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

במ. ףד
ב ירקמשכד רל"א טק:ס"ל ןמקל אלה השקו וכו', רזעילא יבר םימכח ןאמ .1

? ריתמה לכב לגפיש ךירצ םימכחל ןאכ המל ,או"כ בייח ץוחב ורחא תיזכ

ע"ב

רל"מ קר אישוקה המל שר"י ידא,יע' אקד אוה אמלעב אימ לכיהב ידמ רדה יכ .1

הדובעב רסח לגיפ הדובע יצחב קרד ןויכד , ריתמ יצחב ןילגפמ סד"ל המ יפל

תצקמב בשחב םגש הרותב שדחתהש המ אפוג הזש השק ןיידעש קר , תלגפמה

? לוגיפ היהי הדובע

תובושתה
הטיחש תמלשהל הרטקה תמלשה ןיב קלחל שיש קחצי ערזב ץרית .1

יוארש המ ץוחב השועש אוה בויחה הרטקהבש םירבדה רואבו , תישילש

קר אוה םינפב הרטקהה בויח לכ רטקוה אלש תיזכ קר ראשנשכו , םינפבל

איהש ףא תישילש הטיחשב לגפמב "כ אשמ רל"א, וילע בייח ןכלו וב

. המלש תחא הדובעמ קלח תבשחנ הנורחא

ע"ב
רשכה א. םיניינע ב' שי וי"כ תדובעב ןאכד יתו' "ז, ירגה םשב ושקה ןכ .1

וניד אוה ךכש רמול לכונ ןברקה רשכה דצמ םנמאו , םויה תבוח ,ב. ןברקה

הרות השדחש רמול המ"ת םויה תבוח דצמ לבא , תלגפמ הבשחמהש

יע' , לוגיפ םשל ןברקה תא ועבקי תונברקה ראש לש תואזהה ךשמהש

. וירבדב

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה
ןרמ ' יחבו , הרוא ןרק יעו' קע"א, רב ייע"ש ןיב, זט.ד"ה תוחנמ סות' ןוגכ,ע"ע דות"ה

"קדי'ז'. מהוספ "ז ירגה

לכ ןנירמא םאה , תואזההמ תחא לש הרדס ךותמ תחא האזהב לגיפב ןידה המ לי"ע

תחנמ יעו' זט., תוחנמ המלש תלוע ר"ל,יע' יפל השוע אוה הנושאר תעדל השועה

וכו'. השועה לכ תרבסב "ז ירגה ירבד יפ לע וירבדב ראיבש המ םהרבא

תוחנמב ' סותו שר"י ןאכ, ' סותו שר"י יע' םירבדה רואיב , תישילש היינש הנושאר לגיפ

.' סותה ירבדב הרוא ןרק יעו' זט.,

ע"ב

הרוא ןרקבו ןאכ, ' סותב ןכו "היכ, דותב זט: תוחנמבו ןאכ, "ק מטיש שר"יד"היכ,יע'

. וירבדב

ליו"ע ,' סותה םשב ואיבהש המ זט: תוחנמבו ןאכ "ק מטיש ,יע' העבראב שר"יד"ה

תחנמ יעו' בי'ז', "א וזחו , הרוא ןרק יע' , הליחתמ ליחתמ םירפה לכב יא וירבדב

. םהרבא

תא םינפוא ב-ב' שרפל רגה"ח ויבא םשב איבהש המ "ז ירגה יח' וכו',יע' הבר רמא

"ד. מרגה ירועיש ,עו"ע ארמגה ירבד

םינשי ' סותבו חנ. אמוי סות' ,עו"ע ןאכמ חיכוהש המ , תמא תפש ,יע' תונרקל ןיברעמ

"ז. ירגה םש,עו"עיח'

וכו'" לוגיפ םושמ םהילע םיבייח ןיאש םירבד ולאו " תנשמ

שיש רבד יעבד םימלשמ םידימלש דמ. אתיירבב ןמקל ראובמ הנשמה לש ןידה רוקמ

קר וטעמתנש שיו , לוגיפ לוספמ םג וטעמתנש םהמ שיש הרוא ןרק יעו' , םיריתמ ול

"ק מהוספ "ם במר יעו' םש, ץנאשמ רה"ש שוריפב ד'ט' םינהכ תרות ,יע' ברכ בויחמ

ונייצש המבו חמ: אמוי סות' ,יע' תרוטק יבגלו , לזאה ןבאבו םש ךלמל הנשמב חי'ז'

םש.

ןבאבו , תמא תפשב עלזה םיצורית ,ע"ע תוחנמב "י שרמ ואיבהש המב ץמוקה דות"ה

, הקירז דגנכ איהש חבזמה ע"ג ותאלעה ץמוקב םיניד ב' שיש "קחי'ז'ית' מהוספ לזאה

ריתמה ברק רבכ חבזמה ע"ג ןתנשכו ןירומיא תניתנ דגנכ איהש הרטקהה "כ חאו

זט'ד'. דוד שדקמבו "ז, ירגה שר"יע"עיח' ית' לע ושקהש המבו , ותווצמכ

אלוו לילכ הלוכ זאו , הרטקה קר , תודובע ד' הב ןיאש ןויכד ושקתנ םינורחאב , תרטקהו

"ז. ירגה יחו' המלש תלוע , הרוא ןרק ,יע' רחמל םייריש הב ךייש

"ז ירגה ןרמ יח' "ז,עו"ע ירגה יחב' םשו די. תוחנמב סות' (גמ.),ע"ע הנובלהו דות"ה

ב'י'. הליעמ
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ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל
םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב

0795255901- םוי ידימ תובושתהו תולאשה תעימשל " טאלב עשיבישי וק"


