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 ³ê î¼ð−¾ ó¾ −¾òê ¼î−½ë í¾ô

¾þîõôí ó¾         .)ñêî− −þëð(  

�  
í ¼ðî−î þšë ’îñ þ¾ê ³ê.  þêîë−î

¼"¾¼ëí −þëð õ" êþôèí −þëð ñ¼ ¬

¼ëî® óî¾ô ë−−ì −êô óî¾ô ¬ìî¾ ,

î μêñô ñ¼ ïôîþ ¬ìî¾ −× íòîî×í

ïì îþôêî ¼þí þ®−í êîí¾ ³îîôí" ñ

³¼ñð"ëší î³îê ¬îì¾− ñ"¼î í" ï

 êîí êñíî ë−−ì −êô óî¾ô í¾ší

 êþëò μ× ñ−ë¾ëî îòîš öî®þ í¾î¼

íþ−ë¼ þëðñ óðê −òë ³−½íñ , −ò¾ôî

 ³ê ¼ëî® êîí¾ îò−−í ¼ëî® óî¾ô

 êþëò êñ íï ñ−ë¾ëî íî®ôñ íþë¼í

¼î"¼ ë−−ì ×"× ,®¼íî ö−ë ö−ìëíñ í

 íñ×ð êþèêë ë³× íþ−ë¼ñ íî®ô

 ³îî®ô þê¾ë óè óê îô®¼ñ ö−ìë−¾

 óô−−šñ î³šî¾³ íî®ô −êðîë óí¾

× ñîðè" −ïê ö−ñ−õ³ö ³−®−® öîè× ×

ëî¬ êîí ,× ššî³¾ô îò−ê óê μê" ×

³îî®ô þê¾ñ ,ê" −î³−õô êîí −þí ×

þ®−í ,×î" íêþò í−í ìþš ³šîñìô ×

 ³ðîë¼ñ îîê³í¾ íëþ íî®ôñ óí−òõë

í³îòëþšë íòîí× , óíñ þôê íïñî

šîë í¾ô"í ¼ðî−î þ ’îñ þ¾ê ³ê ,

 ³îèíîò öò−ê ³îî®ôí öô íëþí −×

 ö−ñ−õ³î ³−®−® îô× óî−ë êñê íñ−ñë

ëñîñî þõî¾ , þšîëí ð¼ ö−³ôò ö×ëî

 íþî³í ³îî®ô þê¾ óè óê íêþòî

 íšî¾³ë ó−¾è−ò ó³ê óî−ë ³îèíîòí

îðï× ³îëíñ³ëî , ðîë¼ñ ¼ðò ó¾ôî

í ³ê’ .      ) í¾ô μþë(  

�  
ìþš ìš−î.  íêþ íô íê−ñõ ¾þðôëî

 −ëþð ê³−−þë í¾ô ñ¼ šîñìñ ìþš

íêþ ñê¼ô¾−. −þëð óðšíë öëî−î 

ôèí ’ í¾î¼ ó−êñ× îë ðëê¾ ðèë

³ôñ ó−×−þ×³ îòôô ,þê" ³êï −

³¼ñ ³îñ−¬ë ³îî®ô ³þôîê"ñ , ö×î

þ þôê ’þ³îô îþëîšñ îñ−õêð öòìî− ,

 −ëþ íïë −è−ñõð ³îõ½î³í îë³×î

îô¾î öòìî−ñê ,þð"½ −" ³îî®ôð ñ

³¼ñ ³îñ−¬ë" ³îî®ôð þë½ ñêîô¾î ñ

³¼ñ  ³îñ−¬ë ö−ê"ñ , ¹½×ë ë³×î

 ó³³òî ëî³×í ¾îþ−õë −è−ñõð  þìëò

í ³ôîþ³ îòôô ’öí×í öþíêñ , μ−þõî

ôèë íñ¼ ’ ó−−š óñî¼ñ öþíê −×î

 îò³−î öþíê í−ì− ð−³¼ñ¾ ðôñô êñê

íôîþ³ îñ ,þ −ëð ’ êò³ ñê¼ô¾−

þëì öþíê íô öþíê× öþíêñ ñ× ¹ê 

þëì öí× ,þî ñêîô¾ −è−ñõ íïëî" −

ô× þë½ ñêîô¾ð" í−ì− ð−³¼ñð ð

êî íôîþ³ îñ îò³−î öþíê" ì×îô ×

³¼ñ ³îñ−¬ë ³îî®ô ö−êð"ñ ,þ ñëê" −

þ −ëð êò³× þë½ ’ ¾−þð¾ ñê¼ô¾−

 þëì öí× ñ× ¹ê þëì öþíê íô

³¼ñ ³îñ−¬ë ³îî®ô ³ôêëî"¼ ñ"× ,  

 í−í −þí ìþš ñ¾ î³ôèô ñ× íòíî

íòîí×ë ¾ô¾ñþêí ë³× μê " −

³¼ñ¾" íñîðè íòîí×ë ìþš öí×− ñ

êî"šîñìñ îñ í−í êñ íþîê×ñ × ,

³¼ñ ³îñ−¬ë ³îî®ôð þë½ð êñê" ñ

êî"íòîí×í óñî¼ñ îñ ¼−è³ êñ × ,

ðôí þîê−ë îíïî ’ ìþš íêþ íô

þð ê³−−þë í¾ô ñ¼ šîñìñ ’ ñê¼ô¾−

 öþíê íô öþíê× öþíêñ ¾−þðð íêþ

 ³îî®ôð −þí þëì ñ× ¹ê þëì

³¼ñ ³îñ−¬ë"ñ ïê ¾ô¾ñ ñ×î− êñî 

 −ð× íòîí×í ñ¼ šñì ö×ñ íòîí×ë

ð−ôî ¹×−³ íòîí×ë ¾ô¾ñ ñ×î−¾ .  

)×"š íèí îò−ëþ öþô" š¬−ñ¾"ê(  
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  קורח

 
  ת"בעזהשי

  ת שהחיינו והגיענו לזמ� הזה"אודה להשי

  להכניס את בני היקר הבחור המופלג
  

  י"נ זאבכמר 
  מ"לעול התורה והמצוות בשעטו

  
  ש"כ קרוביי ידידיי ואנ"והנני בזה להזמי� את מע

  לבא לקחת חבל ולשמוח אתנו בשמחה של מצוה
  

  סעודת הבר מצוה
  )קרח(" ואת אשר יבחר בו יקריב אליו "ק לסדר"ה מוצש"שתתקיי� אי

  ט"ק הבעל"ח לפ"ו סיו� תשס"אור לכ

   בערב10.00בשעה 
  

  בבית מדרשינו הגדול ויואל משה

  ב" שיכו� קרית יואל ב7ט "קדושת יו' רח
  

  
  ה ביו� שמחתכ� ישמח לבי ג� אני"ואי

  

  י לשמחות רבות בני� ובני בני�"כ נ"וכה לחי יזכה מע

  ת מתו� נחת והרחבהעוסקי� בתורה ובמצוו

  
  'ט המחכה לקראת בואכ� לשלו"ידידכ� דושה

  

  

  חיי� צבי מייזליש
  

  ט דסאטמאר"ראש ישיבת מהרי

  ו"בני ברק יצ
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  'ומדוע תתנשאו על קהל ה

ל "יצחק מוורקא זצוק' ק ר"של הרההחסיד המשמש 
שבהיותו פע� ע� הרב בוורשה להשתדל לטובת הכלל : סיפר

נות ערב מ� העיר אל המלו� שלה� כדרכו בקודש וחזרו פע� לפ
ורצו לפתוח את חדרו של הרבי וימצא כתוב על הדלת באותיות 
גדולות דברי זלזול וחירופי� על הצדיק מוורקא וכל הדלת 
מלמעלה ועד למטה היתה רשומה בדברי עתק אלה והמשמש 

 למראה עיניו אמר לו הרב מוורקא אל עמד נבהל ומשתומ�
י שכל בעלי המחלוקת מוציאי� דיבה יפול רוח� כי קבלה ממור

על איש באותו מידה דוקא שהוא נזהר בה ביורת והביא על זה 
ראיה שמצינו שקורח ועדתו בתלונת� על משה רבינו אמרו 

הרי שהעלילו עליו דוקא במדת ' ומדוע תתנשאו על קהל ה
ק מעידה עליו והאיש משה עניו מאוד "הגאוה בו בזמ� שהתוה

  .ני האדמהמכל האד� אשר על פ

  וישמע משה ויפול על פניו

ע "ק הבעל התניא זי"אחד מ� המתנגדי� בא פע� להרה
, ת בהתרוממות והתנשאות"והוכיח אותו על שמתנהג באדמורו

כמו שעושי� , ק את ראשו על זרועותיו על השולח�"כפ� הרה
, כ הגביה את ראשו"אח, ושהה כ� איזה זמ�, "נפילת אפיי�"ב

" ראשי אלפי ישראל ה�) "ז"ט' במדבר א(כתיב : והשיב להאיש
והנה הראש והגו� , "ראשי�"שאלופי וגדולי ישראל נקראי� 

, בכל זאת ה� מחולקי� בלבושיה�, פ שה� מחוברי� יחד"אע
, שעל הגו� שמי� בגד בפני עצמו

ולמה , ועל הראש בגד בפני עצמו
לא יתפרו בגד אחד לראש ולגו� 

אלא שהראש צרי� להיות , כאחד
וכ� ראשי הדור , ל מהגו�מובד

. צריכי� להיות מובדלי� מהע�
כשהל� האיש השואל אמר לו בנו 

בשביל : לאביו הבעל התניא' הק
להשיב תשובה זו הרי לא הית צרי� 
להניח ראש� על זרועותי� והיית 

השיב לו אביו , יכול להשיב לו תיכ�
כי "הנה מצינו כשאמר קורח : 'הק

' הכל העדה כול� קדושי� ובתוכ� 
כתוב " 'ומדוע תתנשאו על קהל ה

כ "ואח" וישמע משה ויפול על פניו"
את אשר ' בוקר ויודע ה"השיב לה� 

ולכאורה היה יכול משה , "'לו וכו
להשיב זאת תיכ� ולמה נפל תחילה 

ה חשש "א� משה רבינו ע, על פניו
שמא " מדוע תתנשאו"כששאלו לו 

 א� יאמר לו כ"וא, וקורח הוא רק שליח, שואלי� זאת מלמעלה
לפיכ� נפל על , כ איש אחר ויאמר לו שוב כ�"תיכ� יבוא אח

ולאחר , להתבונ� א� באמת יש בו איזה התנשאות, פניו תחילה
וכמו שהעיד עליו , שהתבונ� וראה שאי� בו שו� התנשאות

אז הבי� שאי� זה שליח , "והאיש משה עניו מאד"ת "השי
' בוקר ויודע ה"שה ואז השיב לו מ, מלמעלה כי א� קורח פלגאה

  .בנידו� דיד�'  הי- סיי� הבעל התניא -כ� , "'וכ

  והנה פרח מטה אהר�

ע מעשה "יצחק מנעשכיז זי' ק ר"פע� אחת סיפר הרה
אז בימיו ' והי, בעיר אפטא שהיה ש� רב אחד צדיק גדול' שהי

ודרכו היתה לסחור באחוזות , איש אחד סוחר למד� וחכ�
 עסקי� ע� גוי� הל� ונתדרדר מיו� ליו� לו' י שהי"וע, הפריצי�

, גויה לאשה" פריצה"ל ולקח לו "עד שלבסו� המיר את דתו רח
הדבר היה כמוב� רע בעיני אנשי העיר א� לא יכלו לעשות 

במש� הזמ� נשמע קול כמה פעמי� שהוא רוצה לחזור , מאומה
ועל ידי כ� גר� לעלילות רבות על הרבה אנשי� שכ� מצד , לדתו

. ממשלה אסור היה לפתות או לעזור למומר לחזור לדתוחוקי ה
פתאו� , פע� אחת ישב לו הרב של העיר אפטא בלילה ולמד

הרב פתח הדלת והנה אותו המומר לפניו , נשמעו נקישות בדלת
והרב שידע שהרבה , !רבי רצוני לחזור בתשובה: ומתחנ� ואומר

המומר לא אמנ� , גירשו מביתו, עלילות נגרמו לבני העיר על ידו
עד אשר פע� , פסק מלבוא לפני הרב במש� כמה לילות רצופי�

צא מזה וא� : והרי� את מטהו ואמר לו, אחת נתקצ� עליו הרב
ובתו� כ� , לא אכ� במטה שבידי

נע� הרב את המטה באר� ונפלט 
כש� שהמטה הזה : "מפיו דיבור זה
כ� אתה לא תחזור , לא יצמיח פרי

חי הל� המומר מש� בפ". בתשובה
לאחר , נפש והרב חזר ללימודו

ולתמהונו , שעה נפנה הרב מלימודו
 המטה -הגדול ראה דבר נפלא 

 הבי� הרב -הוציא פרח וגמל פרי 
והמשי� , עד היכ� הדברי� מגיעי�

שאותו האיש ' בכוח מחשבתו הק
, ואמנ� האיש בא, יבוא אליו שוב

והרב סיפר לו המאורע ולימד אותו 
ש וסיפר נאנח האי, דרכי התשובה

, להרב שכבר יש לו בני� מהאדונית
, אתה עשה את של�: אמר לו הרב

והנה פתאו� , יעשה את שלו' וה
והוא הציל סכו� , מתו הבני� שלו

, כס� מסוי� מנכסיו וברח לו
  .       ונעשה בעל תשובה גדול

דאנערשטיג פרשת חוקת
בעת סיו� המסכתא
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ã áì áèé ìä÷'øàîèàñ  
ë úåàéùðá"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"à  

  

  

  והודו לזכר קדשו' שמחו צדיקי� בה
  

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

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

ééç"ä åéúåøîàå íéáäìðä åéúåùøãá ííéø÷é ,íéøùé éëøãá úëìì åðéááì úà ÷æçî ,úåìåëùàä ùéà ,  
úåéìâøî ÷éôî äô                          ,åúãòì ïîàð äòåø  ,åðéáéìì ãåîö ,åðéúáéúð øéàîå  

  

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

  ו "זאב ניח כמר "היקר יניק וחכי� פרצע 'לרגל הכנס בנו הב
  לעול התורה והמצוות

  
  

  
  

  

íéùåã÷î øàô ìåãâä åéáà ãåáëì àéä úçà äëøáäå ,åúãòì ïîàð äòåø ,åúøãä ìàøùé ìò,  
  

ë"äâä ÷"áà ö"á áì áèé ìä÷ã ã"èéìù ô"à  
  

  

  
èåéãä úëøá åðéúåëøá äçåìùå ,äé"ãåîòé íé÷éãö úéáù ø ,ãåäå øãäá , âåðòú áø úååøìå úåàøì äëæéå

åéöìç éàöåé ìëî úçðå ,î àëìî úàéáì äëæð éãòàçéù ,áéø÷ ïîæáå àìâòá åðéùàøá åðéëìîå ,ïîà.  
  

  
   המברכי� באהבה ובהערצה

  
  

÷øá éðá÷øá éðá

 μêþë šì®− ñê−³îš−

 ¾¬−îîêð−îîêð μñô−ñê
ôí−ë −ññõ³ô ó¾ë"öî×−¾ë ñîðèí ð

š¼¾¬êñêõ þï¼−ñê  

 öôñï íôñ¾ñêš½êð  
ôí−ë −ññõ³ô ó¾ë" þ−êô öîþ×ïë ð

±þêîî¾ −×ðþô  

öêôð−þõ ññí  
ôí−ë −ññõ³ô ó¾ë"ìþë ð ’ëôþ"ó 
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åëå éåì ïá úä÷ ïá øäöé ïá çø÷ ç÷éå'.ùøéô " åîöò úà ç÷ì é
åëå 'åìé"æéùø äðäã ô" úåèùì äàø äî äéä ç÷ôù çø÷å áúë ì
äæ , ìå÷ùù ìàåîù åðîî äàöåé äìåãâ úìùìù äàø åúòèä åðéò

ïøäàå äùî ãâðë ,àåä ïéðòäå ,éôò"æç åøîàù î"ì) ë àîåé"á (: éðôî
 éôåã íåù åá äéä àìù éðôî ìåàù úéá úåëìî äëùîð àì äî

áùø íåùî ïðçåé éáø øîàã"øô íéãéîòî ïéà é àìà øåáéöä ìò ñð
 åéìò åúòã çåæú íàù åéøåçàî åì äéåìú íéöøù ìù äôå÷ ïë íà

êéøåçàì øåæç åì íéøîåà , úåøî éúàã éôåã õîù åá äéä ãåãå
àùî äéáàåîä"ééò ìåàùá ë"ù .â ïøäàå äùîá äðäå" õîù äéä ë

 åéä êëéôìå øåñàì äøåú äãéúòù åúãåã àùð íøîò éë éôåã
íéñðøô úåðîúäì íéìåëéøåáéöä ìò  ,äù÷é çø÷ ìò ìáà , çø÷

 äöøéù äæ úåèùì äàø äî äéä ïñçéå øéùò äéä íëç äéä ç÷ôù
 úåéäì øùôà éàå éôåã íåù åá ïéà àìä øåáéöä ìò ñðøô úåéäì

åéøåçàî åì äéåìú íéöøù ìù äôå÷ ïë íà àìà ñðøô , øîà ïëì
 ìå÷ùù ìàåîù åðîéä äàöåé äìåãâ úìùìù äàøù åúòèä åðéò

î ãâðëôòàå éôåã õîù äéä àì åá íâù ïøäàå äù" ñðøô äéä ë
à íéáø íéîé ìàøùé ìò èôåùå"òà ñðøô íéãéîòîã çëåî ë" ô

éôåã õîù åá ïéàù , çëùå ìåãâ úåòè äæá çøå÷ äòè úîàá íðîà
åîöò úà , åéäéù íéöøù ìù äôå÷ä àåä äéäé ìàåîù éáâ àäã

à åì åøîàé åéìò åúòã çåæú íàù åéøåçàî åì äéåìú êðé÷æ åéá
õøàá òáèð çø÷ ,æç åøîàã åðééäå"çøå÷ ç÷éå ì ,åîöò úà ç÷ì ,

åîöò úà äàø àìù .  
)íéîùá éùàø(  
�  

 íéùåã÷ íìåë äãòä ìë éë
ä ìä÷ ìò åàùðúú òåãîå'. 

ùøô" úåëìî äúà úç÷ì íà é
äðåäë êéçàì øøáì êì äéä àì ,

éå"éôò ì"éàã î ' ùøãîá)ùäù" ø

à äáø 'ð"à (äò"éçì ååàð äî ô êé
íéøåúá , íéøåúá - úåøåú éúùá 

òáù äøåúå áúëáù äøåú" ô
åëå ,' íéøåúá øçà øáã - éðùá 

 äùî äæ íéçà éðùá íéøàåú
äæ ìò äæ äáåè ïøàåúù ïøäàå ,

 çîù äæå äæ ìù åúåìãâá çîù äæ
äæ ìù åúåìãâá ,éôìå" øàåáé æ
ðîî ïòè çøå÷ù"ñ éà ô"éôäë ì '

áá íéøåúá ïåùàøä 'úåøåú ,à" ë
éôä ïéà 'àå íéøàåú éðùá" íà ë

 êì äéä àì úåëìî äúà úç÷ì
äðåäë êéçàì øøáì ,ñ éàå" ì

 íéøàåú éúùá éðùä ùåøéôäë
à"ñ àì ë"éôä ì ' úåøåú éúùá

à"òáùåúá ìæìæî äúà ë"ùø äðäã ô" ùøãîä éøáãî àéáî é
ò äæåæîå úéöéö úååöî ìò çøå÷ âòìù"÷ é" úìá÷ ãâð åìù å

òøî"äøåáâä éôî ä ,éä åúðååëå 'åáìî äãåá äùîù , áùçð éë
á÷ä éôî ìàøùé åòîùù äî ÷ø åìöà" àì äùîìå åîöòá ä

ïéîàä , éëåðà åòîù íìåë íéùåã÷ íìåë äãòä ìë éë øîà ïëìå
 àìå áúëáù äøåú ÷ø ùé íàã äøåáâä éôî êì äéäé àìå

òáùåú"à ô"ä ìä÷ ìò åàùðúú òåãî ë ' éðîî øúåé êðéà éøäù
íåìë .                   )                                                  ïäëä úôéñà(  

�  
åéðô ìò ìåôéå äùî òîùéå. îâá 'éà ')÷ ïéøãäðñ"é( åäåãùçù ãîìî 

ùéà úùàá ,éå" íéä úæéáá ìàøùé åëæ êëìã ùøãîá àúéàã ì
úåéøòá íéøåãâ åéäù ìéáùá , äæ úååöî ç÷é áì íëç àúéà ãåò
îå äæéáá å÷ñò íìåëù äùîòø"óñåé úåîöòá ÷ñò ä , çøå÷ äðäå

ä ìä÷ ìò åàùðúú òåãîå íéùåã÷ íìåë äãòä ìë éë ïòèù 'à" ë
òøî åîë óñåé úåîöòá íä å÷ñò àì òåãî íäéìò äù÷é"ä , àìà

äæéáá åðéáø äùî ÷ñò àì êëìã åéìò äðòè íäì åéäù , íåùî
éä íéä úæéá ìëã 'úåéøòá íéøåãâ åéäù ìéáùá ÷ø ,òøî úàå" ä

á åãùçà"òøîì åì äéä àì ïëìå à" êøöåä êëìå äæéáá ÷ìç ä
óñåé úåîöòá ÷ñòúäì à÷ååã                                .)á÷òé úéøàù(  

�  
çøå÷ ç÷éååëå '  úùøô äùî ìò ÷åìçì çøå÷ äàø äî ùøãîá

äàø äîåãà äøô. éå" ì äðäã
 íðéà íé÷éãö éøá÷ã úàæ úòãåî
 úà åîéìùäù øçàîã íéàîèî

øáå íîöò úà åëôä íú÷ãö áå
 àì äàîåè ïëì äøåöì øîåçä
 äøôä øôà äðäå åäééáâì åëééù
 íéàîèä úà øäèì éãë àåä
 éøáã ïáåé äæáå úî úàîåèî
 ÷åìçì çøå÷ äàø äî ùøãîä
 äãòä ìë éë øåîàì äùî ìò

éô íéùåã÷ íìåë ' äàø äîá
 äãòä ìëù ïë øáåñ àì äùîù

ò íéùåã÷ íìåë" ùøãîä øîà÷ æ
äîåãà äøô úùøô äàáù äàø 

ñ éàå úî úàîåèî øäèì" ì
 íé÷éãöå íéùåã÷ íìåëù äùîì

à"ì ë" àìä äøôä øôàì ì
 íéàîèî íðéà íé÷éãö éøá÷
 ìàøùéì äååéö åðéáø äùîù äæîå
 ïéáä äæî äîåãà äøô úùøô

ñ àì äùîù" íìåëù äéúååë ì
åéìò ÷ìç êëìå íéùåã÷ .  

)íçðî øàá(  
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ùã÷îä úøéîù ïéðòá êúøîùî åøîùååëå ìäåàä ìë úøîùîå  '  

  

éôìé äæ àø÷î äðä 'ùã÷îä úøéîù ïéã ø÷éò ,ùîë" ë
áîøä"í) ô"ìäî ç 'äøéçáä úéá(,ëå "ééò ïàë éøôñá ë"ù , äîëå

åæ äååöîá åøîàð íéîòè ,ñîá ùøôîä ' ãéîú)ô ùéøá"÷( áúë 
 ååèöð äìéáùáù àúéì äáéðâ ùùç éøäã áåúëä úøéæâ àåäù

ùã÷îä øåîùì , àúéà éøäã úåéðò ïéàã åðéãéá èå÷ðä àììë
úåøéùò íå÷îá , ãçá äáéðâ íåùî àåä íòèäã àîéð éàã ãåòå

àéâñ øîåù ,ò àìà"ö ë"äéæâ àåäù ì"ë.   
áîøä"éôá í ' ãåáëå äìåãâ êøã ïéðò àåäã áúë úåéðùîä

ä úéáì ,'ëå"áîøä ë'ìäá í ' äøéçáä úéá)íù( , ïåùìä àåä ïëå
ðîá" ç)î 'ôù"ç(åáëä éðôî àåäù êìî ìù ïéøèìôì ã ,éôáå '

àøä"ë ù 'ä úéáî íúòã åçéñé àìù àåä ãåáëä ïéðòã'.   
 íéëåáð äøåîáå)ç"î ÷øô â"ã (ë 'áîøä" äååöîä ø÷éòã í

ïðåà åà àîè íù ñðëäì åçéðé àìù , ïåùì úåèùôî äàøð ïëå
 íéîéä éøáãá ÷åñôä)á 'âë.èé (ä úéá éøòù ìò íéøòåùä ãîòéå '

øáã ìëì àîè àåáé àìååëå  ,'ééò"ù .  
éä ùã÷îä úøéîù úååöîå 'íéååìîå íéðäëî áëøåî ,

ñî ùéøá àúéàãëå 'âá íéøîåù åéä íéðäëäù ãéîú 'úåîå÷î ,
ëá íéøîåù åéä íéååìäå"úåîå÷î à ,â ïúåàáå ' åéäù úåîå÷î

íéðäëä ,õåçáî íéååìäå íéðôáî íéðäëä åéä ,ùîëå"òøä ë" á
äì íéìôè åéä íéååìäù éðôî àåäù åîòèíéðäë ,ùîë" ååìéå ë

êåúøùéå êéìò.  
]éä íéååìä úøéîùå íéðäëä  úøéîù íà àôåâ àäáå '

ìæ ïéáëòîå úçà äååöî"åàì éà æ , íéðåøçàá ìåãâ ïåãð àåä
îëàå"ç÷ì óéñåéå íëç òîùéå ì[  

éä íåéá íâ íà àôåâ àäá äðäå ' åà ùã÷îä úøéîù ïéã
äìéìá ÷ø ,ë ãéîú ùéøá ùøôîä 'ìéìáå íåéá áåéçäãä , øàáäå

 ãéîú ìò òáù)íù(ã ìò áúë  ' ùøôîä
éä àìù ' úååöî ïéàù éôì àøáð àìå

íåéá àìå äìéìá à÷ååã åæ äøéîù ,ëå" ë
áîøä" í)íù(îäéá úøéîù úååöîã " àéä ÷

äìéìä ìë ,ëå"áîøä ë" ï)à øáãîá.âð( 
 ïëùîä áéáñ åëìéå äìéìá åúåà åøîùéù

åëå'.  
áîøä íðîà"ñá í ' úåöîä)î"ë ò"á( 

úë åáéáñ úëììå ùã÷îä øåîùì åðååöù á
"ãéîú "åëå åãáëì ,' åéøáãî òîùî äøåàëå

ãéîú áúëãî íåéá íâ äøéîù áåéç ùéù ,
àå" äøåú äðùîá åéøáãì ïéøúåñ åéøáã ë
ðä"ì.  

 êåðéç úçðîä)î 'ôù"ç(ã àéáî  '
áîøä"äñá í"î ,ãë åéøáãî òîùîã áúëå '

íåéá íâ äøéîù áåéç ùéù ãéîú ùéøá ùøôîä ,àå àéáîù øç
ïàëìå ïàëì íéðåùàøä úåèéù ,ö éãéãìå áúë"ò , ïìðî äáøãà

äìéìá ÷ø úâäåð àäúù , éðôî àìà ãçô éðôî åðéà àéäù ïåéë
ãåáëä ,íåéá íâ ïéøîåù êìî ìù ïéøèìôáã éæç ÷åôå.  

ãî äéàø àéáäì øáã éðáéùú ìàå 'îâä ' ãéîú ùéøá
íúä àúéàã , úåøåîùîä ìò øæçî àåäù ãçà ïéãéîòîù ìë

äìéìä ,åéðôì úå÷ìåã úå÷åáàå àø÷ð úéáä øä ùéàå , øîùî ìëå
êéìò íåìù úéáä øä ùéà åì øîåàå ãîåò åðéàù , àåäù øëéð

åúåñë óåøùì åì äéä úåùøå åì÷îá åèáåçå ïùé , åéäù ãò
äøæòá ìå÷ äî íéìùåøéá íéøîåà , åéãâáå ä÷åì éåì ïá ìå÷

åøîùî ìò ïùéù ïéôøùð ,åàëìå ' àéáäì øùôàéàø ' äðéî
éä äøéîùäù 'äìéìá à÷ééã.   

éàø ïàëî ïéàù àéä úîàä ìáà ' àúìéîã àçøåà éë
íåéá àìå íúô÷åú äðéù äìéìáù íãà éðá êøãå è÷ð , åéä ïëìå

äìéìá à÷ååã øîåùì íéëéøö ,ôà éúëà ìáà"äàã ì" íåéá íâ ð
éä 'äøéîù áåéç,ëò"ã.     

 ìàøùé úãîçáå)å÷á 'æ úåà äååöî øð'(ã àéáî  ' êåðéç úçðîä
éàø àéáäì ùé éìåàã áúëå 'úéáä øä ùéàã àäî àúøéôù ,

òà"ðîäù ô"íéãé éúùá åàçã ç , åéä íéðè÷ íâù øàåáî éøäã
ëå ùã÷îä ìò øåîùì ïéìåëé"áîøá î"í , êéàä äù÷ äøåàëìå

àúééøåàã äååöîá íéðè÷ íéðîàð ,öå" úéáä øä ùéàù ïåéëã ì
éä 'à íäéøçà øæçî"éäå íéàøé åéä ë ùã÷îä íéøîåù å

äúëìäë ,à" úéáä øä ùéàù áúë ãéîúá åîöò ùøôîä éøä ë
éä 'äìéìá à÷ééã øæçî , øçà øæçî äéä àì íåéá ìáà

úåøîùîä ,à"ìàã äìéìá à÷ééã äéä äååöîäù çëåî ë" ë
 íäéøçà øæçé úéáä øä ùéàäù éìáî íéðîàð íéðè÷ åéä êéàä

àúééøåàã àðéãá úåðîàð íäì ïéà éøäã ,
ëò àìà"ö ç" à÷ééã àåä äåöîäù ì

äìéìá.  
åñá íðîà"ë ã ' ïàëî ïéà éìåàã

ôàã çøëä íåù"äàã ì" úéáä øä ùéàã ð
íåéá íâ úåøîùîä øçà øæçî äéä ,ùáã" ñ

 à÷ééã äéä úéáä øä ùéàù øëæåî àì àôåâ
äìéìá ,àå" íéðè÷ì íâ äéä øùôà ë

íåéá íâ øåîùì ,ééò"ù.  
ã ìù øåàì éàéöåî éðåøçà íðîà '

îä øôñáîøäì úååö" àçñåð ïéàéáî í
äùãç , åáéáñ úëìì åðååöù" ìëá ãéîú

äìéìä ìë äìéì" , åæ àñøéâ éôìù ïáåîëå
 åîå÷î ìò ìëäå äøéúñå àéùå÷ íåù àëéì

íåìùá àåáé.  

äéãîåìå äøåú áäåà 

 êîå÷î
 ã÷ôé ìá

ìåãâä ãîòîî  
ìéãâäì äøåú äøéãàäìå 

øô éùéù ìéì 'ìòáä ú÷åç"è  
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  קול רינה וישועה באהלי צדיקי�
  
  

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

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

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

íéùéùøúå íéìàøà òæâî                                      ,íéùåã÷î øàô ïéñçåéä úìùìù ,  

  

  צ " הגהמורינו

  א"ראש ישיבתינו שליט
  

  

  ו "זאב ניח כמר "היקר יניק וחכי� פרצע 'לרגל הכנס בנו הב
  לעול התורה והמצוות

  

ìåãâå ïåàâ éàä áø åéáà ãåáë úìòî ìà àéä úçà äëøáäå ,ìãâîå æåòî ,äøåú ìù äìåò íé÷î,  

äøéèòîä åúìéä÷ ñðì ãîåò ,äøàôúìå æåòì òãåð ,íéñãää ïâ ,íùåáä úâåøò,  
        

  א"פ שליט"ב- ד סאטמאר"ק הגאו� הצדיק אב"כ
  

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

  
  ח בהדרת כבוד ויקר�הכו

  

  הנהלת המוסדות

  א"ר שליט"ק מר� אדמו" בנשיאות כ- ע "ל זיק בעל דברי יוא"י מר� רביה"נתייסד ע

  מרכז המוסדות דרבינו יואל
  מסאטמאר

    בני ברק-קרית יואל  
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הטוע� את התבשיל ובולע רביעית משקה או כזית אוכל 
כזית מאוכל יותר מובטוע� , אינו מבר� לא לפניו ולא לאחריו

' הביא בב "י ס"ר' סיבמחבר (. או רביעית ממשקה מחויב בברכה

ב "וכ� הביא במשנ, א פסק דאינו מבר� דספק ברכות להקל"דיעות בזה וברמ

נו וטע� הראשוני� דאי, א דאינו מבר�" כהרמדנקטוכמה אחרוני� ט "ק י"ס

תה כדי ליהנות אלא � דאינו אוכל או שוי דכיו"מבר� על הטעימה כתב הב

בכדי לטעו� המאכל כל בציר משיעור לא חשיב הנאה אבל ביותר משיעור א� 

  .שכוונתו רק לטעו� חשיב כוונת אכילה

ע כתב עד "ובזה דכתבנו דשתיית רביעית נחשב לטעימה א� דבשו

ורק ביותר מרביעית כיו� , ד דהיינו עד בכלל"ק י"ב ס"במשנ' עי, רביעית

  ).שיב כמי שנתכוי� לאכילהשהוא הנאה יתירה ח

ולכתחילה טוב ליזהר הרוצה לטעו� ולבלוע שיתכוי� ג� 
, א"בש� חש� ב "משנ(כ� ליהנות ממנו בתורת אכילה ויבר� עליו 

א דמחויב בברכה דלא מצינו טעימה "� דנחלקו הפוסקי� בזה דדעת המדכיו

  .יבר�לכ� להוציא מידי ספיקות יכווי� ליהנות מהמאכל וממילא , בלא ברכה

 כתב לחלק דא� אפשר לו לטעו� בלא )ה"א ח"ש (ברכת הבית' ובס

דהוי כאפשר ולא קמכוי� [מעט צרי� ברכה ' בליעה והוא בדעתו לבלוע אפי

א לו לטעו� "אבל א� א, ]כ לגבי ברכה הוי הנאה"דאסור באיסורי הנאה וכמו

תו כ דע"בלא בליעה ואי� דעתו לבלוע להנאת גופו רק לטעימה לא יבר� אא

מ מסיק "ומ, ]נ"דהוי כלא אפשר ולא קמכוי� דמותר באיסוה[לבלוע כשיעור 

  ).מ לבלוע קצת להנאתו"דיבר� ע

, ולכ� הטוע� את התבשיל לידע א� צרי� מלח או תבלי�
א� טוע� מהתבשיל אחר הבישול שאי� ביכלתו לתק� ' ואפי

ר "בש� אג "ק י"סב "משנ (אז התבשיל ורק בכדי לידע א� הוא טוב

או שטוע� המאכל לידע , )א"ג דא� זה בכלל טעימה דלא כהמ"מופ
, או א� ראוי לכבד התבשיל לאורחי�, טוב טעמו בכדי לקנותו

וכ� א� טוע� כדי לבדוק חו� המאכל א� הוא ראוי לית� 
 כל אלו ה� בגדר טעימה והטוע� ובולע � ', לתינוק וכדו

     .      לכתחילה נכו� שיכוו� ג� ליהנות מהמאכל ויבר�
  טעימה בערב שבת

הטוע� את התבשיל בערב שבת לקיי� המנהג דטועמיה 
 ,ג"ק כ" ש� סכ� החיי�(חיי� זכו חייב לבר� דכוונתו לש� אכילה 

בכדי ) א: 'ק ב" סנ"ר' ב סי"טעמי� במשנ' והנה במצות הטעימה מובא ב

נמצא , דעצ� הטעימה היא מצוה) ב, לתק� יפה המאכלי� לכבוד שבת

כ לעיל "כדי לתק� המאכלי� הרי הוא בגדר טעימה דדינו כמשדבטוע� מעט ב

כ בליקוטי "ובטוע� בכדי לקיי� המצוה וכ, דלכתחלה יכוו� ליהנות מהמאכל

ולא בכדי  עימה היא בכדי לקיי� מצות טועמיהז עיקר הט"ח דבזה"מהרי

, לתק� המאכלי� כיו� שסומכי� על הנשי� שמבשלות שיתקנו המאכלי� כהוג�

יב וכ בטוע� כשיעור שנהנה ממנו מח"א,  אוכל לש� הנאהוממילא הוא

   .  )בברכה

  טעימה לצור מצוה
הטוע� מעט ממאכל לצור� מצוה כגו� מנהג החסידי� 

או הטוע� מעט מכוס של , דאוכלי� שיריי� ממאכלי הצדיק

אזי א� הטעימה היא מעט מאד באופ� כזה שאינו נהנה , ברכה
 וא� אוכל או שותה ,כלל מהמאכל או המשקה אינו מבר�

 יבולגבי ברכה אחרונה מחשיעור שנהני� ממנו א� שהיא פחות 
  .בברכה דהכוונה היא ג� ליהנות מהאכילה והרי היא נהנה

 )א"קמ' ב סי"ח, מ שטרנבו�"להגר(תשובות והנהגות ' ובס
ל דהיכא שעיקר הטעימה "מבעלזא זצא "ק מהר"רההביא מה

להנאה כגו� שאוכל או היא מעט מאד ורק לחיבוב המצוה ולא 
אי� לבר� שאינו מתכווי� , שותה משהו משיירי סעודת מצוה

  .ליהנות ואינו נהנה
שדוחקי� לשתות " יארצייט"נ ש� מוסי� דב"שוהתוב

משהו יי� שר� א� כשאינו נהנה כלל וכל כוונתו רק בכדי לבר� 
ראוי לחשוש ולא לבר� כשאינו נהנה מזה כלל דאי� זה , לחיי�

  .�ברכת הנהני
ומסיי� ש� דנראה שראוי שהמסובי� יטעמו בקידוש או 

ולא להסתפק בכל שהו , בכוס של ברכה שיעור שנהני� ממנו
שיעור חשיבות דמלא צרי� דלמצוה דטעימה א� שאי� , בלבד

וכל אחד ישתה שתייה , מ צרי� שיעור להנאת מיעיו"לוגמיו מ
פשוט ובשותה שיעור חשוב דנהנה ממנו (חשובה מהכוס של ברכה 

  ). ל"דמבר� כנ

  טעימה בלא בליעה
הטוע� את התבשיל ואינו בולע אלא פולטו אינו מחויב 

  . )ע ש�"שו (א� טוע� הרבה אינו מבר�' ואפי, בברכה
 כ� החיי�(ונכו� לכתחילה שלא לפלוט משו� בל תשחית 

 אלא )'ב א"ר' ת סי"שע (וכ� משו� דשמא יבלע מעט, )ט"ק נ"ס
  .ל"� וכניטעו� בכוונת הנאה ויבר

א "ש(ברכת הבית ' ובס(ה הלועס מאכל ופולט אינו מבר� "וה

 יכול לכתחילה ללעוס בלא ברכה דבזה מרביעיתכתב דדוקא בפחות ) ו"ח

אבל ביותר מרביעית אסור לכתחילה , ע אי� צרי� ברכה כשאינו בולע כלל"לכו

י " בבכמבוארכיוו� דנחלקו הפוסקי� , היכא שאפשר ואי� צרי� לו הרבה

לועס שיעור רביעית ואינו בולע אי מבר� לכ� לא יכניס עצמו לכתחילה ב

  ).ב משמע דמותר א� הרבה"א ומשנ"אול� מסתימת המ, בפלוגתת הפוסקי�

הלועס ובולע הלחלוחית היוצאת מהמאכל וכוונתו לש� 
וא� כוונתו לבלוע הלחלוחית לש� , הנאה מחויב בברכה

דדינו כמוצ� ,  הבית ש�ברכת(טעימה דינו כלעיל בטעימת התבשיל 

, ת המאכל ובמוצ� פרי ברכתו כברכת הפריכוברכתו כבר, פירות דמבר�

ושיעורו בכזית לגבי ברכה אחרונה א� יש כזית במשקה שבולע בכדי אכילת 

  ).        אבל הממשות שזורק מפיו אינו מצטר�, פרס

  פירורי� שנשארו לאחר ברכה אחרונה
 אחרונה אי� חשש פירורי� שנשארו בפה לאחר ברכה

משו� שברכה אחרונה אינה נחשבת לסילוק והיסח , לבולע�
א "א( .דלא סילק דעתו ממה שבתו� פיו, הדעת כלפי הפירורי�

, ו כתב דמה שבתו� הפה יכול לבלוע לאחר הברכה"ר' ת סי"בוטשאטש מהדו

  ).א"ל בש� החזו"וזאת הברכה מביא סברא הנ' ובס
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  מתולדותיו
ק רבי קלונימוס קלמ� עפשטיי� בעל מאור "ההג

לאביו רבי א בעיר ניישטאט "נולד בשנת תקיע "ושמש זי

ויסופר , בעירמלאכתו מלאכת אופה ' היל ש"אהר� הלוי ז

' ילד כבר שית ושבע הי'  כשהימששר ובנו בעל המאוש

א "פ, חרי� מאוד במלאכתו' מסייעו במכירת הבייגעל והי

ת הבייגעל והיתה לו קר מאוד בימי החור� כשגמר מכיר

, ד להח� עצמו"מהקרירות ששררה בחו� נכנס לביהמ

ד מפלפלי� זה בזה "וכראותו את תלמידי חכמי� שביהמ

בהלכה בחריפות ובקיאות הטה אזנו לשמוע ולא זז עיניו 

, מה� והתענג מאד מהמראה עד כמה שעות בלילה

ד "ולמחרת גמר מהר את עבודותו והל� עוד פע� לביהמ

ש� אחד ' והי, כמה ימי�' כ� הי, להתענג עצמו

ח גדול ויפלא "עשיר מאוד ות' ד שהי"מהמפלפלי� שבביהמ

מאד בראותו נער קט� אינו נלאה כל יו� כמה שעות לבוא 

ד ולשמוע קול התורה ויפנה אליו ושאלו בני אתה "לביהמ

וענה לו הנער שיודע , יודע איזה דבר מהפילפול דיברו היו�

 הפילפול מהחל עד כלה ויפלא מאד העשיר ואמר לו כל

ושאלו מי הוא ובאיזה חדר לומד ויע� הנער ויאמר הננו בנו 

של האופה ואיני לומד בחדר כי לאבי אי� לאל ידו להחזיק 

  .אותי אצל מלמד

' ויהי כראות העשיר דבר פלא זה כי נער קט� אפי

חומש אינו יודע יוכל להחזיר פילפול מכמה שעות הבי� 

, חזיקו אותו אצל מלמדי� לאילנא רברבא יתעבידשא� י

ויל� אצל אביו ויאמר לו הנה יש לי בת קטנה בת ששה 

שני� וא� תת� את בנ� לחת� לבתי אז אלביש אותו 

ולעת החתונה את� לו נד� גדול עשרת , ואחזיק אותו

והגביר קיי� , ויעשו התנאי�, והסכי� אביו, אלפי� זהובי�

בהיותו ' ויהי, וליכיהו אצל מלמדאת דברו והלביש אותו וה

ח גדול ויקנא בו עשיר אחר ורצה "כב� עשר שני� נעשה לת

לקחתו לחת� לבתו הל� אצל אביו ואמר לו שא� ית� לו 

מוכ� להחזיר כל ההוצאות של המחות� , בנו לחתנו לבתו

, וג� אני את� עשרת אלפי� זהובי� לנד�, לו עד כה' שהי

אהר� אצל ' הל� ר, בי�ואוס� ג� ל� עשרת אלפי� זהו

אמר לו המחות� ה� , המחות� ואמר לו דברו של אותו עשיר

אמת ידעתי שמוכרח אתה לכס� אז את� ג� אני ל� סכו� 

וכדי שלא יבוא למחר עשיר אחר ויאמר הננו מוסי� , ל"הנ

על כ� בעוד כמה שבועות ובנ� נעשה בר מצוה אז , עוד

ג שנה "ו יוכ� הוה ביו� נעש, מ"נעשה החתונה בשעטו

  .התקיי� החתונה ע� בתו של אותו עשיר

  רבותיובצל 
אלימל� ' ק ר"רב� של ישראל הרה' רבו הראשו� הי

ותיכ� אחר , דבוק מאוד מאוד' ובו הי, ע"מליזענסק זי

שבעת ימי המשתה שלו בראותו שאי� לו תכלית לישב 

' ק ר"לפעמו בקרבו לנסוע להרה' בקראקא ותחל רוח ד

ל את אשר בלבבו לאשתו ונסע בסוד ע ויג"אלימל� זי

כי באותו זמ� שררה בקראקא התנגדות גדולה לדר� , א"לר

כאשר בא ' ויהי, מתנגד גדול מאוד' החסידות וג� חותנו הי

א נת� לו שלו� ושאלו "לליזענסק ויעמוד אחורי הדלת ור

השיב אני קלונימוס מקראקא ובאתי , ולמה בא, מי אתה

, א איני לומד ע� תלמידי�"ענה לו ר, ללמוד אצל הרבי

ויעמוד ש� כמו שעה וישאלהו שנית כבראשונה ויענהו 

עד שאמר לו א� רוצה , כמה פעמי�' כבראשונה כ� הי

וכ� זכה , קלונימוס הסכי�' ור', להיות משרת אצלו יהי

' וג� רבו הק, ונתדבק בו מאוד' לצקת מי� על ידיו הק

מקו� קבורתו ' החשיבו לתלמידו הנאמ� ולו גלה היכ� יהי

א באמצע הלילה אמר לו רבו שיבוא "כידוע העובדא שפ

וכל מה שיראה יעשה , עמו לבית החיי� ויקח עמו מקל

ש שנתגלה "במקל סימ� על האר� במקו� ההוא וראה המו

, ומסביב עמודא דנורא ניתזו ניצוצות אש, עמודא דנורא

כ "ואח, ועשה סימני� על האר� במקו� ההוא ע� המקל

ובהמקו� , ע"ט זי"הבעש' א שהעמודא דנורא הי"אמר הרר

ובהמקו� שבו , הקבר שלו' שנתגלה העמודא דנורא יהי

על ציונו ' א הי"פ. האהל מסביב' ניתזו הניצוצות אש יהי

א וצוה לבניו שיעמדו מ� הצד והשכיב עצמו "של רבו הנוע

ובניו נבהלו , על הציו� בפישוט ידי� ורגלי� זמ� רב מאוד

ואמר , ובקושי הקיצו אותו,  והתחילו להקיצווניגשו אליו

כ מה רצית� ממנו א� היית� מניחי� אותי לישכב "אח

כ "כמו. אז כבר הלכתי ע� רבי ישר לג� עד�, עוד כמה דקות

וכ� , א"פ ציוו של רבו ר"ק המגיד מזלאטשוב ע"נסע להרה

וג� , ע"ק מאפטא זי"ולהרה, ע"זושא זי' ק רבי ר"נסע להרה

מבקר ' וג� הי, ע"ק מבארדיטשוב זי"ל הרהזכה להיות אצ

הערש ' מ הרבי ר"מ מרימנוב ומ"ק מהר"בהיכלי הרה

נ מראפשי� חבירו בבית "ק ר"כ� נסע להרה, ע"מרימנוב זי

ואהבת דודי� שררה , ק החוזה מלובלי�"מדרשו של הרה

  .ע"ק האור לשמי� מאפטא זי"בינו ובי� הרה

צע א באמ"א באות� השני� ששימש את רבו ר"פ

צוה עליו רבו להביא , הלילה בעת שער� רבו תיקו� חצות

ראה עומד , לו כוס טייא כשחזר לחדר רבו והכוס בידו

נפל עליו פחד גדול ונרתע , צ"לפניו איש זק� וזיוו כמלא� ה

   עפשטיי�ע"ב� רבי אהר� הלוי זי קלונימוס  קלמ�ק רבי "הגה
 )ג"תקפ(תמוז'איומא דהילולא        מאור ושמשס"בעמח
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לאחוריו ומרוב פחד נפל הכוס מידו ונשבר והוא ברח 

והיתה תמיהה בעיניו אי� נכנס הזק� הלא כל , מהחדר

עבר זמ� מה ורבו קרא אותו , סגורות בלילה'  היהדלתות

, ושאלו רבו מה היתה הפחד שנפל עלי�', והזק� כבר לא הי

אמר לו ראיתי זק� אחד אצל הרבי ומזיו תוארו נפל עלי 

שאלו רבו האינ� מכיר , עד שכמעט נתעלפתי, פחד גדול

אוי לו לב� שאינו מכיר את "אמר לו רבו , אותו ויאמר לא

ה ובא להתנצל על "אברה� אבינו ע' זק� היאביו הלא ה

לו המדריגה לראות מראה ' ואז כשהי, "כובד אריכת הגלות

נוראה זו צוה לו רבו שיסע לביתו ויקבל עליו להנהיג עדה 

  .בחסידות

ז נתיישב בעיר הגדולה קראקא והתחיל "בשנת תקמ

הראשו� שפר� חומת ' להפי� בה תורת החסידות הוא הי

וש� סבל מאוד , מעטירה קראקאההתנגדות בעיר ה

מהמתנגדי� שלא סבלו התנהגתו בשעת התפילה 

ולא השלימו כי ההעילוי הצעיר , בהתלהבות העצומה

א ניגש אליו אחד באמצע תפילתו "פ, נתפס לחסידות

ש שהיה דבוק "והמאו, והצלי� על אצבעתו עד שהתיז ד�

וכהנה וכהנה מכשולי� , בתפילתו א� לא הרגיש את הכאב

ותו� תקופה קצרה , יעות עשו לו והוא התגבר על הכלומנ

והרבה גדולי� , עלתה בידו לשנות את האויר של קראקא

אבל לא מצא ש� . ופתח ביתו לבית מדרש, הצטרפו אליו

מנוח ורדפו אותו עד שמסרו אותו לשלטונות ועצרוהו 

אול� הוא יצא , במשמר ותמורת סכו� כס� גדול שוחרר

יישטאט עיר מולדתו וש� קנו לו מקראקא ועבר לגור בנ

כשיצא מקראקא , ועבד עבודתו באי� מפריע, חסידיו דירה

אמר שהמתנגדי� שנלחמו לש� שמי� יצטרפו בסופו של 

ש יתקלקלו "דבר לחסידות ואילו אלו שנלחמו שלא לש

  .וכ� הוה, ויצאו לתרבות רעה

‰¯Â˙· Â˙ÂÏ„‚  
חותנו שרגז , כשחזר לקראקא אחר שהותו בליזענסק

אוד עליו על שנתפס בחסידות אסר עליו לדרו� על מפת� מ

ד רק לאחר שבועיי� ימי� החלו "והוא הל� לביהמ, ביתו

ובקושי , כמה מנכבדי העיר להשלי� בי� החות� והחת�

בסעודת� הראשונה שאלו חותנו מה למדת , הסכי�

השיב לו כי בליזענסק למד מפי רבו דר� , בליזענסק

, י� בעול� והוא מנהיג לבירהלדעת שיש אלוק' בעבודת ה

ענה לו אבל ש� , אמר לו חותנו כל בר בי רב יודע זאת

אבל הוא עדיי� לא נחה דעתו , למדתי להרגיש זאת בחוש

בזה ואמר לו הבה נראה מה למדת בליזנעסק והציע לפניו 

קושיא עצומה ששבועות מספר לפני זה הציע לפני כל 

 ההתנגדות של ואמנ�, גדולי העיר ונלאו למצוא תירו�

א "פ, חותנו נפשרה כאשר חתנו הצעיר תיכ� תירו� נפלא

אהר� כל בני ' באחד מימי החול המועד נאספו אצל אביו ר

וכל אחד השמיע פילפול מעניני , משפחתו לסעודת החג

כאשר הגיע תורו לומר התבטא אחד האורחי� , דיומא

ל את התנור 'במקו� הפילפול יסיק קלמיש"מתנגד ' שהי

" א כאשר התחמ� לאור" שלמד בבית מדרשו של רכפי

ש החליט באותה "המאו) ש� משרת מקוד�' כידוע שהי(

שעה להראות את כוח� של החסידי� בלימוד התורה ועל 

אתר החל לדרוש פילפול נאה שבה� הפרי� בזה אחר זה 

ואת כל הקושיות שהעלו , את כל הפילפולי� של אחיו

ול� העידו על כוחו בדבריה� תירו� בחדא מחתא עד שכ

רב ' ולא רק בתורת הנגלה הי. הגדול לאמיתה של תורה

והדבר נודע בעקבות , חיליה אלא ג� בתורת הנסתר

ולא , שנתקשה לרבה של קראקא, הבהרת מימרא בזוהר

מצא פירוש נכו� על זה ומשמשו סיפרו בדר� אגב שבלילה 

ש ושמע מאחורי הפרגוד אי� שלומד "עבר ביתו של המאו

וא� הסביר הדברי� בהסברה נפלאה ,  זוהר הקדושספר

בראשונה נסה להסתיר יכולתו , הוזמ� אותו הרב, ומובנת

אול� הרב גזר עליו בגזירת מרא דאתרא ורק אז נענה , ברז

  .לו והסביר לו בטוב טע� מה שקשה לו

ÌÈ˜ÂÏ‡ ˘È‡  
ק בעל דברי חיי� שהגיע לניישטאט להסתופ� "הרה

הוא אחד  כי המאור ושמש :בצילו הפליג בשבחו ואמר

  . בבחינת אד� הראשו� לפני החטא� שלשה צדיקי� שהמ

ד אמר המאור "באחד מימי החול המועד סוכות תקע

ושמש לידידו הרב מקארוב שיודע שאותו יחוד שמסוגל 

אסור ליחד אותו רק באר� ישראל ומי , ליחוד ביו� הזה

, שמיחד אותו בחו� לאר� מוכרח ליפרד מעלמא הדי�

ע לא ישגיח על "שש אני שהיהודי הקדוש מפשיסחא זיחו

מפשיסחא ' ואמנ� היהודי הק, איסור זה וחושש אני לחייו

  . 'וכאשר פתר כ� הי, ע נפטר לעולמו באותו יו�"זי

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

úåãåäì áåè êì éë  
, נשגר בזאת השורה, ברגשי ידידות והוקרה

קד� ידידינו היקר , ט בשפה ברורה"ברכת מז

 מידותיו היקרי� לראשו, הנודע לעוז ולתפארה

 , ואורהמקבל את כל אד� בסבר פני� , עטרה

  , ש וחסידות אצלו שזורה"ירתורה           
  

  ו"הי גבריאל פעלבערבוי� ר"הר
  

−ì³ î³ë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ ’ïôñ"¬  
  

שתזכה , ותהי נא ברכותינו לראש� עטרת

,  על מבועי התורה למשמרתה ולחנכהלגדל

 וכל ,  ממנו רב תענוג ונחת לתפארתותרווה

  טוב סלה      
  

  ח ידידי� וחברי�"בלונהמאחלי� 
  

  ינבערגערשלמה אהר� ווי
  ווייס' יהודה ארי, יואל שישא



  

æé  
  

  

  קורח

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

  

  
  

  הודעה ובקשה נחוצה
  

åéçéù åðéîåìù éùðà øåáéöì äæá åðà íéðåô  

 ïîæá àåáìå ÷ééãì  
åðéùã÷ úåøöçá äåöî øáä úçîùì 

  
éà íéé÷úúù"ùöåîá ä"÷  

 äòùá10.00÷åéãá   
-îä úëøá  äòùá ïåæ12.00 -  

  
àáè àúáù úëøáá  

äìéä÷ä úìäðä  

÷øá éðá÷øá éðá



  

çé  
  

  

  קורח

  

  ב" ב7ט "קדושת יו' רח
  

  א"ק שליט"ק מר� רבינו הגה"מ כ"רכת והמשכת מ בהד- ע "ק בעל בר� משה זי"ק מר� רביה"מיסודו של כ

  

  ובכ� צדיקי� יראו וישמחוובכ� צדיקי� יראו וישמחו
  

ברכת , נשגר בזה כולנו כאחד מעומקא דליבאה, ובשיר ושבח לאל נורא עלילה, בקול רנה וגילה

בפריחת , אשר לו זרוע ע� גבורה, קד� מעלת כבוד האי גברא רבא ויקירא, מזלא טבא וגדיא יאה

מרבי� תורה ויראה , נושא בעול הנהלת והחזקת כוללינו המפוארה, ו המעטירהובהרמת קהילתינ

דואג ועושה , ובדרשותיו המתובלי� בדברי מוסרי�, בשיעוריו ובחידושיו היקרי�, לעדרי עדרי�

ומטה , � יו� וליל לא ישבות"ר ואחיסמ"לאחיעז, לעדת מי מנה' ללמד תורת הק, במסירות נאמנה

דואג בכל עת ועיד� לטובת כוללינו , מסור בכל לב ונפש למענינו, קשבתלכל דורש ומבקש אוז� 

ומ� ,  יסדה והעמידה על תילהע"ט בעל בר� משה זי"קוהק מר� רבינו ה"ה כ"אשר בשליחות זקינו ה

ובזה הרי� על נס , ובמסירות נפלאה עומד בראשה ומנהלה, המסד ועד הטפחות טיפחה ושיכללה

  , ענוות ח� וחסד נסו� על פניו, ה"הרבה חכמה והרבה ישיב, יא זיווהכבוד קהילתינו היא הודה וה

  ת"כש, ורבותיו' בדר� אבותיו הק, הטוב בזיכוי הרבי� הול� לפניו                         שמו 
  

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

  ו "ח כמר זאב ני"היקר יניק וחכי� פרצע' לרגל הכנס בנו הב
  צוותלעול התורה והמ

  

  , מעוז ומגדול, והברכה אחת לכבוד אביו רב האי גאון וצדיק המאור הגדול

  ידיו רב לו בהרבצת תורה ויראה גן הדסים ערוגת הבושם כבוד שמו תפארתו

  א"ק הגאון הצדיק רבי דוד דוב מייזליש שליט"כ
  ו"מ דקהילתינו בבארא פארק יצ"ד ור"רב אב

  
][  

  , תמיד בשמחת ראש ישיבתינו, יראו עיניו וישמח ליבנו, ברכותינוונשואה בזה , ינתן משאלותינו' מה
  .א"בב, א בראשינו"ק שליט"ומלכינו מרן רבינו הגה, עדי נזכה לביאת גואלינו

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

öîí−ð−ôñ³î öòëþ         ññî×í ³ñíòí
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ìâòîä éðåç úôå÷ú  
אר� ישראל ברעבו� ובצורת ' יה בימי� הה�

וירבו בתפילה ולא ירדו רק , שלש שני� רצופות
י לחוני המעגל והעתירו "הלכו בני א, עטי�וגשמי� מ

אמר לה� חוני המעגל הניסו תנורי , לו שיתפלל בעד�
ויתפלל , פסחי� מ� החצרות שלא ימקו מפני הגשמי�

 אמר חוני, עג עוגה ועמד בתוכה, חוני ולא ירד גשמי�
, � שמו פניה� עלי שאני כב� בית לפני�יע בנ"רבש

 זז מכא� עד שתרח� ינשבע אני בשמ� הגדול שאיננ
אמרו לו , התחילו גשמי� ירדו טיפי� טיפי�, על בני�

תלמידי� גשמי� מועטי� אלו הוא רק להתיר 
 לא כ� שאלתי אלא גשמי ע"רבשאמר חוני , שבועת�

די� בזע� עד התחילו גשמי� יור, בורות שיחי� ומערות
ושיערו חכמי� (שכל טיפה וטיפה כמלא פי חבית 

כמדומי� , אמרו תלמידיו, )שכל טיפה פתיחה מלוג
,  שאי� גשמי� יורדי� אלא לאבד את כל העול�ואנ

ע לא כ� שאלתי אלא גשמי רצו� "אמר חוני רבש
מיד ירדו כתיקונ� אבל האר� לא ספג , וברכה ונדבה

, שבל יטבעו במי�את הגש� ועלו כול� להר הבית 
אמרו לו רבי כש� שהתפללת שירדו הגשמי� כ� 

אמר לה� חוני מקובלני שאי� , התפלל שילכו
אבל ע� כל זה הביאו לי פר , מתפללי� על רוב טובה

סמ� חוני שתי ידיו על ההר , הודאה להתודות עליו
ע ראה עמ� ישראל ונחלת� אשר הוצאת "רבש, ואמר

� יכולי� נשאי, נטויהממצרי� בכח� הגדול ובזרוע� ה
כעסת עליה� , לעמוד לא ברוב כעס� ולא ברוב טוב�

השפעת עליה� טובה ג� כ� אינ� , אינ� יכולי� לעמוד
פסקו הגשמי� ויהי יהי רצו� לפני� שי, יכולי� לעמוד

  .רווה בעול�
מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבי� וזרחה החמה 

 והביאו לה� כמהי�, ונתנגבה האר� ויצאו הכל לשדה
  .ופטריות וידעו כול� שגשמי ברכה היה

אלמלא חוני אתה , שלח לו שמעו� ב� שטח
רד גשמי� ולא היה ישהרי א� , גוזרני עלי� נידוי

אמר לו חוני וכי אי� , הייתה גור� חילול ש� שמי�
אי� מ "מ, ה מבטל גזירתו מפני גזירתו של צדיק"הקב
ה מבטל גזירתו של צדיק משו� גזירתו של צדיק "הקב

אבל מה אעשה ל� שאתה מתחטא לפני המקו� , אחר
  .ועשה ל� רצונ� כב� המתחטא על אביו ועושה רצונו

כל ימיו על מקרא מצטער ' חוני המעגל הי
ששבעי� , את ציו� היינו כחולמי�' בשוב השכתוב 

, אמר חוני, שנות גלות בבל היה נדמה בעיניה� כחלו�
  ).ינהשאי� חלו� בלא ש(וכי יש מנמנ� שבעי� שנה 

, יומא חד הל� בדר� וראה אד� אחד נוטע חרוב
אמר לו , אמר לו חוני ולכמה שני� זה טוע� פירות

אמר לו חוני כלו� פשוט ל� שתחיה , לשבעי� שנה
אמר לו האיש אני מצאתי עול� ע� , עוד שבעי� שנה

  .אז כש� שנטעו אבותי בשבילי כ� אטע לבני, חרוב
לה עליו נפלאכול ומיד חוני המעגל התיישב 

עלתה סביבותיו ש� סלע ונתכסה מ� העי� תרדימה ו
כשהק� ראה חוני איש אחד מלקט , ויש� שבעי� שנה

אמר לו אתה הוא שנטעתו אמר לו ב� , מאותו חרוב
ראה , בנו אני אמר חוני הרי ל� שישנתי שבעי� שנה

חוני שחמורו שהיתה עמו בדר� בשעה שנתמנ� 
לה� כלו� חי ושאל ו הל� לבית, שנולדו לו ולדי וולדות
, אמר לו בנו איננו ב� בנו ישנו, בנו של חוני המעגל

  .אמר לה� אני חוני ולא האמינו לו
ד שמע את החכמי� שהיו אומרי� "הל� לביהמ

ברורה לנו שמועה זו כמו בימיו של חוני המעגל 
כל שאלה שהיה לה� לחכמי� , שכשהיה חוני נכנס לבית המדרש(

ולא , אמר לה� אני חוני)  יפההיה מפרקה ומיישבה יפה
חלשה דעתו של , ולא נהגו בו כבוד כראוי, האמינו לו

  ה"המש� יבוא אי                            .חוני וביקש רחמי� ומת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  לה
 

úåëøá àìî ìñ  
, לידידי היקר והמהולל, אשא ברכת מזל טוב, מעומק הלב

 כל כל פה אליו , נעי� הליכות ורב תבונה, אהוב ונער� בפי כל

  , יודה ברננה      
  

  ו" היגבריאל פעלבערבוי� ר"הר
  

î³ìô¾ ñèþñ−ì³ î³ë ³ðñîíë  ’ëî¬ ñïôñ  
, רב תענוג ונחת דקדושהנה תזכה לראות ולרוות ממר ש"יה

  .אמ� סלה, במידה מרובה וגדושה
 

  כעתירת וברכת ידיד� מוקיר� 

 מאיר צבי ווייס
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  הודעה משמחת
  י "שמחי� אנו להודיע בזה לציבור אנשי שלומינו הע

  ת שוב נית� להזמי� על ידינו במחיר מוזל"כי בעזהשי
   

  טו� עופות מחולקי�קר
  ברקאי' מחב

  ג" ק11 - עופות כ8כל קרטו� מכיל 
  

  

  
  
  

  בערבחוקת הבא פרשת  יו� שניההרשמה עד 

   בערב7.00החלוקה תתקיי� ביו� רביעי פרשת חוקת בשעה 
  15ישמח משה ' בחצר רח

  

  

  ט"המעונייני� מתבקשי� להרש� בהקד� בכדי שנוכל לסדר הכל עצהיו

  - התשלו� בעת ההרשמה -
  

  :ההזמנות והרשמה אצל
  ו"ר דוד יואל קליי� הי"ו                                         הר"ר פסח אהר� גרינוואלד הי"הר

                     03.5707476                                                                                   050.4123651  
  

    6168833:  טל17ט "קדושת יו' חאו במשרדינו ר
   בערב                   9.30 -  8שעות הבי� 

  
  בכבוד רב

��הגבאי�

  

  עע""ט זיט זי""ק מר� רבינו הקוהק מר� רבינו הקוה""ש כש כ""עע
6168833: טלפקס,  שיכו� קרית יואל בני ברק17ט "קדושת יו' רח: המשרד

 "ידי משה"מפעל החסד
  ע"ק רבי חיי� צבי זי"ק מר� רבינו משה בהגה"ש כ"ע

  

òù"øàîèàñ éãéñçã íéëøáàä úåãçàúä éá "á  
ë úåàéùðá"äâä åðéáø ïøî ÷"èéìù ÷"à
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משולח� מלכי�משולח� מלכי�משולח� מלכי�משולח� מלכי�משולח� מלכי�משולח� מלכי�
  א"ק שליט"ק מר� רבינו הגה"שיחות קודש שנשמעו מפי כ
  

 

á íåé' úùøô àùú éëñùú "ôì ç"÷  

øå÷éáìù åå ãåã óñåé íééç éáø ïåàâä èéìù ñééå"à, îåã"÷ä åðéúìä÷ã õ 'ïòôøòååèðàá  

çàå"èéìù àååãàô íéøôà íééç äùî éáø ïåàâä íâ ë"à, áàâ" ïàãðàì ã  

ë úééðñëàá"èéìù åðéáø ïøî ÷"à   
  

   

åðéáø:ñèåâ ñòôò øéà èåè ñàåå ?  

îåã"ïòôøòååèðà õ:  êéà ïéá ÷éøåö ïëàåå ééååö èéî

ééååâåøåà ïéà ïòååòâ.  

åðéáø :òæ øéà éã èéî äìàù éã ïäòæ ïøàôòâ éàãååà èð

íéñøë ?) åúôéøèù ñøëä á÷éð ùùç íù ùéù äìâúð úåðåøçàä íéðùá

 åäùîá)åù"åé ò"éñ ã 'î"ñ ç"á ( ïéàù íéáùò íéìëåà úåîäáäù úîçî

 íò íéàìîúîå íäì íéúåàð'æòâ ,'ò"ñøëä êåúá ïéëñá íéø÷åã ë , íéø÷åã åà

éöòãòî"èçîá ï ,ðä ùùç ùé íäéðùáå" ì)éò 'úô êøåàá"÷ñ ù"äæ ïéðò á ,

åñáå"ñçðô úòáâ ñ(.  

îåã"ïòôøòååèðà õ :àé , éã ïäòæ ïòååòâ êéà ïéá íãå÷

 àãðàì áøä ïåô äèéçù)÷øá éðáã áø(,ë ' èìàååòâ êéæ áàä

î éåæà éåå øãñ íòã ïééìà øéî øàô ïòðøòìñéåà'÷ãåá æéà .

ë'ñøë ïãòé è÷å÷àá øò éåå ïäòæòâ áàä ,å èøàã ïåà ñò éå

î ïåà ñéåøà ñàã ïòî èãééðù ÷ôñ à àã æéà' éã ïåô è÷å÷

ñàåå éö ïîéñ à èàä ñò éö èééæ òèééååö . ïáàä íòãøòñéåà

øòéøô èàäòâ ïáàä ééæ ñàåå úåìàù òøòééæ ïæéååòâ ééæ .

ë æà èìàååòâ èàä àãðàì áøä'ïäòæ ñàã ìàæ , ïâàæ ïåà

ñ áéåà'ïééæ åö øãäî ñàåå àã æéà.  

åðéáø:éá  éã ïåô äèéçù éã é"úéãøçä äãò " øéà èðòæ

ïòååòâ êéåà?  

îåã"ïòôøòååèðà õ :èùéð ìééååøòã , êàåå éã êàð ïìéåå ééæ

ïòîå÷ êéà ìàæ.  

åðéáø : ééá'ìòéî-èøàî 'ïòååòâ øéà èðòæ äèéçù?  

îåã"ïòôøòååèðà õ :àé ,ë' ïåô çéâùî íééá ïòååòâ ïéá

ìòéî-èøàî ,ë'ñìà èåè øò æà ïäòæòâ áàä ïáìòæ ïôéåà 

íòèñéñ ,àãðàì áøä ïåô íéçéâùî éã éåå.  

åðéáø:øåèàá øòã 'èâàæòâ éåæà øéî èàä áø øò , øò æà

àãðàì áøä ïåô äèéçù éã éåå éåæà éåðòâ ñòìà èåè .ééæ øàð 

èùéð ïéåù ñò ïòî èîòð àúåòéø à ééæ ïáàä áéåà .) øàåáîë

åéá"éñ ã 'ð"éòñ â 'á 'úåòéø àöîðù íå÷î ìëáãä÷éãá éðäî àì à(.  

)úëøòîä úøòä :åî øçàì"èéìù íé÷ñåôä éìåãâ ïéá î" íéøéùëîä éìòáå à

èéìù"çåä àééååâåøåàá äèéçùä êéùîäì àìù èì(.  

ïééä ìò êøáì åðéáø åãáëå  

åðéáø:äëøá éã èéî àéöåî êéî èééæ  , äìàù à áàä êéà

äëøá éã óéåà .ïëåæàá øòöéîò àã ïòååòâ ïéåù æéà øòéøô ,

ë'àøåá à èëàîòâ áàäïôâä éøô . êàð êàã èòåå ãìàá

ïòîå÷ øòöéîò ,ñ' àé æéà ñò éö äìàù òöðàâ à èøòåå

 èùéð éö êìîð)éò 'åà"éñ ç 'ñ ãò÷"ä( .î æà øòáà' ïåô èøòä

äìàù éã èéî ñéåà êàã æéà äëøá à íòðòé.  

åðéáø åëøéáå:íåìùìå íéáåè íééçì íééçì  , øòã

î ïôìòä ìàæ øòèùøòáééààéîùã àúòééñ ïåà äçìöä èé ,

ïèåâ ñòìà ïåà äëøá èéî.  

îåã"ïòôøòååèðà õ :î æà äøùò äðåîù ééá' ÷ôñ à èàä

î æà æéà äöò òèñòá éã' òëéåä éã åö ãåîò íåö åö èééâ

äøùò äðåîù.  

åðéáø:àé  ,ë'î æà ïäòæòâ ïéåù áàä'éåæà êéæ èøéô , ïãéà

î éö ÷ôåñî ïòðòæ' èâàæòâ èàä'àáéå äìòé 'äîåãëå , æéà

ãåîò íåö ïééâåöåö äöò éã ñàã . òøòãðà ééá êéåà éåæà

úå÷éôñ ,éàãååà ,ñ' äöò òèñòá éã æéà)îøä úòã éøäã"éñá à '

ñ áëú"à àáéå äìòé øîà íà ÷ôúñðáã à"øåæçì ö , íéðåøçàä áåø íðîà

éò åéìò íé÷ìåç 'î"÷ñ íù á"é ,òå"ùä úøæç ììôúäì øçáåîä ïî ë" äæáã õ

úáåç àöåééñá øàåáîë äìôúä  'ñ åë÷"é(.  

בלתי מוגהפנימי   כו
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îåã"ïòôøòååèðà õ:ñ ' òîåù ïåô àéâåñ éã ïéà àã æéà

ñ æà èééèù äðåòë' ïåà äòéîù éã áìàä ïééæ èùéð ïò÷

éðò éã áìàä ,'ñ' øòãà äòéîùá ïöðàâðéà øòãà ïééæ æåî

éðòá ïöðàâðéà ,' æà èééèù èøàã äìéâî ééá æéà äìàù éã

à èøòäòâ èùéð ïòî èàä áéåà æà äöò ïà àã æéà èøàåå 

î'ìéåî ïèéî ïâàæåö ñàã ìàæ ,ë' òâéèðééä éã ïäòæòâ áàä

èééâ ñàã éåæà éåå óéåøòã êéæ ïòðòùèåî íéøôñ ,ñ' êàã æåî

éðòá øòãà äòéîùá øòãà ïééæ'.  

ñ' øòãàñàð íòðåô äáåùú òèðàñòøòèðéà à øòééæ àã æéà

æ áø" ì)åù"æè ïîéñ òùåäé øåàî ú(èâàæ øò ñàåå  ÷åìéç íòã 

äðåòë òîåù ïåà åúåîë íãà ìù åçåìù ïùéååö.  

åðéáø : æéà äðåòë òîåù êàãúåçéìù çëî èùéð , æéà ñàã

ïëàæ ééååö .)éò 'åù"åà øôåñ íúç ú"ùî åè ïîéñ ç" ïéã ãåñéá øàáì ë

úåçéìù íòèî åðéàã äðåòë òîåù ,éòå 'âàù"éñ à 'æ 'äæá(.  

îåã"ïòôøòååèðà õ:éà ñò æà èâàæ øò èøò÷øàô æ ,

åúåîë íãà ìù åçåìù æéà ñàåå ? éåå éåæà æéà çéìù øòã æà

çìùî øòã ,çéìù øòã éåå éåæà çìùî øòã èøòåå àã , øòã

äðåòë æéà òîåù . ú÷åìçî à ïéà êéæ èãðòåå ñàã úîàá

äðåòë òîåù èñééä ñàåå íéðåùàøä.  

áàâ"èéìù åðéáø ìöà ïéìîåâ øå÷éáì ñðëð ïàãðàì ã"à  

åðéáø :åøáàáä ê.  

áàâ"ïàãðàì ã: èùéð êéæ êéà áàä äçìöä àæà óéåà 

èùéøòâ ,éáø íåö ïòîå÷ åö'ïúåçî íòã àã ïôòøè ïåà ï.  

ø ïåæ ïééî ïåô ïåæ à ì÷éðééà ïééî 'á÷òé , ïééæ èéî ïúç à æéà

ì÷éðééà.  

îåã"ïòôøòååèðà õ:ø íòãééà ïééî ïåô øòèëàè éã  '

éøà íééç 'õéôù ,áø øòöéøèñéá íòã'à ñïåæ .  

åðéáø :äðåúç éã æéà ïòåå?  

áàâ"ïàãðàì ã :éà êàåå òâéãðòîå÷ éã"ä ,ë"øãà à . ïéà

éà ïòôøòååèðà"ä.  

åðéáø :î'éáø íòðåô èééöøàé éã ïéà äðåúç éã èëàî'ø ï '

éæ êìîéìà"ò ?íåéá åá ò÷àè æéà ñàã.  

îåã"ïòôøòååèðà õ : éö íåé ãåòáî ïééæ èòåå äôåç éã éö

ð êéà ñééåå èùéðèùé .ïøòåå øéåàååòâ ïéåù øéî ïìòåå ñàã.  

áàâ úà åðéáø ãáéëå"èéìù ïàãðàì ã"ïééä ìò êøáì à  

åðéáø êøéáå :"íåìùìå íéáåè íééçì ,ñ' à êàã èîå÷

äçîù , ïééæ ìàæ äðåúç éã ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã

úçìöåîå äáåè äòùá , éãò ïéðá à ïåà àîéé÷ ìù øù÷ à

ãò.  

åðéáø:èîòð âðàìéåå ïôøòååèðà æéá àã ïåô âòåå øòã ?  

áàâ"ïàãðàì ã :øòâéìô ïèéî äòù à ñò èîòð ìàîøàð ,

äòù øàôà ñò èîòð øà÷ à èéî . àã ïéåù êàã æéà èðééä

ìòðåè øòã ,ìòðù õðàâ ñò èîòð éåæà.  

îåã"ïòôøòååèðà õ: ìîåâ ïâòåå äìàù éã àã øàð æéà ñò 

ïùèðòá.  

åðéáø:î æà 'æéà ìòðåè ïëøåã èøàôäìàù ïéé÷ èùéð øòëéæ  ,

äùáé êàã æéà ìòðåè øòã ,äùáé àã æéà íé ïøòèðåà .  

îåã"ïòôøòååèðà õ:ñ 'äìàù éã âàè ïãòé êéæ èëàî.  

áàâ"ïàãðàì ã:èéî äìàù éã øòâéðééåå æéà ñàååøàô ' ï

ïàìôàøò ,ìòðåè øòã éåå øòñòá ïàìôàøò øòã æéà ñàåå? 

)ìîåâä úëøá éáâì(  

îåã"ïòôøòååèðà õ :éåæà æéà ìòðåè øòã , éã ìééåå

 úëøá ïåô ïéðò øòöðàâ øòã æéà ñàåå êàã ïâàæ íéðåùàø

ìîåâä ?åëå çåø à ïäòùòâ ïò÷ ñò ìééåå', ïò÷ ìòðåè íòðéà 

ïäòùòâ êéåà êàã.  

îåã òéáäù éøçà äøåú ìù äëøãë íäðéá åìôìôå" ïòôøòååèðà õ

èéìù"àìôàøò íò ìñéøáì ïàãðàìî òñåðä éë åúòã à"à ï åðé

ìîåâä êøáì êéøö ,àìôàøòä ìåôéù ùùç ïéàù ïåéë"íéä êåúì ï ,

 øãâá àø÷ð äæ íà åìôìôå'íéä éãøåé ,' íà ìîåâä úëøá ø÷éòùå

íéä ïî äðëñ ùé íà àåä , äæî óòúñîä ìëå  

îåã"ïòôøòååèðà õ: ìàîà èàäòâ áàä êéà  ñòåîù à

éáåè éáø èéî ' ñééåå) ïøîáàâ"èéìù íéìùåøé ã"à( èàä øò 

òâ'äðòè'î ñàåå øàð æà èò' æéà ïòååòâ ï÷úî ìàîà èàä

ïáéìáòâ.  

åðéáø :àé ,î' øàð èùèðòáä ñàåå ïëàæ éã óéåà ìîåâ

æç úð÷úî ïòðòæ"ì ,æç ïáàä íòã óéåà" ï÷úî èùéð ì

ïòååòâ.  

îåã"ïòôøòååèðà õ : ïéé÷ èùéð ïòî èùèðòá àæìòá ïéà

øòâéìô ïéé÷ óéåà ìîåâ ,éåà èàä áø øò÷ñéøá øòã èùéð ê

èùèðòáòâ ìîåâ.  

øâä"áàâ ïúç ïééèù é"ïàãðàì ã : ïòî èàä ÷ñéøá ïéà

 èééèù ñò æà èâàæòâ'íéä éãøåé ,' èùéð'íéä éìåò'.  

îåã"ïòôøòååèðà õ : æà ïòî èâàæ áø øò÷ñéøá ïôéåà

ìîåâ ïéé÷ èùèðòáòâ èùéð èàä øò , ïòî èñééåå åàåå ïåô

ñàã ? õøà ïåô ïøàôòâ æéà øò ïòåå ìééåå õééååù ïéé÷ ìàøùé

ìîåâ ïéé÷ èùèðòáòâ èùéð øò èàä , øòðééà èàä

 øò ìééåå ìîåâ èùèðòáòâ èùéð øò èàä øùôà èâòøôòâ

î éö ÷ôåñî ïòååòâ æéà'ïùèðòá óøàã , ïòî èàä

èøòôèðòâ , øò èìàåå ÷ôñ à èàäòâ ïòåå èìàåå øò ïòåå

ïøàôòâ èùéð ïòåå...  
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ùéð ïôéù éã åìéôà ïéåù ïòðòæ èðééääðëñ àæà è.  

åðéáø:ùøòãðà ïôéù éã ïòðòæ ñàåå èéî  , ïòðòæ ñò ìééåå

ïôéù òëéåä?  

îåã"ïòôøòååèðà õ: æà èòéåáòâ éåæà ïòðòæ ïôéù éã 

 óìàî ãçà æéà ïééøà èëàø÷ ñò åìéôà]òáèéù...[  

åðéáø:î 'æç úð÷ú ïééæ äðùî èùéð øòáà êàã ïò÷"ì , æà

ééæ ïìàæ íéä éãøåé ïñééäòâ ïáàä ééæã éã ïåô ï ' íéëéøö

úåãåäì ,èùéåèòâ êéæ èàä úåàéöî øòã áéåà åìéôà.  

áàâ"ïàãðàì ã:éåæà éàãååà  , ïèéåì ïééâ êéà ìàæ áéåà ìééåå

 äëìä òöðàâ éã àîâåãì ìèá êéåà èøòåå úåàéöî ïâéèðééä

äîåè÷å äôåøâ ïåô . øòã ïòååòâ æéà ïèééö òâéìàîà ìééåå

î æà íòèñéñ' èéî èöééäòâ èàäïìéå÷ , øãñë ïòî èàä

øòééô ñàã èøàùòâøòèðéà , ïèééö òâéèðééä ïéà øòáà

î éåæàéåå'ñ ñò èáééìá éåæà ïà ñàã èìòèù' àæà àèùéð æéà

ïøàùøòèðéà óøàãî æà êàæ .î æà éàî àìà' ïëà÷ ìéåå

øòñòá ,øòìòðù ,æàâ ïâééìåö èòåå øò ïåà , æà øîéé ïàî

î'ïòååòâ øæåâ íòã óéåà èàä ,ã óéåà éã ìàîðéé÷ æéà íò

ïòååòâ èùéð äøéæâ ,î æà äøéæâ òééð à ñòôò' èòåå

øòééô ñàã ïøòñòøâøàô ? æà äøéæâ ïòååòâ ñòôò æéàñ

õìàä ïâééìåö èòååî?  

îåã"ïòôøòååèðà õ :æç ïåô äøéæâ à" åìéôà èáééìá ì

ñ'êééù èùéð æéà .  

áàâ"ïàãðàì ã:èåâ  , èùéð ìàîðéé÷ æéà äøéæâ éã øòáà

ïòååòâ, ïøàù øòèðéà ïåà àã æéàñ ñàåå øòééô íòã ïòîòð 

äøéæâ éã ïòååòâ æéà , äøéæâ àæà]ùà óéñåäìå ìéãâäì [ æéà

ïòååòâ èùéð ìàîðéé÷.  

îåã"ïôøòååèðà õ :ïééæ ïò÷æà  ïéé÷ àã èùéð æéà àã 

äðëñ , ïòî ïò÷ éåå äðëñ ïéé÷ àã èùéð æéàñ æà øééåöé åì

ìîåâ ïùèðòá?  

áàâ"ïàãðàì ã :ñ'éàäðëñ ïéà ïãðàååòâ èùéð ìàîðéé÷ æ ,

äðëñ à ïòðòæ òìà èùéð ,úåéøáãî éëìåä øùôà .øòãéåå 

 äðëñ æà àã êéåà æéà ïà èìàô éåâ à ïòåå]ôà ãìàä à [

úåéøáãî éëìåä éåå øòñòøâ , ìîåâ ñòôò ïòî èùèðòá

óéåøòã?  

åðéáø:ïééð  ,î' ïñééäòâ øàð èàä" íéëéøö äòáøà

úåãåäì ."åð ,æéà áéåà éã øàð 'äòáøà 'æç úð÷úî" ïòðò÷ ì

æéà äðëñ éã ñéåøâ éåå èéåì ïèñòî èùéð ñàã øéî.  

à 'íéçëåðä:åð  ,ñ æà ïùèðåàååðà éáø øòã ìàæ' èùéð ìàæ

ì ï÷éìâîåà òëìòæà ïéé÷ ïäòùòâ"ò.  

îåã"ïôøòååèðà õ :î æà ïééìà ñàã' ïåôøòã èãòø

î æà èôìòä'åöøòã ïòîå÷åö ïôøàã èùéð ìàæ.  

åðéáø:æ øòèòô øòã " êàã èùèééè ì)íéèôùî ìàåé éøáã ,

òéøæú( ÷åñô íòã )áé ãö íéìäú(" é åðøñéú øáâä éøùà- ä

åðãîìú êúøåúîå" ,î æà' ïåà úåøö òìà ïòîå÷ôà ìàæ

î ñàåå íòãëøåã íéøåñé' äëìä éã ïéà ÷ñåò æéà"øåúîåú ê

åðãîìú."  

áàâ"ïàãðàì ã: íòã "åðéúôù íéøô äîìùðå " ïòî ïò÷

éåàíòã óéåà ïöåð ê ,î'íòã èéî àöåé æéà.  

ã íåé' úùøô äåöúñùú "ôì ç"÷  

øå÷éá úéááäâä "ö õéååøåä íééç ìàøùé éáø èéìù"à  
áà"ãäùî ìàåéå ìä÷  øàîèàñã øòèñòùèñðàî  

åçëð :äøä"çø  ' ñééåå ùéøòáèéìù"àäàø "÷÷ä åðéúìä÷ã ,' äåøä"çø  'èéìù ïøòèù ìàøùé"à  
 ïáäâä"öáà "ãù úòáâ öæ ìåà"ì  

ø 'ìàøùé: ñò æéà æéà éáø øòã ñàåå ìàî òèùøò ñàã 

èàèù éã ïéà àã?  

åðéáø:ìàî òëéìèò àã ïòååòâ ïéåù ïéá êéà  ,ééáí úëåðç 

îäéá"ã ,ñ úñðëä à"ú.  

ø 'ìàøùé : íééááåçàø'æ ïãééæ øò"ì] äâä" äîìù éáø ö

öæ ïàîãéøô ïîìæ"äîìù éçáæ ìòá ì[ ïòååòâ éáø øòã æéà 

à ìàîààðàâåì ïé?  

åðéáø :ïééð ,î' à ïëàî èôøàãòâ êàã èàäòìòéöòôñ 

ïéäà äòéñð .ë'ïäòæòâ éàãååà íéà áàä , êàã æéà øò

 ÷øàô àøàá ïéà ïòååòâééáøòååù øòééà ìãðòî éáø ' ï

)äâä"öáà "ãá áåçàø "áèéìù "à( .ë' íéà áàäïäòæòâ êéà ïòåå 

êéåà ìàøùé õøà ïéà ïòååòâ ïéá.  

 åðéúìä÷ã áøä÷ä': øòã ïòåå éáø è÷åøãòâøòáéà èàä 

ôñ íòã ø íãà úåãìåú)ëùú úðùá"ç( èàä éáø øòã ñàã 

ï÷åøã ïøàô êàð ïãééæ íåö èâðòøáòâôéåøà , íéà ïåà

 íòã ïæéååòâøôñ.  

ïòååæ äùî êøá øòã éáø øòã "ì æéà ïòîå÷òâ õøà ïéé÷ 

ìùú úðùá ìàøùé"ç , íééá êåæàá à óéåà ïòååòâ øò æéà

 ïãééææ"ì .ë'ééæ ïùéååö ïòååòâ æéà ñàåå ñòåîù íòã ÷ðòãòâ .

æ éáø øòã"ì èàä èâàæòâî æà ïãééæ ïøàô ' àã èøéôù



  

ãë  
  

  

  קורח

îäéá úùåã÷"ã -î ' ïéà ïñòæòâ ò÷àè êàã æéàîäéá"ã 

î ìééåå'áåèù ïéà èðååàãòâ èàä.  

èéìù áøä äàøäå"åúéá ìò à: àã úùåã÷ êéåà æéà 

îäéá"ã , àã ìééååæéàñàã ïòååòâ êàã îäéá òèìà "ã , æéá

ðùú"áèðååàãòâ àã ïòî èàä .  

åðéáø: èùéð êéà ïéá äòéñð òðòé ééá ïøàôòâèéî ïèéî 

æ ïèàè"ììàøùé õøà ïéé÷  .  

ø 'ìàøùé:  ïèìôàè à èàä íå÷î ñàãñåçé , ïèéåì ìééåå

 éúá ïéãéúò èâàæ ñàåå áø øòáåùèéãøàá ïâéìééä

 ìëáááù úåéñðëåòá÷éùøàá "é )ë äìéâî"èò "à( æà 

 ïééâèéî ïìòåå øòæééä òùéãéàïéé÷ìàøùé õøà  , ñàã èòåå

ïééâèéî ìàî ééååö ,çéùîä úàéá óéåà êàã èôàä øòãòé.  

÷ä åðéúìä÷ã áøä' :ùø"é èâàæ êàã )ñî ïéà 'é äìéâî"ò æ"á( 

 ïåô äëøá éã æà"ìàøùé ìàåâ " ïåà úåìâ óéåà óéåøà èééâ

úåøö ,î'äîéìù äìåàâ éã ïåô èùéð èãòøà  ìàâ ééá éåæ

ìàøùé.  

à äòåè êéæ èàä äìéôú ìòá øòã áéåà äìàù ïòååòâ ééá 

øåáéö úéðòú à ,î ïòåå'åððò èâàæ , èàä øò øàô

ìàøùé ìàåâ èâéãðòòâ , øòèàä ÷æç ìàåâ ì÷ éë èâàæòâ 

åððò êééìâ ïåà äúà , éã èâéãðòòâ øò èàä éåæà ïåà

 äðåîùäøùò ,èâéãðòòâ èùéð èàä øò æà ñéåà èîå÷ 

ìàøùé ìàåâ úëøá.  

ë'ùø èéåì æà èøòì÷òâ è÷ðåô áàä"é ñàåå ééá æà èâàæ 

úåøöå úåìâ ïåô ïòî èãòø ìàøùé ìàåâ ,î' êàã èâéãðò

"äðåòä åîòìäøö úòá ìàøùé " , ïòåå ïòî èãòø áéåà

 èùéð øò èàä äîéìù äìåàâ éã ïåôèðàîøòã éã 

äîéìù äìåàâ , úåøö ïåô úåìâ ñàã èðééî áéåà øòáà

èàä íééñî êàã øò ïòååòâ" äðåòä úòá ìàøùé åîòì 

äøö."  

ãáéëåïééä ìò êøáì åðéáø úà   

êøéáååðéáø  :íééçì íééçì ,î' èéî ïöéæ ìàæúáçøä 

 íòã ïòðéã ïåà äãåáòä ìòå äøåúä ìò úòãä

øòôòùàá , ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòãèéî ïåà úçð 

ïèåâ íòìà ïåà äçîù.  

åðéáø:àá øòãðé÷ ìéôéåå ïåô  éã àã èééèùãåîìúäøåú ?  

øäáø  'ñééåå ùéøòá :øòáéøà 200äòéìá øòãðé÷ "ø .

ñ'êàæ òééð à æéà , êàã æéà àã áåùé øòöðàâ øòãééð ) øåàì

äòéìá úåðåøçàä íéðùá äùåã÷ä éìåáâ úåáçøúä"ø(.  

åøáãå÷ä úåãñåîä úåãåà  ' ïéáçøúîùòá"ä íéãîåò øáëå 

ðä úåúéëä ìöà ïòñàì÷ ìòìàøàô çåúôìîåúåë.  

÷ä åðéúìä÷ã áøä': æéà úåëéàá ñàã øòèåâ à øòééæ 

ãñåî . ïåô ïéðò ñàã èñòåîùòâ øòéøô êàã èàä éáø øòã

 úåëéàúåîëå .  

ìàùåäøåú ãåîìúá ãåîéìä éøãñ ìò åðéáø   

áøäø  'ñééåå ùéøòá: ïòî ïòåå èàä ñàã èðòôòòâ 

îäéá"ãéà ïéðî ïòååòâ íéå÷ æéà ÷éøåö øàé âéöðàååö à èéî  ï

îäéá"ã ,äìéä÷ éã èìééöòâ èàä ïãéà èëà ,î ïòåå' èàä

îäéá ñàã èðòôòòâ"ã æéàïùèðòî ééååö êàð ïòîå÷òâåö .  

÷ä åðéúìä÷ã áøä': èáù èöòé æéà ïøàååòâ 19 øàé 

)÷ä åðéúìä÷ã áøì åúåðîúäî'(.  

ø 'ìàøùé: æéà ñèìàîòã êàã íòðåô äøúëä éã ïòååòâ 

èéìù áø"à ,áåèù ïéà ïàãðàì ïéà ïåô ø' ÷çöé. ) áøä

èéìù áå÷éèøàèî"à(  

÷ä åðéúìä÷ã áøä' :ë' áàäèøòäòâéáø íòðåô ìàîà ' ï

èéìù"à - ôîò÷ øòèòâéñ ïéà  - èàä íééç éöò øòã æà 

÷øàèùä÷ùîá åìåáéèù øáã óéåà ïòååòâ ãéô÷î .  

åðéáø: óéåà ïäòæ èìàååòâ èàä øò ïòåå íòðééà øò áéåà 

éëä øá à æéà , è÷å÷òâ øò èàä øáã ïéà øäæð æéà øò éö

 åìåáéèùä÷ùîá.  

÷ä åðéúìä÷ã áøä': ïâî øòã íäøáàêàã èâàæ  )åà"éñ ç '

çð÷(' åëîñéù éî ìò íäì ùé ,' æéà åéùòîá ÷ã÷ãî à øàð

ïéøòã øéäæ.  

íòèåúåøéôä ïî åðéáø   

äøä"âø  'èéìù éáö øæòéìà"à ááøä ìù åð: øòã ïòåå 

 ìàøùé õøà ïéà ïòååòâ æéà éáøðàâøàôíòðòâìåìà ùãåç  ,

éáø ïèéî ïøàôèéî âòî êéà éö úåùø ïèòáòâ êéà áàä' ï

 ïéé÷õøàìàøùé  , íéëñî èùéð êàã èàä éáø øòã ìééåå

ïøàôèéî ìàæ íìåò øòã æà ïòååòâ . áàäêéà æà èâàæòâ 

ë'èéìù ïèàè ïééî èéî ïôòøè èøàã êéæ ìéåå"à , øéî èàä

 éáø øòãèâàæòâë æà 'ïèàè íåö ïòîå÷ ìàæ ïéé÷ 

ìàøùé õøà ïéé÷ èùéð øòèñòùèðàî , èàä èöòéêéæ 

éáø ïèéî ïèàè íåö ïòîå÷ åö èééäðòâòìòâ éã èøéôòâåö' ï

íòðééàðéà.  

÷ä åðéúìä÷ã áøä': úåöî ïéùåò úåìéáçúåìéáç .  

åðéáø:àé  ,ë'òã æà èìàååòâ èùéð áàäø íìåò ìàæ 

ìàøùé õøà ïéé÷ ïòîå÷èéî , èâàæ èìòåå éã' øòðòì÷ éåå øòã

 éã øòñòøâ ñìà íìåòäçîù...'  

ø 'ìàøùé : ïéé÷øòèñòùèðàî ïèéî ïòîå÷òâèéî æéà 

éáø'íìåò øòøòðòì÷ à ï , ïòîå÷òâèéî ïòðòæ ñò éååïéé÷ 

ïàãðàì ,äçîù éã øòñòøâ ïééæ èòåå ñò æà ïôàä øéîàì.  
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ø 'ùéøòá: æéà íìåò øòã øàð èùéð úåîëá øòðòì÷ 

úåëéàá...  

÷ä åðéúìä÷ã áøä' :åô ïøéæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éá"ò 

ù æéàøòèñòùèðàî ïéé÷ ååéøá à àã ïéå, øòèñòùèðàî 

èàèù òèìà ïà ïéåù æéà.  

åðéáø:åù ïéà "úùøäî "í êéåà æéà àã ñàåå äáåùú à 

øòèñòùèðàî ïéé÷ ïáéøùòâ èàä øò . øàâ æéà ïàãðàì

èàèù òèìà ïà.  

ø 'ùéøòá: êàã æéà àøæò ïáà øòã ïòååòâàãðàì ïéà ï.  

åðéáø: èàä úåôñåú éìòá éã ïåô øòðééà êéåà èðéåàååòâ 

ïàãðàì ïéà.  

à 'íéçëåðä: æéà äèéçù òèìééèòâ òèùøò éã ïòååòâ 

øòèñòùèðàî ïéà àã ,øã øòã . øòã ïòååòâ æéà øòìãà

 ãðàìâðò ïéà ééáàø óéùèèéî 80-90÷éøåö øàé  , øò

òâ èàä'øñà'äèéçù øòæðåà è , ïáàä ñò

áéøùòâøòèðåà øòã ïõôçíééç  ,ø 'øæåò íééç ,î æà' ìàæ

ïèôòùòâ òøòæðåà ïéà øàð ïôéå÷ ,ñ' ïòðàèùòâ æéà

óéåà úåéúåà òùéãéà 'ìéîàèéñ ,'î' ñàã æà èâàæòâ èàä

âðåìééè òèùøò éã ïòååòâ æéà.  

ø 'ìàøùé : òèùøò éãâðåìééè åðîà äøù èëàîòâ èàä 

)ò ùøé àì éë äðá úàå úàæä äîàä úà ùøâ äøîàá íò éðá í÷çöé(.  

íåìùì åãøôðå  

ã íåé' úùøô àùú éëñùú "ôì ç"÷  

øå÷éáäâä úéáá "ö ìàøùé éáø  áåãéëãøî ïàîôøàååèéìù "à  
îåã" õøòèñòùèðàîáòé "à  

îåã"øòèñòùèðàî õ: àøúá àáá ïéà èâàæ àøîâ éã 

) óã÷"ì(î æà âåðòâ èùéð æéà áø äùòî à ééá æà ' èäòæ

ïâéåà éã èéî ,î øàð'øàã óïâòøôøòáéàéáø íòã ' øò éö ï

èðééîòâ éåæà ò÷àè èàä . íééá èðééä ïäòæòâ áàä êéà

ïòðòååàã øòã æà ïéìéôú éã ïåèòâðà èàä éáø øòã ïòåå 

 èôòìùòâôàøà èùéð èàä éáø éãìîøòäãîòä ïåô  æéá 

ùàø ìù íòã ïåèòâðà èàä øò ïòåå . ò÷àè êéæ øéô êéà

éåæà , ïùèðòî øòáàïâàæñ æà 'æéààøîåç à .  

åðéáø : ìàæ ñàååøàôïòîøòéøô ï÷òãåö ñàã  ,ïøàô ìù 

ùàø ,ñ'ñéåà èùéð êàã èìòô. ïòî óøàã ñàååøàô æéà 

 èéîøòã ïééæ ÷éñôî)éò 'åà"éñ ç 'ñ äë"åðáå ç"íù ë.(  

îåã"øòèñòùèðàî õ :ñ' ìééåå æà ïâàæ ñàåå àã æéà

ñ' à æéà÷ìç÷ñôä ïéé÷ èùéð ñàã æéà ïâééì ïéìéôú ïåô .  

êéàíéùåã÷ úòã ïéà ïäòæòâ áàä øò  èâðòøáî æà ' èàä

ïæééà ïåô äæåæî éã èìàä ñàåå ò÷ùåô éã èâééìòâ èùéð ,

 èáééøùøò" éúòîùàî  'íù ìòáäî åòîùù" , æà

î' èëàîòâ èùéð èàä øòèìàä äæåæî ïéé÷ïæééà ïåô ,

 èáééøùøò" äéäåúëúîä ìë íà ÷ôñ éì  "øòãà øàð 

ìæøá ,î ïåàñé èàä àîú èùéð øòðòèåâèøòäòâåö  ,

 éã æà êàã ïòî èäòæ äøãñ éã ïéà êàåå òèöòì úîàá

 æéà êàæ òöðàâïâòåå" ïòîìêéîé ïåëéøàé " , éåæà êàã æéà

çáæî éåå , èàä çáæî íééá ïåàïòî äôöî èéî ïòååòâ 

úùçð.  

 øòã úîàáéáìî"íñàã èâðòøá  æà 'ìæøá äéìò óéðú àì '

óéåà ïøàååòâ èâàæòâ øàð æéàà÷åã ìæøá  , æéà éåæà áéåà

 òðøòáìéæ ïéà äæåæî éã ïâééì åö êéæ ïøéô ñàåå éã èåâ øòééæ

äîåãëå ñøòèìàä.  

 ïééæ òìà ïìàæ úéöéö éã æà êéæ ïøéô ñàåå âäðî à àã æéà ñò

ñéåøâ òáìòæ éã , ì÷éèù à æéà úéöéö éã ïãééðù åö

úéöéö òèåâ ïáàä ïìéåå ñàåå éã íòìáàøô ,éî ïãééðù ïåà è

èùéð ïéåù èòáøà ïééö éã , õééååù ïéà ìàîà ïòååòâ ïéá êéà

ñ æà ïäòæòâ êéà áàä'úùçð êàñà èøàã àã æéà , áàä

î æà ïèòáòâ êéà'úùçð ïåô øòñòî à ïëàî øéî ìàæ , ïåà

 ìù ïéëñ à èéî úéöéö éã ïãééðù ïòî ïò÷ äæ éôì àìéî

úùçð.  

êéåà ïåæîä úëøá ééá æéà êàæ òáìòæ éã ,ñ'ééèù æà êàã è

ñ'ùéè ïôéåà øòñòî ïéé÷ ïééæ èùéð ìàæ , êéæ èãðòåå ñò

íòè ïëìòåå èéåì ò÷àè , ïåô íòè ïèéåì øòáà'ìæøá '

 èùéð ïòî óøàã øòñòî òðøòáìéæ à ééá æà ñéåà èîå÷

ïééæ ãéô÷î éåæà.  

 ìò íçéðäì ïéàã íéîòèä éôì ìæøá ìù ïéëñ ïéãá åðéáø ìôìôå

ïåæîä úëøá úòùá ïçìåùä.  

åãî"øòèñòùèðàî õ:ë 'ïéðò ïà èàäòâ èöòé áàä ,

î'ïúç à øàô íú åðéáøã ïéìéôú èìòèùàá èàä , ïáàä

 õøàååù ïééæ ïìàæ úåòåöø éã ïáàä ïìéåå ééæ æà ïèòáòâ ééæ

ïèééæ òãééá óéåà .ïåôøòã ïéðò ñàã æéà ñàåå?  

åðéáø: ïééæ ìàæ ñò æà èøòäòâ èùéð ìàîðéé÷ áàä êéà 

ïéðò à ,ñ'ð à æéàêàæ òéé.  

îåã"øòèñòùèðàî õ:  éã ïåô æà èâàæòâ áàä êéà

ñ ìééåå èøò÷øàô è÷ðåô òîùî æéà àøîâ' à àã êàã æéà
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ñ áéåà äëìä' æéà'äòåöøä êôäúð ,'î àìéî' èëàî

èééæ éã óéåà õøàååù ,èééæ òèøò÷øàô éã óéåà øòáà? !

ñ'ñ æà ïééæ ïò÷' ïòî èâééì áéåà ìééåå øòâøà êàð èëàî

ïåô ìéôåöäöéöç à ïééæ ñàã ïò÷ áøàô éã .  

ñòôò êéåà æéà êîà úøåú ùåèéú ìà íòã øòñéåà .  

åðéáø : äøåàëì èùéð èñééä ñàã'ùåèéú ìà' . øòáà

ë' éåæà ïøéô êéæ ìàæ ïòî æà åöøòã øå÷î ïéé÷ èùéð ñééåå

äùòîì.  

ñ'êàæ òééð à æéà .)éò 'éñ íåìùå íééç úåà '÷ñ âì" áúëù óàã á

äòùá" ë)ú ïéðòã ùåøã óåñ ïéìéô' (íéðôáî íâ úåøåçù úåòåöøä åéäéù ,

äòùä éøáãë ïë âäðù éî íìåòî åðòîù àìå åðéàø àì"ë , âéäðäì ïéàå

úåùãç ,ééò"ù( .  

îåã"øòèñòùèðàî õ:ë 'ñ æà ïâàæ øòä'ôò æéà" é

äìá÷ ,èùéð êéà ïò÷ äìá÷ øòáà , èàä øôåñ íúç øòã

 èâàæòâ"úåøúñðá ÷ñò éì ïéà" ,î'áà èàä ïäòæòâ øò

èðò÷òâ àé èàä øò æà ,ïâàæ ñàã ïò÷ êéà ,î ïåà' èñééåå

èùéð ò÷àè ïò÷ êéà æà.  

åðéáø:ùåãéç à  ,úåòåöø òìà èðééä ïòîå÷ éåæà?  

íéçëåðä ãçà:òìà èùéð  ,ñ' ïòðòæ ñàåå àã ïòðòæ

óéåøòã ãéô÷î ,øòøòééè ïòðòæ úåòåöø éã øòáà.  

îåã"øòèñòùèðàî õ: á æéà ñò æà ïééî êéà øòâéìé

èòèéìàåå÷ òøòëàååù à ïåô ñò ïëàî ééæ ìééåå , éã ïåà

 ïåô èáøàôòâ æéà ñò ïòåå øòñòá êéæ èìàä úåòåöø

ïèééæ òãééá . à êéæ èëàî ñò áéåà êéìðòååòâ ìééåå

 éö äìàù à ïééæ ñò ïò÷ úåòåöø éã ïéà èìàôù øòñéåøâ

ìåñô æéà ñò ,ñ'úåà à éåå éåæà æéà ,ïáøàô ééæ ïòåå øòáà 

èéé÷÷éã òöðàâ éã áøàô éã øòáéøà èééâ ïèðåà ïåô êéåà ,

õøàååù èáééìá ñò ïåà.  

ééøòôàô à æéà ñàã æà ïééî êéà ,î' à ïòîòð ïò÷

øòãòì òøòëàååù ,õøàååù èáééìá ñò ïåà.  

 ïòðòæ íéìùåøé ïéà íéøôåñ òøòèìò éã æà øòä êéà

ïâò÷øòã øòééæ ,äøä"ø ç 'èéìù ùèéååàãéååàã íçðî" à

øùïâò÷øòã øòééæ èéé.  

åðéáø:ïééøà ñàã ïòâðòøá ñàåå éã ïòðòæ øòåå ?  

îåã"øòèñòùèðàî õ: ñ' éã àã ñìà êàã æéà

íéùãçî.  

åðéáø:øòøòééè èùéð ïèòá ééæ éö ïñéåå ïòî óøàã  , ìééåå

ïâàæ åö éåæà øáúñî æéà øòâéìéá ñò æéà áéåà.  

ïééä ïîå úåðåæîä ïî åðéáø íòèå  

åðéáø êøéáå :ééçìíééçì í , ìàæ øòèùøòáééà øòã

î ïôìòä' ÷ñåò ïåà úòãä úáçøä èéî ïöéæ ïòðò÷ ìàæ

ïèåâ íòìà èéî äãåáòä ìòå äøåúä ìò ïééæ.  

îåã"øòèñòùèðàî õ: éáø ïåô èééöøàé éã æéà èðééä 

ãéñçä äãåäé . øàð æéà ãéñçä àãåäé éáø ïåô äàååö éã

êòì÷éðééà éã óéåà ,áééçî ïãòé æéà ñò éö?  

éáøåð:ñ ' åö åòøæì à÷åã èðééîòâ èàä øò åö ÷ôñ à æéà

 ïãòé øàô)éò 'åãäî äãåäéá òãåðá"äà ú"éñ ò ' øîàð àìù áúëù èò

åòøæì ÷ø , íééç éøáãä ïøî íðîà)ç"äà à"éñ ò 'ç' ( áúëå åéìò ÷ìç

åòøæì ÷ø ïåëúð íà ÷ôñ àåäù ,ëáå" øçà êìä êãéá úôôåø äëìääù î

âäðîä ,ééò"ù(.  

à 'íéçëåðä:æ éáø øòã " øò æà êéæ óéåà èâàæòâ èàä ì

ì÷éðééà ïà æéà , óéåà ïòååòâ ãéô÷î øòî èàä øò ïåà

ø úàååö 'ãéñçä àãåäé ,áåèù ïéà äå÷î à ïâòåå.  

åðéáø : ãéô÷î òèñøòî éã ïòî èàä ïòîòð éã øòáéà

 óéåà ïòååòâ'äúåîçå äìë ' òáìòæ éã ïáàä èùéð ïìàæ

 ïòîàð)äà íééç éøáãä áúë ïë" äæì ùéù äæá øúåé åãéô÷äù íù ò

äìá÷á íâ øå÷î , ÷ãö çîöä áúë ïëå)äà"âî÷ ïîéñ ò (æ àéðúä íùá"ì .(

 ãéô÷î éåæà èùéð ïòî èàä ïëàæ òøòãðà óéåà øòáà

ïòååòâ ,ìàåîù ïòîàð à ïáòâ åö èùéð , àãåäé) áúë ïëù

äéø úàåöá"åìà úåîù åðúé àìù ç( , øòãåøá ééååö æà øòãà

åå èùéð ïìàææéåä ïééà ïéà ïòðéåà.  

îåã"øòèñòùèðàî õ: ïåùàø âååéæá øôåñ íúç øòã 

 ïñééäòâ êéåà èàä ñàåå ãéà à ééá íòãééà ïà ïòååòâ æéà

ø 'äùî.  

åðéáø : øòã ãéîìú ïééæ øàô èâàæòâ èàä øôåñ íúç øòã

øäî"÷éù í ,íòãééà ïà øàô ïòîòð íéà ìéåå øò æà . èàä

øäî øòã êéæ" ïôåøòâðà ÷éù í"äùî êàã ñééä êéà?."!  

 ñàã èàä éáø øòã æà èôàëòâ êéæ øò èàä øòèòôù

ïâàøèòâðà ,èñåàååòâ êéåà ñàã êàã èàä øò . øò æéà

øôåñ íúç íåö ïòâðàâòâ ÷éøåö , ïäòéö ÷éøåö âéãðòìéåå

øòèøòåå òðééæ .úç øòã øòáà" èùéð ïéåù ñàã èàä ñ

 ïåô èâàæòâñéåøà ñàã èàä øò ìééåå ïòååòâ ìá÷îìéåî.  

àðéîà äåä àæà èàäòâ èàä øôåñ íúç øòã øòáà , øò

íòãééà ïà øàô ïòîòð èìàååòâ íéà èàä.  

 úåáåùú éã ïéà íééç éøáã øòã)íù(î æà èáééøù ' øàð æéà

äúåîçå äìë óéåà ãéô÷î , ÷ãö éðáà ïéà áì áèéé ïåô êéåà

 éåæà ñéåà è÷å÷)ééò"äæ ïéðòá úåáåùú äîë ù ,äà"éñ ò 'ã ,éñ 'àé ,áé ,

òå"äéø úàåö éðéðò øàùá íù ò"åé ç"éñ ã 'åî ,áî÷ ,ééò"ù(.  
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  ת"בעזהשי
  

  הזמנה של מצוה
  

  'יי החשובות שתחילכל נשי קהילתינו וידידות

  הנכ� מוזמנות להשתת�
  

  בשמחת הבר מצוה
  ו"של בנינו היקר והחשוב ני
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שמעו� אומר הוי זהיר בקריאת שמע רבי 

 תעשה תפלת� אלוכשאתה מתפלל , ובתפלה

' ה וכו"קבע אלא רחמי� ותחנוני� לפני המקו� ב

בהקד� לפרש ונראה  .עצמ�ואל תהי רשע בפני 

 רבא חזיה לרב .)ד� י( שבת' במסהא דאיתא 

אמר מניחי� חיי עול� , המנונא דקא מארי� בצלותא

ומשמע דהיה אסור . ש"עי,  שעהבחייועוסקי� 

 תורתווהיינו מחמת שהיתה , להפסיק לתפלה

אומנתו דאסור להפסיק לתפלה כמבואר בגמרא 

,  לו תגרקוראדאי לאו הכי לא היה רבא , .)שבת יא(

ע "ולפי זה צ. ) מפסיקי�ה כגו� אנו"ד. שבת יא'  בתוסי�ועי(

  . רב המנונא מתורה לתפלההפסיקלמה באמת 

ה בייטב לב "ז זללה" מה שכתב אפי עלפ "ויל

 )ג"א ס"ר פכ"שמו( במדרש דאיתא אהא )בשלח' פ(

ישעיה סה (ד "הה,  מה תצעק אלי)שמות יד טו(פ "עה

 מדברי� ה� והיה טר� יקראו ואני אענה עוד )כד

ה עד "ר ב� פדת הקבאמר רבי אלעז, ואני אשמע

 לכ� נאמר מה בלבושלא ידבר האד� הוא יודע מה 

 היפה תואר א� כ� בטלת תפלת והקשה. תצעק אלי

 פי מה על ביאור העני� א�. בלבכל פה כי סגי 

 של לתפלת�ה מתאוה "הקב :)חולי� ס(ל "שאמרו חז

והטע� למע� אשר על ידי תפלת� יוצמח , צדיקי�

תולדות ד� (ק "בזוהתא וכדאי, ישועה לדורות הבאי�

 עשרי� שני� אשתהי יצחק ע� אתתיה ולא .)קלז

בגי� דיתרבי ויתוס� רבות , צלותיהאולידת עד דצלי 

. קודשא לכל מא� דאצטרי� בצלותהו� דצדיקיא

 מחויבי� לבטא התפלה בשפתי� טעמאומהאי 

למע� להתודע ולהגלות כי הצדיק פעל זאת , דייקא

ות הבאי� לבוא למע� ידעו דור,  שבפהבתפלתו

, לעמוד בתפלה על אותו דבר א� יצטרכו אליו

.  בה להושע בתפלת� של צדיקי� הקודמי�ויבטחו

, עודא� , וזה שאמר הכתוב טר� יקראו ואני אענה

על כ� ה� מדברי� , ל להושע בזה עוד לעתיד"ר

 לא לבדמה שאי� כ� במחשבה , ואני אשמע, בפה

די תפלת� היה נודע לדורות א� היה הישועה על י

  .ד"עכ, של צדיקי�

 הג� שרב המנונא לעצמו היה כיל " יומעתה

ע� , פטור מ� התפלה מחמת שהיתה תורתו אומנתו

 צינורכדי שבתפלתו יפתח ,  בצלותאהארי�כל זה 

  .תפלתו על ידי שיוושעולדורות הבאי� 

ל במה שאנו מתפללי� בכל " הזה יכדבר והנה

, רע מיצר רע מאד�שתצילנו , יו� בברכות השחר

ביאר כבר , דא� שהוא דבר התלוי בבחירת בני אד�

 דג� ) רפועמודל� ' פ(ה בדברי יואל "ז זללה" דומר�

 התפלה על סייעתא יועיל בבחירה התלוי עני�

מצד עצמינו אי� א� לכאורה הרי אנו . ש"עי, דשמיא

 סמוכי�אנו ו, אנו ראויי� שיתקבלו תפלתינו על זה

,  ה� התפללו על זהבזה על תפלת אבותינו שג�

 פתחו כ�על ו, וה� זכו שנתקבלו תפלת� ברחמי�

בזה צינור לדורות הבאי� שג� תפלתינו יתקבלו 

  .לרחמי� ולרצו� לפני אדו� כל

ל כי כוונת התנא לעורר אלו אשר "י ובזה

ע� כל זה ,  פטורי� מ� התפלה�תורת� אומנת� וה

 הוא שבעצמווא� ,  בקריאת שמע ובתפלהזהירהוי 

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

 א" יעבוויליאמסבורגק "ח לפ" תשסק פרשת שלח"שיעור פרקי אבות שב
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צמח מזה ו שימחמתע� כל זה ירבה בתפלה , רפטו

 אל תעש אמר שוזה, הבאי� הדורות עבורתועלת ב

אלא רחמי� ,  עכשיולהיינו על ש, תפלת� קבע

 השפעהבכדי שיפתח צינור ,  לפני המקו�ותחנוני�

 תהי ואל ג� הזהיר ולזה. הבאי� ג� לדורות לכל

 הוראה לפשוטי ע� והוא, רשע בפני עצמ�

 שתצילנו מאד� המתפללי�וני� שבדורות האחר

היינו בא� , �"ואל תהי רשע בפני עצמ, רע מיצר רע

ו ולא " אפשר שתהיה רשע חעצמ�תתפלל בזכות 

ל ע לבו יהיה סמ�כי א� , תתקבל תפלת� לרצו�

פתחו בתפלת� אשר  הקודמי�תפלת הצדיקי� 

עשו רחמי� ותחנוני� לפני צינור לדורות הבאי� ו

 פגעי� ומרעי� בישי�  שנזכה להנצל מכלהמקו�

  .בגשמיות וברוחניות

*  

ש "עוד יתבאר המשנה הוי זהיר בקר
 רבא .)ד� י(שבת '  פי מה דאיתא במסעל ,ובתפלה

אמר , חזיה לרב המנונא דקא מארי� בצלותא

ומשמע . ש"עי,  עול� ועוסקי� בחיי שעהחיימניחי� 

דהיה אסור להפסיק לתפלה מחמת שהיתה תורתו 

  . רב המנונאסברת וקשה מהו, אומנתו

ה "ז זללה"שפירש א על פי מה ויתבאר 

'  את הכתוב תהלת ה)מזמור קמה(בתפלה למשה 

כי , ידבר פי ויבר� כל בשר ש� קדשו לעול� ועד

תענית (כדאיתא בגמרא , באמת עיקר העבודה בלב

ולפי זה יקשה ,  איזהו עבודה שבלב זו תפילה.)ב

 ממנו והתירו� למע� ילמדו, מדוע מתפללי� בפה

ויתעוררו , בני אד� שאי� לה� דעת להשיג מעצמ�

, י"ידבר פ' וזה שאמר תהלת ה, כמותו' לעבודת ה

ל "כדי שיבר� כ, והטע� שלא יספיק להתפלל בלב

  .ד"עכ, בשר ש� קדשו

ל דרב המנונא א� שהיה פטור " יומעתה

ע� כל זה היה מתפלל כדי שיתעוררו , מתפלה

פלל שה� אחרי� אשר באמת היו חייבי� להת

ולזה הזהיר התנא דמתניתי� ג� לאלו אשר . יתפללו

, תורת� אומנות� הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה

למע� אשר בתפלת� יעוררו אחרי� שיתפללו לפני 

  .אדו� כל

*  

 ,ש ובתפלה" יתבאר המשנה הוי זהיר בקרעוד

,  תנו רבנ�:)ברכות לה( בגמרא איתא מה דבהקד�

 תלמוד לומר לפי המ )דברי� יא יד( דגנ�ואספת 

 לא ימוש ספר התורה הזה )יהושע א ח( שנאמר

 ואספת לומר תלמוד, יכול דברי� ככתב�, מפי�

, דגנ� הנהג בה� מנהג דר� אר� דברי רבי ישמעאל

 אד� חורש בשעת אפשררבי שמעו� ב� יוחי אומר 

חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה 

 מה ורהת,  הרוחבשעתודש בשעת דישה וזורה 

אלא בזמ� שישראל עושי� רצונו של , תהא עליה

ובזמ� '  על ידי אחרי� וכונעשיתמקו� מלאכת� 

שאי� ישראל עושי� רצונו של מקו� מלאכת� 

  .עצמ�נעשית על ידי 

דאיתא ,  שמעו� לשיטתיה אזילדרבי ונראה

 חברי� שהיו עוסקי� בתורה .)יאשבת ( ראבגמ

, לתפלהמפסיקי� לקריאת שמע ואי� מפסיקי� 

 רבי יוחנ� לא שנו אלא כגו� רבי שמעו� ב� אמר

 הואיל אנואבל כגו� , יוחאי וחבריו שתורת� אומנת�

כל שכ� שנפסיק , ומפסיקי� תורתינו לאומנתינו

  . ש"עי, לתפלה

' ב פ"ח(ה בעצי חיי� "זללהז "א ביאר ובזה

 חזיה לרב רבא, .) יד�(בגמרא ש�  דאיתא הא )וישלח

אמר מניחי� חיי עול� , בצלותא דקא מארי� המנונא

 נקרא תפלה למה ותמוה. ש"עי, ועוסקי� בחיי שעה

. והלא ג� תפלה הוא מצות עשה בתורה, חיי שעה

 רק מי שמפסיק מתורתו כי, א� ביאור העני�

אבל , יש לו להפסיק מתורה כדי להתפלל, לאומנתו
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 מתורה לאומנתו אי� להפסיק מפסיקמי שאינו 

, מרא כיו� דמארי� בצלותאוזה שאמרו בג. לתפלה

 שמניח חיי עול� היינו שמפסיק מוכיחמזה 

דא� לא כ� , ל אומנתו"ועוסק בחיי שעה ר, מהתורה

והא דקאמר ,  אסור להפסיק מתורה לתפלההיה

, בתפלה תחלהדמארי� בצלותא היינו שהארי� 

  .ד"עכ,  לתפלהמתורהשהפסיק אפילו 

ל כי רבי שמעו� שאמר בזמ� " יזה ולפי

אל עושי� רצונו של מקו� מלאכת� נעשית על שישר

ואי� להפסיק לאומנות לעסוק בצרכי , אחרי�ידי 

ל חברי� שהיו "סולשיטתיה אזיל על כ� , הפרנסה

אמנ� אנ� , לתפלהעוסקי� בתורה אי� מפסיקי� 

ולזה , ל כרבי ישמעאל הנהג בה� מדת דר� אר�"קי

 תורתינואמר רבי יוחנ� אנו הואיל ומפסיקי� 

  .תינו כל שכ� שנפסיק לתפלהלאומנ

הוא ,  דמתניתי�רבי שמעו� מאריהל כי " יבכ�ו

ל כרבי ישמעאל הנהג בה� מדת " דקיכהלכתאל "ס

 זהיר בקריאת שמע הוי אמרולזה , �דר� אר

 וה� שמע לקריאת ה�שיפסיקו מתורה , ובתפלה

 רבי יוחנ� אנו הואיל ומפסיקי� וכדאמר, לתפלה

, שנפסיק לתפלה שכ�תורתינו לאומנתינו כל 

 ה� להפסיק כי� דעל פי ההלכה צריומשמיענו בזה

  .לתורה וה� לתפלה

*  

פ "יל . זהיר בקריאת שמע ובתפלהויה

 כרבי יוחנ� :)ברכות ד(ל "הכוונה שזה רומז אהא דקי

והטע� בזה .  קריאת שמע ואחר כ� תפלהדבעינ�

ש "ל כי קבלת עול מלכות שמי� ויחודו ית"י

וא הקדמה ומבוא השער ה,  קריאת שמעבפסוקי

  .על תפלת שמונה עשרה

ק " העני� על פי מה שפירשו בספהיתבארו

 הקול קול יעקב והידי� ידי )בראשית כז כב(בפסוק 

 שהקולא� , ו"והיינו כי בזמ� שליטת הדי� ח, עשו

ע� כל זה הידי� ידי עשו , קול יעקב בתורה ותפלה

 כתב א�. ק"עכדה,  מלעלותהתפלה מעכבי�ו ש"ח

 התקנה להכניע עיקר )וישלח' פ(ארת שלמה בתפ

וזהו הרמז , שר של עשו הוא על ידי קריאת שמע

,  וישלח יעקב מלאכי�)שלחיו' פ(ל " רשיזבדברי

קבלת 'מראשי תיבות , ש"ממ מלאכי�י "ופירש

היינו המלאכי� היוצאי� מכוונת , מי�'שלכות 'מ

, כי הוא העיקר להכניע שר של עשו, שמעקריאת 

ה בבר� משה "אבא מארי זללה'  פיבזהו. ק"עכדה

 הכתוב וישב ביו� ההוא עשו )וישלח עמוד רי' פ(

וארבע מאות , י עשו לבדו"פירש,  שעירהלדרכו

. ד"אחד "איש שהלכו עמו נשמטו מאצלו אח

,  מאות איש שהיו ע� עשושהארבע בזה והכוונה

באמרו ,  קריאת שמע שלובכח אבינו יעקבהכניע� 

' י� באהבה שמע ישראל הבכל יו� תמיד פעמי

  .ד"עכ, ד"אח' אלהינו ה

 הטע� מה שצריכי� להקדי� קריאת יוב� ובזה

כי על ידי קריאת שמע זוכי� להכניע , שמע לתפלה

ועל ידי זה יכולי� אחר כ� ,  של עשו הרשעכחו

 דכל ובעותהו�ותתקבל צלותהו� ', להתפלל לפני ה

  .בית ישראל לרחמי� ולרצו�

*  

ש תחלה ואחר כ� "דבעינ� קר העני� יתבאר עוד

 אנו מתפללי� סלח לנו ח"דהנה בתפלת י, .תפלה

ד על "ויל, אבינו כי חטאנו מחל לנו מלכינו כי פשענו

ל "הלא אמרו חז, ו"בקשתינו מחל לנו מלכינ

  . מל� שמחל על כבודו אי� כבודו מחול:)סנהדרי� יט(

 )האזינו' פ(ה בישמח משה "ז זללה" כתב אאכ�

,  דמל� בשר וד� אינו יכול למחולדטעמא דמילתא

, דאי� מלכותו מלכות עול�, כי אי� המלכות שלו

ומא� דפגי� בכבוד המלוכה הוא פוג� בכבוד כל 

ולכ� אינו ביד זה שהוא עתה , המלכי� שהיו ושיהיו

ת שמלכותו עול� ושלטנות דור "אבל השי. למחול



  

àì  
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וזה . לכ� יכול למחול, המלכות שלו הוא, ודור

וכוונתינו , ינו מלכינו חטאנו לפני�שאומרי� אב

והנה א� קראנו לו יתבר� , בהוידוי לבקש מחילה

והלא מל� שמחל על כבודו אי� , מלכינו אי� ימחול

לזה נסמ� לו אבינו מלכינו אי� לנו מל� , כבודו מחול

ועל כ� נוכל , ה לעול� ולעולמי עולמי�"א את"אל

  .ד"עכ, לבקש על המחילה

, קריאת שמע ובתפלה הוי זהיר בשאמר וזה

 על כי, דבעינ� קריאת שמע תחלה ואחר כ� תפלה

 יחודו קבלתידי שמקדימי� לקרות את שמע שהוא 

כי , ה למחול" הקביכולא� כ� שפיר , ש" יתאחדותוו

ושפיר , והמלכות שלו הוא, הוא אחד ואי� שני

 כי, ו כי פשענו" לנו מלכינמחלכ "יכולי� לבקש אח

  .כבודולמחול על המלכות שלו הוא ויכול 

*  

ל בטע� דבעינ� קריאת שמע תחלה " יעוד

דהנה אנו מתפללי� בתפלה , ואחר כ� תפלה

ולכאורה קשה , ושבענו מטובה' בר� עלינו וכו

א "תנדב(ל "מהא דאמרו חז, אי� נוכל לבקש על זה

,  שיעקב ועשו חלקו בשני עולמות)ט"זוטא פי

א ונמצ. יעקב נטל עול� הבא ועשו נטל עול� הזה

, שכל העול� הזה גזל הוא בידינו מחלקו של עשו

 .ואי� מתפללי� על זה

ה " ביאור העני� על פי מה שהקשה בשלא�

פ "ר(ל " על מה שכתב רשיז)בראשית' פ(הקדוש 

 אמר רבי יצחק לא היה צרי� להתחיל את )בראשית

התורה אלא מהחודש הזה לכ� שהיא מצוה 

ומה טע� פתח , ראשונה שנצטוו בה ישראל

 כח מעשיו הגיד )תהלי� קיא ו(משו� , בבראשית

שא� יאמרו אומות , לעמו לתת לה� נחלת גוי�

העול� לישראל לסטי� את� שכבשת� ארצות 

ה "ה� אומרי� לה� כל האר� של הקב, שבעה גוי�

ברצונו , הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, הוא

ולכאורה . נתנה לה� וברצונו נטלה מה� ונתנה לנו

וכי דינא כ� א� נת� , ר ברצונו נטלה מה�אי� קאמ

ותיר� בכס� , מתנה לחבירו שיכול לחזור וליטלה

סנהדרי� (ל "וקי, ה נקרא מל�" שהקב)בהר' פ(נבחר 

וכתיב ,  כל האמור בפרשת מל� מל� מותר בו:)כ

 שדותיכ� יקח ונת� )א ח יד-שמואל(בפרשת מל� 

 )בהר' פ(ולפי זה כתב ביושב אהלי� . ד"עכ, לעבדיו

כי על ידי שאנחנו עבדיו שאנו עוסקי� במלאכתו 

א� כ� מ� הדי� יכול , מלאכת שמי� בתורה ובמצות

ושפיר הותר לנו להנות מטוב , ליקח ולית� לעבדיו

  .ד"עכ, עול� הזה

 דדי� זה )ה מל�"סנהדרי� ש� ד('  כתבו בתוסוהנה

אינו אלא כשהוא מל� , שדותיכ� יקח ונת� לעבדיו

ולפי זה דוקא א� בני ישראל . אחד על כל ישראל

אז ה� ראויי� , ש"מאמיני� באחדות הבורא ית

מדי� שה� עבדי המל� , להנות מטוב עול� הזה

  .ש ומ� הדי� יכול ליקח ולית� לעבדיו"יחיד ית

ש "ל שלטע� זה אנו מקדימי� בקר" יובכ�

ה הוא מל� "להורות דהקב, ש"שהוא אחדותו ית

כ "ואח, יויחיד ושפיר יכול ליקח ולית� לעבד

מתפללי� שמונה עשרה לבקש שיבר� שנתינו 

  .כשני� הטובות לברכה

*  

 נראה בטע� דבעינ� קריאת שמע תחלה עוד

דהנה אנו מתפללי� תקע בשופר , ואחר כ� תפלה

 )דרוש כה(והנה כתב בפרשת דרכי� , גדול לחירותינו

 באו עשרה בני .)סנהדרי� קה(אהא דאיתא בגמרא 

 אמר לה� חזרו )יה הנביאישע(אד� וישבו לפניו 

אמרו לו עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה , בתשובה

הרי שבעת . ש"עי, בעלה כלו� יש לזה על זה כלו�

ההוא עלה על דעת� של בני ישראל שאי� לה� עוד 

והטע� , תקנה ובקשו לפרוק עול מלכות שמי�

שעלה בדעת� של ישראל שאי� לה� עוד תקנה 
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ו סבורי� שיש לה� היה לפי שהי, ובקשו לפרוק עול

ומשו� הכי אמרו עבד שמכרו , די� עבדי� למקו�

א� א� ישראל נקראו , רבו כלו� יש לזה על זה כלו�

דמי שהוא ב� , בני� למקו� נתבטלה סברא זו לגמרי

דבשלמא עבד על ידי , לא יצוייר שלא יהיה ב�

א� , שימכרנו לאחר יצא מתחת שעבוד הראשו�

  .ד"עכ, א יהיה ב�הב� לא יצוייר בשו� אופ� של

 טע� על )האזינו' פ( כתב בנוע� מגדי� והנה

מהיות , קריאת ש� בני� לישראל והעמי� עבדי�

כי העבד יש שיש לו , כי יש הפרש בי� אב לאדו�

, ויש שמשועבד לשני אדוני� או יותר, אדו� אחד

והנה , מה שאי� כ� אב לא יצוייר רק אב אחד לאד�

בלי שיתו� לכ� אנחנו שעובדי� לאלהינו לבדו 

, שהאב הוא רק אב יחידי לב�, יקרא שמו עלינו אב

ולא כ� העמי� שעובדי� בשיתו� לא יכוו� אצל� 

לזה יקראו עבדי� , צבאות רק אדו�' תואר אב לה

  .ד"עכ, ואנחנו בני�

, ל דלטע� זה מקדימי� קריאת שמע" יומעתה

להורות , אחד' אלקינו ה' ואומרי� שמע ישראל ה

ומכח זה אנחנו , ובדי� לאלוה אחדשבני ישראל ע

ועל כ� נוכל אחר כ� , ש"נקראי� בני� למקו� ית

כי מאחר , להתפלל תקע בשופר גדול לחירותינו

ואי� חילוק , שאנחנו בני� למקו� ודאי יש לנו תקנה

כיו� שהב� לא יצוייר בשו� , באיזה מצב אנו נמצאי�

ש ודאי "ואבינו אב הרחמ� ית, אופ� שלא יהיה ב�

ד לרח� עלינו ולהוציאנו מאפילה לאורה עתי

  .משעבוד לגאולה

*  

 יאמר בטע� שצרי� להקדי� קריאת שמע או

 אל :)יבשבת ( פי מה דאיתא בגמרא על. לתפלה

יתפלל אד� בלשו� ארמית מפני שאי� מלאכי 

 רבי דאמרופרי� מהא , השרת מכירי� בלשו� ארמי

ומשני שאני חולה , אליעזר רחמנא יפקד� לשלו�

.  השרתלמלאכיי ואי� צרי� "ופירש, ינה עמודשכ

ומשמע מדברי הגמרא דאיניש אחרינא צרי� 

ז "א כתבובזה . שמלאכי השרת יכניסו תפלתו

 ויוס� הכתוב לפרש )מק�' פ(ה בעצי חיי� "זללה

, את יוס� ויהי איש מצליח' ויהי ה' הורד מצרימה וגו

 מה ) תהלי� פדתורהליקוטי (דהנה כתבו המפרשי� 

לפי שאר� מצרי� , רי� בהגדה אני ולא מלא�שאומ

 לפחוד א� היה שולח ויש, מקו� טומאה ביותר

לכ� אני ולא , ו להתפג�"לש� מלא� היה יכול ח

 הכתוב ויוס� הורד ביאורוזהו . ד"עכ, מלא�

מקו� טומאה שהיה מלאה גלולי� ולא , מצרימה

וע� כל זה ויהי איש ,  שמהליכנסהיה יכול מלא� 

שהיה , את יוס�' והטע� כי ויהי ה, ומצליח בתפלת

 ולא היה צרי� למלאכי השרת שיכניסו עמושכינה 

  .ד"עכ, תפלתו

 בשעתא :)תרומה ד� קס(ק " בזוהאיתא והנה

דאתי בר נש לקבלא עליה עול מלכות שמי� כדי� 

ולפי זה על . ש"עי,  אתיא ושריא על רישיהשכינתא

�  צריואי�ידי קריאת שמע זוכה להשראת השכינה 

ולזה צרי� להקדי� קריאת שמע , למלאכי השרת

כדי שיזכה , שמי�תחילה שהוא קבלת על מלכות 

ואחר כ� יוכל להתפלל , בזה להשראת השכינה

 צרי� למלאכי שאינו, ויתקבלו תפלותיו לרחמי�

  .השרת שיכניסו תפלתו

*  

 יבואר העני� שמקדימי� קריאת שמע או

ח ה בישמ"ז זללה" אמה שכתבעל פי , לתפלה

 להעיר על מה שאנו משבחי� )אמור' פ(משה 

דלכאורה , ומפארי� שמו יתבר� בפיוטי� וקילוסי�

דקשה וכי , אדרבה גנאי הוא לו, שבחאי� זה 

ברכות (וכמבואר בגמרא , סיימתינהו כולהו שבחיה

 משל למל� בשר וד� שהיו לו אל� אלפי� :)לג

 גנאיוהלא , דינרי זהב והיו מקלסי� אותו בשל כס�
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 )ג"ב ס"ר פל"ב(ותיר� על פי המדרש . ש"עי, א לוהו

 אומרי� מקצתושבחו של מי שאמר והיה העול� 

הרי כי כ� הוא מדי� מדת דר� אר� . ש"עי, בפניו

וכיו� שלא . שבחושלא לומר בפניו אלא מקצת 

ה שלא בפניו דמלא כל האר� "שיי� אצל הקב

דממדת ',  לפני הוקילוסי�מותר לומר שבחי� , כבודו

  .ד"עכ, � אר� אי� אומרי� בפניו רק מקצת שבחודר

 דרש רבי שמלאי .)ברכות לב(ל " חזאמרו והנה

ה ואחר כ� "לעול� יסדר אד� שבחו של הקב

 זה אי� יעמוד האד� להתפלל מאחר ולפי. יתפלל

הא ו, שהוא צרי� לסדר מקוד� שבחו של מקו�

 דמלא כל האר� כיו�א� , סיימתינהושיי� לומר 

כי כ� הוא ממדת דר� , י� חשש בזהש א"כבודו ית

�ובכ� בעת שהאד� .  לומר מקצת שבחו בפניואר

 שלומקדי� לסדר שבחו , עומד להתפלל לפני קונו

ואחר כ� , מקו� בפסוקי דזמרה וברכת יוצר אור

 האי�בכדי שלא יקשה , ח"רוצה להתפלל תפלת י

וכי סיימתינהו , היה יכול להרבות בשבחי� וקילוסי�

 לומר מקדי�לזה , ה דמרא עלמאלכולהו שבחי

ומקבל עליו , קריאת שמע קוד� שמונה עשרה

ק "ומבואר בזוה, ש שמלא כל האר� כבודו"יחודו ית

ש זוכי� להשראת " שעל ידי קר:)תרומה ד� קס(

וזהו מדת דר� אר� ,  בפניוהויא� כ� , השכינה

ושפיר היה יכול , רק מקצת שבחובפניו שיאמר 

� ופסוקי דזמרה ואחר כ�  וקילוסיבשבחי�להרבות 

  .להתפלל

*  

 יאמר בטע� שמקדימי� קריאת שמע או

 שלא שב עד בספרי קודש כי מבואר הנהד, לתפלה

, האד� בתשובה שלימה אי� תפילותיו מתקבלות

 מא� דאית :)ויחי ד� רכח( בזוהר הקדוש וכדאיתא

 אנפוי יכוי�, ביה חובא ובעי למבעי רחמי עלוי

מההוא חובא ולבתר יבעי  לאתקנא גרמיה ורעיונוי

 לכפר על כל המסוגלת והתשובה. ש"עי, צלותא

שוב אשיב (ה בייטב פני� "זללהז "אאר בי, העוונות

 .)במדבר ד� קכא(ק " בזוהדאיתא פי מה על )אות יד

 נשאית חובי� דלא מתכפרי� עד דאתפטר בר 

והאי יהיב גרמיה למותא ומסיר נפשיה , מעלמא

 כוונהונא דא בעי ותיק, כמא� דאתפטר מעלמא

, ה מרח� עליה ומכפר חוביה"וכדי� קוב, דליבא

דר� ( צדיקי�ומזה הוציאו בספר� של . ק"עכדה

 שא� יקבל האד� עליו למסור גופו )פקודי� בהקדמה

כמצווה עלינו , שמוונפשו ומאודו על קדושת 

אלהי� '  ואהבת את ה)דברי� ו ה(בתורתו הקדושה 

על זה נאמר , ד� מאוובכלבכל לבב� ובכל נפש� 

 כי עלי� הורגנו כל היו� בקבלת )תהלי� מד כג(

וכאלו מת ואתפטר ,  שמעבקריאתמסירות נפש 

ובזה נעשה כקט� ', מהעול� על קדושת שמו ית

 קוד� שהאד� עומד ולזה. ד"עכ, ונקישנולד ז� 

צרי� לקבל עליו עול , רחמי�ולבקש פלל תהל

ור ויכוי� למס,  בקריאת שמעתחלהמלכות שמי� 

ובזה , בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו' נפשו לה

ויתקבלו תפלותיו לרחמי� ,  לו כל עוונותיויתכפרו

  .ולרצו�

*  

על פי מה ל "י ,ואל תהי רשע בפני עצמ�

 ימות לפניה בדרשה "ז זללה"ק מר� דו"שאמר כ

 �מע� פארט : ק" וזל)ק"ז לפ"בלק שנת תשט' פ(הקי

אוועק פו�  פארטמע� , אוועק פו� די חברותא

אבער פו� הייליג� , ד או� פו� די סביבה"ביהמ

 .ק"עכדה, אוועקבאשעפער פארט מע� נישט 

ואל תהי ,  כוונה זו הזהיר התנאשעל פ"ויל

, כלומר שג� בהיות� בפני עצמ�, רשע בפני עצמ�

כי א� , אל תהי רשע,  במקו� אי� רואהלבד�יושב 

 ל�ולעו, תתנהג באופ� הישר והרצוי בעיני אלקי�

  .יהא אד� ירא שמי� בסתר כבגלוי
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  קורח

 על )שמיני' פ(ה בייטב לב "ז זללה"א וכתב

, חד ויהי בנסוע הארו� ספר )ג"א ס"ר פי"ויק(המדרש 

הכוונה בזה . מ� ויהי בנסוע עד ובנוחה ספר חד

ויהי ,  ספר חדבנסועכי בשבתו בביתו עד ויהי , לרמז

כלומר הנהגה מיוחדת על פי , בנסוע ספר חד מיוחד

כי בביתו נקל ללמוד , בביתוספר התורה לא כמו 

לא כ� בדר� , ולהתפלל בכוונה ובכל עת שירצה

 כ� ובנוחה באיזה מקו� באמצע וכמו, שהוא מוטרד

שיהיה כוונתו זכה ורצויה , מהלכו הנהגה מיוחדת

. ד"עכ, לבדו'  ובכל מעשיו לש� הדרכיובכל 

 לרמז על הזמ�, פ עד ובנוחה ספר חד"ולדרכינו יל

הוא ספר חד הנהגה ,  נוסע למנוחת נפשושהוא

  .בביתומיוחדת בפני עצמו לא כמו 

והכל ,  הקי� ממשמשי� ובאי�ימי הנה

נוסעי� למעונות , .)בבא מציעא קג(כמנהג המדינה 

 �וצרי� שיהיו דבריו ,  הנפשלמנוחתהקי

מע� פארט טאקע אוועק ", הקדושי� לנגד עינינו

, פו� די חברותאמע� פארט אוועק , דערהיי�פו� 

� עאבער פונ, מע� פארט אוועק פו� די סביבה

כי מלא , " של עול� פארט מע� נישט אוועקרבונו

 שלאוצריכי� להשגיח , ש"כל האר� כבודו ית

ו בשו� דבר ממה שנזהרי� בזה בכל "לזלזל ח

 צניעות בעניניוה� , ה� בעניני כשרות, ימות השנה

 לקנות ובפרט יש לעורר אלו שהולכי�. וכדומה

,  והבנותהבני�בחנויות הגדולות יחד ע� 

, שמקומות הללו מסוכני� מאד ברוחניות

, ל"רחועלולי� להכשל ש� בראיות אסורות 

ואיזה חינו� הוא לה� כאשר רואי� שמקילי� 

  .הקי�בעניני� אלו בחדשי 

 על מה שנפו� לאחרונה שנגרר לעורר יש ג�

לבקש אמצעי� להוסי� , מתאות אמעריקא

באשר הולכי� על שפת הנהר , תאוותועל תאוה 

משפחות שלימות הגדולי� ע� הקטני� וסועדי� 

אשר חו� מ� איסורי� חמורי� ,  אשצלישמה על 

ו א� נצלה על גחלי� וכלי� של נבילות "ח

אמנ� ג� , ו" ובליעות אסורות חממשוטריפות 

אתמהה ואומר וכי , א� היא בתכלית הכשרות

 עד שהוא צרי� ללכת  וכיריי� בביתותנוראי� לו 

ודאי אי� זה כי א� מחוקות , בחו� ולאכול בשוק

ליל� אחרי ההבל בנימוסי אמעריקא , �"העכו

  .להרבות התאוה

ר "ק אאמו" ששמעתי מפעובדא ואזכיר

כי בעיר סיגוט היה מקו� מיוחד שהיה , ה"זללה

וש� היה שוק העיר , "פלא�דאס "נקרא 

חורה שנתקבצו כל הכפריי� ומכרו פירות וס

ה "ז הייטב לב זללה" קהקפידוכמוב� , וכדומה

פע� אחת ראה , על תלמידיו שלא ילכו לש�

 כי בחור אחד מתלמידי ביתול דר� חלו� "ז ז"ק

קרא לו הייטב לב ושאל , הישיבה בא מש�

 נתבייש והודה ואמר הלה, אותו מהיכ� הוא בא

אמר , שאל לו מה עשה ש�, שבא ממקו� ההוא

שאל לו א� , "לוימע�פ"לו שקנה פירות 

ק "שאל לו הייטב לב בלש, ענה בחיוב, אכלוהו

" � די פויער� או� די צוויש�דארט אויפ� פלא

ונת� לו , "טעס האסטו געמאכט א ברכה'גוי

 אחשוד בזה לאנו הנה ילענינ.  על לחיוסטירה

את האנשי� שהולכי� לאכול על שפת הנהר 

 הכיאבל , חלילה בלא ברכהאוכלי� שה� 

 הזה שהוא תערובות אנשי� ונשי� במקו�

', ובפרט בי� גוי� וגויות ראוי לבר� את ש� ה

  .אתמהה

, א"ה אמר פע" יו� טוב זללההקדושת ז"ק

, כבר יאחזמו רעד, כי בעת שקורי� פרשת נשא

 מסתובבי� מפחד יו� הדי� הממשמש מעיוובני 

מורי ורבותי כבר אנו עומדי� שני שבועות . ובא

נו להשגיח בכל מעשינו ועלי,  פרשת נשאאחר



  

äì  
  

  

  קורח

ודרכינו בזמני� הללו שיהיו משמשי� כהכנה 

  .ו"ושלא לבטל� לריק ח,  יו� הדי�לקראת

 אד� שמשפחותיה� נוסעי� מחו� בני ואלו

וה� נשארי� לבד� בעיר על מש� ימות , לעיר

.  להזהר ביותר בכמה דברי�לה�יש , השבוע

הזמ� הפנוי בלילה בלא טירדת , ראשית כל

 בלימוד התורה ויזהר למלאות המשפחה יש

וישגיח שלא יאחר זמ� , עצמו מ� הבטילה

 לפרש מאמר� שמעתיוכאשר , השכיבה

ולכאורה , השכמת בית המדרש שחרית וערבית

אבל איזה , מוב�ב התינח השכמה בשחרית זה "צ

א� העני� שיזהר , עני� השכמה שיי� בערבית

 שיוכל בכדילהקדי� זמ� שכיבתו בלילה 

ונמצא שהשכמת שחרית תלוי , וקרלהשכי� בב

 שלא ליפול ושמירהוזה יהיה לו סגולה . בערבית

  .י"ר ה"בעצת היצה

 השבוע ונוסעי� למקומות נופש סו� ובהגיע

, יש להשגיח שלא לנסוע ביחידות, מחו� לעיר

הוא ,  מצוה של גמילות חסדבזהומלבד שיש 

וג� על א� . שמירה גדולה בגשמיות וברוחניות

כל , ס"יש כמה מיני טעיפ,  הזמ�טליבהדר� לא 

�שיעורי� , אחד יבחר לעצמו במה שלבו חפ

י או אפילו " או בחומש רשבגמראכסדר� א� 

ובאופ� זה ימלא את הזמ� , בסיפורי צדיקי�

  . בדר�בלכת�בדברי תורה 

,  ע� משפחתו בימי� הללובשבתו וג�

, ובפרט א� הול� להנפש על מש� איזה שבועות

 שיעורי� לתורה וירחיב ביעותבקימלא את הזמ� 

ובעיקר ישי� עיונו בחינו� הבני� , דעתו בחכמה

ולא ,  לה� אותות אהבה וחיבהלהראות, והבנות

רק ידבר , ממיני� שוני�' �"אויספלוגע'על ידי ה

 וישאל אות� על לימוד� ועל תהלוכ� עמה�

וכ� , להשריש בלב� אהבת תורה ויראת שמי�

ר יש לו זמ� באש,  עת ללמוד עמה�לויקבע 

  .השנהמיוחד הראוי לה� יותר משאר ימות 

*  

ח " בפרשת שלח שנת תשסאנו עומדי�

זה שלשי� שנה מפרשת שלח שנת , ק"לפ

ק מר� " אזר כהה�ק אשר בימי� "ח לפ"תשל

, בגבורי�' ה כגבור חלציו במלחמת ה"ז זללה"דו

בחדרת ,  רבתילאסיפהוקרא את כל הציבור 

ש בשארית כחותיו קודש נאספו כל הציבור ודר

אשר השפיע , אשדבריו הקדושי� מלהבות 

באותה שעה , התרוממות גדול בכל הנאספי�

 ולביסוס לחיזוק הצלה ר�ייסד וכונ� המוסד ק

זכר המעמד לא ימוש . ק"בארה' המוסדות הק

 כזאת אשר ולעת. לעול� מנגד עיני הנוכחי�

לא נפל ' נתגלה לעי� כל כי דבר אחד מדבריו הק

 של המוסדות המצבנראה היו� בחוש כ, ארצה

בממשלת הרשעה לגזירותיה� של סדרי 

 לפני זאתצריכי� אנו לשנ� ולמסור . הלימודי�

בנינו ובני בנינו רגשי הקודש מאז בימי� הה� 

 כל מה לעשותולקבל על עצמינו , בזמ� הזה

בגיבורי� ולחזק את כל ' שביכלתינו לבא בערת ה

אשר הורה , תותורההולכי� לאור ' המוסדות הק

  .ק"בארהלנו בעניני אמונה ודעות וחינו� הטהור 

,  בעזרתינו על דבר כבוד שמויהא ת"והשי

' וה, שיעברו חדשי הקי� בלי שו� פגע ומכשול

 ובואינו לחיי� ולשלו� מעתה ועד צאתינוישמור 

 .א"בבונזכה לביאת גואל צדק , עול�
 

 ח לה�"א ותשוח"ר שליט"ק מר� אדמו"י הוועד להוצאת ספרי כ"נער� ע
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  !!!הכונו 
  

  ש ידידי� וחסידי� תושבי לאנדא�"אנ
  התכוננו ביקרא דאורייתא

  למגבית השנתית
   

  'לטובת כוללינו הק

  ב"סאטמאר ב'כולל עצי חיי� ד
  צדקת רבי מאיר בעל הנס

  
  אשר בצל כנפיה יחסיו�

  קרוב למאה אברכי�
  ו� בעיר בני ברק יצח ומופלגי� בתורה ויראה�ת

  

  פרטי� יבואו
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çöé úà íé÷åìà êøáéå"÷  
  

äø÷åäå ãåáë éùâøá ,äøåùä úàæá òéáð ,äøåøá äôùá áåè ìæî úëøá ,ììåäîäå ø÷éä øåçáäì , äùåò

ììëäå èøôä ïòîì äùòîå ,çöé òøæéå"íéøòù äàî ÷ ,íéøéáëä åãñç éùòîáå åéìòôá,  äáøîå áåè áì

áéèäìåúìåæì  ,íéøçà íò ãñç úåùòååúîâî ìë  ,åúìéäú ïë áåèä åîùë,  
  

ä"äìòðäå ïúçä øåçáä ä ,äìòîå äãéî ìëá âìôåî  

 øîëãìòôðéøâ ÷çöééä "å  
äøàá áì áèé úåãñåî úáåèì õøîð ï÷ñò"÷  

  

áò åéàåùéð úçîù ìâøì"çä â 'éçúù 'åèòùáå áåè ìæîì"î  
êøåáé ïë éë äðäå ,çáùå ììä øéùá , åðéãéãéàøé÷é àøáâ éàä ,àøéãú åðéðéîéì ãîåò ,  

 ãñçå ä÷ãö óãåøäøåàë äëéùç ,äøéùáå çáùá íéììäî áåèä åîù,  

äåî" øãìòôðéøâ áééì ãåãéä "å  
úøèò íëùàøì åðéúåëøá àð éäú ,úøøåâ úåáø úåçîù ãåò àäé åæ äçîùù ,ì åëæúå éùòîá êéùîä

úøàôúì ãñçäå ä÷ãöä , ìù ìåãâä íúåëæå ïøîáøäé"éæ ÷" òäùåã÷ä åðéúåãñåî ãñééî , íëì ãåîòé

àùéôðã ïàëøá ìëá êøáúäì , øùà äëøáä úàæá åëøáúúå"äùî êøá "äùåãâå äáåøî äãéîá , äëæð éãò  

          åðé÷ãö çéùî úàéáì äøäîá ,äéáø ïøî åðéëìîå" ÷èéìù"åðéùàøá à ,åðéîéá äøäîá ,ïîà.  
  

îù ïòîì íéîúåçäíäëøòäå äø÷åäá  ,äëøáäå äãåúä éøéñà  

   סאטמארמוסדותהנהלת 
  ו"בני ברק יצ

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

  מרכז המוסדות דרבינו יואל
  אטמארמס

    בני ברק-קרית יואל  
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þ öë ’¾ï öôñï þîê−ò"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"¬òêñ ³−ëëñî íôì "× ó−ëî¾ìí ¾ðìê ñîë− îô¾ë μþ  
  

ó−š−ð® −ñíêë í¼î¾−î íò−þ ñîš  
 íîðìî ñ−è −¾èþë íêñ−¼ëî¬ ñïô ³×þë îòê ó−þè¾ô³−ëëñî íôì   

íèí îò−þîôñ"¬−ñ¾ îò−³ë−¾− ¾êþ ®"ê  
× î−ëêñî"íèí š"ëê ®"ë îò−³ñ−íšð ð"¬−ñ¾ õ"ê 

 îòë ½ò×íñ-ëí îð×ò  ’−ò ëêï"³îî®ôíî íþî³í ñî¼ñ î  

  מדרשינו בשיכו�ק בבית "ה במוצש"סעודת הבר מצוה תתקיי� אי
  הבר מצוה לנשי� תתקיי� בקידושא רבא בהיכל הישיבה קטנה

  
þ ëþí ’øòðæàåå ïéîéðá óñåé ¬−ñ¾"ê  

ëê"ð¼ñê ó−ð−½ì ñíš ð  

þ ëþí îò³îìñî ’ ±¬−îîêþêí ñðò¼ô óìòô¬−ñ¾"ê  

ëê"ëîìêþ ð  

 î³ë −½îþ−êñ-î³ð×ò   

  

þí"þ éáåè øæòìà 'õøàååù −í"î  

íþí î−ëêñî"þ ì ’î¾ ñ−ô¼ñ þ¾ê±þêî ¬−ñ¾"ê  

íþí îò³îìñî"þ ì ’þ¼ñ−ô í¾ô ¬−ñ¾"ê  

 îòë ³ðñîíñ-óð×ò   

ìþ îò³îì ³−ëë ¬×êò μêîîíî þ×ï óîñ¾í ’î− ³¾îðš" ¬17  

¼êê ñ¾ î³−þëë î³½ò×í"ë¾ óî−ë í"öî×−¾ë îò−¾þðô ³−ëë š  

  

þí"þ ïéøâ ìàôø −í"î  

íþí î−ëêñî"þ ì ’ö−þè þï¼−ñê ¬−ñ¾"ê  

íþí îò³îìñî"þ ì ’š−ñè îí−þô¾ ñ¾¬−"ê  

 î³ë ³ðñîíñ-ó³ð×ò   

  

  

  א"ק רבי חיי� צבי זיעועכי"ב� הגהט מר� משה "ק רבינו הקוה"ש כ"ע
  

 בני ברק–קרית יואל 
  

  

íþ¬ôí : ³îñîðè ³îêîîñí ê−®ôíñòêñ þ³î−ë ó−ìîò ó−ôîñ¾³ë"î¬¼¾ë óí−òë ³îñîñ× öôï ¼−èí¾ ¾"ô


