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. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה הס. הדנ
ןאכ שר"י המל הדש ימורמ יעו' טע., ןישודיקב שר"י םשב שמ"כ יכו,יע' דות"ה

ןכ?. בתכ אל

הל ירק יאמאו הנושאר הליעב הניא אה השקו אל, ותו הוצמ תליעב אלא

. הילגנא ימכח ' סותו "ל דרה תוהגה ?יע' הוצמ תליעב

שיש המ הדנ בר,יע'ימ ירבד לע יברד השעממ ארמגה המדמש ןוימדה ןינעב

. םהיניב קלחל

וליפא סש"ל המ יפל קר לאומש וילע דיפקה המל ושקהש המ , רבס דות"ה

"נ. לורע יעו' הדנ יחתפו "ץ בעי תוהגה "ש ארה יפסות ?ע"ע התאר

?יע' רוסיה ןמ לוצינש הז אוה ןימינמ אה השקו וכו', ברד הילע לאומש ירק

"ארו"א. בשר

, הדנ ימו "ל, רהמ בקעי ןיע "א שרהמ ?יע' ורואיב וכו', םדא לש וינש וקתנש ןויכ

"ץ. בעיו

השקמ אל תסווה תנועב השירפ יבג גס: ליעלש המו וכו', יאה ילוכ ןניעב ימו

. הדש ימורמ יכה?יע'

ע"ב

שר"י ?יע' דחא ןפואב וא םינפוא ינשב ירייא םאה , ילפאו יפרח והייניב אכיא

"ם. רהמו "א שרהמ סות'

"ד בארו "ם במר ?יע' םניד תא ורמא ןפוא הזיאבו וכו', והייורת ירמא לאומשו בר

"נ העב לע תוגשה רואמה לעבו "ש, ארו "א בשר "ן במר מ"מ, םשו "בה'טי' וסיא

לע הצ',רו"ן בצ' תושדחה "ת ושו "בב"זש"ב הרות "א בשר ג'ה', השירפה רעש

ט'בו"י. ףד הדנ לה' ירה"ף

םינואגה ?יע'וש"ת תולותבה לכב ורימחהש םעטהו , שרופו הוצמ תליעב לעוב

לע םש ישנא ' סותו אר"ש ' אסק "אח"ז בשרה וש"ת זמ', לוכשאה רפס ' חסק

. תוינשמה

"מ העב קס"ד, ג' השירפה רעש "נ העב "ד באר יח?יע' רבאב שורפל לוכי םאהו

אמש ןנישייח שורפל ךירצ םד אצמ אל וליפאו "ש, ארו "ב הותב "א בשר םש

ש"ז,ע"ש והפיח

שר"י ?יע' הקידבה יהמו , ןמצע תא קודבל תוכירצ ןלוכ וכו', תועפוש ויהש ןלוכו

"נ. לורע יעו' "ש, ארה ' סותו סות'

וכו',יע' תולילהמ דחאמ תעפושב םג תאז הקידבד ובתכש המב , ןלוכו דות"ה

. הדנ יחתפו הדנ "נימ לורע שר"ש "ל דרה תוהגה

ירבדב "ש שרו "א שרהמ נה"ל, סות' ?יע' םימכח יפל אמטמ םימדה יוניש םאה

שר"י.

תיברעו תירחש המצע תקדוב הלותב לכש הממ רתוי וז הקידבב שודיח המ

. הדנ ימו "נ לורע , םינושארו אר"ש יפסות סות'נה"ל, וכו'?יע'

זט: ליעל סות' יעו' וס"פאי', תומחלמ תובותכ "ן במר ?יע' ותביס "ת, חמור ןידב

אבישחש שימשת רחא ןמזה רועישבו "ח, צרהמ תוהגה "בז'ב',יע' הדב "ה ארו

ה' תוגגש "ם במר הזב,יע' םינושארה תטיש איבהש זפק' ?יע'ב"י ותמחמ האור

רה" םשב ואיבהש המ םש,ע"ע "ד ווחו זפק'א' יעו'ב"ח,עו"עוש"ע םש, "מ חלו ו'

קס"ה זפק' בקעי תועושי יעו' ח

"ד באר ?יע' םימעפ ג' ןינמל הלוע וז םעפ םאהו וכו', הנושאר םעפ תשמשמ

קס" ופק' דס"ט קס"ה,יע' םש "מ העב תוגשה יעו' קס"ט, ג' הריפסה רעש "נ העב

זפק' בקעי תועושי ?יע' שימשת ינפל הקידב הכירצ םאהו זפק'ב', "ש הותו ד,

קס"ב.
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