
סב"ד

ימויה "-הףד טאלב עשיבישי "
ףדה דומילב " הקמעהו ןויע ל" תולאש רחבמ

, דומילב ןויעה תא ררועל ףדב םינודינה םיאשונה ירקע ב תוידוסי תולאש גיצהל ןולעה תרטמ
. ףדה ףוסבש ליימה תבותכ יפל ברעב תובושתה תאו , רקוב ידימ תולאשה תלבקל ףרטצהל ןתינ

ג. ףד
ת ולאשה

? םזוה אל וא םזוהשב ירייא יא ןייעל שיו , יתדעה רקש תודע רמואב .1

לע ומתחש ם ידע ומכ , ימרגד אנידמ ובייחיל יתכא אה השקו וכו', דיגהש ןויכ הינימכ כל .2

? םיבייחש רקשב רטש

"כ חאו , רחא בב"ד םזוהש בב"ד דחא הדוהד ימקומ אל המל ליו"ע , ונמזוהו ונדעוה רמואב .3

וכל"ע? יתאו , הדוהש ב"ד ותואב םהינש ומזוה

(ב"ק ןתנ יברכ יקד"ל המ יפל וריבח קלח םלשי הלא מל השקו , וקלח יפל בייחמד מק"ל .4

? יאהמ םלתשמ יאהמ ימולתשיאל אכיל יכד גנ.)

ןלזג וליפא אלה השקו , םינש י' דעו ןאכמ זוז ףלא ודיב ויהיו ןתיל הצור םדא המכ ןידמוא .5

? חיורהל לוכיש המ םילעבל םלשמ וניאו הליזגה תעשכ םלשמ

ריאשה אלו תמ דחאש ,וא םהינפב אלש ומזוהש ומכ , םלשי דחא קרד ה"ת המכ ואיבה ם ינורחאבו , םהינש ומוזיש דע
. םהירבדב הברה ןדש יקסבוזור רגה"ש ירועיש ',יע' ודכו , םימי ב-ב' ודיעהש ,וא םיסכנ

המכ השאה וא ןקז המכ לעבה םידמוא םאה וקלחנ ד שריפ "ף ירבו ,' סותו שר"י שוריפ ,יע' השאב וא לעבב ןימש דציכ
, אמושה ןפואב וקלחנ אלד אר"שיס'א' יעו' ? ךפיהלו השאל סחיב לעבה תא דימת ןימש אלה "ן במרה השקהו , הניקז
אכ'ה"א קרפ "ם במרב ,עו"ע השאה לש ,וא לעבה לש ובצמ לע רתוי םילכתסמ םאה םדא ינב יפואב הלאשה אלא

. םילכ יאשונבו

ע"ב
? אמרג יוה אה השקו היל, ימולש יעב ימנ והלוכ ותטמשמ תיעיבש או"א .1

ןנברד קפס םנמאד ןודל שיו , ארתב אנשי לכ קוספל ר"ת תעד איבה ירמא ד אכיא דות"ה .2

? הוולהמ איצונ אלו אלוקל אנוממ קפס ךדיאמ א,אלב לוקל "ז המזב תיעיבש לש

ט'י' תיעיבש "ם במרה ירבדבו , ותטמשמ תיעיבש ןיא תיעיבשב ינט משת אלש תנמ לע .3

? ןינק אלב לוחת ךיא ליו"ע , השדח תובייחתהכ הזש הארנ

, יאנת םוש ינהמ אל האנואבד גי'ג') הריכמ ) קספ דחמד הריתס אכיא "ם במרה ירבדב .4

? תיעיבש יתטמשת אלש ע"מ ינהמד ומש"יט'י') ) קספ הטימשב ךדיאמו

ןמזלש אנדמואש ,וא רוסיא הז םאה ליו"ע , ועבותל יאשר ןיא וכו' םתס וריבח תא הוולמה .5

? האולהה תישענ הז

? שיטפב הכמ וא ערוק , בייחתמ המ ןידמ ,ולי"ע תבשב ראוצה תיב חתופה .6
"א בטיר יעו' םה, םיניינע ד-ב' ובתכ ( רסומה '(ד"ה סותבו , לובזורפכ אוהש "י שרל יע' רבדה רדגו בל"ד, ויתורטש רסומב

ימו). ול.(ד"ה ןיטיג סות' המ"ת,עו"ע ליעומ ויתורטש רסומש

, טמשמד ,יע'ב"חוח"מזס'גי' םינש ל-י' הוולמכ יוה וא טמשי יא תינימש לש עבר"ה והוולהו םוי ל' האוולה םתסב
בל' א' םהרבא רבד םוי,עו"ע ל' ונעבתי אלש עכ"מ יוהד םימותב ראיבו

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

סב"ד

תובושתה
"ן במר םינושארה ירבדב םנמא "ם, רהמ יעו' "א, שרהמ יע' םרואיבו ,' סותה ירבדב הזב יע' .1

יעו'נפ"יבשר"י. , המזהל המוד קר ללכ המזה אלל ירייאד הארנ "א בטירו

רה"ח תטיש איבה "ן במרבו ," םמוז "דע ןידמ וניא םלשל בייחש אדף וראיב םינושארב .2

. ומעט רואב חל'ב ןמיס שיר ימ,יע'וטש"עונו"כ רגד אנידמ וליפא בייח וניאד

םהינש ומוזיש דע ןידש חיכוהל שי ןאכמש זטק') רגה"ש( ירועיש יעו' לרנ, ךורעה השקה ןכ .3

אפיסב "ל מקה הז תמאבו , םהינש על לוחי שנועה " תולח ש" ךירצ אלא , המזהב ןיד קר וניא

ה'ו'). תשחרמ (יע' לעופב בויח או"צ ןיד רמגה תולח ב יגסד

ח נעפ תנפצבו , םהמ דחא ע"י קר םהינש ע"י תויהל לוכי אל קזיהה אכהד ית' בקעי תירב ב .4

. יצחמ רתוי בויח ןיאו יתימא קזנ לע אל סנק אוה בויחה לכ אכהד ץרית

היהש המ הזמ םיכנמ אלא בוחה לכ לע אוה םולשתהד "ןית' במרהו , םינושארה ושקה ןכ .5

תא לבקל ידכ הוולמה םלשל הצור היה ןימשד "אית' בטירבו , םינש י' דוע לש דובעשמ רטפנ

יעו' , ףסכ הושש תוריכשכ איה ף סכב תושמתשהה םצעד דנק' רגה"ש ירועיש יעו' דימ, בוחה

. תועמ תרכשהב תיביר יבגל ןייגוסמ חיכוהל וצרש המ סק' ב"יוי"ד

ע"ב
םיכנמש אלא וישכע ודיספהל וצרש בוחה לכ לע םבויח םצעב עב"אד ליעל ונראיב רבכ .1

תיעיבש שיש ןאכו , םינש י' דועמ רטפנ היה וישכע םלשמ היה םאש חיורהש המ םהל

. רטפנ היה אל עצמאב

"ט ירהמבו , אלוקל ןנבר ד ארוסיא ק פסו רוסיא ןינע ודוסיד ותנקסמו הזב ןדש זס' יע'ב"י .2

ד ןויכ ית' זס'א' טפשמ רעשבו "ר, העממה תויהל ךירצ ןוממ ורקיעד ןויכד הילע המת

ןכ. רמול ופוכל לוכי ןיא אכה ינא, טמשמ תרימא ע"י לח רוטפה

"ע הבא וזח"א יעו' צ"ע, םיקלוחלו םירבד ינהמד ותטישל "ם במרהד בתכו הזב "יד'ןד הקב .3

. בוחה תעשב הילע לחמו הוולה לש ודיב איה תיעיבשה תטמ שה תוכזד וט' ונ

םג האוולהבד םש, "ם במרה לע רגה"ל ראיב םירבדה דוסיבו הריכמ לה' הנשמ םחל יע' .4

. האנוא וב ןיא רעשה עיקפי אל םא רכמב לבא , רקענו , תיעיבש ןיד הב שי ףוסבל ול ערפי םא

"ז ירגה חיכוה ןאכמו , ןוממבש רבד ראשכ ע"ז תונתהל רשפאד בתכ ולמ"לגי'ה' "ם במרב .5
ליעל שמ"כ יעו' , תרחא תונתהל לוכיש אטישפ אנדמוא קר םאד , רוסיא והזד "ם במרה לע היול

םוי. ב-ל' ונמז ךות ערופ אד"א הקזח אתיא יא יבגל 'ב"בה. סותבו , םיפסכ תטימש יבגל
ראיב אלו מש'ד"ה הכלה רואבבו , ערוק בתכ י'י' תבש "ם במרבו , שיטפב הכמ בתכ "י שרב .6

ג תוא ערוק "ח חנמ .עו"ע בייח ןוקית לש העירק לכש וא םוקמ ותואב ןקתל ע"מ יעב יא וקלחנד

ירשת "עד' בלנ ע"ה השמ גה"ר תב הביבא תרמ לע"נ
," ףרצ " הלימה תא חלש הצופתה תמישרל תופרטצהל , םירדסה ןיב 0527652935 תוראהו תוחצנהל

םוי ידימ ךילא חלשי ףדהו 7652935@gmail.com: תבותכל

םוי,ןכו ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ היהי וב ןופלט וק חתפי בורקב זעב"ה
. תועדוהה ירחא ובקע - תולאשל תופסונ תובושת תונעל


