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ליסירלמחמיץמממרתמיאבמיםשנילושמבעימממתערביםשכשמםפירותכמידינם11
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שזתמא-תםשטחהלכות

במקוםמקוםמכלממנהיוצאתלידהשאיןפ"אעליתןטאיןמבושלתביצהואפילואפייתה
אותהונתןששכרבדיעבדואפילויפהשםנאפהואיןשםשולסהאשדוםאיןהביצה
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:בדיעבדיאפילולאמורישכולופניעלהגדלים
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.שםא.מ.שםהיםאושתעז .תעח

.1.ק.פ'.ה.שם" .נופרףעט .שתא.מפ

"פלסלנםנראה.(עבר'בר'רשר)שםמ"יא.מפא .ב.פלתנה
.1ק.פ1.מפב
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