
סב"ד

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

גי. ףד
ןכל םדוקד ךלי או דעומ להאמ ךירטציא קוספה לכד שר"י יעו' , םדה תלבק וז ובירקהו .1

אלו תורוכבב הדובעה היה םשד קלחל ארבסהו , תונגאב דהם תא לביק השמש וניצמ

הלבק או"כ ונלבקי רפהמ םד " רפה םדמ " שירד הכ. ןמקל אהד השק םנמא , םינהכב

? הרמאנ

ןברקה תא ןיאיבמ ןיאש םירבד ולא אלה השקו וכו', םייריש תכיפש ףא הברמ ינאש לוכי .2

? לוגיפ תבשחמ םהב ליעותד ס"ד המו הליכא ללכל

אצמנ א"כ םיבכעמ םניא ( ןירומיא תרטקהו םייריש כית פש ) םהינשד ןויכ , תושקהל שי דוע .3

? לספיו רוזחיש אויךס"ד הקירזב רשכוה רבכ ןברקהש

ע"ב
ךילומ םדוקד הדובע יצח יוה אה השקו , הכלוה תדובע יוהד םעטהו , תלגפמ עבצא תליבט .1

? ריתמ יצחב ןילגפמ ןיא ירהו , לבוט זאו בזח מל םדה תא

תובושתה
ס"ד המ (ליו"ע תרש ילכב הלבק םיכירצש רמול אב ןאכ דומילה לכד אתיא "ד ירגה םשב .1

םש " הלבקל שד חת נ ןאכד אתיא "ד מרגה םשבו לוח?), לש ויהד תונגאהמ דומלל "י שרד

ב"ב. ירפסב םה ירבדב "יע' הדובע

דבלמ " ותוא בירקמ ה" ןידמ לוגיפ ליעומש הקירזב דחוימ ןיד שיש סק"ד אכהד "זית' ירגה .2

לע בשיחשכ קר לסופ וניא ןכ ,לו אנקסמל ראשנ (ןכו הליכאל ריש כמש המב ליעומש המ

תכיפשד קס"ד אתשה "ח),ו- רגהמ איבהש ייע"שמה , תחא האזה לע אלו המילש הדובע

" ירגה ירועיש ).ויע' לזאה ייע"שאןב כש"כ, "קגי'א' מהוס למ"מפ ,(יע' הקירז ללכב םירייש

ףא הרטקה יבגלו , םדב ןיד וא ןברקב ןיד איה םירייש תכיפש םאה הריקחב תאז הלתש מ

,יע"ש. הליכא תווצמ תמרו גה איהש צ"ל תבכעמ הניאש

ב-גפ: ןני רמאדכו הקירז םדוק וריטקהש ירייאד םהמ דחאו , םינפוא המכב יתש' "ז ירגב יע' .3

יתש' ,עו"שעדו הרטקה תאזכב לוגיפ ךייש יא ןודל שיש "מ ירגה יעו'יח' , ודרי אל ולע םאד

ה יהי "מ נהד בתכ "קד'י' העמ ירזע יבאבו , הדובעל הדובעמ ןיבשחמ לש ןפואב ךיישד

כרש.(נמח"א, יאדו ןברקהש ףא , רשבה רוסאל ליעויש ,יו"א אפוג הרטקה השעמה לוספל

"ד) ברגה יש'

ע"ב
ילב הטיחש ןיאד , הטיחשב דחא ןמיס ומכ ונייה ריתמ יצחד יתו' , תוכלה יטוקילב השקה ןכ .1

יא הז יפל (ליו"ע המצע ינפב הכלוה תכאלמ איה הע יס פו העיספ לכ ןאכ לבא , םינמיס ינש

ןכתיד ראיבש "מ ירגה יחב' יעו' די.), תוחנמ "ז ירגה ,יע'כ. תחא עבצא תליבטב לגפל לכוי

" במרה תעדל דוע בשייש המ "ש ייעו , הכלוהל התוא המדמ קרו "ע נפב הדובע םש הל שיש

תליבט ירדג ב ךומסב שמ"כ ,עו"ע הקירזה תדובעמ איה עבצא תליבטד "קזי'ג' מהוספ ם

. הבש הדובעהו עבצא
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סב"ד

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה
וא ןמשלו ןמשל אלש והייורת טקנדמ םנמא , םהינש תא תחא הבשחמב בשיחש רבודמ הרואכל , ןמשל אלשו ןמשל

יתשב םג ירייאד הארנד במ: תוחנמב סות' יעו' , הדובעה ןמז ךשמב תובשחמ יתשב ירייאד חכומ ןמשל אלשו ןמשל

. תחא תבב תובשחמ

םא רשכש ףא רל"ש םגד תוריאמ םינפב ראיב , הברקה ןושלב הכלוהל ארק היקפאד אהו , ךוליהב רישכמ ןועמש יבר

ליבשב וא ארק הי טקנד ובשיו , הצרמד סו"ל הילע יגילפ םינורחאה בורו , הצרמ וניא תאטחו חספב הכלוהב בשיח

רזב. הלוספד רמול ידכ וא תימינפ תאטח

האשעשכ ןיידעש םירבוסש קר הלטבל שר פאש םידומש הארנ םיקלוחש ןנבר תעדל הנהו , ךוליה אלב רשפא לבא

קר זו ומוקמב דמעו םדה תא לביקש ןהכש בתכ גכ' "קא' מהוספ "ם במרב םנמא הב, תלסופ המשל אלש תבשחמ

אלא קורזלו חבזמל בורק טוחשל לוכי תמאב י"לד םנמא , הכלוה לטבל אד"א הארנ הרואכלו חבזה לספנ חבזמל

למ"מ. יעו' "ם במרה םש בתכש ומכ לגרב אלש הכלוה יוהו הכלוהל םג תבשחנ הקירזה זא קוחרמ קרוזו בורק וניאשכ

אלש ךילוהש רזל המדמש ה ממ הרואכלו , הילע " הדובע םש " ללכב ליו"עיא , תלסופ הבשחמ ןיא ךלהל אש"צ םוקמב

רגהי"ז. ,יע'יח' תוקלמ יבגל וניד היהי המ ליו"ע , לוספל ןינעל י רייא הז םנמא , הדובע הניאש הארנ ךרוצל

ייע"ש. הכלוה ןיא םג הלבק ןיאד "ד סלד "ז ירגב יעו' , םינורחאב שר"ייע' לע אישוקה בושייב , התא דות"ה

ץרתל איבנ המ (' חכר "ד( מרגה יש' יעו' םש, תופסותבו וטק: ,ע"עזק:ו- רוקמה שר"י יעו' , תרכ בייח וניא ץוחב ולבק

"ז. ירגהמ

ןוילג "א קערבו , יגילפד וט: ןמקל סות' יעו' , המת הדובע לע קר םיבייח שאר יעורפב ש וירבדב ראובמ , ולביק שר"יד"ה

ט'י'. שדקמ ת איב ב"ם מרה

תבשחמש ונרמא ה: ליעלש ףא , םהב לסופ לוגיפ שןיא רמול ארק יעב ש המ רבדה ףוגב , םירומיא תרטקהו ש"ש ואצי

איה המשל אלש תבשחמד ןאכ ראובמד ,צ"ל תובכעמה תודובע םה ןיאש ןויכ ארבסמ םהמ לסופ ןיא המשל אלש

תא פוולס אבה ץוחבמ השעמ איה לוגיפ תבשחמ לבא , עירפמ אל בכעמ אלש המב ןכלו , הברקהה השעמב ןורסח

. לוספת םהב הבשחמה תובכעמה תודובע םניאש ףאד ס"ד ןכלו ןברקה

ע"ב

ןיידע םדהד תונתמה לכ תא רמגש םדוק בשיחש ירייא אכהד םש,וגהיר"זתי' ' סותבו ז. הליעמב היגוסב לע,יע' דות"ה

גל'ב' דוד שדק יעו'מ םש, הרוא ןרק ,יע' ופסאל הוצמ ןיאו הפצירה לע ךפשנש םדב ירייאד וצריתש המבו ה, קירזל יואר

"ן במרה "מ העב לבא , הלבקב ןילגפמ ןיאד , לגפמ וניא הכ"ג "י שרל , רחמל המד לבקל ע"מ טחוש ונירה רמאד אה

יעו' ותה"כד'ד', לע "ד באר יעו , ןילגפמ זא המד לבקל ע"מ טחוש י נירהב םהירבדלו , ןילגפמ טל'ס"לד ןילוחב אבשרהו

(סק'). םהרבא תחנמ

טקנ אל המל ב"ב ירפס יעו' , רחמל ןירומיא ריטקהל ע"מ ועבצא לבטד "י שרב בתכו , תלגפמ עבצא תליבטש יתעמש

ינהמ לשא ץוח תדובע לע בשחמו םינפב דמוע יוהד השקהש המלש קשחב ,עו"ע רחמל תוזהל ע"מ לבטד תוטישפב

דמ:),יע'ית'. ןמקל )

חכ:). ןמקל ), לוספ תאצרה ךכ רשכ תאצרהכ אה סק"ד יאמ "ז ירגה ,יע'כ. לוגיפ ידימ איצומ ןיא המשל אלש תאטח ףא

. םתיישוק לע וצריתש המ םינורחאב גה"היע' סות'

ב"ב. ידימל ת ירפסבו "ז, ירגה ,יעכ. תודובעה ראש ,ןכו הלבקל ץמוק ןתמ ןוימ דב וכו', ירמ בר רמא

מ-ד' תחאל התומדל ךיר צ לגפתש ידכ אלא הל דיבע אלד יגס אלש ןויכ המצע ינפב הדובע איה םצעבד וראיב ם

הז יפלו "קזי'ג'), מהוספ למ"מ (יע' םילעב יוניש הב לוספי םאה רבדב נ"מ שיו "ז, ירגה ' יחבו תוכלה יטוקיל ,יע' תודובע

הלטבל רשפאש ם ושמ האו הכלוהב ומעטש ףאו לגפת אל עבצא תליבט םג ןילגפמ ןיא הכלוהבש רל"ש המל וראיב

. הנממ דומלל רשפא היש הדובע הל ןיא לוגיפ הכלוהב ןיאש ןויכש אלא , הלטבל א"א איהו


