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. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה כ. הדנ
רנל. ךורע יעו' םד, הזב ןיזיקמ ויה ךאיה זט: תוכמבו ןאכ שר"י ,יע' אנרק היל ילקש

ינאש ינוארת "שא'ו',"לא השב קוספה יפ' וזש ואיבה רגה"א םשבו , תרחכ רוחש

. תרחכ רוחש ןוקירטונ " תרוחרחש

פ"בס"י. ןיטיג "י רשא ,עו"עגה' םיצפע לש ויד ןינעב ןודינה ואיבה ילפ, דות"ה

"א, שרהמו "ש ארה סות' יעו' "א, בטירו "א בשר םינושאר ?יע' רוחש רתוי המ תרח וא ויד

בל'ג'. "ל האב ,יע' ברועה עבצ ןינעלו

. םדאה תרות "ן במרבו "ן בעי הגה' יעו' בנש', וי"ד רוטבו ןאכ שר"י ,יע' ויבורקו תמה ידגב

"א. שרהמ ?יע' ךפיהל אלו יפש'ןכ םעטהו שר"י, וכו',יע' אמילגב אה אישק אל

בי'בי'. ללכ םדא תניב יעו' "י, שרפ ,יע' ההיד וליפא ךכליה , הקלש אלא אוה םודא רוחש

"ש. ארה יפסותו םינושארהו שר"י טי. ליעל ?יע' ההיד וא קומע רוחש רתוי המ

"ם במרה תטישו "נ, לורע יעו' ,יע"ש היתעמשכ דיבעד "א שרהמבו , היתעמשמכ הבילד

. הדנ יחתפ יעו' "בה'ח-ט', וסיא יע'

יעו' "א, שרהמו "ל שרהמ שר"י יע' ארמגה קפס רואבבו וכו', ןירכוע ןיא והל איעביא

"ל. דרה תוהגהו הדנ יחתפ

ע"ב

ללגבש המו הזל, תורוקמ ןתיא הפצמבו , תויח "ץ רהמב יע' וינע, , םכח אנינח יבר

. עדיוהי ,יע'ןב תוארל ול היה אל ותונתוונע

. תודגא יחב' "א שרהמ יעו' זל. ןירדהנס סות' ?יע' תודינ םדל חיר ךייש המ וכו', היחרא

"א וזחו המלש קשח יריאמ "ש, ארה יפסות "א, בשר ?יע' וניד יאמו אוה, דומיח םד יאה

. תועושי ןסוח יעו' כק'א',

הז. יפל שמ"כ תודגא יחב' "א שרהמ יעו' שר"י, ,יע' זימרוה

"נ. לורעו "א בשר ,' סותו שר"י ?יע' יקב היה אוה םאהו , אברד הימקל אמד ארדש

"נ. לורעו "א בטיר שר"י ?יע' יאק המ לעו , אניזח יאדו הרוהטל האמט ןיב

"א,ר"ש בשרו סות' ?יע' ןמחנ בר הלעבל התארה אלש המו וכו', אמד אתייא אתלי

ןאכ. "ס תחו ב'ה', םיעגנב

ןאכ סות' ע"זז.ע"ע םינושארו "א בשר הז,יע' ןיד םעטב וכו', אמיטש םכח אינתהו

"נ. לורעו

שר"י יעו' "נ, לורעו "א בטיר "א בשר יע' קפסה רואבב וכו', רהיט הזכ והל איעביא

'ב'. חפק "א,יע'ב"ח שרהמו

"א. בשרבו דמ: ןילוח סות' ,יע' םדוקה ' יתהמ הזב וב רזח יאו , ךמס הירמגא ביר"י

"א. שרהמו "א בטיר שר"י, וכו',יע' םד האר יבר

. המלש קשח יעו' , ליגיבאמ השקהש המ "ץ בעי הגה' רנה,יע' רואל קידב

רנל. ךורעו "א בטיר לצל,יע' המח ןיב

"א. שרהמו "ל שרהמ "א בטיר יעו' , םישוריפ שר"יב' ,יע' ילמרככ ןודינ ינורשה

ע"י היאר ןינעלו "בה'אי', וסיא "ם במרבו שר"י, הב?יע' הקידבה דציכו , אירבט לש סוכ

אל'. ח"ד לאיכלמ ירבד יע'וש"ת םייפקשמ

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
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םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב ףדה


