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÷ä åéøåáéã ìëá ÷ãö óà ÷ãö éë íåéäë íéãåî'.  
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ïëáåéøùà ä øùà íéãéøù éðäî úåéäì åðé÷ìç áåè äî åð ' ãéçé ï÷æ åúåà ìù äùåã÷ä åúèéùá ÷áãúäìå àøå÷

åðéâîå øåãä ,éñîá íçì éàî÷ã åäééúåçéìù çëá àåä øùà"àîèä ïåéòø ãâð ð ,ä íò úà ãîéìå ' äøåú úòã

äøéäáä ,úéáì úåøéçáá úåôúúùäá íéëåøëä íéàøåðäå íéøåîçä íéøåñéàä úà äìîùë ùøôåúåðéîä .  
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åìàä úåàîèä úåøéçáä ìà êìéì åòøú éçà àð ìà ù÷áà éùôð ,ìòáì åòøë àì øùà äìà úåëæáå ,

êøáúé íùä åðéìò íçøé ,äøåàì äìéôàî äàøåðä úåëùçäî åðàéöåéå ,âì ãåáòùîåáá äìåà"à."  

åä íéøîåùì åîìåò øñîù êåøá" åðéáø ïøî ääâä"èéìù ÷" à úîçìî íçåìå äáëú àìù ìàøùé úìçâ ìò øîåùä

ä 'íäéñåñëúå íéðåéöä ãâð ùà úåáäì íéáöåç íéøáãá ÷ìîòá ,÷ä åéøáã úà ïðùìå ÷æçúäì åðéìò úàæë úòìå '

ñì åæ òåáùá òéøúä øùà åáúë éôîå åéôî 'äì äîçìî '÷ìîòáäæá øåã øåãî "ì :" ïòîìå äùçà àì ïåéö ïòîì
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âáð øáòä øåã éãåîò" íùàø ìòå î

åã ïøî"âä æä"äììæ ÷"ä , êéùîä ïëå

åîàà ïøî åéøçà"äâä ø"äììæ ÷" ä

 íéùåã÷ä íäéøáã ïðùìå øåæçì

ùà éìçâë íéøòåáä , øåñéà øîåçá

 äàãåä àéäù úåøéçáäá úåôúúùä

 äøéôë ìò ãñåéîä úåðéîä úåëìîì

á÷ä úâäðäá" úìåàâå úåìâáå ä

ìàøùé ,ä íò ïëáå ' åòøú éçà àð ìà

åìàä úåàîèä úåøéçáä ìà êìéì ,

éùäå" äøäè çåø åðéìò äøòé ú

 äìâúå äðéá íéòåú åãîìéå íåøîî

 áéø÷ ïîæá åðéìò åúåëìî äàøúå

áá"à"  

äéå"ø åìãáéå äðéá íéòåú åãîìéù 

 íéðåéöäî úåìãáúää úéìëúá

íäéøåøéâå , ìàâéäì äëæð åðéîéá áåø÷áå

 øéáòú éë úéúéîàå äîéìù äìåàâá

õøàä ïî ïåãæ úìùîî , çéùî úàéáá

åðé÷ãö ,îåäâä åðéáø ïøî åðéëì" ÷

èéìù"åðéùàøá à ,ïîà ïãéã äøäîá.  
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 êéøö æà ãçàä äö÷ì äèðù íà éë øùéä
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æàå äðåùàø äãî åðîî ø÷òéù øåæçé 
åòé òåöéîä êøãì" äîëç úàåôø åäæå ù
ëù úåùôðä éìåçì 'áîøä" ïáåé äæáå íù í

øå íòä úà äòøô çìùá éäéå" äôøò éë ì
äöéä àåä"ëù åîë ø ' ïéðò àåäå øäåæá

 çìùáå ïéãã ïéååúà åîë ïéãã ïéååúà äòøô
 íãàä éøáéà åàöéù íòä úà äòøô

äöé úåùøî" åàöéù íéøöî úàéöéá åîë ø
î ïî" àìå äùåã÷ä ìà äàîåè éøòù è

åâå íé÷ìà íçð 'ø" êøãë íâäð àìù ì
 êøã àåäù íé÷ìà àéøèîéâ òáèä
 äîçìî íúåàøá íòä íçðé ïô òåöéîä
 äîéøöî åáùå øöéä úîçìî àéäù

ø íé÷ìà áñéå êëì íìå÷ì÷ì åøæçéù" ì
÷ðä äâéøãî ïî íááéñù ' êøã íé÷ìà

 êøã ïëéìåä ÷ø òåöéîä êøã àéäù òáèä
 óåñ íé ãò éðù äö÷á äâéøãîä óåñ àéäù
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 úééçúì ïàëî øéùé àìà øîàð àì øù
 úééçú ïàë æîåøî éàãå äøåúä ïî íéúîä
 íéòùø äðä éë ãåò äæá æåîøì ùéå íéúîä
 øîåì úåéç åá ïéàù íéúî íéàø÷ð íäééçá

á÷ä éðôì úåéçá äùåã÷ ìù øåáã" ä
 ïéìçåî åçåë ìëá äçîùá äøéù øîåàäå
 åéúåâàã ìë åéìòî êéìùîù åéúåðååò ìò åì
 íîåøîå úåðåò úâàã åìéôàå åááì úøöå

äì äìòîå ' äçîùá äøéù åéðôì øîàå
 áåùé àì äàìäå íåéäîù ìá÷îå äîåöò

 àì øù äæ äìñëì àì åéùëò ãòù øîàð
äì øéùì åáìå åéô çåúôì ìåëé äéä ,' àìà

 àåä ìéçúî àåä åäæ òâøî ïàëî øéùé
 ïî äæ åì àá çë äæéàîå íéúîä úééçú

ò äøåúä" ùéàì úîî êôäúð äøåúä çë é
úåéç àìî éç                  .         )íäøáà úéá(  

�  
 àì íéøöîá éúîù øùà äìçîä ìë

ã éðà éë êéìò íéùà 'êéàôåø.ð " ì
á äðäã 'ãçàä ùé ïéøåñé éðéî , áàä

 ïéøåñéä úéìëú ïéàã åðá úà øñééîä
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á÷ä éë åëøã áéèéé ïòîì àì ïéøåñéä" ä

åááì ÷æç , ìò ïéøåñéä ùéâøéù àìà
åãâð ñéøúäå òéùøäù , ìàøùéá ìáà

á÷ä àéáîù ïéøåñéä úéìëú" íä íäéìò ä
ë ùøåôîëå íëøã åáéèééù íúáåèì é

ã åðá úà ùéà øñéé øùàë"êøñéî à , åäæå
 åðééäã íéøöîá éúîù øùà äìçîä ìë
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úé àøåáä 'øúåéå øúåé íåé ìëá ,éä íàå '

ãçà íåéä åøéáç íò øáãî ìàøùéî 
 íåéä ãîåò àåäù åúâéøãî úà äàåøå

çàå"øçî íåéá åîò øáéã ë ,éä àì ' øéëî
 åúà øáã øùà ùéàä åúåà àåä íà

ìåîúà , åéìò óñåðä åúùåã÷ áåø úîçî
ïîä úèé÷ìá , ìëùä úåëëãæä ìãåâå

úé àøåáäì áìä úåáäìúäá ' úàù øúéá
øúåé äâéøãîá åìò íåéå íåé ìëá ïëå äåáâ 

ò"ïîä úèé÷ì é , íåùì øùôà äéä àìù ãò
åøéáç úà øéëäì íäî ãçà , ìéâø äéäù

åîò , åéìò ìåàùì êøöåäå"àåä ïî " äæ
îâá åðéöîù åîë ùéàä ' àðú ïàî øîà÷ã

ø"ùæå äæ àåä éî ì" åéçà ìà ùéà åøîàéå ä
äæ àåä éî åäòø ìò øîà ùéà àåä ïî ,

 íçìä íçìä àåä íäéìà äùî øîàéå
ì òéâîùêëì êøåâä àåä íéîùä ïî íë  .  

)íçðî éøáã(  

�  
åè÷ìå íòä àöéå , ïôåàá ãøåé òôùä

 úòéâéá êøåö ìë àìì íéîùäî òåá÷
 íà êà íãàä"íòä àöéå " øãâî íéàöåé

 àìà úøçà êøã ïéàù íéáùåçå ïåçèáä
 éæà äñðøôä êøåöì äìåòô åæéà úåùòì

"åè÷ìå "íä íéáééç àáäìå ïàëî èå÷ìì 
äì éãëá çåøèìåíîçì çéåø. )êìîéìà íòåð(  

�  
ä øîàéå ' ïåøëæ úàæ áúë äùî ìà

òùåäé éðæàá íéùå øôñá,  éúòîù
ùòáä åðéáø íùá"÷ä è 'äìæ"ä , äî

 éøôñá éã àìå øåãä ÷éãöì òåñðì ïéëéøöù
ãáì øñåî ,ä øîàéå äøåúá ùøåôî äæ ' ìà

 éðæàá íéùå øôñá ïåøëæ úàæ áúë äùî
ä øîàù óà òùåäé ' áåúëì äùî ìà

äæá éã äøåàëìå øôñá ,ëòå" åì øîà æ
äô ìò äô åîò øáãéù òùåäé éðæàá íéùå ,

 øåãä ÷éãöî ïéòîåùù äî àåä ø÷éòä éë
øåãä ÷éãö äéä äùî éë          .   )ãåã ìãâî(  

  ד
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  מצות שבת תלוי באמונה
ל דלכ נצטוו במרה על "וי .ש� ש� לו חק ומשפט' ויצעק וגו

לוי באמונה וכל מצות שבת מעיד שבת כי כל מצות שבת ת
ומפרס� אמונת הבורא שהוא קדמו� וברא הכל בששת ימי� 
ולא חלילה כדעת הכופרי� שהעול� קדמו� זה עיקר אמונת 

ולמצות , ש"וכל השומר שבת מאמי� בהבורא ית, הבורא כידוע
ל לוו עלי "כ אמונה ובטחו� כמו שאמרו חז"שבת היו צריכי� ג

לכת אחרי ' תי ל חסד נעורי וגווכתיב זכר, ואני פורע
וזה היה הנסיעה ראשונה למדבר , במדבר באר� לא זרועה

כ "לכ נת� לה� אז מצת שבת שלזה צרי ג, באמונה גדולה
  )תורת יצחק(                                                    .       ל"אמונה כנ

  יכניס בעצמו קדושת השבת
, לכאורה אי� מוב� לשו� אכלוהו היו� .ו�ויאמר משה אכלוהו הי

א העני� הוא שהעיקר שיכנס בקרב� קדושת היו� ויבלע 
ולזה אמר אכלוהו היו� שיאכלו גו� היו� היינו שיכניסו , בקרבו

ולזה אמר כי שבת היו�  ,בקרב� קדושת השבת היורד מלמעלה
היינו שהשבת הוא קודש מעצמותו וקדושתו מתפשטות ' לה

דושה בודאי מכניסי� ולזאת א� רוצי� לקבל הק, לעל כל ישרא
א לחבירו שבתא טבא ויו� " ולזאת אומרי� כ.בקרב� קדושתו

ט "ואי� הכוונה שהשבת יהא טוב שבודאי השבת ויו, טוב טבא
א לחבירו שהשבת יעשה אותו טוב "רק שמברכי� כ, ה� טובי�

ט וזהו הוא "היינו שיכניס בקרבו קדושת השבת וקדושת היו
רוש אכלוהו היו� כי אכילה נקרא תענוג מה שמכניסי� הפי

  )נחמד מזהב(                     . שיכניסו בקרב� קדושת היו�, בקרבו

  י שבת יש קיו� לעול�"ע
י במרה נת� לה� מקצת "רש' עי, ש� ש� לו חק ומשפט

 על ול טע� הדבר שנצטו"וי' שבת וכו' פרשיות של תורה וכו
ל אמרה שבת לפני "י מאחז"ורה עפמצות שבת קוד� קבלת הת

וביארנו , ב� זוג' ישראל יהי' ה לכול� נתת ב� זוג וכו"הקב
כי הלא בכל השבוע הכל , ש בא שבת בא מנוחה"המאמר עפימ

ועל הכלכלה לזאת נצטוינו בשבת קודש על ' טרודי� על המחי
כ "ז יש קיו� לעול� וע"פנוי� לעסוק בתורה וע' השביתה שנהי
ה לחק שמירת שבת אשר רק "תורה ש� הקבקוד� קבלת ה

  )שארית יעקב(                     .לה� יד וש� לקבלת התורה' ז יהי"עי

  בשבת אי� להתפלל על צרכיו
  כי בדיבור לבד פועלי�

ל "וי. בזוהר הקדוש מה תצעק אלי בעתיקא תליא מלתא
' זוהר ב(כמו דאיתא , היינו במצות שבת הנקרא עתיקא קדישא

דההוא שעתא אתגליא עתיקא , ודאי' על ד', תתענג על דאז ) פח
ל מה תצעק אלי עלי הדבר תלוי היינו "י ז"וזה שפירש. קדישא

ל בזה הדבר "שהוא עתיקא קדישא כנ' בבחינה הנקרא על ד
רק בדיבורי� של , וידוע אשר בשבת אסור לשאול צרכיו. תלוי

ל "שירות ותשבחות בלבד פועלי� כל טוב על כ� אמרו ז
ה לא עת "אמר לו הקב,  שהיה משה ועומד ומתפלל)מכילתא(

כי יע� שנתגלה עתיקא קדישא שהוא בחינת , להארי בתפלה
וכמו שכתוב , רק בדיבור לבד, אסור לשאול צרכיו, שבת

היינו א� רוצה אתה ', ממצוא חפצ ודבר דבר אז תתענג על ד
, אז אי� אתה צרי להתפלל, למצוא חפצ ולמלאות מבוקש

יע� כי נתגלה הבחינה , היינו בדיבור בלבד, ורק ודבר דבר
, וזה מה תצעק אלי, שהוא עתיקא קדישא', שנקרא תתענג על ד

רק דבר אל בני ישראל כי בדיבור , כי אי� אתה צרי לתפילה
ויש לרמז מה תצעק אלי . כי בעתיקא תליא מלתא, לבד די

 שבת שגילה למשה אשר מגי� עליה� זכות" חול שבת"עולה 
כי , שמבדילי� בי� קודש לחול לזאת אי� אתה צרי לתפילה

  )אמרי נוע�(                                               .יהיה התגלות עתיקא קדישא

  כסדר� א� בלילה' בשבת מאיר ש� הוי
כ הוא נת� לכ� ביו� הששי לח� "נת� לכ� השבת ע' ראו כי ד

ד " הוי שמתמשי� בכל יו� להכב צירופי"ל דהנה יש י"וי .יומי�
כי ביו� מאיר אור ישר , אמנ� משתנה הלילה מביו�, שעות

ובלילה מאור אור , כסדר� ומורה על רחמי�' והיינו הש� הוי
והנה בליל . ו"שלא כסדר� ומורה על דיני� ח' חוזר היינו ש� הוי

שבת קודש א� ישראל שומרי� שבת כראוי גורמי� במעשיה� 
כסדר� הוי ' והנה א� מאיר ש� הוי, כסדר�' ישמאיר הצירו� הו

וזהו כוונת . ואי� נכונה ש� לילה על ליל שבת, לילה כיו� יאיר
הכתוב באמרו ראו כי ה נת� לה� השבת שמאיר אצליכ� האור 

ומזה תבינו בא� שהיית� את� שומרי� המצות , ישר ג� בלילה
ר ראו ולכיוו� זה לא אמ, אצליכ� האור ישר, תמיד מאיר' אזי הי

נת� לכ� השבת לרמז על ' אלא ראו כי ה, נת� לכ� שבת' כי ה
כ הוא נת� לכ� ביו� הששי לח� יומי� "ע, הלילה כיו� מאיר

דמיו� הששי מתחיל להאיר הש� , שלשה הויות' ל דלח� גימ"ר
  )רביד הזהב( . ה בליל שבת וביו� השבת בודאי"ה כסדר� וה"ב' הוי

  בכל שבת יורד מ� בשמי�
למשמרת ' ה אל אהר� קח צנצנת אחת וגוויאמר מש
ח על הפסוק היו� לא "פ דמבואר באוה" ויל.לדורותיכ�

תמצאהו בשדה דהיינו בשדה לא תמצאהו אבל למעלה אדרבה 
הכנסת ישראל מקבלת ברכה על כל ימי השבוע ואדרבה רק 

ל דלכ� לא ירד למטה משו� משו� דאיידי "ובאמת י. בשבת
והנה ידוע דמה , כ"איפכא גה "דטריד למפלט לא בלע וה

ת "ת עושה בעצמו זה הוא קיו� לעד וכיו� דבשבת השי"שהשי
נות� למעלה המ� שלא על ידינו לכ� דבר זה לא יפסוק לעול� 
שיהיה ביו� השבת מ� לישראל לכל ימי השבוע וזה למשמרת 

  )א� פרי תבואה(                                                                        .תיכ�ורולד
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  �"לראש יוסבואתה ת
ùãå÷ éìëä úåøùòå åðéúåãñåî éëéðç íééôìàì áåø÷ íùá,  

àùéðùãåâ úåîåìà äæá  ,áåè ìæî úëøáá , íå÷î ÷åçéøî
áì áåøé÷å ,òî íã÷" àøáâ éàä åðéãáåëîå åðéãéãé ë àáø

åàøé÷é ,àøéãú ãñçå ä÷ãö óãåø ,øà"äøåáçáù é , êîåú
ì áäìðäøéèòîä åðéúåãñåî ,ðäøàôúì åðåøæô ú÷ãöá òãå ,  

ø íéçïåäéãéîìúå ïðáø øé÷åîå ,áøåö äéôåâ åäéàåïðáøî à  
  
  

   והמפואר שובח הנגיד ההרבני

 'וס� אריי ' ג ר"רהה
  א"ליטש שוואר� 

  

  א" יעפארק�ראא ב"באהלי ישכר" כוללאש ר
  

åðåòîáù äçîùä ìâøì ,åðåøâá ì÷ úåîîåø  
åðåîøàá ïåùù ìå÷ ,åðá éàåùéðá  

  

ääìòðäå áåùçä ïúç ,äìòîå äãéî ìëá âìôåî  

 øîëàøéàî øæòéìéð "å  
áò"çä â 'éçúù 'ìæî"èåèòùáå "î  

  

  
  

  

åðéúëøá äôåøöäáåøîä å ,äáéçå äàãåä ìù ïåùì ìëá ,
öåéî úååøì äëæéù"úçðå âåðòú ç , øùåòå øùåà êåúî

úòãä úáçøäå ,äùåã÷ä åðéúåãñåî ïéîéì ãåîòì êéùîéå ,
êøáúé úàæ øëùáå àùéôðã ïàëøá ìëá.  

  
  

  החותמים למען שמו בהוקרה והערכה

  הנהלת מוסדות סאטמאר
  ו"בני ברק יצ -קרית יואל 
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í¼î¾−ñ −ñ −í−î í− ³þôïî , ïî¼ ö−êð

ô× íþî³ êñê"í ¾ ’ö³− îô¼ñ ïî¼ ,

 óíñ í³−í íþî³í ³ñëš ³î×ïë¾

í¼î¾−í ,ð þôê³ êô¾î êñí

êþ®ô þëð íò¼¬ ¾− ó−×êñôíñ , íïñ

 í−ñ −òëêî îíîòêî −ñê íï þôê

ëšíî ê¾ðšô" î³ò−×¾ íþ¾− í

îò−×î³ë ,êî" −òë ö−ð−³¼ þ−õ¾ ×

 îþë¼ íï ì×ëî íþî³í ñëšñ ñêþ¾−

í¾ë−ë ó−í μî³ë .  

)×"íèí îò−ëþ öþô š" š¬−ñ¾"ê(  

�  
 îòìñ¾ −× îò−¾¼ ³êï íô îþôê−î

îòðë¼ô ñêþ¾− ³ê .î¾þ−õ" ñ−ë¾ë −

óîñ−ê¾í¾ óòîôô , íô −õñ öëî−î

 öð μ−ê ó−×þð ³¾þõë í¾ší¾

ëší"öîôôî í³−ôë ó−−þ®ôí ³ê í ,

−−š −þí"óñ¾ôî ³ô óðê ö−êð ñ ,

½î³í îë³×î ’ öò−þôê ìò −òëë óèð

í−ò−ô êëþðë í−ñ óš ,êî" öî−× ×

 μ−ê í³−ô îë−−ì³ò ó−−þ®ôí¾

è îë−−ì³ò"öîôô × ,−−šð ±þ−³î" ñ

½ð öòëþ×"−þôê êñð ñ ’ñ óš í−

 −ð−ë í³−ôë êñê í−ò−ô êëþðë

óðê , óðê ó−ô¾ −ð−ë í³−ôë ñëê

óñ¾ôî ³ô ,ïî"¾þ ¾" ëëñ μõí−î −

î×î í¼þõ ’í íñõí¾ −þìê íþîê×ñî ’

óí−þìê ¹ðþ íôñ î−³î×ô ³ê îë ,

óîñ−ê¾í¾ óòîôô ñ−ë¾ë êñê ,

 öî−×ð í¼þõ ñ¾ î³î¼¬ í³−í ³êï¾

 þ¾õê −ê ëî¾ öîôôë ë−−ì³ò þë×¾

ðê ö−êð í³−ôë îë−−ìñóñ¾ôî ³ô ó ,

í êþš í−ñ μ−ô½ μ×ñî ’ ó×ñ óìñ−

óñ¾ôî ³ô óðê ó−ô¾ −ð−ëî. 
) íèí"¬−ñ¾ îò−³ë−¾− ¾êþ ®"ê(
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  מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו

ל על "עובדא ידענא בעת שהיה בהלו נרו של החת� סופר ז
ראש כל בני אונגארי� אירע כי בקהל פעזינג גייר הרב דש� 

ה לא נפסק הד� מזובו והיה לגר יסורי� ואחר המיל, גר צדק
ולא היה באפשרות , וג� היה בסכנה גדולה, קשי� ומרי�
כי שמה היה חוק שאסור לגייר שו� נכרי בלי , לקרוא לרופא

, ולהרב דש� לא היה רשות מהממשלה, רשות הממשלה
ל א� ימות "והיה פחד גדול לכל היהודי� הסמוכי� לישוב הנ

 שלא יתהווה מזה סכנה לכל ,הגר צדק ויתוודע הדבר
, ס"ונסע הרב דפעזינג להחת, היהודי� היושבי� בערי� הללו

ל שאי� שו� עצה רק שהוא והגר יקחו עגלה "ואמר הגאו� ז
הרב , ושניה� יפלו להנהר על קידוש הש�, ויסעו לנהר דונא

ובהיות� כבר באמצע הדר� , והגר שמעו והסכימו לעצה זו
היכ� ה� , ק� אחד ושאל אות�סמו� להנהר פגע בה� איש ז

והלא כא� הוא סכנה מחמת הנהר השוט� , נוסעי� כא�
וענה לה� , ל"ולרוב ההפצרות סיפרו לו עצת הגאו� ז, וסוער

כי הוא מוהל מומחה ויש לו עפר שזורקי� על מקו� , הלה
ורצו , וכ� עשה ותיכ� נתרפא הגר, המילה ויפסוק הד�

והבינו כי ,  ידיה�לקחת את הזק� על העגלה ונעל� מתחת
ובבוא� לבית הגאו� , הוא היה מלא� הברית אליהו הנביא

ל למה היה "שאל ממנו הרב הנ, ל לספר לו הנס"ס ז"החת
והלא , צרי� לצוות לה� ליל� ולהשלי� עצמ� לנהר דונא

ס "קפ� החת, היה יכול לשלוח את אליהו הנביא ישר לבית�
, ת אליהו הנביאוכי בלי מסירות נפש אתה רוצה א: ל ואמר"ז

רק אחרי שמסר נפשו על קידוש הש� אפשר , זה אי אפשר
ת "ובזה יוב� מה שאמר השי, להשפיע את אליהו הנביא

כי בצעקה לבד אי אפשר , ה מה תצעק אלי"למשה רבינו ע
שיהיה לה� , רק דבר אל בני ישראל ויסעו, לבוא לידי נס

 ,הבטחו� הגדול ומסירות הנפש ליל� אפילו לתו� הי�
ובזכות זה ואתה הר� את מט� ונטה את יד� על הי� 

  )חמד שלמה(                                                             . ובקעהו

  ימלו� לעול� ועד' ה

, מעשה ביהודי מ� התועי� פורקי העול במדינת גאליציע
, והוא סופר המספר חדשות לקוראיו בכתבי העתי�

, ע"דוד משה מטשארטקוב זי' ק ר"השנתאווה להכיר את הר
ק לדבר עמו על "כשהגיע התחיל הרה, ונסע לבקר בהיכלו

" אייפל"עד שנסתבב שיחת� בעני� המגדל , הא ועל דא
מגדל זה בנוי : ק"אמר לו הרה, שמתנוסס בעיר הבירה פאריז

הא� שמת לב מימי� לחלו� המיוחד , בחכמה נפלאה
המווסת , פלאי ממשחלו� , שהתקינו במגדל בקומה פלונית

, כראוי את זרימת האוויר וחדירת האור לכל המגדל כולו
הוא עצמו , לשמע דבריו נתמלא הסופר פליאה וסקרנות

" אייפל"הספיק בחייו לבקר עשרות פעמי� במגדל 
א� מעול� , ומדד בשעלו את כל מוצאיו ומובאיו, המפורס�

כשפנה , ק מדבר אודותיו"לא הבחי� בחלו� הפלאי שהרה
חיפש בחנויות המתאימות אחרי , לדרכו לעיר הגדולה ווינא

ניירות הסברה המיועד לאנשי� הרוצי� לבקר במגדל 
ויש בו רישומי� מדוייקי� של כל הקומות " אייפל"

כיו� שעלתה בידו , וא� שרטוט קל לא נעדר, והחדרי�
לרכוש את הניירות מצא מיד את החלו� ששמע אודותיו 

הפתעתו נוכח לראות כי אמנ� יש ול, ק מטשארטקוב"מהרה
החלו� ממוק� בזוית מתאימה שיש בה� כדי , דברי� בגו

להשיג את המטרות שהזכיר הצדיק מעני� וויסות האוויר 
והוא אכ� נעשתה מעשה חושב לתפארת , והאור במגדל כולו

השקט לא יוכל מני� לו , נפעמה רוחו של הסופר, ולגאו�
ולא נתקררה דעתו עד , ואמותיו ידיעה ז' לצדיק השקוע בד

שחזר כעבור יו� אל מסילת הברזל ויצא ברכבת הראשונה 
חזר ובא לפני הצדיק ושאל בתימה לפני , לטשארטקוב

ק מהיכ� ידע את כל מה שסיפר בנוגע לחלו� בקומה "הרה
אמר לו , "אייפל"וכי ביקר פע� ב, "אייפל"פלונית במגדל 
� מימי לא אמנ, הבה ואפרש ל� שיחתי: הצדיק בניחותא

אלא בכל בוקר כשאני אומר ברכות , הייתי במגדל בגופי
לפני שאני מוצא מ� הפה את המלי� , השחר בש� ומלכות

הריני מתבונ� ומשקי� מעל כל העול� שאני , "מל� העול�"
ובהביטי ראה ראיתי ג� את החלו� , עליו' ממלי� אותו ית

לו הצדיק דיבר בפשטות כאי, "אייפל"הפלאי� אשר במגדל 
" מל� העול�"שבאומרו , מדבר על עני� טבעי מוב� מאליו

סוקר הוא וצופה בעיניו הטהורות את כל העול� כולו שעליו 
אול� הדברי� פלחו כח� בלבו , ש בתפילתו"ממלי� אותו ית

הוא קרס , של הסופר היהודי שנתרחק על כה משרשיו
אחרי שעוררו אותו מעלפונו והשיבו רוחו , תחתיו מתעל�

אחרי שעה קלה חזר לאיתנו א� בנפשו פנימה , הלתחי
הסופר זנח לחלוטי� את כל עולמו ונהפ� , התחוללה מהפיכה
   ) לפיד האש(                                             .לבעל תשובה גמור

úîùð éåì éòì  
  

äøä"ø ç 'æ øòâ òø è ìàø ùé"ì  
á"éøà á÷ òé ø 'æ  ïäëä"ì  
áìð"ë  ò"ñ ùú ïåùç  à"ôì è"÷  

  
  

åæå 'ä àä"ò äøåôö ìøéö úø î ç" ä  
á"æ àãåé äù î ø"ì  

áìð"é ò"ñùú úáè è"ôì ç"÷  
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åâå äòøô çìùá éäéå ,' íé÷åìà íçð àìå õøà êøã íéúùìô
åëå àåä áåø÷ éë 'å äîéøöî åáùååë ,' åáåùéù ùùç äîì äù÷å

úåòøå úåáø úåøö åìáñ íù éøä äîéøöî ,éúå 'îâáã 'éøîà ' éëéä
åëå ïîæ åúåàáå íå÷î åúåàá äáåùú éîã ,'òå"á÷ä ùùç ë" ïôù ä

éäéù éãëå äáåùúá áåùì åöøéå äîçìî åðàø÷é ' åîë íå÷î åúåàá
äáåùúá êéøöù ,ò äîéøöî åáùå"øáãîä êøã íç÷ì ë. éôòå" æ

î ïáåîïî÷ì áåúëù ä , äðäå íäéðéò ìàøùé åàùéå áéø÷ä äòøôå
"íéøöî "íäéøçà òñåð , ìù ïáì áéø÷ä äòøôù àúéà ùøãîáã

íéîùáù ïäéáàì ìàøùé ,òå" äùò äáåùúá áåùì åöøùë ë
á÷ä"íäéøçà òñð íéøöî õøà ìëù ñð ä ,ëåéù éãë áåùì åì

íå÷î åúåàá äáåùúá.                           )äøä" ÷øäîé"éæ àæìòáî ã"ò(  
� � �  

åðãáòî ìàøùé úà åðçìù éë åðéùò úàæ äî åøîàéå, 
àåä éàãë åðçìùå åðé÷ì àì åìéà äòøô øîà àúéà èå÷ìéáå, åà 

àåä éàãë åðéðåîî úà åìèð àìå åðçìéùå åðé÷ì åìéà, åðé÷ì àìà 
ëò åðéðåîî úà åìèðå åðçìéùå"ì ,öå" ìò à÷ååã åãéô÷ä äîì á

ù ãçéá äùìù åäðäíçìùå íðåîî åìèðå å÷ì ,ìðå" åøîà äðäã ô
æç"ù òåãéëå íúãåáò óìç íäì äúéä úàæ íéøöî úæéá éë ìæ úà

 àéøãðñëìà éùðàì àñéñô ïá ääåáâ úáåùú äúéä)ö ïéøãäðñ" à

ò"à(éé÷ íðîà " ì)åù"åç ò"ìù ïîéñ î"â(äòáì øëùðä ìòåô " ïîæì á
 äðäå äðåúçúä ìò åãé ïîæä òöîàá åá øæåçå áåö÷ä äøåàëì

éä äòøô 'éä áåö÷ä ïîæù ïåéë ïåòèì ìåëé 'ã ' äðù úåàî
äîàîë" ëäðù úåàî òáøà íúåà éåðéòå íåãáòå ,òå" áåúë æ

íúãåáò ìò øëù åìá÷éù ìåãâ ùåëøá åàöé ïë éøçàå, íúàå 
ùá÷äù ïîæä òöîàá íúøæç"ãø ÷ø åéäå õ÷ä úà âìéã ä" íéðù å
à"åä ë"ò åãéå ïîæä òöîàá øæåçä ìòåôë ì íäì ïéàå äðåúçúä ì

øëù,úé åúîëç äøæâ ïëìå  'äòáë éåäå íéøöîî åùøåâù" øæåçä á
 äðåúçúä ìò úéáä ìòá ãé éåä æàå ïîæä òöîàá) øëù ìàøùé åìèðå

ãî 'òà äðù úåàî"ãø ÷ø åãá òúùð àì ù ô"å(, àã åðéà äæ ïëà" àì ë
éøá ìëì ééç ú÷áù 'äòáì ìòåôä äëé íàã"ù ãò áé çîù

äòáä" åúàöá áçå åøëù ìë äìä ìëàéãäëáã éàãåã é"òà â" ô
äòáäù"äòáäì äôë àåä éøäù äðåúçúä ìò ìòåôä ãé øæåç á" á
åçìùì,àå "ä ë"àå å÷ìðù éðôî àìà íùî åùøåâ àì íéøöîá ð" ë

äëá àìä íúãåáò óìç øëù íäì òéâî äîì" ìò ìòåôä ãé â
äðåúçúä ,éä äæå ' úà åðçìù éë åðéùò úàæ äî äòøô úðòè

àøùéæå åðãáòî ì" æà åðéîöòî åðçìùå åðé÷ì àì åìéà ùøãîä ù
àå ïîæä òöîàá åðçìùù ïåéë åðéðåîî åç÷ì øéôùå àåä éàãë" ë

äðåúçúä ìò åðéãé,òá åðçìùå åðé÷ì åìéàå " åðéðåîî åìèð àìå ë
â"éô àåä éàãë ë 'ò åðçìùù ïåéëã øéôù äåäã" ìòåôë éåä úåëî é

íäì ïéàå äðåúçúä ìò åãéå øæåçä åðé÷ìù åéùëò ìáà øëù 

òá åðçìùå" ìååò åäæ ë åðéðåîî åç÷ìù äîóåãøì íáì êôäð ïëìå ,
]éäé àìùì íðîà 'úé å÷éçá ìååò 'é íéøöî úæéá åðì ïúðù äîá" ì

 ãçà ñøëá äùù åãìéù íòä éåáéø ïëå ãåáòéùä éùå÷ã òåãéã
àå ïîæä åîéìùä" øéôù ïëìå ïîæä òöîàá øæåçä ìòåôë éåä àì ë

áì åëæíéøöî úé .                                       )úç úåãâàå íéùåøãøôåñ í(  
� � �  

ä øîàéå ' ìàøùé éðá ìà øáã éìà ÷òöú äî äùî ìà
åòñéå ,ùøéô"ììôúîå ãîåò äùî äéäù åðãîì é ,á÷ä åì øîà"ä ,

äøöá ïéðåúð ìàøùéù äìôúá êéøàäì äúò úò àì.  äøåàëìå
úåðä àéä äáøãà ïáåî åðéà úò àéä éøä äøöá ïéðåúðù ïåéëã úð

éå äìôúì øùëåîä"ôò ì"ùî é"äôñá ë" íùá øëùùé éðá ÷
÷ä äæåçä 'éæ ïéìáåìî"éôà íãàä äðòð íéîòôìã ò ' éãé ìò àì

ò ÷ø äìôú"êëå êë àäé øîåàù àîìòá øåáéã é , úò àåä íàáå
åøåáéã íéé÷úî ïåöø.ò ìòôúîä øáã ïéá àåä ÷åìéç ìáà " äìôú é

ã ïéáåò ìòôúîä øá"øåáéã é ,ò ÷ø ìòôúîä øáãäù" ïéà øåáéã é
íåé÷ä çë ìòôðä øáãäì äéäéù çåèá íãàä ,àùî" øáãá ë

ò ìòôúîä"íåé÷ä çë ìòôðäì ùé äìôú é , ìò íãà ììôúäá ïåâë
ùä íã÷ôéù äø÷òå ø÷ò äæéà" äøáòúðå åúìôúá äðòð íà äðä é

àùî àîéé÷ ìù àåä òøæä éæà äø÷òä"ø øáãä ìòôðùë ëò ÷" é
ééò íåé÷ä çëì êë ìë çåèá øáãä ïéà øåáéã"ù.  úòéø÷ íâ äðäå

ä ïåöø äéä àì éàãååá óåñ íé 'íåé÷ íéä úòé÷áì äéäéù , éøäù
 úà øòðì éãë åðúéàì áåùì êéøö äéä íéä ò÷áðù øçà óëéú

åëåúá íéøöî ,á÷ä åì øîà øéôù ïëìå" äúò úò àì äùîì ä
úé øáãäù êéøö ïéà éë äìôúá êéøàäì éðá ìà øáã ÷ø íéé÷

åòñéå ìàøùé ,íäéðôì íéä ò÷áúéù íùåø äùòé êøåáéãå , ÷ø ìáà
çà óëéúù äòùì"øåîàë åðúéàì íéä áåùé ë  .  
)   äøä" íééç íäøáà éáø ÷õèéååàøàäæ ùèðàìôî é"ò(  

� � �  
äìéìä ìë äæ ìà äæ áø÷ àìå, éà 'îâá') ì  ïéøãäðñ"è( äúåàá 

øéù øîåì úøùä éëàìî åù÷á äòùä ,á÷ä ïäì øîà" éãé éùòî ä
äøéù íéøîåà íúàå íéá ïéòáåè , ìàøùé àìä íéùøôîä íéù÷î

â"ä íäá äçéî àì òåãîå äøéù åøîà ë'. éå" ìéç éáâ åðéöî äðä ì
íéëàìîä úøéù åòîùù éãé ìò åúîù áéøçðñ , úòéø÷á ïàë íâ

éòù äøéù øîåì íéëàìîä åù÷á óåñ íé"íéøöîä åúåîé æ , ïåéë êà
 åëøãîùúé 'äãî ãâðë äãî íéòùøä ïî òøôéì , íéøöîä éøäå

ìàøùé éðá úå÷åðéú úà íéá åòáéè ,á÷ä äöø" ìò à÷åã òøôéì ä
íéá ïúòéáè éãé.  úå÷åðéú øîåìë éãé éùòî íéëàìîì øîàù åäæå

ò íéá ïéòáåè ìàøùé"íåòáéèù íéøöîä é , àåä ïéãá ïë íàå
äæ ïôåàá íâ íä åúåîéù ,íúàå äøéù íéøîåà íúàå íéöåø 

ò íúéîäì"äøéùä úåîéòð é .)äøä" ÷éæ âøåáùì÷éðî à÷ìòîù éáø"ò(  
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åéå úáùá ïéîåçú øåñéà ïéðòá"è  
  

 ïúùøôá)æè  ç ìùá ,èë(  íåéá åîå÷îî ùéà àöé ìà

éòéáùä ,ùøéô"úáù íåçú ìù äîà íééôìà åìà é , àìå

åëå íéøôåñ éøáãî àìà ïéîåçú ïéàù ùøåôîá'.  

éîåçú øåñéà äðäåëì äîà íééôìà ìù ï" ï ðáøãî ò

àåä ,áîøä ïåâë íéðåùàø àëéàå" í)ëô"ä úáùî æ"à( ãåò ïëå 

 øùò íéðù ìù ïéîåçú øåñéà àëéà äøåúä ïîã íéðåàâ äîë

 ìéî)äîà í ééôìà àå ä ìéî( íéðåùàø ãåò ïëå êåðéçä úòã ìáà 

äîã"ïðáøãî ÷ø ïéðò íåùá øåñéà ïéà ú.  

ðîð åðéà ïéîåçúã åæ åàì äðäå àìã åàì ììëá ä

äëàìî ìë äùòú ,åîöò éðôá åàìë äðîð àìà , åàìäáã

 åðîðù úåëàìî úåáàä ÷ø ììëð äëàìî ìë äùòú àìã

ñîá äðùîá ' úáù)âò(.ïëùîá åéäù  , áééç ãéæîá íúäã

úàèç áééç ââåùáå úøëå äìé÷ñ ,àùî" åàìá àëä ë

éá úúéî ïéàå ïéòáøà ïé÷åì ïéîåçúã" àìå úøë àìå äéìò ã

àèçú ,áîøá àáåîãë" í)í ù( êåðéçáå )î 'ë"ã(.  

úáùá äùåòù äëàìî ìëá äðäå , øáåòù äîî õåç

ìä ìò"â äëàìî ìë äùòú àìã ú" úååöîä ìò øáåò ë

úåáùúã äùò , êåðéç úçðîä ùãçîå)î 'ë"ã( à÷ååã åðééäã 

äëàìî ìë äùòú àìá úììëðù äëàìîá , úììëð íâ àåä

îá"úåáùúã ò , ììëð åðéàù åàì ìáàìäá" äùòú àìã ú

 ïéîåçú ïåâë äëàìî ìë)ìéò ì øå îàë(â "îá ììëð åðéà ë" ò

úåáùúã.  

ò ïéññåáî åéøáã ãåñéå"áùøä ã" ú ééùå÷ õøúîù à

ñåúä ')ãé÷ úáù :ã"åëå  øîâ éð ä'( øçà øîçîã åàìá éøä äù÷äù 

ìå äùò àëéà úáùá åúîäá"ú ,éúå 'áùøä" àëéì äùòã à

úåëàìî úåáàá à÷ééã àëéà úåáùúã,ééò "ù , åðééäå

î àëéì øîçîáã" úåáàäî éåä àìã ïåéë úåáùúã ò

úåëàìî ,àå úå÷ìîã åàì àìà"ä ë" éåäã ïéîåçúã åàìá ä

â"â úå÷ìîã åàì ÷ø ë"äùòá øáåò åðéà ë.  

 ä ùò úååöîä éà íéðåùàøä ú÷åìçî àåä íöòáå

áùøäã úåëàìî úåáàá à÷ååã êééù úåáùúã" à) à áå îãë

ìéò ì(áèéøä ïëå "åîáéá à ú)ä(:øä íùá àéáî  'îäã äðåé" ò

éøéîçã úåëàìî úåáàá à÷ååã êééù úåáùúã ,áîøä ìáà" í

)ëôá"ìäî à 'ä úá ù"à(àéãäì áúë  :éôà úåáùú äøåúá øîàð '

 íéøáãî"äëàìî åðéàù "ïäá úåáùì áééç , ïä äáøä íéøáãå

åëå úåáù íåùî íéîëç åøñàù 'ééò"ù ,ëå"áîøä ë"øôá ï '

 øåîà)âë ,ãë( ïëå ñåúä úòã ' úáùá)ò  óã(. çðòô úðôöá ïééòå 

)ìä ùéø 'úáù(ùá úåîå÷îî úåéàø äîë àéáäù " úåèéùë ñ

éôàã íéðåùàøä 'â úåëàìî úåáàäî ïðéàù úåëàìîá" ë

î àúéà"ééò úåáùúã ò"úåëéøàá ù.  

]éøîàã àä íöòáå ' íâ àëéà úáùá äëàìî ìëáã

î"úåáùúã ò ,ñåúá úáùá àéãäì áåúë ')èñ(.ãá "éã ä òã

åëå ,'ñåúá ïëå ' óãá)ò(.ùá úåîå÷î ãåòå " øáã àåäå ñ

íëñåî ,øäîä íðîà"ñîá ïéìáåìî í ' úáù)ò  áì÷"á(ãá " ä

åëå äùò éàä ' éáéúëã äùò úååöî äîë ïçëùàã àäã áúë

úáù éáâ , åùã÷ì àìà éøééà äëàìî øåñéà ïéðòì åàì

ééò úåùåã÷ éðéî øàùá"ù.  

 åîìòð êéàä íéáø åéìò åäîú øáëåñåúä éøáã åðîî '

îäã àéãäì áúëù ìéòì åðàáäù" øåñéàì àéúà úåáùúã ò

äëàìî ,åùáå" íùåáä úâåøò ú)éñ 'ò"å à ç"ç( åéìò äîú 

ñ÷ êéàä äáâùð ääéîúá"éëä øîåì ã ,åéúåéàø ìë øúåñå ,

ã úà õøúì åîöò ÷éçãî óåñáå 'øäîä" äîëá ïéìáåìî í

ééò íéðôåà"ù.[  

 ìè éìâàáå)á úå à äç éúôá'(ìò ôúñðå ä" é à äæá ÷

øì ïåúáùã äùòä ùé ïéîåçúá ' àúééøåàã ïéîåçúã àáé÷ò

éäé 'î"ïåúáùã àúééøåàã ò ,éäé ïðáøãî ïãéãìå 'â"î ë" ò

ïðáøãî úåáùúã ,éàø àéáäì áúëå 'éðúîî 'øá" ä)áì(: éðúã 

 ïéàå íåçúä úà åéìò ïéøéáòî ïéà äðùä ùàø ìù øôåù

ìâä úà åéìò ïéç÷ôî ,éàá ïéìåò ïéàåïì ,îâá øàåáî àîòèå '

ìå äùò éåäã íåùî"ú ,ì äçåã øôåù ìù äùò ïéàå" äùòå ú

â àëéàã àéãäì òîùîå"ïéîåçú éáâì ïåúáùã äùò ë.  

ã àéáîå ' íéçñôá ìàððç åðáøä)ä(:îìã øàáîù " ã

åéá àëéàã àçéð úàöé ÷ìçì äøòáä"ìå äùò è"ú , ìáà

îì"éìò äëàìî íù ïéàå ìéàåä úàöé åàìì ã'á ïéà ä ä

ïåúáùã äùò ,ééò"ù ,àå" àåä äëàìî åàìã éîð ïéîåçú ë

ïåúáùã äùò äá ïéà ,éôì êà"ðä äðùîä éù÷éú æ"øî ì" ä

)í ù(éôà ïåúáùã äùò àëéàã àéãäì òîùîã  'ïéîåçúá.  

åùáå" øæð éðáà ú)éñ 'ì÷"â úå à â'(à íëç äöø  ' áéùäì

äî íöòáã äðùä ùàøá äðùîäî àéùå÷ä ìò"î ïéà ú" ò

ìà ïåúáùãúåëàìî úåáàì à ,ôà íðîà" àëéà ïðáøãîã ì

éôà 'úåëàìî úåáà íðéàù íéøáã ìò ,äå"ïéîåçú ä , éðáàäå

äëàìîì ÷ø ïåúáù éà÷ àì àúééøåàãîã åéøáã äçã øæð ,

à"äëàìîì ïéîåãä íéøáãì ÷ø ïåúáù éà÷ àì ïðáøãî íâ ë ,

 íåùî åøñàð àì ïéîåçú ìáà äëàìî éãéì àåáì ìåëéù åà

íåùî ÷ø äëàìîåîå÷îî ùéà àöé ìàã àø÷ã àúëîñà  ,

øá àéãäì òîùî ïëå" ï)ñî ùéø 'úáù( óàù úôä úééãø éáâ 
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î íåùî åøñà àì íäìù ïéúåáùá íéîëç" øáã ïåúáùã ò

àå äëàìî äðéàå äîëç àåäù"ä ë"ïéîåçú ä ,ëò"ã.  

 øôåñ éèå÷ìáå)ë äå å öî"ãå ñá äùà  âå ñ ã"åëå  äæ åàìå  ä'( àéáî 

ã 'éìò äîúå øæð éðáàä å÷ìçð ïéðòä íöòáù øëæ àìù å

áùøä íéðåùàøä éìåãâ"ñåúäå à ' ïéãä àåäù øîçî éáâì

â"úåëéøàá ìéòì åðøàéáãë ïéîåçú ïéðòì ë , äéîúä èøôáå

áùøä úúâåìô àéáî åîöòá øæð éðáàäù äúáø"ñåúäå à '

 ìè éìâàá)ñ ùøå ç úë àìî"é ÷"â(ééòå "ù.  

åéá äìåãâ àúâåìô àëéà íéðåùàøä ïéá äðäå"è íàä 

äëàìî åðéà àåä éøäã ïåéë åàì íà ïéîåçú øåñéà ùé ,à" ë

åéá äøåú äøñàù úåëàìî ììëá äðéà"è , úáùáã àìà

åîå÷îî ùéà àöé ìà áåúëä úøéæâ àëéà ,åéá ìáà" àëéì è

ùø íðîà àøåñéà" äâéâçá é)é ó ã"æ(:åéá íâã éøáñ " àëéà è

àúééøåàã ïéîåçú øåñéà.  

ðîäå" ç)í ù(ã àéáî  ' úéáä óñåé)éñá 'äö ú( àéáîù 

åéá âäåð äîäá úúéáùå øîçî éà àúâåìô"áä úòãå è" é

åéá âäåðã äèåð"úáùá åîë è , ïòîìã øáñå âéìô ùãç éøôäå

åéá àìå úáùá ååèöð êøåù çåðé"àå è"åéá ë" åàì àëéì è

äîäá úúéáùã ,åéá óà àëééùã øáñ øîçî éáâìå"ééò è"ù ,

àå"ä ë"á âäåð ïéîåçú øåñéà éà äåé"åæ ú÷åìçîá éåìú è.  

ðîä ùãçîå"éôàã ç 'åéáã ïéøáåñä úåèéùì" àëéì è

äî ïéîåçú øåñéà"ú ,î"áîøä úèéù éôì î" ìéòì àáåîä í

îäã" àìá íéììëð íðéàù íéøáã ìò íâ àëéà ïåúáùã ò

úåëàìî úåáà ïðéàù íéøáã ìò íâå äëàìî ìë äùòú ,à" ë

ôà"åéá ïéîåçúáã ì"äà è" ìàã àøåñéà àëéìã ð ùéà àöé

î åîå÷îî"åéá øåñàã øùôà î"î íòèî è"ïåúáùã ò ,ééò" ù

úåëéøàá .â àáåî åéøáãë úîàáå"åùá ë" äìòé äãåäé ú

)åàç"éñ ç 'ò'(åéáã "î íåùî ïéîåçú øåñà è"àãéøâ ïåúáùã ò.  

 úìåñ úçðîá íðîà)à úå à å æ äå å öî'(ã ìò øéòä  'ðîä" ç

ðä"ñåúáã ì ' äöéáá)â ë ó ã(.ãá "ò ä"î ñøç âåëå øúå ' åáúë

åéá äìèá ìù øð ÷éìãäì øúåî éëä íåùîã íù" íåùî è

åéáã"êøåöì àìù äøòáä øúåî è ,åàëìå 'éôì éù÷éú" ã

ðîä"ëòã ç"åéá øñàéú ïåúáùã äùòä çëî ô"éôà è ' íà

äëàìî éåä àì ,éôà àìà åéøáãë àì òîùîå 'î" ïåúáùã ò

ééò àðååâ éàäëá àëéì"åéøáãá ù.  

éà éà ïåãéðä óåâáååéá ïéîåçú øåñéà àë" ä øãâå è

ãî åøéòäù íéðåøçàå íéðåùàøá àëéà 'îâä ' äöéáá)äë(. 

éøîàã 'åëå ìàøùéì ïåøåã àéáäù éøëð ' øåñà íåçúì õåç

éôà ïéîåçú øåñéà åøéúä àìã íù øàåáîå ' ìëåà êøåöì

ùôð.  

åøéúä àì éàîà úòãì åù÷äå åäîú íéáøå , é øä

éôà äøúåä ùôð ìëåà êøåöì 'äëàìîåéá äøåîâ " éàîå è

úåëàìî øàùî ïéîåçú øåñéà àðù ,ùøäîäå" à) ó ã úå áå úëá

æ(:ãá "åëå êåúî ä 'äæá ãîò , õøéú íàø éðø÷äå)í ù( ïååéëã 

 ïéìëåàäì åîöò áø÷î ÷ø àåä ïéîåçú øåñéà ìò øáåòùëã

ïéøéùëîë ÷ø éåäã øåñàå , äöéáá éøäã åù÷ä ïééãò ìáà

)í ù( éøééàã éúëåã äîë ãåòá ïëå  ìëåàäá äëàìîä äùåòù

ôòàå ùôð"åéá øåñà ë"è.  

]÷òøä úîàáå"éçá à ' íéçñôì)â ö(:ò ãîò "ñåúä ã '

øã àáéìàã éîìùåøéä íùá àéáîù ' ïéîåçúã àáé÷ò

àúééøåàã ,åéá íåçúì õåçî íéìùåøéì àåáì ìåëé åðéà"è ,

çñôä ìåëàì éãë ,ééò"÷òø äù÷äå ù" àåáì øúåî àäéã à

ëåà éåäã íåùî íéìùåøéì äëàìî ìë äøúåäù íùëå ùôð ì

ëåà úîçî"ä ð"ïéîåçú ð ,öá çéðîå"ò.  

åàëìã åéøáã åøàéá íéðåøçàäå ' àåä éøä åúééùå÷ äî

éôà øåñà ïéîåçúã éúëåã äîë ãåòå äöéáá úùøåôî äðùî '

ëåà êøåöì"ñåúä ìò äù÷ä äîå ð ,' ìò åúééùå÷ã åøàéáå

ñåú 'àúééøåàãî øåñà àåäù áúëã ,äàå"åñà àåäù ð ø

àéãäì àáåîãë òãé ïðáøãî ,ïðáøãî ÷ø åøåñéà íúä ìáà.  

÷òø úééùå÷ íöòå"ôà à"ãë ì ' íúäã íàø éðø÷ä

ìëàðä øáãá äëàìî äùåò åðéà íéçñôá , àøáâäá àìà

ò ìåëàì ìëåéå òéâéå àåáéù éãë"øåñà äæù éôè ïáåî ë , åîëå

åéá øåñàã åéðéò ìçëîá íéùøåôîä åáúëù" ÷ø éåäã íåùî è

 éøéùëîùôð ìëåà ,éòù"òå ìåëàì ìëåé åðéò àôøúîù æ" ë

øåñà , äëàìîä äùåòù íåçúì õåçî ïéìëåà úëìåäî ìáà

ìåëàì ìëåéù íãàäì åáø÷ì àôåâ ïéìëåàäá ,ò" äù÷ æ

øåñà éàîà , äöéáá àéãäì ïëå)è ì(. åéúåøéô åéäù éî äðùîá 

åëå øéòì õåçî 'åéá íàéáäì øåñàã àéãäì øàåáî" õåçî è

íåçúì ,òà"ôùôð ìëåà êøåöì àåäù  ,)ä÷á ïééò å"îò  é" ïéáå øéò  ñ

éñ 'è"æ(.  

úçäå"åùúá ñ ')å à"éñ ç 'î÷"è( øåñéàã ùãçîå õøúî 

äëàìî íåùî åðéà ïéîåçú , äøñàù àåä øçà øåñéà àìà

åéá äøåú"çñôá õîç äøñàù êøãë è ,òå" äëàìî à÷ååã ë

éôà äøúåä àì ïéøåñéà ìáà ùôð ìëåà êøåöì äøúåä '

à êøåöìëå"ð.  

éôìã àìà" ì ìëá åðéà ïéîåçúã àîéð éà éù÷éú æ

äëàìî ,à"åéá øåñà ïéîåçúã ïìðî ë" àöé ìàã àø÷ éøäå è

éøééà úáùá åîå÷îî ùéà ,åéáå" øåñéà ÷ø áéúë àì è

äëàìî , äöéááå)í ù(åéá íâã øàåáî " ïéîåçú øåñéà àëéà è

äî"ú ,éúå 'úçä"ïîä úùøôá øîàð ïéîåçú øåñéàã ïåéëã ñ ,

ëååé  ìò íâ éà÷ äùøôä ì" ïîá áéúëã äðëä øåñéà àäã è

éôìé 'åéá íâ äðîî"è ,ñåúä áúëù îëå ' íâã äöéá ùéøá

åéá"ïî ãøé àì è ,ò"éôìé ë 'åéá ïéîåçú øåñéà íâ äðéî" è

äî øåñàã"úçá ú"ñ.  

 á÷òé úìéä÷ä íðîà)éñ äö éá 'ë( ä àìôð äøòä øéòä 

ò"úçä ã"ùì à÷ååã ïéîéé÷å ïéðåëð åéøáãã ññåú úèé ') õ å øéúá

àä 'äö éáá(åéáã "ñåúá éðùä õåøéúì ìáà ïî ãøé àì è ')í ù( 

åéá íâã"åéá íâ éøééà àì äùøôä ìëã àöîð ïî ãøé è"è ,

à"åéá øåñà ïéîåçúã ïìðî ïééùå÷ àøãä ë"ãë àîéð íà è '

úçä"äëàìî ììëá åðéàã ñ ,ñåúä úèéùìã àîéð éàå ' éåä

äëàìî ììëá ïéîåçú ,à"ùå÷ àøãä ë åðéà éàîà àúééî÷ àé

ùôð ìëåà êøåöì øúåî ,ééò"ù.  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכי� ד�שע

 

  יב

 

  בשלח

  

  
  
  

  'א ברכה מאת ה"שי
  

זאת בנשגר , קרהורגשי הודאה והוב, תורההרכת בב

קד� , מריחוק מקו� וקירוב לב, בברכת מזל טוב, השורה

רוד� , האי גברא יקיראק "בנשהחשוב כ ידידינו "מע

 � הוא המשביר להחזקת"יוסו, צדקה וחסד תדירא

  � ויהי איש מצליח "את יוס'  ויהי ה,כוללינו המעטירה

  , עתו יפה לתהילהד� ש"כה, בתורה וגדולה          
  

 áøä áøäåôîä ïåàâäåôîä ïåàâä''  

åîåî""ää  éééøà óñåéøà óñå ' 'õøàååù ïäëäõøàååù ïäëä  ùùèéìèéì""àà  

ø ùà ììåë"øëùé éìäåàá"  
 ãëðåäâäì" ÷ä ìòá"äéøà ìå÷"öæ "ì  

  
 

  

  , רו� שיר ושבח על שפתו, לרגל השמחה שבביתו

  ו"בנו החשוב והמופלג ניישואי נב
  למזל טוב' ג המהוללה שתחי"עב

  

  

  
  

 לראות ולרוות רב תענוג ונחת מה� ומכל ת"זכה מעכיר ש"יה

לאור� כל  ו להמשי� במעשי צדקה וחסדותזכ, �כיוצאי חלצי

  .�להניח ברכה אל תו� בתיכ, ואלקא דמאיר יענכ�, ימי חייכ�

  
  המברכי
 ביקרא דאורייתא

  הנהלת הכולל
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  עריכת חאלאקה בבית הכנסת
 êþôèë)× ¹ð"ì(.  מיתיבי מי שנדר שתי נזירות

וסת� נזירות שלשי� , "הריני נזיר שתי פעמי�"כגו� שאמר , כאחד[
 ,]והיה עליו איפוא למנות יחד ששי� יו� לשתי הנזירות שנדר, יו�

והפריש עליה קרב� , ראשונה] יו� לנזירות השלשי�[ומנה 
ואחר כ� , ]כדי� נזיר שמביא קרב� כשמשלי� את נזירתו ומגלח[

 עלתה לו שניה ,]והתירה לו[ על הראשונה ]לחכ�[נשאל 
כלומר יצא ידי חובת הנזירות השניה שנדר במני� [בראשונה 

ת ואינו צרי� לשמור עוד נזירו, הימי� שמנה לש� הנזירות הראשונה

שהואיל , ומביא את הקרב� שהפריש על הנזירות השניה, שניה
הרי זה , והנזירות  הראשונה נעקרה למפריע על ידי התרת החכ�

, אלא את השניה בלבד, כאילו לא נדר מעול� את הנזירות הראשונה
  ].ונמצא שהנזירות שנהג היתה משו� השניה

 îþðò ³ê ó−−š þë×¾ −õ ñ¼ ¹ê¾ îòñ −þí
−þôèñ öî¾êþí, ¹êî î³îþ−ïò −ô− ñ× ³ê ó−ñ¾í¾ 
öëþš ¾−þõí ,× íï −þí¾"îñî× íñ×ê" , óîšô ñ×ô

î−ñ¼ ñê¾−íñ ö−−ð¼ êîí ñî×− , êëþ −þëð× êñî
 þ¾õê −ê óñî¼ë îò−ê þë× þëðí¾ þìê¾ þôê¾

ñê¾íñ.  
êþôèí ³®þ³ô : הכא במאי עסקינ� בשלא

אלא רק הפריש� , שלא הביא עדיי� את קרבנות נזירותו[כיפר 

שעדיי� הוא , נמצא שנזירותו הראשונה עדיי� לא נשלמהו, בלבד
ולכ� יכול  הוא , אסור מכחה בכל איסורי נזירות כל זמ� שלא נתכפר

  ].עדיי� להישאל על נזירותו

í¾šôî ³þïîì êþôèí : והרי יש ששנו [והתניא
היינו שא� א� כבר נתכפר [" כיפר "]ברייתא זו עצמה בנוסח אחר

והרי באופ� זה כבר נשלמה , א להישאלמכל מקו� יכול הו, בקרב�
  "].אכלה כולו"נזירותו והוא כ

êþôèí ³®þ³ô : עדיי� הנזיר את שער [בשלא גלח

ורבי ] כדי� נזיר שמגלח את שער ראשו במלאת ימי נזירותו, ראשו
תגלחת הנזיר במלאת [אליעזר היא דאמר תגלחת מעכבא 

, יא קרבנותיושכל זמ� שלא גילח א� לאחר שהב, ימי נזירותו מעכבת
ונמצא שעדיי� נזרו קיי� ויכול הוא , לא הותר בשתיית יי� ובטומאה

  ]". להישאל עליו

*  
¾þ ö−−¼" −)ð"ìñè êñ¾ í(ïî ë³×¾ " ë−³×ð× ñ

×¼ îþïò ¾êþ ³ê ð¼îô ñíê ì³õ êþšë"ñ . ö−−¼î
¾þë" −)íþî³í ñ¼( óî¾ô íþï¼ë ö−ìñèô ö−ê¾ ¾þ−õ¾ 

öî−ïë μþð −îíð ,þ êñê" þ−ïòí ìñèî ñ ³¬−ì¾ þìêñ
 öíë ëî³×¾ ó−ôñ¾í"ð¼îô ñíê ì³õ î¬ì¾î."  

 þõ½ëöìñî¾ íîëè )−½ ’ñš³"ê ½"š −"è( ð−¼ô 
íêþ¾ ó−ñ¾îþ−ë þ−¼ ¾ðîší" í¾¼ô ëþ "î−í¾ 
ó−×þî¼ ³ê ³ìñè³ íòî¾êþí ñ¾ ö¬ší ³−ëë ³½ò×í 
ëîþë ó¼ −ô−ë ñîì ð¼îôí ³î×î½ ó−õî³ë ³îñîìôëî.  

*  
ë−ð¾ ðôì )³×þ¼ô ³−ë ³½ò×í ³îê ¬’( ôê−ë ³ê 
èíòôí òí"ñ ñêî¾î î−ñ¼ íôë þêîëôð êêþôè )þ−ïò 

íô ê( êñ¾ î−í ó−ìñèô ³ê þ−ïòí ñîô ì³õ  ñíê 
ð¼îô ¾ôô, óî¾ô þëðí¾ ë¾ìò öî−ïë× ³−ë ¾ðšôí, 

î×ö š½õò í×ñíñ ëôþë"ó )ñí ’³îþ−ïò õ"ì í"è(, óê ö× 
¹ê ³−ëë ³½ò× ë¾ìòí ³−ë× ¾ðšô ¬¼ô ¾− 

íþîê×ñ ¼òô−íñ þõ³½íñô, ð®−×î íòîè ìñèñ ³ê 
ö¬ší ³−ëë ³½ò×í.   

ðî¼î í¾š ñ¼ èíòô íï −þí¾ í¼¾ë ó−ìñèô¾ 
³ê ö¬ší ó−ñèô ³ê î¾êþ,  îíïîþëð þî½êí ³−ëë 

³½ò×í.   
−ð¾í ðôì ±þ³ô ¾−¾ ñîþô šìîðë öî−×¾ 

³ìñè³¾ ö¬ší íîî®ô ê−í ó−ñšô  íïë.   
 ó−òîþìêí óòôê¾šíî ñ¼ î®îþ−³ ñ¾ −ð¾í 

ðôì −þí¾ ìîñ−è þ−ïò êîí íîî®ô ô−−þîêð³ê, ¹êî 
ñ¼ −õ ö× îþ½ê ñ¼ íþï¼í ì³õ ñîô ìñè³íñ þ−ïò 

 óî¾ôöî−ïë, −þí îòñ êþë½í¾ ñ¾" þëð íîî®ô "
íò−ê íñ−¼îô ö−−ò¼ñ −îï−ë óîšô ¾ðîšô.   

îþ−³î® íó−òîþìê  −þíðþêîëô êþôèë ¾êñ 
îìñè ³ê þ−ïòí íþï¼ë êñê ³×¾ñë ó−þ−ïòí ³þï¼ë¾ 

ó−¾òí, þêîëô× íò¾ôë )³îð−ô õ"ò ô"í(, ö×î š½õ 
ëôþí"ó )³î×ñí ³îþ−ïò õ"ì í"è( ,ñ×ô óîšô ³×¾ñ 

ó−þ−ïòí í³−í þíë ³−ëí, þìêôî þí¾ ³−ëí î³¾îðš 
íþîôì ³¾îðšô ³−ë ³½ò×, −õ× ëî³×¾ íò¾ôë 

)³î×þë ò"ð ê’( êñ ½ò×− þíñ ³−ëí îñšôë îñ¼òôëî, 
þêîëôî êþôèë )ó¾ ½"ë(: þî½ê¾ ³î¾¼ñ ö× 

ê³−−þîêðô, ñ×ëî ³êï íþ³îí ³þîõ½³ ñμþî® íîî®ô ,
ê"× −êðîî ³−ëë¾ ³½ò× ïì¾"ñ )³î×þë ½"ë(: ó−þôîê 

î−ñ¼ þ³îô¾ ½ò×−íñ î−ñê ñ¼òôë, ö×î š½õò í×ñíñ 
þî¬ë î¾î"¼ )îê"ì −½ ’òš"ê ¼½ ’î  ’ï’( þ³îô¾ ½ò×−íñ 
î−ñê ñ¼òôë, ñ¼ ³ìê íô× íô×î þ³îô¾ þõ³½íñ îë 

μþî®ñ íîî®ô.  

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו
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 úåëøá úåëìä)ëä(úåëøáá äîéã÷ éðéã    
  

  
 

   ראש השנה לאילנות -חמשה עשר בשבט ט חל יו� "בשבוע זו הבעל
  א"קל' א סי"כמובא במ להרבות במיני פירותבו נוהגי� אשר 

  בקצרה דיני קדימה בברכת הפירותכא� להציג דבר בעתו מה טוב  אמרנו �כל ע
  

כשיש לפנינו כמה מיני מאכלי� שאינ� שוי� 

 אלא דיש ביניה� �ה� שוי� בברכת' בברכת� או אפי

 מיני דג� או פירות משבעת המיני� צרי� מחמשת

על המאכל החשוב יותר או הברכה להקדי� לבר� 

  .א"רי' ל וכדנפסק בסי"כסדר שתיקנו חזהחשובה יותר 

  :וזהו סדר הקדימה
  ,פירות משבע המיני�) ג, יי�) ב, חמשת מיני דג�) א

 ,שהכלברכת ) ו, פירות האדמה) ה, שאר פירות האיל�) ד
  :ונפרט אות� אחד לאחד

, ו המוציא כסדר זה לח� שברכת- חמשת מיני דג� •

או תבשיל של חיטי� , עוגה[חיטי� שברכת� מזונות 

שיבולת , כוסמי�,  שעורי� שברכת� מזונות,]'וכדו

שבעת המיני� ( שיפו� באופ� שברכת� מזונות, שועל

  .)קודמי� לשאר המיני� מחמת חשיבות� וכפי סדר הפסוק

  . שברכתו בורא פרי הגפ�-  �יי •

, תמרי�, כסדר זה זיתי� - פירות משבעת המיני�  •

דכל המוקד� בפסוק אר� חטה ( רימו�, תאנה, ענבי�

דה� , מ זית ותמר קודמי� לענבי�"ומ, ושעורה מוקד� לברכה

וגפ� הוא רק , סמוכי� לאר� בתרא שה� ראשו� ושני לאר�

  . )שלישי לאר� קמא

, או אינו חביבנו של� א� מי� השבעה אי' ואפי

צרי� ,  או חביבומי� השני שלפניו היא של�

, חו� א� שניה� ממי� שבעה, להקדי� מי� השבעה

ובשניה� שלמי� יקדי� , דאז צרי� להקדי� השל�

  . א� הוא מאוחר בפסוק' ואפי, החביב

] שברכתו הע�[וא� יש לפניו מי� משבעת המיני� 

יה� ושנ] שברכתה האדמה, שלוה[וחטה תפוחה 

דמוקד� (חביבי� אצלו בשוה יקדי� לבר� על החטה 

 וא� מי� הע� יותר ,)א"כפי המח "ק י"סב "משנ, בפסוק

  .חביב עליו יקדי� לבר� עליו

• �   - בורא פרי הע

הע� ואדמה קודמי� לשהכל מחמת ( - בורא פרי האדמה •

כ שהכל "שברכת� חשובה יותר מפני שה� ברכה מפורטת משא

  .)שהיא ברכה כוללת

הא דפרי הע� קודמת לפרי האדמה היינו דוקא ו

בעני� ששניה� חביבי� עליו בשוה או שהע� יותר 

אבל א� פרי האדמה יותר חביב עליו , חביב עליו

ע� היא הכש' אפי ,יקדי� לבר� על מי� האדמה

וחביב היינו שפרי האדמה תמיד חביב עליו ( ממי� שבעה

ינ� שהאדמה תהא א הוסי� דבע"ה וי"ובביאור הלכה סו� ד, יותר

דא� הע� חביב עתה עליו מבר� על פרי , חביב עליו ג� עתה

.הע� א� שהאדמה תמיד חביב עליו (  

' אמנ� מנהג העול� לבר� קוד� ברכת הע� אפי

ובכ� החיי� כתב ליישב ( כשמי� האדמה חביב עליו יותר

מנהג העול� שא� כשהאדמה חביב מקדימי� לבר� על מי� 

  .)הע�

'  ביש לפניו ב-כל או משקה ברכת שהכל על מא •

  .אוכלי� או משקי� יקדי� לבר� על החביב

יבר� על  - ]ששניה� ברכת� שהכל[מאכל ומשקה  •

דאכילה א "וי ,)ז"ק י"ערו� השולח� ס(המאכל תחילה 

 .)'פתיחה אות חג ב"פמ( ושתיה אי� בה� די� קדימה
   חביב,של�

מיני� שברכת� פרי הע� ואי� ביניה� ' ביש לפניו ב

האחד של� ו האו ששניה� מי� האדמ, � שבעהממי

א� האינו של� ' ואפי, והשני אינו של� יבר� על השל�

וא� שניה� שלמי� או ששניה� אינ� , חביב עליו

א בסו� "ב ומ"ז סק"טו(שלמי� יבר� על המי� החביב עליו 

  .)הסימ� ואחרוני�

   הלכה למעשה-חמשה עשר בשבט 
 מיני בחמשה עשר בשבט דנוהגי� לאכול הרבה

ומנהג העול� להקדי� לבר� על , ]הע� והאדמה[פירות 

כ מברכי� "ואח, הזית שהיא מוקד� לאר� שני בפסוק

 ,ברכת בורא פרי האדמה על מי� האדמה החביב עליו

, כדברי הכ� החיי� שהבאנו לעיל ליישב המנהגוטע� המנהג הוא (

  ).צרי� להקדי� החביב' הימדינא הרי ד

אזי א�  � ]שלוה[וחה  חטה תפלאכוללהנוהגי� 

החטה ושאר המיני� חביבי� עליו בשוה יקדי� לבר� 

וא� מי� , על החטה תפוחה דהיא קודמת בפסוקאדמה 

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é.èéìù ïàîãéøô "à  ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä éíäøáèéìù ïàîãéøô "à  
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הע� חביב יותר יקדי� על מי� הע� כסדר שבעת 

דאז היה [אול� בעני� שהחטה והזית חביבי� עליו בשוה  (.המיני�

יבי� יותר כגו� ויש לפניו שאר מיני פירות שחב, ]צרי� להקדי� החטה

אזי יש להסתפק בדי� , דבדר� כלל חביבי� יותר' ענבי� תפוחי� וכדו

שה� [הקדימה דלהקדי� החטה אינו יכול דשאר הפירות קודמי� 

דבע� ואדמה צרי� להקדי� החביב ובפרט א� היא  ,חביבי� יותר

דבשניה� הע� מי� [ולהקדי� שאר הפירות אינו יכול דזית קוד� , ]הע�

דאיכא ראשוני� )  א:ואפשר דנכו� להקדי� הזית והטע� ].קוד�' ז

' דאיכא אחרוני� דפסקו כשי) ב, דסברי דהע� מוקד� א� לחטה

, )ברכת הבית' ס(המחבר דבחטה שברכתה האדמה ליכא מעלת שבעה 

או ,  לפניו אלא אחר שביר� על הזית החטהוהמובחר שלא להניח
  .)שיאכל הזית והפרי יחד

מיני� ויש לפניו פירות ' וא� אי� לפניו מהז

וביניה� האתרוג דמצוה שעושי� מה� מרקחת לאכלו 

ת " שו,ד"תרס' אורחות חיי� סי( .ו בשבט יבר� עליו קוד�"בט

  .)א"ח אות כ"ס' ג סי"בצל החכמה ח

ני� יהמ' יש שכתבו שאחרי החשיבות של הזו

האתרוג יש חשיבות לפירות שנמשלו בה� ישראל כגו� ו

ש אל גנת אגוז ירדתי כתפוח בעצי "אגוזי� ותפוחי� כמ

אול� , 'כ� החיי� אות ז(פירות היער ויש להקדימ� לשאר 

  .)א דאי� נוהגי� כ�"ל שליט"בקוב� מבית לוי מובא בש� בעל שבה

בכדי ו בשבט שמברכי� על הפת "נוהגי� בט יש

כ אוכלי� "ואח, לאכול מי� חטה שהוא משבעת המיני�

ו "פירות לכבוד טאינ� אוכלי� אלא הו ,שאר הפירות

�תבשילי� או דברי� המלפתי� את הפת  ולא, בשבט 

' ז סעי"קע' ע סי"שו(טוב שיאכלו בתחילה מהפירות ע� פת 

דהקובע סעודתו על הפירות נחלקו הראשוני� אי מבר� על הפירות ' ג

אול� , ופסק המחבר דטוב שבתחילה יאכל פירות ע� פת, שבסעודה

 שהפירות באי� ללפת את הפת ולכ� עדיי� יש לחלק בזה דהת� מיירי

כ בנידו� דיד� דהפירות "משא, ה� נחשבי� כדברי� הבאי� בסעודה

דהא כל אכילת הפת אינו אלא , אינ� באי� בכדי ללפת את הפת

 ).ע"וצ, בשביל לאכול ממי� שבעה
ד "ק הגאב"מרא דשמעתתא הביא שהגה' ובס

ו בשבט א� "ל ביר� על הזית בט"א פריינד זצ"רמה

כיו� שלא אכלו לש� סעודה אלא , לו בסעודהכשאכ

  .ו בשבט"לש� אכילת פירות בט

דיני הקדימה נוהגי� רק כאשר רוצה לאכול 

דהיינו שצרי� לבר� על מאכל ,  בשעה שמבר�משניה�

, אזי הדי� הוא דצרי� להקדי� לבר� לפי סדר הקדימה

כגו� שכבר ביר� על , באופ� שאוכל בלא חיוב ברכהאבל 

או שאוכל בתו� הסעודה , רכתו הראויהמאכל אחד ב

 אזי ליכא שו� חשיבות �] באופ� שאינו מחוייב לברכה[

כ� (במה שמקדי� ורשאי להקדי� לאכול על מה שירצה 

א "רי' תורת חיי� סי' כ בס"וכ, ע"משמע מפשטות הראשוני� והשו

עיקר העני� להקדי� הוא יע� שמבר� עליו דבזה : ונעתיק לשונו' ק ז"ס

ולכ� , ת"יבות אותו דבר שעליו הוא מבר� ומשבח להשימראה חש

אבל , שהוא חשוב מחשיבות אר� ישראל או החביב' מבר� על מי� ז

מרא ' אול� בס. ל"עכ, א� כבר ביר� אזי ליכא שו� חשיבות בהקדמה

ל נהג לאכול כל שבעת "א פריינד זצ"רמהד "ק הגאב"דשמעתתא שהגה

  .)בתו� הסעודההמיני� כפי סדר הפסוק על א� שאוכל� 

        �ידי חסד�קמחא דפסחא 
  י קהל יטב לב דסאטמאר קרית יואל בני ברק�שע

  
  

  � הוא מפי עליו�"ברו
íêë−ñ ëîþ−šî óîšô šîì−þô ,íêðîí −¾èþë íïë þè¾ò ,íê− ê−ðèî êë¬ êñïô ³×þë , êôîþô −ô¾ô

íêñ−¼ , îò−ð−ð− óðšòëþíðë×òí −³îìë¾³ë ññîíôí  ,³î×−ñí ó−¼òî ³îòîë³ ëþ ,× ³ê ñëšô"ë ê þë½  

     ³îìô¾ ó−òõ ,ì½õ ëþ¼ë îò−ò−ô−ñ ðôî¼ ,òê ³îìõ¾ô ³þï¼ñ" ìî−þëî ñš−òë èìí ³ê îèîì−¾ ¾   
  

íîô"þ μîþë −×ðþô þ¼òï¼þð−í "î  

 èþîë½ôê−ñ−îî ëñ ë¬− ñíš −ðë×òô¼−"ê  
  

  ט"למז' לרגל שמחת אירוסי בתו שתחי

í−"−¾ þñ í×ïþíþîêî íìô¾ μî³ô ³ìòî èîò¼³ ëþ ³îîþñî ³îê , ó¾ñ îò−ò−ô−ñ ðîô¼ñ μ−¾ô−î

íþêõ³ñî, ñ í×ï−î³¼ðí ³ëìþíî þ¾î¼î þ¾îê, ³¼ ñ×ë íìô¾î öî¾¾,¬×î "½  
  

  
  

íðî³ ñîšî þ−¾ë ó−×þëôí  
 ñ¼õôêì½õð êìôš "ð½ì −ð−"  
¼¾" þêô¬ê½ð ëñ ë¬− ñíš −šþë −òë  
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מקאזמיר ע"זיצבי הירש טויב ק רבי " הגהב� יחזקאלק רבי "הגה  

  )ז"רטת( ז שבט"ייומא דהילולא 

 

 

    
äøä"éæ øéîæà÷î áéåè ìà÷æçé éáø ÷"ð÷ú úðùá ãìåð ò"ì áäøä åéáà" øúñð ùøéä éáö éáø ÷éæ" øùà òéä '

ø ìù åðá ' äîìùïîìæùòáä éãéîìúî "÷ä è 'éæ"ò ,ø ãîò íéãéñçä ãå÷éø úòá íòôù øôåñîå ' ãöá ïîìæ

ãå÷éøá ÷ìç ç÷ì àìå ,ùòáä åìàùå"öò úáéñì èåðåá ,ùø"éäù æ 'íéðá êåùç æà ,áéùä : çîùà êéà

éøéøò êìåä éëåðàå ãå÷øàå ,ùòáä åì øîà"è :úåéç êì äéäéå úåéçá ãå÷ø , íéðá äùìù åì åãìåð íéîéì ïëàå

úåéç ìù úåîùá åàø÷ðù :åãøòá á ,óìàåå áàæ ,ïðã ùøéä éáöåäøä éáà "øéîæà÷î ÷.  

äøä"ä úà ùîùì äëæù åîöò øàôúä øéîæà÷î ÷ø íéùåã÷ä íéçà"øå êìîéìà ø"àùåæ ø ,éäùëù ' ïá ãìé

ç ,'ô åéáà åì øîà"ùîç äòùá ø÷áá äîëùäá à ,àøá ïåà êé÷òì ç÷õåçì êìå ïòôð ,íéùðà éðù äàøúå, 

äø éáøä äîä àì 'ø éáøäå êìîéìà 'ùë àùåæúåìâ êåøòì æà åëìä, íäì ïú ÷ø íåìë íúåà ìàùú ìà 

ééäå êé÷òìä"ù.     

éä 'ù åãéîìúäøä ì"ïéìáåìî äæåçä ÷ ,éæ õéðæà÷î ãéâîäîå"ò ,åäøä øôéñ"éäùëù øéîæà÷î ÷ 'éä êøáà '

ô"äøä ìöà à"éæ ïéìáåìî äæåçä ÷"ò ,éäù ïåéë àåäå íéãáåëî íéùðà íéáùåé åéä ïçìùä ìöàå ' ãîò êøáà

øåðúä ìöà ,óñë éìë äæéà ïçìùä ïî æà íìòðå ,ïúåà åàöî àìå íúåà åäùôçå , åàøù ïåéëå ìöà ãîåò åúåà

áðâä àåä éàãåù åáùç øåðúä ,éä àì éë 'éä íìåë éë ãåùçì éîá 'íéãáåëî íéùðà íù , íéøáãîù òîùå

ïçìùäî êìé éáøä øùàëù íäéðéá ,ôåëéå éúåà åç÷é æàåúåãåäì éúåà  , åëé éìåà éúáùç éë íäî éúãçôå

éúåà ,äøä øîà êë êåúå"äæåçä ÷ ,éä êéà úåàøì äöåøù éî 'à äàøðåðéáà íäøá , íùù øåðúä ìöà êìé

åðéáà íäøáà ìù äøåö åì ùéù êøáà ãîåò.    

äøåçñ äð÷éù ìáåø íéøùò åðúåç åì ïúð èñò÷ ìåëàì øîâùë ,éäéùëå ' úà øåëîì ãéøéäì òñé ãéøéä

óñë çéåøéå åúøåçñ ,÷ä øôñä àöé æàå 'íééç íéî øàá ,øôñä äð÷å êìä ,äøåçñ úö÷ äð÷ óñëä øàù íòå ,

 êìäåîäéáì"øôñäî ãåîìì ã ,éäùëå 'éä óåñá øáëø÷åùì àöé ãé ,ù ç÷ìååùä ìò çéðäå ïçìååúøåçñ ïçì ,

åúøåçñ òéöî åúåà äàøå ãçà éåâ øáò ,ãéøéä øîâð øáëùë àá äúà åéùëò åì øîà , äøåçñä ìë éåâä ÷øæå

õøàä ìò ,åäøä øîà"äæá ÷"ì:" éåà,ùéè ïèéî ïáéìáòâ ïéá êéà " ,åäàøðëù äæá æîø íéîùä ïî ïéöåø 

éäàù 'úåðçìù êåøòìå éáø.    

  
  

÷ä åúãåáò'  

éä 'øáã ìëá ùôð úøéñîá íùä ãáåò , åéìà åàá íéôìàå

ä êøã åðîî ù÷áì ,'ã úãåáòî ÷éæçä àì úàæ ìë íò 'ò" é

íéôåâñå íéúéðòú ,ã úà ãåáòì àìà 'äçîùá ,éäù òåãéëå '

àìôð ïâðî ìòá ,íéðåâéð äáøä øáéçå ,áéç úáù ìëå ïåâéð ø

ùãç ,úáù âðåò àì ïéà ïåâéð øáéç àìù úáùù øîàå ,ô" àá à

ã êøã åì äøåéù åéðôì ãçà ùéà 'ò"íéôåâéñå íéúéðòú é , øîà

äîãàá úçðä øáë äîùðä åì , íâ çéðäì äöåø äúà åéùëòå

äîãàá êôåâ ,éä íâ 'äæä íìåò éìáä úà ãàî ñàîî , øùàëå

ìåòä éìáä éðéðòá äù÷á íò íãà åéìà àáéä àì äæä í ' äöåø

åîò øáãì ììëá ,åðîî åéðô úà êôåä àìà ,éä åúìãúùä ìë '

ä êøã íãîìì íéáøä úà úåëæì ÷ø ,' äáøä ãéîòä ïëàå

íéîìùå íéàøé íéãéñç ,ô" ìåàùì äöøå ãçà íãà åéðôì àá à

øçñî äæéàá äöò åðîî ,åéðô åðîî äðô åëøãë àåäå ,éäéå ' øùàë

ãéñçî ãçà åéðôì àá íù ãîåòåé ,éäå ' éðéðòá åîò øáãî ïë

äçìöäá åëøáå øçñî ,åäðò àì øùà àåää ùéàä æéòä æà ,

äøä úà ìàùå" éðéðéòá úåðòì äöåø àì åì äîì äðúùð äî ÷

äåò éìáäá ñàîî àåäã øçñî"æ ,à" ïë àåä åéãéñçì äîì ë

äåò éìáäá äðåò"æ ,äøä åì äðò"øéîæà÷î ÷ , øáãä äîì ìùî

äîåã ,éøéì àá ãçà øçåñäøåçñ äáøä ìåãâ øçåñ ìöà äð÷å ã ,

 éðôåà úà çåøîì úôæ åì øñçù äàø úëìì äöø øùàë éäéå

åìù äìâòä , úôæ úö÷ åì ïúé àåäù ìåãâä øçåñä åì øîà

åúìâò øåáò åîöòì äð÷ àåäù , øæ ùéà ñðëð íéøáãî íä ãåò

éä àåä íâù 'úôæ åì øåëîéù ìåãâä øçåñäî ù÷éáå úôæì êéøö ,

ä øçåñä åì øîàìåãâ ,úôæ øëåî éðà éëå , àìä éàä åì øîà

úôæ øçåñäì ïúåð äúàù éúéàø ,ìåãâä øçåñä åì øîà , øçåñä
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éìùî úôæ èòî íâ åì éúúð äøåçñ äáøä åðîî äð÷ äæä , ìáà

úôæ êì ïúà äîì íåìë åðîî úéð÷ àì äúà , íâ êë– íééñ 

äøä" ÷–øé àåä ãéñç åúåà " éìöà ãåîìì àá àåäå ìåãâ ù

ä éëøã,'äåò úà øåáòì úôæ èòî åì øñç åéùëòå "æ , ïúåð éðà

äæî íâ äöò åì , éðéðò ìù íéøáãá ÷ø éìà àá àì äúà ìáà

äåò"æ ,äæá ÷ñò éì ïéàå éøçñî àì äæ.         
  

äàåø ïéò  

äøä" õåçð øáã øàù åà äøåú øáã øîàù éðôì íòô ìë ÷

÷ä åéãé ìò ìëúñä ,'íòô øîàå ,â íéàéáðä" ìò åìëúñä ë

äéãéúåàéáð åøîàù éðôì í , êéãáò éãé ìòå áåúëù åîë

øîàì áåúë íéàéáðä ,éô 'äéãé ìòùéä íéàéáðä ìù í ' áåúë

åøîàéù äî, éä ïëàå ' íéãéúòä íéøáã íéøåäèä åéðéòá äàåø

òå úåéäì"åãëå úåòåùé äùòå ìòô äæ é ,'ô"éä à ' äôéøù

øéîæà÷á ,äøöä øéëæäì åéðôì åàáå ,îë ìò äàøäå õåçì àöé ä

íéöôçäå íéùðàä åàéöåé íùîù íéúá , òéâé äôéøùäù íåùî

íùì , íù òéâé àìã âåàãì äî ìò ïéàù äàøä íéúá äîë ìòå

äôéøùä ,éä ïëå'.  

àâàøô øéòá ïîèð åéáà ,éäùë ' ïé÷àæà÷ä íò äîçìîä

íàåá íå÷î ìëá åñîçå åâøäù ,àâàøôì íâ òéâä , íù åùòå

íëøãë åñîçå åâøäå úåîù ,ä úéá ìò íâå åñøäå ïáøåç åùò íééç

úåáéöîä íù ,éä àìå 'äñéøää éðôì åãîò äôéà øëéð , øçà

ðä äùòîä"ô àá ì"äøä à"øéîæà÷î ÷ , íò íééçä úéáì êìäå

åì÷î ,àáà áëåù ïàë øîàå ãçà íå÷î ìò åì÷îá äëäå ," àã

òèàè øòã èâéì" ,ò äáöîä åøéæçäå"åùã÷ çåø ô.  

éä åéãéñçî ãçà 'øéîæà÷î áø ÷çøîá øâ , òåñðì äöøå

åáøì ,éäù úåéä ìáà 'éä àìå ïåéáàå éðò ùéà ' øåáò óñë åì

ïåéãô ,éä ïåéãô éìáå 'åáøì ñðëéì ùåá ,åáøì òñð àì äæ ììâáå ,

éä ãéñç åúåà ìù åúééçî øå÷î ,'éäù 'íéâã ìù ãéö ,ô" íåéá à

ãàî ìåãâ âã åúãåöîá äìòä úáùá ïåùàø , äçîù çîù

äìåãâ ,ãä ïúéù åúòãá áùçù ïåéãô íå÷îá åáøì äæä ìåãâä â

åáøì òñéì ìëåé äæ éãé ìòå ,éä àì ìáà ' úåöò úéùì ìåëé

éä àìä øéîæà÷ì éç âãä úà àéáäì ìëåé êéà åùôðá ' ÷çøî

åúéáî áø ,åúáùçîá äìòù ãò , åøéàùéå âãä úà øåù÷éù

øéîæà÷ì ãò åúåà êåùîé êëå øäðá ,äùò ïëå , åèðáà úà ç÷ìå

âãä úà øù÷å , àåäååéøçà âãä úà êùîå øäðä úôù ìò êìä ,

éùéîç íåé ãò êìä êëå ,éä øáëå 'øéîæà÷ì äàøðå êåîñ , íåéá

ãàî ÷æç çåø áùðì ìéçúä éùéîç , ìôðå åéãéî ìôð âãäå

åéðéòî íìòðå øäðä é÷îòì , åðéà øåæçì úåùòì äî ãéñçä áùç

åúéáî ÷åçø øáë àåäù ìåëé , àì íâ ïåéãô àìá åáøì ñðëéìå

äöø ,åøéîæà÷ì ñðëéì äøéøá úéìá èéìçä óåñáì , òéâäùë

îäéáì ñðëð øéòì"ã , äùòîî íäéðéá íéøáãî íéùðà òîùå

äø÷ù àìô ,éä âãäå ãàî ìåãâ âã åãö íéâãä éãééöù ' øåâç

èðáàá , éáøäì êééù èðáà íò âãù íúòãá åáùç íéãééöäå

éáøäì âãä úà åàéáä êëìå , åì øîà åáøì ãéñçä ñðëð øùàë

äøä"÷ ïåéãôä úà çìåù íãå÷ ãéñçî àìô ÷åçùá øéîæà÷î 

çàå"åîöòá àá ë.  

ô"ãàî øçåàî ïçìùä êåøòì ñðëð úåòåáùä âç ìéìá à ,

éäå 'îäéáá íù"äøäì òñð ãåòù íéãéñçä éìåãâî ãçà ã" ÷

ïéìáåìî ,îäéáá íù íãøðå"ã , úò òéâäå íéîùá àåä éë íìçå

äøéù øîåì íéëéøö úøùä éëàìîù ,úî àìù äàåøåíéìéç ,

éäå 'íéìéçúî àì äîì åéðéòá àìô , äæøëä ìå÷ òîù íåàúôå

 íéëéøöå ùåãé÷ äùò àì ïééãò øéîæà÷î ìà÷æçé éáøù æéøëîù

åéìò ïéúîäì ,äøä ñðëð æàå"ø ÷ 'ïçìùä úà êåøòì ìà÷æçé ,

ãéñçä åúåà õ÷éå êë êåúîå , ùåãé÷ úåùòì ñåëä úà ç÷ìùë

 ãéñç åúåàì øîà"à óéåà èøàåå ïòî úîàæðå , ïèøàåå ïòî ìàæ

ìñéáà êàð" , çéðäåáåùçàå ñåëä "ùåãé÷ úåùòì ìéçúä ë.  
  

úåòåùé ìòåô  

 éìåãâ íò úéøçù úáù úãåòñá áùåé äéäùë úçà íòô

åðçìåù ìò íéáåñîä åéãéñç , øéùä åøù øùà éøçàå" øãñà

àúãåòñì" , äñðëð úçà äùàå úìãä õøôð íåàúô äðäå

äìäáá ,å äöøà ìôð ãìéä äðá éëøáãî åðéàå íåã íåãé , ä÷òöå

äì òéùåäì ,äøä ç÷éå"ïçìåùä ìò çðåî äéäù çåôú ÷ , øîàå

äì :àôøúéå çåôúä ïî ìåëàì ãìéì úúì äìåâñ êì éøä , ïëå

ãéî øåáéãä åì áùå àôøúðù äåä ,àìôì äéäå , åúåà åìàùå

åéãéñç éìåãâî ,åæ äìåâñá ïéðò äî , åéùëò àìä íäì áéùä

 øéùä úà åðøîæ"ãñààúãåòñì ø " åðøîàå" ïéîìò ïåáø íã÷

àùåãéç ïåøîéúå ïéîâúô ïåìâú ïéîéúñ ïéìéîá" ,åôú éøä" ç

ú ïå÷éøèåð'ô ïåìâ'å ïéîâú'ç ïåøîéú'àùåãé ,êì øîåì , éë íà

ïéîéúñ åùòð ïéìéîä , ïéîâúô ïåìâú úàæ ìëá- çë äìâúé 

øåáéãä ,àùåãéç ïåøîéúå ,ùãçî äøéîàá.  
  

íé÷ìà íò úéøù éë  

åëøãéä  'á÷ä éðôì õéìäì ãéîú" ììëä åéðá ãòá ä

ìàøùé ,ô"øòëàî àéùà÷ä àð åàø øîà à' ñ) íéëàìîäì  àø÷ êë

ç  íéâøè÷îä"ìàøùé ìò å( ïúåà åãéøåäù íäî íéðù åùò äî äàøð 

äæä íìåòì , åì ùéù íãàä ìò íéâøè÷îå òøä øöé íäì ïéà äðä

òøä øöé , äøå÷ ò÷ô íéøáãä ïúåà ìù åøåáéã éãë êåúå

äø÷úäî ,øîà ,éúøáã øùà íéøáãä ìò íäì äøçù äàøðë.  

  

øàã àøéåà"ìàøùé õ  

ø ïåàâä åãéîìú 'éæ ñ÷àåå øæòìà íééç"áà ò" ùéìà÷ ã

çî" ñ"äéç ùôð" ,éä 'ô"åìöà à ,äøä åìàùå"øéîæà÷î ÷ ,

 øåëî ò÷ø÷äù øëî éøèùá ïéáúåë äîì" ãò àòøà íåäúî

àòé÷ø íåø" ,òãåé åðéàù áéùäå ,äøä åì øîà" êì øôñà ÷

éì äø÷ù äî äùòî ,ø íò ãîåì éúééä éôøåç éîéá ' íìåùî

÷öðåìôî ,éä åðëøãå 'äìéì ãåòá íå÷ì ,îäéáì ãçéá åðëìäå" ã

ãåîìì ,ô"äìéìá åðî÷ùë à ,äçðà ìå÷ åðòîù ,ãàî åðìäáðå ,

äæ éî éúìàùå éú÷æçúðå ,á ìå÷ä áéùäå"ùéãéà" , åðáø÷úä
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ìå÷ä øçà ,íåøò áëåù ùéà åðéàøå ,íééç úîùð éìá èòîë ,

îäéáì åúåà åðç÷ì"ã ,åðúéàì áùù ãò åîò åðìôèå , åðìàù æà

äôì åúåà àéáä éîå àåä éî åúåà ,éä àåäù øôéñå 'ø ãîåùî" ì

íéðáå äùà åìå øôë äæéàá øãå ,ô" åðé÷æ íåìçá åéìà àá à

ïåéìòä íìåòî ,äáåùúá øåæç åì øîàå , ïî êúåà øéáòà åì íàå

íìåòä , éúîù àìåúàæì éáì , äëäå íòô ãåò àá éðù ìéìáå

éúåà ,úåöò úéùì éúòãé àì éúî÷ùë ø÷åááå , ç÷éì íà

éãáì èìîàù åà éðáå éúùà ,íåéä øáòù ãò , éìà àá äìéìáå

ìåãâ ñòëá ,éðáå éúùà íò úåùòì äî åúåà éúìàùå , éì øîà

ììë íäì âåàãì ïéà ,çåøáì äðà òãåé éðéà åì éúøîà , íà

 éúåà ç÷ú äöøúäöøúù äôéàì , éðàùéå éúåà ç÷ì óëúå

íåìä ãò éðàéáéå øé åàá ,äøä äô ùéù éì øîàå"ø ÷ 'ìà÷æçé ,

äáåè êì äùòé àåäå ,äøä øîàå"÷ , íà øîåîä úà éúìàù

åúåà àùðù úòá çåøä íò øáéã ,éä íòôì íòôîù éì áéùäå '

 åéúìàùå äçðà àéöåîçðàð àåä äîì , íòô ìëù éì áéùä

éøëð úéáî äìòîì øéåàá øåáòì êéøö éðàù , ãàî éìò äù÷

øåáòì ,äøä íééñ æà"øéîæà÷î ÷ , ïéáäì ïéìåëé äùòîä äæî

é÷øì ãò àéä ïéð÷äù áåúëì êéøö äîìò , øéåàä àäéù éãë

ìàøùé ìù åìåë.          

  

úåøéæâ äîë ìèéá  

íéùåáìîä úåðùì äøéæâä äàöéù úòáåëò éùåáìîì " í

ï÷æä çìâìå ,äøä æà åìãúùä"ø ÷ 'äøäå øò÷øàåå ìé÷éöéà" ÷

éç ìòá 'éøä"äøäå í"éæ øéîæà÷î ÷"äøéæâä ìèáì ò , æà ùøéô

äøä"éúùøçäå úéùò äìà ÷åñôä øéîæà÷î ÷ , úåøéæâ øàù ìò

éúùøçä ,éäà úåéä úéîã 'êåîë ,éäàù äöåø äúà ' äàøð

êåîë éúøåöá ,ì äëøòàå êçéëåà æàêéðéò.  

  

 ãéñç åäæéà  

ô"ø ïåàâä òéâä à 'éæ øâééà àáé÷ò"øéò äæéàì ò , åàöéå

åéðô ìá÷ì øéòä ìë ,äøäå"éäù øéîæà÷î ÷ 'éä êøáà ãåò æà '

íåìù ìá÷ì íéàáä ïéá àåä íâ ,åãé åì èéùåäùëå ,ø åì øîà '

ãéñç àåäù ùéâøî éë àáé÷ò ,ãéñç äæ äî åì øîàéå , øîà

äøä"ø ÷ 'ñç äæéà ìà÷æçé àéä èùôä åðå÷ íò ãñçúîä ãé

éô ãéñç äæéà 'ãéñç àø÷ð äî ,ãñçúîä , ãéñçù äî ìëù

äùåò ,åðå÷ íò ,åðå÷ íò ÷ø äùåò ,äæî òãéé åðå÷ ÷øù åðééäã , - 

ô"ãâðúîå ãéñç ìù ÷åìéçä åäî øîà à , äîåã ãâðúî

øò÷åö ìéãðà÷ì , ìåëé åðéà ìáà ãàî ÷åúî åîöòá àåäù

íéøçà ÷éúîäì ,åä ãéñç ìáà ìåëéù ìéâø øò÷åö åîë à

øçàì íâ ÷éúîäì , åðåùì ÷úîá íééñå" éáà ïééâåö ìàæ êéà

ïëàî ñéæ íòðòé".  
  

åéîé úéøçà  

éä 'äøä ìù ì÷î åì"êìîéìà éáø ÷ , úà äìçù úòáå

äðåøçàä åéìç ,øåäèä åôåâ ìò ì÷îä åçéðéù äåö , ïîæ åúåàáå

äâä åãéîìú àá"áà ÷"öæ ùéìà÷ ã"åø÷áì ì ,äøä" ÷

îæà÷îéä àì øé 'ìåëàì äöåø , åì ùéù ïåàâäì ùîùîä øîà

ã"ìåëàì äöåø åðéàù éðôî éáøä íò ú ,äøä çååö" øéîæà÷î ÷

äøåú éîçø äöåø àåä äøåú ïéã äöåø åðéàù , áéâä àì ïåàâä

íåìë ,çà"äøä úà ïåàâä ìàù ë"ïééæ èòåå ñàåå ÷ , ïåàâä øîàå

ø ìù àøîéîä 'éæ ïàìùòîéøôî øéàî"ìä ÷åñôä ìò ò åäåì

ìåçîå óåúá ,"ïò÷éåôñéåà óøàã ïòî æà "á÷äù" ìåçîé ä

úåðåòä ,äøä øîà"éäé óåñäù ìåçîå óåúá ùøôî àåäù ÷ '

á÷äù"úåðåòä ìåçîé ä- ìà ïðçúàå øîà åúå÷ìúñä íøèá 

ä ,'"ïèùøòáééà íåö ïèòáòâ ïøàååòâ  ïéá êéà" , íåéá ÷ìúñð

é"èøú èáù æ"æ.  
  

é ìë ìòå åðéìò ïâé ìåãâä åúåëæïîà ìàøù  

  

àìåìéää çåì  
é"èáù â  

��ע"�תק-ר�נח�"רבי�מרדכי�מלעכוויטש�ב �

é"èáù ã  

�אב � �יהושע �יעקב �פפ"רבי �ב"ד �"ד �הירש �צבי פני�(ר

��ז"�תקט-)�יהושע

�ב � �מאלכסנדר �יחיאל �"רבי �מגריצא �פייביל �שרגא �-ר

��ד"תרנ

è"èáù å  

�מליניץ�ב � �אהרן �גדליהו �"רבי �יואל �יצחק �אהרן(ר �-)�חן

��ח"תרל

é"èáù æ  

� � �ברבי �מקיטוב �"משה �שלמה �הבעש(ר �ט"תלמיד (-�

��ח"תרצ

��ז"�תרט-ר�צבי�הירש�"רבי�יחזקאל�מקאזמיר�ב �

��ח"�תרכ-ר�יעקב�"י�מאיזמיר�ב'רבי�חיים�פלאג �

é"èáù ç  

� � �דוב �מנחם�ישכר �בער(רבי �מענדל �רבי מפשעווארסק�)

��ד"�תקע-�ר�אליעזר�מליזענסק"ב

é"èáù è  

�ב � �מסלאנים �שמואל �"רבי �אהרן �מיכל �יחיאל דברי�(ר

��ו"�תרע-)�שמואל

ë 'èáù  

� � �מפיעטרקוב �דוקטור �דוד �חיים �ר(רבי �תלמיד דוד�'

��ח"�תרי-ר�ישכר�בער�"ב)�מלעלוב

  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכי� ד�שע

 

  יט

 

  בשלח

  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכי� ד�שע

 

  כ

 

  בשלח

  �  עניני שבת שירה  �
וטעם מנהגן של ישראל לתת מזונות לציפרים בשבת שירה 

וכן , המנהג הבאתי לעיל כיון שהעופות אמרו שירה על הים
ר' ראיתי כ ' מנהג בשבת פל מפראג שקבע "בשם המה

בשלח וצוה על כל מלמדי דרדקי ועל כל אבות הילדים 
יה וה, ד"לאסוף בשבת שירה כל הילדים לחצר ביהמ

רההיום "  להםאומרל "המהר ר , "הוא שבת שי ואמ
, פור קריעת ים סוףיר ס"להמלמדים לספר להילדים תשב

שה רבינו וכלל  האיך שהצפרים היו מזמרים ורדקו בעת שמ
ים , ונשים אמרו שירה אז ישירישראל אנשים  והילדים הקטנ

 פירות מהאילנות שבים והאכילו את הצפרים לקטו
ר, המזמרים ל היה אומר לתת להילדים קאשע שהם "והמה

  )אור השבת(                     .יתנו ויזרקו להעופות ולהצפרים
��  

ן וגרעינין לציפרים בשבת טעם  הדבר שנהגו לפזר פירורי
אמרא  שירה ל ' ק הרבי ר"בשם הגהמת מנחם מענד

זי לאשר מקובל כי דתן ואבירם רצו ברשעתם ע "מרימינוב 
וכאשר הגיד משה כי , להכחיש דברי נביאות משה רבינו

המה עשו , בליל יום השביעי לא ירד המן כי שבת קודש הוא
ל  בתחבלותם וקמו בלילה ופזרו מהמן שנשאר להם ולכ

ם(ש "אחד  מע י ומ על י ה  נ מש ם  ח ל הארץ כדי שיוכלו  ע)ל
, להראות לפני העם שירד המן בלילה ליל שבת קודש

וכאשר רצו הרשעים , והצפרים לקטו זאת קודם אור היום
ק להראות  לפני העם המן שהניחו "דתן ואבירם בבוקר ש

' ופי, בשקרותם לא מצאו מאומה כי אכלוהו כבר הצפרים
חדי(בזה ויהי ביום השביעי יצאו מן העם  ו המי ה  נאיז ה ע"ם  ה  )ר"ל 

תמול(ללקוט  א חו  י נ ה ש ה  ם (ולא מצאו ) מ ר ט ם  פרי צ ה בר  כ ם  אכלו כי 

ם א ז נאמר עד אנה מאנתם לשמור מצותי ותורתי "וע, )בו
נ( ה ם  עי ש ר ה על  אי  ק ם"ד רבי ס ומ ם  י נ א מ מ ה ו זהו הטעם בפ)ל  בשלח '  ו

כ נותנים להצפרים חלקם קצת ממאכלי "המן ע' שקורין פ
  )ח"נימוקי או(                                             .שבת זכר לנס

��  

ן לציפרים בשבת שירה יהטעם  זריקת פירורי ל "להמנהג של 
ט(ד הפסוק "ע ות  ל"שמ היינו '  למען יראו את הלחם וכו)ב"ז 

למען ידעו ויראו הדורות איך אשר בוטחים בישועתו יתברך 
בלב שלם הוא ממציא מזון להם כאשר המציא לישראל 

ש(ל "ודע מאמר חזונ, במדבר ר ב ין  ית ט"עי אש ר ב שישראל ) 'ו י"י 
ועתה בעוונותינו חרב בית המקדש ונגנזה , נמשלו לצפור

ר , צלוחית המן אמ לכך נהגו שבשבת שירה אשר שם נ
אם ישראל שלהורות , זורקים מזונות לצפרים, פרשת המן

הנמשלים לצפור יפנו את עצמם מעסקיהם ויעסקו בתורה 
ת להם מזונות בלי עמל ויגיעה וירד "שיאז ימציא ה, ומצות

להם המן מלמעלה כאשר הצפרים מוציאים מזונותיהם 
ואולי ישמעו רוב , נזרקים למעלה על גגותיהם והוא רמז נכון

ועל הכלכלה ויקרבו ' בני תמותה הנבוכים בארץ על המחי
  )אור פני משה(.                               לבם לעבודתו יתברך

��  

זור כוסמת לצפרים בשבת ישראל טעם למנהג ל "י של פי
למלך גדול שהיה לו ארמון גדול דרך משל שירה יבואר ב

כל אחד לפי , והיכלות גדולים מיוחדים לשרי המלך והסגנים
והמלך בעצמו היה לו היכל מיוחד אשר רק ציפור , כבודו

פצף בקולו הנעים עמד שם ומענג המלך בנועם צפצופיו , המצ
 כל כלי שיר וזמר כקול הבריה הקטנה הלז ולא יערוך

, י נקראת ציפור"כי כנס, והנמשל הוא, המיטיבה לנגן
ס "כדכתיב גם צפור מצאה בית ובשעת יציאת מצרים וקרי

א , ת"כל המלאכים ושרפים היו אומרים שירה לפני השי ול
שהיתה מנגנת , י"בזה כקול הצפור היינו כנס' ערב לו ית

זה אנו רומזים במנהג הנוכל, ואומרת שירת הים , ל" 
ר ' להראות שהיתה חביבה לפניו ית המנגינה של הצפו

  )נר ישראל(                                    .הקטנה יותר מכל שיר
��  

ן לציפורים ולעופות בשבת שירה י ל "טעם המנהג לתת מזו
מ דאיתא במדרש על הפסוק והמים להם חמה מימינם "עפי

ג ומשמאלם כתיב חמה  חסר ללמד ששרו של מצרים קטר
נם , עליהם שגם הם עבדו עבודה זרה וניצלו בזכות מימי

רה שיש בה בחינת ימין ושמאל ואם , ומשמאלם בזכות התו
ן תורה ואין בית המקדש ולא מקום לשכינה  אין ישראל אי

שנותנים לציפורים " דינא קשיא"וזאת בא הרמז ה, בארץ
, ה ולנשמת ישראלוהוא כינוי לשכינה לתור, ועופות

ן ו(ז "כמו שאיתא בתיקונו" שכינה"ל קו י כמו " תורה ")'ת
ה(ל אין עוף אלא תורה "שאמרו חז רכות  ז "בתיקו" נשמה ".)ב

וגם ציפורים אותיות , ש"ל שקול ציפור הוא הנשמה ע"הנ
רה , צירופים והם צירופי האותיות שבתורה וגם על ידי השי
  . ריםנמחלו להם לישראל והשיר נרמז בציפו

  )ספר מטעמים(
��  

יש לומר רמז למנהג זה לשטוח פירורין לציפרים בשבת 
שכל זמן שהם רעבים , שירה שמטבע הציפרים המזמרים

רה , אינם משוררים בקול שיר רק בצפצוף כיון שבעת השי
ן הם נעים , עומדים במקום אחד ובזמן שהם מבקשים מזו

כים ת צרי"ולכן בשבת שכדי שנוכל לשיר להשי, ונדים
נע  שישפיע לו פרנסה וכל צרכינו ולא נהיה צריכים להיות 

  )חמרא טבא        (.רק לכל אחד יהא פרנסתו בביתו, ונד
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  �  עניני חמשה עשר בשבט  �
 לפי שהצירוף נות לאילשנההאש והענין הוא למה אז דוקא ר

פסוק החודש שבט של החודש הזה  היה 'מירנו ו'מר י'יוצא מה
ו "א וכן הוא"שיוד קדמה לה'  צירוף הקוא ונודע בכל'ה

א אז החסדים והרחמים גוברים בחודש ההוא ואם "קדמה לה
ן אל י"ו להיפך שהשני ההי"ח ן "ן קודמי ו אז תגבורת הדיני
ר יצלןלחמנא ר שה עשר בשבט שאז מתחיל להאי  ומחמ

ן  החצי הצירוף האחרון היה כסדרן ומאז אין תגבורת הדיני
  )ישמח ישראל(                                          .ונעשה רחמים

��  

שבטי יה עדות ) ב"תהלים קכ(כ "ז מש"ויש מרמזין ע
ב שבט "ה שבט טו"שבטי יה היינו י' לישראל להודות לשם ה

  )תולדות יצחק (          .'מיועד לישראל להודות לשם ה
��  

שה עשר שבו ר ה לאילנות מתרומם קרן "ובחודש שבט מחמ
  )עבודת ישראל(                                                 .הקדושה

��  

ל  טעם למנהג שטועמין בחמשה עשר יום לחודש שבט מכ
ן "מיני פירות שאז הוא ר שמברכי ה לפירות וזכות הוא להם כ

  ) ספר מטעמים(                                                    .עליהם
��  

ה לאילנות ויתפללו עליהם "י זה שהיום ר"עוגם כדי שיזכרו 
  ) אדני פז(                                               .שיתברכו הפירות

��  

ולזאת המנהג ישראל לאכול פירות ביום זה לשבח ולקלס 
זה "להשי ת על העבר על הפירות שגדלו אשתקד וביום 

נתחדש והשרף באילנות שיוציאו את פרים בטוב טעם 
פירות ושימנן ויעלו ויפריחו פירות טובים ושמנים ומתוקים ה

   )תורת אמת(.                                               לצרכי האדם
��  

זה עפימ א(ש "ויש שרמזו מנהג אכילת פירות ביום  ם  הלי  )'ת
והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו פלגי מים 

שה עשר בשבט כי ש בט מזלו דלי והוא כלי רמז לחמ
ש  המיועד למלאות בימים ופלגי הוא חצי דהיינו חצי חוד
זו יתן האדם על שלחנו  שבט אשר פריו יתן בעתו אשר ביום 

  )עטרת ישועה(                                                      .פירות
��  

ר , ל רמז למנהגן של ישראל"ואפ על מה שבחמשה עש
עושים זכר באכילת ,  השנה לאילנותבשבט שהוא ראש

ל , פירותיהם כדי שיתפללו עליהם ובעצרת שנידונים ע
צ(א "הפירות  כתב המג ת ימן   נוהגים להעמיד אילנות )ד"ס

, לזכר שבעצרת נידונו על פירות האילן, ס ובבתים"בבהכנ
שהפירות נידונים  ולכאורה הסברא נותנת להיפוך שבעצרת 

ר . בט באילנותו בש"ובט, יעשו זכר בפירות אולם  יש לומ
, ד של מעלה"דרמז גדול יש בו דכשהאבות נידונים בב

, מסתכלים גם במעשה הבנים לראות איך נתחנכו על ידם
, ועבודתו' ואם העמידו זרע ברך גידולי קודש לתורת ה

זה דנים אותם שה , ובערך  וכשהבנים נידונים מסתכלים במע
להש"כמ, ובערך זה המה נידונים, אבותיהם פ "ק עה" הש

ה "ו בשבט שהוא ר"כ בט"וע, ש"וזכרתי את בריתי יעקב עיי
ז נפקדים "ועי, וברא מזכי אבא, לאילנות עושים זכר בפירות

זכירת "ובעצרת מתפללים על הפירות ע, האילנות לטובה י 
  )ב"י ט"מהר(.                                             והבן, האילנות

��  

כ(במה שכתוב בתורה ויש רמז לדבר  א  קר י שה )ג"ו  אך בחמ
   .עשר באספכם את תבואת הארץ וסימנא מילתא הוא

  )אבן ישראל(
��  

זיק מזידיטשוב זצ"הרה ך "ק רבי יצחק איי ל היה רגיל לערו
הסיבו חסידים , ליד השלחן ו בשבט"שלחנו בכל שנה ביום ט

,  קרה פעם שהתרבו האורחים,רבים והרבי חלק להם פירות
לא הספיקו לצבור ,  שהיו פירות רבים על השלחןולמרות

אם פירות אתם מבקשים הבה : קם הרבי ואמר, הגדול
אלו " :שנינו במשנה: ואגידה לכם איה איפה תמצאו אותם

דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה ותלמוד תורה 
ותמצאו בלי דוחק פירות , לכו ועסקו בתורה" כנגד כולם

  )שיחות קודש(   .ב"הת לכם לעומלבד הקרן הקיימ, הרבה
��  

ל "יש לרמז מה שקבלה מרבותינו להתפלל בט ו בשבט ע
רך "אתרוג כשר יפה ומהודר שיזמין השי ת בעת המצט

ף בחג הסוכות למצוה  זה היום אשר עולה השר כי הנה 
מישראל הנה מה טוב ' באילנות והיא כפי הזכות של כל א

חה ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית  יסוד הצמי
רך את הפרי עץ הדר  והנה "שיזדמן לו השי ת לעת המצט

זהו שרמז התנא  ה(תפלתו תעשה פירות ו נ מש ן )ב  באומרו לשו
ן להורות על האילן המיוחד המבואר בתורה "יחיד לאיל

  )בני יששכר( .                                                        למצוה
��  

ו בשבט יזכה להשלים "ל אתרוג בטיש שכתבו שמי שאוכו
  )אוהל ישכר( .                                                         שנתו

��  

זי"ומסופר על  הגה פערט  ע "ק רבי נפתלי הירצקא מראצ
ל "שהיה נוהג לגמור כל ספר תהלים ביום ט ו בשבט ולהתפל

  )זכרון נפתלי(                               .על אתרוג נאה ומהודר
��  

ך  ומקובל מצדיקים שביום הזה הוא הזמן שמסוגל להמשי
שדה   )שער יששכר (                   .בנים כי האדם עץ ה

��  

צדיקים ללבוש ביום הזה בגדי שבת ושהיו  והיו נהוג בכמה 
זה הוא מנהג טוב ויפה לפרוש צ א פרוטות "אומרים שיום 

ן מים  ן אילן וכמני ם(לצדקה כמני ללע הכו קה )   ובזכות הצד
  )מעשה הצדקה(.                   יוציאו האילנות פירות טובים

��  

ו  חמשה עשר הוא אותיות שער שמחה רמז שביום הזה נפתח
ש  פעות כל טוב ולכן הוא רא לבני ישראל שער שמחה והש

י השפעת "השנה לאילנות כי אילן עולה מאכל שנמשך לבנ
 )ארן עדת(                                  .ז אמן"מזוני וכל טוב בזה
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  ק סאטמאר"אבדק

  ה"ב

ידוע ומפורס עד כמה יגעו וטרחו , אשא עיני אל ההרי אל ההורי מוסדי דור ודור
צדקת אר� ישראל קופת רבי מאיר מ למע� "מאורי הדורות נבג' אבותינו ורבותינו הק

, ו"ק ת"להחזיק ידי יוצאי מדינת יושבי אוהל לומדי תורה בטהרה בארה בעל הנס
ע ואחריה כל רישי כלה וכל "זי' ה מרנ� הבית יוס� והאלשי� הק"קודש השיסודתה בהררי 

ובעצמ עמדו על הפקודי כגבאי , רישי גלוותא שגילו בה סגולות יקרות רבות ונכבדות
ובמש� הדורות לא פסקה מעל שולחנ , קודש העושי ומעשי למע� צדקה קדושה זו

דע בי� החיי לסגולה בדוקה ומנוסה וכבר נו, בזמני ששו� ושעת רצו� ובכל עת ומצוא
  .להצלחה ולהוושע בכל מיני ישועות

ז מר� בעל "שא, מ"ה הכ"ק זללה"ר הגה"ק אאמו"ותחת אחד השיחי שמעתי מכ
לייסד כולל מיוחד ה "ז מר� בעל עצי חיי זללה"ה צוה לפני פטירתו לא"ט זללה"קדושת יו

ט "וחו הטהורה ובשנת תרסופקודתו שמרה ר ,ק"לתמיכת אנשי שלומו תושבי ארה
, נ להקי כולל מיוחד לעדת מרעיתו ולח והגי� בעדה בכל תוק� ועוז"ק עלה בידו במסי"לפ

  .ק"ובעצמו התעסק בקדשי בשליחות כס� הקדשי לארה

ק שמאוד "ר הגה"ק מר� אאמו"כ� בקודש חזיתי אצל כ,  אבות סימ� לבניומעשה
 א" בבני ברק יעש" כולל עצי חיי� לאנעל כ� יסד, כלתה נפשו להמשי� מסורה זו

ח מופלגי בעלי "ת', יחסיו� אברכי יקרי יוצאי ישיבתינו הק' שמראשית יסודה בצל כנפי
ז "ש אביו א"וקראו ע, ר הלומדי תורה מתו� הדחק על טהרת הקודש"ברוכי ילדי בליעה

 החזקתה בסכומי ובכל לב ובכל נפש ומאודו נשא בעול, ה"ק בעל עצי חיי זללה"מר� הגה
  .'וראה בזה המשכת קיו צוואת אבותיו הק, הגוני מידי חודש בחדשו

ה "ק זללה"ר הגה"ק מר� אאמו" הנזר והוסרה העטרה בפטירת כשהורואחרי 
חשבתי דרכי ליל� בעקבות ראשוני ולחזק את כוללינו ולהטיל את נזר נשיאות הכולל על 

א אשר היה חביב מאוד בעיני "לו אליעזר שליטש' צ ר"שכ אחי יקירי איש אמוני הרה
ק "ה ואשר היה באמנה אתו לכל עניני צדקות ובפרט לעניי ארה"ק זללה"ר הגה"ק אאמו"כ

על כ� אקוה שאלקי אבי יהא בעזרו ויעלה בידו לחזק את , שנתחלקו על ידו סכומי עצומי
  .הצדקה שלווהיה מעשה , כוללינו ולהוסי� על הראשוני ביתר שאת ויתר עוז

 ש היקרי� שיחיו צאי ל� בעקבי הצא� "ובכ� נפשי בשאלתי מול אנ        
 לטובת כוללינו ' ושאו ידיכ� לשקול שקלי הקודש לתת את תרומת ה                     

 קופת רבי מאיר בעל הנס ולהחזיק קופת הצדקה בתו� ביתו אל תו�                        
 ואלקא דמאיר יענינו בצירו� זכות אבותינו  .בתיכ� להניח ברכה                          

 מייסדי כוללינו להוושע בדבר ישועה ורחמי� בבני בריכי חיי ' הק                             
 , ס"חיי נחת וכט, רב ברכות ושובע שמחות, אריכי ומזוני רויחי                                

 עדי נזכה לראות בישועת� של ישראל וציו� במשפט תפדה                                    
  . א"ושביה בצדקה בב                                            

 
 
 

 

 

 

 

  

  א"ק שליט"ק מר� רבינו הגה"מכתב קודש מכ
 ק"למע� החזקת צדקת רבי מאיר בעל הנס כולל עצי חיי� בארה

  ק"ט לפ" מגבית וויליאמסבורג תשס
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מלכי�מלכי�מלכי�   משולח�משולח�משולח�  מלכי�מלכי�מלכי�   משולח�משולח�משולח�
  א"שליט ק"הגה רבינו מר� ק"כ מפי שנשמעו קודש שיחות

  

   

 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

à íåé' úùøô  äøù ééçñùú"ôì è"÷  
  

 øå÷éáë úéáá"åîãà ÷" ø ùòòãîèéìù"à÷øá éðá   
  

åðéáø:ë 'òååòâ èöòé ïéá ïøòèù øæòéìà ìàåîù éáø ééá ï

)á øéòä áøòî áø"îåãå á"éåìä èáù ìòá ïøî ìù åðéã úéáá öèéìù "à( ,

ìãðòî ïòîàð íòðåô èãòøòâ èøàã ïòî èàä ,ö é

î'åé à èéî èáééøù"ã ,ë'èâàæòâ íäéà áàä éáø æà 

ùòòã òìòãðòî'åé à ïà ïòîàð ïééæ ïáéøùòâ èàä øò"ã ,

ø éáø êàð ïñééäòâ èàä øò ïåà ' òìòãðòîáåðàîéø'øò ,

ñ ïåà'ø éáø øòã æà øáúñî æéà ' òìòãðòî êéåà êéæ èàä

 ïáéøùòâé à ïàå"ã.  

åîãàä"ùòòãî ø:ñ 'ïééæ ïò÷.  

ïñééäòâ èàä øò ïòîòåå êàð äìá÷á èùéð æéà æðåà ééá ,

 øòèàô øòã æà ñéåà è÷å÷ øéî øòáà)äøä" äàøî ìòá ÷

ìà÷æçééæ "ò (òååòâ æéà øò÷ñðéì òìòãðòî éáø ïåô ãéîìú à ï

)äøä éáà"éæ õéùôàøî éìúôð éáø ÷"ò( , ïáòâòâ êéìâòî øò èàä

 êàð ïòîàð àíäéà , òãééæ à ïòååòâ êéåà æéà íòã øòèñ÷ò

ìãðòî éáø ,óñåé éáø' ñ)ä éáàäø"ä ÷ìà÷æçé äàøî ( èàä òãééæ

ìãðòî ïñééäòâ êéåà.  

åðéáø: ñ'èðàñòøòèðéà æéà ,ë' èàäòâ ñàã áàä

ëàð ïñééäòâ èàä øò æà èåùô øáã à øàô ïòîåðòâðà' ï

ø éáø 'òìòãðòîáåðàîéø ïåô .  

åîãàä"ùòòãî ø:ñ 'ñ æà êéìâòî øòééæ æéà' ò÷àè æéà

éåæà ,òãðòî éáø òãééæ øòã ìééåå' òì ïøéåáòâ æéà øòùòòã

ò÷ú úðùá" èø éáø øòã ïåà ' øàôà ÷òååà æéà òìòãðòî

 øòéøô øàé)ò÷ú úðùá"ä(, æéà øò÷ñðéì òìòãðòî éáø ïåà 

øòéøô ïøàé êàñà ÷òååà , êàðñ÷ú øàé ïéà"ä , øòééæ æéà

èàä øò æà êéìâòî ò÷àèø éáø êàð ïñééäòâ  ' òìòãðòî

 ïåôáåðàîéø.  

åðéáø:  ïñééäòâ êéåà èàä ùèéååàáåéì ïåô ÷ãö çîö øòã

åé à ïà ìãðòî íçðî éáø"ã.
1

  

åîãàä"åéìò áùé åðéáøù àñëä ìò äàøä ùòòãî ø  

øîàå:úåáéùç à æðåà ééá èàä ì÷ðòá ñàã  , éáø øòã

 åðéìò ïâé åúåëæ)äéáø"éæ ìàåé éøáã ìòá ÷"ò( óéåà ïöòæòâ æéà 

íòã.  

òååòâ æéà ñàãðãééæ íòã ï' ñ)äâä"öæ ùòòãî óñåé éáø ö"ì (

÷éøòîà ïéà ì÷ðòáò ,òèàè øòã ïòåå ïåàæ "ì )äâä" éáö éáø ö

ùòòãî øéàî(  èâðòøáòâ èéî øò èàä ïòîå÷òâ øòäà æéà

ì÷ðòá ñàã.  

æ éáø øòã"øòôéåì ùéøòá éáø ïòåå íòã óéåà ïöòæòâ æéà ì 

èéìù"à )áø ãéñçä áøä ï 'æ ïåòîù"å ì åðúçäâä ìù"øäî ö" ùòòãî é

öæ"ì( úéøá à èëàîòâ èàä ,÷ãðñ ïòååòâ éáø øòã æéà ,

                                                 
1
צמח 'ע נת� לספרו את הש� "באוויטש זיומ מלי"ק רמ"רההשוכידוע    

ע נת� " זי�מ מוויזני"ק רמ"והרה, ל"� מנד"שהוא בגימטריא מנח' צדק

  .ד"ל ע� יו"� מנדי"שהוא בגימטריא מנח' צמח צדיק'על ספרו הש� 

  נו מוגה בלתי פנימי

  ?האחיכ� יצאו למלחמה ואת� תשבו פה 
  

  בעמלק' נעמט אנטייל אי� די מלחמה לה
  דור� שטיצ�

        קקקק""""די גרעסטע כולל על טהרת הקודש אי� ארהדי גרעסטע כולל על טהרת הקודש אי� ארהדי גרעסטע כולל על טהרת הקודש אי� ארהדי גרעסטע כולל על טהרת הקודש אי� ארה
        

  . הופפער סט14ביי� יערליכ� דינער אי� בית המדרש הגדול 
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ñ èìàååòâ øò èàä' øòååù íééá ïééæ ìàæ) ìù åùøãî úéáá

øäîä"éùòòãî (ïéäà ïòîå÷òâ éáø øòã æéà .  

 øîàå íîöò úà å÷çãù íéááåñäì äðô åðéáø úàæ òîù øùàë

òùé àìù íäìàñëä ìò íîöò úà åôçãé àìå åð ,øáùé àìù éãë  

ò øôéñå"åîãàä æ"ùòòãî ø:î ' ìàîà æà èìééöøòã

áø øòæðàö íééá èôåèùòâ øòééæ êéæ ïòî èàä , øò èàä

èâàæòâ ïåà ïôåøòâðà êéæ ," ïòååïòðòæ øéî íééá ïòååòâ 

éáø'öéùôàø øòã ï'ãçôå äîéà àæà ïòååòâ æéà áø øò , æà

øéî æéà ìàîðééà÷éøà÷ ïéà øáëò à ïëàø÷òâðééøà  , ïåà

ô øàô ïøéø åö èàäòâ àøåî êéæ áàä êéà äîéà ïåà ãç

òååòâ èøàã æéà ñàååï ,ëî æà ùèà' øòã æà èñåàååòâ èàä

 æéà éáø øàðùèðòî à "- æðàö øòã èàä' áø øò

 èøéôòâñéåà-" éåæà êéæ ïòî èôåèù àã ïåà..."  

åîãàä" åðîî øöáðù ìò ìöðúä ùòòãî øãä ìë úà òåîùì" ú

áù ìéìá"øåäèä ïçìåù úòá ÷  

åîãàä"ùòòãî ø:ë 'òååòâ ïéá äøåú éã ïåô áìàä à ï

èééøôàèëàð åö â'ñ , ÷éøåö êéà ïéá éøôåö âéèééøô

÷øàé åéð ïåô ïòîå÷òâ ,ë'èìé÷øàô øòééæ ïòååòâ ïéá , æà éåæà

ë' èøòäòâ áàä øàðäøåú éã ïåô áìàä à.  

ë'èëàøèòâ éåæà áàä, ïéà  éã ïéà èééèù ÷ãö éìâòî

äøãñ òâéãòëàåå , èâàæòâ èàä íäøáà)ãë úéùàøá ,á( íéù 

éëøé úçú êãé àð ,ùø èâàæ" íäéà æéà äåöî éã æà é

øòö êøåã ïòîå÷òâðà , àæà èùéð ñò æéà éåæà íúñ

òñéåøâø øòö - ùèà÷ðåî øòã' íåìùå íééç úåà ïéà áø øò

àã ïòî èìéô øòñòî óøàù à èéî æà èâðòøá éåæà èùéð ê

-èøò÷øàô æéà äðååë éã øàð ,î éåå éåæà ' éáø ééá èäòæ

 èâàæòâ èàä ñàåå àáé÷ò)àñ úåëøá(: øòèöî éúééä éîé ìë 

åðîéé÷à àì éãéì àáù åéùëòå äæ ÷åñô ìò , íäøáà æéà

 éã óéåà ïøàååòâ äååöî èùéð æéà øò ñàåå ïîæ ìë åðéáà

äìéî ïåô äåöî,å ïòåå øòö èàäòâ øò èàä  ïéåù øò èòå

ïøòåå áééåçî ,ñ æà äðååë éã æéà ñàã' ïòîå÷òâðà íäéà æéà

øòöá ,÷ãö éìâòî ïéà èééèù éåæà.  

ã æà ñéåà èîå÷ íòã èéåìøò ïæéá ïòååòâ øàð æéà øòö 

äìéî úåöî ïééæ íéé÷î , éã óéåà èëàøèòâ êàåå éã êéà áàä

èëàð åö âàèééøô  èâàæòâ èàä éáø øòã ñàåå äøåú'ñ ,æà 

ñ'ïééæ ïò÷,øàô èôøàãòâ èàä åðéáà íäøáà æà ñàã æà ' ï

 òìà èéåì ïèìàäòâñéåà ïééæ åö ïèëàøè øòáéà úéøá

ìèòùô'ê ,êàæ òøòååù à æéà ñàã...
2

  

åðéáø:ïâééì ïééøà ñòìà ïòî ïò÷ äøåú éøáã ïéà .  

åîãàä"ùòòãî ø: òìñ õöåôé ùéèôë )éîøé 'âë ,èë.(  

ïééä ìò êøáì åðéáø úà ãáéëå  

 åëøéáååðéáø:  àéîùã àúòééñ ïåà äçìöä íééçì íééçì

ïèåâ íòìà èéî.  

åîãàä"åðéáø éðôì åéðá úà âéöä ùòòãî ø ,àù åøáéãå ' åéðáî

 ïúç àåääøä"èéìù íàèùøáìàä äîìù éáø ö" õéùàìà÷î à

 àåäùéæ æðàöî íééç éøáãä ïøî ãëð"ò  

åîãàä"ùòòãî ø:òéìà íåìù éáø øæ' èøòôöàø ïåô ì

àîà æéàòååòâ ìùòòã ïéà ï ,ïåà æéà ìà÷æçé úñðë øòã 

òååòâ íäéàïëåæàá ï , íäéà øò èàä ñéåøà æéà øò ïòåå

æéá èééìâàáïóéåä  , áåèù ïéà ïòîå÷òâ ÷éøåö æéà øò ïòåå

ïééøà, èâàæòâ øò èàä " íòã èééìâàá êéà áàä øòéøô

æðàö'áø øò'ãðé÷ à ñ ,ë' ïâééì ôàøà èôøàãòâ êéæ èìàåå

ååù ïôéåàïèòøèôéåøà øéî óéåà ìàæ øò æà ìò" -ñ ' æéà

òååòâééáøòã ïòååòâ æéà ñàåå ãéà øòèìà à éäàã ï.  

                                                 
2
א מה דאיתא בפרקי "ק תיר� רבינו שליט"בדברות קודש בליל שב   

דאתיא , אבינו נימול ביו� הכיפורי�שאברה� ) פרק כט(דרבי אליעזר 

,  בעצ� היו� הזה נימול אברה�)בראשית יז כו(נאמר כא� , עצ� עצ�

 וכל מלאכה לא תעשו בעצ� היו� הזה כי יו� )ויקרא כג כח(וכתיב 

העיר על זה ממה דאיתא בגמרא ) ל� אות פה' פ(ובבני� דוד , כיפורי� הוא

עת שופר ואי� הכל בקיאי�  אמר רבה הכל חייבי� בתקי:)ראש השנה כט(

ומשו� הכי אסור בשבת גזירה שמא יטלנו בידו ויל� , בתקיעת שופר

והיינו טעמא דלולב , אמות ברשות הרבי�' אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ד

� מאי שנא הני דגזרינ� ומאי שנא "והקשה הר. והיינו טעמא דמגילה

ינוק או איזמל ולא גזרינ� שמא יעביר ת, .)שבת קלב(מילה דשריא בשבת 

לפי שהכל טרודי� בה� ולא , ותיר� דהני שאני, אמות ברשות הרבי�' ד

ולפי זה קשה אי� נימולו . ד"עכ, מה שאי� כ� במילה, מדכר חד אחבריה

ו , אברה� וכל בני ביתו אתו ביו� הכיפורי� הא כיו� שנימולו כול� הי

רי דרוש ורבינו הארי� בדב, ועל כ� ניחוש שמא יעבירנו, הכל טרודי�

  .ליישב קושיא זו

  ...אלקא דמאיר עננו
  

  :א"   מתו� דברות קודש של מר� רבינו שליט
  

  � בני ברקסאטמאר אי'דער כולל עצי חיי� ד"
  ס הייליגער כולל אי� אר� ישראל'איז דע� טאטנ

  ..."           לצדקת רבי מאיר בעל הנס



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכי� ד�שע

 

  כה

 

  בשלח

åðéáø:ë 'æ ïèàè íòðåô èøòäòâ ìàîà áàä"ì , øòã æà

òâ èàä áø øòååàðéù'îåìç'úå÷ìúñä ïééæ øàô êàåå à è ,

íé÷éãö ïåô úåîùð êàð èéî ïééâ øòèàô íòã èäòæ øò æà ,

 èâòøôòâ øò èàäíòã øòèàô èééâ øò åàåå , øò èàä

 èâàæòâ íäéà"ïøòåå ÷ìúñð èééâ øåãä ÷éãö øòã , ïåà

î'ïééæ íéðô ìá÷î íäéà èééâ" , øòååàðéù øòã êéæ èàä éåæà

òâ áø'îåìç'è.   

øåãä ÷éãö øòã æéà øòåå ïééøà èëàøè áø øòååàðéù øòã ,

èøòì÷òâ èùéð øòëéæ øò èàä êéæ óéåà , øò èàä

 æà ïñàìùàáäùî éáø æéà øåãä ÷éãö øòã'ùòòã òì'øò ,

 éáø ñàåå ïâòøôëàð êéæ íàøâòìòè à è÷éùòâ øò èàä

äùî'èëàî òì.  

äùî éáø ïòåå' ïåô íàøâòìòè íòã ïòîå÷àá èàä òì

èëàî øò ñàåå èâòøô øò æà áø øòååàðéù , øò èàä

 óéåà áø øòååàðéù ñòôò èâòøô ñàåå êéæ ééá èëàøèòâ

íäéà ,åà êéæ øò èàäàååàðéù ïéé÷ ïøàôòâ ïåà ïáéåäòâôé ,

 ïéåù èàä ïèøàã ïòîå÷òâðà æéà øò ïòåå øòã øòååàðéù

 áøì" òåàøèñ íòã èàäòâ" ÷)äøä ìòå" åéáà ïååëúð àååàðéùî ÷

äøä"øåãä ÷éãö àåäù æðàöî ÷ ,å íåéá òåáù åúåàá ïëàå ' ÷ìúñð úáè

äøä"àååàðéùî ÷.(  

åîãàä"ùòòãî ø: éàáâ øòã ïîìæ éáø )ä"äøä ä"ø ç ' äîìù

æ øòãðàñ ïäëä ïîìæ"ì(òååòâ æéà ïèøàã ï , øò æéà øòèòôù

ùòòã ïéé÷ ïòîå÷òâ.  

íåìùì åãøôðå  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכי� ד�שע

 

  כו

 

  בשלח

 íåéà' úùøô  äøù ééçñùú"ôì è"÷  
  

èéìù ïééì÷ ìåàù äùî éáø ïåàâä úéáá øå÷éá"à  
 úðåëù áø íééçä øåà ÷øá éðá-ãéáä øáçå "èéìù éåìä èáù ìòá ïøî ìù ö"à  

îøâä"ù:ë ' øëùùé éðá íòã è÷å÷òâëàð øòéøô áàä

úåàéô éã ïâòåå ùéè íééá èâàæòâëàð èàä éáø øòã ñàåå.
3
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' עת שהיק פרשת וירא סיפר רבינו כי ב"בשולח� הטהור בליל שב   

א בעיר בארדיוב בא אליו איש "ה פע"ד מבעלזא זללה"ק מהרי"הרה

כ "אמנ� אח, מתנהג בחסידות בכל תהלוכותיו' חסיד אשר מלפני� הי

וחוצות העיר , העתיק את מושבו לעיר הבירה פעסט לטובת הכלל

וכאשר נכנס אל ,  עד שבניו הלכו בלי פיאות הראש,פיעו על ביתוהש

על המראה לראות את מבעלזא ק "השתומ� הרה, ד ע� בניו"המהרי

ק מבעלזא "ובראותו את תמיהת הרה, בני האיש ההוא גזוזי פיאות

זיי קענע� , ה זייער וואויל"זיי לערנע� ב", נענה ואמר על בניו, והקפדתו

עס איז א , ד וענה"הקפיד מהרי, " בלאט גמראזייער גוט לערנע� א

  . א� פיאותפותצו לערנע� גמרא מיט תוסאו� א עזות חוצפה 

, ע"עוד סיפר רבינו מה ששמע מאביו מר� רבינו בעל בר� משה זי

ק "א בא להרה"שפע, ששמעו מאיש אחד שעמד ש� בשעת מעשה

 אות� שלא יראוטמונות א� פיאות ראשו היו , ד איש חסיד נכבד"מהרי

ק הביט בו בתמהו� לדעת פשר הדבר כי הוא הכיר אותו "והרה, החוצה

, מלפני המלחמה שהתנהג בחסידות ופיאותיו היו נראי� לעי� כל

ק כי בימי המלחמה רצה להסתיר את "והתנצל האיש ואמר לפני הרה

חזותו מפני הסכנה לכ� הסתיר את פאות ראשו לבל יכירו בו אשר הוא 

מהאי טעמא היה ל� להשאיר� , אדרבה: ק ואמר לו"נענה הרה, יהודי

� )י, דברי� כח(ש "כמ, וה� היו מגיני� עלי� שלא יאונה ל� כל רע, בחו

  .נקרא עלי� ויראו ממ�' וראו כל עמי האר� כי ש� ה

ל שקאי על "והוסי� רבינו דבאמת היא פלא היכי מרומז בפסוק הנ

הנה כי  )'אלול מאמר בחודש  (בבני יששכרש "מל עפי"אכ� י, פיאות הראש

צוה כי פאות הראש מיש� שייכי ג� בימי הקטנות כשעדיי� אינו ב� מ

כ פאות הזק� לא שייכא רק בימי "משא, ג� לקט� צומחי� פאות הראש

והנה , גדלות כשמגיע האד� לכלל ב� מצוה כי אי� לו זק� בימי קטנות

במצותיו ) הזק� פאותהיינו (קנא וג תיקוני די"כשאנחנו נושאי� על גופינו י

ה "שמות הוי' וב ,ג מדות של רחמי� לעילא"ש אזי אנחנו מעוררי� י"ית

ת פאות הראש ג מדות ה� מרמזי� כביכול למצו"הקודמי� בתורה לי

כל זה הוא ו: ל"ומסיי� וז, ש באריכות"עיי ,שנצטוינו שלא להקי�

ולפי  .ק"עכדה, מקובל בידינו מחכמי האמת עד מפי משה מפי הגבורה

ק מבעלזא הפסוק של "ריו הקדושי� שפיר יוב� מה שהסמי� הרהדב

מכיו� , על פאות הראש" נקרא עלי�' ש� ה"וראו כל עמי האר� כי 

  . והב�, ג מידות רומזי� על פיאות הראש"ה שבי"ששמות הוי

ë' ïåô ì÷éðééà à æéà ñàåå íòãééà ïééî ïåô èøòäòâ áàä

æ øòãðàøá íåìù éáø" ì)ø"àæìòá é(øòãðà à ïð  éã ïéà çñå

äùòî ,ñ æà'òååòâ æéà ïééâ èìàååòâ èàä ñàåå øòðééà ï

ô èéîúåàéô òè÷òãøà , áø øòæìòá øòã íäéà èàä

 ïøàååòâ èøòôèðòøàô íäéà æéà íòã èéî æà èâàæòâ à

áîø"í ,áîø øòã" êàã èâàæ í)ìä 'éô äøæ äãåáò"à äëìä á' ( æà

ãøò àì íäéúå÷åçáå ïâòåå æéà úåàéô ïåô äåöî éã ïåô íòè 

 åëìú)çé àø÷éå ,â(.  

ã èâòøôøòøåè  )åé"éñ ã 'ô÷"à( ñàååøàô  à ïâàæ ïòî óøàã

 óéåà íòè êàæ àñ ñàåå'äøåú éã ïéà èééèù , óñåé úéá øòã

)íù (ã ïééèùøàô åö êéæ èâàìôíòáîø "í?  

ìòá øòã èàäæñ æà èâàæòâ áø øò' ïéà úåëìä ééååö àã æéà

úåàéô éã ,î æà' àã æéà úåàéô éã ïöðàâðéà ôàøà èîòð

ãøò åôé÷ú àì ïåô åàì )èé àø÷éå ,æë(,áéåà ïåà î ' è÷òãøàô

ã àã æéà ééæøòåëìú àì íäéúå÷åçáå ïåô øåñéà .  

åðéáø :äùòî òøòèñ÷ò à æéà ñàã.  

                                                                   
 רבי שלמה גאו�מה[קהלת יעקב ' כ בס"י� זה משומ� הנכו� לציי� בענ

ל שמפסוק "ד הרמז י"ל והנה ע"וז, )ט"קל' ראש השנה עמ(] ל"צקלוגער ז

מדבר בצרות המגיע " הבט ימי�' בהתעט� עלי רוחי וכו ")ד, תהלי� קמב(

לנו בימי� הללו מלקיחת ישראל לבעלי מלחמות למסור בידינו החרב 

וכ� נתקיי� בנו עכשיו שעושי� מידי� ... ללמוד אותנו מלחמה וקשת

אותנו הפאה וזק� צורת ומגלחי� , שלנו ידי עשו ללחו� בחרב וחנית

שהנה כל , "פני� האר בעבד�"ואמר ... ותואר ישראל וצל� אלקי�

 בצל� )ו, בראשית ט(כדכתיב , הפני� של האד� הוא פני אלקי� ותוארו

שיחזור " פני� האר בעבד�"וזהו שאמר דוד ... אלקי� עשה את האד�

 ולא, דהיינו שלא נצטר� לחבל בעצמינו, ה להאיר פניו אתנו"הקב

מאיר בנו שיהיה בנו צל� ' ויהיה פניו ית, יגלחו הגוי� פאה וזק� שלנו

דהנה א� ישראל לבוש , ואמר הבט ימי� וראה ואי� לי מכיר... אלקי�

 אז המלאכי� המלאכי� מכירי� אותו ושומרי� אותו, בבגדי ישראל

, כי מלאכיו יצוה ל� לשמר� בכל דרכי�) יא, תהלי� צא(כתיב כד ,מכל רע

, יש עליו צל� אלקי� כמו שנברא ה� מכירי� בו כי ישראל הוא� שדכיו

אי� , אבל א� מגלחי� ממנו פאה וזק� ומלבישי� אותו בגדי נכרי�

   .ש באריכות"עיי... המלאכי השרת מכירי� אותו שהוא ישראל

  ה"זכרו תורת מש
  

  השתדלו והרבו לעשות נייחא לנשמתו הטהורה של

  ע"זי חיי� צבי� ק מר"ב� רביהמשה ק מר� "רביה

  ' למע� החזקת כוללינו הקבתרומה נדיבה וחשובה
  

  נתייסד על ידו וג� נשא בעול החזקתה רבות בשני�' הכולל הק



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכי� ד�שע

 

  כז

 

  בשלח

ãñà ïåô äùòî éã ïéà èåâ èâéì øëùùé éðá ïåô èøàåå 

 ÷åñô íòã úåàéô éã óéåà èâàæòâ èàä ñàåå áø øòæìòá

)çë íéøáã ,é(ä íù éë õøàä éîò ìë åàøå  ' åàøéå êéìò àø÷ð

êîî.  

îøâä"ù : ïåùì ÷øàèù à èééèù øëùùé éðá ïéà èøàã

" äùî éôî ãò úîàä éîëçî åðéãéá ìáå÷î àåä äæ ìë äðäå

äøåáâä éôî"ä æà  'ä 'úåàéô éã óéåà óéåøà èééâ.  

åðéáø :ñ' ÷åñô ïôéåà ùåã÷ä êéùìà ïéà èééèù) íéøéùä øéù

á ,ãé (êìå÷ úà éðéòéîùä êéàøî úà éðéàøä , øòã æà

 èâàæ øòèùøòáéåà ïééã íãå÷ ïäòæ ìéåå êéàíé÷ìà íìö ,

êìå÷ úà éðéòéîùä ïééæ èòåå ñèìàîòã ïåà , áøò êìå÷ éë

ñ ïòåå øàð'äååàð êàøîå æéà ,î æà'ùéãéà à èàäï  íìö

íé÷ìà.  

íòã èéåì ÷åñô ïéà èùô ïééæ ïò÷ )ãî úéùàøá ,çé( åéìà ùâéå 

éðåãà éá øîàéå äãåäé ,ñ' íåìù úéøá ïéà èééèù)ô 'ùâéå (à æ

ã ïéàñàã éã àã æéà äãåäé èøàåå  'éåä íù úåéúåà"ä , ñàã

 äðååë éã æéà"äãåäé åéìà ùâéå" ,æç"êàã ïâàæ ì)  úéùàøáøäá 

öô"ñ â"å (äìéôúì äùâä ,ïòðòååàã êéæ èìòèù ãéà à æà ,

 ïèùøòáéåà ïøàô øò èâàæ"éðåãà éá " éã øéî ïéà áàä êéà

éåä íù"ä ,úåàéô éã èðééî ñàã ,æà áéåà éå" êãáò àð øáãé

éðåãà éðæàá øáã "ïééæ ììôúî ñèìàîòã ïòî ïò÷.  

îøâä"ù:ñ ' äùòî òèééååö éã èéî êéåà èîéèù øòã ñàåå

 èìééöøòã èàä éáø æà èâàæòâ èàä áø øòæìòá øòã æà

ñ' úåôñåú èéî àøîâ ïòðøòì åö úåæò à ïåà äôöåç à æéà

úåàéô ïéé÷ ïà , èðééî ñàã"áò àð øáãé éðåãà éáøáã êã" ,

î áéåà' ïâàæ èùéðøàâ ïòî ïò÷ úåàéô ïéé÷ èùéð èàä

äìéôú ïéé÷ èùéð ïåà äøåú ïéé÷ èùéð.  

åðéáø: èøòäòâ äëøáì åðåøëæ òèàè øòã èàä äùòî éã 

ééáøòã ïòðàèùòâ æéà ñàåå ãéà à ïåô.  

ë'æ ïèàè íòðåô èøòäòâ êéåà áàä" èàä øò æà ì

 øòãðàøá íåìù éáø ïåô èøòäòâ æà êàðòèùøò éãâéø÷  

 ïèòá àæìòá ïåô òéöàâòìòã à ïòîå÷òâ æéàøàô' ï

 áø øòæìòáå÷ ÷éøåö ìàæ øò æà ïòî ïòðéåàåå àæìòá ïéé÷- 

 æéà èøàãïòðàèùòâ úåàéô èéî ìâðéà à - ééæ øò èàä 

 èâòøôòâ"ìâðéà àã êéåà æéà àæìòá ïéàêòàéô èéî úå" - 

òååòâ ñòìà æéà âéø÷ éã êàðù ïåà ïáøàãøàô ï ÷øàè

 èæàìòâëàð- èâàæòâ ééæ ïáàä " àã æéà éáø øòã æà ïìòåå

ïééæ àãúåàéô èéî êòìâðéà  , ïéà ïééæ èòåå éáø øòã æà

úåàéô èéî êòìâðéà ïééæ ïèøàã ïìòåå àæìòá" , ééæ æéà

 ïéé÷ ïééâ ÷éøåö ìàæ øò æà øòèøòåå òøòééæ èéî ïòâðåìòâ

àæìòá.  

òååòâ æéà âéø÷ éã êàðà äãéøé àæà ïøôåñé éë ïîåàé àì æ ,

ïìàôòâ ïòðòæ èòèù òùéãéñç òöðàâ.  

îøâä"ù:ë 'øòðæàåå áøä ïåô èøòäòâ áàä)  ø åãä ÷ñåô ïøî

èéìù éåìä èáù ìòá"à(  æà ïòéåå ïéàïòðòæòååòâ  ïêàñà øàâ 

ñòðòèôà÷ èéî ïãéà , éã ïäåèòâñéåà òìà ïáàä øòèòôù

ñòðòèôà÷ ,æéà ñòìàøòãééì ïøàååòâ ïáøàãøàô .  

ð èðéåàååòâ ïáàä èøàã æà øòðæàåå áøä èìééöøòã êà

ò÷òé' ñ)æðëùà éàöåé(  ïäòæòâñéåà ééæ ïáàä ãçà ãöî ñàåå

ïøòãàî ,î ñàåå øòáà' ïèìàäòâ èàäèéé÷ùéãéà ïéà, 

 èéî ïèìàäòâ ïòî èàäèéé÷øàèù à , êéåà èøàã æéà

òååòâ èàä ñàåå ãéñç à ïñéåàã ïèìàäòâíòöðàâ ï øöç 

òðééà ïåôíåô éáø éã ï'ñèðéåàååòâ èøàã èàä ñàåå  , ïåà

òååòâ ïòðòæ ïèôòùòâ òðééæ ïïôàíéåâ êøåã úáù ïéà  , ïåà

ïòâðåìù ôàøà èðò÷òâ èùéð ñàã èàä äìéä÷ òùé÷òé éã ,

ñ éåæà éåå'êàæ àæà ïééæ ïò÷...  

ò èàä êéåà øéî øèìééöøòãòååòâ æéà èøàã æà  ãéà à ï

â à óéåà ïèôòùòâ èàäòâ èàä ñàååñàâ òöðà , à ïåà

ñàìù à èéî èëàîøàô èùéð ééæ øò èàä êàåå òöðàâ ,

 éãë ñàìù à øòèñ÷ò èôéå÷òâ øò èàä úáù óéåà øòáà

 éã ïòðòæ úáù æà ïäòæ ïìàæ òìàïñàìùøàô ïèôòùòâ ,

òååòâ æéà ñàãò÷òé éã ïåô èéé÷øàèù éã ï'ñ.  

åðéáø:ë ñàåå äùòî éã 'àä èìééöøàô á)áù ìéìá"÷(  æéà

 êéåàòååòâãéñç à èéî ï'òùéø øòáéøà êéæ èàä ñàåå ãéà 

èñòô ïéé÷ ïâéåöòâ , äòôùä à èàäòâ èàä èàèù éã ïåà

øòãðé÷ òðééæ óéåà.  

åðéáø :øòã êéæ èàä áø øòæìòá  ìàîàèéî ïôàøèòâ 

ðéùæéø éã ïåô íòðééà'éáø øò' ïòðéåàåå ÷òååà æéà ñàåå ñ

ïòéåå ïéé÷,  ïåàñ'óéåà èðò÷øòã êéæ èàä êòì÷éðééà éã  ïåô

éáø íòðòé'à ïïòéåå ïéà ïòðéåàåå ééæ æ , ïòâðàâòâ ïòðòæ ééæ

  וברית אבות לבני� תזכור
  ע"זי ט"קדושת יוק בעל "פו� מר� הגהקדישא ביי� יומא דהילולא 

  

  וועט איר האב� די זכיה צו שטיצ� דע� הייליג� כולל וואס איז 
  ע"זי עצי חיי�ק בעל "ש בנו מר� הגה"וואר� ענתייסד גע

        

  . הופפער סט14ביי� יערליכ� דינער אי� בית המדרש הגדול 



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכי� ד�שע

 

  כח

 

  בשלח

úåàéô òöøå÷ èéî , êéæ èàä áø øòæìòá øòã ïåà

àååòâïäòæòâ èàä øò ñàåå óéåà èøòãðå.  

 øò èàäêéæ èøòôèðòøàô  øò ïåààä èâàæòâ èøàô' ï

áø øòæìòá ,ñ æà'òååòâ æéà ïôàìèðà æéà øò ïåà âéø÷ éã ï

ïòéåå ïéé÷ , éåæà ïäòæ øòãðé÷ éã æà äáéñ éã æéà ñàã ïåà

ñéåà , èâàæòâ áø øòæìòá øòã èàä" êéà áàä íòã ïâòåå

øéîñòèàìá øòèøòôöàø éã ïáéì÷òâñéåà " ) ïåëùì åì øçáù

 äðè÷ øéò èøòôöàøáúåøåãä ìøåâ íåùî( .  

åðéáø :æ òèàè øòã" ïòååòâ õéøòî ÷øàèù øòééæ èàä ì

àæìòá,  øòéàòååòâ æò÷øàèù à ïøòæìòá ãéñç ø , à

òååòâ æéà äùòî øòæìòááåùç øòééæ íäéà ééá ï.  

îøâä"ù: áø øòæìòá øòãòååòâ êàã æéà ÷ãðñ ïééæ ï ) ìù

 åðéáøæ äùî êøáä"ì(.  

 ïøäàôòâ æéà øòàæìòá ïéé÷?  

åðéáø :ïééð ,òååòâ øòáà æéà øò áø øòæìòá íééá ï)äøä" ÷

øäî"àéæ "ò(èñòô ïéà .  

øâäî"ù : ïéà ïòååòâ æéà áø øòæìòá øòã ïòåå ïåô

è÷ðòãòâ èùéð àîúñî øò èàä èøòôöàø.  

åðéáø :ïééð ,æ òèàè øòã" ïøéåáòâ ñèìàîòã èùøò æéà ì

ïøàååòâ , ùãåç ïéà ïøéåáòâ øò æéà âéø÷ òèùøò éã ééá

òøú ïåùç"ä.  

*  

îøâä"ù : øòãà ïééåå èéî ïééæ ãáëî ïòî ìàæ ñàåå èéî

ïôðàøá?  

ðéáøå :ñ'úéáä ìòá íòðéà êéæ èãðòåå...  

îøâä"ù :éáø íåö ìèá æéà úéáä ìòá øòã'ï , éáø øòã æà

úéáä ìòá éáø øòã æéà àã æéà.  

ïééä ìò êøáì åðéáø úà ãáéëå  

 åëøéáååðéáø:íééçì íééçì  , ìàæ øòèùøòáéåà øòã

î ïôìòä' äàøåää ñë ìò ïåà äøåúä ìò ïöéæ ïòðò÷ ìàæ

èéî ïåà úçð èéîäçîù  , ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã

ñ'úåòè ïåà ìåùëî íåù ïéé÷ ïà äùåã÷á åúàøåä ïééæ ìàæ ,

ñ'äå ïééæ ìàæ 'åîò.  

îøâä"ù:ïîà  ,øàô êéåà ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã' ï

éáø'íéðùå íéîé úåëéøà ï ,î' åúãò ïøéô øòèééåå ïòðò÷ ìàæ

çéùî æéá èééäøòèðåæòâ äîøá'âàè ñ.  

åðéáø:éæ øòã  íééç éöò ïéà èâàæ äëøáì åðåøëæ òãé)ô '

íéèôåù( ùøã àøîâ éã æà' èð)âö ïéøãäðñ (:éåàïô ñàåå ÷åñô 

ñ' êìîä ãåã ééá èééèù)ìàåîù -ãé çé à ( åéëøã ìëì ãåã éäéå

 ìéëùîäå 'åîò ,íå÷î ìëá åúåîë äëìäù , ïôòøè øòãéåå

 èâàæ àøîâ éã æà øéî)åð úáù.( åðéà àèç ãåã øîåàä ìë 

àìàäå øîàðù äòåè  'åîò , äðéëùå åãéì àá àèç øùôà

åîò , ïòðøòì ñéåøà ïòî ïò÷ éåæà éåå òãééæ øòã èâòøô

÷åñô ïééà ïåô úåùøã ééååö?  

÷ä íééçä øåà øòã øàð 'éåà äàø úùøô ïéà èâàæïô ÷åñô 

)áé íéøáã ,çë(úòîùå øåîù  , äøéáò ìòá à æéà øòðééà æà

øåú éã ïéà äðáä éçúô éã ïòðòæ÷ä ä 'ôà øàô ïñàìùø

íäéà ,äøåú ìù äúéîàì ïééèùøàô èùéð ïò÷ øò , èâàæ

÷ä íééçä øåà øòã ,'øåîù ,äôà èñòåå åã æàéïè ,

úòîùå ñèìàîòã ,ïééèùøàô ïòðò÷ åèñòåå.  

ñðééà ïòðòæ úåùøã ééååö éã æà òãééæ øòã èâàæ íòã èéî ,

 ãåã æà êìîäàèåç èùéð ò÷àè èàäòååòâ ï ,ïòåå ãåã 

êìîäòååòâ èùéð èìàåå ïòååòâ àèåç ïòåå èìàåå  äëìä ï

åúåîë ,äëìä éã ïééæ ïååëî èðò÷òâ èùéð øò èìàåå ,ñ' æéà

ïèééååö ïèéî ñðééà ïãðéáøàô.  

îøâä"ù:ã ñàáééçî ÷øàèù æéà èøàåå  , áàä êéà øòáà

 êåîñì ìåãâ ïìéà àåéìò ,òååòâ ïòåå ò÷àè êéà èìàåå ïééìà ï

èùéð ò÷àè êéà ñééåå , áøä ïåô çéìù à ïéá êéà øòáà

øòðæàåå.  

åðéáø:éåæà êàã èâàæ àøîâ éã  , éàî÷ã åäéúåçéìù ïðà

 ïðéãáò÷)ñåú 'çô ïéèéâ.(:  

îøâä"ù:î ñàåå òöðàâ éã '÷ñô èðééä ïò÷' éðéã ïòðò

 æéà ïëàæ òìà éã ïåà úåðåîî êàãíòã ïâòåå øàð.  

åðéáø:÷ä íééçä øåà øòã  ' æà çìù úùøô ïéà èâàæ

ñ'âçìùî íòðåô çë à çéìù íòðéà ïééøà èéé.
4

  

                                                 
4
שא� ,  בעני� המרגלי�)שלח' פ(' ידוע מה שכתב האור החיי� הק   

מת שכוונת המשלחי� היתה א� מח, שכשרי� היו בשעה שנשתלחו

  בני בריכי 
  

  חיו מעידי� שנפקדוש שי"כי רבי� מאנ??? הידעת

á"éÅð Èa"íäéàöàöî úçð úååøì åëæå   

  צדקת רבי מאיר בעל הנס' בזכות נדבת� למע� כוללינו הק

  מייסדי כוללינו ' אלקא דמאיר יענינו בצירו� זכות אבותינו הקו...
  ...להוושע בדבר ישועה ורחמי� בבני בריכי חיי אריכי ומזוני רויחי
  א"לשו� קדשו של מר� רבינו שליט

  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכי� ד�שע

 

  כט

 

  בשלח

 øòãæ òãééæ" ïéà ì íééç éöò)ç"ô á 'íéèôùî(  ñàã èâòøá

ôàøà , éàî÷ã åäéúåçéìù ïðà æéà ñàã æà èâàæ øò ïåà

ïðéãáò÷ , çìùî íòðåô äùåã÷ äðéçá à øéî ïáàä àìéîá

íéðééã òâéãøòéøô éã ïåô.
5

  

îøâä"ù:ô åö ïòîåðòâ êéî èàä øòðæàåå áøä ÷ñ' ïòðò

ïàîøòâðåé à øàâ ïòååòâ ïéá êéà ïòåå úåìàù , êéà áàä

 íäéà èâàæòâ" ïåô äìàù à ñàã æéà øùôà äëìä äøåî

ïòîòìáàøô òøòãðà êàð åö åáø éðôá" , øéî øò èàä

ñ áéåà æà èâàæòâ' ïéé÷ èùéð ñàã æéà úåçéìù øãâá æéà

äìàù.  

 êéàøéôùçéìù à êéæ  ,éðéã òøòãðà èàä çéìù à ïåàí.  

åðéáø: î'èìééöøòãòðééà óéåà êàð  ñàåå íéìåãâ éã ïåô 

à àáé÷ò éáøäðåúç à åö è÷éùòâ íäéà èàä øòâé , èàä

ïééâ ÷òååà èìàååòâ èùéð çéìù øòã , ïáéìáòâ æéà øò øàð

èééö êàñà ïèøàã ïöéæ ,ã æéà øò æà èâàæòâ øò èàäøò 

éà àáé÷ò éáø ïåô çéìùøòâ  íãà ìù åçåìù êàã æéà

úåîëå , ïééæ øòâðòì éåå øò ìéåå àìéî'øòâéà àáé÷ò éáø' .  

                                                                   
, תפעול פועל הרע בשליח ויחזור להיות שלוחו של אד� כמותו, רעה

כדר� שתוליד בחינת , ויולד בו תכונה רעה מה שלא היתה בו מקוד�

נולד בה� , ולזה הג� שצדיקי� היו, הקדושה בשלוחי מצוה לטובה

, ו אות� מכח מיעוט האמונהתכונה רעה מכח המשלחי� ששלח

  .ק"עכדה
5
' ל במס"מאמר� זלבאר ) בשלח' ב פ"ח ( בעצי חיי�כעי� בחינה זו כתב   

ונתקשו ,  גדול המצווה ועושה משאינו מצווה ועושה.)א"ד� ל(קידושי� 

, דא� אינו מצווה והוא עושה מעצמו, המפרשי� דהסברא נותנת להיפ�

כי א� , אמנ� לפי האמור יוב�. לכאורה הוא גדול מ� המצווה ועושה

ה אשר צוה "הרי נעשה הדבר על פי דיבורו של הקב, וה ועושההוא מצו

ונולד בו תכונה קדושה מאת "וא, לעשותו כ בזה הוא שלוחא דרחמנא 

ולכ� הוא גדול ממי שאינו מצווה והוא עושה על , ה"המשלח הבורא ב

  .ד"עכ, כי מאי� יולד בו תכונה קדושה, פי עצמו

 מה )ב"תצוה עמוד רל' פ(ה ל בבר� מש"בזה מר� רבינו ז' וידוע מה שפי

אשר קדשנו במצוותיו , שתקנו אנשי כנסת הגדולה בברכת המצוות

י "ה קדשנו והוליד בנפשותינו תכונה קדושה ע"שהקב' פי, וצונו

ובזה , מפני שאנו מצווי� ועושי�' פי, ו"ודבר זה בא על ידי וצונ, מצוותיו

לח הבורא ונולד בנו תכונה קדושה מאת המש, אנחנו שלוחי דרחמנא

  .ש"ית

ñ' íéðåøçà éã ïéà àú÷ôúñà òèðàñøòèðéà à æéà)øâä" é

 áåè ç÷ì åøôñá ìòâðò)à ììë' (åæ äøé÷çá ïã ,åùúá ïëå ' áàåé ú÷ìç)åç" î

éñ ïéçåìù éðéã 'â'( ,ëå"åùúá ë 'éøà ìå÷ ')åç"éñ î 'é÷"åôåñá è ( êéøàîù

äæá(éìù à ñàåå æéà ç , êéæ æéà äìåòô éã øàð æà êéà âàæ éö

çìùî íåö ñçééúî , øòãà êéåà æà åúåîë èøòåå çéìù øòã

ùîî ,åôåâë ùîî.  

îøâä"ù:ñ 'ã ú÷åìçî éã àã æéàøòáîø " í)ô"ìäî á ' ïéùåøéâ

èä"å ( øåè ïèéî)òäà"éñ æ 'ë÷"à.(  

åðéáø:ö äèúùð ééá æéà ñàã éñ 'úåçéìù éã èôìòä .] åðééä

áîøäù"çàå úåçéìù éåðéî úòùá àéøá äéä íà ÷ñô í"åæçà ë] çìùîäì[ 

úåèù éìåç ,àî úùøåâî àéä äùàäì çéìùä åðúð íäøåúä ï , ìåñô ÷øå

àåä ïéùåøéâ øá äèåù åøîàé àìù ïðáøãî.  

äøåúä ïî ìåñô àåäù áúë øåèäå , úåçéìùä øîâ éðôì äèúùðù ìëã

åúåçéìù ìèáúð ,ò"ù .âåìôù íéøàáî íéðåøçàäåðä äøé÷çá éåìú íúú" ì

áîøäã"à çìùîä óåâë äùòð çéìùäù øáñ í"éôà ë ' çìùîäù àëéä

äèúùð,åúåçéìù øåîâì ìåëé çéìùä  ,ùøâîä äùòð çéìùäù ïåéë , øåèäå

çìùîäì úñçééúî äùòîä ÷øù øáñ,à "ùøâì ìåëé åðéà äèúùðã àëéä ë ,

òå"äî ìñôð èâä ë"ú .[  

 úåö÷ øòã ïåà)éñ 'ô÷"ç( æà èâàæ  ééá ïééæ èòåå òáìòæ éã

êéåà úåðåîî éáâì úåçéìù ,î íâä' ÷ìçî èðò÷òâ èìàåå

àøáñî ïééæ.
6

  

åðéáø:ñ 'ö àøîâ éã ïéà ú÷åìçî òöðàâ à êéåà æéàé çéìù 

ãò äùòð ,î óã ïéùåãé÷ ïéà"â ,ö ú÷åìçî à æéà ïèøàãé 

                                                 
    

6
שמחלק שבדיני ממונות מודה  )ב"גירושי� הי' ג מהל"פ(באור שמח ' עי   

� שהשליחות לא נתבטלה א� המשלח נשתטה אחר "הטור להרמב

כי לא דמי לגירושי� שש� עצ� פעולת , שכבר מינה את השליח

אלא , בינו לבי� האשהכיו� שלא שיי� ,  לא נמסר להשליחהכריתות

כ סבר הטור "וע, י השליח כנתינת המשלח"ינת הגט עשחשבינ� נת

  .שבנשתטה המשלח נפסל השליחות

והשליח נעשה , אבל בממונות שבוודאי גו� ההקנאה נמסר להשליח

ר ' כ אפי"א, במקו� המשלח לגמרי בנשתטה יכול השליחות לגמו

  .ש"עיי, שליחותו

קיומי או  בי� עדי� הצרי� ל)ז"ב אות ק"ב(לחלק בקוב� שיעורי� ' וכ� כ

  .ש"עיי, לא

   חיי אריכי
  

  וזכש שיחיו מעידי� ש"כי רבי� מאנ??? הידעת

ì"éÅé Çç"éøáá àéìòî àøåäðå àôåâ úå  
  צדקת רבי מאיר בעל הנס' בזכות נדבת� למע� כוללינו הק

  מייסדי כוללינו ' אלקא דמאיר יענינו בצירו� זכות אבותינו הקו...
  ...להוושע בדבר ישועה ורחמי� בבני בריכי חיי אריכי ומזוני רויחי

  א"בינו שליטלשו� קדשו של מר� ר
  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכי� ד�שע

 

  ל

 

  בשלח

ãò äùòð ïéà øòãà ãò äùòð çéìù ,öéåôåâë èøòåå øò  

èùéð øòãà ,äòæñ æà ïòî è'ñ øòåå àã æéà' øò æà èìàä

çìùî íòðåô óåâ øòã éåå ùîî èøòåå , çéìù ïéà íòã ïâòåå

ãò äùòð ,ïééìà çìùî øòã éåå ùîî æéà øò ìééåå , éáø éáã

éåæà ïâàæ àìéù.
7
   

îøâä"ù:úòùá åìéôà íòã ïâòåå ïåà ' øò æéà úåãò ïâàæ ï

çéìù ïéé÷ èùéð ïéåù ,î èùéð øò ïò÷ êàã øòáà ïééæ ãéò

 ñðééìà êéæ óéåà)ë"åùúá ë 'áéøä"éñ ù 'ô"â.(  

åðéáø: î' ò÷àè èâòøô]ééò ' íéàåìéî éðáàá)éñ 'ì"÷ñ ä"à[(  ïåô

äæì äæ ïéãéòî ïéôúåù .  

]îâä åðééä ' àøúá àáá)áî:(äæì äæ ïéãéòî ïéôúåùä  , ìòáã çëåî íùîå

ïåîî úîøâ åðîî ÷ìúñðù àëéä ãéòäì ìåëé äéôåâ ïéã ,à"ù÷ ë ïéà äîì ä

åúåçéìù øîâ øáëù øçà ãéòäì ìåëé çéìùä , éðáàä áúë åæ àéùå÷ çëîå

 ïëàù íéàåìéî ïéàøë äëìää 'ãò äùòð çéìùå àìéù.[
8

  

 øòáàî'ä ïåùì ïéà ñàã èäòæàøîâ ,ñ' èùéð êàã èàä

ïøòãðà ïéé÷ ïéà æà âàæ êéà ñàååøàô àøîâ éã ïéà èùô 

ãò äùòð çéìù ,åôåâë èøòåå øò æà øàð, èøàã èâàæ éåæà 

àøîâ éã ,åôåâë ùîî èðééî ñàã.  

*  

îøâä"ù: éã ÷øá éðá ïéà àã æéà íòã ïåô õåç  éðééòî

ìàèéôù äòåùéä ,î'ïèøàã ïáàä ïéæðéà óøàã, âàè ïãòé 

úåìàù òøòååù ïèøàã àã æéà ,î éö' ìàæ éã ïáòâ àé

úåàåôø ,úåàåôø éã ïáòâ èùéð ,ñ' ùôð çå÷éô àã êéåà æéà

úåìàù ,éæä øòéééïëàæ òìò÷ ,î' òéøëî ìàî òìà óøàã

ïééæ ,ñ'èåùô ïéé÷ èùéð æéà'êàæ ò.  

                                                 
7
 דבי רבי שילא ,איתמר רב אמר שליח נעשה עד.) ד� מג(קידושי� ' בגמ   

 כיו� דאמר 'וכו מאי טעמא דבי רבי שילא ,אמרי אי� שליח נעשה עד

  .ש"עיי, מר שלוחו של אד� כמותו הוה ליה כגופיה
8
 שמיישב קושיית האבני )ז"בבא בתרא אות ק(עיי� בקוב� שיעורי�    

אבל אחר , י� שהת� בשותפי� א� שמקוד� היה בעל דברמילוא

שוב אינו נחשב בעל דבר , שנסתלק והוא עצמו אינו נידו� כלל בבית די�

פ שהוא גמר "כ הכא בשליחות לקידושי� אע"משא, בשעת עדותו

כ שפיר "ד לדו� על שליחותו א"אבל סו� כל סו� הולכי� בבי, שליחותו

  .  ק"ודו, נחשב עדיי� לבעל דבר

úñ úøéîù ïáàä ïéæðéà ïòî óøàã êéåà éåæà"í , êàð ïåà

ïëàæ êàñà ,úåçéìùá æéà ñòìà ,ñ'èòáøà êàñà àã æéà ,

íùä êåøá.  

äëìäá íéðåù íéðéðòá äçéùä äááåúñðå : ïéðòá úåçô äìéëà

 øåòéùëîàùå úåãìåéá íéúéðòú éáâì íéìåç ø - øáùðù ÷åðéú 

 åãé åôéúë åà äìéîä úà ïéçåã íà äãéìä úòá- ìë éìåç øãâ 

úáùá äàåôø éðéðò ãåòå úáù ìåìéç éáâì óåâä.  

*  

îøâä"ù: ìùú æà ÷ðòãòâ êéà" òèàè øòã æéà ç) ïøî

æ äùî êøáä"ì(òååòâ àã ï ,éáø íòðåô äøéèô éã øàô êàð' ï

 åðåøëæ ìàåé éøáã øòãäëøáì.  

 ïòâðàâòâ ïéá êéà ÷ðòãòâ êéà-æ òèàè ïééî " ïéåù èàä ì

 èáòìòâ èùéð- äáéùé ïéà ìéèòùô à èâàæòâ èàä øò 

áìç úôéè ïåô àéâåñ éã ïéà) ç÷ ïéìåç(.,æ òèàè ïééî " æéà ì

òååòâíäéà èéî ùéîééä øòééæ ï , ìàî òìà êéà áàä

íäéà åö ìéôòâ à èàäòâ ,ä ïòîå÷òâ æéà øò æà ïåà êéà áà

ïòîå÷ êéà æåî áà ãåáéë õìà æà èìéôòâ.  

åðéáø: ïåô èðò÷òâ íäéà èàä øò æà èâàæòâ èàä øò 

é÷öòøò÷.  

îøâä"ù: éã êàð è÷ðòãòâ øò æà èìééöøòã èàä øò 

äðåúç ,î ïåà' íéðô ìá÷î ãøòô èéî ïøäàôòâ ñéåøà æéà

ïééæ.  

åðéáø: ïäòåòâ æéà éåæà  øãñ øòãìàîà.  

îøâä"ù:êéåà éåæà àð  éã ê êàñà ïòâðàâòâ øò æéà âéø÷

øùë åö ïåà ïòéåá åö úåàåå÷î ïâòåå ïèàè ïèéî'ï , êàð ïåà

èòâéñ ïåô èðâòâ éã ïéà ïëàæ òðòãéùøàô.
9
   

îøâä"åøôñ úà åðéáøì ïúð ù  íéøåòéù ìòìä 'äøäè  

íåìùì åãøôðå áåøì úåëøáá åëøéá åðéáøå  

                                                 
9
ש " מה שסיפר הגרמ) בהערהס"ש' ג עמ"ח(רועה ' ומשה הי' ראה בס   

 אשר היה -ל מקערעצקי "שלמה קליי� ז' ח ר"א שאביו הרה"שליט

' היו ,)ר"ל בזיוו"חותנו של רבינו הבר� משה ז(ל "ק מקערעצקי זצ"מחסידי הרה

ל מהתקופה ההוא שהיה גר בקערעצקי אחרי "ידיד נאמ� ע� רבינו ז

היה רגיל לנסוע הרבה ע� רבינו אחרי המלחמה מעיר לעיר  -נישואיו 

בכל הסביבה שבמחוז מאראמאראש בכדי לבנות מקוואות להחזיר 

  .והיו מרבי� יחד בפעולות נשגבות לחיזוק היהדות, העטרה ליושנה

   מזוני רויחי 
  

  הצליחוש שיחיו מעידי� ש"כי רבי� מאנ?? ?הידעת

á"éÅð Éåæ Àî "úòãä úáçøäáå çååéøá äñðøôá  

  צדקת רבי מאיר בעל הנס' בזכות נדבת� למע� כוללינו הק

  מייסדי כוללינו ' רו� זכות אבותינו הקאלקא דמאיר יענינו בציו...
  ...להוושע בדבר ישועה ורחמי� בבני בריכי חיי אריכי ומזוני רויחי
  א"לשו� קדשו של מר� רבינו שליט

  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכי� ד�שע

 

  לא

 

  בשלח

ד הגדול" בהיכל ביהמ- תרומה '  א- ר השנתי דינע



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכי� ד�שע

 

  לב

 

  בשלח
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