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íäì äùòé åãáì àåä ùôð ìëì. æ åøîà éë äàøðå" ãçî ì
à íåéî óëéú åîöò ùã÷ì êéøöù àúáùì àúáùá 'ò ì

òå úáù úåðëä"ú àø÷ð ë"àúù äéìåëã àúáù ç , íðîà
ë"ììë ïúîå àùîá íé÷ñåò ðéà øùà åìàë íéùðàì æ , íäå

äæä íìåòî íéùøôåî , íé÷ñåòä åìàë íéùðàì íðîà
íåìä ãò òéâäì éøùôàá ïéà ïúîå àùîá .ëò íðîà" ô

 åîöò ùã÷ì êéøö æà äëàìîî ìèá àåäù åîöò úáùá
äàìôðå äøéúé äùåã÷á ,äæå ùãå÷ àø÷î ïåùàøä íåéáå å

 äùåã÷á åîöò ùã÷ì êéøöù ùãå÷ àø÷î éòéáùä íåéáå
úáùì àúáùá ãçî äøéúé , ìë øùà åìàë íéùðà éðôì åäæå

ùòé àì äëàìîíäá ä ,ìäà éáùåé íäå ,à éôì ìáà øùà åì
ùôð ìëì ìëàé ,ìëåà ìò íúãåáò ãåáòì íéëéøöùùôð  ,

ëò íéùðà åìàì"íëì äùòé åãáì àåä ô ,òù íåé íéðô ìë ì
äàìôð äøäèáå äùåã÷á åùòé àôåâ úáù.           )íòåð éøîà(  

  קיו� מצות זכור את יו� השבת
åëå àåä ïåùàø íéùãç ùàø íëì äæä ùãåçä'.  áúë

áîøä"äøåúá íéùãçì éèøô íù ïéà ï , éãë éðùå ïåùàø ÷ø
íéøöî úàéöéì ïåøëæ úåéäì , íåé êë ïéðåî úáù éîé ïëå

é úáùá ïåùàø íåé úà øåëæ ììëá àåäå íìåë ïëå éðù íå
úáùä ,úëðù øñåî úçëåú åäæåå íåé äîåãëå íéáúëîäá á

éøá ìò ãéòäì ïåùàø ùãåçå úáùá ïåùàøà õøàå íéîù ú
íéøöî úàéöé ìòå éòéáùä íåéá çðéå íéîé úùùá, åç àì" å

äåà ìù íøôñîë"ò.                                                ) øåúúç äùî ú"ñ(  
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  ד מזמור"דול
  

בברכת , נשגר בזה כוס של ברכה, ברגשי הודאה והערכה

כ ידידינו "קד� מע, מריחוק מקו� וקירוב לב, מזל טוב

   ומ� נלהבת, רוד� צדקה וחסד תדירא, האי גברא יקירא

  ,למע� כוללינו המעטירה                         
  

åîåî""ää  ïàîãéøô àãåé ãåãïàîãéøô àãåé ãåã  éäéä""åå  
áà"äéòá é"òé ïàãðàì á"à  

  
 

  

  , שיר ושבח על שפתו רו, בביתושלרגל השמחה 

  'בהולדת בתו שתחי
  למזל טוב

  

  

  
  
  

וג ונחת מה� ומכל יוצאי ר שתזכו לראות ולרוות רב תענ"יה

לאור� כל ימי  ו להמשי� במעשי צדקה וחסדותזכ, חלציכ�

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

  
  המברכי
 ביקרא דאורייתא

  הנהלת הכולל
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 ó−−þ®ôí ó−ññî× î−í ³î×ôí

 þëð ëîþ¼ ³î×ôí ³ñîï ó−−þë¼íî

ðþëî ,ëôþí ñëê" ó−¾þõôí ñ×î ö

½" ñ¼ šþ î−í ³î×ôí ñ×¾ ñ

ó−−þë¼í ñ¼ êñî ó−−þ®ôí , ë³×î
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  ..בבנינו ובבנותינו בצאננו ובבקרנו

ל "נוויל מסטרעטי זצאז' צ ר"חיי� בהרה' סיפר הרב ר
ל שדרכו היה "אלימל� מטלוסט ז' ששמע מפי החסיד ר

 השר שלו� ק"הרהלהיות מדי שנה בשנה בבעלזא אצל 
 'רק הרבי "הרהכ אצל "ע על ראש השנה ואח"זימבעלזא 

ק מבעלזא היה "והנה דרכו של הרהע "זיפרימישלא מיר מא
לומר לפני תקיעת שופר דברי תורה ומוסר בהתלהבות 

 לספר לפני אק מבעלז"ופע� אחת התחיל הרה, עצומה
תקיעת שופר נסי יציאת מצרי� באמרו הפסוקי� שכתוב 

את משה לגאול את ישראל ופרעה שאל מי ' בה� ששלח ה
בנערינו ובזקנינו , ה"משה רבינו עוהשיב לו , ומי ההולכי�

והשיב פרעה יהי כ , נל� בבנינו ובבנותינו בצאננו ובבקרנו
עד כי קרא ' עמכ� כאשר אשלח אתכ� ואת טפכ� וגו' ה

רק צאנכ� ובקרכ� ' פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את ה
ויאמר משה וג� מקנינו יל� עמנו , ג� טפכ� יל� עמכ�, יצג

ומיד , אלקינו'  נקח לעבוד את הלא תשאר פרסה כי ממנו
ותקע , ק מבעלזא וביר� לשמוע קול שופר"התחיל הרה

ושו� איש לא , ויהי לפלא, והתפלל כדרכו בקודש, בשופר
הבי כוונתו הקדושה מה עני סיפור זה לתקיעת שופר ובכל 

והנה  .זאת החרישו ולא הרהיבו בנפש� לשאול פי קדשו
ל כהרגילו "הנאלימל� ' אחרי ראש השנה נסע הר

ומיד כאשר דר� על מפת , לפרימישלא לרבינו הקדוש
ל אלימל� אמור נא לפני "אמר לו רבינו בזה, חדר רבינו

' ויספר הר, התורה שאמר הרב מבעלז לפני התקיעות
, אלימל� כי הרב מבעלז קרא הפסוקי� מעני יציאת מצרי�

 וכי כל האנשי� …'שפרעה אמר מי ומי ההולכי� וגו
 דברות קדשו השתוממו באי מבי כוונתו הקדושה ששמעו

להפליא את התורה של הרב מבעלזא אי� ' והתחיל רבינו הק
שבחכמה עמוקה בקע רקיעי� והסיר גזירות חמורות 

ת אבא "בהראותו בדבריו הקדושי� לפני השי, מישראל
בראות  ..ו"האי� כתוב בתורה שלא ישלוט בה� כל רע ח

אמר ,  אינו מבי כלל מה הוא שחאלימל�' כי הר' רבינו הק
לו הנה אפרש ל� כוונת הרב מבעלזא דע כי היה קטרוג גדול 

אבל , והיתה גזירה על ילדי בני ישראל, ל"רח, על ישראל
כי המה יתגדלו ויעבדו את , הרב מבעלזא לא הסכי� על זה

וג� לזה , וחפצו לגזור כלייה על בהמותיה� של ישראל', ה
ק "כ המתיק הרה', ח לעבוד את הלא הסכי� כי ממנו נק

מבעלזא הדיני� באמירת פסוקי� אלו בדר� ויכוח בי פרעה 
עד שהעביר רוע , ה צדיק הדור"מ ובי משרע"הס, הרשע

כי ממנו נקח לעבוד את , הגזירה ג� מבהמת ישראל בסיימו
ק מבעלזא בדבריו "ודע כי לאשר לא כלל הרה, אלקינו' ה

, יהיה בשנה זו מגיפה בעופותעל כ , הקדושי� את העופות
כי מה� לא נתבטלה הגזירה וכ היה שבאותה שנה היה 

  . ו"חולאת בי העופות ובשו� אד� ובהמה לא נגעה ח
  )�"תפארת מהר(

  את משה ואהר� כ� עשו ' כאשר צוה ה

, ע"אלימל� מליזענסק זי' ק הרבי ר"מעשה שהיה אצל הרה
 ליווהו כל שפע� אחת נקלע לעיר אחת וכאשר נסע לדרכו

ק מ "בהגיע העגלה חו� לעיר ירד הרה' אנשי העיר ויהי
וכשראו האנשי� , העגלה והל� ברגליו יחד ע� כל הקהל

התפלאו מאד דהלא כל מטרת הילוכ� היה ללות אותו 
וא� הוא לעומת� הטעי� ואמר , ובאופ זה אי הלויה ניכרת

 לכ, כי יע שראה שה� מקיימי� המצוה בהתלהבות גדולה
כ "שהוז, ירד מ העגלה כדי לכלול עצמו עמה� במצוה זו

את משה ואהר כ ' וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה
י להגיד שבח של ישראל שלא הפילו דבר מכל "ופירש, עשו

, א� משה ואהר כ עשו, מצות משה אהר ומהו כ עשו
 כאשר ראו משה ואהר ההתלהבות הגדולה שאחזה דהיינו

כללו א� ה� עצמ� בתו� , ראל בעשיית הפסחאת כל יש
  )ע"ד מבעלזא זי"ק מהרי"הגה(                                   .כלל ישראל

  מתניכ� חגורי�

שהביא עמו , א נסע פע� ע� סוחר אחד ב בליעל"החיד
וביקש הסוחר , ורצה למכרה באיטליה, גבינה לא כשירה

איי� עליו א "משסירב החיד" הכשר"א שית לו "מהחיד
: וסיי� בסופו, "הכשר"לו כתב בלית ברירה , הרגהויש
ת "לסדר מתניכ� חגורי� בספר שמו' הכותב וחות� ביו� ג"

הגיע הסוחר אל אחת הקהילות באיטליה , "ק"ח לפ"שנת תק
, ניגש אל הרב דמתא כדי להראות לו את ההכשר כמקובל

מה ראה , עיי הרב בכתב ההכשר ותמה מאוד על סופו
לפתע , ועוד בראשי תיבות, א לציי את ספר שמות"דהחי

ת שני� מקרא ואחד "ת הוא ר"שמו, אורו עיניו של הרב
פ מתניכ� "והנה התרגו� אונקלוס מתרג� עה, תרגו�
שחריצי הגבינה אסורי� " חרציכו יהו אסירי", חגורי�
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äáåùðå ùàø äðúð äúòå å ðâöäù ÷ôñä úéá ìà 

ìéòì ,éúë àîéð éàã äàøðå ' åðøàéáù éôëù ñåú ìù ïåùàøä

ìéòì ,ùãåçä úåãòá íâ ,éòá 'äéäéù  ìåëé äúàù úåãò

äîéæäì ,ò úîéé÷úî úîàá àåäå" íäù åàöîé íàù é

íéòáøà å÷ìéïéîîåæ,à"ïúåãò ìá÷ì øùôà éà ïàë ë  åìà ìù

íéðè÷ä, ìåãâ åéäé ùãåçä ùåãé÷ øçàìã éäðòøôîì íé ,î" î

äîéæäì ìåëé äúà ïéàù úåãò éåä , íúåà åîéæé íàã ïåéë

äùòî äùòðù íãå÷ àåä éøä äîæää ø÷éòå ,) é å ä êë øç àì éë

äùò  øùà ë àìå  í îæ øùàë øáë(à " ìåëé äúàù úåãò êéøö ë
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äùòî äùòðù íãå÷ äîéæäì , íãå÷ åîæåé íà ïàë éøäå

éáù"éðè÷ ãåò íä éë å÷ìé àì ùãåçä åùã÷é ãí , íéðè÷ éë

ïéùðåò éðá íðéà ,à"ììë äîæä ïéã íéé÷úé àì ë , äì éåäå

äîéæäì ìåëé äúà ïéàù úåãò ,à"ììë ïúåãò ïéìá÷î ïéà ë ,

ñåú ìù éðùä õåøéú éôì ìáà' éà íàù åùãéçù úåëîá íù 

 ìåëé äúàù úåãò äéäéù ïéðò ïéà íîæ øùàëä íéé÷ì øùôà

äîéæäì ,ôì" ïéãä äéäé äî ïééòì êéøö æ íà úàæë úåãòá

åàì íà ïúåãò åìá÷é.  

ðîä ùãçîå"éá ãéá äøéøáä àðååâ éàäëáù ç"ã , íà

äéàøä ìò ùåãé÷ úååöî íéîéé÷îå ïúåãò íéìá÷î íéöåø, 

äãâäå äéàø úòùá òøôîì íéìåãâ íéùòðã ïåéë , íà êà

éá"íéðè÷ íä äúò úòìã ïúåãò ìá÷ì ïéëéøö ïéà íéöåø ã ,

áå" úåãò ìá÷ì ïéååöî íðéà ãòù" òøôîì åéäé ùåãé÷ä é

úåãò ,òå ïéãëå úãë íéøùë íéãò åìà ïéà éë" éåìú øáãä ë

éá ãéá"åàì åà ùã÷ì ã ,ëò"ðîä ã"ç.  

 øôåñ éèå÷éìäå)äå ãé÷ úå åöî"ïè ÷ âå ñ ç( ú ÷éôñ àéáî 

ðîä"ðä ç"ì, àéáîå ðîá àáåîù éðùä ÷ôñä" ç) ÷ ôñ åîë àå äù

ìéò ì àáå îä ïå ùàøä (òéå íéøùë íéãò åàåáé íàùì íåéá åãé '

ùãåçä úà åàøù øãà ,çàå" íúãìåä íåéù íéãò åàåáé ë

øá àåä'ïñéð ç,  åà íéðåùàøä íéãòä úà ïéîéæî íäå

éòù äùòî íåéä åùòù ïéãéòîù"ãéòäìî ïéìñôð æ , éàå

íéðè÷ä ìù ïúåãò ïéìá÷îù àîéð ,ø íåéä ïéàù àöîð"ç 

øãà ùãåç ãåò àìà ,àå"íéðè÷ ãåò íä ë , ãéòäì ïéìåñôå

åíéøùë íéãò íéæäì , íéãòä ìù úåãò ïéìá÷îù øîàð íàå

ø íåéäù àöîð íéðåùàøä"ç ,àå" ïéîîåæ íéãòä éøä ë

íä íéìåãâ ,àå"ïúåãò ìá÷ì êéøö ë ,ïúåãò åìá÷é íàå , àì

ø éåä"àå ç"íéðè÷ íä ë ,ðîîã øæåçä ìâìâë éåäå" ïéà ô

åðéú÷éôñì øåæîå äôåøú,  

áúëå íéçñôá ñåúä éøáãì åúåîãì ùéã )ë ó ã"ò  å"á (

éøîàã ' äìåñô øëæ äéìò äìò íà äîåãà äøôáã íúä

ìåò äéìò äìòë éåäã íòèî , ïéãä éøäã íù ñåúá åù÷äå

 àçéð äæå úéáä ìòáä úòãî äøôä ìò ïúéð ìåòä íà à÷ééãã

äéì ,äøôä úìñôð æà à÷ééã ,éì àçéðã ïåéë 'àäá,  íà ìáà

éì àçéð àì 'éìò äìò éø÷éî àìã éàãåå 'ìåò ,à" éøä ë

äòáì äéì àçéð àì éàãååá"ìñôéé äøôäù á ,éò ãéñôéå" æ

èòåî øáã ìéáùá íéø÷é íéîã ,àå" åìéàë áùçð éàîà ë

éì àçéðã 'íéìòáì , øùëã àðéîà éåä éàã ïåéëã ñåúä åöøéúå

éôà 'ìåò äéìò äìò íà ,äòáì äéì àçéð éåä"éëäá á , êëì

éì àçéðã áéùçéî 'äøéùëäì ïéàå .ëò"ñåúä ã' .  

äå" íðéàå íéøùë íéãò íäù øîàð íàã ïàë ð

ïéîîåæî ,à" íéìåãâ íéðè÷ä íéãòä åùòðå ùãåçä ùãå÷î ë

òøôîì ,ò ùãåçä ùã÷úðå"ïéîîåæ íéãò é , ÷ôñ ïéòë àåäå

ðä"ì.  

ôà éìåà íðîà" ì åñôì íéðîàð úàæë úåãò ïéàã ì

úøçà úåãò,éøîàãë'  úåîáéá)î ó ã"æ (.àá äùòî ' éðôì àáù

ø" åì øîàå é éîöò ïéáì éðéá éúøééâúð) ì ò  éôå ã ìéè äì äæá å úðå åëå

úå øéâ  éå ä àì äæë úå øéâ  éë å úå øéâ ìë( à"íéãò êì ùé ì ,à"åàì ì ,

à"íéðá êì ùé ì ,à"ïä ì ,à"åëò ïéàå äúà éúåë êéøáãì ì" í

úåãòì øùë,ééò"ù. äå" íäù àöîð ïéîéæîä éøáãì ïàë ð

íéðè÷ ,íéðè÷ì úåãò ïéàå ,)ééò å"êéøàäù ù í éãò äìã ãå ò  ø àáì 

úå øùë  ú÷æç  ùé í éøùëä ,àùî'í éðè ÷ì ë (é éò"ù.  

 äùãç äçðîäå)ã äå åöî 'ä úå à'(  å ðé÷æ éøáã àéáî

ðîä"ç ,ëù äî ìòå 'åúá"éòá íöòáã ñåú ìù õåøéúäìã ã '

éôà 'äëá"íîæ øùàë íéé÷ì â ,òå"éòá ë ' úåãò äéäéù

äîéæäì ìåëé äúàù ,à"ö ïãéã ïåãéðá ë"åãò éåä éøäã ò ú

äîéæäì ìåëé äúà éàù , íîæ øùàëä íéé÷ì êéøöù ïåéë

äùòî äùòðù íãå÷å åðéã øîâá , äùòî äùòðù øçàì éàã

ìù ììëá øáë éåä äùò øùàë àìå íîæ øùàë ,àå" íãå÷ ë

áù íãå÷ åðééä äùòî äùòðù"ùãå÷î øîà ã ,àå" íðéà ë

åãé÷ íãå÷ éë íîæ øùàë íäá íéé÷ì ïìåëéù úåãò" éåä çä

éðè÷ ïééãòí ,íúå÷ìäì êééù ïéàå ,òå"ë ë 'ðîä" ùéù ç

íðéã äî ÷ôúñäì.  

ëå 'ììë ÷ôñ äæ ïéàã äùãç äçðîä , øùôà øéôùã

íîæ øùàëä íéé÷ì, éá åøîàù íãå÷ éàãååã" àì ùãå÷î ã

ïéã øîâ éåä ,åëì ïé÷åì ïéà æà åîæåä íàå" ò) å îæå ä í à íéãò ã

ëá øàå áîë í îæ øùà ë  ìù ïéãä ïéà ïéã øîâ  í ãå ÷"ùá  î"ñ ( úøéîàã

ïéã øîâä àåä ùãå÷î , åäåàø ÷øô ùéøá àéãäì çëåîãë

éá"ã,éøîàã 'éòáã íúä 'úåðåîî éðéãã àéîåã íåéá äéäéã ,

 åðéà íåé ãåòáî ùãå÷î øîåì å÷éôñä àì íàã íúä òîùîå

øáåòî ,ðîä úøáñë àðéîà éåä éàå"éôà éåä ïéã øîâäã ç '

ùãå÷î åøîàù íãå÷ ,à"øáåòî åðéà éàîà ë ,î ïëå òîù

øá" ä)ë óã"ã(.,éôìå "ã äøúñð æ 'ðîä"ç , íðéã øîâðùë éøäã

éá åùãé÷ øáëùë éøééà"ùãåçä ã ,à" íéìåãâ øéôù éåä ë

íîæ øùàë åì íúéùòåä íäá íéé÷ì øùôàå.  

àúëåãì ïééùå÷ àøãä äúò àìà,  å ùãé÷ øáë éàã

éá"ùãåçä ã ,à" øùàë àìå íîæ øùàë øãâá øáë éåä ë

äùò ,àå"÷ìé àì øáë ëå ,éôà 'ïéîîåæ åàöîé íà ,àå" ë

 äîéæäì ìåëé äúà éàù úåãò éåäã àúééùå÷ àøãä) à ì  äúò îå

ã ìò  êîúñ äì ãå ò ìëå ð ' å øáå ùã ïå éë í îæ  øùàë øãâ á éå ä å ÷ìéù ïåéëù  ñå úä

ùãå çä å ùã é÷ øáëù  äùò î äùò ð øáë éøäã å ðééäã å ãéö á ,àå" ø áë éå ä ë

ïé÷å ì ïéà øáëù äùò  øùà ë àìå  ììëá ,æ í ö ò áùðîä äö ø ä" ç éå åøäì ç

å éøáãá ,ïéðáä ìôð ãå ñéä ìôðù äú ò  ìáà.(  

ò"ôàã äùãç äçðîä ùãçî ë"éøîàã àäã ì' ) à å äå

éù í ö ò á'áè éøäå  ñå úä"à( éøîà úå÷ìîá íâã ' íîæ øùàë ììëä

äùò øùàë àìå, àåäù ãçà ìò åãéòäù ïåâë à÷ååã åðééä

úå÷ìî áééç ,éøîà æà åîæåäå 'éøîà ùðòð øáë åøéáç íàã '

éá 'äùò øùàë àìå , úøåúî úå÷ìîä ìá÷î åðéàùë ìáà

íîæ øùàë ,à ìò ãéòîä ïåâë 'äùåøâ ïá àåäù , àöîðå

ä÷åìã ïéîîåæ , å÷éãöäå íòèî àìà åì íúéùòå íòèî åàì

îâá íù øàåáîë ÷éãöä úà ,'äùòîä äùòð øáë íà íâ æà ,

ôòà"úå÷ìîá íéáééç ë,äùò øùàë àìåã ïéãä àëéì æàã ,

÷ôðå"åâë îà ìò ãéòäù éîá ï 'äìâå ââåùá âøäù  úîù ãò
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ìåãâ ïäë ,çàå"íéãòä åîæåä ë ,òà"äùòî äùòð øáëã ô ,

î"éøîà î 'ä÷ìéã ,ùåãéç àåäå.  

îäåðâ úìåñ úç" ê åðéç úçðîä éøáã àéáî ë

ðä"ì,åéøáãá ìôìôì êéøàîå, åúáå"ã àéáî ã '÷òø ïåàâä" à

åùá"ú )éñ 'ò ÷"å(åãò ìò úå÷ìî ììë ïéàù ùãçîã  ùãåçä ú

åîæåä íà , äðòú àìã åàì ìò åøáò àìã"êòøá"ø÷ù ãò , 

âøä éðåìôù ãçà ìò ãéòäì íéðù åàáùë ïëå ,á åàáå '

âøä àìù åùéçëäå, âïë í àì ìò åøáòù øîåì êééù àì 

äðòú , úëä åéìò åãéòäù ãåùçä úà øåèôì åöø ÷ø éë

äðåùàøä ,àå" àì ë

 íãà íåùì åãéñôä

ò øáã"íúåãò é, òå ì

ïë  éàäëáã ùãçî

 äéäéù ïðéòá àì àðååâ

 ìåëé äúàù úåãò

íîéæäì ,éôàã ' íà

ò åùðòéé àì åîæåé ì

äæ äæá êééù àìã ïåéë 

 äðòú àìã åàìä

øàåáîë.  

ñåúá íðîà' 

 úåáåúë)ë óã"à( 

 äùòð ãò ïéàã øàåáî

ùãåçä ùåãé÷á ïééã ,

 éàù úåãò éåäã ïåéë

äîéæäì ìåëé äúà ,

à"ãë àìã øàåáî ë '

÷òø"ðä à"ì.  

ðôä úîàáå" é

 úåáåúë óåñá)ðå÷á '

ïåøç à (äæá ãîò ,

 éåä êéàäã äù÷äå

 ìåëé äúàù úåãò

äîéæäì , ïéà éøä

 ùåãé÷ ìò ïé÷åì

ùãåçä ,éúå ' ïåéëã

ò úåãòì ïéìñôðã" é

 úåãò øéôù éåä äîæä

äîéæäì ìåëé äúàù, 

ëò"ã ô '÷òø"ö à"á, 

)éò å 'éñ í é é÷éôàá úå ëéøàá '

ë"á ,ç  éå ìä úéááå"éñ â'ä -å' 

 õ øúì å àì ðù í éðå øç à ãå òå

ãî ïéøúñðä å éøáã ' ñ å úä

úå áå úëá(.  

 à÷ééã äðòú àìã åàìä ìò íéøáåò éà øáãä íöòáå

åøéáçì ãéñôäì äöåøë ,àåä íéðåùàøä ú÷åìçî ,áîøä"ï 

)øô 'ô ïðç úàå"é ÷å ñô ä'(øäå éðå÷æçä ïëå " ïéøáåòã åøáñ ùàâéî é

éôà äðòú àìã åàì ìò 'åúåãòá éðäî àìã àëéäììë  ,éôàå '

åãëå åøéáçì ãéñôäì åúðååë ïéà íà ,'î"åàìä ìò øáåò î ,

îñä ïëå íéàøéäå"îñäå â" åàìä ìò ïéøáåò ïðéàã åøáñ ÷

àðååâ éàäëá ,éôá ïééòå 'øâä"æ àìøòô é"ñøä ìò ì" â)ì"ì ú"ã (

åéðôåà ìò øåáéã øáã úåèéùä ìë øãñì êéøàîù ,ééò" ù

úçð àöîúå.  

שאו ידיכ� ...
  לשקול
  שקלי הקודש
  לתת את
  'תרומת ה

לטובת כוללינו 
   קופת
  רבי מאיר

  הנסבעל

  ק"ט לפ" מגבית וויליאמסבורג תשס

ואלקא דמאיר 
  ...יענינו

  להוושע בדבר 
  ישועה ורחמי� 

  בבני בריכי
  חיי אריכי

  ומזוני רויחי
  רב ברכות 

  ושובע שמחות
  חיי נחת 

   .ס"וכט

  
  
  
  

פרטי�   
  יבואו

פרטי�   
  יבואו



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק� די התאחדות האברכי��שע

 

  יב

 

  בא

 

   בדבר טובלהתחיל ולסיי�
 êþôèë)× ¹ð"¼ î"ê( " לי אלא דברי� שיש אי

דברי� שאי בה הרעה והטבה , בה הטבה והרעה
, ó−õî® íð¾ë ë³× "þð½í íò−¾ íôñ ë ®".מני

 ¬šò êþš−¼ôð"íë¬í "íñ−ì³ ,ìêî" ¬šò ×"í¼þí "
íñ−ì³ . ¬î¾õ šô¼ þõ½ ó¾ë êëîô −³−êþî

ìõðî ëî¬ þëðë ó−−½ñî ñ−ì³íñ í®îþ ê³−−þëí¾"ì.  
*  

  בקריאת התורה
îšô  ëî¬ þëðë ó−−½ñî ñ−ì³íñ ¾−¾ ö−ðí þ

 íñ−èô −ôñ¾îþ−ô êîí)×"î(:ïî " ðôî¼ êîí¾ íï ñ

 μ−þ® íþî³ë ³îþšñ
 ëî¬ þëðë ì³îõ í−í−¾

ëî¬ þëðë ó³îìî" , ¾þ−õî

 îò−®ô¾ îô× íð¼í öëþšë
 óí−þëð îô−−½¾ ó−ê−ëòë

×¼ íëî¬ë"ñ.  
×î"ëôþí ×" ó) šþõ

−"ñíô è ’í í×ñí íñ−õ³’("  ñ×

íþî³ñ ³îþšñ íñî¼í ,
 ó−−½ôî ëî¬ þëðë ì³îõ

ëî¬ þëðë" , ìô¾ þîêëî
)ó¾ ( þîšôí¾ ë³×

ëôþí −þëðñ" êîí ó

 −ôñ¾îþ−íô] ö−−® êñ μê
 öî−× êô³½ôî îôîšô í−ê

òí −ôñ¾îþ−íñ"½ôë ñ ’
íñ−èô .[  

ôþí š½õ ö×î" ê
)îê" ìöô−½ñš "½ ì"ê (" ö−î×−î

 êîþšñ ð−ô³ ñ−ì³−¾
 þëðë ó−−½ñî ëî¬ þëðë

î¬ë."  

  בלימוד תורה
 êîí ëî¬ þëðë ó−−½ñî ñ−ì³íñ ¾−¾ íï þëðî

íþî³í ³ê−þšë šþ êñ ,í êñê" ¾− íþî³ ðîô−ñë í

ëî¬ þëðë ó−−½ñî ñ−ì³ñ ö−î×ñ ,½ô ¹î½ë êëîô× ’
ëî¬ þëðë ó−−½ñ öò−þðíô¾ íðò , þôêôë"³" ì

óñî¼ë óîñ¾ ö−ëþô "¾þ ¾îþ−õ×î"½î³î − ’ó¾ . ö×î
 êþôèë êîí)− ³î×þë"ï(." − −ëþ ó−−½ô íîí −× öòìî

îèî ³îôñ óðê ¹î½ þôê ëî−êð êþõ½ ,’ −ô −þ¾ê

íþî³ë îñô¼î íþî³ë ñðè¾ " ó−−½ñ −ð× ó¼¬íî
ëî¬ þëðë.  

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו

  כי אתנו אנחנו אלה פה היו� כולנו חיי�
ג "ק פרשת ואתחנ שבת נחמו שנת תש"ו שבשב"ישראל דוד נייוואנער הי' ח ר"סיפר הרה

בעל ' טמאר לחסות בצל מר רבינו הקל נסע אתו לסא"מנשה ז' ח ר"ואביו הרה, הגיע לעול המצוות

ל שישי וקרא רבינו את פרשת העשרת "בשבת בבוקר בקריאת התורה עלה רבינו ז, ע"דברי יואל זי

  .הדברות בקריאת שישי כנהוג

כי  ")ג, דברי� ה(בסיו� הקריאה סיי� רבינו בפסוק , את הבחור הבר מצוה קרא רבינו חמישי

וביו� הקשי� הה� אשר מחו� שכלה חרב המלחמה הנוראה , "י�אתנו אנחנו אלה פה היו� כולנו חי

וכל אלו שעמדו על הבימה בשעת הקריאה הרגישו , ומחדרי� אימה היה סיו� זה ברכה רב משמעות

כאילו רבינו מבר� אות� , שתיבות אלו נכנסו עמוק במורשי לבב� והיה כשמ בעצמות� ותחי רוח�

  .בחיי�בברכה שיעברו את הימי� הקשי� וישארו 

עברו את יומי השואה , כי כל אלו שעמדו ש� בשעת הקריאה על הבימה, ואמנ� כ היה

  .ת"ושרדו לחיי� בעזהשי, הנוראה

*  

פ שסיי� לאנשי� בפסוקי� "ל השתמש בעני זה כמ"שרבינו ז,  מ הראוי לצייומעני לעני

  .שאלת�שרבינו ענה לה� בזה תשובה על ופעמי� אי ספור ראו בחוש , מיוחדי�

ל בספרו המאזרינו "ט ליפא שוואר� ז"יו' רבי חנני' ונעתיק כא מה שכתב הרב החסיד המפו

ורבינו היה כרגיל , בשבת קודש פרשת וירא נתכבדתי בעליה לתורה במנינו של רבינו: ל"וז, לחי

רבינו וראיתי ש, "בעיני� שב הנה ארצי לפני� בטוב"וסיי� הקריאה אצלי בדברי הכתוב , הבעל קורא

בקודש לסיי� אצל כל אחד ואחד מעני  כאשר ידוע שכ היה דרכו, רוצה לרמז לי בזה איזה דבר

ברמיזה בידי לפני אמירת הברכה א� כוונתו הוא  על כ הרהבתי עוז ושאלתי אותו תיכ�, הצרי� לו

ונתו רק ג� כ ברמיזא ע� ידיו הקדושי� שלא זה היתה כו על זה ענה לי תיכ�, ב"שאשאר כא בארה

היה לי הוראה מפורשת שאשאר לגור באר� ישראל ולעמוד  ודבריו אלו, שאחזור לאר� ישראל

  .ש"עיי, לימי קדשו מש� בכל העניני�
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  בסדר המסכת
ë¼−í ë³×" ³×½ô ¾îðší îò−ëþ þð−½ ö×ñð ±

"ö−¬−è " ³×½ô óðîš"ö−¾îð−š" , ê×õ−ê −þíî
ìêî ö−¾ðšô óðîšð êþë³½ô"ö−¾þèô × , ë³×î

 ó−−½ñ í®þ¾ ó¼¬íëî¬ þëðë ó−¾ò þð½ , îô×
ëî¬ þëðë óîšô ñ×ë ó−−½ñ êò³í μþð¾ , ó−−½ ö×ñ

ö−¾îð−š ³×½ôë ,¼þ þëð êîí¾ ö−¬−è ³×½ôë êñî.  
*  

  בדרשה
 ¬ëííêþî ³î¾þðë ó³ìí þõî½ êîëôë þõ½í 

]¾ô"× −þèí"ò öþ¬¾ ®ï"ñ[ î×þð¾ ñ¾öþô  ³ìí"½ í−í 
ó−−½ñ þëðë ëî¬, ëîþëî ³î¾þð ñ¾ ³ìí"½ ê®ô³ 

"ó−−½ñ î¬ëë" îê "ó−−½ñ þëðë ëî¬" ]ëîþñî ö−¼ô 

íì−³õí[ êîíî õ¼"− êþôèí ³î×þë ) ¹ðñ"ê( þîô"ê 
)îê"ì −½ ’ñš"ì( −−¼"¾.   

*  
  " הדר� על�"על איזה מסכת התקינו לומר 

ó¼¬ííôñ  îë³× óî−½ë ê³×½ô, ó¼õ 
"íôñ¾ò" ê³×½ô ³−òîñõ, ó¼õî îë³× "½š−ñ" 
ô½ê³× ³−òîñõ, ñ¾ôñ óî−½ë ³î×þë ö×î íêõë 

ô³ìî "š−ñ½" ,³î¼îë¾ëî îô³ì "íôñ¾ò", ö×î íêñí. 
−õñ ¼îð−¾ −× ½šîñ êîí  ¹î½]¼ðò¼[, óñ¾òî êîí 

þôèò¾ ³îô−ñ¾ë êîíî óîñ¾ .íòíî îþôê ïì"ñ êñ¾ 
ó−−½− þëðë ¼þ, ö×ñ óîšôë −ô×ì¾ íò¾ôí î−í 

ó−ìþ×îô ó−−½ñ þëðë êñ ëî¬ ó¾ êñ îë³× 
"óñ¾òî", šþ îë³× "½š−ñ" îò−−í öê×¾ êîí ¹î½ 

³×½ôê, μê ðôîñí êñ −½ó−− íõ, −× ñê îðô¼³ 
þëðë ¼þ þôê ó×ìí ñ×ô óðê ,³êïñ îò³ò í®¼ 

"μþðí μñ¼" îê ñ−ì³íñ ð−ô ê³×½ô ³þìê.  

μê óîšôë îô−−½¾ þëðë ëî¬ ó¾ îë³× 
"íôñ¾òî" îò−−í íõ¾ óñ¾ò íõî ñî×− ñ½ó−− −ñëô 

þîïìñ ñ¼ šþõí îê ñ¼ ê³×½ôí, ö×ñîê³×½ô  
³î×þë îô−−½¾ þëðë êñ ëî¬ ëêþš îþõí μ³þî³, 

ö×î ë ê³×½ôíêõ ô¾½ö−ô−− ö−š−ñðô ³−ëë ñëêí, 
³îôîšôë îññí îë³× ë¹î½ "½š−ñ" −õñ ¾½îô−− þëðë 

êñ ëî¬, îë³×î öþðí μñ¼, þê¾ëî ³î³×½ô ¾½îô−− 
þëðë ëî¬ îë³× íôñ¾ò.  

μê ó−òîþìêí êñ¾ î¼ð− ó¼¬í, îê íï−êô 
ó¼¬ þìê îòš−³ þôîñ "öþðí μñ¼" ñ×ë ½óî− 

ê³×½ô, öí ëê³×½ô ¾½íõî þëð ¼þ, öíî ôë½³× 
¹î½¾ í−þëð −þëð íôìò í×þëî.  

   

  מעשה נורא שמצוה לפרס�
 תב כ )'הובא בספר אוצר הסיפורי� חלק ט(ק "בסידור מהרי

 וסיימתי מהספר עמדתי כ"ואח אחד ספר כתבתי א"פ ל"וז

 רחולמ .ליש והלכתי ,)ג"י' שעיי( "ש� רקדוי ושעירי�" בפסוק

 איש והנה חדרי ופתחתי הספר לכתוב קמתי השחר עלות קוד�

 ,בו קורא' והי ספר ובידו במקומי שלי ספסל לע יושב אחד

 וכשראיתי .'כוו אש כגחלי פניו מאד נורא מאויי�' הי והאיש

 בשמי וקראני פיו חפת אז נשמתי פרחה וכמעט נבהלתי אותו

 הספר מ עמדתש עשית כדי שלא דע נבל אתה לי ויאמר

 שומר" ושמי אני מזיק רק ".ש� ירקדו ושעירי�" בפסוק וסיימת

 או שהמלמדי� עת ובכל הדפי על ממתי אני כי ,"דפי

 באתי ועתה ,יקזלה מוכ אני רע בפסוק בספר מסיימי הסופרי�

 עלי� אומרי� שמעתי כי הזאת בפע� פני� אשא אבל ,להזיק�

 לואפי תכתוב שלא יל השבע אבל ,מעלה של בפמליא טובות

 עשיתי וכ ,לדרכי אל� ובכ שבועות ועד מכא אחת אות

  .'וכו לדרכו ל�ה ובכ ,שבועות עד כתבתי שלא נדרי את יימתיוק

  .סופרי�ו למלמדי� זה �סלפר ומצוה

  לעילוי נשמת

  ל" זזינגער יצחק הכה� ר" במרדכי' ח ר"הרה
  ק"ט לפ" תשסה טבת"כע "נלב

*  

   חתנו ידידינו הרבני הנכבד והמפוארי"הונצח ע

  א" שליטחיי� שמואל ריי�' ח ר"הרה
  א" במאנטריאל יע'מראשי קהילתינו הק
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  מרכז המוסדות דרבינו יואל מסאטמאר
  א"ק שליט"ק מר� רבינו הגה"נשיאות כ  ב-א  "ט זיעועכי"ק מר� רבינו הקוה"י כ"נתייסד ע

   בני ברק-קרית יואל 

  
  

  

  הזמנה של מצוה
  

  ש תלמידי� וחסידי� שיחיו"הננו להזמי� בזה את ציבור אנ

  לבוא ולהשתת� בסעודה של מצוה
  

  

  סעודת מלוה דמלכא
  וסיו� משניות

  

  ט"ק זו הבעל"ה במוצאי שב"שתתקיי� אי

  לרגל יומא דהילולא רבא 
  א"ק בעל עצי חיי� זיע"גהשל מר� ה

  
  9.00בשעה 

  בבית מדרשינו בשיכו�
  

  

  ר שזכותו הגדול והקדוש יג� עלינו ועל כל ישראל וימלי� טוב בעדינו עד ביאת משיח צדקינו"ויה

  .אמ�, א בראשינו במהרה בימינו"ק מר� רבינו שליט"ומלכינו כ
  

  בכבוד רב

  הנהלת המוסדות

  

  ט דסאטמאר"  ישיבת מהרי•  ישיבה קטנה דרבינו יואל  •תלמוד תורה יטב לב  
    קופת גמילות חסדי�•  חברה משניות  •בנות אר� ישראל בית פייגא  
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 úåëøá úåëìä)ëã(  
  

  
 

  ע"א ניכר בפנ"ששוי� בחשיבות� וכתערובת חתיכות 
שני מיני מאכלי� המעורבי� ביחד ששניה� 

ומי� , מהשנייותר ואי� האחד חשוב , נחשבי� לעיקר

  :אופני�' נו לד נתחלק די�האחד מרובה מחבירו 

שני מיני מאכלי� המעורבי� וכל מי� ניכר ונבדל ) א

כגו� סלט פירות שמעורבי� יחד פרי ע� [בפני עצמו 

המעורבי� ע� קטני� או חתיכות בשר , ופרי אדמה

 דעת רוב � נחלקו האחרוני� בזה �] 'ירקות וכדו

האחרוני� דא� בזה אזלינ� בתר הרוב ומברכי� כברכת 

 בפתיחה אות ג"פמ( ופוטרי� את המיעוט המי� שהוא הרוב

 מדי� ספק ברכות א"ב סק"רי'  בסיב"וכ� הכריע המשנ, ח"דה, א"י

כ האיסור "והא דאינו דומה לאיסורי� שאינ� בטלי� ברוב אא, להקל

 ולכ� אי� ,"ביטול"משו� דבאיסורי� ההיתר הוא מדי� , אינו ניכר

דאז שיי� בהו האיסור בטל ברוב אלא בתנאי שהאיסור אינו ניכר 

כ בברכות דזה שהטפל הול� אחר הרוב אינו מדי� ביטול "משא, ביטול

  ).אלא מחמת שנטפל להרוב

 כל מי� נבדל וניכר  שא�דעת כמה אחרוני�אבל 

,  אי� האחד מה� נעשה טפל למי� השני�בפני עצמו 

חיי (ומבר� על כל מי� ומי� בפני עצמו ברכתו הראויה 

 � בסידור"יעב, ל ש�"בביאוהצ ו"בשעהובא ומ, ג"י' א סעי"אד� כלל נ

ז "י' ד סעי"ר' ר סי"ובשועה', ה' ד סעי"נ' ע סי"קיצושו, ט"סקי' אות ק

המיני� יחד דאזלינ� בתר רוב ובי� ' מחלק בי� תערובת שנתבשלו ב

.ברכות' היכא שלא נתבשלו יחד דלא אזלינ� בתר רוב ומברכי� ב (  

ל "ת שבה" בשוכ� כתב(, ברכות' והרבה נוהגי� לבר� ב

ומבאר ש� , דדעתו נוטה כהחיי אד�) ז"מ' י סי"ז ובח"כ' ז סי"ח(

דקשה לומר במציאות דהרוב קובע בזה דהאמת הוא א� יעשה 

, קומפוט מרוב בננות וקצת פחות מזה פרי הע� דשניה� ניכרי� היטב

וכי בשביל שיש חתיכה אחת יותר ממי� אחד יוקבע הרוב נגד מה 

  ).ה�שכוונתו באמת לשני
  

‰Î¯· ˜ÙÒÓ Ï̂ �È‰Ï ˙ÂˆÚ  
•  �ל "עצת הביאוה(מי� המיעוט ויבר� כברכת הרוב ימע

אול� למעשה בהרבה מאכלי� אי , להרוצה לחוש לשיטת החיי אד�

  .)אפשר לעשות כ�

כ "ויבר� קוד� עליו ואחמהרוב יפריד מי� המיעוט  •

עדיי� דא� יבר� קוד� על הרוב אזי המיעוט  (יבר� על מי� הרוב

 אול� ,ע" ומאחר שמפריד� יש לה� חשיבות בפנ,ל"כנבספק 

שלא מהני זה שדעתו משמע ' לכאול שלא הביא עצה זו "הביאוה

ברכות כתבנו ' ולכ� רק לאלו הנוהגי� ממילא לבר� ב, להנצל מהספק

.דטוב לעשות כ� ( 
•  �יקח מאכל אחר שברכתו כברכת המיעוט ויבר

� חו� ממה שמבר, עליו ויפטור בזה את המי� המיעוט

 .על המי� הרוב
י שנתבשלו "עא� שני מיני� מדובקי� ביחד ) ב

 אזלינ� בתר רוב א� כשכל אחד מהמיני� ניכרי� �יחד 

ומה שהוא הרוב הוא העיקר , ומובדלי� בפני עצמו

לדעת האחרוני� (ומברכי� רק עליו ופוטר את המי� השני 

אר וא� ש, ש בזה"כ, הסוברי� דא� באינ� מדובקי� אזלינ� בתר הרוב

מ הכא שאני דכיו� שנתמעכו ונתדבקו יחד "האחרוני� החולקי� מ

ומסתבר דזהו ג� סברת , ל"ע הנ"וכ� כתב בקיצושו, אזלינ� בתר הרוב

ל דבעינ� שיתבשלו המיני� דאז מתדבקי� ונעשי� "ר הנ"השועה

  ).למאכל אחד

כשהתערובת נעשו מחתיכות גדולות באופ� ) ג

 עולה בכ� אלא שכשלוקח בכ� לאכול מהתערובת אינו

 אי� זה נחשב לתערובת ומבר� על כל מי� �חתיכה אחת 

.'ב' ערו� השולח� סעי(את ברכתו הראויה  (  

ולכ� חתיכות גדולות של בשר המעורבי� ע� אורז 

להנוהגי� לבר� אדמה על (א מבר� על כל מי� לחוד "או תפו

כ חתיכות גדולות של פירות אדמה "וכמו, )א"תפו

  . הע� מבר� על כל מי� לחודהמעורבי� ע� פירות

וכל שכ� במה דמצוי שחותכי� מילו� או אננס 

 דאינ� נחשבי� �לשני� וממלאי� אות� במיני פירות 

  .ברכות' למעורבי� ומברכי� ב

כששני מיני� המעורבי� אינ� ניכרי� ומובדלי� ) ד

על הרוב שהוא העיקר רק מבר� ע "לכו �בפני עצמ� 

  .ופוטר את הטפל

כתבנו הוא דווקא בתערובת ששני ודע שכל מה ש

א� , בות� ונחשבי� לעיקר המאכליהמיני� שווי� בחש

א� אחד המאכלי� אינו חשוב לעצמו אלא בא להטעי� 

  .ע מבר� רק על העיקר" לכו�או לגוו� את המאכל השני 

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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טייטלבוי� ע"זיט ליפא "יו' חנניק רבי "ב� הגה חיי� צביק רבי "הגה  

  )ו"פרת( שבט' ויומא דהילולא       "   עצי חיי�"בעל 

 

 

    
éæ íééç éöòä ïøî" ãìåð òîú úðùá" ø ïøî åéáàìåé úùåã÷ä" èéæ"ò ,á åîù àø÷éå ìàøùé"éáö íééç " éë

÷ä ïøî úøåö äìéì ïåéæçá åîà äúàø ãìåðù éðôì äìéìá 'éæ æðàöî"äéðéò äàøîì äìäáðå ò , äì øîàå
äøä"÷" :øòðâéì ïéé÷ ïáéìáòâ èùéð ïéá êéà æà ïæééåå ïòîå÷òâ ïéá êéà èùéð êéæ ÷òøù " åúçèáä íéé÷ éë

åéåã÷äì çéèáäù" è"éøô íëî òðîé àìù åðéôö åðúééôöáïèá " , íåìçä ïåéæç úà äøôéñ úéðáøäå
åéåã÷äì"è ,åéåã÷äå"÷ä åéáàì åøôéñ è ' ïøîèééä áìá ,èééä øîàå" ì" ãìåðä êðá íùì úåø÷ì äéä éúòãá

"ìùøéä "ò"éáö íëçä åðéðé÷æ ù ,åîù ìò íâ ãìåðä àø÷é êë ìë åîöò úà çéøèä ï÷æäù ïòé êà."  

ò áëåë åá åàø åúåãìé ìè øçùî øáëåù ìò äìúåãäéä éî , ãò åúåøéòöá ãåò àìôð ïåøëæ ìòá äéä òåãéë
åéàåø ìë àéìôäù ,öòä øîà íòôå"çëù àì øáë íéðù ùù ìéâî äàøù äîù åîöò ìò ç , øåëæì äëæ ãåòå

úøåö úàå ÷ ìù" æèééä áìáèééäù óà ìò "îøú úðùá øèôð ì" âéäùë 'öòä" ïáë çâ 'íéðù.  

äâä ìöà ïúç äùòð å÷øôì òéâäùë"éáø ÷öæ áåéãøàáî äùî "äâä ïá ì"éæ õéìøàâî êåøá éáø ÷" ò) ïøî ïá

ãä"áì áèééä ïøî ïúçå ç(ì äìëä äøèôð äðåúçä ïîæì êåîñ íðîà "éîåàúô ïôåàá ò ,äâä øîàå" áåéãøàáî ÷
öæ"öòä úà ãáàù äæ ìò øòèöî øúåéù ì"åúá úøéèôá øòèöîù äîî ç.  

çà" àîéñ äëøá úøî ú÷éãöä úéðáøä úà àùð ëò"ä ä ìù åúáâä"ø ÷éáéæ èøòôöàøî øæòéìà íåìù " ò
)ãä ïøî ïá"äâä åñéâ ïúçå ç"éæ é÷ñøòååè áåã éëãøî éáø ÷"ìôééèñàðøàäî ò (  

úç øçàðå íéðù äîë íééç éöòä áùé åúïçìåù ìò êåîñä åðúåç âä"ø ÷éáåìù íéæ èøòôöàøî øæòéìà " ò
ðøàè øéòáà ,åéä 'àéìôäì ùîî äøéúé äãîúäá äøåú ãîåì ,çà"èòâéñì åéáà úéáì øæç ë , åìà íéðîæáå

 ìáé÷å ãîìù äî ìë åðîî ìáé÷å åéúåâäðä ìëá åéáà úà ùîéùå ääåáâ àâøãá äàìéò ãöì úåìòúäì óéñåä
íéùåã÷ä åéúåáàî.  

åéåã÷ä ìù åéîé óåñá"úåðáøä ìåòá àùéì åúåà òééñéù øéòöä áø úåéäì åãé ìò äðîúð è , åéìò äåéö íâå
ì äøåú õéáøäì÷ä åúáéùéáù íéãéîìúä éðô ,' íäéúåìàù úà åöøäù øåãä éìåãâì úåðòì úåáøì íâå

åéåã÷äì"öòä åðáì äåéö è"äáåùú íäì áåúëéù ç ,áù ìéìáå"åéåã÷ä ìù ïåøçàä ÷"öòä åðáì øîà è" ç
äæá"ì" :áø èæéá åã ùøãîä úéá ïéà ééâ ïåà úéìè éã ïà êéæ äåè ùøòä íééç", áàå áøì åøéúëä äæáå" ã÷" ÷

ë ïá àåäå èòâéñ"äðù ã.  

ôøú úðù ìù óøåçä òöîàá"áùá åúáù úåáùì íùì àåáì ïééãøàååðééì÷ øéòî ù÷áúð å"øô ÷ 'àøàå ,
íúù÷áì øúòðå ,úåøééòá íéúáùá ãåáë ïåëùì éòñî äìàá òåñðì ùãå÷á åëøã äéä ïë éë , äéäù ïåéëî

íéîåúéå úåðîìàå íééðò ïåîä ú÷æçäá àøåð ìåò åéìò õáåø.  

éæ íééç éöòä øàùð íãå÷î øáãä øãñåäù éôë"íéîé äæéà ãåò ìò øéòá ò ,äìéì àúà äðäå ,â íåéì øåà '
äòùú äòùá êøòá ,åãéá øðå úéáøò úìéôú úàø÷ì ïðåëúäì êìä íééç éöòä ïøîå , ïîæ äæéà øáò øùàëå
íùî øæç àìù åàøå ,åéøçà åñðëðå íéáøå÷îäì åîæçàé äãòøå ìéç ,ìò áëåù åäåàöîåì õøàä " øñåçî ò

äøëä éìá íéðåà , åäåìòä óëéúå äèîä ìò åäåáéëùäå øåîç åáöîù åòá÷ù íéàôåøä úà å÷éòæä øäî ùéçå
 õáùä åæçà éë]÷åàøèñ [ì" òäðëñååééçì úôçøî .  

éæ íééç éöòä ïøî áëù íéîé éðù"ïëåñî áöîá éåã ùøò ìò ò , úåìéôúá õøà äøøåôúä øåô ïîæä ìë êùîáå
ìîì úåù÷áåíåøî ïëåù ê , íù åì åôéñåä íâå"óñåé"éáö íééç "äìåâñì  ,å äøéæâ äøæâð øáë íðîà øùëà àì

àøãä íåéì øåàáå  'å àá úùøô 'èáù äðù ùùå íéòáøà ïá ÷ø àåäùë åøöåéì äøåäèä åúîùð úà áéùä.  
  

ù äî øåáéãä úà áéçøäì úö÷îá äñðð åæ äðùá ìòô íééç éöòä ïøî éðéðòá äùòå
úåòéðö ,éäéîé åìà úåòåáùá íéãîåò åðàù úå éááåùä"í , ìàøùé éðáù íéîé  

   úåòéðöå äùåã÷ éðéðòá íéøøåòúî ,éðéðòî åðîî íéðéðò äîë âéöäì åðøîàåìà í.  
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ùãå÷ äåàð åúéá  
öòä ïøîù íñøåôîå òåãé" æåòá åúéá úà ìäéð ç

 åúîëñä éìá äúéäù åúéáá øáã äúùòð àìå úåîåöòúáå

ù åîë úåéèøôä øôéñäéáø ïøî"äùî êøá ìòá ÷ éæ" ò) åúùøãá

ðùú äëåðç úàæ ìéìá"ôì  ä"÷(æå "ì : ÷éãö úåìåòô íëì àð äøôñàå

ë"éæ éøàî àáà ÷"éäù ò 'íéùðä úåòéðö éðéòá øäæð øúåéá ,

åéì ùãå÷ äåàð åúéáá ãçåéîáå"éä ç ' àçé÷ô àðéò íéùî

åìà íéðéðòá ãàî øéîçäå ,éä ùãå÷á åúëéìäá óàå ' èòéîù

 ãåàîéä íåéá òâø ìëå åøåáéãá ' äãåáòå äøåúì åìöà øãåñî

ðá íò øáéãùë óàå"éä à 'äåúä ãåîéìá òå÷ù åçåî"÷ ,î" î

áù íåé ìëá ïîæ åì òá÷" øçà àáø àùåãé÷ øçà ø÷åáá ÷

äàâä ìåãâä éçà úà æà äñéðù"öæ èòâéñî ö"éä ì" éúåà íâå ã

øáòä òåáùá åðãîìù äî , úåàéáî ééúåçà åéúåðá åéä æàå åì

ùåáìì åöøù  ùãç ùåáìî ìë , íäéìò íéçìåãáä åéðéò íùå

ïâåäë úåòéðöá íä íà úåàøì , øåäèä åçåø úøå÷ì åéä àì íàå

íúåà åùáìé àìù äåéö ,éä àìå 'ïúåð ùåáìî ùåáìì åéúåðáì 

 åúãå÷ô ïë äúéä úåàåùðä åéúåðáì óàå íãå÷î éðàøéù ãò

ùãå÷á ,òá øéîçä äîë ãò éúððåáúä éúìãâúðùëå åìà íéðéð

 úåîåúñ åéäå ééúåçà åì åàøäù íéùåáìîä æà éúéàø éðà íâ éë

úåòéðöä úåîéìùá úåëåøà íéãé éúááå ãö ìëá éøîâì ,îå" î

íéîòô äáøä íäá äúìåò àöî .  

  
åéãéîìú ìò åúøéîù  

 êøãá ùãå÷ä êøãá åëìéù øéäæäå øîù åúéá ìò ÷ø àìå

ùìë úàæ úà ùøãå òáú åéãéîìúî íâ àìà úåòéðöä ìù åðå

åðéáø :)ðä äùøãá"ì( ë éãéîìúî ãçà øùé ùéà éì øôéñå" àáà ÷

éæ éøàî" åúðåúç éøçà íâ àùðå äùåã÷ä åúáéùéá ãîìù ò

èåâéñá ,ôù"ë ìù åðéðî íò ììôúä ìåçä úåîéá à" àáà ÷

öæ éøàî"öæ éáà åúåà àø÷ äìôúä øçàå ì" àð ãéâä åì øîàå ì

äùàø ìò êúùà úùáåì äî éì ,éä àì àåäå' åì øéáñäì ìåëé 

ïååëîá ,åîàà åì øîà"öæ ø" úùáåìù ãâáä éðôì àð àéáú ì

åðàøàå äùàø ìò ,åì àéáä äìäå ,åîààå"öæ ø"éä ì ' ïåöø òáù

åðîî , íåìùì åàåá íå÷î ìëá ïîå÷î åäæéàì òåñðá éäéå ïëå

 øôñá éúéàø ïëå úåòéðö éãâá íéùðä åùéáìéù äæ ïéðòá ìòô

äù åéìò åãéôñäá á÷òé ìå÷úåéèøôá äæ ïéðò øéëæ , éì øôéñå

åîààî áøå÷î ãéîìú"æ ø"éäù ì 'ïééãøàååðééì÷á øã , åùôðå

ëù ãåàî ä÷ùç" åúåà äðáù åúéáá åìöà ïñëàúé éøàî àáà ÷

ùãçî ,ë åì íéëñäå"öæ éáà ÷" äî åì äàøéå àéáéù éàðúá ì

åì àéáéå äùàø ìò åúùà úùáåìù ,åîàà íéëñä àìå"æ ø" ì

àî åìöà ïñëàúäììèééùá äëìä åúùàù øç .  

äðéãîä ìë ìò åúøéîù  
 ïåùì äæåø ïåàâä 'öæ õèéðæéåø á÷òé øæòéìà"éä ì" ã

îåã"øå õ"÷ã î"öòä ïøî ìò åãéôñäá àèðòæ ÷" ç) åøôñá  ñôãð

"á÷òé ìå÷ "åøúé úùøô( :ò êìîä ãåã åðð÷æ" ìåàù ìò åãôñäá ä

øîà êìîä ... íò éðù íëùéáìî äðéëá ìåàù ìà ìàøùé úåðá

 ïëùåáì ìò áäæ éãò äìòîä íéðãò)ìàåîù -á 'à'( ÷éãö ìò àìä 

 ùéáìî äéä éàãååá ïë íà áäæ ìàøùé ùéáìä íà ìåàù åîë

 ìù íéøáã íäù åìà à÷åã èøô äîìå íéáòø òéáùîå íéîåøò

êëá äî , åìéôà úåòéðöá íäùë ìàøùé ùåáì äàøð ïéðòä ìáà

á÷ä éðôì äôéå äàð àåä íéðãò ãâá àåä"ãåàî ä ,ò àåäù ã

 àìù íéøöîî åìàâð äæ ìéáùá ìàøùé øùà úåëæä ïî ãçà

íùåáìî åðéù ,åç íàå" áäæ ìù àåä åìéôà úåòéðöá åðéà ù

àåä äåøòå ñåàî ïîâøàå úìëú , íéãçåéîäî äéä ìåàù

æ åðéîëç éøáãá øàåáîë úåòéðöá" úåòéðöä úùåã÷ çëáå ì

ìàøùé ìëá úàæ äãî ùéøùä ,ìàøùé úåðá åéä äæ éãé ìòå 

äøéúé úåòéðöá íéâäðúî , éðùë íéáåùç íäéùåáìî åéäå

áäæ íò íéðãòå ," ÷éãöä áøä ìò íéàùåð åðà úàæä äðé÷ä úà

ø 'äëøáì åðåøëæ éáö íééç ,åúéáá ùéøùäù úåòéðö çëáù ,

ðàá úàæ äãî òéôùä"äðéãîä ìëá ù , ïäéùåáìî åéäéù

äìåãâ úåòéðöá,ëò "ì  

  
÷éãö úð÷ú  

éåàøä ïî÷ áúëî ÷éúòäì öòä çìùù ùãå" ç ãçàì

äâä åéãéîìúî"ø ö ' ïééãøàååðééì÷ øéòî èòîàñ íééç ìàøùé

çîòá"åù ñ" ú"ìàøùé òîù" , ãçà èøô ìò åìàùù

 ïééãøàååðééì÷á íù æéåì÷ øòùéãéñçäá åùòù úåð÷úäî

ä øåãä åúåà éìåãâ úîëñäá"äâä ä"ø ÷ 'àååàðéùî äùî , ïøîå

äîë äéìéãî íâù óéñåî íâù íééç éöò ìòá åìáé÷ù úåð÷ú 

ïåöøá æéåì÷ä éùðà ,äâäå"íùåáä úâåøò ìòá ÷ ,äâäå"öø ÷" ä

ùèà÷ðåîî ,éæ"ò , àåáì øåñàù áåúë íéôéòñä ïî ãçàá

ìòèééùá íéùð úøæòá ,åäìàùä áñåî äæ óéòñ ìò.  

 ïøî øùà äæåä åäðòöò"åäðò ç :á"ä íåé ä 'ôøú çø÷" á

ôì"èåâéñ ÷ .é å äøåúá âìôåîä éðáøä éãéîìú ãåáëåç äàø" á

åî ãéñçå ÷éúå"ð èòîàñ íééç ìàøùé ä"é .äùãçà" åáúëî è

ïåëð òéâä ,òå" éùî úåëéúçî ïòìèééùä úåãåà ìàù øùà ã

áøòä èåç åðîî åëùîðù , áøòä éèåçîå åøàùð éúùä éèåçå

â" úåøö÷ úåòåöø åîë äàøðå úåãøôð úåîå÷îá åøàùð ë

ò ïéëìåäù"áçåøä ìë ô ,ã úáåùúá àúéàã éôë äðäå íééç éøá

)ç"éñ  á 'ð"è( ìë àøåñéàì ïéååù ïìåë ÷ø íéðéîä ïéá ÷åìéç ïéà 

øòùì äîåãù , øãâ øåãâì åôéñåä íëìù æéåì÷äáù èøôáå

øãð åîë éåäå úåð÷úä ïéá úàæ åáúëå ,ò" ÷ø øúéä íåù ïéà ë

éäé àìù ïàéùæá åëìéù 'øòùì äîåã äîåàî äàøð . íëéìàå

æéåì÷ä éùðà àø÷à éãéãé ,ìåòî øùà êìåä áåèä íëòîù í

 àì ìàøùé úåðá øùà æåòå ó÷åú ìëá õøôá åãîòú éë ÷åçøîì

õçù éãâáå úåöéøôá åìëé . úåîå÷îì íâ äáåè çîöåé äæîå

åùòé ïëå åàøé íëî øùà íéøçà . å÷æç äàìäì íëù÷áà

å÷æçúäå ,ë æåæ æåæì åçðé àìå õøôá ãåîòì" úåð÷úä ïî ù

ùãå÷ éøøäá íúãåñé øùà øáëî åùòðù ,ò"ùä é÷åç ô"ò ,

äöéä äùòî äæù òåãé øùàë""åëå êë äùò åì øîåà íåéä ø' .

éìå÷ì åòîùúù äå÷àå ,úåëøáä ïåòîî åëøáúúå , òáåùá

úåçîù ,äáçøäå úçð ééçá. ùåãä íëãéãé" íëðø÷ úîøäìå è

íéðéðò ìëá ,íéåáìèééè éáö íééç.  
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 úåôñåä åôéñåäù æéåì÷ä ìù úåéðù úåð÷úäá ïëàå

ð÷úäì íéøåàéáåæå åôéñåä úå"äð÷úä ì :á úåà äð÷úäì ' øåñà

åë ìèééù ïéøå÷ù úéøëð äàéôá íéùð úøæòá àáì äùà íåùì '

æòì àáì äùà íåùì øåñàù áèéä øàá øàáì õåçðì åàø" ð

éäé ìèééù ïéî íåùá 'éäéù ïéî äæéàî ' éìá äùòðù ïôåà äæéàáå

ììë ÷åìéç íåù] .... éùîî íéåùòä íéùãçä ïòðàéùæä íâå

ùîðù ïéåùòù ïéá íéøàùð éúùä éèåçå áøòä éèåç íäî ïéë

éôà åà íìë éðô ìò äæ ïôåàá ' åîë úåîå÷î úö÷îá åøàùð

åæ øåñéàä ììëá íä úåøö÷ úåòåöø , ïéøáåâá øáâ äøåä ïë éë

ë"åîãà ÷"åë íéñøåôîä ÷éãöä ïåàâä ø 'åî ïøî" éáö íééç ä

è"èéìù á"÷ãáà à"òé èåâéñ ÷"÷úåòîä åðéìà åúáåùúá à ú

éèøôá ñ÷ðôá-ìë [ æéåì÷ì àáì äùà íåùì øåñà äæ éôìå

ìëéèá åà íã÷îë ïàéùæá úìåæ íéùð úøæò.  

  

÷éãö úøäæà  
 øôéñ ïøî åðéáø÷ä 'éæ äùî êøá ìòá" ò åéáøå÷îî ãçàù

öòä ìù" ã÷ôäì äëæ àì øùà íéðùå íéîé äîë åìöà åøáò ç

ùæá"öòä úà øéöôä ãéîúå ÷"íéðáá òùååéù åãòá øéúòéù ç ,

åöòä"äùàø ìò úéøëð äàô úùáåç åúàù òãé ç ,ô éäéå" à

öòä úà øéöôäù úòá" ìöà ìåòôú íà åì øîà íéðá øåáò ç

 ìàøùé úåðáë ùáìúå úéøëð äàôä úà èåùôúù êúùà

ùæá ã÷ôú æà úåòéðöä"÷ , øàôä úà äèùôå äùàä äîéëñä

úéøëðä ,úá íäì äãìåð äðùä úôå÷úìå , åøáò øùàë éäéå

 äöøô íéðù äîë äàôä úà äøæçá äùáìå äøãâ úà äùàä

úéøëð ,ìçù äøòðäå íéèòåî íéîé åøáò àìå"ì ç"ò , úåìëáå

öòä ïøî ìà ùéàä ñðëð úåìéáàä éîé" éàãååá éë åì øîàéå ç

úéøëð äàôä ïåòá ùðåòä åì àáù ïéãä úà åéìò ÷éãöî , àìà

 ïî åðúð àìå øäî äë äãìéä äôè÷ð òåãî åúìàùá åùôðù

æîø äæéà íéîùääáåùúá øåæçìå ïðåáúäì  ,öòä åì øîà" ç

ùìá äìåãâ äðëñ àåä ùåáì äæéà úåðùìù åðéãéá äìá÷ã" ÷

"äðëñ òñéåøâ à æéà ùåáì à èéî ïòôòùè", äàôä ìò äðäå 

ïéøéúî ùéå íéøñåà ùé éøä úéøëð , åðìá÷ åðçðàù óà ïëáå

øåñéàì ,î"éä àì úéøëð äàôä íò äëìäù ïîæ ìë î ' íå÷î

æ ìò äùéðòäìä , ïëì òåðöä ùåáìä úà äúùáìù ïåéëî ìáà

 éìáî äðëñá äîöò äñéðëä ùåáìá ãé äçìùå åúèùôùë ãéî

äðîî èìîäì ìëåúù.  

  

÷éãö úëøá  
 úéðáøä äøôéñù òåãéä øåôéñ àéáäì ïåëð íåéñìå

à úéð÷ãöä"ù çáà ì"ò ìåàù úòáâ ã"äîë äøôéñù ä 

àãáåò äåä äãéãáù íéîòô , äöøô äöøôúð íéîéä ïúåàá

ùíùàø ìò òáåë ïéî äæéà ïîöò åùéáìä úåìåúá , íâ àéäå

äæë òáåë ùåáìì äúöø ,ä äéáàå"ø áøä ä 'öæ èòðá øéàî" ì

 øáçî ìòá èåâéñì äàøðå êåîñä àãøàùè úìéä÷ã èçåù

 øôñ"øéàî éèå÷ì " àìïúðáìì äì åäæ úà ù , äéáàì äøîà

äæ úà ùéáìäì äøåñà äîì , ùàøä úáå ïééãä úá íâ àìä

ì ìä÷ääøåñà àéä äîìå úàæ úà úåùáå , êìéì äèéìçä

éæ íééç éöò ìòá ïøî ìù åéô úà ìåàùìå"ò , éöòä ïøîì äñðëð

éæ íééç"äæá åúåà äìàùå ò"úåøåú éúù ùé íàä ì , äì äðò

ç ääéîúá íééç éöòä"å , úáå ïééãä úá äîì ïë íà äìàù

äøä" äéìò øñåà äìù àáàå òáåëä úà ùåáìì ïéøúåî ÷

 úà ùéáìäìúàæä òáåëä úà ùåáìì øåñàù åøîàá òáåëä ,

 äì äðòäöò"ç :ñ'ãéà øòáåùç àæà èùéð èñàô' åö øòèëàè ñ

ìèéä àæà ïééâ , èùéð ïåà ïèàè ïééã ïâìàô èñòåå åã áéåà

 ïòîì êîà úàå êéáà úà ãáë èééèù éñ ìèéä àæà ïåäèðà

êéîé ïåëéøàé ,íéîé úåëéøà ïáàä èñòåå åã , à ïàî à ïåà

ç ãéîìúíë ,íéîëç éãéîìú øòãðé÷ ïåà", ìò äìáé÷ ïëàå 

òáåëä úà ùåáìì àì äîöò ,íùåø äúùò ÷éãö úëøáå , àéäù

ä íëç ãéîìú ìòáì úàùð"äâä ä"ø íñøåôîä ö ' áàæ íçðî

öæ ïøèù"áà ì"éæ åðéáø éãéîìú éðåùàøî ìåàù úòáâ ã" ò

àååéùøåàá ,åéä íééç éöò ìòá ïøî 'ïéùåãé÷ øãñîä , äúëæå

 íé÷äìêøåáîå íéøùé øåã , áåè íùáå äáåè äáéùá äøèôðå

ö úá àéäùë"íéðù å.  
  

ïîà ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé ìåãâä åúåëæ  
  

àìåìéää çåì  
å 'èáù  

�מסיגעט�ב � �צבי �חיים �יו"רבי �חנניה �טובר �ם עצי�(�ליפא

��ו"�תרפ-��)חיים

æ 'èáù  

�ב � �מסטאנוב �חריף �ישראל �תפארת�ישראל(ר�שלמה�"רבי (-�

��א"תקמ

��ג"�תקע-�)צבי(ר�שלמה�"מלעלוב�ברבי�דוד� �

��ג"תר-ר�צבי�הירש�"רבי�מרדכי�דוד�מדאמבראווא�ב �

�איטינגא�אב � �הלוי �יצחק�אהרן �לבוב�ב"רבי �מרדכי�"ד ר

��א"תרנ-זאב�

è 'èáù  

��ז"�תקפ-ר�מנחם�מענדל�מרימנוב�"רבי�ישראל�יעקב�ב �

��ן"�תר-)�רחמי�האב(ר�יצחק�מרדכי�"רבי�יעקב�קטינא�ב �

é"èáù à  

��ט"�תרע-ר�אורי�"אמבור�ברבי�יודא�צבי�מס �

é"èáù á  

�ב � �מפאלטישאן �יצחק �יעקב �יהושע�"רבי �יוסף ר

��ה"�תרמ-�מבאטשאטש�

é"èáù â  

��ע"�תק-ר�נח�"רבי�מרדכי�מלעכוויטש�ב �
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�  ìãåâ ïéðòíéìäú úøéîàéááåùä éîéá "í )â (�
éááåùä éîéá èøôáå íéàèçì ìâåñî"íéìäú øîåì í ]ìà÷æçé éøáã[ 

ל "ק מציעשנוב זצוק"ק מרן הגה"כשמעתי מפי קדשו של 
צריך לומר תהלים עם בכיות ויתכפר ' ו שחטא וכו"אשר אפילו ח

  )ז"י' א מ"כתבי קודש ח (                          .הכל
� �  

ע ביקר פעם אחת בעיר אויברווישא "ייטב לב זימרן ה
וראה באשמורת הבוקר שהעולם אומרים תהלים ושופכים נפשם 

 בשבת קודש שיסדרו לומר תהלים בציבור דרש להם, ביחידות
ובקיץ , בחורף באשמורת במעלי יומא שבתא קדישא, דייקא

  )ילקוט שפע טוב (                        .בשבת קודש אחרי הצהריים
� �  

ל קיבל מפי אליהו "ק המאור עינים זצוק"ידוע שהרה
, ט לגמור תהלים בשבת קודש לפני התפילה בלי הפסק"הנביא זל

אהרן ' ק ר"היו מדקדקין על זה עד כדי כך שפעם אמר הרהו
ל שלהפסיק בעניית אמן בשעת התפילה "מטשערנאביל זצוק

ע "היינו שנפסקה הלכה בשו, הוא בבחינת הם אמרו והם אמרו
אבל להפסיק ', באיזה מקומות מותר להפסיק לעניית אמן וכדו

ם ופע, בשעת אמירת תהלים לא קבלו אם ומתי מותר להפסיק
ל מה טעם "יצחק מסקווירא זצוק' ק ר"שאל חסיד אחד את הרה

הלא אמרו טוב מעט , למנהג זו לומר כל ספר תהלים בפעם אחת
, שכך הוא פירושו: ק"והשיב לו הרה, בכוונה מהרבה שלא בכוונה

כ אי "וא, טוב מעט בכוונה מפני שאומר הרבה שלא בכוונה
  )מאורי אור (                                  .אפשר שלא יאמר מזה מעט בכוונה
� �  

קבלה מאנשי שם הקדושים שמי שיש לו איזה דוחק השעה 
יקרא כל , או צער או שהוא מהלך בדרך או עובר בים או בנהרות

וזה , התהלים בכל יום בלי הפסק בכונה והכנעה ויראה נפלאות
  )פלא יוע�(                                                         . בדוק ומנוסה

� �  
שהוא , יוכל לומר תהלים, אם רוצה להרבות בתפילה

  .ויש בה סגולות הרבה, כעוסק בתורה

  )ד"מ' ד סי"ב יו"ת שבות יעקב ח"שו (

� �  
או , כמו פרנסה וכדומה, על כמה דברים שצריכים לאדם

ק מקאריץ לומר כל התהלים "על כמה הרפתקאות צוה הרה
אפילו שלא לומר היהי רצון בין , שום הפסקמרישא לסיפא בלי 

  )מדרש פנחס(                       . רק לאחר גמר כל התהלים, ספר לספר
� �  

, ם זדים קמו עלי'ה אלקי'ל תחתי'י משאו'ת נפש'והצל
ט לומר "ל מקובל מבעש"מ מזלאטשוב ז"בשם הר, ת תהלים"ס

ז יבטל כל "ר שבנתיים ועי"כל תהלים ביחד בלי הפסק אפילו ביה
  )פרדס דוד(                                . הדינים

ה שהיה איש אדמוני ויפה "נאמר על אדונינו דוד המלך ע
וכל , ל שהיה שופך דמים ושומע לעצת הסנהדרין"מראה כמשאחז

לזמר עריצים ולהכרית הקוצים הסובבים ' עיקר מזמוריו הי
נים היתה לראש ולכן נאמר בו אבן מאסו הבו, השושנה העליונה

משום שהאבות העולם לא רצו בזה המדה להיות בבחינת , פינה
דהיינו שצריך , ולכן הוא צריך לחבר עצמו לאבות העולם, שוטר

ולזה , ולהשפיל הרשעים שאינם חפצים בהתורה, לשמור התורה
ת שהספר תהלים שלו יהיה חשוב כמו "ביקש דוד המלך מהשי

רק שהוא משמר את , התורההגם שאינו מגוף , נגעים ואהלות
  )א� פרי תבואה(           . ונעשה שומר להפרי והוי כפרי עצמו, התורה

� �  

יעקב מדרכי ' שמעתי מספרים בשם הרב הגאון הצדיק הר
והיה נקרא העילוי , ק בילגוריי שהיה מילידי מאציב"ד ק"ל האב"ז

לו חבר ' והי, ק מאציב"כ נתקבל לאב בית דין בק"ממאציב ואח
ל "יעקב מרדכי ז' וב למדן וירא שמים וכשנתקבל הגאון רט

ק בילגורייא לקח עבור חבירו החביב חבר אחר "ד בק"לאב
ן , במקומו למדן מופלג וירא שמים גדול ואחר איזה שנים בא הגאו

ק "בא בשב, ק מאציב"ד בילגורייא לק"רבי יעקב מרדכי אב
ה לשמוח לבית התפילה שגם חבירו מנעוריו היה מתפלל שם ורצ

ומצאו שהיה יושב ואומר תהלים בלי הפסק והמתין לו , עם חבירו
חברי חברי מה נעשה , כ שאלו לו"ואח, עד שסיים כל התהלים

הלא מאז היה דרכך בשבת בבוקר ללמוד גמרא , עמך שינוי כעת
, בשקידה נפלאה ולא לומר תהלים כמו פשוטי העם' י ותוס"רש

 נסיעתך מפה למדתי עם חברי אספר לך כי אחרי, חברי: ואמר לו
ל וישבתי אצלו כל ימי "כ נחלה ר"ואח, המופלג אשר בחרת לי

חליו כי היה חביב לי מאוד וכשראיתי כי קרוב להסתלק לקחתי 
אצלו תקיעת כף שיבוא אלי לאחר פטירתו לגלות לי דבר 

אבל הוא שבק לן חיים ולא בא אלי זמן רב עד , מהעולם העליון
ל במחלה מסוכנת "כ נחליתי ר"ואח, ממנישהדבר כמעט נשכח 

ופתאום , ל ולא היה עבורי שום תרופה"והרופאים נואשו ממנו ר
, ושמחתי בו מאוד, באמצע היום בא אלי חברי הנפטר בהקיץ

ואמר לי תדע לך חברי כי תתרפא במהרה ועל זאת באתי לבשר 
כ אמרתי "ואח, ואמרתי לו תודה על בשורתו, לך בשורה טובה זו

הנך זוכר התקיעת כף שנתתי לך להודיעני מה נשמע ,  חברי:לו
, זאת אסור לי לגלות כדי שלא תתבטל הבחירה: והשיב לי, שם

אך זאת אגלה לך הדבר היותר טוב בעולם העליון והדבר היותר 
תדע כי הדבר היותר רע בעולם העליון : ואמר, רע בעולם העליון

והדבר  , ה וכדומהי גניבה או גזיל"היא הלוקח ממון חבירו ע
  . ק תהלים בלי הפסק"יותר טוב בעולם העליון לגמור בשבה

  ) גדולת מדרכי(
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 íåéà' úùøô  äøù ééçñùú"ôì è"÷  
  

 øå÷éá úéááë"åîãà ÷"ñî øìàíéðèéìù "à  
  

åîãàä" úçîùá óúúùäì ìåëé äéä àìù ìò ìöðúä íéðàìñî ø

úåéäá ïéàåùéðäåìáàä úðùá  ò"åéáà ô  

åîãàä"íéðàìñî ø: äðåúç éã ïèìàäòâèéî áàä êéà 

àã âéãðöéæ ,ë'úåìéáà éã ïâòåå ïòîå÷ èðò÷òâ èùéð áàä ,

ïèìàäòâèéî àã ïåô ñò áàä êéà , áàä äøåú éã øòáà

èøòäòâ èùéð êéà.  

åðéáø:äáéùé ïéà ïòðøòì íéøåçá ìéôéåå ?  

åîãàä"íéðàìñî ø:äòéìá âéñééøã èøòãðåä "ø.  

ðéáøå:ë ' à åàåå äáéùé òèñâéöðééà éã æéà ñàã æà ïééî

 ïéé÷ ïà èîéåöòâ æéà à÷éøòîà ïåô èîå÷ ñàåå øåçá

úåøé÷ôä ,äøéîù ïáàä êàã ïôøàã íéøåçá éã.  

åîãàä"íéðàìñî ø:íùä êåøá  , ìàæ øòèùøòáéåà øòã

øòèééåå ïôìòä .ñ' ïééø ïëàî ééæ ñàåå èééìòâðéà àã æéà

åé ãåáëì úåáéùé"çñô è ,úåáéùé êàñà ïééø ïëàî ééæ , ïâàæ

 ïéà úåáéùé òèñâéöðééà éã ïåô æéà äáéùé øòæðåà ééá æà ééæ

î ñàåå ÷øá éðá' ñàåå ïëàæ òìà éã ïôàøèòâ èùéð èàä

äáéùé à ïéà ïôòøè èùéð êéæ øàè , òøòãðà ïåà øòèòìá

ïëàæ.  

ô éã èéî èðééäòìàôàð' ïò]ïàôìòñ [øòååù øòééæ êàã æéà ,

øèñ øòãïâòåå òðééæ ñéåà èöåð àøçà à.  

åðéáø:ðãàù òñéåøâ åö èâðòøá êàæ òðééì÷ àæà 'ñ ,

î'î ïåà åðì çìñ èôàì÷'ùàè ïéà ñàã èàä...  

åîãàä"íéðàìñî ø: ïéà ïèìàäòâ êéæ èàä çð úáéú éã 

ñ ìééåå ìåáî íòã'èëàîøàô ïäòååòâ æéà.  

åðéáø:äáéùé ïéà ïòî èðøòì ñàåå  ?  

åîãàä"íéðàìñî ø:î 'àî÷ àáá èðøòì.  

åðéáø:àî÷ àáá ïéà ïòî èðøòì éåå ?  

åîãàä"íéðàìñî ø: ïáéåäòâðà ïòî èàä ìåìà ùãåç 

úåáà äòáøà.  

äáéùé ïéà íéøãñ éã èéî èìàä éáø øòã?  

åðéáø:ë 'øòî ñàåå äáéùé ïéà ïééæ åö øéáàøô.  

åîãàä"íéðàìñî ø:íòã åö èééö éáø øòã èàä éåå ?  

ñ éùðà ééá êàåå òâéøàô ïòîå÷òâ ïòðòæ ééæ æà èééèù íåã

 ï÷æ ãòå øòðî)èé úéùàøá ,ã(ùø èâàæ øòèòôù " é)èé íù ,àé .

ùø"ã é"ìåãâ ãòå ïè÷î ä(äìéçú äøéáòá åìéçúä íéðè÷ä  , ñàã

 òöðàâ éã èøéôòâ ïáàä íéøòð éã íåãñ ïéà ïäòååòâ æéà

ìèòèù , èøò÷øàô êàã èééèù íäøáà ééá)çé úéùàøá ,èé( 

 åéúòãé éëåéøçà åúéá úàå åéðá úà äåöé øùà ïòîì , øò

èøéôòâ ééæ èàä ïééìà.  

ñ'î æà êàæ ò÷øàèù à æéà'äáéùé ïéà ïééìà èäåè.  

åðéáø:äøù ééç úùøô ïéåù èééâ êàåå éã  ,ñ' ïéåù íìåë æéà

äáåèì.  

åîãàä"íéðàìñî ø:ñ ' äùî éáø ïåô ååéøá à àã æéà

 øòðãéî)çîòáå íéðàìñ éãéñç éìåãâî"úë ñîø éá"î( , øò èáééøù

  נה מוגה בלתי פנימי
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 éã èéî èëà÷òâ ÷øàèù êéæ èàä äãåáòä ãåñé øòã æà

ùø"é ,ñ æà æéà äðååë éã æà'ïäòååòâ èåâ âéãðòèù øéà æéà.  

åðéáø:î 'î æà êàð èâàæ' íòã èâòøôòâ èàä

ùèéøæòî'æç øîàî éã óéåà ãéâî øò" ì)ãð úåëøá(. íãà áééç 

äáåèä ìò êøáîù íùë äòøä ìò êøáì ,éà éåå ñàã æ

äâéøãî éã ïéà ïééæ ïòðò÷ ìàæ ùèðòî à æà úåàéöîá , èàä

î æà èâàæòâ øò'éáø íòã ïâòøô ìàæ'ø ï 'àùåæ , ïòî æéà

éáø íòã ïâòøô ïòâðàâòâ'ø ï 'àùåæ , èâàæòâ ééæ øò èàä

 êøáì íãà áééç èñééä ñàåå èùéð êéåà èééèùøàô øò æà

äòøä ìò ,ø ñàã æéà ñàåå èùéð ììëá èñééåå øòäò.
1

  

                                                 
1
מ שאמרו חייב אד� לבר� על הרעה "עפי: ל" וז)פ מק�"ר(בייטב לב ' עי   

ל כאותו "ר, � דייקא"ופירשו המפורשי� כש, כש� שמבר� על הטובה

כי צרי� לידע כי כל מה דעביד , ש� של רחמי� שמבר� על הטובה

מו מהפ� מדת ז שמאמי שהכל לטובה בזה עצ"ועי, רחמנא לטב עביד

, וכדמצינו בנחו� איש גמזו, הדי לרחמי� ונעשה ממנו רחמי� וטובה

  .ש באריכות"עיי

' עמ( א בספרו שערי תהלה"מ הראוי להעתיק דברי מר רבינו שליטו

וצרי� האד� להאמי באמת בכל המאורעות שבאי� עליו כי : ל" וז)ב"קנ

, מורהואז סו� דבר שיתהפ� עליו לטובה ג, הכל ה� לטובתו

ששאלוהו פע� , ע"זושא זי' ק הרבי ר"ז הרה"וכדמתאמרא משמיה דק

ה בביאור המשנה "אחד מתלמידיו של המגיד הגדול ממעזריטש זללה

אי� יוכל ,  חייב אד� לבר� על הרעה כש� שמבר� על הטוב.)ברכות נד(

והשיב לו כי ג� , האד� לבר� בשמחה על הרעה כש� שמבר� על הטוב

ו , ביאור בדברי התנאהוא אינו מבי ה כי מעול� לא הוכיח לנגד עיני

הכוונה . ד"עכ, היתה זאת לטובה' כי כל מה שנעשה מאת ה, שו� רעה

היה אומר על כל דבר שהוא , ופעולותיו' כי מרוב אמונתו בכל מעשי ה

ר , ולכ כל מה שבא עליו נהפ� להיות לו באמת טוב גמור, לטוב והכי

'  שירו לה)ג, תהלי� לג( ביאור הכתוב וזהו .בתועלת� לחסד ולרחמי�

 , ה"הטיבו נג בתרוע, שיר חדש על כל החסד אשר עושה עמנו מלשו

אשר א� , שפירושו עני שבירה ודי, תרוע� בשבט ברזל )תהלי� ב ט(

ו תהיו אומרי� כל מה דעביד "הטיב, ו"בשעה ששולט מדת הדי ח

עה כמו על ותשבחו בשמחה ובטוב לבב על הר, רחמנא לטב עביד

אול� , שלבסו� יתהפ� להיות באמת לחסד' כי ישר דבר ה, הטובה

שהוא תלוי לפי אמונת האד� , ה"הוסי� ואמר וכל מעשהו באמונ

כי א� הוא מאמי באמת ואמר שהכל ה� , ש"במעשי הבורא ית

לבסו� נהפ� הדבר ויבא האד� להכרה כי תועלת הכל הוא , לטובתו

   .ש"עיי, לחסד ורחמי�

åîãàä"íéðàìñî ø:ë ' òìò÷ðàé éáø ïåô èøòäòâ áàä

)äâä"÷åöæ ÷ñøàååòùôî øòæééì á÷òé éáø ÷"ì(, èìééöøòã øò èàä 

ñ æà'àùøàåå ïéà áø à ïäòååòâ æéà , à êéåà ïäòååòâ æéà øò

øéáâ ,äáéùé à ïèìàäòâñéåà èàä øò ïåà , èàä ìàîà

ìøàô èàä øò æà ïâàæ ïòîå÷ èôøàãòâ íäéà ïòî éã ïøéå

èìòâ òöðàâ , ïâàæ åö ñàã íäéà èàäòâ àøåî ïòî èàä

ìàî ïééà èéî , ïåà íäéà åö ãéîìú à ïòâðàâòâ æéà

 íãà áééç àøîâ éã ïåô øòèøòåå éã ïéà èùô èâòøôòâ

äáåèä ìò êøáîù íùë äòøä ìò êøáì , ÷øàèù øò èàä

 ïåô äðéçá éã ïåà íéîùä ïî æéà ñòìà æà ïäòååòâ øéáñî

ì åæ íâäáåè , æà æéà ñàåå øòèééåå íäéà øò èâòøô

î'ïòééøô êéæ ïòî óøàã ïâòîøàô òöðàâ éã èøéìøàô ,

èâàæòâ íäéà øò èàä ,àé ,î'ïòééøô êéæ óøàã . íäéà èâàæ

ãéîìú éã ,éåæà áéåà ,ò÷àè êéæ èãééøô . øò èàä

                                                                   
ח "ל על פי דברי הצל"ואפ: ל" וז)ט"קע' עמ(ביא ש� בשערי תהלה עוד מ

ק "ה מגיד דק"בש� המוכיח רבי אפרי� זללה .)ד� נו(במסכת פסחי� 

העול� , לא כעול� הזה עול� הבא .)פסחי� נ(לבאר דברי הגמרא , בראד

ועל בשורות רעות , הזה על בשורות טובות אומר ברו� הטוב והמטיב

ביאור הדבר כי . לעול� הבא כולו הטוב והמטיב, תאומר ברו� דיי האמ

כי , ש"ואי שו� דבר רע בא מאתו ית, באמת מפי עליו לא תצא הרעות

ת הוא הרואה לכל "והשי, מקור הטוב משפיע טוב כי רוצה הוא להטיב

אבל בעול� . איש בכל מקו� שהוא ומשפיע הטובות השייכות לנפשו

ולכ בעול� הזה על הבשורות , הזה אי האד� מבי את הדבר לאשורו

אבל על , טובות שהוא מבי שה� חסד אומר ברו� הטוב והמטיב

, אי אומרי� ברו� הטוב והמטיב, בשורות רעות שאינו נראה טוב�

על כ , כ לעול� הבא נוכחי� לדעת למפרע כי הכל היה טוב"משא

  .ח"ד ודפח"עכ, לעול� הבא כולו הטוב והמטיב

תיד לבא בעת אשר יוכיחו לדעת למפרע אשר ומעתה יש לומר כי לע

אז לא זו בלבד אשר יאמרו שירה על החסדי� , הכל היה חסד ורחמי�

שיר חדש ' אלא א� יוסיפו לשיר לה, הגלוי� שכבר אמרו עליה� שירה

שהיו כעי יסורי� , על כל המאורעות שונות במש� שנות הגלות

 אז יכירו וידעו כי כל בשביל אשר, ומכאובי� ונראי� כמו גבורות ודיני�

  .אלו היו רחמי� וחסדי� מלפני האב מלא רחמי� שהוא כולו רחמי�

, ו"וית בפי שיר חדש תהלה לאלהינ) ד, תהלי� מ(וזהו ביאור הכתוב 

כלומר שאפילו על המאורעות הנראי� שה� מדת הדי שהוא משורש 

 מגודל, וית בפי שיר חדש להודות ולהלל לשמו הגדול, ש� האלהי�

  .כי הכל הוא חסד ורחמי�' האמונה והבטחו בה
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ñ æà ïòðàèùøàô' òöðàâ ïééæ ïøàååòâ ïøéåìøàô íäéà æéà

ïâòîøàô ,òâ øò èàäèâàæ , ò÷àè êéà ééèùøàô èöòé

 äòøä ìò êøáì íãà áééç äðùî éã ïéà èùô èùéð ïéåù

äáåèä ìò êøáîù íùë.  

èøàã èâðòøá øò) øî áúëîá"øòðãéî î( ãåñé øòã æà 

 æà èâàæòâ èàä øòðéøáà÷ øòã æà èâàæòâ èàä äãåáòä

 øòèùøòáéåà øòã ñàåå ïëàæ òìà äáåèì ìá÷î æéà ãéà à

íäéà èéî èäåè , ïåà íéúéðòú òìà øò èøàôùøàô

íéôåâéñ.  

åðéáø:î ' èàä øòáàìñåøòé ïåòîù éáø æà êàð èâàæ

ïäòååòâ íéîé êéøàî ÷øàèù , èâòøôòâ íäéà ïòî èàä

íéîé úëøàä äîá ,èâàæòâ ééæ øò èàä , øòã ñàåå

äáåèì ñòìà êàã æéà èäåè øòèùøòáéåà ,î' èééèùøàô

ñòìà èùéð øàð ,éèùøàô ìîéä ïéà øòáààé ïòî èé , æéà

èùéð èééèùøàô ñàåå øòã , óéåøà íå÷ íäéà ïòî èâàæ

î ïåà ïáéåà'ïééæ øéáñî øéã èòåå , ñòìà æà áééìâ øòáà êéà

èìòåå éã óéåà ïáòì âðàì ïáééìá êéà ïò÷ äáåèì æéà .)éò '

øô ãåã ïéðáá 'äøù ééç(.  

æ òèàè øòã" äùî êøá ïéà ì)øô 'îò úéùàøá 'ë"á ( æà èâàæ

êøåãäáåèì æéà ñòìà æà ïééèùøàô ïòî ïò÷ äøåú éã  ,

ñ éåå éåæà' ÷åñô ïéà èééèù)èé÷ íéìäú ,ì÷( øéàé êéøáã çúô 

íééúô ïéáî.
2

  

 íéëçî ìàøùé õøàã àøéåà)çð÷ àøúá àáá(: ,î' ïòðò÷ ìàæ

äáåèì æéà ñòìà æà ïééèùøàô.  

åîãàä"íéðàìñî ø:ñ 'î æà øòñòá æéà' æà ïäòæ ìàæ

äáåèì æéà ñòìà.  

                                                 
2
היא ' והנה תורתינו הק :)ב"כ' בראשית עמפרשת ( ל רבינו בבר� משה"וז   

, המלמדת את האד� דעת שימצא את הטוב הצפו א� בתו� הרע

וכשיתדבק האד� , נאמנה מחכימת פתי'  עדות ה)ח, תהלי� יט(ככתוב 

, וזהו שאמר המדרש, ב וחסדימצא תמיד בכל דרכיו א� טו' בתורת ה

שהוציא , פתח דברי� יאיר תחילת דברי� במעשה בראשית יהי אור

להורות כי א� בתו� החוש� והרע טמו , ה האור מתו� החוש�"הקב

כי , מש� יבינו הכל ויפתחו בדברי תורה, �"מבי פתיי, רחמי� וחסדי�

התורה היא המחכימת פתי ללמד האד� דעת שיאמי שכל הבא מאת 

     .ק"עכדה, ת הרי הוא א� טוב וחסד"השי

åðéáø:æ òãééæ øòã " áì áèéé ïéà ì)øô 'àøéå( óéåà æà èâàæ 

 ïòî èòá íòã)ç äô íéìäú(ä åðéàøä  'êãñç ,î æà' ìàæ

íéãñç éã ïäòæ ïòðò÷.
3
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חנוכה , א"ב תשס"א ט"מהר(א "מ הנכו להביא כא דברי מר רבינו שליט   

 לפרש )כי תשא' פ(ה בישמח משה "ז זללה"ז כתב א"ועד: ל" וז)ו"מ' עמ

ה בודאי עושה טובות בכל "כי הג� שהקב, נוסח התפלה שבענו מטוב�

, י האד� כאילו הוא לרע חס ושלו�מכל מקו� מאחר שנראה בעינ, עת

 כי סומא אינו שבע משו� שאינו רואה, על כ אי אנו מרגישי בה�

וזה , ולכ� אי לנו שביעה מהטובות הה� שאינ� נראי�, :)יומא עד(

. ד"עכ, דהיינו שיהיה לנו נסי� וטובות גלוי�, בקשתינו שבענו מטוב�

 )תהלי� פה ח(מר הכתוב מא) וירא' פ(ה בייטב לב "ז זללה"ובזה פירש א

ולא רק בזה , שהחסדי� יהיו נראי� בחוש הראות' פי, חסד�' הראנו ה

וכ כתב בדגל (, רק נראה ג� כ החסדי� הטובי�, אשר נאמי כי הוא לטוב

  ).וירא' מחנה אפרי� פ

� (ובזה אמרתי בלימוד הישיבה לבאר מאמר נעי� זמירות ישראל  תהלי

ה "ז זללה"דהנה כתב א. תהלכתי באמת� כי חסד� לנגד עיני וה)כו ג

,  כי א� האד� נזהר בזה ודובר אמת בלבבו)אמור' פ(בקדושת יו� טוב 

מודדי לו מ השמי� במדתו ונית , וכמחשבתו כ דיבורו דפיו ולבו שוי

וזה . לו בשכר זה שיכיר וידע את הטוב האמיתי אשר בכל מאורע

, רואה אני חסדי המקו�בכל מאורע , שאמר דוד כי חסד� לנגד עיני

כ בא "וע, בשביל שהתהלכתי במדת האמת, מטע� והתהלכתי באמת�

    .ש באריכות"עיי, ת על שכרי להראות לי מדת חסדו"השי

*  

 ולחיבת הקודש נעתיק כא קטע מתו� דברות קודש אשר השמיע מר

' ק פרשת ויצא במגבית לטובת מוסדותינו הק"א במוצש"רבינו שליט

בדברי חיזוק על אודות המצב הקשה רבינו  הארי� בו ,בבארא פארק

  : ל"הזואמר ב,  כולוהשורר בכל העול�

איז זי� 'אז מ, אי� האב אזוי אריינגעטראכט די ווא� אי די סדרה...

יעקב אבינו איז ארויסגעגאנגע פו . מתבונ אינע� מצב פו יעקב אבינו

 , גרויס פארמעגאו ער האט אי� מיטגעגעב א , ס הויז'זיי פאטער או

ער האט געוואוסט אז ער דאר� חתונה , אזוי איז ער געגאנגע קיי חר

ער דאר� אויפשטעל א , ב שבטי קה"ער דאר� אויפשטעל י, האב

רזארגט ער זאל האב וואס ער יצחק אבינו האט אי� פא, כלל ישראל

�וואס , ט וועג ווייסט דא� יעדער איינער וואס האט פאסיר'אויפ. דאר

ער , נע'ער האט אי� געוואלט הרג, אליפז הרשע איז אי� נאכגעלאפ

  . אוועקגענומע וואס ער האט געהאטהאט ביי אי�
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åîãàä"íéðàìñî ø: ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã 

ñ' íéìùåøé áåèá äàøå ÷åñô íòã ïøòåå íéå÷î ïéåù ìàæ

)çë÷ íéìäú ,ä(, à óøàã ìàøùé ììë äòåùé òñéåøâ.  

åðéáø:ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã .  

ïééä ìò êøáì åðéáø úà ãáéëå  

 åëøéáååðéáø: íééçì íééçì , àéîùã àúòééñ ïåà äçìöä

ïèåâ íòìà èéî íéðéðò òìà ïéà ïåà ùãå÷ä úãåáò éã ïéà.  

åîãàä"íéðàìñî ø:î ' ïåà èééäøòèðåæòâ ïøäàô ìàæ

î'åæòâ ïäòæ øòãéåå ÷éøåö êéæ ìàæèééäøòèð ,î ïåà' ìàæ

íéîù ãåáë ïééæ äáøî åö ïééæ äëåæ.  

  

אליפז האט אי� אלע מלבושי� , א זאגט"דער חיד. דאס פארמעג וואס ער האט געהאט, אליפז האט אי� צוגענומע דאס געלט, א ברענגט אראפ"דער חיד

א מצב אז ניטאמאל א אידיש ווארט האט ער , אזוי האט אליפז איבערגעלאזט יעקב אבינו, ָא א מלבוש, יעקב אבינו האט זי� געזע ָא א העמד, צוגענומע

  .געקענט זאג

. י� אריינגעגאנגע אי וואסעראיז יעקב אבינו גלי, דארט איז געווע א וואסער דערנעב, יעקב אבינו האט זי� דערזע אי אזא שווער מצב, א"זאגט דער חיד

ער האט זי� אויסגעטו או . או ער האט באשלאס אז ער גייט כאפ א שווי�, איז יענע� הייס געוואר'או ס, איז אנגעקומע צו רייט א רייטער אוי� א פערד

או יעקב אבינו איז , ז געקומע א וואל או האט אי� ערלעדיגטאי. או ער איז אריינגעגאנגע אי דע� וואסער זי� אפקיל, אראפגעלייגט דארט די מלבושי�

  .א די מעשה פו יעקב אבינו"אזוי ברענגט דער חיד. ארויסגעגאנגע או ער האט געהאט א מלבוש אנצוטו

, ער קומט א על א� הדר�,  ער גייט ארויס?האט עמיצער אריינגעטראכט. וויאזוי ער איז געווע, הייבט א זי� מתבונ צו זיי דע� מצב פו יעקב אבינו'אז מ

ער קע נישט רעד צו קיינע� קיי , ער קע קיי ריר נישט גיי אפילו, או ער זעהט זי� א גארנישט, אלעס אלעס, נעמט אי� צו אלעס'מ, בארויבט אי�'או מ

  .עמיצער זאל זי� דאס פארשטעל. א שרעקליכע שרעקליכע מצב. ווארט

במקו� ' אכ יש ה, יעקב אבינו אי אזא מצב האט געזאגט. איז דא� רחמי� וחסדי�' ה', אכ יש ה, במקו� הזה ואנכי לא ידעתי' אכ יש ה, גטיעקב אבינו זא

איז ' סאבער, אי� זעה נאר נישט די חסדי�, אי� פארשטיי עס נאר נישט, ואנכי לא ידעתי? אי וואספארא מצב איז ער, איי. דאס איז לויטער חסדי�, הזה

  .אלעס לויטער חסדי� פונע� אויבערשט

דאר� בעט דע� הייליג 'מ, אוודאי... פארשטייט נישט'פארשטייט יא צי מ'צי מ, אלעס איז חסדי� פונע� בורא כל עולמי�, אי יעד מצב. דאס איז א איד

  .ל זעה מיט די פליישיגע אויג די חסדי� פונע� הייליג באשעפערזא'מ, חסדי�' ה' הראנו'בבחינת , זאל זעה'מ, זאל זיי חסדי� מגולי�'באשעפער אז ס

זאל זיי 'ס, זאל בעסער ווער'ס, זאל לייכטער ווער'ס, דער אויבערשטער זאל העלפ. איז שווערע זמני�'ס, איד מאכ מיט. דער אויבערשטער זאל העלפ

מיר וועל אלע זוכה , ביז דער אויבערשטער וועט העלפ,  זוכה זיי צו אלע� גוטזאל' או מ,בריווח ובניקל, מיט הרוחה, מיט הרחבה גדולה, גרינגער פרנסה

 .ק"עכל, בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמ, זאל זוכה זיי צו ישועת כלל ישראל ובשמחת'מ, זיי אנטקעג צו גיי דע� גואל צדק
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  כו

 

  בא

á íåé' úùøô  äøù ééçñùú"ôì è"÷  

øå÷éá  ìù ïéìîåâë"åîãà ÷" øàæìòáî-à÷ååàðçàîèéìù "à  
åîåìùá ùøãå ãåáëá åéðô ìáé÷ åðéáø  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî: ë' æà èøòäòâ áàä

ñ' ïäòååòâ æéàúáù òðééù à ,ë'á áàä òðééù ïòîå÷à

ïñåøâ ,ãøòïøòä ïòîå÷òâ æéà íìåò  ,î' èøòäòâ èàä

 êàñà ïâàæëàðàæìòá ïåô.  

åðéáø:àé àé  , êàñà èàä äëøáì åðåøëæ òèàè øòã

àæìòá ïåô èãòøòâ.  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî: ñééåå êéà , ïéá êéà

ïèàè íééá ïòååòâ ìàî òëéìèò , èééö òöðàâ à èàä øò

æìòá ïåô èãòøòâà.  

åéðáî ãçà úà âéöäå  

øîàå :ïäåæ ïééî êéåà æéà ñàã.  

åðéáø: øåçá à êàð æéà øò?  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî: ïééð , èàä øò

èàäòâ äðåúç èùøòä.  

åðéáø: áåè ìæî ,èùøòáéåà øòãî ïôìòä ìàæ øò' ìàæ

éì÷éìâ à ïáàäøäàé âéöðàååö ïåà èøòãðåä æéá ïáòì ê.  

úîà ïéà'èôåø àøîâ éã ïïàîøòâðéà à êéåà øåçá à ïà .  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî: ïôéåà  ïéà ÷åñô

 íéìäú)àñ íéìäú ,æ (óéñåú êìî éîé ìò íéîé ,ùø èâàæ" é

ò÷àè , ïééâ ÷òååà èòåå øò æà èðééîòâ èàä êìîä ãåã æà

øåçá à ,âðåé èðééî ñàã. )æå"íù ì : óéñåú êìî éîé ìò íéîé- íà 

ä øåçá úåîì éìò øæâðéîé ìò íéîé óéñå ,ééò"ù(  

åðéáø:ùéà àåäùë åøöé ìò øáâúîù éî éøùà  , èùèééè

ùø"øåçá é.
4

  

                                                 
4
 , אשרי איש ולא אשרי אשה,'אשרי איש ירא את ה .)עבודה זרה יט(' בגמ   

 רבי ,אמר רב עמר� אמר רב אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש

, י ש�"ופירש, ו כאישמי שמתגבר על יצריהושע ב לוי אמר אשרי 

 כלומר ממהר להכיר בוראו קוד� ,חוו כשהוא בחור בכ- כשהוא איש

     .ד"עכ, ימי הזקנה

 äëåñ ïéà àøîâ éã) óãåë(: ïéìéôú éã èéî ïôàìù ïåô èãòø ,

ñ ïåà íéøåçá àøîâ éã èøàã èâàæ'äðåúç éã êàð èðééî.
5

  

ðééääðåúç éã øàô øåçá à èñééä è , ïåùì ïéà øòáà

 èùéð æéà àøîâäéåæà ,ñ øàð'ïàîøòâðéà à èðééî.  

äâä"ùéìæééî éáö íééç éáø ö ,åðéúáéùé ùàø: 
éáø øòã æà êéæ èëàã' òèàè ñ)äøä"öæ ç÷åø ãåã ÷çöé éáø ö"ì (

 òãééæ øòã åàåå èøòôöàø ïéà ïøàååòâ ïøéåáòâ êéåà æéà

 äëøáì åðåøëæ)ä ïøî åðéáøäùî êøáéæ "ò(ïøéåáòâ æéà .  

åîãàä" øàæìòáî-åàðçàîà÷å:àé àé .  

åðéáø: ñèìàîòã ïøéåáòâ ò÷àè æéà øòèàô øòã , åúåàá

ïîæ?  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî:  æéà òèàè ïééî

òøú ïéà ïøéåáòâ"æ.  

åðéáø: æ òèàè ïééî"òøú ïéà ïøéåáòâ æéà ì"ä , ïòåå êééìâ

æ òãééæ øòã æéà ïëàøáòâñéåà èàä âéø÷ éã" ïòâðàâòâ ì

èøòôöàø ïéé÷ ,èàä âéø÷ éã äòùú ïëàøáòâñéåà êàã 

òøú áàá"ã , ùãåç ïøàååòâ ïøéåáòâ æéà òèàè ïééî ïåà

ïåùç.
6

  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî:  øòãøòæìòáæ áø " ì

éàæèøòôöàø ïéà øäàé òëéìèò ïäòååòâ êéåà .  

                                                 
5
 רבי יוסי אומר ',וכותנו רבנ הנכנס ליש ביו� רצה חול�  :)סוכה כו(' בגמ   

     . בחורי�-י הילדי� "ופירש', וכוי� לעול� חולצי ואינ מניחי דהיל

6
וביו� , ד פרצה מלחמת העול� הראשונה"בתשעה באב שנת תרע   

, ה הגיע השמועה לסיגעט שצבא רוסלאנד מתקרב"הקדוש תרע

פ ברח העצי חיי� מסיגעט ושהה בחג הסוכות בעיר "ובמוצאי יוהכ

ג חשו שנת "כ ביו� כ"ולאחמ, נירעדהאז ומש� נסע לראצפערט

ומשה היה ' באריכות בס' עיו[, ל"ה נולד מר רבינו הבר� משה ז"תרע

     )].א"פ' ב ע"א פ"ח(רועה 



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק� די התאחדות האברכי��שע

 

  כז

 

  בא

åðéáø: æ áø øòæìòá øòã æéà øäàé ééååö" ïéà ïäòååòâ ì

èøòôöàø ,é÷ ïòâðàâòâ øò æéà èøòôöàø ïåô ïé

ùèà÷ðåî.  

ë' ÷òååà æéà øò æà äëøáì åðåøëæ ïèàè ïåô èøòäòâ áàä

èøòôöàø ïåô ,î ìééåå' ùøãî úéá ïéà ïôøàååòâ ïééøà èàä

 èàðàøâ à)òáîàá( , ïåô èøòäòâ ìàîà êéà áàä éåæà

íäéà.  

ìèòèù òðééì÷ à øòééæ ïòååòâ æéà èøòôöàø , øòæìòá ïåà

øò÷øàô à êéæ èéî èâðòøáòâ èàä áø ,àñ ïå' ïòååòâ æéà

ìèòèù ïôàìùøàô àæà ïéà øëéð ÷øàèù , æéà ùèà÷ðåî

èàèù òøòñòøâ à ïòååòâ ïéåù , òìáð øòî ñò æéà

èàèù éã ïéà ïøàååòâ.  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî: ôøú æéá" æéà á

æ áø øòæìòá"ùèà÷ðåî ïéà èøàã ïäòååòâ ì .  

 æç" ïâàæ ì)ô äáø úéùàøá"ã ,â' (ì íéù÷áî íé÷éãö áùé

äåìùá ,á÷ä øîà"àáä íìåòì íäì ïééã àì ä , ïòî ìàæ

äæä íìåòá êéåà äåìùá ïöéæ.  

åðéáø:áø øòøàååãéåà øòã ) äâä"ø ö 'èéìù æéåø÷ íåìù"à ( æéà

÷øô åúåàá ñèìàîòã èøòôöàø ïéà ïøéåáòâ êéåà , ïééæ

úáù ïäòååòâ æéà úéøá , ãáëî áø øòæìòá øòã èàä

ïäåæ ïééæ ïäòååòâ ,áø øòæìòá øòâéãøòèòôù øòã) äøä" ÷

øäîä"éæ à"ò( íééäà ïééâ ìàæ øò - ïäòååòâ æéà úéøá éã 

 íééäøòãðéà-÷ãðñ ïééæ ìàæ øò ïåà .  

åîãàä" øàæìòáî-çàîà÷ååàð:ñ ' éåæà ïééæ èâòìô

øãñë , íäéà èàèùðà øòãðé÷ éã ïééæ ãáëî èâòìô øò

åîå÷îá.  

åðéáø: éåæà ,äùòî éã èéî ñàã êàã èîéèù.  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî: ë' æà èøòäòâ áàä

 òãééæ ïééî ïòåå ìàîðééà)äøä"éøäîä ÷"éæ ã"ò ( ïäòååòâ æéà

î ïåà úéøá à óéåà'ååòâ ãáëî íäéà èàä èéî ïäò

úåà÷ãðñ , ïåô òðééà ïäòååòâ ãáëî òãééæ øòã øòáà èàä

 úåà÷ãðñ èéî øòãðé÷ òðééæ- æéà ïééìà øò ìééåå ïééæ ïò÷ 

äå÷î ïéà ïäòååòâ èùéð ,ñ ïåà' ïééâ åö àãéô÷ à ïäòååòâ æéà

úåà÷ãðñ à øàô äå÷î ïéà.  

úéìè òùé÷øòè à ïäòååòâ èùéð æéà úéøá òðòé ééá , èàä

â íäéà ïòîèåùô à ïäåèðà èìàååò'úéìè ò , øòã èàä

î ïñééäòâ áø øòæìòá øòã òãééæ' éã ïäåèñéåà íäéà ìàæ

èåùô'úéìè òùé÷øòè à ïäåèðà ïåà úéìè ò ,î ïåà' èàä

èëåæòâ ïåà èëåæòâ ,î æéá'ïôàøèòâ èàä , æéà òãééæ øòã

ïñééäòâ éåæà èàä øò ïåà ééáøòã ïòðàèùòâ.  

ñ'î æà øãñë èëàîòâ êéæ èàä' éã ïäòååòâ ãáëî èàä

úåà÷ãðñ èéî øòãðé÷.  

 ïééæ ïäòååòâ ãáëî áø øòæìòá øòã òãééæ øòã èàä ìàîà

øòãåøá'áø øòìäà÷ñ øòã ïäåæ ñ) äâä"öæ ç÷åø íåìù éáø ö"ì( 

ïéùåãé÷ øåãéñ èéî ,ñ' ïåô äðåúç éã ééá ïäòååòâ æéà

æ éáø øòøòåå÷ñ" ì)äâä úá úà àùðùë" ïúç àìéèñåàî ñçðô éáø ÷

äøä"éøäî ÷"éæ ã"ò (àæìòá ïéà ïäòååòâ æéà äðåúç éã , èàä

øòãåøá ïééæ ïäòååòâ ãáëî øò' øãñî ïééæ ìàæ ïäåæ ñ

ïéùåãé÷.  

åðéáø:æ òãééæ øòã èàä æðåà ééá " ì)íééç éöòä ïøî ( êéåà

ïéùåãé÷ øåãéñ èéî äçôùî éã ïäòååòâ ãáëî.  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî: æéà øò ïòåå åìéôà 

åòâééáøòã ïäòå?  

åðéáø:àé  ,øòãðé÷ òðòâééà éã ïåô úåçîù éã ééá åìéôà .

ïéùåãé÷ øåãéñ ïòîåðòâ èùéð ñðééìà êéæ øàô èàä øò.  

 ïééæ ïòååòâ ãáëî øò èàä øòãðé÷ éã ïåô òðééà ééá

æ øòèòô íòã øòãåøá øòøòâðåé" ì)äéáø ïøî"ìàåé éøáã ìòá ÷( 

ïéùåãé÷ øåãéñ èéî ,æ øòèòô øòã"éà ì êàð ñèìàîòã æ

áø øòååéùøåà ïäòååòâ , ïòååòâ ãáëî íäéà èàä øò ïåà

ïéùåãé÷ øåãéñ èéî.  

åðéúáéùé ùàø: ïééæ ïäòååòâ ãáëî øò èàä ìàîðééà 

 áø øòùèòè øòèòô)äâä"éìà éáø ÷ 'áà íéåáìèééè ìàìöá" ã

åé úùåã÷ä ïøî åéáà éçà ùèòè"è (ïéùåãé÷ øåãéñ èéî.  

à 'íéçëåðä:öòì éã ïéà æ éáø øòã øéî èàä ïøäàé òè" ì

)äùî êøáä ïøî (èìééöøòã ìàîà , ïäòååòâ æéà øò ïòåå æà

áø øòæìòá íééá) äøä" ÷øäî"àéæ "ò (æ"èñòô ïéà ì , øò èàä

 ïåà èòâéñ ïéà íéãéñç øòæìòá òìà èðëòøòâñéåà íäéà

àèðòæ ïéà , æà äùòî éã èìééöøòã ñèìàîòã èàä øò

 áø øòæìòá øòã)äøä" ÷øäîé"ãéæ "ò ( ïäåèðà ïñééäòâ èàä
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  כח

 

  בא

úéøá íééá êòìîééøèù , áø øòæìòá íäéà èàä ñàã

èìééöøòã.  

åðéáø:ðèàè íééá ïñééäòâ ò÷àè èàä áø øòæìòá øòã ' ñ

ìîééøèù ïäåèðà øòãðé÷ éã øàô úéøá , õìà íéáåø÷ õìà

êòì÷éðééà øòìéáàðøòùè.
7
   

èñòô ïéà ïäòååòâ æéà áø øòæìòá øòã ïòåå ,øòã æéà 

æ øòèòô"èøàã ïäòååòâ êéåà ì ,ñ' úùøô ïäòååòâ æéà

çìùéå ,æ òèàè øòã æéà úåãåòñ ùìù êàð" ñéåøà ì

ïòâðàâòâ ,áø øòæìòá íåö ïòâðàâòâ æéà øò ïåà ,

ùéè âàèéî éã èâéãðòâ ïéåù ïòî èàä ñèìàîòã , ïòåå ïåà

úåãåòñ ùìù åö ïùàååòâ êéæ èàä áø øòæìòá øòã , èàä

ðååàãòâ òèàè øòãäìãáä èëàîòâ ïåà áéøòî è , øò ïåà

ùéè íåö èöòæòâåö êéåà êéæ èàä , áø øòæìòá øòã ïåà

èìàä øò åàååà èâòøôòâ íäéà èàä , æà èâàæòâ øò èàä

äìãáä èëàîòâ ïéåù èàä øò , íòã ïåô èàäòâ øò èàä

äàðä ñéåøâ , ì÷éèù ïééì÷ à ïáòâ èùéð íäéà ïò÷ øò æà

 íééøéù-ïáòâòâ íäéà øò èàä  éã ïåô øåòéù ïñéåøâ à 

äìç ,äëìî äåìî åö èöòæòâåö êéæ èàä øò ïåà.  

 èàä øò ïåà ïùàåå êéæ ìàæ øò ïñééäòâ èàä áø øòæìòá

ïùèðòá åö ïäòååòâ ãáëî íäéà.  

ïäòååòâ èùéð øò æéà íééäøòãðéà àæìòá ïéà øòáà.  

åðéúáéùé ùàø:  èìàååòâ èàä øò æà èâàæòâ èàä øò

ð èàä øò øàð ïøäàôïæòôù ïéé÷ óéåà èàäòâ èùé.  

åðéáø :øàô æðàö ïéà ïäòååòâ æéà øò'âéø÷ ï , òãééæ øòã

æ"æðàö ïéé÷ ïòîåðòâèéî íäéà èàä øæòéìà íåìù éáø ì.
8
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ל 'ק רבי שלו� אליעזר"ע היה חתנו של הרה"מר העצי חיי� זי  

ק רבי מרדכי דוב מהארנאסטייפעל "חת גיסו הרה, ע"מראצפערט זי

ק רבי " הרהחת, ע" זימשול� זושא מטאלמאשק רבי "ב הרה, ע"זי

 רבי מרדכי מטשערנאביל ק"ב הרה, ע"יעקב ישראל מטשערקאס זי

ק "ע היו נכדי הרה"ד מבעלזא זי"ק מהרי" וג� בני הרה-ע "זי

' ישעי רבי ק"ד היתה בת הרה"מטשערנאביל כי הרבנית של המהרי

ק "ב הרה, ע"אהר מטשערנאביל זי ק רבי"הרה ב ע"משול� זושא זי

  .   ע"רבי מרדכי מטשערנאביל זי

êéåà áåðùòéö ïéà ïäòååòâ æéà øò
9

 ) ìöàäâä åñéâ" éáø ö

ìà÷æçé'öæ áåðùòéöî ò"éæ íééç éöòä ïøî ïúç ì"ò (ñ' éåæà èùéð æéà

ô èééååàæìòá ïå , ïéé÷ ïøäàô èøàã ïåô èìàååòâ èàä øò

àæìòá ,ïæòôù ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä øò øòáà .  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî: êàã ïâòååèñòã ïåô 

øò æéà )äùî êøáä ïøî(àæìòá ïéà ïäòååòâ  , åúéá íù éë
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ע כי " שסיפר רבינו בעל בר� משה זי מובא מה)קלג' עמ(אלה מסעי ' בס   

ע לקחו פע� בנסיעתו לצאנז על "ק רבי שלו� אליעזר זי"זקינו הרה

אשר עד , ואז זכה להכיר את כל הצדיקי� מבית צאנז , היומא דהילולא

ק רבי "ופגש את הגה, אז לא הזדמ לו להכיר� מחמת ריחוק המקו�

ברי חיי� מצאנז מר הדשל  נו הצעירבע "זימטשעחויב ' ישעייצחק 

, יי�חברי מר הדשל  נוק רבי אלעזר מאושפיצי חת"ואת הגה, ע"זי

ק "הגה, ל" זצמקאלאשי�רבי חנה האלבערשטא� ק "הגה

ל בעל " זצמבאבוברבי ב ציו האלבערשטא� ק "הגה, מסטראפקוב

ד צאנז בנו "אבל "האלבערשטא� זצק רבי לייבוש "הגה, הקדושת ציו

ק "הגה, ע"ל בנו של מר הדברי חיי� זי"ז זצצאנ-ק מקרייז"של הרה

בני , ל"ק רבי אלישע מגארלי� זצ"הגה, ל"מיגראד זצ'רבי סיני מז

דיקי� נכדי מר הדברי צר שאועוד , ע"ק רבי ברו� מגארלי� זי"הגה

  .)ו"שכ' א עמ"רועה ח' ומשה הי' באריכות בסעוד ' ועי(. ע"חיי� זי

' מובא בס(ק " ביקורו בצאנז בדבומ הראוי לציי מה שהזכיר רבינו את

ע "ק מציעשנוב זי"וידוע כמה הרעיש הגה ")ח"א כסלו ד� צ"אבני שוה� כ

בשעתו תבל ומלואה ולא נח ולא שקט מלהתריע על החורב שעלולה 

ובעצמי זכיתי לדבר בעני זה ע� , הציונות להביא על בית ישראל

� דודי וע, ד מקאלאשי�"ל הי"ק רבי חנה האלבערשטא� זצ"הגה

ל אשר דברו בקדש� במרירות "ר רבי ב ציו מבאבוב זצ"האדמו

   ."גדולה נגד כת הציונות

9
אשר פע� אחת בלבד ביקר רבינו  )ב"שנ' א עמ"ח(רועה ' ומשה הי' בס' עי   

ל ואחותו הבכירה "זצע 'צ רבי יחזקאל"הגהבציעשנוב אצל גיסו 

ל "ביקור הנובכל זאת נשאר ה, ה"הרבנית הצדיקת רויזא בלומא ע

ו , חרות על לבו ובסו� ימיו כשרבינו כבר הי חלוש כשנכנסו אליו נכדי

א� כשנכנסו לביתו הנכדי� שה� , היו צריכי� להציג� בפניו מי ה�

רק כאשר ראה את פניה� קר , נכדי ציעשנוב לא הוצרכו לומר מי ה�

אזוי האב מיי , ער'דער איז דא� א ציעשנוב: "ה ואמר"אור פני מש

  ".ס קינדער אויסגעזעה'ועסטערשו



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק� די התאחדות האברכי��שע

 

  כט

 

  בא

 êàã èééèù)ìàåîù-æ à ,'é"æ( , øò èàä ïòâðàâòâ æéà øò åàåå

 ïòîåðòâèéî ñàãêéæ èéî.  

åðéáø:ñ ' áø øòæìòá èàä èñòô ïéà æà èðàñøòèðéà æéà

èåä àæà ïäåèòâðà , èåä òùéøàâðåà à]èåä øòáéá.[  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî:àé àé  ,ñ' àæà àã æéà

ãìéá.  
åðéáø:æ òèàè øòã " øòâàååù ïééæ æà èìééöøàô èàä ì

ïðçåé éáø )äâä" ïðçåé éáø öé÷ñøòååèæ "áà ì"ùæåî ãéà ,éäù ' ïøî ïúç

éæ íééç éöòä"ò( éáø ïäòååòâ êàã æéà éðéô'òìò'ïäåæ à ñ )äâä" ÷

 éáø ñçðôàìéèñéåàî ,äøä ïúç"éøäî ÷"öæ àæìòáî ã"ì(  æéà øò

 ì÷éðééà øòæìòá à ïäòååòâ- ïèàè íòã èëàîòâ èàä øò 

ãéñç øòæìòá à øàô.
10
   

                                                 
10
ע לומר "של מר רבינו בעל בר� משה זי' מרגלא בפומי' ידוע מה שהי   

ע קיבל מגיסו "ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"שהרבה עניני� מהרה

ולו רגל על לשונו לומר לאברכי� צעירי� , ל"צ רבי יוחנ הנ"הגה

א סגולה ד מבעלז"ששמע מגיסו רבי יוחנ שאמר בש� זקינו מהרי

' בס' עי(לשלו� בית שיעמוד הבעל בבוקר לעסוק בתורה לפני התפילה 

  .)ז"ע' אלה מסעי עמ

, ל"פ דברי� ששמע מגיסו הנ"בר� משה מביא רבינו כמ' ובספרו הק

וכד הוינא טליא : ל"וז) 'ט' עמ(ויקרא '  ובפ)א"רצ' עמ(פקודי ' בפר' עי

ק " יוחנ האבדקצ רבי"שמעתי בזה בליל התקדש החג מפי גיסי הגה

ו , ד"ה הי"מוזשאי זללה לפרש החרוז יחיד במלוכה כביר כהלכה לימודי

 וכ )ז"ש' עמ(מסעי '  ובפ)ה"מ' עמ(וארא ' כ בפר"כמו. ש"עיי, יאמרו לו

צ "על פי מה ששמעתי מפי גיסי הגה: ל" וז)ח"קכ' עמ(שלח ' מוזכר בפ

ד "ק מהרי"הבש� זקינו הג, ד"ה הי"ק מוזשאי זללה"רבי יוחנ האבדק

. 'וכו, על הכתוב אל מוציא� ממצרי� כתועפת רא� לו, ע"מבעלזא זי

 )'א' עמ( וכ בבר� משה לראש השנה )ו"רט' עמ(נצבי� ' הנה כי כ בפר

ד "ה הי"ק מוזשאי זללה"צ רבי יוחנ האבדק"ומפי גיסי הגה: ל"וז

ע בטע� הדבר "ד מבעלזא זי"ק מהרי"שמעתי בש� זקינו הרה

  .     ש"עיי, מר סליחות ביו� ראשושמתחילי לו

 עצמו שזכה להכירו עלע'מרבי פיניכמו כ שמע רבינו עניני� מבעלזא 

ל שהתקיימה בסיגעט לאחר "בעת החתונה של גיסו רבי יוחנ הנ

 )ב"קי' חיי שרה עמ' פ (בבר� משה'  ועי,ע"הסתלקות מר העצי חיי� זי

ה "וסטילא זללהק רבי פינחס מא"על פי מה ששמעתי מהרה: ל"וז

לפרש מה שנאמר , ע"ד מבעלזא זי"ק מהרי"דחותנו הגה' משמי

  .'ויחשבה לו צדקה וכו' באברה� אבינו והאמי בה

èòâéñ ïéà èðéåàååòâ êàã èàä ïðçåé éáø , êéæ øò èàä

èåä òùéøàâðåà à ïäåèòâðà.  

 áø øòæìòá øòã ïòåå)äøä" ÷øäî"àéæ "ò( à óéåà ïòîå÷òâ æéà 

àðîåä ïéé÷ úáù , íäéà åö úáù óéåà ïøäàôòâ øò æéà- 

 øòèòô ïééæ ïäòååòâ êàã æéà øò- øò èàä âòåå ïôéåà 

èëàøèòâ ,èåä òùéøàâðåà à êàã èàä øò , èòåå ñàåå

íäéà åö ïâàæ áø øòã ,éà øòïáòâ íåìù ïòîå÷òâðééøà æ ,

èåä àæà èééâ øò æà ïà íäéà øò è÷å÷ , íäéà øò èàä

èâàæòâ : à ïäåèòâðà èñàä åã æà äàðä ñéåøâ áàä êéà

èåä òùéøàâðåà , òèàè øòã)äøä" ÷éøäî"ãéæ "ò ( èàä

 èâàæòâ"ìîééøèù òáìàä à æéà èåä òùéøàâðåà à."
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åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî:à òèàè ïééî  ïéà æé

÷éôìà÷ à èéî äåöî øá éã ïåô ïòâðàâòâ àæìòá , à

                                                                   
שהוא ליקוטי " שארית לפנחס"ולפני כמה שני� כשהדפיסו הספר 

מסר רבינו כמה דברי תורה מה , עלע'ק רבי פיני"דברי תורה מהרה

ת אלו נדפסו משמו "וד, ו רבי יוחנעלע וכמו כ מגיס'ששמע מרבי פיני

  .ל"הנ' בס

ר "ק אדמו" מה שסיפר כ)ז"שנ' עמ, א"ח(רועה ' ומשה הי' בס' ועי

ל "א מה ששמע בעצמו מרבינו ז"פ שליט"מראכמיסטריווקא ב

ק רבי פינחס מאוסטילא לסיגעט לשמחת הנישואי "שכשהגיע הרה

, לה שלושמע אז אי� שדיברו מגודל עבודת התפי, של רבי יוחנ

ק "אול� מאחר שהרה', ונכספה נפשו לראות את עבודתו הק

י טשערנאביל לא היו "מאויסטילא התפלל בחדר מיוחד כמנהג אדמור

כ נתוודע לרבינו שיש ש� "א� לאחמ, יכולי� לראותו בעת התפילה

והל� רבינו , ל"חלו גבוה שיכולי� לטפס עליה ולראות לתו� החדר הנ

 למעלה עד שהגיע להחלו וכ� עלה בידו לש� והעמיד עצי� וטיפס

פחד ' ורבינו התבטא ואמר שהי, לראות עבודת צדיק בעת התפילה

, אשר בער כלפיד אש במש� כל התפילה' גדול להסתכל בצורתו הק

  .ש עוד באריכות"ועיי

11
ע נת "זיא מבעלזא "רהמק ה"רה שה)'פרק ד(מבואו ועד צאתו ' עיי בס   

אשר  (רישע איד לובשי� בשבת מגבעת זושהיות שהאונגאטע� לדבר 

כ הוא א האלבע " ע,)כידוע החסידישע איד באונגארי הלכו בשבת ע� ביבער היט

  .שטריימל

ד מבעלזא שלבישת "עזר מקודש שמביא בש� המהרי' בס' ואגב עי

  .ש"עיי, שטריימל בשבת הוא סגולה לבני� טובי� וישרי�



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק� די התאחדות האברכי��שע

 

  ל

 

  בא

 ïäåèòâðà ïòî èàä ùèéìòôà÷- øéî êéæ èëàã - éã ééá 

øàé ïáéæ .õéùàìàä ïéà ïäòååòâ æéà òèàè ïééî , øòã ïòåå

õéùàìàä ïéé÷ ïòîå÷òâ ÷éøåö æéà áø øòæìòá , øò ïåà

ùèéìòôà÷ à ïäåèðà èôøàãòâ èàä , à èëåæòâ ïòî èàä

à÷î ïåà ùèéìòô' ïëéåä à ïôàøèòâ èùéð èàä

ùèéìòôà÷ , òùéøàâðåà à ïäåèòâðà íäéà ïòî èàä

ìâðéà õìà ùèéìòôà÷ ,î ïòåå øòèòôù' à ïôàøèòâ èàä

èùéåèòâ ïòî èàä ùèéìòôà÷ ïëéåä , òèùøò éã øòáà

ùèéìòôà÷ òùéøàâðåà à ïäåèòâðà øò èàä.  

åðéáø: ë' æéà áø øòæìòá ïòåå æà èøòäòâ áàä ïäòååòâ

èåä à èéî ïòâðàâòâ øò æéà àæìòá ïéà ïìéåô ïéà , øòáà

 õøà ïéé÷ èñòô ïåô ïøäàôòâ ÷òååà æéà øò ïòåå ïåô

ìàøùé ,ììëá èåä à èéî ïòâðàâòâ èùéð øäòî øò æéà ,

èøòäòâ êéà áàä éåæà.  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî:  æéà ìàøùé õøà ïéà

 øò à èéî ïòâðàâòâäèå ,åàã íåö øàð øò æéà ïòðòå

 ÷éãàôñ à èéî ïòîå÷òâðééøà]÷éãàôñ ÷ø ùáç àæìòá øéòáå.[  

åðéúáéùé ùàø:èåä à èéî ïöòæòâ øò æéà áåèù ïéà ?  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî:àé  .î' à æà èìééöøòã

 êòìâðéà øãç ïòîå÷òâ æéà úå÷ìúñä éã øàô èééö ì÷éèù

íäéà øàô ïòâðàâòâ øòáéøà ïòðòæ ééæ ïåà , èàä øò

î ïñééäòâ'÷éãàôñ íòã ïòâðòøá íäéà ìàæ , øòãðé÷ éã éãë

÷éãàôñ à èéî áø øòæìòá ïò÷ðòãòâ ïìàæ , èàä éåæà ïåà

÷éãàôñ à ñèìàîòã ïäåèòâðà øò ïäåèòâ ò÷àè.  

à 'íéçëåðä:î ' ïéé÷ èùéð ÷éãàôñ à ïôåøòâ ñò èàä

÷éôìà÷?  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî:  ñòôò æéà ÷éãàôñ à

ùøòãðà ,ùøòãðà ñòôò æéà ÷éôìà÷ à ïåà ,ñ' ééååö àã æéà

÷éãàôñ ééìøò ,ñ' ïòééâ øòøòâ éã ñàåå ÷éãàôñ à àã æéà

íòã èéî ,÷éèù ïééà ïåô æéà ñàã , èùéð ïòî æéà àæìòá ïéà

÷éãàôñ àæà èéî ïòâðàâòâ ,ñ øàð' èëàîòâ ïäòååòâ æéà

ìîééøèù à éåå éåæà êòìöéôù ïåô ,ïöéôù òëéåä.  

à÷ à ïåàèøàñ òøòãðà ïåô èëàîòâ ïäòååòâ æéà ÷éôì ,

÷éãàôñ à èéî ïòâðàâòâ ïòî æéà ïééìà àæìòá èàèù ïéà ,

î æà' ïéé÷ ïòîå÷òâðà ïåà àæìòá ïåô ïøäàôòâ ñéåøà æéà

 áàìñåøòé)àæìòá øéòä úåìéìâî ( íòã ïäåèòâñéåà ïòî èàä

÷éôìà÷ à ïäåèòâðà ïåà ÷éãàôñ , ïòî æéà ãøàáðéøàî ïéà

âðàâòâ÷éôìà÷ à èéî ïò ,î ïòåå âéãðòîå÷ ÷éøåö' æéà

 éã ïäåèòâðà ÷éøåö ïòî èàä áàìñåøòé ïéé÷ ïòîå÷òâðà

÷éãàôñ ,ùåáìî òøòðòù à ïäòååòâ æéà ÷éôìà÷ øòã , ïåà

èåùô à ïäòååòâ æéà ÷éãàôñ à'ùåáìî ò ,ðìèá à' ùé

ùåáìî.  

åðéáø:î 'ïòééøã ñòôò ñò èâòìô ,ñ' ÷ñò à ïäòååòâ æéà

íòã ïéà.  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî: àé ,ñ' ïñééäòâ èàä

î æà éåæà ñòôò'èìòåå éã èéî èééøã.  

ñ'éáø øòðøàîà÷ à íéìùåøé ïéà ïòååòâ æéà ,äøä" éáø ö

öæ ïéøôàñ á÷òé íééç"ì.  

åðéáø:ë 'íäéà ïåô èøòäòâ áàä , ìàîà èàä øò

à÷éøòîà ïéà èðéåàååòâ.
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åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî: àé ,ã èàä à èìééöøò

íäéà ïåô èøòäòâ ñò èàä ñàåå ãéà , òãééæ øòã ïòåå æà

 áø øòæìòá øòã)äøä"éøäî ÷"éæ ã"ò( ïéà ïäòååòâ æéà 

ãøàáðéøàî , à èéæéåå à óéåà íäéà åö ïòîå÷òâðééøà æéà

íñøåôî'ãðàìùèééã ïåô áø øòâéã , à ïäòååòâ ïéåù æéà øò

ãéà øòøòèìò ,ñòåîù à èëàîòâ êéæ èàä ,øòã èàä áø 

ïåàâ øòðìéåå íòðåô øòèøòåå ïâàæëàð ïééà ïéà ïèìàäòâ ,

 à ñòôò ïôøàååòâ ïééøà øò èàä øòèøòåå éã ïùéååö

éæ ùèéøæòî ïåô ãéâî ïñéåøâ íòã ïâò÷à ìåæìæ à èøàåå" ò- 

 æéà øò æà èìééöøòã éáø øòðøàîà÷ øòã èàä

 ééáøòã ïòðàèùòâ- ïéåù æéà áø øòæìòá øòã òãééæ øòã 

òãïøäàé òøòèìò éã ïéà ïäòååòâ ñèìàî , èàä ïåà

ééøùòâ à ïáòâòâ ,úåæò à äôöåç à , ïåô ïãòø ìéåå øò æà

ééèùàá êéà ïåàâ , íòã ïâò÷à äìéìç ïãòø ìàæ øò øòáà

ãéâî ïñéåøâ ïâéìééä , ïåô èøòäòâ áàä êéà ïòåå úòùá

æ ïèàè"ì , èééøãòâ èàä ãéâî øòñéåøâ øòã úòùá æà

                                                 
12
' עמ( בוצינא קדישא' עיי בסו, ארק י-היה גר בשכונת איסט סייד בניו    

ל על "ר מקאמארנא זצ"שמביא ש� רמזי� על פי קבלה מהאדמו )א"ק

  .ק ויואל משה"ש� הספה



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק� די התאחדות האברכי��שע
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ä ÷éãàôñ ïèéîèìòåå òöðàâ éã èéî èééøãòâ øò èà , ïåà

 ïëàî åö ïåà ïòééøù åö ïáéåäòâðà èàä òãééæ øòã

ñ ïåà ñòãìàååòâ' òìà æà ïãòé óéåà ãçô à ïìàôòâ æéà

ïôàìòâ ÷òååà ïòðòæ , ñéåøà êéåà æéà áø øòèìà øòã ïåà

ôòøè éã óéåà ïìàôòâ ôàøà æéà øò ïåà ïôàìòâ , ãçô àæà

òé óéåà ïìàôòâ æéàïã .  

ïééä ìò êøáì åðéáø åãáéëå  

åðéáø:ë 'äìàù à áàä ,ë' àøåá à èëàîòâ øòéøô áàä

ïôâä éøô.  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî:ïééæ àéöåî êéà ìòåå .  

åðéáø: íééçì íééçì íééçì ,ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé íúåëæ.  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî: ìàîà áàä êéà 

ïãééæ íòðåô ùèééè à èøòäòâ )äøä"éøäî ÷"éæ ã"ò( ïôéåà 

 ÷åñô)àñ íéìäú ,æ(  øåã åîë åéúåðù óéñåú êìî éîé ìò íéîé

øåãå ,ùø"ñ áéåà æà ïèòáòâ èàä êìî ãåã æà èâàæ é' æéà

íéðù øåöé÷ èøòùàá íäéà , êìî éîé ìò íéîé æà øò èòá

óéñåú ,øåãå øåã åîë åéúåðù âéùèàë , ééååö èðééî ñàã

æ æéà ñàã ñàåå úåøåãøäàé âéöòáé ,ùø èâàæ éåæà" èùô é

)æå"ì : íéòáù åéäé éúåðùù ãò éîé ìò íéîé óéñåä øåçá úåîì éìò øæâð íà

øåã éðù åîë äðù ,ëò"ã(.  

èàäèùèééèòâ éåæà òãééæ øòã  ,ñ æà' øåã øåã èééèù

åéùøåãå ,âéäðî ïééæ êéæ èñàô øåã ïãòé øàô æà , êìîä ãåã

éåà êéæ èñàô øò æà èâàæòâ èàäúåøåã äîë ó , èðééî ñàã

øåãå øåã åîë åéúåðù ,ïééæ åö øò èñàô úåøåã äîë óéåà.  

åðéáø: áì áèéé ïéà )øô 'ñ óã ñçðô"å(  ïééù à øòééæ àã æéà

èøàåå , ïéà ïòîå÷òâðééøà èùéð æéà åðéáø äùî èâàæ øò

äáéøî éî éã ïâòåå ìàøùé õøà ,éåæà øò èâàæ , éã æà

 øåã òèùøò-ãîä øåã éã  øá- äøåú èøòäòâ ïáàä ééæ 

äøåáâä éôî ,ñ éåå éåæà' éôî êì äéäé àìå éëåðà èééèù

 åðòîù äøåáâä)ì íéøáã éðåòîù èå÷ìé"â ,ð÷úú"à(, èàä àìéîá 

âéäðî øòééæ ïééæ èðò÷òâ åðéáø äùî , øòèééååö øòã øòáà

øåã ïèùøò íòðåô è÷åøòâôà ïäòååòâ ïéåù æéà øåã , èàä

ùéð åðéáø äùî ïéåùâéäðî øòééæ ïééæ èðò÷òâ è , àìéîá

 ìàøùé õøà ïéé÷ ïééâ óéåøà èðò÷òâ èùéð øò èàä- èâàæ 

 øòèééåå øò- éî éã èéî ñàã èàä úåëééù àøàôñàåå 

äáéøî , ïåà ïééèù íåö ïòåå èãòø åðéáø äùî áéåà ìééåå

ñ'øòñàåå èéâ ,åö ñàã ïäòæ ïãéà éã ïåà , ïééìà ñàã èìàåå

à ïáéåäòâôéåà ééæäâéøãî òëéåä àæà óéå , åðéáø äùî æà

âéäðî øòééæ êéåà øòèééåå ïééæ èðò÷òâ èìàåå.  

ä ãå÷ôé åðéáø äùî ïåô äù÷á éã ïäòååòâ æéà ñàã ïåà 'åâå ,'

 ùéà"ìò " äãòä- øò èâàæ -äãòä ìòã ìòî àìå  , åö

ïééæ èùéð âéäðî à ïò÷ êòéåä ,áì áèéé ïéà èééèù éåæà.
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åîãàä" øàæìòáî-ðçàîà÷ååà:ñ ' éã èéî èîéèù

èøàåå ,øåãå øåã åîë âéäðî à ïäòååòâ æéà êìîä ãåã æà , åö

úåøåã äîë óéåà âéäðî à ïééæ.  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî: î' íåö ïéåù êéæ èééøâ

àîúñî ïøäàô?  

åðéáø: éà ïâøàî"ä.  

åîãàä" øàæìòáî-à÷ååàðçàî: øòèùøòáéåà øòã 

ñ ïôìòä ìàæ'éîé ïééæ ò÷àè ìàæ åéúåðù óéñåú êìî éîé ìò í

èðåæòâ êàñà èéî øåãå øåã åîë ,íåìùìå íééçì , èøàô

áåø÷á ïòîàæåö çéùî ïééâ ïâò÷à ïåà èééäøòèðåæòâ.  

 ãøôðå åðîî åðéáøíåìùì
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ל בזה כי כבר אמרו דור דור ודורשיו "והנ )ו"פנחס ד� ס' פר(ל בייטב לב "וז   

לפי ' העני כי המנהיג והמורה המשפיע צרי� שיהי, דור דור ושופטיו

ולכ דור המדבר שהיה דור דעה מקבלי התורה , מקבלער� הדור ה

' אשר כמוהו לא נהיתה וכמוהו לא תוסי� כי המה ראו מעשי ה

אמנ� דור האחרו שלא , ונפלאותיו היה לה� משה רבינו למנהיג ומנהל

ד שאמרו פני משה "ע, יהושע מנהיג� ומנהל�' היה באותו המדריגה הי

אמנ� א� היה משה רבינו ואהר ', כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה וכו

אז ,  מדברי� אל הסלע לעיני כל ישראל הילודי� במדבר ונת מימיו

ש לעיניה� והיו מתעלי� מזה מעלה רבה ונשגבה עד "היה נתקדש ש

וידוע כי . 'וכו, שהיו ראויי� להיות לה� משה עצמו מנהיג� ומנהל�

ה לדור המדבר ט היה מנהיג ורוע"ולכ מה... משה נקרא איש האלקי�

יד� ' אבל דור הנולדי� אחריה� לא הי, דייקא דור דעה מקבלי התורה

משגת לזה לקבל הארה ממשה שהיה גבוה מעל גבוה מעליה� כי א� 

ל "ל על וחלצה נעלו מע"וידוע מה שדרשו חז, איש' ממי שהוא רק בחי

ולא איש ,  על העדה]דייקא[איש ' ש יפקוד ה"וז, רגלו ולא מעל דמעל

  .   לפי ער� פניה�', � וגו"אשר יצא לפניה, קי� שהוא על דעל העדההאל

 שמבאר באריכות שכל העני שאהר הכה )ש� (ערבי נחל' ועיי בס

י שהיה לה� "משו� שרק ע, ה במי מריבה"ומשרע, נכשל במעשי העגל

כי צדיק שאי לו שו� , איזה פג� במעשיה� יכלו להנהיג את הדור

  . ש באריכות"עיי,  יכול להנהיג את הדורשייכות אל הדור אינו
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 א"ק בקרית יואל יע" לפט"תשס שנת וארא עודת רעוא דרעווי פרשתס
אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרי� וג� 

 דהנה ידוע מה ל"וי .עבידי� אות� ואזכור את בריתימ

� וקדושת� "שהפליגו בספרי קודש בגדולת ימי השובבי

שה� ימי תשובה ויכולי� לפעול ולתק� מה שחטאו ופגמו 

שער רוח הקודש תיקו� (ע "ק זי"וכ� גילה לנו האריה, ע"נגד הבוכ

ואסמכוהו אקרא ,  שהימי� הללו מסוגלי� לתשובה)ז"כ

:) ויחי ד� ריט' פ(ק "וא� כי בזוה.  שובו בני� שובבי�)ג כבירמיה (

הפליג מאד בחומר העו� שאי� מועיל תשובה על חטא זה 

 מבואר שג� על חטא :)ויקהל ד� ריד(א "מכל מקו� במקו, ל"ר

ובימינו אלה . אלא שנצר� תיובתא סגיא, זה מהני תשובה

 שהדורות חלשי� יש להמלי� טוב על בני ישראל ולהמציא

  .דר� תשובה שיועיל ג� על חטא המר הזה

 בדר� שאד� רוצה :)מכות י(ל " מה שאמרו חזונקדי�

ל דלא קאמר "א ז"וכתב המהרש, ליל� מוליכי� אותו

כי מכל מחשבה , אלא מוליכי� אותו, ה מולי� אותו"שהקב

ודיבור ומעשה בורא לו האד� מלא� לפי ענינו א� לטוב א� 

רוצה ליל� כפי רצונו ודעתו ועל כ� אמר בדר� שאד� , לרע

אות� המלאכי� הנבראי� מאותו , מוליכי� אותו, של אד�

ה בדברי "ז זללה"ק מר� דו"וכ. ד"עכ, רצו� ומחשבה אשר בו

 התאונ� על זה דמעתה הרי כמעט )עמוד קמב(יואל בפרשת� 

ולולא עזר אלהי אי� בכח אנושי , שנמנע הבחירה מ� האד�

) בתפלת ימי� נוראי�(וונת אמרינו וזה כ. לעמוד ולהתגבר עליה�

ל "ר, אתה זוכר את כל המפעל וג� כל היצור לא נכחד ממ�

, ת זוכר את כל המפעל ועל כל מעשה יבא האד� בדי�"שהשי

היינו המלא� הנוצר , אבל ג� כל היצור לא נכחד ממ�

ויש בזה , א� זה לא נכחד ממ�, מעבירה המכריחו לחטוא

ומכל , וד� להתגבר נגד מלא�לימוד זכות כי אי� בכח בשר 

  .ד"עכ, שכ� א� רבי� המה

מדיבורי� אלה יאחז אימה ופחד לכל אד�  והנה

א ימי וכי בב, כאשר יעשה לעצמו חשבו הנפש

� כל בר לבב שמשיג קדושת הימי� הללו "השובבי

ורוצה להגיע , ורוממות� מתלהב ומתעורר לתשובה

 יעזוב ) זישעיה נה(לקיי� הכתוב , לאיזה דר� של תשובה

ולקבל על עצמו בחרטה על העבר וקבלה , רשע דרכו

טובה על להבא שמהיו� והלאה ישגיח וישמור על 

, העיני� ועל המחשבות ועל המעשי� שיהיו על פי תורה

אמנ� דא עקא כי מאחר שכבר נכשל באיזה חטא שוב 

אינו יכול לשלוט על עצמו והוא מוכרח ביד המלאכי� 

והמה מוליכי , � הקודמי�המשחיתי� שנבראו מחטאי

וכמעט שנמנע הבחירה ממנו וממש , אותו לחטוא עוד

  .אינו בידו שיוכל לתק דרכיו

 יש למצוא דברי חיזוק ותרופה שלא יאמר האד� א�

וא� א� חלילה עשו הרבה עבירות שנבראו , לנפשו נואש

ע� כל זה לא ננעלו , ממנו מלאכי� משחיתי� קליפות נוראות

. וירחמהו' מיד יכול האד� לשוב אל הות, דרכי תשובה

 )בשלח' ב פ"ח(ה בעצי חיי� "ז זללה"ונקדי� מה שכתב א

 גדול המצווה ועושה יותר .)עבודה זרה ג(ל "לפרש מאמר� ז

ונתקשו המפרשי� דהסברא נותנת , ממי שאינו מצווה ועושה

לכאורה הוא , דא� אינו מצווה והוא עושה מעצמו, להיפ�

אמנ� ביאור העני� על פי המבואר . שהגדול מ� המצווה ועו

דא� שכשרי� ,  בעני� המרגלי�)שלח' פ(באור החיי� הקדוש 

א� מחמת שכוונת המשלחי� היתה , היו בשעה שנשתלחו

תפעול פועל הרע בשליח ויחזור להיות שלוחו של אד� , רעה

כדר� , ויולד בו תכונה רעה מה שלא היתה בו מקוד�, כמותו

ולזה הג� ,  בשלוחי מצוה לטובהשתוליד בחינת הקדושה

נולד בה� תכונה רעה מכח המשלחי� ששלחו , שצדיקי� היו

ל כי א� הוא "ומעתה י. ק"עכדה, אות� מכח מיעוט האמונה

ה "הרי נעשה הדבר על פי דיבורו של הקב, מצווה ועושה

וא� כ� בזה הוא שלוחא דרחמנא ונולד בו , אשר צוה לעשותו

ולכ� הוא גדול ממי , ה"ורא בתכונה קדושה מאת המשלח הב

דמאי� יולד בו תכונה , שאינו מצווה והוא עושה על פי עצמו

  .ד"עכ, קדושה

  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מר� רבינו הגה"מכ
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  לג
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ראש השנה '  פי זה אמרתי לפרש דברי הגמרא במסועל

למה ,  אמר רבי יצחק למה תוקעי� בראש השנה.)ד� טז(

אלא למה תוקעי� ומריעי� ' תוקעי� רחמנא אמר תקעו וכו

� ומריעי� כשה� עומדי� כדי לערבב כשה� יושבי� ותוקעי

א� ביאור העני� כי . ב שאלת הגמרא והתשובה"וצ, השט�

באמת כאשר האד� עושה לעצמו חשבו� הנפש הוא חושב 

בנפשו אי� יכול בשר וד� קרו� מחומר על ידי תקיעת שופר 

אכ� מאחר , הלא הוא נורא ואנא בשרא, לערבב השט�

י נולד בנו תכונה הר, ה צוה אותנו לתקוע בשופר"שהקב

ועל ידי זה יש לו לאד� , ה"קדושה מאת המשלח הבורא ב

, וזהו ביאור הגמרא למה תוקעי�. כח גדול לערבב השט�

הכוונה מה כוחינו קרוצי חומר פשוטי ע� בתקיעת שופר 

לזה הקדי� בתחלה ואמר למה , שעל ידי זה תתערבב השט�

וה לתקוע ה צ"וכיו� שהקב, תוקעי� ומשיב רחמנא אמר תקעו

ושפיר זהו עני� , הרי נולד בו תכונה קדושה מאת המשלח

כי בעת תקיעתינו יש , מצות תקיעת שופר כדי לערבב השט�

ה אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמוע "בנו כחו הגדול של הקב

  .קול שופר

 )ב"ו מ"אבות פ( זה יש לפרש מה ששנינו במשנה ובדר�

ומכרזת ואומרת אוי בכל יו� ויו� בת קול יוצאת מהר חורב 

 )ו"נשא ד� קכ(ק "ובזוה, לה� לבריות מעלבונה של תורה

וכבר היה דברינו , שהכרוז יוצא שובו בני� שובבי�, איתא

דבכל השנה , ליישב ולומר דאלו ואלו דברי אלהי� חיי�

יוצאת הבת קול ומכרזת ואומרת אוי לה� לבריות מעלבונה 

וגלי� לתשובה אכ� בבוא ימי השובבי� שה� מס, של תורה

אז הכרוז יוצא שובו , ואסמכוהו אקרא שובו בני� שובבי�

  .בני� שובבי�

הובא בתולדות יעקב (ע "ט זי"ז מר� הבעש" דברי אונודע

א� אי , דלכאורה ממה נפש�,  בפירוש המשנה)ויקרא' יוס� פ

וא� , אפשר שישמע אד� הכרוז הזה למה יוצא בת קול כלל

וביאר כי , מע לשו� אד�אפשר שישמע מדוע באמת לא נש

מה שמגיע לאד� הרהורי תשובה בכל יו� הוא מ� הכרוז 

וא� יטה אוז� לשמוע קול הקריאה אפשר לכל אד� , ההוא

א� א� הוא בר דעת להבי� שזה , שישמע והיינו במחשבה

המחשבה הוא קול הכרוז והבת קול יטה אזנו לשמוע 

רהורי אבל הפתי כשבא לו ה, בלימודי� לעשות רצו� קונו

תשובה מהכרוז נתעצב והול� לבית היי� לומר תנו שכר למרי 

ולפי . ד"עכ, נפש ואינו שומע לקול הבת קול לשוב אל בוראו

זה יש לומר כי בכל יו� ויו� שהבת קול יוצאת ואומר שובו 

, ועל ידי זה מגיע לו לאד� הרהורי תשובה, בני� שובבי�

אותנו ה המעורר "נמצא שיש לנו כח המשלח הוא הקב

וא� שישנ� כח המלאכי� , לתשובה על ידי הבת קול

ע� כל זה הבת קול , המשחיתי� שנבראו מעבירות הקודמי�

ששומעי� בכל יו� זה מכניס באד� תכונה קדושה מאת 

ותכונה הקדושה הלזו , ה שיתעורר לתשובה"המשלח הבוב

הוא כח גדול וחזק ביותר מכל המלאכי� המשחיתי� הרוצי� 

ועל ידי זה יכול האד� להגיע , אד� לעבירהלהכריח את ה

  .למדריגת תשובה

שובו (ה בייטב פני� "ז זללה" בזה מה שכתב אפ"ויל

. ב"ה בגימטריא מ"ואל, ה שמות בני ישראל" ואל)בני� אות ה

אותיותיו , צרימה'אי� מ'שראל ב'ני י'מות ב'אלה ש'ו

ב ימי "וכבר אמרתי שבא לרמז על מ. ש לדרכו"עי, �"שובבי

ב יו� "ולדרכינו יש להוסי� עוד שבא לרמז שבמ. �"ובביהש

ומי שהוא בר , �"הללו נשמע הבת קול שובו בני� שובבי

וא� שישנ� מלאכי� , דעת נתעורר לתשובה על ידי הבת קול

מכל מקו� בכח הבת קול יכולי� להכניע , המכריחי� לחטוא

ולשבר כח המלאכי� המשחיתי� ולהגיע לתשובה אמיתית 

  .ה"לפני הקב

היכי .) יומא פו(פ מאמר הגמרא " בדר� זה ילובלכתינו

אמר אביי לא שנו אלא באתרא דלא ' דמי חילול הש� וכו

דהנה כבר אמרתי על . תבעי אבל באתרא דתבעי לית ל� בה

חלוקי כפרה והחמור שבכול� מי שיש '  ד)ש�(ל "מה שמנו חז

� "דחטא חילול הש, בידו חילול הש� דאינו מועיל תשובה

תיקו� (ק "על פי המבואר בתיקוני הזוה, וא חטא פג� הבריתה

הוא משקר בחותמא ,  מא� דמשקר בברית מילה.)ב ד� סו"כ

והנה . ה מלגאו"י מלבר הוי"דאיהו רשי� ביה שד, דמלכא

ה בייטב "ז זללה"והארי� בזה א, מ"שני שמות הללו עולה ש

ז על עו� רמ,  ולפי זה עו� חילול הש�).תוכחת מוסר אות יא(פני� 

היינו שני שמות , �"זה שעל ידי פג� הברית מחללי� את הש

ה השורה מלגאו "כי נעשה פג� בש� הוי, מ"הללו העולה ש

ולכ� אמרו בגמרא דלא מועיל , י השורה מלבר"ובש� שד

ק דלא מועיל חלילה תשובה על "והוא כדברי הזוה, תשובה

דלא ל לא שנו אלא באתרא "ולזה אמרו חז. חטא פג� הברית

היינו א� אינו שומע הבת קול שובו בני� שובבי� ולא , תבעי
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אז יתכ� לומר דלא מהני חלילה , תבעו אותו לשוב בתשובה

כי באיזה כח יוכל להתגבר נגד המלאכי� , תשובה על חטא זה

, המשחיתי� שנבראו מ� החטא המכריחי� אותו לחטוא עוד

ומע י שש"כי באתרא דתבע, אבל באתרא דתבעי לית ל� בה

א� כ� נכנס בו תכונה , תביעת הבת קול שובו בני� שובבי�

ועל ידי כח , ה שישוב בתשובה"קדושה מאת המשלח הבוב

הקדושה הלזו יכול לשבר ולהכניע המלאכי� המשחיתי� 

  .ה"ויזכה לתשובה אמיתית לפני הקב, שנבראו מ� העבירה

:) מנחות מג( פי הדברי� האלו יש לבאר דברי הגמרא ועל

, שנכנס דוד לבית המרח� וראה עצמו עומד ערו�בשעה 

וכיו� שנזכר במילה , אמר אוי לי שאעמוד ערו� בלא מצוה

לאחר שיצא אמר עליה שירה , שבבשרו נתיישבה דעתו

על מילה שניתנה , שנאמר למנצח על השמינית מזמור לדוד

הרי , וראוי להבי� למה נתיישבה דעתו במצות מילה. בשמיני

ומה דהוי כבר , נעשה בקטנותו על ידי זולתואותו המצוה כבר 

אמנ� לפי . ובעת הזאת עדיי� הוא ערו� בלא מצוה, הוי

האמור יש לומר כי דוד המל� נכנס למרח� לקיי� הכתוב 

אבל בגודל , רחצו הזכו הסירו רוע מעלליכ�) ישעיה א טז(

ענוותנתו חשב את עצמו שהוא ערו� מ� המצות מחמת גודל 

אכ� כיו� , ר אוי לי שאני ערו� בלא מצוהולכ� אמ, העוונות

  .שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו

א בטע� שלא " העני� על פי מה שכתב החידוביאור

כי אמר בשלמא , קיי� אברה� אבינו מצות מילה עד שנצטוה

א� יצווני , ת"שאר המצות הג� שאקיימ� מבלי ציווי השי

משאינו ת אקיימ� שוב ואהיה מצווה ועושה שגדול "השי

אבל מצות מילה אי אפשר שוב לקיימה , מצווה ועושה

אמנ� . ד"עכ, כשאקיימה כעת ולכ� המתי� על ציווי הבורא

למה לא קיימו אברה� אבינו כשהוא , הא גופא טעמא בעי

ת "הא בזה יהיה נראה גודל אהבתו להשי, אינו מצווה ועושה

ד ולמה המתי� ע, פ שלא נצטווה ע� כל זה הוא מקיימו"דאע

א� העני� הוא כמו שנתבאר דטע� שגדול המצווה . שנצטווה

, ועושה הוא מחמת שנולד בו תכונה קדושה מאת המשלח

למע� , ולכ� לא קיי� אברה� אבינו מצות מילה עד שנצטוה

ומזה למד . ה"יולד בו תכונה קדושה מאת המשלח הבורא ב

דוד המל� עד היכ� מגיע מעלת התכונה קדושה מאת 

שהמתי� אברה� אבינו במצות מילה עד , ה"המשלח הבוב

ובאותו תכונה קדושה , שנצטוה למע� יהיה לו תכונה קדושה

כי מאחר שהוא מתעורר ', יש לו לאד� פתח לשוב אל ה

נולד בו תכונה , לתשובה על ידי בת קול היוצא בכל יו�

ויהיה לו בחירה , קדושה שיוכל לעשות תשובה בשלימות

אכי� המשחיתי� המוליכי� חפשית להתגבר נגד כח המל

ולכ� כיו� שנזכר במילה שבבשרו , את האד� לדבר עבירה

נתיישבה , אשר ממנו אנו למדי� מעלת התכונה קדושה

  .דעתו

 יתבאר הכתוב וג� אני שמעתי את נאקת בני ובזה 

ה "ז זללה"וביאר מר� דו, ישראל אשר מצרי� מעבידי� אות�

אקת� של בני  שעיקר נ)עמוד קמב(בדברי יואל בפרשת� 

היינו קליפת טומאת מצרי� , ישראל היה על אשר מצרי�

מעבידי� אות� ומכריחי� אות� , שנברא מ� החטאי�

כי בני ישראל במצרי� רצונ� . ש"עי, להרבות עוד בחטאי�

וא� מידי עבירה יצאו מידי , היה עזה להתנהג בקדושה

והיו צריכי� לכוחות גדולי� ללחו� , הרהור עבירה לא יצאו

וממש לא , ע� המלאכי� המשחיתי� שנבראו מ� העבירה

מרוב שברו� ' ולכ� בכו והתחננו אל ה, היו בכח ללחו� עמה�

הלא אנא בשרא ואת נורא ואי� יוכלו להתגבר נגד , לב�

ה שמעתי את נאקת בני ישראל "ולזה אמר הקב, כוחות היצר

ואזכור את , אשר טומאת מצרי� מעבידי� אות� ומכשיל�

היינו ברית מילה של אברה� אבינו אשר המתי� עד , י"ברית

ומזה אנו למדי� מעלת , שנצטוה למע� יולד בו תכונה קדושה

וכח זה , המצווה ועושה שיש בו תכונה קדושה מאת המשלח

גדול מאד להכניע כל המלאכי� המשחיתי� המכריחי� את 

ועל ידי שישמעו בני ישראל הבת קול , האד� לדבר עבירה

  . שלימהיזכו לתשובה

� יוצא "יוצא מדברינו אלה כי בימי השובבי פ"עכ

, בכל יו� בת קול ומכרזת ואומרת שובו בני� שובבי�

ט הקדוש שכל איש ישראל "וכבר הזכרנו דברי הבעש

וצרי� רק להטות אוז לשמוע קול , זוכה לשמוע הבת קול

ועל ידי זה יכניע ', הקריאה ולעשות רצו קונו וישוב אל ה

וא� יהיה לו לאד� , ת שנבראו מ העבירותכח הקליפו

כי כח , רצו אמיתי יזכה לתשובה אמיתית בשלימות

ה הוא גדול וחזק עד "התכונה הקדושה הבא מאת הקב

וא� א� , מאד ואי לנו השגה עד היכ הדברי� מגיעי�

ו בחטאי� אשר ננעלו לפניה� דרכי "הרבה לחטוא ח

, וחות עצמוכל זה הוא רק א� עושה תשובה בכ, תשובה
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  לה� ח"ותשוח א"שליט ר"אדמו מר� ק"כ ספרי להוצאת הוועד י"ע נער�

אבל א� עושה תשובה בכח התכונה קדושה שיש לו 

אז מל� פור� גדר לשבר כל , ה"מאת המשלח הבוב

וכל הרוצה יכול , הנעלי� ונפתחו כל השערי� של תשובה

ת ולשוב על כל עבירה שחטא לפניו "לבא אל השי

  .והכל יכולי� לתק בכח של תשובה, יתבר�

� ויו� בת קול  לומר עוד בטע� הדבר שבכל יוויתכ

ולכאורה יש להבי� למה צרי� שיהא הבת , יוצאת מהר חורב

א� מזה אנו רואי� גודל , קול יוצא בכל יו� ויו� ממש

וא� שכבר , ה לסלוח"ת שהוא חנו� המרב"רחמנותו של השי

והאד� לא שמע , תמול שלשו� יצא בת קול הקורא לתשובה

בכל ת שהוא בעל הרחמי� עושה ש"ע� כל זה השי, אליה

וג� אלו שלא שמעו אל הבת , יו� ויו� יוצא בת קול חדשה

  .'קול אתמול יכול עוד היו� לשמוע אל הבת קול ולשוב אל ה

כבר עברו עלינו שני שבועות מימי  אול�

ד פעמי� שובו בני� "וכבר נשמע הבת קול י, �"השובבי

ר לא הטו אוז לקול הקריאה ולא "א� בעוה, שובבי�

ר "ובעוה, אנו נראי� כמו שאנו נראי�ו, נתעוררו לתשובה

ובימי� הללו , כלו� הטבנו מעשינו בשבועות הללו

ו הרי פג� העבירה חמור "שצריכי� לתק א� חוטאי� ח

ולזה אנו , �"ח יו� מימי השובבי"עוד נשאר לנו כ, ביותר

', ח ה"ועתה יגדל נא כ) במדבר יד יז(ת "מבקשי� אל השי

', ח ה" יגדל נא כ,)ו" סא"ר פכ"ב(אי ועתה אלא תשובה 

ח יו� שנשארו עוד אשר בה� נזכה לשמוע הבת "שבכ

ת עלינו ויגדל נא כח "ירח� השי, קול שובו בני� שובבי�

שנזכה לפעול פעולות הראויי� לשבר כח המלאכי� ' ה

ויתעוררו לבבות בני ישראל לתשובה לזכור , המשחיתי�

ד וכל אח, לב יודע מרת נפשו, ה"מה שחטאו נגד הקב

ת "יעשה לעצמו חשבו אמיתי במה שחטא נגד השי

ובאלו הימי� ועתה יגדל נא , בדיבור במעשה במחשבה

כח המשלח אשר גדול מאד להכניע כח ', ח ה"כ

המלאכי� המשחיתי� המוליכי� את האד� לדבר 

ויזכו להרהור תשובה אמיתית לדמעה אמיתית , עבירה

מות ונזכה לשוב בשלי, ה"ולאנחה אמיתית לפני הקב

ולתק כתמי הנפש ופגמי החטא אשר חטאו נגד 

ת יעזור שנזכה להתחרט באמת ובלב "והשי, ע"הבוכ

ונקבל על עצמינו בלב של� שמהיו� , של� על העבר

והלאה יתנהגו בדר� הישרה לשמור על העיני� על 

  .המחשבה ועל המעשי�

 למצוא עוד תרופה לדורינו אלה על מה שאמרו ויש

ז "דהנה כתב א, צרי� תיובתא סגיאק דעל חטא זה "בזוה

קהלת יא (לפרש הכתוב ) ת דרשה ב"לעשי(ה בישמח משה "זללה

פירש ,  שלח לחמ� על פני המי� כי ברוב הימי� תמצאנו)א

היינו מה שאתה לוח� מלחמת� ע� המשטיני� , שלח לחמ�

שפכי כמי� , היינו דמעת בת עי�, על פני המי�, והמקטריגי�

כי התשובה במעשה ' פי, תמצאנוכי ברוב הימי� . לב�

אבל תשובה , בתענית ושק בלי שבירת לב כראוי צרי� זמ� רב

בבכיה רבה וזעקה מעומק הלב יכול לפעול בשעתא חדא מה 

והיינו כי ברוב הימי� , שפועל ברוב ימי� בתשובה במעשה

ז "ובדר� זה אמר מר� דו. ד"עכ, במקו� רוב ימי�' פי, תמצאנו

דעצה היחידה למי ) ויחי עמוד תקג' פ(ה בדברי יואל "זללה

שיתמרמר ויתחרט מעומק , ל בחטא הנורא הזה"שנכשל ר

וירבה בתשובה , ש"הלב על אשר הכעיס להבורא ית

ש שיקבל "ובתחנוני� בדמעות של אמת להבורא ית

בבא מציעא (ל "כי יש לנו הבטחה מדברי רבותינו ז, תשובתו

, דמעות לא ננעלו א� על פי ששערי תפלה ננעלו שערי .)נט

, תפלתו נכנסת בשערי דמעות, וא� באיזה מצב שהוא עומד

ומעתה על . ד"עכ, והבורא יתבר� מרח� עליו לקבל תפלתו

ה בדמעות "ידי שיבכה האד� ויעשה תשובה לפני הקב

ויתקבל ברחמי� וברצו , יחשב לו כתיובתא סגיא, שליש

י ת בנ"וזה שאמר וג� אני שמעתי את נאק. ה"לפני הקב

ה שמעתי בכיית� של בני ישראל "שאמר הקב, ישראל

ועל ידי זה נתקבל התשובה , ונאקת� מעומק לבב�

  .ברחמי� וברצו לפניו יתבר�

ת שיהיה לנו הזכיה בימי� הנשארי� עוד "השי יעזור

ונזכה , שנזכה לשמוע הבת קול היוצא שובו בני� שובבי�

להתעורר לתשובה אמיתית ולתק מה שחטאו לפני 

ומי , ה הוא פותח שער לדופקי בתשובה"הקב, ע"וכהב

ת פותח לו שער ומקבל תשובת "שרוצה לשוב השי

יעזור . ותפלות בני ישראל ודמעת� ברחמי� וברצו

ת שנזכה לעשות תשובה בשלימות ובזכות זה נזכה "השי

לגאולה שלימה ונזכה להתרוממות קר התורה וישראל 

  .ינו אמבהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה בימ
  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק� די התאחדות האברכי��שע
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  א"ק רבי חיי� צבי זיעועכי" ב הגהמשה מר ט"הקוה רבינו ק"כ ש"ע
  

 ברק בני -  יואל קרית
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