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זכ. ףד
תולאשה

ןושל והמו , הלח אל העובשה אלה השקו , רוטפ לטיב אלו הוצמה תא לטבל עבשנ .1

? רוטפ

ןהו, ואלב וניאד טעמתיא ןברקמ קרו בייח תוקלמבד םייקל דות"ה ,ויע' רוטפ םייק אלו םייקל
יים(ח"א קיפא יעו' , םימש יצפח אלו ביתכ ורבד לחי דלב תוקלממ ףא רוטפד "ן במרה תעדו

ןהו. ואלב וניאש םעטה תא קר ארמגב טקנ המל ול'א-ב)

, ומצעב לובחל יאשר םדאש אצ:) מל"ד(ב"ק קר לח ומצעל ערהל עבשנש וראיב , איבא דות"ה
גכ:) ליעל "ן( רבו וכל"ע, יאשרד לוכאל אלש עבשנב ירייאד בתכ (' זטרת "א(וש"תח"א בשרבו
הלתש בל ירקח יעו' היל, יע העובש הלח הרותב שרופמ וניאש ןויכ רוסא מל"ד ףאד ץרית
הניאד םושמ ,וא הוצמה תא לטבל עבשנ יוהד םושמ לח אל םא רחאל ערהל עבשנב הריקחה

"א. בשרהו ' סותה תעדב , תושרה תעובש

רואמה לעבבו , םייח תרותו "א שרהמ יעו' שר"י, יע' םעטהו , הוצמ לוטיבב הניא הבטה המ
רב"ן. ,ע"ע רחא ןפואב ראיב

ח'),עו"ע קרפ שיר (ב"מ לארשי תראפת יעו' , ומצע ינפב דחא עמשמו דחאכ םהינש עמשמ
(יס'ומ'). םירדנ הק"י "קומ')בו ודהמ "א(וש"ת קער

ע"ב
אלש עבשנו רזחו , םויה רככ לכאי אלש עבשנב ד'י') תועובש "ם( במרה תעד .1

ללוכ וא ףיסומ יוה אל יאמא השקו לחה, היינשה העובשה ןיאד , םלועל הנלכאי

"ד) באר ?(ייע"ש םלועל ףיסוהש המ

רקוע םכחהש יפל שר"י ראיב ,ו היתחת היינש ול התלע הנושארה לע לאשנ םאש .2

היינש העובשה לוחת אל זייג זגיימד לעב תרפהב הז יפלו ווכ', ורקיעמ רדנה תא

לח ןושארה עקפ םאו דמועו יולת לבא רוסיא לע לח ןיאש רוסיאמ אנש יאמ השקו

י? נשה

"א. בטירו סות' "י שרב םשו דצ:-הצ. ב"מ איגוסה לכ ,יע' וידחי בותכה ךל טורפיש דע

' סותבו , הוצמה םייקל ם יעבשנ ןיאש ומכ אוהד בתכ "י שרב , העובש לע הלח לשא העובש ןידב
(וש"תח"בבי'), םיאולימ ינבא יעו' ," רוסיא לע לח רוסיא ל"ןיא תאז ומיד ( םייקל (ע"אד"ה
ורבד לחי אלמ אוה טועימהד ותטישל בתכ תומחלמב "ן במרבו א'), תוא (גל' תורעה ץבוקו

. םימש יצפח אוה לחימ לבא

תא קזחל האב ש ןויכ ד שאגימ ירב"י בתכ אוש, תעובש הניאש םעטבו , תחא אלא בייח וניא
, הינשה לוחת הנושארה לע לאשי םאש ןויכ אוש הניאד "י ומינו "א בטיר יעו' אוש, וניא רוסיאה

ח'). תוא ט'( םירדנ רגה"ש יעו'יח'

העובש לע לאשנ "כ חאו הנושארה ו תעובש לטבל עבשנב קפתסמש 'זי') חלר וש"ע(וי"ד יע'
יקיפאו ייע"שש"ך, אל, וא אוש תעובש ידימ רטפיו לוחל היינש העובש רוזחת םאה , הנושארה

(יס'די'). םירדנ ןועמש יבר ישודיח םי(ח"אול'ב'ס"קזי'),בו

רתוה ןידמ םהינש ורתוי אל המל תחא לע לאשנו תויור נזי יתש לבקמב ושקה יכה, דות"ה
ג'י'). תוריזנ ) חמש רואו , לאלצב תמכח יעו' זי'), םירדנ ) םירפא הנחמ ולוכ,יע' רתוה ותצקמ

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

וד' שר"שכו

וליפא ירייאד בתכ "ש שרבו , ןברקה ןינעל ירייאד ראיב היפ"מ) "ם( במרב .1

לש קלחה לע םוקמ לכמ , ללוכ וא ףיסומב ןוגכ העובשה הלחש םוקמב

. רוטפ הוצמה

ע"ב
רבכ הנושארה העובשה לע רובעי םא ןאכד ית' (יס'וט') םיאולימ ינבאב .1

ךייש ללוכ רוסיאד ית' חמש רואבו רככ, אכילד היינשה לע רובעל לכוי אל

רגה"ש ישודיחבו , ןושארה רוסיאה רסואש המ אלל גם לוחל לו כי םא קר

רוסיאה רסוא אלש המ לע דימ לחב קר לח ללוכ רוסיאה ןיאד אי') םירדנ )

. ללכ לח וניא אליממו לוחל לוכי אל יהםו לע ןאכ לבא , ןושארה

שה"ך לע ' חלר וש"עוי"ד ןויל "א(ג קערו "בזי'ח') וסיא ) ךלמה רעשה וראיב .2

לוחי ש ךירצ ( השעי ויפמ אצויה לככ ) רובידב הלחד ןויכ העובשד ס"קוכ'),

(ח"א יולה תיב ,עו"ע תדמועו הייולת תויהל הלוכי הניאו רובידה תעשב דימ

דמ').
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