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'"ב.(ז"'םרלקמןהמלךבמבר)תם"םש-ריסת"שיעז מלקמןה"וכ.א"מא"רמ,עמא."מים

.ב"מאצא" .ב".םע"הטיסיר,א,מדשםיךאעת

.ליקריב.ה"רשם'"רשעט "רשמכישימעות,."רשישרשה"די-1פ
לערבה"דשם' .הק"סא"מ,ב".הב"פם"ורמב

.שם'"רשפא יכרלע,מערבה"דא,מז'תוספב

.ג"ושר"'םל' מהידא-רשךת"שי.שםמ.]רמפג

'האעה'ד,רחצ" .שםע"בשו
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מנו~תוךמביתוהשוכראתלכלקהמשכיריכולאםבביתורשותלונשארלאאםאבל

:"]מהשוכר7ישכרוכןאםאלאמועילאינולאוואםממנולשכוריכולים
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