
 

 חצִ ןִנִ ידִ ד ִ                        ב"ה
ִיץְּב ְּ התשמ"הְְְְּּּּקַּ לָּ גַּ מוְְְִּּּכיְְְִּּּהת  ִריםְְֶּּנֶעל  פָּ ִריְִַּּמְְְּּּס  יַּי"צ.ְְְְּּּּ"רמֹוד ְּאְַּּתְּכ"קְְִּּספ  רַּ הְּהַּ ִעלָּ תְְְּּּ ץ(ירות ְּ)הְְְַּּּּ הָּ אַּ הֹוצָּ ְּל 

ִרים פָּ ס  הְְּּהַּ תָּ י  ט ְְְּּּהָּ ִריָּהְְִּּכיְְְּּּנָּהעְָּּהַּ ִספ  כוׁשיאְְִּּהְְְּּּהַּ ִטיְְְּּּר  רָּ ִביְְֶּּׁשלְְּּפ  רַּ יַּי"צ,ְְְְּּּּהָּ רַּ ןהַּ כ  לָּ יןְְּּו  ִביְְּּא  רַּ לְְּּלָּ לָּ ִלכ  ֲחִסיִדיםְְְּּּו  ְְּּהַּ

ל יָּכותְְּּכָּ ֶליהְְְָּּּּׁשַּ ן.ְְּּא  עְְְָּּּּכ  ִריםְְִּּכיְְּּןִנט  פָּ ס  ינָּםְְּּהַּ ִׁשיםׁשְַּּמ ְְְּּּא  "ְְְּּּמ  תל  צַּ יָּנֹותְְְֲּּּהפָּ ע  מַּ קֹום"ְְּּהַּ מָּ םְְּּבֹוְְּּבַּ ִדיםְְּּה  ְּעֹומ 

ת ע  ִכי,ְּכָּ ת"ְְּּו  "ד"ְּ יֲחִסיד ְּ ֲאגֻדַּ בַּ יֶננָּהחַּ ִעילְּגוףְּא  ר(ְְְּּּפָּ בָּ םְּלֹאְּעֹוִשיםְּׁשוםְּדָּ ְּ.)ְּה 
ְּ

תְּ" הְְּּ יְֲּחִסיד ְּ ֲאגֻדַּ תָּ נ  פָּ "ד"ְּ בַּ יתחַּ ב  טְְּּל  פָּ ִמׁש  רְְּּםְּׁשְָּּ.ְְּּהַּ קָּ אְְֶּּנח  נֹוש  ֶמֶׁשְךְְּּהַּ הְְְּּּב  קופָּ הְְּּת  םְְְְֲּּּּאֻרכָּ נוְּה  ְְִּּעי 

ִכיםִמְּב ְּ מָּ ִביםְְּּס  ׁשוְְּּרַּ יְְֶּּׁשֻהג  נ  טְְִּּבפ  ּׁשֹופ  ין.ְְּּהַּ ֶיֶתרְְּּב  ם,ְְּּהַּ רוְְּּגַּ ק  ִניתְְֶּּאתְְּּחָּ בָּ רַּ יָּהְְּּהָּ אְּע"ה,ְְּּ חַּ קָּ הְּמוׁש  עָּ ב  ְְֶּּׁשקָּ

ּה דותָּ ע  י":ְְּּב  ב  ר  םִִה  יםְִִוג  ר  ְספ  יםִִה  י כ  יםִִש  יד  ֲחס  ט.ְְּּ"ל  פָּ ֹאדְְֶּּזהְְִּּמׁש  ִׁשיםְְּּמ  ִטיםְְֶּּאתְְִּּהר  ּׁשֹופ  ם,ְְּּהַּ רַּ תָּ ְּו 

ת עַּ רָּ כ  הַּ ִדיןְּל  ְּ.ְּהַּ
ְּ

תה'ְְְְּּּּיֹוםב ְּ ב  םפוְּתשמ"זְְְְּּּּט  סָּ ִדין-קְּסְָּּפ ְְְּּּר  טְּ:ְְּּהַּ ּׁשֹופ  לְְּּהַּ יְְְֶּּּאתְְִּּקב  ת"ְְִּּטעונ  "ד"ְְְְּּּּיֲחִסיד ְְְֲּּּאגֻדַּ בַּ לְּחַּ יוְְְֶּּּׁשכָּ יָּ ְְּּחַּ

ִביְְֶּּׁשל רַּ יַּי"צְְְְּּּּהָּ רַּ יוהַּ תוִניםְְִּּריםסומ ְְְּּּהָּ ִדיםְְּּונ  לְְּּומֹוק  לָּ כ  ע,ְְּּלַּ בַּ קָּ ִריָּהְְִּּדינֹוְְּּקסְַּּפ ְּבְְְִּּּו  ִספ  ְִּצבוִריתְְְִּּּהיאְְֶּּׁשהַּ

ֶיֶכתְּ ׁשַּ ת"ְּלְְְַּּּּו  " יֲחִסיד ְּ ֲאגֻדַּ בַּ ִמיתד"ְְּּחַּ עֹולָּ ם.ְּהָּ ֶנֱאׁשָּ תְֻּחיַּבְְּּהַּ רַּ זָּ ח  הַּ כוׁשְּב  ר  נובְְּּהָּ גָּ ְּ.ְּהַּ
ְּ

ש תְֹּוב  חֹוןְְְּּּרַּ ִנצָּ הְְּּהַּ טָּ ּׁש  פַּ ִהירותְְְִּּּהת  לְְִּּבמ  כָּ יְְְּּּב  ֲחב  םְְּּרַּ עֹולָּ לְּ,ְְּּהָּ כָּ קֹוםְְְּּּוב  קֹוםְְּּמָּ רְְְּּּומָּ בַּ חֹוןְְְֶּּּׁשד  ִנצָּ ִגיעְְְַּּּּהַּ ,ְְּּמַּ

ה חָּ יֹוםְְִּּשמ  ֲחִסיִדיםְְּּטֹובְְּּו  אוְְְּּּמֹוִניםהְָּּ.ְְּּלַּ חֹובֹותְְּּיָּצ  ר  ֲהבותְְּּלָּ לַּ ִהת  הְְְֶּּּׁשלְְּּב  חָּ דוְְִּּשמ  ק  רָּ לְְֶּּמֶׁשְךב ְְְּּּו  יֹוםְְּּכָּ .ְְּּהַּ

ר הְְִּּעקַּ חָּ ִשמ  הְּהַּ תָּ י  "ְְּּהָּ י ינו"ְְּּ יתב ְּב  ִפים.770ְְְְּּּּ–חַּ צוְְְֲּּּאלָּ ב  קַּ אוְִּהת  ֹגגְְּּובָּ ח  חֹוןְְְֶּּּאתְּלַּ ִנצָּ דֹולְּהַּ גָּ ְּ.ְּהַּ
ְּ

הְְְִּּּשיא חָּ ִשמ  יָּהְְּּהַּ רְְְּּּהָּ חַּ אַּ ִביְְְּּּל  רַּ לְְֶּּׁשהָּ ל  פַּ תְְְִּּּהת  ִפלַּ חְִָּּמְְְּּּת  דֹולְְְּּּתסְֶּנְֶּכ ְּהְְְַּּּּיתב ְּב ְְְּּּהְּנ  גָּ ה)ְְּּהַּ ִפלָּ ת  הְְּּהַּ תָּ י  ִנגוןְְְּּּהָּ ְְּּב 

ר(ְְּּטֹוב-יֹום חַּ אַּ הְּול  ִפלָּ ת  חפְְְָּּּּהַּ הְּתַּ ִשיחָּ יֶֻחֶדתְּב  ְּ.ְְּּמ 
ְּ

יןְּ ֶיֶתרְְְּּּב  רְְְּּּהַּ מַּ ִביְְּּאָּ רַּ רֹוִִתעִ בְְִִִכמֹו"...:ְְּּהָּ ֲאס  תֹוִִמ  ִלִִּוְגֻאל  נּוִִשֶׁ ב  ןִִר  ק  ז  ִי,ִִה  לֲִִהר  ע  ִהִִב  ְמח  ש  ִהִִה  ְגאּול  ְִִוה 

ד מ  לִִל  כ  יםִִמ  רּוע  א  אֹותִִה  תבִ ִִהֹור  תה',ֲִִִִעבֹוד  ח  נֹותְִִוא  ְסק  מ  לֹוִִה  הִִשֶׁ ְית  יףִִה  רבְְִִִלהֹוס  תִִתאִ ְשִִִיֶׁתֶׁ צ  ֲהפ  ִִב 

ְעי נֹות מ  ִלִִאֹורלְִ.ִִהצִ חּוִִה  הִִכ  הִִזֶׁ הְִִברּור  א  הֹור  יתִִִִה  ֱאלֹוק  יתה  ְצח  נ  רִִה  שֶׁ רּועִ ְִִבקֶׁ א  יִִל  נֹוְכח  א,ִִה  ְוק  ד  ןִִשֶׁ ִמ 

ים עּונ  ט  מֹותְוהִ ִִה  ֲאש  לּוִִה  יןְִִכא  תִ"ִִא  ידִ  ֲאגֻד  "ד" ִיֲחס  ב  יִִגּוףִִח  ילִִח  ע  ִי,ִִּופ  אֲִִהר  ְוק  יִםִִד  עּונ  ט  הִִמ  לֶׁ ִי ִשִִא 

ְלֹמִד ִהִִל  ת  ירִִע  ְגב  רִִעֹודְִִלה  תִִיֹות  תִִאֶׁ צ  ִתֲִִהפ  נּוִִתֹור  ב  ִהִִר  מּוד  ידבְְִִִול  יםִִי ח  ב  ר  תֹוִךִִּוב  הִִמ  ְמח  ִהִִש  ֲִעצּומ 

ֲהבּות ְתל  הְמִש ִ,ְִוה  תִח  צֶׁ ּפֹורֶׁ לִה  ִ..."רדִֶׁגִִֶׁכ 

מֹו אְּןכ ְְּּכ  ט  בַּ ִביְְִּּהת  רַּ לְְּּהָּ חֹוןְְְּּּעַּ ִנצָּ טְְּּהַּ פָּ ִמׁש  ִחיְְּּבַּ ת  ֲעֹקבְְְּּּרוחְַּּ"וַּ ְּ ..."ֲאִביֶהםְּיַּ

ה חָּ ִשמ  הְְּּהַּ כָּ ׁש  םְְִּּנמ  יִָּמיםְְּּגַּ ִאיםְְּּבַּ בָּ ֲאֶׁשר,ְְּּהַּ הְְְֶּּּמֶׁשְךב ְְְּּּכַּ עָּ יָּהְְְּּּיִָּמיםְְִּּׁשב  ִביְְּּהָּ רַּ רְְּּהָּ לְְּּאֹומ  הְְְּּּיֹוםְְּּכָּ ְְִּּשיחָּ

יֶֻחֶדת יִָּמים.ְּמ  לוְְּּהַּ א  ִריםְְּּהָּ כָּ "ְִּנז  עְַּּכ  יְְּּתִׁשב  מ  ֶתהְְּּי  ִמׁש  ֶרְּ"ְּהַּ לל  "ְְּּג  ןהַּ חְּנְְְִָּּּּדידַּ ְּ".ְּצַּ
ְּ

תה'ְְְְּּּּיֹום ב  עְְּּט  בַּ יֹוםְְְִּּּנק  גְְּּל  ן"ְְְֶּּּׁשלְְּּיֹום,ְְּּדע ְּומֹוְְְּּּחַּ חְּנְְְִָּּּּדידַּ חֹוןְְּּ-"צַּ אֹורְְִּּנצ  לְְּּהָּ ֹחֶׁשְךְְּּעַּ םְְֶּּזהוְְּּ.הַּ גָּ ְְֶּּׁשלְְְּּּחַּ

ִרים פָּ ס  ן,ְְּּהַּ כ  לָּ דְְּּו  בַּ הְְִּּמל  חָּ ִשמ  ִנים,ְְּּהַּ י  צַּ ִניַּתְְּּגַּםְְּּאֹותֹוְְּּמ  ִריםְְִּּבק  פָּ ִׁשיםְְּּס  ר,ְְֲּּחדָּ ִעקָּ ִליבְְְִּּּ-וב  ו  ְּ הְּ ִריאָּ ְּמודְּק 

ִריםְְִּּמתֹוְך פָּ ס  ִניםְּהַּ ׁשָּ י  ִׁשיםְְּּהַּ ֲחדָּ הַּ ְּ.ו 
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