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אשקיה ישרדד אכ: הרומתב יאזע ןבו ר"ע םה דרןנב אה דות"ה ,יע' ןנבר אה לאעמשי יבר אה

רשעמד לאעמשי יברכ קספ ב'א' ינש רשעמ "ם במרה הנהו , תורחא תושרדל רו כבל רשעמד

םש הנשמ םחל יע' רכ"ע, קספ א'ה' תורוכב ' להב ךדיאמו , תיבה ינפב אלא לכאנ וניא

אתפסותה לע דוד ידסח יעו' ית', לע השקהש המ ןהכ הארמ יעו' הכ', "קג' מהוספו , תורוכבב

ג'ג'. ןירדהנס

ייע"ש י'זי', רבדמב "ן במרה שריפ ןכו , קוריפה רדסב שר"י ,יע' ןכשמה תא םייול וקרפיש רחאלו

. יקסביינק רגה"ח שוריפ "ש ייעו , ןכשמה תכאלמד אתיירבמ השקהש המ

המ., ריזנב ,כו"כ תונברק ראשל םימלש ןיב תותלד תחיתפ ןידב קליחש המ , ינשו דוס"ה שר"י

הצ. תוחנמ יעו' , הלוע אוהש דימת ןברק יבגל ןכ שרופמש ל: דימתמ ךכ לע והמתש סות' יע'

ךשמבו ג'ב', ארקיו רבד קמעה ד'י',עו"ע םישדקל החיתפ "י אפת ,יע' אמלעב הוצמל הז םשש

ךייש ךיא זט. תועובש "א בשר ',עו"ע סותה לע ןתיא הפצמ יעו' , וצריתש המ טכ'אי' המכח

הנ:. ליעל הז לכב שמ"כ יעו' תיב, ןיאשכ בירקהל

ע"ב

םשוריפל אוהו , םמוקמב ןיידע םיעלקו חבזמ לבא םישרקה תא וקרפד ושריפ , רחאלו דות"ה

תרהטו םישדק ןאצ , תוריאמ םינפ "פ,עו"ע רהומ סות' םשב "ק מטיש יעו' , םישדק עב"אד"ה

. שדוקה

ייע"ש. םינפוא יתו'ב-ב' , השקהש המ םיחבז םד הצ.,יע' תוחנממ ושקהש המב ואב"ד,

, תועסמה תעשב ףא דימת םייק חבזמה לש וגגד שר"י ,יע' הקלתסנ אל םימשה ןמ הדריש שא

גג,יע' ול היה אלד בתכ ל'ג' תומש שמוחה שוריפב םנמא , םעפ לכב שדחמ רפע והואלמ קרו

זכ'ב'. תומש רבד קמעה

. תמא תפשו ןתנ קח יעו' , רחא חבזמ היהד ןתנ יברכ אנוה ברד שר"י ןתנ,יע' יברכ רמאד אוה

רתוי תושעל ןיאש ה' חרק אמוחנתהמ השקו , תוחבזמ ב' היהד עמשמו , אכה ןינמיזו אכה ןינמיז

רשא םוקמב ןידמ היה הזד "ז ירגה םשב ראיבש ח"באי'ב' שדוקה תרות יעו' , דחא חבזממ

. ןועבגו הלישב אלו ,( ןכשמבו ) םימלוע תיבב קר חבזמה יבגל היה הזו וכו' רחבי

" ארגה יבתכ יעו' הזב תואסריג המכ ואיבהו ופ, היסו םידדצ ולאב שר"י לע וקלחנ , עברא דות"ה

. םורדב ולוכ וא ןופצב ולוכ חבזמ יא ליעל תקולחמב תואסריגה הלתד "ז ירגה םשב י

התיה שאהד פש"א ןידכ,יע' אלש ושע ןושאר תיבב יכו השקו , הליכאכ הייתש רובס ףוסבלו

, הנשמ ףסכבו םש "ד בארב "קב'ה' העמ "ם במר יעו' , חבזמה ע"ג הליכאכ יוהו תכחלמ

גס. ןמקל חבזה תכרבבו

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


