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די. ףד
רחא ןהכ ןתנש טקנ אלו ףוק יתא טקנ המל השקו וכו', הידיא והל ימר ףוק יתא יאו .1

? הליבט ךרדב אלש םדה תא חקל אוהש וא ודי לע

ךומס ןחלושה תא חינהל לוכיש ןויכ םעטהש ראובמו וכו', תלעומ הבשחמ ןיא .2

וגכן תוימינפ תואטחב הכלוהה תא לטבל רשפאש רמאנ אש"כ ליו"ע , חתפל

? חתפל ךומס חבזמה תא חיניש

ללכ, תלעומ הבשחמ ןיא וכו' הכלוה המש אל לגרב אלש הכלוה רבס "ל תאו .3

או"כ דיל דימ וריבעיש ם ינהכ תרוש תושעל רשפא םד תקירז לכבד וטא השקו

? ללכ הכלוה אלב רשפא

חספב ול םדקש קוספה תא איבה אל המל תושקהל שיו וכו', ינעייסמ ארקמ 4.ו

? םייוולה דימ םדה תא םיקר וז םינהכה וכו', ודמעיו ל'זט' םש והיקזח

תובושתה
א' םיניד יתש ןאכ שי תמאבד ראיבו "ד, ירגה ירועישבו תוכלה יטוקילה השקה ןכ .1

דמלנ הזבו עבצאב החיקל היהיש ,ב' רחא ע"י אלו ומצע ע"י היהיש , חקלו וע בצא

שיגדהל וילא מ עיגהש ףוק לש אמגוד מגה' הטקנ ןכל ,ו הליבט ע"י החיקל ךירצש

. הדש ימורמ ,עו"ע ועבצאב חקיש ,ב' ומצעב חקיש :א' םירבדה ינש תא

ראובמכ םוקמ תשודק שי חבזמלש אפ', מע' רפסה ףוסב םיבתכמב "ז ירגה ראיב .2

בתכב לכה ןידמ הזש םש בתכו , ומוקמב טקותר ןיריטקמ רקענ םאש טנ. ןמקל

שיר "א בשרה ירבדמ חיכוהש ' בצק מע' "ד ירגה ישב' יע' םנמא " ליכשה ילע ה' דימ

. לכיה תשודק שיש םוקמ לכב חבזמה תא בישוהל לוכיד ןיבוריע

תפצרש ןויכ ןאכש אלא , הכלוה ןיאש בישח אל ומצע הז תמאבד "ז ירגה ראיב .3

י" דועו , הכלוה אלו האלעה ארקנ אוה הבג לע השענש המ לכ הל חבזמ ןיד הרזע

ךופהי אל הז לבא איה, הכלוה ואלד לגפל א"א לעופב ןכ השועשכד הנווכהד ל

. הדובע '(אל) סיוא ל- הכלוהה תא

םייוול ג"כ םינהכל ארוק בותכהש המ ב ללכנש רמול יולה,ושי רמשמב השקה ןכ .4

ןכל , םתס אלו םייוול הריכזה הרותה ןכל ),ש םינהכ בתכנ הזל ךומסב ןאכש ףאו )

עיקפהל אבד הארנ " םינהכה וקרז ה"יו םשש והישאי יבג רמאנש קוספה תא איבה

. םירז
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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

מזן דע וקיזחהו הלילב בלול לטנש ימב םיקסופה וקלחנ וכו', הידיא והל ימר ףוק יתא יאו

ואיבהו ,( אציד גמ' ה' רבד בישמו , אצי אלד חמ' המלש ןינב ) הבוח ידי אצוי יא ותווצמ

' טמק וזח"אוא"ח יעו' , אליממ וידיל עיגה םא ליעומ אל החיקל יעבש םוקמבש ןאכמ היאר

םשב הלעמל שמ"כ יפל םנמא , ילכהמ החיקל יעבד ןורסחה לכ אכה ד היארה החדש ד'

קלחמ הדש ימורמב ,ו היאר אכיא חקלו מ- םידמלנ ם הינשו ןאכ שי םיניד ינש "דד- ירגה

בלולב "כ אשמ , אמלעב אבטציאכ אוהד חקול ארקנ אל ועבצעב רחא ןתנשכ םדבד

. ודיב חוקל יוה ודיב בלולהו רחשה הלעשכ

המ רגה"ח םשב ' במר מע' "ד מרגה ירועיש יעו' , תוימינפב ןאכ תוינוציח תואטחב ןאכ

לע ןיקול אכ.ד תוחנמב ראובמ ירה ,ש תימינפל הנוציח תאטחד עבצא תליב ט ןיב קוליחה

. האזהל יוארו ע בצא תליבט אש"צ ןויכ שרקש הנוציח תאטח םד תליכא

ןוילג יעו' וכו', לכיהב טוחשל אערא חרוא ואלד שר"י ראיבו , הלטבל אש"י הדובעו ליאוה

םש ראובמ ןכו , ינהמ לכיהב טחש דבעידבש שר"י ירבדמ וחיכוה גס. ןמקל ' סותש שה"ס

דמלש "יצ"ל שרו , םימלשל ןופצ יעבד תאטח ןיב קליח ומצע "ק מטישבו , ינהמ םימלשבד

תרוצ ינידמ ןפוא לכב לכיהב רשכש ףאד צ"ל ותטישלו יפט, רימחש ןופצמ ק"ו לכיהש

, הדובע םש ג"כ הכלוהל ןתינ ןכלו ( לסופ אלש טרפ הזש אלא ) לכיהב היהת אלש הדובעה

שיו , םינפלו תיבה יצחמ ומוקמ הליחתכל ןחלוש םג הרואכלד המתש המלש תלוע יעו'

האצותכש םיכיזב תכלוה ןיבל , לכיהב תויהל יואר אל הדובעה ףוגש , הטיחש ןיב קלחל

מק'. "מ ירגה ירועיש ,יע' לכיהב וכילוהל ךירצ ןחלושה לש וקומ ממ

חק: ןמקל ראובמכ ר"י יפל האלעה ןיד שי םאה קפתסנש "ז ירגב ,יע' שדקמ הרזע ךות

ואע"ג אקוודב חבזמ תאלעה ךירצ םאה אלא וק לחנ אלו האלעה וכל"ע ךירצ הב רקהבד

חבזמה ע"ג הכלוה לכ טמ') "ד ירגה רגה"ח(יע'יש' תטישב ראובמה יפלו , רשפא רבד לכ

. טעמ ךילויש המב יגס חבזמכ הניד הפצ הר לכש ןא כו האלעה כ הניד

ירועיש ,עו"ע חבזמכ הרזעה תפצרד הזב שיש נ"מ הברה קס"ו ה' ןמיס דוד שדקמ יע'

"ד. ירגה ישו' "ד, מרגה

ואיבהש המ תוריאמ םינפו םישדק ןאצ םינורחאב וכו',ויע' ןמקלד גה"ה,צו"ע דות"ה

הזב ראבל ואיבהש המ ב"ב ירפסב יע' ינשה וצוריתבו הז, יפל וראיבש המו סות' ה תסריגב

רי"ז. גהמ

ןיאש "קזי'ד') מהוספ "ם( במרה יפל ראיבש "ד ירגה ירועיש יע' , ןיכיזב קוליס תכלוהב

הניא איהש ,יד"ל הכלוהב לוגיפ ליעוי ךאיה ץוח לע םינפ תדובעמ הליעומ לוגיפ תבשחמ

ם. ינפב תישענה הדובע אלא , םצעב ינפ תדובע


