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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש ט. הדנ
הירא ינפו ןרהא תחשמ ',עו"ע סותה ןוילגבו "ש, ארה ,ע"עות' ושקהש המב , ישוק דות"ה

"א. קערו ט"ו, הידידי יבר "א,יח' בטיר סות'ח"א, יפפ,יע' ברו אפפ בר תקולחמב

אריפש "י רהמ יעו'יח' חל', םירואיב ' טפק ווח"ד ?יע' הניד המ הכלהל חור הליפמ ןינעב

יעו' רה"א, יחו' "י שרפ ,יע' קפסה רואבב וכו', הרבוע רכוה ךכ רחאו התאר .. הינימ אעב

"ס. תחו "א,ר"ן בטירו "א בשר "ן במר ,ע"ע יריאמ

,' חכק "ק ודהמ "א קער וש"ת טס' "ע הבא "ק ודהמ "י בדונ יע' ונינמזב תואיצמה ןינעב

'גל'. טפק 'ז',ו- דפק "ל הבש ' ישבו ',גא"מוי"דח"גבנ', חלר רזנ ינבא תח"סנה"ל,

תועש דכ' הנאמטנ אל רבועה תרכהב דימ האורב המל השקו וכו', יאזחד אנדיעב

הס'. "ייס' הקו תח"ס "א, בטיר ?יע' התאר אמש ששחמ ערפמל

"קוי"ד ודהמ "י בדונ נ"מ?יע' יאמלו אתיירואד וא ןנברד תותסוו םאה תקולחמה ןינעב

. הדש ימורמ שר"י,עו"ע ירבדמ חיכוה ןכש הדנ יחתפ יעו' ןאכ, "ח לצב הנ',ןכו

"ש, ירהמב ורואיבו "א,ר"ן בטיר 'ח"א,יע' סותו שר"י :יע' ורואיב , אבס אוהה לש וקיפסב

םש. וי"ט ינדעמבו "ש ארו "א בשר יעו'

ןינעל תרבועמל תיבחנ ןיב קליח ' דפק רוטהש המו , םימדה תא תקלסמ הדרחש

ירדס , הירא ינפו ווח"דח',וכ"פ יקס"א זט' םש ?יע'ב"י עובק וניאש תסוול שושחל

"ס. תחו הרהט

,עו"ע אתיירואד תותסוול ןאכמ החכוהה לע ושקהש המ סות' יעו' וכו', הדרח אכיל אה

לצ"ח . הירא ינפו ריאמ תיב , תוכלה דודח "א שרהמ ',עו"ע סותה ןוילגו "ש ארה יפסות

"ס. תחו הדנ יחתפ

. םינושארה ראשו "א בשר אל,יע' וא הליחתכל הקידב יעב יא אנקסמל תרבועמ יבגל

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
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