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זכ. ףד
אל ונ מזל וחץ וז הקירז תושעל ע"מ הטיחשב בשיח יכ הנימ ,ו ופוסב שר"יד"הימ .1

מ הניאש ןויכ הקירזב בשחמשכ אמלשב השקו , תלגפמה הקירזב הבשחמ איוה

אלש התושעל הקירזב בשחמו טחוששכ לבא , אלגפמ אל הליכאל רשבה תרשכ

הוז? בשחמב טחוששכ לגפי אל המל תרפכמ איהש ןויכ המוקמב

"י שרפו , הרימאב ןתנש ןאכ הקיתשב ןתנש ןאכ אישק אלו וכו', רמא שיקל שיר .2

אישוק ארדה "אא"כ קער השקהו , ונמזל ץוח רשבה לוכאל הבשחמב היהש

ןויכ או"כ , תלגפמ אל הליכאב רשבה תא הריתמ הניאש הקיר ז ירה ד אתכודל

? ןברקה לספי שאל ומוקמכ ומוקמב אלש

תרכ וב ןיאו לוספש המצע הנשמהמ םישק מ אל המל רל"ל השק וכו',ו רמא ר"ל .3

? תרכ ימנ בייחיל הרימאב ןתנו ומוקמכ ומוקמב אלש םאו

ןוגכ "י שרפו , ןתוצמכ אלש וכו' הלעמל ןנתנש הלעמל ןינתינב םידומ לכה .4

המ ליעויש צהד המ הלבקו הכלוהב לס פנש רחא השקו , לאמשב וא הבשחמב

? ונפסאיו רוזחיש

תובושתה
הקולח הקירז לע הבשחמד םיאור ןאכמד ויבא םשמ "יד"הימ) שרב "ז( ירגב ראיב .1

לבא , חבזמ ליכע יוהד ללגב תלגפמ תמאז םשש , םייריש תכיפשב הבשחממ

םשב רסח רשב ה תרתמ הניאש ןויכו הקירז תדובע לע הבשחמ יעב הקירזב

ומכ חבזמ תלי כא םש הל ןיא הקירזד ראיב אכ' בקעי תוליהקבו , הבש הדובע

תליכא יוה ילכאק הובג ןחלושמו הליכאב רשבה תרתמ ש המב קר , הרטקה

. תוחנמב ' סותה תיישוק תא הז יפל ץריתש המ "ז ירגב ,עו"ע חבזמ

לש רשכהה לכד "קב'בי'ית' מהוספ חמש רואבו , וצריתש המ ' מגה ישרפמב יע' .2

לוספ תבשחמב איהש הפ אלב תלעומה הקירזב קר אוה ומוקמכ ומוקמב ואל

טעמ תלעומו תרפכמ וז הקירזש ןויכד ית' ח"בל'ב' רזעיחאבו , הרישכ מ הניא

, לספהל אהימ ינהמ , ונמזל ץוח רשב תליכאב הרומג לוגיפ תבשחמ בשח אוהו

ןויכד דחא אוה םירבדה דוסיו ייע"ש תוכיראב םירבדה ראיב אכ' יס' "י הקבו

ףא ולסופל ונמזל ץוח תבשח מ המינ לכאנ וניא רשבהש ףא , תרפכמ הקירזהש

. השענ אל לוגיפש

קרז םג הנש בשמ ןויכד תמדוקה הבושת ב ליעל רומאה יפל תמא תפשב ראיב .3

, תרכ בייחל לוגיפ ונשעי אלש רורב ונמזל ץוח תבשחמב םגו ומוקמל ץוח םדה

הקירזה המל יונ שקה הטיחשב התיה הבש ח מהד אתיירבב קרו ונ, לספי קר אלא

. לוגיפ השעת אל

עימשה , ןמוקמב אלש ןינתינב ןידה עימשהש בגאש יתו' , הרוא ןרקה השקה ןכ .4

םא העודי הריקח יפה לע ולק'ית' "ד ברגה ירוע ישבו , ןתווצמכ אלש ןינתינב ןידה

רמאנ םאו , תלסופה איה המשילה ןורסח וא תלסופה הבשחמש אוה ומ של אלש

ו. משל תינש ונקרזיו םדה תא ףוסאי םא רוזעי ש ןכתי אליממ ינשה דצכ

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ןיאש "י שרב "א קער יעו' שר"י, אוה,יע' לוגיפ , לוספ יאה ימד ומוקמכ ומוקמב אלש יאו

ואל יאש אלא , לוגיפ יוה ומוקמב אלש קורזל הבשחמ ימד ומוקמכ ואל יאש הנווכה

שריפ הז ןיעכו , תלסו פ הניא ןכלו חבזמ תליכא לש הקירז תבשחמ יוה אל דימ ומוקמכ

. הרוא ןרק יעו' יאו, 'ד"ה סותב המלש תלועב

זט'ו' "ק מהוס אל,יע'פ רכ"יוא הכלהל קספ םאה "ם במרה תעדבו , הדוהי יברד אבילאו

ב'. תוא וש"תח"בל' רזעיחאו בכ' יס' בקעי תוליהק סכ"מ,עו"ע םש,יע' "ד בארבו

ע"ב

הזל רוקמ ל'י' תומש המכח ךשמה איבה ול,ו יואר ןיאש ןיב ול יואר ןיב ( שדקמ ) ימינפהו

לבא , םישדק קר שדקמש םישדק קשד חבזמה היהו ביתכ הלועב חבזמבש , קוספה ןושלמ

. לכה שדקמש , שדק היהו ביתכ ימינפה חבזמ םללכבו ןכשמה ילכ ראשב

ג',עו" תוא "ק מטיש יע' םעטהו , םילוספ שדקד תרש ילכמ ףידע חבזמש ובתכ יאה, דות"ה

וניבר יעו'יח' "קג'ט', מהוספ "ם במרה ירבדב ,עו"ע םהרבא תחנמב אבוה "ז ירגה ירבד ע

די'ב'. םש וירבדב יולה םייח

וילע ולעה םא שדקמ ימינפ חבזמש ( ןושארה וצוריתב ) איבהש ג' תוא "ק מטישב יע'

האלעהב ירה רמאנ יתמ וילע וכסת אל ךסנו החנמ וניצמש רוסיאה א"כ השקהו , דבעידב

ןאכמ חיכוה ה'ב' דוד שדקמב תמאבו ,? ליעומ ד בעידב רבכ ריטקמשכו רוסיא ןיא דבל

"קג'ה'. מהוספ ירזע יבא א'ו', םיטוקיל וזח"א איסור,עו"ע שי האלע הב רבכד

לע חא"כ ולעי םאש ןינעל תרש ילככ ןילוספ שדקמ ימינפ חבזמש בתכש ינשה ץוריתבו

תחנמ יעו' , שדקייש ידכ וקיזחי ןהכהש ךירצ תרש ילכב ירה ושקהו , ודריי אל ןוציחה חבזמ

אלש המד ץרתמ םייח תופסותבו , לוספל רשכ ןיב קלחל רצלמ "ז ארגהמ איבהש הדוהי

,עו" ותדובע איה ךכ חבזמ לבא ותדובע ךרדכ וניאש םושמ אוה עקרקה לע אוהשכ שדקמ

ולא. ה טיש ירבדב ונדש המ זכ'ה' דוד שדקמבו "ז ירגה ישודיח ע

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג םייח ןויצ גה"רןב- על"נ
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