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חכ. ףד
ןמ םיאפרתמ ןיאד ליעל ןנינש אה , תושקהל שיו , אמס האנימ בקעי היל אמר 1.ו

? םינימה
, םיימינפה םירביאהמ דחא לקלקתנש , אקוודו 'ד"ה חכש הכלה רואב יע' הרדיג ללח, לש הכמ

. םיימינפה םירביאהמ דחא לקלקתנש שוחל שיש קזח כך לכ שוחימ ול שיש וא

, דחיב תורירק תומימח וילע םיאבשכ אוהד זטה' םשב 'כ' חכש ,יע'מ"ב אתרימצ אתשיא
דיר'. "אח"ג בשרה יעו'וש"ת , הנכס וב שיכ בשחנ רתויב לודג םוח ןכד ףיסוהו

, ןנברד רוסיא אוהש ץמוח תאימג קר אוה וריתהש המש ףא ימד, ריפש אבוט היל ביאכ אה
רב"ן זי'ו',ע"ע ןחוט לט ילגא , םיריתמ ויה אל הז םג הנכס ידיל אוב ל לולע ש םוקמ ב היהש ילול

(גא"מוא"חח"ג םינורחאה וחיכוה ןאכמו , םייעמ ינבב רמוגו הפב ליחתמו ליאוה אנידפצ ינאש
ילוחל ליבוהל הלולע הנ, כס אל המצע איה ש ףאש הלחמ ליבשב תבש ללחל רת ומש אצ')

. הנכס וב שיש

לש ןידה תא םיקסופה ואיבה המל בה"ח בשיי הזבו "א, בטירה סרג ,ןכ והבא יבר ינאש אלא
. החדנ ית'הז יפלד ,יע'ב"י, בושח דאם

תובוט םניאד אי. ומ"ק סות' יעו' חס:, ןיטיג "א שתרהמ ',יע' מגב תואבומה תואופרה ןינעב
דלר'. ווח"י יעו' ד'חי', תועד "מ סכה "ז,כו"כ המזב

ע"ב
"ץ בעי תוהגה יעו' , םיינזואב םשר וש תוילכהד רי"א תוהגה ,יע' אנדואל אלא אתיילוכ ירביא אל

. ושפנ ןובשח עדייש ויתוילכב שחש ימל ,נו"מ תוצעויה םה תוילכו , הצעל עמושו ביתכד

וקלחנש , שוחימה רעש םדאה תרותבו ןאכ, "ן במר יעו' , תבשב הלחוכל רתומ הדרמש ןיע
םיללחמ רבא תנכס לכו וב, םייולת םדאה ירביא לכש וא בלב הייולת ןיעה קר םאה םינושארה

ל- וקליח השעמל ,ו ןנברד רוסיאב ללחל רתומ התימ תנכס ןיאשכ םגד ןאכ ראובמ ,מו"מ תבש
יוג,וא ע"י קר בכשמל לפונ ש ילוח ,בו לארשי ע"י ולי פא תובש וריתה רבא תנכסב : תוגרד ג'
ואל םיאירבל לכאמ הז םא קר רתומ אמלעב שוחימבו , יונישב תישענה לארשי לש תובש
תעדבו , תונושה תוטישה תא איבהש 'זי' חכש יע'וש"ע הכלהלו , האופרל השועש שרפל םילולע

ןיאש םירבדל הכאלמ םושמ םהב שיש םירבד ןיב רבא תנכסב קלחמש ב'י' תבש "ם במרה
םירוסיא ראש תייחד ןינעלו זי'כ', תוא ןחוט לט גאיל יעו' "ע, ושב "כ ונבו ,' חכש בוט"י ,יע' םהב

קס"ז. ' חכש םידגמ ירפ ,יע' רבא תנכסב

הדובע תדובעבו יבש, לי חמ ול ארקש וחיכוהל ידכ היהד "ץ בעי ,יע' ריסא ךדידל ירש וכל"ע
. וירבדב וכו'יע' רסאש םכח ןיעכ אוהש אד"ל בתכ

תובושתה
"א, בטיר ,ע"ע אעניצב היהש םס,וא ע"י היה ןאכד וצרית ינאש זכ:ד"ה ליעל ' סותב .1

וכ"ם. עב ולתי אלו ןימה תאופר ילול תמ יאדו היה אל ןאכש ץרית "י רתבו

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


