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ñ "ø÷ æ" ùà '8.17 
ñ "ø÷ æ" ùá ' 9.08 
ñ " äìôú æà ' 9.44 
ñ " äìôú æá  ' 10.18 
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  'עמוד ז.......פרפראות לחכמה
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 א"עמוד י......הילולא דצדיקיא

 ב"עמוד י.................יום אידם

 'עמוד כ..........חן מלכיםמשול

  

í×ë³ þôë öî−®  
áùá"÷øä íåéä åúåà ìåçé åæ "ôñîì ãåîòé íåéä íìåò ñ"íìåò éàá ìëì ã ,

 äðåëîä íáìî íéðåéöä åãáù íãéà íåéå àâçä íåé"úåàîöòä íåé" , íåéä àåä
çù úðùá äðù íéùéù éðôì åæéøëäå áéåàä øáâ åáù øäîðäå øîä" ìò êîò ú

å÷úå äúî"äúåàîöò "íéøôåëä úìùîî ìù.  

ìëá íåéä åúåà òéâîùë äðùå äðù - íåéì àúåðòøåô éîåã÷à àúù éàäáå 
 éùéîçä-åú ìåò é÷øåô ìë øåëéùë åòåðéå åâåçé " íéåâä úå÷åç úîâåãá î

 øòöá íééåøù ìàøùéùë äøéôñä éîé íöòá úåøëùå úåììåä äàéáñå äìéìæá
ë úúéî ìò"é÷ò éáø éãéîìú óìà ãàá ,íìåò úåøåãì ìáà éîéì åòá÷åäå ,

 íðåùìá àø÷ðä ìáà íåé íâ åòá÷ úàæ úîåòìå"äàåùä íåé " éîéá à÷ååã åäæå
úéðòúå ãôñäá íéøåñàä ïñéð .  

åðéøòöìå íäéðá ùôðì íéçéðîå íäéúåùâøá íéèìåù íðéàù åìàë íðùé 
åàøîá íéëøçä ïî õéöäìå úåðåìçä ïî çéâùäì íäéúåðáå"åòáåöä ú" ìù ú

âïèùä éøé , ìò úåðé÷ä úøéîà òöîàá áàá äòùú ìéìá åðéîöòì øééöðå
îäéá ïáøåç" íéââåçå øéò ìù äáåçøá àúø÷ éáéøçî íééîåøä íéôñàúî ÷

 úà åìâä øùà ìòå åðéùã÷î úéá ïáøåçá íðåçöð ìò øôåù ìå÷áå úåøöåöçá
íúîãà ìòî ìàøùé ,åæ äçîùá íîò úåðäéìå êìéì úòãä ìò äìòé éëå , äðä

éëä ïåøçàä øåãá äìåàâä áåëéòì íéîøåâä ø÷éò øùàë àåä ïë " ÷ìîòä ä
 øéáòä øùà ãîùä úìùîî ïåðéëå ãåñééá ìåãâä íðåçöð úà íéââåç éðåéöä

íúã ìòî íéãåäé éôìà úåááø , åðéáøã àîåôá àìâøî äéäù äî äîä íéòåãéå
äå÷ä"éëòåòéæ è" úàæä äëåìîäù àìà äìåàâä ïîæ øáë òéâä úîàáù à
øùàìàåâä éìâø ä÷çã úò íøèá íîöòì åç÷ì  , ìëåð äëëéà àåôéà ïë íàå

íúçîùá çåîùìå ùãå÷ä úà òìáë úåàøì.  

äæä øáãì íéãøçä åðà äæ úîåòì  'òá íéøôåëä" ìù íåé åðì àåä úéðåéöä æ
äá äøéôë ìù äðù íéùéù íéðééöî åðà íåéá åá øùàì úåøåãì äéëáå øòö '

÷ä åúøåúáå ,'ìâ ìù äðù íéùéù ìëî äù÷ä ìàøùé éòùø ïéá ìàøùé úå
íéîãå÷ä úåéìâ , åðé÷úðì éãë úåòøå úåù÷ úåøéæâ åðéìò íéøæåâù äðù íéùéù

÷ä åðéúøåú úãî åðé÷éçøäìå ,' úåøéæâá úãä úôéãøå úàðù ìù äðù íéùéù
éáëù éèåèéç ,úáù éìåìéç ,ïåéñî ,úåôéøèå úåìéáð úöôä ,åãëå çñôá õîç ,'

å äãéøî ìù äðù íéùéù úåàáöë ìàøùé åø÷ôåä äæ ïåòáù úåîåàá úåøâúä
çø äãùä úåìéàëå"ì , äøîå äëåøà úøùøùá äòøì íéååù íìåë äðù íéùéù

ä é÷ð íã úåëéôù ìù"é.  

åðçðàå÷ä åðéúåáøî åðì äìåìñä äøåúä êøãá êìð åðéëøãá  ' êéùîðå
ä úîçìîá ' ïåãæ úìùîî øéáòú éë ÷åñôä íééå÷é äøäîáå øåã øåãî ÷ìîòá

øåàåâ úàéáá õøàä ïî øéáòà äàîåèä çå"áá åðéùàøá åðéëìîå ö"à.  

 
  

  
  
  

  
  קול יסודי התורה

21 17 2  -  03.6171120 
     ìòáä òåáùä øåòéù"è  

  :עגגיטין דף ראשון   יום 
  .עד גיטין דף שני  יום 
  :עד גיטין דף שלישי  יום 

  .עהגיטין דף  רביעי  יום 

  :עהגיטין דף  יחמישיום   

  חזרה  - ק "ש ושב"ער 

'מס
  
  
  

7322

7421

7422

7521
  

7522
  

äìãä ïîæ"  ð  7.05 
     íéìùåøé6.49 

ùöåî ïîæ"    ÷8.40 
           íéìùåøé8.43 
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  אמור 

   קודש זובליל שבת

  "באטע"תתקיים ה

  ק"לבחורי חמד דישיבה

   

ïøäà éðá íéðäëä ìà øåîà .ùøá" é
íéðè÷ä ìò íéìåãâ øéäæäì ,é"ôò ì" òåãéä é

øåãáù íéîëç ÷åáéãå íé÷éãöä úìòî ìãåâ å
íééç åðà íäéôî øùà , àì íäá ÷åáãä ìëå

 êåúá ììëäì äéìò íäì úåéäì íìåòì çðæé
 äæ øáã åðì äìéâù åîëå íúãåáòá íé÷éãöä

ùòáä"øåãå øåã ìëá àåä ïëå è ,æå"ùøá ù" é
íéðè÷ä ìò íéìåãâ øéäæäì , íé÷éãöä æøæì

øåãáù íéðè÷ä úà úåìòäì øåãáù .  
)äîìù úøàôú(  

  
åéîòá àîèé àì ùôðì . ÷éãö íéîòôìã

 úåðöéì åîë åøåãá çéëùä ïåò åúåàá ìùëð
åãëå ÷åçùå ,' êéøö íéòîùð åéøáã àäéù éãëå

÷åçù åà ïåöì äæéà øîåì íéîòôì ïë íâ ,
 åäæå âåðòúá øáãä äùåòå äåàúð íéîòôìå

éô ' åéîòá åîöò ÷éãöä àîèé àìã ÷åñôä
åá íéìùëð íò ïåîääù ïåòá åðééäã .  

)íéøôà äðçî ìâã(  
  
åéîòá àîèé àì ùôðì . íãàù äòùá óà

åéîòá úåéøáä ïéá áøåòî , ÷åñôé ìà
éùäá úå÷éáãäî"ú .                 )÷çöé úåãìåú(  

  
åéîòá àîèé àì ùôðì. àåäù éî íâ 

äéåáëå äîåîò åùôðù åéîòá , àì ùôðì
àîèé , åîöò úà òéùøäìå ùàéúäì åì ïéà

äð÷ú àìì àîè àåä åìéàë , ÷æçúé àìà
åùéååì àôøå áùå äáåùúá á .        )íééç éøáã(  

  
 äéáà úà úåðæì ìçú éë ïäë ùéà úáå

óøùú ùàá úììçî àéä. íãàùë òåãéã 
ç àèåç" çë ïúåðå äìòîì íâô äùåò å
úåôéì÷ì , íéðåöéçä úà óåøùì äæì äàåôøäå

éåáäì áäìúîù éãé ìò"ú , úåáäìúääå
ò àá àåää"éäå àèçù úîçî àèçä é '

ùç úåáùçîáúåë ,éô åäæå ' ïäë úáå ÷åñôä
åëå 'øäåæá àúéàãë äîùðä øîåìë , ìçú éë

úåðæì , íâô äùåòù úììçî àéä äéáà úà
íéðåöéçäì çë ïúåðå äìòîì , àéä äàåôøä

ò óøùú ùàá"çà áäìúîù úåáäìúä é" ë

á àøåáä úãåáòì" àèçù àèçä ìéáùá ä
ïîà úåôéì÷ä ìë óøùú .                )éåì úùåã÷(  

  
åàöé àì ùã÷îä ïî . øäæéäì íãàä ìò

éùäî åúòã çéñé àìù"ú , ÷åáã ãéîú äéäéå
äùåã÷á .                                          )áåè íù ìòá(  

  
åôñë ïéð÷. äáøéù êëá éåìú ùôðä ïéð÷ 

ä÷ãöá .                                              )íéîùì øåà(  
  

úéùòå éúåöî íúøîùåíúåà í. 
øáãä úà øîù åéáàå ïåùìî íúøîùå , åðééä

äðîéé÷éå éãéì äåöîä àåáú éúî äôöúù ,
íúåà íúéùòå úàæ øëùáå , íîéé÷ì åëæú

úåîéìùá.                                        )óñåé éøîà(  
  

 äìà ùãå÷ éàø÷î íúåà åàø÷ú øùà
éãòåî íä , éîéá ìàøùé ìù íúâäðä øùàë

àéä úåãòåîäéåàøë äùåã÷á ùãå÷ éàø÷î  ,
éùäù éãòåî íä äìà éæà" óúåù àåä ú

ìàøùé ìù íúçîùì .                )êìîéìà íòåð(  
  

äøéö÷ úà íúøö÷å . íëúòã ìò äìòé ìà
ùáãå áìç úáæ àéä õøàäù øçàî éë ,
äéúåâåðòúá íéòå÷ù úåéäì íëãéá úåùøä ,

 ìëë øö÷ì íëéìò äøéö÷ úà íúøö÷å àìà
øáãá øùôàäíééöøàäå íééîùâä íé .  

)òùåäé éøáã(  
  

àåä úøöò .ùøá"íëúãéøô éìò äù÷ é ,
éôä ' äæ íéãøôð ìàøùéù äî éìò äù÷ù àåä

 ãçà ùéàë íìåë íäá ãòåîä øçàì äæî
íéìùåøéá .                                           )óñåé ñãøô(  

  
úìåñ úç÷ìå. úæîåøä äøåðîä úåëéîñ 

ðôä íçìì äøåúìíé , úåòöîàá éë úåøåäì
íìåòì òôù ãøåé äøåúä.           )íãà úåãìåú(  

  
ä éðôì åðëøòé úáùä íåéá 'ãéîú. éãéá 

 úà øéúåú úáùä úùåã÷ù ìåòôì íãàä
ìåçä úåîéì íâ äîéùø .               )÷ãö øùáî(  

 íå÷îá åäåìëàå åéðáìå ïøäàì äúéäå
ùåã÷ .ø" äðòúéå ùåøôéå ùã÷úéù íå÷îá ì

åèäùåã÷á íéùã÷ä ìåëàì á .        )øôåñ íúç(  
  
äðîìùé äîäá äëîå. úà÷ìäá éã àì 

úéîäáä ùôðä , íéáééçù åðîéìùé àìà
äùåã÷ã úåáäìúäá äîéìùäì . )ùåã÷ éøîà(  

  
øîåòä úøéôñ  

íëì íúøôñå.â åì ùé äøéôñ  'íéùåøéô ,
ïéðî ,úøåôñú ,íåìäéå øéôñ ïåùìî úåøéäáå ,

ôñ ìù ïéðîä úìåâñ éë àéä øîåòä úøé
úøåôñú úîâåãë òøä úøñä , äëæé àìéîîå

åéëøã ìëá úåøéäáì .                )ïøäà úåãìåú(  
  

 ùáë øîåòä úà íëôéðä íåéá íúéùòå
äì äìåòì åúðù ïá íéîú'.é " äæ ÷åñôá ì

äôñá òåãéã" ïéçåî ïéçúôð çñô éìéìáã ÷
 ñðëéì ïéëéøö äøéôñä éîé êùîáå ïéàìéò

 äùåã÷ éøòùáøúåéå øúåé , êéùîäì êéøöå
äðùä ìë êùî ìò øàùéù äùåã÷ , åäæå

 àåä æàù øîåòä úà íëôéðä íåéá íúéùòå
äùåã÷ éøòùá ñðëéìå äøéôñä éîé úìçúä ,

 äìòî êì äùòúù ùáëá äìòå ïåùìî ùáë
ë äùåã÷ êîöò ìò êéùîúù äâéøãîå"ë , ïá

äðùä ìë ìò äéäéù åúðù , ìëåúù äìåòì
äì úåìòì'.                                   )ùîùå øåàî(  

  
äôåðú íçì åàéáú íëéúåáùåîî.éôà  '

 íéëåîðä úåâéøãîáù íëéúåáùåî úðéçáî
 éðá éâåðòú éèøôå äðéùå äéúùå äìéëà ïåâë

íãà ,íçì àø÷ðä äøåúä úåéúåà ùé íù íâ ,
ø"éùä úà ãåáòì íéëéøö äæá íâã ì"ú .  

)øéàîä øåà(  

åðéúãåúøáå åðéúåëãéì ïåéìâä úàöåäá åôúúùäù íéáåùçä åðéãé  

ו" היאברהם שפילמאןר "מוה

ט"למז' לרגל הולדת בתו תחי

ו" הייעקב אברהם גאלדבערגערר "הר

ט"ו למז"לרגל הולדת בנו ני

äéå"ø áø úååøì åëæéù âåðòúöåé ìëî úçðå "çèëå "ñ  
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îèî ³ë¾í ³þìôô ó×ñ ó³þõ½î’. 
−õ¼ íòîî×í þêëñ ¾−"ìô¾−í ð 

 ñ¾ îòëþš ë−ëì ¾þðôí ¾þõñ í¾ô
ëší −òõñ öþíê" ñ¾ îòëþš× í

ó−ê−¾ò , óðê μñ ö−ê ³ôêë −×
 š¾îì¾ í¼¾ îñ ö−ê¾ ñêþ¾−ô
ëî¾ñ ëñ ö³îòî îòîš öî®þ ³î¾¼ñ ,
î³ñì³ë ³îð−½ì× ³îð−½ì ö−ê¾ êñê ,
î³îôðšñ þïîìî þþš³ò í¼¾ þìêî ,

 í¼¾ ñ× óñ®ê í−ñ¼ −òëí ñëê
íòî¾êþ× í¼¾î ,îñ íôðò ³¼ ñ×ë¾ 

−¾íñ ðîë¼ñ ñ−ì³ô í³¼ô îñ−ê×"³ ,
 ð−ô³ šþ ¹î½î ¼®ôê îñ®ê ö−êî

íñì³í , í³−í¾ ó−ê−¾òí öëþš íòíî
 ³îëíñ³íë í−í −êðîë ³−ëí ³×îòìñ

í ðîë× ó³îêþë ñîðè ’ ³ê êñô
íòî¾êþ í×îòì í−íî ö×¾ôí , −êðîëî
ëší −òõñ ðêô ë−ëì í−í"í ,¼î" ï

 öþíê öëþš óè −× ¾þðôë þôê
ó−−ô¼õ óî− ñ×ë í−í¾ , −òõñ ë−ëì

−¾í"ó−ê−¾ò öëþš× ³ , −òë μþð ö×¾
 í¼¾× óñ®ê í¼¾î í¼¾ ñ× í−ñ¼

¼ íòî¾êþ"× ,êþí ë³× íòíî" í
 ³îêþíñ þôî¼í ³þ−õ½ ³®ôñ ó¼¬
 ñ¾ ³îššî³¾ííî ³îë−ëìí ñðîè

ší èìí ñê ñêþ¾− ’ ö³ô öôï
îò−³þî³ , îòê ³îššî³¾í ëîþô¾ ð¼

 óðê× ³î¼îë¾íî ó−ô−í ó−òîô
ëî¾ì þëðñ ššî³¾ô¾ ,šî îìîþ íþ®

þëð î³îêñ í×ï−¾ ð¼ ³îõ®ñô , êîíî
îþë¼ þë×¾ ó−ô−í íòîô ,−õ¼î" ï

óî− ó−¾ôì îþõ½³ ëî³×í ¾þõ³− ,
ô×"êþí ¾" íþ−õ½í −ô− ñ×ë¾ í

ó−¾ôìí óî− ñ¼ öîî×ôí þš−¼ í−í− ,
× ¾îìñ ¾− óòôê" í−í− ê

 íþ−õ½í −ô− ñ× μ¾ôë ó³ë¾ìôë
ó−¾ôìí óî− , îòò¬®− −þí

−¾ôìí óî− ¼−èíëî ó³îëíñ³íô ó
 −õ¾þ óëñë þî¼ëñ ¹−½î³ êñ þë×

íòî¾êþë× íš ³ëíñ¾ ¾ê , ³êïñ
 í¾ðì íìòô ó³ëþšíî ëî³×í þ−íïí

íñ ,’ ó×−ò−¼ë í¾ðì× îï íî®ô í−í−¾
óî− −ðô , ³îëíñ³íí ó×ñ í−í³ ïêî

íñì³ë× ³îššî³¾ííî  .)ñêî− −þëð(  

 ³þôêî öþíê −òë ó−òí×í ñê þîôê

î−ô¼ë êô¬− êñ ¾õòñ óí−ñê. 
¾þëî"þôêî þîôê − þ−íïíñ ³

ó−ò¬ší ñ¼ ó−ñîðèí , þêîëô óñîê
 ó−ò¬ší ³þíïêð ó−òí× ³þî³ë

êî öþíê −òë îþôîêô −ëþ³−ê"® ×" ë
³þôêî þîôê ñõ×í ,õêî" óðšíë ñ

ô"ší îò−ëþ ó¾ë íñ×ð êþèêë ¾ ’
 þ¾ê ëëñòí ¾−êí −× ö−ñëîñô
 ¼îô¾ñ ñêþ¾− −òë î−ñê îõ½ê³−

î−õô íþî³ −þëð ,−¾í îñ ö−ôïô" ³
íþî³ë ³î−ñ×¾ ,êî −× î³î×ïë íï ö−

ó−õ½êòí ó−¾òêí ³î×ïë óê , îô×
 ½òþõñ ëþ öîí þ−¾¼ñ ö−ôïô êþîëí¾

ó−−ò¼ , íšð® −êëè× šþ îò−ê êîíî
¼ þ®î−í ³þ−ïèë"× ,− í³¼ôî" −× ñ

 ó−òí×í ñê þîôê ëî³×í¾ þìêô
 ó−òí×í ³ê þ−íïíñ êë öîþíê −òë
 ó−ò¬ší öþíê −òë ñ¼ ó−ñîðèí
 íë î×ñ− μþðí ó×òìñî óðôññ

 í¾¼ôíîöî¾¼− þ¾ê ,¼" îë îþôêò ×
ó−−ñõ×ë ³îþ−ôê −ò¾ ,¼ −× ïôþñ" −

 î×−þð−î ó−ò¬ší ó¼ ó−ñîðèí îðôñ−¾
í −×þðë ó³îê ,’ëší ¼−õ¾−" í

 ó−−ñõ×ë í¼õ¾íî íþ−ôê óí−ñ¼
 ó−ð−ôñ³í ³î×ïë íþî³í ³î−ñ×¾ë

óíô¼ ó−ðôîñ óí þ¾ê .)í¾ô μþë(  
  

îèî ³ë¾í ³þìôô ó×ñ ó³þõ½î’. 
ë ³îô−ô³ öí −³ô−ê ¾þðôëî öôï

óîšô ñ¾ îòî®þ ö−¾î¼¾ , þêë³−î
õ¼"í¼ ¾þðôí −þëð −" −× −í−î õ

îèî ó−šñêí ³ê ³îðñ−ôí îêþ− ’ ë¬−−î
îèî ³îðñ−−ôñ ó−šñê ’ þ×¾ îíô

íþî³ íêþ−í ,ší íþî³í íòíî ’
í ³þî³ ëî³×× íô−ô³ ³êþšò ’

íô−ô³ , šî½¼ñ í×îï óðêí þ¾ê×î
 −þí íþî³ë îô®¼ šëð³íñî íþî³ë

ó−ô³ êþšò êîí ,®ô ö×î ìòë îò−
ó−ô³ š−ð® ¾−ê ìò îë þôêò¾ ,

 ³ê −× îï íè−þðôñ í×ï μ−êî
½ ìò μñí³í ó−šñêí" ó×ì ³

¼íëë þêîëô×"¬ , ìò š½¼¾ öî−×î
 îô®¼ ³ê šëð −þí  íþî³í ³ô×ìë

í ³þî³ë ’íô−ô³ ,−¼î" í×ï ï
ó−ô³ ³è−þðôñ , ¾þðôë ¾þð¾ íïî

îô−ô³ öí −³ô−ê" í×ï− μ−ê îò−−í ³
ó−ô³ ³î−íñ óðêí ,¾î¼¾ öôïë ö−

í ³êþ− îñ ¾−¾ óîšô ñ¾ îòî®þ ’
óî−í ñ× , í×îï óðêí þ¾ê× −×

ó−ô¾ ³êþ−ñ , êîí íêþ−í þ×¾ −þí
ó−ô³ ³î−íñ í×îï êîíî íþî³ .  

)×"íèí îò−ëþ öþô š"¬−ñ¾ š"ê(  

  
 ³þôêî öþíê −òë ó−òí×í ñê þîôê

î−ô¼ë êô¬− êñ ¾õòñ óí−ñê. 
í®− óíñ ö−ê¾ ó−òî−ñ¼ ¾þðôë" −ð þ
í ñëê ³ìê íþ−ôêë óíñ ó−òî³ì³

í®− óíë ¾−¾" −³¾ñ −êîîñí þ
îðô¼− ³îþîôê ,®î" ö−×−þ® íôñ ë

³îþ−ôê −³¾ñ ó−òî³ì³í , −õñ þêîë−î
íþí ¾þ−õ¾ íô" öêñ¾−ôþ¼õô š

−ï"¾þ −þëð ¼"þõë − ’ −õñ ³šîì
îêî ö¬¾í¾" íô ñêþ¾− ³ê ö−òîô í

î×î íë ó¼¬ íôî ³êïí íî®ôí ,’ −×
 íî®ô ó−−šñ óðêñ öôðïô¾ í¼¾ë

í®−í êë ð−ô"î þ íî®ôí íô î³−½ô
 ññ× íî®ô íï ö−ê −× þôîñ× ³êïí

íë šî½¼ñ μñ íôñî , þëîè¾ þìêî
 ½−ò×ô íî®ôí ó−−šôî î−ñ¼ óðêí
 íî®ô í¾¼ −× íîêè −þîíþí îëñë

þ®−í ³®¼ë μñí êñî íñîðè , îíïî
 íî®ôíë ¾− −× îò−−í îë ó¼¬ íôî

ëî¬ ó¼¬ , íþ−ïè íšîì íë ë−³× ö×ñî
òõñô ê−í" íî®ôí ³−−¾¼ −òõñ −

ëîì ñîšñ ¼îô¾ñ êñ óðêí ñ¼ í
þ®−í , í−þìê þíþíñ ³î¾þ μñ ö−êî

è íî®ôí óî−š þìê îò−−í" êñ ×
 ñêî ó−−š¾ íëè¾òí íî®ôíë öòîë³−

íîêè ³ë¾ìôñ êîë− , ³òîî× îíïî
í®− óíñ ö−ê¾ ó−òî−ñ¼í ¾þðôí" þ

 íô ³î¾¼ñ ³ìê íþ−ôêë óíñ −ð
í −õô îî¬®ò¾ ,’ ó−òî³ì³í ñëê
í®− óíñ ¾−¾" −³¾ñ −êîñí þ

−ôê ³ìê íþ−ôê þôîñ× îðô¼− ³îþ
 ³ìê íþ−ôêî íî®ôí ³−−¾¼ óþ¬ë

íêè³− ñëñ íî®ôí ó−−š¾ þìê.  
) íèí"¬−ñ¾ îò−³ë−¾− ¾êþ ®"ê(
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  חתני התורהם כׂשריא

ובשער , ברכת התורה לבבית וחמה, נביע בשפה ברורה ונעימה, ההומהומעומק נפשינו , בלב מלא התרגשות עצומה

 חשובים אהובים , לכבוד אלו הבחורים, ונעטר להון כתרים, נפרסם לשם לתהילה ולתפארה, בת רבים מוקירי תורה

  הלא המה, להללם ולפארם בכל התוארים, את שמם על נס נרים, ישרים' שוקדים ומתמידים בפיקודי ה, ויקרים   
  

  ו"ני דוד מאיר יאקאבכמר ' הבח

  ו"ני שלמה זלמן לאנדא כמר' הבח

  ו"ני מאיר מנחם זאב גראס כמר' הבח

  ו"י נאלימלך יחזקאל משה גראס כמר' הבח

  ו"ני אברהם מנחם שווארץ כמר' הבח

  ו"ני לוי משה דוד טעלער כמר' הבח
  

   שהוסיפו והקדישואשר אחרי שעות ארוכות לילות כימים של יגיעה עצומה והתמדה מרובה
  ולתורתו' ת גדלו והצליחו וגם עשו פרי הילולים לה"בעזהשי' מחוץ לזמני וסדרי הלימודים בישיבתינו הק

  

  ועמדו בכור המבחן בעל פה
  ק"הס שלמדו במשך שנות לימודם בישיב"על כל המסכתות בש

  ת" דפי גפ300- כ
 להמשיך ביתר שאת וביתר עוז' ועוד ידם נטוי

  

  נגילה ונשמחה בו'  זה היום עשה ה-  חלקכם אשריכם ואשרי

שכשם שזכיתם ללמוד ולהבחן מסכתות אלו כן תזכו ללמוד ולדעת עוד מסכתות , וצרופה בזה ברכותינו המרובות
 להמשיך בלימוד , ת יסייע בידכם"והשי, ותתגדלו לשם ולתפארה, ותתעלו מעלה על במתי התורה, רבות אחרות

  .לתפארת הישיבה, ותתעבדו לאילנא רברבא, יכםהתורה כל ימי חי            
   

  החותמים למען שמם בהערכה ובשמחת התורה
  

 הנהלת הישיבה
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  מחרת'כם מ'ספרתם ל'ו
ה שהיה "שמעתי בשם הקדוש מבארדיטשוב זללה

ולא , רואה פעם אחת איזה קטרוג גדול על ישראל רחמנא ליצלן
ת חפץ חסד הוא "ובאמת השי, עצות בנפשוהיה יכול לשית 

ורוצה שהצדיקים ימתיקו הכל והזמין לו בשעה שהלך למקוה 
דרך השוק פגע באשה אחת שהלכה והיתה נושאת איזה בשר 

ושאל , בהליכתה היתה מדברת לעצמה ומקללת, על שבת כנהוג
והשיבה הלא אין משגיחין על העיר , אותה מה זה שאת מקללת

ד שיש לה איזה סך על בשר על כל פנים על שע, עבור עניים
, הגם שכל השבוע אינה טועמת בשר מחמת היוקר, שבת

והיוקר גדול ועוד נוסף שהקצב נותן עצמות ובשר סרוח וכדומה 
אמר לה מפני מה לא , על כן היא מקללת ומדברת מתוך צערה

ואמרה וכי , התחילה לקלל גם הקצב השני, הלכת לקצב אחר
כ כל כך "ושאל אותה אם בשר גם טריפה ג, אשוןהוא טוב מן הר

והשיבה שהוא בזול עוד יותר פחות מחצי דמי הבשר , ביוקר
לך וקח בשר טריפה , והשיב לה איעצך, הכשר וגם טוב הוא

ויהי כי שמעה את דברי הזקן הזה צעקה , ויהיה לך בזול וגם טוב
 ,בוש לך זקן כמותך מלומר שאקנה בשר טריפה, עליו בקול מר

וצעקה עליו בבזיונות על חלומותיו , וכי יעלה זאת על לב ישראל
ה ראה "ק לדרכו בטוב לב וטען להקב"והלך הרה, ועל דבריו

וכי על העם הזה עוד יש קטרוג הלא , עניותה וגם צעקתה
  .מוסרים נפשם וממונם על התורה הקדושה ובזה המתיק הכל

פעם באשמורת הבוקר בימי החורף כעין זה מסופר ש
וראה איש , לרחובה של עירק "יצא הרה, והקור המושלגים

כשקרב אליו וראהו , יהודי רץ לבית הכנסת וטלית ותפילין בידו
, ג טלאי"לבוש בגדים קרועים ומנעלים העשוים טלאי ע, בעניו

, יהודי מדוע מהרת היום' ק מבארדיטשוב ואמר לו ר"עצרו הרה
תשב בביתך ולא הלא תיטיב אם , ומה לך רץ יחף ורועד מקור

אמר לו הרבי , ענה לו העני רץ אני להתפלל, תקפא מקור וכפור
ענה לו שוב העני אבל בביתי לא , הלא יכול הנך להתפלל בביתך

ק רבונו של עולם "פתח ואמר הרה, ואוכל לומר קדושה וברכ
על אף , הבט נא משמים וראה חסנם ואיתנותם של בניך

 של טעם לא שת ליבו ולא שניסיתי לפתות עני ודל זה בדברים
ע נענה ואמר "ק מרוזין זי"כשסיפרו לפני הרה, שמע לעצתי

כלומר , ל האלקים" לעם מוההיה את, הלוא מקרא מפורש הוא
ותראה , תנסה אתה להרחיקם ולפתותם שיהיו מנגד אלקים

כ והבאת אתה את הדברים אל "שהם לא ינטו אחריך ואח
 והנה נודע שהדינים ,'להיות מליץ עליהם לפני ה, האלקים

ם לכם וספרתם הוא "נקראים חושך והאור הוא טוב וזהו וספרת
על כן ראשי תיבות , ר ויהלום"לשון אור וחסדים מלשון ספי

ל דזה העצה לפעמים "מחרת הוא אותיות מו'כם מ'ספרתם ל'ו
ז יהיו נמתקים הדינים ויהיה "להראות גדולתם של ישראל ועי

  )אור ישרים(                                                         .                    אור

  ממושבותיכם תביאו לחם תנופה
ל ואמר "ישכר דוב מבעלז זצוק' ק ר"זקן אחד בא להרה

ואני רוצה לשוב בתשובה שלימה , הגעתי לשנות הזקנה, רבי: לו
אמר לו , וביקש ממנו שיסדר לו דרך תשובה, על חטאת נעורי

זו הוא התשובה , אם אתה מתחרט עליהם באמת, יקהצד
נענה הצדיק , ומהו שיעור החרטה, ושאל אותו הזקן, הנכונה
סוחר אחד נזדרז והקדים לבוא אל , אספר לך מעשה: ואמר

, והביא עמו כמה קרונות של סחורה, היריד הגדול שבלייפציג
התחילו יורדים , בו ביום שנכנס לעיר, שהביקוש עליה היה רב

ולא יכלו שאר הסוחרים , ולא פסקו כמה ימים, שמיםג
וכל אלה שהוצרכו , שבסביבה להביא מאותה הסחורה ליריד

והוא בראותו שכל כך מרובים , לסחורה זו באו אל הסוחר לקנות
כדי להרבות , דחה אותם מיום ליום, הקופצים על סחורתו

ומחיר , וכן עשה כל הימים שירדו גשמים, במחיר הסחורה
יום אחד שמע שהמלך מבקש סחורה , רה עלה מיום ליוםהסחו

וחשב בדעתו למחר יתנו , כזו ורוצה ליתן סך גדול בעד כל אמה
ויהי ממחרת שמע , לי יותר והלך לאכסניא ואכל ודשן וישן

וכן הרבה פעמים עד , שהמלך נותן עוד יותר בעד כל אמה
ולמחרתו , שפתאום ביום אחד באמצע הלילה חדל הגשם

,  השכם היה היריד מלא מסוחרים שבאו עם סחורתםבבוקר
ויהי כשמעו זאת הרכה בראשו , והמחיר יריד בבת אחת פלאים

הלא היה לי ריוח גדול ועושר ואף על פי כן לא , וצווח מה עשיתי
איך אבוא לביתי , אוי ואבוי, השגחתי על זה רק אכלתי וישנתי

צא שגודל אם תמ, סיים הצדיק, ועתה, למקומי אשר אני יושב
היא כגודל חרטתו של אותו סוחר , חרטתך על חטאת נעוריך

והתחרט על שלא מכרם בזמן שהיה , כשראה מה עלתה לו
כ אתה צריך להתחרט על כל רגע ורגע שלא "וכמו, מחירים רב

, ואם תתחרט כך תידע שעשית תשובה כראוי, עשית תשובה
עצמיכם ענינים השייכים ל' פי, הכתוב ממושבותיכם' וזהו פי

היינו שאז תלחמו בדעתיכם ותניפו ' תביאו לחם תנופה לה
וכן אם אדם ', כי כנזכר לעיל ממנו נקח לעבוד את ה' הדרך לה

מתחרט על איזה דבר במשא ומתן וכדומה מפני מה עשיתי כך 
אז טוב שיחשוב בדעתו שמתחרט , ומתחרט בלב ונפש על זה

ן שלא מחשבותי ועוד יותר צריך להבי, ל"גם על עוונותיו כנ
הוא ' ו שלא כהוגן בדבר ה"היינו כי אם עשו ח, מחשבותיכם

וזהו , כפל הרבה ממה ששגה בעניני עולם הזה שהוא עולם עובר
וזה , היינו כפל ממושבותיכם, "שתים' תנופה לה"שאמר הכתוב 

אפשר לומר ענין ששואלין לאדם נשאת ונתת באמונה כי בעת 
אחר כך מתחרט צריך משא ומתן אם בא לדבר שעושה ו

ה רוצה לעוררו בתשובה וחרטה על כן שלח לו "להאמין שהקב
ענין כזה שישבר את לבו בחרטה כדי שעל ידי זה יוכל לבוא 

ולזה צריך אמונה שלא דבר פשוט הוא רק רמז , לחרטה טובה
  )אמרי יהודה (.                                                רמזו לו מן השמים
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øàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéáøàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéá  

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

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

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

  

ùðá" íéåáìèééè íåìù áøä ÷èéìù"à 
  

  

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

  

 í¼¾ë6.30îò−¾þðô ³−ëë šî−ðë   
  

êë¬ ê³ë¾ ³×þëë  

èíó−êë  

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

  

ä äáéèä 'íéáåèì  
הני תרי כ "אל מול פני מע, מזל טוב ורוב ברכה, נברך בשיר ושבחה, בקול ששון וקול שמחה

מדי , משליכים עצמם מנגד למען ביקור חולים, אהובים וברורים, שובים והיקריםידידינו הח

  ,שבת בשבתו מתנדבים לעבודת הקודש ומרבים פעלים

  ו       " הייעקב אברהם גאלדבערגער ר"הר
  ו" הי יהושע פאליק שווארץר"הר

  

 úãìåäá íúçîù ìâøìíäéàöàöæîì åéçéù " è  

ותזכו להמשיך , ר שתרוו רב תענוג ונחת מצאצאיכם היקרים"יה, נברך אתכם בהלל ושירים, בשם כל הנהנים מפעולותינו הכבירים
  .ס"וכט, ובזכותם תזכה לבנים ובני בנים, דשנים ורעננים, עוד רבות בשנים, לעמוד לימינינו במעשיכם הנשגבים למען החולים והזקנים

  

î×í"íþôï ñîšî íðî³ë ì ,íþšîíî í®þ¼íë  
 ó−ñîì þîš−ë ³ñíòí           ¾ðîší ³×êñôë ó−š½î¼í              
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äçùîä ïîù åùàø ìò ÷öåé øùà åéçàî ìåãâä ïäëäå.å é" ì
éôò"ù îæç åøîà" ì)é àîåé"è(." åéçàî ìåãâä ïäëäå " úåéäì êéøö

äá åéçàî ìåãâ 'íéðùáå äîëçá øùåòá éåðá çëá íéøáã , áúëå
äòá" ïðéùøãù è"ìåãâä "ä 'äá ìåãâ 'åéçàî ìåãâ äéäé íéøáã ,

ðî äù÷é äøåàëì" íä åìàù ìää 'äëä úìåãâ ìù íéøáã" éìåà â
 çáúùðù åðéöîù åîë äîå÷ äáåâ åîå÷îá ñéðëðå íäî ãçà àéöåð

íòä ìëî äåáâ äìòîå åîëùî äéäù äæá êìîä ìåàù, íðîà 
 éðåòîù èå÷ìéá àúéà)î íéìäú"ùú ä"á(êéøáçî ïåùù ïîù  , ïéàáùë

 äçùîä ïîù ïéðúåðå ãöì ïéãéîòîå íéðäë ïéñéðëî åéäå åçùîì
öîàáìåãâ ïäë ìù åùàø ìò ÷åöðå åîöòî õø ïîùäå ò, øîàðù 

ïåùù ïîù íéäìà êçùî ïë ìò, ãøåé äéä äçùîä ïîùù ïåéëîù 
êéøàî äéä øåö÷ äéä íà åéìò ,ïáåé àúùäå  øéôù äîìùéâãä 

úëä áå"ïîù åùàø ìò ÷öåé øùà " ãçàù øîàð àìù éãë
äëù íéøáãäî"äîå÷ äáåâ àåä åéçàî ìåãâ â, ãúëäù øçàîåá 

äëî øáãî" êéøàî äéä øö÷ äéä íàå äçùîä ïîùá êùîðù â
ò"ää ïî åðéà äîå÷ äáåâù çëåî ïîùä é 'äëù íéøáã" ìåãâ â

åéçàî.                                                                       )úåøåàîä éðù(  
  

àîèé àì åîàìå åéáàì.å øôîä åù÷ä ' èåéãä ïäë ìöà äîì
à áéúëäìéçú åî,  áéúëã åîàì åéìà áåø÷ä åøàùì íà éë

åëå åéáàìå' , éáâ åìéàåìåãâ ïäë  áúëäìéçú åéáà, ã áéúë" åéáàì
àîèé àì åîàìå" , ïëàé"ò ì"ñåúä åáúëù äî ô ')ô úåáåúë"â(: 

äãéìá úðëúñî íéîòô áåøù íåùî íéùðá àçéëù äúéî ,
 àúéàãëå)ì úáù"à(:úòùá úåúî íéùð úåøéáò ùìù ìò  ïúãéì 

ðéàù ìòïøðä ú÷ìãäáå äìçá äãðá úåøéäæ , á äðäåùø" é) àîåé

î"æ(. æå àúéà"ì : êìî úá äãåáë ìë éîìùåøé ãåîìúá éúéàø
 äðîî úàöì äéåàø äòåðö äùà äùåáì áäæ úåöáùîî äîéðô

áäæ úåöáùî ùåáìä ìåãâ ïäë,  áúë èåéãä ïäëáã ïáåî àúùäå
ùî íéùðá àçéëù äúéîã ïåéë íãå÷î åîà íéîòô áåøã íå

äãéìá úåðëúñî ,íðîà äðáù äùà ìåãâ ïäë äòåðö àéäù ïîéñ 
 æàå ïëì äìöà çéëù äúéî ïéà àìéîî äãéì úòùá úðëñúî ïéà

á øîàð àìå" åîà "äìéçú .                                            )äéøà áì(  
  

ä éùà úà éë íäé÷ìà íù åììçé àìå íäé÷ìàì åéäé íéùåã÷ '
äùãå÷ åéäå íéáéø÷î í .é äøåàëì äðäã äàøðå àìä äù÷

äåòá ïäéúåøéô ìëåà íãàù úåöîä ïî úçà àéä úîä úøåá÷" æ
äåòì åì úîé÷ ïø÷äå"ú íéìèáîå á"úà úîä úéåìäì " äîì ë

úîä úàîåè íéðäëì äøåú äøñà,  ïëàé" úàöåä úåöîù íòèä ì
ú äçåãù äìåãâ äåöî àéä úîä"ú íåùî "åáì ìà ïúé éçäå "

äáåùúá øäøäì éãë äúéî ìù íéøáã ,ôîá àúéàåå ' íòè
 áéúëãë äáåùúá øäøäì åáì ìà íãàä ïúéù éãë úåðáø÷ä

"ïáø÷ íëî áéø÷é éë íãà "ã åúòãá áåùçéù ' äéäù úåúéîä
á÷äå åéàèç ìò åéìò àåáì éåàø" øîà åéîçø áåøá ä" äîäá ïî

åáéø÷ú "äìé÷ñ íå÷îá àåä õøàä ìò ïáø÷ä ú÷éøæù åðééä 
 àåä äîöò äèéçùäå ÷ðç íå÷îá àéä äèéçùì øàåöä úæéçàå

äôéøù íåùîá àåä íéøåîéàäå íéøáéàä úøè÷äå âøä íå÷îá ,
à" åáì ìà ïúåð àåä äòù ìëá úåðáø÷ä úãåáòá ÷ñåòù ïäëä ë

 ìà ïúéù éãë úîä úàöåäì êéøö ïéà àìéîî úîä ìù íéøáã
äáåùúì åúåà øøåòì éãë úî ìù íéøáã åáì ,æå"úëä ù '

"åéäé íéùåã÷ "íéúîì åàîèé àìù ,å àîèì êéøö àìä äù÷
ò äúéîä íåé úà øåëæì éãëá íéúîì"úëä øîà æáå"  éùà úà éë

íéáéø÷î íä íäé÷ìà "òå äáåùúá áåùì äúéîä íåé åøëæéå" äæ é
"ùãå÷ åéäå "íéúîì àîèéäì åëøèöé àìå .                  )ïøäà òøæ(  

  
ãìåé éë æò åà áùë åà øåù.á  äàéìô ùøãîæîø ïàëî úééçúì 

äøåúä ïî íéúîä, êéàä íéúîä úééçúá åøôëù íéòùø ìáà 
ìàîùá âåøúàä úàå ïéîéá áìåìä úà íéìèåð ,åé" ì åáúë äðäã

ôîäåøíéùá  'åçá äùî øá÷ð äî éðôî íéîòè" íåùî ãçàä ì
 øîàù"äìåãâ äàèç äæä íòä àèç äðà " éë åàèç àì ìàøùéå

ùì åðååëúäíéîù íëá äáåùú úåøåäì éã, éãëá éðùä íòèäå 
 øáãî éúî åîò úåéçäìàåáì ãéúòì ,ïëà ìàøùéù øîàð íà 

 øîàù íåùî íòèä øîåì ïéà æà ìâòá åàèç" äæä íòä àèç äðà
äìåãâ äàèç " íåùî àìà øáãî éúîå çëåî àìéîîã úééçú

äøåúä ïî íéúîä ,å àúéà äðä)÷éå"ë ø"â æ'(áùë åà øåù  éë æò åà 
ãìååé,å  íåùî àìà ãìåð ìâò àìäå ãìåð øåù éëù ìâò íäì åùò

äëñî , åðééäã øéëæäì àìù úà áåúëä åàø÷ êëéôì ìâò äùòî
ìâò àìå øåù , çëåî àöîðî ìâòá åàèçù ïàëåò àìéîî" ë

åçá øá÷ð äùîù íòèä" æîø ùé ïëì øáãî éúî úåéçäì éãëá ì
íéúîä úééçúì ïàëî ,âá ïéîéá áìåìä ïéìèåðù íòèä òåãéå ìì

 àúéàãë íãàä ìù äøãùä ãâðë àéä áìåìäù)÷éå"ì ø 'é"ã( ìë 
ä äðøîàú éúåîöò ' ìéáùá àìà äæ ÷åñô øîàð àì êåîë éî

 íöò ùé äøãùáå íãà ìù äøãùì äîåã áìåì ìù äøãùä áìåì
íéúîä úééçúì ãåîòé íùîå åîù éåëñðå , êéàä íéòùø ìáà

äøãùáù íöòì äæéçà ïúéì éãëá ïéîéá áìåì ïéìèåð íùîù 
äçúì ãåîòé"íéúîä úééçúá åøôëù î.                  )ïúðåäé éøáã(  

  
ïã äèîì éøáã úá úéîåìù åîà íùå .åúëä àá äî äù÷áå 

ìàùîåñåçé åðòé,éå " ìã øîàð ïàë äðä"øôì øîùîá åäçéðéåå ù
ä éô ìò íäì' "ùøéôå" åàì åà äúéî áééç íà åòãé àì ìì÷îáù é

éç íà åòãé àì äîì äù÷å áéîò àì åà äúé" åúåà èìô ïðòäù é
 ïéãî úåðá àèçá áéúëã åîë"äì íúåà ò÷åäå 'ùîùä ãâð "

÷ìéá àúéàå" ù)ë øáãîá"ä( àåäù íéòãåé åéäå íúåà äèìô ïðòäù 
äúéîá, àá ïë ìòåúëä  áéùîë áå éøáã úá úéîåìù åîà íùå

 ïã èáùù íåùî ïã äèîì àìéîî äëéî ìñôù éôì ïðòä ïî èìôð
íäîò äéä åéä àìå àì åà äúéîá àåä óãâîä íà åòãé àì ïëìå 

ò úòãì íéìåëé"ïðòä é.                                                 )úåø÷é øåà(  
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äáåùç äòãåääáåùç äòãåä  
  

î åðà àúééøåàã àø÷éáåéçéù åðéúøåáç éãîåì åðéîåìù éùðà øåáéöì äæá íéòéãå  

ò ãîìðä øåòéùä éë"ø áøä é 'èéìù êàøá ìàåé ïåòîù"à 
  

  

éà íéé÷úúå äîã÷åä"ä  

 äòùî äòùî9.309.30 ãò  ãò 10.0010.00    
à øãçáà øãçá ' 'ïåëéùá åðéùøãî úéááïåëéùá åðéùøãî úéáá  

  

 äòùî äæ øãçá áéøòî éðéðî úåùòì àì àð9.10  
  

      íþî³í ³×þëë  
ó−êëèí 

 

  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מ כ" בהדרכת והמשכת מ-ע "ק בעל ברך משה זי"ק מרן רביה"מיסודו של כ
  

 
  

  

  

   בכל"בר את אברה' וה
íþî³í ³×þëë ,ê¾−òíþî¾í ³êïë  ,ïô ³×þë"íþ−¾ ñ×î ¬ ,íñ¼òíî þš−í îò−ð−ð− óðš , í¬ôñ ðôìò
íñ¼ôñ ëîíêî ,ñ× −õë ë−ëìî ëîíê ,ñî¼ óšîí þëèí êîí ,ññî×í ³šïìí ³þï¼ñ îêîëë , îô×¾ ¬−î

ñîë½ñ ,ñ−ñî óôî− ³−ë¾í êñ ,−î¬ò îð− ðî¼î ’ñ−ì ñê ñ−ìô ó−þ−ë×í î−ñ¼õë μ−¾ôíñ,  
   

äåîäåî""éä ïàîìéôù íäøáà øéä ïàîìéôù íäøáà ø""åå  
−ì³¾ ³ëí ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ ’ïôñ"¬  

  

íñ¼òíî ðë×òí ð−èòí −òëþí îò−ð−ð− î−ëê ðîë×ñ ê³îîðìð öòð−¼ −êíë ê−í ³ìê í×þëíî  
  

äøääøä""ø çø ç ' 'éä ïàîìéôù á÷òé ìàøùééä ïàîìéôù á÷òé ìàøùé""åå  
ší îò−ññî× ³šïìíñ ¹ñêí −þ¾ô’  

  
  

í−î"ê−ô¾ −ôšô þ ,ê−ôñ¼ −ôñ¼ñî óñ¼ñ ó−ëî¬í μ−¾¼ôë μ−¾ôíñ í×ï³¾ ,þë³³ ³êï þ×¾ëî μ
íìñ®íî í×þë ¼õ¾ë ,íìõ¾ôí ñ×ôî îòôô ³ìòî èîò¼³ ,íìîþíëî íëìþíë þ¾î¼î þ¾îê μî³ô ,¬×î"½  

  
  

íþî³í ³×þëë ó−×þëôí ,                íþšîí −¾èþëî íêðîíë  

ññî×í ³ñíòí 



  

è  
  

  
 

  אמור

 

"éìîò ìëî é÷ìç äéä äæ"  
åáù éðçåøä ÷ìç ìò äøö úòá íçðúä êìîä äîìù ,åðîî ìåæâì øùôà éà äæù  

 êþôèë)½ ¹ð"¼ ì"ê(  בספר קהלת כתיב)עשיתי לי  ")'ח' ב
  ".  שדה ושדות,שרים ושרות ותענוגות בני האדם
šî½õí ³ê êþôèí ³þêëôî: "אלו מיני -" שרים ושרות 

 של מים צוננים  אלו בריכות-" ותענוגות בני האדם " .זמר
כאן בבל   הכא תרגימו-" שדה ושדות."של מים חמים ומרחצאות

 בארץ ישראל  במערבא.דה נקיבהושי, שד זכר  שידה ושידתיןתירגמו
  ...עגלה למרכבת נשים ושרים, שידה אמרי שידתא

שד זכר ושידה   תרגימו שידא ושידתיןכאן בבל אמר מר הכא
לאיזה צורך היה   שידה ושידתין למאי איבעי ליהומקשה הגמרא, נקיבה

בבנין בית   דכתיבומתרץ הגמרא, צריך שלמה המלך להשתמש עם השדים
 ,' וגו" אבן שלמה מסע נבנה,והבית בהבנותו" )םמלכי(המקדש 

כיצד אעשה שהאבן תהיה   לרבנן היכי אעבידשאל שלמה המלך אמר להו
יש   איכא שמירא: אמרו ליה.חלקה בלא פגימה בלי להשתמש בברזל

  דאייתי משה לאבני אפוד.שהחומר הכי קשה נבקע מפניו, תולעת שמיר
, ריך לכתוב עליהם את שמות בני ישראלדמשה הביא השמיר לאבני האפוד שהיה צ
שצריכה להיות חרוטות , "פתוחי חותם"ואי אפשר היה לכתוב בדיו כיון שנאמר 

מלמד שרסור , "במילואתם"לפי שאמר הכתוב , אך אסור נמי לחרוט בברזל, באבנים
לכן השתמש , והחריטה מחסירה את האבן במקום חריטתה, שתהיינה אבנים חסרות

  .עם השמיר
היכן אמצא   היכא אישתכחשאל שלמה המלך לחכמים  להואמר

 הביא שד ושידה  אמרו ליה אייתי שידה ושידתין.את התולעת השמיר
 כי, כדי שיגלו לך היכן היא התולעת, כפאם יחד ביסורים כבשינהו אהדדי

  .ויגלו לך אפשר דידעי ומגלו לך
  אמרי.י כבשינהו אהדד,שידה ושידתיןהביא שלמה   אייתי

 אנחנו לא יודעים היכן הוא התולעת השמיר,  אנן לא ידעינןה והשידההשד
   ...אולי אשמדאי מלך השדים יודעדילמא אשמדאי מלכא דשידי ידע 

μñôí íôñ¾ñ −êðô¾ê ³ê îê−ëíð êþôèë þêîëôî,  יומא
 יום אחד היה עומד שלמה המלך עם אשמדאי לבדו חד הוה קאי לחודיה

" כתועפות ראם לו" כתיב ישאל שלמה המלך לאשמדא אמר ליה
 ואמרינן ,וליפרע פורענות בשליחותו, ה יש תועפות ראמים למשלחתו"שלהקב

  . אלו השדים-" ראם" , אלו מלאכי השרת-" כתועפות"
 ?ה בכם"מה גדולתכם מאיתנו שנשתבח הקב  מאי רבותייכו מינן

 ואחוי לך , והב לי עיזקתך,שקול שושילתא מינאי אשמדאיל "א
ואראה לך את כוחי , ותן לי את טבעתך, ורד את השלשלת ממניה, רבותאי

 שקליה לשושילתא ,)דבשעת שתפסו את אשמדאי סגרו אותו עם שלשלת(
ונתן לו , הוריד ממנו שלמה המלך את השלשלת,  ויהיב ליה עיזקתיה,מיניה

   .את טבעתו
 , אותביה לחד גפיה ברקיעא,בלע אשמדאי את הטבעת בלעיה

  פתקיה,הניח כנף אחד שלו בשמים וכנף אחד בארץ ולחד גפיה בארעא
  . ארבע מאה פרסיוזרק את שלמה המלך מהלך

מה " המלך בקהלת  אמר שלמהעל אותה עת על ההיא שעתא
 וזה היה חלקי ,יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש

  ".מכל עמלי
 "זה"  חד אמרנחלקו בדבר  רב ושמואל,היה חלקי" וזה"מאי 

   ...לבושו"  וחד אמר גונדו,בידושנשאר  מקלו
  

  "עירוב"מרמז על מצות " מקלו"
  "נטילת ידים"מרמז על מצות " גונדו"

ñêîô¾î ëþ ñ¾ ³šîñìôí ³þë½ë  , ó¾ë ê³−ê
þèí"®ï ê"ñ , êþôèë þêîëô íòíð)× ö−ëîþ−¼"ê (:" ëþ þôê

ó−ð− ³ñ−¬òî ö−ëîþ−¼ íôñ¾ öš−³¾ í¼¾ë ëþ þôê íðîí− ,
ë ó×ì íþôêî ñîš ³ë ê®− −õþîì íë−¾êî −ëñ ìô¾î −ò

þëð "−−¼"¾ . ³ñ−¬òî ö−ëîþ−¼ öîš−³ μñôí íôñ¾ð îòñ −þí
ó−ð−.  

 ñ×ô îñ þê¾ò êñ¾ î³þ® ³¼ë μñôí íôñ¾ íòíî
óîñ× îñîðè ëîþî îþ¾¼ ,−ò¼ í¾¼òî ,ëë óìò³í ’ ³îî®ôí

ñêþ¾− ññ×ñ öš−³¾ ,ð"îñšô " ñ¼ ïôþô"ëîþ−¼ " ö−¾î¼¾
³îñšôë î³îê ,îðòîèî "¾þ ¾þõô" −)½ë× ö−þðíò (: −ñ× êîí¾
îë ö−®ìîþ¾ , ³î®ô ñ¼ î³òîî×î"ó−ð− ³ñ−¬ò" , ¹î½ë¾ îò−−íî

 îñô¼ ñ×ë óðêñ îñ öîþ³− íôî ñëí ñ×í¾ þ−×í î−ô−
¾ô¾í ³ì³ ñîô¼−¾ ,ë šþ ’ íï ñêþ¾− ññ×ñ öš−³¾ ³îî®ôí

ó−ì®ò ì®òñî ð¼ñ þê¾ò.  
  

  "חכמתו"מרמז על " מקלו"
  "מדות טובות"מרמז על " גונדו"ו

ñî¾ë þõ½ë ëþ ³šîñìô þìê îõîêë ¾þõô −òî−ñè −
ñêîô¾î , šþ îñ þê¾ò êñ¾ þë½ ðì"îñšô " îò−−í

"î³ô×ì" ,î³î×ñô ñ×ô¾ öòîê³í μñôí¾ , îþ¾î¼î î³ñ¾ôô
î¾õòñ ñè−½î ðôñ¾ íô×ìí šþ îñ íþê¾ò , ö¬¾í óè¾ íô

îòôô ñîïèñ ñî×− êñ.  
ð’ ³ê þ−ðèô ñšô"íô×ìí "³¼ðí ³ê ñô½ôî , êí×

 −ôñ¾îþ−ë þêîëôðð)ðòõ ó−þ"¬(ð " í−í þ−êô −ëþ ñ¾ îñšô
í¼ð ³ðôñô" , êþôèë ê³−ê ö×î)ë"ñš ë"è" (: î−ñ¼ êë

îñ−ôþ³î îñšôë −êô¾" ,î³ô×ì ì×ë ì×îî³íñ îò−−í , −êðîîëð
ñšô ó¼ ì×îî³íñ öšïí −êô¾ êë êñ .  

 þôê ðìî"îðòîè " î³−ñ¬ êñê îñ þê¾ò êñ¾ îò−−íð
- îò−−í "³îëî¬ ³îðôí "ò ³îðôñ ó−òîî×ô ó−ðèëð ³îñ¼

¾þë þêîëô×" −)ë"¬ ë.(: ³î−ôîþ³í î−³îðô¾ î¾õòñ óì−ò ö×ëî 
 í³ñ¼ μ×¾ ñ¼ −êðô þ³î− öòîñ³íñî öòîê³íñ îñ ³îò³îò öò−ê

îñþîèë   . 

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו
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÷òé êéìäåà åáåè äî"á  
, נשגר בזאת השורה, ברגשי ידידות והוקרה

קדם ידידינו היקר , ט בשפה ברורה"ברכת מז

 מידותיו היקרים לראשו, הנודע לעוז ולתפארה

 , ואורהמקבל את כל אדם בסבר פנים , עטרה

  , ש וחסידות אצלו שזורה"תורה יר          
  

  ו"הי יעקב אברה גאלדבערגער ר"הר
  

 ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ−ò îòë"ïôñ î"¬  
  

שתזכה , ותהי נא ברכותינו לראשך עטרת

, לגדלו ולחנכו על מבועי התורה למשמרת

 וכל ,  ממנו רב תענוג ונחת לתפארתותרווה

  טוב סלה      
  

  המאחלים בידידות ובהוקרה
  

  א וויינבערגער" יואל בר,אהרן יהושע גאנץ
  שלמה אהרן וויינבערגער: הלומד אתך בצוותא חדא

îðñ ³îñ¼ôí þ−¾"ð  
 חותנינו האי -אל מעלת כבוד אבינו , ברכת מזל טוב בשפה ברורה, נביע בזאת השורה, בקול שירה וזמרה

ד משכיל "ויהי דו,  ומופלג ביראה טהורה,מדקדק במצוה קלה כבחמורה, גריס באורייתא תדירא, גברא יקירא
  ב טובא"חו, וצמוד באהבה בקירות לבבינו, מסור בכל לב ונפש למענינו, חן וחסד נסוך על פניו, בכל דרכיו

  א"דוד פריינד שליט' ח ר"הרה
  ' חמותינו החשובה שתחי-ומנשים באוהל תבורך אמינו 
  

  

ðåòîáù äçîùä ìâøìéð ãëðä úãìåäá í"æîì å"è  
  

ìöàäìòðäå ø÷éä êøáàä åðñéâ  ,äìòîå äãéî ìëá âìôåî ,äìòîì ãîçðå äèîì áåäà  

øä" ø øòâøòáãìàâ íäøáà á÷òééä"å  
  

  

 ,במידה נכונה וגדושה,  נחת והרחבת הדעת דקדושהשתזכו לרב, קדם רבון עלם ועלמיא, יהון לרקיעא, ואילין מיליא

  .ר"אכי ,בביאת משיחו הולך תמים ,מבשר על ההריםי קול "ע, במהרה בקרב הימים, עדי נזכה לתשועת עולמים
  

 ó−ñìêôî ó−ô³îìíëñ ëþšô  
ó×−òë :ñêþ¾− ,ó−−ì ,−ñ³õò ,óìòô öî−® öë ,ðò−−þõ.  

ò³ì−ó× :ñ¬−−ð ¹½î− šì®− ,þ¼¾−õ šì®− −îñ ,ðñ¼õòïîþ êðî− ó−−ì ,−îñë ¹½î− šì®− ,½−−îî ñêî−.  

÷òéì éçîùå éðø"á 
, ידידי היקר והמהוללל, אשא ברכת מזל טוב, מעומק הלב

 כל כל פה אליו , נעים הליכות ורב תבונה, אהוב ונערץ בפי כל

  , יודה ברננה      
  

  ו" הייעקב אברה גאלדבערגער ר"הר
  

−ò îòë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ"ëî¬ ñïôñ î  
ח רב תענוג ונחת "תזכה לראות ולרוות ממנו ומכל יוצר ש"יה

  .אמן סלה, במידה מרובה וגדושה, דקדושה
 

  כעתירת וברכת ידידך מוקירך 

  יואל בנעט

  נשאר עוד כמות מצומצמת
  

  מספר

  ""רועהרועה' ' ומשה היומשה הי""
  ''חלק גחלק ג

  :המעוניינים יפנו בהקדם

  ו"היאהרן מאיר ווייס ר "להר
  050.4113992: בפלאפון
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  אלה תולדותו
ל "ברוך בענדיט ז' ה לאביו ר"נולד בשנת תקע

ולאמו האשה הצדקנית מרת ' ה הק"ליכטנשטיין מגזע השל

ע "גזע רבינו מרדכי יפה בעל הלבושים זיה מ"ליבא ע

עשרים וששה דורות למעלה בקודש ישבו על כסא הוראה 

  .והאירו העולם בצדקתם, זה אחר זה

, ומיד נראו בו סימני טהרה, כבר במעלליו יתנכר נער

' כל אשר היבחנכו וחכמו בילדותו קיבל תורה מאביו אשר 

 תורה כאשר ראה אביו שכבר מוכשר לקבלובידו לעשות 

ס אשר מיד ראה בו שלאילנא "ויראה הביאו לפני מרן החת

ס עליו " מרן החתהתבטאא "עפויסופר ש,  יתעבידרבארב

ה "ה, ב הנקרא בשמו שלמד אתו בחברותא"ועל חבירו ש

˜Â„˘  ,ה"ק סאסרעגען זלה"הלל פאלאק אבד' צ ר"הרב הגה
"„Ï ÌÈÏÂÏÈ‰'", קדושים המה "הלל" ששני.  

גאלאנטא נתקבצו אליו עדרים אחר נישואיו בעיר 

ג " י,ללמוד תורה ומדי שבת בשבתו למד עם בעלי בתים

  .נ"שנים ישב שם על התורה ועבודה ביגיעה ובמס

ק "י שלחו אליו כתב רבנות מק"בשנת תר

מתושבי המקום אחד המיוחד ' ואף כי הי, מארגרעטין

ה "אהרן צבי שוסבורג זלה' ה הגאון ר"ס ה"מתלמידי החת

הראשון שהשתדל שיבוא ' ץ הוא הי" מהריאת"בעל שו

' לכהן שם ברבנות ועליו סמכו בני הקהילה ולא שלחו אפי

  .שליחים לתהות על קנקנו

אחר כמה שנים שישב שם באו שליחים מקלוזנבורג 

שיבוא לכהן בעירם ואכן נסע לשם אבל לא ארכו לו 

, לו רדיפות ועלילות שוא אצל המלכות' כי הי, הימים שם

באותו לילה חלם חלום שזקן אחד ,  לברוח משםוהוצרך

 לך לך ונגלה אליו ופניו מאירות כפני אלוקים ובירך אות

ויקץ , ברכה הברכות מסורות בידך' ואגדלה שמך והי

' משנתו ושמח מאוד אמנם לא ידע מי המברך רק צורתו הי

ן עובבוקר נסע לעיר גראסווארדיין בלי מש, חרות על לבו

 התאספו נכבדי העיר הזאת ועשו כל ש מהריוח, ומשענה

ונסעו משם לעיר מארגערטין , השתדלות לסעדו ותמכו

להם ' מקום מושבו מתחילה שיחזירו אותם לשם כי לא הי

 ת עטרה ליושנה ונתקבל שניוואכן החזיר, רב משעזבם

  .ד במארגערעטן"לאב

אהרן צבי ' בעת ישבו שם ירד ריעו כאח לו הגאון ר

ושמע כי בעיר סיקס נתפנה ,  מאודל מנכסיו והצטער"הנ

מקום הרבנות נסע משם לבקש את בני הקהילה שיקחו 

ד ענו לו ואמרו כי אם הוא רוצה "אהרן צבי לרב ואב' את ר

לבוא אליהם הרי כסא כבודו מוכן לפניו וישתדל שיקבלו 

 לביתו אמר לבני וובבוא, אהרן צבי למלא מקומו' את ר

 אם הם מסכימים ל ושאל אותם"קהילתו הדברים הנ

אף כי אוהב אותם הוא מוכן לעזוב אותם , לעשות החליפין

ויענו כל העם יחדיו שהם מסכימים והלכו , לטובת ריעו

, אהרן צבי ונענו לו מזל טוב' ד אל בית ר"כולם בראש האב

  .והוא נסע לסיקס לכהן פאר שם

לאחר מכן נתקבל לכהן בעיר הגדולה לאלוקים בעיר 

'  העיר הזאת נקרא בתפוצות ישראל רועל שם, קאלעמיי

בכל עיר ועיר שכיהן ברבנות דרש , ע"הלל קאלאמייער זי

צ דרש לפני העם "בכל שבת קודש אחה, דרשות נלהבות

ועמד בכל פרצה , את המעשה אשר יעשון שעות ארוכות

, ואכן פעל ועשה גדולות ונצורות בכל מקום בואו, שנפרצה

 ופעל נצורות אלא ולא רק במקומו שכיהן דרש דרשות

כמעט מבכל מקומות מושבות בני ישראל קראו אותו 

  .שיבא לעורר לבב ישראל ותיקן תקנות בישראל

כמה שבועות לפני פטירתו בחצות הלילה כאשר חלה 

'  והוא הי,חליו אשר מת בה צוה לקרות ראשי הקהילה

איך להתנהג , שוכב על מטתו ודרש לפניהם דברי כיבושין

וסיים כל אשר ישנה , לא ינטו מדרך התורהש, אחר פטירתו

והשומע תבוא עליו ברכה וכולם געו בבכי , פניו ישונה

  .שעות הלכו לביתם' ואחר ב, מרוב התעוררות

, קר צוה לקרות לפניו בניו ובנותיוובאשמורות הב

ובירך לכל , ואמר להם האספו ואברך אתכם לפני מותי

ש ולעשות לו וצוה להניח אותו על הרצפה ממ, אחד ואחד

כ צוה להניחו על "אח, וכן עשו לו, ארבע מיתות בית דין

מטתו ונרדם לכמה מינוטין והקיץ ואמר דעו נא רבותי 

 שהגיע קיצי וצריכים תמרו אתחאשתי כתות  שיש למעלה

 שלא הגיע קיצי תמרו אתחוא ,ד של מעלה"אותי לבי

ז ואיני יודע בבירור על כמה זמן "וצריכים אותי בעוה

טב לו וקם ממטתו ועבד וכ ה"כן סיים ואח" רי קדושיםאח"

   .עבודתו בקודש כמקודם

 וחזר אמגירס' וכמה ימים לפני פטירתו לא פסק פומי

אייר אור ' א ליל י"ובשנת תרנ, על כל לימוד שלמד בחייו

' אחרי קדושים אמר להעומדים סביבו שעוד ו' ליום ב

ילת שחרית והתפללו תפ', זמן המוגבל וכן הי' שעות יהי

בדביקות נפלאה ואחר התפילה הביאו לפניו יין ובירך 

ואחר כך אמר , ואמר לחיים להעומדים שם, נהוברכה ראש

השיב את נשמתו ' ובשעה הו,  וצוה תיכף לכותבםתורה

  .הטהורה ליוצרו

  מקאלעמייע " בן רבי ברוך בענדיט זיהללק רבי "הרה
   )א"תרנ(אייר' ייומא דהילולא
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  ע"ט בעל דברי יואל זי"ק מרן רבינו הקוה"כ
á äãéøî äùòðù øäîðäå øîä íåéä åúåàáå úåëìî

 íéîùק בלי תורה ואמונה "כ להעמיד ממשלה לישראל באה"כ

íåé åúåà åàø÷å שמשם תצא מינות וכפירה לישראל , כלל
úåàîöòä , המה ששים ושמחים בעתוניהם בפרהסיא לעין כל

õåàéð êì ùéä , ט גדול ביום המרידה במלכות שמים"לעשות יו
éùäì ìåãâ"äæî ú ,éùäá ïéîàî ìë áì áéàëîå"úáå ú åúøå

äö÷ ãò äùåã÷ä, קצר היריעה מהכיל לחשוב מה שרואין בכל 

   .א"ת ירחם עלינו בב"השי', צעד וצעד שלגמרי נגררין אבתרי
)éñ úåòåáù ùìù øîàî äùî ìàåéå 'î÷"ã(  

* * *  

ה מידי יום ויום השכם "ואנן מה נענין אבתרי אשר בעו

 הקשים ומי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאי לעמוד בנסיונות, וחטוא

ו "אשר שמה שעלולים ליפול ח

, לכל דרכי היצר עד קצה

ולפלא מה שנחתם התקנה 

ב רבני וגאוני "מ ורו"ל מרו"הנ

ארץ תקיפי דארעא דישראל זה 

' ä íåéáיותר משני מאות שנה 
 øîä íåéä àåä øééà
 åáöééúä øùà øäîðäå

ä éöàðîå íéøôåëä 'ä ìò '
 ìò èìúùäì åçéùî ìòå
 øáåùä àåäå ìàøùé
 äùåã÷ä çë ìë çéëùîå

åòá" ìò úøáòîä àéäå ä
äåúã"íåéàå àøåð ïôåàá ÷ ,

דייקא באותו היום התעוררו 

הקדושים אשר בארץ תקיפי 

דארעא דישראל להתייצב 

בתקנות תקיפות עבור קדושת 

ו וכחות "הארץ שאל תתחלל ח

הטומאה לא ירעו ולא ישחיתו 

, ק"את גבול הקדושה שבאה

שם ק הופיעה בבית מדר"ורוה

בכמה מאות שנים מלפנים 

 êéøö íåéä åúåàù
äøéúé úåøáâúäì , זכותם יגן

íéîî åðìéöäì י "עלינו ועכ
 åéãñçå åéîçø áåøá íéðåãæä

úé"ù.   

)à áåùé øîàî íù"éñ é 'ë÷"à(  

ע "מ במ"ם בסה"אחר כותבי זאת התבוננתי בלשון הרמב

 ועל זה, ל שם באמצע הדברים"וז, מצוה זו בהמצוה דבשמו תשבע

הצד תשבע אמתינו בשם משה רבינו מה נכבד שמו כאילו הנשבע 

נשבע באדון או במי ששלחו וכל עת שלא יכוון הנשבע זה ונשבע 

באחד הנבראים להאמינו שיש לאותו הדבר אמתת עצם עד שישבע 

כל ' בו כבר עבר ושתף דבר אחר עם שם שמים אשר בא הפי

, ש"יעיי' והמשתף שם שמים עם דבר אחר נעקר מן העולם וכ

ומבואר בזה שאף במשה רבינו אם נותנים לו אמיתות עצם לא 

ת שלחו הוי בכלל משתף שם שמים ודבר אחר "בכוונה זו שהשי

ל "גדולה להנ' והיא ראי, ל"ז ר"שנעקר מן העולם והוי זה ע

אם , צוה עליהם ה"י אם אינם בכוונה זו בשביל שהקב"ק וא"שביהמ

àåä äëëå , ל"ז ר"ת הוי זה ע"ינותנים להם עצמאות מבלעדי הש
 íéðåéöä úåúë ìëù åéùëò

éùäá éøîâì íéøôåë" ú
, י"ק ואין להם אלא א"ובתוה

י בלי "כ נותנים עצמאות לא"א

ז "ת עושין בזה ע"תורה מהשי

כי כל עצמאות שהוא מבלעדי 

, ל"ל כנז"ז ר"ת הוי ע"השי

 øçà íéøøâðä íééúãäå
 úà úåàìîì íéðåéöä

à ïéðòá íäéøáã" é íéðúåð
 äîá õîåàå ÷åæéç áø íäì

ä ìëéäá íìö íéãéîòîù ,'
אוי לאותה בושה ואוי לאותה 

íåéä íù åàø÷ éëäå , כלימה
 ïåñàä äø÷ù øäîðäå øîä
 äî÷åäù ìàøùéì àøåðä

àá úåðéîä úåëìî" é זה שמו

אשר קראו ליום אידם יום 

העצמאות כי כל ענין 

, ל"העצמאות הוא מינות ר

ם שאין שום עצמאות בעול

ת לבדו הוא ולא "אלא השי

  )éñ íù 'î÷"æ(                         . אחר

* * *  

 ïåòä øîåç øòùì ïéàå
 ìéâ éìà íéçîù ìù éìéìô
 íåéá âçå äçîù íéàøî åà
 åúåà åàø÷ù àøåðä õåàéðä
 åãñéù úåàîöòä íåé

אושפיזא (דחול המועד סוכות ' א בליל ד"פע

ש "ב בא איש אחד שלא מאנ" שנת תשי)דיוסף
ר ונתן "ט לפני הו"להתברך מרבינו בברכת גמח

והוציא האיש הזה מכיסו לוח השנתי , פיתקא לרבינו
" יטב לב"י הבי דואר מאת ישיבת "שקיבל במתנה ע

ורבינו " יום העצמאות"אייר ' י ושם נרשם ביום ה"בא
ולא מצא ', רייתא קא מרתחא ביבראותו זאת או

וציוה ,  מרגוע לנפשו ופסק תיכף מלקבל פתקאות
אז מנהל ' ה שהי"שלמה בראווער ע' לקרוא לר

, מוסדות יטב לב ושאלו היתכן שיצא מידו דבר כזה
שלמה לרבינו שגם הוא לא ידע מזה כי הוא ' והשיב ר

הדפיס את הלוח אצל פירמא שמדפיסים לוחות 
הוא לא ידע שמדפיסים זאת להרבה מוסדות ו

ורבינו לא נח , "יום העצמאות"אייר ' ומדגישים ביום ה
ולא שקט ואמר שבעוד מועד ילכו ויחפשו אחר 

ל כמובן ולהפיצם "מדפיס ולהדפיסם מחדש בלי הנ
, ש ובצירוף מכתב התנצלות על הלוח הקודם"לכל אנ

, ובאו בחזרה לבשרו לרבינו שסדרו את הכל כרצונו
נס את אל הסוכה לעריכת השולחן בשעה ורבינו נכ

והתחיל לומר האושפוזין ובאמצע , מאוחרת מאוד
האמירה נשרו עיניו דמעות ובכה מאן הפוגות מרוב 
צער ועגמת נפש שנתהווה טעות כזאת בשם 

  .ולא מצא מרגוע לנפשו זמן רב" יטב לב"המוסדות 
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ä éöàðî 'ä ìò åáöééúäå ' ìù úåëìî ãéîòäì åçéùî ìòå
ìàøùé ìò úåðéîושמאז התחיל , ק והאמונה"תורה בעקירת ה

וזה גרוע הרבה , מהחדש השפיכת דמים של רבוא רבבות מישראל

שאינו מודה בלבד אלא גם שש ושמח בהמרידה , ז"יותר ממודה בע

וכמו שפירשו , ה ועל תורתו הקדושה"הנוראה שנעשה על הקב

אלהיך בשמחה ובטוב לבב כי ' בכתוב תחת אשר לא עבדת את ה

ירה גם כופרים יש שעדיין לבם כואב עליהם כל מה הרבה עוברי עב

ת אלא שלא יוכלו לעמוד נגד יצרם הקשה ונגד "שאינם עובדים השי

אבל אותן השמחים עוד בעבירה , הדיעות הכוזבות המבלבלים אותו

' ל שלא די שלא עבדת את ה"הנ' וזה פירש הכ, זה ניאוץ הרבה יותר

כ "וע, שמחה ובטוב לבבגם ב' העדר עבודתך את ה' אלהיך אבל הי

øîä íåé íãéà íåéá íéçîùä äæ ïéòëå , העונש הרבה יותר
øäîðäå ,íðåîäîå íäî åðìéöé àåä ïîçøä ויחזק את לבבינו 

  )éñ íù 'ð÷"æ(                                     .ש"להאר עינינו בתורתו ועבודתו ית

* * *  

,  עלתה בימינור עד היכן הדברים מגיעים אוי לנו שכך"ובעוה

úàæë ììô éî , íéãåäé åàöîéù, אשר עינינו ראו שפלות דורינו
 éñéòëî íò íéçîùå íéùùä íéãéñç óàå äøåú éøîåù

éùä"ä øäîðäå øîä íåéá ú 'øééà , äãéøî äúùòð åáù
íéîù úåëìîá ,ä éöàðî åîé÷äù ' úåðéîä ãåñé íúìùîî úà

äøéôëäå ,י עריות ושפיכות וכולהו איתנייהו ביה עבודה זרה גילו

ואין לך , ועל ידם נשפך גם אלפים ורבבות מישראל כמים, דמים

שיעשו יהודים שומרי תורה , ניאוץ גדול מזה

ואין צורך , ט ביום המרידה במלכות שמים"יו

øá ìëå , להאריך בזה כי תקצר היריעה מהכיל
 íéøáãä ïëéä ãò åúòãá úàæ ïéáî úòã

íéòéâî ,é ìàå âøäé øåñéàá ùîîå øåáò
íúçîùá ìáç úç÷ì , éìöà øåøá øáãäå

 íúåà ìëá ÷ìç íéìèåðä ìëù ÷ôñ éìá
ä éàðùî íéáùçð íéðéðòä' , השם ישמרנו

ת "מהם ומהמונם ועלינו להתפלל להשי

  .שנזכה להיות דבוקים בדרך האמת

 åéä àìîìàù éìöà øåøá øáãäå
æ íéùåã÷ä åðéîëç"åðúà ì , íéòáå÷ åéä

 ìëá øåáö úéðòúì äæ íåéúåîå÷îä , éë
 óåâá ïáøåçä ïî øúåé äáøä òåøâ àåä

ùôðáå , אך אין בכוחנו להטיל תענית על

אמנם מכיון שאירעה לנו סבה זו , הציבור

ועלינו ) מ פסח"לארץ בחוהת "הסשנפלה (

ראיתי בכך סבה מן , לגזור תענית על כך

אף , השמים לקבוע התענית ביום זה דייקא

תענית י חשבון היה ראוי לקבוע ה"שעפ

מ קבענו התענית "מ, ב"בשבוע שניה של בה

כדי להרבות בתפלות ובתחנונים , ליום זה

וינצלו , ת שיסיר חרון אפו מישראל"להשי

וישמור רגלם מלכד שלא , מכל צרה וצוקה

  .יתפסו ברשת המינות

ואל , ת ירחם על בני ישראל"והשי

יאבדו נפשות נקיות בפשעי האנשים החטאים 

דים רבים מישראל הצ, האלה בנפשותם

כל פורעניות הבאה לעולם היא ) א"ע' ק ס"ב(ל "ואמרו ז. ברשתם

ו "ואובדים ח, בעבור הרשעים ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים

ובצפייתנו צפינו לרחמי שמים . נפשות נקיות בעוונם של אלו

יראו עינינו וישמח לבנו , שיתהפכו ימים אלו לששון ולשמחה

ת ישפיע בלבות בני ישראל "והשי. לובגאולת ישרא' בישועת ה

פניו אלינו ' יאר ה, ק והמצוות"שיתדבקו בדרך האמת ובדרך התוה

ולראות בחיים , ויזכו בני ישראל להנצל מכל רע, ויט עלינו חסדרו

בחייכון ' ויתגדל ויתקדש שמיה רבא וכו, ציון' חיותם בשוב ה

ות בישועה ונזכה כולנו יחד לרא. וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל

  .ובהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן, השלימה

 )ô ìàåé éøáãø 'òéøæú(  

* * *  

åòá úéãåäé äðéãî úåãåà ìàùù äî"ä , äî éðà äîú
äæá ÷ôúñäì êúåîëù íãà úòã ìò äìòé êéàäå äìàù åæ ,

ëù ïéáé àì êéàäå"ø äøéôëäå úåðéîä úùøî àåä æ" ì אשר

 ואך המה גרמו ,ל"השחית את כל העולם רהן המה היו בעוכרינו ל

, את האבדון הנורא שקרה לעם בני ישראל בכל משך השנים האלה

וכעת הוסיפו פשע על פשע להשתתף עם העמים אשר כל כוונתם 

  .ו ויצא העגל הזה"להרע לישראל ח

ììää úøéîà úåãåà ìàùù äî íâ ,æç åøîà äðä" ì
)é÷ úáù"ò ç"á (æ éøä íåé ìëá ììä àøå÷äóãâîå óøçî ä ,

÷å"÷ ìù åðá ïá å" äæä àøåðä ïåñàä ìò ììä åøîàù ïúåà å

ח כשרבינו ערך שולחנו הטהור בבית המדרש "בהר שנת תש' פרק "בליל שב
 היה כשבועיים אחרי הכרזת וזה, הקטן שבביתו נוכחו שם מספר אנשים מצומצם

ל היה גם אורח חשוב ונכבד "ק הנ"בין הבאים אל השולחן בליל ש, המדינה הציונית
, אייר  של אותה שנה' כידוע אחרי הכרזת המדינה ביום ה, י"שבא זה עכשיו מאר

רבינו היה מודאג , פרצו מלחמות קשים וקרבות עזים בין הציונים ומדינות הערביים
בימים הטרופים ההם לא התקיימו , י בארצינו הקדושה"חינו בנמאוד על מצב א

כי היה שעת , י לכאן"וכמעט לא הגיעו שליחים מאר, חליפת מכתבים מהתם להכא
בתוך , י"ל חפץ רבינו להיוודע ממנו על המצב באר"וכיון שבא האיש הנ, חירום

י " בארי ושאלו מה נשמע"פנה רבינו אל האורח מא, הסעודה לאחר אכילת הדגים
  !"..איז זיס ווי צוקער'אבער ס, כאפט קלעפ'מ, איז שווער'ס: "ענה האורח בזה הלשון

כאשר שמע רבינו את הדיבורים האלה נתכרכמו פניו ונשתנתה צורתו לכמה 
 כאשר בני צוקעראיך אפשר לומר שזה מתוק כמו , רבינו התחיל לצעוק, גוונין

, ר על איבוד נפשות ישראל שזה נעיםואיך יתכן לומ, ישראל מוכים וסובלים מכות
ובהמשך הסעודה כאשר אמר רבינו , ל השמיע"רבינו לא עצר ברוחו מהדברים שהנ

ודברי התרגום , דברי תורה האריך רבינו לבאר את הפסוק וחרב לא תעבור בארצכם
שפירושו לא יסורו מארצכם וזהו לכאורה היפך , ודקטלון בחרבא לא יעידון בארעכון

י "וביאר רבינו בארוכה עפ, שאמר הכתוב וחרב לא תעבור בארצכםהברכה מה 
או , כשאין מזיקין כלל, ה"ס בענין החקירה אימתי הוא שבח של הקב"הקדמות מש

ל האי בדברי תורה כתיב ועוד "דאמרו חז, ש"עיי, כשיש מזיקים ואינם מזיקים
ינם של ישראל כי זהו חרבם וכלי זי, כ רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם"אמה

ולעתיד יתקיים וחרב לא תעבור , דזהו כחו של עשו, אבל לא חרב ממש, נגד האומות
כי יהיה , התרגום האונקלוס ודקטלין בחרבא לא יעידון בארעכון' וגם כפי, בארצכם

כח התורה בשלימות ולא יפחדו משום אומה ולשון כי התורה היא חרבם של ישראל 
אבל , ה צריכין להיות מקושר בתורה הקדושה באמתואפילו בזמן הז, נגד האומות

כי , א"והנצחון בא אז רק מצד הס, אז אמר הכתוב ושב מאחריך' אם סרים מדרך ה
  ..והאריך רבינו בענין זה', זהו כוחו של עשו ועל חרבך תחי
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  אמור

ø"åúåîë óåãéâå óåøéç êì ïéà ì , וכל אשר עינים לו יראה האמת

ל ובכל ספרי גדולי הראשונים "כ ובדברי חכז"הברור בתורה ובנו

אך , הוא נגד שכל האנושי ממש, וגם שכל עניניהם, ל"והאחרונים ז

ושאני מינות דמשכא בפרט , מסמא את העינים' ימ וכת דיל"כח הס

ובאמת אין לנו לצפות אלא על , כ"בדור השפל הזה אשר התגברו כ

ביאת המשיח אשר אנו מאמינים ומחכים לו בכל יום שיבוא וכבר 

 éä øáë ÷ôñ éìá çèáå 'çéùîä úàéáì íéëåæ, הגיע עת דודים
íäéøçà ìàøùé áì åúéñä øùà úàæä äòøä äãòä àìåì , ïä

åðéùôð úåãôå åðéúìåàâ ïîæ øåçéà åîøâå íéáëòîä äîä , אבל

ת כי לא לעד יקצוף ובקרב ישלח לנו משיחו הולך "נקוה להשי

  .א"תמים וירחם אל עמו ועל ארצו ויוציאנו מאפילה לאורה בב

הנה הרבה יש לדבר בזה בראיות ברורות אבל קצר היריעה 

המינים האלה לא מהכיל בפרט כי למי שנזרקה בלבו שמץ מדעת 

על ודע ) ב"ח ע"סנהדרין ל(ל "יקבל הברורים מאוד כמו שאמרו חז

ומי שמתחזק , ש דפקר טפי"כי אפיקורס ישראל כ, מה שתשיב

  .באמונה שלימה ומבקש האמת יעזריהו השית ויאיר את עיניו

בא חבקוק והעמידו על אחת ) א"ד ע"מכות כ(ל "ואמרו חז

 בכל' זה התגברה כח השטן וכת דילי ועל יסוד', וצדיק באמונתו יחי

, מיני עצות ותחבולות בימים האחרונים האלה טרם בוא הישועה

, והתגברות עצומה להשאר באמונה האמיתית' וצריך סייעתא דשמי

   . במהרה בימינות ירחם עלינו ויאיר עינינו"השי
)ç ìàåé éøáã íéáúëî"éñ à 'ò"â(  

  ע"יט בעל ברך משה ז"ק מרן רבינו הקוה"כ
אלה הדברים אנו חייבים לשנן לנו ולבנינו אחרינו בדור 

הנסינות גדולים ועצומים בענין  האחרון בעקבתא דמשיחא אשר

éòùøå áéåàä øáâ íéáøä åðéúåðååòáå , התחברות לרשעים
äùåã÷ä åðéöøà ìò åèìúùä ìàøùé,  íéù÷åé çô åùøôå

 àåù úðòèá íäéìà åøáçúä øùà ìàøùé éðåîà éîåìùì
åëù íìöà ìåòôì íúðåולא זו הדרך , למען חיזוק התורה והיהדות

 ÷íéòùøä ïî úåìãáúäá ÷ø éåìú äøåúä íåé כי, ישכון אור
 éìåãâ ìë ìù íùã÷ úòã äúéä øùàë íäì ùé øùà ìëîå

íéîãå÷ä úåøåãá ìàøùé, והבורא כל עולמים יעזרינו להתחזק 

ם מדור בדרך התורה המסורה בידינו מאבותינו ורבותינו הקדושי

ונזכה , והרחמן הוא ישבור עול הגוים ועול גליות מעל צוארינו, דור

ובנערינו ובזקינינו , כולנו יחד לראות בישועת כל ישראל ושמחתן

  )øô äùî êøá 'éúå÷åçá(                      . א"נלך לקבל משיח צדקינו בב

  

ושפתי לא אכלא מלזעוק ולהתריע על אשר בימינו אלה 

 הצליח לצבוע את העבירה החמורה של התחברות מעשה שטן

לרשעים ולהלבישה בלבוש 

והרבה מאחינו בני , מצוה רבה

ישראל לא ידעו ולא יבינו כובד 

חטא והעון הלזה ונתחברו אל 

רשעי הדור המינים 

êëù åðì éåà , והאפיקורסים
 éøîåù íéãåäéù åðéîéá äúìò
 íéãæ íéøùàî úååöîå äøåú
 äòùø éùåò íéðåá íâ
 íéøôåëä ïåèìù ìà óøèöäì

äùåã÷ä åðéöøàá , íöò øùà
 äàøåð äãéøî àéä äîåé÷
 äøéôëå õåàéðå íéîù úåëìîá

éáå äùåã÷ä åðéúøåúá" â
äðåîàä éø÷ò , äãñååä íåéîå

 úãä ìòî äøéáòä äúò ãòå
 ìàøùéî úåááøå íéôìà
 õøàä ìë úà äàìîå

àîäåæå äàîåèá , åìëåé êéàå
ä éàøé ' òîù íéøîåàä
 ìàøùé úåðäéìå ø÷òì øëîäì

 úåãñåî ú÷æçäì íðåîîî
äøåúä , úòãä ìò äìòé éëå

 çëî úãîìðä åæë äøåúù
 äì ùé íéòùø ìù íðåîîî

äùåã÷ ìù êøò , פוק חזי

של רבינו יונה בפירש ' לשונו הק

וכמה חדשים , ד"י כנסיה גדולה של אגודת ישראל בקיץ שנת תשי"כידוע התקיימה בא
גם , כדי לצוד עוד נפשות תמימים ברשתם, עשו כינוסים ואסיפות להגדיל העסק' לפני הכנסי

כי כולם ידעו ששכונת , בוויליאמסבורג ניסו להגביר את כוחם ואף כי לא עלתה להם בניקל
ז מעשה שטן הצליח ואנשי אגודת "עכ,  נכנעת לגמרי להשפעת דעת רבינווויליאמסבורג כולה

וביקשוהו שיסכים , ישראל ביקרו אצל רב גדול ומפורסם מזקני הדור הקודם שגר בוויליאמסבורג
ואחרי כמה הפצרות ובקשות בדברי שוא ושקר כי כל , ד שלו"לעשות האסיפה שלהם בביהמ

ד את "הצליחו לסדר באותו ביהמ" היהדות"חיזוק מטרת קיום אסיפתם אינה אלא אסיפה ל
וכמו , מ יתקיים אסיפה של אגודת ישראל"והדביקו מודעות בחוצות וברחובות שבחוה, האסיפה

ובהיות הרב ההוא ידיד נאמן . כן נדפסו על מודעותיהם שמות הרבנים שידברו אצל האסיפה
ט בא כדרכו "דיו' ואז ביום ב, רבינובא הרבה לשולחנותיו ולתפילותיו של , לרבינו עוד מאירופא
  ".סעודת אסתר"לעריכת השולחן של 
ר שילב מצות העומר עם עניני נס "רבינו רגיל להאריך בעניני דנס פורים ועפי' בשולחן זה הי

אולם פתאום ראו על פני קדשו השתנות גדולה , ודברי התורה נאמרו קצת בצהלת פנים, דפורים
ס אשר הוא המרא דאתרא יקיימו "רב היתכן שאירע כזאת שבביהכנאת אותו ' ורבינו שאל בתמי

, י"כינוס רשעים של האגודה אשר הם מתחברים להממשלה הטמאה של הציונים הכופרים בא
ואורייתא קא מרתחי ביה ברבינו וצעק בקולי קולות ונפל פחד גדול על כל המסתופפים באותו 

ומען אויף דער וועלט נאר אויסצושרייען דעם איך בין געק: "ובתוך דבריו המשיך ואמר, מעמד
ואני מוכרח לומר שהאגודה הם מתחברים עם האפיקורסים ועכשיו הם רוצים להתחבר " אמת

ורבינו ,  וזה הוא סיבת האסיפה)קאאליציא(יותר אל חבורת הכופרים המנהלת את הממשלה 
בלי ... (ם כמו הרבהזכיר את שמות הרבנים שהיו חתומים על הקול קורא בשם המשפחה שלה

כ באותו מעמד פייס רבינו "ואח, ש"ורבינו אמר שמזה עצמו רואים שאין זה כינוס לש) שם ראשון
ו לפגוע בכבודו רק משום "ברצונו ח' על אתר את הרב הוא על אשר פגע בכבודו באמרו שלא הי
אמנים פצעי נ"ז הרב ההוא "וענה ע, שאינו יכול ליתן מרגוע לנפשו צעק לרוחו על הדבר הזה

ומאז ועד , ל"י כוחו של רבינו נתבטלה האסיפה לגמרי בהסכמת הרב הנ"ה אשר ע"וב, "אוהב
  .היום לא נתקיימה שום אסיפה של אגודת ישראל בוויליאמסבורג
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שהוא עונש גדול שאין ,  ואל תתחבר לרשע)ז"א מ"אבות פ(המשנה 

אבל זה ,  אחתכי החטא החמור אם פשע בו עשה עבירה, כמותו

ונמצא עושה חטאים , בכל העבירות שעושה הרשע יש לו חלק בהם

 כל )ג"ל מ"פ(נתן ' שכן מפורש באבות דר, רבים גדולים ועצומים

פ שאינו עושה כמעשיהם נוטל שכר כיוצא "המדבק לרשעים אע

  )øô äùî êøá 'øåîà(                                                                                  .בהם
* * *  

ר גבר "וביותר צריך הכתוב לזרז בימינו אלה אשר בעוה

האויב ומעשה שטן הצליח לנתק חבל הכסף מרוב מנין מן הכלל 

åîä éàðù ' ìò øåáòì ùàø åàùðישראל לאביהם שבשמים 
úåòåáù ùìùä ,äùåã÷ä åðéöøàá úåðéîä úìùîî åîé÷äå ,

òð ìàøùéî úåááøå íéôìàå íäéúåáà ùøåùî íäéãé ìò åø÷
äùåã÷ä ùøåùîå íéùåã÷ä ,

 ÷åöá éë åðéáì äåã äæ ìòå
 íâ íúùøá åãëìð íéúòä
 úååöîå äøåú éøîåù íéùðà
 éë åðéáé àìå åòãé àì øùà
 àøåð ïåñà àåä äæä ïåèìùä

ìàøùé ìëì,ל הזהירו אצל " וחז

.) א"כתובות קי(השלש שבועות 

אם אתם מקיימים את השבועה 

אם לאו אני מתיר את מוטב ו

. בשרכם כצבאות וכאילות השדה

וכאשר קרה לנו בדורינו שהותר 

ושש , ל"דם ישראל כמים רח

מאות רבוא מישראל עלו על 

וכבר האריך מרן , ד"מוקדה הי

ה בויואל משה "דודי זללה

שכל שזה בא בעון , בהקדמה

וגם כעת . העברה על השבועות

עדיין לא באנו אל המנוחה ואל 

úòìå . י"ה,  ואין לך יום שלא תהא קללתו מרובה מחבירו,הנחלה
ä úàøéù éî ìë ìò àéîø àáåéç úàæë 'åáìì òâåð , ïðùì
íðåîäîå íäî ìãáäì åéøçà åúéáìå åéðáì , óà ìùëäì éìáìå

úåðéîä úáùçîá úçà òâøì,מה שאנו  וכמו שאמרתי לפרש 

 רגע כי על ידי, ע יאבדו"נוסח התפילה וכל המינים כרגב אומרים

   .אחת של מינות יכולים להאבד ולהנתק משורש הקדושה חלילה

)øô äùî êøá 'àøàå(  

* * *  

ועל אחת כמה וכמה בדברים הנוגעים ליסודי התורה ועקרי 

, האמונה אין לנו אלא דברי הראשונים כמלאכים ומינה לא נזוע

ובפרט בימינו אלה אשר גבר האויב והוקם מלכות המינות בארצינו 

òîåù éîåìùî äáøä åúùøá êåùîì çéìöä ïèù ä ,הקדושה
ìàøùé éðåîà , ïéàù óàåôñ ìù ìö íåù ïàë úî÷ä øùà ÷

äá äãéøî àåä éøä çéùîä úàéá íøè éãåäé ïåèìù '
åúøåúáå , לבר מן דין הבה נתבונן מה היו אומרים על כך הצדיקים

וכי מי לא ידע דעת קדשם של כל חכמי ישראל בדור , הקודמים

ùà àéä úåðåéöä úë éë àéëåøëë åçååö ãçà äô íìåë øהקודם 
äàîåèä úåáà éáà , ïåèìù íé÷äì íãéá äìòú íàáå

àøåð ïåñà úàæ àäú ìàøùé õøàá äëåìîå לכל בית ישראל 

éðéñ øä ìò åãîò åéúåáà éìâøù éî ìëå , ברוחניות ובגשמיות
úåìãáúää úéìëúá íðåîäîå íäî ìãáäì êéøö, ובכן לעת 

  . על עמו ועל ארצו' התחזק בדרך האבות עדי ירחם הכזאת עלינו ל

)øô äùî êøá 'ñçðô(  
* * *  

 דמשיחא אשר החושך יכסה ארץ אהשפל בעקבתובדורינו 

ה אשר לכל ישראל האיר הדרך "יש לעסוק בספרי מרן דודי זללה

לבל יפלו ברשת זו טמנו המינים , ילכו בה בעניני אמונות ודיעות

לא להתחזק באמונת אומן בביאת המשיח א, והאפיקורסים למיניהם

éë , צ במהרה"להתחזק בזה עד ביאת גו, ג עיקרי האמונה"וי
äåòá" äùòð óåñáìå ìàøùé úéá íéåâä ìëë øîåì åìéçúä ø

íäî íéòåøâ ,àá íåéä äùòðäî òåãéå" úåáòåúä úåðåîúäá é
úåîåàä ìëî íéòåøâ , וכעת יש

שם כמה אנשים מסלתה ומשמנה 

ת שהם צריכין מהיהדות החרדי

להיות טמיר ונעלם מעיני 

הממשלה מיראתם שלא ימצאו 

וכמו (, ויובילו אותם במאסר

) לפני המלחמה באיירופא' שהי

 øùà íåéä áø÷ éë èòî ãåòå
äììæ éãåã ïøî øîà äæ ìò" ä

éäéù ' ìëåé àìù íéîé ãåò
 õøàá øåâì éãåäé ùéà

ìàøùé.  
וברוך הוא אלקינו שבראנו 

, ן התועיםלכבודו והבדילנו מ

ק "וזכינו להיות במחיצתו של כ

ושלא להגרר אחר , ע"מרן דודי זי

ììôúäì åðéìò êà , משאות שוא
äì ' àöé àì æìä äðéãîîù

éãåäé íåùì äìéìç ÷æéä ,
éäé äî úòãä ìò úåìòäì øåñà ùîîå 'íù , ïåñà àåä éë

 ìàøùé ììëì àøåðבעגלא ובזמן ' ואנו מאמינים שהגאולה יהי

 צריכים אנו לרחמי שמים שנוכל להחזיק מעמד בכל ועד אז, קריב

  )ì íäù éðáà"ë ãåîò øîåòá â"ä(                                                        .הכוחות

* * *  

éë , מעולם לא היה כלל ישראל במצב עלוב ושפל כזהוהנה 
 ïøî äéä éðåéöä ïåéòøä úåèùôúä æàî íéðùä íúåà ìë

÷ë"æ ã"çååö ì ìë úà ã÷ôù àøåðä ïåñàä ìò àéëåøëë 
 ìàøùéועברו על מאז תחלת התייסדותם פרקו מעליהם עול הגלות 

åðòîù íéîòô äîëå . ה את ישראל"כל השבועות שהשביע הקב
 úåøöä ìëå åðéðîæá åòøéàù úåðåñàä ìë éë åùã÷ äôî

åììä íéðùä êùîá ìàøùé ììë ìáåñù , ìù íééèòá ìëä
íéðåéöä .בלי משיח כבר המתיק הקדוש הרבי רכנודע כי ח '

ע וכבר היינו סבורים כי אחרי החבלים והצרות כבר "אלימלך זי

  .יהיה סוף וקץ לכל צרותנו וכבר נזכה להגאולה שלימה

éúòîùå æ éãåã ïøî éôî úàæäìì"ä  ãåò éøçà øö÷ ïîæ
àëáä ÷îòî åúàö , ìàøùé åìáñù úåàìúäå úåøöä ìë éë

æî äéäù õéøò òùø åúåàî÷é , åãøîù äîî çîöð ìëä
úåòåáùä ìò åøáòå íìåòä úåîåàá,ל דכל כוחו ויכלתו " וכנ

נלחמו הציונים עם כשז "בשנת תשכ
המכונה בפי הציונים בשם מלחמת ששת (הישמעלים 

 את העיר לכבושהציונים הצליחו ו )הימים
העתיקה ושאר מקומות הקדושים והדתיים 
הנגררים אחריהם צהלו ושמחו עד כדי כך שהעיזו 

מ עומדים "לומר ברוב אוולתם שהניסים של יצי
והגיעו הדברים , )ל"עפ(בצל הנסים של הציונים 

 :מאוד ואמר אזז "ערבינו התאונן ו, לאזני רבינו
: אם הם אומרים כך אף אני אגיד בענין זה"

ק הראשון ושני לא הגיע "שהחורבנות של ביהמ
אפס קצהו לחורבן בגשמיות וברוחניות של 

  ".ק"הקמת ממשלת המינים בארה
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ואילולי היו ישראל הולכים על . של המזיק בא מחמת עוונות ישראל

להכניע , ל על כל גל וגל נענעתי לו ראשי"דרך שהורו לנו חכז

úåëìîá äãéøîäù אלא . לא היה בא לידי כך, ע"עצמם תחת אוה
øáòääå íéîù êôùðù êë éãéì àéáä úåòåáùä ùìù ìò ä

ìàøùéî àåáø úåàî ùù íã ,) ל "מרן זועיין מה שכתב

  ).בהקדמת ספרו ויואל משה באורך

äåòáå"ø  úåøâúääå íéîù úåëìîá äàøåðä äãéøîä
íåéàå àøåð ïôåàá ïåøçàä ïîæá äøáâúð íìåòä úåîåàá ,

íìåòî åúåîë äéä àì øùà .íéâéäðî éãéá øåñî ïåèìùäå 
 úà éøîâì åðéùù äìàë íéòåøâ
 ìàøùé íò ìù åúøåö úåîã
 úåîçìî ìù íòì åúåà åëôäå

úåáø÷å .ק "ונודע מה שאמר הגה

ע כי "ב מליובאוויטש זי"מהרש

, הציונים גרועים מן המשכילים

. שהפכו לגמרי מהות עם ישראל

ìéìòá úàæ íéàåø íåéäëå , éë
 ìù íúåäîå íòáè úà åëôä

úåîã åìáé÷ù ãò ìàøùé ìù 
ç íã éëôåùå úåáø÷ éôàåù"å .

עד שלא נשמע כזאת בקרב מדינות 

העולם המתוקנים להלחם על עיר 

גדולה מלאה אוכלסין וטף בעבור 

שנכנסו אל תוכה כאלה שאינם 

ורק אצל רוצחים . רוצים להכנע

שהרגו את , מופקרים שמענו כזאת

שונאיהם אנשים נשים וטף כדי 

ואיך ישמע . לכבוש את המדינה

. את אצל אנשים מזרע ישראלכז

ואנה אנו באים מחילול שם שמים 

 אשר יביטו על בעיני כל הגוים

   .ו"יהודים כעל רוצחים ח

)ë íäù éðáà"ö ãåîò áà å"à(  

* * *  

åäåòá"ø  íä äúò äæ
åæî úà ñééâì ÷åç øéáòäì íéî

íàáöì úåáéùéä éðá , ìåãâå
àá äøåúä éðá áø÷á ãçôä" é

îæ åììä íéòùø åòöáé íàíî ,
ואוי לו למי שמתגייס ומובל לשרת 

אשר שם מקור , שלהם באבצ

 והם ,ההפקרות והטומאה

משתמשים בכל אמצעים להעביר 

את המשרתים בצבא על אמונתם 

ודתם מלבד עצם האיסור הנורא 

ליטול חלק במלחמותיהם 

 וידוע .ובמרידה באומות שלהם

ד "דמרן כקדהוה מרגלא בפומיה 

גמתם ע שלא שהיתה מ" זיק"הגה

 ולייסד מדינה ולצורך כן השתמש

אלא להיפך הם התכוונו , להגיע לתכליתם, באמצעי של עקירת הדת

וכדי שיוכלו להגיע לתכלית זה , וזהו כל מגמתם, לעקירת הדת

שעל ידה יוכלו לבצע את , השתמשו באמצעי של הקמת המדינה

íãéá äúéä åìéàå , וזה כל מזימותם השכם והערב, עקירת הדת
 åéäìàøùé ììëî úåãäéå äøåú ìù øëæ ìë íéø÷åò , àìà

ã éãñçáù 'íîîæ òöáì íéîùî íäì åçéðé àì , ועדיין ישנם

   .ק"יהודים העומדים כנגדם ומוסרים נפשם למען התוה

)ë íäù éðáà"ò÷ ãåîò áà å"å(  

* * *  

  יום חורבן הרבה בתי מקדשות
, איז דא א סתירה,  שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינו:)ראש השנה יח(ל זאגן "חז

האב איך ,  יותר משריפת בית אלקינו)ז"א סל"ר פ"עיין איכ(איז 'אויף איין פלאץ שטייט אז ס
 אויפדערנאכט וואס איז איתרמי מילתא מען איז זיך צוזאמען געקומען היינט'געקלערט אז ס

 כל )א"א ה"ירושלמי יומא פ(ווייל די גמרא זאגט , דעם טאג קען מען אנרופן יום שריפת בית אלקינו
ק איז נישט אויפגעבויט "א יעדער דור וואס דער ביהמ, דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו

  .דור חרוב געווארןוואלט ווען אין יענעם 'אזוי ווי ס, איז כאילו נחרב בימיו, געווארן
איז ביי אים ברור אז ווען נישט דעם ' אז ס)דברי יואל וישלח עמוד קעח(ל זאגט "דער פעטער ז

ווען נישט דעם , עון ווען נישט דער גרויסער חטא וואס מען האט מורד געווען אין מלכות שמים
רפן דעם עול מלכות מען האט פון זיך אראפגעווא,  וואס מען איז ארויסגעגאנגען פון גלות-חטא 
 וואלט מען שוין לאנג ארויסגעגאנגען -מען האט אראפגעווארפן פון זיך דעם עול גליות , שמים

קומט אויס אז היינט אויפדערנאכט איז א טאג וואס מען דארף מתאבל זיין אויף , פון גלות
  .דאס איז כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו, שריפת בית אלקינו

ועלכן דור קען מען דאס נאך זאגן ווי אויף די דרא בתראה וואס איז ממש נישט נאר אויף ו
ל זאגט אין דברי יואל אז מען זאל "ווי דער פעטער ז, אזא גרויסער עון, כאילו נחרב בימיו

און מען זאל נעמען דעם עון , צוזאמען נעמען אלע עבירות און מען זאל עס שטעלן על כף מאזנים
  .דאס איז שקול קעגן כל התורה כולה, יפן צווייטן כף מאזנים איז דאס מכריעאין שטעלן או

די מדינה וואס איז מיוסד , בעוונותינו הרבים איז געשען וואס איז געשען ויצא העגל הזה
איז נישט קיין גוזמא מען דארף דאס נישט ' ס-אויף עבודה זרה גילוי עריות און שפיכות דמים 

האט א 'ווער ס, ס איז בפועל ממש עבודה זרה גילוי עריות און שפיכות דמים ווייל דא-מגזם זיין 
אין דעם טאג איז די שכינה , קומט פאר אינעם פלטרין של מלך אין ארץ הקודש'השגה וואס ס

  .הקדושה זיך מצער
 אז לעולם וואלט )דברי יואל תזריע עמוד שסו(ל זאגט אין א שלש סעודות תורה "דער פעטער ז

די חכמי המשנה און די חכמי הגמרא וואלטן , ן געדארפט גוזר תענית זיין אין אזא טאגמען ווע
ר "בעוה, זיכער גוזר תענית געווען פאר כלל ישראל פאר דעם גרויסן אומגליק וואס איז געשען

אבער רעדן דארף מען דערפון און נתעורר ווערן דארף , מיר זענען נישט בכח גוזר תענית צו זיין
איז ...) בעמלק הציוני' ל ופעולותיו למען המלחמה לה"צ משארמאש זצ"כאן האריך בדברי הספד על הגה(... מען

, אייר' ל רופט אן דעם טאג ה" ווי דער פעטער ז-היינט אויפדערנאכט אין דעם יום המר והנמהר 
רמאנט אז מען דע, דאס איז שריפת בית אלקינו, ווי ער שרייבט אין ויואל משה יום המר והנמהר

און דאס איז שריפת , זיך וויפיל אידישע קינדער האט מען מעביר געווען על הדת די אלע יארן
 ועשו לי מקדש )עיין אלשיך תרומה(שטייט אין ספרים 'ווי ס, הנשמה כאטש דער גוף איז קיים

יין צו ווייל ביי יעדן ערליכן שטוב קען מען זוכה ז, שטייט נישט בתוכו נאר בתוכם, ושכנתי בתוכם
אז מען איז מחטיא אזויפיל אידישע , און גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, השראת השכינה

קינדער האט מען פארברענט די אלע בתי מקדשות די אלע היכלות די אלע נשמות האט מען 
איז די צייט יעצט צו באוויינען חורבן בית , דאס איז שריפת בית אלקינו ממש, פארברענט

נאר א מיליאן בתי מקדשות און אפשר נאך מער וואס איז אין , יין בית המקדשנישט א, המקדש
  .משך פון די יארן איבערגעפירט געווארן פון דת ישראל

  ל"צ משארמאש זצ"א בכינוס הספדו על הגה"ק מרן רבינו שליט"מתוך דרשת כ

  א"ד הגדול בקרית יואל יע"ק בביהמ"ה לפ"אייר שנת תשמ' אור ליום ה
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דברי מזה לא אמנע מלהזכיר על העיקר שיתפללו על  ומידי

והשתוקקותו הגדול , ל ימיו על זהל צפה כ"שהוא ז, ביאת המשיח

לביאת משיח הביאהו להתריע על אלו שהחליפו את אמונתם לחיי 

ונכשלו להאמין באותן שהמירו את הגאולה במדינה הציונות , שעה

וזה גרם לו ליצא במלחמת קודש על , ר בימינו אלה"שעמדה בעוה

והדבר היה כואב לו עד , הציונים שהעמידו מדינה בפני עצמם

כי ראה בזה פגם בעיקרי יסודי האמונה בביאת , וכה של נפשדכד

שיסוד האמונה , המשיח

ה בכבודו "היא שהקב

ובעצמו יבא ויגאלינו 

ועל זה המתינו כל , שנית

ישראל בכל הדורות 

íéîòô äîëå , בגלות
 åùã÷ äôî éúòîù
 íøåâ åäæù øîàù
 áåëéòå úåìâä úåëéøà

åðùôð úåãôå åðéúìåàâ ,
éúìá úàæ éãòìáå íåù 

 íéãîåò åðééäù ÷ôñ
 äìåàâä øçà øáë

äîéìù , וגם החזיק

שהמדינה היא ממש כוחו 

   .מ בעצמו"של השטן והס

)ë íäù éðáà" áà å

ìø ãåîò"è(  

* * *  

àáåéç ולפי דעתי 
 íéãåäéä ìë ìò àéîø

ìáú éáçøá , מכל החוגים

, ומכל הקהלות והעדות

אשר לבם כואב על מעשי 

ונפשם יודעת , הציונים

כי המה משליטים מאד 

כפירה ומינות על בני 

íúòã úåìâì , ישראל
 éøéöì áúëîá òéãåäìå
 õøàá úåðåéöä äðéãîä
 íðéà äîä éë íáùåî
 íéðåéöä úëì íéëééúùî
 íîöò íéøòðî íäå

 íäéùòîî ולדעתי חוב

גדול מוטל על כל יחיד 

ויחיד להודיע זאת לשלטון 

הציוני וגם לממשלת 

המדינה אשר הוא דר בה 

 אלו השותקים ואינם כי כל

הם נחשבים , מודיעים זאת

אצל העמים ואצל הציונים 

כחלק בלתי נפרד 

כי הציונים . מהמדינה

מציגים עצמם כאילו הם הדוברים והעושים מעשיהם בשם כלל 

והנה היהדות החרדית המשתייכת למחנינו מפורסם בכל  .ישראל

 זה ידוע וכל המשתייך למחנה, כי אין להם שייכות למדינה. העולם

, ומפורסם לכל כי הוא מתנגד למעשיהם ואין לו חלק ונחלה עמהם

. ודבר זה חוזר ומתפרסם בכל עת במחאות אדירות בחוצות ניו יורק

אם אין הוא מגלה , אמנם כל יהודי חרדי שאינו משתייך למחנה זה

הוא נחשב בעיני העולם כתומך בהם ומסייע , דעתו נגד הציונים

   .בידם

) íäù éðáàë"îò åìñë à'ô "å(  

* * *  

והחובה מוטל 

ם לזעוק מרה נגדעלינו 

יותר ויותר אשר מתערבים 

 ,בהנהגת המדינה

סים ומושכים אלפים יומכנ

ורבבות תמימים לרשת 

הציונות באופן נורא 

ובכפיה ובלחץ שלא היה 

 הם שלכיסיתכו, כמוהו

ד "ים למיניהם בדויהדת

, ליציעאלהרכבת הקא

מ "שהם מנהלים מו

תף בממשלת להשת

øùà èøôáå , הכופרים
 úìäðîù äìà åðéðîæá
 úøæçä úåãåà çåëéå
 åùáëù íéçèù

íúîçìîá , úòëå
 íñøôúð íãé ìò

íéúòä éáúëîá øùà 
ä ìëáåìåë íìåò, éë 

 íééúãä ìù íðåöø
 äâìôîä ìà øáçúäì
 íåùì äðëåî äðéàù
 úæøëä ÷øå úåøùô

íäéôá äîçìî , ììâáå
 íùåøä øöåð úàæ

 éë åìåë íìåòá íééúãä
 äîøç úîçìîá íéìâåã
 ïðéàå íééáøòä ãâð
 íåùì íéîéëñî

íéøåúéåå , ìáú éáçøáå
 íééåâä íéäéîú
 àì äîì íéøîåàå
 íééúãä åîéëñé
 ïéëùäì éãë úåøùôì

íåìù. יאומן כי  ולא

יסופר כמה גדולה הסכנה 

בצעד זה של המפלגות 

הדתיות ללבות תבערת 

 

  ...ליכא מידי דלא רמיזא
  

ע איש "בעל דברי יואל זי' פעם אחת הגיע למרן רבינו הק
והלה אמר לרבינו , לו דיעות כוזבות בעניני ציונות' אחד אשר הי

הרי אם יתנהל , מפני מה יצא הקצף על עצם הקמת המדינה
ל שוחח עמו "רבינו ז, פ תורה אין שום רע במדינה"נה עהמדי

להעלות במחשבה ' הרבה וביאר לו את חומר הענין שאסור אפי
כי אנו יהודים , הרהורים כגון אלו שהם דברי כפירה ומינות

מאמינים בני מאמינים צריכים לדעת שכל דבר שיש לו רק 
דין גרמא שייכות לציונות או להציונים הוא אסון נורא לישראל ו

  .לעיכוב גאולתינו ופדות נפשינו

שבדו " יום טוב"בתוך הדברים נסתובב השיחה אודות ה
שבו הוקם ממשלת " יום העצמאות"וקראו אותו , הציונים מלבם

והציונים שמחים וחוגגים ביום זה ואומרים הלל בעת , הכופרים
שנגררו אחריהם אומרים ' התפילה ואף יהודים החרדים לדבר ה

עס איז נישטא קיין : "והתבטא רבינו ואמר, ום זההלל בי
  ".ווי דאס וואס זיי זאגן הלל' גרעסערע כפירה און ניאוץ בה

מצאתי רמז בתורתינו  ":והפטיר רבינו ואמר בדרך צחות
דבפרשת אמור , "יום העצמאות"בפרשת המועדים על ' הק

, כ"יו, ראש השנה, שבועות, פסח, מפרט הכתוב כל המועדים
, ק שרומז לחנוכה" ואחריו פרשת המנורה דמבואר בספה,סוכות

ויצא בן אשה הישראלית "כ מתחיל הפרשה של "תיכף לאחמ
  וכאן מרומז', שחירף וגידף את שם ה" 'ויקב את שם ה

  ...ובתורתו' שהיא כפירה וניאוץ בה, אייר'  ה"הםשל יום טוב"ה

*  
מברך את  "פרשה זו של' מן הראוי לציין דבר פלא כי לפי החשבון הי

ויצא בן אשה פ "עה' ל פי"דהנה רשיז, אייר' בעצם היום הזה של ה" 'ה
על לחם ישראלית מהיכן יצא רבי ברכיה אומר מפרשה שלמעלה יצא לגלג 

שלא רצו ליתן לו  ומתניתא אמרה מבית דינו של משה יצא מחוייב ',הפנים וכו
ת אלו ואלו דברי ובאמ, בן איש מצרי' חלק ונחלה בתוך בני ישראל מפני שהי

והן , עשה שניהם הן שלגלג על לחם הפנים' אלוקים חיים שהמברך את ה
' וזאת אומרת שמעשה זה הי, לפי שלא רצו לתת לו נחלה' שקילל את ה

ובאותן ימים הראשונים של חודש , ק אחרי שהקריבו את לחם הפנים"בשב
והנה  ".למשפחותם לבית אבותם"ה לחלק את הנחלות "אייר שבו ציוה הקב

, אחד מהעשר עטרות' בשנה ההוא חל ראש חודש ניסן ביום ראשון שזה הי
 שבו –ק לאחר מכן " ושב,)כבשנה זו (ביום שני ושלישי' ח אייר הי"נמצא שר

וכך נרמז שבן האשה הישראלית , אייר' ק ה"בשב'  הי–לגלג על הלחם הפנים 
 נשנה הדבר שנים רבות ולדאבונינו, אייר' עשה זאת ביום ה' שחירף וגידף את ה

בהקמת שלטון הכופרים ואותו חירוף וגידוף ' לאחר מכן שבו ביום ניאצו את ה
  ...נמשך עד היום הזה
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יהודים כעל צמאי דם האנטיסעמיטיזם ברחבי העולם כי יביטו על 

ומי יקח על נפשו אחריות נוראה כזו לגרום , שאינם מוכנים לוותר

להרבות שנאת ישראל ולהכניס בסכנה עצומה את כלל ישראל 

 שכל  הואע"וברור הדבר כי הרושם אצל אוה, במקומות שונים

וזה עלול ,  שםצ דעתם נוחה ממעשי הדתיים"היהודים שומרי תומ

וצא וראה מה אירע לפני כמה שנים , ת מאודלהביא תוצאות חמורו

בעיר ווינא שהשליכו הערביים 

פצצה בבית המדרש החרדי 

וכיון שנתנה רשות , בעיר

', למשחית שוב אינו מבחין וכו

ובעיני האומות כל החרדים 

ומי התיר להם , נחשבים לאחת

כזאת להעמיד יהודים ברחבי 

והכל , ו"תבל בסכנה גדולה ח

שיגו בעבור בצע כסף שי

  .ליציעאמהשתתפותם בקא

ãò  åðòâä ïëéä
 íðéà íéãøç íéãåäéù
 ñéðëäì íéàøé íðéàå íéùåá
 äðëñá ìàøùé ììë úà
 ìàøùé úåùôð øé÷ôäìå

íìåòä éáçøá , úàæ ãáìîå
 íò óúúùäì ïëúéä

øéãú úåîçìîá ìàøùé úåùôð íã íéëôåùä , ואף נפש אחת

נפש אחת על ' ו אפי"ואין ראוי שתאבד ח, מישראל נחשבת להרבה

  .מזבח הציונות

åéúòîù íòô ôî"ë ïøî ìù ÷"÷ ãéãåäìæ " íøè ãåò ä
äøàá íéðåéöä ìù äðéãîä äãñééúðù"÷ , éøù÷á åãîò øáëå

ø æà åâøäð íéãåäé äáøäå íééáøòä íò äîçìîä" ïéá ì
íéìùåøéì íéàéáîä íéëøãä ìò íéøää ,æ àåä øîàå" ì

øåáò äâøäðä ìàøùéî ùôð ìë ìò ãåàî ìáçù úî÷ä 
íúðéãî ,לבי לבי , ב במנחה"אז נוסח ברכת נחם שאומרים בת' ופי

באש הצתה ובאש אתה ' על חלליהם מעי מעי על חלליהם כי אתה ה

באש הצתה ' דלכאורה מהו הנתינת טעם כי אתה ה, עתיד לבנותה

 ìë ìò ìáçù אמנם הכוונה, למה שהקדים לבי לבי על חלליהם
ò ãáàðù ìàøùéî ùôðå ùôð"ìî éíäéúåîç ,á÷ä éë" àìä ä

åðòéùåé åîöòá àåäù åðì çéèáä ,àå" ìàøùéî ùôð ìë ë
 ÷éøìå äìäáì ïåãáà àåä éøä íúðéãî ïòîì ììç ìôåðù

çø"ì , וזהו שאומרים לבי לבי

על חלליהם מעי מעי על 

חלליהם שנפלו שדוד בחנם 

' והטעם כי אתה ה, ללא תכלית

באש הצתה ובאש אתה עתיד 

הבטיח ומכיון ש, לבנותה

ה שהוא בעצמו יבנה את "הקב

זה בלי ' ירושלים אם כן יהי

 éáì ïë ìòå ל"הפלת חללים ר
íäéììç ìò éáì ,ד כאן תוכן ע

  .'דבריו הק

, עלינו לשבח לאדון הכל

ברוך אלקינו שבראנו לכבודו 

והבדילנו מן התועים ונתן לנו 

במעמד קהל ועדה ו, תורת אמת

בהתאסף כולנו יחדיו ביום 

העת ע "זימרן ההצלה של 

אשר שלחו אלקים לפנינו להחיות לפליטה ' והעונה הוא להודות לה

והאיר , גדולה ולהורות את בני ישראל את דרך התורה האמיתי

ìé øùé, במאור תורתו וקדושתו הבהיר לתוך לבבות בני ישראל
à úðåîà ïéîàäì íááìåéùäá ïî" àìùå äùåã÷ä åúøåúáå ú

çåë íò áøòúäìåëå åùò ìù åéúäéìéã ú , ובשבילו ניצלנו

אלפים , בהקימו וביסדו לגיון של מלך בכל תפוצות ישראל, כולנו

ומכריזים קבל , ולתורתו' ורבבות יראים ושלימים הנאמנים לה

   .העולם כולו ומפרסמין את האמונה הטהורה

)ë íäù éðáà"÷ ãåîò åìñë à"á(  

  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"כ
éùðà , א גבר ושטנא נצח" הסטר כח"ונראה דהנה בעווה

 åðéöøàá ïåãæ úìùîî íäì åîé÷äå ùàø åàùð òùø
äùåã÷ä ,íìåòá úèùôúî úåðéîä íøæå , íéàöîð åðéðåáàãìå

 úîàä úà úåàøìî íäéðéò çèù úååöîå äøåú éøîåù íâ
íéòùø úöòá åøøâðå ,íúà åëìé ãáá ãáå , ולא די שאינם

שהמרידו באומות ם אלא גם מסכימים בדברים במה מוחים ביד

כתובות (ה את ישראל "ועברו על השלש שבועות שהשביע הקב

ועוד מוסיפים חטא על פשע במה שהם שמחים בנצחון , :)י"ק

íäì äùòðù íéøîåàå , המדומה של הרשעים במלחמותיהם
 íåéá äúðåòá àìù ììä íéàøå÷ äéäù ãò íééåìâ íéñéð

íãéà ,äá õåàéðä ìãåâá øåñçîì êà íäéúôù øáãå '
÷ä åúøåúáå 'äæá ùéù ,ä"é.ק " ופוק חזי כסף נבחר לשון צדיק כ

) ד"סימן ל(ה בקונטרס על הגאולה ועל התמורה "ז זללה"מרן דו

 ):ח"שבת קי(מה שהאריך בזה מדברי המפרשים בביאור מאמרם 

ומכל שכן אלו המגדילים , הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף

 , אין לך חירוף וגידוף גדול מזה,ומהללים על נסי הצלחת הרשעים

, ועל זה מתאונן הכתוב על ימי עקבתא דמשיחא ומתמיה ואומרת

י "עד מה כבוד, י"בני איש הם שומרי תורה ומצוות כפירש

ל עד אנא אתם מנאצים ומבזים את כבודי במה שאתם "ר, ה"לכלימ

על ' ועוד אתם מהללים לה, ה עושה נסים לרשעים"אומרים שהקב

, ומזה ראיה כי תאהבון ריק, אומרים הלל שלא בעונתהדבר זה ו

ועל כן אף , תבקשו כזב סלה, א"שאתם אוהבים התגברות כח הסט

במה שאינם נסים באמת גם כן אתם מוסיפים לומר ראו כמה גדול 

ת ירחם עליהם ויפקח עיני העורים "השי, כח נצחון ידיהם של אלו

ק בעל ברך "בדברות קודש שהשמיע מרן רביה
ע בעצרת מחאה נגד גזירת חיטוטי שכבי "משה זי

ק "אמר רבינו בתוך הדברים ששמע מדודו מרן רביה
ו יעלה בידם "ע שאמר לו לפני קום המדינה שאם ח"זי

 לייסד מדינה נגיע למצב שכל דבר פשע ורשע
, ל"עכ, שיסופר עליהם לא יהיה בגדר הבלתי יאומן

ולמותר לציין כי בימים ההם היו דברים אלו כחידה 
אכן כהיום הזה שישים שנים , סתומה ובלתי מובנים

אחריה נתברר הדבר כי זה היה כל רצונם ומגמתם 
לשרש ולעקור כלחוך השור כל זיק של תורה וקדושה 

  .ל"מזרע ישראל רח
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 )'מאמר א(ק ויואל משה " נחוצות לתועלת ההוגים בספהמראי מקומות  אמור
לראות ולאהוב את האמת ולהתרחק מן 

במהרה נזכה לישועה האמיתית ו, השקר

  )äìäú éøòù(  . א"בביאת משיח בן דוד בב
* * *  

ם גם לשמור ולהשגיח על יוצריכ

ולזכור , חומה הבצורה נגד נגע הציונות

' ה שר צבא ה"ז זללה"ק מרן דו"תמיד שכ

ברמה נגד נגע ' ניהל את מלחמת ה

בלי , הציונות וכל שום וחניכא דאית ליה

כי הצד השוה , גותמ של כל המפל"נפק

ותהילה לקל , המחובר לטמא טמא שבהן

יתברך זכה להקים לגיון של מלך של 

רבבות ישראל המוכנים בכל לב ובכל 

והתבדלות , נפש על התבדלות מרשעים

. ממדינה הציונות וכל המסתעף

והמאמינם באמונה שלימה בביאת 

הם רק המאמינים שאיסור גמור , המשיח

לעשות פעולה ' קוחמור על פי תורתינו ה

äåòáå" íåéäë ø. אנושיות בעניני גאולה
íìåòá úåçåîä ùåèùèå ìåáìá ùé ,

 åùòð íééúãä íåéäë éë" òèñòøâ éã
 ïåô ñøòôòìù òèñòøâ éã ñøòôåèù

ïâàåå ïùéèñéðåéö....."  וידוע עד כמה

ק נזהרים מכל נדנוד קל ותנועה "היו אבוה

ושמעתי לספר , שיש בו ריח של ציונות

ד "ע שבשנת תרפ"ז העצי חיים זי"על ק

, ק בכפר הסמוך לעיר סיגעט"נסע על שב

ד של חסידים ובית הכנסת "שם ביהמ' והי

ד ראה "וכאשר הלך לביהמ, לפשוטי עם

נתלה על הכותל צורת הגבולים ' שהי

שנתפרסמה ,  של ארץ ישראל)ע"מאפ(

י שלוחי הציונים למשוך "בימים ההם ע

ז "וצוה ק, את לב בני ישראל לארץ ישראל

אכן , ע להגבאי שיורידו מהכותל"זי

נענה העצי חיים , הגבאי לא שמע לדבריו

ד והלך "ואמר שאם כן לא יתפלל בביהמ

שלאחריו ' ביום א, ס"להתפלל בביהכנ

היה ראש חודש ועשו שם לכבודו סעודת 

וציוה לקרוא אליו הגבאים , ראש חודש

והתחיל לומר להם דברי , ד"של הביהמ

ואמר להם גם אני אוהב , כיותכבושין בב

ארץ ישראל אבל לא ארץ ישראל של 

וכך האריך לדבר עד שעמד , הציונים

ד להורידה מן "הגבאי והלך לביהמ

חזינן מזה , כ סיפור המעשה"ע, הכותל

ע של ארץ ישראל "שהרגיש שגם המאפ

ולא רצה להתפלל , יש בו ריח ציונות

  .ע שלהם"ד שיש שם מאפ"בביהמ

 )øäî"è à" áøô 'ñùú çìùéå"à(  

  מראה מקומות  לשון רבינו  שורה  ה"ד  דף
  ד"פ' ג וסי"מ' להלן סי  כאשר הבאתי  ב  וזה  :ח

  ח"ס' להלן סי  גם הבאתי  טז  שם  שם
  ט"ע' מתורץ להלן סי  ותו לא מידי  ו    :כא

  ז"י' סי  ויתבאר להלן  ח  ומעתה  :ל
  ט"ע' עיין עוד בזה להלן סי  בלשון אחד  בסופו  ן"והרמב  :לא
  ו"פ' עיין עוד בזה להלן סי  ואני תמה  ו  והנה  .לה
  י' עיין לעיל סי  ל"י ז"רש  א  ובזה  .לו
  ה"מ' סי  להלן  ג  ובמכילתא  .מ

  ט"ע' מבואר להלן סי  בין הענינים  ח  ולפי  ב"שם ע
  ג"פ' מבואר להלן סי  ל"רשיז  ג"י    .מא
  ד"פ' מיושב להלן סי    ט  גם  שם
  ט"ע' מבואר עוד באופן אחר להלן סי    בסופו  כברו  .מב

  ט"ע' עיין להלן סי  על תפלה  בסופו  וכעין  ב"שם ע
  'פ' עיין להלן סי  הללו  א    .מג

  פ' להלן סי  ת"בעזהשי  ט  והנה  שם
  ה"מ' עיין להלן סי  השבועה  ט  ולבאר  .מד
  ח"ע' עיין להלן סי  להשביעם  י  שם  שם
  ה"מ' עיין להלן סי    בסופו    שם

  ו"ע' הביאור בזה הוא להלן סי    בסופו  ומה  .המ
  ח"ע' ו וסוף סי"ל' עיין להלן סי  משל  'ד  שם  שם
  ח"סי ע  ולהלן  י    :מז

  ג"ל' לעיל סוף סי  ל"ם ז"הרמב  א  ומעתה  שם
  ח"ע' עין להלן סי    בסופו  ומעתה  שם
  א"ל' עיין לעיל סי    בסופו  אמנם  .מט

  א"כ' סי  לעיל  א  וכבר  .נו
  ה"כ' סי  לעיל  א  וכבר  ב"שם ע

  ח"י' לעיל סי  הבאתי  'א  וכבר  .נח
  ב"ל' עיין לעיל סי  הלשון  'א  ומיושב  .נט

  ב"ל' מובא לעיל סי  במכילתא  ה  שם  שם
  ט"ל' סי  לעיל  ח  'ובתוס  :סו
  ז"ס' עיין עוד להלן סי  הכל  בסופו  בדיבור הראשון  .עג
  'ס' לעיל סי  בזה  ה  ובזה  .עז
  ט"נ' לעיל סי  ל"הנ  ד  ועל  .פג
  ג"ל' ב וסי"ל' סי  למעלה  ג    :צא
  ה"מ' סי  לעיל  יא    :צב
  ג"ל' לעיל סי  ם"הרמב  יב  אך  .צד

  ד"כ' עיין לעיל סי  ל"י ז"רש  א  ואפשר  ב"שם ע
  'ל' סי  לעיל  ח    שם
  ח"ע, ה"ל, ז"כ' עיין לעיל סי  הקושיא  א  ומיושב  .צה
  'א' עיין לעיל סי  דמצינו  טז    שם
  ב"י' עיין לעיל סי  הבאתי  א    שם

  והלאה' י' לעיל סי  הבאתי  יא    ב"שם ע
  'י' הובא לעיל סי  ל"רשיז  א  גם  שם
  ח"כ' עיין לעיל סי  הוסיף  כג    .צו

  ט"כ' סי  למעלה  ו    ב"שם ע
  ה"ע' לעיל סי  כבר נתבאר  ז  וכעת  שם
  ב"מ' לעיל סי  וכבר הארכתי בזה  )מלמטה(ד     שם
  ה"ע' סי  שהעתקתי לעיל  )מלמטה(ב     שם
  ה"ע' סי  הארכתי  א    :צח
  'א' לעיל סי  בתחילה  'א  ובזה  .צט
  ו"ל' ג וסי"ל' לעיל סי  ל"ם ז"הרמב  ו    שם
  א"ל' עיין לעיל סי  הקושיא  א  ומעתה  שם
  א"ל' סי  לעיל  ט    שם

  מ' עיין לעיל סי  י"כדברי ר  ט  גם  .ק
  ו"מ' לעיל סי  ניסים  ב  גם  .קא

  א"ל' עיין לעיל סי  שכתב  ז    ב"שם ע
  'י' לעיל סי    ד  גם  שם
  ב"י' לעיל סי  וכבר הבאתי  )מלמטה(ה     שם
  א"ל' סי  וכבר הבאתי  ג  ויודע  שם
  א"ל' עיין לעיל סי  כל חיבוריו  ו    .קב

  א"ל' עיין לעיל סי  באגרת תימן  ח  ואין  ב"שם ע
  ו"כ' עיין לעיל סי  ל"והמהר  )מלמטה(ד     שם
  ט"ע' סי  לעיל  שורה אחרונה    שם
  'מה עמוד חובהקד, ג"מ' לעיל סי    ב  ובזה  .קג

  ז"ע' לעיל סי  נתבאר  א    ב"שם ע
  ט"ע' סי  לעיל  ה    שם
  ט"ע' סי  ל"כנז  ו    שם
  ז"ט' לעיל סי  כבר ביארתי באריכות  )מלמטה(, ט  ויש   שם
  ז"י' לעיל סי  וביארתי  )מלמטה(ח     שם
  ד"קמ' סי  להלן  בסופו  'ויהי  .קכב

 ע" זיחיים צביבן מרן רבי משה ק מרן "נ רביה"נתפרסם לזיכוי הרבים לטו
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ùøò"÷ú úùøô åöñùú ä"ôì ç"÷  

ë ìù åøå÷éá" ÷äâä åðéáø ïøî"èéìù ÷" à  
äâä úéáá"èéìù ñééåå äéøà éáø ö"à,îåã "ïàãðàìá ÷øá éðá õéðùæéåå õ ,çîòá"äéàø úìåò ñ  

ø ìáàì íåìù úñéøô úåëìä úåãåà ááåúñð äçéùä"ì  

ù úåéäøâä"àèéìù " úåìéáà úðù êåúá àåä à  

åðéáø :î æà êàã æéà äëìä éã'âàæ êéæ èðòâòâàáè ïòî 
'íçðé íå÷îä' .'íåìù ' èùéð ïòî èâàæ)åé"éñ ã 'ñ äôù"à( .  

îåã"õéðæéåå õ :ñ' ïâàæ æà ïâàæ ñàåå àã æéà'íåìù ' æéà ñàã
î æà øàð'ñðòâòååøòèðåà æéà , éã èðééä æéà ñàåå ñàã øòáà

 æà êàøôùî'øúåî æéà éåæà èñéøâ.   
åðéáø :àé ,"ïâøàî èåâ "ïâàæ ïòî âòî , ïâòøô" èëàî ñàåå

ïòî "êéåà ïòî âòî , èøàåå ñàã øàð'íåìù 'èùéð ïòî èâàæ ,
òèñáøàä éã æéà ñàã . ïòðòååàã ïøàô èùéð ïòî èâàæ ñàã

)åà"éñ ç 'ñ èô"â( ,ì úåìéáà ééá ïåà"ò .åù ïéà èééèù ñàã"ò )åé" ã

íù ,éòå '÷ñ íù áèéä øàá" ìù åîù íåìùù íåùî äìôú íãå÷ ïéãä åîë àåäã à

á÷ä"ä ,ééò"ù(.  
ïéã íòã ïåô èùéð øòáà èñééåå èìòåå éã ,î'íåìù èéâ . æà ñàã

î'íòã ïåô êéåà êàã èîàèù íéøåô úåðî çåìùî èùéð èéâ ,
 íåìù úìéàù éåå æéà ñàã)éò 'åù"åé ò"íù ã ,åàáå"éñ ç 'öøú"ñ å"å( , ïéà

ãï÷éù åö èùéð øäæð èìòåå éã æéà íò , øòáà èñééåå íòã ïåô
èùéð ïòî.  

îåã"õéðæéåå õ :î' ïâòåå øàé ñòãòé úåìàù éã øéî èâòøô
úåðî çåìùî ï÷éù ,ë'ï÷éù ïòî ïò÷ ùãå÷ éìë øàô æà âàæ ,

ñ'øëù íåìùú à æéà ,ñ'êàæ òøòãðà à æéà ,ñ' èùéð êàã æéà
íåìù úìéàù ïéé÷ ,ñ'ìòâ à øàð æéà ïáòâ åö èééäðòâò

øàé à ìàîðééà.  
åðéáø:ñ 'ò øòâéååù ïééî ïòåå ïòîå÷òâñéåà øéî æéà"ì æéà ä" ò
 ÷òååà)ðùú èáù ùãåçá"ôì â"÷( , ë' ìáà íçðî ïøàôòâ ïàã ïéá

çìãáé ïééæ"èéìù øòååù ïééî è"à . ïééî æéà øòéøô êàåå ïééà
ò øòèñòååù"ì ä"÷òååà ò .ë ïòåå' õøà ïéé÷ ïøàôòâ ïéá

 ïòååòâ êéà ïéá ìàøùé- èëàãòâ èðééä èùéð  - éã ïéà 
íéùìù ,ë ïòåå' ïáòâòâ íìåò øòã èàä ïéäà ïòîå÷òâðà ïéá

'íåìù' .ë'î æà ïâàæ åö ïáéåäòâðà áàä'íåìù ïéé÷ èùéð èéâ ,
äëìä éã ïåô èñåàååòâ èùéð èàä øòðéé÷ øòáà .

 ò÷éøòîà ïéà ïòî èàä ìàøùé õøà ïåô âéãðòîå÷îééäà

áòâòâíåìù ï ,ë' éã ïåô èùéð èñééåå íìåò øòã éåå ïäòæòâ áàä
ììëá äëìä.  

ìàøùé õøà ïéà ïééæ åö ïòîå÷òâñéåà êéåà æéà øàéàøàô , óéåà
äøä ééá äðåúç éã"èéìù ùéìæééî ùøòä íééç éáø â"à ,ñ' æéà

ìáàä úðùá ïòååòâ êéåà êàð .òæòâ êéåà ñàã êéà áàääï .  
îåã"õéðæéåå õ:ïéà æðåà ééá ìòéöòôñ êàæ éã æéà õéðæéåå  ,

æ éáø øòã" ì)îàä"ç( íìåò íòðéà è÷àøáòâðééøà ìéôéåæà èàä 
íòðòé ïñéøâ åö èéé÷ëéìùèðòî éã ,ñ æà éåæà' êéæ èôòì÷

íåìù ïáòâ èùéð ïåà ïñéøâ èùéð ñàã èùéð ñòôò ...ñ' à æéà
äçðä.  

äîåãëå ïåùìä úøéîù éåå íéðéðò òìà éã ,ñ' ééá ïòååòâ æéà
äéà÷øàèù øòééæ í .î' à ïòååòâ æéà øò ïòåå æà èâàæ

 úøéîù ïåà íééç õôç øôñ íòã èàäòâ øò èàä ïàîøòâðéà
ìèééá úéìè ïéà ïåùìä ,èðøòìòâ êàñà ñàã èàä øò.  

ïìééöøòã íéàáâ éã òèðàð éã , ïòðò÷ êéæ øò èâòìô êéìðòååòâ
ïòìèøòåå , âéøáéà ïà âàæ à ïáòâòâ èàä øòðééà æà øòáà

øàåå èìòèùòâôà íéà øò èàä ïèééååö à óéåà è' æà èñééåå åã
áéì èùéð êéà áàä ñàã...'  

ïééå úåðåæîá åðéáø úà ãáéëå  

åðéáø åìàùå :äå÷î ïéà ïòååòâ éàãååà ïéåù èðòæ øéà ? ) ãåáëì

áù"÷(.  
îåã"õéðæéåå õ:àé  .éøô êàã ïòî èééâ õéðùéåå ïéà.  

åðéáø : òãééæ øòã)íééç éöò(æ "âòìô ìïîæ ïøàô ùîî ïééâ è . øòã
æ øòèòô"ïîæ ïøàô ùîî ïééâ êéåà èâòìô ì . èàäòâ ïáàä ééæ

øòèòôù éåå ïééâ åö ïéðò ïà , úáù åö øòèðòð éåå)éò 'òøôá" øòù ç

ô úáùä"â ,ñî íéãéñç úðùîáå'ô éùéùä íåé "úáùì áåø÷ äéäéù â(.  

îåã"õéðæéåå õ:ñ 'ééáøòã ïéðò ïà ïòååòâ æéà?  
åðéáø :àé .ïåèòâ èùéðøàâ ïéåù ïòî èàä äå÷î éã êàð ,î' æéà

ìåç éðéðò ïéé÷ ïéà ÷ñåò èùéð ïéåù.  
îåã"õéðæéåå õ :æ éáø øòã" ì)îàä"ç( äå÷î ïéà ïééâ èâòìô 

úåöç øàô ùáéä . ïëàð ïòâðàâòâîééäà èùéð æéà øò
úéøçù ïòðòååàã , øéáòî øòîéö ïéà êéæ åö ïééøà æéà øò

  טי בלתי מוגהפנימי



  

àë  
  

  
 

  אמור

ïòååòâ äøãñ ,éðùòâìâòð éã ïè ,äå÷î ïéà ïòâðàâòâ ïåà , êàð
úåöç øàô èåâ , ïòååòâ ñèìàîòã ïéåù æéà íäéà ééá øòáà

úáù.  
åðéáø :éøô êéåà úáù éãâá éã ïåèðà êàã èâòìô øò.  

æ òèàè øòã"ïîæ ïøàô äòù òëéìèò äå÷î ïéà ïééâ èâòìô ì ,
 éã ïåà ìîééøèù ïèéî äòù òëéìèò ïñòæòâ ïéåù æéà øò ïåà

éãâáúáù .  

æ øòèòô øòã"äå÷î ïéà ï÷òèù ïèéî ïòîå÷ èâòìô ì , ïôéåà
ï÷òèù íòã èàäòâ èùéð ïéåù øò èàä íééäà âòåå . ìééåå

ñ'èòôù ïòååòâ ïéåù æéà ,î'ïâàøè èðò÷òâ èùéð ïéåù èàä.  
æ òãééæ øòã"äå÷î ïéà èòôù øòééæ ïééâ êéåà èâòìô ì , ïåô

î æà íééäà ïìéåôàá øò èàä äå÷î'òì ìàæïãðéö èë.  
 øëùùé éðá ïèéåì)á øîàî úåúáùä éøîàî 'øàä íùá à"é( ïòî óøàã 

äòù âéñééøã ïåà ïééà úáù ïèìàä êàã.  
íåìùì åãøôðå  

ùøò"÷ú úùøô åöñùú ä"ôì ç"÷  

ë ìù åøå÷éá" ÷äâä åðéáø ïøî"èéìù ÷" à  
äâä úéáá"ø ö 'èéìù ïàîãìòô áàæ"à ,÷ã áø" ïàãðàì âøåáùòøô íééç õò ÷éò"à  

  

  

øâä"æ : àî÷ àîåé æéà ñò)åðéáø øå÷éá ìù(...  

åðéáø : äîìù úøàôú øòã)úåòåáùì( àøîâ éã ùèééè )åô úáù(. 

"éãéî àìå åäì øîà àì àî÷ àîåé "î æà'î æà ïñéåå óøàã' æéà

èùéðøàâ .äøåúä úìá÷ åö äðëä òèùøò éã æéà ñàã .  

øâä"æ:ùåãéç à èééèù øôåñ íúç ïéà  ,â éã æà èâàæ øò àøî

 èâàæ)àë äèåñ(. ÷éñòã àðãéòá àìöîå àðéâî æéà äåöî à æà 

 àìã àðãéòá ïéá äá ÷éñòã àðãéòá ïéá éìöîå àðâî æéà äøåú

äá ÷éñò .úç øòã èâàæ"àøåî à ñ'êàæ òâéã . à æà' ãéîìú

 ñàåå íëç' äåöî ìëå íäéôá ïðåùîå ããåçîå åúðîåà åúøåú

îä äëìä éô ìò äðå÷éúë àéöåî àåä íéùåòù úððåù

íäéôá úããåçîäå , ìò øæåç àåä äåöîä úééùò úòùá æà

åãåîéì , úåëìä ìò åúáùçîá øæåç àåä ïéìéôú çéðî àåäùëå

ïéìéôú ,éôåâ äåöîã àöîð 'àåä äøåú , àìöîå àðéâî àìéîîå

éá ÷éñò àìã àðãéòá ïéá äéá ÷éñòã àðãéòá ïéá ,' ñéåà èîå÷

îëç ãéîìú à æà'èøàñ òøòãðà à æéà äåöî ñäåöî .  

ñ'ä÷åìçî à ñòôò àã æéà , á÷òé éøåëéá øòã)éñ 'îøú"÷ñ ã"à( 

øàô æà èâàæ' úëøá ïâàæ ïòî óøàã áìåì íòã ïòîòð ï

äøåúä , äøåøá äðùî øòã)éñ äøåúä úëøá úåëìäá '÷ñ æî"æ( èâàæ 

éåæà èùéð ,î æà' úëøá ïâàæ èùéð ïòî óøàã äåöî à èåè

äøåúä ,øàô ä÷ãö ïáòâ ìéåå ãéà à æà øò óøàã ïòðòååàã ï

äøåúä úëøá ïâàæ ïòã? !èùéð éàãååà , á÷òé éøåëéá øòã

î æà àîúñî èìàä'áéåçî àé æéà.  

íòè íòã ïééèùøàô ïòî ïò÷ øôåñ íúç íòã èéåì , ìééåå

úòùá'øæç äåöî éã ïåè ï'ïòðøòì ñàã øòáéà øò è.  

áãç"øâä ð"è á"á :î æà'øæç' êàã óøàã úå÷åñô úåëìä è

 ïéé÷ èùéðäøåúä úëøá ,ñ'îø ïéà êàã èééèù" à)åà"éñ ç ' æî

ñ"à(.  

åðéáø: àé , øòáàøæç ñò øòåå' úå÷åñô úåëìä éã øòáéà è

äåöî à ïåè ïøàô ,øæç'úå÷åñô úåëìä éã øàð èùéð è ,î' èééâ

ñòìà êøåã ïéåù.  

øâä"æ: øáç éèå÷éì øòã ãéîìú ïøàô èáééøù øôåñ íúç øòã 

íééç ïá ,àä øò ïòåå úòùá æàéáø ïééæ ïòååòâ ùîùî è'ø ï '

øòìãà ïúð , øàô øòñàåå èâðòøáòâ íäéà èàä øò ïòåå

 íéãé úìéèð - ïòååòâ ìàîà æéà øò ïòåå èìééöøòã øò 

ñ ïåà ñðòâòååøòèðåà' øàô øòñàåå ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà

 èñòøôòâñéåà ñàã ïåà ééðù ïòîåðòâ øò èàä íéãé úìéèð

 èðòä éã èéî–éà áàä ñèìàîòã òâøòáéà ê'øæç' è300 

íéãé úìéèð úåëìä ïéà úåëìä . ãéîìú à æà êàã øéî ïäòæ

äøåú òöðàâ éã èéî ñò èééâ äåöî à èåè íëç.  

åðéáø : èàä øôåñ íúç øòã êéåà æéà øò ïòåå æà èìééöøòã

éáø ïèéî ïøàôòâ ñèìàîòã'ø ï 'øòìãà ïúð ,î ïåà' æéà

ãøòô éã èéî ïøàôòâ ,î éåå éåæà'àôòâ æéàíää íéîéá ïø , ïåà

ïééâ øòèééåå èðò÷òâ èùéð èàä ãøòô øòã ,î ïåà' æéà

êøãä íà ìò ï÷òèù ïáéìáòâ , ïòâðàâòâ äìâò ìòá øòã æéà

ãøòô òèééååö à èâðòøáòâ ïåà ïééøà óøàã ïéà . ìàîðééàôéåà

éáø íòã ïäòæòâ øò èàä' øò ïåà ïâàåå ïåô ïòâðåøôùñéåøà ï

ééðù ïôéåà ïöðàèòâ æéà.  

òã àã æéà ñò ñàåå ïòðàèùøàô èùéð èàä øôåñ íúç ø

ïäòùòâ , éáø øòã íéà èâàæ'èùéð èñäòæ? ! èàä øò

ñ÷à à èâðòøáòâ"! , ñ÷à à ïòðàôùðééà èìàååòâ èàä øò

òô ïèééååö íåöøã ,íéàìë ïòååòâ èìàåå ñàã . íúç øòã èàä

 øò æà èâàæòâ ñèìàîòã èàä éáø øòã æà èâàæòâ øôåñ

îðéé÷ êàð èàä ïåô äåöî éã ïòååòâ íéé÷î èùéð ïáòì ïéà ìà

'åéãçé øåîçå øåùá ùåøçú àì ,'ñ' èùéð ìàîðéé÷ íçéà æéà

ïòîå÷òâøòèðåà ,ñ æà èöòé øòáà'ïòîå÷òâøòèðåà ñàã æéà ,

î ñàåå íòã èéî'èéîøòã ïøàô åö òðåî êéæ æéà , æéà ñàã

äåöîä íåé÷ ïééæ ïòååòâ , ïôéåà ïöðàèòâ øò èàä íòãøàô

æééàäçîù øàô .  

 èìééöøòã èàä øôåñ íúç øòãéã ééá ïòååòâ æéà ñàåå äùòî 

ïééìà êéæ .ñ'ãéà à íéà åö ïòîå÷òâðééøà æéà , ïéà ãáëð ùéà à

âøåáùòøô , èâðòòâ øòééæ æéà øò æà èìééöøòã èàä øò ïåà

èìòâ ïéà , ïòîàð à ò÷àè èàä øòïåô øòáà øùåò ïñéåøâ à 

úåøö òñéåøâ óéåà æéà øò .äñ æà èìééöøòã øò èà' íäéà æéà

èôòùòâ èåâ à ïòîå÷òâøòèðåà èöòé , ïòåå ìàæ øò ïòåå ïåà



  

áë  
  

  
 

  אמור

 ñòôò ïáàäèìòâ ìñéáà ÷éøåö èðò÷òâ ïòåå êéæ øò èìàåå 

ãîòî ïééæ åö ïìòèù.  

ç øòã íéà èàäú"ñ èâàæòâ 'èåâ , øéî ééá èöòé áàä êéà

 èìòâ -ñ ' äðåúç à øàô èâééìòâ÷òååà ïòååòâ æéà-ë 'á âøà

ñéåà øéã ñò' . æéà øò ïåà èìòâ ñàã ïòîåðòâ èàä ãéà øòã

ïòìãðàä ïøàôòâ÷òååà ,ïòååòâ çéìöî øòééæ èàä øò ïåà.  

øâä"æ:êéæ èééèùøàô  , íòðåô èìòâ ïòîå÷àá èàä øò æà

ïòååòâ çéìöî øò èàä øôåñ íúç.  

åðéáø : åö èëàøèòâ øò èàä ïòîå÷òâîééäà æéà øò ïòåå

ô äðúî à ïòâðòøáøôåñ íúç ïøà , à èâðòøáòâ èàä øò ïåà

òìò÷ùåô ÷àáàè òðøòáìéæ.  

úç íåö ïééøà èîå÷ øò" øò ïåà äðúî éã øòáéà èéâ øò ïåà ñ

éáø ïøàô êéæ è÷ðàãàá'ï , èìòèùòâ íéà èàä èìòâ ñàã éåå

ñéô éã óéåà ,ïòååòâ çéìöî øò èàä íòã ÷ðàã à , ÷ðàã à ïåà

åèä úøëä ñìà èâðòøáòâ øò èàä íòã ÷àáàè éã á

òìò÷ùåô.  

úç øòã"ùéè íééá íéãéîìú éã èéî ïñòæòâ ñèìàîòã æéà ñ ,

 ïééù éåå ñò èøòãðåàååàá øò ïåà òìò÷ùåô ñàã èîòð øò ïåà

æéà ñàã , èùéð êéæ ïáàä ééæ è÷å÷òâ ïáàä íéãéîìú éã

èøàåå ïéé÷ ïâàæ åö èòéåøèòâ ,ñ øòáà' éåå àìô à ïòååòâ æéà

ò÷ùåô éã éåæà èîéø øòòì , ïøàô èâàæòâ øò èàä ïàã ïåà

 øùåò'ñ ìééåå ïòîòð èùéð ñàã ïò÷ êéà'úéáéø æéà' ... øò ïåà

ïáòâòâ ÷éøåö ñàã íéà èàä.  

úç øòã èàä ñèìàîòã" èàä øò ñàåå äùòî éã èìééöøòã ñ

éáø ïééæ èéî èàäòâ'ø ï 'ãøòô éã èéî øòìãà ïúð , øò èàä

 êéæ óéåà èøéôòâñéåà ïàã"áòì ïééî ïéà èùéð êàð êéà áàä ï

úéáéø ïòîòð èùéð ïåô äåöî éã ïééæ íéé÷î èðò÷òâ , à àìéî

äåöî àæà ñéåà íéà èîå÷ ïèôòùòâ èëàî ñàåå øçåñ , øòáà

íäéà åö ñàã èîå÷ éåå? !ñ æà èöòé' ïòîå÷òâøòèðåà íéà æéà

 ïò÷ øò æà äçîù à èéî èøòãðåàååàá éåæà ñàã øò èàä

äåöî éã ïééæ íéé÷î.  

øâä"æ: øôåñ íúç øòã ñàåå íòã èéî ò÷àè èîéèù ñàã 

 úåùøã éã ïéà èâàæ-ñ ' òâéãðëàåå éã åö ò÷àè èøòäòâ

 äøãñ-ñî ïéà èâàæ àøîâ éã  ' úáù)àì(. à ïòååòâ æéà ñò æà 

úñðëä úéá éøåçàî øòáéøà æéà ñàåå éåâ , éåå èøòäòâ èàä

î' ïåô ÷åñô éã èðééì"åùòé øùà íéãâáä äìàå ")ã çë úåîù( ,

íéãâá éã ïòðòæ ïòîòåå øàô èâòøôòâ øò èàä , ïòî èàä

äë ïøàô èâàæòâ íéà""â , ïåà ï÷æä éàîù åö ïòîå÷òâ øò æéà

 øò æà úðî ìò ïééæ øééâî íéà ìàæ øò æà ïèòáòâ íéà èàä øò

äë à ïééæ èòåå"â ,îâ éã ' íéà èàä éàîù æà èìééöøòã

ïáéøèòâ÷òååà ,ä ììéä åö ïòîå÷òâ æéà øò ïòåå íäéà øò èà

ïòååòâ øééâî , øò æéà èðøòìòâ èàä øò ïòåå øòèòôù

 ÷åñô íåö ïòîå÷òâðà'úîåé áø÷ä øæäå ,' èâòøôòâ øò èàä

÷åñô øòã èðééî ïòîòåå , ãåã åìéôà èâàæòâ íäéà ïòî èàä

ìàøùé êìî .èâéäåøàá íòã èéî êéæ øò èàä.  

úç øòã èâòøô" ñàåå èéî ñ øâ øòã èöòé êéæ èàä

èâéäåøàá ?æ íúç øòã èâàñøôåéåæà  , ùèðòî à ïòåå æà

äöî à ïééæ åö íéé÷î úå÷÷åúùä ïà èàä , ñàã èåè øò ïåà

ïåè èùéð ñàã èæàì äøåú éã ìééåå èùéð . øôåñ íúç øòã

äæä ïîæá úåðáø÷ ìùîì èâàæ , êàã èìàåå ãéà øòãòé

òâ'ùìç'çñô ïáø÷ à ïééæ áéø÷î ïòðò÷ åö è . èñééåå éáø øòã

ú éã êàã øôåñ íúç ïèéî øòâéà àáé÷ò éáø ïåô úåáåù

íòã øòáéà.  

åðéáø: øôåñ íúç øòã )åé"åìø ïîéñ ã( æà ïèìàäòâ êàã èàä 

î' èùéð æéà èùéðøàâ ìééåå çñô ïáø÷ íòã ïééæ áéø÷î ïò÷

áëòî.  

øâä"æ :úç øòã èâàæ" ñòôò èùéð èåè ùèðòî à ïòåå æà ñ

î ìééåå'ïåè èùéð ñò øàè ,ë øëù øò èîå÷àá èàä øò åìéà

äåöî éã ïòååòâ íéé÷î , êë äùéøãä ìò øëù ìá÷îù íùë

äùéøôä ìò øëù ìá÷î ,ñ'øëù òáìòæ éã æéà.  

íòã èéî øòééæ êàã èîéèù ñàã , êàã èæàì äøåú éã ìééåå

äåöî éã ïòååòâ íéé÷î èàä øò éåå ñàã èñééä ïåè èùéð.  

åðéáø :îâ éã ñàåå êàã æéà ñàã ' èâàæ)èì ïéùåãé÷(:é  àìå áù

äøéáò øáò , êéæ æéà øò ïåà åãéì äøéáò øáã éúà æéà ñò áéåà

ïåè åö ñàã òðåî ,äåöîë ñàã æéà éàãååà.  

øâä"æ : óøàã äòéðî éã æà øòáà ñéåøà ïòî èðøòì íòã ïåô

äçîùá ïééæ êéåà...  

åðéáø : êãå÷éô êøã øòã)á äîã÷ä 'æéøàä íùá à úåà"ì( èâàæ 

î ïòåå æà èâàæ'æ êéæ èøòùî ïåà ïôìòäåö ïòî ìà' à ïééæ ìàæ

òééñî , íòã ïééæ íéé÷î'åôé÷ú àì ,' ïâàæñéåøà ìàæ øò' øòù

úåàéô éã ôà èùéð øéî ,' éã ïéà ÷ìç à ïáàä ìàæ øò æà éåæà

åôé÷ú àì ïåô äåöî , àæà óéåà øàð êéåà ïòî æéà øáåò ìééåå

òééñî ïòî æéà áéåà ïôåà.  

ô ïéà ìàîà ïòååòâ ïéåù èðòæ øéàâøåáùòø?  

øâä"æ:àé  ,ë'ïåéö ïôéåà ïòååòâ ïéá . ïáòðøòã êàã èâéì èøàã

âä"æ àøâéà íìåùî ø"ì.  

âä ïòåå æà êàã èìééöøòã èìòåå éã" æéà àøâéà íìåùî ø

 ìàîà øôåñ íúç øòã æéà âøåáùòøô ïéà áø ïòååòâ

èàèù éã ïøàôòâëøåã - úç øòã" ïéà áø ïòååòâ ïàã æéà ñ

óøàãñøòèàî - øò èàä äëøá à ïëàî ïâòåå ÷ôñ à èàäòâ 

î ïòåå'øåãä ìåãâ à íéðô ìá÷î æéà, èôàì÷òâðà øò èàä 

øéè ïôéåà , àøîâä ïåùì íòã èâàæòâ èàä øò ïåà)çð úåëøá(. 

"àá øîåà ìàøùé éîëçî íëç äàåøä ïðáø åðú"îà ä" ä

åéàøéì åúîëçî ÷ìçù."  

åðéáø :àé ,î' èìééöøòãåòâ ñèìàîòã æéà øôåñ íúç øòã ïòå

 íäéà èéî èãòøòâ ïåà àøâéà íìåùî éáø ééá)éò 'åù"úç ú" ñ

äà"éñ ò 'àé( ,úç øòã"ïàîøòâðåé à ïòååòâ êàð æéà ñ , éáø ïåà

ãåáë ñéåøâ ïáòâòâ íéà èàä íìåùî , ïòðòæ ñàåå éã æà éåæà

òâ êéæ ïáàä ïòååòâ èøàã'ùåãéç' àæà íéà èéâ øò ñàååøàô è

ãåáë . èâàæòâ øò èàä'èòåå øòáø àã ïééæ êàð '.  
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áãç"øâä ð"è á"á: øôåñ íúç íòðåô ãôñä à àã æéà ñò 

àøâéà íìåùî éáø óéåà ,íìåùî ïòîàð íòã ñéåà èùèééè øò.  

åðéáø :äãåäéá òãåð íééá ïòååòâ êéåà æéà øò , æéà øò

éáø ïééæ èéî âàøô ïøàôòâëøåã'ø ï 'öæ øòìãà ïúð"ì . øò

 èáééøù)éò 'åù"úç ú"åé ñ"éñ ã 'ìù"ç ,éñ íùå 'ðø"á( èàä øò ñàåå 

äãåäéá òãåð íòã èâòøôòâ , ïåùì ïèéî'éá äúéä úåãìé' ...

éðô éúæòä...  

øâä"æ: ïéà èøàã èééèù àøâéà íìåùî éáø ïåô äîã÷ä éã ïéà 

úåãìåú éã , ïéé÷ ïòîå÷òâ æéà øò ïòåå æà èøàã èééèù

âøåáùòøô , äùøã ñâåöðééà éã ïâàæ èôøàãòâ èàä øò ïåà

äúåîå÷î éàøî éã ïáòâ ìàæ øò æà ïèòáòâ íäéà ïòî èà ,

 ïåô àéâåñ éã ïéà ïãòø èòåå øò æà èâàæòâ øò èàä'êåúî' .

 àéâåñ òùéîééä à êàã æéà ñàã'êåúî ,' íìåò øòã êéæ èàä

èééøâòâåö.  

 øò èàä äùøã éã ïâàæ ïòâðàâòâôéåøà æéà íìåùî éáø ïòåå

ïåô àéâåñ éã ïéà ïâàæ åö ïáéåäòâðà "  úåìç íéòáøà'êåúî '

íéðåîù..."  

åðéáø :àé ,úåìç íéðåîù ìò äèçùù äãåú , ïéà àéâåñ à

 úåçðî)çî(....  

øâä"æ:øîà÷ éàî òãé àì íìåò íòðåô øòðéé÷  . äùøã éã êàð

èâòøôòâ íìåò øòã íéà èàä , èùéð èàä øò ñàååøàô

 èâàæòâ'êåúî ,' èâàæòâ øò èàä"ë' æà èâàæòâ ïòã áàä

ë'æ ìòååêåúî øò÷ðò ïâà ?êåúî ïééî áàä êéà , áàä êéà

 àéâåñ ïééî èâàæòâ'äðåîù êåúî íéòáøà'.  

åðéáø : ïéùåãé÷ ïéà)àð(. ñàã èâðòøá  éã êéåààøîâ , éã ééá

äàéáì ïéøåñî ïéàù ïéùåãé÷ ïåô àéâåñ , äæ øçà äæá åðéàù ìë

åðéà úçà úáá åìéôà.  

øâä"æ:òëéìðòååòâøòñéåà ïà ïòååòâ æéà øò óéøç ø.  

åðéáø:î æà ' èâòìô úåôéøç øòáéà ïâàæ ñòôò èìàååòâ èàä

éáø íòã àîâåã à ïâàæ ïòî'ø ï 'ïúðåé ,àøâéà íìåùî éáø.  

øâä"æ :î æà'ñ æà àéù÷ à ñòôò óéåà ïâàæ ìéåå' òèåâ à æéà

àéù÷ , ïòî èâàæ'ø 'àøâéà íìåùî'àéù÷ ñ'...  

åðéáø: ééá íåøà èâàøè èìòåå éã 'ìëä øôåë ')áâ àòéöî àá(.' à

àøâéà íìåùî éáø ïåô àéù÷ òðééù.  

øâä"æ:ñ ' ïåô ïãéà òìà éã ééá äìá÷ à ñòôò àã æéà

 ïáàä åö ìâåñî æéà íìåùî éáø ïåô ïåéö øòã æà âøåáùòøô

øòãðé÷.  

åðéáø:æ òèàè øòã " èàä ì øòééæèðøòìòâ êàñà øôåñ íúç  

øâä"æ :èéìù øòðæàåå áøä ïåô èøòäòâ áàä êéà"ïåô à éðá 

÷øá )èéìù éåìä èáù ìòá ïåàâä"à(, òèàè øòã æà èâàæòâ èàä øò 

æ" æà èâàæòâ èàä ì"ë' ïà äùøã ïéé÷ èâàæòâ èùéðëàð áàä

øôåñ íúç ïéé÷."  

åðéáø :æ øòèòô øòã" ïøàô èâàæòâ èàä ìàåé éøáã øòã ì

ìâðéà à ïòååòâ æéà øò ïòåå êàð ïèàè , ïâàæ ïòðò÷ èñìéåå

òðøòì åèñìàæ äøåúøôåñ íúç ï....  

 éùåãéç ïééæ ùãçî ïéåù ïò÷ øò éö èâòøôòâ íäéà èàä øò

äøåú ,øôåñ íúç ïòðøòì ïñééäòâ ïàã íäéà øò èàä.  

øâä"æ : à÷øôã àøâà ïéà)áéø úåà(îâ éã óéåà èééèù àø 

)áî úåëøá(.íä úåôéëú ùìù  ,äèéçù äëéîñì óëéú , óëéú

äëøá íëç ãéîìúì ,èåùô éã æà øò èâàæ'ùô ò æà æéà è

 øòã éåå éåæà íëç ãéîìú øò ìàæ áåèù ïéà ïééøà èîå÷

äëøá à ïëàî óëéú ,úåùøã ïòðòæ ïëàæ òøòãðà éã , éåæà

 éã êàð êééìâ èùô èåùô èðééî äèéçù äëéîñì óëéú éåå

äèéçù ïééæ ìàæ äëéîñ , íëç ãéîìúì óëéú êéåà æéà éåæà

äëøá.  

ééå úåðåæîá åðéáø úà ãáéëå"ù  

øâä"æ :ååéáø íééá âäðî øòã æéà éåæà é'ï , éö úåðåæî íãå÷

ïôðàøá íãå÷?  

åðéáø:úåðåæî à èëàîòâ íãå÷ ïòî èàä æðåà ééá  , ïéà

ïôðàøá éã ïòååòâ øòéøô æéà áåùèéãéæ.  

 ïôéåà øòéøô ïëàî åö âäðî øòã ïòååòâ ò÷àè æéà ñàååøàô

ïôðàøá ?ñ ñìà'áéáç øòî ïòååòâ æéà ? à äáéñ éã æéà ñàåå

æîíãå÷ ïééæ êàã óøàã úåðå ,ä éã ïåô 'íéðéî? ! êéìðòååòâ øàð

ïòðòååàã ïëàð íééçì à ïòî èëàî ,î ñàåå êàð' ïéåù èàä

ïà ñâàèøàô ïåô äãåáò ïà èâééìòâôàøà ,î æà' êéæ èàä

 ïòååòâ ñàã æéà ïôðàøá ìæòìâ à èéî õøàä ñàã èôàëøòã

øòî.  

øâä"æ:òâ èàä øòðéùæéø øòã æà ïâàæ íéãéñç  øò æà èâàæ

 ïà ïò÷ðéøè èùéð èòåå ñò øòåå øàô àáä íìåò åö èâàæ

úåðåæî ïñééáøàô , åö íéøëð ïåô êøã à ìéãáäì æéà ñàã

øåëéù'ïñééáøàô ïà ïò÷ðéøè ïåà ï .  

åðéáø :î'î æà ïòååòâ ãéô÷î èàä' úåðåæî ïò÷ðéøè èùéð ìàæ

ñðééìà.  

øâä"æ :éøè ñàã êàã ïòî èðééî ø÷éòá æà ñéåà èîå÷ïò÷ð ,

ïééìà ïò÷ðéøè åö èùéð äãéô÷ à àã æéà ñò éåå éåæà øàð , èñò

êéåà úåðåæî åö ïéåù ïòî.  

åðéáø :ïò÷ðéøè êàã ïâòìô íéåâ éã , ïãéà ïáàä íòã ïâòåå

î æà ïòååòâ ãéô÷î à÷åã' ñàåå íòãðà ïò÷ðéøè èùéð ìàæ

î'ïñééáåö ñòôò ìàæ ,ñ éãë'íéåâ éã éåå ïééæ èùéð ìàæ . æéà àìéî

ìôè à éåå ïòååòâ úåðåæî éã.  

øâä"æ :øåëéù ïéé÷ èùéð æéà ãéà à .  

åðéáø êøéáå:íåìùìå íéáåè íééçì íééçì  , øòã

î ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà' ïåà úòãä úáçøä ïáàä ìàæ

ïèåâ ñòìà ïåà äãåáòå äøåúá ïééæ ÷ñåò ,î' ïééâðà ïòðò÷ ìàæ

 èéî áèéîã éìéî ìëå èðåæòâ èéî äøåúä úöáøä èéî èðåæòâ

úçð ïåà.  

øâä"æ:ïîà  ,øîì ïëå.  

 åö äëøá òãòé óéåà ïòååòâ ãéô÷î èàä øôåñ íúç øòã

 ïøòôèðò"øîì ïëå."  

íåìùì åãøôðå  



  

ãë  
  

  
 

  אמור

  
 
 
 
 
 
 

 

דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת 
' אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה

י מלמד שנאמרה פרשה זו "ופירש ,אלהיכם
 .ויין בהבהקהל מפני שרוב גופי תורה תל

,  קדושים תהיו)ג"ד ס"פכ(רבה  במדרש) ב
 ישלח עזרך מקודש ומציון )תהלים כ ג(ד "הה

  .וצריך ביאור שייכות פסוק זה לכאן ,יסעדך

ר "שמו( בהקדם מה דאיתא במדרש ונראה

רבון העולם , ה" אמרו ישראל לפני הקב)ב"ח ס"פל

, אתה מבקש שנהא קדושים הסר ממנו המות

  .והוא פלאי

ז " על פי מה דמתאמרא משמיה דקרויתבא

 )לך' הובא באורח לחיים פ(ע "ט הקדוש זי"מרן הבעש

,  שוחט משום מאי מחייב.)שבת עה(על הגמרא 

 אשוחט )ה שוחט"ד(' וכתבו התוס, משום צובע

והכוונה כי שוחט דעלמא רומז על . דעלמא קאי

ויתחייב מיתה . מלאך המות שהוא היצר הרע

 הולך בתחבולות על מה שלפעמים, לעתיד

שונות לצבוע איזה דבר עבירה בצבע יקרה שיהא 

על כן ' נדמה כאלו היא מצוה וזה לא צוה לו ה

והלא הוא , וזהו שוחט משום מאי מחייב, יענש

היינו שהוא , ומשני משום צובע, עושה רצון קונו

ובשביל זה , צובע את העבירה כאילו הוא מצוה

  .ק"עכדה, לא נברא ועל כן חייב

' פ( זו העיר האלגאזי בשמע יעקב בחינהוכ

 לעתיד לבא מביא .)סוכה נב( בהא דאמרינן )וישלח

. ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים"הקב

ר נימא דברי הרב "ולכאורה למה יתחייב היצה

דמהאי טעמא , ודברי התלמיד דברי מי שומעין

ותירץ .  אין שליח לדבר עבירה:)קידושין מב(אמרינן 

 דהיכי )ה אמאי"ד: קידושין מא(' התוסעל פי שיטת 

, דשליח היה שוגג אמרינן יש שליח לדבר עבירה

דהא לא שייך לומר דברי הרב ודברי התלמיד 

ואם כן כיון שהיצר הרע הגדיל , דברי מי שומעין

לעשות בכמה פיתויים אל האדם עד דהוי האדם 

שוב אמרינן בכהאי גוונא דיש שליח , שוגג בדבר

  .ד"עכ, שליח פטורלדבר עבירה וה

 )שם( העיר האלגאזי בזה בשמע יעקב אך

 אמר רבא אם .)קידושין מג(מהא דאיתא בגמרא 

תמצא לומר דסובר שמאי יש שליח לדבר 

מכל מקום מודה באומר לשלוחו אכול , עבירה

שלא מצינו , את החלב שהוא חייב ושולחו פטור

ולפי זה . בכל התורה כולה זה נהנה וזה מתחייב

מן הדין הוא , החוטא מתהני מן העבירהכיון ש

ולמה יומת , חייב ושולחו היצר הרע הוא פטור

ל על פי מה "אמנם י. ש לפי דרכו"עי, לעתיד לבא

 במעילה כשלא )ה שלא מצינו"בתוד(י "שנסתפקו הר

אי אמרינן בזה , מעל השליח אלא על ידי הנאה

או דלמא זה נהנה וזה , יש שליח לדבר עבירה

' ז מהל"פ(וכתב בשער המלך , מרינןמתחייב לא א

ם דבמעילה דאמרינן יש " דשיטת הרמב)ב"מעילה ה

שליח לדבר עבירה שפיר אמרינן זה נהנה וזה 

ובכן מצאנו חיוב להיצר הרע לעתיד . מתחייב

והיצר , כיון שבני ישראל יש להם דין הקדש, לבא

על , הרע מסית האדם להיות מועל בקדשי שמים

דהא במעילה , ע לעתידכן יתחייב היצר הר

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

  א"בוויליאמסבורג יעק "ח לפ" שנת תשסרעוא דרעווין פרשת קדושיםסעודת 
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ועיין בדברינו בדרוש לשבת (. אמרינן זה נהנה וזה מתחייב

  .)ק"א לפ"שובה תשס

 יתבאר המדרש שאמרו ישראל לפני ובזה

אם כן מאחר , ה אתה מבקש שנהא קדושים"הקב

שיהיה לנו דין הקדש הרי במעילה אמרינן 

ר המסית אותנו "ולפי זה יתחייב היצה, ע"ישלד

ועל כן הסר ממנו , נה וזה מתחייבדאמרינן זה נה

ר הוא "דבדין ומשפט ישחטו לעתיד היצה, המות

המלאך המות שהסית את בני ישראל לדבר 

  .מאחר שיש לנו דין הקדש, עבירה

 פי זה יש לפרש מה שכתבו דורשי ועל

 על הכתוב )ן"הובא בתורת חמד בשם הרמב(רשומות 

, צרים'ארץ מ'ופתי ב'בות מ' למען ר)שמות יא ט(

על פי מה שהקשה . ם"שהוא ראשי תיבות רמב

 מפני מה נענשו )ה"ו ה"הלכות תשובה פ(ם "הרמב

והלא כך גזרה , המצריים על ששעבדו בישראל

ק מרן "וכ. חכמתו יתברך ועבדום וענו אותם

 ביאר )וארא עמוד לו' פ(ה בברך משה "ר זללה"אאמו

בזה כי הגזירה היתה ועבדום וענו אותם בשעבוד 

והמצריים הוסיפו לשעבדם גם בנפש , הגוף

, ועל זה לא היתה הגזירה, להכשילם ולהחטיאם

ל "אכן אכתי קשה דהא קי. ד"עכ, ועל כן נענשו

 דאין שליח לדבר עבירה :)קידושין מב(בכל התורה 

דאמרינן דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי 

ואם כן אף שחטאו ישראל ונשתעבדו , שומעין

הא אין , צריים על כךלמה נתחייבו המ, בנפש

ג השליח פטור "ובכה, שליח לדבר עבירה

אולם במעילה אמרינן זה נהנה וזה , והמשלח חייב

ועל כן , ובני ישראל יש להם דין הקדש, מתחייב

שפיר נתחייבו המצריים על ששעבדו את ישראל 

הדין , דכיון שיש להם לישראל דין הקדש, בנפש

רמז למען וזהו ה. ע והשליח חייב"אצלם דישלד

ם "דלשיטת הרמב, צרים'ארץ מ'ופתי ב'בות מ'ר

הרבה , דבמעילה אמרינן זה נהנה וזה מתחיב

ה אותות ומופתים בארץ מצרים ונענשו "הקב

  .המצרים על ששעבדו את ישראל בנפש

ר "כך הוא דרכו של היצה,  איך שיהיהיהיה

, שבא בערמימות להסית את האדם לדבר עבירה

ר שלא " להבין דרכי היצהר זעירין אינון"ובעוה

ל "ופירשתי מה שאמרו חז, ו"לטעות אחריו ח

 יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום :)קידושין ל(

כי היצר הרע , ה עוזרו לא יכול לו"ואלמלא הקב

כי מה , בא בכל יום ויום להציע מצוה חדשה

ומבקש להכשיל , שהציע אתמול כבר נודע לעון

דמה את את האדם על ידי מזימתו הרע שמ

והאדם עצמו אינו יודע שצריך , העבירה למצוה

ה עוזרו "אלא במה שהקב, לעמוד נגדו ולנצחו

ואז , ומאיר עיניו לידע שזהו מעצת היצר הרע

ועיין בדברינו בשערי תהלה (. עומד האדם לנגדו ומנצחו

וצריכים לסייעתא דשמיא מרובה . )מזמור כה

ה שיוכלו להשיג דרך האמיתי לדעת איזהו מצו

. ואיזהו עבירה ושלא להטעות עצמו מדרכי היצר

' ופי,  יעקב אבינו לא מת.)תענית ה(ל "והנה אמרו חז

בספרי קודש דכח השפעתו וקדושתו של יעקב 

וחי וקים עד היום הזה והוא , אבינו לא נפסק

ל כי "ובכן י. משפיע קדושה וטהרה לבני ישראל

תן  ת)מיכה ז כ(יעקב אבינו אשר מדתו אמת ככתוב 

על ידי כח קדושתו הוא משפיע , אמת ליעקב

ר בא "ובהיות שהיצה, מדת האמת לבני ישראל

בכח השקר לסמא עיני האדם ומטעה אותו 

על כן , בערמימיות לצבוע את העבירה למצוה

בכל הדורות עד ימינו אלה יעקב אבינו הוא אשר 

משפיע מדת האמת לפקוח עיני העורים 

ישראל שיתגלה ומאיר עיני , ההולכים בחשכה

, וטהר לבינו לעבדך באמת, לעינינו דרך האמיתי

היפך מדרכי היצר המטעה את האדם וזה לעומת 

וכאשר מאיר , זה יעקב אבינו משפיע מדת האמת

קצת במדת האמת מעט מן האור דוחה הרבה מן 



  

åë  
  

  
 

  אמור

ועל ידי זה זוכים לראות הדרך ישכון אור , החושך

שלא להטעות אחר משאות שוא של פיתויי 

והכל הוא על ידי כח הקדושה של יעקב , היצר

  .)פ דברים"ועיין בתפארת שלמה סו(. אבינו

 בדרך זה יש לפרש הרמז שכתב ובלכתינו

שראל 'ני י'דת ב' ע)ג בעומר"לל(בזרע קודש 

כי מה שאנו זוכים . ב"ראשי תיבות יעק, דושים'ק

שיעקב אבינו ישפיע אור האמת שיוכלו להכיר 

ר מסמא את "ך שהיצהאת האמת ולהבחין אי

, הוא רק אם יש לנו קשר עם יעקב אבינו, העינים

ויחי ' פ(ה בדברי יואל "ז זלה"ק מרן דו"כ' וכמו שפי

 כל )ב"ב דרוש י"הובא ביערות דבש ח( המדרש )עמוד תצז

דהנה יעקב . הולך על גחון תמן מת יעקב אבינו

אבינו בחיים חיותו היה משפיע קדושה גדולה 

כוחו ובזכותו ניצולו כל אותו הדור וב, לכל ישראל

אמנם אף אחר מיתתו עדיין זכותו , מחטא ופשע

קיימת להגין על ישראל בשעה שאוחזים בדרכיו 

 כל מי )ד"ו ס"ר פע"ב(וכדאיתא במדרש , הטובים

שהולך בדרכי אבות אני מתקומם עליו בזכות 

ואז כאשר זוכים להשפעת קדושתו של . אבות

אבל מי . ו הוא חי עמהםנחשב כאיל, יעקב אבינו

שהולך אחר תאוות לבו בעצת היצר אינו זוכה 

וזה שדרש . להשפעת קדושתו של יעקב אבינו

 )ויקרא יא מב(י "וכפירש, המדרש כל הולך על גחון

היינו שהולך בעצת , כל הולך על גחון זה נחש

כי , תמן מת יעקב, מ"נחש הקדמוני הוא הס

כה מאחר שהולך אחר תאות לבו אינו זו

וכתב בתפארת . ד"עכ, להשפעתו של יעקב אבינו

 :)ברכות כו( על מה דאמרינן בגמרא )ויצא' פ(שלמה 

הרמז בזה ענין הנהגת , יעקב תיקן תפלת ערבית

האדם בדברי הרשות והמותר לו שיהיה 

ז הוא מעורב טוב ברע "לאשר בעוה, בקדושה

וזה שתיקן . וצריך האדם לברר הטוב מן הרע

הכל , לשון מעורב טוב ורע, ת"ייעקב תפלת ערב

כמו שמצינו . וזה היה עבודתו, הביא אל הקדושה

באברהם אבינו תיקן תפלת שחרית בחינת חסד 

 שבענו בבקר חסדך והוא נגד )תהלים צ יד(ש "כמ

. ח"אברהם עולה בגימטיא רמ, המצות עשה

ת "הגבורה להתגבר על יצרו במצות ל' יצחק בחי

ב הוא שתיקן תפלת ויעק, להיות שמור מן החטא

ערבית אפילו בדבר הרשות יהיה בקדושה קדש 

ובכן רק אם מקיימים . ד"עכ, עצמך במותר לך

קדש עצמך במותר לך ואינם כרוכים אחר 

אז יכולים לזכות להשפעת מדת האמת , התאוות

ני 'דת ב'וזהו הרמז בתיבת ע. של יעקב אבינו

להורות , דושים שמו של יעקב אבינו'שראל ק'י

 האדם מקיים מצות קדושים תהיו לקדש שאם

אזי הוא זוכה לקשר אמיץ וחזק עם , עצמו במותר

ועל ידי זה יכול לדחות , יעקב אבינו אור האמת

כי במדת האמת של יעקב , ממנו פיתויי היצר

  .אבינו יאירו עיניו לראות הדרך ישכון אור

ואיך יזכו ,  שדרש המדרש קדושים תהיווזה

ר מתחדש בכל יום "היצהלהיות קדושים בזמן ש

בתחבולות שונות להכשיל את האדם בדבר 

לזה הביא הכתוב ישלח עזרך מקודש , עבירה

שעל ידי שיקדשו עצמם במותר , ומציון יסעדך

יזכו לעזר ממעל ויעקב אבינו ישפיע עלינו מדת 

  .האמת שנזכה לראות את האמת

ל פרשה זו בהקהל " ביאור דברי רשיזוזהו

כי הן הן גופי , ורה תלויין בהנאמרה שכל גופי ת

ר "התורה שלא יגרר האדם אחר פיתויי היצה

ודבר זה , המסמא עיני האדם מלראות את האמת

  .לקדש עצמו במותר לו, תלוי במצות קדושים תהיו

בבא '  דרך זה יש לפרש מה דאיתא במסועל

לא חרבה ירושלים ,  אמר רבי יוחנן:)דף ל(מציעא 

ל דין תורה ולא עשו אלא על שהעמידו דיניהם ע

כי באמת , וביאר בעיון יעקב. לפנים משורת הדין

אך , היה להם לישראל חטאים עוונות ופשעים
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אז במדה , באם היו עושים לפנים משורת הדין

ה מתנהג "והיה גם הקב, שאדם מודד מודדין לו

עמהם לפנים משורת הדין ולא היה נחרב 

ן אבל כיון שהעמידו דבריהם על די, ירושלים

. ד"עכ, נענשו גם כן על פי מדת הדין, תורה

והדבר צריך תלמוד דהלא בפירוש מבואר 

 דבית ראשון נחרבה בעון עבודה :)יומא ט(בגמרא 

והיאך אמרו , זרה ובית שני בעון שנאת חנם

. שנחרב בשביל שהעמידו דבריהם על דין תורה

אמנם לפי האמור יש לומר דבאמת נחרב 

אבל , ות שהיה בידםק בשביל שאר עביר"הביהמ

מענה היה בפיהם שטעו בזה וחשבו שהם עושים 

ר הטעה אותם בערמומיות לומר "כי היצה, מצוה

ולזה אמר שחורבן , על עבירה שהוא מצוה

ירושלים היה בשביל שהעמידו דבריהן על דין 

ולא הוסיפו על עצמם גדרים וסייגים , תורה

ט שערי היתר "ולא ברחו מצ, להתקדש במותר

וידעו ,  להיות נשמר בשער אחד של איסורבכדי

שכל מאכל הכשר יבא אל פיהם והיו משוקעים 

ועל ידי זה נפסק , ראשו ורובו בשלחנו, בתאוות

ואילו היו מקדשים , מהם הקשר עם יעקב אבינו

אזי היו זוכים שיהיה להם קשר עם , עצמם במותר

והיו זוכים להשפעת מדת האמת , יעקב אבינו

נמצא , דעת את הדרך ילכו בהלהאיר עיניהם ל

דבמעשיהם גרמו שלא היו יכולים להתגבר נגד 

ועבירה גוררת , פיתויי היצר שסימא את עיניהם

ל "עבירה עד שעשו כל המעשים אשר מנו חז

ויסוד הכל היה , ועל כן בא עליהם החורבן, בגמרא

  .בשביל שלא כבשו את תאותם ההיתר

האלה צריך להיות נר לרגלינו  והדברים
חיים אנחנו במדינה טמאה , ואור לנתיבתינו

, ערות הארץ ממש כטומאת ארץ מצרים
ר לא ינוח ולא ישקוט עד אשר מביא "והיצה

והוא , את האדם לתאות העולם השפל הזה

, מסמא עיני האדם שלא יראה את האמת
וצריכים לסייעתא דשמיא מרובה שלא יפלו 

ובכח קדושתו של יעקב אבינו , בפח יוקשים
ת עוזר ומושיע להאיר עיני ישראל "השי

ר פיתויי היצר "בעוה, לראות את דרך האמת
וכל מהות המדינה , במדינה זו הוא מלא תאות

' וכמו שפי ,הוא להרבות בתאות יותר ויותר
, בהר בשם המגיד' תולדות יעקב יוסף פ(בספרי קודש 

,  התאוו תאוה)במדבר יא ד(פ " עה)נשא' ערבי נחל פ
ועוררו התשוקה , הם תאוהשהתאוו שיהיה ל

וזהו כל עצם . והחמדה לעניני העולם הזה
ועל ידי שמשוקעים בתאות , מהות המדינה

ז שוכחים ממצות "אכילה ושאר תאות עוה
להתנזר , קדש עצמך במותר לך, קדושים תהיו

ט שערי היתר "להתרחק מצ, קצת מן התאות
, ו בשער אחד של איסור"בכדי שלא יכשלו ח

רין פרשה זו עלינו לקבל על ובכן כאשר קו
ישראל , עצמינו לקיים מצות קדושים תהיו

ועל ידי זה יהיה בנו כח הקדושה , קדושים הם
ר "של יעקב אבינו ויזכו להתגבר על היצה

ונזכה לעינים , שמתחדש עלינו בכל יום
פקוחות לראות הדרך האמיתי שלא להטעות 

  .אחר דרכי היצר

לקיים יעזור שיהיה לנו הזכיה  ת"והשי
, קדש עצמך במותר לך, מצות קדושים תהיו

ועל ידי , למעט קצת מכח התאוה אף של היתר
ק ויאירו "יהיה לנו קשר עם יעקב אבינו והאבוה

ונזכה להתגבר על , ט"עינינו בקיום מצות ומעש
לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו , ר"היצה

ולפי זה כאשר יקיימו , דיניהם על דין תורה
מותר לך ויוסיפו חומרות גדרים קדש עצמך ב

ונזכה להתרוממות , ק"וסייגים נזכה לבנין ביהמ
קרן התורה וישראל בהתגלות כבוד שמים 

  .עלינו במהרה בימינו אמן
 

  ח להם"א ותשוח"ר שליט"ק מרן אדמו"י הוועד להוצאת ספרי כ"רך ענע
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þ"ší îò−³ë−¾−ë ô’  

ò³îìñîîþí ëþ  ’ðò−−þõ ðîð¬−ñ¾ "ê  

 îòë ³ðñîíñ-óð×ò   

öî×−¾ë îò−¾þðô ³−ëë þ×ï óîñ¾í  

  

  

  א"ק רבי חיים צבי זיעועכי"בן הגהט מרן משה"ק רבינו הקוה"ש כ"ע
  

  בני ברק–קרית יואל 
 

  

  

íþ¬ôí :òêñ þ³î−ë ó−ìîò ó−ôîñ¾³ë ³îñîðè ³îêîîñí ê−®ôíñ"î¬¼¾ë óí−òë ³îñîñ× öôï ¼−èí¾ ¾"ô 


