
סב"ד

" ימויה ףדה "-" טאלב עשיביש "י
" ארמגה ירבד קמועב וש"תמו"מ-ל"ויען

הל. ףד
תעובב םיבייח םידעהד ט'ו') תועובש "ם( במרה לע אישוקה עודיו , ודבע דיב חלש .1
ירייאד רמאת םאו , וחולש "דוא עבה תעיבת ירחא ועבשיו ורפכיש רחא תודעה

"א)? קער ) שרפל ול היה האשרהב אבב
יא וקלחנש בי'ג') תועובש "ד( בארו "ם במר יעו' , ןירוטפ ולא ירה ץראבו םימשב .2
? יתית יכ יהמ השקו "ד) באר ) ןברקמ ןירוטפ קרו , הלח העובשהש וא ירמגל ןירוטפ

ט'ח' תועובש "ם במר יעו' וכו', ינודיעתו ואובתש תודע יל ועדתשכ םכילע ינא עיבשמ
אד"כ גל' תוא ד'ט' תוינשמה לע "א קער יעו' ןמא, ורמאו העובשה תא ולבקש ימקואד
היה אל םאד בתכ םילשורי תראפתבו שר"ש, יעו' , הילע רוטפו יוטיב תעובש יוה
הזו יוטיב תעובש לע אלו תודעה תעובש לע ותוא םיבייחמ ונייה םידעל העובש המדק
תעובשמ םג םירטפנ הנשמב ןאכ םירוטפה לכש סד"ל טי' ןמיס אר"ש יעו' "ל, מקה

. םיבייחש "ם במרהו שגימ רכ"י אלו , יוטיב

רבכש ושקה אלו , דיעהל םירשכ ויהיש דע ליעל אנת רבכש ושקהש המב דות"הוא
ורק"פ, דחאו םידע ב-ג' ירייאש וצריתש המבו "ש, שרו ויות"ט ,יע' תוכמב ורק"פ ןיד אנת

"א. בשר ,ע"ע םיבורק וילע לבקב ירייאד "ןית' במרהו שר"ש, יע'

רוזעי אל ולצאד ויות"ט ,יע' חילש ראשמ רתוי ודבע דיב שודיחהו , ודבע דיב חלש
. ופוגכ ודבעד םושמ בתכ דל' תוינשמה לע "א קערבו , האשרה

, לאומש תטישל היארה רואבב וכו', וליפא לוכי וכו' , םהיניב עיויד וליפא לאומש רמא
. לאומש רמא ירה"ףד"ה לע ר"ן ןייעו שר"י, יע'

, הקול יוניכב ללקמ וכ'ג')יא ןירדהנס "ד( בארו "ם במר יעו' , השעת אלב רבוע .. ללקמה
אל םאד ארקמו הקול דחוימה םשב קרד ירה"ף)ס"ל לע תוגשהב "ד(ע"ע בארהו
ןיאד יולה יר"ז ןרמ יח' ןייעו , ךתוכמ תא ה' אלפהו .. דבכנה ה' תא האריל ... רומשת
םש אלבש "םה"ד במרב יעו"ש ה', תארי לע רבעש לע אלא העובשה לע תוקלמה

. טעמתיא תוקלממ קרו לב"ת אוה םאה כ'ז, ןירדהנס וזח"א יעו' , הקול וניא יוניכו

"ד ויבו םש, הנשמ ףסכבו "תו'ב', הוסי "ם במר ,יע' םיקחמנ םניאש תומשה ןינמ ןינעב
םש רגה"א רואבבו וער'ט'

ע"ב
םושמ וא ומצע ינפב םש יוהד םושמ יא רוסיאה םעטבו , קחמנ וניא הז ירה י-המ-יי'
תירקבו , הנשמ ףסכ ייע"ש ו'ד', הרותה ידוסי "ד בארו "ם במר ה',יע' תצקמ אוהש

. קחמנ הנווכ אלל בתכנב טש'יא "זח"ו בדר יעו' , רפס

, דחוימה םש אוהש ןויכ ' סותה וראיבו , קחמנ וניא רה"ח תסריגו , קחמנ ה"ז ינדאמ א"ד

םש. ' זטבו "א מרב וער'י' יעו'וש"עוי"ד , םייח תרות יעו' "זנה"ל, בדר יע'

.' חלק וי"דח"ב השמ תורגאב רימחה ןכו , םיבתכמב ב"ה תביתכ ןינעב חנעפ תנפצ יע'

הארנד "תו'ג' הוסי "ם במר ,יע' ןילפטנה תקיחמ רוסיא ןינעבו וכו', םשל לפטה לכ
ךוניח תחנמ יעו' המ"ת, אוהש בי'ד' םירבד םייחה רוא יעו' , ןנברדמ אוהש וירבדמ

. ןנברד אוהש םינורחאה תערכהש זלת'ד'

"ץח"א בשתו וסש םיארי ,יע' וקחומל רתומ יא ושדקל ע"מ אלש םש תביתכ ןינעב
ןווכתמ ןיב קלחמ לה'ס"ת לע יח' םירפא הנחמבו "תו'ו', הוסי שדח ירפ זעק',עו"ע
ןידה המ "ץ בשתב "ש ייעו ללכ, בותכל ןווכתנ אלל שדקל אלש קר םשה תא בותכל

. שדוק וניאש םש תועטב שדיק

םולש םשש ןויכ םיקחמנ ולש,מו"מ םולשהש ימל שדק "ש השב םירומאה המלש לכ
. קחמנ וניא םולשש י.) הטוס )' סותה תטישו ג'וט'), ללכ ,(אר"שוש"ת קחמנ ומצעב

יאקד ףסוי תרופו "א שרהמ "א בטיר יעו' וירפ, תא םירטונל םייתאמו המלש ךל ףלאה
םעה קלח לע יאקד "א בשרו שגימ יעו'ר"י , םעה ראשל תה"ח ןיב תומכה סחי לע

. תוכלמה ינידב תימהל ךלמה יאשרש

תובושתה
וד' שר"שכו "א שרהמ סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה
ביחו ועיבשהל לוכי ןוממה תובגל חילש ואשעשכד וצרית דועו םשז'ו') ) הנשמ םחל ב .1

בישח , וילעב ונניאש ףא ןוממה תייבג ךרוצל וליבשב איה תודעהש ןויכ ותריפכ לע

הז. ןינעל העובשה לע םילעבה

אלב העובש םאה (ב'ג') וקלחנש םתטישל הזב וכלהש םש הנשמה תבכרמב ראיב .2

לע רובעל רוסא "םב'ד' במרל ןיידעש השקה םירפא הנחמבו אל, וא הקול ה' תרכזה

ריכזהש ןויכ ,עו"כ םירדנב שאר תולק גהני אלש וילע םירימחמש בתכ הפו העובשה

יפט. רימח ץראו םימשב

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב
םוי-0795255901 ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב "צ, החא תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


