
סב"ד

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

אל. ףד
תולאשה

רבדמ וכו',ת"ל ונרפכא רמאי אלש וכו', וננעטא רמאי אלש וריבחב השונל ןינמ .1

םירבד רופיסב וליפא רקשל רוסאד דמלנ הז ארקמ אה השקו , קחרת רקש

? ןוממל נש"מ אכיה ,קו"ו אמלעב

, הישפנל אניד שיניא דיבעד הכלה אה ולא, םירבד ורס נא המל ליו"ע וכו', ןינמ .2

? אמלעב תונעט ע"י הזש אכה כו"ש םישעמב וליפא

אהתש ונ בייחתהו תודעה תעשב דומעל ודובכ הז ןיאד שר"י יעו' ךלמ, יקופאל .3

וימשב? דיעמש ת"ח ומכ בשוימ דיעיש השקו , ונילע ותמיא

תעובש לע ןברק איבמ ךלמש בתכ (י'ז') תוגגש תוכלהבד הריתס אכיא "ם במרב .4

ןברק בייח וניא ךלמ םידעהמ דחא היה םאש בתכ (י'א') תועובש ' להבו , תודעה

? העובש

םא ותודיעב תלעות היהש ןויכ ןברק בייח ןנברדמ לוספש דעש "א בשרה ראב .5

תבשב ושידג קילדהש ואר ש םיד דע ראובמ (גל:) ןמקל אה השק "ד,ו עבה ספת

? הסיפת םש ליעומ היהש ףאו "מ בדלקש ןויכ םירוטפ

ירייא ןאכ ,ו תועט האורש ירייא ןירדהנסב איגו דס ראבמ ט'ג'ש םימות יע' , האורו דות"ה
. תרחא לןוד שיש ול הארנש

אד"כ "א קערב השקהו וכו' תפסונ העיבת ול שיד שר"י יעו' וילע, לגלגאו ווכ' םייתאמב ונעבתא
אנווג יאהכ ל גלגל לוכיד רחשה תלייאב חיכומ ןאכמו , דחיב תועיבתה ב' תא בוש עבתיש יגס

. תחא םעפ רפכ רבכש ףא

ינהמ התיהש "א בשר יעו' , והולספד אוה ןנברו יזח אזח מ אתיירואדמ איבוקב קחשמ לבא
ןיאיצומ ןיא עבתנה ספת םאש , והולספ ןנברש ללגב דיעהל לוכי וניא לעופבש ףא ותודיע

, ןנברו דות"ה יעו' ית'הז, לע השקהש המ יעו' "ד, עבה הדויש ע"י ןוממל םורגל לוכיש ודימ,וא
. םהרבא תכרב "איע' בשרה יצוריתל וכרצוה אלש הארנש

ע"ב
ןודנ םא אלה השקו , תחאו תחא לכ לע ןיבייח ורפכ וכו', םימעפ ה' םהילע עיבשה .1

רוזחל םילוכי םניא רבכ הנושארה הריפכה רחא אלה , העובש לכ לע הריפכה תא

? דיעהל םייואר םניא רבכ היינש הריפכב ,או"כ עשר ומצע םישמ דאם ןיאד , םהב

השקו , הליעומ אל תוחילשד ראובמו , םירוטפ ולא ירה וכו' ודבע דיב חלש .2

עבותה יפמ ועמשיש דע ןברק םיבייח םידעה ןיאד בתכ ט'ו') תועובש "ם( במרהד

ו? חולש וא

. וירבד בש ייש המב יעו'ר"ן ל:, ליעלד שר"י לע ושקהש המ יע' ןיאו דות"ה

"א בשר יעו' ק, לוח "ן במרבו םירוטפד שר"י בתכ וקתש םאו ןמא, רמאו ם כילע ינא עיבשמ
םש. דוד יכרדבו

סב"ד

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

אמלעב רקשש ןכמ חיכוהו בכ', הוצמ "ג סרל תוהגהב אלרעפ רגה"י השקה ןכ .1

םנמא רוש", ילע ,כו"כב" ןנברדמ ילוא רוסאו הנוגמ הדמ אוה בב"ד תונעטב אלש

"ק מסב הארנ ןכו אתיירואדמ רוסיא אוהש טקנ "חגי' מאב החיתפ םייח ץפחב

טנק'. ןישע עיקרה רהזו וכר'), )

הארנ םעטהו , רוסאו ינאש רקשש חיכוה ןאכמו אפ' וש"תח"ג "א בשרה ררוע ןכ .2

שב" םנמא , הרשיה ךרדב אלש וניד תא גישמ אכה לבא ןידה תושעל והפוכ םשש

לו גלגמ לצנהל ידכ עדוי יניא רמול רתומד "ד בארה ירבדמ חיכוה הע'ס"קזנ' ך

אכה לבא , וילעמ העובשה קלסל אוה םשד קלחל שיו הב, בייח וניאש העובש

. רוסא הזו ורוביד יפ לע ןוממ ואיצויש ירייא ארמגב

( השע (ל:ד"ה ליעל ' סותה ירבד יפלד יתו' דע.), אמוי ) ירא תרובגה השקה ןכ .3

יתל' םנמא ךלמ, לצא אכיל הזד אחינ ףידע הרותה דובכד השעד ינשה וצוריתב

"ם רהמ יעו' ןאכ, "א בטירה בתכש ומכו , ןויזבה והז בל"ד ותאיב םצעד צ"ל ןושארה

קיש.

עבשנש ,וא רחא ךלמל תודע עדיש ירייא תוגגשבד בתכ דע:) אמוי וי"כ( תפסותב .4

תודעל תונומ מב תודע ןיב קלחמ וט' גכק' ךוניח תחנמבו , ךלמל השענש םדוק

ןפוא לכב בייחש ומצע יפמ עבשומ ןיב קלחל בתכ ןאכ "ס תחבו , םירוסיאב

. םירחא יפמ עבשומל

אכיה קר ינהמ הסיפת לש "מ נהש ץריתו , דועו ש"זפ"ג אתעמש בשה ו שקה ןכ .5

בויח ןיא "מ בדלק "כבןיד אשמ , דיעהלמ עונמ הדע קר ןאכ, ומכ םצעב בויח שיש

בתכ (ח"בגכ'ג'אי') תשחרמבו דיב"ש, בויחה םייקל קר הניא הסיפתה ולכ ללכ

. ינהמ דבעידב קר הוא ליחתכל סופתל רתומ נד"מיא

ע"ב
דיעהל ולפנ רבכש חכ' "חיס' הצקו םימותה ושקה הז ןיעכו "א בטירה השקה ןכ .1

םינימאמו ןניגלפ םישוע ונייה ןהב םירזוח הוי םא "אד בטירה יתו' , העובשה ללגב

וחכשש רמול םילוכיד בתכ "חסק"ח הצקבו , רקשל עבשנש המל אלו תודעל

. וצוריתו ע"ז תושקהל ויחא םשב איבהש המ יעוי"ש , תודעה

איבה "ם במרה לע תונוילגבו "ג, עצב ראשנו תוינשמה לע ' סותב "א קער השקה ןכ .2

לקןמ ראובמכ ינהמ ד האשרהב אבב ירייאש בש יוי הזב דמעש םייח תרותה תא

. בשיי מש המ ז'ו' תועובש ירזע יבא גל:,עו"ע

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב
םוי-0795255901 ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

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


