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חכ. ףד
וילע, גישהש המ םש "ד בארבו ד'ה' המודא הרפ "ם במר יעו' , ברעמו חרזמ יאקד אה

ןאכ. "ז ירגה יחו' "א, וזחו הרוא ןרק ,יע' ארמגב אכה םישרופמ "ם במרה ירבד אה השקו

. תקח רפ' "ת העו ןאכ "ז ירגה יח' הזב ,יע' ברעמל וינפ ויהיש יעבד בתכ אה "יד"ה שרבו

ל-ג' סנכהלו להקב אובל רשכ תונברקה רחאל קרש ע משמש שר"י ,יע' תוצרל ןאכ

ףאו םילשוריל סנכהל לוכי םירופצ חוליש תעשמד די'מ"ב םיעגנב הממ ,צו"ע תונחמ

הנווכבש אלש גול יאו "י, שרב ןאכ קדקדל דוע שיש המו , הרפכ רסוחמ ןיידע אוהש

אס:. אמוי לע סרטנוק יולה יר"ז ןרמ ,יע'יח' אפוג ערוצמה תא וא וירייש תא קר רישכמ

, ןיבכעמ ירמגל דבאנב קרש חיכוהש ב'ד' דוד שדקמ אז"ז,יע' ןיבכעמ היתו נר העבש

. תוכלה יטוקיל יעו' , בכעמ וניא הרונמה לע וניאש וליפא םלועב ונשישכ לבא

הזל, רוקמה המ תמא תפש וכו',יע' ןיליפתבש תוישרפ וכו',ד' הזוזמבש תוישרפ יתש

"ם. במרל היפ"מ יעו'

כ'. תוא ה' ףנע ח"גיס'א' םהרבא רבד יעו' , השקמ ןושלה רואב "י שרפ הש,יע' מק

. שדוקה תרהט 'יע' סותה ףוסב צה"ע רואבב , אינתד דות"ה

תיב "ם במרבו "י, שרפ וכ',יע' בהז האב אל , םיחרפו םירותפכ םיעיבג האב בהז האב

ראשמ האבשכש רבדה םעטבו , ךלמל הנשמב יע"ש רוסיא הזש טקנ ג'ד' הריחבה

. המורת תשרפ המכח ךשמ וכג"פ,יע' השעי אל תוכתמ

, השקממ תואטורג לוספ דמלנ ךיא א"כ השקו , השקמ האב הניא בהז האב הניא

לע הדימעה היב"בג'ה' "ם במרה לבא , אחינ בהז לש תואטורג לע אמינ יא אמלשבו

? תוכתמ ראשד תואטורג

םג הרישכ היהת דבעידב תמאבד םש ךלמל הנשמ יעו' םש, "ם במרה לע ושקה ןכ

יתו' , הילע השקהש ךליאו זי' תוא ה' ףנע ח"גא' םהרבא רבד יעו' , תואטורג האשע םא

ןידהו סנרוק השעמ היהתש דחאו תחא הכיתח דחא , םיניד יתש ורמאנ תואטורגבד

. שדוקה תרהטו הרוא ןרק , תוכלה יטוקיל ,עו"ע בהז יבגל קר רמאנ אוה ינשה

"אע"זזמ. בטירהו "ן במרבו חס., םיחבזבו עב"ז, םש סות' ,ע"ע תורצוצח דות"ה

ע"ב
שמוחב "ן במרו שר"י יעו' , תורודל אלו ךלד ימנ יכה ץע, ןורא ךל תישעו התעמ אלא

הז, יפל השקהש המ "ז ירגה יעו'יח' אל, וא השמ השעש ןורא היה הז י'ב',יא םירבד

גל', השע ףוס תווצמה רפסב "ן במר יע' , תורודל הוצמ איה ןוראה תיישע םאהו

םש. רתסא תליגמבו

קר לוספ יברל יא םתקולחמ רואבב אפפ ברו ףסוי בר וקלחנו , רישכמ "י בירו לסופ יבר

"ק. ירהמבו "מ סכב היב"בא'חי' "ם?יע' במרה קספ ימ ומכו , תוכתמ ראשב םג וא ץעב

םירפא תיב יעו' טל', הוצמ ךוניח תחנמ יעו' גמ., עב"ז איגוסה רקיע , לכיה תינבת תיב

ינש. וא ןושאר תיב תינבתכ רוזיאה יא ןדש וא"חי'

םש המלש קשחבו גמ., עב"ז םהירבד דכ.,ע"ע רב"ה ובתכ הז ןיעכו סות' ,יע' הרדסכא

וא תיבה רה תינבתכ ורסא אל המל ןדש היב"בא'ג' דוד שדקמ ,יע' הרזע דגנכ רצח

. םתומכ תושעל רוסיא שי םילכ הזיאב דנר'גי' ךוניח תחנמ יעו' , הכשל תינבתכ

"ה דותב ןמקל יעו' , רבוע השע הבוג לכבש הע' שרוש "ק ירהמ יעו' , הרונמ דגנכ הרונמ

אל'. םש םינקז תעד יעו' הל', הכ' תומש הע"ת "ם יבלמבו םש םישדק ןאצבו , ההבוג

ע' תוא עב"זפ"גיס'ה' "ש ארה לע אתפירח אלופלפ יעו' וכו', השש לשו השמח לש

. בשייש המ ?,יע"ש השימח כ"ש רוסא השש םא , השמח טקנימל ול המלש

יושע היה ךיא היב"בג'ב' "ם במרבו טל', הכ' תומש הע"ת שר"י יעו' וכו', םילגרה

עודיו ד'ז', תודמ םינהכ תרזעבו , בשוח השעמ ,יע' הרונמה תרוצב דועו , םיילגרה

יבר ונב ותתימא לע דיעהו , םירשי ויה םינקהש תוינשמה שוריפב "ם במרה לש רויצה

הז. לכב דיתעה ןחלושה ךורע יעו' הכ'גל', המורת רפ' הע"ת ושוריפב םהרבא

'ס"ח. אמק "אוי"ד קערו ,יע'ש"ך הרונמה תא ןיבכעמ יאו הז תא הז ןיבכעמ וכג"פ

" ימויה קוזיחה "
איבהו ,יע"ש הרות ישמוח תשמח לכ םיזמורמ הרונמבד איבה ' בעק אקרפד ארגאב

סנ השענ לארשימ הרות לטבל וצרש םינוויה דגנכ םשפנ ורסמש םיאונמשחל ןכלד

שאב קולדל ןכו תחא השקמ בה ולוכ תויהל ךירצש תל"ח ןאכמו , אקווד הרונמב

. תומלשב ה' תא דובעל הכזנשו " ברע דע ברעמ " תודימתב הרותה
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