
שת"פ ןוושחרמ סב"ד,כ'

" טאלב עשיבישי "
" תומוקמ יארמו ת"" ולא "ב"ש ימויה - ףדב סעדמאל "

. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה וכ. הדנ
ומ. תורוכב סות' "ם,עו"ע רהמ יעו' , ןשקמה לש "ד סקב ראיבש המ ,יע' יאמל שר"יד"ה

ןדש המ ןהכ,עו"ע קפסל וידחי ואציב םג נ"מ טקנ אלהמל הדנ יעו'ימ וכו', וירחא אבל

המ לדנס דות"ה יעו' "נ, לורע ,ע"ע הלחנו רוכב יבגל לדנס ןיד טימשה "ם במרה המל

"ם. רהמו "א שרהמ ,יע' ימלשוריהמ איבהש

האיבמ הניאד ט: תותירכב רכ"י סד"ל אמינד השקו , רמימל אכיא יאמ ןועמש יברלו

נ"מיש"ל. המכ דוע ,יע"ש תוכלה דודיחו הדנ ?יע'ימ תאלמ ימי ךותב ינש דלו לע ןברק

"נ. לורע ?יע' הליבטב הציצח יוה אל המל השקו וכו', תותירכ יבג

ימורמ "א בשר ,' סותו שר"י ?יע' דוליכ בשחנ םילפנב שארה תאיצי ,יא היבור קיפנד דע

. הדנ ימו "נ לורע , הדש

סות', יעו' , ןיאש "יד"ה שרב חי. ליעל ?יע' קפס וא יאדו יוה דלו,יא אלב אילש ןיאש

ש"אכ אתתעמש בש םש,עו"ע לאלצב תמכח , תלפמה עב"בד"ה סות' יעו' 'יר"ד, סותו

ו'. קפסה תיב ',וכו"פ

םד ןיאד ר"י תעדל זכ. ןמקל "נ לורעו ,' זלשת פ"י ןילוח יכדרמ ,יע' בורב לוטיבה ןינעב

םד,. לטבמ

"ם). במרה תעדל שמ"כ "נ( לורע ?יע' םהיניב תקולחמ שי יאו וכו', רמוא "ג בשר

. הדש ימורמו הירא ןב תוהגה יעו' "ש שרבו שר"י ?יע' רועישה והמו , ונזחאיש ידכ

.' ופקת הכלה רואבו "א בטירו "א בשר ,יע' רפוש רועש יבגלו

ג'א'. הכוס ימלשורי יעו' "נ, לורע ?יע' רבודמ בוזא הזיא לע , חפט בוזא

"נ. לורעו מגה' ףוסבש םינורחאבו ותו, דות"ה ,יע' תונמל ולכיש חפט לש םירבד המכ

תח"ס. יעו' אתגולפבו "ה דותו שר"י ?יע' הריכה לדוג והמו , הריכה ןמו

ע"ב

? אתיירואד קפס לכבכ ארמוחל אלו , אלוקל ןנילזא המל ליו"ע , דלוב אילשה תא ןילות

. הדנ יע'ימ

"א בטיר "א בשר "ן במר םינושאר בר,יע' ירבד רואבב וכו', בכעתמ דלוה ןיא בר רמאהו

רו"ן.

גיק'ד'. "אוי"ד וזחו הדנ יע'ימ קוליחה רואבב , אמייק ןבב ןאכ לפנב ןאכ

"א בשר סות'יר"ד םינושארבו שר"י ?יע' םירבדה רואבב וכו', אילשה תא ןילות ןיא

"ם. במרה תעדב דצק'ד' יעו'ב"י "א, בטירו

"א בשרבו שר"י אכ.?יע' ליעלד ןנברכ רכ"מוא אלזא םאהו , תודלו ב' רמוח

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