
סב"ד

ט" אלב עשיביש "י
"בוש"תמו"מ ימויה "ב"ףד סעד מ "אל

גמ. ףד
תודמועה םיבנעב ירייאד ארמגב ר אובמו , עקרקכ םניאו עקרקכ םהש םירבד שי .1

(ב"מג:)? העובש בייח וניאו , ךליה יוהד השקו , רצבהל
ןכו שגימ רה"י תטיש הונה , תורוצבכ סות'ד"ה וכו',יע' תודמועה ןיבנעב אכה .2
השקו , דבלב םירמוש ן ינעל איה םתקולחמ לכד "ם במרה תטישב "ט ויותה שריפ
? הרימשה דמיינ ותעובש בויח ןיאו רמוש לש תצקמב הדומב ירייא אכה אהד
םיעדוי ונניא ירה , שמחב ול הדומו תונועט םינפג רשעמ השק וכו',ו הדמבש רבד .3

? הדמבש רבד בישח אלו תונועט המכ

,ו המלשמ אוהד ביר"א םשב סות' יע' הזל רוקמהו , לקשמבו הדמבש רבד לע אלא ןיעבשנ ןיא
"אבי'ח'. וזחו חפ'כ' "ח הצק ,יע' היהי םא לפכל ,נו"מ םילכ וא ףסכמ רוקמהש ובתכ םינושארב

"ארוש"ש, שרהמ בו אלא סות'ד"ה ,יע' אבר תעדב ,ו םתס תיב אש"ל אלא ינש אל ייבא רמא
"מ היתנב ראיב , ןולחה דע וא זיזה דעל , תחנהש המ ןיב ותעדל קוליחהו חפ'וט', םימות יעו'

וזח"אבי'ד-ז'). (ע"ע חינה המכ תוארל וכרטציש ילב ותאדוהב ותנעט רמגיש ךירצ חפ'ח'ד

ןוכשמה לע ףדועה םלשל בייח יא וקלחנש "ןרו"ן במר ,יע' הווש היה לקש וילע ךיתיולה עלס
שיש הדומש הז םצעש ,וא תצקמב הדומ בישח אל "כ לאד ןוכשמה תא ול ריזחמש םדוק םג

םינורחאה וכיראהש המ יע' , תצקמב הדומ ארקנ הז ומלשל בייח אל לעופבש ףא בוח,
. הנשמה לע "א קערו ויות"ט יעו' ד'ז-ח, ןמיס הע'א',יח'ר"שב"מ "ח הצק , םהירבדב

ע"ב
ולמ"לגי'ד. ירזע יבא יעו' ,' סותא גילפד המב בפ. "ןב"מ במר 'יע' ינתמ דות"ה

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

יפל ראובי עקרק תריפכ ירקמש המו ע, שפ זאו ןרצבש ירייאד וצ ריתש םינושאר יע' .1

" בארב םנמא , עקרק תעיבת יוה תועקרק תריפח ימד ועבותב במ"םוט"טה'ב' רה

לש ובויח והמ םתקולחמ דוסיד ראיב קזנ"מא' םירפא הנחמבו וילע, קלח םש ד

המ הצ' ןמיס "ע ושבו םש, "ם במרה לע יעו'נו"כ , ץפחה יווש ם ימד ,וא ץפח קיזמה

"ם. במרב רחא ךלהמ הכ' ןמיס רלטוק רל"א ודח"ת ףסוא יעו' , רבד ב ורטו ולקשש

יעו' , רפוכ הזבו ךלצא יתדקפה הנעטה רבד לש ופוסבד ראיבש הצ'ג' םימות יע' .2

םש וירבד יע' ןינק, יעב רמ דוש ותטישל "ם במרה תעד ראיבש הצ'ד' "ח הצק

םש. בבושמו תוביתנבו

יעו' , הדמבש רבד יוה שמחב הדומו רשע עבותש אפוג הזד יתו' "ן, במרו השקה ןכ .3

,יע"שס"קח-ט םירורב האדוהו הריפכ יעבד , הדמבש רבד לש דוסיהד וזח"אבי'ז'

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר

.


