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שבתגנ.

שר"י?יע' לע ופיסוה המ ןושארה םשוריפב ליו"ע "ש, רעמ ול הרושקש אוהו דות"ה

'),עו"ע סותה יצורית ב' ןיב נה"מ המ הש'ה'( "ג מרפו אכ' הש' "צ העש יעו' "א, שרהמ

שאר יעו' "א בשר קס"ו,יע' הש' ,א"ר הרוא ןרק ,יע' ימלשוריהמ םעט איבהש אר"ש

. והילא תונשו מפ"מ יעו' , ףסוי

יעו'נפ"י. "א שרהמ ':יע' סותה ירבד רואב , אמיליא דות"ה

חכ' הש' יעו'מ"ב :יע'ר"ן, רתוי רסאנש םעטהו "ש, רעמ ול הרושקש עא"פ ףכ ואב אלו

, וירבד רואבב "ש שרו ףסוי שאר "א קער יעו' שר"י, :יע' קפסה רואבב , תעדרמ ןתיל והמ

ךיא "ש ארב ,ע"ע הרוא ןרקו הש'ג' גמ"א יעו' והמ, דות"ה קס"ג,ע"ע מפ"גא"א ע"ע

שמתשמקד םושמ אוה עדרמב רוסיאה לכד ימלשוריה תעד ל ןאכ קפסה שרפתי

קס"ו. טה"ז לע דרש ישובל "ח,עו"ע עבב

רומח ףכ וא יאדו אה השקו "י שרפ יע' , איעבמ חינהל אל תרמא לוטיל אתשה

. תמא תפש יעו' "ארו"ן בטיר ?יע' לקסרטמ

רתוה המ אנקסמלו היל, ארירק זומת תפוקתב וליפא ארמח ישניא ירמאד ונייהו

דודל הליהתו רגה"א רואב הש'ח'יע"ש "ע שוט ?יע' םייח ילעב ראש לע רתי רומחב

.( ריאמ תיב .(יעו' הכלה רואבבו

? ואציי אל אלו ופוג תרימש יוהד השק ינשה ' יפלו "י, שרפ ,יע' ןהידדבש סיכב םיזיע אלו

אי'. ףיעס דרש ישובל יע' לעוש בנז יבג ךשמהבו "ד, כקס הש' יע'מ"ב

דרש ישובל הש'ה' גמ"א ריש?יע' לש לוק וניא אה השקו , םעטה "י שרפ וכו',יע' ןיקקופו

"א. בטירו עו"ער"ן

(יע' יואשמ יוה המודא הרםבו ומא ךרי ואל רבוע מל"ד השקו הב, תלדודמה אילשבו

?יע' תבשב בוחרל תאצל תיאשר היהת תרבועמ ( הרפו ) השא ךיא "ב), ערב ב'א' הרפ

. אתוחינד אבקב םשו ו' אתישוקד אבק באוי תקלח



שבתגנ:
"א, בטיר ?יע' המהבל ינהמ םדאל החמומה עימק םאהו וכו', אלזמ היל תיא םדא ןיא

. תמא תפשו נפ"י יעו' ,' םדאמ המהב רמוח ' והמ אישוקה המ ינהמ םאש "א שרהמ יעו'

בלש'. הכלה רואב ?יע' ירייא ןפוא הזיאב וכו', םד הזחאש המהב

רוסיא אוהש ןינממס תקיחש תריזג ןיב תוכיישה המ "א קער השקהו , ןנירזג ימ המהבלו

תוהגהו "מ ארה תוהגה , ןתיא הפצמ "א, בטיר ?יע' ןנברד אוהש ןימוחת רוסיאל המ"ת

. ארמגה ךשמהב וראיבש המ יעו' , ארמגה ףוסב "ס תחה

קס"ג "ז בשמ יעו' בלש', "ע שוט יעו' אר"ש, ?יע' המהבל הפורת תניתנב רוסיא שי םאהו

גמ"אא" "עוש'ב'?יע"ש ושב ' סותה ובתכש הז קול יח קספנ אל המל השקו ןוגכ, דות"ה

"א. קערו ר

הש' ףוס מר"א "ן,יע' רבו "י שרב ןאכ ?יע' ןימוחת רוסיאב ותמהב תתיבש ןיד שי םאה

"א. קערו השמ יכרד "צ, העש םש, "א גמו

ד תוא ירה"ף יפדב דכ: םירוביג יטלש יעו' "ארו"ן, בשר ,יע' לקימ ,יו"ג ריתמ הישאי יברו

. תמא תפשו "א בטירב יעו' ,'

יפש' הממ הנישש המו , יואשמ יוה ףטונש בלחה תאישנד יפ' , בלחיל שר"יד"ה

?יע'נפ"י. רוסא יושמ "ע וכלד ' סותה תישוק לעו "ם, רהמו "א, שרהמ ?יע' הנשמב

רגה"ח ירואיב יעו' "ץ, בעיב ,יע' וקלחנ אלד רגב"א וכו',עוי' ייבא ווכ',א"ל ףסוי בר רמא

. עבטה ךרדכ אלש סנ ול השענש ימל זח"ל וחבשש תומוקמ שי המל 'ןי זאלוומ

השקהש המ םינשי סות' יעו' "א, שרהמו :יע'שר"י אתועירג יוהד םעטה וכו', עורג המכ

מע'178ו-201 ח"א והילאמ בתכמ יעו' עדיוהי הזכ,יע'ןב סנ ול השענד יכדרממ

םהש םירבד ירהד םש "ד בארה תגשה יעו' כ'בי', תבש "ם במרהו ירה"ף ,יע'יפ' ירתות

כ'. תוא לאנתנ ןברקב יפ' דוע יעו' , חמש רוא ?יע' םהב תאצל רוסא יונל

' 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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