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ע. ףד
ות טישלו רל"מ ירייא אכה אה השקו , סרפ תליכא ידכב הליכא רועישל דחו .1

ת? וילק ןלכא וליאכ ההשיש בי: תותירכב

תובושתה
רועישב קיספה אל םא בייחימ אל רל"מ םגד בתכ תותירכב םש "ק מטישב .1

ןאכ. הרוא ןרקבו םש "ש שרה ,כו"כ סרפ תליכא

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

. תוריאמ םינפ יעו' שר"י לע ' סותה תוישוק בשייש "ם רהמ םשב "ק מטיש ,יע' אלא דות"ה

ןהכ. הארמו ןתנ קח , חבז םשלב וצריתש המו , השקהש המ םישדק ןאצ המ,יע' דות"ה

, רחא רוסיא לע לחש הזל ארק או"צ ףיסומ רוסיא יוה הליבנ רוסיאד ושקה , אבי דות"ה

אמקואל יצמד השקה דו עו , ףיסומ רוסיא אלו ללוכ רוסיא יוה הזד "א קערה השקהו

יבר תבושת עק' "אח"איס' קער תובו שת יעו' , הובגל רוסיא הב ףסונ אלד םומ תלעבב

. שדוקה תרהט יעו' יתש' המ רגיא המלש

ורועיש הליכא תאמוט יוהד ןויכד ' אסק ךוניח תחנמ יעו' "פ, אדכב הליכא רועישל דחו

תיז יצח עלב רבכש רחא אמטיו רוזחי ךיא גמ'ז' תורהט הק"י יעו' ה, ליכא לש ףוריצב

ןידל מטי שה "ם במרהד אהמ דמלש ג'א' האמו טה תובא יולה םייח וניב יעו'יח'רב , ןושאר

המ:ס"ל הדנב איגוסהו אוה, תויגוסה תקולחמב הז רבדש זו, האמוטב "פ אדכב הליכא

"פ. אדכב תיזכ ינהמ אלו םוקמ האמוט והזד

ע"ב

. הדש ימורמ ,עוי' הפירט יעב אל הז יפלד תוריאמ םינפה השק ,הו והולכאת אל לוכאו ת"ל

. שדקהה םדוק ופרטנב םג רהט הז יפל "זיא ירגה יעו'יח' וכו', ר"מ רהיט אל ר"י רמא

םיזווא אלהד , ןילוחב םג רהט הז יפל "קאי מטיש יעו' , םילוגנרתו םיזוואב וליפאו

הזל. רוקמה הי הי המ ראיבש "ש ייעו והב, תיא םימד תשודק קר םילוגנרתו

אוה ןכו , התרהטמ התפירע יאדו הפירט וא הלוספ ה לגע ףרע םאש ןאכמ והמ,ו זע ףרע

. ימלשוריה ירבדב וקדקדש המ "ז ירגה יחו' הרוא ןרק יעו' , ימלשוריב

ם. תנווכ המ חבזה תכרבו םישדק ןאצ יעו' ונב, תאו ותוא יהלש מ השקו , ופוסב , לבא דות"ה

שר"ש. יעו' כת"י שוריפב ו ןאכ ,יע'שר"י בלח לכ ת"ל
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