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úéáä úà åèù÷éù , íå÷îì åàá øåéöäå èåùé÷ä úãåáò äîééúñäù øçàì
íéôéä íéøåéöä úà úåàøì éãë øéòä éðáî íéáø íéùðà íâå íéøééöä éáåè.  

ïéá íâ äéä íéàáä ãåàî èåùô ùéà ãçà éøôë , øééö ìù øåéö íù äéä
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úîåòì äðòð øáãá ùéâøäå , äðäã ùùå÷îä úà åðã äîì ïéáäì êéøö äøåàëì

æë øåîç ùðåòá íéöòå , áåúëä øîàîëå íé÷éãöä åìà íéöòä àìà)ë âé øáãîá (

ò äá ùéä"ïéà íà õ ,éöò ùùå÷îå"øîåàù äæ àåä í , äæå ÷éãö àåä äæ éáø
÷éãö åðéà ,øåîç ùðåòá ùùå÷îä ùðòð êëìå.  

  

  

  
  
  

  
  קול יסודי התורה

21 17 2  -  03.6171120 
     ìòáä òåáùä øåòéù"è  

  :דפגיטין דף  ראשון  יום 
  .פהגיטין דף  שני  יום 
  :פה גיטין דף שלישי  יום 

  .פוגיטין דף  רביעי  יום 

  :פוגיטין דף  יחמישיום   

  חזרה  - ק "ש ושב"ער 

'מס
  
  
  

8422

8521

8522

8621

8622
  

äìãä ïîæ"  ð  7.25 
           íéìùåøé7.10 

ùöåî ïîæ"    ÷9.01 
           íéìùåøé9.03 



  

á  
  

  
 

  בהעלותך 

  

áù ìéìáù äæá òéãåäì åððä"åæ ÷  

í ó−−š³³"¼¬êë "òêñ"¾
íèí îò−þîô ³−ëë"¬−ñ¾ îò−³ë−¾− ¾êþ ®"ê 

 äòùá11.45 
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äòåùé .                                                )úîà éøîà(  
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ä éðéòá'.                                      )ä ú÷ãö÷éãö(  

äåàú åàúä åáø÷á øùà óåñôñàäå, 
ìàøùé àìå åàúä áø áøòäù , êééù ïéà éë

äðåîà ìòáá äåàú , øñçù øáã ìëáù ïåéë
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úåøöç íòä åòñð äåàúä úåøá÷î, øçàì 
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¬½íñ ì× ¹−½îò¾"ì ê" ³îî®ôíë î

¾¼ôî"¬ ,î− ³¾îðšëî" í®¼ ö³ò ¬

¼"−−¼ íšð® ³ò−³ò −"¾ , −þëðëî

¼ ³þìê í®¼ ö³ò ñêî−" ¹îþ−® −

 ðîì− ó¾ñ ³þ−ôêë ³ôê −š−ð®ñ

ñêþ¾− ñ× ó¾ë ,−−¼"¾ , íï óòôê

−í¾ î−¾¼ôë š−ð®í¾ þîþëî ¬î¾õ ’

íïòíô¾êî óèõ ñ×ô þ , ³î®ôí

 öîðêñ öî®þñ î−ñêô ó−ñî¼ í¾î¼¾

ñ×í , î³îî®ô óî−š ³îò¾ñ μþ®ò îò−êî

í®¼ ó¾ë ,¼î" ö× ¾¼−î þôêš ï

¾þ−õî ê¾−ðš öþíê" îìë¾ ð−èô −

−í êñ¾ î³¾îðš ñðîèë¾ öþíê ñ¾ ’

öî¼î ê¬ì ±ô¾ óî¾ îë , íò−¾ êñ¾

−õ ’−í êñ¾ ’ óî−š ³îò¾ñ μ−þ®

¾ ³îñîëì³î ³î®¼ ó¼ ³îî®ôí ³îòî

¬½íô ñ®òíñ" î−³îî®ô óî−š −× ê

 îñ¼−¾ îñ ñ−¼îí íþí¬ëî í¾îðšë

ñ×í öîðê −òõñ öî®þñ  .  

)×"íèí îò−ëþ öþô š"š¬−ñ¾ "ê(  

  
³îþ®î®ì −³¾ μñ í¾¼. ëíîêëî 

−ê ñêþ¾− ’íþí ó¾ë"¾¬−þï¼ôô š ,

 öîš−þ¬îò ³îþ®î®ì −³¾ μñ í¾¼

³îþî® −®ì −³¾ , óðšíë þêëñ ¾−î

í ¾þõñ íðîí− −š−õêí −þëð ëî³×

í μñ−ê −× μðë¼ ¾õò ìô¾ ’ −¾õò

ê¾ê ,−¾íð" ì× óðêë ¼−ë¬í ³

 ¾−¾ íôô þ³î− ššî³¾−¾ íîîê³ôí

è−¾í¾ íôë šõ³½− êñî îñ , −ð×

 ³îñ¼ñ î¾šë− íîîê³ôí ì× −ð− ñ¼¾

 íô ñ×î íî®ôíî íþî³í ³îñ¼ôë

þ−¼ïô ¬¼ô ë¾ì− è−¾í¾ , êñ óñîê

 îíï−ê îþôê íïí óñî¼ë êîí ö×

 šõ³½−¾ îšñìë ìô¾í þ−¾¼

þ³î− íîê³− êñî î−òõñ¾ ¬î¼−ôë ,

 ¾õò ìô¾ μñôí ðîð ¾šë íïñî

μðë¼ ,í í³ê ’ ³ðô êò íô−¾

 μðë¼ ¾õòë ³îšõ³½íî íìô¾í

¹îèí −š½¼ë , íôñ ñ®ò³ôë þôêî

−¾õòë íïë ñð³¾ô −ò−ê , μ−ñê −×

í ’ê¾ê −¾õò , íîê³ôí ì×ë

 íôô þ³î−î þ³î− ¾êþ ³ê−¾òë

−ð−ë¾ , −òê ö× ñ¼ ó−−×õí −ò¾ óíî

ò ìô¾ ¾šëô¼ μðë¼ ¾õ"× , îíïî

 íðôì öî¾ñ êîí ¹½× íòíð íòîî×í

¼"õ½×ò ë−³×í ð" í³ñ× óèî í

−¾õò , ³ššî³¾ô ¾õòí í−í−¾ îò−−í

ó−−×õí −ò¾ñ ³îþî® −ò¾ñ , −×þ®ë

þ¾õêí ñ×× ¬¼ôñ íïí óñî¼ ,

í −×þëî ’ êñ íïëî ³îñ¼ô ³îñ¼ñ

¬¼îôë šõ³½−.  

) íèí"® îò−³ë−¾− ¾êþ ¬−ñ¾"ê(  
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øàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéáøàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéá  

× ³îê−¾òë"îôðê öþô š"íèí þ"¬−ñ¾ š"ê  
  

 øéàî ïåøëæ øéàî ïåøëæ--÷øá éðá ÷øá éðá   
  
  

àúééøåàì àáø äòãåî  
îòòí  íïë ó−¼−ðîô¼í îò−ôîñ¾ −¾òê ñ×ñ"−  
 −×−ê" ííìê ¾ðîš ³ë¾ óî−ë"ðôñ− ®  

  

øä" øøòãðéá á÷òé íøîò ìùèé"à  
  

  

íðèêî þ½îô ¾îþðë ñëî³ô ³îëê −šþõë þî¼−¾  
  

  

 í¼¾ë6.40îò−¾þðô ³−ëë šî−ðë   
  

êë¬ ê³ë¾ ³×þëë  

ó−êëèí 

 

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

 
  

  

  

÷òé ìâé÷òé ìâé""àøùé çîùé áàøùé çîùé á""ìì  
êð êþš−ëê³−−þî ,ê³þî¾ −òíë þè¾ò ,ê³×þëð ê½× ,ê³îë−¬ êñô ,ê³îëþî þš− ³î³îêë ,¼ô óðš" ×

íñ¼òíî ðë×òí ð−èòí −òëþí îò−ð−ð− ,íñ−í³ñî ó¾ñ ¼ðîò ,íñîè½ ó¼ −òîôê −ôîñ¾ ëþšë , íšð® ¹ðîþ
íòî¼î ³¼ ñ×ë ð½ìî ,íòî×òî íëîþô íð−ôë îò−ññî× μôî³ ¬þõëî ,íòòþ −³õ¾ë ó−ññíô ëî¬í îô¾,  

  

äåîäåî""èéìù ïàîìéôù á÷òé ìàøùé øèéìù ïàîìéôù á÷òé ìàøùé ø""àà  
ììåëä ú÷æçä ïòîì óìàä éøùî  

  

 î³ìô¾ ñèþñêî¾−ò−ì³¾ î³ð×ò −’ññîíôíî ðë×òí þš−í îò−ð−ð− îòë ³ë  ,ñ× −õë ëîíê ,îò−¾ðš ñ×ñ þ¼ îëñ ,îò−ññî×ñ ëíñò μôî³, 
  

äåîäåî""éä íçðî éëãøî øéä íçðî éëãøî ø""åå,,ììåëä ú÷æçä ïòîì óìàä éøùî ììåëä ú÷æçä ïòîì óìàä éøùî   

áòáò""éð ø÷éäå áåùçä ïúçä øåçáä âéð ø÷éäå áåùçä ïúçä øåçáä â"" åðéãéãé ïá å åðéãéãé ïá åäåîäåî""éä ïééì÷ çð øéä ïééì÷ çð ø""åå  
  

ä àøé øáâ êøåáé ïë éë äðäå ' áåùçä åðéãéãé åðúåçîäøääøä""ø çø ç ' 'èéìù ùèéååà÷öéà á÷òéèéìù ùèéååà÷öéà á÷òé""àà  
  

íþî³í ³šïìí ³î×ï ,íþîêî íìô¾ ëþ îñ ¼−õ¾− ,³îìô¾ ¼ëî¾î ³î×þë ëþ îñ μ¾ô³− îï íìô¾ôî ,
³¼ðí ³ëìþí μî³ô îò−ò−ô−ñ ðîô¼ñ μ−¾ôíñ í×ï−î ,¾¼ôë ³îëþíñî³¼ ñ×ë ð½ìíî íšð®í −.  

  

         íþî³í ³×þëë  

ññî×í ³ñíòí 
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  ני ישראל מזק... אספה לי 

בעיר הסמוכה לבריסק פרצה פעם מחלוקת סביב 
וקמו שני מחנות שכל אחד הביא לעצמו , הרבנות שנתפנה שם

ז נתלקחה והלכה אש "ווהבערה ללהב יצאת שעי, רב משלו
והשכיחה מלב הבריות את , המחלוקת והקיפה את העיר כולה

יום אחד איקלע הגאון , אף את דאגת הפרנסה, כל שאר הדאגות
רבי יאשע בער מבריסק לעיר זו משראה את אנשי העיר 
, שקועים ראשם ורובם בפרשת הרבנות ואין להם עול הפרנסה

ה "ב שעכשיו נתיישבה לו מפני מה אמר הקב"אמר להם הגרי
אספה לי שבעים "פתאום אל משה לאחר פרשת המן והשליו 

, שלכאורה אינו מובן מה שייך זה למחלוקת שהיתה לפניו" איש
ה את בני ישראל מריבים "ל עכשיו נתחוור לי שכשראה הקבאב

אספה לי שבעים איש " אמר למשה - המן והשליו -על הפרנסה 
" מזקני ישראל ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו שם עמך

דהיינו עשה נא רשימה של שבעים רבנים ותראה את הרעש 
שיקום מזה ואיך שבבת אחת ישכחו את דאגת הפרנסה את 

  .ן ואת השליו ואת כל שאר הדאגות הרובצות עליהםהמ

  ...פתאום' ויאמר ה

א בא איש אחד "פע
ם כדי לבקש הסכמה "להמלבי

, על ספרו שהוא מוציא לאור
ישב המלבים והביט בספר 
ונתעכב על קושיא חמורה 
שהקשה המחבר על הנאמר 
במדרש ששבע עשרה פעמים 
אנו מוצאים בתורה שדיבר 

אהרן ה אל משה ואל "הקב
בעוד שלאמיתו של דבר אנו 
מוצאים שש עשרה פעמים 

והוא הרחיב על כך את , בלבד
, הדיבור בחקירות ובפלפולים

, ם ואמר לו"נפנה אליו המלבי
האם אתה ספרת ומצאת רק 

מפני , שש עשרה פעמים
שבטוחני שלא ספרת בעצמך 
אלא סמכת על המסורת 
האומרת שאחת עשרה פעמים 

אל ' ויאמר ה: "נאמר בתורה
וחמש , "משה ואל אהרן

אל משה ואל ' וידבר ה"פעמים 
, והתעצלת לבדוק, "אהרן

שהמסורה לא הביאה 
ויאמר : "בחשבונה את הפסוק

" פתאום"משום שהתיבה " פתאום אל משה ואל אהרן' ה
ואכן ביחד עם פסוק זה המספר נכון הוא שבע עשרה , מפסיקה

  .פעמים כדאיתא במדרש

  'הרק אך במשה דיבר ה

יצחק ' ק ר"בעיר קעשינוב היה אחד מחסידי הרה
ל והרופאים אמרו "ל שהיה חולה מסוכן רח"מסקווירא זצוק

" רַאק"ע שהיו קוראים בלשונם "נואש כי יש לו המחלה המרה ל
ונסע לסקווירא על , והיה הולך וכחוש מאוד כידוע מחולי הזה

ם על כי היה מרגלא בפי החסידים שכשנוסעי(, ק פרשת בהעלותך"שב

, "שבת נאך שבועות"שהיו אומרים , שבת זו הוא כמו שנוסעים על חג השבועות

והגיש פתקא דרחמי , )השבת אחר שבועות הוא עוד שבועות' פי
ק ובכה לפניו מאוד וסיפר לו כי הרופאים אומרים נואש "להרה

, כי חולי זה אי אפשר להרפא וביקש מלפניו שיבקש עליו רחמים
מה אומרים הרופאים שזה : א ואמר לוק את הפתק"וקרא הרה

ק אך במשה דיבר "הר", הלא מקרא מלא הוא בפרשתן" רַאק"
שזה שייך , אך במשה הוא, "רַאק"חולי של , ומשמעו כך" 'ה

, ד ישלח דברו וירפאם"ע', כך דיבר ה, לצדיק הדור לרפאותו
ואמר לו סע , "'הלא גם בנו דיבר וישמע ה: "והמתין כרגע ואמר

ישלח לך רפואה ' לביתך וה
וכן היה , שלימה מן השמים

  . שהאיש נתרפא
  לה" רפא נא"אל נא 

השפת אמת נזדמן 
ק מאוסטראווצא "העם הפעם 

, ע ונתקשרה ביניהם שיחה"זי
קודם שנפרדו זה מזה הזכיר 

ק מאוסטראווצא את "הרה
שמו ושם אמו וביקש 

א שיתפלל עבורו "מהשפ
השיב לו , לרפואה שלימה

 כל ל"זאחא הלא "השפ
המבקש רחמים על חבירו אין 

: שנאמר, צריך להזכיר שמו
שכך " אל נא רפא נא לה"

התפלל משה ולא הזכיר את 
כ למה זה "וא, שמה של מרים

, כ את שמו בפני"כיר מעהז
: ק מאוסטראווצא"ה הוהשיב

בכל זאת גם באותו פסוק נרמז 
, שמה של מרים ושם אמה

שהוא " רפא נא"שנאמר 
שם "  יוכבדמרים"בגימטריה 

  .החולה ושם אמה

  !!!הכונו 
  

  אנשי שלומינו קהל עדתינו
  מאות הלומדים במסגרת חבורתינו

  

  התכוננו ביקרא דאורייתא

  = למעמד  =

 סיום מסכת גיטין
  והתחלת מסכת ביצה

  

  ה ברוב פאר והדר"שתתקיים אי

  ט"ביום רביעי פרשת חוקת הבעל

  לכבודה של תורההזה ל יהיה כבוד המעמד גדו
  - פרטים יבואו - 
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  ""תהילות יואלתהילות יואל " "   חברת תהלים   חברת תהלים
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"י כ"                נתייסד ע
  ע"ט זי"ק מרן רבינו הקוה"ק עם אביו כ"    בעת ביקורו בארה

  

   בני ברק בני ברק--                קרית יואל                 קרית יואל 
  

äìäú äåàð íéøùéìäìäú äåàð íéøùéìäìäú äåàð íéøùéì   
  

  יםפים מידי שבת בשבתו בחברת תהילהמשתתר "בעבור עלינו הנסיעה השנתית עם ילדי התשב
  לא נוכל להתאפק מלהביע רגשי תודה וברכה המפעמת בלבינו 

  , עושים חסד בפעולותיהם הכבירים, עסקנים נאמנים וישרים, קדם ידידינו היקרים
  כל אחד בשמו הטוב יבורך ויהולל, אהובים ונערצים בפי כל

  = בראש ובראשונה =

øä" ø ñééåå ïåòîù ÷çöééä"  å  øä" øõøàååù øéàî óñåééä "å    øäå" øóë ìàåééä "å 
åéäöò äòéñðä éðéðò ìë ìåäéðå ïåâøàá íéãå÷ôä ìò åãîòù äîä ïä"è  

  

   

   

   

   

   
ùìîò åëñç àì íéëåøáä íäéúåðåøùëå íçåë áèéîá êîñéçàå øæòéçàì åãîòå çøåèå  

òéñðä ïâøàìúååèåèá "ã  
  

  והברכה אחת היא לכבוד ידידינו הרבני הנכבד והמפואר

  ו" הייעקב קלייןר "מוה

  אשר ארגן את ההסעות
  

  י ורב פעלים"ברכה קובע לעצמו ידידינו היקר איש ח

  ו"הי אברהם חיים וויינבערגערר "מוה
  לנו לאחיעזר ולאחיסמך' אשר הי

  כאן המקום להביע רגשי תודה על אשר עומד לימינינו בכל עתו

   
äãåúá êøáîääø÷åäáå    

ñééåå ÷éæééà ÷çöé  
äòéñðä éôúúùî íéãìéä íùá  

à äöåá÷ éðâøàî' 
øä"ø ãøá ìàåé" ñééåå îéä" å  

øä"ø èòðá ìàåééä " å  
øä" øâéñéåè ìàøùééä "å  

øä"ø õøàååù íäøáà ìàåééä " å 
øä"ø éøà éáö 'øòìëééàéä " å  

  

á äöåá÷ éðâøàî'  
øä"ø ìéîòì øùàùèéååàîàìù  éä"å

ëðî"äìöä ì   
  

øä"ø ùèéååàìéà ìéùèðà øùàéä " å

øä" øøòâøòáðééåå ïøäà äîìùéä "å

 äöåá÷ éðâøàîâ'  
øä"ø ñééåå àãåé éáö éä" å  

øä"ø äèàø äùîéä " å  
øä" øïéøâ ìàôøéä "å  

øä"ø õë êåøá äùîéä " å  
øä"ø õòîðééèù íçðî éìúôð éä" å 
øä"ø øò÷öàçðàåå äîìù ãåãéä " å
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ä ìà äùî ÷òöéå 'øîàì.ùøáå "éà é 'ú äî"à øîàì ì" éðáéùä ì
åàì íà äúåà àôøî äúà íà ,åôîä åù÷äå 'éà àìä ' äðùîá

)ô úåëøá"î ä"ä( " ììôúî äéäùë àñåã ïá àðéðç éáø ìò åéìò åøîà
úî äæå éç äæ øîåàå íéìåçä ìò ,òãåé äúà ïéðî åì åøîà, íäì øîà 

ìáå÷î àåäù éðà òãåé éôá éúìéôú äøåâù íà , éðà òãåé åàì íàå
óøåèî àåäù "àå"éùäî ù÷áì äùî êøöåä äîì ë" íà éðáéùä ú

éä äúåà àôøú"åàì íà äøåâù íà åúìéôúá úåàøì ì , åöøéúå
 úàæë äøö÷ äìôúáã"äì àð àôø àð ìà "äìôú øåâéù êééù àì .

 äðäåùø"àä àì äî éðôî äù÷ä éäìéôúá êéø , åøîàé àìù éãë
 êéøàî åðéà åðìéáùá ìáà äìéôúá êéøàî àåä åúåçà ìò ìàøùé

äìéôúá ,éä àì íéøîì äùî ïéá äçôùîä úáøé÷ éðôîù àöîð '
äìéôúá êéøàäì ìåëé , øåâéù éôì úòãì ìåëé äéä àì àìéîîå

àì åà àôøúú íà åéôá åúìéôú ,éä àìà 'äî ù÷áì êéøö '
úàæ åòéãåéù , äðäåîâá 'éà ')íù ( åéôá åúìéôú äøåâù íà ïéðî

 øîàðù ìáå÷î)éòùé 'ð"æ ,é"è(íåìù íéúôù áéð àøåá   ,ìé äæáå" ô
äîàî" ë"íéúôù áéð àøåá " éæà åéôá åúìéôú äøåâù øùàëã

"íåìù " åøåáòù äìåçì íåìùå åúìéôú äìá÷úäù úòãì ìåëéù
ììôúä , éúîéà êà"÷åçøì " ÷åçø íãà ìò ììôúîùë øîåìë

ååúìéôúá êéøàäì ìåëé , ìáà"áåø÷ìå " ìò àéä åúìéôú øùàëã
áåø÷ íãà ,åúåçà íéøî ìò äùî úìéôúë , éãë øö÷ì êéøö æàù

êéøàî åúåçà ìò åøîàé àìù ,
 æà"ä øîà 'åéúàôøå " êéøöù

á÷äî ù÷áì" àåä íà åòéãåéù ä
äúåà àôøî.  )àéîùã àúòééñ(  

  
îâá ' àúéà)÷ íéçáæ"à (: éî íéøî

äøéâñä ,àäøéâñä äùî í , øæ
íéòâðä úà äàåø øæ ïéàå àåä ,

àå" áåø÷ ïøäà äøéâñä ïøäà ú
 úà äàåø áåø÷ ïéàå àåä

íéòâðä ,ëò"îâä ã ,' åù÷äå
åôîä ' äùî éáâ øîà÷ àì éàîà

äéä áåø÷ éîð .éå" éàä úîàáã ì
 íéòâðä úà äàåø áåø÷ éà àðéã

 äðùîá àåä àúâåìô)ô íéòâð" á

î"ä (ñã ïàî àëéàå"áåø÷ã ì 
íéòâðä úà äàåø , àéáäì äàøðå

 úà äàåø åðéà áåø÷ã äéàø
íéòâðä ,åôîä äðäã ' íòè åáúë

éä àì êëìã ' ïäë åðéáø äùî
ìåãâ , ìåìë äùî úîùðã íåùî

ñî 'ìàøùé úåîùð àåáø ,àå" ë
ìàøùé ìëì áåø÷ äéä , íàå

 àì ìàøùéî ãçàá òâð äéäé

íéòâðä úà äàåø áåø÷ ïéàã òâðä øéâñäì ìëåé ,àå" ë äéäã àäî
íéòâðä úà äàåø åðéà áåø÷ã äéàø ùé ìåãâ ïäë àìå øæ äùî .

åù÷äù äî áùåéî äúòîå , áåø÷ øîéîì éöî äéä àì äùî ìòã
äéä ,éé÷ àîìéãã"îë ì"íéòâðä úà äàåø áåø÷ ã , øæã øîà÷ êëì
äéä , úåàøì øåñà áåø÷ã çëåî ïäë àìå øæ äéäù àôåâ àäîå

íéòâð ,åø÷ ïøäà øîà÷ øéôù ïëìåíéòâðä úåàøì øåñàå äéä á .  
)éøäî éøáã"à (  

  
åëå âìùë úòøåöî íéøî äðäå øñ ïðòäå ' íéøî äðäå ïøäà ïôéå

úòøåöî. íéøî äðäå ïøäà éáâ áéúë àì òåãî äåîú äøåàëìå 
 úòøåöî"âìùë" ,ìðå"ôò ô"äðùîä éøáã é) ô íéòâð"ã( ïéàåø ïéà 

äæò äàøð ääëù éðôî íéáøòä ïéáå úéøçù íéòâð,ñåúá äðäå  'éà '
)ö úåçðî"ãá ä"ù ä"î( éä àì íòô íåùáã ' åà àìà úåòñî ÷åìéñ

äìéìä úìéçúá åà íåéä úìéçúá ,îâá íù øàåáîå ' ïðòäùë ãéîã
úåòñî ÷åìéñì ïîéñ àåä äìòð .àø÷ä êùîä ïáåé äúòîå ,ðòäå" ï

ñ" ïëù äìéìä úìéçúá åà íåéä úìéçúá åà åðééäå ìäåàä ìòî ø
îéñ ïðòä úåéìòúåòñî ÷åìéñì ï ,âìùë úòøåöî íéøî äðäå , éðôî

äæò äàøð ääë æàù ,ò äæå íéøî ìà ïøäà ïôéå" ïîæá äéä àì ë
íéòâð æà ïéàåø ïéàã äìéìä úìéçúá åà úéøçù , ïøäà äàø àìå

 äàøð ääëù ïîæá äàø àìã âìùë àìå úòøåöî íéøî äðäå ÷ø
äæò .                  )äùãç äçðî(  

  
ããéîå ããìà íéàáðúî 

äðçîá.îâáå  ' àúéà)æé ïéøãäðñ (.

 åøîàù åàáðúð äàåáð äî
åëå ñéðëî òùåäé úî äùî ,'

öå"åàáðúä ïëã ïðéôìé àðî á ,
àø÷ ïì æîø ïëéäã .é êà" ì

éôò" áéúëã î)á úåîù 'é' ( àøúå
 íéîä ïî éë øîàúå äùî åîù

åäúéùî , äìëé éøä äøåàëìå
åäúéùî íéîî éë øîåì , øúåéîå

åð"äå ï"à . éë àåä ïéðòä íðîà
éîî"ø í"î ú'î äù'é ú' òùåä

î'ñéðë , úà àø÷ì äúöø àìå
åæë äàåáð íù ìò åîù , ïëì

 íéîä ïî äøîàå ä÷éñôä
á äôéñåäù 'åììä úåéúåà ,

 åéä ããéîå ããìà ìáà
çîá íéàáðúî -ð"ä , åéäù

åðä úà íéçåî"äå ï"à ,à" ë
éîî úáéú øàùð"ø í" äùî ú
ñéðëî òùåäé úî  .  
)ëåðçäøåúä ú(  
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éðù çñô ïáø÷á øå÷éá ïéðòá  

 çñôä úåùòì ìàøùé éðá ìà äùî øáãéå)ã è êúåìòäá(  

íéðåøçàä éìåãâ ïéá äååäúð ìåãâ ñåîìåô , äáøäå
úçä éøáã ìò åäîúù äéîúä ÷øôì åøáúùð ïéñîìå÷" ñ

 äáåùúá åéøáã êåúá áúëù)åéá"éñ ã 'ìø"â( "ë" éðá ïéðîì ä
é ìàøùé '÷éá íåé øééàéðù çñô øå ,åëå'.  

øå÷éá ïåòè àì éðù çñô éøäù åäîú ïë åàø íìåëå, 
îâ àåäå ' íéçñôá úùøåôî)åö(.ã øå÷éá ïåòè çñô ïáø÷ã  '

íéîé ,ùãåçì øåùòá åç÷éå áéúëã , åá ùé íà å÷ãåáì åðééäã
ïáø÷á ïéìñåôä ïéîåî ,éùøãå 'îâá ' øåùòá àø÷á áéúëãî

éðù çñô éèåòîì äæä ùãåçì ,ùøôå"ì éã øå÷éá éèåòî ' íéîé
éô ïëå 'ñåúä 'íù ,à"úçäë íìåò ïåàâ ìò éúáø äéîú ë" ñ

éäù 'àðáùåçã éøàîî , ì÷ùîá ïéãåãî åéä åéøáã ìëå
ñìôáå,îâ ãâð áúë êéàäå 'äëåøò.  

ø ïåàâä åãëð 'æ øôåñ ïåòîù"÷ãáà ì" êøò éåìøò ÷
 úåéôìú õáå÷á äáåùú)éù"öøúá ì"â(ã ÷éãöäì  'ïéäåîúä åðé÷æ ,

ëå 'éä éàãååá çñô ïáø÷á ìñåô íåîù ïååéë ïúåð ìëùäù ' ìë
çñô íãå÷ íéîé äæéà ïéîåîî å÷ãåáì øäæð ãçà , åâäð àîúñîå

éôà çñô íãå÷ íéîé äæéà å÷ãåáì 'úåøåã ìù çñôá ,) àì åðééäã

ã øå÷éáá ìàøùé ååèöð æà à÷ééã éøäù íéøöî çñôá ÷ø 'íãå÷ íéîé( ,
òå íäéìò íéãåäéä åìáé÷ àîúñîå ïéãä íéùåò úåéäì íòøæ ì

íåàùò ïåøëæìå íéøöî çñôá ååèöðù éôë øå÷éá.  
éú åæ õåøéúå ' êøåòä íâ)íù( êéøö ïéà ãáòéãá éàãååã 

øå÷éá êéøö ïéà äìéçúëì íâå øå÷éá , íðîà ïéãä ãöî äæ ïëà
éðù çñô ïáø÷ä íâ åø÷éá éàãåå äååöîá úåæéøæå øåãéä ãöî .  

ëù ïéòë øáãì øëæå '÷æ úøèòá íéð)éñ 'ô÷ú"à( íòè 
ã úåðòúäì 'äðùä ùàø íãå÷ íéîé ,øå÷éá ïåòè ïáø÷ù åîë ,

úåæéøæå øåãéä ãöî ÷ø ïéãä ïî äæ ïéàå,ééò"ù.  
óñåé è÷ìéå õáå÷äáå )øú úðùî"ñ(ë ñøèðå÷ "â , áúë

ø ïåàâä 'æ æðéâ äùî"éúã ì 'ã íéé÷ì øúåéá øååçîä àåä åæ '
úçä"ñ ,ã áéùä äôéå 'ìåãâä åðé÷æ.  

ñáå ' úåøîàî éèå÷ìá òùåäé éðô øåà)éñ 'è'(äâäî " ö
ø 'æ íéåáñ÷åá òùåäé"áà ì"àèðàìàâ ã ,ôò õøúì áúë" é

äøä éøáã"ø ÷ 'åìù 'òéæ àæìòáî" éøáã ìò ÷ã÷ãì øîàù à
åëå ììäë ùã÷îì øëæ äãâää ìòá ' ìò øîàðù äî íéé÷ì

åäåìëàé íéøåøîå úåöî , éðù çñôá øîàð äæ ÷åñô éøäã
)è øáãîá 'é"à( åäåìëàé íéøåøî ìò úåöîå áéúë ïåùàø çñôáã 

 çñôá áéúëã àø÷ èé÷ðå ïåùàø çñô ìù àø÷ ÷éáù äîìå
éðù. äøä åðá øîàå"øäî ÷"éæ é"áùééì ò , äî íéé÷ì éàäã

äù÷á ïåùì àåä åäåìëàé íéøåøîå úåöî ìò áåúëù ,
ëòå ìòåôá çñô ïáø÷ åðì ïéà äúòù ïòéã äðååëäå" åððä ô

ä úòåùéì íéëçî' ïîæ ãò åùã÷î ãåò äðáéå àåáì äáåø÷ éë 
éðù çñôä áéø÷ðå éðù çñô, äî íéé÷ì íéøîåà åðà ïëìå

éðù çñôá áåúëù åäåìëàé íéøåøîå úåöî ìò øîàðù .  
 áéùîå ìàåù ìòá ïåàâä éðôì íéøáãä åòéöäùëå

ò äîú"àå éðù çñô äùåò øåáéöä ïéà éøäã æ"éôà ë ' íà
ïåùàø çñô ïéá ìàåâä úàéáì äëæð ìàøùé åáéø÷é àì éðùì 

éðù çñô ïáø÷ .  
äøä áéùäå"åúééùå÷ ìò àæìòáî ÷ , ùøåôîã

 äéäù éî ÷øôá éîìùåøéá)ä"à( ìàøùéì ïúéð íúä àúéàã 
äøéçáä úéá úåðáì ,ø 'éðù çñô ïéùåò øåáéö øîåà äãåäé ,

ééò"ù , çñô ìù íéîé ïéá ùã÷îä úéá äðáéùëã äðéî òîùîå
éðù çñôì ïåùàø ,ë åàéáé æà éðù çñô ìàøùé ì,ëò"ã.  

ôà äúòîå"éøîàã àäã ì ' øå÷éáî éðù çñô éèåòîì
îäéáù ïîæá à÷ååã åðééä"íéé÷ äéä ÷ ,éøîà æàå ' øåáéö ïéàã

éðù çñôì ïéçãð ,òå" ïáø÷ íùì ïéèòåî úåðáø÷ åéäù ïååéë ë
çñô ,ò"ã øå÷éá åëéøöä àì ë 'äáø÷ä íãå÷ íéîé , úåðáø÷ã

íåéá ïø÷áì úåäù ùé ïéèòåîé "ã ,îäéá äðáéùë ìáà" éðôì ÷
ïäéúåðáø÷ åàéáé ìàøùé ìëå éðù çñô , øå÷éá åëøèöé éàãååá

ã 'äáø÷ä íãå÷ íéîé ,òã"ãçà íåéá úåäù ïéà æ ,é äúòîå" ì
úçä åðéáøã" ïôåàä äæá éðù çñô øå÷éáì åéøáãá ïéåëúð ñ
îäéá äðáéù"éðù çñôì ïåùàø çñô ïéá ÷ ,ïáäå.  

ðä úåéôìú õáå÷áå"àéáä ìã ìò áåùé  'úçä" ñ
 ïøäà ãé ìòá ïåàâäî)äøä"ø â 'áà ïééèùðéáåø ãåã ïøäà"æàùèàåå÷ ã( 

æ"ðä ïéòë åéøáã áùééì áúëù ì"ì , ïðéèòîî àì êçøë ìòã
ïåùàø çñô ùéùë àìà øå÷éáî éðù çñô , ÷ø àåä éðù çñôå

äùòð ìä÷ä èåòéîìå íéãéçéì , ìä÷ä ìëù ïôåàá ìáà
âé íà åðééäã éðù çñô äùòé æàã éðùì ïåùàø ïéá åìà

éá úåùòì åáééçúé"éîìùåøéá øàåáîëå øééà ã ,é æà" ïåòèã ì
äëáã øå÷éá ïáø÷ä"èåòéîä øîàð àì â .  

ø éîìùåøéá íù íðîà ' äàãéçé úòã àåä äãåäé
úäå" çñô ïéùåò øåáéöä ïéàã øáñå åéìò ÷ìåç íù ÷
éðù,ôòà"ø ïåàâä éøáã åéøáã êùîäá íù àéáî ë ' íäøáà

åãøàôæ " ì)ãåã éãñç ìòá ìù åðá ,ñá àáåîå 'ãéçä åðúåç"æ à" óñåéá ì

éñ õîåà 'å'(ðä ïôåàá éë çéëåäì êéøàäù " øåáéö ïéáééç éàãåå ì
éðù çñô úåùòì , íà ÷ø éðù çñôì ïéçãð øåáéö ïéàã àäã

éçãä 'úî úàîåè úîçî , øàù úîçî àéä äéçãä íà ìáà
éðù çñôì ïéçãð ñðåà úîçî åà úåàîåè ,äåéàø àéá ' ïåùìî

îâä ' íéçñô)ö"â(,åëå úåáæäå ïéáæä éðùä úà ïéùåòù åìà '
éäùå àîèå ïéãéæîäå ïéñåðàäå ïéââåùäå 'ä÷åçø êøãá , èé÷ðå

éäùå àîèä ïî õåç íéáø ïåùì åäìåëá 'ä÷åçø êøãá ,
éôà àãéô÷ ïéà éðä ìëáã òîùî 'íéáø åéä .  

ã àéáä áåùå 'ðä éîìùåøéä" úáëøîä éøáãå ì
ðùîä ä)ç"ìä â 'ô çñô ïáø÷"ä æ"à(éôù  'ã 'ðë éîìùåøéä" ì
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ì®− ³ê ó−šîñê μþë−îì®− ³ê ó−šîñê μþë−î""šš  
íëíêî ðîë× ³î³îêë ,êë¬ êñïô ³×þë íïë þè¾ò ,êëê ³−ë ¾êþ ðîë× ³ñ¼ô óðš , îò−ëê- îò−ò³îì 
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        ó−¾òêë þš−í óðêí ,ó−¾îð−ì ¾ðìôî ê³−−þîêë ½−þè ,  

äøääøä""ø çø ç ' 'èéìù ùèéååà÷ùàî éëãøî ÷çöéèéìù ùèéååà÷ùàî éëãøî ÷çöé""àà  
 îò−ôê μþîë³ ñíîêë ó−¾òôî -−ì³¾ íëî¾ìí îò−³îôì  ’¬−îêñ"ê  

  

í óð×ò −½îþ−êë óòî¼ôë¾ íìô¾í ñèþñíðîë¼íî íþî³í −³ñð ñ¼ ðšî¾ ö−−î®ôíî ëî¾ìí ö³ìí þîìë  

 þô× ¾¬−îîêš¾êô óíþëê ñêî−−ò"î  
ó−þêõô îô¾ ó−¾òêë þš−í óðêí îò−þ−š−î îò−ëîíê îò−½−è îò−ìê óòë öë  

íîô" þ ¾¬−îîêš¾êô ëš¼− í¾ô−í"î  

³î×þë ëþ íïë íõîþ®î ,í−"³îìô¾ ¼ëî¾ ó×ñ ¼õ¾î− îï íìô¾ô¾ þ , ³îîþñ î×ï³îî îòôôô®î− ñ×"ì  
í¾îðšð ³ìò ëþ ,êõîè ³î−þë μî³ôê¾−õò êþîíòî  , þ¾î¼î þ¾îê μî³ôîí¾îðèî íëîþô íð−ôë ,−×ê"þ.  

  

 íëéðá úëøáå úøéúòë-íëéðúç   

  .מאשקאוויטש, שמואל יהודה, יואל צבי, שלמה, חיים אליעזר
 קליין' ירמי, קב חיים לעווייע, מרדכי גימפל כהן, יעקב ראזמאן, יצחק לאנדא, אברהם צבי עקשטיין, שלמה קליין

ú äæá å÷ìçðù"øå ÷"ãìå é 'ú"éðù çñô ïéùåò ïéà ÷ , äîúå
úã àîòè éàîã åéìò" ïúåà ìëî êôéäì òîùî éøäù ÷

úåéàøä ,ãì ïééöå 'éôù ãåã éãñçá åéáà 'ã ' ïôåàá àúôñåúä
øçà,÷çåã êøãá íù åéøáãù äàøé ïééòîä íìåàå , ø÷éòå
éôä 'äðùîä úáëøîäë àåä ,ééò"åéøáã êøåàá ù.  

åùá" íåìù áéùî ú)éñåñ 'ñø"ã(ã áùééì áúë 'úçä" ñ
éôò" íéçñôá ìàððç åðéáøä ã)íù(îâä úééâåñ íù øàáîù  '

ùøë àì"äîéú ïåùìá àìà é ,éôòå"ôà ã" èéòîéàã àäã ì
ã åùéã÷äì ïéãäî à÷ååã éðù çñô 'éôìéù íãå÷ íéîé ' íù

øåùòá åç÷îî , ìáàèéòîéà àì øå÷éá ïéãî , àéîã àåä éøäã
éä íéøöî çñô éøäã úåøåã çñôî íéøöî çñôì éôè 'ãçà íåé ,

ãçà íåé ÷ø éðù çñô íâå ,òå"äà ë" èéòîéà úåøåã çñô ð
éðù çñô éîð èòîì çøëä ïéà ïééãò äæî ìáà øå÷éáî .  

 çñô ïéá ùéù íéøáãä ïéá äðùîä åàðî àìã àäå
 éðù çñôì ïåùàø)éôì éøäãðä " øå÷éá ïðéòá àì ïåùàø çñôáã àöîð ì

øå÷éá ïåòè øéôù éðù çñôáå úåøåã çñô éåäãî øå÷éá ïéãî èéòîéà éøäã( ,
î"ôàã àúéì àéùå÷ î" ùéù íéøáãä ÷ø äðî àì äðùîäã ì

éðù çñôá ùéù äîî øúåé ïåùàø çñôá ,àùî" àöîðù ïàë ë
ïåùàø çñôá ùéù äîî øúåé éðù çñôá ùéù ,òö àåäå"÷ .  

áå úìåñ úçðî)ä äååöî'(îâä úééâåñ ìò ãîò  ')íù( áúëå 
éøîàã äî ïééòì ùéã 'îâá íúä ' é÷åôàì àúà äæäã àø÷ã

äéúååëã éðù çñô ,ùøôå" çñô åîë ãçà íåé éåäã íåùî é
íéøöî ,àå"ø éôì äù÷ ë ' øáåñã äãåäé)ë íéçñô"ç( çñôù 

æ ìë âäåð íéøöî ,'à" éðù çñôî ïåùàø çñô èòîì ùé øúåé ë
æ âäåð ïåùàø çñô éøäã 'øì íéøöî çñôå íéîé"æ íâ äéä é '

à íéîé"éì éåä ë ' éîããî éðù çñô àìå ïåùàø çñô øúåé èòîì

íéøöî çñôì éôè , áùééì äæá øùôà ïë øîàð íàã êéùîîå
úçä ïøî ìò íìåòä úäéîú"øå÷éá ïåòè éðù çñôù áúëù ñ ,

ôà äúòî éøäã"ø úèéùì ìéæàã ì 'ðä äãåäé"ì ,éôìù" ã
éèòîîã àöîð 'øå÷éá ïéãî éðù çñô àìå ïåùàø çñô à÷ééã.  

áà ïåàâäå"æ ïòöèééåå ã"ãì áåùéé áúë ì 'úçä" ñ
 ïéäåîúä)åé úøäè úåéðùîá àáåî"îò è 'âù(éôì "ñã éîìùåøéä ã" ì

øì ' ïéá äøéçáä úéá úåðáì ìàøùéì ïúéð äéäé íàã äãåäé
éðù çñô ïáø÷ øåáéöä åùòé éðù çñôì ïåùàø çñô ïëù 

é÷æçá åðéöî 'éðù çñô äùòù ,  
 êåðéç úçðîäå)ù äååöî"ñ( íàù øåøá åúòãù áúë 

 ìë åéäé éðù çñôì ïåùàø çñô ïéá ùã÷îä úéá äðáéù äëæð
äáøä íéøâ åîë éðù çñôá ïéáééåçî ìàøùé ,ã àéáäå '

ðä éîìùåøéä"ì , ïåùàø çñô ïéá äæ ùåãéç áúëù íù íééñîå
éðùì ,äéå"å÷ äøäîá äðáéù ø áéø÷äì åìëåéå éðù çñô íã

éðù çñôä ,ééò"ù.  
éçá äðäå 'áùøä" úåçðî à)î"è(éèòîîã øàáî  ' çñô

 øåáéö ïéàå äçãð ùéà éøäã ãéçé ïáø÷ éåäã ïååéë øå÷éáî éðù
éðù çñôì äçãð ,ò øå÷éá ïéã ïéà ãéçé ïáø÷ ìëáã ïåéëå" ë

éèòéî 'îâä 'øå÷éá ïéãî ,éôì àöîðå" äðáéù äëæð íà æ
îäéáä"÷ øåáéö ïáø÷ øáë äéäé éøä éðùì ïåùàø çñô ïéá 

ãë 'ðîä"ç ,àå" éðù çñôá øå÷éá ïéã ïéàù íòèä øñ äúòî ë
éôì"áùøä ã"øåáéö ïáø÷ äéäéù ïåéë à, øéôù æà àìéîîå

øå÷éá ïéãá éðù çñô áééçúé,òå"ë ë 'úçä" åáúë úòá éë ñ
éä åìà íéøáã ' äøäîáù äøåäèä åúðåîàáå åðåçèáá ÷æç

å åðìàâééäé øéôù æàå éðù çñôä áéø÷äì åìëåé 'ã ' íãå÷ íéîé
øå÷éá ïéã áåéç.  



  

é  
  

  
 

  בהעלותך

åãì úåìòîä øéùåãì úåìòîä øéù""ãã  
çáùå øéù ïåøá ,êøáðå àùð áåè ìæî úëøá ,òî éðô ìåî ìà" åðéáà ë-åðøé÷é åðéðúåç  , äáäàá ãåîöä
åðéááì úåøé÷á ,ðåìá øåñîå"åðéðòîì ç ,úåçáùúá ììåäîä ø÷éä íãàä,úåëéìä íéòðå úåðåáú áø  , éäéå 

   åã      "ìéëùî åéëøã ìëá ã ,ììåäîå áåäà åéøéëîå åéòãåé ìë ìò ,ìë éôá åçáùå åúìéäú,  
  

äøääøä""ø çø ç ' 'éä ùèéååàîàìù ãåãéä ùèéååàîàìù ãåã""åå  
 îò−ôê μþîë³ ñíîêë ó−¾òôî–−ì³¾ íëî¾ìí îò−³îôì  ’¬−îêñ"ê  

  
  
  

éð ãëðä úãìåäá íúçîù ìâøì"æîá å"è  
  

éâ íðáë íðúç ìöàäìòðäå áåùçä ø÷éä åðéñ ,äìòîå äãéî ìëá âìôåî ,øéå äøåú"äìåìë åìöà ù  ,äë"äôé åúòãù ï ,äôåðî úìåñë  
  

øä"éä ïäë ìà÷æçé ø"å  
  

äøåîàå äôåøö äðîàðä åðéúåëøáå ,äøåùä úàæá ,äøåøáå äîéòð äôùá ,åé ìëîå åðîî ååøúå åàøúù" ç
äùåã÷ã úçðå âåðòú áø ,àùéôðã ïàëøá ìë íò ,îùîåäøåàå äçîù áø íëì òôùåé åæ äç , íéðá éðáå íéðá 

         äøåúá íé÷ñåò     ,äìñ áåè ìëå.  
  

 ó×−òë ³×þëî ³þ−³¼×-ó×−ò³ì   
î− ñîê¾"êõ−ñ ¬ ,−¼¾− íôñ¾ ,’ñô¼ñ þ¾ê ,¾¬−îîêôêñ¾.  

½−−îî êðî− −ë® ,±þêîî¾ −ë® þ−êô ,¹× ñêî− ,½−−îî −ë® þ−êô.  

 

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

 
  

  

  

òò""ééç õééç õ""äá íé÷éæçîì àéä íäá íé÷éæçîì àéä í  
íþî³í ³×þëë ,íþî¾í ³êïë ê¾−ò ,íþ−¾ ñ×î ëî¬ ñïô ³×þë ëî¬ ñïô ³×þë ,¼ô óðš" îò−ð−ð− ×

ññîíôíî ëî¾ìí −òëþí ,ñ× −õë ë−ëìî ±þ¼ò ,ññ×íî ¬þõí ö¼ôñ ð½ìî íšð® ¹ðîþ , íþî³ñ ó−ñ¼õ ëþ
ñ−ñî óôî− íðî¼³ñî ,ëîññî×í ö¼ôñ ëíñò μôî³ ¬þõ ,¼ðôî íô×ì êñô ,íðôì −ñ× ñ× þ®îê,  

äåîäåî""èéìù ìà÷ñàã ïîìæ äîìù øèéìù ìà÷ñàã ïîìæ äîìù ø""àà  
ììåëä ú÷æçä ïòîì óìàä éøùî  

  

íþîëìë¾ ³î−þêô ëî¾ìíî ö−−î®ôí îòë −êî¾−òë î³ìô¾ ñèþñ ,îì"¾ë ë"íêþîíëî ½ ,í ³êþ−ë èñõîô ’íþîí¬  

éòùé øîëéòùé øîë ' 'éð á÷òééð á÷òé""åå  
  

  

ê¼−šþñ öîí− ê−ñô ö−ñêî,ê−ô¾ −ô¾ô ³î×þë ëþ ó×ñ ¼õ¾î− îï íìô¾ô¾  ,μ−¾ôíñî ³îëþíñ î×ï³î  
ê−ôñ¼ −ôñ¼ñ ó−ëî¬í ó×−¾¼ôë ,õ¾ë î×þë³³ ³êï þ×¾ëîíìñ®íî í×þë ¼ ,í×þ¼íî íë®š −ñë,  

íñ½ ëî¬ ñ×î  
  

  
  

  

ê³−−þîêð êþš−ë  

ññî×í ³ñíòí  



  

àé  
  

  
 

  בהעלותך

  íñîè½ó−òëñ  
 ó−ëþ ³ë þ¼¾ë)ìò ³¾þõ (ëíê− ½ ³ë−³× ³î®ôë¾" ³  

−ó−òë îðñ−¾ íþš¼î þš¼ñ íñîè½ ¾  
ó−òë ñîð−è þ¼® îñ ¾−¾ −ôñ ö×î ,ö−ô−−š³ô î−òë ö−ê¾ −ôñ ö×î ,þ"ñ  

½ îñ ëî³×−¾ μ×ñ ñèî½ô"³.  

 åæ äáâùðå äáø äåöîì óøèöäå ãòååä éàáâì íåéä ãåò äðô- 050.4128309  

 

  "בעל החוטם"לקרוא למי שיש לו חוטם גדול 
êþôèë) ¼ ¹ð"¼ ì"ë( " אמר ליה שמואל לרב
  ". יהודה שיננא

î¾ë" íô¾ñ íþî³ ³)×³ öô−½"ê( −ô ñê¾ò 
ñîðè îô¬îì¾ ,ó¬îìí ñ¼ë îêþšñ þ³îô óêí , îê
ìòð êôñ−ð³îòè× ë¾ , ¼þí öî¾ñ þî½−ê ññ×ë −îíî

þî½êî.  
öð−ð êþôèô ¬¾îõî , êþôèë îò−®ô íòíð

êòò−¾ íðîí− −ëþ îð−ôñ³ñ −þš ñêîô¾ð , ¾îþ−õëî
ë μîþ¼ë ë³× êòò−¾ ’ó−¾îþ−õ .ê ’ ¹−þì êòò−¾

ððîìôî ,ë ’ó−ñîðè î−ò−¾ î¾îþ−õ .êî"ëí ¾îþ−õ −õñ × ’
öð−ð öîðòñ ðôñò ,îì îñ ¾−¾ −ôñ êîþšñ þ³îô¾ ó¬
ó¬îìí ñ¼ë ñîðè , îñ ¾−¾ −ôñ êîþšñ þ³îô¾ îô×

êòò−¾ ³îñîðè ó−ò−¾.  
öôïíî ³¼í −õñ öîð−ò íï þëðð ë³× óòôê , −õñî

óðê −òë ñ¾ ö³¼ð ,îêñ óê íï ñ¼ ð−õšíñ ö×þð óê ,
óðê −òë ö−ë −î®ôî ¼ë¬îôî þîè¾ þëð íï ö−ê óê¾ ,

ñîðè ó¬îì îñ ¾−¾ óðêñ ó¬îìí ñ¼ë êîþšñ , íï −þí
³îòè ë−¾ìþî½êî  ,−òê¾ ñêîô¾ð êíî ,−ð" í−í μ×ð ñ

êîí öôïë óðê −òë ñ¾ ó×þð , −ôñ êòò−¾ êîþšñ
ó−ñîðè î−ò¾¾ ,íïë ð−õšíñ ó×þð í−í êñî , êñ −×

³îòèñ íï þëð ë¾ìò í−í.  
êþôèñ ö−−®ôî) ô ³îþî×ë"ð(."  ðì êòîí ëþ −îìô
îíð−ðô ðìî öð−ðô ,íðîí− ëþ ð−õš−êî ,¾þ ¾þ−õî" −

ï" í−í íðîí− ëþ ñ ³îòî¾ô î−ò−¼ î−íî îðèò× ë¾î−
¼"¾ ,−×í þôêî êòîí ëþ ¾ì êñðô íòíî , ðîôññ ¾−

−þ¾ êòîí ëþð êòîîè −êí× ñ× , íðîí− −ëþ¾ êñê
×¼"ð−õší ï ,העולה להלכה דלא ראוי זה כראוי זה ,

, דענינים כאלו אין בהם כללים, והכל לפ המתבייש
, ולפי דעתן של בני אדם, והכל לפי מנהג המקום

  .ים לזכור שהמות והחיים ביד הלשוןוצריכ
כ " הביא ראיה למש)ט"סימן י(ובספר ברית יעקב 

שאפשר שבזמנו של שמואל , ת תורה לשמה"בשו
דבתשובות , היה דרכם לקרוא כן למי ששיניו גדולות

שיננא "כתב ) ז"ברכות סימן רל, לרב האי גאון(הגאונים 
ול שכל גד, אפילו בפי נשים וקטנים, ברור בלשונינו

  ".שינים כך קוראין אותו
 ó¬îìí ñ¼ë êîþšñ þ³îô óê î³þ−šì þš−¼ñî

 êþôèíñ ó¾ ö−−®ô)× ³−ò¼³ë"¬(. êþš öîðê î³îê¾ 
 ñê−ñôè öëþñ"ó¬îìí ñ¼ë "−−¼"¾ , êñð ¬î¾õ μê

öð−ð öîð−òñ ê³ñ−ô ¼þ×−ô , î³îêð ó¾ þêîëô −þíð
−þ×ò í−í öîðê , ñ¼ þíïîô ìò öë óè¾ þôêò óê ¹êî

î ó−þëð ³êòîêó−òõ ³òëñí , öñ êô−ñ −ô óîšô ñ×ô
ðë¼ þ−õ¾î í×ñí× ð−ë¼ −îè î³îê¾ , −þíð î³î

¾þñ ½ìî−ôí ¾îþ−õë" −)ó¾ ³−ò¼³ñ( ¾îþ−õ " בעל חוטם
, "לישנא אחרינא גדול הדור, בעל קומה ותורה

 êîí ìë¾ñ −þí¾ öê×ô í−êþ ö−ê¾ ¬î¾õ êñ−ôôî
îðî"−−¼ š"¾.  

  
  הטעם שקראו לרבן גמליאל בעל החוטם

¾þëî"− )ëš¼− ö−¼ë ( ³ê íõ−ô ó¬îì íô ê½þ−èí
¹î®þõí ,îþîð ³ê íõ−ô êîí μ× ,îþîðë¾ ö−®š þôîñ×.  

¾þíôëî"ö× îíîêþš ö×ñð þê−ë ê , ñêþ¾−¾ −õñ
ðìê ó¼ óí ,ðìê þëêñ ë−ê×ô¾× ¹îè öî−ôð , ¾−èþô

¹îèí ñ× ,ö³ñ¼ôë ö−¾ óò−ê ó−þë−êí îí−ô , öíô ¾−¾
öíë íñî³ óðê ñ¾ î³î−ì¾ ,ëþ ³ê íô−ð íïñî ö

ñê−ñôè ,îë ö−−îñ³ öñî×¾ ê−¾ò í−í¾ , ó¬îìí þëêñ
¾êþë íñ¼ôñ êîí¾ ,ô× îë −îñ³ óðêí ³î−ìî" ¾

 êôî−ë)õ"¼ í"ê( ë−³×ðô "ó−−ì ³ô¾ò î−õêë ìõ−î."  
íõ½ëî" íñ×ð êþèê š)®š ¹ð"ì( þëðí ó¼¬ ë³î× 

ó¬îìí ñ¼ë êþšò ê−¾òî ¾êþ¾ , ê¬ìë −× ¼îð−ð
ó−¾îìí ñ× ë³×ò óðê,) è ³−¾êþë ’î’ ("î í¾êí êþ³

îèî ðôìòî ,’ñ×ê³î ,ö³³î ,î¼ô¾−î "î×î ’)è ³−¾êþë ’
ì’ .(ó¾ ë³×ò êñ ì−þí ¾îì ñëê , ³−òíò îë ö× ñ¼

¹îèí êñî íô¾òí , −ê®îôë ì−þí ñ¼ ö−×þëô ö× ñ¼
³ë¾ ,ó−¾îìí ñ× ñ¼ íþî×ëí ¬õ¾ô îñ ö× ñ¼ , ö× ñ¼

ó¬îìí ñ¼ë êþšò ê−¾ò.  

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו



  

áé  
  

  
 

 ט דרבינו יואל מסאטמאר קרית יואל בני ברק"ישיבת מהרי  בהעלותך
  א"ק שליט"ר הגה"ק מרן אדמו"בנשיאות כ

 

 
  
  
  

  ,בלב מלא התרגשות ושמחה רבה ועצומה

  , נביע בשפה ברורה ונעימה, הומעומק נפשינו ההומ

  ,ובשער בת רבים מוקירי תורה, ברכת התורה לבבית וחמה

  ,בכתר תורה, ונעטר בזאת השורה, נפרסם לשם לתהילה ולתפארה

  ,על כל מכיריו נערץ וחביב, כבוד הבחור היקר והחשוב, בעוז ותפארה

  ,ב איש תם יושב אהלה של תורה בהתמדה וביגיעה יומם ולילה"ויעק

  , נזר יופי כליל תפארה לישיבתינו המהוללה, מד למטה ואהוב למעלהנח

  ו"ני יעקב דאסקאל' יׁשעי החתן
  

 äøåúä úòéâéå úãîúäá íéàìî íéðù íò úåøçáä éîé íåéñ úàø÷ì øùà 
÷ä åðéúáéùéá íéãåîéìä éøãñå éðîæì õåçî äìéìå íîåé ùéã÷äå óéñåäù' 

éùäæòá äëæå éøô äùò íâå çéìöä"ìò êøáì úòéâäìå øîâåîä   

ùä íåéñì" ñ  
  

  , נגילה ונשמחה בחדוה ובאורה' אשריך ואשרי חלקך זה היום עשה ה
  , ס עד גמירא"שכשם שזכית לסיים כל הש, וצרופה בזה ברכותינו המרובות

  , ותבנה בנין עדי עד לשם ולתפארה, כן תזכה לעלות מעלה על במתי התורה

  .אמן,  התורה לאורך כל ימי חייךלהמשיך בלימוד, ומרן דבשמיא יסייע בידך

   
äøåúä úçîùáå ãåáëá åîù ïòîì íéîúåçä  

  

äáéùéä úìäðä 



  

âé  
  

  
 

  בהעלותך

  äîë åìá÷úðù úåáåùç úåøòäåéçéù íéàøå÷ä úàî  
 

  כבוד מערכת קול התאחדותינו 

הובא דבשבת ) ג(בגליון פרשת במדבר דיני הפסק ברכות 

ונוהגים רק ', ט לא יחתוך כלל בחלות לפני הברכה וכו"ויו

  )ד"רע' סי (לעשות רושם חיתוך בחלות לפני הברכה

 יראה שיש ,)נ"סימן ק' חלק ב(הנה המעיין בספר נשמת שבת 

ויש , סור של משרטט אם עושים רק רושם לבדלכאורה אי

ויש שם כמה אופנים לתרץ ואופן אחד , שיטות דחייב חטאת

הוא דיחתוך קצת לתוך החלה דאז אינו בגדר משרטט אלא 

כ לחתוך שם והגם שמבואר "הוא תחילת חיתוך וימשיך אח

א דלא יחתוך בככר עד אחר הברכה זיל בתר טעמא "ברמ

ר כולה וזה לא שייך כשמדקדק משום דחיישינן שמא תשב

, ע נהג כן"והביא שם דגם מרן רבינו זי, לעשות רק חיתוך קטן

  .כ הכי"ועיין בזמירות דברי יואל שמציין ג

וכאן המקום להודות ולהלל ולשבח את עמלכם שאתם 

שון בכל עים להנות בני אדם ולדעת המעשה אשרי יעימשק

 כםצו מעיינותית שיפו"יעזור השי. צעד ושעל ובכל פרט ופרט

עבודת בלהמשיך הלאה ותזכו חוצה להשפיע לכלל ישראל 

  .א"הקודש עדי נזכה במהרה לגאולתן של ישראל בב

מגליוניכם  שנהנה מאד  הקוראיםהכותב וחותם אחד

  בני ברק. ק. י, מדי שבוע בשבוע

  א"תשובת הרב יחיאל מיכל פרידמאן שליט

 כתב' ק ה"ב שם ס"ד ומובא במשנ"רע' א סי"במ

ובפשטות , המדקדקים נוהגים לרשום בסכין קודם ברכה

ת נשמת "וטוב ציינתם לשו, כוונתם לרושם בעלמא שלא חיתוך

, י דטוב שיחתוך מעט משום חשש משרטט"שבת וזמירות דבר

  .אולם עדיין צריך ליישב מנהג העולם שעושים רק רושם

התיר משום דאין נוהג מלאכת ) ו"א ט"י' פ(כ "שש' בס) א

,  באוכלים כפי שאינו נוהג מלאכת מחתך באוכליםמרשטט

דהא מלאכת שירטוט הוא הכנה למלאכת מחתך ומדאין 

  .כ אין משרטט באוכלים"מחתך באוכלים כמו

ת נשמת שבת שם כתב דאם אין מדקדקין "בשו) ב

, לחתוך דייקא במקום הרשימה רק בערך סביב שטח החיתוך

ן לחתום במקום אינו מכוידכיון , לא שייך בהו משרטט אזי

צ לחתוך ממש במקום השרטוט ודי "ושם מבואר דא( .השרטוט ממש

דהא טעם הרישום הוא בכדי לחתוך במקום , שיחתוך סביב מקום הרשימה

ש "ב בדה"פ' סי(ד "קצוה' והביא מס, וזהו כל שטח הרישום, שנאפית יפה

דבר דקדוק שאינו "ל שדביר עם מענין "צ זצ"ק הצ"שהביא מהגה) ח"סק

  ).ואמר בדרך הלצה שהוא כמו אותו האיש המחפש את הרשימה בלחם" צרךנ

  

  בענין שימוש חוזר בבקבוקי היין

טבילת כלים כתבנו דכלים המחויבים בטבילה ' בהל

כגון , שממלאים אותם בבית חרושת במאכל או משקה

מחויבים בטבילה כאשר ', צנצנות קפה וכדו, בקבוקי היין

  .אחר שהוריקו את תכולתםמשתמשים בהם שימוש חוזר ל

ונשאלנו לגבי בקבוקי היין הנמכרים האם צריכים 

והוא הדין אם צריך , להטבילם כאשר משתמשים בהם שנית

להטבילם להנוהגים לשפוך יין לאחר הקידוש לתוך הבקבוק 

בכדי לשייר מקידוש להבדלה ונמצא דמשתמש שנית עם 

  .הבקבוק

 שראל הםרוב הבקבוקים הנמכרים בארץ י -  תשובה

ומסומן על הבקבוקים , מיוצרים במפעל השייך ליהודים

ולכן יש , שהמפעל שייך ליהודי) 'כצורת פ(בצורה מסויימת 

אף אם הם , להקל בבקבוקי זכוכית שאינם צריכים טבילה

י מחללי שבת נחלקו "דכלים שמיוצרים ע(בבעלות מחללי שבת 

ת דובב מישרים "וכן בשו, ד"ליו' ס בחי"הפוסקים אי מחויבים בטבילה דבחת

ת "אמנם בשו, ה ועוד פוסקים נקטו דאינם מחויבים בטבילה"ס' א סי"ח

ס "ה הביא דברי התשורת שי שנסתפק בדברי החת"רמ' ו סי"ל ח"שבה

ובקובץ מבית לוי מובא , פ בכלי מתכות"עכ, והכריע שיש להטביל בלא ברכה

צמו יחמיר בכלי נ כתב שהמחמיר לע"ת תשוה"ובשו, שהורה שיש להקל בזה

    ).ולכן כתבנו דבבקבוקים שהם כלי זכוכית יש להקל בזה, מתכות

åðéúãåúøáå åðéúåëïåéìâä úàöåäá åôúúùäù íéáåùçä åðéãéãéì   

א"שליטישראל יעקב שפילמאן ' ח ר"הרה

ט"למז' לרגל שמחת נישואי נכדתו שתחי

א"שליטשלמה זלמן דאסקאל ' ח ר"הרה

ט"ו למז" נילרגל שמחת נישואי בנו

א"שליטנח קליין ' ח ר"הרה

ט"ו למז"לרגל שמחת נישואי בנו ני

א"שליטמרדכי מנחם שפילמאן ' ח ר"הרה

ט"למז' לרגל הולדת בתו שתחי

א"שליטמרדכי שווארץ ' ח ר"הרה

ט"ו למז"לרגל שמחת הולדת נכדו ני

ו"הייוסף חיים וויינפעלד ר "הר

ט"ו למז"לרגל שמחת הולדת בנו ני

äéå"ø áø úååøì åëæéù âåðòúöåé ìëî úçðå "çèëå "ñ  
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  בהעלותך

  
  
  
  

אל רום מעלת כבוד , רכת מזלא טבאבב, קולינו בשמחה נרימה, מעומק לבנו פנימה
, וצמוד בלבינו באהבה,  חותנינו המסור למענינו במסירות רבה-אבינו , ראש בית אבא

בתורה , רודף צדקה וחסד בכל עת ועידן, ראש וראשון לכל קדשים, האדם היקר באנשים
  מקבל , חכו ממתקים וכולו מחמדים, רחים ומוקיר רבנן ותלמידיהון, ובחסידות בקי וידען

  ,שמעו הטוב הולך לפניו,  תאיר פניוה"שלמחכמת , בסבר פנים יפות את כל אדם       
   

äøä"ø ç ' ìà÷ñàã ïîìæ äîìùèéìù"à 
 åðéîà êøåáú ìäåàá íéùðîå-éçúù äáåùçä åðéúåîç '  
  

íðåòîáù äçîùä ìâøì ,íðåîøàá ïåùù ìå÷ ,íðá éàåùéðá  
 åðéçà-çäå éåìéòä øåçáä åðéáåäà åðéñéâ áåù ,áéáçå õøòð åðìåë ìò ,  

äøåàë äëéùç äøåúä éúìã ìò ã÷åù ,ä úà ãáåòå 'äøåäè äàøéá ,åç"á  

éòùé øîë ïúçä 'éð ìà÷ñàã á÷òé"å  
  

  
äøåúä úëøá òéáð åæ úåðîãæäáå ,äøéùáå çáùá ,äø÷åäå äëøòä éùâøáå,  

éð áåùçä ïúçä åðéçà íã÷"åúãî éãë àöîå òâé øùà å ,ãåáòáå åúàøéá åúøåúáåú,  

äøåúä ÷ñòá íéîéë úåìéì íù íäá úåøçáä úåðù éøçàå ,àøåáä úãåáòáå,  
éùäæòá äëæå íéîéòðá åì åìôð íéìáç"åèòùá åéàåùéð úàø÷ì äúò ú"î  

ùä ìë úà íééñì"ñ  
úåáåøòúå áìçá øùá úåëìä äàøåäá åîöò íéìùäù úåòåö÷îä øàùì óñåðá úàæå  

  

éøåää ìàå"åúãìåé éøùà åðéðéò àùéð í ,äéå"  åúåîë åéäé íëîî íéòèåðù úåòéèð ìëù ø  
  

  
 äáåùçä åðéúðé÷æ ãåáëì àéä úçà äëøáäå ìà÷ñàã úøîéçúù 'èéåàì"à  
  

ותזכו לרוות , שמשמחה זו יושפע לכם רב שמחה ואורה, וברכותינו מעומק לבנו בזה שגורה
  ,  ופרחיםבנים ובני בנים כציצים, דורות ישרים ומבורכים ,ח תענוג ונחת לתפארה"מכל יוצ

  .ר"אכי, כאוות נפשיכם בכל הדרכים, עוסקים בתורה ובמעשים משובחים   
  

   חתניכם- ד המברכים בחיבה והערצה בניכם "כ

  דאסקאל  , משה אהרן, שלום יצחק עזריאל, יואל
 שמעון ראטה, יואל ווייס, נחמן צבי ענגעל



  

åè  
  

  
 

  בהעלותך

úîùð éåìéòì  

äàä" çúøî  ïàîèåâ ìçøò"ä  

á" ø éáöùøéäæ "ì  
áìð" òé"ïåéñ á  

úîùð éåìéòìäøä "ç  

ø 'éëãøî á" øæòéìà øøòâøòáöøéåå æ"ì  
 åæå 'á äëìî"ò ïäëä òùåäé ø"ä  

   éðáå'äîçð  ,ìçø íéøî ,äðç ,óñåé íééç ,éä ìñéð äðéã"ã  

÷òð øùà"é ä"ùú ïåéñ â"ã  

 

 

úåãìåú äìàå  
נולד לעת זקנתו שלום אליעזר מראצפערט ' ק ר"הגה

ע בחול המועד פסח "בעל דברי חיים זי' הקשל אביו מרן 

ואביו קרא לו שמו על שם ידידיו הצדיקים , ב"שנת תרכ

אליעזר ' ק ר"ע והרה" זיא שלום מבעלזהשרק "הרה

' ק ר"ח הרה"שבנו של מרן הד(, גם מחותנו' ע שהי"מדזיקוב זי

ד נפטר "נער בן י' כשהי) אליעזר מדזיקוב' חתנו של ר' מאיר נתן הי

   .ע"ק בעל הדברי חיים זי"עליו אביו הרה

ו "חצי שנה לאחר פטירת אביו בחודש אלול תרל

ו ה בת גיסו חתנ"ה הרבנית מרת שרה מרים ע"נשא אשה ה

אחרי , הארנאסטייפלממרדכי דוב ' ק ר"ח הגה"של הד

ו "בשנת תרמ ,חתונתו ישב על שלחן חותנו כעשר שנים

ציא וגר זמן קצר ליד עבר לגאלי, כשממשלת רוסיא גרשוהו

, כ התיישב בעיר טארנא"אח, ע" זי משינאוואק"אחיו הרה

ושמה התחיל לקרות , שם ציבור של חסידי צאנז' שהי

בשנת , רך את ישראל שבאו להתברך מאתולבו" קוויטלעך"

ש נודע שמו בקרב עם "וע, ס עבר לעיר ראצפערט"תר

  .אליעזר ראצפערטער' שלו' סגולה ר

úåòåùé ìòåô  
מפורסם לפועל ישועות גדול ואלפים באו '  הי

 ,א בא אליו אחד בבקשה שינצל מהצבא"פ, להתברך ממנו

הם א שיקח עמו חתיכת צוקער וכשיתיצב לפני"ל רש"א

 וכן עשה, בדברו אז בוודאי ינצל' יוציאו ויברך שהכל נהי

 ןכלו  מרא שא"ל רש"א, כאשר בא אליו אחר כך, וניצל

  ."על כולם אם אמר שהכל יצא"איתא במשנה ברכות ד

ע שבנו נחלה מאד "ק מנאסויד זי"אחד מחסידי הרה

' ואותו חסיד חשב אילו הי, והרופאים כבר ייאשו אותו

לו איפה לילך אחר ישועה ' אז הי,  חי)מנאסויד(הרבי 

ובתוך , מאד עצוב' והי, ועכשיו אין לו לאן לפנות עם צרתו

, כ עצוב"למה אתה כ ":ל"כך נתנמנם וראה בחלום רבו וא

, " מראצפערטליעזראלום ש' ק ר"להרה' קוויטל'שלח 

והחסיד חלם שלקח כסף לפדיון ביחד עם קוויטל ושלחם 

וטב קצת לבנו ממש לא כשהקיץ ראה שה, לראצפערט

ותוך זמן קצר , יטל לראצפערטוותיכף שלח קו, כדרך הטבע

  .נתרפא בנו לגמרי

ל מעשה נורא "יואל שטיינער ז' טובי' ח ר"סיפר הרה

' ומעשה שהי, א"א איך שניצל ממיתה בזכותו של רש"מרש

אדר על יומא דהילולא של ' שהוא נסע לקאלוב בז, כך

א לא קרב "ורש, א"רשומצא שם את , ק מקאלוב"הרה

כ "אח, ח והתפלל"ממש אל הציון אלא עמד מול הביה

 'ק בעל ארי"א ביומא דהילולא של הרה"א שפ"סיפר רש

ח חסיד מעיר וויזשניצא "בא אל אביו הד, ע"דבי עילאי זי

שאלו אביו , ע"דבי עילאי זי' ק בעל ארי"ששם מונח הרה

, יוןלמה אתה לא בוויזשניצא היום שתוכל לילך על הצ

תירץ עצמו החסיד שהוא כהן ובכל אופן אינו יכול לילך 

אמר לו אביו שלא צריכים לילך ממש ליד הקבר , אל הקבר

א לספר הפך "כשסיים רש, ודי אם הוא בעיר שהצדיק מונח

אבל , וענה כן, יואל ושאלו אם שמע הסיפור' טובי' פניו לר

, פלא בעיניו למה דייקא לו שאל אם שמע הסיפור' הי

כשחזר משם עבר עם , לימים אחרי המלחמה שגלה לרוסיא

כמה ' הי, דרך עיר ליזענסק, עוד קבוצה אנשים שניצלו

, ע"אלימלך זי' ק ר"מחביריו שהציעו לילך לציון של הרה

אבל כמה אמרו שסכנה לילך שיש הרבה גוים שלא יכלו 

לסבול זה שנשתיירו עוד יהודים בעולם והשנאה גדולה 

יואל נזכר אז ' טובי' ר, יהודי שמצאומאד והרגו כל 

א "חשב שוודאי לזה כיון רש, א"לו עם רש' מהמעשה שהי

אבל , אלא יתפלל ממקומו, והחליט שלא ילך אל הציון, אז

ע לא חזרו ורק הוא נשאר "השאר הלכו להציון אבל ל

  .א"בחיים בזכות רש

ä ùåãé÷ ìò'  
י הדייטשן " עז סיון"ביום טה בימי הזעם "נעק

' הי, הוציאו אותו להריגהיסופר שכאשר  ,ש"עים ימהרש

הקצין כשראה שהוא מתפלל אמר לו , שפתותיו מרחשות

בצחוק הכי גם עכשיו אתה מתפלל לבוראך ואתה עוד 

אתה לא רואה את המצב שאתם , מאמין שהוא יציל אותך

א ואמר "התלהב רש, נהרגים ואף אחד לא מציל אתכם

מה און מיט מיין גאנצן מיט מיין גאנצן נש"בהתלהבות 

הארץ גלויב איך אז עס איז פאראן א בורא עולם און איז 

ולא הספיק לגמור את דבריו " פאראן א השגחה עליונה

  .ינקום דמו' ה, י חרבו של הקצין"וגופו הקדוש נפל ע

  מראצפערטע "זי רבי חייםק "הגבן ה שלום אליעזרבי רק "הגה
  )ד"שת( סיוןז"טא דהילולאיומ
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  בהעלותך

ë"úåãåäì áåè êì é  
, נשגר בזאת השורה, ברגשי ידידות והוקרה

קדם ידידינו היקר , ט בשפה ברורה"ברכת מז

 ידותיו היקרים לראשומ, הנודע לעוז ולתפארה

 , ואורהמקבל את כל אדם בסבר פנים , עטרה

  , ש וחסידות אצלו שזורה"תורה יר          
  

  ו"הי יחזקאל כה ר"הר
  

 ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ−ò îòë"ïôñ î"¬  
  

שתזכה , ותהי נא ברכותינו לראשך עטרת

, לגדלו ולחנכו על מבועי התורה למשמרת

 וכל , פארת ממנו רב תענוג ונחת לתותרווה

  טוב סלה      
  

  ח ידידיך הלומדים אתך בצוותא חדא"בלונהמאחלים 
  

  אלטער אשר אנטשיל אילאוויטש
  יואל אברהם שווארץ

øàååùòîòè ïøäà úëøá ìä÷  
ë úåàéùðá"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"à  
çø ' áåìå÷åñ7÷øá éðá   

  

ôñ¾ μñ ¹ñêí"í  
מקבל את כל , לבו ער וחם לכל דבר שבקדושה, רודף צדקה וחסד, קדם ידידינו היקר והנכבד, נברך בזה ברכת מזל טוב, בשמחה ובטוב לבב

, שמו מכבדים בשירי ידידות, גדוש בתורה וחסידותמלא ו, שמעו הטוב הולך לפניו,  תאיר פניוה"שלמחכמת , אדם בסבר פנים ובנהורא נפישא
 , מטיב עם אחרים בדעה ישרה ובמיטב תבונה, נהנים ממנו עצה ותושיה נכונה, ותומך נלהב לכל קדשינו, מסור ברוח נאמנה למען בית מדרשינו

  ,כשמו כן תהילתו,  שמו ושלימה משנתוה"שלמ, אוצר כל כלי חמדה, מלא חכמה ומדע             
  

íññîíôíî ëî¾ìí −òëþ ,ñ× −õë ±þ¼òî ëîíê  

íþí"þ ì ’¬−ñ¾ ñêš½êð öôñï íôñ¾"ê 
ïééåöîäå áåùçä øåçáä åðá éàåùéðá åðåòîáù äçîùä ìâøì ,ïåàâìå úøàôúì åéãò ,àáåè é÷áå óéøç  

éòùé øîë ïúçä 'éð á÷òé"å æîá"úçìöåîå äáåè äòùáå è  
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והוא משולל מדרכי , צדוקי' אלכסנדר ינאי הי
תנהג בגסות ורמאות והביא את הרעה על תורה וה
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, וישב מהם תלמי שבי רב, חמהושים אלף איש מלכשל
, ויענו את השבוים ברעב, והנשארים נמלטו על נפשם

  . חלל יהודהויאכלו בשר אחיהם
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אלא שעמדה לארץ יהודה עצת חנניה שר , אוצרותיה
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èðàä éã áø íòã èùå÷òâ èøàã , èãòøòâ èàä øòãòé
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ïòååòâ éåæà èùéð ... êàð ïòååòâ æéà àðééø÷åà ïéà
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)äâä äéáà úéáá âåäðë"éæ áì áèéé ìòá ÷"ò( , èàä íééç éøáã øòã

 äúòã ïééæ ìèáî èòåå éæ æà øòãðé÷ òèåâ èâàæòâåö øéà

äëåñ éã ïéà ïñò èùéð ïåà.  

øâä"é :òãæà êéåà êéæ èàä áø øòååàðéù øéå  

èøéôòâ?  

åðéáø : ìàæ ïéðò íòã ïéà æà èøòäòâ èùéð áàä êéà

ùøòãðà ïåè øò.  

øâä"é: ïéà èøéôòâ êàã êéæ èàä áø øòååàðéù øòã 

íéâäðî øòæìòá òìà , , íäéà óéåà ïòî è÷åøã éåæà

èðééä.  

åðéáø :à÷åã åàì , èøéôòâ èùéð êéæ èàä øò'òìà '

íéâäðî øòæìòá ...éáà èøéôòâ êéæ èàä øò àæìòá ìñ

êéåà.  
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øâä"é :î' èàä áø øòöéìøàâ øòã æà êàã èìééöøòã

 éåå éåæà ïøéô êéæ ñòìà øò óøàã ñàååøàô èâòøôòâ íéà

àæìòá ,êéåà ïèàè à èàäòâ êàã èñàä...  

åðéáø :ñ' íéâäðî éã èøàòâ áø øòöéìøàâ íòã èàä

àæìòá éåå ïøéô åö êéæ ïòååòâ äðùî èàä øò ñàåå ,

 êéæ èàä øò øòáà ïöðàâðéà èøéôòâ èùéð øòëéæ

àæìòá éâäðî.  

 ÷ãö éðáà úåáåùú ïéà)åà"éñ ç 'î"å( áèéé øòã èâðòøá 

 àã æéà ñò æà áì'æ éáö íëç úçôùîî íéùð" ïéæçåàù ì

íäéãéá íäéúåáà éùòî ' èùéð ïòðòæ íéùð æà êéæ ïøéô

îæäù äùò úåöî íéé÷î"â.  

äëøá éã ïòååòâ æéà ééáøòã êàæ èôéåä éã ,ä øò èà

î æà ïòååòâ ùùåç'äëøá éã ïëàî èùéð ïò÷ , æéà ñò ïåà

äìèáì äëøá à . ïâàæ èùéð ïò÷ éåøô à' åðùã÷ øùà

åðåöå åéúååöîá'. ñ' éøáã íòðåô êàð ïâàæ ñàåå àã æéà

 èùéð èòåå ñàåå äùà à æà èâàæòâ èàä øò æà íééç

 éã ïéà ïñò ïåà ïæàìá øôåù ïøòä ïåô úåöî éã ïééæ íéé÷î

 äëåñâåøúà ïùèðòá èùéð ïåà , òèåâ åö øò èâàæ

øòãðé÷ ,èééåå éåæà ...æ ïèàè íòðåô" èùéð êéà áàä ì

èééåå éåæà óéåà èøòäòâ ,ïòî èâàæ éåæà øòáà.  

ò òáàá éã" ä)éæ íééç éöòä ìù úéðáøä"ò( à ïòååòâ æéà 

øæòéìà íåìù éáø ïåô øòèëàè'ì , èàä äðåúç éã åö æéá

 ïòååòâ íéé÷î èùéð éæàîøâ ïîæäù úåöî íåù ïéé÷ . éæ

êàæ àæà ïåô ììëá èñåàååòâ èùéð èàä.  

øîàå åðéáø øéëæä ïéðòì ïéðòî :èðàñòøòèðéà ,

äëåñ éã ïéà ïôàìù åö ïòååòâ ãéô÷î ïòî èàä æðàö ïéà ,

áå÷éùæã ïéà êéìøòôòâ ïòååòâ êàã ïòî æéà ïâò÷ ñàã 

äëåñ ïéà ïôàìù ïåô ïéðò .î' ìèøòåå à ïâàæ èâòìô æà

 èàä áå÷éùæã ïéà äëåñ ïéà èìîéøãòâðééà èàä øòðééà

 è÷òååòâôéåà íäéà ïòî"åð ,äëåñ..."!  

æ øòèòô øòã" ùèðàìô ïéà íòãééà ïà ïòååòâ êàã æéà ì

)äâä åðúåç"äøä ïá íééç íäøáà éáø ÷" ïá áàãàååæàøî äùî éáø ÷

äøä"áå÷éæãî ÷( éã ïéà ïôàìù èìàååòâ èìàååòâ èàä øò 

êàð äëåñäðåúç éã  ,ïòîòìáàøô èàäòâ øò èàä , éã

òâ íéà ïáàä ñøòâàååù'ôãåø'øàôøòã è.  

äëåñ éã ïéà ïôàìùòâ èùéð êéåà êàã ïòî æéà àæìòá ïéà.  

 éã ïéà ïôàìùòâ àé æéà áø øòæìòá øòèùøò øòã

äëåñ ,óéåøòã ïòååòâ øéîçî ÷øàèù øàâ èàä øò , ñò

 òëéìèò êéæ èàä øò ñàåå ìàîà ïòååòâ æéà èùéð âòè

 èàä øò ïåà èðâòøòâ èàä ñò ìééåå ïôàìù èâééìòâ

äëåñì õåç ïôàìù èìàååòâ èùéð.  

òùåé éáø ééá' ïåô ïéðò ñàã ïáéåäòâðà ñàã êéæ èàä òì

äëåñ éã ïéà ïôàìù èùéð.  

øâä"é:ïééèùøàô åö àìô à úîàá æéà êàæ éã  ,

î'ôò èùéð êàã ñàã èééèùøàô"î æà äëìä é' ìàæ

ïéøòã ïòðò÷ïééæ ìé÷î .  

îø øòã" à)éñ 'ìøú"ñ è"á( åö ïáòâ åö êéæ èòùèåî 

äëåñì õåç ïôàìù ïåô âäðî íòã ïééèùøàô . èâàæ øò

äðö óéåà êéæ èæàìøàô ïòî .  

åðéáø:àé  ,æ òèàè øòã" æà èâàæòâ øéî èàä ì

èìà÷ øòééæ ïòååòâ æéà èòâéñ ïéà íééäøòãðéà ,î' èàä

äëåñ éã ïéà ïöééä èôøàãòâ .ñ'éà ÷øàèù ïòååòâ æ

èìà÷.  

èìà÷ æéà ñàåå ïøàé êéæ èëàî ò÷éøòîà ïéà , ìàîà ïåà

úåëåñ íåà íòøàåå æéà ñàåå . æéà ñò ïòåå êéæ èëàî ñò

êéåà èìà÷ øòééæ ïéåù.  

äëåñ éã ïéà ïöéä òñéåøâ ïòååòâ æéà øàé ééä , æéà ñò

úåëåñ øòñééä à øòééæ ïòååòâ.  

øâä"é :äðä òðòãéùøàô àã ïòðòæ ñò ïôøàã ñàåå úåâ

áåùé à ïáàä.  

åðéáø:î ñàåå ïéðò ñàã ' èùéð íé÷éãö òìà ééá æéà

äëåñ éã ïéà úøöò éðéîù ïñòæòâ . êåøò ïçìåù éô ìò)éñ '

ñøú"ç(øåàéá à ñàã óøàã  .  

øâä"é :êéåà øåè ïéà èðàîøòã ïéåù èøòåå ñàã , øòã

î æà âäðî íòã ïéåù èâðòøá øåè' ïéà ïñòæòâ èùéð æéà

ñ éãäëå.  

î æà íéãéñç ééá èøéôòâðééà ñàåå ïéðò ñàã' èëàî

ïôðàøá óéåà ùåãé÷ , ééá áäæ éøåè øòã æéà øå÷î øòã

 úåëøá)éñ 'ø"é(î æà ' à óéåà úåùôð àøåá à ïëàî óøàã

øåòéù òðéééì÷ , àøåá ïéé÷ èùéð ïëàî íéãéñç øòáà

úåùôð ,éøúñã éúøú à êàã ñàã æéà.  

åðéáø: éåæà æéà æðàö ïéà î æà âäðî øòã ïòååòâ' èàä

ïôðàøá óéåà ùåãé÷ èëàîòâ . ïòî èàä èøàã øòáà

ñåë ïñéåøâ à óéåà èëàîòâ ùåãé÷ ,î ïåà' ñàã èàä

íìåò ïøàô èìééèåö , ïéà èøéôòâ êéåà êéæ ïòî èàä éåæà

õéùôàø.  
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 ïòååòâ èùéð æéà òéöéìàâ ïéà ìééåå ïòååòâ æéà äáéñ éã

 èôøàãòâ ïòî èàä ïáéåøè ïéé÷ïøàâðåà ïåô ïòâðòøá ,

÷ñò ñéåøâ à ïòååòâ ïéåù æéà ñàã ,ñ' èñà÷òâ èàä

ïòâðòøá ïòðò÷ åö äçøéè êàñà ,ñ ïåà' øòééæ ïòååòâ æéà

øòééè , óéåà ùåãé÷ èëàîòâ ïòî èàä íòã ïâòåå

ïôðàøá ,úåèùô øòã æéà ñàã'íòè øòâéã.  

 ïùèðåàåå íéãéñç ïâòìô íòã ïâòåå"íééçì "ãòî óéåà ,

íé÷éãö òâéãøòéøô ééá ïòååòâ æéà éåæà ,éáø íééá' ïåô ï

ïéìáåì ,ãòî ïòååòâ æéà ñìà.  

æéà ñàã ñàåå èùéð ïéåù ïòî èñééåå èðééä , à

ä÷ùî øòðàéöéìàâ.  

íåìùì åãøôðå  

â íåé' úùøô àùú éëñùú "ôì ç"÷  

äâä ìöà øå÷éá" éáø öèéìù ïéøòôìàä ïðçìà"à, áàâ"àìùéîéãàø ã  

é ïàãðàì ïéøâ ñøòãìàâ úðåëùá åúéááò"à  
ïéøâ ñòãìàâ úðåëùá íéðáøä ììåëá åðéáø àùðù ìåôìôå øåòéù øçà  

áàâ"àìùéîãàø ã :ë' íééá ïééæ åö ïàìô ïéà èàäòâ áàä

øåòéù ,ïúåçî à ñðééî à êàã æéà ììåëä ùàø øòã.  

ë'÷ à èééøâòâåö àã áàä ñøèðå- êàã æéà âàèðåæ íòã 

äøåú øôñ úñðëä ïà ïòååòâ , úñðëä à ééá âéáééà âàæ êéà

èùô ñàã äøåú øôñ' øò ñàåå íòè êåøá íòðåô ì

éøà úâàù íòã èøòôèðòøàô ')æì ïîéñ( ïåô ïéã íòã ïâòåå 

 äæä ïîæá äøåú øôñ úáéúë- ñðééà ïáòâ ñàã êéà ìéåå 

éáø ïøàô'ïâòåå ñð ,àä ñðééà ïåà ïøàô èééøâòâåö êéà á

éáø' øòãåøá ñð)äâä"èéìù øæòéìà íåìù éáø ö"à(  

åðéáø :àèùéð èöòé ïéåù æéà øò , ïéåù æéà øò

ïøàôòâîééäà ,î øòáà'éà ñò èòåå"ïáòâøòáéà ä.  

áàâ"àìùéîãàø ã:ë ' êéæ âòî êéà éö èùéð ñééåå

ïáéåìøò ,îäéá ñàã" õáå÷ à ïáòâòâñéåøà èàä àã ã" ïîæ

åðéúçîù" , ú÷éøæ éã ïåô âäðî øòã ïáéøùàá ìñéáà

íéçåôúä ,äùòî éã èñééåå éáø øòã?  

åðéáø :âäðî øòã ïòååòâ éåæà êàã æéà æðàö ïéà.  

áàâ"àìùéîãàø ã: ïöøå÷ ïéà éåæà èééâ äùòî éã 

èãòøòâ ,àùåæ éáø ïúåçî ïééî' òì)åîãàä"á ìáàðøòùèî ø" á

öæ"ì ,äøä ìù åúá ïá"ø ÷ 'éòùé 'æ áéåçòùèîö"ì(î ïòåå ' íéà èàä

 êàã ïòî èàä ãðàìñåø ïåô ïòâðòøáñéåøà èôøàãòâ

èìòâ ïáàä èôøàãòâ .æ áø øòáéåçòùè øòã" æéà ì

íéà øàô èìòâ ïëàî ïøàôòâîåøà ñèìàîòã , èééèùøàô

øàîèàñ ïéà ïòååòâ êéåà æéà øò æà êéæ , øòã ïåà

æ áø øòøàîèàñ" ì)äéáø"éæ ìàåé éøáã ìòá ÷"ò( êéæ èàä 

øàïôìòä åö íéà èééøá éã ïéà ïåà âðòì éã ïéà èâééìòâðéé.  

 òëéìèò èééìâàá íéà øò èàä ïøàôòâ÷òååà æéà øò ïòåå

øòèééåå úåîå÷î , øòã æéà èðòâòæòâ êéæ ïáàä ééæ ïòåå

æ áø øòáéåçùè" ïåà áø øòøàîèàñ íåö ïòâðàâòâåö ì

ïøòèù ïéà ùå÷ à ïáòâòâ íéà , èâàæòâ ïåà" ïòðòæ øéî

éåæàøòãåøá éåå  ."æ áø øòøàîèàñ øòã èàä" èâàæòâ ì

"ñééåå êéà."  

 ñàåå ïåæ à èàäòâ èàä èøòäòâ ñàã èàä ñàåå ãéà øòã

éäàã èðéåàååòâ èàä , ùèðòî øòèðàð à ïòååòâ æéà øò

èøàã , áø íòã ïâòøô åö èâàååòâ êéæ øò èàä' èàä ñàåå

ïâàæ åö èðééîòâ éáø øòã ,'? èìééöøòã éáø øòã èàä

àéåæ.  

æ òèàè øòã æà êàã èñééåå åã"åé úùåã÷ øòã ì" èàä è

øòãðé÷ øòååù èàäòâ ,åæá åìéôà" èùéð êéåà ñàã æéà ù

óëéú ïòâðàâòâ ,î ïåà' ú÷éøæ éã æà èñåàååòâ êàã èàä

äìåâñ à æéà æðàö ïéà íéçåôú , èàäòâ êàã êéæ èàä øò

øàé ïéà âòè éã èìééèòâðééà , æà ïòîå÷ñéåà ìàæ ñò éãë

æðàö ïéà øàé âòè òìà ïééæ ìàæ øò ìàæ ïøäàé éã êùîá ,

úåëåñ âòè òèöòì éã ïòååòâ ìàîðééà øò æéà , èàä øò ïåà

ìôò ïôàë èìàååòâ . øòâéäåø à òáèá ïòååòâ æéà øò ïåà

 èðò÷òâ èùéð êéæ èàä øò ïåà øòðòâéåöòâ ÷éøåö à ïåà

ïôåèù ,äùî éáø èàä'øòååàðéù òì , èøàã æéà øòëìòåå

âïòîå÷åö èùéð ïò÷ øò éåå ïäòæòâ ïòðàèùò , øò èàä

ìôò ééååö ïòîåðòâ ,èâðòøáòâåö ñàã íéà èàä øò ïåà .

æ òèàè øòã ñàåå ïäåæ ééååö éã ïòååòâ ïòðòæ ñàã" èàä ì

èàäòâ.  

æ áø øòã èàä" ì)äéáø"ìàåé éøáãä ÷( èâàæòâ " êàã êéà ïéá

íééç éøáã íòðåô äëøá à êøåã ïøàååòâ ïøéåáòâ, ñàã 

 ïòðòæ øéî æà ïâàæ åö èðééîòâ áø øòáéåçòùè øòã èàä

øòãåøá.  

åðéáø:ë 'äùòî éã èøòäòâ èùéð ìàîðéé÷ êàð áàä ...

éòùé éáø èàä éåæà' èâàæòâ òì'øòãåøá éåå ïòðòæ øéî '
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íééç éøáã íòðåô ìôò éã ïåô ïøéåáòâ æéà øò ìééåå . øòã ïåà

èñééåå øò æà èâàæòâ èàä øòèòô ...ìô àà.  

ïëàæ òðééù ìàîòìà êééà ïåô øòä êéà..  

à 'åúéá éàáî: èâàæòâ éáø øòã èàä ìàî òèöòì ñàã 

 áø øòã ñàåå ïøòä ïòîå÷åöøòäà èðéåìòâ êéæ èàä ñò æà

èìééöøòã.  

åðéáø :æ òèàè øòã" ïáéøùòâ ååéøá à èàäòâ èàä ì

íééç éøáã ïâéìééä ïåô åùã÷ ãé áúë íöòá , èàä øò ñàåå

åö ïáéøùòâåé úùåã÷ í" è"åëå åîöò ùàééúé àìå ' äøäîáå

ä êøá òøæá åòùååú'" , éøáã øòâéìééä øòã èáééøù éåæà

íééç.  

åé úùåã÷ øòã" íòã øòãåøá íòã ïèòáòâ èàä è

äâä áø øòìòäéà"öæ óñåé äùî éáø ÷" èàä ñàåå ì

æðàö ïéà èñà÷ ïñòâòâ , íéøåô ïééæ øéëæî íéà ìàæ øò æà

éøáã íòðåô ùéè íééáíééç  . ïéà áø øòìòäéà øòã èáééøù

íééç éøáã íééá ïòååòâ øéëæî èàä øò æà ååéøá , êéæ èàä

 ïôåøòâðà áø øòâéìééä øòã" èöòé èùøòä íéà áàä êéà

èàäòâ ïðéæðéà."  

 áø øòìòäéà øòã èàä íééç éøáã íòðåô ååéøá íòã óéåà

øòèøòåå éã ïáéøùòâåö.  

ïééä ìò åðéáø êøéáå ,øîàå:" íééçìíééçì  , øòã

äçîù êåúî ïäòæ êéæ ïìàæ øéî ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà ,

î'÷øàèù ïåà èðåæòâ ïééæ ìàæ ,ïèåâ íòìà èéî."  

áàâ"àìùéîãàø ã:î ' úåöî ãðéöà êéåà íéé÷î æéà

íéìåç øå÷éá.  

åðéáø:àé  ,èàäòâ ïòðéæðéà ò÷àè ñàã áàä êéà , øå÷éá

ùøã íéìåç' àøîâ éã èð)á"÷ ÷(. ÷åñô ïôéåà )ë çé úåîù( úà 

íéìåç øå÷éá äæ äá åëìé êøãä , ïééæ äìåç ø÷áî íééá ìééåå

âðàì ïöéæ èùéð ïòî ìàæ .'äá åëìé 'î'óëéú èééâ.  

úåòåùé ïåà úåàåôø ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã ,î' ìàæ

÷øàèù ïåà èðåæòâ ïééæ.  

íåìùì åãøôðå  
  

á íåé' úùøô àùú éëñùú "ôì ç"÷  

ïåàâä ìù ïéìîåâ øå÷éáèéìù ïàîãìòô áàæ éáø "à ,÷ã áø"íééç õò ÷  
ë úééðñëàá"èéìù åðéáø ÷"à  

øâä"æ: íúç øòã æà èðàîøòã ïèëòð èàä éáø øòã 

 øôåñ)ñ êåðéçì"ú óã ú(. äåöî ìù äçîù éã æà èâàæ  æéà

ìâòä äùòî ìò øôëî , áéúëã)å áì úåîù(÷çöì åîå÷éå  ,

éò"ù.  

àìôä øòã" ä)úåùøãá àáåä øôåñ íúç æì 'áìù óã áà(. èâàæ 

 åøåö÷é äðøá äòîãá íéòøåæä)éòøåæá æåîøä äùåã÷ä íâôù"í ,

ò ï÷åúé"äòîãå äðø é, .èéìù åðéáø åøéëæäå"çîù ìéìá à" àúù éàäã ú

ùôð ãéãé èåéôä éøáã ùåøéôá(  

åðéáø :äðéçá òèééååö à æéà ñàã ,ñ æà' ïå÷éú à æéà

äáåùú .àèç íòðåô èãòø øò øòáàìâòä  , èâàæ øò

÷çöì åîå÷éå ,ïå÷éú øòã æéà ñàã æà.  

øâä"æ :÷çöì ,ñ æà'úåìåçî èéî øéù à ïòååòâ æéà.  

åðéáø:ë 'øôåñ íúç íòã ïäòæòâ áàä ,ñ' ïòååòâ øéî æéà

ùåãéç à ,ë'ïáéìáòâ ïééèù ïéá.  

øâä"æ:àø÷îì íà ùé âàæ êéà áéåà øàð æéà ñàã .  

åðéáø:ñ 'åéòø øòã ïìàôòâ êééà æéàï ? êéà ïøòì áéåà æà

úøåñîì íà ùé ,å øñç åúìëë èééèù íòã ïâòåå ') åðéáø

èéìù"äøåú ïúîî ãîìð äåöî ìù äçîùä ïéðò éë åúùøãá øéëæä à ,

ùø áúëã äîî"åúåìëë äùî ìà ïúéå ÷åñôä ìò íù é ,øñç áéúë åúìëë ,

ïúçì äìëë äðúîá äøåú åì äøñîðù .æç åùøãù äî éô ìò àåäå"ñîá ì '

éðòú ú)åë óã (: åúðåúç íåéá)àé â íéøéùä øéù( ,äøåú ïúî äæ . àúéà ïëå

 ùøãîá)ãîá"éô ø"ñ á"ç (éðéñ äæ åúðåúç íåéá , øîàðù)á èé úåîù (

øçîå íåéä íúùã÷å , øîàðù äøåú ïúî äæ åáì úçîù íåéáå) àì úåîù

çé (åúåìëë äùî ìà ïúéå ,áéúë åúìëë , íúçä éøáã éôì åðéáø øàéáå

ðä øôåñ"ìâòä äùòîì êåîñ äæ ùøã äëîñð êëìã ì ,ëå" ïðéøîà éà éåìú æ

å øñç åúìëë áéúëã úøåñîì íà ùé' .(  

ñ'ùø éã ùåãéç à æéà"ïúçì äìëë äðúîá åì äøñîðù é ,

ïåéîã øòã æéà ñàåå.  

ùø"ë èîå÷àá äìë à éåå éåæà æà êéåà èâðòøá é" ã

ïéèéùëú ,ë éã ïòðòæ ñàã"íéøôñ ã . éã êàã æéà ñàã

úë éã ïééìà äøå"íéøôñ ã , òâéèééæ ïéé÷ èùéð ïòðòæ ñàã

íéèéùëú . èùéð êàã æéà ñàã'äìëë ,'ïåéîã ïéé÷ èùéð ,

ñ æà âàæ êéà æà øàð' ééèùøàô äçîù èéî ïòååòâ æéà

êéà ,òååòâ æéà ñò æàïúç éåå è÷ðåô äçîù à èéî ï  

äìë.  

øâä"æ :ñ' ïéà êåá äìë úñðëä éã ïéà ïáéøùòâ èééèù

áùòøôñ æà äùòî à ïòååòâ æéà èøàã âøå' à ïòååòâ æéà

äìë úñðëä ïåô äôå÷ , úñðëä øàô øàð ïáòâ ïâòìô ééæ ïåà

äìë ,íëç ãéîìú à ïòîå÷òâ ìàîà æéà , êéæ èàä øò ïåà

èìòâ ïéà èâéèéåðòâ , æà ïñééäòâ øôåñ íúç øòã èàä
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î'òñà÷ éã ïåô ïáòâ íéà ìàæ .úç øòã êéæ èàä" ïâéåöàá ñ

éã óéåàùø "éçáá æéà íëç ãéîìú à æà é 'ïúçì äìë . èàä

úç øòã æà ïèòáòâ éàáâ øòã" ïáééøùðééøà ñàã ìàæ ñ

êåá äìë úñðëä íòðéà , æéà ñò éåå éåæà æà'äìëë ' ñàåå

î'ë èéâ"ïéèéùëú ã ,ú à êàã ñàã èñééä" æéà ñàåå ç

ë èéî øèåòî"äìë à éåå éåæà ïéèéùëú ã , øò ïò÷ àìéîî

ú ïøàô ïáòâ"òñà÷ äìë úñðëä éã ïåô ç.  

ä÷ãöì ä÷ãöî ïééæ äðùî èéî íòìáàøô à êàã æéà éåæà.  

ïééä ìò êøáì åðéáø åãáëå  

øâä"æ:àìô à  , à ïãééðù åö òâåðá úåøéô íéåá êøåöì

äåöî ,ë' à÷øôã àøâà ïéà êàåå òðòé ïäòæòâ è÷ðåô áàä

)áôø úåà( èééèù ùøãî ïéà æà èâðòøá øò )åîù"ìô ø"ä( 

éù éöòíéãîåò íéè , àìù õøà êøã äøåúä êãîì ïàë

éøô éöòî åúéá úà íãà äðáé , øòèùøòáééà øòã æà

ïëùî íééá èæàìòâ èùéð èàä ïééìà ,éò"ù  

åé íééç éøáã ïéà äáåùú à ïäòæòâ êéà áàä øòèòôù" ã

ç" á)éñ 'æð(ø ìåãâä ãéñçä øàô äáåùú à øò èáééøù  '

áà êìîéìà éáö"ôòâ èàä ñàåå áåæàìá ãî éö èâòø' âòî

äå÷î à ïëàî êøåöì éøô ïìéà à ïãééðù , áø øòæðàö øòã

øéúî íéà æéà.  

ñ'àìô òñéåøâ à ïòååòâ øéî æéà , à÷øôã àøâà øòã

õøà êøã êãîì êàã èâðòøá , æéà äëìä éô ìò åìéôà æà

øúåî , à øòáà'êëì ùåçé ùôð ìòá'.  

 äáåùú à èñ÷òôòâðééøà øòöéîò øéî èàä øòèòôù

 íòðåôáåæàìá íòðåô ÷éãöì éáö' èâðòøá øò ñàåå áø øò

 èùéð èàä ÷ñåô íåù ïéé÷ æà èâàæ øò ïåà ùøãî íòã

ùøãî íòã ïôàøèòâ ,ñ' ïáàä ééæ æà ïâàæ åö ùåãéç à æéà

ùøãî íòã ïåô èñåàååòâ èùéð , ééæ æà äàøð ïë àìà

ñ æà ïèìàä ééæ ìééåå èâðòøáòâ èùéð ñàã ïáàä' æéà

àúëìäì èùéð.  

ø øòãî ñàåå èøòäòâ ìàîà èàä éá' ïåô èñééåå

íòã øòáéà òâéãøòéøô?  

ïèøàâ ïéà äëåñ à ïòéåá ìéåå øòðééà æà ìùîì , ïéà àã

øòîééá èéî øòðèøòâ êàñà øòééæ àã æéà ïàãðàì.  

åðéáø :äìàù éã æéà ñàåå ñìà , ñìà éö úéçùú ìá ñìà

íéåá úåøéô?  

øâä"æ :íéåá úåøéô ñìà.  

åðéáø:éåá úåøéô à  øòáøàä êàð æéà í) úéçùú ìá ïéãù

íãà êøåöì àåäùë øúåî( ,ñ' àî÷ àáá ïéà àøîâ à æéà)áö(. ,

ãéñçä äãåäé éáø úàååö à ïåà.  

øâä"æ : ïàãðàì ïéà æðåà ééá íéåá à æà èâàæòâ áàä êéà

íééäøòãðéà øåëá à éåå éåæà æéà , ïøéåáòâ æéà ñò áéåà

 äøö à ïòååòâ ñàã æéà øåëá à ïøàååòâäøåøö ,î' èàä

øåëá à ïåô ïøòåå ïèéäòâôà èôøàãòâ.  

åðéáø:î 'ïäë à øàô ïôøàååòâøòèðåà ñàã èàä ... øò

èéîøòã ïåè åö ñàåå èàäòâ èùéð êéåà êàã èàä .

î'ïøàôùðééà èðò÷òâ èùéð ñò èàä .  

ïåôøòã ìèøòåå ñàã ïøàååòâ æéà ñàã ," êéæ èééøã øò

øåëá à éåå íåøà" ,î'â èùéð íéà èàä ïéé÷ ïâàæ èðò÷ò

èøàåå.  

øâä"æ:æ øòèòô íòðåô "ìàåé éøáã øòã ì , øòã øòãà

ñòãééæ ,äìàù àæà éáâì øåøéá à àã æéà?  

åðéáø :äìàù éã ïòî èôòøè ìàøòáéà , òìà ïéà

íéåá à éáâì úåìàù éã ïòî èôòøè íéøôñ äáåùú , åö

î'äîåãëå íééçä úéá à øàô ïãééðùôà âòî . éðáà ïéà

 ÷ãö)åé"ñ ãäî ïîé(ïâòååøòã øò èãòø  . íééç éöò ïéà) äøåé

éñ äòã 'áé(ïâòååøòã äáåùú à àã êéåà æéà  . éøáã ïéà êéåà

 ìàåé)åé"éñ ã 'è úåà áö( )ééòå"åé úùåã÷ä ïøî åéáàî àéáîù äî ù" è

éæ"äæá ò(.  

úåìàù òëìòæà êéåà êéæ èëàî ìàåé úéø÷ ïéà æðåà ééá ,

î' øòæééä éã ééá ïòéåáåö ìéååøòæééä àã ïòðòæ ñò ïåà , ñò

î åàåå øòöòìô àã ïòðòæ'ïòéåá èùéð ò÷àè ïò÷.  

øâä"æ :ïåôøòã àøåî ò÷àè ïáàä ïùèðòî.  

åðéáø:èñòô àøîâ éã ïéà èééèù ñàåå êàæ à  , àøîâ à

úùøåôî ,ñ ïåà' ãéñçä äãåäé éáø úàååö à êàð æéà

êéåà.  

øâä"æ:äæåæî à ïòîòðôàøà éáâì æéà êàæ òáìòæ éã , 

æ áø øò÷ñéøá øòã"íéìùåøé ïéà ïòååòâ æéà ì ,ñ' æéà

 èàä øò ñàåå áø øò÷ñéøá íòðåô ãéîìú à ïòååòâ

ùèðòî à øàô æéåä ïééæ èôéå÷øàô , ñàã èàä øò

ïòéåáøòáéà ïéà ïôøàååôàøà èìàååòâ , øò èàä

äæåæî éã ïòîòðôàøà æåî øò æà ïèìàäòâ , íéà èàä

 èâàæòâ áø øò÷ñéøá øòã" âðàìéåå øàè÷àøè øòã

 èøàã äæåæî éã ìàæ æéåä ñàã ïëòøáôàøà èùéð èîå÷

ïáééìá ."øàé à èñåô ïòðàèùòâ æéà æéåä ñàã , øò ïåà

î æà èâàæòâ èàä'äæåæî éã ïòîòðôàøà èùéð øàè, 

åìéôàñ ' äðëñ à æéààñ éåå éåæ' ïéà èééèù àøîâ éã 

ïìöì àðîçø , øòã æéá ïèøàåå èôøàãòâ øò èàä

ïòîå÷òâ æéà øàè÷àøè.  

íåìùì åãøôðå  
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עלה אל האלהים ויקרא אליו מן  ומשה
ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני 

י לבית יעקב אלו הנשים תאמר להן "פירש ,ישראל
עונשים ודקדוקין , י ישראלותגיד לבנ, בלשון רכה

 ובאור החיים .פרש לזכרים דברים הקשין כגידין

ובני , הקדוש ביאר הכוונה בית יעקב אלו פשוטי עם

והקשה באור החיים הקדוש דלא . ישראל היינו בני עליה

אלא לשון אחד לכולם , מצינו בכתובים שני אמירות

  .בדברי נועם המחיים את הנפש

 בשעה )ד" רמז תרפבמדבר(ילקוט  במדרש) ב
שקבלו ישראל את התורה נתקנאו בהם אומות 

סתם , מה ראו להתקרב יותר מן האומות, העולם
ה פיהם ואמר להם הביאו לי ספר יוחסין "הקב

 )במדבר א יח(שנאמר , שלכם כשם שבני מביאין
ודקדקו  .ויתילדו על משפחותם לבית אבותם

ית הלא בבר, המפרשים מה ענין היחס לקבלת התורה

שכרת משה רבינו עם ישראל על קיום התורה והמצוות 

  . מחוטב עצך עד שואב מימיך)דברים כט ט(נאמר 

 רב יוסף ביומא :)דף סח(פסחים  'במס) ג
דעצרתא אמר עבדי לי עגלא תלתא אמר אי לאו 

וצריך  .האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא

סוטה (כדאיתא בגמרא , ביאור הא רב יוסף ענוותן היה

 אמר ליה רב יוסף לתנא לא תתני ענוה דאיכא :)מט

והיאך אמר מעצמו אי לאו האי יומא כמה יוסף , אנא

  .איכא בשוקא

 מהיכן זכו ישראל )ח"ג ס"ר פמ"ב( במדרש) ד
שנאמר , רבי יהודה אמר מאברהם, לברכת כהנים

רבנן אמרי ממתן תורה ,  כה יהיה זרעך)בראשית טו ה(
לפיכך , כה תאמר לבית יעקב )שמות יט ג(שנאמר 

וצריך ביאור , אמר המקום כה תברכו את בני ישראל

  .מה ענין ברכת כהנים לאברהם אבינו ומתן תורה

' פ( על פי מה שכתב בתפארת שלמה ויתבאר

ג " אסי אעי אמי ורבבי ר.) חברכות( על דברי הגמרא )תבא

דהוי להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא הוי מצלי אלא 

 דהנה הצדיקים העוסקים ,מודי היכי דהוי גרסיביני ע

בתורה לשמה הם משמחים כל העולמות וממשיכים 

 ,שפע רב בלימודם לעולם התחתון עולים ויורדים

ובאמת אין שיעור להיחודים והכוונות אשר הצדיקים 

פ המה מלאים " כי כל התורה שבע,עושים עם למודם

 העין הם  רק לפי ראות,םרזין דאורייתא וסודות נעלמי

ז כמו שנים אוחזין בטלית " בלבוש עוהםמלובשי

 משיגים את הכל ופועלים כל טוב ם והצדיקי,וכדומה

 תקנו ברכת ועל דרך זה .בלימודם כמו בשעת התפלה

ל  כי הלימוד צריך להיות ע, סמיכה לברכת התורהםכהני

לא הוי ד וזה שאמר.  לברך את ישראל בכל הטוברך זהד

ל בשעה שלמדו היו " ר,י גרסימצלי אלא היכא דהו

 ת בכוונה לטובת הדור להמשיך השפעוםמתפללי

 ם וזהו במקו, מעולמות העליונים ישראל לבניתטובו

 למודם בכוונת הל שיהי" ר, תפלהארנה שם תה

  .ד"עכ, התפלה

 פי זה יש לומר מילתא בביאור העובדא שספרו ועל

ם  כי פעם אחת חל יו)הובא בתהלה למשה(לנו אבותינו 

ז הישמח משה "ואמר ק, הושענא רבה בראשון בשבת

, ק מלפניו"ע פלפול עצום בסעודה שלישית בשב"זי

למה לא אמר דברי כבושין , והיה זה לפליאה בעיני כל

ז מרן הדברי "וכענין זה שמעתי על ק, כדרכו בקודש

א בראש השנה קודם תקיעת "שפע, ע"חיים מצאנז זי

בבא קמא (ושע הוא שופר אמר פלפול בסוגיא דנתקל פ

והנה אף שאין אתנו יודע עד מה בדרכי הצדיקים . .)כט

תשרי מאמר ג דרוש (וכבר כתב בבני יששכר , קדושי עליון

,  בסוד הדברים לומר איזה דרוש קודם תקיעת שופר)ח

ל כי מאחר "אך לפי המבואר י. ק"ש בדבה"עי

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

 א"בקרית יואל יעק "ח לפ"שנת תשס חג השבועותעילת נ
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, שהצדיקים על ידי תורתם הם משמחים כל העולמות

ובכן יש , ה ממשיכים שפע רב לבני ישראלועל ידי ז

לומר שזה היתה כוונתם באומרם פלפולי דאורייתא 

להשפיע שמחה בעולמות העליונים ויתעורר עת רצון 

, למעלה להמשיך השפעות טובות לבני ישראל

ובאמירת פלפול פעלו ישועות ורפואות לבני ישראל 

  .כמו בשעת התפלה

 .)בא בתרא קטזב(פ מה דאיתא בגמרא " זה ילובדרך

כל שיש לו חולה בתוך ביתו , דרש רב פנחס בר חמא

 )משלי טז יד(שנאמר , ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים

וכתב . חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה

כל מי שיש לו חולה , מנהג זה בצרפת, בנימוקי יוסף

ולפי דרכינו . מבקש פני הרב התופס ישיבה שיברך אותו

כי על ידי כח , ו אצל הרב התופס ישיבהל דלכך הלכ"י

וממילא , תורתו הוא מעורר שמחה בעולמות העליונים

  .רב כחו להשפיע ישועות ורפואות וכל צרכי בני ישראל

 )הובא בדמשק אליעזר(פ מאמר המדרש " ילובזה

דהנה ברכת כהנים סובלת הרבה , בתלמוד' יברכך ה

' רכך ה יב)ה"א ס"פי(וכדאיתא במדרש רבה , פירושים

' ולזה אמר המדרש יברכך ה. בנכסים וישמרך בגופך

ועל ידי עסק התורה , שתזכה לעסוק בתורה, בתלמוד

ובכן יושפע רב טוב , יתעורר שמחה בעולמות עליונים

שיזכו לעשירות , בנכסים' לבית ישראל להיות יברכך ה

שיתרפאו כל , וישמרך בגופך, ולפרנסה בריווח ובניקל

ל השפעות טובות בגשמיות ויזכו לכ, החולים

  .וברוחניות

 ביומא דעצרתא אמר רב יוסף עבדי לי עגלא ולזה

היינו יום , אמר אי לאו האי יומא דקא גרים, תלתא

קבלת התורה אשר אז זכו בני ישראל לכח התורה 

המעורר שמחה בעולמות עליונים וממשיך שפע רב 

כמה , לבני ישראל וכל צרכיהם בגשמיות וברוחניות

שהיה צריך להסתובב בשוקי בראי ,  איכא בשוקאיוסף

, ולהיות טרוד על המחיה ועל הכלכלה בטירדת הפרנסה

אבל מכח יום קבלת התורה נמשך השפעת פרנסה 

ועל כן אין מן הצורך , בריווח ובניקל על ידי עסק התורה

וצוה לאחרים עבדו לי , להיות בשוקא בטירדת הפרנסה

ורה זכה להשפעת כי על ידי עסק הת, עגלא תילתא

  .הפרנסה

 כשקרבו בני ישראל לפני הר סיני ורצה ומעתה

הודיע חיבתן ומעלת התורה , ה לתת להם התורה"הקב

, ולזה אמר כה תאמר לבית יעקב, הקדושה וסגולתה

, להם תאמר בלשון רכה, רמז לפשוטי עם ופחותי ערך

הכוונה על דברים רכים וצרכי בני ישראל הפשוטים 

ר זה יכולים גם הפשוטי עם לפעול בכח שדב, והקטנים

כי בעת שקבלו בני ישראל התורה הגיע כל איש , התורה

פשוט מישראל למדריגה שיוכל לפעול על ידי לימוד 

ואפילו , התורה צרכיו כמו על ידי עבודת התפלה

ותגיד לבני , הפשוטי עם בכחם להשפיע דברים רכים

ם להם תאמר דברים קשי, רמז לבני עליה, ישראל

א שווערע "היינו כי בעת ששורה תוקפא דדינא , כגידין
א שווערע עגמת נפש וואס איז דא אין א , פראבלעם

אשר , אז צריכים לפנות להבני עליה, "אידישע שטוב

המה בכח תורתם שעוסקים בתורה לשמה יכולים 

ולגרום עת רצון , להמתיק גם דברים קשים כגידין

  .אל כל צרכיהםלמעלה בשמי מעל ויושפע לבני ישר

 שדבר זה מורשה לנו מאברהם אבינו שאמר ויתכן

 ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר )בראשית יח ה(

ולחם רומז על , ד"ת בגימטריא תלמו"דהנה פ, תעבורו

וזה שאמר ,  לכו לחמו בלחמי)משלי ט ה(תורה כדכתיב 

, היינו עסק התורה, ם"ת לח"אברהם אבינו ואקחה פ

שיזכו לסעוד לבם , בכם אחר תעבורוועל ידי זה וסעדו ל

כי על ידי עסק התורה , ולהוושע בכל משאלותם

מעוררים שמחה בעולמות עליונים והוא במקום תפלה 

  .להשפיע צרכי בני ישראל כל מחסורם

 יתבאר המדרש שאמרו אומות העולם מה ובזה

ד שביאר "והוא ע, ב יותר מן האומות"ראו אלו להתקר

 דלשון )במדבר עמוד כח' פ( יואל ה בדברי"ז זלה"מרן דו

 )דברים ד ז(ד דכתיב "קורבה מורה על קיבול התפלות ע

אלהינו ' ם אליו כה"כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובי

ובתרגום אונקלוס ארי מן עם רב די , בכל קראינו אליו

' ליה אלהא דקריב ליה לקבלא צלותיה בעדן עקתיה כה

והיינו . ש"עי, קדמוהיאלהנא בכל עידן דאנחנא מצלין 

מפני מה זוכין בני ישראל לכח התפלה לפעול כל 

ה פיהם ואמר להם "סתם הקב, צרכיהם ומבוקשיהם

דבני , הביאו לי שטר יוחסין שלכם כשם שבני מביאין

ישראל למדו דרך זה מאברהם אבינו שהורה להם דבר 
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זה במאמר ואקחה פת לחם שעל ידי עסק התורה 

ואם כן אינם , ות העליוניםמעוררים שמחה בעולמ

כי בני ישראל יכולים לפעול , צריכים דוקא לתפלה

מבקשיהם אפילו שלא בשעת התפלה על ידי לימוד 

  .התורה

 יתבאר המדרש מהיכן זכו ישראל לברכת ובזה

היינו לכל הברכות אשר מתברכים בני ישראל , כהנים

רבי יהודה אמר , ל"בברכת כהנים כמבואר במדרשי חז

כי הוא מורשה לנו מאברהם אבינו שאמר , מאברהם

ם הוא עסק התורה ועל ידי זה יושפע "ת לח"ואקחה פ

כי בשעת , ורבנן אמרי ממתן תורה, כל מילי דמיטב

קבלת התורה זכו בני ישראל לכח זה שיוכלו לפעול על 

ולהשפיע בזה רב טוב , ידי כח התורה כמו על ידי תפלה

  .לבית ישראל

עלינו לדעת , וש הזהמן החג הקד ובצאתינו
אשר כל , ולזכור כי קבלנו כח גדול בשעת מתן תורה

ד ועוסק בתורה גורם "אחד מישראל בבואו בביהמ
ונשפע , ועל ידי זה נעשה עת רצון, שמחה בשמי מעל

 הכל :)פסחים סח(וכבר אמרו . לבני ישראל רב טוב
מודים בעצרת דבעינן נמי לכם מאי טעמא יום 

 :)ביצה כח(ינו על דרך שאמרו והי, שנתנה בו תורה
כי , ברכה והצלחה ופרנסה בריוח, לכם לכל צרכיכם

הכל הוא מכח התורה המעורר שמחה בעולמות 
ת שיושפע לנו מחג הקדוש הזה "יעזור השי, עליונים

 )ילקוט יתרו רמז רעב(ואיתא במדרש , השפעות טובות
ה לישראל בני היו קורין את הפרשה הזו "אמר הקב
 ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים ,בכל שנה

ת "יעזור השי, לפני הר סיני ומקבלים את התורה
' שבזכות קבלת התורה מחדש נזכה לברכת יברכך ה

ונוושע , בנכסים' בעושר יברכך ה' בגופך יברכך ה
כל ' ימלא ה, בני חיי ומזוני רוויחי, בכל מילי דמיטב

 .א"בב צ"ואגונזכה לביאת , משאלות לבינו לטובה

  ב" עז"בבא בתרא דף מ' במס סוגיא דתליוהו וזבין
  א"י בקרית יואל יע"בישיבה גדולה תו - ק"ח לפ"במדבר תשס' יום ה

מי שאנסוהו עד  )א"מכירה ה' י מהל"פ(ם "הרמב פסק

 , אפילו תלוהו עד שמכר,שמכר ולקח דמי המקח

 שמפני ,ממכרו ממכר בין במטלטלין בין בקרקעות

זה מוסכם בפסק יד משנה במגוכתב , אונסו גמר ומקנה

 גבי תליוה :)דף מזבבא בתרא (הלכה פרק חזקת הבתים 

 וטעמא אמרינן ,בכולהו הוו זביניה זביניוזבין הלכתא 

  .התם אגב אונסא דזוזי גמר ומקני

חזקת '  עיקר בבא זו בפ,שם כתב משנה לחםוב

הבתים שאמרו שם והלכתא בכולהו הוו זביניה זביני 

 אמרינן מה בין ).דף סבבבא קמא ( הכונס וף פרק ובס,'וכו

ינן  ופרכ, חמסן יהיב דמי גזלן לא יהיב דמי,גזלן לחמסן

אי יהיב דמי חמסן קרית ליה והא אמר רב הונא תליוה 

 הא דאמר רוצה אני , ותירצו לא קשיא,וזבין זביניה זביני

משמע דבתליוה וזבין . כ"הא דלא אמר רוצה אני ע

ל איך "ויש לתמוה על רבינו ז. בעינן שיאמר רוצה אני

 )ה"ר'  סיושן משפטח(ביא מהבית יוסף וה. לא הזכירו

 ,ר דלא בעינן שיאמר בפירוש רוצה אני ואפש,כתבש

 אומר רוצה אני קרינן ,אלא כל ששתק וקבל הדמים

ביאור דבריו דחמסן היינו דצווח מתחלה ועד . כ" ע,ביה

 אבל תליוה וזבין דזביניה ,ל כרחיהסוף וקבל הדמים בע

 וזהו שאמרו , היינו דלבסוף שתק וקבל הדמים,זביני

ה כל זמן שלא נמצא ונקבל ז, הא דאמר רוצה אני' בגמ

  .מ"ל הלח"עכ, טוב ממנו

שה הק )ביאוריםא "ה סק" ר'סי( המשפט נתיבותוה

ס שם מקשה אהא דאמר "דהא בש, על הבית יוסף

אי דיהיב דמי חמסן קרית ליה הא , חמסן דיהיב דמי

ומשני הא דאמר רוצה אני הא , תלוהו וזבין זביניה זבינא

 כאילו אמר  דבסתם הויוולדברי, דלא אמר רוצה אני

קשה הלשון , רוצה אני עד שיאמר בפירוש איני רוצה

היה לו לומר הא , מאד דאמר הא דלא אמר רוצה אני

י " ועוד יש להקשות להב.ש"עי, דאמר איני רוצה

היה לו , שהעמיס בגמרא שהחילוק הוא אם שתק או לא

  .פ חילוק זה"ם להזכיר עכ"להרמב

 גזילה 'הלא מ"פ(ם "רמבעל פי מה שפסק הל "וי

 כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של )ט"ואבידה ה

 והכביד עליו ,חבירו או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו

 אף על פי שנתן לו ,ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו

שמות כ ( אמר הרי זה עובר בלא תעשה שנ,דמים רבים



  

æë  
  

  
 

  בהעלותך

 ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו , לא תחמד)טז

א "א,  וזה לשונום"בד השיג על הרמ"הראבו[, מעשה

ודעתו כפשטא דסוגיא , ל"עכ, ולא אמר רוצה אני

דדוקא בלא אמר רוצה אני ואין המקח קיים אז עובר 

אבל אם אמר רוצה אני על זה סובר רב הונא , בלאו

והקשה . ]דזביניה זבינא ואינו חמסן ואינו עובר בלאו

יימא לן הא ק, המגיד משנה למה יהיה המקח קיים

 דכל מילתא דאמר רחמנא לא :)דף ג(כרבא בתמורה 

ותירץ כמו שקונה הגזילה , תעביד אי עביד לא מהני

. הכא נמי,  דאף לרבא קנה.)תמורה ו(ומבואר שם , בשינוי

, דבריו אינם מובנים ד)ח"מצוה ל(הקשה המנחת חינוך ו

, ש"עי, דשם גזירת הכתוב דדריש אשר גזל כעין שגזל

  .לןאבל כאן מנ

 במנחת חינוך שם כתב ליישב קושית האומנם

ל כאביי אי עביד "ם ס"דבאמת הרמב, המגיד משנה

וכן , )ח"בכורות ה' ו מהל"פ(כמבואר בלחם משנה , מהני

ש " בשם מהר)א"מלוה ה' ח מהל"פ(הוא במשנה למלך 

ת "בשו(ל "י מהאמבורג ז"וכן נראה דעת הגאון מהר, יפה

אך במנחת חינוך טרח שם , )וע' ע סי"נודע ביהודה קמא אה

 ם"באם נאמר כרבא והרמם אף "ליישב דעת הרמב

  .פוסק כוותיה

 בזה על פי מה שכתב שם במנחת חינוך ל"והנ

ס שם "באמת קושית השד, ז כתב בנתיבות שם"וכעי

מאי מקשה חמסן קרית ליה והאמר רב הונא , צריכה עיון

הא מצד הסברא הוא עובר בלא תחמוד אף ', וכו

אלא באמת . כיון דהפציר בו או תלוהו, ירה קיימתדהמכ

היאך אתה אומר דביהיב דמי חמסן , היא גופא קשיא

הא רב הונא אמר תלוהו וזבין זביניה , הוא ועובר בלאו

הא כל ,  אמאי קיימת המכירהם כןזבינא ואי עובר בלאו א

ם וא, מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני

ומתרץ הא , מכירה קיימת וונא אמאי אם עובר בכהאי גכן

היינו אף דהאמת דהוי חמסן ועבר על , דאמר רוצה אני

 רב הונא מיירי ברוצה ולא שייך לומר כל מקוםמ, הלאו

  .)גזילה' א מהל"מ פ"ע בשעה"ועי(ד " עכ,דלא מהני

שירי  בשם ) ס'א סי"ח(ם "ת מהרש"בשו כתב והנה

כא דלקי עליה דדוקא הי )ד" הה דפסחים"פירושלמי (קרבן 

 ולא באיסור עשה או ,י עביד לא מהניאהוא דאמרינן 

גיטין ' כ הפני יהושע סוף מס"וכ(.  מעשהין בובלאו שא

שה ם הק"המהרשו. )דבאיסור עשה אמרינן אי עביד מהני

, מתורם מרעה על היפהדפריך תמורה עליו מסוגיין ד

, ל שאין חילוק"ד הוי ס"ל דלהס"ים ד"ותירץ המהרש

 בכל וא הדיןל דה"י, א דרבי קרא דתורם מהניולמסקנ

  .ד" עכ,מקום דליכא מלקות

 זה מיושב קושית המגיד משנה איך המקח לפיו

הא כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד , קיים

דהרי הכא הוא עובר , אמנם לפי האמור מובן, לא מהני

, בלא תחמוד דהוי לאו שאין בו מעשה ואין לוקין עליו

ושפיר , א לקי עליה הרי אמרינן אי עביד מהניוכיון דל

  .המקח קיים

 מיושב נמי קושית הלחם משנה למה לא ובזה

ל דהא "די, ם דצריך שיאמר רוצה אני"התנה הרמב

היינו דוקא , דבעינן בגמרא לרב הונא שיאמר רוצה אני

ד דתמורה שאין חילוק בין אי הוי לאו שיש בו "לפי הס

ל דבשניהם אמר רבא אי "סו, מלקות או אין בו מלקות

היאך אתה אומר דביהיב ומשום הכי מקשה , עביד מהני

דמי חמסן הוא ועובר בלאו הא רב הונא אמר תלוהו וזבין 

 אמאי קיימת המכירה ם כן ואי עובר בלאו א,זביניה זבינא

ועל זה מתרץ דרב הונא מיירי , הא אי עביד לא מהני

 כיון שרצה ילא שייך לומר דלא מהנ דמר רוצה אניואב

אמנם זהו רק לסברת המקשן דבלאו שאין בו , המוכר

מה שאין כן לפי , מלקות נמי אמרינן אי עביד לא מהני

מסקנת הסוגיא דתמורה דילפינן מקרא דתורם מרעה 

על היפה מהני ילפינן מיניה דכל היכא שאין בו מלקות 

ם "ומשום הכי שפיר פסק הרמב, אמרינן אי עביד מהני

זביניה זבינא ולא חילק בין אם אמר רוצה אני דבכל אופן 

דכיון דעבר אלא תחמוד דהוי לאו שאין בו , או לא אמר

ונתקיים , הרי בכל אופן אמרינן אי עביד מהני, מלקות

, המקח בין אם אמר רוצה אני ובין אם לא אמר רוצה אני

אין הכי נמי , ד דלוקה אלאו דלא תחמוד"ולשיטת הראב

י כדי שתתקיים המקח וכמו צריך שיאמר רוצה אנ

ם דהיינו "ד בזה נמי להדיא על הרמב"שהשיג הראב

  .ם"ומיושב שיטת הרמב, דוקא אם אמר רוצה אני
 

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