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שבתפ.

יעו' "ם, במרב רה"חכו"כ ?יע'יפ' ילכב וא ומצע ינפב וידהשכו וכו', וידב תויתוא יתש

. ארמגב קפסה תא הז יפל שריפש המ פש"א

החיתפב "ג מרפ יכה?יע' ןניעב תוכאלמ לכב םאהו וכו', אתיירתבל הקפאד אנדיעב

. תבש תוכלהל תללוכ

היהי המ ליו"ע וכו', חינהו תרגורג יצח איצוה וכו', הבתכו תחא תוא איצוה אבר יעב

קר היינש תוא בותכי בתוכב ומכו טעמ טעמ חיני לבא םלש רועיש איצוה םא ןידה

? בייח "ג הכש הזב ונקפתסה אלש הזמ חיכוהל ןתינ םאהו וניד היהי המ שבייתיש רחא

יוה םאה האצוה תכאלמב החנה ןידב רקחש המ ח' ףנע ד' ןמיס ח"ב םימיקיפא יע'

. אכהל ךייש ילואו , יאנת קר וא הכאלמהמ קלח

הטולק ' ןידב הריקחה ןינעל םהירבדמ חיכוהש המ מר' וא"ח רזנ ינבא ,יע' אהו דות"ה

ימד',יע"ש. החנוהש ימכ

, תומוקמ ב-ב' בתוכל תומוקמ ל-ב' איצומ ןיב קוליח המ ומנד וכו', דחא םלעהב דות"ה

תחנמל תבשה ךסומ יעו' סות'ב"בהנ: זנ. תוחנמ סות' ?יע' תומוקמ ב-ב' לשבמ יבגלו

. ךוניח

טצ:ד" ןמקל שר"י יעו' םש, "א פשו ז. ליעל שר"י יעו' "א, קער תיישוק ,יע' אוהו שר"יד"ה

. ףקומ ה

. לבא סות'ב"בונ.ד"ה יעו' פש"א "ם רהמ ,יע' לבא דות"ה

. םירבדה ינש ןיב ןוימדה רואבב יעו'נפ"י , שיפנ ןנברד ארועישד ייק"ל אה

. הנשמב סורגל ךיא יעו'ר"חונה"מ "י שרפ ,יע' טופטפ דוסל ידכ



שבתפ:

.' סותה םשב "א בטיר יעו' ןכ, ושע המל "י שרפ ,יע' דיסב תולפוט

"ה. מאר תוהגהו "ם במרל היפ"מ ?יע' ספליא טקנש המו , ספליאב הנותנו הפורט

וב?יע' ורועיש יאמא ןכ תושעל רוסאש ןויכד השקה תמא תפשבו וכו', איה הדוהי יבר

ירהו , ןברוחה רחאל קר נה"מ לכ אד"כ ךפיהל "ש ארותה השקה , אבר ץוריתבו ית',

םש. רגה"א רואבו ' סקת וא"ח רוט יעו'ב"בס: וכו'?יע"ש תאטח יבגל אוה רקיעה

. שממ סומלוקב ןידה המ פש"א יעו' , ןותחת וא ןוילעה רשק והל איעביא

' 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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