
סב"ד

" ימויה ףדה "-" טאלב עשיבישי "
ארמגה ירבד " טשפ "ב" תובושתו תולאש " רחבמ

ה"ףד" דומילב הקמעה ו ןויעל הבשחמה תא ררועל ," תולאש ה" תרטמ

ח. ףד
ת ולאשה

תורורצ וזתנש הז ןפואבש הארנ ב-ב"קזי: אה השקו מק"ל, ימד, וחוככ וחוכ חוכ המ"ד .1

? וחוכ חוכ אלו וחוכ יוה ופוגב זחואש רבדמ

יוהו , הכמ תאזכמ תומי אלש והודמא ירהד , סונא יוה הכ"ג אה ליו"ע שר"י, ב"ד,יע' חילשו .2

ונב? תא הכמה בא ןידל המוד אלו , תימהל ידכ הב ןיאש הכמכ

ולש'א "עוי"ד ושב קספנ ןכו גוהל, הגגשב גרהש אפורד אתיא ב'ה' תוטמשהב אתפסותב .3

ב"ד? חילשמ אנש יאמ ',ליו"ע

ףא ןיקוזינ םניא הוצמ יחולש אה גרהנ ךיא ליו"עא"כ וכו', הווצמד םיצע תביטח אמליד .4

? ןתריזחב
"ם במר יעו' , ארמגב ןאכ אתמיקואה תא ךירצ אנשיל הזיאל , יביתימ בל:ד"ה סות'ב"ק יעו' , םיברה תושרל ןבא קרוזה

םש. םילכ יאשונבו "נו'אי' המשו חצור

שיד ינאש אכה , דיזמל בורק יוה סנכהל ול השרהש ןפואבד ןנירמא בל: "ק בבש ףאו , םשל סנכהל קזינל תושר שי םא
. םינושארו סות' , אצמנ יתמ עדוי וניאו , רידת סנכהל תושר ול

רדגב וקלחנו , בייחד אכת רוטה תעדו , רוטפד "םוח"מא'טי' במרה תעדד , וקלחנ ןיקיזנ ןינעלו , ומצע תא איצממל טרפ
ב"ק שיר לאקזחי ןוזח , הגגשה ירדגב וא השעמ םשב אוה םא רוטפה

הכוס אצמ יא הזב םגש "פ עאו , הכוסה תיישעב איה הוצמהד , וירבד ףוסבצאתשה שר"יד"ה יעו' , בוטח אצמ םאד ןויכ
"נט'ה' הימש ירזע יבא ',יע' ונרת וא"ח הכלה רואב יעו' טנת' וא"ח רזנ ינבא "נ, לורע ,יע' שודיח ךירצ ,מ"מ תונבל א"צ

הוצמ יוה יא םיצע תביטחב םג וקלחנ אנקסמלש

ע"ב
החודש ז'ו') ןיפסומו ןידימת ) הכלהל "ם במרה קספ ןכו , הוצמ אוהש רמועה ריצק אצי .1

הז "ד מלד בע. תוחנמב ראובמו , רשכ ונמזב אלש רצק יא םגש ותטיש אה השקו , תבש

? תבש החוד הניא רמועה תריצק

, ותוכהל הוצמ ול ןיאש לודג ונבב ירייא ילוא השקו ונב, תא הכמה באה אצי תרמאהו .2

רוע? ינפלד רוסיאב רבועד י"א הברדאו

לכ ינא חינמד בפ. ןישודיק רמאד איה יארוהנ יבר אמליד השקו , הידמלד איה אתויח .3

וכו'? דמלמ יניאו םלועבש תונמוא

צמד תולג בייחתיו , םינוש םישעמ ינש ולא ףוס ףוס השקו , הרפכל הנתינ אל קנח תגגש .4

? ויבאל רשק ילב גרהש הז

אל םושמ הקולד שחכוהו השא תודעב דיעהש ןוגכ אמקול השקו אוה, תודע רב דבע .5

? הנעת

אכילו ןודאל ןימולשתו דבעל תוקלמ יוהו "פ וושב וליפא המקול השקו וכו', ואכהש ןוגכ .6

"מ? בדלק

רנל. ךורע "אבו בטיר יע' םידבע לע םג א ישוקה םאה םינושארה וקלחנו , ךמע השעמ השועב ראת אל ךמעב אישנו

אבה דומעב תובושתה

סב"ד
תובושתה

"ם במרה ירבד ליפ אוהו , ןיקיזנמ הנוש תולגב וחוכ חוכ רדגש ןאכמ חיכוה רגה"ש ירועישב .1

יוה ןיקיזנ ירדגב דם םיאורו , סנוא ומכ יוהד עקבתמה ץעה ןמ רידגהש "נוט'ו' המש חצו ור

חוכ. חוככ אוה אלש המו שממ ודי ךותמ אב המכ יולת הז תול ג ינידב וחוככ

המוד ןפואב בתכש "נה'ו' המשו חצור "ד באר יעו' , הווש םמעט ןיא תמאבש "ן במר יע' .2

רגה"ח יחב' ורואיב יעו' "ש, שרב םהילע המתש המו וירבדב ושריפש המ ונב"כ יעו' "י, שרל

ורוטפ לכו , ןושארה דמואב ועטש וארו תינש והודמא והכהש רחאש ירייאש זש' שה"ס לע

בל"ד. ואיבהל חילש אוהש "ם במרה ישו' שר"י, תנ ווכ וזש ןכתיו ב"ד, חילש אוהש ללגב

חילש "כ אשמ האופרב קסע אלש ררבתה העטש אפורד ית' םש "ע ושה לע " םהרבא ב"די .3

שה"ס. ינוילג ,עו"ע ותאופרב לשרתה וא העטש ירייאד בתכ ןחלושה ךורעבו ב"ד,

מו"מ , אכה ירייא ןכו , קזנהל לוכי והשמ דועב הוצמה םע דחי קסועשכד ח: םיחספ יע' .4

רנל. ךורע , עיפשמ וניא תולגמ רוטפ ןינעל

ע"ב
רוצק אצמד ןאכ אבר תטישד , תוחנמב תמא תפש יעו' "ם, במרה לע חתפמה רפס יע' .1

,יע" רחא ןמזב וושעל אש"א ללגב אלו , תבש החודה השעמ איה הריצקה םצעד ס"ל רצוק

. הריצקל השירח ןיב לדבהה תא אנקסמל ראיבש ןאכ "א קער יחב' .עוי' וירבדב ש

ראיב קחצי חישבו ךו, ניח תוצמב קסוע ףוס ףוסד רעיל המוד וניא מד"מ ית' חנעפ חנפצב .2

רוע. ינפלב הרוסאה האכה יהוזש ןויכ רעיל המוד וניאד ךפיהל

ב קרו , תונמוא דמלל הוצמ שי יארוהנ יברל םגד ןאכמ חיכוהד זמ'ג' בוק"שח"ב יע' .3

דוע. יעו"ש , תרחא תונמוא ודמלי אל הרותה דומיל רחא ןב לש ושפנ הכשמנ

לכ תאכה לע בייח הפ קר , שפנ תאכה : דחא םדוסי םיבויחה ינשד רה"ש ירועישב ראיב .4

שפנה לכ לש האכהה השעמ םג ויבא הכמב אליממו , התצקמ לע ףא בייח ויבאב ו שפנה

. הרפכל ןתינ אלש רומח רתוי השענ

וניאד הנע, ת מאל תוקלמ וב ןיא םימכח תנקת םושמ לכהד ןויכד רנל ךורעו "א קער יע' .5

"דע". השענ

ןודאהד ,וא דבעל אוהש יופיר ח"אטי'י'דית'ששי םי יקיפא יעו' , ףסוי תרופה השקה ןכ .6

ישרפמב יעו' "מ, בדלק ןיד שי דחא בייחמה תביסד ןויכד ר"שית' ירועישבו , דבעה ע"י הכוז

ייע"שט"ז. אל "פוא וושב םג הקלי םאה ודבע הכמב ןידה היהי המ כת' וח"מ רוטה

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

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

ברעב תובושתה ףד תאו רקוב ידימ ליימב תולאשה תא לבקל ןתינ !! ץלמומו שדח

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


