
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

ףדז.
ת ולאשה

לע ןמאנ היהיו אמינ אל מהל השקו , ליזא אברע רתב ואל הוולל היל תיל יא .1

? ברעה לע ןמאנ תויהל ילב האולהה

םתואב היל םיקומ ןירדהנסבו וידע, ינולפו ינולפו וכו', םיינש ודמעיש םוקמ לכ .2

ינולפו ינולפו ןושלה השקו , רוטפ םידע די העטקנ ירה "כ אלד , והומיזהש םידע

? וידע

ךרד םושמ רוטפה םעטו וכו', ותגרהו וילע הלפנו הליגעמב ךשומ היה םא אלב .3

זע.) ןירדהנ (ס רוטפ התימהו הלפנו הלעמל ןבא קרוזמ אנש יאמ השקו , הילע

? וחוכ וניאש

ע"ב
"קזכ: בבד השקו , דיזמל םיב ורקה ןיב ואנמ ו'י') חצור "ם( במרבו , תיוז ןרקל טרפ .1

? רוטפ ןיקיזנב "ג הכד ןנירמא

ד' קרזו םייתש קורזל ןווכתמל טרפ , רחא דצל הכלהו הז דצב קורזל ןווכתמל טרפ .2

? דיזמל בורק וא סנואל בורק יוהד םושמ םא ולא לש םרוטפ והמ ליו"ע

ךרוצל איהש יה לעב םגד (כיןיז') לארשי תראפתה קדקד ןאכמו , הלוג וניא ותדרי ךרדב אלשו
. ןמקל יעו' הלוגו הדירי ךרוצ ארקנ ימנ הזד ו'גי) חצור "ם( במרה תעדו , הלוג וניא הדירי

םש. "א שרהמבו חס: תבשבו בס., ןירדהנסבו ןאכ סות' ,יע' הרותה לכב רתומ רמוא ןידב

ביר"א דוע יעו' , אנושב םיקוספ הברה ךירצ המל ח. ןמקל סות' ,יע' אנושל טרפ הביא אלב
. םישרפמב ייע"ש , אכהד השרד יאה איבה אל "ם במרבו , אנוש יגוס המכ שיד "ן במרו

בייח הדירי ךרוצל הילע דב איצוה הז (ו'גי'),מו ןאכ "ם במרה יע'יג' םלוסב הלועו בצק ןידב
יבגל הנשמה איבה ןכו ,( לקנרפ "ם במרב ס פדוה רגה"א( רואבו , חמש רוא ייע"ש , רוטפ ךפיהלו

'י'. חעש רגה"א רואב ו'ד'),יע' קיזמו לבוח ) ןיקיזנ

ושריפש "א בטירו "ן במר יעו' א', ףסונ וליאכ ארקמבש שר"יד"השי ,יע' ארקמלו תרוסמל םא
טי'ה', םירבד םיבלמבו "ש שרב ,עו"ע רחא ןפואב

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
דחאל סחיבש , דחא השעמב ןניגלפ םירמוא אל ןאכמד ץריתו "ן במרה השקה ןכ .1

הריתהל אלו הלחנ יבג ןמאנד תומביב השא דעמהשקו אל, ינשל סחיבו ןמאנ

זיש'. ר"ש ירועיש יעו א, שנהל

וידע םה ולא םירמואו םידע ב' דוע םתא םיאבש ירייאד ראיבש ירא תרובג יע' .2

. והומיזהש

רתוי לופיל הל המרג הלעמל הליגעמה תכישמד וצריתו םש, ס' ותה ןכ ושקה רבכ .3

. וילא סחייתמ השעמה לכו קזוחב

ע"ב
ךלהל תושר ול שיש ןויכ , םדא אוביש יקוסאל ווה"ל אכהד ית' םש חמש רואב .1

"א. בטיר דוע ןאכ יעו' , תיבח יבג "כ אשמ

יעו' , העישפל בורק אוה ד' קרז ו סנואל בורק יוה רחא דצלד טקנ ו') חצור "ם( במרב .2

םהינשד זע:בו"קוכ:, ןירדהנס ' סותה ירבדמ חיכוהש בי' הכלה םש חמש רוא

רגה"ש. ירועיש שר"ייע' תעדבו , סנואל םיבורק

םיפדה לע רבסה תצק
ינש םא םגש ידכ ימויה הדף דומילב ותרטמ תא ראיב צז"ל אריפש רגה"מ עודיכ

. דומילב וילע רבדל ףתושמ אשונ םהל היהי םלועה הצקב ושגפי םידוהי
אקע אד ךא , לארשי תוצופת לכב ימויה ףדה תא םידמול םיבר םיבר ונירודבו וניכז
ידכ ךות אלו אמלעב האירקב תאז םידמול הנבהב םידמולש ולא ףא םבורש

תיתבישיה הגעב ארקנש המ ) םילימל תחתמ םירתתס מה םירבדב הקומע תוננובתה
וניבורש ןמזה ץחלו רצוק תמחמ איהו ה, טושפ ךכל הביסה יגא), וסה לש עס" דמאל ה"

. ףדה דומילל םישידקמ ו םילוכי ונלוככ
תוטושפ תול אש רפסמ דמולה ינפל תתל ותרטמש לדה ו נינולע סנכנ תאזה השינבו
ךרדב חנומ םהירחאמש , הבשחמה תא תורגמו תוקיצמש תולאש , ארמגה ירבדב

. שדח רואב היגוסה לכ הריאמ ודי לעש , סעדמאל וא דוסי ללכ
ידכ איגוסב םיירקיע םה וניתעדלש םיאשונה תא ( תושגדומ תויתואב ) ונפסוה ף סונב

. םינוכנה תומוקמל תולקב עיגהל לכוי בחרתהל טעמ הצו רו ןמז יששול ימש
ךרועה - דומילב החלצהבו ונלעוהש הווקתב

ירשת "עד' בלנ ע"ה השמ גה"ר תב הביבא תרמ לע"נ
ידימ ליי מב 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

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

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


