
סב"ד

ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

זמ ףד
ןיב קלחל שיד השקו וכו', ארבג אוההד אבא יבר "י אבש וניתובר .1
ןנירמא ןכלו ללכ ה עובש בייח וניא עבותה םתהד , אכהל םתה
עובש הרזח רמאנ עובש בייוחמ ימנ עבותהד אכה לבא , ךותמ

? רוטפו יניסל
אה השקו , םישרויה ןיב אלו םהינש ןיב היהת ה' תעובש ינתד .2
ךיאו ללכ, תצקמב הדומ ןיד אכילד רכש רמושב ירייא ארק

הכ"ג? הל ןנימקומ

'ב"מזצ:ד"ה סותב רוריב רתיבו ( לכו דל.ד"ה 'ב"ב סותו ןאכ,( סות' ,יע' ךותמד איגוסב
ןמ םימותיב לאומשו בר לע קלוח אבא בר םאה םהירבד יעו' ר"ירו"ת, תטיש ה"נ,
ס"ל עבשהל או"י ןנברד העובש בייוחמב ומכ אמלעב לאומשו ברל םאהו , םימותיה
יע'יר"ף ךותמ ס"ל וקולחיד רכ"י קספד ןמחנ ברל םאה ןאכ, "א בטיר יע' דיספמו ךותמ

"ן. במרו

ביר"ם תיישוקבו "שגל-דל, כרב םש,יע' ' סותו שר"י דל: יע'ב"ב אבא ברד אכסנ תי סיגו
סות'ב"מה., ,יע' דושחב ומכ עבותל העובש ןיאש המבו "שחי', שרגה יחו' בוק"ש יע'
ישוד יחבו הכ', יס' םש גמ',והק"י הע'ס"ק ,יע'ש"ך ךותמ ס"ל אלד לאומשו בר תעדבו

"בנק'. בבו ז' ןמיס "שח"ב בוקו ,' הפר רגה"ח

ע"ב
אל המל וכו',ולי"ע "ע נפב האב וזו הדיעמו המצע ינפב האב 1.וז

? רתיהל בור הב אכילד רוסיא תבורעת םושמ ןנילספ

ה'ו',עוי' ןודקפו הלא "םש במר ר"י,יע' םשב סות'ב"קומ. ,יע' םישרוי יבג ךותמ רוטפב
, תמו העובש םהיבא בייחתנב טס'ז' "ח הצקב יע' םהיניב "א,נו"מ בטיר

לזא באןה מש'ד', "ח הצק "ןב"בע:, במרו "מ העב ,יע' םירמושה תעובשב םג ורטפנ ויא
וש"פג'ג'.

ותמש וא ינוונח תמב ןידה המ זט'ה' ולמ"ל "ם במר יע' , וסקנ פ לע ינוונח ןידב
המ"ת,יע' וניד רקיעבו , תוביתנבו םי מותב אצ'י'-יב' ,עויי"שמ"מ,וע"עש"ך םילעופה

. אייח ברל יבר ןיב אירטו אלקשב םרואיב יעו' "ד, בארבו "ן במר "מו העב

"ן במרבו כב. תובותכב ןכו םש, ' סותבו אל: יע'ב"ב איגוסה רואבב , םידע יתיכ יתש

דל' זט' ,יע' הירד גוי רישכהל ארבסה םעט אכ',בו "שפ"ב ארבו יעו"שיר"ףרו"ן, םש,
ט'. תובותכ "ש שרגה יעו'יח' וי"דא'א', ריאמ תיבבו חכ',

"ש שרגה ,יע'יח' ןיליבש ב-ב' האמ בוט ומכו הקזח ןנירמא אל יאמא אדסח תר בסבו
וי"טיס'ע'. וכ'בו"בזט',עו"עוש"תעגנו תובותכ

בכ'יא תודע "ד בארו "ם במר יעו'יר"ףרו"ןו "א, בטיר וכו',יע' תורטש ינשו הוולו הוולמ
טכ'ח"גב'. רעש המורת ילודיג יעו' המ, לעו עבשהל הוול ךירצ

ןאכ ם אה "ן במרו "מ העבו שר"י, יע' ןיתי נתמ ונייה תורטש יתשו דחא הוולו ןיולמ ינש
יע'רי"ף ןיוול ב' ןידבו "תשם, ודיג יעו' טכ'ח"בו', תומורתה לעב יעו' , הדוי אדסח בר

"א. בטירו

ףדל רבעמ תובושתה

סב"ד

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

וד' שר"שכו "א שרהמ

, ץריתש המ ' יפבו ירה"ף לע רב"ן יעו' ר"ת, םשב אר"ש סות' 1.יע'

העובש ללגב עבותל ודיספיש רבתסמ אל , ךותמ ןיד שיש ןויכש

"א. בטיר הב,עו"ע בייחש ןנבר ד

ג'ג' ןודקפו הלאש לזאה יעו'אןב יע'ית', "יב"מזצ נפה השקה 2.ןכ

וד' כו וסנ אנ לש ןודקפה תעובש ןיב וקלח םהינשש ירזע יבאו

העוב שהש תצקמב הדומ ןיבל , העובשה איה הנעטה רקיעש

הזב. ירייא ארקד רבתסמ ןכלו ןעט, אלש המ לע איה

ע"ב
רכינ היה אלד עש"דב' אתתעמש בשב יתו' , םינורחאה ושקה 1.ןכ

ןאכ קפסהד ית' עש"בח' רשוי ירעשבו , ברעת שנ ינפל רוסיאה

ונינפלש וז הכיתח לע אלא תורוסאה תוכיתחה אצמנ הפיא וניא

. תורשכ תקז ח אכיא "ג הכו הלוספ וא הרשכ ם אה

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

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב
םוי-0795255901 ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

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


