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±þêí ³ê óíþëê , ë¾ì−ôñ ê×−ê

íð šì®− ðñîò¾ öôïô êñ ±þê −îí ê

óíñ ,×¼"ð , þêîëô þë× óòôê íõ−ë

 þêî³)õ ’μñ( ±þê −ê êò−ð μíð 

 êñ îê îò−³îëêñ ³šïìîô ñêþ¾−

ñ³î−î öò−þôê −ê  ’î îê šñìô ’

¹−½îô , öò−þôê −êðî ’ô ¹−½î −þí

ëší" íêêñ þô îò−ëê óíþë óîš

 −× íëìþñî í×þêñ ±þêë μñí³í

íòò³ê μñ , îò−®ô êñ ³îê−®ôëî

ëê óíþëê μñí¾í×þêñ êñê îò− ,

ê ó×öê íòš êñ  îò−ëê óíþë ³ê

μîñ−í ³šïìë ±þêí , μñí êñ −þí¾

íëìþñî í×þêñ ,î öò−þôê −ê ñëê ’

ô −þí šñìñ ³î¼ô¾ëší −îî−®" í

íëìþñ îê í×þêñ îê êîí,  ö× ñ¼î

 íòš þë× í×þêñ óíþëê μñí¾×

þêñ ±−ñêþ¾ −îí þ−õ¾î  îòñ ³šïìîô

îò−³îëêô , −þëð þêë³− í³¼ôî

ï−¾þ"ñ ,× −ðîšõ íñê êþš ì³õ −

 êîí μñîíî íòîôî ö×¾ôí)× šî½õ"í( 

íð¼í −ðîšõ ¹½×î ,îèî þ×× ³êô ,’

 þõ×ñ îêë¾ ó−ñš¾í −ê®ìô íôíî

þêîëô× ¹½î− ³þ−×ô öî¼ ñ¼ , ì×îôî

 óíñ ë¾ìò ¹½î− ³þ−×ô¾ íïô

ê¬ìñ ,î öò−þôêð μìþ× ñ¼ ö× óê ’

šñìñ ,î öò−þôê −êî ’ ±þê −ïê šñìñ

−³îëêô îòñ ³šïìîô ñêþ¾− −êî îò

šì®− ³ð−ñô ³îþ−èí ëî¾ìñ þ¾õê ,

ö−ô−ñ¾ô ³î−ñè þê¾ð þôîñ μ−þ®î ,

 ö×¾ô³ò¾ ö×¾ô ö×¾ô −×í óî¾ôî

ñêþ¾− ñ¾ óí−³îòîî¼ë , î×þ®îí −×

³î−ñè þê¾ ó−ñ¾íñ .  

)×"íèí îò−ëþ öþô š"¬−ñ¾ š"ê( 
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  פקודי

  
  
  

  ברכת התורה
ברכת מזלא טבא , ובכל לשון של חיבה, בברכה מרובה, נביע בהני שורתא, ביקרא דאורייתא

ושה ומעשה צדקה ע, כ ידידינו היקר האי גברא יקירא"קדם מע, משמי מרומא עילאה, וגדיא יאה

  עומד , ראש וראשון לכל דבר קודש בקרב קהילתינו, לבו ער ופתוח לכל קדשינו, וחסד תדירא

  ,ברוח נדיבה ובמסירות עצומה ונפלאה, לימין כוללינו בכל עת ובכל שעה                

  
  מוכתר בכל תואר, הרבני היקר הנעלה והמפואר

  וו""היהי  יצחק אייזיק ווייסיצחק אייזיק ווייס  רר""מוהמוה
  'להחזקת כוללינו הק" מכי תורהנזר תו"

  
 

  

øéåúá âìôåî äìòðäå ø÷éä åðá éàåùéðá åúçîù ìâøì"ù  
øîë ïúçä  éáö øéàîéð"å æîì"åèòùáå è"î  

  

áò"çä â 'éçúù 'äìòðäå ø÷éä åðéãéãé úá ,äìéäúìå íùì òãåð  

äåî"éä ùèéååàîàìù ãåã ø"å  
  

  

  

ä àøé øáâ êøåáé ïë éë äðäå 'õøòðäå áåùçä åðéãéãé åéáà  

äøä"ø ç 'èéìù ñééåå òùåäé"à  
  

 

ובשכר תרומתו , וברוך אשר יקים את דברי התורה, ר שמשמחה זו יושפע לו רב שמחה ואורה"יה

ת אל תוך ביתו יניח "והשי, ובכל אשר יפנה ישכיל בהצלחה, הנכבדה לטובת כוללינו המעטירה

  ותמיד , להרבות ולהמשיך בפעליו הנמרצים והכבירים, אלף פעמים ככה' וסף עליו הוי, ברכה

  .ס"וכט, נספר תהילתו ונהללו על מעשיו הישרים                                     

  
  ח בתודה וקול זמרה"הכו

ותלמידיהו הנהלת הכולל            רבנ  

 

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

 

  ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה

פרץ יום , בווארשאבימים שרבי יעקב גזונדהייט שימש כרב 
אחד סכסוך בעיר ווארשא בענין משרה שהחסידים תבעוה 

יעקב לא נתן הסכמתו ' אמנם ר, לחסיד מיוחס בנן של קדושים
ולכן , מפני שריננו על החסיד שאין הוא נזהר ביותר בדיני ממונות

ויהי העיר כמרקחה , נודעמתנגד ' תמך הרב באיש אחר שהי
פעם בא ,  החסידים להמתנגדיםמפני שההבערה ללהב יצאת בין

עובי בל נכנס "מ לעיר ווארשא וכששמע מכל הנ"החידושי הרי
הרי משנה מפורשת : אמר לווהקורה והלך לבקר את הרב דמתא 

רבן גמלאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר ) ב"ב מ"אבות פ(תנן 
, כל העוסקים בצרכי צבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמים

כ אנו רואים שהעוסק בצרכי ציבור "וא, תםשזכות אבותם מסייע
כ אנו מוצאים גם "צריך שיהיה מיוחס ובעל זכות אבות וכמו

ובצלאל "כ "בבצלאל שהתורה מונה והולכת את יחוסו כמאמה
יעקב בעצם הרי מצינו ' השיב לו ר ."בן אורי בן חור למטה יהודה

 להיפוך שאין ממנין פרנס על הציבור אלא אם:) יומא כב(' בגמ
אלא לאמיתו של דבר , כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו

וכל העוסקים בצרכי ציבור ", צריך לפרש את המשנה באבות כך
ולכאורה למה צריך להזהירם " יהיו עוסקים עמהם לשם שמים

שזכות אבותם "על כך שיהיו עוסקים עמהם לשם שמים משום 
י ציבור הוא על פי רוב מזומנים לעסוק בצרכשדהיינו " מסייעתם

, רק מי שזכות אבותיהם מסייעת להם לקבל את המשרות
והם סבורים שבזכות , שרבותיהם וחסידיהם טורחים בשבילם

אבות לבד הם יוצאים ידי חובתם ולכן צריך להזהירם שיהיו 
, ואדרבה מבצלאל יש ראיה להיפוך, עוסקים עמהם לשם שמים

משבט דן דווקא שהרי אנו רואים שאכן מיד הושיבו את אהליהב 
ונהנה , "מן היורדים שבשבטים מבני השפחות" -מי שאינו יחסן 

  )אור יקרות(               . מ מדבריו"החידושי הרי

  'ובצלאל בן אורי עשה את כל אשר צוה ה

, אלחנן וואסערמאן ערך פעם מגבית למען ישיבתו' הגאון ר
באחד מלילות שבת דרש בבית הכנסת למען ישיבתו אולם 

באותו ליל שבת לאחר , בור לא התחייבו לתרום כדבעיהצי
' ד עם כמה נכבדי הקהילה לר"הסעודה בא הרב של אותו ביהמ

לו תרעומת עליהם בגלל המגבית ' אלחנן כדי להתנצל ושלא יהי
אלחנן הנה מחר יקראו בתורה ' אמר לו ר,  אצלםהשלא הצליח

 נתאר הבה" את משה' ובצלאל בן אורי עשה את כל אשר צוה ה"
עומדים לבנות את המשכן מן השמים נקרא , את החזיון הזה

בצלאל בן אורי לעשותו והנה הולך לו משה רבינו במחנה 
צריך להקים את המשכן אולי "פוגש ביהודי ושואל אותו , ישראל

,  משיב האיש אנוכי ראובן בן יעקב-לא , "אתה בצלאל בן אורי

ושואל שנית , רפוגש ביהודי אח, משה רבינו ממשיך בדרכו
 -  לא ,"צריך להקים את המשכן אולי שמך בצלאל בן אורי"

האם יעלה על הדעת , אנוכי שמעון בן יעקב, מתנצל גם השני
מדוע לא נקראו , השניושמשה רבינו יתרעם על היהודי הראשון 

,  המקימים את המשכןוומדוע לא הם אל, בשם בצלאל בן אורי
להקמת המשכן ' רו על ידי הוכי מה בידם לעשות אם לא הם נבח

אם , מה: אלחנן את דבריו אל הרב' סיים ר, כי אם בצלאל דווקא
ד שלכם פשוט לא נקרא "אם ביהמ, מקום לתרעומת יש לי, כן

אם אין לכם הזכות לתמוך , להימנות על בוני התורה בזמן הזה
  )אור אלחנן(                                                                    .במשכן העדות

  'ובצלאל בן אורי עשה את כל אשר צוה ה

ל כשהתחיל "ק המגיד מטשערנאביל זצוק"רת הרהילאחר פט
ל לנסוע נסיעותיו הקדושות על "ק המגיד מטריסק זצוק"בנו הרה

, נסע פעם אחת דרך עיר טריסק, פני המדינה בעיירות שונות
יט ומים מקלחים וכאשר ראה שם בצד העיר שיש מקום רפש וט

 לו במקום השבנ' וכך הי, אמר פה אשב ואקבע דירתי, שם תמיד
וכמובן עלה לו בדמים , הרפש והטיט חצר קדשו ובית מדרשו

בעיני החסידים ' והי, בונה על קרקע רגיל' יקרים פי כמה מאם הי
' לימים כשהי .אך שום איש לא העיז לשאלו על כך, לפלא גדולה

' ק ר"פגש שם את דודו הרה, אוולער קיק מטריסק בע"הרה
ק "ק מנעשכיז מהרה"ושאל הרה, ל"יצחק מנעשכיז זצוק

מטריסק מדוע עשה כדבר הזה לכלות ממון ישראל במקום 
הלא אתם שואלים : ק מטריסק"השיב לו הרה, הרפש והטיט

הנה כשעשה בצלאל את המשכן כתיב , מוכרח אני להשיבכם
' י פי"ונה ובדעת וברשואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתב

בצלאל ' וקשה למה הי, דשוה רוח נבואה ורוח הק"שנתן לו הקב
די בזה שהוא אומן ועושה מעשה ' והי, ק למלאכתו"צריך לרוה

אך הענין כך הוא כי , חרש ויכול לעשות המשכן כאשר נצטווה
ביניהם ' בעת שנתנו בני ישראל נדבת לבם על מלאכת המשכן הי

ר " שנתנו נדבתם בכל לבם לעשות נחכת אחת, שלש כיתות
כת אחרת היתה , לבדו' בלתי לה' ש וכל כוונתם הי"להבורא ית

' כ פני"להם ג' שנתנו נדבתם כדי לקיים מצוות הבורא אבל הי
וכת שלישית שבאמת לא רצו כלל ליתן כך מצד , להתיהר

לו רוח הקודש לקח ' לכן בצלאל שהי, צריכים ליתן' ההכרח הי
לבדו ומהם ' הראשונה שכוונתם היתה בלתי לההנדבות מכת 

עשה כלי המשכן שהם קדשי קדשים והשאר דברים עשה עם 
כך הוא : ק מטריסק"וסיים הרה,  משאר הכתות שקיבלהמעות

אצלינו אותם החסידים שנותנים לי מעות בכוונה רצויה מזה 
והמעות שבא , ד ושאר צרכי גבוה"המעות אני בונה ביהמ

מעות כאלו אני נותן במקום הרפש ' ה רצוימאנשים בלא כוונ
  )ילקוט מאורי אור (                                               .והטיט
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  פקודי

  ""תהילות יואלתהילות יואל""חברת תהלים חברת תהלים     
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"י כ"   נתייסד ע               

  ע"ט זי"ק מרן רבינו הקוה"ק עם אביו כ"בעת ביקורו בארה        
  

   בני ברק בני ברק--    קרית יואל     קרית יואל                                       
  

  קק""ם את יצחם את יצחויברך אלקיויברך אלקי
יקר ידידינו האדם הכ "מעקדם , בכל לשון של הוקרה וחיבה, ט וברכה מרובה"ברכת מז, נביע בהני שורתא, בהאי עידנא דחדוותא

נודע בהנהלתו חברת , בפעליו ובמעשי חסדו וטובו הישרים, ק מאה שערים"ויזרע יצח, לבו ער ופתוח לכל דבר שבקדשים, באנשים
לתפארת קהילתינו , וקול הצאן קדשים נשמע למרחוק כצלילי זמרה, מדי צפרא דשבתא עת האסף העדרים, ר היקרים"התהלים לתשב

 , איש החסד ורב פעלים, רחים ומוקיר רבנן וחכמים, ומתמסר בעדם באמת ובתמים,  ויתומיםביתו פתוח למען אלמנות, המעטירה
  , משליך עצמו מנגד למען החברת תהלים                                                                                 

  ו"הייצחק אייזיק ווייס ר "מוה
  מנהל החברת תהלים

  

ù äçîùä ìâøìåðåòîá ,åðåîøàá ïåùù ìå÷ ,áéàåùéðåðá  ,äìòðäå âìôåîä ïúçä ,øéå äøåú"äìåìá åìöà ù, éð éáö øéàî øîë"å  

  

וישכיל ויצליח בכל , יגן בעדו להתברך לטובה בכל משאלותיו, וזכות כל מעשיו הטובים והישרים, זכות הבל פיהם של עדרי עדרים
  מתוך , וימשיך בעבודת הקודש ביתר עוז ושאת, אושר ועושר בקניניו, ל יוצאי חלציוומשמחה זו יושפע לו שמחה ונחת מכ, אורחותיו
  .ר"אכי, תענוג דקדושה והרחבת הדעת                       

  

 ó−ñí³ ³þëì ³ñíòí −þëì íþôï ñîšî íðî³ë ó−ô³îìí"ñêî− ³îñ−í³ "ð’ë þêô¬ê½"ë  

ö−−ñš μîþë í¾òô,½−−îî öî¼ô¾ šì®−,±þêîî¾ þ−êô ¹½î− ,ö−þè ñêõþ ,¹× ñêî−  

íéáåäà åçáù úàæ ìòíéáåäà åçáù úàæ ìò  
íþôï ñîšî íþ−¾ë ,íþî¾í ³êïë μþëò ,êë¬ êñïô ³×þë ,êë−ñð êšôî¼ô ,íë−ìî ³îð−ð− ñ¾ öî¾ñ ñ×ëî ,îò−þëìî îòð−ð− óðš , ðîô®í

îò−ëëñ ³îþ−šë ,ó−¾òêë þš−í óðêí ,ó−¾ðšë¾ þëð ñ×ñ ìî³õî þ¼ îëñ ,ì®− ¼þï−î"ó−þ¼¾ íêô š , îëî¬î îð½ì −¾¼ôëî î−ñ¼õë
ó−þš−í ,ó−þð¼ −þð¼ñ ó−ñí³í ³þëì î³ñíòíë ¼ðîò ,ó−ôî³−î ³îòôñê ö¼ôñ ìî³õ î³−ë ,ó−ô³ëî ³ôêë óð¼ë þ½ô³ôî ,

ó−ô×ìî öòëþ þ−šîôî ó−ìþ                                  ,ó−ëíêë ññîíô îô¾,    
                                                           

  וו""ייר יצחק אייזיק ווייס הר יצחק אייזיק ווייס ה""מוהמוה
  

åúéááù äçîùä ìâøì ,åúôù ìò çáùå øéù ïåø ,éàåùéðá åðá ø÷éäå áåùçä   
  

 ïúçäéáö øéàîéä "å  
áò"éçúù äììåäîä â ' úáäåî åðéãéãé"ø ùèéåååàîàìù ãåã éä"å  

ä àøé øáâ êøåáé ïë éë äðäå 'øàåôîäå ãáëðä éðáøä åéáà ,øàåú ìëá øúëåî  

äøä"ø ç ' ñééåå òùåäéèéìù"à  
î×þë ³êïîîò−³ ,îò−ëëñ −šôî¼ô ,®î− ñ×ô ³îîþñ í×ï−¾"³ìòî èîò¼³ ëþ ì ,³ìê ³ëë íñîðèî íþî³ îòìñî¾ ñ¼ ðìê³−î , íìô¾ μî³ô

³¼ðí ³ëìþíî ,³¼ ñ×ë ì−ñ®−î ñ−×¾− íòõ− þ¾ê ñ×ëî ,î−¾¼ôë ë−¬íñî ³îëþíñ μ−¾ô−î ,î−×þð ñ×ë μþë³− ó−ô¾í öôî ,¬×î"½.  
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÷úðù òîù úùøô äæåæî äæî äùòéå äøåú øôñ úùåã÷á ùã

äì÷ äùåã÷ì äùåã÷ä íöò ãéøåä åçúôì ,òå" áåè éàãåá ë

åæðâéù øúåé , áåù ùéîùúä çëî ÷ø åðéà äùåã÷ä íà ìáà

æðâéùî äì÷ äùåã÷ì ùîùéù áåè øúåé.  

åùá íâ áúë ïëå" äáäàî äáåùú ú)éñ 'è'( ïéã ÷ìçì 

ééò äîöò äùåã÷ íäù íéøôñì äùåã÷ ùéîùú"ù.  

 íéãâî éøôáå)åà"íù ç(åèä ìò äù÷ä " äìéâîã àäî æ

)ë óã"ò å"á( èôøàã àúáåéú éàä àáø øîàå )ùøéô" ïåøà é

åøéáçî ãøôðå ì÷ì÷úðù( éøù éúøèåæ äáéú äãáòéî )ùøéô" úåùòì é

äðåùàøä äìåãâä ïî äðè÷ äáéú( àééñøåë )ùøéô"äîéá é( øåñà 

)ùøéô"äúùåã÷î äãøéù é(ðéà íà åìéôàã òîùî éåàø å ' äáéúì

éòå àééñøåë åðîî úåùòì øåñà 'ðçîá" ç)íù(éôù äî  '

îâä éøáãá 'åèä ìò äù÷é àìã"æ.  

ééòå"éàø àéáäã ãåò ù ' ïéðáî øåù øåëáä úòãì

á÷ä åì øéúä àìå äî÷äá äùî ìéçúäã ïëùîä" òééñì ä

 åì çìùå òáèì õåç àéäù äãéáë àùîá íéðäëä åéçà åì

á÷ä"äì àìù éãë ÷ø åúøæò äàù óà äùåã÷ä ãéøå" à) åà

ôà" øáã íéðô ìà íéðôã åðéáø äùî èøôáå ãéîú äðéëù éåìéâ äéäã íùã ì

øùôà éà øãâá äæ äéä àì åîò(ëòå "ðä ìëî àöåéä ô" àëä éøä ì

 àìå óåâä úùåã÷á ùåã÷ äéä àì ïééãò ïëùîä úëàìîá

úééîöò äùåã÷ åì äéä ,òå" åãéøåäì ïéìåëé åéä øéôù ë

åúùåã÷î ,éòå' íäøáà ïâîá )íù(æã  ' ïéìåëé øéòä éáåè

åãéøåäì ,òå"ä éô ìò äéäã ïàë ë ' ìåëé äéä øéôù

åãéøåäì.  

úç äùî úøåúáå"éú ñ 'ôò" íéøáåñã úåèéùä ïúåà é

 øúåé ÷ìãù òøéàå íöîåöî øåòéù äëåðç øðá ïúð íà íâã

ôòà"äòù éöçä øçà äøåàì ùîúùäì øúåî ë ,äå" ð

úåáãðä åëøáúðù ùøãîá àúéàåáøúðå  ,ò"é ë" äéäù ì

 ïååëî øåòéù"íéã " êë øçà åøîàå íéøáæâä åàáå"øúåäå "

ò äáøúðã"îäéá åðîî úåùòì íäì øúåä ë"ã ,òå" êøáá ò

 äùî)ïúùøôá( äãøåä äéä àìã íéðôåà äîëá øàáì áúëù 

îäéá äðáù äæá ïúùåã÷á"ééò ã"ù.  

 
   
   
   

   

ê³−−þîêñ êëþ í¼ðîôê³−−þîêñ êëþ í¼ðîôê³−−þîêñ êëþ í¼ðîô   
òä åðéîåìù éùðà ìëì òéãåäì äæá íéçîù åððä"é  

ìòáä íéøåôä éîé úàø÷ì éë"íéé÷úú èéà "øåòéù ä  

 øåàéáá"øúñà úìéâî" )ã ÷øô 'äå'(  
  

ò" éøä"ø ãìàååðéøâ ìàåé èéìù"à  
  

öî¾êþ óî−ë í¼¾ë 9.45ëþ¼ë   öî×−¾ë îò−¾þðô ³−ëë  
  

      ëþ ðîë×ë  

ó−êëèí  
  

ò.ë .òí þî¼−¾í ëš¼"ê óî−ë ó−−š³− êñ ñ’×ñíë −ôî−í þî¼−¾í ’ì½õ  
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  "ידי משה"מפעל החסד 
  א" זיעועכיחיים צביק רבי "בהגהה משק מרן רבינו "ש כ"ע

òù"÷øá éðá øàîèàñ éãéñçã íéëøáàä úåãçàúä é  
ë úåàéùðá"äâä åðéáø ïøî ÷"èéìù ÷"à  

  
  

 ק לו"כל השומע יצח
, משמי מרומא עילאה, ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, נברך בזה מעומקא דליבאה, באותות הוקרה והודאה

 שמו , עושה ומעשה צדקה וחסד תדירא, עומד לימין מפעלינו הכבירה, כ האי גברא יקירא"קדם מע
 , במידה מרובה וגדושה, דושההרבני הנדיב לבו ער לכל דבר שבק,   הטוב כולם משבחים בשבח ובשירה

äåî"éä ñééåå ÷éæééà ÷çöé ø"å  
÷ä åðéúìéä÷ éãáëðî' 

á åúçîù ìâøìàåùéðéð äìòðäå áåùçä åðá é"áò å"éçúù â 'æîì" è 
  

, יזכה לראות מהם דורות ישרים ומבורכים, שבזכות מעשיו ופעליו הברוכים, יהון לרקיעיא, ואלין מליא
 .ותמיד נספר תהילתו בהילולים ובשבחים, בנים ובני בנים כציצים ופרחים

 החותמים בהוקרה והערכה, ד אסירי התודה והברכה"א
  דוד יואל קליין       פסח אהרן גרינוואלד

  "ידי משה"ד בשם הנהלת מפעל החס

  ישיבה קטנה דרבינו יואל מסאטמארישיבה קטנה דרבינו יואל מסאטמאר
  א"צ ראש ישיבתינו שליט" בראשות מורינו הגה-א "ק שליט"ק מרן רבינו הגה"בנשיאות כ

  

 øéàî ïåøëæ -÷øá éðá   
  
  

áö ãåáëìå ïçì"äøàôú é  
êë−ñð êšôî¼ô ,êë¬ êñïô ³×þë íïë þè¾ò ,¼ô ðîë×ñ"êëíðð þ³ò® −êí îò−þî¼−¾ ð−èô × , −−ëêð ³î−îîíë ½−þè

êëþî ,ó−þí þšî¼î −ò−½ ,ó−þ−ðê ó−ôë ññî® ,ó−þš−í î−þî¼−¾ë êë¬ ê³−òèþô íñ¼ôî ,ó−š³ôô î×ì ,ó−ðôìô îñî×î ,
               íòîôê î−ð− −í³î ,íòîë³ëî ³¼ðë ³îþ−½ôë ,þ−ë íþî³ë îò−³îñ¼íñ"íòî×ò íð−ô ñ×ëî ¾,  

  

íþííþí""¬−ñ¾ ðñ−¾¬êþ −ë® −ñ³õò −ëþ è¬−ñ¾ ðñ−¾¬êþ −ë® −ñ³õò −ëþ è""êê  
þ"ší îò−³ë−¾−ë ô’  

  

 î³ìô¾ ñèþñ î³ìô¾ ñèþñ îòë ½ò×íë îòë ½ò×íë−ò êðî− þô× ó−×ìî š−ò−−ò êðî− þô× ó−×ìî š−ò−""³îî®ôíî íþî³í ñî¼ñ î³îî®ôíî íþî³í ñî¼ñ î  

í×þëí ³êïî ,í−"í×þ¼ôí −šîñêô þ ,í î®− ’í×× ,×¼ô í×ï−¾"í¾îðšð ³ìòî èîò¼³ ³îîþñî ³îêþñ ³ ,îòôô®î− þê¾ôî "í¾îðè íð−ôë ì ,
ó−ò¾ë ³îëþ ðî¼ í×ï−î ,ó−òò¼þî ó−ò¾ð ,ó−òôêòí î−ð−ôñ³ñ ³îñðñ ,ó−òîþìêíî ó−òî¾êþí ñ¾ óþêëô ,í®îì î−³îò−−¼ô ±−õ−î , î−ð−ôñ³ñ

ë îô¾ ó−þ−šîôíí®þ¼í ,îñô¼ë −þõ íêþ−î , ëþ −õ×îñ¼õ ³îþ−½ô ,ó−ô−í ñ× îíîõðþ− ð½ìî ëî¬ μêî ,−ôñî¼ ³ìô¾ñ í×ïò −ð¼ó ,ëë"ê.  
  

×"òîñë ó−×þëôí ð"ë þî¼−¾ë îìšñ −¼ôî¾ ó−òôêòí î−ð−ôñ³ ì ’íò¬š íë−¾−ð  
  

ù äîììàèðøò ìàåé ,á åäéìàïàôùðñ÷é ,ãðééøô ìàåé ,ïàîìéôù ìàåé ,õøàååù íçðî éëãøî ,éððç 'åé"íéåáðéøâ àôéì è ,
ìâéåô ïðçìà ,êàøá ïîçð ,åé øåãâéáà"àùéù è ,øòðèòèùòâ óñåé ,äé øéàîãìàååðéøâ äãå , ååòì åäéìà ìàùéî)åèéåè(, 

ùñ÷åô á÷òé éúá ,èéååàáòì éëãøîù.  
  

äëøáì óøèöî éðà íâ ,äçîùå äø÷åä éùâøá,  

éòùé íäøáà'ñééåå  

 6168833:טלפקס, שיכון קרית יואל בני ברק17ט"קדושת יו' רח: המשרד
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åìù úáù"í  
 ùà åøòáú àì ïéðòá-äå ú÷åìçîä ùà  ñòë-úáùä íåéá   

 êþôèë)ò ¹ð ö−¬−è"ë(. " אותם שני אנשים הנהו בי תרי

 דכל בי שמשי הוו קא שהשטן התגרה בהםדאיגרו בהו שטן 
 איקלע רבי .דבכל ערב שבת והיה רבים ביניהם בהדי הדדימינצו 

עכבינהו תלתא בי  ,הזדמן רבי מאיר לשם מאיר להתם
 דעבד להו שלמאעד  ועיכב אותם שלושה ערבי שבתות שמשי

שמע רבי מאיר את השטן   שמעיה דקאמר.עד שעשה שלום ביניהם

ווי " ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה שאומר

  .שהוציא אותי רבי מאיר מביתי

 ñ¾ ³î¾ô¾í ö−ëë êšîîð ö¬¾í êë¾ ó¼¬íî
³ë¾ ëþ¼ ,þíôë ë³×"−¾ ó" öôï êîí ïê¾ óî¾ô ¹

 êþôèë öò−þôêð× ³−ë óîñ¾ ñ¾ ðìî−ô)× ¹ð ³ë¾"í (

"−¾õò óîñ¾ô ìòï³î" ,³ë¾ þò ³šñðí îï , îò−−íð
³−ë óîñ¾ í−í−¾.  

  
  א טורחת שיהיה מחלוקת בערב שבת"הסט

ð−ìí ë³×"ê ï" ñ)š ³îê ¼ë®êë íþîô"ó(" îñ¼×³ 
¾ðîš ³ë¾ ëþ¼ë íìòôí, ö×î½ô ³¼ êîí íòí 

³šîñìôñ,î³¾êñ ¾−ê ö−ë ,ó−³þ¾ôí ö−ëî , êþ¬−½íî 
êìíëþí ³ìþî¬ êþ þìþìñë−þ ,  והאיש הירא יכוף

 ואדרבא ,יצרו שלא יעורר שום מחלוקת והקפדה
  ".יבקש שלום

  
 מחזיק ידיו ש" בערהמקפיד ועושה מריבה

  שטן השל 
 −ì ¾−ê öë þõ½ëî) êþ−î ³¾þõí−ò¾ í¾þõ( 

ð−ìí −þëð ³ê ê−ëí"¹−½îíî ê"  íòí −× ¼ðî
ñ×óðê î³¾ê ó¼ íë−þôî í¬¬š í¾î¼í , îê 

î−òë,î−³þ¾ô îê ,êðî îñ íêþò − îô¼ ö−ðí¾, 
 óð− ³ì³ô íê®−¾ íñ¾×ôí ñ¼ ë−þñ −îêþî

³−ëí −ò−−ò¼ë. ìîô îñ ¾−¾ −ô ³ôêë μê 
îðîšðîšë, ñî¾×ô íï−ê ê®− óê¾ ö−ë− ö−ë 

ó³êô í¾¼ò îòò−ê óð− ³ì³ô, íï ö−êî 
óí−ð− í¾¼ô, −ð× ö¬¾ í¾¼ô êîí êñê 

ê−íí ³¼ë öîðôî ë−þ þìþìñ, ö¬¾í óêî 
³þ¾ôí îê í¾êí ðèò× ðôî¼ óñ−¾×ôî ó−

³−ëí −ò−−ò¼ë, öšî³ô îò−ê¾ þëð ³î¾¼ñ 
³−ëí ñ¼ëñ,ö¬¾ í¾¼ô ³îìðñ óì× íô , −×î 

îì®òñî ö¬¾í ó¼ óìñíñ ñ×î−¾ óðê ¾−, −ô 

î−³ì®òî −³ñ×− þôê− íï,  על כן כל איש מבין כשיראה
 לא ישים ,איזה מכשול וחסרון בענינים של הבית

 אלא יתן אל ,אשמה על אשתו ומשרתיו לריב אתם
 ז וא, כי אמת היא,לבו התנצלות הזאת שכתבנו

 וטוב לו בעולם , ולא יתכעס,ישתוק ולא יריב אתם
   ."הזה ובעולם הבא

  
  בזוהר הזהירו מאד שלא יהיה  מחלוקת בשבת

 íþîþë íò¾ôë ë³×î)−½ ’½þ"š½ ë"¬( ó¾ë 
 ³ë¾ ³îõ½î³í" êñ¾ ðêô îþ−íïí ó−ñëîšôî þíïë

óîñ¾î ½ì ³ë¾ë ³šîñìô óî¾ í−í− ,ëî ¾−ê ö−ë ¬þõ
î³¾êñ , î®ò−ô îîíð −þ³ −ë îíòí −ëè ö−¬−èë ì×îô ö×î

−ððí −ðíë."  
   

   מקור לאמירת שלום עליכם בליל שבת
½ë ’ −ë® −¬îšñ þôîñ ó−èíîòð êíñ þîšô ê−ëí

 ³ë¾ ñ−ñë"ó×−ñ¼ óîñ¾" ,−õ¼"ö−−èî½ë êþôèí ð ,
ëë íþè³í ö¬¾íð ’³ë¾ ëþ¼ ñ×ë ó−¾òê , −õñî

ó−ì−ñ®ô ö¬¾ í¾¼ô¾ îêþ¾íî¼ë "ó−³ë íëþíë þ ,
ó×−ñ¼ óîñ¾ þôîñ îò−š³í ö×ñ , ³þ¾í −×êñôñ êîþšñ
í¬ô ñ¾ ê−ñôõë óîñ¾ í¾¼−¾.   

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו

äì åéöç ïðéøîà úáù âðåòá íâ 'íëì åéöçå  
áøôñäæì øåë áøîàîä äæá àìôúî , ïéá ú÷åìçîä äúéä íà 

ùî éðéðòá éøú éá éðäïåîîå ïúîå à, áøòá à÷ååã äúéä äîì 
úáù,ú ìù ú÷åìçî äúéä ú÷åìçîäù áúë ïëì  éãéîìçíéîë 

íéîù íùìå, úçà ìà ãçà ìë úåèäì ïèùä íäá äøâúäù 
úáùä ãåáëå âðåò ïéðòá úååö÷ä,ø øîàù êøã ìòå " úøöòá à

ì åìåë åàã 'àåíëì åìåë , áåçù äìàä íéîëçä ïî ãçà øîà ïë 
÷ø úáùä ìë úåâäìäøåúá , óåâä éâåðòú ø÷éòäù øîà éðùäå 
ììë äøåú ÷ñò éìáî.   

ò ìëá íäéðéá ú÷åìçîä äöøô ïëì áøùúá, ãçà ìò øéäæä 
óåâä âðåò úðëä,å ãçàäøåúä ãåîéì úðëä ìò øéäæä . àáù ãò 

ø"äæî íâ ãé çéðäì àìå äæá æåçàì áåèù íãîìå î,òãëå úø  '
 úøöòá òùåäéçãì åéöç åä÷ì 'íëì åéöçå,å  äùìù êë íâéäðä

æ íëøãë úåúáù éáøò"âáù ì 'ä÷æç äåä éðîéæ,åìù äùòðå í 
ú÷åìçîä äìèáúðå íäéðéá.  
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åãì úåìòîä øéù"ã  
çáùå øéù ïåøá ,êøáðå àùð áåè ìæî úëøá ,òî éðô ìåî ìà" åðéáà ë-éðúåç åðåðøé÷é  ,åðéááì úåøé÷á äáäàá ãåîöä , øåñîå

ðåìá"åðéðòîì ç ,úåçáùúá ììåäîä ø÷éä íãàä ,úåëéìä íéòðå úåðåáú áø ,åã éäéå"ìéëùî åéëøã ìëá ã , åéøéëîå åéòãåé ìë ìò 

                         åäîå áåäàìì ,ìë éôá åçáùå åúìéäú,  
  

äøääøä""ø çø ç ' 'ùèéååàîàìù ãåãùèéååàîàìù ãåãéä éä ""åå  
 îò−ôê μþîë³ ñíîêë ó−¾òôî–−³îôì îò−ì³¾ íëî¾ìí  ’¬−îêñ"ê  

  
  
  

íðåòîá äéåøùä äçîùä ìâøì ,íðåøâá ì÷ úåîîåø ,çä íúá éàåùéðá 'éçúù'  
  

áò"ø÷éä ïúçä â äìòðäå áåùçä ,äìòîå äãéî ìëá âìôåî ,øéå äøåú"äìåìë åìöà ù ,  
  

 øîëéáö øéàî éð"å  
  

ïáåçî  'ãñçå ä÷ãö óãåø ììåäîäå ãáëðä éðáøä äåî" øñééåå ÷éæééà ÷çöééä "å  
  

  

äøåîàå äôåøö äðîàðä åðéúåëøáå ,äøåùä úàæá ,äøåøáå äîéòð äôùá ,äìòé äôé âååéæäù ,ä äáåèì íëéúåìàùî ìëå 'àìîé ,

øåàå äçîù áø íëì òôùåé åæ äçîùîåä ,äøåúá íé÷ñåò íéðá éðáå íéðá, è ìëåäìñ áå.  
  

 ó×−òë ³×þëî ³þ−³¼×-ò³ì −ó×  
î− ñîê¾"êõ−ñ ¬ ,−¼¾− íôñ¾ ,’ñô¼ñ þ¾ê ,¾¬−îîêôêñ¾.  

½−−îî êðî− −ë® ,±þêîî¾ −ë® þ−êô ,¹× ñêî− ,öí× ñêšïì−.  

íéìéäú úøáç  
"äùî úåìéäú "ã'øàîèàñ  

ò"ë ù"äéáø ïøî ÷"éæ äùî êøá ìòá ÷"ò  

äéòô"÷ íéìùåøé ááåú"à  

  תודה וקול זמרה
מסור בכל לב לכל דבר , לשבח ולתהלה, מתוך הוקרה והערכה שולחים אנו ברכותינו קדם ידידינו הנודע בתוך עם סגולה

ק מרן רבינו "זכה לעשות רצון צדיק כ, נביעה רננות בעד מפעליו, ושהעושה ומעשה לכל קדשינו במדה מרובה וגד, שבקדושה
  .ק בכל עת ובכל שעתא"עומד לימין החברת תהילים דפעיה וכן, א לייסד החברת תהילים בצפרא דשבתא"ק שליט"הגה

  א"שליטיצחק אייזיק ווייס ר "מוה
  בבני ברק' מטובי ונכבדי קהילתינו הק

  

= æîì åðá éàåùéðá åáì úçîù íåé ìâøì"è =  
  

חיי , ובמצוותשיזכה לברכה המשולשת בנים ובני בנים עוסקים בתורה , ר מלפני יוצר כל היצורים"יה, ובכן נברך אותו בהלל ושירים
 עדי , י דמיטבוזכות דוד מלכא משיחא וזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן יגן עליו להתברך בכל מיל, ומזוני רוויחי, אריכי

  .אמן ואמן, בעגלא ובזמן קריב השתא, לביאת משיח הולך תמים, נזכה בקרב הימים     
  

ë"äãåúä éøéñà äáø äçîùá íéëøáîä ã  
ìâðò áåã øæòéìà  

íéãéîìúä éøåä íùá 
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 äøòäíãå÷ä ïåéìâá åðáúëù äî ìò  
  

 éìòá úàåö éáâì åðáúëù äî ïéðòá

äùåã÷áù øáã úøéîà ïéãá íééç , ÷øã

 åãåä ìåâðøú åà øåîç úàåöá]÷éãðéà [

øåñà ,àùî"øúåî íééç éìòá øàùá ë.  

 äîäá ìù øéãå íéìåâðøú ìù ìåìá ÷øå

 øåñà íäî óãåð òø çéøùë)ôò"ùä éå"éñ ò '

ò"íù íéðåøçàå è(.  

 øáã øîåì øúåî íàä øøáì åðù÷áúðå

 éåöîä ø÷á úôø ãé ìò äùåã÷áù

çéø íäá ùéù íéáùåîá.  

áàâ ïåàâä ìöà åðøøéáå" úåéîîå÷ ã

èéìù" úôøä ìöà éåöîä çéøäã øîàå à

òø çéøì áùçð åðéà ,ìéâø çéø àåäå , àäå

íù íéááåúñî íãà éðáã äéàø , åìà óàå

éìéâø íðéàùäæá í , íéùðà ùé äáøãàå

äæ çéø íéáäåàù , íù êøáì øúåî ïëìå

äùåã÷áù øáã øîåìå.  

 íù íé÷ðîù úòá íéîòôì ÷øå

 æàù ìëä íéááøòîå äàåöä íéàéöåîå

 øáã øîåì øåñàù ïéðòá òø çéø äìåò

 äùåã÷áù) ìåìá ÷øã åîúñ íé÷ñåôä ìë úîàáå

øåñà íéìåâðøú ìù ,çä ÷øå"ðùîá àáåîä à" íù á

ñ"ë ÷"çø÷á úôøá óà øéîçî  ,éòå 'äåàéá" äî íù ì

äù÷äù(.  

 øåäè íå÷îá äùåã÷áù íéøáã úøéîà éðéã )é(  

 
 

  עדבר שבקדושה במקום ריח ר

, אסור לומר דבר שבקדושה במקום שיש בו ריח רע

לו הן הדברים וא, באופן שדרך בני אדם להצטער מהם

  :שצריך להרחיק מהם משום ריח

,  ולכן מקוואות שמימיהן סרוחים-מים סרוחים 

אסור לומר דבר שבקדושה עד מקום שמרגישים ריח 

ויש . )א"ו סק"פ' ב סי"משנ(שדרך בני אדם להצטער מהם 

ליזהר בזה בבורות המיועדים לטבילת כלים שאם עולה 

  .ריח רע ממי המקוה אין לומר שם הברכה

מקום שיש שם יין או פירות שנשתהו זמן רב 

, ג"ר והובא בפמ"ג בשם א"ב סק"משנ(ומעלים ריח רע מעופש 

ם משמע דמותר ורק גדולי החכמים "ב שם כתב דמהרמב"אולם במשנ

  .)היו נזהרים מזה בעת התפילה

 )ן"ברעכ(קיא ', עורות מעופשים וכדו, נבילה סרוחה

ר לומר דבר אפשר שמצד הדין אסו, שמעלה סרחון

  .)א בוטשאטש"א(שבקדושה שם 

ריח רע שנחשב כצואה וצריך להרחיק ממנו אינו 

אבל דבר שריחו , אלא ריח שנסרח מחמת עיפוש ורקבון

ליכא איסור ומותר לומר , רע מעצמו ולא מחמת עיפוש

  .)א בוטשאטש"א א"ג בשם הח"כ' ב סי"משנ(דבר שבקדושה לידו 

  :הם משום ריחצ להרחיק מ"ואלו הן הדברים שא

ריח הבא מעשן העולה . )א שם"ח(ריח עטרן ונפט 

מאש שנשרף שם דברים המעלים ריח כגון נוצות 

, פלסטיק[וכן שאר חומרים הנשרפים , )א שם"א(הנשרפות 

תרופות , ריח מאכלים חריפים, המעלים ריח] ניילון

ריח במקומות , ריח הבא משכרות', ויטאמינים וכדו

 בכל אלו מותר לומר -כגון גן החיות שמצויים בעלי חיים 

דהא אין לך ] א: א שם הביא כמה ראיות לזה"ובא(דבר שבקדושה 

ה בקרבנו "ז בחר הקב"ועכ, מי שאין נפשו קצה בריח נוצות הנשרפות

והרי מחשבות הכהנים היו תמיד בתורה , של עני שתהא מיונים

ם אינם ח דה"ועכ, וסודות עליונים ובפרט בעת הקרבתן' ומשמות הק

ל אסרו לסכך הסוכה בעשבים שריחם רע מחשש "דחז] ב. בגדר ריח רע

ולא אסרו מחמת שאסור לברך , שמא יצא מהסוכה שנפשו קצה מהם

וכן לא אסרו להדליק נר שבת בצמר ועטרן אלא משום שמא ] ג. שם

א לברך שם ואסור להרהר שם ואין זה "ולא משום שא, יניחנו ויצא

  ).ח שכל אלו אינם בגדר ריח רע"ועכ, כזהכבוד שבת לישב במקום 
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ìäá íéøåòéùä úéöîú 'ãåçé  
ò åðéùøãî úéáá åãîìðù"é äøä"ø â 'èéìù øòâøòáãìàâ íåìù ìàøùé" à÷ä åðéììåë éðáøî'  

äùòîì äàøåää úà ÷ø åðáúë àìà íèøåôì åðãøé àì åðàå ú÷åìçî ùé úåëìä äáøäá 

אסור לאיש להתייחד עם אשה בין ישראלית בין ) א
 וכן , בין נשואה בין זקנה בין ילדההנכרית בין פנוי

אסורה אשה להתייחד עם איש בין ישראל בין גוי בין 
  .צעיר בשנים בין זקן

שנים ' בת גמ"איסור יחוד הוא עם ילדה ) ב
  ".מבן תשע שנים ומעלה"ועם ילד " ומעלה
 עם בתו וכן אשה עם בנה מותר לאיש להתייחד) ג

  .וכן סבא עם נכדתו וסבתא עם נכדה
' ילדים מאומצים או ילדים חורגים אפי) ד

מקטנותם יש בהם איסור יחוד וצריך להזהר בזה מאד 
  .כל יום שאלות בבית כזהבכי יש כמעט 

מותר האיש להתייחד עם אחותו באופן עראי ) ה
תר ויותר ימים יש הי' אבל באופן קבוע אסור ולכן עד ג

  .אלת חכםימים יעשה ש' מג
  .שאר כל הקרובים יש בהם איסור יחוד) ו
אנשים כשרים ' מותרת אשה להתייחד עם ב) ז

אבל פרוצים אסור , מ"דהיינו אנשים שהם שומרי תו
מ הם בגדר "ינם שומרי תוא ואנשים ש,עם עשרה' אפי

  .פרוצים
' ביום אבל בלילה כשישנים צריך גהוא ז "וכ) ח
  .שמירות'  דצריך באנשים
  .ל"ובלילה כנ, כ מותר"פרוץ ג' כשר וא' אם א) ט
יש ' נשים ועם ג' אסור לאדם להתייחד עם ב) י

  .מחלוקת וצריך להחמיר
אשה שבעלה בעיר מותר לאדם להתייחד עמה ) יא

 אבל אם לבו גס בו דהיינו שיש המפני שאימת בעלה עלי
אם '  אפיביניהם ידידות היוצרת מצב שלבו גס בה אסור

  .בעלה בעיר
ם ע' מותר לאשה להתייחד כשבעלה בעיר אפי) יב

אדם פרוץ ולכן כשבעל מלאכה בא לבית מותר לאשה 
  .להמצא שם כשבעלה בעיר

הבעל מלאכה לבית צריך לברר מי כשבא כן לו) יג

אם אשה לבד ' נמצא שם ואם בעלה בעיר מותר אפי
  .נמצאת שם

א "ב ות"ב' וכוב וגבעתיים "ב ורמת גן או ב"ב) יד
ת לא נקרא עיר אחת לגבי בעלה בעיר ורק "ב ופ"או ב

  .זהו עיר אחד' מה שנקרא בפי האנשים עיר א
מותר לאשה להתייחד עם אדם שאשתו עמו ) טו

עם פרוץ אבל עם נכרי אסור ' ואפי' דהיינו שהוא בבית א
  .כשאשתו עמו' אפי

בלילה כשישנים ואין ' שמירת אשתו מהני אפי) טז
 עוד שמירה ולכן כשבאה אשה לישן בבית מספיק צריך

  .אם אשתו עמו
נשים אם בעלה של ' מותר לאדם להתייחד עם ב) יז

  .אשה אחת נמצאה בעיר
אנשים ' עם בוכן מותר לאשה להתייחד ) חי

  .אשתו משמרתו' פרוצים אם לבעל א
כ שומר "כל מי שמותר להתייחד עמה הוי ג) יט

 אשה ובתו נמצאת עמו דהיינו מותר לאדם להתייחד עם
דכיון שהוא . או אמו נמצאת עמו או אחותו נמצאת עמו

  .כ שומרת לגביו"מותר להתייחד עמהן הוי ג
מותר להתייחד עם אשה אם יש שם קטנה מגיל ) כ

מ אם זה בתה או " משום דהוי שומרת ואין נפק9 עד 5
  . הוי שומר5סתם קטנה וכן קטן מגיל 

גיסות דהיינו ' מותר לאדם להתייחד עם ב) כא
אחות בעלה או אשת אח בעלה וכן אשת אח שלה כלומר 

  .ביחד מותר להתייחד עמהן' כל הגיסות כשהן ב
  .מותר לאדם להתייחד עם אשה ואחותה) כב
מותר לאדם להתייחד עם אשה ובתה החורגת ) כג

  .דהיינו בת בעלה
 ,ר אין בזה משום יחוד"אם פתח פתוח לרה) כד

 שיש שם עוברים ושבים ולכן גם נופתח פתוח דהיי' ופי
ח לחדר המדרגות ויש שם אנשים שעוברים אם פתו

  .ושבים לא הוי יחוד
  

  =ות הלכה למעשה איך שצריכים לנהוג לסיום הענין נביא כמה דוגמא=
שיש בבית בת קטנה כ ומעלה יש עמה איסור יחוד וצריכים בזה להזהר מאד כי זה מאד מצוי 3ילדה מגיל ) א

 אחיו או בת אחותו או גיסתו הקטנה ואין משימים לב שיש בזה איסור יחוד כשהאשה יצאה מהבית כגון בת
  .והבעל נשאר לבד עמה

' איסור יחוד או שיהי'  ומעלה ומביאים נערה להשגיח צריכים מאד להזהר שלא יהי9וכן כשיש בבית בן מגיל ) ב
  . ומעלה5 או בן אחר שגם הוא מגיל 5שם אחותו שהוא מגיל 

ל שמותר זהו רק ביום ובלילה צריך "שמירות ובאופנים הנ' וגם צריכים לידע בלילה כשהולכים לישון צריך ב) ג
  .עוד שומר

ה בעיר ואם הולכים מחוץ לעיר ויש לי שבע" לרופא אם זה בעיר שבעלה נמצא שם יש היתר עהבענין הליכ) ד
פעמים בפרט בימי הקיץ שקשה לבעל לנסוע לך עמה אבל לו ההבזה איסור יחוד צריכים להיזהר או שבעל

עמה מחוץ לעיר אם המרפאה נמצא במקום ציבורי ויש נכנסים ויוצאים לחדר הרופא לא הוי יחוד אבל 
יש מזכירה אבל בדרך כלל היא לא נכנסת באמצע ביקור יש בזה משום איסור שפ "עבמרפאה פרטית שא

  . עד תשע5ה או קטנה מגיל או חמות' מגיסותי' עצות או שתקח א' ויש ב .יחוד
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  ואלה תולדות
צ "ע נולד בשנת ת"לייב מראוונא זי' ק רבי ארי"הגה

ש אמו משום "ס ע'לייב שרה' ונקרא ר, ל"לאביו רבי יוסף ז
מעשה שהיה דאמו מרת שרה היתה בת לאיש פשוט הגר 

פעם , בכפר אחד במדינת אשכנז והיא היתה צנועה וכשרה
ויקרא הפריץ לאביה , ריץ לקחתה לאשהאחת רצה בן הפ

ואמר לו שהוא גוזר עליו שיתן בתו לבנו לאשה ואם לא 
ורץ לביתו , אחריתו ונזדעזע  האיש לשמע אזניו' מרה תהי

וסיפר להם את כל צערו ולטכס עצה מה לעשות להנצל 
החזיק בביתו מלמד לבניו כהמנהג ' ואבי, מהצרה הזאת

ואשה לא היתה ,  חכם וזקן'יוסף והי' בימים ההם ושמו ר
ז תנצל מבן "יוסף יקחנה לאשה ועי' והחליטו בדעתם שר, לו

ו צדיקים שבדור שנדד "אחד מל' ל הי"יוסף הנ' ור, הפריץ
לאותו הכפר בראותו ברוח קדשו כי שם מחכה לו בת זיווגו 

היות כי , יוסף לזוגתו שרה' ואמר ר, שיש לה נשמה גדולה
 להנשא לאיש זקן שלא יאריך עשית דבר גדול כזה שרצית

על כן אני , רק כדי להנצל מאיש נכרי ובליעל, ימים אתך
, מבטיחך שתלד בן צדיק וגדול ויביא הרבה טובה לישראל

ס על שמה כי בזכותה נולד 'לייב שרה' ועל כן קראו אותו ר
  .כן' וכן הוא עצמו חתם את שמו הק, צדיק וקדוש זה

  'עבודתו הק
בפדיון שבוים צורך ישראל כל ימיו פעל ועשה ל

ולסיבה זו נסע מעיר לעיר לקבץ מעות , ותיקוני נשמות
וגם חיפש , ולתקן בדרך נשמות וגלגולים, לפדיון שבויים

נשמות טהורות וקדושות אשר נטמנו בין אנשים ריקים 
כן השתמש כמו ו, וקרבם לתורה ולעבודה, ומגושמים

ואה הרבה פעמים בשמות של קפיצת הדרך או שהיה ר
ואינו נראה כדי לבוא לעזרת ישראל ונכנס לפלטרין של 

  .מלכים ושרים מבלי לראותו וכך ביטל כמה גזירות כידוע
ו צדיקים הנסתרים "כן ידוע שהיה מפרנס את הל

שזן ' ט הק"וזו היתה לו בירושה מרבו הבעש, שבדורו
ובהעלותו , וכלכל את הצדיקים הנסתרים בחיים חיותו

  .ס'לייב שרה' תו זו לתלמידו רהשמימה הנחיל מיד
  רוח הקודש

' ר' א הי"ע שפ"בונם מפרשיסחא זי' ק ר"סיפר הרה
ס בקאזניץ ובעל אכסניא שלו ראה עליו שאין 'לייב שרה

ע "לייב א' וכשהכין ר, תוכו כברו והוא איש מורם מעם
, לנסוע ביקש ממנו בעל האכסניא שיקנה ממנו איזה דבר

ק "ואכן עשה הרה, רכה בביתוז ישאיר ב"וברצונו היה שעי
, ומשש כל סחורתו בידיו הקדושים, כרצונו ונכנס לחנותו

רק על זוג בתי עינים , "אין זו סחורה"ועל כל דבר אמר 
בשנה , ונסע משם, אבל לא למענו, "זו סחורה"אחד אמר 

ההוא עברו אנשי הצבא במחוז ההוא ובזזו כדרכם מכל 
שללו ופתחו כל אשר באו תחת ידם וגם בעיר קאזניץ 

וגם בחנותו ביקרו אך לא לקחו מאומה רק הבתי , האוצרות
  .ויהי לנס, ס ואז הבינו מאמרו'לייב שרה' עינים שמשש ר

  ביטל כמה גזירות
, א נתחדשה גזירה חדשה על ישראל"בשנת תקמ

לייב ' אז נסע ר, "ס 'שולע"שצריכים לשלוח ילדי ישראל לה
 המלוכה וויען כדרכו בקודש לפלטרין של מלך בעיר

ונכנס , ורק להקיסר לבד נראה, בבחינת רואה ואינו נראה
ולא ראו אותו רק , באמצע אסיפת המלך עם שריו ויועציו

, ושאל איך נכנס היהודי הזה, והמלך נתבהל מאוד, המלך
, והראה להם באצבעו ולא ראו כלום, ולא ידעו מה הדבר

ל להכות לייב והתחי' ויגש אליו ר, וחשבו שהמלך נשתגע
והמלך התחיל לצעוק בקולי , את המלך מכות אכזריות

והשרים המה ראו כן תמהו על המעשה אך לא ראו , קולות
  . ימיוכלכשיצא אמר שזו קליפה נוראה ולחם אתו , כלום

  דרבי' אשכבתי
 אשר אתו -א איתרמי שהקיסר מוויען "בשנת תקנ

ב  נסע דרך עיר יאלטישקו-לייב המלחמה הכבידה ' ערך ר
, לייב ונשברה ארבעת האופנים של מרכבתו' עיר גורו של ר

ואמר ידעתי גם ידעתי כי , והבין המלך שלא מקרה היא זה
ונכנס לביתו , אלך לביתו ואראנו, לייב עשה לי את זה' ר

לייב תאמרו ' אמר המלך לבני ביתו שכשיבוא ר, ולא מצאו
ם כי אין לי כח לסבול עוד היסורי, לו שאני הולך למות
, אבל שידע שגם הוא לא יאריך ימים, אשר הוא עושה לי

לייב לביתו ורק דרך ' וכשבא ר, וכשגמר לדבר דבריו יצא
כבר נכנסה הטומאה , אוי: קרא בקול ואמר, על מפתן ביתו

וכאשר סיפרו לו דיבורו של הקיסר התחיל , אל ביתי
ונכנס לביתו והתחיל לצוות , לבכות בקול קורע לבבות

רק לעשות , וציוה שיקברוהו בלי שום כבוד, מחמת מיתה
השיב א "לחודש אדר שנת תקנ' ביום דו, לויה באופן צנוע
ואכן קיימו צוואתו ועשו לו לויה פשוטה , נשמתו ליוצרו

ועל מצבתו לא כתבו כלום רק שמו ויום , וצנועה
וגג של קש , הסתלקותו ובנו אוהל כמין סוכה רעועה מעץ

יר ונדיב ורצה לבנות אוהל חדש א בא איש עש"ופע, ותבן
ואמר רק , ע"ק מאפטא זי"ושלחו לשאול להרה, כיאות

וכשרצו לעשות את , בתנאי שישארו את גג הקש מלמטה
ורצו לסלק מקודם את התבן , הגג ראו שהתבן מפריע

ובא , אך כשעלה הפועל להסירם נפל ומת, כ"ולחזירם אח
 שהוא ואמר, נכדו ואמר שבוודאי לנכד לא יארע כלום

ק מאפטא ציוה "אבל הרה, כשעלה נפל ולא ניזק, יעלה
  .שאל יבנו יותר שנראה שגם לאחר מותו שונא את הכבוד

  מראוונאע "זי יוסף בן רבי לייב' אריבי ק ר"הגה
  )א"קנת( אדר'דיומא דהילולא             "ס'לייב שרה'ר"הנקרא
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משמי , ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, נביע בזאת השורה, בשיר וקול תודה הלל וזמרה

כל היום חונן ומלוה במעשי צדקה , כ הרבני הנעלה והנכבד"קדם מע, מרומא עילאה

, רב תבונות ונעים הליכות, אהוב ונערץ על כל, גומל חסדים טובים לפרט ולכלל, וחסד

 עושה ומעשה , מסורהתומך תורה ולומדיה ביד רחבה ורוח , בכל התשבחותשמו מהללים 

  , התורה והחסידות בקרב קהילתינו המעטירהלמען הרמת קרן            

  ו"הי יצחק אייזיק ווייסר "מוה
  ' מגדולי בעלי צדקה וחסד בקהילתינו הק

  פה בני ברק" יסודי התורה"ומעמודי התווך של חבורת 
  
  

  

 î³ìô¾ ñèþñë−êî¾−ò èñõîôî þš−í îòë   

 þô× −ë® þ−êô−ò" î  
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, ובכל אשר יפנה ישכיל בהצלחה, עליו אלף פעמים ככה' יוסף ה, והננו בזה אליו בברכה

 בריבוי , ומשמחה זו יושפע לו עונג וגם שמחה, מכל המשפחה וירווה רב תענוג ונחת

  .אמן, בלי קצבה והערכה, והמשכה           
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  :קיצור מגליון הקודם

י אחד משרי יון שהיה ממונה על עיר עכו אשר לקחו בשבי במרמה "יונתן נהרג ע
  בנו של מתתיהו לראש על ויכהן שמעון , כאילו הוא רוצה ליתן לו את עיר עכו

  .והשיב את עטרת ישראל ליושנה, פרק את יתר עול מלכות יוןוהוא , ישראל    
  

  :מתוך ביתו צצה עליו הרעה

ככל אחיו , שמעון לא האריך ימים על ממלכתו
עליהם יען אשר העבירו את ' החשמונאים אשר פקד ה

שמעון נתן את בתו לתלמי בן , שבט המלוכה מיהודה
וישם אותו לפקיד , ויתן לו שמעון גדולה, אשהחובב ל

תלמי עשיר גדול וירם לבבו ויט ' והי, בערבות יריחו
  .ויתנכל להעביר המלוכה אליו, אחר דרך המתיוונים

 תלמי קרא, בחודש שבט שנת שמיני למלכותו
מבצר קטן אשר בנה לו באת שמעון חותנו למשתה 

קם תלמי וי, וכטוב לב שמעון ובנו הורקנוס ביין, שם
והאנשים אשר החביא במארב ויהרגו את שמעון 

ויתפוש , חותנו בחרב וגם העבדים משרתי פני המלך
יאסור את המלכה אשת שמעון ואת בנה הורקנוס ו

 הבליעל את מעשיו ויכתוב תלמי, אותם באזיקים
לאנטיכוס מלך סוריא לשלוח לו חיל לרשת את ארץ 

סית את שרי וישלח גם מעדת מרעיו לה, יהודה ועריה
להם גמול שישלם בטיח וה, יל ביהודה לסור אחריוהח

וישם תלמי את תקוותו בצדוקים , כמעשיהםטוב 
להכשיל את מלכות בכדי  ,גם הם את ידם עמושיתנו 

ת הורקנוס ויתאכזר תלמי עוד ויהרוג א, בית חשמונאי
לנוס הצליח יוחנן בן שמעון הצעיר ו, ג"בן שמעון כה

וירדוף תלמי הרשע ,  עזהרעילמלט וי, מפניו על נפשו
כששמעו אנשי עזה שתלמי הרג את חותנו ו, אחריו

סגרו לפניו את , שמעון שהיה כל כך חביב בעניהם
 ויסוג תלמי, השערים ולא נתנו לו לבוא העירה

  .מפניהם אל מבצר דגן אשר ביריחו
וימהר יוחנן בן שמעון לעלות לירושלים 

ויהי , שמעון אביוכוהו הזקנים והכהנים תחת יוימל
 צדיק 'והי ,יוחנן בן שמעון מלך חמישי לבית חשמונאי

השבורים מעיקרו ונאמן כאבותיו ויחזק את בני ישראל 
שהיה הוא היחידי , והיה כהן גדול לקל עליון, והרצוצים

מבני החשמונאי שעמד ושימש במקדש בעבודת יום 
  .יוחנן כהן גדול נתכנהואשר לכן , הכיפורים

' הנן עולות וזבחים במזבח ויחל את פני ויעל יוח
 , יד יוחנן עליווגברה, ויצא בחיל גדול על תלמי, קיוואל

ויצר , ויתבצר תלמי מפניו במבצר דגון שמעל יריחו
וירא , עליו יוחנן כל כלי מלחמה ויכבד עליו המצור

, ג"כי כלתה אליו הרעה מאת יוחנן כהתלמי הבליעל 
ל חומת המגדל ויך  ע]אשתו[ ואחותו אמואת ויעל 
ים יויא,  לעיני יוחנן ויסרן ביסורים רעים ומשוניםאותם

, להפילן מעל החומה ארצה אם לא יחדל מן המצור
, אחותואמו וויבך יוחנן בכי גדול כי נכמרו רחמיו על 

למען נפשכם אחדל מלהלחם , אמי ואחותי: ויצעק
  .יב כי בגבורתו ואימתו תחדלנוובעיר ואל יתפאר הא

בנה לב  אם יוחנן מעל החומה ותדבר על ותצעק
כי לא על חמלה ולא על , לבל ירפה את ידיו מן המצור

כי אם לנקום דם הצדיקים מיד , רחמים אתה ניצב פה
 י בזה ותהי מיתתשמחההנני , ואם אמות, הרשע
קום נקמת כבדני בני וחזק ואמץ במלחמה ונ, נקמתי

חו וילבש ויתאמץ יוחנן ברו, אביך הקדוש ואחיך הנעים
בל א, קנאה להרוס את החומה ולהנקם מתלמי האכזר

, פל לבו בקרבונ, כראותו את אמו מוכה ומרוטה
ותקרא אמו אליו עוד הפעם ביסוריה כדי לעודדו 

 רחמיו לכבוש אתאבל יוחנן לא היה ביכולת , זיקוחולה
, בראותו את מראה אמו העלובה אשר מעל החומה

 נקמתו אתינקום ש' ויתפלל אל ה, ירץ מן העירו
  .צורר בית חשמונאיהרשע מתלמי 

והנה קרבה שנת , והימים היו ימי תקופת השנה
וישב יוחנן הרצוץ בצערו , השבע שנת השמיטה

למי הבליעל ויורד את שיבת ויתאכזר ת, לירושלים
, אותה ואת בתה ביום אחד,  ביגון שאולהחותנתו

ויזדרזו עבדיו להרוג את אשתו תחילה לעיני העם 
שוחט איש את מו שוכ, ואחריה הרג גם את אמה

ג "כהתלמי מאוד מנקמת יוחנן ונתיירא , ל"הבהמה רח
  .וינס תלמי למצרים וישב שם עד יום מותו

  ה"המשך יבוא אי

  
  ז"כ
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איך וואלט געהרין עס : ע"זיפנחס מקוריץ ' ק ר"אמר הרה

 פרשיות איך זאל זיך זעהן מיט דעם זאל קומען דיע ארבע
  )פאר לישרים(                                .אייבערשטען

  

פרשיות שבזמנים אלו פרשיות לשון הפרשה ' ענין הד
   )ברכת דוד(. ת"להשילהפריש עצמו מכל רע להיות משכן 
  

בקריאת פרשיות אלו עושין ישראל קדושים כאילו עושין 
  )ליקוטי תורה(                       .ולמותבפועל ממש בכל הע

  

שני הפרשיות שקלים וזכור קורין קודם פורים שהוא תיקון 
הנפש מפגם העבר והתגברות על המונע ובפורים נגמר 
הישועה בפועל להיות נתקן כל העבר ולהתהפך הכל לטובה 
ובזה אנו נעשים מוכנים לקבל הטהרה מחדש ועל זה קורין 

  )תורת אמת(                          . פרה וחודש' ראחר פורים פ
  

לטהר נגעי לבנו מכל ' פרשיות יעזרונו ה' בכח סגולת הד
יסודות שקלים מרומז מטבע של אש הראה לו לבטל ' הד

זכור נגד ' ר מיסוד אש שהוא הגאוה והכבוד ופ"כח היצה
יסוד המים שעמלק הוא הגורם לכל התאווות וכן מהמים 

ל התאות פרה הוא איפר פרה החודש הוא כנגד רוח נצמח כ
  )ישמח ישראל(               . א ורוח חדשה אתן בקרבכם"כד

  

פרשיות קורין תמיד קודם פסח כי המה ההכנה ' הנה הד
  . שיוכל כל נפש ישראל לקבל קדושה בחג הפסח

  )אמרי אמת לובלין(
  

שקלינו  ואין אנו נותנין קדשהמית בזמן הזה שאין לנו ב
לכפר בעדינו עם כל זה ונשלמה פרים שפתינו וכשאנו קורין 

  )אוהב ישראל(         .ל"הפרשה הזו נעשה ונתקן הכוונת הנ
  

בפרשת שקלים יש תיקון על פגם הברית שקלים הוא לשון 
ששוקלים עוונות של אדם וגם מלשון שיקול הדעת ויסוד 

  )שארית ישראל(                            . ל"עולה עד הדעת וד
  

ש המשקל היינו שישקול מעשיו "לכן נקרא שבת שקלים ע
י וממילא יושפע עלינו שפע "ממארי דחושבנא בכ' ויהי

  )דעת משה(                            . שקלים מזהב וכסף נחושת
  

הוא להרבה דברים ובמיוחד מסוגל שבת שקלים מסוגל 
  )עטרת ישועה(                                     . להמשכת פרנסה

  

חודש אדר מורה על התקופות והבטיחות עליו יתברך על 
' הישועה ובטיחות הזה נמשך מקדושת שבת זו שקורין בו פר

  )תורת אמת(                                                  .שקלים
  

בה התעוררות השקלים באדר שהוא כמו אלול שנתקן לתשו
מאימת הדין כן אדר מתוך אהבה שימי ניסן ממשמשין 

ת "ובאין שהוא התחדשות שנותן לבני ישראל שבחר השי
  )שפת אמת(                                   . בנו להיות עמו וחלקו

  

לכן גם עתה בזמן הגלות שאין לנו המצוה הזאת התקנה לזה 
את כספו וגם ש וחצי "נתינת הצדקה יותר מכדי יכולתו כמ

את המת יחצון אם מנדבת לבו נותן צדקה אף בחצי עשרו 
אזי גם את המת יחצון להציל ממות נפשו ויזכה לחיים 

  )תפארת שלמה(                                                . ארוכים
  

ו עולה אחד וזהו "ו ומחצית מכ"ש גמטריא כ"ת ב"שקל בא
יט שהכל חייבים ליחדו וכן העשיר לא ירבה והדל לא ימע

ל "הד' ק אחד שאין לך עושר גדול מהמיחד ה"עשיר במ
  )שפתי כהן(     . ג דהוא אחד"ב ועם הכולל י"ק עולה י"במ

  

כלומר ' זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל וגו
אם ' י יתנו זאת על לבם בעת עוברו על הפקודים פקודי ה"ב

ו כשיתאוה "או ח' מצות היקרה לו לקיים מצוה אחת מ
ה "ת וכל העולם כולו עומדים במ"לעבור איזה עבירה במל

שהוא חציו חייב וחציו זכאי והמשקל עומד בשוה שלא 
בהכרעה לנטות צד לכאן או לכאן וההכרעה עתה בידו הוא 

יכריע המשקל וכל העולם יתקיים ' כשקיים אחת ממצות ה
  )באר מים חיים(                                  . ו"י או להיפך ח"ע

  

ז מהעולם העליון "עוד טעם הנה ידוע דהנפש הבאה לעוה
ז שורשו נשאר שם במקורה כי רוחניות אינו נעתק "עכ

ממקום למקום רק מתרבה וחלק הנפש אשר בשמים ממעל 
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äâä åðá íò"èéìù øòðæàåå éåìä ïéîéðá óñåé éáø ö"à  
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èéìù áåñà÷î"à (øòäà êàã èîå÷...  

èéìù åðéáø"à:àé  , à øàâ øò æéà ÷øàô àøàá ïéà

áåùç'áø øò ,ïôåà ïèñðòøò ïôéåà òéôùî à . ïééøåà øá à

ïäáà øá à.  

áàâ"ïàãðàì øàîèàñ ã : à øò æéà èééæ ïééà ïåô

øòîòøàåå ,ä ãáåò ïà ,' à øò æéà èééæ òèééååö éã ïåô

äøåú õéáøî ,öéæ øòèðøòì ïåà è , ããåòî æéà ïåà

èééìòâðåé.  

åðéáø :àã áø øòã èáééìá âðàì éåå?  

áàâ"ïàãðàì øàîèàñ ã:âàèéî âàèðàî æéá .  

äìéä÷ éã ïåô ìòô êéà ñàåå âàè ïãòé øàô , êéà ìàöàá

ã éîåìùú øòèòôù 'äå'...  

åðéáø:éåæà èåâ øòééæ æéà ñò  ,ñ'î æà ïîéñ à æéà'èåè...  
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ïàãðàìá åðéúìä÷ éðá íéëøáàä.  
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 åö ïáéåäòâðà èàä íìåò øòã ñàåå èéî âðåàååù øòã æà

 ïéèéâ úëñî ïòðøòì- æà ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã 

ñ'èåâ íåö ïééæ ò÷àè ìàæ" ï-íùä êåøá  ,ñ'æéà øòééæ 

÷øàèù .ñ'âðåàååù à èéî ùîî æéà.  

åðéáø:á "ä ,ñ'ïáéåäòâðà êéæ èàä øòèðéåå øòã,ïåà  ïòî 

ïòðøòì åö ïáéåäòâðà èàä ,íìåò øòãèðøòì ïåà èöéæ .  

áàâ"ïàãðàì øàîèàñ ã: ïòî èðøòì æðåà ééá 

 ñâàèøàôàñàøòéøô éåå øòî ê ,ñ' éã ïøàååòâ äáøúð æéà

ñøòðøòì ,éá ïåà ñâàèøàôèëàðé.  

 èöòé æéá ïáàä ñàåå êàñ à àã æéà ñò æà øàì÷ æéà ñàã

àé ééæ ïòðøòì èöòé ïåà èðøòìòâ èùéð . øòã æéà ñàã

ø øòðééøéêàæ éã ïåô çåå.  

åðéáø :ñ'á æéà"êìåäå óéñåî ä.  

äâä åðá ìà äðô åðéáø"èéìù ïéîéðá óñåé éáø ö"à :
ñ'ãòìà ïéà èøàã áåùé øòã èñ÷àåå ,éãéñç øòã' øòù

íìåò?  

éøâä"øòðæàåå á :ñ'á èñ÷àåå"÷øàèù øòééæ ä , éã

ãéñç'éåå øòîëàð ïñ÷àåå òùé òùéååèéì éã.  

îäéá ïéà ïáàä ïééìà øéî"íìåò øòðééù à ã , ïùéîééä à

íìåò ,ãñåî íòðééù à èéî .  

åðéáø: èéî èòãðéøâòâ êàã êéæ èàä ãòìà úîàá 

íéãøôñ ,éãøôñ à ïòååòâ ñàã æéà ìòðéâøà'àèù òùè , éã

ïòîå÷òâëàð øàð ïòðòæ íéãéñç.  

éøâä"øòðæàåå á :ïòîå÷òâ ïòðòæ íéãéñç éã æà , ïòðòæ ééæ

òîéøàåå éã êàã ,íéð÷ñò éã , ÷øàèù êéæ ïáàä ééæ ïåà

èì÷éååèðà.  

áàâ"ïàãðàì øàîèàñ ã:ñ ' èøàã êéæ ïáàä

éãéñç òðééù èìòèùòâôéåà'úåãñåî òù ,òìåù ìãééî'ñ.  

éøâä"øòðæàåå á : ïéàæðåàøò øòáéà àã æéà äøåú ãåîìú 

äòéìá øòãðé÷ èøòãðåä øéô"ø.  

ïééä ìò êøáì åãáë åðéáø  

  יג



  

àë  
  

  
 

  פקודי

åðéáø ìçéàå :"íééçì ,íééçì , ìàæ øòèùøòáééà øòã

î ïôìòä'úåçîù óéåà ïòîå÷ âéãðòèù ìàæ , òëéìééøô èéî

øòöøòä ,øòãðé÷ ñãðé÷ ïåà øòãðé÷ ééá ,áåè ìëå úçð èéî ,

èðåæòâ èéî .  

àâ ìçéàåá"ïàãðàì øàîèàñ ã:î ' ìàîòìà ïòðò÷ ìàæ

úåøåùá òèåâ ïòâðòøá.  

éøåøòùä ìò äçéùä áåñðå 'ïàãðàìá äéäù  ÷åçä úîçî øùàë

ëäåé áøòá úåøôëä úèéçù øñàð"èéìù åðéáø úãå÷ôáå ô" à
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îäéáá ìéâøë"ã å åøäð ïàãðàì øéòä éåö÷ ìëîíéáø  úéáì
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øéî øàô èçù ñàåå èçåù à ïåô ä÷æç à áàä êéà ,î' æéà
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éøèòâøòáéà÷òøù òöðàâ éã ïá ,ñ' ùîî ïòååòâ èùéð æéà

êéìøòôòâ éåæà...  
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úåàìô ,î'åèòâ ìéôéåæà èàää à øàô ï'âäðî ,' òìà èéî

íéøåãéä ,íéðéðò òìà èéî ,úåîîåøúä àæà èéî.  

úåëøá áøá åðîî ãøôð åðéáø  
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ò àëáä ÷îòá åáùéá"ò åîà ô" ä -äøä úðîìà "ø â 'æ ñééåå á÷òé"ø ì"àôàô úáéùé î  

îåã"àôàô õ : òèàè øòã)äøä"ø â 'æ ñééåå á÷òé"ì( èàä 

éáø øòøàîèàñ ïèéî úåëééù à èàäòâ' ï) ïøî êøá ìòá

äùî (öæ"àèðòæ ïåô ì .)éò 'ç äòåø äéä äùîå øôñ"é ÷øô á" äøòä æ

ø"ç ,çáå"ì ÷øô â"â(.  

èøò÷ãàåå ïéà èðéåàååòâ èàä òèàè ïééî , èàä øò

ãçà íå÷îá äìåãâå äøåú èàäòâ , èøàã èàä øò

å èéî èìãðàäòâïééå.  

èéìù åðéáø"à: õéðòøâ íééá ïòååòâ êàã æéà èøò÷ãàåå 

ïòéååàìñàâåé èéî ïøàâðåà ïåô , ïéà ïòååòâ æéà àèðòæ

òéååàìñàâåé ,èðàð ïòååòâ ñò æéà éåæà.  

îåã"àôàô õ: ïôàøèòâ êàð øò èàä âéø÷ ïëàð 

èìâéæøàô ïòååòâ ïòðòæ ñàåå ïééåå øòñòô òëéìèò , èàä

åà ïåôøòã è÷éùòâ øòéáø ïøàô êé'ï ,ë' éáø øòã æà ïééî

 èñòô ïéà ïòååòâ ñèìàîòã æéà - øàô è÷éùòâ èàä øò 

íéðáø òëéìèò ,áø øòùéôà÷ ïøàô , êàð ïåà íéðáø ñàåå

 øòéøô ïåô èðò÷òâ èàä øò- ïôéåà ïééåå ïáàä ïìàæ ééæ æà 

âéø÷ éã êàð çñô ïèùøò.  

ò òîàî ïééî" äèâòøôòâ èàäéçú ïéöéáø éã  ')åôøì"ù (

î ïòåå è÷ðòãòâ éæ éö'ïééåå éã è÷éùòâ èàä , éæ èàä

èâàæòâ éã ïòååòâ èùéð ñèìàîòã êàð æéà éæ æà 

ïéöéáø ...) ïøî ìù äðåúçä êøáäîéæ äù"ò çñô éðôì ùîî äîéé÷úä 

ë íåéá"ùú øãà à"å.(  

îåã"àôàô õ:äìàù à èàäòâ áàä êéà  , ïáàä øéî

ìàøùé õøà ïéé÷ òîàî éã ïâàøèòâ ,è øòã èàä òèà

ìàøùé õøà ïéà èðéåàååòâ ,èøàã èâéì øò , éã øéî ïáàä

ïéäà èøéôòâ êéåà òîàî . äìàù à èàäòâ øéî ïáàä

î éö øòâéìô ïôéåà'ø ïðåà à èñééä"ì .î úåéä' êàã ïò÷

åè èùéðäúîä êøåöì úå÷ñòúä íåù ïéé÷ ï , èàä øòðééà

î æà ìàô àæà ïéà æà ïâàæ èìàååòâ' èùéðøàâ ùîî ïò÷

åèäïðåà ïéé÷ èùéð ïòî èñééä ï.  

ïéøòã ïòååòâ ÷ôåñî ïéá êéà , ïééìà êéà áàä äùòîì

î æà èðéåàååòâééá'ïðåà à àé èñééä , èàä øòâéìô øòæðåà

 úáù áøò ìàøùé õøà ïéé÷ ïòîå÷ðà èôøàãòâ12 

øòâééæà .øòâéìô øòè÷àôòâ à ïòååòâ æéà ñò , ïáàä øéî

òèöòì éã ïéà èò÷éè íòã ïòîåðòâ êàã øéî ïòðòæ èåðéî 

ïèðåà õðàâ ïñòæòâ ,î æà' èééâ øòãòé ïòåå æéá èøàåå

äòù à êàð êàã ñàã æéà ñéåøà ,åð , áøò êàã æéà ñò

úáù ,åè èôøàãòâ øòâéìô ïôéåà øéî ïáàää à ï

äîåãëå òèùøò éã ïöéæ ïìàæ øéî æà úå÷ñòúä , ñàã æéà

ïéðòä êøåöì úå÷ñòúä à ïåô ïéðò à ïòååòâ.  
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åðéáø:à î æà ïå'èðøàô ïéà ïòîå÷òâðà ïéåù æéà?ñ ' æéà

 ïéé÷ èùéðàøáñ÷åìéç à ïëàî åö  ,ïéøåòéùì êéøáã úúð ,

èùéð ïòåå ïåà àé ïòåå ?  

î æà ñðééìà ñàã' ïà êéåà æéà úî íòã ïâòåå èøàô

úå÷ñòúä ,î æà ïéã øòã èùéð êàã æéà ñò' ïåô øåèô æéà

î ìééåå úååöî'åè èùéð ïò÷ä ïëàæ ééååö ï)ñåúä åáúëù éôëå '

äë äëåñ .ã"äåöîä ïî øåèô äåöîá ÷ñåòä éáâì éçåìù ä( , æéà ïðåà à

òâ èàä äøåú éã ìééåå úååöîä ìëî øåèô'øèô' òìà ïåô è

î éãë úååöî' úî ïèéî ïáòâôà ïòðò÷ êéæ ìàæ)éò 'ñåúá '

çé úåëøá .ã"åðéàå ä ,àøáå"à úåà íù ù 'ò" åãåáë íåùî àåäã éîìùåøéä ô

úî ìù ,ááå"åé ç"îù ïîéñ ùéø ã" éåðô åáì àäéù íåùî àåäã øàéá à

úîä éëøö ìò áùçîå( , î æà øáúñî èùéð æéà àìéî' ìàæ

î éö ïòðòëòø'èùéð éö ñòôò àé èåè.  

ñ' ééá àã øàð æéà'íéôúëì åäåðúð ')éò 'ùåè"îù ïîéñ ò"ñ à" â

éáåø÷ä å÷ñòúéù øçàìå úîä àéöåäì íéãçåéî íéôúëù åâäðù íå÷îá í

íäì åäåøñî ,ééò"ù(î åàåå ïéðò à ééá '÷ìñî ïöðàâðéà êéæ æéà ,

ë øòáà ìæïîî 'èùéð äøåàëì æéà øèôð ïèéî ãåøè æéà 

åö øáúñî÷åìéç ïéé÷ ïëàî ...  

à 'íéìáàä:ñ ' äîùð éã ïîæ ìë æà íòè à êàð àã êàã æéà

äçåðî íå÷î íééá èùéð æéà ,åè èùéðøàâ ïò÷ øò ïåàäï ,

øòãðé÷ éã ïìàæúååöîá ïééæ ÷ñåò èùéð êéåà  . íòã èéåì

ùøì âòåì èéî ñàã èàä.  

åðéáø:àé  ,íéðéðò òðòáéåäòâ ïéåù æéà ñàã...  

îåã"àôàô õ:î ïòåå òâåðá äìàù à êéåà ïáàä øéî ' ìàæ

ïìòèùôéåà êéæ ,øéî ïåô øòèìò ïòðòæ øòãåøá òðééî , êéà

ìàøùé õøà ïéé÷ ïøàôòâ ïòðòæ øòãåøá ïééà èéî , ééæ ïáàä

èöòæòâôàøà àã óëéú êéæ , øòåå äìàù éã ïà êéæ èáééä

î æà úéáä ìåãâ øòã èñééä ñò' ïøòåå êùîð ìàæ)éò 'éñ 'òù" ä

ñ"á(.  

åðéáø : øòãåøá øòøòèìò ïà æà ïâàæ ñàåå àã ïòðòæ ñò

úéáä ìåãâ øòã èñééä.  

îåã"àôàô õ :ë' íãà úîëç íòã ïäòæòâ áàä)ñ÷ ììë" á

èñ"å(...  

åðéáø: øò ñ æà èâàæ'äðéî à÷ôð ïéé÷ èùéð æéà , èëàî øò

÷åìéç ïéé÷ èùéð ,ïòî ïòåå áéåà ÷éøåö èîå÷ , èöéæ ïòî ïåà

ïòîàæåö óéåà êéåà êéæ ïòî èáééä ïòîàæåö .  

îåã"àôàô õ: ïèéî ïà øò èáééä øáçî áéåäðà ' ìåãâ

úéáä ,'ñ ïéà"é ÷"ù ïñéåøâ íòðéà â" ê - íãà úîëç øòã 

ù íòã ôà èðøòì" ê - øàð æéà úéáä ìåãâ ïåô ïéã øòã æà 

î ïòåå ïøàååòâ èâàæòâ'úåøéã ééååö ïéà èðéåàåå , øòðééà

èøàã øòðééà ïåà àã , æéà ñò øòåå æéà äìàù éã ïåà

úåìéáà ïôéåà çéøëî ,íãà úîëç øòã èâàæ , áéåà

î'î ïåà ÷éøåö øòáà èîå÷'ïòîàæåö èöéæ , ïéé÷ èùéð æéà

äìàù.  

åð ,î'÷ñô'éåæà èò?  

åðéáø:øòëéæ úåìéáà ééá  . æéà èâàæ íãà úîëç øòã æà

âåðòâ è÷ðåô ñàã .ì÷äì ,ñ' øòèùøò øòã èùéð êàã æéà

âàè ,ñ'âàè øòèöòì øòã êàã æéà .ë' øòã ïòæòâ áàä

 ãåôàä áùç)ç"éñ á 'ð÷"â( íãà úîëç øòã éåå ïà êéåà èîòð 

èâàæ ù íòã èéåì"ê.  

åãâ ïùéååö ÷åìéç ïéé÷ èùéð èëàî øòúéáä ì , èâàæ øò

÷åìéç ïéé÷ èùéð æéà íå÷î ïáìòæ ïôéåà æà ñéåøà øàì÷ .

øòèñèìò øòã æéà øòãåøá ééá æà ïà ïòîòð òøòãðà ,

úéáä ìåãâ øòã æéà íéðùá ìåãâ øòã.  

ïøàôòâèéî èùéð øòãåøá øòèñèìò øòã æéà àã ?åð , èééâ

éåæà ïòî. àã ïåâëá æà ïâàæ ñàåå íéðåøçà àã ïòðòæ ñò íâä

äú øòã èñéé"úéáä ìåãâ øòã ç...  

ë'ïâàæ êééà ìòåå ,äùòî à ÷ðòãòâ êéà ,ø ' íäøáà

ò ïåøáðäòù" ä-ñ ' ïøàé òâðàì èéî äùòî à ïéåù æéà

ñ ÷éøåö' êéìè÷ðåô ïò÷ðòãòâ åö øòååù æéà-  èàä øò

èàäòâ äùòî àæà ,ì æéà øòèëàè ïééæ"÷òååà ò , ïàî øòã

ã åö ìàøùé õøà ïéé÷ ïøàôòâèéî æéàäøåá÷ é , àã ééæ ïåà

øòéøô ïöòæòâ ïéåù ïòðòæ ,ö äìàù éã ïòååòâ æéàå øòã 

ïòîàæåö ïééèùôéåà ïò÷ ïàî ,æ áø øòôàô øòã ïåà" èàä ì

òâ'÷ñô'ì÷äì èò.  

÷ðòãòâ êéà æ òèàè øòã" ïòååòâ ñèìàîòã êéåà æéà ì

æ áø øòôàô ïèéî ïòîàæåö íéìáà íåçéð íééá èøàã"ì ,

ðà êéåà íäéà èàä ïòîäìàù éã èâòøôòâ.  ïáàä ééæ ïåà

ì÷äì ïòååòâ òéøëî ñèìàîòã.  

ñ'äàøåä éã êéìè÷ðåô ïâàæ åö øòååù æéà ,ñ ìééåå' ïéåù æéà

÷éøåö ïøàé òâðàì èéî ïòååòâ ,î øòáà' øøáî ñàã ïò÷

øòãðé÷ éã ééá ïééæ.  

îåã"àôàô õ :ñ'ïòîéèù ïò÷ , éã èàäòâ ïáàä øéî ìééåå

òèàè øòã ïòåå äìàù òáìòææ "÷òååà æéà ì , êéåà ïéá êéà

ïøàôòâèéî ñèìàîòã ,æ áø øòôàô øòã" ñèìàîòã æéà ì

øòäà ïåà ïéäà ïòååòâ ì÷åù èàä øò ïåà ïñòæòâ àã , èàä

î æà ïâàæ è÷éùòâ ÷éøåö øòèòôù øò' ïééèùôéåà ïò÷

ïòîàæåö ,ò òîàî éã êàð êàã èàä ñèìàîòã øàð" ä

 èáòìòâ)úéáä ìåãâ ïéãî(ë 'ùéð ñééåå íéããö òðééæ ñàåå è

ïòååòâ ïòðòæ.  
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îåã"àôàô õ:ñ 'ñ øòåå ïòååòâ æéà' æà ïâàæ èìàååòâ æéà

ë ãìàáéåå' èñééä èöòæòâôàøà èàäòâ èøàã êéæ áàä

úåìéáà éã ïáéåäòâðà ïéåù ñàã ,ë' øòëéæ èùéð øòáà ïéá

ïéøòã , à óéåà ìééåå èöòæòâôàøà øàð êéæ áàä êéà ìééåå

éà áàä ì÷ðòá âéøòäòâïöéæ èðò÷òâ èùéð êàã ê , àìéî

úåìéáà ïòååòâ ìá÷î êéà áàä èøàã ïéåàåå êéà ïòåå ,

ë æà øòáà'ïáéìáòâ èøàã èùéð ììëá ïéá .  

îåã"àôàô õ: ìåãâ ïåô ïéã øòã æà äèéù à àã æéà íöòá 

úéáä î æà øàð æéà'ïòîàæåö ùîî èñò ,ñîååðçìåù ìò ê.  

åðéáø:àé  ,ø 'îù íùá èøàã øâééà àáé÷òä÷ãö ù , øò

îñ ïééæ æåî ñò æà áøàä øòééæ ñàã èëàîå åðçìåù ìò ê

ùîî , ìé÷î ïòðòæ òøòãðà øòáà)éò 'ç éù úøåùú"âî÷ ïîéñ à( .  

èùéð àøîåç íåù ïéé÷ èëåæòâ èùéð ïòî èàä úåìéáà ééá.  

 íçðé íå÷îä øîàå åðéáø í÷ååëå'.  

ùöåî"÷ úùøô àøàåñùú "ôì ç"÷  

äâä øå÷éá"åç ö"øäà éáø ôèéìù øòðèåø éëãøî ï"à  
å áøîåã"äéòá ö"øå íéìùåøé ÷"íéîùä øòù íéìáå÷îä úáéùéá î  

ùøô åðéáøåîåìùá  ,äøàì åàåá úøèîì ìàùå" á úçîù ìâøì

 éàåùð åãëðåîãà åðúç ïá"àøäî ø"èéìù à÷ðéôñî à"à , ãåòå

åúçôùîá úåçîù .åîãàä ïúåçîä úåãåà åøáãå" ø

èéìù úåáåçø óéðùèòø÷î"à  

åðéáø:èéìù ïúåçî øòã "áåø÷ à øéî æéà à , ïééæ ìééåå

æ ïèàè ïééî æéà øòâéååù"ì' øòèñòååù òèùøò ïà ñ

ãðé÷ ...øæòéìà íåìù éáø ïãééæ íòã æéà éæ'ì÷éðééà ïà ñì .

)èéìú øòòá úéðáøä" à -äøä úùà "åîãà ö"ø ø 'öæ øòòá ìàåé" ì

åîãàä"èøòôöàøî ø - ìéæàøá -äøä úá "öé àùåæ íìåùî éáø ö ÷ç

öæ íàèùøòáìàä"éä ì"äøä ïá ã"ø ÷ 'òéæ èøòôöàøî øæòéìà íåìù" à

éä"ã(.  

àùåæ éáø ïåô' êàð øòèëòè ééøã ïáéìáòâøòáéà æéà òì

âéø÷ éã .)ðä úéðáøä"ì ,äøä úðîìà"ø ç 'ë óñåé"èéìú õ"à ,å úðîìà

äøä"ø ö 'öæ ìàøàðî ïàîðééø êìîéìà"ì(  

æ òèàè øòã" èâàæòâ ìàîà øéî èàä ì- ñò  æéà

 èìòâ éáâì ïãòø åö ïòîå÷òâñéåà- øéî øò èàä 

î ÷øàèù éåå èâðòøáòâñéåøà' ïéà ïééæ øäæð óøàã

èìòâ ñîòðòé , æéà øò ïòåå æà èìééöøòã øò èàä

 èàèù éã ïøàôòâëøåã øò æéà øòâàì ïåô ïòîå÷òâîééäà

èøòôöàø ,ðãééæ ïéà ïééâðééøà èìàååòâ èùéð øò èàä' ñ

æéåä ,åå äøéã éã ïéàøæòéìà íåìù éáø òãééæ øòã åà' èàä ì

èðéåàååòâ ... ïòðòæ ñò æà èøòäòâ ïéåù èàä øò ìééåå

àùåæ éáø ïåô øòãðé÷ ïáéìáòâ'òì , éã ïòðòæ ééæ àìéî

ïåæ à ïåô øòèëòè ïòðòæ ééæ ìééåå àúééøåàãî íéùøåé ,

æéåä ïéà ïééâðééøà èìàååòâ èùéð øò èàä , ìàæ øò éãë

ïåéñð íòã ïáàä èùéð æéà ñò áéåà ñòôò ïòîòð ïåô 

æ ïãééæ íòðåô ïáéìáòâ"ì , øò æà ïèìàäòâ èàä øò ìééåå

àúééøåàã ùøåé øòã èùéð æéà.  

èìééöøòã øéî øò èàä éåæà , èééåå éåå âéãðâðòøáñéåøà

î'ïáòâ âðåèëà óøàã.  

àøâä"î:ïòîàæåö ïòååòâ øéî ïòðòæ èñòô ïéà  ... ñò

äøä ïòååòâ èøàã æéà"åìù éáø ÷øæòéìà í'äøä ïåà ì" ÷

áå÷ôàøèñ òìòãðòî éáø'éæ øò"ò , ïòååòâ ïòðòæ øéî

èøàã èééö òöðàâ éã ïòîàæåö , øòã ïòåå ñèìàîòã

 ïòâðàâòâåö êéà ïéá èñòô ïéà ïòîå÷òâðééøà æéà ñåø

ééæ åö...  

åðéáø :ïãééæ íòã ïäòæòâ èøàã èàä øéà?...!  

àøâä"î:àé  ,ïòååòâ èøàã ïòðòæ òãééá ,î éáø òìòãðò

ùìàô ïòååòâ èøàã æéà , èøàèòâ èùéð êàã èàä øò

ïééæ èøàã ,øòâøéá øòùé÷àååàìñ à ïòååòâ æéà øò ìééåå ,

ïôàìèðà æéà øò , æéà éåæà øòïáòì ïáéìáòâ.  

úåãçà ñàã ÷ðòãòâ êéà , ïèìàäòâ èøàã êéæ ïáàä ééæ

èðàð éåæà...  

åðéáø:äøä "öæ øòáå÷ôàøèñ òìòãðòî éáø ÷" æéà ì

åòâíëç ãéîìú øòñéåøâ à ïòå ... æéà øò ïòåå

 øåáù øòééæ ïòååòâ øò æéà âéø÷ éã ïåô ïòîå÷òâñéåøà

õåöøå . à âéø÷ éã øàô íñøåôî ïòååòâ êàã æéà øò

ì÷éðééà øòæðàö ,íéùåã÷ ìù ïðá à ,íëç ãéîìú à.  

àøâä"î: èòåå ñò æà èëàøèòâ èùéð êàã èàä øò 

ïáééìá èùéðøàâ ...)ìë úà íù ãáàù íéòáù êøòë åúçôùî 

öåéî"éä ç"ã(  

åðéáø :ïëàøáåö øòééæ ïòååòâ æéà øò..  

àøâä"î :áå÷ôàøèñ ïéà áø ïòååòâ êàã æéà øò.  

åðéáø:àé  ,áø øò÷øàèù à ïòååòâ æéà øò , áàä êéà

 èðò÷òâ ÷øàèù èàä øò æà ïâàæ ïãéà ïåô èøòäòâ

èôùî ïùåç.  



  

ãë  
  

  
 

  פקודי

àøâä"î:ë 'ïäòæòâ êàã ,ë'èøàã èâðòøáøàô áàä à 

èééö ,î'ïäòæòâ êàã èàä...  

åðéáø:ì÷éðééà øòååàðéù à ïòååòâ æéà øò  , íòã

áå÷ôàøèñ'áø øò'ïåæ à ñ...  

ïòååòâ íéîé êéøàî êàã èàä øòèàô øòã , èàä øò

áå÷ôàøèñ èæàìòâøòáéà , ïéé÷ ïòâðàâòâ æéà øò ïåà

éåùà÷ , ïéà úåðáø ñàã ïòîåðòâøòáéà èàä øò ïåà

åééçá áå÷ôàøèñ.  

à ñòéàìô ïòååòâ æ'åö íéðéðò òâéã ïééæ èéî íäéà ïùéå

øòèàô.  

àøâä"î :øòèàô øòã ,áå÷ôàøèñ øòã'áø øò ,äøä" ÷

íåìù íäøáà éáø ,úåéðùî êàñà ïòðøòì èâòìô , ïòåå

î' ìéôéåæà èðøòì øò ñàååøàô èâòøôòâ íéà èàä

 èâàæòâ øò èàä úåéðùî'èñééä ñàåå ?äîùð éã øàô... ,'

øôòâ íéà ïòî èàä ìàæ ñàåå ïåæ à êàã èàä øò æà èâò

åèääîùð ïééæ øàô ï ? èâàæòâ øò èàä' êéà æàì ñàã

øéã øàô...'  

ïèùô øòñéåøâ à ïòååòâ æéà íåìù íäøáà éáø , à ïåà

úôåî ìòá øòðòèìòæ.  

åðéáø: ïåà ìâðéà à ïòååòâ æéà íåìù íäøáà éáø ïòåå 

î'äøåú øôñ éã ïòîåðòâñéåøà èàä , òìà êéæ ïáàä

é÷äøåú øôñ éã ïùå÷ åö èôåèùòâ øòãð , êéæ èàä øò ïåà

èôåèùòâ èùéð , èâòøôòâ øòèàô øòã íéà èàä

äøåú øôñ éã ïùå÷ èùéð èééâ øò ñàååøàô , øò èàä

 èâàæòâ"áéì èùéð ñò áàä êéà."...  

 ïåôøòã èàäòâ äàðä èàä áø øòååàðéù øòã" èâàæ øò

úîà íòã"...  

àøâä"î:î ïòåå 'ô èìééöøòã èàä æà áø øòååàðéù ïøà

áå÷ôàøèñ øòã ïåæ ïééæ'úåòåùé ìòåô à æéà áø øò , èàä

 èâàæòâ áø øòååàðéù øòã'ñ'úôåî ïééî æéà...'  

 ïèìàäòâ èùéð úîàá èàä øò æà èìééöøòã øò èàä

åè íééáäêåãéù íòã ï , áø øòæìòá øòìòèéî øòã øàð

)øäî"é(åè ìàæ øò æà èãòøòâåö íéà èàä äêåãéù íòã ï ,

 êàã æéà íéîù íùì èðééîòâ èàä øò éåå éåæà àìéîî

ãðé÷ àæà èàä øò æà àìô ïéé÷ èùéð...  

åðéáø:íòã ïåô øòî êàñà èâàæòâ êàð èàä øò  , øòã

êåãéù íòã èôåèùòâåö èàä áø øòæìòá , æéà éæ ìééåå

äáåø÷ à ïòååòâ , à ïåô øòèëàè éã ïòååòâ æéà éæ

ò äëìî ïéöéáø éã ïåô øòèñòååù" ä)à"äøä ç" íåìù øùä ÷

éæ"ò( , êåãéù íåö èãòøòâåö íéà èàä áø øòæìòá øòã - 

î æà êéæ èëàã' ñàåå ïãð à èâàæòâåö êéåà íéà èàä

î' ïáòâòâ èùéð óåñ íåö èàä - èâàæòâ øò èàä " éã

 èâàæ àøîâ)ò ïéùåãé÷(: íùì åà éåð íùì äùà àùåðä æà 

éì ïééååä ïåîî 'íéðâåäî íðéàù íéðá" ,ò èàä èâàæòâ ø

"ïåîî íùì èùéð éåð íùì èùéð ïòååòâ æéà àã , àìéîî

íéîù íùì æéåìá ïòååòâ ñò æéà ... èùéð ñàã æéà àìéîî

úôåî ïééæ ,úôåî ïééî æéà ñàã"...  

äøä"öæ øòðøåè ùéáééì éáø ÷" ãðé÷ à ïòååòâ êéåà æéà ì

ïéöéáø éã ïåô . áø øòååàðéù øòã èàä øòãðé÷ òëéìèò

éæ"åô èàäòâ òøéà ï.  

ì èàä áø øòååàðéù øòã" øòö êàñà èëàîòâèéî ò

íéðá ìåãéâ.  

àøâä"î : éáø ïåæ ïôéåà ïòååòâ æéà âàèééåå ø÷éò ïééæ

æ éìúôð"ì.  

åðéáø:ãðé÷ øòèñèìò øòã ïòååòâ êàã æéà éìúôð éáø  ,

 èâàæòâ øò èàä-ø ïòåå  ' øò æéà ÷òååà æéà éìúôð

øåö éåæà ïòååòâåèùéð èàä øò æà èøòã èðò÷òâ 

ïòðøòì , ïòðòååàã èðò÷òâ èùéð èàä øò ïåà- øò èàä 

 øò æà ïñòâøàô ìàæ øò æà ïèùøòáééà íòã ïèòáòâ

ãðé÷ àæà èàäòâ èàä , èàä øòèùøòáééà øòã ïåà

ïôìàäòâ , èàä øò ïåà äù÷á éã ïòååòâ àìîî èàä øò

ïñòâøàô.  

àøâä"î : ïòåå ïøàôòâèéî êàã æéà áø øòååàðéù øòã

î'òâ èàäïéöéáø ïééæ øàô äöéìç ïáòâ.  

åðéáø :æ ïèàè ïåô èøòäòâ áàä êéà"ì , èàä øò

 æéà øò éåæà éåå äùòî òèðàñòøòèðéà à èìééöøòã

ïøàôòâ , ïéé÷ ïøàô åö äòéñð òèééåå à ïòååòâ æéà ñò

íää íéîéá ãðàìñåø .äøä"äùî éáø ÷'æ òì" èàä ì

äöéìç ïáòâòâ ,ùåìç øò÷øàèù à ïòååòâ æéà øò ,òî ï

âòåå ïôéåà íéùîùî ïòîòðèéî èôøàãòâ èàä.  

äøä ïòååòâ èøàã æéà äöéìç éã úòùá" éáø ÷

öæ øòìôééèñàðøàä òìòèàî" ì- à ïòååòâ æéà øò 

öéáòø ïééæ ãöî êéåà éìúôð éáø èéî áåø÷' ï) äúéäù

åúãëðäøä ìù "öæ ñà÷øòùèî ìàøùé á÷òé éáø ÷"ì( - ïèéîðéà 

äìàù à ïøàååòâ æéà äöéìç éã , à ïøàååòâ æéà ñò ïåà

íéøáãå ïéã ò÷øàèù ,äëìä ìù ïúîå àùî à , æéà ñò

éá à ïñòæòâ èøàã" ïáàä ñàåå íéîëç éãéîìú èéî ã

äöéìç éã èéî èøéôòâðà , ñðééìà áø øòååàðéù øòã

ìàøùéá ìåãâ à ïòååòâ êàã æéà ,î ïåà' èøàã êéæ èàä

ïòååòâ ìôìôî.  
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éáøòã ïñòæòâ êéåà æéà òìòèàî éáø êéæ èàä øò ïåà é

ïôåøòâðà èùéðøàâ ,èééö òöðàâ éã ìéèù ïñòæòâ æéà øò.  

 áø øòååàðéù øòã íéà èâòøô äöéìç éã êàð - æéà øò 

 øòâàååù ïééæ ïòååòâ êéåà êàã-"  êéæ åèñàä ñàååøàô

äìàù éã ïéà ïôåøòâðà èùéðøàâ? ." éáø íéà èâòøô

 òìòèàî"äìàù àøàô ñàåå?" , êéæ øò èøòãðåàåå" ñàåå

èñééä ? ïòî æéà äöéìç éã ïèéîðéà ïäòæòâ èùéð èñàä

äìàù à èéî ïòîåðøàô ïòååòâ?."  

 øò èâàæ"ïééð !úîà íòã ïâàæñéåà ìòåå êéà , éìúôð éáø

äöéìç éã ééá ïòðàèùòâ àã æéà ,ïäòæòâ íéà áàä êéà ,

ë æà ïèëéåìòâ éåæà èàä øò' èðò÷òâ èùéð áàä

íéà ïåô âéåà ïéé÷ ïòîòðôàøà."  

àøâä"î :àøåî íéà èàä ñàã'ïëàøáåö âéã , äøéèô éã

éìúôð éáø ïåô . øàô ìèá æéà øò æà èâàæòâ èàä øò

íäéà...  

àìô à æéà ñò ,äùî éáø' äìåç à ïòååòâ æéà øòååàðéù òì

åéîé ìë ,ïòååòâ íéîé êéøàî èàä øò ïåà.  

åðéáø :äùî éáø'ùìç øòñéåøâ à ïòååòâ æéà òì , ïåô êàð

ãðé÷ ñìàêàååù øòééæ ïòååòâ øò æéà .  

 íòðåô øòèëòè éã ïåô òðééà ééá ïøàååòâ ìãâúð æéà øò

áø øòæðàö ,áåèù ïéà áø øòååàðéù íééá èùéð . æéà øò

ùåìç øòñéåøâ à ïòååòâ , ïñòâòâ èàä øò ñàåå ñòìà

ïëàøáòâñéåà øò èàä ,ð óéåà èáòìòâ èàä øòéíéñ .

æ ïèàè íòðåô èøòäòâ ñàã áàä êéà"ì.  

äùòîì ,íééäøòãðéà ïééæ èðò÷òâ èùéð øò èàä , ïééæ

èáòìòâ èùéð ïéåù êàã èàä øòèåî , øò æéà àìéîî

æðàö ïéà ñòîåî éã ïåô òðééà ééá ïòååòâ , êéæ èàä éæ

 íåúé à ïòîåðòâðééøà èàä éæ ïåà íéà óéåà ïòååòâ íçøî

ïééøà áåèù ïéà.  

÷ðàø÷ ïåà êàååù øòééæ ïòååòâ øò æéà ìàîðééà , èàä éæ

ùôðä úåìë æéà ñò ñéåà èééâ øò æà ïäòæòâ , âéãðäòæ

 éøáã øòã øòèàô íåö ïôàìòâðééøà éæ æéà áöî íòã

íééç , èâàæòâ íééç éøáã èàä" úåëéøà ïáàä èòåå øò

íéîé" ,íéîé úåëéøà èàäòâ ò÷àè èàä øò , èàä øò

øàé âéöòáéæ ïåà òëéìèò èáòìòâ , èàä øò

 òèùøò éã èáòìòâøòáéàäîçìî èìòåå.  

àøâä"î:òøú úðùá ïøàååòâ ÷ìúñð æéà øò "è.  

åðéáø : èâøàæ øò æà êéæ óéåà èâàæòâ ñðééìà èàä øò

êéæ øàô èùéð êéæ , èâàæòâ íéà óéåà èàä òãééæ øòã ìééåå

íéîé úåëéøà ïáàä èòåå øò æà.  

æ òèàè øòã"äùî éáø ïåô èãòøòâ ìàîà èàä ì' òì

æ øòååàðéù"ì ,âàæòâ øò èàä ÷åøãñéåà ïà è" ÷éãö à

ïòååòâ øò æéà àìô ,íéñð óéåà èáòìòâ èàä øò , øò

ïñò èðò÷òâ èùéðøàâ èàä , øò èàä èðòååàãòâ øòáà

øòééô à èéî ,ùãå÷ ùà à èéî."  

àøâä"î :äøä èðéåàååòâ êàã èàä äôéç ïéà" éáø ö

æ øòðà÷ ùéáà" ì)äâä ïá"öæ øòðà÷ ïåùîù á÷òé éáø ö" ì

áéåçùèî ,äøä ïúç"àðéùî äùî éáø ÷öæ àåå"ì( , ïñ÷àååòâ æéà øò

ïãééæ íééá áåèù ïéà èøàã , ìãâúð èøàã æéà øò

ïøàååòâ.  

åðéáø:àé  , ïééî øàô øòèòô à ïòååòâ æéà ùéáà éáø

ò øòâéååù"ä . éáø ïåô ì÷éðééà ïà ïòååòâ êàã æéà éæ

äùî'æ øòååàðéù òì"ì . èéî øòãåøá à ïòååòâ æéà øò

øòèåî øéà.  

áàäæ ïèàè íòðåô èøòäòâ êéà "äùî éáø æà ì' òì

øòééô à èéî èðòååàãòâ èàä øòååàðéù , èàä øò ïòåå

ïìàôòâøòèðåà ùîî øò æéà ïòðòååàã èâéãðòòâ ,

î'ïìàô÷òååà èùéð ìàæ øò ïèìàäðà èæåîòâ íéà èàä .

î'úåéðçåø óéåà èáòì ùèðòî øòã éåå ïäòæòâ èàä ,

íéàìô éàìô.  

àøâä"î:ö øòã ïòåå áåðùòé'æ áø øò" èàä ÷òååà æéà ì

ãøò øòã óéåà ïôøàååòâôàøà êéæ øò .  

 áø øòáåðùòéö øòã]äâä" íàèùøáìä áåã øëùé äçîù éáø ÷

öæ"äçîù éøáã ìòá ì ,àååàðéùî ìà÷æçé éøáãä ïá [ ïòååòâ êéåà æéà

ìåãâ íãà ïà...  

åðéáø:æ òãééæ øòã " íééá ïòååòâ æéà íééç éöò øòã ì

áø øòáåðùòéö ,èëà÷åö ïòîå÷òâîééäà æéà øò ... æéà øò

úåìòôúä àìî ïòååòâ...  

ïúåçî à íéà èéî ïòååòâ êàã æéà òãééæ øòã , íòã

áø øòáåðùòéö'ïåæ ñ ,ìà÷æçé éáø'ò , ïééæ ïòååòâ êàã æéà

íòãééà.  

 ïôéåà ìååéøá äðåúç ïôéåà èáééøù òãééæ øòã

 áø øòáåðùòéö"ùåã÷ä ïåàâä ïá ..."àä òãééæ øòã è

íéðúåçî êàð èàäòâ , èùéð íòðéé÷ óéåà èàä øò

ìåèéè íòã ïáéøùòâ , ïáéøùòâ ïúåçî ïãòé óéåà èàä øò

ìåèéè ïèééååö à.  

æ òãééæ øòã"èâàæòâ èàä ì , íééá ïòååòâ æéà øò ïòåå æà

áåðùòéö' áø øò" íéà èàä øò ñàåå èøàåå ñòãòé

ñéô æéá ôà÷ ïåô èøéæéøòè÷òìò íéà èàä èâàæòâ ."øò 

íéà ïåô ïøàååòâ òôùð ÷øàèù øòééæ æéà.  
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àøâä"î : èòáøàøàô èàä áø øòáåðùòéö øòã

äîçìî èìòåå òèùøò éã øàô ÷øàèù , èàä øò

äîçìî à ïééæ èòåå ñò æà èâàæòâ ñéåàøàô , ñò èàä øò

ïèìàäñéåà èðò÷òâ èùéð .î' ïòâðàâòâ øò æéà

 áø øòâéãøòéøô ïøàô ïâàæøòáéà)äøä"éøäî ÷"àæìòáî ã( 

æ"ì ,èëàîòâ÷òååà ñàã øò èàä ,î æà ïåà'èâàæ ... èàä

áåðùòéö ïøàô èâàæòâøòáéà ÷éøåö ñàã ïòî'áø øò ,

 èâàæòâ øò èàä"àé , óéåà èôåèùòâôà ñàã èàä øò

øàé ééååö..."  

òøú úðùá äîçìî éã øàô ùîî ÷òååà ò÷àè æéà øò"ã ,

ïèìàäñéåà èðò÷òâ èùéð ñàã èàä øò.  

åðéáø :òååà æéà øòì ÷åàøèñ à ïåô ÷"ò ... êéæ èàä øò

äîçìî éã úîçî èøòáâòòâ øòééæ.  

àøâä"î:æ áø øòã èàä ïèééö òðééî ïéà " ì)äøä"øäî ÷" à

éæ àæìòáî"ò(èééöøàé ïééæ ïåô âàè ïéà ïå÷éú ïáòâòâ  . ïéà

ïôðàøá ïåà êà÷òì ïáòâòâ øò èàä áåèù.  

åðéáø :áåðùòéö øòã' ïééà èæàìòâøòáéà èàä áø øò

åæíòãééà ïà èéî ï . àìîî ñìà ïòîåðòâôéåà èàä ïòî

 íòãééà íòã íå÷îäâä" öø 'æ ïéáåø ùéáééì" ïåô ì

áåùàîàè ) éëäâä" öø 'ìà÷æçé'íéîéì ãåàî øéòö ïééãò äéä ò(,  ïåà

 èâàæòâ èàä øò ïåà ïéäà ïòîå÷òâ æéà áø øòæìòá øòã

ñåñðà÷ íòã ïäòæ ìéåå øò æà ,àä ïòî ïòåå ïæéååòâ íéà è

 øò èàä ñåñðà÷ íòã èâàæòâ' éñëðì áåø÷ ïéãéøåî ïéà

ïè÷' . ïäåæ ïøàô úåðáø éã ïáòâøòáéà øò èàä øòèòôù

ø øàô 'ìà÷æçé'öæ ò"ì.  

àøâä"î :ø ïåô 'ùéáééì' ïåà øòãðé÷ ïáéìáòâ æéà ï

êòì÷éðééà ... éã øàô èâàæòâ ñàã ééæ áàä êéà

êòì÷éðééà ,ïèòøèôà ïåô èùéð èâééìøòã ïòî .æ éã òáìò

äâä áø øòâàøô ïøàô èâàæòâ êéà áàä êàæ" éáø ö

àôàôàø ïäëä øéàî ÷çöéøæ è"ì , à ïòååòâ øéî æéà øò

øòèñòååù-ãðé÷ ,ïéðò ïà ñòôò ïâòåå.  

àøâä"î:ìà÷æçé éáø ' ïãééæ íòã èàä ò) ïøîöòäíééç é( 

æ áø íåö ïòîåðòâðééøà" ì)äøä"øäî ÷"öæ àæìòáî à"ì( ïéà 

õéùìàä...  

åðéáø:å à÷æçé éáø ïòå' áåðùòéö ïéà áø ïøàååòâ æéà òì

æ òãééæ øòã æéà" ì)öòä"ç( íéà ïéäà ïøàôòâèéî 

ïèééìâàá ,æ òãééæ øòã æéà ñèìàîòã" ïòååòâ ì . íééá

áø øòæìòá .  

àøâä"î :àé ,èâàæòâ êàã êéà áàä ñàã , êàã èàä øò

æ áø íåö øòååù íòã èôòìùòâðééøà"ì , ïáàä òãééá

òæ éã èâàæòâèøàåå òáì ...)éò 'ñá úåëéøàá øåôéñä ' äéä äùîå

ç äòåø"ô à"ò äøòä á"æ( .  
åðéáø:äøä ïåô èøòäòâ êéà áàä äùòî éã "ø ç ' äùî

éáåè ')âééååöðéøâ ,÷øá éðáî(ò "ä.  

àøâä"î :ìò÷æçé éáø' ÷øàèù ïòååòâ æéà øòáåðéùòö ò

ùèðòî øòèëà÷åö à...  

åðéáø: êéæ èàä áø øòååàðéù øòã ïòåå  ñèìàîòã

 áø øòæìòá ïèéî ïòååòâ êãùî)øäî"é( , øòã ïòåå

áåðùòéö'æ áø øò"ïøàååòâ ïúç à æéà ì , æéà äðåúç éã

àæìòá ïéà ïòååòâ . éøáã øòã êàð èàä ïñéìù êåãéù íééá

èáòìòâ íééç .  

èìòèùòâôéåà íéðúåçî ééååö éã êéæ ïáàä äðåúç éã ééá ,

áø øòæìòá ïèéî áø øòååàðéù øòã ,ééæ êéæ ïáàä 

ïöðàèòâ ïòðòæ ééæ ïåà èðòä éã èôàëòâðà . æéà ñò

 ïòðò÷ èìàååòâ èàä øòãòé âðòøãòâ òñéåøâ à ïòååòâ

íé÷éãöì ìåçî íòã ïäòæ.  

òùåé éáø ïòååòâ æéà èøàã'áåùàîàè òì'æ øò"ì , èàä

 ïøò÷ åö ïáéåäòâðà èàä øò ïåà íéæòá à ïòîåðòâ øò

àèòâ ïòðòæ ééæ åàåå èøà íòã óéåà ïöð-ø  'òùåé' æéà òì

 àìô ùéà ïà ïòååòâ - ïàã èàä áø øòæìòá øòã 

òùåé éáø éåå è÷øòîàá'èøò÷ øò ïåà èééèù òì . èàä

 áø øòååàðéù íòã èâòøôòâ øò"ñàã æéà øòåå?" , èàä

 èøòôèðòâ áø øòååàðéù øòã"ã èùéð èñééåå ïúåçî øò

æéà ñàã øòåå ,òùåé éáø øòæðåà êàã æéà ñàã'òì , éáø

áåùàîàè òìòñàé'ïäåæ ñøò"... ,òìòñàé éáø âéãðøòä' ñ

 ïòîàðèàä áø øòæìòá øòã  èâàæòâ"àé , íéà ïáàä øéî

èðà÷òâ."...  

è÷å÷òâðà éåæà íéà èàä áø øòååàðéù øòã , ïòåå ìééåå

æ òìòñàé éáø"÷ìúñð æéà ì øòã êàð æéà ïøàååòâ 

ïøéåáòâ ïòååòâ èùéð áø øòæìòá , êàð æéà òìòñàé éáø

éáø íééá ãéîìú à ïòååòâ'ïéìáåì ïåô ï , ïòååòâ íéà æéà ñò

øòèøòåå éã àìô à.  

 èâàæòâ áø øòæìòá øòã èàä"ïìééöøòã êééà ìòåå êéà ,

æ òèàè øòã ïòåå" ì)öæ àæìòáî íåìù øùä"ì( èëàîòâ èàä 

úëåðç íòã ïòðàèùòâ êéà ïéá ìäåù ïøàô úéáä 

ïèàè ïøòèðåà , íòðééà ïäòæòâ êéà áàä ìàîðééàôéåà

ïñééåå ïéà ïåèòâðà ,øòëéåä à ,øòëòä êàð èøòåå øò , ïåà

øòëòä êàð ,ë'ï÷àøùøòã øòééæ êéæ áàä , øòã ïòåå

 èàä ï÷àøùøòã éåæà ïéá êéà æà ïäòæòâ èàä øòèàô

 èâàæòâ øò"éî øòèðåà êéæ ìòèùúéìè ïé , éáø æéà ñàã
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áåùàîàè òìòñàé'øò , íìåò íòðòé ïåô ïòîå÷òâ æéà øò

äçîù éã ïèìàäèéî."  

 ïòîå÷ èòåå øò æà ïëàøôùøàô èàäòâ íéà èàä øò

úéáä úëåðç íåö . éáø ïäòæòâ øò èàä ñèìàîòã

æ øòáåùàîàè òìòñàé"ì.  

æ òèàè øòã"àæìòá ïåô ïãòø êàñà øòééæ èâòìô ì.  

àøâä"î :éà øò ïãééæ íééá ïøàååòâ ìãâúð êàñà æ

äøä"øæòéìà íåìù éáø ÷'æ ì"ì.  

åðéáø:àé  , àæìòá åö øù÷ à èàäòâ èàä øò øòáà

äâä øòâàååù ïééæ êøåã"æ ïðçåé éáø ö" ì)é÷ñøòååè ,áà" ã

éåùæåî ,äøä ïá"éðéô éáø ÷'àìéèñéåàî òìò ,äøä ïúç"éøäî ÷" ã

öæ àæìòáî"ì( .äðå÷ êàñà øò èàä íäéà ïåô ïåô ïòååòâ 

àæìòá.  

àìô à ïòååòâ æéà ñò ,æ òèàè øòã" ïâàæ ïééâ åö èâòìô ì

úåãéî äøùò ùìù êéìùú , ïâàæ íééá"êåîë ì÷ éî " èàä

çñåð øòæìòá ïèéî èâàæòâ øò ... ñòôò ìàîðéé÷

çñåð øòæìòá íòã èâàæòâ èùéð øò èàä ùøòãðà , øò

êéæ øàô èééäøòìéèù éåæà èâàæòâ ñàã èàä...  

ë'ååèâàæòâ éåæà øò èàä ñàã è÷ðåô ñàååøàô èùéð ñéé.  

àøâä"î :çñåð øòã ãçô à æéà ñò...  

åðéáø:æ òèàè øòã " ñàã ìàøùé õøà ïéà ïòååòâ æéà ì

ëùú úðùá ìàî òèùøò"â , âðåé à ïòååòâ ïàã ïéá êéà

øåçá'ì ,ïòîåðòâèéî êéî èàä øò . ïòâðàâòâ ïàã æéà øò

æ áø øòæìòá ïåô ïåéö ïôéåà"ì.  

èñòô ïéà áø øòæìòá íééá ïòååòâ æéà òèàè øòã ,øô '

ùú çìùéå"ã...  

ïééä ìò åðéáø êãéáå ,êøáì çøåàä úà ãáéëå  

åðéáø ìçéàå :"íééçì íééçì íééçì , øòèùøòáééà øòã

úçìöåîå äáåè äòùá ïôìòä ìàæ , èéî ïåà úçð èéî

äçîù , èéî ãò éãò ïéðáìå àîéé÷ ìù øù÷ à ïééæ ìàæ ñò

â íòìàïèå . ééá ïåà øòãðé÷ ééá úçðå âåðòú êàñà

êòì÷éðééà."  

àøâä"î :ñ æà ïåà'èåâ ïééæ êéåà ïééìà ìàæ...  

åðéáø:úçð ïòî èàä èðåæòâ æéà ïòî æà  , ïòî æéà áéåà

ç"úçð ñàã èùéð ïòî èôòù èðåæòâ èùéð ñðééìà å .

àøá úéùàøá ,èìòåå éã èâàæ , ïòî óøàã êàæ òèùøò éã

èðåæòâ ïééæ.  

äàøâ"î :ë'æ áø íòðåô èøòäòâ ñàã áàä"ì ,ë' áàä

ñ æà èðééîòâ'ìèøòåå à æéà ,ñ'àìô à ïòååòâ æéà...  

åðéáø:âàæòâ éåæà èàä áø øòæìòá øòã è?  

èéìù ïúçä åãëðì åðéáø ìçéàå"à ,íéðúåçîäìå ,áä åãëðìå '

äåöî øá ,íéôñàðä äçôùîä ìëìå.  

àøâä"î :)úëøá åìá÷ äçôùîä éðáù äî ìò øéòä åðéáø ìù å

èéìù"åéãé ú÷éùðá à (åèòâ âéãðòèù êéæ èàä èñòô ïéàä ï

èéîøòã , èðéåàååòâ ïòååòâ æéà íìåò øòùéøàâðåà øòã

èðàä éã ïùå÷ åö ,î æà èâàæòâðà øãñë èàä ïòî' ìàæ

ïùå÷ èùéð ,æ áø øòã" èðòä éã ïùàååòâ øãñë êéæ èàä ì

èùå÷òâ èàä øòöéîò ïòåå.  

åðéáø :èàä ãðé÷ à øàô øò  êàã èðàä éã ïáòâòâ èùéð

äåöî øá éã åö æéá.  

àøâä"î: èëàð éã ïòååòâ ïéåù æéà ñò åìéôà øòîëàð 

ïáòâòâ èùéð êéåà øò èàä äåöî øá éã ïåô , ïëàð øàð

äåöî øá éã ïåô âàè . à ïèìàäòâ øòöéîò èàä áéåà ïåà

 éã ïáòâòâ èùéð êéåà íéà øò èàä èðàä éã óéåà ãðé÷

èðàä ...  

éâäåéîçøã à÷úô åðéáøì ù  

åðéáø: ) íùä ìò øéòä"àîåìá àæéåø (" êàã èðòæ øéà

 äùî çîùé íòðåô êòì÷éðééà)àøâä"èéìù î"äâä ïúç à" éáø ö

öæ íéìùåøé à÷ðéôñî øéàî óñåé"äâä ïúç ì"öæ áå÷ñàäî ÷çöé éáø ö" ì

äâä ïá"è ãåã éëãøî éáø ÷"öæ á"ùèéáäàøãå ïéùèåèñî ì ,äâä ïá" ÷

ö íåçð éáøöæ éá"öæ ùèéáäàøãî ì"ì ,éæ ïñéð øæòìà åðéáø ïá"ò( , íòã

áì áèéé'àîåìá àæéåø ïñééäòâ èàä øòèåî ñ , øæòìà éáø

ïñéð'ïéöéáø ñ.  

àøâä"î:ãåã éëãøî éáø øòã  ,éæ øòãòãé , êàã èâéì øò

úôö ïéà .èðò÷òâ êàð êéà áàä øòèàô ñøòâéååù ïééî.  

åðéáø:ùøòä íåçð éáø ïòðòæ ééæ 'éà ñðêòì÷éðé , éáø

ïåæ ïñéð øæòìà.  

ùøòä íåçð éáø ééá' à ïòååòâ êàã æéà äðåúç ñð

äùòî òèðàñòøòèðéà , éëøãî éáø èâàæòâ èàä øéà

äùòî éã êéæ êéà ïàîøòã ãåã . à ïòååòâ êàã æéà øò

äøä ééá íòãééà"ø ÷ 'éæ òååàøáîàãî ãåã éëãøî"ò , ïåà

æéá äôåç éã åö ïòîå÷ èìàååòâ èùéð èàä øòèòôù  .

éáø ïåô äçèáä à èàäòâ èàä øò èâàæòâ øò èàä' ï

 èàä øò úåçîù òðééæ åö ïòîå÷ èòåå øò æà ïéìáåì ïåô

 æà èâàæòâ" ééæ ïåà óéåà êàð ïòðòæ íéãâðúî éã âðàìéåå

èùéðëàð ïôàìù.  

ä éã åö ïòîå÷ èìàååòâ èùéð ïéìáåì ïåô éáø øòã èà

äôåç ."ñ'äùòî à ïåô àìô à æéà.  

áø ïúðåàøâäì åùã÷ úåëøá åðé"èéìù î"à , åúçôùî éðá ìëìå

íðåòîá úåçîùäù ìâøì ,íåìùì åãøôðå  
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 כתב ,ויקהל משה את כל עדת בני ישראל

ל גימטריא "ויקה, ל"א בכסא דוד בשם רבינו אפרים ז"החיד

  .ה"מקו

, לעשות אותם' אלה הדברים אשר צוה ה) ב
דהלא מצות שבת , םדקדקו המפרשים על אומרו לעשות אות

  .והיה לו לומר שלא לעשות אותם, הוא בשב ואל תעשה

 ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי )ג
וכבר עמד . 'יהיה לכם קודש שבת שבתון לה

  .ל בזה למה הקדים אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן"רשיז

תשרי מאמר ג ( בהקדם מה שהביא בבני יששכר ויתבאר

לפרש הכתוב , ע"זושא זי' הרבי רק "ז הרה" בשם ק)אות ב

כי חוק ,  תקעו בחודש שופר בכסא ליום חגינו)תהלים פא ד(

דהנה מלך במשפט יעמיד . לישראל הוא משפט לאלהי יעקב

שואלים , ת רוצה להושיע את ישראל"וכאשר השי, ארץ

המקטריגים מה טעם יש בדבר כיון שאין להם זכות חס 

אל מקיימים מצוות שהם ת כיון שישר"אזי אומר השי, ושלום

משפט צדק הוא מדה כנגד מדה לזכותם , חוקים בלא טעם

לקיים , וזה שאמר תקעו בחודש שופר, ולהושיעם מבלי טעם

והוא הנעשה , חוקה מבלי טעם, כי חוק לישראל הוא', מצות ה

דכיון שמקיימים ישראל חוקה מבלי , משפט לאלהי יעקב

. ק"עכדה, לי טעםטעם אזי המשפט הוא גם כן שיוושעו מב

  ).ה"כ בזרע קודש לר"וכ(

ה בברך משה "ר זללה"ק מרן אאמו" פי זה ביאר כועל

 מה מקוה מטהר את :)יומא פה(מאמר המשנה ) מקוה ישראל אות ג(

כי ענין המקוה הוא . ה מטהר את ישראל"הטמאים אף הקב

 )ב"א הי"הלכות מקואות פי(ם "כמו שכתב הרמב, חוק בלי טעם

שאין הטומאה טיט , טומאות מכלל החוקים הואהטבילה מן ה

ולפי זה הכי . אלא גזירת הכתוב הוא, או צואה שתעבור במים

כי מבואר , ה מוחל להם בלי טעם"נמי לגבי מחילת עוונות הקב

וישנם עוונות אשר אין ,  כמה חילוקי כפרה.)יומא פה(בגמרא 

ן וכמו כ, מועיל בהם תשובה לבדה אלא בצירוף יסורים ומיתה

, מצינו עבירות אשר משורת הדין אין תשובה מועיל בהם כלל

לית לך חובא ,  לענין פגם הברית:)ויחי דף ריט(ק "וכדאיתא בזוה

אכן בזכות . ש"עי, בעלמא דלא אית ליה תשובה בר מהאי

ה מתנהג "גם הקב, שמקיימים ישראל חוקים בלא טעם

ל לעומתם מדה כנגד מדה לקבל תשובתם הדלה ולמחול על כ

ובכן מה מקוה מטהר את הטמאים . עוונותיהם מבלי טעם

שבני ישראל מקיימים מצות הטהרה במקוה שהוא חוק בלי 

ה מטהר את ישראל וימחול על כל עוונותיהם "אף הקב, טעם

  .ד"עכ, מבלי טעם

 שם )שמות טו כה( מצות שבת נצטוו במרה ככתוב והנה

רשיות י במרה נתן להם מקצת פ"ופירש, שם לו חק ומשפט

ב "וצ. שבת ופרה אדומה ודינין, של תורה שיתעסקו בהם

אבל מצות שבת , התינח פרה אדומה נקרא חק שאין לו טעם

, הלא הוא זכרון למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים

ולמה נקרא , ואתחנן' יתרו ובפ' כמפורש הטעם בתורה בפ

  .בלשון חק

 )ח"יח שער השבת פ"פרע(ל "ל על פי דברי האריז" יאמנם

דכמו שיש , בחיוב הטבילה בשבת קודש בבוקר לפני התפלה

כך יש הפרש בין קדושת ליל , הפרש בין חול לקדושת שבת

ומכל , וצריך לטבול, כי הוא קדושה חמורה, שבת ליום שבת

ואכן . ד"עכ, שכן אם נטמא שאז אין צריך לומר שצריך לטבול

 הקדוש י"קימו וקבלו עליהם חסידים ואנשי מעשה דברי האר

, ק"ונזהרו בטבילה במקוה בבוקרו של יום שב, כנתינתן מסיני

והתאמצו כמה דרכי השתדלות כדי שיוכלו לטבול אף כאשר 

ה "ט זללה"ז הקדושת יו"ועובדא ידענא מא. היה בקישוי

שהתאונן לפניו איש אחד שהוא דר במקום שאין שם מנין 

בלא ה באמרו שאפשר להתפלל "ז זללה"ניחם לו א, להתפלל

ה "ז זללה"על זה ענה לו א, התאונן האיש שאין לו מקוה, מנין

איך אפשר לעמוד להתפלל ולומר נשמת כל חי בלא טבילה 

 האריך )ה"כ' ח סי"או(ת עצי חיים "ה בשו"ז זללה"וא. מקודם

דהוא , ק בבוקר"לבאר היתר הסקת מקוה לצורך טבילה בשב

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

 א"ק בקרית יואל יע"ח לפ"עוא דרעווין פרשת ויקהל שנת תשססעודת ר
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בכחא ונחית , בשביל רבים ולצורך מצוה דרבים ומותר

כדי שלא לבטל , דהתירא לסלק כמה פקפוקים שהיו בזה

, ל כי לזה נקרא מצות שבת בלשון חק"ובכן י. ש"עי, הטבילה

ק בבוקר "להורות על חיוב הטבילה והטהרה במקוה ביום שב

  .שהוא חוק בלי טעם

 :)דף קיח(שבת '  זה יש לפרש מה דאיתא במסובדרך

ל המשמר שבת כ, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

והקשה , כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו

 אי לא עשה תשובה שבת מאי )ב"ח ריש סימן רמ"או(בטורי זהב 

אמנם לפי האמור . ש"עי, ואי עשה תשובה שבת למה לי, מהני

' סוטה למס' קישור מס(ל על פי מה שכתב בסמיכת חכמים "י

בשלש עבירות החמורות  חקירה אי מהני תשובה )קידושין

דיש לומר דמהני , עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים

א "ותיבת דכ,  תשב אנוש עד דכא)תהלים צ ג(תשובה דכתיב 

רמז דגם על אלו החמורות , שה'פירה א'ם כ'ראשי תיבות ד

אכן אם האדם נזהר בטבילה . ד"עכ, יוכל האיש לשוב עליהם

חק ומשפט שמקיים חק שם שם לו , במקוה ביום שבת קודש

ה מתנהג לעומתו בחק "גם הקב, הטבילה במקוה ביום השבת

ומקבל התשובה ומוחל לו גם על עבודה זרה שהוא משלש 

היינו שהוא , וזה שאמרו כל המשמר שבת כהלכתו. החמורות

, ל"נזהר בטבילה ביום השבת כמצווה עלינו מדברי האריז

שמועיל לו , לואפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין 

  .התשובה אף בשלש עבירות החמורות

 הבה נתחכמה )ט"הובא בקדושת יו( יש לפרש המדרש ובזה

הכוונה כי פרעה הרשע ביקש . רצו לבטל מהם את השבת, לו

להכשיל את בני ישראל בעבירות החמורות כדי שידחו מן 

לזה רצה לבטל מהם את , ו לגאולה"הקדושה ולא יזכו ח

כדי שלא יקיימו את , בילה ביום השבתהיינו הט, השבת

  .החוקים וממילא לא יזכו למחילה על כל החטאים

כדאיתא ,  נדבת המשכן בא לכפר על חטא העגלוהנה

ה יבא זהב המשכן ויכפר על " אמר הקב)ח"א ס"פנ(במדרש רבה 

,  ויקהל משה)הובא ברבינו בחיי(עוד איתא במדרש . זהב העגל

 )שמות לב א( אהרן דכתיב תבא קהלת משה ותכפר על קהלת

ולכאורה קשה הא חטא העגל היה עון . ויקהל העם על אהרן

ואיך הועיל להם התשובה על , עבודה זרה שהיא חמורה מאד

אולם כבר נתבאר , ידי נדבת המשכן לכפר על נפשותיהם

שבזכות שמירת החוקים מתקבל התשובה גם על שלש 

  .החמורות

 שבת למלאכת ל דלטעם זה הקדים שמירת" יומעתה

כי באמצעות שמירת שבת הנקרא חק מועיל תשובה , המשכן

אמנם זהו רק על ידי הטבילה ביום , גם על עון עבודה זרה

שעל ידי שיזהרו , ה"ל בגימטריא מקו"ולזה ויקה, השבת

ה ולמחילת "בטבילה ביום השבת יזכו לטהרה מאת הקב

א וזה היה ההכנה לנדבת המשכן שתתכפר להם חט, העוונות

  .העגל

 הפליגו מאד בחומר פגם :)ויחי דף ריט(ק " בזוהוהנה

אולם כתב , ל"הברית שאינו מועיל תשובה על חטא זה ר

 דשמירת שבת קודש הוא תיקון לפגם :)בשלח דף נ(בזוהר חדש 

שער הקדושה (וכן כתב בראשית חכמה . ש"עי, אות ברית קודש

 שמירת שבת ועל ידי,  כי אות שבת ואות ברית כחדא אזלי)ז"פי

ועיין בברך משה (. ש בדבריו"עי, זוכה לשמירת אות ברית ותיקונו

ויש להוסיף על דבריהם הקדושים בטעם . )שמות עמוד טז' פ

דהוא באמצעות , דסגולת שמירת שבת הוא לתקן חטא זה

שעל ידי שמקיים חק הטבילה , ק"טבילה במקוה ביום שב

כל העוונות חק ה לעומתו מוחל על "גם הקב, במקוה בלי טעם

  .בלי טעם ונתכפר גם חטא זה

ת "לעשו'  יתבאר הכתוב אלה הדברים אשר צוה הובזה

רמז על תיקון , ם"וביאר בתפארת שלמה לעשות אות, אותם

פ אלה הדברים "ולפי דרכו בקודש יל. ש"עי, אות ברית קודש

 ועשתה את )דברים כא יב(מלשון , ת אותם"לעשו' אשר צוה ה

ורמז בזה על תיקון פגם אות ברית , ון תיקוןצפרניה שהוא לש

ולזה אמר ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי . קודש

שעל ידי שמירת שבת יזכו ', יהיה לכם קודש שבת שבתון לה

ל בגימטריא "ולזה פתח בתיבת ויקה. לתקן פגם הברית

להורות על , ת אותם"לעשו' אלה הדברים אשר צוה ה, ה"מקו

ועל ידי זה יזכו לתקן אות , ק"ה ביום שבחיוב הטבילה במקו

ומשה רבינו הורה בזה העצה של טבילה ביום , ברית קודש

  .ל הכל נאמרה למשה מסיני"כי כל מה שגילה האריז, השבת

להזהר , ש" ענין גדול וביום השביעי יהיה לכם קודוזהו

שהוא , בטבילה במקוה ביום השבת לצורך תוספת קדושה

 כי .)ביצה טז(ל "וכבר אמרו חז, י טעםענין שמירת החוקים בל

ועל ידי קיום . האי חק לישנא דמזוני הוא, חק לישראל הוא

גם עצם שמירת שבת קודש משפיע . החוקים נשפע פרנסה

היא תעשיר '  ברכת ה)א"א ס"ר פי"ב(ל "כמו שדרשו חז, פרנסה

והוא משפיע פרנסה על כל ימות השבוע ,  זו השבת)משלי י כב(

ק "ובכן על ידי זהירות בטבילה במקוה ביום שב. .)ו פטק יתר"זוה(
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בבוקר זוכים להשפעות טובות בגשמיות וברוחניות וכל 

ומה מקוה מטהר את , הענינים הנוגעים להנפש ולהגוף

  .ה מטהר את ישראל בגשמיות וברוחניות"הטמאים אף הקב

יעזור שנזכה לעבדו יתברך שמו בקדושה ת "והשי

ובזכות שמירת שבת קודש , ה שפגמנוונזכה לתקן מ, ובטהרה

 אלמלי :)שבת קיח(ל "וכמו שאמרו חז, נזכה לגאולה שלימה

אמנם , משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין

אמר רבי לוי אם משמרים ,  איתא)ב"ה סי"ר פכ"שמו(במדרש 

ולכאורה . ישראל את השבת כראוי אפילו יום אחד בן דוד בא

ק מרן "וביאר כ. ראים כסותרים אהדדיל נ"הני תרי מדרשי חז

 על פי מה דאיתא )וארא עמוד רו' פ(ה בדברי יואל "ז זללה"דו

 תלת דרגין אינון וכלהו אקרון .)יתרו דף צב' פ(בזוהר הקדוש 

וכלהו חד , ושבת דליליא, שבת דיומא, שבת עילאה, שבת

, ולפי זה ליל שבת הוא כשבת בפני עצמו. ואקרי כולה שבת

ולפי זה יש לומר כי באמת , ת כשבת בפני עצמוויום השב

ומה שאמרו אלמלי , בשמירת שבת אחד מיד בן דוד בא

הכוונה על שבת , ת מיד נגאלים"י שבתו"משמרין ישראל שת

וזהו . ד"עכ, דיומא ושבת דליליא שהן נקראים שתי שבתות

, קדושה' ענין הטבילה בשבת קודש בבוקר לפני התפלה לתוס

כי יש הפרש בין , ק לכבוד השבת"ערב שבאף שכבר טבלו ב

ת "ויעזור השי. ל"קדושת ליל שבת ליום שבת וכדברי האריז

, שנזכה בזכות שמירת שבת קודש לגאולה שלימה

בהתרוממות קרן התורה וישראל ובהתגלות כבוד שמים עלינו 

  .הרה בימינו אמןמב

  דרשה לתלמידי ישיבת אור שרגא דווערעצקי
  בקרית יואל' בישיבה הק ח בחדרו הפרטי"ויקהל תשס' יום ב

משה את כל עדת בני ישראל ויאמר  ויקהל
לעשות ' אליהם אלה הדברים אשר צוה ה

דהלא , דקדקו המפרשים על אומרו לעשות אותם .אותם

ואם כן היה לו לומר שלא , מצות שבת הוא בשב ואל תעשה

  .לעשות אותם

' פ( על פי מה שכתב בתולדות יעקב יוסף ויתבאר

'  ועתה ישראל מה ה:)ברכות לג(ל "דרשת חז על )קדושים

אטו יראת , )דברים י יב(אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה 

אין לגבי משה יראה מילתא , שמים מילתא זוטרתא היא

ותמהו המפרשים דאם לגבי משה רבינו היתה . זוטרתא היא

אכתי לכל ישראל לאו מילתא , היראה מילתא זוטרתא

היינו אותו הדור , ה"י מש"באך הכוונה לג. זוטרתא היא

, אצלם היתה היראה מילתא זוטרתא, שהיו לגבי משה רבינו

וכל אותו , כי משה רבינו השפיע יראת שמים לכל סביביו

כל ' הדור שהיו אצלו בניקל היה להם לאחוז ביראת ה

  .ד"עכ, הימים

,  יתבאר הכתוב ויקהל משה את כל עדת בני ישראלובזה

שנקהלו והיו במחיצתו של משה מה , ועל ידי ההתאספות

' בזה עצמו ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה, רבינו

אלא על , ואין הכוונה על מצות שבת בפרטיות, לעשות אותם

אף באין , שעל ידי שעמדו לפני משה רבינו, כל מצות התורה

וכאלו אמר , אומר ואין דברים נשפע עליהם יראת שמים

, לעשותם אותם' ר צוה האליהם בפירוש אלה הדברים אש

  .ש"שיעשו רצון הבורא ית

 שהקהילם משה רבינו לצורך זה בעת ההוא והטעם

 )ט"ג מ"אבות פ(ד "ל שהוא ע"י, טרם שציום על מעשה המשכן

והנה , כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת

 ונועדתי לך )שמות כה כב(ש "כמ, במשכן היה השפעת התורה

ום על בנין המשכן שמשם היתה השפעת ועל כן טרם שצ, שם

הקהיל משה רבינו את כל בני ישראל אצלו שיושפע , התורה

כ היה יכול לצוותם על בניית "ואח, עליהם יראה בסביבתו

  .המשכן שהשפיע תורה

ודקדק באור ', ל בביאור הכתוב ויקהל משה וגו" יעוד

אחר , צריך לדעת טעם שהוצרך לומר ויקהל, החיים הקדוש

ל על פי "אמנם י. 'וא דבר הרגיל בכל עת אשר יצוה דבר השה

ל "ש אלקבץ ז" בשם הר)תשא' פ(מה שהביא האלשיך הקדוש 

ת לתת מחצית השקל ולא שקל "טעם על מה שצוה השי

לבל יעלה על , כדי להורות את בני ישראל יחס אחדותם, שלם

, אלא כאילו כל אחד חצי, לב איש שהוא נפרד מחבירו

ובכן כאשר רצה . ד"עכ, ם חבירו נעשה אחד שלםובהתחברו ע

משה רבינו לצוות אותם על נדבת המשכן אשר אחד מהם היה 

, לזה הקהיל אותם משה רבינו, לאדנים שעשו ממחצית השקל

ורק אחד עם חבירו הוא , להורות על ענין זה שיהיו באחדות

  .בשלימות



  

àì  
  

  
 

  פקודי

  יאמר בביאור הענין שהקהיל משה רבינו יחד צדיקיםאו

להורות שכל ישראל כולם חשובים בשוה אצל , ובינונים

והורה להם דבר זה כאשר צוה על עשיית האדנים , ע"הבוכ

ובמחצית השקל כתיב העשיר , למשכן שהיה ממחצית השקל

העשיר רמז על , לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל

והדל רמז על אלו שהם עניים ודלים , העשירים בתורה ומצות

שלא , ושניהם יתנו סכום אחד של מחצית השקל, מן המצות

יחשוב שום אחד מישראל שחבירו חשוב ביותר ממנו אצל 

ת כל כך כעבודת "ואין עבודתו חשובה אצל השי, ע"הבוכ

וכמו האדנים שעשו , חבירו שהוא במדריגה גבוה ממנו

ממחצית השקל לא היה שום אדון גדול מחבירו וכולם היו 

קטן , ה כל בני ישראל שוים לפניו"כמו כן אצל הקב, בשוה

ועבודת כל נפש מישראל באיזה , )איוב ג יט(וגדול שם הוא 

  .ע"מדריגה שהוא חשוב מאד אצל הבוכ

 כאשר נקהלו הנה צעירי בחורי חמד מעיר ובכן
ק הוא "ה מלא כל הארץ כבודו וגם התוה"הנה הקב, אחרת

ובכל מקום שדרים כולם חשובים אצל , בכל מקום
וכל שיראת , צריכים לעסוק בתורה ויראת שמים, ע"הבוכ

עברו ימי , חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת
, ם ושמעתי שלמדתם בהתמדה שעות רצופות"השובבי

, אבל העיקר הוא שיהיה יראת חטאו קודמת לחכמתו
ה בברך משה "ר זללה"ק מרן אאמו"ואזכיר מילי טבא מכ

 כשהוא מניח .)ות לומנח(ל " בביאור הא דקי)לך עמוד נח' פ(
וכשהוא חולץ חולץ , מניח של יד ואחר כך מניח של ראש

 והיו )דברים ו ח(דאמר קרא , של ראש ואחר כך חולץ של יד
דהנה . כל זמן שבין עיניך יהו שתים, לטוטפות בין עיניך

, ותורה בלא יראה אינה כלום', ראשית חכמה יראת ה
חבל על דלית , נאי מכריז רבי י:)דף לא(שבת ' וכדאיתא במס

והנה .  לדרתא עביד)תורה( ותרעא )יראת שמים(ליה דרתא 
והיראה , לאשר היא כנגד הלב, תפילין של יד רומז ליראה

 מי יתן והיה לבבם זה להם )דברים ה כו(תלויה בלב ככתוב 
ותפילין של ראש רומז לתורה הנלמד על ידי . ליראה אותי

,  עיניך יהו שתיםוזהו הרמז כל זמן שבין, המוח שבראש
צריך , שכל זמן שיש בו התורה הרמוזה בתפילין של ראש

  .ד"עכ, שיהיה עליו היראה הרמוזה בתפילין של יד
 יעזור שתזכו לשבת באהלה של תורה ת"והשי

וכל המשפיעים יהיה להם הצלחה , וללמוד בהתמדה
משנכנס , ש"וסייעתא דשמיא להדריך אתכם לתורה ויר

ונזכה לגאולה , שמחת התורהב, אדר מרבין בשמחה
  שלימה במהרה בימינו אמן

  במאנטשעסטער' ר דמוסדותינו הק"לילדי תשבדרשה 
  ק "ח לפ"פרשת תשא שנת תשס' יום ד

 איתא .'זה יתנו כל העובר על הפקודים וגו
 נתקשה )ז"ובפסיקתא רבתי פט: ק תרומה דף קנז"עיין בזוה(במדרש 

בע של אש ה מט"משה במחצית השקל עד שנטל הקב
ויש להבין למה  .מתחת כסא הכבוד ואמר לו כזה יתנו

ה דייקא מטבע "ומפני מה הראה לו הקב, נתקשה משה בזה

  .של אש

 רבי .)דף כב( על פי מה דפליגי במסכת בבא קמא ל"ואפ

וריש לקיש אמר אשו משום , יוחנן אמר אשו משום חציו

, יוד אשו משום חצ" למ)שם(והקשה בנימוקי יוסף , ממונו

אם כן היכי שרינן , שנחשב כאילו בידו הבעירו בעצמו כל האש

ערב שבת עם חשיכה להדליק את הנרות והדלקתה הולכת 

הא נחשב כאילו הבעירה הוא בעצמו הכל , ונגמרת בשבת

פ דהוא לא "ו הוא ממבעיר את הבעירה שחייב אע"וק, בשבת

יא והכא עיקר כוונתו ה, נתכוין להבעיר גדיש של חבירו כלל

, ותירץ דהא דמחייב באשו משום חציו. שתדליק ותלך בשבת

שבשעה שיצא החץ מתחת ידו , משום דהוי כזורק החץ

ולא חשבינן ליה מעשה דמכאן , באותה שעה נעשה הכל

, דכי אתחיל מערב שבת אתחיל, וכן הדין לענין שבת, ולהבא

, וחשיב כמאן דאגמריה בידים בההוא עידנא דלית ביה איסור

 .ד"עכ
 לפרש )שקלים אות ט(ה בייטב פנים "ז זללה" כתב אוהנה

. למה לי' ראש'דלכאורה , הכתוב כי תשא את ראש בני ישראל

דהנה הזמן לקבל עליו ברצון הלב עבודת מלך מלכי המלכים 

כמו , כי אז זמן קבלה בלב, הוא בחודש אדר, מהיום והלאה

 והנה ימי.  הדר קבלוה בימי אחשורוש.)שבת פח(שאמרו 

 הוי קל )ב"ג מי"אבות פ(ל "הילדות נקרא ראש כמו שאמרו חז

ש בני "וזה שאמר כי תשא את רא. ש בברטנורה"עי, לראש

ש כופר "ונתנו אי, לחסרונם, לפקודיהם, ימי הנעורים, ישראל



  

áì  
  

  
 

  פקודי

ולזה , לכפר על מה שפגם בהיותו איש בימי נעוריו', נפשו לה

ה מטבע כי ימי הנעורים והזקנ, יתנו מחצית השקל דוקא

ובוודאי מי שיש לו מח בקדקו מתעורר בימי הזקנה , שלימה

, ועל כן העיקר לתקן מחצית ימיו הביכורים, להשכיל להטיב

כי , לתת מחצית השקל לכפר על ימי הנעורים' ועל זה צוה ה

  .ד"עכ', מחצית השני ימי הזקנה הם תרומה לה

, ה למשה מטבע של אש" יתבאר מה שהראה הקבובזה

על מעלת ימי הנעורים שהוא כהדלקת אש שנגרר להורות 

ואם זוכים מדליקין אז אש דקדושה , אחריו כל ימי החיים

בקרב האדם הבוער בקרבו כל ימי חייו להתנהג בדרך התורה 

ליתן מחצית השקל לכפר על ימי ' ולזה כאשר צוה ה, והיראה

להורות שימי הנעורים , ה מטבע של אש"הראה הקב, הנעורים

ולזה צריך כפרה , ם לאש וכל חיי האדם נגרר אחריוהן דומי

  .כדי לתקנם בשלימות

 )ד"ט ס"ר פ"אסת(ל "פ מה דמצינו במדרשי ז" זה ילובדרך

ובזה , ר והתפלל עמהם"ב אלף תשב"שמרדכי הצדיק קבץ כ

ב במה גדלה מעלת "ולכאורה צ, נתבטלה גזירת המן הרשע

ינו דומה הבל  א:)שבת קיט(ל "ואם כי אמרו חז, ר"תפלת התשב

מכל מקום זה עצמו צריך , שיש בו חטא להבל שאין בו חטא

ביאור דהא לאידך גיסא התינוקות כמעט לא קיימו מצות 

כ הגדולים יש להם "משא, התורה ואין להם עדיין שום זכותים

ותפלותיהם , זכותים רבים שמצווים ועושים על מצוות התורה

ל כי מאחר שימי "יאמנם לפי האמור . ראויים ביותר להתקבל

והתנהגות האדם בימי , הנעורים הן היסוד לימי העמידה

על כן חזי לאצטרופי בימי , העמידה תלוי בחינוכו בימי נעוריו

ולזה , הנעורים כל הזכותים אשר יעשה האדם בשנות העמידה

שהרי כשהתינוקות מתפללין , ר"גדלה מעלת תפלות תשב

ח האש על כל התפלות הרי הם מדליקין כ, עתה בימי נעוריהם

שיתפללו ועל כל המצות שיקיימו במשך ימי חייהם וזה 

, נמצא שגם הם יש להם זכות כמו הגדולים, נצטרף להם עתה

, ויתר על כן יש להם הזכות שהוא הבל פיהם שאין בהם חטא

  .ושפיר הועילה תפלתם נתבטל גזירת המן

הנה המחנכים , ר"צרופה בזה להתשב וברכתי
וכולם הן יסודות לימי ,  כוחות רבותמשקיעים בכם

ת שיבנה מכם יסודות חזקים לימי "יעזור השי, העמידה
ק מרן "התלמוד תורה דפה נתייסד בפקודתו של כ. חייכם
א "ד דקהלתינו שליט"על ידי הרב אב, ה"ר זללה"אאמו

ת הוא "תלי, וההנהלה שהוציאו אותם מכח אל הפועל

הלא , ו"ר יצמוסד נאה ומפואר פה בעיר מאנטשעסטע
  .במסירות נאמנה, מצער היא ותחי נפשי

ר הם פעלו בתפלתן את " זאת כי תשבומודעת
, וכחם גדול גם בימינו אלה, הישועה בימי מרדכי ואסתר

 )ויחי עמוד תקנא' פ(ה בדברי יואל "ז זללה"ש מרן דו"וכמ
דתלמידי חכמים ולומדי תורה בזמן הזה אינם כלל בסוג 

ר הלא גם מימות קדם לא היו "שבאבל ת, שהיו הקודמים
והחשיבות שלהם מפני שתורתן היא , בעלי השגות כלל

ודבר זה , וזה נשאר להם גם בזמן הזה, הבל שאין בו חטא
וכמו אז כן , לבד נשאר על בחינה של דורות הקודמים

ותדעו כמה . ד"עכ, עכשיו תורתם הבל שאין בהם חטא
, ות הבאיםהנכם אתם הכלל ישראל של דור, גדול כחכם

וכחכם גדול עתה בימי הנעורים בכל תפלה ובכל עובדא 
  .טבא

ש בני " לרמז במאמר הכתוב כי תשא את ראויש
ל על פי מה "אמנם י. ולכאורה מלת ראש מיותר, ישראל

,  במצות קדש לי כל בכור)ח"מצוה י(שכתב בדרך פיקודיך 
דהיינו בכור פטר , שצונו הבורא להקדיש כל צורת ראשית

 וראשית פרי אדמתינו וראשית דגנינו וראשית ,רחם
וכן מחויבים אנחנו לשעבד בכל יום כל , עריסותינו

דהיינו ראשית מחשבותינו בעמדינו ', ראשיתנו לה
והראשית , וראשית דיבורינו וראשית מעשינו, ממטתינו

כי לו משפט הבכורה ואחריו ימשכו , הוא היסוד לכל
אזי '  הראשית להמה שאין כן כשאינו משעבד, הענפים

שאם מתיצב ,  יתיצב על דרך לא טוב)תהלים לו ה(נאמר עליו 
ו יומשך מזה רע לא "אזי ח, בראשית עמידתו בדרך לא טוב

, ש בני ישראל"וזה אומרו כי תשא את רא. ד"עכ, ימאס
היינו לישא את ראש של כל דבר וראשיתו של כל יום ויום 

  .לשם שמים
ונחוץ , כת התורה בהתחלת היום מברכין ברוהנה

מאד שתלמדו פירוש המלות של ברכת התורה וברכת 
למען תבינו מה שמתפללים ומבקשים , אהבה רבה

להבין מה שאנו מתפללים בכל יום ויום ותן , ת"להשי
' בלבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד וכו

והוא מפלאי תמים דעים שנתן דעה , והאר עינינו בתורתיך
 בבשר ודם שהוא דבר גשם שיוכל להבין בינה והשכל

ובאמת אי אפשר להבין , התורה הקדושה שהוא כולו רוחני
ה "ז זללה"ש מרן דו"וכמ, התורה מבלי הקדמת התפלה



  

âì  
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 .)עירובין סה(ל " על מאמרם ז)במדבר עמוד כח' פ(בדברי יואל 
דהיינו דלהבין שמעתא על בוריה , שמעתתא בעי צלותא

, א"בעי צלות, יבא דהלכתאובפרט לאסוקי שמעתא אל
שיאיר , צריך להתפלל ולבקש רחמים ממי שהחכמה שלו

וכאשר האדם משיג . ד"עכ, ק"עיניו להשיג האמת בתוה
אלא , בנפשו שמעצמו אינו יכול להבין התורה הקדושה

אזי הוא יודע , ה משפיע לו"הכל הוא חכמה עילאה שהקב
 הוא שבכל עת ובכל זמן שהוא יושב ללמוד ואינו מבין

, ה ומתפלל אליו שיאיר עיניו במאור התורה"פונה להקב
ת שומע תפלת כל פה וזוכים להבין ולהשכיל "והשי

  .לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא
,  יעזור שיהיה לכם הצלחה וסייעתא דשמיאת"והשי

ש בנחת "ותזכו לעסוק בתורה ולהתעלות בתורה ויר
ח "גדל כל יווההורים ירוו מכם רב נחת ויזכו ל, ושמחת הלב

עדי נזכה לביאת גואל צדק , ש ומדות טובות"לתורה ויר
  .הרה בימינו אמןמב

  =' לתינו הקיי קה"שע" החתונה תקנות" דרשה בענין =
  א"ק בבארא פארק יע"ח לפ"פרשת פקודי שנת תשס'  יום א-במסיבה של מצוה לטובת המתיבתא 

 מיר שוין אויסגעקומען צו רעדן אין איז'ס

ך וועל אויסנוצן די געלעגנהייט יעצט צו און אי, וויליאמסבורג

  .רעדן צו היזיגע אידן אנשי שלומינו

דער , די וואך" ספורנו" דא א אינטערעסאנטע איז'ס

זאגט , מען האט געציילט די זהב וכסף ונחושת, ספורנו זאגט

ער אז מען זאל ציילן די גאלד און זילבער וואס מען האט 

זען אז דאס גאלד און וועט מען , אריינגעלייגט אין משכן

זילבער פונעם משכן איז געווען ווייניגער ווי די גאלד און 

זילבער וואס איז געווען אין בית המקדש וואס שלמה המלך 

דער בית ראשון האט געהאט אסאך מער גאלד , האט געבויט

ספעציעל דער בנין , דער בית שני, און זילבער ווי דער משכן

 איז געווען נאך טייערער און נאך ,וואס הורדוס האט געבויעט

  .איז געווען אין דעם אסאך מער גאלד און זילבער'ס, שענער

וואס איז אבער ,  איז וואס איז נוגע גאלד און זילבערדאס

נוגע די השראת השכינה די בחינה וואס דער משכן האט 

דארט איז , וואס משה רבינו האט געבויעט, געהאט אין מדבר

ת האט גערעדט "השי, גע השראת השכינהגעווען א געואלדי

דאס איז געווען א העכערע , צו משה רבינו אין אהל מועד

בחינה ווי ביים בית המקדש הראשון וואס שלמה המלך האט 

דער בית שני איז שוין געווען נאך ווייניגער ווי ביים , געבויעט

  ,בית ראשון

 ער אז פון דעם קען מען זיך ארויסלערנען א זאגט
איז דא אסאך גאלד און 'נישט דארט ווי ס,  השכלמוסר

נאר פונקט פארקערט ווי , זילבער איז שיין און געהויבן
אלס מער השראת , איז דא'ווייניגער גאלד און זילבער ס

,  זאגט דער ספורנו א געוואלדיגער ענין-, השכינה איז דא

נאר פונקט דאס , נישט עשירות איז גורם געהויבנקייט
  .פארקערטע
יעדע אידישע שטוב ,  לי מקדש ושכנתי בתוכםועשו

א בחינה מעין דמעין פונעם בית , איז א מקדש מעט
נישט יעדע שטוב וואס ווערט געבויעט אויף גאלד , המקדש

נאר אפשר , און זילבער דאס איז דער געהויבענער שטוב
די מעשים טובים דאס בויעט אויף א , דאס פארקערטע

  .אידישע שטוב
ווי אזוי מען , יסגעקומען צו טון אביסל פעולות אואיז'ס

איז 'ס, א מקדש מעט, זאל אויפשטעלן א אידישע שטוב

נישט , מפורסם געווארן אין די גאנצע שטאט פעולתינו לטובה

האבן זיך צוזאמען 'ס, נאר מיט נאך אנדערע אידן, אליין

, גענומען עסקנים און האבן זיך אריינגעווארפן אין די ארבעט

האט געזען ווי אזוי דער מצב פון אידישקייט זעהט מען 

קומט צו פרק האיש מקדש ווערט 'ווען ס, ליידער אויס

אריינגעווארפן דער כח און די מח אינעם חומריות אינעם 

זאכן וואס ווערן , עולם הגשמי אויף נארישקייטן לבטלה

און מען געט אויס דערפאר א , ארויסגעווארפן אין איין נאכט

איז 'ס, איז א שאד פאר אזויפיל אידיש געלד'ס,  געלדים מיט

און בפרט אז נישט יעדער , א שאד פאר די האראוואניע

מען מוז זיך אנבארגן ווייל מען מוז ליידער , איינער האט עס

 .)בבא מציעא פג(אזוי ווי די משנה זאגט , מיטגיין מיטן שטראם

י מנהגי מען מוז דאך מיטגיין מיט ד, "הכל כמנהג המדינה"

  .המדינה

מיר האבן ,  אייבערשטער האט אונז געהאלפןדער

, האט אנגעהויבן מסביר צו זיין'מ, אנגעהויבן צו נעמען שריט
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כלל "האט געטראפן א אוזן קשבת ביי רוב רובם פון 'און מ

ביי די וואס זענען געווען דארט ווען מען האט , "ישראל

, זעמיר נישט געוועןאון אפילו סאך ווייטער ווי אונז , גערעדט

יעדער פארשטענדליכער מענטש , איז אנגעקומען'אבער ס

יעדער בר דעת האט פארשטאנען אז מען מאכט דא א 

  .לטובת בני אדם, געוואלדיגע שריט אויף א ריכטיגן וועג

פאר ,  זייער שווער צו זאגן פאר א גאנצע שטאטאיז'ס

, גען ביז היינטאיז געגאנ'אז דער וועג ווי מ, טויזענטער מענטשן

דארף משנה זיין דעם 'און מ, האט מען געלעבט אין א טעות

, אנדערש טראכטן, גאנצן הילוך החיים דער הילוך המחשבה

דאס איז א , און אנדערש אויסגעבן געלט, אנדערש טון

האט צוטוהן מיט אסאך ' מ- . געוואלדיגע שווערע זאך

דער איינער נישט יע, האט צוטוהן מיט עזרת נשים'ס, מענטשן

האט זיי 'מ, איז אבער דא אסאך בעלי דעת'ס, פארשטייט

האט זיך 'ס, האט אנגעהויבן צו הערן'און מ, מסביר געווען

  .געמאכט א שטיקל איבערקערעניש אין די שטאט

 איז פאסיג די מעשה וואס איך האב געהערט פון עס

ע איז אמאל געווען אין "דער שינאווער רב זי, ל"טאטן ז

משה '  דארט איז איז געווען פון די ראשי הקהלה ר,סיגעט

 זיי - ה "נפתלי האלפערט ע' צוזאמען מיט ר, ל"פריינד ז' ארי

ל און "זענען געווען די רעכטע האנט פארן זיידן דער ייטב לב ז

נפתלי האלפערט איז '  ר- , ל"ט ז"שפעטער ביים קדושת יו

ן אין סיגעט ווען דער שינאווער רב איז געווע, געווען א עושר

נפתלי האלפערט געבעטן דעם שינאווער רב ער זאל ' האט ר

ער איז געווען א איש מכובד , קומען צו איהם אויף א סעודה

האט ער איהם איינגעלאדנט ער זאל קומען צו , אין שטאט

דער שינאווער רב האט נישט , אים אהיים אויף א סעודה

אבער ער האט , )י סיבהדער טאטע האט נישט געזאגט ד(געוואלט גיין 

געמוטשעט דעם שינאווער רב אז דער רבי זאל קומען צו 

דער שינאווער רב האט געהאט מיט זיך דער , איהם

און , ער איז נאך דעמאלטס געווען א יונגל, ל"ציעשנובער רב ז

' ער איז שוין דעמאלטס געווען א חתן ביים בעלזער רב ר

  .ל"לע ז'יושע

איז אויך געווען א בעלזער נפתלי האלפערט '  רדער

און אזוי ווי ער האט געמוטשעט דעם שינאווער רב ער , חסיד

זאגט ער איהם ווייסטו , זאל קומען צו איהם אויף א סעודה

ער האט , נעם מיין קינד און מאך פאר איהם א סעודה, וואס

געוואוסט אז ער איז א בעלזער חסיד און ער איז א חתן ביים 

ר גענומען דעם ציעשנובער רב און ער האט ע, בעלזער רב

ער האט איהם געזעצט , האט איהם געטראגן צו זיך אהיים

נאך די סעודה , און האט געמאכט א סעודה לכבודו, אויבן ָאן

איך וויל זאלסט האבן , זאגט ער איהם ביזט געווען דא ביי מיר

איך וויל דיר , א זכרון אז דו ביזט געווען דא ביי מיר אין שטוב

דארט איז , האט ער געהאט א זילבער שענקל, געבן א מתנה

קלויב דיר אויס , און ער ווייזט איהם, געווען זילבער שטיקער

דאס אינגל בלייבט , דא א חפץ איך וויל דיר עס געבן במתנה

ער ווייזט , און ער קלויבט זיך גארנישט נישט אויס, שטיל

ון ער נעמט דאס קינד קוקט א, איהם שיינע זילבער שטיקער

און ער זאגט איך , איינמאל צוויי מאל ער בעט איהם, נישט

  . איז נישט, דארף נישט

 ער צוריק א פיאקער און טראגט איהם אפ אהיים נעמט

ער , צו די אכסניא ווי דער שינאווער רב איז איינגעשטאנען

און ער , זאגט פארן שינאווער רב ער האט געמאכט א סעודה

פרעגט ער איהם . גל איז א בטלןזאגט איהם דאס אינ

איך האב איהם געוואלט , זאגט ער, פארוואס איז ער א בטלן

פרעגט , און ער וויל נישט נעמען, געבן א שיין זילבער שטיקל

, דער שינאווער רב זיין זון פארוואס האסטו נישט גענומען

, זאגט דער שינאווער רב פאר איהם, זאגט ער איך ברויך נישט

ער איז נישט קיין , ער ברויך נישט, איז גערעכטאוודאי ער 

דאס איז א השגה וואס דער . ער ברויך נישט, בטלן

און שוין אלס אינגל , ציעשנובער רב איז געווען א קדוש מרחם

האט מען איהם געוואלט געבן א זילבער שטיק האט ער 

  .געזאגט אז ער דארף נישט

דאס ,  דארף מען אויסלערנען אונזערע קינדערדאס
דארף טאקע 'זאל וויסן אז מ'איז זייער א שווערע זאך מ

 אמעריקא האט אהער געשטעלט א סדר החיים -. נישט
און , דארף דאס'מ, דארף אלעס'און איינגערעדט אז מ

דארף 'און מ, און דאס הייבט זיך ָאן פון יוגנט, דארף דאס'מ
דארף אויסלערנען און ' מ-, נאכדעם נאכקומען אלע זאכן

 און מחנך - ,  מחנך זיין חינוך הבנות- ,  זיין בחוריםמחנך
און מען דארף עס טאקע , אז מען דארף נישט, זיין עלטערן

וועט ממעט זיין אין ' אז מ-, איז באמת איבריג'ס, נישט
  .וועט מען ממעט זיין אין אסאך דאגות, הוצאות
 איינגעפירט פארשידענע תקנות און מען האט האט'מ

די , י אזוי קען מען צוימען די אויסברענגערייאריינגעטראכט וו

ערשטע זאך פון חתונה הוצאות נאכדעם וואס מען טוט א 
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צו וואס , מען האט געמאכט תקנות, "תנאים"שידוך איז א 

און גיין אין א " סעודת תנאים"דארף מען מאכן א עקסטערע 

מיט (יעדע תנאים מיט אלע צוגעהערן ארום און ארום , "זאל"

דאס איז , קאסט א ערך פון צען טויזענט דאלאר) נותאלע מת

ביי די קאסט עס , איז דא מחמירים'ס, נישט איבערגעטריבן

האט מען איינגעפירט , אסאך מער ווי צען טויזענט דאלאר

 - . מען זאל ליינען דעם תנאים בשעת מען שליסט דעם שידוך

מען האט עס אנגעהויבן צו בעטן און אויסלערנען דעם עולם 

איז ביי זיי געווארן ווי א 'איז דא אידן וואס ס'ס, וואס מען וויל

 - , מען וויל צושטערן חלילה א אידישע שמחה, גזירה רעה

נאר זיי ווייסן , איז אבער דא וואס האבן עס יא אנגענומען'ס

  .נישט ווי אזוי מען גייט צו דעם צו

 געווען א איד דער אייבערשטער האט איהם איז'ס

מוז מאכן 'און אז מ,  האט א שידוך געטוןגעהאלפן ער

און מען גייט מאכן א " ווארט"נו גייט מען מאכן , אינדערהיים

און , האט ער ארויסגעטראגן אלע מעבל פון שטוב, "תנאים"

ער האט געמאכט זיין , באשטעלט קליינע רינדעכיגע טישלעך

ז אי'אין די אלע זאכן וואס ס, שטוב זאל זיין ווי א קליינע זאל

געווען אין א זאל דאס האט ער אריינגעברענגט ביי זיך אין 

ער האט זיך אפגעפלאגט אז מען זאל די שטוב אזוי , שטוב

דאס האט איהם נאכדעם געקאסט כוחות צוריק , צושטעלן

דעם , צושטעלן פון די קליינע זאל צוריק צו מאכן א דירה

וי איז אז'ד ס"אנדערן טאג קומט ער זיך אפרעדן אין ביהמ

קאסט אזויפיל 'ס, אין שטוב" תנאים"שווער ווען מען מאכט 

  . טירחא דגופא טירחא דממונא, געלט און אזויפיל טירחא

אז יעדע זאך אויב מען מאכט ,  דער אמת איזאבער
טוט די ריכטיגע 'דאס מיט שכל האט עס א טעם און ס

טאמער שרויפט מען דאס אליין , כוונה וואס מען וויל
ר וועט טרעפן וועגן ווי אזוי ביי יעדע "דער יצהאון , ארויף

, נישט דאס איז דער מכוון, זאך ארויפצושרויפן די הוצאות
זאל מען " ווארט"דער מכוון איז אז ווען מען מאכט א 

און מען זאל זיך פרייען , "שטר התנאים"דארט ליינען דעם 
און נישט מיט אלע נארישע צוגעהערן וואס , מיט די שמחה

  .פעלט אויס'עדט זיך איין סמען ר
און , איך האב עס געהערט,  וויל דערציילן א מעשהאיך

איך וועל , איך האב איבערגעפרעגט דעם בעל העובדא

, ר יחזקאל ווערצבערגער"בנציון ב' ר, איבערזאגן דעם נאמען

 שוין א -ער איז א חתן געווארן , ביי איהם איז געווען די מעשה

ל איז " דער פעטער ז- יג יאר צוריק מעשה פון מער ווי פערצ

מען האט דארט , דעמאלטס געווען אין שעראן ספרינגס

יחזקאל האט געוואוינט אין ' ר, געשלאסן דעם שידוך

שמחת "און מען האט אפגעשמועסט ער קומט , טאראנטא

נאך " תנאים"וועט מען מאכן דעם , קיין ניו יארק" תורה

  .שמחת תורה

, ה איז געווען מצד הכלה"רג ע מרדכי שטיינבעחיים 'ר

 צו מאכן -  יאנג איזרעאל -און ער האט ארויסגענומען א זאל 

איז נאך דעמאלטס נישט 'ס, תנאים אויף נאך די ימים טובים

יחזקאל האט ' ר, געווען אזעלכע גרויסע משפחות ווי היינט

און ער איז , קרובים ידידים, אנגעהויבן צו רופן דעם און יענעם

] ע"בעל דברי יואל זי' מרן רבינו הק[ל "אנגען צום פעטער זאריינגעג

ל "האט דער פעטער ז, "תנאים"דערציילן אז ער מאכט א 

און ער האט איהם געפרעגט ווי , חיים מרדכי' געלאזט רופן ר

האט ער געזאגט אז ער מאכט דאס , "תנאים"מאכסטו דעם 

ם דער זאגט איה, ווייל ער האט א גרויסע משפחה, אין א זאל

, הערסט וואס איך זאג דיר": ל בלשון קדשו"פעטער ז
זאל זיין נאר 'ס, ביי דיר אין שטוב" תנאים"זאלסט מאכן 

אזוי האט , "און דער חתן זאל זיין פונעם מנין, צען מענטשן
  ".תנאים"ער אים געהייסן מאכן דעם 

 האט געמוזט אנרופן די אלע געלאדנטע אז מען קען מען

זאל זיין נאר צען 'ייל דע רבי האט אנגעזאגט סוו, נישט קומען

" תנאים" און די - . און דער חתן איז אויך פונעם מנין, מענטשן

איז די " תנאים"אינמיטן די , איז געווען ביי איהם אין שטוב

דער רבי האט געשיקט די רעבעצין זעהן , רעבעצין אנגעקומען

איז טאקע 'אויב ס, "תנאים"איז דא ביי די 'וויפיל מענטשן ס

  .נאר דא צען מענטשען

 זעט דעם בליק פון א צדיק ווי אזוי מען קוקט אויף מען

מען רעדט נישט היינט פון מאכן אזוי שטרענג אז , א שמחה

אבער , זאל זיין נאר צען מענטשן און דער חתן פונעם מנין'ס

  .דארף זיין געמאכט מיט השכל און מיט דעת'ס

רערע קהלות דא אין  געווען א אסיפה פון מעאיז'ס

, בארא פארק וואס ווילן זיך אויף אנשליסן אין די ענינים

וועט זיין 'ס, וועט זיין א טובה נישט נאר פאר אונזער קהלה'ס

יעדער האט די זעלבע , א טובה פאר אסאך אנדערע אידן

, און אין אלע קהלות איז דא די זעלבע פראבלעמען, דאגה

וועט 'ס, זיין מכח אל הפועלהלואי מען זאל עס קענען מוציא 

  .זיין א געוואלדיגע גרויסע תקנה
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 אנשי שלומינו איז שוין געווען מער ווי פופציג פון

, שידוכים אין די פאר וואכן וואס האבן אנגענומען די תקנות

מען מאכט א חשבון די העכער פופציג שידוכים וואס איז 

לע און צען טויזענט דאלאר א תנאים מיט די א, געווען

איז א האלב מיליאן דאלאר איינגעשפארט , צוגעהערן ארום

 און אז מען וועט רעכענען ביז נאך די חתונה - . אידיש געלט

' הוצאות פון די חתונה וכו, וואס מען וועט פאר זיי איינשפארן

פון די הונדערט " אנדערטהאלבן מיליאן דאלאר"איז עס ', וכו

דן פון אנדערע קהלות און דאס איז חוץ אנדערע אי, מחותנים

און האבן זיך , איז א גוטע זאך'וואס האבן געהערט אז ס

איז אסאך אסאך צענדליגע , פרייוויליג אנגעשלאסן

, וואלט ווען אומזיסט אויסגעגעבן'טויזענטער דאלאר וואס מ

, און אלע זענען גליקליך און צופרידן, האט מען איינגעשפארט

ה אין עתיד "וועט זיי אי' סאון, ה קיינעם גארנישט"פעלט ב'ס

דער אייבערשטער זאל העלפן די שמחה , אויך גארנישט פעלן

  .דיגע שמחה'זאל זיין א שלימות

ווען מען זאל ,  זעלבע וואס איז נוגע א צווייטע פרטדי
 אזייגער 11:00האט געזאגט אז 'מ, בענטשן ביי א חתונה

אלע , האט דאס אויסגעפירט' ווי מ-זאל מען בענטשן 
און אלע געסט וואס זענען געווען , חותנים אלע קרוביםמ

אזא דבר טוב , זענען געווען העכסט צופרידן, ביי די שמחה
  .בגשמיות וברוחניות

 א פאר טאג צוריק קומט צו א איד צו מיר און ער מיט

אז ער וויל מיר באדאנקן פאר די מתנה וואס איך , זאגט

נען וואס ער איך האב נישט פארשטא, האב איהם געגעבן

און ער זאגט מיר אזא טייערע מתנה וואס איך האב , מיינט

און איך האב נישט געוואוסט וואס האב איך , איהם געגעבן

אבני "איך האב געקלערט אז אפשר פון , איהם געגעבן

אפשר דאס , האט מען איהם אריינגעשיקט א טשעק" חסד

ה האט געגעבן א מתנה טוב' זאגט ער מיר מ- מיינט ער 
איך האב נישט , פאר מיר און פאר מיינע אלע קינדער

ביז ער זאגט ארויס ער , פארשטאנען וואס ער מיינט
האט געבענטשט עלף 'און מ, האט חתונה געמאכט

און ער איז געווען צייטליך יענע נאכט , אזייגער
, ער האט זיך געקענט יענע נאכט אויסרוען, אינדערהיים

און זיינע ,  געווען א מענטשאון דעם אנדערן טאג איז ער
און האבן , קינדער האבן געקענט גיין צו די שיעורים

און , נישט דעם אנדערן טאג פארנאכלעסיגט די ארבעט

אזא טייערע מתנה וואס איך האב איהם געגעבן קומט 
  .ער מיר זאגן א יישר כח

שמחות האבן ,  באמת אז מען טראכט ארייןאון

האט 'לעמען וואס ספראב, אפגעקאסט גאנצע נעכט

איז ענינים וואס איז נוגע 'ס, געברענגט בגשמיות וברוחניות

איז דא 'ס, אומזיסטע הוצאות מיט בעבי סיטערס, שלום בית

איז דא די 'ס, ביטערע פראבלעמען וואס מען קען נישט זאגן

אין יעדע געגנט וואס ווייסן ליידער " שומרי משמרת הקודש"

וואס מען קען נישט רעדן אזוי , ןפון אסאך עגמת נפש און זאכ

די , איז דא אין יעדע געגנט אידן וואס געבן אכטונג'ס, ברבים

קומען זאגן אז מען קען גארנישט זאגן וואסערע פראבלעמען 

בו תרמוש כל חיתו " די נעכט וואס - . דאס האט געברענגט

אלע מרעין בישין קריכן ארויס דעמאלטס פון די , "יער

און זיי לאקערן , דרייען זיך ארום אין די גאסןאון זיי , לעכער

און ווי שפעטער די נאכט אלס מער , אויף אידישע נפשות

קומען די , און אז עלף אזייגער בענטשט מען, מסוכן איז דאס

קינדער און ערוואקסענע מיידלעך וואס גייען אויף א חתונה 

 עלטערן גייען שלאפן און א -. אהיים עלף אזייגער

 קען מען דען גיין - ! ענע מיידל איז נישט אינדערהיים ערוואקס

שלאפן ווען א טאכטער איז נישט אינדערהיים שפעט 

איר ווייסט וויפיל עגמת , ליידער מען טוט עס, אויפדערנאכט

ביי מענטשן וואס האבן נישט געקלערט אז , נפש דאס ברענגט

 איז  די תרופה צו דעם- . ביי זייערס א קינד קען עפעס פאסירן

אז דאס קינד קומט אהיים זאלן זיי וויסן , צו ענדיגן פרי חתונות

און ווארטן ווען זיי קומען , אז די עלטערן זענען נאך אויף

  .אהיים

למען תזכור את יום " חתם סופר" דא א ווארט פון איז'ס

, ם צאתך"ס וואס מיינט יו"זאגט דער חת, צאתך מארץ מצרים

 טאג פון יציאת מצרים איז די זאגט ער ווייל דער. דער טאג

 - באנוצט זיך דער חתם סופר מיט א אויסדרוק ,  התחלה

, ה א גוטע התחלה" מען האט געמאכט ב- התחלה חצי הכל 

איך האף מיטן אייבערשטענס הילף אויף כמה ענינים 
ה "און מען וועט אי, טובים בעניני חתונות ווייטער צו גיין

ון אוודאי אויב דער א, אויפטון בסייעתא דשמיא אסאך
  .האפט מען אסאך אויפצוטון, ציבור וועט מיטארבעטן

איך רעד יעצט פון אנשי [,  אריבער הונדערט מחותניםדי

די , און הכל בתר רישא גריר, זיי זענען די מתחילים, ]שלומינו

אלע זכותים , וועט ארויסקומען אין עתיד'אלע טובות וואס ס
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איז נאכנישט 'האבן דאס געטון ווען סוועט זיין פאר זיי ווייל זיי 

און זיי האבן געהערט און האבן דאס , געווען אזוי פאפולער

האף מיר אז מיט די צייט וועט דאס ווערן 'מ, אנגענומען

און מען וועט צוריקקוקן און מען , איינגעפירט ביי כלל ישראל

ווי אזוי האט מען געקענט אנדערש , וועט זיך אליין וואונדערן

ווי אזוי האט מען געקענט אנדערש , ווי איז געווען די שכל, טון

  .איז אזוי פשוט אזוי פיין און אזוי גוט'לעבן ווען ס

די ,  די געלעגנהייט וויל איך טאקע ארויסהייבן לטובהביי

דא אין בארא , בשורה וואס איך האב געהערט דא היינט

וי ו, ווי א חשובע משפחה האט מנדב געווען א מקום, פארק

 בר מצות און שבת שבע - וועט זיין פאר קלענערע שמחות 'ס

נאר אויף א ביליגן ,  אויף א נארמאלן און שיינעם אופן-ברכות 

דא אין בנין פון בית רחל . איינצושפארן פאר אידן געלט, אופן

מען , וועט ווערן אויפגעשטעלט פיר שיינע קלענערע זאלן

וועט 'ס, ערשטעלןוועט דאס איבערבויען מען וועט דאס אה

וועט זיין דא אין בארא פארק לשם 'ס, נעמען א פאר וואכן

וועט זיין פאר אונזער קהלה א געוואלדיגע 'און ס, ולתפארת

נישט נאר פאר אונזער קהלה נאר פאר גאנץ בארא , אויפטו

ווייל איך שטעל מיך פאר אז נאך קהלות וועלן עס , פארק

, דר און אופן פון שמחותאון מען וועט טוישן דעם ס, נאכטון

  .וועט זיין לתועלת הציבור'ס

יהי רצון פאר די וואס מאכן ,  איך נאר וואונטשן דאוויל

שתשרה שכינה , און אלע אנדערע פעולות לטובה, די פעולות

  .במעשה ידיכם

  בקרית יואל' דרשה בהיכל הישיבה הק
 ע" זיט"ח בסעודת הילולא של מרן הקדושת יו"תרומה תשס' פר' גיום 

מען ,  וויל רעדן דא א פאר ווערטער צו די בחוריםאיך... 

נישט נאר אין קרית יואל , ווייסט די פרשה וואס גייט יעצט

חתונות "דאס איז דער ענין פון , נאר אין די גאנצע שטאט

איך האב גערעדט אין שטאט און איך האב דערמאנט , "תקנות

דן צו די בחורים וויל איך יעצט רע, די בחורים שלא בפניהם

איז געווען דא אין די 'ס, איך וויל דערמאנען לשבח, בפניהם

ר פון בחורים צו גיין אויף "ישיבה אסאך יארן א גרויסע יצה

האט זיך זייער געמוטשעט 'מ, ר"א געוואלדיגע יצה, חתונות

  . אויף דעם

איז געקומען א זמן 'ס,  זאך האט זיך זיין זמןיעדע
זיי , רים און זיי האבן מקבל געוועןהאט גערעדט צו בחו'מ

ה "און ב, האט אנגעהויבן צו פאלגן'מ, האבן פארשטאנען
בחורים בעלי דעת פארשטענדליך פאלגזאם , פאלגט'מ

די טובה וואס איז ארויסגעקומען פון . ערליך און אפגעהיטן
איז נישטא גענוג ווערטער ' ס-ת " געלויבט השי- דעם 

ן תורה און חסידות און יראת ארויסצוברענגן די מעלות פו
, שמים וואס דאס האט געברענגט פאר תלמידי הישיבה

  .ת פאר דעם"געלויבט השי
 לאנג צוריק איז געווען א התעוררות וועגן טייערע נישט

בחורים דא אין די ישיבה זענען געווען פון די , שטריימלעך

 א גרויסע מספר פון - וואס האבן פרייוויליג אונטערגעשריבן 

 אז זיי זענען מוותר אויף די טייערע אויפגעשרויפטע -בחורים 

נאר , איז נישט קיין מועט'ס, זיי זענען מסתפק במועט, פרייזן

. מיט א נארמאלן שטריימל וואס דארף נישט קאסטן אזויפיל

, האט געהאט זייער א גוטן אפקלאנג אין די גאנצע שטאט' ס- 

ורים פון אנדערע און צו דעם האבן זיך צוגעשטעלט נאך בח

אבער די בחורים פון די ישיבה זענען געווען די , ישיבות

ערשטע וואס זענען נתעורר געווארן צו דעם און זיי האבן 

, איז געווען א בחינה ממנו ילמדו וכן יעשו'ס, געטוהן מעשים

  .ה"אנדערע האבן דאס נאכגעטוהן ב

צו האט אנגעהויבן 'מ, איז געווארן א מדובר' ווען סיעצט

זענען געווען די בחורים דא אין די ישיבה , רעדן וועגן תקנות

די תועלת און , אליינס פארשטאנען, וואס האבן מדעת עצמם

און זיי האבן זיך צוזאמען גענומען און , נחיצות פון דעם ענין

 אז זיי זענען גרייט צו -  הונדערטער בחורים - אונטערגעשריבן 

ס אריבערגעשיקט קיין מען האט מיר ע, פאלגן די תקנות

  .פאלם ספרינגס 

איך האב ,  וויל אייך זאגן יעצט מקצת שבחו בפניואיך
איך , א שטארקן קורת רוח, געהאט זייער א גרויס הנאה

, פארשטייט'מ, אחריות, געזעצקייט, האב געזען ערנסקייט
, "שקר החן והבל היופי"פארשטיין דעם , בעלי דעת

. יטן איז הבל הבליםפארשטייען אז די אלע נארישקי
אחריות פאר , אחריות וואס מיינט א דאלאר פאר עלטערן

דאס געלט פאלט  ,עלטערן וואס פלאגן זיך פאר די געלט
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יצא אדם , מען פלאגט זיך אסאך, נישט אראפ אזוי פון הימל

און דאס ווערט מקוים במלא מובן , לפעלו ולעבודתו עדי ערב

יעדער טאטע איז ,  געלטדי עלטערן פלאגן זיך פאר די, המלה

יעדער טאטע וויל אז זיין קינד זאל זיין , געטריי פאר זיין קינד

קומט א זמן פון א 'און ווען ער איז בשמחה און ס, גליקליך

ווייל ער ווייסט אז , וויל ער דעם קינד צופרידנשטעלן, שידוך

דאס איז דער זמן וואס מען האט געהאפט ווען מען האט אים 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל , ןמגדל געווע

  .קענען טון מיט אים א גוטן שידוך

 אז בחורים פארשטייען בשעת זייער שמחה די פלאג און

שוינט 'און מ, פלאגט זיך אפ פאר פרנסה'ווי מ, פון די עלטערן

, שוינט אפ דעם צוקונפטיגן שווער אויך'און מ, אפ די עלטערן

ווייזט 'ס, בחורים און א באזעצקייטדאס איז אן ערנסקייט פון 

ווייזט אחריות אויף 'ס. נישט סתם אויסגעבן געלט, אחריות

  ".צייט"ווייזט אויך אחריות אויף 'און ס, "געלד"

זאל 'מ, זאל ענדיגן א חתונה צייטליך'אז מ דאס
דאס איז שוין א אחריות אויף ,  אזייגער11:00בענטשן 

איינגעלאדנטע צייט פאר אלע , צייט פאר די משפחה
זאל קענען אויפשטיין 'מ, צייט אויף די נאכט, געסט

גיין צו די , גיין צו די שיעורים צייטליך, אינדערפרי צייטליך
' קאסט נישט אזויפיל בעביסיטערס וכו'ס ,ארבעט צייטליך

ליגט א 'ס, איינס ברענגט דאס צווייטע, איז מסתעף'וואס ס

  .געוואלדיגע ערנסקייט אין דעם

, הערט דאס'ווער ס, יך וויל אייך זאגן בחורים אאון
 - . און יעדער איינער שעפט נחת, יעדער האט הנאה

, זעהט אז בחורים וואס זענען זיך מייגע אויף תורה'מ
און זענען , בחורים וואס לערנען און פלאגן זיך אויף תורה

דאס איז פירות פון לימוד התורה פון ערליכע , ערליך

ז דאס וועלן אויך חשובע בחורים פון איך האף א, בחורים
  .אנדערע ישיבות נאכטוהן

איז געווען א 'ס,  בין געווען די וואך אין שטאטאיך

איז געווען דעם 'ס, מסיבה פאר איינע פון אונזערע ישיבות

אידן זענען געקומען , ט יארצייט"ל דער קדושת יו"זיידע ז

מאכט 'וי סהאט זיך אבער פארצויגן ו'ס. מחזק זיין די ישיבה

איך האב , איז נאך עלף אזייגער'איך האב געזען ס, זיך אמאל

האב איך , געדארפט זאגן תורה לכבוד די יומא דהילולא

כשם ") ל"הנ(ט "בוחר געווען אין די ווערטער פון קדושת יו

, "שמקבל שכר על הדרישה כך אקבל שכר על הפרישה

יין אין קוקט אר'און ווען מ, איז די וואך פרשת תרומה'ס

, ער האט עס געזאגט מיט א פייער, ט זעהט מען"קדושת יו

האב איך אויך אינזינען , ער האט געוואלט זאגן דברי הדרכה

  .געהאט די הדרכה

 איך וויל יעצט דא מעלדן פאר אלע אנדערע אבער
איך רעד צו בחורים און איך וועל אינזין האבן די , ישיבות

 פאר א ישיבה צו סיי אז מען מאכט א מסיבה, בעלי בתים
דארף זיך עס עלף , זאל נאר נישט זיין'וואסערע מסיבה ס

די אלע איינגעלאדנטע צו די מסיבה דארף , אזייגער ענדיגן
און זיי , מען נישט באשטראפן אז זיי זענען געקומען

דארף זעהן אז די מסיבה 'מ, אויפצוהאלטן שעות ארוכות
, ף זיך ענדיגן אין צייטדאר'און ס, זאל זיך אנהייבן אין צייט

מען דארף אויפשטיין , איז דא א אנדערע טאג אויך'ווייל ס
  .מארגן לעבודת הבורא

 - .  פארשטיי אז א מסיבה מוצאי שבת איז שפעטעראיך

 - אבער אינדערוואכן מוז זיך עלף אזייגער ענדיגן יעדע מסיבה 

וועל על כל פנים ווי איך , ה זעהן עס נאכצוגיין"און איך וועל אי

   .אז עלף אזייגער ביינאכט ענדיגט זיך א מסיבה, ה זיין"אי

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

אל , בשבח ושירהט "ברכת מז,  בזאת השורהברךנ, באותות כבוד והוקרה

, רב פעלים לתורה ולתעודה במסירות רבה, מעלת כבוד האי גברא רבא

משליך עצמו , מרבה צדקה וחסד לכל דורשים ומבקשים, פאר מקדושים

ובפרט מגדיל עשות בהתמסרותו העצומה לטובת , מנגד לבוא בעזרתינו

  כבוד שמו  ,רבותינו' כדרך אבותיו הק, מאתנור המזג שלא יחס, כוללינו

  ,על ישראל הדרתו, תפארתו                                     
  

  צ"ק הרב הגה"כ

  א"שליט אליעזר טייטלבוי' שלורבי 

  'נשיא כוללינו הק
  

  

  ,בעזר נורא עלילה,  גילה אחר גילה,חתו הכפולהשמרגל ל

  
  

  
  

 יהיה עוד שמחות רבות גוררת ששמחות אלו, אלוקי המערכהמ, הברכהזאת ו

זכות ו ,חהפשיזכה לראות ולרוות רב תענוג ונחת מהם ומכל המו, והמשכה' ברבי

, ילווה אותו ברכה והצלחה על כל צעד ושעל, מעשיו הכבירים למען הפרט והכלל

בשכר פעולותיו הטובים למען עניי ,  לטובהלבוואלקא דמאיר יענהו בכל משאלות 

   ת קיום רצוןזכוו, דקדושה מתוך הרחבת הדעת' נהל את כוללינו הקוי ,ק"ארה

  .ע יגן בעדו להתברך בכל מילי דמיטב"זי ק"קדשו של אביו רביה       

  
   ביקרא דאורייתאלמען שמומברכים ה

           רבנן ותלמידיהון          הנהלת הכולל       
  

  'הבת תחיובהולדת 
  וחתנו כבנאצל 

  ב "חו, ת"ענף עץ אבו

  א"שליט םט ליפא טייטלבוי"יו' חנני' ג ר"הרה

  ו"הבן ניהולדת ב
  , הנודע בשערים בנו החשובאצל 

  ,י ועוקר הרים"ינס

  א"שליטסיני טייטלבוים  'רג "הרה
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