
סב"ד

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

ה"ףד" דומילב הקמעהו ןויעל הבשחמה תא ררועל ," תולאש ה" תרטמ

ףדו.
ת ולאשה

,א. יתרתב ושקהש רמא דות"ה יעו' , ראשב תודעה םייקתת ת ונממ ינידב לבא תושפנ ינידב דב"א, .1

ךיא , דועו וכו',(יע'נפ"י השולשו םיינש יפ לע ביתכ ימנ היפוג תונוממ ינידב ,ב. תושפנ ינידמ רמגילד

? השק ןיידע הנושארה אישוק לבא , היינשה אישוקל ינהמ וצורית הנהו ולא) תוישוק בשיימ שר"י

ןיאד ןויכ העיגנ ול ןיאד סד"ל ראובמו עב"ד ןידמ ושריפ ' סותבו , הברוק ןידמ שריפ "י שרב , ליצי גורה .2

יבגל המל שר"י ירבדל ליו"ע , הכמה שינעהל דיעהל םילוכי הכומ יבורק "אש מרה קספ ןכו ולנ"מ

? ולסופל ןמאנ תמאב עברנ

היבוטב השעמ ר"הוס"פב' הנשמה מ השקו , ותיתא ידוהסאל וא ותיתא יזחימל והל, ןנירמא יכה .3

? ףרטצהל ןווכתה ונבש ףא ודבע תאו ותוא ולבק וכו',ש אפורה

עדי אלשכ לכה הזש יד"א םינושאר דועו "ש ארב יעו' , העובש ןיבייחמ לוספ וא בורק אצמנב וליפאד וירבדמ הארנ , רמא דות"ה
םש. "ה הגהבו ר"ש ירועישו יעו'נפ"י, ינש לש ולוספב רשכה

לכהו , םיבורק תויהל םילוכי םניא םידעה ינש םגד ןיטולחל הנוש לוספ אוה בורק ןידש ןויכ ית רתל ןקליחש המ לוספ וא בורק
הס'. תורעה ץבוק ,יע' םינב לע תובא ותמוי "כשאל הזגמ

"ד בארו "ם במר יעו' ורק"פ, דחא אצמנ לע םג ,וא המזה ןיד לע קר יאק 'יא סותו שר"י יע' רוביד ידכ ךות םלוכ ודיעהש אוהו
ול'. ןמיס שיר "מ היתנו "ח הוצק יעו' , רבדב ו קלחנש כ'ג' תודע

ךיא וצרית הזבו , ןילסופ דיעהל בל"ד ואבשכ קרד 'ס"ל סותהו , תלסופ היא רה תעשב םתנווכ "י שרלו , ידוהסאל וא ותיתא יזימל
ןישודיקבד "א בטירה תעדו , ראשה לסופש ומכ אוה םידע ןימזמשכד שר"יצ"ל תעדלו , ןישודיקה תעשב םיבורק תויהל םילוכי

. םויק ידיע רדגב וקלחנש ז'ד' רשוי ירעש יעו' , דיעהל ונווכתנ בל"דוא ואב אלב ףא ןילסופ םויק ידיע אוהש

"א בטירה ולע,כו"כ קלח "ש ארבו "ן במר יעו' , לספנ אל ריכמ ןיאש ןויכד ירה"ף בתכ ורק"פ םהמ דחאו רטשה לע םימותחב
אכ'. יעו'ש"ךוח"מול'ס"ק "ה, ארה םשב

ע"ב
המזוה םאד השקו , תודעה לכ הלטב תממוז תחא תאצמנ ב םגד ' סותה ובתכו , תחא תודע ולא ירה .1

? ףרטצ ת ךיאו ןאכ התיה אלש ררבתנ

אתיא אפ:) ןירדהנס ) הפיכל סונכל יבגל ןכו הרשכ איה תונוממב הנהו , הלוספ איהש תדחוימ תודע .2

? הרד צו"עגי תדחוימ תודע יפ לע ןנידבעד

בתכש "ם במרה לע השקו , תושפנ ינידל הלוספש תדחוימ תודעל דומילה הזו , דחא דע לע תמוי אל .3

? גורהת לא קידצו יקנד ארקמ ףיליד כ'א') ןירדהנס ) תוכלהב םגו צר') (ל"ת תווצמה רפסב םג

? תונולח ינשכ יוה אד"כ השקו , תחא האיב הז רחא הזב וארש שר"י ,יע' הוורעה תא לעובל אלא .4

האוולה לע הרמא ל. ןירדהנסב "ק בירד השקו , תונוממ ינידב הרשכ תדחוימ תודע ןמחנ בר רמא .5

? תונולח ינשב ןכש לכו האוולה רחא

"ם במרהש השקו , הארתה א"צ רבחש עטם והזד ראובמ ןאכו וכו', הארתה הנתינ אלש יפל .6

? ןייגוס ךופיה הארתה ךירצ רבח םג ךכ םושמד בתכ בי'ב') ןירדהנס )

חמש רוא ,יע' העובשב דחא דע ינהמ תונוממבד םושמ תושפנמ תונוממ ןניפלי אלש ו צורית רואבב , ינידב דות"ה
בויחה תרצוי םידעה תעידי תונוממבד , תושפנמ הנוש תונוממב םידעה םירצויש בויחה רדגד דמלל אבד ד'א' תודע
תודע תודעהד " ליצת תושפנ ינידב "א"כ אישוקה ראיב הז יפ לעו , םידעה יפ לע בויחה תא םירצוי ב'ד תושפנב ןיאשמ

.' טצר רגה"ש ירועישב היפ.יע"שעו"ע לע בויח םירצוי אלש אלש

המ "ש ייעו , תושפנב קר אלו תונוממב םגו , םיניידב קר ואל םיניד ילעבב םג הז ןידש ןאכמד "א בטיר ,יע' יזועל והנה
. םיקלוחה איבהש

סב"ד

תובושתה
רחא רדג שדחתנ תונ, ממו ינידב דחא דעב העובש בויחבד ית' (צ'ס"קדי') םימותב .1

ראיב ןכו ,' ודכו דחא דעו תונדמוא ינהמ ןכל ,ו רוריב רדגב קר או הש תונוממ לש תודעב

. לכה םהינש אלו יצח, לעופ דע לכ תונוממ י נידבד "ס(יק'), שהע רגה"ח יחב'

קר אוה ןמאנ עבורבש המו , עגונ וניא חצרנד רמול רשפא ךיא המת (' אלר ברבד"ז(ח"ד .2

בויח חצורבד קלחמ אוה ,ו ןניגלפ ןיא חצורב המל וירבדל ר"ש ירועיש יעו' , ןניגלפ חוכמ

. אימש יפלכ בויחה עבורב לבא הזל"), התימ ") חצרנל אוה התימה

ע אוה תודעה " תולח " לכד הנוש ורדג שדוח ה תודעד י"ל דועו , דחיב ודיעה אלש "יית' הקב .3

שדוחה תא וארש רמול םידעה לע ןימייאמש וניצמש ומכ , היארל רשק אלל , הרימאה "י

"ח. ודיק "ם במרה לע חנעפ חנפצ ואר,יע' אלש עא"פ

ע"ב
םתא דיעהל אבו אכה ו לספנ םמוז דעד ןויכ סות'צ"ל תעדלו "ן, במרהו "א בטירה ובתכ ןכ .1

ולא וארש ורמאש המ רקש אצמנש ןויכ תודעה הלט בד בתכ "נ לורעבו "פ, ורקכ יוה דחיב

ולא. תא

ב"ד ןיאש יטרפ ןידצאלא , תודעה ףוגב לוספ וניאש חכומד קס"ח טל' ח"ב יולה תיב יע' .2

תמו ותוא ןיסנוכ קרש הפיכ ןכלו הילע תודע םשש עא"פ תאזכ תודע ע"י תימהל םילוכי

. ןנידבע וילאמ

תדחוימ יגוס ב' שיד קס"ד)ית' הכ' (ח"א רזעיחאב , תווצמה רפסב םש "ם במרה השקה ןכ .3

יבתכבו , יארק ירת יעב ןכלו תונ וממב םירישכמ םהינשבו ת ונולח ינשבו םישעמ ינשב

, תושפנל הלוספ וז תודעד ארק דחאו ולבקי אלש בל"ד ארק דדח בתכ ב. הטוס "ז ירגה

כ'א'. ןירדהנס ירזע יבאב בתכ הז ןיעכו

רמגל אש"א ןיכו ה, איב רמג דחאו הארעה האר עדדאדח ב.ית' הטוס "ז ירגבו "א, בטיר יע' .4

. הארעה לע דיעמ וליאכ יוה םדוק הארעה אלב האיב

, רשכ תונולח ינש , תואוולה ית שב "ק בירא םתה יג ילפד ןנברל וליפאד רמול אבש "ן במר יע' .5

ול' תוביתנו תוצק יעו' , תונוממב ורק"פ אצמנ ףא רישכהל אבש "ד בארה םשב "א בטיר יעו'

ב'.

, ותוורע איהש עדוי אל רבחהש "ם במרה ירייא הוורע יבגלש "בא'ג' וסיא הנשמ דיגמ יע' .6

ומצע ריקפמש ,ב. הנווכב היהש תוארהל ה,א. ארתהב שי םימעט ד-ב' ראיב רנל ךורעבו

. רבחב וניא ןושארה םעט ה לבא , הארתה אלב רבחב שי הז ינשה םעט ,ול שנועל

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

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו

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

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


