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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש זט. תותירכ
רנל ךורע יעו' ר"ע, לש ותבושת תא רבוסש החכוהה ןינמ ' סותו שר"י יעו' וכו', ינתקו

. םהירבדב שר"י,יע' ירבד לע תושקהל ופיסוהש המ "א פשו

לע השקו ר"ע, תבושת תא ר"י לבק יא ערכוה אל הנקסמד הארנו וכו', אמית וליפא

"מ,עו"ע חלו סכ"מ "ק ירהמ רכ"ע?יע"ש(ו'ב') קספש ו'ב'ו-ט'ט' תוגגש "ם במרה

אי'. תוא תוינשמה לע "א קערו דצ' וס"ס ריאי תווח , חבזה תכרב

, הלוע טק.ד"ה םיחבזב סות' שר"י, המ?יע' ןינעלו , ןיפרטצמ הלועב םירבד השמח

. שדוקה רזנו המלש תלוע

. םהירבדכ שריפ אל שר"י המל "נ לורע יעו' ,' סותו "י שרפ ,יע' השימחב לכאש ןוגכ

ןד ךאיה וברמ עמש אלש רבד רמא אלד השקו , רמוחו לקמ תחאו תחא לכ לע בייח

הזב. "ל דרה תוהגה ?יע' ומצעמ רמוחו לק

"ש. שרו םישודק םימ יעו' , הדנ שר"יד"ה ר"א?יע' תחכוה ןיינמו וכו', הדנ המו

סות' השקה ?(ןכ םעפ לכב הנהנ ןכש הדנל המ קלחל שי , הדנמ דומילה המ השק

. המלש תלועו רנל ךורע יעו' ,( תוינשמל "א קער

"ט ויותה השקהו וגו', םהינש םג ותרכנו ד' ארקמ התרהזאש טקנ , הדנהו שר"יד"ה

רנל. ךורעו קחצי ערז ?יע' שנועה אלו הרהזאה שרופמ הז קוספבד

"קד"ה מטישב סות' יעו' , המהב שר"יד"ה ?יע' הזב רואיבהו , תבשכ המהבה ול יתרמא

. המהב דו"ה יתרמא

היפ"מ ,עו"ע םושרג וניבר יעו' "י שרב :יע' ורואיבו אל, יא ןיימד תוכאלמכ תוכאלמ ידלו

"מ. חלב םשו ז'ט' תוגגש ' להבו "ם, במרל

רקחש המ ה'ג' םייח תואצות ,יע' תודלות יתש תיישעב םייתש ר"א בייחמד הנקסמל

הזב.

הכאלמ השועב ר"ע לש וקיפס תוטישפ הכלהל איבה ז'ח-ט' תוגגש "ם במרה

םלוכב השע וליפאד ראובמ ןאכד השקו , תודלות יגוס ב' השעשב הברה תותבשב

יחו'ר" רנל ךורע םש, "מ הכרמו חמש רוא חל"מ "ק ירהמ ?יע' ונקפתסה הכאלמ התוא

שב"קב'ו'.

,' סותהו "י שרב םשו זס: תבש יכה?יע' ןנירמא יתמו , קלחל העידי יוה םייתניבש םימיד

ט'. תוא י' תבש ר"א תנשמ יעו' םש, "א בטירו "ן במר

יעבד "ייפ' שרבו , ןיימד ןיקלוחמ ןיפוגכ יא הינימ יעבד אוה תוכאלמ תגגשו תבש ןודזו

ב' לע אבכ יוה יא קפסהד ראיב "מ היפב "ם במרהו , תחא תבשב רצוקו ערוזכ יוה יא

'ג'. טפק וח"מ רזנ ינבא ,עו"ע המלש תלועו שר"ש ?יע' םהיניב "מ נהו , םישנ

ע"ב

. םהירבד בשייל בתכש המ רנל ךורע ,ע"ע ןנתד דות"ה

היאר דוע איבהל ךרצוה המל רמא דות"ה יעו' וכו', הל אנימא אנמ אדסח בר רמא

איבהש המ "ק מטיש יעו' , הנושארה אתיירבהמ היארב יגס אלו , תותיירבה תריתסמ

. דימת רנו המלש תלוע ןתנ, קח ,יע' םהירבד לע ןוילגה םשב תושקהל

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
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