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דפ. ףד
תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ץוחל זתינש אלו אציו ילכב לבקתנד ךפשנשו מ:ד"ה סות'נהד ,יע' םיעלקל ץוח המד אציו

. ןתיא הפצמ יעו"ש , המהבה ראוצמ

,עו"ע שדקתיש ךירצ וא הרזעב היה המב יגס יא וקלחנו ' סותו שר"י יע' שדוקב ולוספש לכ

אמ. הדנב םש םינושאר עו"עב שדוקה תרהט יעו' םש, ' סותה תהגהבו חס: ליעל ותס'

תהוס'. םשב שמ"כ

,יע' הדוהי ריב תעדל םג תרדתסמ לוספ םד שדקמ חבזמש ליעל לאילמג ןבר תטיש םאה

ג'. "אטי וזחו "קדי'ב', מהוספ יולה םייח ונ יבר יח'

תרהט יע' , הרזעב ועברנ וליפא ולספנ שר"י תעדל ףאו , שדוקב ןלוספ ויה אלש ולאו

םש. "ז ירגה ' יחבו חס:, ליעל ' סותב שדוקה

ר"ע, ירבד ךשמה אוהש "ם במרל תוינשמה שוריפ ,יע' ודרי חבזמה שארל םייח ול עש ןלוכו

ורתי אתליכמ יעו' , ןנברדמ אוהש חנ. ליעל סות' ,יע' חבזמה שארב טוחשל רוסיאה םצעבו

הז. לע םיקוספ יתיימו חבזמה שארב טוחשל רתומ יא םיאנ וקלחנש אי' קרפ

יעו' , תרש ילכב ןתינש םדוק ךפשנ םא םג ןועמש יבר רישכמ יא וקפתסה , ןינתינה דות"ה

דשה. ימורמו "א קער שדוקה תרהט

מ. הדנ ' סותו די. ליעל סות' ,ע"ע חבזמכ תשדקמ הפצרד ר"י תטישד ושקה תאז דות"ה

םש רנל ךורעבו

ע"ב

םש. אר"ש ' סותבו אמ. הדנ יעו' , הרוא ןרק ע"ע איצומו דות"ה

'ד"ה סותו שר"י, ,יע' אציש םד רישכהל ןאכמ ניפן לי אלד אהו , המבב כרש אצויהש , אצוי

תכרבו םישד ק ןאצ עו"ש ירהש ו:ד"ה תוחנמב ' סותו מ: סות'נהד יעו' "ה, גהב איצומו

"ק מטישב ןאכ יעו' הד, נבו ןאכ נה"ל סות' יע' , ואציש ןירומיאמ ןניפלי אלד אהו , חבזה

המ. בב רשכש ומכ הלילב טחשנ רישכמ אל המל הדנב "ןרו"ן במר יעו' , שדוקה תרהטבו

" ימויה קוזיחה "
תיבב הליפתה תובישחל זמר "ח לצה בתוכ ןאכמו , ושדקמ חבזמה שדוקב ולוספ היה ש לכ
. ושדקמ חבזמה , שדוקב ולוספ היהש ןויכ הנו, וכב ךכ לכ התיה אל וליפא זאד תסנכה

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