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רקחש רגבי"ז יעו' , םימי הרשע דע ןכימ ןיכסנו םויה םיחבז איבמ םדא אלהו ול, ורמא

בשחנ אל םדהש קר םה, חבזה ללכבש ,וא חבזה ללכב םניא םיכסנ םימכח תעדל םאה

"ד. מרגה ירועיש ןבר,ע"ע הק תבשחמב םילספנ םא לוגיפ ןידל ן,נו"מ הלש ריתמה

תטיש וליאו , ןנברדמ אוה שר"י תעדלו וכו', ןינהנ אל םדה וכו',נזקר ערוצמ לש ןמש גול

. םהירבד רואבב יחו'הירג"ז הרוא ןרק יעו' , הרותה ןמ אוהש ב'י' הליעמ "ם במרה

ע"ב

. חבזמה שארו שדוקה תרהט יעו' גע.ד"הןמ, תוחנמ סות' דס"א,ע"ע דות"ה

לע ןאכמ השקהש המ גע. תוחנמ "ז ירגה יעו'יח' וכו', םהב רפכ רשא םתוא ולכאו דס"א

דלק'ז',עו"ע ךוניח תחנמ ,ע"ע םישדק תליכאד השע תווצמ ןאכמ ונמש תווצמה ינומ

גכק. - בכק הש רהס"גע לע "פ ירגה ירואיב

, ותטיחש איה וז ותקילמ יא הקילמ ןידב ורקחש המ י'-אי' ןילוח הק"י איה,יע' הליבנ דס"א

ןאכ. מ חיכוהל שיש המ יעו"ש , וריתהל תדח הזג"כימו הזש וא

. םישדק ןאצו תוריאמ ם ינפ יעו' , יגילפ גע.ד"ההז, תוחנמ ' סותבו שר"י, רגה,יע' לזג הז

ראשש הברתנ קוספהמש ךפיהל גע.יפ' תוחנמבו שר"י, ,יע' השאה תא וב שדקל וליפא

םינשוש יעו' הר, וא ןרקבו , וליפאו דות"ה שה"ס,ויע' תרוסמ ייע"ש , םינהכ ןוממ םישדק

ב"קט'בי'. תוינשמה לע דודל

"קזי'ג-ו מהוספ "ם במר יעו' , לגיפ אל םינפב השענה רבדב , לגיפ ץוחב השענה רבדב לגיפ

.' סותה תע דב ראיבש המ ייע"ש די., תוחנמבו ןאכ "ז ירגה ישודיח יעו' הז, ןיד ראיבש ךיא

ירועיש יעו' , הרוא ןרק יעו' הב, קפתסנש המ תמא תפש ,ויע' לגיפ אל םינפב השענה רבד

גי:, תוחנמ יע' לגיפש םינפה םחל יכיזבמ תושקהל ואיבהש המ חע' יולה רמשמו "ד מרגה

. םצורית יעו'

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