
סב"ד

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

אכ. ףד
תולאשה

ומדש דע ובר ר"א תתימ לע ושאר לע ודיב הכהש רמ"ע השקו , הדידגו הטירש .1

חס.)? ןירדהנס ) ץראל עיגה

אנש יאמ השקו , בייח תחא תואבש גנר' ךוניחה בתכו , עקעק תבותכ בתוכה .2

? תויתוא ב' יעבד תבשמ

יעו"ש , תחא הקול םהינש השע םאש הארנ מב"םע"זבי'גי' רהמו איה, תחא הדידגו הטירש
. תחא הקול דחא השעמ לע ןיואל יוביר שב ותטישכ והזש הנשמ םחל

שר"י ביר"ן, ,יע' ןקזה תואיפ תשמח םהמ תוטישה ובר השעמלו וכו', ןאכמ םייתש ןקזה לעו
הפשב קר רתומ השעמלד "א בטיר יעו' "ם, במרהו "ד, בארה רה"ח, , רוטו אר"ש , תועובשב

, םינמיסה ץברת דגנכ םצעל ץוחמ ןורגב הטמל ,וא םטוחל םיכומסה םינפה דצ ,בו הנוילעה
אלש רצקל וגהנ םפשה תורעשד יריאמב יעו' , ןורגה דגנכ רטנסה תחת חוליג לע שמ"כ יעו"ש

'י-אי'. אפק יעו'וש"עוי"ד , ירמגל חלגל אל לבא הלי כאה בכעי

םוקמ היהש ףאד ותנקסמו ע"ז, םשל השע אלשכ וניד המ ןדש רנל ךורע יע' עקעק תבותכ
המ"ת. רוסיא שי ןינע לכב ד הארנ םיקסופה תמיתס מ לקהל

ע"ב
ולח םירוסיאה לכד ג'ט') םיאלכ היפ"מ "ם( במרה בתכ וכו',ו דחא םלת שרוח שי .1

בוי"ט הנש למ אמ קונ יא ףאו וי"ט םדוק לח תיעיבש רוס יא אלה השקו , דחא ןמזב

? תיעיבש תפסות אכיא אה ר"ה לש

עבשומ אלה ןהכ לע תוריזנ רוסיא לוחי ךיא השקו , האמוטה תיבב ריזנו ןהכו .2

? יניס רהמ דמועו

לכ רבועד רחאת לבו לחי לב רוסיא םג וטקנ אל המל השקו , האמוטה תיבב ריזנו .3

? אמטנש ריזנ

? השעמ השע אל אלה השקו וכו', שובללו טושפל ידכ אלא ההש אל וליפא .4

? םייאלכ יוהד אוה לקלקמ אה השקו ויב"ט, ערוז םושמ יקלילו .5

בטיה זמ.-זמ:וייע"ש םיחספב א יגוסה םע דחי ןאכ איגוסה תא דומל ל שיו , רומחו רושב שרוחה
סו'. תה בשר"יו

דיג לע לחש המב ללוכ רוסיא בישח אל המל בי: הציב "א קער יעו' בל, חו ברש םושמ הקולו
אל'ז' תומבי פאקש רגה"ש ישודיח יעו' , השנה

אבה דומעב תובושתה

סב"ד

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

הרותה לע היה ורעצד ובתכ דועו , האכהב רוסיא ןיא אמש גי:ש תומבי סות' יע' .1

"ע ושבו , האכהב רוסאש אר"שומ"קפ"גגצ' יעו' , תמה לע אלו םלועה ןמ הדבאנש

. תוטישה ב' איבה פק' וי"ד

תא רבח ל הכאלמה הת יה יכ םינמיס ב' ןיד היה ןכשמבד אל' הקדצ ליעמב ראיב .2

איבהש המ א' אפק יעו'פ"תוי"ד , בייח והד לכ ןמיסב אכה לבא םישרקה

. בייח יא אמלעב רויצ לע םינושארהמ

ע"ב
תועיטנ רשעב ודימעה אוה "אח'ו',ו כאמ ךלמה רעשהו ס' הירא תגאשה ושקה כן .1

ןאמל וכל"ע(םג לחש ללוכ רוסיא אוה אכהד וצרית דועו ר"ה, דע םהב םישרוחד

ח"א יולה תיבה ראיבו בכ.) ןמקל ןיתי נתמ אמקוא היבילאש ללוכ רוס ס"ליא אלד

. דועו רנל ךורע יעו' , השעו ויו"טל"ת השע קר היא תיעיבשד זי'

אלפומב ירייאד ית' דועו , לחד דחוימ יוליג שי ריזנבד יתו' "אס', גאשה השקה ןכ .2

ייע"ש. 13 ליגב הנוהכ וילע לוחי אליממו תוריזנ רדנד שיאל ךומסה

ג.. םירדנ תח"ס ,עו"ע םויה ותואב אמטנ רבכש ירייאד ראיב ר"הד. ןבא ירוטה .3

ךורע יעו' זי., תועובש ' סותה ,כו"כ השעמל ול הלוע השיבלה תליחתד ומנ"י יע' .4

תגאש יעו' , שבולכ יוה ריסה אלו ריסהל ול היהש המש ורואיבו "א בטיר יעו' רנל,

םייאלכ םייקמהש ר"ע תעדל ךשמהב ראובמש המ יבגל הנהו בי', תושדח הירא

ליע, וילע,יע'ל ןיקול ןיא השעמ ןיאש ואלש רבוס אוהד ושקה ד: ליעל ' סותבו , הקול

תיבב םנמא , השעמ אש"צ דחוימ דומיל הז ןאכש ח'א'שית' םיאלכ רב"ש ויע'

ול הלוע הליחתב ערזש המד תועובשב ' סותה ירבד יפ לע בשיי הל'גי' ח"א יולה

םאה "כ ונבו א'ב' םיאלכ "ם במר יעו' םח'א', יאלכ הנשמ ףסכ יעו' , השעמל

. השעמ אלב םג תוקלמ אלב רוסיא שי םא השעמ ךירצש םירבוסל

אלש תיעיבשב ירייאד יתו' ץישבי ר"יא םשב השקה ןכד 'גי' צחר ךוניח תחנמ יע' .5

בישח ןוקית אוה םצעב השעמה ש יתמ ד ןאכמ חיכוה אפ וג ךוניח תחנמהו . רסאנ

תו. רוסא ויהי השעמה לש ויתואצות ש ףא ןקתמ

ירשת "עד' בלנ ע"ה השמ גה"ר תב הביבא תרמ לע"נ
ידימ ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו נה"ל תבותכל השקב חלש םוי

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


