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כ. ףד
תולאשה

לבטו , המורתל לבט איה ירה השקו , תחא אלא הקול ונא הליחתב לכא וליאש .1

? םייתש הקלי אל המלו רשעמ תמ ולרתו תורשעמל

? רימחהל וא לקהל הטשפנ המ ,ולי"ע אפפ ברד איעב טושפתו .2

קרד "ם(ע"זבי'בי') במרה תעדו , תחאו תחא לכ לע בייח דחא תמ לע תוטירש שמח .3

ןיואל ' גמסה לע ייחד אניד (יע' תחא בבת השועשכ ףאו , תוארתה שמח וב ורתה םא

חרקו םסב ויתוע בצא לבט םא (ע"זבי'וט')ד קספ םשד החרקמ אנש יאמ השקו גס'),

? תחא הארתה ב היהש ףא שמח ייחב םיתמ ה' לע תוחירק ה' תחא בבת

םייתש בייחד ג. תועובשבו ןאכ סת' יעו' , ןאכמ תחאו ןאכמ תחא םייתש שארה לע .4

? הטירשו החרקמ אנש יאמ ,צו"ע תחא הארתהבו תחא םעפב ןלטנ וליפא

וצורית רחאש םינורחאה וראיבו , הכלהל הז ןיד איבה אל "ם במרה הנהו וכו', והיילביטב והנילייעד ןוגכ
רזעיחא (יע' םירוסיא ןינעל שרפומ בשח הל " ומרוהש ימכ ןיד" ינהמ אלו , הכלהמ ית'הז החדנ אניבר לש

ה'ד'). תושיא ירזע יבאו גס'ג', ח"ג

"םע"זבי'ו' במר יעו' ד'ד', אתפסותב ,כו"ה תורעש ב-ב' אוה הרואכל הפקה רועישו , ושאר תאפ ףיקמהו
, תורעש ב' ריאשהל יגס אתיירוא דמו , ןנברדמ והזד תח"ס יעו' , תורעש מ' חינהל שיש ניו נקזמ ונעמשש

. בויחל רועיש זוה תורעש ב' שלותו לכה ריאשהל שיש ךפיהל טקנ זנ' ןיואל מס"ג בו

תואפה לוטיל "ענו"מ ושב ,יע' שארה תפקהב םג הז םאה וקלחנ םינושארבו , רעתב ונלטיש דע בייח וניאו
. רתומ םאה רעת ןיעכ םירפסמב

ל"ת תווצמה רפסבו , תחא אלא הקול וניאש "ם(ע"זבי'וט') במרה קספ וכו',מו"מ םינהכב אלא יל ןיאו
ןידה המ וקפתסנש זסת'א' ךוניח תחנמו רנל ךורע יעו' , ינשל דחא םימילשמ ןיואלהד וירבד ראיב עק'

. הארתהה ינהמ םאה ךפיהל ,וא לארשי לש וא לב ןהכב ורתה םא

ע"ב
"קרהח"? דחוימ דומיל ביתכ אכה אלה אי, שוק יאמו , התוש היהש ריזנ ןנתהו .1

תוריזנ "ם( במרה בתכ המל השקו , בייח םסבד ראובמו וכו', אשנ ויתועבצא שמח ךסד .2

? השע לטיב קרו הקול וניא םס ושאר לע ריבעהש ריזנש ה'בי')

? קוספהמ רוקמה המ ,ליו"ע ףקינה דחאו ףיקמה דחא .3

ומצעל םיאלכ גבד שיבליש ימ אבר תעדל לי"ע הנהו וכו', ומצעל ףיקמב רמא אבר .4

ם? ייתש הקלי םאה

מש'ד"ה הכלה רואיב יעו' , בייח אוהש תחא וליפא תורוחש ךותמ תונבל טקלמב וכו' םימכח םידומו
הכ אל מכ בישחשו , תחא הרעשב יגסשו ילכ, או"צ דיב ביי חש ןאכ, ושדחתהש םירבד המכב ןדש , וליפא

. בייח םא , תונבל עוד טוקילה רחא ול וראשנב ןידה המ קפתסה דועו , הפוגל הכירצה
וארק תחאב הקול םא "ד בארה םע קלחנש "םע"זבי'י' במר ש"יע' בלי "אל םושמ לוחב ובויח יבגלו

רנל. ךורע ,עו"ע ותטיש וראיבש ' בפק "יוי"ד בבו הנשמ ףסכ יעו' "ד), באר ) םייתשב

. טלוב אוה םשש םושמ תלבש ארקנד ' אפק יעו'ב"יוי"ד , רטנסה לעש ןקזה הזד "א בטיר יע' ונקז תלבש

סב"ד

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

םיקוספ ינשמ דמלנ אהד ןיבהל שיו אוה, דחא לבט םשד ץריתו "א בטירה השקה ןכ .1

יעו' " ךירעשב לוכאל לכות מ"אל תורשעמ ל לבטו ," וללחי אלו מ" המורתל לבט , םינוש

רנל. ךורע

רנל,כו"פ ךורע יע' לקהל הטשפנש ראיב "ח רבו , רימחהל הטשפנד "א בטירו סות' יע' .2

. חמש רואו , הנשמה תבכרמ , הנשמ ףסכ "ש ייעו עמ"שב'ח', "ם במרה

קלחל ידכ ךרצנ אל קוספה , רועיש הל שיש ןויכ החרקבד (ע"זאי'ז') ירזע יבאה בתכ .3

הארתהב םג יגסו ) ןיקלוחמ ןיפוג היוה' וליאכ ו ןיפוגה קלחל ידכ אלא , ןירוסיאה תא

אל עישור, הל ןיאש ןויכ הטירשב לבא חע.), םיחבז ' סותב בפ.ו ןילוחב ראובמכ תחא

היהי אל הארתה אלב אליממו , תוריבע ל-ה' םישעמה תא קלחל אלא קוספה ךרצנ

. תוריבע קוליח

רסאנ אלא השעמה םצעב הרוסיא ןיא הטירשו הפקהש ראיב "ט ויותבו , םינושארב יע' .4

רבד לכ רוסיאה איה הפקהה םצ עש ןויכ שארה תאפ לבא , תמה לע השענש ןויכ

אתפסותה תעדכ תורעש 2 לכ לע בייחתהל ול אד"כשי "ש שרב השקהש קר , בייחתמ

. ליעל ונרכזהש

ע"ב
לכש דמלל הב קוספה לכד ליעל ונראיבש ומכ ובשי "איו בטירהו "ן במרה ושקה ןכ .1

השעמכ לכה תמה לע אב לכהש ןויכש המית אלו , ומצע ינפב השעמ אוה החרק

. הרותה לכב ומכ תוארתה קוליח יעב ןיידע לבא , דחא

" חרקנ " םושמ בייח תמאבד בתכ זט'ט') "ב וסיא ) חנעפ תנפצבו רגה"ש, ירועיש יע' .2

. חרוק םושמ אלו

אל ביתכד ןקזל ,נו"מ םיבר ןושל ופיקת אל ארקד תוע מ שממ אוהד "א בטירו "ן במר יע' .3

. ףקינא יאקד עמשמ םכשאר ת אפ ביתכד דועו , קוספה תועמש מ אוהש ,וא תיחשת

םאו , שיבלמ הקול גגוש שבול םא וריבחל םייאלכ שיבלמד אל' י' םיאלכ "ם במר יע' .4

יפלד 'ה' אנקת ךוניח תחנמ יעו' רוע, ינפל םושמ רבוע שיבלמו , שבול הקול דיזמ שבול

רדג םייאלכבד ' הסת רגה"ש ירועיש יעו' , םייתש ילהק םיאלכבש יצמית היכי ןיא הז

יםי מעפ הז לע רובעל ךייש אל אליממו םייאלכב שובל םדא תושעל אל אוה רוסיאה

. ףקומ היהיש ר וסיאו הפקהה לע רוסיא שיש הפקה תמועל , השעמ ותוא ב

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

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

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


