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ה"די"בראה)ן'יקישרה"רשםי"ורשאקנךמשנהמח גםוראה.א"מ,מקהסייעמור,(ולצירךנו.רבש"ימ

,."ם(קושר)טל'מיראה.ח"'םשו'סיל'לע לבושמט
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תקכזשיזשבתהלכות
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שלזג,וכןהצוארביתאתהכובכתפראםאבלבקשירהאמוריםדבריםבמהז
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מבמלושאינומדברבוןוכיוצאבאבנםאובמשיחה"הבוריפיעלדליקושריןח
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שמימבמלוואינו]חשובןשהוא"'גרדישלבחבלואפילותמידןשםוקשורתלוי
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סוףי"בהיבא.א"ב' הם
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.ן.קישרה"רי"בהיבא.ם"הרמבבדעתשםמ"מ.צא ,ג"מךא"מ
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,ו"מע"הטלסיר.ב,א'קבמשנהעקב.בןאליעזר' ,ן'קישרה"דשם."רשגן
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:מעיפיםא"לובובשבתהמבשלדיןשיח
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שיחסימן .א"מע"ישוטור.וצוינא,שןחוליןבריתאא
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.שםע" .שםרכביםד רשה
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