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ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

ח. ףד
תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

הז רודמ קר ונאבה אל ' סותה ירבדב םיאצמנ ףדה יניינע לככ בורש ןויכ

ליפכמ וליאכ אות טחש ןתנ קח יעו' , םתיישוק לע המתש המ םישדק ןאצ ,יע' הקירזו דות"ה

. שדוקה תרהט יעו' , הלימה

.' סותה ירבד לע הרוא ןרקבו , וירבדב םישדק ןאצ יעו' שר"י, יג' לע ושקה , השעו דות"ה

תחנמש אתיירבמ הז לע מגה' שה קמש די. הרומת יעו' וכו', הלילב םהיכסנו םתחנמ

חבזה םע םיאבה םיכסנ ןיב ביר"ל םש ק לחמו , םויב ברקהל םכרדש םירבד םה םיכסנ

ח'. תוא "ק מטיש ןאכ יעו' , םמצע ינפב םיאבל

.( ינשה ) םתחנמ דמ:ד"ה תוחנמ סות' יעו' , םיכסנ דפ.ד"ה ןלהל שר"י ,ע"ע םתחנמ דות"ה

ע"ב

"א, פשו הרוא ןרק םינורחאבו דכ' תוא "ק מטיש ר"ת,יע' ץורית לע ושקהש המב ךנה, דות"ה

"מוט'ג'. הוספ ואו"ש

הפוחב ןוידפכ , ןודינה לצא ךייש אלש רבדב םג אכריפ ךיישש וחיכוהש המב םש, דוע

לבא , בויחו חוכ םהב ןיא ךייש היה םא םג םשד השקהש המ'א' הק"י ,יע' השאב הלימו

. וצורית ,יע' םילעב יוניש היה ךייש היה םא רוביצ תונברקב

ךירצ ונמזב אלש יא וקלחנ םיחספבו , רשכ ומשל אלש לוספ ומשל הנשה תומי ראשבו

טוחשי וליפא רשכ יא הריקע מל"דא"צ דס.יא םיחספ ' סותו שר"י וקלחנו אל, יא הריקע

דוסיכו , םימלש דצ ימנ אכיא חספ לכבד םירבדה דוסיו אר"לח"ביס'ו', יעו'יח' , חספ םשל

דבו ח' ןמיס ר"א תנשמו םהרב א תחנמ "זיע' ירגה םשב דל'א'ו הרומת "א וזחב אתיא הז

. חתפמה רפסבו םש חל"מ "מ סכו "קד'וט' מהוס יע'פ הזב "ם ברה תעדבו חמ', ח"א שדוק

א'א'. ןורחא סרטנוק דוד שדקמ ,יע' הריקעל בשחיי םאה ןילוח םשל חספה תטיחש ןידב

" ימויה קוזיחה "
םדו רשב לצא הנהו , ןורודל המוד הלועו טילקרפל המוד תאטחד הלועל םדוק תאטח
חקי אלש "ה בקה לצא לבא , ןורוד םדוק רגשמ טפשמב תוכז ל ידכד ךפהה אוה רדסה
ול שי תונברקה םוקמב אוהש המודכו הליפתב םגש ןאכמו , רומאכ אוה רדסה דחוש
דגנכ םהש םויה תוליפת ךלמה ינפל ללפתהל אובל זאו לינפ הבושת רוהרה םידקהל

. תולוע םהש םידימת
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