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בע. ףד
ןמ איבי המקה ןמ אצמ אלד ןנירמא ליעל אה השקו , רשכ םויב רצקנ םאש ןינמ

? רמועל םדוק רצקנש המ וליפא ונייה םירמועה

ןבאבו , תומימת יוהלד ןניעבד לוספ וירחאלש םויב רצקנד סד"ד הרוא ןרקה ץריתו

יתו' , רמועה םדוקש הירצקב תומימת םייקל ךייש אלד וירבד החד ומת"סז'ו-ז לזאה

רצקבד שדחתנ הפו , בכעמ אל הריצק ןידד שדחתה םירמועה ןמ איבהל לוכיב "נ האד

"ז. ירגה יעו'יח' , הריצק ןיד םייקמ םויב

יח' ,יע' םנתי אל הליחתכלש וירבדמ עמשמש שר"י יעו' , םירביאו םיבלח ריטקהלו

יעו' , רקובה דע הלילה לכ קוספהמ דמלנד אכ. הליגמ יע' הז ןידל רוקמהו "ז, ירגה

גכ'חי'. תומש אר"ם יעו' , קוספה שרדש ךיא וצא' םינהכ תרות

השקהש המ בש'ט' ךוניח תחנמ יעו' "י, שרפ ,יע' תרחא אבה ול רמוא תרחא שי םא

? הריזג םושמ אלו רוביצב היוחד האמוט םושמ םעטה םש ראובמש ו: אמוימ

. שדוקה תרהט יעו' ןאכ, שר"י ירבדב ראיבש המ ירא תרובגב יע"ש

"ז. ירגה יחב' יעו' , וירבד ראיבש ךיא םשרג וניברב יעו' , ןועמש יברב ר"א ירבד

רישכהש םש "א מרה ירבד לע ןאכמ השקהש המ 'ב' בסר וכו',ויע'ש"ךוי"ד ס"ד יאו

בנ'. ןמיס הירא תגאש יעו' ,? תבש החוד היה אל אש"כ , הנמז םדוק הלימ דבעידב

תיציצ ול ןיא ןיידע םאש ןידב ןאכל ןייצש המ הכ'ב' גמ"א ,יע' התעשב הוצמ הביבח

ןאכ. "ז ירגה ' יחבו דל', ח"א בקעי תובש יעו' , הליחת ןיליפת שבלי

ע"ב
אל תבשה תא החודש רבוסה לאעמשי יברש הארנ איגוסה תנקסמל הנהו , יברכ אלד

? םהינשכ קספ ומת"סז'ו-ז "ם במרה לע השקו , רשכ םויב רצקנש ס"ל

המלש תלוע יעו' , םהינש רובסל הריתס ןיאד ימלשוריכ סד"ל וסק' יבצ םכחה יתו'

בש'י'. ךוניח תחנמ יעו' , חבזה תכרבו

"ז. ירגה יעו'יח' , הרוא ןרק ,יע' הסיע הדועב תצמקנ התיהד שר"י ,יע' תלסה תחנמ

למ"מ יעו' , ינשה ושוריפב טנ. ליעל "י שרב אוה ןכו תכ"י, שר"י יעו' וכו', רמ"ש יקופאל

םש. יפכ'ה-ב' עירכהש המ "קגי'י' העמ
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