
סב"ד

" ימויה ףדה "-" טאלב עשיבישי "
ארמגה יר "בבד הקמעהו ןויע "ל" תובושתו תולאש " רחבמ

גי. ףד
ת ולאשה

ינש רשעמ ימלשוריבד השקו רכש, םהל ןילעמ ויה לכה ירבס םיתשו םיעבראב לבא .1

טלקמ ירע יא וקלחנש , רשעמה לע םידותמ םייולו ינהכ יא תקולחמה תא ראיב ה'ה'

? הקולחל יאדו ויה םירעה ד-במ' אתיא ןאכ וליאו , הרידל קר ,וא הקולחל ונתנ

? תותימ יבייחכ יוהו ושפנב הליצהל ןתינ אה הקול יאמא השקו , ותוחא לע אבה .2

המ" ןהכל הצולח רוסיא ( השורג דות"ה שר"י(יע' תעדלו , טוידה ןהכל הצולחו השורג .3

? הרותב בתכנ ןכיה השקו ת,

"ד בארו "ם במרו דכ:, תועובש סות' , שדקה (שר"יד"ה םינושאר יעו' , ודפנ אלש שדקהו .4

לחי "למ"אל ופית , השקו , הרותב הז לע הרהזאה ןכיה ותטישל דחא לכ א'ג'), הליעמ

? ולוליחמ ערג אל ותלי כאש " ורבד

םאד שר"יןכ בתכ קודקדבד "ש שרה בתכו , השרגתנ "כ חאו הנמלאתנ שר"י בתכ , השורגו הנמלא

יוה ףוסב השרגת נשכ קרו , רוסיא לע לח רוסיא ןיאד , השורג םושמ קר הקול הנמלאתנ "כ חאו השרגתנ

. הנמלא רוסיא לע ףיסומ רוסיא

' סותלו , ידדהמ יפליד םושמ םעטה המ"ת םהינשד שר"י תעדלו , תחא אלא הקול איונ הצולחו השורג

, אתיירואד תוקלמ שיש םוקמב ןנברד תודרמ תכמ ןיקול ןיאד ינשה םצוריתב ראובמ , ןנברדמ הצולחד

וניא אכה קרד סות' םגד ',יו"א סותא הזב גילפד "ם במרה תעד איבה 'ב') חרת הוצמ ) ךוניח תחנמבו

ואל"ח). החיתפ םידגמ ירפ ) השורג רוסיא לע הצולח רוסיא ןנבר וכימסהש ןויכ הקול

"ד ויבו טצ: ןילוח "א בשר "ןהו במרב יאמ,ו חצ.ד"ה ןילוח סות' ,יע' הירב ןינעב דוע , התיירבכ איהש ינפמ

ק'. ןמיס

ע"ב
ב"ד הבושת ושע םאש , םיעברא תוקלמ ללכב םנשי תויקלמ יבייח אביקע יבר רמא .1

לאילמג ןב היננח יבר רמא הנשמב אתיא גכ. ןמקל הנהו , םהל ןילחומ הלעמ לש

וילע,ד קלוח אכהד אביקע יבר ם אה ליו"ע , ןתתירכ ידימ ורט פנ וקלש תותירכ יבייח

? םיקלוחה ןיב ו איבה אל םש ארמגב

הק"י (יע' הרהזא ךירצ תרכ ףאש אנקסמל די') שרוש תווצמה רפס "ם( במרה בתכ .2

ןתינש ואל יוה אה ןיקול תותירכ יבייחד טי'א') ןירדהנס ) קספ המל א"כ השקו בי'),

? תרכ תרהזאל

יעו' , הרהזא ךירצש הארנש וק. םיחבז יעו' ךירצ דןיא הארנ אכן אנקסמל , הרהזא יעב יא ןברק בויח ןינעב

קחי. אנינת "א קער ירבדבו , וירבד לע םש רנל ךורעבו ט. תומבי סות' יעו' , ןאכו םש ' סותב

ףדל רבעמ תובושתה

סב"ד

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

. ןייעו ונבתכ ללכ ךרדב םהילעש
וקלחנ אלא הזב, היולת אל םש תקולחמה תמאב ילבבלד הזב ךיראה ירזע יבאב .1

. םיקוספה תועמשמב

רבכש הארעהה רחאד גע: ןירדהנסב ר אובמה יפ לע יתו' , קחצי חישב השקה ןכ .2

ץריתש המ "ש ייעו , האיב רמג לע תוקלמ בייחמ ,או"כ ושפנב הליצהל ןתינ אל המגפנ

"ם במרה תעדל ואל יוהד היונפ תאיב םושמ םג הקול אל ותוחא לע אבה המל הז יפל

א'ד'). תושיא )

תובורקש דמ.) תומבי ) אביקע יבר תטיש הנהד אכ'ז'), ארקיו ) המכח ךשמה בתכ .3

ה"ה ותטישל אליממו ותשורגכ יוה ותיב בותכה הארקד םושמ אתיירואד ותצולח

ןהכלו המ"ת הצולח לודג ןהכלד בתכ ט'ג') תומבי "ב( ערבו , השורגכ הרוסא ןהכל

א'ז'. תושיא "ם במרה לע ץבוק רפסב יעו' , קלחל ןינמ ,צו"ע ןנברד וטידה

דמלנש אלבד םש), ) ףיש "ם רהמה יתו' ןכ, השקה ס-דס) תושדחה ) ןויצ ןינב "ת ושב .4

רבזג דיל רסמש רחאש וא , האנה רוסיא לחי לבב ללכנ אל רחא םוקממ הרהזא

ייע"ש. , לחי לב אכיל ותו רדנה םייקתנ

ע"ב
"ש ייעו , תוקלמ וא הבושת וא ינהמ רל"ע תמאבו גילפ אלד טקנד םש רואמה לעבב יע' .1

. לאילמג ןב איננח יבר לע םיקלוחה ןיב אוה ר"ע תמאבד טקנ םש "א בטירבו "ן, במר

אליממ תרכה ידימ ורטפנ וקל םאד "ג בחרכ הכלהל קספנ ד בתכ (בי') בקעי תולהקב .2

ןויכד ית' םש) ) ירזע יבאבו , תרכב ןברק בויח יבגל ית' ןכו , םהינשל תחא הרהזא יוה

. תאצי תרכל הרהזאש ןנירמא ,לא תרכמ םירטפנ הבושת ושע םאש

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


