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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה
,עו" הריבשה תא בייחמ אוה לושיבה םצע םא אישוקה המ ' סותו שר"י יע' תונושבכל והנירדהנ

. וכרד יפל "קח'די' העמ "ם במרה לע יחב' "כ שמו , וצריתש המ "ז ירגה ישודיחבו תמא תפש ע

הזב, רואבו "זנ"מ ירגב ,יע' תושדח םינפ ושענ ןשבכה עד"י ר"ת םשב ' סותה ובתכש המבו

וזח"אזל'אי'. ,עו"ע הרוא ןרק ,עו"ע תמא תפשו ןתנ קח "א קער ,יע' רונתמ ' סותה ושקהש המבו

. וכרד ליפ ראיבש המ "קח'די' העמ "ז ירגה ןרמ ,יע'יח' הרזעב תותפשא ןישוע יכו ייבא רמא

ע"ב

ח"אגפ'. תוריאמ םינפ "ת ושבו , תמא תפש ,יע' ותיישוק לע ,ית' לשיב דות"ה

אלב לושיבב ןודינהש "ם במרה תעדכ וחיכוה ןאכמש דועו ה רוא ןרק ילכ,יע' תצקמב לשיב

"ק העמ לזאה ןבאבו זל'א', אמק וזח"א ,יע' הקירמו הפיטש יבגל אלו הריבש יבגל קר אוה עולב

קס"ג. ח'בי'

לכב הכלהלש חל. ד'ד' תיבה תרות "א בשר יעו' , לושיב םוקמ אלא ךירצ אל המורת אה

"שע"זפ"היס' ארה ירבדמ ןכ קדקדו ,' אכק בה"יוי"ד ,כו"כ ילכה לכ תא ליעגהל יעב םירוסיא

,יע"ש, הליחתכל הלטבל רתומש ומכו וליקה המורת יבגל קרש ראיב םש תיבה תרמשמבו דל',

יגס ילכ תצקמב רוסיא תעילב לכבד סו"ל יגילפ ' טערת ןילוח יכדרמהו םש "ה ארה הנהו

, ילכה לכב תכלוה העילבה ןיאש ,וא וטלופ ךכ ועלובד םושמ םעטה יא וקלחנו , ותצקמ ליעגהל

זצ:, ןילוח "א קער ,עו"ע הלעגהב רשכנ וניא ילכהמ קלחשכ הזב נה"מ ' בלק ןשדה תמורת יע'

דכ'. אנת'ס"ק גמ"אוא"ח 'ו',עו"ע אכק "אוי"ד מרו ,יע'וש"ע הכלה ןינעלו

ליעומ ןיאד אברכ קספו , אברל ייבא אסריגב ףילחהש חק: ןילוח "ן במר וכו',יע' רמא אבר

בנת'ה'. "אוא"ח מרב הכלהלו גקת', "אח"א בשרה יעו'וש"ת , םימב קר הלעגה

םש. הנשמ תבכרמו סכ"מ יעו"ש , הילע השקהש המ "ד בארב וט'טי',יע"ש תומורת "ם במר יע'

הלאש קמעה יע' ורואיבו "מ היפב "ם במרה יעו'יג' שר"י, תסריג וז ןנוצב הפיטשו הקירמ

זלק'טי. אתליאש
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