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ð íëþ í¼−è−î í¾−³× šþ ê−í þîêôñ

 ³¼è− êñ −× íþî³í ðîô−ñ ñ®ê îò−−í

³ê®ô êñ, ³−³× μ−þ® ö−ê ñëê 

 ê−ô¾ô êîí ê³¼−½ −× ³îìòôñ

×¼"ð.  ³îòîïôî í½òþõ ñ®ê íòíî

 îñ ö−ôï−¾ í¾šëî íñ−õ³ ñ−¼îô

ëší"î¬ −ñë îšîì ¹þ¬ íí¼−è−î ìþ ,

ê¾ô" óê ¹ê íþî³í ðîô−ñë ×

ëšíñ ññõ³−" íþî³í ³ê ö−ë−¾ í

óîšô ñ×ô μ−þ®  óè š½¼ë í¼−è−

íþî³ë ,ðôí ¾þð¾ íïî¾þ îìš−î 

−³× μï μ−ï öô¾" þîêôë¾ þîêôñ ³

í¼−è− μþ®ò íþî³í, ³−³× êñ ñëê 

³îìòôñ, ñ−¼îô í½òþõí ñ®ê −× 

î³−ëñ ¹þ¬ ê−ëíñ í×ï−¾ íñ−õ³, 

³ ë−³×í î×−ô½í íïñî −×òêî êþš

 ñê ññõ³³î êþš³ þ¾ê×¾ μò¼ê

−¾í" ñ®òíñ ó−ô¾í öô μò¼− ³

 í¼−è−íî ñô¼íôšþî μ−ð− í¾¼ôñ 

 ñô¼í öô ñ®ò−íñ îï íò−ìëñ ¹î½×³

 ñëê íñõ³í −ð− ñ¼ êñ ³¼−è−ë

íþî³í.              )í¾ô μþë(  

  
 ³−³× μï ³−ï öô¾ μ−ñê îìš−î

ð−ô³ þò ³îñ¼íñ þîêôñ . íêþòî

ôèí −þëð óðšíë ¾þõñ’ −³ë ö−ð−³¼ 

 ±þêë î¼ëš−¾ ñëëë¾ ³î−½ò×

ñêþ¾− , ½òë μþî® í−í íô í¾šî

 −³ëî ³î−½ò× −³ë š−³¼íñ íïí

−¾íñ í¾šî− −×î ñëëë¾ ³î¾þðô" ³

ó−¾ðì ó−³ë ³îòëñ ,îð öþô ±þ−³î" ï

íññï" −× ñêî− −þëðë íïê ó−−š³− 

 ó×−ñ¼ô š−ìþê −òîõ®í ³êî ëî³×í

 óñîêî ³î¼−òôí ñ× îò³êô þ−½−î

ë îï× íðîë¼ íñ ö−ê ³îðèò³í −ñ

 ±þêñ š−³¼− ö× ñ¼ μ× ñ× ³îë−¾ì

 þ¾ê ³îôîšôí îñê ñ× ³ê ñêþ¾−

í ³ê îðë¼ ’ î¾−èþ− óíëî ó³îñèë

 ³ðîë¼ô í¾îðšð êôî¾−þ ñêþ¾− −òë

êþèê êþ¼® óîõñî ³îñèí −ô− ,×¼"ð ,

 íî®³ í³êî ëî³×í ¾þõñ ¾− íïëî

ô¾ μ−ñê îìš−î ñêþ¾− −òë ³ê"ö ,

íô ¾þðôë þêîëô× íþî³í îò−−í 

 −þëð ¹ê óñî¼ñ íþîê íïí öô¾í

óñî¼ñ ê−í íþîê íþî³ , þôê íïñî

"þîêôñ ³−³× " ¼è−−³íñ μ−þ®¾

−³× ³ò−ìëë ³î−íñî" ³î×ïñ −ð× ³

îêôñ"íþî³í þ ,"ð−ô³ þò ³îñ¼íñ "

ñêþ¾−ñ ð−ô³ þê¾− îï íðîë¼ −× ,

 êôî¾−þ þê¾− íñîêèí öôïë ¹êî

³îñèí −ô− ³ðîë¼ô í¾îðšð.  

)×" šíèí îò−ëþ öþô" š¬−ñ¾"ê(  
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  םם""ויתן לך את ברכת אברהויתן לך את ברכת אברה
קדם , ותאבאותות יקר ורב, ומזלא טיבותא, נשגר בזה כסא דברכתא, בהאי עידן דחדוותא

על כל מכיריו נערץ , ם בכל"ברך את אברה' וה, ידידינו החשוב והיקר לעילא מכל תושבחתא

איש , מרביץ תורה ומעמיד תלמידים הגונים, רב פעלים לתורה ולתעודה בפרט ובכלל, ומהולל

  , משליך עצמו מנגד לטובת חברתינו, א בענוות חן ובסבר פנים"מקבל את כ, חמודות ורב תבונים

  , לו יאתה התהילה והכבוד בהרמת קרן התורה בקרב קהילתינו      

  א" שליטווייסווייס' '  אברה ישעי אברה ישעיהרב
  

åúéááù äçîùä ìâøì ,åúôù ìò ïåùù ìå÷,  
  

äìòðäå áåùçä åðá éñåøéàá ,äìéäúìå íùì òãåð  

 øîëäãåäé éð"å  
áò"çä â 'éçúù 'åòùáå áåè ìæîì"î  

  
וזכות התורה יגן , יזכו לראות דורות ישרים, תורה להריםאת קול ה, ר שבשכר פעולותיהם הכבירים"יה

  להרבות פעלים , עליהם אלף פעמים ככה' ויוסף ה, בעדם להתברך בכל משאלות לבם לטובה ולברכה

  .במהרה בימינו אמן, עדי נזכה לביאת מלכא משיחא, לתורה ולתעודה ברביה והמשכה       
  

íêðîíëî íþšîíë îô¾ ö¼ôñ ó−ô³îìí  

 ³þîëì"íþî³í −ðî½−"  
  

í×þëñ ó−õþ¬®ô îòê óè ,í×þ¼íî íþšîíë ,íþî³í −ðî½− ³þîëìë ó−þî¼−¾í −ð−èô  
  

öêôþ¼ð−ë μñô−ñê ,½−−îî ëêï ö−ô−òë ,½êþè ñêîô¾ ,¹¼¾ïê− ñê−þï¼ ó−−ì ,  
¾¬−îîêë¼ñ μîþë ½ìòõ ,¹¼¾ïê− −ë® ¼¾îí− ,þ¼èþ¼ë êðî− ñêþ¾− ,ñ¼èò¼ þï¼−ñê ,  
¾¬−îîêšþ¼ë ¼¾îí− êèþ¾ , ñêî−þ¼ëñ¼è ,öí× ðîð ,μêþë ñêî− öî¼ô¾ ,êòí× íôñ¾ ëš¼− , 

  

ó−×þëôí öô þ³î− íòî¼í ñîðè  

 þ¼ðòê½ þ×¾− óìòô ñêî−       þ¼èþ¼ëò−−îî öî−® öë ðîð  
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  ויקחו אליך... ואתה תצוה

ק רבי דוד מטאלנא "הרה אשון של חנוכה אצלפעם אחת בליל ר
ק "כשהיה כל הציבור עומדים בחרדת קודש והמתינו שהרה ,ע"זי

ק עדיין "אך הרה, ע יכנס להדליק נר חנוכה"רבי דוד מטאלנא זי
לא יצא מחדרו שם התכונן את עצמו בהכנה דרבה למצות 

ניגש לחסיד אחד ק מחדרו ו"לפתע יצא הרה, נר חנוכההדלקת 
כ איך אתה נוהג " שמע נא הלא אשתך נמוכה היא וא:ואמר לו

כשאתה צריך לדבר עמה האם אתה מרכין את עצמך אליה או 
ותיכף אחרי שאמר דיבורים הללו , שהיא מגביה את עצמה אליך
פתח הצדיק ואמר את ברכות נר , מבלי לחכות לתשובת האיש

כל החסידים שהיו אז באותה מעמד נתפלאו , והדליק הנר, נוכהח
  .להבין דבריו הסתומין

ק רבי "הרהנתארח בבית הצדיק קרובו נכד אחיו ובעת ההוא 
ק רבי "שהיה בן בתו של אחיו הרה(ע "מרדכי דוב מהארנאסטייפל זי

וכשראה את תמיהתם של החסידים , )ע"יעקב ישראל מטשערקאס זי
אמרינן ' רש לכם את דברי דודי זקני דהנה בגמאמר להם אני אפ

מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים אולם בשעת 
הדלקת נר חנוכה שמצותה להניחה למטה מעשרה טפחים אז 

שזהו בסוד , ל כתוב"השכינה יורדת למטה מעשרה ובכתבי האריז
כי , וזהו מה שרצה הצדיק לרמז, איתתך גוצא גחין ולחיש לה

ה כביכול מתכופף למטה מעשרה טפחים בכדי "הקבבמעמד זה 
  .להרים אותנו במעלות רמות עד מאוד

דהנה בספרי קודש האריכו לבאר , ועל פי זה יש לפרש בפרשתן
דבפרשה זה מרומז ענין מצות הדלקת נר חנוכה ויקחו אליך שמן 

ואתה "וזהו שהתחיל הכתוב ואמר , להעלות נר תמיד', זית זך וגו
שמשה רעיא מהימנא ידאג לבל ישארו בני " חו אליךויק' תצוה וגו

שיקחם עמו ויגבהם " ויקחו אליך"אלא , ו"ישראל למטה ח
להעלות נר ' י הדלקת שמן זית זך וגו"ע, וינשאם למעלה למעלה

  )אוצר אפרים(                                  . י מצות נר חנוכה"ע, תמיד

  ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת

מתנגד לעדת ' ה באחד מגדולי הלמדנים שבליטא שהימעש
ין נגד רבני החסידים 'ב מוואלאז" שטען לפני הנצי,החסידים

בעוד שראשי הישיבות וגדולי התורה , שחיים ברחבות
 השיב לו ,ובדחקותמתפרנסים בצער ) מהמתנגדים(ם "האמיתיי

ה לבש "צא וראה אהרן הכהן שעסק בעבוד' ב מעולם כך הי"הנצי
אולם משה רבינו זה שקיבל , י זהב משובצים באבנים טובותבגד

ורק מטהו , לא עשו למענו מלבושים מיוחדים, את התורה מסיני
  . לו' ויותר לא הי" קח את מטך" "הרם את מטך", ק"נזכר בתוה

  )ספרן של צדיקים(                                  

  לשם שבו ואחלמה

מ שהיות שבתו הגיעה לפרקה "חסיד אחד שאל את החידושי הרי
ומדברים בה נכבדות עם בחור כליל המעלות אלא שיש פסול 

האם , במשפחתו דהיינו שאחיו של המחותן יצא לתרבות רעה
הנה קראנו : מ"השיב לו בעל חידושי הרי, יסכים לשידוך או לא

הוא ' ופי" לשם שבו ואחלמה"בפרשתן פרשת תצוה את הפסוק 
' פי" ואח למה ", שבמחותן עצמו,שבוהבט אל השם " לשם שבו

אין זה , אם ענף אחד מן האילן נובל ונכרת, למה זה תביט אל האח
  )שיח שרפי קודש(                        .מעיד כלל על טובו של השורש

  ונשמע קולו בבואו אל הקודש

ד "חיים מבריסק יהודי אחד עומד בביהמ' יום אחד ראה ר
 תולי תפסייםלאחר ש, קות משונותומתפלל בקולי קולות וצע

 פעמונים כדי שיהא ק ציוותה לתת במעיל"הנה התוה, לוואמר 
נשמע קולו בבואו אל הקודש וידעו שהכהן גדול נמצא שם 

, ועתה אילו נהגו הכהנים כמנהגך והתפללו בקולי קולות, ומתפלל
' כהן לא היהאלא משמע ש, צורך בפעמונים ורימונים' מפני מה הי

                                                     )בפי ישרים(       . צורך בפעמוני זהב' תפלה ולכן היבולו מרים ק

  ובצאתו ולא ימות

רב אחד בא אל עיר כדי לשמש ברבנות שם ונתקבל בכבוד גדול 
' אולם כעבור זמן מה אירע מחלוקת בין תושבי העיר ואף הוא הי

, ור מן העיר מגודל הסערה שקמה נגדובעובי הקורה והוכרח לעק
ונשמע קולו "כ "ין מאמהבכשיצא מן העיר אמר שעכשיו הוא מ

נשמע ", דכשהרב בא לעיר לקבל כס הרבנות" בבואו אל הקודש
ובצאתו "אמנם , דרך ארץמנהג  בוששומעים בקולו ונוהגים " קולו

 עליו להתפלל ,דכאשר הוכרח לצאת מפני המחלוקת" ולא ימות
כמו ושלפחות יצא ממנה שלם בגופו " ולא ימות"ה "הקבלפני 

  )אור יקרות(                            ".עוד מעט וסקלוני"ה אמר "שמרע

  שנים ליום תמיד

 יעקב מליסא בעל נתיבות המשפט בא פעם לבריסק ביהגאון ר
 ,מתמיד גדול' לייב הי' ר, לייב קאצנעלנבויגן' והתאכסן אצל ר
פנה היפרד  כשעמדו ל,ד לאכול ולישון כדבעיומעולם לא הקפי

שנים ליום "ים בך הפסוק וקואמר לו הרינו מאחל לך שיאליו 
ע פותח "יעקב הנה בשו' אמר לו ר, לייב על דבריו' תמה ר" תמיד

כ אני "וא" וטוב לב משתה תמיד"ומסיים " לנגדי תמיד' שויתי ה"
קיים פ שת"מאחל לך ששני התמידים יתאחדו על שולחנך שאע

טוב לב משתה "ם כן תקיים ג מ"מ "דנגדי תמיל' השויתי ה"את 
  )שיחות קודש(                             .ת כדבעיולאכול ולשת" תמיד



  

å  
  

  
 

  תצוה

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

   בני ברק-ית יואל קר
  

  

  שיר וקול תודהשיר וקול תודה
äîéðô áìä ÷îåòî ,äîéøðå àùð íéëøáî ìå÷ ,æî úëøáá"äîçå úéááì è ,òî íã÷"àáäãã øúðö éàä ë , é÷áå óéøç

àáøå ééáàã úåéååäá ,äðîàð éòèðì äøåú õéáøî ,äðåáúå äòã äîëç àìî ,äðåëð äéùåúå äöò åðîî íéðäð , ãîåò  

      åãñåîä úìäðä ïéîéìäðîàð úåøñîúäá ú ,äðåòå úò ìëá ,äððø éúôùá íéçáùî íéëåøáäå íéøéáëä åéìòô , 

øäøä á áéä ñééåå àãåé éáöéä ñééåå àãåé éáö""åå  
åðéúåãñåî úìäðä øáçåðéúåãñåî úìäðä øáç  

 î³ìô¾ ñèþñë−ò êõ−ñ ñîê¾ þô× þš−í îòë ½ò×í"íþî³í ñî¼ñ î³îî®ôíî  
  

äúåáø úåëæ"àùéôðã ïàëøá ìëá êøáúäì åì ãåîòé ÷ ,÷ä éìåáâ úáçøäá åìîò øëùáäùåã , øùåòå øùåà åì òôùåéå

äùåãâ äãéîá ,úåãñåîä ïòîì íéöøîðä åéúåìåòôá áéèäìå úåáøäì äëæéå , äøåúä ïø÷ úîøäì íéáåèä åéùòîáå  

         úåãéñçäå ,åúéá ãòáå åãòá ïâé íéáøä úåëæå ,åú÷ãö ãòì ãåîòúå ,åúìéäú øôñð ãéîúå.  
  

äàãåäáå äáäàá åîù ïòîì íéîúåçä  

úåãñåîä úìäðä  

  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   
  
  

äå 'äøáà úà êøá"í  
íþôï ñîšî íðî³ë ,íþî¾í ³êïë þè¾ò ,ïô ³×þë"¾ë ¬íþîþë íõ ,þîëìë¾ −þê îò−þî¼−¾ ð−èô óðš"í , êþëè −êí

êþ−š−î êëþ ,íþêõ³ñî ïî¼ñ ¼ðîò ,êëî¬ −šëî ¹−þì ,êëíðð þ³ò® ,êëþî −−ëêð ³î−îîíë ½−þè ,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 ,ó−þ¼¾ë ¼ðîò , î−¾îð−ìë

     ó−þîþëíî ó−ððîìôí ,êþôèë öî−¼í μþð ³ê îòñ íþîôî ,íþ−¬¼ôí îò−³ë−¾− ö¼ôñ ³îë¾− êñ íñ−ñî óôî− ,  
  

íþííþí""þ èþ è ’ ’−¼¾− óíþëê−¼¾− óíþëê ’ ’¬−ñ¾ ½−−îî¬−ñ¾ ½−−îî""êê  
þ"ší îò−³ë−¾−ë ô’  

−ò íðîí− þô× ö−−î®ôíî ëî¾ìí þîìëí îòë −½îþ−êë î³ìô¾ ñèþñ−ò íðîí− þô× ö−−î®ôíî ëî¾ìí þîìëí îòë −½îþ−êë î³ìô¾ ñèþñ""îî  ë¼ë¼""−ì³¾ è−ì³¾ è ’ ’ïôñïôñ""î¬¼¾ëî ¬î¬¼¾ëî ¬""ôô  

í×þëí ³êïî ,í−"šîñêô þí×þ¼ôí − ,í î®− ’í×× ,×¼ô í×ï−¾"í¾îðšð ³ìòî èîò¼³ ³îîþñî ³îêþñ ³ ,®î− þê¾ôî îòôô" íð−ôë ì
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êæ úéæ ïîù êéìà åç÷éå ìàøùé éðá úà äåöú äúàå .áâ äøåñî '
 íéîòô"äúàå",ìàøùé éðá úà äåöú äúàå , êéìà áø÷ä äúàå 

éçà ïøäà úàê,áì éîëç ìë ìà øáãú äúàå ,  äàøðå úà øù÷ì
â 'ã äøåñîä é÷åñô äðäñôä ìò éîìùåøéá àúéà÷å"  íéðäëä ìà

íää íéîéá äéäé øùà èôåùä ìàå íéåìä", ïéà êìî àåäù ïîæá 
ïäë àåä ,åæç åùøã"àå äùîì äðååëäù ì" úåéäì ìåëé åðéà äùî ë

ïäë , åðéöî éøä äù÷å)· ÌÈÁ·Ê(.ðåäëá ùîéù äùî  íéòáøà ìë ä
äðù , àøîâá åöøéúå)‡È ˙ÈÚ˙(: àìå ïáì ÷åìçá ùîéù äùîù 

äðåäë éãâáá,  àúùäå äùîì ïäëä ïøäà ïéá ÷åìéçä äæ éôì
ùéãâá äðåîùá ïäéë ïøäà ÷ø äðåäëá åùîéù íäéðùí äùî åìéàå 

ïáì ÷åìçá ïäéë ,úøåú äéäú úàæå äøåñîä "äåöú äúàå " ïéãë
 ïëì íéøçàì äåöîä êìî" äúàåêéçà ïøäà úà êéìà áø÷ä "

 äùî éøä ìáà ïäë úåéäì ìåëé äúà ïéàå êìî äúà éë ïäë úåéäì
 øîà äæì øáãîá äðù íéòáøà ïäë äéä" ìë ìà øáãú äúàå

åëå áì éîëç 'åùã÷ì ïøäà éãâá åùòå "ø" ïéá ÷åìéçä äéäé äæå ì
ïáì éãâáá ùîùé àåäù íåùî äùîì ïøäà .                )øçáð óñë(  

  
åêæ úéæ ïîù êéìà åç÷éå ìàøùé éðá úà äåöú äúà.  àúéà

äòáá"øãñä äæá äùî øéëæä àì è ,ùîåçä ìëá ïéàù äî ,
äá øëæåä àìù øãñ ïéà äùî ãìåðù äòùîù , íåùî íòèäå

úáúë øùà êøôñî àð éðçî øîàù, éàðú ìò åìéôà íëç úìì÷å 
íéé÷úðå äàá , àîåçðúá åøîàå)È ÌÈËÙ˘Ó"Á( ïéá äî äàø 

ùàøäá÷ä íéðåøçàì íéðå" êàìî çìåù éëðà äðä äùîì øîà ä
 ìò ìôðå êàìîä úà äàø ïåð ïá òùåäé êì àìà õôç éðéà åáéùä

åëå åéðô 'àå"åëå åðéøöì íà äúà åðìä ì ' úçúî ÷òåö ìéçúä
ä àáö øù éðà éë àì øîàéå åéìâø éðøåôö ' éðù éøä éúàá äúò

 éúàáù àåä éðà ìàøùé úà ìéçðäì éúàá íéîòô êáø äùî éîéá
 ìò òùåäé ìåôéå ãéî éúàá äúòå åîò êìàù äöø àìå éúåà äçãå
 äùî ìáà åãáò ìà øáãî éðãà äî åì øîàéå åçúùéå äöøà åéðô

åúåà äçã,ùáå "ø íùá àúéà ê 'ñôä ìò ìàððç÷å"  êìé éë
êàéáäå êéðôì éëàìî " úåéúåà úîàáå ìàëéî êàìîä äæù

ìàëéî àåä éëàìî ,ðä ùøãîä éôì" ì êàìîì íå÷î ïéàù òîùî
åúåà äçã äùîù ïåéë íéé÷ äùîù ïîæ ìë ìàëéî , æîøì ùéù äæå

øôá '÷ ùé äåöú"ìàëéî ïéðîë íé÷åñô à , åîù øëæåä àìù ïååéë
ìàëéî êàìîì íå÷î åì ùé äùî ìù.                      )ìàåîù ùåøã(  
  
êéçà ïøäà úà êéìà áø÷ä äúàå.  ùøãîá àúéà)ÂÓ˘"Ï ¯"„ Ê'( 

ää" éòåùòù êúøåú éìåì ãåëå,'á÷ä øîàùë " äùîì ä" äúàå
êéçà ïøäà úà êéìà áø÷ä "á÷ä åì øîà äùîì òøä" äøåú ä

êì äéúúðå éì äúéä ,öå"á ,åé"ôò ìé" àúéàã îîâá ')·˜ ÌÈÁ·Ê(. 

ä óà øçéå ' óà ïåøç ìë øîåà äçø÷ ïá òùåäé éáø äùîá
ø íùåø åá øîàð àì äæå íùåø åá øîàð äøåúáù" ù øîåà éçåé ïá

 ïäë àìäå éåìä êéçà ïøäà àìä øîàðù íùåø åá øîàð äæ óà
 ïäë àåä åéùëò éåì àåäå ïäë äúà éúøîà éðà øîà÷ éëä àåä

éåì äúàå ,ä úåçéìùá úëìì äùî áøéñù íåùî àöîð ' äìèéð
ïøäàì äðúéðå äðåäëä åðîî ,øôîä åáúëå ' äùî áøéñù íòèä
á÷äù äöåø äéäù úåçéìùá"åãåáëá ä åîë íúåà ìàâé åîöòáå 

 á÷òéì çéèáäù"äìò íâ êìòà éðàå " ÷éôñî õåøéú äæ ïéà ìáà
 áéúëå ïîæä íãå÷ íéàöåé åéä ìàøùéù íåùî" ùéàäå ãåîòú õåçá

êéìà àöé åá äùåð äúà øùà "á÷äå" ìåëé äéä àìå äåìîä äéä ä
 äùî ìáà äùî ùðòð ïëì çéìù êéøö äéä ïëì íúåà àéöåäì äéä

ã øáåñð øáëà åîéìùä íéëàìîäù íåùî ïîæä íìù" ïéãá ë
ä ìåëéù úåçéìùá áøéñ ' íàéöåäì åîöòáæçà äðäå" äìòùë ì
äàìî åøîà íåøîì äùî"á÷ä éðôì ù"ùáø ä" äùà ãåìéì äî ò

åëå åéðôì åøîà àá äøåú ìá÷ì ïäì øîà åðéðéá ' ìò êãåä äðú
åëå äáåùú ïäì øéæçä äùîì àåä êåøá ùåã÷ä åì øîà íéîùä '

îàùáø åéðôì ø"ä éëðà äá áéúë äî éì ïúåð äúàù äøåú ò '
 íúãøé íéøöîì ïäì øîà íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êéäìà

íúãáòúùä äòøôì , äùîì ïéà åîéìùä íéëàìîäù øîàð íàå
ò àìà íéëàìîä ãâð äðòè íåù" íéøöîì åãøé àì íéëàìîä ë

øéñù ìò ùðòð ïéãáå ïéãë àìù áøéñ äùîå ïîæä åîéìùä àìå á
úåçéìùá úëìì ,æå" ùøãîä ù"á÷ä øîàùë" äúàå äùîì ä

åëå êéçà ïøäà úà êéìà áø÷ä ' ìò äðåäëä åðîî äìèéðù íåùî
àå úåçéìùá áøéñù"á÷äù äöøù áøéñ ïéãáù ú" åîöòá ä

á÷ä åì áéùä åîéìùä íéëàìîä éë ïîæá åàöéù íåùî íàéöåé" ä
 ïîæä íãå÷ åàöéå åîéìùä àì íéëàìîäù"äúéä éì äøåú äéúúðå 

êì " àìéîî íúãøé íéøöîì íåìë äðòèä ììâá íéëàìîì àìå
á÷ä ìåëé äéä àì" ìò ùðòð ïéãëå äåìî ïéî íàéöåäì åîöòá ä

äðåäëä åðîî äìèéðå úåçéìùá áøéñù .                    )íäøáà äð÷(  
  

ìàøùé éðá úåîù ìò åéäú íéðáàäå . áà ãåáë åãîì éîìùåøéá
çà íòô äðéúð ïá àîãî éðáàî ïéîéðá ìù äôùé ïáà äãáà ú

åëå ãåôàä ,'ïéîéðá ìù äôùé ïáà äúéä ïáàäù åì ïéðî äù÷å, 
éå" ãåôàá òåá÷ ïøãñë úåéäì íéëéøö ãåôàä éðáàù àúéàã ì

 äæ øñç äéäù äîù øîåì íéáééç ïëì ïéìéôúáù úåéùøôä åîë
 äéä íà éë åðåøñç úåàìîì øùôàå ïåøçà äéäù ïéîéðá ìù äôùé

à øñçð ìë úà óéìçäì íéëéøö åéä æà íééòöîàä íéðáàî ãç
à ïøãñë äéäéù éãëá äæ éøçàù íéðáàä" úåàìîì êéøö äéä ë

 úçà ïáà ìù ÷ø àìå íéðáà äîë ìù ïåøñçå äîù äéàø ïàëî
 äôùé ïåøçàä ïáà äéä äæ øñçðùîïéîéðá . )ìàøùéî íãà äëìä(  
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áíéðäëä éãâá úùéáì úåöî ïéðò

 ïúùøôá)úçë äåö .á( êéçà ïøäàì ùãå÷ éãâá úéùòå 
úøàôúìå ãåáëì ,áîøäå" úåöîä øôñäá í)ì äåöî"â(  áúë

úøàôúìå ãåáëì íéãçåéî íéãâá ùåáìì íéðäëä ååèöðù , æàå
ùã÷îá åãáòé , ïøäàì ùãå÷ éãâá úéùòå äìòúé åøîà àåäå

åâå úøàôúìå ãåáëì êéçà ,' úåðúë íúùáìäå áéø÷ú åéðá úàå
)èë äåöú .á (ãå ìåãâ ïäëì  íéãâá äðåîù äðåäë éãâá ïä åìàå '

èåéãä ïäëì , íéãçåéîù íéãâáäî úåçôá ïäëä ãåáòéùëå
äìåñô åúãåáò íäî øúåéá åà àéää äãåáòá , äæ íò áééçå

íéîù éãéá äúéî ,ø"ãáòù íéãâá øñåçî ì , øîâá åúåà åðî ïëå
 ïéøãäðñ)âô(.íéîù éãéá äúéî éáéåçî ììëá  ,úë àá àìå äæ áå

øåàéáá , áåúë àá ìáà)é íù (åëå èðáà íúåà úøâçå ' íäì äúéäå
íìåò ú÷åçì äðåäë , ùåøéôá àáå)íù(: ïäéìò ïäéãâáù ïîæá 

 ïäéìò ïúðåäë ïéà ïäéìò ïäéãâá ïéàù ïîæá ìáà ïäéìò ïúðåäë
íéøæ åäì ååäå , øàáð äðäå)ì"ò ú"ã (äúéîá ùîéùù øæù ,åëå '

åëå' .àøôñá åøàéá øáëå )ô éøçà"ç ( úåöî åìà íéãâá úùéáìù
äùò , åúìåãâì åìà íéãâá ùáåì ïøäà ïéàù ïéðîå íøîà àåäå

êìî úøéæâ íéé÷îë àìà , øîåì ãåîìú)ãì éøçà ( øùàë  ùòéå
ä äååö 'äùî úà ,åìà íéãâá øîåìë ,òàå" úéìëúá íäù ô

úåôéä íéðáàä ïî íúìåæå äôùéå íäåùå áäæî íäù éôåéä , àì
éä íäá ïéåëéåëå äùî úà ìàä äåéöù éååöä íéé÷ì àìà éôå ,'

ëò"áäæä ì.  
áîøä" ï)äñ ìò åùåøéôá"î(ò âéùä "áîøä ã" òîùîù í

åìà íéãâá ùåáìì úãçåéî äåöî ùéù åéøáãî , åàðî éøä ïëå
áîøä"úãçåéî äåöîì í , úåìåãâ úåëìää ìòáã åéìò äù÷äå

éãâá øñåçî äðî ïéååàìä ÷ìçá ÷ø úãçåéî äåöîì åàðî àì í
ùîéùù , íåù äãåáò úòùá àìù íéãâáä úùéáìá ïéà éë

äåöî ,à" åà ïäî úåçôá ãáò íàù äãåáòä øùëä àìà åðéà ë
åúãåáò ìñôú øúåéá ,ä äðäå ãáò íà äãåáòä úåöîî ÷ìç àå

ïäá , åì äéä éøä úãçåéî äåöîì åúåà ïéðåî åðééä íà ãåòå
ëäåéá ïáì éãâá úåöî úåðîì"úãçåéî äåöîì ô ,äéä ïëå åì 

 äåöîì èåéãä ïäë éãâáå úãçåéî äåöîì ìåãâ ïäë éãâá úåðîì
úãçåéî , äååöîä äãåáòä é÷ìçî íé÷ìç ïìåëù êçøë ìò àìà
úé åðîî 'íäá íéøîàðä íéîéá , é÷ìç ïéðåî ïéàù øàáúð øáëå
úåöîä , äøåðîä úééùòå ïçìåùä úééùò åðîð àì àîòè éàäîå

úãçåéî äåöîì , íçì íåùì åðéåèöðù éðôîä éðôì ' äåéöå ãéîú
ïçìåùä ìò åúåà íåùì àéäù úàæä äãåáò øùëäá åðúåà , ïëå

åéðôì úåøðä ú÷ìãäá åðåéö , åæä ä÷ìãää äéäúù åðì øãéñå
êëå êë äðéðòå äì÷ùî áäæ ú÷øåðîá ,åëå'.  

áîøä êéùîîå"áîøä úòã íðîàã åéøáã óåñá ï" í
 åúåðîì äøåðîä úééùòî øúåé íéãâá úùéáìá øúåé øååçî

úãçåéî äåöîì , øîúùä ìò óéñåî äåöî íéé÷î íúãåáòá éë
åàìä ïî ,à íðîà" åùòéù äùò úåöî äðîé àì éàîà éù÷ú ë

 åùøãù äîî áëåù àìå áùåé àìå ãîåòî äãåáòä íéðäëä
æç" ì)âë íéçáæ (:åëå äáéùéì àìå íéúøçá  ãåîòì úøùì ãåîòì ,'

øååçî åðéàå.  
ñáå 'áîøä úâùä àéáî øúñà úìéâî"å ï  åéìò øéòî

äáä äðî àì ïë ìòù áúëù äîã" äåöîì íéãâáä úùéáì úà â
äåöî øùëä àåäù íåùî àåä úãçåéî ,àå"äðîî ÷ìç éåä ë ,

íåìë åðéà äæã áúë , ÷ìçì äåöî øùëä ïéá ùé ìåãâ ÷åìéç éë
 äúà äðä äåöî øùëä àåäù øáã ìò êøîàá éøäã äåöîä ïî

äúëìäë úåùòäì äåöîä øùëåú äæá éë øîåà,àå " øùëää ë
äðîî ÷ìç åðéà äæä ,àå" äîë éøäù äúåðîì éåàø øéôù ë

 çñôä úèéçù ïåâë úãçåéî äöîì ïéðîá ïéàá äåöî øùëä
äúìéëà úåöîì øùëä ÷ø àåäù , äîåãà äøô úôéøù ïëå

äúééæäì äåöî øùëä íâ àåäù ,àùî" ÷ìç ÷ø àåäù øáã ë
úãçåéî äåöîì äúåðîì ïéàù éàãååá äåöîäî ,áã àåä éë ø

åîöò éðôá ãîåò åðéàå ììëäî ãøôðä èòåî.  
áîøä âéùäù äî ìòå" äéä úãçåéî äåöî àåä íàù ï
ëäåé ìù ïáì éãâá íâ úåðîì" äåöîì èåéãä ïäë éãâá ïëå ô

úãçåéî , àìà åðéà íéðäëì äùáìä úåöîù àéùå÷ åðéà íâ äæ
úçà äåöî ,úåáø úåöîì íàðî àì ïëìå , øåñéàá äùòù åîë

ùã÷îä ïî äàéöé ïäëå ìåãâ ïäë ìéìëäù äãåáòä úòùá 
úçà äåöîá èåéãä ,òà"íé÷åìç íäéúåèøôå íäéðéãù ô ,

ôòà"òà äàéöéä àéäå úçà äìåòô ìò ååèöðù ïåéë ë" íäù ô
íé÷åìç íéùðà ,äå"äùáìää éáâì ð,  

áîøäù äî ìòå"íéìëä øàùå äøåðîì åäîéã ï , åðéà
 íäù íåùî úãçåéî äåöîì åðîð àì íúäã ïåéîã íåù ÷ìç

úéáä ïéðá úåöîî ,òàå" äãåáòä úåáëòî ïðéà íäù â
îäéáá"÷ ,î" é÷ìçî íúåéäìî òðîé àì àãéøâ àä íåùî î
äåöîä , ïðéà ïáìäå úìëúäù úéöéö úåöîá åðéöîù åîë

î åæ úà åæ ïéáëòî"äåöîä äùòîî ÷ìç ãçà ìë éåä î ,ééò" ù
áîøä éøáã ÷éãöäì ãåò êéøàäù"í.  

øâä ïåàâäå"æ àìøòô é"á ìéç 'ñøä ìò" â)ç"àð äùøô â (

áîøä éøáã ìò øéòä"áîøä ìò øéòî åéøáã ùàøáù ï" àìù í
äáä éøáãá àöî" äåöîì íéãâáä úùéáì úà äðîéù â

úãçåéî ,äáä éøäã åéìò äù÷äå" éãâá äðî úåöîä ïéðîá â
úãçåéî äåöîì ãøù ,òàå"ùøã â" àøæò ïáàäå é)øô 'àùú (

âá ìò äðååëä ïéà ãøù éãâáã åùøéôäðåäë éã , åùòð àìà
 äøåðîäå ïçìåùä úàå ïåøàä úà úåòñîä úòùá úåñëì

úåçáæîäå ,ééò"ù.  
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   קטנה דרבינו יואל מסאטמארמכינה לישיבה
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה" כבנשיאות

   בני ברק-יואל קרית 
  

éäé àåäå 'áö úøèòì"é  
äáäàå ãåáë úåúåàá ,àáè àìæî úëøá äæá øâùð ,òî íã÷"åðéøåòéù ãéâî ë ,åðéúåáéúð øéàîå åðéëøã äøåî ,

åðéðø÷ íéøäì åúðåáú áèéî òé÷ùî ,áö"åà ïì øñîå ïá éòøúàå éàúééø , åðéðø÷ íéøäì äðåîà åéãé éäúå  
     àúåéìòîì ,íéîúáå úîàá åðéúçìöä ïòîì øåñî ,íéîëç úòãá øúëåî ,  

  

  אא""צבי יודא ווייס שליטצבי יודא ווייס שליט' ' ג רג ר""הרההרה
  

š−í îò−þëì îòë ½ò×íë îòî¼ôë¾ íìô¾í ñèþñ−ò êõ−ñ ñîê¾ þô× þ"³îî®ôíî íþî³í ñî¼ñ î  
  

úøèò åùàøì åðéúåëøá àð éäúå ,áö ãåáëìå ïçì"úøàôú é ,úåçîù òáåùå úåëøá áø åì òôùåé åæ äçîùîù ,
úòãä úáçøä êåúî äàøéäå äøåúä êøã åðì úåøåäì êéùîéå ,åìîòá éøô äàøéå ,åììäðå åîùì äãåð ãéîúå , êàå  

    íéîéä ìë åäåôãøé ãñçå áåè ,íéîìåò úòåùúá òùååð éãò ,åðé÷ãö çéùî úàéáá,åðéùàøá åðéëìîå  ,áá"à.  
  

×"−ôñ³ ðí×þ¼íëî íëíêë îô¾ ö¼ôñ ó−×þëôí îìšñ −¼ôî¾ î−ð  
þêô¬ê½ô ñêî− îò−ëþð íò¬š íë−¾−ñ íò−×ô í³−×ë  

êéìîééä íäøáà ,ùèéååàáòì äîìù íäøáà ,ïäë åäéìà ,ïàîãéøô ïéîéðá ,÷àáàè ãåã ,ùéìæééî áàæ ,ùèééã òùåäé , ìàåé
øòâøòá ,ïéøâ éáö ìàåé ,øò÷à àãåé ,ãìéùèàø àãåé ,ééèùàìá óñåéï ,èòðá òùåé óñåé ,øòèàø áééì óñåé ,øòöìàä òùåé ,

øòðèòèùòâ ìà÷æçé ,õèéååàøàä àâøù ìà÷æçé ,øòáìòâ àâøù ìà÷æçé ,óòùæàé àâøù ìà÷æçé ,ïàôùðñ÷éá á÷òé ,
ùèéååàáòì á÷òé ,íéåáðéøâ ïøäà ÷çöé ,øòèàø ÷éæééà ÷çöé ,ñééåå øòèìà íçåøé ,éòùé 'ïàîìéôù , øéàî)øá"ç (÷àáàè ,  

   øéàî)øá"ð(÷àáàè  ,øòééøá éëãøî ,íàäàøáà äùî ,ùèéååàãéååàã íìåùî ,à ïåòîù .ïééèùì÷ðéô ,õøàååù ïåòîù 

î"áîøä ìò î"áîøä éøäã äàéìôä åîöò ï"éôá ï '
äò"ú) íù (éô ãøù éãâáã ÷éñî 'ùøéôë àìå äðåäë éãâá" ïáàäå é

àøæò ,ãî åéøáãì äéàø àéáîå 'îâä ')áò àîåé(. à" øá àîç ø
úà áéúëã éàî àðéðçùãå÷á úøùì ãøùä éãâá  , éãâá àìîìà

åëå èéìôå ãéøù ìàøùé ìù ïäéàðåùî øééúùð àì äðåäë 'ò"ù ,
à"äðåäë éãâá ìò åúðååë ãøù éãâáã àéãäì òîùî ë ,àå" ë

äáäì åðàöî øéôù éøä"úãçåéî äåöîì åäðîéù â , äðîù äæá
úãçåéî äåöîì ãøù éãâá.  

øâä äðäå" àúééøåàã ïååúàá ìòâðò é)é ììë"è(åúá " ã
 úìåæã ãáåòä ïäë úàôî êøöð äðåäëä éãâá ïéðò íà ø÷åç

øæì áùçð íéãâáä ,éùøããëå ')ãë íéçáæ(: ïäëã éúëåã äîëáå 
ùøéôå åðåäéëá"ìàã äðåäë éãâá ùåáì äéäéù é" áéùç àì ë

ò ïäë"ù . ïëå)æé íù(. ïéà ïäéìò ïúðåäë ïäéìò íäéãâáù ïîæá 
ïäéìò ïúðåäë ïéà ïäéìò ïäéãâá . ãåòå)ãë íù(.ãåúá " ìéàåä ä

åëå ' äãåáòä ãåáòì ïäëä úà íéùã÷î äðåäë éãâáã åáúë
ò"ù .àå" åððéà äãåáòä úà ìñåô íéãâá øñåçî ïäëù äæ ë

íéãâáì úëøöð äúåîöòá äãåáòäù úàôî , éúìáù úàôî ÷ø
ïäëì áùçð ïäëä ïéà íéãâáä ,åäå" úìñôðå ãáåòä øæë ì

øæ äãáòù úàôî äãåáòä, ö ùé åà äãåáòä íöòù øîåì ã
â úëøöð äúåîöòá"íéãâáä ìà ë , êë ïäë éøéùëî íäù åîëå
äãåáò éøéùëî íä , ïééòå)çô íù(: ò íéøôëî äðåäë éãâáã"ù ,

àå"é ë"ïáø÷ä úøôëì òééñî íäìù äøôëä çëù ì , úãåáòå
íéãâáäì úëøöð äúåîöòá ïáø÷ä , ïðéæçãî äæì äéàø úö÷å
 äîåøú úìéëàë ïéìåáâ úåãåáòáåéëå íéôë úàéùðå" ïéàã á

äðåäë éãâá íù ùåáì ïäëä äéäéù êéøö ,à" áùçðã ïðéæç ë
íéãâáä éìá íâ ïäëì ïäëä ,àå" ùã÷îáù úåãåáòã êçøë ìò ë

íéãâáì úåëøöðä íä ïä íúìòî úàôî.  
àã åðéà äæ íìåà" éúëåã êðä ìë åñðøôúé êéà ë

ïäëì áùçð åðéà íéãâáä éìá ïäëã íäá ùøåôîã ,êçøë ìòå 
ö" ùãå÷î ïäë íéëéøö íúìòî úàôî ùã÷îáù úåãåáòã ì

ò íâ ùãå÷î äéäéù åðééäã øúåé"íéãâáä é , øæ äéì éåä åàì íàå
ùã÷îáù äãåáòä éáâì , åìéàë áéùçã úàôî äìåñô äãåáòäå

øæ äãáò , äðéàã øîéîì àëéà éúëà äúåîöòá äãåáòä ìáà
äãåáòä éáâì ïäëäá ïéã àåä ÷ø íéãâáì úëøöð.  

àëéàå êøöðä àåä ïäëä ÷øã àîéð éàã åäééðéá 
 äëéøö äðéà äãåáòä ìáà äãåáòì éåàø ïäë äéäéùì íéãâáäì

íäì ,à" ïäëä úãåáò èåéãä ïäë ãåáòéù äì úçëùî øéôù ë
íéãâá äòáøàá ìåãâ ,ôòàå" úùåã÷ù ïåéë íéãâá øñåçî åðéà ë

äòáøàá äì éã úéèåéãä äðåäë ,àå" èåéãä ïäë àåä øéôù ë
ïàë ïéàåíéãâá äîë äøéñçù úàôî äãåáòá ìåñô  , ïåéë

ììë íéãâáì úëøöð äðéà äúåîöòá äãåáòäù , ìåñô äá ùéå
ìåãâ ïäëì êééùù äãåáòä äùò èåéãä ïäëù íåùî ÷ø ,àå" ë

ëò" ïéà ìáà èåéãä ïäë àìå ïøäàã äùò úøéáò ÷ø ïàë ïéà ô
íéãâá øñåçî øåñéà ïàë , äãåáòä íâã øîàð íà ìáà

ëøöð äúåîöòá ãáåòä èåéãä ïäëä àìéîî éæà íéãâáì ú
 äðåîùì úëøöð äúåöîòá äãåáòä æàù ìåãâ ïäë úãåáò

íéãâá ,àå" íéãâá øñåçî åà äìåñô äãåáòä êùôð äîî ë
åîöò úàôî íéãâá øúåéî åà äãåáòä úàôî ,åãå"÷.  
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ïäá ìùëð ïë íà àìà äøåú éøáã ìò ãîåò íãà ïéà  
 êþôèë) ö−¬−èèô(. "וקים רבה בר רב הונא הדר א

כתוב על מי שבקי בדברי תורה והם תחת ידיו אמורא עליה ודרש 

התורה מכונה , "והמכשלה הזאת תחת ידך") 'ו' ישעיה ג(

דברי תורה אמיתתם של אין אדם עומד על משום ש" מכשלה"
והכלימוהו על , שהורה בהם הוראה מוטעיתאלא אם כן נכשל בהן 

  .הבין היטבז הוא נותן לבו ל"שעי, כך

  
הטעם שקבלת התורה / שברי לוחות מונחות בארון 

  הוא בסיון ולא בתשרי
ð êí ¾þõñ −³−êþ íïëîïìë ê³−ê" ñ)® ³îìòô"¬(. 

 ö−ëíñ μ−þ®î ,"לוחות ושברי לוחות מונחין בארון"
 óîšôë ³îìîñí −þë¾ ³ê ö½ìêñ îþìë ó¼¬ íï−êô

í ³−þë öîþê μî³ë þ³î−ë ¾ðîšôí’ , îòðôññ êë μê
 −ê¾¼ êñê íþî³ñ ³î×ïñ þ¾õê"íþ−ë¾ −  ñ¾×ò¾

ò× íþî³ −þëðë"ñ .ê íïëî"ïì î¼ëš¾ íô ¾" öôï ñ
 öî−½ ¾ðîìë íþî³í ³ñëš]³î¼îë¾[ , ³ò−³ò öôï êîí¾

óþë¾ îò−ëþ í¾ô¾ öî¾êþí ³îìîñ , èì î¼ëš êñî
×íî−ë ³îþîðñ íþî³ ö³ô" ³îìîñ ³ò−³ò öôï êîí¾ õ

îô−−š³ò íï¾ ³î−ò¾í , êë ³îþîíñ μê דהכשלון
×ö−−èî½ë þêîëô  ,שאדם נכשל המה יסודות ההצלחה

ð"כ נכשל בהן"אין אדם עומד על דברי תורה אא" ,
 ¹êî îþë³¾ò ³îòî¾êþí ³îìîñ ³ôêë óòôê ö×ñî

ô ì× þ¾−− ³×þëñ í¾ô í×ïíëš"í,ïìë êëîô× " ñ
ðê"ëší ñ" í¾ôñ í"ישר כח ששיברת",  êñ μê

êð êîî¾ñ ó³ò−³ò í³−í× ñ¼ îññí ³îìîñë ¾− −³
−þë¾ ³îþîðñ ðîô−ñ óí" כי יהיה החושך סבת

î íò−í íõî®þ íþî³í ³ñëšñ μþðí ,"האורה
³îñ−õòî ó−ñî¾×ô , êþšë þêîëô×" שבע יפול צדיק

− šþð ¾îþ−õ" ³ðîë¼ë ñ¾×ò¾ ³îñ−õòí ¼ "וקם
−¾í"−¼ ³"óšî ï,íôîš³ îñ í−í−  ,îñõò¾ þìê šþî 

 ³ê í¾ô þë¾ μ×ñð ñè¼í ê¬ìë ñêþ¾− ññ×
³îìîñí,−õò þìêñ šþ  í−³îëš¼ë þ¾ê íô−šíî îï íñ

òë î−í ó−þ¾×î ó−−îêþ −ïê" ³ñëšñ −íþî³í.  
  

  כתית למאור ולא כתית למנחות 
 íô íïë ¾þõñ ê−ëí ê³−−þîêî ñêþ¾− þõ½ëî

ïì îþôê¾"ñ,¾þë êëîíî "ö³¾þõë − " þîêôñ ³−³×
³îìòôñ ³−³× êñî", þîë¾ñî ³³×ñ μ−þ® óðêð 

 þ³î− ±ôê³íñ îòê−ë³¾ öõîêë îô®¼ ¼−ò×íñî

ëíþî³í þîêô, μ× −þ− ñ¼¾ ³îìòôñ ³−³× êñ ñëê 
³îìòôñ îòê−ë³î ðîôññô ¾ê−−³−,−õ  ’ êñ¾ íìîòôñ

ññ× ðîôññ ,ò× îò−−íð"¼¾ ñ" þëðë ñ¾×ò óðêí¾ −
íþî³ ñ¾ íþ³×ñ í×îï îô®¼ ³ê ¼−ò×ôî í×ñí.   

  
  ברישא חשוכא והדר נהורא

ïì îòñ íñ−èð íô ö−¼× êîí îï íò−ìëî" ñ) ³ë¾

¼"ï(î¼í ö−òë þð½ô  óñ"ברישא חשוכא והדר נהורא", 
 íô× î−³î−þ−®−ëî óñî¼í −×þðë ³îêîþí îò−ò−¼î
 íþ−®− ñ× ñ¾ í×þðë ó−ðôî¼ ³îñî¾×ôî ³î−¼¬

íïí óñî¼ë íþ−®−î , ñ¼îõî öôîê ñ× ñ¼ þëî¼ íô×
 îð− ³ì³ô ³ôñ¾îô íþ−®− ê−®îíñ í×îï¾ ð¼

îñô¼ë í×þë ³îêþñî.  
ö×î íò−ê ê−èî½ ñ×¾ ¾îìë ó−êîþ íþî³ −þëðë 

³ô−í ³þíë¬ ³î−¾îš −ð− ñ¼ êñê ë½³îþ−³, −êî 
íñ ³îôðîší ³î−îþ−íë, ñ× ñ¼ þë¼¾ þìêñ šþî 

îñê, ³þíë³ô ê−èî½íî ó−ìô¾î ó−þëðí ó−þ−êô 
−í þêë¬ë. ¼ë¾ íþî³í¾ ó−ê®îô îòê ö×î" êõîè õ

 ê¾−þë ê×î¾ìë ³ñì³ô"êôô ¼ô¾ ³ê ö−þîš −³
³−ëþ¼ë "î ö×ô þìêñ šþ"³−þì¾ë",³− îðì−ñ ïôþ  ’

³ôμîìí  μ¾î³−þì¾ í¾¼ò μ× þìê šþî .  
−õñî" ïî− ë¬−í öë)ó¾( êþôèë ê³−êð íô ) ó−þðò

õ"ê( "הזהרו בבני העניים )® ö−þðíò½ëî" ê½þ−èí î"±þêí ó¼ −òë"( 
 ×− ñ¾ íîò¼í óíñ í³−í¾ ³ôìô "הן תצא תורהמש
í"ê×î¾ì ê¾−þ",ô óí ½ óíë ó−−š³−¾ ó−ñèî

íþî³ ñ¾ êþîíòí,−õ ö×î  ’þí" ó¾ ö" ó³¼ð¾
ñ−õ¾óí−ñ¼ í". )ñþ ¹ð þõ½ë ë³×òî"è.(  

  
  לאו דוקא העילויים זכו להרבצת תורה

μ−¾ôôî) ó¾ (î ³îë−¾−í ³ìê ñ¼ −³¼ô¾
 ó³îêô óî×−½ ó¼õ ó¾ î×þ¼¾ ³î¼îð−í ³îš−³îí
 ó−òëþ íþî³ −®−ëþô ³î−íñ î×ï¾ íë−¾−í −ê®î−

íë−¾− −¾êþî,ôñ î¼−èíî ½ ó−ð−ôñ³í ëîþ¾ êòš
ó³ñ¼ôñ î¼−èí¾,í öô êšîð î−í êñ  −õ−þìî ó−−îñ¼

ìîôí, ³ê î¾×þî íþî³ë î¼è−¾ ó−ð−ô³ôí öô êñê 
íôî®¼ í¼−è− −ð− ñ¼ ³−òþî³í ó³îôðš³í, þ¾ê óí 

¾ôíñ î×ïμó−ð−ôñ³ñ í³®ëþíî íþî³ ³®õíë , êîíî 
 óí−³îñ¼ô ñ× ó¼ ó−−îñ−¼íî ìîôí −õ−þì −× öþôêð×

¼ ó−×îþëí óí−³îòîþ¾×î"í óíñ þ½ì ëîþ õ" ê¾−þ

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו
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 י תפארה"לח ולכבוד צב
íþî³í ³×þëë ,íþî¾í ³êïë μþëò ,íþîþë íõ¾ë ëî¬ ñïô ³×þë ,íþ−¾î ìë¾ ñ×î , ³ñ¼ô óðš

êþ−š− êþëè −êí ðîë× ,íþîëìë¾ −þê ,ê³−−þîêë ½−þèêþ−ð³  ,íþîê× í×−¾ì ,îñë þî½ô" ò
îò−ò¼ôñ ,îò−×î³ë íþî³í öþš ½ò ñ¼ ó−þô ,¼ðôî íô×ì êñô ,íðôì −ñ× ñ× þ®îê , êëî¬ ¹−þì

   −šëî ,−šòî ëš î³ò¾ô ,íþêîõôí îò−³îð½îô ëþšë ó−ñ¼õ ëþ ,íþ−¬¼ôí îò−ññî× ¾êþë ðôî¼, 
  

 א"צבי יודא ווייס שליט' ג ר"הרה
  ו לעול התורה"ול ליפא ניהכנס בנו היקר כמר שאלרגל 

 

  

í−î"òôô ³îîþñî ³îêþñ í×ï−¾ þî®î− ñ×ôî "³ìòî èîò¼³ ëþ ì ,³¼ðí ³ëìþíî íìô¾ μî³ô , í×ï−î
íþî³í ³®ëþíë μ−¾ôíñ ,íþîêî íìô¾ë ,−í− î³−ëë íìô¾î öî¾¾ μêî ’íþî¾ , ³ê−ëñ í×ïò −ð¼

                êîè"íþíôë ® ,öôê.  
 

    ê³−−þîêð êþš−ë ó−×þëôí  

³ñíòíöîí−ð−ôñ³î öòëþ        ññî×í  

 

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

ê×î¾ì" "]öíë ñ¾×òí["í  ì³õôí ê−í¾ ³ôðîší íîò¼
 ³îôðš³ííî ³îñ¼³íí μ¾ôíñ óî−šî íìñ®íñ

íþî³ë, −îñ−¼ îò−êî μ× ñ× ¹−þì îò−ê îìîô óê −× 
ô¬¼ë î³ê−þë,þî³í ñ¼ ¼è−−³ôî  ššî³¾ô êîíî í

−ô¾ð ê³¼−−½ñ þ−ð³ê, íþ×íí ³î−ô−òõë îñ ¾− ïê 
−¾í ñê −îî−šî −îõ−®î −ô®¼ ñî¬−ë íîò¼ ñ¾" ³

®òñ óî−½ ¾− íï× ðîô−ññì .)ó¾(   
  

 הטעם - י הטעותים של הלומד נתקן נשמות נדחים "ע
  שאסור למחוק טעות מספר

½ë ë³× ’ ñêþ¾− ³−þê¾)³îþ¾š³íí þ¼¾( íñ¾×ôíî 
μ−ð− ³ì³ ³êïí, −þëð ñ¼ ðôî¼ óðê ö−ê ê³−êî 

öíë ñ¾×ò ö× óê êñê íþî³, ð®ô êîí ¾îþ−õí 
 ñî¾×ô óî¾ îñ ¼þ−ê í−í êñ ðôîñí š−ð®íë íþî³

ê¾ îê ðôîñ¾þôî, ëî¬ ñî¼õñ í®îþ š−ð®í μê 
ñêþ¾− þîë¼ î³þî³ë, ó−ñî×− óò−ê¾ ³îô¾ò ¾−î 

³î¼¬ −õ ñ¼ êñ óê öš³³íñ š−ð®í, îíïî " חסורי
×− −¾ ðîêô îôèõ¾ ³îô¾ò  ,"מחסרא והכי קתני

 −ð− ñ¼ šþ íþî³í −õ ñ¼ öš³íñ ó−ñî×− óò−êîיחסור 
  .−óíñ ¾− ³öîš והכי קתני¾ïê íñ−í³ô þ½ìò מחסרא 

î½ê ö×ñî ¾− ³î¼¬ ñ×ñ −× ó−þõ½ë í−èíñ þ
þõ½ë ³î−³îêë êë¾ öî−× ¾þî¾, ³î¼¬ îñ−õêî 

î½ê ì×îôðþšîìôñ , íï¾ ð®í öô ëî³×ñ óê −× 
ô× ½îõðí ³î¼¬"ëôþí ó¾ë ¾" ö"ôí ð−è í−

±®š³ ó−þõ½ë",íô¾ò −®¼ ³¼−½ îíïî , −ð− ñ¼¾ 
ð®í ñ¾ ö−³î¼¬í−õê öîš−³ ¾− š−íô¾ò −®¼ñ îñ, 

³îô¾òí ó³îê îñ−õê îò−−íó−¾ë− ó−®¼× óí¾ , 
ì ó−ðòî ó−¼òî ó−ôôî¾ óí¾ íô¾ò" óíñ ¾− ñ×í î

 −ð− ñ¼ ñ×íî í¼−¬ò öî¾ñ ³î¼¬ô íîîí³−î öîš−³
š−ð®í, μ−þ® ö×ñî íñ× þôîñ ³ôêí š−ð®  ³îêì½îòí

þõ½ë ëî³×¾ ³îê½þ−èíî.   
  

ואין למו ] מחזיקי תורה[שלום רב לאוהבי תורתיך 
   אבל הלומדי תורה יש לו מכשול - מכשול 
ë ó−ñí³)−š"¬( " ורתיך ואין תשלום רב לאוהבי

 í¾šíî ë ó−−ì ±õì þõ½)ò ñ¼"ó¾ μ( íôñ " מכשולולמ
 þôêò"μ−³þî³ −ëíîêñ " þôîñ −îêþí öô êí

"μ−³þî³ −ðôîññ", íþî³ −ðôîññ¾ óî¾ô íïþ ±þ−³î 
ñî¾×ô êññ þ¾õê −êö−−èî½ë þêîëô× , óðê ö−ê¾ 

öíë ñ¾×ò ö× óê êñê íþî³ −þëð ñ¼ ðôî¼,  ð¼î
ïì −þëðë öî×òí ¬¾õí ³ê ö−ëíñ í×îï óðê¾" ¾− ñ

ñ¼ ðîô¼ñ í×îï¾ ð¼ óðîšô ñ¾×ò êîí¾ ôê−³³ 
ö−ò¼í, ö× êñ ñëê −ëíîêë þôîñ× íþî³í " −š−ïìô
íþî³", ó¼õë ¹×−³ óñ¾ô óþ×¾ ó−ñëšô óí −× 

ññ× ó−ñ¾×ò óò−êî íòî¾êþí,× −× î í−î®þ ó³òî
íþî³ ðôîñí −ð− š−ïìíñ, ñ¾×ò ðôîñí óê ¹êî 

−ïìôíñ¾×ò îò−ê î−ð−ë š,í¾ïî " ëþ óîñ¾ ×" −ëíîêñ
μ−³þî³".  
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  רב ברכות ושובע שמחותרב ברכות ושובע שמחות
  

çáùå øéù ïåøá ,êøáðå àùð áåè ìæî úëøá ,òî éðô ìåî ìà" åðéáà ë-åðøé÷é åðéðúåç  , äáäàá ãåîöä

åðéááì úåøé÷á ,ðåìá øåñîå"åðéðòîì ç ,úåçáùúá ììåäîä ø÷éä íãàä ,úåëéìä íéòðå úåðåáú áø ,

àåîùå"åîù éàøå÷á ì ,åîò å÷åîéðå åîòè ,çöé òøæéå"íéøòù äàî ÷ ,íéø÷éäå úåáåèä åéúåãéîá , òáå÷ 

             äøåúì íéúò ,äøàôúìå æåòì òãåð,  
  

äåîäåî""èéìù øòâðéæàø ÷çöé ìàåîù øèéìù øòâðéæàø ÷çöé ìàåîù ø""àà  
  

  

éð åãëð úãìåäá åðåòîáù äçîùä ìâøì" áåè ìæîì å  
  

äìòðäå áåùçä ø÷éä åðéñâ åðáë åðúç ìöà ,äìòîå äãéî ìëá âìôåî ,äìòîì áåäàå äèîì ãîçð ,äìéäúìå íùì òãåð,  

øä" ø ñééåå ïåòîù ÷çöééä"å  
  

  

äøåîàå äôåøö äðîàðä åðéúåëøáå ,äøåùä úàæá ,äøåàå äçîù áø åì òôùåé åæ äçîùîù,  
åäøàôúìå íùì úçðå âåðòú áø äååøé ,äøåæù øùåòå øùåà êåúî ,áèéîã éìéî ìëå.  

  

 μ−òë ³×þëî ³þ−³¼×-μ−ò³ì   
óìòô ó−−ì ,ñêî− ,óñî¾ô ,þ¼èò−ïêþ                      .öêôïêþ öþíê ,−îî¼ñ šì®− −îñ.  

  
  

  י תפארתו יעלה נא על ראש שמחתוי תפארתו יעלה נא על ראש שמחתו""נוה הצדק צבנוה הצדק צב
, משמי מרומא עילאה, ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, עומקא דליבאהנברך בזה מ, באותות הוקרה והודאה

בהתמסרותו , הוא הגבר הקים עולה של תורה, גריס באורייתא תדירא, כ האי גברא יקירא"קדם מע
וכך ממשיך לדאוג למענינו תמיד , הנפלאה והשקעתו המרובה לייסד קריתינו ובית מדרשינו המעטירה

 ורק אודות , ונתו עומד לימינינו בעצה ותושיה נכונה חשיכה כאורהבמיטב תב, להרים קרננו לתפארה
 , עזרתו ופעילתו המרובה זכינו להגיע עד הלום בעזר הבורא                             

  אא""צבי יודא ווייס שליטצבי יודא ווייס שליט' ' ג רג ר""הרההרה
 -צ "ו לעול תומ"  לרגל שמחתו בהכנס בנו יניק וחכים כמר שאול ליפא ני-

 

בנים ובני בנים , יזכה לדורות ישרים ומבורכים, שבזכות מעשיו ופעליו הברוכים, הון לרקיעיאי, ואלין מליא
 ויזכה להמשיך בהרחבת גבולי הקדושה בתוכינו , ותמיד נספר תהילתו בהילולים ובשבחים, כציצים ופרחים

 .                                         על טהרת הקודש מיוסדים ומונחים


 ,החותמים בהוקרה והערכה, סירי התודה והברכהד א"א
 ד" בשם מתפללי ביהמ,מרדכי גימפל כהן
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 øåäè íå÷îá äùåã÷áù íéøáã úøéîà éðéã )æ(  

 
 

  דבר שבקדושה כנגד צואה
ובכדי , אסור לומר שום דבר שבקדושה כנגד צואה

  :לומר דבר שבקדושה תלוי הדבר היכן מונח הצואה
 דהיינו ,אם הוא מלפניו צריך להתרחק כמלוא עיניו

ואפילו בלילה שאינו , שיתרחק עד שלא יוכל לראותה
יכול לראותה צריך להרחיק עד מקום שאינו יכול 

והטעם דצריך להרחיק ', א' ט סעי"ע' ע סי"שו(לראותה ביום 

לא "א דלאוו ד"דעת הרשב, מלפניו כמלוא עיניו נחלקו בהו הראשונים

ש "ודעת הרא, קאי נמי אצואה שאסור לראותה" יראה בך ערות דבר

והצואה ליכא רק איסור , קאי רק אערוה" ולא יראה בך ערות דבר"ד

ולפניו דאסור כמלוא עיניו בכלל חניה הוא " מחניך קדוש' והי"משום 

  ).ואסור

'  צריך להרחיק ד-ואם הוא מלאחריו או בצדדיו 
אמות ' הטעם דצריך להרחיק ד(אמות ממקום שכלה הריח 

אמות של האדם נחשב ' דוש וכל תוך דמשום דכתיב והיה מחניך ק

אמותיו אז לא ' ואם יש צואה או ריח רע תוך ד, כחנייתו של האדם

  ).נחשב כל חנייתו לקדוש
  צואה מכוסה

, מותר לומר דבר שבקדושה כנגד צואה מכוסה
  ).'ג' ז סעי"פ' סי(ובתנאי שאין ריח רע מגיע אליו 

אבל אם , ודווקא כשהוא מכוסה בחפץ של ממש
דינו כמו בלילה , מסתירים הראיה' או ערפל וכדועשן 

בכל ענין שהיה יכול לראותו , פ שאינו רואה"שאסור אע
  )ועוד', ק ל"ו ס"ע' ח סי"כה(ביום 

לכתחילה יש להרחיק , ובצואה מכוסה ויש שם ריח
ובדיעבד מהני , ארבע אמות ממקום שכלה הריח

' יל ס"ב בביאוה"דבמשנ(להתרחק למקום שאין מגיע הריח 

משמע ' ו א"ע' ג דבסי"ד הביא סתירת הפמ"ט בהקדמה בא"ע

' ובסוף סי, דבמכוסה אין צריך להרחיק רק עד מקום שיכלה הריח

, אמות' ח דצריך להרחיק ד"א ודה"א ח"ודעת הגר, ע"ט נשאר בצ"ע

  ).משמע דנוטה להקל' ק ג"ו ס"ע' ב סי"ובמשנ

  צואה בקטן
לכתחילה , קטן המלוכלך בצואה והוא לבוש בבגדים

ראוי שלא לומר דבר שבקדושה כנגדו כל זמן שיש ריח 
ובדיעבד , אמות ממקום שכלה הריח' או שיתרחק ד, רע

  ).ל"כנ(די להתרחק למקום שאין מגיע הריח לשם 
וכל זה בתנאי שהצואה מכוסה תחת הבגדים ואינה 

אבל כשהוא מגולה אין לומר לפניו , נראית מבחוץ
  .אמות' וריו דכמלוא עיניו ולצדדים ולאח

  נמצא במקום מטונף
אם הוא נמצא במקום מטונף ואינו יכול לצאת 

 מוטב - ב "משם כגון שהוא חבוש בבית האסורים וכיוצ
לו שלא יתפלל כלל דעובר בזה על איסור דאורייתא 

  ).'ח' ו סעי"ע' ל סי"ביאוה(

  עבר והתפלל
עבר והתפלל או קרא קריאת שמע כשידע שיש 

,  צריך לחזור ולהתפלל- או מצדדיו כנגדו צואה מלפניו
ואפילו כשלא היה , או לקרות קריאת שמע וברכותיה

במזיד או בפשיעה אלא באונס או מחמת חסרון ידיעת 
  .וכן הדין בברכת המזון דצריך לחזור ולברך, ההלכה

ואם לא ידע בעת אמירת הדבר שבקדושה שיש שם 
אזי אם הוא נמצא במקום שהיה צריך לחשוש , צואה

דהיינו (שיש שם צואה והיה צריך לבדוק את המקום 

 צריך לחזור ולקרות קריאת - )'במקום שמצויים קטנים וכדו
וכן שמונה עשרה אם עדיין לא עבר זמן , שמע וברכותיה

דבעבר זמן תפילה אין משלימה בתפילה אחרת דפושע הוא (, תפילה

 ושאר ברכות ,)ואין תשלומין אלא בנאנס, שהתפלל ולא בדק
  .וברכת המזון אינו חוזר

 במקום שלא היה צריך ש"קרואם התפלל או קרא 
ש מצא שהיה שם "ואחר התפילה והקר, לחשוש לזה

כיון דאנוס ,  אינו צריך לחזור ולהתפלל ולקרות-צואה 
  )ואחרונים שם' ח' ו סעי"ע' ע סי"שו(למיעבד ' הוא ומאי הוי לי

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

  יתחילו אנשי שלומינו שיחיוט "הבעלביום ראשון 

   פרק הניזקין-פרק חמישי 
  ! ! !  חבר יקר 

   גיטיןכתש כבר זכו ללמוד חלק ניכר ממס"מאות אנ

 ????האם חלקך עמהם
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 שמח תשמח רעים האהובים
  יבהתרגשות והוקרה עד בלי ד, להביע איחולינו בידידות עצומה, מלא פינו תהילהי
  וידידינו וחברינ, קדם ארי שבחבורה,  בשפה ברורהט"ברכת מז, נשגר בזה השורהו
  דמקבל בסבר פנים את כל אח, אהוב וחביב על כל מכיריו, ברי תורה שגורים בפיוד
  אגריס תדירא באוריית, תורה וחסידות אצלו משולבות', וצר בלום מלא יראת הא

  

  
  

  מ"ט ובשעטו"למז' שתחי' ג הח"ן נעשו יפות בבואו בברית האירוסין עב"לרגל שהחיתו
יציץ ויפרח כגפן , שהזיווג יעלה יפה כליל בהוד ובתפארת, רבון עלם ועלמיא, ויהא רעוא מן קדם אבוהון דבשמיא

  .מתוך רוב שמחה לשם ולתפארת, ד ישראל סבא למזכרת"ע, ויזכה לבנות בית נאמן לישראל למשמרת, אדרת
  

ãåîò éðéá äô åéãéãé äëøòäáå úåãéãéá åîù ïòîì íéîúåçäéøäî úáéùéã àñøéâã é"öé ÷øá éðá è"å 
þ¼¬êþ −ë® êðî− ,¾¬−îîêš¾êô óíþëê ñêî− ,½êþè ëêï óìòô í¾ô ,½−−îî í¾ô ,þ¼èþ¼îîþ¼−−õ í¾ô , í¾ô

þ¼šê ñêî− ,êòí× μîþë ,¹¼¾ïê− ñêî− ,þ¼¬êþ −ë® óìòô ,¬¼òë þ−êô ,ï−îí½−−îî ñ×−ô ñê−ì− ¹½î− , ëêï óìòô
ö−−ñš ,¬¼òë þï¼−ñê ,š−ï−−ê šì®−þ¼èþ¼îîþ¼−−õ  ,ó−îëò−þè íôñ¾ ¹½î− ,½−−îî öî¼ô¾ ,èþ¼ëòï−−ê þ−êô ,¾þ−í í¾ô ,

          è−½−î¬ í¾ô ,êðòêñ öôñï íôñ¾  

íéëøáîä ïî øúåé äðåòä ìåãâ ,¾"ë :þ¼šê ñêî− í¾ô  
äëøáì íéôøèöî åðà íâ ,áøã äðè÷ äáéùéá êúà åãîìù êéãéãé"á øàîèàñî é"á  

¾−ñï−−ô ñêî− , îî¼ñ ñêò³ò)î¬−î¬( ,ê¾−¾ êðî− šì®− , ½−−îî öî−® öë ëš¼−)þë"−( ,−îî¼ñ ¹½î− 

õ ³þ¬¼ î¾êþñ ³−¾³õ ³þ¬¼ î¾êþñ ³−¾³""ïï  
íëíêî ðîë× ³î³îêë ,êë¬ êñïô ³×þë íïë þè¾ò ,ë× ³ñ¼ô óðšêëê ³−ë ¾êþ ðî ,

 îò−ëê-íëþ íëíêë îòë−ñë ðîô®í îò−ò³îì  ,êëíðð þ³ò® −êí , šî½¼ñ ó−³¼ ¼ëîš  
 −−ëêð ³î−îîíë êëþî ,³î×−ñí ó−¼òî ³îòîë³ ëþ ,³îìë¾³ë ññîíô î−þ−×ôî î−¼ðî− ñ× ñ¼ ,  

äåîäåî"" ø øøòâøòååøòééô øãðñëìà áàæøòâøòååøòééô øãðñëìà áàæèéìù èéìù ""àà  
 îò−ôê μþîë³ ñíîêë ó−¾òôî–−ì³¾ íëî¾ìí îò−³îôì ’¬−îêñ "ê  

  

ó³−ëë í−îþ¾í íìô¾í ñèþñ ,ó³õ¾ ñ¼ ìë¾î þ−¾ ,ó³ë −½îþ−êë ,−ì³¾ ’ïôñ"¬  
  

ë¼"ö−−î®ôíî ëî¾ìí þîìëí è ,öîêèñî ³þêõ³ñ î−ð¼ ,îô"ó−ô¾ ³êþ−î íþî³ë ô ,ó−−ñõ×ë ³îëî¬ ³îð−ôëî  
  

−ò ½−−îî öî¼ô¾ þô×−ò ½−−îî öî¼ô¾ þô×""îî  
 öëîìô ’êþ−š− êþëè −êí ,íþêõ³ñî ïî¼ñ ¼ðîò, íîôíîô"" þ þ½−−îî ðîð ó−−ì½−−îî ðîð ó−−ì−í −í ""îî    

 äáåùçä åðéúðé÷æ ãåáëì àéä úçà äëøáäåéçúù øòìéî úøî' èéåàì"à  
  

³î×þë ëþ íïë íõîþ®î ,í−"³îìô¾ ¼ëî¾ ó×ñ ¼õ¾î− îï íìô¾ô¾ þ , ³îîþñî ³îêþñ î×ï³î
®î− ñ×ô"í¾îðšð ³ìòî èîò¼³ ëþ ì ,ê¾−õò êþîíòî êõîè ³î−þë μî³ô , þ¾î¼î þ¾îê μî³ôî  

                               í¾îðèî íëîþô íð−ôë ,−×ê"þ.  
  

 íëéðá úëøáå úøéúòë-íëéðúç   
ìàøùé äùî ,íäøáà ,íåçð øéàî ,ìàåé ,÷éæééà ÷çöé ,ìãðåæ êåðç ,éøà åäéìà 'øòâøòååøòééô  

àãðàì ìàåé øæòéìà ,ïééì÷ òèð ïúð  

  וו""ניני  יודא ווייסיודא ווייס   כמרכמר
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  מתולדותיו
ג טבת "נולד ביום יע "ון סופר זיק רבי שמע"הגה

ונקרא שמו שמעון על ע "זי ם סופרהחתמרן א לאביו "תקפ

  .שם שורש משפחתו בעל ילקוט השמעוני

 בו סימני גדלות וכל רואיו יכירוהו כי ומילדותו ניכר

י לפני " דכשאביו למד חומש ורשומסופר, הוא' זרע ברך ד

 אזנו ועשה, רגיל להושיבו על ברכיו' הי, תלמידיו

' הקאביו איך שופעם שמע , כאפרכסת לשמוע דברי אביו

 שראתה שפחה על הים מה שלא ל"זמתמה על דברי רשי

ת לשפחה " ותמה איך זה שהראה השי,ראה יחזקאל בן בוזי

טאטע " וקפץ האי ינוקא ואמר ,מה שלא ראו נביאים

י המשרת "אני אגיד לך הלא אם תשלח מכתב ע" ן'לעב

ואף , לשון אינך צריך לסגרו בחותםאשר לא ידע כתב ו

, שיקראה מה שכתוב בהאגרת לא יבין את הנכתב שם

דע קרוא מכתב וי אחד מתלמידיו הי"כ אם ישלחהו ע"משא

בוודאי תחתמהו יען כי אם ראה את הנכתב יבין מה שהוא 

, כי ראתה ולא הבינה' כ נאמר ראתה שפחה וכו"ע, רואה

משמע אזניהם וכיון שראה אביו שהתלמידים נהנו ל

יארמולקע 'ונתפעלו מחכמת הילד גער בו אביו והפך את ה

  ).וידוע כי זה סגולה נגד עין הרע( לחוץ צד הפנים

, בהגיע לפרקו בחר בו גביר אחד מקראלי כחתן לבתו

פרעשבורג וחותנו עיר דירתו באת אחר נישואיו קבע ו

ל החזיקו והוא לא מש מאהל התורה של אביו "הגביר ז

שר האציל מרוחו עליו בנגלה ובנסתר עד שבא ס א"החת

ונשאר עוד , ר"ל בשנת ת"השבר הגדול פטירתך אביו זצ

ב ושם סידר את תשובות "לדור בפרעשבורג עד שנת תר

  .ד"ס לחלק יו"אביו החת

ב קבע את דירתו במקום מגור חותנו "בסוף שנת תר

ד בקשו אותו ראשי קהלת " ובריש שנת תר,ק קראלי"בק

ף שיבוא לכהן פאר ולשבת על כסא אביו מאטערסדאר

 ושם הקים ,שכיהן שם ברבנות כארבעים שנה לפני כן

ישיבה גדולה ויצא מישיבתו תלמידי חכמים גדולים 

ומהם הלא הגאון הגדול בעל , וידועים בתפוצות ישראל

  .'ע וכו"ת בית שערים זי"שו

בעת ישיבתו שם באו בקשות מהרבה קהילות שיבוא 

ק "הקהילה הגדולה ק' ומהם הי, ומםלכהן ולפאר מק

ניקלשבורג אשר להם ענה במקום גדולים אין רצונו 

ק פאפא השתדלו זמן ארוך שיקבל הרבנות "וגם ק, לעמוד

' דבעת ההיא הי, וטעמו ונימוקו עמו היתה, דשם ולא רצה

וכמנהג , נ דשם הבימה ליד הארון הקודש"בביהכ

 שאם לא ילך הרעפארמער ואפילו שהרבה גדולים אמרו לו

  .לשם ירדו כל הקהילה מדרך הטוב עם כל זה לא רצה

ח הציעו לו הרבנות בעיר קראקא אך הוא "בשנת תרי

אך רבו עליו  ,סרב לעזוב בני קהלתו במאטערסדארף

ק קראקא ובראשם "המבקשים ממנו לשכון כבוד בק

ם שאף ערך לו מכתב שיבוא יהתפארת שלמה והדברי חי

בת כל המדינה כדי שלא יבואו לטו' לעיר קראקא שיהי

  .זרים להשיג גבול התורה הקדושה

 הראה זרוע עוזו מכל מקוםמטבעו רך כקנה ' אף שהי

והלך בדרכי אביו , תחדשיםמבמלחמתו נגד המשכילים וה

  .ולחם נגדם בעוז ובתפארה

, בסוף ימיו כבר אמר כמה רמזים מפטירתו הקרובה

ס "החת' ו הקוכמה ימים לפני הסתלקותו דיבר אליו אבי

 כי עכשיו נתמלא לו מאה ועשרים שניםבחלום לילה 

 )ג"שמעון נסתלק בשנת תרמ'  ורג"נולד בשנת תקכס "החתכי (ללידתו 

וענה וגילה לו שיסתלק , כ"אח' ושאלו בנו בחלומו ומה יהי

ביום פטירתו עוד ישב עם טלית ותפילין עד , מן העולם

 לרופאים וכשכוחותיו נתרופפו קראו, תישעה העשיר

בלכתם עוד לוה אותם עד , הגדולים וכתבו לו סמי תרופה

מחצות היום ואילך נחלש לבו הטהור , פתח ביתו

לישועתך , אנא בכח, נעו בפסוקי דרחמי' ושפתותיו הק

כשעה לפני , וכהנה רבים, צבקות עמנו' ה', קויתי ה

 מהשירים שחיבר דפטירתו שר לעצמו בדביקות עצומה אח

בשעה החמישית לפנות ערב באה השמש ו, הוא בעצמו

  .תו בטהרהמבצהרים ויצאה נש

  משיח אלמים
' הי' כחו לפעול ישועות ורפואות בתפלותיו הק

כאשר אחד שגורה בפיו כמסופר ד' ותפלתו הילהפליא 

, מצדיקי דורו שלח שליח שיתפלל בעדו כי נחלה מאוד

: ביום שלאחריו נתן רבי שמעון מכתב לשליח ובו כתוב

י שיתרפא כי תפלתי בעדו היתה שגורה " אני בעזהבטוח

עם בתה ילדה ' ופעם באה אליו אשה קשת רוח מרוסי, בפי

, י חולי קשה ניטל ממנה כח הדיבור"שע, בת עשרה שנים

באמרו שיש סירב ורבי שמעון , ובקשה ממני שיושיע לה

אך היא בשלה , ם צדיקי דורו אליהם תפנה ותוושע"אדמורי

שיפעול ישועה '  יום ויום ודמעתה על לחיושבה אליו מידי

אחר שהפצירה כמה שבועות אמר לה שתבוא עם , לבתה

ק עשה קידוש והילדה "ק בליל שב"הילדה בחדרו בליל שב

ואחר הקידוש אמר להילדה לברך על הכוס ופתחה , על ידו

  .וחזר לה כח הדיבור ויהי לפלא, ובירכה על היין' פי

  ק קראקא"אבדק ע" זימשה סופררבי ק "הגהבן  שמעוןק רבי "הגה
  )ג"תרמ( אדרז"ייומא דהילולא   
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  א אתה יודוך אחיך"יהוד
ó−× íþ−¾ êñô− îò−õ ,ó−ñè öîôí× íò−þ îò−òî¾ñî ,

îò−þëì ³ìô¾ë ,îò−þ¾ë þê¾ ,îò−ëëñ ³îþ−šë ðîô®í ,
ëíïîô ³îð−ôë þ¬î¼ô³î ,³îëñî¾ô îñ®ê ³îð−½ìî íþî³ ,

  ³îð−ô³ë íþî³í −³ñð ñ¼ ðšî¾ ,  
  

  ו"הי יהודה ווייס כמר
 ìâøìáò åéñåøéàá åúçîù"æîì â"åèòùáå è"î  

  

í−"³þêõ³î ðîíë íõ− íñ¼− èîî−ïí¾ þ , öõè× ìþõ−î ±−®−
³þðê ,í þê−î ’μ−ñê î−òõ ,μ−×þð ñ×ë μþô¾ñ , íêþî

μ−òëñ ó−òë    ,îîê× íþî³ë ó−š½î¼μ−¾õò ³ ,−×ê"þ.  
  

  

òîñë ó−×þëôí"ì¾î μ−ð−ð− "ë  
ö−þè öî¼ô¾ ,½−−îî −ë® þ−êô ,ëêšê− þ−êô ðîð ,

öêôð−þõ μîþë ñêî− ,þ¼šê ñêî− í¾ô , ½−−îî öþíê

  ר ושבחה"שי
íþšîíî ³îð−ð− −¾èþë ,íþî¾í ³êïë þè¾ê , ³×þë ñïô

ëî¬íþîþë íõ¾ë  , óðš þš−í −ð−ð−î −þ¾ë þê¾î ¼ðîòí
íþêõ³ñî ïî¼ñ ,íþ¬¼ î¾êþñ ó−þš−í î−³îð−ô , ñëšô

íþîêî ó−òõ þë½ë óðê ñ× ³ê , íþî³ó−ô¾ ³êþ− 
        íþîï¾ îñ®ê ³îð−½ìî ,  

  

  ו"הי יצחק שמעון ווייסר "הר
éð åðá úãìåäá åúçîù ìâøì"åáåè ìæîì   

  

³þ¬¼ μ¾êþñ îò−³î×þë êò −í³î ,×òìñî îñðèñ í×ï³¾ î
³þô¾ôñ íþî³í −¼îëô ñ¼ ,î− ñ×ôî íòôô íîîþ−î" ëþ ì

      ³þêõ³ñ ³ìòî èîò¼³ ,¬×î"½.  
  

íþšîíëî ³îð−ð−ë ñìêôí  

¾"ë:½−−îî ñêî− 

úøåáç"äùî ìàåéå"øàîèàñ éãéñçã  
ë úåàéùðá ïéìáåì éîëç úáéùéá"èéìù éåìä èáù ìòá ïøî ÷"à  

  

öé ÷øá éðá"å  
  

  

  ת שירות ותשבחותונתנו ידידים זמירו
למידות , כלי מחזיק ברכה, לכבוד ידידינו וחברינו הבחור כהלכה, נשגר בזה כוס של ברכה, ברגשי אהבה ושמחה

וביראתו הקודמת , נודע בעבודתו שבלב זו תפילתו, ש אצלו כרוכה"תורה ויר, אשרי שלו ככה, טובות ונעלות זכה

 מופלג בהתלהבותו , כשמו הטוב כן תהילתו, רים כל מגמתוועשות חסד עם אח, מרבה להיטיב לזולתו, לחכמתו

  ,  בסבר פנים ובנהורא נפישא, לבו ער וחם לכל דבר שבקדושה, ובשקידתו בתורה והתמדתו,             ובחסידותו

−ò ½−−îî öî¼ô¾ þô× ö³ìí−ò ½−−îî öî¼ô¾ þô× ö³ìí""îî  
î³−ìí −þ¾š ñèþñ"ë¼ î−½îþ−êë ³îõ− îñ î¾¼ò¾ ö"−ì³¾ è ’ïôñ"î¬¼¾ëî ¬"ô  

ויזכה לבנות , יציץ ויפרח כגפן אדרת, שהזיווג יעלה יפה כליל בהוד ובתפארת, רבון עלם ועלמיא,  מן קדם אבוהון דבשמיאויהא רעוא
ויגדלו , דבמזלא תליא, הני תלת מילי מעליא, ויושפע לו משמי מרומא עילאה, ד ישראל סבא למזכרת"ע, בית נאמן לישראל למשמרת

   מתוך ,"שערי תורה" בנים ובני בנים עוסקים ב,"ברך משה"הנמשכת לנו בזאת הברכה אשר , "משהויואל "י דרך בעל "דורות ישרים עפ
  .ר"אכיה,  לשם ולתפארה"אורות חיים"שמחה  ו                    

  

úåãéãéáå äáäàá åîù ïòîì íúåçä  
øòðæàåå äùî  

äùî ìàåéå úøåáç éøáç ìë íùá  
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  דרעניני חודש א  
ע אשר אם בני ישראל "ש מבעלזא זי"ק מהר"אמר הרה

איחרו מצד איזה עיכוב מלעשות תשובה בחודש אלול יוכלו 
לשוב בחודש אדר ויקובל תשובתם ברחמים וברצון כמו 

ל הפסוק "שלום מקאמינקא זצ' ק ר"ובזה פירש הרה, באלול
לולא אותיות , "לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים"

עתה "אזי ,  אם התמהמה מלעשות תשובה באלול,אלול
שאפשר לשוב בחודש אדר דהוא חודש " שבנו זה פעמיים

היינו , דלפעמים הוא פעמיים, פעמיים, ")זה"כמספר (ב "הי
    )אהבת ישראל(.        'כ דבריהם הק"ע, כשנתעברה השנה

  
כי '  כוכשנכנס אדר מרבין בשמחהל "אמרתי על מאמר חז

ל בניסן "וכבר אמרו חז, ד"ן שלשים יום זמן בלכל דבר נותני
בשביל זה שלשים יום קודם , נגאלו ובניסן עתידין להיגאל

, ח ניסן מרבין כל דבר המגיע תענוג להשכינה הקדושה"ר
  )אור פני משה(.           פ כי בשמחה תצאו"ק ע"ש בזה"כמ

  

ק רבי אברהם דוב "בשבת הסמוכה לאדר אמר הרה
שבעת שאמר קדושת , בסעודת שחריתע "מאווריטש זי

אמר " הן גאלתי אתכם אחרית כראשית"בפסוק , כתר
ע שאמר "ק מבארדיטשוב זי"לפרשו על פי מה ששמע מהרה

בניסן נגאלו ובניסן עתידין .) ה יא"ר(' הפירוש בדברי הגמ
כי יכול להיות הגאולה בחודש , שלאו דווקא ניסן, להיגאל

י הקדמתו "ועפ, "ניסן"רק שהגאולה תהיה בבחינת , אדר
כי " הן גאלתי אתכם אחרית כראשית: "נראה לפרש הפסוק

וחודש ניסן הוא , חודש אדר הוא אחרית לחדשי השנה
הפסוק הן גאלתי אתכם ' וזהו פי, ראשון לחדשי השנה

ל שאוכל לגאול אתכם בחודש אדר שהוא "ר, "אחרית"
ן ל בבחינת ניסן שהוא ראשו"ר" כראשית", אחרית לחדשים

ה ימהר לגאלינו בחודש זו וישלח לנו משיח "והקב, לחדשים
  )בת עין(    .                                                 ר"צדקינו אכי

  

הרוצה שיתקבלו , הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר
ח אדר אז יפלה "ז בר"יתפלל ע' פי, תפילותיו  יטע בהן אדר

רום הוא תפלה העומד ברומו את תפלתו שנאמר אדיר במ
התפלות הנקרא , נעשה רחמים  ויקחו לי תרומה' של עולם ה

  )דברי אמת(        .תרומה שעומדים ברומו של עולם יקובלו
  

בהבל פיהם בלבד '  שאפי ישראליבנבאדר יש כח גדול ל
   .ימתקו כל דינין והגבורות שלא ישלטו בעולם כלל

  )מאור ושמש(
  

ל משנכנס אדר "ל פירש מה שאמרו חז"ז' בשם רבו הק
ומשנכנס אב מתמעטין שונאי , י שמחה"י ע"מרבין שפע לבנ

ו בעצבות ומרה "ולא שיהיה ח, י שמחה"כ ע"ישראל ג
   )תורת שמעון(.  ל מבטלת העבדות"כי העצבות ר, שחורה

  

שעיקר ושורש עבודת האיש ) הייטב לב(ל "שמעתי ממורי ז
, חה היא רפואה לגוף ולנפשוהשמ, הישראלי היא השמחה

הרוצה שיתקיימו נכסיו ) ו"ביצה ט(ל "כמאחז" אדר"בחינת 
אם , קניני הגוף וקניני הנפש, יטע בהם אדר רוצה לומר נכסיו
רצה לומר בחינת חודש אדר , רוצה שיתקיימו יטע בהם אדר

וכמו שכתוב תחת אשר לא ) ט"תענית כ(, שמרבין בשמחה
  )הין צדק(          .ובטוב לבבאלוקיך בשמחה ' עבדת את ה

  

ולהשמר , כי לעשות מצות עשה צריך התלהבות וחמימות
ואם הקרירות והחמימות , מלא תעשה צריך קרירות ועצלות

וחם לבו , שהוא קר מעשות מצות עשה, שבו תהיינה להיפוך
שומר , הרי זה הצנים והפחים בדרך עקש, לעבור עבירה

לך מנגד בשתיהן אל קצה כי י, נפשו ירחק מהם מרחק רב
והפחים לעוררו , את הצנים לקררו מעשות עבירה, האחר

והנה הכל יפה בעתו , לעשות טוב בהתלהבות רשפי אש
לזה בחודש אשר הוא ממוצע בין החורף שהוא , להתעורר

וחודש אשר יש בו חמימות , קר ובין הקיץ שהוא חם
ות הקריר, כמו כן צריך האדם לאחוז בזה ובזה, וקרירות

לאחוז באהבה , והחום לדבר מצוה, לקררו מעשות עבירה
 )רב טוב(                                 . בחינת חסד וגבורה, ויראה

  הדר קבלוה
  קבל על עצמך בחודש זה !!! חבר יקר 

  אשר בו קיבלו בני ישראל את התורה מאהבה
  להוסיף בקביעת עתים לתורה 

  ביתר שאת וביתר עוז בהתחדשות ובתמידיות בכל יום ויום
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בצילא ק זו " בנעימים לנסוע להסתופף בשבהםחבלים נפלו להיות שהרבה מאנשי שלומינו 

לעת נשגב על כן , ו"רה לאנדאן יצבעיר הביא " שליטק"מרן רבינו הגהק "דמהימנותא של כ

ולהסתופף בצל  יםאמרנו לירד בגנים וללקוט שושנים בענין גודל מעלת נסיעה לצדיקכזאת 

 ונשפע לו הארות ק אשר מי שמקבל פניהם זוכה ליראת שמים" שמעלתו מובא בספהקדשם

  ת יהא בעזרינו שנזכה להתחמם ולהתדבק ברוח " והשי,קדושות עם ישועות ורפואות

  .במהרה בימינו אמןמשיח צדקינו קראת  ליוליכנו עדי ,באנפין נהירין' אפינו קדוש ה        
  

  ו"והכינו את אשר יבוא
  

äãåáòå äøåúá äðëä  
éäéù äãåáòå äøåúá ïéëäì ÷éãöå ' éë ìåçì äî ìò äòôùäì

 æçàéù øáã åì úåéäì êéøö øåàå àåä øåà äùåã÷ úòôùä

äìéúôì êéøöù øðä øåàë åá ,

å øåàä úáäìùì ïéà åæ úìåæ

æçàäì äîá . )úåãò ïåøà,êìéå (  

  

äáåùúá äðëä  
 íéùðàä ïúåà ìò åðì æîøì àáå

 ïå÷éú âéùäì ÷éãöä ìà íéòñåðä

ëò êéøöù ùôðä" åîöò ïéëäì ô

åëå äáåùúá úö÷ ,' òñåðù éîå

 úðëä íåù éìá ÷éãöä ìöà

éì éðäà éàî ùôðä ' ÷éãöä

 ù÷áî åðéà àåäå ùôðä éëøãá

á úàæàöé åôâáå àáé åôâ .  

) éðòä ïáø÷,êúåìòäá (  

åéàèç ìò äèøç  
 ï÷úì úååà ÷éãöäì òåñðì êéøö ùôðä ïå÷éú êéãöù éî ìë

åëå úîäåæîä åùôð úà ' ìéçúäì ìéçúé äòéñðä íãå÷ ãåòå

 íâô øùà úà äøåîâ äèøçá

 øåãä ÷éøöä ìëåé æàå åùôðá

åúåà òééñì , åùôð úà ï÷úìå

ù ãåòá ìáà øåîâ ïå÷éúá àåä

 ÷éãöä ïéà íéàèçá êìëåìî

 äáåè íåù åì úåùòì ìëåé

åùôðì.         )íé÷éãö ìù ïøôñ(  

  

øúåé ì÷ì÷î äðëä àìá  
 ÷éãöì íéàáù íéùðà ùé íðîà

éäùî øúåé ãåò íéì÷ì÷úîå '

 úà åðéëä àìù úîçî íúéáá

÷éãöäì íàåá íãå÷ éë íîöò.  

 )íãà úåãìåú ,àáåøèñåà(  

מטרת הנסיעה
íäéëøãî ãåîìì÷ä  '  

 ìë íéùåã÷ä íäéëøãî ãåîìì íé÷éãöì äòéñð ïéðò ìë åäæ

íéáåèä íéøáã .                                )ïøäà úåìäú,íéìéäú (  

  

äáåùúá áåùì  
 íùã÷ çéøá äîä øùà øåãä é÷éãöì íéòñåð úàæìå

 úà çúåôùëå ãçàå ãçà ìë ìù íéàèçä éðôåà íéùéâøî

äøåú éøáãá ùåã÷ä åéô ,ù øåáéã õöåôúîå ÷ìçúî åì

åàë áéäìäì ïéöåöéð äîëì"åàë øåáò ïéååëìå åáì ìà à" à

äáùçîä úøäèì äëæé åì êéøöä åðå÷éú úà  . )íòåð éøîà(  

  

íâôå âéñ ìëî øäèéäì  
äåúä"òù úòã åðúåà úãîìî ÷" øäèìå ÷øæì äöøéù é

à" åáìå åéðéò øéàéù øåãä ÷éãöä ìà òñéì êéøö íâô ìëî ò

  
  ד"כ

 

ðàî ãçà øôéñ"ðàîî ù úðùáù øòèñèù

îùú" ìù àúåðîéäîã àìéöá óôåúñäì òñð ä

ë" åðéáø ïøî ÷äå÷ä"éæ äùî êøá ìòá è"ò ñðëðå 

äâäî äãéøô úëøá ìá÷ì"ø ö 'öæ ìâñ àãåé" ì

äâä åì ìàùå øòèñòùèðàîî"ðä ö" øôñ äæéà ì

øòä ìò ç÷éà ìà ñðëéì åîöò ïéëäì éãë ïàìô

 äî ÷åéãá òãåé àì ãåòù åì äðòå øåãä ÷éãöä

éç÷ , äðòå êøãä ìò åá ïééòì øôñ äæéà ç÷é øáëå

äâä åì"ðä ö"øåà ïåëùé êøãä åæ àì ì , àìà

 äáøã äðëäá úåéäì êéøö øåãä ÷éãöì äòéñðä

 ìò àøîâ íéôã äîë ãåîìéå êøãä ìò àøîâ ç÷éå

éäé äæå êøãä ' éðô úà ñðëéì ìëåéù äðëä åì

÷éãöä .                        )äòåîùä ìòá éôî( 



  

èé  
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íééç êøãá ,ìá éë äùòéù äî ìë äùòé åìéôà øåãä ÷éãö à

éùä úãåáòá"à ú" ÷éãöäù ãò éåàøä úåøéäáá úåéäì à

 åðîî øéñäìå ïåéìòä øåàî äøäð åéìò òéôùé éúéîàä

íéìéãáîä íéëñîä.                               )ééçã àðìéà,òéøæú (  

  

åéúåçøåàî ãåîìì  
úåçøåàî åîöò úà ãåîìðù àåä ÷éãöäì äòéñðä éëåé ,

 äîëå äîëî òãðù úåéäì

 åéúå÷ãöå åéúåâäðä íéðù

 åéìà íéòñåð éæà åéúåãéñçå

 úåùòìå åéúçøåà ãåîìì

 úåùòì àì ìáà åéìà àúéåö

íéúôåîå úåúåàî ø÷éòä  .  

)äàø ùîùå øåàî(  

  

éìò úðéçá 'ìâøì  
ø ùåã÷ä íùá ' íåçð

éæ ìéáàðøòùàèî" øùà ò

 íéøùå÷îä íéùðà åéìà åàá

ä íäéìò àø÷å åéìà àø÷î

éô íéìòðá êéîòô åôé äî '

éäù úòá ' ùã÷îä úéá

éä íéé÷ ' ìò àø÷îä úðååë

 éà÷ åéùëòå ìâøì íéëìåää

 íäéìâø íéúúëîä ìò

éôå íé÷éãöäì ' íéìåòð ãåò

 ìöà íéìåòð úåòåñôä ìë éë

éùä"ú.      )ìàøùé úéøàù(  

  

äëìää úéúéîà åì äìâúé  
ò äàøð" íéøôñá àöîðä ô

 àá äëìä øáã úîìòä éë

 äæì åéúðååò úîçî íãàì

 äáåùú úåùòì êéøö àåä

 øéñäì úîà ÷éãöì òñéìå

 úéúîà åì åìâúéå åéàèçî äùòðä ìéãáîä êñî åðîî

äãåáòå äøåú øåà ïåëùé êøãå äëìä.    )ãåã çîö,íéèôåù (  

  

úîàä êøã åäøåé  
àôøúäì àôåøì êìéì êéøö ùôðä éìåçá àåä ïëå , àéä éîå

øåãáù íëç àôåøä , ãåñ äæå é÷éãöì ãéîú íéòñåðù äðååëä

øåãä ,åéðéòá øùé ùéà êøã ìë éë , ÷éãöäì àá øùàëå

åéðéò çúôé ,åëå åúâøãî éôì ùéà ùéà úîà êøã åäøåéå ,'

 äôåøú àöåî äæáå ìøòä åááì úà ìåîì åáø÷á ìòåôå

åúëîì .                                                          )á÷òé úéá,àá (  

  

áîäáåùúì åàé  
 íéîéä úéøçàá íëúà àø÷é øùà úà íëì äãéâàå åôñàä

 åðé÷ãö çéùî úàéá íãå÷ù æîøð ïàëã äàøð éúòãì äðäå

éòå ÷éãöä ìöà ìàøùé åôñàúé"äáåùú åùòé æ,éäéùëå  ' ïë

åð÷ãö çéùî àáé .  

)äàåáú éøô êà (  

  

äåðòì åàéáî  
 ìà äòéñðä ùîî ïéðòä äæå

á ùé øåãä é÷éãö 'á éðéî" à

 ø÷éò ÷éãöäì íéòñåðù ùé

 úôåî äæéà åðîî úåàøì

 äáçøå úåøéùò úëùîäì

 ø÷éò íéòñåð øùà ùéå

 íéáåèä åéùòîî ãåîìì

ã éëøãá ' íéãéñçä êøãë

íéøùéä . åìôé íéîòôì äðäå

 úåáæåë úåðåéîãä úùøá

 ìà òåñðì éì äîì øîàì

 äîëç åéôî òåîùì ÷éãöä

 íéøôñ ùé àìä øñåîå

øôñ éúééð ïåéìò éùåã÷î é

 ïéàå íäá éæçðå øñåî

 éë åúéáî òåñðì êøåöäî

 ìëåé øñåî éøôñ êåúî

 ìëùä øñåî úç÷ì íãàä

ùä úà ãåáòì êéà" é

éîú àåä äøåàëìå ' äáâùð

ò éë åëøã äøåé úîàä êà" é

 äàåøå øåãä é÷éãöì åúòéñð

 ìåãâ àåäù íéáåèä åéùòî

 ïéðîáå äîëçá åðîî

ñôàë åîöò éðéòá áùçéå úåàéöîá ùéàä ìèáúé ïéàå 

éòå" åúéáá áùåé àåä íà ìáà äåðòä úéìëúá åéðò äùòð æ

ëò øñåî éøôñ êåúî ãîåì àåäù íâä" àåáì åì ìéòåé àì æ

 íù åúåðúåðò àöåî äúàù íå÷î ìë éë äåðòä úéìëúì

 äîãé øôñä êåúî åãåîéì øçà éë åúìåãâ àöåî äúà

 äàâ äæá äùòðå åì äîãé éîå åãåîéìá åñéøë àìéîù åùôðá

ä ìëåò ãáåò åìàë äàâúî"éòå æ" ìà äòéñð ø÷éò æ

äåðòä úéìëú íäî ãåîìì íé÷éãöä .)äòåùé úøèò ,àøàå(  

áùá èøôá ÷éãöä ìà íòä úôéñà"÷  

 äîá èøôá àåä ãåñé úãîá íâôù éîì ïå÷éúäå

 úáù éë úáùä íåéá øåãáù ÷éãöä ìöà ïéôñàúîù

 íéøôñá àúéà éë øåòîå ïåùìä úéøá íâôì ïå÷éú àåä

áù øùà"ùì äìåò úå"åòî ï" ïå÷éú àåä úáùáå ø

æ åøîà éë íäéðùì"éäé àì ì 'åëå úáù ìù êøåáéã ' éøä

æç åùøã íâå ïåùìä úéøá ïéð÷úðù" ïúé åéøô øùà ì

ú úðåò åäæ åúòá"éçá ïéð÷úî úáùáù éøä ç ' ãåñé

òù åðééäå úåëìîå ãåñé øåáéç úåùòì" úôéñàå õåáé÷ é

 æà úáùä íåéá èøôáå øåãä é÷éãö ìà íéãéãé ï÷úî

ïåùìäå øåòîä úéøá ...éôòå" ÷åñôä øåàéáì àåáð æ

 äìà íäéìà øîàéå ìàøùé éðá úãò ìë úà äùî ìä÷éå

ã äåö øùà íéøáãä 'úåà úåùòì"éçá ï÷úì åðééäã í '

åà àø÷ðù ãåñé"ìî úåùòì éë ùãå÷ úéøá ú ' ïå÷éú

ùù åäæå"éçá ï÷úì æîåø äëàìî äùòú íéîé ú ' ãåñé

éòéáùä íåéáå úéùù äãîéäé  ' øùà æîåø ùãå÷ íëì

éòéáùä íåéá àåä ÷éãöä ìà äôéñàä ïîæ .äòáá íâ" è

ô øîåì àáù éôì ìä÷éå øîàå æîø áúë ' æîø úáù

åéå úåúáùá"éò äùøãä òåîùì íéìä÷ð è" åðééäå ù

ðë íäéðùì ïå÷éú æàå úáùä íåéá àåä ïå÷éúä ø÷éò" ì

éòå"éäé æ 'ëì" íëì úàø÷ðä äñðøôä øùà æîåø ùãå÷ í

ðë"éäé ì ' úáéú éë çøåè íåù éìá úðëåîå úðîåæî

ò éë äðëä ïåùìî ùãå÷" à÷ úåéðò ãåñé úðéçá íâô é

äñðøôä øåáò çåøèì êéøöå óéãø , åð÷úúù úòá ìáà

éäú æà ãåñé úãîå ïåùìä úéøá úà ' úðëåî äñðøôä

úðîåæîå .                                                )äòåùé úøèò ,ìä÷éå(  



  

ë  
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âðò úáùì úàø÷å  
úáù àø÷ð àåä ÷éãöä .åâ úàæ áåúëä øîàù äæå ' àáåäå

ãáåòä ïäëä àåäù ÷éãöä ìà åðééä ïäëä ìà .éçá àåäå '

 åúòøöî àôøúé àìéîîå âðåò úáùì úàø÷å íéå÷éå úáùä

òâðåâðòì òâðî êôäúé éë åïáäå  .  

)øîúéà úøîùî ,òøåöî(  

  
÷éãöäì äòéñð úìòî  

÷éãöì äòéñð ïéðò ìò íéãâðúîä ãâð æîø êøãá äàøð ,åëå '

 úåùåã÷å úåøåäè úåáùçîä úåéäì àéä ø÷éòä éë

ò íãàä ãéá åðéàù øáã àåä äáùçîäå" òåéñ äæì êéøö ë

àáì ìëåéù äøäð åéìò òéôåé åúùåã÷á øùà ÷éãöäî 

äáùçîä úøäèì .                            )íòåð éøîà,øáãîá (  

  

áåè ìë åì òéôùé  
ò øåãä ÷éãöì äòéñð úìòî ïéðò" éðåæîå ééç úù÷á ã

äåòá" íåù íéàåø íðéàå äáåèì ìëä éë íéòãåé äìòîì éë æ

äæä íìåò éëøöá ïåøñçå àúåòéø , åðúà àéäù ÷éãöä ìáà

äåòá"á íåéä ìë äàåø àåä äðä æäåò úñðøô éëøöå øñåç" æ

 éîò ìò ììôúî àéä ïëì äîåãëå úåàéøáá íéøáã øàù ïëå

ïîà íåìùå íééç äëøá íäì ÷éôî àåä ïëì íéîéä ìë  .  

)äîìù úøàôú,áùéå (  

  

íéáåè íéãñçå úåòåùé äòéôùî  
 ìù àéä ø÷éòä ÷éãöä ìà íéùã÷ ïàö éøãò óñàúäá

íéù÷áî åéäéå ãçà úåãçàá íìåë åéäéù åæ äôéñà ÷ø ìëä 

éùä úà àåöîì ãçà úéìëú"éá ìëã ú ' àúðéëù äøùò

 éåìéâ øúåé ùé éàãååá äøùòî øúåé ùé íà éàãååáå àéøù

éäéå åøéáçì òîùé ãçàå ãçà ìëå äðéëù ' åîöò éðéòá ïè÷

éäéå ' êéàä äðéçá äæéà åøéáçî øáã äæéà òåîùì äöåø

éùä úà ãåáòì"éùä úà àåöîì êéàäå ú" åéäé íìåë ïëå ú

ë øúåé àìéîî éæà äðååëä äæ ìò àåä äôéñàùë àìéîîå ê

éùä àìéîî ÷éðäì äöåø äøôä ÷ðéì äöåø ìâòäù äî" ú

 ìë àìéîî íäì çúôðå íäîò àöîðå íäéìà åîöò áø÷î

 øå÷îî úåáåè úåòôùä ìëå úåëøáä ìëå úåòåùéä

 ìò êùîð íéìåâîå íéáåè íéãñçå íéìåãâ íéîçøå íéîçøä

ðá"åà ìëì àìîéå é"ùî à íéãñçå íéîçøå äáåèì åúìà

éäé íéáåè 'ïîà ìàøùé úñðë ìò êùîð .        )ùîùå øåàî( 

הסתכלות על הצדיק
äáçøäá òùååé  

 øöéîäå ÷çåãä ïî äé áçøîá éððò äé éúàø÷ øöéîä ïî

äáçøäá òùååäì äëæé ÷éãöä éðô úåàøì .       )ìàøùé øæð(  

  

 úåòø úååàúä ìë åðîî úìèáî  
 éðô úééàø éë úåòø úåãîä ìë åðîî úìèáî àéä ÷éãöä

ðééäãúåååàúä ìëå úåáöòå úåìöòä å.        )äîìù úøàôú(  

  
äàåøäî òøä äçãð  

ò"äùåã÷á äøåú ãîåìä ÷éãöä é , åéðô äàåøå åéìà àáù éî

â"åúåà äàåøäî òøä äçãð ë  .                  )çîù áì øåãéñ(  

  

äøäè çåøì äëåæ  
ò"ãä ÷éãöä éðô úééàø é øåíãàä äëæéäøäè çåøì  .   

)÷ãö éìâòî,àùú éë (  

úåøøåòúäå äøàä ìá÷î  
 éãé ìò úåøøåòúäå äøàä åì àáéù äæì àúòééñ ùé øúåéá

 åéðô ìò åúàøéù øåáòáù åéðôá ÷éãö úééàø÷ä ' éæà

äìåãâ äøàä ìá÷î åéðôá ìëúñîä.     

)êìîéìà íòåð,äðùåù éèå÷éì (  

  

íéðéò úðéçá ï÷úé  
ãä ïåëð äæì éë éðô ìò åéðéò ïúé éë íéðéò úðéçá ï÷úì øá

äãòä éðéò íéàø÷ðä øåãä é÷éãö... íãåäî åìöàé äîä íâå 

 ìåî ìà íäéðéò íúúá éðô íéàáä íäéìà ìöá óôåúñäì

íùã÷...  

 åîìöå åúåîãë åá ãéìåé åá åéðéò ïúåðå åáø éðô ìá÷î íàå

äùåã÷ã íé÷ìà íìö , äãåáòä ãåîòå äøåúä ãåñé äæå

ìä úåøåãáäæ ìò äãåé úîàä ìò äãåî ìëå åì .  

 )íéðô áèéé,íéðéò éôé øîàî (

 úîùð éåìéòì         

äàä" úøî ç ùèéååàìéà äëìîò"ä  

á"æ àãåé ìàéúå÷é ø"ì  

áìð"é ò"áà à  
ú .ð .ö.á .ä .  

 úîùð éåìéòì    

äàä" úøî ç ùà÷øàô øúñàò"ä  

á"æ ìàøùé íçðî ø"ì  

áìð"ä ò 'øãà  
ú .ð .ö.á .ä .  
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 משולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכים
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"שיחות קודש שנשמעו מפי כ
  

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 

á íåé'øô úù çìùéåñùú "çôì "÷  

ë ìöà ïéìîåâ øå÷éá"åîãà ÷"èéìù ÷çöé íäøáà úåãìåúî ø"à  
ùåáèòìôá åúééðñëàá 

åîãàä"àåúî ø"ðà øåáéö åðéáø éðôì âéöä é"ùåáèòìôá íù ù ,

÷å àéðñëàä ìòáåéãéãéå åéáåø.  

èéìù åðéáø"à:áåùé øòðééù à æéà ùåáèòìô ïéà àã  ,

íàæåö èðééä êéæ ïòîå÷ ùåáèòìô ïåà ÷øàô àøàá , ñò

 äøåú éøîåù ïãéà õåáé÷ øòèñòøâ øòã àã èðéåàåå

èìòåå éã øòáéà úååöîå.  

åîãàä"àåúî ø"éèéìù "à : íééäøòãðéà òùøàåå ïéà

éôéåæà ïòååòâ èùéð æéà ïìéåô ïéàïãéà ì?  

åðéáø:ïãéà êàñà èðéåàååòâ ïáàä òùøàåå ïéà  , ñò øòáà

òëéìøò ïéé÷ èùéð êàñà øòééæ ééæ ïùéååö ïòååòâ ïòðòæ ,

úååöîå äøåú éøîåù ïéé÷ èùéð.  

 áìàä à èðéåàååòâ ïáàä òùøàåå ïéà æà èâàæòâ èàä ïòî

ïãéà ïàéìéî.  

åîãàä"àåúî ø"é :ïãéà òîåøô ñìà?  

åðéáø :ïééð ,òæ ñò ïùéååö ïãéà òëàååù êàñà ïòååòâ ïòð

ééæ.  

àã , ïãéà øòî ïòðéåàåå ùåáèòìô ïåà ÷øàô àøàá ïéà

úååöîå äøåú éøîåù.  

åîãàä"àåúî ø"é :)áù éùåáìî ùåáìì åðéáø ìù åâäðî ìò ìàù" ÷

æä éîé êùîá 'èéìù éæðëùà éáö íééç áøä åãëð ìù úåëøá"à (

åö èøéôòâ éåæà êéæ ïòî èàä íééäøòãðéà éùåáìî èéî ïééâ 

úåëøá òáù éã ïéà úáù?  

åðéáø :î éåæà éåå èùéð ñééåå êéà' èøéôòâ êéæ èàä

íééäøòãðéà ,æ òèàè øòã" èøéôòâ éåæà àã êéæ èàä ì

ïøàé òìà.  

èéìù åðéáøî íåìù ìá÷ì åùâð íäéðáå øéòä éáùåú íéçëåðä"à ,

à 'åøô øñî íäî"ãàåå÷éòìã äåáâ äáéùéá ãîåìä åðáî ù  

ø øòã à èâàæòâ ïåà ãàåå÷éòì ïéà ïòååòâ êàã æéà éá

äáéùé éã ïéà øåòéù , øòáà ïòååòâ èøàã èùéð ïéá êéà

ïåôøòã èãòøòâ ïáàä òìà , éã èâàæòâëàð èàä éáø øòã

æ áø øàîèàñ íòðåô øòèøòåå" ì" ïøäà ìù åçáù ãéâäì

äðéù àìù ..."éåì éã ééá ïòååòâ ïéá êéà ' ïòåå ÷ðòãòâ êéà

àîèàñ øòãæ áø ø"èâàæòâ ñàã èàä ì.  

åîãàä"àåúî ø"é :âä óéåà"æ øòìèà÷ ïøäà ø"ì.  

à 'íéçëåðä:èéìù éáø øòã " òðòé ééá èâàæòâ èàä à

äùøã ,î æà'âä æà ïâàæ ïò÷"ïòååòâ äðùî àé èàä ïøäà ø ,

ò÷éøòîà ïéà äøåú èëàîòâ èàä øò...  

åîãàä"àåúî ø"é:àé  , ò÷éøòîà ïòååòâ äðùî èàä øò

øà ïèéîäøåú ïòâðòøáðéé . øò èàä èôåì øòðà÷éøòîà éã

ïòååòâ äðùî.  

èàèù òùéãéà òðééù à ïøàååòâ êéåà æéà ãàåå÷éòì.  

åðéáø :àé , òùéãéà ò÷øàèù à èðééä æéà ãàåå÷éòì

èàèù.  

åîãàä"ø àåúî"é: ãéñç à'èàèù òùé...  

åðéáø :éãéñç à'êéåà èàèù òù ...éàï ïòðéåàåå ãàåå÷éòì 

 èðééä6-7éåè äòéìá úåçôùî òùéãéà èðòæ"ø . èàèù éã

ìòðù øòééæ èñ÷àåå ,øòèðòâòâ òééð åö ïòîå÷ ñò , éåæà

éñðàî ïéà êéåà.  

åîãàä"àåúî ø"íéôñàðä øåáéöä ìò äàøä é : éã

ïãéà øòùåáèòìô ïòðòæ òìà , ééæ ïòðòæ ïøàé éã êùîá

íéãéñç ïøàååòâ ,éôà 'ùåáì íòã èéî êàð ïòééâ ééæ .  

åðéáø :áèòìôøòðòù ñìà èøòåå ùå...  

åîãàä"àåúî ø"é :éãéñç øòî ñìà àã ïòðéåàåå ñò' òù

ïãéà ,éãéñç ïèéî ïòééâ ñàåå éã åìéôà'ùåáì ïù , ïòðòæ ñò

éáø òðòãéùøàô èðééä àã ïéåù' ïéà íéãéñç èéî ñ

ùåáèòìô.  

æ ìàåé éøáã ìòá øòèòô øòã"æ òèàè øòã éö ì" ïòðòæ ì

 óéåà ùåáèòìô ïéà àã ïòååòâúáù à ?  

  י

  
  ד"כ

 



  

áë  
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åðéáø:úáù à óéåà ïòååòâ àèùéð ìàîðéé÷ ïòðòæ ééæ ïééð  ,

 ïòîòåå åö ïòååòâ êééù èùéð ñèìàîòã æéà ñò

ïòîå÷åöøòäà.  

åîãàä"àåúî ø"é : ïòååòâ àã èùéð ììëá ïòðòæ ïééæ

úáù à óéåà èùéð øàð øòãà ?  

åðéáø :àã ïòååòâ àé éàãååà ééæ ïòðòæ éåæà íúñ , ïáàä ñò

åàååòâ àãéåùæåî øòã èðé'áø øò ,áø øò÷ðòè øòã , øòã

 ïòååòâ æéà òèàè àãïëåæàá.  

úåøéôä ìò êøáì åðéáø úà ãáéëå  

åîãàä"àåúî ø"é: çë à êàã èàä äçîù ìòá à 

ïùèðåàååéöðà ,éáø øòã ïëù ìë , à êàã èàä ãéà øòèåâ à

ïééæ åö òéôùî çë ïèìòôàè.  

 åðéáø]äìéçú àåä êøáéù åù÷á :[äë" êøáî ï

ïåùàø...  

åðéáø åìçéàå :íééçì íééçì íééçì , øòèùøòáééà øòã

ïôìòä ìàæ ,î' àéîùã àúòééñ ïåà äçìöä ñéåøâ ïáàä ìàæ

ò÷éøòîà ïéà àã ,áåè ìëå äçìöäå äëøá .  

åîãàä"ø àåúî"é: íéîù íù ùã÷î ïòðò÷ ìàæ éáø øòã 

ïééæ ,î'úåéîùâáå úåéðçåøá ïåèôéåà ïòðò÷ ìàæ.  

åðéáø:éìá âðàìéåå àã êàð ïòî èáé?  

åîãàä"àåúî ø"é :êàåå ïééà êàð.  

åðéáø:úåìâ êàåå ïééà êàð  .. ìàæ øòèùøòáééà øòã

î ïôìòä'úòãä úáçøä èéî äçåðî ïáàä ìàæ , ïòðò÷ ïåà

äáçøä èéî ïöéæ...  

â íåé'øô úù çìùéåñùú "çôì "÷  

øå÷éá ìù åèéìù àãéåøá éáö ìàøùé éáø ïåàâä" à  
áà"àøàáá äøåà éøòù ãöé ÷øàô " å  

éøâä"èéìù àãéåøá ö"à: äöî éã ïåô èöòé íå÷ êéà 

ééøò÷òá ,]öé ìàåé úéø÷á úåöîì äôàîä úéá"å , úçú

ë ìù úéãéîúä åçå÷éôå åúçâùä"èéìù åðéáø ïøî ÷"à [

ë'êìé êìä ïôéåà è÷å÷òâîåà êéæ áàä , êàð èöòé ìééåå

î øòãééà' ïöðàâ íòã ïæééåå èðò÷òâ øéî ïòî èàä è÷àá

òáééøò÷ .éáø ïøàô ïâàæ ìéåå êéà'ï , ïééù øòééæ æéà ñò

ïèëàøòâðééà . à óéåà ïéáî ì÷éèù à êéî èìàä êéà

ééøò÷òá ,ñ'èìòèùòâðééà ïééù øòééæ æéà.  

àøåî øéî æéà êàæ éã'ïìàôòâ âéã ,î ïòåå' ïééøà èîå÷

èôåì òèìà÷ èæàìá ñàåå êàæ à àã æéà ïòìãòø íòðåô ,

äìåòô àæà èëàî ñàã...ë 'ø èâòøôòâ áàä '÷éæééà' ï

)äøä"ø ç 'éä éååòì ÷éæééà ÷çöé"äôåàä úéá ìäðî å("  àã æéà ñàåå

øòîéö íòã ïéà èìà÷ éåæà?..."  

åðéáø :ïååéåà øòã æéà ñò åàåå øòîéö íòã ïéà , èîå÷

 éã èìà÷ ïëàî ñàåå èôåì òèìà÷ êééä éã ïåô ôàøà

áåèù òöðàâ , äðååëá èëàîòâ ñàã êàã ïáàä øéî

éåæà ...øåãéä òâéãìàååòâ à æéà ñàã] ... íù íç äéäé àìù

øåðúä ìà úåöîä úëìåä úòá.[  

éøâä"ö :íòðåô âòåå íòã èëàøèàá ò÷àè áàä êéà 

èìà÷ æéà øåðúä éô ïæéá ïòìãòø , éã ïáòð åäùî à ùîî

íòøàåå æéà øåðúä éô.  

åðéáø :äáéñ òáìòæ éã æéà ñàã , èôåì òèìà÷ éã

 íòðåô õéä éã ïøéôù èùéð êéæ ìàæ ñò æà ÷éøåö èìàä

ïååéåà.  

éøâä"ö :èìòèùòâåö èåâ øòééæ æéà ïååéåà øòã êéåà.  

øéè øòã æà èâòøôòâ øàð íéà áàä êéà éã èìàä ñàåå 

ìàîù øòééæ æéà õéä ,äöò ïà êéæ ïòî èåâ éåæà éåå , æà

ñ'î ïòåå ïøéè éã ééá úåöî éã ïøéøðà èùéð êéæ ìàæ' èâééì

ïééøà ñò ?÷àô íòðéà øòáà äòæ êéà - éã æà ìáéèù

êéìðòååòâ éåå øòðòì÷ ñàååèò ïòðòæ àã úåöî , øòáéøòã

à ñò æà ìééåå íòìáàøô ïéé÷ èùéð ñàã æéà òøòðòì÷ æé

ïà èùéð ñò êéæ èøéø úåöî.  

ø 'úåöî êòìèëàù òëéìèò ïæéååòâ øéî èàä ÷éæééà , øò

ïééæ ïìàæ úåöî éã ñéåøâ éåå øòèñåî àæà èàä , èëàî øò

íéøîåâ èéî ñàã ,øòðòì÷ úåöî éã ïòðòæ àìéî.  

åðéáø : éã ïéà àã ïäòæòâ èùéð ìàîðéé÷ êàð áàä êéà

æà ïééæ ìàæ ñò æà ééøò÷òá êéæ ïìàæ ñò æà íòìáàøô à

úåöî ééååö ïøéøðà.  

éøâä"ö :íòìáàøô à êàð àã æéà ñò , áàä êéà ñàåå

úåîå÷î òøòãðà ïéà ïòæòâ .î æà' ïôéåà èåâ è÷å÷' éô

øåðúä ' êòì÷éèù èôòì÷òâðà æéà ñò éåå ïäòæ ïòî ïò÷

âééè ...ñ ìééåå'ñééä øòééæ êàã æéà , ïà êéæ èøéø ñò æà ïåà

âééè òñééääöî éã ïééøà èâééì ïòî úòùá  , èôòì÷ ñò

ïà êéæ .î ïòåå íòãëàð' ïà ñò êéæ èøéø ñéåøà ñò èîòð

äöî òâéèøàô à èéî ...àã øòáà , éã ïåô ñàî éã èéåì

íòìáàøô øòã àèùéð ììëá æéà úåöî.  

éøâä"ö : éã èòéìâ ïòî éåæà éåå ïæéååòâ øéî èàä øò

'êòìãòø ,'èåâ øòééæ æéà ñò .  

ã íöòáêòìãòø é , øòééæ ïáàä ñàåå òøòãðà àã æéà ñò

êòìãòø òðééì÷ ,éîéîç àìå éøéø÷ àì ñòôò æéà ñò , ïåà

øåòéù ïéé÷ ïà úåçéôð èëàî ñò ,ëåñ ìééåå" ñàã èééâ ñ

äöî éã âéøòäòâ øòáéøà èùéð . æéà äöî éã æà àìéî

 íééá ìàî ìéôéåæà äöî éã óéåà ïééâøòáéà øò óøàã ñéåøâ

 ïåà ïòìãòøïòîòìáàøô èëàî ñàã .  
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ñ'èùéøòâðééà ïééù øòééæ úîàá æéà ...ë' ïéåù áàä

úåöî éã íéà ééá èìòèùàá...  

à 'íéçëåðä :àø ïéé÷ èùéð èîòð áø øòã"úåöî ù?  

éøâä"ö:éåæà úîàá åè êéà  , êéà ìòåå êéî èâòøô øéà æà

ïâàæ êééà . ìåèéè íòã èùéð áàä êéà"àø"úåöî ù" , øòã

àø" ù] úåáåùúàøä"é ììë ù" ÷öáá å÷ñòúð íàã ã

õîçúð ãéî ÷ñò éìá íéçéðîå [òâ êàã èøòåå'÷ñô' ïéà èò

åù" ò]éñ 'ðú"ñ è"á .[àø èùéð ñàã æéà áéåà"úåöî ù ,

åù ïéà êàã èééèù"î æà ò'ïñò èùéð ñàã øàè , äìàù éã

àø øòã èðééî ñàåå øàð æéà"ù ?äùòî òöðàâ éã æéà ñàã .

]éò 'ùøäî úåäâäá"àáåä íéñ ìàåîù éðãòîá  '÷"ð÷ñ é"æ ,

è äåöî ìàåîù úåãìåúáå 'éñ 'ã ,'éñ äëìä øåàéááå 'ñú" à

ã"ùéå ä.[  

 êåøá øòã ïôàøèòâ ñðòèöòì áàä êéà æéà úîà øòã

 íòè}øâä úåäâä"åùä ìò ìé÷ðòøô á"íù ò [ èâðòøá

ñàã . ãåã éìéáù øòã ïåà]éñ 'íù èðú [ êéåà ñàã èâðòøá

åö ...  

èøòèùòâ èàä øéîàéù÷ à  ,áîø øòã æà" èàä í

è êøã èøéôòâ" íéúá å]éò 'âî"ðú à"÷ñ è" íùá á

áùøä úåáåùú"áîøä âäðî ìò à" úåöîä çìùù í

èî äáøä ÷åçø éðøåôì"íéúá å[ ,åð , ïéé÷ èùéð êàã æéà

ãÇé Äî ? è÷å÷òâ ïåà ñøòâééæ èéî ïòðàèùòâ ïéåù ïéá êéà

î'ñòãðå÷òñ ïåô àã èãòø ,àø øòã" æà èâàæ ù"á òåãé

åîîçúéù ." æéà åîîçúéù òåãéá èùéð æéà ñò øòîàè

äùòî éã àèùéð , æéà úîà øòã ïåà' äøåú äðúð àì

úøùä éëàìîì ,' ïòðòæ àã úåöî òìà æà ïééî êéà"àø" ù

úåöî."  

ìàîàôéåà äöî ïééà êàî êéà éö èâòøô øéà ? ìéåå êéà

êàæ à ïâàæ ,î æà èðøòìòâñéåà ïéåù êéæ áàä êéà' èééøã

éàñéåøà èùéðøàâ èîå÷ ééøò÷òá òöðàâ éã øòá , øòãòé

íéøãñ òðééæ èéåì ïëàî ïòðò÷ êéæ æåî.  

íéøåô êàð ïåô ïáòâ øéî ìàæ øò æà ïèòáòâ íéà áàä êéà ,

íéøåô øàô ï÷àá ééâ êéà ìééåå , ìñéáà êéà ìéåå áéåà ìééåå

øòâéàåø êàð æéà íéøåô øàô úåøöåé éã ïòééøãøòáéà . áàä

òâ íéà êéà êàð ïåô ïáòâ øéî øò ìàæ ñòôò æà ïèòá

íéøåô ,èâàæòâåö ñàã øéî èàä øò.  

åðéáø:åöøòã èééö ïéé÷ àèùéð ïéåù æéà íéøåô êàð  . ïòî

âéøòäòâ ïùéøåö ïòðò÷ ìàæ .î æà' àã êàð æéà èöòé èîå÷

èééö ,ñ'éøô âåðòâ êàð æéà.  

à 'íéçëåðä : ...î åìéôà íîçî æéà íéãéä ÷ñò øòã' èäòæ

ùéðè.  

éøâä"ö :øòî êéî èøà ñàã ,ñàåå èùéð ééèùøàô êéà ,

 áø øòîéìäòö øòã æà èâàæòâëàð øòðééà øéî èàä ñò

æ" àçéð øòî ïòååòâ èìàåå íéà æà èâàæòâ éåæà íéà èàä ì

øòèòð÷ íòã ïåô ñéåøà èééâ ñò æà , ïòî æéà áéåà ïåà

 øòãééà éåå ùéè ïôéåà ùøòãðò ñò æàì èééøâ èùéðëàð

î' ìàæïèòð÷øòáéà ñàã , æéà ùéè ïôéåà èâéì ñò æà ìééåå

êéìøòôòâ éåæà èùéð ,íéãéä ÷ñò øòã øòáà ... øàð

èøéôòâðééà éåæà èùéð øò èàä äùòîì .  

éøâä"ö :óåñ ìë óåñ ,éáø ïøàô èùéð ñàã æéà' ìåò à ï

ééøò÷òá äöî òöðàâ éã ôà÷ ïôéåà?  

åðéáø:ñ 'ìåò à ò÷àè æéà ,î øòáà'éåàååòâåö æéàèð...  

úîàá ,ìåò àæà èùéð æéà úåöî éã , à øòî æéà äèéçù éã

ìåò.  

ë'ñàååøàô äáéñ éã ïâàæ êééà ìòåå , øãñ à èééâ úåöî ééá

òèééååö éã éåå äöî ïééà ,ñ'êàæ òâéãòáòì ïéé÷ èùéð æéà ,

î ïòåå' ñò æéà ìàî òèùøò ñàã èìòèùòâðééà ñàã èàä

ìåò à ïòååòâ . ïöòæòâ ïòî æéà ñèìàîòã èëàøèòâ ïåà

áåè øúåéä ãö ìò íòèñéñ íòã ïééà èìòèù ïòî éåæàéåå .

î' èìòâ êàñà ïåà úåçåë êàñà èâééìòâðééøà èàä

íéøåãéä éã ïìòèùåöðééà , êàñà ïòî èàä ïøàé éã èéî ïåà

èâééìòâåö .ñòééð àã øãñë øòáà æéà äèéçù éã.  

øãñë øòáéøà øòáà èééâ ïòî , ïéà ïòååòâ êéà ïéá ïèëòð

ééøò÷òá éã...  

éøâä"ö : àã áàä êéà ñàåå êàæ à êàð ïâàæ ìòåå êéà

êàæ òèåâ à øòééæ ïäòæòâ , ééá êéåà ïøéôðééà ìéåå êéà ñàåå

øéî ,êòì÷òô éã ïéà èâéì ìòî éã ñàåå ñàã , àæà æéà ñàã

øåãéä ïéî ,àèùéð ñàã æéà õàìô ïééà ïéé÷ óéåà ...  

øåãéä íòã óéåà ïòîå÷òâ êéà ïéá éåå?ë ìééåå ' ïäòæòâ áàä

ìáéèù ìäòî íééá ,øòñàåå éã èñéâ ïòî åàåå ïáòð , áàä

ïôà ìñéá à æéà ñò åàåå ïèðåà ïäòæòâ êéà ,ø êéà âòøô '

÷éæééà'ïôà æéà ñò æà àøåî èùéð èàä øò éö ï ? éåå êéà òæ

ïà éåæà êéî è÷å÷ øò ... íéà êéà âàæ" êàã ïò÷ ñò

áéåèù ïòîå÷ðééøà , áåèù ìòî éã èéî ìåô êàã æéà

áéåèù" , ñò æà øéî èæééåå øò ïåà øéè éã øéî øò èðòôò

áåèù ìòî ïéé÷ àèùéð æéà.  

åðéáø:àé  ,âéèøàô ïééøà èîå÷ ñò , ñàã èâðòøá ïòî

êòìò÷òô ïéà ïééøà ,êéìè÷ðåô ïèñàîòâñéåà ïéåù æéà ñò ,

î ïòåå'ì÷òô ñàã óéåà ïòî èãééðù ìòî éã ïöåð óøàã , ïåà

âéèøàô.  

î åàåå èøàã'ìòî éã øãñî ïéåù ïòî æéà èøàã èìàî ,

î'ñéåà ñò èñòî ,áéåèù èéî ìåô ò÷àè æéà èøàã.  



  

ãë  
  

  
 

  תצוה

éøâä"ö :ñòôò êàð èøàã èøéôòâðéà ïòî àä íòãëàð ,

 éã æéà ñàã'ñìáòæéåôñéã '] ÷ø ùåîéùì íéùòðä íéìë

òôì"à [î ñàåå'èéîøòã øòñàåå éã ïñéâ óéåà èöåð ,

òâðééà øéî æéà øàéøàôñàã øùôà ïìàô , æéà øäàé ééä

 ïéåù'÷åçì äîéùéå" ,î'éåæà ïéåù èåè .  

èàäòâ ñàã èàä ïòî øàôòá ,ïùàååñéåà ïòî èâòìô ,

øòñòá ìåô øòáà æéà éåæà . óøàã ïùàååñéåà ïëàð ìééåå

ïòðò÷åøè ñàã ïòî ,î æà' àã øòáéà èáééìá ñò èðò÷åøè

èøàã .åð ,ô èåòéî à çéâùî øòã ìàîà øéî èâàæ íéî ïå

 ïéáåàù íðéàù]äåöîì íéîä ïéãë åðì àìù íéî åðééä [

èùéð èãàù.  

 íéà êéà èâàæ"àé ,èëòøòâ èñéá åã , èñòâøàô åã øòáà

 øòñàåå òîòøàåå èùéîòâðééøà êéåà æéà àã æà êàæ ïééà

]éìëä äæá åöçøù [ïøàååòâ èìé÷òâôà æéà ñàåå , íéî ïåà

èàìâ éåæà èùéð ïéåù æéà åððèöðù ïéîçâé , èééèù øòåå ïåà

óéåøòã âðåèëà èééåå éåæà èéâ ïåà ïòã ,ñ' èùéð êàã æéà

êééù ,ïùéååñéåà àé ïòåå ïòî ïò÷ ï÷òá à ìééåå ,ñ' èééøá æéà

êàìô ïåà ,î'ïäòæ ñò ïò÷ , ïòî óøàã àã øòáà

êòì÷ðéåå éã ïéà ïåà ïèééæ éã ïéà ïëéø÷ðééøà , ïòã ïò÷ øòåå

ñàã ...òæàôñéã éã èéî èöòéäéçî à æéà ñáì , àæà æéà ñò

ñàã øåãéä ïéî ...  

èâòøôòâ êéà áàä êéà ,ø '÷éæééà' íéî èôòù øò ïòåå ï

åðìù ,ñ'ïìàôòâ øòééæ øéî æéà , ñàåå ïîæ à ïéà èôòù øò

íòðééà ïãòé øàô èåâ æéà , ïåô ïà èáééä øò æà èâàæ øò15 

ïòö à èîòð ñò ïåà äòé÷ù éã êàð èåðéî-èåðéî ïöôåô ,

ñ'àïìàôòâ øòééæ øéî æé.  

î æà ìéåå øòðééà áéåà æéà éåå íéà âòøô êéà' ïôòù íéà ìàæ

øòéøô èåðéî øàôà , òøòèñ÷ò èàä øò æà øò èâàæ

øàôøòã êòìñòô.  

øòéøô èåðéî ïòö ïôòù åö èðéåàååòâðééà òãàøâ ïéá êéà .

ë ìééåå èùéð'î æà èìàä'øòéøô óøàã , æà ìéåå êéà øàð

î'øô ïâéèøàô ìàæøòé ,åù ïéà úîàá"ñ æà èééèù ò' ìàæ

úåùîùä ïéá ïééæ.  

àð÷î ïéá êéà ñàåå ééøò÷òá éã ïéà àã æéà êàæ à êàð , éã

'èòñ-ôà 'ïùéè éã ïåô . èìàååòâ êéà áàä øàéàøàô

ïòîå÷ ,ñ'ïòîå÷òâñéåà èùéð øéî æéà...  

åðéáø :è÷àá ïòî ïòåå ïòååòâ èùéðëàð èðòæ øéà . êéà

êàð ïâàæ êééà ìéååøåãéä à  ,úåòåðöå úåøùë íéùð ñòìà ,

øòáééåå òùéîééä òëéìøò ïòðòæ ñòìà , òñéåøâ à æéà ñàã

êàæ] .éò 'à íéãâî éøô"éñ ùéø à 'ú"ñ.[  

éøâä"ö:êàæ à ïâàæ ìòåå êéà  . øòã ÷éøåö øàé øàô à èéî

ìîåè øòöðàâ , ñàåå êòìãééî òùéñåø éã ïòååòâ êàã æéà

ï÷àá .÷òâ ìñéáà ñàã øéî èàäèìöé . ïèìà íééá êàð

 áø øòîéìäòö]äâä"öæ ãìàååðéøâ ÷çöé éåì éáø ö"áà ì" ã

íéç÷øî úåìãâî ìòá íéìòö[ , æà èâàæòâ øéî øò èàä

î ãìàáéåå' ïéåù æéà ñàã àìéî ì÷éèù à ôàøà èãééðù

çôè à ïåô øòâéðééåå ,äöî à ïåô øåòéù øòã , ïéãä ø÷éòîå

äöî à ïéåù ñàã æéà ,åè ñàåå øòã ïåà à êàã æéà ñò è

ãéà...  

 ïáàä øòøòâ éã æà ïôàøèòâ êéà áàä øòèòôù ïøàé èéî

 øôñ à è÷åøãòâ"äîëç íéùéùéá " òèìà éã ïåô íòðééà ïåô

íéãéñç øòøòâ , éùåãéç íòã ïâòøô ïòîå÷òâ æéà ïòî æà

éøä"úåöî ï÷àáòâ èàä ïòî æà í , èôàëòâ èàä ïòî ïåà

 à æéà ñøòøòâìòåå éã ïåô øòðééà æàïè÷ , æéà ñàã ïåà

 ïòååòâ'úåöî äåöî ,'àã ïòî èåè ñàåå ? èâàæòâ øò èàä

 éö ìåèéá èôìòä ñò éö äìàù òèðà÷àá éã êàã æéà ñò æà

èùéð ,âä ïâòøô ìàæ ïòî èâàæòâ øò èàä" ìéååðééæ ø

æ ùéôòì÷"áàø øòååòùøàåå øòã ì"ã , æà ïñééäòâ øò èàä

î'ïâòøô íéà ìàæ.  

î' íéà åö ïòîå÷òâ æéà úåöî òìà æà èâàæòâ øò èàä

øãñá ïòðòæ ,î'î ïåà ïòîå÷òâ ÷éøåö æéà' èâàæòâ èàä

éøä éùåãéç ïøàô" àæà èéî èøòôðòòâ èàä øò æà í

èéé÷èééøá ,éøä éùåãéç øòã" âéøòâééð øòééæ ïòååòâ æéà í

ñàååøàô ïâòøô íéà åö ïòâðàâòâøòáéøà øò æéà , èâàæ

øáñä íòã èåùô íéà øò ,å øòã ìééåå éã èãééðù ñàå

ìåãâ à æéà êòìâééè ,âðåðòãøà ïéà ñòìà æéà àìéî , ñò æéà

äöî à øàô éåàø ïéåù , øàð ïéåù æéà äëéøò òâéøáéà éã

øòîòåå÷àá ,î'ïñò ïòðò÷ ñò ìàæ.  

éøä éùåãéç øòã êéæ èàä" ïôåøòâðà í" æà ñéåà èäòæ

î ïòåå' èàèù ïéà äàøåä äøåî à ñìà ãéà à äðîî æéà

éñ øò èàäàéîùã àúòé , èùéð ñàã èìàåå øéî

ïìàôòâðééà."  

ïòååòâ æéà ñèìàîòã , óéåà ïâòøô ïôåøòâðà áàä êéà ïòåå

õàìô ïñéååòâ à , øéî ïòî èâàæ' ïòðòæ íéùð òìà

òùéîééä ,'ïéåù , ïòâðàâòâðééøà êéà ïéá- èùéð ÷éù êéà 

íéçåìù ïéé÷ , ïééìà ééâ êéà- èåè èøàã ñàåå òæ êéà ïåà 

êéæ ... íéà êéà âàæ'ïëàæ ééååö éã ïåô ñðééà , ñàã ïòðòæ áéåà

íéùð òùéîééä ,õàìô ïöðàâ ïèéî úåøö æéà"....  

éøâä"ö: ìàîàëàð ïééæ èìàååòâ êéà èìàåå íòã øòñéåà 

äèéçù éã ééá ...èøàã êéæ èåè ñàåå , ïøàååòâ ïéåù æéà ñò

ïöìàæ íòã èéî ñòôò?!  

åðéáø:î ' éã ïòéåáøòáéà èöòé èééâêàæ òöðàâ . èéî

úåôñåä òùéøô .  

éøâä"ö :âéèøàô ïééæ ñàã èééâ ïòåå?  



  

äë  
  

  
 

  תצוה

åðéáø :ñ æà èðééîòâ áàä êéà'ïééæ ïéåù èòåå , øòáà

øòðòìô éã êàð ïòî èùéåè ìééååøòã , éåå êàã èñééåå øéà

ïòééâ ïëàæ éã éåæà.  

éøâä"ö:ùø ïéà èùô ïééà " äøåú éøáãì úìòåî äáùçî é

]éò 'åë ïéøãäðñ :ùø"ã é"øôî ä... [  

èëééì øòééæ ïëàî èðò÷òâ äøåàëì ïòî èìàåå êàæ éã , èéî

÷àìù àæà ,õàìô òðééì÷ à óéåà æéà ñò ,÷éèñòìô ì÷éèù à.  

åðéáø:ñèìàîòã è÷å÷òâ áàä êéà  ,ë' ñò æà ïäòæòâ áàä

èôàøè ,ôà èùéð èùàåå ñò ,ñ'èéé÷âéðééì÷ à ùîî æéà.  

éøâä"ö :ðòãàì ïòîå÷òâ êéà ïéá úîàáéáø íòã ïò'ï ,

äðåúç êàã êàî êéà.  

åðéáø:àé  ,âàèðàî êàåå òøòãðà éã æéà äðåúç éã.  

éøâä"ö :àé ,âàèðàî æéà äðåúç éã , úåëøá òáù êàî êéà

êàååèéî ,ñ ïòåå'éáø íòã æéà'øòèëééì ï.  

åðéáø:éà "ä ,î'ïééæ óúúùî êéæ ïìòåå.  

éøâä"ö :ïâàæ øàð ìéåå êéà ,ïéé÷ èòôù èùéð êàî êéà 

äðåúç ... äåöî ïéé÷ èøéôòâðééà èùéð êàã æéà æðåà ééá

õðàè...  

åðéáø:äðåúç éã ïòî èâéãðò ïòåå ?  

éøâä"ö:øòâééæà óìò  , øàâ ïéåù æéà óìò êàð ìèøòô à

èòôù.  

åðéáø : éã ïøéô èìàæ øéà ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã

úçìöåîå äáåè äòùá äôåç éã øòèðåà øòèëàè , ìàæ ñò

ù÷ à ïééæ íòìà èéî äçîù èéî ïåà úçð èéî àîéé÷ ìù ø

úçðå âåðòú êàñà èéî ïèåâ .  

à 'íéçëåðä: úéø÷ ñàååøàô èâòøôòâ êéî èàä áø øòã 

ìèòèù à èñééä ìàåé ,èàèù ïéé÷ èùéð ñàã æéà ñàååøàô ,

 ïáééøù èùéðëàð èæàì éáø øòã æà èøòôèðòâ êéà áàä

 äáåúë éã ïéà'ìàåé úéø÷ øéò'...  

éøâä"ö:  ïáééøù åö èëòìù æéà ñàåå'àúî ,' êàã æéà àúî

íòìà øàô èåâ?  

åðéáø: ïáééøù ò÷àè ñééä êéà 'ìàåé úéø÷ àúî'  

éøâä"ö:î ' êéåà äáåúë éã ïéà ïééøà èáééøù'àøðàî?'  

åðéáø:î ' øàð èáééøù'ìàåé úéø÷ àúî ,' æéà êéìèîò ìééåå

 ñìà ïáòâòâðééà ñàã'ìàåé úéø÷ óà ùæãòìéåå'.  

ò ïòåå à ñìà ïáòâòâðééà êéìèîò ïééæ èòåå ñ'éèéñ ' ïòåå

 ïáééøù ïòðò÷ ïòî'øéò' .  

éøâä"ö :ø èâ à ïéà ÷øàé åéð ïéà"ì , êéåà ïòî èáééøù

'àúî' .êøë à ïééæ âòî æéà àúî.  

åðéáø:èàèù òñéåøâ à æéà àúî  , à èðééî àúî øàð

êéåà òðééì÷ ,ñéåøâ èðééî ñò æà øòëéæ æéà ñàã .  

 ïéà øàð èâ à ïáééøù øòáéà äáåùú à àã æéà ÷ãö éðáà

î éö óøàã à ïéà'àúî èáééøù ,î æà øò èâàæ' à ïéà ïò÷

àúî ïáééøù êéåà óøàã .äåæ à èâðòøá øò"øô ÷ ' àøéå

íòã óéåà.  

 íééç éøáã øòã)ç"òäà à"éñ æ 'ô(øéîçî æéà  , èáééøù øò

èñåç ééá øòôøòã éã ïâòåå , èùéð èæàì íééç éøáã øòã

ùóøàã ïéé÷ ïéà èâ ïéé÷ ïáééø ,àúî ïåô äìàù éã ïâòåå .

àúî øãâá èùéð æéà øôë æà èìàä øò ìééåå.  

òãééá èùèééè æéà àúî æà èâàæ ÷ãö éðáà øòã , àìéî

î æà ïòîåðòâ êéà áàä'àúî ïáééøù àã ìàæ ,ñ ïåà' æéà

òñéåøâ à ïåà òðééì÷ à ììåë.  

íééç éøáãä úèéùá àã àúëìéäá ìôìô åðéáøðáàäå "ö  

éøâä"ö :íéðô ìë ìò ,øôë ïéé÷ èùéð øòëéæ æéà àã.  

 øàð ïòî ïáééøù ïéì÷åøá ééá'ïéì÷åøá ,' åéð ïéì÷åøá èùéð

÷øàé , ìééåå ïîéñ à áéìåö øàð æéà ÷øàé åéð ïáééøù ñàåå éã

ïéì÷åøá òëéìèò àã ïòðòæ ñò'ò÷éøòîà ïéà ñ .  

åðéáø: áéåà ùéìâðò ïéà æà èâàæòâ áàä êéà 

î'ùèáééø:  NEW YORK, BROOKLYN ïééøà ïòî èâééì 

òìòëòøèù à , ïåà èàèù éã æéà ñàã æà èðééî ñàã

ãðàì éã æéà ñàã , ñàã æà ïîéñ øòã æéà ìëòøèù øòã

èàèù øòã èùéð ïéåù æéà . ñàã èìàåå ùéãéà óéåà

 èàèù éã ïåô ïòîàð øòã æéà ñàã æà èðééîòâ' ïéì÷åøá

÷øàé åéð'.  

èàä íééäøòãðéà éã ïåô ïòîàð íòã ïáéøùòâ èùéð ïòî 

ãðàì ,î'èàèù éã ïåô ïòîàð íòã ïáéøùòâ èàä , ñàã ïåà

ñò æéà . ïéì÷åøá øàð ïáééøù äøåàëì óøàã ïòî æà éåæà

ïééìà.  

øòáà äùòîì , à ïøòä åö ïòîå÷òâñéåà éåæà øéî æéà ñò

äôåç ,æ øòèòô øòã ñàåå"äáåúë éã èðééì ì , êéà áàä

âàæ øò èøòäòâ àé è"÷øàé åéð ïéì÷åøá" , àáé éî êàã æéà

êìîä éøçà.  

éøâä"ö :äùòîì , æà ø÷éò øòã êàã æéà äáåúë à ïéà

î'ïòðàîðééà íòã èéî ïòðò÷ ìàæ.  

åðéáø:èâ ïéé÷ èùéð æéà äáåúë à  , éåæà èùéð æéà àìéî

èééåå...  

 äèéçùä úéáá ø÷áì àáù ìò åì äãåäå õåçì åúåà äåéì åðéáø

 åéúåøòä ìòåíéìéòåîå íéáåè íéðéðòä øåãéñ ìò úåøòä ìëù  

åðéáø : ééååö éåå øòñòá ïäòæ ïâéåà øéô æà èâàæ èìòåå éã

ïâéåà.  

 éäàã æéà ñàã æà äìòî éã êàã æéà ñàã] úéø÷ éëëåúá

ìàåé [î ïåà'ïééâ øãñë ïò÷...  

éøâä"ö :î æà æéà äìòî òèñòøâ éã'î ïòåå ïâàæ ïò÷' èàä

ïâàæ åö ñàåå ...  

åðéáø:àáøãà  ,î'ïâàæ ò÷àè ïò÷ ,î ïåà'ïâàæ åö óøàã.  

íåìùì åãøôðå  
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à íåé'øô úù àöéåñùú "çôì "÷  

øå÷éáå ìùë "åîãà ÷" úåãìåúî øïøäàèéìù "à  
áøäøàá äô åúåäù ïîæ ìò ìàù åðé"á  

áùä ìòå"åéãéñç úãòì íéøää ãçà ìò êøòù ÷ .  

 éáö íééç áøä åãëð éàåùð úçîùá óúúùäì åðéáø åðéîæäåéä"å  

äâä ïá"èéìù éæðëùà êéðòä êåðç éáø ö"à  

â íåéá íéé÷úäù 'âøåáñîàéìéååá àöéå  

åîãàä"èéìù ïøäà úåãìåúî ø"à:ñ ' øòñéåøâ à æéà

ïîæ ,àúååãç ïãéòá ïåöø úò ïà...  

éáø íòðåô èééöøàé éã êàã æéà ñò'ø ï ' áåðîéøî ùøòä

éæ"ò ,ñ'î ñàåå òåãé êàã æéà'ø éáø æà èìééöøòã 'ùøòä 

áì áèéé íòðåô äðåúç éã ééá èìòâ êàð ïòâðàâòâ æéà , ïåà

î ìéôéåå ïãéøôåö ïòååòâ èùéð æéà øò'ïáòâòâ íéà èàä ,

î ïòåå'î ìéôéåå äùî çîùé íòã èâòøôòâ èàä' íéà ìàæ

 èâàæòâ øò èàä ïáòâ"äáäì ùà à æéà øò ,î' íéà ìàæ

èòá øò ìéôéåå ïáòâ ." íòã ïåô æà ïùèðåàååòâðà øò èàä

ìàøùé éâéäðî úåøåã éøåã ïòîå÷ñéåøà ïìàæ âååéæ.  

êàã ïòî èãòø úåøåã éã ïåô.  

èéìù åðéáø"à : øòãééà ïøàé éã ïéà ïòååòâ æéà äùòî éã

ïøàååòâ íñøôúð æéà øò ,éáø íòðåô äøéèô éã êàð'ø ï '

éæ òìòãðòî"ò . èáòìòâ èàä áø øòöéùôàø øòã âðàìéåå

äãò ïéé÷ èøéôòâ èùéð øò èàä ,ò ïéà ïñòæòâ æéà ø

èééö òöðàâ éã õéùôàø , ïéà ïééæ èìàååòâ èùéð èàä øò

áåðàîéø , øò ïåà èøàã ïåô ïøàôòâ÷òååà è÷òøéã æéà øò

õéùôàø ïéà ïñòæòâ æéà , èìàååòâ èùéð èàä øò ìééåå

ïøéô.  

åîãàä"ïøäà úåãìåúî ø : èàä áø øòöéùôàø øòã

ïåæ íòã ïééæ êéîñî èìàååòâ êàã ,äøä"áø ÷áééì ïúð é.  

åðéáø : ïåô èøòäòâ èàä øò æà èâàæòâ èàä ïåæ øòã

ø éáø øòã æà øòèàô 'ùøòä , àìîî øòã ïééæ ìàæ øò

íå÷î.  

éæ áì áèéé øòã" íåö áåðàîéø ïéé÷ ïøàôòâ êàñà æéà ò

éáø'ø ï 'ùøòä.  

 àøîéî à ôàøà øò èâðòøá ÷ìá úùøô áì áèéé ïéà

åîùî .åñô ïôéåà èùèééè à èâðòøá øò ÷" éðôì êåøòú

éøøåö ãâð ïçìåù".  

åîãàä"åúî ø"à :øò èùèééè ñàåå ?  

åðéáø :úòùá æà èâàæ øò' ïòðéæðéà ïòî èàä ïòðòååàã ï

øòôòùàá ïâéìééä íòã , äìôî à ïééæ åö êéùîî ìéåå ïòî æà

íéòùø éã øàô ,ïòðòååàã íééá ïîæ øòã èùéð æéà ñàã ,

ìòåô ñàã'úòùá ïòî è'ùéè ï . øò èùèééè" éðôì êåøòú

éøøåö ãâð ïçìåù" ,éáø íòã íùá øò èâðòøá àøîéî éã' ï

ø 'ùøòä.  

åîãàä"åúî ø"à :éæ áì áèéé øòã" êàã èàä øò ò

éáø íééá íéðåâéð ïòîåðòâ'ø ï 'ùøòä.  

åðéáø :éà ,ïòðòååàã íééá úåàçñåð òðòãéùøàô , øò èàä

áåðàîéø ïéà ïòååòâ ìá÷î.  

ïééä ìò êøáì åðéáø åãáëå  

ðéáøå :ø éáø øòã 'ïäë à ïòååòâ æéà ùøòä...  

åîãàä"åúî ø"à :î'éáø ïôéåà èìééöøòã'ø ï ' æà ùøòä

 ïáòâ ÷éøåö èìàååòâ èùéð øò èàä ïáä ïåéãô ïåô èìòâ éã

ïèàè ïøàô , ïøàô äáåè à æéà ñàã æà ïèìàäòâ èàä øò

ãðé÷.  

 èøàôùòâ êéæ èàä øò ïòåå ïòååòâ ìàîà åìéôà æéà ñò

òâàæ óéåøòã ïèìàä åö ãðé÷ ïøàô äáåè à æéà ñò æà âéãð

ïáä ïåéãô ïåô èìòâ ñàã.  

éáø íééá àã ìàîðééà ïòååòâ æéà ñò' ï]ìàåé éøáã ìòá ïøî [

æ"ì ,ìàåé úéø÷ ïéà àã ïéåù , ïìòåå èùéð øò èâòìô éåæà

ùðá ééá èìòâ ïéé÷ ïòîòð"èééì äáéùé øòãà ÷ ,ë ïòåå' áàä

ä ïåéãô æéà ñò æà èâàæòâ íéà ñàã øò èàä èìòâ ïá

áì õôçá ïòîåðòâ.  

åðéáø:ø éáø øòã  ' çë ïâéãìàååòâ à èàäòâ èàä ùøòä

éôúääì ,ïòååòâ ììôúî ÷øàèù èàä øò.  

åîãàä"åúî ø"à:ïòðòååàã íééá ïòâðéæ êàã èâòìô øò .  

åðéáø åëøáå:íééçì  ,íåìùìå íéáåè íééçì ,î' êéæ ïìàæ

úòãä úáçøä èéî ïåà äçîù èéî ïäòæ ,à äçìöä èéî ïå

àéîùã àúòééñå.  

åîãàä êøéáå"åúî ø"à: äáåè äòùá ïééæ ìàæ äðåúç éã 

úçìöåîå ,äçðàå ïåâé åñðå åâéùé äçîùå ïåùù.  

 íòðòâðàâøàô íòã ïáéåäòâðà ïéåù êéæ èàä äëøá éã

úáù ,éëðà íâ äðáà éìåà ...  

åîãàä òéáäå"åúî ø"äçîùä ìöà óúúùäì åðåöø à  

åðéáø :àé ,áééà øòãïôìòä ìàæ øòèùøò , èéî ïééæ ìàæ ñò

äçîù.

  תיקון טעות
  

  בשבוע שעבר העתקנו שיחת קודש של 
  א עם חילופי שמות"רבינו שליט

  

 א"שליט ד קוממיות"גאבשיחה התקיימה עם ה
  כבנוחתנו יחד עם 

א " שליטחיים מנחם האלבערשטאם' צ ר"הגה
  ר מגארליץ בני ברק"אדמו

 מראשי קרן השביעית
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דבר אל , אל משה לאמר' ה וידבר
איתא , בני ישראל ויקחו לי תרומה

 כי לקח )משלי ד ב(ד " הה)א"ג ס"פל(במדרש רבה 
ב שייכות "וצ .טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו

  .כתוב זה לכאן

ויקחו לי  )הובא בדברי יואל( במדרש) ב
אלהינו '  שמע ישראל ה)דברים ו ד(ד "הה, תרומה

  .והוא פלאי ,אחד' ה

ה "ז זללה" בהקדם דברי מרן דוונראה

 טעם שהזמנים הללו )ד"תרומה תשי' ג פ"ס(ת "בחידו

כי בפרשת תצוה מבואר סדר , מסוגלים לתשובה

הקרבנות של תמיד של שחר ותמיד של בין 

א  דמעולם ל)ג"תנחומא פינחס סי(ל "ואמרו חז, הערבים

כיצד תמיד של שחר , לן אדם בירושלים ובידו עון

מכפר על עונות שנעשו בלילה תמיד של בין 

ואיתא בזוהר . הערבים מכפר על עונות שנעשו ביום

 כי בזמן שבית המקדש היה .)תרומה דף קל' פ(הקדוש 

העשן של המערכה של אברים ופדרים , קיים

א "היה מעכב הסט, המתאכלים כל הלילה

ועל דא צלותא , מלטמא את בני אדםמלהחטיא ו

השתא דקרבנין , דערבית בכל ליליא וליליא

צלותא דא איהו לאגנא עלן , ומדבחין לא אשתכחו

פ השני תמידים היו "עכ. ק"עכדה, מגו פחד בלילות

ובעיקר על העון הזה הידוע , מכפרים על העבירות

ל "וכמו שדרשו חז, שהוא מקושר ביום ובלילה

,  ונשמרת מכל דבר רע)דברים כג י(פ " עה.)כתובות מו(

כי , שלא יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה בלילה

ל ביום הרי נגמר "אם יש לו לאדם הרהורים רעים ר

פ הרי היה "עכ. ו"העון בלילה ובא לידי טומאה ח

וכן מעשי הקרבנות , בנין המשכן כפרה על ישראל

ולכן הוסיפו בשנת , היו כפרה גדולה על ישראל

ם את השני שבועות הללו "יבור על ימי השובביהע

שמבואר בהם מלאכת המשכן וכליו וענין הקרבנות 

  . ד"עכ, ואז הוא זמן כפרה

 מעולם לא לן אדם בירושלים ל"משאחזפ "ויל

דזה היה מכח עשן המערכה שהיה מונע , ובידו עון

וטיהר לבבות ישראל לאבינו , אותם מן החטא

  . )פ משפטים"אלימלך סוכ בנועם "מ שכ"שו(. שבשמים

והנה נתבאר לנו הטעם מה שהוסיפו פרשת 

אבל עדיין , תצוה מפני שמבואר בו סדר הקרבנות

חל חובת הביאור לאיזה טעם הוסיפו פרשת 

  .תרומה

 על פי מה שכתב באמרי נועם ויתבאר

הסתר אסתיר (בפרשתן בשם ספר ברית כהונת עולם 

 לבטל קליפת פ"תעולה  ם"שקלי אשר )ח"פ

ועל . ל" המטמאת חלילה בטומאת קרי רת"לילי

כי המשכן היה גם , כן נתנו השקלים לנדבת המשכן

כמו שכתב , פ מחנות הקליפות"כן לבטל את ת

 אשר לעומת זה היו )אופן קפב(במגלה עמוקות 

, וכל קרש אורך עשר אמות, ח קרשים"במשכן מ

י "ו ל"ויקחוזהו . פ"ח עולה ת"פעמים מ' והוא י
שיתנו שקלים לנדבת , ך"ר קר"אשולה עה "תרומ

ועל ידי זה יתוקן טומאת קרי שנרמז , המשכן

ואיתא בתיקונים . )ט"תנחומא תצא ס(בקרא אשר קרך 

 מאן דפוגם בברית חלילה שורה שד באותו :)דף נז(

עוד . י"שדועל ידי תיקון הברית שורה שם , מקום

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

 א"בקרית יואל יעק "ח לפ" שנת תשסתרומה פרשת סעודת רעוא דרעווין
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 ה'שמימ'ה ו'נ'ל ה'על'י י'מ :)דף ב(איתא בתיקונים 
 אשר ה"הוי וסופי תיבות ה"מילראשי תיבות 

 י"ה שד"הויושניהם יחד , ה"באתר דא שורה הוי
לי , י ויקחו לי תרומה"וזה שפירש, ם"שעולה 

ועיין (. עד כאן דבריו, לתקן שני שמות הללו, י"לשמ

  .)בייטב פנים תוכחת מוסר אות יא

דהנה משקלי ישראל ,  להוסיף על דבריוויש

מ " וזה היה לבטל כחו של הס,עשו גם מאה אדנים

מ "נמצא דהאדנים היו לבטל כח הס. 'בגימטריא ק

ויחד הם , והקרשים היו לבטל הכח של הנוקבא

ובכח הקרשים והאדנים הכניעו כוחות , פ"תק

  .הטומאה

ל שמטעם זה הוסיפו פרשת תרומה " יובכן

כי הקרשים , ם בשנת העיבור"לימי השובבי

מ "הכניע כח הסוהאדנים היו תיקון לחטא זה ש

בגימטריא  ה"י תרומ"ו ל"ויקחולזה , ונוקביה

 כי תרומת המשכן שמהם עשו ,ך"ר קר"אש

  .היה תיקון לאשר קרך, הקרשים והאדנים

*  

 בגימטריא ה"י תרומ"ו ל"ויקח יאמר הרמז או

ייטב (על פי מה דמבואר בספרי קודש , ך"ר קר"אש

 ידי  דתיקון לחטא זה הוא על)פנים תוכחת מוסר אות ב

 וחטאך בצדקה )דניאל ד כד(כדכתיב , מצות צדקה

, פיזר יתן לאביונים, ונגד מה שפיזר ללא צורך, פרוק

ר "אש בגימטריא ה"י תרומ"ו ל"ולזה ויקח. ד"עכ
הוא להפריש , כי התיקון לחטא זה אשר קרך, ך"קר

  .ויקחו לי תרומה, ממון לצדקה

*  

נים הובא בפ( יש לומר על פי דברי הפני יהושע עוד

 כל העוסק .)ברכות ה( לפרש דברי הגמרא )תולדות' יפות פ

 ובני )איוב ה ז(שנאמר , בתורה מזיקין בדילין הימנו

ואין רשף , ואין עוף אלא תורה, רשף יגביהו עוף

ת גימטריא "דהנה נוקבא דקליפה לילי. אלא מזיקין

, ף"ושניהם גימטריא רש, מ"והזכר ס, פ"ת

, ף"ין והם בני רשוכשמתדבקין נולדו מהם מזיק

מ מפסיק ומפריד "אבל השם אל שבשמו של הס

ף "ל לרש"וכשתוסיף מספר א, מ לנוקביה"בין הס

והיינו דקאמר דתורה מבטל , ה"גימטריא תור

מ "ולדרכינו הוא מבטל כח הס. ד"עכ, המזיקין

ו "ויקחולזה . ונוקביה שלא יחטיאו את בני ישראל
ה "תרומכי , ך"ר קר"אשבגימטריא ה "י תרומ"ל

והוא התיקון , רמז לתורה כמבואר בבעל הטורים

  .לחטא של אשר קרך

 )אדר מאמר ג דרוש ו אות יא( כתב בבני יששכר והנה

 ,ז"י והוא בגימטריא )ג"ו מ"אבות פ( טובהתורה נקראת 
והוא , ז"י בגימטריא ב"זבווקליפת עמלק נקרא 

וזה שדרש . ד"עכ, ב זה לעומת זה"היפך הטו

דבכדי שיזכו , ב נתתי לכם" טוהמדרש כי לקח

ללקח טוב ולהיות נשמר מקליפת עמלק אשר קרך 

ועל ידי עסק בתורה , תורתי אל תעזובו, בדרך

ביגיעה יש כח גדול להכניע ולהכרית כל הקליפות 

  .המחטיאים את בני ישראל

ומרגלא , להוסיף אומץ בעסק התורה ועלינו
ה להמליץ "ר זללה"ק מרן אאמו"בפומיה דכ

, י הפייטן אין לנו שיור רק התורה הזאתבדבר
רק בכח הקדושה , דאין לנו שיור בגלות החל הזה

ר צריכים להתהלך "בעוה. של התורה הקדושה
בחוצות ובשווקים המזוהמים וצריכים לסייעתא 
, דשמיא מרובה שיזכו להיות נשמר בקדושה

ר אין לנו שקלים אין לנו קרשים ואין לנו "בעוה
כולים לקיים המצוה של ויקחו אין אנו י, אדנים

לא נשאר , לי תרומה אשר יכפר על אשר קרך
כי לקח טוב נתתי לכם , לנו רק התורה הקדושה

, וזה מכניע כל כוחות הקליפות, תורתי אל תעזובו
התורה מגינא ומצלי בין בעידנא דעסיק בה בין 

ל "ואמרו חז, .)סוטה כא(בעידנא דלא עסיק בה 
ה בראתי יצר בראתי " שאמר הקב:)קידושין ל(

והמאור שבה גדול מאד דאף אם , תורה תבלין
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ע יכולים על ידי עסק התורה להגיע "נכשלו ל
  .לדרך תשובה

וארא עמוד ' פ(ה בדברי יואל "ז זללה" מרן דווהנה

 מפרש הכתוב וידבר משה כן אל בני ישראל )רה

, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה

 שהיה קשה בעיניהם לפרוש )ה"מכילתא בא פ(ובמדרש 

ל "ביאור הענין על פי מה שאמרו חז. מעבודה זרה

כתיב , ל כאילו עובד עבודה זרה" המוציא ז.)נדה יג(

דברים (וכתיב התם ,  תחת כל עץ רענן)ישעיה נז ה(הכא 

וזהו .  על ההרים הרמים ותחת כל עץ רענן)יב ב

הוא , כוונת הכתוב ולא שמעו אל משה מקוצר רוח

 והעולה על )יחזקאל כ לב(ד הכתוב "ע, הור הלבהר

וכיון שלא זכו להרחבת , רוחכם היו לא תהיה

, הדעת במחשבות טהורות נקרא קוצר רוח

ומעבודה קשה שהיה קשה להם לפרוש מעבודה 

, היינו מפגם הברית שהוא בחינת עבודה זרה, זרה

שעל ידי החטא הנורא הזה נעשה מסך המבדיל בין 

ועל כן לא שמעו אל , שבשמיםישראל לאביהם 

. ד"עכ, ת שהיה מדבר אליהם"משה דיבורי השי

 דעל ידי )שמות עמוד כו' פ(והאריך עוד בזה בדברי יואל 

שפוגמים בקדושת היסוד נפגם ונתקלקל האמונה 

כי החטאים מסמין עיניו של אדם , וכחדא אזלי

  .ש"עי, מראות את האמת

ל ידי וע,  יתבאר המדרש ויקחו לי תרומהובזה

השקלים שהיו מתרומת המשכן יזכו לתקן פגם 

ולזה דרש המדרש , החטא שהוא ענף עבודה זרה

שעל ידי תיקון , אחד' אלהינו ה' שמע ישראל ה

החטא שיתכפר מה שחטאו בענף עבודה זרה יתקנו 

  .גם פגם האמונה באחדותו יתברך דכחדא אזלי

 והיה המשכן )שמות כו ו( נאמר בבנין המשכן ולזה

ד "ן אח"וכתבו בספרי קודש המשכ, דאח

פ על "ויל. ך שהוא שם של פרנסה"בגימטריא חת

 )מקץ' פ(ה בישמח משה "ז זללה"פי מה שכתב א

 הכפירים שואגים לטרף )תהלים קד כא(לפרש הכתוב 

כי הפוגמים באות ברית קודש , ולבקש מאל אכלם

, מושכין ניצוצות הקדושות מנשמתן לתוך הטומאה

יצוצות צועקים לפני הזן ומפרנס והנבראים מהנ

שיטול מאביהם אשר בראם את הפרנסה , ש"ית

כי מי ביקש , הנקבצת לו וליתן להם די מחסורם

 :)דף סט(יומא ' והנה מבואר במס. זאת מידו שיבראם

וזה שאמר . דיצרא דעבירה נקרא כפיר ואריה

הכתוב הכפירים היינו אלו הנבראים שלא בקדושה 

ואגים לטרף שיתן להם ש, הנקראים כפירים

ולבקש מאל את אכלם של אותן בני אדם , פרנסתם

ועל כן בבנין המשכן שנדבו בני . ק"עכדה, שבראם

זכו , ועל ידי הקרשים והאדנים, ישראל שקלים

, ועל ידי זה והיה המשכן אחד, לכפרת חטא זה

  .נשפע שפע פרנסה בהרחבה גדולה לבני ישראל

, ריעזור נכנסנו לחודש אדת "והשי
להרבות בלימוד , משנכנס אדר מרבין בשמחה

ישרים ' פקודי ה, התורה שהוא השמחה האמיתי
ואין שמחה כשמחה אשר יהודי , משמחי לב

ת "השי, ק ולהבינה"זוכה להתייגע על התוה
, יעזור שיתרבה שמחת התורה בבתי ישראל

ונזכה לויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר 
ונזכה , ת"השישיוכלו לנדב הלב ל, ידבנו לבו

לכל מילי דמיטב ולכל הברכות אשר המשכן 
ענינים גבוהים וסודות נשגבים , וכליו השפיעו

ונזכה לכל , טמונים במשכן וכליו בכל פרט ופרט
ונזכה להתרוממות קרן התורה , ענינים טובים

וישראל בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה 
   .בימינו אמן

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



  

ì  
  

  
 

  תצוה

 

  
  

  ם היא למחזיקים בה "ץ חיי"ע
  

מריחוק , ברכת מזל טוב, נברך בזאת השורה, ברגשי הודאה והוקרה

  רודפי צדקה וגומלי , לידידינו החשובים והנכבדים, מקום וקירוב לב

  תומכים נלהבים של כוללינו המעטירה, חסדים                 
  

ן "להגיד שבחו של אהר, האדם המהולל ברננה, בראש ובראשונה

  , א במסירות נאמנה"ק שליט"ק רבינו הגה"ממקורבי כ, שלא שינה

  , אוצר כל כלי חמדה ותבונה                           
  

  הרבני הנגיד הנכבד

  ו" הידייטש' יאהר מתתר "מוה

  א"וויליאמסבורג יעק יטב לב "מנכבדי ק
  

  'לרגל שמחתו בנישואי בתו שתחי
  

עושה ומעשה צדקה וחסד , והנה כי כן יבורך האי גברא יקירא

   ברוח , לטובת כוללינו המפוארהמסור בלב ונפש חפיצה, תדירא

  ,נדיבה ומסורה        
  

  הרבני הנגיד הנכבד

  ו"הי משה יודא הירש ר"מוה
  א"י בקרית יואל יע"אב

  

  'לרגל שמחתו באירוסי בתו שתחי
  

  בן ידידינו החשוב הנודע בשערים ו"ג הבחור החשוב ני"עב

  ו"היאשר אנטשיל שווארץ ר "מוה
  א"ק ירושלים תובב"ק יטב לב עיה"מראשי ק

  

  .שורה' יהיואך ששון ושמחה בביתם , מחה ואורהיושפע להם רב ש, בזכות החזקת התורה
  

  רייתאביקרא דאו

 ק "הנהלת הכולל בארה
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  בני ברק–קרית יואל 
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  רבא דעמיה מדברנא דאומתיה בוצינא דנהורא  

  בריך מתייך לשלם
  

את , מקדמים אנו מרגשי נפשינו, וביראת הכבוד והתרוממות הנפש, בהתרגשות עילאה וחרדת קודש

דואג תמיד מריחוק מקום וקירוב לב למען הרמת , מאיר נתיבותינו, ופני הדרת גאון מאורינו ומאליפנ

, חובר חיבורים מחוכמים, בעוז ובגבורה' לוחם מלחמת ה, המאור הגדול לממשלת התורה, מוסדותינו

  , היורות זיקים ושביבים, עמוד האש ההולך לפני המחנה להאיר לבבות בני ישראל בדברים אהובים

  , בוצינא קדישא. נהורא נפישא, חסידא ופרישא,  הדסיםגן,    שלשלת היוחסים   
  

  

  כבוד קדושת 

א  "מרן רבינו הגאון הקדוש שליט
òé ïàãðàì åðéøéò éøòùá åùã÷ úøãäá òéôåä øùà"à  

  
  

ויתרומם קרן , ונזכה להתבשם מאורו הבהיר אנו ובנינו, מלך ביופיו תחזינה עינינו, ינתן משאלותיו' מה

ויהא בואו לחיזוק ליהדות החרדית כעמוד האש ההולך לפני מחנה ישראל , והתורה והיראה בתוכינ

  ק "ומלכינו כ, ובימיו ובימינו תוושע יהודה וישראל בביאת משיח צדקינו, הדוגלים על שיטת רבותינו

  .במהרה בימינו אמן, א בראשינו"               מרן רבינו שליט     

  
  המקבלים פניו בהדרת קודש וחדוה עילאה

 הנהלת המוסדות
 


