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אפ. ףד
איה םי ריש תכיפשש םינהכ תרותה יפל םישקמ ןאכמו , םייריש םוקמ הלוע םוקמ .1

? םהינש ידי ןאכ אציי ךאיה הקירזב אלו הכיפשב אקווד

ע"ב

וכל"ע חבזמ לש ורהט לע תואזה עבש אלה השקו , תונרקל ןיברעמ ןיא ירבסק .1

הז? תא הז ןילטבמש דמלנ םשמו ןיברעמ

לכ לטבתת הליחת ץוחב ןתי אל םא ןאכ ד השקו , ץוחל םינפ םידקהל הוצמ ךכ .2

ןמז רובעיש ןפואב ש החנמו ףסומ תליפת ומכ ,ו םדוקל תופידע ןיא "ג הכבו הוצמה

? םדוק החנמ םידקי אל ףסומ

תובושתה
, הטימשה "ם במרה ןכלשו ותכ"כ אלד ןאכמ וחיכוהש שיו , םינורחאה ושקה ןכ .1

ןהילאמו חבזמה ריקל םקרזיו לבא שר"יד"ה ירבד יפ לע בשיי םהרבא תחנמבו

םייריש ידי ורשכוי אל , הקירזה ע"י חבזמל ועיגהש ןויכ הזל ךרצוהד , דוסיל ןיתתוש

. דוסיל ןיתתוש ןהיל י אמש המב קר

ע"ב
דומילהש , קחצי חישב ורואיבו , םצורית זנ:,יע' אמויב םש םינשי ' סותה ושקה ןכ .1

רבכש עא"פ ריעשה םד ול תארוק ןיידע הרותה תונרקה לע תואזהבש הממ אוה

ןאכ, םייניע הפי עעו חב, זמ לש ורה ט לע ויהש תואזהב בותכ אל הזו , ברעתנ

יא קר הזו , רפה םד לכ ברעל ךיר צ םא קר דומילה לכד וצרית "ד ירגה ירועישבו

יע"ש. תונרקל ןיברעמ

יפ לעש ןויכו , םדה לש תוסוכה וברע שתנ ץריתו חיש'י', וי"ד רזנ ינבאה השקה ןכ .2

רוסא הז ימ םיעדוי ונניאש אלא , ןוציחל ימינפה תא םידקהל םילוכי ונא תמאה

ןידד ןאכמ חיכוה בכ: ןילוח םיניינע ץבוקבו , תמא תפש ,עו"ע רדסה תא תונשל

ףיד עו שדוקמ וניאש תא םידקהל רוסא אלא המידק ןיד קר וניא םדוק שדוקמ

. שדוקמ וניאה תא םידקהל אלו םי, המד ולספיש תוכחל

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

שריפ "ב ערה םנמא , יכהב ירי יא ןיתינתמ הלוכ הרואכלו , תוסוכב יגילפ ,יכ יגילפ אל לולבב

פ.. הנשמב ליע ל תמא תפ יעו'ש ןהכ, הארמו ויות"ט ,יע' הנשמה לש אפיסה תא קר ןכ

ו המלש ת לוע םישדק ןאצ ,יע' ןורחאה םצוריתבו , ייבא יפל הקירזה רדסב ונד , לבא דות"ה

וט'ד'. םיחבז וזח"א

לע רו בעל אלב תוזהל לוכי רל"י "ז יפלש תוינשמה לע שר"ש ,יע' םייריש םוקמ הלוע םוקמ

. ץריתש המ חי'ט' ןיחבז וזח"א ,יע' ףיסות בל

לא ךופשי ומד תאו שמ"כ יא וקלחנד ות"כג'גי' "ד בארה ראיבו , אבטציא ןיכירצ םייריש

"ז ירגה ןרמ ישודיח יעו' , אקווד דוסיה לע וא דוסיה דגנכש ריקל הנווכה , הלועה חבזמ דוסי

אכ'י'. אר"לח"ב ישודיח מע'72,עו"ע "ק העמ

קחצי ער זו ןתנ קח ,ויע' המאל ךפשי אלש םה שדקד ארק יעבד ושקה , יאנת דות"ה

. הרוא ןרק ,יע'ית',עו"ע ארק יעב אלו ארבסמ ןניעד י הזד ובתכ דות"ה ליעלד ושקהש

תא דחא ןיקזחמ הווש םנידד ןויכד בנ. םירדנ הז,יע'ר"ן תא הז ןילטבמ ןילוע ןיאד םעטב

םעטמ הזש בפ' הרעהב זט'חי' ארקיו ה מימת הרותב םעט ,וע"ע שדוקה תרהט יעו' , ינשה

"כ חאו םהיניב וברעתנש ןיל אםוע רקחש גל'ב' דוד שדקמ יעו' , ןילוע תובישח וא ונימב ןימ

. ינהמ יא ומצע ינפב אדח לכ לטבל םהב שיש ןילוחב וברעתנ

יחו' פש"א יעו"ש , דומילה ךאיה בכ. תוחנמ ,יע' אקפנ ריעשה םדמו רפה םדמ חקלומ יאה

"ז. ירגה

"א. פשו םישד ק ןאצ ,עו"ע ץריתש המ "ק מטיש ,ע"ע יאנת דות"ה

ע"ב

יעו' , תווש םניאש תובורעתל ארק יעב ריעשהו רפה םדמ ףיליד ןאמלד ושקה ןינמ, דות"ה

. וצריתש המ םישדק ןאצו "ק מטיש

ז יפל בש ייש המ יעו"ש , תויגוסה תקולחמ וז תמאבד ה: הרומת תמא תפש ,יע' ןיאו דות"ה

.' טכק "ק ודהמ "א קער "ם,עו"ע במרה ירבד ה

חמש רוא יע' הזב, קפתסמש הרואכל הארנ ה'ו' אמוי ימלשוריב ,ו ןיבכעמ ןיא ורסח

"ד. ירגה ירועיש ),עו"ע איגוסה ךשמהב יפל"ז ראיבש המ "קב'אי-בי,(יע"ש מהוספ

"ה. מאר ת והגה יעו' ,וזח"אחי'ו', המלש תלוע , תוריאמ םינפ "ק,עו"ע מטיש ,ע"ע אהו דות"ה

ליעל לאומשד ארמימ ללגב הזו םימ, םשל ץוחב םיימינפה תא ןתנש ודימעה ןתנ, דות"ה

, םתנווכ רואיב יאו דות"ה הר וא ןרק יעו"ש , ורפכתנ םילעב םמוקמב אלש םימד ןתונהש וכ:

ירבד וצריתש "קב'בי' מהוספ חמש ר ואו הרוא ןרק , םישדק ןאצ "ק,עו"ע מטישב ןאכ יעו'

. רחא ןפואב ןאכ לאומש
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