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ה. ףד
םיאור רבכ הז אה השקו וכו', דיחי לצא ךלכ ול םירמוא דיחי אטח םאש ךל רמול .1
הבושת יתיש ע ןיקל רמא הבושת השעש רחאו אטחש ןושארה םדא לצא

? דודד השעמ תא ךירצ המל בכ'גי),או"כ (ב"ר ינוק םע יתרשפתנו
דוד רמואה לכ ןנירמא אהו ה, בושת ךייש המ השקו , הבושת לש הלוע םיקהש .2

? העוט אלא וניא אטח
רבדה רקיעו , הנווכה ,צו"ע םיבושח ונייה אלש "י שרפו , םלועל ונאב אלש ימכ אלא .3
הב? וט ול קיזחהל םיכירצ ונא ינולפ לש אטחהמ םיחיורמ ונאש ללגב יכו השק

,יע' םהינשב רציה טולשל ךרצוהש שר"י ירבד כ תוט יש פב ושריפ אל המ ליו"על , אכירצו דות"ה
טרפל ךרצוה המל ' סותה שודיח רקיעד ותנקסמ נ'ו םירפא רעשל ןייצש "א קער "ם,ויע' רהמ

ייע"ש , ואטח המב

תונושלה קוליח רואבב , ותפפלמ וכו' רבועה לכו , וינפל תכלוהו ותמדקמ וכו' הוצמ השועה לכ
תישארבו םש, "א שרהמ יעו' ג:, הטוס בקעי ןויע יעו' , בלככ וב הרושק והמ יעוי"ש "א, שרהמ יע'

מע' ח"א והילאמ בתכמ יעו' , ותפפלממ וב הרושק הנוש המב ראבל פ"ח האריה רעש המכח
.68

םדאד ארפס םג והזד , ןילבולמ "כ צרל םירמאמ יטוקיל ,יע' ןושארה םדאל ול היה רפס יכו
ו. רואיב ייע"ש הפ:, בב"מ יבר הארש ןושארה

וש"תב יעו' , הגלפה רודמ לחיה הזד "א דיחל םייניע חתפ יעו' , םיפוג ב' שיד וראיב ןיא, דות"ה
. םירגהו םידמו ש מה םה ולאו ךאלמה ףילחמ םימעפד ' סותה ילע

םש. "ס תחו "א שרהמ גי:,יע' הדנ סות' וכו',יע' בא דוד ןב ןיאד הז ןינעב דוע

ןינעה רואב "ל רהמ ןהב,יע' טלוש תוומה ךאלמ אהי אל ידכ אלא הרותה תא לארשי ולבק אל
. רמוחה ונממ טשפתמ יהה ירמגל הב קבדה ןכל ללכ, רמוח אלל תינחור הלוכ הרותהש ןויכש

וניצמ םינב יבגל הנהו , םהיסכנמ ודרי ש אוה םריבאו ןתדד ותמד ' מגל ןינמ ובתכ , אלא דות"ה
חא"כ, ודל ונ םא אדף ד'טי' תומש םינקז תעד יעו' , םינב םהל היהד שרופמ זט'זכ' רבדמבב

םיארקנ ויה םינב ויה אל עגרכ םבצמ יפל ןויכד החד 'ר"א סותב םנמא , םיתמ םארוק היה אל
ירה הנחמה ברקב ובשיש הממ םיערוצמ ויה אלש היארה ךיא ז: םירדנ םישרפמ יעו' , םיתמ
ורזח קר מב"ת ואפרנש ןויכ תוטשפבו ז'א), םיעגנ ) םיאמטמ םני אש תמ"ת םדוקש םיעגנ ולא

. תויח הר"ץ מו םירדנ ימלש ןתיא הפצמ תח"ס תמ"ת,יע"ש רחאלד םיעגנ ומכ יוה חא"כ

, הליפת בהז תלעומ םדא ידיב איה םימש תאריש ףאד ןאכמ חכומו , התא ןת רמול םהל היה
"ל. רהמו "א שרהמ הילגנא ימכח סות' יע'

ע"ב
? ןושלה לפכ והמ השקו , םרצי דיב דימ םירוסמ םה ןיאו ןדיב רוסמ םרצי .1

איהש הטיחש ןינעל ירייא םתה אה , אישוקה המ השקו , םיקר פ העבראב ןנתהו .2

? םינוק יתמ ןינעל ירייא אכהו גחה, ברעב

"פ רעבד "ייפ' שרד השק דועו , אקוודב המא טקנ המל ליו"ע , טוחשל יתרכמ המא .3

? םירכזה ןמ אלא בא וניא אה השקו לרק"פ, תומהב הברה םינוק

וז הכלה טימשה ט' קרפ םיכלמ "ם במרה הנהו חנ, ןבב רוסאש רבא רסוחמל ןינמ .4

? עודמ ליו"ע

, תונברק איבהל בייוחמ "ם וכעש ןניפלי שיא שיאד ארקמש ובתכ , ןיינמ דת"ה .5

לחי מלב דמלנ איבהל הבוחש לבא , םהמ םילבקמש ודמל קר הזמד השקו

? לארשיל קר רמאנש

ש ןידל הז ןיד ןיב הוושהש בכ: הטוס יעו'ותס' ןינש, ןיעברא דע היברד היתעדא שיניא יאק אל
םש "א שרהמ יעו' , דומלל ליחתהש העשמ הזש ןאכמ חיכוהו םיעברא ןב היהיש דע הרוי לא
אל זה םשש ןמקל 'ר"א סותב שרופמ ןכו םירבדה ןיב חללק ארבסה ,ו יגילפש טי: ןמקל "י שרו

ולמ' חקולש הנווכה ןאכ "כ אשמ וילע, תבשוימ ותעד םיעברא ליגבש אלא , ןמזה שכת מהב ןיד
. וירוב לע רבדה תא ןיבהל הנש

תושילח אוה רומחה אשמו לכשה חרוט אוה רושד "ליפ' רהמב , אשמל רומחכו לועל רושכ
(יפ' תואיקב הז רומחו ןויע, הז רושד "ח,וא מגל רומחו הרותל רושש דמל והילא תרדאב , ףוגה

רומחו ומצעב דומלל לועל רושד יפ' והילא ןיעבו ז., ןילוח "ס תחה די'ד'),כו"כ ילשמל רגה"א
. םידימלתה דמלל אשמל

הנשמל ןאכ ןיב וירבד תריתסב ב. ףדב שמ"כ "םע"ד,יע' רהמב שר"י,ו יע' יאה ילוכ ןניעב ימו
. םיעורה אלמו "א בשרב סות', יעו' רב"ן, ןאכ ןייע ר, וסיאה םעטב

םושמ אוה העדוהה יחבו יא "ן במרו יריאמ "ש ייעו גפ., ןילוחב איגוסה רקיע , ועידוהל ךירצ
. תועט חקמ ןידמ ,וא וטיחשת אל ןנירקו טחשת אל רוסיא

,ע"עיפ' רחא ןפואב שריפ גפ. ןילוחבו , ריעהש המ "ש שרבו שר"י, גח,יע' לש ןורחאה ויע"ט
ןאכ. ' סותה

אר"ש. שר"י,ע"ע תעד ובשיש ךיא "אב. בטירו "א בשר ימו,ע"ע דות"ה

. ארמגה יתו' אי שוקב ראיבש המ "א בטיר מויי,יע' אתלת ןניעב קיא הברקהלד אכה

,' טכת זטו'יס' בו"ח ןאכ סות' "זיע' המהזב וב הכלה ןינעב םוי, םישולש חספה תוכלהב ןילאוש
. ןייגוסב תח"ס יעו' "א גמו ,יע'ב"י םיגח ראשב םג גהונ םאה "ש ייעו

ופר'ב-ד, ךוניח תחנמ חס:יע' םיח בזבו ןאכ סות' ,יע' לארשיו חנ ןב תונברקב רבא רסוחמ ןידב
לסופ הזו לודג םומ אוהש ללגב םאה ףועב ףסופש רבא רסוחמ ןידב רוקחל שי רבדה ףוגבו
תולתל וצרש שיו , ףועל המהב ןיב קוליח ןיא ובו רבא רסוחמ לש שדח ןיד והזש ,וא תופועב םג

. לאכימ ינימימ ',יע' סותב םיצוריתה ינשב תאז

חיכוהל ןתינ םאה אי'א' הטיחש ךלמה רעשו "א קער יעו' וכו', תדלוי הניא הפירט מל"ד אחינה
זנ'גי'. הכרב קיזחמ ,ע"ע םירכזל יחה לכמ ארק יעב "כ לאד , דילומ וניא הפירט רכז םגש ןאכמ

אבה דומעב תובושתה



סב"ד

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

םירמואש ומכו ואטח לחמנש ףאד טושפ יתה' ה רואכלו רוש, רוכבב השקה ןכ .1

םיאורש ומכו ירמגל קחמנ אל ןפוא לכב , הנינחו רפוכ ותאצמה , תבשל תונעשוהב

הברהב הרותב שרופמש המב סיג אל המל םג ןבומ הזבו , התימ וילע הסנקנש

קוחמ ל ןתינש ם ינימאמ ויה אל דודד השעמ ילול ,ד תלעומ הבושתש תומוקמ

האר םשו תורודה לכ תא "ר הדאל הארה "ה בקה ירהש ית' דועו , אטחה תא י רמגל

. תושעל אוה םג דמל הזמו הבושת השע דודש

תומי אל ילוא ירהש אטח הבשחמב לבא אטח אל השעמב םנמאש "א שרהמ יע' .2

. םירמאמה ב' םיבשייתמ הזב ,ו הירוא

ע ראבל הארנהו , ץריתש המ בי',יע' שורד ח"א שבד תורעיב אתיא שאי וקה רקיע .3

תא םיגישמ ויה םיאטוח ויה אל םאש שר"י ירבדב השמ שרדה ראי שב המ ליפ

תוכזב וניכז הזו , שדחל המ ראשנ היה אל ונלו וניבר השממ הרותה קמוע לכ

. הבוט םיריכמ ונא ,עו"ז אטחה

ע"ב
, והושעיו , םנוק ןוצר ותא תושעל םדיב רוסמ רציהש רחא םגד םישרפמה וראיב .1

חלשיו קידצ ירפ יעו' , םתוואת יולימלו ןמצע תאנהל תא לצנ ל רציה םהל םורגי אל

ד'.

צ"ע. ןיידעו הדובע תדובע יע' .2

גהונ ונב תאו ותוא רוסיאד ןאכמ חיכוהל שי ה'ב'יא ןילוח אר"ש יע' רוסיאה ףוגב .3

שר"יית' לעו אוה, ימ םיעדוי ונא ןיא ויבאש , טקנ אתלימד אחרואד ,וא תובקנב קר

. עבושה על לכא נ אהיש תונברק הברה חספה םע םיבירקמ ויהד רוש רוכבב

רוסיא הנמנ אלש ןינמ, "ה דותה תיישוק ללגב הזש אי'א' הטיחש ךלמה רעש יע' .4

ןכש המלש ןינבב יעו' , גרהנ וניא בירקהו רבע םאש "א בטיר יעו' , תווצמ ב-ז'ה הז

ב'. ןמיס "י הקו י'ז', םיכלמ ךלמל הנשמ יעו' "ם, במרה תעדה יפ'

ןידמ אוה ובויח לכ תמאבש קס"ב א' םיאולימ ינבאב ץריתו "א, קער השקה ןכ .5

לבילח, לש רוס יא אל לבא , ןוממ בוח הפ שיו טוידהל ותריסמכ הובגל ותרימא

ושנענו חנ ינב ויהש תובאהמ דמלנ םבויחד בתכ ןתיא הפצמבו הק"יב'ב', יעו'

. םהירדנ ורחאשכ

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ
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


