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  מענינא דיומא
  
  

  שמחה של מצוה -א כסלו "כ

ש בבינה לעתים "אמנם יובן הענין עפימ
 יש הפרש בין שמחת התענוגים הגופנית )דרוש יז(

שהשמחה הגשמית אינה כי , ושמחת הנפשיות

שתיה אם בעוד התענוג מושג בזמן האכילה וה
אמנם אחרי כן לא , יוצא בהםכאו בעת הטיול ו

, תשאר אצלו שום רושם שמחה מהתענוגות

כ בשמחה "משא, אדרבה יולד עצב וכעין חרטה
עוד ישוב , של מצוה אחרי עבור סיבת השמחה

לשמוח ולשיש על מה שהיה לו מהתענוג 
 וצדיקים ישמחו )תהלים סח ד(' וזהו הפי, והשמחה

לשיש על , ישישו בשמחהיעלצו לפני אלקים ו

ה "ז זללה"ובזה כתב א. ד"עכ, השמחה עצמה
 טעם לסעודת מלוה מלכה )עקב' פ(בייטב לב 

לאות על , ש בזמירות שירות ותשבחות"במוצ
כי בו שבת ', שביתתינו בשבת שהיה לשם ה

כ אנו שמחים באפוקי דיומא "וע, מכל מלאכתו

  .ד"עכ, על העבר

עם על ובבינה לעתים ממשיך שם ליתן ט
שהוא חג בפני עצמו נוסף על , יום שמיני עצרת

והוא להורות ששמחתינו באלו , חג הסוכות
לא היתה כשמחת הריקים , הימים של הרגל

אלא שמחה מעולה על , בעבור הבלי העולם

ומי , ההצלחות הנפשית המושגות לנו בחודש זה
בא , יעיד על שמחה זאת שהיתה לשם שמים

 אין לנו שום האות והמופת כי אחרי כן
ו , התעצבות וחרטה ממה ששמחנו אדרבה אנ
ם , עושים מחדש חג אחר של עצרת שאנו ששי

, ששנו לעבודתו יתברךושמחים מאשר שמחנו ו
  .ח"ד ודפח"עכ

אשר , ומעתה הרי כדבר הזה הוא אצלינו
בזה שאנו מוסיפים גם בימינו אלה אחרי 

ליתן שבח , שנסתלק מאתנו ועלה לגנזי מרומים
בזה מורים , ת על נפלאותיו" להשיוהודאה

שהשמחה בכל השנים בהלו נרו על ראשינו היה 
כי אף עכשיו כאשר אין בעל , שמחה של מצוה

עם כל זה , הנס בינינו שנוכל לשמוח עמו ביחד
  .בבחינת וישישו בשמחה, נמשך השמחה הלאה

 ה"ז זללה"מרן דו והנה בגרמת הצלתו של 

זה זכו להעמיד כי ב, היה הצלה רוחני לכל הדור
ולכן מלבד חובת ההודאה המוטל , הדת על תילה

עוד יש בו חובת , על כל מי שניצל בשנות הזעם

ובכן , על הצלה הרוחנית, ההודאה על הכלל כולו
על זה שייך עוד בימינו להודות על מה שגם את 

ועל , ל"נפשינו הצלנו על ידי הצלתו של מרן ז
 .זאת אנו שמחים בשמחה של מצוה

', ה יתבאר הכתוב ויודו שמים פלאך הובז
 לשמי מרום ה"ז זללה"מרן דואף אחרי שנסתלק 

מכל מקום עודנו מודים , ואינו עוד אתנו בחיים
, על הנסים ועל הנפלאות' ומשבחים לשמו ית

כי גדול , והטעם כי אף אמונתך בקהל קדושים
ו ה"ז זללה"מרן דוכחו של  יש בנ  אשר השר

ולותיו המרובים כנודע פע, אמונה הצרופה

ת ובביאת "להשריש בקרבינו אמונת אומן בהשי
, ודבר זה הרי נמשך לנו עד היום הזה, המשיח

ובכן שפיר יכולים אנו לשמוח גם היום בהצלתו 
כי כח קדושתו נמשכת גם , ה"ז זללה"מרן דושל 

  .אחרי הסתלקותו מאתנו
ט"דברות קודש מכ ינו שלי מרן רב ש"כ, א"ק  , מ"א כסלו ת

סטבהיכל  יראה סענדז    'מתיבתא תורה ו

  
  

  
  
  

ïáì úåðá éúù úà øééâ åðéáà á÷òé  
éúøâ ïáì íò.ùøéôå "éøúå é"éúøîù úåöî â,éå " ìöðúäì á÷òé äöø éë ì

úåéçà éúù øåñéà ìò åîöò ,øôä äðäã" úåéçà éúù øåñéà ïàë ïéàã áúë ã
åøééâúð ïäå éîã ãìåðù ïè÷ë øééâúðù øâã ,éôìå"é æ"ô ïåùì éúøâ ìåòàöåé ì ,

éô ïáì íò 'íéøçà éúøééâù åðééä éúøâ ïáì ìöàù ,ïáì ìù åéúåðá ,éòå" ë
éøú"úåéçà éúù øåñéà ìò éúøáò àìå éúøîù úåöî â.                 ץ"תורת מהרי  

éðîëçú éáéåàî  
äúò ãò øçàå éúøâ ïáì íò.êéúåöî åðéîëçú éáéåàî áéúëã  , ÷éãöäù
ä ãåáòì êéà òùøäî ãîåì ,' åîë êë úåàúä øçà óåãøì åçåë ìë ïúåð òùøä

åáä úãåáòì íéìééç øéáâäì ÷éãöä êéøöé"ú , íâååðéáà á÷òé íéé÷ù óà 
úåöîä ,ãéòøîë ãîò àìä ïáì ìù íéòøä åéùòîá ïðåáúä øùàë êà , éî

 éúàöé íà òãåé éãéåáä úà äæë çëá ãåáòì éúáåçé"ú , ïáì éë äàøú àìä
ìëä úà øå÷òì ù÷á åúòùøá , àìååéãëðå åéðá ìò ñç ,ä åòðîù éìåì ,'æå" ù

á÷òé ,éøú éë íà" ïáì ìù íéòøä åéùòîî éúãîì àì ìáà éúøîù úåöî â
åáä úãåáòá ïãâðë úåùòìé"ú ,äúà ãò øçàå , áø ïîæ éúøçàúðù óàù

ëá ïáì úéáá"ïáì ìù åúòùøî éåàøë éúãîì àì æ.                    ד מבעלזא"מהרי  

ìò äéäé äéðùä äðçîäèéìôì åçøë   
ùøá"åëå äèéìôì åçøë ìò äèéìôì øàùðä äðçîä äéäå é'. àì àîìã äù÷å 

ç øéàùé"úåðçîä éðùî èéìôå ãéøù å . ùøãîá àúéà äðäã õøúì ùéå
íåé êìäî äéðùä äðçîî ä÷åçø äúéä úçà äðçîù . êìä á÷òéù òåãéå

äðåùàøä äðçîäá . ãçà íåé íäéðù íâ ìëùà äîì äøîà ä÷áø äðäå
÷òéùãçà íåéá åúåîé åùòå á . äðåùàø äðçîä åùò âåøäé íà äæ éôì ïë íà

äéðùä äðçîäì àáéù íãå÷ àåä íâ åùò úåîé ïë íà íëåúá á÷òéå . àäã
 øëæðë ãçà íåéá úåîéù ìåìò àåä àäå íåé êìäî êøã äéä äéðùä äðçî ãò

äèéìôì åçøë ìò äéðùä äðçîä äéäé ïë íà ìéòì.                      וכת התורהחנ  

 ìò øáâúîäðá"à ,äåòá åøëù ìá÷î"æ  
 íéùðà íòå íé÷åìà íò úéøù éë ìàøùé íà éë êîù ãåò øîàé á÷òé àì

ìëåúå.åðçðäù äîã÷ä íò äàøð åðúòãìå  , àîìò éàäá äåöî øëùã óàã
àëéì ,úåéìëùä úåöîá ìáà ,åúééùòî íãàä úà òåðîì íéöåø íãà éðáùë ,

îä íéé÷îå ïäéìò øáâúî íãàäåúåö , íìåòá åøëù íìåùéù àåä ïéãá æà
 åúåà íéòðåîä ìò íâ øáâúäì êéøö øöéä úåøáâúä ìò óñåð éøäù äæä

ä úãåáòî ,' áåúëä úðååë åäæå"êîù ãåò øîàé á÷òé àì " ïåùì àåä á÷òé éë
óåñå á÷ò ,éäå èå÷ìé ùøãîá áúëù åîë 'éäé úåöîä øëùù ïåòîùú á÷ò '

íù ïééò àáä íìåòìå óåñáå á÷òá , äæä íìåòá úåìôù ïåùì àåä á÷ò íâå
 ÷ø íà éë á÷òé êîù ãåò øîàé àì ïë ìò"ìàøùé " íâ úåøøù ìò äøåî àåäã

äæä íìåòá , øîåà äæä íìåòá íâ øëù åì òéâî òåãî íòèäå" íò úéøù éë
ìëåúå íéùðà íòå íé÷åìà " íéé÷ìå ïáì úéáá øåâì íéùðà íò úéøùù äîå

úåöîä,éäù íâ  'òðåî êì ,ïáìéîøàä  , íâ äæä íìåòä úåøøù êì òéâé äæì
ïë.                                                                                        תהלים אמרות טהורות  

    

 

 

  

ì ãåîéìä øãñ úùøô áùéå-ñî  úëàîåé  

íåé à  á â  ã  ä å áù"÷  
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  מגיד תעלומה
  
  
  
  

  במה נחלקו שמעון ולוי
  עם שאר בני יעקב

ר  יש לתת טעם נכון על אשר לא באו שא

ן ולוי רגם רק שמעו ו , בני יעקב לה בא ובבזה 

דם ולא שמעון ולוי . שאר בני יעקב ושלחו בה י

ו ' ן כ"כי הרמב לא מל רגום וה הטעם שה

ר "לפי שלא נתגיירו כ' ותי, ונתגיירו א לשם דב

עם קדוש ות  י ,אחר ולא להי ותים גר  והיו כעין כ

עכ. אריות ז יפלא איך סמכו על זה שמא "אמנם 

לם ו כו רג והם ה י אמת  בתוכם גם גיר ונראה . היו 

וה לא ידע דבר רע י , כי הנה שומר מצ וח ואין של

נזוקין עם , מצוה  ות  להי ים כדי  ואם היו נמול

ים נזוק ו  שכיחא , קדוש לא הי אמנם היכא ד

י  שאנ ם ח(היזיקא  ר "או, )ב"ע' כפסחי כ כאן אפש

י היו חולים' שהי יזיקא שהר יח ה זה , שכ ך  א

י שביום  ית דסבר תליא במחלוקת הפוסקים א

ונתחזק ר, שלישי למילתו החולי נתגדל  ן "וה

שמדי יום ביום נופל החולי , הביא מי שסובר 

שת כבר החולי רק "וא כ ביום השלישי נקל

זה ג' חליש לביה מכח חולי שהי ים' עליו  . ימ

ום גכ לשיטה "וא יקא בי שכיח הז ונה הוי  ' ראש

ותכבד החולי עליו אבל לשיטה , כי אז תחזק 

יח  ואין שכ השניה שוב אין ביום השלישי סכנה 

י , הזיקא י ביום השליש ו שמעון ולו באו בא לכך  ו

ל  יה שכבר נפ ים כהשיטה השנ כי היו סובר

כ אם ישלטו אז "החולי מהם ביום השלישי וא

שמים' בהם זה ראי ו לשם  י "וז, שלא מל יה ש ו

ן  רק כואבים ושוב אי ותם  ביום השלישי בהי

ד  פח בטח בלי  יקא ויבאו על העיר  שכיח הז

י , חטא י יעקב סברו שביום השליש ר בנ אבל שא

יהם החולי כד ד על י ' תכב והו ראשונה  שיטה 

ו  לכן לא רצ יקא וסברו שהם גירי אמת ו שכיח הז

י . להרגם ונכס פקר  וע כי נכסי הגר ה והנה יד

יורש י(ים בניו הגוי  ן  ע"קידושי ן , )ב"ז  לכך שמעו ו

י  שאינם גיר ולוי לא נטלו מנכסיהם כי הם סברי 

ו הפקר ונכסי הגוי אינ , וגזל נכרי אסור, אמת 

ו  ינ ב באו על החללים הי י יעק אבל שאר בנ

י  ותם כ יתו א ים והם לא המ כאשר כבר היו חלל

י  וזו העיר כדין נכס סברו גירי אמת הם על כן ויב

שכל הקו פר(                           .דם זכה בהןהגר  ו ם ס   )חת

נו התאבק עם   יעקב אבי
פורים   המלאך ביום הכי

שחר לה ה י ע ו כ לחנ א(' בגמ. ויאמר ש ן צ לי )חו : 

לא  ו המלאך מיום שנבראתי  דרשו שאמר ל

י לומר שירה עד עכשיו יע זמנ יה , הג יעא ל מסי

ום' ח דאמר ג"לר ים שירה בכל י יתות אומר . כ

וה איך יעתא מכאןותמ דהנה ,  הוא ס ונראה 

וה"בר ים "ה וי ים שירה כי ספרי מת כ אין אומר

ו  וחים לפני יים פת וס, :)ה לב"ר(וספרי ח ו ' ובת כתב

ומרין שירה גם בר ים א והנה איתא , ה"דהמלאכ

וה ב עם המלאך היה בי שה יעק , כ"במדרש דמע

לה הו"והשתא א דמתח דמלאכים ג"ש  ן "א  כ אי

ו"אומרין שירה בר ר , כ"ה וי אבל השתא דקאמ

יה  ומר שירה ובו ביום ה י ל ע זמנ ך הגי המלא

ומרים המלאכים"כ מוכח דאזי ג"יו ר , כ א ושפי

יה לר ומרים שירה ' ח דג"מסייע ל ל "כתות א בכ

וכ"אפילו בר, "יום ונתן(                      .פ"ה ובי   )מדרש יה

  

   מילי מעלייתא

 



רועינו, א כסלו" עלינו היום הגדול כבהתקרב  אשר, ע" מרן רבינו הקדוש והטהור בעל דברי יואל זייום הצלת אבינו 

באשר הוא היה המלאך , לב מי לא ימלא רנה דיצה וחדווה, יתה הצלת דורו וכל דורות זרע ישראל עד עולםהצלתו ה

ר , והעמיד להם את עמוד האמונה הצרופה על תילה, ו"המושיע והמציל את ישראל בדור האחרון מרדת שחת ח והאי

ויחד כולם הודו והמליכו ואמרו השם הוא , עד שהזריח את אורה הבהיר בלבבות בני ישראל, ופלא רום מעלהאותה באור מ

  .אין עוד מלבדו, האלוקים

פעלים להזריח ע "מרן זיהרבה , ו"בין שיני האריות ובין ציפרני הרשעים הארורים ימש,  בהיותו בתוך החשיכה האפילהגם

ועליו יש , אמץ בכל כוחו להשפיע לבני ישראל רפואות וישועות מתוך החשיכהוהת, את אור האמונה בלבבות ישראל

אשמות ב (להמליץ את דבריו הקדושים של התפארת שלמה  מפני שכל ימיו היה ' מפני מה זכה משה וכו' ש בתנא דבי אליהו פרק ד"י מ"יבואר עפ. ויגדל משה ויצא אל אחיו: )י

ש שיהיה צדיק הדור אשר על פיו יצאו ויבואו כל השפעות "כאשר כבר דברנו מזה כי מראשית בריאת העולם היה כן רצונו ית. אלש ועל כבודן של ישר"מתאנח על כבודו ית

ה כל כ עוד לצדיק ועיקר מעלת הצדיק כשהוא מקושר באהבת ישראל שיהי"ה הוא חנון ורחום צריך ג"האמנם כי הקב.  חנון ורחום וצדיק)ד, תהלים קיב(ש "טובות לעולם וז

. י בלולה בשמן זה מנחת נדבה וחריבה זה מנחת חוטא"ופרש.  וכל מנחה בלולה בשמן וחריבה לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו)י, ויקרא ז(ש "וכמ. י נדמה לו כאחיו"א מבנ"או

ויגדל משה זה ' פ הפ"לכפר עליו ולהשפיע עליו טובות וזשצריך להיות כל אחד כאחיו אף אם הוא חוטא צריך . צדיק הדור' לכל בני אהרן שהם הממשיכים חסד בעולם בבחי

   .ק" עכל.ל"י בעיניו כאחיו ממש לחוס עליו כנ"הוא גדולתו של משה במה שיצא אל אחיו שהיה כל אחד מבנ

י,  אשר הזריח אור בחשכות הצרות והתלאות,כמה עובדות וסיפורי מופת, לרעות בגנים וללקוט שושנים,  על כן אמרנואשר   .    דעו דור אחרון צדיק מה פעללמען 

  ועד בשחק נאמן

' ח ר"שחיבר נכדו של הרה, אחד מני אלף מסופר בספר תפארת ישראל

תיכף אחרי מלחמת העולם , וזאת היא גופא דעובדא, ה"ישראל בעקמייסטער ע

וגם שאל את , והזכיר את עצמו בפתקא ופדיון, פ אצל רבינו"נכנס יהודי אחד בקו

אך רבינו ענה לו כדרכו ,  בענין קשה ומסובך שהזמן גרמאחוות דעת קדשו

מה אוכל לענות לך ומי אנכי שאוכל לחוות דעה , בקודש בענוותנותו הקדושה

  .בענינים מעין אלה

, ואמר לרבינו כדברים האלה, ואזר עוז בנפשו, אבל היהודי לא נתן לו מנוח

 דעה בעניני העולם יהודי אשר יש לו דעה בשמי מעל בוודאי שיש בכוחו לחוות

אם תוכיח לי בהוכחה ברורה שיש לי דעה בשמי , ונענה אליו רבינו ואמר לו, הזה

  .אענה לך גם בענין הלז ששאלת אותי, מעל

היה , וכה סיפר, ה הוהאו אז התחיל היהודי לספר לרבינו עובדא אשר בדידי

ת זה בתקופה האחרונה של מלחמת העולם אשר הנאצים הארורים כבר ראו א

ומצד השני , וכידוע עשו אז הנאצים מה שביכלתם להרוג כמה יותר יהודים, סופם

  .והפסיקו כמעט מלתת להם אוכל, קןאגם הגבירו את הרעב אצל הבאר

שיש שם תפוחי , באותן הימים נתוודע לי בדרך לא דרך על מקום מסוים

י והחלטתי אני וחברי שנלך לשם יחד באישון לילה לקחת כמה תפוח, אדמה

ולשמחתינו הגדולה מצאנו את , וכן עשינו, אדמה להחיות את נפשינו היבשה

אך תיכף , א לנו ולחברינו ויצאנו חזרה להבאראק שלנו"המקום ולקחנו כמה תפו

אבל אותי , כשיצאנו מהמקום ההוא תפסו אותנו הנאצים ואת חברי הרגו תיכף

עם איזהו מהנאצים כי אמרו לי שאודות קשרים טובים שיש לי , הותירו בחיים

כ אמרו לי "וכמו, נותנים לי עוד יום אחד לחיות ולמחרת יוציאו אותי להורג

  . ו"שאוכל לבקש מהם בקשה אחת לפני מותי ח

על כן רצוני , ואמרתי להם שהיות שאמי הזקנה נמצאת קרוב להבאראק שלנו

ילה בתח, ובקשתי שיוליכו אותי אליה להפרד ממנה, עז לראותה עוד לפני מותי

, והוליכו אותי לשם, אבל לבסוף גם הסכימו לבקשתי זאת, ז"לא הסכימו ע

, שהיות שהולך אני עכשיו בדרך כל האדם, בהיכנסי לאמי אמרתי לה תיכף ומיד

והנאצים כשראו , אמי בשמעה דבר זה התעלפה מיד, כ רצוני להפרד ממנה"ע

בל התחלתי א, ולא לחכות שתקום מהתעלפותה, זאת רצו להוליך אותי משם

ולפלא הסכימו , להתחנן לפניהם שיניחו אותי עוד כמה מינוטין עד שאמי תקום

בני אל תפחד תישאר , ואמרה לי, כשעבר רבע שעה קמה אמי מהתעלפותה, אז

עוד לא הספקתי לשאלה מהיכן יודעת זאת והנאצים כבר לקחו אותי , בחיים

פלאנען של אחילו הערובדיוק באותם רגעים הת, היתה זאת' מאת ה .משם בכח

וכמובן שהנאצים ברחו לנפשם , אמעריקא וענגלאנד להפציץ את הבאראקן שלנו

ולא ארכו כמה , וברחתי משם למקום מחבוא מסוים, תיכף ומיד ועזבו אותי

כמובן תיכף ומיד הלכתי לאמי , שעות וחיילי אמעריקא וענגלאנד נכנסו לשחררנו

  . בחייםהזקנה ושאלתי אותה מהיכן ידעה שאשאר

וראיתי אז , כשהתעלפתי חלמתי שעליתי לשמי מעל, התחילה אמי לספר כך

אבל אני הכרתי רק את אחד , קבוצה של יהודים אשר ראו עליהם שהם בני עליה

והתחלתי לבכות ,  ואזרתי עוז בנפשי)ע"זי(א "והוא הרבי מסאטמאר שליט, מהם

ענה לי הרבי דער , יין זוןענען מ'לפניו ואמרתי לו רבי העלף מיר מען גייט הרג

אז הבנתי , ותיכף ומיד קמתי, אויבערשטער וועט העלפן ער וועט בלייבן לעבן

  .שבוודאי הלוא דבר הוא ותשאר בחיים

הרי הוכחה ברורה שיש לרבינו ,  והפטיר היהודי את דבריו לפני רבינו ואמר

ו לענות לי ובכן מוכרח רבינ, ודבריו עושים רושם למעלה ולמטה, דעה בשמי מעל

  . ויהי לפלא, ולפלא היה שרבינו הסכים עמו וענה לו מה לעשות בענין, על שאלתי

  המגיד מראשית

ונתן לכל , דאג רבינו לכל בני המחנה, בימים האחרונים בטרם שניצל רבינו

, שהיו שם' אחד ואחד הוראות ברורות איך לסדר את כל הזקנים והחולים וכדו

ג רבי בן ציון "וכה מתאר לנו הרה, ם בבוא העתכדי שיהיו מוכנים לצאת מש

  :     א בספרו הנפלא זכור ימות עולם"יאקאבאוויטש שליט

במדינת (ק ווערבוי " יהודי חשוב אחד אשר מוצאו מק)בני ברק(הנה גר בעירינו 

ד "ל הי"צ המפורסם רבי יצחק ווייס זצ" הוא תלמיד הנאמן של הגאוה)סלאוואקיי

, ועד היום לא הכרתיו כי הוא איש צנוע. יעקב מ' ודי זה רשמו של יה, ד דשם"אב

כסלו"כ(והיום  ם (גם יהודי חשוב זה היה עם משפחתו  .י סיבה" הכרתיו עפ)ג  לדי י

בהיותו איש מסודר הטילו עליו את החזקת נקיון החצר שלא יראה ,  במחנה)קטנים

פקד הרשע כי אם ימצא המ, בדל של סיגאריע והוא שמר על זה' ולא ימצא אפי

ע באופן כללי בכל בוקר מוקדם "רבינו זי .ו אחת דתו"ש לכלוך הכי קטן היה ח"ימ

מאוד עשה טיול במחנה ובימים האחרונים שלפני השיחרור הצטרף אל הטיול 

היה מנהל המחנה " רכבת ההצלה"ר פישער והוא בתור קרבתו אל המארגן של "ד

 הולך אחריהם כי מאד רוצה ל בידו כלי הנקיון"יעקב הנ' ר .מטעם היהודים

ק אומר בפשטות גדולה "רביה, וזה הדבר אשר שמע, לשמוע מה נושא השיחה

כי אם , זה לא יתכן"הלה משיב  ".תוך זמן קצר מאד נצא מהמחנה"ל ש"למנהל הנ

רבינו , "כן נכון הדבר הלא הוא צריך להיות ראשון שיודע מזה ולו אין שום ידיעה

  .חה לענין אחרלא הגיב אלא הסיב את השי

והתייחס למה שאמר רבינו , ל אל רבינו"ויהי ממחרת שוב שנית מצטרף הנ

הכי הרבי , כי לו עדיין אין שום ידיעה, מאיפה יודע הרבי"ושואל בתמיה , אתמול

לא כי אין זה חלום אלא זה הדבר אשר "רבינו משיב בפשטות  .?"'חלם חלום'

כ "א"ל מתרגש ושואל "הנ ". מאדוהדבר קרוב, ת מציאות"אמרתי יהיה בעזהשי

חולה אחד לא ישאר ' צריך להתארגן מיד שאפי"משיב רבינו " ?מה עלינו לעשות

ש יכולים להודיע על השיחרור ויאמרו שתוך שעה או "במחנה כי הרשעים ימ

ואם לא נתארגן מראש יהיה בהלה זה פונה לכאן וזה ,  מוכניםשעתיים נהיה כולנו

הלא הצעירים , ו להשאר"והחולים המרותקים למיטתם עלולים ח, פונה לכאן

כ כל "ע, במחנה הם נתמנו לשוטרי המחנה בכדי להחזיק ולשמור על הסדרים

א יגש לאותו חולה "וכאו, וזאת כבר מעכשיו, שוטר יקח על עצמו חולה אחד

  .זו חדא"  על עצמו ויגיד לו ממה המדוברשקיבל

שיעבירו קול במחנה שמעתה לא יכבסו הנשים בגדיהם "עוד זאת אמר רבינו 

רק דברים קטנים הצריכים מאד כי יש לחשוש שכאשר יכריזו על השיחרור יהיו 

נשים שיתחילו לטפל בבגדים הכבוסים כי עלול שיאחרו את השעה וישארו 

  ".ורנוכ סופם מי יש"במחנה ואח

אבל כל ההוראות , יעקב מספר שהוראות הללו היה בעיני כולם פלא' ר

יעקב לא זוכר ' ר(ואכן זמן קצר אחר זה , נתמלא בקפדנות ובזריזות יוצא מן הכלל

ק יום, בדיו עוד באותו  ש את קול " הכריזו הרשעים ימ)אבל נדמה לו שהשיחרור היה 

 יהיה כל אחד ואחת מוכן בצירוף פקודה שתוך שעה או שעתיים" השיחרור"

  . ולא יאוחר, לנסיעה

  ן"לשומר אוהביו בדי

, גם עובדה זו תעיד על ידיעתו הברורה של רבינו על שיחרורו הקרב ובא

 זרח בחושך אור
ם קי( י הל   )'ב ד"ת

  

  

  
  



עובדא נוראה , א"א מעיר בארא פארק יע"ליפא פישער שליט' ח ר"שסיפר הרה

 שם בגודל זהירות רבינו אף גם בימי שנות הזעם בתוך החשכות הגדול אשר גם

ד ודייקא באותה חשכות נוראה ראו את "ע את נפשו על קוצו של יו"מסר רבינו זי

ה מביא תקלה "אין הקב"ל "האור כי טוב האיך שנתקיימה במילואה הבטחת חז

היתה על ' אחד מהדברים אשר נזהר רבינו היה בענין האכילה והשתי, "לצדיקים

דרו שבכל יום יעמוד יהודי כ סי"וע, י ההלכה"חליבת הפרה שיהיה כדת וכדין עפ

וככה נמשך הדבר כמעט , אצל חליבת הפרה כדי שיהיה עבור רבינו חלב ישראל

עד שביום מן הימים צוה ראש המחנה , עד סוף הזמן שרבינו ישב בעמק הבכא

י  שמהיום והלאה לא יעמוד שום יהודי אצל חליבת הפרה כשהשמועה הגיע לאזנ

ה "הרבנית הצדקנית ע,  ישתה עוד חלבענה ואמר שמהיום והלאה לא, רבינו

דאגה עלתה בלבה בידעה שהחלב הוא הדבר היחידי אשר , כששמעה זאת

, כי לא הכניס שום דבר בפיו מחשש כשרות, מחזיק את רבינו בחיים חיותו

, ו סכנה גדולה לחייו"ועכשיו כשיפסיק רבינו בשתיית החלב הרי נשקפת ח

ד "ע גמרה אומר להושיב בי"ינו זיה את החלטתו של רב"כשראתה הרבנית ע

וקראה את רבינו לדין תורה בתביעה וטענה שהוא מסכן את חייו בכך , מיוחד

ל אשר "צ רבי יונתן שטייף זצ"ד שימש אז הגה"כראב, שאינו רוצה לשתות החלב

ה יצא "מ מצד רבינו וצד הרבנית ע"לאחר מו, ע בהלאגער"היה ביחד עם רבינו זי

ד חייבו את רבינו שהוא מחויב לשתות מן "ה והבי" עד לטובת הרבנית"הפס

ויהי , אפילו כשיהודי אינו עומד שם בשעת החליבה כי יש סכנה בדבר, החלב

ת ענה ואמר שהלכה פסוקה היא שדין תורה מחויייבים "כאשר יצא רבינו מהד

ולאחר שלושים יום אם לא ימצאו חלב אחר או אז , לציית עד עבור שלושים יום

  . ד וישתה מן אותה החלב"סק בייקיים פ

התקיימה " ה מביא תקלה לצדיקים"אין הקב"ל "ולפלא ראו אז כי מאמר חז

א כסלו "והמסבב כל הסיבות סיבב אשר יום השלושים חל ביום כ, במילואה

יוסף ' ח ר"ק הרה"ק צוה להמשב"ורביה, ה יום בו ניצל רבינו מגיא ההריגה"תש

כדי שאם יעבור יום , בת ההצלה מהחלבל שיקח אתו עמו אל רכ"אשכנזי ז

ד ולפלא שהגיעו עוד לפני שנגמר "השלושים ישתה מהחלב כדי לקיים פסק בי

  .ע לא היה צריך עוד לשתות החלב"ומרן זי, יום השלושים

  חסיד כהלכה

וכן מצינו שרבינו הבטיח הבטחות ברורות שעתידין להתקיים לאחר 

 רבינו לוותר על מנהג ישראל שמסופר שגם בעמק הבכא לא רצה, השיחרור

ק "ואחרי חיפוש רב עלה בידי המשב, לטבול פרוסת המוציא בדבש בראש השנה

למצוא איש אחד שהיה בידו קנקן 

, והיה מוכן לתתן במתנה לרבינו, דבש

אולם דרישה אחת היה בפיו שאחרי 

ה וינצלו "ת יעזור הקב"שבעזהשי

מגיא ההריגה יעניק לו רבינו בתורת 

וסיפר בעל העובדא , כובעומתנה את 

ל שכמה חדשים אחרי שחרורו "הנ

יוסף ' ק ר"של רבינו בא אליו המשב

אשכנזי להחזיר את החוב הכובע 

כתמורה על הדבש שנתן לרבינו על 

  .ה"ר

שני מלאכי השרת מלוין לו 
  לאדם

ש בעיר בני ברק "סיפר אחד מאנ

. עובדה ששמע מפי בעל המעשה

ן שהיה לו בית חרושת באונגארי

ובכל ערב חנוכה היה . לעשיית נרות

סובב והולך לצדיקי הדור בערי 

והיה , גאליציע ורומעניא, אונגארן

מביא להם מנחת ביכורים שמונה 

נרות משעוה שידליקו בהם בלילות 

  .חנוכה ויעמידו אותם לשמש להנרות

היה זה בתחילת ימי הזעם כאשר 

וריח , פרצה המלחמה הנוראה

אבל , תותיההשריפות כבר נתנה או

היהודי הלז מסר נפשו להביא הנרות 

ע לעיר "ק רבי אהרן מבעלזא זי"להרה

ק מבעלזא בירך אותו "פעסט והרה

ע לעיר "ט זי"משם נסע בארה לרבינו הקוה .בברכה ארוכה שלא כדרכו בקודש

ויהי כאשר נכנס לרבינו ובידיו הנרות על ימי החנוכה נעמד רבינו . סאטמאר

ק "תו באותה ברכה ארוכה אשר שמע בפעסט מפי הרהבהתרגשות ובירך או

  .ע ויהי לפלא"מבעלזא זי

ל עבר בשלום את ימי הזעם וניצל מתחת ציפרני הנאצים הרשעים "היהודי הנ

ה "וממשיך לספר כי בשנת תשנ. וברכותם של הני צדיקי הדור התקיים במילואן

ד "ט הגאב"ר הקוה"הגיע אותו יהודי לירושלים להתברך מפי הקודש אצל מו

ל את הקוויטל מידיו ענה ואמר לו "ד ז"ויהי כאשר לקח הגאב. ע"ראש ישיבתינו זי

דו האסט דאך צוויי צדיקים וואס , וואס קומסטו צו מיר נאך א ברכה: "ק"בלה

  "...באגלייטן דיר א גאנצן לעבן

  ניבא וידע מה ניבא

שהיתה , מהעיר ציריך' רובינפעלד שתחי. וכן סיפרה האשה החשובה מרת ר

שרבינו הבטיח לה בהבטחה גמורה שתצא , יחד עם רבינו המחנה בערגן בעלזן

שאר חלקי (" זכרונותי מהעבר"ונעתיק לשונה מה שכתבה לזכרון בקונטרס , לחפשי

אחריו העתקנו באריכות בשנה העעל"סיפורה עם מרן זי ה"ע במשך המלחמה ו   :)ט ומשם תדרשנו לטוב

היו אלה , שהנאצים קבלו משווייץ,  עצוםושוחד, לאחר משא ומתן ממושך

זו היתה הרכבת הראשונה במשלוח . לשווייץ, מוכנים לשחרר את הקבוצה שלנו

בראשית , היו שני משלוחים. שחדר לבסוף להיסטוריה, המפורסם של קסטנר

יום אחד נקראנו כולנו . ונסעו ברכבת לכיוון שווייץ,  איש שהנאצים בחרו350נסעו 

, לפי סדר אלף בית, קריא לנו מרשימה את שמות האנשיםומפקד המחנה ה

. הייתי בטוחה שלא אמצא בין המאושרים הללו. שעומדים לבצע את הנסיעה

לפתע ? ד בלעדי"מה יקרה ליצחק באב. הייתי צריכה הרי לשמור על שני הילדים

ואחר כך . אנו שנבחרנו היינו צריכים לעמוד בצד אחד. שמעתי לקרוא בשמי

שמתי לב שכל הקרובים ". מי שקרוב משפחה לפרוידיגר שיצא מהשורה", הודיעו

ואז . בנות דודותיו שרייבר ואולמן, בלאו. דודי פנחס י. שלי זזו מעט הצידה

אתם : "המפקד צרח בקולי קולות.  בני אדם10היינו בערך . נעמדתי גם אני לידם

זה להתנקם הוא רצה באיום ". עשרה בני אדם תפגרו עוד היום בברגן בלזן

  . אבל אינני זוכרת את הפרטים, ממישהו

שנשארה ממנת , באותו יום הבאתי לרבי שלש או ארבע פרוסות לחם

הנאצי . מחר כבר לא אוכל לדאבוני להביא לכבודו יותר לחם, כבוד הרב. "החולים

אף אחד ", ענה הרבי בצורה מוחלטת ביותר" לא. "אומר שאנחנו נמות עוד היום

הלכתי . הרבי מבולבל לחלוטין, חשבתי בלבי". ואת תסעי מחר, םלא ימות היו

, אוי מסכן: נרגשת לרבנית ואמרתי לה

". הוא אינו יודע מה שהוא אומר

הוא , מה: "הרבנית נזפה בי ואמרה

זה מה ? אינו יודע מה שהוא אומר

הוא יודע " שאומרים אם הרבי אומר

כאמור ". את מה שהוא אומר, היטב

מה משמעות של , ושגלא היה לי כל מ

ואלו נסים יכולים , וקדוש, צדיק, רבי

  .יתברך' בעזרת ה, להתרחש בזכותם

,  בלילה דפקו על חלון הצריף שלנו

הייתי . גם הפרוידיגרים היו אצלנו

בטוחה שעכשיו באים לקחת אותנו 

רויזה , המפקח בא ואמר. לגרדום

ארזי את : ")רובינפעלד כהיום(פירסט 

חר בבוקר בשעה והתיצבי מ, חפציך

הייתי . שש במקום חלוקת הלחם

שהלכה עם , היחידה מהקבוצה שלנו

האחרונים הלכו מאוחר , המשלוח הזה

. אחד לא זכה לחיות הוא נפטר. יותר

שלא הייתי מסוגלת , אני משוכנעת

הייתי בסוף . לשאת יותר את העינויים

בכן הייתי רק מספר חדשים . כוחותי

 עד אלול מאחרי שבועות. בברגן בלזן

  .ד"תש

בבוקר קבלנו בחלוקת הלחם יותר 

זה היה אמור . מאשר חלוקה רגילה

שבהם נהיה , להספיק לארבעת הימים

לאור זאת הלכתי . בנסיעה לשווייץ

  .כדי להפרד ממנו, מיד לרבי



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

        

 
    

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  האם אפשר לחזור מכיבוד של מצווה 

אלא כהן ,  לא היה פייס למחתה,רבי יהודה אומר, תא שמע: דף כה
  .שעמו זכה עמי במחתהשזכה בקטרת אומר לזה 

טרת הלעושין את הפייס עכשהיו ש, מבארי "רשו  ,כדתנן מתניתין, קטורת הק

ם , חדשים לקטורת באו והפיסו כהניםאמנ צריכה שני  ד ש, הקטורת  וליך הקטורת יאח

ונותן ,  להיכלוכניסיגחלים מעל המזבח החיצון ואת החתה יואחד ש, קטירולהלהיכל ו

שגחלי ,  מקראי)א, מה(כדילפינן לקמן , את הקטורת עליהןעל המזבח הפנימי להקטיר 

לא היו מפיסין מי שוקאמר רבי יהודה , מזבח הפנימי ניטלין ממזבח החיצון בכל יום

י יזכה בקטורת, שזוכה במחתה בה אומר לזה שבימינו, אלא מ כה   זכה עמי ,ומי שז

  .במחתה

נה לו לכהן שזכה בהקטרת התוספות וה לתת את , קטורתשם כתבו שהרשות נתו

ירצה יהודה ' תימה מאי מייתי מר: ל"וז, ולאו דווקא למי שעומד לימינו, המחתה למי ש

ק לא פליג עליה אלא בקטרת "ל דהכי מייתי דאפילו ת" וי,לייתי מתנא קמא איפכא

א ומעתרא ל בעלמא מודה,משום דלא שכיח י נמי צ, אב יהודה הזוכה ' ל דלר" א

פייס מחמת שזכה זה בקטרת וזכה זה שאצלו לימינו במחתה לא היה זוכה כלל מכח 

 אי בעיא איהו עביד הכל , אלא בדעתו דכהן שזכה בקטרת תליא מילתא,במחתה

ג " אע,ג לחודיה עביד לכולה מילתא"כ דכ" כדאשכחן ביוה,שקיל קטורת ושקיל מחתה

י לאתויי בחפניו כדאיתא לקמן בפ יחא מילתא טובא דבע  ,.)מזדף (הוציאו לו ' דהתם טר

א מילתא דמצי עביד לה לכולי מילתא לחודיה"כ  מיהו משום ,ש הכא דלא טריח

א דמילתא הוה מר לאחר זכה עמי במחתה,דטריחא מילתא קצת אורח  ורגיל , שהיה או

 ומיהו ,היה לומר לאותו שעומד אצלו לימינו משום איבה שלא יקפידו האחרים עליו

א בעצמ ד בשמאלו ,ו הכלאם ירצה לשנות הרשות בידו לעשות הו י שעומ מר למ  או לו

ו כלל זכה עמי ן שזכה במחתה אומר ,או לאחר שאינו עומד אצל  וכן משמע הלשון כה

   .ב אחיו הכהנים נמשכין עמו"ולא קאמר העומד אצלו נמשך עמו כדקאמר בסמוך י' כו

ו בסנדקאותשכיבד  דן במי )ח"רע' סי' ז חלק א"ת רדב"שו(ז "והנה הגאון הרדב  את חביר

ו לא ו שיהיה ,שאלת ממני אודיעך דעתי: ד"וא, אם יכול לחזור בו א  במי שאמר לחביר

בשעה שמלין אותו,בעל ברית שלו ל הכסא להחזיק בתינוק  ב ע  ועתה , כלומר שיש

אחר אם .  לא פירשת אם הוא קודם שנולד הולד או לא,תשובה. חוזר בו ורוצה ליתנו ל

ל אין אדם מקנה " דלא עדיף מקנין דקי, בוהוא קודם שנולד הדבר ברור שיכול לחזור

א בא לעולם אחר. דבר של ד הולד אין יכול ליתנו ל אחר שנול ו כל ,אבל  י שכבר נהג  לפ

 וכבר ידעת כי המנהג עיקר גדול בכל ,י דבור בעלמא"ישראל שמקנים זאת המצוה ע

י סיתומא,כיוצא בדברים אלו א הא א דאמרינן במציע ם שרושמין'  פי, ראיה מה  רוש

דרכי הקנין מ' ג דלא קנה בא"הא קמן דאע.  ובאתרא דקניא ממש קניא,בחביות קניא

 הכא נמי הואיל וכן הוא המנהג צריך לקיים דשארית ישראל לא ,קנה מפני המנהג

ג אבל ,'יעשו עולה וגו מפני המנה א מה שאינו קנין לעשותו קנין  ג הו י דהמנה  ומינה נמ

ועיל הקנין כגון דבר של ו שיועיל המנהג וכן ראיתי בדבר שאין מ ם לא מצינ א בא לעול

  .ל"כתוב בשם רבינו יחיאל ז

  
  )לו (עניני מאכלי שבת
  מאכלי יום השבת

  צים ובצלים עם חלהילאכול את הב

אייער 'בתוך הכף של ה, ע היה לוקח בשבת קודש שבחג הפסח"ד זי"ק מרן מהרי"כ

הגם שבביצים והבצלים היו , ואחר כך נתנו בפיו, ונתן עליה חתיכת מצה' מיט צוויבעל

 הכי לא וויתר על המנהג מליתן המצה עליו אפילו, יהוששייך בו חשש שר' שמאלץ'בו 

  )חלק חודש ניסן, ביתו נאוה קודש(. ובאופן זה אכלו ביחד, כמו בכל שבת שנתנו בו חלה

 'שולחן ערוך סי( .לאלתר שרי אבל לאכול, אסור לקלוף שומים ובצלים כשקולף להניח

עיף יט    )שכא ס

ש ריש " כמ,לסעודה ממש דבעינן סמוך ,נסתהכית פ אסור לעשות עד יציאת ב"ועכ

הם סימן שכא ( .ו"פ ט"ן ס"מ בר"ט וכ"שי' סי אבר טמגן    )ו"סק

כ יזהר "י כתב שאף מי שמכוין לאכול מיד ג" וגם בב,ויש מפקפקין על היתר זה

כ דנכון להתנהג כמו " ומטעם זה כתבו כמה אחרונים ג,לחתוך לחתיכות גדולות קצת

 אין למחות בידם דיש להם ,והצנון דק דקמ הנוהגין לחתוך הבצלים " ומ,י"שכתב הב

ועכ,על מי שיסמוכו  ,נ דבעינן סמוך לסעודה ממש"פ אסור לעשות עד יציאת בהכ" 

ן בורר"ש בסימן שי"כמ והחותכים הבצלים והצנון דק דק שעה או שתים קודם . ט לעני

 וגם דאז אסור , קרוב הדבר לומר שחייב חטאת והבצלים אסורים באכילה,הסעודה

  )ה"ק מ"סמשנה ברורה סימן שכא (.  בוררמשום

ל לרבינו החזון "והנה שאלה זאת ממש שאל הגאון וצדיק רבי אליהו דושניצער זצ

ר גם לאנשים הרבה תוהשיב לו שאין שום הי, וכמבואר בספרו נחלת אליהו, ל"איש זצ

ן לה ת תשובות והנהגות"שו(. וראוי לחשוש לאיסור תורה, להתחיל לפני חצי שעה קודם גאו

  )ט"קע' סי, א"ד שליט"הראב

  ההלכות ששייכים לסדר הכנת הבצים ובצלים 

והכובש אסור , מפני שנראה ככובש כבשים, ביחד' או ה' ד, צנון אסור למלוח חתיכות

ן (. אבל ביצים מותר למולחן. ואוכלה  אלא מטבל כל אחת לבדה,מפני שהוא כמבשל שולח

  ) גףסעיסימן שכא  ערוך

ן בצלים ושומים,ה כל דבר שצריך מליחה" דה, לאו דוקא צנון.'או ה' צנון ד  , כגו

   )ק ב"ז סימן שכא ס"ט(. ם צנון וכיוצא בו"ובהדיא כתב הרמב

וך סימן שכא (. להניחה אסור למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת   ) הףסעישולחן ער

מן שכא ס( .ומיהו כשנותן שמן תיכף שרי הם סי    )ק ז"מגן אבר

שלא ישכח מלתת השמן לאלתר יותר טוב לתת השמן , א לידי מכשולוכדי שלא יבו

  )קצות השולחן(. ואחר כך המלח, תחלה

ורק , בלא שומן או שמן, לחלוק לכל הבני בית הבצלים עם הבצים והכבד, ומהנכון

אלא שגם בזה לא , שאז בודאי הוי בכלל מעט, כל אחד ישים לו בעצמו השומן או השמן

וכמו שהביא שם , כ"ל דמעט מעט לא חשוב שינוי כ"סקים דסיצאנו ידי אותן הפו

י "ע, צ החדשות"במנחת שבת בשם צ יש לדקדק גם שלא לערב בכח ולעשות בשינו כ 

שו( .ד"כנלע לק ט סימן כח"  חת יצחק ח    )ת מנ

ך בצלים דק דק  ן להיתר לחתו ה נוהגי כל , וליתן בהם שומן,שאלתו למ  כדי שיו

ח אותו ע"למלוח וא בלין   וכמה אנשים אשר חותכים אותו דק דק עם ,ם השומןכ גו

ן עיסה עבה דעת הפמ,ביצים עד שנעשה כעי דוקא במים" הרי  י לאו  דלש הו  אלא ,ג 

ז' אפי מן אוו י,ה שומן אווז אינו מוכרח"ג ה"ש הפמ"מ. תשובה. בדבש או בשו ל " ו

 ,משקים ולא שומן אווז'  ומשקה לא נקרא רק מז,דדוקא במשקה שייך לישה

י, דשומן אווז לא הוי משקה,י"ח לענין נט"קנ' ח בסי"דמוכח אווכ נ ללישה "ל הה" ו

ה ז שייך ליש מן אוו דגם בשו מ,הוי כן ואף אם נאמר  רק להסוברים ' מ נראה דזה יהי" 

א,גיבול' דמידי דלאו בר גיבול נמי שייך בי כ חזינן דלאו בתר דין תורה אזלינן רק " 

י"כ ה" א, לפי מה שעושה עתה,בתר מעשיו ה"נ  ז נהי דאינו משקה מ  ,ת"ל בשומן אוו

מגבלו בכך נחשב גיבול"מ ן דעתה  מידי דבר גיבול ,מ כיו נן דוקא  בל להסוברים דבעי  א

משקים אין בו גיבול"נ במשקה אם אינו מזי"כ ה" וא,ה לא יחשב גיבול" ובלא,הוא  ,ן 

ב,ד"כ נהי דמחמירין כדעת הראב"וא דלאו בר גיבול חיי ל תרי "מ י"מ , דאף במידי 

ן בזה י,חומרא לא מחמרינ נו המים אבל "ל היינו אם עכ" וגם  י חד בר גיבול דהיי פ הו

י,אם שניהם לאו בר גיבול ו לישה"  ף,ל מודים דאינ בפלוגתא עדי נ לי "ועו.  ולמעט 

י גידולי  ן דלא הו דכיון דהוי ביצים עם הבצלים והנה בביצים ודאי לא שייך גיבול כיו

כ' ח סי"ע או"ובשה "ש הת" כמ,קרקע סעיף יו"א ובמג"ש  ואף להסוברים שם ,ד"א 

מ ביצים דהוי גדולי גדולין ודאי אין בו " דהוי גדולי קרקע מ,דבבשר שייך לישה

א,לישה ינו רק מכח ,כ אף הסוברים דאף מידי דלאו בר גיבול שייך גיבול" ו  הי

ונעשה בר גיבול' דכיון דהוא לש אותו אחשבי' אחשבי א,למעשיו  לא ' כ אחשבי" ו

ה לבדו ז חזינן דאחשבי,שייך רק אם עושה דבר ז דברים יחד ' ב'  אבל אם הי,לזה'  א

ף דיש בו גם ג"וא. דמאן אמר דכוונתו לזה' לא שייך אחשבי ך "ק מ"כ א מ לא שיי

יימר דדעתו על הבצלים דלמא על הביצים' אחשבי ך בזה לכ,דמאן  בו חשש " לכ ע אין 

י עם ביצ" וממ,לישה אם הו ך בו טעם הננ  ן דרך ,ל"ים שיי בלי ביצים אי י   ואם הו

ה,לחתכו דק דק בו לישה ומנהגן של ישראל תור מה"שו( . ולא שייך  אלף לך של  אורח חיים ,ת ה

מן קלט   )סי

 יסודי התורה
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ו החתן לא נשלח צד  ות מ ות פרטי זמנ ת, ה ישי ה זו כא זמנ  נא לראות ה


