
סב"ד

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

דומילב ןויעה תא ררועל ידכ הףד, לע ת ולאש גיצהל ןולעה תרטמ

ה. ףד
ת ולאשה

? ןישלשמ בתכד םיד ע שלשב ה"ת טקנ אקווד המל ,ליו"ע ןוממב ןישלשמ .1

קלחל א"א התימ רש פא יאשמ רשפא םינד יכו ליו"ע וכו', הצחמל התימ ןיא ןלהל המ .2

? וקלח יפכ דחא לכ הקליו קלחל יישך תוקלמ לבא , יצחל

? ןוממה ומכ תוקלמה ופרטצי אל המל ,ולי"ע ףרטצמ אל תוקלמ , ףרט צמ ןוממ .3

טי' םירבד "ן(הע"ת במרב המל השקו , ארקמ הל ףילי ארמגבו , םמצע תא ומיזיש דע .4

? רבדב םעטו ארבס ןתיל וחרט (' דכקת ) ךוניחבו חי')

, תודעה ףוגב םישיחכמ גם םתייה ונמעל ףסונב םימיזמ הש ןפואב ןידה היהי המ לי"ע .5

? םישחכומכ וא םימזומכ םאה םידעה ידן היהי המ

איבה "ף ירבו , םלוכ תא המיזמ תחא תכש יריאד שר"י וכו',יע' םומיזהו םירחא ואב .6

םימעפ המכ ואבשכ הכ"ג םאד השקו , םיזהל תרחא תכ אב םעפ לכד םינואגה שוריפ

הינפלש תודע םג ,או"כ המיזהל לוכי אש"א תודע ה נורחאה תודע יוה םינמאנ םניא

? הנושארה תודע דע האלה ןכו הלוספ

תומביב ) ןנישייח טג לוספל המל השקו מק"ל, , אחרפ אלמגל שוחיל אמיתד מוה .7

? אחרפ אלמגל זטק.)

וקליח אל המל השקו , ודיעיש יאד ול בורק ןוממב ש סנקל ןוממ ןיב וקלח , ןינעל ןכו דות"ה .8

? ןוממב "כ אשמ יפב"ד לע קר ר צונ בויחה לכ סנקבד

לכל היהי םהינשל קלחתיש כש ווש"פ לע ודיעהב לי"ע ןוממב םישלשמש רחאד םינורחאה קפס עודי
ןידמ וקלי םאה ,ב. המיזהל לוכי אש"א תודע בשח נ אל המל ,א' יתרתב ליו"ע "פ, וושמ תוחפ םלשל דחא
ןיק סיד "ל ירהמ וש"ת טל'), (ח"ב םי יקיפא , המלש קשח ?,יע' ןוממ םהמ איצוהל אש"א ןויכ םמז רשאמ

טכ'). םיבתכ )

לוכי ןודינה וא דעהש םוקמב ייבאל אבר ןיב נד"מ ףסוי תרופב בתכו , אכילו םמז רשאכ ןניעב רמא אבר
"ם במרה לע יולה ר"ח ישודיח יעו' , דעה רתב ייבאלו ןודינה רתב ליזא אברלד , תוקלמהמ קלח קר לבקל

. יוארה יפכ הקליו הזב ןיאנ"מ תוקלל יוארה לע אוה תוקלמ םשש ןויכד הזב בתכש המ כ'ב') תודע )

םימזומה ם ידעהש יעבד שדוחמ רבד בתכ לאננח וניברבו שר"י יע' םירבדה טשפ , םמצע תא ומיזיש דע
.' בלר ר"ש ירועישבו ,' אמק "סוש"תוח"מ תחב ו שודיחב ונדו , םימיזמה ושיחכי אל

, ןיגרהנ ןיא וכו', תבש ברעב אלא וכו', תבשב דחב ורמאו םיינש ואבו וכו' תבשב דחאב ורמאו םיינש ואב
, תבש ברעב וניד רמגנש ורמאד םינורחאה תודע ליבשב גרהנד ונייהו , אליטק ארבג ידהסמד הנדיעבד
ויהי זאד ורטפי ומזוי םא ,ש המיזהל לוכי אש"א תודע יוה אלה םינורחא םינמאנ ךיא ונדש םינורחא יעו'

.' טלר רה"ש ירוע ?יע'יש לטק ימל ועב אליטק ארבג םינורחאהש אצמנו םינושארה םינמאנ

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

. ןייעו ונבתכ ללכ ךרדב םהילע וכו',ש שר"ש

סב"ד

תובושתה
"ט ויותבו ייע"ש, תושילש ןושל אוהש הארנ ג. ליע "יל שרבו ירא, תרובגה השקה ןכ .1

. דחא לכל גי' תוקלמב קלחתיש ס"ד היה זא שלשבד ראיב

םייקת מ ימנ וקלח יפכמ רתוי לבקמש ףאש אתלימ יוליג הזש ומ. תומבי סות' יע' .2

ןאכ, "א בטירו "ן במר יעו' הווש הריז ג שירד ארמגב ד ןויכ השק הזו , םמז רשאכ

. םמז רשאכ ןיד יבג התימכ תוקלמ רדגד דמלל האב "ש גהד ראיב ר"ש ירועישבו

תוקלמב "כ אשמ , םמזנה דיב שיש המ רקיעה ןוממבד "א בטירב רואיב רתיבו שר"י יע' .3

,? םמזנל םיממוז םידע ימולשתש ןינמ המתש ' חעק םיארי ,(יע' םידעה שנוע רקיעה

ירעש ),עו"ע קזינל םמולשת ע"כ םיקיזמכ םיבשחנ םאד ראיב םוחנ יבר ישודיחבו

. חלשב תשרפ הע"ת יולה תיבו , חנעפ חנפצ ש"זא', רשוי

אצמת יכיהה תא דימעהל המל ריבסהל ידכ אוה םעטה ש ראיב אל:) "ס(ב"ב תחב .4

ונמע ,ש המזה ןידב רדג ריבסהל אבש ר"ש ירועיש יעו' הז, ןפואב אקווד המזה לש

. תבש יללחמ וא םינלזג םהש םידע לש םפוג לע תודע ומכ אוה ם תייה

המ יפלו , חתפמה רפס יעו' , המזה ןיד אכיל "ג הכד בתכ חי'ב') תודע "ם( במרב .5

לעש אכה , םידעה ףוג לע םידיעמד ןויכ םינמאנ המזה ד תמדוק הלאשב ונבתכש

חל'א'). "מ היתנ (יע' הלוכ הלטב התצקמ הלטבש תודע יוה ם ינמאנ ןיא השעמה

"ז. הליאאש תודע ןורסח אכיל רקש ששח תמחמ ןתלבק יא לכש ןויכד במ"ןית' רב .6

היה אכהד וצרת דועו "א, שרהמ ןוילג יעו"ש שושחל דחוימ ןיד הז טגבש סות' ייע"ש .7

ו,ע"ע ליצהו מןיד םהל ןועטל ונל היה תושפנ ינידבד השקה "ן במרבו , ןועטל םהל

. וירבדב

אלא , השעמה תעש ב לח סנק בויח םג תמאבד ןאכמ חיכוה (ב'גי') םירועיש ץבוקב .8

. וירבדב יפב"ד,יע' לע שלח איה בויחה תרוצד

ל-ע"ב דרפנ ףד ונשי ףדב םיאשונה יוביר קעב בל! םיש

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

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

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

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



סב"ד

" ימויה ףדה "-" טאלב עשיבישי "
ארמגה ירבד " טשפ "ב" תובושתו תולאש " רחבמ

ה"ףד" דומילב הקמעה ו ןויעל הבשחמה תא ררועל " תולאש ה" תרטמ

ה: ףד
ת ולאשה

? ןניעומשאל יתא דבעידב ןיד ןיתינתמו ןידכ, אלש ושע א"כ השק ,ו וגרהו ומדקש .1

יא ןיד רמג םדוק ואבב ליו"ע , םהיפ לע ןידה רמגיש דע םיגרהנ םיממוז םידעה ןיא .2

? םינמאנ ןיאש ,וא םלסופל תהימ םינמאנ

ואיבה ןאכמו שר"י, יעו' , םייק ויחא ירהו ויחאל תושעל םמז רשאכ רמאנ רבכ אלהו .3

ףוס ףוס השקש אלא , םייק ויחאש ןויכ םימוזינ הקלש ףא תוקלמבש "ם במרל רוקמ

? ןידה ןמ ןישנוע ןיאד מ-ק"ו ףלימל אכילו השע רשאכ אלו םמז רשאכ אתיא

רשאכ לכב ןכ לבא , רחא א ברוק גוס הז ותוחאב אמלשבד השקו ןידה, ןמ ןישנוע ןיא .4

יגער? השע םגש ליבשבו , םמז רשאכ שי השע

, העט אלו ןידה עדי אד"כ השקו , םיקודצ לש םבלמ איצוהל םמוז דע יתגרה אל םא .5

? חטש ןב ןועמש ול ןעט המ ןכ םאו

, הדי לע הלקת איבמ "ה בקה ןיא ןיקידצ לש ןתמהב אה השקו יקנ, םד תכפש אל םא .6

ז.)? ןיטג ) ןכש לכ אל םמצע םיקידצ

עמשנ אל ההי אלשכש הממ קופית השקו , עמשנ ולוק ןיאו תמ אוה רחמלד עדת .7

? לוקה

םא "ע רלד אתיא אמ: ןירדהנסבו , הלטב ןתודיע ורק"פ םהמ דחא אצמנ השלש ףא .8

קספ "ם במרהד השקו ,( ןאמכ (ייע"שתסו'ד"ה תודעה לכ הלטב עדוי יניא דחא רמא

? הרשכ ןתודיעד ב'ג') תודע תכב( ךדיאמו רכ"ע,

. ףסוי תרופבו "א בטיר ,יע' ומשמ רמא אל המל תמאבו , הימשמ יל תרמא אלו אחפנ רבמ ילימ תעמש

יא ליעל ונרכזהש תוטישה ינשל ןייעל שי ןוימדה רואבבו , ןנברכ ןנחוי יברו רכ"י, רמאד שיקל שיר אמיל
,עו"ע רואמה לעבו ,יע'יר"ף םימיזמש תותיכ המכ ,וא דיעהל אבש ימ לכ המיזמה תחא תכ והז תיטטסיא

"ן. במרב

אל,יע"ש וא השע ארש יוה יא ומזוהש םדוק ןודינה תמב קפתסה ףסוי תרו ,בפ ןיגרהנ ןיא וגרה

ותו"ת. , לאנברבא שוריפ טי'טי'),עוי' םירבד ) ייחב וניברו "ן במר ,יע' םיגרהנ ןיאש רבדה םעטב

רשאכ ןידל ירייאד "חיפ' רבו ןיד, רמג יעבד ןינעל יר ייאד ' סותו שר"י ןינמ,יע' תויולג יבייח , תויוקלמ יבייח
'ב" סותה ושריפ השע רשאכ ךייש אל ןוממבד המו ןינמ, תונוממ אנת אל המל ריפש בשוימ הז יפלו השע

. ןידה ןמ ןישנוע ןוממבש דועו , הרזחב ךיישד ןויכ קד:

אוה, שודיח המזהש ףאו , אבטיר , הרותה לכב האמכ ירת ןידל רוקמ ןאכמו , םיינשל השלש שיקהל אלא
אכ'. בי' ןישוריג יולה םייח יבר ישודיח ,יע' תודעב בור תלעמ אכילד ראבתנ אכה

. םלוכ ומזויש ךירצ דאל קולחל אבד בתכ "א בטירהו שר"י, ,יע' ישילשה אב אל רמוא אביקע יבר

סב"ד

תובושתה
ב ןיאש המורמ ןידכ אוה תיטטסיא ןיד לכד אוה רואבהד (' במר רגה"ש( ירועישב ראיב .1

. ןיקקזנ אלש המ ןכו ושע, ןידכ ושעש המ ןכלו רומג רורב וניאו ול, ןיקקזנ "ד

לע םידיעמכ יוהש ארבסה תא שי המזה לש בותכה תריזגב םאה יולת הז הרואכל .2

הק"יח' יעו' , םילספנש טקנ כ'א' תודע "ם במרבו , ירמגל שודיח אוהש וא , םפוג

קלוחש ימ איבה יריאמבו , ןיממוז םניאש אלו םיגרהנ םניאש ארמגה ןושל קדקדש

אל םושמ תוקלמהד ובתכש שיו כ'ב', תודע םש "ם במרה לע הנ שמ ףסכ "דו באר יע' .3

יעו'יח'ר ,? וקלי התימ תממזב םג אד"כ 'ג'), דכקת ) ךוניח תחנמה השקהש קר , הנעת

. השע רשאכ אכי "ול תוכמ " םתס הז ןידכ אלש תוקלמד "ם, במרה לע יולה םייח יב

המזהה תילכת לכד ראיב דיק) נרג"ט(ב"ק יח'ה בו םש, " םייחה רוא ב" השקה ןכ .4

לבא , םימיזמה םישנוע אליממו , םתוא םילבקמש הרות השדיח לעו , ןודינה ליצהל

רגה"ש. ירועיש יעו' , ןתודיע לבקנש המ"ת םידעה תא שונעל ה ניינעש ושעשכ

םזוהש ףא וגרהש המב םיקודצה תא קזיח רחא דצמ ש איה הנ עטה ד ורא ב םינורחאב .5

ייע"ש. ה, תימ בייוחמ היהש ןמקל ואבוהש םינושארה ע"פ ראיב רנל ךורעבו , דיחי

היהד ושריפ ןאכ םינושארבו יכה, ןנירמא לודג יאנגד ליה כאד ילימב קרד ' סותב ייע"ש .6

. רחא םוקממ התימ בייח

. ולצא אבשכ קר קעוצ תמהש אד"ל וצר ,תו רחמל זט:ד"ה הגיג חב ' סותה ושקה ןכ .7

ןאכ, ירא תרובג ,יע' ןילוספ ראשו עדוי יניאל וקד"פ ףוגה לוספ ןיבש קוליחה רואבב .8

וקלחנד אצוי םהירבדמ ש',ו ןמיס שה"ס לע רגה"ח יחו' גיק' תובותכ בוק"ש עו"ע

." תודע ב" לוספ "וא םידע ב" לוספ וכו',הז דחא אצמנד לוספ םאה "ם במרהו תופסותה

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

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

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

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


