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ףדה דומילב " הקמעהו ןויע ל" תולאש רחבמ

דומילב ןויעה תא ררועל ידכ תעלהףד, ולאש גיצהל ןולעה תרטמ

ד. ףד
ת ולאשה

תפיט לטבתד אמינ אל יאמא השקו והו, לוספ וכו',לא בוטרוק רסח ןיגול ג' ןכו .1

? לוספיו םימ וניד היהיו םימב ןייה וא בלחה

המל ןנברד אוהו קפס יוהד ןויכד השקו , דחא םוקמב ןיבואש םימ ןיגול ל-ג' ןנישייח .2

? הליבטה ול הלעת ו אלוקל ןנילזא אל

"ם במרה םנמא ןייב, ירייאד וראי 'ב סותו שר"י םש, הלפנש המורת לש רככ ןכו .3

ורהטנד םיאמט םניא םימה אלה השקו םימ, תיבחב דימעה ו'י') תואווקמ )

? הקש הב

, םיקוספ וב-ב' רמאנש הנווכה ,לשר"י ןימולשת ידיל םאיבמ תוכמ ידיל םאיבמה םשה אלש
ובתכ (בל:) תוב ותכב ' סותו , םיממוז םידע תרהזאל יאק אל הנעת אלש ושרפ ןאכ סו' תהו

,נו"מיא םהירבדב םינורחאה ונש"נ המ ,(ויעי"ש הנעת ללא ךומסב בתכנ אל ןימולשתה בויחש
.( םיקלו חש וא םלשמו הקולד ןנבר ודומ ער םש איצומב

ע"ב
, אבאל ןוממ הזל, תוקלמו הזל ןוממ יוה םתה אה השקו ער, םש איצוממ רמג .1

תב? לש ער םש תאצוה ליבשב תוקלמו

םע והוריכזיה אל עודמ א"כ השקו וילע, ןיקול השעמ וב ןיאש ואל ןיממוז םידע המ .2

זט.)? ןמקל ) השעמ םהב ןיאש ףא םהילע ןיקולש ללקמו רמימ

בב"גבו"ח? תוקלמ ןינעל ךירטציאד השקו היב, ישרד יאמ הנעת אל יאה .3

אבש ואל לכמ אנש יאמ השקו שר"י ,יע' ןיממוז םידעל הרהזאל היל יעבמ אוהה .4

? ומצע תרהזאל

מו"ש? הרהזאל יתא תיס מב ופיסוי אלש וכע"םה'ד' "ם במרהמ השקו , הזרכהל .5

תובותכ סות' ,ע"ע םלשמו הקולד "ר שצוממ דמלנ סנקב ןנבר יפלש ושקהש המב , רבס דות"ה
. םיצוריתה ןיבש נב"מ ךיראה "אש קער "ש ייעו , םיצורית דוע יקד"ל) בל.(ד"ה

קלחנש ד. תועובש סות' ,יע' ןיקול ןיא השעמ וב ןיאש ואלד ר"ע יפל ושדיחש המב אה, דות"ה
א'ג' םיאלכ ךלמה רעש יעו' שר"י, תע דל םג ןאכ םהירבדכ ובתכש דס. עב"ז יעו' , םהילע

. השעמ אלב םג הקול , השעמ ע"י וילע רובעל רשפא םאש שר"י תעדל ש בשייש

סות' , אלא ד"ה ןאכ סות' ךכ,יע' אוה הוושה דצ לכש ףא , רומח דצ שיש םהבש הושה דצהל המ
ןאכ. "כ אשמ ב ויחה םרוגש הוושה דצ שי םוקמ לכבד בתכ "י נפבו , םינושאר בל.,ע"ע תובותכב

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

. ןייעו ונבתכ ללכ ךרדב םהילע שר"שוכו',ש "א שרהמ

סב"ד

תובושתה
אוה ןיגול ג' לוספ לכד ץ ריתו ו' תוא ז'ה' תואווקמ לארשי ת ראפת ה השקה ןכ .1

ךרד הזבש םימלש םימ ןיגול ג' לע ןתריזג ,ולכ תואצחרמ תריזג םושמ ןנברדמ

רבדד תיציצ יטוח יבגל "ט וינועה דוסי ע"פ ץרתל רשפא ,(לי"עאם ץוחרל

םימ). םש לבקי אל ןאכ הו"ה שדח םש לבקל אלו ומש תא אלבד לוכי לטבתמה

ןאכש בתכ "י נפבו , יאדול בורק קפס אוהש " רשפא "יא םיסרוג שיש ם ינושאר יע' .2

ייע"ש , תינש לובטל לוכי לקבש םושמ ,וא ברעתנ קפס קר לפנ יאדו ד רומח קפסה

תטיש יפ לע "ם במרה תעד ובשיי דועו רנל ך ורעבו םש, ךלמל הנשמה השקה ןכ .3

. םהירבד ,יע'ב הקשהב ורהטנ אל םיחולמ םימב םיקותמ םימד ןשרדה ר"מ

ע"ב
םוקמ לכב בכ:ד סות'ב"ק ר"תב ירבדל ןייצש "ש ייעו ירא, תרובגה ה שקה ןכ .1

דוע ,יע"ש םיבויח ינש יוהכ אל םימשל תוקל מד ןכתיש ר"שזר' ירועיש יעו' , רטפימ

יעו'יח' , תוקלמ שרופמב םהב בותכ ולאש ית' ןאכ "ן במרבו אכ., תועובש סות' יע' .2

. דבלב הרהזא ואלה אלא , ואלה לע וניא םהבש תוקלמהש ג. הרומת יולה רגהי"ז

ליבשב םמז רשאכב יגס הרהזא אש"צ סה"ד יפלש וצר יתו "א, קער השק ה ןכ .3

רגה"ש). ישו' , הנשמ ב םילשורי תראפת ). קידצה תא וקידצהו בתכנש רחא , תוקלל

ב- שרופמ רבכ שנועהש ןויכ וילע וקלי אלש ס"ד אכהד ראיבו "א בטירב השקה ןכ .4

שר"י. ירבדב תאז סינכהש רנל ךורע יעו' , םמז רשאכ ול ותיש עו

ינאשד גי'ב',ית' םירבד הרותה לע יבל"ם "ם,ומב במרה לע חתפמה רפסב ייע"ש .5

םיממוז םידעב א"ש שמ הזרכה ,או"צ וארייו ועמשי לארשי לכו ביתכ רבכד תיסמ

. םיראשנהו קר ביתכ

ירשת "עד' בלנ ע"ה השמ גה"ר תב הביבא תרמ לע"נ
ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תו חצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו נה"ל תבותכל השקב חלש םוי ידימ ליימב

רקוב ידימ ליימב תולאשה תא לבקל ןתינ !! ץלמומו שדח
. ברעב תובושתה ףד תאו

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


