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ריכזה אלש ג'די' הריחבה תיב "ם במר ,יע' ןיבכעמ ןחלושה ילכ םאה וכו', ויתורעק תישעו

. המלש תועירי יעו' ןכ,

. הרותל ושוריפמ הריתס השקהש שדוקה תרהט יעו' "י, שרפ ,יע' ןיסחופד ולא ויתורעק

ןיא אה ןנברד יוה יא םגד השקה "י שרבו , תבשה תא תוחוד ןיא יאמא אתיירואד ס"ד יאו

יחבזבו ית' אוה,יע' ןנברד יתכא אה "ש שרה השקהו , הנובכ יזחמד יתו' ,? שדקמב תובש

לאושבו , שדקמב רתוה אל , הנובו לוטלט , אכה ומכ ןיתובש יתש שיש םוקמבד ית' קדצ

לע רובעי אמש םושמ אלו םצעב רוסא ןנברדהש םוקמבש ומק'ית' "קח"ב ודהמ בישמו

םירוסאש םירבד המכ הכ'ו' םישדק דוד שדקמ יעו' ,יע"ש, רסאנ שדקמב םג , הרות רוסיא

אלו שדקמב תובש רסאנ המל שדוקה תוביתנ יעו' , שדקמב םג םירוסאו , תובש םושמ

. םימש יצפח םושמ רתוה

יעו' , לוטלט םושמ קר רוסיאה לכש גכק: תבשב ראובמהמ שר"י לע ושקה אל דות"ה

בכ'ה'. דוד שדקמ

ןיחוד ןירישכמ ןיא רזעילא יברל םגד השקה שדוקה תרהטבו וכו', ירמאד איה אתלימ ואל

צו"ע. תבשה תא החוד הניא המצע איהש הוצמב

ליו"ע , תבשה תא החוד ןתליטנו םינקה רודיס ןיאד ומת"סה'אי' "ם במרה קספ הכלהל

בכעמה השעמ וניא הזד ,צו"ל התעשב הוצמ אביבח ןנירמאד חספה תטשפהמ אנש יאמ

המ זצ'די' ךוניח תחנמ יעו' יפט', רימח ןינבל המוד ,ואש' ןברקב הטשפה ומכ םחלה ףוגב

. תבשל ךומסה ויב"ט היה

ויה םימחלה לכ אלה השקו , יואשמ הילע ןיאש יפל םינש אלא הכירצ הניא הנוילעה

ןויכ םיקזח תויהל םיכירצ ויהד יבצ ירמאב יתו' ,? ינשה לע דחא אלו םינקה לע םיחנומ

. ינשה לע דחא םיחנומ תויהל םיכי רצ תרחמל דעו ישיש םויב םינקה תא םיטמוש ויהש

יעו' ד., ןיבוריעב "י שרבו ןאכ "י שרב יע' קוספה רואב , המאו תומאב חבזמה תודמ ולאו

זי'י'. םילכ הבר והילאב רגה"א רואב

ע"ב

הסינכהו םיחפט ה' לש המאב היה בבוסהו דוסיה הבוגש ראיב המא לא,דו"ה שר"יד"ה

הריחבה תיב "ם במרב םנמא "א) בשרל םיסחוימה יחב' ,(יע' םיחפט השש המאב םהלש

קח ,יע' השקהש המ ךלמל הנשמ יעו' , םיחפט השימח לש המאב ויה םהינשד בתכ ב'ז'

םש. הנשמה תבכרמו לזאה ןבא ןתנ

. אתרטוזב םוקמב אתורכזב ' סותה ירבדב סורגל שיד לאינד תדמח יע' לא דות"ה

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

, ומויב םוי ידימ ףדה תלבקל ,וא תבחרומ ארודהמ " טאלב עשיבישי ל"
םוי. ידימ לב"נ, םכל חלשנ ונאו 7652935@gmail.com-ל השקב חלש


