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כג. ףד
אקווד והיתקולחמ ןניעומשא המל יגילפ הזב םאד השקו , יגלפימק אהב ואל יאמ .1

? ןברק לכב גלפימל היל יוה , המודא הרפב

ןיטיגב ראובמה ומכ אוהד "א בטירב ראיב הליחתכל ןיחקולד אהו , דבעיד אהו הליחתכל אה
הנ-ונ "ק ודהמ "יוי"ד בדונ יעו' , ןנישייח אל תמ אמשלו ןנישייח תומי אמשלד אבר רמא חכ:
. הדש ימורמ יעו' וי"ט, גנועהמ ליעל שמ"כ ויע' םעט ךורב "ש ייעו , אכה הו"ה אבר ירבד רואבב

"א בטירבו "א בשרבו , םלצא התימ הבייחתנ איהש הנווכה תובותכבו ןאכ "י שרל , תושפנ ע"י
. התימ בייחתנ הלעבד יפ' תובותכב

דוע "בחי'ל',וב וסיא "ם במרב םנמ ,א לארשיל ףא הרסאנ תושפנ עד"י ובתכ , ןוממ דות"הע"י
יע' ותעיסו סות' תעדב "ע,ו ושב קספ ןכו , הרסאנ ןהכל קרו הסונאכ הובישחה םינושאר הברה
"תה'ו' הוסי אבו"ש בתכ הז ןיעכו , סנוא בישח אל הליעב ע"י המצע ליצהלד ט', תובותכ בוק"ש

.( סנוא יוה אל תועט תוירעבד "ק ירהמה לש ודוסי ע"פ ראבל בתכש ז'ד' םיאולימ ינבא (ע"ע

םש היגמב יעו' "א, בטיר ,יע' לארשיל קר תר תומ ןוממבד שר"י תעדל וניבהש המבו

דספה לע דחפמד אכה ינאש אמליד ירש דבעידבד ןאכמ חכומ 'יאך סותה תיישוק רקיעבו
'ר"א. סותו "א בטיר "ם, רהמ ,ע"ע ונוממ

ונד םיקסופבו יוג, םע הדחייתנש השא הכלהל םיריתמ יתמו ךאיה ונדש סות' ידימ,יע' אל ותו
חיק' "ע הבא לאוי ירבד "ת ושבו ח"אזפ', קחצי תחנמ ,יע' האושה ןמזב יבשב ויהש םישנה יבגל

ע"ב
, ףוגה תשדוק יניד הילע םילח יתממ םינורחאב וקלחנו , אנמחר היירק תאטחד הרפ ינאש
"י הקבו ג'די', הרפ "א וזחבו , הטיחש תעשמ קרש איבה "קד'אי' העמ יולה יר"ז ןרמ ישודיחב

ח"איס'ז'. םהרבא רבד ,עו"ע השדקה תעשמ םילחד ובתכ ג' םיחבז

' סותו במ. א סות'ימו יעו' "ח רבו , אלא סות' וכו',יע' הב לסופ םומו ליאוה הרפ ינאש אלא
חכ:. הרומת

רבד ןושל אניתנו , בויח ןושל אמדש ראיב אמ' לארשי תראפת "ל רהמב , אניתנ ןב אמד
. לכשה תמחמ קר אוה כאו"א תווצמ םייקש המ לכש , ןתונ לכשהש

קרו קלוחש הכ'ז' תומש "ן במר ,יע' רימש ךירצ דופאה ינבאלש ובתכש המב , ושקב דות"ה
היה אל תמאב "ז יפלו "ם, במרה תעדב הצ'ו' ך וניח תחנמ ואתם,עו"ע לימב ביתכד ןשח ינבאל

ינש. תיבב רימש
תובושתה

וד' שר"שכו "א שרהמ סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

ןוממ דספהב וליפאד רד"א אתובר םושמד 'ר"א, סותו הילגנא ימכח ' סותב ור איב .1

. שחימל אכיא המודא הרפ לש לודג

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ


