
סב"ד

" טאלב עשיביש "י
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

אמ. ףד
יתערפ ןעוטש לכ השקו אל, אכילד םתה לבא , אנוממד אררד אכיאד אוה אכה .1

? העובשמ רטפיו יתיול אל רמול לוכי ש וגימב ןמאנ היהי
? םלשמ יא עבשהל ל וכי וניאב וקלחנ זמ. ןמקלד השק ,ו יסכנל יןנ תחנ אתיירואדב .2

העובשב אלא ערפי אל םימותי יסכנמ ערפהל אבה תנקתש וחיכוה יכו, דות"ה .3
ןיד ותואמ הזש ראיב זפ. תובותכ שר"י םנמא , תסיה תעובש תנקתל הרושק הניא
ורטפ באה םא םגד (ופ:) םש ראובמד ' סותה תיישוק ובשיי יאך ה שק ייע"ש,ו

? ועיבשהל וינב םילוכי העובשמ
המ ליו"ע , םידעב וערופל ךירצ םידעב וריבח תא הולמה יסא בר רמא ר"י רמא .4
הווהש ,וא םידע ינפב היהיש דע עורפ וניאש בוחב רתי דובעיש יוה םאה םעטה

ךכ? לע םידע איב יש דע ונועריפ לע ןמאנ וניאש הנתמכ

ו חיכוהש םינושארו יעו'יר"ף לכ"ב, לכ"קוא הכלה יא קפס אוה הכלהלד ובתכ , ןאמו דות"ה
לכ"ק. הכלהד איער אוהה יבג ב"מה. ארמגמ

תקולחמ הזב איבהש אל,יע'ש"ךזפ'ל' וא ןניכפמ יא ןילטונה תעובש ןידבו , ןניכפמ ןנברדב
בויח וניא ןילטונה תעובשש ראיב דפ' אר"ל ' יחבו "ן במר "ש ייעו זפ:, תובותכב "ף ירהו שר"י

שב"ך ייע"ש , הנשמה תעובש יבגלו דוע, "ש ייעו העובש ע"י הליטנ לש תורשפ א אלא , העובש
בכ'. יעס' םש השירדבו אל', ס"ק

ןנירמא אלד אהו , ךדיאא ומשו העובש היל ןניכפא העובשה לע דושח ודגנ כש אתיירואדב
, םהיניב הע'אי'נ"מ "ח הצק יעו' , םיצורית ינש סות'ב"מה. יע' העובש ילב ודגנכש לוטיו ךותמ

העובש ןינעל ייע"ש "אוח"מט'ג', וזחו גפ'ב-ד', אר"ל יחו' ,' במק נרג"טב"מ םש,ויח'ה שר"ש יע'
. דושח בייוחמה שכ ךותמ ןיא המל ןנברד

אכ' רעש ) תומורתה לעב ,ויע' םיבגמ אלו םעיבשמ אלש שר"י, וכו',יע' אוה ןנברמ אברוצ יאו
אר"ש יעו' , ןניקפמ אל ספת תד"חיא בתכ "ן רבו זפ'ט', טפשמה רעשו םש "ת ודיג יעו' ח"אב'),

קס"ה. וזח"אוח"מי' יעו' בפ', יס' השירדו י'בו"י ןמיס
ע"ב

רמוא הולמהש ןויכ אה השקו , יתערפ אל רמואכ י יתיו ל אל רמואה לכ רמא אבר .1

התצקמ הלטב ש תודע אה האולהה לע םינמאנ ויהי ןיא ןוערפה לע ו דיעה רקשש

ה? לוכ הלטב

"ן רבו "א בשרב יע' םיקלוחה תעדו , וגימב ןמאנד "ן רהו "ן במרה תעדו , לאומשד אתבוית דות"ה
הס. הניב ירמאו גלק'ב', יע'ש"ךוח"מ תוטישה ןיב ולמ"לא'וט',ונ"מ עו"עמ"מ

"ם במרו "א, בטיר יעו' "א שרהמ ,יע' ןמאנ אניו אנקסמל וסרג ירו"ףש םינושאר יעו' םש, סות'
םש. לזאה ןבא יעו'ש"ךע'די-וט, , ןועמשו ןבואר יפאב יבגל ןכו , תוכיראב ולמ"לוט'א' "ד בארו

"ם במר יעו' , ותטישכ חיכוה ןאכמו ידהס ידהב היערפ סרג ירו"ף , ילידל היליד ןיב היערפ לזא
םש. "נ וצקו םימות אע'בי'-גי', "א,ש"ך בשרו "ן במר יעו'ש"ךע'וט'-חי',יע' ב', הכלה םש "ד בארו

יעו'ש"ךע'זט'. , תומחלמב "ן במרו "מ העב וכו',יע' תשש ברו אנא אהד

, םינושארו סות' םשו ',ויע'ב"בו. טמק אמק וש"ת "א קער וכו',יע' יתיול אל רמואה לכ ןינעב
בב"ב. םש ר"ש ירועישו ז' הכלה םשו םש, םישרפמבו "םוט"טו'ג' במרב

ףדל רבעמ תובושתה

סב"ד

תובושתה
"א שרהמ סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

וד' שר"שכו
תעובשמ רוטפל ינהמ אל וגימד ןאכמ חיכוהו (הצ'ו') םימותה השקה ןכ .1

הזבש ןכתיד (חע'ו'ג') קחצי לחנ יעו' , םיקלוחה ושעי המ "א קער יעו' , תסיה

ע הנממ רטפיי םאהו תסיה תעובש לש הרדג המ , תונשילה ב' וקלחנ אפוג

וגימ. "י

קס"ב. בוק"שח"בז' יעו' , הצור וניאל לוכי וניא ןיב טושפ אוה קוליחה .2

לכ םימותיל ןינעוט ש המד "י שרל דס"ל ראיבו "שח"בג'ז', בוקה השקה ןכ .3

םישרוי לוכיבכש אבאל היהש הנעטה חוכ ללגב וניא ןועטל באה לכיש המ

שי עבתנ לש הנעטה תויוכז לכו ומוקמב םידמוע םהש הנווכה אלא , ותוא

. םהל

רב"ן וליאו , ןושארה דצכ ובתכ "א בטירהו "א בשרבד הזב וקלחנ םינושארב .4

הדומ םאה ומכ רבדב נ"מ המכ שיו , ינשה דצכ בתכ ( הנשמב ירה"ף (לע

יעו' , האולהה רחא תונתהל לוכי םא ןכו , םידעב עורפל ךירצ םג םידע ינפב

למ"מוט"טוט'א'.

ע"ב
לעב תאדוה אכיל ותבוטל תו דע יהוזש ןויכד ראיבו כ'א' תוביתנה השקה ןכ .1

ז') תובותכ ) פאקש ר"ש ראיבו , תודעל ןימאהל "נא"א ממש השק קר ןיד,

לע םתודיע ולבק אל , ןתודיע םדוק התיה ערפ אלש הוולה תאדוהש ןויכש

. ערפ ש המ

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב

םוי- ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!
0795255901

. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב "צ, החא תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


