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  כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליא
éìöìöìöìöå òîù  ìù øàåôîä åðéì÷øè úà åàìéî øùà øîæ éìëäî  åòîùð äòåøú é

äøééòä ãéâð , äãåòñä úà ïéëäì ïçìåùì ïçìåùî åööåøúä âç éãâáá íéùåáì íéúøùî

äá óúúù äì íéðî æåî åéãéãéå åéøáç ìëù úøãåäîäå äìåãâä , òéôåäì ïî æåäù  ãçà ìë

òéâäì õîàúä ,àåä êëá äî ìù øáã éëå ,çì êìåä ãéâðä éøä ìâøì äàãåä úãåòñ âåâ

á÷äù  äìåãâä äìöää íåé"øö ãéî åòéùåä ä , ãéá éåáù äéä åæ äôå÷úá äøáòù äðùá

íééøæëà íéããåù íéãæ , ùôð åçöøì åöøå åøçñî ìâøì åëøãá òñð øùàë åéìò åìôðúäù

çø"ì ,øöéîá ïåúð à åäù åøéëäå íé÷éæà á øåñà àåäù êéà åäàø çøåà øáåòù  ãò ,

ùåúì òéãåäì êìäååìéöäì åàá ãçàë íìåëå äøééòä éá ,äðúî á ùîî åì ïúéð åééçå , éë

çø úåîä ïéáì åðéá äéä òñôë"ì ,á÷äù  äúòå" ìëì äúù î äùò àåä øö ãéî åìéöä ä

åéòøå åéáäåà.  

áåèëïééá íéáåñîä áì  , äàìúä ìãåâ úà  íéôñàðä ìë éðôá ììåâì ãéâðä ìéçúä

êøãá åúàöî øùà ,ò øùà íéãçôå íéî åéàä ìë úåîãá óøè úåéçä ïéá åáùéá øá

íéùðà , íéøæâì åòñùìå íîòæ åá úåìëì åìëåéù úåéðçöøä íäéðéòá åôéö ïî æä ìë øùà

çø"ì ,úåìéìá åéðéò ãâðì åãîòù  úåâåðä åéúåáù çî úà íðæàá äìéâ à åä , åúùà úåîã

 íúéáì øæåç íúåàøìå íäéáà íåìù úà  úòãì äãøçå äâàã áåøî úà öåé íáìù åéãìé

ô éìáòâ , òåîùì åîäãðù íéôñàðä éðæàì íéðéðòä úåìùìúù ä ìë úåëéøàá øôéñ êë

åøåôéñä úà.  

òúôìåì ìàùå åéãéãéî ãçà í÷  :êîî éúòîùù øåôéñä éôì éøä , êì äéä àì éøä

úòùåð äæ íåéá àì éë äà ãåä úãåòñä úà íåéä úåùòì , íééòåáùë ãåò êøòá àìà

úåéøæëàä íäéãéî  úìöéð íéîé.  

äðòðä åì ãéâ :àìå à ì ,ä úà î éúìöä ê ãéá à éä úåòè ' íåé åúåàá äúéä à ì

íùôðì åçøá íéããåùäù ,á÷äù  íåé åúåàá à ìà" äàø çøåà øáåò åúåàå éðôì äø÷ä ä

øöá éúåà ,éáù á ÷æçåî éðà ïëéä øéòä éáùåú ìëì òéãåäì ê ìä à åäå , øùôà ê éàäå

éðìéöäì ,íåéä åúåàî äîéìù äðù ÷åéãá àåä íåéä ,òå"á÷ ë âç úà  âåçì äæ íåé éúò

ä úà  êøáìå éúìöä 'åðîî ÷æç ãéî åìàâå åòéùåäù  úåáéñä ìë ááñîä .  

ìùîðäïáåî  , úåãåäì íéãî åò åðàù úåöîä âç íéìòðä íéîéä ïúôîá åðéãî òá

á÷äì ììäìå"è  íåéá åðéùôð úåãô ìòå åðéúìåàâ ìò ä"ïñéð å ,íðîà , éøáã òåãé éøä

äåæä"á àúúå à ìéòã ïàëøá ìë ÷àéìú äà òéáù à îåé ,ä äà ø øáë ùãå÷ úáùä íåéáå '

çñô ïáø÷ä úà íäì ïéëäì ìàøùé éðáì äåéö øáëå åðéðòá , éöåöéð õöåðúä øáë æà å

äìåàâä ,ìàâäì ìàøùé åëæ äæ ïåúáù íåé çëîå.  

ò"ë àø÷ðå äà ãåäå ììäì åäåòá÷ 'ìåãâä úáù ,'é  íåé úà åòá÷ à ìå ' ìù ï÷åéãë ïñ éð

íéðåùàøä , úî àá éëò"åðòùåð úáùä íåé  é.  úãë úáù  éðô ìá÷ì äëæðù äå÷ð ïë ìò

ïåëðëå éåàøë , íéùåã÷ä íéîéä úà ìá÷ì ïëåî éìë úåéäì ù ãå÷ òôù áåàùð äãé ìòå

íåìùì åðéúàø÷ì íéàáä .  
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 äã÷åî ìò äìåòä àéä äìåòä úøåú úàæ

åâå çáæîä ìò' úãîì î äøåúäã ø îåì ùé å 

éùä éëøã åðúåà" äðéëùä àéä úàæ ú

àå òåãéë úàæ àø÷ðù úàæ á åúëä øî

 úàæ íùì àéä äø åúä ãåîéì íà úøåú

 å éðôì äìåò àéä æà äìåòä äîùì  åðééäã

úé" åãåîéìå äîùì  ãîåì åðéàù éî ì áà ù

 àá÷åð ïåùì àéä æîø  äæìå ìàîù ãöî àåä

 æà çáæîä ìò äã÷åî ìò ìàîù ãö àåäù

éäù äøåúä 'é åàø ' çáæî åîë äøôë úåéäì

 ùðòé ùåðò äìåò äøåúá ÷ñåòä ìëã

 ãò äìéìä ì ë íðäéâ ì ù ùà óåøöá êøöåéå

 éúî åðééä åá ã÷åú çáæîä ùàå ø÷åáä

 çáæî íå÷îá úåéäì  éåàø äéäù ùàå äéäé

 íà ø÷åáä ãò äìéìä ìë íðäéâá åá ã÷åú

 ø ÷åáä ãò äîùì àìù êùåçá àåä ãîåì

 àåä æà ïåáùçå ïéã íåé åúåî íåé ãò æîø

 ãåàî øî]àùî" äîùì àìù ãîåì íà ë

á  êë êåúîå éøáãë á åè àåä æà äîùì à

æç"ì [ ïäëä ùáìå òø ìëî ìöðúù äöòäå

úé åúãåáòá ñðëðä íãàä åðééä" àø÷ð ù

ùøô ãá  åãî åîöò ùáìé ïäë" åãî é

 åá ùéù òøä åúãî ãâðù æîø åúãîë

 äãî êåôéä úåùòì ãåàî õ îàúé íãàá

 åîöò çéëøé ñòë åá ùé íà ìùîì úàæ

 ø áã ìë ìò ïîçø úåéäì  åááì õ îàúäì

àå ïë âäðúéå åáù úåãîä ï÷úé øùàë æ

äåòá êéøùà æàå  åééç éîé  ìë íéáø íéîé" æ

åäåòá"á.                              )êìîéìà íòåð(  

�  
 äã÷åî ìò äìåòä àéä äìåòä úøåú úàæ

åâå çáæîä ìò' ùøáå"éà é ' éáø øîà

 íå÷îá æøæì áåúëä êéøö øúåéá ïåòîù

ñéë ïåøñç åá ùéù ,ò"ë ,éøáà ìë ì ù å

 íäì  ùé íãàä'ñéë ' ì ò øîåùä éåñéë ïéòë

éåöø éúìáä úà äùòé ì áì øáà ìë ,äô ä ,

ìùîì , àåä ìåëé ïäáù íééúôù åì ùé

 òðîéäì äöåø àåäù úîéà ìë åøâñì

íéòø íéøåáéãî ,ïæåàä , äéìà äì  ùé

 àìù éãë äëåúì äúåà óåëì øùôàù

ïåâä åðéàù øáã òåîùì , åì ùé ïéòä

óòôòå äøåîù , ïëå í éøáàä øàù

íãàä ìù åéùåç úà íéùîùîä , úîåòì

 íåù äì ïéà äáùçîä äæ"ñéë " úåñëì

äéìò ,àéä ïéøåç úá , äòéôùîå úìòåô

øéãú ,äáøä ãå÷ùì å æøæì êøåöä ïî ïëì ,

 í éøåäøäî äáùçîä ì ò ø åîùì  éãë

íéòø , øôëì  äàá äìåò ïáø÷ù ïåéëî äðäå

úåøæ úåáùçî ì ò ø÷éòá ," êéøö ø úåéá

øæì  áåúëäñéë ïåøñç ùéù íå÷îá æ "

øîåìë , úáùçîá íéøåîà íéøáãä øùàë

áìä , úø ñç àéäù'ñéë'.  )íé÷éãö úåøîà(  

�  
äì åòä àéä äìòä úøåú úàæ.æçàå " ì) óåñ

úåçðî ( åìéàë äìåò úøåúá ÷ñåòä ìë

äìåò áéø÷ä .â áéúëå"äì åòä àåä ë .

ùä éðùîå"îäáù ïîæá  ïàë ñ" ïàë íéé÷ ÷

îäá ïéàù ïîæá"íé é÷ ÷. äù÷ äðäå 

åëéôäå øáã øîàé ãçà ÷åñô áã äøåàëì .

 úøåúá ÷ñåò íãàä íàù äàøð íðîà

ò äìåòä"éä íàù ã 'îäá"éä íéé÷ ÷ '

øåúä éàãå  äæì ïáø÷ä áéø÷î ' åì àéä

ïáø÷ä áéø÷ä åìéàë .    )äàåáú  éøô êà(  

�  
 éùàî íúåà éúúð í÷ìç õîç  äôàú  àì

íùàëå úàèçë àåä íéùã÷ ùãå÷.ð " ì

éáúëá àúéàãøàä "äì æ é" ø äæðä ä

 ì ë àèçé àì ù åì çèáåî õ îç åäùîî

ò äðùä" ì ëá åîöò øåîùì íãàä êéøö ë

÷ð  ïëì å øùôàã äî 'îù äöîåà äæå äø" à

ãàì 'ë åðîî øäæéù"á÷ä à" çìùé ä

éëàìî ' åúåà åøîùéå äøéîùä ìò í éðåîî

æå" éìá ÷ìç ïåùì í÷ìç õ îç äôàú àì ô

éäã éùàî äúåà éúúð õîç ãåðãéð íåù åðé

 êúåà åøîùéù íéëàìî êì çìùàù

÷ð íéëàìîù 'éùéà.               )íéîùì  øåà(  

�  
ùåã÷ íå÷îá ìëàú úåöî. æîøì äàø ðä 

 äîåã àåäù äöî úìéëà úìòî ìãåâ äæá

 úåöîä ìë äðä éë í éùã÷ úìéëàì úö÷

õåçáî íãàä ìù åôåâá  í éùòð íä , êà

 íä íéùã÷ úìéëàå  äöî úìéëà úåöî

ù åôåâá íéñðëð åàø÷ð ïëì íéðôá íãàä ì

 úàåôøá íãàä úà úáø÷îù úåðáø÷

îë úåéîéðôá ùôðä" í ééòøëäå  áø÷äå ù

íéîá õçøé ,æå" øôåë øùà íúåà åìëàå  ù

 íãàä úà ùã÷ì ìåãâ úìòåú íä éë íäá

îë íéðôá" åùã÷ íù úà éáø÷ ìëå ù

îë"æëç ù" ì ëá  ñðëð éë íéðôá å÷éñä ì

íúåà ø äèìå ùã÷ì í éîéðôä íéøáéàä ,

äå æá àø ÷ð àåä äöî úìéëà ïéðò íâå" ÷

 ùôðä úàåôø àåä éë àúååñàã àìëéî

â àåäå íéðôá"ò íãàì  úìòåú ë" ïéëîù é

à"ùòîå  äáåùúá äáøã äðëäá ò" è

éäéù ' äùåã÷ä ñéðëäì  ïëåîå øåäè óåâä

ò åëåúá"äöî úìéëà é ,æå" ì ëàú úåöî ù

é åàøä äðëäá ùåã÷ íå÷îá ' ø öçá æà

åîë äåìëàé  ãòåî ìäåà í éùã÷ úìéëà 

ãòåî ìäåà øöçá.            )äîìù úøàôú(  

�  
ùàä ìëàú  øùà ïùãä úà íéøäå. 

 íãàä úà ä÷éçøî úåøúåîì äôéàùä

ùà äéåø÷ä äøåúäî , å éìò äîåù êëéôìå

 íäù íéðùåãîä íéøáãä ìëî ÷çøúäì

úåøúåî øãâá ,"ïùãä úà íéøäå " í éøéù

úåøúåîä úååàúä åðééä ïùãä úà åðîî ,

"àú ø ùàùàä ìë  " í éìëî åìà í éøáãù

åáø÷áù äø åúä úà , åúåà ú÷çøîå

äðîî .                           )    íééç íéî øàá(  

�  
íéøçà íéãâá ùáìå åéãâá úà èùôå. ïéà 

 å éàèç úáùçîá òå÷ù úåéäì íãàì åì

 å éúåãéâáå"åéãâá  úà èùôå" äìéçúî àìà 

 íéé÷é'áåè äùòå ' úååöî óéñåäì ìãúùéå

éùòîå íéáåè í"íéøçà íéãâá  ùáìå" 

çàå"éäé ë 'å éìàî òøî øåñ , úééùòáù

òøä øåñé  áåèä .                   )úåáà úøåú(  

�  
åôåøùú  ùàá íçìáå øùáá øúåðäå. 

 éøçà êùîééù íãàì  øöéä ééåúéô éôìë

úåøúåîä ,íééîùâ íéøáã âéùäì ,

"íçìáå øùáá øúåðäå" àéä äáåùúä 

ùà äéåø÷ä äøåúá ÷åñòéù , äìòé êëáå

åéúååàú ì ò øáâúäì åãéá ," ùàá

åôåøùú" úà óåøùì ïúéð äøåúä ùàá 

úåøúåîä úååàúä .            )íéðá úøàôú(  
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  השבת ניתנה על טהרת המחשבה
 )'ג' ר ז"ויק( הנה עולה מכפרת על הרהור הלב ',צו את אהרן וגו

, ל"ה רועיקר שליטת היצר על המחשבות לא טובות הוא בליל

היינו , וזהו זאת תורת העולה הוא העולה על מוקדה כל הלילה

הרהורי דלבא הם כיקוד אש כל הלילה על כן היו אברים 

וכמו . ופדרים של העולה מתאכלין כל הלילה לכפר על הרהור

, כן שבת קודש הוא על טהרת המחשבה יען כי פנוי ממלאתכו

ושיבין שומרים  שהיו מ)כא' ט ו"ם יו"רמב(ל "וכמו שאמרו ז

וכמו , ט בגנות ופרדסים לשמור את העם מחטא"בשבתות ויו

כי , וזהו צו את אהרן. דאיתא בספרים מחשבות הוא מוח שבת

דמנצפך עולה שם  , השולט בשבת כנודע" שקוצית"אהרן בנון 

כנודע מדברי " שבת"שהוא מספר "" אל אדנ"עולה " צו"גם 

צל העולה הבאה לכפר  ונאמר זאת א)כ"ח שבת פ"פרע(ל "האריז

ת , על המחשבה נו גם הקרבת חטא כי בכל המוספין מצי

במוסף שבת לא מצינו רק עולה"משא, וכדומה כי בשבת , כ 

נחלת יעקב "עולה " הרהור עבירה"ועל כן , העיקר המחשבה

 )זהר ב פח(הנאמר על שבת קודש סעודה שלישית כנודע " אביך

  )אמרי נועם(          .ונותכי אז הוא עת רצון לכפר על המשבות ורצ

  י"נתכפר העוונת וממשיכים חסדים על כנס
אל משה לאמר צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת ' וידבר ה

תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד 
ת . הבקר ואש המזבח תוקד בו בזה כי הראשי תיבו יש לרמוז 

ן " בגימטריא קאמר עולין'ניו ל'את ב'הרן ו'ת א'ו א'של צ ל כמני

תיבות של ז, חסדים' הויות שהם ה' ה ת 'את ת'והראשי  ור

ד 'לילה ע'ל ה'מזבח כ'ל ה'וקדה ע'ל מ'עולה ע'יא ה'עולה ה'ה

ל שכל "ורומז על פי מאמרם ז, בקר עולין כמנין השבת'ה

המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש 

ת ועל כן אמרו שאלמלא שמ, מוחלין לו רו ישראל שתי שבתו

נגאלין שהשבת מכפר על המעשה  וזה רומז כאן גם כן .מיד היו 

עולים כמנין השבת לרמוז שהשבת ' שראשי תיבות של זאת וגו

ת ' עולין כמנין ה' והראשי תיבות של צו וגו. מכפר כמו הקרבנו

די שמירת שבת אנו  הויות כדלעיל בסמוך לרמוז שעל י

וגמר אומר . הויות החסדים' ממשיכין על הכנסת ישראל הה

ואש המזבח תוקד בו שרומז שהגם שבשבת אנו מצווים על 

דוע , הבערת אש שלא לעורר כוחות הדינים ואשו של גהינם כי

אבל אש של המזבח אדרבה מצוה היא להבעירו אפילו בשבת 

שזה האש הוא משורש גבוה וממקום קדוש הוא ומוסיף אומץ 

  )מאור ושמש(                                                               .בקדושה

  י השבת עולות למעלה התורה והתפילות"ע
 דהנה אם ]ל"י[, זאת תהיה תורת המצורע, זאת תורת העולה

א "ו עבירות אזי הסט"ז ועושה ח"אדם משוקע בתאות העוה

וכד עייל שבתא איהי אתייחדת , חוטפין תפלתו ותורתו בפניו

ב , א"סטואתפרשת מ ובשבת אין להתורה ולהתפלה שום עיכו

 )ט"תהלים קי(וזה הרמז בכתוב פדני מעשק אדם , מלעלות למעלה

א אשר המה "ת שיפדה אותו מהסט"ה התפלל להשי"כי דוד הע

ם "ק אד"י מעש"והנה פדנ, עושקים התורה והתפלות מהאדם

והרמז שבשבת הזמן שהאדם , ת"שב' כוללים בגימטרי' עם הג

ת נפדה מ עשיקת התורה והתפלה וזה הכוונה זאת תהיה תור

המצורע היינו שיש לו צרעת הנפש ואין לו שלימות הנפש 

ו זה "שלא תאבד ממנו ח' תורתו תהיה היינו שתהיה בבחינת הוי

אחרי ' פר' כמבואר במד, הוא מחמת זכות שבת שנקראת זאת

בזכות שבת דכתיב אשרי אנוש  בזאת יבא אהרן אל הקודש 

נו זכות השבת ,  וזה זאת תורת העולה)ו"נ' ישעי(את יעשה ז היי

ת ובפרט בשבת "ז יש להתורה עליה להשי"עי, הנקראת זאת

ק יש להתורה עליה עד " שהוא זמן לתשובה ובש]ג"שבה[הזה 

וכן מבואר במדרש , הבוקר היינו שמן חשכת לילה עושה בוקר

ש "ראה אם שמור תשמרון את המצוה הזאת זה שבת ע' פ

  )חסד לאברהם(                                                                                           . ק"ודו

  ענין קריאת פרשת צו קודם הפסח
ואמר כמדומה שהוא נגד שבת עוד דיבר מבחינת שבת הגדול 

ואמר שלכך קורין תמיד פרשת צו קודם פסח שהוא , תשובה

כמוזכר בפסוק זאת התורה לעולה למנחה ו, פרשת כל הקרבנות

מפני שצריכין להכין עצמן לחג הקדוש הזה , ולחטאת וגומר

בכל עניני קרבנות הן מאותן הבאים לכפר הן מאותן הבאים 

בחי   )ג"בית אהרן לשבה(. יציאת מצרים' לקדש ולטהר שיוכל לקבל 

  ב
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  ה"השירים אשר לשלמיר ש
  

 ,נשגר בזה כוס של ברכה, ה והערכהברגשי הודא

קדם ידידינו , בשיר ושבחה  טובלבברכת מז

 עושה ,נחמד למטה ואהוב למעלה ,היקר והנעלה

בכל עת ' הק כוללינו תומך ,ומעשה צדקה וחסד

  מה טובו  ,הטוב שמואת כולם מהללים  ,תמיד

  ,ב"אוהליך יעק                         

  

 éðáøäãáëðä ãéâðä ,ãñçå ä÷ãö óãåø  

äåî"ø ùùèéååà÷øòá á÷òé äîì éä"å  
áà" éáòáàå"âøåáñîàéìéåå éòé "à  

  

   למזל טובו"ו נינבולדת הלרגל שמחתו ב
 

  

 ומכל יוצאי נומר שתזכו לראות ולרוות רב תענוג ונחת מ"יה

  לאורך כל ימי  ו להמשיך במעשי צדקה וחסדותזכ, חלציכם

  .להניח ברכה אל תוך בתיכם, ואלקא דמאיר יענכם, חייכם  

  
  המברכים ביקרא דאורייתא

  הנהלת הכולל
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  כל הלילה עד הבוקר

ה הישמח " מקובלני ממוזלה)אמור' פר(ז בייטב לב "כתב א

כי פעם אחת אחר שסיים תפילת שמונה עשרה עלה , משה
ע מפאנו "בלבו להתפלל לראות את הדבר הלזה שכתב הרמ

, פ שהוא שמם"ק ואע"ידין בביהמשאליהו הנביא מקריב תמ

ותיכף , ועם לבבו אמר אולי קיימא לי שעתא ואזכה לראותו
שאלתו וראה עין בעין את אליהו ' ומילא ה, התפלל על זה

, הנביא מלובש בבגדי כהונה עומד ומקריב התמיד כסדרו

 כי פעם )הובא בדרכי חיים ושלום(וידוע עובדא בזה , ק"עכלה
ז מרן הדברי חיים "סח הזכיר קאחת בליל התקדש חג הפ

אם : ה וסיים ואמר"ק מאוהעל זללה"ע מה שסיפר הרה"זי

מסתמא הוא מקריב גם , אליהו מקריב תמידין בזמן הזה
י שורת הדין אין שוחטין את הפסח "ולכאורה עפ, קרבן פסח

ואין שוחטן אלא על מי שראוי לאכול ממנה , אלא למנוייו

י שאין כל אחד יכול לאכול שחטו שלא למנוייו או למ, כזית
אלא , ואם כן איך נשחט הפסח בזמן הזה, כזית הרי זה פסול

כך אמר , וודאי שממטי ומייתי כזית ממנה לצדיקי הדור

ואחר שסיים את דבריו אכל מיד את האפיקומן , הדברי חיים
בהתלהבות נוראה עד שנדמה למסובין שאוכל כזית מקרבן 

מן של בשר צלי כעין נוטף ואף הן היו רואין כמו שו, פסח

זאת תורת העולה ,  בדברי הכתובל"יוזאת , מעל פני קדשו
, ה עד הבוקר"ל הליל"הוא העולה על מוקדה על המזבח כ

היינו כי מצות הקרבת קרבן עולה התמיד שייך אף בימי 

כי המזבח עומד בקדושתו ואף כי , הגלות הנקרא לילה
  )      א"ב תשס"א ט"מהר(                     .דנגרשו לא נתבטלה התמי

  ופשט את בגדיו

ע על "אורי מסטרעליסק זי' ק ר"פעם סיפרו לפני הרה

ע שמנגנים לפניו "ק מרוזין זי"התנהגותו הרוממה של הרה
ק "ביקש הרה', בכלי שיר ופורטים עלי נבל וכדו

, ק מרוזין"מסטרעליסק לידע באיזה אנפין נראה אז הרה

ק מרוזין בשעה שמנגנים "ש להרהוציירו לו ההתפעלות שי
ואזור עור "כתיב באליהו הנביא : ק ואמר"ענה הרה, לפניו

ר ' והפי, "אזור במתניו הוא שמתניו וגופו היו אצלו כמו אזו

וכך הוא , שכשרוצה לובשו וכשרוצה פושטו מעליו, עור
ק מרוזין כשרוצה מפשיט עצמו מהגוף וכשרוצה "הרה

  )ספרן של צדיקים  (                      .          מלביש עצמו בהגוף

  והבשר אשר יגע בכל טמא

ע בעל "ק רבי שניאור זלמן מלאדי זי"סיפרו פעם להרה
שלאחרונה החל , התניא על למדן אחד שהיה רגיל אצלו

להתחבר עם חבר מרעים מכת המשכילים שלח הרב 

והסביר לו חומר הענין והסכנה שיש , להזמינו אליו
ועד כמה שהדבר יכול להשפיע עליו , שעיםבהתחברות לר

השיב לו האיש ביהירות , בקל להטותו מדרך ישראל סבא

עלי אין יכולים להשפיע כל כך בנקל והא ראיה הרי אני 
רגיל אצלכם ומתחבר ומתיידד הרבה עם החסידים ועדיין 

ק שהרי "אינו דומה החזיר לו הרה, "חסיד"לא נהפכתי להיות 

אה והבשר אשר יגע בכל טמא לא מצינו כתוב אצל טומ
לעומת , כלומר בנגיעה בעלמא סגי לטמא את הטהור, יאכל

זאת אצל נגיעה דקדושה  מצינו בתורה כל אשר יגע 

ל כל אשר יגע "בבשרה של חטאת יקדש ודרשו חכמינו ז
תלמוד לומר בבשרה עד , בבשרה יקדש יכול אפילו לא בלע

 להיות קדוש עד הרי שבנגיעה דקדושה אינו נידון, שיבלע

לפנימיותו מן הקדושה ולא סגי בנגיעה , שיבלע לתוכו
ובפרט סיים בעל התניא לפי מה שעינינו תחזינה , בעלמא

הרי אצלך הדרך הוא להיפך עם הקדושה אין לך יותר 

  )ניצוצי אור( .מנגיעה בעלמא ומן הטומאה כבר יש לך בליעה

  לא יחשב לו פיגול יהיה

ברו פעם דרך עיר רוזין ונמלכו המתנגדים בעיר סאניק ע

, ק מרוזין ולהתווכח אתו על דרך החסידות"לבקר את הרה

' הלא אנחנו לנוכח ה: נכנסו אל הצדיק ופנו אליו בשאלה
דרכינו קובעים עתים לתורה מתפללים בציבור בהשכמה 

ומיד אחר התפילה בעודנו מלובשים בטלית , כותיקין

ומאידך , משניותותפילין אנו יושבים ולומדים שיעור 
החסידים לא די שמאחרים את זמן התפילה אלא שתיכף 

ש בצוותא ולבסוף הם "אחר תפילתם יושבים ושותים יי

" מתנגדים"ואותנו קוראים " חסידים"מכנים עצמם בשם 
ק "מיום שחרב ביהמ: פתח הצדיק ואמר, הלא נהפוך הוא

, התפילה היא במקום הקרבן, ואין לנו לא זבח ולא קרבן

ואמרו תפילות כנגד תמידין " ונשלמה פרים שפתינו"תוב ככ
פיגול ", וכשם שהקרבן נפסל במחשבה:) ברכות כו(תיקנום 

והיצר , כך התפילה נפסלת במחשבת חוץ" הוא לא יירצה

הרע מבקש לו תחבולות להכניס במחשבתו של המתפלל כל 
לכן מצאו להם , מיני מחשבות זרות המבלבלות אותו

חבולה נגד היצר הרע שאחרי תפילתם החסידים עצה ות

" לחיים"ומברכים איש את רעהו , ש"יושבים הם לשתות יי
ימלא : וכל אחד פורט שאלתו ומבוקשו ואומרים איש לאחיו

ומכיון שלפי הדין תפילה נאמרת בכל לשון הרי , שאלתך' ה

כי נדמה , נחשב דבר זה לתפילה ושם אין שליטה ליצר הרע
אוכלים ושותים ,  של גשמיותלו שכל הענין הוא עסק

ומדברים בלשון חול ולא חלי ולא מרגיש שיש בזה ענין של 

  )נר ישראל       (                                              .                 תפילה
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  וקול תודהיר ש
  

וש ימלא פינ שבח  פתותינו"וברכת מז, יר ו ו, ט תטופנה ש יחוק מקום וקירוב לבבינ נפ, מר יד כל  נו ויד ידידי   שקדם 

ים מ הרב זכה לזכות את  קא  יא  ו  ,ו"בר בעטדן שמ   משולחן מלכישיחות קודש שעלו על ברותיו עובהבהגהותי
ומסורהו ידיו אמונה  ינו  עטר אתל, תהי  הרסמת והמפגליונ עטיר ידיעותיו הבקיאות , המ עתן"כהב    ו שיפה ד

ה א שלו ככ יבנאמנות עמדו בשרי  שם של מרן רב קד ימין  יונל על ברך משה ז הבחלע" ב שליט" ול   א"ח מרן רבינו 
הלה של תורהאל ידות ימיש מא ידען בס,  בתמ כל , חסידותהרי פבקי ו ידים בפי  ים וחס ומהולנהתלמיד   לערץ 

  

  

  א "שליט כהן פרידמאןהשמואל הרב 
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"ק אצל כ"שבמ

  

,�רון�שיר�ושבח�על�שפתו,�לרגל�השמחה�השרויה�בביתו
��ח"בהה�אירוסי�נכדוב �

�ו"ני�אלימלךמר�כ �
� �

��נודע�לשם�ולתהילה,�בנו�היקר�והנעלהבן�

�"מוה ���ו"הימשה�חיים�מנחם�פרידמאן�ר
� �

  
ה המרוב ו  ה ברכתינ פה בז ה, וצרו וחיב ה  ן של הודא שמחותש, בכל לשו ע  שוב ע לו רב ברכות ו ו יושפ ה ז שמח ורב , מ

ג ונחת עלה, תענו ה מ והחסידות מעל התורה  ן  הרמת קר ש ב יח בעבודת הקוד יצל הברוכים , וישכיל ו ידיו  י  במעש

ה ולתהיל עם סגולה, המפורסמים לשם  ים יזכה להרוות צמאון  ילה, ועוד רבות בשנ הו קל נורא על   , ובשכר זאת יזכ

גדולה                                                  ו תורה ו על שולחנ יתאחדו  י יבוא שילה, ש   . א"בב, עד כ

        

  החותמים למען שמו באהבה ובהודאה

  "קול התאחדותינו"מערכת 
  ו"סאטמאר קרית יואל בני ברק יצ'י התאחדות האברכים ד"שע
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ïøäà úà åö.ù øáå " éé à'æ åø éæ ï åù ì àìà åö  ïéà  , é ôì ùøôì ù é
é  äù åòå äåöî ä ìåãâ àúé àã äîäù åòå äåöî  åðé àù  éîî  øúå ,

ñåúä íù åù øé ôå ' ó éãò äù åòå äååöî ù éîã àî òè  åðééäã  äàøðå
 ø åáòé  ï ô øúåé  øòè öî å âàåãù  éôì")øú åé  åøö é ú à ó åëì êé øöå "åú '

àø ä"ù (äååöî  åðéàù  éîî ,çé ðé  äöøé  íàù  åìñá úô  åì ù éù , åäæ å
ùø  øîàù"æ åøé æ ïåù ì àìà åö  ï éà é ,à  åö  øîàù  ïåéë øî åìë ú

äù åòå äååöî  äù òðå ï øäà , ó åëì êøè öé å øåáòé  ïô  øúåé øòè öé  íà
åøöé  úà , äé ä àì íàî  øöé ä úà ùåáëì æåø éæ øúé ì ê éøö  êëéôì

äù åòå äååöî .                                                                )äøåúä úëåðç(  
�  

ïøäà úà åö .áåù ø"éé à ' æ åøé æ àìà åö  ï éà ìå ã é î é áø  øî à úåøåã
ïåòî ùúëä êéøö  øúåé á áåñé ë ïåøñç ùé ù íå÷î á æøæ ì , å ù øôì ùé

é ôò"î ãàúé àîâá ' )÷ úå çðî"é(. åìé àë äìåò úø åúá ÷ñåòä ìë  
 äìåò áé ø÷äåîäéá ï éàù ë åðé éä" ï áø÷ áé ø÷äì øùôà éàå íé é÷ ÷

äìåò, ïë åî ëåîäé áù ë " àé áäì úâù î åã é  ïéàå éðò äé äå íé é÷ ÷
é ôà ' éðò úçðîäìåò úø åú ã åî ìá åúáåç éãé  àöéù íé øî åà æ à ,

 êìî ä ãåã  øî àù  äæ å"ééðòá é úãáà æ à éòåù òù  êúø åú éìåì "
éôà éãé á äé ä àìù  íåù î 'éðò úçðî  øåáò ,úëä øîàù  äæ åáå"  åö

åë å ïøäà úà ' äìåòä àé ä äìåòä úø åú úàæé ôìé å ' ìëã äæ î
äìåò áé ø÷ä åìé àë äìåòä úø åú ãî åìä,ùø éôå "ìäù  éé ã åî äæ ä

 àé ä"ãéî "î äé áù  ïî æá" íé é÷ ÷"úåø åãìå "î äé á ï éàù ë íâ" ÷
 íé é÷é  äø åàëìåîäé á ùéùë éøä äù ÷" ï áø÷ä áé ø÷äì ìåëé ÷

ø øî à ïëì åî öò 'úëä øúåé á ïåòî ùáå ù éù íå÷î á æø æì êé øö  
"ñé ë ïåøñç " çøëåî  æàå éðò úçðî  àé áäì úâù î åã é ï éàå éðò àåäù

ãåî ìá ÷ø  ïáø÷ä íé é÷ì .                                                      )ãåã øéò(  
�  

ïøäà úà åö .áåù ø"éé à ' æ åøé æ àìà åö  ï éà  é áø  øî à úåøåãìå ã é î
ïåòî ùúëä êé øö øúåé á áåñé ë ïåøñç ùéù íå÷î á æøæ ì ,  äàøðå

æç åùøãù  äî  éôì" ì)÷ úåç ðî"é(."  äìåòä úø åú úàæ "- ÷ñåòä ìë  
øôá 'äìåò áé ø÷ä åìé àë äìåò , ìàøùé î íãà ìåëéù òîù î

ò íé é÷ì"äìåò úø åú ãåî ì é ,å úåðáø÷äî  çååø äé ä íéðäëì äðä
éôà äðåäë  úåðúî ä åðé éä ' íäì ùé ìé ìë  äìåë  àé äù  äìåò ïáø÷á

ò ïáø÷ä úåöî  íåé ÷á ìáà äìåòä øåò äàðä úáåè" úø åú ãåî ì é
 åöøé  àìù  ù ù ç ù é úìòåúå äàðä íåù  íé ðäëì ïéà íù  äìåò

ìãåâ úà íñøôì ìàøùé  ìëù íù ù çá äìåò úø åú ãåî ì úìòî  
ò ÷ø  ïáø÷ úåöî íé é÷ì åöøé"ñé ë ïåøñç äæ î  íäì äé äé å ãåî ì é ,

úëä øî à êëéôì '"ø åî àì åé ðá úàå ï øäà úà åö " åøîàé å åãî ìé ù
 ìàøùé  éðáì"äìåòä úø åú úàæ "ò íâ íé é÷ì øù ôàù" ã åîì é

øà äæ øáã ìò íúåà æøæ ì êé øö äé ä äî ìå"æ ì êéøö  øúåé á ù æ ø
íé ðäëì ñé ë ïåøñç ùé ù íå÷î á .                                      )ìàéøà ïéðá(  

�  
ïøäà úà åö.áå ù ø"éé à ' æ åø éæ àìà åö  ïéà  é áø  øî à úåøåãìå ã é î

ï åòî ùúëä êé øö øúåéá áåñé ë ï åøñç ùé ù íå÷î á æ øæ ì , ù øôì ùé  
ù ø éøáã" é äðäãáî øä" ï ìäì áé úëã äî ìò ïàë äðååëäù  áúë ï

)é"â(" åé ðáå ï øäà ï áø÷ äæ "äëäù" äæ å ï éúé áç úçðî  íåé  ìë  àé áä â
ø  øîàù  ñé ë ï åøñçä" úåî åøú íäì ù é íé ðäëä éøä äù ÷ ìáà ù

 äæ éàå ïéúé áçä úçðî  úà àé áäì äî î íäì øñç àìå úåøùòî å
íäì ùé  ñé ë ï åøñç,é ÷ø  " åé äù  ïîæ ä ìò ïàë øáåãî  éøäù  ì

åøú íé ðäëì äé ä àì íù å øáãîá ìàøùé" î úåð÷ì íé ëéøö  åé äå
ç äé ä äæ å äçðî ì çî ÷äññéë ïåø , øîàù  äæ å"íå÷î á " íäù  åðé éä

 øáãî á äæ ë íå÷î á"ñé ë ï åøñç åá ù éù "åøú íäì íåù î" íù  î
æ øæì êé øö .                                                                          )øôåñ áúë(  

�  
åâå øáùé åá ìùåáú øùà ùøç éìëå'.ùøáå " äòé ìáäù  é ôì é

íéùã÷ ìëì ïéãä àåäå úø åé  äù òð åá úòìáðù ,å å÷çãð øáë
 ä÷é øîå ñøç é ìëá äøé áù  äø åúä äëé øöä äî ì íé ðåù àøä

úù åçð é ìëá äô éèù å ,ø  úè é ùì àä" ú)ò"ò  æ"ä( äìé ì úðé ìã  
 íòè  ïúåð éåäå åî òè  íâôð øáë øúåð äù òðù ë úøçî ì éøä úî âåô

íâôì ,ù  äòé ìáä ï éà àìé îîååé ìò íé ÷ìåçäì ó àå úøîåà åá , é øä
 àì åáù  äòé ìáäå åî åé  ïá åðé à àäéù é ìëä úà úåäù äì ìåëé

 ø åñàú)àø ä å ù÷ ä ïë"ø äå  ù"ñî óåñá  ï 'ò"àø ä å æ"å ðé úù øô á í ( õøúì ù éå
úåè éùôá ,æ åðéîëç äðäã" ù ã÷î ä úé áá åé äù  íéñðä ïéá åðî  ì

íìåòî  ùãå÷ä øùá çé øñä àìå ,éôìå" íé ùã÷ä ïî òìáðä æ é ìëá
øúåð äù òðå ,åî åé  ïá åðé à äé äù óà åîòî  íâôð àì íìåòî , é øäù

íìåòî  ù ãå÷ä øù á çé øñä àì ,àå" íà éë íäì ìé òåä àì áåù  ë
äø éáù .                                                                                    )ïç úéåì(  

�  
åâå úàèçìå äçðîì äìåòì äøåúä úàæ'. à áåè ã ø åè á àúé

úåðáø÷ä úù øô íåé  ìë  øî åì , íé îìù å äçðî å äìåòä úù øô
íù àå úàè çå , íãå÷ àåø÷ì øî åì åì äé äã  íäøáà ï âî ä äù ÷äå
úàèç úù øô ,é é÷ã"äìåòì úî ãå÷ úàè ç ì , äçðî  øôñá õø éúå

ò ï áåàø"æ íøî à ô"íé øôëúî  íé ìòáå íé ìëåà íé ðäë  ì , äðäå
 åì áù çð ïáø÷ä úø åúá ÷ñåòä ìë  íðî àïáø÷ä áé ø÷ä åìé àë ,

íéðäëä ÷ìç øñç ï ééãò é øä ï áø÷ä úù øô úàé ø÷á êà , äæ  éôìå
úåðáø÷ øàù î  øúåé  úøôëî äìåò úù øô  úàé ø÷ã àöî ð , é øäù

äá ÷ìç íéðäëì ïéà äìåòá ,ïáø÷ä úåî é ìù î íåìë øñç àìå ,
 øôëúî  äìåò úàé ø÷á é ë úî ãå÷ äìåò äàé ø÷á àîòè  é àäî å

é éò øúåé"ù ,æ  áåúëä øî àù  äæ å úø åúá ÷ñåòä øî åìë äø åúä úà
úåðáø÷ä , é æàäìåòìúàè çìå äçðîì  , é ë ìëì úî ãå÷ äìåòä

íéðäëì ÷ìç äá ïéàù  ïåé ë øúåé  øôëúî  äãåîé ìá  .            )ãåã éðô(  
�  

åëå åéðá úçùîå ïøäà úçùî úàæ 'ãì íìåò ú÷çøåúí. 
ääð÷ àì íìåòì àá àìù  øáã äð÷î ä íãà àåä ïéã ,à" äù ÷ ë

ä åð÷ êé à íâ äðåäëãäåúåøíé ðäë  ìù  íé àáä ,é å " ìãî  ùé" íàù  ã
áâà íìåòì àá àìù  øáã äð÷î  øáã øçà æ à íìåòì øáë àáù

íìåòì àá àìù  øáãä íâ äð÷ ,úëä øî àù  äæåáå" ïøäà úçù î "
íìåòì àáù  øáã, "åé ðá úçù îå "íìåòì àá àìù  øáã, åð÷ ãçé  

 íâ"íúøãì íìåò ú÷ç "íé àáä úåø åãì .                         )úåôé íéðô(  
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äåöî êøåöì äðéì ïéðòá  

 ïúùøôá)åè  åö.æ( åðáø÷ íåéá åéîìù úãåú çáæ øùáå 

ø÷åá ãò åðîî çéðé àì ìëàé .áîøäå"í) ôá"ì äî á 'ä  äâ éâ ç"é (

úåáãðå íéøãðá äçîù éîìù úáåç éãé ìàøùé ïéàöåéã ÷ñô ,
÷åùå äæçáå øåëááå íùàáå úåàèçá íéðäëäå , äåöîù åæ

åìëà éøäå øùá úìéëàá çåîùì àéä , éãé ïéàöåé ïéà ìáà
åëå çîùîä øùá ïðéàù úåçðîá àìå úåôåòá àì ïúáåç'.  

ìäáå 'é ' øùò äòáøà íåéá äãåú íãà àéáé àì áúë

ìåñôä úéáì íéùã÷ ïéàéáî ïéàù äáù õîçä éðôî , íàå
åðøàéáù åîë äçîù úáåç éãé äá àöåé àéáä ,ëò"ì.  

îâä éøáãî àåäå ' äöéáá)è é ( : äãåú ïéàéáî ïéà àéðú

äáù õîç éðôî úåöîä âçá ,îâá ïî÷ìå 'éëøô ' àèéùô äìò
ïéàéáî ïéàã ,ø øîà ' áø äì éøîàå ÷çöé áøã äéøá àãà

ïðé÷ñò øùò äòáøàá àëä àáà øá ìàåîù , ïéà øáñ÷å

ìåñôä úéáì íéùã÷ ïéàéáî ,ùøéôå" ïúìéëà ïîæ èòîîù é
àìà õîç ìåëàì ìåëé åðéàù êë êåúîå úåòù òáøà ãò 

øúåð éãéì àá äáù õîç.  

äðùî óñëä)  íù (øäî íùá àéùå÷ àéáî" ñå÷øå÷ é
áîøä ìò äù÷äù"í , íåéì àìà úìëàð äðéà äãåú éøä

äìéìå ,àå" úàöì ìëåé êéà çñô áøòá äèçùù åæ äãåú ë

ø÷åáá çñô ìù ïåùàø íåéá äçîù úáåç éãé äæá , øáë éøä
äðéìá ìñôéà ,øîåì ïéàåáîøä úðååëù " éãé úàöì ìëåéù í

ò âç ìù ïåùàøä ìéìá äçîù éîìù úáåç" äãåúä øùá é

íåé ãåòáî àéáäù , äçîùá áééç àäéù åðéöî àì éøäù
ïåùàøä ìéìá , áøòá äçîù éîìù èåçùì áééç àäé ïë íàù

äìéìá çåîùì ìâøä , áøòá åèçùà åàìã äìòä óåñáìå

áîøä éøáã éà÷ çñô"í ,åîá àéáä íà àìà äãåú ïáø÷ ãò
äçîù úáåç éãé äæá úàöì ìåëé , éøáã ìë  ììëá éë

áîøä"åé áøòá í"ùë è"ïë ïéãä ãòåîáù ë ,é ïë ìò" ì

 úàöì ìåëé äçîù áåéç ùéù ïîæá àéáä íàù øîåì åúðååëã
äçîù úáåç äãåúä øùáá ,ò"ù.] ååé ìéìá åéøáã íöò ìò" è

åùá ïééò äçîù áåéç àëéì ïåùàøä"éøà úâàù ú ')éñ 'çñ (

éòå ' äáåùú éøòùá)éñ 'ë ÷ ú"è (ãî çéëåîù 'âîä" à)éñ ' å î÷ ú

÷ñ"ã (äçîù áåéç ùé äðåùàøä äìéì íâù ,ãë àìå 'øäîä" é
ðä ñå÷øå÷"ì.[  

 äðùî íçìäå)íù(â àéáä "øäîä úéùå÷ ë" ñå÷øå÷ é
ðä"ì ,éøîàã úùøåôî àúééøáî äéàø àéáîå ' àéãäì íúä

åé éìéì àéöåäì"äçîùä ïî ïåùàø è ,åøäîä ìò úö÷ äîú" é

áîøäù øîåì åæ àøáñ àéáî íâù ñå÷øå÷" ìéìà éà÷ í

ïåùàø , áåéç  ùéù åðéöî àìù àãéøâ àøáñá äúåà äçåãå

åé áøòá äçîù éîìù áéø÷äì"ïåùàøä ìéì êøåöì è , äåîúå
 äçîù áåéç ïéàù àúééøáäî úùøåôî äéàø àéáä àì éàîà

ïåùàøä ìéìá ,îâá íù äðäã ùãçîå 'ñåé áø äù÷ä àìåòì ó

äçîù úòùá äçéáæ ïðéòá øîàã , úâéâçã àúéà àúééøááã
é"äçîù úáåç éãé äá àöåé ã , úòùá äçéáæä ïéà éøä íúäå

äçîù ,éúå 'äèçùå áëéòù éøééàù éãéà áø , áø íù øîàå

 ïàî àúéðúî éøä éëä àîéú àì éàã àøáúñî éîð éëä éùà
àîéú ïá äì éðú÷ ,éî äòîù äðéìá äìñô àîéú ïá àäå äð

äèçùå áëéòá éøééàã ,ëò"îâä ã ,'à"ôà ë"áîøäìã ì" í

 äèçùù úåù÷äì óñåé áøã àúòãà à÷ìñ éàî äù÷ äéä
éá"éá äèçù éà éøä ã"øúåðà øáòå äðéìá äìñôð éøä ã ,

ôàã àìà" åá úàöì éãë åðéìî àåäã ïåéëã øáñ óñåé áøã ì

úøçîìù íåéá äçîù úáåç ,äøåñàù äðéì áéùç àì àä ,
 àì äøåúäã ìáà äåöî êøåöì àìù äðéì àìà äøñà

äøåú äøñà àì àëä ïåâë äåöî êøåöì ,ò" óñåé áø äù÷ä ë

åæ àúééøáî ,éä àìå 'ò àúééøáä ìò àéùå÷ íåù åì" øáñ ë
äèåùôë àúééøáä ,éä àìå 'éúãë äáëéòá äéî÷åàì êéøö '

éãéà áø ,à"éé÷ã ïðà ë"äçîù úòùá äçéáæ ïðéòá àìã ì ,

à"áä ãåîìì åðì ùé ëóñåé áø øáñãëå äèåùôë àúééø ,à" ë
éìñô àì 'äåöî êøåöì àåäùë äðéì ,áîøä ÷ñô ïë ìòå" í

 äðéìäã ïåéëã äìéìå íåéì àìà úìëàð äðéàù äãåú éáâ

íåìë êëá ïéà äçîù éîìù êøåöì.  
 í éìåãâ äáøä åæòãæð äðùî íçìä ìù åùåãéçîå

øúåð éåä àì äåöî êøåöì äðéìù , ìò úøë ïéáééç éøäã

ìéëàåú , úåòåáùá çëåîãëå)åè(:éøîàã  ' øúáì ä÷áùð éà
åëå äðéìá àìñôéà àä éëä ,' úà ùã÷ì êøåöá éøééà íúäå

äøæòä ,ôòàå"îâäã äéúòãà à÷ìñ àì ë ' øéúäì íúä

éôà åúåà ïéìäì 'äåöî êøåöì àåäùë.  
åùáå" ÷çöé úéá ú)åà"éñ  ç 'á é(åéøáã ìò ãîò  , õøúîå
áîøä úèéù"ôò í"øä úèéù é"àî é ùéðééìøå)àø á  àá åî" ù

é ñ í é çñ ô  é á øòá 'äë ( ïéàéáî úáùá øùò äòáøà íåé ìçùëã
úáù áøòî äâéâçä ,úáù éàöåîá äðéìá úìñôð äðéàå ,

éøîàã ' íåéå úåìéì éðù åäì éåäå íéîé éãäá úåìéì é÷åà

ãçà ,ãçà äìéìå íéîé éðù àåä äìéëà øåòéùä éøäå , åîëå
ñã"îâäã ã ' íéçñôá)ë÷(. ïë øîåì çñô ïáø÷ éáâì , àäå

 àéðúã)èñ  íù ( .ìåçá àáù ïîæá çñôä íò àá éúîéà , òîùîå

çñôä íò àá åðéà úáùá àåäùëã äðéî , ìåçáã àéù÷ àì
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çñôä íò àá , àá àåä ìáà çñôä íò àá åðéà úáùá ìáà

úáù áøòá ,ëò"òå ã"àøá ù"'åéìò ÷ìåçù ù ,àå" øùôà ë
áîøä úèéù äæá áùééì" ìò øåáòé àì ïàëù íøúåð  ,

éøîàãî 'íéîé éãäá úåìéì é÷åà ,àøäå" øáñ åéìò ÷ìåçù ù

 úåìéì é÷åðã ïéúòãà à÷ìñ à÷ íúäã çñôî äéàø íåù ïéàã
íéîé éãäá , äìéìá áéúëã åúáø÷ä íåéá ìëàð åðéàã íåùî

äæä ,ïéîðä ïî äðéà åúáø÷ä íåé êëìä ,àùî" äâéâç ë

îä ïî åúáø÷ä íåéã àèéùô åúáø÷ä íåéá åìëàì ìåëéùïéð ,
ò"ììë åúåîãì ïéà ë ,ééò"ù.  

ñáå 'äðùî íçìä éøáã áùééì äöåø äøåú ïéð÷ , äðäã

îâá øàåáî')  è ð íù ( : í éðäë ïéøåîéà éøè÷úî àìã äîë ìëã
øùá éìëà éöî àì ,äöéá ñåúä éøáãîå) ë(:ã "åëå éàî ä '

éôà øùá ïéìëåà íéðäëä ïéàù òîùî ' øçà ãò íéîìùî

ïéøåîéà úøè÷ä .  
 àáåä ïëåìîá"î)  éô"ä úå ðá ø ÷ ä äù òî ì äî  à"ë( áúëå 

äã äàøðã"úåîùàå úåàèçá ä , ïëå

 øçà ãò øùá ïéìëåà ïðéà íéìòáä
äøè÷ää , úà ïéøéúî ïéøåîéàäå

íãàì øùáä ,ë ïëå 'éôá 'àøä" ù

 íéøãðá)éã"à ( :ò"ù ,ëò"ì.  
 í éøåîéàä ïéìî íà äðäå
 äðéìá ïéìñôð ïéà çáæîä ùàøá

àåáîë øçîì íøéè÷äì øúåîå ø
ùøá" é)è ð íù(.ã "åëå äìòî ä ,'àå" ë

é" éîìù úåöî íåùîã ïåéëã ì

 àìù çáæîä ùàøá íðéìî äçîù
äðéìá åìñôé , íåù ìéçúä àì ïééãò

øùáä úìéëà øúéä òâø , àìéîîå

øúåð ììëá ïééãò åðéà , øúåðã
 øúéä äéì úéàã àëéä åùåøéô
 øúéä ïîæî øúåúéàå äìéëà

åúìéëà , ìéçúä àì ãåòù äî ìáà
øúåð äùòð àì åúìéëà øúéä ïééãò ,

òå"åéá øçîì äìéëàá øúåî ë" è

äçîù éîìù øéôù åá íéé÷îå ,
òàå"éøîàã â 'îâá íúä ' éàùëã

 ãéîú øçà ïéøåîéà øéè÷äì øùôà

 åàîèðù éîë íåàùò íéáøòä ïéá
ïéøåîéàä åãáàð åà , øùáä øúåäå

äìéëàá ,àå"ä ë" äæ ìéòåé àì ð

éð éøäã ïééãò åäåøéè÷ä àìù àî
åãáàðù éîë éåäã , øáë àìéîîå

åé áøòá ãéî øùáä øúåé"àå è" éåä ë

àå øúåð øéôù" ïééùå÷ àøãä ë
àúëåãì ,î"ôàã àéù÷ àì àä î" ì

 øéè÷äì åì øùôà éàã íúä à÷ééãã

äîìùäã äùò íåùî ïéøåîéàä ,òå" åãáàðù éîë íåàùò ë

äìéëàá øúåä øùáäå åàîèð åà ,àùî" øùôà øéôùã àëä ë
àä øéè÷äìåé úçîù íåùî ÷ø ïéøåîé" ìëåéù åáëòî àåä è
åéá åìëàì"ø÷åáá ïåùàø è , ìò åðéìî àåä éëä íåùî ÷øå

äðéì éãéì àáé àìù çáæî ìù åùàø ,à"é ë" àðååâ éàäëáã ì
åãáàð åà åàîèðù éîë éåä àì ,àå" øúéä úòù åì äéä àì ë

àå äìéëà"øàåáîë øúåð åðéà ë ,ö àåäù íééñî íðîà" áø ò

ãî éë 'ìöä" ç)íù(éôàã äéì àèéùôã òîùî  ' ïîæ íãå÷
øùáä úìéëà ïîæ øáåò ïéøåîéàä úøè÷ä øúéä ,é éìåàå" ì

çìäã"ïë øáñ àì î.  

 äðéì øúåä äåöî êøåöìù äðùî íçìä éøáãáå
øúåð åðéàå íéùã÷á ,éôò"øäî ïåàâä äöåø æ" åøôñá ìòâðò é

ãîçðä)  á ì  úåà(ò íìåòä úééùå÷ áùééì "îâä ã 'íéçáæá)  îæ ( .

ø øîà"øá à 'ïéìâôî íéìòáäù éúòîù éñåé ,éôàã åðééäã '
 àèùôë ïäëä ÷ø àìå ìåâéô íðáø÷ úåùòì ïéìåëé íéìòáä

  
  
  
  
  
  

  

î øåîæåãì"ã  
  ,בזה ברכת מזלא טבא וגדיא יאהנשגר , הידידות והודאשירי ב

  ,קדם ידידינו האברך היקר עסקן נמרץ לטובת מוסדותינו הקדוש

  ,"מלמד לחודש"למען מפעל בהתמסרות ובמיוחד עושה ומעשה 

  ,טוב ומטיב תמיד לפרט ולכלל, ד בכל דרכיו משכיל"ויהי דו
  

  ו"היוד יואל קליין ד ר"רה
י ברקבי בעיר "אב   א" יענ

  

  

  ו"שמחתו בהולדת בנו נירגל ל
 

מתוך רב שמחה , ר שיזכה לגדלו ולחנכו על מבועי התורה"יה

מייסד  ע"בעל דברי יואל זי' ינו הקוזכות מרן רב, ואורה

  .ס"טכו ,התברך באושר ובעושר בכל גבולול, לוהמוסדות יעמוד 

 

  בתודה וקול זמרהמברכים ה

  ק"הנהלת מוסדות יטב לב בארה
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àø÷ã ,éôì åù÷äå"÷ãáäì äìåëé äèåñ êéàä æ , äèåñ ìë éøä

ò äúçðî ìâôì äìåëé"ìåâéô úáùçî áåùçúù é , í éîä áåùå
úáëòî äçðîä éë ä÷ãåáì åìëåé àì ,éôìã åáùééîå"ã 

çìä"ïáø÷á úìñåô äðéà äðéì äåöî êøåöìù î , äæ äðäå

øúåðå äðéì ìåñô àëéìã åéøáãë øîàð íàù èåùô ,à" ë
úìñåô ìåâéô úáùçî ïéàù èåùô , àåä ìåâéô úáùçî éë

åðîæì õåç úáùçî ,ììë ïîæ åì ïéà äæ ïáø÷å.   

 äéàø àéáîåãî 'îâä') ã ÷  í é çá æ( : ìëã àéãäì òîùîã 
 ÷ø àåä äáùçîä ìåñôìåñô àåä äîöò äðéìäù íåùî ,

àùî" ãéîú äìéëàì éåàø àåäå úìñåô äðéà äðéìä íà ë

ìâôî äðéà äáùçî íâù éàãåå ,èåùô àåäå ,éôìå" äöåø æ
ììë úìñåô äðéàå äèåñ úçðîá éøîâì úøúåî äðéìã ùãçì ,

ìåñôé å ðîæì õåç úáùçî íâ éøä äðéì ìåñôé íàã , äúòîå

çðî áéø÷äì íìåòì åìëåé àì éøä äáùçù ùåçéðã äèåñ ú
ìåâéô úáùçî ,àå" ïåéë äçðîä áéø÷äì øùôà äéäé àì ë

ïååò øøáì àìà äàá äðéà äîöò ìëù , äéäé àì ïééãò éøäå

éôàã øåøéá 'äçðîä úà äìâéô àîù äéé÷ð àöú , äæ éðôîå
ä÷ãáð àì àéä ,àùî" éøä äá úìñåô äðéì ïéàã àîéð éà ë

äáùçîä íâ ìåñôú àì ,ìåëé äéäé àìå ú

øéôù áø÷åúå ìâôì äãéá ,àå" øúéäù àöîð ë
éäé àðååâ éàäëá äðéìä'äåöî êøåöì  ,ãåòå 

äëá ÷øã ïáø÷ä úáø÷ä ø÷éò éåäã" øñåé â

ïáø÷ä äìâéô àéäù ùùçä ,à" éåàø éàãåå ë
 äèåñ úçðîá éøîâì úøúåî äðéìã øîåì åðì

úìñåô ïéàå , ìâôì äìåëé äèåñä ïéà àìéîîå

ììë ,éé÷ã àäå" äðéìã ìäèåñ úçðîá úìñåô ,
é"áàø ìáà ïãéãì à÷åã åðééäã ì"äàã øáñ é" ð

äá úìñåô äðéì ïéàù ,äåöî êøåöì éåäãî ,

éôìå"çìä ã"äëá î"úìñåô äðéà â.  
ñåéå" øîåì àìôðä åëøãá ãåò ó

é øáã ìù åúéîàìã"éôàã ì 'áàø" äãåé é

äèåñá úìñåô äðéìù ,ôòàå"ë  ãåîìé
ìåñôé àì ìåâéô úáùçîù , àì éøäù åðøúä

 ìëåú àìù éãë äåöî êøåöì àìà äðéìä

äúçðî ìâôì äèåñä ,àå" ïéàù éøçà ë
úîàá úìñåô ìåâéô úáùçî , íåù ïéà áåù

äðéìä íöòá äåöî êøåö ,òå" øåñà øéôù ë

ìñôåú øéôù äðì íàå ìòåôá äçðîä ïéìäì ,
êøåöì äðéìä äúéä àìù ïåéë , úáùçî ÷øå

 úáùçî ìåñôú íàù äìñô àìã àåä ìåâéô

 äéäéå äçðîä áéø÷äì åìëåé àì áåù ìåâéô
äðéìä øúéäá äåöî êøåö àåôéà , éøä áåùå

 ìåâéô úáùçî ïéà áåùå ïéìäì øúåî äéäé

úìñåô ,òå" äðéìä øúéä éðäî ãáì äæ ïéðòì ë
 àì äçðîäù äæ éáâì ïåìì äéåàø áùçéúù

ò ìñôéú"ìåâéô úáùçî é , ìòåôá äðéì ìáà

äúåà ìåñôé øéôù , äéàø àéáîååùî åæ àøáñì" éùåãéç ú

éøä"í)  åé ç"éñ  ã 'èé (éäã àúéà éîìùåøéáã ' äùòù éåàø
ì äçãé äöî úìéëàã"ìãò íòèî ùãçã ú"ú ,ò øéòäå" æ

äòáùì äéåàøä äöî äéäéù ïðéòá àäã ,àå" ïéàù ïåéë ë

à âçä ìéìá äðåùàøä úéæëä úìéëàá ÷ø äùò" àöîð ë
ìãò íòèî äçãé àì íéîéä øàùáã"ú ,àå"ä àì ë äöî éå

äòáùì äéåàøä ,àå"éôà ë 'øùëåé àì äðåùàøä úéæëì ,éúå '

ò" äìéìá íâ äòáù ìëã øåñéàä úàôîã øîàð íàã ïåéëã æ
 åìëàú áøòáã äùòä úáåç éãé úàöì åìëåé àì äðåùàøä

úåöî ,à" úà úåçãìäðåùàøä äìéìã äùòì äì ùé áåù ë

äòáù ìëã øåñéàä , äòáù ìëã øåñéàä úà äçåãã ïåéëå
áåùäòáùì éåàø éøä  ,äöîá ïúáåç éãé äá ïéàöåé áåùå ,

äòáù ìë ìòåôá åìëàì åìëåéù êéøö åðéà éøä áåùå ,òå" ë

äòáù ìë åìëàì øåñà äéäé ìòåôá úîàá áåù ,ôòàå" ë
 äìéìá áùçéúù ãáì äæ ïéðòì äòáùì éåàø éø÷éî

äòáù ìë äéåàøì äðåùàøä , øåñà øáë éåàø àåäù øçàå

òáù ìë ìòåôá åìëàìä ,ééòå" úåéàø äîë ãåò àéáîù ù
åæ àøáñì ,øæåçä ìâìâë úåáéùéä íìåòá àø÷ð àåäå.  

á úåëøã éìá ãò"é  
, אשא ברכת מזל טוב, לבמקום וקירוב יחוק רמ

, אהוב ונערץ בפי כל, המהוללו היקרהאברך  ילידיד

 ,מרבה להיטיב במידה נכונה, לכל אשר אליו פונה

  ובפרט עושה ומעשה למען ,  קדשינועסקן נמרץ לכל

  ,"קול התאחדותינו"הפצת הגליון הנפלא            

  ו"הי וד יואל קלייןדר "הר
  א"י בבני ברק יע"אב

  

ë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñò î−ò"î ïôñ"¬  
  

זכה לגדלו על במתי יש,  לרצון יעלהווברכתי אלי

  ונחת ח רב תענוג " ממנו ומכל יוצוהוריו, התורה מעלה

  .במידה מרובה וגדושה, דקדושה                      
  

  וזע כעתירת וברכת ידידך
  

  צ פרידמאן"בריואל י
  ו"פארק יצבארא 
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ָרא ֱאלֵֹהינו בָּ ל. ּטֹוִבים ְמאֹורֹות ׁשֶ כֵּ ִביָנה וְבַהׂשְ ַדַעת בְּ ֶהם. ְּיָצָרם בְּ ּּכַֹח וְגבוָרה ָנַתן בָּ ֵבל. ּ ֶקֶרב תֵּ ִלים בְּ  :ִלְהיֹות מֹוׁשְ
ָכל ָהעֹוָלם. ּים נֹוַגהְּמֵלִאים ִזיו וְמִפיִק בֹוָאם. ָנֶאה ִזיָום בְּ בְּ ים  ׂשִ ֵצאָתם ְוׂשָ ֵמִחים בְּ ֵאיָמה ְרצֹון קֹוָנם. ׂשְ ים בְּ  :עׂׂשִ

מֹו ֵאר ְוָכבֹוד נֹוְתִנים ִלׁשְ ְזַרח אוֹר. ָּצֳהָלה ְוִרנָּה ְלֵזֶכר ַמְלכותֹו. פְּ ֶמׁש ַויִּ ֶ ָבָנ. ָקָרא ַלּשׁ   :הָּרָאה ְוִהְתִקין צוַרת ַהלְּ
  

ֶמׁש   )ל, דברים יא( ְמבֹוא ַהׁשֶ
  

ìòáä íéçñô éáøò éòéáø íåéá"è ,äàéøáä éîéá úåøåàîä åá åìúðù íåé ,éà äëæð" ä

 êøáì"äîçä úëøá" ,æç åøîàù åîë" ì)èð  ú åëøá(:ú "åëå äúôå÷úá äîç äàåøä ø ' øîåà

 äùåò êåøáúéùàøá äùòî.  

ùéçøúî àîåé ìëá åàì åæ úåðîãæä ,éãéì àá àåäåëá íòô åð"íéðù ç , øåãå øåã ìëáå

ãçåéî ïôåàá ááì áåèáå äçîùá åæ äåöî úéùòð , éøôñ ìëá ùâãåîå øëæåî øùàë

äæ ïéðòá íéðãä íé÷ñåôä.  

àåä äãå÷ô ïîæ äîçä ùåãé÷ úòå , äãå÷ô ïîæ àåäù çñô áøòá ìåçéù åæ äðùá èøôáå

çéùî úàéáìå ÷ìîò úééçîì , ùåã÷ä øäåæá øàåáîëå)ø"ç î"óã âîø "è ,åä å" ø ëùùé éð áá  ã

ã øîàî óåñ'(çñôä âç áøòá åúééçîå ÷ìîò úîçìî äéäé äøäîá ãéúòì øùà  , òåãé ïëå

éîùî 'äâäã"öæ òöååàøñàî ÷"â ÷øù ì 'çñô áøòá äîçä úëøá ìç íéîòô , åæ äðùáå

åðé÷ãö çéùî úàéá éðôì çñô áøòá ìåçéù ïåøçàä íòô àåä.  

äéå" ãåòéä ïåé÷ì äëæðù ø)éòùé'ì  ,åë(äîçä øåàë äðáìä øåà äéäå  , äéäé äîçä øåàå

íéîéä úòáù øåàë íééúòáù ,ä ùáç íåéá 'àôøé åúëî õçîå åîò øáù úà , úàéáá

àåâ"áá åðéùàøá åðéëìîå ö"à.  

 íéðîàðä åðéàøå÷ éðôá âéöäì áåè äî åúòá øáã åðøîà äìòðäå íîåøîä ïîæ áø÷úäáå

 äðùä úåôå÷ú ïéðò úåãåà úö÷-çåéîá  ãæç éôá àø÷ð øùà ïñéð úôå÷úá åðéãîòá" ì

" úôå÷úáéáàä ùãåç"à àéä øùà  'äðùä úåôå÷ú òáøàî -  äîçä úëøá éðéðòå

øéö÷á"îåàä ú"úòâî ääë ãé åðéãéù äîë ãò ø.  

  

  

îâá ')ò  úáù"ò ä"à (à"à éðîçð øá ìàåîù ø" ø

ïðçåé ,úåìæîå úåôå÷ú áåùçì íãàä ìò äåöîù ïéðî ,

 øîàðù)øô 'çúàåïð( íëúîëç àéä éë íúéùòå íúøîùå 

íéîòä éðéòì íëúðéáå , éðéòì àéäù äðéáå äîëç äæéà

íéîòä ,úåìæîå úåôå÷ú áåùéç äæ øîåà éåä.  

  

 îíô íõîš³?  

åìåë íìåòä úà ááåñ ùîùä äðä , ìë24 úåòù 

)áøòîá ò÷åùå çøæîá çøåæ(... ìò íåé ìë êìåä åðéà ìáà 

å÷ åúåà . ìù å÷ä íåéå íåé ìë ÷ø íéããöì äèåð ùîùä

äâøãäá .éîåøãä ãöì úîééåñî äôå÷ú , äôå÷úå

éðåôöä ãöì úîééåñî .] ãöì äèðù äô å÷úä øîâðùë åðééä

éîåøãä ,ìéçúäù å÷äì ãò äø æçá úåèðì ìéçúî , ãöì êéùîîå

éðåôöä ,åæ äôå÷ú øîâðùëå ,äàìä ïëå ìéçúäù å÷ä ãò úåèðì øæåç[, 

àëì íòôå ïàëì íòô äèåð ùîùäù äæáåï , íøåâ äæ

õøàä øåãëá íééåðéù åðì ,ì íé÷ìçðå-4 øëæðë úåôå÷ú 

ôá ' çð"óøåçå õé÷ íåç øå÷ ." äðù òéáø ìë åðééäã=)3 

íéùãç(äîéìù äôå÷ú äåä .  
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íìåòä ááñì åëøã äùåò ùîùäù å÷ åúåàá ,

 ùé12íéáëåë úåöåá÷  , ÷åçøî äàøð äöåá÷ ìëå

äøåö äæéàë .úåîùá åäåàø÷ ïëì , úåîù åäæå

îäúåìæ ,ìæî åì ùé ùãåç ìëå . íå÷îä ïàë ïéàå

 éðéðòì êéøöù äî ïééöð ÷ø úåìæî éðéðòá êéøàäì

úåôå÷ú , ìëå3ðëå äôå÷ú àø÷ð íéùãç "ì.  

  
 íõîš³í −òôï- ³õîš³ "ñêîô¾"  

îâá ')ð ïéáåøéò"ò  å"à ( ïñéð úôå÷ú ïéà ìàåîù øîà

íåéä éòáø äòáøàá àìà úìôåð , åà íåéä úìéçúá åà

ìä úìéçúáäìé ,äìéìä éöçá åà íåéä éöçá åà , ïéàå

åëå æåîú úôå÷ú ,' éðîæ íãå÷ øàáð àøîâä éøáã ïéáäìå

äôå÷úä:  

 ìéçúä äáù äãå÷ðäì øæåçù åðééä äîçä úðù

 àéä íìåòä ááñì1/4 365íéîé  ,ì äúåà ÷ìçðùëå-4 

úåôå÷ú ,éäú ' úá äôå÷ú ìë91 å íåé 1/2 7úåòù  .

êëìéä ,ùá ïñéð úôå÷ú ìåôéú íà äò6 áøò úåðôì 

 éòéáø ìéì)éä êë  ïëàù 'ø úò ãì äð åùàøä äôå÷úä ' ò ùåäé

ã íåéáå íìåòä àøáð  ïñéðáù 'òé÷øá úåøåàîä äìúð . àáö ìë å

 äòùá íìåòä ùîùì  åìéçúä íéîùä6éòéáø  ìéì  , ï ðéè÷ð éëäå

äëìäì  àøîâá.( øåáòë æåîú úôå÷ú ìåôéú )91å íåé 1/2 7 

úåòù( 13ùá íåé åúåàá úåòåáù  äòùá òåá1.30 

äìéìä úåöç øçà . úôå÷ú àéäù äàáä äôå÷úä

éøùú , øåáòë ìåôéú13å íéôñåð úåòåáù 1/2 7úåòù  ,

 äòùá åðééä9äðôì " ö

ã íåéá' . äôå÷úä

 úôå÷ú àéäù úéòéáøä

úáè , øåáòë ìåôéú13 

å íéôñåð úåòåáù1/2 7 

úåòù , äòùá åðééä4.30 

äçà"ã íåéá ö' .

 úôå÷ú áåù ìåôéúùë

ïñéð , ìéìá ìåôéú àéä

 äòùá éùéîç12 úåöçá 

äìéìä . ÷ãä áåùçúùëå

áèéä , íìåòìù êì àöé

 äòùá ïñéð úôå÷ú ìç6 

 åà12 ,äìéìá åà íåéá ,

 äòùá æåîú úôå÷úå

7.30 åà 1.30 åà íåéá 

äìéìá , éøùú úôå÷úå

 äòùá3 åà 9 , åà íåéá

äìéìá , äòùá úáè úôå÷úå10.30 åà 4.30 åà íåéá 

äìéìá ,î åäæåðä ìàåîù øîà"åðìçúä äæáù ì.  

àöîð , äôå÷ú ìë úìéçú úòù ïéá ùøôääù

 àåä äéøçàù äôå÷úì1/2 7úåòù  , úòù ïéá ùøôääå

 äúåà úìéçú úòù ïéáì åæ äðùá äôå÷ú ìë úìéçú

úåòù ùùå äîîé àéä äàáä äðùá äôå÷ú ,

 äðùî äîöò éðôá äôå÷ú ìë ïåáùç áåùçúùëå

 úåòù ùù êì àöé äðùì)ïåáùç éìáíéîéä  ( ïéá ùøôä

äøáòù äðùî äôå÷úì äæä äôå÷ú.  

äæ éôì , øåáòë28øåæçî íìùåé íéðù  , áåùúå

 íåéá äòù åúåàáå òåáùá íåé åúåàá ìåôéì äôå÷úä

äìéçúáë , íùá àø÷ð åæ äèéù"ìàåîù úôå÷ú ."

 àéä äîçä úðùù øáåñù1/4 365íåé  , äæ éôìå

íéðéã äîëì úåôå÷úä úà íéáùçî.  

  

 ³õîš³"ê ëþêð"  

 äîçä úðùã øáåñå ìàåîù ìò ÷ìåç àãà áø

 àéä365 íåé 5 úåòù 55å úå÷ã 44 .25ïãðå÷òñ  ,) àìã

 øáñù ìàåîùë365 íåé  +6úåîéìù úåòù (, áø ïéá ùøôää 

ì áåø÷ àéä ìàåîùì àãà-1/2 4÷ã  'äðùì , øáèöîå

íìù íåé ìù ùøôäì , êùîá320äðù  , øåáéò ïéðòìå

äðùä ,ä øáòì êéøöù åðééä íéàåøùë äðù)éá"ã( 

éäé áéáàä ùãåçù 'çñôä âç øçà ,äøîà äøåúäå :

áéáàä ùãåç úà øåîù ,äðùä íéøáòî æà , åéäéå

áéáàä ùãåç íò çñôä âç íéîàåú , ïåáùçù úåéäå

äù÷ àãà áø ìù , ÷øå

 íéòãåé åéä äìåâñ éãéçé

ïåáùçä úà , éáâì ïëì

äðùä øåáéò ,éá ÷øù" ã

ïéùã÷î åéä , åëìä äæá

úèéùë àãà áø  ,

àùî" øèîå ìè ë) êéøöù

ñ úåéäì 'äôå÷úä øçà íåé( 

äîåãëå , íò éèåùô óàù

áùçì íéëéøö , äæ ïåâëá

ìàåîùë å÷ñô , ìáà

áùúá"øã é÷øôå õ" à

 ïéà úîàáã åáúë ãåòå

 àìà íäéðéá äøéúñ

 áùç ìàåîùù

íòä éèåùôì úåðåáùçä ,

 ï åáùçä àåä àãà áøå

åúéà ÷ãöäå éúéîàä.  

ë ³îòñ−êí ³î×þë¾íõîš³í ³¼  

æç åøîà äðä" ì)âî úåëøá(:ø øîà  'äãåäé ,

ïñéðã éîåéá ÷éôðã ïàî éàä ,éà éæçå à÷ã éðì

 éáìáìî)çøô íéàéöåîù  éøô éöò äàåøå(åëå êåøá øîåà  '

íåìë åîìåòá øñéç àìù , úåáåè úåéøá åá àøáå

 íãà éðá ïäá úåàðúéäì úåáåè úåðìéàå)ùåèá" ò

åà"éñ  ç 'ëø"éòñ å 'à 'úåðäéì  àñøéâä( ,ò"ë.  

 äîåìòú ãéâîáå)øëùùé éðáäì (ôòã áúë" é

ïñéðã éîåéá ÷ø êøáì ïéà äìá÷ä , óéñåä êà

 ïñéðá éøééîã"äôå÷úã" ,ëå"úç úåäâäá ë" ñ

)åùá"íù ò(æå "ì :öæ éøåîî"éúìáé÷ ì , ïîæ ìë

äôå÷úã ïñéð ùãåç éîé êùîðù , ùãåç êåúì

øééà , ïñéð úôå÷ú ìç íà ïåâë-ë  'ïñéð , ùé æà

ë ãò êøáì ïîæ ' øééà)éøäî éèå÷éìá àáåä"ç óåñ ç"à.(  
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 ñ¬ ö³î ³þ−ôêþ¬ôî  

åùá"åà ò" ç)ìä 'éñ äì éôú 'é ÷"éòñ æ 'à : ( ïéìéçúî

 ìåàùì)å ìè ïúå(åçá øèî" íåé ìù úéáøò úìéôúá ì

éøùú úôå÷ú øçà íéùù] . ïéìéçúî ìàøùé õøàáå

æ ìéìî ìåàùì 'ïåùçøîá [ò"ùì ë 'øáçîä.  

ñ êéøö íàä íé÷ñåôä ú÷åìçî ùé ' úòì úòî

äôå÷úä íåéî , à÷åã åàì åà-î ù÷áì êéøöå  øè

ñ íåé úìéçúî 'éôàå 'ñ äøîâð àì ïééãòù 'ìòî íåé" ò

äôå÷úäî , äëìä øåàéááå)íù ( íùá íãà ééçä àéáä

øôä"ç , øèî ù÷áì çëùùë ãáòéãáã øáåñù

ñ øîâð àì ïééãòùë 'ìòî"ìòî ïéðåî éæà ò" ïëìå ò

à"éôìå ùàøì øåæçì ö" ÷ø úìôåð äôå÷úäã úåéä æ

 úåòùá9 åà 3 äìéìá åà íåéá )ðë"ì(,à íìåòì " øåæçì ö

 äðåùàøä áéøòî úìéôúá) äòùä éðô ì ììôúäùë9 çëùå 

øèîå ìè øîåì.(äéáä àéáä øáã ìù åúéîàì ìáà " ì

íéðåøçà äáøä ,÷åìéçä åøéëæä àìù ,éôá åáúëù ùéå '

ïë åðéàã.  

  

 íþî¾¾ íò×½í ö−ò¼

íõîš³í ³¼¾ë  

 íéøáãä úáéçî

 ìù åðåùì ÷éúòð

 íäøãåáàä)úåôå÷úä øòùá( 

æå"ì :"áåúë éúàöî , ùéù

 äôå÷ú ìëá øäæéì

ïúòáøàî , úåúùì àìù

äôå÷úä úòùá íéî ,)áâà ,

 ÷ø ùùåçù àëäî ïðéæç" úòùá

äô å÷úä("äðëñ íåùî  ,

çôðúéå ÷æðé àìù , éðôî

 åëôäð ïñéð úôå÷úáù

 éôì íãì íéøöî éîéî

òâø ,æåîú úôå÷úá ïëå ,

 øîàù äòùáù éôì

á÷ä" ïøäàå äùîì ä

 òìñä ìà íúøáãå

äéðéòìí ,åâå åéîéî ïúðå ,'

ïë åùò àì íäå , åëéä àìà

åúåà ,íã åðîî åáæå ,àðù '

)çò íéìäú( øåö äëä )éô '

òìñä(íéî åáåæéå  , ïéàå

íã àìà äáéæ , øîàðù

åëå ,' ìë å÷ì äòù äúåàáå

íãá úåîéîä ,éøùú úôå÷úá ïëå , ÷øô åúåàáù éôì

åðá úà èåçùì íäøáà àá ,íã ïéëñä äôèôèå , åúåàå

úð äôéèúåîéîá äùøô .úáè úôå÷úá ïëå , éôì

çúôé úá äèçùð ÷øô åúåàáù ,)ãì øãðù òåãéë , ' í àù

ãì áø÷é äîçìîá çöðé 'åúé á çúôî àöéù ïåùàøä , äùò ïëå

 åúá áé ø÷äù)éò 'é ÷øô íéèôåù"à((íãì úåîéîä ìë åëôäðå  ,

íé÷øô ïúåàá íã çåöçö éìá íìåòì øùôà éàå.  

éå" ìò íéðåîî íéëàìî òáøàù à ãçà ìë íéîä

ïéôìçúîå åúôå÷úá ,ñðëð äæå àöåé äæùëå , íéãîåò

äøéîù éìá íéîä ,éå" äøî äôéè êéìùî ïèùäù à

íéîá.  

àøæò ïá íëçä áúëå ,éàä åðéáøì åìàùù , äîì

 íéî åúùé àìù øîùäì áøòîá íéøãä ìàøùé åâäð

äôå÷úä úòùá ,àåä àîìòá ùåçð éë áéùäå , øåáçá

äðùä úìéçú àåäù ,é àìå åàöîéù íéî úåúùì åöø

 íðç)éô ' í éìëåàå äðùä ùàøá àáè  àðîéñ íéùåò åðàù åîë éë

éäéù íé÷åúîå íéáøò íéøáã 'ä÷åúî å äáå è äðù ,åîë" úìéçúá ë

éäéù íéöåø äô å÷úä ' í äì

äñðøô , í éî íéúåù íðéà ïëì å

íðéçáå ìåæ øáã åäæù( ïë ìò 

 ÷åúî ìë äá åìëàé

ä÷åúî íúðù úåéäì ,

 øîåà éðàå)äàøæò ïáà( 

 ãáåòä úðù ä÷åúî

íùä ,åãáì åá çèåáä ,

äôå÷ú íéòãåéä äðäå ,

 ÷éæú éë åøîà àì úîàä

äúåùå ìëåàì , øáãå

 çåôéðä)ðë"ì( úåçéù 

 èçùðù ùøãäå úåð÷æä

 åì ùé çúôé úáå ÷çöé

ãåñ ,ììë åèçùð àì éë ,

éúùøéô øùàë ,ò"ùì ë '

àøæò ïáàä.  

 íéðåàâäî ùéå

äôå÷úä ìò åøîàù , éë

çð àì àìà á÷òéá ù

 äìà åøîà íéðåîã÷ä

 éðá ãéçôäì íéøáãä

íãà , àìå íùäî åàøééù

òåùøì íéòùøä åôéñåé ,

åáåùéå .ò" áäæä åðåùì ë

íäøãåáàä ìù.  

íõîš³í ³¼¾ë îòñ¾ ó−ô ³ë−ê¾  

áåù"øåé ò"éñ ã 'è÷"éòñ æ 'ä ,' àéáä

îøä" èåùô âäðî à)éô 'âäðîä èùôúðù( àìù 

 íéî úåúùì"äôå÷úä úòùá " íéðåàâä åáúë ïëå

 úåðùì ïéàå)ãåòå íäøãåáà(ëò "ì . äô÷ùäá

 ÷ø àéä äðëñäù òîùî äðåùàø"úòùá "

äôå÷úä .ìäá íøá 'éñ çñô 'ðú"éòñ ä 'à ')ìäá '

åðìù íéî(îøä áúë " à]ù íàùåðìù íéî åáà ,

äôå÷úä úòùá [ áàùðù åðìù íéîä êåôùì ïéà

úìôåð äôå÷úäùë , òãé àì äåöî øîåù øîàðù

òø øáã ,îå" ìæøá íéùäì äìéçúëì áåè î]é÷ð ,

çñô úøîåç íåùî ,íéùøôî [ éðôì íéîá

äôå÷úä ,ëò"ì . éðôî øåñà íéîäù ïì éøä

 óà äðëñä"øçàì "äôå÷úä ,åîë"ìäá ë ' úëøá

éñ úåøéôä 'ø"éòñ å 'å ' áúë ]âîá"à ,åàéáîå [

ðùîá"ïîéñä óåñ á , åì åøîàå ìëäù êøéá íà

äôå÷úä ïîæ òéâäù , äôå÷úä øåáòéù ãò ïéúîé

éôàå 'îì"éäù íéîù ã ' øåñà äôå÷úä ïîæá

éôà úåúùì 'éîã øéôù éëä , àì äåöî øîåùã

ò òø øáã òãé"ë . øîåùã íòèä úìåæã éøä

åëå äåöî ,' óàå úåúùì øåñà"ìøçà "äôå÷úä.  
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øôä" ç)ëú ïîéñ óåñ"ç(áúåë  : íìåòä åâäðù äî

úåôå÷úä éðîæ æéøëäì , úåúùìî íìåòä åøäæéù éãë

äðëñ íåùî äôå÷úä úòùá íéî ,ôðúéå ÷åæé àìùåç ,

 äðåùàøä äôå÷úá àìà æéøëäì åâäð àì íìåòäå

)ïñéð úô å÷ú(ø÷éò åäæù òîùî  , éøáãì ùåçú ìàå

çéù àéä çåôéðä øáãù áúëù àøæò ïáà íëçä '

úåð÷æ ,äæ åðéðîæá åðà éøäù , äîëå äîë åðòîù

 íéàôøúî íäî äôå÷úä úòá íéî úééúùî íéçåôéð

íéúî íäî.  

åéöäå éèð÷éøä íùá àéáä íééçä óëáéð , íòèä

äôå÷úä úòùá úåúùì åùùçù ,ôò àéä"ãåñ é ,

 ìç äôå÷úäùë ÷ø àéä ùùçäù åéøáãî òîùîå

äìéìá ,àùî"ùåùçì ïéà íåéá ë ,ùøäîäå" úòãá í

åæ äèéù àéáä äøåú.  

  

î−èíòôî ñïþëí ³ìòí  

îøäî" çéðäì êéøöù òîùî ìéòì åðáúëù à

 ìæøáä"êåúá "íéîä ,ùäå" íìåòä âäðî àéáî ê

 ìæøá çéðäì"ìò " ìë"íé÷ùîäå íéìëàîä ." éëøãá

øåéá äáåùú" çéðäì êéøöù àéáä ã"êåúá "íéîä ,

îøäî òîùîãë"à .ùøäîäì äøåú úòãá ïééòå" í

 çéðäì âäðîä àéáäù"ìò "úåà÷ùîäå íéîä ìë , ãåò

ø íùá òîùù àéáä"àù øâåì÷ ù" à÷åã íéùì ö

ìæøá ìù äáéúå äãéùá óà àìà ìæøá , åà åââù åà

øá ìù äéøéöùéâñ ìæ .éôì" íéùì ì÷äì øùôà æ

á"æéøô'øòãé "á åà"øòæéøô "éôàå ' íéçéðîù íéøáãä

á"ñò÷ùåô ïòååøòæðà÷ "ãåòå .îôá" íà ÷ôúñî â

 à÷åã çéðäì êéøö"ìæøá "à÷åã åàì åà ,éôì" øùôà æ

á ìëàîä óåèòùë ì÷äì"øéôàô øòáìéæ ."åîë" ë

 íåéäë íéøáãä áåø èòîëå íåúçå øééöá íù ìé÷î) ï ä

÷ áää ïäå íäé ðéîì íé÷åá"ñò÷ùåô ïòååøòæðà÷ "åëå' ( íéøåâñ

áèéä ÷ãä íéîåúçå.  

  

ñïþëí ³ìòí ³¼¾ë íñ−õ³  

 øùéä á÷á)î ÷øô"æ( úçðäì æîø àéáîù øçà 

 ìæøáä]ò"ñôä ù 'ìæøá èáùá íòåøú , åðééä

á÷äù"ìàøùé úà íéøòöîù åìà ñåøäéå øåáùé ä ,

æøáî åãìåðù íéèáùä úåëæá"ì ,ø" ìçø ääìá ú

ìæäàì äô[ , çéðîùë ãéâäì êéøöù äìéôú àéáî

ìæøáä ,æå áúëå"ì : íéùðì øéäæäì øäæéì êéøö ïëìå

à÷åã ,äôå÷úä éðôî ìæøáä íéçéðîù äòùá , øëæì

 úåäîàä úåëæ-ääìá  ,ìçø ,äôìæ ,äàì , ïúåëæù

úåù÷å úåòø úåøéæâ ìëî åðìéöäì åðì ãåîòé , ïéðò éë

äáùçî íò äùòî óøöîùë àåä ìåãâ ,àåäå ãåçé 

á÷ä éáâì ãåàî áéáçå ìåãâ" ìëîå äòø ìëî ìéöîå ä

éùäæòá òø òâô"ú ,ëò"ì.  

  

ö−ñ−šôí ³î¬−¾  

ùäå"øåéá ê"éñ ã '÷" ì÷äì ùéù àéáä å

ìùåáîá ,ùåáë åà ,çåìî åà ,ò íäì ùéå" åëåîñéù î

îå"ò äæá øéîçäì áåè î"ë.  

 áåùé íå÷îáã àìå÷ ãåò áúë è÷ì éìåáéùá

à"øáãîá àìà ùåçì ö ,éäåáò"äòéö÷å øåîá õ ,áúë ,

åðéðîæá ø÷éò ìë ïéùùåç ïéàã ,ãéçäå" åéìò ÷ìåç à

íéðåùàøä ãâð ì÷äì ïéàã øáåñå.  

åùá"íéàé÷á åðà ïéàù úåéäã áúë øåù çë ú ,

 áø úèéùë åà ìàåîùë àåä éúéîàä äôå÷úä íà

àãà ,ì÷äì ùé ïëì.  

ì÷äì úåòéã äáøä ùéã äæ ìëî åðì àöåéä ,

)ò àáú éàãåá øéîçîäåäëøá åéì(   

  

í−ëþ ³èíòí" ñ¼ë š"ñêî− −þëð "−ï"¼  

æ åðéáø"úåôå÷úä ìëá ãåàî ãéô÷ä ì , ìçùëå

áù ìéìá äôå÷úä íòô" äòùá ÷10.30 çéðäì äåö 

ä"êàìòâòð "ïéìëåàä ìò íâå ïé÷ùîä ìò ,éôàå ' ìò

çéðäì äåö úåìçä.  

ìùú úðùáå" íàä åðéáø ìàù æåîú úôå÷úá ç

ä åçéðä øáë"êàìòâòð" ,éìåàå åúùåã÷ ìãåâ úîçî 

äùåã÷áù øáã ìëá åúåùéøôå , úåòéã éôì éîð ãéô÷ä

äæì åùùçù ïéøéîçîä.  

íõîš³í ³¼¾ë íôìí ³×þë  
îâá ')ð úåëøá"ò è"á(ú "åëå äúôå÷úá äîç äàåøä ø ' úéùàøá äùåò êåøá øîåà]åùå øåèá"éñ ò 'ëø" åñøâ è

êåøá ... äùåò"äùòî "úéùàøá [éåä úîéàå êéøôå ,ééáà øîàïéðù äðåîùå íéøùò ìë  ,øåæçî øãäå  ,éô ' ìëã

28 øåæçî ìéçúî äðù )ìåãâ(ùãç  , äúôå÷úá äúéäù åîë äîçä äàåøùë äôå÷úä úìéçúá æàå  

              äðåùàøä ,äëøáä êøáî ,ä íéçñô éáøòá éòéáø íåéá àåä ïîæä åæ äðùá øåîàëåáìò"è.  
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 íôìí ¾îð−šþôî³ ñ®ë  
 ñøèðå÷á"øåà çøæé ") äîçä ùåãé÷ ùåã÷ì øåàì àöéù

îùú"à(:äéáø ïøî ìöà äîçä ùåãé÷ ãîòî øàúî " ÷

éæ ìàåé éøáã ìòá"éùú úðùá ò"â ,æå"ì:  

ë íåéá äéä äîçä ùåãé÷ øãñ" âç åøñà ïñéð â

éùú úðù çñô ìù"ôì â"÷ , øçà çñô ìù ïåøçà íåéáå

 ùîùä æéøëä àîåéã àúøèôàå äøåúä úàéø÷

 ìä÷ä åôñàúé ø÷åáá øçîìù úéáä éðôì áåçøá

éãë ø÷åáá ùù äòùá ùøãîä äîçä úëøá êøáì.  

ä ø÷åááôñàúå íéìçéîå úåìë íäéðéòå ìä÷ä 

åðéáø úàéáì , åðéáø àá ø÷áá éöçå ùù äòùáå

ìòîééøèùä íò øèåòî) é" ÷ ø ìîééøèù ùáç åðéáø éë à

 äé äù úîçîá ïåùàø íåé äåöîä úåáéáç  úîçîåéä àì' ïùé   åðéáø ìë

ò äìéìä åúåàúáù éãâáä úà  èùô àì ïë ì( , êìéì åúòãá äéäå

äå÷îì íãå÷î , äéä ùøãîä úéáì àá øùàë ìáà

 íéãçà íéòâøáå íéáòä ïî íéîùä úøäè éðîéñ äàøð

ùîùä äàøð ,îåúå" äîç éãù øôñä åéðôì åçúô é

]éç úåà úåëø áä úëøòî"ú[åëå íòåð éäéå øãñä ìò øîàå  ,'

åëå åäéìà çúô ,'ïåòîù éáø í÷ ,øåú íéàéáðå ä

íéáåúëå ,åë àåä êéøá àùãå÷ ãåçé íùì ,' äàøðå

åìåë ùîùä ,éåä íù úåéúåà ìù íé÷åñôä øîàå '

éåììäå 'ä úà åììä 'åëå 'øåáòé àìå ïúð ÷ç ãò.  

 êøéáå æåò ìå÷ åìå÷ ïúð äìåãâ úåáäìúäáå

ä äúàêåøá äëøáä 'åëå ' úéùàøá äùòî äùåò

åîò ìä÷äå ,åëå çëá àðà åøîà êë øçàå,' çöðîì 

åëå øéù øåîæî ']ñ íéìäú"æ[ , ãåãì øåîæî çöðîì] í éìäú

é"è[ ,åëå úåìòîì øéù ']ë÷ íéìäú"à[, äàåøä ïðáø åðú 

åëå äîç ']ð úåëøá"è:[, øîåà ùîùå ]äøéù ÷øôã àúééøá. [  

åëå ïåãà ì÷ æåøçä øîæì åðéáø ìéçúä êë øçàå ,'

äçîù ìù íéãå÷øáå úåøåàî íéáåè ïåâéðá , åéøçàå

øîàåëå åðéìò  ,'åëå äå÷ð ïë ìòå ,' ïá àéððç éáø äðùîäå

àéù÷ò ,ïðáøã ùéã÷ åøîàå ,åëå êì åðçðà íéãåîå ' ãò

ïåöø éäé ïë ïîà , ãå÷éøáå øîæá ùøãîä úéáì åðñðëðå

äòù éöç åîë íéã÷øî åéäå , åðéáø ìéçúä êë øçàå

 äøåú øîàå äîçä úëøá éðéðòî íéðáø äîë íò øáãì

î äéä äøåúä øîâáå äëæðù åðéáøì íéðáøä íéìçà

äîçä úëøáì úéðù.  

 äî ïàë ÷éúòäì ïåëðä ïîåäøä íùøù"ø â '

ãáà ùèééã éåìä ìéùòä òùåäé" ïàîééøô ÷- ñàì 

òé ñòìòùæðà" à) ñøèðå÷á ñôãðù éôë"äòåùéå äëøá "– 

îùú"à:( "éùú úðùá"ë ìöà úåéäì éúéëæ â" ïøî ÷

äáëùø"îãà â"éæ øàîèàñî ø"åáá âç åøñàá ò ø÷

äîçä ùåãé÷ úòùá ,éæ ïøî äéäù" ùåáì ò

 úøéîà úòá íéøäöá ùîùë åìäö åéðôå ìîééøèùá

äëøáä úééùòå íéøåîæîä ,úàæ äúàø ïéò éøùà.  

äâä íùá øîàå æà øôéñå" íééç éøáãä ïøî ÷

òéæ"äìéòð úìôú úòî ãàî øçéà ãçà íòôù à ,

çà øîàå" åéôá ùåøéôä ë" äðôéå àáé ùîùä äðôé íåéä

 äàåáðêéøòù "-åì  êìåäå äðåô íåéä æà ÷øù  , úòùá

äðôéå àåáé ùîùäù , éë"ùîù "ø" ÷éãöä ì- úòáå 

åì êìåä íåéä æà åúìôú øîåâå ãîåò ÷éãöäù ,ò"ë.  

ïðåòîä íåé äéäéù íéæåçä åøîà æàå , åøîàå

ëì íéáø"éæ ïøî ÷" äìòîì òñéìå ïàìôàøéò øåëùì ò

äîçä úåëøá íùî êøáì íéððòî ,ë ìáà"ïøî ÷éæ " ò

 ìë åøîàé êøáì øùôàá àäé àì íàáù íäì áéùä

úåëìîå íù éìá äëøáäå úåìôúä éãùä ìù å÷ñôë 

ãîç ,òñéì äöø àìå .ëå ïîæä òéâä øùàë êà" ïøî ÷

éæ"øéàäå ùîùä çøæ äîçä ìò êøáì ïëåî äéä ò ,

äù úòáù ùåçá åðéàøå"ùîù " åðééä"÷éãöä " ãîò

íéððòä åøæôúð äîçä ìò êøáì , åðëøáå íùá åðìåë

úåëìîå ,ä íù éë íòä ìë åàøå 'íäéìò àø÷ð.  

 ïåãà ìà øîæì åìéçúä äîçä ùåãé÷ øçà] ïåâéðá

äðáì  ùåãé÷ øçà úåøåàî íéáå è íéøîæîù [ åùòå åøîæå åøøùå

çàå õåçá úåöî ìù ïéãå÷ø" ùã÷ äåàð åúéáá ë

ë ãîòîá"éæ ïøî ÷"øåãä éìåãâ íéðåàâ íéðáø ò . ïøîå

æ"øåú éùåãéç øîà ìçàå ä"éæ ïøî øîà ë" äëæðù ò

 äéäé æàù åðé÷ãö çéùîä úàéáá ùîùä ìò êøáì ãåò

íéîéä úòáù øåàë íéúòáù ùîùä øåà ,éëà"ø.  

éòå 'å÷á 'äîçä úëøá øãñ) éù"ò ì" í éììåëä øöáî é

ìàåé úéø÷ã( ùãå÷ úåøáãä ìë äðåùàøì íù òéôåîù 

÷ä åðéáø òéîùäù äî 'æ ìàåé éøáã ìòá"äæ ãîòîá ì.  

  

êïî×þëí ³"í¾ô µþë þ¾ê í  
îùú úðùá" åðéáø äëæ àéæ äùî êøá ìòá"ò 

äîçä úëøá êøáì ,éòå ' øåãîá"íéëìî ïçìåùî "

 øôéñù äî äæ ïåéìâáë"äâä ÷" éøàååãåàî ùéùéä ö

èéìù"ù àðùá àåää äéäéù äòãåî áåçøá íñøôúä '

íéùðä åìà á÷òé úéáì ãçåéî íå÷î ,åäâä"ö 

éøàååãåàî åðéáøì úàæ òéãåä , åéðúî øâç æà åà

 úèéùá"äî øåñà ùãç"ú" ,åìèáì øîåà øîâå , åâäðå

åæ ãîòîá úåôñàúî åðéà íéùðù íã÷îå æàë.  

å ïë äîçä úëøá úòá úáù éãâá åðéáø ùáì àì

åðéáø , ïëåäøåä  ïøîäâä åðéáø"èéìù ÷" à) àáåîë

åúøåáâá ùîùä ñøèðå÷áéù "ò ì"ú é"ø÷ ú"é(.  

ãò íòä ìë åã÷ø äîçä úëøá øçàîäéáä "ã ,

ã åðéáø øîà êøãáå"ú, åøð àì åîù æàïéãáàã ìò ìáçå.  
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øãñä ìéìì íéðéã éèøô äîë  
 

  

  

  שיעור השתיה
א "י) א: בשיעור שתיית הכוסות איכא כמה דעות

שהכוס גדול ' שלכתחלה צריך לשתות כל הכוס אפי

שמחזיק בו כמה רביעיות ובדיעבד יוצא בשתיית רוב 

ח "ח והפר"כ הב"ן וכ"ג דדעת הרמב"י' ב סעי"תע' ר סי"שועה(הכוס 

כוסות של פסח החמירו חכמים לשתות כל הכוס יותר משאר ' דבד

  .)ט"שבתות ויו

מחזיק ' א שלכתחלה ישתה רוב הכוס ואפי"וי) ב

  .)ן"י דעת הרמב"במחבר עפ' דעה ב(כמה רביעיות 

א דדי לכתחלה בשתיית רביעית כולו ובדיעבד "וי) ג

  .)במחבר' דעה א(יית רוב רביעית יוצאים בשת

פ "ולכתחלה טוב לחוש ולשתות כל הכוס ועכ

נכון , ומי שאין בדעתו לשתות הרבה, לשתות רוב הכוס

ר "שועה(שיקח כוס קטן שיוכל לשתות כל הכוס או רובו 

  .)ב לענין רובו"לענין כולו ומשנ

פ "ע לשתות עכ"ובשתיית כוס האחרון צריך לכו

וכל לברך לאחריו ברכה אחרונה רביעית שלם בכדי שי

צ דבשתיית רוב רביעית הרי נכנס "ק' כמו שנתבאר בסי(בלי פקפוק 

ז די אם שותה רק בכוס השלישי רביעית דהעיקר "ולפי, לספק ברכה

הוא שיהא כוס אחד ששותה ממנו רביעית שלם שיחול עליו ברכת על 

ון לשתות ז כתב טעם נוסף בכוס ראש"סק' ו' ויגד משה סי' ובס, הגפן

רביעית שלם בכדי לצאת בשתיית היין דין קידוש במקום סעודה 

ג דבשתיית כוס רביעית מהקידוש יוצאים "רע' כדפסק המחבר בסי(

 וממילא ליכא חשש מה שיוצאים )קידוש במקום סעודה

לחוץ בליל פסח בפרט הנשים והמשמשים מהקידוש עד 

לצאת והוא כתב שם גם בכדי (הסעודה והוי שינוי מקום 

  .)ח"הצל' שתיית רביעית כשי

ואף להסוברים דמצוה מן המובחר לשתות כל 

  .)ד"תע' א סי"א(עם כל זה אין קפידא במעט הנשאר , הכוס

  שיעור רביעית
ח וכן "הצל' לשי, שיעור רביעית לפי מידות זמנינו

ח "ולדעת ר, ן"ס הגו" גרם כמנין כו150 -א "דעת החזו

  . גרם כמנין כוס86 -נאה 

יעים הבינונים המצויים כהיום מחזיקות בערך הגב

  .) גרם200אפשר למדוד לפי כוס חד פעמי שהן מחזיקות ( גרם 170

ע "ובזמירות דברי יואל לשבת הביאו שרבינו זי

ויגד משה ' ובס(וכן בליל פסח , ח"הצל' החמיר לקידוש כשי

דהרבה פוסקים חששו ) א: ח"הצל' טעמים להחמיר כשי' כתב ג

מעשה רב ' א מובא בס"הגר, ם שיק"מהר', ס בתשו" חת,לשיטה זו

, ע דבערב פסח לא ישתה יין מעט דמיסעד סעיד"דנפסק בשו) ב. ועוד

' א דיין הרבה היינו ב"וכתה המ, ויין הרבה ישתה דגורר תאות המאכל

כוסות ששותין קודם אכילת המצה ולא חששו ' כוסות וראייתו מב

יותר ' לב' והין הרבה זמן בין כוס אז למנהגינו שש"ולפי, למיסעד סעיד

, ע"אלא כל אחת בפנ, כוסות' שוב לא נחשב כשותה ב, משיעור עיכול

על כן טוב לשתות , וממילא שוב איכא חשש דפורתא מיסעד סעיד

רביעיות לפי שיעור הקטן וממילא זה ' שיעור גדול של רביעית שהוא ב

 טעם כתב עוד) ג. הכוס בעצמו יהא נחשב לטובא ומיגרר גריר

ח לפי מה שהבאנו לעיל כדי שיהא נחשב לקידוש "להחמיר כהצל

  ).במקום סעודה

  משך השתיה
לכתחלה צריך שישתה רוב הרביעית בבת אחת 

דהיינו שישתה אותו בשתיה אחת ולא יפסיקנו לשתי 

ולכן אין ליקח כוס שפיו צר מפני שלא יוכל , שתיות

,  לגבי כוס צרו כתב"ט' א סעי"רמ(לשתות רביעית בבת אחת 

  .)ב"ר ובמשנ"א ומובא למעשה בשועה"א כתב לשתות בב"ובמ

לפחות יזהר שלא , ואם אינו שותהו בבת אחת

להפסיק מתחילת השתיה עד סוף השתיה יותר מכדי 

דהיינו זמן שאדם שותה רביעית [שתיית רביעית 

ובדיעבד אם שהה באמצע השתיה כל כך עד , ]משקה

 יותר מכדי שתיית שיש מתחילת השתיה עד הסוף

כוסות הראשונים יחזור וישתה בלא ' אזי בב, רביעית

ויסמוך על ( כוסות האחרונים לא יחזור וישתה' ובב, ברכה

כוסות אחרונים חמיר טפי השתיה ' ובב, הפוסקים דיוצא בכהי גוונא

  .)ל"באמצע משום חשש שכרות או משום מוסיף על הכוסות ואכמ

ף שתיית ואם שהה מתחילת השתיה עד סו

] מינוט בערך' דהיינו ד[הרביעית יותר מכדי אכילת פרס 

ר "שועה( אזי צריך לחזור ולשתות אף בכוסות האחרונים

צ מחלק בין אם היה בדעתו לשתות עוד דאז "ובשעה, ב שם"ומשנ

לבין אם לא היה בדעתו לשתות עוד דאז לא , יחזור וישתה בלא ברכה

  .) הכוסות משום הברכהישתה שנית משום חשש דנראה מוסיף על

  קטנים 
יעו לחינוך דהיינו קטנים שהגיעו לזמן  קטנים שהג

שראוי לחנכם לשמוע הדברים שאומרים על הכוסות 

יש בהם דעת , כגון שהם יודעים מענין קדושת יום טוב ו

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é .èéìù ïàîãéøô"à  ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä éíäøáèéìù ïàîãéøô "à  



ים ד�שע רכ אב דות ה אח רק�י הת אר בני ב טמ א   קול התאחדותינו    ס

 

  יט
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חייב אביהם , להבין מה שמספרים להם מיציאת מצרים

ובחק יעקב , ו"ט' ב סעי"תע' סי( כוסות' לחנכם וליתן להם ד

ודי שישתו כל . שנים כל אחד לפי השגתו' ו' כתב דהחיוב הוא מגיל ה

) ז"ק מ"ב ס"משנ(אחד כמלוא לוגמיו דידיה ואף שהוא פחות מרביעית 

אולם במסגרת השולחן כתב דמשמעות הפוסקים דצריך לשתות רוב 

  ).כ במעדני השולחן"רביעית וכ

יין כוסות אף לקטנים ביותר שעד' נוהגים ליתן ד

וכן הביא בויגד משה , ל"י בשם מהרי"ח( לא הגיעו לגיל חינוך

כבר נהגו "סדר היום דכתב ' ושם העתיק מס, פסח מעובין' בשם ס

העם לתת לפני כל אחד כוסו ואפילו לפני הקטנים כדי שישאלו ומנהג 

ומשמע דאף שלא הגיעו לחינוך עדיין יש ענין לתת להם , "יפה הוא

  . )בכדי שישאלו

   נשים
כוסות ובכל המצוות הנוהגות ' נשים גם חייבות בד

יציאת מצרים , מרור, באותו הלילה כגון מצה ואף (סיפור 

כ חייבות הן בכל "אעפ, דהוי מצות עשה שהזמן גרמא דנשים פטורות

דאכילת מצה הן חייבות כיון שהוקש אכילת מצה לאיסור , המצוות

כך הן חייבות , וכשם שנשים מוזהרות באכילת חמץ, אכילת חמץ

ובשאר מצוות הלילה הן חייבות מפני שאף הן היו , באכילת מצה

  .)באותו הנס

 דאף דנשים ' כ)ב"ג ע"שער השיר כ(ץ "ובסידור יעב

  . לא ישתויותר משיעור מצומצםמ"מ, כוסות' חייבות בד

 במיוחד הפיסקא  יקפידו הנשים לומר ההגדהכ"כמו

 לא יצא ידי שהרי מי שלא אמר זה" ררבן גמליאל אומ"

ונוהגין שקוראין אותם לשמוע העשרה מכות , חובתו

  .)ד"ק ס"ג ס"תע' ב סי"משנ(ה על המצרים "שהביא הקב

  אכילה או שתיה בין כוס ראשון לשני
 ראוי ליזהר שלא לשתות -שתיית יין בין הכוסות 

יין בין כוס ראשון לשני בכדי שלא ישתכר וימנע 

  .)'ג' ג סעי"תע'  סיע"שו(מלעשות הסדר וקריאת ההגדה 

ושאר משקים שאינם משכרים יכול לשתות בין 

תולדות ' ויגד משה מובא מס' ובס, י"ב בשם ח"משנ(הכוסות 

ל שהיה בכור והיה מתענה בכל ערב "צ מאונסדארף ז"שמואל שהגה

ר כתב דמשקים שהם "ובשוה', לב' פסח היה אוכל מרק בין כוס א

 לברך עליהם דאז נראה חמר מדינה אסור לשתות בענין שצריך

 ולצורך גדול שהוא צמא מאוד מותר ,)כמוסיף על הכוסות

  .)ע שם"שו(לשתות אף יין 

ולאחר מזיגת כוס שני ובפרט אחר שכבר התחיל 

' לומר ההגדה צריך להחמיר לכתחילה שלא לשתות אפי

דנחלקו הראשונים דדעאת (שאר משקים וכן שלא לאכול 

ן דאסור "ן והר"גדה ודעת הרמבה דמותר להפסיק באמצע הה"הרז

להפסיק באמצע ההגדה ואפילו עדיין לא התחיל ההגדה רק שמזג 

וכן פסק ' הכוס והכין עצמו לאמירת ההגדה אסור כסתימת המח

  .)ב דאסור להפסיק"המשנ

שהוא צמא מאוד או שהרעבון ולצורך גדול כגון 

ו באמירת ההגדה אפשר להקל ולאכול או לשתות מפריע

דכמה אחרונים מקילים בזה כדעת (ירת ההגדה אף בעת אמ

  .)ח"קי' ט סי"ל ח"ת שבה"ח וכן כתב למעשה בשו"י והפר"ה הח"הרז

  הכוסות על הסדר
כוסות צריך לשתותן על הסדר דהיינו שיאמר ' ד

ואם שתאן זה אחר זה שלא כסדר , ההגדה בין כוס לכוס

דהיינו בלא אמירת הגדה בנתיים לא יצא וצריך לחזור 

  .)ל שם"ח וביאוה"שכן כתב הפר' ח' ב סעי"תע' ע סי"שו(ות ולשת

ה אם שתה כוסות הראשונים על הסדר ורק "וה

דהיינו ששתה , כוסות האחרונים שתה שלא על הסדר

ב "משנ(כוס רביעית תיכף אחר כוס שלישית נמי לא יצא 

  )ו"ק כ"ס

וצריך לזרז הנשים בזה שהם טרודות בהכנת 

שטרודות עם הילדים או , התבשילין לפני הסדר

פ חלק "ועכ[ שיאמרו ההגדה -להשכיבם לאחר הסדר 

  .או שלפחות ישמעו מבעליהן, בין הכוסות] מההגדה

  ורחץ 
ראוי לכל אחד שנוטל ידיו לטיבול ראשון שיכוון 

בפירוש שלא לצאת בנטילה זו חובת הנטילה לסעודה 

בכדי שברכת על נטילת ידים  )'א' ג סעי"תע' ג סי"פמ(

  . לפני הסעודה לא תהא לבטלהשיעשה

  כרפס
 כשמברך בורא פרי אדמה יכוין -בורא פרי אדמה 

וצריך להקפיד על , לפטור בברכתו גם את הכזית מרור

  .זה שכל המסובים יכוונו לפטור המרור

כ לא יברך "אם אירע שאכל כזית שלם מהכרפס ג

ואם אירע שאכל כזית ובירך בורא נפשות אף על , אחריו

וכן , יברך ברכת בורא פרי האדמה על המרורפי כן לא 

אם שכח ולא התכוין בברכת בורא פרי האדמה לפטור 

אפילו הכי לא יברך על המרור בורא פרי , את המרור

והטעם בכל זה דאיכא , ב"ר ומשנ"א שועה"י המ"עפ(האדמה 

או מחמת [מחלוקת ראשונים אי המרור צריך ברכה לחוד או שנפטר 

ומספק אנו מכוונים לפטור עם הכרפס , וטרוהסעודה או שהכרפס פ

ולכן אוכלים פחות מכזית כדי שלא ליכנס לספק ברכה אחרונה על 

, וכל זה בכדי לצאת את כל השיטות, הכרפס ובזה יפטור את המרור

אולם בדיעבד איך שיהיה לא יברך לא ברכת נפשות על הכרפס ולא 

  .)ברכות להקלפ יוצא לפי איזה שיטה וספק "אדמה על המרור דממנ

 הכרפס נוהגים לאכול בלא הסיבה -הסיבה 

ובברכי , ע לא נזכר הסיבה"ובשו, באחרונים איכא חילוקי דעות בזה(

כלומר שנשתעבדו " ספרך"יוסף כתב דלפי טעם הכלבו דרמז כרפס 

סבלות בפרך או דששים רבוא נשתעבדו בפרך אם כן הוא זכר לעבדות 

ח שכן פשט "כ בליקוטי מהרי"וכ, וכמו מרור שאין אוכלים בהסיבה

  .)המנהג

  שפיכת יין מהכוסות
אחר גמר השפיכות ישפוך היין למקום שלא ידרכו 

, בו בני אדם כמו מי נטילת ידים שחרית ומים אחרונים

ע הקפיד שתיכף "ק בעל דברי יואל זי"וכן מובא דרביה

ולא המשיך באמירת , אחר השפיכה יוציאו היין הנשפך

וכן מובא בהגדת חיים ( ו כל היין הנשפךההגדה עד שהוציא

, )ראפשיץ(וכן בהגדת זרע קודש , לראש לשפכם במקום שלא ידרכו בו

  ).ש במשנת חסידים"א כמו"והטעם לפי שהיין הנשפך הוא חלק הסט
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  רחצה  

אם ברור לו ששמר ידיו משעה שנטל ידיו בפעם 

 נכון שיטמא -ראשונה ולא נגע במקומות המטמאים 

בכדי שלא ' שיגע במקומות המכוסים וכדוידיו דהיינו 

  .)ה יטול"ה ד"תע' ל סי"ביאוה( .תהא חשש ברכה לבטלה

  מוציא מצה
 נקטו -שיעור כזית לצאת כזית מצה דאורייתא 

  . גרם30הפוסקים שהוא 

הרי ,  גרם90 - 80-שלנו בדרך כלל משקלם כומצות 

  .שליש מצה עולה לכזית

  לה זהכמה מדריגות באיסור שיחה בטילה בלי
מעיקר הדין משבירך על אכילת מצה לא ישיח ] א

בכדי " כורך"בדבר שאינו מענין הסעודה עד שיאכל ה

' ע סי"שו(שתעלה ברכת המצה והמרור גם על כריכה זו 

דהכריכה אנו עושים זכר למקדש ואז היה עיקר המצוה ', א' ה סעי"תע

ובדיעבד אם שח בינתיים אינו צריך לחזור  .)רק בכריכה

  )ב שם"משנ(רך על הכריכה ולב

 כתב שיש ליזהר )ה ויחזור"פסחים ד' מס(ה "בשל] ב

משיחה שאינו מענין הסעודה אחר אכילת אפיקומן כי 

' ובס,  אפיקומןתכ על אכיל"ברכת אכילת מצה עולה ג

שלא ידבר שום : ל"שער המלך כתב שם עוד טעם לזה וז

יצי  מ"שיחה בטילה בעת שיוסב על ההסיבה רק בסיפור 

כמו שזכרתי וגם בשעת האכילה לא ידבר דברים בטלים 

לפי שאומרים חצי הלל קודם אכילה וחציו לאחר 

. ל"עכ, האכילה ומה שהוא מדבר שלא לצורך הוי הפסק

 כתב שזהו חומרא יתירה )ד"ק י"ה ס"תע' סי(בחק יעקב ו

ושם ביאר דדוקא (א ליזהר בזה "נגד משמעות הפוסקים וא

טעם שלא יפסיק משום שיש אומרים שעיקר עד אכילת הכריכה יש 

ח הביא טעם "ובליקוטי מהרי, המצוה הוא הכריכה ועליה צריך לברך

עיקר המצוה היא ) ם"רשב, י"רש(ה דלכמה ראשונים "לחומרת השל

  ).ברכה לאכילת האפיקומןאין להפסיק בין ' וכדי לחוש לשיהאפיקומן 

מנהג ראוי וטוב שלא לדבר שום שיחת חולין ] ג

' ג בשם ס"תע' כף החיים סי(תחילת הקידוש עד גמר ההלל מ

  .)לב דוד וטעמו כי הכל יחוד גמור ואין להפסיק בנתיים

וקדושת הלילה זו " )פסחים(' ה הק"וזה לשון השל

וכל הדינים הנוהגים היא קדושה רבה במאוד כי אז בחר 

י , ת מכל העמים וקדשנו במצוותיו"בנו השי על כן ראו

הר שלא ידבר בלילה זו שום שיחה לאדםלהיותו נז

משיחת חולין ויזהיר בני ביתו על זה ולא יהיו נפרדים 

ת רגע כמימרא רק יתעסקו הכל במצוות "מדביקות השי

ואם , הלילה ובסיפור נסי מצרים ולפרסם לבני ביתו

ה חלק לו חלק בבינה ויודע סודות הענינים יעסוק "הקב

  . עד כאן לשון קדשו,"בהם

  שינהעד שתחטפנו 
חייב אדם לעסוק בהלכות פסח וביציאת מצרים כל 

וכל המרבה לספר הרי זה , הלילה עד שתחטפנו שינה

  .משובח

 כתב ראיתי אנשי )לפסח' סוף דרוש ג (בשער הכוונות

מעשה נוהגים לעסוק בתורה כל ליל פסח עד הבוקר 

 ראיתי אנשי )'כוונת פסח ג(ל "ע האריז"ה בשו"וכ, ל"עכ

 לא היו ישנים אלא היו נעורים כל מעשה שבליל פסח

הלילה ומתעסקין ומספרים ביציאת מצרים עד הבוקר 

 כתב ליל שימורים )מב, שמות יב(ת "ובאבן עזרא עה, כ"ע

ת ' וכו' הוא לה ויש מפרשים אותו כטעם שומרי החומו

בצאתם '  שלא ישנו רק יודו ויספרו גבורות ה)ז, ש ה"שה(

 )שם(כ בחזקוני "וכ, ש"עיי' ממצרים וככה רמזו וכו

 שמברר למה ליכא )פ"ר' סי(ח "ד או"בפתה' ועי, ש"עיי

ט כשניעור כל "איסור בנדידת שינה מעיניו בשבת ויו

  .ש"ג שצער הוא לו עיי"הלילה אע

ל היה נוהג אחרי "ובהגדה דברי יואל כתב שרבינו ז

עריכת הסדר להישאר לישב על כסא ההסיבה שלו 

בהתעוררות ולא נכנס אל ואמר שיר השירים בדביקות ו

' ד ישן ב"בלקט יושר שהתה' ועי( ביתו לחדרו עד אור הבוקר

' ועי, ש"כ טעמו עיי"ולא ידוע לי כ' וכ, הלילות על מיטת הסיבה שלו

עקבי חיים ' ח בקונ"וכמו שמובא בהגדה ד, ז הטעם"בויגד משה דף רס

  .)ל"נהגו כן גם מרנן מצאנז ושינאווא זצ

שמניעת שינה תגרום לו אך אדם חלוש או מי 

מוטב לו לישון בכדי שיתפלל , להטרד בתפילת שחרית

  .)ל"הגדת מהרי, ץ"סידור יעב(כראוי 

יעת שינה   כשאדם דבק במחשבתו -סגולה למנ

 -' אף הדברים הטבעיים הם מאתו ית,  שהכל-תמיד 

 מהנסים הגלויים של יציאת זוכה בליל הפסח להלהב

 כמעיניו ואינו מרגיש והתלהבותו מונעת שינה, מצרים

  .)קדושת לוי סוף מאמר כללות הנסים(בעייפות כל הלילה 
  

 

 

  :א"ק שליט"לאור קריאת הקודש של מרן רבינו הגה
 

בעניי ארץ יש   " ש דייקא"אנ"ראל אברכי הכולל של שאנשי שלומינו באמעריקא יתמכו 
  ב"צדקת רבי מאיר בעל הנס עצי חיים ב' הלומדים בכוללינו הק

 

קבלו בסבר פנים !!! אנא : וחושבי שמו' ש יראי ה"פונים אנו בזה לציבור אנ
  יפות בעין יפה ורוח נדיבה את שלוחינו שיסתובבו לחלק ולאסוף הפושקעס 

 

  נ"ל את שקלי הקודש לטובת כוללינו קופת רמבעהוקחו ברכה זו אל תוך בתיכם לשקו
  

  ה יצחק אייזיק מנחם וויזל " יתקשרו למוהפושקעאלו שרוצים שיבואו לרוקן להם 
  'א לשמש בתור גבאי קודש של כוללינו הק"י מרן רבינו שליט"שנתמנה ע

  917-880-2712: 'במס
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שיץאפרמ ע"זיאליעזר ליפמאן בן רבי  'אשר ישעיק רבי "הגה  

  )ה"רת(  ניסןד"ייומא דהילולא 

 

 

   
äâä"ø ÷ 'éòùé øùà ' õéùôàøîéæ" òäøä åéáàì ãìåð"ø ÷ 'éæ ïàîôéì øæòìà"ò, ð åúåãìéá ïîãæ íòôäøä" éáø ÷

éæ õéùôàøî éìúôð"àùøàååá úåéäì ò ,îäéá äæéàì ñðëðå"á äàøå ãøéòö øåç , äãîúäá äøåúá ÷ñåòå áùåéù

äáø ,äãéçéä åúáì ïúç úåéäì éåàø àåäù äàøå åéðéòá ïç àöîå àúééøåàã éòåùòùá åîò ñðëð , úà ìàù

åéáà é÷ñò ìò øåçáä ,èééç åðä åéáàù øåçáä áéùä ,äøä ù÷éáå" éë åéáà úéáì åäëéìåéù åðîî õéùôàøî ÷

òåø÷ åùåáìî ,äðð÷úé åéáàù åðåöøáå ,ääøäå åéáà úéáì åëéìåä øåçá" ãéì ùåáìîä úà øñî õéùôàøî ÷

èééçä ,ãâáä ïå÷éúá ÷ñòù äòùá ,äøä åéìà äðô"øåçáä êðá úà éúðçá øîàå õéùôàøî ÷ , øåçá àåä äðäå

ïåâä ,éðéòá øáãä øùëå äæì íéëñî éðà íâ éæà éîò ïúçúäì äöøú íàáå ,åøéëä àìù èééçä , àåäù òãé àìå

õéùôàøî áøä ,åéðòë òåø÷ ùåáìîá ùåáìù äàø íâ ,ììë åéðéòá ÷ñòä äàøð àì , åãéá ìåèéá úòåðú äùòå

øîàå" :ïãð ìáåø èðæéåè ïáòâ øéî ïòî ìéåå øùà ïééî øàô" ,éä éë 'íñøåôî éåìéò ,äøä åäðò"õéùôàøî ÷ :

"ãåé øòáéì "íéãéá êåãéù íéìèáî ïéà àåìä ,óéñåäå :íëøéòã áøäì äæ ìò àð åìàùúå åëì, ä æá åúòã äî 

íëîò ïúçúäì äöåø õéùôàøî áøäù ,áø àåäù èééçä òîùùë ,åéðæàá ìá÷úäì åéøáã åìéçúä , êìä óëéúå

àùøàååî áøä íò õòééúäì ,øáåãîä äîá àùøàååî áøä åòîùë ,áéùä" :ñàåå , êéæ ìéåå áø øòöéùôàø øòã

êåãéù íòã èäåè ïåà ìòðù èôéåì ïééæ êãùî êééà èéî" ,ðù äåä ïëåäáåè äòùá êåãéùä øîâ.  

äøä òñð àåää úòá"÷ä åáøì õéùôàøî ÷ 'éæ ïéìáåìî äæåçä"ò ,åúáì äùòù ïåúéçä øù÷ úåãåà åì øùéáå ,

èééç åðä ïúåçîäù äæåçä òîùùë ,äéîúá øîàå åéðéòá úö÷ òøä" :ñàâ ïéà íéëåãéù èôàë øéà" , ïîæ øçàì

äøä òñð"åáøì íòôä ãåò õéùôàøî ÷ ,çä úà åîò ç÷ìåïú ,äøäì øîà ïéìáåìî éáøä åúåà äàøùë"÷" : àåð

àéáðî óéãò íëç ,çñô ïáø÷ øòðééù à'ì" ,äøä ãîò ãîòî åúåàá" ìòá ÷"éøà 'éæ éàìéò éáã" ò) ïøî ïúç

éæ äùî çîùéä"ò (åìà íéøåáéã úà òîùå , øåáéãä ìù åùåøéô òãé àì åéîé ìëù øîà"çñô ïáø÷ ïééù à'ì "

ø ìù åúøéèô øçàå"ìúñðù àéæ äæåçä ìù ä÷åçøä åðéò ìù äðååëä åì ùøôúð çñô áøòá ÷"ò  

äøä åðúåç ìù åúåéç íééçá ãåò"ø øúëåä õéùôàøî ÷"õéùôàøá øéòöä áøì à ,ô÷ú úðùáå" úøéèô øçàì æ

õéùôàøá åîå÷î àìéî åðúåç,äøäì äàøä úåîãà éìò ïåøçàä óøåçá " ÷ íééç éøáã ìòá ïøî æðàöîéæ" ò

äøäìå"ø ÷ 'ø÷î ïøäàäøä ïá à÷à" ìòá ÷"ùîùå øåàî "éæ"ú áåúë çñô áøòáù äðùä çåìá ò" á) ìò äðååëä

íéøåëá úéðòú (áàá äòùú áåúë äîì ìàùå ,ùøéô àìå øîà ,ú úðù çñô áøòá ïëàåø"äíéîåøî éæðâì äìò  æàå 

ë úåìéáà äéäéå çñô áøòá ÷ìúñéù æîøù äæá äðååëä åðéáäáàá äòùú.  

äøä" àèáúä ïéìáåìî ÷íòô äøä ìò åùã÷ çåøá"ø ÷ 'øùà' ì"Çà øùëçñô ïáø÷ " ,éä ãîòî åúåàáå 'äøä" ÷

çîòá"éøà ñ 'éæ éàìéò éáã" ò)äùî çîùéä ïøî ïúçéæ "ò (íéøåáéã ïúåà òîùå , ìù åùåøéô òãé àì åéîé ìëù øîà

 øåáéãä"çñô ïáø÷ ïééù à'ì "å ÷øø ìù åúøéèô øçà"åúðååë åì ùøôúð çñô áøòá ÷ìúñðù à.  

  
  

  
  

  ע"עם רבותינו הקדושים עצי התמרים זי
åî ãéñçä ãéâðä"æ âàøàãî ñçðô ä" äðù ìëá òñð ì

õéùôàøì , åéðôìù úáùá úáù õéùôàøì òñðù íòô ìëáå

äøä ìöà ìòäéàá"éæ äùî çîùé ìòá ÷"ò ,ô" äéäùë à

äæ àåä éî åéìò ìàùå ãçà ùéà íù äàø ìòäéàá , åì åøîàå

 ìòäéà ãò àáå ïòîäòá õøàî àåäùéëåëæ áøà÷ä íòå ìò ú

øåëîì åùàø ,äøä úà äàø øùàëå" ìò äìò åúãåáò úàå ÷

äáåùú úåùòì åúòã ,äøä úéáì ñðëðå"åãîòîî åì øôéñå ÷ ,

äáåùú åì ïúéù åðîî ù÷éáå ,ø øáéã øùàëå ' àåäå åîò ñçðô

 äåö øùà ìë úà íéé÷ì åçåëá ïéàù åéðôì ìöðúäå åì øôéñ

äøä åéìò"÷ ,ø åì øîà"ò àáéù ôø éáøäì åî 'øùà' ì

äæî äì÷ äáåùú êì ïúé àåäå õéùôàøî ,øù äéä ïëå ' äùî

ø íò òñð äáåùú ìòáä"ô ,äøä éðôì åàáùëå" õéùôàøî ÷

ø øîà"ô:" ã à èâðòøáòá êééà áàä êéà éáøééùè'øòïáø÷  "

)ø éë"éä ô 'äöìä ìòá( ,äøä"äæä ùéàä ìò ìàù ÷ , ùéàäå

äøä éðôì òéöä äæä"éä øùà äáåùúä ÷äøä ïî áúëá åì ä" ÷

ìòäéàî ,äøä äàø øùàëå"äøä áúëù äî ÷"ìòäéàî ÷ ,

äùòù íéàèçä åéðôì òéöéå åì øôñéù åúåà ìàù , åì øôéñå

òåîùì éã äéäå ,äøä äðò"äæá ÷"ì" : øòã ñàåå èùéð ñééåå êéà

êéæ è÷ðòã áø øòìòäéà , øò èàä íéàèç òñéåøâ òëìòæà óéåà
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äáåùú òðééì÷ à éåæà ïáòâòâ",ø òîù øùàëå  ' úà äùî

óìòúðå åðîî åúîùð äçøô åéøáã ,äøä øîà" úàèç àìä ÷

íéëìîä éëìî êìî éðôì , íéúéðòúä ìë êì ìéòåé äîå

äøä êåö øùà âìù ìåâìâäå úåàå÷îäå"ìòäéàî ÷ ,ôà àìä '

êì ìéòåé àì êúåà âåøäú íà ,ììë äðòúú àìù éúöò , äæá éë

êì øôåëé àì ,ø äðò 'äáø äéëáá äùî, àìù éì øîåà åðéáø 

 äðòúà" êéà ñàåå íòã óéåà ééåå øòáà øéî èåè õøàä ñàã

èâéãðéæòâ áàä" ,äøä äðò" ÷" õøàä ñàã ïéè ééåå èòåå øéã ïòåå

ïéôðàøá ï÷øàèù ïò÷ðéøè åèñìàæ" ,úçà äùòî øôéñå : éðôì

÷ä åðúåç ãåáë 'ø 'éæ éìúôð"ô àá ò"äáåùú ìá÷ì ùéà à ,

å äîë úåðòúäì åì äåöåíéîé äîë , ìåëé äéä àì äáåùú ìòáäå

áåúëì ,äøä åì èèøù" úåàúùî éúáá íéèèøùî åéäù åîë ÷

 äøå÷ä ìò1 -ãçà íåé äæ  ,11 -íéîé éðù äæ  ,0 - ä÷ñôä äæ 

íéîé äùìù ìù ,X  -åë äæ "íéîé ë , áúëå åúéáì êìä ùéàäå

ðä úà" åúéááù äøå÷ä ìò ì- 1 - 11 - 0 - X - ìéçúäå 

úåðòúäì ,àëå øòîåð ÷çî ãçà íåé äðòúä øù1 , äùò øùàëå

 øôñî áúë äøéáò1 ,áúëå ÷çî ãéîú äùò ïëå ,áúëå ÷çî ,

éäù åîå÷î ìò ãîåò ãéîú äéä õééø÷äå ' øæçå úåøéáò äùåò

ïéøòîàðä úà äøå÷ä ìò èèøùå , àìù éáìá éðà éúøîà ïëì

òáäì úååöì"úåøéáò úåùòì àìù ÷ø úåðòúäì ú ,ø ùéàäå '

ù øàùð äùî åáøì äøæçá åúåà çìù êë øçàå úåòåáù äæéà í

÷ä 'ìòäéàì ,äøä éðôì àá øùàëå"íåìù åì ïúðå ìòäéàî ÷ ,

éä ïëéä åúåà ìàù ,'éäù åì øîàå '÷á"õéùôàø ÷ ,äøä øîà" ÷

ùéä"åîåìù éùðà éðôì î:"  ïåô äîùð ïééà ïòîòð åö ñéåøà éåæà

ïùàåå åö ñéåà éæ ïåà ãåé ïééà  ."  

 áì áèééä ïøîäé 'ìù åãéîìúäøä "ø ÷ 'àøù'ì òñðå 

íéùåã÷ä åéøôñá åàéáî íâå õéùôàøì úåôåëú íéúòì , øôéñå

äéáø"éæ ÷"éä õéùôàøì òñðù äðåùàø íòôù ò ' íééçá ãåò

äùî çîùéä ìù åúåéç, ùôéä íò' äøä"ø ÷ 'øùà' ì õçøîá

úåòåáù äæéà ìò õðàøáàñ , òåñðì ãåàî ÷÷åúùä áì áèééäå

åéìà ,äî ãçô íðîàéäù àôåøäî ù÷éáå åðé÷æ úãô÷ ' íéìéâø

àáú àìù äøö úòá åá ùîúùäì ìò øîàéùåéùìç àåäù , 

 àôåø íù àöîðù õðàøáàñá úåòåáù äæéà úåäùì êéøöå

ìåãâ,éä ïëå ', áì áèééä òñðå äøä åáøì"ø ÷ 'øùà'ì , íéîéìå

éä àìù øîà 'äøä éë ø÷ù"úåùôð àôåø àåä õéùôàøî ÷, 

î ãåàî äðäð áì áèééä ìù åúùåã÷äøä"ø ÷ 'øùà'ì ,å ïåéëî

áå åéìà òåñðì ãåò äöøù ìò ùåçì éìá òñéì ìëåéù éãë

î ù÷éáå íëçúä åðé÷æ úãô÷ääøä"ø ÷ 'øùà'òñéùëã ì 

åðé÷æ íò úåàøúäì ìòäåà êøã øåáòé åúéáì , íàáù òãé éë

øä úà øéëé åðé÷æä" ÷ éàãåáéäé 'ù äàðä åì ÷÷åúùî åãëð

åéìà òåñðì ,éä ïëå 'øäùø éá ' úùøôá äæå ìòäåàì àá øùà

åãåáëì äãåòñ äùò äùî çîùéäå äàø , øéòäî íéðåîä åôñàðå

íéãâðúî íáåø åéäù , íäéðéá åøáéãå õøà êøãá åâäðúä àìå

÷åçùáå ìå÷á ,äøä ãîò íåàúôå"ø ÷"øîàå à:"  úùøôá áéúë

 òåáùä"éëðà äàø " àéåå ïà ÷ðò ÷å÷ êéà ïéà ïà êéî õè÷å÷

èðòæ øéà íùåâî", éë ãåàî ìäáð íéøáãä åòîùá áì áèééäå 

äù ìò ãéô÷é åð÷æù ãçôáúë àè"ãâð úåôéøçá ëí ,)ø éë" à

éä 'éä äùî çîùéä éë äùî çîùéä éáâì êøáà øãâá ' ùéù÷

äøä åðúåçî íâ"õéùôàøî ÷( ,àáçúäå áì áèééä çøáå ,

çàå"åù÷áî åðé÷æù áì áèééä òîù ë ,åì øîà åéìà àáùëå: 

êì øéëäì éúéöøõéùôàøî áøä úà éìöà úàáäù äáåè  , éëå

íéîù àøé àåä éë åðîî ãåàî éúéðäð ,éäå ' ìéâøäéáø"éæ ÷" ò

 íééñì"éáø à óéåà ïâàæ ñàã ìàæ ïòî èðééä' êéæ øò èìàåå ï

èâéãééìàá ."  

äøä" ÷ø 'àøù'ìøòä éèééä úà õ"åçáùá ãàî âéìôäå ì ,

äùîì äìäúá àáåîë ùåã÷ óåâ àåäù åéìò øîàå , íâ åëúãùð

èééä ìù åðáù íéîòô äîë íäéðéá"äâä ì"ø ÷ ' ïøäà íäøáà

öæ"éä áåñáìà÷î ì 'äâä ïúç"ø ÷ 'éæ áåñàáìà÷î ìàéçé" ïá ò

ø áøä 'åé úùåã÷ä ïøî ïëå øùà"éä è 'åæá"ää ïúç ø"ø ÷ '

ø éáøä ìù åðá äùðî"à ,éäù úòá ' åúöéçîá áì áèééä

èééäì úåìàùä ìë ìåàùì äåö õðàøáàñá"ì ,ô"àéä  ' íù

äøäå äìàù äæéà"èééäå øéîçäì äöø àååàðéùî ÷" åøéùëä ì

ø éáøä øîà"èééä íàù à"åúåîë äëìä åøéùëî ì.  

  וחיל ורעדה יאחזון
äøä ìöà" íéôôåúñîä ìë ìò ìåãâ ãçô øøù øùà éáø ÷

åìöá ,éøà ìå÷ä åðé÷æ íùá éåìîéùî áøä øôéñå ' óà ìòù

äøä ìöàã"ø ÷ 'øùà'éä ì 'åúô íéçúôä ìëç ,éä äæ ìë íò '

åéìà ñðëéì æåò åáéäøä àìå õåçáî íéãîåò íìåòä , ìãåâî

íù øøùù ãçôäå àøåîä.  

éäùë íòô 'äøä ìù èééöøàéä ìò áåðéîéøá"ø éáøä ÷ '

éæ áåðéîéøî ìãðòî"ò , éáøä ìöà úáù ìò ìåãâ øåáéö øàùðå

ø 'øåãä é÷éãö ùàøá áùéù áåðéîéøî ùøòä , úëéøò úòùá

éä ïçìåùä ' ùòøíìåòäî ìåãâ ,ø éáøäå ' åîå÷îî ãîò ùøòä

 ÷òöå"Çàù ,Çàù ,õøà êøã" ,ìéòåä àìå ,äøä íâ"ø ÷ ' ïåòîù

éæ áàìñåøòéî"ùìá ÷òöå ãîò ò"÷" : ñòééìèéä ñòééìèéä

Çàù ,Çàù ,íåéä úáù" ,øåáéöä åè÷ù àìå ,ø éáøä 'øùà' ì

 ìå÷á íåéä úáù øîæì ìéçúäå åð÷æ úåøòùá ìñìñì ìéçúä

 øîæîë êåîðåîöòì ,éäù ãò íìåòä ìë ìò äîéà ìôð ãéîå '

úéáá ãçà óà ïéà éë äîãð.  

åéåùá åììôúä åùøãî úéáá åìöà" çëáå ìåãâ úå÷éáãá è

äáø äáäà úëøáå äøîæã é÷åñô úòá øúåéá åëéøàäå õéîà ,

á êøò äëùîð úåòåáùä âçáå ' úøéîà úåòù"äáø äáäà" ,

ìò íéúéìèå ìåãâ úå÷éáãá åãîò íéììôúîä ìëåíäéðô  , øçà

øä êìä äìôú" äéáâäå äîù åììôúä øùà íéãéñçä ìöà à

åàë ìù åúéìè"åéðôá èéáäå à , äáèåä àì åúìôú øùà éîå

åì øîà åéðéòá ,úéìèä íò óèåòî êéðô úåéäì éàãë úééä àì.  

  עינים צופיות
äâäù àãáåò ïééöì éàãë"öæ òååàðéùî ÷"åîöòá øôéñ ì: 

úåéäáéç ïçìåù ìò êåîñ êøáà ðúåéð÷æ é äùî çîùé ìòá 

öæ"öé ìòäéà øéòá ì"ô éúòñð å" íéàøåð íéîé ìò à

õèéùôàøì ,úåëåñ øçà ãò íù éúééäå , àá úåëåñä âç åøñàáå

åîãà"îäéáì ø" åàøäå ïéøàâðåàî íéùðà ïàë ïéà íà ìàùå ã
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éìò åì ,âøåáùòøôî øáã äæéà úòîù àì éúåà ìàùå , éúøîàå

øáã éúòîù àì , ìò éúðáä àìåïåæîøé íéøáãä äî , íåéáå

äåò àá åéøçàìù"îäéáì ô" øáã äæéà òîùð àì íà ìàùå ã

øáã åáéùä àìå åúðååë ììë åðéáä àìå âøåáùòøôî ,çàå" ë

 òøôîì åðéáäå âøåáùòøôá øôåñ íúçä øèôð äæ íåéáù òãåð

åúìàù äúéä äî.   

ô"äøä äéä à"äøä ìù åðçìåù ìöà áñéî àååàðéùî ÷" ÷

ø 'øùà'ùôàøá ìõé ,ñåëä ìò ïåæîä úëøá êøáì ïåöø åì äéäå ,

äåæî òåãéëå úåàéøáä å÷á æà äéä àì éë" äìåâñ äæù ÷

äàåôøì , åà äòáøàë åáùé éë åðåöø àìîúé àìù áùç ìáà

ïçìùä ùàøì øúåé íéëåîñ íé÷éãö äùîç ,äøä íìåà"ø ÷ '

øùà'åðåöøë êøáì åãáéëå åúáùçî ñôú  ì.  

ìåãâî åéãéîìúî ãçà ìò øôåñî äîëá àð÷úð äøåúä é

 íéðåéìò íéãåçé íéãçéîå äçåðîá íéáùåé íäù øåãä é÷éãö

úåòù äîë íéðùòî íäùë , íâ äùòà éìåà áø åúåà øäøäå

éðà ,ä úãåáòá äùãçä êøãä ìò åáø íò õòéúäì èéìçäå '

ãåáòì äöåø àåä øùà ,õéùôàøì òñðå , åáø åì ïúð ñðëðùëå

 éáøä åì øîà øáãì ìéçúä íøèå íåìùø ' êì ãéâà äðä øùà

 áéúë äøåú "çð úåãìåú äìà "öø" ì"äìà " äøæ äãåáò àåäù

 ïéðòë"ìàøùé êéäìà äìà " àåä"çð úåãìåú" , äãìåúå äàöåú

 úàå äìèáäå äçåðîî"÷éãö ùéà çð " ùéù úåàåø åðéðéò éøä

íúøè÷îá íéãåçé íéãçéîå äçåðîá íéáùåéù íé÷éãö øåãá ,

 äðä"çð êìäúä íé÷åìàä úà "â íäìù äçåðîä" úà ë

íé÷åìàä , íîåé ãéîúäì ùãå÷ä êëøã áåæòú ìà äúà ìáà

íéáøá äøåú õéôäìå êãåîéìá äìéìå .  

  ריח ניחוח
ô"ø áùé à 'öæ áåðøàáî ìàøùé" ì)ååéæá åðúç"ø ìù ø '

éæ áåñàñî áééì"ò (ø éáøä ìöà" íéìåãâ íéùðà æà åáùéå à

ãåñ çéùá å÷ñòå , åçéøä äçéùä òöîàá ìéâøëå÷àáàè , òâøáå

 ÷àáàè ïàë ùé éîì ìàù åìù ÷àáàèä úñôå÷ úà àéöåäù

áåè êë ìë , éîì åòãé àì éë íäìù ÷àáàèä úà íìåë åèéùåäå

ø íâå ïéåëî ' ïéåëî àåä éî ìò åáìá òãéå åìù úà ïúð ìàøùé

òãé àì åìéàë åîöò äùò ìáà , åìù àñôå÷ä ïúðùë óëéúå

ø úà ìàù ' àôåâ éì ãéâú êù÷áà ìàøùé äåä àëéä àãáåòã

ø øîà 'ø éáøäî äùåøé åì ùé àñôå÷äù ìàøùé ' áééì äùî

éæ áåñàñî"ø éáøä åì øîà ò ' àñôå÷î úàöåäùë óëéúù øùà

 èòùèòìåö êéî ñò èàä)ìáìéá (çî íòã.  

  ב"הסתלקותו לחיי העוה
øä úðùá çñô áøòá"íéîåøî éæðâì äìò íìåò ú ,åðîå" ë

õéùôàøá ,÷ úáöî ìò èøçð øùà äæååúøåá" :ù øúë íèáå 

øåî åðéðåãà åðéôåìàåðéáøå åðéåðéëåúá íé÷ìà àéùðå øù  , áø

åðéëéøãîå ìàöá÷î íéìòô ,åðéúãò íòì äòã äøåî , äòåîù

åðéùã÷ íòì ïéáé ,åðéðéòì åúàøé ïåéáà æåò , úåùôð áéäìî

åðéúåììëå ìàøùé ,åðéùôð äáàã ïæà òîùîì àìä , ç÷ìäá

 åðúàîåðéùàø úøèò ,ò ïåàâåðéæå ,åðéáøå åðéøåî åðéðåãà ãåáë ,

åðéúå÷ú úìçåú åùåã÷å ìàøùé øåà ùåã÷ä ïåàâä áøä , àôøîå

åðéúùåã÷ ìéìë åðéùôð ,åî åîù úùåã÷ ãåáë"éòùé øùà ää ïá 

åî éðáøä"äìæ ïàîôéì øæòìà ä"ä , úðù úåöîä âç áøò øèôð

øú"ôì ä"÷."  

äøä åðúåçîì åúå÷ìúñä ìò äòåîùä äòéâä øùàë" ÷

éáøéæ àååàøáîàãî óñåé " ò-åéá äæ äéä " çñô ìù ïåùàø è- 

åé ìéìáå"øãñä úëéøò øçàì éðù è , íò íéøéùä øéù øîåì âäð

÷åñôá ÷åñô øåáéöä , ÷åñôä úà åøîàáå" éãåã úà åàöîú íà

éðà äáäà úìåçù åì åãéâú äî " ÷éãö åúåà äðòð

øîàå àååàøáîàãî" :éæ àèôàî ìàøùé áäåàä" ù÷éá ò

åøéëæéù åúçèáä úà äøäèä úëéøò øçàì åúøéèô øçàì åì 

ìàøùé úåøö ìò íéîùá ùéòøéù ,äååòáå"úåìâá åðà ïééãò ø ,

ììôúäìå ù÷áì åðéìò ïëáå : éãåã úà åàöîú íà- àåä 

÷éãöä ,ïåéìòä íòåðì äëåæù äòùá ,åì åøéëæä àðà , úìåç éë

éðà äáäà ,äòåùéì åðà íé÷å÷æå.  
  

ìòå åðéìò ïâé ìåãâä åúåëæïîà ìàøùé ìë   
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  צופרשת 
 ו''ה מענדל וואלף שטערן הי''מו
ט"הר :המלמד י של טשעק  אלא  א"ר נפתלי פ

 ו"ה לוי יצחק סופר הי"מו
יט"הר :המלמד של כף  ואל   א"ר י

רש מערץ הי''מו  ו"ה דוד הע
משה ראט"הר :המלמד טר  י  א"ה של

ני"מו ריעד   ו"ה יואל פ
ט"הר :המלמד י יז של סהו י ווי  א"ר אהרן 

 ו"ר יואל ווייסמאן הי"מוה
יט"הר :המלמד של ישא  ים ש יר חי מא  א"ר 

 א"הרב הערש לייב בערנשטיין שליט
ט"הר :המלמד י כץ של וך  משה בר  א"ר 

 ו"ה בנציון ליכטענשטיין הי''מו
יט"הר :המלמד של גראס  של   א"ר הער

 ו"לאנץ היה יואל ג"מו
ט"הר :המלמד י ין של וך קלי מנשה בר  א"ר 

 ו"ה יצחק נתן גאנדל הי"מו
ט"הר :המלמד י דא של משה לאנ ם   א"ר אברה

 ו"ר פישל טייטלבוים הי"מוה
ט"הר :המלמדים י של וארץ  ם שו מנח מרדכי    א"ר 
ט"הרו י צקער של ואנחא וד שלמה ו  א"ר ד

  
  
  
  
  
  
  
  

רהם יצחק טאבאק הי"מו  ו"ה אב
ט"הר :המלמד י ן של ילברוי כאל הי י יעקב מ  א"ר 

 ו"ה שלמה יעקב מערץ הי"מו
ט"הר :המלמד י יין של וחנן קל משה י   א"ר 

 ו"ה פנחס ווייס הי"מו
בנ"הר :המלמד ואל אלטער  טר שמ י  א"עט של

ריעדמאן הי"מו  ו"ה שמחה פנחס פ
ט"הר :המלמדים י ינבערגער של ואל ווי   א"ר י

ט"הרו י ואלד של ינו גר ול  ואל שא  א"ר שמ

קב גליק הי"מו  ו"ה יע
ט"הר :המלמד י וארטץ של ו יר ש מא סף  ו  א"ר י

ני"מו  ו"ה שלמה זלמן בערנאטה 
ואר"הר :המלמד אל שו יחזק ול  יטר שא של  א"ץ 

ציון עובדי"מו  ו"מאסרי הי' ה 
ט"הר :המלמד י ענבערג של יר ראז מא יעקב    א"ר 

ט"הרו י ואלד של ינו גר ואל   א"ר י

 ו"ה מאיר סאקס הי"מו
ט"הר :יםהמלמד י יס של ווי דא  ו צבי י   א"ר 

ט"הרו י י של י בראד צב  א"ר נפתלי 

 ו"ה יעקב שווארטץ הי''מו
ו"הר אל של ישר ט' ר  י   א"גאלדבערגער של

ט"הרו י ס של יי צבי וו   א"ר 
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  'ינו הקכוללמייסד של 

 ע"ן רבינו בעל ברך משה זימרק "כ
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  ליל התקדש חג הפסח
ראוי לאדם להיות נזהר שלא ידבר בלילה זו שום שיחה 

ולא יהיו נפרדים , ויזהיר בני ביתו על זה, ןמשיחת חולי
 הכל במצות רק יתעסקו, ת רגע כמימרא"מדביקות השי

ם ולפרסמם לבני ביתו, הלילה הזה , ובסיפורי ניסי מצרי
, ה חלק לו חלק בבינה ויודע סודות הענינים"ואם הקב

  )ט"פסחים אות כ' מס, ה"של (             .     יעסוק בהם
� 

שלא לדבר שיחת חולין ' עים מנהג יראי המה טוב ומה נ
כי הכל יחוד גמור ושלם ואין , מעת הקידוש עד גמר ההלל

  )לב דוד, א"החיד (        .                      להפסיק בינתים
� 

יש רגע בחצי הלילה הלזו שאם ישמור האדם את עצמו 
אזי כשבא , רק יעסוק במחשבות קדושות, ממחשבות זרות

צות לילה שבו נכנסו בישראל האמונה הרגע של ח
יוכל לבא אז לידי האמונה , השלימה בעת צאתם ממצרים

  . השלימה שבא בעת הגאולה
  )ע"מ מרימנוב זי"ק רר"בשם הרה, אור הנר(

� 

יכול ליקח ' מי שהוא עובד ה:] ע"ק מקארלין זי"אמר הרה [
הן בגשמיות והן , מלילות הללו של סדרים הרבה והרבה

אלא אף , לאו דוקא אנשים גדולים: וחזר ואמר, ברוחניות
א ליקח "יכול כאו, האנשים הגסים והעבים פחותי הערך

  )בית אהרן(                                         .           כפי ערכו
� 

וחופף , בזו הלילה מתגלה אור השכל והאמת והאמונה
  )והב ישראלא(               . בלילה הזה על כל זרע ישראל

� 

נתעורר בכל ליל פסח הריח מהאי ריחא שבגן עדן עבור 
  .                                                           ומריח בו כל אחד ואחד לפי דרגתו, בני ישראל עם קרובו

  )לקוטי צבי לצדיק(
� 

מי שאינו מהרהר בתשובה בלילה : ל אמר"ר זצ"אאמו
וא מבחינת אותן שמתו בשלשת ימי ה, ]ליל פסח[הזאת 

  )בית אהרן(             .                                 ו"האפילות ח
� 

ת "ס, י ישראל"ל בנ"ם לכ"שמורי' ה"הוא הלילה הזה ל
שאינו מחשב רק ', והכוונה שאם הלילה הזה הוא לה, מילה

  . אזי הוא נשמר בכל השנה במדת יסוד, לבדו' בלתי לה
  )אברהםחסד ל(

  

ל חייב "בליל התקדש החג הקדוש יאזור חיל לקיים מארז
ועל ידי , אדם להראות בעצמו כאלו הוא יצא ממצרים

יתלהב לבו באופן שיראה , מחשבות טהורות תדיריות
ולפי התעוררותו ולפי מעשיו כך , שאי אפשר שלא לשמוח

והבא ליטהר מסייעין אותו , יהיה לו סייעתא דשמיא
ו שמחה רבה שמחה של מצוה כדת מה שישמח בעושי

  )פלא יועץ(                                       . לעשות
� 

, כ"שאין שולט בנו היצר הרע כ, הלילה הזה כולו מצה
  )י מבעלזא"מהר(    .        ומדובקים אנו באדונינו מלכינו

� 

היינו כי נקרא סדר על שם , חסל סידור פסח כהלכתו
כאשר ו' השנה איך להתנהג בדרך השהוא סדר על כל 

זכינו לסדר אותו כן נזכה להוציא מכח לפועל כל הקבלות 
  )ישמח ישראל( .טובות ומחשבות קדושות שקבלנו עלינו

� 

ידוע מפי ספרים דאותו הלילה שיצאו ישראל ממצרים 
לילה כיום יאיר ונשאר כן לדורות עולם לדורות עולם ליל 

משיג לפי השגתו גדולת וכל אחד מישראל ' שמורים לה
  )באר מנחם(                                       .ת"השי

� 

כי מזה יש , והכוונה על ליל של פסח, שומר מה מלילה
ה "ורמז כי השמירה היא לבחינת מ, שמירה לכל השנה

  )חסד לאברהם(                                        .היינו הנשמה
� 

הלילה הזאת יש בה כח לתת ' פי',  לדליל שמורים הוא
, שמירה על כל לילות מכל השנה וזה לשון רבים שמורים

  )תפארת שלמה(                             .קאי על כל הלילות
� 

כאן , ל"ד בשעת הסדר אמר אבי זצוק"בפסח דשנת תר
ל כאן יכול "שאלה ובקשה ר' שואל הוא ל' הבן שואל פי

לבקש מאביו שבשמים כל מה הבר ישראל לשאול ו
שצריך ולקבל חיות על כל הדברים בלילה הזה ולהשיג 

  )בית אהרן(                  . מה שלא עמל ויגע על זאת
� 

' י אמונת ה"שהלילה הזה מסוגל להכניס בלבות בנ
   .ואמונת חכמים אהבת ויראת הבורא ואהבת התורה

  )ד מבעלזא"מהרי(
� 
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  כז
  

 

  צו  
  סיפור יציאת מצרים  

מטעם זה סיפור יציאת מצרים נוהג לדורות מפני 
שמתעורר העת שיצא אז הדיבור מהגלות לדבר דיבורים 
באמת ולזה בכל שנה ושנה בעת הזאת הסיפור הזה מועיל 

 א ולהביאו אל"לטהר דיבורו ולהוציאו מתחת הסט
  . הקדושה כמו שהיה אז בצאתם ממצרים שנגאל הדיבור

  )מאור ושמש(
� 

והגדת לבנך הגדה הוא לשון המשכה לבנך לדורות עולם 
ז הוא שנאמר כי עושה ניסים "מהנס שנעשה ביום ההוא וע

כ "כ אח"ונפלאות עד אין מספר כי מהנס הזה נעשה ממנו ג
  )שלמהתפארת (        . ל"ניסים ונפלאות אין מספר כנ

� 

' כ יש לנו לספר ולשמוח בגאולה הלזו גם בגלותינו וכו"ע
ל הנה אנחנו מספרים "והנה כשאנחנו בזה בטעם המצה כנ

ושמחים בגאולה הלזו ואז המלאכים מרבים בשבחים רבים 
היינו בשבח גואל ישראל וקדושו ובשבח ישראל שעושין 

  )בני יששכר(       . המה' עיקר מגאולת הנפשות אשר לד
� 

ק "מ גורם לתקן נפשו ולהעלות נה"וכל המרבה לספר ביצ
ו "ם חב"ז משובח אותיותיו ש"כ ה"מ ע"כמו בעת יצי

  . ו המסוגל לזה כנודע"ם בכח חב"שזוכה לשמות העולם ש
  )ייטב פנים(

� 

כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם היינו 
לעצמיכם האיך נוכל להמשיך לנו מאותן הנסים אשר 

 דהעצה לזה תובנעשו לאבותינו בימים ההם ואמר הכ
היינו במה שנאמר הנסים בפה ' ואמרתם זבח פסח וגו

באותו זכירה תגרום גם היום להתעורר עלינו הנסים בכל 
  )עצי חיים(                                                      . דור ודור

� 

 יתוסף רבות ובעלי השגה עצמן' וחוץ לזה גם לבני עלי
ק "י סיפור יציאת מצרים כמבואר בספה"וקדושה גדולה ע

י "מ זכו ישראל להארה נפלאה ואור גדול וע"דבשעת יצ
מ נמשך עלינו מהארת האור ההוא ומבואר "הסיפור ביצ

ק דישראל נפקו בההוא זמנא מרזא דטעון אחרון "בזוה

י הסיפור "כ ע"ש וכמו"עיי, ועאלו ברזא במהימנותא
הקדושה ההוא כבימי ' וכים גם עכשיו מעין בחימ ז"ביצ

צאתם ממצרים לצאת מעמקי הקליפות שאנו משוקעים 
  . ר כי הקריאה מעורר קדושת הזמן כידוע"בהם בעוה

  )ב"י ט"מהר(
� 

בשעת סיפור יציאת מצרים חופף על בני ישראל השראת 
ובעת ', קדושה עליונה דקודשא בריך הוא וכל פמליא דלי

כמו ' שראל למדריגת כי הולך לפניכם הההוא זוכים י
לעתיד לבא ומהאי  טעמא יכולים להאריך בסיפור ' שיהי

יציאת מצרים כי אז אין מקום לחשוש שיתערב בהם 
  )ברך משה(                                .זרותמחשבות 

  
  אכילת מצה

שמות וביחד דוקא ' זיתים דווקא לרמז ב' מצה אוכלין ב
וכשאנחנו , ב שנתאחו ונעשה מהם אחדלרמז לאבני יעק

נוטלין קדושה עליונה כזאת ואוכלין אותה והוא נותנת 
אז נתקדש הגוף , חיות לכל אברי הגוף ונתחזק הגוף ממנו

י ונדחה הרע "בקדושה עליונה וכל היסודות התייחדו להש
  )אוהב ישראל(         .מהם ובזה אנו מעלין כל ימי החורף
� 

ע מצה הוא מריבה היינו "ר הר"יא יצר בגימטר"ה מר"מצ
י אכילת מצה יוכל האדם להיות לו מלחמה ומריבה נגד "ע

  )חסד לאברהם(                                                .ר"היצה
� 

י מצות "תשובה כי ע' ה התיבה ל"ת מצ"תבה ר'ן ה'א מ'צ
  )חסד לאברהם(        .מצה זוכה האדם לעשות תשובה
� 

גולת אכילת מצה להמשיך עשירות וכל מיני ישועות מס
י שאנו מקיימים מצות מצה בימי עניותינו בגלות "דע

מסגולת המצות להמשיך עלינו עשירות והשפעת כל מיני 
ישועות דבזה שאנו עושים זכר לנס יומשך עלינו הארת 

וכמו שאז נמשכה הישועה , הנס בימים ההם כבזמן ההוא
 סגולתה להוציא אותנו מאפילה 'י המצה גם עתה יהי"ע

  )ב"י ט"מהר(                                  . לאור גדול

  המוגדל לחג הפסחגליונינו 
  = ה"אייופיע  =

  ט" הבעלהפסחחג לקראת שבוע הבתחילת 
  

  ק בעניני ליל הסדר" מספה זוהעתקנו בגליוןהקדמנו ו ד"ע מבעוד מוע"שיוכלו להכין אובכדי 
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  כח
  

 

  צו  
  

   כיםכיםכיםמלמלמל   משולחןמשולחןמשולחן
 

   מלכיםמלכיםמלכים   משולחןמשולחןמשולחן
  א"שליט ק"הגה רבינו מרן ק"כ מפי שנשמעו קודש שיחות

  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

ä íåé 'ñùú úðù äîåøú úùøô"ôì è"÷  
  

ë íéðáøä ï÷æ øå÷éá"èéìù æéåø÷ íåìù éáø ÷éãöä ïåàâä ÷"à  
áàâ" éøàååãåà ã - ùàø áùåéå  úéá í éðáøä úåãçàúä ìù äàøåä-çî "åù ñ"íåìù éøáã ú  

  

ë úéáá"èéìù åðéáø ïøî ÷"òé ìàåé úéø÷á à"à  
èéìù åðéáø"åîåìùá ñøôå ãåáëä úøúåéá åéðô úà ìáé÷ à  

åðéáø :áø øòéøàååãåà øòã ñòôò èëàî ñàåå?  

áàâ"éøàååãåà ã:íùä êåøá  .  

åðéáø :î ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã'éøáá ïééæ ìàæ úåà

úåîéìùä.  

î' ùøãî ïéà èôòøè)æ äáø øáãîá ,à ( ïúî ééá úåòåáù æà

íéìåçä ìë åàôøúð ïòååòâ æéà äøåú , ïòðòæ òìà

ïøàååòâ èìééäòâñåà ,î ïòåå ïòååòâ æéà ñàã' ìá÷î èàä

 äéôëá äøåú éã ïòååòâ)çô úáù(.,ñ ñàåå íéøåô ' ïòååòâ æéà

ïåöøáå äáäàî äåìá÷ øãä) íù(,ë à êàã æéà ïëù ì , à æà

ïøòåå èìééäòâñéåà óøàã ãéà.  

áàâ"éøàååãåà ã: úéøá íééá èâàæòâëàð áàä êéà 

)äâä"èéìù éøàååãåàî ö"ø ÷á òéôåä à" ìöà äìéî úéøáá úåà÷ãðñ ìâøì é

ø êøáàä 'éä ïééèùðéáåø øæòéìà"å ,äåî åãéîìú ïá" óñåé íäø áà ø

éä ïééèùðéáåø"å(ñ 'èééèù , èâàæòâ èàä äòøô) úåîùà ,é( äáä 

åì äîëçúð , úà ìèáì äöøù äàéìô ùøãî ïéà èééèù

úáùä.  

ñ øàð'á÷ä æà èééèù" òøòééæ ïéà ïãéà èéî ïòîàæåö æéà ä

úåøö , øö åì íúøö ìëá)è âñ äéòùé(, æéà áéúë øòã ïåà 

"àì "ìà à èéî"ó , æéà éø÷ øòã ïåà"åì "àå à èéî"å.
1
   

                                                 

1 
מהרי"בשם הרה) ויחי' פ(בתולדות יעקב יוסף ' עי   ה "ל פיסטנער זללה"ק 

, לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם' אני ה) מלאכי ג ו(לפרש הכתוב 

ף בכל "הכתיב הוא באל, א צר" בכל צרתם ל)ישעיה סג ט(דהנה כתיב 

 הכתוב שאין צרות ישראל נוגע למעלה ולפי זה כוונת, צרתם לא צר

î ñàåå äðååë éã æéà ñàã'îæ éã ééá èâàæ úåøé)áù ìéì"÷(  ìë

åì éåàøë éòéáù ùã÷î ,î øòîàè æà' ñàã æéà úáù èìàä

 èøàåå"åì "àå à èéî"ïééæ åö óøàã ñò éåå å , ñèìàîòã ïåà

ñ ìééåå ïãéà éã øàô èåâ æéà'äøöá éëðà åîò æéà , íòã ïâòåå

úáù íòã ïééæ ìèáî èìàååòâ øò èàä , äáä æéà ñàã

 äîëçúð"åì" ,éî èìàååòâ èàä øò ïëàî ìèá äîëç è

 íòã"åì" ,á÷ä æà"äøö éã ïéà ïãéà éã èéî ïééæ èùéð ìàæ ä ,

úáùä úà ìèáì äöø íòã ïâòåå.  

 åðéáà á÷òé øàô èâàæòâåö èàä øòèùøòáéåà øòã" éëðà

äìò íâ êìòà éëðàå äîéøöî êîò ãøà ")î úéùàøá"å ,ã'( ,

 øòã'êîò ãøà éëðà 'ïøàååòâ íéå÷î êòáòð ïéåù æéà ,

 øòáà øòã'äìò íâ êìòà éëðàå ' íéå÷î èùéðëàð æéà

 ïøàååòâ)äôñá øàåáîë"á÷ä úçèáäã ÷" ìò àéä äìò íâ êìòà éëðàå ä

íéøöî úìåàâî íùøåùù úåìåàâä ìë. (  

ñ ñàåå èùô ïééæ ïò÷ ñàã'èééèù) éòùé 'àð ,áé( àåä éëðà éëðà 

íëîçðî , úåëî ïéà èâàæ àøîâ éã éåå éåæà)ãë óã(: ñàã æà 

ñ ñàåå'úåìâ éã ïåô äàåáð éã ïøàååòâ íéå÷î æéà , ïîéñ à æéà

ñ æà'äìåàâ éã ïåô äàåáð éã ïøòåå íééå÷î êéåà èòåå , ñàã

ñ ãìàáéåå æà äðååë éã æéà'éëðà ìàî ééååö èééèù , éã ïåà

 òèùøò]äîéøöî êîò ãøà éëðà [ïøàååòâ íéå÷î ïéåù æéà ,

                                                                   

, וזה מורה ההיפוך, צר, ו"ו בכל צרתם ל"אבל הקרי הוא בוי, ו"ח

ובוודאי עתיד הוא לגאלינו , ש מצטער בצרתן של ישראל"שכבודו ית

 וזה ,)ה אסתייעא"ד: קידושין לא' וכמבואר בתוס(מגלותינו כדי שיוושע גם הוא 

ושניתי , א באלף"אוי לקרוא לשהיה ר' פי, לא שניתי' שאמר אני ה

ועל ידי זה ואתם בני יעקב לא כליתם ובמהרה יגאלינו , ו"לקרוא בוי

 .ד"עכ, למען שמו

גה בלתי פנימי    דס מו
 



ים ד�שע רכ אב דות ה אח רק�י הת אר בני ב טמ א   קול התאחדותינו    ס
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 éëðà òèééååö éã æà ïîéñ à æéà]â êìòà éëðàäìò í [ èòåå

ïøòåå íééå÷î êéåà.  

ë'ñ ïééæ ììôúî óøàã éáø øòã æà ïééî' ïøòåå íééå÷î ìàæ

 øòèééååö øòã"éëðà] "äìò íâ êìòà éëðà[ ,î' à óøàã

äòåùé òñéåøâ ...íàðñéåà à èùéð ïéá êéà ... ïãéà êàñà

äàåôø à ïôøàã.  

åðéáø: à åö èöòé ïòîå÷òâ êàã æéà áø éøàååãåà øòã 

úéøá ,î äçîùá ïéáøî øãà ñðëðù)èë úéðòú(., àøîâ éã 

 úáù úëñî ïéà èâàæ)ì÷ óã(. åäåìáé÷ äìéî ïåô äåöî éã æà 

äçîùá äúåà ïéùåò ïééãòå äçîùá , øãà æà ñéåà èîå÷

î ñàåå'äçîùá ïéáøî æéà , ñàã æéà úéøá à èéî ïòîàæåö

äçîù ïåô ïîæ à øòîëàð , òéôùî øòèùøòáéåà øòã ìàæ

úîà éã ïééæ'äçîù ò.  

áàâ øîàå"éäù äî ìò úåçö êøãá éøàååãåà ã ' åì äù÷

èéìù åðéáø úéáì úåâéøãîä úåìòì"à : ïòîå÷åöôéåøà

éáø íåö'øòååù øòééæ æéà ï ,î' ôàøà ôòøè éã øùôà ïò÷

ïòîòð?  

åðéáø:éà èòåå ïééâ ôàøà "øòâðéøâ ïééæ ä.  

áàâ"éøàååãåà ã:ä øäá äìòé éî ' ...  

à 'íéçëåðä :åö øòãéëðà øòèééå , íâ êìòà éëðàå øòã

äìò ,ìàåâä úàéáá ,øòâðéøâ ïééæ êéåà èòåå...  

áàâ"éøàååãåà ã:ôòèñ ïòååòâ êéåà æéà øàîèàñ ïéà ' ñ

éáø ïæéá ïòîå÷åöðà'æ ï"ì.  

åðéáø :àé àé , ïéé÷ èùéð æéà úåâéøãî éã ïééâ åö óéåøà

êàæ òèëééì...  

áàâ"éøàååãåà ã :àé ,î'øãî ïáàä êàã æåîúåâé ...ë' áàä

áø ïåô èøòäòâ'æ ïé" ì)éæ ìàåé éøáã ìòá åðéáø"ò( , èàä øòðééà

èâòøôòâ íäéà ,ñ'àìô à æéà ,÷ãðñ à êàã æéà éáø øòã ,

 øùåò ïéé÷ èùéð éáø øòã æéà éåæà éåå)åîë"ùø î"åé à"éñ ã 'ñ ø" ä

éòñ 'é"àãðñäù ÷øùòúî (, èìòâ æà èñðééî åã èâàæòâ øò èàä 

úåøéùò èðééî,øùåò à êéåà ïòî èñééä úåâéøãî ïéà .  

åðéáø :æ øòèòô øòã" ñàåå íòã óéåà èâàæòâ êéåà èàä ì

øâä øåàéá øòã" èâàæ à)ñ íù"î ÷"å('  ÷ãðñ åðéàø àì íìåòì

øùòúî ,' íúç úåáåùú íòã ïâàæëàð øòèòô øòã èâòìô

 øôåñ)åà"éñ ç 'ð÷"ç( òìà éã óéåà ïòî èùéåè ìîéä ïéà æà 

ïëàæ ,î' æåîúåøéùò à÷åã ïáòâ èùéð ,î' ïáòâ êéåà ïò÷

ïëàæ òøòãðà.
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2 
מביא דבר , ל"צ רבי אשר זעליג מרגליות זצ"כסא של אליהו מהגה' בקו  

ק מרן "כ: ונעתיק לשונו שם, ק"זה שאמרו רבינו ברבים בהיותו בארה

áàâ"éøàååãåà ã:æ éáø øòã ñàåå úåâéøãî òëìòæà " ì

àèùéð èòîë æéà èàäòâ èàä , èàä éáø øòâéìééä øòã

çë àæà èàäòâ , øòééæ ïòååòâ êàã æéà ùåãéçä çë ééæ

÷øàèù.  

ñ øòåå éåæà ÷ðòãòâ êéà'éáø íåö ïééøà æéà' à èéî ï

áåöõøàä ïëàø ,êéìééøô ïòîå÷òâ ñéåøà æéà.  

*  

äâä ìù äìéî úéøáä ïéðòá äçéùä äááåúñð ïéðòì ïéðòîå" ö

áàâ"èéìù éøàååãåà ã"äâäù úòá èøòôöàø øéòá ãìåðù à" ÷

éøäî"éæ àæìòáî ã"éä ò 'äîçìîä úòá íù  

áàâ"éøàååãåà ã:øäà éáø áø øòæìòá øòã ' æéà òì

 èøòôöàø ïéà ÷ãðñ ïééî ïòååòâ)úåòåáù áøò úáù úðù 

òøú"ä(, éáø áø øòæìòá øòâéãøòéøô øòã øòèàô ïééæ 

æ áåã øëùé"ïòîå÷ èðò÷òâ èùéð èàä ì ,ñ' ïòååòâ æéà

 úåòåáù áøò úáù-ñ ' íìåò øòñéåøâ à ïòîå÷òâ æéà- øò 

äåöî éã ïâòåå ïâàøè ìàæ éåâ à æà èìàååòâ èùéð èàä ,

èâàæòâ øò èàä ,ðééî òìà ï÷éù ìòåå êéà íåö øòãðé÷ ò

úéøá.  

åðéáø:ñ 'ñ æà ñéåà èäòæ' ïéé÷ èøàã ïòååòâ èùéð æéà

áåøéò.  

áàâ"éøàååãåà ã:áåøéò à ïòååòâ àé æéà øòèòôù .  

åðéáø:ñ 'áåøéò à ïëàî åö ïòååòâ âðéøâ éåæà èùéð æéà , ïåà

áåøéò à ïëàî åö øòååù ïòååòâ êéåà æéà èåâéñ , áèéé øòã

áä íìåò èâàæòâåö èàä áìñ íòåå øàô à' åö ïôìòä èòåå

áåøéò íòã ïëàî.  

                                                                   

במשאוי ביומא דשבתא לפני ] ל"צז [)א"שליט(ק מסאטמאר "הגה

,  כותב)א"ק י"ה ס"רס' ד סי"יו(א "קהלה קדישא דירושלים אמר כי הרמ

ולכן נוהגים שלא ליתן שני ילדים , דכל סנדק הוי כמקטיר קטורת"

וכתב שם , "לבעל ברית אחד כדאמרינן גבי קטורת חדשים לקטורת

  ".ולעולם לא ראינו סנדק שמתעשר"א "בביאור הגר

אבער דער , בלהט אש קודש] ל"זצ [)א"שליט(אמר מרן הקדוש ז "וע

א זאגט אז סנדקאות "הייליגער חתם סופר זאגט אז דער הייליגער רמ

עשירות איז נישט טייטש דוקא , איז מעשיר ווערט מען געוויס רייך

עשירות מיינט אין אריכות , עשירות מיינט אין דעת, עשירות אין געלט

און דער הייליגער חתם , ג"אד, ין גוטע קינדערעשירות מיינט א, ימים

איז פאראן " עשירות"א זאגט עשירות "סופר זאגט אז דער הייליגער רמ

  .טאקע אמאל עשירות אין געלט

] ל"זצ[) א"שליט(אשרי אוזן ששמע הדברים הללו מפי קודש מרן 

באמונה רחבה יסודית בדברי , שיצאו מעומקא דליבא דרחמנא בעי

 .ל"עכ, מ"ק נבג"רבוה
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  ל
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 éåå éåæà èàäòâ øòðééà øòãòé èùéð èàä íééäøòãðéà

èðìàùè éã ïâééì åö ÷òååà åàåå èðééä , ïâàøèòâ òìà ïáàä

úáù áøò ïåô èðìàùè øòééæ øò÷òá íåö , æéà øòîàè

 ÷éøåö èðò÷òâ èùéð ñò ïòî èàä áåøéò ïéé÷ ïòååòâ èùéð

ïâàøè íééäà ,èðìàùè ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà , ïòî èàä

íéøúéä éðéî òìà åö ïòîå÷åö èæåîòâ , øòãà øòãðé÷ èéî

éåâ à èéî...
3

  

áàâ"éøàååãåà ã:àé àé  ,íééäøòãðéà ïòååòâ æéà éåæà.  

åðéáø : ïéà ïòååòâ èùéð êéåà ïòðòæ íéùîåç ïåà íéøåãéñ

ùøãî úéá ,ïéà øåãéñ à úáù ïãòé ïâàøèòâ êéæ ïòî èàä 

ùøãî úéá , èéî ïòååòâ ìé÷î êéæ ïòî èàä òðòãéùøàô

íéðéðòî ñàåå 'èðò÷òâ èàä.  

ñ'áåøéò à ïëàî åö ïòååòâ øòååù æéà ,éåâ à ïéà' òùéà

éåâ à èéî èàèù'éàõéøô ïù ,î' åö ïòîå÷åö èôøàãòâ èàä

áåøéò à ïëàî ïæàì ìàæ øò íäéà.  

áàâ"éøàååãåà ã : øòãåøá ïééî)äâä"æ èø òôöàø î ö"ì(  èàä

áåøéò à ïëàî åö ïáéåäòâðà , éã åö ïòâðàâòâ øò æéà

úåùø ïèòá âðåøéâòø , èôåù øòã èâàæ" ìàîðéé÷ áàä êéà

î æà èøòäòâ èùéð'úáù íåà ïâàøè èùéð øàè" , èâàæ

øòãåøá ïééî, "éåæà ò÷àè,  àé ïòã åèñàä ñàåå ïåà

èøòäòâ?"  

åðéáø :áåøéò à ïòååòâ àé èåâéñ ïéà æéà øòèòôù ,ã øò

î æà ïòæòâ èàä áì áèéé'áåøéò à ïëàî ìàæ.  

*  

  

                                                 

3 
ומשמע במרדכי שיש שם , ל" שכתב וז)'ק ו"ו סוף ס"שמ' סי(ז "בטו' עי  

ואף על גב , ם"היתר להביא על ידי תינוק המפתח כמו על ידי עכו

ש  )יבמות קיג(דבפרק חר ר פדת לידבר "וא,  איתא דנאבדו המפתחות:

על ידי שיביא ] אלא[משמע דאסור לעשות , תינוק לשם וימצאנו

התם מיירי מרשות , כדאמרינן התם דליספו בידים אסור, התינוק לשם

, אבל אין לנו אלא כרמלית שהוא מדרבנן, הרבים שהוא דאורייתא

ועל דבריו סמכו רבים להתיר לטלטל ברחוב העיר על . ד"עכ, ד"כנלענ

  .ידי קטן במקום שאין שם עירוב

ינן  דבהא סלק)ג בסוף התשובה"י' ו סי"ח(ס "חת' כ בתשו"מש' אולם עי

ואף שבאשל אברהם ', דחלילה להתיר לקטן במקום שאין עירוב וכו

ש( אבל , לומד זכות על המקילין הנוהגין היתר) 'א' ג סעי"שמ' סי, בוטשאט

', ורוב הפוסקים מחמירים וכו, לא נהגו היתר' במקומותינו היראי ה

 .ק"עכלה

äîçä ùåãé÷ ïéðòî äçéùä äááåúñðå  

áàâ"éøàååãåà ã:ñ 'ôøú úðù ïòååòâ æéà"ä ,ë' ÷ðòãòâ

î'îäéá ïåô óéåä ïéà ïòîå÷òâ íàæåö æéà" íåìù éáø ééá ã

øæòéìà'èøòôöàø ïéà ì.
4

  

î' øòöååàøèñåà íòðåô êàð èâàæ)àðééðú íéîëç éðéò øéàî 

øôñä óåñá( - óéøç øòñéåøâ à ïòååòâ æéà øò - ìàî ééøã æà 

çñô áøò ïéà ñàã èìàôòâ , øàé òèöòì éã æéà èöòé ïåà

ñ ñàåå çéùîä úàéá øàô'çñô áøò ïéà ïìàôòâ èòåå ,

ïòîå÷ åö óøàã çéùî .)÷ã÷åãî åðéàù äæ ìò åøéòä øáëù íâäå ,

âî øúåé ùé íéðùä úåòéá÷ ïåáùç éôìù 'ãé÷ íéîòôçñô áøòá äîçä ùå ,

÷ã àì òîåùä éàãååáå ,äâä øùé÷ éàãåå úàæ ìëá ìáà" àöååàøèñåàî ÷

ø òá äîçä ùåãé÷"çéùîä úàéá íò ô(.  

åðéáø :øòéøô êàð ïòîå÷ ïéåù óøàã çéùî , ïòã æåî øò

çñô áøò óéåà ïèøàåå...  

áàâ"éøàååãåà ã:ñ 'ïøòåå íééå÷î ò÷àè ïéåù ìàæ , ïãéà

ù øòééæ ïéåù ïèøàååïòîå÷ ìàæ çéùî æà íòã óéåà ÷øàè.  

æ éáø øòã" ì)éæ ìàåé éøáã ìòá åðéáø ïøî"ò( ïâéãðò êàã èâòìô 

úåãåòñ ùìù ééá äøåú òãòé ,ñ' ãåáë úåìâúä ïééæ ïéåù ìàæ

äøäîá åðéìò íéîù ,ñ'ïøòåå íééå÷î ò÷àè ïéåù ìàæ.  

*  

                                                 

4 
י(סדר ברכת החמה ' מן הראוי לציין מה שנדפס בקו   י מבצר "על זה עתה "ש

מה ששאלו " ארבעה מי יודע"מופיע שם במדור ) הכוללים דקרית יואל

י בהאי שתא לברך ברכת החמה בפעם " שיזכו בעזה-לזקני העדה 

 שימסרו להם מזכרונותיהם ולתאר מעמד קידוש -הרביעית בחייהם 

ד "צ גאב"ובתוכם מובא מה שסיפר הגה, ק"ה לפ"החמה של שנת תרפ

  : נעתיק דבריוו, א"אודווארי שליט

דכירנא כד הווינא טליא ונתגדלתי בעיר ראצפערט אצל זקני הרבני 

זשארץ (ל "החסיד רבי ישראל בער שטיין ז בנו של הגאון בעל באר משה מסאנ

ה"וחתנו של הגר, ל"זצ ואל קאמאדער אב"מ בן הג   .)ל"ד דאראג זצ"ק רבי שמ

ל בן מרן "שלום אליעזר זצ' ק ר"ביום ערב פסח בבוקר הלכתי אל הרה

  .הקדוש הדברי חיים ושם אמרנו ברכת החמה ברגש קודש

שלום אליעזר ' ק ר"לע בן הרה'זושא' צ ר"אחר ברכת החמה לקח הרה

, ה ונתן לו הכהות קלות על ידו"את הילדים ובתוכם אחי הגדול ע

ולתמיהתינו אמר לנו ואמר שרצונו שתזכרו מעמד קידוש החמה עד 

  . ת כן אני זוכר מעמד הלז עד היוםואכן מחמ, ט"ח שנה הבעל"כ

ובשנת , כפי זכרוני לא באו הנשים לקידוש החמה וכדברי החתם סופר

א כאשר פירסמו בחוצות וויליאמסבורג שבמעמד קידוש החמה "תשמ

ל "כתבתי מכתב למרן רבינו בעל ברך משה ז, יהיה מקום מיוחד לנשים

או הנשים לקידוש ואכן רבינו ציוה אז לבטלו שלא יבו, לברר ענין זה

.ג"מ' ת דברי שלום סי"כ בספרו שו"ע מש"וע(החמה  ( 
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  לא
  

 

  צו  
  

à 'íéçëåðä: éã ïâòåå ååéøá à ïáéøùòâ èàä áø øòã 

éåå òðàæéøà÷øôä ìò ãîåò èöòé æéà ñàåå õé.  

 ééæ)íéøòøòîä( ïòîå÷òâ ïòðòæ  áø íåö åö óéåà ååéøá à ïèòá

øñà'ï ,ñ æà ïáéøùòâ èàä áø øòã ïåà' ïèñòá ïéà æéà

âðåðòãøà.  

à 'íéçëåðä: ñ' òðàæéøà ïéà èøàã ïòååòâ ïòðòæ ééøã

øéî åö ïòîå÷òâ ïòðòæ ñàåå úåàøåä éøåî , ïáàä ééæ ïåà

àæòâ øéîèâ , íòã øàôòá ãøò éã è÷å÷àá ïáàä ééæ æà

ëàð ïåà ïãééðù'ïãééðù ï , òðò÷åøè à ïòååòâ æéà ãøò éã ïåà

ãøò.  

åðéáø:àé  ,ë'òðàæéøà ïéà ïèøàã ïòååòâ êàã ïéá.  

 èøòëòìòâ æéà ãøò éã æà ï÷éøè éåæà èøàã æéà ãøò éã

äøáë à éåå éåæà , íòã ïòðàèùøàô êéà áàä ñèìàîòã

òá ïåô èùô õøà úøáë ãå)çî úéùàøá , æ-ùøéôå " íù é õ øàäù

 äúéääøáëë úá÷åðîå äìåìç (ïòæòâ ñò êéà áàä èøàã ...ñ' æéà

àìôä'î ñàåå ïëàæ òâéã'èøàã èäòæ.  

áàâ"éøàååãåà ã: ééæ ïëåæ áéåà )íéøòøòîä ( òâéìàîà éã

õééåå ,õééåå ïëåæ íéøöî ïéé÷ ïééâ ééæ ïìàæ , òèëò éã æéà èøàã

õééåå ,ã ñèìàîòã ïáàä ïãéà éã ñàåå äöî òèëò é

ïñòâòâ ...  

åðéáø :øàô èùéð èðâòø òðàæéøà ïéà'èéðù ï...  

ñ'àøåî à æéà'êàæ òâéã ,êéæ ïòî èâàìô éäàã ,ñ' èðâòø

êàã ,î'ñ ñàåå âàè à ïééøà èôàë'èùéð èðâòø , ñòãòé

ïâàìô øòèñ÷ò êéæ ïòî óøàã øàé.  

úåøéôä ìò êøáì åðéáø åãáéëå  

à 'ðäíéçëå: âéãðòèù êéæ èåè ïåà õìà èâòøô áø øòã 

ñ ñàåå ïøéñøòèðéà'äáéùé ïéà êéæ èåè.  

åðéáø:ë 'äáéùé éã ïéà èééâ áø øòã æà èøòäòâ áàä ,

î'äùøã à ïâàæ åö áø íòã ïòååòâ ãáëî èàä.  

áàâ"éøàååãåà ã:àé  ,ë' òëéìèò øàô èøòäøàô áàä

 èééìòâðåé ììåë éã ÷éøåö ïëàåå)ìä úøåáç'òù úéáéø " ø öáî é

ìàåé úéø÷á íéììåëä(úéáéø úåëìä  , øòáéøà ïòðòæ ñò

èééìòâðéà ïöôåô ïòîå÷òâ ,ë' ééååö ïáòâòâ ÷òååà áàä

èðò÷òâ ïééô ò÷àè òìà ïáàä ééæ ïåà ééæ øàô äòù.  

øòååù èåâ õðàâ æéà úéáéø úåëìä ,ë' íòðééà ïãòé áàä

úåìàù øàôà èâòøôòâ.  

èøòôöàø øéòî øáãì åøæçåáàâ ìù åúãìåî øéò "éøàååãåà ã  

åðéáø: ïéà ïøàååòâ ïøéåáòâ êàã æéà áø øòéøàååãåà øòã 

èøòôöàø , ïãééæ íééá êàñà èééøãòâ éàãååà êéæ ïòî èàä

øæòéìà íåìù éáø'ì.  

áàâ"éøàååãåà ã:àé  ,ñ' õèëòøàôòâ ïñéåøâ à ïòååòâ æéà

íäéà åö ,ë' íåìù éáø ééá ïòååòâ ïøäàé êàñà ïéá

òéìàøæ'ì ,ìà ïåàñïøäàô åö íìåò à ïòîå÷òâ æéà .  

 èøòôöàø ïéà èðéåàååòâ êéåà èàä áø øòæìòá øòã

øàé øàôà.  

åðéáø: ë' ïéà èðéåàååòâ øò èàä øàé ééååö æà ïééî

 èøòôöàø)äøä ääù äðåùàø ä íìåòä úîçìî úòá"é øäî ÷" ã

çàå èø òôöàø á íéîé íééúðù àæìòáî" íùîå ùèà÷ðåîì  ø áò ë

õéùàìàäì ,çàå"àæ ìòá øéòì øæç ë. (  

à 'íéçëåðä : æéà øò ïòåå æà èìééöøàô èàä áø øòã

 øàé ïéà ïòååòâ)áäâä åéáà øçà úåìéáàä úðù" ãåã ìàåîù éáø ö

æö"ì,ãáà "éøàååãåà ÷,çî "åù ñ"ìàå îù ãé ú ( èðååàãòâ øò èàä

ãåîò ïøàô , íåìù éáø íäéà èàä äðùä ùàø éàöåî ïåà

øæòéìà'èâàæòâ ì , øòãåîò ïøàô ïòðòååàã èùéð ìàæ.  

 íåö ïòâðàâòâåö èùéð øòèééåå áø øòã æéà ñðâøàîåö

ãåîò ,øæòéìà íåìù éáø íäéà èàä'èâàæòâ ì ,"ïééð ,

ë' èùéð èðòååàã ìáà ïà æà ïâàæ åö èðééîòâ èùéð áàä

éùò ïéà"ú , øàðë' êéæ ìàæ øàé ñàã æà èìàååòâ èùéð áàä

ìáà à èéî ïáééäðà ,÷ åã øòáà ïøàô ïòðòååàã èñðò

êéåà äáåùú éîé úøùò ïéà ãåîò".  

åðéáø: ìèòèù ùéãéñç à ïòååòâ æéà èøòôöàø.  

áàâ"éøàååãåà ã:àé  , íãå÷ èàä áø øòæìòá øòã

ïòéåå óéåà ïééâ èìàååòâ , èòåå éåæà éåå èøòì÷òâ èàä øò

øòãðé÷ éã ïäòéöøò ïòðò÷ ïòî.  

 òëéìèò øòðéùæéøêòì÷éðééàååòâ àé ïáàä ïèøàã èðéåà.  

åðéáø:  èéî ïôàøèòâ ìàîà êéæ èàä áø øòæìòá øòã

 øòðéùæéø éã ïåô íòðééàêòì÷éðééà ïòðéåàåå ÷òååà æéà ñàåå 

ïòéåå ïéé÷ ,ñ ïåà' éã ïåô úåàô éã óéåà èðò÷øòã êéæ èàä

éáø íòðòé ïåô êòì÷éðééà'ïòéåå ïéà ïòðéåàåå ééæ æà ï , ïåà

äòâøàô íäéà èàä áø øòæìòá øòãíòã óéåà ïèìà.  

øàô èâàæòâ èàä ïåà èøòôèðòøàô êéæ øò èàä' ï

áø øòæìòá ,ñ æà' ïôàìèðà æéà øò ïåà âéø÷ éã ïòååòâ æéà

ïòéåå ïéé÷ , éåæà ïäòæ øòãðé÷ éã æà äáéñ éã æéà ñàã ïåà

ñéåà , èâàæòâ áø øòæìòá øòã èàä" êéà áàä íòã ïâòåå

ñòèàìá øòèøòôöàø éã ïáéì÷òâñéåà øéî ")ù ìøåâ íåùî

äð è÷ øéò äúéäù èø òôöàø á ïåëùì å ì øçá úåøåãä, úåáåçøäå íé÷ååùäå 

äôöø éìá øôò åéä .(  

à 'íéçëåðä: òèàìá ïòååòâ êéåà æéà àæìòá , øò èàä

òèàìá ïåô èîå÷ øò èâàæòâ ,òèàìá óéåà ïééâ øò ìéåå.  



ים ד�שע רכ אב דות ה אח רק�י הת אר בני ב טמ א   קול התאחדותינו    ס

 

  לב
  

 

  צו  
  

áàâ"éøàååãåà ã:á øòã " ç) ùîéùù íãå÷îàæ ìòá øéò úåðáøá( 

åòâðà èàä ïùèðåàå èàèù éã øàôñ æà àæìòá' ïééæ ìàæ

ñòèàìá ïèøàã .)ïåéæáá øéòä ïî åäåùøâù ìò íäé ìò ãéô÷äù íåùî(.  

åðéáø: ë'æ ïèàè íòðåô èøòäòâ ìàîà áàä"ì , ïòåå æà

èøòôöàø ïéà èðéåàååòâ èàä áø øòæìòá øòã , ïòî èàä

èàðàøâ à ïôøàååòâðééøà ìàîà) òáîàá(ùøãî úéá ïéà  ,

 øò æéàïèøàã ïåô ÷òååà ñèìàîòã.  

ìèòèù ïééì÷ à ïòååòâ æéà èøòôöàø ,ñ æà ïåà' æéà

ïòååòâ øëéð øòééæ ñò æéà ïùèðòî êàñà ïòîå÷òâ , øò ïåà

âðåøéâòø éã ïåô èàäòâ àøåî èàä , ñèìàîòã øò èàä

 ïéé÷ ïèøàã ïåô ïééâ ÷òååà óøàã øò æà ïñàìùàá

ùèà÷ðåî ,éæ èùéð èòåå èàèù òñéåøâ à ïéàøëéð éåæà ïé.  

áàâ"éøàååãåà ã:  ïéé÷ ïòîå÷òâðà æéà øæòéìà íåìù éáø

 à ïééæ ìàæ øò èëàîòâ íãå÷ øò èàä ïéøàâðåà

øòâøéá øòùéøòâðåà ,ïãéà òùéìéåô øàôà êàð èéî , æðåà

èôàùøòâøéá à èëàîòâ èùéð øéîàä , èùéð øéîàä æðåà

èàäòâ àøåî ,ñ ñàåå'ïééæ èòåå ïééæ èòåå ,àä øò øòáà è

ñ æà èàäòâ àøåî'ñ ïåà èééö à ïòîå÷ èòåå' èòåå

èëòø øòâøéá à ïøòåå èâðàìøàô.  

åðéáø: éáø øàô èâàæòâ èàä íééç éøáã øòã òãééæ øòã 

øæòéìà íåìù' ìééåå ïãéà òùéøàâðåà éã øàô ïìééè ìàæ øò ì

éáø øòùéøàâðåà à ïééæ èòåå øò. 
5

  

ë'éé÷ ïòîå÷òâ æéà òãééæ øòã æà èøòäòâ áàäïéøàâðåà ï ,

 à ïòîå÷àá ìàæ øò èñòô ïéé÷ ïøäàôòâ øò æéà

ïòðéåàåå ïòðò÷ ìàæ øò èìàäøòôéåà ,î ïåà' èàä

ìèòö à èìéôòâñéåà , ïøòðéà íòã åö ïòîå÷òâðà øò æéà

íåéøòèñéðéî , ïåà øòèîààá à ïòîå÷òâ ñéåøà æéà

æðàñ ééð ïéà áø ïòååòâ æéà øòèàô øòã áéåà èâòøôòâ ,

àé øò èâàæ , à ïáòâ êéåà ìòåå êéà øòèîààá øòã èâàæ

èëòø øòâøéá ,èìàäøòôéåà à øàð èùéð , èàä ïåà

 ïòîàæåö ãðé÷ õìà æðàö ïéà ïòîå÷òâ æéà øò æà èìééöøòã

 øòèàô ïééæ èéî- äòåùé à èôøàãòâ èàä øòèàô øòã 

 ïäåæ ïééæ ïòîåðòâèéî øò èàä- øòæðàö øòã íäéà èàä 

èâàæòâ áø , à ñðééî ïòååäáåè à ñòôò ïôøàã èòåå ãðé÷ ,

ïäåè åö äáåè à ïäòæ íäéà åèñìàæ , øò æéà øòèòôù

íåéøòèñéðéî ïøòðéà éã ïéà øòèîààá à ïøàååòâ , ïòåå ïåà

                                                 

5   
ים ז' ק ר"י המשב"ל ע"שי(דרכי חיים ' בס' עי ק "שהרה) ל"רפאל צימעטבו

  .ש"עיי, ב חלות והם היו מוכרים החלות להחסידים"מצאנז נתן לבניו הי

íäéà åö ïòîå÷òâðà æéà ìèòö ñàã , íòã ïäòæòâ øò èàä

ðèàè ïééæ èéî íàèùøòáìàä ïòîàð'ïòîàð ñ , øò èàä

ô ïäåæ à æéà ñàã æà ïòðàèùøàô øò ïåà áø øòæðàö ïå

ïôìàäòâ ò÷àè íäéà èàä , à ïáòâòâ íäéà èàä øò ïåà

èëòø øòâøéá.  

ú úðù ïéà ïåà"î ïòåå ù' òìà è÷éùòâ ÷òååà èàä

éá òùéìéåôø úåøö éã åö ïìéåô óéåà ÷éøåö ïéøàâðåà ïåô øòâ

ø èøàã"ì ,èøéôòâ ÷òååà èùéð íäéà ïòî èàä , øò ìééåå

 ïéà øòâøéá à ïòååòâ æéàïøòâðåà.  

áàâ"éøàååãåà ã:ë 'ñ ñàåå ïåô ïâàæ ìéåå' èéî ïòùòâ æéà

øéî ,íéñð êàã æéà ñòìà.  

àèòâ ïéà ïòååòâ ïéá êéà , êéà ïéá âàèéîëàð úáù ïåà

àèòâ ïåô ñéåøà , øòùèééã à ïòîå÷òâðà è÷ðåô æéà

øòðéáàø à ïéá êéà éö êéî èâòøô ïåà øéöéôà ? êéà âàæ

íäéà ,àé , êéî øò èâòøô óéåà øéôàô à ñòôò áàä êéà éö

íòã , ååéøá à èàäòâ êéà áàä ìàôåöøàô- áø íåù ïéé÷ 

 ååéøá àæà ïòîå÷àá èùéð èàä- áàä êéà øòáà 

 æà øòèñéðéî øòæðåà ïåô ïòîå÷àá'ñéåø÷ ïàîàìàñ ' à æéà

áø ,î ïåà' ïòééøôàá åö êéî óøàã)àáöä úãåáòî( , øò è÷å÷

ïà êéî ,àè èñæéá åã èâàæ ïåàúîà à ò÷'áø òâéã ,î' óøàã

ïòééøôàá ò÷àè êéã , ñéåøà êéî øò èàä òâø éã óéåà ïåà

ïééøà øòîéö à ïéà èâééìòâðééøà ïåà àèòâ ïåô ïòîåðòâ ,

ïøàååòâ ïôìàäòâ êéà ïéá éåæà , èàä øòôòùàá øòã

øòäà ïòîå÷ðà ìàæ êéà æà èìàååòâ.  

à 'äâä éðôì øéëæä íéçëåðä"áàâ ö"ïøîù éøàååãåà ã ìòá åðéáø 

éæ äùî êøá"äâäî òîùù äî íéáøá øôñî äéä ò"èéìù ö" äî à

 ãçé ïæìòá ïâøòá äçîá ääù øùà äôå÷ú åúåàá åéðéò åàøù

éæ ìàåé éøáã ìòá åðéáø ïøî" úìéôúá åúãåáò ìãåâ úåãåà ò

áéøòî.
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6   
משמו פ בדרשותיו "ע הזכיר דבר זה כמ"מרן רבינו בעל ברך משה זי 

  .א"צ מאודווארי שליט"של הגה

א כסלו שנת "ל ביום כ"בדרשת מרן ז) א"קכ' ד עמ"ח(אבני שוהם ' בס' ועי

שהיה [א "וכמו שסיפר לי הרב מאודווארי שליט: ל"וז, ק"ט לפ"תשנ

ל "ד ז" מגודל עבודתו בקודש של מרן רבינו כק]אתו יחד בבערגן בעלזן

מוד אצל החלון והסתכל דרכו בקודש לע' ושהי, בימים הקשים ההם

ובוודאי , כ ישב על מקומו ולא ידעו מה פעל בזאת"שעות ארוכות ואח

עסק אז בתורה ובתפילה כמו יעקב אבינו בבית לבן וכמו רבי שמעון בר 

ה בעמדו "ד זללה"וזאת היתה עבודתו של מרן כק, יוחאי בתוך המערה

  .ש"עיי... כ עיניו למרום והתפלל"אצל החלון שתלה ג



ים ד�שע רכ אב דות ה אח רק�י הת אר בני ב טמ א   קול התאחדותינו    ס

 

  לג
  

 

  צו  
  

áàâ"éøàååãåà ã:æ éáø øòã ïòåå " èðååàãòâ èàä ì

ãééì ïòååòâ øòîéö øòã æéà áéøòîâé , ïáàä ïãéà ïéðî à

èðååàãòâ èéî ,î ïåà' ééá ïèøàåå èðò÷òâ èùéð èàä

éáø ïôéåà äøùò äðåîù'ïééâñéåà èòåå éáø øòã ïòåå æéá ï ,

óéåä ïéà ïòâðàâòâ ñéåøà ïòî æéà , ïáéìáòâ ïéá êéà

ùøãî úéá ïéà øòâðòì , ïèòøèòâñéåà èàä éáø øòã ïòåå

î æà ïâàæ ïòâðàâòâ êéà ïéá'éøà ïò÷ úéá ïéà ïòîå÷ðé

ùéã÷ ïâàæ ùøãî.  

âðàì øòééæ áéøòî èðååàãòâ ò÷àè èàä øò ...î' èôòøè

 ïòååòâ ïòðòæ ééæ æà ïã èáù ééá"úåðçîä ìëì óñàî "

)äë é øáãîá(, òìà ïòååòâ äìòî éáø øòã èàä íúñä ïî 

úåìéôú.
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åðéáø :äøåú éøîåù ïãéà êàñà ïòååòâ ïòðòæ èøàã?  

áàâ"éøàååãåà ã:àé ,äùòîë  ,ë øòáà' áåø æà ïééî

ïèñéðåéö ïòååòâ ïòðòæ , ééæ ïåô ñèìàîòã ïòååòâ æéà ñò

ñòìà ïèìàäòâ ïà ïáàä ñàåå êéåà , èéî êéåà ïáàä ééæ

úåô÷ä éã ïèìàäòâ.
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א בעצמו בזה בקונטרס "צ מאודווארי שליט"מה שהאריך הגה' ועי

ת בסוף חלק שמות "הנדפס בספרו מנוחת שלום עה" בערגן בעלזן"

  .   ובסוף חלק דברים

7   
ע שאמר טעם על מה "מיכל מזלאטשוב זי' ק הרבי ר"ידוע בשם הרה 

כיון שהוא מאסף , שהיה מתפלל מאוחר אחר שעת תפילת כל ישראל

  .י שהתפללו בלי כוונה ראויה"ת להעלות תפילת בנלכל המחנו

8   
מהציונים מסגל חבורת קאסטנער שהיה משונאי נפשו של ' יסופר שא

היה שם בין העומדים בהתפעלות , רבינו וציער אותו כמה פעמים

ואחר המלחמה הפליא את עבודת רבינו ותמה ואמר לאחד , עצומה

 שהרב התעמק )ה"י שטיינבערג עחיים מרדכ' ח ר"ה הרה"ה(מתלמידי רבינו 

, בריקודיו ואחר כמה שעות לא נשאר שם הציבור והוא המשיך לרקוד

הלא הוא חכם גדול ולא אדע על מה רקד כל כך ולפני , תמה על זה' והי

כנראה היחידי שפגעי הזמן וכל התלאה אשר ' והוא הי, מי רקד כל כך

  .מצאתו לא פגע בו לשנותו אף כמלוא נימא

על הגאולה ועל "ח אחר שיצא לאור ספרו של רבינו "שכובשנת ת

למנוע התפשטות המינות מנצחונם של צבא הציונים " התמורה

נתגלגל , "מלחמת ששת הימים"ז שקראו "במלחמתם בשנת תשכ

והלה כתב מאמר , הספר לידי אחד הציונים שהיה במחנה בערגן בעלזן

אבל לא היה יכול , ל"להתקיף את רבינו ז" אוי קעלעט"ארוך בעיתון 

, להתאפק מלהזכיר את ההקפות שראה בשמחת תורה בבערגן בעלזן

ר "כולנו חשבנו למה נתגלגל האדמו: "ובתוך דבריו כותב כדלהלן

, מסאטמאר להיות אתנו בבערגן בעלזן במקום צר חושך ענן וערפל

אולם הסברנו לעצמנו שמתוך החושך יצא אורה כי הוא בא לכאן 

äøåú éøôñ ééøã èàäòâ øéî ïáàä úåô÷ä éã ééá'ñ ,î' èàä

èöðàèòâ ,ñ'øàîèàñ ïèøàã ïòååòâ èùéð æéà'íéãéñç ò.  

èøàãø ïòååòâ æéà éá øòñéåøâ à âøòáðøäò ìãðòî òùåäé 

íëç ãéîìú.  

åðéáø:øòðàéöéìàâ à ïòååòâ æéà øò .  

áàâ"éøàååãåà ã: ïèéî ïòååòâ ìôìôî êàñà êéæ èàä øò 

éáø'ï.  

ñ ñàåå úåìå÷ òìà èéî äëåñ à èëàîòâ èàä øò' ïééæ ïò÷

 èåâ"]÷éñà ãéâ" ,"äîå÷ò ïôåã" ,"åúëìäë íéúù "åëå'[ ,éãë 

î'äëåñ éã ïòîòðåö èëàðééá ïòðò÷ ìàæ] . àéöîäù åðééäã

ò ïåìçì õåçî äëåñ äæéà ìåôìô êøãá åúåôéøçá" åøáéçù é

ëìå äæì äæ íéëåîñ úåèéî éðùä úà úåñ"äëåñ " úà ç÷ì

÷àæéåøèùääìòîì åçéðäå  , êë åøéàùäì åìëé àì ìáà

 íù íéòùøä úîéàî)åéò ' ãåò úåëéøàáå÷á 'ïæìòá ïâøòá áéçù ø

äâä"éøàååãåàî öèé ìù "à(.[  

åðéáø :äëåñ òùéãîåì à.  

áàâ"éøàååãåà ã: øòã æéà ìàîðééà æà êéæ èëàã øéî 

æ éáø"äëøá à ïà äëåñ éã ïéà ïééøà àé ì , èìàååòâ èàä øò

äëåñ à ïéà ïééæ ùèàë.
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åðîî åðéáø ãøôðå :ïèåâ à ,èðåæòâ èáééìá , øòã

 èéî øòèééåå ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà íéîé úåëéøà

íéðùå.  

íåìùì åãøôðå  

                                                                   

ואחר שבירר את , ות הקדושת שנתערבו שםלהוציא את הניצוצ

ובעיקר הפליא אותנו , הניצוצות הקדושות בא קץ לגלותינו ונשתחררנו

בעבודתו ביום שמחת תורה כשרקד עם הספר תורה של מאיר ווייס 

בעינים עצומות והשטיוול השחורות על רגליו שהתרוממו בדביקות 

והדבר מפליא , נפלאה ורקד סחור סחור וחוזר אל מקומו שואף זורח

שמתחת לגדרי החוטי ברזל הדוקרים ומגדלי שמירה עם חיילים נאצים 

ד בכל כוחו עד שנתאחד , שלופי חרב רקד הרבי עם הספר תורה ורק

רבים באו לחזות ההקפות וראוהו בהתלהבות , עם התורה והיו לאחד

וכולם נדלקו , והיו בינינו גם כאלה שטרם ראו כדבר כזה, בריקודיו

נראה בעינינו שזה ריקוד ' והי, בות שלו ושרו ורקדו יחדיומההתלה

  ".אחרון לפני פרידתו מהעולם

9   
 ואי ,אף שלדעתו אין הסוכה כשרה מכמה טעמיםדל אמר אז "רבינו ז

למען "מ טוב הוא להיות לזכר " מ,אפשר לברך בה ברכת לישב בסוכה

כה זו שכל המברך בסו: "אבל הקפיד ואמר בתוקף, "ידעו דורותיכם

אמנם סיפרו , "ברכת לישב בסוכה יכשל באמירת ברכה לבטלה

אנשים שהיו בבערגן בעלזן שבלילה הראשונה של חג כשנמו כולם את 

עבר רבינו ליד סוכה זו ונעמד שם משוקע , שינת הלילה על מיטתם

  .במחשבותיו הקדושים ודמעות נשרו מריסי עיניו הטהורות



ים ד�שע רכ אב דות ה אח רק�י הת אר בני ב טמ א   קול התאחדותינו    ס

 

  לד
  

 

  צו  
    

  

  
  
  
  

 א"בקרית יואל יעק " לפט"תשס שנת ויקרא עודת רעוא דרעווין פרשתס
יאה  ,ויקרא אל משה ה)הובא במדרש יונתן(במדרש פל ד " ה

ה'  שמע ישראל ה)דברים ו ד(   .והיא פלאי, אחד' אלהינו 

מכאן אמרו כל ,  ויקרא אל משה)ו"א סט"פ( רבה במדרש) ב

ימנות ה טובה ה שאין בו דעת נביל הוא תמוה, למיד חכם    .ו

צא ואמור להם , ל ויקרא אל משה" בהקדם דברי רשיזונראה

ן י כבושי עמי, דבר הבשם ' ופי. בשבילכם הוא נדבר  גת  בערו

ן י כבושין, בפרשת ש , צא ואמור להם דבר עצמם לכבו ו שירגילו  היינ

התבוננ, את דיבורם   .ש"עי, ותולא ישלחו דיבורם לחפשי בלי 

ן אאמו" זו ביאר גם כוכבחינה ה "ר זללה"ק מר ה בברך מש

שתן)עמוד יג(בפרשתן  שכתב בתפארת שלמה בפר ,  על פי מה 

יב מכם התקרב , לפרש הכתוב אדם כי יקר ה ל האדם הרוצ כי 

י , ת''להשי המה שנעשית הקדש להקרבה על פ הב יקח לו ראיה מן 

י זו עולה ים רק על ונעשית ק, דיבורו של אדם שאמר הר ודש קדש

ה לא , ידי דיבורו והבל פיו של האדם עצמ המה  ואף על פי שהב

ה יא כמו שהית ית וה ש , נשתנ שמוציא האדם הוא קוד אך הדיבור 

המה והקדישה ה האדם גודל , קדשים והוא חל על הב ירא ומזה 

ה , הקדושה אשר בדיבורו הדיבור של תור וחומר  ומה עוד קל 

ה וזהו הפיר, ת"ותפילה לפני השי וש אדם כי יקריב מכם שרוצ

י ', להתקרב לה קדושה עליה על יד ה שחל ה הבהמ יקח ראיה מן 

יטב לב "ז זללה"והנה כתב א. ק"עכדה, דיבור פיו  )מטות' פ(ה בי

ה  הא שכינ ה משה רבינו יותר מכל הנביאים שת בטעם שנתעל

הור עד מאד, מדברת מתוך גרונו קדוש וט יבורו  , מפני שהיה פיו וד

י)שמות ד י(וכמו שאמר  ן אנכ התרגום ,  כי כבד פה וכבד לשו יאר  וב

ה הדיבור יקר אצלו מאד, ר ממלל אנא"ארי יקי ו , שהי והיה שומר פי

פתיו ומעודו לא חטא בש י סיפוקו  ק ד ש "עיי, ולשונו לבלי לדבר ר

שת הקרבנות המלמדים . שהאריך בנועם אמריו פתח פר ה ב ומעת

יבור ה למשה צא "ר לו הקבאמ, את ישראל גודל מעלת וקדושת הד

פתותיהם  שמר על מוצא ש ן להזהר ולה י כבושי הם דבר ואמור ל

שסיים ואמר בשבילכם הוא נדבר עמי, שיהיה טהור וקדוש ' פי, וזה 

הדיבור כראוי שת  על כן הוא , בשביל שלא נזהרו ישראל על קדו

קא"ר עמ"נדב זכה שיהא הקב, י דיי ה נדבר עמו "שרק משה רבינו 

ו ה ולא, מתוך גרונ הא שכינ ה שת  היה עוד בישראל נביא כמש

  .ד"עכ, מדברת מתוך גרונו

ו ובדרך עמנו כי ממנ  זה אמרתי לפרש הכתוב וגם מקנינו ילך 

ה ים מעלת ', נקח לעבוד את  שת הקרבנות אנו למד י מפר הכוונה כ

יבורו של איש הישראלי ו, וקדושת ד ו ילך עמנ י , ולכן גם מקנינ כד

קדש,  ועולותלהקדישם ולנדבם לצורך זבחים , ובדיבור חדא ית

יתפגל ה אחת  עבו, ובמל קח ל י ממנו נ ו ', ד את ה"כ יבורינ להזהר בד

גם בעבודה שבלב זו תפלה כמ עבדו "ובהוצאת פינו בתורה ו ש ול

פניו ית, בכל לבבכם ודיבור "ונדע עד כמה חשוב ל ש כל דיבור 

של אדם ש נפשו  הדיבור , ומקד וכן נגמור מזה שלא לפגום את 

ומלכלך את הנפש,חלילה ים  האדם כתמ ה מביא על    . שז

ן )ג"א מ"ספר יצירה פ( נודע והנה ית הלשו ובר המעור  ית   דבר

ע )וישב' פ(ל "ופירשתי בזה דברי רשיז. מכוונים זה בזה  כל מה שאיר

ע ליוסף ו מדתו אמת, ליעקב איר ה יעקב אבינ ככתוב תתן אמת , דהנ

ק, ליעקב שת היסוד הוא מדת יוסף הצדי ה וז, וקדו ה שאמר כל מ

שת היסוד וסף קדו , שאירע ליעקב היינו מדת אמת אירע לי

ן . דתרווייהו כחדא אזלי ו למדי קרבנות אנ שת ה ה דמפר י ז ולפ

יבור של כל איש ישראל ה , חשיבות הד ן עד כמ ו למדי ן ממנ אם כ

המעור, צריכים לשמור בקדושה ית  ן מכוון לבר ית הלשו , שהרי בר

  . היסודושמירת הדיבור הוא מקושר למדת

שת הקרבנותולכן שממנו למדין גודל ,  כאשר פתח בפר

הר בדיבורו שצריך האדם ליז המדרש מכאן אמרו כל , הזהירות  דרש 

ילה טובה הימנו עת נב ה' ופי, תלמיד חכם שאין בו ד ן "הר ק מלובלי

פתי צדיקים פ(ה "זללה שמר , ת" שאין בו דע)צו' הובא בש היינו שאינו נ

ה ן. ש"עי, .)שבת לא(ות דדעת זה סדר טהר, בטהר פרשת , ולכן מכא מ

הדיבור ים חשיבות  שצריך , הקרבנות שרוא ן גם גודל הענין  אנו למדי

הרה קדושה וט וכל תלמיד חכם שאין בו , האדם להזהר בעניני 

ימנו, זה סדר טהרות, ת"דע ה טובה ה   .נביל

ה"ק מרן דו" כוהנה כו' פ(ה בדברי יואל "ז זלל  ביאר )שמות עמוד 

פ ויקם מלך חדש על " עה)ה"שמות ס' פ(במדרש תנחומא מה דאיתא 

ידע את יוסף ים אשר לא  וכי לא היה מכיר את יוסף שהוא , מצר

ע את יוסף ן "א, אומר אשר לא יד ר אבין משל לאחד שרגם אקוני

ו את ראשו עכשיו, של דוכוס התיז י , אמר המלך  ה ב שלמחר עוש

וסף למחר הוא א, כך פרעה עכשיו לא ידע את י י וכך  ידעת ומר לא 

המדרש"עכ', את ה גמים בקדושת . ד  ביאור הדבר דעל ידי שפו

  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מכ
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ו  ים מסמין עיני י החטא ה וכחדא אזלי כ האמונ קל  ונתקל היסוד נפגם 

האמת ו . של אדם מראות את  ה שאמר אשר לא ידע את יוסף היינ וז

שת יוסף ידעתי את ה, מקדו יסוד ', ועל ידי זה אמר לא  כי קדושת ה

האריך בדברי יואל "וכעי. ש"עי, תלוי באמונה  )יתרו עמוד פה' פ(ז 

ו  לפרש הכתוב ולא תתורו אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם ז

  .ש"עי, ל"כי האחד גורם לחבירו ר, זנות

י ולזה הדיבור שעל יד ה מזהיר על  התור קרבנות ש  בפרשת ה

קדושת היסוד ע ישראל ה, זה יזהרו ב המדרש הכתוב שמ ' הסמיך 

ה , אחד' אלהינו ה הזהירות בדיבור יזכו לאמונ ללמדינו שעל ידי 

  .ע"שלימה בבוכ

)תצוה קפג(ק " דרך זה אמרתי לפרש מה דמבואר בזוהועל : 

הנה כתב בתפארת שלמה , דמצה היא מיכלא דמהימנותא רמזי (ד

המצות)בא' פ( לפרש הכתוב )הגדה של פסח י ,  ושמרתם את  אל תיקר

ן . חמיצנהמצוה הבאה לידך אל ת, מצות אלא מצוות ביאור העני

ש"דהנה באם ח נו שומר אות ברית קוד האדם אי המצות , ו  י כל  אז

החיצונים ח גמרא , וזה הנקרא חמץ, ו"שלו נמסרו ל כמו שאמרו ב

י ליה בר חמצין.)קידושין נג( וזה הענין חמץ שנגזלו ,  האי דהוי קר

ים"המעש החיצונ ה . ט שלו ביד  ה ענין תועלת אכילת מצה בליל וז

ה רעהזאת לה ה לבל יעבור בם מקר שמר בכל השנ ות נ ואז ממילא , י

המצות ומעש ו זרים"יהיו כל  י "וזה שפירש. ט שלו ואל יבוז

המצות ות, ושמרתם את  ה , אל תיקרי מצות אלא מצו הבא מצוה 

יצנה המצות , לידך אל תחמ רמז לזה שמסגולת המצה הוא ש

החיצונים לבל יהי ידי חימוץ ביד  יבואו ל ו נגזלים שהאדם עושה לא 

ו קדושים"עכ, ממנ ה הוא להשפיע . ד ה המצ ה שסגולת  ה הכוונ וז

שמור את , אמונה לבני ישראל דמאחר שכוחה וסגולתה הוא ל

ה , ו"האדם שלא יבא לידי טומאה ח נמצא שעל ידי שמירת הקדוש

האחד תלוי בחבירו, הוא שומר גם על אמונתו   .כי 

שמרת" לפי דרכו יש לפרש עוד דברי רשיזאמנם ם את ל ו

ות, המצות יצנה, אל תיקרי אלא מצו , מצוה הבאה לידך אל תחמ

המצות כל העוסקין באפיה אומרים בפה מלא לשם  דהנה באפיית 

ה ונו לאפותו לשם מצות , מצות מצו ויש להבין הלא מאחר שמכו

ה וחשוב . למה נוהגין לאמרו בפיו, מצו ה גדול  אכן מזה ראיה כמ

של איש הישראלי ה , קא עביד מעשהדבדיבורו , דיבורו  וזה לעומת ז

הדיבור לא טוב שמרתם את המצות. כמה חמור פגם  , וזה שאמר ו

ות שימור לשם מצות מצה ומזה אנו למדין כמה חמור , שצריך להי

יבור רע, פגם הדיבור י , ועל ידי זה ישמור האדם עצמו מכל ד והר

המעור מכוונין ית  ובר ה , ברית הלשון  ה יזכו לשמיר ידי ז ן על  אם כ

הבאה לידך , עליותא מכל דבר רע על כל השנהמ ידי זה מצוה  ועל 

יצנה ים, אל תחמ החיצונ ידי חימוץ ביד  כי זהו סגולת , שלא יבא ל

קדושה בבני ישראל הוא להשפיע    .המצה 

ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר , בא'  כתיב בפוהנה

ידעתם כי אני ה שמתי בם ו ים ואת אותותי אשר  , 'התעללתי במצר

ים בקוצר אמרים יאת מצר ן יוצא גם בסיפור יצ ק , דהנה מעיקר הדי ר

י זה משובח ים הר יאת מצר , אמרו חכמים כל המרבה לספר ביצ

ה באצבע על חשיבות  פר הוא מור ה לס שמרב י על ידי  והטעם כ

ש בו ה קדושה י ודיבור , דיבורו של איש הישראלי וכמ י בכל דיבור  כ

יציאת מצרי ומזה לומד האדם להזהר , םהוא מקיים מצות סיפור 

ים אסורים הדיבור שלא ידבר חלילה דיבור מאחר , ולשמור על 

גדול וחשוב ויקר הוא הדיבור של איש הישראלי , שהוא מבין כמה 

ה משובח ים הרי ז יציאת מצר פר ב המרבה לס ה , ולכן כל  ידי ז דעל 

הרה ובט התנהבג בקדושה  יבורו וזוכה ל ו . הוא שומר את ד ולזה צונ

ובן בנך את אשר התעללתי במצרים הכתוב ל מען תספר באזני בנך 

י אשר שמתי בם פר האדם סיפור יציאת , ואת אותות ועל ידי שיס

ים בדיבורו ועל ידי זה ישמור את נפשו , יזהר תמיד בדיבורו, מצר

ידעתם כי אני ה, בקדושה י זה ו ה ', ועל יד י אמונה טהור שיבוא ליד

  .ע"בבוכ

ה דרבה לחג ב,  עלינו חודש ניסןובפרוס ושים הכנ ישראל ע ני 

קדש , הקדוש הבא לקראתינו לשלום ושים הכנה לכל מצות ליל הת ע

ר , החג ה שיהיה משומ רבה להכין את הפ ינו לעשות הכנה ד ועל

ן , ומקודש שיוכלו לקיים מצות סיפור יציאת מצרים בפה קדוש וכמו כ

וש ו , שיוכלו לקיים מצות אכילת מצה בפה קד וחלילה שלא ללכלכ

כי אז צריכים באותו פה שדברו דברים אסורים , דיבורים אסוריםב

כלי שרת לקיים מצות ה ן הפה  , לקיים מצות קדושות ולעשות מ ופה '

זבולה י שוכן    .דובר נבלה איך ידבר לפנ

ר את דיבורי הפהת"והשי ך ולטה ה לזכ ר ,  יעזור שנזכ להכשי

י להיות כלי שרת להקב ה שיהיה ראו ה מצות ה לקיים בז"ולהגעיל הפ

כ, קדושות ונשגבות ר "השי, ע"והמצות יעלו לנחת רוח להבו ת יעזו

ו הזכיה לקיים כל המצות בשמחת הלב ובהתרוממות  שיהיה לנ

כמו שצונו הבורא ית, הנפש ש בלי שום "לקיים המצות כהלכתו 

ושות, מכשול חלילה פעות קד , מגיע ובא ליל התקדש החג ויורד הש

הש"יעזור השי ובות  י ת שיפתחו אר ושות לבנ ות קד מים וירדו השפע

ות בכל מצות הלילה מרומזים ענינים , ישראל בגשמיות וברוחני

י רוויחי י ומזונ פעות טובות בני חי רמים ונשפע על ידם הש , גבוהים ו

המצות יש להם סגולות , מצה משפיע פרנסה ובריאות ובני ן כל  וכמו כ

י ישראל השפיע לבנ השי, גבוהות ל המקבל ת שנזכה להיות"יעזור   כלי 

לנו כל טוב ות ויושפע  ו צפינו לה, כל ההשפע לקיים עוד ' ובצפייתינ

ה זו מצות קרבן פסח ן הזבחים ומן הפסחים, בשנ ונקיים , ונאכל שם מ

ה , מצות מצה ומרור דאורייתא פסח דאורייתא וכל מצות הליל

ה וישראל בהתגלות כבוד , כמצווה עלינו ה להתרוממות קרן התור ונזכ

ימינו אמןשמים עלינו   . במהרה ב

  להם ח"ותשוח א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ ספרי להוצאת הוועד י"ע נערך
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� � �  

ê¾ô"ó−−ì ³  
¼"¾ þ’ ö −þè ó−−ì ï"  ñ

ë" þóìòô − ×ðþ ôï  "ñ  
 

òë ñ"¼ ×"ê þ ðê  ê ’½ ¾³"ì  
 

 ³ þô î ³è î ïî ¼¬ñê
ñðò−−¾¼ "í  

ë" þî í− ñê  í¾ôï  "ñ  
 

ëñ ò"¼−  "½ ¾³  ö ½−ò ë"è 

  

  

  

  

"öôñï íôñ¾ −ð½ì"  
¼" ¾þ ’ï öôñï íôñ¾" ñ  
þ  öë ’ï þ ¼è þ¼ë®þ−î î −×ðþô"ñ  

ëñ ò"ì ¼ ’½ ¾³  î ñ½×"ë  

� � �  
"ëš¼− ñêþ¾− −ð½ì" 

¼"¾ þ’  

þ¼èþ¼ëò ï−−ê ëš¼− ñê þ¾− ï"ñ  

ëñ ò"¼¬ "ò¾³  þ − −ê î"ï  

þ î −ëê î ’ ¼¬ò ö ³òë" óìòô þ

ï  ñ ðò¼ô"ò ñ ’×"ò¾³  ö î− ½ ï"   í

 ³ þô î ôê î íò − ð¼"í  

ë"¾ −  ëš¼−  þï  − îñí ñ êþ"ñ  

òëñ"¼×  "ò¾³  ï î ô³  ¬"è 

� � �  
"íòìî ñêîô¾ −ð½ì"  

 ¼"¾  

þ’  −îî¼ñ ëêï ñêî ô¾ï" ñ

ë"ï  ë î ð ëš¼−  þ"ñ  

òëñ"¼è  ’ò¾³  − þ¾³"ì  

èî ïî ’ ³ þôíòì¼ "í  

ë"ï  í¾ ô ó− −ì þ"ñ  

òëñ"¼−  "ñ ¾³  ö î ¾ì ë"ï 

� � �  
"¾òê"−ì −"ñ"  

¼"¾  
 þ’  öêôð−þõ þîðè−ëêï" ñ

ë"− ôìò þ ’ï"ñ  

òëñ" ¼ï ’¾³  ¬ë¾"           è

èî ïî ’ ³ þôíêñ íòì¼ "í  

ë"ëô ñ − šò¼þ õ ëš¼−  þ"ï  ì"ñ  

òëñ"¼ë  ’ô¾³  ñ î ñê"è 

� � �  
"ë®"îþô ê"ó"  

¼"¾ þ’  

öêôëñ¼è µñô−ñê −ë® ï"ñ  

ë"ï  óíþ ëê  þ"ñ  

òëñ"¼ð  ’ò¾³  ñ î ñê"¬  

èî ïî ’ ³ þôñðò−−þë ¼"í  

þ ³ ë ’ï  óìòô − ×ðþ ô"ñ  

òëñ"¼×  "ò¾³  ï î ô³  í"¬  

� � �  
"−¬ôò öî−þõê’ þñ ’

öî¼ô¾"  
¼"¾ þ ’ï ñê š½êð ö î¼ô¾"ñ 

þ ö ë ’ï  ö ôñ ï þ î ê−ò¾"ñ  

òëñ"¼ï   ’ò¾³  ëê  óìòô"ì  

� � �  
"−ë® ó−−ì öîþ×ï"  

¼"¾ þ ’ï ±þêîî¾ −ë® ó− −ì"ñ 
ë"−šï ì þ ’− ëî ¬ þ ô³ − ê ’ï"ñ  

 

òë ñ"¼−  "ò¾³  î ñ ½×  è"í  

� � �  

" î³ë¾ öî×ôô
ì−è¾í"  

  

  

 

  

  

îòòí  ³×þë ó−þè¾ôïô"¬òêñ ³−ëëñî íôì "× ó−ëî¾ìí ¾ðìê ñ¾ë µþîë− îô  
  

  

þíí"þ ì ’ äîìùéìàéçå åøòãé ¬−ñ¾"ê  

íëí îòë −½îþ−êñ" ìñêî−šì®− −ò "îîò−³ë−¾− ð−ôñ³   

  

õðàâ úçôùî −ì³’  

ó³ë −½îþ−êñ  

  

þí"þ ïééì÷ ìàåé ãåã −í"î  

î−ëêñîíþí "þ ì’ ö−−ñš µîþë í¾òô¬−ñ¾ "ê  

îò³îìñîíþí "þ ì’ öêôñ−õ¾ ñîê¾ óìòô¬−ñ¾ "ê  

òë ³ðñîíñî ,óð×ò  

þ×ï óîñ¾íò−¾þðô ³−ëë  îëöî×−¾  

  

  

  

  

  

  

  א"ק רבי חיים צבי זיעועכי" בן הגהמשה מרן ט"הקוה רבינו ק"כ ש"ע
  

 ברק בני - יואל קרית
 

 

 

íþ¬ôí :òêñ þ³î−ë ó−ìîò ó−ôîñ¾³ë ³îñîðè ³îêîîñí ê−®ôíñ"î¬¼¾ë óí−òë ³îñîñ× öôï ¼−èí¾ ¾"ô 


