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חי. ףד
אלו םדה תא חינהל בשחמב קר ורזג המל ושקה , הריזג דות"ה

תמא תפש יע' , םצורית רואבבו , םדה תא תותשל בשחמב

"ז. ירגה ישודיחבו

, םירומיאב בשחמב ןכ ורזג אל המל ושקהש המ סות' ךשמהבו

הלשמש ןפואב לספהיל אלב ותבשחמ םיקתתש ןכתיד וצריתו

"ק, מטישב ,יע' אישוקה לע םיצורית דועו , המלש תלוע ,יע' רואה

"ד. מרגה ' יחבו

. רתויב ןושלה והמ עדיוהי ,יע'ןב רתויב םכילע ןיביבח דש"ת

הארנד ןאכ שר"י יעו' רז, וקציש ונייהד ראובמ ' מגבו וכו', קצי אל

ךיא שדוקה שדוקה תרהט יעו' , הרוא ןרק ,יע' הקיצי התיה אל ללכש

שר"י. ירבד בשייו סרגש

ויות"ט יע' , ץמוקה רועיש ידכ קר תתפד "י שרפ הזבו , תתפ אל

"ז. ירגה ' יחבו שר"ש יעו' , תאז ול ןינמ המתש

,יע' תבכעמ יא רמועה תחנמב הפונת ןינעבו שר"י ,יע' ףינה אלו

. תמא תפש

לע ןאכמ המתש זטק'י' ךוניח תחנמ יעו' , בכעמ וניאד , ןחשמ אלו

תחנמ ללבש וא , תולח רונת הפאמ תחנמ חשמש ימש "ם ארה

? לספ ןיקיקר

ןויכ אלא , חשמ אלש ללגב וניא לספנש המד ךוניח תחנמה ראבו

ןיקיקר םוקמב צולח איבמכ יוה הנשישכ םהיניב לדבהה לכ הזד

דוע. יע"ש הזב אצוי וניאד ךפיהלו

תרהט יעו' , תבכעמ הקיציהש םידומיל ב' איבה אבוכיע שר"יד"ה

. םהינש יעב המל שדוקה

ע"ב
"א בשרל םיסחוימה יחב' יעו' וכו', אריז יבר רמאו וכו', םישיש ןנתהו

דמל יאדו אוהש רמאנ אל המלו , אריז יבר ירבדמ אישוקה רואב

. רשכ ללכ ללב אלש הנשמה ירבדב

עו"ע ית' יע' , הליחתכל הז ןידד אמינ אל המל ושקה דות"היכ,

רה"פ. םשב "ק מטיש

ןיא ת"ח וניאש ןהכ לכש םש ורמאד לק: ןילוחמ ושקה הדומ דות"ה

שישכ ןיב קלחל ןתנ קחו םישדק ןאצ יעו' , הנוהכ תונתמ ול םינתונ

. ןיאשכל רחא ןהכ

ללבש ,וא לוספ ימנ היהי ללכ ללב אלב רל"ש םאה ונד דות"הרו"ש

ןרקו םישדק ןאצ ,עו"ע םהיניב נה"מ וט'א' דוד שדקמ יעו' , ערג רז

. הרוא

קצויה רוזש קספ איב"מט'ה' "ם במרבו רכ"ש, אלד אתרוחמ אלא

יע'ונ"כ? לספ וכו' תתופ ללוב

אלא רכ"ש אלד אתרווחמ סרג אלד גכ' "קבי' העמ לזאה ןבא יע'

ןאכ םינהכ תחנמב ןאכש ץוריתל רזוחו , ארקיעמדכ אתרווחמ

דוע. ,יע"ש לארשי תחנמב

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