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 'עמוד ג...................לקח טוב

 'עמוד ה.............דבש תמרים

 'עמוד ז..........בשפתי צדיקים

 'עמוד ט......פרפראות לחכמה

 א"עמוד י.........ודרשת וחקרת

 ו"עמוד ט........…ורהפניני הת

 ז"עמוד י........חוקים להורותם

 ט"עמוד י......הילולא דצדיקיא

 א"עמוד כ.......חורבן בית שני

 ג"עמוד כ........משולחן מלכים

  

ëš¼−ë öîê ¬−ëí êñ  
äøéåàù äáåçøá úôôåç úéâéâç øéò ì ,êìîä ìù åàåáì íéððåëúî íìåë ,

âç äùáì øéòä ìëå ãåáë éèåùé÷á åèù÷úð øéòä úåàåáî , äìãâ úåùâøúää
ìçåéîä íåé úàø÷ì , åæéøëä úåìåãâ úåòãåî"àá êëìî äðä."  

äðäåíåéä òéâä  , úàøéá åéðô úà íéìá÷î úáù éãâáá íéôåèò øéòä éáùåú
ãåáëä ,éðôìùë úáø÷úî úéúåëìîä àéìîôäå ãåáë úåøîùî íéãòåö êìîä 

íéðéö÷å íéøù ìù , íéðáàá õáåùî åùàøì øúëå êìîä øáåò êååúáå
ïéò úåáéäøî , úåàéø÷ úåòîùð êøãä ìë êøåàì"êìîä éçé."  

ãåáëä òúôì å÷øæð ïåîää úîäãúìùë ìéìë ÷ñôð åîë äîîåøä úåëìîäå 
åîöòáå åãåáëá êìîä ìò åìôðå íéðáà , øøáåä äøé÷çå äùéøã øçàì

ò åëìùåä íéðáàäù" äùòî åùòù äîä ïäå äøééòä éãìé íéãìéä úöåá÷ é
äæ òùôð ,èôùîì íàéáäìå ìòîá íãéù íéãìéä íä éîå éî øå÷çì äåéö êìîä. 

êåúäîùàá íéãìéä åãåä èôùî ïéã éãë  , ìèåä íäìù êðçîä ìòùë
íäéìò úåëæ ãîìì äîéùîä , ùðåòäå äøåøá äúéä íúîùàù úåøîì ïëàå

ãòåéî äéäùøåîç äéä íäì  ,øîàå êðçîä í÷ : íù íå÷îäîù úåãò éì ùé
íéîø äòåøú úåìå÷ åìò íéãìéä åãîò , ìëá å÷òö íúåáäìúäá íéøòðäå

íçåë :êìîä éçé ,êìîä éçé!  

íà àåôéà ïë - êðçîä êéùîä - íéòéøîä íéãìéù ïëúé àì "êìîä éçé "
êìîä ãåáëá ìæìæì íéðååëúî ,ôå úåááåù äùòîù àìà úàæ ïéàå ãáìá úåæéæ
íéðáà êéìùäì íàéáäù àåä ,úåëìîá ìåæìæ úðååë êåúî äùòð àì øáãäå .  

òîùìêðçîä ìù íéîëåçîä àéøåâéðñä éøáã  , ìù íùðåòá êìîä ì÷éä
úåëìîá íéãøåîë íúåà ïã àìå íéãìéä.  

ìùîðäåïáåî  ,æçà äðäã" íéòøå÷ åçåë ìëá àáø äéîù àäé ïîà äðåòäù ì
áù ìù ïéã øæâ åìéôà åìäðù íéò ,åì íéìçîð äøæ äãåáòå úåðéî õîù åìéôàå ,

 íéøîåàùëù àåä øáñääå"àáø äéîù ùã÷úéå ìãâúé " ïîà äðåò àåäå
åáì ÷îåòî ,íìåò ìù åëìî úà ãáëî àåäù äæá çéëåî , åúåëìîá øéëîå

íìåò éàá ìë éðéòì ìãâúéå äìâúé íéîù ãåáëù íìù ááìáå úîàá äöåøå.  

êëéôìåàèçå åéúåðååò ìë  íéòáåð íðéàù íéøáãë íéîùá æà íéáùçð åé
åááì úåéîéðôî , äúåà äùò àìù úåëæ åéìò ãîìì ùé íå÷î éë åùðòá ïéìé÷îå

åá ä÷øæðù úåèù çåøå úåãìé êåúî àìà.  

ìòå ïúùøôá øîàð êë "ìàøùéá ìîò äàø àìå á÷òéá ïåà èéáä àì" ,
ù éðôî íòèäå"ä 'åá êìî úòåøúå åîò åé÷åìà" ,éðôáù øîåìë åìëéäáå åúåî

 ãåáë íîåøúéå äìâúéù åùôðå åááì ìëá øéúòîå êìîì ãåáë øîåà åìåë
äøäî åðéìò åîù êøáúé åúåëìî .  

  

  

  
  
  

  
  קול יסודי התורה

1 17 2 -  03.6171120 
     ìòáä òåáùä øåòéù"è  

  :ד ד� ביצה ראשו�  יו� 
  .ה ד� ביצה שני  יו� 
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äìãä ïîæ"  ð  7.27 
ùåøé           íéì7.12 

ùöåî ïîæ"    ÷9.02 
           íéìùåøé9.04 

øåàì àöåé  

ò"øàîèàñ éãéñçã íéëøáà úåãçàúä é  
ë úåàéùðá"äâä åðéáø ïøî ÷"èéìù ÷"à  

 ÷øá éðá-ãòìà  
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 שיר וקול תודה

  

כ האי צנתר "קד� מע, ט לבבית וחמה"בברכת מז, קול מברכי� נשא ונרימה, מעומק הלב פנימה

נהני� , מלא חכמה דעה ותבונה, מרבי� תורה לנטעי נאמנה, חרי� ובקי בהוויות דאביי ורבא, דדהבא

  פעליו , בכל עת ועונה, עומד לימי� הנהלת המוסדות בהתמסרות נאמנה, ונהממנו עצה ותושיה נכ

 , הכבירי� והברוכי� משבחי� בשפתי רננה                            

  ו�הי צבי יודא ווייסהרב 
  חבר הנהלת מוסדותינו

 

 î³ìô¾ ñèþñìí íñ×í î³ë −½îþ−êë ’−ì³¾’  
ë¼"š−ñè í¾ô ñêî− þô× ö−−î®ôíî ëî¾ìí þîìëí è−ò "î  

î¬¼¾ëî ëî¬ ñïôñ" ô 
  

  

, בשכר עמלו בהרחבת גבולי הקדושה, ק יעמוד לו להתבר� בכל ברכא� דנפישא"זכות רבותה

, ויזכה להרבות ולהטיב בפעולותיו הנמרצי� למע� המוסדות, ויושפע לו אושר ועושר במידה גדושה

  ותעמוד לעד , ד ביתווזכות הרבי� יג� בעדו ובע, ובמעשיו הטובי� להרמת קר� התורה והחסידות

  .ותמיד נספר תהילתו, צדקתו             

  
äàãåäáå äáäàá åîù ïòîì íéîúåçä  

úåãñåîä úìäðä  

  א"ר שליט"ק מר� אדמו" בנשיאות כ- ע "ק בעל דברי יואל זי"י מר� רביה"נתייסד ע

  מרכז המוסדות דרבינו יואל
  מסאטמאר

    בני ברק-קרית יואל  

CENTERALCENTERALCENTERALCENTERAL  INSTITINSTITINSTITINSTITUTIONSUTIONSUTIONSUTIONS     

OFOFOFOF   SATSATSATSATMMMMARARARAR    
KIRYAS  JOEL  - BNEI  BRAK  
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àåä áø éë ,îéâá àåä áø 'á ' ïîà íéîòô
ìàøùéî àøé äéäù àäé ,òù" àäé ïîà é

äìå åùøâì äéìéç áø àáø äéîù åãéçë
äìë.                                                     )úåãò ïøà(  

�  
ä éô úà øåáòì ìëåà àì ,' ìëåà àì

ä éô úà øåáòì äæ ì éëäì øùôà éà åðééä '
éùä ìù íéøåáéã øáãì åðééä" åéúåéúåàî ú

 íåù éìë àîìòá äøáòäá ÷ø íéùåã÷ä
áìä úðååë .                        ) ìâãíéøôà äðçî(  

�  
òùîáåäæî øãâå äæî øãâ íéîøëä ì, 

éô íéîøëä ìåòùîá ' ÷ñåò íãàäùë
úåéîùâ éðééðòá ,éô äæî øãâå äæî øãâ '

íéâééñå íéøãâ åîöòì úåùòì êéøö.  
 )ìàåîù éøáã(  

�  
 úåòáâîå åðàøà íéøåö ùàøî éë

åðøåùà,  íéøåö ùàøî éë øîà íòìáã
åðàøà ,íäéãéá íäéúåáà äùòîã åðééä ,

öø åðøåùà úåòáâîå" íé÷éæçî íâå ì
íäéëøãá êéìéì  úåäîà äùòîá , ïéà äæìå

íäá äæéçà íåù åì.                 )øàáåíéîä ú(  
�  
ïåëùé ããáì íò ïä , íéìçâ ïåùìî ïä

éô úåîîåò ' úåøéø÷ åùôðá ùéâøîù
åáø÷á øòåáä úåáäìúä ,ò"òøä øöé é ,

äöåòéä äöòä,éô ããáì  'ããåáúéù, ëùéå ï
åðéáòâøå úò ìëá åðå÷ ïéáì  .     )íéîùì øåà(  

�  
íéøùé úåî éùôð úåîú , ïåùì úåîú
ø ïåöøä àåä éùôð ìåèéá"úù ìú ìèá

ðåöøé úåàú íäá ñéðëäì äöåø éðà øùà 
úåéðôåâä ,íéøùé úåî éãé ìò ,éô 'ò" äî é

éñîá ãéîú íéëìåä ìàøùé éðá"ð , íéøùé
ø"à ú'é ïî'ù àä'ø äéî'äá , ìëá äðåòäã

çåëéñî åäæ å"ð ,øöéä úåàú ìèáî äæáå .  
)äîìù úøàôú(  

�  
 ìîò äàø àìå á÷òéá ïåà èéáä àì

ìàøùéá,ä  'åîò åé÷ìà , úåéîðô àåä á÷òé
áìä , àì åäæåïåà èéáä åðééä  á÷òéá 
ðôáéá÷òéä ÷ìçá íë ááì úåéî , äàø àìå

ìàøùéá ìîò ,ä ' éë åðééä  åîò åé÷ìà
ìòîî é÷ìà ÷ìç àéä íúîùð úåéîéðô .  

)ìàøùé çîùé(  

 ìîò äàø àìå á÷òéá ïåà èéáä àì
åëå ìàøùéá', éô ' ìàøùéá ìîò äàø àìå

á÷äã äáùçîä åðééä" óøöî åðéà ä
ìàøùé ìöà äùòîì äòø äáùçî , ÷ø ìáà

ä øùà ïôåàá 'åîò åé÷ìà , ïéîàî àåäù
äá ,'úåøùë ú÷æç åì  ùé æàã , ïéãéîòîå

åú÷æç ìò åúåà.                               )íçðî øàá(  
�  

á÷òéá ïåà èéáä àì , í ãàäùë
îé àìù úåàøì êéøö á÷òé úâéøãîáö åá à

ïåòå àèç ,øùéá ìîò äàø àìå æàåàì ,
êë ìë ìîò àìá ìàøùé úâéøãî åì  òéâîù.  

 )ùãå÷ òøæ(  
�  

ä 'åá êìî úòåøúå åîò åé÷ìà ,ä ' é÷ìà
îéâá ìàøùé 'éøú"ä åðééäå â ' åîò åé÷ìà
ìàøùé íò ,îéâá äéäé'éøú "â ,éòå" æ

åá êìî úòåøúå ,òã" ìëá åúåëìî äøåúä é
äìùî.                                                )øôåñ íúç(  

�  
ä 'åá êìî úòåøúå åîò åé÷ìà, éðôî 

ä äî 'åîò åé÷ìà , ïåùì úòåøúå éðôî
åá êìî äøéáù,äöéäù " øúåéá åá äøâî ø

öðî àåäåä êëì åç 'åîò åé÷ìà .  
)ô øåàäùî éð(  

�  
 ìòô äî ìàøùéìå á÷òéì øîàé úòë

ì÷ , í éáåùç åéäé ìàøùéù ïîæ äéäéù åðééä
ë"éùäù ë"åìèáî íé÷éãöäå øæåâ ú , åäæå

ì÷ ìòô äî ìàøùéìå á÷òéì øîàéù ,
 äøéæâä åìèáúéù åúìåòô íäì øîàéù

øæâù.                                     )äàåáú éøô êà(  
�  

íå÷é àéáìë íò ïä ,úçà éðåé ïåùìá ïä ,
á÷ä íò úåãçà íò" ìàøùé øá êéøö ä

ø÷áá íå÷ì , ÷ ø äùòéù àåä úåãçàäå
éùäì úåãçàúäå ïåöøì"ú.         )ïøäà úéá(  
�  

åéèáùì ïëåù ìàøùé úà àøéå, 
ùøá" äæ íéðååëî ïäéçúô ïéàù äàø é

äæ ãâðë , ãâðë äãî àåäã èåùô äàøðå
äãî , çúôá ìëúñäìî íîöò åøîù íäù
øáç ïéò ñéðëäì àìù åé÷ñòá úåàøì å
òøä ,éùä ïéâä äæ ãâðë" àìù íäéìò ú

òùøä íòìáî òøä ïéò íäá èåìùé.   
)ùîùå øåàî(  

ïéòä íúù, ùøá" åéðéòî úçàá àîåñ é
ø äéä"òàù ì" òãåéå ìëúñî äéäù ô

á àøåáä úåìãâ"áå ä"àéáð äéä éøäù ù ,
î"åîöò úåìôùá ìëúñî äéä àì î ,

ðéòî úçàá àîåñ äéäååé , åôåñ äéä ïëìå
çø úçù øàáì ãøéå äéäù äî"ì .  

)óñåé éøîà(  
�  

íéðéò éåìâå ìôåð äæçé éãù äæçî, 
ä äæçîù éî åìéôà 'äæçé , äî äàåøù

åéðôì ïéçåúô úåìëéä ìëå íéîùá ïéùåòù ,
î"ç ìåôéì ìëåé ìôåð î"îåäúã àá÷åðá å à

àáø ,ø íéðéò éåìéâ åì ùé íà"ì ,ãå"ì .  
)ééçã àðìéà(  

�  
îá÷òé êéìäà åáåè ä ,éìäà" ê

ä ïå÷éøèåð'ì ïåë'à úàø÷'é êé÷ì'ìàøù ,
ùøôë"êòùøî áåùì é ,ä ïîàð æàå '

åúçèáäá ,éúåà àøé äúà íà , äøåúä ìë
êáìá äðúåð éðàå àåä ïè÷ øáã.   
)é÷ãøã éø÷î(  

�  
 êéúåðëùî á÷òé êéìäà åáåè äî

ìàøùé, ìäàë àåä êéìäà åáåè äî 
íé÷øôì ,éòáå÷ä åìà åðééä äøåúì íéúéò í

â íé÷ñåòå"íúçôùî ñðøôì õøà êøãá ë ,
ú íä ìàøùé êéúåðëùîå" ïúøåúù ç

ïúðåîà , äéåøù äðéëùù êéúåðëùî
ïëåúá.                                         )úåôé íéðô(  

�  
íéáø íéîá åòøæå åéìãî íéî ìæé,á  à

øîåì íéî úîâåã åîöò ïéè÷îä äæ íéî ìæé 
 åéìãî íéëìåäùêåîðì äåáâî ,éò" åòøæå æ

íéðá åì äéäéù ,äøåúá íéîá , íéáø
íéáåùçå íéìåãâ   .                    )íéãâî íòåð(  

�  
úù éðá ìë ø÷ø÷å, úåãáòì ììëä 

áäìúäì íãàä êéøö àøåáä , øáãì ìáà
ø÷ ïåùì ø÷ø÷å åäæå áäìúäì øåñà éîùâ ,

úù äå úåéðåöéçä àåäù úåìâúä ïåùì à
éøö éåìâá àåäùø÷ úåéäì ê , äéäé àìù

ç"úåáäìúä íåù å.                   )éåì úùåã÷(  
�  

åãéá çîø ç÷éå, ïëåî äéäù çîø 
îø ìë áéø÷äì"åéøáéà ç , ïåöø úåùòì

éùä"ú .                                  )êìîéìà íòåð(  
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  תפארהי"לח� ולכבוד צב

íþî³í ³×þëë ,íþî¾í ³êïë μþëò ,íþîþë íõ¾ë ëî¬ ñïô ³×þë ,íþ−¾î ìë¾ ñ×î , ³ñ¼ô óðš
êþ−š− êþëè −êí ðîë× ,íþîëìë¾ −þê ,êþ−ð³ ê³−−þîêë ½−þè ,íþîê× í×−¾ì ,îñë þî½ô" ò

îò−ò¼ôñ ,îò−×î³ë íþî³í öþš ½ò ñ¼ ó−þô ,¼ðôî íô×ì êñô ,íðôì −ñ× ñ× þ®îê , êëî¬ ¹−þì
                  −šëî ,−šòî ëš î³ò¾ô ,þíþêîõôí îò−³îð½îô ëþšë ó−ñ¼õ ë, 

 

 א"צבי יודא ווייס שליט' ג ר"הרה
  מ"ט ובשעטו"למז' שתחי' לרגל שמחת אירוסי בתו הח

  

  

í−î"®î− ñ×ô ³îîþñî ³îêþñ í×ï−¾ þ"³ìòî èîò¼³ ëþ ì ,³¼ðí ³ëìþíî íìô¾ μî³ô , í×ï−î
íþî³í ³®ëþíë μ−¾ôíñ ,íþîêî íìô¾ë,−í− î³−ëë íìô¾î öî¾¾ μêî  ’íþî¾ , ³ê−ëñ í×ïò −ð¼

       íþíôë šð® ñêîè                       ,öôê.  
 

    ê³−−þîêð êþš−ë ó−×þëôí  

öîí−ð−ôñ³î öòëþ        ññî×í ³ñíòí 

  

øàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéáøàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéá  
× ³îê−¾òë"îôðê öþô š"íèí þ"¬−ñ¾ š"ê  

  

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

 
àúééøåàì äáø äòãåî  

  

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

  

øä" óòùæàé øòèìà ïéîéðá éëãøî øèéìù"à 
 

  

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

  

 í¼¾ë6.45îò−¾þðô ³−ëë šî−ðë   
  

  

êë¬ ê³ë¾ ³×þëë  

ó−êëèí  
  

  

  א"ק שליט"ק מר רבינו הגה"מ כ" בהדרכת והמשכת מ-ע "ק בעל בר� משה זי"ק מר רביה"מיסודו של כ
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æá òéãåäì åððäáù ìéìáù ä"åæ ÷  

í ó−−š³³"¼¬êë "òêñ"¾ 
íèí îò−þîô ³−ëë"¬−ñ¾ îò−³ë−¾− ¾êþ ®"ê  

 äòùá11.45 

 ñê íëš êñ ëšê íô óî¼ïê íôî
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 המאחלי	 בכבוד ובהוקרה
  שמואל צבי ראזמא�, טעלעראפרי	 אליעזר , נפתלי מנח	 שטיינמע�

 שלמה אהר� ווייס: אחי�

  
  

  תודה וקול זמרהתודה וקול זמרה
, משמי מרומא עילאה, ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, נברך בזה מעומקא דליבאה, באותות הוקרה והודאה

בהתמסרותו , הוא הגבר הקים עולה של תורה, גריס באורייתא תדירא, קיראכ האי גברא י"קדם מע
וכך ממשיך לדאוג למענינו תמיד , הנפלאה והשקעתו המרובה לייסד קריתינו ובית מדרשינו המעטירה

ורק אודות , במיטב תבונתו עומד לימינינו בעצה ותושיה נכונה חשיכה כאורה, להרים קרננו לתפארה
 , עזרתו ופעילתו המרובה זכינו להגיע עד הלום בעזר הבורא                            

  א"צבי יודא ווייס שליט' ג ר"הרה
 

 -מ "ט ובשעטו"ו למז"ש כמר יואל משה גליק ני"מ בתוי"ח המו"ג הבה"עב' שתחי'   לרגל שמחתו באירוסי בתו הח-
 

בנים ובני בנים , זכה לדורות ישרים ומבורכיםי, שבזכות מעשיו ופעליו הברוכים, יהון לרקיעיא, ואלין מליא
ויזכה להמשיך בהרחבת גבולי הקדושה בתוכינו , ותמיד נספר תהילתו בהילולים ובשבחים, כציצים ופרחים

 .                                         על טהרת הקודש מיוסדים ומונחים
��

 ,החותמי� בהוקרה והערכה, ד אסירי התודה והברכה"א
 ד"בש� מתפללי ביהמ רדכי גימפל כה�מ
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   ולא קס� בישראלכי לא נחש ביעקב
ופלג בתורה סמו	 בעיר סמוכה ללאדי היה אבר	 אחד מ

על שולח� חותנו והוא היה יושב ועוסק בתורה ברבות הימי� ירד 
חותנו ממעמדו והאבר	 הוכרח לעסוק במסחר לצור	 פרנסתו 
פע� אחת נסע ליריד לקנות סחורה ובחזרתו עבר דר	 יער 
הסמוכה ללאדי והימי� ימי ערב חג השבועות ונזכר בימי� מקד� 

רגיל להיות בצל הקודש  אצל רבו הבעל התניא ונצטער על שהיה 
זה מאוד עד שהחליט לעזוב את העגלה ע� הסחורה ביער וללכת 

ט סמו	 למנחה ונכנס "ברגל ללאדי וכ� עשה והגיע לש� ערב יו
האבר	 הזה נקרא חסיד "לבית הכנסת וכשראוהו הרב אמר לבנו 

 בנו התפלא מאוד שכ� הרב לא דיבר ע� האבר	 "ע� מסירות נפש
צי דבר והיכ� ראה את מסירות נפשו הל	 ושאל את דבר ולא ח

לו דבר המסירות נפש שלו אחרי החג  זה עד שנודע  החסיד על 
נענה לעומתו העגלה והסחורה תמצא : נכנס החסיד להרב והרב 

ה בשלימות שאלו החסיד מה יעשה שמרגיש שהמסחר "אי
עצתי שתשיג איזה מלו� : מטרידו מתורה ועבודה השיבו הרב

ש ואתה תוכל ללמוד ולהתפלל "גת	 תעסוק במכירת הייבכפר וזו
בהרחבת הדעת הל	 החסיד לדרכו עד שבא אל מקו� העגלה 
וראה שהכל עומד על מקומו בשלו� ושר אחד נסע דר	 אותו 
מקו� וראה מרחוק עגלה טעונה סחורה עומדת ואי� איש ש� על 
לב ועומד ומשתאה למראה עיניו והנה רואה האבר	 שבא על 

ת העגל זה עזב את העגלה לבדה ולא חשש ה שאלו השר אי	 
העגלה עומדת כ	 זה שלושה : שיגנבו אותו צחק האבר	 ואמר לו

ני  ימי� בלא שומר וסיפר לו את כל המעשה הדבר היה לפלא בעי
אני רואה ב	 שהנ	 איש כשר וישר ובכ� : השר ואמר להאבר	

ואני אציע ל	 עסק בכפר שלי יש מלו� טוב והוא מקו� פרנסה 
לו  רוצה להשכירו ל	 אמר לו האבר	 כי הוא איש עני ואביו� ואי� 

אני את� ל	 כס� על כל , ש ושכר אמר לו השר"כס� לקנות יי
הנצר	 ובמש	 הזמ� תשל� לי נתרצה האיש ונסע לביתו מכר 
סחורתו ונסע למעו� השר ושכר ממנו את המלו� והיהודי� הדרי� 

	 שלא ישכור את המלו� כי בסביבותו אותו כפר הזהירו את האבר
נו  זה אי בשכנות אותו מלו� דר מכש� גדול וכל מי שדר במלו� 

לי : אמר לה� האבר	, ל"מוציא את שנתו רח א� רבי הקדוש אמר 
שפרנסתי יהיה מזה אי� אני מתירא מכשפי� לאחר מספר חדשי� 
החזיר האיש להשר את הכס� שלוה ממנו כי הצליח מאוד בעסק 

� ויהי כעבור חצי שנה התחיל להרגיש שהוא זה ונתעשר בהמלו
חולה ומיו� ליו� הלכה המחלה וגברה עד שכמעט לא היה יכול 
ללכת ברגליו והבי� שזהו מעשה המכש� ומיהר לנסוע לרבו 

ק היה חלש מאוד "בלק בליל שב' ק פ"הקדוש והגיע לש� בערש
ס ולמחר לתפילת שחרית התאמ� והל	 "ולא הל	 לביהכנ

ד ודרכו של הרב הבעל התניא היה שהוא בעצמו "להתפלל בביהמ
היה קורא בתורה וכשהגיע לחמישי ציווה הרב שאותו האבר	 

רגיל, יעלה לתורה  הדבר היה לפלא בעיני הקהל כי הרב לא היה 
להורות מי ומי ההולכי� לעלות לתורה ובפרט שהוא לא ידע כלל 

נכנס לביהמ ד באמצע התפילה "בביאתו של האבר	 כי הוא 
שעלה לתורה נתלהב הרב מאוד וקרא בדביקות נפלאה וכשהגיע כ

החזיר ראשו " כי לא נחש ביעקב ולא קס� בישראל"להפסוק 
לאחור פניו נעשו כלפיד אש ועיניו בולטות וכדרכו בקודש בשעת 
נוראה  עליית נשמה וקרא ושלש את הפסוק כמה פעמי� בדביקות 

ס אל הרבי אחר השבת הרגיש האבר	 שהוא הול	 ומבריא נכנ
ה תהיה בריא "אל תדאג אי: וסיפר כל הקורות אותו אמר לו הרב

כי לא נחש ביעקב ושוב אמר הרבי את הפסוק כמה וכמה פעמי� 
האבר	 נסע לביתו ובדר	 הרגיש שהוא בריא לגמרי , בדביקות רבה

לו היהודי� הדרי� בסביבתו הא�  כשהגיע סמו	 לביתו אמרו 
שבת בבוקר מתו הוא ואשתו שמעת מה היה סופו של המכש� ב

במיתה חטופה ושאל� מתי בדיוק היה הדבר אמרו לו בשעה זה 
בשבת בבוקר אמר לה� האבר	 הרגשתי זאת בלאדי בדיוק בשעה 

  . זו בעת שעליתי לתורה

  לא איש אל ויכזב
ק "ע והרה"ק מהוסיאטי� זי"איש חסיד אחד בא לפני הרה

נת� ' ת רבו רדיבר עמו מגדולת וקדושת החת� סופר ובקדוש
יש , ס הערצה לרבו"ועד כמה גדלה היתה אצל החת, אדלער

והוא "ואמר בכוונת הכתוב : לראות מתו	 הספדו שהספיד אותו
.) ג"שבת ס(ל "דידוע דברי חז" באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש

, כל עוד יש צדיק בעול�, א� כ�, ה גוזר גזירה והצדיק מבטלה"הקב
נו גזירותה י"א� א� חלילה הקב יש לקוות שהצדיק , גזור עלי

שעל ידי מות , ה הוא באחד"כאשר הקב" והוא באחד"אבל , יבטל�
מי יבטל כעת גזירת " מי ישיבנו "–ת יחיד "צדיק הדור נשאר השי

: כ אמר"אח, ק שתק לכמה רגעי�"הרה, הבורא מעל עמו ישראל
אבל ', יוצא שא� אי� צדיק אז חלילה אי� תקוה לביטול גזירותיו ית

לא איש אל "את הפסוק ' שפי, מרוזי� אמר עוד יותר' זקני הק
וב� אד� ", ה יבטל דבריו"א� אי� אד� שיביא ל	 שהקב" ויכזב

יתנח� ממחשבתו לעשות ' שאי� גדול הדור שישפיע שה" ויתנח�
פ "אע" אמר", ת בכבודו ובעצמו"השי" ההוא"אז , רעה לעמו

ולא "מ "מ, א� שדיבר" רודיב", אינו עושה" ולא יעשה", שאמר
  .יבטל את גזירותיו" יקימנה

  אראנו ולא עתה
ק הבעל התניא נזדמ� שנכדו "אחר פטירתו של הרה

ישבו החסידי� בחדר , היה בעיר אחת בחתונה" צמח צדק"ה
הסמו	 לחדרו של בעל הצמח צדק ודיברו ביניה� כי עתה לאחר 

נו' ה, שנסתלק רבינו ק "מע הרהכשש, יודע מתי יבוא משיח צדקי
: הנה זה אמר בלע�: מחדרו דברי� אלו פתח את הדלת ואמר

אבל ישראל צריכי� לקוות " אשורנו ולא קרוב, אראנו ולא עתה"
שמעתי מרבינו שהרב המגיד הגדול : כ אמר"אח, ולצפות בכל יו�

למה לא עשו , וא� כ�, היה יכול להמשי	 יראה עילאה ג� בדומ�
וכיו� , היה עדיי� רצו� העליו� לזהאלא שלא , כ� ואז היה משיח בא

נו נסתלק"מה הנפק, שזה תלוי ברצו� העליו� כשיהיה עת , מ א� רבי
 . בוודאי יבוא, רצו� לביאתו של משיח



  

ç  
  

  
 

  בלק

  מכינה לישיבה קטנה דרבינו יואל מסאטמאר
  א"ק שליט"ק מר� רבינו הגה"בנשיאות כ

   בני ברק-קרית יואל 
  

  

  

éäé àåäå 'áö úøèòì"é  
  

äáäàå ãåáë úåúåàá ,àáè àìæî úëøá äæá øâùð ,òî íã÷"åðéøåòéù ãéâî ë , øéàîå åðéëøã äøåî

åðéúåáéúð ,î òé÷ùîåðéðø÷ íéøäì åúðåáú áèé ,áö"àúééøåà ïì øñîå ïá éòøúàå é , äðåîà åéãé éäúå 

            àúåéìòîì åðéðø÷ íéøäì ,íéîúáå úîàá åðéúçìöä ïòîì øåñî ,íéîëç úòãá øúëåî ,  

äøä"ø â 'èéìù ñééåå àãåé éáö"à  
  ,באירוסי בתו, שיר ושבח על שפתו, לרגל השמחה שבביתו

  

  ,ש וחסידות אצלו כלולה"תורה יר, מ בכל מידה ומעלה"מו, וב והנעלהג הבחור החש"עב

  ו"ני יואל משה גליקכמר 
  למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

  
  

úøèò åùàøì åðéúåëøá àð éäúå ,áö ãåáëìå ïçì"úøàôú é ,úåçîù òáåùå úåëøá áø åì òôùåé åæ äçîùîù ,

ãä úáçøä êåúî äàøéäå äøåúä êøã åðì úåøåäì êéùîéåúò ,åìîòá éøô äàøéå ,åììäðå åîùì äãåð ãéîúå , êàå

íéîéä ìë åäåôãøé ãñçå áåè ,íéîìåò úòåùúá òùååð éãò ,åðé÷ãö çéùî úàéáá ,åðéùàøá åðéëìîå ,áá"à.  

  
×"í×þ¼íëî íëíêë îô¾ ö¼ôñ ó−×þëôí îìšñ −¼ôî¾ î−ð−ôñ³ ð  

þêô¬ê½ô ñêî− îò−ëþð íò¬š íë−¾−ñ íò−×ô í³−×ë  
  

 

éìîééä íäøáàê ,ùèéååàáòì äîìù íäøáà ,ïäë åäéìà ,ïàîãéøô ïéîéðá ,÷àáàè ãåã ,ùéìæééî áàæ ,

ùèééã òùåäé ,øòâøòá ìàåé ,ïéøâ éáö ìàåé ,øò÷à àãåé ,ãìéùèàø àãåé ,ïééèùàìá óñåé , òùåé óñåé

èòðá ,øòèàø áééì óñåé ,øòöìàä òùåé ,øòðèòèùòâ ìà÷æçé ,õèéååàøàä àâøù ìà÷æçé , ìà÷æçé

 àâøùøòáìòâ ,óòùæàé àâøù ìà÷æçé ,ïàôùðñ÷éá á÷òé ,ùèéååàáòì á÷òé ,íéåáðéøâ ïøäà ÷çöé ,

øòèàø ÷éæééà ÷çöé ,ñééåå øòèìà íçåøé ,éòùé 'ïàîìéôù , øéàî)øá"ç (÷àáàè , øéàî)øá"ð(÷àáàè ,  

       øòééøá éëãøî ,íàäàøáà äùî ,ùèéååàãéååàã íìåùî ,à ïåòîù .ïééèùì÷ðéô ,àååù ïåòîùõø  
    

íéëøáîä ïî øúåé äðåòä ìåãâ, êðá :åé ìåàù"ñééåå àôéì è  

  
í×þëñ ó−õþ¬®ô îòê óè ,í×þ¼íî íþšîíë ,íìô¾ë î³ê ó−ìô¾í,  

¾ðîší ³×êñôë îô¼ ó−š½î¼í  
  
  

éãàøá éáö éìúôð ,ïàîãéøô ìàøùé ,êñéâ :êàøá ìàåé ïåòîù ,øòãðàñ ìàåé  



  

è  
  

  
 

  בלק

 ÷øé  úà øåùä êåçìë åðéúåáéáñ ìë úà ìä÷ä åëçìé äúò
äãùä .øöååâå øåùä êåçìë ìùîá íðåùì åè÷ð éàîà øåàéá êé ,'

äù÷ äøåàëì äðäå íéãîåò åéä ìàøùé éøä ìàøùéî åãçô äîì 
 ìàøùéì íäì øùôà éà ïë íàå áàåî úà øöú ìà íéøäæåîå

áàåî úà åøòöéù , äîåà ãéá åøñîéù åùùçù øîåì ùé àìà
úøçà ,äîåàä äúåà ãéî áàåî úà åùáëé ìàøùéå , ïëàù éôëå

îë ïåçéñ éãé ìò äéä"æç ù"ïåçéñá åøäè áàåîå ïåîò ì.  äðäå
åâøã òáøàøáãî éç çîåö íîåã äàéøáá ïðùé ú , íãàä ìòå

 äãùä ÷øéå øáãî úðéçáì éç çîåö íîåãä úà åúìéëàá úåìòäì
 ìò íà éë øáãî úðéçáì úåìòúäì ìåëé åðéà åìëåà íãà ïéàù

éòöîà éãé ,ò åðééäã"éç úðéçáì äìòúîå åúìëåàù äîäáä é ,
çàå"äîäáä øùá úà ìëåà íãàäùë ë , ãçé íâ íäéðù íéìòúî

éçáì 'øáãî.  ÷øé  úà øåùä êåçìë ìä÷ä åëçìé äúò åøîàù åäæå
äãùä ,øîåìë ,ò äìòúî äãùä ÷øéù åîë"øçà é , øåùä åðééäã

ìä÷ä åëçìé ïë , éãé ìò ìàøùéì øñîéå áàåî õøà äìòúéù
éòöîà ,úøçà äîåà åðééäã.                                         )éåì úùåã÷(  

�  
ìî ÷ìá éì ïúé íàä éô øåáòì ìëåà àì áäæå óñë åúéá à ' é÷åìà

äìåãâ åà äðè÷ úåùòì.ìðäå "ò ô" íòìá ù÷éá ùøãîä éøáã ô
ää åîúñå êàìî àá åéô úà çåúôì" ìà äá÷ àì áå÷à äî ã

ää åçúôå êàìî àá åéô úà íåúñì ù÷éá" íòæ àì íåòæà äîå ã
ä 'é êà éàìô àåäå" äøåî ìà íùå ïéãä úãî àåä íé÷åìà íùã ì
òäàîëå íéîçø ì"éåä íùå íåéä ìë ìà ãñç ë ' íùå íéîçø àåä
é" äé éúàø÷ øöîä ïî åäæå äé åðøñé øåñé áéúëãëå êåôéäì àåä ä

éåä íùì äé íù áçøúéù äé áçøîá åððò íéù÷áî åðàå ' úåîéìùá
ò íìì÷ì äöø íòìáù ùøãîä éøáã ïáåé äæáå" úãéî ìù íù é

ìå åéô úà çåúôì íòìá ù÷éá åäæå ïéãä úåîéìùá íé÷åìà íù øîå
 ìù íù øîàù àöîðå ìà øîàù éøçà ãéî åîúñå êëàìî àáå

æå íéîçø"ää ù" ìì÷à êéà øîà íòìáù ìà äá÷ àì áå÷à äî ã
 úà íåúñì äöø áåùå ìà íùá ìì÷ì åìëåé àì àìä ìàøùé úà

âù äé íùá ìàøùé úà ìì÷ì åðééäã åéô" äöøå ïéã ìò æîåø ë
é øîåàùë ãéî åéô úà íåúñì íùä øîàéù åçúôå êàìî àáå ä

éåä 'ääå åúåîéìùá"ä íòæ àì íåòæà äîå ã ' íéìåëé àìù åðééä
éåä íùá ìì÷ì' . åúéá àìî ÷ìá éì ïúé íà áåúëä øîàù åäæå

 éô øåáòì ìëåà àì áäæå óñë"ä 'é÷åìà " úåùòì"äðè÷ " íùî
éåä ' åà"äìåãâ " åúåà éôá íåùé øùà úà ÷øå íé÷åìà íùî

øáãì øåîùà.                                                          )øâä"àðìéååî à(   
�  

 åðàøà íéøåö ùàøî éë ìà äá÷ àì áå÷à äîé"éôò ì" çîùéä ã
 äùî)øô 'éçéå (ôîù 'éøãäàù íòèä ' åàø÷ù éøçà á÷òé íùì àø÷

 äùòá øáåò íøáà íäøáàì àøå÷äù íäøáà ìöà ïë àì ìàøùé
ø éë" ÷çöé íäøáà úà íù øôñîë äìåò ìàøùé á÷òé" æîøì ì

 éìåì ÷åñôä ùøôî äæáå ïîæ ìëá ìàøùé ìò óôåç ìà ãñçù äæá
ä 'äùæå á÷òé àìå à÷ååã ìàøùé àð øîàé åðì äéäù" áå÷à äî ë

 äá÷ àì"ìà " óôåç íäéìò øùà ìàøùé úà ìì÷ì ìëåà àìù
àøî éë íòè ïúðå ìà íùä"éøåö ù" ìù úåáéúä éùàøî åðééä í

 íéøåöä æîøîù ìà íù åðééä åðàøà ìàøùé á÷òé ÷çöé íäøáà
ðë ãñçì"ì .                                                                )ìàåîù éøáã(  

�  
ìàøùé êéúåðëùî á÷òé êéìäà åáåè äî .ìéå"æç åøîà éøäù ã" ì

 äìì÷ éàîå íìì÷ì åáéìá äéä äî øëéð òùø åúåà ìù åéúåëøáî
 äæá êééùéôò äàøð êà"äò àîåçðúá àúéàã î" éãå÷ô äìà ô

 íäéúåðååò ìéáùá ïëùîúðù éðôî ïëùî åîù àø÷ð äîì ïëùîä
ç äéìë íéáééçúîå íéàèåç ìàøùéùë åðééäã ìàøùé ìù" æà å

á÷ä" éðá úçú ïåëùîä åäæå íéðáàå íéöò ìò åúîç êôåù ä
á äðäå ìàøùé ' øä åàø÷ù íäøáà ãâð íä åáøçðù ùã÷îä éúá

âðå òåá÷ ïëùî åðéàù äøåî íùä øùà äãù åàø÷ù ÷çöé ã) åôåñ ÷ø

íîùù ïåéö øä ìò áåúëë áøç éì , ïåéöå"äãù "ùøç ú (àùî" éùéìùä úéá ë
 òá÷ úøéãì ïëåîù úéá åàø÷ù á÷òé ãâðë ïååëî äøäîá äðáéù

æå áøçé àì íìåòìå"éìäà íà äéä åáåè äî òùøä íòìá ù" ê
÷òé"áù åðééä á ' ùã÷îä éúá)ø÷ ðù íéà"ì äåà "éòøà( ïååëî äéäé 

éúåðëùî äéäé æàå áøçéì ìëåé àìå úéá åàø÷ øùà á÷òé ãâðë" ê
àøùé"ä ìëåé àìå íîöòá ìàøùé åðëùîúéù ì ' ìò åúîç êåôùì

íéðáàå íéöò.                                                              )éøäî éøáã"à(  
�  
éúåðëùî á÷òé êéìäåà åáåè äîìàøùé ê.îâá  ' ìù åéúåëøáî

íìì÷ì åáìá äéä äî øëéð òùø åúåà ,öå"ðî á"àä ì ,ìðå" ô
á÷òé íùá íéðåðéáå ìàøùé íùá íéðåëî íé÷éãöäã òåãé äðäã ,

îâá àúéàå ')è úéðòú"å( ïéìéçúî äìì÷áå ìåãâä ïî ìéçúî äëøáá 
çàå äìéçú ìì÷úð ùçðä éøäù ïè÷ä ïî"íãàä ë ,àå" ìò äù÷ ë

øîàù íòìáçàå íéðåðéáä åìàá÷òé êéìäåà åáåè äî " ë
ìåãâä ïî ïéìéçúî äëøáá éøä íé÷éãöä åìà ìàøùé êéúåðëùî ,

ëòå"éäù øîåì êéøö ç 'éôá ñéôúäå íìì÷ì åáìá ' äìéçúá á÷òé
åçéðä àì êàìîäù ÷ø ïè÷ä ïî äìì÷ä ìéçúäì .    )ìàéøà ïéðá(  

�  
øæòìà ïá ñçðô àøéååëå  'æç åùøãå"ñîá ì 'éøãäðñ ñçðô àøéå ï

 øää ïî êúãøá éðúãîì àì åì øîà äëìä øëæðå äùòî äàø
åá ïéòâåô ïéàð÷ úéîøà ìòåáä ,öå" øîàù äîá äðååëä åäî á

øää ïî êúãøá ,åæ äëìä à÷ééã æà åúåà ãîì àîòè éàîå ,éå" ì
äò íéùåøéô éðù ùé äðäã"éäé àì ë 'øæ ìà êá ,æç"éô ì ' ìò éà÷ã

ò åìéàë åúîçá íéìë øáùîäò ãáå"æ ,äåæäå"éô ÷ 'éäé àì ' êá
úéîøà ìòåáä äæ øæ ìà , äøç øùàë øää ïî äùî úãøá äðäå

ò åðéáø äùîì"úåçåìä øáéùå ìâòä úà åùòù äî ìò ä , åúåàáå
ò åðéáø äùîì ñçðô äù÷ä íòô" åúîçá éìë øáùîä éøä ä

ò ãáåò åìéàë"éäé àì áéúëã æ 'øæ ìà êá , äùî åì áéùä æàå
÷åñôä éà÷ àìãðä " éøáãë àìà åúîçá íéìë øáåùä ìò ì

äåæä"úéîøà ìòåáä ìò éà÷ äæù ÷ ,æå" åðúãîì êë àì åì ù
ðë øää ïî êúãøá"ì    .                                                 )øçáð óñë(  



  

é  
  

  
 

  בלק

áö ãåáëìå ïçì"äøàôú é  
הלכה ל� בעומקא של , כ ידידנו היקר האי צנתר דדהבא"אל מע, נשגר בזה ברכת מזלא טבא, באותות כבוד ואהבה
במסירות נפלאה וברוח , א זה רבות בשני�"ק שליט"ק רבינו הגה"לעשות רצו� כ י"צבר� כ, ובהוויות דאביי ורבא

 ע "ק בעל דברי יואל זי"עושה ומעשה למע� הפצת שיטת רביה, עומד בראש מערכות ישראל בעוז ובגבורה, נאמני�
  ,עלי� לתורה ולתעודה בקרב קהילתינו המעטירהמרבה פ, שמו הטוב מהללי� בשבח ובשירה, הברורה           

  א"מנח� צבי ראטער שליט' ח ר"הרה
  ו"ר שמעון הי"ו למזל טוב אצל בנו הר"לרגל שמחת הולדת נכדו ני

  ,מידותיו היקרי� אי� לפלל, יומ� וליל' עוסק בתורת ה, ידידינו הנכבד והמפואר ירא ושל�, מרובי�' והנה כי כ� יבור� גבר ירא ה

  א"משה יעקב ראטער שליט' רח "הרה
  

, מתו� אושר ועושר בבת אחת, שמשמחה זו יושפע לו רב ברכות ושובע שמחות, בש� כל קהל עדתינו, וצרופה בזה ברכותינו
 , ע בארצינו"ק זי"ובהפצת שיטת רביה, ובמעשיו הברוכי� למע� כבוד בית חיינו, ויזכה להמשי� בפעליו הכבירי� בהרמת קרנינו

  א"בב, א בראשינו"ומלכינו מר� רבינו שליט, י עד נזכה לביאת משיח צדקינועד           
  
  

í×þ¼íëî íëíêë îô¾ ö¼ôñ ó−ô³îìí  ó−êëèí  
  

  דד""שיר המעלות לדושיר המעלות לדו
çáùå øéù ïåøá ,êøáðå àùð áåè ìæî úëøá ,òî éðô ìåî ìà" åðéáà ë-åðøé÷é åðéðúåç  , äáäàá ãåîöä
åðéááì úåøé÷á ,ðåìá øåñîå"åðéðòîì ç ,éä íãàäúåçáùúá ììåäîä ø÷ ,úåëéìä íéòðå úåðåáú áø , 

åã éäéå             "ìéëùî åéëøã ìëá ã ,ììåäîå áåäà åéøéëîå åéòãåé ìë ìò ,ìë éôá åçáùå åúìéäú,  

äøääøä""ø çø ç ' 'éä ùèéååàîàìù ãåãéä ùèéååàîàìù ãåã""åå  
 îò−ôê μþîë³ ñíîêë ó−¾òôî-−ì³¾ íëî¾ìí îò−³îôì  ’¬−îêñ"ê  

  
  

  

çä íúãëð éñåøéàá íúçîù ìâøì 'éçúù 'æîì"åèòùáå è"î  
  

äìòðäå áåùçä ø÷éä åðéñéâ íðáë íðúç úá ,äìéäúìå íùì òãåð ,äøåú õéáøî ,áîäøéèòîä åðéúåãñå,  
  

éä ñééåå àãåé éáö áøä"å  
  

  

äøåîàå äôåøö äðîàðä åðéúåëøáå ,äøåùä úàæá ,äøåøáå äîéòð äôùá ,åé ìëî ååøúå åàøúù" áø ç
äùåã÷ã úçðå âåðòú ,ã ïàëøá ìë íòàùéôð ,äøåàå äçîù áø íëì òôùåé åæ äçîùîå , íéðá éðáå íéðá 

äøåúá íé÷ñåò                                                                   ,äìñ áåè ìëå.  
  

 ó×−òë ³×þëî ³þ−³¼× -ó×−ò³ì   
î− ñîê¾"êõ−ñ ¬ ,−¼¾− íôñ¾ ,’ñô¼ñ þ¾ê ,¾¬−îîêôêñ¾  .  

±þêîî¾ −ë® þ−êô ,¹× ñêî− ,½−−îî −ë® þ−êô ,öí× ñêšïì−  
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ïéìéôú éìá òîù úàéø÷ ïéðòá   - íå÷é àéáìë íò ïä  )ë ÷ìá"ë â"ã(  
  

ùø äðä"é  ïúùøôáäò" éøàëå íå÷é àéáìë íò ïä ô
åâå àùðúé ,'úéøçù íúðéùî ïéãîåò ïäùë ùøéô , ïä

úååöîä úà óåèçì éøàëå àéáìë íéøáâúî , úéìè ùåáìì
ïéìéôú çéðäìå òîù úà àåø÷ìå , ééçá åðéáøä ïåùì àåä ïëå
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  קענט איר זי� נא� יעצט מיטכאפ�

  

  יו� של מל�הצטר� עוד היו� ללג

  

    !חבר יקר         

  

א� יעצט די מסכתאהייבט   
ה ביי� סיו�"וועט איר זי� קענע� מיטפרייע� אי  

  

?        הא� חלק� עמה�   



  

ãé  
  

  
 

  בלק

äãåú ìå÷å øéù  
³îð−ð−î íþšîí ³î³îêë ,³îðìê ³îþî¾ë ¼−ëò ,³îðî³ ëþî ëî¬ ñïô ³×þë , þš−í îò−ð−ð− óðš

³îðîôì ¾−ê íñ¼òíî ,³îð−ôí ó¼îòî ³îòîë³ ëþ ,³îð−½ìëî íþî³ë ¾šëôî ¾þîð ,þ−î íþî³" îñ®ê ¾
³îðîô® ,í×"î³¼ð íõ−¾ ö ,šî³ò¾ô −šòî ë ,íþî³í −³ñð ñ¼ ðšî¾ ,êþîëí ³ðîë¼ñ óîš ó−×¾ô , 

      í¼¾ë îôñî¼ íòîš ¾− ,íêñõò ³îþ−½ôë þšîë −ðô îò−ò¼ôñ î³îþ½ô³íë,  
  

  ו"ר זלמ� לייב כה� הי"הר
   

í ³³ ñèþñ ’−ì³ î³ë ³ðñîíë îòî¼ôë íìô¾ ’ïôñ"¬  
  

îò−³×þë íïë íõîþ®î ,îò−þëìî îò−ð−ð− óðš ,þíñ μ−¾ôíñ í×ï−¾ó−þ¾−íî ó−ëî¬í î−¾¼ôë ³îë ,
 −ðôîñ ö¼ôñ ¬þõëî"þšîë ññî× "ó−þš−í ó−×þëêí ,®î− þê¾ μî³ë í×òìñî íñðèñ í×ï−î" ñ¼ ì

íþî³í −¼îëô                  ,íþîêî íìô¾ μî³ô ,íñ½ ëî¬ ñ×î  
  

   החותמי� למע� שמו באהבה ובהוקרה
  

  בכולל בוקר מדי יו� ביומוידידיו הלומדי� אתו בצוותא 
  ד עטרת זקני�"יהמבב

  

  רב ברכות ושובע שמחות
çáùå øéù ïåøá ,êøáðå àùéð áåè ìæî úëøá , ìàòî éðô ìåî" åðéáà ë-åðøé÷é åðéðúåç  , ãåîöä

åðéááì úåøé÷á äáäàá ,åðéðòîì äöéôç ùôðå áìá øåñîå ,íéùðàá ø÷éä íãàä , ïåùàøå ùàø 
íéùã÷ ìëì                        ,úåðåáú áø ,úåëéìä íéòðå ,úåçáùúä ìëá íéììäî åîù,  

  

  

äåîäåî""èéìù ÷éìâ åäéøîù øèéìù ÷éìâ åäéøîù ø""àà  
  

îà êøåáú ìäåàá íéùðîå åðé-éçúù äáåùçä åðéúåîç  'èéåàì"à  
  

  

  

  ו "מ כמר יואל משה ני"ח המו"לרגל השמחה השרויה בבית� באירוסי בנ� הבה
  מ"ט ובשעטו"למז' שתחי' ג הח"עב

  

  ו"הרב צבי יודא ווייס הי, מרבי� תורה לעדרי צא� קדשי�, היקר באנשי�' בת מחו
  

äøåîàå äôåøö äðîàðä åðéúåëøáå ,äøåùä úàæá ,ôùáäøåøáå äîéòð ä , äôé äìòé âååéæäù
äøàôúáå ãåäá ìéìë ,äøåàå äçîù êåúî ìàøùéá ïîàð úéá úåðáì åëæéå , éðáå íéðá åàøéå 

äøåúá íé÷ñåò íéðá            ,áåøì úåçîù åæ äçîùî íëéìò êùîúúå ,äéëà áåè ìëå"ø.  
  

 ó×−òë ³×þëî ³þ−³¼×-ó×−ò³ì   
 ëêï)öîðòîñ( ,óíþëê ,êðî− ñêšïì−,óîñ¾ ¹½î−  ,š−ñè.  

ö−þè ñêõþ ,±¬−îîêþêí ñþ¼ë ,ï−îþè êë−š¼ þï¼ñê ,ó−îëòï−îþ ñêšïì− ,þ¼®−õ¾ ö−ô−òë ñêîô¾ ,¬¼òë ñêî− 



  

åè  
  

  
 

  בלק

 

     מסכת יו� טוב-מסכת ביצה 
¾ë ³î³×½ô ëîþë" ñ¼ íþîô ³×½ôí ñ¾ íô¾ ½

íò×î³ , ³×½ô öîè×"³ë¾ "³ë¾ −ò−−ò¼ êîí íò×î³ −× ðôñô ,
îô×" ³×½ô ×"í×î½ "î−ñ þî¾ší ñ×ë ³š½î¼"³î×î½ ¬ ,

 ³×½ô"ö−¾îð−š "ö−êî¾−òí −ò−−ò¼ë ³š½î¼ , ³×½ô"−èö−¬ "
−ê ö−ë ö−¾îþ−è −ò −ò¼ë ³š½î¼íêñí ö×î î³¾êñ ¾ , óòôê

 ó−ëî¬ ó−ô−í ñ×ñ ³î×−−¾í ³î×ñíë ³š½î¼ í®−ë ³×½ô
]ó−ì½õ ³×½ô ¾− ì½õñ öîè× ó−î½ô èìñ ³îðìî−ôí ³î®ôñî ,

íò¾í ¾êþ ³×½ô íò¾í ¾êþñ ,íêñí ö×î [ ³êþšò ê−íî
 ó¾ë"í®−ë ³×½ô " í®−ë ö−ðë ³ì³îõ íò¾ôí¾ ñ−ë¾ë

î−ë íðñîò¾"íñ−×êë ³þ³îô óê ¬.  
ð−îí− öë þõ½ëë³× ¼,ïî "ñ:ò " ö×ñ ê−ô¾ð ê³¼−½ë ñ

í®−ë ó¾ë ñ×í −õë ³êþšò îï ê³×½ô ,îíð í¾šî" êîþšñ ñ
ëî¬ óî− ó¾ë ,ó−òî¾êþí −þõ½ ³®šôë ³êþšò ê−í ö×î , μê

 ñ¾ íòî¾êþí íë−³ë í®−ë ó¾ë í³îþšñ îþìë íêþò
íò¾ôí , לרמוז כמו שהתרנגולת דרכה להוציא ביצה בכל

,  חדושי תורה בכל יו�כ� הלומד מסכתא יוליד ממנה, יו�
וכמו שביצה נולד ממנה אפרוח כ� חדושי תורה חדוש 

, þëð μî³ô þëð ö−ëô¾ íò−ë îþôê¾ ð" ¼,נולד מחידוש
×¼"ñ .  

½ô ³êþšò íôñ þìê ó¼¬ ë³× ðîðñ ó−ò¾î¾ëî ’ í®−ë
¼ðî−íñî ¼−ðîíñ ¼ð−ñ ,ë−³× íð¼þë îñ−èî −× , öôïë þî×ïñ ¾−î

³îôí óî− ³ê íìô¾í , öò−þôêð×)×þëñ ³î"ê(.öò³−ôð öñ −î  ,
óñî¼ë þïîì¾ ñèñè êîí¾ ê−í ³îñ−ëê ñ×êô í®−ëî.  

 îï ³×½ôñ îêþš¾ ó−òî¾êþ íëþíñ îòê®ô óòôê
"ëî¬ óî− ³×½ô "ëî¬ óî− ³î×ñíë ³š½î¼¾ ó¾ ñ¼ , îô×

¾ë ³î³×½ô þê¾" ñ¾ íò×î³ ñ¼ íþîô ³×½ôí ñ¾ íô¾ð ½
ê³×½ôí.  

  
  מסכת ביעא 

 íôñ¾ ñ¾ ó−í ë³×)ëë"õ š"− öô−½ ð"ê( ñîðè ññ×ð 
þ³î− ðî¼î î−¾¼ôë îô× îþîëðë óðê þíï−¾ , ñ¼ îñ−õê¾

ëší šðšðô þôîñ þ³îôí" íõ− öî¾ñë îê−®îô îò−ê¾ −ôë í
î×î í−šò ³ñî½× íõîòô ,’"ומש �ה קבלתי מ� הראשוני

שהיו נזהרי� שלא לומר בתלמוד ביצי� אלא ביעי� וכ� 
  .)óíþëê öèôë íþ®šë î−þëð êëîíî)òš öô−½"ï . ג"כל כה

 ñêþ¾− ³þêõ³ëî)íì−³õë( íò−ê¾ íï ó¼¬ ñ¼ è−¾í 
íòîèô íñô , êþôèë þêîëôí −õ ñ¼ þìê ó¼¬ ë³×î
 ö−þðíò½ë)í(:ó−®−ë ¬šò ö¾þð¾ −ð− ñ¼ ñî¾×ô ¼þ−ê¾  ,

ó−ô ³®−ëñ î³òî×¾ îò−ëí ó¼íî , öî¾ñë þôîñ îè−íòí ö×ñ
¾ðîší öî¾ñë¾ í®−ë óîšôë ³−ôþêë ê¼−ë ó−ô×ì.  

 íëî¾³ −þ¼¾íî)ó¾(¾ ë³×  þôîñ îñèþîí¾ êòð−êí
ó−®−ë ñ¼ ó−¼−ë ,íòîèô þëðñ þ³î− í¾èþí ó−¼ë ³ñ−ôë ¾−î ,

ó−®−ë þôîñ −ôð þ−õ¾  .  
  

  ביצה רכה או קשה
íèí ñ¾ î³ô×ìî î³îõ−þì ñðîè ó½þîõôî ¼îð−" −ëþ š

³òîí−ö®ï ±−¾ë−−ê " öîêè× ó½þõ³ò ó−ô−ñ þ−¼® î³î−íë¾ ñ
ó−šìþôñ μñí ëî¬í îô¾¾ óî®¼.  

ñ− î³î−íëð þõî½ô î³ê ðîôñ−¾ ðôñô î−ëê îñ þ×¾ ð
íþî³ ,ðîôññ ³×½ô íï−ê î−ëê ó¼ ±¼−−³íñ êë ðôñôí ,

 ³×½ôñ í¬îò í−í ëêí ³¼ð"í®−ë" , ³ê ¼−ëí ðôñôíî
 î³îô×ì −õñ −êðô þ³î− íñš í®−ë ³×½ô −× îþôêë î³¼ð

ðñ−í ñ¾ , î−õ ì³õ ð−ôî ³êïí íì−¾í ³ê ðñ−í ¼ô¾
 þôêî íô×ìëכ� מסכת ביצה היא קלה �אבל ביצה , אמנ

העיקר תלוי אי� מבשלי� , יכולה להיות ג� קלה וג� קשה
³îðñî³ë ±−¾ë( ... אותה −−ê ö³òîí− −ëþ −¾îð−ìë êëîí(.  

  
  ה'ב צירופי הוי"ת י"ביצה ר

−ï ê−ò³í ñ¼ë êë¾×¾ þõî½ô"¾¬−þï¼ôñ ¼ , íþîí
 îðôñ−¾ μêñôí óíþëê −ëþ îòëñî ê−ò³í ñ¼ëñ ð−èôí ëþí

ê³îþëìë ðì− ,ñ− ê−ò³í ñ¼ëí íñèò óíþëê −ëþ ó¼ ðô
³îð−½ìí ³þî³ ê−ò³í ñ¼ë ó¼ ðôñ− óíþëê −ëþî.  

 ñ¼ëí óèþ³ í®−ë ³×½ôë íòî¾êþ íò¾ôí îðôñ¾×
î−ë íðñîò¾ í®−ë ó−ñ−ôí ³ê ê−ò³íëî¬ óî¬î¾õ×  , îñê¾

¬¾õí íï óêí óíþëê −ëþ , ó¼õí ðî¼ ê−ò³í ñ¼ëí þïìî
¬¾õ −õ ñ¼ íò¾ôí ¾þõñ , ëî¾ ðôî¼ óíþëê −ëþî

í−ô³ôî.  
ê¾î −õñ −³−ôêí ¬¾õí êîí μ−êî ê−ò³í ñ¼ëí îñ

μ³¼ð. μêñôí óíþëê −ëþ îñ íò¼î :þ í®−ë"− ³" −õîþ−® ë
−îí’í.  

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו

 úîùð éåìéòì    

äàä" çîøú ùà÷øàô øúñà ò"ä  
á" øàøùé íçðîìæ "ì  

áìð" òä 'øãà  

úîùð éåìéòì  äøä "ç  

   ø ' íé÷éìàïééèùì÷ðéô ìéöòâæ " ì  
á"æ ïéîéðá ìàåîù íäøáà ø"ì  

áìð" òå 'æåîú  



  

æè  
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úéùéà äù÷á  

 úëñî íåéñ úâéâç ìù áâùðä ãîòîä éøçà íéøåôñ íéîé íéãîåò åðàù úåéä"ïéèéâ" ,
éðôä úìäöå ùôðä úçîù åðéúåàøá åðéáì çîùéå åðéðéò åàøéåðà úåàî ìù í" åëæù ù

áåè éëá úëñîä úà íééñìå øîâåîä ìò êøáì.  

 úëñî ãåîìì åìéçúä ìéç ìà ìéçîå"äöéá" , êéàä åðéùøãî úéáá íéøáãä íéøëéð ïëàå
àùøãî éáã éìñôñ åôñåúéðù ,íéáøá íéùãç íéøåòéù åôñåúéðå.  

ðà ìë ìà äæá åðà íéðåô ïëà"åæ äøåáçá åôúúùä àì ïééãò øùà ù , àðà ìà
 ãòåî ãåòáî åôøèöäå øåáéöä ïî åùøôúì ãçàî íéáøã äøåú éøåòéù

åðéùøãî éúáá íéîéé÷úîä , äîë ìù íéáøã äøåúä ãåîéì íëúåëæì ó÷æé éàãååáå
ðàî úåàî"åæ úøâñîá íéãîåìä ù , íéèòåîì äåöîä úà íéùåòä ïéáåøî äîåã åðéàã

äåöîä úà íéùåòä , ÷æç øîàé åéçàìå åøåæòé åäòø úà ùéààåâ úàéáì äëæð éãò" ö
ë åðéëìîå"èéìù åðéáø ïøî ÷"áá åðéùàøá à"à.  

  

  

íéøåòéùä úîéùø ïìäì  
 

   בליל שישישיעור חזרה
  ו" הישמעו� יואל ברא	' י הרב ר"ע

ד בשיכו�"בביהמ'  אבחדר 10.00בשעה 

  שיעור חזרה ביו� שישי
  ו"יעקב שלמה כהנא הי' י הרב ר"ע

  ד עטרת זקני�" בביהמ8.30בשעה 
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 ìä'úåëøá  )é(  

 
 

  קיצור מגליו� הקוד�

כל האוכלי	 והמשקי	 שאד	 אוכל ושותה שלא 

 אינו רעב וצמא שהואדהיינו , לש	 הנאת אכילה ושתיה

מחמת סיבה רק  ושתייתו היא כלל וסיבת אכילתו

 אזי א	 המאכל והמשקה טעמ	 טוב והחי� �אחרת 

בי� ברכה ראשונה  (נהנה מה	 מבר� עליה	 ברכת	 הראויה

  ).ובי� ברכה אחרונה כשנהנה מה	 כשיעור חיוב ברכה

וא	 אינו נהנה מהמאכלי	 והמשקי	 מחמת שאי� 

 בי� ברכה ראשונה ובי�(טעמ	 טוב אינו מבר� עליה	 כלל 

  ).ע"טושו, ברכה אחרונה אינו מבר�

אזי ', וכדוהשותה משקי	 בכדי לבלוע תרופה ולכ� 

 �א	 שותה משקי	 שיש בה	 טע	 טוב ונהנה מה	 

וא	 שותה מי	 בעלמא והוא אינו צמא , מבר� עליה	

כיו� דמי	 אי� בה	 טע	 לעצמ	 ואי� (  אינו מבר� עליה	�לה	 

  ). החי� נהנה מה	 אלא א	 כ� שותה לצמאו�

  השותה מי סודה

ולכ� השותה מה	 , מי סודה יש לה	 טע	 בעצמ	

קוב� (א� שלא לצמאו מבר� עליה	 דהחי� נהנה מה	 

  ).א"ל שליט"ז בש	 בעל שבה"מבית לוי י

  השותה בכדי להסמי� ברכתו לתפילת הדר� 

הנוסע בדר� וברצונו לשתות בכדי להסמי� ברכה 

דנכו� להסמי� ברכה ' י' ו סעי"ק' כדנפסק בסי (לתפילת הדר�

לא ישתה מי	 א	 הוא  )בכדי לפתוח בברו�, לתפילת הדר�

בני� ' מובא בס(דבמי	 אינו מחויב בברכה , אינו צמא לה	

  ).שלו	

ובכל האופני	 שכתבנו היכא שהוא מסתפק אי 

נכו� לבר� קוד	 על מאכל או , נהנה מהמי	 או לא

  .משקה אחר שברכת	 שהכל ולכווי� לפטור את המי	

  ילה ושתיה בכפיהאכ

מי שאי� ברצונו לאכול והכריחו אותו לאכול או  �

לשתות א� על גב דהחי� נהנה ממנו אינו מבר� 

ל "ואינו דומה לעני� מצה דקיי, א"רמ(הואיל ונאנס על כ� 

ה דכפאוהו ואכל מצה יצא אלמא דחשיבא אכילה "תע' בסי

כ לגבי ברכה "משא, רק דיצא המצוה' דהת	 אמרי, באונס' אפי

או דבדבר . ר"א, לא שיי� לחייבו לית� הודאה על אכילת אונס

ח בש	 "ק ל"צ ס"שעה, דמסתמא נתרצה לאכול' מצוה אמרי

  ).מפרשי	

ובפת כשאכלו בכפיה ואכל שיעור שהוא שבע ממנו  �

ה בש	 "ק מ"ב ס"משנ( יבר� לאחריו ברכת המזו� �

א "א חולקי	 על דברי הרמ"ז והמ"והטע	 בזה כיו� דהט, א"הח

, וברי	 שכיו� שסו� סו� נהנה גרונו חשיב אכילה וצרי� לבר�וס

ז כיו� "ולכ� מסיק דבפת כשאכל כדי שביעה יבר� ברהמ

  ).ז דאורייתא וספיקא לחומרא"דבכהאי גוונא ברהמ

אבל , וכל זה דווקא כשעצ	 האכילה הוא נגד רצונו �

, א	 אי� האכילה גופא נגד רצונו וחפ� הוא לאכול

' ה מחמת איזהו אונס וכדובאא� שסיבת אכילתו 

מי שמוכרח לאכול מאכל איסור לצור� כגו� 

שמוכרח לאכול בזמ� איסור חולה או , בריאות

הרי זה מבר� על , ואכילתו הוא נגד רצונו, אכילה

כיו� דהאונס אינו על , ה"ק מ"ב ס"משנ, ט"ע ס"שו(האכילה 

  ).אלא על הסיבה שבאה לו האכילה, האכילה גופא

 שמתארח אצל בעל הבית ומכבדו וכמו כ� באורח �

במיני מאכלי	 ואי� ברצונו לטעו	 מחמת איזה 

נתרצה לאכול הרי ' ומפני כבודו וכדו, סיבה שהוא

  ).כיו� דלבסו� הוא נתרצה באכילה זו(, זה מבר�

אול	 א	 ג	 האכילה גופא באה לו בכפיה כגו� א	 

' האורח אי� ברצונו לאכול מחמת חשש כשרות וכדו

 והוא ]כ על הכשר מהודר"שש שהמארח אינו מקפיד כשהאורח חו[

יש לדו� דזה דומה לאוכל , מוכרח לאכול מחמת כבודו

  .באונס דאינו מבר�

  קט� שאכל בכפיה

ילד קט� שאינו רוצה לאכול ומכריחי	 אותו 

, וא� שעצ	 האכילה הוא נגד רצונו(, מבר� על אכילתו, לאכול

תו אלא שאי� לו דעת לזה ז כיו� דסו� כל סו� האכילה הוא לטוב"עכ

ואינו דומה לגדול שאנסוהו , ולכ� נחשב כאכילה להנאתו ומבר�

  ).א"כ שליט"ראה, לאכול והוא מבי� שאי� זה להנאתו

  אכילה גסה

והוא מכריח , מי ששבע כבר ואינו צרי� עוד לאכול

 א	 עדיי� נהנה �עצמו לאכול עוד דנחשב לאכילה גסה 

  . לפניו ולאחריוגרונו מאותו אכילה מבר� עליו

א� א	 הוא באופ� שנפשו קצה מהאכילה כ� שאי� 

גרונו נהנה כלל מהמאכל אינו מבר� לא לפניו ולא 

ז "קצ' ב סי"משנ(לאחריו לפי שזו אינה חשובה אכילה כלל 

  ). ח בש	 אחרוני	"נק "ס

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



  

çé  
  

  
 

  בלק

  
  טשערנאביל

  ו"בני ברק יצ
  

  

yleyn dkxayleyn dkxa""zz  
³îð−ð− −þ−¾ë ,³îðìê ³îþî¾ë ¼−ëò ,ïô ³×þë"−ð−ð−ñ ¬ îò−ëëñ ³îþ−šë ó−ðîô®í îò−þëìî îò
íëþ íëíêë ,êëíðð −þ³ò® ê³ñ³ −òí ,³îð−ôíî ³îñ¼ôí −ñ−ñ× ó−ëî¾ìí ó−þîìëí , ³þî³ë

³îð−ô³ë ó−ðšî¾ í¾ô ,³îð−½ìë ó−èñõîô ,³îð− þ¾¼ óíñ í¾îðšë¾ þëð ñ×ë ,þ−î íþî³" ¾  
³îðîô® óñ®ê                                        ,  

  

äáä"à íéøôà çéð øòãðàñ ïäëä ïðçì"å  
åèòùáå áåè ìæîì åéàåùéð úçîù ìâøì"î  

äáä"éð ñ÷åô ìàåé ìëéî ìàéçé ç" å  
åèòùáå áåè ìæîì åéàåùéð úçîù ìâøì"î  

äáäå"éð ÷éìâ äùî ìàåé ç"å  
åèòùáå áåè ìæîì åéñåøéà úçîù ìâøì"î  

   
  

í−î"í×þ¼ôí −šîñêô þ ,íìñ®íë îñ¼− ó−è−îî−ïí¾ ,êò ó−³ë ³îòëñ î×ï³îíñ ó−òô ’î³þî³ñî , î×ï³î
³þô¾ôñ ñêþ¾−ñ öôêò ³−ë ³îòëñ ,¼"³þ×ïôñ êë½ ñêþ¾− ð ,¼õ¾î−î  êôîþô −ô¾ô ó×ñ 

                       íêñ−¼ ,ê−ñ¼ô −ñ−ô ³ñ³ −òí ,ê−ñ³ êñïôëð ,¬×î"½.  
  

  
  ו"ד ידידיכ� וחביריכ� פה ביני עמודי דגרסא דישיבת טשערנאביל בני ברק יצ"כ

  

−îî¼ñ ñêî− ,êöêôõêí öþíê óíþë ,¾¬−îîê¾ô−¾ íìô¾ óíþëê ,¾¬−îîêòêô−¾ μñô−ñê , š−ï−−ê
þ¼ñ−ô ,öþ¼¬¾ ñêñ®ë ,þèò−ï ðîð ,−š½þ¼îî¬ ê¾îï ,½−−îî ë−−ñ öôñï ,þ¼èþ¼ë ñêšïì− ëêï , ó−−ì

½−−îî êðî− ,¾−ñï−−ô ó−−ì ,þ¼ñ−ô ó−−ì ,öí× −ë® ó−−ì ,½ò¼ñ ¼¾î− ,þ¼¼ë ¹½î− , −×ðþô ëš¼−
−š½ñëîñ ,îñ ëš¼−ê−þ ,−¼¾− ’öþêšþ¼õ¼õ ,½îí šì®− ,þõîí −×ðþô ñêþ¾− ,½−îþš −ë−−ñ , óîìò

êòí× −ë® ,öêôð−þõ ¼¬ò ,ðñ¼õò−ëîþ −ñ³õò ,þðõ þ−êô ,®òîþîí íôñ¾ óìòô’š− ,þ¼õ−−ñ −ñ³õò ,
¾¬−−ð μñô−ñê −ë® ,ö−þè −ë® ,íò½ öí×í −ë® ,μêëò−−¾ −ë® ,öêôêñê½ óîñ¾ , −ë® ñêîô¾

þš½ñ ,¼õò−þè þï¼−ñê óîñ¾ðñ ,ñ¼õõ−þè óîñ¾ ,öêôêñê½ −ë® óîñ¾ ,ï−îí½−−îî ðîð óòîë íìô¾ 

è"ïô ³×þëë ¹þ¬®ô ê"íôì ¬,ší  ’ ðñêîîò−þè ¾îë−−ñ× ð×ò"îôðê š"¬−ñ¾ êõêõô þ"ê  

è"ïô ³×þëë ¹þ¬®ô ê"¬, ðñõòïîþ ñ−¾¼í í¾ô ëþí ší îò−³ë−¾−ë ì−è¾ô’  
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  ואלה תולדות
ח "ע נולד בשעת תקצ"אלעזר ריישער זי' ק ר"הרה

' ק ר"ע ב� הרה"אלימל� מרודניק זי' ק ר"הרהלאביו 

אלעזר ' ק ר"ע ב� הרה"מענדיל בער מפשעווארסק זי

אלימל� ' ע ב� רבינו איש האלקי� הרבי ר"מליזענסק זי

  .ע"מליזענסק זי

', נכנס אצלו אביו הקאלעזר ' ק ר"בנו הרהכשנולד 

ולפתע הכה , והסתכל עליו כרגעי� אחדי� תפוס בשרעפיו

" אט אט דאס האב אי� געמיינט: " ואמרבאצבע צרידה

אלעזר ' על ש� זקינו הקדוש ר" אלעזר"וקראו בש� 

  .ע"מליזענסק זי

טר� ויסופר ש בהיותו כב� עשר שנה נתיית� מאביו

א "ל שהיה אז ב� י'הסתלקותו לקח את בנו הילד אלעזר

ח הנני מניח "ח ואמר להד"שנה ונסע עמו לצאנז למר� הד

  . ואחזור לחתונתו...גיחו עליואת בני פה בידכ� שתש

ח עלה ונתעלה בתורה ועבודה עד "בצלו של מר� הד

, ח"וכשהגיע לפרקו נשא את נכדתו של הד, כי גדל מאוד

ע והחתונה התקיימה "דוד מקשאנוב זי' ק ר"בת בנו הגה

ז "ג� אחרי חתונתו נשאר סמו� על שולח� חו, ב"בשנת תרי

 ומסופר שכל ,ח והיה חביב אצלו מאוד מאוד"מר� הד

, טר� שלחה ליעדו, ח בעניני עגונה"תשובה שכתב הד

אלעזר שתעבור תחת עי� ' נתנה מקוד� להראותו לפני ר

  .פיקוחו

È˘‡¯"Â˙ÂÎÏÓ ˙  
, כשדנו מקורביו באיזה עיר יקבע את חצר קדשו

ונימוקו , אלעזר את רצו� קדשו לגור בעיר ריישא' הביע ר

ל� מליזענסק היה אלימ' עמו שבימי זקינו הקדוש הרבי ר

אלימל� באיזה ' ריישא עיר של מתנגדי� ואמר אז הרבי ר

אי� שעלט ריישא אז פו� מיינע קינדער : "ל"הזדמנות בזה

, ולכ�" וועל� דארט אריינפיר� גאט אי� יודישע הערצער

אי� וויל זיי� דער אייניקל וואס ": "אלעזר ואמר' סיי� ר

 האט פו� איה� אלימל�' דער הייליגער זיידע דער רבי ר

ואכ� כ� הוה שבעיר ריישא פרס� את אלקותו , "גערעדט

ש בעול� וחיזק את לב� של בני ישראל כדברת זקינו "ית

  .איש האלקי�

בעיר ריישא התחיל לזרוח אור שמשו על פני תבל 

, ונתפרס� לגאו� וקדוש הפועל ישועות בקרב האר�

מידי והמוני� נהרו אליו מכל רחבי גאליציע ואונגאר� תל

כול� כאחד מצאו , חכמי� ובני עליה לצד פשוטי עמ�

, במיוחד נתפרס� שמו בעניני רפואה, אצלו את מקומ�

ע "אברה� שלו� מסטראפקוב זי' ק ר"כמו שסיפר הרה

לכל צדיק : ע שאמר פע�"ק משינאווא זי"בש� אביו הגה

ולרבי אלעזר ריישער מסרו , נותני� כח מיוחד מ� השמי�

נות� ' והי, י� לרפא חולי בני ישראלכח מיוחד מ� השמ

שנשאר משבת וכ� , קוגעל יבישה'סמי� ותרופות שעשה מ

בעבעס ובצלי� ועפר של לבינה שבוני� ממנה ועוד 'מ

צ רבי "הרדברי� שבזה הסתיר את ישועותיו וסיפר ה

 יימלקט הקופסאות של ט' ל שהי"איציקל מפשעווארסק זצ

שי� שוני� חיות שהיו עשויי� מצורות אנ' וקאווע וכדו

וכל ילד שהביא , לו שני שקי� מזה' והי, משונות וכדומה

קופסא כזה נת� לו מטבע או שני� עבורה ומי שבא אליו 

  .אומר שיתנו קופסא זו על מכתו' עבור רפואה וישועה הי

ע "ק משינאווא זי"א בא אחד להגה"ומסופר שפ

טו ע והחלי"והזכיר את עצמו שנכנסו בעיניו שברי זכוכית ל

י ניתוח בעיניו כדי "הרופאי� שלא שיי� להצילו רק ע

להוציא השברי� וזה מסוכ� מאוד ולכ� בא אליו לבקש את 

ק משינאווא ציווהו "אבל הגה, ברכתו שהניתוח יצליח

כשהגיע השכיבו רבי , שיסע תיכ� לרבי אלעזר ריישער

אלעזר על שולחנו ועשה פתילה דקה משעוה ובי� רגע 

ושלחו בחזרה לדודו הקדוש , רי�הוציא את כל השב

ק "כששמע הגה, ]ק מקשאנוב"אחי חמיו הגה[משינאווא 

'  על ר-עליו : משינאווא עובדא היכי הוה נענה ואמר

שיותר ממה , �" יש לומר כמו שאמרו על הרמב-אלעזר 

  .דעביד באסוותא עביד בצלותא

' ע מכתב לר"ק מגארלי� זי"א שלח הרה"פויסופר ש

אלעזר ' השיבו ר, ו תרופה עבור חולהאלעזר ודרש ממנ

היות שמעול� לא נתתי רפואה לאיש מבלי : ל"במכתב בזה

לדעת שמו וש� אמו של החולה לכ� הנני מבקש שישלח לי 

  …את שמו וש� אמו

מחסידיו וש� משפחתו אקסליראד ' פע� חל� א

ורבי אלעזר , ד של מעלה שישבוק חיי�"שדני� אותו בב

הגדול וביטל את דינו ופסקו ד "ישב ש� כאחד מ� הבי

 �לחיי� ולא למוות ויק� והנה חלו� ותפע� רוחו ותיכ

, לפנות בוקר ר� לבית רבי אלעזר לספר לו את חלומו

וכשהגיע לביתו הבחי� שרבי אלעזר עומד על יד החלו� כמי 

לו שהות לספר את ' ששומר וממתי� עליו שיבוא וטר� הי

ו מי� גוט האסט: חלומו נענה רבי אלעזר ואמר לו

כלומר מי , ווער איז דער שטייער מייסטער, נו? אנגעקוקט

לו דעה בעליוני� וראה עיניו הפקוחות בעד  שהוא שיש

  .טובת ישראל

  מריישא ע" זיק רבי אלימל	 ווייסבלו�"הגהב�  זראלעק רבי "הגה
  )ע"רת(  תמוזו"טיומא דהילולא          "משנה למל�" ס"בעמח
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× ³îê−¾òë"îôðê öþô š"íèí þ"¬−ñ¾ š"ê  

 
  

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

 

 

 zekxamiiltka  
בעוז ,  תורהמרבי�, נודע לש� ולתהילה, והנעלהט לידידינו החשוב "נביע ברכת מז, בשיר וקול תודה

  ה שלח להורות "ואת יהוד, איש חי ורב פעלי� לתורה ולתעודה ,מעשיו הטובי� לראשו עטרה, ובתפארה
  , במיטב תבונה ורוח מסורה, לא ישבות למענה חשיכה כאורה, בבני� בית מדרשינו המפוארה            

  

þ ëþí ’¬−ñ¾ ½−−îî íðîí− −ë®"ê  
ñìí î³ë −½îþ−êë î³ìô¾ ñèþ ’−ì³¾ ’ïôñ"î¬¼¾ëî ¬"ô  

  

שמו מכבדי� , מלא וגדוש בתורה וחסידות, על כולנו נער� ואהוב, והברכה אחת היא לאביו ידידינו החשוב
  ,אשר מדי ערב בבית מדרשינו נאמרי�, שפתותיו נוטפות מור בשיעוריו היקרי�, בשירי ידידות

  

íþííþí""þ ìþ ì ’ ’¬−ñ¾ ½−−îî ëêï ö−ô−òë¬−ñ¾ ½−−îî ëêï ö−ô−òë""êê  
  

  ,זק� ונשוא פני� נכבד מאוד נעלה, אביו ידידינו החשוב פאר המעלה' והנה כי כ� יבור	 גבר ירא ה
íþííþí""þ ìþ ì ’ ’¬−ñ¾ ½−−îî ¼¾îí−¬−ñ¾ ½−−îî ¼¾îí−""êê  

  

  שמחות ברכות ושובע ומשמחה זו יושפע רב , שיזכו לרב תענוג ונחת במלוא חפניי�, ר מלפני אבינו שבשמי�"ויה
  

íþšîíëî ðîë×ë ó−×þëôí  

½êð öôñï íôñ¾ š¼¾š¬êñêõ þï¼−ñê    ñêš  
ôí−ë −ññõ³ô ó¾ë"ð  

  

  א"ג� אנו מצטרפי� לברכה לכבוד מגיד שיעורינו שליט
  , שומעי לקחו הנהני� משיעוריו, ידידיו ומוקיריו

öêôð−þõ í¾ô þ−êô ,š¼¾¬êñêõ þï¼−ñê ,±þêîî¾ í¾ô ,èþ¼ëò−−¬¾ í¾ô ëš¼− ,¾¬−îîêšþêô íôñ¾ ,  
¹× öî¾þè ,¼èþ¼îîþ¼−−õ þðò½×ñê ëêïþ ,öêôð−þõ íôñ¾ óìòô ,èþ¼ëò−−¬¾ −×ðþô óíþëê ,öîþëñ−−í ñê×−ô ëš¼− , 

ñêš½êð öôñï íôñ¾ ,í¬êþ ì½õ ,ï−îí½−−îî öþíê ,½−−îî š−ï−−ê šì®− ,ö−−ñš μñô−ñê.  

‰ÂÚ‰ ÈÈÁÏ Â˙Â˜Ï˙Ò‰"·  
 נחשכו המאורות ע"ו תמוז שנת תר"ק ט"ביו� עש

, ונשמתו עלתה השמימה בהיותו בכפר באגאכוואלא

, ש� נערכה לויה גדולהעיר ריישא והובילו את ארונו ל

בעיר ' אבל מצאו בצוואתו שברצונו להקבר על יד אביו הק

והוצרכו לסדר רשיו� שיהא מותר להובילו , סאקאלאוו

כשנודע מזה להרבנית , מעיר לעיר ועלתה הדבר בקושי רב

כש� שהיית בעל : ניגשה תיכ� להנפטר הקדוש ואמרה לו

כ� אחר זה ותי, מופת בחיי� כ� תהיה בעל מופת ג� עתה

ק מיהרו מאוד והספיקו "וכיו� שהיה עש, קיבלו הרשיו�

ז "ואמר ע, לקברו בעיר סאקאלאוו לפני כניסת השבת

י דר� הטבע לא "פעע ש"איציקל מפשעווארסק זי' ק ר"הגה

היה שיי� לעשות את כל הדר� בזמ� קצר כזה רק שהשמש 

  .אלעזר עד אחר סתימת הגולל' עמדה דו� לכבודו של ר

ק מפלאנטש "הרדבחייו ואמר לה' בר פלא היעוד ד

יעשו , ער רב כשתל� מהאי עלמא'פלאנטש: ל"ע בזה"זי

ווע� אי� וועל גיי� וועט , החסידי� רעש גדול שרב� נפטר

היינו כמו שמטמיני� החמי� (מע� מי� אריינרוק� ווי א טשאלענט 

ל שמיהרו מאוד בהלוויתו וכשהגיעו "וכנ) במהירות

חשי� היו� ומרוב חפזו� לכרות את לסאקאלאוו כמעט ה

הקבר טעו אנשי החברא קדישא ועשו קבר קט� מכפי 

מדתו ולא ידעו מה לעשות כיו� שהשבת כבר נכנסת ואי� 

מהעסקני� איש חסיד ' וא, בכדי שיעשה להרחיב את הקבר

זאל זי� דער נפטר איינעמע� : ובר דעת פנה להנפטר ואמר

ותיכ� הכניסו את ולפליאת כל ראו בחוש שציית הנפטר 

מי� וועט מע� , גופו הטהור לתו� הקבר ונתקיימה דבריו

  .אריי� רוק� ווי א טשאלענט

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�
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 י�ודהשתפר מצב� של היה בימי� הה�
ג� תורה חזרה ,  חכמי ישראל למקומ�ווישוב, ביהודה

, בכל עיר ועירבי� מלמדי תינוקות ישולישראל שהיו מ
  .ויראתו נגעה בלבב�' ויק� דור חדש אשר תורת ה

שמעו� ב� שטח הנהיג את עדת ישראל בעוז 
 א רצח"ויסופר שפע, ובתעצומות ולא חת מפני איש

אמר שמעו� ב� שטח תנו , המל� נפש של ינאי ועבד
שלחו , מפני המל� ולא תגורודונו אותו תניכ� בו ויע

וישלח ינאי את , ת הנפשעבד� הרג א, הסנהדרי� למל�
סבור שלא ידונו אותו כי היה , עבדו שיעמוד לפניה�

לקרוא לינאי המל� שלחו הסנהדרי� , מאימת המלכות
ויבוא , "והועד בבעליו"שיבוא א� הוא עמו דהרי כתיב 

אמר לו שמעו� ב� שטח בעוז ,  ינאי וישב בצד
דו ב� שעבד� יינאי המל� עמוד על רגלי� ויע, ובגבורה

 עומד הוידוע תדע שאי� לפנינו את,  את הנפשהרג
 לא :אמר לו ינאי, אלא לפני מי שאמר והיה העול�

נפנה שמעו� ,  כ� אלא כשיאמרו חברי�,כשתאמר אתה
, לידע א� יאמרו כמותוולשמאלו ב� שטח לימינו 

, מהמל�שהיו יראי� לפי ריו פניה� בקרקע וכבשו חב
יבוא , אמר לה� שמעו� ב� שטח בעלי מחשבות את�

מיד בא גבריאל , ה בעל המחשבות ויפרע מכ�"הקב
שראו חכמי� שאי� מלכי יו� כ, וחבט� בקרקע ומתו

דאגו פ� תבוא מה� , ישראל נכנעי� לדברי תורה
, התקינו שמל� לא ד� ולא דני� אות�, תקלה לישראל

  .לא מעיד ולא מעידי� אותו
יר תסשמעו� ב� שטח להבכל זאת התחכ� 

לקומ� ולשק� את הנהרסות יו תחבולותיו ועצות
וראו במעשיו הבחינו  הצדוקי�א� , בקרב ישראל

 ועוד מעט �קרבב �רוחששבו ישראל לימי קד� ושב 
שכל וידעו , ינת� עוד להשפיע שיטת� בקרב הע�ולא י

חו של שמעו� ב� שטח וחבריו שהיו לו בא מכו זה
ואשר בחכמתו השכיל ,  המל�מהלכי� בחצר בית

וטיכסו ויתנכלו הצדוקי� , ו מפניה�להסתיר פעולותי
ויאמרו להכשיל , עצה ותחבולה כדת מה לעשות עמו

  .פעתו של שמעו� ב� שטח בבית המל�הש
הצליחו הרשעי� במעשיה� הפע� ואכ� ג� 

כבר כלתה בימי� הה� כי  ,בדרכ� הקלוקלו
היתה על ינאי כי כבר  של המלכה שלומית השפעתה

חה להשפיע על בכו' וכבר לא היכבת חמישי� שנה 

 לבצע עצת� הרעה הצליחו הצדוקי�אז ו ,ינאי
 וויאמרו לחולל קרע ב� המל� והפרושי� לבל יתאחד

  .לעול�
כות וילבוש ינאי בגדי וחג הסכשהגיע ויהי 

כדי ב, ד בעזרהוכהונה גדולה כמנהג אבותיו ויעמ
ויתגאה ינאי וילעג , לנס� המי� על גבי המזבח

דוקי� מודי� במצות לא היו הצכי  ,לקדושי ישראל
 להקניט את רוח הע� ולהוכיח ובכדי ,ניסו� המי�

 דרכ� של הפרושי�לעיניה� שאכ� מיפר הוא את 
וינס� ינאי את המי� , תורה שבעל פהואינו מאמי� ב

כול�  וזדעזענו, על רגליו לעיני הע� העומדי� בעזרה
כל  ויאמרו אפיקורס הוא וירגמוהו ,למראה עיניה�

כי א� אביו , ויקראו לו ב� השבויה, �הבאתרוגיהעדה 
  .חלל ופסול לעבודההוא נשבית במועידי� ו

, ויקצו� ינאי מאוד ויקרא חרב על הפרושי�
שא� הצדוקי� (וירמוז לחיל הנכר אשר הכי� לו מראש 

 ויבואו הערלי� ,)מקורביו טר� היו נכוני� לשפיכת ד� נקי כזו
, אל תו� חצרות הקודש ויתנפלו פתאו� על הע�

ויתאכזרו עליה� וישפכו ד� נקי על קדשי הר ציו� 
 ט"ונהפ� לה� היוויהרגו בע� כששת אלפי� איש 

וירדו� ינאי אחרי חכמי ישראל ויהרוג בה� , לאבל
�וג� יהודה ב� , וינסו רבי� על נפש� ויעזבו את האר

, טבאי ברח מאר� ישראל לאלכסנדריא של מצרי�
  . אותוהרשעי� והרגובו  ואבל באמצע הדר� פגע

אחיה ולא יכלה עוד המלכה שלומית להג� על 
, ריו ותלמידיו ויתחבאווינס ג� שמעו� ב� שטח ע� חב

ויהי שמעו� ב� שטח עני והיה מתעסק בפשת� למצוא 
להקל כדי בתלמידיו חמור קנו לו ו, לו די פרנסתו

 מצאו אליו ע� החמור ו וכשבא,מעליו את עבודתו
 ו תלמידיורו לאמ,  יקרהתקשור על החמור מרגלי

זקוק עוד לעבוד יותר אינ� והוא תעשיר ' ברכת ה
אמרו לו שקנו , שאל אות� מפני מה, לפרנסת�

עליו ועל פי תלויה מרגליות היתה  חמור ו'מישמעאל א
כי אמר לה� לכו והחזירו לו , הלכה מותר להשתמש בו

קדש תשיחפ� אני  אלא ,רוצה בעשירות זושמעו� אינו 
, ז"מכל רכוש ועשירות בעוהיותר  שמו יתבר� על ידי

זאת ישמעאלי ה וכשראה ,הלכו והחזירו את המרגליות
  .אלקי שמעו� ב� שטח' ברו� ה: קרא ואמר

  ה"המש� יבוא אי

  
  זל
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  י"ברכות עד בלי ד
 

  

íî ³îð−ð− ³î³îêëíþšî , ³êïë ¼−ëòíþî¾í ,ëî¬ ñïô ³×þë ,¼ôñ"íñ¼òíî þš−í îò−ð−ð− × ,

íñ¼ôñ ëîíêî í¬ôñ ðôìò ,þ− íþî³"íñîñ× îñ®ê ³îð−½ìî ¾ ,¼ðîòíñ−í³ñî ó¾ñ , í¾î¼   

 í¾¼ôî                    õñññ×ñî ¬þ , ñ×ë íþî³ñ ó−³¼ ¼ëîšñ−ñ,  
  

  וו""היהייואל דאווידאוויטש יואל דאווידאוויטש   רר""הרהר
  

 ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ−ì³¾ î³ë ’ïôñ"¬  
  

  

ïîîò−³×þë ³ê ,îò−ð−ð− óðš ,îï íìô¾ô¾³îìô¾ ¼ëî¾î ³î×þë ëþ î−ñ¼ μ¾ô³− ,  

³ìòî í¾îðšð èîò¼³ ëþî ,íþî³ ñ¾ íñíêë ë¾−ñ μ−¾ôíñ í×ï−î ,íþîêî íìô¾ μî³ô.  
  

ëñ ëþšô ó−ñìêôí  
 ³þè½ôë ëþ¼ þî¼−¾ë î−ð−ð−"íþî³í −ðî½− ³þîëì"  

  

μêþë ñêî− öî¼ô¾,−èô "¾.ö−−ñš ëîð ñêîô¾  ,ï¼−ñê ó−þõêþ¼ñ¼¬ þ ,ñ¬−−ð ë−−ñ ñêšïì− ,
þ¼ð−ë −ñ³õò ,öí× ññí ,èþ¼ëò−−¬¾ ñêî− ,−þê íðîí− ’μ−ñô−−í ,¹× íìô¾ ñ×−ô ñê−ì−. 

  

lrn miny zekxalrn miny zekxa  
 
  

íëîþôí ³ê š−ïìôí ¬¼îô ³îðìê ³îþî¾ë ,

öî¾ñ ñ×ë μþëòíë−ìî ³îð−ð− ñ¾  , îò−þëìñ

íñ¼òíî ëî¾ìí îò−ð−ð−î , íð−ô ñ×ë þ³×îô

íñ¼ôî ,íñîñ× îë íð−ôî íñ¼ô ñ× , μîþë

öîþ¾×í ,öîþî þ−¾ë ó−ññíô îô¾ , ó−¾ô 

 ³îñ−ñ ó−ô−× ,¾ô ³þî³ë šî½¼ñ"ó−ô−¼òë í  , 
    

  

  ו"ח יואל משה גליק ני"הבה
ë¼ î−½îþ−êë î³ìô¾ ñèþñ"ïôñ è"¬  

  

í−" þ ³îòëñ í×ï³¾íñ−í³ñî ó¾ñ öôêò ³−ë ,

ó−×þîëôî ó−þ¾− ³îþîð ñîñ½í μþð ñ¼í ,

íñ¼− íõ− èîî−ïíî ,í íëî¬ñ μ³îñê¾ô ñ×î ’ 

êñô−                  ,−×ê"þ.  
   

μ−þ−ëìî μ−ð−ð− ,μ³ìô¾ë ó−ìô¾í ,  
½šîõ ñêî− ñ×−ô ñê−ì−  
þ¼ðòê½ öòìñê ó−þõê  

aeh zekxa epncwz ikaeh zekxa epncwz ik  
 

ìë¾î þ−¾ öîþë ,μþëò ëî¬ ñïô ³×þë , îò−ð−ð−ñ
êëíðð þ³ò³ −êí ,êëþî −−ëêð ³î−îîíë š½î¼ ,

í ³êþ− ’î−òõ ñ¼ ³õõîì ,î−òõñ μñîí ëî¬í îô¾,  
  

  

  ו"ני אפרי� אלחנ� סאנדער החת�
ë¼ î−êî¾−òë î³ìô¾ ñèþñ"ïôñ è"¬  

í−"×ï³¾ þ−×ê ñêþ¾−ë öôêò ³−ë ³îòëñ í"þ.  
    

   μ−ð−ð− ³×þëî ³þ−³¼×  
þ¼èþ¼ë ñêšïì− ëêï ,öí× −ë® ó−−ì ,ï−îí½−−îî ðîð óòîë íìô¾ 

kkcrl zekxa edzyz icrl zekxa edzyz i        
  

íìô¾î öî¾¾ ñîšë ,íìë¾î þ−¾ ê¾ê , óðš
ëî¾ìíî þš−í −ð−ð− ,ë−ëìî ëîíê î−þ−×ô ñ× ñ¼ , 
íþî³ ±−ëþô         ,íþêõ³ñî íñ−í³ñ ,  

  ו"יה צבי יודא ווייס' הרב ר

−ì³¾ î³ë −½îþ−êë î³ìô¾ ñèþñ ’ïôñ"¬  
í−"¾ þ®î− ñ×ô ³îîþñ í×ï³"¬×î ³ìòî èîò¼³ ëþ ì"½  

  

ëî ³þ−³¼×μþ−šîô μð−ð− ³×þ  
ö−−¬¾ñšò−õ ó−−ì  
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 משולח� מלכי�משולח� מלכי�משולח� מלכי�משולח� מלכי�משולח� מלכי�משולח� מלכי�
  א"ק שליט"ק מר� רבינו הגה"שיחות קודש שנשמעו מפי כ

  

 

 
 
 
 
 
  
  
 

 
 íåéã' úùøô êúåìòäá  úåòåáù âç åøñàñùú"ôì ç"÷  

øå÷éáìù åâñ ïðçåé éáø ïåàâä "èéìù øòðæàåå ì"à  
áàø"àøéåå÷ñ ã  ìàéøèðàî-çîòá "åù ñ"éåìä ééç ú  

ë úéáá"èéìù åðéáø ïøî ÷"òé ìàåé úéø÷á à"à  
ìàåé úéø÷á íéììåëä øöáîá äòã äøåé úøåáç éðôì äëìä øåòéù øñîù øçàì  

  
   

áàø"àøéåå÷ñ ã :ë'éáø ïøàô ïáòâøòáéà ìéåå' ñåøâ à ï

ììåë íòðåô .äòéìá èøàã ïòðøòì ñò"áåùç øòééæ ø'ò 

èééìòâðåé.  

åðéáø:ë 'ïòî æà øòä èøàã øåòéù à èâàæòâ èöòé èàä .

ïòî èàä ïéðò àøàô ñàåå øòáéà èâàæòâ?  

áàø"àøéåå÷ñ ã :íéìë úìéáè úåëìäá ,î' êéî èàä

 èðøòì ñàåå äøåáç éã øàô ïéðò íòã ïéà ïãòø åö ïèòáòâ

òåö÷î éã èöòé.  

åðéáø: êéæ èééö êñ ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà àîúñî 

ïäòæåöøàô ,î'ñðòâòååøòèðåà êàã æéà , âòåå ïôéåà

åé ïåô ïøàôåöîééäà"è.  

áàø"àøéåå÷ñ ã :ãðé÷ à äåöî øá êéåà êéà êàî äæî õåç.  

åðéáø :øåçá ïøàô ïéìéôú øéà èâééì èðééä , øéô æéà ñàã

 äåöî øá éã øàô ïëàåå) ïéìéôú çéðäì ïéìéçúîù àøéåå÷ñ âäðîë

äåöî øáä íãå÷ íåé íéùìù(  

áàø"àøéåå÷ñ ã:ë'ïâòøô èìàååòâ áàä ,ìáåè åö òâåðá' ï

íéìë ÷éèñòìô éã ,÷ñô åö ïòî èâòìô éåæà éåå'ïòðò ?

ë'ú÷åìçî à æéà ñò æà øåòéù íééá èâàæòâ áàä.  

åðéáø: æç éîéá ïòååòâ èùéð êàã æéà ñàã"ì , ñàã ïòî ïò÷

úéëåëæ éìë åö ïééæ äîãî , æéà äëìä éã ñàåå)åé"éñ ã '÷"ñ ë"à( 

äìéáè óøàã ñò æà , äð÷ú íäì ùé åøáúùð éëå ìéàåä)ò" æ

äò(. ,î ìééåå'ïëàîøòáéà ÷éøåö êàã ñò ïò÷,  èéî òáìòæ éã

íòã ,úéëåëæ éìë éåå êééìâ ñàã æéà , êàã ñò ïò÷ ïòî ìééåå

ïìòèù÷éøåö .) íøéæçäìå íëéúäì øùôàù ïåéëù åæ àøáñ åáúë ïëå

äëøá éìá äìéáè íéëéøö ,åùá"ðî úç ÷çöé úç"ò ïîéñ â"åùáå å" ïéð÷ ú

ç äøåú"éñ á 'ééò ãô"ù( .  

áàø"àøéåå÷ñ ã:î ñàåå íéìë éã ' øòã æéà ÷òååà èôøàåå

ìé÷î íìåò.  

åðéáø :÷òååà ïòî èôøàåå íéìë ÷éèñòìô òìà èùéð , êéà

î ñàåå éã ïåô ãòø'÷òååà èùéð èôøàåå . àã ïòðòæ ñò

 ïåô èëàîòâ ïòðòæ ñàåå íéìë òâéøòäòâ÷éèñòìô.  

áàø"àøéåå÷ñ ã:ë ' ïåô ïâàæëàð èøòäòâ ìàîà áàä

æ áø øòøàîèàñ"ìèøòåå à ì ,î ïòåå' èâðòøáòâ íéà èàä

 òðòøéôàô à'ôà÷ ,' èâàæòâ øò èàä' èâééì ò÷éøòîà ïéà

ñøòôéòô éã ïéà ñòìà ïòî' ...)òâðåèééöä ìò úåçö êøãá æîø" ï

åä äðååëä åðéðîæá íéùåò øòðà÷éøòîàäù äî ìëù åîñøôúéù à

ïòâðåèééöäá(  

åðéáø :àé ,ñèìàîòã ïòååòâ æéà ñàã , æéà ñò øòãééà êàð

øéôàô ïåô èëàîòâ ñòìà ïòî èàä ÷éèñòìô éã ïòååòâ.  

áàø"àøéåå÷ñ ã:æ éáø øòøàîèàñ øòã " êàã èàä ì

êàæ òãòé óéåà äáåùú éåæà èøà ïôéåà èàäòâ ñìà .

ë'îå÷òâðééøà æéà ñò ïòåå èøòäòâ ìàîà áàä íäéà åö ïò

ø ' ...ò" ä)à 'éäù 'ìåãâå ïè÷ øáã ìë ìò øøåòì ìéâø( èàä øò ïåà 

 à ïáéøùòâ èàäòâ"àøåñéàî éùåøôàì" , éáø øòã ïòåå

 ïôåøòâðà êéæ øò èàä ïäòæòâ ñàã èàä" òùéøô à

äøéñî"...  

ïåèòâôéåà êàñà ãéà øòã èàä äùòîì .  

åðéáø :àé , ïáàä ïùèðòî æà ïåèòâôéåà èàä øò

ðàøùë æéà ñòìà èùéð æà ïèëàøè åö ïáéåäòâ , øò øòáà

óøàù åö ìñéáà ïòååòâ æéà.  

à 'íéçëåðä : éñðàî ïéà ïòååòâ øøåòî êàã èàä éáø øòã

î æà ïéðò íòã øòáéà'ìàøòáéà ïñò èùéð óøàã.  

  כז בלתי מוגה פנימי
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åðéáø : ïéðò ñàãïà êéæ èáééä øòãééì ïôàëåöðééøà ...

î'ïèðàøåèñòø òìà éã ïéà ñéåøà èééâ...  

áàø"àøéåå÷ñ ã :éà èòåå èëàðééá èðééä" àøéåå÷ñ ïéà ïééæ ä

 éã ïåô ïéðò íòã ïâòåå äôéñà òñéåøâ à"úåð÷ú äðåúç".  

à 'íéçëåðä :ø áøä ' øòã æéà éñðàî ïåô ñééåå á÷òé

èñàâ-äôéñà éã ééá øòðãòø .  

åðéáø :èåâ øòééæ ,î'úåð÷ú ïëàî óøàã ,î' ìñéáà óøàã

ïòîéåöðééà ,ñ' êàã æéàî ñàåå úåàöåä êàñà øòééæ' èéâ

âéøáéà êéìöðòâ ñéåà ,î'ïöéðòøâàá ñàã óøàã.  

áàø"àøéåå÷ñ ã:òøùî ïòåå äøãñ éã ïéà êàåå éã " èàä ä

 åøúé øàô èâàæòâ"íéðéòì åðì úééäå" , éìë øòã èâðòøá

äëåìî ïééæ ïåô ïòâðàâòâ÷òååà æéà åøúé æà ïéðò ñàã ø÷é ,

ïåà èæàìòâøòáéà ñòìà èàä øò éã åö ïòîå÷òâ æéà øò 

ïãéà ,äøåú éã ïééæ ìá÷î ïòî óøàã éåæà æà èæééåå ñàã ,

î èùéð'ïáòâëàð ñòìà êéæ ìàæ ,ñ' ïéé÷ ïééæ èùéð ìàæ

úåøúåî.  

åðéáø :éåæà úîàá æéà ñàã , ïééìà äðåúç èëàî ñàåå øòã

úåàöåä òìà éã èùéð óøàã , øòðòé ìééåå øàð ñàã èåè øò

éåæà èåè ,øòðòé ïåàïèéøã à êàð êéåà èëàî  , æéà øòðééà

 èéî ïééæ óéñåî êàð æåî øòãòé ïåà ïèééååö ïëàð êåøë ñìà

øòî ñòôò ,úåàöåä òìà éã ïñ÷àåå éåæà , à æéà ñàã

ùéðòãòøðééà òùéøàð.  

áàø"àøéåå÷ñ ã :äøä ïééã ïèéî úåëééù à áàä êéà"ø â '

èéìù øòâøòáöøòåå ìãðòî" à)åî"ìàéøèðàîá åðéúìä÷ õ( , øò

áåùç à øòééæ æéà'ïàîøòâðéà øò.  

åðéáø: òèðàð à èàä øò æà èâàæòâ ò÷àè øéî èàä øò 

êééà èéî úåëééù ,áåùç à øòééæ æéà øò'ïàîøòâðéà øò , ïà

íéîù àøé à øòëéìøò ,úåãéî ìòá à ïåà.  

áàø"àøéåå÷ñ ã:èåâ è÷ðòãòâ øò .  

úä úåãåà åøáéãå"øèðàîá àøéåå÷ñ ìù ú úòá àöîðù ìàé

éðáä øåôéù òöîàá'  

áàø"àøéåå÷ñ ã:ñ 'á èñ÷àåå"ìàøòáéà èéé÷ùéãéà ä .

æðåà ééá øòååù øòáà æéà íéðéò úøéîù èéî.  

åðéáø:ñ '÷øàé åéð ïåô åìéôà øòâøà æéà ,ë' åö èùéð ñééåå

÷øàé åéð ïåô øòâøà æéà íöòá áöî øòã , èåùô æéà ñò éö

î æà íòìáàøô øòã'íéåâ éã ïáòð èðéåàåå , ïéà æéà ÷øàé åéð

ñéåøâ éåæà áåùé øòùéãéà øòã ,ë' ïåô èùéð ïéåù ãòø

âøåáñîàéìéåå ,äòéìá êéåà æéà ÷øàô àøàá åìéôà øàð" ø

ïãéà èéî èöòæàá ,î åìéôà àìéî' à ïáòð èðéåàåå

ãéà øòðøòãàî ,åñ øò æéà óë ìñóå à æéà éæ ïåà ãéà à 

øòèëàè òùéãéà ,úåöéøô èùéð éæ èééâ'âéã ,àùî"à ë ïé

ùîî íéåâ èéî ïòîåðòâîåøà êàã ïòî èðéåàåå ìàéøèðàî, 

éåâ à ïåà éåâ à ïåà...  

áàø"àøéåå÷ñ ã:áòé øòã " ïæéåöðàøô éã æà èâàæ õ

äôéì÷ òèñòøâ éã ïòðòæ.  

åðéáø : ïòðòæ íéåâ øòðà÷éøòîà éã æà øéà èðééî áéåà

ïæéåöðàøô éã ïåô âéìòèùøòèðåà , ïéé÷ ïééâ èòåå øéà æà ïåà

ééã êéåà ïòðòæ ééæ æà ïøòåå øéåàååòâ øéà èòåå ãðàìùè

éåæà ,éåæà øòãðòìâðò éã ïòðòæ ãðàìâðò ïéà ïåà , ïéà ïåà

éåæà ïòðòæ ï÷àìàô éã æà ïòðòæ ïìéåô ,íéåâ òìà , ïáàä ééæ

äøåú ïéé÷ èùéð ...  

úåòåáù êàð âàè à èöòé ïòééèù øéî , èöòé ïáàä øéî

øåúä úìá÷ ïåô äùøô éã èðééìòâä , ïúî øòãééà êàð æà

 úåöî ïãéà øàô ïáòâòâ øòèùøòáééà øòã èàä äøåú

äìáâä ,èùô øòã æéà ñàåå?!  æà ïñéåå åö óøàã ãéà à

ñ åìéôà'ïèìàäðééà êéæ åèñôøàã øéã êéæ èñåìâ' , æéà ñàã

äøåú éã ïåô ãåñé øòã ,' éùôà éà ïâàæ èùéð ìàæ ãéà à

 øéæç øùáá)åú úøëíéðäøô  'íéùåã÷( ,ð ïò÷ ìéåå øò åìéôà øà

èùéð øò...  

ñ'æç ñàåå ñàã èðàñòøòèðéà æéà" ïâàæ ì íãà øîàé àìù

éùôà éà øéæç øùáá äö÷ éùôð÷ø  äîå éùôà øîàé 

â íéîùáù éáàå äùòàéìò øæ , òìà ééá èùéð æéà ñàã

íéøåñéà , ìàîàèéð øàè ãéà à ñàåå ïëàæ àã æéà ñò ìééåå

ïìòåå , èùéð ïòî øàè úåéøò ééáïâàæ éåæà , ñðééìà ñàã

øåñéà øòã æéà ,äìéìç øåäøä íöò øòã , øùá ééá ìééåå

ùééìô éã ïñò ñàã íòìáàøô øòã æéà øéæç , øòáà

øåñéà ïéé÷ èùéð æéà ïèëàøè ,àùî" ñàã æéà úåéøò ééá ë

íòìáàøô øòã øåäøä íöò , èùéð ïòî øàè éàãååà àìéî

äúøñåà äøåúä ìáà éùôà íòã ééá ïâàæ .)éò' äìëã àøâàá 

ô 'íéùåã÷ , áåúëä ìòíäá äàîèì åù÷áú ìà, åùøã äðäã çæ" øîàé àì ì

øéæç øùáá éùôà éà íãàä ,éìò øæâ àøåáäå éùôà ÷ø . øàùá àåä äæ

úåöîä,éùä äåö úàæä äåöîá ïë ï éàù äî "úåúáùçîî äð÷éçøéù  , éë

ç åéðéòá äôééúúå äá áåùçé íàá"äá àîèúé å .äàîèì åù÷áú ìà åäæå 

íäá ,ç éàãåá éë"äéäé ïë å , ìåòôì äöøé àìù åúòã ìò íãàä êåîñé àìå

äùòîá äìåòô ,ëò"ã(.  

áàø"àøéåå÷ñ ã: ãéâî ïñéåøâ íòðåô )äøä"÷ éæ ùèéøæòîî"ò( 

î æà èééèù ñò ñàåå ñàã æà èééèù' éà ïâàæ èùéð ìàæ

äúøñåà äøåúä ìáà éùôà øàð éùôà , ìë øàð æéà ñàã

 èùéðëàð æéà øò ïîæäøéáò éã ïéà ïøàååòâ ìùëð , øòáà

 ïòååòâ íòåè ïéåù èàä øò ïåà ïñòâòâ ïéåù øò èàä áéåà

íòè íòã , éùôà éà ïâàæ ïéåù øò óøàã) àéðúä àéáä ïë

åîùá ïðçúàå äøåú éèå÷éìá(.  



  

äë  
  

  
 

  בלק

åðéáø :äøåú éã ïòîå÷àá ïáàä ïãéà , ééæ èìàä ñàã

âéìééä , ïééâ øò óøàã éøôøòãðéà óéåà èééèù øò æà

ïòðòååàã ,ïòðòååàã ïøàô ïñò èùéð ïò÷ øò , ïéåù æéà øò

óéåà èééèù øò ïòåå óëéú èîéåöòâ , øò ïòåå êéåà éåæà

 à íéà êéæ èñåìâ ñò ïåà ìàîèëàð ïñòâòâ èöòé èàä

òååà÷ ,òååà÷ ïéé÷ ïò÷ðåøè èùéð ïò÷ øò , æéà øò ìééåå

âéùééìô ,èåìá ïéà ïééøà íéà èééâ ñòìà ñàã , ñò ïåà

îòðïáòì òöðàâ ñàã íåøà è ,øòøòëéåø à ïééæ ïò÷ øò ,

ïøòëééø èùéð øò ïò÷ úáù øòáà , ïéà ïééøà èîå÷ øò

ì÷ðåè æéà ñò áåèù , ïéé÷ ïãðéöðà èùéð ïò÷ øò øòáà

øòè÷òì .  

î åàåå'î éåå ïåà êéæ èééøã'äøåú éã èéî ïòî èáòì èééèù ,

ìàøòáéà ïôéå÷ èùéð øò ïò÷ âéøòâðåä æéà øò æà ,øò æåî 

øùë ïñò êàã'ñ , åìéôà æà èðéåàååòâåö ãéà à æéà àìéî

ñ'ïáàä ñòìà èùéð øò ïò÷ íéà êéæ èñåìâ . êàã øàè øò

 ìâòð ôà êéæ èñéâ øò øòãééà èòá ïåô ïèòøèôàøà èùéð

øòñàåå .äìáâä à èéî æéà ãéà à ïåô ïáòì òöðàâ ñàã.  

ììëá ïáòì øòãðà à èàä éåâ à , æà èðéåàååòâ æéà øò

àøò èàä øàð èñåìâ íéà ñàåå ñòì , èùéð ììëá æéà øò

èöéðòøâàá.  

øîà áåùå íéáðòä ìò åðéáø êøéáå : ìéåå ãéà à æà

äëøá à ïëàî øò óøàã ìéåî ïéà ïòîòðééøà ñòôò.  

áàø"àøéåå÷ñ ã : æà èâàæòâ øòéøô èàä éáø øòã

î'éãéñç ïùéååö èðéåàåå'ïãéà òù , èðàîøòã êéæ êéà áàä

ë ñàåå' áàäéáø íòðåô èøòäòâ'øòååù ñð , ïòååòâ æéà øò

ìàéøèðàî ïéà ìàîà , à ïòîå÷òâ èøàã æéà ñò ïåà

íééäøòãðåô ãéñç øòöéðùæéåå à ãéà øòðøòãàî , øòáà

ãøàá à ïà ïòâðàâòâ ïéåù æéà øò , èùéð êéæ øòðòé èàä

î éö ÷åìéç à æéà ñàåå úîàá æà ïâàæ åö èîòùòâ' àé æéà

î éö ùéãéñç'ùéð æéàãéñç è'ùé ,î æà æéà ø÷éò øòã' ìàæ

ãéà øòëéìøò à ïééæ . øòã æà èøòôèðòâ íéà øò èàä

î àúåøáç àøàô ñàåå æéà ÷åìéç ø÷éò'èàä , æà ìééåå

î'øáç'èåâ èùéð øòééæ ïéåù æéà òøòãðà èéî êéæ è.  

åðéáø : èééäðòâòìòâ à ééá ïòîå÷òâñéåà øéî æéà ñò ïòåå

êéà áàä àøéåå÷ñ ïéà ïãòø åö ñàåå øòðééà æà èâàæòâ 

 äìòî éã ìàîàèéð èééèùøàô ìèòèù à ïéà èùéð èðéåàåå

èàèù éã øòñéåà ïòðéåàåå ïåô,  à ïéà ïééìà èðéåàåå ïòî æà

èòèùì ïòî èééèùøàô èðééî ñàã ñàåå , à èðééî ñàåå

úáù ,áåè íåé à , êéæ èøéôù ñò äøäè çåø àøàô ñàåå

èàèù òöðàâ éã óéåà ,ééñ æéà ñàãúáù ééñ ïëàååøòãðéà  ,

èëàðééá ééñ âàèééá ééñ , øàð èùéð ïòî èééèùøàô ñàã

î áéåà'ñò èäòæ.  

áàø"àøéåå÷ñ ã : òùéîééä êàñà ïéåù ïøàô øòîåæ óéåà

èàèù éã ïåô ïñéåøãðéà ñéåøà ïãéà.  

åðéáø åëøáå :íåìùìå íééçì , ìàæ øòèùøòáééà øòã

úçðå âåðòú êàñà ïôìòä ,á ïåà øòãðé÷ ééáêòì÷éðééà éé ,

 õéáøî ïòðò÷ èìàæ øéà ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã

ä øáã úåøåäì ïééæ äøåú ' ïåà àéîùã àúòééñ èéî äëìä åæ

ïèåâ íòìà.  

áàø"àøéåå÷ñ ã :ë' íòã ïòðòãàìðééà èìàååòâ èìàåå

éáø'úáù à óéåà ìàéøèðàî ïéé÷ ï.  

ã äáéùéä ìäðî'ìàéøèðàîá àøéåå÷ñ : ééá íìåò øòã

éà æðåàêåæàá ïâéøàô íåö êéæ è÷ðòá èàèù éã ï , éáø øòã

îäéá ïéà äùøã òøòâðòì à èâàæòâ èàä"ã , éã øàô êéåà

äáéùé éã ïéà íéøåçá.  

íåìùì åãøôðå  

ã íåé' úùøô  àùú éëñùú"ôì ç"÷  

èéìù øòìôôàð÷ ìàéøáâ éáø ïåàâä úéáá øå÷éá"à  
øòèñòùèðàî äøåú éøòù úáéùé ùàøòé "à  

øâä"ù øéëæä âèéìù åðéáø òéîùä íéðù äîë éðôì" øåòéù à

øòèñòùèðàîá äáéùéä éãéîìú éðôì . àìôð ùåãéç ìò øæçå

äðå÷ äëéùî ïéðòá åðéáø æà øîàù.  

âä"ìàéøáâ ø : éã ïéà èðøòìòâ ñèìàîòã ïáàä øéî

áäæä ÷øô äáéùé , ïéà øåòéù íòã èâàæòâ èàä éáø øòã

 ïåô àéâåñ éã" úåðå÷ úåòî)á"ãî î(.".  

ðòé øåòéù íòã èøòäòâ ñèìàîòã ïáàä ñàåå íéøåçá ò

éáø íòðåô'á ïéåù ïáàä ï"èàäòâ äðåúç òìà ä.  

åðéáø:ñ 'íéøåçá éã èùéåèòâ ìàî òëéìèò ïéåù êéæ èàä ...

ë' äáéùé éã ïéà àã ïòðøòì ñò æà øòä200íéøåçá  .  

äáéùé éã ïéà èöòé ïòî èðøòì ñàåå?  

âä"ìàéøáâ ø :ñî 'úåáåúë ,éååö íòã÷øô ïèé .î' èìàä

ë óã ééá ïéåù"á.  

åðéáø:ñ 'øòååù æéà ,÷øô øòøòååù à øòééæ .ñ' ïà èîå÷

íéãéîìú èéî ÷øô íòã ïòðøòì åö øòååù , èøàã àéâåñ éã

ïåô úåøèù, é óã ïåô"ç ò"øòèééåå ïåà á.  

âä"ìàéøáâ ø:ñ 'øòååù ò÷àè æéà , íéøåçá éã øòáà

ïòìëééîù ,ä êåøá ,'ñ'äúùî áì áåè æéàãéîú .  æéà ñàã

 àîåéã àðéðòî êàã)ïè÷ íéøåô íåéá äéä øå÷éáä ,òù"áúë æ îøä" à

)åà"éñ ç 'öøú"æ (ãéîú äúùî áì áåèå.(  



  

åë  
  

  
 

  בלק

åðéáø :øòâðéøâ èééâ úåøòð åìà ÷øô øòèéøã øòã.  

âä"ìàéøáâ ø : æà èøéôòâðééà ìàîòìà æéà æðåà ééá

'ìåìà 'úåáåúë ïòðøòì åö ïà ïòî èáééä ,î ïåà' èáééä

èúåøòð åìà ÷øô íééá ïà ò÷à.  

åðéáø :ñ'íéðéðò òëéìøòä æéà ,éì í÷ 'éðéî àáøãá' . øòééæ

ïééù ,úåéâåñ ò÷àîùòâ øòééæ.  

âä"ìàéøáâ ø:î ìàî ìéôéåå øòáà ' ïòî æéà ñàã èðøòì

íéîù éãé àöåé èùéð.  

åðéáø : èàä ò÷éøòîà ïåô ïøàôòâ÷òååà ïòðòæ æðåà øàô

î àéâåñ òëìòåå èãòøòâ ïòî'æåé óéåà ïòðøòì ìà"è , ééá

çñô øàô àéâåñ à ïòî èðøòì æðåà ,ìåãâä úáù óéåà , èàä

î æà èãòøòâ ïòî' ïòðøòì ìàæ"õîç úîåøú" ,ñ' èàä

úåøòð åìà ïéà êéåà êàã.  

âä"ìàéøáâ ø :íìùî íéîã éôì äãî éôì. êàã æéà ñò  

÷òø ïåô àã"äëøòî òöðàâ à à . òâéãìàååòâ ò÷àè

êòì÷éèù.  

åðéáø:ñ 'ì óã íéçñô ïéà æéà"á , åìà ïéà àã êéåà ïåà

úåøòð , èøàã úåôñåú øòã)ì úåáåúë(: ïéîåìùú ééá 

ïéîåìùú à øòãà äøôë à æéà ñò éö äîåøúá.  

 äáéùé éã ïéà æðåà ééá èöòé ïòî èðøòì éåæà" ú÷æç

íéúáä" åö ïòååòâ èéìçî ïòî èàä àéâåñ óéåà øàð 

õîç úîåøú ïòðøòì.  

âä"ìàéøáâ ø:æç  éã ïåô èééåå ìñéáà æéà íéúáä ú÷

íéðéðò.  

úçä éøáãá äøåú éøáãá åëéøàäå"æ íøîàî ìò ñ" ì)èì÷ ïéìåç:( 

äî éëãøî"åëå ïéðî ú 'éôå ' èééôä ìò"á÷òé úðùåù".  

 ïøãñë íéøåòéùä úàöøäå åúáéùé úåãåà äçéùä äááåúñðå

åîåéá íåé øáã ,òåáùá íééîòô íéììë íéøåòéùäå , úåãåà ìòå

ä åáøäâ"öæ ìàâòñ áàæ àãåäé éáø ö" úáéùé ùàø ì

øòèñòùèðàî ,øàî åúåà àø÷ù" åðëùî òåá÷ì é

øòèñòùèðàîá.  

èéìù åðáø úà ãáéëå"ïééä ìò êøáì à  

åðéáø êøéáå: "íééçì ,íåìùìå íéáåè íééçì , øòã

 èéî ïöéæ ïòðò÷ èìàæ øéà ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà

øòãðé÷ òùéãéà øàô ïééæ äøåú õéáøî ïåà úòãä úáçøä ,

 úåãîìå íéîù úàøéì äøåúì ïééæ ìãâî ïåà ïééæ êðçî ééæ

ïèåâ íòìà èéî , éã ééá ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã

êéåà øòãðé÷ òðòâééà"  

øá åúîåòìåøîàé êå: " ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã

éáø íòã' éã ïøéô ïòðò÷ ïåà àéîùã àúòééñ êàñà èéî ï

äùåã÷ä äãò òöðàâ".  

øâä øôéñå"èéìù â"à: ìàî òèùøò ñàã ÷ðòãòâ êéà 

æ äáéùé ùàø øòã ñàåå" ì)äâä"ìàâòñ áàæ àãåé éáø ö( æéà 

ò÷éøòîà ïåô ïòîå÷òâ ÷éøåö , ñèìàîòã ïòååòâ æéà øò

íééáæ øòèòô "ìàåé éøáã øòã ì , óéåà èøàã ïòååòâ æéà øò

úåëåñ ,éáø íééá ïòååòâ æéà øò'äáø àðòùåä óéåà ï .ë' ïò÷

 èðò÷òâ èùéð øò èàä øòèðéåå ïáìàä à æà ïâàæ

ïåôøòã ïãòø åö ïøòäôéåà .øòèðéåå ïáìàä à úåçôä ìëì.  

 øòèòô øòã ïòåå ïòîàæåö íéà èéî ïòååòâ ïééìà ïéá êéà

æ" ìïàãðàì ïéà ïòååòâ àã æéà.  

åðéáø :ëùú ïòååòâ æéà ñàã"ä , øòã æéà øòîåæ íòðòé

æ øòèòô"ì øà ïéà ïòååòâ" èìòèùòâôà êéæ èàä øò ïåà é

ïàãðàì ïéà.  

âä"ìàéøáâ ø: ïéà ïòååòâ è÷ðåô ñèìàîòã ïéá êéà 

ïàãðàì , æà ïâàæ ïôåøòâðà êéî èàä äáéùé ùàø øòã ïåà

úáù óéåà èîå÷ øò ,ïåà ìéåå øò æà èâàæòâ øéî èàä øò 

éáø íåö ïééâðééøà ïòîàæåö øéî èéî'ï . æéà éáø øòã

ø ééá ïòðàèùòâðééà 'ò øòâøòá ìéöòâ"ä.  

 íééá ïòååòâ æéà ïòîå÷òâðééøà ïòðòæ øéî ïòåå ÷ðòãòâ êéà

éáø'åéðô åøåà ï , äáéùé ùàø íòã ïòîåðòâôéåà èàä øò

éåæà ...ðééà øò èàä ïñòåîù ïèéîðéà èìîéøãòâ) åëøãë

éäù åðéáø ìù ùãå÷á 'íîðúîë äàøð úåà÷úô úàéø÷å ìä÷ úìá÷ úòá ,

äåáâì åúøéîà úòùá íâå(äáéùé ùàø ïôéåà è÷å÷òâ áàä êéà  ,

ë'éåæà èöéæ øò æà èøéôùòâ áàä ... à øéî øò èéâ ïèéîðéà

 øéî èâàæ ïåà ì÷àù'ìàéøáâ ,ìàéøáâ , øò éåå ÷å÷ à áéâ

ì éã éåå éåæà èðééùäðá" .èøòèéöòâ éåæà èàä øò øòáà.  

èøàåå à èëàøèòâ ñèìàîòã áàä êéà , êéåà áàä êéà

èøòèéöòâ éåæà ïáàä ñàåå ïãéà ïòðò÷ åö ïòååòâ äëåæ .

æ ïééèùðéååòì ì÷öàç éáø ùæòååòðàô ïéà çéâùî øòæðåà" ì

 èùéð èåùô ïòî èàä ìåìà ïéà ñàåå ãéà à ïòååòâ æéà øò

ðééæ ïéà ïééèù èðò÷òâã ò 'úåîà , åéúåáëøà ïòååòâ æéà ñò

ïù÷ð àãì àã ,ùîî ïåæçàé äãòøå ìéçå . êéà èàä

 åðéáø äùî ïòåå äøãñ éã ïéà êàåå éã èééèù ñò èëàøèòâ

ìîéä ïåô ïòîå÷òâôàøà æéà , úùâî åàøéå åéðô øåò ïø÷ éë

åéìà ,åéðô øåò ïø÷ éë ïôéåà âéãð÷å÷ æà ùèééè ñàã , æéà

'åàøéå 'àá ïáàä ééæ ìééåå íéîù úàøé ïòîå÷'åéìà úùâî ' ééæ

åðéáø äùî åö èðàð ïéééæ èìàååòâ ïáàä.  

 èøòèéö äáéùé ùàø øòã éåå ïäòæòâ áàä êéà ïòåå

éáø íòã ïáòð âéãðòééèù'ìàåé éøáã øòã ï , à èäòæ øò

íéðô òâéãðòðééù , åàøéå äðéçá øòã ïòååòâ æéà ñàã

åéìà úùâî.  

íåìùì åãøôðå  



  

æë  
  

  
 

  בלק

ã íåé' úùøô  àùú éëñùú"ôì ç"÷  

èéìù íééäèñòåå á÷òé øùà éáø ïåàâä ìöà øå÷éá"à  
áàø"ãá ã"öé øòèñòùèðàîá íéðáø ãåâéà õ"úåøùëä úëøòî áøå å  

åðéáø:èàèù éã ïéà ïéã úéá íòðéà àã èöéæ øéà ?  

àøâä"é :êàæ òðòâééà ïà ïéåù êéà áàä èðééä , ïáàä øéî

úåøùë éã .æ ÷çöé úçðî øòã"êéî èàä ì è÷éùòâðééøà 

éá íòðéà"÷éøåö ïøàé êàñà èéî ã ,ñ øòáà' ïòîå÷òâ æéà

ë ñàåå ïîæ à'ïééìà ïåè åö ïáéåäòâðà áàä , ïáàä øéî

òôàøééà ïéà úåñâ ïåô äèéçù òèñòøâ éã èðééä . øéî

á ïáàä" òëéìøòä à ïìòèùåö÷òååà ïòååòâ äëåæ ä

äèéçù.  

ë'éðò éã ïéà ÷øàèù øòééæ èåè éáø øòã æà øòäíéð.  

åðéáø :ãðàìøéà ïéà úçðåî äèéçù éã èàä øéà . áàä êéà

 äèéçù à àã êéåà æéà ãðàìâðò ïéà æà øàôòá èðééîòâ

úçðåî ,àã èùéð æéà ãðàìâðò ïéà æà êéà øòä ìééååøòã .

ãðàìøéà ïéà øàð.  

àøâä"é:øòäà àã ïòîå÷òâ ïéá êéà ïòåå  , øòèùøò øòã

î íòðåô èøòäòâ áàä êéà ñàåå øåòéùæ ÷çöé úçð" ñàåå ì

 æéà øòèñòùèðàî ïéà àã ñèìàîòã áø ïòååòâ æéà

úãîåò äèéçù ïëàî ñàåå éã ïâò÷ ïòååòâ . èùéð èàä øò

äèéçù éã èìàååòâ.  

åðéáø:ñ ' ïéðò íòã ïéà íéà ïåô äáåùú à àã æéà )ç"éñ é '

ð"è(.  

àøâä"é:ë 'êàæ òèðàñòøòèðéà à ïäòæòâ áàä , éã øàô

è÷åøãòâ æéà äáåùú ïãòé óéåà ïáéøùòâ øò èàä ïøàååòâ 

 ãåîò'ñéôãäì àì ,'ìèòìá ïãòé óéåà , èùéð ñééåå êéà

î ñàååøàô'è÷åøãòâ ñàã èàä.  

åðéáø :î æà æéà äáåùú éã' äèéçù ïéé÷ ïëàî èùéð ìàæ

úãîåò.  

àøâä"é :ïåôøòã ïèìàäòâ èùéð èàä øò , èàä øò øòáà

î æà èìàååòâ èùéð'ìäì äáåùú éã ï÷åøã ìàæäë.  

åðéáø: ù øòã àã æéà ñò"å ïîéñ ê' ...)éò 'ù" ê)åé"éñ ã 'å '÷ñ"ç( ,

æå"àá ì"ùá òîùîå ã"äãéîòá øåñà úäéî äìéçúëìã ñ ,ééò"ù(  

àøâä"é : èàä ñò éåæà éåå ïäòæòâ áàä êéà ïòåå øòáà

àã äèéçù éã ïäòæòâñéåà , ïééæ øùôà ñò ïò÷ ùéøàèéøòè

èåâ õðàâ ,ñ äùòîì øòáà'ñà àã æéà éåå ïòîòìáàøô êà

úãîåò äèéçù ééá ôà÷ íòã èìàä ñò , æéà ò÷éøòîà ïéà

íòèñéñ øòèåâ à àã , èåâ èùéð ñàã ïòî èàä àã øòáà

èëàîòâëàð ,èåâ ïòååòâ èùéð ñàã æéà èééö òðòé ïéà.  

åðéáø : ééá êàã æéà ôà÷ ñàã èåâ èùéð èìàä ñò áéåà

èåâ èùéð êéåà úçðåî . ñàã æéà úãîåò ééá øàð øòëéæ

øòâøà , à æéà èåâ èùéð åäùî à øàð ñàã æéà áéåà ìééåå

äñøã ùùç , ïòîòìáàøô åö èìòèùòâñéåà øòî ñò æéà

)ìé÷îä äùãç äìîùä úèéù ìò ïéëîåñä íâù ,î" áúë î)ñ"ç ( éàðúá

ììë ïéëñä ìò ãéáëé àìù ,ééò"ù.(  

]úëøòîä úøòä :èéìù åðéáø ÷ñåò åìà íéðîæá" úåìåòôá à

úôì úåìåãâ úçðåî äèéçù øãñá úåñâ úåèéçùì äèéçù úéá çå

ä éàøé úìòåúì íéáø íéøåãéä ãåòå 'íé÷ã÷ãîä ,æòá äå÷îå" ä

ä øáãì íéãøçä áì úçîùì øîâåîä ìò êøáì áåø÷á'[.   

àøâä"é :êàæ à êàð ïòååòâ øàð æéà àã , ïòååòâ æéà àã

 éã ïñéù ïâòåå ìîåè øòöðàâ à ÷éøåö øàé ééøã ééååö à èéî

äîäáäèéçù éã êàð  , éåæà éåå øàé òìà ïòååòâ æéà àã

î'èëàîòâ èàä ,æ ñééåå áøä ïòåå" ì)÷çöé úçðî ìòá( àã æéà 

ïòååòâ ,î'åéðôá èëàîòâ ñàã èàä , ñàã èàä øò ïåà

ïòååòâ øéùëî ,ñ æà úåìòî ñàã èàä úîàá ïåà' èùéð æéà

úøéøö ïéé÷  íã)ñèàù èàìá( éã ÷òååà èîòð ñò æà êéåà ïåà 

èíéåâ éã ïåô äðò , íéåâ éã ñàåå íòìáàøô øòöðàâ øòã

 àã äèéçù éã ïâò÷ ïáàä– ïéé÷ àèùéð èòîë æéà àã 

î åàåå õàìô'ùèëò íòã ïôéå÷ ïæàì èùéð ïìòåå íéåâ éã ìééåå 

íééøåçà ÷ìç ,øòáòì éã.  

åðéáø: éìòá øòö ñìà íééåâ éã ïåô äðòè éã èðééî øéà 

íééç.  

àøâä"é:àé  ,î æà øòáà'ä éã êàð êééìâ ïñàùòâ èà

íòìáàøô ïéé÷ ïòååòâ èùéð èìàåå äèéçù . ïâò÷ úåðòè éã

àé ñàã ïòåè ñàåå éã , äú÷øôî øáåù ïåô àéâåñ òöðàâ éã

)âé÷ ïéìåç(. úåëééù ïéé÷ èùéð èàä ñàã , àøîâ éã ïéà èøàã

ïéãéøååä úëéúç ïåô êéæ èãòø ,îø ïéà" à)éñ 'ñ"ñ æ"ã(  æéà

éåæà êàã ,åã áéåà øòã àèùéð æéà ïéãéøåå éã èãééðù 

íòìáàøô øòöðàâ ,ïòîå÷ñéåà óøàã éåæà äøåàëì.  

øòðæàåå áøä åö ïáéøùòâ ñèìàîòã áàä êéà úîàá ,

ïøòäôéåà ìàæ êéà æà ïáéøùòâ øéî èàä øò , íåéá åá

èøòäòâôéåà êéà áàä , èâàæòâ øéî èàä øò øòáà

ïééð æà øòèòôù ,éá êéà æà èâàæòâ øéî èàä øò ï

 íåù ïéé÷ àèùéð æéà ñò èëòøòâ èðòöàøô èøòãðåä

äëìäì äìàù , åøîàé àìù øàð ...èøàñ àæà , øòã øòáà

 à èëàî ñàã æà èìòåå òöðàâ éã ïéà ïåôøòã ìå÷éù

íòìáàøô.  

åðéáø :î åàåå ñàã' èàìá éã àèùéð æéà ôà÷ ïéà èñéù

ñèàù?  



  

çë  
  

  
 

  בלק

 øòøòãðà ïà ïôàøèòâôéåà ééæ ïáàä ò÷éøòîà ïéà

èðòèàôî æà 'äèéçù éã êàð èåìá ñàã ñéåà èùàåå.  

àøâä"é :ë'ïåôøòã èøòäòâ áàä , à ñòôò ïòååòâ æéà ñò

óéåøòã ÷åô÷ô.  

åðéáø :î'øòñàåå à ïééøà èñéâ ,ñ ïåà' éã êøåãà èôéåì

ïøòãà ,ñ æà ñéåà èîå÷ àìéî' èàìá ïéé÷ àèùéð æéà

ñèàù.  

ñ'øò÷åö èéî øòñàåå ñòôò æéà ,ïëàæ êàð èéî.  

î'èàäïëàæ ééååö èéî óéåøòã ïòååòâ ÷ô÷ôî  , éã ñðééà

ïæàìáòâðà øòî èøòåå äàéø ,ñ ïåà ïééøà èééâ ñò' èøòåå

äàéøä ú÷éãá éã ïëàî åö øòååù , êéåà èøòåå ñò

äîäáä ïôåã íåö èáòì÷òâåö , èìà÷ ñò æéà êéåà ïåà

ïøéåôøàô , éã ïëàî åö âéøòäòâ èøòèù ñòìà ñàã

ä÷éãá , à àã æéà ñò ïåàêéåà úåëøñä ÷åúéð ùùç . ïòî

äàéø éã âéøòäòâ ïééâëøåã èùéð ïò÷.  

ñðèééååö ïåà ,øãñ ïöðàâ íòã äðùî ñàã æéà øùôà ,

ñ'êòìøòãà òðééì÷ éã ïéà êéåà ïééøà èééâ , èîòð ñàã

èåìá éã ñéåøà ò÷àè ,ñéåà ñò èùàåå ñò , ùééìô ñàã ïåà

øòñééåå èøòåå ,î ñàåå æéà ñàã'úåàéöîá èäòæ ,ò èàä ñ

î ñàåå úåìåòô òëéìèò'ïéòá èäòæ , æéà ùééìô ñàã

øòñééåå , øòã éåæà æéà èåìá ïéé÷ àèùéð æéà ñò ìééåå

úåàéöî ,ñ ïåà'ììëá øòðòù æéà , èìàô ìàøòèñòìà÷ éã

êéåà .ïëàî ñàã èìàååòâ ïòåå éðàôîà÷ éã èìàåå àìéîî ,

 ììëá êàðøòã èöåð ñò åö èöòé äìàù éã èøòåå ñò øòáà

ìîäçé ,íå÷îì íå÷îî ùøéôù íã ïéåù êàã æéà ñò ìééåå) éò '

åé"éñ ã 'ùáå èñ"ò÷ñ ê"ã.(  

èìòèùòâôà øòáà ñàã ïáàä øéî ,î ìééåå' ïñéåå èùéð ïò÷

ïééæ ïò÷ ñàã ñìà ñàåå.  

]úëøò îä úøòä :à íåéá 'ìòòä úåîù"èéìù åðéáø êøò è" à

 âøåáñîàìéååá èòâéñ íééç éöò åùøãî úéáá äìåãâ äôéñà ïéðòá

èéìù íé÷ñåôäå íéðáøä éìåãâ úåôúú ùäá äæ" íéðîåàä íâå à

ðä ïéùàîä éàéöîî"éðëòèä ïôåàá íéàé÷áä ì"÷ ,åî øçàìå" î

äæá ùî úùäì àìù èìçåä úåòù äîë ìù êåøà[.   

àøâä"é: éøòè÷òìò ïöåð ïèéî íòìáàøô à àã æéà ñò 

èùôä íééá ?î ïòåå èðééä'äèîì äìòîìî æéà èéùôî æéà.  

ðéáøå :î'äîäá éã øàô ÷àù à èéâ?  

àøâä"é :ïééð ,ñ'éåæà æéà , äèîìî èééâ èùôä ìàîøàð

äìòîì ,ìàîøàð ñò èééâ éåæà , øòáà ïòðòæ íéøåè÷àã éã

 ïôéåà ôàøà ÷éøåö èìàô õåîù éã ìééåå ïãéøôåö èùéð

èùôðä íå÷î ,ïáéåà ïåô ïà ïòî èáééä íòã ïâòåå ,ñ' à æéà

éùàîïòéìàøèñéåà ïåô  ,øòãî ïòåå úòùá õçì ' èôòìù

 ôàøà æéà íöò ïöðàâ íòã èëòøáåö ñàã ÷øàèù éåæà

äøãùä , áåø ééá èëàø÷ ñàã ïåà íöò øòâéæéø à æéà ñàã

ùééìô òöðàâ ñàã òéìà÷ èëàî ñàã ïåà úåîäá.  

åðéáø : íòðåô êøàî éã ñéåøà èîå÷ ñò ìééåå èøéñàô ñàã

ïééá?  

àøâä"é:êéæ èëòøáåö ïééá øòã èåùô  ,î òöðàâ éã àìé

èùéð êéæ èìàä ùééìô . ééæ æà èðòèàô à èëàîòâ ééæ ïáàä

 ïåà øòè÷òì à äøãù éã ïåô ïèééæ òãééá ééá ïééøà ïâééì

äøãù éã íåøà ùééìô éã è÷øàèù ñàã , øòè÷òì à èéî

èôàø÷.  

 äùòîì ìééåå äìàù à ïééæ ïò÷ ñò æà èøòì÷òâ êéà áàä

î åàåå íå÷î ñàã'òì éã ïééøà èâééì êñ ñàã æéà øòè÷

î ñàåå ÷ìç íòã ïåô øòëòä'èîòð . èàä øòðæàåå áøä

øòè÷òì à ïâééìðééøà íòã ïâòåå äáåùú à êàã , àã øòáà

õàìô ïöðàâ ïôéåà àèùéð æéà ,ñ' èðéåô íòã ïåô øàð æéà

ïæééà æéá ïæééà ïåô ïééâ æåî øòè÷òì øòã ìééåå ñéô éã æéá ,

ë'úåùéøãå úåøé÷ç êàñà èëàîòâ áàäíòã ïéà  , ïéá êéà

íòã èéî øòðæàåå áøä åö ïòâðàâòâðééøà , øéî èàä øò

äìàù ïéé÷ èùéð ììëá æéà ñàã æà èâàæòâ ,î øòáà' óøàã

ïáòâ âðåèëà .  

éøòè÷òìò øòëàååù à ììëá æéà ñàã ,î'ïøéøðà ñàã ïò÷.  

åðéáø:÷éøåö ïøàé èéî ïòååòâ æéà úîàá  , à èéî20  øàé

ïòååòâ æéà êøòá ÷éøåö ïâòåå äìàù éã 'ïàùòìåîéèñ ,' ñò

î æà úåàéöî øòã ïòååòâ æéà' ÷àù à ïáòâòâðééøà èàä

äèéçù éã êàð äîäá éã øàô , ïòååòâ ïéåù æéà èéåä éã ïòåå

ïãðéùòâôà ,äîäá éã ïáòâòâ ì÷àù à èàä ñàã , éã ïåà

 æéà ñèàù èàìá éã æà ïòååòâ êéåà æéà ïåôøòã äìòî

øòâéðééåå ïòååòâ ,ò ïåà ñàã èëàîòâ øòëééåå êéåà èàä ñ

ùééìô.  

î'ïòååòâ ïã êàñà êéåà ñèìàîòã èàä , éã æéà ñàåå

äìàù ?ñò èåè ñàåå ? øéîçî èàä ïòî ñàåå êàæ òöðàâ éã

î ìééåå ø÷éòá æéà ïòååòâ'èäòùòâ ñò ñàåå èùéð èñééåå.  

*  
úëøòîä úøòä:  éìåãâ åðãù äî íéøáãä úåàéöî úðáäì

òäì åðøîà æà íéðáøäåî áúëîî ÷ìç ÷éú" äæ ïéðòá äøåú ìù î

ë áúëù"èéìù åðéáø ïøî ÷"ùöåî åúòùá à" úðù éðéîù úùøô ÷

ðùú"ôì à"èéìù äèàø ìà÷æçé éáø ïåàâäì ÷"áà à" ã

âøåáñìøà÷ ,æå"íù ì:  

 ... àø÷ðä øùáä úèéçùá ÷øôä ìò úãîåòä äìàùä ïéðòá

'ïàùòìåîéèñ ' çë íéîéøæî äçéìîä íãå÷å äèéçùä øçàì

òììäåîå íã àöåî äæå øùáä úëéúçá íéòâø äæéà øòè÷ ...



  

èë  
  

  
 

  בלק

òîå" øùáä ìë úåøùëì òâåð àåä éë äæ ïéðòá ïééòì éðù÷á ë

ä øáãì íéãøçä ìàøùé éðá êøåöì èçùðä ' äì÷á íé÷ã÷ãîå

äøåîçáë...  

 ...÷á äéäù àãáåòä çëî äðäå"øú úðùá èåâéñ ÷" äùòîá é

ðå ïåìàä àø÷ðä øáãá øùá äçìîå äùà äúòèù úö÷î ìùáú

ðä ïîæá äéäù àøúàã àøîä øéùëäå øùáä"äøä ì" óñåé â

æ ïøòèù"ò øàùðù øùáäå íéìëä ì"úéðù äçéìî é , åãâð àöéå

äøä ìåãâ ùòø ìå÷á"øäî â"æ ïøòãåî é"åù éøôñá äæî àöîðå ì" ú

íää íéîéá åéäù øåãä éìåãâ ,åé øôåñ áúë"ì ïîéñ ã"æ , ùà éøîà

ë ïîéñ"ç ,ç íééç éøáã"åé à"éñ ã 'ë"ä ,é÷ úòãå íòè áåè"é÷å à"á ,

øäî"î ïîéñ ìéæðò é"ã ,åãäî áéùîå ìàåù"ç ÷"î÷ ïîéñ à"á , ãñç

íäøáàì , øéöå íã àéöåî ïåìàä úàéöîáã íäéøáãî äàøðäå

øäî áøä øéùëä äæ çëîå çìî åîë ùîî"éì ÷ôúñî éë ïøòèù é '

ëòå çìî åîë åîã ìë ïåìàä àéöåä éìåà" äæ çëîå ÷ôñ éåä ô øéùëä

øéöå íã àéöåîù àöîå äñéð åîöòáå íéìëä , éìåãâ åì åãåä àìå

çù åøîàå åøåã"æç éøáãá åðéöî éë äæ øáãá ì÷äì å" çìî à÷åã ì

øçà øáã àìå øùáî íã àéöåî ,àå"äììæ æ" íâ øñà íééç éøáãá ä

æå úéðù äçéìîå äçãä äéì éðäî àìã áúëå ìùáúð àìù øùáä" ì

ïåìàää òáè òãåé éî éìåàé äæì òéìáäìå êåùîì åëøã " øåñàã ì

ëò ïðéè÷ð àøîåçìå òìáå èìô àîìéãã"ì ,ëå" úòãå íòè áåèá ë

 ùøéôù íã éåäã ùùåçù íòèî äçéìî áåù éðäî àìã øåñéàì

íå÷îì íå÷îî ,äæá íééç éøáãä ìù åîòè íâ äæ äàøðëå , äæ çëîå

åëå áøä áúë 'òéìáäìå êåùîì åëøã éìåà ÷éøè÷òìä òáè òãåé éî 

àøîåçì äæá êìéì êéøöå òìáå èìô àîìéãå...  

 ... éðáä ìë åàéöåäù øçàì äùòð ïàùòìåîéèñä úìåòô íðîà

áì êúçðå äîäáä ùàø úøëðå øåòä èùôåäå íéòî ' úåëéúç

ìàîù ãöå ïéîé ãö úåìåãâ , íå÷îå ìâøä ìò äéìú àéä äëéúçä

 ÷éøéè÷òìò çë íéòâø äæéà íéîéøæî æà äèîì àéä ùàøä úúéøë

ì íùã ùàøä úúéøë íå÷îî ìäåîå íã áæå ìæåð äæ çëîå äëéúçä

 äæéà ìäåîå íã ìæåðå áæ à÷åã äæ íå÷îå íéãéøåäå íéãéâä åëúçð

äðäå äðä úñëøôî äëéúçä ìëå íéòâø , øùáä éãöö ìë úîàáå

àëéì øéöåíã úôéè åìéôà éåðéù íåù éìá äìéçúáë ùáé éåä , ãéîå

ä íå÷îì úåëéúçä íéëéìåî äæ øçàì øòãùéæéøô åà øòìå÷ àø÷ð

øø÷úî ÷ø çø÷ë ùø÷ð åðéàå øùáä øø÷úîå , íéãîåòä éì åøîàå

 øòãéùæéøôäå øòìå÷ì ñðëðù øçàì ïàùòìåîéèñ äùòð íàã íù

à éë íåìë ìéòåî åðéà áåù" ãåòá åúèéçùì óëéú ÷ø åúåùòì à

à éøîâì øø÷úðù øçàì ìáà íåîçå êåëø äîäáä"åúåùòì à ,

ëã øåøáå èåùô äðäå íåù ïéà òéìáîå èéìôîå íã àéöåîä øáã ì

ð"åúèéçù øçàì úåòù äæéà øùáä ùáééúð åà øø÷úð íà î ,

 íåù èéìôî åðéàå íã íåù àéöåî ÷éøè÷òìòä çë ïéàù çëåî äæîå

 àëéà äèéçùä øçàì àìà úîîçúî äðéà ììëá äëéúçä éë øáã

 à÷ñôå äîäáä çåø àöúù ãò äèéçùä íå÷îî áø íã ÷åðéæ

àúåéçì ,à ÷éøè÷òìä çëå äëéúçä éãéá áø íã øàùð ïééãò àì

ùàøä úúéøë úîçî çåúô íéãéâäù íå÷îá äöåçä íãä ÷çåã ,

 æà ïåìàä åà çìî åîë íã òéìáî åà èéìôî ÷éøè÷òìòä äéä íàå

 äéìöå äçéìî ìë åîë äëéúçä úåðôã éãöö ìëá íã èéìôî äéä

íã àéöåîä øáã øàùå ...  

øáãì úåîãì øùôà íàå ,ì øùôà ùáëîá ùáëðä øùáì åúåîã

 ãáåë úîçî ìäåîå íã àéöåî úåàéöîáã ì÷ùîä ãáåë úçú

ì÷ùîä ,íå÷îì íå÷îî íãä ùøéôù ùùçî åìëàì øåñà ïéàå  

à øáã íåù èéìôî åðéàù ïéòì äàøðù ïãéã ïåãéðá íâ äëë" åðéà ë

 øçàì øùá úëéúç ç÷éú íà àìäã ïåìàäá çìîðù øùáì äîåã

÷òìò çë åá íéøæúå øø÷úðùðë ÷éøè"äìåòô íåù åá äùòú àì ì ,

 íã ìáìáîå íã àéöåî ÷éøòè÷òìä çëù øîàú íà äúòî

ìæà ïëéäì ÷éøè÷òìòä àã ïåâëá íéøáéàä , ÷éøè÷òìòä éàãå àìà

 êåîñ äëéúçä ÷ø äùãç äìåòô íåù äùåò äðéà äîöò ãöî

 úåîéîçå úåéç úö÷îä ïî úö÷î äáø÷á ùé ïééãò äèéçùì

êåúïéòá íã éåöîå äãìåúî òééñî ÷éøè÷òìòä íøæå íéãéâä 

äöåçä åàéöåäì... ò"ðä áúëîî ÷ìç ë"ì.  

ë úòã äéä äùòîìå"äâä åðéáø ïøî ÷"öæ äùî êøá ìòá ÷" ì

äæ øáã âéäðäì àìù øáãá øéîçäì ,åúàøåä éô ìò åùò ïëå ,òå" ò

èéìù éåìä èáù ìòá ïåàâä áúëù äîá" éåìä èáùá äæá à)ç" ç

åé"éñ ã 'áô÷(, áåäå úåáåùúåâäðøâäì ú"èéìù êåáðøòèù î"à) ç" à

éñ 'ãéú(, åùáå"øâäì äáåùúä ÷îò ú"èéìù äèàø é" à)åé"ç ã"éñ á 'ãñ( 

åùáå"éøâäì äãåäé ãâî ú"èéìù ÷òùèàìô î" à)éñ 'ãé(.  

 *  

àøâä"é: èôéåì ñò ïòåå æéà øòðæàåå áøä ïåô äáåùú éã 

äîäá òöðàâ éã êøåã ,î æà èâàæ øò'ïééæ øéîçî ìàæ.  

ðéáøå:ïéðò ïáìòæ íòã ïâòåå êéåà  ,î ìééåå' èùéð èñééåå

'òãð àì åðçðàå' .èìà÷ æéà äîäá éã ìééåå ,î ïåà' èñééåå

àã èäòùòâ ñàåå èùéð ,î'èàäòâ àøåî èàä.  

àøâä"é:ñ ììëá 'ñ æà ïééæ êàã ïò÷' íå÷îî ùøéô æéà

íã øòã íå÷îì ïèìàäòâñéåà èùéð æéà ñàåå ,  

åðéáø:òã øéî ïòðò÷ øòáà óéåøòã ïâàæ ïééìà ï?  øéî

æç ñàåå øàð ïñééåå"èâàæòâ ïáàä ì äçéìîä çë øòã.  åàåå

ñàã ïòî èôòøè ?á÷åðî åðéàù éìë ééá , êéåà æéà íòã ééá

ú÷åìçî à àã . øáçî øòã)éñ 'ñ"ñ è"ç(øéúî æéà  , øòã

îø"øéîçî æéà à . íòã ïéà ïééæ ìé÷î èùéð ïòî øàè éàãååà

îø øòã æà"øéîçî æéà à.  

àøâä"é: éã êàð ïñéù ñàã éáâì èâàæòâ áàä êéà ñàåå 

äèéçù , éìåãâ ìééåå øàôøòã ïòîåðòâðà êéæ áàä êéà

äìàù éã èàäòâ ïéåù ïáàä ìàøùé , ñàã ïáàä ééæ ïåà

ïòååòâ øéúî ,î' úçðî íòðåô åéðôá èëàîòâ ñàã èàä

÷çöé , èùéð æéà ñò æà ïâàæ ïåà èöòé ïòîå÷ ïòî ïò÷

èåâ? !åå àìéîî ñàåå äìàù òééð à æéà ñò ïò' èùéð èàä



  

ì  
  

  
 

  בלק

èðééä æéá ïòååòâ ïã ,î æà øòáà'òâ ïéåù èàä'÷ñô' èò

ìàîà óéåøòã.  

 ïéé÷ èùéð ïáàä ééæ ïòåå òéìàøèñéåà ïéà èðééä èøôá

äøéøá ,ïëàî ñàã ïæåî ééæ.  

åðéáø :éñ ïéà áäæ éøåè øòã 'ñ" æ)÷ñ"á( , ïâòåå êàã èãòø

ôà÷ ïôéåà ïôàì÷ íòã.  

øâäà"é:àé  ,ùø òáìòæ éã øòáà" æéà ïòâðòøá ééæ ñàåå é

ùø éã" ôà÷ ïôéåà ïôàì÷ ïòî ìàæ óåò ééá æà èâàæ ñàåå é

äèéçù ïëàð ,ùø òáìòæ éã" åú÷ôøî øáåù èâàæ ñàåå é

øéîçäì ïöåð ééæ ñàåå ,î æà èâàæ'ôà÷ ïôéåà ïôàì÷ ìàæ ,

 ïåà åú÷ôøî øáåù ïùéååö ÷åìéç à æéà ñò æà ñéåà èäòæ

ì÷ôà÷ ïôéåà ïôà.  

àøâä íò øàáì åðéáø êéùîäå"èéìù é" äèéçùä éøçà ïîæ äîë à

ùàøá úåëäì ïéìåëé ,çðîä úòãå"äæá é  

íåìùì åãøôðå  

ã íåé' úùøô  àùú éëñùú"ôì ç"÷  

èéìù ïàîôéå÷ áàæ éáø ïåàâä úéáá øå÷éá"à  
øòèñòùèðàîá íéðáøì ììåë ùàøòé "à  

øâä"èéìù æ"ëá úòë íéãîåìù øôéñ àåù åìù ììå"ìä ò 'úáù ,

åðå"ìäá ð 'ù íäøáà ïâîä éøáãå äö÷åîí  

åðéáøèéìù "à:øåöé÷á øòééæ æéà íäøáà ïâî øòã  , øò

íéæîø ùîî èáééøù  

øâä"æ :î' øòñéåøâ à ïòååòâ æéà øò æà ñòôò èìééöøòã

 ïáééøù åö ïáéåìøò èðò÷òâ èùéð êéæ èàä øò ïåà ïàîòøà

úåëéøàá.  

åðéáø :ãâî éøô ïôéåàéåæà ïòî èâàæ íé.  

âî øòã æà èâàæ èìòåå éã" ïòîå÷òâôàøà ìàîàëàð æéà à

èìòåå éã óéåà , úéöçî íòðéà ïøàååòâ ìâìåâî æéà ïåà

øòèøòåå òðééæ ïééæ åö øéáñî øàì÷ éãë ì÷ùä.  

äøä"ø ç 'ô ïäëä ìàåîùøïàîãéáùî "÷ : éáø øòã

æ"úç øòã ñàåå ïâàæëàð ñìà èâòìô äùî êøá øòã ì" ñ

èâàæì÷ùä úéöçî ïôéåà ãôñä íòðéà  , æéà øò ñéåøâ éåå

ïòååòâ , úåâéøãî òðééæ ïåà äùåã÷ ïééæ)éò 'úç úåùøã"æ ñ ' óã áà

ù"ò é"â(.  

åðéáø:íéãéîìú êàñà ïòååòâ ãéîòî èàä øò  , èàä øò

ïìò÷ ïéà äáéùé òñéåøâ à èøéôòâ , øò èàä èøàã

èðéåàååéâ ,ãðàìùèééã ïéà èàèù à.  

æéà ïåæ ïééæâä ïòååòâ "æ õéååà÷ñàá óìàåå ø"ì , æéà øò

ìåãâ à ïòååòâ ñðééìà ,äðùî øãñ øòã , èëàîòâ èàä øò

áîø ïöðàâ ïôéåà øåáéç ïééæ"í , èùéð øàð æéà ñò

ïáéìáøàô . øòâðåé à ïòååòâ ñèìàîòã êàð æéà øò

ùèðòî.  

øâä"æ :íéìåãâ êàñà ïòååòâ ïàã ïòðòæ ñò.  

åðéáø :à æéà äôå÷ú òðòé ïéà êàñà ïòååòâ ãðàìùèééã ïé

ìàøùé éìåãâ.  

øâä"æ:ñèìàîòã ïòååòâ æéà àøâéà íìåùî éáø  . æéà øò

øòðàéöéìàâ à ïòååòâ.  

åðéáø:âøåáùòøô ïéé÷ ïòîå÷òâ øòèòôù æéà øò .  

øâä"æ:àøåî æéà úåôéøç ïééæ 'âéã , ïòðòæ íéãéîìú òðééæ

ìàøùé éìåãâ ïòååòâ êàã , ïåô ïòååòâ æéà úåáéúð øòã

íéãéîìú òðééæ.  

åðéáø:ñ ' æà íéøôñ ìéôéåæà íéà ïåô ïáéìáòâ èùéð æéà

î'úåôéøç ïééæ ïäòæ ïòðò÷ ìàæ ,î øòáà' æà êàð èâàæ

íåöò óéøç à ïòååòâ æéà øò ,î' èùéð øòáà ñàã èäòæ

èééåå éåæà ,ñ'úåáåùú ìñéáà ïáéìáòâ æéà ... ïåô èùéð

ùèðòî íòã ïåô úåìãâ ñàã ïòî èäòæ íòã ,øòáà 

î'èñééåå.  

øâä"æ:øòâéà àáé÷ò éáø êéåà  ,î' æéà øôñ ïééæ æà èâàæ

øôñ øñåî à êéåà ,àøåî êàã æéà úåìãâ ïééæ'âéã , ïééæ

úååéðò , ïééæ'éúòã úéðò éôì ,' ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà øò

íéæâî ,èùéð èééèùøàô øò æà èâàæòâ èàä øò . æéà ñàã

ø ïòååòâ 'øòâééà àáé÷ò.  

åðéáø:ééøù øò  õìà èá'éúéëæ àìïéáäì ' ...  

 èàä øò ñàåå íòìà óéåà úåäâä èëàîòâ èàä øò

èðøòìòâ.  

 íòìà óéåà úåäâä ïáéøùòâ êéåà èàä íòè êåøá øòã

èðøòìòâ èàä øò ñàåå . êåøá íòðåô úåäâä àã æéà ñò

òùåäé éðô ïôéåà íòè ,äãåäéá òãåð ïôéåà , èàä øò

â èàä øò ñàåå íòìà óéåà úåäâä èëàîòâèðøòìò.  

øâä"æ:ïùåçä úåö÷ ïôéåà êàã èâéø÷ øâéà àáé÷ò éáø  ,

åøåã ïá à ùîî ïòååòâ êàã æéà øò.  

åðéáø: ïá à ïòååòâ êéåà êàã æéà úåáéúð øòöðàâ øòã 

úåö÷ ïèéî åøåã ... íòã èðøòìòâôà èàä øò æà èðééî ñàã

úåö÷ ,åøåã ïá à ïòååòâ æéà øò ùèàë , è ëàîòâ èàä øò

 ïâò÷ øôñ íòãíéà ,èøòôèðòâ ÷éøåö íéà èàä øò ïåà.  

úåáéúð íåö úåáåùú êàñà àã æéà øâéà àáé÷ò éáø ïåô ,

íéðëù ïòååòâ ïòðòæ ééæ.  

íåìùì åãøôðå  
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íðîë¼í ñ¼î íþî³í    ,íðî− î−ñê íõ ñ× ,  
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  מזלא טבא וגדיא יאה
êë−ñð êšôî¼ô ,íë−ì ñ¾ öî¾ñ ñ×ëî , ½î×
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³îðîôì ,þ−î íþî³"½ìî ¾îñ®ê ³îð− ³îðîô® , 

 ³îðîíñî μþëñ ññíí ³ê î−ñ¼ ö−þôîè ö−ê,  
  

  ו"הי יואל דאווידאוויטשר "הר
 úãìåäá åúçîù ìâøìéçúù åúá 'æîì"è  

  

í−"ñðèñ í×ï³¾ þí×òìñî í ñ¼ −¼îëôíþî³í  , μî³ô
íþîêî íìô¾ ,îï íìô¾ôî ¼ëî¾î ³î×þë ëþ îñ ¼õ¾î−  
³îìô¾      ,³¼ðí ³ëìþíî þ¾î¼î þ¾îê μî³ô ,  

  
  

  ד ידידי� השמחי	 בשמחת�  "כ

  יעקב אברה	 גאלדבערגער, ווייס) מ"ברד(יואל 

  ברכות בכפליים
ìë¾î þ−¾ öîþë ,μþëò ëî¬ ñïô ³×þë ,

êëíðð −þ³ò³ −þ³ −òí îò−þëìî îò−ð−ð−ñ ,

êëþî −−ëêð ³î−îîíë ó−š½î¼ ,í ³êþ− ’ ³õõîì 

    óí−òõ ñ¼ ,¾ôóí−òõñ μñîí ëî¬í ó,  
  

  

  ו"יאפרים אלחנן סאנדער נ ח"בהה
  ו"ח יחיאל מיכל יואל פוקס ני"הבה

  

ë¼ óí−êî¾−òë ó³ìô¾ ñèþñ"ïôñ è"¬  
  

í−" þ×ï³¾îíñ−í³ñî ó¾ñ öôêò ³−ë ³îòëñ  ,

ó−×þîëôî ó−þ¾− ³îþîð ñîñ½í μþð ñ¼í , 

í íëî¬ñ ó×³îñê¾ô ñ×î    ’êñô− ,−×ê"þ.  
  

×"ðó×³ìô¾ë ó−ìô¾í ó×−ð−ð−   
š−ñè í¾ô ñêî− ,ñêîîöíêš ë−−ñ ¹  

öþêšþ¼õ¼õ −×ðþô öþíê  
  

  כי לך טוב להודות
í×þ¼íî ³îð−ð− −¾èþë , ñ¾ ½î× íïë þè¾ê

í×þë ,ëî¾ìí þîìëí −þëìî −ð−ð− óðš , îëñ

ëîíïí ëñ ,ëîíêî ðôìò î−þ−×ô ñ× ñ¼ , íþî³

þ−"ëîñ¾ îñ®ê ³îð−½ìî ¾ ,ôñ ö−ê îìë¾ññ ,

ññíí î−ñ¼ ö−þôîè ö−ê ,ëþîì −š½¼ë š½î¼ , 

öîþ¾×í μîþë        ,öîþ³−î þ¾×íë ,  
 

  ו" נייואל משה גליקח כמר "הבה
 

ë¼ î−½îþ−êë î³ìô¾ ñèþñ"−ì³¾ è ’ïôñ"¬  

í−"íõ− íñ¼− èîî−ïí¾ þ ,íõîòô ³ñî½× , ±−®−

³þðê öõè× ìþõ−î ,³þêõ³ñî ó¾ñ , ëî¬ μêî 

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

òîñë ñìêôí" ìμ³ìô¾ë ìô¾í μð−ð−  

íò½ ñ¾þ¼í  
  

è"ëñ ëîþ−šî óîšô šîì−þô í×þëñ ¹þ¬®ô ê  
ší ’¼¬¼š¼õ ñêî−, í−¼ô"¼− öêðòêñ ë"ê  
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יאמרו המושלי� בואו חשבו� על כ� 
בבא ' איתא במס .תבנה ותכונ� עיר סיחו�

 אמר רבי שמואל בר נחמני אמר :)ד� עח(בתרא 
מאי דכתיב על כ� יאמרו המושלי� , רבי יונת�

, המושלי� אלו המושלי� ביצר�, בואו חשבו�
, בואו חשבו� בואו ונחשוב חשבונו של עול�
ד הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנג

א� אתה עושה כ� תבנה , תבנה ותכונ�, הפסידה
 .בעול� הזה ותכונ� לעול� הבא

ח "ר פכ"ויק( בהקד� מה דאיתא במדרש ונראה

 וספרת� לכ� ממחרת השבת מיו� הביאכ� )ג"ס

, את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה

תני רב חייא אימתי ה� תמימות בזמ� שישראל 

  .ביאורוצרי	 , עושי� רצונו של מקו�

 על )אמור' ב פ"ח(ה בעצי חיי� "ז זללה" אוביאר

ה לאברה� " אמר הקב:)שבת פט(פי דברי הגמרא 

אמר יצחק כמה שנותיו של אד� ', בני	 חטאו וכו

ה "דל כ, דל עשרי� דלא ענשת עליה, שבעי� שנה

', דל תרתי סרי ופלגא דצלויא ומיכל וכו, דלילה

את כול�  א� אתה סובל, פשו להו תרתי סרי ופלגא

ובזה . ש"עיי, וא� לאו פלגא עלי ופלגא על	, מוטב

 תנו רבנ� שני שני� ומחצה :)עירובי� יג(הגמרא ' פי

נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרי� נוח לו 

והללו אומרי� נוח לו , לאד� שלא נברא משנברא

נמנו וגמרו נוח לאד� , לאד� שנברא משלא נברא

ברא יפשפש ועכשיו שנ, שלא נברא משנברא

וג� מאי טעמא . וקשה הלשו� נמנו וגמרו. במעשיו

וג� למא� דאמר נוח . דאיד	 שאמר נוח שנברא

הלא מקור הטוב , א� כ� למה נברא, שלא נברא

וג� יש להבי� מה שאמר ועכשיו , רוצה להטיב

. דמאי שאטייה הכא, שנברא יפשפש במעשיו

אמנ� הכוונה דכיו� דכל עיקר המליצה לישראל בזה 

במה שנעשה החשבו� על ידי יצחק אבינו אשר 

וכל שאר , ורק תרתי סרי שנה, שנותיו מועטי� המה

השני� הולכי� בעניני עול� הזה אשר לא יחטאו 

וא� , וא� כ� כיו� דרוב שנותיה� בהבל כלו, בהנה

, אבל מכל מקו� מה צור	 בה�, על פי שלא חטאו

כ� ועל , הא ג� כ� לא חטאו, וג� א� לא נברא האד�

היינו שמנו שנותיה� של האד� , אמרו נמנו וגמרו

�ולכ� נמנו , אשר יעברו על האד� כל ימי היותו באר

ע "א	 מבואר בשו. וגמרו דטוב שלא נברא האד�

וכ� בכל ,  שכל כוונתו יהיה לש� שמי�)א"רל' ח סי"או(

מה שיהנה בעול� הזה לא יכוי� להנאתו אלא לעבוד 

 בכל דרכי	 דעהו )ג ו משלי(כדכתיב , ה"את הבורא ב

ולפי זה יש לומר דג� בפלגא דלילה וג� . ש"עיי', וכו

כיו� דכוונתו בה� לש� שמי� , בעסקו בעול� הזה

וה� נחשבי� בכלל עשייתו כאלו , ג� כ� מצוה קעביד

יש לומר דשוב טוב , וא� אתה עושה כ�, עשה מצוה

וא� על גב דרוב שנותיו של אד� ה� בעניני , שנברא

אבל כיו� דיש ג� בעניני עול� הזה כוונה , העול� הז

. נחשב כאלו ג� בזה עשה בה� מצוה, לש� שמי�

, ל ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו"וזה שאמרו חז

ל במעשיו של עניני האד� אשר עושה צור	 בה� "ר

יפשפש בה� שימצא כוונה לש� , לעניני עול� הזה

לכ� יפשפש , שמי� כיו� שנברא ויהא טוב לו שנברא

ועל ידי זה טוב שנברא משלא ', ה� כוונה להב

היינו השבע , ויתבאר הכתוב תמימות תהיינה. נברא

דידוע מה שכתב , שבועות תהיינה תמימות

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

 א" יעקרית יואלבק "ח לפ" תשסוקתחק פרשת " שברעוא דרעווי�עודת ס
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באלשי	 דהשבע שבועות מרומז על השבעי� שנה 

ואמר הכתוב דלא יהא צרי	 למעט , שנות האד�

אלא , החשבו� של השני� בשביל שלא חטאו

היינו . נחשב לכל השני�תמימות תהיינה שיהא 

אשר בכל השני� יהא עושה מצות ובשביל הכוונה 

ואמר במדרש אימת ה� , שעושה הכל לש� שמי�

, בזמ� שישראל עושי� רצונו של מקו�, תמימות

היינו שלא די במה שלא חטאו בשביל שעסקו 

אלא דג� בעניני העול� הזה א� , בעניני עול� הזה

ולזה , בה� מצותכוונתו לש� שמי� הרי כאלו עשה 

  .ד"עכ, ה� תמימות

 מה )יתרו' פ(בערוגת הבש� '  זו פיובבחינה

, שמברכי� בברכת חתני� שהכל ברא לכבודו

דבפשיטות אי אפשר , כ ברכת יוצר האד�"ואח

לבר	 יוצר האד� דהא נמנו וגמרו דנוח לו לאד� 

אבל כיו� דבאמת כל מה , שלא נברא משנברא

ויש , לא לכבודוה בעולמו לא בראו א"שברא הקב

א� כ� , בכח האד� להכניס הכל תחת גבול הקדושה

משו� הכי ראוי לבר	 , ל דנוח לו שנברא"שפיר י

ל יוצר "ושוב שפיר י, קוד� שהכל ברא לכבודו

  .ד"עכ, האד�

פ המדרש "ה יל"ז זללה" לפי דרכו של אאמנ�

על פי מה שכתב בערוגת הבש� , בדר	 אחר קצת

, תצא למלחמה על אויבי	 לפרש הכתוב כי )תצא' פ(

' ונתנו ה. י במלחמת הרשות הכתוב מדבר"ופירש

י א� תעשה כל "פירש, אלקי	 בידי	 ושבית שביו

דהנה כבר . אלקי	 נתנו בידי	' האמור בעני� לסו� ה

מבואר בחובת הלבבות דכל עניני האד� וכל מעשיו 

דאפילו דברי , ותנועותיו ה� או מצוה או עבירה

ל דרכי	 דעהו הרי נכנס בגדר רשות א� מקיי� בכ

ולעומת זה א� כוונתו למלאות תאות נפשו , מצוה

. הבהמיות ג� דברי הרשות נכנסי� בסוג דבר האסור

ר ותחבולותיו דאינו בא להסית "והנה מדר	 היצה

דבודאי , לעבור עבירה או למנוע מדבר מצוה

על כ� , ישראל כשר לא יאבה אליו ולא ישמע לו

רשות דאינו מפורש בהדיא דרכו להתחיל בדבר 

בדבר הזה הוא , בכתוב ובאמת אינו דבר עבירה כלל

ושוב מ� ההיתר יבואהו , מתחיל להתעות ולהסית

ל במלחמת הרשות "והיינו דאמרו חז. אל האיסור

דהיינו במלחמת היצר שהוא בדברי , הכתוב מדבר

מיהא אי אפשר לכבוש מלחמה זו להכניס , רשות

צות רק א� באמת כבר ג� דברי הרשות בגדר המ

להזהר על ', שמר עצמו לבלתי עבור על מצות ה

מצות לא תעשה ולשמור כל המצות אז יש לו בכח 

מה , ר בדבר הרשות ולכבשו"ללחו� כנגד היצה

שאי� כ� מקמיה דקיי� מה שמוטל עליו אי אפשר 

ד שכתב "וע, ר בדברי רשות"לו לכבוש היצה

מי שאי� לו  )ה"שער יחוד המעשה פ(החובת הלבבות 

ואי� התוספת מתקבלת עד , תוספת אי� לו חובה

י א� עשית כל "והיינו דפירש. שתפרע החובה

  .ד"עכ, א בידי	"האמור בעני� לסו� ונתנו ה

 יתבאר הכתוב שבע שבתות תמימות ובזה

וכתב באלשי	 דהשבע שבועות מרומז על , תהיינה

ובכדי שלא יצטרכו , השבעי� שנה שנות האד�

� של השני� מה שעסקו בעניני גשמי למעט החשבו

צריכי� לעשות הכל לש� שמי� למע� יהיה לו כח 

ולזה אמר במדרש אימת ה� , לעבודת הבורא

דאימת יכול האד� לעשות דברי הרשות , תמימות

בזמ� , לש� שמי� שעל ידי זה יהיו שנותיו תמימות

שהאד� שומר עצמו , שעושי� רצונו של מקו�

דמקוד� צריכי� להזהר , 'לבלתי עבור על מצות ה

, בכל מצות עשה ולא תעשה שצונו הבורא יתבר	

ואחר שקיימו כל עניני איסור והיתר ועושי� רצונו 

אז יש להוסי� , של מקו� מה שחייבה לנו תורה

ואז תמימות , עניני רשות ולקיי� בכל דרכי	 דעהו

  .תהיינה

פ ויהיו חיי שרה מאה שנה " דר	 זה ילועל

י שני "פירש, שני� שני חיי שרה ועשרי� שנה ושבע

ודקדקו המפרשי� מה . כול� שוי� לטובה, חיי שרה

' אחר שכבר דרש מקוד� בת ק, ל בזה"הוסי� רשיז
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אמנ� לפי האמור הכוונה דכיו� . בלא חטא' כבת כ

וקיימה מצות , בלא חטא' כבת כ' שהיה בת ק

א� כ� היתה יכולה לעבוד , הבורא ופרעה החובה

ועל כ� היו שנותיה כול� שוי� , י רשותג� בענינ' את ה

שלא היה צריכי� לחסר מה� פלגא דלילות , לטובה

 )א"ח ס"ר פנ"ב(וזה שדרש המדרש . ודצלויי ומיכל

ימי '  יודע ה)תהלי� לז יח(ד "הה, ויהיו חיי שרה

כש� שה� תמימי� , תמימי� ונחלת� לעול� תהיה

והכוונה דמאחר שהיתה . כ	 שנותיה� תמימי�

על כ� היו , במעשיה לקיי� כל מצות הבוראתמימה 

שלא היו צריכי� למעט מחשבו� , שנותיה תמימות

  .השני�

,  יתבאר הגמרא על כ� יאמרו המושלי�ובזה

רמז על אלו המקיימי� בכל , אלו המושלי� ביצר�

, ומכווני� בכל מעשיה� לש� שמי�, דרכי	 דעהו

דרכי וה� נקראי� מושלי� ביצר� כי זהו תחלת 

היצר להתחיל בדבר רשות כמבואר בערוגת 

בואו ונחשוב , וה� אומרי� בואו חשבו�, הבוש�

א� מילא כל ימיו ושנותיו בתורה , חשבונו של עול�

 .)ויחי ד� רכד(ק "ואיתא בזוה', ומצות ועבודת ה

דהיינו שבא ע� כל הימי� , ואברה� זק� בא בימי�

פילו ולא נחסר לו מה� א' והיו מלאי� בעבודת ה

וטר� שקיי� האד� מה שהוא . ש"עי, יו� אחד

ר בדברי "מחויב בה� אי אפשר לו ללחו� ע� היצה

ורק כאשר פרע החובה יכול להוסי� ג� , הרשות

ולזה אמר וא� , בדברי הרשות ולהיות מושל ביצרו

שיהיה ממארי דחושבנא לחשוב , אתה עושה כ�

שכל ימיו , אז תבנה בעול� הזה, חשבונו של עול�

שנותיו בעול� הזה יהיו מלאי� בתורה ומצות ולא ו

ועיי� בעצי חיי� (. יצטרכו למעט מחשבו� השני�

  .)בפרשת�

  ]ב[

 יתבאר בדר	 רמז על פי עובדא דהוה בעיר עוד

אחת גדולה לאלקי� אשר רצו בני הקהלה לחוג את 

והדבר חרה מאד , יובל השבעי� של רב העיר

של  להיראי� דקהלה ההוא לחוג את יו� הולדת

הרב דבר שלא שערו� אבותינו וחדש אסור מ� 

ה "ולכ� באו אל הערוגת הבוש� זללה, התורה

אמר לה� הערוגת , וסיפרו לו דברי� כהויית�

הבוש� אספר לכ� מעשה רב ממורי ורבי הגאו� 

ט הוצר	 "בשנת תרכ, ה"בעל כתב סופר זללה

הכתב סופר לשהות זמ� רב בעיר פעסט למע� צרכי 

וע היו נוסעי� כמה בחורי� ובכל שב, הכלל

, ק"מתלמידי ישיבתו לשבות אצל רב� על שב

א נסע הערוגת הבוש� יחד ע� אחוזת "פע

וכאשר הגיעו לבית רב� ורצו ליכנס , התלמידי�

, לית� שלו� כנהוג מצאו שהדלת היתה סגורה

לאחר , ומתו	 חדרו שמעו קולות ובכיות נוראות

ראות וה� נרעשו ל, שעה קלה נפתחה לה� הדלת

כדר	 שאלת , עיניו וצורתו אי	 שה� מלאי� דמעות

תלמיד לרב שאלו לרב� לומר לה� פשר הדבר 

אולי אינו מרגיש בטוב ויש לו יסורי� אז ילכו 

הכתב סופר הרגיע אות� ואמר לה� , לקרוא לרופא

, היו� הזה הוא יו� שבו נולדתי, דעו נא תלמידיי

אני ב� ועשיתי לעצמי חשבו� הנפש והתבוננתי הרי 

במה , במה עסקתי כל אות� השני� הללו, שני�' נ

אי� בי , ומצאתי� בלא תכלית, בליתי עתותי היקרי�

ולמה לא אבכה על , לא תורה לא חכמה ולא צדקות

וסיי� הערוגת הבוש� . בילוי ימי אשר אינ� חוזרי�

ואמר ראו והתבוננו בתקיפי קדמאי אי	 התנהגו 

יובל כזה אינו  אבל העושה חג, ביו� הולדת שלה�

. אלא מ� המתמיהי� ואי� רוח המקו� נוחה הימנו

  )ו"ח סימ� רט"ת ערוגת הבוש� או"ועיי� בשו(

על ,  יש לפרש בדר	 רמז מאמר הגמראובזה

בואו , אלו המושלי� ביצר�, כ� יאמרו המושלי�

הרי אני כ	 וכ	 שני� , ונחשוב חשבונו של עול�

, הללו ובמה עסקתי כל אות� השני�, בעול� הזה

ט "כמה מצות ומעש, כמה תורה למדתי בימי חיי

כי , וא� אתה עושה כ� תבנה בעול� הזה, קיימתי

  .הוא ממארי דחושבנא ויודע מה חובתו בעולמו
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הובא ( יתבאר על פי דברי האלשי	 הקדוש עוד

 דבני� בית העתיד יבא מ� השמי� )נצבי�' בערבי נחל פ

וזה נעשה , :)א קמא סבב( בני� של אש .)ק פינחס רכא"זוה(

מרוחניות התורה והמצוות שעושי� ישראל מעת 

וכמו בני� גשמי שנעשה , שנחרב בית המקדש

כ	 הוא בני� , אסיפת אבני� אב� על אב� עד שנגמר

ומה שלא נגמר הבית עדיי� , הרוחני חומת אש

כי אחד בונה , ממעשיה� הטובי� של הצדיקי�

קצת וכל העושה עבירה מפיל , ומאה סותרי�

ה "ז זללה"ומר� דו. ד"עכ, מחומת בית המקדש

 הביא מה שאמר פע� )בהקדמה(ק ויואל משה "בספה

ע שבית המקדש של מעלה "מר� הקדוש מצאנז זי

ק רבי "וענה הרה, אלא שחסר עדיי� הפרוכת, נגמר

ה כי אנו מאמיני� "יהושע מטאמאשוב זללה

באמונה שלימה שרבינו הקדוש יוכל לעשות 

אלא פע� אחרת , השיב אז מאומה ולא, הפרוכת

, אמר מהיכ� את� יודעי� שלא עשיתי את הפרוכת

  .ד"עכ, אלא שרשע גדול במעשיו קרע אותו

על כ� יאמרו ,  ביאור דברי הגמראוזהו

בואו ונחשוב חשבונו של , המושלי� בואו חשבו�

היינו החשבו� של בני� בית המקדש ועיר , עול�

ונותינו שרבו כי בעו, הקודש ירושלי� של מעלה

, יצאו מה שיצאו והסתירה הוא יותר על הבני�

הא� אנחנו , וצריכי� לחשוב חשבונו של עול�

או חלילה ממחריבי קרתא , בכלל בוני ירושלי�

וא� אתה עושה כ� להיות , בגר� חטאתינו

מהמושלי� ביצר� אשר בודאי אי� לה� חלק 

, אז תבנה בעול� הזה, ק של מעלה"בחורב� ביהמ

ק בעול� הזה על ידי מצות "לבנות הביהמשזוכה 

  .)א"ג ואתחנ� תשס"ז בדברינו ס"ועיי� כעי(. ט"ומעש

ז "א' וידוע מה שפי,  בחודש תמוזנכנסנו
 ויהי החודש )יפה לעיני� אות א(ה בייטב פני� "זללה

הוא , ה"ויהי החודש הז, הזה סו� וק� לכל צרותינו
� לכל סו� וק, י'ה ל'ו שו'ה איננ'שצירופו ז, תמוז

בשבעה עשר בתמוז מתחילי� . ש"עי, צרותינו
ויכול האד� לדמות , להתאבל על חורב� ירושלי�

בנפשו שהאבילות על חורב� ירושלי� הוא 
אמנ� לפי האמור הרי זה אבילות , אבילות ישנה

ר בידי� "על מה שבעוה, חדשה בכל שנה ושנה
ק של מעלה במעשינו הרעי� "אנו מחריבי� ביהמ

כל שנה ושנה אנו מתאבלי� על חורב� ולזה ב, ל"ר
ק של "ירושלי� על מה שהחרבנו מחדש הביהמ

, בואו ונחשוב חשבונו של עול�. ר"מעלה בעוה
ק של מעלה וכמה הוא נחרב "כמה נבנה הביהמ

הא� , מי יודע מה אנו גורמי� במעשינו, ר"בעוה
אנחנו מהבוני� או חלילה מהסותרי� ויש לנו 

  .עלהק של מ"חלק בחורב� ביהמ
בואו ,  כ� יאמרו המושלי� בואו חשבו�על

ונחשוב חשבונו של עול� כמה שני� כבר אנו 
עומדי� אנו , מתאבלי� על חורב� ציו� וירושלי�

ח ועדיי� לא נושענו "בחודש תמוז שנת תשס
ולזה צרי� כל אחד להשי� אל , מגלות החל הזה

, לבו ולעשות חשבו� הנפש באיזה מצב הוא עומד
ד להיות מ� המושלי� ביצר� ויראה כל אח

  .להתגבר נגד כוחות היצר
 יעזור שיהיה תבנה בעול� הזה ת"והשי

, ונזכה לתק� מה שחטאנו, ותכונ� לעול� הבא
ולתק� מה שהחרבנו במעשינו על ידי תשובה 

דעל ידי , :)יומא פו(מאהבה דזדונות נעשות זכיות 
' פ(כתב בזרע קודש ו, זה זוכי� לבנות מה שסתרו

פרש אמרינו בתפילה ובנה אותה בקרוב  ל)תצא
על ידי , ו"ה בונה ירושלי� בימינ"כי הקב, בימינו

שבכל יו� כשאד� עובד אותו , הימי� שלנו
הכל לפי מעשיו בונה את ירושלי� ובית , ש"ית

ת יעזור שנזכה "והשי. ד"עכ, המקדש של מעלה
ויהי החודש הזה , להיות דבוק בתורה ובמצות

ו תחלה וראש לפדיו� נפשינו סו� וק� לכל צרותינ
ונזכה להתרוממות קר� התורה וישראל והתגלות 

  .כבוד שמי� עלינו במהרה בימינו אמ�
 

  ח לה�"א ותשוח"ר שליט"ק מר אדמו"י הוועד להוצאת ספרי כ"נער� ע
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 èìéäòâðééà ÷øá éðá ïéà äìéä÷ øòøàîèàñ
 ïåô óéå÷ôà ïèéî äùåã÷ã äåãç ñéåøâ ïéà

 úåëæ"äðè÷ äáéùé ìëéä "ãáø"øàîèàñî é  
  

ח "דור� הרבני הנגיד רודצו

ר אברה� יודא "והמ
  ו"גאלדבערגער הי

  - ו"לרגל נישואי בנו היקר ני -

אוי� די פרעזענליכ� בקשה 
ר "ק מר� אדמו"פו� כ
ק מסאטמאר "הגה

  א"שליט
  

גייענדיג צום דרוק  -בני ברק 
הערשט � קול ששון ושמחה 
אינערהאלב די סאטמארער 

, ו"ין בני ברק יצקהילה קדושה א
די ציבור ענטפאנגט מיט � 
אויסטערלישע חדוה דקדושה די 

אז דער , בשורה מרנינה
באקאנטער פילאנטראפ הרבני 
הנגיד הנכבד רודף צדקה וחסד 

ר אברהם יודא "מוה
ו "גאלדבערגער הי
א "פון קרית יואל יע

האט אפגעקויפט די 
היכל "זכות פון די 

ישיבה קטנה דרבינו 
" מאריואל מסאט

וועלכע געפונט זיך 
אין די געגנט פון 

בני זכרון מאיר 
  .ברק

ו האט "אברהם יודא הי' ר
אונטערגענומען די געוואלדיגע 
אונטערנעמונג אויף די 

ק מרן "פרעזענליכע בקשה פון כ
ם "א ויאמר אברה"ר שליט"אדמו
אצינד הארט , ם ויאמר הנני"אברה
ן אונטערפיהרן אונטער די 'פאר

ן זוהן החתן 'שובחופה זיין ח
החשוב והיקר כמר אליהו מאיר 

' ג הכלה המהוללה שתחי"ו עב"ני
  .בשעה טובה ומוצלחת

עס איז איבעריג יעדעס ווארט 
ארויסצוברענגען די גרויסע זכיה 
וועלכע עס איז אונטערגעקומען 

ו מיטן "ן נדבן הי'ן חשוב'פאר
אפקויפן � היכל התורה וואו 

 די צווישן איהרע ווענט וועלן
בחורי חמד פרחי כהונה תלמידים 
פון די ישיבה קטנה 
זיצן און הארעווען 

, על התורה והעבודה
עס איז אומשאצבאר 
די גרויסקייט פון 
האבן � חלק אין די 
טויזנטער שעות 
לימוד התורה און 
עבודת התפילה פון 
די נאנט צו הונדערט 
בחורים במשך די 



  

èì  
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זעקס טאג פון די וואך און 
ין די ימי שבתות וימים באזונדער א

ה "דאס אלעס וועט אי, טובים
ווערן נזקף צום בונה הבית לזכותו 

ם "ברך את אברה' וה, ולהצלחתו
  .בכל

ווי באקאנט איז ביז נישט לאנג 
צוריק די ישיבה קטנה געווען 
איינקוואטירט אין די שיכון קרית 

 צוליב די -אבער לעצטנס , יואל
ים דוחק המקום און ריבוי התלמיד

 איז די הנהלת המוסדות -ר "בליעה
 געווען געצווינגען צו אריבער
פיהרן די ישיבה קטנה אין � 
גרעסערן פלאץ אינעם בנין פון די 

" בית יהוסף"ד "סאטמארער ביהמ
  .אין די געגנט פון זכרון מאיר

כדי לשבר את האוזן איבער די 
חשיבות פון די ישיבה וואלט גענוג 

ן נאר די געווען ארויסצוברענגע
איינע נייעס אז די פארגאנגענע 
וואך האבן נאנט צו � מנין בחורים 

פ "מצויינים זיך פארהערט בע

גאנץ הלכות בשר בחלב מיט די 
און דאס איז נאר , נושאי כלים

וואס די בחורים האבן זיך מוסיף 
געווען אין די אייגענע זייטיגע 

אין צוגאב צו די געוואלדיגע , צייט
ת התורה וואס די התמדה ויגיע

בחורי חמד זענען משקיע בין 
און , כותלי הישיבה יומם ולילה

טאקע אדאנק זייער פלייסיג 
לערנען קומען זיי צו זיך צו 
פארהערן אין ענדע פונעם יאהר 
אויף די גאנצע מסכתא וואס איז 

  .געלערנט געווארן במשך די יאהר
ווי אויך אצינד ווען עס 

פון שנת דערנענטערט זיך די ענדע 
ח זענען די בחורים שוין טיף "תשס

אריינגעטהון אין לימוד החזרה 
אויף מסכת כתובות וואס זיי האבן 
דורכגעלערנט אין די פארגאנגענע 
חודשים � חלק בלימוד העיון מיט 
די ראשונים ואחרונים אויף די 

און � חלק בלימוד , סוגיות הגמרא
הבקיאות לערנענדיג די שקלא 

' י ותוס"י גמרא רשוטריא פון ד
אלעס , מיט � זעלטענע קלארקייט

אונטער די געטרייע אויפזיכט פון 
ע מגידי 'די איבערגעגעבענע חשוב

א מטן געטרייער "שיעור שליט
יצחק דוד ' ג ר"מנהל רוחני הרה

א ועל צבאם דער "יאקאב שליט
  .א"ראש הישיבה שליט

ו "אברהם יודא הי' אצינד האט ר
קויפן די זכות די זכיה עצומה אפצו

פון אזא מקום תורה פון וואו די 
קול התורה איז נשמע למרחוק פון 

ן ביז 'ס שעה'די פריה פארטג
עס איז זיכער אז , שפעט ביינאכט

די זכות התורה וועט איהם 
ביישטיין צו געבענטשט ווערן 
מיט ברוך אשר יקים את דברי 

און אין דעם זכות , התורה הזאת
ת ותענוג וועט ער זעהן פיהל נח

ו און "פון דעם קינד החתן היקר ני
פון אלע זיינע קינדער מתוך 

  .הרחבת הדעת
  ם"ויתן לך את ברכת אברה
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  ה אתה יודוך אחיך"יהוד
  

ùãå÷ éìëä úåøùòå åðéúåãñåî éëéðç íééôìàì áåø÷ íùá,  
ùãåâ úåîåìà äæá àùéð ,áåè ìæî úëøáá , íå÷î ÷åçéøî

áì áåøé÷å ,òî íã÷"àøé÷é àøáâ éàä åðéãáåëîå åðéãéãé ë ,
àøéãú ãñçå ä÷ãö óãåø ,ùôðå áìá øåñîóåâá  ïåîîáå 

äøéèòîä åðéúåãñåî ïòîì,  
  
  

  הרבני הנגיד החשוב והמרומ� 

אברה� יהודה ר  "מוה
  א"שליט גאלדבערגער

  א" יעי בקרית יואל"אב
  

úù÷áì øúòð øùà  
ë"äâä åðéáø ïøî ÷"èéìù ÷"à  

  

úåëæ åîöòì ùëøå  

á äô äðè÷ äáéùéä ìëéä"á  
  

åðåòîáù äçîùä ìâøì ,åðåîøàá ïåùù ìå÷ ,á éàåùéðáéð åð" å
áò"çä â 'éçúù 'æîì"åèòùáå è"î  

  

  

  
  

åäáåøîä åðéúëøá äôåøö ,äáéçå äàãåä ìù ïåùì ìëá ,
öåéî úååøì äëæéù"úçðå âåðòú ç , øùåòå øùåà êåúî

úòãä úáçøäå , åðéúåãñåî úîøä ïéîéì ãåîòì êéùîéå
äùåã÷ä ,êøáúé úàæ øëùáå àùéôðã ïàëøá ìëá.  

  
  

  כההחותמים למען שמו בהוקרה והער

  הנהלת מוסדות סאטמאר
  ו"בני ברק יצ -קרית יואל 


