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חק. ףד
ירבדל השקהש המ שדוקה תוביתנ יעו' "ירו"ג, שרפ ,יע' תורתומ

שר"י.

"ם במרה לע ןאכמ השקהש המ שר"ש יעו' , אלזא םילקשל ימנ העמ

אריבס םיארומאה לכ ןאכו רכ"מ וקספ אלד ג'ז', םילקש "ד בארהו

. היתווכ היל

"ם במרבו , רוביצ תבדנל ךלוהד "י שרפו , אטוח תחנמ רתומו

אל המל השקו , דיחי לש הבדנ תחנמ איבמד בתכ "קה'ח' מהוספ

"ם. במרה לע "ז ירגה ןרמ ישודיחב ,יע"ש תאטחכ רוביצ תבדנל ךליי

הנש יאמ השקה "ז ירגה ' יחבו "י, שרפ וכו',יע' הפיאה תירישע רתומו

בתכו ? רחא לגרב ברק הז לגרב ברק אל םאד םילגרה יריעשמ

ב"ד בל םילגרה יריעש לבא ןילוחה ןמ אובל הכירצ הכ"ג תחנמד

. םהילע הנתמ

ס"ל אעישוא יבר דבלמ יארומא ראשלד ובתכ , לאומשו דות"ה

םע ושעי המ השקהש תמא תפש יעו' , הבדנל תוכלוה םניא תועמד

צב"ע. ראשנו ב'ה' םילקש הנשמה

אל עודמ השקה המ תלועבו "י שרפ ,יע' בקריי הדות ימחל רתומ

יעו"ש ,? הטיחשה אוה עבוקה עגרה ירהש רחא ןברקל דחייל לכוי

טי' דוד שדקמבו , םרקיעל הדות ימחל רתומ ןיב קלחל הסנמש המ

אלא והיילע אכיל הטיחשה םדוק אלהו ודפי אל המל השקה ב'

,יע"ש. ןרתומל תועמה רקיע ןיב קלחל הצר הזב םגו , םימד תשודק

ע"ב
, םינטק םיינשמ ףידע לודג דחאש אצוי וירבדמ , אהו שר"יד"ה

,יע"ש. ךפיהל הארנ ךומסבד "ש שרה השקהו

שר"י ירבדבו , שדקה ןהבש לודגה וכו', יתשריפש המ או"י יתשריפ

הזבו , לאינד תדמח ,יע' קפסה םושמ אלו יאדו רותב אוהד שרופמ

ולג' שיו םתס שידקמ ומכו ינוניבל םג ןנישייח אל ןאכ המל ןבומ

,יע' דחאל ותנווכש שריפ ןאכ לבא קפסה םושמ אוה םשד ? תומהב

דיתעה "ש הורעו פש"א זט'ח-ט,עו"ע "ק העמ "ם במרה לע "ז בדרב

דצ'וכ'. םישדק

"י שרפו , לודגב היתשודקל היל ליחמו םמויש דע ול ןיתממ

זט' "ק העמ "ם במרבו , לודגה לע השודקה לוחתש וללחי םילעבהש

ךייש אלש המ , דועו "ק ירהמ ,יע"ש ומצעמ לח שדקההש עמשמ ח'

תלוע יע' וברעתנש ןילוחו שדקהב ומכ ןימה ותוא יכרצל ורכמיש

. המלש

"קזט' העמ "ם במרב רא יבו , שדקה ןהבש לודגה שדקה ירוושב רוש

ירוושמ רושבד ז'ז' הליעממ אנש יאמ ושקהו , יאדו רותב אוהד ח'

ןיב קלחל בתכ חבזה תכרבהו םש, סכ"מ ?,יע' ןלוכב ןילעומ שדקה

,יע"ש. םתה רמאד ירווש ,למ אכה רמאד ירווש ב

וז הנקתד בתכ "קו'ד' מהוספ "ם במרבו , תולוע יכרצל ורכמי ןלוכו

ןתי הזבו , םישנא ןברקב אלו הכימס אש"צ םישנ ןברקב קר הליעומ

השע אל וימלשו ותלוע רכומה ' אלהד הז לע קהו , וריבחל וקלח

ות'גי'ב'. לאקזחי ןוזח יעו' , לזאה ןבאו הנשמה תבכרמ '?יע"ש םולכ

שדקמ ,עו"ע המלש תלועו שר"ש ,יע' םעטה שר"י ,יע' ןילוח ןהימדו

חי'ד'. םישדק דוד

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


