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לסלוח, מהניזק התורה דרישת את נביא שני כפימצד
ש חכמי :במשנהשאמרו    Ì È"
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È ".,האנשי שני בי ההשלמה בתיאור נסיי

.ולב השלו וירבה בתיד מריבות שתמנ השלמה
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ו ול בתמ בר ב ר לל נ
רו ל ה התורה ה וובנ תו ת לפרנס בחו
ול וה ת וחבה פרנסה ולל ב לל בבת לב
לה תחסר ול הבל רוב להות ולו  לה

פרנסה.
וה ת מחנת התורה  לו בפסו נ בנוס

ולרחמנות. לב לטוב
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זו מידה הילדי בלב נשריש ובכ
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חותיהמש כל ע ישראל בני את לילדי נתאר לסיכו
ומודי ובמשתה במאכל בבית שמחי ממלאכה שובתי

ונסיו. טובותיו על לה'
עלו לש בירושלי היה ליבר השמחה שיא כי נדיש
'ה לני רבנות והריבו כול התאסו ישראל בית המוני
מכל בישראל ה' שבחר ועל טובותיו על ולהודות לשמוח

לניו. וולח לביתו לבוא יכו העמי
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