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 ³ê îñëš− ö¼ôñ íþî³ ö³ô ³¼ë

 óíñ ³îþîíñ ¾õò ³îþ−½ôë íþî³í

 ê®îô ñ× ñ¼ ¾õòí þî½ôñ ó−×−þ®¾

í −õ ,’ í¼¾ë ¾þðôí þîê−ë îíïî

òë îñëš¾" îï íñ¼ò μþðë íþî³í −

¾ ñ¼ ó¾õò þî½ôñ ó−ò×îô î−í−

îô¾ ³¾îðš , îêþ íô îþôê

ïìêð ëþš³íñ" ñ¼ ö−èþíòíð ñ

í ¾îð−š ’ ðîô¼ñ íñî×− í−þë ñ× ö−ê

ö³®−ìôë ,¼î" óí −þíð îêòš³ò ï

í ³¾îðš ñ¼ ö−î®ô óò−ê ’) ö−þðíò½

ð¼(: ,ëší ó³½" îê−ëí óí−õ ³ê í

 ö−ê−ëô¾ ó¾× ó×ñ¾ ö−½ìî− þõ½ −ñ

−òë ,òë −×"ì®− óíþëê ¼þï − š

 ³îþ−½ô ì× î¾−þ¾í þ¾ê ëš¼−î

òëë ¾õò" ì×î ³îþîðí ñ× ¹î½ ð¼ −

òëë þê¾ò íï" öôîïôî ö×îô ³î−íñ −

 ³¾îðš ö¼ôñ ó¾õò þî½ôñ ð−ô³

μþë³− îô¾ .  

)×"š íèí îò−ëþ öþô"¬−ñ¾ š"ê(  



  

ã  
  

  

  במדבר

  
  
  

  

ééç"åìùå í"åì åôéñåé í  
àáéìã à÷îåòî ,àáè àìæî úëøá äæá øâùð ,øãä íã÷"àáø àøáâ éàä â ,ééç"äøåú úöáøä åá ùéù í , äô

äøåáâáå æåòá úåéìâøî ÷éôî ,âîåðéúìéä÷á ïéøåòéù ãé ,åðéúåìåòô ïéîéì ãéîú ãîåò , úîøä ïòîì âàåãå
åðéðø÷ ,íéøä ø÷åòå éðéñ ,íéøéãà íéîá ììåö ,íéø÷éä åéúåùøãå åéøåòéùá àúéðâøî äìòîå , åúåôéøçá òãåð 

          åúåàé÷ááå ,åúìéôú åæ åúãåáòáå ,åúìéäúë íéììäîå íéöéøòî åîù,  

÷ íåìù íééç éáø ïåàâä áøä÷ íåìù íééç éáø ïåàâä áøäèéìù ïééìèéìù ïééì""àà  
  

  'לרגל השמחה שבמעונו באירוסי נכדתו שתחי
  'מ בישיבתינו הק"ר א"הרב ישראל יודא בערגער שליט ,נודע לש� ולתפארה, בת חתנו כבנו ידידינו החשוב מרבי� תורה

  

åðéúëøá äæá äôåøöå ,åðéúìéä÷ úãò ìä÷ ìë íùá ,àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá åì òôùåé åæ äçîùîù , äëæéå
ùîäìàéîìò éîìòìå íìòì äøåúä úöáøäá êé ,åðéúåìåòô ïéîéì ãåîòì êéùîéå , äøåúä ïø÷ íîåøìå øàôì 

                                                åðéëåúá úåãéñçäå ,åìù úëøáá êøáúéå"í ,íìåò ãòå äúòî.  
  

äöøòäáå äáäàá åîù ïòîì íéîúåçä  
íéàáâä

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  שיר וקול תודה
  

ê³−−þîêð êþš−ë ,ê³îîðìð êòð−¼ −êíë þè¾ò ,ê³×þëð ê½× ,ê³îë−¬ êñïôî , îò−ð−ð− ðîë×ñ
êëíðð êþ³ò® −êí ëî¾ìí ,î −−ëêð ³î−îíë ö−þî¼−¾ ð−èôêëþ ,íñ¼ôñ ëîíêî í¬ôñ ðôìò , 

íñ−í³ë îô¾ñ ó−ðîô î−þî¼−¾ −ë−¾šô                  ,íþîê í¬î¼ íôñ¾×,  
   

  

  א"הרב ישראל יודא בערגער שליט
î³ìô¾ ñèþñìí î³ë −½îþ−êë ’−ì³ ’ïôñ"î¬¼¾ëî ¬"ô  

  

³þ¬¼ μ¾êþñ îò−³î×þë êò −í³î ,³þêõ³ñî ó¾ñ ³ìòî èîò¼³ñ í×ï−¾ ,³®ëþíë μ−¾ôíñ ñ×î−î  
íþî³í             ,íþ−¬¼ôí îò−³ñ−íš ³þêõ³ñ ,íþîêî íìô¾ μî³ô ,¬×î"½.  

  

     íþî³í ³×þëë  
íþî³í −ðî½− ³þîëì  



  

ä  
  

  

  במדבר

 
  

  כי לך טוב להודות
³îþî¾ëïìôí ¬¼îô ³îðìê íëîþôí ³ê š− ,ò μþë íïë

êë¬ êñïô ³×þë , ñ¾ öî¾ñ ñ×ëî íëíêíë−ì , óðš
−þëìîòî −ð−ð−îò  −êíþ³ò® êëíðð , öô¾× ëî¬í šþî³ 

             îô¾,î¾êþ ñ¼ þïòñ  ,  
  
  

  ו"הישמואל יודא מאשקאוויטש  כמר

 ìâøìáò åéñåøéàá åúçîù"æîì â"åèòùáå è"î  
  

ê−ñ−ô ö−ñ−êî , öîí−ê¼−šþñ , íõ− íñ¼− èîî−ïí¾

ê−ô¾ð ê³¼−−½ë ,ê−ôñ¼ −ôñ¼ñ þ−¬š êí−î , ëî¬ μêî

μîõðþ− ð½ìî         ,μ−−ì −ô− ñ× ,−×ê"þ.  
  

  
  כעתירת וברכת ידידי� השמחי� בשמחת�

  דוד דוב בער דאווידאוויטש, מאיר צבי ווייס
  שלמה אהר� וויינבערגער

  שאו את ראש

ע בעת "ק בעל מאור ושמש זי"הרהידוע העובדא ש
ע ביקש פע� מרבו "ק זיק מליזענס"שהיה מסתופ� בצל הרה

שהוא רוצה לשמש אותו לילה אחת כדי לראות את סדר 
ויהי בחצי הלילה ביקש , ורבו נת� לו רשות על זה' דתו הקועב

וכשנכנס הבעל מאור , ק מליזענסק ממנו להביא לו טיי"הרה
נבהל ונשתומ� בראותו שאיזה איש , ושמש ע� הכוס טיי לרבו

ומרוב פחד נפל הכוס מידו , זק� ע� הדרת פני� יושב אצלו
כשנתעורר מעלפונו התחבא עצמו מפני הפחד , ונשפ� ארצה

ר אלימל� ושאלו למה לא הביא "אחר כ� קראו הר, שגבר עליו
והבי� שהוא בא , השיב שראה איש אחד היושב בהחדר, לשתות

ק "שאל לו הרה, ומרוב פחד נפל הכוס מידו, מגבהי מרומי�
ענה לו , בפני הזק� שהיה כא�הא� התבוננת : ר אלימל�"הר

, שמפני פחד ואימה לא היה יכול להביט בו כלל: המאור ושמש
וויי דאס קינד וואס : "ל"ר אלימל� ואמר בזה"ק הר"נענה הרה

אברה� ' הלא זה הי" קע� נישט קוק� דע� טאט� אי� פני� אריי�
" לבית אבות�.. שאו את ראש"פ כונת הפסוק "ובזה יל, אבינו

שא והר� את נפשות בני ישראל שיוכלו : ה למשה"אמר לו הקב
   ]חקל יצחק[.להרי� ראש ולהסתכל בפני אבת� שלא יתביישו

  איש על מחנהו ואיש על דגלו

כפרי אחד מסביבות פרעמישלא� היה חוכר הבית מזיגה 
צרי� ' ובכל שנה ושנה הי, מאדו� הכפר ומזה התפרנס בכבוד

 האדו� שלא פע� אחת החליט, לחדש את השכירות מחדש
בצר לו נסע הכפרי לפרעמישלא� וסח , להשכירו יותר להיהודי

מאיר מפרעמישלא� את דאגתו ובכה והתחנ� לפניו ' ק ר"להרה
ונשאר , ת שישאר הבית מזיגה אצלו"שיתפלל בעדו להשי

ק כאשר ער� "ובליל שב, לשבות את השבת בעיר פרעמישלא�
כל "מר ק את שולחנו הטהור והתחיל לזמר את להז"הרה

, שכרו הרבה מאוד על פי פעלו"כאשר הגיע להתיבות " מקדש
של השומר " שכרו: "אמר כ�, "איש על מחנהו ואיש על דגלו

שכמו שהוא " על פי פעלו", ומהו שכרו, "הרבה מאוד"שבת 
, ה מקיי�"שהצדיק גוזר והקב, � בשמי�"ו כ� פועלי"גוזר בפי

מה : ואמר, בווהפסיק באמצע ופנה אל האנשי� העומדי� סבי
, ל משמר שבת קודש כהלכתו'הא� מאיר, את� אומרי�
ל ' מכיו� שמאיר- אמר שוב הצדיק -כ "א, ה�: והשיבו כול�

איש על מחנהו : "הרי הוא גוזר ואומר, משמר שבת כהלכתו
הצדיק , שכל אחד ישאר על מקומו בשלו�" ואיש על דגלו

איש מ� א� שו� , נתכוי� בזה על אותו הכפרי חוכר המזיגה
, ולא ידעו על מי סובבי� הדברי�, המסובי� לא הבי� את כוונתו

איש פשוט לא הבי� שעליו רומזי� דברי ' וג� החוכר בעצמו שהי
יכול ללכת ' ואותו אדו� נפל פתאו� ברחוב העיר ולא הי, הצדיק
, ובאו ואמרו שאי� תרופה למכתו, ושלחו אחרי רופאי�, לביתו

 של האדו� שאולי באה עליו צרה זו בתו� כ� נצנ� רעיו� במוחו

מיד שלח , כעונש על אשר שלח ידו ביהודי לגרשו מפרנסתו
אז ' ולא מצאו אותו בביתו מפני שהי, לקרוא אליו את היהודי

המתי� האדו� עד בואו ושלח אחריו , אצל הצדיק בפרעמישלא�
ואמר לו שיכול לשכור את המזיגה מחדש ומוחל לו ג� את דמי 

כ נתרפא האדו� "ותיכ� אח, ת� לו את העסק בחינ�השכירות ונו
  .ממחלתו

  אל תכריתו את שבט הקהתי 

פע� באו פרנסי העיר לאניק להתדיי� ע� רב העיר בפני 
ע הרב טע� כי אי� הוא יכול "ק השר שלו� מבעלזא זי"הרה

כי והפרנסי� טענו , הקהלמ מהשכירות שמקבללהתקיי� 
השיב לה� , קוק לכס� זהיודעי� המה שהוא עושר אדיר ואינו ז

עכשיו התיישב לי מאמר תמוה במדרש על : ק מבעלזא"הרה
ה אל תגזול דל כי דל "זש" אל תכריתו שבט הקהתי"הפסוק 

ולכאורה מה הקשר בי� שני , הוא ואל תדכא עני בשער
אלא בדר� כלל צרה עינ� של הבריות בלויי� , הפסוקי�

" דלות�"ול מה� ורוצי� תמיד לגז, המתפרנסי� מכספי הציבור
לפיכ� , ואי� צריכי� להחזיק בה�, ולהוכיח שיש לה� כס� סמוי

ואל , " שבט הקהתי- אוכל מפי -אל תכריתו "הזהירה תורה 
  .בכל מיני השערות שיש לו ממו� בסתר" בשער"תדכאו עני 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

å  
  

  

  במדבר
 

  
        
 
 
 
 

  

  אל כבוד ציבור אנשי שלומינו שיחיואל כבוד ציבור אנשי שלומינו שיחיו

, פוני� אנו בזה בבקשה רבה היות כי לאחרונה נתרבו המבקשי� ומחפשי� אחרי מקורות פרנסה

ש שיש לה� קשרי� ע� אנשי עסק שיואילו "לכ� אנו חוזרי� בזה לבקש לכל בעלי עסקי� מאנ

  ז להשיג פרנסה לאחרי�"ואולי יצליחו עי, נא לדרוש ולברר אצל� א� ה� מעונייני� בעובדי�

וכמו כ� כל מי שיש לו איזה הצעות או רעיונות לעזור לאחרי� בפרנסה יפנה אלינו וכמו כ� כל מי שיש לו איזה הצעות או רעיונות לעזור לאחרי� בפרנסה יפנה אלינו וכמו כ� כל מי שיש לו איזה הצעות או רעיונות לעזור לאחרי� בפרנסה יפנה אלינו וכמו כ� כל מי שיש לו איזה הצעות או רעיונות לעזור לאחרי� בפרנסה יפנה אלינו 

        ....בהקד� בכדי שנוכל לבוא בעזרת המבקשי�בהקד� בכדי שנוכל לבוא בעזרת המבקשי�בהקד� בכדי שנוכל לבוא בעזרת המבקשי�בהקד� בכדי שנוכל לבוא בעזרת המבקשי�

  עלינו וישרה שכינה במעשה' ויהי נוע� ה, בידינו יצליח ונוכל להמשי� ולהרבות בפעולותינו' ר שחפ� ה"ויה

  
ëþ ðîë×ë  

  

 ³ñíòí"−¼þî −ìê ö¼ôñ"  

øàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéáøàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéá  

× ³îê−¾òë" öþô šîôðê"íèí þ"¬−ñ¾ š"ê  
  

 øéàî ïåøëæ øéàî ïåøëæ--÷øá éðá ÷øá éðá   
  
  

àúééøåàì àáø äòãåî  
îòòí  íïë ó−¼−ðîô¼í îò−ôîñ¾ −¾òê ñ×ñ"−  
 −×−ê" ííìê ¾ðîš ³ë¾ óî−ë"ðôñ− ®  

  

øä"ìá áåã íééç øà ïééèùèéìù"à  
  

  

íðèêî þ½îô ¾îþðë ñëî³ô ³îëê −šþõë þî¼−¾  
  

  

 í¼¾ë6.40îò−¾þðô ³−ëë šî−ðë   
  

êë¬ ê³ë¾ ³×þëë  

íó−êëè  



  

æ  
  

  

  במדבר

 

  כי תקדמנו ברכות טוב
ëñí šôî¼ô ,ëî¬ ñïô ³×þë μþëò ,ëîþñ ³î×þëî , óðš

ññîíôíî ëî¾ìí ö³ìí îò−þëìî îò−ð−ð− , ë−ëìî ëîíê

ñ× −õë ,ë−ëìî ëîíê î−þ−×ô ñ× ñ¼ ,ë−ë½ îñ ëíï þï ,

þ− íþî³         "ëîñ¾ îñ®ê ³îð−½ìî ¾ ,  
  

  ו"הי חיים מאיר גאלדבערגער כמר
 ìâøìáò åéñåøéàá åúçîù"æîì â"åèòùáå è"î  

  

ê−ñ−ô ö−ñ−êî ,ê¼−šþñ öîí− , íõ− íñ¼− èîî−ïí¾

ê−ô¾ð ê³¼−−½ë ,ê−ôñ¼ −ôñ¼ñ þ−¬š êí−î , ëî¬ μêî

μîõðþ− ð½ìî         ,μ−−ì −ô− ñ× ,−×ê"þ.  
  

  
  כעתירת וברכת ידידי� השמחי� בשמחת�

   יואל שפילמא�–יואל יצחק יאקאב 

  א"א� יעב לאנד"פה עיה

ä øáãéå 'åâå ãòåî ìäàá éðéñ øáãîá äùî ìà'. éå" ì äðäã
ààúéùøãîá åâå ã÷ôú àì éåì äèî úà êà  ' ùàøá áéúë äî

 úà ìãâ ùàø úà íîåø ìàøùé éðá úãò ìë ùàø úà åàù øôñä
 áñ øðéèñå÷ì øîåàä íãàë ùàø úà åàù àìà øîàð àì ùàø

 ïìôã äéùéøì àáå äîë äìåãâì åìòé åëæé íàù ùàø úà åàù æîø
êðë ìò êáéùäå êùàø úà äòøô àùé àîéúã, åà åúåîé åëæé àì í

ëå ìò êúåà äìúå êéìòî êùàø úà äòøô àùé àîéúã äîë íì
õòä,ïäéùàø åìèðéå øáãîá íìåë åúåîéù íå÷îä éðôì éåìâ äéäå  ,

 äøåàëìåá÷ä íäì æîø òåãî äù÷" àìå åúåîéù ïàë à÷ååã ä
øçà íå÷îá ,é ïëà"ì ã àúéà ùøãîá)äù"á ø 'é"â (ø øîà '
òà øæòìà"øäá äðúð äøåúäù ô ãò äéìò åùðòð àì éðéñ 

ää ãòåî ìäàá íäì ùøôúðù" äæ éîà úéá ìà åéúàáäù ãò ã
éðéñ øä,ãòåî ìäà äæ éúøåä øãç ìàå , ìàøùé åáééçúð íùîù 

äàøåää ìò ,ïåëð ìò áåúëä øàáúé àúùäå" ä øáãéå ' äùî ìà
éðéñ øáãîá "ä øáãù úååöîäå äøåúä åðééä íéøáãä ìë ' øäá

 éðéñ"ãòåî ìäàá "îà ãòåî ìäåàá úååöîäå äøåúä íäì ø
"øîàì "úéðù íòô,úéðù íòô úéðùð äîìå ,ò ïë ì øîà " åàù

ìàøùé éðá ùàø úà " íàå äìåãâì åìòé úååöîä åøîùéå åëæé íà
ïäéùàø åìèðé åëæé àì, ã ìäàá íäì ùøôúðù ãò äéä àì äæ

äàøåää ìò ìàøùé åáééçúð íùîù ãòåî .                 )ëøçáð óñ(  
�  

åëå ìàøùé éðá úãò ìë ùàø úà åàù ' øëæ ìë úåîù øôñîá
íúìâìâì.öå " áðá ïéðîá øîàð äî éðôîìàøùé é" íúåìâìåâì "

 øîàð éåì èáù ïéðîá åìéàå" íúåáà úéáì éåì éðá úà ãå÷ô
íã÷ôú äìòîå ùãåç ïáî øëæ ìë íúåçôùîì " øîàð àìå

íúåìâìåâì, åé"ò ì" åøîàù äî ôæç" ì)ì úåçðî"æ (.ãàù íã ãìåð
ù íò åðéà íéùàø éðçäáøä é, øéôù ïáåé àúùäå ã åðîðù éåì èáù
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  "דער רבי פו� חדר דערציילט"
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   רעדע-  אזייגער 9.30
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  'דור� מרת אויסטרלי� תחי
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 îò−ôê μþîë³ ñíêë ó−¾òôî-−ì³¾ íëî¾ìí −³îôì ’  

  

óòî¼ôë¾ íñîõ×í íìô¾í ñèþñ ,óòîþèë ñš ³îôôîþ ,î−ì−¾ ó−ôîê³í ³ðñîíë  
 óòë× óò³ì ñ®ê îò−½−èíñ¼òíî ëî¾ìí ,îô"íñ¼ôî íð−ô ñ×ë ô ,þ− íþî³"íñîñ× îñ®ê ³îð−½ìî ¾,  

þí"−ò ½−−îî ö−ô−òë þ"î  
  

îò−ò−šï ðîë×ñ ê−í ³ìê í×þëíî ,îò−³ìõ¾ô ³þêõ³ ³þ¬¼  

íþí"þ ì ’ ¾þ−í ¼¾î− ¹½î−¬−ñ¾"íþí           ê"þ ì ’ ¾¬−îîêš¾þ¼í š−ñêõ ¼¾îí−¬−ñ¾"ê  
   îîòî"−ì³¾ íëî¾ìí îò−³ò−šï ë ’¬−îêñ"îîòî              ê"−ì³¾ íëî¾ìí îò−³ò−šï ë ’¬−îêñ"ê  

  

äëåøòå äôåøö äæáå ,äëøáä úàæ ,ìàîäëøòîä é÷å ,éùäù" úòéôùéäçîùä úàæî  ,äëë íéîòô óìà ,äëùîäå éåáøá ,
äçååøäå úçð êåúî ,äçôùîä ìëîå íäî úçð áø úååøìå úåàøì åëæúå ,èëå"ñ.  

  
  

íëéðá úëøáå úøéúòë ,íëðúç ,íëéãëð   
éøà äãåäé'ñééåå .éððç'åé"àôéì è,ïåùîù éáö,äùî ìàøùé,ùøéä  



  

àé  
  

  

  במדבר

 

 ìëàú éë êéôë òéâé- à òâééîä"äøåúá ò  
äæä íìåòá êéøùà àøéúéäã çë åì ùéù  àáä íìåòá êì áåèå åðéãá ì÷äì ìëåéù  

 êþôèë)¼ ¹ð"ð(: "כח דהיתירא עדי� ליה ."
 ³¼ðô þ−³íñ í¬îòí ³¼ð ³ê þêëñ ¹−ð¼ þôîñ×

þ−ôìíñ í¬îòí ,þ ¾þõôî¾"ïî ó¼¬í −" ñ)ë í®−ë(: 
טוב לו להשמיענו כח דברי המתיר שהוא סומ� על "

אבל כח האוסרי� אינה , שמועתו ואינו ירא להתיר
" ראיה שהכל יכולי� להחמיר ואפילו בדבר המותר

×¼"ñ.  
*  

íþî³ë ¼è−−³ôí óðê ³ñ¼ôëî , −šî½êñ í×îïî
ê³×ñíð êë−ñê ê³³¼ô¾ ,õ¼ ó−þ³−í ê−®ôôî" −

þòí þëðë íþî³íþî½−ê× íê ,êþ−³−íð ì× ñðîèë ,
¾ô ö−−¼"¾þíôí ×"êþôèí −þëð þêëñ ê )ðô ö−ñîìë:(.  

 זה הרואה ,אמר רב חסדא איזהו תלמיד חכ�"
 ונראה בו טע� לאיסור ,כשנולד ספק טרפות בבהמתו ,טרפה לעצמו

דרש מר זוטרא  .י" רש.וטע� להיתר ואינו חס עליה ואוסרה
 ורואה טרפה ,המשמיה דרב חסדא כל מי שקורא ושונ

 עליו הכתוב אומר יגיע ,חכמי�  ושימש תלמידי,לעצמו
�ביד אמר זוכה ז רב .כפי� כי תאכל אשרי� וטוב ל

 אשרי� , העול� הזה והעול� הבא,ונוחל שני עולמות
   ."בעול� הזה וטוב ל� לעול� הבא

¾þ ¾þõôî"îô®¼ñ íõþ¬ íêîþ êîí¾ öî−×ôð −, 
ó−þìê ³îò³ô êòî¾ −êðî,ôîì îò−êî  ñ¾ öîôô ð

ñîïèñî ëîòèñ ó−þìê, ¼−è−ð êþš −êí î−ñ¼ þôêò ö×ñî 
ñ×ê³ −× μ−õ×, íô î−õ× ¼−è−ô šþ íòíò êîí¾ 
þ¾î−ë ì−îþí¾,ì êñî "ó−þìê ñ¾ô î.  

 ¾þíôí óòôê" ñ¾ô −þôèñ þìê ¾îþ−õ ë³× ê
¾þ"− , êþší¾ þëî½î"îèî ñ×ê³ −× μ−õ× ¼−è−’ " −êš

íþî³ë ¼è−−ôí óðê ñ¼ , ì× îñ ¾−î
þ−³−íðê ,íî¼ë μ−þ¾ê þôêò î−ñ¼ð" ï

íî¼ë μñ ëî¬î"ë.  
ïî" ñ" ושמעתי פירוש הפסוק בזה

ל " ר,'ההול� וגו' שאומר אשרי כל ירא ה
 והוא ירא את ,מי שבא לידו ספק טרפות

 הנה , ומחמיר על עצמו מספק לאוכלה,'ה
 שמנע עצמו מספק ,אשריו בעול� הבא

  .טרפה
 יש לו ,'אבל יגיע כפי� כי תאכל וגו

יגע עצמו וכפיו י יתירה דהיינו שממעלה
 הנה זה ,למצוא היתר לספקו עד שאוכלה

 , אשרי� בעול� הזה,זוכה בשני עולמות דכתיב ביה
 שהתיגע נפשו , וטוב לעול� הבא,שהרי אוכלה

 ¾þë ö−−¼î" ö)¬ ó¾ :−þí −õðô"¹( ¾þõô[ .ל"עכ" בתורה
è"íþî³ë ¼è−−ôí ñ¼ −êš¾ êþôèí −þëð ×.[  

ñ¾ë ö×î"ší í ’)ë³×½ô ³î¼îë¾ þò íî®ô ð"í ³−ñ×³ 

ðîô−ñí(öð−ð êþô−ô ö× ¾þõñ ê−ëí  , ë³î× êîí ¹êî
íï þîê−ë ¼ô¾ð,  

íñ¾í −þëðî" íêþîí íþîôð þêëñ ó−ë½îô š
þëð ñ× ñ¼ þ−ôìíñ í¬îò¾ −ô êþšò îò−ê , ë³×î
³îð−½ì ³ðô −îíð îô®¼ñ þ−ôìíñ îñ−õêð ,í" ô

þ−ôìíñ óîšô ¾−¾× , šõ½ ³ôìô šþ þ−ôìíñ ñëê
îþ½ìí¼−ð− ö , óîšô ö−ê¾ íêîþ í−í ðôîñ í−í îñ−êî

þ−ôìíñ ,í¬î¾ ð−½ì êîí −þí.  
íñ¾í ë³× íï ñ¼î"šïî êþôèí ¾þõñ"ñ :" ירא

אבל גדול , שמי� קורא בכא� מי שהוא מחמיר ומטרי�
ממנו מי שמייגע בתורה ולומד עד שנתברר לו שמותר 

אז . כי ידיו רב לו בתורה, וזהו הנהנה מגיע כפו, באכיה
וטוב לו , ריו בעול� הזה שהוא נהנה מאכילהאש

  . ñ"¼×" ל"וק. לעול� הבא שעסק בתורה
þê−ëî −òëí þ×¾¾− )þôêôë ñîñê þôêô ë’(¾ô " ×

î¼ë îñ ëî¬îêëí óñ, íòíð ëî¼êëí óñ ö−ñêî¾ 
óðêñ îô®¼ ö−ðí í×ñííî, −ô î×þð¾ í−í î¼ëíïí óñ 
¼è−−ñ ³ê îô®¼ íþî³ë ê−®ôíñ ³îñîš ñ¼ −õ íþî³í, 

ïê î¬ë îñ óè óñî¼ñ êëí, šî½õ−¾ ö−ðí êñîšñ ñ¼ 
−õ íþî³í, íô ö−ê¾ ö× êþ−í ó−ô¾ −ñë í¼−è− 

íþî³ë íñ ñ−èþ¾þ−ôì î³ê îþ−ôì− þëð ñ× ñ¼ ö× óè 
−ëë ³ðö−íñ¼ô ñ¾ .  

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו

áúëùäìàúåäáåùáò äðéàù äøéáò ìò éäø  
 àøîâá)é úåëøá"è (." ãéîìú úéàø íà ìàòîùé éáø éáã àðú

äìéìá äøéáò øáòù íëç,ìà  íåéá åéøçà øäøäú, äùò àîù 
äáåùú, àîù ñêúòã à÷ì,äáåùú äùò éàãåå àìà ."  

 øáåò íëç ãéîìúùë äöìä êøãá óéøç ìéæééà éáø êë ìò øîà
äøéáò,íéøîåà åðà " äáåùú äùò éàãååù", éàãååáù ïååéë 

 áúëå áùééúä àåä"äáåùúå äìàù "å àøéúéäã çëî çéëåî
ììë äøéáò äðéà äùòù äøéáòä ïéãä éô ìòù.    

øô äîëç úåøîà'íéùåã÷ 



  

áé  
  

  

  במדבר

  לל""יבר� את בית ישראיבר� את בית ישרא
åðé÷åìà êåøá ,åðéðåòîá äçîùäù ,äçîùå ïåùù ìå÷áå ,äëøá áø äæá øâùð ,òî íã÷" åðéáà ë-úåç  åðéð

åðéøé÷é ,åðéáìá äáäàáå ãåáëá ãåîöä ,àøé÷é àøáâ éàä ,àøéãú àúééøåàá ñéøâ ,ä úà ãáåò ' äàøéá

äøåäè ,íéùðàì çðå íéîùì çð ,åù"íéùã÷á ÷ñòúîå á ,åéùòîá ãéñçå åéëøãá íéîú ,åéøéëî ìò õøòð,  
  

äøä"ø ç ' ÷àáàè øæòìà ìàøùéèéìù"à  
 îò−ôê μþîë³ ñíêë ó−¾òôî -ìí îò−³îôì −ì³¾ íëî¾ ’¬−îêñ"ê  

  
íðåòîáù äçîùä ìâøì ,íðå÷å íøåö øæòá ,íðåøâá ì÷ úåîîåø,  

äìòðäå ø÷éä øåçáä íðá éàåùéðá ,äìòîì áåäàå äèîì ãîçð ,åúìåæì áéèéäì äáøî ,  
åúîâî ìë ãñçå áåè úåùòå  

éð ÷àáàè ìàåé ïúçä"å  
åíééìôëá úåëøá äæá äôåøö ,äçîùîù  åæ àåìîá úåçîù áø íëì êùîúéíééðôç , úååøìå úåàøì åëæúå

öåé ìëîå åðîî"úçðå âåðòú áø ç ,úçà úáá øùåòå øùåà êåúî.  
  

 íëéðá úëøáå úøéúòë-íëéðúç   
  

öôñï þîê−ò¾ ,þ−êô ,ðîð ,šêëê¬  .ðñ−¾¬êþ −ë® −ñ³õò ,š¼¾¬êñêõ ëš¼− −ñ³õò ,× μîþë í¾ô"± ,¾¬−îîêšñêõ ñêî−.

דד""שיר המעלות לדושיר המעלות לדו
äçîùå ïåùù ìå÷á ,ùðäëøá áø äæá øâ ,òî íã÷" åðéáà ë-åðéøé÷é åðéðúåç  , ãåáëá ãåîöä

åðéáéìá äáäàáå ,àøé÷é àøáâ éàä ,àøéãú àúééøåàá ñéøâ ,åã éäéå"äå ìéëùî åéëøã ìëá ã '

åîò ,åîù ÷øåú áåèä ïîùë ,åéùòîá ãéñçå åéëøãá íéîú ,åéøéëî ìë ìò áåäàå õøòð, 
  

íîôíîô""¬−ñ¾ ö−þè ðîð þ¬−ñ¾ ö−þè ðîð þ""êê  
 ñíêë ó−¾òôî îò−ôê μþîë³-−ì³¾ íëî¾ìí îò−³îôì  ’¬−îêñ"ê  

  

çä íúá éñåøéàá íðåòîá äéåøùä äçîùä ìâøì 'éçúù äììåäîäå 'åèòùá"î  
áò"äìòðäå âìôåîä ø÷éä øåçáä â ,äìéäúìå íùì òãåð ,äìåìá åìöà äàøéå äøåú ,ééç"äìòî ìë åá ùéù í,  

éä øòâøòáãìàâ øéàî íééç øîë"å  
åçî ïá 'ú áåùçä"õéáøîå çäøä äøåú "ø â 'åìù ìàøùé 'éä øòâøòáãìàâ"å  

 

äááø àðèä àåìîá úåëøá äæá äôåøöå ,äáåøî äãéîá ãòì úåçîù íëì òôùåé åæ äçîùîù ,

öåé ìëîå íäî úååøìå úåàøì åëæúå"úçðå âåðòú áø ç ,úçà úáá øùåòå øùåà êåúî ,èëå"ñ. 
 

   חתניכ�-כעתירת וברכת בניכ� 
  

  

  ישראל טויסיג, שלו� בלוי, אל גרי�דוד יו, שמואל שלמה גרי�



  

âé  
  

  

  במדבר

 אנעים זמירות ושירים אערוג
ëñí šôî¼ô ,ëî¬ ñïô ³×þë ê¾ê , ¼ðîòí −ð−ð−î −þëì óðš

ó−þ¼¾ë ,ó−þš−íî ³îëî¬í î−¾¼ôëî î−³îð−ôë ,êþ öî¾êþî ¾ 
           ó−¾ðš ñ×ñ ,ó−¾òêñ ë−¬íñ íëþô,  

  

øîë  ÷àáàè ìàåééä"å  
 ìâøì åúçîù åéàåùéðááò"æîì â"åèòùáå è"î  

  

í−" èîî−ïí¾ þ íõ−íñ¼− , íëî¬ñ μëñ ³îñê¾ô ñ×îí ’êñô−.  
  

  

  ח ידיד�"המבר� בלונ

 ישראל טויסיג

 úåëøáá ÷ñôä éðéã )â(  

 

  הפסק בברכת הפת
טוב לכתחילה , כשמבר על הפת בימות החול) א

ת פרוסת הבציעה קוד� שיתחיל לחתו מעט בסכי� א
כדי שלא יפסיק בשהיית החיתו בי� הברכה , לבר

  .לאכילה
ויחתו רק מעט בעני� שא� יאחז בפרוסה יעלה שאר 

וא� , "של�"ולא יחתו הרבה בכדי שיוכל לבר על פת (, הככר עמה

א� הככר אינה שלימה לא יחתו לגמרי קוד� הברכה בכדי שיבר הפת 

  ").גדול"
] 'פיתה וכדו, ה'לחמני, כחלה קטנה[ר קט� ודק ובככ

אי� צרי , שאי� החיתו נחשב להפסק בי� הברכה לאכילה
ככר "ל כתבו די� זה ב"ר וביאוה"שועה(, לחתו כלל לפני הברכה

דווקא בפת עבה וקשה שיש : ל"ז כתב בכ� החיי� וז"וכעי ".קט� ודק

צ שיעור " דקה שאאבל פת רכה או, י סכי�"שיהוי בחתיכתו וג� נחת ע

בחתיכתו ונחת בידיי� אי� לחתו כי א� אחר הברכה כדי שיהא של� 

  ).ממש בעת הברכה

דצרי (ט לא יחתו בחלות כלל לפני הברכה "בשבת ויו

, לכ� טוב שלא יחתו, שמא יחתו הרבה' וחיישי, לבר על לח� משנה

וא צור ז יצטר לשהות בי� הברכה לאכילה אי� לחוש כיו� דה"וא� דעי

ונוהגי� רק לעשות  .אלא דבחול מחמירינ� על צד היותר טוב, אכילה

  ).ד"רע' סי, רוש� חיתו בחלות לפני הברכה

  הפסק בפירות בלא קליפה
לא , המבר על פרי וברצונו לאכלו כשהוא חתו) ב

, ו"ר' ר סי"שועה(יחתו עד אחר הברכה כדי שיבר על השל� 

שיב החיתו להפסק ולכ� צרי לחתכו ויש לחלק בי� פת לפרי דבפת ח

וכעי� מה שכתבנו , אבל בפרי שנחת בקל אינו נחשב להפסק, לפני הברכה

ר כתב הטע� בפרי דהחיתו אינו חשיב הפסק "אול� בשועה, בככר קט�

  ).משו� שהוא חיתו לצור האכילה

כאבטיח שקשה לחתכו והוי הפסק [ז בפרי גדול "ולפי
  )וזאת הברכה כתב כ�' בס(, לפני הברכהמסתבר דיש לחתכו , גדול

   קליפהע�הפסק בפירות 
צרי ' בוטני� וכדו, שקדי�, הרוצה לאכול אגוזי�) ג

בכדי , כ יבר"שישבור קוד� את קליפת אחד מה� ואח
' בפוסקי� כתבו ב(. שלא להפסיק הרבה בי� הברכה להאכילה

עי� או דשמא התליע הגר) ב). ר"א(, משו� חשש הפסק) א, טעמי� בזה

ו הובא "ר' ב סי"ובמשנ). ר"ח שועה"ה ב"של(, נרקב ונמצא שביר לבטלה

ה דא� יש לפניו "ש בש� השל"כתב במחצה' והנה לטע� ב. הטעמי�' ב

הרבה אגוזי� שאי� לחוש שהתליעו כול� אי� צרי לשבור קוד� דוודאי 

ומשמע דעדי� שיבר קוד� בכדי , שיהא מה� אגוזי� הראוי� לאכילה

 ' ב כתב דבאגוז וכדו"ר' אול� בשערי תשובה ריש סי ".של�"על לבר

כ נחשב שביר על של� כיו� "א� יבר על הפרי בלא הקליפה ג' אפי

והברכה היא על הגרעי� שראוי לאכילה , דקליפה אינה ראויה לאכילה

  ).ולכ� עדי� לחשוש להפסק ולשבור קוד� הקליפה, והרי הוא בשלימותו

קלו� מסתבר ] ה"או קלמנטינ, �"מאראנט[תפוז ) ד
ולכ� , דקליפתו אינו ראוי לאכילה, "של�"דנחשב עדיי� ל

ואפשר דא� האחרוני� (, צרי לקולפו לפני הברכה מפני ההפסק

דבאגוז אינו אלא , ז בקילו� פרי יודו"דאי� חוששי� באגוז להפסק עכ

  ).ר דמרמז לחלק בזה"בא' ועי, כ הפסק כקילו� פרי"שבירה ולא הוי כ

  קליפהב הראויי� לאכולירות פ
, משמש, כתפוח[פירות הראויי� לאכילה בקליפת� ) ד

ועל ידי קילו� הפרי נפסד מהפרי מעלת ] 'אפרסק וכדו
הרוצה לאכל� בלא הקליפה נחלקו הפוסקי� , "של�"ה

בזה אי יקלו� קוד� הברכה בכדי למעט ההפסק בי� 
 או שיקלו� לאחר הברכה בכדי לבר על, הברכה לאכילה

' ח סי"וכ� משמע בכה, ה כתב דיקלו� לאחר הברכה"בשל(, פרי של�

ר חולק "והא. לפרי שאי� צרי קליפה, ב דמחלק בי� פרי שצרי קליפה"ר

  ).ב"ר' ש סי"כ בערוה"וכ, כ יבר"דיקלו� ואח

מובא בש� ) ל"ד ווערבוי זצ"צ אב"להגה(ובספר אל� כתב 
ע� ס דנהג לקלו� הפרי קוד� הברכה ולכסותו "החת

דג� שלא , דבזה יצא לכל השיטות, כ ביר"הקליפה ואח
  .וג� שהוא נראה כשל�, היה הפסק בי� הברכה לאכילה

יש ' מאכל הנמצא בקופסא או עטו� בנייר וכדו) ה
בכדי למעט ההפסק , פשוט(. כ לבר" ואחלפניולהכי� המאכל 

  ).ל"וכמו באגוז הנ

 כ"משקה הנמצא בקנק� ימזוג קוד� לתו הכוס ואח
  ).א"י' ב סעי"ר' ערו השולח� סי(, יבר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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



  

ãé  
  

  

  במדבר

úåçîù òáåùå úåëøá áø  
÷îåòîàáéìã àä, äæá øâùð äàé àéãâå àáè àìæî úëøá ,äàìéò àîåøî éîùî ,íã÷ òîãåáë úìåðéáà  

å åðéáåäàåðéøé÷é ,åðéááì úåøé÷á äáäàá ãåîöä ,àøé÷é àøáâ éàä,  ñéøâàúééøåàáàøéãú  ,àøùé"øùà ì 

äøàôúá øàôúà êá                        , äøåäè äàøéå äøåú õéáøî , åéðô ìò ãñçå ïçäøåù,   
  

  

íþííþí""þ èþ è ’ ’¬−ñ¾ þ¼èþ¼ë êðî− ñêþ¾−¬−ñ¾ þ¼èþ¼ë êðî− ñêþ¾−""êê  
  

−ì³¾ íëî¾ìí îò−³þîô îò−ôê μþîë³ ñíêë ó−¾òôî’  
  

îò−òî¼ôë¾ íìô¾í ñèþñ ,îò−³ëë öî¾¾ ñîš ,ìí îò−³îìê −½îþ−êë ’−ì³¾ ’  
ë¼"ö−−î®ôíî ëî¾ìí þîìëí è ,öîêèñî ³þêõ³ñ î−ð¼ ,íþî³í −³ñð ñ¼ ðšî¾ ,íþ¬¼ñ î−òõñ μñîí îô¾  

��ו"נים�משה�גאלדבערגער�חייהחתן�כמר�

��א"י�במאנטשעסטער�יע"אב�ו"ר�אליעזר�אברהם�גאלדבערגער�הי"מוה�הרבני�החשוב�והנכבד'�בן�מחו
  

îò−ò−šï ðîë×ñ ê−í ³ìê í×þëíî ,îò−³ìõ¾ô ³þêõ³ ³þ¬¼  

íþí"þ ì ’ þ¼èþ¼ë −ë® −ñ³õò¬−ñ¾"íþí   ê"þ ì ’þ¼®−ò×¼þ ö−ô−òë ¬−ñ¾"íþíî   ê"þ è ’îñ¾ ó−−ì ’ö−−ñš ¬−ñ¾"ê  
  

äëåøòå äôåøö äæáå ,äëøáä úàæ ,äëøòîä é÷åìàî ,éùäù"äçîùä úàæî òéôùé ú ,äëë íéîòô óìà ,

äëùîäå éåáøá ,äçååøäå úçð êåúî ,äçôùîä ìëîå íäî úçð áø úååøìå úåàøì åëæúå ,èëå"ñ.  
  

íëéðá úëøáå úøéúòë,íëéãëð ÷éæééà ÷çöé,áåã,ìàåé,øòâøòá 

ó−ëîíêí ó−¼þ ìô¾³ ìô¾ó−ëîíêí ó−¼þ ìô¾³ ìô¾  
þôíôîíí îò−¾õò −¾è ,íôìî ³−ëëñ ëî¬ ñïô ³×þë μþëò , íþîþë íõ¾ë

íô−¼òëî ,îò−þëìî îò−ð−ð− óðšêëíðð þ³ò®  ,íëíêë îò−ëëñ ³îþ−šë ðîô®í ,

ê³îë−¬ñî ó¾ñ ó½þîõô ,ñîíôî þš−ê³ìë¾î³ ñ×ô êñ−¼ñ ñ ,þ−î íþî³ë èñõîô" ¾

ê³îð−½ìëî  ,ö−šõò ³îëî¬ ³îð−ô ê³îþðíë îñ ,¾ëë μþîë− ëî¬í îôê³þ−¾î ìë¾,  

éð øòâøòáãìàâ øéàî íééç øîë ïúçäéð øòâøòáãìàâ øéàî íééç øîë ïúçä""åå  
î³−ìí −þ¾š ñèþñî³−ìí −þ¾š ñèþñ""ë¼ î−½îþ−êë ³îõ− îñ î¾¼ò¾ öë¼ î−½îþ−êë ³îõ− îñ î¾¼ò¾ ö""−ì³¾ è−ì³¾ è ’ ’ïôñïôñ""î¬¼¾ëî ¬î¬¼¾ëî ¬""ôô  

  

ê−ô¾ëð öîíîëê óðš öô êî¼þ êí−î ,ê−ôñ¼î óñ¼ öîëþ ,³þêõ³ëî ðîíë ñ−ñ× íõ− íñ¼− èîî−ïí¾ , ±−®−

³þðê öõè× ìþõ−î , í×ï−î³îòëñ³þô¾ôñ ñêþ¾−ë öôêò ³−ë  ,¼"³þ×ïôñ êë½ ñêþ¾− ð , îñ ¼õ¾î−î

íêñ−¼ êôîþô −ô¾ô ,ê−ñ¼ô −ñ−ô ³ñ³ −òí ,ê−ñ³ êñïôëð ,íþîêî íìô¾ μî³ô ,íþêõ³ñî ó¾ñ ,í−×ê"þ.  
  

ë"êúçîùá íéçîùä êéãéãé ã  
éøà äãåäé 'ñééåå ,éòùé ìàìöá ãåã 'âéñéåè ,íéåáøòáìòô éáö íééç ìàéøáâ ,øòâøòáðééåå ïøäà äîìù ,éååòì ìàåé,  

â"äëøáì óøèöî à :ùìåéîä"á ,àùéù éåìä ìàåé  
íéëøáîä ïî øúåé äðåòä ìåãâ :ìåéîä"â ,âéñéåè ìàøùé  



  

åè  
  

  

  במדבר

 
  

  ולשמך נאה לזמר
ññíî íìë¾î þ−¾ë ,−ëëñ šôî¼ô êññí , −ð−ð− óðš

−þëìîññôñ ö−ê þ¾ê ³îìë¾³ë þ³×îôí  , ñ¼ ð½ìî öì

íþî¾ î−òõ ,× ³ê ñëšô"íþîêî íìô¾ë ê , šþî³ öô¾× 

            îô¾ ,îô¼ îšîô−òî îô¼¬,  
  

  ו"הישמואל יודא מאשקאוויטש  כמר

 ìâøìáò åéñåøéàá åúçîù"éçúù â'  
æîì"åèòùáå è"î  

  

í−"íõ− íñ¼− èîî−ïí¾ þ , ðîíë ñ−ñ×³þêõ³î , ±−®−

³þðê öõè× ìþõ−î ,í þê−î ’μ−ñê î−òõ , ñ×ë μþô¾ñ

μ−×þð ,μ−òëñ ó−òë íêþî , ³îî®ôëî íþî³ë ó−š½î¼

μ−¾õò ³îîê×              ,−×ê"þ.  
  

  
  כעתירת וברכת ידיד� השמח בשמחת�

  .ב. י. ל. א

 

  מתולדותיו
נולד לאביו ע " זימשפיטיווקאיעקב שמשו� ' רק "הרה

וזקניו היו , רבי יצחק אשר יחוסו מגיע לרבינו האי גאו�

ל מפראג "ק המהר"ק רבי שמשו� מאוסטרופלי והרה"הגה

  .ע"י הקדוש זי"ומצד אמו מגזע רש, ע"זי

מתלמידיו הגדולי� של ' היק משפיטיווקא "הרה

פנחס מקארי� ' ק ר"והרה, ע"ק המגיד ממעזריטש זי"הרה

עובדא מופלאה מעני� התקשרותו לרבו זה מובא . ע"זי

' כשהי, ע" זיאק מקאמארנ"בספר נתיב מצוותי� להרה

א "ראה פ, א"ק בשנת תקנ" באהק משפיטיווקא"הרה

ת אשה בוכיה על בעל בחזיו� הלילה את השכינה בדמו

בעלה ' כשהקי� אמר אי� בעול� כעת מי שיהי, נעוריה

רבי פנחס מקארי� ובוודאי ' דמטרוניתא אלא רבו הק

וקרע קריעה בבגדו בברכה כדי� , נסתלק באותה לילה

כעבור זמ� , ל ובכה בכיה גדולה"תלמיד שמת רבו עליו רח

 ל שאכ� באותו לילה נסתלק רבו"קצר הגיע הבשורה מחו

   .ע"נחס מקארי� זיפ' רק "הרה

ברו� ' ק הרבי ר"כמ� כ� יצק מי� על ידו של הרה

יעקב רבי ק "מבאי ביתו של הרה' ג� הי, ע"ממעזיבוש זי

ומגדולי וקדושי אר� , "תולדות"ע בעל ה"יוס� מפולנאה זי

רב� הללו שאב מלא חופניי� תורה וקדושה ממה שקבלו מ

  .ע"זי' ט הק"הבעשמר� 

  גדלותו בתורה
 ריא קדישאחבשבבולט בי� האריות ' מיוחד במינו הי

כמו שמכנהו בספר , קדושתו הגדולהוב, גאונותו האדירהב

איש אלוקי� , גאו� הגאוני� חרי� עצו�" :בוצינא דנהורא

   ."קדוש הוא

ע ושפ� "ק מקארי� זי"א בא איש אחד לפני הרה"פ

לבו לפניו שזה כמה לילות שאביו בא אליו בחלו� ואומר 

את עצמו ק מקארי� "הר הרהיט, ל"שימיר דעתו רחלו 

 מה גור� לשוכ� העפר בכדי לדעתבתעניתי� וסיגופי� 

עד שמשמיא קא גליא , ל"שיבוא ויסית לדבר עבירה רח

,  מביאו לזהווערב המונחת בקבר שזוהמא של שתי, ליה

הקבר ומצאו ש� מטבע את ק מקארי� לפתוח "צוה הרהו

'  החברא קדישא ועליו היהנראה נפל מאחד מאנשיפי שכ

  הניחו אביוזומא, וסילקו את המטבע, ערבותי שצורת 

 לרבו סיפר לו רבו משפיטיווקאק "כשנכנס הרה, במנוחה

ק "ושאלו הרה, ולא אמר לו מה שעשה, מהצרה הזאת

 משפיטיווקאק "ענה הרה, מקארי� מה עושי� לצרה זאת

וה וצב מאיר אצל ר' דבר מעי� זה מובא בירושלמי שהי

ק "הרהעמד , טמונה בהקבר'  שהיבודה זרהלהוציא את הע

מה שהטרחתי עצמי , חה של תורהו ואמר כמה כמקארי�

   .תורתובכוח  וזה גלוי וידוע לפני' הי, ברוח הקודש

תירא שלו י דהוחובכק משפיטיווקא "הרהא התיר "פ

ולעומתו יצא הגאו� הגדול רבי סענדר , איזה שאלה חמורה

ושלח לאנשי , ק סטנאב באיסור חמור"בדל א"מרגליות זצ

משפיטיווקא ק "קהילת שפיטיווקא שיורידו את הרה

אנשי , מגדולתו מאחר שנכשל בהוראה ומתיר את האסור

וכדי , קהילת שפיטיווקא בידע� את כח התורה של רב�

, סענדר' י הגאו� ר"להשקיט את ההבערה שיצאה ללהב ע

ר וש� המתיר שלחו שני התשובות בלי להזכיר ש� האוס

ל שהוא יכריע ע� מי "זצ" נודע ביהודה"להגאו� בעל ה

ועוד , והשיב הנודע ביהודה תשובה המצדד להיתר, האמת

מפליג בשבח דבריו של המתיר שכל דבריו ונימוקיו בנויי� 

  .על יסודי התורה

  
  
  
  
  
  

 משפיטיווקאע "זייצחק ' ק ר"ב� הרהיעקב שמשו�' רק "הרה
 )א"תקס(סיו�'גיומא דהילולא
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  בבינו'ל יחולי'א יבוא'ו עלה'י
  

  

  טטוב ומטיב לכלל ולפר, קדם חברינו הבחור היקר והנעלה, ינו שבח ותהילהמלא פי

  בעל כל מכיריו אהוב וחבי, ש אצלו שלוב"תורה ויר, תיק ועושה חסד בלבו הזהובו

  א ביומי ולילתמטיב תמיד עם אחרים, עילא מכל תושבחתאל הוצר כל כלי חמדא

  קמיד מתמסר ועוס תלכל דבר שבקדושה,  לתהילהא גומרין עליו את ההללל
  

íëííëí""−ò šêëê¬ ñêî− þô× ì−ò šêëê¬ ñêî− þô× ì""îî  
  

  

  מ"למזל טוב ובשעטו' ג שתחי"לרגל שמחתו בנישואיו עב
  

  

  טרן דבשמיא יהא בסעדך וימלא את כל משאלות לבך בטבוון וקשומ
  וולתורת' שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לה, ככה' יצו ה, את הברכהז
  בשפע לך כל מילי דמיטעולם ועד ירדפוך טוב וחסד ששון ושמחה ויול

  
  

  

×"μ−þ−ëìî μ−ð−ð− ð ,μ³ìô¾ë ó−ìô¾í,  
öêô×−−¬ êðî− ,±¬¼ôò−−¬¾ êðî− šì®− ,ö−−ñš ñêî− ðîð

íéáåäàä íéòø çîùú çîù  
קד , בשפה ברורה ונעימה, בברכת מזל טוב לבבית וחמה, קול מברכי נרימה, מעומק ליבנו פנימה

 שמו הטוב , א בשמחה ואורה"מקבל את כ, ח� וחסד על פניו שורה, הצמוד בקירות לבבינו, ידידינו וחברינו

  , מעוטר במידות ומעלות יקרי, מרבה להטיב ע אחרי, נודע לעוז ולתפארה                     

  ו" נישמואל יודא מאשקאוויטשהחת� כמר 
  

  

  

  מ"ט ובשעטו"ג למז"� שנעשו יפות באירוסיו עב"לרגל קשרי החיתו
  

יציצו , שהזיווגי יעלה יפה כליל בהוד ובתפארת, רבו� על ועלמיא, מ� קד אבוהו� דבשמיאויהא רעוא 

 ויושפע לה , תד ישראל סבא למזכר"ע, ויזכו לבנות בית נאמ� לישראל למשמרת, ויפרחו כגפ� אדרת

  .ר"אכיה, בני חיי ומזוני רויחי, דבמזלא תליא,  הני תלת מילי מעליא,              משמי מרומא עילאה
  

  

 íéìçàîäúåãéãéáå äçîùá  

ùèéååàðéáàø äùî øéàî ìàåîù ,ïééì÷ ìàåé ,ïéáåø ÷çöé äùî ,ìæéåå àãåé  
äøåáçä íùá  

  



  

æé  
  

  

  במדבר

משולח� מלכי�משולח� מלכי�משולח� מלכי�משולח� מלכי�משולח� מלכי�משולח� מלכי�
  א"ק שליט"ק מר� רבינו הגה"שיחות קודש שנשמעו מפי כ
  

  

   

ùøò"÷ú úùøô åöñùú ä"ôì ç"÷  

á øå÷éáèéìù àååãàô óñåé éáø ïåàâä úéá"à  
áàâä ïá"öæ ãåôàä áùç ìòá ã" ì-ãéáä øáç "åîå úåéãøçä úåìéä÷ä úåãçàúäã äèéçùä áøå ö"àãðàìá õ ï  

èéìù åðéáø"à: ïàãðàì ïéà àã äèéçù éã êéæ èøéô éåæà éåå ?
úåôåò ìéôéåå èëòù êàåå à àã ïòî?  

øâä"àååãàô é:ñ÷òæ  - úåôåò èðæéåè ïáéæ)ùèñð÷é( . øòñéåà
íòã èëòù é÷øåè ïòî'ñò÷ùèà÷ ïåà ñ.  

åðéáø:êàåå à âòè ìéôéåå  èëòù ïòî?  
øâä"àååãàô é:êàåå à âàè ééøã  èëòù ìàîòìà ïòî ,

âàèðàî ,âàèñðéã ,êàååèéî ,÷çåã à æéà ñò ïòåå èëòù  ïòî
âàèùøòðàã êéåà.  

åðéáø:î æà ñéåà èîå÷ ' èëòù à úåôåò èðæéåè ééååö íåøà
âàè .  

äøä úà äàø åðéáø"ø â 'èéìù ùèéååà÷øàî øéàî" à ììåëä ùàø

åîå äîìù éøáã"ä÷á õéåðéúìáùéì åãáéëå   

øâäì åðéáø øîàå"é:ë ' èééìòâðåé òøòæðåà æà èøòäòâ áàä
äàøåäá ùåîéù ïòîåðòâ àã ïáàä .  

øâä"àååãàô é:ë ' èøéîøàôðéà èåâ æéà éáø øòã æà òæ
íòìà øòáéà...  

åðéáø:à åàåå î åàåå íå÷î øòã æé' èëòùúåôåò éã , èðåôòâ ñò
èàèù éã ïéà àã êéæ?  

øâä"àååãàô é:àé  , ïåô ïøàô åö èåðéî âéöðàååö ïåô âòåå à
àã .úåîäá éã èëòù ãøàôñ÷à ïéà ïòî , ïéåù æéà ñàã

èàèù éã øòñéåà , à èéî äòù ééååö ãìàá ïøàô åö èîòð ñò
øà÷.  

úåîäá èëòù àåå à âòè ééååö ïòîê ,âàèñðéã ïåà âàèðàî .
ñ'ù åö øòååù æéàëòêàåå áééäðà ùîî ïè , òìà ìééåå

øòùèåá'òâ æéà ñàåå ïáàä ïìéåå ñèëàù ï ïøàååòâ øòèðòð éåå
úáù íåö.  

åðéáø:éåæà éåå  èëòù úåôåò éã àã ïòî ,î' ôàøà ñàã èâééì
î øòãà'äèéçù éã úòùá èðàä éã ïéà ñàã èìàä?  

øâä"àååãàô é:éì éåâ à  ïôéåà ôàøà ñàã èâé'ãðòèñøò ,' ïåà
ìôò÷ ñàã ïà èìàä èçåù øòã.  

åðéáø:ìôò÷ ñàã øàð øòáà  , éåâ øòã èìàä àôåâ óåò íòã
ïà?  

øâä"àååãàô é:ïèìàä èùéðøàâ óøàã éåâ øòã úîàá  ,
î'ôàøà ñò èâééì.  

åðéáø :âéàåø ïééæ ìàæ óåò øòã æà ïà ñò èôàë øò.  
 æðåà ééá)ãåäîä äèéçùä úéááìàåé úéø÷á úø( èëòù  éåæà êéåà ïòî

)ë"äðëá ë" â)åé"éñ ã 'ð"á â"ë é"á(åùúáå  ' ééç éòá)éñ 'ë" íééñîå ã" àìù âäðî

òúå àéä ïé÷éúåå âäðî åîöòá èçåùä æåçàì"ééò á"ù( íééçä óëáå )éñ 'ë ' úåà

ä'(òãáå " ÷)éñ 'à '÷ñ"à(. éåæà èùéð ïòî èëòù ìàøùé õøà ïéà ,
ã ïòî èìàä èøàãèðàä éã ïéà óåò ïöðàâ íò .)ëå"ëøãá ë"éñ ú '

ë"÷ñ á"ì (äëìäì íé÷åìéç äîë äæî óòúñîå( .  

øâä"àååãàô é:ë 'øòæðåà æéà ñàã æà èðééîòâ áàä' à ñ
èðòèàô ,éáø íééá æà êéà øòä èöòé'ï èëòù éåæà êéåà ïòî .  

åðéáø :éåæà øòñòá æéà ñò , ïøàô øòâðéøâ  æéà ñò  ìééåå
èçåù ,òä éãèøòèàîøàô éåæà èùéð ïøòåå èð.  

øâä"àååàãàô é :éåâ øòã èìàä ñé÷øåè òñéåøâ éã ééá...  
åðéáø : æéà èøàã êàãî âðàìéåå øòååù'íäéà èùøòäàá , øò

ñéåøâ øòééæ æéà.  
î'ñò÷ùé÷ éã àã è÷å÷àá?  

øâä"àååãàô é:àé .  
åðéáø:î 'úåôéøè àã èôòøè?  

øâä"àååãàô é:àé  .øòáéåà éã ééá -ò÷ùé÷ì÷éèù à àã æéà  ,
 ïòî èôòøè èøàã)úåòåá åà úåçéì( . øòáà êñ ïéé÷ èùéð

î'èôòøè.  
åðéáø :ñ'èðàñòøòèðéà æéà , éã éåöî øòî æéà æðåà ééá

òøòèìò éã ééá éåå úåôåò òøòâðåé éã ééá úåôéøè . êéåà æéà àã
éåæà?  
øâä"àååãàô é :àé, éåæà øòëéæ ñò , ñàã æéà òøòèìò éã ééá

ùéð ììëáèàã .  
åðéáø:úåìàù ñòôò ïòî èôòøè ïòâðåì éã óéåà ?  

øâä"àååãàô é :êéæ èôòøè ìàîà ,èùéð êéìðòååòâ øòáà.  
åðéáø :êéæ èåè ñàåå ñé÷øåè éã ééá?  

øâä"àååãàô é : óéåà úåìàù êàñà êéæ èëàî ñé÷øåè éã ééá
ïòâðåì éã.  

בלתי מוגהפנימי   כב
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åðéáø :éåæà êéåà æéà ò÷éøòîà ïéà æðåà ééá , êàñà øòééæ
àùñé÷øåè éã ééá øàô èîå÷ úåì .)äàéøä çøñð åà ÷îèöð ,éòå 'åè" æ

éñåñ 'ì"ç(  
øâä"àååãàô é :êàæ òééð à øòáà æéà ñàã ,ñ' èâòìô

ïééæ èùéð ìàîðéé÷ ,ñ'êàæ òâéèöòì à ùîî æéà.  
åðéáø :ñ æà ñéåà èîå÷ æðåà ééá' ãìàá ïééæ ïò÷20 èðòöàøô 
äôéøè.  

øâä"àååãàô é :æ éã æéà æðåà ééáêàæ òáìò . éã ïòðòæ ìàîà
äìéä÷ éã øàô äñðëä òèåâ à ïòååòâ ñé÷øåè , ñàã æéà èðééä

éåæà èùéð ïéåù ,ñ'úåôéøè ìéôéåæà àã æéà.  
åðéáø:ïòâðåì éã ïòî è÷å÷àá é÷øåè òãòé  ,òâéöðééà òãòé .

)éã ïåéë 'éåöîä èåòéî éåä íéæåçà ,)éò 'åùú 'éñ á÷òé úåðëùî 'è"å( áéåçîå 

 ä÷éãáá)ñé 'ô"ñ ã"ç ,éòå 'îøô"úôá âéñì äçé 'è"ì ,äçéùä êùîäá ïî÷ìëå(  

øâä"àååãàô é:ñòìà êéåà ïòî è÷å÷àá æðåà ééá  , éã
ñò÷ùé÷ ,ïòâðåì éã ,íééôðë éã ,ñòìà ,óåò ïöðàâ íòã.  

åðéáø:úåôéøè ïéé÷ çéëù èùéð æéà íééôðë éã ééá .  
øâä"àååãàô é :ôò"åá áéåçî èùéð êàã ïòî æéà äëìä é ÷ã

èùéð êéåà ïòâðåì éã ïééæ åö.  
åðéáø :î æà øòáà'ñ æà úåàéöî à èäòæ'éåöî æéà , ïòî æéà

÷ãåáïòâðåì éã .  
øâä"àååãàô é :î' à æéà íééôðë éã æà ïâàæ èùéð ò÷àè ïò÷

éåöîä èåòéî ,àã æéà ñàåå ìñéá ñàã ...ñ' ìàîà êéæ èëàî
äìàù ïéé÷ àèùéð æéà ñàåå âòè òöðàâ ,ñ áéåà'èëàî êéæ 

êàåå òèëòìù à ìàîà ,äìçî éã ïééøà èøàã êéæ èôàë ñò ,
êàñà ïòî èôòøè...  

åðéáø:æðåà ééá êéåà æéà éåæà  ,ñ' òèåâ à ìàîà êéæ èëàî
äèéçù ,äèéçù òøòååù à ìàîà ïåà ,àåä ãç àòøàã àðãñ.  

úåðåæîä ìò êøáì åðéáø úà ãáéëå ,ééä ìòå"ù  

åðéáø êøéáå :íééçì íééçì ,åà äçìöäàéîùã àúòééñ ï , ïéà
íéðéðò òìà.  

à íåé 'ñùú àùú éë úùøô"ôì ç"÷  

èéìù ìæòéøô ìà÷æçé éáø ïåàâä úéáá øå÷éá"à, îåã"ïàãðàì àøéåå÷ñ õ  

îåã"àøéåå÷ñ õ : èòâéñ ïéà âäðî øòã ïòååòâ æéà éåæà éåå
éááåù ïéà ïèñàô éáâì"í ,î' ééá ïòååòâ úéðòú ìá÷î èàä

øòéøô âàè à äçðî ,î éö'úéðòú úìá÷ ïà èñàôòâ èàä ?
úéðòú øòãèùéð éö âäðî à èñééä ?  

åðéáø :ïèñàô ñàåå íìåò ïùéååö àã æéà ñò, èàä ñò øòåå 
èñàôòâ èàä èñàôòâ...  

îåã"àøéåå÷ñ õ:úéðòú úìá÷ ïà ïèñàô íúñ  , êàã èñééä

èâéðééôòâ íúñ éåå...  
åðéáø :ñ'ïñò åö ñàåå èùéð èàä øòðééà éåå æéà .)ôò" éñåú 'ò" æ

ì"ò ã"ã à"úéðòú úö÷ì áùçðù úåòùì ïéðòúî ä(.  
îåã"àøéåå÷ñ õ : úéðòú ìá÷î èùéð ïòî èàä æðåà ééá

ïòååòâ .áàðøòùè ïéàé úéðòú ø÷éò øòã ïòååòâ êàã æéà ì
âàèééøô.  

åðéáø:áàðøòùè ïéà éèñàôòâ êàñà ììëá ïòî èàä ì.  

îåã"àøéåå÷ñ õ: ìá÷î êàã ïòî óøàã úéðòú à íúñ 
òúïééæ úéð , êàã ïòî èðééì èøàã'ìçéå 'êéåà.  

 èùéð êàã èàä úéðòú úìá÷ ïà èñàô íìåò øòã ñàåå ñàã
èùô ïéé÷ .ñ' èâòøôòâ èàä ñàåå ïàîøòâðåé à ïòååòâ æéà

 æéà ñàåå âàèùøòðàã íòðòâðàâøàô øòã ïèñàô ïåô èùô

úéðòú úìá÷ ïà ? äìéä÷ áåø øòãà äìéä÷ òöðàâ éã æà õåç
ò èééâ èñàôèéî ñ.  

åðéáø :ñ'î ïòåå íéãçåéî íéðîæ ïééæ êéåà æðåà ééá èâòìô' èàä
èñàôòâ ,äîåãëå äáåùú éîé úøùò éã ïéà éö.  

äðùä ùàø áøò èñàôòâ ïòî èàä àøéåå÷ñ ïéà?  
îåã"àøéåå÷ñ õ :àé ,íéøãð úøúä êàð æéá ,øéô áìàä íåøà 

âàèéîëàð.  

åðéáø :à 'èñàôòâ ïòî èàä úåçéìñ?  
îåã"øéåå÷ñ õà :äðùä ùàø áøò éåå ÷øàèù éåæà èùéð.  

âä"æ øòãðàøá íåìù ø" ì)àæìòá úáéùé ùàø(  èâàæòâ øéî èàä
 øòã ïòååòâ úåçéìñ âàè øòèùøò øòã æéà àæìòá ïéà æà

ø÷éò ...èñàôòâ èàä øåáéö áåø , òååà÷ ïòååòâ æéà êàã øòáà
ùøãîä úéá ïéà ,ñ'äòðöá èñàôòâ øòãòé èàä , ïáàä ééæ

åòâ èùéðñ æà èìàå'à ìòéöòôà ïñééä ìàæî æ'áòâ ïéé÷ èùéð è
òååà÷ .ë'íééäøòãðéà àæìòá ïåô êàð ãòø.  
åðéáø :î' æðåà ééá èàä êéåà âàè ïèùøò íòã èñàôòâ

úåçéìñ .)éò 'éñ øåè 'ô÷ú"à(  
îåã"àøéåå÷ñ õ :÷ñò øòöðàâ à ïòååòâ ñàã æéà àæìòá ïéà ,

ïâàæ íéìéäú èéî.  
åðéáø:ðåà ééá æéà ñàã  øòî ïòååòâ æ ïåô âàè ïéà äøùò ùìù

úåãéî , ïà øòééæ ïòååòâ úåãéî äøùò ùìù æéà èòâéñ ïéà
âàè øòèñðøò .î'èñàôòâ èàä ,î'íéìäú èâàæòâ èàä ,

î'äùøã à èâàæòâ èàä ,î'úåðáø÷ éã èðééìòâ èàä .) éèå÷éì

éøäî"ç ,éòå 'éðá"î éøùú ù"ç ,à÷ééã äæ íåéá úåðáø÷ úàéø÷ì íòè(.  
îåã" õàøéåå÷ñ:æðàö ïåô êàã èîå÷ ïòðééì ñàã  , èòâéñ ïéà

ïòååòâ êéåà ñàã æéà?  
åðéáø:úåùøã ïéé÷ èâàæòâ èùéð ïòî èàä æðàö ïéà  , øòã

äùøã à èâàæòâ àé èàä áì áèéé øòã òãééæ.  

îåã"àøéåå÷ñ õ : úåùøã âéðééåå ììëá ïòî èàä æðàö ïéà
èâàæòâ ,ã êàñà èâàæòâ êàã ïòî èàä èòâéñ ïéàúåùø.  

åðéáø:î 'íéìéäú èâàæòâñéåà èàä ,î' íòã èâàæòâ èàä
'íéñéð åðéáø ïåô ìåãâä éåãéåå 'íéìäú êàð.  

îåã"àøéåå÷ñ õ: ïòâðàâòâ êéåà ïòî æéà êéìùú åö 
ñèìàîòã?  

åðéáø:åé úùåã÷ íééá "ñ æà èëàîòâ êéæ èàä è' èùéð æéà

èééö ïéé÷ ïòååòâ ,âàè à êéìùú åö ïééâ ïéåù ïòî èâòìô 
øòéøô.  
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æ øòèòô øòã" ìò÷éøòîà ïéà ïòâðàâòâ àé æéà  ïéà êéìùú åö
úåãéî äøùò ùìù ,ñ' æéà øò ïòåå èòôù øòééæ ïòååòâ ïéåù

ïòâðàâòâ ,ñ'ì÷ðåè ïòååòâ ïéåù æéà.  
 úå÷ìúñä ïøàô èâàæòâ èàä áì áèéé øòã" àã ïòðòæ ñò

éáø'äøåú ïâàæ ñàåå ñ ,éáø àã ïòðòæ ñò' èùéð ïâàæ ñàåå ñ
÷äøåú ïéé , çîùé íòðåô ìáå÷î èàä øò æà èâàæòâ øò èàä

éæ äùî"äøåú ïâàæ åö ò , òéôùî ïòî èòåå äøåú ïâàæ èéî ïåà

ïãéà øàô ïééæ."  
øòãðé÷ òðééæ øàô ïà èâàæ øò æà èâàæòâ øò èàä , ééæ æà

äøåú ïâàæ òìà ïìàæ ,ñ'àùð úùøô ïòâðàâòâ ñèìàîòã æéà ,
 èùèééèòâ ñèìàîòã øò èàä"äëìàøùé éðá úà åëøáú  "

øòãðé÷ òùéãéà øàô úåëøá ïééæ òéôùî ñèò èìàæ éåæà ,

"íäì øåîà "äøåú ïâàæ ïëøåã . äáéñ éã ïòååòâ æéà ñàã
ñ ñàååøàô' ïøàååòâ èøéôòâðééà æéà èòâéñ ïéàïâàæ åö øãñë ,

ïîæ ìëáå úò ìëá.  
îåã"àøéåå÷ñ õ : ïâàæ øãñë êàã ïòî èâòìô àæìòá ïéà

äøåú ,î'èàäúåìéôú ïòðòæ úåøåú æà ïèìàäòâ .  
åé íåà ïñò éö èøéôòâ êéæ ïòî èàä èòâéñ ïéà"äîäá øùá è ?

æ éáø øòã" ì)øáãä ïøîéìàåé éæ "ò( ïñééäòâ ò÷éøòîà ïéà èàä 

èëòù'åé óéåà ìáìò÷ à ï"è .  
åðéáø :àé ,øùáá àìà äçîù ïéà .)÷ íéçñô"ò è"à ,éò 'åà"éñ ç '

îø"ùäçîá è"÷(  
îåã"éåå÷ñ õàø: øùá ééá úåøîåç øòî àã ììëá æéà ñò 

óåò øùá ééá éåå äîäá ?ë'úåëøéñ éã ïâòåå èùéð ãòø , ééá øàð

äîäá øùá ïéé÷ èùéð ïñò ñàåå íé÷ã÷ãî àã æéà æðåà  . ñàã
ç ïâòåå æéà"úåôéøè é , òáìòæ éã æéà úåôåò ééá äøåàëì øòáà

êàæ ,éåæà èùéð?  
åðéáø:ñ àé ' òáìòæ éã æéà)åòá íâùç âäåð ó"úåôéøè é( ,  éã ééá øàð

äìàù à ïééæ ïò÷ äàéø , óéåà úåëøéñ éåöî æéà úåîäá ééá ìééåå
äàéø éã ,åð , àã êàã æéà äàéø éã'èàìâ ,' æéà úå÷ã ééá èøôá

 àã øàð êàã'èàìâ' ...)éò 'éñ 'ì"éñ è"â(  

åðéáø:úîàá ïåà  , à êàæ éã íöòá'ùáë ùàø ' ïòî èàä
 ïñòâòâàøéåå÷ñ ïéà äðùä ùàø?  

îåã"àøéåå÷ñ õ :ïééð ,î'äîäá øùá ïéé÷ ïà èùéð èøéø .  
èøàã àøîåç à ñòôò ïòååòâ æéà íúñä ïî ,î ñàåå' èôåø

ç ïà øàð"úåôéøè é .äàéø éã ééá ñòôò àîúñî , ééá ìééåå

äàéø éã ÷ãåá èùéð ììëá êàã ïòî æéà óåò øùá .)éò 'îøô" â

ì"ù ç"è ã'(  

à 'íéçëåðä:éáø íééá 'ñð )åîãà"èéìù àøéåå÷ñî ø"à ,éùú úðùá"è( 
äîäá øùá ïáòâòâ ïòî èàä äðåúç . ñòôò ïòîå÷òâ æéà ñò

éãøôñ à' òìà éã èðò÷òâ èàä ñàåå ìàøùé õøà ïåô øòù
ïëàæ ,ïòååòâ ÷ãåá ñàã èàä øò ïåà.  

åðéáø:ïòååòâ ÷ãåá øò èàä ñàåå ?  

îåã"àøéåå÷ñ õ:ç " óåò øùá ééá êééù êàã æéà úåôéøè é
àêéå ,î ñàåå ä÷éãá à ñòôò àã æéà íúñä ïî' ú÷éãá ïà èôåø

ç"úåôéøè é.  

åðéáø : éã óéåà øàð úåôéøè ïéé÷ çéëù èùéð æéà úåîäá ééá
ñ ìééåå äàéø'éåöî æéà .)ù"éñ ê 'ì"÷ñ è"á(.  

îåã"àøéåå÷ñ õ :æ éáø øòã øòáà" ì)øáãä ïøîéìàåé éæ "ò(  èàä
ä÷ã äîäá øùá ïñòâòâ øàð êàã.  

åðéáø:àé  , êéåà ïòî èôòøè úåñâ ééá úîàá' òðøòáìò÷
èàìâ ')íéìâòá åîë ììë àëøéñ äá ïéàù åðééä( ,àã êéåà æéà ñàã , øàð

èðòöàøô øòðééì÷ à æéà ñò . æà êéæ èééèùøàô øòáà ñò ïòåå

èàìâ ïöðàâðéà æéà ñàåå äñâ à àã æéà , èéî ñàã æéà
ïøòáìò÷ à éåå ùøòãðà èùéðøàâ.  

ïòî ïò÷ ñàååäàéø éã øòñéåà ïééæ ÷ãåá èðééä êàð  ?ñøë éã ?
äáé÷ éã?  

îåã"àøéåå÷ñ õ :ñ' åö ïòîòåå èðééä àèùéð ïéåù êàã æéà

èùéð êéåà ïâòøô ,ñ éö æéà äìàù éã' ñò øòåå àã ììëá æéà
è÷ðòãòâ.  

ñ'ø ãéà à ïòååòâ æéà 'ò ïàîðééì÷ äîìù"ä , èàä øò
ò÷éøòîà ïéà ìàîà èðéåàååòâ ,ø 'èñ ìáééììôîò'øòååù ñ ,

ãéà øòîåøô à ïòååòâ æéà øò.  
åðéáø :ë'èðò÷òâ íéà áàä , ïèàè íééá àã ïòååòâ æéà øò

æ"ì ,ïàãðàì ïéà àã ïòååòâ æéà øò ïòåå.  

îåã"àøéåå÷ñ õ :ðéáòùè íééá èééøãòâ êéæ èàä øò' áø øò
êéåà , íéà èàä äîäá øùá ïñò åö èøòäòâôéåà èàä øò ïòåå

òâ áø øòðéáòùè øòã èâàæ"ë'èùéð ééèùøàô , øùá ééá
íéáøä úåëæ àã ùèàë æéà äîäá , íòã èùéð èàä óåò øùá

úåëæ ,íéúåëæ òðòâééà òðééã óéåà øàð êéæ èæàìøàô? ." øò

ïâàæ åö èðééîòâ èàä ,ïò÷ ò÷àè èðééä æà øòðééà ïéåù 
äîäá òöðàâ à ïòîòð , èìééèåö äîäá ïééà ïòî èàä ìàîà

ïùèðòî ïòö øàô , æéà éã ïåô ïñò ñàåå ïãéà ïòö êàð àã êàã
äîäá.  

 ééá éåå úåôåò ééá øòâøà êàð æéà ïéãéâä úîåö íééá òãàøâ
úåîäá.  
åðéáø :àé , ìééååïééæ ÷ãåá ïòî ïò÷ úåîäá ééá.  

îåã"àøéåå÷ñ õ :î'ïééæ ÷ãåá ïò÷ ,ñ ïåà' øòî àã ò÷àè æéà
úåìàù ,î'úåôåò ééá ÷òååà êàñà èôøàåå.  

åðéáø :òîà ïéà ïòååòâ ÷ãåá èùéð ìàîðéé÷ ïòî èàä ò÷éø
ïéãéâä úîåö ïéé÷ .÷ãåá àé ééæ ïòðòæ ìàøùé õøà ïéà . ïéà

èéîøòã ïòîòìáàøô ïéé÷ àèùéð æéà ò÷éøòîà.  

îåã"àøéåå÷ñ õ :ìàîà éåå øòèëééì êàã ñàã æéà èðééä ,
î'íéåâ éã øàô ñàã èéâ.  

åðéáø:î 'ñò÷ùé÷ éã ééá óåò òãòé è÷å÷àá ,ñ ìééåå' èôòøè
ïëàæ ìàî êàñà êéæ ...)úåòåá åà úåçéì ,éò 'åùú 'ç óñåé ïòéå ÷ìã'éñ  '

ç"é(  
îåã"àøéåå÷ñ õ:ñ 'ïëàæ êàñà êéæ èôòøè ,ñ øòáà' æéà

äôéøè âéáééà èùéð ,î'ôàøà ñò èîòð.  

åðéáø : ñò÷éãðéà éã ééá ìàî êàñà êéæ èëàî íòãëàð
)é÷øåè'ñ ( äàéø éã ééá úåôéøè)áééúð åà úå÷åîöù( . ïééæ ïò÷

âéöðàååöäôéøè ùîî æéà èðòöàøô  ,ñ'ãðòååâàè à éåå êéæ è .  
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ôåò éã ééáéåæà ïééæ êéåà ïò÷ úå .æðåà ééá ïãòé ÷ãåá ïòî æéà 

úåôåò èøòãðåä øàô òèùøò éã ééá äàéø éã âàè , èäòæ áéåà

ïééæ ÷ãåá ñòìà ïòî óøàã ïòîòìáàøô àã æéà ñò æà ïòî .

ìàîòãôàøà ïòî æåî ñèòøòèñ÷ò ïà ïìòèù ìàæ ùèðòî 

óéåøòã ïééèù.  

ñ'ïééøà êéæ èôàë ñòôò áéåà ìàîà êéæ èëàî , ïìé÷øàô ééæ éö

äîåãëå êéæ.  

îåã"àøéåå÷ñ õ:ñò÷éãðéà éã ééá   ïåô úåôéøè àã êéåà æéà

ïéãéâä úîåö ,ñ'ñò÷éãðéà éã ééá ïáéåäòâðà êéæ èàä , íòãëàð

éã ééá èôàëòâøòáéà êéåà ñàã êéæ èàäúåôåò .  

åðéáø :øòøòååù ééæ ïøòåå øòèìò ïøòåå úåôåò éã ïòåå , éã ïåà

èùéð ééæ èâàøè ñéô . éã ééá ïòîòìáàøô èøòåå àìéî

êòìñéô ,ïéãéâä úîåö éã ééá.  

îåã"àøéåå÷ñ õ : ïéãéâä úîåö ÷ãåá ïòî æéà ò÷éøòîà ïéà

ñò÷éãðéà éã ééá?  

åðéáø:ïééð  ,î'÷ãåá èùéð æéà .ñ'éòá êéæ èëàî éã ééá ø÷

èðåô êàñà ïâòåå ñàåå úåôåò òñéåøâ , éã êéæ èëàî èøàã

êòìñéô éã ééá úåìàù . ïéà ïòî æéà ìàøùé õøà ïéà øòñéåà

÷ãåá èùéð õòâøò .)éò 'åù"çðî ú"ç é"éñ æ 'ð"ð á"â ,ç íùåá äð÷"éñ à '

î"î ç"è( .  

îåã"àøéåå÷ñ õ : ÷ãåá øòéøô ïéåù ïòî èàä ìàøùé õøà ïéà

ïòååòâ ,ð æéà ñò÷éãðéà éã óéåà æà ïäòæòâ ïòî èàä íòãëà

ïééæ åö ÷ãåá ïáéåäòâðà êéåà ñàã ïòî èàä úåìàù àã ,

ñ æà ïòî èäòæ íòãëàð'êéåà úåôåò ééá úåìàù àã ïéåù æéà.  

úåìàù òâéèëéø éã ïéåù æéà ñàã ïåà , êàã æéà ïéãéâä úîåö

 úåøîåç ïéé÷ èùéð)éñ 'ð"ñ å"à( ,ñ' éåå øòî ïéåù æéà êòìâéìô éã

)ôò øùëã"áåø é ,éò 'éñ 'ð"ñ â"á(.  

ë'èçåù à ò÷éøòîà ïéà ïéæà÷ à èàäòâ áàä , èàä øò

ø ïñééäòâ 'âøòáðéøâ çñô , øòëéìøò ïà ïòååòâ æéà øò

èçåù , øò æéà ò÷éøòîà ïéé÷ ïòîå÷òâ æéà òèàè ïééî ïòåå

 ìãðéä à èéî ïàá éã èéî âòåå à èåðéî âéöðàååö à ïøàôòâ

æ øò æàèëòù ñàã ìà'ï . øò èàä ïòîå÷òâðà æéà øò ïòåå

èùéð ïéåù èëòù øò æà èâàæòâ , úåôåò ïáéæ øàð èëòù øò

âàè à ... èàä øò èòùèåîòâ íéà èàä òèàè ïééî

úáù óéåà óåò íòã èôøàãòâ , íéà èàä øò ñàåå íéå÷

óåò ïèëà íòã ïèëàùòâ.  

æéà èðééä éåæà èùéð êéåà ùéô ïéåù 'èàìâ'  éã èéîíéøòåå , àã

 à æéàùéðòøò÷øòáéà òöðàâ ,íéøñåà ùéå íéøéúî ùé.  

åðéáø:ïòîòìáàøô êéæ èëàî ìàøòáéà æà éåæà æéà èðééä  ,

íòìáàøô à æéà øòñàåå ,î'íéöøù ïéøòã èôòøè ... æðåà ééá

èùéð ìàåé úéø÷ ïéà ,øòìòåå÷ ïåô ïáàä øéî ìééåå , ïéà øòáà

íòìáàøô à ñò æéà èàèù .éåà èâééìî ñ÷ðéñ éã ó

êòìøòééæ.  

 æéà ñò êéåà éã èéî ïà èîå÷ ñàåå ìéåà éã èéî íòìáàøô à àã

ïôéù ,íéðîù éã øòáéà êéæ èåè ò÷éøòîà ïéà èöòé .) ìöà

ä'ìéåà íìàô 'øåñéà ïîù íò øùë ïîù ãçé ïéàéáîù , ïéáøòúîù úåùùç ùéå

äæî äæ ïéòìåáù åà(.  

îåã"àøéåå÷ñ õ:åð  ,ùéô ïéé÷ èùéð ,÷ èùéðùééìô ïéé , èùéð

ìéåà ïéé÷ ,øòñàåå ïéé÷ èùéð ,àé ñàåå?!  

åðéáø :øàååòæòø íòðåô èîå÷ ñàåå èàèù ïåô øòñàåå éã ééá ,

íòìáàøô øòã æéà èøàã.  

äâä"è øæòéìà íåìù éáø ö"èéìù á"áà à" øàîèàñ ã
15ååò : ïòîåðòâ æéà ñàåå øòñàåå ìùòìô à ïäòæòâ áàä êéà 

øàååòæòø íòðåô ïøàååòâ,î 'èâééìòâôàøà ñàã èàä , ïåà

î'íéöøù éã ïäòæ ïò÷.  

åðéáø:ë 'ïäòæòâ êéåà ñàã áàä ,ìùòìô à ïéà ïééøà èâééìî ,

î æà'ñàã ïòî èäòæ èåâ è÷å÷ ,ñ' õéôù à éåå ïééì÷ øòééæ æéà

ìãàð ,î øòáà'êéìñééåå éåæà èäòæ.  

îåã"àøéåå÷ñ õ:ïåôøòã èùô æéà ñàåå  ,ñ' ïéà êàã èééèù

á÷ä" àá äéðåøèá 'åéúåéøá íò? !èùô à ïáàä êàã æåî ñàã .  

î áéåà'÷ééî à èéî øàð ñàã èäòæàøñ÷èùéð êéà ñééåå ôà åö 

íòìáàøô à æéà ñò...  
åðéáø :î æà èâàæòâ êéà áàä øàôøòã' ùîî ïäòæ ñàã ïò÷

ïâéåà éã èéî ,ôà÷ñàø÷ééî à ïà åìéôà .)àìáã"øåñéà ïéà ä ,éò '

îëç"ì ììë à"ç ,ðéá"úåà àì "ã ,úôå"éñ ù 'éñ 'ô"÷ñ ã"ä( .  

îåã"àøéåå÷ñ õ : ïáàä ïãéà ñàåå ïøàé òìà ïòååòâ æéà ùééìô

ïòååòâ ùøåô êéæ ,êàæ òééð ïéé÷ èùéð æéà ñàã.  

åðéáø:úåùùç àã êàæ òãòé ééá æéà éåæà  , èéî êéåà æéà éåæà

î ñàåå úåøéô éã'èøéîùàá . à æéà ìôò ïà ïñò åö èðééä

íòìáàøô .ìâ ñàãî ñàåå õðà'ìôò ïôéåà èëàî , êàã æéà ñàã

èøéîùòâôéåøà .)íéøåñà íéøáã åá áøåòîå ,éòå 'åù"çðî ú"ç é"éñ é 'ñ" ä

ñ"å(  

îåã"àøéåå÷ñ õ :ïìééùôà èðò÷òâ ïòåå ïòî èìàåå ìôò ïà ,

ë'úòùá æà øòáà øòä' ñàã ééæ ïâééì õðàìâ íòã ïëàî ï

øòñàåå ñééä ïéà ïééøà ,ù à ñàã èøòåå àìéîî ïåô äìà

òìáð.  

åðéáø : à øàô ñòìà èëàî úåàéöî øòâéèðééä øòã

íòìáàøô ,íòìáàøô à èøòåå úåøéô , à èøòåå øòñàåå

íòìáàøô.  

 íéáðòä ìò êøáì åðéáø úà ãáéëå)íéðöøç éìá(  

åðéáø : èøàñ éã ïñò åö èùéð ãéô÷î ïòî æéà àøéåå÷ñ ïéà

ïáéåøè.  

îåã"àøéåå÷ñ õ :ë'òá èâòøôòâëàð êéæ áàäøàô ,î' èàä

óéåøòã ãéô÷î èùéð æéà éáø øòã æà èâàæòâ øéî ...ñ' æéà

õåøéú à èéî àéù÷ à ïòååòâ.  

ñ'ùøäî ïéà ïéåù èééèù" í)ç"éñ à 'ñ÷"è( íòã ïâòåå , æéà ñàã

êàæ àøéåå÷ñ ïéé÷ èùéð.  

åðéáø:ë 'ñééåå , èøòãðåä øòáéà èéî ïòååòâ ïéåù æéà ñàã

÷éøåö øàé ,ë'éà êàð ïäòæòâ áàä íòðåô øòéøô úåáåùú ï

ùøäî"í ,íé÷ñåô òùéñåø éã ,)éò 'åù"éñ øåù çë ú 'î"ä (  
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ñ' ïáéåøè éã ïòååòâ æéà -ë ' êàð ééæ ïòðòæ êéìðòååòâ æà ïééî
 øòðòì÷ - æà ïèìàäòâ ééæ ïáàä ïòîå÷òâðà æéà ñàã ïòåå 
 æéà ñàã'øñåá' )éò 'éñ 'ø"ñ á"åðáå á"íù ë.(  

îåã"àøéåå÷ñ õ: êàã æéà ñàã ùùç øòã ïòååòâ.  
åðéáø :ïééì÷ øòééæ ïòååòâ ïòðòæ òðòé øòáà ,î' ïäòæòâ èàä

ïééì÷ øòééæ ïòðòæ ééæ æà , øòáà ïòðòæ ïáéåøè éãêàñà 
øòñòøâ ,ïáéåøè òâéøòäòâ ïòðòæ ñàã.  

îåã"àøéåå÷ñ õ : òñéåøâ âéøòäòâ êàã ïòî èëàî èðééä
êòìøò÷ ïéé÷ ïà ïáéåøè.  

åðéáø :àã ïòî èìòèù èðééäíàæåö ñðééìà ñ . ñàã ïëàî ééæ
î ïòåå èðééä'ñ æà øòîééá éã èéî úåìåòô èåè' øòñòá ìàæ

ïñ÷àåå.  
òéðøàôéìà÷ ïéà ïòååòâ ïéá êéà ,ñâðéøôñ íìàô ïéà , èøàã

ïòìèééè èñ÷àåå . éã éåæà éåå ïòååòâ øéáñî øéî ééæ ïáàä èøàã
 ïñ÷àåå ïòìèééè-øòîééá èøàñ ééååö àã ïòðòæ ñò  ,à éåå éåæ

øòîééá ééååö éã ñàã èééâ ? øòèùøòáééà øòã ñàã èàä
 éã øòáéøà èîòð ñò ïåà èðéåå éã èæàìá ñò æà éåæà ïôàùàá

úåøéô äùåò ñò æéà éåæà íéåá ïèééååö íåö íéåá ïééà ïåô úåçåë .
)éò 'ùø"ð íéçñô é"ò å"è ,ã"à ä"àçà ø(  

ïèééååö íåö íéåá ïééà ïåô øòáéøà ïòã èééâ ìéôéåå? ! èùéð
ìéôéåæà , ïãéøôåö èùéð ïòðòæ íéñãøô éã ïáàä ñàåå éã
ïåôøòã ,åö íéåá ïééà ïåô íéãéá ééæ ïòîòðíèééååö ï , éåæà ïåà

 èñ÷àååêàñàúåøéô øòî  ,ñ èàèùðà' êéìøåèàð ïñ÷àåå ìàæ
èìòåå éã ïôàùàá èàä øòôòùàá øòã éåå éåæà , ñàã ééæ ïëàî

èðòä éã èéî ,ö íééãéá ïìòèù ééæøòîééá éã íàæå , ïëàî éåæà
úåøéô éã ééæ.  

îåã"àøéåå÷ñ õ :íéáìåì éã ïòîå÷ åàåå ïåô , òãééá ïåô
øòîééá?  
åðéáø :òãééá ïåô äøåàëì . êéåà ïòðéá éã ïâàøè íòã øòñéåà

òèééååö éã åö íéåá ïééà ïåô øòáéøà , éã ñéåøà ïôìòä ïòðéá éã
ïñ÷àåå åö øòîééá .øòáééà øòã ñàã èàä éåæà øòèù

ïôàùàá.  
î ïòåå àìéî'î ïåà ïáéåøè ééååö èîòð' èëàî íàæåö ééæ èâééì

øòñòøâ éåæà ñàã ïòî.  
éåæà êéåà æéà õééåå éã ,î'î õééåå íéðéî ééååö ïééøà èâééì' èùéî

ñéåà ñà ,õééåå òøòñòá à ñàã èøòåå ,õééåå òøò÷øàèù à ,
ñ'ìòî øòî èàä .õééåå éã óéåà ïòéåá ééæ , õééåå éã èøòåå

ïèìàôùòâ ìòðù éåæà èùéð íòãëàð ,õîåçî èùéð èøòåå øò ,
øò÷øàèù æéà øò ìééåå ,øò÷øàèù æéà ñèëòìàù éã . à÷ôð éã

ïâòø ïéé÷ èùéð èãàù ñò æà æéà äðéî .ñ' øòééæ
íéðéðò òìà éã èðàñòøòèðéà.  

îåã"àøéåå÷ñ õ: øòã øòèùøòáééà èàä  ïáòâòâðééøà
èðééä äîëç.  

íåìùì åãøôðå  

à íåé 'ñùú àùú éë úùøô"ôì ç"÷  

äøä úéáá øå÷éá"ø â 'èéìù øòæééì ãåã êìîéìà éìúôð"à  
ë ïá"åîãà ÷"èéìù ÷ñøàååòùôî ø" à -îäéáã áø "ïàãðàì ÷ñøàååòùô á÷òé ìäåà ã  

áà"÷ñøàååòùô ã :øæð éðáà íòðåô èééöøàé éã æéà êàåå éã .
ñ'åå èôøàãòâ èàä øæð éðáà øòã æà äòåîù à àã æéà ïà ïøò

áø øòæðàö íééá íòãééà.  
åðéáø :äùòî àæà ñòôò èìééöøòã èìòåå éã.  

äøä åðúç"ø â 'èéìù íàèùøòáìàä òùéìà"à:  æðåà ééá
 æà áø øòæðàö ïèéî äùòî éã äìá÷á àã æéà äçôùî éã ïéà

â æéà øòâéãò÷ðéä ïòååò , ïéöéáø ïééæ øàô ïæéååòâ  èàä øò ïåà
ïééæ éåæà èôøàãòâ ïòåå èìàåå éæ æà ìâéôù ïéà , èàä øò øàð

êéæ óéåà ïòîåðòâ ñàã .ïòååòâ íéëñî êàðøòã éæ èàä àìéîá.  
 àöééø òáàá éã)äâä úùà"éæ ìôééèñàðøàäî áåã éëãøî éáø ÷"ò( æéà 

 òîàî øéà ïâòøô ïòâðàâòâ)ðáøäéæ íééç éøáãä ïøî ìù úé"ò( éö 
ñ'èìééöøàô ñàâ éã ñàåå úîà æéà , ïåà èìëééîùòâ éæ èàä

 èâàæòâ'äùòî éã ïòååòâ æéà ñàã èùéð , èùéð èñééåå øòðéé÷
äùòî éã ïòååòâ æéà ñò ñàåå , ìòåå ïøòåå øòèìò èñòåå åã ïòåå

ïâàæ øéã êéà'.  
èâàæòâ øéà éæ èàä ïøàååòâ øòèìò æéà éæ ïòåå , èàä éæ ïåà

øòèééåå ïìééöøòã èùéð ñàã ìàæ éæ æà ïèòáòâ øéà . ïééî èàä
 òáàá)úéðáøää÷áø ãáëåé   úùàäøä" ìù åðá íàèùøòáìàä òùéìà éáø ö

äøä" õéìøàâî ÷äøä ïúçå"ìôééèñàðøàäî ÷ éæ"ò( èàä éæ æà èâàæòâ 
äùòî éã øòáéà òîàî éã èâòøôòâ êéåà , øéà èàä éæ ïåà

 èâàæòâ êéåàïâàæ øéà éæ èòåå ïøòåå øòèìò èòåå éæ ïòåå æà ,
åöøòã ïòååòâ äëåæ èùéð ïéåù èàä éæ øòáà.  

î øòáà'î æà èäòæ' éã ïéà äùòî éã ïåô èãòøòâ ïéåù èàä
áø øòæðàö íòðåô ïèééö.  

åðéáø: éã ïìééöøòã åö ïòîå÷òâñéåà æéà ÷éøåö âðàì èùéð 
êåãéù ïèéî äùòî ,éç éøáã íòðåô êåãéù øòã êåøá íééá íé

íòè . êåãéù íòã ïæàìôà íééá ïèìàäòâ èàä íòè êåøá øòã
)åëøé ìò òìåö ïúçäù åì òãååúðù éøçà( ,èìòåå éã èâàæ , ïòåå æà

î'ñ æà ïúç ïøàô èìééöøòã èàä'ïòîòìáàøô àã æéà , èàä
äìë éã èéî ïãòø ìéåå øò æà èâàæòâ øò , èãòøòâ èàä øò

äìë éã èéî ,æéà éæ ïòåå ïåà æà èâàæòâ éæ èàä ïòîå÷òâñéåøà 
êåãéù íòã ïæàìôà èùéð ìéåå éæ.  

 æéà íòè êåøá øòã ñàåå íòãëàð ïéåù ïòååòâ æéà ñàã
äðåúç éã åö ïøàô åö ïòîå÷òâ , èùéð øò èàä ñèìàîòã æéá
è÷ðéä ïúç øòã æà èñåàååòâ , èàä ïòîå÷òâðà æéà øò ïòåå

è÷øòîàá ñàã øò ,æ øòñéåà ïøàååòâ øò æéàî æà êé' èàä
òâôà íéà'øòð'è , íòã ïæàìôà èìàååòâ øò èàä íòã ïâòåå

êåãéù .  
ìéùòä òùåé éáø ïåæ ïééæ ïòååòâ êàã æéà ïëãù øòã , èàä øò

 ïìééöøòã èùéð ïøàô øòèàô íòðåô ùèàô à ïòîå÷àá ïàã
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íåî íòã ïåô . øëù ïééæ ïòååòâ æéà ñàã æà èâàæòâ èàä øò
úåðëãù.  

áà"÷ñøàååòùô ã : ïôìàäòâ êàã ïòî æéà áø øòæðàö íééá
î æà ïøàååòâ'ùèàô à èôàëòâ èàä.  

åðéáø :àé àé , øòééæ ïòååòâ íãå÷ æéà íòè êåøá øòã
î ñàåå íòã ïåô èøòãéøåö'èôàôòâñéåà íäéà èàä , øòáà

 èééö ÷éèù à èðéåàååòâ êàã øò èàä äðåúç éã êàð øòèòôù
øòååù íééá ,â ïåà èâéäåøàá êéæ øò èàä èâàæò" íòãééà ïééî

ñéô ïòîåø÷ à èàä ,ôà÷ ïãàøâ à øäòæ øòáà èàä øò."  
áà"÷ñøàååòùô ã: éö ñòåîù à ïòååòâ ñðòèöòì æéà ñò 

 íòãééà ïà ïøàååòâ æéà øòìôééèñàðøàä òìòèàî éáø ïòåå
áø øòæðàö íééá ,ïúç à ïòååòâ æéà ñò éö -ìàî?  

î éåå èéåì äøåàëì'òæðàö øòã æà èìééöøòã èàä èàä áø ø
äðåúç éã åö èìòâ ñàã èééøâ èàäòâ èùéð , êéæ øò èàä

éøôøòãðéà øàð èëàðééá íéà èéî ïôòøè èìàååòâ èùéð , æéà
ïúç ïéé÷ ïòååòâ èùéð äøåàëì-äðåúç éã øàô èëàð à ìàî.  

åðéáø:øòëéæ æéà ìéôéåæà  , åö ïøàôòâ æéà íééç éøáã øòã æà
äðåúç éã ,à øòã ïòååòâ êàã æéà øòäìëä éá , äðåúç éã ïåà

ïòéöéìàâ ïéà àðééø÷åà ïùéååö õéðòøâ éã ééá ïòååòâ æéà . éã
ïòéöéìàâ ïéà øàð ãðàìñåø ïéà ïòååòâ èùéð æéà äðåúç ,

õéðòøâ éã ééá õòâøò . èâàæòâåö èàäòâ èàä íééç éøáã øòã
ïãð . åö ïòîå÷òâ æéà øò ïåà èìòâ èééøâòâðà êéæ èàä øò

ïøàô ,øò ïòåå æéá ïéåù øò èàä ïéäà ïòîå÷òâðà æéà 
èìòâ ñàã èìééèòâñéåà , ñðòâòååøòèðåà ïôàøèòâ èàä øò

êøöð à ,èùéðøàâ èéî ïáéìáòâ æéà øò ïåà.  
ïúåçî ïèéî ïôàøèòâ êéæ èàä øò ïòåå ,äøä" á÷òé éáø ÷

éæ ñà÷øòùèî ìàøùé"ò , èâàæòâ íéà øò èàä'ïúåçî , êéà
ïãð à èâàæòâåö áàä ,êëå êë øòáàäùòîä äéä  , øéà èìéåå

èåâ æéà äðåúç éã ïëàî , ïéé÷ èùéð êéà áàä èùéð áéåà
úåðòè ,î øàð' ìòåå êéà ïåà èééö ÷éèù à ïèøàååéö èòåå

íåøà èðòâòâ éã ïéà ïøàôñéåøà ,ñ ïåà' ïòîå÷ðééøà èòåå
äðåúç éã ïëàî ïòðò÷ ïòî èòåå èìòâ."  

åå èùéð ìéåå øò æà èâàæòâ øòñà÷øòùè øòã èàäïèøà , øò
 èâàæòâ èàä"ë' ïèàè íòã ïäòæòâ áàä)äøä" òìòèàî éáø ÷

éæ øòìáàðøòùè"ò(úáù éãâáá "! , æéà øò æà ïäòæòâ èàä øò
äðåúç éã óéåà èééøâ ïòååòâ ïéåù.  

äùòî éã èøòäòâ éåæà êéåà èàä øéà?  
áà"÷ñøàååòùô ã: èàä èëàðééá æà èøòäòâ áàä êéà 

÷ èìàååòâ èùéð áø øòæðàö øòãïúåçî íåö ïòîå , øò ìééåå
ïòîå÷ åö ñàåå èéî èùéð èàä øò æà èñåàååòâ èàä.  

åðéáø:èøòäòâ èùéð êéà áàä èøô íòã  , êéà áàä ìéôéåæà
ïúåçî ïøàô èâàæòâ øò èàä ñàã æà èøòäòâ , èàä øò

úîà ïöðàâ íòã èâàæòâ íäéà , éã ïáòâòâ íéà èàä øò ïåà
äðåúç éã ïëàî ìéåå øò éö äøéøá .à íéà øò èàä ñàã ïå

èøòôèðòòâ .ïúç à ïòååòâ æéà ñò éö ñàã øòáà- áàä ìàî
èøòäòâ èùéð êéà.  

áà"÷ñøàååòùô ã :æ òãééæ øòã"ì  ñò æà èìééöøòã èàä
ìàî ïúç ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà .äøä ééá åìéôà" òùéìà éáø ö

æ" æéà òìòèàî éáø ééá íòãééà ïà ïøàååòâ æéà øòëìòåå ì
òâ èùéð êéåàïòåå . êòì÷éðééà øòæðàö ééá æà èâàæòâ èàä øò

ïåè èùéð ñàã øò èòåå.  
åðéáø :ë' ïñéåøâ àæà ïòååòâ ñàã æéà æðàö ïéà éö èùéð èñééåå

÷ñò.  
áà"÷ñøàååòùô ã :èòâéñ ñìà ïòååòâ æéà ÷ñò øòã ,ø '

áø øòöéìøàâ ïåô ïåæ à ïòååòâ æéà òùéìà , íééá íòãééà ïà
áì áèéé.  

åðéáø:äà  ,ìà ïéé÷ èëàîòâ èùéð ò÷àè ïòî èàä èòâéñ ñ
ïúç -ìàî.  
áà"÷ñøàååòùô ã : éã ïòååòâ êéåà êàã æéà ñèìàîòã

ïøòù êéæ ïèéî äùòî ,ïøéåùòâ èùéð êéæ èàä éæ æà.  
åðéáø:æ ïèàè ïééî ïåô äùòî éã èøòäòâ áàä êéà "ì , ïòåå

 èàä éæ æà èìééöøòã øò èàä äùòî éã ïåô èãòøòâ èàä øò
à àé êéæïøéåùòâô , âàè ïøòãðà íòã ïòîå÷òâðééøà æéà éæ ïòåå

äðåúç éã êàð , êéæ èàä éæ éö èâòøôòâ íééç éøáã øòã èàä
ïøéåùòâôà ,àé æà èâàæòâ éæ èàä ,ïøéåùòâôà êéæ èàä éæ , æéà

ïåôøòã ïøàååòâ ìòôúð øòééæ øò ,ùôð úåøéñî àæà .) äæù ïåéëî

äìùîîä úøéæâ ãâð äéä(.  
ðà êéæ éæ èàä ïôåøòâ" øòã ïòåå æà äîéìù äðåîàá áééìâ êéà

ïøòåå ìèá äøéæâ éã èòåå ïìòåå ìàæ òèàè ." éøáã øòã èàä
 èâàæòâ íééç"åèñâàæ éåæà? !ïøòåå ìèá èòåå äøéæâ éã ."

ïøàååòâ ìèá äøéæâ éã ò÷àè æéà ñèìàîòã.  
áåáàá øòã'æ áø øò" èàä øò æà ïìééöøòã ùøòãðà èâòìô ì

òâ'ùìç'è ...êéàïèàè ïééî ïåô èøòäòâ éåæà ñàã áàä .  
ééä ìò åðéáø êøéáå"ù  

åðéáø êøéáå:" íééçì íééçì , úáçøä èéî äçìöäå äëøá
ïèåâ íòìà èéî úåçåðî éî ìò úòãä."  

äâä"áà ö" øàîèàñ ã15ååò  : ïòåå êàð ÷ðòãòâ êéà
äøä òãééæ øòééà"öæ íàèùøòáìàä êåøá éáø ö" ì)áà" ã

õéìøàâ(à ÷øá éðá ïåô ÷øàé åéð ïéà ïòååòâ æé ,æ òèàè øòã" ì
íéà èéî ïòîåðøàô øòééæ ïòååòâ æéà , èðåæòâ èùéð æéà øò

ñèìàîòã ïòååòâ.  
åðéáø:ñàã êéà ÷ðòãòâ éàãååà  .  

ë' ìàî òèùøò ñàã ïòååòâ æéà òèàè øòã ïòåå êàð ÷ðòãòâ
ëùú úðùá ìàøùé õøà ïéà"ôì â"÷ , ïòååòâ ñèìàîòã øò æéà

 ïéà íäéà ééááåèù.  
äøä"ø â 'èéìù íàèùøòáìàä òùéìà"à: æéà øò ïòåå 

æ éáø øòã èâòìô ò÷éøòîà ïéà ïòååòâ" ì) ïøîéæ äùî êøáä"ò( 
øòáéøà  øàôà óéåà âàèðåæ ïãòé áåèù ïéà íäéà åö ïòîå÷

íäéà èéî èâðòøáøàô ïåà äòù.  
åðéáø :ïèàè ïèéî ïòååòâèéî ïàã ïéá êéà ,î' ïøàô èâòìô

åå èéòâéñ ïéé÷ïèìàäòâôéåà êéæ èàä øò åà.  
åãøôðå íåìùì  
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', א� בחקותי תלכו ואת מצותי תשמורו וגו
כשהוא אומר ואת מצותי , יכול זה קיו� המצוותי "פירש

הא מה אני מקיי� א� , תשמורו הרי קיו� המצות אמור
ויש להבי� דא� כוונת . בחקותי תלכו שתהיו עמלי� בתורה

וא� ,  התורה למה לא נאמר בפירושהכתוב היתה על לימוד
  .י על לימוד התורה"הכוונה על מצוה אחרת למה פירש

 תניא .)ד� פה(פסחי� ' הא דאיתא במס  בהקד�ויתבאר
אחד עצ� שיש בו מוח ואחד , )שמות יב מו(ועצ� לא תשברו בו 

  ומה אני מקיי� ואכלו את הבשר בלילה הזה,עצ� שאי� בו מוח
 או אינו אלא בבשר שבתו� , גבי העצ�בבשר שעל, )שמות יב ח(

 , ומה אני מקיי� ועצ� לא תשברו בו בעצ� שאי� בו מוח,העצ�
 שהרי יבא מה ואל תת,אבל בעצ� שיש בו מוח שובר ואוכל

 כשהוא אומר ועצ� לא ישברו בו ,עשה וידחה לא תעשה
 שהרי כבר נאמר ,שאי� תלמוד לומר )במדבר ב יב(בפסח שני 

 הוי אומר אחד עצ� שיש בו מוח , אתוככל חקת הפסח יעשו
  .ואחד עצ� שאי� בו מוח

 בי ברבי אלעזראומר היה ר, איתא :)ד� סה(זבחי�  'ובמס
 ,)במליקתה בשני סימני�( שמעו� שמעתי בחטאת העו� שמבדילי�

ד� (' וכתבו בתוס, אי� צרי� להבדיל, )ויקרא ה ט( ומאי לא יבדיל

חיצונה הוי אמינא  דכל היכא דמסברא )אלא מעתהה "ד. סו
כל לאוי� אבל ב, מפרשינ� קרא דאינו צרי� ולא ללאו, דצרי�

שבתורה כגו� לא תחסו� לא תאכלו כל נבילה לא תלבש 
והקשה בשער המל� . ד"עכ,  למאי כתביה א� לא ללאו,שעטנז

, ה" בש� הגאו� רבי אברה� ברודא זללה)א"קרב� פסח ה' י מהל"פ(
שמעו� דאסור לשבור עצ� א� כ� מנליה לרבי אלעזר ברבי 

 ילפינ� רוב מפסח דאי אפשר .)ד� יא(חולי� ' הרי במס, בפסח
לבדוק א� ניקב כרו� של מוח דכתיב ועצ� לא תשברו בו ועל 

וא� כ� דלמא הא דכתיב ועצ� לא , כרח� דאזלינ� בתר רובא
דסלקא דעת� דצרי� , תשברו בו היינו נמי דאי� צרי� קאמר

ואתי קרא לאשמעינ� דאינו , רו�לשבור לבדוק א� ניקב הק
  .ומנא ל� דללאו קאתי, צרי� דאזלינ� בתר רובא

 דקושיא זו שיבוש .)זבחי� ד� סו( בצא� קדשי� ותיר�
ועל כרח� , דהא בפסח שני נמי כתיב ועצ� לא ישברו בו, הוא

 דלמא .)פסחי� פה(ותמה עליו באור חדש . ד"עכ, ללאו אתי
ואכתי , � שאי� בו מוחלעול� קרא דבפסח שני אתי רק לעצ

דילמא הא דכתיב ועצ� , תקשה מנל� לאסור עצ� שיש בו מוח
  .לא תשברו בו בעצ� שיש בו מוח היינו דאינו צרי�

 )ה אקרוב"ד. קידושי� לח(' ל על פי המבואר בתוס" יאמנ�
 דאי� עשה דקוד� הדיבור דוחה )א"ב ה"חלה פ(בש� הירושלמי 

י יהושע והחידושי וכתבו הפנ, לא תעשה דלאחר הדיבור
 דעשה דלפני .)יבמות ה( דשיטת הבבלי )קידושי� ש�(ט "מהרי

  . ושפיר דוחההדיבור חמיר טפי
והלאו ,  עשה דאכילת פסח הוה עשה דלפני הדיבורוהנה

, דועצ� לא ישברו הנאמר בפסח שני הוה עשה דלאחר הדיבור
הא ל ד"ומעתה י. )י שהעיר בזה"עיי� אור חדש ש� לעיל בש� ספר נ(

דאמרינ� בפסחי� דסלקא דעת� דיבא עשה דאכילת פסח 
היינו דוקא לשיטת , וידחה הלא תעשה דועצ� לא תשברו בו

ושפיר הוי סלקא דעת� , הבבלי דעשה דאכילת הפסח עדי�
, דעשה דאכילת הפסח ידחה הלאו דועצ� לא תשברו בו

ומשו� הכי איצטרי� קרא בפסח שני ועצ� לא ישברו בו לעצ� 
ל "ל דס"אמנ� רבי אלעזר ברבי שמעו� י, וחשיש בו מ

כהירושלמי דעשה דלפני הדיבור קיל ואינו דוחה לא תעשה 
וא� כ� מהיכי תיתי להתיר שבירת עצ� שיש , דלאחר הדיבור

הא אי� עשה דקוד� הדיבור , בו מוח משו� אכילת הפסח
וא� כ� לרבי אלעזר ברבי , דוחה לא תעשה דלאחר הדיבור

צטרי� קרא ללאו לאסור שבירת עצ� שמעו� באמת לא אי
ל "ואי� הכי נמי לדידיה י, שיש בו מוח דמהיכי תיתי להתיר

שאינו צרי� לשבור העצ� לבדוק א� , דקרא אינו צרי� קאמר
  .ניקב קרו� של מוח משו� דאזלינ� בתר רובא

וקרא ,  לפי זה דלרבנ� עשה דקוד� הדיבור חמירנמצא
ר לשבור עצ� שיש בו דועצ� לא ישברו בו בא להורות דאסו

, ולרבי אלעזר ברבי שמעו� עשה דלאחר הדיבור חמיר, מוח
וקרא דועצ� לא ישברו בו אינו צרי� קאמר דאזלינ� בתר 

  .רובא
 אמר רבי יהודה אמר :)ד� כט(קידושי� ' איתא במס והנה

ורבי יוחנ� , שמואל הלכה נושא אשה ואחר כ� ילמוד תורה
, ולא פליגי הא ל� והא להו, רהאמר ריחיי� בצווארו ויעסוק בתו

 הול� ולומד ר כ�בני בבל נושא אשה ואח, י הא ל�"ופירש
 ישא ר כ�לבני אר� ישראל ילמוד תורה ואח, הא להו, תורה
  .ש"עי, אשה

עשה דהנה , י" כשיטת רש) ל�'פ(בפרדס דוד  וכתב
ותלמוד תורה הוא עשה , ר הוא עשה דקוד� הדיבור"דפו

לשיטת  הא ל� היינו לבני בבל דרולזה אמ, דלאחר הדיבור
תחלה שא אשה נולכ� , עשה דקוד� הדיבור חמירהבבלי 

והא להו היינו לבני אר� ישראל , ואחר כ� ילמוד תורה
עשה דלימוד הרי , דלשיטת הירושלמי עשה דקוד� הדיבור קל

ר שהוא קוד� "התורה שהוא לאחר הדיבור חמור יותר מפו
  .ד"עכ, אחר כ� ישא אשהותחלה לכ� ילמוד תורה , הדיבור

 דברות קודש
  א"ק שליט"ק מר� רבינו הגה"מכ

 א" בקרית יואל יעק"ח לפ" שנת תשסבחוקותי פרשת ליל שבת קודש
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הכוונה על , י תלכו" יתבאר הכתוב א� בחקותובזה
 זאת חקת )שמות יב מג(ש "מצות קרב� פסח הנקרא חק כמ

ועצ� לא ובפסח שני נמי כתיב , ועצ� לא תשברו בו' הפסח וגו
ולכאורה הרי מקרא זה , תוות הפסח יעשו א"ישברו בו ככל חק

תי קרא לאשמעינ� דאינו ועל כרח� דא, דבפסח שני הוי מיותר
צרי� לשבור לבדוק א� ניקב קרו� של מוח דאזלינ� בתר 

דלא סלקא דעת� להתיר שבירת העצ� מחמת אכילת , רובא

ובכ� מאחר . דעשה דלאחר הדיבור חמיר ואינו נדחה, הפסח
י "לזה פירש, דמקרא זה מוכח דעשה דלאחר הדיבור חמיר

ו� דעשה דלאחר דכי, א� בחקותי תלכו שתהיו עמלי� בתורה
א� כ� צריכי� תחלה להיות עמלי� בתורה , הדיבור חמיר

ר שהוא "ואחר כ� לקיי� ואת מצותי תשמורו הוא מצות פו
ד ילמוד תורה תחלה ואחר כ� "וכמ, מצוה ראשונה שבתורה

  .ישא אשה

 א"ק בקרית יואל יע"ח לפ"ג בעומר תשס"ליל ל
, רחתיו� נסת יו� אשר ב, יוחאי מושב טוב ישבתבר 

  .ש� קנית הוד� והדר�, ובמערות צורי� שעמדת
 מנהג ישראל )אייר מאמר ג אות ג( בבני יששכר כתב) ב

לכבוד נשמת מאור , תורה הוא להדליק נרות ומאורות ביו� זה
  .התורה בוצינא קדישא אשר נתגלה ביו� הזה

 ויאמר )הובא בערכי הכנויי� ער� אור( במדרש איתא) ג
זה רבי שמעו� , ויהי אור, זה משה, )ית א גבראש(אלהי� יהי אור 

  . וצרי� ביאור, ב� יוחאי
 שביו� )פ ויצא"סו( לפרש מה שכתב בקדושת לוי ונקדי�

ג בעומר מתחיל ההארה של מעמד הר סיני שהיא "הזה ל
  .קבלת התורה

 )נח' פ( על פי מה שכתב באור החיי� הקדוש ויתבאר
 יש לדעת למה ,פ כל רמש אשר הוא חי לכ� יהיה לאכלה"עה

' ונראה כי נח משלו נתנו לו לג, לא הותר הבשר לאד� אלא לנח
לקיי� המי� וזולתו לא היה ' האחד שבאמצעותו מצא ה, סיבות

שהוא טרח ' ב, מקיי� מי� הרמש בלא אד� ובזה זכה הוא בה�
ועליו נאמר , בה� ויגע בתיבה וצא ולמד כמה יגיעות יגע בה�

שגר� באמצעות קרבנו שנתרצה ' ג', גו יגיע כפי� ו)תהלי� קכח ב(
לאכול מפרי ' לזה התיר לו ה', ונשבע שלא יכרת כל בשר וגו' ה

  .ד"עכ, דרכו
 )מזמור ח( עוד מה דאיתא במדרש שוחר טוב ונקדי�

בשעה שעלה משה למרו� שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע 
ה קלסטרי� של פניו של משה דומה "עשה בו הקב, במשה

לא את� , ה אי את� מתביישי� הימנו" הקבאמר לה�, לאברה�
ז "והוסי� על זה מר� דו. כשירדת� אצלו אכלת� בשר בחלב

 דכל זה יתכ� רק אחר )נח עמוד קנח' פ(ה בדברי יואל "זללה
ועל ידי זה היה , שהותר הבשר לנח ולכל העול� כולו על ידו

כ חלב ועל ידי זה זכו "יכול אברה� אבינו לית� לה� בשר ואח
אבל אלמלי היה עדיי� איסור הבשר נוהג ,  למת� תורהישראל

לא היה אפשר לאברה� אבינו לית� לה� בשר דבר , לבני נח
ואפשר דג� חלב לא הותר לה� משו� דבר , שאסור ג� לה�

נמצא שעל ידי שכינס נח אל התיבה כל בעלי , הבא מ� החי
על ידי זה הותר לו אכילת� ומש� זכו ישראל לקבל , חיי�

  .ד" עכ,התורה
 בדר� זה יש לפרש מה שכתב בבעל הטורי� ובלכתינו

ויש להבי� , �"ח סופי תיבות חכ'� נ'� התהל' את האלהי)נח' פ(

 :)נח ד� סז' פ(ק "ל דהנה בזוה"וי. הרמז מה שהיה נח חכ�
, ל את נח על שלא התפלל על בני דורו"האשימו חכמינו ז

. ק"ש בדבה"עי, ואלמלי היה מתפלל עליה� אולי היו ניצולי�
ויתכ� לומר דמהאי טעמא לא התפלל נח על בני דורו כדי שיזכו 

דאלמלי היה מתפלל על בני דורו ולא , בני ישראל לקבל התורה
וא� כ� לא , היה מבול על האר� לא היה מותר לה� לאכול בשר

ולא היו בני , היה אברה� אבינו נות� בשר וחלב להמלאכי�
ולכ� לא התפלל על , אכי�ישראל זוכי� לקבל התורה רק המל

ולטע� זה . בני דורו כי ראה איזה טובה שיבא על ידי המבול
, ו"ל בגימטריא חסד" כי מבו)נח' פ(ק זרע קודש "כתב בספה

א� הכוונה שהרי על . דלכאורה איזה חסד היה בירידת המבול
ולכ� הוי , ידי המבול נשתלשל הדבר שזכו ישראל לקבל התורה

ולזה רמז בבעל .  זכו לקבל תורת חסדחסד גדול שעל ידי זה
לרמז , �"ח סופי תיבות חכ'� נ'� התהל'הטורי� את האלהי

דדבר זה שהיה נח מתהל� את האלהי� במדת הדי� והניח 
זה היה מכח חכמה עמוקה בכדי , שיבא מבול על בני דורו

  .שיזכו בני ישראל לקבל התורה
  התחלת המבול היה בחודש השני בשבעה עשר יו�והנה

 רבי :)ראש השנה יא(ופליגי בזה בגמרא , )בראשית ז יא(לחודש 
רבי אליעזר , יהושע אומר אותו היו� שבעה עשר באייר היה

ל כתב "והנה רשיז. אומר אותו היו� שבעה עשר במרחשו� היה
 ויהי הגש� על האר� ארבעי� יו� וארבעי� )ש� יב(כ "ש� עה

שהרי כתיב , לו עמואי� יו� ראשו� מ� המני� לפי שאי� לי, לילה
ח "נמצאו ארבעי� יו� כלי� בכ, ביו� הזה נבקעו כל מעינות

בכסליו לרבי אליעזר שהחדשי� נמני� כסדר� אחד מלא ואחד 
' והקשו הבעלי תוס. ח מכסליו"ב ממרחשו� וכ"חסר הרי י

והוא אחד ,  גבי חמשי� ומאת יו�)ש� ח ג(י עצמו כתב "דרש
ל בגור "המהר' ותי. גשמי�ז בכסליו פסקו ה"כיצד בכ, בסיו�

, ח בכסלו"ל שכלי� בכ" דהא דכתב רשיז)בראשית ז יד(אריה 
ז "י שהגשמי� פסקו בכ"והא דכתב רש, ח"היינו בהשכמת יו� כ

. ש"עי, ח"ז יו� והלילה של כ"היינו שלא עברו רק כ, בכסלו
ועל כ� בדור , פ ביותר דהנה בב� נח הלילה הול� אחר היו�"ויל

ז לחודש "� כבני נח כאשר התחיל המבול ביהמבול שהיה דינ
א� כ� שפיר כתב , ח ליו� אחד"ז וליל י"הרי נחשב יו� י, השני
פ שהיה בהשכמת "אע, ז בכסלו"ל שהגשמי� פסקו בכ"רשיז
  .ח לדיד�"ז בהשכמת יו� כ"כי לבני נח נשל� יו� כ, ח"יו� כ
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ולהל� הוא אומר , ל כתב ויהי הגש� על האר�" רשיזוהנה
אלא כשהוריד� הוריד� ברחמי� א� יחזרו יהיו , בולויהי המ

ולפי זה יתכ� לומר דביו� . גשמי ברכה וכשלא חזרו היו למבול
, ז כאשר התחיל המבול היה כל היו� גשמי ברכה עד הערב"י

נמצא דהתחלת המבול . וכיו� שלא חזרו עד הערב היו למבול
 ליל ח לחודש אייר"ולרבי יהושע הוא י, ח לחודש השני"היה י

ובזכות נח , דאז התחיל המבול וימח כל היקו�, ג בעומר"ל
וממילא , ניצולו הבעלי חיי� ועל ידי זה הותר לו אכילת בשר

היה יכול אברה� אבינו להאכיל בשר וחלב להמלאכי� וזכו בני 
ג בעומר יו� התחלת המבול "ולכ� ביו� ל, ישראל לקבל התורה

 כי יו� זה גר� ,אז מתחיל ההארה וההשפעה של מת� תורה
' ק פ"ועיי� בזוה(. השתלשלות קבלת התורה לשיטת רבי יהושע

  .)שמשמע מדבריו דהתחלת המבול היה באיייר: פינחס ד� רנח
  ]ב[

 )פ ויצא"סו(ל עוד בביאור מה שכתב בקדושת לוי " יאמנ�
ג בעומר מתחיל ההארה של מעמד הר סיני "שביו� הזה ל

  .שהיא קבלת התורה
 על )תזריע' פ(ה שכתב בנוע� אלימל�  על פי מויתבאר
 מצינו בתורתו של רבי מאיר )ב"כ סי"ר פ"עיי� ב(דברי הגמרא 

ה ברא את "ת ב"ויש לפרש דהנה באמת השי, כתנות אור באל�
האד� והיה כל גופו אור גדול בלי שו� יצר הרע וישיבתו היה 

רק שהיה , לעבדה ולשמרה' כמאמר הכתוב ויש� כו, בג� עד�
רק ,  מ� הדקה נדנוד יצר כאשר ראינו באמת שחטאקצת דקה

ואחר חטא האד� שאכל , שהיה בקושי גדול להנחש להחטיאו
מע� הדעת טוב ורע אז נית� הבחירה לאד� לעשות טוב ורע 

ותורתו הקדושה לשמור ' וברצות האד� דרכי ה. חלילה
כמצוותה לשמה אז נעשה גופו ג� כ� כתנות אור באל� כאשר 

וממילא מבואר הפירוש בתורתו של רבי , תחילת הבריאה
שלפי הנהגתו של רבי מאיר שהיה מתנהג בהתורה , מאיר

לפי שתיק� את גופו ואבריו , היה לו כתנות אור באל�, הקדושה
  .ד"עכ, והיו מאירי� אור גדול

שבועות פרק תורה ' מס(ה הקדוש " זו כתב השלוכבחינה

סהו הענ� להר כ ויכ" עה:)יומא ד(ל " על מה שאמרו חז)אור
לא בא הכתוב אלא למרק , ויקרא אל משה וכל ישראל עומדי�

וקשה הלא . האכילה ושתייה שבמעיו לשומו כמלאכי השרת
בודאי לא היה אוכל משה רק המ� שהוא קודש מ� השמי� 

דהכוונה היא על חומריות הגו� ' ותי. והמ� היה נבלע באיברי�
כילה וסחיטת שהגיע מצד אכילה ושתיה של אד� הראשו� בא

והענ� בא , אשר על כ� נתלבש בכתנות עור, אשכול של ענבי�
ועיקר עכירת , ומירק זוהמתו ונעשה גופו ז� ודק כתנות אור

על כ� אמר למרק הזוהמא עכורה , החומר באד� ה� המעיי�
  .ד"עכ, ובזה נעשה כמלאכי השרת, הבא מסיבת אכילה ושתיה

, ינו ומשה רבינו הגבוה הלזו מצינו אצל יעקב אבובחינה
 כי שופריה דיעקב .)בבא מציעא פד(ביעקב אבינו מצינו בגמרא 

והכוונה שיעקב אבינו ברוב , מעי� שופריה דאד� הראשו�
ולזה נאמר . קדושתו ג� כ� זכה למדריגה זו שהיה לו כתנות אור

,  שהיה זיו איקוניו דומה ליעקב)י בראשית לז ג"רש(ביוס� הצדיק 
,  ב� פורת יוס� ב� פורת עלי עי�) מט כבבראשית(דהנה כתיב 

והכוונה כי יוס� הצדיק ברוב קדושתו תיק� את . י ב� ח�"ופירש
, �"ולזה נאמר שהיה עלי עי, גופו מזוהמת חטא אד� הראשו�

� וזכה לכתנות אור "שנתעלה במדריגה ותיק� את העור בעי
� ושופריה דיעקב מעי, ולכ� היה זיו איקוניו דומה ליעקב, �"באל

סוטה (ל "וכמו כ� במשה רבינו דרשו חז. שופריה דאד� קדמאה

בשעה שנולד ,  ותרא אותו כי טוב הוא)שמות ב ב(פ " עה.)יב
ה "ז זללה"ד שכתב א"הכוונה ע, משה נתמלא הבית כולו אור

 כי )שמות לד כט( מה דכתיב במשה )הוד והדר אות ל(בייטב פני� 
, ולא טע� מע� הדעתכי הוא לא חטא ', קר� אור פניו אור בא

שהיה , שנתמלא הבית כולו אור, ולזה ותרא אותו כי טוב. ש"עי
  .בבחינת כתנות אור
ולזה ,  הלזו זכה ג� התנא רבי שמעו� ב� יוחאיולמדריגה

כי בישבו ,  שישב במערה בלי לבוש:)שבת לג(מצינו בגמרא 
במערה ועסק בתורה זכה לזכ� את גופו עד שנעשה מלא אור 

ולזה פשט בגדיו היינו הבחינה של כתנות עור , ינוכמו משה רב
בפיוט ואמרת� כה (ולזה יסד הפייט� , ונתלבש בכתנות אור באל�

שראו אור פניו ונתמלא כולו אור על , �" ראה פניו מאירי)לחי
  .ידי שנתלבש בכתנות אור

, זה משה,  ביאור המדרש ויאמר אלהי� יהי אורוזהו
, שנתמלא הבית כולו אור,  טובשזכה למדריגה זו ותרא אותו כי
  .שג� הוא זכה למדריגה זו, ויהי אור זה רבי שמעו� ב� יוחאי

י בגימטריא "� יוחא"� ב" בספרי� דתיבת שמעווראיתי
והרמז בזה שזכה רבי שמעו� ב� יוחאי לשופריה , �"ב של"יעק

והיה לו כתנות אור , דיעקב שהיה מעי� שופריה דאד� קדמאה
י מ� " דכאשר יצא רשב:)שבת לג(גמרא ולזה מצינו ב. באל�

המערה אמר הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל ואיתק� מילתא 
ובכוונה הביא פסוק זה ,  ויבא יעקב של�)בראשית לג יח(דכתיב 

ב "כי בצאתו מ� המערה היה בבחינת יעק, ויבא יעקב של�
  .והיה שופריה כשופריה דיעקב אבינו, �"של

דבישבו , � שעמדת שיסד הפייט� במערות צוריוזה
ש� קנית , במערה בלי לבוש של כתנות עור ועסק בתורה

שזכה לאור פני� להיות שופריה כעי� שופריה , �"� והדר"הוד
  .וזכה להתלבש בכתנות אור, דאד� קדמאה
 זה מנהג ישראל תורה הוא להדליק נרות ולטע�

ומאורות ביו� זה לכבוד נשמת מאור התורה בוצינא קדישא 
, כי רבי שמעו� ב� יוחאי זכה לכתנות אור, ביו� הזהאשר נתגלה 

ולכ� מרבי� בנרות ומאורות להורות על גדלותו וקדושתו של 
, התנא האלהי שזכה להפ� כתנות עור בעי� לכתנות אור באל�

  .והיה כולו אור
  ]ג[

עוד ברמז העני� שמדליקי� נרות ומאורות לכבוד ל "וי
תנא האלהי מיגו דזכי כי ה, התנא האלהי רבי שמעו� ב� יוחאי

ובגודל קדושתו אחר שהתלבש , לנפשיה זכי נמי לאחרינא
וג� לדורות העתידי� שיזכו , עצמו בכתנות אור השפיע לדורו
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בני ישראל להטהר ולהתקדש מעול� הגשמי ולזכות קצת 
ולזה יסד הפייט� בגדלותו של רבי שמעו� . לבחינת כתנות אור

ה "ז זללה"ד שכתב א"עוהוא , לכל ישראל האיר, ב� יוחאי
מגילה ( לפרש מה שאמרו בגמרא )הוד והדר אות ל(בייטב פני� 

, � של ישראל"שהאיר עיניה, )אסתר ב ה( במרדכי ב� יאיר :)יב
והיינו . ד"עכ, �"אור באל, ר בעי�"והיינו שעשה מבחינת עו

� "ר בעיניה"שבגודל קדושתו האי, ר"דאמר לכל ישראל האי
ולזכ� ולטהר אות� מעול� של ישראל לרומ� אות� 

ל "ודקדק לומר לכ, עד שזכו להתלבש בכתנות אור, הגשמיות
אלא לכל בני ישראל עד , שלא רק בדורו האיר, ישראל האיר

  .סו� כל הדורות
ת " כוונה זו אנו אומרי� תורתו מג� לנו היא מאירועל

, � שלנו"כי תורתו של רבי שמעו� ב� יוחאי מאיר העי, ו"עינינ
תנות עור והגשמיות שאנו משוקעי� בדורינו השפל היינו הכ

והאור הבהיר בשחקי� של רבי שמעו� , דור עקבתא דמשיחא
, ב� יוחאי מכניס קצת אור בכל אחד אשר בש� ישראל יכונה

ד לעסוק בתורה ובתפלה "וכאשר איש הישראלי בא בביהמ
זהו מכח אורו של רבי שמעו� ב� יוחאי המאיר בו שלא יתגש� 

  .שמיותבעול� הג
 בסימני המועדות שנרמז )ח"ח סימ� תכ"או( כתב הטור ולזה

ג לעומר וסימנ� "ביו� שיהיה פורי� יהיה ל, ש"ת ב"בסדר א
ולכאורה איזה שייכות יש . י באייר"ג ח"פורי� ל' פי, י"ג ח"פל

ולפי דרכינו יתפרש היטב כי . ג בעומר ליו� הפורי�"מיו� ל
,  ישראל בכתנות אור� של"כש� שמרדכי הצדיק האיר עיניה

ת עינינו להכניס אור "כמו כ� רבי שמעו� ב� יוחאי הוא מאיר
  .בבני ישראל שיהיה כתנות אור

זה אנו מדליקי� אור לכבוד התנא הקדוש רבי  ולטע�
מכל מקו� הוא , וא� שהוא רק אור גשמי, שמעו� ב� יוחאי

אות לאור הגדול אשר הדליק רבי שמעו� ב� יוחאי והוריד 
, אור בהיר בשחקי� המאיר מסו� העול� ועד סופובעול� 

והוא משפיע לכל בני ישראל הקרובי� לאתרא קדישא 
כי ברוחניות , וג� להרחוקי� ממקו� הציו� הקדוש, מירו�

ובנפש כולנו קרובי� , אינו תופס מושג של ריחוק מקו�
ומצטרפי� אנו , כולנו מתחממי� לאורו, להתנא רבי שמעו�

ואנו שופכי� , אי� באתרא קדישאע� בני ישראל הנמצ
שבזכות , ו בתורתי�"ר עינינ"והא, ת"שיח לבבינו להשי

� שלנו שלא נהיה "י נזכה להארת העי"התנא רשב
ועל ידי כח , מגושמי� כל כ� ונזכה לכתנות אור באל�

קצת רוחניות , התורה יאיר קצת אורה בכתנות עור שלנו
המגושמת וקצת אור של קדושה בגשמיות שלנו ובמדינה 

ה שנשפע על ידי התנא "קצת אור מהקב, שאנו חיי�

האלהי רבי שמעו� בכל השנה ומכל שכ� ביומא דהילולא 
ת שהתנא הקדוש "וכולנו מצפי� ומבקשי� מהשי, דיליה

רבי שמעו� יפעול בעד כל בני ישראל ולנו בתוכ� שנזכה 
ונזכה לאיזה אור והתלהבות , להאיר כתנות עור הגשמי

והאר עינינו , כראוי' ק בתורה ובעבודת הת לעסו"להשי
�וכאשר זוכי� לכתנות אור , בתורתי� ודבק לבינו במצותי

כי , הרי נשתנה עבודת האד� בתורה ובתפלה וקיו� המצות
  .ה"נשמתו חי ובוערת באש התלהבות להקב

ג בעומר מתחיל ההארה וההשפעה ליו� "ביו� ל ולזה
קשה ,  עורכי מאחר שהגו� נתגש� בכתנות, מת� תורה

כי , בהתלהבות' ק ולעבוד עבודת ה"להשיג ולהבי� בתוה
אי� יוכל בשר וד� אוכל ושותה לזכות ללימוד התורה 

והוא א� ורק בזכות התנא הקדוש רבי שמעו� , הקדושה
אשר ביו� זה יורד אור גדול לבני ישראל המחליש הכתנות 

וכל איש , ונתלבש האד� בכתנות אור בהיר בחשקי�, עור
אל מרגיש ביו� זה התרוממות דקדושה ואיזה ישר

ועל ידי , י"ת בכחו ובזכותו של התנא רשב"התקרבות להשי
זה יכולי� בעזרתו יתבר� בחג השבועות לקבל התורה 

והכל הוא מכח האור , מחדש בשמחה ובהתרוממות הנפש
  .ג בעומר"היורד ביו� ל
תורתו מג� לנו היא מאירת , יהא בעזרינו ע"והבוכ

 שיאר עיניה� של כל ישראל בכל מקומות ,עינינו
ובכחו , כדאי הוא רבי שמעו� לסמו� עליו, מושבותיה�

, :)סוכה מה(הקדוש ובזכותו יכול לפטור את העול� מ� הדי� 
, שינצלו בני ישראל מכל הדיני� והגבורות, ממדת הדי�

והתנא רבי שמעו� , ת יעזור שנוושע כולנו ביו� זה"והשי
צרכי עמ� ישראל , ל כל צרכיה�יפעול בעד בני ישרא

רבי שמעו� צופה ומביט בלבות בני ישראל ורואה , מרובי�
ויכול כל אחד לשפו� שיח , לבבות הנשברות והנכאבות

ומריחוק מקו� יכול כל אחד , לבבו להתנא רבי שמעו�
ורבי , לייחד עצמו במחשבה אל התנא הקדוש רבי שמעו�
 אחד שמעו� שומע כל התפלות וכל הבקשות מכל

ומאזי� ומקשיב לכל אלו הצריכי� להוושע בבני , מישראל
חיי ומזוני בשידוכי� ובכחו לפעול ישועות ורפואות ולהנצל 

ואנ� מהכא עושי� התנא הקדוש רבי , מכל עגמת נפש
שמעו� לשליח שיעלה כל התפלות וכל הבקשות של כל 

שיאיר לבות בני ישראל , לכל ישראל האיר, בני ישראל
כל הלבבות יאירו , שיזכו לדורות מאירי�, ישראלובתי בני 

עדי נזכה לאור , ויוושעו בכל טוב שפע ברכה והצלחה
ונזכה לביאת גואל , ויהי אור זה אורו של משיח, האמיתי

  .צדק במהרה בימינו אמ�
 

 ח לה�"א ותשוח"ר שליט"ק מר� אדמו"י הוועד להוצאת ספרי כ"נער� ע
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  שיר וקול תודה
  הט בשפה נעימה וברור"נבר� ברכת מז, בזאת השורה, שפתינו תרננה, ילה ורינהג

  גהמופלהבחור היקר , הצמוד באהבה בקירות לבבינו, אירוסי ידידינו וחברינוב

  מעוסק בתורת משה בנעימי, כולו מחמדי�, כלי מחזיק ברכה, שרי שלו ככהא

  ח"ובפרט מסור בלב ונפש להצלחת ולהרמת הגמ, דיו רב לו במעשי צדקה וחסדי
  

äáä"ç ç íééî øéàâøòâøòáãìàéð "å  
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áò åéñåøéàá åúçîù ìâøì"éçúù â 'æîì"îåèòùáå è"ö  
��������������������������  

  

  ,ה לעילא מכל תושבחתא"בברכת הודא, ובהאי עיד� דחדוותא נשגר כסא דברכתא
  ".עזרת חתני�"ח "למע� הרבות קר� הגמ, על פעולותיו המרובי� והנאמני�

  

יצי� , שהזיווג יעלה יפה כליל בהוד ובתפארת, רבו� על� ועלמיא, יהא רעוא מ� קד� אבוהו� דבשמיא

ויושפע לו , ד ישראל סבא למזכרת"ע, ויזכה לבנות בית נאמ� לישראל למשמרת, אדרתויפרח כגפ� 

ויואל "י דר� בעל "ויגדלו דורות ישרי� עפ, דבמזלא תליא, הני תלת מילי מעליא, משמי מרומא עילאה

  מתו� , "שערי תורה"בני� ובני בני� עוסקי� ב, "בר� משה"הנמשכת לנו בזאת הברכה אשר , "משה

  .ר"אכיה, לש� ולתפארה" אורות חיי�"שמחה ו             

  
åëä"àãåä úëøáá ç"ä  

îâä úìäðä"ç  

  

��

  ""תומכי� דאורייתאתומכי� דאורייתא""
  סאטמאר'ט ד"י בחורי ישיבת מהרי"שע

 קרית יואל  בני ברק-84.ד. ת22ישמח משה
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