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דמ ףד
תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

נ"מ?,יע' שי תיב ןיאש עא"פ ןיבירקמ לשמ"ד השקה ש ןתיא הפצמ ,יע' אחישמל אתכלה

"ז. ירגה ישודיח וצור,עו"ע ית

"א בטירו םינשי סות' אל,ע"ע יתמו יכה ןנירמא יתמ גי. אמוי סות' ,יע' אחישמל אתכלה

. םיחבזל הנושאר המדקהב תוכלה יטוקיל יעו' םש,

םנ יא םגד ל' תוא ןיכי לארשי תראפת יעו' , לוגיפ םושמ ןהילע ןיבייח ןיא וכע"ם ישדק

ייע"ש , רתונ ןינעלו , ןילספנד יסו"ל גילפד מקד'ה' ךוניח תחנמו המלש תלוע יעו' , ןילספנ

. הנשמה לע םיחבז םד יעו' גמק'אי', הוצמב

חבזבו רה"ם, םשב "ק מטיש יעו' הזל, רוקמ ונאצמ אלש ויות"ט יעו' , רוטפ ץוחב ןטחושהו

"קטי'זט'. העמ "ר ודהמ ירזע יבא יעו' , הדות

ןברק שידקהש וגי יבגל ' סותמ חיכוהש המ המ'א' ח"ב רזע יחא יע' , ןטחושהו דות"ה

. םהרבא תחנמ יעו' וניד, המ לארשי וב רפכתיש

םשב וצריתש המ "ז ירגה יחב יעו' , המלש קשח ,יע' םצוריתו ' סותה תיישוק רקיעב ואב"ד

ה טקנ אל המל הליחתב ושקהש המבו ב', תוא תותירכ לע תופסוה וזח"א רגה"ח,ע"ע

ןרק םש),יע' "ירו"ג שרב ב: הרומת ב הסריגה (יע' םיכסנו הרומ ת םישוע םניאש הנשמה

. ויבא םשמ איבהש המ "ד ירגה ירועי ש ,בו הרוא

,ע" וירבד לע הרוא ןרקו סכ"מ יעו' רכ"ש, קספד דכ' "קחי' מהוספ לה' "םיע' במרה קספב

. הנשמה לע ןאכ םוחנ ןוזחו "ט ויותב ע

ע"ב

הרוא ןרק יע' הז ןיד "ם במרה איבה אלש םעטהו , הצרוה אל דיזמב ןיב גגושב ןיב "ם וכעבו

"ז.' ירגה ' יחבו

. בקעי ת וליהקו "ז ירגה ,יח' שדוקה תרהט יעו' "א, קער ,יע' לבא דות"ה

עו"ע םש, "מ סכו "ד באר יע' ת"ק, יבגל ן ועמש יברכ קספ דכ' חי' "ק מהוספ "ם במרה

. הנשמה תבכרמ

תלועה ץרית "ק?, מטיש יע' ןנישקמ ארמחל הרואכל אה השק ,ו לוגיפמ ןוע ןוע ףלילו

ארמוחל ל"א הזב , תרכ שנוע ליבג הלאשה לכו שי הרקמ לכב רוסיא אכהד המלש

. ןנישקמ


