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

טי. ףד
, הציצח דיוהיו לע ךורכה רבדב םגד הארנ אכהד איגוס הלוכמו ימג, הילע ךרוכ .1

וב ןיא ודי לע ךורכה רבדבש , אניעבד זל.ד"ה הכוס ' סותה וב תכש המ לע השקו

? הציצח םושמ

השקו , הרישכ ותדובע ויה םא תוקיפסה ולא לכבש י'ז' שדקמה ילכ "ם במרב יע' .2

? ארמוחל אתיירואד אקיפס אה

ע"ב
"ל ופית יכה ואלב המיתו , םידגב רסוחממ הקוח הקוח איתא םיידי ץוחר אלשו .1

? בכעל בותכה וילע הנשד
לבא הוי"כ, ליבג קר רמאנ אל ' םשבלו ד' טועימ אה השקו ימנ, ארפצד יכה יא .2
? בכעל הקוח הקוחמ דמלנש הנשה לכ לש שודיק ןידמ אוה רקובה לש שודיקה

תובושתה
הטעמתנ םשו בלולב ירייא ' סותה ירבדש י'ט', שדקמה ילכ ךלמה רעשה ראיב .1

המו רחא רבד ע"י בל ולה קיזחי אלש םידמול הזמו המת החיקל ןניעבדמ הציצח

רבדשכו ןהכ לש ופוגב החיקל אהיש ןניעב ןאכ לבא , ופוגל לטב ודי לע ךורכש

אס' קחצי רכז ) םינורחאב ובשיי םג הז יפלו ןהכ, לש ופוגב וניא רבכ ודי לע ךורכ

קר אתיירואדמ ירה ץצוח תחא אמינ המל וכרד יפל דחא לכ ה"ו) םש ירזע יבאו

קןט רבד לכו ורשב לע דחוימ ןיד אוה ןאכש אלא ,? ץצוח וילע דיפקמו בורו

יפל עבקנ הזו םימב היהי ופוגש יעבש הליבט תמועל , ורשב לע וניא רבכ דירפמש

. םימב ולוכ לבטש אצמנ הציצח ילב אוה םאש ופוג בור

ילואו רחא ןברק איבהל ול רמול ךרטצנ ארמוחל ךלינ םאש ןויכד םש ונב"כ וצרית .2

המ'ד' בקע י תולי הק עו"ע , הרישכ ותדובע קפסמ ,ולןכ הרזעב ןילוח והז

אתיא ימלשוריבש יס'ול' דוד שדקמ יעו' , אתיירואד קפסב םירישכמ םישדקבש

. תונתהלו ףסונ ןברק איבהל לכויש םוקמב ףאו "ם במרהד היתווכ

ע"ב
הילע ביחש הדובעב אלא וניאד אנימא יוה םתהמ יאד יתו' "א, פשה השקה ןכ .1

. תודובעה לכב הזש רמול גה"ש תא ךירצ ןכלו ,' ותומת אלו ' ארק רמאדכ התימ

לש וי"ר שודיק ןידד אר"ליס'בי') יחו' הוי"כב'ג', "ז ירגה ןרמ (יח' םינורחאה וראיב .2

לכו הכ"ג אקווד ןניעב ויל"כ תדחוימה הדובעב ד ןויכ , הנשה לכמ רחא אוה וי"כ

(יס'אי') םש דוע ראיבו , דחוימ ארקמ דמלנ אליממו , יבגל םירזכ םירחא םינהכ

, שדיק אלש ןמז לכ הדובע ל רישכ וניאש ארבגב ןיד אוה הנשה לכ לש שודיקד

"ד ירגה ירועישב יעו' , ץחרש םדוק הש תעי אלש הדובעב ןיד אוה "כ הויב לבא

ח"איס'ה'ו'). יולה (עו"עבתי הזב נ"מ המכ ו איבהש "ד מרגהו

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ומכו ימג, לע הנשמה לע תושקהל ולכיש ה"ה הרואכלו , לוצלצ לע איה אישוקהש ,יפ' קופיתו שר"יד"ה

. םישדק ןאצו הרוא ןרק "ם רהמ גק:,יע' ןיבוריעב ומצע "י שרפש

תוהגהבו , םידגב רסוחמכ ונידש טצ'וט' ךוניח תחנמ וניד,יע' המ וידגבל תחת הציצח אצמנו דבעש ימ

"ם. במרה ירבדב שמ"כ הרוא ןרק יעו' ךכב, הדובע ךרד ןיאש רוטפד בתכ ץיוורוה אר"מ

עמשמדכ ב-עג"ג קר וא ץצוח ןטק לוצלצ יא הרואכל ומצע רתס לה'ח-ט י' קרפ שדקמה ילכ "ם במרה

אלו עג"ג ןניעב ןכלו םידגב רותיי םושמ אוה ןייגוסב ןודינהש "םס"ל במרהד ושריפש םש ונב"כ ,יע' ןייגוסב

. ירבדבו "זד"ה ירגה חבי' יעו' אר"לח"ביס'י', ' יחבו , לזאה ןבא םש,עו"ע וילע גישהש "ד בארה ןיבהש ומכ

ויה םינהכה יסנכמש ראובמ גי: הדנב ירה השקהש ח"איס'ט' ךורב רוקמ וכו',יע' ץוחיש והמ יחשה תיב

. קלחל ןדש המ ייע"ש , ץצוח וניא רשבל םידגב ןיבש ריואש חכומו רוהרה ידיל ואובי אלש ידכ םיבחר

והז ןאכ יא רבדב ןדש ךליאו וי"דוס' רזנ ינבא ץצו,יע' ח וניא ונימב ןימ אה השקו וכו', וקיח ךותל ודי סינכה

א'. הלאש ןמקל שמ"כ יעו' , העיגנ ןיד וא הציצח ןיד

דוד שדקמו הרואןרק ,יע' הציצח וט םידגב רותיי םושמ םעטה 'יא סותו שר"י וקלחנ , וצוחיש והמ ןיליפת

ד'ח'. האיב ירוסיא חמש רואו אס' קחצי רכז ול',ע"ע ןמיס שיר

יעו' , הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסוע םושמ "י שרפו , ןיליפתה ןמו הליפתה ןמ ןירוטפ וכו', ןתדובעב םינהכ

םייקל לוכי הרואכלש ןויכ הז םעטמ רוטפ הפ ךייש םאה תובר ונדש ח"אג'ב' יולה תיבו זל' הירא תגאש

. תמא תפש ,עו"ע םהינש

ןיב םג היצח ךייש י'ו',יא שדקמה ילכ "ם במרה לע םמטוקילה רפס ,ויע' ורשבל וניב ץצוח רבד אהי אלש

"ז. ירגהמ איבהש המ ייע"ש המ, ןידמו דגבל דגב

גמ"אוא"חזכ'ו', יעו' , ןיליפתב הציצח לסופ דכ:יא הליגמ "א בשרהו ד', תוא ג' ללכ וש"ת "ש ארה וקלחנ

קס"ד. םש רגה"א וראבו

ול'א'. דוד שדקמ יעו' , לאו ה.ד"ה הכוס סות' יעו' , ורעש שר"יד"ה ,יע' ץיצה חנומ היה ךאיה

ע"ב

םאה ןדו אל', מ' תומש ידוקפ רפ' קוספהמ דומילהש שר"י וגו',יע' וינבו ןרהאו השמ ונממ וצחרו רמאנש

ןאכ, שר"י ירבד לע , םישדק ןאצו הרוא ןרק ,יע' םיאולימל ינימשה םויב וינב ו ןרהא םע דחיב תריש השמ

שדקמ תאיב "ם במר יעו' אר"לח"בבי', ,יע'יח' ינימשה םויב םג דבע השמש בתכ טכ' מ' תומש שמוחבו

ל' אשת יכ תשרפב קוספהמ דומילה וירבד יפלו סחנפו רמתיא רזעלא ןרהא םה העבראהד בתכש ה'גי'

םש. רזעי יבא זא,עו"ע ותמ אל ןיידע אוהיבאו בדנ הרואכלש "מ סכו סוקרוק "י רהמ "ק,עו"ע מטיש יט',יע'

"ק מטישבו , דצה ןמ דמועמ ערג הכימס ע"י הדימעד סות' ירבדמ חכומד הרוא ןרק ,יע' בתילו דות"ה

. קוליח ןיאש הארנ

םיבירקמש ןפוא שיד אר"ליס'אי' יעו'יח' , השדח הכרעמ ןאכ שי ירהש איה יתירחא השיג תירחשד השיגד שר"י יעו' , םתשגב ביתכד , יברד מ"ט

לש הכרעמה לע בירקהל ידכ םג לבא , שדחמ ךורעל שיש םושמ שדח השיג בשחנ רקוב לכש רמול קר שר"י תנווכו , לומתא לש הכרעמ לע יהםו

קוי"ר. וכרטצי לומתא

אה: סות'יבמו םנמא גפ. ןירדהנס סות' כו"כ התיממ רוטפ ויק"ר אלב תינקיר האיב אבהש הרואכל ראובמו , תינקיר האיבא וליפא אנימא הווה

םילכ יעו' ב'א', םילכ "א וזחבו וק'א', ךוניח תחנמ הזב,יע' "ם במרה תעדבו , בירקהל חבזמה לצא אבב קר ירייא אכהו , בייחד "א בציר םשב ואיבה

םש. רתסא תליגמבו "ן במרב ל"תגע' תווצמה רפסו םש, הנורחא הנשמו שר"ש "ב, ערבו רב"ש פ"אמ"ט

ךליאו ב' תואמ יס'ה' יולה תיבבו , ושודיק ה לטב אלד "א פשה בתכ וידגב טשפו שובל שדיק םא ,ו שדקמ שובל אוהשכ ינש שודיקב םידומ לכה

. םירבדב לפלפש "ד ירגה יעו'יש' , שודיקה החדנד בתכ


