
סב"ד

ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

טכ. ףד
אלמ להי קופית הזל, דחוימ ארק יעב המל השקו , תורחא תובשחמ וב ברעי אלש .1

תורחא תובשחמ ברעי אלש הז ללכבו רשכ תאצרה ויריתמ לכ וברקיש ךירצש הצרי

? ןברקה תא תולסופש

ותליחתב לובטל לוכיש בז לש יעיבשה םויב ירייאד ' סותה יפו' וכו', הבזו בזב וניצמ ןה .2

, םייקנ ז' היה אלש ררבתנ םש אה השקו , םימי לה-ז תא רותסי חא"כ הארי םא מו"מ

? לספנ רשכ היהש ןברקה אלא םולכ ערפמל ררבתנ אל ןאכ לבא

ע"ב

יוהד ג: הרומתב ראובמ "ג הכו השעמ דיבעק ורובידב אה השקו הש, ובמע ןיאש לוא .1

? השעמ

ןושל סופתד שר"י, בתכ הדוהי יבר תעד ,ו תקולחמ תחא הדובעב ףא רמא ןנחוי יברו .2

ףאד ,וא ספתנ םדא וירבד רמג ב ףא סו"ל יגילפ םאה לי"ע םימכח תעדבו , ןושאר

שינ ודבעיש הרקי המ אז"ז,נו"מ ולוחיש רמוא כ השענש אלא , ןושאר ןושל סופת ןנברל

וז? הבשחמב דחאו וז הבשחמב דחא תחא הדובעב םינהכ

תובושתה
זאש , ונמזל ץוח תבשחמב הדובע השע רבכש ןפואב :א. םינפוא "זב-ב' ירגה ראיב .1

יואר ןיאש רבדב בשחמכ אוה ירהד תרחא הדובעב הבשחמב לוספל לוכי וניא

.ב. ינהמ לוגיפ ידימ האיצומ לוספ תבשחמד ןאכ שדחתנש ןידה ללגב קרו , הדובעל

, תלגפמה הבשחמ ג"כ איהש רחאמד , לגיפש רחאל ומוקמל ץוח תבשחמ בשחמב

ומוקמל ץוחה הבשחמש אכהד ארק ילול , לגפתנ רבכש ןברקה תא תלסופ הניא

תויאר הברה ואיבהש קסירב תיב י דימלת ירפסב יעו' , ונמזל ץוחה תבשחממ האיצומ

הז. לע תוחכוהו

, ערפמל וניא בזב םגש היאר ןאכמ תמאבש ( םהרבא תחנמב אבוה "ז( ירגה ראיב .2

לש הגהנה קר וז אלא , םיאמט םניאש םייתניב טיסיהש םירבד יבגל םיאורש ומכו

. ןברקל היאר שי ןכלו , ערפמל היה וליאכ אבהלו ןאכמ

ע"ב
לכב הליכאב רוסא היה חבזהש ןויכ השעמ בישח אל "ג הכד ץריתש "ק מטישב ייע"ש .1

השעמ הז ןיאש ץרית א'ז' ךורב תחנמבו , ריתת אל הקירזהש םרג קר לוגיפהו , ןפוא

תחנמבו , לוספ תבשחמב תישענש הדובעה אלא לוגיפה תא ה ליחמ הבשחמה אלש

לח אליממו ונמזב ץוח לוכא ל איה ותבשחמ לוגיפבד ' זבינופמ ברה םשב ית' םהרבא

ב:. תוחנמ "ז ירגה יבתכ ,עו"ע תמייקתמ אל ותבשחמ הברדאו לוספ ןברקב

הנושאר הבשחמ המדק םאש ןייגוסמ חיכוהו נכ"ל קפתסה ז'ח'ש םיחבז "א וזחב יע' .2

. ספתנ םדא וירבד רמגב ףא ןנברלש ךחרכ ,ולע היינש הבשחמ חא"כ לוחל הלוכי אל

סב"ד

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ןיא מל"ד םג ,ב. תיזכל ןיפרטצמש :א. ינהמ םירבד ינשלו הז, םע הז ןיפרטצמש דמלמ

וזח"אבי'ה'. , ןיפרטצמ ונמזל ץוחו ומוקמל ץוח ריתמ יצחב ןילגפמ

איבהש "דא' ירגה ירועיש יעו' , לכיהב רשב תליכא רשכה שיש ובתכ , םוקמל דות"ה

קיידש המ ,יע' לכיהב םלכאל רתוה םאה םילק םישדק ןיד המ "ז ירגהמ קפתסהל

. חמש רואו הנשמ ףסכ ייע"ש "קאי'ז', העמ "ם במרה ירבדמ

הרוא ןרק יעו' , שלושמה םוקמ לש טועימה והמ םישוריפ המכ ואיבה ,' סותב םש

. רקיע םה רה"רוי"ט ירבד תמא תפשו

ללגב הזש ר"הה: ןבא ירוט יעו' , ץריתש המ "קוכ' מטיש וכו',יע' רחאמה ןיאו דות"ה

דוע. ייע"ש לוספ רמאנ רחאת לבבש ןכתיש דועו הריבעה

ע"ב

"ט ירהמ יעו' םת, רוכבב הברקהב לוספ קר והזד עמשמ "י שרבו , ןישדקומה ילוספכ

,' הבעות לכ לכאת 'אל םושמ ולסופל דצ היה םומ לעבב םגש ד'וכ', תורוכב לה' יזגלא

היה ןכלו , שדוק רוסיאה תא תרתמה איה הטיחשה םומ לעב םגד "ד ירגה ירועיש יעו'

די'ה'. דוד שדקמ יעו' , תרתמ הניא הנש רחאלד דצ

לפלפמש ןבא ירוט ייע"ש רב"הה: אוה ןכו התרבחל הנשמ לספנ וניא רוכב ףא

. איגוסה לכב ןכו םירבדב

טחושהש בתכש תיעיבר הוצמ ברה חכשש לב"ת תווצמה רפסב "ן במר יעו' , בשחי אל

יעו' ער", רבד לכ וכו' השו רוש ךיקולא הל' חבזת ד"אל ואל לע רבוע לוספ ןברק

וילע, ןיקול "ע וכלו החיבזב רוסיאהש השעמ וב שי הז ואל הרואכלש "ד ירגה ירועישב

ומשל אלש תבשחמב םג היהי הז ואל םאה "ז ירגהמ ןודל איבהש םהרבא תחנמ יעו'

הז ואל שי לוגיפ תבשחמב קרד "ן במרה ירבדמ חיכוהו , לוספ ןברקהש תאטחו חספב

. תלסופה תרחא הבשחמב אלו

רחא תאז הנש המל הנשמה ישרפמ יעו' , תרכ וב ןיאו לוספ הזו הז , םירמוא םימכחו

. הרוא ןרק ,ע"ע אמק אנת תעד וזש
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