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זט. ףד
רתונב השע ךירטציאד אהמ ףליל , יגילפ המל השקו הדוהי יברד אבילא והייורתו .1

, ואלב השעמ וב ןיאש המ ,גום תוקלל ןורסח וניא קפס תארתה ש םג , הקלי אלש

? הרותה לכב וקלי והייורת לעו

שקוה הארי שלב תועדל הל תחכשמ ץמחב םג ירה ושקהו , תרחא דועו תאז .2

? ותיבשתד השעל לטבו ןמזה םדוק ונלכאי וא ץמחה לטבייש ןכתי ותיבשתל

ןנברד תובורק אשנש ןכתי אה השקו הל, תחכשמ יכיה ( סנואב ) ולטיב אלו ולטיב .3

? השא אשיל רוסאו הכפ תש ורכ ומצע השעש וא

, גגושב הגרהד אמינד ושקה איה) '(ד"ה סותב ,ו הינימ הברדב היל םיק הלטקד יא .4

דיזמב גרהש ימקול , םצוריתל השק ןכו ,? ןירוטפ ןיגגוש תותימ יבייח אה השקו

? הארתה אלל

? הריבע רבדל חילש אןי אה הזל חילש היהי ךיא השק ,ו רחאמ ןישודיק הל לביקש .5

ביש" ד"הו השע וכע"ם,אויול םג ללוכש י"א לזג רוסיא ירה ושקהו לזג, אכיא אהו .6

"ג הכד א'א' הרומת "ם במרה תטישו , ואלהמ ללוכ השעהש אצמנו "ם, וכעב וניא

? השעל קתינ בישח אל

אישוק ולמ"לג'ד')כ ) ךלמל הנשמב השקהו וכו', אובת אל רמא אנמחרד ןוכשמ .7

? השעל קתינ בישח המלו טובעה תבשהד הוצמ אכיל רי שעב ירהד , ליעלד

קתינה םושמ אוהד ותס'ד"ה יעו' , םלשמו ה קול ןיא ןימולשתב בייחש ןויכ םתה .8

ןילוחמ השקו , םלשמו הקול ןיא םושמ אוהד "ה מרה תעד איבה "א בטיר ,בו השעל

? ןיקול ןלזגו בנג , השעל קתינה ואל לע ןיקולש "ד מלש ראובמד . אמק ףד

ןייגוסמ השקו , הקול דבאנו תושרב אלש ןוכשמ לטונהש ולמ"לג'ד' "ם במרה בתכ .9

? הקול וניאו ןימולשתב בייחד ראובמד

רבוע "פש וושמ תוחפ אוהש ילכ ב היל תחכש מד ושקה ,ו ןימולשתב בייח םתה .10

? הקלי "ג הכבו , ןימולשתב בייח וניא ףרשנ חפ'ג'),ושכ ,(יע'וש"עוח"מ לוזגת אלב

הפירט איהש ןוגכ , בייחתי אלו נה גרה ה"תשי דוע שיד שו קה םינורחאב דות"היא,ו
דחיב המכ הוגרהש )וא םיעורה אלמ ) הפירט סנואהש ח"בגנ'),וא רגיא (וש"תר"ש

הזב. וצריתש המ רנל),יע' ךורע ) םדה לאוג הל השענש וא"חחי'),וא קחצי תיב (וש"ת

ךרצוה המל "ן במר יעו' , הריבע רבד הב אצמד שר"י שריפו , םיבר תעד לע הל הרידמד
רדנ 'ד סותה ץוריתבו יתש', המ "ן במרב יעו' , הוצמ ול ןיא "ג הכד ושקה ' סותבו הזל,

חכ'ס'. םיאולימ ינבא ,יע' שימשת תאנהמ ומצע

םכרועל ונקפסה אל ןמזה רצוק בקע - תובושתה ףוסב םיאצמנ על"ב םיאש ונה
. תומוקמ יארמה קר וגצוה ןכלו , תובושתו תולאשב

סב"ד

תובושתה
וד' שר"שכו "א שרהמ סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה
יבר ירבדמ אוה קודקדהש דלק'ג', שרוש "ק ירהמ יעו' ית', ,יע' השקה ןכש "ם רהמ יע' .1

. השע הבתכ הרותהש הממ אלו , השע ךירצ המל ראיבש הדוהי

םיניד ינש ורמאנ אפוג ותיבשתבד חיק'ז' חספ וזח"א יעו' "אוש"תח"אטי', קערה השקה ןכ .2

. וירבדב ,יע' םלועהמ רועיבה םצע ,בו' םלועב היהי אלש א'

ושקהש (ח"בד'א') תשחרמ יעו' הז, דצמ הקול רבכ הכפ תש ורכבש יתו' רנל, ךורע יע' .3

ב'. תוירעל תוינש םיגומלא יצעבו יע"ש ורזג אל הוצמ םוקמבד יתו' תובורק דצמ

לאקזחי ירבדב ,ויע' ןירוטפ ןיגגוש תותימ יבייח מל"ד םג אישוקהד "א שרהמ יעו' בב"ח, יע' .4

" בדלק לש רוטפו , ואלה תריבע לע תוקלמב ובייחל יאנת אוה השע ה לוטיבש סד"ל (וכ'י'),

יע' םצור ית לעו , ןיגגושב אלו לעופב התימ בויחב קר אוה השעה לטיב תעשב ואלה לע מ

. ףדור מןיד התימ בייח היהש ןויכ רטפנ דיזמב הגרהבד , ץיוורוה "מ ארגה תוהגה

לח אלש מל"ד לבא , אחינ הקול חילשה קרו םייק השעמהש מל"ד אמלשבד רנל ךורע יע' .5

אלו חילשל הריבעהש יתמד , ןאכמ חיכוה רגיא רל"ש םירקיעה רפסבו צ"ע, השעמה

. תוחילשה הלח חלשמל

אל וכע"ם לזגב ו תויה וש"תוכ'ית'ש חמש רואבו חכ'ג', "ע הבא בקעי תועו שיה השקה ןכ .6

ק תינ יוה ואלה ראש אליממ , ופוגמ רתוי רומח ונוממ היהי אלש ןפוא םושב תוקלמ לבקי

. הניב ירמאהמ האבה הבושת שמ"כב יעו' , השעל

בתכ רנל ךורעבו חא"כ, ינעייש ןוגכ ונממ חקלש רישע םג ללוכ ואלהד זצ'ז'ית' םימותב .7

ףא רישע םגד בכ'ית' "ע מורת הניב ירמאבו , ריזחהל ךירצ רישע םג תושר אלב חקל םאש

. ואלה תא ןקתי השעה םייקי םא בייוחמ וניאש

תעשבש ןוגכ היל תחכשמד ית' א'ג' הליעמ חמש רואבו אכ'ד', וש"תח"א רזעיחא יע' .8

דוע. ייע"ש אל, תוקלמה לעו "מ בדלקמ רטפי ןוממה לעו התימ לע גגושב רובעי הליזגה

מל"ד קר ןייגוסד ית' בע'די', רגה"אוח"מ רואבבו , הנשמ דיגמהו "ד בארה םש ושקה ןכ .9

קספ "ם במרה לבא , הקול וניאו םלשמ ןאכו לוטיבה תעשב בויחה לח ותטישלד ולטיב

בכ'א'. ח"א רזעיחאב ,עו"ע ומייק אלו ומייק רמא ןאד מכ

הזו ול, היהש ץפחה תא קזי נל דימעהל אוה בישהו בויח רדגד ירה"ם יח' לעב שדיח ןאכמ .10

םצע לבא , םימדב םג ומייקל לוכי "פ וושמ רתויבש אלא ווש"פ, וב שןיא ץפח ב םג ךייש

"פ. וושמ תוחפב םג םייק ןוממ בויחה

ע"ב
שרושבו ,' טעק ל"ת תווצמה רפס יע' "ם במרה תטישו שר"י, יע' וכו', אתיטופ לכא

דפ'א'. הלאש קמעה ט', תוא אבט אתינגרמ וילע,בו קלחש "ן במר "ש ייעו , יעישתה

. יעישת שרוש תווצמה רפס לע "ן במרבו דכ:, םיחספ סות' יעו' שר"י, ,יע' העריצ לכא

םש. זטק'ובונ"כ בוט"יוי"ד יעו' , ןנברד וא אתיירואד רוסיאה "איא בטיר ,יע' וצקשת לב

'ג-ו' דפר "ח חנמ םשוב סות' "ש ייעו ופ. תומבי שר"י ,יע' רקיע לכ ונממ םרוה אלש לבט


