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ñ "ø÷ æ" ùà '8.35 
ñ "ø÷ æ" ùá ' 9.22 
ñ " äìôú æà ' 9.57 
ñ " äìôú æá  ' 10.29 

  

  
 'געמוד ..................לקח טוב

 'העמוד .............דבש תמרים

 'זעמוד ..........בשפתי צדיקים

  'טעמוד ......פרפראות לחכמה
 א"יעמוד .......חוקים להורותם

 ט"עמוד י...............דבר בעתו
  

  ה"גליון הבא יופיע אי
  ט"לחג הפסח הבעל

  

  9:55..........סוף זמן אכילת חמץ
  11:15........סוף זמן ביטול חמץ

  8:30.............................ת"זמן ר
 12:40...................חצות הלילה

ì½õí óðîš ö−¾þîðî ö−ñêî¾  
úéáá  äøåùá íòô òéâä ãçà äðéãî ìù íéøåñàääðéðøî , íåé úàø÷ì éë

 èòîù íâ ïëúéå êøò úáøå äáåùç äðúî íéøåñàä ìëì å÷ìçé êìîä úãìåä
ì íâ åëæé íäéðéáî"øåøçù øèù "úåøéçì úàöì ,íðæà òîùîì íìåë åçîù ,

òøåàîä úàø÷ì åôéö íééðéò ïåéìëáå.  

òéâäá íãéá íðåãà úåðúîå òéâäì íéøåîà êìîä éçéìù åéä åá ìçåéîä íåé ,
 åîéëùäìéì ãåòá íå÷ íéøéñàä ìë ,úéáä øòùá íîå÷î ñåôúì , äéä ãçà ìë

 äøéãðäå äøãäðä äðúîä úà ìá÷ì åëæéù íéðåùàøä ïî úåéäì æò åðåöø
äðéãîä éøù úàî.  

øéñà ù÷éá àìà úéáä øòùá ùâéð àì ììëå åúèéîî òæ àìå í÷ àì ãçà 
åøåú òéâé øùàë àåáì åäåàø÷éù åøéáçî ,åøîåàá :ò ãåîòì éì äî éìâø ì

íìåë ïéá óçãéäìå ,àá ïéàå àöåé ïéàá åðçðà íéàåìë àìéîî àìä , éçéìùå
åðì íøñîì éãë øòùä ãò íäéúåðúî àéáäì íéçøëåî àìéîî êìîä.  

 éçéìùùàøî úðëåî äîéùø êåúî íéøéñàä ìëì àåø÷ì åìçäå åòéâä êìîä ,
öø úòéáùì úåôé íéðô øáñá íäéúåðúî úà åðúð åøåú òéâäá ãçà ìëìå ïå

íìåë , åúèéîá áëùù àåää øéñàä ìù åîùá åàø÷ äîéùøä óåñ úàø÷ì
åéøçà åùôéçå , ïòîì êìîä éçéìù ìà åúåà åìéäáéå åøãç ìà åéøáç åöø ãéî

úåëìîä úéáî åì òéâîä úà íãéî ìá÷é.  

íìåàìá÷ì åãé èùô øùàë åðåáàãì  , íëøãì úëìì åðôå êìîä éçéìù åî÷
àä øéñàä ìà ììë áì íéùì éìáîïåøç , äìåãâ ä÷òæ ÷òæå åìå÷ úà äìä íéøä

äøîå ,éøáç é÷ìçî é÷ìç òøâé äîì , íéðôá åéìà êìîä çéìù ïéáî ìåãâä äðô
åá øòâå úåôòåæ , íéðéò ïåéìëá åôéöå ø÷åáä úøåîùàî íéðëåî åãîò êéøáç

úåëìîä éâéöð ìù íàåáì ,úëìì åìëéù ïëéä ãò íåëéìåä íäéìâøå , äî åùòå
éäù 'úåùòì íãéáäðéøá åàåáé àåá øùàë äçîùä òâø úà íéã÷äì  , ïëà

úéùò àì úåùò êúìåëéáù äæä èòîä íâù äúà , êéøòî êðéàù àìà äæ ïéà
ø÷éòå ììë êìîä úðúî úà ,êìîä úðúî ìá÷ì éåàø êðéà ïë ìò.  

ìùî ìò úøëéð çñôä âç úàø÷ì úåðëää øùàë åìà íéîéá ïååëîå éåàø äæ 
úéá ìëá äðéô ìë ,øö êãéàîå íéáâùðä íéîéì úåéðçåøá íâ ïðåëúäì íãàä êé

åðéúàø÷ì íéàáä , úùåã÷ úåøàä åì øéàú ïë åì äéäéù äðëää ìãåâ éôëå
âçä ,îëå"äôñá ù" ÷"ìàåîùî íù") ïúùøôá(æå "ì :" íãà ìëì ãåîéì äæå

 úåéäì åáì úà ïéåëîå íéùãå÷îä íéðîæä éðôì åîöò ïéëî àåäù úîåòìù
øä úøäè âéùäì äëåæ øåäèàìéòìî ìâ",äìëò "÷ ,äéå" àúùä ãåò äëæðù ø

àåâ úàéáá íéçñôä ïîå íéçáæä ïî ìåëàì"áá åðéùàøá åðéëìîå ö"à .  
 

  
  
  

  
  קול יסודי התורה

21 17 2  -  03.6171120 
     ìòáä òåáùä øåòéù"è  

  .סוגיטין דף ראשון   יום 
  :סו גיטין דף שני  יום 
  .סז גיטין דף שלישי  יום 

  ...................רביעי  יום 
  ..................יחמישיום   
  חזרה  - ק "ש ושב"ער 

'מס
  
  
  

6621

6622

6721
  
  
  
  

äìãä ïîæ"  ð  6.45 
     íéìùåøé6.30 

ùöåî ïîæ"    ÷8.21 
     íéìùåøé8.23 

  ה"גליון הבא יופיע אי
 ט"חג הפסח הבעלקראת ל



  

á  
  

  
 

  מצורע 

 ìåãâä ùøãîä úéá ìåãâä ùøãîä úéá""äùî ìàåéåäùî ìàåéå " "øàîèàñ éãéñçãøàîèàñ éãéñçã  
  

ë úåàéùðá"åîãà ïøî ÷"äâä ø"èéìù ÷"à  
  

 ìàåé úéø÷-÷øá éðá   
  

  מודעה חשובהמודעה חשובה
  י "לכל אנשי שלומינו קהל עדתינו הע בזה ודיעיםהננו מ

  ט"ה ביום ראשון הבעל"כי אי
  

  ילמד 

  הרב הגאון 
 א"ם שלום קליין שליטרבי חיי

  

çñô úåëìäá éììë øåòéù  
  

  

   בערב בבית מדרשינו8.30בשעה 
   

  

  

  

  

íþî³í ³×þëë  
þ¾× öîê ö×−ñ−−þõ Ôê ³×þëî’î− ö"¬  

  

ó−êëèí  
  



  

â  
  

  
 

  מצורע 

   

äéäú úàæòøåöîä úøåú .  äîá
 ùîúùäù íùëå úåöøúäì åéìò àèçù

äòøì åéôáù øåáéãá ,òøä ïåùì åøáãá ,
 äãî ãâðë äãî êë çë úà ìöðì åéìò

äøåú éøáãá úåáøäìå äáåèì øåáéãä ,
áåëøäèé ê.                              )çåìéùä éî(  

  
òøåöîä úøåú äéäú úàæ.  ïéà øùàë

íéé÷ ùã÷îä úéá , òøåöîä úøåú éæà
òøåöîä úøäèá íé÷ñåòä äøåúä éðéã ,

åúøäè íåéá, òøåöîä úà åøäèéù íä 
åéòâðî .                                    )÷éãöì éáö(  

  
òøåöîä úøåú äéäú úàæ. é"éô ì '

úøåú äéäú úàæ ÷åñôä, äøåúì éàðúä 
 å÷ñò úòá åáùçîî ÷éçøäì àåä úåöîå

åéòùôå åéàèç úà íäá , ïåùìî òøåöîä
òø àéöåî , òðîéäì àåä ìåìò úøçà éë

êëì éåàø åðéàù äðàåúá úåöîä íåé÷î .  
)òùåäé ú÷ìç(  

  
äéäú úàæ íåéá òøåöîä úøåú 

åúøäè. éô 'òøåöîä úøåú äéäú úàæ ,
éô 'îåöéàèçä úáéæò àåäå òø à , íåéá

 åîöò øäèî øùàë øîåìë åúøäè
íéáåè íéùòîå úåöî úåùòì , úàæ äðä

åúøåú äéäú ,éçáá ñðëéù ' àåäù úàæ
íéîù úàøé .                         )íééç íéî øàá(  

  
øåöîä úøåú äéäú úàæåëå ò '

ïäëä ìà àáåäå. é" àåä òøåöîäã ì
 íâåôå òøä ïåùì øáãî òø àéöåîä

úàæ úàø÷ðä äðéëùì æîåøä øåáéãá ,
òåãéë äì ïðéø÷ äô ìòáù äøåúå, ìòáå 

 êéøö åá íâôù øáà åúåàá äáåùú
ï÷úì , äøåúá åéôá ÷åñòéù åúð÷ú äæì

úàæ úàø÷ðä äô ìòáù , éðå÷éú äæå
úàæ úàø÷ðä äðéëùä , úàæ øîà äæì

úòøåöîä úøåú äéä ,à÷ååã úàæá ,
çàå"äáåùúì êøã ãåò øîà ë , ìà àáåäå

øåãä ÷éãö àåä ïäëä , íàã àáåäå è÷ðå
íé÷éãö úðåîàå úòã åì ïéà , øáãì äåöî

êë éãé ìò åàéáäìå ,éùä äåöå" àöéå ú

ïäëä , ìåôéå çãé ìáì åéìà äðôé ÷éãöäù
úçù øàáì.                              )éðòä ïáø÷(  

  
àáåäå åúøäè íåéá.  úøéáù êì ïéà

òøåöîä øáåòù åæîä ìåãâ øöéä , øçàì
úîàá ìåëéáë ìâãù , äî äàø øùàëå
ìååòë åéðéòá äàøðù , íéøçàì ãéî øôñî

òøä ïåùì êëá ùéù óà ìò , ãéô÷äù éôì
úîàä ìò ,åúøäè íåéá úòë åìéàå , àáåäå
ïäëä ìà ,éçéãæäì äøåúä åúá ïäëì ÷÷

âì äëåôä åëøãù éøäù éøîäáé ïäëä úå
íåìù óãåøå íåìù áäåà , àéä äðùî

 åãé ìò à÷ååãå íåìù éëøã éðôî úîàäî
òøåöîä øäèð .                 )ùãå÷ éôøù çéù(  

  
ïäëä ìà àáåäå åúøäè íåéá. 

 äæ ïäëä ìà àáåäåù äæ ÷éãöá úå÷éáãä
 øáåçîä ìëù àåä øåäè åúøäè íåéá

øåäè øåäèì .                    )øîúéà úøîùî(  
  

àôøð äðäå.  úéðúåî íãàä úàåôø
äçîùä úãîá ,àôøð äðäå åäæå , ïéà

äçîù ïåùì àìà äðäå .       )ùîùå øåàî(  
  

òåøöä ïî úòøöä òâð. äòùá 
àèçä àéä úòøöä úáéñá ïðåáúéù ,

òåøöä ïî åàèçá øéëéå , àôøð äðäå éæà
àôøééù àåä çèáåî .                   )ïéò úá(  

  
áåæàå úìòåú éðùå. ùøá" ìéôùé é

éô åúåàî åîöò ' àôøúðù äååàâ äúåàî
ôùäìå óéñåäì åéìò øáëéåîöò ì , éãëá

 øäèðù êë ìò åúòã åéìò çåæú àìù
åúåàâî.                        )óñåé á÷òé úåãìåú(  

  
ùøá"áåæàëå úòìåúë é.  äúåàù

 úåéîéðôá úåéäì úáééç úåìôù
 äìåôë úåéðåöéçáåúìôåëîå . )óñåé éøîà(  

  
äìåò ãçàä úàå úàèç ãçàä úà.  àì

 ãçàä úàå àìà  àèçä ïå÷éú úàèçá éã
äìåò ,úåìòúäì åéìò äîåù,ä éðôì æàå ' .  

)äùî úòã(  

ä éðôì øäèîä ìò ïäëä øôëå'.  àá
áù øîåìë ìò øäèîä ìò øôëì ïäëä ç

øåäè úåéäì åðåöø òéáîù äæ.  

)÷ãö øùáî(  
  

úøåú úàæ.  úð÷ú òâð åá øùà òøåöîä
úòøö,äøåúá ÷åñòì úøåú úàæ àåä  .                                          

)áäæä ãéáø(  
  

 éðà øùà ïòðë õøà ìà åàáú éë
çàì íëì ïúåðåäæ. à ìù äúìòî" é

àåä ,åëøò èåòéî úà äá øéëî íãàäù ,
 úåãéîå úåàú ïééãò íéøåù áåø÷á éë

éôä åäæå úåòø 'ö òâð éúúðåúòø.  
)äîìù úøáã(  

  
íëúæåçà õøà úéáá. ùøá" äøåùá é

íäì àåä , úà íéøøåòî íéúáä éòâð
äáåùúì íãàä , ìù åúéá úåøå÷ éøäù

åéìò ïéãéòî íãà , áåùé êëî äàöåúëå
ä ìà ,'íäì àåä äøåùá êëéôìå .  

)ìàøùé úéá(  

  
ùøá"íäéìò íéàá íéòâðäù é. êì ïéà 

 äãîä úøé÷òå õåúéðî äáåè äøåùá
òøäïéò úåøö ìù ä , úàîåèù øçàîå

 äðåîè ïéò úåøö àåäù íééøåîàä
íäéúáá , íäì àéä äøåùá êëéôì

íäéìò íéàá íéòâðäù , úà õåúéì éãëá
úéáä , àéäù äãî äúåà ø÷òéú êëáå

íëúìçð .                                      )äðéá éøáã(  
  

ç÷é øçà øôòå. øôòî åøåñé íãà ,
íâôð åôåâù øçàìååéàèçá  , åéìò äîåù

åâá åôéìçäìå åúúëìóøçà  , øôòå åäæå
ç÷é øçà .                             )ïéùéã÷ ïéîâúô(  

  
úòøöä òâð ìëì äøåúä úàæ. 

 íâôù úîçî íéàá íéòâðäå íéàìçäã
äøåúá , úøôëî äøåúá ÷ñåòùëå

àôøúðå åéúåðååò ,éôä åäæå ' úàæ ÷åñôá
øîù úòøö òâðì ìéòåî äøåúäô úà

åøùá ìëì .                     )íéøôà äðçî ìâã(  



  

ã  
  

  
 

  מצורע

  

áì áèé ìä÷áì áèé ìä÷  
ãã''øàîèàñøàîèàñ  

  

  ד"בס
  

úåìéôúä éðîæ äæá òéãåäì åððä  

áùì" úùøô ÷ìòáä çñô áøò éøçà"è  
  

  äòùá åðéùøãî éúáá úéøçù úìéôú6:00ø÷åáá .  
  

ïåëéùá åðéùøãî úéáá äçðî úìéôú  

 à ïéðî '- äòùá äìåãâ äçðî 1:15îäéáá "äèîì ã  

 á ïéðî '- äòùá äðè÷ äçðî 4:30îäéáá "äèîì ã  

 â ïéðî '- äòùá 7:30îäéáá "äìòîì ã 

  

  
  

  

  

  

  

 åé úéøçù úìéôú" äòùá çñô ìù ïåùàø è9:15  
  

çîùå øùë çñô âç úëøáá  

äìéä÷ä úìäðä  

÷øá éðá÷øá éðá

ëí¼¾6.30íìê"®  
 ¹½ê³òîò−¾þðô ³−ëëþ−êô öîþ×ïë   

ê³îî®ë ö−îî¼þð êî¼þ ³îþ−ôïñê³îî®ë ö−îî¼þð êî¼þ ³îþ−ôïñ  
 

îçàìå"òéîùé ë  

äâä åðéøåî"èéìù åðéúáéùé ùàø ö"à  
gqtd bg ycwzd lill zexxerzde dpkd ixac



  

ä  
  

  
 

  מצורע

 óî−ë ¼þî®ôí ³þî³ í−í³ ³êï

î³þí¬. þêëñ óðšíë þôîñ þ¾õêî 

 îòþ½−³ þ¾ê þëèí −þ¾ê šî½õí− í

îòðôñ³ μ³þî³ôî ,ðïì îþôê íòí" ñ

 ë−þší îñ−ê× íñî¼ ³þî³ ðôîñí ñ×

î íñî¼¾ ó¾×ê ³ëîì −ð− ³ê®ñ þ¾õ

¾þõí ðîô−ñë öëþšô× í" íôñ¾òî ¾

í îò−³õ¾ ó−þõ" óðêí í×îï óê í

 ê®î− ó−þî½− î−ñ¼ þïèò óê ¹ê −ïê

 ³¾þõë íþî³ë ðôîñ¾ íôë êîí

 îêë îñ−ê× îñ ë¾ìòî ö−þî½−î ó−¼èò

ñ¼îõë ö−þî½− î−ñ¼ ,¾ïî" −þ¾ê í

 îòþ½−³ þ¾ê þëèí− îìë¾ −³ô−ê í

ëší¾ óðê ñ¾"îòþ½−ô í , öõîêë

ð− ê®î−¾ þôîñ× îòðôñ³ μ³þî³ô¾ −

ìëî³¼ ö−þî½−í " êñî íþî³í ðîô−ñ −

ñ¼îõë ö−þî½−í î−ñ¼ êë−¾ ,ïî" ³êï ¾

−í³ ’þî³"−í³¾ ¼þî®ôí ³ ’−îí ’

 êë³¾ −ñëô ¼þî®ôí ³þî³ñ óî−šî

ñ¼îõë ³¼þ®í î−ñ¼¼ šþ " ðîô−ñ −

¼þî®ôí ³þî³ , î³þí¬ óî−ë îíïî

 îô®¼ ñ¼ ñëš−î îô®¼ þí¬− óêë

 îñ −ð ïê ³îô−ñ¾ë ó−ô¾ ³î×ñô ñî¼

−î í¾þõí ðîô−ñë îêë îñ−ê× îñ ë¾ì

ñ¼îõë ó−¼èòí î−ñ¼ ,   )ñêî− −þëð(  

  
îèî ¼þî®ôí ³þî³ í−í³ ³êï ’ ê®−î

 íòíî öí×í íêþî íòìôñ ±îì öí×í

¼îþ®í öô ³¼þ®í ¼èò êõþò. ñ−î" ð

ñîí −õ¬ð" ¼èòô ¼îþ®í êõþò íòíî ñ

³¼þ®í ,êîí þ³− ³õ¾ íòíî ö×î ,

õêî"−õ¼ ñ"íèí ð"þíô š" êïñ¼ëô −

−ï"ë îò−þôêô ¾þõñ ¼ ³ô¾ò ³ñ−õ³

î×î îò³ñêè ó−þ®ôô ó−òõñô ’ ó−−ñìô

îò³−ñð ó−òôêòî ó−ëþî ó−¼þ , íòíð

ïì îþôê" ó−¼þ ó−−ñìî ë−³×ð −êô ñ

ó−òôêòî , ó−òôêòî ö³îì−ñ¾ë ó−¼þ

ö³¼îë¾ë , ö−þî½− ö−þè¾ô¾ í¼¾ë −×

 î×ñ³ êñ¾ î³îê ö−¼−ë¾ô óðêí ñ¼

 êñê îê®³ êñî −òîñõ óî−ë êñê

î×î −òîñõ óî−ë ,’í ö³ò óñîêëš" í

 ö³ñ−õ³ë ñî¼õñ îñ×î−¾ íñ−õ³í ì×

 ö−þî½−í îšñ³½−î í¼îë¾í ³ê ³îò¾ñ

³ê®ñ îî¬®ò¾ öôïí óðîš ¹ê , îíïî

−òôêò ó−ëþî ó−¼þ ó−−ñìô íòîî×í" ó

îò³−ñð , î−í− êñ¾ îò³¼¾îí¾ îò−−í

 îò³−ñðî ö³¼îë¾ë ó−òôêò ó−−ñìí

öôïí óðîš óíô , ó−òõñô íïñ í−êþíî

îò³ñêè ó−þ®ôô , ó−þ®ôô −þí¾

®−óí−ñ¼ þïèò¾ öôïí óðîš îê ,×¼"ð ,

íõ½ô ¼îð− ö×ê" ñ¾ î³ñ−õ³ ö−ê¾ š

ëší −òõñ ³¼ô¾ò óðê" óê êñê í

¼þô îòî¾ñ þî®ò− , íïë μ−þêí þë×î

íñ¾í"−−¼ š"¾ , ëî³×í ¾þõ³− íïëî

î×î ¼þî®ôí ³þî³ í−í³ ³êï ’ −×

ïì îþôê" ê¬ì ñ¼ ó−êë ó−¼èòí¾ ñ

í¾ñ"þ , îòî¾ñî î−õ þô¾ êñ¾ öî−×î

³íñ ñ×î− êñ−¾í −òõñ ññõ" ñ¼ ³

îô®¼ , þ−³¼−¾ öí×í ñê êëîíî ö×ñ

îð¼ë , öí×í íêþî ëî³×í μ−¾ôíî

òíî"îþ®í öô ³¼þ®í ¼èò êõþò í"¼ ,

 îñ í−í ö−−ð¼¾ ¹ê êõþò¾ îò−−í

¼ −× ¼îþ® ³î−íñ" íñ−õ³í ì× −

öôïí óþ¬ë êõþò      .)þëí¾ô μ(  

 óî−ë ¼þî®ôí ³þî³ í−í³ ³êï

î³þí¬.  ê³−ê ¾þðôëîíí" ¼¾þñî ð

ôê −šì þõ½ñ μñ íô ó−šñê þ

μ−õ −ñ¼ −³−þë ê¾³î ,®î"ë ,−î" ñ

ïì îþôê íòíð" ö−šþôô ö−þî½− ñ

ïèô í−õñ−î óðê ñ¾ î−³îòîî¼" ¾

 ³−þë þôêòî ìñôë ³−þë þôêò

 þ¾ëí ³ê ³š³ôô ìñô íô ö−þî½−ë

 ñ¾ î−³òîî¼ ñ× ö−šþôô ö−þî½− ¹ê

óðê ,×¼"ïèô õ" ö−þî½−ð ¼ô¾ò ¾

³îòîî¼í ö−šþôô ,î íòíîôêí −õ× þ

 ó−þî½− óðêí ñîë½−¾ μ−þ® ö−ê ñ−¼ñ

 ó−¼èò ³¾þõ ðîô−ñë −è½ êñê ñ¼îõë

ö−þî½−î ,− ö×ê"ñíïð î −ôë êšîð 

í¾ñ þîë−ðô îòî¾ñî î−õ þôî¾¾" þ

− ïê þš¾î" îòî¾ñë þëðô¾ íôð ñ

îñ í¾¼ò îñ−ê× ó−ô¾ë ëî¾ì , ñëê

 þ¾ê ñ×× þëðôî þšõí î−õ¾ −ô

ê îìîþ ñ¼ íñî¼" −òõñ ³î®þ³íñ ê

−¾ êí−¾ îòîš ëî¾ì î−³î³õ¾ ì

î−òõñ í®îþôî ,×¼î" î−ñ¼ êë³¾ ì

í¾¼ôí ñ¼îõë ó−þî½− ,− í³¼ôî" ñ

 þôê ¼¾þñî ¾þðôí ³òîî× íïð

þ −šì þõ½ñ μñ íô ó−šñê" ñ

 ó−¼èò ³¾þõ ðîôññ í®îþ ¼¾þíð

 þôêî ñ¼îõë ö−þî½− óîšôë îñ ñ−¼î−¾

−šì þõ½ñ μñ íô ó−šñê îñ , ê¾³î

³−þë"þ μ−õ −ñ¼ −" ðîôññ í®îþ¾ ñ

ïèë"ë ¾¼¾ ìñôô ³−þë ³−þ" −

 î−³îîòî¼ þõî×− ö−þî½−í ³¾þõ ðîô−ñ

þîôêí þëð× −òíô êñ íï îñ ñëê.   

)×" šíèí îò−ëþ öþô" š¬−ñ¾"ê(  

  התודה והברכה  
  

  נודע לשם ולתהילה, לידידינו הנכבד והנעלה

  ו" היחיים אליעזר מאשקאוויטשר "מוה
  תו לעול התורה והמצוו" לרגל שמחתו בהכנס בנו ניאשר השתתף בסכום נכבד

  

 ס"ח וכט"ר שיזכה לראות ולרוות רב תענג ונחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"יה
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  מצורע

  
  
  
  

  ם"כי אורך ימים ושנות חיי
 מסור למען,  האי גברא יקיראידידינו קדם ט"מזברכת ,  מעומקא דליבאהנברך, באותות הוקרה והודאה

 לבו ער לכל דבר , בשירה הטוב כולם משבחים שמו, עושה ומעשה צדקה וחסד תדירא, קהילתינו המעטירה
 , ם שיש בו כל מידה ומעלה"חיי, מעלהנחמד למטה ואהוב ל, במידה מרובה וגדושה, שבקדושה            

  

  ו"הי חיים אליעזר מאשקאוויטשר "מוה

åðåòîáù äçîùä ìâøì ,åðåøâá ì÷ úåîîåø ,åðåîøàá ïåùù ìå÷å,  

éð àãåé éáö øîë ø÷éä åðá ñðëäá"úååöîäå äøåúä ìåòì å 
 

ותמיד , בנים ובני בנים כציצים ופרחיםיזכה לראות ,  הברוכיםפעליושבזכות , יהון לרקיעיא, ואלין מליא
 ובשכר זאת יתברך באושר , הקדושה ויזכה להמשיך בהרחבת גבולי, בחיםנספר תהילתו בהילולים ובש

 .ועושר וכל ברכאן דנפישא            
  

  בהוקרה והערכהן שמולמעחותם ה
 ד"בשם מתפללי ביהמגימפל כהןרדכימ

ôñ¾ñ þ¾ê ó−þ−¾í þ−¾ôñ¾ñ þ¾ê ó−þ−¾í þ−¾""íí  
íëíêî ðîë× ³î³îêë ,êë¬ êñïô ³×þë íïë μþëò ,¼ô óðš"êëê ³−ë ¾êþ × , îò−ëê -−ò³îì îò þ³ò® −êí îò−þ−š− 

êëíðð ,íëþ ³îþ−½ôë îò−ò¼ôñ þî½ô ,í ³ê ðë×ô ’îñîšëî îòîþèë ,¼ôî¾í ñ×ì®− "îñ š ,ë−ëìî ±þ¼ò î−þ−×ô ñ× ñ¼ ,
                         ë−¬íñ íëþôî ëî¬  ,ó−þêõô îô¾ ,ó−þêî³î ó−ñîñ−íë ,  

  

äåîäåî""èéìù ãìòä äîìù ÷çöé éåì øèéìù ãìòä äîìù ÷çöé éåì ø""àà  
 åðéîà êøåáú ìäåàá íéùðîå-éúåîç åðéçúù äáåùçä '  

  

íúéááù äçîùä ìâøì ,íúôù ìò çáùå øéù ïåø ,íúá éñåøéàá ,äìëä åðéúåçàéçúù äììåäîä  'æîì"åèòùáå è"î  
áò"áåùçäå äìòðä ø÷éä ïúçä øåçáä â ,øé äøåú"áåìù åìöà úåãéñçå ù ,ä úàøé 'åéðô ìò úôôåç ,åéðôì êìåä áåèä åîù,  

 øîë ÷çöé íééçôïàîìøòéð "å  
 éøçáåîîáéùéú àúáéúîå äåäàøéå äøòé ìàåé úéø÷ "à  

  
åçî ïá 'äìòðäå áåùçä ,äìéäúìå íùì òãåð ,ø÷ éøé÷éîááåú àéøô"  àäåî" âøòáðæàø óñåé øéä"å  

  
  

  

ê−ô¾ −ôšô êî¼þ êí−î ,ê−ôñ¼î óñ¼ öîëþ ,ó×−®ñì −ê®î− ñ×ôî óíô ³îîþñî ³îêþñ î×ï³¾ ,ó×−òõì êîñôë ³ìòî èîò¼³,  
ó×−ñíêë ³îìô¾ ¼ëî¾ ¼õ¾î− îï íìô¾ôî ,ó×−−ì −ô− μþîêñ ,³¼ðí ³ëìþíî þ¾î¼î þ¾îê μî³ô ,³¼ ñ×ë íìñ®íî í×þë ,−×ê"þ.  

  

ò³ì ó×−òë ³×þëî ³þ−³¼×−×−ð×ò ó×ó  

iav l`ei ,awri mdxa` ,jlnil` ,aec oerny ,clrd                 .   `cp`a l`ei awri ,`iryi mdxa 'pf`xbxra  

  

çà äëøáäåäáåùçä åðéúðé÷æì àéä ú  

éçúù ãìòä úøî 'èéåàì"à  

ä àøé øáâ êøåáé ïë éë äðäå'áåùçä åðéðé÷æ
øàåôîäå ,øàåú ìëá øúëåî,  

äøä"ø ç 'èéìù øòáééøù éìúôð"à  
ååðå"éçúù äáåùçä åðéúðé÷æ á 'èéåàì"à  
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  מצורע

 

  זאת תהיה תורת המצורע

ע נכנסה אשה במר "ל מפרימישלאן זי'מאיר' ק ר"אל הרה
נפשה ופרצה בבכיה נוראה על אודות בנה יחידה ששלטונות 

ל את פיו 'מאיר' ק ר"פתח הרה, צים לקחתו הימנההצבא רו
אל משה לאמר זאת תהיה תורת ' ואמר הן כתיב וידבר ה

מדבר ' ה, אל משה'  וידבר ה, צדיק הדור נקרא משה,המצורע
ואומר אל כל צדיק שבדור לאמור שיאמר עצתו וגזרתו על כל 

 זאת -ל אומר ' מאיר-ובכן המשיך הרבי כהרגלו , דבר ודבר
על צרה זו תהיה העצה שבנה ייעשה , תורת המצורעתהיה 
 בו "ביום טהרתו"אבל בתנאי ש, ועל ידי זה יצא לחפשי, מצורע

ביום שישתחרר ויצא לחפשי חנם יהיה טהרתו ויטהר לגמרי 
  )דברי מאיר(                  .וכאשר גזר אומר כן קם וכן היה, מצרעתו

  והובא אל הכהן

ל ששלח בעל תשובה אחד " זצוקאהרן הגדול' ק ר"סיפר הרה
ז מכף רגלו ועוד ראשו אין בו "המוכ, ל וכתב לו"להמגיד זצוק

הבעל תשובה , והוא רוצה להתקרב אל האמת' מתום פצע וכו
ל הביט עליו "וכשבא אל המגיד ז, המשיך בדרכו זמן ארוך

' ק ר"והרה, כ"פגום כ' מלמעלה למטה ואמר שאינו רואה שיהי
, הר אותו הרבהיאלא שהדרך ט, ת האמתאהרן בוודאי כתב א

נודד ' והובא אל הכהן שיהי, תורת המצורע' וזהו זאת תהי
שזה בעצם , ז וראה והנה נרפא הנגע"ועי, ממקומו אל הצדיק

  )בית אברהם(                                                  . לו לרפואה גדולה' יהי

  והנה נרפא נגע הצרעת

ה פאוויש הרב "ת היה הרב היחסן מושמעתי שפעם אח
וכשנתרפא נסע , חולה מסוכן עד מאוד] ל"זצ[מיאברוב 

י "ד זיעוכ"ק מהרי"לבעלזא ובשבת קודש בסעודה אמר הרה
בפסוק זאת תהיה תורת המצורע ביום : ק"תורה הלזו וזלה

דהנה כשבאים אל , טהרתו והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע
כ נתרפא החולה אין רשאי "חהצדיק שיתפלל עבור חולה וא

 החולה אינו ,הצדיק לדמות בנפשו שתפלתו הועילה שנתרפא
רק שתפלת הצדיק , רשאי לחשוב שבזכות צדקת עצמו נתרפא

והנה הצדיק הוא , ת ונתרפא"ועל ידי זה עזר לו השי, הועילה לו
כמו כן הצדיק , בבחינת כהן שהקריב הקרבנות של ישראל

וזהו , ת"קבלו לרצון לפני השימעלה תפלתם של ישראל שית
החולה ביום טהרתו , כוונת הפסוק זאת תהיה תורת המצורע

דהיינו כשיתרפא והובא אל הכהן היינו שיתלה רפואתו בזכות 
וכנגד זה וראה הכהן הצדיק והנה , תפלת הצדיק שהתפלל עליו

היינו שהוא מן החולה עצמו , נרפא נגע הצרעת החולי מן הצרוע
                                     .ח ושפתים ישק"ודפח' עד כאן דבריו הק, צמובזכות החולה ע

  )דיבורים קדושים(

  שתי ציפרים חיות

ע בהאסיפה כללית "יהושע מבעלזא זי' ק ר"הרה' יסופר שכשהי
ובעת שרצו , ב עם כמה מאות גדולי ישראל"בלבוב בשנת תרמ

א בקול ל צעק ככרוכי"המתחדשים להרוס דת היהודית רח
, והיה אז אצלו אחד מגדולי וצדיקי הדור וישב ושתק, להבת אש

וכעת הגיע " עת לחשות ועת לדבר"ק הלא כתיב "ואמר לו הרה
ופירש אז מה , העת לדבר ולא לחשות ולמה אתם מחשים

אחת , שקשה בעיניו בענין הציפרים שהיה המצורע מביא
חוטה ולכאורה בשלמא הציפור הש, נשחטה ואחת נשארה חיה

ש "כמ, באה לרמז לו על שפטפט ודיבר דברים אשר לא כדת
ל שהנגעים באים על לשון הרע שהוא משה פטפוטי "שם רשיז

לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפרים שמפטפטין תמיד , דברים
והציפור השחוטה מרמזת לו כמו שהציפור , בצפצוף קול

כמו כן היה לו לשתוק ולא לדבר , השחוטה אינה יכולה לדבר
הלא הוא בא כעת , כ הציפור החיה למה באה"משא, שון הרעל

רק הענין הוא דכשם , לתקן עוונותיו ואין קטיגור נעשה סניגור
שהציפור השחוטה באה לכפר על שדיבר במקום ששתיקתו 

כמו כן הציפור החיה באה לרמז לו לשוב על , היתה יפה מדיבורו
במקום כגון , מה ששתק במקום שדיבורו היה יפה משתיקתו

  )קול התור( .                 ו דת היהודית"שהפושעים רוצים להרוס ח

  שואלין ודורשין בהלכות פסח

ק "א שבת הרה"ל פע"צבי הירש מליסקא זצוק' ק ר"סיפר הרה
ל בעיר אחת ואיש אחד משם נסע "מרדכי מנדבורנא זצוק' ר

יאמר לי בשמו דבר שק מנדבורנא "וציוה אותו הרה, אלי לשבת
שואלין ודורשין "פסח כתב ' ע הל"המחבר בשו: והוא, רהתו

א "ז הרמ"וכתב ע" בהלכות פסח קודם הפסח שלושים יום
וקשה מה " והמנהג לקנות חטים לחלקם לעניים לצרכי פסח"

אמת היא ששואלים : א"אלא כך כוונת הרמ, ענין זה לזה
הפסח אך מה איכפת לי אם תדרוש או לא ' ודורשים בהל
 - מיד המשיך   ..ר שתקנה חטים לחלקם לענייםתדרוש העיק

ק " כשהחסיד מסר לי את דברי הרה-ק מליסקא "הרה
כי בכל שבת , ראיתי שהוא בעל רוח הקודש, ל"מנדבורנא זצוק

ובא הוא , א"הגדול הייתי תמיד מתקשה בקושיא זו על הרמ
והנה קודם שבת הגדול של אותה שנה באה , ושלח לי תירוץ

, שאין לה עוד מצות לפסח, כיה גדולהאשה אחת לפני בב
והיות שכולם היו , ק מנדבורנא"ונזכרתי תיכף בדברי הרה

שלחתי את חתני ובנותי וגם , טרודים אז בעבודתם לצרכי החג
ומי מבעלי הבתים , אני נלויתי עמם לאפות מצות בשביל האשה

ומיד הניחו כולם את עבודתם , ראו אותנו יוצאים והוא לא יצא
תנו ובמשך חצי שעה נאפו לה המצות ונהניתי הנאה ויצאו א

  )בפי ישרים(                                        .ק מליסקא"ד הרה"עכ, גדולה
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ê³−−þîêñ êëþ í¼ðîôê³−−þîêñ êëþ í¼ðîôê³−−þîêñ êëþ í¼ðîô   
äì äæá íéçîù åððäòä åðéîåìù éùðà ìëì òéãå"é  

é úàø÷ì éëå"è çñôìòáä "éà íéé÷úú è" äñíéøåòéù úøã  

 øåàéáá"äçñô ìù äãâ"åèåèá "ã   
  

ò"øä éá ðéãàøá éáö éìúô èéìù"à  
  

−ë−ô î −ò¾ ³¾þõ −¾−ñ¾−þìê í¼¾ë 9.15ëþ¼ë   
 öî×−¾ë ñîðèí îò−¾þðô ³−ëë  

  

      ëþ ðîë×ë  

ó−êëèí  

  מרכז המוסדות דרבינו יואל מסאטמאר
  א" שליטק"ק מרן רבינו הגה"  בנשיאות כ-א  "ט זיעועכי"ק מרן רבינו הקוה"י כ"נתייסד ע

   בני ברק-קרית יואל 
  

  

  חשובהודעה ה
  

  י"מודיעים בזה לכל אנשי שלומינו העננו ה
 ג ניסן בבנין הישיבה "ם שישי יביוה "אפיית מצות מצוה תתקיים איכי 

  לשלש מצות ₪ 120הוא מחיר ה
  -  לא ימכרו כרטיסים שבתבבער, בתשק לאלו שיקנו כרטיסים לפני ערב ר -

  

  לפני זה לא יחלקו מצות מצוה, צ" אחה2:30המצות בשעה לוקת ח
 äîùøää úåòùä ïéá úåãñåîä ãøùîá9:00 – 1:00   

  
  חג כשר ושמחבברכת 

  המוסדותהנהלת 

  

  תורה   שיעורי 
  

  

  תורה   שיעורי 
  

ici lry 
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  מצורע

 úëéîñúùøô óåñôì òéøæú úùø úòøö òâð úøåú úàæ òøåöî 
åàîèì åà åøäèì øåò åà ãâáä ,éì êéîñå 'éäú úàæ ' úøåú

òøåöîä. òîùäøä íùá éú"åî â"äììæ íééäðôåà ãåã ä" íã÷äá ä
 íãà ìò íéòâð äøåúá øëæð äî éðôî íéùøåôîä úéùå÷ áùééì

áäæå óñë ìò àìå íéãâáå íéúá ìòå ,é" íéúá éòâð ìò ùé íòèã ì
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éäù éôì íéãâá éòâðáå äáåèä 'òì åùîúùðù íéãâá íäá" éåäå æ
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îë úëúð áäæå óñë ìùå úá÷øð õò"ùø ù"ôá é 'ò éåäå àá" æ

áäæå óñë ìò íéòâð êéøö ïéà êëìå äìèáå äøáúùðù , ãåò êà
éà íòè 'ìòá ïéàã íéãâáå íéúá éòâð ìò úåùôðá òâåô íéîçøä 

äìçú ,òå"åøäèì åäî ïåùàøä íòèë éàã äæä íòèë çëåî ë , éà
øöåà íùì äìçúî àá ,ò íåùî éàå" åèùôî àöé øãä éàîà æ

äøäèì ÷ø äôøåùì àìùå äöúðì àìù äøåàì , éàãåå àìà
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ìéå áåè úåàøì íéîé áäåà íééç" ïåùìä ã"íéîé áäåà "ìåäã"éî ì 
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äâä åðéáø ìù åùã÷"îäòá ÷"éæ áì áèéé ç" ò) úøéîàì äçéúôá
åä íåéá úåðòùåää"ø ,äìà ìò äúàø ïéò øùà (éôá øîàå ' ÷åñôä
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é"æã ì"òäã ù" íééç õôçä ùéàä éî ä)ðä íééçíééçö ( áäåà
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 ìéâø åðéàù øáãá ìáà àåáì ìéâøù øáãá ÷ø ìáà åúòãî àìù
 äéä ïëì åì äðå÷ åøéöç ïéà æà çåð÷ì åúòã ìò äìò àìå àåáì

á÷ä"úåð÷ì åðååëúéù éãëá íäì øùáì êéøö ä , íàù íòè ãåòå
åëò ìæâ íåùî øåñà äéä úåð÷ìå úåëæì íéðååëúî åéä àì" í

 àúéàãë)á"é÷ ÷"â (:åëòä íàù" äæá ùé êãéá ïéøåñî íðéà í
åëò ìæâ íåùî"éôà í 'ò àá"á÷ä êéøö äéä ïëì ùåáë é" øùáì ä
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íþî³í ðîë×ë ,íþî¾í ³êïë óðšò ,êþ−š−î êëþ êþëè −êí,  

íþî³ ±−ëþô ,í ðëî¼ ’íþîí¬ íêþ−ë ,ó−þìêñ î−³îëþ ³þî³ô íš¾ôî íñîð,  
× −õô í¼îô¾í −š−³¼ôôî"í−ëþ öþô š"−ï š"¼ ,¾òë" š  

äøääøääøä"""èéìù êàøá ìàåîù éáø öèéìù êàøá ìàåîù éáø öèéìù êàøá ìàåîù éáø ö"""ààà   
šðëê"¾êòêò š  

  

ðéøéò éøòùá åúòôåä ìâøìå  
  

í×þëñ îêîë êí− , í×ï−îñíìô¾ ëîþî ³¼ðí ³ëìþí , ñ−×¾− íòõ− þ¾ê ñ×ëî
íìñ®íë ,íìîîþíî ³ìòî èîò¼³ μî³ô ,êì−¾ô ê×ñô ³ê−ë ð¼.   

  

í ó−ñëšôþš−î ððîë× ³þðíë î−òõ  

í ³ñíòíñ−íší  

  ם וברכה למשמרת שלום"חיי
  

íþšîíî ³îð−ð− ³î³îêë ,íþî¾í ³êïë ¼−ëò ,ïô ³×þë" ¬íþ−¾î ìë¾ ñ×î ,êñ ¼ô" îò−ð−ð− ×

íñ¼òíî þš−í ,íñ¼ôñ ëîíêî í¬ôñ ðôìò , í¾¼ôî í¾î¼î íšð®õñ ð½ìññ×ñî ¬þ , ¼ëîš

 ñ×ë íþî³ñ ó−³¼ñ−ñ,−−ìí ìîþ "îò−þî¼−¾î îò−¾þðô ³−ë ñ¾ ó ,³ñ−íš ñ× −õë ë−ëìîò− ,í"í  
  

  וו""היהי  חיים אליעזר מאשקאוויטשחיים אליעזר מאשקאוויטש  רר""הרהר
  

 î³ìô¾ ñèþñó−×ìî š−ò− îòë ½ò×íë  êðî− −ë® þô×−ò"îíî³í ñî¼ñ "ô  
  

  

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

³ìòî í¾îðšð èîò¼³ ëþî , μ−¾ôíñ í×ï−îó−³¼ ³¼−ëšë ñíþî³ ,íþîêî íìô¾ μî³ô.  
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  קמחא דפסחא                             קמחא דפסחא                            

  "חסדי חיים צבי "           "     דרבינו יואל"     
òù   "       øàîèàñã áì áèé ìä÷ é    éòì"äøä ð"ø ç 'æ õøàååù éáö íééç"ì 

 ìàåé úéø÷         -                     ÷øá éðá á        "é÷æç ø 'éáåè øîúéà 'æ"ì  
  

 

äáåùç äòãåä  
 

òä åðéîåìù éùðà ìëì äæá òéãåäì åððä" é  

 ïåëéùä éøééãì úéæëøîä ä÷åìçä éë 
éà íéé÷úú" íåéá äùéðäìéìá   

  ובזאת אנו מבקשים לשמור ולבדוק על נקיית המקום מחוץ לדלתות הבית 
  מכל חשש חמץ בכדי שלא יתערבו עם מצרכי החג אשר יונחו שם 

ðà øàùì ä÷åìçä" øéòä úåöåçá ù 
 íéé÷úú íåéáùéð íåéä êùîá   

  
  

  והיות שהחלוקה הוא למשפחות משלשה ילדים ומעלה

  לא הגיע לו הכרטיס של החלוקה' לכן מי שיש לו שלשה ילדים ומחמת חוסר ידיעה וכדו
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 הכנות לפסח 
אחד מעיקרי העבודות בימים נעלים האלו היא שיתפלל ו

כל אחד וישפוך שיחו לפני יוצרו קונו ובוראו שיזכה לקבל 
גייט אזוינע ליכטיגע טעג 'ס, נועם זיו קדושת הימים האלו

כ הלא "כי אח, שיהא במעט אמת' צריך להתפלל אל ה
מתבלבלים אבל מקודם הרי אפשר להתפלל שיהא 

  )בית אברהם(                                           .במעט אמת
  

ל שואלין ודורשין שאנחנו מבקשים ודורשין "וזה אמרם ז
נועם ' עמנו ולעזור לנו בכל מעשינו ויהי' ת שיהי"מהשי

   .בליבנו בכל עבודות ומעשים שנעשה בחג
  )עבודת שמואל(

  

ת "ואחר כל העצות אין עצה כהמבקש ומתחנן לפני השי
  .י" ושוען עליו ועל חסדיו ועל גודל אהבתו לעמו בובוטח

  )יסוד העבודה(
  

והימים האלו מסוגלים מאד לתשובה ואין הדבר תלוי 
כי כל החודש הוא זמן התשובה וזה אור , אלא בידינו

לארבעה עשר היינו כל הארבעה עשר יום מחודש הזה 
  )סד לאברהםח(                                         .נקראין אור

  

וימים הללו מוכנים גם עתה שהוא שעת הכושר לטהר את 
י עסוקים בהגעלה וטהרת הכלים "נפשותינו כאשר כל בנ

י תורה ומתעורר כח טהרה "בימים האלו ומנהג בנ
  )שפת אמת(                                                  .מלמעלה

  

 ורגע מימים בוודאי החי יתן אל לבו לנצל כל רגע
ואל יאמר אדם הן אני טרוד בהכנה דרבה , הנשגבות האלו

והן לא נשאר לי רק זמן מועטת מכל , להכין צרכי החג
אלא תדע ', היום לזון את נשמתי בלימוד התורה ועבודת ה

  )אבני נזר(           .כי ימים אלו יקרי ערך שעה ליום יחשב
  

טירחא יתירא ובימים האלו כאשר בני ישראל טורחים ב
בהכנה דרבה להכין צרכי החג ומהתיקונים הגדולים איך 

ט הקודש הזה ויש קבלה בידי כל טורח "ובמה ליכנס ביו

ט של פסח והוא עייף "שאדם מטריח את עצמו לכבוד יו
ויגע בהטורח ההוא אזי בעסק הזה הוא הורג כל המזיקים 

והעוסק בטירדת מצוה של ימי , הנקראים נגעי בני אדם
והלב יודע מרת , ל"פסח הוא מתקן תיקון הוצאת זה

   . לתקן מה דאפשרל אחדי מוטל על כ"ע, נפשו
  )קב הישר(

  

וראש הכל חיוב על האדם לכוין קודם כל דבר שעושה 
ר "בשביל החג ויאמר בפה מלא שעושה זאת לעשות נח

ר מליבנו "ה היצה"כ יכוון שיבער הקב"וכמו', להבורא ית
ולדבק ליבנו ' הדיחנו מעבודתו יתואל יסית אותנו ל

ונכון ללמוד לבית ישראל להיות , ת באמת ובתמים"בהשי
מגעילין ומלבנין את הכלים מפני החמץ שיכוונו שכמו כן 

ומנהגן של ישראל ', ר והרשעה וכו"ה היצה"יבער הקב
וכמו ', תורה היא לגרר הכתלים והשלחנות והספסלים וכו

   .א"באים מסטה את כל הנגעים ה"כן יגרר הקב
  )קב הישר(

  

ומובן מאליו שבימים האלו שהם מלאים טרדות היצר בא 
י שיכשל "בתכסיסים שונים להפילו לרדת שחת והוא ע

ע "ע שי"ק מבארדיטשוב זי"ומובא מהרה, ו בכעס"ח
ק רק הכעס "עבודת ההכנות לפסח יכולים להגיע לרוה

וצריך אדם לשבר את המדות הרעות ", "מעכב את זה
כעסן בשום אפון ובפרט בימים הללו שיש ' ל יהילב

  )תולדות אהרן(  .טירחא גדולה צריך ליזהר שלא יכעוס
  

ע בעשיית המצוות אינו יכול להרגיש "ומי שאנו מייגע א
  )מנחם ציון(                                                  .טעם מצה

  

ל הפרנסה והזמן גורם שביומי ניסן עת לעשות לבקש ע
  )תפארת שלמה(       .להם טרדות כל השנה' שלא יהי

  

ויש בימים האלו כח מיוחד לקבל התפילות שהם בחינות 
עשרת ימי תשובה דעשרה ימים אלו הם כנגד ימי 

  )שם משמואל(                                   .תשובה

úîùð éåìéòì  

äøä  "ø ç ' ïàîèåâ ìàåîùæ"ì  
 äøä ïá"ø ç 'éøëæ 'æ"ì             

áìð"ç ò 'ïñéð  

òìúîùð éåìé  

äàä  " úøî çéç ' ïàîæàøò"ä  
 äøä úá"ø ç 'æ íäøáà"ì             

áìð"è ò 'ïñéð  
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  מצורע

  

  
  

  

  הודעה חשובה ומשמחת
  

  י "ת הע"יע בזה לכל הורי תלמידי התשמחים אנו להוד

  ש היקרים בימי ערב פסח אשר כל אחד טרוד בהכנות החג"כי בכדי להקל על ההורים אנ

  בערב' ד' ג' בכ יסדרו בימים "ע

ת"ארוחת ערב לתלמידי הת  
  -ומעלה '  מכיתה ג-

  

  א"תחת פיקוחם של מלמדים ומחנכים שליט
  

íåéä øãñ:  
  

  ת לתפילת מנחה"בבנין הת יתאספו התלמידים 6.00בשעה  

  בין מנחה למעריב ידרשו להתלמידים שיחיו מענינא דיומא וסיפורי צדיקים  

 8.00כ ארוחת ערב ותפילת ערבית עד שעה "ולאחמ 
  

  

  יהא בעזרינו שנזכה להרחיב גבולי הקדושה וזכות הבל פיהם של תינוקת של בית רבים יגן עלינו' וה

  .א"צ ומלכינו בראשינו בב"ביאת גוא עדי נזכה ללהתברך בכל מילי דמיטב
  

  
  

  

  בברכת פסח כשר ושמח

  הגבאים

 6168833: טלפקס,  שיכון קרית יואל בני ברק17ט "קדושת יו' רח: המשרד
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אל משה ואל אהרן בארץ ' ויאמר ה
הזה לכם ראש מצרים לאמר החודש 

ד " הה)ד"ו ס"פט(איתא במדרש רבה . חדשים
 קול דודי הנה זה בא מדלג על )שיר השירים ב ח(

, אמר רבי יהודה מהו מדלג על ההרים, ההרים
ה אם אני מסתכל במעשיהם של "אמר הקב

אלא למי אני , ישראל אינן נגאלים לעולם
לכך כתיב מדלג , מסתכל לאבותיהם הקדושים

 )מיכה ו ב(ן הרים אלא אבות שנאמר ואי, על ההרים
ויש להבין האיך הגין  .'שמעו הרים את ריב ה

  .עליהם זכות אבותיהם הקדושים שזכו בזה לגאולה

וידבר , פ וארא" בהקדם לפרש הכתוב רונראה

וכתב בבעל ', אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה

כי יצחק , ק"א בגימטריא יצח" ואר)וארא' פ(הטורים 

  .ש"עי, שראל שיצאו ממצריםגרם להם לי

 :)תענית כא( על פי מה דאיתא בגמרא ויתבאר

בשיבבותיה דרב לא הוות , בסורא הוות דברתא

, סברו מיניה משום זכותא דרב דנפיש, דברתא

איתחזי להו בחלמא רב דנפישא זכותיה טובא הא 

אלא משום ההוא גברא , מילתא זוטרא ליה לרב

ום דנפיש א דאדרבא מש"ודקדק המהרש', וכו

זכותיה כל שכן דראוי להגן דיש בכלל מאתיים 

  .מנה

 וכעין )בלק' פ(ה בישמח משה "ז זללה" אוביאר

על פי מה שכתב , )ד"ט סי"ר פמ"ב(זה כתב בנזר הקודש 

 גבי שתי קדירות של )א"ד סימן קי"י יו"מובא בב(א "הרשב

אם אין בכל , שנפל איסור לתוך אחד מהן, היתר

שתיהן מצטרפות ,  האיסוראחד מהן כדי לבטל

אבל אם יש באחד מהם כדי לבטל לא , לבטלו

כי אין מצטרף לבטל האיסור , אמרינן דמצטרפות

ומכיון שיש באחד , אלא מה שנכנס בגדר הספק

כדי לבטל האיסור ואינו נכנס בגדר הספק אינה 

ומעתה צדיק גמור כרב . ד"עכ, מצטרפת לבטל

לל הגזירה ולכן אינו נכנס בכ, דנפישא זכותיה טובא

, אינו יכול להגין לבני דורו רק אם לא נתמלא סאתם

אבל צדיק שאינו גמור שגם הוא כלול בתוך 

כיון שנכנס בגדר הספק ראוי הוא להגין , הגזירה

ה מצילו כדי "כי הקב, אפילו אם נתמלא סאתם

דכיון שניתן רשות למשחית , שלא יספה עמהם

  .ד"עכ, אינו מבחין בין טוב לרע

 בני ישראל במצרים היו בשפל המדריגה הוהנ

אך איתא במדרש , ולא היו ראויים לצאת ממצרים

 בלא )יחזקאל טז ז( ואת ערום ועריה )ה"א סל"ר פ"שמו(

, ובאיזה זכות נגאלו בזכות משה ואהרן, מצוה

 שני שדיך )שיר השירים ד ה(וכתיב , שנאמר שדים נכונו

ה בייטב "ז זללה"והעיר על זה א', כשני עפרים וגו

י על " הא שבט לוי לא נשתעבדו כפירש)וארא' פ(לב 

וגם צדיקים גמורים היו ,  לכו לסבלותיכם)שמות ה ד(

ואיך היה זכותן מצטרף לישראל , בלי שום חטא

שמות ה (אבל הענין אחר שאמר פרעה . לצאת בזכותן

 תכבד העבודה אז ויפגעו את משה ואת אהרן )ט

עד , עליכם וישפוט' ויאמרו אליהם ירא ה', וגו

אם כן שוב , שהרע בעיני משה ואמר למה הרעותה

כי דתן ואבירם , באותו שעה נכנסו בכלל שעבוד

התריזו כנגדם והעיזו את פניהם נגדם לומר ירא ה 

, וגם אז שאמר משה למה הרעותה', עליכם וגו

ר "שמו(באותו שעה בקשה מדת הדין לפגוע במשה 

אלא , ה בכלל השעבודכלומר שגם הוא יהי, )ב"ה סכ"פ

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

  ק "ח לפ" שנת תשסהחודש -תזריע  פרשת סעודת רעוא דרעווין
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על כל , מחמת שבשביל ישראל דיבר לא פגעה בו

פנים שוב היה לו קצת חטא והיה נכנס בגדר הספק 

וזה שאמר לו , אם להשתעבד במצרים או לא

אבל ', ת עתה תראה אשר אעשה לפרעה וגו"השי

, מקודם לכן לא היית רואה כי אין להם זכות מעצמן

 שאינך בכלל וזכותך לא היה מצטרף עמהם כיון

  .ד"עכ, מה שאין כן עתה תראה, הספק

לסוכות (ה בדברי יואל "ז זללה" כתב מרן דווהנה

 )דסוכות' במערבית לליל ב( לפרש נוסח הפיוט )עמוד קכג

וכל ישראל ישישו , רוזנים נוסדו יחד מרוב אנחה

ל "כי לכאורה יפלא מה שתקנו חז. בהלל ובשמחה

 דסוכות התחלת שמחת בית השואבה בליל שני

אכן , באושפיזא דיצחק אבינו מדת הפחד והיראה

ה עם אברהם " אלמלי בא הקב.)ערכין יז(ל "אמרו חז

, יצחק ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחה

הרי לן כי בזמן תוקפא דדינא נכנסין אפילו צדיקים 

, ואז יכולים להגן על כל ישראל, גמורים בגדר הספק

 בחג הסוכות דוקא ולכן התחיל גודל השמחה

כי על ידי מדתו שהוא מדת הדין , באושפיזא דיצחק

ומזה נצמח ישועה , נכללין הצדיקים בגדר הספק

וזהו ביאור הפייט רוזנים נוסדו יחד מרוב . לישראל

רוזנים היינו שרים וחשובים ורומז על , אנחה

, ומחמת תוקף הדין נוסדו מרוב אנחה, הצדיקים

דכיון , שישו בהלל ובשמחהועל ידי כן וכל ישראל י

, שהצדיקים נכללין עמהן בגדר הדין כולן ניצולין

ולפי זה יתכן לומר דמה שנפגם זכותו של . ד"עכ

היה , משה רבינו באמרו למה הרעותה לעם הזה

ועל ידי , בשביל יצחק שהביא מדת הדין בעולם

נדנוד החטא שמצאו על הצדיקים נכנסו בזה לגדר 

וממילא נצטרף זכותן להגן , צדיקים אינם גמורים

  .על בני ישראל

שעורר , ם אל משה" שאמר וידבר אלהיוזה

, ה מדתו של יצחק אבינו תוקפא דדינא"הקב

וכאשר מדת הדין מתגברת אפשר למצוא פגם כל 

וכמו שאברהם יצחק , דהו גם על צדיקים גמורים

, ויעקב לא היו יכולים לעמוד מפני תוקפא דדינא

א היו יכולים לעמוד מפני כמו כן משה ואהרן ל

ויאמר , ועל ידי שנתעורר דין בעולם, תוקפא דדינא

כי על ידי , ר"נגרם על ידי זה מדה, ה"אליו אני הוי

ד והיו בגזירת "שנכנסו משה ואהרן בעומק מדה

השעבוד הגין זכותם לעורר מדת הרחמים על בני 

א "ואר', ולזה אמר וארא אל אברהם וגו, ישראל

כי , דבזכות יצחק נגאלו ממצרים, ק"בגימטריא יצח

על ידי שנתעורר תוקפא דדינא ונכנסו משה ואהרן 

נצטרף זכותם להגן על בני ישראל , בגדר הספק

  )ה"ועיין בדברינו וארא תשנ(. שיגאלו ממצרים

, בזה מה שאומרים בחרוז אל מסתתרפ "ויל

הכוונה דפחד יצחק , פחד יצחק משפטינו האירה

ועל ידי זה , יר משפטינושהוא תוקפא דדינא יא

אפשר לצרף זכותן של כל הצדיקים דכולם נכנסו 

ונשפע חסדים , ויש לצרף כולם לטובה, בגדר הספק

  .גדולים לבני ישראל

 ביאור המדרש אם אני מסתכל במעשיהן וזהו

כי בני ישראל היו , של ישראל אינן נגאלין לעולם

בשפל המדריגה ונמוכה ואת ערום ועריה ולא היה 

וגם זכותן של משה ואהרן לא , ם זכות להגאללה

ולזה אמר למי אני מסתכל , היה יכול להגין

ה על תוקפא "שצפה הקב, לאבותיהם הקדושים

ועל ידי זה נכנסו משה ואהרן , דדינא של מדת יצחק

בגדר הספק והיה יכול להגין על בני ישראל לצרף 

  .וממילא זכו לצאת מן הגלות, זכותן

*  

ה אם אני "ש אמר הקב יתבאר המדרעוד

, מסתכל במעשיהם של ישראל אינן נגאלים לעולם

גם , אלא למי אני מסתכל לאבותיהם הקדושים

לבאר דברי הבעל הטורים דבזכות יצחק נגאלו 

  .ממצרים

לראש ( על פי מה שכתב בקרן לדוד ויתבאר

, ה" בשם אחיו בעל ערוגת הבושם זללה)השנה אות יד

לפניך עקידה שעקד על מה שאנו מתפללין ותראה 
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, אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח

ולכאורה מדוע אנו מתפללין לזכור לנו עקידתו 

 בשעה שבקש )ח"ו ס"ר פנ"ב(אך מבואר במדרש . דוקא

אמר לו אבא בחור אני , אברהם לעקוד את יצחק בנו

וחוששני שמא יזדעזע גופי מפחדה של סכין 

עלה לך ושמא תפסל השחיטה ולא ת, ואצערך

. מיד ויעקוד את יצחק, אלא כפתני יפה יפה, לקרבן

יצחק אבינו חשש אולי לא יעמוד ' הרי שגם בחיר ה

ומה יעשו איזובי קיר ומה יפלא עכשיו , בנסיון

והיינו שאנו , כשאין כח ביד אנוש להתגבר על יצרו

ה "ש יזכור לנו זכות העקיד"מתפללין שהוא ית

, ן נתיירא מיצרוויסתכל במה שיצחק גם כ, דייקא

ועל כן גם , ומכל שכן אנחנו שיש לנו התנצלות בזה

אם אנו הלכנו שובב בדרך לבינו אל יזכור לנו 

  .ד"עכ, חטאתינו

רב (ה בברך משה "ר זללה" מרן אאמוק"וכ

 הוסיף על זה ליתן טעם על מה שהקריב )סליחות אות י

דמה ראה על , אברהם אבינו את האיל תחת בנו

אך , האיל שלא נצטוה עליו כללככה לשחוט את 

ל כי אברהם אבינו לא עלתה על דעתו מעולם "י

לחשוש שיתגבר עליו היצר הרע בשעה שמסר 

וכאשר הושלך לאור , נפשו על קדושת השם

ולכן כאשר ראה את , כשדים לא הוצרך לעקדו כלל

יצחק בנו שביקש ממנו לעקדו יפה יפה כדי שלא 

היה נחשב , היתגבר עליו היצר למנעו מן המצו

בעיניו לפי ערך רום קדושתו כפגם כל דהו 

ומהאי טעמא הקריב תמורו , במדריגת מסירות נפש

  .ד"עכ, איל כעין כפרת החטא

 יתבאר מה שכתב הבעל הטורים דזכותו ובזה

כי בני , של יצחק גרם לישראל לצאת ממצרים

ואת ערום , ישראל במצרים היו בשפל המדריגה

זכותו של יצחק שגם הוא אולם עמד להם , ועריה

בבוא עת נסיון לא היה יכול להתגבר וביקש 

ובזה איכא מליצה ישרה על בני , שיכפתו אותו

  .ישראל

 נץ פרח מלולב הן )אשר הניא( בזה הפייט פ"ויל

וצריך ביאור מה . הדסה עמדה לעורר ישנים

ל דהנה איתא במדרש "וי. שהזכיר כאן ענין הלולב

פרי עץ ,  לכם ביום הראשון ולקחתם)י"ל ס"ר פ"ויק(

הדר זה אברהם שהדרו הקדוש ברוך הוא בשיבה 

כפות תמרים זה יצחק שהיה כפות ', טובה וכו

מינים יש רמז על ' נמצא דמד. ועקוד על גבי המזבח

כפיתת יצחק על העקידה שזהו מליצה ישרה על 

, וזהו כוונת הפייטן נץ פרח מלולב. בני ישראל

מינים שרומז על דמאגודת הלולב עם שאר ה

הרי יש לנו מליצה ישרה , כפיתת יצחק על העקידה

ועל כן הן הדסה עמדה , לעורר זכות על בני ישראל

פ "ללמד זכות על בני ישראל דאע, לעורר ישנים

, שנהנו מסעודתו של אותו רשע והשתחוו לצלם

עם כל זה נקח ראיה מכפיתת יצחק על העקידה 

תשובתם יצאו ועל ידי , כמה קשה לעמוד בנסיון

  .זכאי בדין

 פי זה אמרתי הכוונה מה שאנו מבקשים ועל

, פחד יצחק משפטינו האירה, בחרוז אל מסתתר

הכוונה דמפחד יצחק מה שירא בעת העקידה 

, משפטינו האירה, וביקש שיכפתו אותו יפה יפה

שזה יהיה לנו למליצה ישרה שבודאי פשוטי עם 

  .קשה להם לעמוד בנסיון

דרש אם אני מסתכל במעשיהן  ביאור המוזהו

כי בני ישראל היו , של ישראל אינן נגאלין לעולם

בשפל המדריגה ונמוכה ואת ערום ועריה ולא היה 

אלא למי אני מסתכל לאבותיהם , להם זכות להגאל

דבזכותו של יצחק אבינו יש עליהם , הקדושים

וביותר יש להם זכות עקידת , מליצה ישרה להגאל

יטן ביוצר לשחרית פרשת וכן יסד הפי, יצחק

, היא נצבה בפקד, קיחת עלית עקד, החודש

פ "ומפרשי הפייטן הביאו  מדרש לקח טוב עה

רואה אני את דם ,  וראיתי את הדם)יב יג שמות(

ובזכות זה ופסחתי , עקידתו של יצחק אביכם

ה עקידת יצחק זה גרם "וכיון שראה הקב. עליכם
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ן דבני ב מוב"ולפי דברי ערוה, שיצאו ממצרים

ה הסתכל "הקב, ישראל היו בשפל המדריגה

במעשה אבותיהם עקידת יצחק וזה היה מליצה 

  .ישרה על בני ישראל שיזכו לצאת ממצרים

 זה יש לתת טעם על מה שפורסין מצה ובדרך

דהנה כתבו המפרשים , האמצעי בליל התקדש החג

' מצות הם כנגד הג'  שהג)ז בשם רב שרירא גאון"נ' רוקח סי(

נמצא שהאמצעי הוא . ת אברהם יצחק ויעקבאבו

והטעם כי זכותו של יצחק אבינו שכפתו . כנגד יצחק

אותו על העקידה זה גרם מליצה ישרה על בני 

והיינו דאהני להו , ישראל אף שהיו בשפל המדריגה

ולזה מעוררין זכותו , לבני ישראל בשעבוד מצרים

של יצחק אבינו על ידי פריסת המצה הרומז ליצחק 

  .אבינו

, יעזור נכנסין אנחנו בחודש ניסן ת"והשי
החודש אשר בני , החודש אשר ישועות מקיפות

בניסן נגאלו , ישראל כבר זכו בו להרבה ישועות
ובחודש הזה עינינו צופיות , ובניסן עתידין להגאל

והרי מקיימים , למרום להוושע בהרבה ישועות
וכל מצוה מסוגל לאיזה , בזה החודש כל כך מצות

פסח מצה ומרור כל אחד יש לו סגולתו , ענין
ולכן חודש , והשפעות קדושות שנשפע על ידי זה

כי יורד , ניסן הוא חודש אשר ישועות בו מקיפות
ישועות רבות כל כך לבני ישראל בסגולת המצות 

מצה הוא מיכלא דאסוותא , שמקיימים בו
וכן שאר כל המצות , רפואת הגוף ורפואת הנפש

, ה מכניס קדושה רבה בבני ישראלשל אותו הליל
 דהמן רשע קטרג על :)דף יג(מגילה ' ואיתא במס

בני ישראל דמפקי לכולא שתא בשבת היום 
ותמהו המפרשים איך . ש בגמרא"עי, פסח היום

הלא יום , י"י ופה"אמר דמפקי לכולא שתא בשה

א בשבוע וחג הפסח הוא "ק הוא רק פע"השב
ר דמפקי כן ומאי קאמ, א בשנה"שבעת ימים פע

אמנם יתכן לומר כי המן הרשע . בכולא שתא
בגודל טומאתו השכיל לדעת גודל השפעת 

ת ברוב "המועדים וזמנים אשר נתן לנו השי
כי משפיעים לנו קדושה וברכה לכל , אהבתו

ואיש הישראלי מושך חיות מחג , ימות השנה
ישועות ורפואות וכל צרכי , הפסח על כל השנה

כל , אשר ישועות בו מקיפותהחודש , בני ישראל
ובכל , מיני ישועות יורד בחודש הזה לבני ישראל

יום של השנה נוושעים בזכות המצות של פסח 
ועל דבר זה התרגז המן הרשע , בזכות מצה ומרור

כי בכל השנה , י"י פה"דמפקי לכולא שתא בשה
וכתב . יש להם חיות דקדושה מחג הפסח

שמות יג (פסוק  על ה)בא' פ(ק דברי יחזקאל "בספה

בא לרמז ,  היום אתם יוצאים בחודש האביב)ד
 דבזכות מה שבני :)תצוה קפג(ק "מה דמבואר בזוה

ישראל אוכלים מצה בפסח ניצולין בדין בראש 
ולזה מרמז הכתוב היום אתם . ש"עי, השנה

ק בא "זוה(ל בראש השנה שנקרא היום "ר, יוצאים

 בזכות מצה שאתם,  אתם יוצאים בדימוס:)לב
  . ק"עכדה, אוכלים בפסח בחדש האביב

ת "השי,  אנו מתכוננים לחג הקדוש הזהובכן
יעזור שיהיה לנו הזכיה לקיים בפועל המעשה כל 

ר בזמנינו אין "בעוה, פסח מצה ומרור, מצות החג
ת "אבל יש עוד זמן מספיק אשר השי, לנו פסח

ירחם עלינו וישלח לנו הגואל צדק ונזכה להקריב 
ת "השי, יים מצות אכילת הפסחקרבן פסח ולק

יעזור שנזכה לגאולה שלימה בהתרוממות קרן 
התורה וישראל ובהתגלות כבוד שמים עלינו 

  .במהרה בימינו אמן
  

   

  ח להם"א ותשוח"ר שליט"ק מרן אדמו"י הוועד להוצאת ספרי כ"נערך ע
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