
סב"ד

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

כב. ףד
תולאשה

תוכאלמ קוליח אכיאד אכהמ ה יאר איבמו , בייחיל אל הרעבה םושמ אתיא יאו .1

אהד םהינשב דבוע וכל"ע תוארתה בב' כתו אלמ יתש יוהש אכהד ה שקו ויב"ט,

? םייתש בייחתי םימעפ ית שב רובעי םא שממ ואל ותוא וליפא

זט', "אח' כאמ "ם במרה יפלד ושקהו וכו', הבעות איבת אל םושמ ימנ יקלילו .2

? הקולד ראובמ אכהו רמדתו, תכמ קר הקול וניא האנה רוסיאמ הנהנב

? הליעמ ד ואל לע ימנ יקליל אד"כ השקו , שדקה יצעב ולשיבש ןוגכ .3

הוצמ ךוניחבו טש' הס"מל"ת "ם במרב ראובמ הנהו , ערזי אלו דבעי אל רשא .4

? ערז אלי םושמו דבעי אל םושמ ב', יקליל ד השקו , תחא אלא הקול וניאד ' אלקת

מת רוג םימיה תפס ותד ונייהו ויב"ט, ןיב לוחב ןיב שורחא אלש העובש רמאד ןוגכ .5

רזחו םויה לכאי אלש עבשנד בתכש ד'י' תועובש "ם במרה לע צו"ע , לוחיש

? הלח ותעובש ןיא םלועל לכאי אל עבשנש

לבמ ןניעדי ףיסוי אלד ארק ילב םגד השקו " ףיסוי אל , ונכי םיעברא " אתיא קוספב .6

? תוקלמה לע ףיסוהל ןיאש הרותה לכ לש ףיסות

? ףילי אכיהמ דמוא ןיד יאה ,ליו"ע שלתשהל תויוארה תוכמב אלא ןידמוא ןיא .7

ורדג םאה י'ט' חצור ךלמה רעשה קפתסה , הלגע וב הפרענש ןתיא לחנב העירז רוסיאב
ךוניח תח נמבו , תודלותו תובא ןינעל ןהו הכאל המ רועיש ןינעל ןה תבש לש ערוז רוסיאכ

יע"ש. אל וא הליכאב םירסאנ םיערזה םאה 'ו'ןד אלקת

ותש חרי ךרדש רמול קחודו , רבכ השענ רוסיאה אה ליו"ע ןורא, ידב ריסמה ו ןשחה תא חיזמה
ךורע יעו' , ריזחה אלש ןמז לע רוסיאה תא רבועש ןאכמ חיכוהש "א בטי ולא,יע'ר םירבד השוע

ב'. תוא ק' ךו ניח תחנמו רנל,

זכ. תועובש םירבוסה תעדל ןדש טיק' אנינת וש"ת "א קער יעו' וכו', העובש הלח אק אל םתה
ןיב קליחו , אכהד איגוס ודימעי ךאיה , תוקלממ אלו ןברקמ קר רטפנ אל הוצמה םייקל עבשנד

ייע"ש. , רוסיא רובעל אלש עבשנל , הוצמה םייקל עבשנ

ירה ,יע'וש"ת הרתה ול ןיאד םיבר תעד לע רדנ אכיאד ושקהש המ לעו , הלאשב היתיאד ידימ
המ'. ןחובה ןבא ,עו"עשו"ת ןנברדמ אוהד ח"אהנ' םימשב

"ס תחו , הירא רוג "ש ייעו הכ'ב', םירבד ייחב וניבר ,יע' תוקלמ ה-לט' דוסבו , תחא רסח םיעברא
ג'. קוספ םש הע"ת

טל' זח"ל ורמאש המל םעט ןתנש זי'א' ןירדהנס "ם במרה ירבדבו , םיעבראל ךומס אוהש ןינמ
יפב' "ם יבלמ ,עו"ע םילכ יאש ייע"שנו , םיעבראה תא רובעי אל דחא ףיסויו העטי םא םגש ידכ
מ' הקל שכ יא הז יפל ונדש דועו "נ לורע יעו' ונ'ד-ו', ןירדהנס ( דיתעה "ש( הורעו גנק', םש הע"ת

טכ'א'. םלא תנויו , תורעהב םשו ה' תוכמ המלש ר' ישודיח ,ע"ע הלוג יא תמו

סב"ד

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

תבב תוכאלמה יתש השעד אתיירבה ודימעהו רנל, ךורעהו ירא תרובגה ושקה ןכ .1

. לודג רועישב דחא רוסיא השע וליאכ יוה תוכאלמ קוליח אכיל יא ,דזא תחא

הנהנש המב אלא , האנה רוס יא אל ורדג ק בדי אלד זעת' רגה"ש ירועיש ב ראיב .2

,( ויסכנמ ו הנהמש ע"י םימכחב קבדל הווצמה אא"ה לידבהל עב"ז( קובד השענ

,(ע"ז האנה רוס אי םג הז קוספמ "ם במרה דמל יאך אחינ הזבו , ןיקול הז רוסיא לעו

עב"ז. קבדיהל רוסיאב םילולכ םהינש םשי'ד') ) ותיבל הסנכה רוסיא םגו ז'ב')

והש, לכב הקולש המ קר טקנד הבתכ אל "פ וושב קר הקולד ןויכד וצרית ' סותב .3

רתומ היה ושדקה ילולש רבדב קר הליעמ ןיאד "ה מרה םשב בתכ "א בטירהו

. שדקהה אלול םג האנהב רוסא ןאכו האנהב

אלא הדובע הרסאנ אלד דמלל ךרצנ ערזי אלד י'ט', חצור ךלמה רעשה בתכ .4

רנל. ךורע ימד,ע"ע דחא ואלכ לכה אליממו עקרק לש הפוגב

יתמ הלאשהד בשיי ' בפת רגה"ש ירועיש וש"תוט',וב םיאולימ ינבאה השקה ןכ .5

םא לבא , לוחי אל הנושארה העובשה ללג ב רוס אש ןמזב םא , היינשה העובשה

םש. חמש רוא ,עו"ע לוחי רתיהה ןמזב

הרות השדח ףיסוי אלבד וירבד ןכותו , קוליחה ראיב ןנחתאו הע"ת הדמח ילכב .6

יצע "ם),בו במרה תעד ראיב הזבש (ייע"ש תוקלמ אלו האכ ה רדג יוה מ' לעמש

אבד ראיב דועו , םימעפ ב' הוצמה תיישעכ בישח אל הזבד ראיב טכ' וא"ח ןונבלה

מ'. הקולל קר אלו , תוחפב והודמאש ימל ףיסומב םג רוסיאהד רמול

אוה דמוע רוטפ םאה (' אישו זש' ליסנטסב אבוה רגה"ח( תריקח העוד י הנה .7

ןכ טשפו , וחוכ יפל אלא תוק לל ול ןיאש תוקלמב יטרפ ןיד אוהש "נ,וא וקיפ םושמ

ותעשר ידכד ארקמ חוכו יפכ דמוא ןיד ףיליש הארנד זי'א' ןירדהנס "ם במרהמ

ןכו , שלתשהל תויוארה תוכמ גכ.מןיד ריזנב "ז ירגה רבדה תא ססיב ןכו , רפסמב

ש לחל הכי םאש "ם במרה ירבד ךשמהמ "ץוח"מב'ד' בעי תנשמב חיכוהל ףיסוה

לכ החוד "נ וקיפ קפסד עא"פ אל, קפסבד עמשמו תמ, אוה יאדוב הבר הכמ

םהינשד הארנהו "נ, וקיפ םושמ אוהש ןודל הטנ ז'ד השמ תאשמ יעו' , הרותה

דמעמ קיזחי םא קפס שיש יכיה ,מו"מ לבקיש ךייש ש המ דומאל ןיד שיד , םימייק

"נ. וקיפ ידמן רטפנ

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



ע"ב
תולאשה

ואל םישפיט קר המל השקו , ישניא ראש יאשפט המכ אבר רמא .1
ווג'? םוקת הביש ינפמ ד ואל א םירבוע אלה , םיעשר

ןישודיקב אלה השקו , הבר ארבג הימקמ ימייק אלו ס"ת ימקמ ימייקד .2
הידמול ינפמ ,ק"ו- הרות רפס ינפב םוקל בויח שיד ךפיהל ראובמ גל:

כ"ש? אל הינפמ םימק
רטפיי המל ושקה "י שרב ןושארה שוריפב וכו', אישק אל תשש בר רמא .3

ו אלו לב"ד ץוחמ הקלש ימכ יוה ירה , תצק הקלו תועטב היה דמואהשכ
? תוקלמ הי מש

ינב הרשע והוכהכ בישח אל המל יתו' השקהש המ יע' ףיסוה שר"יד"ה .4
יא קר ןורחאה בייחתמ אלד ד'ו' חצור "ם במרה תטישל השקו וכו', םדא
ה'ו' חצור "ד בארהמ ושק ה דוע ?,ו תימהל ידכ שי הדבל הנורחא הכמב

? תולגמ רוטפ הוצמה תעשב הכהש ב"ד חילשד

וא עשת הקלש ןוגכ בתכ "ם במרבו קלה, תצקמ לבא , םיעברא לבקל לוכי וניאש ודמאו
תנוי ו הנשמ ויות"טב של,יע' תשהל תויוארה תוקלמ הקליש יעבד הארנו ה, רשע םיתש

טכ'ב'. םלא

אלו ושבוא ביתכדמ דומילהש בתכש הע"ת שר"י יעו' וכו', םיעברא רפסמב ביתכד אתשה
ןאכ. ארמגה ירבדב סנכנ ךיא ,ו וירבד רואבב בקעי תלחנ יעו' , חתפב

ק. ןירדהנסב םיראובמה תוצרא ימע ולאש "א שרהמ יעו' , ישניא ראש יאשפט המכ
הז. רבדב ןנובתהל םהל היה וכו',ש אברו רשוןלע אל םלועמש אה לע ת"ח םיזבמש

ןאכמ גי'די'היסק ללכ "ש ארה "ת ושבו , הבר ארבג ימקמ ימייק אלו ס"ת ימקמ ימייקד
ושקהו ס"ת, ליבשב ןירכומש הממ ,ק"ו הרות דומלל ליבשב תסנכה תיב ןירכומד הכלהל

הק"ו חאתמ וניא ףרשנש ס"ת לע ערוקהש דמלש דס' ומ"קפ"ג "ש ארה ירבדמ הריתס
ס"תט'י'. ךלמה ,יע'די קלחל שיו , החאתמ וניאש ת"ח לע ערוקהמ

המכ ורמאנ ארמגה ית' רואבב , ארחא אמוילו רחמל הודמאד אה , ימויל הודמאד אה
"ן במרו רואמה לעב בה"ח,ע"ע יפ לע ושוריפו ' סותב יעו' "י, שרב םישוריפ ,יע'ב' םיכלהמ

"אוח"מחי'. וזחבו הנשמ ףסכ ייע"ש זי'ב-ג' ןירדהנסב "ם במרה תטישו , תומחלמב

זי'ד' ןירדהנס "ם במר ל-במ',יע' והודמאד אה אמ' ל- הודמאד אה אישק אל תשש בר רמא
ד'ו' תוכמ אתפסות םש,יע' הנשמה תבכרמ ו הנשמ ףסכ ,יע' ארמגה שוריפב ןיבהש המ

םש. לאקזחי ןוזחו דוד ידסחו

"ל ירהמב ראיב תוליפכה םעטב , העבראל םינשו םינשל דחא הלופכ לגע לש העוצרו
חפט הבחרש "מ ללהו , םיחפט השמח אוה רוע רועישד ( הנשמה לע להאה תרות ) ןיקסד

. םילפכל ךלוה חפטו םיימעפ הלפוכ ןכלו

רוג , הרותה ישרפמ יע' רבדה םעטבו םינושאר ,יע' וירחאלמ תודי יתשו וינפלמ שילש

"ם. יבלמו רקי ילכ הירא

"ש בירה וש"ת יעו' "י, ומנו "א בטירב ןאכ ,יע' םיכמ המכו תישענ ךאיה תוד רמ תכמ ינידב
"מ כרדו בו"י רוט וי"כיע' ברעב תוקלמ ןינעב זט:,ו תובותכ רב"ן בה"ח תוהגה יעו' צ', ןמיס

ב'. תוא השירד יעו"ש זרת', וא"ח

תובושתה
ןיאד םתכאלמב ןיקסועש העשב ירייאד ראיב אי' שורד שבד תורעיב .1

,עו"ע תוטש והז ת"ח ינפב אלו ס"ת ינפב םידמועשכ זאו , דומעל םיאשר
הז. ןיעכ שריפש תח"ס

םהל היהש תמ"חכ"ש ורוקמש ןויכ ףידע ס"ת דובכש ףאד רב"ן יע"ש .2
"םס"תי' במרה לע ךלמה דיבו םש, הנקמבו "א שרהמ ת"ח,עו"ע דבכל

הרותה התיה םהידעלבש ןויכ םיפידע ת"ח תוצראה ימע יפלכד ט'ית'
ןכלו , השודק המצע הרותהש יאד הת"חו יפלכ לבא , המותסו המותח

, ןומהה תעד יפל ןאכ ארמגהו תה"ח, תעד יפל יריימ ןישודיקב ארמגה
תה"ח ךותבש הרותה תעי די יפלכד ראיב דל' גא"מח"דוא"חב' "ת ושבו
תב"ח םנ שיש הרותב שדחמה חוכ יפלכ לבא , ףידע אפוג סש"ת יאדו

. הרותה לע םי פידע הזב
ןיד םנידש תעדה לוקישב ב"ד ועטכ יוהד ראיב חי'א' וח"מ 3.בוזח"א
דע ול םיניתממ םויב וב והודמאבש המו , הלע תוקלמ םש אליממו

, דמואב ךכ לכ וקדקד אלש ןנישייחד 'ה' דצקת "ח נמה ראי ,ב אירביש
, המלש אסכב ראיב ןכלו , תעדה לוקישב תועט יוהד הז יפל השק לבא
הפ לבא , תוקלמ םיעברא בר אוה דמוא ה ינפל ש ימל קר ינהמ דמואש
דמוא םש ןיא , ןושארה דמוא ללגב םיעברא רב וניא דמואה ינפלש

הי. לע
לכהו תוחילשה לכ הלטב ןינמה לע ף יסוהש ןויכש ראיב חנעפ תנפצב .4
יוהד חיל שה העטש ירייא אוהד וצרית "ד בארה תעד לעו , תושרב אלש
לכל בל:,נו"מ בב"ק הל םיקומדכ ןיידה העטד ירייא ןאכו , דיזמל בורק
םאה גגושב הריבע רבדל חילשב ןודינל ןאכמ חיכוהל ןתינ םאה הז

, טפשמה תוביתנב ם 'ד'שו חמש "ח הוצק ,יע' חלשמל השעמה סחייתמ
ויהי בה"ד לכ תוחילש יוהד דצה לעש די'ו' ןוממ יקזנ קחצי ירפ יעו'

"ס ירגה ובר ע"פ בתכ דועו , םדא ינב הרשע והוכהכ יוהו תולג ם יבייח
לע הכמ קר הזב, םיווצמ לכה ירהש ב"ד חילש אוני הקלמה חילשהש
רבדה ,כו"כ תועטב תוחילש יוה , חנעפ תנפצהמ שמ"כ יפלו יפב"ד,

ח"אכ'ג'. םהרבא

ירשת "עד' בלנ ע"ה השמ גה"ר תב הביבא תרמ על"נ
ףדה תלבקל gmail.com@76529350527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ךילא חלשיי ףדהו נה"ל תבותכל השקב חלש םוי ידימ ליימב


