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קמהתמדטמחהלכות
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:לןתורהדבריעלחכמיםהעמידומצוהובמקום
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כשאימופריםמדבריהןאפילוהמצותכלמפנינדדהתורהתלמודלפיכרכרהאדר
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.ששיתשעההגיעהלאאם
כויתאלאשםאיןאפילומידלדוורצריךלבמליכולשאינוששיתשעההגיעהאםאבל
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מרודוהואולמעלהששיתמשעהביתובתוךמצהשלעימהלושישמילפיכךשנתדמץ
שידוורעדתדמיץשמאומתיירא""לאפותהמידלביתולבאלואפשרואיאדרהבמקום
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,בק.פרישא.ק1לקמןוראה.בנא'כלראה' .לעשההניתקלאו'ה1לאם.הרמבשלשטת
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