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ó−í μî³ë í¾ë−ë î×ñí ñêþ¾− −òëî   
øééö ïåàù ïéá øéòä æëøîá ìåãâ úåðç åì çúô åúëàìîá ïîåàå àìôð 

éä åîåéá íåé éãîå íéùðàä ' åéøåéöî åèò éøô úà íéáùå íéøáåòäì äàøî

ìåëù éãë ïéò éáéäøî íéàìôðääàìôðä åúåðîåà úàå åéøåéö éôåé úà åàøé í.  

íåéáéäù ãåàî äôé ñåñ úøåö øééöä ãéîòä ãçà  'éúéîà ñåñë ùîî äàøð ,

 íúòã úååçå íúáåâú úà òåîùìå úåàøì éãë ñåñä éøåçàî àáçúä øééöä

íéùðàä ìù , íù ùéà ïéà íéáùå íéøáåò íéùðàù úòãì çëð åáì ïåáàãì êà

 åøåéö ìò ìëúñäì áì ìòäàìôðä ,  

äò÷ôùîåìàùå ãçà øöòå åàåáçîî àöé åúåðìáñ  : ïî ìòôúî êðéà êéà

äôéä øåéöä ,ùéàä åì äðò : äéàåø ìëå éôåé úìéìë àåä úéùòù øåéöä ïëà

åðîî íéìòôúî àì ïëìå éúéîà ñåñ äæù øîàé ,à÷åùá àëéà àñåñ äîë éë ,

øééöä åì ìàù :úåùòì éìò äî àìàå ,äìä äðò :úçúù àåä éúöò úà êå

äæ ãöì àìù äæ íéùúå íìåë éðéòì äøåöä , ïéá äìåãâ ääéîú øøåòé äæ øáãå

äéø÷ úåáåçøá ãîåò ñåñ éöç íúåàøá ïåîää , éôåé úà íìåë åòãéå åøéëé æàå

øåéöä úåëéàå.  

ôò"éäôñá øàåáî äæ ìùî "á÷ä äùòù óåñ íé úàéø÷ ïéðò ÷" àìôå ñð ä

øçá åëåúá ìàøùé åøáòå íéä úà åðì òø÷ùäá , íãàä ïðåáúé øùàë úîàáå

á÷äù íéñðä ìò"íéîä ìò õøàä ò÷åø øùàë åîåéá íåé éãî åðì äùåò ä , àì

ë ìòôúé" íãàäù äæ øáãá ñð íåù ïéàå âäåð åâäðîë íìåòù åì äîãð éë ë

 ïúéðù ò÷ø÷ äéäúù úåéäì êéøö íðîà êëù ïåéë äîãàä ìò åì êìäúî

äéìò úëìì ,ôð æåæéòì áì ìò íù ùéà ïéàå êéñð ìò íìåò àøåá ìù åéúåàì

åðîò íåé ìëáù.  

ïëà øùàë íéä êåúá äùáéá åëìä ìàøùé éðáå êéà åäîú ïë åàø äîä æà åà 

íééúùì òø÷äì ìëåé íéäù äæ , åðúéàì íéä áåùé øùàë íâù åðéáä æà åà

ôò íäù íéñðá øéëäì íä íéáééç"òáèä êøã é.  

äæáåäøä øàéá "ø éáøä ÷ 'éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà"äîàî äðùåù éèå÷éìá ò" ë

íéä êåúá äùáéá åëìä ìàøùé éðáå ,äìòîä íåø åðééä ìàøùé éë, éðéòáå 

éîåé íåéä òáèä óà äìòîä éùðà ,çáùîå íéãåîå íìöà ñð äæ íâíéäì éù"ú 

úò ìëáù åéúåáåèå êéúåàìôð ìòå åðîò íåé ìëáù åéñð ìò , åäæå"ìàøùé éðáå "

 íâ äùáéá åëìä äìòîä íåø éðéòáñðì íäéðéòá úáùçð äùáéá äëéìää , éë

íéä êåúá åìéàëå ñð àåä òáèä óà ,íéä êåúá åìéàëå äùáéá åëìä åäæå .  
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áì áèé ìä÷áì áèé ìä÷  
ãã''øàîèàñøàîèàñ  

  

  

  והודו לזכר קדשו' שמחו צדיקים בה
  

äîéðô åðáéì ÷îåòî ,äîéøð íéëøáî ìå÷ ,äëøáä úàæ øâùðå ,äëøòäå äáäàá ,åðéøåî ãåáë éðô íã÷ ,
åðéëøã äøåîå ,ùôðå áì ìëá åðéìà øåñîä ,åúøåú úòãá áéèî åðúàî ãçà ìëìåúîëçå  , äëøãäá

åúðåáú áèéîáå äøùé ,íéîùáù íäéáàì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà ,íéîù úàøéå äøåú úöáøäá ,
êøåáé àåä ïéò áåè àúìéìå íîåé úåáùé àì åðéðòîì ,ë úà ìá÷î"çáùáå íéðô øåàîá à , çåø åðá çéôî

ééç"íéø÷éä åéúåøîàå íéáäìðä åéúåùøãá í ,ùé éëøãá úëìì åðéááì úà ÷æçîíéø ,úåìåëùàä ùéà ,  
úåéìâøî ÷éôî äô                            ,åúãòì ïîàð äòåø  ,åðéáéìì ãåîö ,åðéúáéúð øéàîå  

  

äâä åðéøåîäâä åðéøåî""èéìù åðéúáéùé ùàø öèéìù åðéúáéùé ùàø ö""àà  
  

  ,נודע לתפארת ולגאון, לרגל השמחה בביתו נאוה באירוסי בנו הבחור החשוב והמצויין

  א"הרב יואל מייזליש שליט
  א"ישיבה תורה ויראה קרית יואל יעממצוייני 

  

   ת בהדר ותפארה"ענף עץ אבו, בת האי גברא רבא ויקירא' ג המהוללה שתחי"עב

  א"נעט שליטאיוסף פ' צ ר" הרה
  א"ם שליט- ר מדעעש י"ק אדמו"בן כ

  ץ העדה החרדית"וחבר הבד" דברי משה"ל בעל "רבי משה האלבערשטאם זצ' צ המפו"ק הגה"נ כ" וחדב
  

  

  
  

  

åìùåèåéãä úëøá åðéúåëøá äç ,äé"ãåîòé íé÷éãö úéáù ø ,ãåäå øãäá , âåðòú áø úååøìå úåàøì äëæéå
åéöìç éàöåé ìëî úçðå ,àçéùî àëìî úàéáì äëæð éãò ,áéø÷ ïîæáå àìâòá åðéùàøá åðéëìîå ,ïîà.  

  

  

  המברכים באהבה ובהערצה
  

  

÷øá éðá÷øá éðá

 μêþë šì®− ñê−³îš−
 ¾¬−îîêð−îîêð μñô−ñê

ôí−ë −ññõ³ô ó¾ë"öî×−¾ë ñîðèí ð

š¼¾¬êñêõ þï¼−ñê  
ñêš½êð öôñï íôñ¾  

ôí−ë −ññõ³ô ó¾ë"ïë ð þ−êô öîþ×

öêôð−þõ ññí  
±þêîî¾ −×ðþô  

ôí−ë −ññõ³ô ó¾ë"ìþë ð ’ëôþ"ó 
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   שבת שירה- בליל שבת קודש זו 

  לאנשי שלומינו" באטע"תתקיים ה
   א"צ ראש ישיבתינו שליט"בבית הגה

  10.00בשעה 

      

íñ íþ−¾ê’  
 äøéùä úà ìàøùé éðáå äùî øéùé æà

äì úàæä 'øîàì åøîàéå,  øîåì ùé ìò
øçà íå÷îá åðøàáù êøã , ø÷òù

âåðòúääçîùäå  , úà ãåáòì åðéëæù àåä
åðéàøåá , íéðåéìò úåîìåò àøåá

õ÷ ïéà ãò íéðåúçúå , úåîìåòä ìëå
åúåà íéãáåò ,íéðôåàå úåéçå íéôøù , óàå

é åì øçá á÷òé ïë éô ìò'ä , íéãáåò åéäéù
 úà íéãáåò åðàù äãåáòäù àöîðå åúåà

åðì ìåãâ âåðòú åîöò àåä åðéàøåá , ìòå
 íéáééç åðà ãáì äæ åîù úà øàôìå çáùì

úéêøáåéìà ììôúäì äéëæä åðì ùéù ìò  ,
ìàøùé éðáå äùî øéùé æà åäæå , ùøôîå

íúçîùå íúøéù äéä äî àø÷îä , øîàå
äì úàæä äøéùä úà 'éô ' åðéëæù ìò

íå÷îä éðôì äøéù øîàì , åøîàéå åäæå
øîàì ,ø" åëæù ìò äéä íúøéîà ìëù ì

øåîàì.                                )éåì úùåã÷(  
  

íñ−ñî óôî−  
äå ' ïðò ãåîòá íîåé íäéðôì êìåä

ùà ãåîòá äìéìå êøãä íúåçðì, æîøì ùé 
äæá ,íåé íùá íéðåëî úååöîä äðä éë ,

äìéì íùá íéðåëî úåøéáòå , åðúåà ãîìîå
áåúëä ,äåöî äùåò íãà íàù , ÷éæçé àì

 ïåëðëå éåàøë åúåà äùòù åîöòì äáåè
÷ùçá äúåà äùòù éô ìò óà úáìå ìåãâ 

ôòà äáäàäå äàøéä ùà" åîöòá ÷éæçé ë
 äøéàî äðéàå úåîéìùá äàùò àì ïééãòù

ë"ë ,äì÷ äøéáò äùòùë êôéäìå , äéäú
 ùà íåîçá äàùò åìéàëå äøåîçë åéðéòá

ìåãâ ÷ùçáå øöéä , õîåà óñåé äæ éãé ìòå
 úåùòì úåöîä úéùòá åîöò úà ÷æçúäì

íéîù íùì øúåé úå÷ùçá íúåà , íåù éìáå
 ùà åá øòáéå äøéáòä ïî çøáéå äéðô

äàð÷ä , äùòéù éãé ìò åîöòá íå÷ðéå
 ìãâé àèçä éë úîàá åéàèç ìò äáåùú

åéðéòá ,åì äìà øùà ùéàå , êìåää àåä
ä éëøãá ,'éåàøë åéùòî ï÷úîå , ùé åäæå

äå ÷åñôá êåîñì 'íäéðôì êìåä ,éô '
ä éãáåòä 'ä íéîù øùà ' íäéðéò ãâðì

ãéîú ,ðò ãåîòá íåéï ,éô ' úååöîäù
 ïé÷éæçî íä íåé úðéçá íäù ïéùåòù

íäéðéòá ,ïðòë úåëùç íäá ùé ïééãòù ,
íúãåáòá ïåøñç ãéîú íéàöåîù úîçî ,

éô ùà ãåîòá äìéìå ' åùòù úåøéáòäù
 øåöò í÷ð ùà àìî àåä äìéì úðéçá íäù

åéúåîöòá , åìéàë äáåùú úåùòì ÷æçúîå
 àéäù íâäå øöéä ùà íåîçá äàùò

ðè÷ äøéáòä ,äìéìå íîåé úëìì åäæå ,
éòù" äáåùú äùåòå åéùòî ï÷úî àåä æ

úåøéáòä ìò .                       )ùîùå øåàî(  
  

ó−þ®ô ³ê−®−ñ þ×ï  
ä éë íúòãéå áøò ' õøàî íëúà àéöåä

íéøöî ,ä ãåáë úà íúéàøå ø÷åáå,'áøò  ,
 àìù úåðè÷ã ïéçåîá íãàäù úòùá åðééä

ä úãåáòá åì êìåä 'åäæå éåàøë úðéçá 
áøò , ùàééúäì åáø÷á åááì ìåôé ìà æà

íåìùå ñç úé åúãåáòî 'ä éë íúòãéå '

 íéòå÷ù åéäù íéøöî õøàî íëúà àéöåä
îá æà" ìéöä äæ ìë íòå äàîåè éøòù è

á÷ä"íãéî íëúà ä ,éôàù ïðéæç äæîå '
äðåúçúä àèåéãá íãàäùë ,á÷ä ìëåé" ä

íùî åàéöåäì , íãàäù úòá åðééä ø÷áå
úòãå ïéçîá , íã÷úîå êìåä àåäù
úé åúãåáòá 'ø÷åá úðéçá àåäù , ìà

íëááì úà æà åäéáâú , ãåáë úà íúéàøå
ä 'ä éãñçî ìëäù 'àåä íëìù àìå .  

)úåáà úøåú(  
  

è ¼þï×"ð  
ãâ òøæë àåäå.  øîåì ùé äî êøã ìò

æç åáúëù" ì)àð÷ úáù (: ìò íçøîä ìë
íéîùä ïî åéìò ïéîçøî úåéøáä , àìéîîå

ìò åúåðîçø éôë åéìò ïéîçøî êë úåéøáä 
 åéìò åîçøéù íãà äöåø íàå íéîùä ïî

úåéøáä ïéá ãñçá ÷åñòé éæà íéîùä ïî ,
 êøáúäì íéîùä ïî äëøá åéìò àéáé äæáå

äìëìëå äáåè äñðøôá , åðééä ïîäå åäæå
 ïî åì äàáä áåèä òôùäå äñðøôä

íéîùä ,â òøæë àåä" ìîåâ úåáéú éùàø ã
íéìã ,åâ àåäù äî éôë åðééä íéìã ìî

íäîò ãñç äùåòå úåéøáä úà íçøîå , êë
 åì ïéòéôùîå íéîùä ïî åéìò ïéîçøî

úåáåè úåòôùääìñ áåè ìëå  .  
)íéøôà äðçî ìâã(  

 úîùð éåìéòì  

äøä"ø ç ' êàøá àâøù ìà÷æçéæ"ì  

á"æ àãåé äîìù ø"ì  

áìð"é ò"èáù â  
ú .ð .ö .á .ä.  

 úîùð éåìéòì   

äàä" úøî ç ùé÷ àðéã àáàáò"ä  

á"æ ïîçð äùî ø"ì  

áìð" òé"ãèáù   
ú .ð .ö .á .ä.  
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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 

  
  

  

  ל רינה וישועה באהלי צדיקיקו
  

  

äòåùéå äðéø ìå÷á ,äàé àéãâå àáè àìæî úëøá äæá êøáð ,äàìéò àîåøî éîùî , àøáâ éàä íã÷

àøé÷éå àáø ,äøåáâ íò òåøæ åì øùà ,äøåú úöáøäá ,äøàôúìå äìéäúì íùì , ñð ìò íéøî

äøéèòîä åðéúáéùé éãéîìú ,ééç çåø çéôîå"äøàåôîä åðéúìéä÷ éëëåúá í , ìò ãñçå ïç úååðò  

äøåù åéðô                         ,íéùéùøúå íéìàøà òæâî ,íéùåã÷î øàô ïéñçåéä úìùìù ,  
  

  

äâä åðéøåîäâä åðéøåî"" ö ö  

èéìù åðéúáéùé ùàøèéìù åðéúáéùé ùàø""àà  
  

  

  

  ק"בנש הבחור החשוב והמצוייןו לרגל השמחה באהלי צדיקים באירוסי בנ
  

  ו"הרב יואל מייזליש הי
  א"ויראה קרית יואל יעממצוייני ישיבה ומתיבתא תורה 

  

   'ק תחי"ג הכלה החשובה ב"עב
  

   ק"פאמ, שלשלת היוחסין, בת האי גברא רבא
   א"צ רבי יוסף פאנעט שליט"הרה
   א"ר מדעעש ירושלים שליט"ק אדמו"בן כ

  ל"צ רבי משה האלבערשטאם זצ"ק הגה"ח כ"נ להבחל"וחדב
  

  
  

 åðì úåçîù òáåùå úåëøá áø òôùåé åæ äçîùîù ïåöø éäéïîà íìåò ãò ìàøùé úéá ìëìå  
  

î×í"þš−î ðîë× ³þðíë ì  
  

³îð½îôí ³ñíòí  

 

  ט דסאטמאר"  ישיבת מהרי• יואל    ישיבה קטנה דרבינו•תלמוד תורה יטב לב  
    קופת גמילות חסדים•  חברה משניות  •בנות ארץ ישראל בית פייגא  
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íñ íþ−¾ê ’îèî íêè íêè −×’ .

õêî"ñôèí −þëð óðšíë ’ êîíí 

 í−ôš ³−ìòðëþðêò−òì  , ñêí þôê

 ñîðèíî×î ’ê" êñî×ñ îíò−³ô−−½ ñ

μþôð −ìë¾ ,í¾šíî ¾−ë" ô−õñð"ï 

 ö−ññíôî ö−þêõôî ö−ìë¾ô μ−êí

ìë¾ íëþíëó−ö−½îñ−šî  , îíô−−½ô −×î

î×î’,−³íî ’¼ "ðôí õ’ ¹êî ñ¾ îìë¾ 

ëší"í ³®šô ó−þôîê îìë¾î−òõë  ,

òë íòíî"− îò−×î³ë î³ò−×¾ þš−¼ð 

 −îíîî−òõë , íõ öîì³õ îòñ ¾− ö× ñ¼

 ö−þôîê ö−ê¾ ¹ê ñ¼ îìë¾ñ ó−ñî×−¾

 öî−× ìë¾í ñ× î−òõë êîí¾¼"× ,

¾þë íòíî"−õ − ’íñ íþ−¾ê ’ íêè −×

 ½ñšê¾ íô ñ×î ³îþ−¾í ñ× ñ¼ íêè

 ðî¼¾−³îõ½î³ îë ,î îê×ñ ’ ö−ê −þí

 μ−−¾ êíð óîšô ñ¾ îìë¾ë ³îëþíñ

 −×î þôîñîíò−³ô−−½ , íïñî ë−¾ô× êë

¾î×−¾ôíï óñî× îþôêî "í−ñê  ,

 î³îê ö−êþô î−íî óí−ñ¼ íñèò îðîë×ë

¼ë®êë , −þíí−í¾−ñ¼  ³êþ¾í óí

íò−×¾í , þ−¾ë þ−¾ñ þ³îô ö×ñî

 î−òõë −îíð öî−×ð ó−½îñ−šî ó−ìë¾î

ó−þôîêîìë¾ ³®šô šþ .)ó−−ì −®¼(  

  

îèî í¼þõ ìñ¾ë −í−î’.−î "õ¼ ñ" −

 −ð× êîí ³îñèí ó¼¬ð ¼ðîòí

òë îþïõ³−¾" îê−®î−î óñî¼í ñ×ë −

ší ³î®î®−òí ’ ñ¾ îê¬ìë îþïõ³ò¾

íðê"þ ,íìíîêí í¾šíî"−õñð š" ï

êñ îñ−ê î−í êñî ó−ê¬îì ñêþ¾− î−í 

ó®þêô ñêþ¾− ö−ñîè , öš³ô í−í −ô

í®ò ³ê"±þê −îî®šë îþïõ³ò¾ š ,

 ³îþïîõôí ö³îê ñ× ó−òš³ô îí μ−êî

³îõ−ñší ö−ë ,−³î ’ î×ï îñ−ê −×

 óìî× í−í ó−ê¬îì î−í êñî ñêþ¾−

 ³ê ëîê¾ñ ³ëêî¾í öëê× óî®¼î ëþ

í®ò" óîšô ñê ñë³ −î®š ñ×ô š

íêë óë¾îô"š , î−í êñî ó−šîšï

 μþî®ñ ñë³ −îî®š ñ×ë ðîðòñî ³×ññ

íï , í¾îðší ì× ¾ñìò îê¬ì¾ô μê

í®ò ³ê ëîê¾ñ óð−ë ö−êî óíñ¾" š

šîìþô , óîšôô ðîðòñî ³îñèñ ó−šîšïî

öòš³ñî öê−®îíñ óîšôñ , ¼ðîò íòíî

í−þêí ó¾ë" ñêþ¾− ³×−ñí ö−ò¼ð š

í" þš− ê−®îíñ í−í þëðôë ³î¼½ô ë

í®òí ëîê¾ñî ññîïô"−ë ³îþïîõôí š ö

³îõ−ñší ,−õ¼î" î−í óêð ö×³− ï

 ±þêñ ð−ô ö−½ò×ò î−í ö−îêþ ñêþ¾−

í®òí ó−òš³ô î−íî"š , öôîšôë

³îñèñ î×þ®îí î×ï êñ¾ þìêôî , íïñî

 ó−³¾ñõ ±þê μþð ó−šñê óìò êñ

í®òí îòš³−î ±þêñ ð−ô ó½−ò×íñ" š

öôîšôë , óìò− öõ ó−šñê þôê −×

−¼î íôìñô ó³îêþë ó¼í" îôèõ− ï

¬®− ëî¾î ó³¾îðšë ðîðòñ î×þ

óòš³ñ , þëðôí μþð ó−šñê ë½−î ö×ñ

¼î"ô −" ³î®î®−òí îòš³− ³î¼½ô ë

ší’ .               )ñêî− −þëð (  

  

í¾ô þ−¾− ïê.ôèëî  ’ í³îêë ê³−ê

 þôîñ ³þ¾í −×êñô î¾šë í¼¾

ëší −òõñ íþ−¾"í ,ëší öíñ þôê" í

 ó−þôîê ó³êî ó−ë ö−¼ëî¬ −ð− −¾¼ô

−òõñ íþ−¾ ,−õ¼ þêë³−"−êð ô ’

×ôë ±þê îô¼ñë³ μò−ô− ³−¬ò ê³ñ−

íþîëš óíñ íò³−ò ³î×ï íï−êë ,

í îþôê¾ þ×¾ë ’š−ð®í , þôê

ëší" êñ −òê ö−ðí ³ê ó³šð® í

ó×þ×¾ ³ê ìõšê , óîšô ó×ñ ö³êî

íþîëš ,− í³¼ôî" êñ¾ öôï ñ× −× ñ

 óîšô í−í êñ íþîëšñ ó−þ®ôí î×ï

¼ íþ−¾ þôîñ" −× ëî³×í þôê¾ ð

−îñ³ ó−šñê ññš ,ëôþí ë³×î" ö

¼¬ðòë ñ®ê šþ îöò−ê íï ó" êñê −

íîêë ¹ê"¼ , −×ñô ñ®ê îò−®ô ö×ñî

 íî® ¾ô¾í êîë ³¼ñ −í−î ö¼ò×

ó−®¼í ñ¼ô óîð−þî−î ¼¾îí− , íïî

³îêë îþôê¾"¼¾ í" −×êñô î¾šë í

íþ−¾ þôîñ ³þ¾í , í³îêë îò−−í

íþîëšñ î×ï êñ ö−−ð¼ þ¾ê í¼¾ ,

ëší óíñ þôê"−¼ëî¬ −ð− í¾¼ô í" ö

−ë"ó ,−¼ëî¬ ö−−ð¼¾ îò−−íó−ë ö , ðî¼î

íþîëšñ ö³ò−¾ í¾ë−ñ î¬ñõò êñ ,

íþ−¾ ó−þôîê ó³êî , ³¼ë êñíî

 −× íþ−¾ þôîñ óîšô ö−ê ³êïí

−îñ³ ó−šñê ³ññš     .)í¾ô μþë (  

  

 íï í¼î¾−ñ −ñ −í−î í− ³þôïî −ï¼

îíîòêî −ñê . −õ ñ¼ þêëñ íêþòî

í¼ ¾þðôí −þëð" ó−šñê ¼ô¾−î ×

î×î þ¼òí ñîš ³ê ,’ óðê î−òõñ îþôê

¼ êîí¾ í³ê êô®ë μ−òë ³−ôíñ ð−³

þêë îñ íñ¼ô , íô î−¾×¼ óíñ þôê

î×î êîí ’ êñê óðêí ³ê öð −ò−ê

î³¼¾ë , öë êí ó−¾þõôí î¾šíî

 îõî½ ó¾ ñ¼ èþíò íþîôî þþî½

 ³ê ó¬½ñôî îòîôô ³îñ×ñ ð−³¼¾

³î−þëí ,ëší þôê öê×î" öð −ò−ê í

î³¼¾ −õñ êñê óðêí ³ê ,−³î ’

−ë −òê¾ð þêî³ íõ−ë, í¬ô ñ¾ ð

 êîí¾í¾š þ³î− , ö−¾òî¼¾ îô×

íò¾ þ¾¼ í¾ñ¾ô ,−ë îñ−êî" ñ¾ ð

ó−þ¾¼ öë êñê ó−¾òî¼ ö−ê íñ¼ô ,

− ö× îô× íòíî" ¾−¾ ö¼¬ ó−í¾ ñ

òë ³ê öîðñ" ö−ð−³¼¾ öõî½ ó¾ ñ¼ −

 ñè¼íë êî¬ìñ ,ëší¾ öî−× ñëê" í

óòîðñ îð½ì ³ðôë êë îô®¼ë ,¼" ×

 ¼þšòî ð−³¼í ó¾ ñ¼ ó−òîð−ò î−í êñ

óí−òõñ ó−í ,¾ ³êï ñ¼î ó−ëîíê îìë

òëî ñêñ îôôîþî" íìô¾ë íþ−¾ îò¼ −

óñî× îþôêî íëþ , −í−î í− ³þôïî −ï¼

ï í¼î¾−ñ −ñ"îíîòêî −ñê í ,¾þ−õ×î" −

 î³îê ö−êþô î−íî óí−ñ¼ íñèò îðîë×ë

¼ë®êë , î×ï¾ íô ñ× −× ö−êþô î−í¾

 ó³îê öð¾ ³ôìô íêë í¼î¾−ñ

ëší"îô®¼ë í , −ò−ð óí ó−ô¾ −ò−ðî

−êî ó−ôìþëî ð½ìë ê−õþ ³ê öð îò

îõî½ ó¾ ñ¼ óðêí .  

 )×"íèí îò−ëþ öþô š"¬−ñ¾ š"ê( 
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  ובכן צדיקים יראו וישמחוובכן צדיקים יראו וישמחו
  

ברכת , נשגר בזה כולנו כאחד מעומקא דליבאה, ר ושבח לאל נורא עלילהובשי, בקול רנה וגילה
בפריחת , אשר לו זרוע עם גבורה, קדם מעלת כבוד האי גברא רבא ויקירא, מזלא טבא וגדיא יאה

מרביץ תורה ויראה , נושא בעול הנהלת והחזקת כוללינו המפוארה, ובהרמת קהילתינו המעטירה
דואג ועושה , ובדרשותיו המתובלים בדברי מוסרים, ושיו היקריםבשיעוריו ובחיד, לעדרי עדרים

ומטה , ך יום וליל לא ישבות"ר ואחיסמ"לאחיעז, לעדת מי מנה' ללמד תורת הק, במסירות נאמנה
דואג בכל עת ועידן לטובת כוללינו , מסור בכל לב ונפש למענינו, לכל דורש ומבקש אוזן קשבת

ומן המסד ועד ,  יסדה והעמידה על תילהע"ק בעל ברך משה זי"רביהה מרן "אשר בשליחות זקינו ה
ובזה הרים על נס כבוד , ובמסירות נפלאה עומד בראשה ומנהלה, הטפחות טיפחה ושיכללה

 שמו , ענוות חן וחסד נסוך על פניו ,ה"הרבה חכמה והרבה ישיב, קהילתינו היא הודה והיא זיווה
  ת"כש, ורבותיו' בדרך אבותיו הק, הרבים הולך לפניוהטוב בזיכוי                           

  

  אא""צ ראש ישיבתינו שליטצ ראש ישיבתינו שליט""מורינו הגהמורינו הגה
 

  ק"בנש הבחור החשוב והמצוייןו לרגל השמחה באהלי צדיקים באירוסי בנ
  

  ו"הרב יואל מייזליש הי
  א"ממצוייני ישיבה ומתיבתא תורה ויראה קרית יואל יע

  

   'ק תחי"ג הכלה החשובה ב"עב
  

   ק"פאמ, שלשלת היוחסין, רא רבאבת האי גב
   א"צ רבי יוסף פאנעט שליט"הרה
   א"ר מדעעש ירושלים שליט"ק אדמו"בן כ

  ל"צ רבי משה האלבערשטאם זצ"ק הגה"ח כ"נ להבחל"וחדב
  

  תמיד בשמחת , יראו עיניו וישמח ליבנו, ונשואה בזה ברכותינו, ינתן משאלותינו' מה
  .א"בב, א בראשינו"ק שליט"ומלכינו מרן רבינו הגה, נועדי נזכה לביאת גואלי, ראש ישיבתינו

  
íþôï ñîšî íðî³ë ó−×þëôí ,íþî³í ³×þëë  

öîí−ð−ôñ³î öòëþ         ññî×í ³ñíòí 
  

 

  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מ כ" בהדרכת והמשכת מ-ע "ק בעל ברך משה זי"ק מרן רביה"מיסודו של כ
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  ???הידעת 
  כי רבים מאנשי שלומינו שיחיו

  מעידים שנפקדו
  

á"éÅð Èa"  
íäéàöàöî úçð úååøì åëæå  

  

  'בזכות נדבתם למען החזקת מוסדותינו הק
   

" âé Äã Àìeù è Àùé Äð ìòåÆå êé Äà
 èòåÆå ñ Æò øòåÆå øà Çô ïaéé Åì Àa

ú Éåã Àñ Éåî òÆðéé Çî ïô Àìò Æä "  
 

 
  ויהי בשלח פרעה את העם

, פעם הגישו הערלים שבעיר זיטאמיר קובלנא לבית המשפט
על ,  נעשה דוחק בעירל ידי זה שהיהודים מתרבים מאוד ועתשהיו

, כמובן שהיתה בזה עת צרה ליעקב, כן יגרשו את היהודים מהעיר
, ל"אהרן מטשערנאביל זצוק' ק ר"ו בני העיר משלחת להרהושלח

השלוחים הגיעו לטשערנאביל בפניא דמעלי , שיעתיר בעדם
ק "בליל שב, להם אפשרות להכנס קודם שבת' ולא הי, שבתא

, ויהי בשלח פרעה את העם: ק מטשערנאביל לאמר"פתח הרה
, עם בשלח פרעה את ה,היינו שהוא צער גדול, ויהי הוא לשון צער

ולא , זאג איך אבער, כשהגויים רוצים לשלח את היהודים מהעיר
, דרך ארץ פלשתים, גם המידת הדין לא יניח את זה, נחם אלקים

ק " חזר הרהשניהבסעודה ה, מדרך הארץ הוא שהגויים ילכו להם
, וכן בסעודה שלישית, ל"על דבריו הנע "זימטשערנאביל אהרן ' ר

וסיפרו לו , ל הקודש פנימהק נכנסו השליחים א"בשאי במוצ
ק מטשערנאביל הלא כבר "ענה להם הרה, מהצרה שבאה על עירם

וכעבור זמן קצר הגיעה , ונסעו חזרה לעירם, אמרתי לכם הכל
יכולה , שאם אין להגויים מקום לגור, ערבורגטהתשובה מפע

ואין לגרש את היהודים , הממשלה לתת להם מקום בריווח בסיביר
  )ילקוט מאורי אור(                                                          .מהעיר בשביל זה

  ...מה תצעק אלי 

ע נסע אחרי " מפאריסאוו זיק"הרה
ק מקאזניץ לבן "פטירת רבו הרה

נתן דוד ' ק ר"דודו הה
ל להסתופף בצל "משידלאווצע זצ

קדשו ונסיעתו היה על שבת קודש 
ה והיה בדעת הרבי "קודם ר

ה "סאוו להישאר שם על רמפארי
ק "והנה פתאום שלח הה

משידלאווצע אחריו שיתן לו ברכת 
הפרידה באמרו כי בביתו ממתינים 
הרבה אלפי ישראל אנשי שלומו 

ק מפאריסאוו "וענה אותו הה
בענות רוחו מי אנכי לנהל עדה 
קדושה צאן קדשים רצוני להישאר 

ק "אמר לו הה, ה"אצליכם על ר
נו שאמר משידלאווצע הנה מצי

ת למשה מה תצעק אלי "השי
וקשה וכי למי יצעק אם לא 

ה "אך הענין כי מרע, ת"להשי
בענוותנותו לא רצה לקבל 
התמנות באמרו מי אני 

ז "וע, לעשות טובה לישראל
היינו (ת מה "אמר לו השי

'  תצעק אלי פי)בחינת ונחנו מה

ן שכ" דבר אל בני ישראל ויסעו", ענווה אתה צועק אלי' אם בבחי
וברכו שיוושעו כל האנשים הדופקים על פתחו , ינהיג את ישראל

  )קדושת היהודי(                .ברוחניות ובגשמיות ויסעו אליו בני ישראל

  ' הבאלים' מי כמוכה ה

ע וכאשר נסע "ט זי"עם בא נגיד אחד חסיד ממרחקים להבעשפ
וני ט אתה נוסע לביתך דרך עיר פל"אמר אליו הבעש, בחזרה לביתו

, אצל רבי בערל ותמסור לו פריסת שלום ממני' אבקשך שתהי
והבטיח האיש למלאות בקשתו וכאשר בא לעיר שאל האיש את 

הוא צייר לעצמו מסתמא הוא מחשובי , בערל' בני העיר היכן דר ר
ענה , ושום אחד לא ידע ממנו, ט פורס בשלומו"העיר כיון שהבעש

ומצא שם חדר קטן , שםאחד אולי כוונתו על בערל מלמד והלך 
ובאמצע כאשר הגיע לפסוק , ומלמד לומד ברכי נפשי עם ילדים

שאל " כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קניניך' מה רבו מעשיך ה"
את הילדים למה הפסיק דוד המלך באמצע דבריו שסידר סדר 

' וכו" זה הים גדול ורחב ידיים"לו להמשיך ' הבריאה ונפלאותיו הי
אלא התירוץ הוא שכשסידר דוד " ' רבו מעשיך המה"ולבסוף לומר 

המלך שבחו של מקום על סדר הבריאה ונפלאותיו הגיע 
יכול ' להתלהבות גדול ותיקד בקרבו כאש בעצמותיו שלא הי

מוכרח להפסיק ' והי, ת בסדר הבריאה"להתאפק לגמור שבחי השי
יכול להמשיך הלאה ' ושוב הי" 'מה רבו מעשיך ה"ולצעוק בקול 

ת בסדר הבריאה וכאשר ראה ושמע החסיד איך " השישבחי
בערל מדריך הילדים ' המלמד ר

ודבריו הלפידים פלחו ללבו הבין 
' ט הק"מדוע שלח אליו הבעש

' הרבי ר' והמלמד הי, פריסת שלום
ט "בער ממלא מקומו של הבעש

פ דברים האלה אמר "וע', הק
לפרש ע "זיק משינאווא "הגה

ה כי כי גם כאן קש, הפשט בשירה
משה ובני ישראל התחילו לסדר 
שבחו של מקום על גודל הנסים 

כ למה הפסיקו "שעשה עמהם א
" מי כמוכה באלים"באמצע לומר 

ל להמשיך השירה השירה "והו' וכו
על גודל הניסים והנפלאות ולומר 

ולבסוף לומר מי ' וכו" נטית ימינך"
אכן בני ישראל ', כמוכה באלים ה

דביקות אמרו השירה בהתלהבות ו
מוכרחים ' ושמחה עד שבאמצע הי

להפסיק ולצעוק מנהמת לבם 
כי לא ', מי כמוכה באלים ה

יכלו עוד להתאפק כדברי 
בער על דוד המלך ' הרבי ר

  . בברכי נפשי
  )דברי יחזקאל החדש(
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  וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלקים ישישו בשמחה
נופת תטופנה , ונביע מיטב ברכותינו ואיחולינו, מעומק לבבינו, נרים ונישא קולינו, וברגשי גיל וחדוה, באותות כבוד ואהבה

מסור בלב ונפש , בבינוהצמוד באהבה בקירות ל, מאליפנו ומדריכינו, אל מול פני כבוד מורה דרכינו ומאיר נתיבתינו, שפתותינו
בדרשותיו , בתוכינו ם"חיימפיח רוח , להרים ולהעלות את קרנינו, יומם ולילה לא ישבות להשריש תורה ויראה בקרבינו, למענינו

 י"צב, בתורה וחסידות משולבות, פה מפיק מרגליות, ומתקבלים באהבה בלב השומעים, היורות זיקים ושביבים, הנלהבים
ומעלה מרגניתא טבא , צולל במים אדירים, סיני ועוקר הרים, יקריה מטיל עליה ביומי ולילותא,  אורייתאואתרעי בן ומסר לן

בפלפולים , יום ולילה יביע אומר, בשיעוריו היקרים, נודע בשערים, המלאים זיו ונוגה מפיקים, בשיעוריו וחידושיו המתוקים
, בעצה ישרה וברוח נכונה, אוזן קשבת לכל אשר אליו פונה, ו עטרתלבית אבותי, נזר יופי כליל תפארת, ר"נחמדים דמתה לתמ

קרן  להגדיל ולהרבות, עומד לנס קהילתינו המעטירה, בסבר פנים וברוח נאמנה, ובפרט אלינו דואג ומוסר נפשו בכל עת ועונה
  ,בהרבצת תורה ויראת שמים, ומקייםנאה דורש ונאה , ודולה משקה, ק מאורי הגולה"מתורת אבותיו רבותה, התורה והיראה

  ת"כש, ם"חיירי צדיק עץ פ             
  

äâä åðéøåî"èéìù åðéúáéùé ùàø ö"à  
  ו"הרב יואל מייזליש הי ק"לרגל השמחה באהלי צדיקים באירוסי בנו הבחור החשוב והמצויין בנש

  

  א "צ רבי יוסף פאנעט שליט"ההרק "פאמ, שלשלת היוחסין, בת האי גברא רבא' ק תחי"ג הכלה החשובה ב"עב
  ל"צ רבי משה האלבערשטאם זצ"ק הגה"ח כ"נ להבחל"וחדב -א "ר מדעעש ירושלים שליט"ק אדמו"בן כ

, ח במדה מרובה וגדושה''מכל יוצ, א לראות ולרוות תענוג ונחת דקדושה''ג שליט''שיזכה הדר, עתירתינו' ותערב לה, וצרופה בזה ברכותינו
אהבת תורה , ם''מבאר מים חיי, לדלות לנו תלמידיו הנאמנים, דשנים ורעננים, ויזכה עוד רבות בשנים, הורא נפישאמתוך ברכה והצלחה ונ

, להורות לנו הדרך ישכון אור ואת המעשה אשר יעשון, ולהמשיך בעבודת הקודש בכלל ובפרט ולרבות גבולי הקדושה בתוכינו, ויראת שמים
' פרי קודש הילולים לה, ויזכה לראות פרי בעמלו, לתפארת בית אבותיו, ויפיץ חוצה מעיינותיו, זית הודוויפרח כ, ת יהא בעזרו ובסעדו''והשי

  ת עדי נוושע בתשוע, ונחת בטוב ובנעימים שמחה, לחה לאורך כל השניםהרחבת הדעת והצ, ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים, ולתורתו
  .אמן, במהרה בקרב הימים, ק מרן רבינו אביר הרועים''ובראשינו כ ,בביאת משיח הולך תמים, עולמים                               

  

  השותים בצמא את דבריו, תלמידיו הקרויים בניו, בחיבה והערצה, המברכים בלב ונפש חפיצה
  תלמידי הישיבה גדולה  

  
  

ùøéä êåøá íäøáà ,õøàååù íçðî íäøáà ,ñééåå ïøäà ,éòùé ïøäà'
øòèàø ,ñàøâ äùî ïøäà ,ãìòä êìîéìà ,ñàøâ äùî ìà÷æçé êìîéìà,

ïééì÷ øæòéìà ,ìàùâàåå ìùéô íéøôà ,ãðééøô íçðî ïåéö ïá ,àðäë êåøá,
ùèéååà÷ùøòä ïîçð êåøá ,àãðàì á÷òé òùåäé ãåã ,áà÷àé øéàî ãåã ,ãåã

õèøàååù øéàî ,ïàîãéøô ãåã ,éãàøá íééç ,ùøéä ìàéçé íééç ,øéàî íééç
øòâøòáãìàâ ,øòâðéæàø íçðî íééç ,øòèàø íééç ,ìãðéæ êåðç
øòâòååøòééô ,ïàîæàø äãåäé ,ïàîìéôù òùåäé ,ùèéååà÷ùàî íäøáà ìàåé,

õèøàååù íäøáà ìàåé ,ïàôùñ÷éá ìàåé ,ééèùãìàâ ìàåéï ,÷àáàè ìàåé,
óòùæàé ìàåé ,øòãéåå ÷çöé ìàåé ,ìáéø ìàåé ,ïøòèù ìàåé ,ïá éáö àãåé

øòèàø ,õèøàååù äðåé ,èòðàá ïéîéðá ïúðåé ,ñééåå íééç óñåé ,ìàéçé óñåé
æéåäñééåå ìëéî ,àðäë øéàî óñåé ,éøà äùî óñåé 'ïåøáìééä ,äîìù óñåé

íéåáðéøâ ,éååòì àãåé á÷òé ,éøâ óñåé á÷òéãìàååð ,ùèéååà÷øàî á÷òé ,÷çöé
øòâøòååøòééô ÷éæééà ,éòùé 'ìà÷ñàã á÷òé ,èàðøòá éáö ìàøùé ,äùî éåì

øòìòè ãåã ,øòâøòáðæééà øéàî ,èòðàá øéàî ,ñàøâ áàæ íçðî øéàî,
ñééåå éáö øéàî ,ïééì÷ áàæ íçðî ,äèàø ïáåàø ìãðòî íçðî ,éáö íçðî

øòèàø ,õèòîðééèù éëãøî ,ùøéä äùî ,îñééåå äù ,âéñéåè äùî ,äùî
øò÷à ìàåé ,ñééåå áééì äùî ,ùèéååà÷øàî äùî ,øòâøòååøòééô äùî,

øòèàø íøîò ,øòöìàä ñçðéô ,àãðàì ïîìæ äîìù ,ùèéååà÷ùàî äîìù,
ùèééã àáà ìàåîù ,øòâøòáðéøâ ìéååðàæ ìàåîù ,ïéøâ ïåòîù ,áåã ïåòîù

                ãìòä ,æéåäñééåå áåã ïåòîù ,ñééåå ïåòîù ,ïàîìéôù ïåòîù 
  

  גם אנו מצטרפים צוות הרוחני דישיבה גדולה
   מנהל רוחני, הרב חיים משה לעווי

הרב חיים יצחק הירש, הרב יצחק ארון איזראעל, הרב יודא מנחם ראזנבוים
 הרב שניאור זלמן ווייס, הרב ישראל יודא בערגער

  
  
  
  
  

 

  תלמידי הישיבה קטנה
  

  

ïàîôéå÷ ãåã ,ñééåå íäøáà ,æéåäñééåå ìåàù íäøáà ,ïøäà ïåòîù
éååà÷öéàùè ,ïééèù÷ò ìàåé ,ïééèù÷ò äùî ,ñééåå ïåòîù ÷çöé ,ïåòîù

øòâøòáãìàâ áåã øëùé ,ïéîàéðá ìàåé ,áà÷àé ìàéøæò ,óòùæàé éåìä éáö,
÷àáàè äãåäé íäøáà ,õøàååù ìàéøæò ,ùéìæééî ïåòîù ,éìà äùî 'ïéøâ,

øòðèòèùòâ äùî ,ñàøâ ìàåé ,õèéååàøàä äùî ìàåé ,ïàîæàø ìàåé ,ìàåé
áøòáìòôíéå ,êéìîééä á÷òé ,ñàøâ òùåäé ìàåé ,óòùæàé éåìä ïåòîù ,çð

óòùæàé éåìä éáö ,ùèéååàáòì ìàåé ,âéñéåè ïøäà ,ïåøáìééä ìåàù ìàéøæò,
ìôà ìéùèðà øùà ,êàøá àâøù ìà÷æçé ,éøà 'ùèéååà÷ùàî éåìä ,íäøáà

à÷ðéîøàá éåìä ÷çöé ,ìàèðøäò ìàåé äîìù ,ïàôùðñ÷éá åäéìà ,ìàåé
ãðééøô,ïàîìéôù ìàåé  ,õøàååù ìãðòî íçðî éëãøî ,éððç 'åé"àôéì è

íéåáðéøâ ,ìâéåô ïðçìà ,êàøá ïîçð ,åé øåãâéáà"àùéù è ,óñåé
øòðèòèùòâ ,ãìàååðéøâ äãåäé øéàî ,åèéåè åäéìà ìàùéî ,á÷òé éúáù

ñ÷åô ,ùèéååàáòì éëãøî ,ùøéä àãåé äùî ,øò÷à êåøá ,êéìîééä äîìù,
åé äçîù"ïéøâ è ,éäèàø òùåä ,øòâøòååøòééô ìãðåæ êåðç ,÷çöé êåøá

ñééåå ,ùèéååà÷öéà ïåéö ïá ,ñééåå óñåé ìàåé ,âøòáðæàø àãåé ÷çöé ,äùî
éìà 'æéåäñééåå ,ïééì÷ ïåòîù ,óòùæàé øòèìà ïéîéðá ,ïäë á÷òé ,éëãøî

ïàîãéøô ìãðòî ,ïåøáìééä øæòéìà ÷çöé ,ùèéååà÷ùàî ãåã ,ìãðòî íçðî
                                  ïàîìéôù ,æéåäñééåå äîìù ìàåîù  

  

  

  גם אנו מצטרפים צוות הרוחני דישיבה קטנה
  מנהל רוחני, הרב יצחק דוד יאקאב

הרב צבי ווייס, הרב שניאור זלמן גרינבוים, הרב ישראל שלום גאלדבערגער
הרב נפתלי ראטשילד, ווייס' הרב אברהם ישעי, הרב חיים עזריאל יאזשעף
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  בשלח  

  
  
  
  
  

  

  ???הידעת 
  כי רבים מאנשי שלומינו שיחיו
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 äîì ìàøùé úà àéöåäùëéåå çååö äæ , ìë éøäåéä éåå ìù äçååöä '

éåå çååö æà íéøæåç àìù äàøù íéîé äùìù éøçà ÷ø ,äàøðå äæìã 
 àéä äëìäã çìùá úùøôì ïéìéôú úùøô êîñðù òåãéá íà

 çéðî ãáòù ïéàåøäàåø åáøå ïéìéôú, øáë ãáòäù çëåî æà 
ïéìéôúî øåèô ãáò àäã øøçåùî,éàø àìà  ' øøçéù øáë åáøù

åúåà , íéøáãä íéðë íàå úà çìéù äòøôìàøùéåøæçéù àúòãà  ,
åøæçé íäù øáñå ,á÷äù äàøù ïåéë ìáà" úåöî íäì ïúåð ä

 ïéøøçåùî øáë íäù ïéáä ïéìéôú éøîâì çìùùë óëéú äæìå
 íúåà øáëöååéåå ç    .                                                    )øçáð óñë(  

    
íòä úà äòøô çìùá éäéå õøà êøã íé÷åìà íçð àìå 

àåä áåø÷ éë íéúùìô. ä åàéáä ùøãîá àúéà"éðå÷æç " éë
 úà ãìé íéøöîå áéúëãë íéøöîì íéáåø÷ íéúùìôù àåä áåø÷

åëå íéãö 'éúùìô íùî åàöé øùàí ,åé"ì äðäã øä äù÷ä" é
ä íçð àì äîì éðàøèî ' äîçìî íúåàøá íçðé ïô íéúùìô êøã

êìîéáà ïéáå íäøáà ïéá äòåáù äéä àìä, ãáò ïéãäù õøéúå 
 íéúùìôä åøáñéå äãéáà úáùä ïéãî åøéæçäì äåöî åáøî çøáù

äòåáùä ìç àì äåöî íå÷îáù ,
 äåäå éåå çååö äòøô àìä äù÷ êà

ïéã ïàë ïéàå ùåàé äãéáà úáùä 
åùá ÷ñôð ìáà" ìòá òãåé íàù ò

 éãéì òéâé äãéáàäù äãéáàä
ùåàé åðéà äæ éåå øîàù óà åáåø÷ ,

æå" ù"äòøô çìùá éäéå " äòøôå
ôòà éåå çååö" ë"à íçð àìå ' êøã

íéúùìô õøà "ò" àì äîì äù÷ æ
 íäøáà ïéá äòåáù äéä àìä íçð

 êìîéáàå"àåä áåø÷ éë "
å íéøöîì íéáåø÷ íéúùìôä ïéà

éåå çååöù éôà ùåàé ïàë .   
)ìà÷æçé íéî(  

    
åëå äòøô ááì êôäéå ' åøîàéå

 úà åðçìù éë åðéùò úàæ äî
åðãáòî ìàøùé.ôå ùø" åëôäð é

 íðåîî ìéáùá íäéøçà óåãøì
íåìéàùäù, åé" ì äðäã
ôîä åáúëå ' íéøöî ùåëøù

 éùå÷ øåáò ìàøùéì ïúð
ôéäå ãåáòùä" áúë ú

ôì íéøöîî åàöé ìàøùéù éð
 ãåáòùä éùå÷ éë ïîæä

 íéìùäåéôì"ãåáòùä éùå÷ øåáò äéä íéøöî ùåëøù øîåì ïéà æ ,
æå" ù"åðãáòî ìàøùé úà åðçìù éë åðéùò úàæ äî " ïîæä éðôì

àå"ò íéìùä ãåáòùä éùå÷ ú"ùø øîà æ" íòä ááì êôäð é
íðåîîá åîìù øáë ãåáòùä éùå÷ øåáò éøäù íðåîî ìéáùá .  

)ãåã ïéðá(  
    

òöéåä ìà ìàøùé éðá å÷'. ôåùø"é :íúåáà úåðîåà åùôú, 
 øîåà àåä íäøáàá)é úéùàøá"è(íù ãîò øùà íå÷îä ìà  . ÷çöéá

)ãë íù (äãùá çåùì . á÷òéá)çë íù(íå÷îá òâôéå , å éòá äî äù÷
ùø"íúåáà úåðîåà åñôúù øîàù äæá é, åé" ì äðäãæç å÷ìçð" ì

)ë úåëøá"å (:âðë åà åð÷ú úåáà ãâðë úåìôúåð÷ú úåðáø÷ ã .
 øúåî æà úåáà ãâð úåìôúä íàù àéä íäéðéá äðéî à÷ôðäå
 ììôúäì ïéà æà úåðáø÷ ãâð úåìôúä ìáà íø ìå÷á ììôúäì

 àøîâá àúéàãë äøéáò éøáåò ùééáì àìù éãëá íø ìå÷á) äèåñ

ì"á (:áùø íåùî ïðçåé éáø øîà" ùçìá äìôú åð÷éú äî éðôî é
 éøäù äøéáò éøáåò úà ùééáì àìùúëä ÷ìç àìáå ïéá íå÷î 

 äìåòì úàèç) àéäù åðéáé àìù åîöò éðôá íå÷î úàèç úèéçùì òá÷ àì

ùééáúîå úàèç( ,æå"ä ìà ìàøùé éðá å÷òöéå ù' " íø ìå÷á åììôúä
ò"ò íø ìå÷á ììôúäì øåñà àìä äù÷ æ"ùø øîà ë" é" åñôú

íúåáà úåðîåà "ñù" øúåî àìéîîå åð÷ú úåáà ãâð úåìôúä ì
å÷á ììôúäì"ø.  )íäøáà ìùà(  

    
 ø÷åá úåðôì íéä áùéå

åðúéàì.å  ùøãîá)á"ä ø 'ä'(  éàðú
á÷ä äðúä" òø÷ð äéäéù íéä íò ä

ää ìàøùé éðôì" ã" íéä áùéå
åðúéàì "ðúìàåîò äðúäù å ,

 íéä äéäéù äéä éàðúä éøä äù÷å
ì òø÷ðéà ìàøù" äæîø äîì ë

 äæä éàðúä äøåúäùùë íéä á
åðúéàì ,éå" ìãîâá àúéà àø)á" á

ò"ä (. äùåò àîö ïúéåìäù äòùá
ø øîà íéá íéîìú íéîìú ' àçà

 åðúéàì øæåç íåäú ïéàå á÷òé øá
äðù íéòáù ãò , äæ éôì àöåéä

 ãéâäì íéìåëé íéñøå÷éôàäù
 äúåù ïúéåìäù äæ ìéáùáù
 íéîä ò÷áð ïëìå íéîä ïî åéùëò

à åðúéàì øæçù åéùëò ìáà" à
 æà éë ïúéåìäî äæù øîåì

ì êéøö äéä éøçà ÷ø øåæç
 äðù íéòáùå øæçù äæî íéä

 ììâá äéä äæù çëåî ãéî
á÷ä äðúäù éàðúä"ä.      

 )ìà÷æçé úñðë(  



  

é  
  

  
 

  בשלח  

 
  
  
  
  

äéø÷ õåìòú íé÷éãö áåèáäéø÷ õåìòú íé÷éãö áåèá  
  

  

îðáéì ÷îåòäîéðô å ,äîéøð íéëøáî ìå÷ ,àúëøáã àñë äæá øâùðå ,àúåáéè àìî ,úåáøå ø÷éáà  

æäëøáä úà ,äëøòäå äáäàá ,åðéøåî ãåáë éðô íã÷ ,åðéëøã äøåîå ,ìå ùôð ìëá åðéìà øåñîäá  

ìåúîëçå åúøåú úòãá áéèî åðúàî ãçà ìë ,åúðåáú áèéîáå äøùé äëøãäá ,àî ìëáå úò ìëáã  
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áíéø÷éä åéúåøîàå íéáäìðä åéúåùøã ,íéøùé éëøãá úëìì åðéááì ÷æçî ,éôùäì åðá áåèä êøãä úàò  

àúåìåëùàä ùé ,úåéìâøî ÷éôî äô ,åúãòì ïîàð äòåø ,åðéáéìì ãåîö ,åðéúáéúð øéàîå ,åäå øãä áåøáã  
  

  צ המפורסם"הגה

  א"ד קהילתינו שליט"מורינו אב
÷ä åðéúáéùé ùàø 'öé ÷øá éðáá"å  

  

 ק"לרגל השמחה באהלי צדיקים באירוסי בנו הבחור החשוב והמצויין בנש
  

  ו"הרב יואל מייזליש הי
  א"תיבתא תורה ויראה קרית יואל יעממצוייני ישיבה ומ

  

   'ק תחי"ג הכלה החשובה ב"עב
  

  ק "פאמ, שלשלת היוחסין, בת האי גברא רבא
  א"צ רבי יוסף פאנעט שליט"הרה

  

  א "ר מדעעש ירושלים שליט"ק אדמו"בן כ
  ל"צ רבי משה האלבערשטאם זצ"ק הגה"ח כ"נ להבחל"וחדב

  
  

èåéãä úëøá åðéúåëøá äæá äçåìùå ,äé"éáù øãåîòé íé÷éãö ú ,ãåäå øãäá ,úëòî äëæéå"úååøìå úåàøì ä  

åéöìç éàöåé ìëî úçðå âåðòú áø ,àçéùî àëìî úàéáì äëæð éãò ,áéø÷ ïîæáå àìâòá ,ïîà.  

  
ð−šëî ðîë× ³þðíë ó−×þëôí"³îêô ¾ôì í  

  

ôí−ë −ññõ³ô              ó−êëèí"ð  



  

éà  
  

  
 

  בשלח  

  
  

ïðáøã åà àúééøåàã éåä éà äåöî øåãéä ïéðòá  
 àúéà ïúùøôáåäåðàå éìà äæ ,åñîá ' úáù)âì÷ óã(: 

åäåðàå éìà äæ àéðú ,úååöîá åéðôì äàðúä , åéðôì äùò
àð äëåñä ,äàð áìåì ,äàð øôåù ,äàð úéöéö , äøåú øôñ

äàð ,äàð åéãá åîùì åá áúåëå ,äàð ñåîìå÷á ,ïîåà øìáìá ,
ïéàð ïéàøéùá åëøåëå.  

ïðáøãî åà äøåúä ïî éåä éà äæá íé÷ñåôä å÷ìçðå ,
ñîáã ' äëåñ)èë óã(:ìåñô ùáéä áìåì ïðúã àäà àúéà  ,
ùøéô"åäåðàå áéúëã úøãåäî äåöî ïðéòáã é ,ëò"ì , òîùî

ñã åéøáãî"ãáòéãá áëòîå äøåúä ïî àéä äæ ïéãã ì , ïëà
ñåúä 'ùøéô ìò åù÷ä" ù÷úéàã ùøôî ïî÷ì àøîâáã é

éá áéúëã âåøúàì 'øãä , äìéçúëì àìà åðéà åäåðàåã ãåòå
îâá çëåîãë ')àé óã íù (.ãåâéà éáâ ,ãåâéà àìá íâ øùë áìåìã ,

áèéøáå" ïðáøãî àìà åðéà åäåðàåã áúë íù à àúééøåàãáã
ãáòéãáå äìéçúëì ïéá ïðé÷ìçî àì , ãâàì äåöî áìåìáå

øùë åãâà àì íàå ,òå"àéä ïðáøã ë ,éôìå" íâã àöîð ã
ñåúä 'ñ"ïðáøãî àìà åðéà åäåðàåã ì.  

âàùä úèéù" àúééøåàãî äåöî øåãéäù à  
åùáå"äéøà úâàù ú) éñ 'ð'( àäá øàéá éé÷ã" ì ïéöéöã

ì áééçã äìéîä úà ïéáëòî ïéàùéôà ïëúç 'úáùá ,åëã" ò
ñ"òå úååöîá åéðôì äàðúä åäåðàåã åæ ùøã ì" ïéàã óà ë

 øåãéä àëéà ïééãòã ïåéë ïëúçì áééç äìéîä úà ïéáëòî
ä úáù äçåã åîöò äìéîù åîëå äåöî" øåãéä íåùî ð

ééò úáùä úà úåçãì éàùø äúååöî"ù , åéøáãî ïì éøä
ñã"òî åðéàå úáùä úà äçåãã äøåúä ïî àåäã ìáë.  

öå"áèéøä éøáãî ò"ðä à"ì , úåäâäá äù÷ä ïëå
øäî"ñåúä éøáãî úåéç õ 'ñîá ' úåçðî)çì óã .ã"íéã÷ä íàå ä( 

â åáúëã" äìéçúëì ïéá ÷åìéç åðéöî àì äøåúä éðéãáã ë
ãáòéãáå.  

áàøä úåâùäá ïëà"ñîá øåàîä ìòá ìò ã ' äëåñ
)æ óã .éøä éôãî"ó (øã áúë 'ñã äãåäé"ãåâà åðéàù áìåìã ì 

éì à÷ôð ìåñô 'âà úåöîå äçé÷ àéúàå éìà äæ íåùî äã
áëòì áåæàî äçé÷ ,ñã òîùî" äøåúä ïî àåä åäåðàåã ì

áëòî åðéàå ,â øàéá íéøîú úåôëáå"ùø éøáãá ë" ïéòë é
äæ ,ñåúä åù÷äã 'îâáã 'ùøã áúëå øãäì àùé÷äî óéìé" é
ñ"àùé÷ä êä ïðéãáò åäåðàå áéúëã íåùîã ì ,òå" óà ë

ðéà åäåðàåãìåñôã âåøúàî óéìé àëä äìéçúëì àìà å ,

ééò"ù ,éôã éøä 'ùø éøáãá"â é" äøåúä ïî àéä åäåðàåã ë
áëòî åðéàå.  

å ïëùøäîá"ñîá à ' úáù)ã÷ óã(: àîòèîã áúë 
àúééøåàãî ìåñô äéäéù øáúñî àì åäåðàå éìà äæ íåùîã ,

â òîùî"ñã úö÷ ë"éðùéìá ÷ééãã äøåúä ïî àåäã ì ' áúëù
î ìåñô åðéàùììë äøåúä ïî åðéàã àìå äøåúä ï.  

úçä"àøáâäá ïéã àåä äåöî øåãéäù ùãçî ñ  
 øôåñ íúç éùåãéçáå)íù äëåñá( áúë  ùãçì ïéöéöã àäã

 ìåëàì ìåîéð ÷åðéúäù åðééäã äìéîä úà ïéáëòî ïéàù
 àì åðá úà ìåîì äååöîù áàä ìáà çñô úåùòìå äîåøú

 éùåòá áëòî äæå åäåðàå íéé÷ àìå åúåöî íéé÷ àìå äåöîä
éôåâ äåöîá' ,ééò"ù.  

éøà úâàùä éøáã áùåéî äæ éôìå ' úèéùì íâ
áèéøä"ñåúäå à 'ïéá ïðé÷ìçî àì àúééøåàãáã óàã úåçðîá 

 äåöîä ìáà ìåîéð ÷åðéúä ïàë ïëà ãáòéãáå äìéçúëì
éìò àéîøã 'äéà"àöé àì ð.  

åò" éðáàäî áúëî ñôãð íùù áàåé ú÷ìç úîã÷äá ò
öæ øæð"â áúëù ì"òë ëâäã ãåâéà éáâ äæ ïé ' êéøö íéðéî

úçà äçé÷ì àäéù úçà ãéá æåçàì äìéçúëì , íåùî áåùå
çé÷ì àäéù ïãâàì äáåç åäåðàåäéøîâì úçà  , àöîð

 äçé÷ìä úåöîá ÷ø áìåì úåöîá øåãéä åðéà ãâàã øåãéäã
úçà ãéá ,à áëòî àåä íà óàå" áìåì úåöî óåâ áëòéù à

äçé÷ìì ÷ø áìåì úåöîì øåãéä åðéàãúçà  , àôåâ àéä éøäå
äìéçúëì àìà åðéà úçà ãéáã ,òå" óà øùë ãåâéà àìá ë

áëòî åäåðàåã,ñåúä úééùå÷ õøúî äæáå  'ùø ìò"é ,ééò"ù.  
éã íéøîú úåôëá íù áúë ãåòå" ïäù íéøáã ùéã ì

äìéçúëì àìà íðéàù íéøáã ùéå àáåëéòì , åøñî áåúëäå
ä äæéàå äìéçúëì àåä øåãéä äæéà ùøôì íéîëçì àå

àáåëéòì , àåä øåãéää íàã ÷åìéçä øàéá íù øôåñ íúçáå
ãá ïä äîöò äåöîá ' ìëáå ùåã÷ä íù úáéúëá ïä íéðéî

áëòî äæá úååöîä ,ã äð÷ øáëù éî ìáà ' íéøãåäî íéðéî
íúåîöòá , åà áäæ ìù úåéðåîéâá åäøãäéù áåëéò ïéà æà

ììë åãâàì ,éú äæáå 'ñåúä úééùå÷ 'ã åù÷äãéé÷ã ïåéë" ì
ìåìù ãåâéà àìá øùë á"äìéçúëì àìà åðéà åäåðàåã î ,

éôìå"ùî àáåëéòì åðéà ãåâéàã øàåáî ÷åìéçä æà" ë ìåñô
 ìùäåöîä íöòá àåäã ùáé.  

 úîùð éåìéòì  

àää" çúøî ìáéø àîåìá ò"ä  
á" øá÷òéæ "ì  
áìð"é ò"áèáù   

ú .ð .ö .á .ä.  

äáåùçä äùàä úîùð éåìéòì   

 úøî èîåøôá"ïîçð äùî ø  àãðàìò"ä  
äøä úùà"ø ç 'æ ãåã éëãøî"ì  
áìð"è ò"åèáùá   

äúîùð éåìéòì úåéðùî ãåîìì àð  
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  בשלח  

  
  
  

  

 יבלי דבהתרגשות והוקרה עד , להביע איחולינו בידידות עצומה, מלא פינו תהילהי
 וידידינו וחברינ, קדם ארי שבחבורה, ט בשפה ברורה"ברכת מז, נשגר בזה השורהו

 אב גריס תדירא באוריית"חו, תורה ויראה אצלו שלובות, ת"וצר בלום ענף עץ אבוא
 לח מגזע אראלים ושרפי מע"פרע, שמו מהללים בשבח ורינונים, א מאיר פנים"כל
  

  

  קק""החתן החשוב והמצויין בנשהחתן החשוב והמצויין בנש

  וו""ניני  ואל מייזלישואל מייזלישיי    הרבהרב
  א "צ ראש ישיבתינו שליט"בנו יקירו של כבוד מורינו הגה

  

  

åúéçäù ìâøì"úåôé åùòð ï  ïéñåøéàä úéøáá åàåáá
æîì"åèòùáå è"î  

áò"éçúù íéùåã÷ úá äáåùçä â'  
  

כגפן יציץ ויפרח , שהזיווג יעלה יפה כליל בהוד ובתפארת, רבון עלם ועלמיא, ויהא רעוא מן קדם אבוהון דבשמיא

הני , ויושפע לו משמי מרומא עילאה, ד ישראל סבא למזכרת"ע, ויזכה לבנות בית נאמן לישראל למשמרת, אדרת

 בזאת הברכה אשר ויתברכו, "ויואל משה"י דרך בעל "ויגדלו דורות ישרים עפ, דבמזלא תליא, תלת מילי מעליא

  .ר"אכיה, לשם ולתפארה" אורות חיים"מתוך שמחה ו, "שערי תורה"בנים ובני בנים עוסקים ב, "ברך משה"
   

äëøòäáå úåãéãéá åîù ïòîì íéîúåçä  
  

éøäî úáéùéã àñøéâã éãåîò éðéá äô åéøé÷åî åéãéãé"öé ÷øá éðá è"å 
þ¼¬êþ −ë® êðî− ,¾¬−îîêš¾êô óíþëê ñêî− ,½êþè ëêï óìòô í¾ô ,½−−îî í¾ô , í¾ô

þ¼èþ¼îîþ¼−−õ ,þ¼šê ñêî− í¾ô ,êòí× μîþë ,¼¾ïê− ñêî−¹ ,þ¼¬êþ −ë® óìòô ,¬¼òë þ−êô ,
ï−îí½−−îî ñ×−ô ñê−ì− ¹½î− ,ö−−ñš ëêï óìòô , þï¼−ñêö−−ñš ,þ¼èþ¼îîþ¼−−õ š−ï−−ê šì®− , ¹½î−

     ó−îëò−þè íôñ¾ ,èþ¼ëòï−−ê þ−êô ,¾þ−í í¾ô ,è−½−î¬ í¾ô ,êðòêñ öôñï íôñ¾  
  

íéëøáîä ïî øúåé äðåòä ìåãâ ,μð−ð− :½−−îî öî¼ô¾  
  

íéôøèöî åðà íâäëøáì  ,áøã äðè÷ äáéùéá êúà åãîìù êéãéãé"á øàîèàñî é"á  
  

½−−îî êðî− ,î¬−î¬ ñêò³ò ,ê¾−¾ êðî− šì®− , ½−−îî öî−® öë ëš¼−)þë"−( ,−îî¼ñ ¹½î− 
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íéä ìò äøéù åøîà íîà éòîáù íéøáåò åìéôà  
'  ד:אמר רב חנן בר רבא אמר רב ":)א"דף ל(בגמרא 

 ורוח ומזרחית ודרומית ומערביתרוח צפונית  רוחות מנשבות בכל יום
שהיא מנשבת גם בשעה שכל אחת מן הרוחות  צפונית מנשבת עם כולן

אין  אילו לא היתה מנשבת יחד עמהן שאלמלא כן האחרות מנשבות
לא חמה , דרוח צפונית נוחה היא העולם מתקיים אפילו שעה אחת

ר משא  ורוח דרומית קשה מכולןוממתקת את שאר הרוחות, ולא צוננת

, בכנפיו  מעמידהמין עוף, שם של מלאך הדומה לנץ  ואלמלא בן נץרוחות

 מחרבת כל העולם כולו מפניה היתה, שלא תנשוב בחוזק כל כך
  . המבינתך יאבר נץ יפרש כנפיו לתימן)ו"ט כ"איוב ל( שנאמר

רבא ורב נחמן בר  :והגמרא מביא מעשה בענין הרוחות
 זיל רב נחמן בר יעקב הוה חליף ואישבו יחד יצחק הוו יתבי

כשהוא   דיתיב בגוהרקא דדהבאחלף ועבר על פניהם רב נחמן בר יעקב

וגלימה בצבע תכלת   ופריס עליה סרבלא דכרתייושב בעגלה של זהב

 רב נחמן אבל, רבא הלך אליו לקבל את פניו  רבא אזל לגביהפרושה עליו
 בר יעקב הואלא הלך אליו כי לא הכירו שרב נחמן  בר יצחק לא אזל לגביה

אולי מאנשי בית ראש  אמר דלמא מאינשי דבי ריש גלותא נינהו

 אנא אבל, רבא זקוק להם ולכן הוא הולך אליו  רבא צריך להוהגולה הוא זה
דרב נחמן בר , אני איני זקוק להם ואיני צריך ללכת לקראתם לא צריכנא להו

יוחד להתקרב לריש יצחק היה תחנו של הריש גלותא ולכן לא היה זקוק להשתדל במ

אבל כשראה   כדחזא דרב נחמן בר יעקב הוה,גלותא ולאנשי ביתו

  גלי לדרעיה.הלך אף הוא אליו  אזיל לגביהוהכיר שרב נחמן בר יעקב הגיע
 אמר רב נחמן בר יעקב חשף את זרועו שהיתה רוח מזרחית מנשבת והיה לו חם

  .רוח קדים מנשבת שדיא נשיב
 יעקב את הרוח מזרחית אמר לו וכיון שהזכיר רב נחמן בר

אמר רבא הכי אמר : רבא כמה מאמרים של אמוראים בענין זה
מרגלית '  ושמואל אמר אפי,מחמת רוח קדים רב אשה מפלת בו
שכבת זרע שבמעי ' יוחנן אמר אפי'  ר,שבים מרקבת בו
אמר רבא אפילו שופתא בקופינא "... אשה מסרחת בו

ובה בחור שבראש המעדר מתרופפת אפילו ידית של עץ התחדמרא רפיא 

   .ש" עיימחמת החום של רוח הקדים המייבשת את העץ, ויוצאת מן החור
אמרנו דבר בעתו מה ,  זו היא שבת שירהק"ששבוהיות 

  .ל בענין שירה שאמרו ישראל על הים"טוב לבאר מאמרי חז
  

  עוברים שבמעי אמן אמרו שירה  
 êþôèë)ñ ¹ð í¬î½" (: −ëþ ¾þð öòëþ îò³ −½î−

−ñ−ñèí: þôîñ óí−ò−¼ îò³ò ó−í öô ñêþ¾− îñ¼¾ í¼¾ë 
íþ−¾.íþ−¾ îþôê ð®−× ? îôê −×þë ñ¼ ñ¬îô ññî¼ , 

îôê −ð¾ô šòî− šîò−³î,íò−×¾í ³ê îêþ¾ öî−× , ññî¼ 
îþôêî î−õô ðð ¬ô¾ šîò−³î îþêî® í−ëèí: ’îíîòêî −ñê íï’ 

þôêò¾ )ì ó−ñí³ ’è’( ’ïî¼ ³ð½− ó−šòî−î ó−ññî¼ −õô’ . í−í −ëþ
þôîê þ−êô: îþôê öôê −¼ôë¾ ó−þëî¼ îñ−õê¾ ö−−òô 

íþ−¾? þôêò¾ )½ ó−ñí³"× ì"ï(’ ñê î×þë ³îñíšôëší ó− ’

ñêþ¾− þîšôô’"î ô ¾þõþ¾" −’³îñíšôë’ ó−í ñ¼ îñíšò¾× 
’þîšôô’þîšôë¾ ó³îê ¹ê .  

 ê³−êî êþôèë)ó¾− ¹ð "ê(: ëší¾" ó−ðñ−í ó¼ í¾¼ í
ðìî−ô ½ò. "® ó−¾ò þ×¾ë êþ−î¼ ëþ ¾þð î−í¾ ³î−òšð

î×î ó−þ®ôô ñêþ¾− îñêèò þîðí î³îêë’, öôï ¼−èô¾ öî−× 
öí−ð−ñîô,ìîõ³í ³ì³ íð¾ë ³îðñî−î ³î×ñîí ,þôêò¾  ) þ−¾

ì ó−þ−¾í ’í’( ’þ−³þþî¼ ìîõ³í ³ì³ ,’ëšíî" −ô¾ô óíñ ìñ¾ í
ö³îê þ−õ¾ôî þ−šòô¾ −ô óîþô, ³ê ³þõ¾ô¾ îï í−ì× 

ðñîí,êî öô¾ ñ¾ ðìê ö−ñîè¼ −ò¾ öíñ ¬šñôî ¾ëð ñ¾ ðì, 
öèþîíñ ö−êë ó−þ®ô öíë ö−þ−×ô¾ öî−×î, ½ò óíñ í¾¼òî 

¼šþšë ö−¼ñëòî,öëè ñ¼ ö−¾þîìî ó−þîî¾ ö−ê−ëôî , þìêñ 
íð¾í ë¾¼× ö−ê®î−î ö−®ë®ëô î−í ö−×ñîí¾, öî−×î 

öí−³ëñ ó−þð¼ ó−þð¼ ö−êë ö−ñðè³ô¾,ší íñèò¾×î ë" ñ¼ í
íñ−ì³ îíîþ−×í óí ó−í, þôêò¾ ’íîòêî −ñê íïî’. êî" ×

í¾š, í¾¼¾ ðìî−ôí ½òí ñ¼ íþ−¾ îþôê ó−ðñ−í êôñ¾ë 
ëší óíñ"í,óèþîíñ î®þ¾ ó−−þ®ôíô óñ−®íî óñðè¾ , 

−þëî¼í óñîêóôê −¼ôë¾ ó, ½ò óíñ í¾¼ò êñ íþîê×ñ 
ëší ³ê îþ−×í íï μî³ô¾ ðìî−ô"í,íþ−¾ îþôê íô ñ¼î .  

½ë þêëñ ë³×î ’¹½î− þêë −õ¼"ô¾ ôèë þêîëô’ 
ö−−èî½ë ðìîþ ³−ìþïô í¾šô ðê îîë ³ñõô í¾ê, íòíî 

ë−³× ¹î½ ó− ³¼−þšë )− ³îô¾"× ð"ê( ’ ó−í ñ¼ îð− ³ê í¾ô ¬−î
í μñî−î ’íñ−ñí ñ× íï¼ ó−ðš ìîþë ó−í ³ê’ ¾− ê³¾íî 

í ê−ëí¾ ó−ðší ìîþí −õñ¾ þôîñ ’ ³î×−þ® ó−¾òí î−í
öí−þëî¼ ñ−õíñ ¼ë¬í μþðô,ëší¾ êñê " ½ò öíñ í¾¼ í

ñ¼î ó−−ìë îþê¾òî öí−þëî¼ îñ−õí êñ¾ ö−þëî¼í îþôê íï 
ðîì−ë óíñ í¾¼òí ½òí ñ¼ ³ðìî−ô íþ−¾ ö× óè, ½òí ðëñô 

¹î½ ó− ³¼−þš ñ¾ −ññ×í, í³−í ó−šòî−íî ó−ññî¼í îô×î 
ôèë þêîëô× óíñ í¾¼ò¾ ðìî−ôí ½òí ñ¼ ö³þ−¾’ ñ−¼ñ, μ× 

óíñ í¾¼ò¾ ðìî−ôí ½òí ñ¼ íþ−¾ îþôê ö−þëî¼í óè.  
  
  פלו הגלגלים י חמימות של רוח הקדים נתייבשו הידות ונ"ע

ëî³×¾ íô ö× óè ö−ëíñ ¾− íï −õñî )− ó¾"× ð"í( ’ þ½−î
þ−³îë×þô öõîê ³ê’ î ê³ñ−òôë)í í¾þõ’( þ −è−ñõ ’þî íðîí− ’

í−ôìò,³îë×þôí öõîê þ½îí íô −ð− ñ¼ , þôîê íðîí− −ëþ 
í¬ô ñ¾ ó−ñèñèí îõþ¾ò íñ¼ô ñ¾ ¾êí ³ôìô, −ëþ 

öñ¼ô ñ¾ ó¼þ ñîšô þôîê í−ôìò.  
ê îò−þëð −õñî îþôêð êí −õñ þôïñ ¾−ð þ−õ¾ ê³

ö−−èî½ë " êþôð êò−õîšë öð− ³−ë ê³õî¾ îñ−õê êëþ þôê
ê−õþ" ñ¾ ð− ³−ëí ¾ë−−³ô ó−ðší ìîþ ³îô−ôì ð®ô îò−−í 

ñõîòî óîðþší. î¾ë−−³ò ó−ðší ìîþ −ð− ñ¼¾ öê× í−í ö×î 
 ³îð−íô ó−ñèñèí îñõòî öí−ð− ñ¼ ³îñèñè³ô ó−òõîêí¾ ³îð−í

 −òõîê îþ½ íï ññèëîîñõòî ³îë×þôí ,îðî"š.   

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו
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ìä÷ åðéîåìù éùðà ìëì äæá òéãåäì åððäòä åðéúãò "é  
éááåùä éîé ìâøì äðùá äðù éãéîëù" í  

íéùòîä ïå÷éúìå äáåùúì íéìâåñîä  
  

  

  

ðì− óè ó−ìê ³ë¾ë ³ðìê³ôí ¾ðîš ³ë¾ ó−òèþêô îòê  

úàá"òé ïåøéî ÷"à  
áùá" åøúé úùøô ÷-ìòáä äøåúä úìá÷ "è  

  

  

  

 ùãå÷ä ìöá úåáùì äððøá äìòð ãçà áìá ãçà ùéàë  
ä úãåáòá êëãæäìå úåìòúäì 'å åéìò êåîñì ïåòîù éáø àåä éàãë  

äøéúé úùåã÷ úôñåúá àìà í÷éø áåùð ìáì.  
  

â íåé ãò äîùøää 'ìöà áøòá:  
øä"éä óë ìàåé ø"øä åà                              å"ãøá ìàåé ø"éä ñééåå î"å  

            050.4113621                                             052.7646718               
  

  
  

óîñ¾ñ ó×êîëñ ó−×ìôí  

ó−êëèí  
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  ???הידעת 
  כי רבים מאנשי שלומינו שיחיו

  שהצליחומעידים 
  

á"éÅð Éåæ Àî"  
úòãä úáçøäáå çååéøá äñðøôá  

  

  'בזכות נדבתם למען החזקת מוסדותינו הק
   

" âé Äã Àìeù è Àùé Äð ìòåÆå êé Äà
 èòåÆå ñ Æò øòåÆå øà Çô ïaéé Åì Àa

ú Éåã Àñ Éåî òÆðéé Çî ïô Àìò Æä "  
 

 øåäè íå÷îá äùåã÷áù íéøáã úøéîà éðéã )â(  

  
  

י אשה נגד טפח "בענין אמירת דבר שבקדושה ע
הבאנו בגליון הקודם דעת , מגולה של אשה אחרת

א "ודלא כהרמ, ב שנקטו דמותר"ר ומשנ"הפוסקים שועה
ד "ק מהרי"והבאנו מהרה, ש דאסור"דפסק כדעת הרא

  ).ב"ם בריסק ח"ת מהר"וכן החמיר בזה בשו(, א דהחמירמבעלז

צ רבי נחמן "יש להוסיף כי במכתב שכתב הרה
מבקש ומזהיר שכל הנשים , ל לבית מדרשו"מספינקא זצ

ד לא יבואו להתפלל בגילוי בשר "שבאים להתפלל בביהמ
מובא (אשה אסור להתפלל כנגדה ' שלדעת הפוסקים אפי

  ).צחבקונטרס אגרות קודש זכרון נ
  דבר שבקדושה נגד שער שבאשה

שער של אשה נשואה אסור לומר דבר שבקדושה 
אמר , א"ד ע"ברכות דף כ' ומקורו בגמ', ב' ה סעי"ע' ע סי"שו (כנגדה

י דכיון "רש' ופי, שנאמר שערך כעדר העיזים, רב ששת שער באשה ערוה

ש "והרא, דהפסוק משבח לה בזה משמע דזהו בגדר מקום מכוסה

א "ב פכ"איסו(ם "והרמב,  הביאו דין זה גם לגבי קריאת שמעע"והטושו

  ).הביא דין זה רק לגבי איסור הסתכלות וכמו באצבע קטנה) ב"הל
נגד שער בנשים פרוצות 

  הרגילות בכך
ואף במקום שיש נשים 
, פרוצות שדרכם לילך מגולות

כ נחשב לערוה ואסור לומר "ג
כיון , דבר שבקדושה כנגדן
 השער שצריכות לכסות את

ושם כתב , י"ב סק"משנ(מצד הדין 

דיש בזה איסור תורה מדכתיב ופרע 

, את ראש האשה מכלל שהיה מכוסה

' ז סי"ת צמח צדק אהע"פ בשו"וכ

  ).ב"ובתורת חיים סק, ט"קל
  עצימת עינים

עצימת עינים מהני אף 
לכתחילה כנגד שער שבאשה 

דכל , א"ה בשם הנשמ"ב סק"משנ(

יל בהו ערוה שהוא רק מדרבנן מוע

  ).עצימת עינים
  שיעור השערות

ואפילו אם אינו נראה 
רק מעט מהשערות גם כן 

אסור לומר נגדם דבר 
כן משמע (, שבקדושה

ע שלא הזכירו "פשטות השו

, בשערות השיעור של טפח

ואסור "י כתב "ב סק"ובמשנ

וכן " אפילו משהו"ובאשל אברהם כתב , "לקרות אם נתגלה קצת מהם

ת דובב מישרים "וכמו כן בשו, א"א בשם החזו"נ ח"ת תשוה"הביאו בשו

  ).ד"קכ' א סי"ח
ולגבי מעט שערות שאי אפשר לצמצם ורגילות היא 

א שאין חשש "א דעת הרשב"הביא ברמ, שיוצאות לחוץ
' ת סי"בשו(ס "אמנם דעת החת, לומר נגדם דבר שבקדושה

ש "עיי, ת צמח צדק להחמיר"כ בשו" להחמיר בזה וכ)ב"ל
א הביא דראוי "ובמ, שייך בהם דברי הזוהר שנביא להלןד(, באריכות

וממילא אין כאן מקום , ז"ט' ה סי"ל ח"ת שבה"שו' ועי, לנהוג כהזוהר

  ).י מנהגינו שמגלחות השעורות כדלהלן"להאריך בזה עפ

  מנהג קהילתינו
ומנהג קהילות קודש אשר הנשים מספרות לגמרי 

ובחתם , ומנהג זה נקבע כבר הרבה דורות, שערות ראשן
 משמע שהיה זה דבר פשוט )ה"קצ' ד סי"חיו' בתשו(סופר 

  .שאחר הנישואין כל אחת עושה כן
' סי( וכן בשולחן העזר )ו"ק' ד סי"חיו(ת אבני צדק "ובשו

) נשא' פר(הביאו סמך לזה מדברי הזוהר הקודש ) 'י' סעי' ט

שהחמיר מאוד שלא יתראה 
וכתב שאלו הנשים , שום שער

, ו שער אחדהמוציאין אפיל
הם גורמות סכנה עניות ושאר 

ומולידים בנים , צרות בבית
א "ולכן חששו שא, רעים

להיות נזהר שלא יצא איזה 
וכן (שערות מתחת הכיסוי 

ז "קכ' א סי"ץ ח"ת מהרי"מובא בשו

, צ להזכירו"שהיה זה דבר פשוט שא

והיה זה נהוג ממילא אצל כל אחד 

ולא היה בימים , אחר הנישואין

, ים מי שהיה זה שאלה אצלוהקדמונ

ונתפשט בכל גלילות אשכנז בכל 

והן ידוע דרשותיו , מקום שנתפזרו

ע "בעל דברי יואל זי' של רבינו הק

, לעורר בדרשות כל נדרי על ענין זה

" ביי האר"לומר ' מרגלא בפומי' והי

שמביא כל " וויי האר"איז 

דעל מה , המכאובים והחלאים רעים

כ "א כנמצ, שאין נזהרים בזה

פ ולבבות "צרות ועגמנ

כי זה , ורבות יסורין, נשברות

הגורם לכל המחלות שמביא 

ל כדברי "כל הרעות רח

  )ל"ק הנ"הזוה

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é.èéìù ïàîãéøô"à  ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä éíäøáèéìù ïàîãéøô "à  
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úøåáç"äùî ìàåéå"øàîèàñ éãéñçã  
òù"èéìù éåìä èáù ìòá ïøî úåàéùðá ïéìáåì éîëç úáéùé éãéîìú é"à  

  

  

  

  י תפארה"לחן ולכבוד צב
  

אל מול , להריק שפעת ברכותינו והלבביות, בשבח וסילודים, ישמחו ידידיםבאותות כבוד וברגשי גיל 
להעמיד תלמידים הגונים המקושרים אליו ' וגוברי' פרי ידיו מצליחים ברב חילי, כ האי גברא רבא"מע

חוזר , מחדש חידושים מבריקים כציצים ופרחים, פה מפיק מרגליות בנועם צוף אמרותיו, בלב ונפש
  ם שיש בהם "חיי, א בענוות חן ובנהורא נפישא"מקבל את כ, ק בעל ויואל משה" רביהומשנן לנו דברי

  ה"ה, ם"פרי צדיק עץ חיי, תורה ויראת שמים        
  

äâääâä""èéìù ùéìæééî éáö íééç éáø öèéìù ùéìæééî éáö íééç éáø ö""àà  
áà"éøäî úáéùé ùàøå ãòìà áì áèé ìä÷ã ã"÷øá éðá è  

  

í èñõîôíî ëî¾ìí îòë −½îþ−êë ó−š−ð® −ñíêë¾ íìô¾í ñèþñ−í ñêî− ëþ"î  
  

  
  

  .ומשמחה זו יושפע לנו ולכל בית ישראל כל ברכאן דנפישא, ר שיזכה לרב תענוג ונחת דקדושה"יה
  

 úøåáç"äùî ìàåéå "ãøàîèàñ éãéñç  
òù"÷øá éðá ïéìáåì éîëç úáéùé éãéîìú é  

  

øàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéáøàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéá  

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

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

  

  נחמו נחמו
משליך , לעילא מכל תושבחתאקדם ידידינו היקר , כסא דנחמתא, מתוך השתתפות בצער נשגר בהני שורתא

 למען בית מדרשינו לא , בכל ם"אברהברך את ' וה, ועשות צדקה וחסד כל מגמתו, עצמו מנגד להיטיב לזולתו
  ,אירגון הבית מדרשבהתמסרותו הנפלאה בסידור ו, קודש במלאכת הם"הלוי עובד עבודת, וליל ישבות יומם   

  

íîô"−í èþ¼ëò−−¬¾ −îñí −×ðþô óíþëê þ"î 
  ,ינו היקר והנעלה האי גברא יקיראואתו עמו אחיו ידיד

  ,ותומך נלהב של כוללינו המעטירה, מסור ברוח נדיבה לבית מדרשינו המפוארה

íîô"−í èþ¼ëò−−¬¾ í¾ô ëš¼− þ"î   
  

  יושבים בעמק הבכא בפטירת אמם החשובה אשה יראת היא תתהלל עליה השלוםה
  

  

  .צ במהרה דידן"ובלע המות לנצח בביאת גוא, ונס מהם אנחה ויגון, המקום ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון

  

öîè−ëî ëê×ë ó×−þ¼®ë ó−õ³³¾ôí  

  הגבאים
  בשם מתפללי בית המדרש
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åéúåãìåúî  
 ב"ע נולד בשנת תק"מרדכי מלעכאוויטש זי' ק ר"הגה

ונקרא שמו בישראל על שם זקינו , ע"נח זי' ק ר"לאביו הגה

ע והוא גם חתם "ל הלבושים זימרדכי יפה בע' ק ר"הרה

  .עצמו שמו מרדכי יפה

' ק ר"הגא דרך עירם ה"ילד קטן עבר פ' בעת שהי

ואביו הלך להקביל פניו ביחד , ע"אהרן הגדול מקארלין זי

, והתאונן לפניו על בנו שאין לו התמדה בתורה, עם בנו

ק מקארלין "הגאמר ה, וביקשו שיברכהו בהתמדת התורה

, כ ילך לביתו"ואח, ו אצלו לכמה רגעיםלאביו שיניח את בנ

ולקח את הילד וקירב אותו אל , ק שכב על מטתו"והרה

הוכחתי את , לאחר מכן אמר לאביו, לבו במשך זמן מועט

ק "לימים כאשר סיפר הרה, בנך מעתה ילמוד בהתמדה

מלעכאוויטש עובדא זו אמר שלימד אותו באותה שעה 

  .כיצד לעשות בעלי תשובות

ויחמלו עליו בני , ערותו נתייתם מאביווד בימי נע

, אבל הוא מיאן ללמוד, ושכרו לו מלמד שילמוד עמו, העיר

ושהה שם שעות , סמוך לעיר' ויצא אל היער אשר הי

 אבל נפלאות יסופר ,וארוכות בהתבודדות בינו ובין קונ

ב שנה דרש בבית הכנסת הגדול שבווילנא "שבהיותו בן י

  .עיופלפול נפלא שהפליא כל שומ

ק "והרה, ע"ק מבארדיטשוב זי"מתחלה נסע להרה

לע שלי 'מרדכי' על ר"ואמר , ע חיבבו מאד"מבארדיטשוב זי

ובא , יכול לסבול את זה' והוא לא הי, "עומד שליש עולם

כשדרך על מפתן ביתו  ,ע"שלמה מקארלין זי' ק ר"אל הרה

ק "רהש מקארלין אמר לו אברך שה"ק ר"של הרה

ליש עולם עומד עליו אל ידרוך על בארדיטשוב אמר ששמ

,  ונתדבק מאד אליו,כ כאן המקום שלי"אמר א, מפתן ביתי

ועיקר מדרגותיו במעלות העבודה והיראה קיבל מרבו 

לאחר פטירת רבו התיישב בליטא בעיר , מובהק זו

והעמיד תלמידים , לעכאוויטש והתחיל לנהוג עדת ישראל

הוא אשר הפיץ ו, רבים שנודעו ביראתם ובצדקתם הגדולה

כאשר גילה תלמידו , ופירסם את תורת החסידות בליטא

כי הרבה נשמות , ע"משה מקאברין זי' ק ר"הגדול הרה

, ולא הצליחו לפעול מאומה, גבוהות ירדו למדינות ליטא

 ובכח קדושתו הגדולה הפיח ק מלעכאוויטש"הרהעד שבא 

  .רוח חיים בעצמות היבשות

äðøîàú åéúåîöò ìë  
בכח רב ובקול חוצב ' לב זו תפילה היעבודתו שב

נמס ' שומע תפלתו הי' וכל מי שהי, נ ממש"להבות במסי

צרוד כל ' קולו הי, לבו כמים ומתעורר לתשובה שלימה

ניתז ' ובעת התפילה הי, היום כי ניחר גרונו בעת התפלה

  .ר שממולו טיפות דם מגרונו שהתאמץ לצעוקיעל הק

 משידלאווצע עם נתן' ק ר"א נועדו יחדיו הרה" פ

א "ד את ר"ושאל מוהרנ, ע"אברהם מסלאנים זי' ק ר"הרה

מה הוא הדרך של לעכאוויטש השיב לו כשאומר דבור יוצא 

סיפר הוא בעצמו ו ,מתחת עקביים עד כל עצמותי תאמרנה

במלים וכוף את , שבצעירתו התייגע מאד בברכות השחר

ים וסי, מאריך בזה כמה שעות' והי, יצרנו להשתעבד לך

  .ועכשיו אני עושה את כל זה בכהרף עין

נודע לי שיש ציפור , אמר, בעיר לעמבערג' א הי"פ

ת בהתלהבות כה רבה עד שגופה "המזמרת ומשוררת להשי

, ה ונשאר בריא ושלם"אני מתפלל להקב, מתפקע ומתה

למחרת קידש וטיהר את , אם כן מה ערך יש לתפילה שכזו

אנושים עד שמרוב וערך את תפלתו בכוחות על , עצמו

והרופאים , בסכנה גדולה' והי, שלו' התלהבות נסדקה הראי

שאתפלל רק ' ת וכי רצוני הי"טען לפני השי, ייאשו אותו

ת וחזר "ועזרו השי, אני רוצה להתפלל עוד, תפלה אחת כזו

והיו אצלו המון , לימים נזדמן עוד פעם ללעמבערג, לאיתנו

וראה שם אנשים , זועבר הדאקטער שייאשו א, רב חסידים

אמרו לו כי הצדיק , שאל אותם לאן הם רצים, רצים

, תמה הדאקטער ואמר העוד הוא חי, מלעכאוויטש הוא פה

  .'נשבע אני שהוא חי בלי ראי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   מלעכאוויטשע"ק רבי נח זי"בן הגה מרדכיק רבי "הגה
  )ע"תק(ג שבט"ייומא דהילולא   

    

  

  ת"בעזהשי
  

  ת על כל הטוב והחסד אשר גמלני "בשבח והודאה להשי

  שהחיינו וקיימנו והגיענו לשמחתי

  י"הננו להודיע בזה לכל ידידיי ומכיריי הע
  ה אכניס את בניי שיחיו"כי אי

  

  ה"בבריתו של אאע
   בדיוק9.00ט בשעה "ה ביום ראשון פרשת יתרו הבעל"אי

  3רחוב אבני נזר " אחיעזר"באולם 
  

  "וואך נאכט"ה
  9.30ק פרשת בשלח משעה "ה במוצש"תתקיים אי

   10ט "בביתי רחוב קדושת יו
  

  ידידכם המחכה לבואכם לשלום

  אהרן מאיר ווייס
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  סאטמאר'ד" חסדי יואל"ביקור חולים 
   קרית יואל בני ברק32ישמח משה ' רח

  

îåçðú ùøãî"à  
áø øòöáå øãå÷ ïåâéá  ,áìä ÷îåòî åðà íéôúúùî ,áàáììåäîäå ø÷éä åðéãéãé ìù åì ,äå ' êøá

äøáà úà"ìëá í ,ëãøî ùéàäå"åéãéãé ìëì éåöø é ,åéðô ìò êåñð ãñçå ïç , ãâðî åîöò êéìùî

íéìåç øå÷éá ïòîì ,íéìòô äáøîå øñîúî åúáùá úáù áøò éãî,  

  ו" היאברהם מרדכי שטיינבערגר "מוה
  ואתו עמו כל המשפחה שיחיו

  

  
  

  ה"מו החשובה והמהוללה עהמתאבל מרה על פטירת א
  

íééìôëá íçðé íéîùä ïî ,íééç úåðùå íéîé êøåà ,íééðôç àåìîá úçðå äçîù åìöà äøùé íìåò ãòå äúòîå ,  

çä åîàå 'ò"åúéá éðá ìòå åéìò äøùé äöéìî äéäú ä ,åúôù ìò òîùé äçîùå ïåùù ìå÷ êàå ,äìñ áåè ìëå.  

  

μþ¼®ë ó−õ³³¾ôí  

ó−ñîì þîš−ë ³ñíòí  

  תודה וקול זמרה
àúëøáã àñë øâùì åððä ,úçáùåú ìëî àìéòìà , úå÷åðéúì ìéòåäì äçîåî ãîìî ø÷éä åðéãéãé íã÷

ïáø úéá ìù ,ïîàð çåøáå äàìôð úåøñîúäá ,äøåúä úáäà åðéðá úåáéìá ùéøùî , úåáåè úåãéîå
äøùéä êøãá ,íéðô øáñáäøåñî çåøáå  ,úãåáò åúëàìî äùåò äðåîàá ùãå÷ä , åéãéîìú úåìòäì

                                äðåëð äãéî ìë íãîììå ,ððø éúôùá íéììäî åîùä,  
  

  

äåî" ø ïåøáìééä ìàëéî á÷òééä"å  
  

ììåäîäå ø÷éä åðá éàåùéðá åúçîù ìâøì ,ìë éôá áéáçå áåäà ,  
 øîëêìîéìà ïðçìàéð "áò å"éçúù â 'æîì"åèòùáå è"î  

  

äé"íéîùáù åðéáà éðôìî ø ,íééìôëá úåçîù êì òôùåé åæ äçîùîù ,íééðôç àåìîá úçð áøå ,
ïòîì äðîàðäå äøåñîä êúãåáò øëùáåìú êéãéî ,êøåàì ãñçå áåè  áøì äëæú êééç éîé ìë , äàøúå

                                           êéìîòá íéìåìéä ùãå÷ éøô ,ëåäìñ áåè ì.  
  

×"íêðîí ³×þëë îô¾ ö¼ôñ ó−×þëôí ð  
 

³ë î−ð−ôñ³ −þîí"þêô¬ê½ð ëñ ë¬− ³  
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  עניני חמשה עשר בשבט    
ה היינו שבכל דבר "שהוא ר' חמשה עשר בשבט אמרו בגמ

 בשמים ממעל ועל הארץ מתחת וכמו יש קומה שלימה בין
שהם בחינת הראש ' ה פי"כן בשנה יש קומה והימים שהמה ר

וצריך האדם לשמור , של השנה ובהם מתנהג כל השנה
בקבלת עול מלכות ' ביותר הימים האלה לקדש אותם לה

חמשה עשר הוא , ז יתנהג כך כל השנה"שמים שלימה ועי
ו לבני ישראל אותיות שער שמחה רמז שביום הזה נפתח

שער שמחה והשפעות כל טוב ולכן הוא ראש השנה 
לאילנות כי אילן עולה מאכל שנמשך לבני ישראל השפעת 

ויש לרמז מה שאמרו שהוא , מזוני וכל טוב בזמן הזה אמן
מאי , כי מצינו בגמרא הקדושה, ראש השנה לאילנות

 וזה רמוז, איילנות כאילן הזה שאינו מוליד ואינו עושה פירות
' פי, במה שאמרו חמשה עשר בשבט הוא ראש השנה לאילן

אף למי שאינו עושה וזה רמוז במה שאמרו חמשה עשר 
אף למי שאינו עושה פירות ' ה לאילנות פי"בשבט הוא ר

חלילה בתורה ומצוות עד השתא יוכל לקבל על עצמו ביום 
מוליד ועושה ' ז יהי"עליו עול מלכות שמים ועי' זה שיהי

  )ארון עדות(          . ה ומצות כל השנה כולהפירות בתור
  

פ "ח ניסן כאשר היה מקדשים ע"מחמשה עשר בשבט עד ר
י חד סבר בניסן נברא "א ור"ה ימים הכלל כי ר"הראיה מ

.) ה כז"ר(' והנה התוס, וחד סבר בתשרי נברא העולם, העולם
ו באב "ה באלול ונמצא מט"כתבו לפרש דהאדם נברא בכ

ד בניסן "וכן למ,  ארבעים יום נגד יצירת הוולדה אלול"עד כ
ו בשבט "ה באדר נמצא מט"נברא העולם האדם נברא בכ

ובאמת אנן , ה אדר יש ארבעים יום נגד יצירת הוולד"עד כ
ו באב "ד וזה שאנו עושין יומא דפגרא בט"פסקינן כשני המ

ו בשבט הוא הכנה לפסח ופסח הוא "ונמצא ט, ו בשבט"וט
, ו בשבט הוא הכנה למתן תורה"ה נמצא טהכנה למתן תור

ה אמר "כ שהתורה ניתנה בסיון ומשה רבינו ע"והא ראיה ג
משנה תורה בשבט ככתוב בעשתי עשר חודש הרי ראיה 

  )קדושת לוי(           . שהחודש שבט הוא הכנה למתן תורה
  

 לפי שהצירוף נות לאילשנההאש והענין הוא למה אז דוקא ר
היה 'מירנו ו'מר י'יוצא מהפסוק הדש שבט חושל החודש הזה 

ו "א וכן הוא"שיוד קדמה לה' וא ונודע בכל צירוף הק'ה
א אז החסדים והרחמים גוברים בחודש ההוא ואם "קדמה לה

ו אז תגבורת הדינין "ן קודמין אל י"ו להיפך שהשני ההי"ח
 ומחמשה עשר בשבט שאז מתחיל להאיר יצלןלחמנא ר

ה כסדרן ומאז אין תגבורת הדינין החצי הצירוף האחרון הי
  )ישמח ישראל(                                          .ונעשה רחמים

  

ולזאת המנהג ישראל לאכול פירות ביום זה לשבח ולקלס 
ת על העבר על הפירות שגדלו אשתקד וביום זה "להשי

נתחדש והשרף באילנות שיוציאו את פרים בטוב טעם 
יעלו ויפריחו פירות טובים ושמנים ומתוקים הפירות ושימנן ו

   )תורת אמת(.                                               לצרכי האדם
  

) 'תהלים א(ש "ויש שרמזו מנהג אכילת פירות ביום זה עפימ
והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו פלגי מים 

וא כלי רמז לחמשה עשר בשבט כי שבט מזלו דלי וה
המיועד למלאות בימים ופלגי הוא חצי דהיינו חצי חודש 
שבט אשר פריו יתן בעתו אשר ביום זו יתן האדם על שלחנו 

  )עטרת ישועה(                                                      .פירות
  

ו בשבט על "יש לרמז מה שקבלה מרבותינו להתפלל בט
ת בעת המצטרך "ין השיאתרוג כשר יפה ומהודר שיזמ

כי הנה זה היום אשר עולה השרף בחג הסוכות למצוה 
מישראל הנה מה טוב ' באילנות והיא כפי הזכות של כל א

ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה 
ת לעת המצטרך את הפרי עץ הדר  והנה "שיזדמן לו השי

מרו באו) במשנה(תפלתו תעשה פירות וזהו שרמז התנא 
ן להורות על האילן המיוחד המבואר "לשון יחיד לאיל

  )בני יששכר( .                                             בתורה למצוה
  

ו בשבט יזכה להשלים "יש שכתבו שמי שאוכל אתרוג בטו
  )אוהל ישכר( .                                                         שנתו

  

ע "ק רבי נפתלי הירצקא מראצפערט זי" על  הגהומסופר
ו בשבט ולהתפלל "שהיה נוהג לגמור כל ספר תהלים ביום ט

  )זכרון נפתלי(                               .על אתרוג נאה ומהודר
  

ומקובל מצדיקים שביום הזה הוא הזמן שמסוגל להמשיך 
  )ששכרשער י (                   .בנים כי האדם עץ השדה

  

והיו נהוג בכמה צדיקים ללבוש ביום הזה בגדי שבת ושהיו 
א פרוטות "אומרים שיום זה הוא מנהג טוב ויפה לפרוש צ

ובזכות הצדקה ) עם הכולל(לצדקה כמנין אילן וכמנין מים 
  )מעשה הצדקה(.                   יוציאו האילנות פירות טובים

  

ז שביום הזה נפתחו חמשה עשר הוא אותיות שער שמחה רמ
לבני ישראל שער שמחה והשפעות כל טוב ולכן הוא ראש 

י השפעת "השנה לאילנות כי אילן עולה מאכל שנמשך לבנ
 )ארן עדת(                                  .ז אמן"מזוני וכל טוב בזה
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á øàîèàñ éãéñçã íéãñç úåìéîâ úôå÷"á  
- ïåîî úåàååìäì ìåãâ ìòôî -  

  
  

  

  הודעות חשובות
  

, חבריו, ור לידידיו כל אחד בקהל הקודש וכל מי שמרגיש את הצורך הגדול לעזתאנו קוראים בזה א
הזקוקים לעזרה , ר"משפחות עם ילדים קטנים וגדולים בליעה, יראי שמים, תלמידי חכמים

  .ולנישואי ילדים, לרפואה, בהלוואות כדי להשיג את הצרכים החשובים שזקוקים להם לפרנסה
  

  וכשתצטרך תקבלו בחזרה₪ -וב$ -באפשרותך ובידך לעזור על ידי הפקדות כספים ב
  

   100$י תרומה שנתית בסך "מפעלי הקופות עלחזק 
  ח ולהשלים הפיגור משנים קודמות"לשלם עבור שנת תשס

  ואלה ראשונים במעלה לקבל הלוואות
  

   שנים ללא הוצאות וללא חובות אבודים48הקופות פועלות ! לזכור 
  כל הכספים המקבלים הם קודש למטרות המצוות

  לים לשרת את הציבור כראוי עסקנים עובדים במלאכת הקודש ומשתד15-כ

  
  :אלה הן מפעלי הקופות

   שנים3.5הלוואות רגילות בתשלומים עד . 1
   שנים6הלוואות למטרות מיוחדות חשובות עד . 2
   שנים17הלוואות לנישואי צאצאים עד . 3
  ₪-וב$ -הלוואות לשכירות ב. 4
   שנים4הלואוות בתשלומים שנתיים עד . 5
  ושנה, צי שנהח:  תשלומים2-הלוואות ב. 6
   חדשים3-4הלוואות ואת האלף ל . 7
  ₪-וב$ -קופת החוסך ב. 8
  תרומות שנתיות, גומלי חסדים, עמודי חסד, תרומות בעלי קרנות. 9

  ₪-וב$ -פקדונות לזמן ארוך ולזמן קצר ב. 10

  
  אנא תגדיל את השתתפותך הכספית כדי לעזור למבקשים עזרה לצרכים חשובים

  ר"אכי, ברכות וישועות, הגומל חסדים טובים בכל מילי דמיטביתברך מאת , כל העוזר

  
  בברכת החסד

  ח"עסקני הגמ
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   הקודםןקיצור מגליו
בודה זרה  שהעלו חזיר על במה לשם עיווניםל המתפילפוס וכאת הרג ו' מתתיהו נקם נקמת ה
שהכריז מתתיהו שמי שרוצה כ,  מול מלכות הרשעההדיכה התחיל המרו, בעת שרצו להרוג אותו

ומל את , התאספו עם רבסביבו ואכן , ות בלי מורא ומניעה מצד היוונים יבוא אלי"לעבוד את השי
למות קרא מיו  יושקרבמתתיהו שהרגיש כ, כל הילדים אשר לא נימולו עד עתה מפחד היוונים

ר ואמ,  שונאינו במלחמות גדולות על אשר מרדנו בהםכםעתה יתגרו בדעו כי , לבניו ואמר להם
וליהודה אמר , לאחיך לאב ואליך ישמעו לכל דבר' אתה תהי, חכם מחוכם' לשמעון בכורו שהי

וימשח את יהודה ', חמת הלעם ישראל לשר צבא ללחום מל' נתן בך כוח וגבורה ולכן תהי' שה
הודה חלציו וחגר בכלי אחר ימי אבלו אזר י, ויגוע וימת ויאסף אל עמיו, לגיבור ומשיח מלחמה

ונודע שמו ,  רבעםף את היראים ויצא למלחמה כנגד היוונים והמתיוונים והרג בהם מלחמה ואוס
   קולו שהיא כשאגת ועל, כוחו וגבורתותוקפו  על מעשי ,של יהודה הצדיק לתהילה בכל העולם

  .למעלה מדרך הטבעועל מלחמותיו שהוא מצליח לנצח ' ארי                          
  

  
  

  :'מלחמת ה
כששמע אנטיוכוס אסיפאונס את שמע יהודה 

אפו חרה , ד בווהחשמונאי אשר הוא מצליח בכוחו למר
המצב ששל מלכות יון לא היה בכי כי , ונחרד עד מאוד

והאוצרות , חילו לכבוש את העולםשהרומים הת, טוב
של המלך התחיל להרוקן כיון שהרבה מדינות התחילו 

אבל לא , למרוד ולא פרעו המיסים כמו הפרסיים ועוד
מוותר על ארץ ישראל שיהא מכניע תחתיו כיון ' הי

והכריז אנטיוכוס בכל , ששמע שכפרו בדרכי נמוסי יון
, אודמדינות מלכותו להתקבץ עם חיל גדול ועצום מ

וישם תחתיו , ויתן לכל חיל מצבאו שכר שנה תמימה
את ליזיאש אשר מזרע המלוכה שהיא ינהג המדינה 

במלחמה ולחנך את בנו עד שובו מארץ ' בעת אשר יהי
שאנטיוכוס בעצמו יצא עם חיל לשקוט המרד , פרס

ועל המלחמה כנגד עם ישראל מסר לשריו , בפרס
ים היאך לשקוט ניקנור ואת גורגיאס ותלמי שהם יודע

ויתן בידם מחצית החיל ומחצית , המרד ביד חזקה
ארבעים אלף איש חיל רגלי וששת ' השנהבים והי

נמכור את , ויעלו בגאוות לבם לאמור, אלפים פרשים
וילווה עליהם גם חיל , שבוי העברים בעשרים אלף ככר

ויוודע הדבר לסוחרי הארץ מסביב , ארם וכל חיל פלשת
ל מחנה היוונים וכסף רב בידם כדי וישמחו ויבואו א

  .לקנות את שבויי העברים לעבדים
וכי , כשראה יהודה וכל זקני ישראל מה שקרה

ויחלץ יהודה , קרב הצר עד קצה הגבול הארץ ויתאבלו
' ותהי, קהל גדול למלחמה למען נפשם ולמען מקדישם

ירושלים שממה מאין יושב כי כולם התקבצו מול 
, ילבישו שק וישמו עפר על ראשםירושלים וקראו צום ו

שחילצו מכף ' ויפרשו את הספרי תורת ה', ויצעקו אל ה
ואת , אויביהם ואת פארי הכהונה הביאו שמה

המעשרות ואת הביכורים ואת הנזרים אשר מלאו ימי 
הן מקדשך , לאמור' ויצעקו בקול בכי אל ה, נזרם

ואיככה נעמוד , לטומאה וכהניך נרדפו וילבשו בושת
ויתקעו בשופרות ,  שונאינו  אם לא תושיענו ימינךלפני

  .ויתרעו בתרועה
וישם יהודה המכבי עליהם שרי אלפים ושרי 
מאות שרי חמשים ושרי עשרות ויעבור קול במחנה 

ואשר , מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, לאמור
או איש , או נטע כרם ולא חיללו, ארש אשה ולא לקחה

, וישובו מן העם רבים, ב לביתוהירא ורך לבב ילך וישו
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áë  
  

  
 

  בשלח  

, כי נמס לבבם מפני חיל צבא היוונים מלומדי מלחמה
וישארו במחנה יהודה שבעת אלפים איש מבחורי 

התקדשו למחר להלחם , ישראל וידבר אליהם יהודה
  .אלקים יהיו עמנו' וה, באויביכם

ויט , ויעל יהודה לקראת צבא יון בשפלות ורעה
ול על פניו ארצה ויצעק אל ויפ, מאת אחיו לצד המחנה

וישלח היוונים בלאט את גורגיאס וחמשת אלפים ', ה
, איש ואלף פרשים עמו להתנפל על מחנה יהודה לילה

ולפנות בוקר , ויצא יהודה עם חיליו לקראתם כל הלילה
הגיעו היהודים בלי הנשק מול מחנה יון כשראהו 

שישמיד את כל ' המחנה הגדול הצעיק יהודה אל ה
הוא ' למען ידעו כל העמים כי ה,  הזה לעיניהםהחיל

  .האלקים הפודה את עמו ישראל מכל צרותיו
ביום השישי לאור בוקר ויחץ יהודה את המחנה 

ויתקעו , וישם את אחיו בראשם, לארבעה ראשים
וירעו , הכהנים בחצוצרות הקודש על הצר הצורר אותם

ויעמדו בני מתתיהו באמונתו של , העם תרועה גדולה
ומעוז לבני ישראל ויברך , מחזה לעמו' והנה ה, ה"הקב

ודלג יהודה , את חיל הקטן והדל ופועל ידיו רצה' ה
, לפניהם למלחמה ותפילתם מגינה עליהם מן הכליון

ויפגעו בגדודי היוונים שאף לא דימו בנפשם שיעיזו 
והתחילו להבריח ויבהלו לנוס , היהודים לבא עליהם

יהודים את כל השונאים אשר ובכך פגעו ה, דרך הערבה
מחצרון עד שדה , נחשלו אחריהם וידלק יהודה אחריהם

ויהרג מהם כתשעת אלפים , אדום מול אשדוד ויבנה
כי טרם , ויעד יהודה באנשיו לבל יפנו אחרי השלל, איש

עודנו , כלתה המלחמה שעוד גורגיאס ומחניהו לפנינו
רגיאס וירא גו, מדבר והנה גדוד האיוב נראה בראש ההר

וכי עלה קיטור , כי היכו אנשיו וכי הוצתה אש במחנה
ויפנו הצוררים , העשן השמימה ויבהל מאוד ויתעלף

את ' וינסו מפני יהודה אל ארצות הגויים ויושע ה, עורף
  .עמו ללא קרב

וינחו היהודים מרדוף אחריהם כי הנה קרב יום 
המושיעם ביום ' ויהללו וישבחו את ה, השבת לבוא

ישבתו בשבה המלחמה ולאחר השבת ויעטו אל ו, ההוא
ויבזזו זהב וכסף ובגדי תכלת וארגמון ורכוש אין , השלל

ויחלקו את השלל , מספר אשר מצאו במחנה היוונים
והנותר לקחו להם , לאלמנות וליתומים ולאביוני העם

למען ישוב חסדו לעבדיו עד ' ויתחננו את ה, ולביתם
ריס ותמחיאוס ויעל משם יהודה לקראת בג, עולם

, וישיגם בעשתרות' פקידי יון הידורים אשר בארץ סורי
ויט מן הדרך , כ עמהם"ג' ולפי גירסא שפילפוס הי

וירדוף יהודה , שיראו מיהודה ויתחבאו באחד מן הבתים
, אחריו ויצת אש בבית ושרפו בתוכו במיתה משונה

  .אשר שפכו' וינקום בהם את דם יראי ה
ודים ואת אומץ לבבם וירא נקנור את רוח היה

כי אזרו היהודים חיל ונקהלו , אשר לא כתמול שלשום
שהשליכו חייהם מנגד על דתם ועל , לעמוד על נפשם

ויתנכר ללבוש , ויפשוט ניקנור את בגדי ארגמן, תורתם
וינס וימלט וישב ניקנור אל ארצו כאחד , בגדי דלים

ותתעלפנה , ויספר אל ליזיאש את אשר קרהו, הרקים
  .ליזיאש כי ראה כי נכשל כוחו בישראלידי 

  :ולך עשית שם גדול וקדוש
גם אנטיוכוס אפיפאנס שב מארץ פרס בכלימה 

שהוא המלך ולא פחדו , כי יצא אנשי פרס לקראתו, ובוז
ויגיע , ויגרישהו וירדפו אחריו וקופחו רבים מאנשיו

ובעודו בצערו על כשלונו נודע , אנטיוכוס עד ארץ בבלי
 שרי הצבא ביד היהודים ותבער בו חמתו לו על תבוסת

  .לאמר אבוא על ירושלים ואשים אותה קברות מתים
, לעירו ויחמול על החוזרים בתשובה' ויקנא ה

וידרוש את דם , ואשר כבר מצאו את כוס התרעלה
ותתגבר , החסידים והיישרים אשר שפך אנטיוכוס

ויכהו , התוגה בלב המלך המרשיע ויחלה ויפול למשכה
ועוד לא נכנע אנטיוכוס , שחין רע ובחולי מעייםב' ה

הוא ושריו וחיל נורא , המתגאה ויעל בחיליו על ירושלים
וירגזו הוסים מקול צעקת , וירכב על המרכבה, עד מאוד

הפילים וידלגו ויפקצו ויפול אנטיוכוס מןהמרכבה והוא 
' כי אז השבית ה, איש שמן וכבד ותשברנה עצמותיו' הי

והשיב , ע המגדף אלקים וישראל עמואת חרפת המושי
וצוה אנטיוכוס , את לבבו' לו חרפתו על חיקו ויחזק ה

כיון , שיוסיפו לעלות אותו להלחם כנגד עם ישראל
ויבאש בשרו , שהוסיף הוסיפו לו מן השמים על מכתו

, כצחנת נבילה מסרחת המושכלת בשדה בימי החום
ואז , חוישלכהו עבדיו ארצה וינסו מריחו הנבאש והנסר

נגעה בו והשפילה ' הכיר אנטיוכוס במתגאה כי יד ה
' וידע כי על אשר התעלל במקדש ה, רוחו וייכנע

הוא ראשית הגוים ' על אשר הי, ובירושלים עיר קדשו
ולהעבירם מחוקי ' שעמדו על ישראל להשכיחם תורת ה

  .לכן נהפך עליו כבודו למשחית, רצונך
למול את בשר וידור נדר ', ויעתר אנטיוכוס אל ה

, אבל לא נעתר ולא האזין לתפילתו, ערלתו לכשיתרפא
ויכבד עליו חליו והוא נכשל , שווין' כי פיו ולבבו לא הי

ונודל ויפול בשרו מעל עצמו ולקץ היים נשמטו מעיו 
וזעק לשריו שיתנו את כתר מלכותו בראשו בנו , ארצה
וימת אנטיוכוס אפיפאונס מות נבל ונבאש , הצעיר

וצפור השמים אכלו את נבלתו כיון ' ארץ נכריבדרך ב
וימלולך את בנו , שלא יכלו להגיש מול הנבילה הנבאש

ובכך הגיע הקיץ למלכות , אנטיוכוס אבפאטור תחתיו
כי שמונים ומאת שנת שלטה יון בעולם ואז ראשית , יון

ויפול יון , בהם' ימי אלכסנדר המוקדון עד עתה שפרע ה
 פרס –בבל ) ותיו משולשתוגם אותי(מלכות השלשלת 

 לוי – שמעון – ראובן - ביד בני לוי שבט שלישי,  יון–
  ).שאותיותיו גם כן שלישי(

ויפלו יונים תוקעי סולפירים ביד לויים תוקעי 
ביד לובשי ) כובעי ברזל(ולובשי קיסים , חצוצרות

מכנסי (, וחיילם מלובשי פמלליא, מגבעות כהונה
ואז , שי מכניס בידנפלו ביד כהנים לוב) הפרישים

כברכתו , ברזל' זו אשר שוקי' נתקיים הפסוק בדניאל חי
מחץ מתנים "של לוי בן יעקב אשר ברך משה לאמר 

  ה"המשך יבוא אי                 ".קמיו ומשנאיו מן יקומון
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ïáééøùøòèðåà ,÷ùç ïéé÷ èàäòâ èùéð øòáà èàä øò ,

 èâàæòâ øò èàä"ïúåçî "- íéà æéà áø øòæðàö øòã 

 ïúåçî à ïòååòâ-"  ñøòðéùæåø ïâéìééä íòã êàã ïòðòæ ñò

øòãðé÷ ..."  

øòã íéà èàä èøòôèðòâ íééç éøáã "ïúåçî , øéî ñè÷å÷

éðô à ñòôò áàä êéà éö õøàä ïéà ïééøà 'ééáøòã..."  

éæ øòðéùæåø íåö ïøàôòâ êéåà æéà ïééìà íééç éøáã øòã"ò.  

æ ïèàè íòðåô èøòäòâ áàä êéà" øòðéùæåø øòã ïòåå æà ì

éæ"éáø òìà ïòðòæ àøåâéãàñ ïéé÷ ïòîå÷òâøòáéøà æéà ò' ñ

 åö ïøàôòâíéà .  

 ïééæ ïòîåðòâøòáéà èàä áéåùèéãéæ ïéà éáö úøèò ïëàð

 ìöøòä éáø íòãééà]öæ ïéáàì"ì .[ ïòîåðòâøòáéà èàä øò

îäéá ñàã"éáö úøèò íòðåô ã.  

 ïñééäòâ èàä ìöøòä éáø'éáø øòáåùèéãéæ ,' èàä øò ïåà

éæ øòðéùæåø íåö ïøàô åö ïñàìùàá"ò . ì÷éæééà éáø

éæ øòáåùèéãéæ"êéåà èàä òïøàô åö ÷ùç èàäòâ  , øòáà

èìòâ ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä øò , èùéð èàä øò ïåà

ïøàô èðò÷òâ . ìöøòä éáø æà èøòäòâ èàä øò ïòåå

 èøàô- øòèùøò ïà ïòååòâ êàã íéà æéà ìöøòä éáø 

 ïéæà÷]äøä"öæ áéåùèãéæî ÷éæééà ÷çöé éáø ÷" ïá äéä ì

äøä"öæ áéåùèãéæî ùéøòá øëùé ÷"ì ,èòä ìù åéçà úø

öæ éáö"ì [- ìàæ øò æà íéà ééá ïèòáòâðééà êéæ øò èàä 

êéæ èéî ïòîòðèéî íéà . ñòìà êàã èàä ñò éåå éåæà

èìòâ èñà÷òâ , øò æà ïâàøèòâðà ì÷éæééà éáø êéæ èàä

éàáâ ïééæ ïééæ èòåå,  øò æà ïòîåðòâøòèðåà êéæ èàä øò

éàáâ à éåå éåæà íéðéðò òìà èéî ïééæ ùîùî íéà èòåå ,åå ñà

î'ïééæ ùîùî óøàã , ïòååòâ íéëñî ìöøòä éáø èàä éåæà

úåàöåä òðééæ óéåà ïòîòðåöèéî íéà.  

æ ïèàè íòðåô èøòäòâ áàä êéà"ø éáø øòã æà ì '÷éæééà' ì

àðãô÷ã àøáâ øòñéåøâ à ïòååòâ æéà , è÷ðòãòâ èàä øò

ïåèòâ äáåè à íéà èàä ñò øòåå , íéà èàä ñò øòåå ïåà

  ו



  

äë  
  

  
 

  בשלח  

ïòååòâ äðäî , ïåà èàä ñò øòåå è÷ðòãòâ êéåà èàä øò

íéà ...÷éæééà éáø êéæ èàä' ñàã æà è÷éøãòâñéåà ìàîà ì

 ñèìàîòã èàä øò ñàååèôøàãòâìååéèù éã ïöéôñéåà  ,

 ñàãïò÷  øòïééæ ìçåî èùéð.  

øåöé÷á ,àøåâéãàñ ïéé÷ ïòîå÷òâðà ïòðòæ ééæ ïòåå , æéà

î ïòåå ïîæ à ïòååòâ'ïééâðééøà èðò÷òâ èàä ,òåå éáø ï

 æéà ïòâðàâòâðééøà æéà éáø øòáåùèéãéæ øòã ìöøòä

éàáâ à éåå ì÷éæééà éáø ïòâðàâòâ íéà øòèðåà.  

 ïøàô èìòèùòâøàô ïáàä øòðéùæåø íòðåô íéàáâ éã

éáø'ïòîå÷òâðééøà ïòðòæ ñàåå éã ïòðòæ ñò øòåå ï , ééæ ïáàä

éáø øòáåùèéãéæ øòã æéà ñàã æà èìòèùòâøàô ," øòåå

ñàã æéà?" ,èâòøôòâ øòðéùæåø øòã èàä , ééæ ïáàä

 æà èâàæòâ"éàáâ øòã æéà ñàã ."  

"éàáâ øòã øòñòá èìòôòâ øéî ..." øòðéùæåø øòã èàä

èâàæòâ.  

åîãàä"áåñà÷î ø :ø èàä ïòåå ' èæàìòâøòáéà ìöøòä

úåðáø ñàã?  

åðéáø :éåæà ïòååòâ æéà äùòî éã ,æ òèàè øòã" èàä ì

è íòðééù à ïéà æà èìééöøòã ì÷éæééà éáø èàä âà

íåøà èùéð øòî èøàô øò æà ïñàìùàá , æéá ùãå÷á åëøãë

 éã øòáéà ïøàôåöîåøà êàñà èâòìô øò ñàåå ñèìàîòã

èòèù ,áéåùèéãéæ ïéà ïáéìáøàô æéà øò ïåà . íìåò øòã

ïéäà íéà åö ïòîå÷ åö ïáéåäòâðà èàä .  

ø ïòåå ' éáø åö èîå÷ íìåò øòã æà ïäòæòâ èàä ìöøòä

æééàì÷é , ñàã øòáéà íéà èéâ øò æà èâàæòâ øò èàä

îäéá"åãåáëì ã ,÷éæééà éáø ïåà' éáø ïèìàäòâñéåà èàä ì

ãåáëá ìöøòä.   

æ òèàè øòã èàä éåæà"èìééöøòã ì , áàä êéà øòáà

êòì÷éðééà øòáåùèéãéæ ïåô èøòäòâ , èàä øò æà

 úåðáø ñàã ïòîåðòâøòáéà äðùä ùàø ïééà ïòåå éáø

ðééøà ì÷éæééàîäéá ïéà ïòîå÷òâ"øôåù úòé÷ú åö ã , øò

øôåù úòé÷ú åö äîéá éã åö ïòâðàâòâåö æéà , èàä øò

 èâàæòâ èùéð"øöéîä ïî " ïåà äëøá éã èëàîòâ ïåà

øôåù ïæàìáòâ...  

 èùéð ïòî èâàæ íòã ïâòåå'øöéîä ïî ' øàô áåùèéãéæ ïéà

øôåù úòé÷ú ...áåùèéãéæ ïåô èøòäòâ êéà áàä éåæà' øò

ì÷éðééàêò.  

åîãàä"áåñà÷î ø : ñéåøâ øòééæ ïáàä íé÷éãö òìà

ø ïåô èãòøòâ '÷éæééà'ì , èâàæòâ èàä áø øòæðàö øòã

çà æîø íòã"ã....  

åðéáø :çà óéåà æîø øòã"äøä èâàæòâ èàä ã" éáø ÷

÷éæééà'éæ øòðøàîà÷ ì"ò , ñòåîù à ïéà èâàæòâ èàä øò

äøä èéî"ãåã éáø ÷'éæ øòáåðéã ì"ò ,à øòã æà 'åôçà ï"ã ,

 æéà'÷éæééà 'êéæ óéåà èâàæòâ øò èàä .ç ' æéà'íééç ')äøä" ÷

æðàöî íééç éøáã ìòá (ã ïåà ' ãåã æéà)äøä"áåðéãî ÷.(  

ãåã éáø'êòìèøòåå ïâàæ èâòìô øòáåðéã ì , øò èàä

 èâàæòâ"êéà ééèùøàô óåñ íåö êéî èâééì øéà àìéî ,

èùøò íåö êéæ øéà èâééì ñàååøàô øòáà?."!  

 øòãø éáø '÷éæééà' ïùèðåàåå èâòìô øòáåùèéãéæ ì" à

ìîéä ïåô äëøá ,ìîéä ïåô äòåùé à" , à ïòååòâ æéà ñàã

ùåãéç , èéî éáø øòñéåøâ à ïøàååòâ êàã æéà øò

ïèééååö óéåà âàè ïééà ïåô íéãéñç øòèðòæéåè , äâäðä ïééæ

ùåãéç øòñéåøâ à ïòååòâ æéà , åö ïáéåäòâðà èàä øò æà ïåà

 ïìééè åö èðéåàååòâ èùéð æéà ïòî ñàåå úåëøá òëìòæà

ïøòä ,ìîéä ïåô úåçèáä , èâàæòâ øòöéîò ñàã èàä

ñ æà íééç éøáã ïøàô'áåùèéãéæ ïéà éáø øòééð à àã æéà ,

 èùèðåàåå øò ïåà'ìîéä ïåô äëøá à ,ìîéä ïåô äòåùé à ,'

øàô éåæà íéà èàä øò'øñî'è.  

 èâàæòâ íééç éøáã øòã èàä"áåùèéãéæ ïòðòæ ïòìîéä øò

úîà'ïòìîéä ò'.  

 ïåô êàð ïòååòâ áø÷î øòééæ íéà èàä íééç éøáã øòã

øòéøô , ïéà ïòååòâ øò æéà ïøàôîåøà èâòìô øò ïòåå êàð

æðàö , ùøãîä úéá ïéà íééç éøáã íééá ïñòæòâ æéà øò ïåà

èðøòìòâ ïåà ,øòèðéåå ïòååòâ æéà ñò , íééç éøáã øòã ïåà

 ïòâðàâòâñéåøà æéàúéáä éøåçàî , íéîéá ïòååòâ æéà ñò éåå

íää ,ìèàìàë ïèéî ïòâðàâòâñéåøà æéà øò ïåà , éáø ïåà

÷éæééà' ïôéåà èðøòìòâ ïåà ùøãîä úéá ïéà ïñòæòâ æéà ì

 ìå÷- ãéîúî øòñéåøâ à ïòååòâ æéà ì÷éæééà éáø -  øòã

îäéá ïåô øéè íåö ïòâðàâòâåö æéà íééç éøáã" øò ïåà ã

àìòâðà êéæ èàäøéè ïôéåà èð , èìàååòâ èàä øò ìééåå

èðøòì øò éåæà éåå ïøòä.  

ïòééðù åö ïáéåäòâðà èàä ñò ïåà øòèðéåå ïòååòâ æéà ñò ,

 øòãìèàìàë ïèéî ïòðàèùòâ æéà íééç éøáã , àìå éìç àì

ùéâøî , ñò ïòåå èééö òøòâðòì à ïòðàèùòâ øò æéà éåæà

ééðù à íéà óéåà ïìàôòâðà æéà .èàä ïòî æéá èëà ïéà êéæ 

àèùéð æéà øò æà áåèù ïéà íééç éøáã íééá ïòîåðòâ . ïòî

ïøàååòâ íìòð æéà øò åàåå è÷å÷òâîåøà èàä ,

 ïééèù ïôàøèòâ íéà ïòî èàä óéåä ïéà âéãðòééâñéåøà

ééðù èéî è÷òãàá øéè íåö ïâéåáòâåö , éåå éåæà éã äùòî

ï÷æä ììä ,áåèù ïéà èøéôòâðééøà íéà èàä ïòî ,î' èàä

èöéôòâôà íéà ,î ïåà' æéà àã ñàåå èâòøôòâ íéà èàä

ïòâðàâòâøàô , èâàæòâ íééç éøáã øòã èàä" àã ïéá êéà

 äøåú ïòðøòì èøòäòâ áàä êéà ïåà ïòâðàâòâëøåã

äîùì ,ë'ïñééøôà èðò÷òâ èùéð êéæ áàä."  

åîãàä"áåñà÷î ø :àä øò à èéî èáòìòâ õìà øòáà è

úåéðò ñéåøâ ...  
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åðéáø : éåæà ïòååòâ æéà øò æà ïâàæ èâòìô òèàè øòã

íéøà ,èëòì ïôéå÷ åö èìòâ ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä øò ,

äðáìä øåàì ñàâ ïôéåà èðøòìòâ øò èàä.  

æ òèàè øòã ñàåå èøòäòâ êéåà êéà áàä ñàã" èàä ì

èéî áåèù à èàäòâ èàä øò æà èìééöøòã øò ïåà øòãðé÷ 

äñðøô ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä , ïòååòâ áùééî êéæ øò èàä

ìèòèù à ïéà èçåù à ïøòåå ìéåå øò æà , êéæ øò èàä

úåèéçù èðøòìòâñéåà ,ïèñàô à èôøàãòâ øàð øò èàä ,

àæìòá ïéé÷ ïøàôòâ÷òååà øò æéà ,áø øòæìòá ïèùøò íåö ,

ôðééà ïñéåøâ à èàäòâ êàã èàä áø øòæìòá øòãñåì ,

úåðéãîä ìëá êìåä åîù , øòã æà èñåàååòâ øò èàä

ïèñàô à ïôàùøàô íéà ïò÷ áø øòæìòá.  

 íéà èàä øò ïåà áø øòæìòá íåö ïòâðàâòâðééøà øò æéà

äñðøô ïéé÷ èùéð èàä øò æà èìééöøòã , à èàä øò ïåà

äèéçù èðøòìòâ êéæ èàä øò ïåà øòãðé÷ èéî áåèù , èòá

éáø íòã øò'ìàæ øò æà ïïèñàô à ïôàùøàô íéà .  

ïòâðàâòâ÷òååà æéà øò ïåà äù÷á ïééæ èâàæòâ èàä øò ,

 áéåà æà èñåàååòâ èàä øò âàè ïãòé èøàååòâ èàä øò

ïééæ éåæà ñàã èòåå ìéåå áø øòæìòá øòã . øòáà æéà ñò

èùéðøàâ èùéð èøòä øò ïåà èééö ÷éèù à êøåã , øò æéà

âðàâòâ øò æéà ïëàøáåö øòééæ ïøàååòâäøä åö ïò" éáø ÷

öæ øò÷ñòìà êéðòä"ì ,áø øòæìòá íééá íòãééà ïà , ïåà

 ïòååòâ æéà øò æà íéà øàô èãòøòâñéåà øòééæ êéæ èàä øò

 à ïèòáòâ íéà èàä øò ïåà áø øòæìòá øòã øòååù íééá

åëå ïèñàô ,' èâàæòâ øò èàä' àøé à ïééæ óøàã èçåù à

íéáøî íéîù 'à áø øòæìòá øòã èøéôù øùôà ïéá êéà æ

íéîù àøé âåðòâ èùéð? ! øò æà ïèòáòâ íéà èàä øò ïåà

íéà øàô ïåè ñòôò ìàæ.  

ëéðòä éáø'áø øòæìòá íåö ïòâðàâòâðééøà æéà ì , øò ïåà

÷éæééà éáø íéà ééá ïòååòâ æéà ñò æà èâàæòâ èàä'ì , ïðá à

íéùåã÷ ìù ,äñðøô ïéé÷ èùéð èàä øò , áåèù à èàä øò

øòãðé÷ èéî ,éà øò à ïèòá øòååù íééá àã ïòååòâ æ

ïèñàô , èùéð èåè øòååù øòã æà ééåå øòééæ íéà èåè ñò ïåà

íéà øàô.  

 áø øòæìòá øòã ïà êéæ èôåø" ïøàô ïìòåå ïãéà øòèðòæéåè

íéà åö ,ïëàî íéà êéà ìòåå èçåù à?"...!  

 èâàæòâ èàä øò"àéèò ïá ÷éæééà ÷çöé " éùàø éã æéà

ã éã ïåô úåáéú 'úåîìåò) ...äøéöé ,úåìéöà ,äàéøá ,äéùò.(  

åîãàä"áåñà÷î ø: ïòðò÷ êéåà êàð êéà ìòåå øùôà 

äñðøô ì÷éèù à ïáàä ... äèéçù ïéà êàã èåè éáø øòã

èöòé...  

åîãàä òéáäå" äàøù íéèøô äîëî åúåìòôúä ìãåâ áåñà÷î ø

ìàåé úéø÷á úøãåäîä äèéçùä úéáá åøå÷éá úòá  

åîãàä"áåñà÷î ø:î ïòðòæ ïãéà íéðéá ...  

äèéçùä úéá íòðéà ïòååòâ ìàîàëàð èöòé ïéá êéà ...

î'ïòååòâ èùøòä æéà éáø øòã æà èâàæòâ èøàã èàä .

 íå÷î íòã ïäòæ âéøòäòâ èðò÷òâ êéà áàä èöòé

ë ñàåå äèéçùä'ïäòæòâ èùéð èðééä æéá êàð áàä .

ñ'êàæ òöðàâ éã íéðô òøòãðà ïà èàä.  

åðéáø: î'øùë ïñò åö ïáòâ óøàãïãéà øàô ùééìô  ,

øùë éã ïééæ ïò÷ ùééìô'êàæ òèñ ,ñ ïåà' ïò÷ äìéìç éã ïééæ

äôéøè'êàæ òèñ...  

ñ' éã ééá àã æéà äèéçùä úéá éã æà äìòî òñéåøâ à æéà

èðàä ,î'î ïòåå âéãðòèù ïééæ çéâùî ïééâ ïò÷'ìéåå .  

ñ'úåìàù èøàñ òìà àã êéæ èëàî , òðòãéùøàô

úåôéøè ,úåáåøòú , íãä ùø÷ðäîåãëå.  

ñ'î ñàåå ìàî òèéøã ñàã ïéåù æéà'øòáéà ñàã èòéåá ,

î'úåøîåç òðòãéùøàô åö èâééì...î' ééð à èöéà èëàî

äîåãëå íéèçåù éã øàô ìáéèù .ñ'ùãçúð õìà èøòåå ,

ïëàæ òééð àã æéà õìà .î' ïèéîðéà èöòé èìàä

ïééæ ìàæ ñò éåæà éåå äçéìî éã ïøéðàìôñéåà , íå÷î ñàã

î åàåå'ìàæâðò æéà èöòé èö ,î' ïòéåáôéåøà èééâæòá" ä à

ñ æà êééä éã óéåà ÷àèù'äáçøäá ïééæ ìàæ.  

åîãàä"áåñà÷î ø: íòã ïéà øåãéä øòñéåøâ à æéà ñò 

"äèéçùä úéá "íééäøòãðéà àã ïôàìù íéèçåù éã æà .

äèéçùä úéá à ïéà ïòååòâ ïéá êéà , ïôàøèòâ áàä êéà5 

ïôàìù íòðééà ñâàèøàô øòâééæàîäéá ïéà "ã ,ë' áàä

øàô àã èééâ ñàåå èøòãðåàååòâ êéæ ? æà øéî ïòî èâàæ

äèéçù éã êàð ïéåù èìàä øò , âàèðàî ïòååòâ æéà ñò

äèéçù éã êàð ïèìàäòâ ïéåù èàä øò éøôøòãðéà...  

èëàð òðòé ïôàìùòâ øò æéà ïòåå ?ë' èìàååòâ èùéð áàä

ïâòøô .ééäøòãðéà âéøòäòâ ïôàìù íéèçåù éã æà æéà í

êàæ òâéãìàååòâ à ñàã.  

åðéáø:àé  ,ùèðòî à øò æéà âéøòäòâ èôàìù øò æà !

ãéà à æéà øò ïåà!  

åîãàä" úåèéçù éúá ìöà äàøù íéèøô äîë øôéñ áåñà÷î ø

íéøçà , äîëì àîøâ ïéãå íé÷åçø úåîå÷îî íéàá íéèçåùäù

úåìåùëî , úéááë íéøåãéää ìù úåöéçðä ìãåâ çëåî äæîù

äèéçùä.  

îãàäå"áåñà÷î ø :úåøîåç àã èàä éáø øòã ...

àã èëàî ñò øòåå èùéð êéà ñééåå äñðøô ...àé , ììë

äñðøô àã èëàî ìàøùé ,î'øãåäî èàä'ùééìô òâéã ,

 èùéð êéà òæ èìòâ ïòðéãøàô àã ìàæ øòðééà æà øòáà

éåæà éåå.  

úåàéöî ñàã èùéð íìåò øòã ïò÷ èðééä , êéæ èàä ìàîà

ã íåøà èééøãòâ ñòìàäèéçù é.  



  

æë  
  

  
 

  בשלח  

åðéáø :èçåù à ïòååòâ ìèòèù òãòé ïéà æéà ìàîà , èéî

íéø÷ðî ,èàäòâ ñòìà èàä øòãòé . áø øòãòé æéà ìàîà

úåôåò ïåô úåìàù éã èéî ïòîåðøàô ïòååòâ . èñééåå èðééä

èùéð ñàã ïéåù ïòî .ñ' éã èéî úåìàù ïòååòâ æéà

äîåãëå úåôåò òèôàèùòâ.  

éî úåìàù ìàîà êéæ èëàî èðééä òèðàñòøòèðéà è

úåôåò ,ñ'äðåùî êéæ èëàî'úåôåò òâéã ,ñéô òøòøòî èéî ,

ìâéìô òðà ,ñ'ñéô ïòö èéî óåò à ïòååòâ æéà ...ñ' æéà

êòìñéô ïòö óåò íòðåô ïòîå÷òâñéåøà !ñ' øàôà ïéåù æéà

 àæà àã ïòååòâ ìàî'úøúåé'.  

à 'éáåùä"íéçëåðä í : íåù ïéé÷ àèùéð æéà úåîäá ééá

íééåðéù ,àðíéåðéù êéæ èëàî äàéø éã ééá ø , òìà ééá

éåðéù íåù ïéé÷ àèùéð æéà íéøáà òøòãðà.  

åðéáø :î æà ìàîà êéæ èëàî ìâàð à'èôòøè , áéåà

ñ'ìâàð à ïòâðåìùòâôàøà èàä ,î' úéá ïéà ñò èôòøè

úåñåëä.  

î'äøî ééååö êéåà úåôåò ééá ìàîà èôòøè' ñ)ìàâ.(  

úåìàù èéî ìåô æéà äàéø éã.  

 ñàã úåìàù òðòãéùøàô éã ïâòåå èâàæòâ áàä êéà ñàåå

î ïòåå øàð êéåà æéà'êàñà øàâ èëòù ,î' àã êàã èëòù

á" äúåôåò øòèðòæéåè âàè ïãòé , éåæà àèùéð æéà úîàá

î æà úåìàù êñ'î ìéôéåå ïåô èðòöàøô ïèéåì èééâ'èëòù .

ñ øòáà'èééö åö èééö ïåô êéæ èëàî.  

åîãàä"áåñà÷î ø :î'÷àè èäòæ ñàã ïòðòæ ïãéà éåå ò

áéùçî ,ùééìô éã èøòãàô íìåò øòã...  

åðéáø :úîà , ïéà èøéñàô èàä ñàåå äùòî éã êàð èùøò

éñðàî ,úåøùë éðéðòá âðåëàååôéåà ïà ïøàååòâ æéà , æéá

 ú÷æçá ìàøùé ìë æà ïèìàäòâ ïòî èàä ñèìàîòã

î ïåà úåøùë'ïòîåðòâðà ñàã èàä.  

åîãàä"áåñà÷î ø :î' æà èôàä ïëàî àã èòåå éáø øòã

úåîäá øàô êéåà äèéçù à.  

åðéáø:àã ïëàî åö úåîäá  ... ïòî èòååòãàä úåîäá éã

 êàãèðòâòâ éã ïéà èùéð , ïòâðòøáåöøòäà àìéîî

êàæ òøòååù à ïéåù æéà øòäà úåîäá òâéãòáòì , ñàã

íé÷çøî éã ïéà ïééâ åö èâðéååö ïééìà.  

åîãàä"áåñà÷î ø :ñ ïáàä ìàæ éáø øòãàéîùã àúòéé.  

åðéáø :øòøòååù êñ æéà úåîäá , ïéé÷ èùéð ììëá æéà ñò

ïåéîã ,èøéöéìôîà÷ éåæà æéà ñò ,äèéçù éã ,øå÷éð à , éã

íéòøë ,àëøéñ à ,ñ'èøéöéìôîà÷ øòééæ æéà...  

åîãàä"áåñà÷î ø:î 'åöøòã ïòîå÷ðà øòáà èòåå ...

ïëàî êàð ñàã èòåå éáø øòã.  

åðéáø :ë 'îåðøàô ò÷àè ïéá êìä ïöðàâ íòã èéî èöòé ïò

êìé...  

åîãàä øéëæäå"á ø÷éáù áåñà÷î ø"âøòáðòæàø ìëéä] " úçúî

îäéáì"öé ìàåé úéø÷á ìåãâä ã"å [öîå ãáëð øåáéö íù à

íéãîåìå íéáùåéù  

æðåà øàô êéåà ãåñ íòã ïáòâøòáéà óøàã éáø øòã ...

úåéðçåø øàô à÷åã èùéð ,úåéîùâ øàô , ñàåå äàðä éã

î'ïà è÷å÷ïòðøòì äòù à êàð ïàîøòâðåé à  ,î æà' èâàæ

íéà øàô æéà ñàã èåâ éåå ãåñ íòã ñéåà íéà.  

åðéáø : ñàåå èééìòâðåé àã ïòðòæ ñò æà æéà úîà øòã

ðà ïáàä ùîî ïòðòæ ééæ ïåà ïòðøòì åö ïáéåäòâ êôäð

øçà ùéàì .ùøòãðà ïøàååòâ æéà ùèðòî øòöðàâ øòã ,

ïòðòååàã ñàã ,äðúä òöðàâ ïééæúåâ.  

åîãàä"áåñà÷î ø :ñ' ñàåå èééìòâðåé àã ò÷àè æéà

 ïéà øãñ íòã ïòðøòì åö ïáéåäòâðà ïáàä" éãåñé

äøåúä" ,ïòðòååàã øòééæ , íåö èùéð ììëá ïòðòæ ééæ

ïòðò÷øòã.  

ïòðøòì ïåà ïöéæ ñàåå èééìòâðåé éã óéåà ñò òæ êéà ,ñ' æéà

àìôå àìôä ùîî.  

ïééä ìò êøáì åðéáø åãáëå  

åðéáø:à î æà æéà ãåñ øòã æà ïééî êé' êàñà èãòø

ïåôøòã.  

åîãàä"áåñà÷î ø :à èðøòì éáø øòã æà ñàãñà ê

åö êéåà èéâ ñàã ,èðòîæééèøòååãà òèåâ à æéà ñàã ,

éáø íåö ïãòø ìéåå øòðééà' ïéà æéà éáø øòã æà ïòî èâàæ ï

äáéùé éã ,åð ,øò èðééî ñàåå? !àøåî à æéà ñàã' òèåâ âéã

îæééèøòååãàèðò , à èìòåå éã èâàæ éåå' øòèåâ

ïééìà ñò èåè ñàåå øòã æéà øòèò÷øàî'...  

åðéáø : óéåà êàð ïòî èééèù ìàåé úéø÷ ïéà àã

ïòðøòì éøôøòãðéà ... íìåò øòã åàåå øòöòìô ïéà åìéôà

èðøòì ,ïòðøòì éøôøòãðéà ïééèùôéåà øòáà , âùåî øòã

øòâéðééåå èøòåå.  

åîãàä"áåñà÷î ø: ïéà 53éà éç úéá ï ' ïòî èòðøòì

êéåàéøôøòãðéà  ,ìéô æéà øòâééæà ñ÷òæ , òëéìèò

èøàã àã ïòðòæ íéøåòéù , ò÷àè æéà ïééîòâìà ïéà

ïòååòâ ñìà æéà èøàã øòáà àèùéð.  

ïééä ìò åðéáø êøéáå  

åðéáø åëøáå :íééçì íééçì , ìàæ øòèùøòáééà øòã

 èéî ïåà íéëåãéù èéî ãéîú úåçîù ãéîú úåçîù ïôìòä

 âåðòú êàñà èéî øòöøòä òëéìééøô èéî ïèåâ íòìà

øòãðé÷ éã ééá úçðå ,éà êòì÷éðééà éã ééá ïåà"ä , èéî

áåè ìëå äçìöä ïåà äëøá.  

ìàåé úéø÷ ïéé÷ úáù óéåà èîå÷ øéà øòä êéà , øòã

àéîùã àúòééñ èéî äçìöä ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà'  

íåìùì åãøôðå  
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אהרן אל משה ואל ' ויאמר ה
  .זאת חקת הפסח

ה " זש)א"ט ס"פי( במדרש רבה איתא
ב "וצ , לב יודע מרת נפשו)משלי יד י(

  .הקישור
ה "ז זללה" על פי מה שכתב אויתבאר

,  בטעם הקרבנות)ויקרא' פ(בישמח משה 
, דלכאורה אם אדם חטא בהמה מה חטאה

אכן העיקר שעל ידי הקרבן ישים החוטא 
ישחט מה זה שבשביל שחטאתי , אל לבו

, תמורתי בעל חי שלא חטא ואין עול בכפה
בודאי אין זה כי אם שצריך הפחות 

ואם יעלה זאת על , להשתעבד לנכבד ממנו
ומה החי , לבו אזי יתעורר ללמוד קל וחומר

לנגד האדם שלא בראו ולא גמלו כל טוב 
על אחת כמה וכמה , יאבד מן העולם עבורו

ה שהוא נגדו "מלך מלכי המלכים הקב
ועוד שגמלני כל טוב בראני ,  וכאיןכאפס

ובכל עת ובכל רגע משגיח , וזנני ופרנסני
בודאי ראוי , עלי ונותן לי שפע חיים

. שישתעבד האדם הפחות לשמו הנכבד
 שלחנו של )ברכות נה(ל "וזהו ביאור מאמרם ז
דגם על ידי ששוחט , אדם דומה למזבח

כ מטעם "בהמות ועופות למאכלו ע
כ גם מזה "א, כבדהשתעבדות הפחות לנ

יוכל ליקח קל וחומר לעצמו להשתעבד 
  .ד"עכ, לרוממות הבורא יתעלה

בזה '  פי)קרח' פ(ה בעצי חיים "זללהז "וא
' וגם מקנינו ילך עמנו וגו, הכתוב בפרשה זו

ל שמקנינו "ר', כי ממנו נקח לעבוד את ה
ומזה נקח האיך לעבוד ', ילך עמנו לזבוח לה

חות לנכבד על ידי השתעבדות פ' את ה
, במה שבעלי חיים משועבד לנו לשחטו

מכל שכן שראוי לשום אל לב שהאדם 
צריך לשעבד גופו ומחשבתו לאבינו 

ה בדברי יואל "ז זללה"כ מרן דו"וכ(. ד"עכ, שבשמים

  .)פרשתן עמוד דש
 פי זה יש לפרש הכתוב לעיל ועל

בפרשה והיה כי תבאו אל הארץ אשר יתן 
ת העבודה לכם כאשר דבר ושמרתם א' ה

והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה , הזאת
ואמרתם זבח פסח , העבודה הזאת לכם

אשר פסח על בתי בני ישראל ' הוא לה
, במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל
, והבעל הגדה מותיב לה לשאלת בן הרשע

ומסיק ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל 
כפר בעיקר ואף אתה הקהה את שיניו 

לי בצאתי '  בעבור זה עשה הואמור לו
לי ולא לא אילו היה שם לא היה , ממצרים

ביאור הענין דהנה איתא בגמרא . נגאל

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

 ק פאלם ספרינגס"ח לפ" פרשת בא שנת תשססעודת רעוא דרעווין
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 תניא רבי אומר עם הארץ אסור :)פסחים מט(
ל דלכאורה איך "והטעם בזה י, לאכול בשר

ישחט עבורו בעל חי שלא חטא כלום ואינו 
אלא מטעם השתעבדות פחות , משועבד לו

ון שאינו עוסק בתורה ואינו אך כי, לנכבד
ה הנכבד ממנו איך "משעבד עצמו להקב

ועל כן , יצפה שהפחות ממנו ישתעבד לו
ועיין בדברינו יתרו (. אסור לו לאכול בשר

ובזה יתבאר ציווי הבורא יתברך . )ב"תשמ
שיקיימו אז ' והיה כי תבואו אל הארץ וגו

ושמרתם את , מצות הקרבת קרבן פסח
כי , ו הכתוב עבודהוקרא, העבודה הזאת

אכילת קרבן פסח היה עבודה גדולה 
שהאדם באכלו כזית בשר יעשה לעצמו 
חשבון הנפש וישים אל לבו ענין 

ופי כמה צריך , השתעבדות פחות לנכבד
והיה כי יאמרו . ה"הוא לשעבד עצמו להקב

כי בן , אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם
ה הרשע הרי הוא מואס בעבודה זו ואינו רוצ

ולכן הוא שואל מה , ה"לשעבד עצמו להקב
העבודה הזאת של אכילת בשר שאינו לפי 
, רוחו לקבל על עצמו עול מלכותו יתברך

ולזה אמר הבעל הגדה ולפי שהוציא עצמו 
כי ענין של , מן הכלל כפר בעיקר

השתעבדות הפחות לנכבד והוא יסוד גדול 
אשר ' באמונת בני ישראל המאמינים בה

 חקר והוא זן ומפרנס לכל לגדולתו אין
ובן , שצריכים אנחנו להשתעבד אליו יתברך

הרשע שהוציא עצמו מן הכלל ואינו מאמין 
ואינו רוצה לעשות חשבון הנפש , בזה

ויש לו , הרי זה מחמת שכפר בעיקר, אמיתי
ולכך אינו , ה"ע חסרון באמונה בהקב"ל

ואומר לכם , ת"רוצה לשעבד עצמו להשי
' ין לו בעבור זה עשה הולזה משיב, ולא לו

י בעבור זה "ופירש, לי בצאתי ממצרים
ה הוציאנו "כי הקב, שאקיים מצותיו

ממצרים כדי שנהיה משעבדים לו יתברך 
ולכן הרשע ,  ונקיים מצותיו)י שמות כ ב"רש(

שאינו רוצה לשעבד עצמו במצות הבורא 
  .אילו היה שם לא היה נגאל

 יתבאר דרשת המדרש זאת חקת ובזה
כי חק של , ה לב יודע מרת נפשו"זש, הפסח

קרבן פסח ששוחטין הבהמה הוא שילמד 
האדם ממנו ענין ההשתעבדות פחות 

ולזה דרש המדרש לב יודע מרת , לנכבד
כי יודע האדם כמה רחוק הוא , נפשו

ממדריגה זו שאינו עושה לעצמו חשבון 
ש "הנפש לחשוב ולהתבונן בגדלותו ית

וזהו החק , וכמה הוא צריך להשתעבד אליו
של קרבן פסח שיזכור האדם לעשות 
לעצמו תמיד חשבון הנפש לשעבד עצמו 

, ושמרתם את העבודה הזאת, ה"להקב
ה גידיו להבורא "ח איבריו ושס"לשעבד רמ

וזהו הלימוד , ש תמיד בכל עת ובכל זמן"ית
, מן קרבן פסח ושמרתם את העבודה הזאת
  .לשמור ולזכור עבודה זו על משך כל השנה

 )ם"רשב: פסחים קיט(ל " זו אמרו חזכוונהול
כדי , אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן

והכוונה בזה שהטעם . שישאר הטעם בפיו
של קרבן פסח שצריכים השתעבדות פחות 
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, לנכבד זה צריך לישאר בפיו על כל השנה
שיזכור תמיד בכל עת ובכל זמן דאדם 

וצריך לשעבד בשעבוד גמור , מועט לעולם
וחו וכל האיברים וגידים את לבו ומ

ויקח מוסר השכל מן הבהמות , ת"להשי
  .ה גידים"ח איברים ושס"ברמ' לעבוד את ה

*  
עוד ברמז הכתוב וגם מקנינו ל "ואפ

על ', כי ממנו נקח לעבוד את ה' ילך עמנו וגו
ה "ז זללה"ק מרן דו"פי מה שהאריך כ

 שיש ליקח )תרומה עמוד רמח' פ(בדברי יואל 
קרבנות על פגם מוסר מהקרבת ה

ח "ירושלמי יומא פ(ל "כי אמרו חז, המחשבה

ובברית ,  העולה מכפרת על הרהור הלב)ז"ה
 כתב שלכן הקריבו שני )פינחס' פ(שלום 

שבאו לכפר , שהיו עולה, תמידין בכל יום
: ברכות א(ורבינו יונה כתב . על הרהורי עבירה

 הטעם שקרבן אשם תלוי הוצרך )ף"מדפי הרי
כי ספק עבירה , ביוקר מחטאתלהיות יותר 

כי יותר , צריך יותר תשובה מעבירה ודאי
. מתחרט כשיודע שעשה משאינו יודע

י "הובא בענף יוסף בע(וכעין זה כתבו המפרשים 

 בביאור מאמרם הרהורי עבירה .)יומא כט
כי כשעושה עבירה השביע , קשו מעבירה

והנה , יצרו ואכל ושבע ומה לו עוד לחטוא
אבל על , ו לשוב בתשובהמהרה יתן לב

ההרהור חושב שלא חטא בזה ואינו עושה 
  .ד"עכ, תשובה

 יתבאר הכתוב וגם מקנינו ילך ובזה
כי מהקרבת קרבן עולה שבא לכפר , עמנו

', ממנו נקח לעבוד את ה, על הרהור הלב
וצריכין לעבוד , לדעת חומר פגם המחשבה

וגם , בדיבור במעשה ובמחשבה' את ה
 איסור והוא עון גדול מחשבת איסור הוי

  .ל"ר
*  

ל ברמז הכתוב וגם מקנינו ילך " יעוד
על פי ', כי ממנו נקח לעבוד את ה' עמנו וגו

 שיש )תרומה' פ(מה שכתב בתפארת שלמה 
ללמוד כמה גדול כח הדיבור של בני 

שאנו רואים בהמה שהיתה חולין , ישראל
אם מקריבה בעזרה היא נפסלת משום 

ואחר שהוציא עליה , חולין שנשחטו בעזרה
הדבור לקדשה הוא להיפך אם שחטה 

וכן חפץ אחר הקדשו אם , בחוץ חייב כרת
, וכל זה הוא מחמת דיבורו, נהנה בו מעל

מכל שכן אם האדם משבח ומפאר ומהלל 
עושה רושם וכחו גדול , בדיבורו ליוצרו

ה "מאד לעשות נחת רוח להבורא ב
  .ק"עכדה, בדיבורו

ל כח הדיבור  יש ללמוד כמה גדוומזה
כמה חמור הענין בכל דיבור , של בני ישראל

ולעומת זה כמה , קל האסור שמוציא מפיו
גדול במעלה דיבורי תפלה ששופך שיח 

וכל הדיבורי קודש שמדבר , ה"לפני הקב
, ה"בתורה ובתפלה חשוב מאד לפני הקב

  .וראיה לזה הוא מהקרבת הקרבנות
ם "אנו בימי השובבי עומדים

וכתב בדברי יחזקאל , ובההמיוסדים לתש
ל 'שרא'י י'נ'ת ב'מו'ה ש'אל' ו)שמות' פ(



  

àì  
  

  
 

  בשלח  

ם "ראשי תיבות השבי, ם מצרימה'באי'ה
כי מסוגל לחטא , ם"וסופי תיבות תהלי

ם לומר "ל ובפרט בימי השובבי"הידוע ר
אמנם אם יעלה על לב . ל"עכ, תהלים

האדם לחשוב לעצמו איזה שויות יש לו 
 ממה יקח ראיה, לאמירת תהלים שלי

שמקדישים בהמה עד כמה פועל הדיבור 
ומזה יתחזק האדם לדעת עד , בשמים

, ה בשמים"כמה חשוב דיבורו אצל הקב
עבודת התפלה הוא מן הדברים שעומדים 
ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן 

כי האדם חושב לעצמו שאינו , :)ברכות ו(
אבל באמת כל , מעשה רק דיבור בעלמא

בדיבורו לפעול הרבה איש ישראל יכול 
  . גדולות ונצורות

 שאמר משה רבינו וגם מקנינו ילך וזה
כדי להקדישם ולנדבם לצורך זבחים , עמנו

ומזה אנו , ובדיבור קל יתקדש, ועולות
רואים כמה גדול כח הדיבור של בני ישראל 

ד "וממנו נקח לעבו, העושה רושם בשמים
ליקח מוסר השכל על עבודה שבלב ', את ה

ולדעת חשיבות כל דיבור קל , להזו תפ
ת איזה כח הקדושה "שהאדם מוציא להשי

ואיזה , שיש בזה ועושה פעולה לטובה
, תיקון הנפש ותיקוני תשובה שיש בהם

ובפרט מזמורי תהלים שירות ותשבחות 

שיש בהם כח , שהתפלל דוד המלך
  .הקדושה וכחה גדול

 יעזור שנזכה בשבועות הללו ת"והשי
לדעת , ה"חנונים להקבלהרבות בתפלה ות

אם הוא דיבור , כמה ספון בכל דיבור קל
אסור הרי הוא עושה פגם גדול בנפש 

וזה לעומת זה בכל דיבור קל , הישראלי
שהאדם מוציא לתורה ולתפלה כמה 

ולזה יש לנו , ת"חשוב הוא לפני השי
להרבות בשבועות הללו בתיקוני תשובה 
להרבות בלימוד התורה ואמירת תהלים 

, ה"ות בתפלה ותחנונים לפני הקבלהרב
ובכח התפלה ואמירת תהלים נזכה לכבס 

ת יעזור שיהיה לנו "והשי, כתמי הנפש
הזכיה לומר דיבור אמיתי מלב נשבר 

ותפלות בני ישראל יתקבלו , ה"להקב
ברחמים וברצון ויעלו בשמי מעל ויפעלו 

ת יקבל תפלות בני "והשי, פעולה לטובה
 אתה שומע כי, ישראל ברחמים וברצון

ויפעלו לטובה צרכי עמך , תפלת כל פה
בני , ישראל המרובים ישועות ורפואות

ת "השי, ישראל זקוקים לישועות ובקשות
ונזכה , ימלא כל משאלות לבבם לטובה

להתרוממות קרן התורה וישראל 
בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה 

  .בימינו אמן

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