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" טאלב עשיביש "י
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

זל. ףד
"מ? בדלק אה השקו , אנידבע אהו אה אמליד וא .1

הקלי אל קפסה טשפנ אלש ןויכ הרואכל הנה ,ו תוקלממ רטפנ וניאד הקול וניא יאמ .2
? הקול דיזמב ןודקפה תעובש עבשנש וכר' הוצמ בתכש ךוניחה לע השקו , קפסמ
עבתנל אלו עבותל םיבורק םידעהש אמקונד השקו אוה, אמלעב םירבד תריפכ .3

? ןוממ אלו בייחל םילוכי ת וקלמש

תודעה וחכשש רמול םילוכי ןיאש "א בשרה יגילפש םהירבדמ חיכוהש המ בצ'א' םימות ,יע' דיזה דות"ה
חכ'ח'. תוביתנו תוצק יעו' , םירבדה בשיש הדש ימורמ יעו' , העובשה וא

. שגימ רה"חרו"י תסריגו , םינושארהו שר"י תסריג ,יע' ןודקיפה תעובש הרומח אנינת

יא יולת םירבד תריפכ יוהד םעטה ,ו אמלעב םירבד תריפכ היל יוהד יפזי וכיינימ דחמ אל, והל רמאו
הדומ ש ןויכ קר "א) בטיר ) ויצח שי דחא לכלש "א)וא בשר ) ולוכ תא שי דחא לכל ןיפתוש לש בוחד ןנירמא
ירזע יבא יעו' , ימלשוריהמ איבהש המ קרפה ףוסב "ן במר יעו' , הוולה לש ותריפכב ןיאנ"מ ףתוש ול שיש

ח'בי' תועובש

ע"ב
דוסיו םש, "א בשרבו "ן במרבו אה, דות"ה גל. ליעל יע' םידע שיש כ בייח יא תודעה תעובשב הכלהל

"כ אשמ , רורב וניא םירחא שישכו , תודעה תעינמב ןוממה דספה לע בויחה תודעה תעובשבש קוליחה
םש. "א קערבו י'וט', תועובש "ם במר יעו' , ותבייחמ הריפכה םצע ןודקפב

. םילופלפו תוישוק תוריקחב ךיראהש המ ם ישודיחב שה"סו ןוילגב "א קער אני,יע' ברדכ ימנ אכה

"ן במרה תעדו "מד:, בבו ןאכ סות' יע' תועקרקא העובש יוהש םרוג יא המ"ת םיסכנ דובעיש ןינעב
לחמש ןאכ ' סותה ירבד לעו גי', ןמיס אר"ש יעו' , ותאדוה יפ לע לעופב תובגל לוכיש יעבש "א בשרהו

חפ'זי'. םימותבו "ד, לחנבו בב"מ, םש "ם רהמ ,יע' דובעשה
ייע"ש , תועקרק דובעיש הב שיש עא"פ הבות כ לש הריפכ לע עבשנש הכ' זט' תושיא "םיע' במרה תעדבו

ןודקפה תעובש ןברק ןיב קלחמש המ יולה חםיי רונב ישודיח םש יעו' , ךלמל הנשמו , הנשמ דיגמו "ד באר
. אמלעב העובש בויחל

. תורטשב בנוגל קיזמ ןיב קלחל בתכש המ ב"קגל' לאומש תכרב ,יע' טעימ דות"ה

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

"י הקבו , םימולשתב ןיד והזש הז, ןיד רמאנ אל הובגל אוהש ןברקבש "א בטירה בתכ .1

המ דוע "ש ייעו יבר, טכ.ד"ה םיחספ סות' יעו' "מ, בדלק ןיד אכיל הרפכבש ראיב (חכ')

יול. הנחמה ירבדב לפלפש

ןודקיפה תעובש םושמ הקול וניא תמאבש , ץריתו ב', תוא ךוניח תחנמ ב םש השקה ןכ .2

. תודע תעובש םושמ אלא

אוהש ינעבר ינולפב קרד , ןניגלפ ןאכ תושעל רשפא דיא וצרית ,ו םינושארה ושקה 3.ןכ
םושמ יהא ולוספ תביסש ןאכ לבא הזל, אלו הזל ןניגלפ ןנירמא תודעה לע רבד לעב

"ן. רבו "ן במרב ,עו"ע הלוכ הלטב התצקמ הלטבש תודע יוה אברוק


