
סב"ד

" ימויה ףדה "-" טאלב עשיביש "י
" ארמגה ירבד קמועב וש"תמו"מ-ל"ויען

גל. ףד
אה השקו וא"א, לכ לע םיבייח הדבאו "י ושתו ןודקפ םיעדוי ונא ןיאש העובש .1

? תחא העובש קר ןאכ שי אליממו העובשל ולספנ אתיימקמ

" במר יעו' "א, בשרו "ן במר ,עו"ע םצורית זל.יע' ןמקלמ ושקהש המ ,יע' היינש אמייק אה דות"ה
י'וט'. תועובש ם

"ח רבו קיש, "ם רהמו תח"ס םייח תרות ,עו"ע םידעה תושנל הנווכהד שר"י ,יע' תוססוג ןהיתושנ ו
" המו "ה דותה ירבדב קפתסמש דצ' "ק ודהמ "אוש"ת קער יעו' "ד, עבל םיבור קש הנווכהד שריפ

"י. שרל םג םהירבד טיא

ע"ב
תועמ ול הנמש ודיעי םאש ול רמא שארמש שר"י יעו' וכו', דציכ ה עידי אלב היאר .1

תמחמ אלו ותובייחתה תמחמ אוה ןוממה בויח א"כ השקו ול, םלשי םהינפב

? ןברקב םיבייח יאמאו ןתודיע

לארשי תראפתבו קיש, "ם רהמו שר"ש "א, בטיר ,יע' ןוממ לש נ"מ בישח אלש המו ןהכ, ינאש
וניא ןוממ לש אל רחא אשונ לע אוה ןוממה תא עירכמה ןודינה ש ןויכד אוה םירבדה דוסיו זל',

. בייח וניאו ןוממ תריפכ ללכב

וניא ןיידעש ןוממ לע האשרה בותכל אש"א הנשמ ה שודיחש וירבדמ ראובמ , ןירוטפ שר"יד"ה
קס"ד. "אג' וזחו גכק'גי', יעו'ש"ך "ן, במר ודיב,יע'

המ עב"א סנאש 'ד"ה סותבו ע"ז, השקהש המ יע' ,( לבחשו שר"י(ד"ה לש ינשה ושוריפב
"ם במרה תעדבו , וצריתש המ "א שרהמו םינושאר יע' אישוקה ר קיעבו םש, יעו'רקע"א ץריתש

ונב"כ. י'ד' תועובשבו ויות"ט היפ"מבו יע'

"א. בשרו "ן במר סות'ב"קע.,ע"ע ס',ע"ע ותו שר"י ,יע' האשרהב אבב לאומש רמא

סות'ב"קע.וב "א בטירו "א בשר ירה"ף,ע"ע תעדב "ן במר יעו' סות' ,יע' ןניבתכ ןנירפכ אל לבא
םש. נפ"י

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

םניא "ד דכות העובשהמ רוזחל םילוכיש ןויכד יתו' חכ'ח' "ח הצקה השקה ןכ .1

הז. רועיש רובעיש דע םילספנ

ע"ב
עו"י "ם דהל הליחתב רמ אש ושריפ םינושאר דוע "או בטירבו אר"ש, סות' יע' .1

. ןרפכ קזחוה םידעה

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר
שו"ת. אלו תומוקמ יארמ רקיעב ונייצ ' סותה ירבדב אירטו אלקשה בורש ןויכ הז ףדב


