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ל. ףד
תולאשה

השא תודע ומכ תנמאנ השא םגד תויודע אכיא אה השקו , םישנב אלו םישנאב .1

? הטוסו

הניאש קר ראובמ הנשמב אה השקו " תודעל הלוספ השאד "י" שרפו ילימ, ינהנמ .2

"ג מזהש השע תווצמב תבייח הניאש ללגב ילוא ,והז תודעה תעובש ןברק ללכב

? םויב קר תגהונש תודע ומכ

אה השקו בל"ד, המצעב אובל אכירצו חילש ע"י רשפא אי תודעד ובתכ לכ, דות"ה .3

? הריש כ בתכב תודעד ( תומוקמ דועו טל: סות'ב"ב ר"ת( תטיש

לכ אהי םלועל ט')" קרפ ) יתבר הלכב אתיא אה השקו , תוכז ףכל ךרבח תא ןד יוה .4

?" לאילמג ןברכ ןדבכמ יוהו , םיטסילכ ךיניעב םדא

םשו ב"קונ. איגוס ,יע' קוספהמ דמלנ ךאיה וריבח תבוטל דיעהלו אובל בויחה דוסיב , תודעה תעובש
וז הוצמב םיניד יטרפ יעו' חכ'ב', טפשמה רעשו חכ'ה'), מס"ע(וח"מ יעו' "א, בשרבו ( אטישפ '(ד"ה סותב

גכק'. -' בכק הוצמ ךוניח תחנמב

רכז, ןושל םיינשו וגו' םידע םיינש יפ לע ביתכדמ תודעמ םישנ לוספל רוקמ בתכ ט'ב' תודע "ם במרב
הל'ח'. םימות ,יע' הרמאנ רכז ןושלב הרותה לכד ושקה ןכו , וניתייגוסד רוקמה תא חינה המל "שונ"כ ייעו

הבושת ירעשב הנוי וניבר הזב,יע' שי תוגרדמ ,ו-ג' תוכז ףכל ךרבח תא ןד יוה , ךתימע טופשת קדצב ד"א
ןיב ןושלה יונישב "חג') מאב ) ןישע החיתפב םייח ץפח יעו' (פ"אמ"ו), תובאל ושוריפבו חיר') ג' רעש )

. ןאכל תובאב הנשמה

יבג עב"ב הז קוליח ןיעכו ת"ח, לש ובורקל ת"ח ןיב קליחש וק. תובותכבו ןאכ "א בטיר יעו' , ירשימל דות"ה
םש. "מ היתנבו וט'ב' םימות יעו' , רבח תשאלו רבחל הדימע

ע"ב
ראובמ הכ: "ה רבד השקו , םישנאה ינש ודמעו והב ביתכו ומד ןיד רמגכ םידע אהד .1

ןיד? תליחתכ יוה תודע תלבקד

ד"ל השעא מ. תובותכב אתיאו , הליחמל ןתינ אה השגו , ףידע הרותה דובכד השע .2

? הליחמל ןתינש ןויכ ל"ת החוד וניאש " השאל היהת ו

שר"י. ירבד לע ' סותב "א שרהמו "ל שרהמ יעו' , ירייא יאמב ' סותו שר"י ,יע' יניידד אדוש

יכדרמו אכ'ה', ןירדהנס "ם במר ,יע' דבעידב רשכד דועו "ן במר ,יע' תבכעמ םידע תדימע םאה הכלהל
םש. םישרפמבו זי' ןמיס "עוח"מ שוט יעו' ,' אסשת

ט"זס"קדי'. םש "ע ושבו ' במר יעו'ב"חוי"ד , ןנברד אוהד ןאכ םינושאר ,יע' רבח תשאל הדימעה בויחב

"יוכ. הקו ךליאו חמ'י' תורעה ץבוק ,עו"ע אלא סות'ב"מל:ד"ה יע' םצורית רואבבו , ארוסיאב לבא דות"ה

רב"ח. יעו' "א שרהמו שר"י יע' ושוריפ , ןורגנס

דל'ג. "אשו"ך שרהמ וכו'יע' וריבחב עדויש דע , רחשה תלייא ,יע' ןלזג אוהש וריבחב עדויש ןייד

סב"ד

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

ףיש "ם רהמה השקהו דע, אוהו ארקמ השא טעמל המל תעובש "יד"ה שרב .1

בויחב הניא ש השא אלימ מו ווג' ידיג אל םאומ דמלנ ןברקה בויחד היל קופית

טעמל אבד "ה) הגהב וח"מח' "ת ודהמ ) הדוהיב ונבדע ץריתו , הטעמתנ הדגה

ללכבו וז תודעל הרישכש ףא השאב לבא , בייחתי הכ"ג שיאבש רומאה ןפואה

הכ', "י הקו בפ'וט', "ח הצק ש"זפ"א, אתתעמש בש יעו' , הילע ןיא דע םש איה דיגי

ןברק היהי ןכ וז תודעל םירשכש םיבורקבד בתכש זט') גכק' ) ךוניח תחנמ יעו'

. העובש

, תודע שובכל ואל םג שיש ןאכמד חכ'ב') טפשמה רעש "ס,יו"א( תחה השקה ןכ .2

תלייא יעו' זא, תודע ןילבקמ ןיא ב"ד קר , הלילב תגהונ תוד עד ית' דוד יכרדבו

. רחא ןפואב ראיבו ע"ז השקהש רחשה

קר אוה ר"ת רשכה לכד (חכ'וט') םימותה ירבד יפ לע ץריתו "א, קערב השקה ןכ .3

עא"פ בל"ד אובל ךירצ תודע ראשב לבא ןיד, לעב ינפב אלש תודעה םילבקמשכ

תונוממ יניד םג "ת המש ןויכ המ')ית'ד "ס(וש"תוח"מ תחבו םש, הבתוכל לוכיש

םימכח תנקת רחא קרו בב"ד תויהל המ"ת ךירצ היהש יאדו הריקחו השירד יעב

. בתכה ןמ תודע רתוה הריקחו הש אש"צדיר תונוממ ינידב

ריכמ ןיאש ןמז לכ ומצעל רהזה ל ןינעלד ראיבו (א'ו'), תובא "ץב בעיה השקה ןכ .4

ףכל ןודל ול שי וישעמל סחיב ונודל לבא , יתבר הלכב ראובמכ גוהנל ול שי ועבט

ה'גל'. הבושת םידרחה ,כו"כ תוכז

ע"ב
"ד עבל סחיב לבא ןיד רמג יוה ם ידעל סחיב הז לכד יתו' םש, ןבא ירוטב השקה ןכ .1

"ד עבה םגש ןאכמ ובתכש טי. ןירדהנסב סות' ע"זמ ושקהש אלא ןיד, תליחת יוה

תח"ס, יעו' ןיד, תליחת אלא וניא םהיבגל אלהו , תודע תלבק תעשב דומעל ןיכירצ

. דומעל אד"צ סות'סו"ל לע קלוח םש "ן רבו

דלר' ךוניח תחנמב כו"כ ןפוא לכב החוד בושח השע ד ץריתו , השקה ןכש שר"ש יע' .2

אלש ונויזב ןיבל הליחמל ןתינש ת"ח דובכ ןיב קלחמ חכ.) הליגמ ) ןבא ירוטבו ב',

היהת לש"אל השעבד קלחמ קיש "ם רהמב בליזונו,ו םרוג היה הפו , לוחמל ןתינ

ודובכש ליבשב אוה ודובכ לע לחומש םג ןאכ לבא , השע אכיל ת לחומשכ " השאל

. רתוי הלק הוצמ בשחנ ש םושמ אלו ולש

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב
םוי. ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

0795255901- וקה רפסמ


