
פרעה צווח ווי  שלא דחקו הקץ  במכת חושך

   ויהי

       




        וי"ל
       

         
       



      וביאר
 

     

      
        


 ולכן
       

        


        וז"ש
        
          
         



בקרי"ס לא הוצרך משה להפוך דין לרחמים

 ויאמר




       ויש
       


    
        




          ולזה
        
         

         
   





ðס קרי"ס היתה לשעה וירידת המן ðשאר לדורות

 במדרש


        





         ויתבאר
          

     
  
     




 ובכן
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המן ירד בזכות אברהם אביðו 

         ותעל




      וי"ל

       





      וכשתדקדק
       



אל יצא  איש ממקומו קרוי בו אל יוציא

 שבו


   ויתבאר
         
 




    ולזה
        



דרוש לט"ו בשבט

בחודש שבט יתאמץ  להיות אוהב שלום ורודף 
שלום שכן שבט הוא ר"ת  שלו"ם ברכ"ה טוב"ה

          בספר
       

      
       



        ויש

         

       
         



 והשל"ה

         
       





    ומתאמרא
       
         



 ולכן
  



        ומ"ש
         

        
 

        
    



  ויש
  
 
        


yonafriedman@thejnet.com
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