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טמ. שבת

?יע"שמ" הנוי לש טקנ המל זנר'ג',או"כ יע'וש"ע םייפנכ ראש ה"ה הרואכלו , הנוי יפנכ

שר"ש. יעו' ב,

המו "א. בטיר ?יע' היתווכ ןיריהז וכ"ע יכו השקו םייפנכ לעב עשילאכ יקנ ףוג ןיכירצ

תח"ס. יעו' לק. ןמקלו ןאכ סות ?יע' עשילאב רבדה הלתש

"דיע"ש בארו "מ העב סות', וכ: הכוס רב"ן, ןאכ ?יע' הרוסא הניש וזיאו , םהב ןשיי אלש

פש"א.

ןיעכו , חומבש המשנה דגנכ ןיליפתהש םושמ אוה הזכ שנוע ונתנש המ , וחומ תא ורקני

. יבצכ ץר רפסב בתכ הז

רוסמל בייח אלד המ דצמ ? ושאר לע םריאשה אלש המו ודיב, ןזחואו ושארמ ןלטנ

המ דצהמו םש, "מ חלבו "תד'א' הדוסי "ם במרו "א,ר"ן, בטיר , ןלטנ דות"ה :יע' ושפנ

"ס. תחו נה"ל םינושאר :יע' םדירוהל ןינע היהש

תח"ס. יעו'יח' , רחא ןפואב הנויל ןוימדה שמ"פ ,יע' היפנכ דות"ה

ע"י לטלטמשכו דצה, ןמ לוטלט יוה הזד ראובמו , םהילאמ תולפונ הון יוסיכה תא לטונ

אל. וא דצה ןמ לוטלט יוה "איא וזחהו מה"ב וקלחנ : רחא רבד

סות' :?יע"ש במק ןמקלד תיבחה יפ לע ןבא ומכו רמצ יזיגל סיסב הרידקה יוה אל המו

"א. פשו "א בטיר ר"ת םשב



טמ: שבת

םילכמ השקהש המ םיעורה אלמ יעו' "י שרפ ,יע' האמוט ןינעל אלא ןידובא ורמא אל

זכ'ב'.

. םיחספמ םתייא ר החדש ךיא "א בטיר ,יע' ורמא אל דות"ה

סות' ויות"טז'ב', ?יע' רתוי הברה םה םיבותכב אה השקו , ותכאלמ הכאלמ דגנכ

נש'. ןמיס "ן בארבו רב"ח ןאכ יעו' , םייניע הפי םש, םישדח

המ קר םאה , תודובע יגוס הזיא דגנכ הזב רוקחל שיש המו , ןכשמבש תודובע דגנכ

. החיתפב לט ילגא יע' תונברקה תדובעב היהש המ םג וא היישעב היהש

ןילוח סות' עב"ב, םש ' סותבו חל. ןישודיק ?יע' רבדמב וערז נב"י יכו השקו וכו', וערז םה

. החיתפב לט ילגאו תח"ס, יעו"ש חפ:

?יע'נפ"י. ומוקממ שיא אצי לאד ארקמ ןניפלי הז תא אה השקו וכו', םישר ק ולעה םה

שר"ש. ,יע' רתי היה אלד שמ"כ , ביתכד םושמ שר"יד"ה

הדוהיל ןכ הארנ אל המל השק וכו', ויבא לש ונקויד תומד ףסוי לצאש איבהש המו

תח"ס. ?יע' הריכמב םיחאה לצא ,ןכו רמתד השעמב

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
ל- תונפל ןתינ םוי ידימ "ל אודב ףדה תלבקלו תוראה ו תורעה תובוגת ל
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