
סב"ד

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

גי. ףד
ךכב, והנהמד םהמע תתלו תאשל רוסאד אהמ אנש יאמ ליו"ע ירש, הנהמ לבא .1
? ינפלד ינפל יוה אלה ללכב רסאנ המל א"כ הרישי הניתנ הניא ןאכ ד רמאנ םאו

? הזל רוקמ ה ןיאמ "א,ליו"ע בטיר הרות רוסיא אוהו ןכש?!, כל אל עה"ז) תא ) הנהמ .2
ולא קר םאה ,ולי"ע םימרכו תודשו םיתב , תוחפשו םידבע המהב ןהמ ןיחקולו .3
לעבמ חקול יכ רתיהה םעטד ארמגה נקת סמל דחוימבו , רבד לכ וא םירתומ

? סכמ ול ןיאש תיבה
, השא אשילו הרות דומל ל אקווד טקנ המל םירואיב שינ ואיבה דומלל "ה דותב .4
סות' ובתכש במ"קזי. ,צו"ע תווצמה ראשמ יקול ולאד ובתכ תותליאשה םשבו

?( הוצמ ) השעממ ףידע הרות דומללש ןמצעב
ןיב וקליחו , אכה אנש יאמו עה"ז, תא תונהל רוסאש זמ: ןמקלמ הריתס ושקה , לבא דות"ה

ןתונשכד וצרית רוסא בפ.ד"ה תבש סות' שיר,בו ןויזב ךרד הו נהמש ,וא תטעומל הבורמ האנה
. לתוכה סנוכש כ םש "כ אשמ על"ז אלו ויקסעל גאודש הארנ סכמה

' סותהמ רחא שוריפ "ארו"ן בטיר יעו' , תוריפה חירמ ותאנ הש ' סותו שר"י ,יע' הנהמ אצמנ חיני
ולש,יע'יח' ףסכה וישכעד ןויכ האנה הניא הזד בתכ ןאכ ' סותו , סכמהמ רטפנש הממ חות נהש
םוקמ ןיב קלחמ ס"קב' םש ובזט' הכלהל םימעט ה ינש 'ש טמק יעו'ב"חוי"ד םש, ישנא

. רוטפ שקבל ךירצש םוקמ ןיבל , םהילאמ ותוא ןירטופש

םאר ינרק יעו' יודפ, היהי ונדפי םא נימ יכה ןיאד םינ, ו שארב האבוה ירה"ף תעדו , םאו דות"ה
תוהגה יעו' , ויוושב תודפל א"צ םוי הש ח'י' ןיכרע יעו'רמב"ם , תודפל לוכי הליחתכל רה"ןיא לע

. תסנכ ה תיבל םיצפח בדנמשכ םויה רמול יואר איך םירוביג יטלשו "י רשא

ע"ב
ןמ םומ ליטהל רוסיא ןיא הזה ןמזב ,או"כ היפוגל אלו יזח ימדל אלד אכה יקופאל .1

"ז המזב םומ ליטמהש "מא'ז' וסיא "ם במרה לע השקו ,(' סותו שר"י (יע' הרותה

? הקול וניאש אלא השעת אלב רבוע

םיחבז ) רבא רסוחמ וניא עבצא רסוחמ אלה השקו ול, ורכומו ועבצא תא עט וק .2

? םיבירקמ ןיא רבא רסוחמ קר םייוגהו חס:)

והוכירצה שאל אלא הזנ ןמזב רוכבה ינפב לוענל לוכי הצור םאד םהירבדמ הארנ , לעונ דות"ה
תושעל ןיאש וטקנ "ש ארבו ןאכ, סות'ר"א גנ. תורוכב ' סותב םנמא אפ'), "קוי"ד ודהמ "י בדונ )

. םהירבדב ןכ,יע'

אמקונ , השק ןכ,ו תושעל רסואש ר"מ תעדל איש וקהד "י שרפו םומ, לעבב םומ ליטמכ יוהילו
ש. ביוט אר"מ יחו' , ןתיא הפצמ ,ויע' הדובע תדובע ,יע' ןנברכ

םירבדה תא רדסמ ט.ש תוכמ "א בטיר יעו' םש, חנק'זט'שו"ך ,יע'ב"יוי"ד ןילעמו ןידירומ ינידב

םיארי יעו' ם, דרמ ב םידמוע םהד ד'בי') חצור "ם( במר יעו' וכ., ןמקל סות' ,יע' הקד המהב יעורו
. ןובאתל םירמומ םהד בתכש ונק'

ףדל רבעמ תובושתה

סב"ד

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

אכה "כ אשמ על"ז, תודוהל ומע ונש"נ "ם וכעל םרוג םתהד יתו' "א, בשרה השקה ןכ .1

רימח עה"ז דיל עיגיש רורב ןאכש ןויכ צ"לד ןנחוי יבר תעדבו , ינפלד ינפל הז

בתכ ןכלו הזל שח הארנכש כ"ש אל ומצע הנהמ שר"יד"ה יעו' , ינפלד ינפ למ

. וירבד רואב המלש ןינב ,עו"ע םירמכה תועמב םירכתשמ םה םינוונחהד

תונהל אלו קחרתהל הרות התווצ םאש ארבסמ אוהד בל' גס' וזח"אוי"ד עי' .2

אוהד בתכ "םע"זח'ה' במרה לע רפס תירקב םנמא , תונהיל אל םגש רבתסמ

תניתנ ןיעכ ) רוסיאה והזו הנהנ םג הנהמ שכד בתכ ' טמק וי"ד שובלבו , ןנברדמ

.( ןתונל םג האנה יוהד בושח םדאל הטורפ

טעמתמש םירתומ ולא קרד הנוי וניבר תעד ,' טמק רוט יע' םינושארה הזב וקלחנ .3

לכש רבוסו קלוח "ף ירהו , רתומו םדימ ליצמש םעטה צמטףר ןכלו , םתריכמב יוגה

םש. השירפ ,ויע' םהלש תואכרעב ןילעמ לע יאק ם דימ ל יצמ ד םעטו , רתומ רבד

תווצמל סחיב ירייא ןאכד ןתיא הפצמה ץריתו , םיאולימב ןבא ירוטה השקה ןכ .4

םשו , דומילה תא םהליבשב ןיקיספמש םירחא ידיב תושעיהל תולוכי םניאש

הז חרהש דומילה ףוגב ירייא אל אכהד קלחמ םש "ס תחבו , תושעה ל םילוכיב

השא אשיל נכו"לב ' ודכו בר הזיאמ דומילה יטרפב אלא וחב"ל םג תושעל לוכי

. תווצמה ראשמ תוחפ אוה ןכלו

ע"ב
יש דקב ירייא איגוסה ש דמל "ם במרהש ראיב סוקרוק "י רהמבו "מ, חלה השקה ןכ .1

לה' יזאגלא "ט ירהמב בתכ ,וןכ חבזמ ישדקמ היאר הזל םיאיבמ קרו , תיבה קדב

הדובע תדובעבו "ז) המזב רוכב יבגל םש שמ"כ במ'ב',(ע"ע "ןפ"ה במרל תורוכב

. ןיחדנ ןיאד קספ ב"ם מרהו , ןיחדי נ םייח ילעב מכ"ד אלזא ןדיד איגוסד בתכ

םיכלוה םניאד ץרתמ הדובע תדובעבו "אא'א', כאמ חנעפ תנפצ ה השקה ןכ .2

ש רמול האר םומ,ונ לעב יוה ארב רסוחמ הארנש לכ אלא לאר שי לש םי רדגב

םדא לצאו ךל), םימודב ךל" םומ,("קח יוה םדא ינב לצא ש המ בשחנ םומ םלצא

. אנווג יאהכ רבא רסוחמ יוה

"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 תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


