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וכ. ףד
תוכיפשא ידישחד וכע"ם תיבב תוקונית ריאשהל ןיאד ובתכ םיבכוכ תדבוע דות"ה .1

בכ. הנשמב ליעל אה השקו , תונימל םוכישמי אמש תצק םילודג וליפאו , םימד
? םילודג וליפא עמשמו פש"ד לע םידושחש ינפמ םהמע אםד דחייתי אלו ןנירמא

תומביב ראובמכו , היוגהמ קנויש בלחה םצעב רוסיא ןיא המל לי"ע איגוס הלוכב .2
? וריתה הנכס םוקמב קרש דיק.

יעו' , ףסוי תרופ ,יע' הדוהי בר ליטהש אתמשה םהילע לוחיש רמאד בתכ , היתמשב שר"יד"ה
. תודנל ליטהל לוכי ת"ח קרד רבוס יכ הזל ךרצוהש הדובע תדובע

גגה ןמ לפונ וא הליקסבש "נימ המזבו , הליקסבש ףדגמכ ונידש עדיוהי ןבב ראיב , הירא לכא
. ותסרוד היח וא

דימת דלי יל ,יכ הקינמ יבג אפיסב ומכ התושרב רכזומ אלו , לארשי תב תדליימ וכע"ם לבא
ויות"ט. , תדלויה תיבב היה

אוה,יע'ש"ך לפנ רמול הלוכיש ,וא תיחמומ לש רתיה שי תדליימב םאה דנק' "עוי"ד שוט יע'
"אסק"א. רגהבו

היהש ףאש ' אכק "אח"א בשרה יעו'וש"ת , הקנה יבגל סנכנו אצוי רתיה יבגל ונד וכע"ם דות"ה
ל"א המל המת הרורב הדובעבו , וקליח אל כב"א הקיחב ןמזה לכ דליה אכהש ןויכ קלחל םוקמ
לכו תיאדו אל הנכסה םגד י"ל הרואכלו , סנכנו אצויה ליעוי אלו ארוסיאמ אתנכס ארימחד

ליו"ע. הקחרה ןיעכ םה ןאכ תוריזגה

"ך שהו הזט' וקלחנ סות' תעדבו ע"ג, דמועו , לארשי תיב ית: רת ןניעב היוג תקנימבד "ש ארב יע'
רגה"א. רוא "שב ייעו , לארשי תיב יעב םאה דנק' שיר

בתכ "א בטירבו ), אתיירואדל אלו ןנברדל אוה הביא רתיה לכד וירבדמ ראובמ , רבס דות"ה
תח"סוי"ד (וש"ת םינורחאה ובתכ רבכ םנמא ,( הביא םושמ רתוה אל ןנברד רוסיא וליפאד
. האנש ר צוו תש שוחל שיש ה פיא רתומו "נ וקיפ אוה ששחה םויהש טע') "מוא"חד' גאבו ' אלק

ע"ב
הז? אלב םירג ןכתי אל ירה מק"ל יאמ רג,צו"ע םשל "ם וכעה תא למ לארשי .1

אל המל ,לי"ע לארשי לומל יוגל רתומ ר"מיא ירבדב הריתסב ארמגה תיישוקב .2

? ולומל רתומ ונמיה םיאריש בושח םדאבד הכ: ליעלדכ ית'

נמ"חגצ' יעו"שזט'שו"ך,עו"ע ודיב, תושרה יא דירוהל הצר םא חנק' שיר בוט"י ,יע' ןידירומ ןיאו
הז. ןיד אכיל חנ ינב תווצמ ז' ןימייקמב "ע וכלו "ם, במרה תעדב ב'

רבדל םעט וזח"אוי"דב'טי' יעו' , ןוממ תריסמ לע םג והזד "ש(ב"קי'זכ') ארה בתכ , תורוסמהו
יעו"שס"קזט' , ופוג םג רוסמיש ופוסד םושמ ראבמ םירוביגה יטלשבו , סיעכהל רמומכ אוהש

הז. םעט יפל רוסמ יבג םג רמאנ הז םאה ליו"ע , וישכע םיגהונ ולא םיניד ןיא המל

' סותב ,ו ךיחא בישח אלו ןידירומ ןיאו ןילעמ ןיאש העורכ ונידש םיאריה תעד , ןובאיתל רמומ
יבגלו טל') ןמיס הצ"ש חמו גמ"א ס"תיע' תביתכ ןינעלו ), ותויחהל הוצמו ותוא ןילעמד ובתכ
ידימלת םשב שמ"כ אע: "ןב"מ במרב ,וע"ע תיביר ןינעל ובתכש המ ,' סותב יע' סיעכהל רמומ

. ןייגוסמ םהילע גישהש המו שר"י

, רוסמ יבג ןנירמאד ומכ , אילעמ אערז הנימ קיפנ אמליד אמינ אל המל ושקה ושהנ, ינא דות"ה
השוע דב"כ רוסמד רוא יבהו , עפצ אציי שחנ שרושמ י"ל סיעכהל דמושמד קלחמ "א בטירבו
. תרקפומ ותגהנה לכ דמושמ לבא , ןגוהכ ךנחתהל םילוכי וידלי אליממו רתסב וישעמ תא

יריי א הזש ית' ,יע' םידירומ ךיא ,או"כ הביא שיש ןמיס םיצ ורית ךירצ םאד ושקה , אלד דות"ה
וליפא ן ילעמ ןיאו םיא ור ןיא שכ ירייא הזש ץריתש "א בטיר אל,עוי' הזו הפיקת ונידיש ןמזב

ייע"ש. אוה, ןידירומ לש ושוריפ ןילעמ ןיאש ,וא ץורית שי םא םיאורשכ

(ש"ך) רתומ יא האופרל למ וניאשכ וקלחנש גסר' יעו'זט'שו"ךוי"ד , אלד אנרומ םושל יקופאל
"ה(זט'). עאא לש ומתוח וב ןתיל ןיאש וא

תויהל לוכי וניא ירהו יוג, תלימ ינהמדמ חיכוה בע', ןמיס האע יבר ארודהמ "א קער "ת ושב
רל"מ, הז לכ הרואכל ,ו לוהמ ונב ת ויהל האצותה אוה ןאכ הוצמ ה רדגהד ןאכמו בא, לש וחולש

ליו"ע אקוודב היישעה אוה הוצמה רדגש חכומ םג ל וספ יוגד הכלהל לבא

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

ךלהש םיעדוי םא אלב יוגה לצא ך להש םיעדוי אלש ירייא ליעל ד ץרית "א שרהמב .1

דחיב םידלי המכ ירייאד ץרית ןתנוהי תעדבו , גרוה אלו דחפמ יוגה,היוג לצא

. םגרהיש ששח ןיא ןיאש

עבט דילוהל לולע אוהש אלא אנידמ רוסא וניא תומביב םש םינושארה בורל .2

ןאכו ו, ניבר השמ יבג הכ' ומש"רא' שרדמב ראובמכו קוניתה לצא תוער תודמו

רה"ן ראיב , בלחה תורשכ ינפמ אנידמ הז רוסיא רה"חשםש תעדלו , אנידמ ירייא

םאה ףידע המ ןנברו ר"מ וקלחנ ,ו קינתש היידוהי ןיאו הנכסה תעשב ירייא אכהד

הטוס הדש ימורמבו "א, וקממ היידוהי איבהל וא הבג לע תוילארשיו היוג ק ינתש

ןאכו , תלכואש תורוסא תולכאמ ה לל גב אוה יוגה בלחב רוסיאה לכד בתכ בי:

. תורוסא תולכאממ רומשת תילארשיה לש התושרב הקינמש

ע"ב
םא וב, רוזחל לוכיו הליבט םדוק אוה למשכ ףאד "ל מקד ראבמו "ב, יצנה השקה ןכ .1

דבעידבד "ן במרה תטישל היאר ןאכמו , רתומ חא"כ רייגתהל ידכ ותרטמש רמוא

ונייה תורג םשל ולומל ןתינש שדחתנש ילולו , הלימ םדוק הליבט ליעומ היה

וב. רוזחי אל חוטבש ידכ םדוק לובטיש םירמוא

ונב תא גורהי אל םדאה תאש ףאד קחצי ערזב ץריתו , םירתס םחלה השקה ןכ .2

אל תועטב וליאכ תושעל לוכיו ודיב וני כסש אכהד קלחל שי דועו , גורהיש ןכתמ

. ונממ דחפיש בושחש המ ליעומ

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


