
שת"פ ןוושחרמ אכ' סב"ד,

" טאלב עשיבישי "
" תומוקמ יארמו ת"" ולא "ב"ש ימויה - ףדב סעדמאל "

. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה זכ. הדנ
"א שרהמ "ל שרהמ יע' ורואיבו ?,יע'ית' אלוקלו אקיפס קפס יוהד ושקה , רמוח דות"ה

. תוכלה דודחו לאלצב תמכח רנל ךורע ,עו"ע הדנ ימו

? חומינ אמשל אמתסב ייבא שייח אלד דכ: ליעלמ מ"ש השקו , חומינ אמש רמוא ינאש

. הדנ יע'ימ

דס" יעו' "א, קער יחו' סכ"מ "בי'די',יע"ש וסיא "ם במר יעו' , םימי גכ' דע וכו' ולתו השעמ

יעס'ומ' "ש הורעו דצק'די-וט', ט

. ץריתש המ סות'יר"ד ,יע' אלא דות"ה

'יר"ד. סותו "ש ארה יפסות (וכ:),יע'ית'עו"ע הדלי דות"ה

תמכח ?יע' אטועימל ןנישייחד ס"ל אמלעבד אהו ר"מ, ירבד דלו המע ןיאש אילש ןיאש

. לאלצב

. לאלצב תמכחו "א, שרהמ , םינושאר דות"המ"ט, יע' וירבד רואבו "י, שרפ רד"ש,יע' מ"ט

דצמ אישוקהש וראיבש םינושארב יעו' "א, בטירו "ש ארה יפסות יעו' סות'יע"ש תעד

"ארו"ן. בטיר "א בשר "ן במר וב,יע' שיש רשב תיזכ

"א. בטיר ?יע' לטבתמ המבו , הליטב וכו' האמוט לכ

"א. בטיר יעו' , עדיוהי ןבו הדנ ימ תוכלה דודח ?עי' ותעד רואבבו וכו', אפפ בר והל רמא

ע"ב

רוסיאב לטבתנש רתיה םגש )' ךפהנ ' ןידל ןאכמ היאר שי םאהו , ארועיש היל שיפנו

"אוט'י'. כאמ חמש רואו , הדנ )?יע'ימ ארוסיאל ךפהל

רנל. ךורע יעו' שר"י, ?יע' םעטה , אלש גורה יטועימל

"ן במר ,' סותו שר"י ?יע' וקלחנ ןפוא הזיאבו וכו', תורבקה תיב רפע דועו דוורת אלמ

"נ. לורעבו ב'ב' תולהא היפ"מ "ם במר יעו' "א, בטירו "א בשר

. לאלצב תמכחו "ל שרהמ ?יע הנשמ אלו אתיירבמ ארמגה האיבהש המו

"א בשר ?יע' ולוכב לטיב שי הפ ירה , ידדהא ןיילת המל השקו , אמעט יאמ אילש יבג

. הדנ יעו'ימ , לאלצב תמכחו (עב"א)

?יע' וניאש ימכ אוה אלה הרוכבמ ומא תרטפנ המל בורב לטב םאד תושקהל שי

כ'. תורוכב הק"י יעו' ח"אזל'ב'ד'-ו, תשחרמ

ירבדב ןדש ויות"טג'ד' יעו' יבר, בכ.ד"ה תורוכב סות' ,יע' דחא רבד ורמא "י בארו ר"ש

. לאלצב תמכחו ד'אי', תורוכב חל"מ רכ"ש?יע' אלו "י בארכ קספש "ם במרה

זע:. ןילוח סות' יעו' "ן, במרו "א בטיר ללכ,יע' האמטמ הניאד אייח יבר תעד רואבב

רבדה םצעמ אלו , רבקת המל םעטה ראיבש רחא קר אייח בר לע השקמ המל לי"ע

"נ. לורע ?יע' הרוכבה ןמ הרוטפד

"ן. במרו שר"י ?יע' והמו וכו', והופרטש ריפש

עו"ע ושקהש המ תמ דות"ה יע' וכו', ותרוצ הלבלבתנש תמ רל"ל ר"י היל רמא

. םינושארב

מוט"מג'ט' "ם במר שר"י, ?יע' םיאמטמ םמצע םה א"כ אלה הנווכה המ , תמייק ודלשו

דיק'ז'. "אוי"ד וזחו

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראה ו תורעה ל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב ףדה


