
סב"ד

" ימויה ףדה "-" טאלב עשיביש "י
" ארמגה ירבד קמועב וש"תמו"מ-ל"ויען

ול. ףד
דומילהד ס"ד המ השקו וכו', והל דבע יתרת ימנ אכה אמלדו וכו', אכהמ אלא .1
? והניטיילו והניעבשאד יחדימ ל יצמ והייורתב , עשוהימ יפט ףידע לואשמ

מ-ג' דחא לכ לש ותרמוחו ותלוק המ שריפש "א בטיר ,יע' העובש וב הללק וב יודינ וב רורא
ולא. םירבד

. ןמאה תיי נעל עיגהל ךירצ המל "ש שרו יעו'רעק"א , ואנת םייקל שר"י ,יע' םירבד תלבק וב ןמא

םש יעב אלד יו טיב תעובש יבגל ןאכ מ וחיכוהו ונדש המ םינושאר וכו',יע' רזעלא יבר רמא
יבאבו םש "ז בדרו ב'ב',ד',ו',סכ"מ תועובש "ד בארו "ם במר יעו' די', ןמיס "ש ארבו יעו'ר"ן , יוניכו

. ירזע

(יע' דחוימה םשב ךרבתמה םש ןיב ךרבמה םש ןב יעבד מר"ה ,יע' התימב דחוימה םש לע
םש. חמש רואבו "םע"זב'ז' במר יעו' כ'ב') ןירדהנס וזח"א

ע"ב
? היל ינת אל המלו שמוח בייח םג אה השק ,ו םילקש ףסכב םשא .1

בל. ליעל אתיא ןודקפה תעובש ב הנהו ךד, יב יל שיש ינודקפ ןתלי ,א"ל דציכ .2

? ןאכ ןושלהמ השקו , העיבת יעב אלד חל: ןמקלו

רוזחל לוכיש ינפמ וכו', תחאו תחא לכ לע בייח וכו' םימעפ שמח וילע עיבשה .3

ז' תועובש "ם( במרב םנמא , שמוחו םשא בייחד ראובמ "י(ב"קוק.) שרבו , תודוהלו

? אנש יאמ השקו שמוח בויח אכילד הארנ ט'ו-וט') הכלה

םידבעד קופית השקו סנק, תריפכ םושמו , רוטפ וכו' יניש תא תלפה ודבע א"ל .4

זל:? ןמקל ראובמכ םתריפכ ב םיבייח ןיאו תועקרקל ושקוה

"א בטירו "ן במר סות' יעו' , ךופית םלועל אלא ןכ, סורגל ןיאד שר"י בתכו , ךופית אל םלועל אלא
ןיטוק "איל וזחו זכ'ג', םימות וכ'ד',יע' ןירדהנס "םיע' במרה תטישב ,ו םירפסה תסריג ובשיש

דכ'.
, ןיעב וניאש ןודקפ תריפכב םג הנשי םאה םינושארה וקלחנש חמ. ,יע'ב"מ ןודקפה תעובש

םש. ןרהא יבר תנשמ ,יע' ותריפכב לזגן השענ וניא הזבד ןויכ םירטופה םעטו

ז'ח', הליזג חמש רוא יעו' , הדוהש אלב םידע ע"י םג בויח רל"משי ,יא םשא דות"ה יע'ב"מג:
םש. רזעי י באבו

כקט'ו'. ךוניח תחנמ יעו' קס"ה, ףוס ' גמר "ח הצק ,יע' ןברק בייח יא ןטקל הריפכ ןינעב

, רמאק םימכח ירבדל רש"ש במ: תובותכ יעו' , ומצע ע"פ סנק םלשמ וניאש רטופ ןועמש יבר
גמ'ב'. פאקש יעו"שיח'ר"ש ,' סותב "ש ייעו

גמ. שר"שב"ק יעו' אנ'וע, ךוניח תחנמ ,יע' ידבע תא ךרוש תימה
ףדל רבעמ תובושתה

סב"ד

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

וד' שר"שכו
םינב תתימב ארקב הללקה תשרופמ עשוהי לצאד " ףסוי תרופ ה" 1.בירא

איהד סו"ד רורא ןושל קר הללק םוש שרופמ אל לואשב לבא חר"ל,

. העובשה

ע"ב
ןמזב ןיא שמוחד בתכ דכ' יס' "שב"קפ"ט ארה הנהו "ש, שרה השקה ןכ .1

בירקהל ולכי אל שדקמה ןמזב םאמ ערג יכו םלשי אל המל השקו הזה,

ןויכד הל' יס' םש שי"ש יעו' , שמוחה ןמ רטפי יכו חבזמה םגפנש ןוגכ

הז. אלב הז וןיא םיוש םניד ןכל םשא שמוחל הארק הרותהש

עבותה לש תעד יוליג יעב לבא העיבת יעב אלש ףאד רגה"ח םשב אבוה .2

,יע' בייחתמ אוה ותריפכב ןאכו , הריפכ ירקימ אל "כ לאד ףסכה תא הצורש

ןאכ. "ט ויותה תיישוק תצ רותמ הזבו ז'ח', תועובש ירזע יבא

, םשאמ שמוח בויח ינאשש הגיר"ז םשב איבהש ד'ט') םש ) ירזע יבא יע' .3

הריפכה ע"י הרצונש הליזגה לע אב שמוח וליאו , הריפכה לע אב םשאש

העובשל ה עובש ןיב לעופב הדוה א"כ אלא םימעפ המכ לוזגל לוכי אל ןאכו

. האלה ןכו תינש לזג רפכשכו , ותליזג ריזחה ותאדוהב זאש

ףוסב ה'ז' םידבע ) ךלמה רעשבו , םצורית במ.יע' תובותכ ' סותה ושקה ןכ .4

םהינש ול השעש ירייאד ד בעה לש ןוממ תעיבתב ירייא אכהד ית' ( וירבד

ראיבו סנק, ןידמ רטפי המל אד"כ השקו , וימד עבות ינשבו אצי דחאבו

לש סנקל םר וג אוה דחא לכ םהינשב רפוכ ןודאנש ןויכד םש רגה"ח יבתכב

"ח(הצ'ח') הצקבו , ץריתש המ סנק,ע"ע תריפכ יוהו דבעה רורחש

תריפכ הז ןיא ורורחש עבות דבעהש ןויכד ץרית אל'ה') (ח"א רזעיחאבו

. עקרקל השקוה אלש ןירוח ןב תריפכ אלא דבע

ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר

ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל
םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש

םוי- ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

0795255901
. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב "צ, החא תועשב , תובושתה - רקוב ידימ ונתני תולאשה


