זמני לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 7.13 ....................
חצות היו והלילה 12.44 ...........
עלות השחר 3.48 ......................
נ החמה 5.34 ...........................
סו" זמ קרי"ש  -8.16 ......ב' 9.08
סו" זמ תפילה 10.20 ................
שקיעת החמה 7.51 ...................
מוצאי שב"ק 9.06 ......................

התאחדות אברכי

"ויואל משה"
ד'סאטמאר
נתייסד ע"י כ"ק מר רביה"ק זי"ע
בנשיאות כ"ק מר רבינו שליט"א
בעיה"ק ירושלי תובב"א

פרקי אבות פרק ד'

מענינא דיומא
לרגל הסיו בחבורת "יסודי התורה":

ג מי שלא סיי המסכתא
מצוה רבה שישמח ע המסיי
גרסינ בפרק כל כתבי )שבת קי"ח ,(:אמר
אביי תיתי לי דכי חזינא צורבא מדרבנ
דשלי מסכתא ,עבידנא יומא טבא לרבנ.
מכא נהגו כל ישראל לסיי בשמעתא לית
שבח והודיה למקו ,ולפרס אותה שמחה
שזכה לכ  ,שעושי סעודה בעת שמסיימי,
וראיה ממס' תענית )ד" כ"ו (:ומביאו נמי
בריש פרק יש נוחלי )ב"ב קכ"א (.לא היו ימי
טובי לישראל כיו הכיפורי וט"ו באב,
ומסיק בגמ' בשלמא יו"כ יו סליחה
ומחילה הוא ,אלא ט"ו באב מאי טעמא,
ומפרש כמה טעמי ,עד דמסיק לבסו",
רבה ורב יוס" דאמרי תרווייהו ,יו
שפוסקי בו מלכרות עצי למערכה וכו',
ופירושו לפי שפסקו אותו היו להשלי
מצוה גדולה ,היו שמחי ונחשב לה ליו
טוב ,וא"כ השלמת הספר אי ל מצוה
גדולה מזו ,ובפרט היכא שדעתו להתחיל
אח"כ ספר אחר ,וכ"כ לש הר" ,שמהא
שמעינ שמנהג ישראל היא לשמוח ולעשות
יו"ט בהשלמת המצוה.
ומהא דפרק כל כתבי משמע דאפילו
מי שלא סיי מסכת זו מצוה רבה שישמח
ע המסיי ,דהא אביי אע"ג דהוא גופא לא
סיי ,אפ"ה עביד יומא טבא לרבנ ,ומשמע
שהיה מזמי א" אחרי עמו ,דהא לא אמר
עבידנא ליה יומא טבא ,אלא לרבנ קאמר.
ומה שפירש"י לפי שהיה אביי ראש ישיבה,
לאו משו דאחר לא היה עושה ,אלא דקשה
לרש"י וכי לא היה בדורו של אביי שו אחד
שהיה מהדר ועושה זולתו מאחר שהיא מצוה
רבה ,ע"כ פי' משו שהיה ראש ישיבה והוא
קוד למצוה זולתו.
והנה פקח עינ וראה ,א" שאביי היה
אחד מ החולי ,ומצמצ ביותר ,כדאיתא
בפרק במה מדליקי )שבת ל"ג (.אביי חש
בהדרנוקא ,אמר רבא ידענא ביה בנחמני
דמכפי נפשיה וכו' ,אפ"ה עביד יומא טבא
לרבנ מחמת רוב חיבת המצוה ,ומשמע נמי
מהא דאביי ,דאפילו יחיד שסיי מחוייבי
אחרי לסיי עמו ,כהאי עובדא דאביי ,ואי
לומר דהת איירי שהצורבא מרבנ סיי ע
כל המתיבתא בכה"ג עביד לי' אביי סיו
וכו' ,ולעיל בסימ ל"ו כתבתי שהיא סעודת
מצוה ממש ,ועיי"ש.
י של שלמה ,סו פרק מרובה

מילי מעלייתא

מגיד תעלומה

÷ç äøåúä úéùòð äøôä øôà é"ò
øáëã ì"éå ,äøôä ú÷åç úàæ ì"ìåäã íùøôîä å÷ã÷ã .äøÉÈ åzäÇ ú÷åç úàæ
íéøçàì ìáà äîòè äìâî éðà êì ,êéìà åç÷éå (å ,èé ø"áãîá) ì"æç åøîà
éáúëá øàåáîå ,äîåãà äøô ìù ãåñä äìâúð ãáì äùîì ë"à ,ä÷åç
ïéøúåî íä íà åéãéîìú åúåà åìàùù (åë úåîù 'ô úååöîä øòù) ì"æéøàä
úåàîåèî øäèì íéìåëé ïéàù øçàî áéùäå ,úåéùòî äìá÷á ùîúùäì
.úåéùòî äìá÷á åùîúùú ìà ïëì ,äøô øôà åéùëò ïéàù øçàî ,úî
úîçî äðäã ,äøôä øîà÷ àìå äøåúä ú÷åç úàæ øîà÷ã àçéð àúùäå
äùòð ë"éòå ,úåéùòî äìá÷ ãåîìì øåñà äøô øôà àúùä åðì ïéàù
éãé ìò ,äøåúä ú÷åç úàæ øîà ïëì ,äúåà ãåîìì ìåëé ïéàù ÷ç äøåúä
כס נבחר
.÷ç äøåúä äùòð ,åéùëò åðì ïéàù äøô øôà åðééäã ,úàæ

ùåáìä øçà êìåä ìëä
øáãì äðéùå ,÷ìîò äæ é"ùøô .áâðä áùåé ãøò êìî éðòðëä òîùéå
,íãéá íéðòðë úúì ä"á÷äì íéììôúî ìàøùé åéäéù éãë ,ïòðë ïåùìá
ïåùì íðåùìå íé÷ìîò éùåáìë íäéùåáì ìàøùé åàøå ,íéðòðë íðéà íäå
äîì äù÷å .éãéá íòä úà ïúú ïúð íà øîàðù ,íúñ ììôúð åøîà ,ïòðë
íùåáìîù éðôî ,íãéá íé÷ìîò úúì ìàøùé åììôúé ïô íùôðì åàøé àì
øùà íéçåèá åéä æàå íäéùåáì ë"â åðéù àì òåãîå ,íé÷ìîò éùåáìîë
åéä íàù àìà .íéðòðë íðéà íäå íãéá íéðòðë åøñîéù åììôúé ìàøùé
ìëä éë ,íéðòðë úîàá äååäúð åéä ,ïòðë éùåáìë íäéùåáì íéðùî
ìàøùé éðá íéìåëé åéäå ,àåä ïë ùáìúî íãàù äîá ,ùåáìä øçà êìåä
àìù éãë íùåáì úà äðùî åéä àì ë"ò ,íãéá íéðòðë åøñîéù ììôúäì
הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע
.ììôúäì äî ìàøùé åòãé

êìåä äúà ïàìå úàá ïéàî
÷"äøä äæá øîà .øåäè ùéà íéîá ìáèå áåæà ç÷ìå
òåãé éë ,àåä øáã ìù åîòèå ,áåæà ç÷ìå ìò ,àìæàå àîã÷ ãå÷ð ,ì"öæ
êåîðä áåæà åîë ,äåðòå äòðëä úãî ãåîìì äéä áåæàä úìåâñî øùà
äúà ïàìå úàá ïéàî òã äåðò ãåîìì äöò åøîà ì"æç äðäå ,íéáùòá
ïàìå åðééä ,àìæàå ,úàá ïéàî ì"ø ,àîã÷ æîøä åäæå ,(à"î â"ô úåáà) êìåä
בארות המי
.êìåä äúà
][áåðîéøî ùøéä éáö éáø

ללמד מדת ענוה
אשר אי בה מו אשר לא עלה עליה עול.
"אשר אי בה מו " א מחזיק עצמו לצדיק
שמתק הכל ואי בו מו  ,איש כזה בודאי עדיי
"אשר לא עלה עליו עול" מלכות שמי .
)עבודת ישראל ,פ' פרה(

בזכות יעקב
פרה אדומה .אדמה בגימטריא חמשי
וטמא בגימטריא חמשי  .תמימה .מרמז ליעקב
אבינו ע"ה שנקרא איש ת  ,ת בגימטריא
ארבע מאות וארבעי  ,טהור בגימטריא מאתיי
ועשרי  ,ת הוא פעמיי טהור .אשר לא עלה
עלי' עול .כי הפרה באה לטהר ולהחזיר הכל
)פני יפות(
לקדושה .להסיר העול.

כמה פרות היו
מצינו שנעשו תשע פרות אדומות משנצטוו
במצוה זו עד שחרב הבית בשניה ,ראשונה עשה
משה ,שניה עשה עזרא ,ושמעו הצדיק ויוחנ
כה גדול עשו שתי שתי  ,ושביעית שר
אליהועיני ,ושמינית שר חנמאל המצרי,
ותשיעית שר ישמעאל ב פאבי ,עשירית עתיד
לשרו מל! המשיח במהרה בימינו.
)רבינו בחיי בש המדרש(

מה ביקשו מבני עשיו
אתה ידעת את כל התלאה .מצינו תלאה
בלי א' ,ותלה כל אר" מצרי  ,ונותר התלה
בגימטריא ארבע מאות וארבעי  ,כנגד גזרת
ארבע מאות שנה וכנגד ארבעי שנה שהלכו
במדבר ,וראוי' היתה תלאה זו ג לבני עשו
והיות ובני ישראל נטלוה כולה ג האר" שלה
היא ,וה מבקשי מבני עשו שיסייעו לה
)כלי יקר(
שיכנסו מהרה לאר".

סיבת אריכת גלות אדו
כה אמר אחי! ישראל .וכשסירבו לו ביקש
שנית ,מה ראה משה רבינו ע"ה להכניע את
עצמו ולבקש ממל! אדו מה שלא נאמר לו
מפי הגבורה ,אלא שאמרו חז"ל שמה שאירע
לאבות הוא סימ לבני ולמצרי ירדו אברה
ושרה והתפללו על גלות בניה במצרי ומה
שעשה לפרעה בשביל עשה אחר כ! בשביל
בניה  ,וג בבבל היו אברה ושרה וכ בגלות
יו באר" ישראל ,א! באר" אדו לא דרכו
האבות וביקש משה רבינו ע"ה לעבור דר! אר"
אדו ולהתפלל ש על כובד הגלות ואריכותו,
א! מל! אדו לא נת לו ולכ נמש! גלות אדו
יותר מכל הגליות.
)מאור ושמש(

זאת חקת התורה וכו' .ונ"ל בהקד מ"ש
הבני יששכר זלה"ה
בביאור קושית הקדמוני ,מדוע לא
מהני תשובה רק לבני ישראל ולא לאוה"ע,
והביא בש הרב לימודי הש ,היות שהשי"ת הרבה לישראל תורה ומצות דקדוקי המצות
וענפיה לאי שיעור וכו' ,והנה האד יציר חומר תכבד עליו משא מלאכת הקודש ,ואי צדיק
באר אשר יעשה טוב ולא יחטא ,חשובי כאנוסי ,משא"כ הגוי ,המעט מצות הנית לה א
לא ישמרו מזידי ה עייש"ד ,ובזה א"ש מה שהקדי הכתוב לומר זאת חקת התורה וגו' דמה
דמהני תשובה לישראל הוא רק ע"י התורה ,ואח"כ כתיב ויקחו אלי -פרה אדומה שהוא לכפר
על חטא העגל כדברי ר"מ הדרש וזהו שמהני תשובה הוא דווקא על ידי זאת חוקת "התורה".

מילי דאבות

)מאמר הגבלה אות ה'(

)דברי יואל(

ויקחו אלי פרה אדומה .איתא במדרש )הובא בישמח משה( זה שאמר הכתוב )ישעיה מ' ,י"ז( כל
הגוי כאי נגדו מאפס ותוהו נחשבו לו .וצרי -ביאור .ויתבאר על פי מה שהביא בחבצלת השרו
)בהקדמה( משמיה דהגה"ק השר שלו מבעלזא זי"ע ששאל אותו בנו הגה"ק מהר"י זי"ע בימי

הרה"ק נולד בשנת ת"ר לאביו המגיד הנורא והקדוש
מטריסק בעל מג אברה זי"ע ,ב הרה"ק ר' מרדכי
מטשערנאביל זי"ע .נשא את הרבנית בת הרה"ק רבי אשר
)השני( מסטאלי זי"ע ,ב הרה"ק הבית אהר מקארלי זצוק"ל.
נשאר איזה זמ סמו על שלח חותנו זקינו הרה"ק הבית אהר
זי"ע ,אח"כ חזר לגור בעיר טריסק בצל קדושת אביו הק'.
כשגזרה מלכות רוסיא הרשעה עליו ועל אחיו הק' הרה"ק ר'
מנח נחו זי"ע שיגלו מעיר טוריסק ושיתגרשו מפל
זיטאמיר הסמוכה לגבול פולי ,עבר אז לשבת בעיר
שפיטיווקא ,מש עבר לעיר וולאדאווקא ,ושהה ש רבות
בשני .ע פטירת אביו בב' תמוז תרמ"ט ,התחיל בהנהגת
עדתו הק' בעיר מגוריו וולאדאווקא ,באותו עת יצא עליו גזירה
חדשה לשלחו למקו שאי ישראל דרי ש ,ובחמלת ה' עליו
נתוודע לו עוד קוד שיצאה הגזירה לפועל ,וברח למדינת
גאליציע ,וישב ש זמ מועט בעיר נאראל ,אח"כ עבר בעיר
דאמבראווא .אחר רוב ההשתדלות אצל מלכות רוסיא התירו
לו לחזור למדינתו ,מתחלה ישב בעיר פאקשווינא לער ג'
שני ,אח"כ קבע מגוריו בעיר קאזמיר שבסביבות לובלי,
שעל שמה נתפרס "הרבי מקאזמיר" ,בסו! ימיו עבר בעיר
קיעל" וש נשאר לגור עד הסתלקותו ,נסתלק ביו חמישי ח'
תמוז תרע"ז ,ומנו"כ בקיעל" .מדברי תורתו הדפיס ב אחותו
ותלמידו הרה"ק ר' ניס יהודה ליב מקיעל" זצוק"ל את הספר
הק' מאמר מרדכי על ספר בראשית ועל מועדי.
qqq
פע שאל אחד את הרה"ק ר' מרדכי מקאזמיר זצוק"ל,

ילדותו ,על מה שאנו אומרי בכל יו אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא ,ולכאורה מי אומר זאת,
א הגו" ,הכי יש כח ודעת בחומר עכור להלל ולשבח ליוצרו ,וא הנשמה ,הרי מהלשו נשמה
שנתת בי משמע שאי הנשמה אומרת זאת ,והשיב לו אביו ,כי א האד זוכה ללכת בדרכי ה'
ולשמור מצוותיו חוקותיו ותורותיו בקדושה ובטהרה ,מזדכ -הגו" ונהפ -לצורה ,ויש בו דעת
לשבח ולפאר ליוצרו ,עכדה"ק .והנה יסוד הדבר הזה חזינ בפרשת פרה אדומה אשר גו" האיש
הישראלי שונה מכל ע ביתרו קדושה וטהרה ,וכמו שהארי -באור החיי הקדוש בפרשת
לבאר מדוע ישראל מטמאי באוהל ואי אומות העול מטמאי באוהל ,כי לגודל קדושת גופות
בני ישראל דבקי ב במות כוחות הטומאה לאי ק  ,כדוגמת כלי מלאה דבש שמתקבצי לה
כל הזבובי והרמשי ,מה שאי כ אומות העול גופ מושלל מהקדושה ולכ אי כל כ-
התגברות הטומאה במות ,עיי"ש בדבריו .ובזה יוב דרשת המדרש ,ויקחו אלי -פרה אדומה ,זה
שאמר הכתוב כל הגוי כאי נגדו מאפס ותוהו נחשבו לו ,כי בפרשת פרה אדומה אנו למדי
שבני ישראל אינ סוג אחד ע אומות העול כלל ,כי גו" של אד מישראל מזדכ -ומתקדש
ונהפ -לצורה ,ולכ כל הגוי כאי נגדו ואינ חשובי כלל לבטל את בני ישראל מכח רוב.
)בר -משה(

על הצדיקי
הרה"ק רבי מרדכי מקאזמיר

זי"ע

ח' תמוז תרע"ז

אי אפשר שמשה רבינו ע"ה שדיבר תמיד ע השי"ת פני
בפני ,יקטי עצמו כל כ עד אשר העידה עליו התורה הק'
שהיה עניו מאוד מכל האד אשר על פני האדמה ,והלא
בוודאי ידע משה רבינו ע"ה בטוב שאי שו אחד מישראל
שהשיג למדרגתו .ותיר" הרה"ק :אמת הדבר שידע משה רבינו
ע"ה בטוב מדריגתו הגדולה ,א עיקר שפלותו היה שחשב
שמה שבא למדריגה זאת לא היה מחמת עבודתו ,אלא לפי
שנתנו לו נשמה גדולה וגבוה מ השמי ,ובדעתו היה שא היו
נותני נשמה כזו אפילו להפחות שבפחותי היה משיג יותר
ממנו.
וכאשר סיי הרה"ק את דבריו אמר בזה"ל :אבי הק' ]המגיד
מטריסק[ זצוק"ל סיפר לי שהתפלל לפניו ית' שית בי נשמות
הק' והטהורות ,את נשמת אא"ז המגיד מטשערנאביל זצוק"ל,
ואת נשמת אא"ז הרה"ק ר' מרדכי מנעשכיז זצוק"ל ,ונתקבל
תפילתו ,ונתנו בי אלו הנשמות -וסיי בענוות
קדשו -ואעפי"כ מה אני לפני נשמותיה הק'
והטהורי) .פענח רזא  -רזא דמאיר(.
qqq
סיפר הרה"ג החסיד ר' יוסלי ז"ל האב"ד
דק"ק אפאלי ,אחר פטירת הרב המגיד הק'
אדמו"ר מטריסק זצלה"ה נסע לוולאדאווקא
לאדמו"ר ר' מרדכי מקאזמיר זצללה"ה על
שב"ק ,בליל שב"ק בסעודה ראשונה על השלח,
שמע שאדמו"ר דיבר דברי הנראי כדברי חול,
והיה קשה לו הדבר ,הל אחריו ושאל אותו
ילמדינו רבינו הלא בשבת קודש אינ רשאי
לדבר דברי חול ,ואצל רב מצינו "רב לא שח
שיחות חולי מימיו" ,ענה לו אדמו"ר מקאזמיר
זצל"ה :הנה בכל הדיבורי יש אותיות ,ויכולי
לצר! מ האותיות של הדיבורי צירופי
קדושי ,וג יכולי לכוי יחודי קדושי ,והנה
יחודי קדושי יכולי לעשות כל הצדיקי,
אבל לצר! צרופי קדושי אינו יכול רק צדיק
כזה שהורתו ולידתו בקדושה ,ועוד מי שיש לו
קבלה מאבוה"ק זללה"ה) .גדולת מרדכי עמ' מד(.
qqq
רב חלקו היה בי המלחמות שנתהוו אז בי
המלוכות הגדולות במלחמת העול הראשונה.
והוי עובדה כשנה לפני פרו" המלחמה באו אליו
פע"א נכדי הרה"ק ר' יודא לייבוש מאוזורב
זצוק"ל בשליחותו ,ואמר לה הרה"ק אז בי

הדברי :גלמי ראו עיני ועל ספר כול יכתבו )תהלי קלט ,טז(,
גלמ"י ר"ת ג'וי י'בואו ל'עשות מ'לחמה ,אול על ספר כול
יכתבו ,אינ פותחי במלחמה אלא אחרי ששואלי מ
השמי לצדיקי הדור וכול יתנו את הסכמת ,וזה הכוונה
שכול יכתבו על ספר .דברי הרה"ק היו אז בגדר חידה
סתומה ,ואיש לא ירד לסו! כוונתו ,רק כעבור שנה ושבעה
שבועות ,כשפרצה המלחמה קבלו דבריו הסתומי משמעות
ברורה) .גדולת מרדכי עמ' קיט(.
בעני זה מסופר על הרה"ק ר' אהר מטשערנאביל זי"ע ,כי
בימיו כתבו פע בעיתוני שחכמי האוסטראנאמיע הבקיאי
בחכמת ובתהלי הכוכבי שיערו שביו ובשעה מוגבל צרי
לירד איזה כוכב ,אשר יעשה חורב גדול בחלק ממדינת רוסיא,
וג טשערנאביל היה בכלל זה ,וביו המוגבל נקבצו באו כל בני
העיר אנשי נשי וט! לחצר הרה"ק ר' אהר זי"ע,
ולהביהמ"ד ,להימלט על נפש ,כשראה זאת הרה"ק שאל
לסיבת בוא ,השיבו לו מה שאומרי הנ"ל ,אז הניח הרה"ק ר'
אהר את ראשו על ידיו על איזה דקות ,ואח"כ הגביה ראשו
ואמר :כתיב )עמוס ג ,ז( כי לא יעשה ה' אלקי דבר כי א גלה
סודו אל עבדיו הנביאי ,או מיר האט מע עס נישט מגלה
געווע) .ילקוט מאורי אור(.
qqq
דרכו בקודש היה ליל בכל יו ו' עש"ק לטבול במקוה
לכבוד שב"ק ,אבל כמה שני קוד פטירתו התחיל לנהוג
לטבול ביו ה' לכבוד ש"ק .בעת ההיא היה בעיר רק מקוה
אחת ויחידה בסו! העיר ,וג אז ביו ה' ח' תמוז שכר עגלה
ונסע ע משמשו להמקוה ,וביציאתו מ המקוה אמר אל
המשמש שלו :אמת אי בי שוי אינגאנצי ריי ,מה שלא היה
דרכו לומר כ בשו פע ,ואח"כ בעת יציאתו לחו" צוה לקרות
את הבל מהמקוה ופשט לו את ידו הקדושה בברכת הפרידה:
זיי געזונד ,מה שלא היה דרכו לעשות כ.
בבואו לביתו אמר למשמשו שעדיי לא ביר ברכת
שהחיינו על קירש ,המשמש לא התמהמה והביא מיד את
הפירות לחדר קדשו ,וביר עליה ברכת שהחיינו וטע
מהפרי ,וישב על כסאו שקוע במחשבותיו ,פתאו נשמעה קול
גניחה מגרונו ונתעל! על כסאו בישיבה ,והביאו תיכ! ומיד
הרופאי היותר גדולי ,אבל באו והכירו כי כבר נסתלק ויצא
נשמתו הק' בקדושה וטהרה ובמיתת נשיקה.
אחר הטהרה הובילו את גופו הקדוש להלויה ,ונתקדרו
פתאו השמי בעבי ,והתחיל לירד גש שוט! בשפיכה
רבה כמו שנשפ מי ממרזבי רבי ,והיה דבר נפלא שלא
נראה כזה במדינה ההוא מעול ,והיה כעי המבואר )מועד קט
כה (:כי נח נפשיה דרבי אבוהו אחיתו עמידו דקסרי מיא
ופרשיז"ל ש ,מחיתו ,הורידו דמעות עיי"ש .והוצרכו לכנוס
ע המטה לאיזה חצר ולהמתי מעט עד שפסק עמוד הגש
השוט! ,ואחר הקבורה נהפכו השמי לטוהר ונקדרה החמה,
אז נראה ברקיע קשת כפול ונורא מאוד  -נבנה על קברו ציו
ואהל כביהמ"ד ,ובכל שנה על היאצ"ט ח' תמוז נתאספו
שמה מקצוי האר" אנשי נשי וט! בבקשות שונות,
והתפילות ש בקעו רקיעי ממש ,וג בכל עת צרה שלא
יהיה ,באו ש ממקומות שונות להתפלל ,וראו ש ניסי
ונפלאות ,וכמאמר חז"ל גדולי צדיקי במיתת יותר
מבחייה.
זכותו יג עלינו ועל כל ישראל אמ

בינו שנות
דור ודור
מו
מלחמת קודש בי צדיקי הדורות
סביב מלחמותיו של הקיסר נאפוליו

קיצור מפרקי הקודמי
נאפוליו נחל מפלה נחרצת בתוככי אר
רוסיא ,ע"י עצה מחוכמת של מושלי רוסיא,
להכניס אותו אל תוככי ארצות רוסיא
הקפואי מקור ורבי מחיילי נאפוליו נפלו
חללי  ,עד שנאפוליו היה צרי לחזור על
עקבותיו ולהימלט על נפשו עוד נשמתו בו.

שבע יפול צדיק וק
תכסיסו המבריק של נאפוליו ,אשר
הציל את חייו ואת חיי חייליו ממצב
הנואש ,עורר התפעלות עצומה בכל העול,
צדיקי הדור אשר רואי בכל דבר בעול
עני להוציא דבר מה בעניני עבודת הש
מכל המתרחש על פני תבל ,מצאו ג
בהתרחשות זו עניי רוחני לענות בו .וכ
היה הרה"ק הרבי ר' בוני מפארשיסחא
דורש בנידו:
ג כאשר הוק צבאו מכל עבר וכמעט
שלא נפל בשבי האוייב ,הצליח נאפוליו בכל
זאת להימלט על ידי תחבולה ופעולה מצד
אחר .מפעולה מחוכמת זו יש לימוד דר ג
בעניני תורה ועבודה.
כאשר האד נכשל בחטא ,חלילה
וחס ,ושוקע בתהו רבה ,חשיכה גדולה
סוגרת עליו מכל עבר ,עד בלי מצוא שו
בית מנוס להימלט ,ג אז בל יפול ברוחו
ובל יאמר נואש ,כי א יבקש לעצמו עצה
ודר ,כיצד לחמוק מידי האוייב הרוחני
הצר והסוגר עליו ,ויפלס לעצמו נתיב
חדש ,מכיוו אחר ,כדי לחמוק ולצאת
ממאסרו הרוחני.
וזה שאומר הכתוב )דברי ד'(
"ובקשת מש את ה' אלוקי ומצאת",
מהו הלשו מש ,אלא ר"ל הסע עצמ
מ המקו בו הינ נמצא ,משוקע ברשת
היצר הרע ,ול ל אל צד אחר ,אשר
"מש" תיוושע ,כאשר תבקשו את ה"א
בעצה זו של "מש" ,מבטיח לכ הכתוב
"ומצאת"...

מפלה מביא מפלה
מפלתו הגדולה של נאפוליו
ברוסיא ,שהותירה אחריה המלחמה
האומללה ,גררו מפולת אדירה במעמדו
של נאפוליו ,מבית ומבחו.#
כפי שנית להבי מאיליו ,לא כל בני
הע מתושבי צרפת שבעי רצו היו,
מהסתבכות מדינת במעגל המלחמות
ללא סו  ,עקב תאוותו הבלתי מרוסנת
של קיסר ,לכבוש את כדור האר#
ולמשול על העול .אלא שעד כה לא
ההי איש להביע את מורת רוחו מכ,
בקול ר .המפלה הנוכחית ומחיר
הדמי הנורא שגבתה ,התירו את
חרצובות לשונ של אלו אנשי הממשלה
ושרי המלחמה הגדולי ,אשר ההינו
מעתה לפתוח ולהשמיע ברמי דברי
נוקבי ,נגד הנהגתו ההרסנית של
נאפוליו.
הגיעו הדברי ,עד כדי השמעות
קולות על מרד ובגידה ,מצד מי שנחשב
עד אז כמשרתיו עושי רצונו הנאמני
ביותר של נאפוליו בצרפת .אבל הבגידה
היותר הגדולה הגיע דווקא מצד גענעראל

אחד גדול בצבא מדינת צרפת,
ו"מאלה" שמו ,אשר עמד והכריז
בפאריז ,ביו י"ז בחשוו תקע"ג ,כי
נאפוליו עצמו מת במלחמה ברוסיא.
הכרזה אשר כמעט וגררה אחריה
הפיכה בתוככי צרפת.
וא מבית כ ,מחו – #על אחת
כמה וכמה.
כל העמי ומדינות ,אשר
כבושי היו תחת יד נאפוליו ,מצאו
עתה שעת כושר להרי ראש ולנסות
להסיר את עול הכיבוש של מדינת צרפת
מעל צוואריה.
בני הע הספרדי ,בספרד הכבושה,
מרדו בהכובשי חיילי צרפת ,ובסיועה של
מדינת ענגלאנד ,האוייב הגדול והבלתי נכנע
לנאפוליו ,פתחו כנגד במלחמה .ג מדינת
דייטשלאנד מרדה ,ומחנות הצבא אשר
שוגרו מחוסר ברירה לרוסיא ,כדי להילח
לצידו של 'הצבא הגדול' של נאפוליו ,היפנו
עתה עור והחלו להילח נגד חיילי צרפת.
ג עסטריי אשר נאלצה להעמיד את
חייליה לרשותו של צבא צרפת ,מיהרה
ליטוש את שדה המלחמה ולהשיב את
שרידי צבאותיה לבית .אפילו חיילי
איטליא ,אשר הסכינו כבר זה למעלה
מחמש עשרה שנה לעול הכיבוש של צרפת
באיטליא ,החליטו עתה לפרוק את עולו של
נאפוליו מעל צוואריה ,וקראו למרוד
ולהתנגד נגד הכובשי הזרי.
מיד לאחר שהצליח לחצות את נהר
הברזינה ולהימלט בעור שיניו בחזרה
לפולי ,מיהר נאפוליו לשוב לפאריז,
בתקווה להציל את ממשלתו מהפלה
מוחלטת .הוא נקט ביד קשה נגד מתנגדיו
מבית ,ודיכה כל זיק של התקוממות ,ופנה
מיד לגייס מחדש כספי וחיילי ,כדי לדכא
את מורדיו מחו .#לא ארכו הימי ,עד ששב
נאפוליו לשדה המלחמה ,כשהפע נטושה

לפניו מערכה כוללת ,כנגד כל המדינות
המורדות.

גיוס היהודי
בי יתר המקורות ,שעמדו בפניו לגיוס
חיילי חדשי לצבאותיו ,מצא הפע
נאפוליו ג את יהודי פולי ,אחת ממדינות
אשר כבש אשר היתה מ היחידי ,אשר לא
מרדה בו.
כזכור ,הביאה שתדלנות של עסקני
היהודי בפולי בשנת תקס"ח ,לדחיית
"חוק זכיות שוות" של יהודי מלכות
ווארשע ,כשאחת המטרות העיקריות
המסתתרת מאחורי עצה זו היא ,להרוויח
את ביטול חובת הגיוס לצבא ,אשר כרוכה
היתה באי יכולת לשמור על מצוות התורה.
עתה ,שבה והתחדשה גזירת הגיוס לצבא
פולי%צרפת ,וזו נפלה על יהודי פולי כרע
ביו בהיר.
היתה זו סיבה מכרעת ,אשר גרמה
לקרב את דיעותיה של מרבית צדיקי
פולי ,לדעת של צדיקי רוסיא ,ולאחד
אות בהתנגדות חריפה ביותר לנאפוליו
ובפעולה בכוחות רוחניי משותפי
להדחתו ולמפלתו הסופית.
במהל השני תקע"ג%תקע"ד ,חזר
נאפוליו להלהיב את המלחמות הקשות,
כשהוא לוח כנגד כל המדינות המורדות בו
והצית מחדש את להבות המלחמה בכל
רחבי איירופא .אמנ ניהולה האמיתי של
המלחמה וקביעת תוצאותיה ,התחוללו
במעו קדש של גדולי ישראל ,צדיקי הדור
וקדושיו.

המלחמה בי כוחות הרוחניי
הרב הקדוש הבעל התניא זי"ע ,אשר
נודע עד כה כמתנגד היותר גדול נגד נצחונו
של נאפוליו ואשר כזכור היה צרי להמלט
אל תו ארצות העמוקי של רוסיא מפני

צבא נאפוליו חלה תו כדי נדודי אלו
בכפר פיאנה וביו כ"ד טבת תקע"ג נתבקש
לישיבה של מעלה ,אמנ אותה התנגדות
הנמרצת היתה כבר עתה נחלת של רוב
צדיקי פולי ,אשר ניהלו את המערכה
הרוחני ביד רמה וחזקה.
היחיד אשר נותר ג עתה נחוש בדעתו,
כי נצחונו של נאפוליו עדי על א הכל,
היה הרה"ק רבי מנח מענדל מרימנוב
זי"ע ,אשר סבור היה ,כזכור ,כי בנצחונו של
נאפוליו במלחמה זו תלוי "מלחמת גוג
ומגוג" )עיי יחזקאל ל"ח( ולקרב את גאולת
ישראל השלימה.
בי צדיקי פולי אשר התנגדו לכ ,בלט
כרב פעלי ,הרה"ק רבי נפתלי מראפשי#
זי"ע אשר לא חס בפעולות כדי להניא את
רבו הרה"ק מרימנוב ,מכוונתו לקרב את
הגאולה באמצעות נצחונו של נאפוליו .הוא
א היה זה אשר ההי להביע בדיעה ברורה,
את חרדת של שאר צדיקי הדור ,מפני
הדברי הכבדי שהדבר עלול לגרו.
ובאחד הימי קרא הרה"ק מראפשי,#
מנהמת לבו ,לפני רבו הק' מרימנוב " %הלא
רואה אנכי כי א ינצח נאפוליו במלחמה,
ירבו חלילה וחס ,חללי ישראל מאוד מאוד,
במידה איומה".
א הרה"ק מרימנוב לא נרתע ,והמשי
בשיטתו ,כי על א הכל אי להחמי #את
ההזדמנות לקירוב הגאולה ,ותהיה התמורה
לכ כבדה ויקרה ככל שתהיה.
"כהנה וכהנה תאכל חרב" השיב
הרה"ק מרימנוב בנחישות עצומה "ויבוססו
ההולכי מפריסטיק )עיר מושבו הראשונה של
הרה"ק מרימנוב( לרימנוב )ויש אומרי :מראווא
ללעמבערג( עד ארכבותיה בד ,ובלבד שיקי#
הק #ותבוא הגאולה השלימה"...
באחת השבתות בשנת תקע"ג ,והרה"ק
מראפשי #זי"ע שובת במחיצת רבו הרה"ק
מרימנוב ,נענה הרה"ק מרימנוב ואמר בעת
עריכת שולחנו הטהור:
"הוי! הדק היטב ,ריבונו של עול,
הדק היטב!"
הרה"ק מראפשי ,#אשר תיכ ומיד
עמד על דעת רבו הק' ,והבי כי מבקש
הוא על החשת חבלי הגאולה במהירות,
מלשו :הידוק ,כתישה ,למרות הקושי
הרב הכרו בכ ,נענה וקרא:
"היטב הדק!"
כלומר ,להיטב ולמתק את
ה'הידוק' ,הכרו בחבלי משיח.
והוסי " :לשליש ולרביע לא שמענו,
אילו יחסר ,חלילה ,עקב כ שליש או
רביע של יהודי ,איננו רוצי לשמוע
ממשיח".
ואול הרה"ק מרימנוב אחז בדרכו,
ולא נענה לבקשת תלמידו ,לחדול
מתפילותיו לקירוב ק #הגאולה.
באותה שבת פשט גייס של הצבא על
העיר רימנוב ,ויהודי רבי ,אבות לצד
בני ,נתפסו ברחובות ,הועלו על עגלות,
והוליכו אות אל שדה המלחמה .יללה
נוראה הקיפה את כל העיר מקצה ,ובעוד
הצדיק ותלמידיו מסובי אל שולח
השבת ,החלה נהירה גדולה מכל קצוות
העיר אל עבר מעונו של הצדיק ,של אמהות
ונשי ,הזועקות שבר ובוכות תמרורי על
בניה ועל בעלי נעוריה שנלקחו לצבא.
היה זה מחזה נורא ,אשר זיעזע את
המסובי עד שיתי נפשותיה .אול
הרה"ק מרימנוב התחזק והתגבר ,כבש
את יגונו בקרבו פנימה ,ובקול חנוק מכאב
אמר להמסובי" :את שומעי את
בכיית הגופי ,ואילו אני שומע את
תחנוני הנשמות ,החפצות כי נפעל בכל
הכוחות לקרב את הק ,#ויהי מה".

המש יבוא אי"ה

מנהג ישראל
תורה

יסודי התורה

כסא דברכתא )כז(

לבר "שהשמחה במעונו" בסיו מסכת
היה נראה לבר שהשמחה במעונו בסיו מסכת ,דאי ל שמחה יותר לפני
הקב"ה אלא שמחה ורינה של תורה ,וכ הוריתי פע אחת הלכה למעשה ונתבלבל
השמחה במהומות גדולות ועל ידי סיבות קשות ,ותליתי הסרחו בי שעברתי על דברי
י של שלמה ,בבא קמא סי' ל"ז
רבותיי ,שלא שמעו מעול דבר זה.

לומר "מגדול" בסעודת סיו מסכתא
יש אומרי שג בסעודת מוצאי שבת אומרי מגדול וכו' ,ולפי זה נראה שג
בסעודת חת או סיו מסכתא יש לומר מגדול ,כיו שיש הארה של מצוה.
כ החיי ,סי' קפ"ט אות י"א

לשתות יי בסיו מסכת
בפסוק יי ושכר אל תשת אתה וכו' )ויקרא י' ט'( .בתיבת "אתה" יש פסיק לפניו וכ
לאחריו ,ושמעתי מהרב הקדוש מוהר"ר אריה לייביש שליט"א מבערזא שפירש
הפסוק בש זקנו הרה"צ הקדוש מראפשיט! זצוק"ל" :יי ושכר אל תשת אתה" ,היינו
כשאתה לבד תהיה בבית ותרצה לשתות יי ,אז בא הכתוב לזרז אות שלא תשתה,
רק מתי תוכל לשתות יי" ,ובני את " ,היינו כשתעשה שמחת נישואי לבני  ,אז תוכל
לשתות יי ,וכ "בבואכ אל אהל מועד" ,היינו כשתעשו חנוכת הבית ,אז תוכל
לשתות יי" ,ולא תמותו" ,היינו כשיקו מחליו ויעשה סעודת הודאה ,אז תוכל לשתות
יי" ,חוקת עול לדורותיכ" חק זה מילה ,כשתעשה ברית מילה אז תוכל לשתות יי,
"ולהבדיל בי הקודש ובי החול" ,היינו בקידוש וכ בהבדלה ,אז תוכל לשתות יי" ,ובי
הטמא ובי הטהור" ,זה פורי ,כי חייב אד לבסומי בפוריא עד דלא ידע בי ארור המ
שהוא טמא ,לברו מרדכי שהוא טהור" ,ולהורות את בני ישראל את כל החוקי",
היינו כשתעשה סיו הש"ס או סיו מסכתא ,אז תוכל לשתות יי ,אבל לא כשאתה
טעמי המנהגי ,עניני שבת ד קע"ב
לבד בבית .

טע לסיו מסכתא

המבדיל על היי נקרא קדוש ונעשה סגולה
רבי צדוק אומר כל מי שאינו מבדיל על היי במוצאי שבת ,או שאינו שומע מאחרי
המבדילי ,אינו רואה סימ ברכה לעול ,אבל המבדיל על היי ,או שומע מאחרי
שמבדילי ,הקב"ה קוראו קדוש ועושהו סגולה ,שנאמר והיית לי סגולה מכל העמי
וכו' ואומר ואבדיל אתכ מ העמי להיות לי) .טור ,סי' רצו(
נראה לי מפני ששבת שקולה כנגד כל המצות ,וכדלעיל סי' רמ"ב ,וכשאינו מבדיל בי
שבת לחול כתיקונה ,נראה כאילו אי לו הפרש בי יו שבת לימי החול ,אי נמי דורש
אסמכתא דקרא ,כתיב הכא והיית לי סגולה מכל העמי ,וכתיב הת בהבדלה
ואבדיל אתכ מכל העמי ,ודורש העמי העמי דבשכר הבדלה של שבת ,המה סגולה
וגוי קדוש ,ויותר נראה לפרש שהאומר בהבדלה בי ישראל לעמי ,נראה שהוא עצמו
מעיד על מעלה יתירה שיש בישראל שהבדיל אות מ האומות ,הלכ נקרא קדוש
וסגולה ,שזהו תכלית ההבדלה שהבדיל בי ישראל לעמי) .פרישה אות י"ד(

הבדלה על היי מסוגל לבני
אמר ר' חייא אמר ר' יוחנ כל המבדיל על היי במוצאי שבת הויי ליה בני זכרי,
דכתיב להבדיל בי הקודש לבי החול ,וכתיב הת להבדיל בי הטמא לבי הטהור,
וסמי ליה אשה כי תזריע וילדה זכר ,ר' יהושע ב לוי אומר בני ראויי להוראה,
דכתיב להבדיל ולהורות) .גמ' שבועות ,ד י"ח ע"ב(

להבדיל בעצמו מסוגל להנצל מגויי
הגה"צ בעל ערוגות הבוש ז"ל אמר לתלמידיו טר הגיע זמ בוא לעמוד על
הביקור בשביל עבודת הצבא ,שיזהרו שבמוצש"ק יעשו כל אחד מה הבדלה לבדו ,ולא
לשמוע מהש" #המבדיל או מהבעה"ב כי הוא סגולה להינצל מידי גוי) .אל כתב(

בכלל כוס של ברכה היא
קידוש והבדלה בכלל כוס של ברכה

להיזהר בה בכל הלכות כוס של ברכה

ואמר ר' יוחנ שלשה מנוחלי עול הבא ,הדר באר #ישראל ,והמגדל בניו לתלמוד
תורה ,והמבדיל על היי במוצאי שבת ,והוא דשייר מקידושא לאבדלתא) .גמ' פסחי קי"ג(

שלא למזוג כוס של הבדלה במי
אי להטיל מי בכוס של ההבדלה בשו אופ ,וכמ"ש בספר ב"י בש ר"י גיקטליא
ז"ל) .שער הכוונות(

מתוק הכוס הוא ע"י ההדס
ויזהר מאוד שלא למזוג כוס הבדלה במי ,כי מתוק הכוס עתה ,לא ע"י מי שהיא
חסד ,אלא על ידי הדס ,שהיא תפארת) .סידור ר' שבתי(

הסוברי שכ צרי למזוג במי
וסוד היי בגבורה וכו' ,ויקרא טוב כשימזג במי מצד החסד שש הטוב ,ולכ
הנהגתי בביתי בקידוש והבדלה ובכל מ ברכה שהיא על היי ,ליצוק בתוכו בג' פעמי
לפחות ג' טיפי במי) .מעבר יבק(

בנשיאות כ"ק מר אדמו"ר שליט"א

à"ááåú

ברכת מזל טוב

בנשיאות כ"ק מר אדמו"ר שליט"א

דערמיט וויל מיר מודיע

הר"ר יוס צבי שישא

הי"ו

ולאביו הרה"ח ר' צבי אלימלך פעלבערבוים

שליט"א

לרגל הולדת בתו  -נכדתו
ה"קידושא רבא" בבית מדרשינו "ברך משה"

פאר אלע חשוב'ע קינדער הע"י
אז עס וועט אי"ה פארקומע א

מסיבת קבלת פני
לכבוד אונזער חשוב'ער גאסט

הרה"ח ר' יעקב יוחנ קליי

הי"ו

פו די מנהלי מוסדות יטב לב פו ניו יארק

הר"ר משה יודא ניימא

הי"ו

לרגל הולדת בתו
ה"קידושא רבא" בבית מדרשינו "ברך משה"

äëøá ìù ñåë
éãéãé íã÷ ,éúåëøá úà øâùì ,éúåúôùå
ãñçä ùéà ,ãîöð éáéì úåøé÷á ,ãîçðä
.ä"ä ,íéììäîå íéçáùî åîù ,íéìòô áøå

מוהר ישראל מרדכי
פעלבערבוי שליטא
åúãëð úãìåä úçîù ìâøì
.ç"åé ìëî äùåã÷ã úçð áåø äååøéù ø"éäé

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé úåãñåî

פרייליכע מעלדונג

äæá íéøâùî åððä ,äçîùå ìéâ éùâøáå ø÷éå ãåáë úåúåàá
.÷"äéòô ù"ðà åðéãéãé ìåî ìà ,åðéìåçéàå åðéúåëøá

éô çúôà ,ïåùùå äçîùá ,ïåøå äìéâá

ה) .בית יוס (

וצרי להיזהר בכוס של הבדלה בכל הדברי שצרי ליזהר בכוס של קידוש ושל
ברכת המזו) .שולח ערו הרב(

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé úåãñåî

à"èéìù ø"åîãà ïøî ÷"ë úåàéùðá

íéìùåøé ÷"äéòô

הבדלה על היי מדברי סופרי
מדברי סופרי לקדש על היי ,ולהבדיל על היי.

)רמב" פרק כט ה"ו(

להבדיל על שיירי כוס של קידוש

כמו שבאיזה סיו מסכת ,אזי גדול מאד השמחה ועושי סעודות גדולות ,כמו
שראינו באיזה אנשי מעשה אשר תורת אומנות ,ובאמת לשמחה מה זו עושה ,הלא
כבר עברה המצוה ההיא .אבל הוא מנהג נכו ,כמו שפירש"י על שמיני עצרת )במדבר כ"ט
ל"ה( שקשה עלי פרידתכ ,למה הדבר דומה ,לשר אחד שהזמי את המל ע כל שרי
המלוכה על סעודה אחת ,אחר הסעודה כשרצה המל לנסוע לביתו אז אמר למל
קשה עלי פרידת ממני על כ עצור עצמ עוד בכא בכדי שלא יפרדו איש מעל אחיו,
והוא הדי כא ,לפיכ נקרא שמיני עצרת ,לפי שכל ימי החג מקריבי כמה פרי וכמה
אילי ,על זה אנו עושי שמיני עצרת בכדי לעצור עוד השמחה .וזוהי הטע ג כ
קדושת לוי ,שבועות ד"ה אופ
בסיו מסכת.

÷øàîèàñ'ã áì áèé ìä

כוס של הבדלה

מוצש"ק תיכ נא תפילת מעריב  -אי זאל "שמח תשמח"

מיט די באטייליגונג פו אלע קינדער

äáø àøáâ éàä ë"òî úà ,äáåøî äëøáá íéîã÷î åððä ,äáäàå ãåáë úåúåàá
á÷òé é÷åìà íò íéøàôîå íéçáùî áåèä åîù ,éç ìë ùôð ãéãéå åðãéãé
á÷òé øéáàì úåðëùî 'äì íå÷î úåðáì äìéìå íîåé äùòîå äùåò
÷á÷òé ìå÷ ìå÷ä åúåëæì ó÷æé '÷ä åðéöøàá òîùðä äøåúä ìå
á÷òé úåãìåú äìà ,áì áèé úåãñåî äøåú ìù úåîìåò íé÷îå äðåá
á÷òéá ä÷ãöå èôùî úåùòì íéøéáëä åéùòîá úåáùé àì äìéìå íåé
á÷òé úìä÷ äùøåî äùî åðì äåö øùà äøåú ìù äìåò ìåáñì åîëù èéå
á÷òé åúøåúá íìù åôåâá íìù ,äãîç ìë øöåà ,åéùòîî úøëéð åúîëç
á÷òé êéìäåà åáåè äî ,äùåã÷ä éìåáâ áéçøäì íéîéä ìë åáìå åðéò ïúåð
á÷òé òøæ ìë åäåãáëé ,åéøéëî ìë ìò áåäà äèîìå äìòîì ãîçð

áåè ìæî úëøá

עוד ישמע בערי יהוד"ה

ה"ה הרה"ח המפואר

מעמקא דליבא ,ובכל לשו של חיבה ,אבר את
ידידי המפואר ,שמו נודע לצוהר ,פאר המעלות
והמדות ,תורה עבודה וגמ"ח אצלו צמודות ,עשות
חסד כל מגמתו ,כשמו כ תהילתו ,כש"ת.

áìä éùâø ,úåãéãé éøéùáå ,úåãçà úåøåùá
ø÷éä åðéãéãé ìà ,òéôùäì úåëøá áø ,òéáð
ä"ùî úøåúá ÷ñåò ,áéáñ åì áäæ øæ ,áéáçäå
úàøé ,íéîëç åðîù úåãîá øèåòî ,íéîéòðá
ä"ä ,úøàôúáù úøàôú ,úôôåç åéðô ìò íéîù

עמוד התוו -ומראשי הנהלת מוסדות יטב לב בארה"ק

הר"ר גבריאל חיי צבי
פעלבערבוי הי"ו

å"éä ïàîééð àãåé äùî ø"øä

לרגל הולדת בתו למזל טוב
יהי"ר שיזכה לגדלה ע"ד התורה והיראה הסלולה
לנו מדור דור ,ובביתו יהא שורה שמחה ואור.

áåè ìæîì åúá úãìåä ìâøì
,êøåöä ìëë úçðå äçîùá ,êøåáé íéîùä ïî
äëæð éãò ,íéîéä ìë äçîùå ïåùù åúéáá òîùéå
.íéîú êìåä çéùî úàéáá ,íéîìåò úòåùúì

מוה"ר יעקב יוחנ קליי

הי"ו

לרגל בואו בשערי עיה"ק ת"ו
,á÷òé úëøáá êøáúúù ,ë"òî úà êøáð äëøáä úàæå
ìòî éîùîå ,á÷òé é÷åìà íù êáâùé ,äìçð íéøöî éìá ùøéú á÷òé úìçð ,õøàä éðîùîå
.ïîà ,á÷òéå ÷çöé íäøáà åðéúåáà åëøáúðù åîë ,äøåúá úåøåîàä úåëøáä ìëá êøáúú
íéîùä ìèî íé÷åìà êì ïúéå

äãåúá åéðô íéîã÷îä ã"ë

úåãñåîä úìäðä

