
סב"ד

" ימויה ףדה "-" טאלב עשיבישי "
ארמגה ירבד "ב הקמעהו ןויע "ל" תובושתו תולאש " רחבמ

אי. ףד
ת ולאשה

? ןידיגב רופתל שיש "מ ללה אה השקו , אנתיכב יריפתד יביבח יבד יליפתל אניזח .1

, החשמה ןמש זנגנש והישאי ןמזמ הזד שר"י יעו' , םידגב הבורמ דחאו החשמה ןמשב חושמ דחא .2

? ךיישד עמשמ ' מגבו תחא םעפב הכ"ג יגוס ג' ןכתי אל אד"כ השקו

? םמצעב םילודג םינהכה והל וקפסיל השקו וכו', תוקפסמ הכ"ג לש ןהיתומיא .3

?" אובת אל םנח תללק "ןכ ביתכ אה השקו , האב איה םניח לע וליפא םכח ת ללק .4

? םנח היל ירקד דוד אנש יאמ ליו"ע , ילעמ האב איה יאנת לע וליפא םכח תללק .5

"נז'ט' המשו "םורצח במרב יעו' , ירמגל והוריבעהשכו ןושארל הנווכהד ראיב היפ"מ "ם במרבו שר"י, ,יע'יפ' ותחישממ רבעש
הבורמ לש וניד המ שר"ש יעו' , אדח רמא רמו אדח רמא רמו שר"י לע לד"פ הארנו " ןתעבראמ דחא "לכ וירבד ףוסב בתכד

. רבעש םידגב

םוקמב הארוה רוסיאב גס. ןיבוריעב וניצמש ומכ קחרמה טקנו וכו', יסרפ אתלת קוחירב אירא אלכאד ארבג אוההד אה יכ
. והילא ןיע , ומוקמ אבישח יאסרפ אתלת דעד ובר

עדי אל םגד עמשמ םיקוספבד השקה גנ:) הכוס "א( שרהמב לבא יתו', השקהש המ שר"י וכו',יע' ןיתיש דוד הרכש העשבש
"ש ייעו , וידיב ויהש רהה תוביבסש תומוקממ רפחד ית' תמא תפשבו "נגנ. לורע יעו"ש , התסהד השעמ דע שדקמה םוקמ הזש

. וללה ןיתיש םהמ דוע

. השעמה רואבב םיכלהמ עדוהי ןבו קחצי חיש יעו' , הנוש ןפואב אתיא י'ב' ןירדהנס ימלשוריב

ע"ב
ול? רפיה אל ומצעב וניבא בקעי המל א"כ השקו , הדוהימ ןלנמ , הרפה ךירצ יאנת לע יודינ .1

ןיא םאש דצ שי םאה ארמגה קפסב ,ולי"ע םהמ דחא תתימב וא רזוח אוה ןלוכ תתימב והל, איעביא .2

ךירצש ןיד רמג תעשב ןתשלש ויהש הרק םא קפסהש ,וא רוזחי אל םלועל ןיד רמג תעשב םלוכ תא

? ןתשולש תתימ תא

אה השקו , לגרל תולעל ומכ תווצמ ראשל הד"ה ףיסוה "ם(ז'ח') במרהו , הוצמ תודעל אל אצוי וניאו .3

םש? בשיוד השעל יחדלו , תרכ הב שיש הרומח השע חספ

? ךכל רוקמה והמ ,וצ"ע טלוק המוחת ךכ .4

? ןידכ אלש היה זא אלה השק ,ו תוכזל וניד רומגיש םימחר שקבל ול היה .5

דועו , הרפכה התיה הפ הפיאו הרפכה עיה לודג ןהכה תתימ אלה השקו , הנוהכ הלטב , הנוהכ התמ .6

? הרותה ןמ הלוגה לע הנוהכה ןמ ותדירי רפכת ךיאו ןנברד הצולח ןב אלה השק

. םירבא מר"ח תויתוא רח"ם יכ הז שנועד בצ.) (ב"ק םייח תרות ,יע' ןוראב םילגלוגמ ויתומצע

, םירחא ליצהל ידכ הדוה הדוהיש האר ,יכ הדויש ול םרג הדוהי השעמ המל רואיבהו סות' ,יע' הדוהי , הדויש ןבוארל םרג ימ
"נ. לורע םיחאה ראשמ דשחה תא דיר וה ותאדוהב אוה םגו

י"א איבה דועו , רוזעי אל ונימ םא םגד גילפ "א בטירבו ןיד, רמג תעשב ויתחת רחא ונימ אלד בתכ "י שרבו , גרהש לודג ןהכ
ע"י אציי אל המל ושקה בע: אמויב ' סותבו , ומצע לע רפכל לוכי וניא חצורה אוהשכ הפו , החיצר תע שב הכ"ג היהיש ךירצד
ר"ש ירועישו ח"אוט', ןודרוג ושת'ר"א שר"ש, "ש ייעו , םירחאה ע"י רזוח וניא ירקיעה אוהש ןויכד יתו' , חושמה וא רבעש ןהכה

.' בעש

רבכש ימב ירייאד ושריפ חנעפ תנפצו ירא, תרובגבו "נ, לורע ,יע' אנמחר הירהזא ימלד השק קר שר"י וכו',יע' ותתימ אהת םש
םש, איה ותרובק םגש ב"ד תתימ בייחתנש טלקמ ריעב אצמנ

לאוג םע אדחכ והניללכ אל המל ויות"ט יעו' "ח רהו "ם במרה תסריג וילע,וז םיבייח [ןיא] םדא לכו םדה לאוג דיב תושר ער"א
אוהש ןויכ וילע םיגרהנ ןיאש רבדה םעטבו "נ, לורעו "א בטיר יעו' רוטפ גרה םא דבעידב קר םדא לכבד בתכ יריאמבו , םדה

גו. רהכ בשחנ אוהש םימד ול ןיאד ארקמ אוהד א'גי') חצור "ז( ירגה ראיב )ו קחצי חיש ) אליטק ארבג

תמה תא תונפל רתומד גסש'ד') רגה"א(וי"ד רואבב חיכוה ןאכמו , ויתובא רבקל ויתומצע ןיכילומ הכ"ג, תמש םדוק תמ
. םלועל היחי אל "ג הכה ירהש , יאנת לע רבקנש ויכ ינא ארהש החד "ס תחבו , תובא ירבקל

סב"ד
תובושתה

,עו"ע ינתיכ ראשהו ןידיג תוריפת ג' השעש ית' תמא תפשבו , ןיליפת םוקמב ירפס סרג תמאב "א בטירב .1

. חנעפ תנפצו , ףסוי תרופ

אלממ םיכירצ ויהו "ג הכה ךלהש ןוגכ , החישמ אלל הכ"ג זנגנש םדוק םג ךייש יאדוד ית' םינושארב .2

"נ. לורע ,יע' דחא ןמזב הכ"ג ינש ןיחשומ ןיאש , ותוא םיחשומ ויה אלו םוקמ

המ ול ןיאש ימ לכש ןנישייח והייפוג םינהכד רנל ךורע יעו' , םדובכמ הז ןיא היפוג םינהכש "י אפת 3.יע'

תומל תולוכי , ןהיתומיא הזשכ לבא , ררחתשיש דע ויתונוזמ ול חטבומו ינא הגגשב חצור רמאי לוכאל

. תונוזמ ילב ומצע טלקמ ריעב אולכ תא אצמיו םהיניב ינפל

. שממ םנח לע הניאו הללקה האב ןכל , אוהש לכ רעצ דודל היהש ןויכד וצריתו םינושארה ושקה 4.ןכ

התיה אל דוד תללקד ותטיש יפל ראיב רנל ךורעבו שר"ש, יעו' , םניחב ףא התיה דוד לצאד "ן במר 5.יע'

. עדוי לפותיחאש עדי יכ טלחומ ןפואב לליק אלא , יאנתב

ע"ב
, םירצמל דריש הזב יאנתה םייקתנש רבסד "מ סכה ץריתו ז'אי'), הרות דומלת "ד( בארה השקה ןכ .1

בע'חו"ג "ץ(וש"תח"ב בשתב יעו' ת"ח, ןידכ ומצעל ריתיה אל הדוהי המל הז יפל וצריתש "ש ייעו

. רפהל ולכי אל רבכ זאו הדוהי תתימ רחא קר לח אלו אבה ם לועל היה יודינהש שדח ךלהמ (' בפק

אכ' ית' ךוניח תחנמבו , ןושארה דצכ הטונ רנל ךורעבו , ינשה דצכ היל אטישפש ירא תרובג יע' .2

םירחאה םיינשו , דבל ריזחמ אוהו רקיעה אוה דבועה ןהכש רמול הטונ ףוסבו הזב, קפתסמ

א'וט' ןודרוג "תר"א ושבו "א בטיר יע' הזל היאר תצק שי ארמגה ירבד ךשמהמו , ףוריצב קר םיריזחמ

ז'י'). חצור "ם במרה ירבדמו גע., אמוי ' סותה ירבדמ ןדש המ (ייע"ש

טלקמ ריעד השעד בתכ הנ') הל' רבדמב ) המימת הרותבו הב, ובתכנ ןישע המכד בתכ "י אפתב .3

באויכ לארשי ללכ תלצהל אצוי אל המל םינורחאה ית' הז ןיעכו ," תושפנ תנכס ב" ודוסיש השע אוה

. קחצי חישו , חמש רוא וכו',יע' היורצ ןב

ץוחמ ביתכדמ איבה "נ לורעבו , ינהמ הטילקלד עמשמ המוחתב אלו הב בשיו שירדדמד יות"ט יע' .4

וטלקמ ריע לובגל

עש" בתכ דצק') (ח"א הבהאמ הבושתבו ןידב, יאכז יצוא היה הב, ושתב רזוח היה םאד "נ לורעה בתכ .5

ו נידב יאכז אצוי היה זאו םיבייחמ םלוכ ויה "ג הכה תליפת י

הנוהכה תקספה םירבד ב' הכ"גשי תתימ לכבד ח"אוכ'ח') םהרבא רבדה יפ "א(לע בטירב ראיב .6

בכ'טי' לאקזחי ירבד ללח,עו"ע אצמנש ןהכה רעצ םע הנוהכה תקספה ינהמ אכהו , התימה רעצו

הז יפ לעש רנל ך ורע יעו' , ןנברד לוספ אוה םרוגהש וליפא התימכ אוה הנוהכהמ הדרוהה םצעד

. ללח קפס אצמנב אקווד איגוסה לכש וס: ןישודיק "ן במרה תטיש לע ןאכמ אישוק ןיאש בשיי

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


