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  זפ ןמיס העד הרוי הבושת יחתפ .1
 ןב רשב לש הרדקב הלשבתנש האמחב קספש ח"ל 'יס םירפא רעש תבושתב 'יע - האנהב )ד(
 תוצמד ףא ,הכונח רנ הב קילדהל םגו ,האנהב רוסאש םעטמ תיבה ריאהל הב קילדהל רוסא ,ומוי
 האנהב רוסאש ןויכ בלחב רשבבו ,רועיש יעב הכונח רנבד ןויכ ,רוסא םוקמ לכמ ונתינ תונהיל ואל
 בטיה םש ןייע אל כ"חמבו ירש הכונח רנלד ומשב קיתעהש םידגמ ירפ 'יע( .ארועיש תתכמ יתותכ
  )רוסא הכונח רנל ףאד ומשמ ג"ערת 'יס ח"אב ת"שב כ"כו
 
  ב דומע אל ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת .2
 םאו ,לוטי אל הרז הדובע לש בלול :אבר רמאהו ?לוספ הרשא לשו .תחדנה ריע לשו הרשא לש
 ריעד אימוד ינתקד ימנ אקיד .הירועיש תתכימ יתותכד ,ןניקסע השמד הרשאב אכה - !רשכ - לטנ
  .הנימ עמש ,תחדנה
 
  ב דומע אכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת .3
 יאד ,ואל יאמ .קושה ןמ לגר הלכתש דע המחה עקשתשמ התוצמ :והנימרו ?הל קוקז ןיא התבכו
 ,קושה ןמ לגר הלכתש דע .הרועישל :ימנ יאו .קילדמ - קילדא אל יאד ,אל - !הל קילדמ רדה התבכ
  .יאדומרתד אלגיר אילכד דע :ןנחוי יבר רמא הנח רב רב הבר רמא - ?המכ דעו -
 
  ב דומע אכ ףד תבש תכסמ תופסות .4
 קילדהלו רהזיל שיד תרופ י"רה רמוא ןמזה רבע ךליאו ןאכמ לבא - קילדמ קילדא אל יאד
 י"רלו אנירחא ייוניש ינשמ אהד קפסמ קילדי רחיא םא מ"מו יאדמ רתוי רחאי אלש דימ הלילב
 .םינפבמ ןיקילדמ ירהש תיבה ינבל אלא ארכיה ונל ןיא ונאד קילדי יתמ שוחל ןיא התעד הארנ
 
  בערת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש .5
 א ףיעס
 .םימידקמ אלו םירחאמ אל ,התעיקש ףוס םע אלא ,המחה עקשתש םדוק הכונח רנ ןיקילדמ ןיא
 דע ןמש הב ןתיש  דבלבו ,הלעמלו החנמה גלפמ םידקהל לוכי דורט אוה םאש  רמואש ימ שיו

  .קושה ןמ לגר הלכתש
 ב ףיעס
 ומכ אוהש ,קושה ןמ לגר הלכתש דע ךלוהו קילדמ ,המחה תעיקש םע קילדה אלו דיזה וא חכש
 ,רועישה הזכ ןמש הב ןתיל ךירצ ךכלה ;אסינ ימוסרפ אכיאו םיבשו םירבוע םעה זאש העש יצח
 .ןמזה הז רחאל הרואל שמתשהל לוכי ןכו ,ןמזה הז רבעש רחאל התובכל לוכי רתוי הב ןתנ םאו
 ע"ד( קושה ןמ לגר הלכתש םדוק קילדהלו רהזיל ךירצ ןיא םינפב ןיקילדמש הזה ןמזבש א"י :הגה
 הז רבע םא לבא ,הלחתכל ילימ ינה והימו ;הזה ןמזב םג רהזיל בוט מ"מו  ,)תופסות םשב רוטו
 :הגה .ןימולשת ול ןיא ,קילדה אלו הלילה לכ רבע םאו ;הלילה לכ ךלוהו קילדמ ,קילדה אלו ןמזה
 ל"ירהמ םשב בותכ אצמ( הנושארב קילדה אלש פ"עא ,םדא ינב ראש ומכ קילדי תורחא תולילבו
  .)ע"דו הדוגאו
 
  ה ק"ס בערת ןמיס הרורב הנשמ .6
 ךירצ ןיא המחה תעיקש רחא המ ןמז קילדה םאד עמשמ - 'וכו הזכ 'וכו ןתיל ךירצ ךכלה )ה(
 םירבועל רכיהה היהש דומלתה ןידל אוה הז לכ ןכא ,קושה ןמ לגר הלכתש דע קר ךכ לכ ןמש ןתיל
 רחא קילדמ ףאו ]ח"רפ[ עודיה רועיש יעב םלועל ,ותיב ינבל קר אוה רכיההד אנדיאה לבא ,םיבשו

 :]ג"מפ[ רועישה הז יעב קושמ לגרה הלכש
 
  ד קרפ הכונחו הליגמ תוכלה ם"במר .7
 ה  הכלה 

 חכש ,ןימידקמ אלו ןירחאמ אל התעיקש םע אלא המחה עקשתש םדוק הכונח תורנ ןיקילדמ ןיא
 הז ןמז אוה המכו ,קושה ןמ לגר הלכתש דע ךלוהו קילדמ המחה תעיקש םע קילדה אלו דיזה וא
 תכלוהו תקלוד היהתש ידכ רנב ןמש ןתיל ךירצו ,קילדמ וניא הז ןמז רבע ,רתי וא העש יצח ומכ
 רחא תקלוד הראשנ ,תרחא םעפ הקילדהל קוקז וניא התבכו הקילדה ,קושה ןמ לגר הלכתש דע
  .השוע הקלסל וא התובכל הצר םא קושה ןמ לגר התלכש
 


