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חצ. ףד
רוסיאב םירבוע ויה םאה ליו"ע , הלודגב ןיריזחמו הנטקב ןילטונ ןינמואה ויהיש ידכ

הארנש "ש רהו "ם במרה שוריפ זי'ט' םילכ יע' , תוחפ םיריזחמ ויהמםא הליעמ

הריכמ חמש רוא יעו' , תוינשמב "ש שרו וית"ט יעו"ש , אלש דות"ה יע' םנמא , םירבועש

ח"בזל'. ךורב רוקמבו ט'ב',

, םיחפט השימח לש המאב ןינמואה םע םינתמ ויהש שריפ ח'ה' הליעמ "ם במרב

,יע'ונ"כ, ארמגה תוטשפו שר"י ירבדמ ךפיה והזו , םיחפט השש לש המאב םיריזחמו

םש. "ם במרה לע הנשמה תבכרמ יעו' זי'ט', םילכ הנורחא הנשמ ןתנ, קח יעו'

יצח אוה תקחוש המא רועישש "א בשרה תעד איבהש "ץח"אזי' בשתה וש"ת יע'

. ןאכמ אוה ולש רוקמהש בתכו , עבצא

, באחאו הערפמ הזל היאר מגה' האיבהדמ קדקד "א שרהמב , תוכלמ דובכו תמיא

םושמ דמלנ הז ןיד ירהד , גילפ זי'ג' םימותב םנמא , דובכ וב גוהנל שי עשר ךלמל םגש

הזב, םיניד ב' שיד וקלח םינורחאבו , הרושכ גהונב קר רמאנ הזש ךלמ ךילע םישת

באד ארומו דובכ ןיעכו ) תוכלמב לזלזל אלש - ארומו , תוכלמה תרקי לידגהל - דובכ

ןידהו ,' םישת םוש מ' דמלנש הרושכ גבונה ךלמב קר גהונ ןושארה ןידה ןכלו ,( םאו

. בשוימ הז יפל ילואו השקהש המ תמא תפש יעו' ךלמ, לכב גהונ ינשה

ושקה ןכלו , הציצח ןידמ איה לע תתנו ןניעב אהו מגה' תיישוקש וניבה ןיאור דות"ה

רשי יעו' , םתטישל ילזאש ראיבש המ ,יע"ש םיחפט מ-בי' רתוי שדקמ וניאד "ל ופיתד

. המלש תלועו בוטו

דוד שדקמבו ית', יע' , ץצוח וניא ונימב ןימ ירהש ושקה אי'ד'א', ח"א תשחרמבו

השקהש שדוקה וביתנ יעו' , תצצוח ץוח לש הנוילעה הלחהש ןויכד ית' ז'ג' םישדק

. ץצוח וניאש וילע דיפקמ וניאש טועימכ יוהד

שריפו ןורא, היה אל ינש תיבבד , ןושאר תיבב ירייאד "י שרפו תכורפב ןיעגונ ויה אל

המ חבזה תכרב יעו' , תועינצ םושמ םישדקה שדוק ח תפב התיהש תכורפב היהד

אלא היה אל ןושאר שדקמבד בתכ ד'ב' הריחבה תיב "ם במרבו דנ., אמוימ איבהש

השקו , תכורפ היה אל ןושאר תיבבש , ןכשמל ותנווכש הארנש סכ"מ ,יע' תחא תכורפ

לע יאק "ם במרה תמאבש ראיב חקור השעמבו םש, םינורחאבו ןתנ קח יעו' , ןייגוסמ

ראובמה לע ויבא תיישוק איבהש ח"אב' םישדק השמ תורגא יע"ש,יע' ןושאר תיב

הזב,יע"ש. הז םירעש וקבדש ל. תבשב

ע"ב
ץוחמ ןידמוע ויה ןוראה יאשונ ילוא השקו והל, יגתסמ אל אגלפו אתמאב ירבג ירת

םיכירצ ויה ויאשונ תא אשונ היהש ןויכד ית' לאו םוקמבו , תמא תפש ?,יע' םידבל

. הניכשה םוקמ אוהד םידבה ןיב דומעל

ל'ד' תומש "ם יבלמ יעו' , םשרג וניבר יע' אישוקה רואב והל, ורד ווה העבראבד ןלנמ ו

שיא, בחורמ רתוי הזו םידבה ןיב יצחו המא "פ הכל היהד ואשי םייתש קרש ןכתי אלש

לע אלו דיב, ותוא ואשנ ילואד היב"בג'בי'יפ' המלש תועיריבו , שריפש המ יעו"ש

םידבב ןוראה תא םיאשונ ויה אלד א'וט'די-וט' םימיה ירבד חקורו "ג בלר יעו' , ףתכה

. ןיאשונ ויה ךכו םידבל תחתמ תוטומ םיחינמ אלא

ייחב וניבר ,יע' ףיסות לב םע המ השקו וכו', ךלמה המלש השע תונחלוש הרשע ת"ר

זכ'כ',עו"ע תומש המכח ךשמ יעו' , תושעל םדיב הלבק התיה ךכש הכ'י' תומש

"ם במרה המל םינפה הארמ יעו"ש ינש, תיבב ויה םאה "ן בבירה יפב' פ"וה"ג םילקש

. ימלשוריב םש שרפמבו אנ:, אמוי "ד ירות יעו' , ואיבה אל

,? השמ ומכ התיישעב השקתנ אל המל ליו"ע וכו', המלש השע תורונמ רשע ת"ר

םתינבתכ ' תושעל דחוימ בויח היה השמ לצא קרד הוצת הע"ת "ז ירגה יחב' ראיבו

ןחלשה םוקימב שדיחש המ רומא רפ' יעו"ש , תורודל "כ אשמ ' רהב תיארה רשא

. הרונמהו

יברכ ןחלושב קספ ג'בי' הריחבה תיב "ם במרה הנהו וכו' ןיחנומ ויה ברעמו חרזמ ת"ר

"זח"ג בדר וש"ת , הנשמה תבכרמו סכ"מ יע' וירבד רואבבו "ש, ברב רכ"א הרונמבו

,' בכק וא"ח אנינת "י בדונ יעו' חל"מ, ומת"סה'ד'-יע"ש לזאה ןבאו ןתנ קח ,' המקתת

. חבזה תכרב ופק',עו"ע תח"סוא"ח "ת ושבו

יעו' ןאכ, המלש תלועבו בכ:, תבש "ן במר יעו' והמ, ' סותו שר"י תקולחמ ,יע' יברעמ רנ

. חרזממ ינשה אוה יברעמ רנד א"נ השקהש המ הנשמב דודל םינשוש

קר אלה תעבש ביתכ המל , דועו הירא רוג הרותה ישרפמב ,יע' תורנה תעבש וריאי

רפ' הע"ת "ז ירגה יח' יעו' , הטנ תורנה ףוג םגד ית' "ש בירה וש"ת יעו' ? וריאה השש

. ךתולעהב

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

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


