
סב"ד

" ימויה ףדה "-" טאלב עשיבישי "
ארמגה ירבדב " הקמעהו ןויע "ל" תובושתו תולאש " רחבמ

חכ. ףד
תולאשה

"ם במרה תעדלד השק וכו',ו ארתב תיזכא הליאש היל אינהמד וגימ , לכוא אלש .1

יצח ראשנב המל ,(' חלר וי"ד רוט (יע' רועיש יצחב ףא רסאנ לכאי אלש עבשנבש

? לאשהל לכוי אל תיזכ

חילש תונמל לוכיש עמשמ ןאכמו וז, לכא םא וז רככ לכוא אלש העובש אבר רמא .2

' סותבד השקו , ךפיהל תו וחילשב אתיל יאנת ב אתילד אלימ ירהש , ורובע עבשהל

? ורובע עבשהל ה"ה הרואכלו חילש ע"י ריזנ תויהל אד"א ובתכ יוהד אי.ד"ה ריזנ

תמייק תוריזנהש בישח המל רבדה רואבבו . הניאו , הנושאר ? לוחת אלש הינשל םרג ימ
בושח ןיד הזיא העובשה רוביד לעופש המד בכ' ןמיס הק"י יעו' אר"ש ' סותו שר"י יע'

. תמייק ותעובש

לע תוגשה "ד( בארהו "ש(יס'זי') ארה וקלחנו , הילע לאשנ הלוכ הלכא וליפא רמא רמימא
ךלמה רעש יעו' אל, דיב"שוא שנועה ליבשב לאשהל לוכי םאה וב ורתה אלשכ ירה"ף)

. םהירבדב ונש"נ המ (ו'חי') תועובש

סות'-ר"תרו"י, שר"י, "ב,יע' עבו ןאכ וירבד רואבב וכו', וז רככ לכוא אלש העובש אבר רמא
תטישב ךלהש ךליאו זט' הכלה ד' תועובש "ם במר "ן,עו"ע במרל תומחלמו רואמה לעבבו

,יע'ונ"כ. שאגימ רה"י ירבד יפל רה"ח

ע"ב
העובש האצי ירה תשבתשיא ,א"ל תחא אלא בייח וניא היל רמא וכו', ינת אפיע .1

ןודקפ יבג (ול:) ןמקל איה תשרופמ הנשמ אלה אפיעד סק"ד מה השקו , רקשל

? תחאו תחא לכ לע בייח , םימעפ שמח וילע עי בשה "

המ םדוק דות"ה ד. תבש שה"ס ןוילג יעו' , היאנתל הילכא רדהו הירוסיאל הילכא

פס תארתה בישח אל הזב ילואד הז רככ לכוא אל םא וז רככ לכוא אלש עבשנב קפתסנש

ייע"ש. , השעמ רסוחמ וניאש ק

יעו' "ס, תחב ורואיבו סות' יע' ימיבא תרבס רואבב והמ, רשעו עשת לכוא אלש העובש

לש קפסב ראיבש המ בי' ןמיס ןאכ ,עו"ע ראיבש המ ט' ןמיס םירד נ ןרהא יבר תנשמ

. עשת לכאו רשע לכוא אלש העובש

אבה דומעב תובושתה

סב"ד

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

וד' שר"שכו
קר ראשנשכו יפורטציאל יזח ןידמ ורוסיא לכד דנק')ית' אמק "א(וש"ת קער .1

יצחד בתכ די') (וש"ת םיאולימ ינבאבו , ףרטצהל יזח אל תיזכמ תוחפ

ישודיח יעו' , ותעובש ידי לע אליממ רסאנ אלא , ותעובש ב רסאנ וניא רועיש

זט'). םירדנ ) פאק ר"שש

"ת ודהמב ונב השקה וילעו זס'), "קוי"ד ודהמ ) הדוהיב עדונה ןאכמ קייד ןכ .2

ללכד זכ') םירדנ ) הניב ירמאהו אי') ריזנ "ז( ירגה ובתכ הז לע ץוריתהו זמק',

ךייש אלש םירבדב קר אוה תוחילשב אתיל יאנתב אתילד אתלימד זה

אלש ריזנו העובש לבא , יאנתב אתיל הבו הצילח ומכ םמצע דצמ תוחילש

" חילשל ארסמימ אל ילימ ב" רואיבה הזד םתושילק ללגב תוחילש ךייש

א"צ הז תמחמד אס: ןישודיק נפ"י יעו' , םהב היהיש איעב ןיא יאנת לבא

. ןבואר ינבו דג ינבד ם יאנת יניד לכ תא העובשב

ע"ב
ןודקפה תעובש ינאשד סד"ל ר איבו ד'ט'), תועובש )" ירזע יבא ה" השקה ןכ .1

שי םש ןכל םשאו שמוח בייח תויהל אמלעב יוטיב תעובש ידימ עיקפמ

ןיא כבר תחא םעפ עבשנש העשמ ןאכ לבא , העובשו העובש לכל " תולח "

אוש תעובשב בויחה אפוג הזש היה שובישהו , תועובשה ראשל תועמשמ

." תולח " הזיא חישול ,או"צ ויפב רקש איצומש המ

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

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש
םוי. ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

0795255901- וקה רפסמ
. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב "צ, החא תועשב , תובושתה - רקוב ידימ ונתני תולאשה


