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ñêþ¾− ññ× μî³ë ñêþ¾− , îíïî

 í¾ô þôê¾îò−ëþòëñ "−í þë¼³−î  ’
ó×ò¼ôñ −ë ,òë þîë¼ë −× îò−−í"− êñ 

ò îñ ö³ëší"í −ð× ±þêñ ½ò×−ñ 
 ñ¼ íþõ×î íì−ñ½ óíñ í−í−¾

ñè¼í í¾¼ôë ó×³ê¬ì ,¼"× íñ³ 
óíë íô¾êí  .     ) í¾ô μþë(  

  
íþë¼ê êò íêþêî ±þêí ³ê 
íëî¬í. ¾þðôëî ñê ³þôê í³ê 

 ³õñìíî þ¼òí ñê μð− ìñ¾³î³îê 
íêþêî êò íþë¼ê ñ−êë ,−î"ñ −õñ 

 íôó¾îëí ³èîþ¼í þê−ë¾ íô
 îòê ö−¾šëô¾ñõëí îòñ þî×ïñ 

ð−š¼"³êšîð î³ð−š¼ šì®−  ,õ¼"ô 
 ¾š−¾ í¼¾ë ¾þðôë þêîëôð

óíþëê þôê îòë šì®− ³ê ðîš¼ñ 
 êô¾ −ò¾¾îìî îòê þîìë êëê îñ

 ñ¾ íðìõô −õîè ¼ï¼ðï−ö−×½ 
μþ¼®êî , ð−ô íõ− íõ− −ò³õ× êñê

šì®− ³ê ðî¼−î ,í þ−ìë óè¾ −í ’
 ¾¾ì šì®− îò−ëê−ñîê ðîô¼− êñ 

öî−½òë ,îïê î¾¼− íôî íôî þ−š −ë
 ¬î¼õ ¾îòê ð−ë ö−ê¾× î−¾×¼ êñõ−

 ì×þëè³íñ ³ì³ ¾îë×òî îþ®− ñ¼ 
îð− ,³− êî¾ ö−ññõ³ô îòê¾ îò−−íî"¾ 

 ³î×ï îòñ þî×ï−ð−š¼í"í¼ "× , −õñî
× ¾ð−ì íï"š  öþôîôêê"þ ¼¾"× 

¬ì¾ò êñ šì®− −× šì®− ³ì³ ñ−êí 
 îô®¼ ¬îì¾ñ ³îô−ñ¾ë î¾õò þ½ô

 öî−½òô êþ− í−í −þí −×þ®−í ³êïî 
¼î óèõñ óíþëê −ò−¼ë ë¾ìò í−í"× 

 ê¬ìí ñ¼ öëþšñ ñ−ê î³þîô³ íñ¼í
î³×¼"ð , −× ¼ð− îò−ëþ í¾ô íòíî

 ±þêñ ½ò×− êñ¾ î−ñ¼ þïèò¾ íô
 óèõ ³ôìô êîíê¬ìí −ô ñ¾ 

íë−þô , μ−ê ó−³î×ï ¾šëô í−í ö×ñî
³− −òõñ îô®¼ šð®−"¾ , þôê íïñî

í³ê þ¼òí ñê μð− ìñ¾³ ñê ³þôê 
ñ−êë î³îê ³õñìíî ,¼¬íî í−í¾ ó

 šì®− ³ê ¹−ñìíñ μþî®ñ−êë −× 
 ñ½õò íõ− íõ− −ò³õ× ¾šë¾ þìêô

öëþšñ , êô¾ êþ− šì®− −× ê®ôòî
 ðîô¼ñ ñ×î− êñöî−½òë ,êî"× íô 

 þ¾ê× ó¼ −¬î¾õ þ− −ëîïê îò¼−
öî−½ò −ð−ñ ó−êë , í¾ô í®þ íïëî

îò−ëþ îñ í−í−¾ îô®¼ ñ¼ ±−ñôíñ 
³î×ï ðîô−ññ.  

) ×" šíèí îò−ëþ öþô"š¬−ñ¾ "ê(  
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  בעת ההוא לאמר' ואתחנן אל ה

ר"מסופר על הרה ת "מנחם מענדל מרימינוב זי' ק  ע בע
ה חלתה ונפלה "לייבוש זללה' ה ארי"אשר בתו הצדיקת אשת מו

ביר אשר נעדרו מעמו  דשמונה עשר  היתה גרמא  למשכב והיא 
שב"רח ובליל  הי' ק פר"ל  בשמחה יתירה "הרה' ואתחנן  ק מתפלל 

שבוריקודין בלכה דודי כדרכו בקודש ובסעודה הראשונה בליל  ק " 
ו ' כאשר הי מסיב בהתלהבות גדולה ושמחה יתירה באה לפני

בתו ' מ מרימנוב וצעקה בבכי"ק מוהרמ"כלתו של הרה יתירה כי 
ק את זאת סמך "אזי כששמע הרה, ל"ל גוססת רח"היחידה הנ

איזה רגעים ואח ו "פניו על ידו כעין נפילת אפים  פי פתח את  כ 
ה"כתיב : ש ואמרהקדו הנה " בעת ההוא לאמר' ואתחנן אל 

מהימנא מרע בעת "' שהגם שיהי' מתחנן אל ה' ה הי"הרעיא 
בעתה ורעדה(ל "היינו בעת צרה רח" ההוא " לאמר"ז "עכ )מלשון 

בה למען ' שיהיה נשאר עומד על עמדו עם חוזק אמונתו ובטחונו 
לדבר דיבור לפני השי ה הלא "להקבואומר גם אנוכי , ת"יוכל עוד 

כי יתעכב עוד  בידך נפש כל חי בכל עת ובכל שעה ומה איכפת לך 
תבטל אותי משמחת "הדבר ותשאר עוד בחיים ביום השב ק שלא 

היה נראה ' והי, ק"השב יושב וגומר סעודתו ברינה וצהלה ולא 
ב, עליו שמץ של עצבות עד יום  ' ואכן כך הוה שנשארה בחיים 

המים(                                              .            ה"שלאחריו תנצב   )בארות 

  בעת ההוא לאמר

הי"בעריש מאלעסק זי' ק ר"הרה ל למגדולי ת' ע  מידיו ש
שרף הואירע פעם ש, ע"ק השרף מסטרעליסק זי"הרה

ר"וכששמע הרה, מסטרעליסק שבת את שבתו בעיר אחת ' ק 
לשבת סבו ביחד כשה, בעריש שרבו שוהה שם נסע אף הוא לשם 

השרף לר, על השולחן הרב מאלעסק יגיד נא איזה : בעריש' אמר 
ר"פתח הרה, דבר תורה אבל בלי הכנה בפרשתן : בעריש ואמר' ק 

ה"כתיב  כדי שאוכל " בעת ההוא לאמר' ואתחנן אל  בעת "היינו 
על זה צריכים להתחנן אל , בלי שום הכנה מקודם" ההוא לאמר

שיבח מאו', ה דבריווהשרף מסטרעליסק  חסידים(       . ד את    )לשון 

  אתה החילות

ר"הרה' פעם הי מטשערקאס זי' ק  ה "יעקב ישראל  ע באיז
ובאותה עת השתוללה בעיר מגיפה , ואתחנן' ק פר"עיר על שב

שב, ל והפילה חללים רבים"רח את "ק בעת שערך הרה"בליל  ק 
עצומות על דבר , שולחנו הטהור בבכיות  נכנסו כמה נשים 

קדשו"ענה הרהנ, המגיפה תצעקו אלי: ק בענוות  לכו לאחיי , מה 
ר"הקדושים הרה ו , משה' ק ר"אהרן והרה' ק  אבל הם לא סג

שלא ימחלו לו אם לא יושיע להם, אחור ויהי בראותו , וצווחו 
בעת ההוא ' ואתחנן אל ה: "פתח ואמר, שאין לו שום ברירה

אתה עשית , אתה החילות, ת"שהצדיק מבקש מהשי, לאמר
בכדי להראות את עבדך את גדלך ואת ידך , ו האנשיםשיחל

החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך 
ובכן אני , כ תוכל להושיע להם ולרפאותם"שאח, וכגבורותיך

ממך  ן , "אעברה נא ואראה את הארץ"מבקש  שתראה שגם ההמו
בבחי גם הם מלאים , "ההר הטוב הזה והלבנון", ארציות' עם שהם 

: וסיים ואמר, על כן תעזור להם שיתרפאו, ת טובותבמידו
ה" לתפילתי"הקב, "בי למענכם' ויתעבר  ועתה לכו , ה שמע 

   ) מאורי אור(                  .     והמגיפה נעצרה, לביתכם לחיים ולשלום

בדבר הזה   אל תוסף דבר אלי עוד 

זי"בימי הרה עמוקות  בק"ק בעל מגלה  א , ק קראקא"ע  ב
וחפש לו מעמד לשרת , ד לא נודע מאין הנהולשם בחור אח

גדולה להיות משרת "ונשתכר אל בעה, שמה ב אחד בעל חנות 
עבודתו באמונה, בחנותו אי עשה לו עם הבעה, ועשה  , ב"ותנ

לתפילה אל ביהכ ב "והסכים הבעה, נ"שיוכל לילך ערב ובוקר 
הבעה, לזה נתברך  לרגלו בשפע "ומאז בא הבחור בהחנות  ב 

לביהכא "פע, ברכה נ להתפלל תפילת "הלך הבחור המשרת הזה 
רב , שחרית כמנהגו בתוך כך באו סוחרים ממרחקים והמון אדם 

את "עד שלא היה יכול הבעה, ב"אל חנותו של בעה ב למלא 
ו כדבעי משאלותי איחר לבוא, חפצם לתת לכל אחד  , והבחור הלז 

כי קרא הבעה כי עוד לא בא "ויהי  ב כמה פעמים עליו ואמרו לו 
מדוע בושש מלבוא"וילך הבעה, נ"מביהכ אף לראות  אם , ב בחרי 

בתפילתו יסלח לו מבטל זמנו בבטלה אז יקח , מאריך  ואם אך 
ו לביהכ, נקם ממנ וימצאהו עומד ומסתכל כלפי "וכאשר בא  נ 

ו , ואין אומר ואין דברים בפיו, מעלה על ציורי התקרה וירץ אלי
ויכהו מכת לחי שמה נאספו לראות וכל המתפללים , בחמת רוחו 

ביהכ"ונתבייש הבעה, מה זאת את  , נ וילך לחנותו"ב ויעזוב 
שב  שלהם לא  בתיק  תפיליו והניחם  את  והבחור הלז כשסילק 

ניו עוד בית הרה, לבית אדו ק בעל מגלה עמוקות "אלא הלך אל 
ליטול רשות ולהפרד ממנו' שהי כדי  ק "ויתמרמר הרה, מכירו 

זה תעזבנו: לנגדו היאבל לשו, למה  , כל הפצרותיו וללא הועיל' א 
הדרך לנגדו הרה, כי ירט  מתוך "ק עכ"ויאמר לו  תפטור אלא  פ אל 

הלכה למען יהי הנה יגעתי בחיבורי מגלה , לי למזכרת נצח' דבר 
ן ר"עמוקות ואמרתי רנ מרע"ב ל"ב אופנים כמני ה "ך על הפצרת 

הבאתי בספרי, י"ליכנס לא , אמור לי גם כבודו מה בזה אשר לא 
הבחורו שלא מובא בספריכם: יאמר לו  להיות , יש אתי רמז מה 

והכסא כבוד , שיש ארבע חיות הקודש הנושאות המרכבה עליונה
ד והמה שלשה , ל האבות הן המרכבה"ואמרו חז, רגלים' לה 
קדושת הארץ יוכל להגיע "י וע"ורצה משה ליכנס לא, רגלים י 

אל תוסף : "ה"ל הקב"וא, למדריגה להיות הרגל רביעי שבמרכבה
להיות , "דבר אלי עוד בדבר הזה את דוד עבדי  כי כבר הכינותי 

עי כי , ברגל הרבי ב'ן ד'ת ב" ר- " בדבר"ורמז לזה  עי'רגל ר'וד  , בי
ויהי בראות בעל , ויפטור ממנו ופרח לו איש האמת. עד כאן

שביישו ברבים אין הנער נתחרט מאוד על  והלך במר , החנות כי 
להרה אמר לו הרה,  עמוקותק בעל מגלה"נפשו  לביתו  : ק"ובבואו 

הלחי עשית , הוא לא הרגיש כלל, מה שהכית אותו על  ולו לא 
ממני אוהב וריע, אך לי עשית, מאומה ולא אראה אותו , הרחקת 

שהניח לי, עוד      )מבשר טוב(        .                 ושש אנוכי על אמרותיו 
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ä ìà ïðçúàå 'åëå'. ùøáå"éà é 'äùè÷ú ììôú" úåìéôú å
ðçúàå øôñîë"ï ,ìðäå"éôò ô"éàã î ' ìù ùã÷î äìá÷ éøôñá

äéàðá ïàî äìòî ,á÷ä"ïåùàø ìúåëì äéàðá äéìéã äðçîå ä ,
éðù ìúåëì äéàðá íäøáà ,éùéìù ìúåëì ÷çöé , ìúåëì á÷òé

éòéáø ,ââì äéàðá äùîå ,ëò"ì .éôä äî ïéáäì äù÷ äøåàëìå '
îá"áå÷ ù"ðçîå ä"ëå äéìéã äá÷ä é"åäåøæòéù äðçîì êéøö ä ,

é êà"ðçî åøôñî àåä ïéðá ìù íùäã àåä äðååëäã ì"ä ,æå" ù
á÷ä"ðçîå ä"ðçî íùä ìò åúðååë äéìéã ä"åìù ä ,éôä åäæå 'îâá '

)ô íéçñô"å (.åëå øä åàø÷ù íäøáàë àì ' äãù åàø÷ù ÷çöéë àìå
úéá åàø÷ù á÷òéë àìà , ìúåëä úà äðáùë íäî ãçà ìë äðäã

óéñåäðçî øôñî ãåò åì "ä ,ðçî óéñåäù íäøáà êëì" ä) äðçî ìò

éä øá ëù 'á ÷äî"ä (ò"ä åàø÷ ë" ø)á øôñîë 'ðçî íéîòô"ì ìåëä íò ä (

ðçî íòôä ãåò óéñåäù ÷çöéå"ãù åàø÷ ä" ä)â øôñîë 'ðçî íéîòô"ä (

ðçî ãåò óéñåä á÷òéå"éá åàø÷ ïëì ä" ú)ã øôñîë 'ðçî íéîòô"ä( 
éôìå"éä æ 'òøî êéøö" ää óéñåäì ââì äéàðáùë ' äðçî íéîòô

ðçúàå øôñîë"ï ,òøîá øîàðù ïéðòä åäæå"è÷ú ììôúäù ä" å
éøèîéâä åðééäã ïðçúàå ïéðîë úåìéôú 'ä ìù"ðçî ô" ù÷éá ïëìå ä

åëå õøàä úà äàøàå àð äøáòà ' äæ ïåðáìäå äæä áåèä øää
îäéá"îäéá úà úåðáì ìëåéù åðééäã ÷"ò ÷" ìù óåøéöä é

ðçúàå"ï .                                                      )äâä"éøäî ÷"éæ àæìòáî ã"ò(  
  

áåèä õøàä úà äàøàå àð äøáòàïãøéä øáòá øùà ä. 
ø ùøã ' õøàì ñðëéì åðéáø äùî äååàúð äî éðôî éàìîù
ìàøùé ,éøôî ìåëàì éëå 'êéøö àåä äáåèî òåáùì åà êéøö àåä ,

äùî øîà êë àìà ,öî äáøä ïéîéé÷úî ïéàå ìàøùé ååèöð úåå
ìàøùé õøàá àìà ,éãé ìò ïìåë åîéé÷úéù éãë õøàì éðà ñðëà ,

á÷ä åì øîà"øëù ìá÷ì àìà ù÷áî äúà íåìë ä, éðà äìòî
íúéùò åìéàë êéìò .)ãé äèåñ.(,  êééù êéà àìôéäìå ÷ã÷ãì ùé

ò åðéáø äùî ìò øîåì"øëù ìá÷ì àìà åðéà åúðååë ìëù ä ,
á÷ä åì øîàù"äøëù ìá÷ì àìà ù÷áî äúà íåìë .  õøúì ùéå

éôò"æç åøîàù î" úåëøáã àî÷ ÷øôá ì)å.( úåùòì íãà áùç 
äàùò åìéàë áåúëä åéìò äìòî äàùò àìå ñðàðå äåöî , äðäå

ò åðéáø äùî" úåöî íéé÷ì éãë ìàøùé õøàì úåìòì áùçùë ä
õøàá úåâäåðä , äìòä øáë ìàøùé õøàì äìò àìå ñðàðù óà

áåúëä åéìòøåîàë úååöîä ìë íéé÷ åìéàë  , äöø åðéáø äùî êà
ìàøùé õøàì ìòåôá úåìòì , éãë ÷ø äååöîä úåùòì áùç ïëìå

øëù ìá÷ì , íéé÷ì áùçù äðåùàøä äáùçî ìèáúé êëáå
úååöîä ,øëù ìá÷ì íà éë åúðååë ïéàù øçàî éë , êééù àì áåù

äàùò åìéàë áåúëä åéìò äìòî øîåì. á÷ä åì øîà ïëìå"íåìë ä 
øëù ìá÷ì àìà ù÷áî äúà ,äéîúá , àåäù êúðååë éðà òãåé

äðåùàøä êúáùçî ìèáì éãë àìà åðéà ,ïëì : êéìò éðà äìòî
íúéùò åìéàë .                                                              )íéîùá éùàø(  

 ïåàøé àì øùà íãà éãé äùòî íéäìà íù íúãáòååâå' ,
ä úà íùî íúù÷áå 'åëå úàöîå êé÷åìà'. éôò øàåáéå" î

éàã ' ùøãîá)ùäù"äò ø"øîúá äì òà éúøîà ô.( éä øöðãëåáðã ' äúôî
äùò øùà íìöäì ãåâñéù ìàéðãì , äàøú äúà åì øîàå

åì äåçúùú êîöòîù , ìåãâ ïäë ìù õéö ìèð òùø åúåà äùò äî
íìöä ìù åéô êåúì åðúðå ùøåôîä íù åéìò ÷å÷ç äéäù , êåúîå

øáéã êëä éëåðà íìöä  'ïáøáø ììîîå êé÷åìà , ìàéðã éîçã ïåéë
 àîìöì ÷ùðìå ÷ñéîì úåùø åì ïúéù øöðãëåáðì øîà øîà ïë

äéîåô ìò , ìù åçåìùå éðà íãå øùá åì øîàå õéöäì òéáùäå ÷ìñå
á÷ä"éøçà àåáúù êéìò éðà øæåâå éðà ä , åòìá àéöåäå å÷ùðì àá

åéô êåúî ,çà"ã÷ ïéñì÷î ååäå ïéùðëúî ëíåìë ãéáò àìå åäåî ,
éäù øöðãëåáð ìù íìöäá åðéöî éøä ' éëåðà ïåøâá àøå÷å øáãî

ä"à ,ç ùîî íåù øöðãëåáð ìù åîìöá äéä àì êà"å , íùä ÷ø
åá øáãî äéä àåä åá ïåîè äéäù ùøåôîä ,à àúùäå" úàæ ìëã ù

äåúä ïàë äæîø"ä õéôäå øùà úò àåáé éë øîàå ÷ 'äìåâá íëúà ,
ìáá úåìâá ,ãáòåíãà éãé äùòî íéäåìà íù íú , íìöä åðééä

øöðãëåáð ìù ,ïåçéøé àìå ïåìëàé àìå ïåòîùé àì øùà , àì êà
ïåøáãé àìå øîà ,÷æçå ìåãâ ïå÷á øáéã æìä íìöä úîàá éë , óàå

ç íëùôðá åîãú ìà ïåøáãéù åàøúù"ùîî åá ùé ïë éë ìéàåä å ,
ç åòèúå"äæä àìôä íëúåàøá åúåà ãåáòì å ,íúù÷áå ÷øùî  " í

ä úà 'êé÷åìà ,åúåà úàöîå æàå , ïéàù òãú æàå íìöä ìù åéôá
íìö ìù åîöò ãöî øåáéãä        .            )øâäî åäéìà úøòñ"öæ à"ì(  

  
ä éë úòãì úàøä äúà 'åãáìî ãåò ïéà íé÷åìàä àåä, éå" ì

 äðäã ìàøùéùëá äòøôì íéãáòåùî åéäíéøöî , íäì äìâúä
á÷ä"ïéãä úãéîá ä  àìà æåðâ äéä ãñçä úãîù åàø ïëî øçàì

äá ,ïîæä úà íéìùä ãåáòéùä éùå÷ éøäù , øçà íéøöîî åàöéå
ãø"õ÷ä úò òéâäù íãå÷ äðù å , íéøöîá äúéäù ïéãä úãîù éøä

íéîçø úåéäì úëôäð äîöò àéä .íéáåúëä øåùé÷ ïáåé äæáå  ìëë
 íëì äùò øùàä'ìà ÷åêéðéòì íéøöîá íëé "úòãì úàøä äúà "

êúåéäáíéøöîá  ,"ä éë 'íé÷åìàä àåä " íöòá àåä ïéãä úãéî éë
íéîçø.   )äøä"ø ÷ 'éæ èøòôöàøî øæòéìà íåìù"ò ,íééç úøèòá àáåî(  

  
åîçðäàáö äàìî éë íëé÷åìà øîàé éîò åîçð  ,å äðäã äàøð

éààúîâá  'îäéá áøçù íåéî"òîúð ÷äìòî ìù àéìîô è ,
àúéàã àåä ïéðòäåîäéá áøçðùë ùøãîá "øîà ÷á÷ä " äî ä

åá êìî" øîàðù íåãàå áùà éðà óà íîåãå áùåé úî åì úîùë ã
åëå íåãéå ããá áùé 'å äðäæç åøîà"á÷ä ïî àöéù øåáéã ìëî ì" ä

à êàìî àøáð"îéäá áøçùë ë"á÷äù ÷" àìå íîåãå áùåé ä
à íéëàìî åàøáð"äìòî ìù àéìîô èòîúð ë ,áéùë ìáàð ä

îäéá"á÷ä ìéçúé æà ÷"æà åáøúéå øáãì äíéëàìîä  ,åîçð åäæå 
îàéù äæá éîò" àìîé æàå íëé÷åìà øàáöíéîùä  .  )íéø÷é íéðéðô(  
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òøâú ìáå óéñåú ìá ïéðòá  
åðîî åòøâú àìå íëúà äåöî éëðà øùà øáãä ìò åôéñåú àì) ã ã ïðçúàå(  

  

á ùé òåãéë äðä ' ó éñåú ìáã åàì ìò ïéøáåòù íéðôåà

÷ìç íöòá óéñåîä ïåâë òøâú ìáå åøîàã àä ïåâë äååöîä é

øá" ä)çë(. úåçðîáå )î(:á çéðîä åà úéöéöá èåç óéñåîä  '

ïéìéôú ìù úåâåæ ,â êøáîä ïäë ïëå ' íéðäë úåëøá é÷åñô

 ïîæá óéñåîä ïôåà ãåò ùé ïëå úåëøá ãåò ïäéìò óéñåîå

åãëå äëåñá éðéîùá ïùéä ïåâë äååöîä'.  

áîøäå" í)ôá"ìäî á 'ä í éøîî"è( ùéù ùãçî  ï ôåà ãåò

ëã äàøåäá óéñåú ìá 'éáì ùéå ìéàåä íù" øåñàìå øåæâì ã

åëå úåøåãì åøåñéà ãåîòéå øúåîä øáã 'ò" äøåú äøéäæä ë

ò óéñåäì àìù" ïî àåäù íìåòì òåá÷ìå òåøâì àìå äøåú ã

 éôîå åîà áìçá éãâ ìùáú àì áåúë äøåúá éøä ïåâë äøåúä

äîù åãîì äòåîùä"äî øúåî óåòä ïî øùá ú" ú àåáé íàå

éá"äî øåñàå éãâä ììëá àåä óåòä ïî øùáù øîàéå ã" ú

óéñåî äæ éøä ,äî øúåî óåòä ïî øùá øîà íà ìáà" åðàå ú

åëå äîäá øùá íåùî äøéæâ àåäù íòì òéãåðå åúåà øåñàð '

åëå 'åúëò äøåúì âééñ äùåò àìà óéñåî äæ ïéà"ã.  

 ó é ñåú ìá ìò øå áò ì ïôå à ãå ò ùé ù åéøá ã î  àö å éäå

éäãéáì éååéö àåä å  äà ø åä á  åðé" à ø å ñéà ìò  åøî à é íà ù  ã

óéñå ú ìáá  äæ  éøä  àú ééøåà ã àå äù  ïðáøã , å ã éâ éå åàå áé íà  ïëå

òø â ú ìáá  äæ  éøä ïðáø ã àåä ù  àú ééøå àã øå ñéà ìò íò ì.  

 åäéìà úøãàáå)øâ äî"æ à"ì(ëã àäã ùãçì äöø  '

áîøä" í)ìäá 'í éøîî( ÷åñôäî åøå÷î äàøåäá óéñåú ìá ùéù 

ùøôáåòøâú àìå åôéñåú àì íéáø ïåùìá áéúëã ïú , éë

 íéèôùîäå íé÷åçä ìà òîù ìàøùé äúòå áúë äìéçúá

åëå 'çàå"åëå åôéñåú àì áéúë ë ' àìù øéäæäì àáã òîùîå

éøúä ìò åôéñåé"àùî úååöî â"ôá ë ' ïåùìá áéúëã äàø

åëå åðîî òøâú àìå óéñåú àì ãéçé 'åàë ìò áåéçä" à

ëò ìàøùéî"ã.  

 íðîàö"áîøä ïåùìîã úö÷ ò"ìäá í ' òîùî íéøîî

øôá ÷åñôä ìò ñçééúî àåäã 'òå áúë åéøáãêåúáã äàø" æ

åëå óéñåú àì äøåúä åðøéäæä ' ìò ïéáñåî åéøáãã òîùîå

øôá ÷åñôä 'äàø.  

 àú÷éñôáã àøáéà)ïúùøôá(ë  'äò" àìå åôéñåú àì ô

åëå åòøâú 'ìàøùéì íéâç óéñåäù èáð ïá íòáøé ïåâë , éøä

áîãë åéøáãá øàå 'éìà úøãàä ' ïéãîåì ïúùøôá ÷åñôäîù

ãë äàøåäá óéñåú ìá 'áîøä"íéøîîá í ,ãî òîùî ïëå '

áîøä"ïúùøôá ï.  

áàøä íðîà"áîøä ìò ÷ìåç ã"ëå àôéøç àðùéìá í '

ò"áîøä ã"éôàã çåøä àùé äìà ìë í ' íéîëç åäåòá÷é íà

 àúìéî øãâéîì àåäã ïåéë àø÷îì åäåçôñéå úåøåãì

äåàùòåúøîùîìå âééñì å , íìåòì éúëåã äîëá ïçëùàãëå

à àåä àîìòá àúëîñà àø÷å àåä ïðáøãî" óéñåú ìá ïéà ë

éôà 'àø÷ì åäåëîñå äøåú ìùë åäåàùò , øåñéà àöîú àìå

îá àìà óéñåî"åëå ïéìéôúå úéöéö ò'.  

ãî òîùîå 'áàøä" àöîú àìù åéøáã óåñá èøôáå ã

îá àìà óéñåî øåñéà"åëå ò 'ìåçã òîùî ìù åãåñé ìë ìò ÷

áîøä" äàøåäá óéñåú ìá ùéù í]åàëìã 'éä åéøáã ùéøî '

ôà" àëéì úøîùîå âééñ êøã íéôéñåî íéîëçäùë ÷øã ì

 íòáøé ïåâë âééñ íùì àì ïéôéñåî íà ìáà óéñåú ìáã åàì

íéâç óéñåäù ,ä"óéñåî øåñéà àëéàã ð , åéøáã óåñî ìáà

äàøåäá óéñåî øåñéà ììë àëéìã øáñã åéøáã[.  

âåìôá ïàë ãåîìì åöøù íéðåøçàä ïî ùéå 'áîøä" í

áàøäå"áîøäã ã"ò ïðáøãî éåä àúëîñàã øáñ í" àì ë

áàøäå óéñåú ìá éåä àì éàîà ììë äù÷úð" äæî àéáîã ã

 éåä àúëîñàã øáñã òîùî äàøåäá óéñåú ìá ïéàù äçëåä

ëù åðåùìî òîùî ïëå àúééøåàã '"éôà ' ìùë åäåàùò íà

÷à åäåëîñå äøåúàø "ã ïéòåãéå 'áèéøä"øá à" ä)æè  óã(.ëù  '

éøîàã íå÷î ìëáã 'àø÷à åäåëîñàå ïðáøãî àåäã , åðéà

 áåúëä èùôå äøåúä úååöî åá ùé àìà ïðáøã øåñéà ìë åîë

íéîëç åøñîù åîë àåä , àåä äøåúä úðååë åæ àìù øîåàäå

øîàé àìå ò÷úùéå úåðéî úòã ,ééò"ù.  

íéðåùàøä áåø úòã àéä àéä íðîàñåúá  ' úåçðî)áö( 

éøäîäå" íéèå÷ìá ì)ò úå à'( éãë ÷ø ïðáøã äååöî àúëîñàã 

 øåñéà äæù åáùçéù àø÷à åäåëîñà ïåîää éðéòá ì÷é àìù

äî"ú ,áîøäå"éôá äîã÷äá åîöòá í 'â úåéðùîä" áúë ë

áèéøäë àìå ïðáøãî àåäã"äî øåñéà àåäù à"ú ,àå"à ë" à

ãá øîåì 'áîøä"úééøåàã àúëîñàã øáñã íöå à"ò.  

éú íéðåøçàäå 'áîøä éøáã" àúëîñàì àéîã àìã í

 éãë úàæ åùò íééåñî ÷åñô ìò ùãç ïéã åëîñùë íéîëçäã

àúééøåàãî àéäù íùôðá åîãéå íäéùàø ïåîää åì÷é àìù ,

ïðáøãî àéäù íäéãéîìúì åøñî íîöòá ïðáøä ìáà , åîëå

îâäù úåàéöîá ïéàåøù ' àúëîñà àø÷ éúëåã äîëá ÷éñî

àîìòá ,àåë æ" óéñåú ìáã àøåñéà àëéìã éãåî ò)å àëìå' 

 ïë ò îùîáîøä ïå ùì î"å úá í" ã"äî øúå î ó åò  øùá ù í ò ì ò ãå ðå"ééò  ú" ù
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åãå"÷( ,àùî" êëå àúééøåàã àøåñéà àåäù åãéâéå åàåáé íà ë

óéñåú ìáã àøåñéà àëéà æà úåøåãì åäåòá÷é.  

ñåúä äðäå ' äðùä ùàøá)æè(:÷ä  ' íéîëç åð÷éú êéàä

éò÷åúù éãë ïéáùåéùë ïéòéøîå ïéò÷åúå ïéãîåòùë ïéòéøîå ï

ïèùä úà ááøòì, äîã óéñåú ìá øåñéà äæá ùé éøäå" éã ú

èá 'úåìå÷ ,ñåúá åöøéúå ' íéîòô äîë úåöî ïéùåòùëã

 ïåâë äåöîä é÷ìçá óéñåîùë àìà óéñåú ìá íåùî àëéì

ã ç÷åìä 'ãçà íòôá ïéáìåì , ùéù ïëúé àìã àåä çøëåîå

ìåëàì øåñéàã íéîòô éðù ìåèéì åà äöî úéæëî øúåé  '

åëå íéðéî 'ééò"ù.  

áùøäå"éú à 'å÷ ìò 'ñåúä ' ó éñåú ìá øåñéà ïéàã

ò ïéùåòãî" óéñåäì çë íäì äðúð äøåúäù íéîëç úð÷ú ô

äøåúä úååöî òåøâìå ,åéá òå÷úì íéîëç åøñàãî òãúå" è

òà úáùá úåéäì ìçù"ïðáøã àúùùç ÷ø åðøéáòé àîùã ô ,

òå"òä ëòøâú ìáå óéñåú ìá íåùî åá ïéà íäéô ìò äùå.  

 ïáà éøåèäå)øá"í ù ä( íãå÷ úåéùå÷ äîëá åéìò ñéîòä 

áùøä øáñ àì éàîà"ñåúë à 'éôìã ãåòå"áùøä ã" íàã à

 ìá íåùî ïéøáåò ììë äååöî ïéîéé÷î ïéà

òøâú ,à"îì ë" äùòî åá ïéàù åàìá ã

åéìò ïé÷åì ,à"öî ìëá ë" íéé÷é àìù ò

ä÷ìé ,ïååéëòøâú ìá ìò øáåòã  ,÷ä ãåòå '

 àäî òøâú ìá ìò ïéøáåò ïéàã åúééàø äî

øá òå÷úì àì åøæâã" úáùá úåéäì ìçù ä

åàëìå 'éàø äî ' ìò íâ ïéøáåò íù éøä êëá

î" àúééøåàãî íâ àåäù øôåù úòé÷úã ò

ëò àìà" øå÷òì íéîëç ãéá çëã ïåéë ç

äùòú ìàå áùá ,à" ìá øåñéà àðù éàî ë

îî òøâú"òé÷ú òøôåù ú.  

ðîä ìáà" ç)îá 'ðú"ã(ë  'áùøäã" à

ãì äãåé 'ñåúä ' íéîòô äååöî äùåòùëù

óéñåú ìáá øáåò åðéà , óéñåäì äöåøù àìà

 íéîëç ïåöø äæ íàù àúåáøå çáùì íòè

äååöîä é÷ìçá óéñåäì ìåëé , éøåèäë àìå

ñù ïáà"áùøäã ì"÷ìåç à.     

ò äù÷ä øùà úçðîá íðîà" ã

ðîä"åú ìá øåñéà éøäã ç òøâú ìáå óéñ

åøîàð ãçà øãâáå íéîùä ïî ïéëåøë åãøé ,

áùøä íàå" ÷ìç ïéòøåâùë ÷ø àìã øáñ à

òøâú ìáá ïéøáåò äåöîä ïî , øùôà àìà

â ììë äååöîä ïéîéé÷î ïéàùë" ïéøáåò ë

à òøâú ìáá"ä ë"éúèéùì óéñåú ìáá ð' ä

á íéé÷î íà 'â úçà äåöî íéîòô" êéøö ë

óéñåú ìá ìò øåáòì ,àå" àì ë ãåîìì ìåëé

éúë 'ñåúä ,'òå"ãë øúåé òîùî ë ' éøåèä

áùøäã ïáà"ñåúä õåøéú ãåñé ìò âéìô à '

åãå"÷.  

îò úåøòä õáå÷äå" úåîáé ñ)â äî"æ ïàîøò ñàå å  ïðç ìà ø" ì

ö óã'(ã øàáî  'áùøä"éøîàã àäã à ')í ù( ãéá çë ùéã 

äùòú ìàå áùá äøåúä ïî øå÷òì íéîëç ,ìàã"éàø äî ë '

 ïéàù åøæâã àäîøá ïéò÷åú"úáùá úåéäì ìçù ä, éøä  ïéà

éàø íåù 'àåùá øå÷òì ïéìåëéãî"ëò àìà ú"éä íàã ç ' êééù

éä àì òøâú ìá 'éôà åø÷òì íéîëç ãéá çë ' ìàå áùá

äùòú ,ì éåäãî"ú.  àäà àìôð ïåéòø àéáî íéøáãä êåúáå

àåùá øå÷òì íéîëç ãéá çëã éøîàã"àåùá à÷ååã äîì ú" ú

ëçä çë ìë éøäã øàáîåò àåä íéîëç úåð÷ú óéñåäì íéî" é

ìàîùå ïéîé êì åãéâé  øùà øáãä ïî øåñú àì äøåú äøîàù ,

àå"á íãàä ìåî úáöéðùë ë 'à úååöî 'áå äøåúä úååöî '

íéé÷ì äî òãåé åðéàå äðåùàøä äååöî øúåñä úéðù äååöî ,

àåù ïéøîåàù èå÷ð ììëä éøä æà" äåöî äúåà íéé÷éå óéãò ú

àåùá àåäù"ú ,à"ä ë" ùéå àúééøåàã äåöî ùéù ïåéë ð

ò ùéù ïðáøã äååöî"øåñú àì àúééøåàãî áåéç æ ,ò" ë

àåù íãàì ïéøîåà"óéãò ú , íéîëç ãéáù çëä ãåñ àéä åæå

äî øáã øå÷òì"àåùá ú"ú ,ùåãéç àåäå.  
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   הצור יפרע את חובו,הכיס ריק ואין בו
ë êþôè)¬ ¹ð"¼ î"ë( " מה פירוש הפסוק ואל תעצבומאי 

אמר רבי יוחנן אמר להם , היא מעוזכם' כי חדות ה
 לוו עלי אם אין לכם במה לקנות צורכי החג ה לישראל בני"הקב
. "ואני פורעוהאמינו בי  וקדשו קדושת היום עבורי

 μ× šî½õí ¾îþ−õî’îîë®¼³ ñê ’ íôë ó×ñ ö−ê óê
ëî¬ óî− −×þî® ³îòšñ ,îîñ êñê , ö×−íô îþôê³ óêî

þ−ïìò ,¼" êþší þôê ï’í ³îðì −× ’’ ó³ê¾ íìô¾í
í ñ−ë¾ë ó−¾î¼’ ,’ó×ïî¼ô ê−í ’ ó×ð−ë þîï¼³ ê−í

íþîë¼ ó³−îñ¾ ³ê óñ¾ñ  .  
ë ó−þôïô¾ þôïí ¾îþ−õ íïî  ³îþ−ôï ñ¾¾ë ³

š¾ðî " את חובוהכיס ריק ואין בו הצור יפרע", 
’îë ö−êî š−þ ½−×í’ −ð×  ðîë×ñ ó−ñ×êô ³îòšñ³ë¾ 

¾ðîš ,îîñ ïê ,¼ þ−ïìò ö×−íô îþôê³ óêî" þôê ï 
’îëîì ³ê ¼þõ− þî®í’ , îò−−íð−¾í¾" μñ þîï¼− ³

ëîìí ³ê ¼îþõñ.  
íþí ¾þõô íïëî" ëîñ½þ¼−ô öî¼ô¾ −ëþ š) ³þî³

¼ óñ¾í öî¼ô¾ ’¼"ð( ó−þôïô¾ íô í®−ñô μþðë 
¾®îôë" š" תה אתמול אשר דברתלך עיזכר", 

 ³îðî¼½ ó−−šñ ñ×î−¾ íîîñ óðê ¾ðîš ³ë¾ ëþ¼ëð
ëší¾ μô½ ñ¼ ³ë¾"îëîì ³ê ¼þõ− í , ó−þôîê ö×ñ

®îôë" ¾’³þëð þ¾ê ñîô³ê í³¼ μñ þ×ï−’ ,
¼þîõ −òêî −ñ¼ îîñ îò³ì¬ëí¾.  

  
  מ שיחול הברכה" שיהיה ע-לוו עלי 

ší ëî¬ ó¾ ñ¼ëí ’)îþ³− ( þôîê íôñ þ−¼í
ëší" í’¼ îîñ−ñ¼þîõ −òêî  ’³î¼ô ³îîñíñ ó−×−þ®î ,

 ³ë¾ −×þ® óðêñ îñ í−í−¾ ½ò ³î¾¼ñ ñî×− îò−ê −×î
î−î"¬ ,ññ× ³î¼ô îñ ö−ê¾ óðêë −þ−−ô¾ þêëôî ,

í×þëí ñîì−¾ íô ñ¼ ³î¼ô îñ ö−êî , ½ò ³î¾¼ñî
 íô ñ¼ îñ ö−ê¾× óè í×þëí îñ ñîì−¾ μ× ñ× ñîðè
 ³îòí−ñ −îêþ ö−êî ¼ë¬í μþðô ±îì ½ò −îí ñîì−¾

óíô,ëší þôîê ö×ñ " μþî®ñ ³î¼ô íîîñ³¾ í
³ë¾í ,í×þëí ñîì−¾ íô ñ¼ í−í− ïêî .  

  סתירת הגמרא
½î³í î¾ší ’)ð"−ñ¼ îîñ í( þ³î½ öð−ð êþôèð 

 êþôèí)−š ³ë¾"¼ ì"ê("  μþ¬®³ ñêî ñîì μ³ë¾ í¾¼
³î−þëñ" , îñ ¾−¾ óðê ö−ë ñðëí ¾−¾ î®þ−³î

î−³îëîì ³ê þ−ïìíñ ³îþ¾õê , ö−ê íï ¼èþë¾ êñê
× îð−ë¹½ ,óþ−ïìíñ ³îþ¾õê îñ ö−ê¾ óðê ö−ëñ. 

 öò−þôê ïê î−³îëîì þ−ïìíñ ñèî½ôí óðê îò−−íð" îîñ
¼þîõ −òêî −ñ¼" , þ−ïìíñ ö×−íô îñ ö−ê¾ ¼ðî−í μê

 îëîì ³ê" μþ¬®³ ñêî ñîì μ³ë¾ í¾¼ öò−þôê
³î−þëñ  ."   

  
 למי שאינו -שבתך חול עשה ',  לבוטח בה-לוו עלי 

  וטחב
 ¹½î− ëš¼− ³îðñî³ë)þõ ’ê¾ò ,ðî¼î( ë¾−−ô 

½î³í ³−−¾îš ’ ñ¾ öîì¬ëí ³ðô −õñ −îñ³ ñ×í¾
óðêí,íë ì¬îë êîí óêð  ’ μô½ ñ¼ ³î¼ô íîñî

ëší ³ì¬ëí"¼þîõ −òêî −ñ¼ îîñ í , îë ³ô−−š³ô
îï íì¬ëí , îô®¼ñ þôîêî öì¬ë ñ¼ë îò−ê óê ñëê

³î−þëñ μþ¬®³ ñêî ñîì μ³ë¾ í¾¼ ,ëší èíò³ô" í
îï íð−ôë îô¼   

  
 -ך חול "עשה שבת', רה לענג על ה כשהמט-י "לוו על

   הגוף אתכשהמטרה לענג
ë ê−ëí ðî¼íõ½" š¹½î− ëš¼− ³îðñî³) þõ ’

ó−¬õ¾ô(þíîô ð−èôí ëþí ó¾ë " îñ ¾− −ñ¼ îîñ −× ó
ë ’ó−¾îþ−õ,ê  ’íêîñí öî¾ñ ,ë ’ öî¾ñî í−îîñþîë−ì ,

 óí¾ í−³¾íî íñ−×êí ³þ¬ô −× ³ôê óí−ò¾î
í ³ðîë¼ ðîë¼ñ ñ×î−¾ −ð×ë óí ó−−ô¾è ó−þëð ’

þ×−îê ,ëší þôîê μ×ñî" îîñ êîí íþ¬ôí óê í’−ñ¼ ’
¼ −ô−¼ þëì³íñî šëðíñ −ð×ë"í−³¾î íñ−×ê − , ïê

’¼þîõ −òêî ,’ ³¾¼ óê μê’μ³ë¾ ’ èò¼ñ −ð×ë þôîñ×
 μþ¬®³ ñêî ñîì íò¾¼ ïê μ×þ®ñî μõîè ³ê

³î−þëñ.  
  

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו

úîùð éåìéòì  

 úøî äáåùçä äùàä äîçð ìãàäá" àãåé á÷òé ø øòèàøò"ä  

áìð "é ò"ðùú áà íçðî ã"ôì ä"÷  
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  קיצור משבוע העבר
וברכה , כל שהוא מברך ברכה ראשונה' האוכל אפי

 33 - 27דהיינו בגודל לערך [אחרונה מברך דוקא באכל כזית 

ק שהיא כנפח של קופסת גפרורים בתוך כדי אכילת פרס דהיינו "סמ

  .] מינוט4בתוך זמן של 

  שיעור כזית להנאת מעיו
נן שיהא בו הנאת מעיו דכתיב ישיעור הכזית בע

וצריך שמכל ,  ושביעה הוא במעיים,ואכלת ושבעת
ולכן אם אכל  שיעור כזית , הכזית יהא הנאת מעיו

בדקדוק ונשאר קצת בין השינים או בין החניכיים אינו 
וכמו כן אם אכל פחות מכזית , מצטרף לברכה אחרונה

 וחלוק ,א" סקג"פמ( .והקיאו וחזר ואכל אין מצטרפים לכזית

ינו לחייבו על אכילת  דלגבי איסורים דהי,ברכת הנהנין מאיסורים

ם מצטרף דהתם יבזה אף בין החניכי, איסור דבעינן שיעור אכילה

כ הדין היא לגבי איסורים שאם אכל חצי "וכמו, בעינן הנאת גרונו

כ "משא, כזית והקיאו וחזר ואכלו חייב שהרי נהנה גרונו מכזית

הנאת ' בעיולכן , ושביעה היא במעיים, דכתיב ואכלת ושבעתבברכות 

ולפלא , ית שלםמעיו ואם הקיא וחזר ואכל נמצא דלא נהנה מעיו מכז

 ג דאכל והקיא"בשם הפמהביא  )ד"ז ס"שער ט(ברכת הבית ' דבס

.מצטרף לכזית (  
 או שהסיח דעתו מלאכול וחזר אכל פחות מכשיעור ויצא לחוץ

  ואכל עד שיעור כזית
אכל חצי כזית ויצא לחוץ בענין שצריך לברך שוב 

דהיינו שאכל פחות [, ברכה ראשונה על המשך האכילה
ש "באכילת פת וכ' משיעור ויצא לחוץ דחוזר ומברך אפי

אכל פחות וחזר ו] ח"קע' בשאר דברים כדמבואר בסי
שהה יותר מכדי שלא  כל -מכשיעור והשלים לכזית 

ת הרי הם נחשבים ואכילת פרס במשך שני האכיל
כאחת ומצטרפים לשיעור ומברך לאחריהם  ברכה 

  .אחרונה
והוא הדין באכל פחות משיעור ולא היה בדעתו 

כ נמלך לאכול "לאכול עוד או שהסיח דעתו מלאכול ואח
ם לשיעור כזית מצטרפים והשלי] בברכה ראשונה[עוד 

 .לברך אחריהם אם אכלם שניהם בתוך כדי אכילת פרס
' ובס, מסתפק בדין דיצא לחוץ ומסיק דמצטרף )א"י סק"ר' סי(א "במ(

הוסיף גם דין דנמלך וכתב שם הטעם ) ז"ז ס"ער טש(ברכת הבית 

דמצטרף כיון דברכה אחרונה קאי על הנאת מעיו וכל שאכל תוך 

  .) נמלךעור אכילת פרס הרי הוא שבע מעט ומברך אף שהיהשי

  מינים כשאוכלם בגדר בעיקר וטפל' צירוף ב
ין ברכה אחרונה המינים לענ' ל לצרף ב"ודין הנ

 אלא אפילו ,נאמר לא רק באוכל שני מינים לחוד
באוכלם ביחד בענין שמין האחד שברכתו בורא נפשות 

 ,'הוא טפל למין האחר שברכתו בורא מיני מזונות וכדו
. כ מצטרפים לשיעור לברך אחריהם בורא נפשות"אז ג

רף טמצ הירק על גביציר שדשם א "במשם מהמבואר כן משמע (

 דבר אחר דין הפת דמצטרף עם  וכן פשטות הפוסקים דכתבו,לכזית

לא שייכי דין דדהיה סברא לומר . הטפילים לפת' ומשמע דאפי

 כיון דהדין היא היכא דאכל שיעור שלם ,עיקר וטפלדמצטרפים גבי 

כ כיון דאין לטפל ברכה בפני "מהעיקר דהטפל נפטר בברכת העיקר א

ר ושיעכשיעור מהעיקר ופחות מככ בזה שאכל פחות מ"עצמו א

כ כיון דליכא להעיקר שיעור "כ ליכא ברכה לטפל כלל וא"מהטפל אז ג

אוכל מהטפל שיעור שלם לפי סברא זו כשואפשר דאף , אין לו לברך

ל הדין הוא "אולם כנ, ע כלל"אין לברך דאין לו חיוב ברכה בפנ

  ) דמצטרף לברך

 בצירוף מין חות מכזיתפולכן האוכל פת או מזונות 
, ם שאר דבריםעג או "לע עם הערינ' כגון מצה,הטפל לו

יברך לאחריהם בורא כזית ר כא שיעודמשניהם יחד אי
  .נפשות

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

 
 

  יום חמשה עשר באב- ט "ק זו הבעל"בשב
 

 הבה נחזק את עצמינו
בעסק התורהולהוסיף להרבות   

 בלימוד הקבוע ביתר שאת וביתר עוז
 

מחמשה עשר באב ואילך -   ידועל"זח דבריו  

עסוק בתורהדמוסיף לילות על הימים למאן   
 יוסיף חיים על חייו

 

ק התורה הזאתאין לנו שיור ר  
 אשר מגינא ומצלי מן הפורעניות

אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבודו  
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  מתולדותיו
ה כבנו "נולד בשנת תקפע "ק רבי מאיר נתן זי"הגה

, ע"ם מצאנז זיהשלישי לאביו הגדול מרן בעל דברי חיי

ק רבי מאיר "על שם זקינו הרה" מאיר"ויקרא שמו בישראל 

ל "נתן שפירא זצ' ק ר"הרה' ש זק"ע" נתן"ו, ל"מטיקטין זצ

והגה , יניק וחכים' כבר מנעוריו הי, בעל מגלה עמוקות

, בתורה בהתמדה ובפרישות יתירה שהפליא כל רואיו

, ן גדולונתפרסם שמו בגאונותו ובחריפותו כעילוי וכלמד

ק רבי "א בדזיקוב אצל הרה"פ' יסופר שבהיותו ילד קטן הי

' זה היתה בהיותו ילד קטן ואביו הק[, ע"אליעזר מדזיקוב זי

וראה הילד חבורה בני אדם נוסעים , בביתו' מצאנז לא הי

קפץ הוא ונסע , ע על שבת קודש"ק מדזיקוב זי"להרה

איידי , ק מדזיקוב מאד"ובבואו לדזיקוב קירבו הרה, עמהם

בעת עריכת השלחן שאל )] דמשק אליעזר(, דחביבותא דאביו

ק מדזיקוב את הילד למה חוטפים החסידים שיריים "הרה

ענה , ורק מן החלה אין חוטפים שיריים, מן כל המאכלים

חלה היא , דהלא חלה לאו שיריים היא: הילד על אתר

 ראשית עריסותיכם )כ, במדבר טז (דכתיב גבי חלה, ראשית

ק מדזיקוב נתפעל מאד מתשובתו החריפה " הרה…החל

ק מדזיקוב עם אביו "ולאחר זמן כשנפגש הרה, של הילד

, ע שיבח מאד את בנו שהוא פיקח גדול"ק מצאנז זי"הרה

  ...שיודע למה חסידים לא חוטפים שיריים מן חלה

  האיש מקדש
א מדזיקוב "ק ר"עוד צעיר לימים לקחו הרה' כשהי

ע לחתן לבתו האשה הצדקנית "יץ זיק מראפש"ע בן הרה"זי

שהיתה מפורסמת מאד בצדקתה , ה"מרת בילא ע

יסופר , )החסידים נתנו לה קוויטלעך' לעת זקנתה הי( ,ובחכמתה

דין ודברים בין המחותנים אודות ' שבעת האירוסין הי

ראוי : "ק מצאנז"ק מדזיקוב להרה"אמר הרה, הנדוניא

תי דיברו בשמים ולא כי אודו, לכבודו לכבדני ולהכנע מפני

ק מצאנז ואמר מנין לכבודו "התפלא הרה, "אודות כבודו

סוטה (ק מדזיקוב הלא הוא גמרא מפורשת "ענה הרה, זאת

ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת ) ב

הרי בהדיא שמכריזין בשמים רק , ל"עכ, בת פלוני לפלוני

ונתו ישב אחר חת, את שם אבי הכלה ולא שם אבי החתן

והתייגע בתורה הקדושה , שתי שנים בדזשיקוב בצל חותנו

שם בדזיקוב מסר עצמו להרביץ תורה , בקדושה יתירה

אסף , ובהיותו גאון עצום בכל מקצועות התורה, וקדושה

ולמד עמם כל לילה משעה , קבוצה של אברכים מופלגים

  . אחת עשרה בערב עד שעה חמש לפנות בוקר

  רבנותו
חזר לצאנז ,  ימים שישב בצל חותנומקץ שנתיים

ק מצאנז מפורסם "הרה' באותו זמן כבר הי', אצל אביו הק

טרוד מאד לענות תשובות על השואלים ' והי, מאד בעולם

ק מצאנז "אז מינה הרה, הרבים שפנו אליו מכל קצוי תבל

מאיר נתן ליד ימינו שיעזור אותו בהנהגת ' את בנו ר

גת ד לימין אביו בהנהועמ, הרבנות דצאנז והגלילות

  ."ו"הקהילה עד פטירתו בשנת תרט

מצאנז ' של מרן הקתעטרו שני בניו ניסופר שאחר ש

שאל , אחד בשינאווא ואחד בקשאנוב, בכתר הרבנות

מדוע אין המחותן : ק מצאנז"ק מדזיקוב את הרה"הרה

מאיר נתן האם ' משתדל להשיג רבנות גם עבור בנו ר

: ק מצאנז"השיב לו הרה, החסרון לו בשביל שהוא חתני

הוא אתי במחיצתי , מאיר נתן אינו זקוק לרבנות' בני ר"

, "אתי עד עולם' והוא יהי, ומה חסר לו ברבנות בצאנז

  )דמשק אליעזר(

ק מצאנז שהטמינו אותו "הרהמרן לאחר פטירתו של 

אתי עד ' והוא יהי"מאיר נתן הבינו את מה שאמר ' ליד ר

  ".עולם

  ' הקעבודתו
,  בוראו במסירות נפש גדולה עד מאדעבד את

, שולח אותם מתוך החדר' תלמידו מספרים שלפעמים הי

י "והם הציצו מתוך החרכים וראו איך שמסגף עצמו ע

  )יב' תפארת חיים עמ(, שמהבהב את ידיו באש

ובהספדו אמר , כשנסתלק התאבל עליו אביו מאד

מגיע כאחד מתלמידי ' נשאר בחיים הי' שאלמלי הי"

  )דמשק אליעזר (,ע"זי' ט הק"הבעש

ל שכשנפטר "ע הורוויץ זצ'יודל' צ ר"סיפר הגה

שבור מאד ' מאיר נתן בדמי ימיו ואלמנתו הי' ק ר"הרה

ע נסה לדבר על לבה "ק מצאנז זי"והרה, לשברי שברים

ואמר לה הלא איכא שיעור כמה שצריכים , ולנחמה

האב איך ווייס אויך וואס איך "והוסיף , להתאבל על הבעל

ק מצאנז כמה "אז התחילה לספר להרה, "יעצט פארלוירן

כששמע ממנו ', דברים מהתנהגותו האישית של בעלה הק

אזוי ווייט האב איך אויך "ק מצאנז אמר "הדברים הרה

  , "נישט געוואוסט

  מדת האמת
איזה דין ' א הי"יסופר שפ, איש אמת עד מאד' הי

שלמה ' רק "ובאו לפני הרה, ודברים בין שני משפחות

, ק משינאווא"שלחם אל הרה, ע שיפשר ביניהם"מבאבוב זי

   האלבערשטאםע " זיחייםק רבי "הגהמרן בן  מאיר נתן ק רבי"הגה

דהילולאי   )ו"רטת (אבמנחם  ו"ט ומא 
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ק מבאבוב "ק משינאווא בחזרה אל הרה"שלח אותם הרה

ק "ונתן עמהם מכתב שימסרו להרה, שיעמדו לדין אצלו

ק "באזני שמעתי מפי כ ":ובין הדברים כותב, מבאבוב

מאיר נתן מונחת ' ה שבבנו ר"ר הקדוש מצאנז זללה"אאמו

הרי , כ הוא בנו יחידו"ובכן היות שמע, ל אמתהנקודה ש

 על כן לא, ברור שיעלה בידו לפסוק דין אמת לאמיתו

  .)כרם החסידות(, "ימשוך את ידו מלדון במשפט הזה

איש ' ק משינאווא העיד עליו שכיוון שהי"אחיו הרה

ך נקטף יכול לסבול את העולם השקר ולכ' אמת כזה לא הי

  ).א"ג אורות ח"י(, בדמי ימיו

  שומר העיר
ל "רע רח-ו שרר בצאנז מחלת החולי"בשנת תרט

מתחילה עזב הדברי , ע מן המחלה"והרבה אנשים נתפסו ל

נתן ' ואמר לר, חיים ומשפחתו את העיר אודות המגפה

כיון שהוא צריך להישאר , שהוא לא יעזוב את לבא עמו

מאיר נתן '  ר,)ק מצאנז לעיר"כ חזר הרה"אח(, בעיר לשמור עליו

שליך עצמו מנגד ובמסירות נפש אם כי המחלה היתה ה

מדבקת מאד לא הסתכל על זה אלא עזר וטיפול בחולים 

  .שנפלו על ערש דוי וסבלו יסורים מרים מאד

  ובא השמש
עיין בהקדמה על ו, ע בעצמו מן המחלה"עד שנדבק ל

מאד ' ל שהי"שפירא זצ' זכרי' צ ר"ספר אבן נזר של הגה

צ "מביא שם באריכות הגהאשר , ע"ק מצאנז זי"דבוק בהגה

ק ברעזנע את תולדותיו של "ל אבד"שלום סופר זצ' ר

' נראה בצאנז כשנתוודע שר' מביא שם איך הי, המחבר

ק נחמו בשנת "נסע על שב' זכרי' ר: מאיר נתן נפל למשכב

יכול ליכנס ' ולא הי, והגיע שם ביום חמישי, ו לצאנז"תרט

ביום ראשון לפני , ראשוןאז חיכה על יום , ק מצאנז"להרה

ק מצאנז "אמר לו הרה, ק מצאנז"התפלה רצה ליכנס להרה

ונדבר , אני צריך לדבר לכל הפחות שתי שעות' זכרי' עם ר

ולאחר התפלה כשרצה ללכת אל היכל ", אחרי התפלה

ג הקדוש " ההר"הואשר בעו, הקודש נשמע קול צעקה

 והיתה ר מאיר נתן בן יקר לרבינו נחלה מאד פתאום"כמוה

ל פתח דלת חדרו והלך בבהלה "ורבינו זצ, בהלה גדולה

  .ש באריכות"עיי, "ל"לבית בנו זצ

ביום חמשה עשר באב הרגיש שמחלתו מתגברת 

אבל , רץ לבית אביו לבקש ממנו שיתפלל בעדו, עליו מאד

ובאותו יום ביום , וחזר למטתו, מצאו ישן ולא רצה להקיצו

, לחיי עולם הבא נסתלק ו"תרטשנת ה עשר באב חמש

' ואמר בשעת הספדו שאלמלי הי, ואביו התאבל עליו מרה

, ע"ק זי"מגיע לגדלותו כאחד מתלמידי בעשטה' נשאר הי

לאחר פטירתו של אביו הניחו את אביו , כ בצאנז"מנוח

הניח אחריו כתבים בנגלה , אצלו ובנו אוהל על שניהם

ה אלמנתו שאלה את חמי, ונאבדו במרוצת השנים, ובנסתר

פאר וואס האט דער שווער נישט געזעהן "ק מצאנז "הרה

איך ", ומה אעשה: ענה לה הדברי חיים, "עם אויסצובעטן

האב מיר געוואלגערט פאר זיינעט וועגן ווי עס איז נאר דא 

איך "ק מצאנז "ואמר הרה, )ן"החכמה מאי(" ווינקל אין הימל א

ום של' האב אים אריינגעגעבן צו מיינע גוטע פריינט ר

  ).מרודניק(אלימלך '  און ר)מקאמינקא(

הלכה , כאשר נקטף רבי מאיר נתן בדמי ימיויסופר ש

ח אמר לה "והד: מצאנז' הרבנית להיפרד מחמיה מרן הק

זאלסט זעהן נאכאמאל , דו ביסט נאך א אינגע פרוי: "אז

אך למעשה לא נישאת לאיש בפעם שניה , "חתונה צו האבן

אזוינס , נישט געקענט זיין זוןדער שווער האט : "כי אמרה

ק "שכנראה לא הכיר הרה" וועל איך שוין מער נישט טרעפן

, כי בעל קדוש כזה לא תמצא יותר' מצאנז את בנו הק

ק "כשחזרה לבית אביה שאלה אביה מה אמר לה הרה

והשיבה לו שביקש ממנה שתינשא , מצאנז כשנפרד ממנה

 של מחותנו ק מדזיקוב מגבורתו"ונתפעל הרה, שנית לאיש

ווי קען מען דינען דעם אייבירשטן מיט : "ואמר בהתרגשות

  .שחותנה בעצמו יצוה לה להתחתן שנית, ..."אזא רציחה

  לאחר פטירתו
דרכו לספר ' ע הי"בעל ברך משה זי' הקרבינו מרן 

 שלאחר פטירתו ראוהו אחיו )בחקותי' עיין בברך משה פר(

ם מזהירים על כל לבוש במלבושי' ע והי"ק מגארליץ זי"הרה

ק מגארליץ "שאל הרה, לו מלבוש' ורק ברגליו לא הי, גופו

דידוע שחלוקא דרבנן : ח"אמר הד, את אביו פשר הדבר

נעשים על ידי מצוות ומעשים טובים שאדם עושה עם 

מאיר נתן ' וכיון שר, אבריו בחיים חיותו על האדמה

 נסתלק בדמי ימיו ולא הספיק ללכת עם רגליו הרבה לקבץ

וסיפר , על כן נחסר לו הלבוש שעל רגליו, מעות לצדקה

ק מגארליץ ששאל אז את אחיו אם יש לו שייכות עם "הרה

צו אלע עלטערן קען איך : "ענה, האבות הקדושים

ק בעל ברוך טעם "הרה(אויסער צום לייפניקער זיידן , צוקומען

אצינד , זאגט מען מיר, ווען איך וויל צו אים אנקומען) ע"זי

א לאחר חמש עשרה שנים "פ, "ער לערנט, שטני

שוין פופצן יאר וואס "ק מצאנז "אמר הרה, מהסתלקותו

מאיר נתן האט נישט פארפעלט ביי מיר קיין ' מיין זון ר

מאיר נתן בחיים חיותו לעזור ' יסופר דדרכו של ר, "טיש

ז שנה "ולפני סוכות תרט, לאביו לבחור את האתרוג

ק מצאנז את "יאו להרהראשונה של הסתלקותו כשהב

פנה עצמו , לאחר שבדק את האתרוג, האתרוג שיבחור

   …וואס זאגסטו צום אתרוג, מאיר נתן, נו: "לצדו ושאל

  זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
  

úîùð éåìéòì  

ä áøåôîä ãéñçä'éáø  çéðð 'åé"àôéì è á" øòìàéøæ ùøàååèõ æ"ì  

áìð "é ò"èðùú áà íçðî "çôì "÷  

ú .ð .ö .á .ä.  



  קול התאחדותינו    אר בני ברקסאטמ'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  יב

 

  ואתחנן

 
  

  א"רבינו שליטעשר באב במשנתו של מרן חמשה 
 גבי חמשה עשר .)תענית לא(ל בגמרא "אמרו חזנה ה

יוסיף , )לילות על הימים לעסוק בתורה(מכאן ואילך דמוסיף , באב
תני רב יוסף , מאי יסיף, יסיף, ודלא מוסיף, )חיים על חייו(

  .)תוכלומר ימות בלא ע(תקבריה אימיה 
כי מחמשה עשר באב ואילך מתחילין הוא והענין 
ואז נתהפך הקללה שליטת הדין לברכה על , ימי הרחמים

ועל כן מאן דמוסיף בעסק התורה יש לו  ,ידי כח התורה
, ש צהר תעשה לתבה"כח התורה ומהפך מצרה לצהר כמ

הצירופים כי כאמור , שיהיה צוהר ואורה בבתי בני ישראל
אבל מאן דלא מוסיף נחסר לו  ,עסק התורה י"מתהפכין ע
כי נחסר , שנשאר צירוף מות, יסיףו "ולכן ח, כח התורה
  .ת נפשם"אל יראיו להציל ממו' ן ה"בחינת עי
ו באב הימים "ל מיום ט"דהנה אחזוד על "ואפ

 וצריכין בעת ההוא להוסיף מתקצרים והלילות מתארכות
. נמצא שהיה להם לבני ישראל כח התורה, בלימוד התורה

בת , ועל כן בהן בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים
ולכן אלו שהיו מלאים עם פחד , .)ז עג"תיקו(רומז ליראה 

, ורעדה מאימת הדין הדין ושיניהם דא לדא נקשן מיראה
 תלמידיהלעורר את היינו שיצאו , יוצאות וחולות בכרמים

ככרם זה הנטוע , חכמים שהיו יושבים שורות שורות
, )י שם"וברש: ברכות סג(שורות שורות כמבואר בגמרא 

ר "ואמרו להם בחו, שיוסיפו בימים הללו בעסק התורה
, ך וראה מה אתה בוחר לך"שא נא עיני, ר"היינו עם הנבח

תגביה ותשא את האות עין ותצרף בו התיבות להיות מות 
ובזה שיוסיף אומץ בלימוד התורה ישא , נגע ענג, מעות

 כי האותיות הקדושים של ,ן ויעשה לו תקומה"את העי
התורה כוחה גדול ויכולין להשפיע טוב ולהפוך מן 

ת דברי "וכמאמר השי ,מעותוהקללה לברכה שיהיה ענג 
וזה , תורה שנתתי לכם רפואה הם לכם חיים הם לכם

אי הקללה בצירופי תיבות או , ר לך"שאמרו מה אתה בוח
גדול ההיפוך שיוכל האדם לזכות על ידי כח התורה כי 

  .להחליף הצורה ולהשפיע כל טוב, הוא
*  

שבו ביום , ם חמשה עשר באבהנה עומדים אנו ביו
בנות ישראל יוצאות לעורר התלמידים שיושבים 
ועוסקין בתורה שישובו לאלהים ויהפכו התיבות לצירופי 

וכפי המבואר בספרי קודש , השפעות רחמים וחסדים
 , הצירופים מתהפכין על ידי עסק התורה)המפורש לעיל(

 איתא שהדרך הוא על ידי עבודת )שם(ובייטב פנים 
, ובאמת אין זה סתירה ודא ודא אחת הוא, שובההת

ה "ומיום חמשה עשר באב מ, וצריכין אנו לאחוז בשניהם

עת צעקת המלך לבקש , ימים עד יום ראש השנה
ז הכתוב אומר ועתה ישראל "וע, שיתהפך מכלם למלך

אלהיך ' ה ימים הללו ה"במ, אלהיך שואל מעמך' מה ה
הכניס בלב האדם ל, א"ה את ה"כי אם לירא, שואל מעמך

  .אימה ופחד מיום הדין
*  

נתבונן נא בדרכי הצדיקים הקודמים מאז ומקדם 
חופפת ' אשר אף שגם בכל ימות השנה היו יראת ה

ש "עליהם כל היום והיו באימה ופחד מהדר כבודו ית
ולא הסיחו , ביראת התרוממות יראת שמים ויראת חטא

מכל , 'ה ותורתו הק"את דעתם במשך כל השנה מהקב
מקום כאשר הגיע חמשה עשר באב נשתנו צורתם 
ובהאי פחדא הוו קא יתבי מאימת הדין ויראו מגשת 

האף אומנם שבמשך כל השנה מעשיהם נעשו , אליהם
שאם , אכן באמת תלוי הדבר הא בהא, רק כדת של תורה

בגדלות הבורא  הנשמה אינו מלוכלך אזי יודעין להשיג 
 הוא לעמוד מלפניו בדין כ עמדו לדעת מה נורא"וע, ה"ב

ומשפט בעת אשר כל העולם כולו עוברין לפניו כבני 
, מרון וצופה ומביט על כל המעשים הרעים והטובים

ולכן כיון שהבינו אפס , בדיבור ובמעשה ובמחשבה
ו "קצהו מעומק הדין היו זוחלים ורועדים עוד מיום ט

  .כי מתקרב ובא יום הדין, באב
הלא כאשר ,  אבתרייהואבל אנן בענינו מה נעני

נתבונן לנפשינו איך עבר עלינו זאת השנה תאחזינו 
ועל זה בנות ישראל שנתעוררו על היראה . בושה וכלימה

, ש יצאו ביום הזה ואמרו בחור שא נא עיניך"מאתו ית
ר "שבל יפול האדם באחיזת עינים ובתרדמה אשר היצה

מפיל עליו בשינת קבע כדי שלא יפקח עיניו להתבונן 
פקח עיניך ותשים , ך"על כן אמרו שא נא עיני, במעשיו

יתבונן האדם , אותם על כל מעשיך במשך השנה
איך נראה היראת , במעשיו שעשה מיום הולדו עד עתה

איך נראה עבודת התפלה ולימוד , שמים ויראת חטא שלו
ר מכף רגל ועד "בעוה, התורה ואופן קיום את המצוות

יתבונן , ה ומכה טריהראש אין בנו מתום פצע וחבור
האדם לנפשו הלא כל זה מה שעשה ביום ובלילה בסתר 

וידוע לפניו ית ש והוא בוחן כליות ולב "ובגלוי הכל גלוי 
וכל מעשיו , ויודע גם מחשבת האדם כי לא טהורה הוא

  .בספר נכתבים ונחקקים למעלה
*  

, וזה שאמרו שא נא עיניך וראה מה אתה בוחר לך
שמעלקא ' ק הרבי ר"רהדהנה מתאמרא משמיה דה
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 לפרש אמרינו )הובא בהקדמת הספר נזיר השם(ע "מניקלשבורג זי
כי זוכר כל הנשכחות אתה , בתפלת מוסף של ראש השנה

אבל חטאתו , ה"כי אם האדם חוטא לפני הקב, הוא מעולם
ה משכחה "אז הקב, נגדו תמיד להתחרט ולשוב עליו

שוכחה אולם אם לאחר שעשה עבירה הוא , ונמחה החטא
ה זוכרה ונרשם בספר "אז הקב, ואומר לא פעלתי כל און

לבל , וזה שעוררו בחור שא נא עיניך. ק"עכדה, הזכרונות
יפול באחיזת עינים רק להביט בעינים הרוחניים על כל 

וכל לב יודע , איך קיים מצוה ואיך עשה עבירה, המעשים
בזה מה צריך לתקן ואיזה עבירות חמורות  מרת נפשו 

  .ל"ש ובאיזה מקום פגם בחטאו רח"פניו יתעבר ל
*  

אנא הבו נא ונתעורר לתשובה בל ! מורי ורבותי
הלא באים לפנינו ימים הקדושים , נניח את הזמן בבטלה

ואי , אשר בהם עומדים לתת דין וחשבון על כל מעשה
אפשר לכסות הפשעים בעת שעומדים לפני השופט 

את פניו לפני ואין אדם יכול להעיז , אמת ודין אמת לפניו
ובכן תאחזינו פחד ומורא במה נכין עצמינו , בעל חובו

לימים הנוראים וכל אחד צריך לשום עין במח ובלב 
מה , לפקח עיניו מתנומה ולהתבונן חובת האדם בעולמו

והעיקר , ה ימים הנשארים עד ימי הדין"שצריך לתקן במ
והימים הקדושים הללו , שלא לבטל את הזמן הזה לריק

האחרית כראשית שעד האחרית ביום הכיפורים יהיה 
, ימשך בהתעוררות מיום חמשה עשר באב ולא יפסק

והוא על ידי שביום הקדוש הזה יאחז אותנו אותו הרגש 
ויהא ניכר על כל אחד באכילתו , של יום הכיפורים

יהא חופף עליו כל ' יראת ה, ובשיחתו ובכל תהלוכותו
 זמן היקר בימים וימלא, ש"היום ואימה ופחד ממנו ית

וכל רגע בכל , הללו לפשפש במעשים ולתקן כל הפגמים
לימוד התורה ', עת ובכל שעה יתמלא בעבדות ה

א כפי מדריגתו "כ, ופשפוש במעשים ותיקון המעשים
  .ובחינה הראויה לו

*  
אם , ב תשמעון את המשפטים האלה"ש והיה עק"וז

בסוף השנה מקבלים להוסיף בעסק התורה ושמירת 
כ "וע. מאן דמוסיף יוסיפו לו שנות חיים וכל טוב, תהמצוו

נקבל עלינו להיות מוסיף והולך בתיקון המדות 
והזמן גרמא כעת  ,ובזהירות המצוות' ולהתעלות ביראת ה

ולהיות מוסיף , לחזור על כל הלימודים שבמשך השנה
' בשיעורי הגמ, והולך בעסק התורה על כל הלימודים

ינו ללמוד ספרי מוסר בכל וגם החוב מוטל על. ע"והשו
דכאשר נשקע האדם בגשמיות וטבוע בתאוות , יום

איך יוכל לעורר בימים הבאים לקראתינו , ז והבליו"העוה
הנוראים את הנקודה הפנימית שבו חלק האלוקי ממעל 

י לימוד ספרי מוסר אשר "זולת ע, המושרש אם לא בקרבו
אל דבריהם נכנסים ויורדים בתוך פנימיותו של אדם ו

תוככות לבבו ומשפיל את הגשם ומרומם אותו לעורר כח 
, ם האלה"ן את המשפטי"ובזה והיה עקב תשמעו, הרוחני

הוא לימוד ספרי היראה ומוסר בוודאי יתעורר שיהיה 
שבזה ידע האדם חובתו בעולמו , ושמרתם ועשיתם אותם

ובזה נוכל לעשות הכנה , לשמור התורה ולקיים המצוות
  .להימים הנוראים

ת יהא בעזרינו שנזכה לעשות את כל דברים "והשי
כ ועתה "וכמאמה, הצריכים כדי שנתעורר מעט לתשובה

במיעוטא סגי , אלהיך שואל מעמך' ה ה"ישראל מ
פתחו לי פתח , ת שובו אלי ואשיבה אליכם"וכמאמר השי

' עי(כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם 

בינו ויאיר בנו יראת שמים את לב' ויפתח ה, )ב"ה ס"ר פ"שהש
וכל זה בא רק על ידי איזה איתרעותא , במדה גדושה

אך זה צריך להיות באמת , ת"דלתתא ואז יושיענו השי
ת רוח טהרה ממרום "ז ישלח השי"ועי, להתעורר מצידינו

ולעבודתו , להאיר לבבינו להתעורר לתשובה שלימה
 ובזה נבא לפשפש במעשינו, ש ולכל דבר שבקדושה"ית

ולתקן כל המוטל עלינו לתקן ויהיה לנו ההכנה הראויה 
וכאשר נמלא בטוב את ימי הרחמים והרצון , לימי הדין

נזכה כולנו לשנת גאולה וישועה לשנה טובה ומבורכת 
  .א"בביאת הגואל בב

*  
לשבת (על פי מה שכתב בתפארת שלמה עוד ל "יו

 על זה )שם ה יז(וכתיב , ה" כל היום דו)איכה א יג( דכתיב )נחמו
ל "ומבואר בהאריז, ו על אלה חשכו עינינוה לבינ"היה דו

ה אל "ו נהפך דו"ובט, ו"ה ט"גימטריא דו, שהוא תמוז ואב
והנה כתב בנועם . ד"עכ, )תהלים קיח ה(ה "ענני במרחב י, ה"י

' פי,  על הכתוב צהר תעשה לתיבה)נח' פ(אלימלך 
הוא מהפך , בהשהצדיק על ידי תיבת התורה שלומד 

  .ק"עכדה, הצרה לצהר
א בברך "ר שליט"ק מרן אאמו"חינה זו כתב גם כוכב

פרשת ויסע ( לפרש מאמר המכילתא )בשלח עמוד קיח' פ(משה 

דברי , ה למשה אמור להם לישראל" אמר לו הקב)ב"משה פ
דהנה , תורה שנתתי לכם רפואה הם לכם חיים הם לכם

ועל ידי עסק התורה הנקראת , ם"ה אותיות הלח"מחל
יזכו להפוך אותיות , ו לחמי בלחמי לכ)משלי ט ה(ש "לחם כמ

  .ד הנחמדים"עכ, חלה לאותיות הלחםמ
בחינת כל , ומעתה כאשר עברו ימי בין המצרים

, ה"ורוצים להפוך שיהיה בחינת ענני במרחב י, ה"היום דו
ולכן מחמשה , צריכים לזה להוסיף אומץ בעסק התורה
יוסיפו לו חיים , עשר באב מאן דמוסיף בלימוד התורה

ה לענני במרחב "כי מהפך הצירוף של דו,  ושלוםברכה
, אם כן במה יוכל להפך הצירוף, ומאן דלא מוסיף, ה"י

  )ס"בדברינו לחמשה עשר באב שנת תשועיין ( .ו"וממילא יאסף ח
*  

 שבחמשה :)תענית כו(יש לפרש מה דמבואר בגמרא ו
, בחור שא נא עיניך, ירושלים אומרותעשר באב היו בנות 

 בטעם )עמוד קיג(דהנה כתב מרן החתם סופר בפרשתן 
כי מאז הוא בוחר , ג בשם בחור"שקוראים לנער משנת י

אלא , אך היה ראוי לקרותו בוחר, בטוב ומואס ברע
, ג"אהבה גימטריא י, ת בוחר בעמו ישראל באהבה"שהשי

רי הוא בחור משנעשה בן שלש עשרה שנה ובוחר בטוב ה
וזה . וזהו רק אחרי שמאס ברע ובחר בטוב. ד"עכ', מה

כי בחור שנבחר , שהיו אומרות בחור שא נא עיניך וראה
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צריך לישא את , אחרי שהוא עצמו בחר בטוב' מאת ה
ועל ידי זה , עיניו למעלה אל הטוב ממנו ביראה וחסידות

ולא , יוכל להתחזק בעבודתו עבודת שמים בכל זמן ועידן
  .שביע נפשו במה שיש לו עניני רוחניותי

*  
על פי בחמשה עשר באב  מא טבאונין היעויש לומר 

 )בראשית עמוד כב' פ(בברך משה ר "מרן אאמוק "כדברי 
, נאמנה מחכימת פתי'  עדות ה)תהלים יט ח(בביאור הכתוב 

אף שנראה , :)ברכות ס(כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד 
כרעה ושלא כמדת בשר ודם כשעושה רעה לאויביו 

כוונתו לטובתו ה "כי הקב, שכוונתו להרע לו להנקם ממנו
, רק שזה טוב מגולה וזה טוב מכוסה', והכל טוב מאת ה

והתורה הקדושה היא המלמדת את האדם דעת שימצא 
ועל זה נאמר מחכימת , את הטוב הצפון אף בתוך הרע

שהתורה הקדושה היא היא המחכימת פתי ללמדו , פתי
ת הרי הוא אך טוב "דעת שיאמין שכל הבא מאת השי

  .ד"עכ, וחסד
, נין היום טוב בחמשה עשר באבומעתה מובן ע

, דהנה בו ביום הזמן גרמא להוסיף אומץ בלימוד התורה
 מחמשה עשר באב ואילך מאן .)תענית לא(וכמבואר בגמרא 

ימצא תמיד ' וכשיתדבק האדם בתורת ה, דמוסיף יוסיף
ועל זה היו בנות ירושלים , בכל דרכיו אך טוב וחסד

 חכמים שהיו בשביל תלמידי, ם"יוצאות וחולות בכרמי
ככרם זה הנטוע שורות שורות , יושבים שורות שורות

והיו אומרות בחור , )י שם"וברש: ברכות סג(כמבואר בגמרא 
שאם יוסיף אומץ , שא נא עיניך וראה מה אתה בוחר לך

בלימוד התורה אז יזכה לחיים נעימים ימצא תמיד בכל 
ועל כן היה נקבע היום הזה חמשה , דרכיו אך טוב וחסד
שאז זכו להבין ולהכיר בכל מאורע , עשר באב ליום טוב

  .שצפון בתוכם רב טוב וחסד
*  

להבין , ויש להרחיב עוד הדברים על דרך העבודה
ענין היום טוב בחמשה עשר באב שהיא בשביל שביום 
, הזה היו מוסיפין בלימוד התורה ביתר שאת וביתר עז

דהנה התורה הקדושה היא המלמדת את האדם לדעת 
כדאיתא במדרש ,  את אשר עיוות במעללו הרעלתקן

כי עיקר ,  המאור שבה מחזירן למוטב)ב"ר פתיחתא ס"איכ(
ר מפיל "הוא על ידי שהיצה, שביו של אדם ביד יצרו

עליו תרדמה לבל יתבונן במצבו ולא ישכיל כי כל הבא 
והחוב על , ש לטובתו"עליו הוא חסד מאת הבורא ית

התחזק בעבודת השם האדם לשלם ליוצרו כגמוליו ול
ולזה בהתחלת ימי הרחמים והרצון שהוא , באהבה

בחמשה עשר באב צריך האדם להוסיף אומץ בלימוד 
יתבונן היטב במצבו ' וכשיתדבק האדם בתורת ה, התורה

וידע חובתו , וימצא תמיד בכל דרכיו אך טוב וחסד
ועל זה היו עושין ביום , ש"בעולמו בעבודת הבורא ית

על מה שזכו בכח לימוד התורה הקדושה ההוא יום טוב 
ובתשובה מאהבה הזדונות נעשות , מאהבה' לעבודת ה

ומוסיפין לו חיים , ונעקר החטאים לגמרי, :)יומא פו(זכיות 
  .ברכה ושלום

ואשר על כן היצר הרע מתגבר בתחבולותיו תמיד 
כי מיהו , על האדם למנעו לבל יוסיף אומץ בלימוד התורה

זהו התריס האמיתי לבל יפול האדם היודע יותר ממנו ש
ה " שאמר הקב:)קידושין ל(ל "וכמו שאמרו חז, לרשתו

וכשיעסוק , בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין כנגדו
האדם בתורה אז נהפך לבסוף להיות שולט על עצמו ועל 

וכמו , כח החומריי שבו ולעמוד נגד עצת היצר הרע
ורין אלא מי  אין לך בן ח)ב"ו מ"אבות פ( מרו חכמיםשא

ולכן צריך האדם להוסיף אומץ ושעות , שעוסק בתורה
שבזה ישוב , מחמשה עשר באב ואילך בלימוד התורה

כיצד עבר עליו השנה , קצת אל לבו להתבונן במצבו
והחכם עיניו בראשו שלא יתעצל מלעסוק , שעברה

כי לב יודע מרת , ט עד חודש אלול"בתשובה ובמעש
אלא יתחיל מחמשה , מרובהנפשו שהזמן קצר והמלאכה 

עשר באב להיות בכלל מאן דמוסיף לילות על הימים 
שיחשוב בחשבון , ואז יוסיף חיים על חייו, לעסוק בתורה

בתפלה ובתחנונים וזהירות ופרישות ' הנפש וישוב אל ה
וירבה באמירת תהלים ובלימוד ספרי , מנדנוד עבירה
 טובה ובזכות זה יזכה לכתיבה וחתימה, מוסר וחסידות

  .ולחיים ברכה ושלום
*  

הכנה א יה רהותה דומילדהנה   היאביאור העניןו
כי בזה יפעול , דרבה קודם עמדו בתפילה לפני המקום

, ש"שתפילתו תהא רצויה ומקובלת לפני הבורא ית
 מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו )משלי כח ט(ככתוב 
שלא , וכן ידוע שהקפידו על זה כל הצדיקים. תועבה

עמדו להתפלל מבלי עסק התורה באשמורת הבוקר קודם 
כי ביום חמשה עשר בספרי הקודש  בוארמו .התפילה

ומאז צריך האדם , צוןוהרבאב מתחילין ימי הרחמים 
ש ולפשפש "להוסיף בתפילה ותחנונים לפני הבורא ית

הי תורה והי מצוות דמגני  ,במעשים איך עבר עליו השנה
ש שבזה יזכה בחודש אלול הבא "ואיה הוא מוראו ית, עלן

 אני )ש ו ג"שה(בבחינת ', לקראתינו לשלום להתקרב אל ה
כות האדם ומעת ההוא ואילך כל תהלו, לדודי ודודי לי

אך במה יזכה את ארחו , המה באימה ופחד מיום הדין
תחינתו ויאזין לקול תפילתו לפקדהו בדבר ' שישמע ה

ולמה ירצה את פני האדם העכור אשר , ישועה ורחמים
לזאת הזהירו לנו רבותינו , ר"כמה מקולקלין מעשיו בעוה

זכרונם לברכה מחמשה עשר באב ואילך מאן דלא יוסיף 
אז לא יזכה לקבלת תפילותיו לרצון , הלעסוק בתור

אבל מאן דמוסיף לילות על הימים , ו יסף"וממילא ח
ומנדד שינה מעיניו בעולם הזה לעסוק , לעסוק בתורה

אז יזכה שיתקבלו תפלותיו , בתורה באשמורת הבוקר
ויוסיף ה לו חיים על חייו וישביע לו מזיו ' בימים הנוראים 

  .השכינה לעולם הבא
יש החפץ לזכות בברכת חיים צריך ובכן מי הא

לאזור חיל מחמשה עשר באב ואילך להוסיף לילות על 
ויקדים להשכים בבוקר לעסוק , הימים יותר מכפי הרגילו

ואז יוכל להוסיף בתפלות ובקשות , בתורה לפני התפילה
  .להכתב ולהחתם לשנה טובה ומתוקה
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íåé ã' úùøô ÷ìáñùú "ôì ç"÷  
  

øå÷éáìù åèéìù øòðééù ÷çöé éáø ïåàâä "à  
áéùé ùàøäéò íéìùåøéá õéðòîà÷ ú"÷  

ë ìù ùãå÷ äåàð åúéáá"èéìù åðéáø ïøî ÷"ìàåé úéø÷á à  
ìáé÷ åðéáø ãåáëá åéðô ,åéãéîìúå åúçôùî éðá åúéìîô íò ãçé  

èéìù åðéáø øáéãå" óúúùäì ìàåé úéø÷ì åúàéá úåãåà à

ð úçîùáéåî ãéâðä ïá åãéîìú éàåù" àãåé íäøáà ä

éä øòâøòáãìàâ"å ,äù ïîæ êùîåäøàá åúå"úåòåáù äîëì á  

øâä"øòðééù é :äòéìá"ø , ñàåå ìàî òèùøò ñàã æéà ñò

ìàåé úéø÷ ïéà àã ïéá êéà ,êàñà ïéåù êéà áàä èøòäòâ ,

äòæ êéà ñàåå ìàî òèùøò ñàã æéà ñò ñàã , ìèòèù à

äðéîá úãçåéî ,äùåã÷ äìåë ,äùåã÷ ì÷ðéåå ïãòé óéåà , ñò

êòìèòèù òùéãéà êàð àã æéà ,øòáàùåã÷ åìåë æéà àã  ,

àã éåå éåæà ,õàìô à êàð àèùéð æéà.  

åðéáø :ä êåøá ,'äòéìá èñ÷àåå ìèòèù ñàã"ø . ùàø øòã

 àã ïåô ãéîìú à èàäòâ êàã èàä äáéùé)ø ïá ïúçä ' íäøáà

ðä àãåé"ì(.  

øâä"øòðééù é: éà øéî ïìòåå úáù ïâéãðòîå÷" ïéà ïééæ ä

éñðàî.  

åðéáø :èàèù à êéåà æéà éñðàîäðéîá úãçåéî .  

øâä"øòðééù é:  éã ïåô ãåñé íòã èâééìòâ èàä éñðàî

êòìèòèù.  

åðéáø :äáéùé éã ïéà øéà èàä íéøåçá ìéôéåå?  

øâä"øòðééù é:ñá ïáàä øéî "à úåúéë éã ïåô ä 'á ' ïæéá

 òâøà÷ ììåë1100äòéìá íéãéîìú "ø , äìåãâ äáéùé éã ïéà

 íåøà øéî ïáàä200íéøåçá  ,ìåë ïéà ïåà åö áåø÷ ì

íéãéîìú èøòãðåä.  

åðéáø:ïòî èðøòì ñàåå  äáéùé éã ïéà èöòé?  

øâä"øòðééù é: ñî 'úåøòð åìà ÷øô úåáåúë.  

åðéáø: ÷øô íòã ïòðøòì åö ïáéåäòâðà ïòî èàä ïòåå ,

çñô êàð èöòé?  

øâä"øòðééù é: àé ,î' ééá èöòé èìàä" øáãì çéìù ïéà

äøéáò ")âì úåáåúë(:.  

åðéáø : àøîâ éã àã æéà äøéëîå äçéáè ééá æà èøàã èâàæ

äøéáò øáãì çéìù , úåö÷ òðééù à àã èøàã æéà ñò)éñ '

öø"÷ñ á"à( ,áîø øòã" í)ô"ä äìéòîî æ"á( øàð æà êàã èâàæ 

 äøéáò øáãì çéìù àã æéà äìéòî ééá)éò 'äåö÷" òâåðä íù ç

ùîì"áîøä ë"ãáì äøéáò øáãì çéìù äìåë äøåúä ìëá åðéöî àìã íù í 

äìéòîá ,ééò"ù , úåçéìùáå äøéëîå äçéáèá íâ åðéöî àäã äù÷ äøåàëìå

ãé ,ééòå"äæá ù( .  

øâä"øòðééù é: úåö÷ øòã )éñ '÷"÷ñ ä"à(  æà æéà éåå èãòø

çìùî ïøàô äøéáò ïéé÷ èùéð ñàã æéà ,çéìù ïøàô  æéà

äøéáò ïà ñàã.  

åðéáø: ìòáì ñôåú ééá òùåäé éðô íòã éáâì æéà úåö÷ øòã 

 áåç)ãô úåáåúë(: ,íòã ïâòåå òùåäé éðô ïèéî èâéø÷ øò . ïèéåì

æéà òùåäé éðô  ïøàô åìéôà áåç ìòáì ñôåú èùéð èöåð

äøéáò ïéé÷ èùéð ñò æéà çìùî , çéìù ïøàô øàð)ééò" ù

äåö÷á"ðôä éøáã àéáäù ç"áì  ñôåúá çéìù éðäî  àìã íòè á é" íå÷î á ç

äøéáò øáãì  çéìù ï éàã íåùî íéøçàì  áçù ïåéëíéøçàì  áçã  ,ò áéùäå" æ

à ñåôúì  åì  øúåî  éøäã äøéáò åðéà çìùî ìù ïåéëã úåö÷ä" ììë ïéðò åðéà ë

äøéáò øáãì  çéìùì ,çìùî ì äøéáòùá àåä åäæù ,ééò"äæá ù(.  

øâä"éøòðééù : áòúð æéà ñôåú øòãøåì àì áéø ìò .  

åðéáø: éñ ïéà úåö÷ øòðééù à àã æéà ñò 'ô÷" ïéà óéåà á

áò øáãì çéìùäøé . ïåô äìàù éã ïåô êàã øò èãòø èøàã

äçøë ìòá èâ,  éáø èéî äãåäéá òãåð ïåô ä÷åìçî éã

 øòâøåáîàä ì÷éöéà)éò 'åù"òäà ÷ìç äãåäéá òãåð ú" àî÷ æ)éñ '

ò"ä (ò ïúéðù èâá äìòäù"ììë èâ åðéàã äçøë ìòá çéìù é , àëéäã ïåéë

ãì çéìù ïéàã"ìèá äùòîä ò ,ë ìòá äùà ùøâì ïéà éøäåøãç çëî äçø"â ,

òå"ìèá úåçéìùä ë ,øâä åéìò ÷ìçå"öæ âøåáîàäî é" ì)éò 'áåð"éñ íù é 'åò( ,

äåö÷áå"íäéøáãá ìôìôì êéøàä íù ç ,ééò"ù .(  

øâä"éøòðééù :  òãåð íòã èùéð èìòôòâ úåö÷ íòã

äãåäéá.  
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åðéáø : ïåîîä ìòá íòðåô çéìù ïéðò íòã ïâòåå)ééò" ù

øâä äðäã úåö÷á" âøåáîàäî é äìèá úåçéìùä ïéàã åúèéùì äéàø àéáä

 ïéèéâá àúéàã äîî)àé: (øåæçé àì éãáòì äæ øåøçù ïú øîåàä ,éé÷ äðäå" ì

äùòá øáåò åãáò øøçùîäã , äåä íà óà úåçéìùä ìèáúî ïéàã äæî éøäå

äøéáò øáã ,òå"áåðä áéùä æ" ìù çéìù åðéà øåøçùä øèù ïúåðäã é

ëåæ úåéäì ãáòä ìù çéìù ÷ø øøçùîäåéðôá àìù åì ä ,ééò"ù ,òå" áúë æ

äåö÷ä"øâä éøáã ÷æçì ç" øáãä øé÷ôî åðéà ïúåðäã àëéä ìëã âøåáàäî é

ïåîîä ìòá ìù åçåìù íâ úåéäì êéøö ,àå"åä ë" úåëæì áøä ìù çéìù íâ ì

ééò åãáòì"ù ,äåö÷ä íù íéëñä ïéðòä óåâá íðîà"áåðä úòãì ç" é

ééò äìèá úåçéìùäã"ù .(  

øâä"éøòðééù :  ì÷éöéà éáø øò èøòôèðòøàô ñàã

øòâøåáîàä.  

úåøéôä ìò êøáì åðéáø åãáëå  

ø 'àãåé íäøáà: ïéà èðøòìòâ èàä äáéùé ùàø øòã 

éñðàî ,ùú úðùá" õøà ïéé÷ ïòðéåàåå ïøàôòâ øò æéà æ

ìàøùé.  

åðéáø :ò÷éøòîà ïéà èðéåàååòâ øéà èàä åàåå?  

øâä"éøòðééù : âøåáñèéô ïéà èðéåàååòâ áàä êéà, êéà 

úòãå äøåú ïéà èðøòìòâ áàä , ïåéìò ùøãîä úéá ïéà ïåà

éñðàî ïéà.  

åðéáø:áåùé øòðééì÷ à ïòååòâ êàð éñðàî æéà ñèìàîòã  ,

ïééì÷ øòééæ.  

 äàøäåøâä"éøòðééù äéáøî ìáé÷ù íéáúëî éðù " éøáã ìòá ÷

öæ ìàåé"ì ,à áúëîå 'öæ äùî êøá ìòá ïøîî"ì åúáéùé úåãåà  

ø 'àãåé íäøáà:ë øàô ' ïéäà øåçá ïééî è÷éùòâ áàä

èøéñòøòèðéà êéî êéà áàä ïòðøòì  èùéð ïòîòð ééæ éö

äðéãî éã ïåô èìòâ ïéé÷ ,ë æà èâàæòâ øéî ïòî èàä' ìàæ

ñéåà è÷å÷ äáéùé éã éåæà éåå ï÷å÷ ïééâ ,ë ïòåå' ñò áàä

 èùéð øòëéæ ïòîòð ééæ æà ïòðàèùøàô êéà áàä ïäòæòâ

èìòâ ïéé÷.  

åðéáø :òãøãç øò÷ñéøá ïåô æéà äáéùé ùàø ø ,î' èîòð

èìòâ ïéé÷ èùéð.  

äéáøù ùéâãäå íéáúëîä úà åðéáø àø÷å"éæ ÷"ë ò ' éðùá

 ïåùìä íéáúëîä"éùôð äáäàù úà éúàöî "äáéùéä ìò  

åðéáø :íéáúëî ìàåé éøáã ïéà è÷åøãòâ æéà ååéøá øòã 

)ç" áîò '÷" ðñ÷ áúëî"â,úëð ùøòá á"øô ÷ 'òøåöî ùú úðù"æ , åðéáø

áúëîä çúô, áæä"ì:äéòá åàø éðéò éë úåéä " íéìùåøé ÷ááåú" à úà

éðéîà÷ úáéùé éãéîìúèéä õ"å,úàöîå  é íäá éùôð äáäàù úàùäîä 

äøåúá íé÷ñåò äøåäè äàøéáå...(  úðùá ïáéøùòâ êàð æéà ñàã

ùú"æ ,î'àä øòèòô øòã æà èäòæ íòã èàäòâ êàð è

øòèòì- èééèù ñò éåå ãòä"äéòô"ú íéìùåøé ÷"å .")æ ïøî" ì

íéìùåøéì øåæçì äöø , úåëìî äãñééúðù çéìöä ïèù äùòîù øçà ìáà

äøàá úåðéîä"äøàá ïàë áùççúäì åúòãá øîâ ÷"á , äôå÷úá ïëìå

 úøúåëä íò øééðä ìò áúë ãåò äðåùàøä"òôéä"íéìùåøé ÷(".  

åðéáø êøéáå: øòã ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà ,î' ìàæ

î æà äçìöä ñéåøâ ïáàä'ïééâðà øòèééåå ïòðò÷ ìàæ.  

åðéáø: éã ïéà íéøåòéù êàð èâàæ äáéùé ùàø øòã 

äáéùé?  

øâä"éøòðééù : øéáåøô êéà ,î' éáø ïãééæ ïåô øòáéà èâàæ

öæ øòá êåøá" ì)ïåàâä öæ õéðòîà÷î ìàåîù úëøá ìòá"ì(.  

ã åö èãòøòâ ìàîà èàä øò èâàæòâ øò èàä íéãéîìú é

êéà èëàøè ìàî êàñà ,ë'ë åö êéæ èééøâ' ãìàá ìòåå

ïåáùçå ïéã à ïáòâôà ïôøàã ,î' èéî èééøâ ïééæ êàã óøàã

äðòè à ,äðòè èøàã êéà ìòåå ñàåå èâàæòâ øò èàä'ïò ?

íéøåòéù òðééî? !äðòè ïéé÷ èùéð ,íéáåè íéùòî òðééî? !

äðòè ïéé÷ èùéð æéà , úàøé ïééîíéîù? ! ïéé÷ èùéð æéà

äðòè ,ë øàð'äðòè ìòåå' èàäòâ áéì áàä êéà æà ïò

ãéà ïãòé ùôð úáäà , ìòåå êéà æà êéà óàä úåëæ íòã èéî

ïééâëøåã.  

åðéáø :äáéùé ùàø íòðåô ïøòèìò éã ïòîå÷ åàåå ïåô?  

øâä"éøòðééù :ïòéöéìàâ ïåô  ,ùéìà÷ ïåô , èàä èøàã

ïùåçä úåö÷ øòã èðéåàååòâ , øòãúå÷éôñä ñøèðå÷.  

åðéáø :ë'êàøôù éã óéåà ïäòæòâ ñàã áàä...  

øâä"éøòðééù :ë ' éã ïéà ìñéáà ïøàååòâ òéìà÷ ïéá

úåáéùé òùéååèéì ,ë' éã èëàîòâ òéìà÷ ìñéáà áàä

êàøôù...  

åðéáø :ïöðàâðéà èùéð...  

øâä"éøòðééù : èùéð ïòî ïò÷ àúå÷ðéã àñøéâ éã 

ïöðàâðéà ï÷òîñéåà...  

éáø øæçåðäøàá øâù äôå÷úä ïéðòî øáãì å"á : éã

 éã ïòååòâ ñèìàîòã ò÷àè æéà úòãå äøåú ïåô äáéùé

äáéùé òèñâéöðééà , èåàñ óéåà3.  

øâä"éøòðééù : äáéùé éã ïòåå øòéøô ïòååòâ êàð ïéá êéà 

ååò ãøàôãòá óéåà ïòååòâ æéà.  

åðéáø :äøåú ãåîìú øòðòéåå éã èðééä æéà ñò åàåå èøàã.  

øâä"ééù øòðé:ë 'î éåæà éåå òãàøàô éã êàð ÷ðòãòâ' æéà

ååò ãøàôãòá ïåô ïòâðàâòâøòáéøà . èåàñ ïéé÷3  

ëàðíòãîäéá ïéà éñðàî ïéà èðøòìòâ êéà áàä "ïåéìò ã.  

åðéáø:æ ùèéååàìãðòî ìååééô àâøù éáø ìäðî øòã " æéà ì

øòùéøàâðåà ïà ïòååòâ.  

øâä"éøòðééù :ò íòðåô ãéîìú à ïòååòâ æéà øò  úâåø

íùåáä , øòã âøòáðòæàø ìàåîù éáø ïåô ïåà

áø øòôøàãñðåà .ïòðøòì èåâ èðò÷òâ èàä øò.  

åðéáø :ò÷éøòîà ïéà äøåú øàô øéðàéô à ïòååòâ æéà øò.  
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øâä"éøòðééù : æà èâàæòâðà øò èàä äàååö ïééæ ïéà 

î'úåãéñç òìòèðéô ñàã ïèéä ìàæ...  

æ øòù ÷éæééà éáø"çéâùî øò÷ãàáàìñ øòã ì íäéà èàä 

ò÷éøòîà ïéà ïôàøèòâ ìàîà , èâàæòâ øò èàä"äà , ñàã

 øàô ïåèòâ ìéôéåæà èàä ñàåå ùèéååàìãðòî áøä æéà

äøåú" , íéà øò èâàæ"ïééð , áøä èùéð ïéá êéà

ùèéååàìãðòî ,ùèéååàìãðòî øòèñéî ïéá êéà ." øò èàä

 èâàæòâ"ñ' ïééæ ïò÷'áøä 'ñ' ïééæ ïò÷'øòèñéî ' øò øòáà

à èàäíéðáø òìà éåå øòî äøåú øàô ïåèòâôéå..."  

åðéáø:àé  ,ïåèòâ øò èàä ò÷éøòîà ïéà àã , èàä øò

úòãå äøåú èòãðéøâòâ , ùøãîä úéá èëàîòâ èàä øò

ïåéìò.  

øâä"éøòðééù :âøåáñèéô ïéà ïñ÷àååòâôéåà ïéá êéà  ,

äîîù øáãî à ùîî ,ë' èøàã íéðáø éã ñàåå èùéð ñééåå

åå ïåà èëàøèòâ ïáàäïåèòâ ïáàä ééæ ñà . èàä èùéðøàâ

êåðéç øàô ïåèòâ èùéð ïòî.  

åðéáø :ò÷éøòîà õðàâ ïéà ïòååòâ æéà éåæà ,î' èùéð èàä

êåðéç ïøàô ïåèòâ ,÷øàé åéð ïéà , èùéð æéà èùéðøàâ

ïòååòâ .î áéåà ïòååòâ æéà ñð à' øîåù à ïáéìáòâ æéà

úáù.  

øâä"éøòðééù :å øòééæ øàô èøéñàô èàä ñð øòã  âéðééå

øòãééì , èðòæéåè âéöëòæ ò÷éøòîà ïéà ïòååòâ ïòðòæ ñò

ïãéà ,èðòä éã óéåà ïìééö ïòî ïò÷ úáù éøîåù éã ïåà .

íéñéð éñéð ùîî ,î'ùôð úåøéñî ïáàä èæåîòâ èàä.  

åðéáø:ïãéà òìéåàåå êàñà àã ïòååòâ ïòðòæ ñò  , òëéìøò

ïãéà ,ïáéìáòâ èùéð æéà èùéðøàâ øòáà ,î'éð êéæ èàä èù

ïèìàä èðò÷òâ.  

øâä"éøòðééù : î' æéà áéåà äñðøô ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä

úáù øîåù à ïòååòâ ïòî.  

åðéáø:î ïåà 'øòãðé÷ éã óéåà úéáä ìòá ïòååòâ èùéð æéà .  

øâä"éøòðééù :  òìà ïòðòæ íéðáø éã ïåô øòãðé÷ éã åìéôà

èéé÷ùéãéà ïåô ïøàååòâ ééøô . êéæ ïáàä âéðééåå øòééæ

èìàäòâï.  

åðéáø:ø ïòååòâ æéà àã  'æ íìòäìéåå ïéîéðá" ïãéà éã ïåô ì

ñèìàîòã ïôìàäòâåö ïáàä ñàåå.  

øâä"éøòðééù : ïåô èðàä øòèëòø øòã ïòååòâ æéà øò 

ùèéååàìãðòî áøä , úåãñåî òìà ïôàù ïôìàäòâ ïáàä ééæ

âøåáñîàéìéåå ïéà .ïòîå÷òâ æéà ñàåå øòãòé , øòã éáø øòã

æ áø øàîèàñ"ì ,à ïòðòæ ñàåå íéðáø òøòãðà ïå

ïòîå÷òâøòäà , ïèùøò íòã èâðòøáòâ òìà ééæ èàä øò

÷òùè , ïåô íéøéáâ éã èéî èðò÷òâ ïéåù êéæ èàä øò

øòéøô.  

 íòã íäéà ïåô ïòîå÷àá êéåà èàä øòìèà÷ ïøäà éáø

÷òùè ïèùøò , ïåà èìòâ ïôàùòâ ïåà ïòâðàâòâ æéà øò

ïôìàäòâ ,ôð úåøéñî à ïòååòâ æéà øòù' øàô ãéà øòâéã

èéé÷ùéãéà ,ïèùøòáééà ïøàô ñòìà.  

åðéáø :ø 'øçåñ à ïòååòâ æéà ïéîéðá , èàäòâ àã èàä øò

øéùòâ éã-èôòùòâ.  

øâä"éøòðééù :ø èéî èðàð øòãðåæàá ïòååòâ ïéá êéà  '

ïéîéðá , ïéåù øò æéà ìàøùé õøà ïéé÷ ïòîå÷òâ æéà øò ïòåå

øòâéöëà òôéè éã ïéà ïòååòâ ,èàä àã òìà ïôàùòâ øò 

á÷òé úéá ïåà úòãå äøåú úåãñåî , øò èàä èøàã ïåà

 øòãéåå ïáéåäòâðà"úòãå äøåú ìòôî" , ïòååòâ ïéåù æéà øò

ñèìàîòã øàé âéöëà ïåà òëéìèò . ïòîàæåö èàä øò

î æà èâàæòâ ïåà òèðà÷àá òðééæ òìà ïòîåðòâ' ïåè óøàã

ãøôñ éã øàô'øòãðé÷ òùé.  

åðéáø:ë 'ïòåå ÷ðòãòâ ïéé÷ ïòîå÷òâñéåøà æéà øò 

 øàô ò÷éøòîà"úòãå äøåú ìòôî ."ë' ñèìàîòã íéà áàä

ïäòæòâ ,éáø íåö ïòîå÷ èâòìô øò' ï)ìàåé éøáã ìòá ïøî(æ "ì ,

à èàäòâ èàä øò ãøàá òñééåå òâðàì.  

øâä"éøòðééù : ùôð úåøéñî òëìòæà òëéìèò' ïãéà òâéã

èìòåå éã èòååòèàøòâ ïáàä.  

åðéáø åëøáå :òã èéî ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà ø

ïèåâ íòìà èéî íéðùå íéîé úåëéøà.  

øâä"éøòðééù : ïîà ,øîì ïëå , úàéá ãò úçð èéî úåçîù

ìàåâä.  

à íåé' úùøô àø÷éåñùú "ôì ç"÷  
  

äâä øå÷éá"èéìù øòôééì òùåäé éáø ö"à  
åî"öé éñðàîáå àøéåå÷ñ ïåëéùá ö"å , ïåëî àéùðå'øãäå æåò'  

ë úéðñëàá"ïøî ÷èéìù åðéáø "öé éñðàîá à"å  
åðéáø:ñèåâ ñòôò øéà èâàæ ñàåå ?  

øâä"é:ë 'éáø íòðåô äùøã éã ééá ïèëòð èøòäòâ áàä' ï

) äùøãáðà éôìà úôéñàá"ù ùöåî éñðàîá"ìòòä éãå÷ô ÷"è( íéøáã 

ùééìô ééá úåøùë ïåô ïéðò íòã øòáéà ÷øôä ìò íéãîåòä.  

åðéáø :ë'î æà èøòäòâ èöòé èùøòä áàä'ä òðòé èà

 ïòååòâ æéà ñò éåå òèëéùòâ àæà éîàéî ïéà ïôàøèòâ êàåå

éñðàî ïéà àã , èôéå÷øàô èàä èðàøåèñòø à ïéà ãéà à

ø ùééìô äôéøè"ì. 
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ðä òøåàîä úåãåà íéðåù íéèøô åøáãå"ì  

åðéáø :ñ'ìéäáî æéà ,ñ'ìéäáî æéà...  

øâä"é:ñ 'î ñàåå íòãëàð ñòåîù à ïòååòâ æéà' àã èàä

 ïôàøèòâøùë èùéð éã'ùééìô ò , ïùèðòî êàñà ïáàä

 íåøà êéåà êàð êéæ èééøã ÷øàé åéð ïéà àã æà ïèìàäòâ

ïåôøòã ,î'ïìòèùåöôà ñàã éåæà éåå èùéð øàð èñééåå.  

åðéáø : øàé ééååö à èéî äùòî à ïòååòâ æéà ùåáèòìô ïéà

÷éøåö ,åà èéî øòìéòñìàä à êéåà .åé . èàä øùëä

ø úåôéøè èôéå÷øàô"ì.  

øâä"é :ë'èðééä éåðòâ èùéð ñééåå , èàä ñàåå øòðééà øòáà

 æà èâàæòâ øéî èàä ïéøòã èâééìòâðééøà ÷øàèù êéæ

î' ïéåù êéæ èàä êàæ éã æà øàì÷ óéåà ïâàæ èùéðëàð ïò÷

èìòèùòâôà.  

åðéáø :øùë éã ïééæ ïò÷ ùééìô'êàæ òèñ , ïåàñ' éã ïééæ ïò÷

äôéøè'êàæ òèñ ,çø"ì.  

à 'íéçëåðä :áäòá øòã æéà äùòî òðòé éé" ïåô á

éåâ à ïòååòâ èôòùòâ , éã èùéð ïéåù èéâ äùòî òðòé èééæ

åà .åé .äòá æéà éåâ à åàåå õàìô à ééá øùëä ïéé÷"á.  

åðéáø :éåâ à éåå æéà ãéà à ïòåå ïåà?...!  

øâä"é :éåâ à øòëéæ æéà éåâ à , éö ïééæ ÷ãåá ïòî óøàã ãéà à

ç èùéð æéà øò" à éåå åéåâ .úîàá , à æéà ãéà à ïòåå åìéôà

øùëä à ïáàä êéåà êàã øò óøàã ãéà...  

 éáø øòã éåå æéà ïøòåå ïèéäàá åö âòåå øòèñâéöðééà øòã

èâàæòâ ïèëòð èàä ,î æà' íéøãâ ïëàî ñðééìà êéæ ìàæ

íéâééñå.  

åðéáø:î æà ' éã ïà êéæ èáééä èøàã ïñò ñéåøà èééâ

úåìåùëî ,î'î ïåà àã èñò'èñòèøàã  ,î' ïééà ïåô èééâ

ïèééååö íåö õàìô.  

èøàã êéæ ïòî èôòøè ïòîòåå èéî ïåà?...!  

åðéáø åì øîàå : ìù ïúøäèá ÷ñåò êàã èðòæ øéà

ìàøùé , éã ïéà àã úåàåå÷î éã óéåà äðåîî èðòæ øéà

èàèù .)øâä"èéìù é" ïéîéì ãîòù úòá éñðàîá úåàåå÷îá øáë ÷ñò à

 äùî éáø ÷éãöä ïåàâä åðúåçöæ ñàìùééð"àøéåå÷ñ ïåëéùã áøä ì , øçàå

äå÷îä úåøùë ìò çéâùäì àåä äðîúð åúøéèô(  

øâä"é:ë 'éáø íòã ïòðòãàì èìàååòâ áàä' ïòîå÷ åö ï

äå÷î òééð éã ïäòæ.  

åðéáø:ë 'éáåè ÷çöé éáø ïåô èøòäòâ áàä ')áàâ ïåàâä" ã

èéìù íéìùåøé"à( øòèòô øòã ïòåå æà èìééöøòã øéî èàä øò 

æ"à ìïàãðàì ïéà ïòååòâ æé ,î ïåà' åö ïôåøòâ íäéà èàä

äå÷î éã ïäòæ , èâàæòâ øò èàä"áø à àã æéà àã ,ë' ìéåå

ïééâ èùéð..."  

ùøòãðà ñòôò æéà èôåø øéà æà øàð...  

øâä ìù åðá"é: ñàåå ùôð úåøéñî ñàã è÷ðòãòâ ñò øòåå 

 òãééæ øòã âðàìéåå ïòååòâ æéà)äâä"öæ ñàìùééð äùî éáø ö"ì( 

äå÷î éã ïìòèùôéåà èðò÷òâ èàä.  

åðéáø:÷ðòãòâ êéà  ,ë'íéà ïåô èøòäòâ ïééìà ñàã áàä .

ïòååòâ ãéà øòëéìøò ïà øòééæ æéà øò , øòùéèééöøàô à

ãéà.  

øâä ïá"é :ñ' éã ïéà èëàðøòãôéåà èòôù ïòååòâ æéà

ì ïéåù èàä øò ïòééðù òëéåä" ïà ïáàä èôøàãòâ ò

êéæ èéî ÷ðàè ïòùæãéñ÷à , æéà ïãéà åö ïòâðàâòâñéåøà øò

èìòâ êàð éñðàî ïéà àã.  

åðéáø:ë 'ïøàé êàñà èðò÷òâ íéà áàä , ïòååòâ æéà øò

ãéà øòëéìøò ïà øòééæ ,íéîú ÷éãö à . ïåà ïñòæòâ æéà øò

âéñééìô èðøòìòâ.  

øâä"é :éîåô ÷éñô àì ùîî'.  

åðéáø :úåîéîú ïåà èéé÷ëéìøò òâéãìàååòâ àæà èéî , òìà

àá ñàã ïáàäèøòãðåàåå.  

à 'íéçëåðä :ë'áåèù ïéà íéà ééá ïòååòâ ïéá , æéà øò

êàååù øòééæ ïòååòâ ,î' ñèìàîòã íéà èàä

ìàèéôù ïéà ïâàøèòâðééøà , áùééî êéæ øò èàä âðåìöåìô

ïòðøòì èöòæòâ êéæ èàä øò ïåà ïòååòâ , èàä øò

úëñî à èðøòìòâëøåã , òèöòì ïééæ ïòååòâ æéà ñàã

èëàð.  

øâä"é : øòøàé øàôà éåæà ïòååòâ ïéåù æéà , ãòå ùàø óëî

íåúî åá ïéà ìâø , øòáà èòáøàòâ íéà èàä ôà÷ øòã

èëàååùòâôà øòééæ ïòååòâ øò æéà êéìøòôøò÷ . æéà ñàã

èëàð òèöòì éã ïòååòâ ,î ïòåå' ïâàøèòâðééøà íéà èàä

ìàèéôù ïéà ,ïìàôòâðééà íéà æéà âðåì éã , ìàèéôù ïéà

 ïèìàäòâ ïòî èàäî æà'ïøéôñðòøè íéà óøàã , éåæà

 òìà èéî ïòîåðòâîåøà ìàèéôù ïéà âéãðòééæ èøàã

úåéðùî à ïèòáòâ øò èàä ïòðéùàî'ì , èàä è÷ðåô

 úåéðùî à êéæ èéî èàäòâ ïòååòâ èøàã æéà ñàåå øòðòé

úåàåå÷î ,ñî èùéîòâôéåà øò èàä 'úåàåå÷î , äòù ééååö

ëñî éã èðøòìòâëøåã øò èàä ìèøòô à èéî ïåô ú

ïìéøá éã èéî ïåèòâðà óåñ ïæéá áéåäðà , èééì äìöä éã ïòåå

ïáééìâ èðò÷òâ èùéð ééæ ïáàä ïòîòð íéà ïòîå÷òâ ïòðòæ ,

ì ïäòæ èðò÷òâ èùéð ïéåù ñèìàîòã èàä øò" ïééà óéåà ò

âéåà , éìá âéåà ïééà èéî ïòðøòì åö èâàìôòâ êéæ øò èàä

÷ñôä .à úëñî òöðàâ éã èâéãðòòâ èàä øò èàä øò ïå

ìàî ïèééååö à ïáéåäòâðà , áéåäðà ïèìàäòâ èàä øò ïòåå

ïâàøèòâîééäà íéà ïòî èàä ÷øô ïèééååö .î' íéà èàä
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 øèôð øò æéà èøàã ïåà áåèù íéøôñ ïéà èøéôòâðééøà

ïøàååòâ.  

åðéáø: äøäèá åúîùð äàöé )çñ ïéøãäðñ(....  

øâä"é:äáéöî éã óéåà ïáéøùòâ ò÷àè ïòî èàä éåæà  .

ïòååòâ æéà èðàñòøòèðéà , èðøòìòâ íéà èéî áàä êéà

âàè ïãòé ùîî øàé ïöééøã , êéà æà ïñééäòâ øéî øò èàä

ïôàìù àã ìàæ .ïòååòâ èùéð ìàîðéé÷ æéà êàæ àæà , øò

ïôàìùòâ èøàã æéà ñàåå øåçá æéåä à èàäòâ èàä . øò

øòâééæà ééååö íåøà íééäà ïòîå÷òâðà æéà , åö ìèøòô à

 áàä øéô ïòååòâ êàð øò æéà øòâééæ ïôéåà è÷å÷òâ êéà

óéåà , éã êàð ïòååòâ ïéåù æéà éøôøòãðéà øòâééæà ïáéæ

äøéèô . åàåå øòîéö íéøôñ íòã ïéà ïøàååòâ ÷ìúñð æéà øò

èðøòìòâ øàé âéöøòô èàä øò.  

øâä íò ãçé êìäå åðéáø í÷å" ééñðàî øéòã äå÷îä úåàøì  

à íåé' úùøô àø÷éåñùú "ôì ç"÷  
  

ë ìöà øå÷éá"åîãà ÷"àðøåáãðî ùéùéä ø èéìù äøãç"à  
äâä åðúç úéáá"áà ö"èéìù éñðàî à÷ìàñ ã"à 

áà"èéìù à÷ìàñ ã" øôñ åðéáø éðôì ùéâä à"ïåòîù úìçð "

åãé ìò ùãçî ñôãðù  

áà"à÷ìàñ ã:ø éáø øòã  'éæ êìîéìà" à èàäòâ èàä ò

äøä ãéîìú"÷åöæ ùèééã éæðëùà ïåòîù éáø ÷" ïåô ì

áàãìàîéø , øòãðé÷ ïéé÷ èæàìòâøòáéà èùéð èàä øò

ì"ò ,ë'øôñ íòã è÷åøãòâøòáéà èöòé áàä , æéà øò

ìåãâ íãà ïà ïòååòâ ,úåáåùú íéà ïåô ïòååòâ æéà ñò , ñò

ì æéà"ïøàååòâ èðòøáøàô ñòìà ò . æéà ÷åøã òèìà éã

ïòðééì åö øòååù ïòååòâ ,ë'éáø ïøàô ïáòâ ñò ìéåå'ï.  

åðéáø :çë øùéé , äøåú àìà ãåáë ïéà)ô úåáà"â å(.  

à 'íéçëåðä : èâàæòâ ïèëòð èàä éáø øòã) åúùøãá

ùöåîá"ìòòä éãå÷ô ÷"éñðàîá è( ôàøà ïìàô êòìãðééèù éã æà 

)ô äàô åäéìà úãâà øôñá àáåä ùøãîä éøáã øéëæä åðéáø"é á" úòùáã ã

îäéá ïáøåç"îäéáî íéðáà é÷ìç åøæôúð ÷"íìåòä ìëá ÷ , íå÷î ìëáå

ùîäéá äðáð ÷ìç ìôð"ã( ,òã åàåå ùøãîä úéá ñàãø øò÷ìàñ 

áø'æ òèàè ñ"ååò ãøàôãòá óéåà èðéåàååòâ èàä ì .øà÷ .

èñ æåéä .âøåáñîàéìéåå ïéà , øòèåâéñ éã ïòååòâ êàã æéà

äáéùé , òøàîèàñ éã ïåô ÷ìç à ïòååòâ êéåà æéà èøàã

øòèòôù äøåú ãåîìú , ì÷éèù à ùèàë ïòî èàä éåæà

úåëééù.  

åðéáø :ñ'ùøãî øòèðàñòøòèðéà à æéà . èâàæ àøîâ éã

 êàã)åî äèåñ(:  èòåå ñò åàåå èâàæòâ èàä ïåùàøä íãà æà

áåùé íå÷î à ïééæ ,åå ïåàåàñ 'øáãî à ïééæ èòåå.  

 áì áèéé øòã)øô 'éòñî( àîåçðú ùøãî à åö èâðòøá 

áåùé úåéäì øáãîä ãéúòù ,î æà èøàã èâàæ øò' èàä

å ïòååòâ øæåâñò éå  ïéäà ïòîå÷ ïãéà åàåå õàìô à ïééæ ìàæ

î ïåà øòîåæ'èøàã èðøòì ,î'èøàã èðòååàã , æéà èéîøòã

 íéðéðò òìà éã äìòî ïòî)ìæå"íù ÷ , àöåî äúà àîåçðú ùøãîá

åë íéî íâàì øáãî íéùà øîàðù áåùé úåéäì øãáîä ãéúòù ,' äøåàëìå

áåùé äéäéù äæî çëåî êéà' ,á àåäù õçøîá éúáùáåíãà ïéàî øáãî äö÷ ,

ä úà íéãáåòå íéììôúîå íéãîåì íéùðà äîù åôñàé íé÷øôì õé÷ä éîéáå '

àåää íå÷îá ,'òù éúøîà" äàåôøì àéäù ïééòîä éãé ìòù ùøãîä úðåë æ

àôøî úòá áåùé ùé ,äð ùé íå÷î ìëá éë ïéðòäå"ïúåìòäì êéøöù ÷ , äæìå

ä äùò 'ïùøåùì ïúåìòäì íùì àáì ïòîì äëë ,æå"ã ùò êìîä ãå"ä ä ' éòåø

éúîùð ùøåùì êééùä õåöéð øñçà àì ,ò" éî ìò åðöéáøé àùã úåàðá ë

åéáåàëîî äçåðî íãà àöîé éãé ìòù íéî åðééä úåçåðî , ïòîì åðéìäðé

íùã äùåã÷ä úåìòä ,æå"áåùé úåéäì øáãîä ãéúò ù ,ééò"ù( .  

ë"åîãà ÷"èéìù äøãç àðøåáãðî ø" à ñðëð íåéä åúåàá àáù

äøàî"æîì éòéáø øåã åãëð éàåùð úçîùá óúúùäì ÷"è  

åîãà"äøãç àðøåáãðî ø :ë'ãéà à éåå ìæî áàä ,ë' ïéá

ïòîå÷òâðà èåâ è÷ðåô...  

åðéáø :î'ïà èåâ ìàîòìà èîå÷.  

ïòî èëàî ñàåå?  

åîãà"äøãç àðøåáãðî ø: íùä êåøá .î æà' åö èîå÷

øåà à ïåô äçîù à åö ïøàô-äòéìá ì÷éðééà" ïò÷ ñàåå ø

åùèëòìù ïééæ ïé.  

 äåöî øá à êéåà øéî ïáàä äðåúç éã øòñéåà) åðá ìöà

åîãàä"èéìù ÷ñðéìî ø"âøåáñîàéìéååá à( éøôøòãðéà ïâøàî 

ïéìéôú ïòî èâééì.  

åðéáø :ïòîå÷òâ ïòî æéà âðàìéåå óéåà?  

åîãà"äøãç àðøåáãðî ø : èòåå øòèùøòáééà øòã æà

ïôìòä ...à çñô êàð æéá ñàã èñééä ìàîøàðé"ä.  

åðéáø:çñô àã ïééæ èòåå øéà  ,ïëàî ïòî èòåå éåæà éåå ,

íéøãñ ééååö éö øãñ ïééà?  

åîãà"äøãç àðøåáãðî ø : éã ïééæ àéöåî ìòåå êéà

øãñ ïééà èéî øòãðé÷...  

áà"à÷ìàñ ã:î 'øãñ ïééà øàð èøéô . øòöéðùæéåå øòã

 éáø)ë"åîãàä ÷"øîà ìòá øöæ íééç é"êùî à÷éøòîàá åúåéäá ì  

ëúåôéöøá íéùãç äî(î æà ïèòáòâ èàä ' ñòôò ìàæ

ïèòáøàñéåà.  
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åðéáø :àé àé ,èâòøôòâ êéà áàä íòã ïâòåå.  

áà"à÷ìàñ ã:øåæçì åúòã õìà æéà äìàù éã .  

åîãà"äøãç àðøåáãðî ø: øòöéðùæéåå øòèìà øòã 

íéøãñ ééååö èòååàøôòâ èàä éáø , íòã ïèòáòâ èàä øò

æ áø øòáåùàøá"éøù íäéà ìàæ ì äáåùú à ïáé.  

éáø éã'äöò ïà ïéåù êéæ ïáòâ ñ ...)éòå ' åì áéùäù äîá íâ äæá

öæ àôîéùèî ïåàâä"åùá ì"ç íãà úøàôú ú"éñ á 'åî ,æå"àá ì"ã ...ïòé  éë

åé ìéìá øãñä úåùòì ìëåéù ãåàî ÷÷åúùî"á è 'úåéìâ ìù ... åùôð éë ïòé

åé ìù øãñä ìù ÷åúî íòè íåòèì äîâò"úåéìâ ìù éðù è.. . éúåà ìàùå

áãø ìò êåîñì éî ìò åì ùé éë âäðúäì êéà"åá ìëå æ ... íãà ìù åðåöøå

ã êùî ìò åúøéã òåá÷ì äéì àçéðå òá÷ åì äùåò 'íéùãç , ïîæä êåúáå

úåöîä âç ìò åì øàùð ,åðá íò ãçéá øãñä äùåò àåäå ..ééò"ù( .  

åîãà"äøãç àðøåáãðî ø :äì åãåä 'áåè éë , øòã

 èâàæ áø øòæìòáäàåôø à èâðòøá çøåà æà , àæà èøôá

äàåôø à ïòâðòøá éàãååà ñàã èòåå èñàâ øòøòééè .

ë'ãéà øòèìà ïà éåå éåæà êàååù øòééæ ïéá.  

åðéáø:î ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã ' êàð ïøòåå ìàæ

øòèìò.  

åîãà"äøãç àðøåáãðî ø :î'éà èòåå" éã ïéà ïòîå÷ ä

ïøàé.  

åðéáø :ïîà.  

åîãàä åãáëå"ðî øééä ìòå úåðåæîä ìò êøáì äøãç àðøåáã"ù  

åðéáø êøéáå :íééçì , ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã

äáåè äáéù à èéî íéðùå íéîé úåëéøà.  

åîãàä êøéáå"äøãç àðøåáãðî ø: øòã 

 úçð íòã ïäòæ ìàæ ïãéà òìà éã ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà

ïøàé òðééî ïéà ,ïùèðåàåå ñàã ïò÷ êéà , íéîé úåëéøà èéî

åíéáåè íéðù , òìà éã ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã

ïáòâ øéî èòåå øéà ñàåå úåëøá , ïáòâ ìòåå êéà ñàåå ïåà

ïøòåå íéå÷î ïìàæ.  

øåáéöä ìëì íééçì åðéáø êøéáå ,åî íù ãîòå" ä
éä õðàâ íåìù øéàî"å: "íéáåø÷ ïòðòæ øéî , èðòæ øéà

åé úùåã÷ øòã ïãééæ íòðåô ïéöéáø éã ïåô êòì÷éðééà"è ,

áø øòååòùèìàè íòã ïòðòæ øéî'êòì÷éðééà ñ."  

åîãà"äøãç àðøåáãðî ø:øéàî éáø ' øòðàìùéîòøô ì

öæ" èøàåå ñàã êàã èâàæ ì"éäð ìëäù 'åøáãá..."  

åðéáø: åøáãá äéäð ìëäù øîåà åàîöì íéî äúåùä 

)ãî úåëøá(. ,âéñééìô äøåú èðøòì ñò øòåå , èâàæ èìòåå éã

 æà êàð ñò'øîåà 'à øòãéäð ìëäù èâàæ øòèùøòáéé '

åøáãá.  

åîãàäì øôñì åðéáø êéùîäå"äøãç àðøåáãðî ø: 
 ïèàè íòã ïäòæòâ êàð áàä êéà)ë"åîãà ÷" ø øîúéà éáø

 àðøåáãðîöæ"ì(, ø ééá 'öæ íéåáìèééè éìúôð"äðåúç éã óéåà ì ,

ø ïåæ íòã èëàîòâ äðåúç èàä øò ' øòðéèùéá ïèéî ÷çöé

éáø'ï .åòâ æéà äðåúç éãèñéà ïéà ïòå-ãééñ , éã éæ

òùèòòãïòååòâ èðåæòâ èùéð æéà ïéöéáø ø , æéà äôåç éã

áåèù ïéà ïòååòâ ,ñ'êàæ òèðàñòøòèðéà à ïòååòâ æéà.  

áà"à÷ìàñ ã :éøéëã éøëãî éäéîú éøú.  

åðéáø :ë'éåæà ÷ðòãòâ , øòã øåçá à ïòååòâ êàð ïéá êéà

áåèù ïéà ïòååòâ æéà íéðô úìá÷ ,æ øòèòô øòã" æéà ì

øîúéà éáø ïñòæòâ æéà íéà ïáòð ïàðáéåà ïñòæòâ' øòã ì

éáø øòðøåáãàð .øòãðé÷ éã ïñòæòâ ïòðòæ íåøà , øòã

éáø øòöéðæàøèñ ,éáø øò÷ùèåæ øòã , ïòðòæ øòãðé÷ òìà

íåøà ïñòæòâ èøàã.  

áà"à÷ìàñ ã : èøàã êéåà àîúñî æéà øòååù øòã

ïòååòâ .  

åîãà"äøãç àðøåáãðî ø :àé àé ,ë'áïòååòâ èøàã ïé.  

åðéáø :î'ùéè íòã íåøà ïñòæòâ æéà , ïòðòæ ñàã

èééìòâðåé éã ïòååòâ ñèìàîòã ...éáø òâðåé éã'ñ...  

áà"à÷ìàñ ã: æéà ÷òååà æéà ïéöéáø øòãòùèò éã ïòåå 

íòøåèù øòñéåøâ à ïòååòâ , èðøòìòâ áàä êéà

éáø ïåô äáéùé éã ïéà ñèìàîòã'æ ï"ì ,î' èìàååòâ èàä

ïèìàäôàéáø íòã 'ïééæ ìáà íçðî ïééâ ïåô ï , æéà ñò

øòèòåå øòøòååù à øòééæ ïòååòâ.  

åðéáø :àé , ìáà íçðî ïòâðàâòâ æéà øò ïòåå ÷ðòãòâ êéà

ïééæ.  

åîãàäì øôñì êéùîä åðéáø"äøãç àðøåáãàðî ø: 
 à ñòôò ïòâðéæòâ ïòî èàä íéðô úìá÷ íééá èøàã

ïåâéð øòðøåáãàð.  

áà"à÷ìàñ ã :ôåç éã øàô éáø ïåô ïåâéð à ïòî èâðéæ ä

éëãøî'òì ,î ñàåå'éàçåé øá óéåà èâðéæ.  

åîãà"øîàå áäìúä äøãç àðøåáãðî ø :àé , øòã

"ïåâéð éàçåé øá."  

áà"à÷ìàñ ã : øòðééà ïòååòâ æéà ñò äùòî à èàä ñò

ìãéô à óéåà ïåâéð íòã èìéôùòâ èàä ñàåå , éáø ïåà

éëãøî'ùú ìòá à øàô èëàîòâ íéà èàä òìäáå.  

ë øéëæäå"åîãà ÷"èéìù äøãç àðøåáãðî ø" ìåãâä åéçàù à

ë åðúåçå"åîãàä ÷"öæ à÷ùèåæî ø"äâä ïøî úà øëæ ãåò ì" ÷

ììöæ íééç éöòä"ä ,áùá íòô äéä ãìé åúåéäá éë"èåâéñ øéòá ÷   

íåìùì åãøôðå  
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 אשר דיבר משה אל כל הדברים אלה
אות (במדרש , ישראל  הרוצה )תקצגהובא בעיר דוד 

שפינחס הוא אליהו  .יראה מאלה הדברים, לידע 

מה ענין פינחס ואליהו לפרשת אלה  והיא תמוה 

  .הדברים

דאיתא במסונראה מה  בהקדם  מציעא '   בבא 

בבית .)דף קיד( דקאי  בר אבוה לאליהו   אשכחיה רבה 

מר, ם"הקברות של עכו הוא  מאי , אמר ליה לאו כהן 

הקברות בבית  מר  קאי  דתניא רבי אמ, טעמא  ר ליה 

קבריהן של עובדי כוכבים אין  בן יוחי אומר  שמעון 

לא(מטמאין שנאמר  לד   ואתן צאני צאן )יחזקאל 

קרויין אדם, מרעיתי אדם אתם ם "ואין עכו, אתם 

  .קרויין אדם

נט( סנהדרין 'ובמס ן .)דף  מאיר אומר מני  רבי 

בתורה שהוא ככהן גדול "שאפילו עכו ם ועוסק 

יח(שנאמר  האדם וחי ) הויקרא   אשר יעשה אותם 

נאמר, בהם האדם, כהנים לוים וישראלים לא  , אלא 

הרי "הא למדת שאפילו עובד עכו בתורה  ם ועוסק 

מאיר לית ליה אתם , י"ופירש. הוא ככהן גדול רבי 

קרוין אדם נכרים  ורבי שמעון היא , קרוין אדם ולא 

  .דדרש לה

ן " להוכיח שמשה רבינו סויש ל כרבי שמעו

מאירדפליג  )דף סב(יבמות ' דבמס, על רבי  ,  אמרינן.

קל וחומר דדרש  הלוחות  פסח , משה שיבר את  ומה 

מתרי נכר לא "שהוא אחד  בן  מצות אמרה תורה כל  ג 

בו מומרים על אחת , יאכל  התורה כולה וישראל 

המהרש. כמה וכמה פענח רזי"והקשה  בשם  מאי , א 

זה הוא  ם ועוסק "הא אמרינן אפילו עכו, קל וחומר 

הוא ככהן גדול הרי  וצריך לומר שמשה . בתורה 

דס"רבינו ס קרוין אדם ולא "ל כרבי שמעון  ל אתם 

קרוין אדם קרא , נכרים  ואם כן אי אפשר לפרש 

דקאי על עכו האדם  העוסק "אשר יעשה אותם  ם 

קל וחומר, בתורה דרש    .ושפיר 

במדרש איתא אמנם פמ"שמו(  בטעם )א"ג ס"ר   

הלוחות משה את  מ, ששיבר  ן אמר  וטב שתדו

מאי אהני . כפנויה ולא כאשת איש זה  קשה על  אך 

הלוחות זרה מז, שבירת  הוא איסור עבודה  ' הא עגל 

נח בני  נצטוו על , מצות שנצטוו  מתן תורה  קודם  ואף 

דמבואר בגמרא . זה )סנהדרין סג(וצריך לומר כהא  . 

בשיתוף זרה  היתה עבודה  העגל  וכתבו , דמעשה 

אס"ד: סנהדרין מג(' התוס מוזהרין על )ורה  נח אינם  דבני   

בשיתוף זרה  דין . ש"עי, עבודה  היה להם  ואם כן אי 

מתן תורה קודם  נח  השיתוף, בני  ולזה , לא נזהרו על 

הלוחות כדי שידונו כפנויה משה את    .שיבר 

מעשה והנה משה על  הוכיחם  זו   בפרשה 

משה וגו, העגל דבר  הדברים אשר  ' כמו שנאמר אלה 

זהב הוכ"ופירש, ודי  בשביל רוב י  העגל שעשו  יחן על 

הרביתי להם )הושע ב י(זהב שהיה להם שנאמר   וכסף 

דין . וזהב עשו לבעל היה להם  ועל כרחך שבאמת 

השיתוף גם על  משה , ישראל ונצטוו  הוכיחם  ולכן 

זה בפ(. על  תשס' והארכנו    .)ה"דברים 

הרוצה לידע שפינחס ובזה המדרש   יתבאר 

קשה איך , הוא אליהו אפשר לומר כי לכאורה 

זה אליהו ואצל , והלא פינחס כהן היה, שפינחס 

הקברות של עכו דקאי בבית  מצינו  אכן , ם"אליהו 

הדברים בפרשת אלה  מבואר  , התירוץ על כך 

העגל מעשה  משה על  מינה שהיה , שהוכיחם  שמע 

העגל  מעשה  הכי היה אסור  להם דין ישראל ומשום 

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

  בעטלעהעם ניו העמפשיר-ק "ח לפ" תשסדברים פרשת ליל שבת קודש
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בשיתוף זרה  קשה למה שיב, דהוי עבודה  ר ואם כן 

מטעם שידונו כפנויה הלוחות  זרה , משה  הא עבודה 

בשיתוף ועל כרחך לומר כהא , אסור לישראל אפילו 

משום  הלוחות  ביבמות שמשה שיבר  דאמרינן 

מתרי קל וחומר מפסח שהוא אחת  מצות "דדרש  ג 

בו נכר לא יאכל  בן  וקשה קושית , ואמרה תורה כל 

הא עכו"המהרש גדול"א  בתורה ככהן  , ם ועוסק 

ל כרבי שמעון דפליג " לומר דמשה רבינו סוצריך

קרא "ל עכו"וס קרוין אדם ואי אפשר לפרש  ם אינם 

דקאי על עכו האדם  העוסק "אשר יעשה אותם  ם 

קבריהן של עכו, בתורה דאין "ואם כן  מטמאין  ם אין 

קרויין אדם"עכו פנחס אליהו ולא , ם  הוי  ושפיר 

דקבריהן של , ם"נטמא בבית הקברות של עכו

מטמאיןם אי"עכו   .ן 

   בעטלעהעם ניו העמפשיר-ח "תשסג פרשת דברים "בסדברות קודש תוך קטע מ

, איתא במדרש, )איכה א טז(אלה אני בוכיה  על

ישראל שאמרתי אלה אלהיך , אמרה כנסת  על מה 

מה שייכות  .על אלה אני בוכיה, ישראל ויש להבין 

המקדש העגל לחורבן בית    .מעשה 

מה שכתבו המפרשים ל "וי ר "ת שמו"יפ(על פי 

הזמן)א"ו ס"פט השלים  השעבוד  דקישוי  אמנם כבר ,  

בספרים  אות קמג(העירו  פ, עיר דוד  יעקב  ש , תבא' שארית  רא

מפרשים מה שנאמר )שמות' דוד פ טו ( שאם אנו  בראשית 

מאות שנה)יג דהיינו עינוי ,  ועבדום וענו אותם ארבע 

השעבוד בקישוי  בקישוי , ממש  נשלם הזמן  לא 

בכלל הגזירהד, השעבוד היתה  זאת  וכתב . אף 

דין  מתן תורה  קודם  היה להם  המפרשים שאם 

בכלל , ישראל היתה  השעבוד  דקישוי  לא שייך לומר 

נג(דהא כתיב , הגזירה  לא ירדנו בפרך )ויקרא כה 

בקישוי , לעיניך בעבד עברי  שיש איסור להעביד 

ה גזר "ואם כן איך שייך לומר שהקב, השעבוד

השעבודעליהם שישתעבדו בק ועל כרחך , ישוי 

השלים הזמן השעבוד  אבל אי אמרינן , דקישוי 

נח זה, שהיה להם דין בני  נשלם , לא שייך איסור  ולא 

בכלל הגזירה השעבוד דהוי  בקישוי  . ד"עכ, הזמן 

נח בני  צריך לומר כתירוץ , ואם כן אי היה להם דין 

שמות"מגלה עמוקות סו(המפרשים  גליות )פ  דשאר   

  .משלימין הזמן

המדרשובזה קשה איך עשו ,  יתבאר  כי לכאורה 

העגל זרה , בני ישראל את  הא עגל הוא איסור עבודה 

נח' מז מתן תורה נצטוו , מצות שנצטוו בני  ואף קודם 

זה דמבואר בגמרא . על  )סנהדרין סג(וצריך לומר כהא  . 

בשיתוף כמו שנאמר  זרה  העגל היתה עבודה  דמעשה 

מצרים  מארץ  העלוך  התוס, )םרבי' בל(אשר  ' וכתבו 

אסור"ד: סנהדרין מג( נח אינם מוזהרין על עבודה )ה   דבני 

בשיתוף דין בני . ש"עי, זרה  וסברו ישראל שיש להם 

השיתוף מוכרח לומר . נח ולא נזהרו עדיין על  ואם כן 

משלימין הזמן גליות  ולכן על מה שאמרו . ששאר 

העלו מצרים"אלה אלהיך ישראל אשר  מארץ  , ך 

בשיתוףדהיינו עבודה זרה  דסברו שיש להם ,   משום 

נח בוכיה, דין בני  זה ההוצרכו , על אלה אני  משום  כי 

גליות שישלים הגזירה הקדומה בברית  בשאר  לירד 

הבתרים   .בין 

המדרש" יובפשטות אמרה כנסת , ל בביאור 

על , על מה שאמרתי אלה אלהיך ישראל, ישראל

בוכיה דאיתא במדרש . אלה אני  בע(על פי מה  יר הובא 

קנב אות  משום ששיבר את )דוד  נכנס לארץ   שמשה לא 

במדרש . הלוחות כ(ומבואר  אופן  ואתחנן   )מגלה עמוקות 

המקדש  בית  בונה  נכנס לארץ והיה  משה  שאם היה 

נחרב לעולם, בידיו בגמרא , לא היה  ט(וכמבואר  )סוטה  . 

משה במעשה ידיו של  השונאים  וזה . שלא שלטו 

רתי אלה אלהיך על מה שאמ, שאמרה כנסת ישראל

הלוחות, ישראל משה לשבור את  זה , והוצרך  ועל ידי 

נכנס לארץ משה , על אלה אני בוכיה, לא  שאלמלי 

המקדש בידיו לא היה  בית  בונה  נכנס לארץ והיה  היה 

היו ישראל גולין הוי על אלה אני , נחרב לעולם ולא 

  .בוכיה
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  ק"ז לפ"שנת תשספרשת עקב ' חנוכת הבית לקרית ברך משה במאנטרעאל יום א

כל הנני להביע רגשי לבבי בבואו  ראשית

ק "לשמו ולזכרו של כ" קרית ברך משה"למקום הזה 
קרינו אתמול מצות כבד את , ה"ר זללה"מרן אאמו

 מכבדו :)קידושין לא(ל "ודרשו חז, אביך ואת אמיך
ד זה הוא כבוד לאבא "ולענ, בחייו ומכבדו במותו

קרית "הזה בשם ה שקראו את המקום "מארי זללה

וכפי השמועות טובות ששמענו על , "ברך משה
המקום הזה שיושבים ועוסקים בתורה ובתפלה 
ובעניני צניעות והנהגה הישרה בודאי הוא כבוד גדול 

וידוע כמה פעל ועשה למען , ה"לאבא מארי זללה
צניעות וקדושת בית ישראל הן באנשים והן 

  ".ברך משהקרית "ובכן שמו נאה לו , במלבושי נשים
*  

ושננתם לבניך ודברת , אתמול בפרשה קרינו
 ,בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

מצינו בכל , אלו התלמידים, י ושננתם לבניך"ופירש

שנאמר בנים אתם  שהתלמידים קרוים בנים  מקום 
וכשם שהתלמידים קרוים בנים כך , אלהיכם' לה

שנאמר אבי אבי רכב ישראל    .'וגוהרב קרוי אב 
ה בחיים חיותו "ר זללה"ק מרן אאמו"כ הנה

שמים והציבור הזה היה , השפיע תורה ויראת 

מקושר אצלו בחיים חיותו והסתופפו בצלו והיו 
ב "כל האברכים ובעה, שותים בצמא את דבריו
ובכן ברור אצלי שכאשר , נכבדים היו דבוקים אצלו

שם לקריה זו  הרי הוא ענין , "קרית ברך משה"קראו 
שהם , כבדו במותומ ועל כן כל התושבים מתייחסים 

שהיה להם בחיים  תושבי קרית ברך משה משום 
וגדולים , חיותו שייכות עמו והיו מקושרים אליו

, והוא נקרא אב, צדיקים במיתתן יותר מבחייהם
שפע  ומשפיע לכל התושבים להתברך בכל טוב 

שהתלמידים קרוים בנים. ברכה והצלחה , וזהו כשם 

כך הרב קרוי , סים אליו והולכים בדרכיושמתייח
  .שהוא משפיע להם רב טוב משמי מעל, אב

קודש וידוע בספרי  מה שפירשו  ף (  יעקב יוס תולדות 

ז)שופטים' פ מאמרם  משה יראה :)ברכות לג(ל "   אין לגבי 

היא זוטרתא  שהכוונה על אותו הדור שהיו , מילתא 

מילתא  משה רבינו אשר אצלם היתה היראה  לגבי 

ברך משה . טרתאזו קרית  אקווה שכל התושבים של 

מארי זללה ה יהיה אצלם יראה "שהיו דבוקים באבא 

ש והרחבת "ויושפע להם תורה ויר, מלתא זוטרתא

  .הדעת וכל מילי דמיטב

*  

נחמו נחמו , אמרנו באפטרתא דיומא אתמול
ר אלהיכם "ד אומרו יאמ"ויל ,עמי יאמר אלהיכם

, ל אומר אלהיכם"הילו, מורה על לשון עתיד' דאות י

נחמ. ה אומר שננחם"שהקב קודש כתבו רמז  ו "ובספרי 

ודורשי רשומות אמרו , י"ם ענ"ו בגימטריא לח"נחמ

  .א"להיכם ראשי תיבות עני'אמר א'מי י'חמו ע'נ

פי מה שכתב הפרשת דרכים ויתבאר ש ( על  דרו

מאמר המדרש )ד פ"שמו( על   וירא און ולא יתבונן )ב"ג ס"ר 

יא( יא  בשעה שיצתה הגר מביתו של , )איוב  מוצא  אתה 

מן החמת, אברהם אבינו המים  , מה כתיב שם ויכלו 

השרת לקטרגו מלאכי  אמרו , אמר רבי סימון בקשו 

לפניו רבונו של עולם אדם שעתיד להמית את בניך 

מעלה לו את הבאר אמר להם עכשיו , בצמא אתה 

הוא האדם אלא בשעתו, צדיק  דן את  וכן כשהיו , איני 

ה שעתידין לעשות את "ראל במצרים ראה הקביש

העגל ה איני דנם לפי "ואף על פי כן אמר הקב, מעשה 

ולכאורה . המעשים העתידין לעשות והריני גואלם

הלזה למה שאמרו במדרש   )ד"שם ס(סותר המדרש 

משה לפני הקב בידי ישראל "אמר  מה זכות יש  ה 

ממצרים הוי יודע שבזכות התורה , להוציאם  אמר לו 

הם נגאליםש ה דן את "הרי שהקב. הן עתידים לקבל 

העתידים גם לפי מעשיו  התירוץ לזה כי , האדם  אמנם 

טוב ולהיות "מחסדיו ית ש שאם אדם עתיד לעשות 

העתיד, צדיק אך אם עתיד לחטוא , מטיב עמו על שם 

מסתכל בזה ואינו דן אלא לפי שעתו   .ד"עכ, אינו 

ל  זה יש ליישב מה שהקשו המפרשים עובדרך

בעל הגדה זו שאנו אוכלים על שום מה, מאמר  , מצה 

בציקם של אבותינו להחמיץ עד  הספיק  על שום שלא 
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מלכי המלכים הקב . ה וגאלם"שנגלה עליהם מלך 

מצה ושם לא  גם במצרים נצטוו לאכול  הא  ולכאורה 

קודם הגאולה טעם זה כי אז היה  אמנם לפי . היה שייך 

במצרים אכ"האמור י מצה על שם ל כי בני ישראל  לו 

ממצרים"הנסים שיעשה להם הקב , ה בעתיד שיגאלו 

העתיד להיות טוב  מצפים על  מדה כנגד מדה , והיו  ולכן 

העתיד וגאלם אף "עשה הקב טוב  ה עמהם לצרף להם 

זכותים כי צירף להם מעשיהם הטובים , שלא היה להם 

  .שעתידים לעשות כדי שיגאלו

היום )אב' פ(בזה מה שכתב בדברי יחזקאל  פ"ויל  

האביב בחודש  )תצוה קפג' פ(ק "איתא בזוה, אתם יוצאים  : 

דבזכות מה שישראל אוכלים מצות בפסח ניצולין בדין 

השנה , וזהו היום. בראש השנה )בא לב' ק פ"זוה(דא ראש  : ,

האביב, אתם יוצאים בדימוס בזכות המצה , בחודש 

בחודש ניסן בפסח ויש להבין שייכות . ד"עכ, שאוכלים 

מ בראש השנהמצות  האמור יש . צה ליום הדין  אכן לפי 

בייטב פנים "ז זללה"לומר כי כתב א אות לא(ה  זכרון   )אבני 

השנה בראש  , להמליץ על בני ישראל שיצאו זכאי בדין 

השי טובים שבידינו מימי "על ידי שיקח  המעשים  ת 

טובים אשר אנחנו עתידים להטיב  קדם והמעשים 

הדורותאנחנו וצאצאינו ע, בימים הבאים , ד סוף כל 

בודאי ירבו זכיותינו , והכל חזו לאצטרופי לטוב ואם כן 

מצטרף על של עתה ולא חוב  העתיד  כיון שזכות 

ממילא איכא רובא זכיות וכדאים אנו לצאת , העתיד

ביום ראש השנה כאשר . ד"עכ, זכאי בדין ובכן 

דבזכות מצות אכילת מצה , מבקשים שירבו זכיותינו

זו , במצרים על שם העתידשאכלו בני ישראל  במדה 

השי ת עמנו לצרף כל המעשים טובים שאנו "מודד 

, עתידים לעשות במשך כל הדורות כאילו כבר היה

  .ובזכות זה אנו יוצאים זכאי ביום דין

דאיתא במדרש ועל מה  פי זה יש לפרש  פ"איכ(  א "ר 

והדבר . על שבטלו לחם עוני,  גלתה יהודה מעוני)ח"סכ

תלמוד דהל )יומא ט(א בפירוש מבואר בגמרא צריך  : 

נחרבה בעון עבודה זרה ובית שני בעון  דבית ראשון 

, ועוד עבירות חמורות המבוארים בגמרא, שנאת חנם

ולפי . והיאך אמרו שנחרב בשביל שבטלו לחם עוני

פעולה  דכיון שבטלו לחם עוני ולא עשו  דרכינו הכוונה 

העתיד טוב  הת, להורות שמצרפים  נהגו מדה כנגד מדה 

מצרפים להם טוב  השמים שלא היו  כן עמהם מן 

והיה חסר להם המליצה ישרה ולכן נגרם , העתיד

  .החורבן

מסועל בסוף  פי זה אמרתי לפרש מה ששנינו    '

בן עזריה , מכות היה רבי גמליאל ורבי אלעזר  וכבר 

מהלכין בדרך וכו פעם אחת ' ורבי יהושע ורבי עקיבא 

קרעו היו עולין לירושלים כיון שהגי הצופים  עו להר 

כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא , בגדיהם

הקדשים הן בוכין ורבי עקיבא , מבית קדשי  התחילו 

מצחק, מצחק אמר להם מפני , אמרו לו מפני מה אתה 

בו , מה אתם בוכים  )במדבר א נא(אמרו לו מקום שכתוב 

בו ולא נבכה, והזר הקרב יומת הלכו  , ועכשיו שועלים 

 ואעידה לי )ישעיה ח ב( לכך אני מצחק דכתיב אמר להן

בן יברכיהו הכהן ואת זכריה  נאמנים את אוריה  , עדים 

זכריה מה ענין אוריה אצל  אוריה במקדש ראשון , וכי 

הכתוב נבואתו של , וזכריה במקדש שני אלא תלה 

ג יב(באוריה כתיב , זכריה בנבואתו של אוריה  לכן )מיכה 

 עוד )זכריה ח ד(ריה כתיב בזכ, בגללכם ציון שדה תחרש

ברחובות ירושלים עד שלא , ישבו זקנים וזקנות 

מתיירא שלא  נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי 

זכריה עכשיו שנתקיימה נבואתו , תתקיים נבואתו של 

זכריה מתקיימת וראוי . של אוריה בידוע שנבואתו של 

זו מה הוא עושה האמור . להבין וכי לשמחה  ולפי 

הענין  אצל רבי עקיבא שהיה מצחק כשראה יתבאר 

קדשים כי אלו התנאים , שועל יוצא מבית קדשי 

שהלכו עמו בהגיעם לבית קדשי קדשים וראו 

ביותר  השפלות הגדול והחורבן שבמקום המקודש 

הלכו בה לא היו יכולים , קדשי קדשים שועלים 

ולזה , להתאפק וגעו בבכי על מה ששכינתא בגלותא

אמר להם שאף בגודל עמד רבי עקיבא לנחמם ו

המצב צריכין אנו לידע ולזכור מה שיהיה  שפלות 

השי, לעתיד ת ירחם עלינו "שעוד יבא זמן אשר 

כי , ויגאלינו מגלות המר וישוב שופטינו כבראשונה

השי ת שיהיה "צריכים להאמין אמונת אומן על ישועת 
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מצחק, במהרה היה רבי עקיבא  האמין , ולכן  הוא  כי 

יים נבואתו של זכריה עד באמונה שלימה שתתק

ולכן היה בשמחה על , שהיה אצלו בגדר ראיה ממש

ובשעה , שם שמחת ירושלים העתיד להבנות מהרה

בשדה תחרש , שהיה מתאבל על ירושלים אשר ציון 

זקנים וזקנות  בשמחה על יעוד הנביא עוד ישבו  גם  היה 

  .ברחובות ירושלים

נחמו עמי יאמובזה נחמו   ר" יתבאר דברי הנביא 

בין המצרים אשר , אלהיכם כי אחר שעברו עלינו ימי 

ז ל להתאבל על חורבן ציון "קיימנו דברי חכמינו 

כל אחד התאבל לפי ערכו ומדריגתו כפי , וירושלים

החורבן הכאב על  בעמדינו אחר , מה שמגיע לו  ועכשיו 

נחמו עמי נחמו  דברי הנביא  , ימי בין המצרים וקורין 

מיום הל, במה יכולין אנו להתנחם א לא נשתנה כלום 

נחמו עמי, אתמול עד היום נחמו  במה , לזה אמר הנביא 

העתיד מה שיאמר , ר אלהיכם"יאמ, תתנחמו על שם 

מאמינים אנחנו שיבא זמן אשר ינחם , אלהיכם כי 

ואף שעכשיו אותותינו לא , ה את בני ישראל"הקב

מתנחמים על שם העתיד במה , ראינו עם כל זה אנו 

ה את בני "עתיד לבא שאז ינחם הקבשיאמר אלהיכם ל

החושך , ישראל גלותינו אשר  נחמתינו בתוקף  וזהו 

השי, יכסה ארץ ת ינחם אותנו "שעוד יבא זמן אשר 

בכפלים נחמה  ה "ורק הקב, במלא מובן המלה ויהיה 

בכח לנחם את בני ישראל על הגלות המר ולרמז . הוא 

נחמ קודש  בספרי  נחמ"זה רמזו  ם "ו בגימטריא לח"ו 

מה שאמרו דורשי רשומות נ, י"ענ אמר 'מי י'חמו ע'וכן 

בכל זה למצות , א"לקיכם ראשי תיבות עני'א והרמז 

באמונה , מצה במצרים  דכשם שאכלו בני ישראל מצה 

הקב כמו כן יש לנו , ה מכור הברזל"שלימה שיגאל 

המר אמונה שלימה שכל דברי  בתוקף הגלות  עכשיו 

ה אותנו "ובמהרה ינחם הקב, נביאים אמת וצדק

  .בנחמה שלימה ויגאל אותנו בקרוב

*  

הללו חשבתי לומר עכשיו בעמדינו  הדברים
דלכאורה יש להתבונן , בחנוכת המקום החדש הזה

שעדיין לא  לשמחה מה זו עושה בחנוכת המקום 

ועדיין , עסקו בתורה ובתפלה וקיום המצות זמן רב
לא קנה המקום איכות קדושה מקיום מצות 

ואם כן לשמחה מה זו , שראלט של בני י"ומעש

אך באמת השמחה אינו על העבר אלא על . עושה
כי מקום הזה נקנה כדי שיהיה מקום לבא , העתיד

בימי הקיץ הרחק מן העיר המזוהם ביותר בימי 
הרחק מן הסכנה הגדולה השורה ברוחניות , הקיץ

במטרה אחת כדי שיוכלו להתעלות , בחוצות העיר

ועתידות המקום הזה הוא ', ש ועבודת ה"בתורה ויר
ולכן השמחה גדולה עכשיו על , עתידות רוחני

יעבדו את ה"שבעז, העתיד במקום הזה ויעסקו ' ה 
. בתורה ובתפלה בצדקה וחסד ויחנכו הבנים והבנות

, ת יעזור שגם הגשמיות יהיה בהרחבה גדולה"והשי

במקום הזה יעמדו , והגשמיות יבא עם הרוחניות
ד נאה שיהיו ראויים ליקבע "ה בתים נאים וביהמ"אי

שמחה , בארץ ישראל ועל כן חנוכת מקום הזה הוא 
כאשר יהיו , ה יתרבה השמחה בכל יום"ובעז, גדולה

  .מוסיפין והולכין להתעלות בכל הענינים

והניחו , היה התחלה טובה במקום הזה ת"תלי
שמועות , דגוש מיוחד על לימוד התורה והגיעו 
שעוסקים בתורה ו בתפלה ומחנכים טובות איך 

וידוע כמה , הבנים והבנות ליראת שמים ולצניעות
ה ואחריו אבא "ז זללה"כוחות השקיעו בהם מרן דו

ובזמנים המקודשים בשנה מצאו , ה"מארי זללה
כי הן הם יסוד קדושת , לנכון לעורר על עניני צניעות

ועל יסוד זה נבנה המקום כאן שיתנהגו , עם ישראל
  .ח" עבודה וגמבתורה, בקדושה ובטהרה

וישאבו , כן נקוה שיתעלו כאן בחדשי הקיץ ועל

ומרגלא , ממקום הזה חיות דקדושה על כל השנה
עמוד (ה "ז זללה"בפומיה דמרן דו דברי יואל לסוכות  עיין 

 לומר מה שכתבו בספרי קודש על מה שדרשו )רד
דאין היקש ,  תשבו כעין תדורו.)סוכה כו(ל "חז

 תשבו בסוכה כעין וכשם שצריך להיות, למחצה

כך צריך להיות גם לאידך גיסא שיהיה תדורו , תדורו
יהיה אצלו כעין , כעין תשבו שבחזרתו לדירתו 

שבתו בתוך הסוכה . ד"עכ, הקדושה שהיה בזמן 
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ובדרך זה אנו מקוים שיהיה ההתעלות בחדשי הקיץ 
  .בעונג רוחני שישאבו ממנו על כל השנה

שונה ברא, בזה ברכה לכל הציבור ואמסור

אקווה שירווה רב תענוג , א"ד שליט"לגיסי הרב אב
, ונחת ממקום הזה לרומם קרן התורה והיראה

יעזור להנהלת קהלתינו הקדושה "השי ת 
במאנטרעאל שיוכלו להגדיל תורה ולהאדירה 

והברכה . להרחיב גבולי הקדושה באיכות ובכמות

שהשליכו עצמם  אחת הוא להעסקנים החשובים 
ומובן , ים להגיע למקום הזהבלב ונפש לשם שמ

ובעזרתו יתברך , לכל שלא בניקל הגיע להם כל זאת
, עברו כל המכשולות והביאנו אל המקום הזה

ה נזכה להרחיב גבולי הקדושה ויתגדל ויתרחב "ובעז

המקום הזה בכמה וכמה ענינים כראוי לקהלה נאה 
שליט"וכמו כן אמסור ברכה להדומ. וחסידה א "ץ 

 לומר מכירו הייתי לשעבר ועכשיו שכל הציבור יכול
ועכשיו , עד עכשיו היה נחבא אל הכלים, ביותר

נתגלה כשרונותיו הגדולים תלמיד חכם גדול וירא 

שמענו מהדומ ץ "שמים ובעל הוראה טוב כאשר 
שנתעלה "תלי, א ששימש אצלו"סקווירא שליט ת 

ואקווה שיצליח במקום , נאה וגדיים נעשו תיישים
  .אל חילוילכו מחיל , הזה

שמניתי  ת"והשי יעזור לכל העסקנים 

העומדים על משמרת הקודש שיוכלו לפעול לרומם 
ת יתן ברכה "והשי, ותורתו הקדושה' כבוד ה

, והצלחה וסייעתא דשמיא בכל מעשה ידיהם
ואבקש בזה שיעמדו על , שיוכלו להמשיך הלאה

שתקנו למקום הזה לגדור  המשמר בכל התקנות 

  .יסייעו להגדיל כח הקדושהגדרים וסייגים שהמה 
 איתרמי מילתא שמקום הזה הוא על וכאשר

זללה"מן הנכון לחזור על דברי א, שפת הנהר ה "ז 

מא(בייטב פנים   בטעם שנוהגין לילך לנהר )אבני זכרון אות 

שהוא להתעורר בתשובה , לומר תשליך במצולת ים

מי הנהר מוזלה, על ידי  דרך שהביא  בספר תפלה "על  ה 

ז)מור צגמז(למשה  בשם הגאון רבי לעמיל  מה "  ל לפרש 

פ"איכ(דאיתא במדרש  ',  כי גדול כים שברך וגו)ז"ב סי"ר 

הוא ירפא לך ויובן . מי שעתיד לרפאות שברו של ים 

פ(לפי מה דאיתא במדרש  בחיי   שמים )ויקרא' הובא ברבינו 

מרום משמי  בוכים על שנתרחקו  וניחם , התחתונים היו 

בחג ומלח שהוא שיקחו מהם ל' אותם ה המים  ניסוך 

ולפי זה שברן של מים שנתרחקו . ממים לקרבנות

המים ומלח, מאור העליון ניסוך  וכשחרב . ורפואתן 

השבר למקומו, בית המקדש ואין עבודה והיינו כי . חזר 

הוא , גדול כים שברך מי שעתיד לרפאות שברו של ים 

בחורבן בית , ירפא לך השבר למקומו  וכיון שחזר 

הים . ד"עכ,  חזר הבכיה למקומו,המקדש וזה ענין גלי 

ומזה . כי רוצים להתנשאות לשוב למעלה למקומם

מוסר השכל איך ישא נפשו אל ה האדם  בו' יקח  , לדבק 

מאור  ואיך ירד עשר מעלות יתר אחורנית להתרחק 

מעלה על ידי חטאיו ופשעיו העת לשוב אל , של  הנה 

מאין הפוג, בבכיה' ה תרדנה עיניו  כמו , ותודמעה 

בוכים ומתנשאים לשוב למקור  שמים התחתונים 

בו נשמת רוח חיים חלק , עליון קל וחומר אדם שיש 

ה, אלקי ממעל ' מהראוי לפשפש במעשיו וישיב אל 

טעם שהולכין לנהר. וירחמהו קל , וזה  לישא ממנו 

מתחילין . ד"עכ, וחומר זה היום בערב כאשר  ובכן 

גרמא לעמוד א, הימים הקדושים צל המים הזמן 

ולראות איך גלי הים מנשאים עצמם ואומרים אנן 

מלכא ובודאי שאנחנו צריכים ללמוד , בעינן למהוי קמי 

השתוקקות להתעלות ולהתרומם  מהם שיהיה לנו 

  .ה"להיות דבוק להקב

יעזור שיקויים יעוד הנביא נחמו נחמו  ת"והשי
נתקיים בנו חטאו בכפלים ולקו , עמי יאמר אלקיכם

כשיו אנו מצפים שנזכה לנחמה וע, בכפלים
ינחם כלל ישראל במהרה"שהשי, בכפלים ונזכה , ת 

  .לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן
 

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