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ïì" êîí îò³−ò ³îòí−ñ îêñ ³îî®ô ñ

 ó−šîì ö−¾î¼¾ ³îî®ô ö³îê ñ¼ šþ

−¬õ¾ôî êñê îò³−ò êñî ó¼¬ −ñë ó

¼î óí−þêîî® ñ¼ ñî¼ñ" þî½ê ×

óíô ³îòí−ñ . óí¾ ³îî®ôí ñ¼ ñëê

îð×î ëê ðîë−× îô× ³î−ñ×¾ ’ êñ −þí

 ³¼ðí êíð îò−þêîî® ñ¼ ñî¼ñ îò³−ò

óíô ³îòí−ñ þ³îô ö× ñ¼ ö³ñëî½ ,

 ³î®ô μþî®ñ í×êñô ³−−¾¼ð ê®ôòî

 í×−þ®¾ í×êñô íï −þí ³î−ñ×¾

ô ³îòí−ñ þ³îô êíð íõîèñíòô ,

¾þ −þëð þ−õ¾ ë¾î−ôî" ëê −× −

 −× ³ë¾í ññìñ îòë ³ê íîî®ôí

 ³îòí−ñ êñî íî®ô μþî®ñ −îíð þëî½

®ê¾ í×êñô −îíî îò³−ò"èñ , öõîêëî

 þî½−ê ñ¼ þîë¼ñ ëêí öîî×ô êñ íï×

 öëí ë−−ìî êþš− ¼¾þ îêñî íþî³

îðîë×ë ,ôš" ñê −×í îñ−õêð êþš ñ

îñ ¼ô¾− , −þí ¹î½ ñ× ¹î½ð óî¾ô

¾ íî®ô −îí ³îòí−ñ þ³îôî ³−ñ×

 í×−þ®í í×êñô íîí ö× óêî íòôô

í−ñ¼ ë−−ìî íõîèñ .  

)×" šíèí îò−ëþ öþô" š¬−ñ¾"ê(  

  



  

ã  
  

  
 

  קדושים

  ו"הי פסח אהרן גרינוואלדר "הר
 ו"הי היימליך' יהודה אריר "הר

  ו"הי מנחם צבי כהןר "הר

  ו"הי דוד שלמה וואנחוצקערר "הר

ã áì áèé ìä÷'øàîèàñ  
ë úåàéùðá"åîãà ïøî ÷"ìù øèé"à  

  

  
  

  רים נאוה תהילהליׂש
, כלם ברורים ואהובים, קדם הני עסקנים יקרים וחשובים, אנו מביעים בזה רב ברכה, בתודה ובהערכה

  , הן המה אשר לקחו על עצמם המשא הקודש, אשר פה בשמותם המה נקובים

  ,ש במנוחת הנפש"ערוך שמחות הבר מצוות לאנל
  

  

  ,הכשרונותידידינו היקר ברוך , בראש ובראשונות

  ו"הייודא ענגעל ר "הר
  

  ואתו עמו
  
  

  
  ו" הידוד יואל קלייןר "והר

  

  .כל טוב סלהו, בשפע ובהצלחה, עונג וגם שמחה, ישאו ברכה' מה
  

 íéðåô ïëáåì åðà êåøòì äöåøù éî ìë  

 ãáåëîå äàð ïôåàá äåöî øá úçîù  
úåøúåéî úåàöåä íåù éìáîå  

  

  :יפנה אל

  ו" היהיימליך' יהודה אריר "הר
  052.7636852: 'בפלאפון מס

  
áø ãåáëá  

ääìéä÷ä úìäð  

÷øá éðá÷øá éðá



  

ä  
  

  
 

  קדושים

úåëøá àìî ìñ  
íþšîíî ³îð−ð− −¾èþë ,íþî¾í ³êïë þè¾ê ,

ïô ³×þë"íþîþë íõ¾ë ¬ , þš−í −ð−ð− óðš
þêõ³ñî ïî¼ñ ¼ðîòíí , î¾êþñ ó−þš−í î−³îð−ô

íþ¬¼ , ó−òõ þë½ë óðê ñ× ³ê ñëšô
íþîêî   ,þ− íþî³"íþîï¾ îñ®ê ³îð−½ìî ¾ ,  

  

  ו"הי יושע פאליק שוואר ר"הר
  

−ì³¾ î−³îòë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ’  
ëî¬ ñïôñ  

  

³þ¬¼ μ¾êþñ îò−³î×þë êò −í³î , í×ï³¾
 öñðèñ³þô¾ôñ íþî³í −¼îëô ñ¼ ö×òìñî ,

³îîò¼³ ëþ óíô íîîþ³þêõ³ñ ³ìòî è , ñ×î
íñ½ ëî¬               

  
  המאחל בידידות ובהוקרה

  

  דוד יואל קליין

 

  קדושים תהיו כי קדוש אני

ל נסע פעם "אברהם יעקב מסאדיגורא זצוק' ק ר"מסופר שהרה
 באכסניא כמה פוחזים וריקים ואמרו לו ו עמולחוץ לארץ והי

השיב , ם תורה והבין שרוצים הם להתלוצץ ממנושיאמר לה
הנה בפרשתן אנו מוצאים שלשה : ק מסאדיגורא"להם הרה

אל , איש אמו ואביו תיראו, פסוקים בזה אחר זה קדושים תהיו
ולכאורה , אלוקיכם' ובכל פסוק מסיים אני ה, תפנו אל האלילים

אך הענין הוא דהפסוק ', ב למה כתיב שלש פעמים אני ה"צ
,  צדיקים בינונים ורשעים,ר נגד שלשה כיתות של יהודיםמדב

ע במותר "שיקדשו א" קדושים תהיו " אמר הכתובנגד הצדיקים
 כיבוד ,כ מדבר נגד בינונים"ואח, אלוקיכם'  ומסיים אני ה,להם

ונגד הרשעים אמר אל ',  וסיים אני ה,אב ואם ושמירת שבת
ים דבר על  דהיינו להרשעים שאינם יודע,תפנו אל האלילים

יהדותם אליהם התורה פונה ואומרת אל תיטשו את יהדותכם 
ובכך אף , לפחות אל תפנו אל האליליםו, ואל תמירו את דתכם

  )אור ישרים(   . אלוקיכם' אתם תהיו נחשבים יהודים ומסיים אני ה

  'ואהבת לרעך כמוך אני ה

מעשה בשני אוהבים : ע נשא משלו"ק רבי ישראל מרוזין זי"הרה
והיו דרים רחוק , מנים אשר נפשם היתה קשורה באהבה רבהנא

ונגמר , פעם העלילו עלילה נוראה על אחד מהם, אחד מהשני
וכפי מנהג המדינה בימים ההם הוכרז , דינו בבית המשפט ליהרג

למען , בחוצות שביום זה וזה יתלו את האיש ההוא על העץ
יו להיות באותו יום הזדמן גם אוהבו הקרוב אל, ישמעו ויראו

החל לצעוק בקול , ובראותו כי זה הנידון הוא ידיד נפשו, שם
, הניחוהו לנפשו אדם זה נקי וחף מכל פשע, הניחוהו, רעש גדול

, אני הוא זה שעשיתי את העול הגדול ולי מגיע העונש והמיתה
לא היה יכול שוב , כשאך הבחין הנידון באוהב נפשו הצועק מרה

החל , עתה הכחיש את אשמתוולמרות שעד , לעצור ברוחו
אני הוא , לא כן כי דובר שקרים הוא האיש הלזה, לזעוק לעומתו

מבוכה גדולה שררה במקום ועד מהרה , האשם והחייב מיתה
ושאלם , שאמר להביא אותם לפניו, הגיעו הדברים לפני המלך

, שהרי זה ידוע שרק אחד עשה את הדבר, לפשר ואמיתת הדבר
לת ליהרג בחנם או אז פתח השני ואמר ולמה אם כן יחפוץ הזו

כי מכיר אני במזגו ומהותו , יודע אני בחבירי שלא עשה שום עול
ואין זה כי אם עלילת , הטוב שאינו מסוגל לדברים כמו אלה

ומכיון שחיי תלויים , שוא ומדוחים שהעלילו עליו אנשי בליעל
וכן , מוטב אם כן שאמות אני ולא אראה במיתתו, בחיי חבירי

ניכרים דברי אמת ונגעו הדברים בעמקי לב  .ען לעומתו הנידוןט
בין שני , ופטר אותם לשלום בהוסיפו בקשתו לפניהם, המלך

 ,חפץ אני גם כן להיות שותף בברית אהבתכם, אוהבים כמותכם
זה שאמר הכתוב ואהבת לרעך , סיים הצדיק בדברות קדשוו

ת גם אני "יאומר הש' וכשתגיע למעלה רמה זו אז אני ה, כמוך
וגם אני אהיה לכם , מבקש לשרות בתוככם שתאהבו גם אותי

  )עירין קדישין  (                                                  .    לאוהב נאמן

  לא תגנובו

מפני מה , הדבר מוקשה בעיני'  תמיד הי,המגיד מקעלם אמר
 מבית אשה אחת :עד שראיתי מעשה, נאמרה בלשון רבים

 לא סיפרה האשה על כך לאיש אלא קמה , תרנגולתנגנבה
והלכה אל חצר הסמוכה ונטלה לעצמה תרנגולת מן התרנגולות 

, משראתה בעלת חצר זו שנגנבה תרנגולת ממנה, שהיו שם
וכך , קמה והלכה אף היא לחצר אחרת ונטלה לעצמה תרנגולת

 איכר מקצה העיר וצעקה תאה אשבעד ש, תלנמשכה השלש
, ואז הוחוור לי שכך הוא בכל העולם, לת ממנהשנגנבה תרנגו

 ולוי ,קם שמעון וגונב מלוי, שבשעה שראובן גונב משמעון
אמר לא נ ולכך גניבותז גניבה אחת גורמת להרבה "ועי, מיהודה
  )גן יוסף(                                                                       . בלשון רבים, תגנובו
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  קדושים

ã áì áèé ìä÷'øàîèàñ  
ë úåàéùðá"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"à  

  

  

  יעננו ביום קראינו
  

  חלו נא פני דר עליון, התעוררו נא, אנא עורו נא, אנשי שלומינו קהל עדתינו

  ני מלך מאזין שוועהושפכי כמים לבכם נוכח פ, בתפילה ובתחנונים
  

  ט "ביום ראשון הבעל

   עת רצון-ערב ראש חודש 
  

  

åéçéù ãîç éøåçáå åðéîåìù éùðà åðìåë óñàúð  
  

  בעצרת תפילה רבתי
  

  'ע ומצפים לישועת ה"לעורר רחמי שמים עבור שלשת הבחורים שיחיו הנאנקים באדמת נכר ל
  

  צ" אחה5.45בשעה 
  בבית מדרשינו בשיכון

  

   ימאס תפילת רבים וישמע שוועתינו להוציאם מאפילה לאורה במהרה והן קל כביר לא
  

äìéä÷ä úìäðä  

  

÷øá éðá÷øá éðá

 לאמירת כל ספר תהלים בציבור



  

æ  
  

  
 

  קדושים

øîùú éúåúáù úàå åàøéú åéáàå åîà ùéàå. åé"ã ì äðä åøîà
æç" ì)é÷ úáù"ç(éä àìù øáã äæéà äøôñ åîàù éøä  ' øîàå äì êøåö

áùø äì"ä÷úùå íåéä úáù é,ã äæ ÷åñôá æîåøîù äàøðå  äðä
 òåãééøàä íùáæ"ìá÷ä ìù úåúáù åðééä éúåúáù " äæéàîå ä

á÷ä úáù øáã"ë øåáéãäî ää øáãá øîàðù åî ' åùòð íéîù
éôìå úáùä íåéá úáù äæîå"ôòà ÷åñôä úëéîñ ïáåé æ" é

éôòà åàøéú åéáàå åîà ùéà êéúøäæäù" åøîùú éúåúáù úàå ë
 ìåç ìù øåáéã åéúåáàî òîùé íàù ìåç ìù øåáéãî øäæäì

íåéä úáù øîåìå íøéëæäì øúåî úáùá.           )øæòìà úøîùî(  
  

åøîùú éúåúáù úàå.  èå÷ìéá àúéà)ì úåîù"ù à"ö( éúåúáù úà 
 ïéà äëìàî ìë äùòú àì øîåà àåäù éôì øîàð äîì åøåîùú
 ïéðî úåáù íåùî ïäù íéøáã äëàìî íåùî ïäù íéøáã àìà éì
 íåùî ïäù íéøáã àéáäì åøåîùú éúåúáù úà êà øîåì ãåîìú

úåáù ,åé"ò ì" ùøãîä ô)á"é ø 'è'( åéúò àì òãåé åðéàù íãå øùá 
ìåá÷ä ìáà ùãå÷ä ìò ìåçî óéñåî àåä åéúåòù àìå åéòâø à" ä

äøòùä èåçë åá ñðëð åéúåòùå åéúòå åéòâø òãåé àåäù , àöîð
á÷ä ìù åúúéáùáù"é àúéàãë ùãå÷ä ìò ìåçî úôñåú ïéà ä '

ò åàøáðù íéøáã"úåùîùä ïéá ù , øîà èå÷ìéì äù÷ äéä ïëì
 àø÷"åøåîùú éúåúáù úà "á÷ä ìù úåúáùä åðééä"ä àìä 

á÷ä" äúéáù ìò íéååöî åðçðà åìéàå úåùîùä ïéá úáù àì ä
äéáá"ãîä øîà ïë ìò ùùøúëäù áå ïäù íéøáã ìò æîøì àá 

 åøæâ àì úåáù íåùî àåäù øáã ìëå úåáù íåùîúåùîùä ïéá 
æå"ù" åøåîùú éúåúáù úà "á÷ä úúéáùì ïðáøã úåáù åðééä" ä

åàá àìà úåáùä ìù åúøéîùá úååöî åðéàå ìéàåä úáùù ïîæ åú
á÷ä åá"úåùîùä ïéáá àìå ä.                                   ) á÷òé úìçð(  

  
øéëù úìåòô ïéìú àì ìæâú àìå êòø úà ÷åùòú àì , àì

ìåùëî ïúú àì øåò éðôìå ùøç ìì÷ú.å  ùé ïéåàìä ìëù äàøð
 åðééä äæì íøåâ äæù äæì äæ úåëééù íäì"êòø úà ÷åùòú àì "

 äòùìúéàù åîë à)íéùåã÷ àøôñ( ùáåëä äæ êòø úà ÷åùòú àì 
øéëù øëù , éãéì àáú óåñáì éë"ìåæâú àì " ãöéë àä" ïéìú àì

ø÷á ãò êúà øéëù úìåòô " àúéàãë)á"é÷ î"á(:äòá éë " íò ãåøè á
 æàå äçëù éãéì àåáú ïéìú íà ìáà øåëæ àåä åðîæáå åéìòåô

 ìò øåáòú"ìåæâú àì "úî àåäù åáùçé åúùàå øéëùäå ìåæâì ïéåë
 åàìä ìò åøáòéå ùøç åìì÷éå øëùä"ùøç ìì÷ú àì " øåáòéå

äòáä" åàìä ìò á"ìåùëî ïúú àì øåò éðôì."    )ïúðåé úøàôú(  
  

åéøô úà åúìøò íúìøòå.  àúéà ùøãîá)÷éå"ë ø"á ä'( øôò äìâé éî 
 éøäå úçà äòù êéååö ìò ãåîòì úìåëé àìù ïåùàøä íãà êéðéòî

äìøòì ïéðéúîî êéðáâ  'íéðù,à " êë àøô÷ øá òîù ãë àðåä ø
ø ùøã äôé øîà 'ää éúåçà ïá äãåäé" ã)èé àø÷éå( ìà åàáú éëå 

ìëàî õò ìë íúòèðå õøàä ,åé" ì äðäã íòèä áúë àøæò ïáàä
â ãò àáä éøôä éë äìøò øåñéàì ' ÷éæîå úìòåú åá ïéà íéðù

ñøà äá ùé åìéàë ,àúùäå ìëà äîì ïåùàøä íãà ìò äîéú ïéà 
â ïéúîä àìå úòãä õòî ' ñøà äá äéä àì õòä åúåà éë íéðù

 áéúëãë"ìëàîì áåèå íéðéòì àåä äåàú éë", ïëà ìù íòèä éôì 
òàä" òåèð åàöîå õøàì åðéúåáà åàáùë íâ øåñàì êéøö äéä æ

 åøîà äðùîáå)à äìøò 'á'( òåèð åàöî õøàì åðéúåáà åàáù úò 
øåèô ,ò àìà"úëä úøéæâ ëáåîú øéôù ïëì ãîä äùø"  äìâé éî

ää ïåùàøä íãà êéðéòî øôò" ã)èé àø÷éå( õøàä ìà åàáú éëå 
ìëàî õò ìë íúòèðå" .                                              )ìàéøà ïéðá(  

  
øåö÷ì êãù úàô äìëú àì íëöøà øéö÷ úà íëøö÷áå.÷å  äù

ù äî íéáø ïåùìá ìéçúä"íëøö÷áå " ãéçé ïåùìá íééñîå"úàô 
êãù", åé" àúéà ì)á äàô 'ç'( äàô ïúåð ç÷åìä äéöç øëîå äéöç øö÷ 
ìëì ,å øàåáîã øîâ éðùäå éöçä ïåùàøä øö÷å íéøöå÷ éðù ùé íà

ìëä ìò äàô çéðî éðùä äøéö÷ä , íéáø ïåùìá ìéçúä ïëì
"íëøö÷áå " íééñîå íéøöå÷ éðù åéäù"êãù úàô äìëú àì "

ìëä ìò äàôá áééç ç÷åìäù ïåùìá.                         )ñçðô úàð÷(  
  

åáåðâú àì.ùøôå " é úøùòáù áåðâú àì ìáà ïåîî áðåâì äøäæà
úåùôð áðåâì äøäæà úåøáãä ,åé" ìãæç åøîà äðä" ì)ô ïéøãäðñ"å(. 

øáãî úåùôð áðåâá áåðâú àì , ãîìð ãéçé ïåùìá áéúëã ïåéëå
 ìáà äúéîî íéøåèô åøëîå ùôðä úà åáðâù íéðù éë íùî ïàë

 àåä ïéãä ïåîî úáéðâá äøåú äøáãù)á"ç î'(. åáðâù íéôúåù 
ùøéôå íéáééç" úòãìå åúòãì íéìòá úåùøî äàéöåä ãçàä é

åøéáç ,íéáø ïåùìá äøåúä äáúë ïëì .                        )úåôé íéðô(  

 
  

  לטובת נשמת
  א"זיעועכי חיים צבי ק רבי"בן הגה משה ק מרן רבינו"כ

  

  ק"ו לפ"ו ניסן תשס"עלה בסערה השמימה ביום כ
  

  ל אחד ואחד בשמו הטוב יבורךכ שוביםחהי ידידינו "נצח עהו

  
  

  אנשי שלומינו החפצים בעילום שמם  ממהכד ווע

  ו"הי יוסף זאב וואלדמאןר "מוה
  א"נטא יעאי בטאר"אב

  ק"בהמ בישי"ר ,א"ליטש סימאן' ליא 'ג ר"הרה

  ג"י בוומסב"אב, ו"יה זר דוד גליקליעאר "והמ



  

ç  
  

  
 

  קדושים

øàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéáøàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéá  

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

éàî ïåøëæéàî ïåøëæ ø ø--÷øá éðá ÷øá éðá   
  
  

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

  

 ïàîãéøô íäøáà ìëéî ìàéçé áøäèéìù"à  
  

  

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

  

 í¼¾ë6.30îò−¾þðô ³−ëë šî−ðë   
  

êë¬ ê³ë¾ ³×þëë  

ó−êëèí  
 ò.ë .ë íìòô ³ñ−õ³ ±−ší ³î³ë¾20šð  ’íðí öôï −þìê"ò  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ך הוא מפי עליון"ברו
  

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

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

  

  א"הרב פנחס ברוך לעבאוויטש שליט
î³ìô¾ ñèþñ ëí îòë ½ò×íë ’−ò íôñ¾ óíþëê"³îî®ôíî íþî³í ñî¼ñ î  

  

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

  
     íþî³í ³×þëë  
íþî³í −ðî½− ³þîëì  



  

è  
  

  
 

  קדושים

 

øäî úééùå÷á"øåñéà ÷ôñì ïåîî ÷ôñ ïéá ÷ìçì ïàñàá é

å÷ äòåãé äðäøäî ïåàâä úééù"æ ïàñàá é" ì)äðëá àáåä"åç â" î

éñ 'ë"ä (éì íé÷ úðòè øîåì êééù úåðåîî éðéãáã ïðéøîàã àäà , åðééäã
òáåúä íò ÷ãöä íé÷ñåôä áåø éôì íà åìéôà , øîåì òáúðä ìåëé
éëä äéì àøéáñ àìã íé÷ñåôä ïúåàë éì íé÷ ,à äù÷äå" äîì ë

éì íé÷ úðòè ïðéøîà àì àøåñéàá ,î éàåøåîç øúåé øåñéàã íåù ,
ìåæâú àìã åàì íåùî øåñéà úìàù íâ ùé úéðåîî äìàù ìëá éøä .

 ÷ôñ éãéî åðàöé æàå øéîçäì øùôà øåñéà éáâ àîìùáã õøéúå
øåñéà ,øéîçäì êééù àì àðåîî éáâ ìáà , øéîçð íà êùôð äîî éë

íìùì êéøöù òáúðä ìò ,òáåúä ìò øåñéà ÷ôñ ùé éøä , øéîçð éàå
áåúä ìòòáúðä ìò øåñéà ÷ôñ ùé ò , àðåîî é÷åàã ïðéøîà ïë ìò
äéú÷æçà ,éì íé÷ úðòè ïåòèì ìåëé òáúðäå ,ëò"ã.  

äèðå÷á "ä÷æç ïéãî éåäã õåøéú àéáî ñ  
 úå÷éôñä ñøèðå÷áå)à ììë 'å úåà'(øäî úééùå÷ àéáî " ïàñàá é

áúë :àúéì àø÷éòî àéùå÷ù åðéøåã éîëçî éúòîù , øåñéà ÷ôñá éë
 áìç ïåâëøúéäì ïäå øåñéàì ïä úå÷æç øúá ïðéìæà íâ úåôéøèå , àëäå

òáúðä ãéá àéäù åðééäã àúééî÷ ä÷æç åà ïåîî ú÷æç àëéà éîð.  
äæ ìò äù÷ä àåä íðîà , àî÷ àøî ú÷æçù àîéð éà åìéôàã

úòøëî ä÷æç éåä ,éáù åðééäã" åìéàë ïåîîä ìòáä ìò íéìëúñî ã
åúåùøá àåäù ïåéë åìù ú÷æçá àåä ïåîîä , éàãåå ïåîî ú÷æç íðîà

 àáå ãçà õôç ìò íéçëååúî íéðùùë åðééäã úòøëî ä÷æç åðéà
ñôúå ãçà , àåä åúåùøá àåäù ïåéëù òéøëî åðéàù éàãååá æà

åìù ú÷æçá ,ôòàå" àî÷ àøî ú÷æç éìá ïåîî ú÷æçá íâù åðéöî ë
éì íé÷ úðòè ïåòèì òáúðäì øùôà , ä÷æç éåä àì íúä éøäå

ììë úòøëîä .  
]ì ùéå ú÷æç éà íéðåøçàä ïéá äòåãé àúâåìô àéäù ïééö

 ãöî ìéòåî ÷ø àéäù åà ä÷æç ïéã ãöî éåä äñéôú ïåâë àãéøâ ïåîî
ïåîî ÷ôñ ïàë ùéù ,òå"äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä ïðéøîà ë ,ééò '

äåö÷á"éñ ç 'ì"äéúðå ã" î)íù( ááåùîå )íù.[(  
úçä "øäî ìò äù÷ä ñ"ìæâ ÷ôñ ïàë ïéàã ïàñàá é  

åùúá 'úç" ñ)åé"éñ ã 'îø"à (øäî ìù åöåøéú ìò äù÷ä" é
ìæâ ÷ôñ ììë ïàë ïéàù ïàñàá ,íé÷ñåô áåøë ïðéè÷ð äëìää éøä éë ,

àå"òáåúä íò ÷ãöä íé÷ñåôä áåø éôì íà ë , øîåìå àåáì øùôà éà
êãéî äìéæâ ÷ôñ àöåä åì , ïéà åúåëæì íéããöî íé÷ñåôä áåø íà éë

ìæâ ÷ôñ ììë ïàë ,àùî" òáúðäì ë úøáñë éì íé÷ øîåàå àáù
íé÷ñåôä èåòéî ,êãéî ìæâ ÷ôñ àöåä åì øîåì êééù æà ,àå" àøãä ë

øäîä úééùå÷"àúëåãì ïàñàá é.  
ðä åöåøéú éôìã úòãì äù÷ä ãåò"øäîä ìù ì" ïàñàá é

àîùå éøá úðòè ùéù íå÷î ìëù àöîð , àîù úðòè ïòåèì àîéð
êãéî ìæâ ÷ôñ àöåä ,àùîå" ïéà éøá úðòè ïòåèì ë÷ôñ íåù] . ïééòå

éçá 'éøä" í)éñ 'ò"é÷ñ ä"ç (éì éøá ïòåè àåääù óàù áúëã ,ôòà" ë
éá"÷ôñ éåä ïãéãìå åì íéðéîàî ïéà ã , èôùîä øòùá ïëà)éñ 'ñ"æ ( áúë

ò ïéãî ïîàð éøá úðòè ïòåèäù"ïéøåñéàá ïîàð à , ÷ôñ éåä éøäã
ìæâ øåñéà ,äãð úøéôñî ïðéôìéãë åîöò ìò ïîàð íãà øåñéàáå[.  

 úö÷ øçà ïåðâñá åæ àéùå÷ àéáî íéîåúå íéøåàä  
 íéîåúå íéøåàä)ëñ ïäë åô÷ú øåöé÷"â ( ïðéøîà äîì äù÷ä

àøîåçì àøåñéàã à÷éôñå àìå÷ì àðåîîã à÷éôñ , ÷ôñ ìëá éøä
ìæâ ìù øåñéà ÷ôñ ùé ïåîî , ïåîîä àéöåðù àîéð éàã äæ ìò õøéúå

ìæâ ÷ôñ àåäù ïåéë ïáåàøî ,ì ìæâ ÷ôñ äéäé éøäïåòîù ,äå" ä
êôéäì.  

ò äù÷ä íðîà"íäéðùì øåñéà ÷ôñ ùé íà åìéôàã æ ,î" î
 úðòè ïåòèì àìå íéîù éãé úàöì òáúðä ïáåàø úà áééçð àì éàîà

éì íé÷ ,éôà éë 'åô÷åð åáì ïéà òáåúä ïåòîù íà , ïåòîùì éåàø éøä
åô÷åð åáì äéäéù ,å øáã íéîù éãé úàöì áåéç äéäéù åðòîù àì äæ

ììë.  
åãéç÷ôñ ìæâ àìå éàãåå ìæâ øåñéà ùéã íéîåúä ìù åù  

 ÷ø äøåúá äðúéð ìåæâú àì ìù øåñéàäã ùãçì áúë ïë ìò
ìæâ ÷ôñá àìå ìæâ éàãååá ,àå" äìàù ÷ø ìæâ øåñéà ïàë ïéà ÷ôñá ë

úéðåîî.  
 äøåú éøòùáå)à ììë 'â èøô' ( à÷ååã åðééäã åéøáã øàáî

îî ú÷æç åà àî÷ àøî ú÷æç òáúðäì ùéù íå÷îáïå , íà åìéôà æàã
 æàå äñéôúä úìòî åì ùé åìù àåäù ùîî úòøëîä ä÷æç åì ïéà

éøîà 'ìæâ ÷ôñ éãéî àöåé æàå äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä , çìáà
 åà åìù àåä íà ÷ôñ ùé åúåùøáù øáã ìëù ïìæâî úåð÷ì ïåâë

òééñîä ä÷æç íåù åì ïéà æà ìæâðä øáã àåäù , à÷éôñ éåä æà
á ïðéìæàå àøåñéàãàøîåçì ä.  

òå "ðä øôñá ò" ì)è ììë ä÷æç éðéã"å ( úåéàø àéáäì êéøàîù
 øåñéà åðéà ÷ôñù íéîåúä ìù åùåãéçì ,â çéëäå" éøá úðòèî ë

íéîù éãé úàöì áåéç ùéù åðéöî àìù àîùå ,éôàå ' ïéà áåéç ùé íà
éá"äæ ìò ïéôåë ã , ÷ôñáã äøåúä úåöî àåä ïëã íòèî êçøë ìòå

ìæâ øåñéà ïéà ïåîî.  
 úå÷éôñä ñøèðå÷á íâ úîàáå)íù(â "ã ïéòë äù÷ä ë '

úçä"éé÷ã ìéòì àáåîä ñ" áåøä øçà ïåîîá ïéëìåä ïéàã ìàåîùë ì
÷æçåîä øçà àìà ,àøåñéàã à÷éôñ íâ éåä éøä äøåàëìå , õøéúå

ãë 'ðä íéîåúä"ì.  
àåù ïéá ÷ìçî á÷òé úåáùä"äùòå íå÷ì ú  

 óñåé éëøáá)åç"éñ î 'ë"ä (åùúä íùá àéáî' á÷òé úåáù )éñ '

ð"à (àåùá àåäù ïåîî ïéá ÷ìçîù"òå ú" åà ÷æçåîä ãéá øàùð ë
ñåôúä ,àùî"äùòå íå÷á àåäù øåñéàá ë , ïðéøîà àì ïë ìòå

øåñéà ÷ôñ ìò ìòåôá øåáòéù éì íé÷ úðòè øåñéàá.  
çà íà åðééäã äøæçá àúéà ïåîîáã õøéú ãåòå" òãååúé ë

 òáúðä úà áééçì ìåëé òáåúä íò ÷ãöäùúåòîä øéæçäì ,àùî" ë
åéìò øáò øáëù øåñéàá ,ï÷úì ìëåé àìù úååòî àåäå.  

ëøáä íðîà" àúéàã íåùî àä ïéãä ìë éàã åéìò äù÷ä é
à äøæçá"ëò äéì éåä ë"íéîù éãé úàöì åáééçì ô , åðéöî àìå

äæ ïéã éì íé÷ úðòèá ,òå"åùúá ò 'úç" ñ)íù ( ïåîî ïéá ÷ìçîù
àìôð ïôåàá øåñéàì ,îëàå"ì . 



  

é  
  

  
 

  קדושים

ã áì áèé ìä÷'øàîèàñ  
ë úåàéùðá"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"à  

  

  
  

  מזלא טבא וברכת הודאה
  

äø÷åäå çáù éøáã òéáð íéáø úá øòùá ,äøàôúìå äìéäúì íùì,  
àáè àìæî úëøáå ,àáäãã éøúðö éøú éðä íã÷,  

  

äåöî øáãì íéðåùàøä íéðåùçðä úåéäì íéîéòðá íäì åìôð íéìáç øùà  
 úåàöåä íåöîöá íäéúåçîù úëéøòá  

ë úð÷ú éôë"äâä åðéáø ïøî ÷"èéìù ÷" à  
ò åðùð øùà"äâä åðéøåî é"èéìù åðéúáéùé ùàø ö"úååöî øáå ïéñåøéà úåçîùì à  

  

  הלא המה

  
  
  
  

  

  ראו וכן יעשוממכם י! אשריכם
  ובשכר זאת אך טוב וחסד ירדפוכם, זכות הרבים תלוי בכם

  

äéå"äìéä÷ä áø÷á íëúåîë åáøéù ø ,äìéâáå úòãä úáçøäá äçîùá åùéùéå , äëæð éãò

àåâ úàéáá ïúçîùå ìàøùé úòåùéì"äéáø ïøî åðéëìîå ö"èéìù ÷"åðéùàøá à ,áá"à.  
  

  החותמים ברגשי שמחה והערכה

  הנהלת הקהילה 

÷øá éðá÷øá éðá

 'הרב ר
 נפתלי צבי בראדי

א"שליט  
  

  'שתחי' בשמחת אירוסי בתו הכלה הח

  ' והרב ר

חיים דוב בנעט 
  א"שליט

  

  מ"ו לעוהתוה"בשמחת הכנס בנו היקר ני



  

àé  
  

  
 

  קדושים

 

 íçì ìëàú êéôà úòéæá -òéæäì åôåâ ìéçúéù ãò íãà ìëàé àì   
 íìîòôí −× óðêí ë¾îì íòî¾êþ íõš¾íë

óðêñ þš−¼íî ëî¬í êîí , šþ êîí íðîë¼íî
 ¹þ¬ ê−ëíñ îõîè −×þî® è−¾íñ ñ−ë¾ë ìþ×í

î³−ëñ ,ö× îò−ê þëð ñ¾ î³−ôêñ ñëê , −×
 ³ê−þëñ ³−ìþ×íî íëî¬ í³îô®¼ë íðîë¼í

óðêíîôî−šî  , î−−ì −×þî® ñ× îñ ¾−¾ −ôñ ¹êî
ðîë¼ñ −ñëô öôîïôî ö×îô , êîí μ−þ® ³êï ñ×ë

íô−ñ¾í î³îê−þë ñ−ë¾ë ¼è−−³íñî ðîë¼ñ.  
ëôþí ë³× ö×î" ó)õë"ñíô ð ’−í ³î¼ð"ð (" ðî¼î

¹îèí ³ê−þëë îþôê ññ× , óðêí¾ öôï ñ×
ö−îõþ î−¼ôî ¼ë¾ îò−êî íëþí ¼è−î ñô¼³ô , ö−ê

ô îì×î î−ñ¼ êë −ñîìšïì³ , ³îñ×êô ñ×îê îñ−õêî
ó−¼þí , ñô¼³ô îò−êî ì¬ëñ ë¾î− êîí¾ −ô ñ×î

õ¼ îô®¼ þô¾î ó−ëî¬ ³îñ×êô ñ×ê îñ−õê" −
íêîõþí ,×¼ ¾¾³ îì×î ó−ëîê×ô î−ô− ñ×"ñ.  

 ë³× ðî¼)í ó¾"ë("  μñ−¾ ð¼ óðê ñ×ê− êñ
óðîšíñ−×ê óîìñ îõîè ñ−ì³−¾ ð¼ , í¾¼− îê 

í×êñô, ¼è−³− îê ë−èþìê ¼,ð ñ¾ îññ× ëþ 
îõîè íò¼−, ë ¼è−−îóî− ñ× þšîëë, ñ−ì³−¾ ð¼ 

èóîìñ îõî,î¾õò ë¾−−³³¾ ð¼ ¬¼ô ¬îš¾−î , 
ñ×îêî,¼è−¾ þìê ö−ôìë ±ìþ óêî ,¬ íï −þí îë, 
ìêî" ííî¾ ×¼ôñ×îêî ¬ ,×¼"ñ.  

*  
ëôþí −þëð þîšôð ó−¾þõôí îë³×î" êîí ó

ö−−èî½ë êþôèí , êþôèë ê³−ê íòíð)½"ï( " רב

, ששת איעסק בכשורי' ר, יוסף איעסק בריחיא
, "אמר גדולה מלאכה שמחממת את בעליה

ëôþíî" íï¾ íñ−×ê óðîš −þ−−ôð ¾þõô ó
óðîšô óôì³−¾ íêîõþñ .  
*  

  עבודה עם יגיעה עדיף
 ¼ð−îí− öëë ë³× íïëî)ó¾ ö−¬−è ( ðîë¼ñ ¹−ð¼ð

óíë ¼−ïíñ ó−×−þ®¾ íðîë¼ , íïô ±îì íïëð
í×êñôíô ½òþõ³ô¾ , íêîõþ í×êñôí −þí

îñ−ë¾ë.  
ïî"í×êñôë íñ¼ô ¾− íêþò ñ , óðêí¾

íë ½òþõ³ô , ¹îèë íšîëð íò−ê îï íñ¼ô μê
í×êñôí ,íþîë¼ë óðêí ìšîñ¾ þ×¾ë êñê ,

è μ−þ® ê−í óòôê" −ð× îõîèñ í¼−è− ³î¾¼ñ ×
¼−ï−¾ ,î³êîõþ í−í³ íïë¾ , í¾î¼ êîí ö×ñî

êõþ³ôî ¼−ïôî í×êñô , ³êïí íñ¼ôí íòí
í×êñôí ¹îèë íšîëð , í−í¾× ³¾¾ ëþ ö×ñî

®íêîõþ ñ−ë¾ë ¼−ïíñ μ−þ , −þî¾×ë š½¼³ô í−í
óîšôñ óîšôô ö¼−½íñ μ−þ® í−í¾ , í³¼ þôêî

í¾î¼ −òê¾ îï í×êñô íñîðè , íìîîþí ðëñô −×
 −þî¾×í ¼−½íñ −òê μ−þ®¾ íï š½¼í öô −ñ ¾−¾

óîšôñ óîšôô ,−³îê ³ôôìô í×êñôí îï íòí ,
íïë ¼−ïô −òêî , ¹îèô ³ñ¼î³ −ñ ¾− ê®ôò¾

í¼−è−í êîí¾ í×êñôí , í−í³ íïë −× ¼è− −òê¾
×¼ −³êîõþ"ñ .  

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו

  
  

  

  ת על כל הטוב והחסד אשר גמלני "בשבח והודאה להשי
  למזל טוב' לשמחתי בהולדת בנותי שתחישהחיינו וקיימנו והגיענו 

  

  י"הננו להזמין בזה את כל ידידיי ומכיריי הע

  "קידושא רבא"לה
  ק בבית מדרשינו בזכרון מאיר"ה ביום שב"תקיים איתש

  

  שמחה באהליכם אשיב לכם כגמולכם הטוב' ה ביום תת ה"ואי

óîñ¾ñ ó×êîëñ í×ìôí ó×ð−ð− ±þêîî¾ š−ñêõ ¼¾îí−  
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ë® ðîë×ñî öìñ"íþêõ³ −  
  

íêðîíëî íþšîíë ,íê− ê−ðèî êë¬ êñïô ³×þë íïë þè¾ò ,î¼ôíêë−ñð êšô ,¼ô óðš"êþ−š− êþëè −êí × , ½−þè
êþ−ð³ ê³−−þîêë ,íþî³ ±−ëþô ,íþêõ³ñî ïî¼ñ ¼ðîò ,−šëî ö¼ð− ,−šòî ëš î³ò¾ô ,ñ³õò" ³îþ−½ôë îðô¼ë íìîñ¾ íñ−ê −

îò−ò−ô−ñ      ,îò−³ñ−íš ëþšë ó−þš−í î−þî¼−¾ë ññîíô ,±þ¼òî óôîþô ó−þ¾− −õë ,ôî ó−ò−òõô þš−"±õì −òëê",  
  

äøä" âø 'èéìù éãàøá éáö éìúôð"à  
  

çä åúá éñåøéàá åúçîù ìâøì 'éçúù 'æîì"è  
áò"åî áåùçä ïúçä øåçáä â"øéåúá î"ùéð ñééåå äùî øîë "÷ä åðéúáéùé éãéîìú éøçáåîî å'  

îò−³î×þë íõîþ®î ,¼ô óðš"îò−ð−ð− × ,í−"îò−ò−ô−ñ ðîô¼ñ í×ï−¾ þ ,íþî³í ³®ëþíë μ−¾ô−î ,íþîêî íìô¾ μî³ô ,  
³îìô¾ôîþ¾î¼î þ¾îê ëþ îñ ¼õ¾î− îñê  ,þôîêî þ¾ëô ñîšñ í×ïò −ð¼ ,ëë"ê.  

  

î×í"í×þ¼íëî ðîë×ë ì   
ó−êëèí  

  

  תורה   שיעורי 
  

  

  תורה   שיעורי 
  

ici lry 

 

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

 
  

  

  
  

  תודה וקול זמרה
íþî³í ³×þëë ,íþî¾í ³êïë ê¾−ò ,íþ−¾ ñ×î ëî¬ ñïô ³×þë ,íñ¼òíî þš−í îò−ð−ð− óðš , ðôìò

î í¬ôñíñ¼ôñ ëîíê ,ñ× −õë ë−ëì ,ññî×í ³šïìí ³ëî¬ñ îò−³þï¼ñ êîë− êîë ð−ô³ , ¬−î î−ñèþ ³³×ô  
ñîë½ñ îô×¾             ,−î¬ò îð− ðî¼î ’ñ−ì ñê ñ−ìô îò−ò¼ôñ ó−þ−ë×í î−ñ¼õë μ−¾ôíñ ,  

  

øäøä"" ø øõøàååù ÷éìàô òùåäéõøàååù ÷éìàô òùåäééä éä ""åå  
−¾íï¼ë íñîõ×í î³ìô¾ ñèþñ"−ì³¾ î−³îòë ³ðñîíë ³’  

  

ê í×þëíîí ³ì ê−  
íñ¼òíî þš−í îò−ð−ð− îò³îì ðîë×ñî                  íñ¼òíî þš−í îò−ð−ð− î−ëê ðîë×ñ  

äåîäåî""éä õøàååù äùî øéä õøàååù äùî ø""äåîå                  åäåîå                  å""éä ïééì÷ á÷òé øéä ïééì÷ á÷òé ø""åå  
  

  

äéå"àéîù éî÷î ø ,àéîìò éîìòìå íìòì íéáåèä êéùòîá êéùîäì äëæúù ,äçìöäå äëøá òôùá êøáúú úàæ øëùáå ,  
çðå âåðòúäçôùîä ìëîå åðîî ú ,äçåøäáå äáçøäá øùåòå øùåà êåúî ,àçéùî àëìî úàéá ãò ,áá"à.  

  

íþî³í ³×þëë ó−×þëôí ,íþšîíî íêðîíë  

ññî×í ³ñíòí  



  

âé  
  

  
 

  קדושים

 

 äãáëðäå äáåùçä úëøòî åðéúåãçàúä ìå÷ ãåáëì  
 ìëá áåùçä áåùçä íëéðåéìâ úëøòå úø÷é òéáäì äæá éððä

ììëá òåáù ,èøôá íéáåèä íéîéáå . àéáäì íéçéìöî íúà åáù
íäéàøå÷ ùôð úà íéðäî øùà íéðåù íéðéðòå íéáåùç íéøáã ,

åò ùîîååé âð" ïåéìâî íéáåùçä íéøîàîä åéæ íòåðá âðòúäì äéä è
ìòä çñôä âç"è .éçì äë . úåøåú õéôäìå êéùîäì åëæú ïë

äá êìð êøãä ïéáäìå ìéëùäì ìëåð åá øùà úåëøãäå.  
çñôä âç ïåéìâá úåøòä éðù íëì øéòäì äùøàå.  

à [íîù úà åðéù àìù øåãîá )îò 'ð"ã( ïøî éë íúáúë 
æ øôåñ íúçä"ø÷ ìúëä ìòá øåëáä åðáì à"â ñ ' íäøáà úåîù

ïéîéðá ìàåîù ,àåä ïë àì äùòîìå , éðùá àø÷ð äìéçúá íà éë
 úåîù'ïéîéðá ìàåîù 'ãáì ,å ïá åúåéäá òåãéë êà ' äéä íéðù

 ïéáå åðéá äéä òñôëå ùåðà äìåç ....çø"ì , åãéì úåøð å÷éìãä øáëå
âåäðë ,úçä äáøéä æàå"âù òåãéëå úåáø úåìéôúá ñ æà çìù í

òéæ äùî çîùéäì øéëæäì"åéìò ììôúéù à , íù åì óñåúéð æàå
'íäøáà' .øôåñ áúëä ìòáì ìãâå àéøáä ïëàå .) åìà úåøðù òåãéå

äåöî øáäì äðúî åì åðúð åúèéî ãéì æà å÷éìãäù , ìöà ìåãâ úåáéùç äéäå

äçôùîä ,åéøçà åéðáì äùåøéá øáòå.(  

á [íðåùì úà åðéù àìù øåãîá) îò 'ñ'( ìòá íùá íúáúë 
äøä åøåî íùá áúëù íééç á÷ä"òéæ áì áèééä ÷"à , àåä úîàäå

äøä ìù åãéîìú äéä àåäù"åé úùåã÷ä ÷" ìò àìå åúðååë åéìòå è
èééä"ì , ìò äèîä äö÷ ïåâë íéáåùçäå íéáøä åéøôñáù òåãéëå

 úùåã÷äî íéâäðîå íéðéðò äîë àéáî àåä ãåòå íéøôà äèîä
åé"è.  

)ä ìòá ïåàâä íâåìøú úðùá ãìåð íééç á÷"ä , ïîæá äéäå
èééä úøéèô"ãáìá íéðù äðåîù ïá ì ,èééä éîéá ïë åîë" ïééãò ì

ìàøùé áø÷á úéøáò àîèä ïåùì ãåò ùøúùðå èùôúð àì.(  
 ìéãâäì íéáøä úà úåëæì åçéìöäå åìò äçéúôä ïéòî íééñàå

äøéãàäìå äøåú  - ò   .á .á"á  
     

ðéúåãçàúä ìå÷ úëøòî ãåáëìåéçéù å  
á÷ä" âçá ãáëðäå áåùçä íëéðåéìâ úà éãéì äðéàå éðëéæ ä

ìòä çñôä"è , ìãåâ òéáäì éôá íéìéî éã ïéà íå÷î ÷åçéøîå
éáø íéáåùçä íéøîàîäî éúåìòôúäå éúëøòä -ïëåúä , øùà

 äàåøä ìë øùà úåáåùç úåòéãéá àìî äìë ãòå ìçäî ùîî
éà÷øá øîåà ,ì úøàôúå àéä úåëæ øáãà äîå øîà äî åðéúìéä÷

øåà úàöåé äéìúåë ïéáîù äùåã÷ä"ìàøùéì åæ ä.  
ïè÷ øáã äøéòà íðîà , éúéàøùøåãîá åðéù àìù 

íùåáìî éôà÷ íúàáä"äøä ìù åáúëîî ò" äùî éáø ÷
ììæ ïéøáà÷î" øôñá àáåîä íéùåáìîä ïéðòá ääãåáòä ãåñé 

)íéðàìñ(,áúëîäî ÷ìç ÷ø àåäå  ,øîàîäá íù íúðééöù éôëå ,
 éúéöø ïë ìòñáù øéòäì ' ìë àáåî ùãçä äùî úåøîà

åúåîéìùá áúëîä ,úåçöçö øåà úåðåùìáå , òîùé éàãååáå
ç÷ì óéñåéå íëç.  

ù äøòä ãåòå øåãîáåì åøîàé åé÷éãö) îò 'ô"ä ( íúàáä
ôàðî úåëéøàá øåôéñäàéìå ïàø÷ùäøä "ììæ õéðæà÷î ÷" ä

 íå÷îá åøúé úùøôá äøåúá'ìåáú ìåáð ' àø÷'ìåôú ìåôð'.  
éúéàø àñøéâ àáåî ù úøçàôàðàéìåï íéøåô ìéìá òéâä 

÷ úòáøéäøä øîà æàå äìéâîä úà" íå÷îá ÷'åéðôì ìåôú ìåôð '
 úáéú øîà'ìåôð 'úôá"åðä úçú ç"ï .çàå"äøä ìà ùâð ë" ÷

åéáåàù äëøá åðîî ù÷éáååéðôì åìôé  ,äøä íðîà" äöø àì ÷
äîåúñ äëøáá åëøéá ÷ø åçéèáäì.  

àð äøáãà ãåò ,éîú øåãîá åì åøîàé åéî äáøä íúàáä
 íéùðà ìù íðåìç úçú åãîòù íéðåéìò éùåã÷ íé÷éãöî íéøåôéñ

äãâää úøéîàá íäéúåòè åòîùå íéîéîú , íéùåøéôá åäåùøéôå
íéùåã÷ , äáâùð äàéìô äúéä íìåòîù ãçëà àìå ãéâà úîàä

 ïæåà úåèäì úëìì åæ ùåã÷ ìéìá íé÷éãöäì íäì àöé êéàä éðéòá
ãâää úøéîàì úáù÷íéøçà íéùðàî ä , éúòîù äðåøçàì íðîà

éøåîãàä åéä øãñä ìéì úëéøò øçàù âäðîä äéä àæìòááù" í
 ìéì àåäù úåàøäì éãë äøééòä éðô ìò ááåúñäì íéàöåé

íéøåîéù ,åìàä íéùðàä éôî äðøä ìà òåîùì íäì àöé æàå ,
øåîâ ìéæ êãéàå.  

á÷äù äáåøî äëøáá äæá íééñàå " íëðéîéì ãåîòé ä åìëåúù
èëå úçðå äáçøä êåúî äöåç íëéúåðééòî õéôäì úåáøäì"ñ  

äîåöò úåìòôúäå äø÷åäá êøáîä   - é  . ù . âøåáñîàéìéåå  
     

òî ìà"åðéúåãçàúä ìå÷ àìôðä ïåéìâ éëøåò ë  
 øùà íëéðåéìâ ìò éúãåú úçðî ùéâäì äøö÷ êøãá éððä

áø òôùå íåöò ïëåú àìî , ñìòúî éððä òåáùå òåáù ìëá øùà
äáíéáäàá  ,çñôä âç ìù øãåäîä ïåéìâá èøôáå , éëæî íëéøùà

íéáøä!!  
íëéðåéìâá éúðééòù úåàøäì éãëå , éúéöøøéòäì  ìò ìùîä

úëøòîä øîàîá íúáúëù ,ãäôñá àáåî äæ ïéòë" éåì úùåã÷ ÷
ø ìò"ä ,é÷úäù ïéðòä øàáî àåä åá øùà" ãîòî úà øéëæî ù

éðéñ øä ,ôò øàáîå"íúáúëù ìùîä ïéòë ìùî é , íù ïééòîäå
úçð àöîé.  

å íúáúëù äî ìò âéöäì éúøîàøåãîáåäî úñåøç   åáå
äéæîøå äéîòèå úñåøçä ïéðò ìò àìôð èå÷éì íúè÷éì , íúàáäå

áãøä éøáã íù"á÷ùà úñåøç ìò íéëøáî ïéà ïë ìòù æ" ìò å
úñåøç úìéëà ,úñåøçä ìò åëøéá àì ùã÷îä ïîæá éë , éôì

àúééøåàã äåäã øåøîä íò äìëåàùïðáøãî àìà äðéà úñåøçäå  ,
ïðáøãî øåøîù äæä ïîæá óà êëéôìå ,úñåøçä ìò ïéëøáî ïéà .

ðòìå"ö ã"ôòàã ò"äéìò êøáì ùé äåöî éåä éà ë , ïéëøáî ïéà éàå
ïðáøã äìéëà ìò ,à" êøáì ïéà ãåçì äúåà ïéìëåà åéä íà ë

äéìò .òöå"÷ .  
 úöôäá ìéç åôéñåúå íëéãé äð÷æçú èåéãä úëøáá íééñà

÷ä åðéúìéä÷ áø÷á úåãéñçå äøåú ' íéîìåò úìåàâ ìàâð éãò
áá"à   -   à 'íéàøå÷ä  
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  קדושים

  "דרבינו יואל"קמחא דפסחא 
  סאטמאר בני ברק'י קהל יטב לב ד"שע

  א"ק שליט"ק מר רבינו הגה"בנשיאות כ
  

íðî³ ñîšî þ−¾  
àúååãçã ïãéò éàäá ,ðàúëøáã àñë äæá øâù , íã÷ åðéãéãé áåùçäàúçáùåú ìëî àìéòì , ãéîú ãîåò

åððéîéì ,ðåìá øåñî" çåðéùã÷ ìëì ,ãçåéîáåéøòä ìò âìãì úåùò ìéãâä "á÷ìå í"åàáâä ìò  õ"ú , íéøúäì  

úåáâùðä åðéúåìòôî úáåèì ìàøùé éðá åðéçà éáéãð                                  ,úåàé åéìà çáù ìë,  
  

þíþí"" þ þ±þêîî¾ š−ñêõ ¼¾îí−±þêîî¾ š−ñêõ ¼¾îí−−í −í ""îî  
−ì³¾ ³îôîê³í î−³îòë ³ðñîíë ó−−ñõ×ë íìô¾í ñèþñ ’  

  

øì úøèò åðéúåëøá àð éäúåêùà ,êéìäàá úåçîù ãéîú òôùåé åæ äçîùîù ,êéúåìåòôá êéùîäì äëæúå,  

úåäùåã÷ã úçðå âåðòú áøì äëæ ,íéîùä ïîåú ïàëøá ìëá êøáú àùéôðã ,éúåìåòô ìòêäùåãâ äãéîá íéáåøîä ,ïîà .  
  

  
î×í"íîðìî ñ−è −¾èþëî íðî³ñ þîôïôë ì  

êì½õð êìôš ñ¼õô  

  

ùåäéå äðéø ìå÷"ò  
  

³îð−ð−î íþšîí ³î³îêë ,³îðìê ³îþî¾ë ¼−ëê ,³îðî³ ëþî ëî¬ ñïô ³×þë , −ð−ð− óðš
³îðîôì ¾−ê íñ¼òíî þš−í ,³îð−ôí ó¼îòî ³îòîë³ ëþ ,þî³ë ó−ëþí ³ê í×ïô í  

    ³îð−½ìëî ,³îð− þ¾¼ îñ ð½ìî íšð® −¾¼ôë ,³îðîô® îñ®ê ð½ìî íþî³,  
   

  

  ו"הי יהושע פאליק שוואר ר"הר
   

í ³³ ñèþñ ’−ì³¾ î−³îòë ³ðñîíë îòî¼ôë íìô¾ ’ëî¬ ñïôñ  
  

−í"®î− þê¾ μî³ë ö×òìñî öñðèñ í×ï−¾ þ"íþî³í −¼îëô ñ¼ ì ,íþîêî íìô¾ μî³ô ,
−í− íìô¾î öî¾¾ μêî ’þî¾ î³−ëëí ,ð½ì ëþë μþë³− ó−ëî¬í î−¾¼ô þ×¾ëî" ëþëî ê  

                       þîíò"ê ,íñ½ ëî¬ ñ×î.  
  

   החותם למען שמו בידידות ובהערכה

 דוד בן ציון וויינבערגער
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  קדושים

  éðéãøîåòä úøéôñ  

 
 

  אכילה קודם הספירה
ה שאר מלאכות "וה[כ אסור לאכול "כשמגיע זמן צאה

התחיל לאכול צריך ' ואפי ,עד שיספור] או לישון קצת
ודם שהגיע מיהו אם התחיל לאכול ק,  להפסיק ולספור

, כ"צ להפסיק אלא גומר אכילתו וסופר אח"הזמן א
כ אסור "כ ג"וחצי שעה קודם צאה,)ד"ט ס"תפ' א סי"רמ(

אך אם ביקש מאיש אחר , )א"א סקי"מ(להתחיל לאכול 
אפשר להקל להתחיל לאכול , שיזכירנו בהגיע הזמן

ש "ה כשי" וה)ג"ח סקס"כה(כ "בהחצי שעה שקודם צאה
  .כ" מקילין באופנים אלו גם אחר צאהויש, לו מנין קבוע
  זמן הספירה

ולכן יש להקפיד , זמן ספירת העומר היא משתחשך
ובפרט לשיטת הראשונים (, לספור דייקא אחר צאת הכוכבים

  ).הסוברים דספירת העומר היא מדאורייתא אף בזמן הזה

ת צריך לספור דייקא "ולדידן דנהגינן כשיטת ר
) ת איזה סיבה שהיאמחמ(והמתפלל , ת"לאחר זמן ר
יספור עם הציבור בלא ברכה פן ישכח , ת"לפני זמן ר

ויחשוב בדעתו אם אזכור בלילה למנות אין אני , כ"אח
, רוצה לצאת בספירה זו וכשיגיע הזמן יספור בברכה

ש "וכן הדין לגבי ק. בדין המתפלל מבעוד יום' ג' ב סעי"ע ומשנ"שו(

  .)ש עוד הפעם לאחר הזמן"שצריך לקרות ק

  זריז ונשכר
מצוה להקדים בכל לילה לספור בתחילת הלילה 

, ץ בסידורו"והיעב, ג"ר ס"שועה(" תמימות תהיינה"משום 

וישתדל שיהיה קרוב לחצי שעה מתחילת ) ובמור וקציעה
א לו בתחילת "מי שא' ואפי, )א"מורה באצבע להחיד(הלילה 

  .)ב"ח סקי"כה(פ כל כמה דאפשר "הלילה יקדים עכ
  שיםספירה לנ

מיהא , ג"ע שהז"נשים פטורות ממצוה זו דהוי מ
 וכמדומה דבמדינותינו ,)א"א סק"מג(, חובה' כבר שוי עליי

פ לא יברכו דבודאי יטעו "ועכ, לא נהגי נשי כלל לספור
ק אין לנשים לספור "י הזוה"ועפ, )ג"ב סק"משנ(ביום אחד 

  ).ת"א שם ובדע"עימג(כלל 
  הנוסחאות קודם ואחרי הספירה

הנני מוכן '  וכום יחוד לומר קודם הספירה לשנהגו
והרבה , של ספירת העומר" מצות עשה"ומזומן לקיים 

ז "ע בזה"ל דספיה"ז דהא הרבה פוסקים ס"ערערו ע
ם כתב שהאומר על מצוה דרבנן שהיא "והרמב, דרבנן

וכן העירו על הנוסח , מדאורייתא עובר על בל תוסיף
לספור " ה עבדךי מש"אתה צויתנו עבונו של עולם ר"

ש יישב "אמנם בשער יששכר ודרחו, רת העומרספי
ב ויקרבו שתי הלחם "ק ב"הנוסח דכשיבנה ביהמ

וזהו הכוונה , ע למפרע מדאורייתא"ספיה' בשבועות יהי
ונהגו לומר אחר הספירה מזמור אלוקים יחננו , ש"יעו

 ונהגו לאומרם בהמון )א"ר סי"שועה(ע "ואנא בכח ורבש
  ).ו"ש ס"ערוה (שובהתפעלות הנפ

  ספירה ביום
י "ק בחילוקים שבין בני א"ש סוף ב"ביש(ל "כתב מהרש

וכן , י סופרים ספירה בלי ברכה גם ביום" דבא)לבני בבל
מ "ק מוהרמ"ת מראה יחזקאל בשם מורו הרה"בשו

וכן בבארת , מרימנוב שנהג לספור כמה פעמים ביום
ה הספיר, המים בשמו לזכור לפחות עשרה פעמים ביום

לפי שאסור , י"של היום וכן נהגו לכתוב באגרות למב
  ).ל"ק הנ"מנחם ציון להרה (להסיח דעתו מהספירה

  אם צריך לדעת המספר בשעת הברכה
צריך לידע קודם שמברך איזה יום הוא מהספירה 

ובדיעבד יוצא אף אם בירך , כדי שידע על מה היא סופר
ג שבשעת "על דעת שיספור מה שישמע מחבירו אע

ח "ז סק"ה ט"ע ס"שו(ברכה לא ידע המספר יצא בדיעבד ה

א דאף לכתחילה יכול לברך אף שאין "וי) ט"ר סי"שועה
עד " כדי דיבור"הפסק ' יודע המספר אם בטוח שלא יהי

עיין (שיתוודע המספר כגון שמברך וסופר יחד עם חבירו 

ה פסק כן לדינא "פ' א סי"ת וישב משה ח"ז ובשו"צ סקל"א ושעה"חיי

עם דאין זה דומה לברכת הנהנין שכאן הוא מודה ומשבח על מט

  ).המצוה ואינו משנה איזה מספר היום שבכל לילה מצוה יש
  שכח לספור

סופר בלא , ונזכר ביוםמי ששכח לספור בלילה 
אבל , ובלילה שלאחריו יכול לספור שוב בברכה, ברכה

אם שכח לגמרי לספור יום אחד דעת המחבר דסופר 
דנחלקו הראשונים בדין ספירת העומר ( לא ברכהשאר הימים ב

דיש סוברים דאין ספירת הימים מעכבין זה את זה דכל יומא ויומא 

ויש סוברים דבעינן שבע שבתות תמימות , מצוה בפני עצמה היא

  .)כ בשכח לברך יום אחד סופר בלא ברכה"וע, דחדא מצוה היא

א הורה "ק בעל דברי חיים מצאנז זיע"אמנם הרה
' פר(באוצר החיים ' ועי(ל לספור שאר הימים בברכה שיכו

ט הנהיגו לספור " שכתב דהצדיקים תלמידי הבעש)ז"אמור מצוה ש

כ בספרו שולחן הטהור שאם שכח יום אחד סופר "וכ. להלאה בברכה

דהעיקר כדעת רוב הראשונים . ץ בסידורו"כ היעב"וכ, כ בברכה"אח

א פריינד "ד הרמ"הגאבוכן הי נוהג להורות , ל דיספור בברכה"דס

    )ל לספור שאר הימים בברכה"זצוק

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é.èéìù ïàîãéøô"à  ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä éíäøáèéìù ïàîãéøô "à  
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¾ô ìô¾−"îšñì ³ò³ôë í  
  

זה ברכת מזלא נשגר ב, וברגשי גיל וחדוה עילאה, ת ובהודאה"בשבח להשי

הצמוד , חותנינו יקירנו-כ אבינו"קדם מע, מעומקא דליבאה, טבא וגדיא יאה

ומקבל את כל אדם בסבר , נ למענינו"ומסור בלו, באהבה בקירות לבבינו

  '  עובד את ה,נודע לעוז ולתפארה,  חן וחסד על פניו שורה,פנים ובאורה

  , בנעימיםה"ועוסק בתורת מש, תמים'                 ביראת ה
   

  אא""משה שווארץ שליטמשה שווארץ שליט' ' ח רח ר""הרההרה
  

  '' חמותינו החשובה שתחי חמותינו החשובה שתחי--ומנשים באוהל תבורך אמינו ומנשים באוהל תבורך אמינו 
  

äìåôëä äçîùä ìâøì ,äìéìò àøåð øæòá  
éçúù úåðáä úãìåäá 'áåè ìæîì  

äìòðäå ø÷éä åðéçà ìöà ,äìòîå äãéî ìëá âìôåî ,äìòîì áåäàå äèîì ãîçð,  

øä" ø õøàååù ÷éìàô òùåäééä"å  
  

äëøáäåäáåùçä åðéúð÷æ ãåáëì ãåáëä úøúåéá àéä úçà   

−ì³¾ ±þêîî¾ ³þô ’¬−îêñ"ê  
  

, ח רב תענוג ונחת"שתזכו לראות ולרוות מכל יוצ, יהון לרקיעא, ואלין מליא

  בריות גופא , מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת, תורה וגדולה במקום אחת

  .וברכה והצלחה בכל עת            

  

 íëéðá úëøáå úøéúòë-úç íëéð ,íëéãëð  

éáö øéàî ,íéøôà ,íééç ,ìàåé ,àâøù á÷òé ,áåã ïúð ,õøàååù  
ùèéååà÷ùøòä ìàëéî ,éøà äãåäé 'êéìîééä  
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  קדושים

 

 

  אלה תולדותו
נולד לאביו ע "מנחם מעדל מוויטעפסק זי' ק ר"הגה

, ק"מבני היכלא קדישא של הבעשטה' משה שהי' ק ר"הרה

ואף , עוד משחר נעורו ניכר בו כשרונותיו המיוחדים במינם

' בשנים ההם עת היעוד , התמדתו היתה למעלה מרגיל

כבר שמע תורה מפי המגיד הגדול ממעזריטש , יניק וחכים

ע כי אז התגורר המגיד בטארצין והרביץ תורה לילדי "זי

, נדל מסרו הוריו להמלמד הנאמןעואף מנחם מ, ישראל

ותדבק נפש הנער בנפש רבו וידלה ממנו מים חיים לרוות 

 לאחר א בקומו מתלמודו"פ. נפשו הצמאה לאביה שבשמים

התהלך לו בגילופין כאשר כובעו , שלמד יותר מכדי הרגילו

נגש אליו המגיד ושאלו מענדעלע הגד נא , שמוט על הצד

שאלו שוב המגיד אם , ענה שש דפים, כמה דפים למדת היו

י שש דפים נשמט הכובע לצד לכמה דפים הנך זקוק "ע

הנער נעלב אולם , ללמוד כדי להשמיט לגמרי את הכובע

' המגיד הללו אף שנאמר בצחות נכנסו עמוק ללבו והידברי 

  .לו למורה דרך כל ימי חייו

באחד מן הימים הציע המגיד לתלמידו היות שהוא 

כ אתו באמר אליו שהתועלת "ט שיבוא ג"נוסע לרבו הבעש

היות , בדרך אמר המגיד לתלמידו, מובטחת לו מנסיעה זו

ת דברי ט לא יוכל לקלוט א"וידע שכאשר יבוא אל הבעש

לכן מבקש מאתו שישים לב להקשיב לשמוע את , תורתו

מנדל קיבל על עצמו ' ר, הדברים ואחר כך יחזור בפניו

ט משבחו ועל "וגם ביקש שבל יודיע להבעש, פקודת רבו

מנדל נפרד ' ר, ק"הם הגיעו בעש, המגיד הבטיח לו, בואו

בבית מדרשו של , מרבו והכין עצמו לקבל פני שבת מלכתא

ט כבר התכנסו כל החבריא קדישא ובראשם רבם "הבעש

ומחכים על רמז רבם לפתוח , לקבל את השבת' הק

ט אמר שמחכה על הילד מנחם "אבל הבעש, התפילה

התלמידים יצאו דחופים בפקודת רבם להביא את , נדלעמ

כי , ט"הילד מה מאוד השתומם כאשר שמע בקשת הבעש

 הגיד ט שבטח לא"עין בעין ראה רוח קדשו של הבעש

י "ד שם התקבל ע"והלך אתם אל הביהמ, המגיד על בואו

ט בחיבה יתירה להשתוממות התלמידים בהבינם כי "הבעש

, אחר כך כאשר נכנס אל הקודש פנימה, אור גדול לפניהם

הרבה " התולדות"ק בעל "זה במעמד רבו המגיד והרה' הי

, ואף סיפר לו מעשה שהתלמידים לא הבינו, עמו בשיחה

, טמון בו' מענדל מה הי' בור זמן מה הבין היטב ראולם בע

  .ק"הניצוץ שהפך כעבור שנים ללהב בדרך הבעשטה' וזה הי

  האיש מקדש
הרבנית מבנות וויטעפסק ' בהגיע לפרקו נשא זוג

ושם השתקע בעיר ועסק בתורה ועבודה מתוך הדחק ולא 

וכך עסק בתורה בהסתר ובהצנע , בכיס' הפרוטה מצוי' הי

חבורת חסידי רייסן באו , השגחה עשתה שלהאבל , לכת

אל המגיד ואמרו לו היות וכמעט מן הנמנע לבוא בכל עת 

' או מפני דרך רחוקה וכדו, מפני סיבות שונות, אל המלך

על כן מבקשים שימנה עליהם רב ומורה בגלולם שידריכם 

הרב המגיד נעתר לבקשתם והוא מסר להם , ט"בדרך הבעש

ופקד עליהם שיסעו , שי ומקלחגורת מ, חלוקא דרבנן

להם ' לוויטעפסק וימסרו הדברים לרבי מענדלע והוא יהי

הם יצאו לדרך ובאו , מענדלע' ולא פירט על איזה ר, לראש

ולא , מענדלע' והתחילו לחפש אחר צדיק ר, לוויטעפסק

ופגשו , הם מסתובבים בעיר, נמצא בכל עיר צדיק כזה

אמרה , רו להבאשה אחת ושאלה להם על מבוקשם וסיפ

אולם מכירה היא אנשים מן , להם שאין בעיר צדיק כזה

ובדרך אגב סיפרה להם שגם לחתנה נקרא , השורה בשם זה

תשובתה נכנסה ללבם בהבינם דלא למגני איתרחיש , כן

, ושאלו להם אם אפשר להראות עם חתנה, להם אתתא דא

והבינו , הם פנו מיד לביתו ומצאוהו יושב ועוסק בתורה

רבינו : ומסרו לו החפצים ואמרו לו,  כי לו נתכוין רבםמיד

המגיד ממעזריטש מינה אותך לרב ופטרון לחסידיו ' הק

מענדל לפקדות רבו ' עם גודל ענוותנותו נכנע ר, בגליל זה

, וילבש הכתונת ויחגור את האבנט ויקח את המטה בידו

ומיד קרן אור פניו ומורא גדול עלה עליהם ומיד נתבטלו 

ואז קבלו בכבוד , מענדל לרבו המגיד' אחר זה נסע ר, לפניו

ובהפרדם נסע המגיד ללותו עד הנהר שם פנה אליו , מיוחד

אין מושחין מלכים אלא "לימדני רבותינו : המגיד ואמר לו

ובכן הננו סומך אותך כעת למנהיג עדת ישורון " על המעיין

 ובאותו, ר שתהא מלכותך נובעת כמעין"ויה, פה אל המעיין

זמן גלה לו כי הוא ניצוץ חזקיהו המלך וברכו שבכל מקום 

  .לראש' בואו יהי

ק ולחונן "ז גמר בדעתו לעלות לאה"בשנת תקל

, שלש מאות אישונסעו אתו ציבור גדול מחסידיו כ, עפרה

כרוך בסכנה וכמה נסים ' שהיחמשה חדשים לקח הנסיעה 

ומשם נסע מקודם , עד שהגיע לחוף עכואירעו לו בדרכו 

ויסד ' ק טברי"כ קבע משכנו בעיה"ק צפת אבל אח"לעיה

עד ל "וגם משם הפיץ תורתו לחו, שם את ישוב היהודי

  .ח"ח אייר שנת תקמ" ריומו האחרון

   מוויטעפסק ע"משה זי' ק ר"הגבה מנחם מענדל ק רבי"הגה
  )ח"קמת( אייר' איומא דהילולא    " הארץפרי"ס"בעמח
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 םםםמשולחן מלכימשולחן מלכימשולחן מלכימשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכים
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"נשמעו מפי כשיחות קודש ש

  

  

    

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

ùøò"÷ú úùøô åöñùú ä"ôì ç"÷  

ë ìù åøå÷éá" ÷äâä åðéáø ïøî"èéìù ÷" à  
äâä úéáá" éåìä øéàî íééç éáø öèéìù øòðæàåå"à, áà"÷ä åðéúìä÷ ã 'é ïàãðàìáò"à  

áàâ"øàîèàñ ã-èéìù ïàãðàì"à : øòã èäòæ éåæà éåå

 ïéà àã äìéä÷ òøàîèàñ éã äòù øàô òèùøò éã ïéà éáø

ïàãðàì?  

èéìù åðéáø"à :íùä êåøá , áàä ïäòæòâ áàä êéà ìéôéåå

ñèåâ ïäòæòâ øàð êéà.  

áàâ ãáéëå"øàîèàñ ã-èéìù ïàãðàì"úà àèéìù åðéáø " à

ééå úåðåæîá"ù ,úåðåæîä ìò íãå÷ åðéáø êøéáå  

íééçì äúù áåùå  

áàâäì åðéáø êøéáå"øàîèàñ ã-ïàãðàì :íééçì ,

ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã ,î' úåàéøá ïèéî ïééæ ìàæ

úåîéìùä , èéî äøåúá ïééæ åö ÷ñåò úòãä úáçøä ïáàä

ïèåâ íòìà ïåà äåãçå äçîù ,áøä ïéà äçìöäå äëøá úö

áåè ìëå äøåúä.  

åðéáø:ë ' à ïøàååòâ æéà éøôøòãðéà æà èøòäòâ áàä

äáåèì éåðéù òñéåøâ , éøôøòãðéà ïòðøòì èîå÷ íìåò øòã

ùøãîä úéá ïéà.  

áàâ"øàîèàñ ã-ïàãðàì:á àé "ä ,ñ' øòééæ ïøàååòâ æéà

úåøøåòúä òñéåøâ à.  

åðéáø :ñ' èùéð æéà ïòååòâ ïàãðàì ïéà çéëù ÷øàèù éåæà

òì åöéøôøòãðéà ïòðø.  

áàâ"øàîèàñ ã-ïàãðàì:ñ ' òöðàâ éã èùéåèòâ èàä

òøòôñàîèà ,ñ'íéðéðò òìà ïéà ïòååòâ òéôùî èàä.  

åðéáø :î æà'äøåú èðøòì ,òéôùî êàã æéà äøåú , ïâòåå

 êàã ñàã èñééä íòã'äøåú ' êøã äøåî æéà ñàã ìééåå) øäæ

ç"âð â: ,éòå 'äò äùî çîùé úîã÷ä"ú( . øòöðàâ øòã ùèðòî

äðéçá øòøòãðà à èøòåå.  

áàâ"øàîèàñ ã-ïàãðàì:ñ ' éã øàô èøàåå èåâ à èîå÷

èééìòâðéà , èàäòâ øòéøô ïáàä ééæ ñàåå éã ïåô êàñà

èìòèùòâåö èöòé êéæ ïáàä ïìòèùåöåö êéæ ïñòâøàô.  

åðéáø:éåæà éàãååà  ,î æà' éã åö øù÷ ïòî èàä èðøòì

äøåú ,øòôòùàá íåö øù÷ à ,à åö øù÷ àèéé÷ùéãé , à ïåà

ùøãîä úéá íåö øù÷ ,äîùð éã åö øù÷ à ïåà ! äøåú

 éìöîå àðéâî)àë äèåñ(..  

áàâ"øàîèàñ ã-ïàãðàì:ñ 'úååöî é÷åã÷ã åö èâðòøá ,

íòìà åö.  

åðéáø:î æà 'íùåâî ïòî èøòåå èùéð èðøòì , øöé øòã ïåà

ñðééæ êàã èåè òøä ,ñðééæ èåè óåâ øòã ,øöéä úååàú éã ...

 ñò ïåàéåæà ïéåù èééâ.  

áàâ"øàîèàñ ã-ïàãðàì:î ' èöòé èðøòìòâ èàä

äøäè úåëìä ,ãåçé úåëìä ,úåéøòî ä÷çøä éðéã èéî ,

éááåù éã ïåô ïëàåå èëà éã êùîá"í , èàä íìåò øòã

íéðéðò éã ïéà èâòøôòâ ,î'ïñéåå ìéåå.  

åðéáø :ñ'ïëàæ òøòååù æéà ,î' à ïéà øòãééì èðééä èáòì

õåøô øåã.  

áàâ"ñ ãøàîèà-ïàãðàì :ë' æéà ò÷éøòîà ïéà æà øòä

 éã ïåô ïéðò ñàã ïìòèùðééà ïéà êàñà ÷ñåò ïòî

ñèòáøà-ïòéåøô éã ïåô øòöòìô . òèàè øòã) øéãàä ïåàâä

èéìù éåìä èáù ìòá"à( ïåô úåëî éã ïåô òðééà æéà ñàã æà èâàæ 

øåã øòæðåà.  

åðéáø:úåòéðö òöðàâ ñàã ñéåøà èîòð ñàã  , ñàã

é÷ìãééàèé ,ééùàá ñàããèéé÷ð.  

áàâ"øàîèàñ ã-ïàãðàì :íåéàå àøåð ,íåéàå àøåð , éã

ïåôøòã øòãééì ñéåøà ïòîå÷ ñàåå úåìåùëî . à ïòã æéà

 ïåô íéøãøãå íéöå÷ ñéåøà ïñ÷àåå øòèòôù æà ùåãéç

íòã?!  

åðéáø :íòìáàøô øòñéåøâ à æéà ñò....  

áàâ"øàîèàñ ã-ïàãðàì :áåùç ïåô ñééåå êéà' ò

úåçôùî ,î ïòåå ñàåå'êåãéù à ïà ééæ èâàøè , éæ ïåà

  יח בלתי מוגהפנימי



  

èé  
  

  
 

  קדושים

êàð èùéðøàâ êéæ ééæ ïâòøô ñéôà à ïéà èòáøà , ïèìàä ééæ

ééáøòã èùéð.  

åðéáø:  êéåà èëàî èòðøòèðéà éã øòãééìúåðáøåç òñéåøâ.  

áàâ"øàîèàñ ã-ïàãðàì: éã ïòååòâ æéà ñò ïòåå 

ïéååè éã ïéà òáîàá-ñøòåàè , øòåå æà èâàæòâ êéà áàä

ùáø øòã éö èñééåå" ééååö éã ïáéì÷òâñéåà èùéð èàä ò

èìòåå éã óéåà íéðéðá ñéôà òèñòøâ , øò èàä èøàã ïåà

àðåù åìà ìù íäé÷ìà æà ïæééåå åö ïåèòâ ñàã ...î' æà èâàæ

 éåå ñòñéôà ìéôéåæà àèùéð æéà èìòåå éã óéåà ïéðá ïéé÷ ïéà

íéðéðá éã ïéà ïòååòâ æéà ñò.  

åðéáø :éåâ éã'à æéà èìòåå òùé êéåàïìàôòâ øòééæ ,ñ' æéà

íééä øòèìà øòã ïéà éåå èùéð ,î æà øåã àæà ïéà' èééâ

ñàâ éã ïéà ñéåøà ,î ïåà' óñåé ïééæ ïòî óøàã êéìøò ïééæ ìéåå

÷éãöä ....!íåé íåé ïòî èàä úåðåéñð òëìòæà ùîî .î' óøàã

äøåáâ òâéãìàååòâ à ïáàä.  

è ïãòé øåòéù à êàð ïòî èðøòì ñàåå ñòôò àã êàð æéà âà

ùèðòî íòã èðàîøòã...  

áàâ"øàîèàñ ã-ïàãðàì: èééèù ÷éãöä óñåé ééá " àöåé

ñðëðå "æç ïâàæ"òâ èàä øò æà ì'øæç'úåéðùî è . øò åàåå

ïòâðàâòâ æéà.  

åðéáø: ïòâðàâòâ æéà øò 'åúëàìî úåùòì ' áùåé äéä

 åãîì åéáàù äî äðåùå)åî÷ æîø èì ÷øô èå÷ìé( ,ä óñåé ÷éãö

èðøòìòâ èàä . èàäòâ øò èàä äæ ìë íò ïåà

ïèéé÷âéøòååù.  

áàâ"øàîèàñ ã-ïàãðàì :éøä éùåãéç øòã" èâàæ í

 óéåà'åì àåä íéðå÷æ ïá éë' 'íéð÷æ 'æ úåáéú éùàø æéà' íéòø

÷'ð íéùã'é íéù'î úåòåù'ãòå' ,úåøäè ' ïòååòâ æéà øò èâàæ

ïééìà ÷éãöä óñåé ,éåà ïèòáøà èôøàãòâ èàä øòíòã ó ,

øãñ øòèñ÷òæ øòã ïòååòâ ïééìà æéà øò.  

åðéáø : èàä åðéáà á÷òé êàã èâàæòâ'íòôä äúåîà ' æéà

íéôà úìéôð ïåô ïéðò ïà ,î' úìéôð ïéé÷ èùéð êàã èâàæ

 äøåú øôñ à àã æéà ñò åàåå èøàã øàð íéôà)åà"éñ ç 'ì÷" à

ñ"â( ,äøåú øôñ à ïåô äðéçá à ïéà ïòååòâ æéà óñåé , ñàã

àäíòôä äúåîà èâàæòâ øò è , úìéôð ïìàô ïò÷ êéà

 êéðô éúåàø éøçà íéôà)éò 'äñá"îøäì úåøîàî äøùò ÷" øîàî ò

ç ïéã øå÷éç"ïë áúëù âë ÷øô à.(  

ø 'øô ïäëä ìàåîù"áùî î"÷ : ìàîà èàä éáø øòã

 èùèééèòâ' ìäåàä éðô ìåî ìà úéùéùä äòéøéä úà úìôëå

)è åë úåîù( ' øãñ òèñ÷òæ éã èðééîúåøäè...  

åðéáø: æéà íéæò úåòéøé ñ÷òæ éã æà èâàæ ïúðåé íåâøú øòã 

äðùî éøãñ äùù éã ïâò÷ ïòååòâ , æéà ñàã úéùéùä äòéøé éã

úåøäè øãñ ïâò÷ ,ùø ò÷àè èâàæ íòã ïâòåå" äòéøé ïôéåà é

úéùéùä" óéòöá äñåëîù äòåðö äìëë "úåøäè æéà ñàã.  

íåìùì åãøôðå  

ùøò"÷ú úùøô åöñùú ä"ì çô"÷  

ë ìù åøå÷éá" ÷äâä åðéáø ïøî"èéìù ÷" à  
èéìù àååãàô íéøôà íééç äùî éáø ïåàâä úéáá"à ,áàâ" ïàãðàì ãéò"à  

  

äçéùá åçëð äâä åéçà"èéìù øæòéìà íåìù éáø ö"à ,äâä åðáå"áà ö" åðéúìéä÷ã ãèéìù âøåáñîàéìéåå"à  
äâä åðúçå"èéìù íéåáìèééè êåøá éáø ö"ø à"äáéùéá î"åéå ÷" øìàåé úéø÷á úåøùëä ãòå  

  

áàâ" ïàãðàì ã ãáéëèéìù åðéáø úà"úåøéôá à  

åðéáø : òèàè øòã]çøâä"öæ àååãàô ä"ì [ ãáëî èâòìô

ìôò èéî ïééæ .  

áàâ"ïàãðàì ã: íéðéî òìà èéî ,äøéøá ùé.  

åðéáø:åôú "ú úåáéú éùàø æéà ç'ô ïéìâ'å ïéîâú'úé ïåøî

ç'àùåãé.  

áàâ"ïàãðàì ã :î'òé êàã èðøòìïéèéâ úëñî èö?  

åðéáø:àé  , øòã úëñî éã èéî èìàä ïåà èðøòì ñò øòåå

èðøòì...  

åî ááúñðå"áàâ ïéá àúééøåàã àìåôìéôå î"èéìù ïàãðàì ã"à 

èéìù åðéáø íò" äîùì àìù åîúçù íéãòá ìåñôä ãåñéá à) ïéèéâ

ã(. åëåúî óééåæî ïéã øãâáå , éôî àìå íäéôî ïéãá óòúñîäå

íáúë ,éøáã øåàéáåñåúä  'ã íù"äãåî ä  

áàâ"ïàãðàì ã :ñî ïéà èöéà ïòî èìàä åàåå 'ïéèéâ?  

åðéáø :î'çìåùä óåñ èìàä ,î' úåøéô ïéð÷ èöòé èðøòì

)î ïéèéâ"æ(:  

áàâ"ïàãðàì ã :÷øô øòëééø à øòééæ æéà çìåùä.  

åðéáø :ñ'íéúá éìòá øàô èåâ øòééæ æéà ,î' éåæà èðøòì

â ãåîò à âàè ïãòé øãñ ïôéåà àøîâîøà , áìàä à ééååö

êàåå à èàìá ,î æà ïåà'ñåú à ìàîà èðøòì 'éúéú àëéäî.  

áàâ"ïàãðàì ã : íéúá éìòá éã ïøòåå ïîæä êùîá

'íéãîåì'.  

åðéáø :åöøòáéà øãñ øòã æéà úáù'øæç'î ñàåå ï' èàä

êàåå éã øòáéà èðøòìòâ .ñ' æà øôåñ íúç ïåô éåæà èééèù

òâøòáéà èàä øò'øæç' øò ñàåå úáù è à èðøòìòâ èàä

êàåå òöðàâ .  

áàâ"ïàãðàì ã :ñî òëìòåå øãñ à èàä ñò 'î' èòåå

ñî êàð ïòðøòì 'ïéèéâ?  



  

ë  
  

  
 

  קדושים

åðéáø :î' èòååéà"  äúëñî à ïáéåì÷ñéåà ,ñ' èùéð èàä

øãñ øòìòéöòôñ ïéé÷ , ìàîà ãòåî ïòî èðøòì ìàîà

ïé÷éæð...  

úåøéôä ïî íòè åðéáø  

áàâ"ïàãðàì ã:ñ 'ø ïøàô ñéåà èùéð èîå÷éá' ïâàæ åö ï

èùô à ïîæì ïîæî'ì?  

åðéáø:äáéùé éã ïéà íéøåçá éã øàô .   

êéåà ïòî èðøòì äáéùé éã ïéà 'àéâåñ 'ïîæì ïîæî.  

áàâ"ïàãðàì ã:ë 'ñî ïéà ïâòøô åö èðééîòâ áàä ' ïéèéâ

øãñ íòã ïòðøòì ñàåå éã øàô.  

åðéáø:ïééð  , ïéé÷ ïâàæ åö ñéåà èùéð èîå÷ úøâñî éã ïéà

èùô'ì.  

âáà"ïàãðàì ã: éã éáø øòã êàã èàä äáéùé éã ïéà 

ïøàé ìéôéåæà ïéåù ä÷æç òèìà ,øàé âéñééøã ïéåù  

ãìàá.  

åðéáø:î 'äáéùé éã ïéà ïééâ åö ïèìàäåöðà êàð èøéáåøô.  

áàâ"ïàãðàì ã :äáéùé éã ïéà èðééä ïòî èðøòì ñàåå.  

åðéáø:î 'àøúá àáá ïéà íéúáä ú÷æç ééá èöòé èìàä .

î ïòåå'éà éáøã àëñð èðøòìòâ ïòî èàä ïøàôòâ÷òååà æ

àáà. úå÷îò ïà'÷øô øòâéã.  

áàâ"ïàãðàì ã :áùø øòã"êéøàî ÷øàèù æéà í.  

åðéáø :áùø"ùø èùéð æéà í"é ...øæç øò'øòáéà êéæ è .

ùø"øòèøòåå òöøå÷ ïéà ñòìà èâàæ é .î' òñéåøâ à èäòæ

ùø ïùéååö ÷åìéç"áùø ïåà é"í.  

áàâ"ïàãðàì ã:ë 'ðòãòâ÷ ùø òèöòì éã" ú÷æç ïéà é

áùø øòã íéúáä"ùø ïåà í"êàæ òáìòæ éã ïâàæ é ,ùø" é

áùø øòã ïåà èøàåå ïééà èâàæ"úåëéøà ïà èàä í.  

åðéáø:ñî ïéà  'ùø ïéé÷ àèùéð æéà ñò åàåå úåëî" àã æéà é

áéø øòã"í ,øåöé÷á õðàâ êéåà æéà ,ñ' àæà èùéð æéà

úåëéøà .  

áàâ"ïàãðàì ã:áùø øòã "ò í ïéé÷ èùéð æéà äøåúä ì

êéøàî øòñéåøâ ,õøå÷ õðàâ.  

åðéáø :ùø ùåøéô ïèéî ïòååòâ æéà ñàåå" àøúá àáá óéåà é

)ë óã ãò ÷ø åðéðôì àöîð"ò è"à(ùø " óéåà èëàîòâ èùéð èàä é

àøúá àáá ,ñ éö'ïøàååòâ ãáàð æéà ? éã ïåô øòðéé÷ äùòîì

ùø ïéé÷ åö èùéð èâðòøá íéðåùàø"é.  

ñî ïéà 'åëî èééèù ú)é óã"è(: øèôð èøàã æéà øò æà 

 ïøàååòâ'äøäèá åúîùð äàöéå øåäè åôåâ'.  

à 'íéçëåðä :òãééá àã æéà íéçñô éáøò ÷øô ïéà ,ùø" é

áùø èéî"í.  

åðéáø :áùø øòã æéà íéçñô éáøò ïéà" êéøàî éåæà èùéð í

á ïéà éåå"á ,ùø éåå êéøàî øòî êéåà èøàã æéà øò" øòáà é

àì éåæà èùéðâð.  

áàâ"ïàãðàì ã:áùø øòã "í  æà ïèìàäòâ äøåàëì èàä

ùø ùåøéô"ïáéøùòâ õøå÷ åö æéà é ,î ïåà' øòî óøàã

ïééæ êéøàî.  

áàâ"øàîèàñ ã -âøåáñîàéìéåå :øäî øòã" úåéç õ

)ñî óåñ 'úéðòú(éô øòöðàâ øòã æà èâàæ  'ùø"ñî óéåà é '

ùø ïåô èùéð æéà úéðòú"é , óéåà úåéàø äîë èàä øò

íòã.  

åðéáø:ñî ïéà  'ùø ïåô èùéð êéåà æéà íéøãð"é .ñî êéåà '

ùø èùéð æéà øéæð"é .î' øòã íéà èôåø'ùøôî' .éàïñî  '

ñåú æéà øéæð 'éô éåå éåæà 'ùø"é ,ñ' éåå èðàñòøòèðéà æéà

ñåú æéà ìàøòáéà 'ùøôî ïéé÷ èùéð ìôìôî ,ñî ïéà ïåà '

ñåú æéà øéæð 'ùøôî øàâ ,ñåú 'ø íéìùî èøàã æéàù"é.  

áàâ"øàîèàñ ã-âøåáñîàéìéåå:ñ ' ïåô èééèù

ùø æà òâéãøòéøô"åðéáø äùî ïåô ìåâìâ à ïòååòâ æéà é , ñò

íéðîéñ ééååö íòã óéåà àã æéà , ñðééà' úà ùéà òãé àì

åúøåá÷ ,'ùø ééá ééñ ïåà åðéáø äùî ééá ééñ" øòðéé÷ èñééåå é

äøåá÷ íå÷î íòã èùéð ,âàæ ïåùàø ïãòé ééá ñðèééååö è

 ïòî"áùø øòã èâàæ"à ,áèéø øòã èâàæ"à" , ééá øòáà

ùø" èùéð ïòî èâàæ é"ùø øòã èâàæ"é " øàð"ùø èâàæ"é" ,

ùø ìééåå" äøåú éã ïåô ÷ìç à æéà é)éò ' ãåã éøáã éèå÷éì øôñá

ëù"ë(....  

åðéáø:î 'ùø ïòåå æà èâàæ" ùåøéô íòã èâéãðòòâ èàä é

åðéáø äùî ïåô úåìâúä ïà åö ïòååòâ äëåæ øò èàä . éåæà

åö ééæ ïòâðòøá , õé÷äá åðéáø äùî ïäòæòâ èàä øò)éò ' íù

ãéçäì íéìåãâä"îøä íùá ïë àéáäù à"æ ò"ì(.  

áãç"øâä ð"íéåáìèééè á : èâðòøá íéìåãâä íù øòã

ùø éáâì"áùø ïèéî é"íêàæ òøòãðà ïà  .áùø øòã æà" í

 èëàîòâ èàä òãééæ øòã ñàåå øåáéç àæà æà èâàæòâ èàä

ù óéåà"ïëàî èðò÷òâ êàð øò èìàåå ñ , øåáéç øòã øòáà

äøåúä ìò ,ïëàî èùéð øò ïò÷ ñàã.  

åðéáø:ùø "åðéáø äùî ïåô éåìéâ à åö ïòååòâ äëåæ èàä é ,

ñ'ùø óéåà ùåãéç øòñéåøâ àæà èùéð æéà"é ,ã çîùé øò

úåô÷ä éã ééá ìàîà èàä äùî , èàä äô÷ä òèøòô éã ééá

 èâàæòâ øò"åðéáø äùî àáä êåøá ..." êéæ èàä øò ïåà

ðééà ïòîåðòâ'äðòè'åðéáø äùî èéî ïò . äùî çîùé øòã

 èâàæòâ ñèìàîòã èàä" æà ïééæ ãéòî øéî óéåà èñðò÷ åã

é ìù åöå÷ë äøåú ïééã óéåà ïòååòâ øáåò èùéð áàä êéàå"ã.  

áàâ"øàîèàñ ã-âøåáñîàéìéåå:æ òìò÷ðòé éáø " ì

)äøä"öæ ÷ñøàååòùôî ÷"ì( èøòäòâ èàä øò ñàåå ïâàæ èâòìô 

æ áø øòöéùìà÷ ïåô"ì , íòðåô èøòäòâ ñàã èàä ñàåå

æ áø øòååàðéù"ì , éã ééá úåëåñ ïòååòâ æéà äùòî éã æà

åðéáø äùî ïåô àæéôùåà . æà èâàæòâåö øò èàä'ë' áàä

èøòäòâñ æà áø øòî÷àñ ïåô 'úåô÷ä éã ééá ïòååòâ æéà."  



  

àë  
  

  
 

  קדושים

à 'íéçëåðä :èâàæòâ øò èàä êàð ñàåå ?æ éáø øòã" ì

ï÷æ à ïåô èøòäòâ èàä øò ñàåå èàæòâëàð èàä...  

åðéáø:êàæ òèééååö à ïòååòâ æéà ñàã  ,æ øòèòô øòã" ì

 øòëìòåå ãçà ï÷æî èøòäòâ èàä øò æà èâàæòâ èàä

 æéà øò æà èøòäòâ èàääìåàâ éã óéåà ììôúî , çîùé øòã

äîéìù äìåàâ éã óéåà ïòååòâ ììôúî øãñë èàä äùî ,

 èâàæòâ øò èàä'ùáø åèñðééî áéåà" ïéá íòã øàô æà ò

 åö ïééæ äëåæ ìéåå êéà ìééåå äìåàâ éã øàô ììôúî éåæà êéà

äìåàâ éã ïäòæ , ïúìåàâ ïâéåà òðòâééà éã èéî ïäòæ ìéåå øò

ìàøùé ìù , ñàã æéàúéîöò äòéâð à êàã , øò èàä

î æà íéëñî æéà øò æà èâàæòâ' ïôøàååøàô íäéà ìàæ

 éã ïäòæ èùéð øòî ìàîðéé÷ ìàæ øò êùåç éøä éã øòèðåà

ïåæ òâéèëòì , ïééæ ìàæ ñò æà ø÷éò øòã' ùã÷úéå ìãâúé

éîù 'äáø ,' èàä øò ñàåå èâàæòâëàð øò èàä ñàã

ãçà ï÷æî èøòäòâ.  

áàâ"ïàãðàì ã :åå ïåôèøòäòâ ñàã øò èàä ïòîò?  

åðéáø:ñ 'ï÷æ à ãéà à ïòååòâ æéà ,ø ' øòùéôìéô íäøáà

ò"ä ,ø 'éååòì íäøáà.  

áàâ"øàîèàñ ã-âøåáñîàéìéåå :ñ' èðàñøòèðéà æéà

ñ ìééåå' áåè áø ïéà êéåà èééèù)øô 'úåèî( , øòã òãééæ øòã

æ áì áèéé"èøòäòâ êéåà ñàã èàä ì.  

æ à èàäòâ èàä íäøáà éáø øòãø ïå 'éååòì éìúôð ,ø '

úåãåòñ ùìù ééá ñèìàîòã ïòååòâ èùéð æéà éìúôð , øò

 ñàã èàä øòèòô øòã éåæà éåå èøòäòâ èùéð èàä

èâàæòâ , úå÷úòä éã óéåà äøåú éã ïäòæòâ èàä øò ïòåå

'ãçà ï÷æî éúòîù ' íåö ïééâðééøà èìàååòâ øò èàä

ïèàè ïééæ èùéð èðééî ñò éö ïâòøô øòèòô .øò æéà 

éáø íåö ïòâðàâòâøòáéøà'èðàä éã ïéà ä÷úòä éã èéî ï ,

øéè éã èðòôòòâ èàä øò ïåà , øàð èðòôò øò éåå éåæà

øéè éã óéåà , ïâòøô åö èééö èàäòâ èàä øò øàô êàð - 

 éáø øòã íéà èâàæ"ô ñàã êéà áàä ïèàè ïééã ïå

èøòäòâ"...  

âä"ìáéååö à÷öøéä éìúôð ø:  ìàîà èàä éáø øòã

ùèééèòâ èâàæòâ èàä ïðçåé éáø ñàåå íòã èéî è) ïéøãäðñ

çö(.' éééðéîçà àìå éú'" , íäéà ìàæ êéà ïåà ïòîå÷ ìàæ çéùî

ïäòæ èùéð.  

åðéáø: ÷÷åúùî âéãðòèù êàã èàä äùî çîùé øòã 

ïòååòâäîéìù äìåàâ éã åö  , äùî åö èãòøòâ èàä øò ïòåå

 èâàæòâ ñàã êéåà øò èàä åðéáø"åðéáø äùî àáä êåøá , åã

ë æà ïééæ ãéòî øéî óéåà èñðò÷' óéåà ïòååòâ øáåò èùéð áàä

åé ìù åöå÷ë äøåú éã"ã , åö ïééæ äëåæ èùéð êéà ìàæ ñàååøàô

éîéá äìåàâ éã ïäòæ ."åðéáø äùî øàô èâàæòâ øò èàä éåæà.  

áàâ"ïàãðàì ã:äðòè ïééæ ïòååòâ æéà ñàã .  

åðéáø :ëò"êàæ òñéåøâ à øàâ æéà ñàã ô ,ùø" é äëåæ èàä

åðéáø äùî ïäòæ åö ïòååòâ , àøã ìëá äùîã àúåèùôúà

 àøãå)éå÷éú"ú æ"ñ é"áé÷ è(:.  

áàâ"ïàãðàì ã:àùôðå àùôð ìëá  , èøàñ àæà àã æéà

 ïåùì)éò 'å÷éì"áî ÷øô àéðúäì à(...  

åðéáø: åðéáø äùî óéåà èééèù ñàã )á ïéòî íäøáàì ãñç ' øäð

çé(îùð à ïòååòâ æéà äîùð ïééæ æà ìàøùé ììë ïåô úéììë ä ,

 ìééåå äøåúä ìá÷î øòã ïòååòâ íòã ïâòåå æéà åðéáø äùî

ìàøùé ììë õðàâ ïåô äîùð éã ïòååòâ æéà øò , èàä àìéîî

ìàøùé ììë ïåô çéìù øòã ïééæ èðò÷òâ øò.  

ë'íòã èéî èâàæòâ ìàîà áàä ,ãéç øòã" æà êàã èâàæ à

â øò æéà äøåú éã ïòîåðòâ èàä äùî ñàåå ñàã à ïòååò

 íéøçàì áçù íå÷îá áåç ìòáì ñôåú)é àòéöî àáá(. , éã ìééåå

ïòååòâ íéëñî èùéð êàã ïáàä íéëàìî , íòã èéåì øòáà

 æéà ïééìà øò ìééåå áåç ìòáì ñôåú ïéé÷ ïòååòâ èùéð øò æéà

ìàøùé ììë ïòååòâ êàã ,ñ' úåçéìù à éåå øòñòá êàð æéà

ìàøùé ììë ïòååòâ æéà ïééìà øò ìééåå , èùéð æéà àìéîî

áåç ìòáì ñôåú ïéé÷ êééù..  

áàâ"ïàãðàì ã:" á" äùòîì èàä äñéôú éã ä

ïôìàäòâ"...  

íåìùì åãøôðå  

ùøò"÷ú úùøô åöñùú ä"ôì ç"÷  

ë ìù åøå÷éá" ÷äâä åðéáø ïøî"èéìù ÷" à  
äâä úéáá øå÷éá"èéìù ïàîãòéøô ãåã øæòéìà éáø ö"à, áà"àæìòá ã-ïàãðàì éò"à  

 øùàë óëéúøôéñå åãåáëì ïééá úåñåëä úà âæî åðéáø òéôåä:  

àøâä"èéìù ïàîãòéøô ã"à :æ øòèòô øòã ïòåå" ì

)äéáø"éæ ìàåé éøáã ìòá ÷"ò(éáø ïééî ééá ïòååòâ æéà ' øòã ï

æ õéðùæéååî íééç éøîà" ì -ë ' èøàã ïòååòâ ñèìàîòã ïéá

 -î 'ñ ïåà ãåáéë èâðòøáòâðééøà èàä' à ïøàååòâ æéà

ùéðòôåèùòâ , æà èâàæòâ íééç éøîà øòã èàä"ñ' æéà

øòäà æéá ïòîå÷òâðà æéà ãåáéë øòã æà íéñð éùòî ..."

æ øòèòô øòã èàä" äìàù à êàã æéà éåæà áéåà èâàæòâ ì

î éö' íéñð éùòî ïåô ïééæ äðäð âòî)ãë úéðòú(....  

ñåë íòã ïñàâòâðà ìòðù êéà áàä íòã ïâòåå ,ë' áàä

ñ æà èìàååòâ èùéð'éæ ìàæíéñð òñéåøâ ïé , øàð æéà éåæà

íéñð òðééì÷...  

èøéôòâ êéæ ïòî èàä éåæà éåå , ïòî èàä ïè÷ íéøåô

ùéè à èëàîòâ?  



  

áë  
  

  
 

  קדושים

èéìù åðéáø"à :ïééð ,ë'éåæà ïäòæòâ èùéð áàä.  

äâäì êøéáå ïééä ìò êøéá åðéáø"èéìù ö"à :" íééçì

íééçì , èéî äçìöä ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã

à èéî àéîùã àúòééñïèåâ íòì ,úòãä úáçøä ...  
àøâä"ã:úåáåè úåòôùä ïæàì àã êàã èòåå éáø øòã  ,

î æà ïùèðåàååðà éáø øòã ìàæ' éã åö íéìë ïáàä ìàæ

úåáåè úåòôùä .ñ'äò èøàåå à àã æéà" íäì ïúú ô

 ïåèå÷ìé)çë ã÷ íéìäú( , éã øàð èùéð ïáòâ ééæ èñìàæ

úåòôùä ,øàðñàã ïìàæ ééæ åàåå íéìë éã êéåà   

ïâééìðééøà.  

àøâä ìàùå"ã:æ ïãééæ íééá ïòååòâ æéà éåæà éåå " øòã ì

íéøåô íåà ïò÷ðéøè òâåðá íééç éöò ?æ øòèòô íééá" ì

 íåà åãåîéìî øúåé ïò÷ðéøèòâ èàä øò æà òåãé æéà

íéøåô .  

åðéáø :ë'ïâòååøòã èøòäòâ èùéð áàä.  

àøâä"ã :ë' úùåã÷ íòã òâåðá èøòäòâ èùéð êéåà áàä

åé"ò èïò÷ðéøè ïåô ïéðò íòã øòáéà ìòéöòôñ ñòô.  

åðéáø :àé ,åé úùåã÷ ïøòáéà"èøòäòâ àé êéà áàä è ,

ñ æà'íéøåô âàèééøô ïòååòâ ìàîðééà æéà , èàä øò ïåà

ïéôåìéâá ïòååòâ æéà ïåà ïò÷ðåøèòâ , âàèééøô ïåà

ïééæ àã èòåå ñàåå èñåàååòâ èùéð ïòî èàä âàèéîëàð ,

ñ'úáù ãìàá ïéåù èîå÷, ïáòâòâ øò èàä ìàîðééà ôéåà 

ñ æà ïäòæòâ èàä øò ïåà øòâééæ ïôéåà ÷å÷ à' èøòåå

 ùéè ïôéåà ôàì÷ à ïáòâòâ øò èàä úáù"éåà ,úáù "!

øçà ùéàì êôäð ïøàååòâ ãìàá æéà øò ïåà ,åðéé øñ , øòã

 ïééåå íòã èôòååòâñéåà èàä úáù ïåô ãçô)éò 'àáá  

é àøúá(..   

âä"áéååö à÷öøéä éìúôð øì: äùî êøá øòã éáø øòã 

æ"äå÷î ïéà ïòâðàâòâôàøà æéà øò æà èìééöøòã èàä ì ,

ïééâåöôàøà ôòøè òôéè øòééæ ïòååòâ æéà ñò ïåà , ïåà

î'ïìàôôàøà èòåå øò æà èàäòâ àøåî èàä , øò èàä

 èâàæòâ'åâéôî ãçô ,'ïòâðàâòâôàøà æéà øò ïåà.  

àøâä"ã:æ áø øòæðàö øòã "ò÷ðéøèòâ êàñà èàä ìï . éã

 èùéð èàä ùîî íùåáî ïøòåå ìàæ øò æà èâàæ èìòåå

ôà÷ ï÷øàèù à øòééæ èàäòâ èàä øò ìééåå ïééæ èðò÷òâ ,

 æà ïäòæòâ íòã ïåô ïòî èàä ïëàøáòâ èàä øò æà øàð

ïò÷ðéøèòâ êàñà èàä øò.  

åðéáø: ïò÷ðéøè åö èðéåàååòâ èùéð æéà ñò øòåå 

ïééåå íòã øòôøò÷ ïééæ èùéð èîòðøàô.  

àïò÷ðéøèòâ èùéð ïòî èàä àæìòá ïé.  

ë'æ ïèàè ïåô èøòäòâ áàä"äøä áø øòæìòá øòã æà ì" ÷

ø 'æ øòá øëùé" ïåà ãåîò ïøàô èðòååàãòâ ñðééìà èàä ì

áåø÷ íòã èâàæòâ"úåéëá òñéåøâ èéî õ.  

àøâä"ã:àé  ,áåø÷ øòã" ïéà ÷ñò ñéåøâ à ïòååòâ æéà õ

àæìòá .ë'ø ïâéãøòéøô ïôéåà èøòäòâ áàä ééá æà á" úà

ìâ øúñà åâå ìàåâì øéúñîî ')ùåã÷ äúà ìöà( øò èàä 

êéìðòååòâøòñéåà ñòôò èøéôøàô.  

æ áø íééá" ì)øäî"àæìòáî à(íéøåô ïòååòâ êéà ïéá  , øò èàä

 èâàæòâ'á÷òé úðùåù 'î' ïòâðéæ ïééà ïéà ïèìàäòâ èàä

 ïòî èàä ìàî âéñééøã à øùôà ìàîàëàð ïåà ìàîðééà

ùåù ïòâðéæòâá÷òé úð . èùéð øò æéà éåæà øòáà

íéìë éã ïåô ïòâðéøôùòâñéåøà.  

ñ'íéøåô íåà ñèëòìòèùøàô ïòååòâ æéà?  

åðéáø:àé  ,ñ'òèìòèùøàô ïòîå÷ åö ïâòìô ,àé.  

àøâä"ã :î'êéåà èæàìòâ ñàã èàä?  

åðéáø:àé  ,î'ùéè ïôéåà èæàìòâôéåøà ééæ èàä ,àé , íéøåô

èùéð øùôà ñðééìà ,éøåô ïùåù øòáàïòååòâ æéà í.  

àøâä"ã: ïùåù ïòååòâ æéà íòã ïâòåå æà êàã ïâàæ ééæ 

 ïòååòâ ïòî æéà íéøåô ìééåå íé÷éãö ééá ÷ñò øòî íéøåô

ïòðééì äìéâî èéî ïòîåðøàô ,íéðåéáàì úåðúî , çåìùî

úåðî ,éåæà èðò÷òâ èùéð ïòî èàä ... æéà íéøåô ïùåù

øòî èééö ïòååòâ.  

ø 'øô ïäëä ìàåîù"áùî î"÷: èëàð òèùøò éã ,

à èëàðééá øúñà úéðòúéúåðçãá øòî ïòååòâ æ . éã ééá

ïòååòâ êééù èùéð æéà ïééìà íéøåô úãåòñ , éáø øòã ïòåå

î úåéëá èéî ïòååòâ ïéåù æéà ïò÷ðéøèòâ èàä' ïéåù èàä

èðò÷òâ èùéð.  

àøâä"ã:ñ 'ìâåñî ïîæ à ïòååòâ êéåà æéà ,î ïòåå' êéæ èàä

ïòååòâ øéëæî.  

åðéáø: àé àé , êì ïúðéå êúìàù äî)å ä øúñà(.  

æ òãééæ øòã"íéøåô èøòëééøòâ èàä ì , øàé ïøòáéà éåæà

èøòëééøòâ èùéð øò èàä.  

æ òèàè øòã"èøéôòâ éåæà êéåà ò÷àè êéæ èàä ì.  

àøâä"ã :ë' íòðåô äãîúä éã øòáéà àã èìééöøòã áàä

æ äùî êøá"ë ì'ùú øàé íåà ÷ðòãòâ" êøá øòã æéà å

åòâ äùîïééãøàååñàøâ ïéà ïòå ,úáù à óéåà èùéð , æéà øò

âàè à óéåà ïòååòâ èøàã ,ø ééá ïòðàèùòâðééà æéà øò '

ò ïééèùìîøòî àáà"ä , ì÷éèù à ïòååòâ æéà øò

ãéñç øòùèà÷ðåî ,ïáòâ íåìù ïòîå÷òâ æéà íìåò øòã ,

ïòååòâ úåáéùç ñéåøâ à æéà ñò . øàôà èøòéåãòâ èàä ñò

èåðéî ,óëéú èàä øò íééç çøåà êåøò ïçìåù à ïèòáòâ 

 êéæ èàä øò ïåà íìåò ïöðàâ íòã èæàìòâøòáéà èàä øò

ïòðøòì èöòæòâ.  

åðéáø:ïééãøàååñàøâ ïéà èøàã ïåèòâ øò èàä ñàåå ?  

àøâä"ã :èééö òöøå÷ à øàâ ïòååòâ èøàã æéà øò , øùôà

âàè à , ïåô ïòååòâ èøàã ïéåù æéà øò æà ñéåà èäòæ



  

âë  
  

  
 

  קדושים

èëàðééá , ìééåå íééá èéæéåå à ïáòâòâ èàäòâ ïéåù èàä øò

íééç éøîà ,íìåò íòã ïòîåðòâôéåà øò èàä íòãëàð ,

ñ øòáà' ãìàá êéæ èàä øò ïåà ïèåðéî ïòîåðòâ èàä

ïòðøòì èöòæòâ.  

åðéáø: òâéøòäòâ à ïòååòâ ïéåù æéà ïééãøàååñàøâ ïéà 

äìéä÷ ,ñèìàîòã øãåñî ïòååòâ ïéåù æéà ñòìà?  

àøâä"ã:àé  ,ñ'àäìéä÷ òèøéæéðòâøà ïà ïòååòâ ïéåù æé .

èøéæéðòâøà øòééæ ïòååòâ æéà äìéä÷ éã .ñ' à ïòååòâ æéà15 

øòæééä èñàâ ,ñðééìà ïòîå÷òâ êòáòð ïòðòæ ïùèðòî ,

øãåñî ïééù øòééæ ïòååòâ æéà úåøùë ñàã ,î' âðåèëà èàä

ïáòâòâ ,äìéä÷ä ãòåå ò÷øàèù à ïòååòâ æéà ñò.  

æ ÷çöé úçðî øòã"à ì øòã ïòååòâ èøàã ñèìàîòã æé

ïééã ,úåðåâò éã èéî úåìàù éã ïòååòâ êàã æéà ñò , íòðòé

ì"úåðåúç âéöøòô ïåô êøò ïà ïòååòâ æéà øîåòá â . ïéåù

ùú óåñ" ïééù øòééæ äìéä÷ éã èøàã êéæ èàä ä

èøéæéðòâøà.  

äâä"øæòéìà íåìù éáø ö : ÷éøåö æéà íééç éøîà øòã

øàååñàøâ ïéé÷ ïòâðàâòâïééã?  

àøâä"ã :àé , ïééãøàååñàøâ ïéé÷ ïòâðàâòâ ÷éøåö æéà øò

ùú øòîåæ íåà"ä , æéà øò æà àìô à ïòååòâ æéà ñò

ïòîå÷òâ , øòååù íéà æéà ñò æà èâàæòâ èàä øò øòáà

 êòìèéåå÷ øòèñòøà÷åá éã ïòîòðøàô åö ïòååòâ) äéäù

ø áöîä ìôùá"ì( ïéé÷ ïòîå÷òâ ÷éøåö óëéú øò æéà øòáéøòã 

øâïééãøàååñà.  

ïãéà ïåô ôéè èøàñ à ïòååòâ æéà èñòøà÷åá éã , äðåîà éã

âéãìàååòâ ïòååòâ æéà ÷éãö à ïéà...  

åðéáø:úáù ïéé÷ ïèìàäòâ èùéð ïáàä ééæ  , øòáà ééæ

÷éãö íòã èàäòâ ïáàä ...  

àøâä"ã:ë 'æ øòèòô øòã æà èøòäòâ áàä" èàä ì

àðøàã ïéà ïòååòâ æéà øò æà èìééöøòã-àøèàåå à ïéà 

øå÷ -èøà , ïåà èðòâòâ øòã ïåô ãéà à ïòîå÷òâ èøàã æéà

 èùéð èééâ øòðééæ ïåæ øòã æà ïòååòâ øéëæî êéæ èàä øò

ïâòåå òâéèëéø éã ïéà.  

 èâòøôòâ øò èàä"ïòðøòì èùéð ìéåå øò?" , øòã èâàæ

 ãéà"êéà ïééî ñàã èùéð" ,àé ñàåå øàð ? øò èðòååàã

ìòðù ,ñàåå åö?"! ,"ñàã èùéðéáø êéà ïééî  ." øòã èâàæ

ãéà . ïëàæ òëéìèò êàð óéåà èâòøôòâ íéà øò èàä éåæà

 æà èøòôèðòâ íòìà óéåà èàä øò ïåà' ïééî ñàã èéð

êéà'.  

 ãéà øòã èâàæ" øò ìéåå èàèù ïéà ÷éãö à èîå÷ ñò åìéôà

ïééâ èéð êéåà ïéåù..."  

 èñòøà÷åá ïéà ïòååòâ èùéð äøåàëì æéà äùî êøá øòã

ã êàðäîçìî é?  

åðéáø :èñòøà÷åá ïéà ïòååòâ àé æéà øò ,àé ,ë' áàä

 ïà ïòååòâ æéà ñò æà èìééöøòã èàä øò éåå èøòäòâ

âéø÷ éã êàð íéðáøä úôéñà , èøàã ñèìàîòã æéà øò

ïòååòâ .æ áø øòååò÷ñéø ïèéî ïòîàæåö ïøàôòâ æéà øò"ì.  

ïòååòâ æéà èøàã ñàåå èâàæòâëàð èàä øò , æéà øò ìééåå

ãèééæ òùéøàâðåà éã ïåô ïòîå÷òâ êà , êàã æéà èøàã

 êàã ïòî èàä èøàã ïåô ìééåå ïáøåç øòñéåøâ à ïòååòâ

èøéèøàôòã , ñéåøâ éåæà ïòååòâ èùéð æéà ïòéðòîåø ïéà

ïáøåç øòã ,î'èøéèøàôòã èùéð êàã èàä . ééæ ïòðòæ

èñòøà÷åá ïéà íéðáøä úôéñà ïà óéåà ïòååòâ èøàã . æéà

òååòâ èøàã øòðééà ï–ë ' áø øòëìòåå èùéð ÷ðòãòâ - 

ø ïåô äùòî éã èìééöøòã èàä øòëìòåå 'ø ÷éæééà 'ì÷òé' ñ

 èàä øò ïåà ÷éøá ïøòèðåà ïáàøâòâ èàä øòëìòåå

ïååéåà ïééæ øòèðåà øöåà íòã ïôàøèòâ , èâàæòâ øò èàä

î æà' æà ïäòæ åö èñòøà÷åá ïéé÷ æéá ïééâ èôøàãòâ èàä

êàð æéà ïøàâðåà ïéà ïéà éåå øòñòá èéé÷ùéãéà àã 

èñòøà÷åá.  

àøâä"ã :ë'êàæ òèðàñòøòèðéà à èøòäòâ áàä , ïåô

èçìãáà íòðééî øáç à"à , æà èìééöøòã øéî øò èàä

øàîèàñ ïåô èðòâòâ éã ïéà ,âøåáðòæéåì÷ ,

ïééãøàååñàøâ ,èàèùðîøòä , ïòååòâ êàã æéà

ïâøòáðáéæ , íåù ïéé÷ èàäòâ èùéð êàã èàä ñàã

åëééùïòéðòîåø åö ú , âéø÷ èìòåå òèùøò éã êàð øàð

ïòéðòîåø ïøàååòâ ñàã æéà .ú øàé ïéà" ñàã ïòî èàä ù

øàîèàñ èìééèåö ,âøéåáðòæéåì÷ , æéà ïééãøàååæñàøâ

ïøàâðåà ïøàååòâ ,øàååùòîòè èðòâòâ øòæðåà ïåà ,

ãàøà ,òéðòîåø ïáéìáòâ æéà .æ øòèòô øòã èàä" ì

 èâàæòâ" íéîò úåìåáâ áöéìàøùé éðá øôñîì" ,

î'ïãéà èðééî ñàã ïöéðòøâ òééð èëàî.  

øòèééåå êàð èìééöøòã øò èàä , èðøòìòâ èàä øò æà

 èìàååòâ íéà èàä øòèåî éã ïåà øàîèàñ ïéà

ïòîòðîééäà ,ôà êéæ èìééè ñò æà ìééåå ... øòã èàä

æ øòèòô" èâàæòâ ì" êéà èìàåå èðò÷òâ èìàåå êéà ïòåå

 øòáéøà êéåà ïòååèééæ øòã óéåà "... éã ïéà ñèìàîòã

 éåå ïøàâðåà ïéà øòñòá ïòååòâ êàã æéà øàé øéô òèùøò

ïòéðòîåø ïéà . øàâ êàã ïòðòæ ïùèðòî

ïøàâðåà ïéé÷ ïòâðàâòâøòáéøà ,ùú èùøòä" êéæ èàä ã

èùéåèòâ ñàã , ñèìàîòã ïéåù øò èàä éåæà øòáà

èâàæòâ.  

åøîàá åðéáø íò ãøôðå:" ë øùéé ïñéåøâ àç ,ñ' ééá æéà

úåáéùç ñéåøâ à øéî , çéðäì ïùèðåàååðà ìàæ éáø øòã

êúéá êåú ìà äëøá ,óëéú ãéîìúì äëøá íëç."  

íåìùì åãøôðå úåëøá áøá åðéáø åëøáå.  
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להם חמה מימינם ומשמאלם והמים 
 בשעה שירדו )ילקוט רמז רלד(איתא במדרש 

ישראל לים ירד גבריאל עמהם והקיפם 
, לימין,  כחומה והיה מכריז במיםושמרם

הזהרו בישראל שעתידין לקבל התורה מימינו 
  .ה"של הקב

 בהקדם מה דאיתא במסכת שבת ונראה

 אמר )שמות יט יז( ויתיצבו בתחתית ההר .)דף פח(

רב אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה 

ואמר להם אם , ה עליהם את ההר כגיגית"הקב

או שם תהא אתם מקבלים התורה מוטב ואם ל

אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא , קבורתכם

 למה .)שבת פח(' והקשו בתוס. רבה לאורייתא

הוצרך כפיית ההר בשעת מתן תורה הא כבר 

  .אמרו ישראל נעשה ונשמע

ר "שמו( על פי מה דאיתא במדרש ויתבאר

באותה שעה ,  ומשה עלה למרום)א"ח ס"פכ

עשה , בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה

, ה קלסטרין פניו של משה דומה לאברהם"הקב

ה אי אתם מתביישין הימנו לא "אמר להם הקב

. זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו

 מבואר שטען )מזמור ח(ובמדרש שוחר טוב 

ה למלאכים לא אתם כשירדתם אצל "הקב

והעיר בבני . אברהם אכלתם בשר בחלב

 איך האכיל אברהם )כסלו מאמר ג אות מא(יששכר 

הרי בשר בחלב , ינו למלאכים בשר בחלבאב

והיאך האכיל למלאכים והוא , אסור בהנאה

נהנה שלא יהיה פתחון פה להמלאכים ויוכלו 

ואין לך הנאה גדולה , ישראל לקבל את התורה

וצריך לומר דתורה ומצות לאו להנות , מזו

והנה כתב . ש"עי, ועל כן לא מחשב הנאה, ניתנו

 בביאור דברי )ח"סימן קכב "ר ח"מהדו(בשואל ומשיב 

 בטעם דמצות לאו להנות .)ראש השנה כח(י "רש

שהוא משום . כי נתנו לעול על צואריהן, ניתנו

שהתורה נתנה בכפיית ההר כמבואר בגמרא 

ולכך מצות לאו להנות נתנו רק לעול , .)שבת פח(

  .ד"עכ, ניתנו

למה '  פי זה יתיישב קושית התוסועל

מרו ישראל נעשה הוצרך כפיית ההר הא כבר א

דבכוונה תחלה עשה כן קורא הדורות , ונשמע

למען יוקבע הלכה דמצות לאו להנות , מראש

ובאמת היו ראויים בני ישראל לקבל , נתנו

שהרי הקדימו נעשה , התורה מבלי כפיה ואונס

ה לזכות את ישראל "אולם רצה הקב, ונשמע

שיקבלו התורה ולא יוכלו המלאכים לטעון 

ולמען לא יהיה אברהם , השמיםתנה הודך על 

אבינו נהנה בקבלת התורה באמצעות איסורי 

ה עליהם הר כגיגית "על כן כפה הקב, הנאה

, לקבוע ההלכה דמצות לאו להנות נתנו

וממילא שפיר זכו ישראל לקבל התורה 

ונסתרה טענת המלאכים מפני שהן אכלו בשר 

מה שאין לגבי , בחלב בביתו של אברהם אבינו

ינו לא מיקרי הנאה כיון דמצוות לאו אברהם אב

  .להנות ניתנו

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

  א"בקרית יואל יעק "ח לפ" שנת תשססעודת רעוא דרעווין ונעילת חג הפסח
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 בצאת ישראל ממצרים קטרג עליהם והנה

 מה נשתנו אלו מאלו )ילקוט רמז רלד(שר של ים 

אכן איתא , הללו והללו עובדי עבודה זרה

שהקריב ,  ופרעה הקריב)ה"א ס"ר פכ"שמו(במדרש 

ואם כי לא ברירא לן , לבן של ישראל לתשובה

שהרי נתעוררו ,  תשובה מאהבהשזכו למדריגת

מכל מקום , לתשובה בראותם פרעה וחיילותיו

' פ(ה בישמח משה "ז זללה"הרי כבר כתב א

,  דתשובת הרבים נחשב כתשובה מאהבה)האזינו

וכיון שנתעוררו כל ישראל לתשובה . ש"עי

ואם כן אף , בודאי נתהפכו כל הזדונות לזכיות

מכל , שיצאו ממצרים ערום ועריה בלי מצות

מעתה , מקום כיון שנתהפכו כל הזדונות לזכיות

ד "וע, היה להם הרבה זכיות לעבור את הים

 )אבני זכרון אות כד(ה בייטב פנים "ז זללה"א' שפי

ותקבלנו בתשובה , מאמרינו בתפלת נעילה

ואז יחשבו העונות , היינו מאהבה, שלימה לפניך

וזה שאומרים אין קץ . כאישים וכניחוחים

ואין מספר לניחוחי אשמותינו , ותינולאישי חוב

אולם כבר העיר על זה . ש"עי, הנהפך לזכיות

לשבת שובה (ה בדברי יואל "ז זללה"ק מרן דו"כ

,  איך אפשר שהעבירות יתהפכו לזכיות)עמוד רלד

, הלא יש כמה עבירות שהם איסורי הנאה

ועל , וכשמתהפכין לזכיות הרי הוא נהנה מהם

עם דמצוות לאו כרחך צריך לומר דהוא מט

ולא איכפת לן מה שנהנה מהם , להנות ניתנו

דממצוה מותר , אחרי שנעשה מהם מצות

נמצא . ד"עכ, דמצות לאו להנות ניתנו, להנות

אף שהיה בהם , דזכו ישראל לכל הזכיות הללו

איסורי הנאה כמו שטען שר של ים הללו עובדי 

עם כל זה כיון דמצות לאו להנות , עבודה זרה

וממילא , פיר זכו להפך הזדונות לזכיותש, נתנו

  .נסתלקו כל הקטרוגים ונקרע הים לפניהם

 יתבאר מה שהכריז המלאך גבריאל ובזה

הזהרו בישראל שעתידין לקבל התורה מימינו 

שהרי כל מה שזכו לקריעת ים סוף , ה"של הקב

הוא מכח שעשו , אף שהיה עליהם קטרוג גדול

מה שאפשר ו, תשובה ונתהפכו הזדונות לזכיות

להם להנות מהזדונות שהם איסורי הנאה הוא 

ולזה אמר הזהרו , מכח דמצות לאו להנות נתנו

דאז כפה , בישראל שעתידין לקבל התורה

ה עליהם הר כגיגית ונקבע ההלכה דמצות "הקב

וממילא שפיר נתהפכו כל , לאו להנות נתנו

ויש להם זכיות הרבה לעבור , הזדונות לזכיות

  .את הים

  ב

 מה יפו פעמיך בנעלים )ז ב( השירים רבשי

ד מבעלזא "ק מהרי"ופירש הרה, בת נדיב

ה הכוונה כי טרם כניסת החג עושים "זללה

, הכנה לקבל קדושת המועד ולקיים מצות היום

אבל בעת עמדו להפרד מן החג במוצאי יום 

טוב מתבונן על מה שלא קיים כמשפט הראוי 

ות בכוונה נכונה כמה מצות דאורייתא ומצ

ובכלל איך שערך את , דרבנן ומנהגי ישראל

וזה מה יפו . ונשבר לבו בקרבו, היום טוב

מה ,  ותפעם רוחו)בראשית מא ח(מלשון , ך"פעמי

בנעילת , בנעלים, יפו הדפיקות הלב של ישראל

אמנם עדיין צריך ביאור דאיזה . ד"עכ, החג

תועלת יש מדפיקות הלב שהוא מחמת שלא 

יש דפיקות הלב ממשמע דמכיון ש, עשה כהוגן

ואם כן הכי לזה , שלא עבר החג כדבעי למהוי

  .יקרא מה יפו

ה "ז זללה"ק מרן דו" על פי דברי כויתבאר

 רמז נאה במה )לשבת שובה עמוד רלג(בדברי יואל 

ל דאף דמצות לאו להנות נתנו ויצא "דקי

אבל לא , מכל מקום הוא רק בדיעבד, המצוה
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 ובני עליה דהנה דרכן של צדיקים, לכתחלה

בבוא לידם לקיים איזה מצוה ממצות הבורא 

הם מלאים מזה שמחה של מצוה , ש"ית

ומשתוקקים ברשפי אש והתלהבות עזה לקיום 

דלפי שיודעים גודל ערכה של המצוה , המצוה

על כן הומה לבם ומתגעגעים מתי , וחשיבותה

ונהנים מאד מקיום המצוה , תבא לידי ואקיימנה

, פשם יצאה בדברם ממנהבאהבה עזה עד כי נ

, אמנם כל זה הוא אצלם רק עד קיום המצוה

מה שאין כן לאחר קיום המצוה שוב לבם נשבר 

בקרבם לפי שחוששים שמא לא קיימו המצוה 

ולעולם הם חושבין בעצמם שלא יצאו , כהוגן

ידי חובת המצוה כראוי למלך הכבוד הבורא 

ועומד תמיד לפני עיניהם שעדיין לא , ש"ית

, ואצל פשוטי עם הוא להיפך.  ידי חובתםיצאו

ר בלבם "דלפני קיום המצוה מכניס להם היצה

ענוה פסולה לחשוב מי אנכי לגשת אל הקודש 

ואחר קיום המצוה הם , לקיים מצות הבורא

ה די "מתגאים בזה וחושבים שכבר עשו להקב

ולזה בא הרמז דמצות לאו להנות נתנו . והותר

שהאמנם שאין לנו היינו , בדיעבד ולא לכתחלה

מכל מקום כל זה הוא , להנות מהמצוה שעשינו

היינו לאחר שכבר עשה המצוה , ד"רק בדיעב

ויהיה לבו נשבר בקרבו שמא , אז לא יהנה ממנה

אבל , לא קיים המצוה בדחילו ורחימו כראוי

לכתחלה היינו טרם עשיית המצוה אדרבה 

דצריך להיות מלא שמחה , מצות להנות נתנו

וירוץ , ת"ובא לידו לקיים מצות השיעל שזכה 

, לקיים מצות בוראו בתשוקה ואהבה עזה

  .ד"עכ

על פי מה ,  להרחיב בביאור העניןואפשר

 אמרו עליו על )שופטים' פ(שכתב בערוגת הבושם 

ע שהיה "ק רבי נפתלי מראפשיץ זי"הרה

ק "מסתופף פעם אחד בצל קדשו של הרה

וכששב , ע בראש השנה"ם מרימנוב זי"מהר

ק "ם מאמירת תשליך פגע בהרה"ק מהר"הרה

ושאל , נ שהיה הולך לשם לומר תשליך"מהר

, נ להיכן אתה הולך"ם את מהר"ק מהר"הה

והשיב אני הולך ללקט את המצות שהשליך 

כי מידי שנה בשנה , ענינו. ו למצולות ים"אדומ

והיה אצלו כל , ק מדרגה יותר גבוה"הוסיף הה

, נת חטאיםהמצוות שעשה בשנה העברה בבחי

  .ד"עכ

 כן לטעם זה מצות לאו להנות נתנו הוא ועל

כי לאחר קיום , רק בדיעבד אבל לא לכתחלה

המצוה שנתעלו ונתרוממו במדריגות נעלות 

הרי המצוה שעשה מקודם נחשב , ונשגבות

וכנודע תשובת רבינו , אצלו בבחינת חטא

 )ג"ב דרוש ג פ"הובא בסידורו של שבת ח(ל "סעדיה גאון ז

היה עושה תשובה בכל ,  פי מעשה שהיהשעל

כי לפי , יום על מעשיו הטובים של יום אתמול

השגתו שמתרבה בכל יום ויום נדמה לו כאילו 

ולזה . מעשיו של יום אתמול לא עלו כהוגן

היינו לאחר , מצות לאו להנות נתנו בדיעבד

שכבר עשה המצוה אז על כרחך אינו נהנה 

ר ממה שהיה כי כבר נתעלה בהשגה יות, ממנה

  .טרם שקיים המצוה

ז " ידענא שבא תלמיד אחד לאועובדא

ושאל אותו הייטב לב מי , ה"הייטב לב זללה

, שאל התלמיד וכי הרבי אינו מכיר אותי, אתה

נענה לו הייטב לב ואמר , הלא אני איש פלוני

אכן אתה זה האיש ועדיין אתה נראה כמו לפני 

 ולתמיהת האיש ההוא הסביר, עשרים שנה

הערוגת (הנה הרב מהומנא , הייטב לב ואמר לו

,  בכל פעם שאני רואה אותו אינני מכירו)הבושם

, כי הוא מתעלה בכל פעם יותר ממה שהיה



  

æë  
  

  
 

  קדושים

אבל אתה הרי נשארת באותו מדריגה שהיית 

וכמו כן אחר שעוברים ימי . מלפני עשרים שנה

כל אחד נשתנה לאדם אחר על ידי , החג

די מצות אכילת ובפרט על י, קדושת המצות

ה בייטב פנים "ז זללה"וכמו שכתב א, מצה

 עוגות .)קידושין לח(ל " על אמרם ז)מאמר דבר הגדה(

ביאור . שהוציאו ממצרים טעמו בהן טעם מן

מ "ד שפירש רבינו הקדוש מהר"הענין ע

ה מרימנוב ויאמרו איש אל אחיו מן הוא "זללה

כי המן הוא לחם שמלאכי , )שמות טז טו(' וגו

תהלים (כדכתיב , :)יומא עה(ת אוכלים אותו השר

והיה מזכך את ',  לחם אבירים אכל וגו)עח כה

, גופם ומטהר ומקדש נפשם רוחם ונשמתם

עד שהיו מוסיפין והולכין יום יום במדרגה 

יותר גבוה ביתר שאת ויתר עוז לשמור 

על כן ויאמרו איש אל אחיו מן ', משמרת ה

ה הוא היינו כי לא ידעו מ, היינו אחיו, הוא

כי איננו , כלומר באיזה מדרגה הוא אחיו, אחיו

. ד"עכ, כי אם גבוה על גבוה, כתמול שלשום

 :)ק תצוה קפג"זוה(וכמו כן ענין אכילת מצה הנקרא 

והיה , מיכלא דאסוותא מיכלא דמהימנותא

עד שבאו בלילה ההוא , מזכך אותן ביתר שאת

לגדלות המוחין מבלעדי הקטנות כנודע ממרן 

שהיו שואלים זה , והיינו בחינת מן. ל"י ז"ארה

וזה שאומרים לבן . ד"עכ, על זה מה הוא

, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, החכם

שישפיע בו בחינת המן שישתנה , ן"ו מ"אפיק

ולזה צריך , לאיש אחר עד שלא יכירו בו

שישאר , שישאר טעם מצה בפיו על כל השנה

אדם רישומא דקדושה של המצה שישתנה ה

  .לאיש אחר

ל כי אחרי עבור חג הפסח "י ומעתה
זכו , ובני ישראל ערכו את הסדר כהלכתו

לקיים מצות מצה שהוא מדאורייתא וכן 
כוסות שהוא ' מצות מרור שהוא מדרבנן וד

בודאי שכל אחד זכה , מדברי קבלה
והוא , להתעלות במדריגות גבוהות ורמות

דבר ברור כי כל איש ישראל נתעלה בימים 
ועל כן בעת נעילת החג האדם מביט , ללוה

על עצמו ואינו מכיר את עצמו כי נשתנה 
וכל , לאיש אחר על ידי קדושת אכילת מצה

המעשים טובים שעשה לפני שבוע כאין 
כי עכשיו כבר הוא , וכאפס נחשבו לפניו

ך "ועל כן מה יפו פעמי, במדריגה יותר גבוה
הדפיקות הלב שיש לו לאדם , בנעלים
 שמעשיו של אתמול כלא היו מאחר בראותו

  . וזה יפה מאד, שכבר נתעלה במדריגה
בעת נעילת החג ואנו  ובעמדינו

עלינו , מתפרדים מן החג הקדוש הזה
, להמשיך עלינו השפעת המצה לכל השנה

כל 'ה ראשי תיבות מ"וכתב החתם סופר מצ
, מצה הוא מיכלא דאסוותא, צילנו'רה ה'צ

 ומיכלא, להשפיע רפואת הנפש
ומסגולת המצה נשפע לבני , דמהימנותא

ישראל רפואות וישועות בגשמיות 
' ונזכה להמשיך השפעת הד, וברוחניות

ו כמנין שם "ס בגימטריא פ"דכו, כוסות
פעמים כוס הוא להמתיק ' וד, ם"אלהי

ואנו מתפללים , ם"הדינים משם אלהי
שזכינו , ת כאשר זכינו לסדר אותו"להשי

שינו זכר לפסח לקיים כל מצות הלילה וע
לשנה הבאה , כן נזכה לעשותו, וחגיגה

ונזכה להקריב את הפסח במועדו , בירושלים
וכימי צאתנו ממצרים יראנו , כהלכתו

נפלאות ונזכה לגאולה שלימה במהרה 
  .בימינו אמן

    



  

çë  
  

  
 

  קדושים

  דרשה לפני קריאת התורה 

א" שליטק"בינו הגהרק מרן "מכ
  

äøåúä úàéø÷å äìôúä úòùá äçéù øåñéà øîåçá  
  

  ק"ב לפ"ק פרשת שמיני שנת תשס"שב
  ו"ד הגדול בקרית יואל יצ"בביהמ

  
  
  
  
  

  
 úåìçä ãå÷ðì äøåú ìàøùé âäðî

çúôîá çñôä øçàù úáùá. àå" æ

äììæ" øåàéáá áúë ïúùøôá áåè áøá ä

ïéðòä , ùåã÷ä øäåæá øàåáîã äî éô ìò

)àî ïúùøô(: ïéîèîèî íéøåñàä íéøáãä éë 

áìä ,èñî íä ïä éë"à , øñîð íäî ìëåàäå

èñä ãéá áìä"à . áåúëä ùøéô éæâìàäå

)âë ã éìùî( øîùî ìëî )øñàî åðééä(êáì øåöð  ,

íééç úåàöåú åðîî éë , éðçåøä íééç åðééä

íééç íéäìàá ÷åáã . úåìëàîî øîùäáå

 êøáúé åá ÷áãì áìä õåôçé àìéîî úåøåñà

åðåöø úåùòìå . ìçù éðéîù úáùá ïëìå

çñô éøçà , íéîòôì ìçù éøçà úùøô åà

çñô éøçà , øîùäì åøîàð ïäáù

èñî ïäù úåéøòîå úåøåñà úåìëàîî"à ,

èñî åàéöåäì áìä ìù çúôî ïäù"à , ïë ìò

çúôîá úåìçä úåùòì ïéâäåð , ìò úåøåäì

åììä úåéùøôá øîàðù äîù äæ , ïä

øáã ìëá åãáòì áìä çåúôì çúôîä ,

 øîàðë)äî àé àø÷éå(ä éðà éë  ' íëúà äìòîä

ëì úåéäì íéøöî õøàî"íéäìàì í , øîåìë

 íëéëøåö ìëå äéúùå äìéëà íâ àäéù

íéäìàì .å íåé ìëá íéøîåà åðàù äæ) úìôú

úéøçù(åâå åãåáëì åðàøáù åðéäìà êåøá  '

ðéëåúá òèð íìåò ééçå"à÷ééã å , êåúá åðééä

úåøåñà úåìëàîî íøéäæäì íééòîä , ìòù

øñàîá áìä íãé . çúôé àåä øîà äæ ìòå

ðáì"å ,øîùîä øñàîä ïî øîåìë ,

úøåúá" àì äæå åìëàú äæ úà åðøéäæäù å

åìëàú ,àìéîîå åðéáìá íéùé çåúô áìäùë 

åëå åðåöø úåùòìå åúàøéå åúáäà ,'ëò"ã.  

 ïôåàá ïéðòä øåàéáá øîåì ùé íðîà

úö÷ øçà , äøéîùäå úåøéäæä õåç äðäã

 øàåáîë äôá éåìúä úåøåñàä úåìëàîî

åììä úåéùøôá , øåîùì íãàä êéøö ãåò

íéøåñàä íéøåáéãî åðåùìå åéô úà , äæ éë

î å÷éçøîå åùôð úà íâåôäùåã÷ä ï ,

 éðá éðù úúéî åðéöî òåáùä úùøôáå

ïøäà , ùøãîá øàåáîå)ñ éøçà àîåçðú"å( ãçì 

î" úîçî àåäéáàå áãð åúî êëìù ã

 ìò åøáãù ïâåäë àìù íðåùìá åîâôù

ïøäàå äùî , ìåãâ ùðåòá åùðòð äæ ìéáùáå

êë ìë . çñôä øçàù äæ úáùá ïë ìò øùàå

äô ãåñ àåäù- çñ)òøô"ëù ç"ô à"à( ,âäðî 

çúôîá úåìçä ãå÷ðì äøåú ìàøùé , éë

åøéâñîå úçúåôä úà çúåôä àåä çúôîä ,



  

èë  
  

  
 

  קדושים

äôä ìò úåøåäì àá àåäå , úåéäì êéøöù

ùãå÷ éøåáãì çåúô äô íéîòôì , íéîòôìå

 øåáéãä úà òåðîìå äôä øåâñì êéøö

øåñàä ïîæáå íå÷îá.  

 äîë ãò úàöåé äøäæà ïàëîå

 åéô úà øåîùì ãçàå ãçà ìë êéøö

 íéøåáéãî íå÷îá øáãìîå íéøåñàä

øåñàä , êåøò ïçìåùá øàåáîëå)åà" ç

î÷ ïîéñ"ñ å"á( äòùá äçéù øåñéà 

äøåú øôñá àåø÷ì àøå÷ä ìéçúäù ,

ùä úøæç úòùá çùä ìòå" áúë õ

 øáçîä)åà"ë÷ ïîéñ ç"ñ ã"æ( àèåç àåäù 

àåùðî åðåò ìåãâå , íøåâ äæ øáãå

äøåúä ïåéæáå àøåð ïåáìò , éøôñáå

éë åøäæä äàøéä øîàð äæ ìò ) åè øáãîá

àì(ä øáã éë  'åâå äæá'.  

 ìò äøåúä øéäæäù íòèá äðäå

úåøåñà úåìëàîî äùøôä ,äôñá áúë" ÷

ïúùøôá éåì úùåã÷ , áåúëä äåöù íòèá

ä øáãéå úåøåñà úåìëàîá ' ìàå äùî ìà

åâå åøáã íäéìà øîàì ïøäà 'äéçä úàæ ,

ìéã"íäéìà øîàì éàî ã . ïéðòä øåàéá êà

æéùø äðäã" ÷åñôä ìò áúë ì)æë á úåîù( 

 ïî ú÷ðéî äùà êì éúàø÷å êìàä

úåéøáòä , äáøä úåéøöî ìò åúøéæçäù

÷ðé àìå ÷ðéì , íò øáãì ãéúò àåäù éôì

àîèî ÷ðéì äöø àì êëéôì äðéëùä , íåùî

äðéëùä éôî ìàøùéì àáðì ãéúòù .

áîøäå" ùåã÷ä ï)ç àé àø÷éå( äî áúë 

íéàîèä åìà äøåúä åðì äøñàù ,åùî í

íãàä óåâá úåéøæëà òáè íéãéìåî åìàù ,

 úãî íäì úåéäì ïéëéøö ùåã÷ íò ìàøùéå

ãñçä ,æç åøîà äðäå" ì)ñ õ÷î àîåçðú"á( 

á÷ä ãéúò àáì ãéúòì" ùéà ìë íò øáãì ä

ìàøùéî , øîàðù åîë)à â ìàåé( íëéðá åàáðå 

íëéúåðáå ,á÷äù ïåéë àöîðå" øáãé ä

íäîò , øáãé àîè ìëàù äôäù êééù êéà

äðéëùä åîò .åâå øáãéå æîøä åäæå ' øîàì

íäéìà , íäéìà øîàì ãéúò éðàù æîøä

ãçàå ãçà ìëì ,àîè øáã åìëàé àì êëìå ,

ëò"ã .)òå"÷éåá ò"éô ø"ñ â" úåìëàîî øäæðäù â

äåòá úåøåñà" ìåëàì äëæé æúòì íé÷éãö úãåòñ"ì( .

 íàáù åàì òîåù äúà ïä ììëî éàãåáå

ç úåøåñà úåìëàîá ìùëð íãàä"å , àì

àáì ãéúòì äðéëùä íò øáãì äëæé.  

 ïéðò ìãåâá øàåáî äæá àöåéëå

 úåøåñàä úåìëàîî äôä úøéîù

íéøåñàä íéøåáéãîå , ùåã÷ä øäåæä éøáãá

 ïúùøôá)àî óã(. áéúë )âé ãì íéìäú( ùéàä éî 

õôçäåâå íééç  'åâå òøî êðåùì øåöð ,'

 áéúëå)âë àë éìùî( øîåù åðåùìå åéô øîåù 

åùôð úåøöî .íééç õôçä ùéàä éî , ïàî

íééç ,éúàã àîìò ïåø÷àã íééç ïéìà àìà ,

ïééøù ïîú íééçå , àìéòìã íééç éòáã ïàî

åäá à÷ìåç äéì éåäîì , àìëî àîåô øèðé

äéðùéìå äéîåô øèðé ,àìëéîî äéîåô øèðé 

àùôðì áàñîã àéúùîîå , øáì à÷çøîå

ïééç ïåðéàî ùð , ïéùéá ïéìéîî äéðùéì øèðéå

 àäé àìã åäééðî ÷çøúéå åäá áàúñé àìã

åäá à÷ìåç äéì ,äãëò"÷ . éë äæî øàåáî



  

ì  
  

  
 

  קדושים

 úåøåñàä úåìëàîá åéô úà àîèîä

ç íéøåñà íéøåáéãá åðåùì êìëìîå"å , ÷çøî

àáä íìåò ééçî åîöò . íéãîì åðéöîð ïëáå

ãåâ úòùá ïåâë øåñàä íå÷îá çùä ùðåò ì

 ïåáìò íøåâå äøåúä úàéø÷å äìôúä

äùåã÷ä äøåúä , íìåòî åîöò ÷çøî àåäù

 äøåú ãåîìì àáì ãéúòì äëæé àìå àáä

á÷ä éôî"ç ä"å.  

 øäæäì íãàä êéøö ïë ìò øùàå

 íéøåáéãî ïåùìäå äôä úøéîùá ãåàî

íéøåñàä , úàéø÷ úòùá çéùé àìù

 íåøâé àìù éãë äøåúäç" ïåéæá å

äøåúä , åéô øåâñì çúôî íéùé àìà

øåñàä íå÷îá øáãì àìù , íå÷î ìëáå

 íðéàù íãà éðá íðùé øùà íå÷îå

 íéòðîð íðéàå äæ øåñéàá íéøäæð

 íéîøåâå äøåúä úàéø÷ úòùá äçéùî

äøåúä ïåéæáå àøåð ïåáìò , àáåéç

 åîöòá ãåîòì ãçàå ãçà ìë ìò àéîø

øîùîä ìò ,éæá úà òåðîìå çéâùäì ïå

äùåã÷ä äøåúä ïåáìòå , àøé ùéà ìëå

ä ' úòùá çùä åøéáç úà äàåøä

äøåúä úàéø÷ , òéøôé àìù åðîî ù÷áé

äøåúä úàéø÷ úòéîù , ìò åäøéëæéå

äøåúä ïåáìò òáúéå øåñéàä øîåç .

 úìäðä éøáç úà ù÷áà ãçåéîáå

 øáã ìëì ùôðå áìá íéøåñîä äìä÷ä

äùåã÷áù , ãåîòì ìáç åç÷é íä íâù

 úøîùî ìòùãå÷ä , àðéò íéùäìå

îäéá éúëøéá àçé÷ô" äçéùä òåðîì ã

äøåúä úàéø÷ úòùá , øåæòé ãçà ìëå

 ø÷é äùåã÷ä äøåúä ãåáë äéäéå íäì

 øåáéãî åéðéëù úà òåðîì åéðéòá

äøåúä úàéø÷ êùîá äçéùå.  

 òéâî áåè øëù äæ úîåòìå

íéîúá íéëìåääì , åéô øîåùä ùéà ìëå

àáä íìåòä ééçì äëæé åðåùìå ,ìå ãåîì

á÷ä éôî äøåú"àáì ãéúòì ä . åäæå

 åðéøîà øåàéá)úéøçù úìôúá( àåä 

úôé"åúøåúá åðéáì ç , ïåùìî àåäù

çúôî , äôä çúôî øåîùðù úåëæá éë

åðéãéá äøåñîä , úòá åá ùîúùäì

åçúåôìå åøâñì êøåöä ,ä çúôé ' åðéáì

úøåúá"å ,úé åéôî äøåú ãåîìì" ù

àáì ãéúòì.  

éùä çúôé äæ úåëæáå"à ú åðéáì ú

 ïéáäì äëæðù äæä íìåòá íâ åúøåúá

äåúá ìéëùäìå"÷ , úåáåøà åðì åçúôéå

 ìëå äçìöäå äëøá òôù åðì ÷éøåäì íéîùä

áèéîã éìéî ,æç åøîàå" ì)á úéðòú(.  äùìùã

á÷ä ãéá úåçúôî" ãéá åøñîð àìù ä

çéìù , äëæð äôä çúôî úøéîù úåëæáå

á÷ä ãéá íäù úåçúôîä úòôùäì"ä ,

äëæð áåø÷áå ìàåâä úàéáì åðìåë áá"à.  
 

  ח להם"א ותשוח"ר שליט"ק מרן אדמו"י הוועד להוצאת ספרי כ"ך ענער
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  קדושים
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ëñò"ì ¼"ò¾³ ¬ë¾ −"è  

    
öþš  

"í¾ô óìòô −ð½ì"  
¼" ¾  

þ ’±òêè í¾ô óìòô 
ï" ñ  

ë"ï ëîð þ"ñ  
  

òëñ" ¼−"ò¾³ ëê óìòô è"ë  

    
öþš  

"ðñ íñí³îð"  
¼"¾ þ ’ ðîð í¾ô

þ¼ñ¼¬ ï" ñ  
ë"þ óñî¾ô ñêšïì−ï "ñ  

  

ëñò"¼− "ô¾³ −þ¾³ ê"ì  

    
öþš  

"ëê"ñêþ¾− ö"  
¼"þ ¾’  ö³ò óíþëê

¬êòþ¼ë ï"ñ  
ë"ï ñêþ¾− þ"ñ  

  

òëñ"¼¬ "ñ¾³ öî¾ì ï"ï  

    
öþš  

"í−ì ¾õòñ öî−®"  
¼"¾ þ’  ¬¼òë öî−® öë
ï"ë  ñ"ï −ë® ñêþ¾− þ"ñ  

  

òëñ"¼¬  ’ò¾³ ¬ë¾"è  
  

 ³þô î³èîïî−ì’í¼ "í  
ë"ï ¼¾îí− þ"ñ  

  

ëñò"¼− "ò¾³ öî−½ ê"í  

    
öþš  

"êë −ð½ì"þ"  
¼"¾ þ’  þðò½×ñê

 ¬¼òëï"ë ñ"ï êþï¼ þ"ñ  
  

òëñ"¼× "ò¾³ ö½−ò è"ï  
  

èîïî ’ ³þôñï−−þ¼ "í  
ë"ï ó−þõê þ"öþ¼¬¾ ñ  

  

òëñ"¼í  ’ò¾³ ³ë¬"ê  

    
öþš  

" î³ë¾ öî×ôô
ì−è¾í"  

  

  
  
  

  
öþš  

"öôñï íôñ¾ −ð½ì"  
¼" ¾þ ’ï öôñï íôñ¾" ñ  
þ öë ’ï þ¼èþ¼ë®þ−îî −×ðþô"ñ  

ëñò"ì ¼ ’½¾³ îñ½×"ë  
    

öþš  
"ëš¼− ñêþ¾− −ð½ì" 

¼"¾ þ’  
þ¼èþ¼ëòï−−ê ëš¼− ñêþ¾− ï"ñ  

ëñò"¼¬ "ò¾³ þ−−ê î"ï  
þ î−ëêî ’ ¼¬ò ö³òë" óìòô þ
ï ñðò¼ô"ò ñ ’×"ò¾³ öî−½ ï"   í

 ³þô îôêî íò−ð¼"í  
ë"ï −îñí ñêþ¾− ëš¼− þ"ñ  
òëñ"¼× "ò¾³ ïîô³ ¬"è  

    
öþš  

"íòìî ñêîô¾ −ð½ì"  
 ¼"¾  

þ’  −îî¼ñ ëêï ñêîô¾ï" ñ
ë"ï ëîð ëš¼− þ"ñ  

òëñ"¼è  ’ò¾³ −þ¾³"ì  
èîïî ’ ³þôíòì¼ "í  
ë"ï í¾ô ó−−ì þ"ñ  
òëñ"¼− "ñ¾³ öî¾ì ë"ï  

    
öþš  

"¾òê"−ì −"ñ"  
¼"¾  

 þ’  öêôð−þõ þîðè−ëêï" ñ
ë"−ôìò þ ’ï"ñ  

òëñ" ¼ï ’¾³ ¬ë¾"       è
èîïî ’ ³þôíêñ íòì¼ "í  

ë"ëô ñ−šò¼þõ ëš¼− þ"ï ì"ñ  
òëñ"¼ë  ’ô¾³ ñîñê"è  

    
öþš  

"ë®"îþô ê"ó"  
¼"¾ þ’  

öêôëñ¼è μñô−ñê −ë® ï"ñ  
ë"ï óíþëê þ"ñ  

òëñ"¼ð  ’ò¾³ ñîñê"¬  
èîïî ’ ³þôñðò−−þë ¼"í  

þ ³ë ’ï óìòô −×ðþô"ñ  

òëñ"¼× "ò¾³ ïîô³ í"¬  
    

 öþš  

"−¬ôò öî−þõê’ þñ ’öî¼ô¾"  
¼"¾ þ ’ï ñêš½êð öî¼ô¾"ñ 

þ öë ’ï öôñï þîê−ò¾"ñ  
òëñ"¼ï  ’ò¾³ ëê óìòô"ì  

    
öþš  

"−ë® ó−−ì öîþ×ï"  
¼"¾ þ ’ï ±þêîî¾ −ë® ó−−ì"ñ 

ë"−šïì þ ’−ëî¬ þô³−ê ’ï"ñ  
  

òëñ"¼− "ò¾³ îñ½× è"í  

 

  

  

 ³×þë ó−þè¾ô îòòíïô"¬ëñî íôì òêñ ³−ë"× ó−ëî¾ìí ¾ðìê ñμþîë− îô¾ë   
  

íþí"þ ì’ñééåå øéàî ãåã  ¬−ñ¾"ê ,ó−ñ¾îþ−  

î−ëêñîíþí "þ ì ’½−−îî ëîð þ×¾−¬−ñ¾ "ê  

îò³îìñîíþí "þ ì ’ëêšê− öôìò¬−ñ¾ "ê  
 îòë −½îþ−êñ-íëí óð×ò "−í í¾ô ì"îò−³ë−¾− ð−ôñ³ î  

* * *  

þ ëþí ’ éãàøá éáö éìúôð¬−ñ¾"ê  
î³ë −½îþ−êñ  

  

þ ëþí’ ùèéååàáòì êåøá ñçðô ¬−ñ¾"ê  

ëþí î−ëêñîþ  ’¾¬−îîêë¼ñ μñô−ñê −ë®¬−ñ¾ "ê  

ëþí îò³îìñîþ  ’¾¬−îîêð−îîêð ñðò¼ô óìòô¬−ñ¾ "ê  
 îòë ½ò×íñ-ëí îð×ò  ’−ò íôñ¾ óíþëê"³îî®ôíî íþî³í ñî¼ñ î  

  

þí"þ èòðá áåã íééç −í"î  

î−ëêñîíþí "þ ì ’¬¼òë šì®−¬−ñ¾ "ê  

îò³îìñîíþí "þ ì ’ñï þîê−ò¾šêëê¬ öô¬−ñ¾ "ê  

îìñî"ïíþí "þ ì ’þ¼×−−þ¬½¼ í¾ô¬−ñ¾ "ê  
 îòë ½ò×íñ-ëí óð×ò  ’−ò ¼¾î− ¹½î−"³îî®ôíî íþî³í ñî¼ñ î  

  

þí"þ èòðá ãåã äùî −í"î  

î−ëêñîþí ëþ  ’¬¼òë êþï¼¬−ñ¾ "ê  

îò³îìñîíþí "þ ì ’ö−−ñš ¼¾îí−¬−ñ¾ "ê  

îò−šïñîíþí "þ ì ’¬¼òë šì®−¬−ñ¾ "ê  

 îòë ³ðñîíñ-óð×ò   

  

þí"þ ùèéååà÷øòá ìëéî ìàéçé −í"î  

î−ëêñî  ñîðèí öîêèíôîð"ñêî− ³−þš ±¬−ñ¾ "ê  

îò³îìñîþí ëþ  ’êòí× óìòô í¾ô¬−ñ¾ "ê ,ôí−ëð ëþ"¼¾îí− ñíîê ð  
 îòë ³ðñîíñ-óð×ò   

  

þí"þ ñééåå ÷çöé ìàøùé −í"î  

î−ëêñîíþí "þ ì ’½−−îî êèþ¾¬−ñ¾ "ê  

îò³îìñîíþí "þ ì ’öêõ¾ò½š−ë ëîð íôñ¾¬−ñ¾ "ê  
ñ î³ë ³ðñîí-öî×−¾ë îò−¾þðô ³−ëë êëþ ê¾îð−š ó³ð×ò   

  

þí"þ õøàååù ÷éìàô òùåé −í"î  

î−ëêñîíþí "þ ì ’±þêîî¾ í¾ô¬−ñ¾ "ê  

îò³îìñîíþí "þ ì ’ö−−ñš ëš¼−¬−ñ¾ "ê  
 î−³îòë ³ðñîíñ-þ−êô öîþ×ïë îò−¾þðô ³−ëë êëþ ê¾îð−š óí−³îð×ò   

 

  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 


