
סב"ד

ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

די. ףד
מ: םיחספב ראובמד אהמ השקו , ןנידקפמ אל ינפלד ינפלא .1
אמש יוגל םרכו מל ןיא רהנב העבטש ןיטיח האלמ הניפסד
רכומש אכהכ שממ יוה אהו , חספה ךרוצל לארשיל םרכמי

? רתומש ינפלד ינפל בישחו רוכמיש רגתל

יפל ו אתינרות רואבב ' סותו שר"י ,יע' תיעיבש ול שי רקיע לו שיש לכ ללכה הז ןנתהו
ול ןיאש םושמ וא םייקתמ וניא יכ תיעיבש ול ןיא םאה , ןאכמ אישוקה תא וראיב הז

"א. בטירו דיר, סות' "ד, בארב תוטיש ,וע"ע המדא ןימ יוהו שרושו רקיע

ומצע ירבד שרפל רד"י ןנברכ הכלהד "ד ירותה בתכו וכו', יתמיא הדוהי ר' רמא נת"ה
ךלמה יעו'די "מ, חלו סכ"מ "םע"זט'ז',יע"ש במרה תעדבו , הנמהמ חכומדכ אב

. היתווכ םתס ימלשוריבד רכ"ח קספד

ע"ב
גנ.,עו"ע םיחספ "י( שרפו , ןירכומ ןיא רוכמל אל וגהנש םוקמ .1

הסג אה השקו , הסגב רוכמל ואובי אלש םעטה ןאכ) שר"י

ארמגב שרופמ ןמקל אה דועו , הריזגל הריזג יוהו הריזג המצע

םושמ םעטה שרופמו , רוכמל ורסא דחייל ורסאש םוקמש

?' סותה תטישכ העיבר

הנה , םימכחל םג רד"יוא אבילא קר קפסה םאהו וכו', עוטק ןבל לוגנרת יא בר יעב
םינושארה וקלחנ רכומו ועבצא עטוק "ע נפב אוהש ןמזבו אתיאד גי: הנשמב ליעל

םג םנמא וכל"ע, הפ קפסה כשן יאדו וכל"ע הזש "א בטירלו רל"י, קר וכל"עוא הז םאה
שארמד רוזג יל ןיא ןאכד דל"ה היל יעבימ אכה ר"י ירבדמ הז הנשמבש סד"ל "א בשרל

"ן. במר ,עו"ע עבתק עוטק

סות'ד"ה רל"י,וב קפסהד שר"י אוה,יע' ןאמד אבילא הז קפסבו ימל, ןבל לוגנרת
אנק'. יעו'ב"יוי"ד "א, בשר "ארו"ן,ע"ע בטיר "ן במר ,יע' ןנברל ףא קפסהד ובתכ ובהיד

רל"מ וחב"ל, אקווד ירייא םיקסופה בורל וז הנשמש ףאו וכו', םהל ןירכומ ןיא ןנתהו
יעו' אנק'וט'), "אוי"ד רגהב ) השק וחב"ל תודש םהל ןירכומ ןיאש (אכ.) ןמקל ותטישל

. הרומג הריכמ יוהד ןמזל הריכמ יבגל ןאכמ חיכוהש המ דכ'ד' תיעיבש וזח"א

" קערות "י.(וע"ע שרכ ' סותה ושריפ דצ. תבשבו ,' סותו שר"י ,יע' סוסב ריתמ אריתב ןבו
.( הנשמה לע א

"א קערות ,ע"ע וירבדב וראיבו ושקהש המ "א שרהמו "ם רהמ יע' בר, רמא דות"ה
ד'ג'. םיחספ

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

וד' שר"שכו "א שרהמ

לבא , הנוקו רכומ עב"זמו"מ רוסאד עדוי יוגה אכהד "דית' ירותב .1

, שרופ היה עדוי היה וליאו יועד, אל לארשיהש ששחה םתה

יוגל, לארשי ןיב םיקלחמ "א בטירהו יריאמהו "ש ארהו ' סותהו

אובי םורגל אל תוברע שי לארשיבד "י(ו) הקב םהירבד ראיבו

. ןינעה ביחרהו ראיבש המ לאכימ ינימימ ,עו"ע הלקת ידיל

ע"ב
רחאד אנק'ט'), יתו'(ש"ךוי"ד "ך, שהו "ג הנכ יריישה ושקה 1.ןכ

וש"ת ,יע' רחא אוה םעטה ע"כ ותמהב לע סח "ם וכעש ורמאש

וראיבש םישרפמה לע ושקה ןכש הדובע תדובעו "ל, בירהמ

"א, קער ,ע"עיח' אנקסמ הרואכ ל םייק שאל העיבר םושמ םעטה

לע ורסאש תחא הריזג לכהש ןויכ ,ל"ק הריזגל הריזג יוהש המו

ול רוכמי אמש תומהבה ןינעב םהמע קסע ול היהיש םדאה

. הסג

"עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ
"ח עשת ולסכ
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