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 ö−êîðîë×ñîìô   .     )í¾ô μþë(  
  

−× íôìñôñ ê®³ ñ¼ îò³òî μ−ë−îê 
í"êî−ë¾ ³−ë¾î μð−ë . ê³−ê 

 μ−ë−îê ñ¼ −þõ½ëðèò× îò³òî μ−ë−îê 
í"êμð−ë  , þîôêí ñ× ³−¾¼ óê

í¾ ¹î½ ö−ò¼ë ’ îò³îò μ−šñêμð−ë ,
¼ þêîë−î"õïì îþôê¾ "ññ×  ¼ëîší 

 îþï¼ë óíþëê −šñê î³ñ−õ³ñ óîšô
ë−³×ð ñê þšîëë óíþëê ó×¾−î 

ó¾ ðô¼ þ¾ê óîšôí ,ñ®í þê−ëî"ì 
 ³¼−ëš ñ¾ êô¼¬ëóîšô , −õñ

 íòš ó¾ ññõ³¾ êîíí óîšôí¾
 ó¼õ ññõ³ô¾× ëî¾î í¾îðš ³î×−ê

 ³¾îðš ³−ò¾óîšôí îñ ¼−−½ô 
¼ î³ñõ³ ñëšî³¾"× , ó−−ì −®¼ëî

 −òê þ¾ê ñ×× ëî³×í ¾þõñ ë³×
ôíêþ ³êî ö×¾ôí ³−òë³ ³ê μ³îê 

î¾¼³ ö×î î−ñ× ñ× ³−òë³ ,¾þ−õî"− 
 î¾¼³ ö×î³îþîðñ , í³îê îò−−í

¼ ö×¾ôë í−í¾ íò−×¾í ³êþ¾í"− 
 ó¾ñ íò−×¾í ð−þîí¾ îò−ëþ í¾ô

¼"−î−³îñõ³î î−¾¼ô  , î¾¼³ ö×î
 ³î×−ê íòš− êîíí óîšôí¾ ³îþîðñ

 ³−þê¾î í¾îðšì®òñ óñî¼ ³îþîðñ 
¼"× ,¾þð öñ þêë³− í³¼ôî −þõ½í í

 íôìñôñ ê®³ −× íï šî½õ ñ¼ íòíð
ñ¼ ïôþô¾ ¾ðì þíîïë þê−ë μ−ë−îê 

 ë−îêí êîí¾ þ®−í ³ôìñô ñ¼
−ñêþ¾−í ¾−ê ñ¾ êòî¾íî ,íïñî 

−¾¼ óê ¾þð"³ö−ò¼ë þîôêí ñ×  ,
î¾¼³ ö×î ³ò−ìë ñ¼ ïîôþ− , îò−−íð

 í¾¼³¾³ôìñôë ³îòšñ í−¾¼ þ®−í 
ó−êëí ³îþîðñ óè í¾îðš ³î×−ê , ïê

î½"¹í¾ "ê îòîò³μð−ë  , óèð íòîî×í
 þ®−í ì®òñ î×ï− ³îþîðí ñ× ¹î½ ð¼

 ì×ë êîíí óîšôëêîíí.  
)×"š íèí îò−ëþ öþô"š¬−ñ¾ "ê(  

  
−× ñ¼ íôìñôñ ê®³ μ−ë−îê  îò³òî
í"êî−ë¾ ³−ë¾î μð−ë . ¾−î  þôîñ

 ñ×ëð í¾ô ìô¾−ë μ−þêô¾ íô −õñ
 −þí ³îî®ôî íþî³ë îò−š½¼−¾í"³ 

 îòô−ðší −ô ëî³×× ñ−ì³ôí êí
óñ¾êî î³ñîï ñ−ì³íñ ì× îòñ ö−êî 

³−"¾ ,óèî êîí þôîèíî ó−−½ôí 
ëší"íôèë ê³−êð×  ’ëší êñôñê"í 

 ñî×− ö−ê îþïî¼îñ , óðêí ö× óêî
 îë ö−ê¾ ¼−−½ô×î ¼®îôô šþ îò−ê

¾ôô ,−¾í ð½ìí ð® ñ¼ μê"³ 
óñ¾ô í¾î¼ óðêí í−í îñ−ê× þ×¾ 

−−¼ íñî×"¾ , þôêô þîê−ë îíïî
 ê®³ −× ëî³×ííôìñôñμ−ë−îê ñ¼  
þ®−í ³ôìñô íï , ³ñî×−ë ö−ê¾ ¹êî

³− î³þï¼ë šþî îì®òñ óðêí"¾ 
ì−ñ®íî−ñ¼ þîëèñ  , ¼−−½ô× êîíî

¾ôô îë ö−ê¾ ,ô"ôí îò³òî "ê μð−ë 
 ³−ë¾îî−ë¾ ,þ"ñëší¾ "í îñ ö³îò 

 êîí îñ−ê× îþ×¾ ë¾ìô¾ íò³ô
 îþ®− ñ¼ þëè îô®¼ëîðëñ , îñ−ê×î

ññ× îþï¼ −ñë îðëñ î−ë¾ ³−ë¾î    .  
)  íèí"® ¾êþ ¬−ñ¾ îò−³ë−¾−"ê(  
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  לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע
ר"הרה זי' ק  ' ע היה רגיל לנסוע לדודו הק"יצחק מבאהוש 

או פעמיים בשנה"הרה ובדרך כלל , ק מסאדיגורא בתור חסיד פעם 
נסע ללייפציג  אלול שאז  יצא לו להיות בסאדיגורא בתחילת חודש 

אביו הק שובת "שלום יוסף זי'  רק"הרה' להשתטח על ציון  ע והיה 
אחת בסאדיגורא או בחזרתו משם, שבת  א "ופע, בדרכו לשם 

שב, ק פרשת כי תצא"כשהיה בסאדיגורא בשב אחר "בליל  ק 
אל בן , ק מסאדיגורא לומר תורה"קידוש התחיל הרה והיה כמדבר 

שמעו המסתופפים, אחיו לבד דחקו החסידים עצמם בכדי , ולא 
מפני מה : ק מסאדיגורא ואמר"נענה הרה, לשמוע מה הוא אומר

אלא כנגד יצה, דוחקים שלי , ר"הלא לא דיברה תורה  דיבורי התורה 
אלא לאיש כזה שהוא נגד היצר הרע נאמרים  גד , אינם  לוחם כנ

אליו"תחבולותיו והרה ואמרו זקני , ק מסאדיגורא המשיך לדבר 
שהמשיך לומר תורה, החסידים שהיו שם באותו מעמד  אף, שהגם 

אפי שמע  אחד' אחד לא    . זולת קול דממה דקה ולא יותר, דיבור 

  כי יהיה לאיש בן סורר ומורה

הב  אחד למדן וחסיד נל איש  בעיר לובלין היה מתגורר 
מד  שינה ופירש ונעשה משו אמנם ברבות הימים  מהחוזה מלובלין 

את פניו אחת בא , והחוזה הרחיקו ממנו ולא רצה לראות  פעם 
טשאר אריסקי וכיבדו החוזה מאוד בכבוד מלכים להחוזה הגראף 

אותי רודף היו ה כשמוע המשומד מזה בא בטרוניא להחוזה היתכן 
גוי שחושדני שאהיה  רוצה לראות פני מפני  וכשבא גוי , כבודו ולא 

אתה מכבדו כראוי נענה החוזה ואמר , גמור אוכל נבילות וטריפות 
שם  נו שנידון על  וד לו הנה בפרשת בן סורר ומורה מצי סופו שיעמ

את הבריות נשפט,בפרשת דרכים וילסטם  סייף  ורוצח   במיתת 
סופו,שהוא מיתה קלה יותר שם  שמפני חשד על   , ומהו היושר 
גופו את עצמו ,יהיה חמור מסופו  שמכין  שמי  אלא נשמע מזה   

רשע הוא יותר גרוע מהרשע גופא    .להיות 

  אתנן זונה ומחיר כלב
ות ב מליבאוו"ק הרש"כשנסע פעם הרה יטש למעיינ

שבימי ילדותו היה פעם בליבאוויטש , הרפואה אחד  נפגש עם יהודי 
אביו המהר גדול הביאו אל  שהיה חסיד  אביו  ש לקבל ברכה "כי 

שהרש, ממנו שעברו "וכששמע היהודי  ב כאן נזכר בגעגועים בימים 
אליו לקבל פניו קיבלו בסבר פנים יפות וגלגל עמו "הרש, ובא  ב 

סיפר להרש, וקיושיחה על מצבו ועיס ב כי עסקו הוא "והוא 
שמקבל הסחורות המתקבלות ברכבת לסוחרים שונים וממציאן 

זה ומצליח בו ק כיצד הוא "שאלו הרה, לבעליהן וכי עסק גדול הוא 
שמוכרחים להתעסק גם , השיב האיש בפשטות, נוהג ביום השבת

ק הלא יכולים להמתין עד למחר ולהוציא "שאלו הרה, בשבת
זמנן ,  ביום הראשוןהסחורות שהגיע  שהסחורות  הסביר לו האיש 

גדול , ביום השבת מוכרחים להוציאן בו ביום שאם לא כן יהיה נזק 
אפשר עכ"שאלו הרה, בדבר את הדבר לגוי"ק הלא  , פ למסור 

נו בקי  שאי את הדבר למי  אפשר למסור  והאיש מסביר לו שאי 
יר לו על כל והוא מסב, ק עוד כמה עצות"וכן הציע לו הרה, בעסק

שהיא לא תיתכן שום : "ב"אמר לו הרש, עצה ועצה  אם באמת אין 
זה שבת בעסק  מוכרחים להסתלק לגמרי מן , עצה להיזהר מחילול 

רבי , העסק שמן הוא עסק זה- השיב האיש - לא  אפשר ,  נתח  ואי 
כ בפר כי "ק עכשיו אני מבין מאמה"השיב לו הרה, להסתלק ממנו

אתנן זונה"תצא  נו " אלוקיך'  ומחיר כלב בית הלא תביא  אי ולכאורה 
אתנן זונה ניחא במה , אבל מחיר כלב למה לא, מובן דבשלמא 

של בעל הבית "אלא שהכלב אע, חטאה הכלב פ שהוא ידיד נאמן 
שמן , ומסור מאוד לבעליו נתח  איזה  אם יראה מרחוק  בכל זאת 

שמן  אל הנתח  את בעל הבית וירוץ    ... יעזוב מיד 

  ולא ימחה שמו
שוחח פעם עם הרה אחד  ר"חסיד  וב ' ק  אברהם מסאכטש

מהאפיקורסים ואמר החסיד עליו "זי אחד  ע ונתגלגלו הדברים על 
שמו" אתה איך הדין מומר : גער בו הצדיק ואמר" ימח  האם יודע 

שמת בלא בנים מובא בירושלמי שאשתו , שמת בלא בנים מומר 
שמצוות ומפורש בת, וחליצה הוא במקום יבום, חייבת בחליצה ורה 

ש ציוותה התורה כדי  שמו מישראל"יבום  הרי דהתורה " לא ימחה 
ש אפילו למומר  שמו"דאגה  אומר " לא ימחה  שמו"ואתה    ".ימח 

  אבן שלימה וצדק יהיה לך

של הרה יה ע "זינוב ימנחם מענדל מרימ' ק ר"דרכו בקודש  ה
ראש חודש להשגיח על כל החניות לראות בלשלוח בכל ער  

את הרהשהמידות והמשק ששלח  ר"לות יהיו נכונים ואירע פעם  ' ק 
אחד  איש  שהיה משרתו ונאמן ביתו ושלח עמו עוד  הערש מרימנוב 
של עשיר  להשגיח על המידות ועל המשקלות והלכו ומצאו בחנותו 

זה  השיב לו העשיר שאין מודדים ,אחד מידה פסולה והוכיחו על 
אמר לו הרה,בזה כלל ר"  רבי  אסור  הלא דין מפ,הערש' ק  ורש הוא 

או יתרה בתוך ביתו ואפילו עשאה  שישהה מידה חסרה  לאדם 
של מימי רגלים  צבי ' וכי גם ר:  והעשיר ענה עזות): פטב"ב(לעביט 
 את המשקלהערש ' ק רבי ר"הרהלקח  ו,יודע כבר לפסוק דינים

אותה ר"וכשבאו השליחים להרה, ונתנה תחת רגליו ורמס  ' ק 
את הר שאל  גן ר"מענדל מרימנוב  את הכל כהו  הערש אם מצאו 

רוהשיב לו  שאכן הכל היה כשורה והעלים ממנו מה הערש ' רבי 
שלא יענש העשיר מהקפדת הצדיק אותו העשיר כדי   ,שאירע בבית 

לח  את כל המאורע מיד ש שהלך עמו סיפר להצדיק  אבל האיש 
את המשמש וציוה להכריז כי הוא ידרוש דרשה בבית  הצדיק 

קהל בבית הכנסת והצדיק דרש להם בחומר הלו כל הקנ, הכנסת
נבהל מאוד והבין כי איסורה של משקלות לא נכונות ואותו עשיר   

סליחה ץבשלו הסער הגדול הזה וחל  מנעליו לקבל נזיפה וביקש 
שיתן חמישים  שימחול לו בתנאי  מאת הרב ואמר לו הצדיק 

ר אמרת כי  אתה  נו יודע ' אדומים לצדקה והוסיף לומר  צבי אי
  .ד מי יודע אם הריש מתיבתא שלך בשמים יוכל ללמוד כמותוללמו
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ä åðúðå êéáåà ìò äîçìîì àöú éë 'êãéá êé÷åìà. åôùø" àì é
äöé ãâðë àìà äøåú äøáã"ø,ìðäå "æéùø ïåùì ô" åðéöîã ì

æçã" úåøéáòî ìöðäì äìåâñë úéöéö úååöî úìòîá åâéìôä ì
äîàîëå áìä úåàúå"ááì éøçà éøåúú àìå ë ìù àãáåòëå íë

 åéðô ìò åçôèå åéúåéöéö åàáå úåéøòá ìùëäì äèðù ãéîìú åúåà
éòå"àèçä úåùòî ãøéå øëæð æú,æçàî òåãé íâ " éôðë ìò ì

é êà úåéøòîå ìæâî íú øåã íúåøåãì íäéãâá" àåä åæ äìåâñã ì
ìù íéèåçä ìù íøôñî íà à÷ååãí,ì ùéù åðééäã " íéèåç á

 éòáãë)áìä ãâð(øñç íà ìáà òà íäî ãçà "òù ô" øùë äëìää ô
î åùáìì" ÷åñôá úàæ åæîøå åãéáù úåøéáòî ïâäì åçåëá ïéà î
 éìùîá'áì øñç äùà óàåð' ïòé øîåìë éèåçá øñçù úéöéöä 

åùî áì øôñîî"ìé äæáå äéì éðäà àì úéöéöäå äæá ìùëð ä" ô
æéùø éøáãá"ïàë ì, 'ì"òàã äøåú äøáã à" äøáéã äøåúäù ô

úéöéöä äøéùëäåì ùéùë åìéôà "ïéèåç à'î " î'ìà" ãâðë à
äöé"ø' êéøöù åðééä àäéù ì"ìà øôñîë íéèåç á"äöéä ãâðë à" ø

øàåú úôéã ,ïáäå.                          )äâä"ø ÷ 'éäèî òùåàùîå áéæ"ò(  
  
ä åðúðå êéáåà ìò äîçìîì àöú éë 'êãéá êé÷åìà .åôùø" àì é

äöé ãâðë àìà äøåú äøáã"ø, åìé" ôéôò"îâá ïðéøîàã î ' úùàã
ìãâîù åðééã åéãéîìúì áø øîàå äéì äøòöî éåä áøå åðéðá ú

áì úìòåî äùàä àöîð àèçä ïî åðúåà úåìöîå ' ìáà íéøáã
 ïá ãìúù åôåñù äáøãàã åðéðá ìãâì úìòåî äðéà øàåú úôéá

ôéáù àöîð äøåîå øøåñ"úåà ìéöäì ÷ø úìòåî äðéà úå ïî 
äöéä"ë åäæå íéðáì àìå øùø úðåå" ãâðë àìà äøåú äøáã àì é

äöé"ãáì ø.                                                                ) äøåúä úëåðç(  
  

åëå äá úöôç àì íà äéäå'.ùøéô " êôåñù êøùáî áåúëä é
äúåàðùì ,åôîä åù÷äå 'æç åùøã ïëéäî" äéôåâì àä ïë ì

îé àìå äùôðì äðçìùéù ãîìì êéøèöéàóñëá äðøë , äàøðå
 ùåáìä äðäã)äà"éñ ò 'ë÷"ñ å"â(  íéáúåë äáåúëá äîì íòè ïúð

"ùãåçì " àìå"çøéì "èâá íéáúåëù åîë , ïåùì åðéöî çøé ìöà éë
ïéùåøéâ , áéúëã"íéçøé ùøâ" , ùãåç ïåùì áéúë ïéùåãé÷ ìöàå
 áúëã"äùãç äùà ùéà ç÷é éë" ,ïéùåãé÷ åðééä äçé÷å ,ééò"ù .

éôìå"ã äù÷ æ åðééäå äùàì êì úç÷ìå áéúëã øàåú úôé éáâ ïàë
çà áúë äîìåïéùåãé÷" äîà úàå äéáà úà äúëáå ë"çøé "íéîé ,

åäå"íéîé ùãåç øîéîì ì , äæä ÷åéãä çëîã øîåì ùé àúùäå
æç åçéëåä"äùøâìå äúàðùì êôåñù êøùáî áåúëäã ì ,åùîå" ä

ïéùåøéâá åîë çøé ïåùì øîà                          .               )íééçä õøà(  
  

 ìëå  êáø÷î òøä úøòáå úîå íéðáàá åøéò éùðà ìë åäåîâøå
åàøéå åòîùé ìàøùé .ùøô"éáá äæøëä êéøöù ïàëî é" éðåìô ã

äøåîå øøåñ ïá äéäù ìò ì÷ñð ,åôîä åù÷äå ' ï÷æ éáâ àðù éàî
â áéúëã àøîî"ùøô íùå åàøéå åòîùé íòä ìëå ë" íéðéúîîù é

 ìâøä ãò åììâøá åúåà ïéúéîîå ,îâá àúéà äðäã õøúì ùéå '

)ñ ïéøãäðñ"ç(:â àìà êùîð åððéà äøåîå øøåñ ïá ìù åéîé ìëã  '
íéùãç ,ïá ùéàì äéäé éë áéúëã íåùî , áééç åðéàù ïè÷ àìå

úååöîá ,à"éî úåçô àåäùë äøåîå øøåñ ïá úåéäì ìåëé åððéà ë" â
íéðù ,é äùòðù øçàìå"âå íéðù â 'â íéùãç" ë ïá úåéäì ìåëé åððéà

ïá áéúë àäã äøåîå øøåñ ,áà àìå ,à"é øçàìã øùôà ë" íéðù â
âá øëéð äøáåò äéäéå äøáòúðå äùà ùãé÷ ' àåä éåàøå íéùãç

áà åúåø÷ì ,é ïî àìà äøåîå øøåñ äùòð åððéà éëä íåùî" íéðù â
â ãò 'ééò íéùãç"ù ,à"éôì ë" ìâøä ãò åúúéîá åðéúîé íà æ

éáå êë ïéá àîùðä ïîæä øåáòéå ùéàì äåäúé êë ï" ïéà áåù æàå ì
âä åøáò øáëã åì÷ñì ïéàùø 'íéùãç               .        )äìåìá äçðî(  

  
ä ìä÷á éáàåîå éðåîò àåáé àì 'åëå ' úà êéìò øëù øùàå

ä äáà àìå êìì÷ì øåòá ïá íòìá" íòìá ìà òåîùì à
ä êåôäéå"äëøáì äìì÷ä úà êì à . ìðå"ä ùðåòäù ô äãéî àå

 ùøãîá àúéà äðäã äãéî ãâðë)øô 'äøù ééç ( íäøáà åì øîà
êåøáá ÷áãúî øåøà ïéàå êåøá éðáå øåøà äúà øæòéìàì ,ééò"ù ,

éôìå" íòìá úà øëùå ìàøùé úà ìì÷ì äöø áàåî àäã àçéð æ
äæä íòä úà éì äøà åì øîàå ,á÷äå åúáùçî äìéòåä àìå" ä

àåä êåøá éë íòä úà øåàú àì åì øîà, äãéî åùðòð øéôù ïëì 
äãéî ãâðë ,øåøà äéäé áàåîå íéëåøá åéä ìàøùéã , øåøà ïéàå

ä ìä÷á àåáé àì ïëì êåøáá ÷áãúî 'íäá ïúçúú àìå ,éôòå" æ
ä ìä÷á áàåîå éðåîò àåáé àì íéáåúëä êùîä ïáåé 'åâå ' øùàå

åëå íòìá úà êéìò øëù 'êìì÷ì .ä äáà àìå" ìà òåîùì à
ä êåôäéå íòìá" êì àäëøáì äìì÷ä úà ,åôîä åù÷äå ' éàäã

øëù øùàã àîòèì òøâ òøâî äáøãà äáà àìå , àìã ïåéëã
ä äáà àìù åéùòî åðäà 'ùðåòì íééåàø ïéà àìä , äî éôì ïëà
ôò øéôù áùåéî åðøîàù" éøôñä íùá ïúùøôá èå÷ìéä éøáã é

ä äáà àìå" ìì÷úð ìì÷îäù ãîìî êåôäéå íòìá ìà òåîùì à
 êáäà éë äî éðôîä"à ,ééò"ù .é àúùäå" úðéúðë øîàù åäæã ì

î íòè"ä ìä÷á åàåáé àì è ' øåòá ïá íòìá úà øëùù éðôî
ä äáà àìå êìì÷ì 'ä êåôäéå íòìá ìà òåîùì ' äìì÷ä úà êì

äëøáì ,àå ìì÷úð ìì÷îäù åðééä" êåøá äúàå øåøà àåä äùòð ë
êåøáá ÷áãúî øåøà ïéà éøäå ,ä ìä÷á åàåáé àì ïëìå'    . ) ïâäåø(  

  
íçìá íëúà åîã÷ àì øùà øáã ìò.ùøô " äöòä ìò øáã ìò é

íëàéèçäì åöòéù ,ø"áàåî úåðá íò úåðæì íäì åîøâù äî ì ,
åâå íçìá íëúà åîã÷ àì øùà øáã ìò øîåà áåúëä àä äù÷å '

úåðæã àèçä äæá æîåøî ïëéäå ,éôò øàáì ùé íðîà" àúéàã î
îâá ')÷ àòéöî àáá"æ(:é "á åøîàð íéøáã â ïî úìöî úéøçù úô

ééò úåðæä ïî úìöîå äðöä ïîå äîçä"ù ,à" íäì äéä íà ïàë ë
úåðæã àèçá íéìùëð åéä àì úéøçù úô , àìù úîçî ÷ø

"åîã÷ "íçìá íëúà , íëúà åöòéù äöòä øáã ìò øîåìë
íëàéèçäì , äéä äæ íçì íëì àéáäì åîéã÷ä àìù úîçî éë

úåðæã àèçì íøåâ.                                                              )åäéìà øåæà(  
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ï÷ä çåìéù ïéðòá  
úéîåé÷ åà úéáåéç äåöî äåä éà  

åëå êøãá êéðôì øåôéö ï÷ àø÷é éë ')ë àöú éë"æ á'(  
  

åùá" øéàé úå ç ú)éñ 'æñ( øã â éáâì ÷ôú ñä ì áú ë 

 ä öå øù ïôå àá ÷ø àéä äåöî ä  íàä ï÷ä çå ìéù úå öî

íéðáä  úà ç÷éì, çì ù ì ùé íã å÷ã äøåúä  úøî å à æàå  

çàå  íàä  úà"åì íéðáä  úà ç÷é ë , ä å öî  àå äù åðééäå

úéîåé÷ ,òå" é àù ø øåôö ï÷á òâåôå  äã ùá êì åä íà ë

 íà ÷ ø çì ù ú çì ù äøå ú äøî à àì ã åëøã ì êìéì

íéðáä  úà äöå ø .  

éôàã  åà 'åîöòì  åì íéðáä  ç÷éì äöå ø åðéà íà ,

ôòà"ä  úà çì ùì åäééìò àé îø àáåéç ë íòô  ìëá íéðá

øåôéö ï÷ åéðôì  àø÷éù .  

 äáåùú  éçú ô á ïéàáåî åéøáãå)å é"éñ ã '÷ñ  áö ø"à( 

ñ íù á íù  àé áîå ' ú é öéöá åøîàù  åîë ã íéîë ç úðùî

úéîåé÷ äåöî  éåäã , ä ù ò ìò ïéùéðòî  àçú éø ïãéòá ÷øå

äîéé÷ àì  íà åæ ,ä"úéîåé÷ ä åöî  éåä ï÷ä çåìéù ð , ì áà

àä  çì ù àì  íà åäééìò ùðåò àëéìí , ç÷ ì ùë ÷øå

íã å÷î íàä  úà çì ù àì å åîöòì  íéðáä.  

 íé öå ø åæ ä øé÷çá íé÷ñåòä  íéðåøçàä  áåøå

ø úú âåìôá àéìú  àä ù øî åì äðåùàø äô÷ ùä á" ïðáøå é

îâá 'øìã"àø÷éòî  çì ù äøåú äøî à é , ø÷ éòã åðééä

éôà çå ìéùä àå ä äå öî ' íéðáä  ç÷éì äöøé àì íà

úéáåéç äåöî  àå äù åðééäå ,ã éøáñ ïðáøå ä øî à àì

 ì ò íàä  ç÷ ú àì ã åàì  é÷åúðéàì  àì à çì ù  äøåú

íéðáä ,ñã åðééä"îä åðéà àø÷  ø÷ éòã  ì" å àì ä  àì à ò

íéðáä  ìò íàä  ìåèé àì ï÷äá úåëæì àá íàù , íàå

ò äð÷ú åì ù é ìèðå øáò"çåìéù é ,àå" áå éç íåù ïéà ë

åéøçà øã äì ,äæá åðã äáøäå.  

  

åùáå" øéàé úå ç ú)í ù(ã àé áî  'îâä 'ìåçá ïé)î÷( : 

äæ áâ  ìò  äæ íé öéá éøãñ ,éôå ' íéðåúçú ä  ìèåðù ñåú

íéðåéìòä  ìò íàä  çéðîå , çì ù ì áåéç ïéàã  äæî çë åîå

íéðáä  úç÷ ì äöå ø åðéà íà íàä , ì ò íàä  çéðé ïë ìò

íéðåúçú ä  åîöòì  ç÷éå íéðåéìòä  íéöé áä .  

çà íð îà" àä î  ú éáåéç äåöî  éåäã äéàø àé áî  ë

éøîàã ' íù)è ì÷(:ú " éë øú äî  êéðôì øå ôö ï÷ àø÷é"ì ,

åâå çì ù ú çì ù  øî àðù éôì ,')ù ø é ô"á é 'í é îò ô( , éðà òî åù

åãéì àå áú ù ãò äåöî ä  øçà øå æçì , íé øä á øåæçé ìåëé

ï÷ àöîéù éãë úå òáâáå ,ú"àø÷é éë ì , àì ù ïì éøä

 íé øä á äéøçà øæ çì  êéøö ïéàù  àì à ÷åñôä ïî èòî úð

úå òáâáå , íà êøãá åéðôì ïîãæé íà ìáà íéðáä  ìò

íàä  úà çì ù ìå äåöî ä íéé÷ì áééåçî , àì  äæù íå ùî

éàø÷ î èòî úð ,ëò"ã.  

éçáå 'æâä" ñéâðòá ø)ç"éñ á 'ç î(ã àéáî   ' ú å çä

 øçàî ã àë ôéà øî éîì àëéàã  åéøáã  äçåãå øéàé

íé øäá äéøçà óåãøì  êéøö ïéàù  àø÷ î èòî úðù ,

ìì ë úéáåéç ä åöî  ïéàù  äéðéî ïðéôìé àì éîî , íà ÷ ø

ç÷éì äöøéäìéçú î  íàä çì ùì  áééåçî  æà íéðáä úà  ,

]ñá ïééòå 'ç íä øáà øáã" á)éñ 'ç 'è  ó ðò( ì ô ìô ì êéøà î ù  

ãá ' ú å çéëåî úåéàø äî ëá åæ äéàø êéøô å øéàé ú åçä

úçð  àöî ú å íù  ïééò.[  

  

åùú á íð îà 'ãá íééñî øéàé  úåç 'äåæä" ÷

äéðá ìò äàì éò àî éà úììé øøåòì  éãë íàä  çå ìéùá ,

à"éôì  ë"äåöî  æ àî éà éîçø øøå òì  éãë ï÷ øçà øã äì  

äéðá ìò äàì éò.  

åùáå"úç ú" ñ)å àç"éñ ç '÷'(ò íù  ìàùð "à íëç é '

åéå úáù á çåìéù úåöî  àëéà éà" øå ñéà àëéà éàå è

ìåèì è , ì ù  åîòè å øéàé úå çä éøáã àéáî åéøáã  êåúáå

äåæä"÷ ,ò áúëå"ùã æ" ä éì àøéáñ  àì êçøë ìò ïìéã ñ

äåæäã àî òè"÷ ,ôì éøäã ïéàù  ïîæá çðéú äæ íòè  é

îäéá"äéðá ìò äàìéò àî éà éîçø øøå òì ïðéòá íéé÷ ÷ ,

îäéáù ïîæá ìáà" ä î ìùå ãåã éîéá ïåâë íéé÷ äéä ÷

äçî ù íéðáä  íàå äéúåîéìù á àîéé÷ àøäéñã ,ùëîå" ë

îä éá äðáéùë àáì ãéúòì" àë éà éàî  åðéîéá äøä îá ÷

íéîçø øøå òì êééù äîã  øîéîì , øî åì ÷åçãð íàå

àãôò"éîçø øøå òì ïðéòá ë ,à" ï ÷ä çå ìéù ÷øô  ùéøá ë

éøî à 'éðúîá ' éðôá àìù å úéáä éðôá âäåð äåöî äã

úéáä ,îâáå 'äàã ÷éñîå àè éùô êéøô  íù" àë éøö àì ð

ïîæ ìëá âäåð àå äã øîéîì , ì ù  äéîòè  éôì  äøå àëìå
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äåæä" øî éîì ïéúòãà à÷ìñ÷ éøä ã àëéøö øéôù éøä  ÷

îäéá ïéàù  ïîæá à÷ééãã"é÷ ÷ æ à éøä ã  çìù ì áééçú é íé

éîçø éòá øéôù ,îäáäù  ïîæá ì áà" å ìëéäå åðåëî ìò ÷

åä"åæ äåöî á áééçéì àìã à ,ëò àì à"ùã ç" àì  ïìéã ñ

åæ íòè  äéì àøéáñ , øú ñðäå äìâðä éâéìôã  àëéä òåãéå

úåøú ñðá ÷ñò åðì ïéà ,åðéðáìå åðì úå ìâðäå . ÷ éñîå

ëòã"äåæä ìù åîòè éôì  ô"åéå úáù á ÷"øåñà è øøå òì  

äàìéò àî éà úììé ,éôàå 'îâä éøáã éôì ' øå ñéà äéäé íâ

áîøäì ã äãéö" é åäå äçìù å äéôðëá äñô åúì  êéøö í

åëå äøå îâ äãéö ,'ééò"äæá êéøàä ù ù.  

åùáå" øæ òì à úçð î ú)ç"éñ á 'ç ò( é øáã  àéáî  

úçä"îâä ù åçøë äå  ñ ' ä éîòè  äéì àøéáñ  àì ïãéã

äåæäã"àã  ÷"îäéáù  ïîæá ìò ä ðòé äî  ë"íéé÷ äéä ÷ ,

äæäã  àî òè  àëééù àì  æàã"÷ .  

ã êä  àä ã åéøáã ìò ãåàî  äî úå '÷ä øäåæä '

 øäåæ éðå÷éúá åðééä)å àð å ÷é ú'( , ä ù ÷ ä øäåæ éðå÷éúá íù å

ø åæ àéùå÷ 'áù øã  äéøá øæòì à"æå é" ì)â ë ó ãá( :ø í÷ '

 é åä éàî á àúðéëùå  ìàøù é åìâã íã ÷ àä å øî àå  øæ òì à

ï÷ä çå ìù ïéîéé÷î ,à"áù ø ì" àøòú àì ïéâá éøá é

åëå ïéúî ùðå ïéùôð ïåðéà ìò ïéîçø 'ò"ù ,ëò"éôì  ô" æ

éãéî àìå éù÷ ú àì ,àì ô  àåäå.  

åùáå" éáö íë ç ú)éñ 'â ô(ðä äøé÷çá ïã "ì , àé áîå

éðúî î äéàø ')àî ÷  í ù(. íàä  úà ìè åð éðéøä  øîå àä  

 íàä  úà çì ùú  çì ù øî àð ù áééç íéðáä  úà çì ùîå

åâå ,'ééç øî åì äðùî ä ä÷ã÷ãçì ùì á , àì  äøî à àì å

ï÷ä çåìéù úå öî  íéé÷ , íàä  ìåèéì øåñà äøî à àì ïëå

íéðáä  çì ùìå . ä å öî  àåäã  èù ô éîì àëéà äðéîå

éôàå  úéáåéç ' ú à çì ùì  áééç íéðáä  úà çì ùî  íà

íàä ,éôà êçøë  ìò äçì ùì  áééç àåäù ïåéëå ' çì éù íà

íàä  çì ùî  íà äåöî ä  íéé÷î ïééãò íéðáä , é øä ù

çì ùì  àå ä àáåéçäåöî  àåäã åðééäå  , ä øî àù  äî å

úåùø àå ä êì  ç÷ ú íéðáäå  äøåú , ú ù ù  ä øî àã ã ïéòë

äáå ç àì å úåùø àå äù êúë àì î äùòú  íéîé ,) ï é éò å

à áå ùé  øî à î  ä ù î  ìà å éå á" é)à ò  úå à (å éøá ãá  ìô ìô î ù . (  

ùø éøáã î íð îà"ïë äéì àøéáñ  àì ã òî ùî é ,

îâáã ' ïì àéòáéà)î÷(:åäî  äæ áâ ìò äæ íé öéá éøã ñ  ,

ùøéôå" éåä éî íéðåúçú ä  úà ìåèéì ïéåëúð íà é

ëò åàì  åà çì ùì  øå èô å äöéöç íé òöî à"ì . àî éð éàå

éôàã ' çì ù ì åäééìò àé îø àáåéç íéðáä  ìè åð åðéà íà

íàä ,à" àð ååâ ìë á áééç éøä  äéì àéòáéú éàî  ë

íéðåéìòä  íé öéá íå ùî íàä  çå ìéùá ,ã éìåìå 'ùø" ä éä é

îâä úééòáé à ùøô ì  øù ôà 'á ä éì àéòáéàã  øçà ïôåà

 àì à øáò àì ã íéðáä ìò íàä  ç÷ ú àì ã åàìä éáâì

 ì ò íàä  ç÷ ú àì  àø÷ã äéèù ô ë íéðáäå íàä  ìèåð íà

íéðáä,éôà àë éà àä éî äùòã  äéì àè éùô àä  ìáà '

çì ùì  áééç åðéúð ùî ïåùì ë íàä  ìè åðå íéðáä  çéðîá ,

ùø éøáã  ìáà"ïôåàä  äæá íù øô ì øù ôà éà é , àøáé à

ùø éøáãã"ö éøåàéá ïéëéø , àä éù ïéúòã à ÷ñéú éëéäã

 íé öéáä  ìòî  íàä å íéðåúçú ä  íé öéáä  úç÷ ì åì øú åî

íéðåéìòä , íéðåéìòä  íéöé á àì à ïàë ïéàù  êî öòá òâä

 áééç àì  éî íéöéáä  çéðäìå íàä  ç÷éì åðåöøå  ãáì

çå ìéùá , àé ä äðùøô úù  ïôåà ìëá åðéúðùî  àì ä

äæ úà ú øú åñ .ò"ðééäã øåøá åì äàøðã ÷éñî ë àé ù÷ã å

ñåúì äéì 'ùø éøáã ìò"òå é"øçà ïôåàá øàáî  ë ,

ééò"ãåò åéøáã á ù.  

éçáå 'æâä" ñéâðòá ø)í ù(áù øä  éøáã àéáî  " à

åùúá ')éñ 'ç é( ê éøö ï÷ä çåìéù ïéàù  íòè ä  øàáî ù 

äëøá , ä àá àéäù äåöî  ìëã ïì ìééë àì ìëã øàáî å

 é ãë ìåæâì åðååö àì ù äìéæâ úáù ä ïåâë  äøéáò êå úî

ìå áé ùäì ì òå  äúå à çì ùðå øåæçðù éãë íàä  ú à ç÷é

íä éìò ïéëøáî  ïéà åìàá àöåéë ,ééò"ù . ä éì èéùô ã éøä

áù øä ì" ï ÷ä çå ìéù úåöî  íéé÷ì íã àä  ìò áå ç ïéàù  à

ò íàä  úà ìèðå øáò íàá àì à" æ à íéðáá úåëæì î

äá áééçúð ,úéîåé÷ äå öî  àå äù åðééäå.  

åùáã àé áîå" ïåéö ïéðá ú)éñ 'ãé(é øáã  ìò äù÷ ä  

áù øä"ðä à" ì ò øå áòì  àì á äåöî ä íéé÷ì ìåëé àäã ì

 ïéàå  çøô ú ù ãò ï÷ä ìòî  íàä  úà ùøâéù ïåâëå åàì ä

åàì ä ìò øå áòì å äúå à ç÷éì êéøö , íù  äù÷ä ïëå

 ï òî ì äøéáò øå áòì  äåöú  äøåúä ù øî åì øù ô à êéàã

çà ä úå à ÷úðð"ò ë"äåöî  é ,ëò"ã .ëå ' éãéî äù ÷ àì ã

áù øä  úðååë ïéàã"éàù  çéëåäì à ä å öî ä íéé÷ì øù ôà 

åàì ä ìò äìéçú  øå áòéù àì  íà ,àì áã  àì à" àè é ùô ä

íã àä  ì ò ììë  úéáåéç ä åöî  äæ ïéàù  äéì , àì  äø÷éòå

åéìò øáò øáë  íàá åàì ä úà ÷úð ì àì à äàá , å îëå

î"äìéæâä  úà áéùäå ã ò .ã àé áîå ' äéøà úâàù ä)éñ '

ì"â(áî øä úòã ù øàáî ù  "áù øä  úòãë í"à , íù  ïééòå

åàî  êéøàä ùúòã å íòè  áåèá åæ äøé÷ç øàáì  ã .  

 íä øáà øáã áå)í ù(áù øä  éøáã øàáî íâ " à

åàì ä ì ò øáò àì ùë åðééä àø÷ éòîã  çå ìéùîã , àì

áù øä ì äù ÷ äéä"êøáî  åðéà éàî à à , ä å öî åðéàù  éôì

 áééåçî åðéà íéðáä  ç÷ éì äöå ø åðéà íàù  úéáåéç

ïéëøáî  ïéà àðååâ éàä  éë ì ëå çå ìéùá , ì ò ïéëøáî ã àä å

ù äòà äè éç" ïéà ìë àé àì  íàù  úéáåéç äåöî  åðéàù  ô

èå çù ì êéøö ,é" ú é áåéç äù ò éåä íé ùã÷áã  íå ùî ì

ïéìåçá éîð ïéëøáî éëäì , íéðåùàøä  åøéëæäù åîë

åæ àøáñ .éôì å" ä ù ÷  äéä àì  çå ìéù ú åöî  ø÷éòá æ

áù øä ì"ïéëøáî  ïéà ä îì  à , ÷ ø å ì äù ÷åäù  àì à

àé ä çå ìéùä úå öî àú ù äã  íàä  úà ìèðå øáòá 

åàì ä ï÷úì  úéáåéç ,òå" é ãëá ç÷éì åðååö àì ù õøéú æ

ò äúå à çì ù ðå øåæçðù"ù.  
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  לימוד תורה בעיון בשבת
 êþôèë)×"ê(. " בעא מיניה רב אויא סבא מרב
 חציה של נכרי וחציה של ישראל שהואהונא בהמה 

האם מותרת שחיטתה משום חצי בשרה מהו לשחטה ביום טוב 

לאוסרה , שהרי יש בו צורך אוכל נפש של יום טוב, ראלהשייך ליש או שיש 

, שלא הותרה בו מלאכת אוכל נפש ביום טוב, מחמת חצי הבשר של הנכרי

 מותר רב הונא לרב אויאאמר ליה  .ולא נכרי' לכם'משום שהתמעט מ
רב אויא סבא לרב אמר ליה  .ט משום חלק הישראל שבה"לשוחטה ביו

ט "שאסרנו את שחיטתם ביודרים ונדבות וכי מה בין זה לנהונא 

ואפילו שיש בה חלק , ולא לגבוה' לכם'מפני חלק הגבוה שבהם שהתמעט מ

הדיוט וכן יש לאסור את שחיטת בהמה זו מפני חלק הנכרי , העומד לאכילת 

אמר ליה התעלם רב הונא משאלתו ו .שבה שלא הותר בו אוכל נפש
 להסיח את תשומת לבו שרצה, עורב פורח למעלה באוירעורבא פרח 

 אמר ליה רבה בריה לאו היינו רב אויאכי נפק  .לדבר אחר
רב אויא סבא דמשתבח ליה מר בגויה דגברא רבה 

לאו רב אויא סבבא שאתה משתבח בו שאדם גדול הוא  וכי איש זה הוא 

אמר  .ולמה דחית אותו והתעלמת מדבריו עד שהלך לו בכלימה, הוא
 בבחינתאני היום , יד ליה ומה אעברב הונא לבנוליה 

שהרי יום טוב היום סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים 

סמכוני 'וקרא אני על עצמי , ודרשתי ברבים וחליתי מחמת הדרשה

 ובעא מינאי ,כלומר הבו לי סעודה ואסעד את ליבי' באשישות
ושאל ממנו רב אויא סבא דבר הדורש טעם " מלתא דבעיא טעמא

  .ולי להרהר בדבר מפאת חולשתי ועל כן דחיתי מפניולא היה בכ, ועיון רב

* * *  
 ðîôññ þ³îô óêí ³šîñìô îòê®ôíþî³öî−¼ë  

³ë¾ë, ñ¾í"í ¾îðší )³×½ô ³ë¾ ð"í ³êþšî ³ë¾ñ 

èòî¼( ë³× ïî"ñ "לקבוע אכילתו שמחת מתוך יקום 
 ישוב כ"ואח ,ואבריו ראשו לנוח מעט יישן או ,לימוד
 השגתו כפי ההלכ של בעומקה ונותן נושא ללמוד
   .ñ"¼× "שכלו והבנת

−þí ½ð"ñ ¾−¾ ìîþ¬ñ ³ë¾ë íþî³ë −õ× 
î³ñî×−, ö−êî êíðó μ−þ® ¾î¾ìñ ñ¼ êîí¾ ì−þ¬ô 
îô®¼ ³ë¾ë.  

 óòôê í−ë¼"± )îþîð−½ë μ½îô ³ë¾í ³−ë ¾þðôí 

³îê ï ’ì ’ê®ôòî þìê ³îþ−ôï óî−ñ ³ë¾í( šñîì ¼"ï ïî"ñ 
 יכנס התורה ויין בשר כריסו שמילא חכם ותלמיד"

 ,ודאי לו הוא שעונג בו ויטייל האמת חכמת לפרדס
 שלא מרול צריך ואין ,עמוק בעיון עצמו יטריח לא אך

 שגם )ה"כשל דלא( בעומק' הגמ בלימוד עצמו חיטרי
 יום להבדיל צריך אלא ,'כו שבת חילול נחשב זה

 הקדושה בתורה הלימוד' שאפי דבר בכל השבת

עבודה  להיות תענוג ולא יהא כמשא כבד וצריך
  .ñ"¼×" קשה
î×"ë¼−í ×"êþôèë ê³−êð êí ñ¼ ± ½ôë ’
ö−¬−è )½:( "דאגדתא בספרא מעיינו ל"ור י"ר 

 ובשבת" ë³×î ³îíèíë þ"− ö−ðô¼ îï"ñ ,"בשבתא
 ,למיגמריהו דתקייפי והלכות בדינים עוסקין היו לא
 אגב בשבת בתחילה שונין איןד אמרינןד הא וכי

 מפני הלב מושכתש אגדה ברבר מעיינין והיו ,יקיריד
   .ð"¼×" שבת עונג

ð−ìí ë³×î" ê)×š ö−ñîì ó−ò−¼ ì³õë"ð(: êþôèôð 
ôñ íëî¾³ ê³−ê öð−ð"ë¼−í ¾"³¾ ±" š½î¼í ì
³ë¾ ññìô ³ë¾ë öî−¼ë , êñ ö×ñ¾ êþôèë þêîëôð

íñîì í−í¾ −òõô êë½ ê−îê ëþñ íò¼ ,êñë ñëê" í
¼ê îñ íò¼ò í−í" ëþ öî−¼ μ−þ®í þëð êîí¾ è

í¼−è−î ,−−¼"¾.  
î íþî³ë ¼è−−³íñ þ³îô¾ í−êþ ê−ëíñ þ¾õê ö×

³ìí ë³×ð êíô ³ë¾ë" êþôèí ¬šò íôñ š−−ðñ ½
 íòîèô öî¾ñ"ëþî¼" , þôê êñî"ìþõ íòî−" , ë³×î

õ¼ ±þ³ñ" êþôèë öò−þôêð íô −)× ö−ëîþ−¼"ë(. 
"ëþî¼× ³îþîì¾ , −ôë íþî³ −þëð ê®îô í³ê −ô

ëþî¼× óí−ñ¼ î−òõ þ−ì¾ô¾ , ëþî¼× −þï×ê í¾¼ò îê
òë ñ¼î−" ,î− ê×í íòíî" óî−í −®ì ¾þðî í−í ¬
¾þ−õ×" í®þ ê¾þðíô ¼è− ê−í¾ þìê î−¾×¼î −

î− ³ìô¾ë šî½¼ñ"þ êëî ó−ìîõ³î ³î¾−¾êë ¬ ’ ê−îê
öî−¼ ê−¼ëð ê³ñô í−ñ ñ−ê¾î ,ê"−õ ìþõ êëþî¼ ñ ’

 −³−¾¼¾ óî−í −®ì îò−−í êëþî¼ öôï þë¼î ìþõ þë×
ëþî¼× −ô®¼ ,î− ³ðî¼½ ðî¼½ñ −òê í®îþ í³¼î" ¬

−¼−"¾ .ïì îþôê¾ íô ó−−šð îòñ −þí" î−òõ þ−ì¾í¾ ñ
ëþî¼× ,öî−¼ëî í¼−è−ë íþî³ ðôñ¾ îò−−íð.  

 óòôê³îíèíë êþ"ô ±−îîþîí −õ ’ö−ò¼ë þìê, 
ê−ëô¾ í−êþ ¾þðôíô ð"³î¾−¾ê "óí ó−ðîô−ñ 

ó−ñš ó−þîþëî óò−ê¾ ó−×−þ® öî−¼, ë−¾í¾ íïî ëþ 
êòîí öî−× óî−í¾ î−"¬ îò−ê −îêþ š−ô¼íñ ¼è−−ñî 
³î−þ −êðô ö−êî −îêþ šî½¼ñ μ³−−¾îšë šþ ½−òî×ô 

³î¾−¾êë î× ’¾−¾ šî½¼ñ óî−í šþ ³îò−ð¼ë êñî 
ñîô¼ñ ¹ê −þëðë íþî³ .−õñî" ê−ëíñ ¾− þ−õ¾ ï

ë¼−íñ í−êþ"î−î ³ë¾ë¾ ±" íþî³ë ¼è−−³íñ þî½ê ¬
ó−ñš ó−ðîô−ñë šþ ðîôññ ¾−î .   

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו
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 ìä 'úåëøá )æè(  

 úåëìä) á(  
  

 

  ה   ביטול חשיבות ברי
, חשיבות בריה אינו אלא באוכלו כולו כמות שהיא

אבל אם חסר ממנו מעט כגון שנחתך מעט מהפרי לא 

 ויכול לאכול ממנו אף פחות משיעור ואינו ,נחשב לבריה

וכן מובא  ,)ח"ב שם סק"מ(, חייב כלל בברכה אחרונה

דכשאכלו ) ל"ק ממונקטאש זצ"להגה(בדרכי חיים ושלום 

שיעור כזית צוה לחתוך מעט מכל ענבים ולא היה בהם 

  .גרגיר של ענב כדי שלא יהא חשש של ברכה לבטלה

אבל בלא נחסר , וזהו דווקא בנחסר מעט מהפרי

א בקיעה או חתוך קצת כל שעדיין ומהפרי אלא ה

א שלם נחשב הוהחתיכות מחוברים זה לזה במקצת ו

כ האיך משכחת לה דינו של "דאל, י"ז סק" שטברכת הבית(לבריה 

  ).כ נחתך הפרי"א דלקמן שאכלו בלא הגרעין דכיון דלקח הגרעין ע"מה

ה אם חלקו מקודם לשניים ואכלו דנתבטל "וה

משמע  )המובא לקמן(ר "ובשועה ,)א"ח(מיניה דין בריה 

 שם הדדוקא בחתכו קודם שהובא לפניו נתבטל מיני

אבל אם ,  באכלם זה אחר זהדדווקאברכת הבית כתב ' ובס( .בריה

ואפשר דהוא , ע אם הוי בריה"שנים ואכל שניהם ביחד צחתכה ל

ז "וכעי, מודה דבחתכה קודם שהובא לפניו דמהני אף לאכלם ביחד

דיברך בהיות הפרי שלם ולא יכניסנו ) 'מטות ה' פר(כתב בבן איש חי 

ולא יחתוך , כולו לתוך פיו אלא יאכל מקצתו ויחזור ויאכל השאר

והוא לא , כ"בין הברכה לאכילה עהפרי בידו אחר הברכה דבזה שוהה 

  ).       נתן העצה לחתכו קודם שיבוא לפניו בכדי שיברך על פרי שלם

נתרסק הפרי קודם האכילה או שנתמעך שאין 

  .)ו"ב סק"מ( הצורה קיימת עליו בטל ממנו שם בריה

וכמו כן בפרי שיש בו גרעין ולקח ממנו הגרעין אף 

טל ממנו שם ז נתב"שלא נחסר כלום מהפרי עצמו עכ

וכן באוכל ענבים , בריה כיון שאוכלו בלא הגרעין

שהוציא מהם הגרעין אף שאכל כל הפרי לא נחשב 

  .)א"א ס"רמ( לבריה

בפרי שאין ראוי לאכול ממנו הגרעין כלל ' ואפי

כ "ג' אמרי, שאי אפשר לאכול גרעינתו, תמר, כגון זית

 הכרעת(דנתבטל ממנו חשיבות בריה באוכלו בלא הגרעין 

) ט"ח ס" פנ"בסבה(ר "אולם בשועה, )א"דלא כהמ ט"סקב "המשנ

א דבמין שאין ראוי לאכול הגרעין באוכל כל "פסק כהמ

ודוקא בהובא , כ יש לו דין בריה"הפרי אף בלא הגרעין ג

הפרי לפניו לאכול כשהוא שלם אבל אם קודם שהובא 

  .לפניו חסר ממנו גרעינתו אין להם חשיבות בריה

האוכל מין בריה לחוד בלא שאר  -כללו של דבר 

ולא אוכלו בתוך , מאכלים שברכותיהם שוה למין הבריה

, צריך ליזהר שלא לאכול ממנו פחות משיעור, הסעודה

תו כדלעיל ווברוצה לאכול ממנו מעט יכול לבטל חשיב

  .   אכל פחות משיעור ודאי דאין צריך לברך' אפיואז 

ן הפרי אכל בריה פחות משיעור ואין לו עוד ממי

או משאר מינים לצרף לשיעור אינו מברך לאחריה דהוי 

באכל בריה ומסתפק אי אכל ' ואפי, ספק ברכות ולקולא

ספק , שיעור כזית דאז הוי שני ספיקות לחייבו בברכה

ה אינו מברך "אי אכל כזית וספק אי מברך על בריה אפ

 בשם כ" סקו"רט' ב סי"משנ(דאף ספק ספיקא לקולא בברכות 

  ). א"וחג "פמ

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

  התודה והברכה
  מוכתר בכל תואר, לידידינו הרבני הנגיד הנכבד והמפואר

  ו"היאשר זעליג לעוו ר "מוה
  ק סניף אייראפע"הלת מוסדות יטב לב בארה וחבר הנ-א "ב לאנדאן יע"בעיה' מנכבדי קהילתינו הק

  

  אשר השתתף בסכום נכבד להוצאת גליונינו
  מ"ט ובשעטו"למז' לרגל שמחת נישואי בתו שתחי

  

 ס"ח רב תענוג ונחת דקדושה וכט"ר שיזכה לראות ולרוות ממנה ומכל יוצ"יה
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  מתולדותיו
מקאריץ זי' ק ר"הרה חס  תפע נ"פנ בשנת  ו "ולד  אבי ו ל

אבא  אברהם  מגמרבי  ותזשקאלוב  עמוק לה  מג בעל  ו ,ע  אבי  

שהי מעשה  זה בזכות  לבן  י ' כי הי' זכה  לפנ לדבר  שלא  נזהר 

לה ופעם  ל אחת התפי בער לבית הכנסת פגש  ו  בדרכ וקר  בב

שהיוכי, שרצה למכור לו זהב י ' ון  לפנ זהיר שלא לדבר 

התפלה אחר  עד  מתין לו  רמז להערל שי לה  י .התפי הגו  והלך 

ד עי לאחר והפסי רב"ומכרו  ן  רבי ,ז הו אביו  ו  לה ל ג מים נ  לי

נפסק  לה לו כי  לה וגי לי חלום  משקאלוב ב יד  פנחס המג

צץ  זהב הנו רת ה תמו לבן שבשמים כי  כה  ליו יז יתר ע ו

לם בעו ר  צץ ויאי   .שיתנו

הבעשיאחר נישוא אחר  משך  הק"ו נ ו ' ט  בהיכל וביקר 

ובהק לתלמידו המ נהפך  אז  אשר  ות  ודד חביב ' הי, פעמים ב

הק רבו  י  בעינ ח' מאוד  צל '  בעת שהילהופעם נ מסתופף ב

את  הרופא שיקוז רק  את  זהיר  דם וה להקיז לו  וצרכו  רבו וה

אם  ע ו והנגו ותר  המי יכולהדם  צא אינו  כן הוא להיות שי מו  

רת דם ת תמו דם  חס ממנו  פנ רבי  ו של  ף כי דמ סי ו והו למיד

אשית ימי בר מששת  אצל ,נשמר וגנוז  ותו  דבהי ופר  מס  ועוד 

הק"הבעש על "בשביעי של פסח תק' ט  השמים  מן  ילו לו  כ ג

ו  ות א שאל  התפלה  ו ואחר  של רב ובה  הקר ותו  הסתלק

טבל בערב יו"הבעש אם  ע "ט  נמנ לה כי  בשלי וה וענה  במק ט 

לשתו נענה לו' הי חו מחמת  טבול  הבעשמל עשה "  נ ט דכבר 

וה  מק ובל ב ט ית  הי אילו  ום  מעשה כל לאחר  מעשה ואין 

רה י ית יכול לבטל הגז   .הי

רבוי הוראת"עפ הבעש  ג "  הי בקאריץ והנ לגור  עבר  ט 

כהשם  לם  גדולי עו מידים  לה ביניהם תל רבי "הרעדה גדו ק 

מבערשיד משפיט,רפאל  עקב שמשון  רבי י ו  אב , אקיו רבי ז

יטאמיר מז סף , וואלף  אשקוב רבי יו דים ,ע"זימר חסי  ועוד 

אשונים ואחרי כ באוסטר'הר עבר לגור  בקאריץ  שנים    .ה 

  דמר' ענוותנותי
עד ' הי וד  ושי כב במלב הלך  לא  ות ו בשפל ד  מאו מתנהג 

כן  כבוד ו ושי  במלב בנו שיתנהג קצת  שהפציר בו  סוף ימיו 

מדת הגאוה' הי על  מאוד  זהיר  ומי' והי, מ ל בפ ו ' מרג כמ ד

יהי לחיות כן  צים  מן הכל' שרו טן  ות ק להי ן  אחת , רוצי ופעם 

מאוד עליה והקפיד  את המשרת  מצערת  אשתו  אה  ואמר , ר

מאוד והי קר  יהודי הרי הוא י וק ' שהיתכן לצער  אחד רו שם 

ארבעים שהי רער ' בן  מים(נקרא הערשיל וואסער פי אב  ) שו

הה' שהי ד ואמר  מאו איך ציטער "פחות הערך  אשתו  ל ק 

וד מא קר  וא י הערשלין שה אר  פחות , פ והסביר הדבר שאדם 

שפל  כמה הוא  גיד  אצל נ שכן  הבית ומכל  על  אצל ב בא 

לפניו ע  שהי, ונכנ ו ' ומכל שכן לפניו  לפני ן  מרתתי ידים  נג

אי הי חשב ' בוד נ מאוד וכלא  ד  מאו בלבו  כנע  לפניו שפל ונ

והי' ועל זה הי, אצל עצמו ו ' מחשיבו  לפניו בחשב בטל 

זה ות כ לשפל א  לבו וכל  אני י מת    .אי

תלמידיו כי היוכ כשהי' תבו  ות  שמחה וחי דמן ' לו  מז

והי שפלות  איזה  מהשי' לו  לה  מן "מחשבו לטובה גדו ת שזי

לבו גבה  לא י מען  ר , לו דבר זה ל ו לספ אחת שכח  ופעם 

אח ספר  מר ו רת העו והי"ספי ברכה  בלא  לה ולילה  כל לי ' כ 

כשהי מאחר ו הברכה  העמוד הי מתפלל' שומע  ח ' לפני  מוכר

ספ ל אחר  והילהעמיד  רה  ספי כה ' ור  לטובה שז מחשבו 

ות כזה   .לשפל

  פותח שערים
אה  במחלת הרי חלה  אחד  מסוכן ' היואיש צעיר  לה  חו

א  ל רחמים ו פתחי הצדיקים שיבקשו עליו  דפק על  מאוד ו

ח לו שיהי, נתרפא פנחס הבטי רבי  כשבא ל אה ' ו ו לו רפ

מה וכן הי דים ' של רעש גדול בין החסי מזה  עשה  ובן שנ וכמ

להם שא רק ואמר  מכל הצדיקים  גדול  שהוא  חשבו  ל י

איש  ר ל סגו אה  הרפו דשער  אה  ו הדכשר הסכימ א  ל א כי  הו

סה  ח כי פרנ פתו אתי  מצ סה  הפרנ שער  ותו ו לרפא השמים  מן 

סכימו שיהי א ' ה נ מזו אה ואמרתי  הרפו לשער  רתי  חז אז  לו 

נתרפא  השמים ו מן  סכימו לו  וה היב לחיי הוא דיהיב  למאן י

וא   .האיש הה

  ב"העוההסתלקותו לחיי 
אה ות ל מר בנפשו לעל מיו ג ף י עפרה "בסו את  ן  ק ולכונ

טהרה וובהיות נשמתו ב יצא  טיווקא  שפי בעיר  אם הדרך  על   

ום י תק'בי אלול  כבוד"  חתו  מנו ושם    .ן 

כבר היתלמיד טיווקא  משפי ן  עקב שמשו רבי י ז ' ו  א

א על "ב מיללת על ב כה ו נה בו שהשכי לה  ן לי חזיו אה  ר י ו

אמר ד משנתו  כשהקיץ  א נעוריה  ו שה מי  לם  כעת בעו אין 

נפשי ח  נה דנ מי מקאריץ שמע  הרב  אלא  ותא  דמטרנ ' בעלה 

ע שאכן  כך נוד אחר  ורים  ובכה תמר בברכה  עה  קרע קרי

זה הלילה סתלק     .נ

ום י בשנה בי מידי שנה  כי  אלול הי' מסופר  מתענה ' ב

ל  ו אל דש  מרו בחו הימים באו משאר  ותר  בתפלתו י ך  ומארי

מער יו ות  להי מים"צריכים  ום יד ולי סתלק בי כשנ ל '   ו אל

וח קדשו מותו בר ום  אה י   .נתחוור כי ר

  מקאריץע "זישפירא  אברהם אבאק רבי "הגהבן  פנחסק רבי "הגה
  )ן"קת ( אלול'יולא יומא דהיל
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 íåéâ ' úùøôíéèôåùñùú "ôì ç"÷  
  

ë øå÷éá"áàâ ïøî ÷"äéò íéìùåøé ã"èéìù ÷"à  
ë ìù ùãå÷ äåàð åúéáá"èéìù åðéáø ïøî ÷"à  

òé ìàåé úéø÷á"à  
   

áàâ"íéìùåøé ã: åäòâ à ïòååòâ æéà ñò ãîòî øòðòáé

 ïèëòð)úä ïéðá éøòù úçéúô ìù áâùðä ãîòî"âøåáñîàéìéååá ú ,

áàâäù"èéìù ã"äá óúúùä à(  

åðéáø:î 'ä êåøá èàä 'ïéðá íòðééù à ïòååòâ êðçî , à

ïéðá øòñéåøâ.  

áàâ"íéìùåøé ã:ñ 'ïééì÷ åö ïééæ ãìàá ïéåù èòåå...  

åðéáø :î'éåæà èôàä ,ñ'âðàì éåæà ïòîòð èùéð èòåå.  

áàâ"íéìùåøé ã : ïéà ïééøà êéåà ïòî æéà íéìùåøé ïéà

 ïéðá íòééð íòðéà âòè éã)÷ä åðéúåãñåî éãéîìú 'áäéò" ÷

 íéìùåøéú" å ïéðáì äàøðå êåîñ äðåé áåçøá ùãçä ïéðá åìà íéîéá åëðç

åðéùøãî úéá( . èøòäòâ êéà áàä ïøàô÷òååà ïøàô ùîî

ïåôøòã.  

áàâ"íéìùåøé ã :à ïåà íéìùåøé ïéà òâéîåøà òìà ïé

úåáéùé ïåà úåøåú ãåîìú ÷øàèù ïìòô èòèù , âàè ïãòé

î æà òéö÷òèàøô ïëåæ ïãéà ïòîå÷' éã ïòîòððééøà ìàæ

úåãñåî éã ïéà øòãðé÷.  

åðéáø :èééåå éåæà? !á æéà éäàã"éåæà èùéð ä ,ñ' àèùéð æéà

òëìòæà úåãñåî èéî ïòîòìáàøô.  

áàâ"íéìùåøé ã:á òðééì÷ ïòî èàä èøàã íéðéð ,ñ' æéà

ïøòèééøáøàô åö êéæ õàìô ïéé÷ àèùéð .ñ' øòñéåøâ à æéà

íòìáàøô.  

èàèù éã æà êéæ èééèùøàô- ïôìòä åö èùéð èëåæ èàø

úåãñåî éã ïåô áöî íòã ,î' éåå ïøòèù åö øàð èëåæ

î'ïò÷.  

åðéáø:íéìùåøé ïéà áöî øòã æéà éåæà éåå  ? ïñ÷àåå ñò

úåãñåî éã êéåà èøàã ?â à ìééåå êéæ èäéö íìåò øòñéåø

èòèù òøòãðà éã ïéà ïòðéåàåå ñéåøà êàã , ùîù úéá ïéà

øåáéö øòã ÷øàèù øòééæ èñ÷àåå.  

áàâ"íéìùåøé ã :éôòà"ë , êéåà èìòô íéìùåøé ïéà

úåãñåî éã ÷øàèù ,ò÷"ä , àã æéà êòìãééî øàô èøôá

úåãñåî âéðééåå øòééæ.  

 àéâåñä ìò ùãçä õáå÷ çðåî äéä ïçìåùä ìò

ãäøéáòá äàáä äåöî ,åðéáø åì øîàå : ïáééä øéî

åé ãåáëì àéâåñ éã äáéùé éã ïéà ïòðøòì åö ïà èöòé"è , ééä

 ïòî èðøòì øàé"äøéáòá äàáä äåöî ." êøã øòã

î íééäøòãðéà éåå ìñéáà æéà æðåà ééá ãåîéìä' èðøòì

åé ãåáëì àéâåñ"è.  

áàâ"íéìùåøé ã:ã ñàåå õìà äìàù éã æéà äìåæâ äëåñ  é

æéà ìåñô ,áåúëä úøéæâ õìà åö , äàáä äåöî õìà éö

 äøéáòá)éò 'îâá 'è óã äëåñ 'ò" äùòú úåëåñä âçî ïðéôìé à'êì '

äìåæâ éèåòéîì ,ñåúáå 'ã"êì êéøèöà éàîà åù÷ä àåää ä éì ÷åôéú ' íåùî

äøéáòá äàáä äåöî ,ééò"ù( .  

åðéáø: ïåô êàã æéà ãåîéì øòã 'êì 'äìåæâ éèåòîì.  

  לו בלתי מוגה פנימי
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áàâ"ãíéìùåøé : êåðéç úçðî øòã )ëù äåöî"ä( à èâàæ 

ñåú óéåà õåøéú 'àéù÷ ,áäöî" éã ïòååòâ øàð èìàåå ò

èëàð òèùøò , øòã ïåà'êì 'åé õðàâ óéåà èæééåå"è.
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מה ו, ל שם"וז אם כי אין דרכי בחיבור זה להאריך בקושיות ופירוקים 

ד "שהיא לענ' מ לא אמנע לתרץ קושית התוס"מ, שאינו נוגע לדינא

למה לי קרא בסוכה , ה ההוא"א ד"ע' במה שהקשו שם ט, סברא נכונה

ונראה לי דהנה  ,דלך למעוטי גזולה הא הוי ליה מצוה הבאה בעבירה  

חד שהיא חיוב אקרקפתא דכל איש א, שני מינים יש במצוות עשה

ומצוה כזו אם מקיים אותה , מישראל כמו תפילין ואתרוג ואכילת מצה

ואם , עושה רצון הבורא יתברך ויתעלה כי כן צוה לו המלך ברוך הוא

מבטל המצוה ואינו מניח תפילין או שלא נטל לולב ביטל המצוה ועשה 

יוב לעשותם כגון ויש מצוות שאין ח. נגד רצונו יתברך וענוש יענש

כנפות ואם רוצה  ציצית דהתורה לא חייבה אותו ללבוש בגד של ארבע 

אך , הולך בלא בגד של ארבע כנפות ואינו נגד רצון הבורא ברוך הוא

אם מביא עצמו לידי חיוב שבכוונה לובש ארבע כנפות לקיים מצות 

א אם מקיים מצוה זו עושה רצון הבור, הכלל, ציצית זה דרך הטוב וישר

ברוך הוא אבל אם אינו מקיים מצוה אינו עובר על רצונו רק דאינו 

דהיינו , וכן מצוה זו דהיינו סוכה יש בה שני חלקי המצוה. מקיים המצוה

בליל ראשון של סוכות מצות עשה לאכול כזית בסוכה ומחוייב לחזור 

מחוייב לאכול כמו , אחר סוכה ואם אינו רוצה לאכול אינו מועיל כי הוא 

לא קיים המצות עשה בלילה הראשון עושה נגד ,  ותפיליןמצה ואם 

ובשאר הלילות וימים אם רוצה אינו אוכל ואינו יושב . רצונו יתברך שמו

ואין שוב חיוב עליו כמו ציצית אך אם אוכל מצות עשה לאכול , בסוכה 

וגם בשני . אבל אם אינו אוכל אין חיוב, בסוכה ומקיים רצונו ברוך הוא

כ שמבטל המצוה ועושה נגד רצונו כמו " הוא בציור גמצוות הללו

כנפות ואינו מטיל , שאינו מניח תפילין כגון אם לובש בגד של ארבע 

וכן אם אוכל אכילת קבע חוץ לסוכה עובר , אז עובר על המצוה ציצית

דאם עושה המצוה מקיים בכל ענין המצוה ועושה , הכלל. על המצוה

ים המצוה ועובר על רצונו כגון בלובש ויש שאינו מקי, רצונו ברוך הוא

לסוכה ויש שאינו מקיים , בגד של ארבע כנפות או אוכל קבע חוץ 

ואינו אוכל כלל . וזה פשוט, המצוה וגם אינו עובר כגון באינו לובש הבגד 

ה אינו "הטעם דהקב, והנה נראה הא דמצוה הבאה בעבירה אינו יוצא

שונא גזל ' קטיגור ואני הרוצה בכך ולא לרצון לפניו דסניגור יעשה 

והנה ]. ף"א מדפי הרי"ד ע"י[ן שם פרק לולב הגזול "עיין ר, בעולה

משום זה שייך שפיר לומר דלא יצא ידי המצוה כי זה אינו רצון הבורא 

וזה שייך שפיר במצוה החיובית כיון דלא , כ לא קיים המצוה"יתברך וא

לא עשה המצוה וביטל ה מצוה כי זה בזה יצא ידי חובת המצוה ממילא 

אבל במצוות שאינם חיוביות כגון ציצית וסוכה , תליא כמו שביארנו

אם הם באים בעבירה אמת דלא קיים רצון הבורא , בשאר ימי החג

מ לא ביטל המצוה רק דלא "אבל מ, ברוך הוא כי אין זה רצונו יתברך

, קיים והוי ליה כמי שאינו לובש בגד כלל או לא אכל כלל דלא קיים

מ לא "אבל מ,  נמי נהי דלא קיים המצוה כי לא לרצון לפניו בזההכי

ביטל ולא נוכל לדון אותו כמו שאוכל חוץ לסוכה או שלובש בגד בלא 

רק הוא כמו שאינו עושה המצוה כלל והולך בלא בגד או שאינו , ציצית

אך שאינו לרצון , כי באמת הוא לובש ציצית ואוכל בסוכה, אוכל כלל

לא קיים המצוהלפניו יתברך הו כאילו  אבל לא נוכל לדון אותו , י ליה 

לרצון  ויש. מ עושה המצוה עיין ותבין"כאילו ביטל המצוה כיון דמ

åðéáø: íòã êéà áàä áéåà éåæà 'êì 'ìåñô à ñò æéà' äëåñ ò

íöòá .äëåñ éã ïéà ïöòæòâ èùéð ììëá øò æéà ñéåà èîå÷ ,

åà àæàøò èâàæ åèôé.  

áàâ"íéìùåøé ã:ë ïòåå ' ïééî èàä øåçá à ïòååòâ ïéá

 äáéùé ùàø)æ é÷ñðéèéáàñ ìãééæ éáø ïåàâä"ø ì" áøä úáéùéá î

ïàãðàìá øòãééðù(ñåú óéåà õåøéú à èâàæòâ  'éåæà àéù÷ , æà

áäöî éã"êëñ ïôéåà øàð êééù èùéð æéà ò , æéà ñàã ñàåå

äåöî ø÷éò éã ,èìàåå èðòåå éã äåöî ïéé÷ èàäòâ èùéð 

äøéáòá äàáä ,áîø øòã" í)ô"èä å"å( æà êàã èâàæ  åìéôà

 æéà èðòåå éã óéåà'äòáù ìë ïéøåñà äëåñ éöò' ,àø øòã" ù

)ô"é ïîéñ äëåñã à"â( æéà ïéìåñô òìà ïòðòæ ñàååøàô èâòøô 

èðòåå éã ééá àèùéð , õåøéú øòã æéà ñàã æà ïâàæ øò ìéåå

æéà êëñ ïôéåà ò÷àèáäöî àã "ò , èãòø ÷åñô øòã øòáà

èðòåå éã ïåô.  

åðéáø: éáâì æéà ñàã íòã , øòáà ïòî ñàåå íéìåñô òìà

îâ éã ïéà èôòøè 'êëñ éã óéåà øàð æéà.
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לא קיים המצוה כאילו  אבל לא נוכל לדון אותו , לפניו יתברך הוי ליה 

כ נפקא "ויש ג. מ עושה המצוה עיין ותבין"כאילו ביטל המצוה כיון דמ

לסוכהמינה לדינא כי אם אינו ואוכל חוץ  או לובש ,  רוצה לאכול בסוכה 

כופין אותו עד שתצא , בגד ארבע כנפות ואינו רוצה להטיל בו ציצית

אבל בכהאי גוונא דהוי ליה כמי שאינו לובש , נפשו ככל מצוות עשה

כ אין כופין אותו אם רצה לאכול בסוכה כזו כיון "א, כלל או אינו אוכל

, אמרינן מחמת מצוה הבאה בעבירהאך זה אי . דאינו מבטל המצוה

הוי ליה כמי שסיכך בסכך פסול , אבל אם התורה פסלה גזול בפירוש

ואם אוכל הוי , שאין גידולו מן הארץ או מקבל טומאה דלאו סוכה כלל

כ "א. ליה כמי שאוכל בבית כיון דהתורה גזרה דזו לא הוי סוכה כלל

לא ניחא דאי מחמת מצוה הבאה בעבירה נהי דבחג אם י שב בסוכה כזו 

אבל עתה שהתורה גילתה דגזול , לא ביטל] גם[קיים המצוה אבל 

לכך כתבה , כ הוי ליה כאילו ביטל העשה כמו שאוכל בביתו"א, פסול

לענ הכלל . ד"התורה לך למעוטי גזול גבי סוכה וגבי ציצית כן נראה 

כ "א, דמצוה הוי מצוה רק באה על ידי עבירה, דמצוה הבאה בעבירה

מ אינו יושב חוץ לסוכה "אבל מ, ה הוי סוכה רק שלא לרצון יחשבהסוכ

כ ממילא אינו מצוה "אבל מה שהתורה פסלה א, ואינו מבטל המצוה

כנים "כי הדברים לענ' הפוך בה וכו, כלל ועובר מה שישב חוץ לסוכה ד 

  . ש"עיי, ואמיתיים

2
ם "להרמב שכתב כן דאף )א"תרלז סקי' סי(בביכורי יעקב להערוך לנר 'ועי   

ושם כתב לתרץ באופן זה אך , ל דפסול גזול הוא רק לענין הסכך"י

והדפנות פסולים מטעם מצוה , דקרא דלך הוא על הסכך, להיפוך

הם , דמצוה הבאה בעבירה שייך גם בדפנות, הבאה בעבירה דהרי 

, ל"ש קלוגער ז"וכן כתב בספר החיים להגר, ש"עיי, מים להמצוהימשל

  .ש"עיי



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  יד

 

  כי תצא

áàâ"íéìùåøé ã: áîø øòã" èðòåå éã ééá êàã èâàæ í

êéåà , êéà óøàã êëñ éã óéåà æà ïâàæ èìàååòâ øò èàä

÷åñô íòã ïáàä èùéð êàã...
 3

  

à 'íéçëåðä:î åàåå àúáñ àåää ééá 'òâ èàä'áðâ' èò

 àúåìâ ùéø íééá øòöìòä)àì äëåñ(. , ïòî èàä èøàã

òâ úåèùô'áðâ'èðòåå éã øàô èò ,êëñ éã øàô èùéð.  

åðéáø :î æà èøàã ïòî èãòø øùôà'òâ èàä'áðâ' èò

êëñ .)éò 'ùø"íù é ,ã" äàúáñ àéää íéöò àúåìâ ùéø éãáò äðîî åìæâã ,

ñåïäá åëë(.  

à 'íéçëåðä:êòìöìòä èéî ïòî è÷òãàá íéìùåøé ïéà .  

åðéáø: åàðáù ùéøî ééá ñéåà êéæ èäòæ èøàã ) íù äëåñá

 úð÷ú íåùî àúð÷ú ïðáø äéì éãáò äìåæâã àúììèîã àøåùë éàäùéøî( ,

î æà ñéåà èùéð êéæ èäòæ èøàã'êëñ éã ïåô ïãòø ìàæ ,

ïéðá íòðåô àé ïéåù ïòî èãòø èøàã ,åíéáùä úð÷ú ïâòå ,

øòî ïéåù æéà ñàã êëñ éã éåå, î æà êàã æéà ùùç éã'óøàã 

ïéðá ïöðàâ íòã ïòîòðåö.
4

  

åðéáø:î 'äøéáòá äàáä äåöî óéåà íòè íòðééù à èâàæ ,

àà àèåç íãà ïéà ìééåå"úåèù çåø åá ñðëð ë , êàã øò æéà

ñèìàîòã äèåù à , ïéé÷ ïééæ íéé÷î èùéð êàã øò ïò÷

äåöî.  

áàâ"íéìùåøé ã: èùéð êàã æåî äøéáòá äàáä äåöî 

äùòî úòùá ïééæ ,ñ' ïòååòâ æéà øòéøô øàé à ïééæ êàã ïò÷

äøéáò éã.  

åðéáø :ñåú ' êàã èâàæ)éò 'ñåú 'á"æñ ÷ .ã"øîà ä ,ì äëåñ .ã"àä ä( 

íú åðéáø ïèéåì øàð æéà ñàã æà ,ø ïèéåì èùéð"é .ø ïèéåì" é

æéà äøéáò éã áéåà øàð ñàã æéà éã èéî ïãðéáøàô êàð 

äåöî . ïéåù ñàã æéà äøéáò éã ïåèòâôà ïòî èàä áéåà

ìåñô ïéé÷ èùéð ò÷àè.  

                                                 

3 
ש "ם והרא" החיים שם דאכן תולה ענין זה בפלוגתת הרמבבספר' עי  

כ גם גזול "א, ם דאסר גם דפנות בהנאה"דלפי הרמב, לגבי עצי סוכה

ש דכתב דסוכה סכך משמע ולא "ולפי הרא, ת"אסור בדפנות מה

פסולים בגזול מה   .ש"עיי, ת"דפנות הדפנות אינם 

4 
כ "וכ, ותבכפות תמרים שם שכתב דהפסול הוא גם על הדפנ' ועי  

,  דפסול גזל הוא גם על הדפנות)ז ד"ז מש"תרל' סי(ז "ג במשב"הפמ

  .ש"עיי

áäöî ïåô íòè øòã æéà úåèùôá"ñ ìééåå ò'àî æéàåñ , ïà

àî æéà äøéáòåäåáâì ñ.
5

 äùòð øåâè÷ ïéà ìééåå øòãà 

øåâéðñ,
6
   ñ'àî æéàåäåáâì ñ ,èåùô øòã æéà ñàã'íòè øò.  

áàâ"ìùåøé ãíé: æéà äøéáò éã ïòåå ñàã æéà úåèùôá 

äåöî éã åö ÷úòð ,î æà íúñ' ïà ïåèòâ ìàîà èàä

äøéáò...  

åðéáø :î áéåà' ïèéåì äøéáò ïà ïåèòâ ïééìà íòã èéî èàä

ìåñô ìàîòìà ñò èáééìá íú åðéáø .ø øòã" æà èâàæ é

î' éã ïøàååòâ ÷ñôð ïéåù æéà ïòååòâ äðå÷ ïéåù ñàã èàä

äøéáò.  

áàâ" ãíéìùåøé:î æà ' ïøàô ïâàøèòâ ìàîà ñò èàä

ìñô úáù íåà ïëù'ïéåù ñò è?  

åðéáø :ø ïèéåì"ìåñô ïééæ èùéð øòëéæ ñò èòåå é , ïèéåì

 à ïééæ ìàæ ñò éö äìàù éã ïâòøô ïòî ïò÷ íú åðéáø

äöî"á.  

áàâ"íéìùåøé ã : éîìùåøé øòã)ô úáù"éä â"â( êàã èâòøô 

ù÷ éãàé.
7

  

                                                 

5 
  .ש"ה עיי"ז סימן יא סק"ט' ועי. ז מז"ע' במס' כן הוא לשון הגמ  

6 
לוי זה שהוא נוטל לולב ' אמר ר' א "ג ה"כן איתא בירושלמי סוכה פ  

לאחד שכיבד את שלטון תמחוי אחד ונמצא  גזול למה הוא דומה 

  .ש"עיי, אמרו אוי לו לזה שנעשה קטגרו סנגרו, משלו

7 
 ואמר אוף הכא לא יצא בשבת אצל הקורע )ג"ג ה"פי(ירושלמי שבת ' עי   

. ) חובת הקריעהיצאשהקורע בשבת לא , נימא דלא יצא ידי קריעה בשבת(ידי קורעו 

 גזולה אינו יוצא בה מצה יהוצדקשמעון בר ' יוחנן בשם ר' לא כן אמר ר

ה בקריעה בשבת לא יהא יוצא ידי "כ ה"א, לפי שבעבירה באה(חובתו בפסח ידי 

גבי גזל המצוה (אמר לון תמן גופה עבירה . )ע"קה, חובתו לפי שבעבירה באה

ובמה ,  יכול לברך עליה ולקיים המצוההיהעצמה היא עבירה שאלמלא לא גזלה לא 

, )ע"קה, ת הגזילה אשר גזל והשיב אמצותשאכלה נעשית עיקר עבירה שאינו יכול לקיים 

אבל אין ,  במה שקרעה בשבתעבירהאבל כאן הוא עבר (ברם הכא הוא עבר עבירה 

כך אני אומר '  )ע"קה, קריעהבקריעה עבירה אילו קרע בבגד זה בחול הלכך יוצא ידי 

 חובתוהוציא מצה מרשות היחיד לרשות הרבים אינו יוצא בה ידי 

שאם הוציא מצה מרשות היחיד לרשות הרבים שלא  וכי כך אני אומר ,בתמיה(בפסח 

 אלא דוקא במצה גזולה אמרו כן ועל כרחך לחלק ,) ידי חובתו בפסחבהיצא 

, ש בירושלמי"עיי,  ובגזלה עבירה בגופהבגופהדהתם אין עבירה 

האריכו בכמה מהלכים לבאר דברי  אשר ,  אלוהירושלמיוהאחרונים 

 .מ"ואכ, בירההם יסוד גדול בגדר דין מצוה הבאה בע



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  טו

 

  כי תצא

åðéáø:ùåøé ïéà èøàã  æåî éîìïòî ïèéåì èùô ïòðøòì 

ø" äöî úìéëà ïåô äåöî éã ïòååòâ àöåé èàä øò æà é

 ïòåå úòùáøòñò èâàøè  , ïòâðåìùòâôàøà èàä øò

éåàéã óïâàøèòâñéåøà ñàã èàä øò ïòåå ñàâ  , ñàãæéà 

äøéáò éã úòùá êàã,
8

 èéåì ïéé÷ èùéð ñàã æéà íäéà 

äøéáòá äàáä äåöî.  

ìò êøáì åðéáø åãáëåïééä   

ø 'èéìù ïàîãòéøô ïäëä ìàåîù"áùî à"÷ : øòã

ì÷éðééà ïà èëàîòâ äðåúç ïèëòð èàä áø ,î' èàä

øòâééæà óìò úåð÷ú éã èéåì èùèðòáòâ.  

áàâ"íéìùåøé ã :úîàá , äòù øàôà êøåã èééâ ñò æà

î ïåà ïñò ïëàð' äìàù à ïéåù æéà èùèðòáòâ èùéð èàä

 ïùèðòá ïôéåà)ø êøáî åðéàã ïéã çëîìëòúéù ïîæ ãò ÷ ,éò 'åà"éñ ç '

ô÷"ã( .  

åðéáø : ïåô øòéøô ñòìà ììëá êàã æéà íéìùåøé ïéà

éäàã ,äòé÷ù éã øàô êàã æéà äôåç éã.  

áàâ"íéìùåøé ã : ìéôéåæà èùéð ïòî æéà íòã øòñéåà

äðåúç éã ééá êéøàî ,ñ' íòðéé÷ øàô äáåè ïéé÷ èùéð æéà

èùéð ,èééìòâðåé ììåë éã øàô èøôá.  

áøåðé : éã èùéð ïåà äøåúä ìò ïöéæ ñàåå éã øàô èùéð

äãåáòä ìò ÷ñåò ïòðòæ ñàåå ... ñàã æéà íòðéé÷ øàô

äáåè ïéé÷ èùéð .  

åðéáø êøéáå :íééçì íééçì ,î' óéåà ãéîú ïòîå÷ ìàæ

ñèåâ ñòìà ïåà øòöøòä òëéìééøô èéî úåçîù.  

áàâ"íéìùåøé ã: èéî ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã 

úòééñ êàñààéîùã à ,ñ'äòéìá øåáéö øòñéåøâ à æéà"ø.  

                                                 

 
8 

ל "הנבדברי הירושלמי , ל"וז, כ" שכ)ד"א סימן קע"ח(א "ת רעק"שו' עי  

אם גזל בהמה "סוכה וגיטין וב' ש תוס"קשה לי לכאורה למ ק 

הבעלים  לא הוי מצוה הבאה " למוהקדישוונתייאשו  יאוש כדי קונה  ד 

ההקדש , בעבירה ינו  העבירהכלתהדבעידן המצוה דהי כ מאי "א,  

הא התם , ר"י לרה"רושלמי ראיה מהמוציא מצה מרהמייתי הי

עבירההמצוהדביעדן  הבירה דהוצאה ואין עתה  כ "משא,  כבר פקעה 

ינו  דביעדן המצוה דהי בשבת  להעבירההקריעהבקורע  לי . ישנו   ואו

בפיו מרהדראייתל "י ובלעו ברה"י לרה" הירושלמי מהוציא מצה  ר "ר 

ינוהמצוהדבעידן קיום , בדרך הליכתו שעת בליעתו נגמרה  דהי  

הנחתו, העבירה ן לדבריו , ש"עיי. דבליעתו זה  ב כתב סופר נכדוונתכוו  

בכונת הירושלמי)קכז' ח סי"או( בשעה ,  שכתב כן  דקיים המצוה 

 .ש"עיי, שהוציא

èéìù åðéáø ãáéëå"äøä úà úåøéôá à"ø ç ' äîìù

éä øòâøòáöøòåå"áàâä ïøî ìù åñéâ å"èéìù ã"à  

åðéáø:ø  ' éã øàô íéð÷ñò òøòæðåà ïåô àã æéà äîìù

ééøò÷òá äöî ,á àã ïáàä øéî" äöî òðééù à ä

ééøò÷òá.  

áàâ"íéìùåøé ã :òãðà àã æéà àîúñî ïëàæ òðééù òø

êéåà.  

åðéáø: ãåáëì ìäéî éã ï÷å÷ ïòååòâ ïéåù øéî ïòðòæ èðééä 

çñô .î' ãé ìù íééçø éã ïìàî åö ïáééäðà ïéåù èöòé èééâ

úåöî.  

áàâ"íéìùåøé ã :éåæà? !ïòååòâ ïéåù ïòî æéà èðééä? ! éåå

âéîòøòåå ïøòåå èùéð ìàæ ìäòî éã æà âðåèëà ïòî èéâ?  

åðéáø:î '÷ ñò èìàäìäé , èéî øòîéö à àã æéà ñò

ìé÷ èééö òöðàâ éã æéà ìäòî éã ïàùéãðà÷øéò .

 éã àã æéà íòãøòñéåà'øòééôéãéîåé'  éã ñéåøà èéö ñàåå

èéé÷èëééô.  

î'ìäé÷ ïèìàä ñòìà óøàã , êéåà ïòî óøàã õééåå éã

ìé÷ ïèìàä ,ñ éãë'öîç èùéð ìàæ'ïøòåå âéã ,ñ' à øòééæ æéà

êàæ òìò÷ééä.  

 øòèðéååèìà÷ ÷øàèù àã æéà ,ñ' éã øàô èåâ èùéð æéà

úåöî ,î'úåöî éã ïèìàä åö éåæà éåå ïñéåå óøàã ,î' èáééä

øòèðéåå áééäðà ï÷àá åö ïà ,èìà÷ èøòåå ñèìàîòã.  

áàâ"íéìùåøé ã : ìñéáà ïòî èëàî øòèðéåå ïéà

íòøàåå?  

åðéáø:éàãååà  ,ñ'íéèñ ìñéáà èééâ ,ñ áéåà øòáà' æéà

æéà èìà÷ ÷øàèùâåðòâ èùéð ñàã  , ïáàä ñò óøàã ïòî

ñ æà ïàùéòìåñðéà ìñéáà'úåöî éã ïèìàä øòñòá ìàæ.  

øòèðéåå ïéà èìà÷ ÷øàèù æéà æðåà ééá ,ñ' èùéð øòééæ æéà

ïøéåøôòâ èøòåå úåöî éã æà èåâ .ñ'íòè íòã èøéìøàô.  

áàâ"íéìùåøé ã : ïèééøâåö ïòî æåî ìàøùé õøà ïéà

éîù ïâòåå øàé ééååö óéåàäè.  

åðéáø :øàé ééååö óéåà õééåå èééøâòâåö êéåà ïáàä øéî...  

áàâ"íéìùåøé ã :ñéåà ñò èìòô ñàååøàô?  

åðéáø :î æà'âåðòâ ïòî èîòð èéðù òèåâ à èôòøè ,

ñ'î æà èåâ æéà'øàé ïâéãðòîå÷ ïôéåà ååøòæòø ïéà èàä .

øòîåæ ìàî êàñà èðâòø àã , êàñà êéåà èàä øàé ééä

èðâòøòâ ,ñ' æéàïãééðù åö øòååù ïòååòâ êéåà.  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  טז

 

  כי תצא

ïàâàøà ïéà êéåà èðòâòøòâ èàä øàé ééä.  

áàâ"íéìùåøé ã : æéà ïâòø ïåô íòìáàøô øòã

ìàøùé õøà ïéà àèùéð , ñìà èøòåå ñò èøò÷øàô

øòâéðééåå , æéà ïòðòâòø èâòìô ñò ìéôéåå ïåô åìéôà

øòâéðééåå ïéåù.  

áàâ øôéñå"íéìùåøé ã :ñ'æðåà ééá ïòååòâ æéà 

 ãåîìú éã ïåô øòãðé÷ éã øàô ñåðéë øòñéåøâ à ñðòèöòì

úåøåú.  

åðéáø:àé  ,ë'èøòäòâ áàä ,ë 'ïåéñ , ñàåå úåãñåî òìà éã

äðéãî éã ïåô èìòâ ïéé÷ èùéð ïòîòð .ñ' ïòååòâ æéà

äìöä ïø÷ ïåô úåãñééúä íåö øàé âéñééøã.  

áàâ"íéìùåøé ã : ÷éøåö øàé ïòö èéî ïòååòâ àã ïéá êéà

ðà ïåôïôøòååè , øòñéåøâ øòã ïòååòâ æéà ñèìàîòã

éá ïèéî èôåð÷îàæåö"íéìùåøé ïåô ã.  

åðéáø :éá ïèéî ñåðéë øòñéåøâ øòã ïòååòâ ñèìàîòã"ã ,

îùú úðùá"ñåðéë àæà ïòååòâ êéåà æéà ç.  

áàâ"íéìùåøé ã :ë' ïåô ñèìàîòã ïòååòâ àã è÷ðåô ïéá

ïôøòååèðà ,ñ'ðåô äðåúç éã ïòååòâ ñèìàîòã æéà íò

ø áøä íòãééà 'èéìù é÷ñðéùåã áåã ãåã"à.  

 ñåðéë àæà ïëàî åö êéåà øàé ééä ÷ùç èàäòâ ïáàä ééæ

äìöä ïø÷ øàô ...î' èééìòâðåé òùéøô ïáàä ïòåå óøàã

ïåè ïìàæ ñàåå íéð÷ñò.  

åðéáø :íéð÷ñò òëìòåå ,éäàã ïåô éö ìàøùé õøà ïåô?  

áàâ"íéìùåøé ã :éäàã...  

åðéáø:î 'åé ïáàä óøàã ñàåå úåçåë òùéøô úåçåë òâð

ïåè ïòðò÷ ïìàæ.  

áöî øòã øòååù øòééæ èöòé æéà ìàøùé õøà ïéà.  

áàâ"íéìùåøé ã :î'÷øàèù øòééæ êéæ èâàìô.  

áàâ øéëæäå"èéìù íéìùåøé ã" éîàéîì úòë òñåð àåäù à

ò ìò çåúéðìåéðé ,áù ìò äøæçá úåéäì äå÷îå"÷ úåëøá òáùäì  

åðéáø :éúøåúá åðéðéò øàäåê.  

ãåáëá øà÷ä ãò åðéáø åúåà äåéìå íåìùì åãøôðå  

 íåéà ' úùøôàø÷éåñùú "ôì ç"÷  
  

äøä úéáá øå÷éá"ø â 'èéìù ùèéååàðéáàø ùøéä éáö"à   
ë ïá"åîãà ÷"èéìù áåðéãî ø"à - áà"òé éñðàî áåáàá ìä÷ ã"à  

öøâä"ä :ë'éáø ïøàô ïáòâøòáéà èìàååòâ áàä' ñåøâ à ï

êòì÷éðééà éã ïåô ,÷ éãéáø íòðåô øòãðé'ø áøä íòãééà ñð '

êåøá ,úáù óéåà øéî ééá ïòðàèùòâðééà àã ïòðòæ ééæ ,

î ùèàë' âàèééøô èòôù øòééæ ïòîå÷òâîééäà æéà

 ïøàô éøô ïòðàèùòâôéåà ééæ ïòðòæ ùéè íééá ñèëàðåö

èðøòìòâ âéñééìô ïåà ïòðòååàã.  

åðéáø:á "ä ,ïééô ,ñåøâ øòèåâ à.  

úéá úåãåà ìàù åðéáøéñðàîá áåáàáã äìä÷äå åùøãî  , ìòå

ë åéáà ìù åùøãî úéáå åðëùî ú÷úòä"åîãà ÷" áåðéãî ø

èéìù"âøåáñîàéìéååì ùåáèòìôî à.  

åðéáø:èìéôùòâñéåà èøòåå ùåáèòìô ïéà èðòâòâ éã  ,

ñ ò÷éøòîà ïéà ñò èééâ éåæà'øòèðòâòâ éã êéæ ïùéåè ,

ñ'èðòâòâ òöðàâ éã øòëàååù èøòåå.  

íöòá ùåáèòìôñ ùèàë æà èðàñòøòèðéà æéà ' à æéà

øàååâðåé ïéé÷ àèùéð æéà áåùé øòùéãéà øòðééù , ñàã

ãàåå÷òì ïéé÷ êéæ èäéö âøàååâðåé .ñ' ïéé÷ åö èùéð ïòîå÷

íéøãç , à èøòåå úåãñåî òãðòøéèñéæ÷ò éã ïéà êéåà ïåà

øòãðé÷ ïéà ìâðàî ,ñ'÷øàèù èøàã êéæ èðò÷øòã.  

àñéâ êãéàî ,òéìá ãàåå÷éòì÷øàèù øòééæ èñ÷àåå ïåà è .

÷øàèù øòééæ èñ÷àåå ïåà èäòéìá éñðàî ïéà àã êéåà .

î åàåå' êéæ èòéåá ñò æà ïòî èäòæ éñðàî ïéà àã èééâ

øòæééä òùéãéà òñéåøâ òðééù ,ñ' òééð åö ìàøòáéà ïòîå÷

íéáùåú. ïòðéåàåå ìàøòáéà èùéð ïòðò÷ ïãéà ,î' êàã æåî

ïãéà ïùéååö ïòðéåàåå ,ãéà àùøãîä úéá à óøàã  ,äå÷î à ,

äøåú ãåîìú à.  

öøâä"ð åéðá úà âéöä ä"é : éáø ïãééæ íòã ïòðòæ ééæ

øæòéìà íåìù' êòì÷éðééà ñ)ë"åîãà ÷" áåáàáî ïåéö úùåã÷ ìòá ø

öæ"éä ì"äøä ïúç äéä ã"ùøäî ÷"èøòôöàøî à( .òáàá éã , éã

úãîåìî òñéåøâ à ïòååòâ æéà øæòéìà íåìù éáø ïåô ïéöéáø.  

åðéáø :ë'æ ïèàè ïåô èøòäòâ áàä" òáàá éã ïòåå æà ì

 èéî úåôé íéðô à ïèòáòâ éæ èàä èòâéñ ïéé÷ ïòîå÷ èâòìô

íéðéò øåàî à ...íéøôñ òøéà ïòååòâ ïòðòæ ñàã.  

öøâä"ä :úåéùòî êàñà ïìééöøòã èâòìô éæ , êòì÷éðééà éã

úåéùòî òøéà ïøòäñéåà ïåà ïöòæîåøà êéæ ïâòìô.  

åðéáø : øòãèøòäòâ êàñà øéà ïåô èàä òèàè , èàä éæ

êàøôùñéåà ïùéðééø÷åà ïà èéî èãòøòâ . òèàè øòã
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 ïåô èàä øò ñàåå úåéùòî êàñà ïìééöøòãøòáéà èâòìô

èøòäòâ øéà.  

æ øæòéìà íåìù éáø òãééæ øòã" ïéà èðéåàååòâ èàä ì

äøéã òâðò à øòééæ ïéà èøòôöàø .ë' ïåô èøòäòâ áàä

à èøòôöàø ïåô ïãéà ïèéîðéà èàäòâ èàä òãééæ øòã æ

êàã íåö æéá ãøò øòã ïåô ïòååòâ æéà ñàåå õìàä à áåèù ,

ñ æà êàã íòã ïèìàäòâðà èàä ñàã ïåà' èùéð ìàæ

ïìàôðééà .åéîé óåñ ãò èðéåàååòâ øò èàä éåæà...  

öøâä"ä:áåáàá øòã òãééæ ïééî 'æ áø øò" ïòååòâ æéà ì

ùú úåëåñ ïèöòì íòã èøàã"ã ,éà øò ïåô èéìô à ïòååòâ æ

àèòâ ,úåëåñ óéåà ïãééæ íééá ïòååòâ øò æéà.  

åðéáø :æ òèàè øòã"èøòôöàø ïéà ïòååòâ êàñà æéà ì ,

íåúé à ãðé÷ ñìà ïòååòâ êàã æéà øò , ïòååòâ êàñà øò æéà

ïãééæ íééá.  

 ïéà èàäòâ èàä òãééæ øòã æà èìééöøòã èàä òèàè øòã

òâèéî èàä øò ñàåå òôàù à áåèù àðøàè ïåô èâðòøá

ïøàâðåà ïéé÷ , õìàä ïåô ì÷òã à èàäòâ èàä òôàù éã

èìàôù à ïáéåà ïåô èàäòâ èàä ñàåå.  

 ïéà èðéåàååòâ êàð èàä øò ïòåå æà èìééöøòã øò èàä

 áø øòååàðéù øòã øòãåøá øòã æéà òðøàè

äìéì úðéì à íéà ééá ïòðàèùòâðééà , èàä éøôøòãðéà

 èâàæòâ áø øòååàðéù øòãäøåúä úëøá , èàä øò ïåà

 èéî äøåúä úëøá úòùá èðàä éã èéî èôàì÷òâ éåæà

èðèìàôùåö ïøàååòâ æéà òôàù éã æà úåáäìúä . èàä øò

èøòôöàø ïéé÷ ïòîåðòâèéî êàð òôàù éã.  

öøâä"ä : ïùéååö ïøàé ïéà ÷åìéç øòñéåøâ à ïòååòâ æéà ñò

 òøòâðåé éã åö íééç éøáã íòðåô øòãðé÷ òøòèìò éã

÷øòãðé.  

åðéáø : èéî è÷åøòâôà ïòååòâ ïòðòæ ééæ40-50øàé .  

öøâä"ä:äîçð ïéöéáø éã 'ò òì"ä , ÷çöé éáø ïåô ïéöéáø éã

éáåè 'öæ ïéáåø" ì)íééç éøáãä ïøî ïúç( èâàæòâ ìàîà èàä 

 æà áø øòååàðéù ïøàô'åã éåå øòî ïéá êéà , èñéá åã

ïòååòâ èìà êàð æéà øò ïòåå ïèàè íééá ïøéåáòâ ïöòáéæ 

øàé ,øòèìò øòã óéåà ïøàååòâ ïøéåáòâ ïéåù ïéá êéà'...  

åðéáø : ñðééìà áø øòæðàö øòã æà èøòäòâ áàä êéà

 ïáàä õøà êøã ïôøàã øòãðé÷ òøòâðåé éã æà èâàæòâ èàä

øòèìò ïòðòæ ééæ ìééåå òøòèìò éã øàô , òøòèìò éã ïåà

èàä ééæ ìééåå òøòâðåé éã øàô õøà êøã ïáàä ïôøàã øò 

äùåã÷ øòî èéî ïòååòâ êéùîî.  

é òðééæ øòãðé÷ éã øàô ïáòâ êàã èâòìô íééç éøáã øòã" á

úåìç , íòã ïåô íéãéñç éã øàô èôéå÷øàô ñàã ïáàä ééæ

èìòâ èàäòâ ééæ ïáàä , èùéð ééæ øò èàä íòãøòñéåà

èìòâ ïéé÷ ïáòâòâ , íåìù éáø øàô èâàæòâ ìàîà øò èàä

øæòéìà' ì" ïáòâ èñìàæ åãïãéà òùéøàâðåà øàô , åã ìééåå

éáø òùéøàâðåà à ïééæ èñòåå..."  

øæòéìà íåìù éáø ïòåå ìàîà' íòã èìééèòâñéåà èàä ì

íééøéù ñðèàè ,ìâðéà ñìà êàð , êéæ èàä íìåò øòã ïåà

èôåèùòâ èøàã , ïôåøòâðà íééç éøáã øòã êéæ èàä

"íééøéù èìééè éáø øòùéøàâðåà ïà éåå øàð ñè÷å÷."  

öøâä"ä: ñìà ïòååòâ æéà øæòìà úçðî øòã òãééæ øòã 

áø øòæðàö ïôéåà ìâðéà'ñéåù ñ . èàä áø øòæðàö øòã

 èòìâòâ íäéà"ìåãâ øòùéøàâðåà ïà ïééæ êàð èñòåå åã."  

åðéáø : éøáã íòã è÷ðòãòâ èàä áø øòùèà÷ðåî øòã

íééç?  

öøâä"ä :ïééð ,óéåøòã èâàì÷òâ ìàîòìà èàä øò ,

àä òîàî éã ñàååøàô ìàæ øò æà èâàæòâðà èùéð íäéà è

áø øòæðàö ïôéåà ï÷å÷ èåâ'äøåö ñ.  

åðéáø : ïøàååòâ ïøéåáòâ æéà íééç éöò øòã òãééæ øòã ïòåå

åé úùåã÷ øòã èàä"ùèòè ïéà èðéåàååòâ è , êàã èàä øò

ì øòãðé÷ ïéé÷ èàäòâ èùéð"ïøàé êàñà ò . øòã ïòåå

åé úùåã÷"òè òèééååö éã óéåà ïøàôòâ æéà è ïéé÷ çñô â

èåâéñ , æà áì áèéé øòã øòèàô ïøàô èìééöøòã øò èàä

"øãñ íééá úåéù÷ éã èâòøôòâ ïéåù èàä ùøòä íééç ..."

äçîù òñéåøâ à ïòååòâ íäéà ééá æéà ñàã.  

 èâàæòâ áì áèéé øòã èàä"éåæà ?ë' êéåà êéî ìàæ øò ìéåå

úåéù÷ éã ïâòøô."  

÷ ùèòè ïåô èâðòøáòâðééøà íäéà ïòî èàäèåâéñ ïéé , ïåà

 èàä øò ïåà ñéåù ïôéåà ïòîåðòâ íäéà èàä áì áèéé øòã

úåéù÷ éã ïâòøô ïñééäòâ íéà . ò÷àè èàä øò ïåà

úåéù÷ éã èâòøôòâ . éöò øòã èàä ìàî íòðééà íòã ïåô

áì áèéé íòã è÷ðòãòâ íééç'äøåö ñ ,å øòîåæ íòðòé ' ìåìà

ïøàååòâ ÷ìúñð áì áèéé øòã æéà.  

öøâä"ä:ù øòã  èàä øò æà èâàæòâ èàä äîìù í

 øëùùé éðá íòã è÷ðòãòâ)äøä åéáà éáà"ø ÷ ' èåöðàìî øæòìà

öæ"çî ì"äðéá éòãåé ñ( ,øàé øéô ïòååòâ èìà æéà øò , èàä øò

ñéåù ïôéåà ïèìàäòâ íéà èàä , èàä øëùùé éðá øòã

 âòè ééååö àã æéà ñò ñàååøàô äøåú à èâàæòâ ñèìàîòã

úåòåáù ,ã èàä øò ïåà à éåå éåæà ìééåå èøòôèðòøàô ñà
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èåèøù ïáàä óøàã äøåú øôñ , âàè øòèùøò øòã æéà

ä÷é÷ç éåå éåæà úåòåáù ,äáéúë æéà âàè øòèééååö øòã ïåà.  

 øëùùé éðá íòðåô èøòäòâ èàä øò ñàåå äøåú éã óéåà

 èòéåáòâ äîìù íù øòã èàä øàé øéô éã ééá ñèìàîòã

úåðéçá ïåà úåøåú âðàì ïøàé.  

à'íéçëåðä : ñàåå òðòãéà à ïøàååòâ øèôð æéà ñðèöòì 

íééç éøáã íòðåô äëøá à èéî èáòìòâ èàä , ÷òååà æéà éæ

ñùú"â...  

åðéáø:ñùú íåà " èàä ñàåå òðòãéà à ïòååòâ êàð æéà â

íééç éøáã íòðåô äëøá à èéî èáòìòâ?  

à 'íéçëåðä: øòã ïèàè ïééî ééá èðòååàã ãéà øòã 

 áø øòøòéãòî)äøä"ø â 'èéìù øòâøòáãìàâ ùåáééì" ïåàâä ïá à

ãáà"æ øòéãòî ÷"çî ì"åù ñ"øùà úçðî ú(ùøãîä úéá ïéà  , øò

ï÷æ à æéà , ïééâ øò èâòìô òæàô ééá ùåã÷ä íåé ïãòé ïåà

øàé èøòãðåä øòáéà ïåô äðé÷æ à òîàî ïééæ ïëåæàá , áàä

 ìàîà èâòøôòâ íäéà êéà'íéîé úëøàä äîá ,' ñàååøàô

 èáòì éæâðàì éåæà ? äëøá à èéî èáòì éæ æà øéî øò èâàæ

áø øòæðàö íòðåô .ñ æà èâòøôòâ íéà êéà áàä' êàã ïò÷

 ïéåù æéà íééç éøáã øòã ñàåå ïøàé éã èéåì ïééæ èùéð

àèùéð .äéä êë äéäù äùòî øéî øò èâàæ:  

 ïéà íééäøòãðéà èçåù à ïòååòâ æéà òèàè ñòîàî ïééæ

ùàøòååéåà .áø øòæðàö øòãè÷éùòâðéäà íéà èàä  ,

ïééâ åö ÷ùç ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä øò øòáà , íéà èàä

 èâàæòâ áø øòæðàö øòã" åèñòåå ïøàôðéäà èñòåå åã æà

íéîé úåëéøà ïáàä ,øòãðé÷ éã èéî åã ." ò÷àè èàä øò

íéîé úåëéøà èàäòâ , ïøàååòâ øèôð æéà øòèëàè éã ïåà

ñùú" éã ééá â107øàé .  

åðéáø:àã èñééä  äëøá éã ïòîå÷àá èàä òèàè øòã æà ñ

øòãðé÷ éã óéåà.  

äîìù íù øòã ,äîìù éáø' áø ïòååòâ æéà øòùèà÷ðåî òì

áåæéøèñ ïéà , ïéà áø ïòååòâ áì áèéé øòã æéà ñèìàîòã

èåâéñ ,ùôð úîâò èàäòâ èøàã èàä øò ïåà , æéà ñò

ú÷åìçî èøàã ïòååòâ , à èâðòøáòâ íäéà ïòî èàä

à÷ðåî ïåô ñåñðà÷ùè , ïåô íéçåìù ïòîå÷òâ ïòðòæ ñò

ééæ åö ïòîå÷ ìàæ øò æà áì áèéé íòã ïèòáòâ ïåà ùèà÷ðåî.  

÷ùç ìéôåö èàäòâ èùéð èàä áì áèéé øòã , éã ïáàä

 èâàæòâ íéçåìù"éáø , éáø øòã æà èøàåå èàèù òöðàâ éã

ùèà÷ðåî ïéé÷ ïòîå÷ ìàæ."  

 èâàæòâ áì áèéé øòã èàä"éåæà? ! éã'èàèù òöðàâ '

øéî óéåà èøàåå ,? æéà øò ïòåå æà èìééöøòã øò èàä

àðäë úçôùî éðá éã ïòååòâ ïòðòæ èåâéñ ïéé÷ ïòîå÷òâ 

èåâéñ ïéé÷ èâðòøáòâ íéà ïáàä ñàåå ,éøà äùî éáø ïåà '

ãðééøô , äçôùî ãðééøô òöðàâ éã ïåô òãééæ øòã) ìù åðá

äøä"ø ö 'éìàø÷î ãðééøô òùåé ,äâä ìù åéáàå"öæ ãàñàðî ÷"ì ,äãåéäù" ì

ä íåéä ìç 'àöú( ,øòðâò÷ à ïòååòâ íéà æéà øò . æéà óåñ íåö

èøò÷øàô ïøàååòâ, éøà äùî éáø ' à ïòååòâ íéà æéà

ãðééøô øòèåâ ,èøò÷øàô òøòãðà éã ïåà.  

 èâàæòâ áì áèéé øòã èàä" èøàåå èàèù òöðàâ éã æà

ôà êéî ,ãðééøô øòèåâ à ïáééìá øéî èòåå øòåå?."!  

 éáø ïúåçî ïééæ æà èâàæòâ ñèìàîòã ééæ øò èàä

äîìù' øòùèà÷ðåî òì- ïúåçî ïà ïòååòâ êàã æéà øò 

 áø øòöéìøàâ ïèéî)äøä äîìù íùä ìù åðá"ø ÷ ' áééì äùî

öæ áåùæéøèñî"äøä ïúç äéä ì"öæ õéìøàâî ÷"ì( - èâàæòâ øò èàä 

î æà'ùèà÷ðåî ïéà áø ñìà ïòîòð íéà ìàæ , øòã æéà éåæà

íùùèà÷ðåî ïéé÷ ïòîå÷òâðà äîìù .  

öøâä"ä :ñ' äîìù úéá ïéà èééèù)äîìù íùä úåãìåú( æà 

 èâàæòâ èàä áø øòæðàö øòã ïòåå'ïúåçî ' øò èàä

äîìù íù íòã èðééîòâ ,ñ'àìô à æéà.  

åðéáø :äîìù éáø'íìùåî øòñéåøâ à ïòååòâ æéà òì , øò

äìéôú ìòá øòñéåøâ à ïòååòâ æéà ,à ïòååòâ æéà øò 

ãéñç øòæðàö øò÷øàèù , æðàö ïéé÷ ïòîå÷ èâòìô øò ïòåå

 ïèéî ïééæ ãáëî ìàîòìà íééç éøáã øòã íéà èâòìô

ãåîò ïøàô ïòðòååàã , áø÷î ÷øàèù íäéà èàä øò

ïòååòâ.  

 êéæ øò èàä æðàö ïéé÷ ïòîå÷òâ æéà øò ïòåå ìàîðééà

 ïåà âéøòæééä ïøàååòâ æéà øò ïåà ñðâòååøòèðåà èìé÷øàô

àä øòïãòø èðò÷òâ èùéð è ,ñ ïòåå' åö ïòîå÷òâ æéà

î æà ïñééäòâ íééç éøáã øòã èàä úéøçù' ãáëî íéà ìàæ

ïééæ ,áâ øòã ïòâðàâòâ æéàä øò ïåà éà æà èâàæòâ íéà èà

ãáëî íéà æéà éáø øòã , èùéð ïò÷ øò æà èâàæòâ øò èàä

ïòðòååàã , é÷åñô ïòðòååàã èìòèùòâ êéæ èàä øò ïåà

äøîæã.  

éîðéà ïè'úîùð ' ïéà íéà èôàì÷ øòöéîò æà øò èøéôù

ï÷åø , ñðééìà íééç éøáã íòã øò èäòæ ñéåà êéæ èééøã øò

 íåö ïééâ åö ìàæ øò æà èðàä éã èéî íéà èæééåå øò ïåà

ãåîò , æéà øò ïåà äøéøá ïéé÷ èàäòâ èùéð øò èàä

 ãçàë èðòååàãòâ èàä øò ïåà ãåîò íåö ïòâðàâòâåö

ìàåå ñò éåå íãàäïòååòâ èùéðøàâ è.  

 åëøáååðéáøíåìùì åãøôðå úåëøá áåøá   
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 íåéâ' úùøô á÷òñùú "ôì ç"÷  
  

äâä ìöà ïéìîåâ øå÷éá"èéìù ÷òá éåìä éáö íäøáà éáø ö"à 
áàâ"òä÷ ã"òéìàøèñéåà ïøéåáìòî é 

ä åðá úéááäø"âø  'èéìù ÷òá àãåé íééç"à áà"ñà÷øòùè ã éñðàî  
î áøä øùàá äçôùîä úåáø÷î åøáãäâä ïúç àåä ñà÷øòùè" ö

öæ øòòá ìàåé éáø"ì åîãàä"èøòôöàøî ø ìéæàøá ,äâä ïúç" ö

öæ íàèùøòáìàä ÷çöé àùåæ íìåùî éáø"ì ,ïá äøä" éáø ÷

øæòéìà íåìù'÷åöæ èøòôöàøî ì"ì. 

åðéáø:æ òãééæ øòñà÷øòùè øòã " ì)äøä" ìàøùé á÷òé éáø ÷

öæ"éä ì 'äøä ìù åîà éáà"éèñàðøàäî òìòèàî éáø ÷àìôé , ìù åðúåç

äøä"èøòôöàøî øæòéìà íåìù éáø ÷(  ïéà èðéåàååòâ íãå÷ èàä

ìôééèñàðøàäà ,æéà ñàã ìáàðøòùè ïåô èééåå èùéð ,

 ïéé÷ ïâéåöòâ÷òååà êéæ øò èàä øòèòôù èùøòä

ñà÷øòùè, èðâòâ òðòé ïåô èééåå øòééæ æéà ñàã. 

ìôééèñàðøàä ïéà ïééæ åö ïòîå÷òâñéåà ïéåù æéà øéî ,éà ï

êéà ïéá ñà÷øòùè ïòååòâ èùéðëàð ,ñ' ïåô èééåå øòééæ æéà

èøàã ,ååòé÷ øòëòä õòâøò .æéà àðééø÷åà  òñéåøâ à øòééæ

äðéãî. 

 øò ñàååøàô íéà åö úåðòè èàäòâ ïáàä øéòä éðá éã

ìôééèñàðøàä ïåô ÷òååà èøàô,  æà èâàæòâ ééæ øò èàä

ïòîå÷ ÷éøåö êàð èòåå ì÷éðééà ïééæ ,éà øòèòôù ò÷àè æ

øòã ïòîå÷òâ ÷éøåö òìòèàî éáø ì÷éðééà. 

æ òèàè øòã" èàä òìòèàî éáø æà èìééöøòã èàä ì

ïåà ìôééèñàðøàä ïéà èðéåàååòâïééæ  èðéåàååòâ èàä òãééæ 

ñà÷øòùè ïéà ,ø èàä ìàîà ' à ïòîå÷àá òìòèàî

æà úåçéìù íäéà èôåø òãééæ øòã , ïéé÷ ïøàôòâ øò æéà

úáù óéåà ñà÷øòùè .øòèøàã æéà   âòè òëéìèò ïáéìáòâ

øò æéà ïøàôîééäà èìàååòâ ïéåù èàä øò ïòåå úáù êàð 

ïòðòâòæòâ êéæ ïãééæ íåö ïòâðàâòâåö , íéà èàä øò ïåà

äáéñ éã óéåà èâòøôòâ ïôåøòâ íéà èàä øò ñàååøàô. 

 òãééæ øòã íéà èâàæ"òáàá éã ïééøà óåø" , òáàá éã ïòåå

èâàæ ïòîå÷òâðééøà æéà íéà øòñà÷øòùè øòã "ë' à áàä

ïéöéáø éã èéî äøåú ïéã ,ë'èñìàæ åã æà ìéåå ÷ñô' éã ïòðò

äøåú ïéã". 

ïéðò ñàã æéà ñàåå ïà éåæà è÷å÷ øò ? òãééæ øòã íéà èâàæ

ïéåù ïòðòæ ééæ æà ïøàé òøòèìò éã óéåà òãééá , ïåà

ñ'î ñàåå ïîæ øòã êéæ èøòèðòðøòã'êéæ óøàã  ïòðòâòæòâ

íìåò íòã ïåô , ïééâ øòéøô ìàæ ñò øòåå êåñëñ à ééæ ïáàä

éã ïåô èìòåå. 

 ïåô ïééâ øòéøô ìéåå øò æà èâàæòâ èàä øòñà÷øòùè øòã

èìòåå éã ,èòåå áéåà ìééåå  øò èòåå øòéøô ïééâ ïéöéáø éã

øéà êàð äòáù ïöéæ ïôøàã ,íéùìù ïèìàä ,èòåå ñàã  íéà

ïééæ øòååù øòééæ ,äãåáò ïééæ ïøòèù èòåå ñàã , æéà ñàã

íäéà øàô èùéð ,øòéøô ïééâ øò ìéåå íòã ïâòåå. 

èøàåå ñàã ïòîåðòâ òáàá éã èàä êàðøòã , èàä éæ ïåà

ñ æà èâàæòâ'ïééæ èùéð ïò÷  ïééâ÷òååà øòéøô èòåå øò æà

èìòåå éã ïåô ,øéà ïøòä ïòðò÷ èùéð èòåå éæ ïåà ðàî' ñ

ùåãé÷ ...êàæ àæà óéåà ïééæ íéëñî èùéð ïò÷ éæ ,î æåî àìéî

ïééâ øòéøô éæ èìòåå éã ïåô. 

éæ ,âéöøàä øòééæ èãòøòâ èàä òáàá éã , úåðòè òøéà ïåà

ïèòøèòâåö íéà ïáàä -  èìàååòâ èùéð øò èàä íãå÷

÷ñô'ïòðò ,ïáòìøòã ïìòåå òãééá æà èâàæòâ èàä øò 

çéùî'ï , ÷ñô ïééæ ïâàæ ïñééäòâ íéà èàä òãééæ øòã øòáà

-ïáòâòâ èàä øò ïåà  âòáàá éã øàô èëòøò , øòã ïåà

÷ñô íòã ïòîåðòâðà èàä òãééæ .ò÷àè æéà éåæà  éæ ïòååòâ

÷òååà íãå÷ æéà , øèôð øò æéà øòèòôù èééö òöøå÷ à ïåà

ïøàååòâ.) äøä úá äàì äøåáã ú÷éãöä úéðáøä"ø ÷ ' áåã

äøä ìù åðá ùèéååàáéìî øòá"àéðúä ìòá ÷ , íåéá äøèôð

øò"ìøú ïåéñ ç"å ,äøäå" ÷áù íåéá ÷ìúñð ñà÷øòùèî" ÷

é"ìøú ìåìà â"å ,)áùá"éìéã àìåìéäã àîåé ìç åæ ÷'( ,äøä åãéôñäå" ÷

øî ãôñäá àìôééèñàðøàäî ,äøä åðúåç úøéèô ìò ãôñää íò ãçéá" ÷

úåçéìñä éîéá æðàöî íééç éøáã ìòá(. 

ñà÷øòùèî áøä:ñ ' øæòìà éáø èéî äùòî éã òåãé æéà

øòùééø ,òâ êéæ èàä øò'ô èâïå ãåã éáø'øòáåðàùé÷ ì' ñ

øòèëàè ,ì èàä éæ"øòãðé÷ ïéé÷ èàäòâ èùéð ò ,æéà éæ ïåà 

 ïìàôòâ ïòîàæåö ïøàôèâ .î'ñ æà èðééîòâ èàä' ïéåù æéà

êàðøòã ,æà èâàæòâ øò èàä ïééæ èùéð ïò÷ ñò , øò ìééåå

 ïøéåáòâ æéà ïåô äîùð ùøåù à èéîäçîù , èòåå øò ïåà

ïöéæ èùéð ìàîðéé÷  ïéé÷äòáù , ÷òååà æéà òèàè ïééæ ïòåå

ãðé÷ à ïòååòâ êàð øò æéà , øò ïåà ïöòæòâ èùéð æéà

äòáù , èùéð æéà éæ æà èñåàååòâ øò èàä àìéî

ïáøàèùòâ. 

åðéáø : íééá íòãééà ïà ïòååòâ æéà øòñà÷øòùè øòã

éáø øòìòèéî' ï ùèéååàáéì ïåôäðåúç èàä øò ïòåå 
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èáòìòâ àéðú øòã êàð èàä èàäòâ , íéà èàä àéðú øòã

ïáéì÷òâñéåà. 

 òìòèàî éáø ééá êåæàá à óéåà ïòååòâ æéà àéðú øòã

øòìáàðøòùè ,èàä àéðú øòã ïåà  èâàæòâ íéà" ìéåå êéà

êééà èéî ïééæ êãùî êéæ" ,ïà ñðééæ èéî èñééä ñàã ì÷éðééà .

 òìòèàî éáø èâàæ"øéà èìéåå øòãðé÷ ïééî ïåô ïòîòåå?" ,

ïéåù èàä øò  èàäòâïåæ òëéìèò ñèìàîòã ," øòã èâàæ

 àéðú" ìòåå êéàîïáéåì÷ñéåà êé"" 

 øòãðé÷ éã ïåà èëàðøòãôéåà èòôù ïòååòâ ïéåù æéà ñò

ïôàìùòâ ïéåù ïòðòæ ,æéà  åàåå áåèù ïéà ïééøà àéðú øòã

èâééìòâôéåøà èàä øò ïåà ïôàìùòâ ïòðòæ øòãðé÷ éã  éã

øòãðé÷ éã ïåô êòìôò÷ éã óéåà èðàä ,å æéá èàä øò ïòå

 èâàæòâ"äà ,ìéåå íòã êéà" ,î' à èâðòøáòâðééøà èàä

î ïåà èëòì'ïáéì÷òâñéåà èàä øò ïòîòåå è÷å÷òâ èàä, 

î ïåà' á÷òé ãðé÷ ñàã ïòååòâ æéà ñàã æà ïäòæòâ èàä

ìàøùé , èâàæòâ àéðú øòã èàä"î' èéð íäéà øéî ìàæ

íäéà ìòåå êéà ìééåå ïèééáñéåà ïòðò÷øòã"... 

øòã ïòåå øòã êàð èàä èàäòâ äðåúç èàä øòñà÷øòùè 

èáòìòâ àéðú ,êàð èàä øò ïåà àéðú íééá èñà÷ ïñòâòâ. 

êøã ïééæ óéåà úåëéøàá äøåú èâàæòâ êàã èàä àéðú øòã ,

ïòî èàä ìáàðøòùè ïéàéåæà èâàæòâ èùéð êàã , æéà ñò 

ïâòååøòã ééøòáééø òñéåøâ à ïòååòâ ,øòðééà èàä 

à÷øòùè íòã èâòøôòâ øòñ"ùéè íééá åèöéæ éåæà éåå  íééá

àéðú ,èâàæ ñàåå åöøòã øòèàô øòã? " øòã èàä

 èâàæòâ øòèñà÷øòùè"èùéð øòä êéà ." øòèàô øòã

èàä áç ïåô äøåú éã ïøòä èùéð ìàæ øò æà èâàæòâ íéà" ã

èùéð øò èøòä àìéî ,èöéæ øò  èøòä øò øòáà èøàã

èùéð. 

áàâ"ïøéåáìòî ã :ãå÷ æà ïáééøù ééæ ò÷àè øò èàä í

íòðåô äøåú éã èøòäòâ èùéð àéðú , øòèòôù øòáà

 ïèàè íòðåô ïèòá ìàæ øò æà èâàæòâ àéðú øòã íéà èàä

øò úåùø ïøòä ïâòî ìàæ ,èøòäòâ ïéåù øò èàä. 

áà"ñà÷øòùè ã :ñ'äøåú à àã æéà ,íéî èòî àð ç÷é, 

äøåú àìà íéî ïéà,î 'äøåú ìñéáà øàð ïâàæ ìàæ  åöçøå

íëéìâø ,î ïåà'úåìéâø ñàã ïùàååôà ìàæ , úçú åðòùäå

õòä ,î ïåà'êéæ ìàæ ÷éãö ïôéåà ïæàìøàô. 

áàâ"åáìòî ãéïø : ïùèðåàååòâ êàã èàä àéðú øòã

úåéðçåø íòãëàð ïåà úåéîùâ íãå÷  òìòèàî éáø

èøò÷øàô ïùèðåàååòâ èàä øòìáàðøòùè , úåéðçåø íãå÷

íòãëàð ïåà úåéîùâ .èàäíäéà ïòî òã èâòøôòâ óéåø ,

éåæà êéåà èàä åðéáà á÷òé æà èøòôèðòòâ øò èàä 

ïùèðåàååòâ. 

åðéáø:ùåáìì ãâáå ìåëàì íçì éì ïúðå  ,ä äéäå ' éì

íé÷ìàì. 

áà"ñà÷øòùè ã:åðéáà á÷òé æà èøòôèðòâ øò èàä ' ñ

úåéðçåø ïòååòâ æéà úåéîùâ. 

åðéáø: íòã ïùéååö ä÷åìçî à ïòååòâ æéà ïéðò íòã ïéà 

éáø'áåì ïåô ïïèéî ïéì ãéâî øòöéðæà÷ , ãéâî øòöéðæà÷ øòã

ïééæ òéôùî ïòî óøàã íãå÷ æà ïèìàäòâ èàä  úåéðçåø

úåéîùâ íòãëàð ïåà ïãéà øàô , ïéìáåì ïåô éáø øòã ïåà

èâàæòâ èàä èøò÷øàô , úåéîùâ ïáàä ïòî óøàã íãå÷ æà

úåéðçåø íòãëàð ïåà. 

äðùî éã ïéà )ô úåáà"éî â"æ(òãééá èééèù  ,éà íà ïéà äøåú ï

çî÷ ,äøåú ïéà çî÷ ïéà íà. 

 ïùéååö ïòååòâ êéåà æéà ä÷åìçî òáìòæ éã æà ñéåà èîå÷

øòìáàðøòùè ïèéî àéðú íòã ãéâî. 

áàâ"åáìòî ãéïø: ãéâî øòöéðæà÷ øòã èàä åéîé óåñ 

øò æà äæåç íåö úåçéìù à è÷éùòâ èëòøòâ æéà , æà

øòéøô æéà úåéîùâ. 

áà"ñà÷øòùè ã:øò÷ñéøè øòã  úåøåú òìà ïéà ãéâî 

øàô æéà úåéîùâ æà ïà êéåà èîòð úåéðçåø. 

åðéáø: úéá ïùéååö ä÷åìçî éã æéà ñàã æà ïòâðòøá ééæ 

ììéä úéá ïåà éàîù )áé äâéâç(. ,á"ù  àøáð íéîù æà ïâàæ

äìéçú ,äìéçú àøáð õøà èâàæ ììéä úéá ïåà ,á" ù

íãå÷ æà èìàä úåéðçåø èîå÷ ,æà èìàä ììéä úéá ïåà 

øòéøô æéà úåéîùâ ) úéáì øåà éøåàî èå÷ìé øôñá àáåä

ìéáàðøòùè(. 

 æà ñéåà èîå÷ ïáàä ïòî óøàã íãå÷ æà ïâàæ ììéä úéá éã

úåéðçåø íòãëàð ïåà úåéîùâ , íòã èéîáàä  èâàæòâ êéà

 èùô ìàîà'ä ìà éùôð äàîö 'éîñà òáåù àìîé ' æà

î'úåéîùâ ïééæ òéôùî óøàã ,ñàã  æéà'ùë àìå ììéäëéàî '

äìéçú àøáð õøà æà ììéä úéá èìàä éåæà. 

áàâ"ã ïøàáìòî :øòã çîùé äùî èâàæ ) äùîì äìôú

ö øåîæî"å( åçîùé íéîùä ìâúå õøàä ,æà ïòåå çéùî èòåå 

ïòîå÷ïòééøô ìîéä éã êéæ èòåå  ùèàë ñ'èòåå âúå ïééæ" ì

õøàä ,ñ' èòååäìâúð ïøòåå æà õøà æéà íéîù éåå øòëòä.  

øòã éøîà ééçí èàä èâàæòâ æà' ìèî íéîùä 'æéà 

àéøèîéâá' úòã'. 
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åðéáø: òèùøò éã ïåô ïòååòâ êàð æéà øòñà÷øòùè øòã 

òìòèàî éáø ïåô øòãðé÷ ,øò  ì÷éðééà ïà ïòååòâ êàð æéà

øòðéìøà÷ ïøäà éáø ïåô. 

áà"ñà÷øòùè ã:ë ' òèðàñòøòèðéà à èøòäòâ áàä

÷éöéà éáø ïåô äùòî'øòã ì áø øò÷ååéøèñéîçàø é

èéìù"à , éã ïùéååö ìñéáà èðàôùòâ ïòååòâ êàã æéà ñò

øòãåøá øòñà÷øòùè ïèéî øòìáàðøòùè ïøäà éáø ,

ïåô úåàéùð ñàã øòáéà ïåèòâ êéæ èàä ñòôò  ñò÷ùåô éã

ñðä ìòá øéàî éáø ïåô.  

 æéà øòñà÷øòùè øòã æà èëàîòâ ìàîà êéæ èàä

úáù óéåà ìèòèù à ïéà ïòîå÷òâðà ,òî æéà êéìðòååòâ ï

ìèòèù ïåô øéáâ íééá ïòðàèùòâðééà êàã , æéà øéáâ øòã

øòáà øòìáàðøòùè ïøäà éáø ïåô ãéñç à ïòååòâ , øò ïåà

ïæàìåöðééøà íéà èàäòâ àøåî èàä éáø ïééæ ñìà' ñð

äãô÷ä , ñàã ïáòâøòáéà èòåå øò æà èøòì÷òâ øò èàä

øò ïåà æéåä  òâéãðáòðøòã à åö ïøàô÷òååà èòåå ïééìà

åå ìèòèùïèìàäàáñéåà êéæ èòåå øò åà. 

òðòãéà ïééæ øàô èâàæòâðà øòáà èàä øò ,ì èàä øò" ò

øòãðé÷ ïéé÷ èàäòâ èùéð ,æà  ééá ïééæ øéëæî èùéð ìàæ éæ

 íéà-ìòåô øòðòôà ïà ïòååòâ êàã æéà øòñà÷øòùè øòã  

úåòåùé , òðééæ øàô øòèìòâ òñéåøâ ïèòá êàã èâòìô øò

úåçèáä ,ñ'ååéøá à àã æéà  òìòèàî éáø ïåô

 ïèòá ïò÷ øò æà øòìáàðøòùèèìòâ úåëøá òðééæ øàô 

ééæ ìééåå íéå÷î ïøòåå .øáç éã øòáà' ïáéåäòâðà ïáàä ñòè

æéà éáø øòã æà ïòðòùèåî åö øéà  èìééè øò ïåà àã

ïééøà èùéð åèñééâ ñàååøàô úåòåùé? 

ïééæ ïéåù ïòã ïò÷ ñàåå èëàøèòâ éæ èàä ? éæ æéà

ïòâðàâòâðééøàøéëæî êéæ ïåà  øëæ ïá à øàô ïòååòâ , èàä

 èâàæòâ øéà øòñà÷øòùè øòã" ïòö èñà÷ øëæ ïá à

èðæéåè ìáåø" , èøéáåøô èàä éæ ïåà ïòâðàâòâñéåøà æéà éæ

èìòâ ñàã ïôàù ïò÷ éæ åàåå.  

èìòâ ñàã èâðòøáòâðééøà èàä éæ ïåà . øéà øò èàä

 èâòøôòâ"ïàî øòééà æéà åàåå?"  èâàæòâ éæ èàä øò æà

êéìèôòùòâ ïøàô÷òååà èæåîòâ èàä" .åð , úåùø ïééæ ïà

ïò÷ ïòîòð èùéð êàã êéàèìòâ ïéé÷ êééà ïåô " 

åö ïôàìòâøòáéøà ìòðù éæ æéàìèòèù íòã  èàä øò åàåå 

éã èìééöøòã ïåà ïèìàäàá êéæ äùòî òöðàâ . èàä øò

 ïèìàäòâøàô øéà'ë' åã æà èâàæòâðà êàã øéã áàä

èùéð èñìàæ ééøàïééâð ,'òâ èàä éæ øòáà'äðòè' æà èò

èøàåå éáø øòã ïìàôøàô ïéåù æéà èöòé  æåî øò ïåà ïéåù

ïòîå÷. 

øåöé÷á ,ìèéåå÷ ïèéî ïòîå÷òâðééøà æéà øò , øòã

íòðéà ïééøà è÷å÷ øòñà÷øòùè  íéà èâàæ øò ïåà ìèéåå÷

"ïéåù èàä ïøäà éáø øòãåøá ïééî æà êéà òæ ìèéåå÷ íòðéà 

à äðùä ùàø íòãòâñéå'ìòåô'øëæ ïá à ÷ðò øàô è , àìéî

èùéð êéà ïò÷ èìòâ ñàã ïòîòð , êéà ìòåå ìáåø ïöëà øàð

äáåè äøåùá éã øàô ïòîòð". 

åðéáø : ïøäà éáø æà ïäòæòâ èàä øò øòìáàðøòùè èàä

òâñéåà ïéåù'ìòåô'è... 

åðéáø :ë'æ ïèàè íòðåô èøòäòâ áàä" òìòèàî éáø æà ì

à èâàæòâ èàä øòìáàðøòùèïôéå  ïðçåé éáø ïåæ

øò÷ååéøèñéîçàø ,éàëæ ïá ïðçåé éáø úîùð èàä øò æà ,

óéåøòã èâàæòâ ïðçåé éáø èàä ,èàä øò  ïôéåà èãòøòâ

êàøôùñéåà ïùéðééø÷åà , èâàæòâ øò èàä"ñééåå êéà ? ïðçåé

êéà ñééä, êéà ïéá éàëæ ïá à"... 

áà"ñà÷øòùè ã : èãòøòâ èàä øò æà èâàæ éáø øòã

'ðééø÷åàùé' ...òìòèàî éáø ïòåå  ïøàâðåà ïéà ïòååòâ æéà

íéà åö ïòîå÷òâ íéðáø òìà ïòðòæ ,íùáä úâåøò øòã ,

ïòåå î'áø øòðàùæòøá íòðåô èãòøòâ ñòôò èàä' ñ

åù"ùøäî ú"í  ïòîå÷òâñéåøà ïàã æéà ñàåå éáø êéæ èàä

 æà ïôåøòâðà òìòèàî"èééâ øò ñòéìå÷ óéåà..." ïáàä ééæ 

 ïòðàèùøàô èùéðèãòø øò ñàåå .'ñòéìå÷ ' ïòî èàä

ñð÷òèù èéî ïòâðàâòâ æéà ñàåå øòöéîò ïôåøòâ.  øò

 øò æà ïâàæ åö èðééîòâ èàä'úåìå÷ èéî èééâ ,' æéà øò æà

úåëìä òñéååòâ ïéà ìé÷î. 

åðéáø: àé ,èìééöøòã ñàã èàä òèàè øòã. 

åðéáø:æ òèàè øòã " òìòèàî éáø æà èìééöøòã èàä ì

à èðéåàååòâ èàäìôééèñàðøàä ïé  ïåô úåðéëù ïéà

ìáàðøòùè , èùéð èàä øò æà èëàîòâ êéæ èàä ìàîà

áìåì ïéé÷ èàäòâ ,èâøàæàá øòééæ ïòååòâ æéà øò , æéà ñò

øò ïåà éøôøòãðéà úåëåñ áøò ïòååòâ ïéåù  èùéðëàð èàä

áìåì ïéé÷ , ïéà øòèòô øòã æà èëàøèòâ øò èàä

ïî êàã èàä ìáàðøòùè åì òøòøòî íúñäíéáì , øò èòåå

áìåì à ïèòá çéìù à ï÷éùðééøà ,íòã è÷éùòâ øò èàä 

áìåì à ïèòá çéìù.  

  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  כב

 

  כי תצא

 ïåà øòãðé÷ èàäòâ êàã èàä øòìáàðøòùè ïøäà éáø

ïòååòâ ïòðòæ ñàåå êòì÷éðééà åðçìåùì áéáñ , èàä øò

 äçôùîä éðá éã ïéåù ïáàä íéáìåì òøòøòî èàäòâ

èñåàååòâ à áìåì òëìòåå øòðééà øòãòéøòðééæ æé . éáø ïòåå

æà èøòäòâ èàä øòìáàðøòùè ïøäà  èàä òìòèàî éáø

î æà ïñééäòâ øò èàä áìåì ïéé÷ èùéð' òìà ïòâðòøá ìàæ

òðééæ íéáìåì ,íéáìåì òìà èëàøèàá èàä øò , øò ïåà

áìåì ïèñðòù íòã èáéåì÷òâñéåà èàä , ïáòâòâ ñàã ïåà

ìòèàî éáø øàô ïâàøè ñàã ìàæ øò æà çéìù ïøàôò. 

 ïèìàäòâ èàä ñàåå êòì÷éðééà éã ïùéååö ïòååòâ êàã æéà

ïééæ èòåå áìåì øòã æà ñðééæ , øòééæ íäéà èàä èöòé ïåà

î æà èøàòâ'áìåì ïééæ ïòîåðòâ÷òååà èàä ,øò æéà 

 øò ñàååøàô úåðòè èàäòâ ïåà ïãééæ íåö ïòâðàâòâåö

éáø øàô ï÷éù èæåîòâ èàä  ïèñðòù íòã à÷åã òìòèàî

áìåì. 

øàã èøà æéà ñàåå ïòðàèùøàô èàä ïøäà éá , øò èàä

 èâàæòâ íäéà"èñòåå åã ïòåå  íòðééù àæà ïëàî' úìéèð ìò

áìåì íòðééù àæà ïáàä êéåà åèñòåå øò éåå áìåì'... 

 øòååù øòã èàä èàäòâ äðåúç èàä òìòèàî éáø ïòåå

øò æà èâàæòâ íééç éøáã øòã  ïúç øòã éåå ïäòæ ìéåå

ìáåè'àô êéæ èäôåç éã ø .ïòâðàâòâ æéà íééç éøáã øòã 

äìéáè éã ïäòæ , èâàæòâ èàä øò ïåà úåìòôúä èéî" øò

ìáåè'ïééù êéæ è". 

 æà òìòèàî éáø øàô èâàæòâøòáéà ñàã ïòî èàä íéîéì

éã ïäòæòâ èàä øòååù øòã äìéáè , èâàæòâ èàä øò ïåà

ìáåè øò æà'ïééù êéæ è , èâàæòâ òìòèàî éáø èàä"éåæà 

èàäèâàæòâ øòååù øòã ? ! òðééù à ïòååòâ ò÷àè æéà ñò

äìéáè"... 

áà"ñà÷øòùè ã: èàä èðåæòâ ïééæ ìàæ øòâéååù ïééî 

éã èâòìô äùòî éã æà èìééöøòã  òáàá) íéøî äøù ú÷éãöä

âåæ ' ìùéæ øæòéìà íåìù éáø ìù úéðáøä"ò(øæç øãñë 'ï , æéà éæ ïòåå

ïòååòâ ïéåùéã óéåà  äùòî éã æéà øòèìò øéà ééá ïòååòâ 

áéáç éåæà. 

 à èìãðàäòâ øòéøô êéæ èàä ñò æà èìééöøòã èàä éæ

 øæð éðáà ïèéî êåãéù)äâä"æ áåùèëàñî ÷"ì( ñàåå î' íéà èàä

íééç éøáã ïøàô ïâàøèòâðà èàäòâ. øéî èàä øòâéååù éã 

ñò æà èâàæòâ  øãñë ñàã èâòìô òáàá éã æà øàì÷ æéà

ïìééöøòã éåæà ,éöøòã éæ èàä èàä íééç éøáã øòã æà èìé

ìòá à ïåô ïéã úéá à èöòæòâ ñèìàîòã úéáä ,ãéñç à ,

áø à èéî ,÷ñô ïìàæ ééæ æà'êåãéù íòã ïåè ïò÷ øò éö ïòðò ,

ïáàä òâ ééæ'÷ñô'èùéð ïò÷ øò æà èò ,ñ'ïòååòâ æéà 

÷öà÷ ïâòåå ñèìàîòã.. 

 íééç éøáã øòã èàä òìòèàî éáø ïåô äìéáè éã êàð

 íòã ïôåøòâéá"ééæ èàä øò ïåà ã  ïåà êà÷òì ïáòâòâ

ïôðàøá ,èðéåìòâ íéà êéæ èàä èôòùòâ ñàã ìééåå. 

ùâéðååèéìù åðéáø ìù åùã÷ úëøá ìá÷ì íéçëåðä ìë "à ,

à ìöà åðéáø ãîòå 'íéãëðäî ñçðéô íùá ,ò àø÷ðù" ù

äøä"éðéô éáø ÷'öæ òìò"àìéèñéåàî ì ,øôéñå: 

æ òèàè øòã"è÷ðòãòâ íéà èàä ìî ïåô éåàùæå , éáø

éðéô'úáù óéåà ïòååòâ èøàã æéà òìò ,ééååö  øò èàä ïëàåå

ïäòæòâ èøàã íéà ,øô 'ú÷åç ïåà çø÷ , éã ïòååòâ æéà ñò

øòîåæ òâðàì  æéà øò éåå ïäòæòâ òèàè øòã èàä âòè

æéá ïéìéôúå úéìè èéî âàè ïöðàâ à ïñòæòâ ñèëàðøàô .

ïééæ íòåè ïòâðàâòâ øò æéà íòãëàð. 

èàè øòã êéåà èàä òî ïòåå æà èìééöøòã' èàä

ïåæ ïééæ ïòîåðòâôéåà ,øòâàååù ñðèàè íòã ,éáø  ñìà ïðçåé

éåàùæåî ïéà áø , æà ïøàâðåà ïéà øãñ øòã ïòååòâ êàã æéà

î'à èâàæ  ñâåöðééàäùøã , èìòèùòâôéåà êéæ øò èàä

äùøã à ïâàæ ,éáø óéåà êéæ èìòèù äùøã éã ïèéîðéà 

éðéô' à èéâ øò òìò ôàì÷"èâàæòâ âåðòâ ."àå æéà øò ï

éã ïèéîðéà ïòâðàâòâôàøà äùøã. 

áà"ñà÷øòùè ã: éáø øòèàô øéà æà èâàæ øòâéååù éã 

àùåæ'éáø ïòååòâ æéà òì éðéô'ãéñç à ñòìò . àøåî èàä øò

ïåôøòã ïñéåå èùéð ìàæ òèàè øòã æà èàäòâ ,øò  æéà

à ééá íéà åö ïãðéáòâåö øòééæ ïøàååòâ ñéåà èäòæ ïåô òðéé

úåçîù éã. 

åðéáø :éðéô éáø' òìò- à ïòååòâ æéà øò ñàåå íòã øòñéåà 

æ ïãééæ ïèéî ïúåçî"ì  íééç éöò øòã- ïòååòâ êéåà øò æéà 

áø øòøåèàá ïèéî ïúåçî à .ãåã éáø ïåæ ïééæ  ïà ïòååòâ æéà

øåèàá ïåô éìúôð éáø ééá íòãééà ) åðéáø ìù åîà éáà ìù åéçà

èéìù"à ,ë"äâä ÷"æ íéåáìèééè ïøäà éáø ö"áà ì"éäù òååàìàåå ã 'çà" ë

øåèàá øéòá éìúôð éáø åéçà íå÷î àìîî( . éáø òãééæ øòééà ïåà

àùåæ'òì  øòøåèàá íééá íòãééà ïà ïòååòâ êéåà êàã æéà

áø ,èðàð éåæà øò æéà èøàã àìéîïøàååòâ .  

íåìùì åãøôðå  
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 פרשת כי תצא
'מו בער שפיטצער הי'  ו"ה אברהם 

ãîìîä: א"ר יואל כף שליט"הר  

ברודא ני"מו  ו"ה יואל 
ãîìîä: משה ראטה שליט"הר   א"ר 

'מו  ו"ה יואל ווערצבערגער הי'
ãîìîä: א"ויז שליטר אהרן ווייסה"הר  

'מו  ו"ה ליפא שעהנברוין הי'
ãîìîä: א"ר מאיר חיים שישא שליט"הר  

 'שלאגער תחי )אברהם (מרת
ãîìîä: משה ברוך כץ שליט"הר  א"ר 

'מו מארקאוויטש הי' מאיר   ו"ה אברהם 
ãîìîä: א"ר הערשל גראס שליט"הר  

לאנדא הי"מו בער  משה   ו"ה 
ãîìîä: א"ר מנשה ברוך קליין שליט"הר 

'מו פישל גאלדבערגער היה אפ'  ו"רים 
ãîìîä: לאנדא שליט"הר משה   א"ר אברהם 

רובין הי"מו  ו"ה יואל 
ãîìîä: א"ר יעקב מיכאל היילברוין שליט"הר 
'מו  ו"ה יצחק ברוך טייטלבוים הי'

ãîìîä: א"ר משה יוחנן קליין שליט"הר  
  
  
  
  
  
  
  

'מו מענדל פריעדמאן הי' מנחם   ו"ה 
ãîìîä: א"ר שמואל אלטער בנעט שליט"הר 
'מו קליי' משה   ו"ן היה אברהם 
íéãîìîä: א"ר מרדכי מנחם שווארטץ שליט"הר  

דוד שלמה וואנחאצקער שליט"הרו  א"ר 
'מו פריינד הי'   ו"ה אברהם יואל 

íéãîìîä: א"ר יואל וויינבערגער שליט"הר  
 א"ר שמואל שאול גרינוואלד שליט"הרו

ראזענפעלד הי"מוה  ו"ר הערשל 
ãîìîä: א"ר יוסף מאיר שווארטץ שליט"הר  

בנימין"מו ליכטענשטיין היה  צבי   ו" 
ãîìîä: א"ר שאול יחזקאל שווארטץ שליט"הר 
'מו זילבערשטיין הי' משה יצחק   ו"ה 

íéãîìîä: ראזענבערג שליט"הר   א"ר יעקב מאיר 
 א"ר יואל גרינוואלד שליט"הרו

'מו פרידריך הי' זלמן   ו"ה 
ãîìîä: א"ר שמעון יואל בראך שליט"הר 

'מו  ו"הערש שפיטצער הי' ה ישעי'
ãîìîäíé: א"ר צבי יודא ווייס שליט"הר  
 א"ר נפתלי צבי בראדי שליט"הר
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 למשפט בין דם לדם בין דין יפלא ממך דברכי 
לדין ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית 

ז " וביאר א.אלהיך בו' אל המקום אשר יבחר ה

כי , ה בייטב לב זכותו יגן עלינו בכוונת הכתוב"זללה

היינו דבר הצריך למשפט של , יפלא ממך דבר למשפט

היינו מצות תשובה שנצרך טרם בא המשפט , מעלה

, בשביל דברי ריבות בשעריך' בין דם לדם וגו, השופט

, וקמת, היינו ריב ומלחמת היצר אשר בשעריך ובקרביך

ש מה "עי, כלומר ממטתך ותרדמתך של כל השנה

ולדרכו נלך לפרש , שמפרש על פי דרכו המשך הפסוק

 .הפסוק על ענין התשובה

' פ(א בראש דוד " על פי מה שכתב החידויתבאר

מועיל לנו התשובה ולא לאומות  בטעם הדבר ש)אמור

כי על פי , )ד"תנחומא האזינו ס(העולם כמבואר במדרש 

,  אב שמחל על כבודו כבודו מחול.)קידושין לב(הדין 

וישראל נקראים , ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול

'  בנים אתם לה)דברים יד א(כדכתיב , בנים למקום

, הם התשובהועל כן מועיל ל, ה למו אב"והקב, אלהיכם

ככתוב , ה מלך"מה שאין כן לאומות העולם נקרא הקב

על כן לא מועיל להם ,  מלך אלהים על גוים)תהלים מז ט(

  .ד"עכ, התשובה

 דמתחיית )דרוש כה( כתב בפרשת דרכים והנה

דאיתא במסכת , המתים ראיה שיש לנו דין בנים למקום

 אמר ליה ההוא מינא לרבי אבהו .)דף לט(סנהדרין 

כי ,  ויקחו לי תרומה)שמות כה ב(יכם כהן הוא דכתיב אלה

, וכתבו בתוספות שם. ש"עי, קבריה למשה במאי טביל

דישראל נקראו בנים , הא דלא קשיא ליה היאך נטמא

 שלשה מפתחות בידו .)תענית ב(ואיתא בגמרא . למקום

ואחד מהם הוא , ה הוא שלא נמסרו ביד שליח"של הקב

 וידעתם כי אני )חזקאל לז יגי(של תחיית המתים דכתיב 

אני ולא ', י אני ה"ופירש, בפתחי את קברותיכם' ה

דהיינו ' ולפי זה בתחיית המתים דכתיב ביה אני ה. שליח

למקומה ' חזרה קושית התוס, שאינו על ידי שליח

ואין לנו , ה הוא כהן היאך מחיה מתים"דמאחר שהקב

אלא מה שתירצו התוספות שישראל נקראו בנים 

  .ד"עכ, ום וכהן מיטמא לבנולמק

שבת (ה בדברי יואל "ז זללה" פי זה ביאר מרן דוועל

 )הובא באהבת דוד( מה דאיתא במדרש )שובה עמוד רעג

ה תן לבני "בשעה שעקד אברהם את יצחק אמר להקב

דהנה איתא בפרקי דרבי אליעזר . עשרת ימי תשובה

 כיון שהגיע החרב לצואר של יצחק פרחה )א"פל(

וכיון שהשמיע קולו מבין שני הכרובים אל , נשמתו

תשלח ידך אל הנער חזרה נפשו לגופו והתירו ועמד 

וידע יצחק שכך עתידים המתים לחיות ופתח , יצחק

ועל כן בשעה שעקד . מחיה המתים' ואמר ברוך אתה ה

ואז נודע לו ענין , אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח

לישראל דין ומזה הוכיח דיש , תחיית המתים כאמור

ה לטמא "בנים למקום שעל ידי זה יכול כביכול הקב

ה תן לבני עשרת "ועל כן אמר להקב, עצמו לבני ישראל

שהרי מעתה הם מובטחים דמועלת להם , ימי תשובה

  .ד"עכ, דאב שמחל על כבודו כבודו מחול, תשובה

,  יתבאר הכתוב כי יפלא ממך דבר למשפטובזה

עלה והוא מצות תשובה היינו דבר הצריך למשפט של מ

, הלא מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, איך מהני

הוא הר המוריה ', וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה

מקום הקודש והמקדש אשר שם עקד אברהם אבינו 

ומגודל הפחד פרחה , את יצחק בנו על גבי המזבח

ומזה מוכח דיש לנו , ה"נשמתו של יצחק והחייהו הקב

ואם כן שפיר מועיל תשובה על כל , מקוםדין בנים ל

  .החטאים דאב שמחל על כבודו כבוד מחול

  דברות קודש
  א"ליטק ש"ק מר רבינו הגה"מכ

  א"ק בוויליאמסבורג יע"ח לפ"סעודת רעוא דרעווין פרשת שופטים שנת תשס
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  ]ב[

ה בישמח משה "ז זללה" יתבאר על פי דברי אעוד

,  מנעי קולך מבכי)ירמיה לא טו( לפרש הכתוב )ראה' פ(

דודאי בכל שנה בימי התשובה ישראל עושים תשובה 

, וזה שאמר הכתוב יש שכר לפעולתך, ונפעל למעלה

ושמא תאמר אם כן מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם 

כי אחר עבור ימי , על זה אמר ושבו בנים לגבולם, היום

והיא הגורם כי עדיין , הדין שבים למעשיהם הראשונים

  .ד"עכ, בן דוד לא בא

 לפרש )נצבים' פ(ה בייטב לב "ז זללה" כתב אובזה

ה למשה אם אעברה " שאמר הקב)י"ז ס"ר פ"דב(המדרש 

ואם סלח נא אתה מבקש ,  אתה מבקש בטל סלח נאנא

כי מראש חודש אלול עד שמיני עצרת , בטל אעברה נא

והנה בהגיע הימים הקדושים זוחלים , א יום"יש נ

ורועדים מאימת הדין הגדול והנורא אשר בראש השנה 

וגמרו של דבר , יכתבון וביום צום כיפור יחתמון

 עצמם מענינים ופונים את, בהושענא רבה ושמיני עצרת

אבל איש , הארציים לשום עיניהם ולבם במילי דשמיא

, א יום"היינו באותן נ, א"המוני אם כי הוא אומר סלח נ

כלומר אעבור את , א"עם כל זה יאמר בלבו אעברה נ

א יום ואראה את הארץ הטובה לעסוק בטוב הארץ "הנ

והנה לפניו יתברך נגלו כל , ובישובו של עולם כבראשונה

א אין כאן בקשת סלח "אז יאמר אם אעברה נ, מותתעלו

ואם , כיון שאין כאן עזיבת החטא, א יום"א באלו נ"נ

כי אם יעמוד בתשובתו , א"א אין כאן אעברה נ"סלח נ

והעצה . באמת כל הימים אשר הוא חי על פני האדמה

היעוצה להחזיק מעמד שלא יחזור לסורו אחר עבור 

דהמאור , די כח התורההוא אך ורק על י, הימים נוראים

ואם יעסוק בתורה יתקיים על , שבה מחזירו למוטב

 אם )ס"נצבים רמז תתק(וזה שאמרו בילקוט . מעמדו

בבחינת קיום ועמידה , מבקשים אתם לעמוד בעולם

ל "כמו שאמרו חז, עסקו בתורה, לבלי לשוב לאולת

 אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם :)סוכה נב(

' ואז תהיו עומדים וקיימים לפני ה', מוח וכואבן הוא ני

  .ד"עכ, אלהיכם

ח "או(ע " פי זה אמרתי לפרש מה דאיתא בשוועל

, א"וכתב הרמ,  צריך לתקוע מעומד)א"ה ס"סימן תקפ

. ונוהגין לתקוע על הבימה במקום שקורין בתורה, הגה

אמנם . א לדברי המחבר"וצריך ביאור קישור דברי הרמ

א מקושרים " דדברי המחבר והרמלפי האמור יש לפרש

דהנה מצות תקיעת שופר הוא בא לעורר , היטב

, )ד"ג ה"הלכות תשובה פ(ם "לתשובה כמבואר ברמב

ושמא יאמר האדם בלבו דבודאי בימים הקדושים 

אולם אעבור את , יתעורר לתשובה ויפשפש במעשים

א יום ואראה את הארץ הטובה לעסוק בטוב הארץ "הנ

ולזה פסק המחבר ,  כבראשונהובישובו של עולם

הכוונה שישים האדם לבו , ד"להלכה צריך לתקוע מעומ

שיעמוד בתשובתו , ד"שהתעוררות תשובה יהיה מעומ

שלא ישוב לכסלה עוד ולא יפול ממעמדו גם , כל הימים

א ונתן "ועל זה הוסיף הרמ, אחר עבור הימים הנוראים

, ןונוהגין לתקוע על הבימה במקום שקורי, עצה לזה

להורות דעל ידי כח התורה אפשר שיהיה לנו תקומה 

ומעמד להתעוררות תקיעת שופר שלא יחזרו למעשים 

  .הראשונים

 זה יש לבאר מה שכתב רב סעדיה גאון ובדרך

ועוד , בטעם מצות תקיעת שופר כדי להתעורר לתשובה

טעם כתב שבא להזכירנו מעמד הר סיני שנאמר בו 

ולפי דרכינו שני .  מאד וקול שופר חזק)שמות יט טז(

כי טעם התקיעות הוא לעורר , הטעמים כחדא אזלי

אך בכדי שיהיה התשובה דבר נצחי שלא יפול , לתשובה

לזה בא הטעם של תקיעת שופר להזכיר , ממעמדו

שעל ידי כח התורה יכולים אנו להחזיק , מעמד הנבחר

אלא יהיו התקיעות , מעמד שלא ישובו עוד לכסלה

  .בבחינת מעומד

,  יתבאר הכתוב כי יפלא ממך דבר למשפטובזה

היינו דבר הצריך למשפט של מעלה והוא מצות תשובה 

איך זוכים שיהיה בבחינת עמידה וקיום נצחי שלא 

לזה נתן לנו עצה וקמת , ישובו למעשים הראשונים

והיינו לקום בבתי ', ועלית אל המקום אשר יבחר ה

ל ידי זה שע, כנסיות ובבתי מדרשות ולעסוק בתורה

ד "וע, ת שיהיו ההרהורי תשובה אמיתיים"יעזור השי
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,  דאמת היינו דבר הקיים)בראשית לב יא(ן "שכתב הרמב

.  קושטא קאי.)שבת קד(ל "ויפול על זה מליצת חז. ש"עי

שיהיו אמיתיים ויהיה , ובאופן זה יהיו הרהורי תשובה

  .להם קיום נצחי

, אנו בחודש אלול המיוסד לתשובה עומדים

עמוס ג (ה הקדוש בפרשתן ברמז הכתוב "כתב בשלו

לול 'ה ראשי תיבות א"ארי,  אריה שאג מי לא יירא)ח

והנה תקנו . ושענא רבא'ום כפורים ה'אש השנה י'ר
ד עורו ישנים "לתקוע שופר בכל חודש אלול ע

שיתעוררו משינת , משינתכם להתעורר לתשובה

הזמן אשר היצר הרע מרדים את האדם שלא יתבונן 
וקיום מצות ' מה חובתו בעולמו שהוא עבודת ה

. וזהו תכלית תקיעת שופר בחודש אלול, ט"ומעש
אולם כבר עבר עלינו שבוע אחד בחודש אלול ועלינו 

הזמן קצר , להתבונן מה פעלנו כבר בחודש זו

לב יודע מרת נפשו באיזה מצב , והמלאכה מרובה
ע בדיבור במעשה "הוא עומד וכמה חטא נגד הבוכ

ר לא ינוח "ר גם בחודש אלול היצה"בעוה, חשבהובמ
ודין גרמא , ולא ישקוט מלהרדים אותנו בשינת הזמן
מען דארף ", דעציראה שעדיין לא הטבנו את מעשינו

האבן די זכיה ווען מען בלאזט שופר עורו ישנים 
דאס , אז מען זאל זיך טאקע אויפכאפן, משינתכם

אז מען האט און . הארץ זאל נתעורר ווערן צו תשובה
מען האט א גוטע מינוט א הייליגע , שוין יא די זכיה

מינוט וואס דאס הארץ איז אויפגעווארעמט געווארן 

ואם  ,"זאל מען זען דאס זאל זיין א נצחי, ת"צו השי
, אז יזכו שיהיה סלח נא, לא יהיה בבחינת אעברה נא

והעצה לזה הוא לקיים . ויזכו לסליחה מחילה וכפרה
לקום בבוקר ',  אל המקום אשר יבחר הוקמת ועלית

ולהרבות בתפלה , ד לעסוק בתורה"ולבא בביהמ

ועל ידי שמוסיפין בלימוד התורה , ת"ותחנונים להשי
ולזה עלינו לראות שלא לעבור . זוכים לבחינת עמידה

אלא למלאות כל הימים , את החודש הזה לבטלה
הללו בלימוד התורה וקיום המצות ויפשפשו 

ל ידי זה נזכה שיהיו הרהורי תשובה וע, במעשים

  .שיהיה להם קיום ועמידה, ם"אמיתיי

  ]ג[

ח סימן "או(ע "יש לפרש מה דאיתא בשו עוד

ויתבאר על פי מה  . צריך לתקוע מעומד)א"ה ס"תקפ

 )ראש השנה פרק דרך חיים' מס(ה הקדוש "שכתב השל

 כל מה שיאמר לך :)פסחים פו(ל "לפרש מה שאמרו חז

כל , ה"בעל הבית היינו הקב,  חוץ מצאבעל הבית עשה

שאם , חוץ מצא, מה שיאמר לך עשה מהמצות עשה

, .)חגיגה טו(יאמר לך צא מביתי ואל תכנס כענין אלישע 

כי זה חשקו של , אלא תכנס בתשובה, אל תשמע לו

וכן כתב בראשית (. ד"עכ, בעת הבית אלא שמטעה אותך

  .)ז"חכמה שער הקדושה פי

משה "הז זלל" כתב אובזה ז(ה בישמח   )איכה ג 

ולא אצא בעדי  הכתוב גדר  מפסיק , לפרש  כי עתה בגולה 

שבשמים  ברזל בינינו לבין אבינו  של  לב(מחיצה  )ברכות  : ,

והם  קוצים  הנקראים  קליפות  יש  שבדרך  ולא עוד אלא 

התפלה  וחומסים את  פ"של(גוזלים  תורה שבכתב  הקדוש  ' ה 

בעדי. )ויצא שאמר גדר  מגודל , וזה  החטאים גברו כי 

שנראה ח הקימו גדר "הנסיונות עד  השמים  ו כאלו מן 

ברזל בינינו של  שאינו רוצה "והקב, ומחיצה  בזה  מראה  ה 

ולא אצא, בנו לא נעזבנו , אבל אף על פי כן אנחנו אומרים 

יתברך ממנו    .ד"עכ, ולא נרפה 

 וירא אלהים )ו"א סל"ר פ"שמו( איתא במדרש והנה

 ידע שהן עתידין לומר זה ,את בני ישראל וידע אלהים

ביאור הענין כי בני ישראל . אלי ואנוהו עמד וגאלם

עד , במצרים היו במדריגה נמוכה מאד ובשפלות גדול

ובכל , ת היה קשה להם מאד"שכל תנועה ותנועה להשי

וכל דף גמרא שהיו רוצים ללמוד , תפלה שרצו להתפלל

 והיה נראה לעיניהם, היה עומד לנגדם עיכובים רבים

אולם בני ישראל , כאילו מן השמים אומרים להם צא

דאס איז מיין ", במצבם השפל ענו ואמרו זה אלי

איך בלייב מיטן הייליגן באשעפער ווי , באשעפער

גדר בעדי , איך גיי נישט, זאל נאר נישט זיין'אזוי ס

ו מן "ואף שהיה נראה להם כאילו נדחו ח, "ולא אצא

שלא לזוז מן הקדושה עם כל זה קבלו עליהם , הקדושה

ועל כן אמרו זה ', ושלא להתייאש עצמם מעבדות ה

באיזה מצב שאני עומד אני מקבל עול מלכותו , אלי



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  כז

 

  כי תצא

, ולזה וירא אלהים את בני ישראל. וקדושתו יתברך

ה איך שקבלו ישראל עול מלכותו עליהם "שראה הקב

  .על כן עמד וגאלם, ואינם רוצים להנתק מאתו יתברך

, גשים למצות תקיעת שופרכאשר ני ובכן

, והאדם מתבונן בנפשו איך עבר עליו כל השנה

, ומדמה בנפשו אולי חלילה הוא נדחה מן הקדושה

שמצות , ד"לזה כתב המחבר צריך לתקוע מעומ

לומר , תקיעת שופר צריך להיות בבחינת עמידה

ולא אצא מן , ת אני על משמרתי אעמודה"להשי

  .ו"הקדושה ח

יש לפרש ובדרך התפלה  זה  בנוסח  שאומרים  מה 

השנה הזכרון ' ותתן לנו ה, בראש  באהבה את יום  אלהינו 

מצרים מקרא קודש זכר ליציאת  תרועה  יום  . הזה 

שהקב תרועה"והכוונה  בהם צריכים , ה נתן לנו יום  אשר 

בתשובה בשופר כדי להתעורר  וצריכים לתקוע , לתקוע 

מעבודת ה שחלילה להתייאש  ובאיזה ', מעומד להורות 

מקר קודש"מדריגה שנמצאים יהיה  ה, א  ' לקרוא אל 

ולא אצא בעדי  ולומר גדר  בעל , בחזקה  כי כל מה שיאמר 

מצא מצרים, הבית עשה חוץ  הוא זכר ליציאת  , ודבר זה 

המדריגה בשפל  ישראל  בני  היו  במצרים  ועם כל זה , שגם 

באמרם זה אלי מן הקב, התחזקו    .ה"ולא זזו עצמם 

רשומות אמרו לפרש מה שכתבו דורש ויש י 

מס"של( נר מצוה' ה  ראשי תיבות " אלו)ראש השנה פרק  ל 

ן (עוד אמרו , י'דודי ל'דודי ו'ני ל' א)שיר השירים ו ג( מג

ראשי תיבות א" אלו)ראה' אברהם פ עינינו 'יה ו'נו ל'ל 

ביאור הענין כי חודש אלול . )ג מדות"סליחות לי(יה 'ל

המעשים שיחקור האד ם הוא זמן תשובה ופשפוש 

השנה במשך  אמנם לפעמים , אחר מעשיו שעשה 

בקרבו וכאשר הוא רואה עצמו מלא , יפול לב האדם 

ר בנפשו "חטאים עוונות ופשעים  ל הוא מדמה 

שחלילה מן השמים הקימו גדר ומחיצה של ברזל 

ח"בינו לבין הקב ויצא , ו"ה למען לא יהיה לו תקומה 

בראשי תיבות של , חלילה מן הקדושה נרמז  לזה 

באיזה מצב שיהיה , דודי'ני ל'א, ל"אלו כי האדם 

רוצה להיות דבוק , ימשיך לומר אני לדודי אני 

בעדי ולא אצא, ה"בהקב גם , ובאופן זה ודודי לי, גדר 

ה ירחם עליו ויקרבו תחת כנפי השכינה שלא "הקב

חלילה מן הקדושה נרמז גם בראשי תיבות . ידחה  וזה 

אמר נא ישראל שבכל עת ובכל זמן י, יה'נו ל'ל א"אלו

רוצים להיות דבוקים ביה , אנו ליה ועינינו ליה שאנו 

בעדי ולא אצא, צור עולמים' ה   .ואף אם גדר 

ו  ובכן כאשר אנו מתכוננים ליום הדין עלינ

נדח וכל איש ישראל , להתחזק כי לא ידח ממנו 

חלילה הרבה לחטוא נגד , באיזה מצב שהוא אף אם 

 אלא יהיה ,יתחזק על מעמדו ולא יצא, ע"הבוכ

בהשי, בבחינת אני לדודי , ת ובתורה ומצות"להדבק 

רוח , ת שיהיה ודודי לי"ואז יעזור השי וישפיע עלינו 

באמת ובלב שלם, טהרה ממרום , וטהר לבינו לעבדך 

שיהיה , ויהיה לנו הזכיה לשוב תשובה אמיתית

בדרך , נצחיות שלא ישוב לכסלה עוד ולהתנהג 

  .התורה והיראה

י יעזור  ת"והשי בנ בלבות  ויאיר הרהורי תשובה 

במקומינו וחלילה לא , ישראל ונזכה להחזיק מעמד 

הקדושה בלבות , נדחה מן  ויתעוררו הרהורי תשובה 

בתשובה אמיתית ובלב שלם , בני ישראל שישובו 

בחינת אני לדודי השי, ואם יהיה  ת "לשוב אל 

ת "שהשי, אז יהיה גם ודודי לי, בתשובה שלימה

ת ירחם "והשי. ישראל ביתר שאתיתקרב עצמו לבני 

בכל טוב ת יאמר "השי, על בני ישראל שיוושעו 

בייטב פנים "ז זללה"א' וכמו שפי, לצרות ישראל די ה 

אות ז( אלול   ויהי החודש הזה סוף וקץ לכל )לחודש 

ירמוז לאלול , ב"עולה י, ה"ויהי החדש הז, צרותינו

בסוף שנה לשנות העולם"שהוא החודש הי יהיה , ב 

צרותינוסוף ת יעזור "והשי. ש לפי דרכו"עי,  וקץ לכל 

ונזכה לשנת , שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה

ברכה תכלה שנה וקללותיה תחל שנה , אורה שנת 

ונזכה להתרוממות קרן התורה וישראל , וברכותיה

  .א"בבבהתגלות כבוד שמים עלינו 
    

  ח להם"א ותשוח"ר שליט"מוק מרן אד"י הוועד להוצאת ספרי כ"נערך ע 
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öîõ ö¼ôêþ −ð ö−ê  

 ììåë"íééç éöò "ã'øàîèàñ 
÷øá éðá  

  

  ו"ן התמוטטות חדי גרויסע מבצר התורה איז אין א מצב פו

  חדשים3שוין 
  וואס די הנהלת הכולל האט זיי נישט געקענט באצאלן

  זייעהר געהאלט וואס פון דעם באשטייט לחם חקם

  ר"אויסצוהאלטן זייערע שטיבער מיט קינדער בלעיה

ñ' ïòåå ïîæá åá úå÷çã òâéãìàååòâ øäòééæ ïåô ãìéá éã ïøòãìéù åö âéøòáéà æéà

à ïéà"áöî à èùøòä éäîéà íéøãçîå áøç ìëùú õåçî ïòåå àøåî ìù  , êì ïéàå

äúøáçî äáåøî åúìì÷ ïéàù íåé ,ä"é.  

  

אין אייערע הענט ליגט די ברירה 
  אויפצורעכטן די הערצער פון די לומדי תורה
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íþí"þ ì ’ñééåå ãåã íééç¬−ñ¾ "ê  

 * * *   

íþí"þ ì ’ áàæ øãðñëìàøòâøòååøòééô¬−ñ¾ "ê  
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îòë ³ðñîíñ ,×òóð  

þ×ï óîñ¾í îò−¾þðô ³−ëë öî×−¾ë  

  

  א"ק רבי חיים צבי זיעועכי"בן הגהט מרן משה "ק רבינו הקוה"ש כ"ע
  

  בני ברק- קרית יואל 
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