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אשיר מ ןניעמש הרואכ ל אה השק ,ו אבורב ולטביל האנה ירוסיא אמיא ןילוח לבא

המ שדוקה תרהטו המלש תלוע ןתנ קח יע' , םילטב םניא ןילוח "נ הוסיאד ןיתי נתמד

. וצריתש

, הירב רדגב וצריתש המ ,עי' ליטב וניא הירב דצמד אמינ אל המל ושקה , ולטבילו דות"ה

וילע, ומש ןיא קלחתיש , הירבב םיקוליח ד' אצויו טצ:, ןילוח "א בשרו זי. תוכמ ותס' עו"ע

לשם. אה ישו , המשנ וב שיש רבדמ אב , ותיירב תליחתמ רוסא

תומביב וצריתש המ ,ע"ע דבכתהל היוארה הכיתח ןידמ לטבתנ אלש ונד , אלא דות"ה

יעו' ב"דש"א, תיבה תרות יעו' ק. ןילוח אר"שרו"ן ,יע' דבכתהל הי וארה הכ יתח רדגבו אפ:,

קס"ז. הדוהי יעו"שדי "ל, רהחל ןינמבש רבד ןיב קוליחה רואבב אק'ה' יתילפ

רתוסש "א קער יע' "ל, רהח הניא םינהכל קר היוארש תאטחש וצריתש המב ואב"ד

תומביו ק. ןילוח "א בטיר ,עו"ע ץריתש המ דל'אי' הב"לח"ב יעו' , םהירבד תליחתל הרואכל

.' סותה תיישוק לע ץריתש המ עפ:

יעו' , הכונח תורנ ןינעל םישדקב "ל הרח יבגל ' סותה ירבדמ חיכוהש המ ןשדה תמורת יע'

"א. קער א'ו אק יתילפ יעו' אפ:, תומביב ' סותמ וילע השקהש 'ו' גערת ט"ז

יעו"שנפ"י. , תורחאו ג:ד"ה הציב סות' ,ע"ע וברעתנ דות"ה

ע"ב

יעו' , םהיצורית ,יע' חלמה םיל האנה ךילויש רמא ר"או קלח אל המל וש קה ןלוכ, דות"ה

"ם, במרה תעדב זט'ג-ד "א כאמ "ח בלרהמו "ז בדר יעו' טמ:, זכ.,רו"ןע"ז םיחספ "א בטיר

ג'ו'. הלרע ויות"ט עו"ע

עו"ע אפ:, תומבי ות"י יע' , םתרבס המו וקלחנ המב ר"מ תעדב רו"ל ר"י תקולחמב

"א בשר ג:,(עו"ע הציב יריאמו אפ:, תומבי "א בשר ק. ןילוח "ן במר גד', הלרע ימלשורי

איה). ןאמ תעדכ כב"ש ןירסואו ןירוסא ולא עב"ז הנשמה לע אפ: תומבי "א בטירו
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