
' טעשת לולא סב"ד,די

" טאלב עשיבישי "
" תומוקמ יארמו ת"" ולא "ב"ש ימויה - ףדב סעדמאל "
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ריאמ יבר יחו' פ. תוחנמ זצ: םיחספ סות' ?יע' תאז ןישוע ךיא , תוירחאל ת ומשא ינש שירפמב

נ:. ןישודיק החמש

"ק ירהמבו אכ' "קד' מהוספ "ם במר יעו' , םשרג וניברו סות' ?יע' םהמ דחאב רפכתנב ירייא םאה

םירבדב םג המזה תרות ךיישש ןאכמ חכוהל שי הרואכלש "א שירגהל תורעה יעו' וידע, ומזוהש

. ץריתש המ חל'ב-ד')?יע' וצק"נ (יע' םירוסיאב ומכ תודע תדגה ךירצ ןיאש

תפש ?יע' שידקמו רמוג א"כ המל השקו לכא, אלש עדוי אוהש ירייאד שרפמ םשאב שר"יד"ה

. ןתיא הפצמ ?יע' םשיחכמ םא ןברקב בייח ללכב המל ושקה דועו , תמא

"קד'טי', מהוספ לזאה ןבא יע' םידעה ומזוהשכ הטוס תחנמהו יולת םשאה לש ה'לחות' רדגב

"ני'ו-ח'. הימשור ירזע יבאו

ןכו רה"מ, םשב "ק מטיש ,יע' ארמגה תיישוק רואבב שר"י לע ןאכ ושקהש המב םא, דות"ה

לע היהש לקסנה רושל יולת םשא תוטישפב םימדמ אלמל דוע ושקהש המבו , המלש תלועב

. שדוקה רזנו םישודק םימ "נ לורע ?יע' םידע יפ

ירזע יבאה יפלו ? ןילוחל אצת האמטנש עדונב םג אד"כ השקה "א פשבו וכו', ןווע ררבל אלא

יע"ש. אבהלו ןאכמ קר רוריב והז "ג הכבד ראובמ ליעל ונאבהש

גי'ו'. ןתיא לחנ יעו' סכ"מ, "ני'ז'יע"ש הימשור "ם במר ,יע' הפורע הלגע יבגל הכלהל

. המלש קשח ?יע' רסאנ אל ןיידע רל"ת ירהו םייחמ דוע רבודמ םאהו וידע, ומזוהש לקסנה רוש

ןוילג יעו' 'ה', בסר "כ הורתו טנר'א', "ח הצק אע. םיחבז סות' ?יע' וילעב תקזחמ אצי המ םעטמ

אכ', אר"שב"קפ"י ?יע' םתקולחמ רואבבו ר"ירו"ל, הז ןידב וקלחנש ימלשוריל ןייצש שה"ס

ימלשוריה ישרפמ דס',עו"ע ח"ב קחצי ירפו קס"ט, ה' שואי ןינעב תשחרמ וי"דגכ'א', קחצי ראב

ר"ירו"ל. תוטישב ונדש המ "קד'ח' בבו ו'ב', ןירדהנס

רתכו דוד חמצ ?יע' המיזהל לוכי אש"א תודע דיוה השקהש המ ועק' אמק "א קער "ת ושב ע"ע

. העושי

הונידי אל המל מגה' השקמו וכו' קיזה "כ חאו תימהש רושד מגה'ב"קצ: ירבד לע ןאכמ השק

תח" "חות'ב', הצק ?יע' רקפה רוש יוה אה השקו , תימהש המ לע והונידיש ירחא קיזיהש המ לע

. המלש קשחו רנל ךורע טמ'ד', לאקזחי ירבד ,' הסק סוח"מ

הכ'ב' "מ העש ,עו"ע םילעב תושרב הדיבאב שואי לע ןאכמ ונדש המ טנר'א' וצק"נ ע"ע

רנל. ךורעו המלש קשח ,ע"ע םירפא וניבר תטישל ובתכש המ , ורמאד דות"ה

תשחרמו אמ'א', ח"ג רזעיחא ב"קטי'ד', פאקש ?יע'יח'ר"ש תויוושב שואי יוהד רבדה רדגבו

.' בסקת מע' דימת שא - יקסבוזור רגה"ש ירבד יעו' ה'אי', שואי ןינעב סרטנוק

"נ לורע יכה?יע' ס"ל אל יולת םשא יבג ליעל אה השק , םידע יתיימו חרטו וכו' עדי עדימ

'ל'. דסת נמ"ח יעו' וכע"םד'ח', "ם במרה קספ וכו',ןכו והנינ םיברד תחדנה ריע

תוחנמ סות' יעו' םש, אסריגה בל. ןיטיג םג יע' איגוסה לכ וכו', הנתמ לבקמ וכו' תשש בר רמא

. חלק בב"ב ןכו םש, "א בטירו "ד באר םש, ןיטיגב סות' שב"ס,ע"ע תוכופהה תויגוסמ איהש חנ:

היכז "ם( במרה תטישב 'די' המר רגה"אוח"מ רואבו "ב, בבו ןיטיגב "ד ירות ו םש ' סותו "ם בשר

"ע). שוטבו ד'א'יע"שונ"כ הנתמו

ע"ב

, דימת ,יע'רנ םירחא תומוקמבו ןאכ, שר"י ?יע' רמא תונושל הזיאו וכו', הישפנ קילס יכ רמאד

"א. שירגה תורעה יעו'

"מ היתנ ?יע' תשש ברל ימדו רחא ע"י רטשב ול הכזמב ירייא אכה אלה השקו וכו', תל"ק אלא

'ג'. המר

עב"א, ןאכ "ק מטש ?יע' הניד המ הב הצור וניא הלהו וריבחל הנתמ ןתונ לש הז ןינעב הכלהל

אכ'. םשי' "ש ארו ' טסק ' חסק ב"קפ"י יכדרמ ,' ולקת רשיה רפס

ט'ה-ו' תומורת "ם במר ,יע'ית',עו"ע קפסב ראשנ םשד במ: ןיטיגמ ושקהש המ , בכועמ דות"ה

. המלש קשחבו

? ואל יבגל קר ר"א לש ומעט יתיימ הכ: ןלהל אה השקו , ךירצ רוסיא הזיא שר"י ,יע' קפסה תיבל

. העושי רתכו "נ לורע יע'

. וצורית ?יע' ארק הזל יעב המל המת "קד'טי' מהוספ ירזע יבאב וכו', ארק רמא אבר רמא

קרזהל דמועש המ ינהמ אל םדה ךפשנ וליא אה השקו וכו', דמועה לכ רמאד רכ"ש הל רבס

. תמא תפש ?יע' םדה ךפשנ ומכ יוה אל המל עדונשכ אכהו

"א, פשבו "י שרב בק: תוחנמ ?יע' שדח ץורית הזש וא אבר לע ףיסוהל אב וכו',יא אברעמ ירמא

. ץנאשמ "דרו"ש בארב אכ'ג' הבוחד ארוביד םינהכ תרות יעו'

תלוע ?יע'ית'עו"ע ןישדקמ ןיאד תוטישפב בתכ םשש זפ. םיחבזמ הריתס ושקה רבסק דות"ה

"א. פשו "קג'טי'ונ"כ מהוספ "םיע' במרה תעדו בק:, תוחנמ תמא תפשו המלש

המו הב, האנה רוסיאל תורוקמה תא הנמש גי'א' ןתיא לחנ ,יע' תרסאנ יתמיא הפורע הלגע

ס. אמוי הק"יזט',עו"עות"י ?יע' םישדקה לככ איהש רמאנ אלש

תח"ס "ת ושו זמ:, ןירדהנס ' סותו טכ:, סות'ר"אע"ז ?יע' םעטהו , הבר סרג "ח בבו וכו', רמא אבר

.' בלק וי"ד
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