
סב"ד

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

ט. ףד
ת ולאשה

והשמ שדחתנש וא נח ינב תווצמ עבש םייקמש יוג םתס םאה והמ ,לי"ע בשות רג .1

ות? לבקב

? וניד המ ליו"ע , הלוג וניאש , לארשי ג רהש בשות רגב ןאכ .2

? דיזמב וא גגושב ירייא ,צו"עיא ןיגרהנ וגרהש "ם וכעו רג ךכיפל , יהנימרו .3

רמואד י'א') םיכלמ ) קספד "ם במרה מ השקו , רתומ רמוא ,כ םדא אצמנו המהב רובסכ .4

? רוטפ אוה ותשא רבסו וריבח ת שא לע אבד םש בתכ ךדיאמו , דיזמל בורק רתומ

? לזג םושמ בייח ןפוא לכב ירה , םשמ החכוהה המ השקו וגו', השאה לע תמ ךנה .5
הווצמ ב"דכ" ינפב תווצמ ז' רומשל וילע לביקש אוה בש- ות רג ל-ג': םיקלוחמ םיוגהד ואיבה םינושארב , בשות רג
עבש ללכ םייקמ וניאש וכע"ם- , השועו הווצמכ וניא לבא ב"נ תווצמ עבש םייקמש וב םיעדוי ונאש חנ- ",ןב השועו

חנ. ינב תווצמ

וניא "ד בארלו הלוג "ם במרלד , הלוג בשות רג גרהש לארשי םא המ"נה'ג'), שו חצ "ד(ור בארהו "ם במרה הכלהל וקלחנ
. ארמגב םתטיש רואבב הנשמה לע 'וי"ט סותבו םש םישרפמב ,יע' הלוג

תח נמבו , תווצמ ז' םייקמ וניאש המב התימ בייחש ןויכ , גרהנ וניא וכל"ע וכע"ם גרהש בשות רגד םינושארה ובתכ
הז. םעטמ הלוג וניא וכע"ם גרהש וכע"ם ףאש טקנ (חי'ט') ךוניח

יא תקולחמו הלוג וניא לארשיב בשות ,רג הלוג וניא וכל"ע הזל תחתמו , הלוג יא תקולחמ בשות רגב לארשי : אנקסמל
וניא יוגו "נ בבו , תקולחמ ,בג"ת גרהנ לארשיב חנ ,ןב גרהנ וניאו הלוג וניא הזל תחתמ ו תולג בייח ותומכ גב"ת , גרהנ

ותומכב גב"תו גרהנש קרי"א "םכב"נ, וכעו , גרהנ

ע"ב
העט ץרא ךרד תוכלהבש קר םיאור ןאכ אה השקו וכו', דומלל היהש גרהנ חנ ןבש ןאכמ .1

? סונא יוהש עמשמ הרשל ברקהל הצרש המב לבא

ילב וגרה יאדו םא םג ןנברל הז יפלד השקו שר"י, יעו' , הלוג וניאש שיו הלוג אנוש שר"אשי .2

? הלוג תעד

? ןיטלוק הייול ירע לכ אה ,ולי"ע ןענכ ץראבש שלשו ןדריה רעבש שלש ןילוג ןכיהל .3

? םהמ תחא הברח טולקל ולחהש רחאל יא ןידה המ ,ליו"ע תחאכ תוטלוק ןתשש .4

בב"ד תולגל וניד רמגנש רחא קר הזש איבה "ם(ה'ח') במרבו וכו', ת"ח ינש ול ןירסומו .5

? אנש יאמ ,צו"ע טלקמ ריעל והובישהו

? םייולה ירע אכיא אב"י אה אישוק יאמו שר"י, ,יע' תלת אב"י תלת ןדריה רבעב .6
עדיי אוה איבנש ידי ית'דלע הבר תישארב שרדמב , ארמגה דבלמ םיצורית ב' דוע וניצמ ,ו רדהתד אוה אוה איבנ תשא
עדי איבנש עד"י ית' הרותה תכונחב כך, הצרית אל ' מגה המל ויות"טב"קח'ז' יעו' ויני, עב הנגתת אלו הב תעג נ אלש

. התוא ריזחהל ךל שי ןכלו תועט חקמ יוה אלו תינולייא איהש

םינושארב יעו' ,' מגה תשרדמ הטנ המל םינורחא "ש ייעו אוה סנואל בורקד םושמ רוטפד בתכ "םו'די' במרה , אמוס
"א. בטירו חפ.יע"שר"ן םי רדנב איגוסל איגוסה וושהש המב

"נ. לורע ,יע' בשייש המ רואמה לעב "ייע' שרב ה נושארה א סריגל וכו', אישק אל טמשנא טמשנ

רבעב יא יצקח חיש יעו' םיר, עה םוחתל הנווכהד טי. הליגמ ףיש "ם רהמ ,יע' תעברו אוה ראובמל הרואכלו , תשלשו
. הרותה ןמ שוליש יד םג היה ןדדריה

. הרותה לע הירא רוגבו םינושאר ב םיצור "א,עו"עית שרהמו "ם רהמ יע' וצוריתבו סות', ,יע' םיחצור יחיכש דעלגב

סב"ד

תובושתה
וזח"אב"קי'ס"קטו' יעו' , תוריג תליחתכ ו תלב ק יוהד ידוהי וניא שד'ד"ה הכלה רואב יע' .1

ל-ז' הלבק ןיד שדחתנ הרות ןתמ רחאד בתכ "ז ירגה ןרמ ' יחבו , וירדג ייע"ש שדח ןיד והזד

. רפסה ףוסב בתכמ ייע"ש , תווצמ

לע הנשמה תבכרמ יעו' , גרהנ יא קפתסמש "א בטיר יעו' , תולגב היל יגס אלד בתכ "י שרב .2

ותטשילד בתכש , הלוג דבעה תא גרהש בשות רגד בתכש "נה'ג') המשו "ם(ורצח במרה

. םדה לאוג ע"י גרהנ לארשי גרהשכ

ןכתי ךאיה "ן במרה המ תו "א, בטירה ,כו"כ גגושב ירייאד םירבדה תוטשפכ ראיב "י שרב .3

. םתקולחמב ראיבש המ ר"ש ירועיש יעו' י'א', םיכלמ "ם במרה ,כו"כ גרהיש

, םדא אצמנו המהב רובסכל רתומ רמוא ןיב הכלהל קלחמ "ם במרהד ית' רנל ךורעב .4

, היתעדא יק וסאל היל והדי תולג בויח ןיב קלחמ רו), בסכ ד"ה םיטוקיל ) לאקזחי ןוזחבו

ןברק תאבה ןינעל קליחש המ "ן במרב ,ויע' הגגש הפ שי ףוס ףוס ש חנ ןב לש דיזמ בויחל

רנל. ךורע האו,ע"ע דיזמל בורקש מל"ד םג רתומ רמואב

רתומ איה הייונפ רובסכו ךלמ היהש ןויכד ית' הרותה לע "ז ירגהו ," קחצי חיש ב" השקה ןכ .5

עב"כ. התחקל ול

ע"ב
ןויכ סונ א בשחיי אל עודמ הנעטה ול דר וי ץרא ך רדב אלש גהנש המ "אשב בטירה ראיב .1

. דבל ררבלו םהרבא ירבד לע ךומסל ול היה אלש ןנירמא הזבו , והעטה םהרבאש

בתכש המ דוע "ש ייעו , אנושב רוטפ והזו ארקד אמעט ןנישרד אל ןנבר לדדתע שר"ש יע' .2

. ףסוי תרופ ,עו"ע יגילפד םינושארהמ איבהו

םילוגל המדק םתוכז ייולה ירעבד הל'ו' רבדמב " םייחה רוא יפה" לע ית' " קחצי חיש ב" .3

. םהיניב ויהש םיקוליח דוע י. ןמקל יעו' , טלקמ ירעל תולגל םהל בוט ןכלו

םג נ"מ הזש ןמיס הנשמה תאז הטקנש הזמ חיכוהש קחצי חיש ,יע' םינורחאה ורקח ןכ .4

חצור "ד( בארו "ם במר תקולחמב תאז הלתד ב'ז') ימלשורי ) חנעפ חנפצ יעו' , דיתעל

"נב'ז'). המשו

ןדש עוייןשם וגרהל םדה לאוגל רוסא תמאב ןכל םדוק ד בתכ "אגכ' וזחבו ויות"טב'ה', יע' .5

. םדה לאוג וילע גרהנ ה יהיש ןיינעל תלעומ טלקמ ריעל םידקמש המ םא

םימדוק םייולהש ליעל "כ שמל ץרותמ ןכו , תופי םינפ יעו' הע"ת ב"ן מרב השקה כן .6

. םיחצורל םוקמ היהי אלש ןכתיו , םהירעב

ירשת "עד' בלנ ע"ה השמ גה"ר תב הביבא תרמ לע"נ
השקב חלש 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

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

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


