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  סיום מסכת ביצה והתחלת מסכת שבועות במסגרת חבורת יסודי התורה

  

  ט "ביום שני הבעל
   פתח תקוה67הירקונים ' באולם לב האצולה רח

        דדדד         
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  רכז המוסדות דרבינו יואל מסאטמארמ
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"  בנשיאות כ-א  "ט זיעועכי"ק מרן רבינו הקוה"י כ"נתייסד ע

   בני ברק-קרית יואל 

  
  
  
  

  רבא דעמיה מדברנא דאומתיה בוצינא דנהורא  

  בריך מתייך לשלם
  

ùãå÷ úãøçå äàìéò úåùâøúäá ,ùôðä úåîîåøúäå ãåáëä úàøéá ,íéîã÷î åðà 

äøåäèä äøåðîä éðô úà ,äøéàîä àéøì÷ôñà, åðéùàø úøèò  ,åðéúøàôú øæð ,

åðæåò ïåàâ , åðéðéò ãîçîå  

 úùåã÷ ãåáë  

äâä åðéáø ïøî"èéìù ÷"à  
 Â˘„˜ È�Ù Ï·˜Ï ÌÈÓÈÚ�· Â�Ï ÂÏÙ� ÌÈÏ·Á ˙ÚÂ�È¯ÈÚ·  

‰‚‰ ˙È·· ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙ÁÓ˘ Ï‚¯Ï"ËÈÏ˘ Â�È˙·È˘È ˘‡¯ ˆ"‡  
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åðéöøàá äôåøöä ,åðéúåáø úèéù ìò íéìâåãä ìàøùé äðçî éðôì êìåää ùàä ãåîòë ,

 úàéáá ìàøùéå äãåäé òùååú åðéîéáå åéîéáååðé÷ãö çéùî ,éëìîåäâä åðéáø ïøî åð" ÷  

       èéìù" àåðéùàøá ,ïîà åðéîéá äøäîá.  

 

  

äàìéò äåãçå ùãå÷ úøãäá åéðô íéìá÷îä  

úåãñåîä úìäðä  
  

  

  ט דסאטמאר"  ישיבת מהרי•  ישיבה קטנה דרבינו יואל  •תלמוד תורה יטב לב  

    קופת גמילות חסדים•  חברה משניות  •בנות ארץ ישראל בית פייגא  
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  יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם 

, דחג הסוכות בשעת האכילה' פעם אחד בליל ב
, אך לא ירדו עוד לסוכה, התקדרו השמים בעבים ונטפו מים

ה "צבי הירש מרימנוב זלה' ק ר"הרהלרו ובאו ואמ
ר פיו הקדוש ואמר כתיב "פתח אדמו, שהגשמים יורדים

ותימה על אברהם , בתורה יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם
, שהיה מאכיל ומשקה לכל עובר ושב בשפע רב, ה"אבינו ע

הכי היה רע בעיניו אם ישפכו , ועתה הקפיד ואמר מעט מים
, ובפרט אצל נדבן כמוהו, נם הםהלא המים בח, מים לרוב

אדרבה היה לו נחת רוח אם ירחצו במים ', וחרד על דבר ה
ה לימד דעת "שאברהם אבינו ע, אך הענין הוא כך, הרבה

שאם יראה האדם איזה השתנות , את העם וגם אותנו
כמו אם בעת ישיבה בהסוכה ינטפו , יהרהר בתשובה

פני הבורא שזהו סימן שאין מעשינו מקובלים ל, הגשמים
ה "שהקב, יקח נא מעט מים, ל בגמרא"כמאמר חכמינו ז

, שולח מעט מים מי גשמים, רוצה בתשובה וחפץ בהצדקם
וזהו שאמר ורחצו , שיתחילו בני ישראל להרהר בתשובה

ורחצו והזכו מהרגילות , פירוש שתעשו תשובה, רגליכם
והשענו תחת העץ פירוש , בתאות עולם הזה והבליו, שלכם

ואז , שתלמדו התורה שנקראת עץ החיים, ץ החייםתחת ע
ונקיים המצווה ', יהיו מעשינו לרצון לפני הבורא ית

ואחר גמרו , ק"אם נקבל עליו כנזכר לעיל עכדה, כתיקונה
את דבריו הקדושים נתפזרו העבים ועלה מאור הלבנה 

  ) מבשר טוב(                                     .והאירה חשכת לילה

  ולה הכנסת אורחיםגד

ע "ס זי'ב שרהיפעם אחת בא רבינו הקדוש רבי לי
לעיר לבוב והלך לבית גביר אחד שהיה מתאכסן אצלו 

בא ולא מצא את בעל הבית כי אם , תמיד מדי בואו לבובה
את אחד המשרתים שבבית ביקש ממנו רביונ הקדוש 

ולאשר המשרת , לפנות לו חדדר מיוחד על ימים אחדים
, ב ואמר לו הנה בא אורח"ירו הלך אל בעהההוא לא הכ

ושלח , ב על כך"ודורש למענו חדר מיוחד לא הסכים בעה
דברו ביד המשרת שילך לו האורח לאחת האכסניות 

בין כך ובין כך באו אנשים  .שבלבוב ולא אל בית איש פרטי
שהיו מכירים את רבנו הקדוש והנה מיד פשטה השמועה 

ב "הבין הבעה,  בא לעירס'לייב שרה' כי הרב הקדוש ר
שהוא הוא אותו אורח שביקש לפנות לו חדר הלך אליו 

 .לפייסו ולבקשו שיתאכסן בתוך ביתו כהרגלו עד עתה
ל "אולם רבינו לא נתרצה לכך ואמר לו רבותינו הקדושים ז

ה והנה "יחסו מצות הכנסת אורחים לאברםה אבינו ע
ם ממש לכאורה קשה הרי גם אצל לוט מצינו הכנסת אורחי

כמו באברהם אבינו ולא עוד אלא שנאמר בו ויפצר בם 
ויעשה להם משתה ואצל אברהם לא מצינו כלל ' מאוד וגו

שהיה מפציר באורחיו אלו ולמה לא נקטו מכניס אורחים 
אמנם האמת היא כך שלוט לא היה מכניס אורח  .כמו לוט

אלא לפי שנאמר ויבואו שני המלאכים סדומה ורק אז , כלל
לקראתם כימלאכים בודאי ירצה כל אדם להכניס ויקם 

ולכן הפציר בם שיסורו אליו אבל אברהם , אליו לאכסניא
ה מעידה עליו תורתינו הקדושה וירא והנה שלשה "אבינו ע

' אנשים ראה ולא מלאכים ורבותינו הק, אנשים נצבים עליו
אחד נדמה לו בדמות סדקי ואחד ) ח"מ' ר פר"בר(אמרו 

כ וירץ לקראתם זו "ואעפ, חד בדמות ערביבדמות נווטי וא
מפני שהוא היה באמת מכניס אורח וגומל חסדים עם בני 

כי המלאכים אינם צריכים , אדם יותר מאשר עם מלאכים
  )גבורות ארי(                                          .לגמילות חסדים

  אל נא תעבור מעל עבדך' ויאמר ה

מנחם מענדל ' ק ר"איש אחד התאונן לפני הרה
ל כוולכן לא י, אשתו עינה צרה באורחיםשל "מרימינוב זצוק

אמר , ביתובז יביא מריבה "להביא אורחים לביתו מפני שעי
גדולה הכנסת אורחים  ל"חזהנה א: ק מרימינוב"לו הרה

אל נא תעבור ' ויאמר ה: יותר מקבלת פני השכינה דכתיב
דיל מצות הכנסת וכי לא די להג, ב"ולכאורה צ, מעל עבדך

" יותר"ולמה צריך לומר , כמו קבלת פני השכינהאורחים 
) א"ז ע"סוטה דף י(ל אמרו "אלא שחז, מקבלת פני השכינה

ולכן אם , איש ואשה ששלום ביניהם שכינה שרויה ביניהם
לא היה , היו משוים הכנסת אורחים כמו קבלת פני השכינה

אשה מאחר ש, שום אדם מקיים מצות הכנסת אורחים
עינה צרה באורחים ואם יכניס אורחים תתעורר ריב ומדנים 

ועל כן , ויצא שכרו בהפסדו, ותסתלק השכינה, בתוך ביתו
מקבלת פני " יותר"אמרו גדולה מצות הכנסת אורחים 

אם בסיבתה ' כדי שלא יבטל אדם מצות זו אפי, השכינה
  )קודששיחות (                        . יסתלק השכינה מתוך ביתו

  ותצחק שרה בקרבה

ל היתה "שמואל מקאמינקא זצוק' ק ר"בתו של הרה
רפאל ' נזדמן פעם אחת לעיר קאמינקא הצדיק ר, עקרה

נמלכה בתו , שמואל לא היה אז בביתו' ור, ל"מברשד זצוק
: אמר לה הצדיק, ק"והלכה להצדיק שיברך אותה בזש

 שמואל לביתו' ק ר"וכשבא הרה, סגולה לבנים היא שמחה
דבר זה אנו למדין , אמר לה, סיפרה לו בתו את דברי הצדיק

מן התורה דכתיב , ומן הנביאים ומן הכתובים, מן התורה
ומן הנביאים שנאמר , כ ילדה את יצחק"ותצחק שרה ואח

שאלה , ומן הכתובים דכתיב אם הבנים שמחה, רני עקרה
הבת כיון ששרה צחקה לשם סגולה למה זה התרעם 

יב לה אביה שסגולה צריכים לעשות רק הש, ה עליה"הקב
ה בעצמו מבטיח אין צורך "אבל כשהקב, כשהצדיק מבטיח

  )   בפי ישרים (        .וזה היה חטאה, בסגולות
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îò−ò−¼ íò−ïì³ î−õî−ë µñô  
 

  , נקדם בזאת השורה, בחדוה עילאה ובברכת התורה

  ,גאון ישראל וקדושו, רעיא מהימנא קדישא, את פני עטרת ראשינו

  כל בני הגולהרבן של , קברניטה ומנהיגה של היהדות החרדית, פאר הדור והדרו
  

  ק מרן רבינו �הוד כ
  א�ק שליט�הגה

  

úòäøà éëëåúá íé÷ìà àéùð úòôåäì åðéëæ øùà "÷  
äâä åðéøåî ïá ìù ïéàåùéðä úçîù ìâøì"èéìù åðéúáéùé ùàø ö"à  

÷ä åðéúãò ìä÷ úà ÷æçìå íîåøì åðéëåúá ãåáë úåáùìå'  
  

  

 ינחינו במעגלי צדק עדת מי ר שעוד רבות בשנים"ויה, ומצלאין אנו לחיי מלכא מרנא ורבנא

כה ונז, לחזק ולרומם את החינוך הטהור, ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור, מנה

  . א"צ בב"בביאת גוא, על עמו ועל נחלתו' עדי ירחם ה, להתבשם מאור תורתו
  

ð−šë ó−×þëôí"¾ðîší −òõ ñîô ³îêô ¾ôì í  

   ññî×í ³ñíòí   öîí−ð−ôñ³î öòëþ     

  

כת מ-ע "ק בעל ברך משה זי"ק מרן רביה"מיסודו של כ   א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מ כ" בהדרכת והמש
  נשיא הכולל, א"אליעזר טייטלבוים שליט' צ רבי שלו"ק הגה"כ
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ã åéìà àøéå ' ìäàä çúô áùåé àåäå àøîî éðåìàáçëå í
íåéä.øéôå ù"á÷ä àéöåä é" åçéøèäì àìù éãë ä÷éúøðî äîç ä

íéçøåàá ,é"ò ì"äî ôä áúëù "éðå÷æç "çëå úéùù äòù íåéä í
ú ìëàî àåäù"çåúéáì åñéðëéå áùå øáåò ùé íà äàøå  , àöîð

úë åîöò âäð íäøáàù" øãäî äéä æàå úéùù äòùá ìåëàì ç øçà
íéçøåà , ïëà úéòéáø äòùá àåä íãà ìë ìëàî éøä äù÷ äøåàëì

 íìåë åìëà øáë æàù úéùù äòùá íéçøåà øçà øãäî äéä êéàå
ä íàå äòùá íäéøçà ùôçì êéøö äéä íéçøåà ïîæì äöåø äé

íãà ìë úìéëàì ïîæä äæù úéòéáø, åé" ùôç íäøáà úîàáù ì
å úéòéáø äòùá íéçøåà øçà øãäîåæ" ù íåéä íçëáë ' æàù ïåéîãä

ã äùò äîìå úéùù äòùá åîë íç äéä 'ùø øîà äæë íåç äéäéù" é
íéçøåàá åçéøèäì àìù éãë.                   )ïåöø òáù éìúôð(  

� � �  
íëáì åãòñå íçì úô äç÷àå.ô ùø" ãéâî ïàë áéúë ïéà íëáì é

äöé ïéàù"íéëàìîá èìåù ø , æîø äîì äù÷å úàæïàë à÷ååã, åé" ì
ò" áøò íéëàìîä åàáù íåéä ïúåà ùøãîá áéúëã åù÷äù äî ô

 áéúëãî äéä çñô"äôà úåöîå " íåéä ìù úéùù äòùá åìöà åàáå
 áéúëãî"åéä íçëí "à" íçì úô äç÷àå íäøáà íäì øîà êéà ë

åøåñéà ïîæ øçà äåä úéùù äòù àä õîç åðééä ,éå" íòèäù ì
äöéäù øäåæá áéúë õîç øåñéàì"ã äåö ïëì õîç àø÷ð ø ' åøòáì
äöé íäì ïéàù íéëàìîä ìáà"õîç ìåëàì íäì øúåî ø , äæå

ùø øîàù" é"íçì úô äç÷àå "ùøì äù÷å" ùù øçà äåä àä é
àì øåñàåò õøúîå õîç ìåë"ùø æ"äöé ïéàù ãéâî é" èìåù ø

õîç ìåëàì íäì øúåîå íéëàìîá .                         )äãåäé úìçð(  
� � �  

úøáã øùàë äùòú ïë åøîàéå.  àøîâá àúéà)áàòéöî  àáæ ô . ( éàî
úøáã øùàë äùòú ïë áéúë íäøáà éáâ àðù , øöôéå áéúë èåìáå

åéìà åøåñéå ãåàî íá,ø øîà ' ïéàå ïè÷ì ïéáøñîù ïàëî øæòìà 
ìåãâì ïéáøñî , äùòð êàìîì øîà çåðîù áéúë çåðî éáâ ïëå

 êîçìî ìëåà àì éðøöòú íà êàìîä åì øîà íéæò éãâ êéðôì
ìåãâì ïéáøñî ïéàå ïè÷ì ïéáøñîù ììâá,úëä øîàù äî äæå áå 

ò àåäååäéìò ãî"åìëàéå í, éðôîã íäøáàù  äéä äâøãîá ãîåò
î ääåáâ øúåéåìëàéå åì åáøéñ àì ïëì íä.                   )úçøôåñ í(  

� � �  
íäéìò ãîåò àåäååìëàéå õòä úçú .öå "á åé"ò ìäî éô ì 

åùá ÷ñôðù" ò)åé"ô  ã"ç ( ãçà ïçìù ìò äðéáâå øùá úåìòäì øåñà
ãçé íìëåàì åàåáé àîù ,ïë íàå íäøáà íäì àéáä êéà äù÷ 

 ãçà ïçìù ìò ø÷áä ïáå áìçå äàîçøä åðéáà íäøáà íéé÷ é ìë
äìåë äøåúä ,ã øîåì ùé ïëà ÷ñôð úáù éáâ)åà"øò ç"ä( øåñàù 

 úáùá øðä øåàì àåø÷ì ïðéùééçã íåùî áééç äéäéå äèé àîù
øéòáî,  íðîà øéëæéù øçà íãà íù ùé íà ìáà åìúåø÷ì øúåî, 

òã ïáåé øéôù àúùäåì  íäì àéáä ïë íäøáà ïáå áìçå äàîç
å ãçà ïçìù ìò ø÷áä íåùî ãçé åìëàé àîù ùùç àì" ãîåò àåäå

íäéìò "øéëæäìíäì  .                                                        )äéøà áì(  

åëå  íäøáàî éðà äñëîä ' úàå åéðá úà äåöé øùà ïòîì
ä êøã åøîùå åéøçà åúéá 'èôùîå ä÷ãö úåùòì.ìðå " ôò" ô

 äðùîä)â úåáà 'æ' (åìùî åì ïú ,éôåòøä ùø" àì êìùî ïúåð êðéàù á
êðåîîî àìå êôåâî,åìù êðåîîå äúàù , äð÷ ãáò äð÷ù äî ìëå 

åáø , åøîàù àìà)é  úáù (. äùòð åúéîàì úîà ïéã ïãù ïééã ìë
úéùàøá äùòîá àåä êåøá ùåã÷äì óúåù , íåùî åìù ïåîîä ïëì

á÷äì óúåù äùòðù"ä, äù÷ ïàëå éôù äî ìòùø" åì éúúð éðà é
ä õøàä úàïä åìù åììä ïéëøë äùîçå úàæ ,å äî àìä äøåàëì

åáø äð÷ ãáò äð÷ù, åúëä øîà ïëìáå" åëå äåöé øùà ïòîì ' åøîùå
ä êøã 'èôùîå ä÷ãö úåùòì", óúåù äùòðå à÷ééã èôùî 
á÷äì"åìù íä íéëøë äùîçä ïëì ä .                     )ìàåîùî íù(  

� � �  
 ÷éãö úéîäì äæä øáãë úåùòî êì äìéìç äé äå òùø íò

èôùî äùòé àì õøàä ìë èôåùä êì äìéìç òùøë ÷éãöë. 
öå" åäî áïåùìä ìôë, åé" ìãíé÷éãö éðéî éðù ùé, àåäù ãçàä 

íãàå íé÷ìà éðéòá áåè àåäå éúéîà ÷éãö, ÷ø ÷éãö àåäù éðùäå 
ä ìáà íãà éðá éðéòá ïéò úéàøîì ' åëåú ïéàù òãåéå ááìì äàøé

äîøî àìî àåäå åøáë ,æå" ù íäøáà"êì äìéìç "éôà ' éìá
ôúäé éìù äì"÷éãö úéîäì "òùø íò éúéîà, ìáà "÷éãöë äéäå "

 íéùðàä éðéòá ÷ø ÷éãöì ïåéîãá ÷ø àåäù"òùøë " êéøö äéä åðéã
òà ìáà òùøä åîë úåéäì" ïë ô"êì äìéìç " êîù ìåìéç ììâá

 úåéøáä øîàéù íåùî"èôùî äùòé àì õøàä ìë èôåùä " àìä
 íéùðàä éðéòáøåîâ ÷éãöì áùçð àåä.                             )ïðòø úéæ(  

� � �  
 äé äå êãòá ììôúéå àåä àéáð éë ùéàä úùà úà áùä äúòå

úåîú úåî éë òã áéùî êðéà íàå. àøîâá  åù÷ä)áö  àî ÷ àáá. (

 êéøö äéä àì äéä àì íàå áéùäì êéøö àéáð úùà ÷ø íàä
áéùäì, åé"ò ì" øîàù àéáð àúéàã äî ô àåä éøä úåîéù ãçàì

éôàå úîë 'çà åéìò ììôúî íà"åúìéôúá ìéòåî åðéà ë, äæå 
á÷ä øîàù" êìîéáàì ä"àåä àéáð éë ùéàä úùà úà áùä", å æà

"äéçå êãòá ììôúé " åúìéôúá ìéòåäì ìåëéù" êà áéùî êðéà íà
éë òã " êì øîàé"úåîú úåî " äìéôúä ìéòåú àì øáë æàå

êéìò ììôúéù .                                                          )ìàåîù ùåøã(  
� � �  

åëå  åì ãìåðä åðá íù úà íäøáà àø÷éå ' úà íäøáà ìîéå
íé÷ìà åúåà äåö øùàë íéîé úðåîù ìù åðá ÷çöé .öå"á äîì 

åúåà ìîù éðôì åðáì íù àø÷ì íäøáà íéã÷ä, åé" ì äðäã áéúë
ì úãìåé êúùà äøù ìáà íé÷ìà øîàéå÷çöé åîù úàø÷å ïá ê, 

åà"÷çöé ãìååéùë ãéî äéä éååöä ë, å ãò ïéúîäì ìåëé äéä àì ïëì
ù øçàéîååúåà ì ,æå"úëä ùáå"  ãìåðä åðá íù úà íäøáà àø÷éå
åëå åì '÷çöé "çà ÷øå äãéìä éøçà ãéî" ë" ÷çöé úà íäøáà ìîéå

íéîé úðåîù ïá åðá", äìéîä éðôì íù åì àø÷ òåãîå " äåö øùàë
åúåàíé÷ìà  "ù äî íâå äãéìä úòùá íù åì àø÷ù äî íâî ì

íéîé úðåîùì åúåà .                                      )éöðä"áïéùæàìàååî (  
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  'בא ברוך ה
רב , את פני מעלת כבוד האי גברא רבא, נקדם בזאת השורה, באותות כבוד והוקרה

מרבה צדקה וחסד לכל , פאר מקדושים, פעלים לתורה ולתעודה במסירות רבה
ובפרט מגדיל עשות , בעזרתינומשליך עצמו מנגד לבוא , דורשים ומבקשים

  , ק מרן רבינו"להמשיך דרכו של אביו כ,  כוללינובנשיאותבהתמסרותו העצומה 
   ,על ישראל הדרתו, כבוד שמו תפארתו                                        

  

  צ"ק הגה"כ

  א"שליט שלום אליעזר טייטלבוים רבי

˜‰ Â�ÈÏÏÂÎ ‡È˘� '"ÌÈÈÁ ÈˆÚ ÏÏÂÎ "·¯ ˙˜„ˆÏÒ�‰ ÏÚ· ¯È‡Ó È  
  

  

  

  

  להופעתו כבוד בתוכינו
  לרגל שמחת הנישואין 

  א"צ ראש ישבתינו שליט"בבית הגה
  

  

שזכות מעשיו הכבירים למען הפרט , ויצו השם ככה, יהא בואו לברכה ולהצלחה
ואלקא דמאיר יענהו בכל , ילווה אותו ברכה והצלחה על כל צעד ושעל, והכלל

ויזכה לנהל את , ק"תיו הטובים למען עניי ארהבשכר פעולו, משאלות לבו לטובה
  זכות קיום רצון קדשו של אביו ו, מתוך הרחבת הדעת דקדושה' כוללינו הק

  .ע יגן בעדו להתברך בכל מילי דמיטב"ק זי"רביה                               

  

  המקבלים פניו ביקרא דאורייתא
  

  הנהלת הכולל                רבנן ותלמידיהון

  

כת מ-ע "ק בעל ברך משה זי"ק מרן רביה"מיסודו של כ   א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מ כ" בהדרכת והמש
  נשיא הכולל, א"אליעזר טייטלבוים שליט' צ רבי שלו"ק הגה"כ
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äùò ìò ïéùéðòî àçúéø ïãéòá ïéðòá  
 õøàä ìò àöé ùîùä)èé àøéå. âë(  

  

 òùåäé éðôä)ÒÓ ÛÂÒ '˙Â·Â˙Î( äù÷ú äøåàëìã áúë 
îùàì éúà éàîõøàä ìò àöé ùîùäã äæá ïðéòå , áùééîå

ùðòéäì êéøö äéä àì åîöò ãöî èåì íöòáã , ïåéë àìà
ùøéôãë èôåùì èåì úà ïäéìò åðéî íåãñ éùðàã"äò é" ô

åëå áùåé èåìå ,'íéðåâîä íäéùòî ìò íúåà çéëåäì åì äéäå.  
 äùò úåöî àìà äðéà ÷ø àåä äçëåú úååöî úîàáå 

çéëåú çëåäã ,úåçðîá íðîà )‡Ó(. àçúéø ïãéòáã àúéà 
äùò ìò ïéùéðòî ,îâä éøáã òåãéå ' úåëøáá)Ì˘( éúîéà 

á÷ä" áøòîå çøæî éëìîå úçøåæ ùîùäù ïîæá ñòåë ä
á÷ä ãéî ïéåçúùî"ñòåë ä.  

 ï ãéò äéä æàå õøàä ìò àöé ùîùä àëä ïë ìò
ùîùì úåîåàä éëìî ååçúùä æà éë àçúéø , àçúéø ïãéòáå

äùò ìò ïéùéðòî ,ò"îð ë äùò ìåèéá ìò èåì ìò ïéãä çú
øòåöì çåøáì êéøö äéä ïë ìòå äçëåúã , ïáåé äúòîå

õøàä ìò àöé ùîùä ÷åñôä úîã÷ä ,ééò"ù.  
äò àîâ úáéú åøôñá íéãâî éøôäå" ú)ÈÒ ‡¯ÈÂ '‚'( 

ðôä éøáã àéáä"ðä é"ì ,øä íùáå ' àäã åéìò äîú ïúðåäé
 úåçðîá ñåúä)Ì˘(ãá "åëå åúéùðò ä 'òá à÷åãã åáúë äù

 àçúéø ïãéòá ÷ø ïéùéðòî úéîåé÷) ˙ÈÓÂÈ˜ ˙ÂˆÓ- ‰ËÈÁ˘ ˙ÂˆÓ ÔÂ‚Î 

ËÂÁ˘Ï ÍÈ¯ˆ ¯˘· ÏÂÎ‡Ï ‰ˆÂ¯ Ì‡ ˜¯ ËÂÁ˘Ï Ì„‡‰ ÏÚ ·ÂÈÁ ÔÈ‡„ , ˙ÂÂˆÓ ÔÎÂ

‚Á Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÏÈÏÓ ıÂÁ ‰ˆÓ ,ÌÈÓÈ‰ ¯‡˘· ‰ÎÂÒ ˙ÂÂˆÓ ÔÎÂ( äùò ìáà 
 äòù ìëáå úò ìëá ïéùéðòî úéáåéç) ˙È·ÂÈÁ ‰ÂˆÓ- ˙ÂÂˆÓ ÔÂ‚Î 

Î· ‰ˆÓ˙Â Ú˙‰Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡Â ‰·ÂÁ ‡Â‰˘ ÔÂ˘‡¯‰ ˙ÈÊ( ,àå" úåöî éøä ë
 úò ìëá åîéé÷ì êéøö éøäã úéáåéç äåöî àåä äçëåú

åæ äåöî åãéì úðîãæîä ,à"à äòù ìëá åéìò ïéùéðòî ë" ë
 ùîùäã ïðéòîùàì àø÷ éúà éàî åäééúëåãì àéùå÷ àøãä

õøàä ìò àöé ,ééò"ù.  
îôä éøáã àéáä äãîç éìëäå"ðä â"ùééîå ì é øáã á

ðôä"é ,äçëåú ìù åæ äùòá ååèöð àì äøåú ïúî íãå÷ éøäã ,
à" ïãéòá ÷ø äéìò ïéùéðòî ïéàå úéîåé÷ äååöî éåä øéôù ë

àçúéø ,òå" úà åðã æà õøàä ìò àöé ùîùäù ïåéë à÷ééã ë
àçúéø ïãéò æà äéäù ïåéë äçëåú úåöî ìò èåì .  

 ìù åæ äåöîá ììë ååèöð àì äøåú ïúî íãå÷ éøä åúå
úäçëå ,ùøã êøã ÷ø åáúë àì òùåäé éðôäå.  

 ï åãéð ùé äçëåú áåéç çð éðáá ùé éà øáãä íöòáå
íéðåøçàá ,åùá ïééòå"áåæà úãåâà ú )„  ˙·˘ È˘Â„ÈÁ(: ÷ôúñîù 

æá åøéáç ìò äçëåú áåéç çð ïá ìò ùé éà 'íäìù úåöî ,
 àø÷ è÷ðãî äøåàëìå)¯Ù· 'ËÈ ÌÈ˘Â„˜.ÊÈ( úà çéëåú çëåä 

êúéîò ,îã òîùîåæ äåöîî íéúåë èòî ,áîøä ïåùìî ïëå" í
)Ù"Ï‰Ó Â '˙ÂÚ„(åëò ïéàã òîùî åøéáç äàåøä è÷ðã "ììëá í ,

 àìù ïåéë åùðòðã íëù éùðàî äéàø ùé àñéâ êãéàî íðîà
øáãá åçéî .ùøá íðîà" ïéøãäðñá é)‰Ú .„"‡˙È‡ Ì‡Â ‰( áúë 

áùåú øâ çéëåäì áåéç ïéàã ùøåôî , úà çéëåú çëåäã
øâì àìå êúéîòáùåú  ,ééò"ù.  

 äãîç éìëá ïééòå)ÈÒ Ô˙˘¯Ù· '·'( àëéìã úåèéùôá è÷ðã 
 éùðà úà èåì çéëåäù äî øàáì êéøàîå çð ïáá äçëåú áåéç

íåãñ ,ééò"ù.  äååöî çð ïáã àîéð éàã êéùîî äãîç éìëäå
ä÷ãöä ìò , ïåéë äùðòð èåì úùàã óéñåäì øùôà ïë íà

ä÷ãö äðúð àìù ,òàå"æà ìáà äùò ÷ø éåäã ô ïãéò äéä 
ãë àçúéø 'ðôä"é ,ò"çìî áéöð éäúå äùðòð ë.   

á éà åæ ïéðò äðä"ä÷ãöä ìò äååöî ð ,ï éøãäðñá àáåî 

)Â (:éôìéã àúéàã  'áéúëã àø÷î ïéðéã ìò ïéååöî çð ïáã : åöéå
ä 'íãàä ìò íé÷åìà ,ïéðéã åæ åöéå ,àø÷î ïëå : øùà ïòîì

ùîå ä÷ãö úåùòì åéøçà åúéá úàå åéðá úà äåöéèô.  
éçá áúëå 'øä" ï)Ì˘(éôìã " ú åöî ìò äååöî çð ïá æ

ä÷ãö ,éôìéã ïåéë 'ä÷ãöå èôùî úåùòì áéúë íúäå åöéåî ,
åäá áéúëã íåãñ éùðàî äæì äéàøå : àì ïåéáàå éðò ãé

å÷éæçä ,ä÷ãöä ìò åøäæåäã äðéî òîù äæ ìò åùðòð ãéîå.   
ùø íðîà" é)Ì˘(éô  ' é ðéãá úåøùô åðééä ä÷ãöã

úåðåîî ,à"ä÷ãö ìò ïéååöîã åúèéùì äéàø ïéà ë.  
ùøäîäå" à)Ì˘( å ðééäã àð÷éñàã äî éôìã áúë 

ùîî ä÷ãö ,æä ïéá äáùç àìã àäã øîåì êéøö ' úååöî
ååèöðù , úåöî àìå äùòú ìàå áù ÷ø áéùç÷ íúäã íåùî

 äùòå íå÷ ïäá ùéù .îôä úééùå÷ ìò íù øéòî ãåò" íùá â
øäî"ãî é ' úåçðîá ñåúä)Ì˘(äùòáã éá íâ úéáåéç " ìù ã

åùôð àöúù ãò ïéëî äèî ,àçúéø ïãéòá ÷ø àìå.ò áúëå " æ
íéðåùàøä ïéá ú÷åìçî àåäù äàøðå íëñåî øáãä ïéàã ,

áèéøáã"øá à" ä)ÊË(:ãá "ø øîàå ä 'åëå äãåäé ' øàåáî
 äåöî àåäã øôåù úòé÷úã äùò úååöîá åìéôàã àéãäì

ïéùéðòî àçúéø ïãéòá ÷øã ïðéøîà éîð úéáåéç àìå äùò ìò 
åäééìò ïéùéðòî àðååâ ìëá.  

 äùò ìò ïéùéðòî àçúéø ïãéòáã åæ øîàî øå÷î äðäå
îâá àáåî ' úåçðîá)‡Ó(.øì àëàìî äéì øîà  ' ïãéòá àðéè÷

äùò ìò ïðéùðò àçúéø , áåéç éãéì åîöò ïéàéáî ïë ìòå
ã íò ãâá ïéùáåìù åðééäã úéöéö úåöîá ' àéáäì úåôðë

áåéç éãéì åîöò.  
 ïëå íéçñôá ñåúä åáúë)‚È˜(:éôàã  ' ú éöéö åì ïéà íà

åéøçà øæçì ùé åãâáá , äèåñá ïçëùàãë)„È(. äéäù äùîá 
ééò õøàá úéåìúä úåöî íéé÷ì éãë õøàì ñðëéì áàú"ù , ïëå

àøä áúë" ù)ÓËÈ˘· ‡·ÂÓ" ÔÈÎ¯Ú ˜)· :ÂË ˙Â‡( .  
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 êåðéç úçðîäå)· ‰ÂˆÓ'( ú åöîá íâ ïë ùãçì äöåø 
àùäì äåöîã åúéáùúõîç úö÷ øé , ï éàéáîù úéöéöá åîë
òà áåéç éãéì íîöò" ÷ø øáåò åðéà ïë äùåò åðéà íàù ô

äùò ìò ïéùéðòî àçúéø ïãéòá.   
 äåöîáå)Ë'(ðîä äìåú " äòåãéä äøé÷çäá äæ øáã ç

å äòù òéâîùë åðééäã äùòå íå÷á àåä åúéáùú úåöî éà '
úéáùäì êéøö , äùòú ìàå áùá àåä åúéáùú úåöîã åà

ðééäãå äòù òéâîùë å 'úáùåî äéäé åöîçù êéøö , àëéàå
à úéáùéù éà äåöîäã àîéð éà õîç åì ïéà éàã åäééðéá" ë

õîç åì ùé íà ÷ø äåöîä íéé÷î àì ,àå" øçà øæçì äåöî ë
úéöéöá åîë äåöîä íéé÷ì éãë õîç.  

à úáùåî äéäéù àåä äåöîäã àîéð éàå"éôà ë ' íà
æá äåöîä íéé÷î íâ åìñá úô åì ïéà õîç ïéàù àôåâ ä

åúéáá ,àå" éëä åàìáã ïåéë åúéáá õîç àéáäì øæçì åì ïéà ë
äåöîä íéé÷î ,ééò"ù .    

ìäá íééç øå÷îä áúë ïëå ' çñô)ÈÒ '˜Ò ‡Ï˙"·Â ‡'( åîëã 
ã íò ãâá úåð÷ì áéåçîù 'úéöéöá áééçúäì úåôðë , éîð éëä

õîçá . óìàä ïâîáå)¯ ÔÂ‡‚‰Ï"ˆÊ ¯Ú‚ÂÏ˜ ˘"Ï(éñì äçéúôá  'ìú"ã 
ã äçã ' íäì ïéàù íéøáãá êéøàäì ïéàù áúëå íééç øå÷îä
ùøåù ,úåãéñç úãî ÷ø áåéç åðéà úéöéöá íâå .äôñá ïééòå" ÷

 äùî ìàåéå)‡ ·Â˘È ¯Ó‡Ó"Ú ˙Â‡ È'( øå÷îä éøáã ïáìì êéøàîù 
óòúñîäå íééç ,ëà åúåëéøà úîçîåî"ì.  

 ä åöî øãâá íäù úåöîä ìëá éà øáãä íöòáå
éøîà úéîåé÷ ' ïãéòáã äæá åðã åäééìò ïéùéðòî àçúéø

íéðåøçàä ,ãî äøåàëìå 'ðä êåðéç úçðîä" øáñã òîùî ì
éøîà õîçá íâã 'ïë ,  

 øåù úåàåáúá ïëå)ÈÒ '‡ 'Ò"  ˜"Ë( íâã ùãçì áúë 
åäééìò ïéùéðòî àçúéø ïãéòá íéé÷î àì éàã äèéçùà ,

òà" øùá ìåëàì äöåø íà åðéääã úéîåé÷ äåöî ÷ø éåäã ô
èåçùì êéøö ,òàô"àçúéø ïãéòá ïéùéðòî åîéé÷ àì íà ë.  

ñáå ' äôéàä úéøéùò) Ó‰ ÏÚ"Ë ‰ÂˆÓ Á '· ˙Â‡'( äöåø 
åúéáùú úåöîì äèéçù ïéá ÷ìçì , äåöî ÷ø éåä äèéçùã

èåçùì êéøö ìåëàì äöåø íàã úéîåé÷ ,î" åîöò òðåî íà î
 äåöî úåùòìî òðåîù ìò àçúéø ïãéòá ïéùéðòî èåçùìî

úéáåéç äðéàù óà ,àë ìáà àì õîç åì ïéà íà äúáùäá ï
äåöî íåù äæá ìèéá ,äåöîäá áééçúð àì àåä èåùô ÷ø , æàå

éôà ïéùéðòî ïéàù øùôà 'àçúéø ïãéòá ,ö ïééãòå"ò .  
 øôåñ ïúçáå)ÈÒ ÌÈ‡ÏÎ‰Â ÌÈÏÈ„‚‰ ¯Ú˘· ÌÂÈ‰ ˙„Â·Ú ¯„Ò 'ÂË( 

ïúëìäëå ïøãñë äæ ïéðò øàáì êéøàî ,âù åëçá äìòîå '
øáãá ùé íé÷åìéç ,à (åöî ïåâë àøáâã àúô÷ø÷à íáåéçù ú

äöîå áìåì øôåù ïéìéôú ,äùòá øáåò íîéé÷î åðéà íàù , æà
éôà 'éá" ïéçéøëîå åùôð àöúù ãò åúåà ïéôåë äèî ìù ã

íäî øèôäì øùôà éàå åîéé÷ì åúåà. á ( íáåéç ïéàù úåöî
 äùòé íàù øçà øáãá ïéåìú ÷ø ïúåùòì àøáâã àúô÷ø÷à

äåöî áåéç åéìò êùîé ïë ,âëãá ãâá äð÷é íà ïå ' úåôðë
úéöéöá áééçúé ,äæåæîá áééçúé úéá åì äðáé íà åà , ïäë åà

 òåðîì øåñàù ìàøùé úà êøáì ïëåãì úåìòì åäåàø÷ù
íëøáìî ,åãëå úéá úåð÷ì äöåø åðéà íà éàãåå àäáã ' ïéà

éá"åôåëì ïéìåëé ã , íà åæ äùò ìò ïéùéðòî àçúéø ïãéòá ÷ø
äîéé÷ àì.èöéàã àäî ïëå  ï÷ä çåìéùá éèåòîì àø÷ àëø

åæ äåöî íéé÷ì íéøää ìò úåìòì áåéç àëéìã , äðéî òîù
íîéé÷ì úåöî øçà øæçì áåéç ùéù.  

àðéî à÷ôð ùé àôåâ àäá íðîà , ï ôåà ïéá à÷ééãã
 æà äðîî øèôäì éãë úåìåòô äùåòå äåöîäì áåø÷ àåäù

àçúéø ïãéòá åäééìò ïéùéðòî , úåùòì êéøöù ïôåà ïéáå
ãë äùòîáåéç éãéì åîöò àéáäì é ,îâäã ' úáùá)·Ï(. éâéìô 

ø"øå î"íéúî íéðá úéöéöå äæåæî ïååòá éà é , ñåúä åáúëå
 íéðùé)Ì˘(ã ìù ãâáá íéìéâø åéäù íäéîéá à÷åãã  'úåôðë ,

ïéùðòð ïéà åæ ãâáá ïéìéâø íìåòä ïéàù åéùëò ìáà , ìáà
î" åîë áåéç éãéì åîöò àéáäì åðéðîæá íâ àëéà äåöî î

õøàì ñðëéì áàúù äùîá åðéöîù ,ééò"ù.  
éôìå" ï ðéòá íéøää ìòù ï÷äì êåîñ àåäùë à÷ååã æ

äéøçà úåìòìî øèôéîì àø÷ , ãâá åì ùéù éîá à÷ååã ïëå
ã úá 'úåìåâò úåðø÷ äùåòå úåôðë , éîìùåøéä áúëù äî åà

â åðééä äìç øåòéùî úåçô ùåìé ìàã" äæë ïôåàá à÷ååã ë
 øèôäì éãë äìåòô äùåòùäðîî , ñéðëîá ïéãä àåä åà

øùòîä ïî ïøèåôì éãë úåôéôø÷å úåââ êøã åéúåøéô, à÷ééã
 äåöîäî øèôäì äùòî äùåòù ïåéë àçúéø ïãéòá ùðòð æà

åéðôì úðëåîä.   
 êøã ïéàù åðéðîæá ïåâë äåöîá áééçúð àìù éî ìáà

ã íò ãâá ùåáìì 'úåôðë ,òà æà" øéôù åàì äðå÷ åðéà íàù ô
ì ùéù ïåéë éãáòäåöî øçà øæç ,î" éàãåå åîéé÷ àì íà î

éôà åäééìò ïéùéðòî ïéàù 'àçúéø ïãéòá , äåöî ùéã àìà
äîéé÷ì éãë äéøçà øæçì ,ïéáîì íéçåëð åéøáãå.  

 úåçðîáã àéáî åéøáã êåúá íðîà)Ì˘(ùø éâéìô " é
ãá ãâá úåð÷ì ùé éà ñåúå 'éôà úåôðë 'îì"úéìè úáåç ã ,

ùøã"çì áééç àðååâ ìëáã øáñ é ïéùéðòî åàì éàã åéøçà øæ
àçúéø ïãéòã , úáåç úéöéöã àîéð éà à÷ééãã øáñ ñåúå

äæá áåéç íåù àëéì úéìè úáåç éåä éàã àøáâ.  
ã øéáñäì äù÷ úö÷å 'àðù éàîã ñåúä ,öã àìà" ì

ãë êìî ìù åîúåç éåä úéöéöã 'îâä ')Ì˘(: éåäã ñåúáå 
ééò êìîä ìù åîúåç äæáîë"ù ,áåç àåäùë à÷ééã àåäå ú

êìîä ìù åîúåç åãâá ìò äìòé àåäù àøáâ.   
éôì íðîà"éøîàã àäã ùãç øáã åðì àöé æ ' ï ãéòáã

éäé äùò ìò ïéùéðòî àçúéø ' àåäù úéöéö úåöîá à÷ééã
êìîä ìù åîúåç ,úååöî øàùá àìå ,ò ÷çåã àåäå" áùééî ë

ã 'øçà ïôåàá ñåúä ,éééò"ù.  
ä ðåé  åðéáøì äáåùú éøòùá àúéà øáã ìù åúéîàìå 

)‚ ¯Ú˘ '·Î ˙Â‡ ‰È ˘‰ ‰‚ È¯„Ó(æå "ì :æç åøîà úéöéö úåöî ìòå" ì
åëå åøëæú ïòîì øîàðù äùåã÷ úôñåîã éøôñá ' íúééäå

íéùåã÷ , ã âá åì ùéù éî ìò éúìåæ úéöéö úåöî ïéàù íâäå
ã ìù 'úåð÷ì áééç åðéà åæ ãâá åì ïéàù éîå úåôðë ,î" î

æç åøîà"à øáã ìò äøöá úåúòì ùðòéé ùåðò éë ì àì øù
åëå äøëùå äåöîä éôåé  åááìá ãîç 'ééò"ù , ùéù òîùîå

öå úåöîä øàùî øúåé úéöéö úåöîá ãçåéî ïéðòå áåéç" ò
äæá.  
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 éðéã "úåùãç íéðô "úåëøá òáùá  
úåëøá òáùá úåùãç íéðô ïéðòá íéðéã éèøô äîë ïàë âéöäì åðøîà åðéùã÷ úåøöçá äîîåøä äçîùä ìâøì  

  
  

 

  בשבע ברכות" חדשותפנים "דיני 
אין מברכים ברכת שבע ברכות בסעודה הנערכת 

אלא אם כן ישנם באותה סעודה , לכבוד חתן וכלה

ולכן צריך שישתתפו בסעודת השבע  .פנים חדשות

ברכות אנשים שלא השתתפו באחת מהסעודות 

הטעם דבעינן פנים חדשות האריך ( שנערכו לכבוד חתן וכלה

ה ותלה הדבר במחלוקת ראשונים " כד"ערוך השולחן סכ' בזה בס

ם החיוב מוטל על כל אחד מהמשתתפים לברך את "דלדעת הרמב

החתן וכלה שיצליחו ואגב נותנים ברכה לכבוד העם הנאספים 

ואחד מברך ואחרים שומעים ועונים אמן , ולהזכרת חורבן ירושלים

ולכן כשיש פנים , ונחשב כאילו כל העומדים בירכו את החתן וכלה

ת שלא שמעו עדיין הברכות הרי לא בירכו עדיין את הזוג חדשו

ולדעת שאר , וכשאין פנים חדשות אין לברך, ומחויבים לברכם

ראשונים הסוברים דפנים חדשות תלוי בהשתתפות בסעודה 

סוברים דכיון דהברכות נתקנו בימי שמחתם ועיקר השמחה הוא 

יך לברך בעת הסעודה לכן כשיש פנים חדשות הוי שמחה חדשה ושי

  .)כ ולכן אין לברך"אבל כשאין פנים חדשות אין השמחה גדולה כ

  "הפנים חדשות"חשיבות 
לכתחלה ראוי להדר להזמין פנים חדשות בני 

אדם שראוים להרבות הסעודה בשבילם ולא סתם 

) 'ח' ע סעי"ש בדעת השו"חלקת מחוקק וב(א מהשוק "בנ

 ואפילו לא הרבו במיוחד בשבילם אלא כיון שהדרך

) ש שם"מ וב"ח(. להרבות בשבילם הרי זה כפנים חדשות

והעולם מקילים בשאין להם פנים חדשות שלוקחים 

שאינם מכירים " ארחי פרחי"אחד מן השוק אפילו 

שלחן העזר (ברכות ויש שלימדו עליהם זכות ' ומברכים ז

  )ב"ע' ק כתובות ז"בשיטמ' ועי, ח"א סק"ב ס"י' סי

ת "פ(נים חדשות  אינם נחשבים לפ-אשה וקטן 

ק בכתובות דאשה "א ושיטמ"זכור לאברהם ובריטב' ד בשם ז"סקי

  )אינה בכלל פנים חדשות כיון שאינה ראויה להימנות לעשרה

  פנים חדשות בסעודה
פנים חדשות נחשב מעיקר הדין אף מי שאינו 

ולכתחלה נכון שישתתף , אוכל באותה בסעודה

ו הפוסקים נחלק(פ באכילת שאר דברים "בסעודה או עכ

, צ שישתתף בסעודה וכן נקטו האחרונים"ז דא"א ס"בזה ודעת הרמ

ח "ל ח"ת שה"ל וכן בשו"ג כתב להדר כנ"צ' ת האלף לך שלמה סי"שו

  )פ"ר' סי

הפנים חדשות צריך שיהא נוכח שם בשעת 

ואם היה שם בשעת הסעודה והלך , אמירת הברכה

ק חלקת מחוק(אין מברכים , קודם בטרם שהתחילו לברך

 ואם הלך באמצע אמירת הברכות ,)ש שם ועוד"א פת"סקי

  )ש שם"פת(. גומרים את כל הברכות

  פנים חדשות שהשתתף בשמחה
מי שהשתתף בשעת החופה ושמע ברכת נישואין 

אבל לא השתתף בנישואין המנהג להקל דנחשב עדיין 

ע "שו(לפנים חדשות בשאר סעודות של שבע ברכות 

ע פסק דהמנהג להקל "ובשו, קת בזהואחרונים מחלו' ז' שם סעי

  ).בזה

  ימים שאין צריך פנים חדשות
 בסעודת ליל שבת ושחרית אין צריך בהם -שבת 

' והטעם כתבו הראשונים דאמרי', ח' ע סעי"שו(פנים חדשות 

ה פנים חדשות באו לכאן "במדרש מזמור שיר ליום השבת אמר הקב

ילה והוי פנים ובשחרית גם משום דכבוד יום עדיף מכבוד ל' וכו

  ).חדשות דדרך להרבות בשמחה ובמנות בשחרית יותר ובלילה

 נחלקו הפוסקים אי צריך פנים -סעודה שלישית 

ג אינה עיקר כל כך דיש סוברים שיוצאים "חדשות דס

א דאין צריך פנים חדשות "וי, בה במיני תרגימא

א דנהגו להקל לברך בכל ענין או "ולמעשה כתב הרמ

בוא ממילא פנים חדשות אומשום משום שרגילים ל

  .דרגילים לדרוש והדרשה נחשב לפנים חדשות

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

 úîùð éåìéòì         

äøä"ø ç ' åäéìàá"ø äùî æ ïäëä"ì  

áìð"ë ò"ïåùç â  

ú .ð .ö .á .ä.  

éòì  "äàä ð" ç  

 úøî àãìåâá"ïéîéðá ø øòãéåå ò"ä  

ðáì"é ò"ïåùç à  

ú .ð .ö .á .ä.  
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  ��תהילות יואלתהילות יואל��   חברת תהלים    חברת תהלים 
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"י כ"              נתייסד ע
  ע"ט זי"ק מרן רבינו הקוה"ק עם אביו כ"  בעת ביקורו בארה

  

   בני ברק בני ברק--            קרית יואל             קרית יואל         
  

  

 úçîùî äòãåä  
áùúä éãìéì"ø  

  
  

áùúä éãìéì äæá íéòéãåî åððä"åéçéù ø  

éà éë"àúáùã àøôöá ä  

åúáùá úáù éãîë íéìäú úøéîà úòá  
  

  נזכה להופעת
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"כ

  אשר ישתתף באמירת תהלים

  כ ישא מדברותיו"ואח

  
  בברכת שבתא טבא

  ת תהליםהנהלת חבר
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  מרכז המוסדות דרבינו יואל מסאטמאר
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"  בנשיאות כ-א  "ט זיעועכי"ק מרן רבינו הקוה"י כ"נתייסד ע

   בני ברק-קרית יואל 

  
  
  

  

àéä àúìéî äðîæä  
  

  ,מעומקא דליבאה, בקריאה של חיבה ורגשי הודאה, הננו להזמין בזאת השורה, באותות כבוד והוקרה

  'י תומכי מוסדותינו הק"ינו האורחים החשובים והנכבדים העכ ידיד"את מע

  כל אחד ואחד בשמו הטוב יבורך
  

  לסעודת מלוה מלכה ומסיבת שבע ברכות
  א�צ ראש ישיבתינו שליט�שאנו עורכים לרגל נישואי בן הגה

  לאות הוקרה והערכה להאורחים היקרים שיחיו
  

  

  ק"ה מוצאי שב"שתתקיים אי

  אבני נזר' רח" דאם ויל"באולם המפואר 
  8.30בשעה 

  
  

  

  ד ידידיכם המצפים לקבל פניכם באהבה ובהודאה"כ

 הנהלת המוסדות

  
  

  

  ט דסאטמאר"  ישיבת מהרי•  ישיבה קטנה דרבינו יואל  •תלמוד תורה יטב לב  
    קופת גמילות חסדים•  חברה משניות  •בנות ארץ ישראל בית פייגא  
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  צור קודש מחצבתו
נולד בעיר ע "ק רבי מנחם מענדל מקאסוב זי"הרה

יעקב קאפיל ' ק ר"ט לאביו הרה"קאלאמיי בשנת תקכ

גדולי תלמידי מאשר היה ע "קאפיל חסיד זי' הנקרא ר

' וכידוע הי, ע"זי' ט הק"דישא של מרן הבעשוחברייא ק

אמו הרבנית , ע"ק זי"הבעל תפילה אצל מרן הבעשטה

זלמן מקאלאמיי ' ה היתה בת ר"הצדקנית מרת חיה ע

ח ומגזע רבינו עובדיה "ז והב"מצאצאי הט, ל"זצ

  . מברטנורא

  האיש מקדש
בהגיע לפרקו נשא את הרבנית הצדקת מרת שיינא 

שמואל שמחה ' ח הנגיד ר"הרה) אחי אמו(רחל בת דודו 

ו "בשנת תקמ, והתיישב בעיר קאלאמיי, ל"זימל מקאסוב ז

ועשה , ואשר על כן נפלה עליו עול הפרנסה, נפטר חותנו

אבל ההצלחה , "פערלשטיינער"לו חנות קטנה למכירת 

מסופר ו, מנת חלקו' ולכן הלחץ זו הדחק הי, לא האירה לו

ה שהרויחה מן שהרבנית ביזבזה לצדקה את כל כספ

עד שלבסוף , החנות הקטנה שממנה התפרנסו בצער גדול

ולכן עשה דודה מן , נשארה חייבת לדודה איזה סכום כסף

אז יצאו , בכדי לעצור פזרונותה" אפותיקי"החנות 

וגם שם , ק קאסוב"מקאלימיי לעיר מולדת אשתו ק

הוא לקח סחורה מאיזה גביר בהקפה , התפרנס בדוחק

, השווקים שבעיירות הקטנות למוכרהנוסע על ' והי

  . ובחזרתו פרע להגביר הקפותיו ולקח סחורה חדשה

פעם אחת כשהביא להגביר את הכספו החייב לו 

ראה הגביר גודל דביקותו , מקודם וליקח סחורה חדשה

אז חדל מליתן לו , ת בלי להסיח דעתו רגע אחד"בהשי

ם וצריכי, כי אמר כי בשווקים נמצאים גנבים, סחורה

ומה יעשה , להסתכל בשבעה עיניים לשמור על הכסף

הלא יגנבו ממנו המעות ומהיכן ' שדבוק בה, אברך הזה

וכיוון שלא רצה לתת לו , לו לפרוע לו חובותיו' יהי

' יכול להמשיך לסחור ממילא כבר לא הי' לא הי, סחורה

, ושרר דחקות נוראה בביתו, לו מאין לפרנס את עצמו

  .לו לחם לאכול' שממש לא היולפעמים הגיע למצב 

ברבות הימים כאשר נתפרסם שמו לרבן של ו

כי , דרכו של הגביר להתפאר לפני החסידים' הי, חסידים

על ידי שהשביתו , בישראל" רבי"הגורם שנעשה ' הוא הי

   .ועליהם להחזיק לו טובה, מלנסוע על השווקים

לחם בבית נכנסה ' מסופר שפעם אחת כשלא הי

כן והפצירה בו בבושת פנים כי יתן לה חצי הרבנית אל הש

הלה בהיותו גס רוח ניצל את ', לחם עבור בעלה הק

, מצוקתה ודרש עבור הלחם את מנת חלקה בעולם העליון

כאשר עברו שעות אחדות אזרה עוז , חזרה איפוא לביתה

החליטה לוותר על ' ולגודל אדיקותה בבעלה הק, בנפשה

ונכנסה אל השכן , חםחלקה בעולם העליון תמורת פת ל

והוא נתן לה תמורתו , ונתנה לו את הסכמתה לדרישתו

אולם בהגישה את , פת לחם והכניסה את הלחם לבעלה

בעלה , הלחם לבעלה לא יכלה להתאפק ופרצה בבכי

סיפרה לו , הקדוש הזדעזע מאד ושאלה על מה הבכיה

ועתה מה לה לבוא עוד אל מלך מלכי , בקשת השכן

הרי : גער בה ואמר לה, היא ריקה מכלה ו"המלכים הקב

זכית בחלק , בשכר זאת שסיפקת לי זה עתה די חיותי

  .נכבד ביותר לעולם העליון ומה לך להתעצב

  רבותיובצל 
ובהגיע , גדל ונתעלה על ברכי אביו הקדושמנעוריו 

ט "תלמידי הבעש' העת גלה למקום תורה אל רבותיו הק

 זאב וואלף יבק ר" הרההרבו הראשון הי, ע"זי' הק

את מתאר " אבן שתיה"בספר ו, ע"אוסטראה זי-מטשארני

רבי מנחם מנדל מקוסוב ": ל"התדבקותו לרבו זה וז

זאב וואלף מטשווא ' ק מו"הסתופף בצל החכמה הרה

רבו הראשון שלמדו חכמה ' והוא הי, ובחר בו ובמשנתו

ונפש רבי מנחם מנדל , ת בהתלהבות עזה"ועבודת השי

 באהבה עזה וכמים הפנים אל פנים מקוסוב דבקה בו

ויאצל מן הרוח אשר עליו , אהבת רבו אליו' נפלאים הי

  .ל"עכ, "ויתן על תלמידו הותיק הזה

 ע"אוסטראה זי-  זאב וואלף מטשארניביק ר"הרה

והשפיע עליו מכח , ראה בו כלי מוכן לקבל קדושה

, ו תחתיו עליו שימלא את מקומו את ידךסמקדושתו ואף 

חוכך ' לארץ הקודש הי' פני שנסע רבו הקלכמסופר ש

והתחיל להיות , בדעתו במי יבחר להיות ממלא מקומו

אבער , ער טויג"על אחד החסידים אמר , מונה את חסידיו

הגם ער וויל נישט "ועל חסיד שני אמר , "ער וויל דאך

ק "עד שעלה בדעתו על הרה, "אבער ער טויג נישט

 ,"ון ער וויל נישטער טויג א" :באומרו" אהבת שלום"ה

ק "ויהי בנסוע הצדיק וילווהו רבים מחסידיו וגם הרה

כאשר לקחו ברכת פרידה הושיט , בתוכם" אהבת שלום"ה

לו השיבו , לו גביר אחד פתקא ותוכו רצוף בקשה גדולה

אני מחמת טרדת הדרך כוחי אין אתי ק טרוד "הרה

לך אל האברך , עמך' רק איעצך ויהי ד, להושיעך בתפלתי

האיש נבהל להשיב , זה מקאסוב ועל ידו תבוא תשועתךה

   מקאסוב ע" זייעקב קאפיל חסידק רבי "בן הגה מנחם מענדל ק רבי"הגה

  )ו"קפת(  מרחשוןז"ייומא דהילולא 
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, ואמר הכי דבר גדול כזה יוכל אברך זה לפעול כמותכם

  ". כמוני ממש"ק  "השיבו הרה

מוכרח לאיזה סך של ' שכשיהיגם ברכו  'רבו הק

 לאיזה מצוה יושיט ידו להשיפלאד טכסף הן רב והן מע

ח תיכף בטו, וועלוויל הושיעה נא' בזכות רבי ר: ויאמר

' נפתלי מרופשיץ הי' ק ר"ומנהגו של הרה, תבוא הישועה

ק "לומר בכוחנו להגיע לכל מדרגותיו הנוראים של הרה

ואך , מקאסוב לבד מאשר למלאות את השיפלאד בכסף

ויש אשר פשפש , כפי מזל של המקבל כן מצא בהשיפלאד

   .אז ידע כי מן השמים יעכבוהו, בהשיפלאד ולא מצא

' באריז' משולם פייביש מזביק ר"גם נסע אל הרה

וגם ממנו שאב מלא חפניים , ס יושר דברי אמת"בעמח

 זה לא זז מחבו כבבת' ורבו הק, ממעיינות חכמתו ויראתו

  .חבר נחשב אצלו לתלמיד' והי, עינו

, ק בעל יושר דברי אמת"כשהסתופף בצל רבו הרה

ב הזה דאג "והבעה, ב אחד"דרכו להתאכסן אצל בעה' הי

לו בת יחידה אשר היא היתה מתעסקת ' והי, צרכולו כל 

, ק מקאסוב ולעשות לו כל צרכו"תמיד לשמש את הרה

ופתאום אירע לה מקרה לא , לימים השיא את בתו לאיש

, והרופאים נלאו למצוא רפואה, טוב כי לקתה בסנוורים

ל ביחד עם בתו לקאסוב להזכיר לפניו "ב הנ"נסע בעה

ולכן הלך , באישון לילה' יכשהגיע לקאסוב כבר ה, צרתו

ק מקאסוב לפוש עצמו "מקודם לבית מדרשו של הרה

פתאום בא המשמש לבית המדרש ואמר להם , מהדרך

המה נכנסו אליו והיא שטחה לפניו , שהרבי קורא אותם

צרתה ואמרה לו שמהראוי שהרבי יעזור לה כי גם היא 

ק בתי אל תדאגי כלל כבר "אמר לו הרה, עזרה לו בשעתו

והושיט לה המטפחת שלו לשום על , ינותי לך רפואההכ

וכששמעה , ואביה לא האמין לה, העינים והתחילה לראות

הלכה היא , ק מצוה להמשמש להביא לו הקאווע"שהרה

לאשר שימשת , ק ישר כח"אמר לה הרה, והביאה הקאווע

ונסעה , אותי בילדותך מהראוי שתשמשי אותי גם עתה

  .לביתה בריאה כשאר כל אדם

 צבי הירש מנאדבורנא ביק ר"הרה' רבו השלישי הי

, ב שנים הסתופף אצלו"י, "לצבי' צמח ה"ס "ע בעמח"זי

עובר שם לפני התיבה ' והי, ונפשו קשורה בנפשו

, ובהגיע הימים נוראים למד אתו את הכוונות, בקביעות

כי זה לו לסגולה שלא , והתנה עמו שיתפלל במהירות

מלכיות זכרונות "הגיעו לבכל זאת ב, יתבטל ממציאות

שכח מה שאמר לו רבו ונתלהב עד כמעט כלות " ושופרות

  .הנפש

' זה הי, סמך את ידו עליו להיות תחתיוזה גם רבו 

ק רבי צבי "ט כאשר נחלה רבו הרה"בראשית שנת תקס

הירש מנאדבורנא אז קרא אותו וסמך את ידיו על ראשו 

על פיו ויבחר אותו להיות ממלא מקומו אחר פטירתו ו

ויצו עליו לאמר שמעתה ילון בבית , יצאו כל אנשי שלומו

בא אצלו ' ובכל לילה כחצות הי, מדרשו הסמוך לחדרו

מתחילה פחד מאוד ללון שם בעצמו , ומסר לו כל הנחוץ

יען כי ראה כמה נפשות שבאו אל רבו מהעולם העליון 

, עד כי למד עמו גם דבר הזה והרגל נעשה טבע, לתקנן

סיון כי אז עלה רבו לשמי ' ערך חצי שנה עד כככה חלף 

  .מרום

  איש על העדה
עליו לפעול ישועות את ידיהם סמכו רבותיו אם כי 

ולא נהג בנשיאות רק אחרי ', לא החזיק טיבותא בנפשי

שאז התחיל להתנהג ברבנות במקום , פטירת רבותיו

ונתקרבו אליו חסידים רבים וראו את , שבתו בעיר קאסוב

ק "הרה: ה"בתוכם היו רבים מצדיקי דורו ה, ובהאור כי ט

ק "הרה, "בני יששכר"ע בעל "רבי צבי אלימלך מדינוב זי

ק רבי נפתלי מליזענסק "הרה, ע"רבי אליעזר מדזיקוב זי

ק "הרה, ע"ק רבי שרגא פייביש מבראדשין זי"הרה, ע"זי

ק רבי מנחם "הרה, ע"רבי משולם נתן מבארדיטשוב זי

ק רבי שמואל "הרה, ע"זי" הדרך אמונ"מענדל בעל 

  .    ועוד, "רמתיים צופים"ע בעל "משינאווא זי

בהקדמת הספר ו, לאיש מופתכמו כן יצא שמו 

כי כאשר בא  ע"ק מנאסאד זי"מהרהמובא גדולת יהושע 

ק מקאסוב למחוז מארמרוש וראה איך שאנשי "הרה

ורצה לקרבם לאביהם , בגסותהמקום משובשים 

להראות להם אותות ומופתים על כן הוכרח , שבשמים

   .ובדרך זה קירב אותם לדרכי ישרים

  עמוד העולם
בהיותו עדיין אברך צעיר כבר יצא שם אונו  -תורה 

ועל אף שהיה יגע ולומד תורה מתוך דחקות , לתהילה

 אל הלחץ ועסק בתורה מתוך נוראה כאמור לא שת לבו

  .דוחק גדול ולא פסיק פומיה מגירסה יומם ולילה

בהתלהבות ' עבודתו שבלב זו תפילה הי - עבודה

' דרכו בקודש הי, כשאגת ארי' גדולה עד מאוד ושאגתו הי

גם , מחיצה מפסקת בינו ובין העם' כשהתפלל הי

מתפלל אחורי המחיצה ושמעו ' כשהתפלל לפני התיבה הי

ולא הרהיב אדם עוז בנפשו להביט אל , כל העם תפלתו

 פעם אחת העיז ,הקודש פנימה לראותו בשעת התפילה

איש אחד ועלה על כותל המחיצה להביט ונרתע לאחוריו 

, ונפל ארצה ונשאר ממש כאבן דומם ובקושי הקיצו אותו

ק משתטח לארץ על פניו "ויספר האיש כי ראה את הרה

  .ואש מתלקחת סביב כדמות מלאך לכן כיון שהציץ נפגע

בישראל צדקת פזרונו כי ' נודע הי -גמילות חסדים 

וגם מצות הכנסת אורחים , ורע צדקות במדה מרובהז' הי

השעה דחוקה לו עבר ' אף בשעה שהי, קיים בכל כוחו

בעיר לראות אם יש איזה אורח שיוכל לארח אותו אל 

ולא רק ממונו נתן לצדקה אלא אף דילג על ההרים , ביתו

' ק ר"פעם אחת שבת אצלו גיסו הרה, לקבץ נדבות לעניים

, ונאספו שמה אנשים רבים לכבודוע "אורי מסטרעליסק זי

עשיר בעל צדקה שנהפך עליו הגלגל ' ובתוך הבאים הי

אחרי עבור שבת קודש גילה מצבו , ולא נודע הדבר לאיש

ק "שלח אותו אל גיסו הרה, ק מקאסוב"לפני הרה

אמר לו , וכן עשה, מסטרעליסק שישפוך נפשו גם לפניו

וה אלך למק, ק מסטרעליסק אני משתתף בצערך"הרה

בא בחזרה אל , עבורך וזכות המקוה יגן עליך ואולי תוושע

לך , אמר לו, ק מקאסוב וסיפר לו אשר השיב לו גיסו"הרה

חזר האיש , בחזרה ואמור לו כי במקוה לא תשלם נוגשיך
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  בריך מתייך לשלם
  

 

 äàìéò äåãçáå ùãå÷ úãøçá  

øèò åðéòåø åðéáà éðô úà íã÷ðäáëùø åðéùàø ú"â  

×"íèí îò−ëþ öþô š"¬−ñ¾ š"ê  
  

 

  אשר הופיע בהדרתו לפאר שמחתינו ולרומם קרנינו
  

 

  המקבלים פניו בהדרת קודש
  

  

         כולל עטרת זקנים- מתנדבי הארגון -הנהלת ביקור חולים 

ק מסטרעליסק בני "אמר לו הרה, ל"ואמר לו דברים הנ

אמסור לך גם זכות מצות תפילין שאניח היום שהיא זכות 

, ק מקאסוב אמר לו"חזר עוד פעם אל הרה,  גדולהיותר

לך עוד פעם אליו ותאמר בשמי כי גם עם מצות תפילין 

הוא קיים מצות רבו ובא אליו פעם , לא תסור נוגשיך

ק מסטרעליסק עוד זכות אחד "אמר לו הרה, שלישי

אמסור לך הזכות של כל התפלה שאתפלל היום שהיא 

לשה זכותים שיגינו ומעתה יש לך ש, זכות יותר גדולה

ק מקאסוב "כאשר שב לבית הרה, עליך להוושע בכל טוב

' יאמר לו תלך ותאמר לגיסי כי בכל אלה לא תשלם אפ

הלך בעצמו לגיסו  ק מסטרעליסק"ע הרהוכשמ, חוב אחד

ק מקאסוב שאלתי "השיב הרה, לשמוע ממנו מענה מפיו

ובקשתי שאנחנו שנינו נסע ונלכה שבועות אחדים בין 

 שלומינו ונקבץ כל הסך הנחוץ לו לקיים המצוה של אנשי

  .וכן עשו, "והחזקת בו"

  בקרב קדושים יתהלל
גדולי וצדיקי הדור הפליגו בשבחו והפליאו מאוד 

  :והרי אחדים מהם, את דרכו בקודש

מלך : "ע התבטא פעם"ק החוזה מלובלין זי"הרה

ער הוא בבחינת 'רבי מענדל קאסוב, "ביפיו תחזינה עיניך

ק רבי "בנוסח דומה נשמע מפי שר בית הזוהר הר, מלך

  ".קאסוב הוא בחינת מלכות: "ע"צבי הירש מזידיטשוב זי

ל כתב עליו שכל "מנחם מענדיל מדעש זצ' צ ר"הרה

  .מדרגות רוח הקודש לקח על ידי לימוד חושן משפט

שור ' צ רבי ישעי"וכדאי להעתיק כאן מה שכתב הגה

" צמח צדיק"ק ה" הרהד יאס בתשובה אל נכדו"ל אב"זצ

ל "זצ) בן התורת חיים בנו של האהבת שלום(מוויזניצא 

צ הקדוש "וגם זקנו הה: מגדלות זקינו הגדול וזה לשונו

מופלג גדול ' קדוש וטהור הי' ה חוץ שהי"מקאסוב זצוקלה

  .ש"עיי',  ועיין זקנו בתשובתי וקלסי…ס ופוסקים"בש

בלין ק החוזה מלו"אצלו בנו של הרה' פעם אחת הי

כל העבודות : ע וכשחזר לאביו אמר לאביו לאמר"זי

חוץ , ק מקאסוב ראיתי גם אצלך"שראיתי אצל הרה

בני ' ממסירת נפש שלו בשעת אמירת מזמור לדוד הבו לה

כי כשהתפללתי מאחורי הקיר , לא ראיתי אצלך' אלים וגו

" שבעה קולות"שמפריד בינו לבין הקהל ושמעתי ה

עליתי על , יוצאת מגדר הרגיליוצאים מפיו בהתלהבות 

ק "הספסל והבטתי אל פנים המחיצה וראיתי את הרה

משבעת " קול"שאמר נופל לאחוריו עד הארץ כל אימת 

  .הקולות

אשת (ע "אורי מסטרעליסק זי' ק ר"גם גיסו הרה

אמר אם ) ק מקאסוב"אחות הרה' ק מסטרעליסק הי"הרה

עת אמנם גדול כוחי בעולמות העליונים ביום השבת ב

בכל זאת יגדל יותר כח גיסי " קדושת כתר"שאני אומר  

ובפרט בעת אמירתו , ק מקאסוב בליל שבת קודש"הרה

  .אשר הוא ממש בוקע שחקים" שבעה קולות"ה
  

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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éù ïåùàøä õáå÷ä åùéâä úëøòîä éøáç" íéîéä úàø÷ì ì

ìòòä íéàøåð"è ,åî äìòîì ùåãâå àìî ' íéãåîò úåàî
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èéìù åðéáø çáéùå"úëøòîä éøáç ìù íäéãé éùòî úà à ,

 äøåú ìéãâäì áâùðå ìåãâ øáã àåä äæä ïéðòä éë øîàå

äøéãàäìå ,åðéðçîá äøåúä ãåîò ÷æçúé êë éãé ìòå , òéáäå

äøä ìù íìîò éøôî åúàðäå åçåø úøå÷" íéììåëä éøáç â

èéìù"à ,õáå÷ä úòôåä éðîæ ìò úåèøôá ìàùå , úòãáå

åäì úëøòîä"ìòáä óøåçä ïîæ óåñá àáä õáå÷ä ì"è .  

èéìù åðéáøì åøîà úëøòîä éøáç" ùîùé äæä õáå÷ä éë à

éà"èéìù øàîèàñã íéììåëä éðáøå éîëç ìëì äîéáë ä" éã à

øúàå øúà ìëá , äøåú éãîåì óìàì áåø÷ íåéäë íéðåî øùà

 äáø äãîúäá íéâåäääøåúä éúìã ìò ,èéìù åðéáøå" òéáä à

éøáçî ãçà ìëì åúëøá úëøòîä ,ä õôçù ' çéìöé íãéá

äöøðä úéìëúì òéâäì , éùòîá äçìöäå äëøá úåàøì åëæéå

äøéãàäìå äøåú ìéãâäì íäéãé .  

 úáéùé ìù ïéðòä øàáîù íå÷îá õáå÷äá åðéáø ïééòùë

äëåñá íéùð ,øîà :éåæà æéà êàæ éã ,øåèô ïòðòæ íéùð ïåô 
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àø éøùà úåäâäá"ô ù"î úåà äëåñã â"á âùø úòã"é( æà èìàä 

î'äëøá ïéé÷ ïëàî èùéð øàè ,î ïåà' ìá óéåà øáåò æéà

óéñåú , éáö íëç øòã)åù"éñ úåùãçä ú 'ç'( åö ùééç æéà 

ùø úèéù"é , éåæà ïéåù êàã èáééøù áì áèéé øòã)åù" ú

éñ ÷ãö éðáà 'î"å(.  

 èìòåå éã èìééöøòã- èøòäòâ èùéð ñàã áàä êéà 

æ ïèàè íòðåô" ì-øòã æà  à æà èâàæòâ èàä íééç éøáã 

 ïéà ïöéæ èùéð ïåà ïùèðòá âåøúà èùéð èòåå ñàåå éåøô

äëåñ éã ,øòãðé÷ òèåâ çéèáî øò æéà , èàä øò ìééåå

 éáö íëçä úèéù íåö ïòååòâ ùééç)ééòå 'åùá" íééç éøáã ú

åà"ç ç"éñ à 'ë"æ( , àé øòáà ïáàä úåîå÷î òøòæðåà ïéà

àî åö ïòååòâ âäåð êéæ íéùðæäùòî óéåà äëøá à ïë"â  
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äëåñ éã ïéà øòãðé÷ , àìäå ïåùì ñàã àøîâ éã èâàæ

äì åéä íéðá äòáù , àúôñåú ïéà)ô äëåñ"ä à"à( èééèù 

äì åéä éãéîìú íéðá äòáù àìäå ïåùì ñàã , ñòôò èäòæ

íéîëç éãéîìú øòãðé÷ èàäòâ èàä éæ æà ñéåà àé ,

äëåñ éã ïéà ïñòæòâ æéà éæ ùèàë ...  

åðéáø:åð  , à èëàîòâ èàä éæ æà èâàæ øòåå íãå÷' áùéì

äëåñá?' !äëøá à ïà ïñòæòâ æéà éæ
1 

)äëáå" ìá íåùî àëéì â

óéñåú(.  

                                                 

1  
 )שם(כ החכם צבי "וכ.  שכתב כן)ז"פ' סי(ן "ס שם ציין לראב"בגליון הש  

כ למה לא "דאל, שוודאי שהילני המלכה ישבה בסוכה בלא ברכה

 . אמרו לה דבר

  מד מוגה בלתי פנימי 
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  וירא  

  
íòãëàð ,ñ'øòãðé÷ òèåâ óéåà úåìåâñ êàð àã êàã æéà.. .

 åö ìâåñî êéåà æéà úåòéðöá ïåèòâðà èééâ ñàåå éåøô à

øòãðé÷ òèåâ , úéçîé÷ óéåà èìééöøòã àøîâ éã éåå) àîåé

î"ò æ"á(  

úëøòîä éøáç:äëìîä éðìéä éã ïòååòâ æéà øòåå ?  

åðéáø: úéá ïèééååö íééá ìàøùé éëìî éã ïåô äëìî à 

ùã÷îä.
2

  

úëøòîä éøáç :ñ' áúë øòèðàñòøòèðéà àã æéà

øôåñ , æà íøåâ æéà íéùåãéç ïáééøùôà æà èáééøù øò

î'ïñòâøàô ñò ìàæ , øòã æéà ñàã æà øéáñî æéà øò

òáù íéøáã ïáééøùôà ïåô øåñéà" éàùø äúà éà ô

 íáúåëì)ñ ïéèéâ 'ò"à(î ìééåå 'ïñòâøàô øòìòðù ñò èòåå.
3
 

ùøäî ïèéî èùéð äøåàëì èîéèù ñàã" à)á"é á 'ò"á( ïåà 

ù ñàåå òøòãðà æà èâðòøá ïáééøù æà èøò÷øàô ïáééø

î'ïò÷ðòãòâ øòñòá ìàæ?  

åðéáø :àãç øîà øîå àãç øîà øî ,ñ' êéæ èãðòåå

ùèðòî íòðéà ,ùôðä úðåëú ïééæ èéåì øòãòé , øòãòé

ùøòãðà æéà.  

 éøáçúëøòîä:  èééìòâðéà éã ïåô øòðééà)øä”øá ìàåé ø" ð

éä ìòãðàâ"å(ïâòåå øîàî íòðééù à ïáéøùòâ èàä  ùåãé÷ 

øàé ééä èìàôòâ ñàåå äîçä . íéùð òâåðá êéæ èåè ñàåå

äîçä ùåãé÷ ééá?  

åðéáø : úëøá ïéé÷ èùéð ïëàî ïòéåøô æà êéæ èøéô ïòî

äîçä . ïâàæ ïòéåøô æà ñéåøà èééèù äðáì ùåãé÷ ééá

 äëøá éã èùéð)âî"éñ ùéø à 'ëú"ìùä íùá å"ä( , ïáàä ééæ ìééå

                                                 
2 
י "תפא' עי(נאים  ממשפחת החשמו)ג"יומא סוף פ(אמו של מונבז המלך    

 .)יומא שם

3
י כתיבה לא יזכור בלבו נהפוך "  ע)ש"ה ומ"ו ד"ק' ד סי"ת חלק יו"בשו(ל "וז    

ט דברים "ומה, הוא שכתב בספרים דכתיבה גורמת השכחה בטבע

 כתב )שם(א "ובמהרש. ל"פ אי אתה רשאי לכותבה בכתב עכ"שבע

, יבת ידלהיפך מזה דעיקר הלימוד ושנעשה בו רושם הוא הבא מכת

אור צדיקים '  וכן בס)267דף ( בשם מטה משה )יוסף אומץ(א "כ החיד"וכ

 . )ו"ב אות ט"כ' ת סי"ת' הל(

 àèç ééá íâô éã ïòååòâ íøåâúòãä õò , êéåà øòáà

ïëàî èùéð ïòéåøô ïâòìô äîçä ùåãé÷.
4 

  

èùéð øòëéæ øàé ééä ...)áá çñô áøòá ìçùåø÷( .  

 éøáçúëøòîä:åé íòã " ïîæ øòã ïòîå÷òâñéåà æéà è

 ìä÷ä ïåô äåöî éã ïåô)î"éøú ò"á , óèå íéùð íéùðàä ìéä÷äì

äèéîù øçà úåëåñá ,äøåú äðùîî ÷ìç íäì àøå÷ êìîäå(ïîæá  äæä 

ìä÷ä åö ùã÷îì øëæ à ïëàî åö ïéðò à àã æéà?  

åðéáø:î 'ìä÷ä ïéé÷ ïëàî èùéð ìàîðéé÷ èâòìô , êéà

ïéáëùú úåëåñ ìàøùé õøà ïéà ïòååòâ "æ ,ñ' ïòååòâ æéà

äèéîù êàð ,î'øëæ íåù ïéé÷ èëàîòâ èùéð èàä .  

èìàååòâ ñàã ïáàä ñàåå òëìòæà ïòååòâ æéà ñò 

ïøéôðééà ,òìà éåå éåæà ïáàä ééæ ñàåå ïëàæ òééð 

èøéôòâðééà .)øú úåðùá òåãéë"î-øú"éä ñ ' ïéðò ï÷úì åöøù äáøä

íéìùåøéá ìä÷ä ,éò 'ñá 'æ úøãàä ïåàâäì ùã÷îì øëæ"ì(.  

ã÷ úëøá åðéáø ïúðåúëøòîä éøáç ìëì åù  

  

                                                 

4 
ט לא נהגו נשים לברך ברכה זו " לא ידעתי מ)ו"נ' ח סי"או(ס "ל החת"וז   

ע "וע. מ מה דנהוג נהוג ומה דלא נהוג הבו דלא להוסיף עלה"ומ' וכו

ק "ובסה, . שכתב טעם נאה)ח"קס' ד סי"ת ח"מהדו(ת שואל ומשיב "שו

 נתן טעם כיון שהוא ברכה בלי עשיה אין הנשים )בא' פר(ייטב לב 

מדוע לא נהגו , ובהמשך דבריו ביאר הענין על פי סוד,  יכולות לקיים

ח "או(ת כתב סופר "בשו' ועי, ש"עיי, הנשים לברך ברכת החמה ולבנה

אין מן , כיון דנהגו לברך ברוב עם ד)קא' סי(במשאת בנימין ' ועי,  )לד' סי

וכן כתב טעם זה , ש"עיי, המדה שיתאספו הנשים ברחובות קריה

ת "בשו'   ועי)ל"להגאון בעל פרי השדה מבאניאהד זצ(בקונטרס עומר השדה 

, ג"ע שהז" שכתב שאף לאלו שנהגו לברך על מ)צ' ח סי"או(ם שיק "מהר

,  וב תקופות ומזלותכיון שתלויה בחיש, מ בקידוש החמה לא נהגו"מ

 מה )טו' ח סי"ח(ת מנחת יצחק "בשו' ועי, ש"ואין חכמה לנשים עיי

' סי(ש "ועיי, שביאר באריכות הענין שלא נהגו נשים לברך ברכת החמה

ומנהג ירושלים ,   דבמדינת אונגארן ואגפיה לא נהגו הנשים לברך)ד"ל

ת דברי "בשו' ועי. ש"עיי, וקיבוץ' שנשים מברכות אבל לא בכנופי

ק רבי שלום אליעזר " שכתב דהיה אצל הרה)מד' ה סי"ח, אודווארי(שלום 

והיה אצל , ה בראצפערט בקידוש החמה"ל מראצפערט בשנת תרפ"זצ

ולא נהגו הנשים , ג"ע בשנת תשי"ק מסאטמאר זי"ק מרן רביה"כ

  . ש"עיי ,לברך

, שים שדעתו לחייב נ)כח' א סי"ח, דזיקוב(ת עטרת ישועה "בשו' אמנם עי

 שדעתו דברכת )א אות כו"קו(ב "ל דיסקין ח"ת מהרי"שו' ועי, ש"עיי

, )קג' א סי"ח(ת פרי השדה "בשו' ועי. ש"עיי, ג"החמה אינה מעשהז

  .   ש"עיי
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  כה

  
 

  וירא  

  
ä íåé ' úéùàøá úùøô-ñùú úåëåñ âç åøñà "ôì è" ÷  

  

äøä øå÷éá"ø ö 'éìù êééø ïøäà äùîè"åôøì à"çùåúá ù"é  
îäéáã áø" ÷ñøàååòùôã ïøäà äùî úéá ã-áãç "ë ð"åîãà ÷"øäî ø"öæ ÷ñøàååòùôî é"ì  

îøâä"à :âàè øòñéåøâ à êàã æéà èðééä , úùåã÷ íòã

éåì'èééöøàé ñ . íòðåô êòì÷éðééà ïòðòæ øòãðé÷ òðééî

éåì úùåã÷ ,ðãééæ íòã' ñ)äøä"öæ ì÷éöéà éáø ÷"÷ñøàååòùôî ì( 

éöéáø éã ïåô ïòååòâ æéà ï'õðàìâ ïäëä 'äçôùî , ïòðòæ ééæ

áåùèéãøàá'êòì÷éðééà øò.  

åðéáø : ïåô äáéöî éã àã æéà òååàðéù ïéà íééçä úéá ïôéåà

äâä"æ õðàìâ ìùøòä éáø ö"ì , ïéà áø ïòååòâ æéà øò

ìà÷æçé éøáã ïøàô êàð àååàðéù , íòãééà à ïòååòâ æéà øò

éøà íééá 'éàìéò éáã.  

øòéøô êàð òååàðéù ïéà áø ïòååòâ æéà äùî çîùé øòã.  

îøâä"à:àé  ,àìñéîòøô ïéà èðéåàååòâ øò èàä íãå÷ ,

òååàðéù ïéà áø ïøàååòâ øò æéà íòãëàð.  

îøâä"à: øòðéáòùè íòðåô øòãåøá à êéåà èâéì èøàã 

æ áø"ì.  

åðéáø:áø øòååàøáîàã øòã ,íåçð ïåæç øòã  , íåçð éáø

æ ãìòôðãééåå"ì, éã ééá ñéöàð éã ïåô ïôàìèðà æéà øò 

äîçìî .ïèééö òøòååù ñìàîòã ïòååòâ æéà ñò , íéòùø éã

íéðáø èëåæòâ ïåà èâééìøàô ÷øàèù êàã êéæ ïáàä . ïòî

èëåæòâ íéà èàä , øèôð æéà øò ïåà ïôàìèðà æéà øò

 òååàðéù ïéà ïøàååòâ)á íåéá 'ú åéìñë"ù( íéà èàä ïòî ïåà 

äåà ïáòð ïèìàäàáì .  

îøâä"à: ïåàâ øòñéåøâ à ïòååòâ æéà øò..  

îøâä ìöðúäå"èéìù à"èéìù åðéáø ìöà ø÷áì åðåöøá äéäù à" à

åé éàöåîá ãåò"è , êøãá åðéáø äéä øáë àáì äöø øùàë ÷ø

ìàåé úéø÷ì.  

øîàå :åé íòã êùîá"éáø íòã èøòäòâ êéà áàä è' ï

ïëàî ùåãé÷ ,úåøéîæ éã èøòäòâ ïáàä øéî , ïòðòæ øéî

íéðëù ...)äøä úøéã"èéìù ö"èñ ïðòô áåçøá àåä âøåáñîàéìéååá à .

èéìù åðéáø úéá ìåîî àåä úéáä éøåçà ãöîù"èñ æåéä áåçøá à( .  

åðéáø:éàãååà  ,ë'ø øòèàô øòééà ïòåå êàð ÷ðòãòâ '

äøéã éã ïéà èðéåàååòâ èøàã èàä ïåòîù íäøáà.  

îøâä"à: ðòååàã ïâòìô øéî ïòåå êàð ÷ðòãòâ êéà àã ïò

èòâéñ ïéà ,áéøòî äçðî åö ïòîå÷ àã èâòìô òèàè ïééî ,

îäéá ïéà àã ïöéæ âéãðòèù èâòìô éáø øòã"ïòðøòì ïåà ã ,

íåøà êéæ èåè ñò ñàåå è÷øòîàá èùéð ìàîðéé÷ ïåà...  

îøâä"à:  ïèàè íåö ùéè íåö ïòîå÷òâ ìàîà ïéá êéà) ïøî

äùî êøáä(æ "ì ,ñ'éáø èéî íéðáø èøàã ïòååòâ æéà'ñ , øò ïåà

ïùèðòá ïèéî ïòååòâ ãáëî êéî èàä . øéî øò èâàæ" ïéá êéà

ìò÷ðòé éáø èñéá åã ìééåå ïùèðòá ïèéî ãáëî èùéð êéã' ñò

íòãééà ,ì÷éöéà éáø èñéá åã ìééåå èùéð ïåà'ì÷éðééà ñ , øàð

éçî ìéôéåæà êéî èàä òèàè ïééã ìééåå 'ïòååòâ"...  

 éáø øòã ïòåå) ïøîøáäæ äùî ê"ì( éáø íåö ïòîå÷òâ æéà'æ ï" ì

éìàø÷ ïéé÷ ,æéà øò íåúé à ïòååòâ êàã ,æ éáø øòã ïåà" ì

ïáòâôà íéà èéî êéæ ìàæ øò æà ïèàè ïééî ïñééäòâ èàä .

éàáâ àæðòî øòã ïòååòâ æéà òèàè ïééî , íéà øò èàä

÷øàèù ïòååòâ áø÷î.  

êéåà øòèòôù ïòååòâ èðàð øòééæ æéà øò.  

øàá åðéáø åîò øáéãå ïôøòååèðàá äñðøôä áöîä úåãåà úåëé

íéðéðò ãåòáå.  

îøâä ù÷éáå" ïôøòååèðà øéò úà ïðåçì åúøãäá åðéáø òéôåéù à

øéòá ø÷éá àì øáë åðéáøù íéðù äîë éøçà . ñð ìò äìòäå

äâäù äôå÷úä"èéìù ìãðòî íçðî éáø ö"áà à" åðéúìä÷ ã

úøàôúìå íùì äáéùéä úà ìäéðå øàô íù ïäéë âøåáñîàéìéåå .

øä áåùçä åðá úà âéöäå"èéìù ÷çöé äùî ø" ãéîìú àåäù à

æàî äáéùéä ,óåöø øù÷á åîò ãîåò àåä íåéä ãòå.  

îøâä"à:ñ 'ø êàð èøàã êéæ è÷ðòá 'òìòãðòî , áàä êéà

íéà ïåô èàäòâ äàðä øòééæ.  

åðéáø: á æéà øò"àã çéìöî ÷øàèù ä.  

î'ñ æà èìééöøòã' ïééì÷ à ïéà áø à ìàîà ïòååòâ æéà

ìèòèù , èøéè÷òôñòø èùéð íéà ïáàä íéúá éìòá éã

âéøòäòâ , äøéôñ éã ïéà äìàù à èëàîòâ êéæ èàä ìàîà

ñ âòè'úéøá à ïòååòâ æéà , èàä ìä÷ä ùàø øòã ïåà

 èâàæ ïòî éö áø íòã èâòøôòâ"íéîçøä áà" , áø øòã

 ïééèù ïáéìáòâ æéà , ïøòôèðò åö èñåàååòâ èùéð èàä øò

ìàù éã õàìô ïôéåàä.  

 ìä÷ä ùàø øòã èâàæ" èâàæ ïòî éö èùéð ñééåå áø øòã æà

íéîçøä áà ,áø àã ïééæ èùéð ïò÷ õøàä íò àæà."!  

øåöé÷á ,òâñéåà èàä øò'ôãåø'áø íòã è , æéà áø øòã æéá

èàèù òñéåøâ òèééååö à åö ïøàôòâ ÷òååà , êéæ èàä øò

 èøàã ùøãîä úéá ïéà èöòæòâðééøàïòðøòì . åö æéà ïòî

íéàà ïòîå÷òâåö å èàä ïòî ïïäòæòâ à ãéà à æéà øò æà 

îìúéù ïò÷ øò íëç ãåêåøò ïçì,ù "ñ,ñ ' âðàì èùéð èàä

ïòîåðòâ à ïéà áø ñìà ïòîåðòâôéåà íéà èàä ïòî ïåà 

äìéä÷ òñéåøâ.  
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 øòðòé æéà ìàîàùàøéà ïòîå÷òâ ìä÷ä  òñéåøâ éã ïèàèù, 

ã æà øò èäòæ øòäùøã à ïâàæ èééâ áø, æéà øò  ïòâðàâòâ

ïøòääùøã éã  ,ïùøã ìòá íòã áø íòã ïà øò è÷å÷ , øò

 íäéà æéà øò æà èäòæ øòééæ ñòôòêéìèðò÷ , âðéìöåìô

àé øò èäòæ!áø ïééæ ïòååòâ êàã æéàã ñàã , íéà èàä øò ïåà 

 ÷òååàïôøàååòâòâñéåà ïåà 'ôãåø'è , øò æà øò èäòæ àã ïåà

 àã áø ïøàååòâ øàâ æéàèù òñéåøâ éã ïéàèà.  

 éö åö øò èééâíéà íéà èâòøô ïåà " êééà èàä øòåå

èàèù òñéåøâ àæà ïéà áø àã èëàîòâ?" øòã èâàæ  áø

" øòãáàíéîçøä ...."  

îøâä"à: î' íòã èðééä æéà ñò æà èñòåîùòâ êàã èàä

áåùèéãøàá'áø øò'èééöøàé ñ ,÷ øòã êéåà èàä éåì úùåã

ïèéìòâ êàñà ,òâ íéà èàä ïòî'ôãåø'è...  

éáøåð:éáø òìà ïåô ' òèñøòî ñàã øò èàä íää íéîéá ñ

úåôéãø ïòèéìòâ.  

îøâä"à:æ øòååù øòã " øòã ïòåå æà èìééöøòã èàä ì

 èìòåå øòã óéåà ïòîå÷ôàøà èôøàãòâ èàä éåì úùåã÷

òâ øáã ìòá øòã èàä'äðòè'ñ æà èò' øàô äðëñ à æéà

ãéà àæà íäéà , åö ïééæ úéñî øòî ïòðò÷ èùéð èòåå øò

éáòúåø . èâàæòâ íéà ïòî èàä"àøåî ïéé÷ èùéð áàä ,

 íéà èòåå ñàåå ïéöéáø àæà ïìòèùåö íéà èòåå ïòî

ïìòèùøòäà ..."áø øòöéùôàø ïôéåà êéåà ïòî èâàæ éåæà.  

åðéáø : ïôéåà àøîéî éã ïâàæ èøòäòâ áàä êéà

áø øòöéùôàø.  

îøâä"à: æ øòååù øòã" éåå ÷éøãñéåà íòã èâàæòâ èàä ì

î'à èâàæî æà ùéìéåô óéå' à ïáòâòâ íéà èàä'òôàùè '

î ñàåå æéà ñàã'î ïòåå èåè' åö ïòéìô èùéð ìàæ ìâéåô à ìéåå

 à æìàä ïôéåà íéà ïòî èâðòä êéåä'òôàùè'  ìàæ øò æà

ïòéìô ïòðò÷ èùéð , ïáòâòâ ìîéä ïåô íéà ïòî èàä éåæà

êéåä éåæà ïééâ ïòðò÷ èùéð ìàæ øò æà ïéöéáø àæà.  

åðéáø :òã÷ñðéô ïéà áø ïòååòâ êàã æéà éåì úùåã÷ ø , ïåà

èøàã ïåô ïôøàååòâñéåøà íéà èàä ïòî.  

îøâä"à : æà úòãä úùéìç ïéî àæà èàäòâ èàä øò

øåãéñ òðééì÷ à ïéà èðòååàãòâ øò èàä øòèòôù' ì) ïë

äøä àéáä"éæ éåì úùåã÷ä éë äëøáä ìëéäì äîã÷äá àðøàîà÷î ÷" ò

ð÷ú úðùá"ä úåùéìç ìãåâî â ììôúî äéä øáòù úåôéãøä ìãåâî úòã

ïè÷ øåãéñá ïîæ êùîá ,ééò úåðååë íåù éìá"ù(  

åðéáø :ùãå÷ úøâéà øòã àã æéà êìîéìà íòåð ïéà ,

î'øò÷ñðòæéì øæòìà éáø ïà èâòøô , èééøôùøàô ïòî æà

 éåì úùåã÷ ïôéåà ïìéååò÷ùàô- ñðéåæà èðééä ïòî ïò÷ éåå 

ñ æà ïáééìâ'ïìéååò÷ùàô ïééæ ìàæ éåì úùåã÷ ïôéåà -ø ïåà  '

 øò øòèàô íòã íùá ñàã èáééøù øò÷ñðòæéì øæòìà

 æà øòèàô íòðåô èøòäòâ èàä øò æà èâàæ" ñò øòåå

ïìéååò÷ùàô éã ïäòæòâ ñàã èàä , çîù æéà øò ïåà

íéìùåøéå ïåéö úçîùá ïäòæ èùéð èòåå øòã èéîøòã" 

)ìæå" íù ÷"îààå"ð å" úàæä äøéæâäù øîà é)ééò"÷î ùíãå ( äéä àì éàãååá

øåæâì íãéá çë ,éäù úåèè÷ä úîçî íà éë ' úåøâà åñéôãäå íé÷éãöä ìò

íéøòåëî . ìëúñäìî êîöò òðî éçà éáåäà íää úåøâà íéçìåùù úòá óàå

åá ,îàà øîà êë éë"ð å"åá ìëúñîù éî éë é ,åá çîùîå , úåàøì äëæé àì

íé÷éãöä úôåçáå ïúéåì úçîùå ïåéö úîçðá "ìëò"÷(.  

 óéåà ïìéååò÷ùàô éã øòáéà èáééøù øò' ïåàâ éàä áø

áàä ãéñçå"÷ã ã"áåçìòæ ÷ '" , úùåã÷ íòã ïòî èðééî ñàã

áåçéìòùæ ïéà áø ñèìàîòã ïòååòâ æéà øò éåì.  

îøâä"à:áåùèéãøàá øòã ' à øàô èâàæòâ êàã èàä øò

ãâðúî , êìîéìà íòåð íòã ïèìàäòâ èàä øò ñàåå

ùéè ïøòèðéà , íéà øò èàä íòðåô äìòî éã æà èâàæòâ

î åìéôà æà æéà êìîéìà íòåð' ïâééì ñðééìà íéà èòåå

ïâàæ èùéðøàâ êéåà øò èòåå ùéè ïøòèðåà.  

 æà èâàæòâ èàä íåìù øù øòã áø øòæìòá øòâéìééä øòã

"ïäåèòâ äáåùú èàä ãéà à ñàåå , èòåå ãéà à ñàåå ïåà

éáø íòðåô úåëæ ïéà ñòìà æéà ïäåè äáåùú'îéìà ïêì ."

æ øòååù øòã" èàä øò ìééåå æéà ñàã æà èâàæòâ èàä ì

ìàøùé ììë øàô ïèñàô åö ïòîåðòâ êéæ óéåà , øàô øàé ïáéæ

øòãðé÷ òðééæ øàô øàé ïáéæ êéæ , òìà øàô øàé ïáéæ ïåà

ïãéà.  

åðéáø:àé  ,ø éáø øòâéìééä øòã 'éæ êìîéìà"ò.  

îøâä"à:ñ 'øôåñ íúç ïâéìééä íòã êéåà èðééä æéà' ñ

èééöøàé ,ñ' èàä äùî çîùé øòâéìééä øòã àìô à æéà

íù ìòá éãéîìú éã ïåô æéà øò æà èâàæòâ...  

ñ' çîùé ïøàô ïæéååàá êéæ èàä øò ñàåå äùòî éã òåãé æéà

øåôéë íåé äùî ,ìéåå øò ñàåå èñåàååòâ èùéð èàä øò ïåà ,

 øò èàä âéøòéåøè æéà øò æà ïäòæòâ èàä øò

éåå øò æà ïòðàèùøàôíéà øàô ïèòá ìàæ øò æà ì , øò

áåèù ïéà äøö à èàä øò æà èñåàååòâ èàä . æéà ñìàîòã

èðåæòâ ïòååòâ èùéð æéà øôåñ áúë øòã æà äøö éã ïòååòâ.  

 à æéà ñàã æà èâàæòâ äùî çîùé øòâéìééä øòã èàä

íù ìòá éãéîìú éã ïåô æéà øò æà ïîéñ , éãéîìú éã ìééåå

á èðò÷òâ êéæ ïáàä íù ìòáõé÷äá ïæééååà.  

æ øòååù øòã" ïåô èøàåå à ïâàæëàð âéáééà ñàã èâòìô ì

 äðùî éã óéåà øôåñ íúç ïâéìééä)ô úåáà"î ä"ä(  íéãîåò

ôöåíéçååø íéååçúùîå íéô ,àøåî à æéà ñàã' æà èøàåå âéã

 à êéæ ééá à æéà ñò øòåå'ãîåò ' ìàîòìà æéà øòã'ôöåíéô ,'
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'íéåçúùîå 'ëä èéî æéà ñò øòåå êéæ ééá æéà øò äòð

 ìàîòìà æéà èùéðøàâ'íéçååø ' ïãéøôåö ìàîòìà æéà øòã

ïòîòìáàøô ïéé÷ èùéð èàä øò.  

æ øòååù øòã" íúç ïâéìééä íòðéà ïëà÷ ìàîòìà èâòìô ì

øôåñ ,æ éáø øòã òèàè øòã" ì)æ äùî êøáä ïøî"ì( èâòìô 

øôåñ íúç ïòðøòì ÷øàèù êéåà.  

 æà èâàæòâ èàä áø øòæìòá øòã ïòîå÷ èòåå çéùî ïòåå

íéðáø òùéøàâðåà éã ïåô ïééæ ïéøãäðñ éã èòåå.  

åðéáø:ø éáø áø øòæìòá øòã èâàæòâ èàä ñàã  'òùåé'òì.  

åðéáø åëøáå:"  íëúàö ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã

íåìùì íëàåáå ,èééäøòèðåæòâ èøàô ,î' à ïáàä ìàæ

ïèåâ íòìà èéî øòèðéåå ïèðåæòâ."  

 íåéâ ' úùøôöðíéáñùú "çôì " ÷  
  

èéìù õòîðééèù ìëéî ìàéçé ïîçð éáø ïåàâä ìöà íéìáà íåçéð"à  
îåã"á àøéåå÷ñ õ"ô ,çîòá"åù ñ" ú'íéðåáð áéùî '  

ò úåìéáàá áùéù"äøä åéáà ô"ø ç 'ò ìãðòî"ä  

îåã"àøéåå÷ñ õ:ïèàè ïééî è÷ðòãòâ éáø øòã ?  

åðéáø:àé  , ïòååòâ æéà øò ïòåå êàð íäéà ÷ðòãòâ êéà

â èðåæò)ì úåàéøáä å÷á äéä àìù íéðù äîë äæù"ò( ïòååòâ æéà øò 

ãéà øòìéåàåå à ,ãéà øòîòøàåå à ,úéáä ìòá à'ãéà øòùé ,

ãéñç à'ãéà øòùé.  

îåã"àøéåå÷ñ õ :î ñàåå ïøàé òìà êùîá' èàä è÷ðòãòâ

èòá à ïéà øåôéë íåé ïôàìù èâééìòâ èùéð ìàîðéé÷ êéæ øò.  

ë'éá èâàæòâëàð è÷ðåô áàäéåì éã é ' áèéé íòðåô äùòî éã

éæ áì"ø óéåà èâàæòâ èàä ñàåå ò ' ïåô àðäë áééì óñåé

èòâéñ , ÷åñô íòã"åá íé÷ìà çåø øùà ùéà äæë àöîðä" ,

ñ ééñ æà'ùéà à ïééæ ìàæ ,úéáä ìòá à , òëìòæà èéî

ïôòøè åö øòååù æéà ñàã úåâéøãî.  

ë'äùòî éã ïåô áééäðà íòã èìééöøòã èùéð áàä ,æà øòã 

 øò èàä ïòðøòì ìàîà ïäòæòâ íäéà èàä áì áèéé

 èâàæòâ"î'ø åö ïøàô åö àã èîå÷ íìåò øòã æà èðééî '

'ïîìæ ' áééì)åùã÷ úåðòá åîöò ìò øîà ïë( åö ïòî èîå÷ ìééååøòã 

ø' 'óñåé 'áééì..."  

åðéáø: äëåæ èàä øò æà íäéà óéåà èâàæòâ èàä øò 

æòâ èàä øò æà äâéøãî à åö ïòååòâ íééç éøáã íòã ïäò

õé÷äá åúøéèô øçàì , øò÷øàèù à ïòååòâ æéà øò

ãéñç øòæðàö.  

æ ïèàè íòðåô"ø óéåà ãôñä íééá æà èøòäòâ êéà áàä ì '

 íòã èâàæòâ áì áèéé øòã èàä áééì óñåé"äæë àöîðä" ,

ë øòáà'æ øòèòô øòã æà ïâàæëàð èøòäòâ áàä" èàä ì

ø æéà éåæà éåå èâàæòâ 'ö áééì óñåé òìà éã åö ïòîå÷òâå

úåâéøãî ? ñðãéà øàô èìòâ êàð ïòâðàâòâ æéà øò ìééåå

ïâòåå . èìòâ êàð ïòâðàâòâîåøà øò æéà âàèùøòðàã ïãòé

 øàô ïáàä ïìàæ ééæ æà èàèù éã ïåô èééìòîéøà éã øàô

úáù úåàöåä.  

îåã"àøéåå÷ñ õ :èìééöøòã øòãåøá ïééî èàä è÷ðåô , æà

ò òèàè øòã" êéåà èâòìô äèìòâ êàð êàñà ïééâ , ïåà

ñ'úåðåéæá êàñà èâðòøáòâ íäéà èàä.  

åðéáø:àé  ,î æà'úåðåéæá ïòî èàä èìòâ êàð èééâ.  

îåã"àøéåå÷ñ õ:èåöðàì òèìà éã ïòååòâ æéà àã ' øò

ïéöéáø , êàð ïééâ åö ïòîòð êàñà øéà èâòìô òèàè ïééî

èìòâ ,÷éöéà éáø ïòååòâ æéà éæ'úôö ì' ñøò)ä"äâä ä"áø ö é

ïéáåø ÷çöé ,ø ÷éãöä ïåàâä ìù åðúç 'áà ïéáåø éìúôð"àöéðùéåå ã , ìù åðúç

äâä"éæ àååàéðéùî ìà÷æçé éøáã ìòá ÷"ò(øòèëàè à  , øéà èàä

 êàð ìéôéåæà øéà èééâ ïòîòåå øàô èâòøôòâ øòðééà

èìòâ ? èøòôèðòâ éæ èàä"êééà øàô ïåà øéî øàô ééâ êéà ,

òðòé øàô øòáà ñò áòâ êéà ïåàí..."  

úåìéáà éâäðî éã òâåðá ,úåëìä òøòååù àã æéà ,î éö' æéà

èùéð éö ìé÷î àé.  

åðéáø:ñ 'ïéðò ïëìòåå ïéà êéæ èãðòåå.  

îåã"àøéåå÷ñ õ : ïéà âäðî øòã ïòååòâ æéà éåæà éåå

äòáù éã ïéà úáù áøò äå÷î ïéà ïééâ òâåðá øàîèàñ.  

åðéáø:æ òèàè øòã "ì æéà øò ïòåå ì"äòáù ïñòæòâ ò æéà 

úáù úìá÷ øàô äçðî êàð äå÷î ïéà ïòâðàâòâ øò , ïåà

äòðöá ïòâðàâòâ êéåà øò æéà éøôøòãðéà úáù.  

îåã"àøéåå÷ñ õ:ñ ' äîìù éáø æà äùòî à ñòôò àã æéà

áåáàá' èìàååòâ êéæ èàä øò ïåà ÷ðåôî à ïòååòâ æéà øò

ìâòð éã ïáééøôà øòèåî ïééæ ïåô íéùìù éã ïéà , éæ æéà

åö ïòîå÷òâ ïëàæ òìà éã æà èâàæòâ íéà ïåà íåìç ïéà íéà 

 ïâéðééô åö èùéð æéà úåìéáà áéìåö èåè ùèðòî à ñàåå

ìáà íòã ,äîùð éã øàô äáåè à êéåà æéà ñàã øàð , åìéôà

êéåà ìâòð éã ïøòùôà èùéð ñàã.  

åðéáø:úåìéáà ïåô úåëìä êàã ïòðòæ ïëàæ òìà éã  , úåëìä

åáéë ïåô ïéðò ïà æéà úåìéáàáà ã , íééçá åãáëî ïåô ïéðò ïà
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 åúåîá åãáëî)éò 'ùø"äë äëåñ é .ã"àãøéè ä ,ùå"ãù ïîéñ ê"÷ñ î" è

÷òø ïåéìâå"íù à(.  

îåã"àøéåå÷ñ õ :éøà ìå÷ øòã ' ïééæ ìé÷î ÷øàèù èâòìô

úåìéáà úåëìä ïéà . øò ñàååøàô èâòøôòâ øòðééà íéà èàä

 ìé÷î éåæà æéà"éáà úåëìä ïñééøñéåà èìéåå øéàúåì?" , èàä

 èâàæòâ øò"àé ,êéà ìéåå ñàã ,úåìéáà ñàã ïñééøñéåà."!  

åðéáø :àé ,î æà ïòî èôòøè áéåà' à èéåì ïééæ ìé÷î ïò÷

ì÷äì ïòååòâ äèåð ïòî èàä äèéù , ïò÷ éåæà íúñ øòáà

úåùøåôî úåëìä ïéà ïééæ ìé÷î èùéð ïòî.  

îåã"àøéåå÷ñ õ: ïøàô ïòðòååàã éö úåìéôú éìòá éáâì 

ãåîòäòáù éã ïéà ïééæ ìé÷î ïòî ïò÷ âòè òâéìééä éã ïéà ?  

åðéáø :ïøàé òìà èðòååàãòâ ïòî èàä áéåà , à àã æéà

 íééç éöò ïéà äáåùú)åé"éñ ã 'ì"ä(ïâòååøòã  . èøàã èâàæ øò

 èùéð ñàã æéà ãåîò ïøàô ìàîòìà ïòî èðòååàã áéåà æà

àéñäøôá úåìéáà ïà ïòðòååàã.  

äìåò èàä íú åðéáø øòãäòáù ïèéîðéà éùéìù ïòååòâ  ,

 øáçî øòã)ú ïîéñ 'ñ"à(ôàøà ñò èâðòøá .  

îåã"àøéåå÷ñ õ:ñ ' èñééä ñò ñàåå øãâ øòøòååù à æéà

àéñäøôá úåìéáà.  

åðéáø :î ñàåå êàæ à'î ïåà âéãðòèù èåè' áéåà è÷øòîàá

î'èùéð ñàã èåè . ïà æéà øòðééà áéåà æà æéà èùô øòã

÷å÷ øòãòé ïåà íéåñî ùéàî ïåà íäéà óéåà è' æà è÷øòîàá

àéñäøôá ïåô øãâ øòã èñééä ñàã äðùî æéà øò.  

îåã"àøéåå÷ñ õ : éã èéî ìé÷î íìåò øòã æéà ñðòèöòì

úåðåúç ,íéðáø éã èøôá...  

åðéáø:ë ' ïëàð ìáàä úðùá ìàøùé õøà ïéé÷ ïøàôòâ ïéá

æ ïèàè"ì , èàä ùéìæééî ùøòä íééç éáø ïåæ ñøòâàååù ïééî

â äðåúçèëàîò ,ë'äôåç éã ééá øàð ïòååòâ ïéá , ïåà

øòî èùéðøàâ ...)éò 'åé äùî éëøã"éñ ã 'öù"ñ à"à , äùòî äéä øáëå

ò"æ éîà ìò ìáà éúåéäá é" áøù êøãë äôåçä úçú ïéñåøéà úëøá éúëøáå ì

ïéñåøéàä úëøá êøáî øéòä(  

îåã"àøéåå÷ñ õ:î 'àìå÷ à ïâàæ ìàîà ïò÷ ,ñ' íéáø æéà

åì ïéëéøö.  

áøåðé:ïë éô ìò óà  .ñ'éåæà æéà , æéà äðåúç à ééá ïöðàè

øòáøàä êàð êàã ,ñ'äçîù êàã æéà ! øåñà æéà ìáà à

äçîùá !)öù ïîéñ"ñ à"á(÷éæåî à ïà åìéôà  , ïòðééî ïùèðòî

áåëéò øòã æéà ÷éæåî æà ,î' ïåà ÷éæåî éã ñéåà èùòì

î'èöðàè ...úåìåçîå ïéãå÷éø éã èéî æéà ñàåå ïåà?!  

îåã"àøéåå÷ñ õ :ñ' éã òâåðá úåìå÷ ïâàæ ñàåå àã æéà

õðàè äåöî , ïøàååòâ æéà õðàè äåöî éã ïòåå èðééä èøôá

ãôñä à øòî ...ñ'äìàù òøòååù à æéà.  

à 'äçôùîä éðáî :ãðé÷ à äðåúç èëàî ñàåå ìáà ïà, 

ïöðàè èùéð êéåà øàè?  

îåã"àøéåå÷ñ õ:ñ 'ãùøäî à àã æéà" í)åé"éñ ã 'ø"á( ñàåå 

àæî ãìàáéåå æà èâ'î æà äëåñ ééá èäòæ'òâ èàä'øèô' ìë è

ïåðéáùåùä ,î æà ñéåà èîå÷'òâ èàä'øèô' úåöî à ïåô è

î ìééåå äùò'ïúç íòã ïééæ øòöî èùéð øàè , èâàæ àìéî

ñ æà úåìéáà òâåðá øò' ñøòãåøá éã ïìàæ ïðáøã à êàð æéà

ïòîå÷ ïâòî ñøòèñòååù ïåà , à ñò æéà èùéð æà ìééåå

åøâøòö øòñé ,î éåå äëåñ ïåô ôà ñàã èðøòì øò' èàä

ïúç ïåô øòö íòã ïâòåå àúééøåàã à ééá ïòååòâ ìé÷î , éåæà

ãùøäî øòã èâàæ"åéúåçàå åéçà óéåà í.  

åðéáø :î æà'ôò øúéä ïà èôòøè"äëìä é , æéà ÷ñåô à ïòåå

àìéî øéúî ,ãùøäî øòã áéåà"èâàæ í ... ïåîã÷ à æéà øò

øòâéãøòéøô à.  

åãî"àøéåå÷ñ õ:ñ ' òãòé óéåà àã úåèéù ìéôéåæà àã æéà

êàæ ,ñ'øòååù øòééæ æéà.  

åðéáø :ñ áéåà'èåâ ïéåù æéà úåèéù àã æéà , ùèàë ïòî ïò÷

òééñîã àðú à ïôòøè.  

îåã"àøéåå÷ñ õ :æ éáø øòðòìå÷ñ øòã" øò æà èáééøù ì

 ïèàè ïééæ ïåô èøòäòâ èàä)ø ïåàâä 'ãáà íäøáà ìàøùé" ÷

 ïòìå÷ñöæ"ì ,çî"åù ñ"ìàøùé úéøàùå íù ú( ,ñ æà' íéðáø àã æéà

÷ñô ñàåå'êåøò ïçìåù ïéà èééèù ñò éåå ïòðò ,ñ ïåà' àã æéà

÷ñô íãå÷ ñàåå íéðáø'ééæ ïòðò , ñàã ééæ ïôòøè íòãëàð ïåà

åù ïéà"ò.  

åðéáø íçéðå :åëå íçðé íå÷îä':  

ùò"ñùú çð ÷"ìòòä è"è  

äâä ìöà øå÷éá"ø ö ' ùéáééì íééçèéìù âøòáðòèèàø"à  
åîãà"ø î éðàñà÷-éòùøàô   

äøäì éðàñà÷î áøä ñåçé ìò äëùîð äçéùä" éáö úøèòä ÷

ø éáøäå 'éæ áåùèéãéæî ì÷éæééà"ò .á ãëð àåä åéáà ãöîù" ô

éáö úøèòäî ,ø éáøä ãëð àåä åîà ãöîå 'ì÷éæééà . úåãåà åøáãå

äøä åðé÷æ"éæ áåùèéãéæî òìòãðòî éáø ÷"ò .  

åðéáø:øòã  ïåô ïåèòâñéåà øòééæ ïòååòâ æéà òìòãðòî éáø 

èìòåå éã.  

î' ïééæ øòáéà äùòî òèðàñòøòèðéà à èìééöøòã

úåîéîú , ïáàä ïãéà ïòåå ìàîà ïòååòâ ïòðòæ ñò æà
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ïëàæ òùìàô ñòôò èëàîòâ ,èôàëòâ ééæ èàä ïòî ïåà ,

î ïòåå' ñòôò ééæ ïáàä èâòøôòâñéåà ééæ èàä

ø éáø íòã èééøãòâðééøà ' êéåà æéà æà òìòãðòî

÷ñò íòã ïéà èùéîøàô.î ï'ïèìàäòâôà íéà èàä , ïåà

øòèëéø ïøàô èâðòøáòâôéåøà íéà èàä ïòî , øò ïåà

ñòöàøô à èàäòâ èàä , ïáéåäòâðà íéà èàä èôåù øòã

èâàì÷òâðà èøòåå øò ñàåå ïéà òâàì÷ éã ïòðééìåöøàô ,

ïâéãééèøàô èôøàãòâ êéæ èàä òìòãðòî éáø ïåà.  

àä åö çñåð øòáåùèéãéæ ïôéåà ïâàæ åö ïáéåäòâðà øò è

 ïâàæ""íåìùå ñç ,î æà' àúåëìîã àðéã íòðéà íâåô æéà

àðéã ,ðãà íù ïéà íâåô ïòî æéà"é ,ðãà êàã æéà úåëìî"é ,

êàåå à ùéðééø à èìàäòâ øéî èéâ òèàè øòã , óéåà ïåà

 èìàäòâ èìòôàè øéî øò èéâ íéáåè íéîé."  

à è÷å÷ èôåù øòã èâòøô øò ïåà ïà éåæà íé" èâàæ ñàåå

øò?" , ñàã èàä øò æà èâàæ øò æà øòáéà íéà ïòî èâàæ

åëå ïåèòâ èùéð ,' ïåô èòåå øò æà ïäòæòâ èàä èôåù øòã

ïééâ èæàìòâ íéà øò èàä ïøòä èùéðøàâ íéà  

åîãàä"éðàñà÷î ø:ñ ' íéìéëùî éã ïòåå ïòååòâ ìàîà æéà

àô ïáòâòâøòáéà ìàîà íéà ïáàääìùîî éã ø ,ñ' æéà

äøéñî à ïòååòâ ,î ïåà'èàäòâ àøåî àé ñìàîòã èàä ,

ñ ìééåå'î ñàåå òâàì÷ à ïòååòâ èùéð æéà' ïòðò÷ ìàæ

ñ æà èôùî íééá ïâééöøòáéà'úîà èùéð æéà.  

èôùî íåö ïòîå÷òâðééøà æéà øò , íéà èàä ïòî ïåà

èôåù íåö ïééøà èøéôòâøòèðéà , ïöòæòâ æéà èôåù øòã

à óéåàêéåä äîéá  , ïòååòâ æéà èðàåå éã óéåà íéà øòèðåà

 úåéúåà òñéåøâ èéî ïáéøùòâôéåà"131 " øò èàä øòî

èôøàãòâ èùéð ...  

åðéáø :ì÷"à ,éàãååà ,éàãååà .ì÷" ïåô øôñî êàã æéà à

ñ"åëå î'.  

åîãàä"éðàñà÷î ø: ïåà ÷å÷ à èéâ ïåà ïééøà èîå÷ øò 

 èâàæ"òô ,òô ,òô ...ì'à úé'ô øú'åðî é'éðéä ,òô ,òô ,òô....  

 èâòøô èôåù øòã" ïééøà èîå÷ ñàåå øòã ñàã æéà øòåå

àã? "øòèâàì÷òâðà øòã æéà ñàã íéà ïòî èâàæ , èâàæ

 øò"øòèâàì÷òâðà øòã æéà øòã? ..."! èôåù øòã èàä

 ééæ ìàæ ïòî æà èâàì÷òâðà íéà ïáàä ñàåå éã óéåà ïæéååòâ

ïöòæðééà ...à ïåô ïáàä ééæ ìééååèëàîòâ ÷æåç íé , èàä ïòî

 à ñòôò èâðòøáòâ'ïèééøãåö' ...î' ïåà ïæàì íééäà íéà ìàæ

ïöòæðééà íòðòé ,î ìééåå'òâðééà éåæà íéà èàä'øòð'è.  

 æà èìééöøòã èàä ñàåå ãéà à ïôàøèòâ èàä òãééæ ïééî

 êéæ èàä øò ïåà ïàá éã óéåà ïøàôòâ æéà øò

èöòæòâ÷òååà , ïâò÷ æà ïäòæòâ øò èàä à èöéæ øòáéà

 øòèòìá èâàæ ïåà èâàæ ïåà ÷àáàè è÷òîù ñàåå ãéà

àøîâ ,øäåæ ,ùøãî ,÷éøåö ïéà ïéäà.  

 ïòååòâ áùééî êéæ øò èàä'àã ïöéæ êéà óøàã ñàåå , êéà

íéà ïáòð ïéäà êéî õòæ' . ïáòð èöòæòâðéäà êéæ øò èàä

ïöéæ èøàã èáééìá øò ïåà íéà , øòã êéæ èééøã âðéìöåìô

ñéåà ãéà íéà èâàæ øò ïåà "ïàîøòâðåé ! à ùéðééø à

øòèðòæéåè ." æéà ñàã ñàåå èñéååòâ èùéð áàä êéà

èùèééè , èãòø ãéà àæà æà èøòì÷òâ áàä êéà øòáà

ùéðééø à íéà êéà áéâ íãå÷.  

 øò èâòøô"àð?" ,ùéðééø à êàð íéà êéà áéâ , ñàã æéà éåæà

êàæ òáìòæ éã ìàî ïééð ïòâðàâòâ.  

ãéà øòã èàä ïãééæ ïééî øàô èâàæòâ " èùéð êéî âòøô

éåæàéåå ,èùéðøàâ ñééåå êéà , ïéá êéà ïòåå æà øàð ñééåå êéà

ùéðééø èðòæéåè ïééð èðéãøàô êéà áàä ïòîå÷òâ íééäà."  

äøäù øåôéñä úåãåà åøáãå"éæ áåùèéãéæî ÷"òô ñðëð ò"øá à" ä

îäéáì"çöðîì øîà àìå ã ,øôåùá óëéú ò÷úå.  

åðéáø:ä êéà æ ïèàè ïåô èøòäòâ áà" ìöøòä éáø æà ì

)ïéáàì(öæ " ì)æ éáö úøèòä ïúç"ì( ïéà éáø ïòååòâ æéà ñàåå 

÷éæééà éáø ïòåå áåùèéãéæ'éáø ïòååòâ èùéðëàð æéà ì , èàä

îäéá ñàã ïáòâòâøòáéà"÷éæééà éáø øàô ã'ì , éáø ïåà

÷éæééà'ïèìàäòâñéåà íéà èàä ì ,øòãðé÷ éã èéî íäéà , øò

éæ èàäêéåà ïòååòâ êãùî íäéà èéî ê.  

æ ïèàè íòðåô èøòäòâ áàä êéà" æéà ìöøòä éáø æà ì

àøåâéãàñ ïéé÷ øòðéùæéø íåö ïøàôòâ .÷éæééà éáø' èàä ì

 ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä øò øòáà ïøàô åö ÷ùç èàäòâ êéåà

èìòâ ,ø íòã ééá ïèòáòâðééà êéæ øò èàä ' øò æà ìöøòä

êéæ èéî ïòîòðèéî íäéà ìàæ,ñ 'ïæòôù èñà÷òâ êàã èàä ,

 éååééñ êàã óøàã øò éåå éåæà ïâàøèòâðà êéæ èàä øò ïåà

éàáâ ñìà ïöéîò ïòîòðèéî ,éàáâ øòã ïééæ øò èòåå . øò ïåà

éèøô ìëá éàáâ øòã ïééæ åö èééøâ æéà øò æà èâàæòâ èàä' .  

 ïòðòæ ïåà àøåâéãàñ ïéé÷ ïòîå÷òâðà ïòðòæ ééæ ïòåå

ø íåö ïòîå÷òâðééøà øòðòùæé-ñ ' íòã èëàð èðééä æéà

øòðéùæéø ïâéìééä' èééöøàé ñ- íéàáâ éã ïåô øòðééà ïåà 

èìòèùòâøàô ééæ èàä "ø éáø øòáåùèéãéæ øòã æéà ñàã '

ìöøòä ,éàáâ øòã æéà øò ïåà."  

ïà éåæà ééæ è÷å÷ øòðòùæéø øòã , øò èâàæ " éàáâ øòã

øéî èìòôòâ '."  

åðéáø:èôà íåö ïøàôòâ æéà øò áø øò , èàä øò ïåà

ø øàô ïùèðéååòâ ñìàîòã 'éäéù øòáåùèéãéæ ì÷éæééà '
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ùàøì ,"íéùàøì ùàø à" ,áðæì àìå , øàô èùéð ïåà

áðæ úðéçáá ïòðòæ ñàåå òëìòæà.  

åîãàä"éðàñà÷î ø:  òìòñåé éáø æéà âàèééá èðééä

øòååàøáîàã'èééöøàé ñ ,êòì÷éðééà ïòðòæ øéî . òãééæ ïééî

ø ' óñåé øéàî)îöæ  øéèñòøò÷"ì ,äøä ìù åðúç"îäøáà éáø ÷' ïá òìò

äøä"éòùé éáø ÷'éæ  øòøéèñòøò÷ òì"ò(íéà êàð óñåé ïñééäòâ èàä .  

åðéáø:ãåã éëãøî éáø ïåô ïåæ à ïòååòâ æéà øò  , æà èñééä

ø èðòæ øéà 'ãåã éëãøî'êòì÷éðééà ñ ... æéà ãåã éëãøî éáø

éáø ïåô ãéîìú à ïòååòâ'ïéìáåì ïåô ï.  

àäåîã" øéðàñà÷î:ãéâî øòöéðæà÷ íòðåô êéåà .  

åðéáø:àé  ,ø èéî ïòååòâ êãùî êéæ èàä äùî çîùé øòã '

 ãåã éëãøî-ø ïäåæ ïééæ  'íòãééà à ïòååòâ æéà ùøòä íåçð.  

åîãàä" øéðàñà÷î : êãùî ìàî òëéìèò êéæ èàä øò

íéà èéî ïòååòâ.  

åðéáø:ãåã éëãøî éáø êéåà ïòðòæ øéî ' êòì÷éðééà ñ ìééåå

ø 'øæòéìà íåìù'òîàî ñì ,íééç éøáã íòã' æéà ïéöéáø ñ

ì÷éðééà à ïòååòâ. 

 éáø èéî ïòååòâ êãùî êéæ èàä äùî çîùé øòã ïòåå

ãåã éëãøî'ï ,òååàøáîàã ïéà ïòååòâ äðåúç éã æéà . øò

ïãð èâàæòâåö èàä ,èñò÷ èâàæòâåö ïåà ,ø ïåà ' ãåã éëãøî

à äùî çîùé íòã ïòååòâ ãáëî èàä øãñî ïééæ ìàæ øò æ

 ïéùåãé÷-ø ïåô øòèìò ïòååòâ æéà äùî çîùé øòã  ' éëãøî

 ãåã-äðåúç éã åö ïøàôòâ æéà ïòî ïåà .  

 æà äùî çîùé íåö çéìù à ïòîå÷òâ æéà äðåúç éã øàô

ïãð ïéé÷ èùéð èéâ øò æà èâàæòâ èàä éáø øòã , æéà øò

å øò æà èâàæòâåö êàã èàä øò ìééåå ïáéìáòâ ïééèù èòå

ïáòâ , øò èâàæ"ïãð ïà äðåúç à ïééæ èòåå ñò."  

çéìù øòã ìàîàëàð èîå÷ øòèòôù èééö à , èâàæ ïåà

"èñà÷ ïéé÷ èùéð èéâ øò æà ïìéåôàá èàä éáø øòã" , ïéåù

èñà÷ à ïà äôåç éã åö ïééâ ïòî èòåå.  

 çéìù à ìàî ïèéøã íåö èîå÷" æà èâàæòâ èàä éáø øòã

éñ èéî ãáëî èùéð æéà øòïéùåãé÷ øåã" , çîùé øòã æéà

ïáéìáòâ ïééèù äùî-  èâàæòâ øò èàä' èùéð èéâ øò àìéî

ïãð ïéé÷ ,ïáòâ èòåå øò æà èâàæòâåö èàä øò ùèàë ,åð ,

ïáòâ åö èùéð èàä øò æà ïééæ ïò÷ ,åð ,èùéð æéà , øò ïòåå

 øéî æéà èñà÷ ïéé÷ èùéð èéâ øò æà ïâàæ ïòîå÷òâ æéà

ïòååòâ äù÷ øòîëàð ,åå èùéð èöòé êàã øò æåî ñàã ìéé

ïáòâ ,ïâééìôàøà óëéú èùéð ñàã æåî øò , êàã èàä ñò

øòèòôù èééö êàð ,ë øòáà' ïòååòâ ïã êéåà êàð íéà áàä

úåëæ óëì,  íòðéà ïáàä ìàæ øò æà èùéð øò èäòæ àîúñî

ãéúò ,ïéùåãé÷ øåãéñ íòã èùéð èéâ øò æà èöòé øòáà ,

èìòâ ïéé÷ èùéð êàã èñà÷ ñàã , èùéðøàâ óøàã øò

èéîøòã øò ìéåå ñàåå ïâééìðééà ?êàã øò ìéåå ñòôò ... àìéî

äôåç éã åö èùéð êéà ééâ."!  

 èâàæòâ ïåà çéìù à ïòîå÷òâ æéà èëàðøòãôéåà øòèòôù

 æà ïáòâåöøòáéà ïìéåôàá èàä éáø øòã æà" íòã èéâ øò

ïãð ,èñà÷ èéâ øò ,ïéùåãé÷ øåãéñ èéî ãáëî æéà øò ïåà ."

æàéå ,îäéá íåö ïòâðàâòâøòáéøà ïòî æéà" æéà ñò åàåå ã

íéðô úìá÷ øòã ïòååòâ . øòã íéà èâàæ ïà èîå÷ øò ïòåå

 äùî çîùé"ë' àã ñàåå ïúåçî íòã ïâòøô èìàååòâ èìàåå

ïòååòâ æéà ,éåæà èâàæòâ íãå÷ ïúåçî øòã èàä ñàååøàô ,

éåæà íòãëàð ïåà?."  

 èâàæòâ øò èàä"ë'î à ïìééöøòã ìòåå äùò- æéà øò 

éáø íòðåô ãéîìú à ïòååòâ'éáø ïåô ï' ïéìáåì ïåô ï– 

äáåè òñéåøâ à èôøàãòâ éáø øòã èàä ìàîðééà , ïåà

êéà øàð ïòååòâ èøàã èùééð æéà øòðéé÷ ,ë ïåà' ïåèòâ áàä

éáø ïøàô' ÷øàèù éáø øòã ñàåå ïåô çåø úøå÷ ïñéåøâ à ï

ïòååòâ äðäð ,æ øëùá æà èâàæòâ èàä øò ïåà åã ïòåå ä

äðåúç éã åö ïøàô åö ïòîå÷ êéà ìòåå ïëàî äðåúç èñòåå ."

äåä êëå , æéà åúåéç íééçá èáòìòâ èàä éáø øòã ïîæ ìë

úåðåúç éã åö ïøàô åö ïòîå÷òâ øò .úå÷ìúñä éã êàð ,

éáø íòã ïäòæòâ øòèééåå êéà áàä' òìà ééá õé÷äá ï

øòãðé÷ éã ïåô úåðåúç.  

àã èöòé ,ä äðåúç éã ééáéáø íòã ïäòæòâ èùéð êéà áà'ï ,

 èùéð æéà éáø øòã æà ïèëàøè åö ïáéåäòâðà êéà áàä

ïééæ åö äçãî èøéáåøô êéà áàä êåãéù íåö íéëñî , øòã æà

øòèééåå ïééâ èùéð êéà ïò÷ èùéð èîå÷ éáø , èöòé øòáà

ë ïòåå èëàðééá èòôù'éáø íòã ïäòæòâ ïéåù áàä' êéà ïéá ï

èøàåå ïèìàä åö èééøâë ñàøåå óéåà 'áééçî êéæ áàä 

ïòååòâ.  

 äùî çîùé øòã íéà èâòøô"åèñàä ñàååøàô  èùéð

éáø íòã èâòøôòâ' éåæà ïòîå÷òâ æéà øò ñàååøàô ï

èòôù?" ,ë èâàæ'èâòøôòâ àé íéà áàä , éáø øòã ïåà

 æà èøòôèðòâ èàä" êàñà àã ïòðòæ òååàøáîàã ïéà

íéãâðúî , øò èàä óéåà ïòðòæ ééæ âðàìéåå èìàååòâ èùéð

ïòîå÷ ïéåù øò ïò÷ ïéåù ïôàìù ééæ æà èöòé ïòîå÷..."  

èéìù åðéáø úà ãáéëå"ïééä ìò êøáì à  

åðéáø êøéáå:" íééçì íééçì íééçì , àúòééñ èéî äçìöä

ïèåâ íòìà èéî àéîùã."  

åîãàä" øéðàñà÷î: "ïîà ,åðéãòá åöéìé øùåéå."  
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 ו�ני פריינד מעכיל ה�מו
 א"שליט קליין ברוך מנשה ר"הר :המלמד

 ו�הי ניישטאדט� אלי ה��מו
 א"שליט ןהיילברו מיכאל יעקב ר"הר :המלמד

 ו�הי פריעדמאן שמחה אברהם ה��מו
  א"שליט לאנדא משה אברהם ר"הר :המלמד

 ו�הי אקערמאן דוד משה ה��מו
 א"שליט קליין נןיוח משה ר"הר :המלמד

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ו�הי צוויבעל� אלי חיים ה��מו
 א"שליט בנעט אלטער שמואל ר"הר :המלמד

צחק יקותיאל ה��מו  ו�הי מייזעלס י
  א"שליט וויינבערגער יואל ר"הר :יםהמלמד

 א"שליט גרינוואלד שאול שמואל ר"הר

 ו�הי זילבערשטיין זאב מנחם ה��מו
  א"יטשל שווארטץ מנחם מרדכי ר"הר :םיהמלמד
 א"שליט וואנחאצקער שלמה דוד ר"הר

צחק� ישעי ה��מו  ו�הי רובין י
 א"שליט שווארטץ מאיר יוסף ר"הר :המלמד

 ו�הי סימאן� אלי ר��הר
 א"שליט שווארטץ יחזקאל שאול ר"הר :המלמד

 ו�הי ייבערשר יואל ה��מו
  א"שליט ראזענבערג מאיר יעקב ר"הר :יםהמלמד

 א"שליט גרינוואלד יואל ר"הר

 ו�הי בערגער קאפעל ה��מו
 א"שליט בראך יואל שמעון ר"הר :המלמד

 ו�הי וויינשטאק עקיבא ה��מו
  א"שליט ווייס יודא צבי ר"הר :יםהמלמד
  א"שליט בראדי צבי נפתלי ר"הר
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  מזלא טבא וגדיא יאה
בברכת מזל , וס של ברכהנשגר בזה כ, ברגשי הודאה והערכה

כ ידידינו ומכובדינו "קדם מע, מריחוק מקום וקירוב לב, טוב

  מסור בלב ונפש , רודף צדקה וחסד תדירא, האי גברא יקירא

  ,בגוף ובממון למען כוללינו המעטירה                    

äåîäåî"" ø øååòì âéìòæ øùàååòì âéìòæ øùà  èéìùèéìù""àà  
äøàá áì áèé úåãñåî úìäðä øáç"òôàøééàá ÷  

 

  , ורוממות קל בגרונו, קול ששון בארמונו, ל השמחה שבמעונולרג
  מ"ט ובשעטו"למז'  בתו שתחינישואיב

  ג הבחור החשוב והמצויין "עב
  ו "ני אייכנשטייןאליעזר זוסמאן  כמר

  

   א"צ רבי משה מרדכי אייכנשטיין שליט"בן הרה
  ר מטריסק ירושלים"אדמו

  

, טוב בשפה ברורהברכת מזל , והנה כי כן נביע בזאת השורה

עושה ומעשה צדקה וחסד , קדם מר חותנו האי גברא יקירא

בכל קצוי תבל ובפרט , בונה ומקים עולמות של תורה, תדירא

זה רבות בשנים עומד בראש קהילתינו , בלאנדאן הבירה

  , והמפוארה' ומשמש כעמוד התווך של כוללינו הק, המעטירה

  ,ם בשבח ובשירהשמו הנכבד והנערץ מהללי              
  

íîåøîä ãéñçä ãéâðä éðáøäíîåøîä ãéñçä ãéâðä éðáøä  

åîåî""ø äø ä ' 'éòùééòùé ' ' ååòì óìàåå ååòì óìàååèéìùèéìù""àà  
äàø"ã áì áèé ìä÷ã ÷'òé ïàãðàì øàîèàñ"à  

  

תעמוד , זה רבות בשנים' זכות מעשיכם הכבירים לטובת כוללינו הק

לאורך , מהם ומכל יוצאי חלציכם, לכם לראות דורות ישרים ונאמנים

  ,  יושפע לכם רב ברכות ושובע שמחותומשמחה זו, כל ימי חיייכם

  .ותזכו להמשיך בפעליכם הישרים מתוך תענוג והרחבת הדעת   
  

  המברכים ביקרא דאורייתא

  ק "הנהלת הכולל בארה
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מארצך וממולדתך אל אברם לך לך ' ה ויאמר

י להנאתך "ופירש ,ומבית אביך אל הארץ אשר אראך

, ולטובתך ושם אעשך לגוי גדול כאן אי אתה זוכה לבנים

ה "ז זללה"והעיר מרן דו. ועוד שאודיע טבעך בעולם

 דלכאורה אין זה מעליותא )עמוד רו(בדברי יואל בפרשתן 

 כמה :)שבת נג(ל "דכבר אמרו חז, לאדם כשעושין לו נס

גם מבואר , רוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתג

,  כל העושין לו נס מנכין לו מזכיותיו.)שם לב(בגמרא 

ואם כן , ומשמע מזה דאינו טובה לאדם שיעשה לו נס

והאריך שם . איזה הנאה יהיה לו לאברהם אבינו מזה

ליישב דבנס מפורסם שנתרבה כבוד שמים אינו 

 .מא בה מילתאואף אנן ני. ש לדרכו"עי, גריעותא

' פ( על פי מה שכתב בבית שמואל אחרון ונראה

 מפני מה אמרה תורה :)ערכין טז(ל " על אמרם ז)מצורע

הוא הבדיל בין איש לאשתו לפיכך , מצורע בדד ישב

כי אמרו חכמי הרופאים דצרעת . אמרה תורה בדד ישב

ומרה שחורה בא , בא מתגבורת מרה שחורה

ואם כן היה לו , ן בני אדםורפואתו שילך בי, מהתבודדות

מורה (ם "אלא שכתב הרמב, להמצורע לישב בין בני אדם

 וישב הים )ה"ה ס"ר פ"ב( במאמר המדרש )ט"ב פכ"נבוכים ח

ה עם הים שיקרע לפני "תנאי התנה הקב, לאיתנו

ת לא רצה שיהיה אחר בריאת עולם "כי השי, ישראל

 ולכך התנה עם הים בשעת הבריאה שיקרע, שינוי טבע

 .)פסחים נד(ולזה אמרו בגמרא . ולא יהיה שינוי טבע

כי התורה אמרה דברים שהן , שהתורה קדמה לעולם

, כמו במצורע שאמרה בדד ישב, שלא כדרך הטבע

לכך , ת לא רצה שיהיה שינוי הטבע אחר הבריאה"והשי

, ואם כן הרי כך דרך הטבע בבריאה, קדם התורה לעולם

וזה , הבריאהמאחר שכך מבואר בתורה שקדמה ל

הלא זה , פירוש הגמרא מפני מה אמרה תורה בדד ישב

, ה"לזה השיב לפיכך אמרה תור, שלא כדרך הטבע

הרי דרך , דכיון שנכתב בתורה אשר קדמה לבריאה

ה בישמח "ז זללה"ובזה כתב א. ד"עכ, הטבע היא כך

 התורה קדמה .)פסחים נד( לפרש הגמרא )תזריע' פ(משה 

דהיינו דחוקי הטבע לא , עולםלעולם וישראל קדמו ל

וכל מה שנשתנה לטובת ישראל הושם , שלטה בהם

בטבעם מתחילת הבריאה שישתנו ואין בזה בגדר שינוי 

  .ד"עכ, הטבע

) בראשית' פ(ה בעצי חיים "ז זללה" פירש אובזה

לכל האותות והמופתים , קישור סוף התורה בתחלתו

זה הא ויקשה על , אשר עשה משה לעיני כל ישראל' וגו

. ה אינו רוצה בשינוי טבע"והקב, היא שלא כדרך הטבע

, בשביל התורה שהנקרא ראשית, ועל זה אמר בראשית

היינו שהם ראשית , ובשביל ישראל שנקראו ראשית

ועל כן גם האותות והמופתים , וקדמו לעולם הטבעי

לא היו שום שינוי , אשר עשה משה לעיני כל ישראל

,  ובדרך הטבע הוא כך,טבע לפי שהם קדמו לבריאה

  ).ה בדברי יואל בכמה מקומות"ז זללה"והאריך בזה גם מרן דו (.ד"עכ

ל לך לך להנאתך "רשיז'  יתיישב מה שפיובזה

כי אברהם אבינו הוא היה ראשיתו של כלל , ולטובתך

וממנו נוצר אומה הישראלית אשר קדמו , ישראל

אל ועל כן כמו שבני ישר, וכולה בתר רישא גריר, לעולם

גם אברהם אבינו לא שלטה בו חוקי , הם חוץ לטבע

כאן , ל להנאתך ולטובתך"ולזה שפיר כתב רשיז, הטבע

אבל בארץ ישראל יזכה לבנים , אי אתה זוכה לבנים

ואף דאמרינן כמה גרוע אדם זה , ויהיה להנאתו ולטובתו

  קודש דברות
  א"שליט ק"הגה רבינו מרן ק"מכ

  א"ק בקרית יואל יע"ט לפ" שנת תשסלך לך פרשת סעודת רעוא דרעווין
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ל ועוד "לזה כתב רשיז, שנשתנו לו סדרי בראשית

ו טבעו של אברהם אבינו היינ, ך בעולם"שאודיע טבע

ואדרבה , שהוא שונה מחוקי הטבע של בריאת העולם

אבל אצלו נשתנו חוקי , טבע העולם משועבד אליו

  . הטבע מששת ימי בראשית

 על הא )בחקותי' ן פ"עיין רמב( הקשו המפרשים והנה

, ונתתי גשמיכם בעתם' דכתיב אם בחקותי תלכו וגו

רה ויקיימו האם זהו מחוקי הטבע שאם יעסקו בתו

אמנם לפי . מצות ונתתי גשמיכם בעתם ואם לא לא

כי , האמור הרי כיון שנאמר כן בתורה זהו חוקי הטבע

ואם בחקותי תלכו שתהיו , התורה הוא למעלה מהטבע

ה "ישפיע הקב, ונתתי גשמיכם בעתם, עמלים בתורה

, אלא זהו מחוקי הטבע, ואינו חוץ לדרך הטבע, פרנסה

  .רהכיון שכתוב כן בתו

רמז ,  זה יש לרמז הכתוב ואעשך לגוי גדולובדרך

וכדאיתא במדרש , על שעתידין ישראל לקבל התורה

'  שאמר לו אברהם ומנח לא העמדת ע)א"ט סי"פל(רבה 

כי ) דברים ד ז(אמר לו אותה אומה שכתוב בה , אומות

אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים אני ' מי גוי גדול וגו

כי מה , משועבד לחוקי התורהוהרי הטבע . מעמיד ממך

ד "ואם יבואו בביהמ, שנאמר בתורה זהו מחוקי הטבע

ויעסקו בתורה ויהיו דבוקים בהתורה הקדושה שהוא 

, אז יזכו שיהיה ואברכך בממון, למעלה מן הטבע

  .ה השפעת ממון ונתתי גשמיכם בעתם"שישפיע הקב

  ]ב[

יש לפרש עוד דאיזה הנאה הוא לאברהם  אמנם

אך ביאור הענין דהנה . נה הטבע בשבילואבינו שישת

אלה תולדות השמים ) ט"ב ס"פי(איתא במדרש רבה 

אמר רבי יהושע בן קרחה בהבראם , והארץ בהבראם

ולפי זה דבריאת שמים וארץ היה . בזכותו של אברהם

בזכותו של אברהם לא שייך למימר שאברהם אבינו 

שהרי כל בריאת שמים , יהיה משועבד אל חוקי הטבע

וארץ הרי היה בזכותו של אברהם אבינו ואדרבה הטבע 

  .ואם כן שפיר יהיה להנאתו ולטובתו, משועבד אליו

הריני מוסיף , ל ואגדלה שמך"פ דברי רשיז" ילובזה

מכאן ואילך , שעד עכשיו שמך אברם, אות על שמך

) בראשית טו ה(פ "ל עה"ולהלן כתב רשיז. אברהם

גנינות שלך אמר לו צא מאצט, ויוצא אתו החוצה

אברם אין לו , שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן

אני קורא לכם שם אחר ' בן אבל אברהם יש לו בן וכו

כי , ולפי דרכינו הכוונה אברם אינו מוליד. וישתנה המזל

דכמה גרוע אדם , לא היה אפשר לעשות לו שינוי הטבע

כי , אבל אברהם מוליד, זה שנשתנו לו סדרי בראשית

ם להורות דבזכותו נברא "אותיות בהבראאברהם 

אלא מעת שנשתנה , ואם כן אינו שינוי הטבע, העולם

שמו לאברהם דמורה שבריאת העולם היה בשבילו 

, והטבע משועבד אליו שפיר משתנה הטבע בשבילו

ה ועוד שאודיע "ולזה אמר לו הקב. דזהו טבע הבריאה

ע שיודיע בעולם שאברהם אבינו הוא טב, ך בעולם"טבע

  .הבריאה דבשבילו נברא העולם

יעזור שיהיה לנו הזכיה להיות אותו אומה ת "השי

, כולנו זרע אברהם אבינו', שכתוב בה ומי גוי גדול וגו

ה לאברהם אבינו ברוחניות "והברכה שהבטיח הקב

ודיבורו של , ובגשמיות נאמר לשעתו ולכל הדורות

ה הוא נצחי לזרעו של אברהם אבינו עד סוף כל "הקב

וכל מי אשר בשם ישראל יכונה והוא מצאצאיו , הדורות

ת "השי. של אברהם אבינו זוכה להנות מברכות הללו

יהא בעזרינו שיהיה לנו חלק בברכות הללו הן בגשמיות 

ובני ישראל יזכו לבני חיי , הן ברוחניות ובכל הענינים

עדי נזכה לביאת הגואל , ומזוני רוויחי וכל טוב

 וישראל בהתגלות כבוד שמים בהתרוממות קרן התורה

  .עלינו במהרה בימינו אמן

  להם ח"ותשוח א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ ספרי להוצאת הוועד י"ע נערך


