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CC מעיי� השבועמעיי� השבוע cc 
  

ïéðòá äî äåö á÷ä"ä úåùòì íãå÷ ïëùî åà íéìë   
÷åñôá úùøôá éãå÷ô )ì"ç ,ë"á (ìàìöáå ïá éøåà ïá øåç äèîì äãåäé 

äùò úà ìë øùà äåö ä 'úà äùî .ùøáå"é øùà äåö åúåà äùî ïéà áåúë 
ïàë ,àìà ìë øùà äåö ä 'úà äùî ,éôà 'íéøáã àìù øîà åì åáø ,äîéëñä 

åúòã äîì øîàðù äùîì éðéñá ,éë äùî äåö ìàìöáì úåùòì äìçú íéìë 
çàå"ë ïëùî ,øîà åì ìàìöá ,âäðî íìåòä úåùòì äìçú úéá çàå"ë íéùî 

íéìë åëåúá ,øîà åì êë éúòîù éôî á÷ä"ä ,øîà åì äùî ìöá ì÷ úééä ,éë 
éàãååá êë äåö éì á÷ä"ä ,ïëå äùò ,ïëùîä äìçú çàå"ë äùò íéìë.  

áúëå øäî"à éæðëùà äðäå ïéà ïåùì ùø"é æ"ì ÷ã÷åãî äìçúù áúë 
øîà åì êë éúòîù éôî á÷ä"ä )åðééäã òîùù äá÷÷äî úåùòì íãå÷ íéìë 
çàå"ë ïëùîä( ,øæçå áúëå øîàå åì äùî ìöá ì÷ úééä )òîùî òîùù 

á÷äî"ä úåùòì íãå÷ íéìë çàå"ë ïëùîä (åëå'. ùéå ìåàùì êéàä àåä øîàå 
êëù òîù éôî á÷ä"ä ,çàå"ë øîàé éë éàãååá êë äåö éì ,êôéä äîî øîàù 

åì éùä"ú éë éååéöá éùä"ú úùøôá äîåøú áúëð íãå÷ úééùò éìëä çàå"ë 
úééùò ïëùîä ,ïàëå øîà äùî éùäù"ú äåö íãå÷ úåùòì ïëùî çàå"ë 
íéìë( ,íâ àì ïëúé áùçù òîùù êë éôî á÷ä"ä )íãå÷ íéìëä çàå"ë 

ïëùîä( ,øëæðå øîàù åì êôéäì )íãå÷ ïëùîä çàå"ë íéìë( ,äæù éäéäé 
ïåøñç ÷çá ïåãà íéàéáðä .  

ìáà éúòãì äàøð øîàù êë øîà éì á÷ä"ä ,äùò íéìë çàå"ë ïëùî ,
íâå äùî øîà ìàìöáì äùò íéìë çàå"ë ïëùî åîë øîàù åì á÷ä"ä ,ìáà 

á÷ä"ä øîà åì )ìéòì ì"à ,á' -ã' (äàø éúàø÷ íùá ìàìöá åâå ,'éôìå úìçúù 
äáùçîä àåä óåñ äùòîä )åðééäã äî áùåçù ïåùàøá äùåò ïåøçàá( ,à"ë 

øùàë íãàä äöøé úåùòì úéá íéìëå ,êéøöå áåùçì ìò íéìëä íúãîå 
äáåâá êøåàå áçåøå ,éãë åùòéù úéáä úåàð ìá÷ì íúåà íéìëä )àìù åéäé 
íéìëä íéìåãâ úéáäî( ,êëì äåö åì áä"ä ìò íéìëä çàå"ë ìò ïëùîä ,äùîå 

â"ë ïéáä íéøáãä øîàå ïúåà ìàìöáì åîë øîàù åì á÷ä"ä äùòéù íéìë 
äìçú ,íâå äùî êë äúéä åúðååë áåùçéù äìçú ìò íéìëä íãå÷ äùòéù 
ïëùîä ,ìáà ìàìöá áùç äùîù øîà åì äùòéù íéìëä íãå÷ ,ïëìå øîà  

âäðî íìåòä úåùòì äìçú úéá çàå"ë íéùî íéìë åëåúá ,ìòå äæ áéùä åì 
äùî êë éúòîù éôî á÷ä"ä ,øîåìë åîë éúòîùù úåøáãä åéôî ìù á÷ä"ä 

êë íéúøîà êì ,éáùçá íðéáúù ,íéúðáäù éðà ,ïëìå øùàë äàø äùî 
øîàù åì êë éúòîù åéôî ìù á÷ä"ä ,÷úùå ,øîàå äéì úéðù ìöá ì÷ úééä ,

éë éàãååá êë äåö éì ,ø"ì éååéöä ìò äùòîä ìòåôá äéä ïëùîá äìçú çàå"ë 
íéìë ,ìáà íéøáãä éúòîùù åéä íéìë çàå"ë ïëùî ,éðôî óåñù äùòîä 

)íéìëä íäù óåñ ìù íéùòîä (àåä úìçú äáùçîä.  
áúëå ò"æ ùåáìá äøåàä ïòé éúéàø éùøôî éøáã ùø"é ïéùáùî éøáã 

ùø"é íéøáãá øùà àì åìò ìò åáì åëå ,'íéôééîå íäéøáã íéîòèá íéùåìç 
íéùåáùå äáøä ïééåòé íäéøáãá .ìáà éðà àøå÷ íäéìò àì åòãé àìå åðéáé 
äëùçá åëìä ,éë àì åàø éôà 'éøáã ùø"é úìçúá øîàîä äæä ,áúëù éôà '
íéøáã àìù øîà åì åáø äîéëñä åúòã äîì øîàðù äùîì éðéñá ,éøä éôá '

áúë ùø"é æ"ì êëù øîàð äùîì éðéñá åùòéù ïëùîä äìçú ,çàå"ë íéìëä 
äùòéù .ãåòå íà íä íäéøáãë êëù øîà éùä"ú äùîì íéìëä äìçú çàå"ë 
ïëùîä ,éëéä åìòé ìò íúòã ç"å úåðùì éøáã éùä"ú ,íà àì úìàùá éôî 

éùä"ú åëå ,'àîùã êë äéä úøéæâ êìîä úåùòì íéìëä äìçú àìå ùú 
êøáúé úøáñì ìàìöá åà äùî ,éë ÷ç åéðôìî êë äéä.  

ãåòå éôà 'àø÷îä èåùôä àì åàø íéùðàä äìàä ,éøäù àø÷î àìî 
àåä úùøôá ìä÷éå )ì"ä ,ã' -é"á (äæ øáãä øùà äåö ä 'øîàì åç÷ íëúàî 
åâå ,'ãò ìëå íëç áì íëá åàåáé åùòéå úà ìë øùà äåö ä 'úà ïëùîä úà 

åìäà åâå ,'çàå"ë úà ïåøàä úàå åéãá åâå ,'åæå äùøôä äøîàð ìàøùéì ãéî 
úøçîî ëäåé"ô úãøá äùî ïî øää åîë éôù 'ùø"é íù )ì"ä ,à 'ã"ä ìä÷éå (

éøäå éôá 'íéã÷ä äùî ïëùîä íéìëì åîë øîàðù åì éðéñá ,êéàå åøîàé åìà 
íéùðàä ïàë äùîù øîà ìàìöáì êë éúòîù åîë éúøîàù íéìëä äìçú 

çàå"ë ïëùîä .ø÷éòå äî ñéðëäù í÷çåãì úåòèìå åììä ,àì åàá äéì àìà 
êåúî àéùå÷ äéäù äù÷ íäì éôì íúåòè êàéä äìòé ìò úòãä äòèù äùî 
øîàéå ìàøùéì êôéä äîî òîùù éôî éùä"ú ,éë äéä äæ ïåøñç ÷çá ïåãà 

íéàéáðä äìéìç ,ìò ïë åøîàé äî åøîàéù ïî íéùåáéùä ï÷úì úà äæ ,ìáà 
åìôð úååòá ìåãâ øúåé äæî øùàë êéúàøä.  

)àáä ãåîòá êùîä(  

á"ä  
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    )ג"קת( ב"כגליו�  ב"שנה י  החודש- פ"ויקה ע"תש אדר ו"כ
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  ש"סו� זמ� קר
  פ"ויקהק "שע

8888::::33332222        
  8:25 ראויקק "שע

[]  

  ש בעונתיה"מא� דלא קרי קר
  בנדוי הוא כל ההוא יומא

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  פ"ויקהפרשת 
  :סעד  :חנ יומא' מס

  ויקראת פרש
  :סבעד  .סאיומא ' מס

 []  
רואי� כמה שמירה אנו יומא ' מס רישב

א�  ,ג שלא יבא לידי טומאה"היה צרי� הכה
כ "ועאכו, בהיותו במקו� המקודש ביותר

יוצאי� כמה שמירה צריכי� בשעה ש
  א רק בכח התורה"וזה א, בשווקי� הטמאי�

  מכות' א בסיו� מס"מדברי רבינו שליט

��אות�שבתורה�נגד�נפש�מישראל
ויקהל�משה�את�כל�עדת�בני�ישראל�ויאמר�אליהם�אלה�

הנה�אמרו�דורשי�רשומות��.לעשות�אותם'�הדברים�אשר�צוה�ה
�ל�נוטריקון�יש�ששים�ריבוא�אותיות�לתורה"ישרא כי�כל�אות�,

�מישראל �אחת �נפש �נגד �הוא �שבתורה �הכתוב. �שאמר ,�וזה
�ישראל �בני �עדת �כל �את �משה �ויקהל �רבוא�, �ששים שכל

�שם �היו �מישראל �ד, �צוה �אשר �הדברים �אלה �אליהם ',�ויאמר
,�כלומר�שקהלת�כל�ישראל�ביחד�יש�בהם�כל�אותיות�התורה

��.לעשות'�וממילא�בני�ישראל�הם�כל�הדברים�אשר�צוה�ד
��בוצינא�דנהורא

��יסוד�כל�התורה
�ויאמ �ישראל �בני �עדת �כל �את �משה �וגו�רויקהל '�אלהם

�לכו �יהיה �השביעי �וגוביום �שבתון �שבת �קודש �למה��.'ם קשה
,�וכי�רק�אלה�הדברים�צוה',�הקדים�אלה�הדברים�אשר�צוה�ד

�תרי �בתורה"והלא �יש �מצות �ג �יסוד�. �הוא �שבת �דהנה ונראה
�כולה �התורה �כל �לקיום �בפסי, �המשמר�קוכדאיתא �שכל תא

�כולה �התורה �כל �קיים �כאלו �שבת �שבתות�, �לחלל �מומר ולכן
�ההרי�הוא�מומר�לכל�התורה�כול �בחולין�"וכפי�שמסביר�רש, י

�בראשית �במעשה �שכופר �כיון �זרה �לעבודה �כמומר .�שהוא
על�כן�שפיר�,�ז�ככופר�בכל�התורה�כולה"ומכיון�שכל�המודה�בע

�ד �צוה �אשר �הדברים �אלה �לומר �יאות �שבת�' �שמירת על
כי�השבת�כולל�את�כל�התורה�כולה�והוא�,�הכתובה�לאחרי�זה

�היסוד�לכל�התורה�וכהקדמה�לה �עלכ. �ביום�השביעי�יהיה�"ן י
��.כל�התורה�כולה,�יכולין�לקיים�אלה�הדברים,�לכם�קדש

��החוזה�מלובלין

��רק�ביחוד
�ה �צוה �אשר �הדברים �אלה �וגו' �מלאכה�' �בו �העושה כל

�יחיד�.יומת �רבים�ללשון �יש�לדקדק�למה�שינה�מלשון דקודם�,
ואחר�זה�אמר�,�ון�רביםשל,�אמר�ביום�השביעי�יהיה�לכם�קודש

�מלאכהכל�העושה� �בו �יחיד, �לשון �אש�, ושוב�אמר�לא�תבערו
��.לשון�רבים

�דשבת �במתניתין �איתא �דהנה �ונראה �מלאכות�, אבות
�אחת �חסר �ארבעים �ל. �אמר �לא �מדוע �הראשונים ט�"והקשו

ן�מביא�שמקשה�"ונראה�דהנה�הר.�חסר�אחת'�אלא�מ,�מלאכות
�קרשים �מושיט �התנא �חשיב �לא �למה �בירושלמי �דלא�. ומתרץ

אבל�במושיט�צריך�שני�,�י�אחד"כה�הנעשה�עקחשיב�אלא�מלא
�אדם �בני �אחת. �חסר �ארבעים �שאמרו �וזה �הם�, �באמת כי

�ארבעים�מלאכות�דיש�גם�מושיט �אחת�משום�שלא�, �חסר רק
�ע �המלאכות"נעשית �כשאר �אחד �י �חז. �ל"והנה �למדו ט�"ל

�מלאכות�מהפסוק�אלה�הדברים �ימגאלה�ב, �ו"ל' ודבר�דברים�,
�ג �עוד �מרבה �הדברים �ל', �ט"הרי �אלה�. �שכתוב �אחר ולזה

�ל �שיש �מלאכות"הדברים �ט �גם�, �נחשב �לא �מדוע �קשה הלא
�ארבעים �ויהיו �מושיט �מלאכה, �העושה�בו �כל �לזה�אמר לשון�,

שחשבינן�רק�המלאכות�דאפשר�ביחיד�ולא�מושיט�הצריך�,�יחיד
��.שנים

��אמרי�נועם

��חמש�ברמז
�העדת �משכן �המשכן �פקודי �בחיי�.אלה �ברבינו ,�איתא

�עם�ה"המשכ �עולה�בגימטריא�תן �כ"חמש�אותיות�שלו כמנין�,
�השנים�שעמד�הבית�שני �בגימ"משכ. �ן �כמנין�שעמד�בית�"ת' י

�ראשון �בגימ"העד. �ת �עד�"תע' �המשכן �שעמד �השנים �כמנין ט
�הראשון �בית �בנין �ד"עכ, �השני�. �בית �ממנין �חסר �למה וקשה

ונראה�דמרמז�בזה�לחמשה�.�חמש�עד�שצריכין�לצרף�האותיות

� �שחסרו �ביומאדברים �כמבואר �שני �בבית �המספר�, �בא �כן על
��.חמש�בהעלם�וברמיזה

��חתם�סופר

��חשבון�צדק
�.אלה�פקודי�המשכן�משכן�העדת�אשר�פקד�על�פי�משה

�העדות �למה�נקרא�משכן �יש�להבין �רש, �י"ועיין ונראה�דהנה�.
�משה �שם �על �נקרא �המשכן �את�, �משה �ויקם �שכתוב כמו

�המשכן �מהשבטים. �אחד �שכל �במדרש �איתא ביקש��והנה
�בחלקו �יבנה �שהבית�המקדש �הקב, �להם �אתם�"אמר �גנבים ה

�שגנבתם�את�יוסף �הביהמ, �שם�הגנב"ואין �להקרא�על ,�ק�יכול
ולפי�זה�יש�.�כירהמעל�כן�נבנה�בחלקו�של�בנימין�שלא�היה�בה

,�ראיה�שמשה�לא�לקח�כלום�מהממון�של�המשכן�לצורך�עצמו
�שמו �על �נקרא �המשכן �היה �לא �אז �שהרי �מינ, �שמע ה�אלא

�היה�חשבון� �נדבת�המשכן �ומנה�משה�בכסף �שפקד שהחשבון
�ומכוון �צדק �הכתוב. �שאמר �וזה �המש, �פקודי �משכן�כאלא ן

�העדות �על�שם�משה�עדות�מוכחת�היא, �הקרוי �שהמשכן על�,
�משה �פי �על �פקד �אשר ,� �נמנה �אשר �משה�על �פי �על ונתחשב

�הוא �ואמת �צדק �שהחשבון �השר�, �קונטרוקוס �של �כחשדו ולא
��.במשה�רבינו

��תפארת�יהונתן

��לא�נזכרו�כאן
את�השלחן�את�.�את�ארון�העדות�ואת�בדיו�ואת�הכפורת

�וגו �כליו �המשחה�'כל �ואת�שמן �הזהב �למה��.ואת�מזבח קשה
כ�בשלחן�"משא,�תלהלן�במזבח�הנחש�ןבארון�נאמר�את�בדיו�וכ

�הזהבוב �מזבח �הבדים�. �הובאו �ובמזבח �בארון �דהנה ונראה
�העשיה �בשעת �בהטבעות ,� �ויקהל �בפרשת �את�כדכתיב ויבא

וכן�ויבא�את�הבדים�בטבעות�,�הבדים�בטבעות�על�צלעות�הארון
.�חלק�מן�הארון�ומן�המזבח�היוהרי�שהבדים�.�על�צלעות�המזבח

אבל�בשלחן�ובמזבח�הזהב�נאמר�רק�שעשו�את�הבדים�אבל�לא�
כי�זאת�עשו�רק�כשעמדו�,�מר�שהכניסו�את�הבדים�בהטבעותנא

�לנסוע�כדי�לשאתם�בזה �אינם�חלק�אחד�עם�הכלים�אלא�, ולכן
��.ולזה�לא�נזכרו�כאן�עם�הכלים,�ך�השאתם�המהרלצו

��תכלת�מרדכי

��בית�מדרש�לתלמוד�תורה
�שבמדר�איתא �הקב, �לפני �משה �ה"אמר �העולם�, רבון

אמר�לו�,�מה�נעשה�בנותר,�עשינו�את�מלאכת�המשכן�והותרנו
�לעדות �ועשה�בהם�משכן �לך בית�מדרש��,ופירש�ביפה�תואר.

בבנין�אריאל�האיך�הותר�להוריד�נדבת��והקשה.�לתלמוד�תורה
��.המשכן�מקדושה�חמורה�לקדושה�קלה

רוך�דאין�משנין�ל�בפשטות�על�ּפי�מה�שנפסק�בשולחן�ע"ונ
�מקדושה�חמורה�לקדושה�קלה אבל�אם�כשגבו�המעות�התנו�,
�הדמים �ממותר �חפצם �לעשות �לה, �המותרומותר �ריד והנה�.

�מבואר�במדרש�ילקוט�ויקהל�משה ה�למשה�עשה�"אמר�הקב,
�שבת �הלכות �ברבים �לפניהם �ודרוש �גדולות �קהילות �לך כדי�,

�ושבת �שבת �בכל �קהילות �להקהיל �הבאים �דורות ,�שילמדו
�תורה� �דברי �לישראל �ולהורות �ללמד �מדרשות �בבתי ולכנוס

�והיתר �איסור �נדבת�. �על �ישראל �נצטוו �טרם �עוד �כי �לן הרי
�צוה�הקב �כבר �מדרשות�ללימוד�"המשכן ה�למשה�לבנות�בתי

ואם�כן�בשעה�שהביאו�ישראל�נדבותיהם�למשכן�כבר�,�התורה
ובוודאי�התנו�,�ידעו�שיצטרכו�לבנות�בית�מדרש�לתלמוד�תורה

��.וכוונו�בנדבותיהם�לבנות�בית�המדרש�ממותר�הנדבות
��ברך�משה

  ניס� 'א 'נפה "ע עזריאלר "ב רייצלמרת וזוגתו  –ניס�  'ד 'נפה "ע פינחס הלויר "ב יצחק אייזיק' ח ר"נ הרה"לע
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äâä" ÷áäîìù úøàôú ìò æìäì"ä  

 øèôðë"à èøã  

  הספר הקדוש תפארת שלמה
ר "צ אדמו"אצל הרה, פע
 אחת בא גדול אחד

ומצאו יושב , ל מווארקא"רבי מנח
 מענדל זצ

ושאלו הגדול , ומעיי� ולומד בספר תפארת שלמה

הא
 ג
 כבוד קדושתו מעיי� בספר הזה שזה , הבא

ל "צ מווארקא הנ"אזי התרגש הרה? נדפס מחדש

: הגדול השואלובקל זיע סגי השיב ל, בחרדת קודש

מה את
 אומרי
 מ� ספר הקדוש , האח, האח

הלא תדעו נאמנה כי לעת עתה ראיתי , והנורא הזה


ותורה חדשה בספר , דברי חידוש, שלשה דברי

אשר שבא
 היהודי הזה לא היה מגלה לנו , הזה


לא היינו יודעי
 זאת עד ביאת , את הפשט שלה

שט אונז ווע� דער יוד וואלט דאס ני. (ד"עכ, המשיח

מגלה גיוועזי� וואלטי� מיר דאס נישט געוויסט ביז 

  ).אקדמות מילי� לא). (משיח וועט קומע�

  ע"זי' ט הק"סיפורי מעשיות מהבעש
ז התפארת שלמה "ועובדא ידענא אצל אא

וציווה , שפע
 אחת הניח עצמו מעט לפוש, ל"זצ

, "שבחי הבעל ש
 טוב"למשמשו שית� לו ספר 

, א עצר כח עד ששאלוהמשמש התפלא מאד ול

הא
 כבוד קדושתו ג
 כ� מאמי� בכל , ילמדנו רבינו

והשיב לו , הסיפורי
 המוגזמי
 אלה שה
 אמת

א! שיכול להיות , שוטה שבעול
: ז"אא

אבל הלא , שהמעשיות אלו לא היו בפועל ממש

ט היה לפעול כל הנפלאות "בכוחו של הבעש

  ).אקדמות מילי� עא. (ד"עכ, והנוראות האלה

  תנהג בחסידותמ
ת בית "בימי בחרותו למד אצל הגאו� בעל שו


כי יש לו , ל שיבח אותו מאוד"והגאו� הנ, אברה

ויתעבד לעילוי , שכל חרי! ומפולפל ומחוכ
 מאוד

כי , והתמרמר עליו שוב בזה, גדול ולאילנא רברבא

ואמר כי יש הפסד גדול , ראהו עוסק יותר בחסידות

ת ואינו עוסק למוח כזה שעוסק תמיד בחסידו

ק בספרו תפארת "ש הרה"אבל פוק חזי מ. בפלפול

משל , )ותולדות, ובפרשת ראה, ב ד! יט"ח(שלמה 

למה הדבר דומה למל" שיושב , יקר ונפלא על זה


ובא ב� המל" , נתפס בבית האסורי
 אסור בזיקי

, וינג� בכנור נעי
 ונבל, ויעשה לפניו תענוג, לפניו


 קשה "
 לתר# רמבוג
 יספר לו מה שחידש היו

הלא כל התענוגי
 האלה , בדבר חרי! ובפלפול יקר

למה לי : ואמר יאמר לבנו, לא יערבו לפני המל"

הלא טוב יותר שתראה , ניגוני
 ופלפולי
 של"

להשתדל להוציאני ולחלצני מ� המאסר מבית כלא 

ואז נתעלס באהבי
 בפלפולי , חוש" ואפילה

נפלאות התפארת (. ש"יעיי, דאורייתא ולנג� בכינור

  )שלמה יג

  שופר של משיח
אירע דבר פלא , ל"בעת למדו אצל רבו הנ

הנה ארוחתו ולינתו היה . ד שני
"בהיותו כב� י

' אצל קרובו החסיד המפורס
 רבי ליבוש ר

ז בבית "פע
 אחת בלילה למד אא, ל"טעבילעס ז


אשר החלונות של הבית מדרש , המדרש העליו� ש


ז בעת למדו "והנה אא, הולכי
 אל הבית החיי

יצאו כל האנשי
 והוא נשאר לבדו יושב , ש
 בלילה

ונתלהב בחשק התורה ולמד בקול , ולומד

פתאו
 בעת למדו נפל עליו פחד , התלהבות גדולה

ורצה להפיג פחדו וחשב במה יפיג פחדו , בלילות

, והתחיל לשורר ולזמר קצת בקולו הערב והמצלצל

היה הול" וגדול עד כי הפחד , אבל לא הועיל כלל

ונפל בדעתו בטל ילדותו ולקח את השופר , מאד

ת "והתחיל לתקוע תשר, שהיה מונח ש
 בעמוד

אבל מה איו
 ונורא הדבר כי בעת , ת וכדומה"תר


ראה , הביטו אל החלונות ההולכי
 לבית החיי

אי" שבאו נפטרי
 במלבושי
 , בהקי# ממש

לצעוק והתחילו , תכריכי
 לבני
 אל החלונות ממש

הא
 , מה זאת, מה זאת: בלשו� תימא ושאלה

באמת באמת , באמת הוא זה לנכו� שופר של משיח

צו איז דאס שוי� , טאקע טאקע! (?שופר של משיח

  !).?טאקע טאקע, טאקע שופר של משיח

ז כשראה זאת נתבהל בחיל ורעדה יאחזו� "אא

ובאימתו זרק את השופר , ואימה גדולה נפלה עליו

, ויברח בהחבא באחת הזויות, מידו בחפזו� גדול

וברח לנפשו בבהלה , אבל לא עצר כח ויברח לחו#

ודפק על , ל"טעבילעס הנ' ליבוש ר' אל בית קרובו ר

, פתחו לי: הפתח בדפיקה רבה וצעקה גדולה ומרה

ונכנס וישב על , ליבוש פתח לו' ר! פתחו לי מהרה

וישב , אזיל סימקא ואתא חיורא, ברוב פחד, כסא

, מה זאת ל" אמור נא מהר: ליבוש' וצעק ר, ידמרע

' אבל ר, ולא רצה לגלות, ספר נא לי מה אירע ל"


, ליבוש דחק ולח# עליו עד שהציק אותו איזו ימי

והיה מוכרח לגלות ולספר מסיח לפי תומו וטל 

, כי בעת תקעו בשופר בבית מדרש בלילה, ילדותו

 ושאלו א
 הוא באמת, באו נפטרי
 ועשו לו פחד

והוא פלא , ונפחד ונרעש לכ� ברח, שופר של משיח

נפלאות . (בכל גלילותינו, ומפורס
 אצלינו

  ).ש טו"התפא

  משפיע השפעות טובות לכלל ישראל
כי כמה פעמי
 בעת שבאו , דרכו בקודש היה

היה , אליו אנשי
 ע
 פתקאות לבקש עזר מקודש


עד כי כל , מקלל אות
 בקללות וגידופי
 וחירופי

אול
 הצלחה גדולה היה , תצילנה אזניוהשומע 

כי הצליח במסחרו ונעשה , לאיש הזה שקילל אותו

וכמה פעמי
 , כמה פעמי
 על פי דר" הטבע, עשיר

ח חסיד "פע
 אחת בא לפניו ת. שלא כדר" הטבע

, לשאול לו עצה גדולה בעסק מסחר גדול, נגיד וגביר

ונת� לו עצה על פי 

, הנגלות ודר" הסוחרות

אד וגמר והצליח מ

ולא היה לו פנאי , העסק

לבשר וליסע בעצמו 

לכ� שלח , לראדאמסק

, ח גדול"שליח מיוחד ת

להודיע כי נעשתה עצתו 

והצליח כאשר ישאל 


ויהי , איש בדבר אלקי

כמבשר השליח זאת 

שמח לבו ויגל , ז"לאא

א! ג
 הוא , כבודו מאוד

ל בראותו כי "השליח הנ

התעורר , בדיחא דעתיה

אל : מרעוז בנפשו וא

, יחר א! אדוני ואדברה

הלא , מדוע כבוד קדושתו הוא מקלל קללות

א
 , חזינ� כי נת� הפע
 עצה טובה על פי הנגלות

  .כ� למה ל� קללות א
 יש עצה בברכות וישועות

' ר הרבי ר"תדע שג
 אדמו: ז"השיב לו אא

היה לו , ל בעל אור לשמי
 מאפטא"ל זצ'מאיר

מנ
 כי נפשי האו: ל"ואמר בזה, כ דר" הזה"ג

יודעת מאוד שבעול
 העליו� אפשר יכו אותי 

מע� וועט מי" (במכות שקללתי נפשות ישראל 

ווייל אי" האב געשאלטע� , אפשר שמייסע�

אבל דבר זה מוכרח ואי� עצה , )אידישע נפשות

וזה הפשט בפסוק . ואונס רחמנא פטריה, אחרת

לא חמור אחד מה
 נשאתי ולא ) פרשת קרח(

כי אי אפשר להתקרב אל , חד מה
הרעותי את א

או שהצדיק יקח , י אחד משניה
"רק ע, הצדיק

, פ יקלל הצדיק את האיש"או שעכ, ממנו פדיו�

לא , ש משה רבינו כי תרתי ליתנייהו גבייהו"וז

וג
 , לא לקחתי מה
 שו
 פדיו�, חמור אחד נשאתי

היינו שלא קללתי אות
 בדיבור רע , לא הרעותי

ז "וסיי
 אא. לי לעשות טובהלכ� אי אפשר , כ"ג

כי , כי אי� שו
 פחד בזה הדר", ואני אומר: ל"בזה

פרשת (ומפורש בכתוב , הוא דר" של אברה
 אבינו

דקשה למה לא , ואברכה מברכי" ומקלל" אאר) ל"

לשו� אור הוא אור , כתיב ומקלל" אקלל אלא אאר

ה אמר לאברה
 שאפילו אות� "דהקב, המאיר

נר
 ויאיר מזל
 מאפילה כ יאיר "שהוא יקלל ג

עמד מרעי
 , ל"והאיש השליח הנ. כ� דעתי, לאורה


ויצא מ� הקודש וסיפר לכל העומדי
 , ומשתומ


  .דברי
 הנוראי
 האלה, ש

ז בספרו הקדוש מקו
 "וחפשתי ומצאתי לאא

הלא הוא בתפארת שלמה , שנוכל להבי� ענינו

שכתב ש
 דבר נפלא להבי� בקיצור ) פרשת תבא(

, מה שקורי� את התוכחה בפרשת תבא על, נמר#

וכתב כי אולי , ותמיד מזדמ� שהוא קוד
 סליחות

והלא כתיב , ו לקבל תוכחה"צריכי� ישראל ח

וכל העוסק בפרשת עולה , ונשלמה פרי
 שפתינו

לכ� בקריאת הפרשה הוי , כאלו הקריב עולה בפועל

ותכלה שנה , כאלו היתה התוכחה בפועל ממש

והוא דבר חדש ולימוד , ורד בקיצ"עכ, וקללותיה

, י אמירה וקריאת הקללות בתוכחה"שע, זכות גדול

וזה ממש היה . הוי כמו שאילו היו בפועל ממש

, דרכו בקודש להשפיע השפעות טובות לכלל ישראל

שלא יצטרכו לבוא עליו , באמירת הקללות גרידא

  )א"ש אות ר"נפלאות התפא. (בפועל ממש

  

  אל אמ�זכותו יג� עלינו ועל כל ישר

  )à ãåîòî êùîä( השבועמעיי� מ
ìò ïë ãéâà êì éðà úà íåùøä áúëá úîà íò éááì éôá 'éúîàä åéøáãá ìù ùø"é æ"ì ,øîåàå 

ôò"é é÷åñô äøåúä úà øùà éðåøåé ïî íéîùä ,éë éàãå äùî àì êôä éøáã éùä"ú àìå çëù íúåà 
äìéìç ,àìà ãéî úøçîì åúãø åî øää ìéä÷ä úà ìë úãò éðá ìàøùé åâå ,'éìáå ÷ôñ íâ ìàìöá 

ìëå éîëç áì íâ íä åéä êåúá åúåà ìä÷ää ,øîàå íäì äùî íù ìë úùøô ìä÷éå ,òéãåäì êøã ììë 
äî äåöù åì éùä"ú úëàìîî ïëùîä ,éãë øôëì ìò ïåò ìâò ,øîàå íäì ìëä øãñë åîë òîùù 

éðéñá éôî éùä"ú ïëùîä äìçú çàå"ë íéìëä êøã ììë )éô 'äæéà íéìë åùòéù ,àìå úåéèøôá øãñ 
úåàøî íéìëä( ,éãë åòãéù ìàøùé äî åáãðúéù êøåöì äëàìîä ,ìáà éèøô äëàìîä íúåãîå 

íøåòéùå íðééðîå íì÷ùîå àì ãéâä íäì åéùëò ,ãò ãîìù íäîò úùøô äîåøú íùù íéáåúë ìë 
éèøô úåëàìîä.  

çàå"ë ãîìùë íäîò úùøô äîåøú ,ìéçúäå ïåøàá ïçìùå äøåðîå çàå"ë ïëùîä ,äéä ìàìöá 
÷ôåñî åæéà øãñ øîàð åì äùîì äìçú ,åà øãñ úùøô ìä÷éå åà øãñ úùøô äîåøú ,éë éàãå 

äðåùàøä äøîàð åì à÷åãá ,äîå äðéùù íòô úçà äéä åì äðååë äî åá ,êëìå åúåàá íòô øîà åì 
ìàìöá äùîì øãñ äæéà íäî úòîù äìçú ,åà ìä÷éå åà äîåøú ,íééñå åéøáã øîàå ìáà úòãä 

ïúåð øãñù úùøô ìä÷éå øîàð êì äìçú éðôî âäðîù êëíìåòä àåä ,úåùòì äìçú úéá çàå"ë 
íéùî íéìë åëåúá ,øîàå åì äùî êë éúòîù éôî á÷ä"ä éðéñá åîë äúàù øîåà ,ïëùîä äìçú 

çàå"ë íéìë åîë éúøãñù úùøôá ìä÷éå ,çàå"ë ìéçúä çáùì åúåà ,øîàå åì äùî ìàìöáì ìöá 
ì÷ úééä ,úìôðù êîöòá ìò úîàä äî øîàù éì á÷ä"ä éðéñá ,éë éàãåá êë äåö éì åëå ,'äîå 

éúìçúäù éðà åéùëò úùøôá äîåøú úëàìîá íéìëä éúìçúäå ïåøàá äìçú ,ùé éì åá äðååë äî 
àîùù äúéä åúòã åúåìâì íäì ìòá äô çà"ë. 
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ

ñ" úùøô â äøô)àùú(  úðùùú"ò ôì"÷  
  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

ä äåö øùà äøåúä ú÷åç úàæ 'øîàì, 
י לפי שהשט
 ואומות העול מוני
 את "ופירש

, לומר מה המצוה הזאת ומה טע יש בה, ישראל

גזירה היא מלפני ואי
 ל� , לפיכ� כתב בה חוקה
ד מה שהאומות שואלי
 "ויל. רשות להרהר אחריה

טע למצות פרה וכי יודעי ה טע לכל מצות 

, מה לשו
 אונאת דברי יש בזהו, התורה מלבד פרה

' וא ה שואלי למה לא נשיב לה הטע של ר

 .משה הדרש
 שהיא באה לכפר על חטא העגל

  פרשת פרה חק בלי טע�ריאת ק

øàáúé ה בייטב "ז זללה"על פי מה שכתב א

 זאת חקת התורה לפרש הכתוב  )יבפרה אות (פני

מנחות (ל "על פי מה שאמרו חז, לאמר' אשר צוה ה

ל "וי, אילו הקריב עולהכל העוסק בתורת עולה כ.) קי

למה לא מצינו זה בשאר מצות לומר כל העוסק 
 ,בתורת אתרוג או שאר מצוה כאלו עשא
 ממש

והטע בזה כי עיקר הקרב
 היא המעורר הלב 

בעת ' שהאד מקבל על עצמו מסירות נפש לה


לעשות לו לעצמו ככל הנעשה  ,הקרבת הקרב

' בל האז מק, ת"בהקרב
 א היה זה לרצו
 לפני השי


) ויקרא א ב(וזה שאמר הכתוב . הטוב תמורתו קרב
אז ', קרב
 לה ,מעצמיכ ממש ,אד כי יקריב מכ

וא כ
 אותו מחשבה ', מ
 הבהמה תקריבו וגו

במסירות נפש יכול לקבל על עצמו ג בעת שלומד 

מה , לכ
 נחשב זה לקרב
, תורת העולה והחטאת

כ
 העוסק על , שאי
 כ
 בשאר מצות ליכא למימר הכי

וא כ
 זה יתכ
 בכל , אינו עולה במקו המעשה
אבל בפרה אדומה שיש אומרי שקריאתה  ,הקרבנות

וכתבו , )ה בלשו
"ד. ברכות יג' תוס(הוא מדאורייתא 

שקריאתה ) חקת' ת פ"� עה"ש(ק "ג כ
 בספה

הלא אינו , אינו מוב
 טעמו למה, במקו המעשה

רות נפש אלא לטהר אד מטומאתו ואי
 בזה מסי

ולכ
 אמר הכתוב זאת חקת התורה אשר , בהקרבתו
אשר צוה ירצה זאת באמת חק התורה , לאמר' צוה ה

  .ד"עכ, ל שדי באמירה"ר, לאמרו' ה

éôìå ואוה ל כי"זה י 
ע מוני
 את ישראל "השט

כאשר  אלא בזמ
 הזה דוקא, לא על עצ קיו המצוה

 ק ואי
 לנו קרב
 פסח ולא אפר"ר חרב ביהמ"בעוה

וע כל זה בני ישראל מתאספי בבתי כנסיות , פרה
לקיי , ר"לאמ' ומקיימי אשר צוה הובתי מדרשות 

, מצות עשה דאורייתא של קריאת פרשת פרה אדומה

ע מוני
 את ישראל ושואלי
 מה "ולזה השט
 ואוה

שאינ מביני מהו , המצוה הזאת ומה טע יש בה

לית הלא תכ, התועלת הקריאת הפרשה בזמ
 הזה

אבל על ידי קריאתה , המצוה הוא לטהר טמאי
בקריאה לבד , במקו מעשה שאינ מזי
 בפועל ממש

שזהו חקת , לפיכ� כתב בה חוקה, אי� יטהר הטמא

וא! , וגזירה היא מלפני שיהיה די באמירה לבד, התורה

הרי זה חק , שאי
 אתנו יודע מה אנו פועלי
 בקריאתה

  .ידי קריאת הפרשהזוכי לטהרה על  בלי טע שאנו

  ב
íðîà  שוב התבוננתי לומר בדר� אפשר

עני
 קריאת פרשת פרה אדומה בזמ
 הזה  בהסבר

  .הוי דאורייתא' ולשיטת התוס, שאי
 לנו אפר פרה

  מקריב קרבנות ומזה אפר פרהליהו אז "בזה

ùéå ע מפאנו "לומר על פי מה שכתב הרמ

אמרו ) ג"ג סכ"מאמר א כל חי ח(בעשרה מאמרות 

א! ו, על אליהו שהוא מקריב תמידי
 בבית המקדש

ואתיא כי   ,שהרי בקדושתו עומד, על פי שהוא שמ

מקריבי
 א! על פי ) ו"ו מ"פ(הא דתנינ
 בסו! עדיות 

) אמור' פ(ה בייטב לב "ז זללה"וכתב א. שאי
 בית

ה בעל המחבר ספר ישמח משה "מקובלני ממוזלה

כי פע אחת אחר שסיי , ותשובות השיב משה
ת תפילת שמונה עשרה עלה בלבו להתפלל לראו

וע לבבו אמר אולי קיימא לי שעתא , הדבר הלזה

' ומילא ה, ותיכ! התפלל על זה, ואזכה לראותו

שאלתו וראה עי
 בעי
 את אליהו מלובש בבגדי 

וידוע כי . ק"עכל, כהונה עומד ומקריב התמיד כסדרו

ה פע אחת בליל הסדר לפני "ז הדברי חיי זללה"ק

ג   כי, אמר בש הישמח משה, אכילת אפיקומ

לקראת חג הפסח אליהו הנביא מקריב הקרב
 פסח 

אלא  ולהיות שהפסח אינו נאכל, בזמ
 הזה

הצדיקי הדור ה
 נמני
 על אותו , .)נו  זבחי( למנויו

ואליהו מביא ממנה להצדיקי הדור בשר קרב
 , פסח

הג שהוא  ,ואמר. פסח שיאכלו בליל התקדש החג
ליהו על כרח� שא, בחו" לאר" ואנחנו טמאי מתי

אוירא דירושלי ומזה על הצדיקי מאפר  ממשי� ג

אצל הישמח  וסיי הדברי חיי כי. פרה קוד החג

שומ
 נוזל  משה בעת אכילת האפיקומ
 ראו בחוש

כמו האוכל בשר שומ
 צלי של קרב
 פסח , מפיו

החל הדברי חיי בעצמו  סיו דבריוואחר . ממש
עד  ,לאכול האפיקומ
 בהתלהבות גדול יקוד אש

 אוכל קרב
 פסח  הואשנדמה לכל המסובי
 שג

ה בהגדה "ז זללה"ק מר
 דו"כ  ובזה ביאר. ממש

, המאמר כל דצרי� ייתי ויפסח) אות כב(ב "י ט"מהר

כי מי שהוא ראוי וז� ביותר זוכה לאכול הקרב
 פסח 

אמנ בזמ
 הזה רק יחידי סגולה זוכי , ג בזמ
 הזה
בימי גלותינו רק על כ
 אמר השתא הכא כל זה , לזה

אבל לשנה , מועטי זוכי להיות באוירא דירושל

כולנו נזכה לקיי מצות , הבאה בארעא דישראל

  .ד"עכ, אכילת הפסח בפועל ממש

  ז"כנה לקרב� פסח בזההת פרה פרשקריאת 

äúòîå  קריאת פרשת פרה 
יש לומר שזהו עני

ויש בה תועלת גדול שהוא מביא לידי , בזמ
 הזה

 תערותא דלתתאא זה עושי
שב, טהרה גמורה

שאליהו הנביא יזה אפר פרה ויטהר בזמ
 הזה  לזכות

. אלו שזוכי לאכול הקרב
 פסח אפילו בזמ
 הזה

מדבר קדמות מערכת א (א "החיד שכתב ועיי
 מה[
 ].ל"שאליהו הנביא הביא אפר פרה להאריז) אות כו

 
והג דלאו כל אחד זוכה למדריגה הלזו לאכול מ

מכל מקו מצות קריאת , קרב
 פסח בזמ
 הזה

ד "וע, רשה נוהגת בכל אחד ואחד דלא נית
 לחלקהפ

על מה ) שמיני' פ(ה בישמח משה "ז זללה"שכתב א

אי
 ) ד"ילקוט משלי רמז תתקמ(ל "שאמרו חז
כי בודאי מעצ הדי
 ראוי , טומאה בתלמידי חכמי

כי אי
 טומאה לה
 , להיות שהצדיקי לא יטמאו

די
 א� לא ניתנה לנו להתנהג ב, ובמיתת
 נקראו חיי

כי הכרעה זו מי הוא צדיק אמיתי אי
 דעת , זה

חוקר לב בוח
 כליות ' כי אני ה, האנושי מקפת אותה

ולכ� אי
 לנו , והאד יראה לעיני, )ירמיה יז י(כתיב 
כדי , להתנהג בזה כלל א! א נודע לנו שהוא צדיק

דאי
 כח המובח
 , שלא לחלק בי
 צדיק לצדיק

, שצדיקי אי
 מטמאי
ולפי זה להלכה האמת , בידינו


והכי נמי . ד"עכ, אבל למעשה אי
 לנו להתנהג כ


א! שלא כל אחד זוכה לבחינה גדולה הלזו , בדיד

מכל מקו מצות , לאכול קרב
 פסח מזמ
 הזה
כדי שהצדיקי הזוכי , הקריאה נוהגת בכל אחד

לאכול קרב
 פסח בזמ
 הזה יזכו לטהרת הפרה ממש 

  .שזה מתעורר בקריאת הפרשה

äæå שאמר זאת חקת התורה אשר צוה ה '

, רמז על המצות עשה של קריאת פרשת פרה, ר"לאמ

דא   ותרגומו, שחיובו מדאורייתא אפילו בזמ
 הזה
והיינו שזהו גזירה הניתנה שוה לכל , גזירת אורייתא

כדי שיזכו הצדיקי , אחד מישראל בלא שו חילוק

לעשות בזה  פרשת פרה אדומה על ידי קריאת

  . רותא דלתתא שיוכלו לאכול מ
 הקרב
 פסחאתע

  ז"יכול לזכות לקרב� פסח בזהאחד ל כ

íðîà  באמת ציווי קריאת הפרשה לכל ישראל

ועל , כי באמת כל אחד ואחד יוכל לזכות לזה, הוא

כי . היו א בקולו תשמעו.) צח סנהדרי
(דר� שאמרו 

קריאת הפרשה כמו שכתב בעבודת ישראל   גדול כח

 שעל ידי קריאת הפרשה נטהר האד טהרה) פרה' לפ(

ממילא על ידי קריאת הפרשה טהר גברא , ש"רוחני עי
ועל ידי זה יכול כל אחד לזכות , מכל חטא עו
 ופשע

שאליהו יזה עליה אפר פרה , להיות בהנהו חבורתא

אמנ לזה צרי� שתהיה . ויביא מ
 הקרב
 פסח

ובבקשה אל , כדבעי במחשבות הראויות הקריאה

טהרה שנזכה ל, ת וטהר לבינו לעבד� באמת"השי

לטהר את נשמתינו ולנקות את נפשינו מכל , נכונה
, ועל ידי שיהיה לנו טהרה רוחניות, כתמי החטא

יכולי אנו לזכות לזה שיבא אליהו ויזה עלינו אפר 

וזה יהיה לנו הכנה דרבה לחג הפסח הבא , פרה

שנזכה לאכול הקרב
 פסח שעל ידי , לקראתינו לשלו

  .ושי זוכי לזהאשר רק צדיקי וקד, אליהו הנביא

ìòå  את 
דבר זה השט
 ואומות העול מוני
כי ה רוצי להפריע את בני ישראל מקריאת , ישראל

ועל כ
 ה מוני
 , הפרשה שלא יזכו לטהרת הנשמה

אבל , את ישראל מה המצוה הזאת ומה טע יש בה

ועל ידי קריאת , באמת מונח קדושה גדולה בפרשה זו

ראל לזכות לטהרה פרשת פרה יכול כל אחד מיש

' בבחי, לטהר הנשמה מ
 עבירה ועו
, נפלאה ועליונה
שנאמר וזרקתי עליכ מי טהורי וטהרת מכל 

ולזכות על ידי זה לאפר פרה ממש , טומאותיכ

  .קרב
 פסח ממש ולהקרבת

éùäå"ú  יזכינו שנזכה לטהר עצמינו לפני

לפני מי את מטהרי
 ומי מטהר אתכ , ה"הקב

ואנו מצפי שאבינו שבשמי , אביכ שבשמי
לטהר , יקיי וזרקתי עליכ מי טהורי וטהרת

ונזכה לטהרת , לבבות בני ישראל לאבינו שבשמי

ועל ידי זה נזכה , הנפש טהרת הנשמה וטהרת הגו!

ת יזכינו ע "השי, ונאכל ש מ
 הזבחי ומ
 הפסחי

ק ולהקריב "לעלות לציו
 ברנה לביהמ כל בני ישראל

 
ונזכה להיות דבוק בתורה , פסח כהלכתוהקרב
ונזכה להתרוממות קר
 התורה וישראל , ומצות


  .בהתגלות כבוד שמי עלינו במהרה בימינו אמ
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© ק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת"והעל פי די� ת  

  )845( 781 �  0153 �יתקשר ע� המערכת להאיר ולהעיר לפרס� מודעות הרוצה לנדב גליו�

 Mailing Address: Mayones His.  51 Forest Rd. Unit 316 Suite #14 Monroe N.Y. 10950 

  א"ר שליט"ק מר אדמו"דברות קודש מכ
  )המש
 מעמוד הקוד�(

éôìå כי אי� צדיק באר� אשר , זה נמצא כי התנאי לקבלת התשובה הוא עסק התורה

וכל אחד מישראל מזדמני� לו , מת זה אי� ל� אד� שאי� לו שעהולעו, יעשה טוב ולא יחטא

א� א� אינו עוסק בתורה והוא בכלל עמי האר� שאינ� חיי� , הרהורי תשובה לשוב על חטאיו

ולזה , נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, ה"א� כ� אי� יתקבל תשובתו לפני הקב, לעתיד

ועל ידי זה לא ידחה האד� מ� , ו לעתיד לבאצרי� האד� לעסוק בתורה אשר אור תורה מחייה

  .הקדושה ויועיל לו תשובה

êøãáå כי . בשביל התורה שנקרא ראשית, ל בראשית ברא אלקי�"פ דברי רשיז"זה יל

א� השיב לה� , זמי� הוא למחטי קמ�, כבר נתבאר שהמלאכי� טענו מה אנוש כי תזכרנו

שאז עתידי� , � עוסקי� בתורהאמנ� התשובה מועלת רק א, ת שתיק� לה� תשובה"השי

ולזה בשביל התורה שנקרא ראשית נברא , ואינ� נדחי� מ� הקדושה, לעמוד בתחיית המתי�

  .העול�

ìòå  התורה לתחלתהפי זה יש לקשר �ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר , סו

כל דאיתא בספרי ל, בראשית ברא אלהי� את השמי� ואת האר�, עשה משה לעיני כל ישראל

�דשר של י� קטרג ) ילקוט בשלח רמז רלד(ומבואר במדרש , המורא הגדול זו קריעת י� סו

) ד"א ס"ר פכ"שמו(אלא שעשו תשובה כמבואר ש� במדרש , עליה� שעבדו עבודה זרה

לזה , ואי� הועיל לה� התשובה נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, :)ל� ד� פא' פ(ק "ובזוה

שעל ידי אור תורה המחייהו , בשביל התורה שנקרא ראשית, �הסמי� בראשית ברא אלהי

  .לא נדחו מעול� מ� הקדושה, לעתיד לבא

äæáå ה מי גר� לכ� לדור המבול שתאבדו מעול� הזה "יתבאר המדרש אמר הקב

היה מועיל לה� , כי אלמלא היו לה� כח התורה, ומעול� הבא מפני שלא קבלת� התורה

וא� בעו� גזל שהוא מעבירות , עבודה זרה וגילוי עריות א� שהיה בה�, להנצל מ� המבול

כי על ידי התורה היו ראויי� לעמוד בתחיית , שבי� אד� לחבירו וחשבינ� בהו בתר יומו דיד�

ולא היה בא מבול , ועל כ� היה מועיל לה� התשובה, דאור תורה מחייהו, המתי� לעתיד

, והיה ממתי� לה� עד שישובו, .)� קיאסנהדרי(ה הוא אר� אפי� א� לרשעי� "כי הקב, לעול�

נדחו מ� הקדושה בעול� הזה שלא הועיל לה� התשובה ובא , א� כיו� שלא קבלו את התורה

דדור המבול אי� לה� חלק :) סנהדרי� קז(כמבואר בגמרא , וג� נדחו לעתיד, עליה� המבול

  .לעול� הבא

êøãáå ח סופי '� נ'התהל �'זה יש לפרש מה שכתב בבעל הטורי� בפרשת� את האלהי

שא� על נח נחת� גזר די� אלא שמצא ח� בעיני .) סנהדרי� קח(ל "כי אמרו חז, �"תיבות חכ

ולכאורה אי� הועיל לו , איתא שעמד נח ועשה תשובה) ה"ס(ובמדרש תנחומא בפרשה זו . 'ה

ח סופי '� נ'� התהל'לזה בא הרמז את האלהי, הלא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, תשובה

ושפיר חשובה , ולכ� אור תורה מחייהו לעתיד לבא, שעסק בחכמת התורה, �"בות חכתי

  .ולזה שפיר הועיל לו התשובה, ומעול� לא נדחה מ� הקדושה, חיותו

ìòå משלי י (ד "הה, אלה תולדות נח) א"ל ס"פ(במדרש רבה  דר� זה יבואר מה דאיתא

, הפו� רשעי� ואינ� זה דור המבול, )משלי יב ז(הפו� רשעי� ואינ� ובית צדיקי� יעמוד ) כה

כי , זה דור המבול, �"ולפי דרכינו הרמז בזה הפו� רשעי� ואינ .ובית צדיקי� יעמוד זה נח

זה נח אשר , ד"ובית צדיקי� יעמו, מיתת� הוא מיתת עול� ולא יעמוד לעתיד בתחיית המתי�

  .כי אור תורה מחייהו, עתיד לעמוד בתחיית המתי�

ëò"ô פ שחטאו בעבירות החמורות ביותר"כי אנשי דור המבול אע, ענינינוהיוצא לנו ל ,

כי לא , נדחו מ� הקדושה רק מפני שלא קבלו התורה, ה� בי� אד� למקו� וה� בי� אד� לחבירו

אמנ� איש הישראלי יהיה מי שיהיה ואיזה עבירה שחלילה עבר , היה לה� אור תורה המחייהו

אזי , בערב והוא מדבק עצמו בתורה שעה אחת ביו�ד בבוקר או "א� הוא בא בביהמ, עליה

, ועל כ� לעול� אינו נדחה מ� הקדושה, ולעתיד יעמוד בתחיית המתי�, אור תורה מחייהו

ו אינ� עוסקי� בתורה ואי� אור "אמנ� א� ח. ה מקבל התשובה"כי הקב, ותמיד אפשר לתק�

ולזה כל בר . ו"ה� תקומה חואי� ל, אזי בכל עבירה נדחי� חלילה מ� הקדושה, תורה מחייהו

ד בערב או בבוקר "לבא בביהמ, דעת אשר לו מח בקדקדו יראה לקבל על עצמו עול התורה

ועל ידי זה יועיל לו , שיהיה לו חיות מ� התורה הקדושה, וידבק עצמו בתורה הקדושה

  .התשובה ויוכל לתק� מה שחטא

éùä"ú הזכיה שיהיה לנו הרהור  ויהיה לנו, יעזור שנזכה להיות דבוק בתורה הקדושה

ויהיה לנו תקומה בעת , וחלילה לא נדחה מ� הקדושה, ה"תשובה לתק� מה שחטאו לפני הקב

ונזכה להתרוממות קר� התורה וישראל , ת יעזור שנזכה לראות באורו של משיח"השי, התחיה

  .בהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה בימינו אמ�

  

  
  
  

  מבצר הכוללי קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמי"י מערכת "נער� ונסדר ע, ותבירורי הלכ
  א"! קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה
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T   úáùá ãâáä ïî ÷áà úøñä ïéðòá)á(  t  
) א, שנתלכל� מאבק אסור לנקותו בשבת ודוקא בשני תנאי� הללושבגד בדברינו נתבאר כבר ) א

  .ז שלא ילבשנו בלא ניעור"שנתלכל� מאבק הרבה עד שמקפיד ע) ב, ר"ע קאלי"שהוא בגד שחור או טונקעל

ע "ד או ווייס"כ העמ"וע, ר מותר לנקותו מהאבק הנדבק עליו"ליע קא"אבל בגד לב או ליכטיג) ב

שכיו [פ שמקפיד על זה שלא ללובשו בלא ניעור "מותר לנערו אע, ל שנפל על הקרקע ונעשה שטויביג"שירצ

  ].אאי הניעור נחשב ככיבוס, כ"שהאבק אי ניכר עליו כ

ואינו מקפיד , שלו נתלכל� בקצהו מעט כגו שהבעקיטשע, וכ הדי בבגד שחור כשאינו מקפיד עליו) ג

  .במותר לנקותו, ז"ע

משו� עובדא דחול וזילותא , ט"בכל האופני� שמותר לנקותו יש ליזהר שלא לנקותו ע� בארש) ד

  .אלא ינקנו בבגד או בידיו, גדשבת

אסור , ז מללובשו בלא ניקוי"ר שנעשה שטויביג באופ שמקפיד ע"ע קאלי"ובגד שחור או טונקעל) ה

 ר וכדומה"ב או פאודע"אמנ� דוקא כשנתלכל� משטוי, ט"לנערו וכמו שנתבאר פרטי הדי בשבוע העלל

פ שמקפיד עליו "אע דאבל א� נפלו נוצות על הבגד מותר לנער�, שבטבע� מתדבקי� מאוד אל הבגד

  .ולכיבוסכ אינו דומה "וע, כ אל הבגד משו� שאי תחובי� בתו� נקבי הבגד"כי אינ� מתדבקי כ, ]הלנערו

  .זמותר לנער�, כ אל הבגד"שאי מתדבקי� כ, ז א� נפלו ברעקלע� מהחלה על הבגד וכדומה"ולפי) ו

] ר"ע קאלי"ט הוא בגד והוא טונקעל"פ שהקארפע"אע[� בקל "ט ע� בעזע"כ מותר לכבד קארפע"וע) ז

ול להסיר האבק אבל אסור לכבד הקארפעט בחוזק גד, ט"כ להקארפע"כיו שהלכלו� שמכבד אינו דבוק כ

  ].ל"מותר וכנ, ר"ע קאלי"ט הוא ליכטיג"וא� הקארפע[ חשבתוכו

משו� ] ק"י עלעקטערי"א! שאינו עובד ע[ר "ט סוויפע"כ אסור להשתמש בשבת ע� קארפע"וע) ח

ט שיש "וא! בקארפע, ט"ט בחוזק ומסיר ג� האבק והעפר שנבלע בתו� הקארפע"שכלי זה מנקה הקארפע

שבאופני� אלו מותר לנער בגד , וכ באופ שיש בו רק קצת אבק שאינו מקפיד עליו ,ר"ע קאלי"לו ליכטיג

  .טר בשבת כלל"ט סוויפע"מ מבואר באחרוני� הרבה טעמי� שאי להשתמש ע� הקארפע"מ, מאבק

להניח כובעו במקו� , טוב ליזהר כשבא שחרית בשבת לבית המדרש"ל "בזה יכתב המשנה ברורה) ט

וכ בזמנינו טוב ליזהר כשמניח . ל"עכ" לאר" ויעלו אבק עליה� ויבא לחילול שבתשימור כדי שלא יפלו 

וכ אשה שרוצית לפזר , ר שיניחנו במקו� משומר כדי שלא יפלו ויתדבק עליו אבק"ע על הענגע"הרעשוואלק

  .ל וכדומה כדי שלא יתלכל� בגדה"ר על איזה מאכל טוב שתזהר ותלבש שירצ" צוקע"קאנפעקשא

אבל מנעלי� או שאר בגד מעור מותר נתבאר שאסור לנער בגד שחור מ האבק זה דוקא בבגד ומה ש) י

אבל אסור לשפש! , ש בידיו להעביר האבק"וכ מותר לקנח� ע� סמרטוט וכ, לנער� מאבק שעלה עליה�

  .יאט"ש שאי לעשות כ ע� בארש"כדי שיצחצח וכ

======================  

  .ט"נתבאר בשבוע העעל) א
  .ג� זה נתבאר ש�) ב
וכתב הטע� , שנהגו להחמיר בזה בש� היערות דבש) בכלכלת השבת מלאכת מלב�(כ התפארת ישראל "כ) ג

צ "והגה). ה ועיי�"ל ד"א בה"ב ס"ש' סי(ב "והובא במשנ, מילתא ומיחזי כמתק� מנא' משו� עובדי� דחול דטריחא לי
א� "ל "וכתב בזה, ר יותר מזהשהחמי) 'ז אות ד"ל' מלאכת מלב� סי(א ציי� לספר תולדות שמואל "� שליט"הדומ

דהשתא עושה מעשה הליבו� , ב המתוק� לכ�"י מכבדת וכיוצ"ט או ע"י כלי המתוק� לכ� הנקרא בארש"עושה באמת ע
הוא (ל "עכ" 'פ פסיק רישא דניחא לי"אולי יש בזה אפילו חיוב חטאת אפילו אינו מקפיד כיו� דהוי עכ, בהבגד עצמו

 ).ז"ש ע"ש מ"וע', ט בהערה ה"ב שהובא בדברינו בשבוע העעל"שנסובר כשיטת המ
ש "ר תו"א(הביא שספר הזכרונות אוסר והועתק בכמה אחרוני� ) ד"סק(א "וא� שהמג, )א"ב ס"ש' סי(א "רמ) ד

צ "כתב להקל וביאר בשעה) ז"סק(ב "וכ� במשנ] א"א� שלעול� מעתיק דברי המג[מ התניא השמיטו "מ) א ועוד"וחיי
 .ש"א בזה ע"שסמ� על הגר) ט"סק(

כתב להחמיר במקפיד וכ� מצדד ' אכ� בערו� השלח� סעי� ט[נ מסתימת שאר אחרוני� "וכ) ל"הנ(ב "משנ) ה
  ].ד"ד סק"התהל

  ).ז"סק(ב "ומשנ) ב"ס(הובא בתניא ) 'סו� סעי� א(טע� זה כתב הלבוש ) ו
י פרטי "אבק ועפר יש בה� איסור ניעור עפ כ כמו"ודוקא ברעקלע� מחלה שה� גסי� אבל פירורי� שדקי� כ) ז

, שא� ה� גסי� שאי� נכנסי� תו� נקבי הבגד מותר לנער�, כ בזה"ס תלוי ג"ולעני� דענדראפ .הדיני� המבוארי� לעיל
כ "ואולי יש לחלק בי� טיש בעקיטשע שאי� מתדבק בו כ[אבל א� ה� דקי� ונכנסי� תו� נקבי הבגד דינו כמבואר לעיל 

 ].ע בזה"שמתדבק יותר ויללבי� רעקל 
שאי� להסיר האבק ע� בארשט ' וא� שכתבנו בהערה ג .ט הרבה אבק שמקפיד עליו"א� נדבק על הקארפע) ח

כ ליכא "וע, � נעשה בעיקרו לכבד קרקע העשוי מעצי� ואבני� ולא קארפעט"שהבעזיל "י, משו� זילותא דשבת
  ).ד"ס' ב סי"מאיר חת שרגא ה"ש בזה בשו"ע מ"וע(ק "ודוכ "כזילותא דשבת 

באר ) ט"ל' ג סי"ח(קני� תורה ) ס"ק' ח סי"בדפוס חדש באו(חלקת יעקב ) ט"ל' ה סי"ח(ת מנחת יצחק "שו) ט
ונזכיר כא� קצת מ� הטעמי� שמבואר ) ד"מ' סי(מחזה אליהו ) ד"ס' ב סי"ח(שרגא המאיר ) ב"ל' א סי"ח(משה 

ש "שא� במקו� שהותר ניעור לא הותר לעשותו ע� בארשט וכ' ג ש לעיל בהערה"דהוי זילותא דשבת כמ) 1, בדבריה�
ויש בזה חשש סתירה , דהקארפעט סוויפער תולש הרבה חוטי� מהקארפעט) 2, בזה שהוא כלי המיוחד לזה

ויש ) ב"ז ס"של' א סי"רמ' ע(שאינו מחובר יש לחוש משו� סתירת כלי  וא� בקארפעט, שהקארפעט מחובר לבית
שהקארפעט סוויפער נעשה , משו� חשש מוקצה) 3, ה ג� משו� מכה בפטיש כמו הלוקט יבולתשחששו שיש לחוש בז

מ "מ, נקי בכניסת השבת' וא� כשהי, ]ר אינו שופכו אלא מפע� לפע�"ועפי[ש "� המונח בו מער"בסיס להשמו
ו� בקצת וא� שיש לד, הוי טלטול מ� הצדכל היו� כ כשמטלטלו "כשהשתמש בו פע� ראשו� נתמלא משמו� ואח

ח "ק ס"ס' פ' ע בספר שערי� מצוייני� בהלכה סי"וע( .ל ה� לאסור"מ למעשה הסכמת הרבני� הנ"מ, טעמי� שהזכרנו
 ).א ש� מה שכתב בעני� זה"ובקו

  .ו"בסק) י
כ "וכ. ש שליכא איסור ניעור"כ) 'ב סעי� ט"ש' סי(ע "ו בתו� מי� וכמבואר בשוכשכדבעור מותר אפילו לש) יא

כ לאיסור צחצוח המנעלי� בחיי "וכ, דמותר להסיר האבק בידו אבל אסור לצחצחו) 'ז סעי� ד"שכ' סי(בערו� השלח� 
אבל , ולא נתבאר בדבריה� המקור לאיסור לצחצח המנעלי� בלי שמ�). 'ט סעי� ב"ל' סי(אד� בספרו זכרו תורת משה 

ג "שכ' סי(א "ועוד נתבאר במג[, לצחצחדאסור לשפש� בגדי� כשמכוי� ) 'ב סעי� ה"ש' סי(ע "מצינו כיוצא בזה בשו
ת "כ בשו"א ציי� שכדברינו זה נתבאר ג"� שליט"צ הדומ"והגה, ]ל"ש ואכמ"דאסור להצהיר כלי זכוכית עיי) ו"ק ט"ס

, אלא שבסיו� דבריו מסיי� שא� שמסברא נראה דמותר להסיר האבק כשאינו מכוי� לצחצח) א"רל' ג סי"ח(יד יצחק 
  .ש"עיי, )ט"צ' סי(ת חלק לוי "ש הובא דבריו בשו"ירחק מזה רק העושה כ� אי� לגעור בו עייז כל ירא שמי� "א� עכ
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  ד "בס

כנסת כנסת כנסת כנסת """"ו קבלו בכבוד את שלוחי דרחמנא של הישיבה קטנה "יצוויליאמסבורג בי תוש

ד המסורה לנו "המתנהגי� ע, המיוחד לבחורי חמד מאנשי הישוב היש�, ק ירושלי�"בעיה """"אליהואליהואליהואליהו

  .מבלי שו� שייכות והזדקקות לממשלת הכופרי�, מדור דור

ש לטובת "נגידי אניבקר בבתי מדרשינו ואצל  אאאא""""אברה� טורטשי� שליטאברה� טורטשי� שליטאברה� טורטשי� שליטאברה� טורטשי� שליט' ' ' ' ג רג רג רג ר""""הרההרההרההרה

  .וברוח נדיבה ו ישתתפו בעי� יפה"ש תושבי וויליאמסבורג יצ"ותקוותינו שאנ, הישיבה

*  

א א א א """"ג רבי אלתר קויפמא� שליטג רבי אלתר קויפמא� שליטג רבי אלתר קויפמא� שליטג רבי אלתר קויפמא� שליט""""הרההרההרההרהבכבוד ובהדר קבלו אנשי שלומינו את ידידינו עוז 

לשל� במטרה  ,של המוסד" דפסחאדפסחאדפסחאדפסחא אאאאקמחקמחקמחקמח"מפעל לטובת  מנהל הבית חינו� לבנות חכמת לבמנהל הבית חינו� לבנות חכמת לבמנהל הבית חינו� לבנות חכמת לבמנהל הבית חינו� לבנות חכמת לב

  .להעוסקי� בעבודת הקודש עוד לפני חג הפסח

פש של מסירות נ, ש באותיות של זהב"חקוקה בלבות אנ" לבלבלבלב חכמתחכמתחכמתחכמת"ש� המוסד הקדוש 

של ' ועדיי� טבועה אצלינו אהבתו הגלוי, ומעמידי המוסד עוד זכור לכולנו, הורי התלמידיות

הקריב א א א א """"ק מר� רבינו שליטק מר� רבינו שליטק מר� רבינו שליטק מר� רבינו שליט""""ככככא "ואי� שיבלחט, ל"להמוסד הנ עעעע""""ק בעל בר� משה זיק בעל בר� משה זיק בעל בר� משה זיק בעל בר� משה זי""""רביהרביהרביהרביה

והאחריות מוטל על כולנו לחזק ולאמ  את ידי המנהל , � תרתי משמע לטובת המוסד"דמי

  .ושיוכל לשל� כל המשכורת לצוות המחנכי�, ו"רה בר� חא שלא יכ"שליט

  .בגיבורי�' כלנו לעזרת ה

*  

צ צ צ צ """"הרההרההרההרה ה גדולה מעומק לבו הטהור שלהגיע השבוע זעק "����ייייוועד משמרת חומתוועד משמרת חומתוועד משמרת חומתוועד משמרת חומת""""לאזני ה

רבי חיי� יוס! גאטליעב רבי חיי� יוס! גאטליעב רבי חיי� יוס! גאטליעב רבי חיי� יוס! גאטליעב ' ג לוח� מלחמות ה"הרהג� יחד ע� א """"רבי שמעו� אופק שליטרבי שמעו� אופק שליטרבי שמעו� אופק שליטרבי שמעו� אופק שליט

      ....אאאא""""שליטשליטשליטשליט

אשר הג� , י יוצאי מאראקא בעיר בית שבע"לאחבנ" יצחקיצחקיצחקיצחק בארבארבארבאר"מוסד הקדוש עבור ה

במאות מאות עדרי צא� קדשי� , עשתה פרי עד להפליאשמחד גיסא גדלה והצליחה וג� 

אול� המצב הגשמי של המוסד הוא גדול מנשוא , שמתחנכי� על טהרת הקודש עד אי� לשער

והמציאות הנוראה היא שלא שלמו זה שבעה חדשי� להמלמדי� וכלי , ממש בלתי לסבול

  . קודש

ולעורר לב אנשי , רבני הוועד קבלו על עצמ� לעסוק פעולות נמרצות לבא לעזרת�

א יוכל לבא "צ רבי שמעו� שליט"כדי שהרה, שלומינו להתאמ  יתר על המדה בכל מה דאפשר

  .'לביתו עוד קוד� הפסח ומנה יפה בידו להביא שמחת החג בבית המרביתי תורה שיחי

, ש שידע את אשר לפניו"אנו פוני� בזה לכל אחד ואחד מאנ, לא עת לחשות! רבותי

  .ל"ה להושיט יד עזרה לטובת המוסד הנוירגיש חובת השע

*  

הננו בזה להודות להני בחורי� החשובי� תלמידי הישיבות " משהמשהמשהמשה זכרו�זכרו�זכרו�זכרו�"בש� הנהלת 

על טהרת הקודש ' שהלכו וקבצו מעות בעצ� יו� הפורי� לטובת המוסדות הק, סאטמאר'ד

' ת הקשגור� לשמחת החג אצל הרבה מנהלי� של המוסדו, ה סכו� גדול"שנתקב  ב, ק"בארה

  .ה תמיכה יפה לטובת המוסד"שיקבלו בע

כעת נעשו הכנות גדולות ומרובות אצל ראשי העסקני� לקראת המגבית הגדולה שיער� 

, ט"ו ניס� הבעל"ביו� כ ,,,,עעעע""""ק בעל בר� משה זיק בעל בר� משה זיק בעל בר� משה זיק בעל בר� משה זי""""רביהרביהרביהרביה    ה לקראת יומא דהילולא רבתי של"ברצו

  .נקראת על שמו' אשר הקופה הק

  !הכונו

*  

        !!!!קול מלחמה במחנהקול מלחמה במחנהקול מלחמה במחנהקול מלחמה במחנה

כאשר בישיבת , ר הטומאה נעצה צפרניה בעיר בני ברק"לאור המאורע הנוראה אשר בעוה

וג� , בוד לרשעי�וחלקו כ, ש"פאנאוויטש קבלו בכבוד את אחד מראשי ממשלת המיני� ימ

  .אוי לנו שכ� עלתה לנו בימינו', ומנהיגי' נתקבל בכבוד אצל אחד מראשי

        !!!!''''התוצאות הנוראות של התחברות לרשעי� והזדקקות לממשלת המיני� מראה אותותיהתוצאות הנוראות של התחברות לרשעי� והזדקקות לממשלת המיני� מראה אותותיהתוצאות הנוראות של התחברות לרשעי� והזדקקות לממשלת המיני� מראה אותותיהתוצאות הנוראות של התחברות לרשעי� והזדקקות לממשלת המיני� מראה אותותי

ולמחות בידי עושה , ק יצאו למערכה גדולה להביע צערה וכאבה"אחינו בני ישראל בארה

  .מישראל' ולהסיר בזה חרו� א! ה, פשע

  .ראשי המערכה פנו לרבני הוועד בבקשה נמרצה לבא לעזרת� ולסייע בהוצאות המערכה

כחלק היוצאי� כחלק היוצאי� כחלק היוצאי� כחלק היוצאי� ! ! ! ! ????האחיכ� יצאו למלחמה ואת� תשבו פההאחיכ� יצאו למלחמה ואת� תשבו פההאחיכ� יצאו למלחמה ואת� תשבו פההאחיכ� יצאו למלחמה ואת� תשבו פה, , , , אליאליאליאלי' ' ' ' מי להמי להמי להמי לה! ! ! ! אנשי שלומינואנשי שלומינואנשי שלומינואנשי שלומינו

        !!!!למלחמה וכחלק היושבי� על הכלי�למלחמה וכחלק היושבי� על הכלי�למלחמה וכחלק היושבי� על הכלי�למלחמה וכחלק היושבי� על הכלי�

*  

        ....''''ברוכי� הבאי� בש� הברוכי� הבאי� בש� הברוכי� הבאי� בש� הברוכי� הבאי� בש� ה

מאיר מאיר מאיר מאיר ' ' ' ' ג רג רג רג ר""""הרההרההרההרההני שלוחי דרחמנא  ו"וויליאמסבורג יצתושבי  ש"אנ מקבלי�בכבוד 

מ בישיבה גדולה מ בישיבה גדולה מ בישיבה גדולה מ בישיבה גדולה """"א רא רא רא ר""""צבי סרוטא שליטצבי סרוטא שליטצבי סרוטא שליטצבי סרוטא שליט' ' ' ' ג רג רג רג ר""""והרהוהרהוהרהוהרה, , , , אאאא""""מ בישיבת רממ בישיבת רממ בישיבת רממ בישיבת רמ""""א רא רא רא ר""""העללער שליטהעללער שליטהעללער שליטהעללער שליט

רבי שמעו� יצחק הצדיק הגאו� העומד בנשיאות " קהל אנשי ירושלי�קהל אנשי ירושלי�קהל אנשי ירושלי�קהל אנשי ירושלי�""""שבאו לטובת , אאאא""""רמרמרמרמ

  .בהעדה החרדית  "הקהילה ומורב , א"שליטשלעזינגער 

  


