
סב"ד

ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

ג. ףד
םדה תא תשדקמ ןיכסד ןויכ , השקו , הרישכ ןילוח םשל הטחש .1
ןמקל והזיא דות"ה ) תרש ילכ תויהל הכירצ ןכלו ף, וגה תשודקב

? תעדל אלא םישדקמ םניא תרש ילכ אלהו זמ.)
ה ניאו הדפת ןילוח םשל הטחשש המודא הרפ המל ושקה דוע .2

תאטחמ ערג יאמו ט'), א' המודא פהר "ם במר ) תרפכ מ
? ןילוח םשל הטחשש

ושקהו , לוספד ןילוח םשל ח ספש וט'י"א "ק מהוספ 3.יע'רבמ"ם
? תאטחמ מ"ש הילע

הזל םג ותעד היה הליחתמש אי' תוא תצבוקמ הטיש יע' םצורית רואבב , בתכ דות"ה
תבשחמש "ש ירגה ירבדל אתעייס ןאכמ איההש "ד ירגה ירועיש יעו' , ורובע ךלמנש

אלשה םצעב תולספ איה אלא המשל אמתסה תא תרקוע הניא המשל אלשה
. המשל

רבדה הלתש המב ןרהא יבר תנשמ יעו' שר"י, ,יע' הרירב ןיאד םתה ינאש אמליד
רדגב אל קר ררבוהש םדוק רבדה לח הרירב ןיאב םאה ' סותו שר"י תקולחמב

. ללכ רבדה לח אלש ,וא ערםמל ררבוהש

ןיטיג תוינשמה לע "א קערות יעו' , המתש המ ג'א' ןישוריג ךלמה רעש ,יע' רמאו דות"ה
יתש'. הממ ג'ב'

םושמ תאטח לספת אלש המו , הצרמ ה ניאו הרישכד ןמקל אתיאו , ןילוח םשל תאטח
ןורסח אוה אכה ד המשל אלש ןורסחמ ןאכ ןורסחה ינאש ,צו"לד הבדנ האב הניאד זה
המשל אלש טחשנש אכחנ תמועל , הבדנץבל ןברקה לכ תא ךפוה וניאו יוצירב יטרפ

"מוט'ד'. הוספ ירזע יבאו ר"או'ז', תנשמב הזב יעו' , הבדנ ןידמ רשכוה ןברקה לכ זאש
םש. ירזע יבאו במ'ה', וזח"א יעו' "ז ירגה ןכל"עיע'יח' םכסומ ,יא ייבאד אניד רקיעבו

םילכ לודג רואו הבר והילא הכ.,ויע' ןילוחב שר"י שר"י,עו"ע על ושקה , והנימרו דות"ה
"מ. ירגה יעו'יח' ,' סותה תוישוקמ שר"י לע ובשייש המ ח'ב'

ע"ב
וחיכוה ןאכמו , לקה סרח ילכב ליצת , ןילהו אב הקולח ןכש רומחה תמב ליציה םא

, הציצחה ינפמ וניא להאב הציח מב רתיהה תביסד "מ) ירגהו "ד ירגה (יש' םינורחאה
ינשל להאה תא השוע הצי חמד ןינעה אלא , וריוא תא אמטמד סרח ילכב ךייש יאן הזד
. וירבדב "כ שמו די'ז' םילכ "ם במר יעו' ם, ילכ ל-ב' השעיש רחס ילכב ,הו"ה םילהא

סב"ד

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

וד' שר"שכו "א שרהמ

שודק רבכש ןבררבד ית' אוה די:ו הטוס הרוא ןרק ה השקה 1.ןכ

רכז (וא"ש, םינורחאהו ןיכס, שודיק א"צ הטיחשה םדוקמ ה"ג וקג

עדוי יללכ ןפואב ש ןוי כד וכרד יפל דחא לכ )ית' ירזע יבאו קחצי

שדקתמ דבעידבד בתכ "יג' הקהו , שדקמ םישדקב קסועש

. ילכה תלבקב

תאטח תויהל הניד לכד רגה"ח םשב ית' "קד'אי' העמ "ז ירגב .2

, רפכל תא טח תיהנ אל ןי לוח םשל הטחשנכו הטיחשב אוה

אל ןכלו המשל אמתס הל ןיא ןוידפ הל שיש הרפד "יג'ית' הקבו

הלאשב ) ליעל ית' יפל כבת דועו ןי, לוח םשל הטחש ליעומ

ילכ. תלבק ןיא הרפבד ( תמדוק

אלש חספש ןויכד ובתכ הברהו , ןינעב הברה וכיראהש ונב"כ 3.יע'

המשל אמתס רקענ ןילוח םשל וטחשש םג , םימלש ברר ונמזב

היהנ הז עד"י ובתכש שיו ח"אז'ב', תשחרמו לצ"חב. ולש-

איבה אפוג "ם במרבו , הרוא ןרקו לזאה ןבא , וייונמל אלשד ןורסח

ה'זי', ךוניח תחנמו סכ"מ וכו',יע' חספ חבז םתרמאו ד- קוספ ה

עק'. םיחספ לאומ יעו'יח'ריבש

" ימויה קוזיחה "
םירשעכש הזב קסירב לש ברה תויהל והועונכשש רחאל יולה תיבה רמא ש המ עודי

ךייש היה לארשי ללכ לצא םאש רמאו , ברה תויהל אוביש ול םיכחמ םישנא ףלא
חה"חב בתכו , רבכ עיגמ היהש יאדו אובי יתמ חישמל הפצמו דמוע ולוכש רמול
ונאש םיארמ ונא הזבש םישדק רדס דומיל ע"י השענ ,זדה תוכלה יטוקילל המדקה
יאדו ונקדצ חישמ וז הארישכו , הדובעה שדחתתו שדקמה הנביש פםי צמו םיכחמ

. אובלמ המהמתי אל רבכ

ןסינ "על' בלנ צז"ל ןימינב הב"ר השמ יבר אלפומה ןואגה לע"נ
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל
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