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  וו��ח כמר יצחק אייזיק פייערווערגער ניח כמר יצחק אייזיק פייערווערגער ני��הבההבה
  'אשר אחרי רוב שעות של התמדה ויגיעה בתורה הק
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  'בתורה הקאשר אחרי רוב שעות של התמדה ויגיעה 

  עמד בכור המבח� על ארבע מאות דפי� גמרא
  א רב מערב העיר"אצל הגאו� הגדול רבי שמואל אליעזר שטער� שליט

  

  נגילה ונשמחה בו' זה היו� עשה ה! אשריכ� ואשרי חלקכ�

שכש� שזכית� ללמוד ולהבח� בזו כ� תזכו ללמוד ולדעת עוד , וצרופה בזה ברכותינו המרובות

ת יסייע "והשי, ותתגדלו לש� ולתפארה, תתעלו מעלה על במתי התורהו, מקצועות רבות

 .לתפארת הישיבה, ותתעבדו לאילנא רברבא, להמשי� בלימוד התורה כל ימי חייכ�, בידכ�

   
   

äøåúä úçîùáå äëøòäá íéîúåçä  
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íî ’ñ×ë óíþëê ³ê μþë. ¾− 

õ¼ ¾þõñ"íñïîô −þëð −" íôð í

ïìê¾" þëðë êñê íþî¾ í×þë ö−ê ñ

íö−¼í öô −îô½,−ìëë í×þëí¾ îò−−í  ’

¼ë¬í ³ì³ íþ³½í, ó¾ ³ò−ìëë 

íôîð×î −ð¾, ó¾ô êëí í×þë ñëê 

−îí" ó−½ò î³î¾¼ ñ¼ íþîô êîí¾ í

ó−ñèò, ðîðôí þëðë îñ−õê −î®ô îíï 

íñèò ½ò μþð ñ¼ −îòôíî ñîš¾íî, 

¾ïî" íêô êîíí íò¾ë ê®ô−î í

ó−þ¼¾,îíîþ¼¾ë íêô îôîèþ³î , −× 

−îí îí×þë−î êñí" í−−¼ êš−−ð"¾, 

¾ïî"−îíî í"ñ×ë óíþëê ³ê μþë í, 

 ñ×ë í−î®ô í×þëí í−í¾ þôîñ×

−õê ’−îòôíî ðîðôí þëðë, þ¾êñ 

−îí ³êô ³î×þëí è−¾í"í, í×ï íïñ 

íñèò ½òñ             .)ëñ ë¬−−(  

�  
íþ¾ñ ðîõ½ñ óíþëê êë−î. ¾− 

õ¼ þôîñ" ó−š½îõë þêîëô¾ íô −

íî− ö−ë¾ ó−ô−ë¾" þî½ê ³î×î½ñ ×

î ðõ½íí þ³îô î−òõë ó×ì šþ

îð−õ½íñ,ôèë öò−þôêî  ’ þëì ³¾ê

þëì×, îò−ëê óíþëê μþ®îí íï −õñî 

íð−õ½íñ −ð× î³−ëñ êîëñ êšîð, 

íð−õ½íñ îñ þ³îô í−í í−òõë šþ¾, 

 íð−š¼íð ³îþôêô íþ¾¼ë ë³× −×

 êë íï −õñî ó−þîõ−×í óî−ë í−í

 í−í −× ³î×î½ñ μîô½ î³−ëñ óíþëê

öîþëì ð¼ ó−ô− ³¾ñ¾ ñ¾ μñíô, 

 íþ¾ñ ðîõ½ñ óíþëê êë−î þôê íïñî

í³î×ëñî,ðõ½ííñ íê−ëí μ−ô½íî , 

 êîëñ μþ®îí ðõ½íí ³ôìô −þí¾

î³−ëñ              .)ñêî− −þëð(  

�  
íþ¾ −−ì −ò¾.¾þ−õî " ö−î¾ öñî× −

íëî¬ñ,−î "ô −õñ ñ" ³ëîìë ¾
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ó−ëî¬í,ëší −× " ³ê ³î×ïñ í®þ í

ó−ô−ñ¾ óí−ô− ñ× î−í−¾ ñêþ¾−, −× 

 ð¼ ³î®ôí ó−−šô îò−ê þšìôí μþðë

îñ×¾ë è−¾−¾, ó³îê ñ×¾ ê®ôòî 

 êîë−¾ óðîš íþ−šìíë š½î¼¾ ó−ò¾í

 −ñë −ì êîí ó−®þòí ó−þëðí ³¼ðñ

³î®ô,¼ "ëší íî® ×" ó¼ñ î³þî³ í

 î¼−è−¾ óðîš óí−þî¼òë óè¾ ñêþ¾−

î ñ×¾í μïñ¼ ö−ëíñ" íþ−šì −

 óòîš öî®þ î¾¼−¾ ó−®þòí ó−þëðí

¼"×, −−ì −ò¾ íþî³í íñõ× ö×ñî 

 íêô þôêò þë×¾ þìê íþ¾

îèî ó−þ¾¼î ’ ö−î¾ óñî×¾ ïîôþñ

íëî¬ñ,−õ  ’ í³¾¼ îòôê íþ¾¾

¼ óîšô ñ¾ îòî®þ" íòîôê μþð õ

¼ êñî"þšìôí ð, öñî× î−í êñ−ôôî 

íëî¬ñ ö−î¾, óðîš í−þî¼ò −ô−ë −× 

¼ íè−¾í¾"þð õíþ−šìí μ,è " ×

³îô−ñ¾ë ³îî®ôí íô−−š,ïî " ¼ðî− ¾

í ’ó−ô−ô³ −ô−, −ô êþšò ó−ô³ð 

 íþ−šì −ñë ³îô−ô³ë ³î®ôí í¾î¼¾

¾þ−õ¾ îô×"í¼ −" ó¼ í−í³ ó−ô³ õ

í"ê, íõ®³î ³îô−ô³ë îô¼ μñí³í 

îñ,³îð−³¼í þìê þîšì³ ñêî , öî−×î 

 êþîëí öî®þ í³¾¼ îò−ôê íþ¾¾

¼ íòîôêë" ëî³×í öê×ñ μ−ô½ô ×

¼ðî−í  ’−ô−ô³ −ô−"ó .)ñê−³îš− ð−(   

�  

íþ¾ −−ì −ò¾.¾þ−õî " ö−î¾ öñî× −

íëî¬ñ,−õ¼ íêþòî " í¾ô ìô¾−í ð

 öþíê ñ¾ îòëþš ë−ëì ¾þðôí ¾þõñ

ëší −òõñ"ó−ê−¾ò ñ¾ îòëþš× í, −× 

 îñ ö−ê¾ ñêþ¾−ô óðê μñ ö−ê ³ôêë

 ö³îòî îòîš öî®þ ³î¾¼ñ š¾îì¾ í¼¾

ëî¾ñ ëñ, ³îð−½ì ö−ê¾ êñê 

³ñì³ë ³îð−½ì×î, þþš³ò í¼¾ þìêî 

î³îôðšñ þïîìî, í−ñ¼ −òëí ñëê 

íòî¾êþ× í¼¾î í¼¾ ñ× óñ®ê, 

 í³¼ô îñ−ê× îñ íôðò ³¼ ñ×ë¾

−¾íñ ðîë¼ñ ñ−ì³ô"³, îñ®ê ö−êî 

íñì³í ð−ô³ šþ ¹î½î ¼®ôê, íòíî 

 ³−ëí ³×îòìñ í³−í¾ ó−ê−¾òí öëþš

 ó³îêþë ñîðè ³îëíñ³íë í−í −êðîë

í ðîë× ’ í−íî ö×¾ôí ³ê êñô

êþ í×îòìíòî¾, ë−ëì í−í −êðîëî 

ëší −òõñ ðêô"í,¼î " ¾þðôë þôê ï

 óî− ñ×ë í−í¾ öþíê öëþš óè −×

ó−−ô¼õ,−¾í −òõñ ë−ëì " öëþš× ³

ó−ê−¾ò, í¼¾ ñ× í−ñ¼ −òë μþð ö×¾ 

¼ íòî¾êþ í¼¾× óñ®ê í¼¾î"×, 

¾þ ¾þð¾ íïî" íþ¾ −−ì −ò¾ þôêî −

−î¾ öñî×"íëî¬ñ ö, ñ×ë¾ îò−ðôññ 

 −−ì ³îò¾ îòôê íþ¾ íðë¼ í³ðîë¼

× ³îëíñ³í í³îêëë îô í¼¾

íòî¾êþ, ö−î¾ öñî× ó−ò¾í ñ×î 

íëî¬ñ.             )í¾ô μþë(  

�  
íëëþ −õñêñ −−í ³ê îò−³îìê. 
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í¾êí ³ê ¾ðšñ ñî×− ðë¼, ë³×î 
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¾ îìñ¾¾ óðîš þï¼−ñê ³ê þþì−

¼ ì−ñ¾ −îí êñî íšëþ ³ê ¾ðšñ"×, 

 óíþëê þþì−¾ μ−êí í¾š íþîê×ñî

îðë¼ ³ê, óñî¼ñð í¾¼ ê×−ê êí 
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³ê þï¼−ñê ¾ð−š  îþþì¾ð öî−× íšëþ

 öî−× í¾¼ê þë¼î îò−ëê óíþëê

íò−ô −³êš ó−ëþð, îþôê ö× ñ¼î 

õñêñ −−í ³ê îò−³îìê"ëëþ −" í

−ôð ó−ëþ×î íò−ô −³êš ó−ëþ¾, ö×ñî 
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−òê¾ ó−ëþð íî®ô óî¾ô þï¼−ñê .  

 )×"íèí îò−ëþ öþô š"¬−ñ¾ š"ê(
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  ב"רני ושמחי ליעק
  

ìëä úåøùòå åðéúåãñåî éëéðç íééôìàì áåø÷ íùáùãå÷ é,  
ùãåâ úåîåìà äæá àùéð ,áåè ìæî úëøáá , íå÷î ÷åçéøî

áì áåøé÷å ,òî íã÷"àøé÷é àøáâ éàä åðéãáåëîå åðéãéãé ë ,
àøéãú ãñçå ä÷ãö óãåø , ïåîîáå óåâá ùôðå áìá øåñî

äøéèòîä åðéúåãñåî ïòîì ,  
  
  

  ח "הרבני הנגיד החשוב והמרומ� הגה

  יעקב יודא עסטרייכעריעקב יודא עסטרייכער  רבירבי
  א"שליט

  

  א"ב לאנדאן יע"ק יטב לב בעיה" קמראשי
  

 ùãå÷ä àùî åîöò ìò ç÷ì øùà øáâä àåä
áì áèé úåãñåî úìäðäå úåùãçúäá  

äøàá äô íéùåã÷ä åðéúåãñåî ïéîéì ãåîòì"÷  
  

  

  

  ,  נכדובנישואי, קול ששו� בארמונו, לרגל השמחה שבמעונו]
י� מוהחת� מצוי   ו"ש ני"מ בתויר" החשוב וה

ת מעטירה, ח ומרבי� תורה"ב� חתנו ידידינו החשוב    ,מתומכי מוסדותינו ה

  א"שליטיחזקאל לאנדא ' ג ר"הרה
מאר בעיה'מנהל התאחדות האברכי� ד יע"סאט   א"ב לאנדא� 

  
  
  
  

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

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

  
  

  החותמים למען שמו בהוקרה והערכה

  הנהלת מוסדות סאטמאר
  ו"בני ברק יצ -קרית יואל 
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  ארבע מאות שקל כס� עובר לסוחר
 � מעשה שהיה וגביר אחד נפטר בכפר הסמו

 שלא היה -  ורצו היורשי� שיקברו את אביה� ,לפרעשבורג
' ק ר" באותה שורה בה מנוחתו כבוד של הגה–בר הכי 
 ביקשו אנשי החברה קדישא הו� רב ,ע" איגרא זימשול�

 סכו� שלא היה ברצו� המשפחה ,עבור אחוזת הקבר
ע ולערו� בפניו " נמנו וגמרו לבוא אל החת� סופר זי,לשלמו

ס " שמע החת, וככל היוצא מפיו יעשו,טענותיה�
" איש רע עי�"ל שאמרו "מצינו בדברי חז: טענותיה� ואמר

 שלקח מאברה� עבור המערה ,�זה עפרו) ב" כ,ח"משלי כ(
 ולכאורה יותר היה ראוי לתואר זה ,ארבע מאות שקל כס�

 שנטל מיעקב כל הכס� והזהב שהביא מבית ,עשו הרשע
 א� באמת ראוי ונכו� הוא תואר זה ,לב� עבור חלקו במערה

 כי בשעה שמכר את המערה לאברה� לא ידע כל ,לעפרו�
לקח סכו� עצו�  וא� , כי לא ידע מי טמו� בה,חשיבותה

 לא כ� עשו שידע ג� ידע מי ,"רע עי�" הרי הוא ,כזה עבורה
 וכל כס� וזהב לא ,ה� הטמוני� הקדושי� אשר באר� המה

 כי א� רוצי� להקבר בשורה ,דעו: ס"סיי� החת... ישוו בה
                                      . אחת ע� צדיקי� צריכי� לשל� עבורה בכס� מלא

   מלאכו לפני�הוא ישלח
' החוזה הק: ע"ד מבעלזא זי"ק מהרי"סיפר הרה

ק ע� כמה מתלמידיו "ע חזר פע� בערב שב"מלובלי� זי
מאיזה עיירה רחוקה מביתו מברית מילה שכובד בה 

 ויהי בהיות� בדר� נכנסו הסוסי� לביצה אחת ,בסנדקאות
 ניסו החסידי� ,והחלו לטבוע בבו� בלי יכולת לצאת מש�

 לא ידעו החסידי� ,כי� שונות א� ללא הועיללהוציא� בדר
ו לידי חילול " בעוד חשש� גובר שלא יבואו ח,לטכס עצה

 עד שאזר אחד , שהרי היו עדיי� רחוקי� מבית�,שבת
 ואמר לו ,' ובלית ברירה פנה אל רבו הק,התלמידי� עוז

ק ישתמש ויאמר הש� של קפיצת "שאי� מנוס אלא שהרה
יינט 'ע� ה'וער ּכ' ו,א'י:  ואמרק מלובלי�" נענה הרה,הדר�

הצליחו '  כיו� שיצאו מילי� אלו מפיו הק)יו�'כול ה'מי י' ו,�'כ(
 וחיש מהר הגיעו ,הסוסי� להוציא רגליה� מטיט היו�

 כי הש� של , וביאור העני� הוא,לבית� בקפיצת הדר�
י ' יוצא מסופי תיבות של הפסוק כ-� " יוה-שמירת הדר� 

ק בענוותנותו ובחכמתו הטמי� את "והרה ,�'ה ל'ו יצו'מלאכי
 שראשי התיבות -יינט 'ע� ה'וער ּכ'א ו'הש� ברמז באמרו י

ק " ובזה ביאר הרה,ל ולכ� קפצה לה� הדר�"הוא הש� הנ
ע את דברי המדרש רבה בפרשת� וזה תוארו "ד זי"מהרי

 זימ� ,בשעה שאמר אברה� אבינו הוא ישלח מלאכו לפני�"
חד להוציא את רבקה ואחד  א,ה שני מלאכי�"לו הקב

 ולכאורה קשה א� היה נצר� לשני ,"ללוות את אליעזר
 - שהרי אי� מלא� אחד עושה שתי שליחיות -מלאכי� 

 ,ו בלשו� יחיד"למה א� כ� אמר אברה� הוא ישלח מלאכ
וא 'אלא יש לומר דאברה� אבינו רמז בדבריו שאמר ה

מלא�  מלבד אותו ה,� על המלא� השני'ו לפני'שלח מלאכ'י
� הוא ש� 'ו לפני'ת מלאכ" וס,שלח'וא י'ה: ת"שהרי ר(שאמר בפירוש 

 וזהו כוונת המדרש בשעה שאמר אברה� )מלא� שמירת הדר�
ה שני "� זימ� לו הקב'ו לפני'שלח מלאכ'וא י'אבינו ה
 זהו המלא� שאמר , אחד להוציא את רבקה,מלאכי�
 ואחד ללוות את , כי זה היה עיקר השליחות,בפירוש

                                                  . וכאמור, הוא המלא� השני שנרמז בדבריו-יעזר אל

  יפה שיחת� של עבדי אבות
� "עובדא ידענא דפע� ישב הגה ק בעל קדושת ציו

 ,חיי שרה' ק פר"ד בשולחנו הטהור בשב"ע הי"מבאבוב זי
ה שהיה המשמש בקודש אצל "רפאל ע' ועל ידו ישב ר

 , ושח על עניני� וסיפורי� מהדברי חיי�,ע"ק מצאנז זי"הגה
 ושאל ,ק מבאבוב הקשיב ושתה בצמא את דבריו"והגה

 והנה אחד הרבני� ,ודרש על כל קו� ותג בפרטי הדברי�
איננו : "המסובי� גחי� לחיש ליה לאזני היושב בצדו לאמר

 וטפי ,יודע מדוע רבינו להוט כל כ� אחר שיחות רפאל
ק "הגה" ילו היה רבינו אומר דברי תורה לפנינוהייתי נהנה א

מבאבוב שהיה מחונ� בהרגש קולט נפלא פנה תיכ� אל 
 הפציר , וידו� הרב,"הגידו נא לי מה אמרת�: "הרב ושאל

אמרתי כי טפי הייתי נהנה  ",ק עד שהודה ולא בוש"בו הרה
שכחת� : "ק מבאבוב" ענה הגה,"אילו היה רבינו אומר תורה

 הרהר ,"י מפורשת בפרשתינו"תורתכ� רשבמחילת כבוד 
על : "ק מבאבוב" השיב לו הגה,"י"איזה רש ",הרב ושאל

ר אחא יפה " א,י"הפסוק ואבוא היו� אל העי� מביא רש
 ,שיחת� של עבדי אבות לפני המקו� מתורת� של בני�

 כששמע הרב זאת ,"ורפאל עבדו של אבי זקני מצאנז הוא
שמוע תרויהו ה� שיחת� עכשיו כבר זכיתי ל: הפטיר ואמר

                                                        .של עבדי אבות וה� תורת� של בני�

  ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב
 עת מלחמת ,ט"חיי שרה שנת תרע' ק פר"בשב

ע "ד מבעלזא זי"ק מהרי"העול� הראשונה כששהה הרה
סיי� עריכת ק להפסיק באמצע ול" נאל� הרה,בראצפערט

 אחר ,בעת רעוא דרעווי�' השולח� הטהור אשר לפני ה
ויצא "שכבר פתח פה קדשו לומר דברי תורה על הפסוק 

 ופתאו� נשמעו קולות ,"יצחק לשוח בשדה לפנות ערב
ק שחיילי� מסתובבי� ברחוב " ונאמר להרה,זעקה מהרחוב

: ' וסיי� אז בחפזה בהפטירו בלשונו הק,ומכי� עוברי אורח
 ,ה"לשפו� שיח לפני הקב" צא יצחק לשוח בשדהוי"
 ,שהערב היינו חשכת הגלות כבר יפנה מאתנו" לפנות ערב"
שהגאולה בא תבוא בזכות " וירא והנה גמלי� באי�"

                                                  . גמילות חסדי� שבני ישראל עושי� ביניה�
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  משביר ברכה לראש

  

àúøåù éðäá ,àúëøáã àñë äæá øâùð , àìæîå

àúåáéè ,àúåáøå ø÷éá ,òî ìàãåáë úìå ðéãéãé  

øàåôîäå áåùçä ,øàåú ìëá øúëåî , òãåð áåèä åîù

øäåöì ,åöãåø"äðåòå úò ìëá ç , àåä åðéúåãñåî úáåèì

äðòð ãéîú ,äðåáú áèéîáå äôé ïéòá ,åò äùòîå äù

ïîàð çåøá øàîèàñ úéá éùã÷ ìë ïòîì , äøåú êîåú  

  ïãéòå úò ìëá ,ïåëéúä çéøáë åðéðéîéì ãéîú ãîåò,  
  

  החשוב המרומ	הרבני הנגיד 

  אא"" שליט שליטעזריאל שעהרעזריאל שעהר  ''ח רח ר""הרההרה
  א"ב לאנדאן יע"ק יטב לב בעיה"ק ק"מראה

  ומהיושבים ראשונה במלכות סאטמאר בכל קצוי תבל
  

  ' נכדתו שתחיבנישואי, רו� שיר ושבח על שפתו, ולרגל השמחה שבבית
  

  , נודע לעוז ולתפארה, ח ומרבי� תורה"בת בנו החשוב ת

  ו"הישלו� יצחק שעהר ' ג ר"הרה
  א"ש באנטווערפ� יע"מחשובי אנ

  

åðéúåëøá äæá äøåâùå ,åðéúåãñåî éãéîìú íùá , å æ äçîùîù

äùåãâå äáåøî äãéîá úåçîù òáåù åì òôùåé ,øùåà êåúî 

äùåã÷ã úòãä úáçøäå øùåòå , ìëá êøáúé ìòî éîùîå

àùéôðã ïàëøá ,äøéèòîä åðéúåãñåî íåé÷å ú÷æçä úåëæå ,

äøåñîäå øåäèä êåðéç êøãá íéëðçúîä , êøáúäì åãòá ïâé  

    äøåàå äçîùá ,àåâ úàéáì äëæð éãò"äøäîá ö ,éëà"ø.  
        

  ברכהאסירי התודה וה - ח בידידות והערכה"הכו

  ת סאטמארהנהלת מוסדו
  ו"בני ברק יצ -קרית יואל 
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å äðù äàî äøù ééç åéäéå ééç éðù íéðù òáùå äðù íéøùò
äøù .éôùø"äáåèì ïéåù ïìë äøù ééç éðù é, å äù÷ã äøù àìä

ú÷ãöá íäøáàì äåù äúéää åà"ò÷ íâ äúéç àì äîì ë" íéðù ä
íäøáà åîë,  ïëàé" ìã äî éô ìò àúéà)á"ì ø 'ç' (î ïá" íéðù ç

åàøåá úà íäøáà øéëä,åøîàå æç "ì )çî  úåî áé (: ïè÷ë øééâúðù øâ
åðùéîã ãì, åî íäøáà ìù åéúåðùî øñç äæ éôì" íéðù çåë øùà

î úéçôú"ò÷î ç"ë÷ ÷éåãîá äéäé íäøáà ìù íéðù ä" ïéðîë æ
äøù ìù íéðùä,  ÷ø àåä äæ ìë íðîà äøéëä äøùù øîàð íà

äúãéìî äàøåá úà úà, ÷ø äàøåá úà äøéëä àéä íâ íà ìáà 
à íéðù äîë éøçà"äîå÷îá àéùå÷äå äéúåðùî íâ øñçð ë 

úãîåò,æå "úëä ùáå"  òáùå äðù íéøùòå äðù äàî äøù ééç åéäéå
íéðù", ú äøåàëìåò÷ äúéç àì äîì äù÷" íäøáàë íéðù äåò" ë

î ïá åàøåá úà øéëä íäøáàù"íéååù íäå ç, äæ ìòåùø øîà " é
" äøù ééç éðù-äáåèì íéåù íìåë  " äéúåðù úìéçúá ãéîù

 äàøåá úà äøù äøéëäåà" ë úìéçúî íéøôåñ äéúåðù àöîð
íéååù íäùíéðùá  .                                                      )äîìù úåòéøé(  

� � �  
ëáìå äøùì ãåôñì íäøáà àáéååäú.  àúéà ùøãîá)á"ð ø"ä ç' (

äéøåîä øäî àá ïëéäî, øåàéá êéøöå,  àúéàã äî éô ìò äàøðå
á àøîâ)æ ë úé ðòú(:â  'æå éëáì íéîé 'ñäì íéîéãô, á àúéà ãåò àøîâ

)åë  úåëø á (.íéúù úéáøò ììôúî äçðî ììôúä àìå äòè, ïåùàøä 
äçðîì ïéîåìùúì äéðùäå úéáøò úìôú áåéçì,å  äðä úúéî ïîæî

â íä ãéôñäì íäøáà àáù ãò äøù ' äéøåîä øäî ÷çøîäù íéîé
â ìù äëéìä äéä íäøáà ìù åúéá ãò ' áéúëãë íéðù" íåéá éäéå

îä úà àøéå éùéìùä÷çøî íå÷",  øùàëù àöîð æà íäøáà àá
éäå éëáä éîé åøáò øáëäïéîåìùúì éëáäå áåéçì ãôñää , æå" ù

"íäøáà àáéå " äéøåîä øäî àá ïëéäîâ êìäî àåäù ' ïéðîë íéîé
éëáä éîé,  êëéôì íãå÷î øîà÷"äøùì ãåôñì "çà ÷øå" ë

"ëáìååäú"ïéîåìùúì  .                                               )äãåäé úôéñà(  
� � �  

ëáìå äøùì ãåôñì íäøáà àáéååäú.éå "ã ì àúéà àøîâá
)áàî ÷ àáâö  . (äìéçú ùðòð àåä åøéáç ìò ïéã øñåîä, øîàúå øîàðù 

êéìò éñîç íøáà ìà éøù, äøùì ãåôñì íäøáà àáéå áéúëå 
äúëáìå,ùøéôå " é"íäøáà àáéå "äúåà øá÷ àåä, å äù÷ äøåàëì

ðä íù åøîà àìä åì äéäù íåùî àòøàá àðééã úéàã éìéî é
éáá åðéã òåáúì"äèî ìù ã,éáá òåáúì äìëé àì äøù ìáà " ã

êìî äéä íäøáàù íåùî äèî ìù, ùøãîá àúéàã åîë )á"è ø"é  å"ã (

íäéìò êìî åäåùòå íìåë ååùäù êìîä ÷îò äåù åúî,å  éøä åøîà
æç" ì)çé  ïé øãäðñ (. åúåà ïéðã àìå ïã àì êìîåà"î àì ë ùðåò äì òéâ

 íéîùì äðéã äøñîù ìò íäøáà úà òåáúì äìëé àì éøäã
éáá" äèî ìù ãäùðòð äîìåäøù , ïëàé " äéä àì íäøáàù ì

 êìî ìöà øîàðù íåùî êìî)ë ïéøãäðñ (. àöåé åðéà úî åì úî
å åìù ïéøèìô çúôîù ïåéëî íäøáà÷ñòúä äøù ìù äúøåá÷á 

à"å êìî åðéà àåäù çëåî ë àìéîîåáúì äìëééáá äðéã ò" ìù ã

äùðòð êëéôì íéîùì äðéã äøñîå äèî,æå "ùø ù" é" íäøáà àáéå
äåäúåà øá÷ à ."                                                            )ìà÷æçé íéî(  

� � �  
íëîò éðà áùåúå øâ.éô ùø" éðéøä åàì íàå øâ éðéøä åöøú íà é

áùåú, åé"ì òàúéàã äî éô ì á ùøãîã úåðåéñð äøùò úåëæá
ïéîîò øùò ùøéì äëæ íäá ãîòå íäøáà äñðúðù,å  äðä ïî ãçà

 åéúåãî øçà øäøä àìå äøùì äøåá÷ íå÷î àöîì äéä úåðåéñðä
á÷ä ìù"ä, àúùäå äøù úà øåá÷ì íå÷î ãéî åì íéðúåð åéä íà 

 ïéîîò äòùúá ÷ø äëåæ äéä àìå úåðåéñð äøùòî øñç äéä æà
øñçð äéäù õøàäù ïëúéåïòðë õøà àéä äøùòäî ,æå  øîàù åä

íäì íäøáà "åöøú íà " ãçà ïåéñð øñçå"øâ éðéøä " éì òéâî àìå
 ïòðë õøà"åàì íàå " ïòðë õøà éì òéâúå úåðåéñð äøùò ùé æà

"áùåú éðéøä ."                                                                      )ïî íòè(  
� � �  

 éúî äøá÷àåéðôìî.å é" ìã úà øåá÷ì íå÷î íäî ù÷á íäøáà
 øåá÷ åðéøá÷ øçáîá äôé ïéòá åì åáéùä úç éðáå äøù"êúî úà "

 åðééä"úà " úøåá÷ íå÷î øá÷ úæåçà åì åðúé íäù éåáø àåäù
äçôùî, øåá÷ åì øîà ïåøôò ìáà "êúî " øåá÷ì íå÷î ÷ø åì ïúð

ì àìå õøàä íò éðôì íäøáà åçúùéå áéúë ïëì ãáì úîä éðô
çà ìáà äôé ïéòá åì åðúð íäù ïååéë ïåøôò" ïåøôò òîùù ïååéë ë

 åì øîàå äöøúð íìùì äöåø íäøáàù"úàå "øåá÷ êúî, ãòáù 
 øá÷ úæåçà úúì ïëåî äéä íâ óñëìúçôùîå.         )íéîëç úôéñà(  

� � �  
áå éðéá óñë ì÷ù úåàî òáøà õøàéàéä äî êð. ìéå" äðäã ô

 òåãéùàðéã êééù äøéëîá íãå÷ øöéîä ìò ïëùäå àøöéî øîã 
 íëç äéä ïåøôòå àøöéî øáã àðéã êééù åðéà äðúîá ìáà äøéëîì
 íëçúä ïëì àøöéî øá úðòè íäì äéäé àì úç éðáù éãëáå òøäì

 øîàå"åëå äøòîäå êì éúúð äãùä 'êì äéúúð éðá éðéòì "
àøöéî øá ïåòèì åìëåé àìù äðúî úøåúá äéäé íäéðéòì,  êà

"åàî òáøàêðéáå éðéá óñë ì÷ù ú "ù åðéðù ÷ø àåäù òãð
äðúîá àìå äøéëîá," ïåøôòì íäøáà òîùéå " ïåøôò úðååë ïéáä

 ïëì"óñëä úà ïåøôòì íäøáà ìå÷ùéå ."                       )ïåðáì çøô(  
� � �  

ïåøôò äãù íå÷éå .éôùø"öéù åì äúéä äîå÷ú éà ãéì èåéãä ãéî 
ùä í÷éå àø÷î ìù åèåùôå êìî õòä ìëå åá øùà äøòîäå äã

åâå äð÷îì íäøáàì'. áúëù äî ìò ÷ã÷ãì ùéåùø " äìéçú é úà
å ùøãä ÷øçà" ë áúëùôåèå àø÷î ìù,äàøðå  ùøãä åàì íàù 

úëä øîà êéà äù÷ äéäéáå õòä ìëå åá øùà äøòîäå äãùä í÷éå 
äð÷îì íäøáàì,òù åðééä " àìä õòä ìëå íâ äð÷ äãùä úééð÷ é

úà øëî àåä ïéãäïìéàä úà äð÷ àì äãùä , øîåì êéøö àìà 
ò åì øëî åìù úåáéáç áâàå äéä ìåãâ íãà íäøáàù ììâáù" é

úåðìéàä úà íâ äãùä,ùø íéã÷ä ïëì " ùøãä áúëå é" äîå÷ú
êìî ãéì èåéãä ãéî àöéù åì äúéä " äøòîäå äãùä í÷éå êëéôì

äð÷îì íäøáàì õòä ìëå åá øùà."                          )ììèúåøåà é(  
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ò äùà ùã÷îä ïéðòá"çéìùä úîå çéìù é  
åëå äøòðä áùú äîàå äéçà øîàéå ')ë äøù ééç"ð ã"ä(  

  

åëå äø òð ä áù ú äî à å äé çà øîà éå ïúùø ôá 'ùø éô" é
äé ä ïëé ä ìàåúáå,åúéîä å êà ìî àáå áëò ì äö åø äéä ,  é úôù äå

åúéîä ì øæ òéìà úøò÷ á  úåîä  íñ åðúðù àéáä  íéîë ç, ê à ìîä å  
ñåéúçú úîå ìàå úá éðôì äø ò÷ ä  áá,ééò "ù.  

äô ñáå"ø æòéìà úà âåøä ì åöø äî ì äî ú éåì  úùå ã÷  ÷, 
äæ á ïéçéåøî  åéä äî å, å ö ø àì íú åòù ø áå øá íä  éë øà áî å 

ãåò ìàø ùé íù  øë æé àì àìéîî å òø æ äé äé ÷ç öéìù,éé÷ éøäå   " ì
 ïéèéâ á)ãñ(.äù à ùã ÷ ì çéìù çìåùä ù  , ç é ìùäù  ïîæ ìë æà 

 øåñà êøã áíì åòá ù íéùðä ìëá, ì ù åúåçà úà ùã ÷é àî ù 
äø åúáù  úåéøòä  ìëî  úçà åà çéìùä åì  ùã é÷ù  äù à ä,ò " ë

 ø å ñà ÷ç ö é äéäé  øæòéìà úà åâ øä é íà ù íîö ò ì ïåáù ç åùò
íì åòáù  íé ùðä ìëá, é ìáî  íì åòä ïî åîù  äç îé  àìéîî å 

úåðáå íéðáî  úéøà ùå íù åì  íé÷ä ì,ëò "çô ãå ã"ç.  
�  

ïéãä øå÷î  
ìä øå÷î  äð äåæ äë,ñîá  àåä  ' øéæð)áé(.øà " ø î à óñåé øá é

ø 'íúñ äù à éì  ùã ÷å  àö åçé ìùì øîå àä  ïðçåé, )ùøéôå" úîå  é

êøãá ç éìùä (íìåò áù  íéùðä ìëá  øåñà, ä ù å ò çéìù ä÷ æçã  
åúåçéìù,ééò "ù,åùá  ÷ñôð ïëå "òä áà  ò" æ)éñ 'ì"éñ ä"à.(  

áîø ä  ÷ñô ïëå "ìäá í ' úåùéà)ô"ä è"å(æå "ì : ø î å àä
ìùì å ì  ùã é÷ íà  òãåé åðéàå çéìùä  úîå äù à éì  ùã÷ å àö  åçå

ùãé ÷ àì íà äù à, ä ù å ò çéìù ä÷ æ çù  ùãé ÷ù  ú÷æçá  äæ éøä 
åúåçéìù, ø å ñà äæ éøä  åì  ùã é÷ äù à äæéà òå ãé åðéàå ìéàå äå 

úåá åø÷  íäì  ùéù íì åòáù  íéùðä ìëá, ú á  äì ùéù äù à ïåâ ë 
ïäá  àöåéëå  úåçà åà íà åà, àîù  åæ àù é øî à ú íàù  ä î à

äú á  åà äú åçà  åà åçå ìù åì  ùã é÷, ä ì  ïéàù äù à á  øúåî å 
åëå ïåâ ë úåáå ø÷',ëò "áîø ä  ã"í.  

�  
åùáå" øôåñ áúë  ú)òäà"éñ æ 'ã'( à éâåñä ìë úåëé øàá  øàá î 

úòãå íò è áå èá íéðåøçà äå íéðåùà øä  úåèéùå, ú î ç î íðîà  
åéøá ã ùéøá  øéòäù  äî  úçà  äø òä  âéöà  íéøá ãä  úå ëéøà, 

îâ áã 'çì ùù àáå î íúñ äù à  åì  ùã÷ ì  çéìù "çé ìùä úîå "
íìåò áù  íéùðä ìëá  øåñà, ä éì  éåäã  ïéáä ì ùé äø åà ëìå 

 ò é ãåä àìå íé÷ç ø îì êìä ÷ø  éç çéìùä ù á éîð è÷ðéîì
àì åà ùã é÷ éà åçìùî ì.   

ôàã àìà"éøî à úîù á à÷ å ãã ì 'íé ùðä ìëá øå ñàã, é àã 
 é àã ïåéë åúåçéìù äù ò çéìùä ù  ä÷ æç éàä àëéì éç çéìùä

ùã é÷ é î ìà òã ééù éãë  ùã é÷ éî úà çì ùîä ì  òéãå î äé ä 
äù àì åì  äé äú éîå  àù ðäì, ä é úåáå ø÷ íä  éî òãééù íâ å 

åéìò úåøå ñàä,ììë äù à ùã é÷ àì ù êçøë  ìò åòé ãåä àì ãîå , 
òå" ÷ é ôñä àì ãå òù ùç éîì àëé àã çéìùä  úîù ë à÷ ååã è÷ð ë

ùã é÷ éî úà çìùî ä ì òéãå äì,ò çéìùä  úî  " ì ëá  øå ñà ë
òáù  íé ùðäíì å, ïéèéâ áã íééñîå )ãñ (.îâ á àá åî 'ç éìùä úîå, 
 øéæðá íð îà)í ù(äù  äø åàë ì òî ù î å çéìùä úîå àá åî àì " ä

éç àå ä íà,öã àìà "àåä ïåùì  øåöé÷ íú ñù ì,ééò "ù.  
�  
øáãä íòèá íéðåùàøä úúâåìô  

íéðåùà øä ïéá íú ä àëéà àúâ åìô íð îà,ñåú äì ã  ')í ù(  
÷ø éåä íì åòáù  íéùðä ìëá øå ñàù äæïðáøã  àðéãå àñð÷ ïéãî  , 

 ä ù à  ìò ùø éô àìå íúñ äù à  ùã ÷ ì çéìù äù ò ù  ïåéëã
ò úîé åñî"åäå ñð÷ ë.  

 ì ë øñàðã åéøáã  ùéøá  äù ÷ ä ù  àéùå ÷ä  õø éú äæáå
íì åòä ìëì íé ùðä,ò äù ã ÷ú ðù åæ àéä àîù  ùùç î  "ç éìùä é, 

àî ìò éìåëì éîð ùå çéð çì ùî ä  éáâ ì ïéùù å çù åîë,òå " õ øéú æ
å ñð÷ù àñð÷ ÷ø éåäãòå åä"'åë àìå åñð÷ åúåà ÷ø ë"ò,ééòå " ù

ãåò.  
áîø ä å"ï) éçá àáå î 'øä"í ù ïéè éâ á ï( à î éð éàã ñåúä ìò äù ÷ ä 

àñð÷ ïéãî  éåäã,à "å úåçéìù äù å ò çéìùù  ä÷ æçã  çë åî éàî ë, 
ôà  äú òî éøä"å úåçéìù äù å ò çéìùù  ä÷ æç ïéà íì åòìã ì, 

ôàå"ì ùù  äæá ÷ô ñì åîö ò ñéðëä ù  ïåéë àë ä  äéì ïðéñð÷ ä ç
íúñ äù à  ùã÷ ì çéìù,   

àðîç ø ã àø îé îà  øáò àì àä å äéì  ïðéñð÷ éàî à  ãåòå, é ëã  
éäù  úòãä  ìò äìòé 'ú åîé çéìùäù  ùå çéì åì, í å ùî  éàã ãåòå 

éøîà  àñð÷ 'éëä,à "éøîà  éàî à ë ' ä ù å ò çé ìùã ä÷ æç
éôà åúåçéìù 'àìå÷ì) ïðáøã éìéîá (åñð÷ì éãë  àåä àìä.  

å àã àðéãî  øåñéà éåäã øáñ ïë ìòàñð÷ ïéãî àìå àúééø, 
òàå"éìæàã øî éîì àë éàã â ' í ì åòá ù íéùð áåøå íéùð áåø øú á

åúñåøàì íéáå ø÷ ïéà,î " ä ö ç îë  òå á÷ ìëå òå á÷ äéì  éåä éøä î
éîã  äö ç î ìò,ñåúå  ' ø å ñéàä ïéàù ïåéë òå á÷ éåä àì ã éøáñ

àù î òåá÷  ìë øîé îì àë éà øëéð øåñéàä ù ë à÷ééãã  øë éð" ë
à éî òãåé åðéàã  àëäåúù.  

�  
÷ôðä"á ïéá î 'úåèéùä  

 êì îì äðùî ä å)ôá"ìäî è 'ä úå ùéà"å( ñ åú ä úèéù àéáî 
áîø ä å"ï,åäéðéá àëé à äøå àëì ã áú ëå   ÷ ø  íä ì ùé ù úåáåø ÷á

â  éà ùî î  úåáå ø÷ àìå úåéøòì úåéðù" à ÷ ééã åà åéìò ïéøñàð ë
ùî î  úå áåø÷  äì ùéù éîì, à å ä ïéãä ø÷éò ìëã  ñåúä úè éùìã 

éîì àë éà ñð÷ íòè î ú å áåø÷  éøäã  éëä á ïðáø åäå ñð÷ àìã øî
ïðáø ãî  ÷ø åøñàð àì àôåâ,áî ø ä úèéùì ìáà " à å äù  ï

úåéðùá  éîð àëéà åæ àøáñ ã øù ôà àúééøå àãî.   
 äù à ùã ÷ì çéìù çì ùù ïôåàá íð îà"úéðåìô", í å ÷î  ùé 

éôàå åæ äù à ì ùéù úåáå ø÷ä  ìë åéìò ïéøñàð æàù  øîåì ' ú åéðù
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éôàå 'ñåúäã  àáéìà,úä ã ïåéë  ù ã é÷ éøä ã  àñð÷ ïéãî åðéà í
úéðåìô äù à. îå"éôàã àëô éà øî åì äà øð î 'áî ø ä" ä ã åé ï

úåéðù úåáå ø÷á  øúåî äé äéù,à ÷éôñ î àå ä øåñéàä ìë éøäã  , 
éøî à àì åú åçéìù äù åò ä÷ æ çù àììëä  éøäã ' à ø îå çì àìà

àìå÷ì àìå,åëìã ïåéëå "à à÷éôñ éåä ò" ÷ ø  àåäù  úåéðùá  ë
éøî à àì ïðáø ãî  øåñéà 'åéìò ïéøñ àðù, ä ø åú éøå ñéàá ÷øå 

éøî à 'ïéøñàð à÷éôñ îã,ëò "ìîä  ì"î.  
�  

 äù éøô ä úîà áå)Ú‰·‡·"ÈÒ Ê '‰Ï( à å ä øåñéàä  éà äæá ÷ôúñð 
ïðáø ãî àìà ïøåñéà ïéàù úåéðù úåáåø÷á  íâ, áä æ éøåèäå ) í ù

ñ"æè  ÷ (éôàã ÷éñî 'øñàéé úåéðù úåáå ø÷á,îâ ä éøá ãî  àéáîå  '
íù.  

 ìàåîù  úéáä ìáà)í ùñ "ë ÷"è (øú åî àäé úåéðùá ã øáñ, 
ùø éøáãî  äéàø àéáîå"æ åéìò øñàðù áúëù é ' åðééäã íéùð

ïðáøãî  ÷ø àåäã  úåéøòì úåéðù àìå àúééøåàãî úåéøòì úåáåø÷, 
 ÷÷å çî ú÷ì çä áúë ïëå)íù(,îè éùá àáåî ïëå "øéæðá ÷) í ù.(  

÷ôð ãå ò áúë ìàå îù úéáä å" ñ åú ä úèéù ïéá äé äéù î
áîø ä å"ï,ò íà  ú å çà åà úá äì  ùéù äù à  ùã é÷å  ùéàä  øá

)ðë ùùç ä ùé í äéìò ù"ì(, à ë éì éøäã  ïéøåîâ  ïéùå ãé÷ éåä ñåúäì ã 
ïðáø åäå ñð÷ ÷ø å åúåçéìù äù ò çéìùä ù  äø å îâ  ä÷ æç,àå " í à  ë

ïéùå ãé ÷ åéùå ãé÷ ùãé ÷å øá ò,áîø ä  úèéùì ìáà " ÷ ô ñ ÷ø  àéåä ï
ïéùå ãé÷,åúåçéìù äù ò  çéìùä ù  ä÷ æ ç ùé úîà á ã , à ðéãî å  

ú åçà åà úá äì ùéù äù à  íåù ùã÷ ì åéìò øñàð àúééøå àã, 
àå"ïéùå ãé ÷ ÷ôñ ÷ø  éåä ë,ééò "ù.  

�  
åùá å"åé â ðåò ú" è)ò äà"éñ æ '÷"ô(ñåúä  úú â åìô àéáî   '

áî ø ä å"ðä ï"ì,ãî  ñåú ä úèé ùì äé àø àéáî å  ' éîì ùå øéä) ÷øô

ä ìå ãâ  ììë"à (úáù  éúîéà òã åé åðéàå øá ãî á  êìä î ä, í ú ä êéøô 
ëì ùå çéìåéîå é éìå,ò åúùà  úà  ùã é ÷ù àã ä ë  ' ú î å  çéìù é

íìåòá ù  íé ùðä ìëá  øåñ àù, à ú ð÷ú  äéì úéà íú ä éðùî å  
úøø çå ùî  äç ô ù  àùéì úøåéâ  àùéì, ä é ì úéà éàî  àë ä 

ãá òé îì,ëò  "ã.  
äø åú øåñéà ÷ôñ äæ á ùé ã àîéð éà äú òî å,éôà  ' å ðéà éë

àúééøå àã à÷éôñ àéåä éøä ïì  úôëéà éàî ìåëé,î÷ å "ø  éåäã ì ÷
òå ïðáøã î  àñð÷" ä ö ò  íå ù äéì éåä àì éàã éîì ùå øéä õøéú ë

åëá øåñà àåäù  åéìò ïéøæåâ  åéä àì àùð äì êéàä"ò, ä é àøå 
ñåúä úèéùì'.  

�  
íéðåùàøä úèéùì úåéàø  

ñåúä úúâ åìô ø÷éò äð äå 'áî ø äå"ðä ï"ì,ñåúã  ' à ì ã øáñ
åøåñéà øëéð àìù àëéä òå á÷ éø÷ éî,òå ' ú à ø÷ð äù à ä ïéà ë

ðù òå á÷éîã  äö çî  ìò äö çî ë  òåá÷  ìë éøäã  øîà, à ìéîî å 
éìæàã ïåéë éøù éîì  äéì éåä àðéãî ' à î ì òã íéùð àáå ø øúá

åì úå øåñà íðéàù,öëò å "àñð÷ íòè î àå äã  ì.  
áîø ä å" ì ò äö ç îë  òåá ÷ ìëã  øîé îì øéôù àë ééùã øáñ ï

éôà éîã  äö ç î 'àðååâ  éàäë á,ø ëéð øåñéàä àäéù ïéðòá àìã , 
àå"é ë"ã àðéãîã  ì à ë éìã ïåéë àùðäì åì  øàåñà àúééøåà

òåá÷  éåä äù à äã î  øúá ìæéîì.  
åùáå"åé âðåò  ú" è)éñ '÷"ô( ä é àø  àéáîå  íúúâ åìô àéáî 

áîø ä  úèéùì" á ù ç ééù éãë øå ñéàä øëéð äéäé ù ïðéòá  àìã ï
òå á÷,éøî à ã àäî   'òá" æ)âð(. ï åôø ùú íäé øù àå áéúëã  àä á 

ùà á,òà ã " éâñ  àîì òá  ìåèéáá àúééøå àãî ã  ôåäì, å ç ìôãî  ÷ø  
í éáëå ë úãå áò ìë åäì àç éðã åäééúòã  åäì åìâ  ìâòì ìàøùé, 

ò äéì  éåäå"úéîì åò äì éèá äì ïéàù  ìàøù é ìù æ,òå " ê ø öå ä ë
äô éøùì, é øú ùéð êìéàå ïàëî  øñàð ìâ ò éãä á ã àî éðã êéøôå 

)òä ÷øù å ðééä"ò ä ìë ìáà äôéøù êøöå éå øñàéé ìâ òä éîéá äéäù æ" ïàëî æ

á ìè áé àáäìåäôéøù ïå òèù úå øå ãì éåéö  äøåú äáúë éàîàå  àîìò á ìå èéá( 
çëå î ïàî éðùî å,) òä ìò  ç éëå é éî"àå ä ïîæ äæéàî æ(, ëò"îâ ä ã'.  

 ê ðä íå ùî  ìåèéá åäì éðäî  àì úåøéùà ä ìëã àî ìà
åëò ä åã áò ù úå øéùà ä"ìâòä  ìàøù é åùòù  äò ù á í, ä ø å àëìå 

 äù ò îì  íã å÷ î åéäù  úåø éùà ä ãâ ð íä  íéèòå î éðä éøä ì â òä
àå ìâ òä ìò äáå ùú åùò ù øçà äù ò ðù äî  ãâ ðå" à ì éàî à ë

áåøá  ìèáú éù àî éð, ì ëå  òåá ÷ äéì  éåä ã ïåéëù  íòè ä êçø ë ìòå  
áåøá  ìèá åðéàå éîã  äö çî  ìò äö ç îë  òå á÷.  

å îå ÷îá  øëéð øåñéàä  ïéà íúä  éøä  äø å àëìå, ì ò éøä ã  
 å ù ò ìàøù éù íéîé ä ïúåàá äã á òð íà øë éð åðéà äø éùà ä

à åà ìâ òääá åùú  åùò  øáë ù ë ïëî  øçà ì äãá ò ð í,ôà å " ä
òåá÷ éø÷ éî,áîø ä  úèéùì ïàëî  äé àøå "éôàã ï ' ø ë éð åðéàùë

òå á÷ éåä,ééò "ãå ò ù.  
�  

ñåú úèéùì ãåãéç øáã'  
 úòã  éúôùá  íé ãâ î éøô äå)ñ"é ÷"ã(úèéù àéáî   ñåúä ' ï åéëã

òå á÷ éåä àì øë éð åðéàù,à ùéù ìëã øà åáî  éøä ã åéìò äù ÷ ä å  '
î  òã åéä÷ ôñ éåä ç÷ åìäì ù íâ ä øåîâ  òåá ÷ éåä úå òéá÷ä, í àå 

 ä ù ã ÷ ú ðù äù àä  éøä äù à éì  ùã ÷ å àö åçå ìùì øîå àá ïë
ëò"úòã åé ô,øëéðä òåá÷  øéôù éåä ïë íàå .   

åùáå"øùåé éøî à  ú) ç á"éñ äðåøç àì íìå ò øåàì àö éù â '÷"ä ( à é áî
à ìàå ù íù á 'å÷ áù ééì  äö åøù 'ã îç ð ïôåàá íéãâ î éøô ä, 

àáå î äðäãø ïåàâ ä íùá  ãåñé  'æ èòðá éëã ø î" ì) øå øö á àáåî

úøáãî äåàøã àéâ åñá íééç ä ( ò éâ äì êéøö ù òå á÷ ïéã ìëù  ùãç î ù
òå á÷ áùç ééù éãë áå ø ïéãì,òå á÷ éåä àì , )ééò å" äæá áùééì äö øù ù

å÷ 'øä"äôå øò äìâ òá ïåðé÷î ù.(  

à"ñåúä úééùå ÷ íâ  øéôù õøåúé ë ' øéæðá)Ì˘( ê éàä  åù÷ ä ù  
à ïéìåëéíì åòáù  äù àì àùð äì ììë íé øç, ù ç éîì àë éà éøä  

çàå çéìùä  äù ã é÷ù  àéä åæ àîù  äù à ìë ìò"úî  ë, à î éð éàå 
éìæàã 'éîã  äö çî  ìò äö çî ë  òå á÷ ìëå  òåá÷  éåä éøä  áåø øúá, 

ëò"ñåúä ã'.  
ðä éôìå" ç é ìùä äù ãé ÷ù  äù àä  éøäã  éãéî äù ÷ àì ì

àéä úøæîî  àîù  ùç éîì àëéà,á ïéñôåú ïéùå ãé÷ ïéàå  é áééç
éøî à ãë  ïéååàì ' ïéùåã é÷á)ç ñ(., ö àìà"éìæàã  ì 'àá åø øú á, í à å 

 å ãåñé éôë òåá÷  åðéà øá ë ïë íà àá åø øúá ìæéîì ïðéòáã ïåéë ïë
øäî ä  ìù"èò ðá í,àå "ñåúä úééùå÷ øéôù õø åúî ë ' à ë ä ã
òå á÷ àëéì.  

ðä íéãâ î éøôä  úééùå ÷ õøúì íò ðåé ãå àî äî å"ì, é øä ã 
á àéäù  éô ìò óà äù à äçéìùä  äù ãé ÷ù úòãå é úîà, ï ë íàå 
äø åàë ì òå á÷ ïéã äéì  éåä,î " ú ø æîî  àéä íà  úòãåé äðéà éøä  î

åàì åà äá ïéñôåú ïéùå ãé÷ íà  úòãåé äðéà åðééäã àì åà, ï ë íà å 
úøæ îî  äðéà àéäù  øî åì éãë  àáå ø øúá ìæéîì ïðéòá, ø á ë  íàå 

à áåø ïéãì òéâ äì ïðéòá"ãë òåá÷  ïéã åäì  ìæà ë 'øäî ä" í è ò ðá
ðä"ì,àå 'ø ëéðä òåá÷  éåä àì øéôù  ë,ñåúä éøá ãå  ' ÷ ã ä  áù å éî

áè éä .åùú á ïåàâ äå 'øäî ä  ìù åãåñé ìò øéòî"èòðá í,ééò " ù
äá åèì åðùø ãú  íùî å.  
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  � היא למחזיקי� בה "� חיי"ע
  

והוקרה ק , ברכת מזל טוב, נבר� בזאת השורה, ברגשי הודאה  מריחו

וקירוב לב והנכבדי�, מקו�  וגומלי , לידידינו החשובי�    רודפי צדקה 

ה, חסדי�                    תומכי� נלהבי� של כוללינו המעטיר
  

האי גברא , הולל ברננהידידינו החשוב האד� המ, אש ובראשונהבר

   לבו ,מגדולי תומכי מוסדות סאטמאר בכל קצוי תבל, רבא ויקירא

                      ער וח� לכל דבר שבקדושה בפרט ובכלל
  

  הנכבדהרבני הנגיד 

  א"שליט עזריאל שעהר' ח ר"הרה
אשי קהילתינו הק ר   א"ב לאנדא� יע"בעיה' מ

התוו� של כוללינו הק מאי' עמוד  רבי    ר בעל הנסצדקת 
  

  ' שתחינכדתו בנישואילרגל שמחתו 
  

  ו"והמצויי� ניהחת� החשוב ג "עב
  

  'תומ� נלהב של כוללינו הק, ב� ידידינו החשוב והמפואר מוכתר בכל תואר
  

  א" שליטיחזקאל לאנדא' ג ר"הרה

  א"סאטמאר לאנדא� יע'מנהל התאחדות האברכי� ד
  

נודע לש� , הנעלהידידינו החשוב ו' והנה כי כ� יבור� גבר ירא ה

  ,תומ� וידיד נאמ� לכוללינו המהוללה, תו� אמוני ע� סגולה, ולתהילה
  

  הרבני הנגיד הנכבד

רה טיעקב עסטרייכער' ח ר"ה   א" שלי
  א"ב לאנדא� יע"בעיה' מראשי קהילתינו הק

  
  

  .שורה' וא� ששו� ושמחה בבית� יהי, יושפע לה� רב שמחה ואורה, בזכות החזקת התורה
  

  ייתאביקרא דאור

 ק "הנהלת הכולל בארה
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טעה וביר� ברכה אחרונה על מאכל או משקה 
 יש אופני� שיצא בדיעבד בברכתו ,כברכת מי� אחר

 ויש אופני� , צרי� לחזור ולבר� ברכתו הראויהואינו
 ונפרט ,שלא יצא וצרי� לחזור ולבר� ברכתו הראויה

 :הדיני�
 ברכת המזו�

טעה וביר� ברכת המזו� על מיני מזונות בי� על 
 יצא � ]'דייסא וכדו[מיני מאפה ובי� על תבשילי דג� 

בש� אחרוני� דלא כהמחבר דפסק ש� ה "ק ע" ס,ח"ר' סיב "משנ(

 והטע� דיצא כיו� דמיני דג� נכללי� ,ביר� הז� על דייסא לא יצאד

ש פת הבאה בכיסני� דלפעמי� ש� לח� " וכ,בגדר ז� שה� משביעי�

  .)עליה כשקובע סעודתו עליו
 והטע� משו� דיי� זיי� ,ז"י'  סעיע ש�"שו( יצא �על יי� 

ל להמחבר לחלק בי� "ל הקשה דהו" ובביאוה,וסועד הלב כמו לח�

 לא סעיד הרבהכ יי� "סעיד משאקצת  דרק יי� להרבהיי� קצת שתה 

ומתר� ש� דאפשר דכיו� ) . פסחי� קח.ברכות לה( 'כדמבואר בגמ

 תו לא ,ז דסעיד" ושיי� אז אצלו בהמקצתשנתחייב משעה ששתה 

  .)ע"פקע א� ששתה טובא וצ
 ) דתמרי� נמי זייני כמו מיני דג�,ש�( יצא �על תמרי� 

לא אמר אלא הברכה ראשונה של ובכל אלו א� א� 
 ואינו אומר עוד , נמי יצא�ז שהוא ברכת הז� "ברהמ

 דכיו� שכבר גמר ברכת הז� שוב אינו יכול לומר ,ש�(שאר ברכות 

 .)הברכות הנותרות שלא נתקנו לכתחלה על היי� ותמרי�
וא� כשטעה והתחיל לבר� הז� נזכר כשעדיי� לא 

נחלת לאבותינו ועל שה" יתחיל לומר �חת� ברכת הז� 
 ,ש�( ויסיי� בברכת מעי� שלש "אר� חמדה טובה ורחבה

  .)דלכתחלה הלא בוודאי יש לו לבר� ברכה שיכלול מעי� שלש כדי�
 לא �ו� על שאר מאכלי� ומשקי� ביר� ברכת המז

 .איצ
 ברכת על המחיה

ת "שו( לא יצא �טעה וביר� ברכת על המחיה על פת 

ברכות על הלח� חיובו '  פוסקי� שג וטעמו דיש,ד"ל' א סי"ג ח"מהרש

' ד דג" וא� למ,מ� התורה ובברכה אחת לא יצא א� חיובא דאורייתא

'  ועוד משו� דבמעי� ג, הרי לא יצא תקנת רבנ�,ברכות מדרבנ� הוא

 .)ע דמעכב"ז הכריע השו"קפ'  ובסי,לא מוזכר ברית ותורה
 והטע� משו� דיי� ,ג"ק כ"ח ס"ר' ט סי"באה(  יצא�על יי� 

 .)זיי�
 .)ל" וכנ,ש�(  יצא�על תמרי� 

ט "ת הלק"בש� שו' ק ה"ח ס"ר' ת סי"שע(  יצא�על אורז 

ז "המיני� עכ' ועוד וטעמו דא� דברכתו היא בורא נפשות דאינו מז

 .)יצא כיו� דמיקרי שפיר מחיה וכלכלה
  . לא יצא�על שאר מיני מאכלי� ומשקי� 

 ברכת על הגפ�
' ע סי"שו( יצא �נבי� טעה וביר� ברכת על הגפ� על ע

 .)ו"ט' ח סעי"ר
 . לא יצא�על שאר מיני מאכלי� או משקי� 

 ברכת על הע�
' ינ� מזטעה וביר� ברכת על הע� על פירות שא

 וטעמ� מפני ,ב ש�"ומשנ' ק א"ז ס"ר' ת סי"שע( יצא �המיני� 

� אלא דלכתחלה לא תקנו ,שג� שאר פירות ה� בכלל ברכת על הע

' וא� לכתחלה א� אכל פירות מז. �המיני'  מזרותברכה זו אלא בפי

צ לבר� בורא נפשות על שאר הפירות "המיני� ע� שאר פירות א

' ח סעי"ר' ע סי" שו,המיני�' שמבר� על ז' דנפטרי� ה� בברכת מעי� ג

 .)ג"י
 ,ה מספק"ח ד"י ר"ל סוס" ביאוה,'א כלל נ"ח( יצא �על יי� 

 .) דיצאוסברת� דדומה למבר� בורא פרי הע� על יי�
על ' ואפי( לא יצא �על שאר מיני מאכלי� או משקי� 

ח "ר' ב סי"משנ(סחיטת מי פירות לא יצא דה� אינ� בכלל פרי כלל 

 .))ג"ק ס"ס
 ברכת בורא נפשות 

טעה וביר� ברכת בורא נפשות על מיני מאכלי� או 
 שבעת , מזונות,לח�[משקי� שיש לה� ברכה מיוחדת 

ב "ר' ב סי" משנ,ח"א סי"נ פ"בסבהר "שועה( לא יצא � ]המיני�

' סיכ� החיי� '  אול� בס,ב ועוד אחרוני�"ק ס"ח ס"ר'  סי,ה"ק נ"ס

ג מארי� בעני� זה "י' ת דברי יואל סי" ובשו,כתב דיצאט "ק ע"ב ס"ר

 .)ומביא מחלוקת אחרוני�
בעני� שלא אכל כזית מהקמח ] טארט[� "על לעקי

 הכריע כ� בעני� וש�(ת דברי יואל משמע דיצא " בשו�לחוד 

טר את ו� ע� דגי� דמבר� בורא נפשות על הדגי� ופ"כשאכל לעקי

כ בדיעבד א� ביר� " ופשוט הוא דכמו, כיו� שספק ברכה הוא�"הלעקי

 .)בורא נפשות לחוד
� טועי� וסוברי� דברכת בורא �ודע דהמו� 

 ובעצמי שמעתי ,נפשות היא ברכה כוללת כמו שהכל
ידעו בעל פה לומר ברכת מאיזה המוני ע� מחמת שלא 

 וראוי להזהיר� על ,מעי� שלש אמרו ברכת בורא נפשות
זה כי אפילו בדיעבד אינו יוצא בזה והוי ברכה לבטלה 

ט כתב ללמד זכות "כ' ת אר� צבי סי" ובשו,נ"ח בסבה"ליקוטי מהרי(

  .)ז"על המברכי� ע� בניה� הקטני� בורא נפשות במקו� ברהמ

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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ìéçä éøåáéâ íëéøùà  
 

ה   בצל הרישומא קדישא והתרוממות הנפש מהימי המאירי חמדת הימי שעבר עלינו לטובה ולברכ

  שמחת החתונה ושבת שבע ברכות בחצרות קדשינו
  א"ק שליט"ק מר� רבינו הגה"וביקורו הר של הוד כ

  נו ויחקק בלבינו לנצח עולמי�אשר זכר� הטוב לא ימוש מאת
  

äëøòä éùâøå äàãåä úëøá íéáø úá øòùá òéáäì äæá åððä  

òîì äðåùàøáå ùàøá"åéçéù íéð÷ñòä éùàø ë
åàë"êøåáé áåèä åîùá à  

íéðô úìá÷ä ìù ,ï÷òãàá ,äôåç ,äðåúç ,åëå õðàè äåöîå'  
  

åéçéù íéø÷éä íéð÷ñòä úåøùò ìë íîò íúàå  
 

å íúò÷ùä úåãåà øùà ìòäðåëðä íúøæò ,äðîàðäå úéááìä íúåøñîúä øåáòáå  
àéìôäì éúôåî ïåâøéàáå úãçåéî äçìöäá äîîåøä äçîùä åðéìò øáò  

  

íéáøá íéîù íù ùã÷ì íúéëæ éë íëéøùàíéáøá íéîù íù ùã÷ì íúéëæ éë íëéøùàíéáøá íéîù íù ùã÷ì íúéëæ éë íëéøùàíéáøá íéîù íù ùã÷ì íúéëæ éë íëéøùà        
  

  , ר שמשמחת בית צדיקי� זו יושפע לכ� רב ברכות ושבע שמחות כל חייכ�"יה
  .ס"וכט,  ירדפוכ�וא� טוב וחסד, בראשכ� גמולכ�' ובשמחתכ� ישוב לכ� ה

  
äãåúì øåîæîá íîù ïòîì íéîúåçä   

ùãå÷ä ìä÷ä ìë íùá  

äðåúçä ãòåå  
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  לדותואלה תו
ה "נולד בשנת תקכע "נפתלי מליזענסק זי' ק ר"הרה

) נוע� אלימל�' שהוציא את הספר הק(ק רבי אלעזר "לאביו הרה

תלמידו '  הי,ע"אלימל� מליזענסק זי' ק הרבי ר"ב� הרה

  .ע"מנח� מענדל מקאסוב זי' ק ר"של הרה

  ושנא את הרבנות
כ את "ו אחרי פטירת אביו מילא בע"בשנת תקס

 אלפי חסידי� התחילו לנהור אליו והוא ,ענסקמקומו בליז

לא רצה בשו� פני� ואופ� להיות רבי וממש גירש את 

נפתלי ' ק ר"נוסע לשבות בצל הרה'  והי,חסידיו בכח

פושט את הבגדי ' ק מראפשי� הי" והרה,ע"מראפשי� זי

נפתלי הצטער על זה '  ור,ק מפני כבודו"הלב� של שב

אז דער הייליגער רב זאל  ,הלואי ולא הייתי נולד: ואמר

נפתלי '  ר,אויסטיע� די ווייסע בגדי� פאר מיי� כבוד וועגי�

אומר '  והי,"אזמר בשבחי�"מכבדו לשורר ' מראפשי� הי

נפתלי וויל מוחל זיי� זינגע� אזמר ' אז ר ",בזה הלשו�

   , זאל ער זינגע� אזמר בשבחי�,בשבחי�

ק "ק מצאנז והרה"פע� אחת באו אליו הרה

ק בעל "הרעשעלע גלאנ� חת� הרה' ק ר"נקא והרהמקאמי

' ק ניגשו אל חדרו של ר" בליל שב,ע"דבי עילאי זי' ארי

ש� '  והי,יושב ש� ע� תריסי� סגורי�'  והוא הי,נפתלי

 והביטו מתו� אותו חר� וראו אותו יושב גמרא ,חר� קט�

'  מיד עשה ר, ויהי כאשר רק הביטו בתו� החר�,ע"או שו

 ונסעו מש� , ולא הרהיבו ליכנס,ידו שילכונפתלי תנועה ב

 ובפע� השניה ,כ נסעו עוד פע�" ואח,מבלי להיכנס אליו

ק "אליעזר דזשיקובער ב� הרה' הערשעלע ר' נסע תחת ר

ק מראפשי� "ב� הרה'  וכיו� שהוא הי,ע"מראפשי� זי

נפתלי פתח את הדלת והבי� '  ר,הרהיב עוז ודפק על הדלת

) כמתרה( הראה באצבעו ,ל'עזראלי' מעשה של ר' שזה הי

 איר זענט נישט מקיי� קיי� ,ל'אליעזר'  ענה ר,ל'אליעזר

נפתלי צעשמייכלט והרשו '  האט זי� ר,הכנסת אורחי�

ק " פע� אחרת נסעו אליו עוד הפע� הרה,לה� ליכנס

 כשהצריכו לעלות על איזה הר ,ק מקאמינקא"מצאנז והרה

ומראה לה�  ,נפתלי עומד ש� על ראש ההר' ראו את ר

 נפל אליה� ותיכ�  ופחד גדל,באצבעו שיחזרו לעקבותיה�

  .חזרו לאחוריה�

' פע� אחת בערב יו� הכיפורי� בחששו שמא יהי

יושב '  לכ� הי,מאימת הדי� מישהו שיכנס אליו ע� קויטל

 ומי שנכנס אליו וראה את ,לסעודה ע� הרבנית לצידו

ק מצאנז " הרה,חוזר לאחור' הרבנית יושבת לידו מיד הי

אמר פע� אחת ששו� צדיק אינו רוצה להיות רבי רק מ� 

ק "שנלח� ע� השמי� הרה'  אחד הי,השמי� כופי� אות�

   , והוא נצח אות�,נפתלי מליזענסק' ר

נפתלי נאבדו אצלו שמונה עשרה בני� ' ק ר"להרה

 ,ואמר שזהו עונש מ� השמי� על שאינו רוצה להיות רבי

י� וועל נישט ווערע� קיי�  או� א,ביז צו� לעצט�: ואמר

ק " ע� הרה, רק כשגבר דוחקו נסע לחזור לעיירות,רבי

  .ע ששימשו כגבאי�"ק מקאמינקא זי"מצאנז והרה

  פועל ישועות
רק שתי שעות בשנה ביו� הפורי� אז לקח 

 פע� אחת ביו� הפורי� התחפש את עצמו לרבי ,פתקאות

ודפק על קופסת ' ולבש את הבעקיטשע של אביו הק

ש� '  הי,ק ואמר כל מי שרוצה ליוושע יבוא ויושעהטב

ל ואמר אני רוצה "אד� אחד שאשתו היתה משותקת רח

נפתלי ומיד ' ליושע ור� והביא את אשתו לחדרו של ר

 ראו זאת אנשי� ,קמה והלכה על רגליה כאחד האד�

 אחז בשולי המעיל ,והחלו לנהור אליו ולבקש את ברכתו

   ,"מאכטגענוג נאריש גע"ונענ� ואמר 

פע� אחת בא אליו אשה ע� קויטעל ע� פדיו� 

'  אמר לה ר,והניחה לפניו את הקויטל ע� הפדיו� נפש

נפתלי כנראה שאי� את יודעת שאני אינני רבי רק שתי 

 האשה כאשר שמעה ממנו ,שעות בשנה ביו� הפורי�

 לקחה בחזרה את הקויטל ע� ,דברי� אלו שאינו רבי

נפתלי מהאשה ואמר לה '  נהנה ר,הפדיו� ורצתה ללכת

הנני בטוח שתיושעי בזכות האמונה שהיתה ל� בי במה 

 דאילו החסידי� שלי עד כמה שאני ,שאמרתי שאינני רבי

מתייגע עמה� וחוזר לפניה� שאינני רבי אינ� מאמיני� 

  . אבל את תיכ� ומיד האמנת בי בזכות זה תיושעי,בי

  עי� רואה
ק "בנו של הרה ,� סיפור נפלא"עיי� בספר חכמה מאי

ל לאחר נישואיו עבר "זושא זצ' צ ר"נפתלי הרה' ר

 ואביו הורה לו ,להתגורר בעיירה קטנה במזרח גאליציא

   , והוא ציית לדבריו,שלא יל� לשו� רבי

 ורבי� ,ע לעיירתו"ק מרוזי� זי"פע� אחת הגיע הרה

 כל הקהל עברו ,זושא הל� אליו'  ג� ר,באו לקבל פניו

 ,רוזי� לא דיבר כלו� ע� שו� אד�ק מ"לתת שלו� והרה

 ,זושא בא לפניו שאל אותו מי אתה' צ ר"א� כשהרה

 השיב , מי מליזענסק, שוב שאלו, ענה מליזענסק,אבר�

 בנו של , ענה,נפתלי'  שאל אותו איזה ר,נפתלי' בנו של ר

'  בנו של הרבי ר, השיב,אלעזר'  שאלו איזה ר,אלעזר' ר

  מליזענסק  ע"ק רבי אלעזר ווייסבלו� זי"ב� הגה נפתלי ק רבי"הגה

  )ט"תקצ( ה מרחשו�"כיומא דהילולא 
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 דער , רבי אלימל� הגדול,נו: ק מריזי�" אמר הרה,אלימל�

שומע אתה אבר� כאשר הרוסי� " והוסי� ,מל�' גרויסער ר

ה " אבל כאשר הקיר, היא הולכת ונחלשת,גוזרי� גזירה

גוזר גזירה היא הולכת )  קיסר אוסטריה,הקיסר ירו� הודו(

 , והמשי�, הוא חזר על הדבר שלש פעמי�,"ומתחזקת

י� געפירט אי� זיי�  ער האט זי� שי, נו,מפקד גדוד' פע� הי

 , פע� הגיע ביקורת, הוא נהג בביתו ברחבות רבה,הויז

 הבה נתפלל , נו,והסירו אפילו את המסמרי� מהקירות

ל תמה למשמע הדברי� אבל כמוב� "זושא זצ'  ר,מנחה

 שאלו , כעבור זמ� נסע לבקר את אביו,שלא העיז לשאול

תי  ענה כ� ראי,ס חדשי�'עדיי� לא ראית ש� רבי ,אביו

ז והוא בודאי שאל אות� מי " אמר לו ר,את הרוזינער

 עד שהוא אמר , ואמרת לו כל יחוס�, מי מליזענסק,אתה

 ואמר שכאשר הרוסי גוזר גזירה היא ,רבי אלימל� הגדול

הולכת ונחלשת אבל כאשר הקיסר גוזר גזירה היא הולכת 

: נפתלי'  וסיי� ר, וסיפר ל� מעשה במפקד גדוד,ומתחזקת

 הרי זה לאות שאני צרי� ,ינער סיפר ל� זאתא� הרוז

לנסוע אליו 

   …לשבת

  יסורי� של אהבה
הרבה פעמי� 

ראו אי� שחוכ� 

 והיו ,עצמו על גופו

העול� סוברי� שזה 

מפני שכמעט שאינו 

כ " ע,רוח� עצמו

 ולכ� ,נוש� אותו

 ,הוא מחכ� עצמו

עד שפע� אחת 

נתגלה למה הוא 

 דדרכו ,חוכ� עצמו

 כשהל� למקוה' הי

רשאי שו� ' לא הי

 ,אד� להיות ש�

פע� אחת חשב 

איש אחד הלא 

הרבי נפתלי מתנהג 

 ,ב פשוט"כבעה

ולמה יש לו מנהג 

זה שא� אחד אינו 

רשאי להיות בשעה 

 ,שהוא הול� למקוה

 הטמי� ,מה עשה

עצמו במקוה 

לראות מה מעשהו 

 ראה שיש לו ,ש�

חגורת ברזל ע� 

 ואת זה ,מחטי�

 ולא ,תחב בגופו

רק ' רצה שיהי

שיקרע עצמו ג�  מנדנד החגורה' כ הי" ע,במקו� אחד

� לא חכ� את ,ע" אז הבינו שזה שחכ� א,בשאר חלקי הגו

  . אלא הזיז את החגורה לשאר חלקי הגו�,עצמו

  דרבי' אשכבתי
הוטמ� בעיר  וט"קצה מרחשו� שנת ת"נסתלק ביו� כ

  .אלעזר' ר'  הקליזענסק ליד ציו� אביו

' אלימל� הי' הרבי ר ק"הדבאהל הר מסופר דבר פלא

ע "אלימל� זי' מונח הרבי ר'  בחדר הפנימי הי,חדרי�' ב

' מקו� לר'  ולא הי,מונחי� בניו הקדושי�' ובהחיצו� הי

' ק ר"ש� בהלוויה הרה'  והי,נפתלי בהאהל החיצו�

אלעזר ב� ' ק ר"מענדל בער ב� הרה' ק ר"ב� הרה( ל"אלימל� רודניקער זצ

מאכט עט� : "פנה להמצבות ואמר )ע"סק זיאלימל� מליזענ' הרבי ר

 וועל אי� מתיר , אז נישט, איז גוט,� פעטער'פלא� פאר

 או� )שהטילו חר� לא להטמי� שו� אד� בחדר הפנימי(זיי� דע� חר� 

 או� ער וועט אפילו נישט ,וועל אי� לייג� לעבע� זייד�'כ

 ופלא פתאו� ראו שהמצבות באהל הצטופפו ,זיי� ברוגז

  .ע וקברו אותו ש�"ו� עבור רבי נפתלי זיונעשה מק
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  :לכו בני� שמעו לי
  

èéìù åðéáø éøáã íéé÷ð äáä"äøåúä ïø÷ úåîîåøúä ãîòîá ùãå÷ úåøáãá à  

"äìéôúä éðôì àúáùã àøôöá äøåú ãåîìì"  
 

  

  ש שיחיו"ובכ� שמחי� אנו להודיע בזה לציבור אנ
  ק זו תתקיי� בכל צפרא דשבתא"ה החל משב"כי אי

  'שיעור אור החיי� הק
  ו"הייעקב ווייס ר "י מוה"ע

    בבית מדרשינו בשיכו�8.20 עד 7.30משעה 
  

àáè àúáù úëøáá  

íéðâøàîä 

  ד מזמור"לדו
  

  מלכבוד חברי המופלג והמושל, לה היא העט להביע רגשי שמחתי וברכתיד

  אבאותות יקר ורבות, מלא טיבותא, אשגר לו כסא דברכתא, בהני שורתאו

  ימשנתו קב ונק, וש� לילות כימי� חרי� טובא ובקי' ולה ומשקה בתורת הד

  ר"מאילכל אד� פניו , טעמו ונימוקו עמו, עמו'  בכל דרכיו משכיל והד"דו
  

  החת� החשוב והמצויי�

  ו" נידוד מאיר יאקאבכמר 
  

  מ"בשעטו' ג שתחי"לרגל שמחתו באירוסיו עב
  

  טאת כל משאלות לב� בטבוו� וקשו' ר� דבשמיא יהא בסעד� וימלא המ

  וולתורת' שתזכה לבנות בית נאמ� בישראל לה, ככה' יצו ה, את הברכהז

  בל� כל מילי דמיטעול� ועד ירדפו� טוב וחסד ששו� ושמחה ויושפע ל
  

  

  החות למע� שמו באהבה ובידידות

  יעקב דאסקאל' ישעי
  ו"אנטוערפ� יצ

 

    

     שיעורי  תורה

 

    

     שיעורי  תורה

  

ici lry  
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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

  

 

 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

ã íåé'  àøéå úùøôñùú"ôì è"÷  
  

ë úéáá øå÷éá"äàøåää ãåîò ùéùéä øéãàä ïåàâä ÷  
èéìù øòðæàåå éåìä ìàåîù éáø"à  

áàâ"÷øá éðá øéàî ïåøëæ ã,éåìä èáù ìòá ,øå "ïéìáåì éîëç úáéùé î  
ìù éåìä èáù ìòá ïåàâäèé"èéìù åðéáø éðô úà ìáé÷ à" à

ãåáëä úøúåéá,åîåìùá ñøôå   

èéìù ïåàâä"äâä íåìùá íâ ñøô à"èéìù øæòéìà íåìù éáø ö" à

èéé ìä÷ã áø" ì15ååò  .áá íééç éöò ììåë àéùðå" á  

äâä åéîç íåìù ìò åì ìàùå"èéìù ãàñàðî ö"åôøì à"ù  

åðéáø :áø øòã èëàî ñàåå?  

éåìä èáù ìòá ïåàâä:ïãòé  íòðåô ãñç øòééð à æéà âàè 

ïèùøòáééà.  

åðéáø :éåæà ãéà ïãòé øàô æéà ñàã...  

éåìä èáù ìòá ïåàâä:ñ ' ïéà øòãðåæàá êéæ èâðàìøàô

ïøàé éã,î æà ' òìà èéî ïåà ïòðøòìøàô ïèéî ïééâðà ïò÷

íéðéðò òøòãðà .ñ æà ïåéò øòã'øòéøô éåå éåæà ïééæ ìàæ.  

åðéáø:òä ìàæ øòèùøòáééà øòã øòèééåå óéåà éåæà ïôì...  

éåìä èáù ìòá ïåàâä :èùéð êàã ïòî èøòåå øòâðåé.  

åðéáø :î ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã' ò÷àè ìàæ

èééäøòèðåæòâ ïøòåå øòèìò.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä øîàå:ïäòæ åö êééà êéæ ééøô êéà , 

î'íùä êåøá êééà èäòæ,áì áåèå çîù .  

åðéáø :ä êåøá',ä êåøá '.  

øòã èåè øòèùøòáééà øòã æà èâàæòâ êàã èàä áø 

íéãñç êàñà, êéåà øòèùøòáééà øòã èàä øéî èéî 

íéãñç êàñà ïåèòâ .  

éåìä èáù ìòá ïåàâä :ñò ñééåå êéà,ñò ìéô êéà ïåà , ïåà 

 ìàæ øòèùøòáééà øòã æà ïèùøòáééà íòã èòá êéà

íéãñç øòèééåå êééà èéî ïëàî, êîùáå êåáéùåé êîå÷îá 

àø÷é êì åðúé êìùîå êå)ãî"äù ø"ô ù"é â"à(.  

èéìù åðéáø"äëìäì òâåðä äìàùá åéìà äðô à, 
øîàå :ë'÷éøåö èééö à èéî æðàö ïéà ïòååòâ ïéá, øéî 

ïåéö ïôéåà ïòååòâ èøàã ïòðòæ,íééçä úéá ïôéåà , èøàã æéà 

ãéà à ïòîå÷òâåö, à øòâéèøàã øòáìàä à æéà øò 

øòãðòìñéåà øòáìàä ...àä êéàî æà ïäòæòâ á' èáàøâ

íééçä úéá ïôéåà èøàã,î åàåå ÷ò íééá 'ïééøà èîå÷, èîå÷ 

 ïà æéà øò æà øàô êéæ èìòèù øò ïåà ïééøà èøàã øòðééà

æðàö ïåô èøàã øòâéîàèùôà .ë' óéåà ïäòæòâ áàä íäéà

øòñéåøâ øòã èùéð æéà øò æà ... èòéåá øò æà øéî øò èâàæ

íéçøåà úñðëä ïà àã,êòìáéèù  êéæ åö ïåà ïñò åö 

ïôàìù ïåà ïäòåøôà.  

øåöé÷á,õàìô ñàã ïáàøâòâôéåà èàäòâ ïéåù èàä øò , 

ïéðá íòã øàô èìòâ ïèòá ïòîå÷òâ øéî åö æéà øò . áàä

èâòøôòâ íéà êéà, êàæ àæà ïòéåá åö ïééà êééà èìàô ñàåå 

íééçä úéá à óéåà?  

ïåô áø à ò÷éøòîà ïéà æðåà ééá ïòååòâ æéà êàåå éã ïéà àã 

÷øá éðá, íàèùøòáìàä éðéñ éáø )ä"ä ääâ"öâ ïåëéù áø  ' éðá

÷øá( ì÷éðééà øòæðàö à )à ãöî"äâä æ"æ òååò÷àùèî ö"ì,äâä ïá " ÷

ø 'ãáà éðéñ"ãàøâéîùæ ÷,äâä ïá "äâä ïøî ìù åðá õéìøàâî ÷" æðàöî ÷

éæ"ò(,î æà øéî øò èìééöøòã ' æà ïòååòâ ãáëî íäéà èàä

øòã ïééæ ìàæ øòïéðò íòã ïåô ùàø áùåé , èàä øòðòé ïåà 

 òöðàâ ñàã àçéð ïòååòâ èùéð æéà øéî æà èâàæòâ íäéà

÷ñò.  

êàæ òöðàâ éã èìééöøòã íéà êéà áàä, øéî ñò æéà éàãååà 

àçéð ïòååòâ èùéð,êàæ àæà ,î 'íééçä úéá à ïéà èòéåá, 

äìàù òèñðøò ïà êàã æéà ñàã .  

  מה מוגה בלתי פנימי
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éåìä èáù ìòá ïåàâä :ñàåå óéåàñàã øò èòéåá , óéåà 

ù ïëìòååéçè?  

åðéáø :íééçä úéá íòðåô çèù ïôéåà, èøàã èòéåá øò 

äå÷î à êéåà.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä: ñàåå íééçä úéá ÷ìç íòã óéåà 

äøåá÷ íå÷î à ïéåù æéà?  

åðéáø :÷ò íòðéà æéà ñàã,î éåå éåæà ' íòðéà ïééøà èîå÷

íééçä úéá.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä:î ' óøàãêàæ éã ïééæ øøáî íãå÷, 

 èøàã ïòðòæ äùòîì ñàåå íééç éúá êàñà àã æéà èøàã

íéøá÷ àã, éã êùîá èòéåáòâ íéåâ éã ïáàä èøàã øòáà 

èééö,úåáéöî éã ïòîåðòâåö ïáàä ééæ , èøàã ïáàä ééæ ïåà 

íéðéðá èòéåáòâ.  

äøä åðá"ø â 'éìà íäøáà 'èéìù øòðæàåå"à : èøàã

øà éã ïòååòâ èùéð æéàâðàâðééøà òìòðéâ?  

åðéáø: ïòååòâ èùéð æéà íééçä úéá íåö âðàâðééøà éã 

èøàã êøåã .ñ' øàé âéöëòæ øòáéøà ïåô äùòî à ïéåù æéà

âéø÷ éã ïåô .ñ ïåà' ïìàæ ñàåå ïãéà ïéé÷ àèùéð ïéåù æéà

ïòååòâ æéà ñò åàåå çèù íòã ìòðéâøà ïò÷ðòãòâ . æéà ñò

íééçä úéá íòã íåøà øãâ àã, ïåà  âéðééååòðéà èòéåá øò

øãâ íòðåô.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä:øãâ øòèìà øòã æéà øãâ øòã ?  

åðéáø:øãâ øòééð à øòëéæ æéà ñàã ,ë øàð ' éö èùéð ñééåå

î' ïòååòâ æéà ñò åàåå íå÷î ïôéåà øãâ íòã èìòèùòâ èàä

øãâ øòèìà øòã,èùéð éö .  

éåìä èáù ìòá ïåàâä :íéøá÷ éã ïåô çèù íòðéà øòáà 

 æéà ñàåå úîä úåîöò ïåô ùùç õìà øåñà øòëéæ êàã æéà

èøàã àã .  

åðéáø :÷ò íééá æéà ñàã .  

éåìä èáù ìòá ïåàâä : éã ïåô òðééà ïéà éåìä èáù ïéà

íé÷ìç, íé÷ìç òøòèöòì éã ïéà )ç"éñ é 'èø"å( øéî ïãòø 

íåøà,î ' à øàô äìéôú íå÷î à ïëàî èìàååòâ èàä

îäéá"íéøá÷ éã óéåà ã,ïà ìäà , íìåò øòã ïòåå æà éãë 

ïòðòååàã èøàã ïòðò÷ ïòî ìàæ èîå÷ . èøàã áàä êéà

øñàòâ'ïòðééì åö è,ùøì âòåì õìà .
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ע שעל קברו היה "ש מה שכתב בעני� קבר של אחד קדוש זי"עיי  

ולפני זמ� מה עמד מא� דהוא ובנה אהל גדול הכולל , בשעתו אהל קט�

יימי� מתקבצי� רבי� ובימי� מסו, בתוכו ג� קברי� אחרי� שמסביב

וג� קריאת , ומתפללי ש� תפלת ציבור הקבועי�, למקו� קדוש כזה

úåàöîä èéî ïòîå÷òâ ïòðòæ ééæ, íéìåãâ òâéãøòéøô éã 

ïòååòâ íéëñî èùéð êéåà íòã åö ïáàä . íéìäåà òìà éã

ïøòèééøáñéåà,ðòæ ñàåå äøáç éã øàð êàã ïòðòæ ñàã  ïò

î æà èøéñòøòèðéà'íéøá÷ éã åö ïøàô åö ïòîå÷ ìàæ.  

èæàìòâ èùéð ñàã áàä êéà.  

åðéáø :äìàù éã æéà àã,ñ 'î æà ïééæ ïò÷' èùéðëàð èàä

èøàã ïòååòâ øáå÷,î åìéôà øòáà ' ïòååòâ øáå÷ èùéð èàä

èøàã, íéøåáéâä éèìù øòã êàã èâàæ )æî ïéøãäðñ(:ñ æà ' æéà

åúåöîì äö÷åä, ñò ïåà èøàã ïëàæ òìà éã èéî øåñà æéà, 

ùàø úåì÷ ïäá ïéâäåð ïéà,úåøá÷ä úéá ïéà ïéã øòã éåå .
2

  

éåìä èáù ìòá ïåàâä:úåìàù ééååö àã æéà àã ,ñðééà , åö 

ïòååòâ øá÷î èàä ïòî ñàåå íå÷î ïéé÷ èùéð æéà ñò, ñàã 

î ñàåå êàæ òèùøò éã æéà'ïééæ øøáî óøàã.  

êàðøòã ïåà, éèìù íòã ïâòåå éö ïéøãäðñ ïéà íéøåáéâä 

î ñàåå íééçä úéá íòðåô çèù øòã' øá÷î èùéð èàä

èøàã ïòååòâ,äéá ïéã à êéåà èàä ñò éö "ç.  

 éåìä èáù ïéà àã ñò)ç"éñ ä 'åò÷ ,ç"éñ é 'ãéø (ïâòååøòã .  

åðéáø :ñ éö'åúååöîì äö÷åä æéà,ñ åö 'äàðäá øåñà æéà.  

                                                                   
ומסיק ש� על פי המבואר , ורוצי� כעת להרחיב האהל, התורה

אמות של קבר ' ג שלא יל� אד� בתו� ד"ג הי"� הלכות אבל פי"ברמב

, ז"שס' ד סוסי"והובא ביו, ת בזרועו ולא יתפלל ש�"ותפילי� בראשו וס

ד "שמ' ד סי"� יו"ז ש"ובט, אמות מותר' וברחוק ד, א"ח ס"שס' ובסי

אמות ' ובית חשוב כולו כד, אמות' ז דדברי תורה אסור ג� חו� לד"סי

וקריאת התורה בודאי , ועל כ� מסיק ש� לא לחפש קולות, לעני� איסור

  .ש"עיי, אסור

ובעני� תהלי� ומשניות שאומרי� על קברי� מותר כיו� שהוא לטובת 

  )ו"שמחות אות ט' ל הל"ובאור� במשמש, ז"� סק"י שד"ברכ' עי(מה הנש

2 
 בית הקברות אי� נוהגי� בה� קלות ראש )א"ח ס"שס' ד סי"יו(ע "בשו' עי  

ז אינו אלא "ה וכ"הג',  וכו)כגו� לפנות ש� ולאכול ולשתות ש� ואי� קורי� ושוני� ש�(

� הדבר נחלקו ובטע, .)מגילה כט(' ומקורו בגמ, כ"ע, משו� כבוד מתי�

וא� שהוא , :)ז כט"ע(א הטע� דאסור בהנאה כמו המת "י, הראשוני�

א הטע� "וי, מ תלוש ולבסו� חיברו אסור"מ, קרקע עול� ואינו נאסר

  .)ד באור�"שס' ובסי, י ש�"ב' עי(דהוקצה להמת וזכה בו ואי� להשתמש בו 

, תי�דהוקצה לצרכי המ'  סובר הטע� הב:)סנהדרי� מז(והשלטי גבורי� 

ז "ומחדש עוד יותר שא� חלק בית הקברות שלא קברו ש� עדיי� עכ

הלכ� בתי קברות , ל"וז, ואסורי� בהנאה ובקלות ראש, הוקצו לצרכ�

של רבי� כיו� דאקצו ההוא קרקע לבית הקברות חל עליה בכולה קרקע 

דהא , אפילו במקו� שלא נקברו ש� המתי�, ש� בית הקברות ואיסורו

וזכו בה� המתי� ויוצאי� לשוט ', ולא ארעא וכולהכי אקצינהו לכ

 והלכ� אי� נוהגי� בה� קלות ראש :)ברכות יח(ש "לעול� כההיא דפרק מ

בכל אותו מקו� וג� אסורי� בהנאה בכל מקו� שה� דומיא דבית 

ת "ושו, )נו' סי(ע מפאנו "ת רמ"הכנסת של כרכי� וכ� נקט להלכה בשו

  . ועוד)שלה' ד סי"יו(חת� סופר 



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

 

  כ

 

  חיי שרה

ñ' øôåñ íúç ïéà äáåùú à êéåà æéà)åé"éñ ã 'ìù"ä(, ñàåå 

íéøåáéâ éèìù íòã äëìäì èâðòøá.
3

  

éåìä èáù ìòá ïåàâä: òëéìèò óéåà øôåñ íúç øòã 

íòã ïåô íåøà èãòø øòèøò.  

åðéáø :ñ' äãåäé éáø ïåàâä ïåô äáåùú à àã êéåà æéà

åù ïéà ãàñà" äìòé äãåäé ú)åé"éñ ã 'ñù"â(, éáâì ïã æéà øò 

éá ïéà ïñ÷àåå ñàåå úåøéô éðìéàä"ç, ïéà æà øò èâàæ èøàã 

 úåì÷ ïéé÷ ïééæ âäåð èùéð ïòî øàè íééçä úéá íòðåô çèù

ùàø,äøåá÷ä íå÷î ïôéåà èùéð åìéôà  . éåæà ÷ééãî æéà øò

áîøä ïåùì íòðåô" í)éô ìáà úåëìä"ã( íééçä úéá ïôéåà æà 

 êéåà æéà íéøá÷ éã ïáòð èùéð åìéôà øãâ íòðéà âéðééååòðéà

äàðäá øåñà .  

òã áø øòãàäéðàá ø)öæ ùèééã íééç øæòéìà éáø ïåàâä"ì( éøô ïéà 

 äãùä)ç"éñ à 'ö"ç,òå "éñ äãùä éàãåã ò 'ô"ã( éã ÷éúòî æéà 

äáåùú.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä: ò÷àè èìàä íéøåáéâ éèìù øòã 

éåæà,ñ øòáà 'íéøåáéâ éèìù ïôéåà íé÷ìåç àã æéà.
4

  

 úåàéöî éã àã ïééæ øøáî ïòî óøàã êàðøòã ïåô íéìòá éã

íòã,î ñàåå ÷ìç à ïòî ïò÷ éö ' èùéð ìàîðéé÷ êàð èàä

ïòååòâ øáå÷, èåùô çèù à éö ïééæ êôäî ) úèéùì åìéôà åðééäå

ùä"â,î " çèùì äùòðã ùùç ïéà áåù äúùåã÷î åúåà íéàéöåî íà î

èåùô( .  

åðéáø: à éåå ïéã à ñò êàã æéà íéøåáéâä éèìù ïèéåì 

ðëäéá"ñ,ìèáî ñàã éãë  çèù à øàô ïëàî ïåà ïééæ åö 

æ éã åöøòã ïáàä êàã ïòî óøàã èåùô 'øéòä éáåè.
5 
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ש    מ ת ש ה החיי� ול מת בית  רס חו ר לה שאלה אי מות החת� סופר ד� ב

עמד ז רכי ציבור על ידי מ ר' לצ העי י� , טובי  ר שלטי הגיבו ה רי  הביא דב ו

המת רכי  קצה לצ הו החיי�  הבית  ה , שכל  צ ק הו ש נות� דכל  הסבר  וכתב ד

 � ה נאותי� מ ה� אי�  קבור ב ה� או ל ה� וללמוד ב פלל ב הת ותו ל למצ

ש� א העני� אי� י קברות וביאר  ה ות יח(ותו חסיד בבית  )ברכ ר� , : וכתב לת

הכנסת"דת ה דומיא דבית  ר ק בתו פת, ח ועוס ה קו  העתי ק(ש "ו , )א"ש� ס

ו(א "חזו' ועי י"י ו� )ו"ט סקט"ר' ד ס הניד שאי�  פר  החת� סו שה על  ק ה ש ה   מ

ראי ה ל ה', דומ ה"דבבי ר � ביטול תו שיי ש, ש"עיי, ח לא  וי "ומ הל שבט  כ ב

י"ח(  יט' י סי"ח, קעו' ה ס י אליקי� שלעזינגער של � רב הגאו ה ל שב )א"ריד בתשוב ליי  

ר פ החת� סו רי  שו, דב רה "וב קני� תו יח' ד סי"ח(ת  שו"וע, )ק ט "ת מבי"ע ב

ר, )כח' ב סי"ח( ה שיק "מ ו(�  י"י שו, )צד' ד ס קב "ו קת יע   .)רח' ד סי"יו(ת חל

4 
ח ש� נראה "שס' ד סי"מדברי הראשוני� המובא בבית יוס� יו  

ת "שו' ועי, ולא משו� דהוקצה, רק משו� כבוד המתי�דהאיסור הוא 

א "בתשובות הגאו� שליט' ועי, )ש�(ובחזו� איש , )סב' א סי"ח(� "מהרש

  . ז בצירו� איזה צירופי�"בשבט הלוי ש� שסמ� ע

äøä åðá"ø â 'éìà íäøáà 'èéìù øòðæàåå"à: áéåà 

ñ'ïéã øòã æéà ñàåå íéìòá ïéé÷ àèùéð ïòðòæ ? ïò÷ øòåå

íééç éúá éã óéåà íéìòá ïñééä èðééä?  

éåìä èáù ìòá ïåàâä:éá à "íéìòá éã ïëàî ïò÷ ã,ä  èò

 ïéã úéá à ïåô ïåáùç à èéî êéæ ïöåðàá èôøàãòâ ïòåå ïòî

íòã óéåà úåñôåøèåôà ïèìàä ìàæ ñàåå, ïéã øòã éåå éåæà 

 íéìòá ïéé÷ èùéð èàä ñàåå ïåîî ïåô)éò 'åç"éñ î 'ôø"ñ ä"á( .

èåùô éåæà èùéð èééâ ñàã øòáà.  

 êéæ ïòåå ïòî èìàåå íééçä úéá à óéåà ïòéåá íöòá

éà èôøàãòâïèìàäðé,ñ ' ïéåù èàä ñàã äùòî à æéà

î æà ìàî òëéìèò èøéñàô' éã óéåà ùîî ïáàøâòâ èàä

íéøá÷ .î æà' ïòî æåî àìéîî íéøá÷ éã óéåà æéåä à èòéåá

ïáàøâôàøà,î 'ïòðéùàî èéî ïééøà èáàøâ,î ' èôòøè

úåîöò,ñ 'î ñàåå íéøá÷ àã æéà' à êàð çèù ïééà èôòøè

çèù à êàð ïåà çèù,ñ ' æéàòåãé øáã à .  

 ïôåàá øàð íéåâ éã ïåô ïòîå÷àá èùéð êàã ïáàä ïãéà éã

íéçèù éã íöîåöî, úéá ïèìà ïôéåà úôö ïéà åìéôà 

íééçä,î åàåå ìàøòáéà ' çèù à êàð ïòî èôòøè èáàøâ

íééçä úéá.  

ë úà ãáéëå"÷èéìù åðéáø ïøî "ééä ìò êøáì à"ù  

éåìä èáù ìòá ïåàâä :íééçì,íééçì ,øàé ïòîì  íéîé êé

ìàøùé áø÷á åéðáå àåä åúëìîî ìò.  

åðéáø :ïîà !ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã, íéîé êøåà 

íééç úåðùå.  

 åáæòéù íù íéãîåòä øåáéöä ìëî éåìä èáù ìòá ïåàâä ù÷éáå

øãçä,íò øàùðå äî ïîæì çéù ãåñá úåãéçéá åðéáø   

çàå"äçéùä äëùîð ë  

*  

åðéáø :òô øòã ïòåå ïòååòâ æéà áø øòã äëøáì åðåøëæ øòè

ùéà ïåæç íééá êåæàá à óéåà ïòååòâ æéà.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä:àé àé , øòèñâéöðééà øòã ïéá êéà 

ïòååòâ ééáøòã æéà ñàåå ùèðòî...  

ïòîå÷òâ áåèù ïéà øéî åö æéà áø øòøàîèàñ øòã, àã 

áåèù ïéà, òðééî èñééåå øò æà èâàæòâ øéî èàä øò ïåà 

                                                                   
5 

ס של כפרי� יכולי� להוציא " שביהכנ)ז"ג ס"קנ' ח סי"או(ע "כמבואר בשו  

וכ� הדי� בבית הקברות , י העירטוב' י מעמד אנשי העיר וז"לחולי� ע

ג צרי� להוציאו ממה שהוקצה "כ לפי שיטת הש"וא, )ב"א סקי"מג(

ת "באור� בשו' ועי, טובי העיר' י ז"וזה רק ע, ס"למצותו כמו ביהכנ

  )ג"ק' ד סי"ח, קג' ב סי"ח(מנחת יצחק 



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

 

  כא

 

  חיי שרה

íäéà èéî íéøù÷, -  øòééæ ùéà ïåæç ïèéî êàã ïéá êéà

 ïòååòâ èðàð-äáåè à øéî èåè , êééà èéî ìéåå êéà 

ùéà ïåæç íåö ïééâ ïòîàæåö.  

íìåò ïà ïôàìòâëàð æéà ìàîòìà éåå ñèìàîòã,ñ ' æéà

èëàðééá øòâééæà óìòååö ïòååòâ,î ' èùéð íòðéé÷ èàä

èæàìòâðééøà, ïééæ ìàæ êéà æà ïèòáòâ ïáàä òãééá øàð 

ãééáøò, øòééæ ïëàøôù éã ïåô èééäðãéùøàô éã êøåã 

äøáä òøòãðà, èåâ êàøôù ñðãééá êéà áàä 

ïòðàèùøàô,ùéè íééá íéàùåð éã èëàøáòâ êéà áàä ...  

åðéáø :èãòøòâ ïòî èàä ñàåå?  

éåìä èáù ìòá ïåàâä: à øéî ééá ïòååòâ êàã æéà ñàã 

èðòîàî øòùéøàèñéä.  

à íéøåáéã òìà ïåô ùøåù øòã ïåè ïòî ïò÷ ñàåå ïòååòâ æé

øåã íòã ïéà èéé÷ùéãéà ïééæ ÷æçî ïåà ïééæ åö ìéöî .î' èàä

ïòâðå÷øòîàá òðòãéùøàô èâàæòâ . áø øòøàîèàñ øòã

î èâàæòâ ñèìàîòã èàä åðéìò ïâé åúåëæ' ïëàî óøàã

úåìéä÷ úåìéä÷,ïòååòâ äçãî èùéð ñàã èàä øò  .  

 òðééæ ïòååòâ æðåâ èàä ùéà ïåæç øòã èàä øò ïåà íéøåáéã

ïâéååùòâ .î ïòåå' èàä äçéù éã ïåô óåñ íééá ïèìàäòâ èàä

 èâàæòâ øò"áø øòøàîèàñ êééà âàæ êéà, äáéùé à êàð 

-ë ' ïåùì íòã êéìè÷ðåô øòáéà âàæ-äáéùé à êàð , à êàð 

äáéùé,äáéùé à êàð ïåà , à êàð ïåà äøåú ãåîìú à êàð 

äøåú ãåîìú,òìåù ìãééî à êàð , òìåù ìãééî à êàð ïåà, 

äøåú éøåòéù êàð ïåà äøåú äøåú éøåòéù êàð,ë ' êééà âàæ

åðé÷ãö çéùî úàéá ãò ïëàî èùéð øéî ïòðò÷ øòî.
6
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ק "ק רביה"ל כי שמע מפ"צ מספינקא ז"ר מהרש"ק אדמו"וסיפר כ  

כי הדר� הלימוד הנהוג כהיו� , א" שיחה אמר לו החזוכי באותו, ע"זי

 . כ"ע, בישיבות אינה הדר� הלימוד המקורי של גדולי ליטא
מה ששמע , ד נאנאש"א אב"ג רבי שמואל ברא� שליט"וסיפר הרה

 דיבר החזו� איש במרירות מהגזירות הזהכי בשיחה , ע"מרבינו זי

אמר כי מי יודע עוד ו, ק"המרות נגד הדת שנעשה על ידי השלטו� בארה

ע "ואמר לו רבינו זי, איזה גזירות יגזרו על שומרי התורה פה במדינה

ממה , מדינהבכי יותר הוא מפחד שלא יטעמו החרדי� טע� ערב , ז"ע

  .כ"ע, שהוא מפחד מהגזירות
החסידי�  קני  רו עוד ז ה(וסיפ ר"הר ה"ולהבל, ה"ד ע"י' ח  י "ב הי"י' ח ר"ח הר ו מבנ

ה)ברק שיחה  כי ב רבינו זי  פני  ש ל החזו� אי נ�  התאו לא "זו  רק  כי בבני ב ע 

ש האידי פת  ש ה על  ראי ה, נמצא תלמוד תור קו� בו י וח ' ואי� מ של כלו ל יו

ה� נו , את בני רבי ר  אמ לייסד תשובאותו מעמד  ה  פעול בעני� ז ת "הוא י

ק בו ילמדו ב שבבני בר האידי פת  ה, ש החזו� איש מז נהנה     .ו

יד ימינו וב� ביתו , ה"ל פרענקעל ע'ג רבי דוד"י� מהרהסיפור(ע בספר זכור לדוד "וע

ע בשנת "ק זי" כי בעת בואו של רביה)רמח' מב ע"ח, של הגאו� בעל חזו� איש

וערכו אז ג� בבני ברק קבלת , ב חרדו לקראתו בכל מקו� בואו"תשי

åòîù éáø ïåô êéåà ãéîìú à êàã ïéá êéà' òì

øòååàëéìòùæ , øòñéåøâ øòâéãìàååòâ à ïòååòâ æéà øò

ùèðòî ,ðåòîù éáø'èàä øò èâàæòâ ìàîðééà èàä òì 

ïùèðòî òñéåøâ ïäòæòâ êàã ," íãå÷ æà ïñéåå èñìàæ åã

ïøòåå ìèá èòîë úåçåë òìà ïìòåå çéùîä úàéá , øàð

äøåúä çë øòã èùéð ,ïèìàä êéæ èòåå äøåúä çë øòã."  

éáø éã äìéìç ïòåå æà æéà úåàéöî øòã' èùéð ïòåå ïèòä ñ

úåãñåî ïåà úåáéùé ïéé÷ èàäòâ , ïëàæ òìà ïòåå èìàåå

ïòååòâàéîã àúéìã ïàîë .  

                                                                   
א וטע� לפניו שהוא "ונכנס אחד ממקורבי החזו. פני� כיאות לכבודו

אמר , ע� קול רעש גדול רצי� ברחוב לכבוד רבינוהחסידי� ', חילול ה

ולמה לא באת ', אדרבא הלא זה קידוש ה'? זהו חילול ה, לו החזו� איש 

  . ש"עיי. לספר לי זאת מקוד�

על מצב , כי שוחחו על נושאי� שוני�, ש מה שמספר מ� השיחה"ועעו

ובתו� ', על הישיבות וכו, על משמרת הקודש, על החינו�, ק"הדת בארה

שהוא מתפלא , ק"ואמר רביה, הדברי� דברו מעניני הרבנות הראשית

וענה לו , על דיי� פלוני הנמצא ברבנות ומקבל עדות ממחללי שבתות

ג רבי שמואל "ומספר הרה .ש"עיי. 'או� וואס איז מיט זיי אליי�, 'א"החזו

ע שאמר לו עני� זה "ק זי"ד נאנאש ששמע מרביה"א אב"ברא� שליט

   .א"דהחזו' משמי

, ב"כי היה אז שנת השמיטה תשי, ה"ד פרענקעל ע"עוד סיפר הרו

ע בטע� שרבינו מונע "ק זי" החזו� איש לשאול את רביהאותוושלח 

ואמר לו רבינו , ל לרבינו"ד הנ"והל� הר, י"חלב באעצמו מלשתות 

ה בספרו קומ� המנחה "ק מפלאצק זצלה"העני� על פי דברי הגה

  .ש"עיי, רבינו וטעמו להחזו� אישואחר כ� מסר דברי , פרשת בהר

 )ד"ח, א"ב� ציו� יאקאבאוויטש שליט' ג ר"להרה(עוד בספר זכור ימות עול� ' ועי

, ת שיסד רבינו בבני ברק"שהחזו� איש תר� סכו� הגו� להחזקת הת

וכפי הנודע . ש"עיי, ע"ושיבח את מעשי רבינו זי, וחיזק בכל עת עני� זה

  .וכ� עשו, ת זה"ניה� לתציוה לכל תלמידיו שישלחו את ב

 כי בעת )א"מבצר תורה ויראה ח' עי(ויש לציי� עוד מה שמספרי� התלמידי� 

פילפל , ע"ק זי"י רביה"לימוד הסוגיא דסימני� לפני תלמידי הישיבה ע

ואמר שאי� , ס בבא מציעא שנדפס אז"א החדשי� עמ"טביבדברי הר

 שכ� היה ואמר, י החדשי� הנדפסי� כהיו�"לסמו� להלכה על הכת

א "אגרות חזו' עי(א כמותו בעני� זה כפי שנדפס באגרותיו "דעת בעל החזו

   .)א מכתב לב"ח

י מה ששמע "� ק"א דומ"וסיפר הגאו� רבי געציל בערקאוויטש שליט

ק שאמר רבינו "ו לפ"שנת תשכ' ע בליל סדר ב"ק זי"ק של רביה"מפ

� אחד לבאר בצחות על הגירסא שבירושלמי על הארבעה בני� במקו

י מחכי� על כ� מי "ואמר רבינו כי כיו� שאוירא דא, ת� אחד טיפש

שאמר ' ואמר רבינו אז כי שמע מא, י ת� הרי הוט טיפש"שהוא בא

  .ל"עכ, א"וקלסיה החזו, א"דבר זה בש� רבינו להחזו

  
מבקשי� אנו בזה מכל מי ששמע עוד : בקשת המערכת[

א " החזוק ע�"פרטי� על השיחה הזו שהתקיימה מפי רביה
   .]ישלחנה אל המערכת, ורות נאמני�קל ממ"זצ



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

 

  כב

 

  חיי שרה

ïòðéøã ïåô òìà éã èðò÷òâ êàã áàä êéà , òðòãéùøàô

éáø'ñ ,áåùç ïòååòâ ïòðòæ ééæ'ò ,èùéðøàâ øòáà , éã

ïòðøòì ïåô çåø øòâéìééä øòã úåáéùé ,íéììåë éã , ñàã

 ïèìàäòâ èàä  

æ áø øòøàîèàñ ïèéî" øòáéà èãòøòâ êéåà ïòî èàä ì

íéììåë ïåô ïéðò íòã.  

åðéáø :ñ'èìòåå éã óéåà ìàøòáéà éåæà ò÷àè æéà , çë øòã

èâééèù äøåúä ,éìöîå àðéâî äøåú.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä:éìöîå àðéâî äøåú  , èàä ñàã

ïáøåç ïñéåøâ ïëàð èëàîòâ øòèùøòáééà øòã , éã êàð

íéðåìéç éã ééá äãéøé òñéåøâ , úîåòì äæ øòã æéà ñàã

äæ!  

ë'äãôú èôùîá ïåéö ïùèééè åö âòìôéáùå  ' ä÷ãöá)éòùé '

æë à( ,ñ'àìô äùòî à æéà ,÷åñô ïéà ùîî èééâ ñàåå , ééååö

øòéøô éåå øòî æéà ñàåå øåã øòæðåà ïéà àã ïòðòæ ïëàæ ,

äøåúì ïåàîö øòã ,ä÷ãö ïåà ãñç ïåô ïéðò øòã ïåà , ñàåå

øòéøô ïòååòâ èùéð æéà ñàã .ë' òéøàèñéä éã ìñéáà ïò÷

íéèøô éã ïåà ,éð æéà ñàãïòååòâ èù . èâàæ àéáð øòã'ïåéö '

äøåú æéà ñàã äãôú èôùîá èééæ ïééà ïåô ,éáùå 'ä÷ãöá ,

êàæ òèééååö éã æéà ñàã.  

åðéáø : ïìàæ øéî æà ïôìòä øàð ìàæ øòèùøòáééà øòã

äøäîá íòã åö ïééæ äëåæ.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä:íëéøùà  !-êàã ñééåå êéà  ,ë' øòä

êàð , ïèåâ à êàã èøòä ïòî íù- øòééà ïéà èøàã øéà æà 

ééáøòã ÷øàèù øéà èðòæ äëìîî.  

åðéáø:ë 'äáéùé éã ïéà èðééä êàð ïéá.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä :ñééåå êéà , æà ïåôøòã ñééåå êéà

äáéùé éã ïéà êàð èðòæ øéà .  

ñ æà ïâàæ åö øéî èâòìô ùéà ïåæç øòã' øòæðåà æà ñð à æéà

à áø øòã æéà øéàî ïåøëæ äáéáñïàî äáéùé .  

åðéáø :ë' éåå íéøåçá éã èéî äáéùé éã ïéà ïééæ åö øéáåøô

êéìâòî èééåå.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä: äòôùä ò÷øàèù à èàä ñàã 

íéøåçá éã óéåà.  

åðéáø :ë' úñéøô à áø ïøàô ïáòâøòáéà èìàååòâ áàä

ì÷éðééà íòðåô íåìù , ïéà áø øòã ùøòä íäøáà éáø

éñðàî ïéà äìéä÷ øòæðåà.á "çéìöî ÷øàèù æéà øò ä , øò

äàøåä ìòá øòèåâ à æéà.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä: òâééî åéøåòðî êéæ èàä øò 

äøåúá ïòååòâ ,úåãéî ìòá øòñéåøâ à éà øò ïåà.  

 íäøáà éáø ïééî øàô úå÷æçúä ñàã øàô çë øùéé à

ùøòä ,ñ' ìàæ øò åö äòøëä éã øéî ïéà ïãðàååòâ êéæ èàä

ïéäà ïééâ .  

åðéáø: ñééåå êéà àé ,ïåôøòã èìééöøòã øéî èàä øò .  

äøä"ø â 'éìà íäøáà': òðééæ ïòðòæ äàøåä éøåî êàñà 

íéãéîìú.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä:ñééåå êéà .  

î æà äð÷ú òñéåøâ à æéà ñò'úåðåúç éã éøô èâéãðò.  

åðéáø: ïééèùôéåà ñàã èøéôòâðééà ÷øàèù æéà æðåà ééá 

ïòðøòì íåö ñâàèøàô éøô.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä : ïéåù ééøù êéà ñàåå æéà ñàã

éúòã ìò éúãîòù íåéî óéåøòã.  

åðéáø :ïéåàåå êéà åàåå ìàåé úéø÷ ïéà æðåà ééá , æéà5-6 

 éìòá èéî íìåò à ùøãîä úéá ñàã ïéåù æéà ñâàèøàô

íéúá ,ë'äáéùé éã ïéà íéøåçá ïåô èùéð ãòø , êéåà øàð

ïèòáøà ñàåå íéúá éìòá.  

ñ'æéà æà æðåà ééá éåæà èøéôòâðééà ÷øàèù íùä êåøá 

î'ïôàìù éøô èééâ ,î ïåà'éøô óéåà èééèù . éã ïéà éåå øòéøô

÷øàé åéð ïéà èàèù.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä:ïåôøòã ñééåå êéà .  

ñ' éåìä èáù ïéà äáåùú à àã æéà)ç"éñ å 'à'( ïåô íòðééà øàô 

øòãðé÷ òðééî , ïåéöðá éáø åö)äøä"ø â 'ðá øòðæàåå éåìä á÷òé ïåéö

èéìù"éñðàîá áø à(íëç ãéîìú øòñéåøâ à æéà øò  , à æéà øò

øòééèùôéåà ñâàèøàô øòñéåøâ , ïúåðå àùåð èàä øò

 ùåã÷ä øäåæ à ñòôò èéî ïòååòâ)øô 'ë óã àø÷éå"ò â"à( éã æà 

òèééååö éã éåå øòî æéà èëàð òáìàä òèùøò.  

åðéáø : ñàã èâðòøá íùáä úâåøò øòã äáåùú éã ïéà

)åù"äåøò ú"åà á"éñ ç 'à'(.  

éåìä èáù ìòá ïåàâä :èøàã íäéà êéà áééøù , øòã

ùåã÷ä øäåæ øòã æéà øäåæ ,î øòáà' éã ïééæ äîãî èùéð ïò÷

èëàðééá ïåô äøåú éã åö ñâàèøàô ïåô äøåú ,ñ' ÷åãá æéà

äñåðîå.  

úîà éøîà íòã êéåà èðò÷òâ áàä êéà ,éáø øòøòâ øòã ,

ñ'åù æéà÷éøåö øàé âéöëà åö áåø÷ ïåô äùòî à ïé , æéà øò

ïòéåå ïéà ïòååòâ , êåæàá à óéåà ïøàôòâ ñèìàîòã æéà øò

ìàøùé õøà ïéé÷ , ïòéåå ïøàôòâëøåã æéà øò) ìù åéøåâî íå÷î

èéìù éåìä èáù ìòá ïåàâä"åéøåòð éîéá à ( æéà øò ïåà

ø ééá ïòðàèùòâðééà 'øòáééøù äùî ,ø ïåô ïåæ ïà 'ìàåé ,ø '

 áø øò÷àøà÷ íòðåô ïåæ øòèñèìò øòã ïòååòâ æéà ìàåé

øôåñ ïåòîù éáø ,íéãéñç øòøòâ ïòååòâ ïòðòæ ééæ.  
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ïøàé òìà éã àúåøáç òøòæðåà ïòååòâ ïòðòæ ééæ , òñéåøâ

ïòååòâ ééæ ïòðòæ íéîëç éãéîìú íéøåçá , øéî ïòðòæ

úîà éøîà íòã ïééæ íéðô ìá÷î ïòâðàâòâ , æéà ñò

 ïòîå÷òâðàïòö áìàä , êéæ øò èàä èåðéî øàôà øùôà

ïèìàäòâôéåà , éàáâ à èîå÷"ñéåøà" , øòã æà øò èâàæ

ïâééì ïôàìù ïééâ êéæ óøàã éáø , èëàð òãòé êéæ èâééì øò

ïôàìù èééö éã ïéà ,òééøã òééååö óéåà ïéåù èééèù øò ïåà.  

 ìöà äæ íåéá íéé÷úéù äôåçä ïîæ ìò ìàù éåìä èáù ìòá ïåàâä

à ïáèéìù åðéáø ìù åúåç"à ,ä"äâä ä"ø ö ' ùéìæééî ùøòä íééç

èéìù"÷ä åðéúáéùé ùàø à '÷øá éðáá , ïúçäù òîù øùàëå

îäéáì ñðëð øáë"äôåçä íãå÷ã íéðô úìá÷ì ã , úà úååìì æøãæð

èéìù åðéáø"à  

øîàå: "çë øùéé à ,ñ'èãééøôøòã øòééæ øéî èàä ,ä óñåé '

ã øùàë íëúà êøáéå íéîòô óìà íëëíëì øáé."  

â íåé ' éãå÷ô úùøôñùú"ôì ç"÷  
  

 øå÷éáäâä"öèéìù øòôééì øòá øëùé á÷òé éáø "à 
åîãà" âøåáñèéôî ø-ãåãùà   

èéìù åðéáø" à åëøáéçú åúá éñåøéà ìâøì áåè ìæî úëøá 'áò" â

äøä åñéâ ïá ïúçä"ø â 'èéìù øòèñðøà íçðî" àø"éæéåå á õéð"á.  

åîãàä"âøåáñèéôî ø:äåæ ïééî  ñéåøâ èàä ïúç øòã ï

äàðä, íòã ïäòæ ïòîå÷ åö ïéåù èøàåå øò æà èâàæ øò 

øòèòô.  

åîãàä êéùîäå"âøåáñèéôî ø: ë' èìàååòâ áàä

äùî êøá øôñ íòðåô ñåøâ à áø íòã ïáòâøòáéà . èééæ

 èùéðëàð æéà ñò æà êéà ïééî ïòîå÷òâñéåøà æéà øôñ øòã

ã ïáàä èùéð ìàæ êéà ñàåå úáù ïéé÷ ïòååòâ èðøòìòâëøå

òöðàâ ñàã .ñ'ïòðéåèù íåö æéà...  

åðéáø : úåøåú è÷åøãòâ øàð ø÷éòá ïòðòæ øôñ íòðéà

æ òèàè øòã ñàåå"ïøàé òèöòì éã ïéà èâàæòâ èàä ì .

)øàîèàñá úåðáøä ñë ìò äìòù éøçà, àì íéðùä ìë êùî øîàù äî éë 

áúëä ìò äìòä(  

åîãàä"âøåáñèéôî ø:ñ 'âéãìàååòâ, èéî èòéåáòâ 

úåîã÷ä òâéãìàååòâ,ñ 'ïáéøùòâ ïééù øòééæ êéåà æéà.  

åðéáø :àé àé,ø ïáéøùòâ èàä ñàã 'ñééåå á÷òé éñðàî ïåô .  

åîãàä"âøåáñèéôî ø: èøòäòâ êéà áàä íòãëàð 

ïåâéð à ñøòæðåà ïåô äàðä èàä áø øòã æà ïâàæëàð ... øòã

 ïåâéð"ìåòô ìë òãéå "èëàîòâ øéî ïáàä .æéà ñàãæðåà ééá  

àáåùç 'êàæ ò.  

åðéáø :äøåú à ñøòæðåà ïåô äàðä èàä øéà æà, øéî ïâòî 

ïåâéð à ñøòééà ïåô ïáàä äàðä êàã...  

åîãàä"âøåáñèéôî ø :äøåú ïééà øàð èùéð, øéî 

úåøåú òìà ïåô äàðä ïáàä . íéøôñ éã êéåà ïáàä øéî

÷øàèù ïåà èðåæòâ ïééæ ìàæ áø íòðåô, æéà ñàåå 

ùú ïåô ïòîå÷òâñéåøàñ"á,ñùú ïåà "â . øôñ øòã èøôá

"äøåà éøòù "äëåðç óéåà, ÷å÷ øàé øàô òèöòì éã ïéà 

ïéøòã ïééøà êàñà êéà.  

ãåéäøàì åàåá úøèî úåãåà ìò øá" åéúåãñåî ÷æçì áã âøåáñèéô

ãåãùàá ,ú åì ùéù"íéãìé ïâî ìçä ú ,ú"ú ,äðè÷ äáéùé , äáéùé

íéëøáà ììåëå äìåãâ , íéãîåì äáéùéá120éøåçá í , ìëî íéàáù

äøà éøò"äøàî íâå ÷"á ,úáå"ë íéãîåì ú -400áùú "äòéìá ø"ø.  

äøàá åøå÷éá úåãåà øáéãå" úáùä ìòå åéúåãñåî úáåèì á

÷øàô àøàáá êøòù,ñðéåå÷á êøòéù äáåø÷ä úáùäå .  

åðéáø: æéà ãåãùà  êàãèàèù òùéååèéì à . íòãøòñéåà

â ïåô úåìéä÷ àã èøàã æéàòø,æìòá ,õéðæéåå ,ñ ' øéî æéà

èøàã ïééæ åö ïòîå÷òâñéåà èùéðëàð.  

åîãàä"âøåáñèéôî ø :æ òèàè øòã ïòåå"ì )ë"äâä ÷" éáø ö

öæ âøåáñèéôî àáà íäøáà"ì(  æéà ïòðéåàåå ïòîå÷òâ èøàã æéà

ãéñç ïééà ïéé÷ ïòååòâ èøàã èùéðëàð'ãéà øòùé.  

åðéáø : øòáàååèéìòùéïòååòâ àé ïòðòæ , èàä ùèéååàðàô 

âðà èøàãáåùé à ïëàî åö ïáéåäò.  

åîãàä"âøåáñèéôî ø : èøàã èàä òèàè øòã

ïèòáøà åö ïáéåäòâðà, åö ïáéåäòâðà øòèòôù èàä øò 

ììåë à ïëàî,áåùé øòã ïøàååòâ æéà éåæà .  

åðéáø :øòèééåå êàð èñ÷àåå áåùé øòã ? åö êàð ïòîå÷ ñò

úåçôùî òùéãéà òùéøô èøàã?  

åîãàä"âøåáñèéôî ø:éàãååà ,ñ 'å÷øàèù èñ÷àå, èöòé 

äøéã à ïòîå÷àá åö èøàã øòååù æéà, êéåà ïéåù æéà èøàã 

úåøéã éã ïøàååòâ øòøòééè.  

ãåãùà ïéà êàð èìòô ñàåå àã æéà êàæ ïééà , à æéà ñàåå

èàèù éã øàô ïåøñç :ùøãîä úéá òøàîèàñ à , ïáàä ñàã

èùéðëàð øéî .ë'éáø íòã ïééà ïãàì' ïòîå÷ ìàæ ï

ééá ïìòèùôéåàùøãîä úéá øòøàîèàñ à ãåãùà ïéà æðåà .  

åðéáø :ñ'ïòîòåå øàô àã æéà?  

åîãàä"âøåáñèéôî ø :ñ æà' ùøãîä úéá à ïééæ èòåå

ïòîòåå øàô ïééæ èòåå,éà èòåå èééö éã èéî " à ïøòåå ä

ìàøòáéà éåå éåæà äìéä÷ òøàîèàñ.  
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øòéøô ïåô øù÷ à êàð ïáàä øéî,òãééæ øòâøåáñèéô øòã  

)ë"äâä ÷"öæ âøåáñèéôî øòôééì óñåé éáø ö"ì,çîá " ñ'óñåé ú÷ãö 'ë ïá" ÷

äøä"öæ øàîèàñî éöøòá éáø ÷"ì,äøä ïá " àðøåáãàðî éëãøî éáø ÷

éæ"ò( æ"éìàø÷ ïéà èðéåàååòâ èàä ì, òèàè ñðèàè ïééî 

óñåé ú÷ãö øòã, âøåáñèéô ïéé÷ ïòîå÷òâ æéà øò øòãééà 

éìàø÷ ïéà èðéåàååòâ øò èàä .èøàã ïåô ïòîå÷òâ øò æéà 

ò÷éøòîà ïéé÷.  

åðéáø:ò÷éøòîà ïéé÷ ïòîå÷òâ øò æéà ïòåå ?  

åîãàä"âøåáñèéôî ø :øú éã ïéà"ïøàé ô ... áàä è÷ðåô

ðàãøòåå íòðåô èðééä èøòäòâ êéà'éáø øò' ï)äâä"ø ö ' óñåé

èéìù øòôééì"áà à"ïàãøòåå ã,ùåáèòìôá úòë ,ë ïá "äâä ÷"ø ö ' ïøäà

öæ äùî"ä ìù åéçà ìäâ"øäî ö"öæ âøåáñèéôî é"ì( òãééæ øòã æà  æéà

øòäà ïòîå÷òâ,ñ '÷éøåö èøàô øò æà ïñééäòâ êàð èàä, 

î'ïøàô ÷éøåö ïæàì èìàååòâ èùéð íäéà èàä . øòãðé÷ éã

 øò èàä àé øòáàè÷éùòâ ÷éøåö, éã èéî ïèàè íòã 

 øòãåøá ééæ ïòðøòì äåöî øá éã êàð ïøàôòâ ÷éøåö ïòðòæ

áåçàø ïéé÷,òñ ãéäì÷, ïåà ã øò òãééæ ïòðéåàåå ïáéìáòâ æéà

âøåáñèéô ïéà.  

ë'æ øòèòô øòã æà èøòäòâ áàä" ìàåé éøáã øòã ì

 æà ïòâðåìòâ æéà íòðééà íäéà æà èâàæòâ èàä" æéà øò

ò÷éøòîà ïéà ïòååòâ èùéð..." ïáéìáòâ æéà áåèù ïééæ 

éåæà ... ïåà éøôøòãðéà ïééèùôéåà âàè ïãòé èâòìô øò

ïâàæú íéìä,ùåáì íåù ïéé÷ èùéåèòâ èùéð èàä øò , 

à èéî ïåèòâðà ïòâðàâòâ êàã æéà øò ïâéùèàìô 

èåä øòáéá.  

åðéáø :éàãååà,àðøåáãð òìà ' êòì÷éðééà øò êàã ïòðòæ

éåæà ïòâðàâòâ.  

åîãàä"âøåáñèéôî ø:æ òèàè øòã " ì èùéåèòâ èàä

 øò ïòåå èåä íòãõéååàðøòùè ïéà íòãééà ïà ïøàååòâ æéà 

øîúéà éáø ééá'àðøåáãðî ì.  

åðéáø: éåæà? ! éáø ééá íòãééà ïà ïòååòâ æéà øòèàô øòééà

øîúéà? !àã ïäòæòâ êàð êéà áàä íéà.  

åîãàä"âøåáñèéôî ø : æéà èééäðòâòìòâ òëìòåå ééá

ïòîå÷òâñéåà ñàã?  

åðéáø: ïåô äðåúç éã ééá ïòååòâ æéà ñàã ø '÷çöé' ì

øòãòùèò )äøä"ø â 'èééè ÷çöéèéìù íéåáì"à,îäéáã áø " ãòùèò ã

÷øàô àøàáá,ë ìù åðá "äâä ÷"ø ö 'è éìúôð"öæ á"ãáà ì"ãòùèò ÷, 

äâä ïøî éãëðî"éæ áì áèéé ìòá ÷"ò( íòãééà ïà ïøàååòâ æéà øò 

éáø øòðéèùéá íééá'ï . æéà øîúéà éáø éåå ÷ðòãòâ êéà

øòãðé÷ òìà èéî ïàðáéåà ïñòæòâ èøàã, øòã 

éáø øòöéðæàøèñ )äâä"ø ö 'øòá øëùé(,éáø øò÷ùèåæ ïèéî 'ï 

)äâä"ø ö '÷éæééà ÷çöé(,øòãðé÷ òøòãðà éã ïåà .  

äðåúç òèðàñòøòèðéà à ïòååòâ æéà ñò, æéà äôåç éã 

áåèù ïéà ïòååòâ,ïòååòâ èðåæòâ èùéð æéà øòèåî éã .  

æ øòèòô øòã"äôåç éã ééá ïòååòâ ñèìàîòã æéà ì,ñ ' æéà

 íéðô úìá÷ øòã ïòååòâ ïáàä ééæ åàåå áåèù ïéà èøàã

èðéåàååòâ,èòá ïéà ïâòìòâ èøàã æéà éæ  . èòá ïáòð èøàã

äôåç éã ïòååòâ æéà.  

ïòååòâ ïéåù æéà ñàã ÷éøåö øàé âéöøòô éåå øòî èéî .

ëùú íåøà ïòååòâ ñàã æéà äðåúç ïééî øàô êàð"ã-

ëùú"ä.  

åîãàä"âøåáñèéôî ø: ñ' øòã æà ïééæ êéìâòî ïò÷

æ øòèòô"ì éáø ïãééæ íòã ïééæ ìáà íçðî ïòîå÷òâ æéà 

øîúéà'ì äòáù ïñòæòâ æéà øò ïòåå ì"ëùú ò"ç? )ò"âåæ ô '

öä úéðáøä 'ò"ä,äâä ìù åúá "ø ö 'éòùé øùà 'öæ áåñàáìà÷î"ì( 

åðéáø:àé ,ë 'ïòååòâ æéà øò æà èøòäòâ áàä . éáø

øîúéà' ñàåå äùòî éã èâòøôòâøòáéà ñèìàîòã èàä ì

éëãøî éáø'òìèàä øòðøåáãàð  èâàæòâæ øòèòô ïøàô "ì 

ùø ùîåç ãåîéì ïâòåå"é.  

ì÷éðééà øòðøåáãð à ïúåçî à êéåà êàã áàä êéà, ìééåå 

ì÷éðééà ïééîø  'éáö íééç )äâä ïá"áà ö" âøåáñîàéìéååá åðéúìä÷ ã

èéìù"à(,éáø øòéåìùàî íééá íòãééà ïà æéà 'ï, ïéåù æéà øò 

øòöéðæàøèñ íòðåô ì÷éðééà ïàéáø 'ï.  

 êåøá éáø íòãééà ïééî äæî õåç)äâä ïá"òååàìàååî ö,äâä ïúç " ö

èéìù àöéìåñî"à( æéà  êàãéáø øòöéìåñ íòðåô ì÷éðééà ïà'ï, 

õéðæàøèñ ïéà íòãééà ïà ïòååòâ æéà øò.  

åîãàä"ïéá íéëåãéùä èøéô âøåáñèéôî øúçôùîì åúçôùî  

àðøåáãð,õéðæéåå   

åðéáø: êàã æéà øòèàô øòééà  êéåà øòñéåøâ à ïòååòâ

ïâðî ìòá.  

åîãàä"âøåáñèéôî ø :ñ' ïåâéð ñðèàè íòã àã êàã æéà

 óéåà"åëå éùôð äàîö 'éøùáå éáì "î ñàåå' íééá èâðéæ

éáø'ï . ïåâéð øòã"ïìéà ïìéà "ïåâéð ñðèàè íòã êéåà æéà .

 øòèñåàååàá øòã"íéîùä åçîùé."  

åðéáø :ñ ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã'éåù ìàæ ïééæ ï

õøàä ìâúå íéîùä åçîùé.  

åîãàä"âøåáñèéôî ø:ë ' ìéôéåæà ïèòá øàð ìéåå- æà 

øéî øàô ïééæ ììôúî ìàæ éáø øòã,  êéà áàä øòèñ÷ò

ïèòá åö õøàä ïéé÷ èùéð, ìéôéåæà àã êàã ïòðòæ ñò 

 ïééæ ììôúî ìàæ éáø øòã æà ïèòá ñàåå ïãéà øòèðòæéåè



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

 

  כה

 

  חיי שרה

ééæ øàô . øòáàòååïèâðéæ éáø øòã  ïåâéð øòæðåà " ìë òãéå

ìåòô " êéî éáø øòã ìàæ êéåàïáàä ïòðéæðéà . âéèëéåå éåå

ïãéà òëéìøò ïåô úåìéôú éã ïáàä ïôøàã øéî...  

åðéáø åëøáå : äëøá ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã

ïèåâ íòìà èéî äçìöäå,î 'ìàæ ìàæ  ïòðò÷ ìòðù

ïøàôîééäà,î 'ïééæ çéìöî ìàæ.  

â íåé ' àø÷éå úùøôúñù"ôì ç"÷  
  

ë øå÷éá"åîãà ÷"á àøéåå÷ñî ø.ô .èéìù"à  
åîãà"àøéåå÷ñî øá "ô : íòðåô èøòäòâ áàä êéà

øòèòôæ " ì)äéáø ïøî"éæ ìàåé éøáã ìòá ÷"ò( æà èâàæòâ èàä øò 

ñ' ïòðò÷ åö úåøö òìà ïééâåöëøåã êéæ èðéåì ìàîðééà ïòðééì

äìéâî éã ) úðù íéøåôá ùà úåáäìî åùã÷ úåøáã òåãéëéùú"æôì "÷, 

ñùú úðù íéøåôá ïééä äúùîáå"áôì " ÷ë øîà"èéìù åðéáø ÷" äîë à

äéáø ìù åùã÷ éøáã úðåëá íéàìôð íéøåàéá"éæ ÷"ò,åãéçá ñôãðå " ú

øäî"è à"á,ééò "ù( .  

åðéáø :àé,  ïéà íéðéðò òñéåøâ èâééìòâðééøà ïáàä íé÷éãö

ïòðééì äìéâî ñàã.  

èâàæòâ èàä ïéìáåì ïåô éáø øòã,å  èøòäòâ èàä øò ïòå

äìéâî éã èðééì áø øòæìòá øòèùøò øòã éåæà éåå, èàä 

 èâàæòâ øò"äùòî éã èøòäòâ ìàî êàñà ïéåù áàä êéà, 

ñàã èìééöøòã ïàîøòâðåé øòã éåå ïééù éåæà øòáà, áàä 

 êéà ñòèøòäòâ èùéðëàð."  

åîãà"àøéåå÷ñî øá "ô : øòã æà äùòî éã àã æéà ñò

ìàîà èàä áø øòæìòá ïøàô èìòâ ä÷ãö è÷éùòâ 

ãéâî øòìáàðøòùè, øò æà çéìù íòã ïèòáòâ øò èàä 

 ãéâî øòìáàðøòùè øòã åàåå ïééæ ÷ééãî ïåà ï÷å÷ëàð ìàæ

èìòâ éã èâééì,ñ ìééåå 'ïñéåå åö ïéðò à øéî æéà,  òëìòåå ïéà

èìòâ éã èâééìòâ èàä øò òðòùò÷ òëìòåå ïåà ãâá, øò 

÷éøåö æéà éà øò èàä ïòîå÷òâ ïåà êéìè÷ðåô èâòøôòâ í

ëìòåå ïéà èðëòøòâñéåà íéà èàä øòï ïéà ïåà ìèñòåå 

èâééìòâ ñàã èàä øò òðòùò÷ òëìòåå.  

 èâàæòâ øò èàä" òðòé ïéà èâééìòâ ñàã èàä øò æà

äçîù òâéãìàååòâ à øéî æéà òðòùò÷,ñ ìééåå ' êàã æéà

 ïééæ ñðøôî êàã èâòìô ãéâî øòìáàðøòùè øòã æà òåãé

ì éã"íé÷éãö å, à øò èàä øòèìòâ òìà æà ñééåå êéà ïåà 

øòãðàïïåáùç , èìòâ éã èâééìòâ èàä øò éåå èøàã ïåà 

ì éã ïééæ åö ñðøôî øò èöéð" øéî ñàã æéà àìéîá íé÷éãö å

äçîù òâéãìàååòâ à."  

ñ íòã åö åö âééì êéà'äùòî à ìáå÷î æðåà ééá æéà, íééá 

ïòîå÷òâ ìàîà æéà ãéâî øòìáàðøòùè çñô áøò äòéãé à 

úåöî çñô áøò éã ïøàååòâ òéìà÷ æéà äæåç íééá æà, èàä 

 ïåô ïøàôòâ æéà ñàåå ãçåéî çéìù à è÷éùòâ øò

ïéìáåì ïéé÷ ìáàðøòùè, êàð æéà øò ïåà ïøàôòâ æéà øò 

øãñ íåö ãéâî øòìáàðøòùè íåö ÷éøåö ïòååòâ ...ñ' æéà

ñøòâéìô ïéé÷ ïòååòâ èùéð.  

åðéáø :î'êàð èâàæïôéåà  ç÷åø )àæééîøâî øæòìà åðéáø(  øò æà

íåö ïâéåìôòâ ìàîà æéàáîø " çñô áøò ï- éã èâàæ éåæà 

èìòåå.
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áåìà÷ ïôéåà' ïéé÷ ïøàôòâ æéà øò æà êéåà ïòî èâàæ áø øò

êøãä úöéô÷ èéî ìàøùé õøà.  

ñ'æ äùî çîùé íééá ìàîà ïòååòâ æéà" ïòååòâ æéà øò ì

æàñâòøòá ïéà úéøá à óéåà, ñ'âàèééøô ïòååòâ æéà, øò ïåà 

 ïøàô åö èùéð èâòìô úáù áøòúåöç êàð . ïòî èàä

úáù óéåà èøàã ïáééìá ïæåî ïéåù èòåå øò æà èøòì÷òâ, 

ñ'úåöçì áåø÷ ïòååòâ ïéåù æéà.  

 èâàæòâ øò èàä ìééååøòã"ïééð, ïòðàôùðééà ìàæ ïòî 

ïâàåå ïåà ãøòô",ïâàåå íòã èðàôùòâðééà èàä ïòî , ïåà 

ìòäéà ïéà ÷éøåö ïòååòâ ïéåù øò æéà úåöç ééá . áèéé øòã

 ïåô ïòééèù ïùèééã éåå ïäòæòâ èàä øò æà èâàæòâ èàä áì

ãøòô éã ïáééøè ïåà ïèðåà...  

åîãà"àøéåå÷ñî øá "ô : ïòåå ãéâî øòìáàðøòùè øòã

îòðèéî õìà øò èâòìô âòåå ïôéåà ïøàô èâòìô øòò ï

òðééàíøòãðé÷ éã ïåô ,à  íòã ïòîåðòâèéî øò èàä ìàîðéé

ãéâî øò÷ñéøè, ãøòô ïòðàôùðééà ïñééäòâ íéà èàä øò 

ïâàåå ïåà, êéæ ìàæ ïòî ïèòáòâ øò èàä ñðâòååøòèðéà 

ïìòèùôà . ïéà ïééâðééøà ìàæ éàáâ øòã ïñééäòâ èàä øò

ïñòåîù ïòîå÷ðééøà àã ìéåå øò æà ïâàæ ïåà òîùèòø÷ éã.  

òâñéåøà øòîùèòø÷ øòã æéà èâàæòâ ïåà ïòîå÷"éáø, êéà 

òîùèòø÷ òðééì÷ à øòééæ áàä,î 'øåëéù'ïñéåøâ ïéà è,  ïåà

ïééâåöðééøà àã úåùôð úðëñ ùîî æéà ñò, î' ìñéáà èøàô

 òëéìèò èàä ñàåå òîùèòø÷ òñéåøâ à àã æéà øòèééåå
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úîùð éåìéòì  

äøä"ø ç 'á ìàøùé"éøà á÷òé ø 'øòâòøè ïäëä æ"ì  
áìð"ë ò"ïåùç àñùú "è  

éáø ïøàô ïáàä ïò÷ ïòî ïåà ïøòîéö' òøòèñ÷ò à ï

øòîéö."  

 øò èâàæ"ïééð,ñ 'éæ æåîàã ïé, âðàäøéô à ïòéöøàô ìàæ ïòî 

ïöéæ êéà ìéåå àã ïåà ." ïééøà ãéâî øòìáàðøòùè øòã æéà

òîùèòø÷ éã ïéà,ïöéæ àã èééâ ïòî ïåà .  

 ïåà âðàäøéô à ïâéåöøàô ãéâî øòìáàðøòùè øòã èàä

 êéåà æéà ñàåå ïàîòøà ïà èéî èöòæòâ èøàã êéæ èàä øò

ïòîå÷òâðà ñèìàîòã .øò÷ñéøè øòã èàä ãéâî 

 æà èìééöøòã"î' èàä ïòî èàä ïéäà ïòîå÷òâðà æéà

ïñéåøãðéà ïòðàèùòâ ïéá êéà ïåà âðàäøéô à ïâéåöøàô 

âðàäøéô íòðåô, ïåà èãòø ïòî éåå èøòäòâ áàä êéà ïåà 

èöëòø÷ ïòî ... êéæ èàä èééö ÷éèù à êàð íòãëàð ïåà

òâøòáéà'øæç' ïåà èãòøòâ èàä ïòî ìàî øàôà è

èöëòø÷òâ...  òèàè øòã èàä èâéãðòòâ èàä ïòî ïòåå

ïòâðàâòâñéåøà æéà øò ïåà âðàäøéô éã èðòôòòâ . øòã

ãéà íòã ïèééìâàá åö ïèòáòâ øéî èàä òèàè, áàä êéà 

ïäòæòâ èùéð ïéåù íéà áàä êéà æéá èééìâàá íéà.  

 ïòèàè íòã èâòøôòâ êéà áàä ïâàåå ïôéåà óéåøà ïéá êéà

 èâàæ ïòååòâ æéà ñàã øòåå øò" çéùîä êìî øòã æéà ñàã

 ìàøùé ììë ïåô úåøö òìà ïòååòâ äìâî èöòé øéî èàä øò

ìàåâä úàéá ïæéá èöòé ïåô, ïòî èàä äøö òãòé óéåà 

õëòø÷ à ïáòâòâ.  

 èàä ãéâî øò÷ñéøè øòã øòèòôùèðò÷òâ èùéð ïñò. øò 

 ìàîòìà ïâàæ èâòìô" íòãèðééä æéá êéà øòä õëòø÷."  

åðéáø :äòâ áàä êéàøåöé÷á äùòî éã èøò, øòã 

ãéà à ñòôò èééìâàáñéåøà èàä ãéâî øò÷ñéøè, øò ïåà 

õëòø÷ à ïáòâòâ èàä, øòèàô íòã èâòøôòâ øò èàä 

æéà ñàã øòåå ? êìî øòã æéà ñàã æà èâàæòâ øò èàä

çéùîä, ïòîå÷òâ èùéð êàð æéà ñò æà èâàæòâ øò èàä 

äìåàâä ïîæ øòã,äòâ èàä øò æà èâàæòâ øò èàä  èøò

 èùéð øò ïò÷ íòãøàô çéùîä êìî íòðåô õëòø÷ íòã

ïñò.  

åîãà"àøéåå÷ñî øá "ô : øòããéâî øò÷ñéøè êéæ èàä 

 ïåøà éáø èéî ïôàøèòâ ìàîà áééìøòðàìùéîòøô,  øò

èùéð èîòð øò æà øò èâàæ ãåáéë ïáòâòâ íéà èàä, øò 

ïòîåðòâ èùéð ò÷àè èàä, øò ñàååøàô íéà øò èâòøô 

ïåô èùéð èîòðãåáéë ïéé÷ íäéà  ? èñò øò ìééåå øò èâàæ

èùéð !èùéð èñò øò ñàååøàô øò èâòøô ? ìééåå øò èâàæ

èùéð ïò÷ øò .èùéð øéà èðò÷ ñàååøàô øò èâòøô ? èâàæ

çéùî ìù åìå÷ èøòäòâ èàä øò ìééåå øò ? øò èâòøô

 ìù åìå÷ ïòååòâ æéà ñàã æà åèñééåå èòðàåå ïåô íäéà

çéùî ?êéà íéà øò èâàæïìééöøòã øéã ìòåå , íéà øò èàä 

äùòî éã èìééöøòã.  

ëåéïééä ìò êøáì åðéáø åãá, øéáååë :íééçì,íééçì , 

ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã øòöøòä òëéìééøô èéî, 

äåãçå äçîùá ãéîú,äçîùá ïéáøî øãà ñðëðùî ,î ' ìàæ

äçîù êàñà èéî äçîùá ïééæ äáøî ïòðò÷.  

åîãà"àøéåå÷ñî øá "ô:åà øòã  ìàæ øòèùøòáé

 èéî ïèùøòáéåà íòã ïòðéã ïòðò÷ ìàæ ïòî ïòôìòä

äçîù, êàã ïâàæ íé÷éãö  ÷åñô ïôéåà)î úéùàøá"é â'(  äúò éë

æ åðáù"íéîòô ä, ìâåñî æéà øàé øåáéò à ïéà øãà ùãåç æà 

äáåùúì,ñ ïòåå 'æ æéà" øòèôìòååö øòã ìàî ééååö íéîòô ä

øãà ùãåç.  

åðéáø :ô êàð ïòî èâàæ ñàãáø øòæìòá ïèùøò ïå.  

åîãà"àøéåå÷ñî ø : ïòî èâàæ øòøåâéãàñ íòðåô øòáà

æ æà"ùãåç ïòèôìòååö íòã ïéà ä, äçîù éã æéà íéîòô æéà 

÷øàèù øàâ.  

áò åúá úðåúç ìâøì åðéáø åëøáå"äøä ïá ïúçä â"ø ö '

èéìù é÷ñøòååè ãåã"ãëð àúéá  øà÷ååéøèñéîçà : øòã

áåè äòùá ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåàúçìöåîå ä, øòã 

ãééøô èéî úçð èéî ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà.  

åðéáø øîàå : à ïòååòâ æéà øò÷ååéøèñéîçàø ïðçåé éáø

ãéâî øòìáàðøòùè íòðåô ïäåæ . èàä øòèàô øòã

 úîùð èàä øò æà èâàæòâ" éáøéàëæ ïá ïðçåé", èàä ïòî 

 èâàæòâ øò èàä èâàæòâøòáéà íéà ñàã"êéà ñééä ïðçåé, 

æ ïá ïàêéà ïéá éàë",éàëæ ïá ïðçåé øò æéà àìéî .  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø :æ òèàè øòã" ñàã èâòìô ì

èìééöøòãëàð, ïòååòâ óéñåî øàð èàä øò  èàä øò æà

 èâàæòâ'éáø 'êéî ïòî èôåø,åëå êéà ñééä ïðçåé '.  
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   חיי שרהפרשת
 ו�ה שמואל נתנאל מיללער ני�מו
 א"ר נפתלי יעקב פאלאטשעק שליט"הר: המלמד
צקא שווארט� ני�מו  ו�ה נפתלי היר

 א"ר יואל כ� שליט"הר: המלמד
 ו�ה ישראל העני� קרויס הי��מו

 א"שה ראטה שליטר מ"הר: המלמד
 ו��ה לייב הערשקאוויטש הי�מו

 א"ר אהר� ווייסהויז שליט"הר: המלמד
 ו�וויינשטאק הי !גפ��ה נח ��מו

 א"ר מאיר חיי� שישא שליט"הר: המלמד
 ו�ה ליפא וויינבערגער ני�מו

 א"ר משה ברו� כ� שליט"הר: המלמד
 ו�ה פנחס מענדלאוויטש הי��מו

  א"ר הערשל גראס שליט"הר: המלמד
 ו�ה בעריש פעלדמא� הי��מו
  א"ר מנשה ברו� קליי� שליט"הר: המלמד

 ו�בנימי� שפילמא� הי� ה ישעי��מו
 א"ר אברה� משה לאנדא שליט"הר: המלמד

 ו�ה יואל גאנדל הי��מו
 א"ר יעקב מיכאל היילברו� שליט"הר: המלמד

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ו� יואל כה� היה��מו
 א"ר משה יוחנ� קליי� שליט"הר: המלמד

 ו�ה יואל דוד שווארט� הי��מו
 א"ר שמואל אלטער בנעט שליט"הר: המלמד

 ו�ה יואל קויפמא� הי��מו
  א"ר מרדכי מנח� שווארט� שליט"הר: המלמדי�

 א"ר דוד שלמה וואנחאצקער שליט" הרו
 ו�ה שלמה מענדלאוויטש הי��מו

  א"אל וויינבערגער שליטר יו"הר: המלמדי�
 א"ר שמואל שאול גרינוואלד שליט"הרו

 ו�ה אייזיק מאיר בערגער הי��מו
 א"ר יוס� מאיר שווארט� שליט"הר: המלמד

 ו�ה עמר� טירנויער הי��מו
 א"ר שאול יחזקאל שווארט� שליט"הר: המלמד

צחק כאירה הי��מו  ו�ה אברה� י
  א"ר יעקב מאיר ראזענבערג שליט"הר: המלמדי�
נוואלד שליט"הרו  א"ר יואל גרי

 ו�ה שמואל ברא� הי��מו
  א"ר שמעו� יואל ברא� שליט"הר: המלמד

 ו�ה זלמ� לייב סופר הי��מו
  א"ר צבי יודא ווייס שליט"הר: המלמדי�

  א"ר נפתלי צבי בראדי שליט"הרו
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åðéøåã é÷ñåô ï÷æî ùãå÷ úåøáã  

èéìù éåìä èáù ìòá ïøî"à  
 ãîòîá áâùðä"äøåúä ïø÷ úåîîåøúä"á íåé  'ìòòä"èöé ÷øá éðá äô "å  

  

åîù êåøáå àåä êåøá íìåò ééçì çáùäå øéùä, 

 ãéãé ïåô úåøøåòúäá ïòååòâ äëåæ ïáàä øéî æà

ìåãâ ïá ìåãâ éùôð,øåã øçà øåã ,øòîèàñ ' øò

ä éáø 'åéúåðùå åéîé êéøàé, éã ïòååòâ óñàî èàä 

äøåú ìù åãåáëì äùåã÷ä äãò,à ïåà  áàä êé

ïâàæ èìàååòâ, ïééæ êøåã ñàåå äåöî íöò éã 

ìåãâ ïå÷éú, éðáî íéôìà ïòååòâ øáçî êéæ ïáàä 

 íòã ïééæ åö ÷æçî íéîìùå íéàøé íéøåäèä ìàøùé

ìàøùé ììë ïéà äøåúä çë,æ åðéîëç úåéä " ì

 àçéùîã àúá÷éòá æà ïòååòâ ãéòî æðåà ïáàä

úàæä äøåúä ÷ø øåéù åðì ïéà.  

ååòâ áàä êéàñ ééðòá ïòâàæ èìà' à àã æéà

 ïéà ÷éúòî æéà àøîâ éã ñàåå ÷åñô òèñéååàá

ô ùéø" áø éç ùéà òãéåäé ïá åäéðáå úåëøáã â

ìàéöá÷î íéìòô, òãéåäé ïá åäéðá èâàæ àøîâ éã 

 ùã÷îá àìå ïåùàø ùã÷îá àì åúåîë àöîð àìù

éðù,úå÷ãö ïééæ èéî ïéà úåìãâ ïééæ èéî , éç ùéà 

íéìòô áø,îâ éã  àëéà éëå éç ùéà èðùøã àø

 ïúúéîá íâù íé÷éãö ïåðéà àìà íéúî ùéà

íééç íéàø÷ð, àøîâ éã èâàæ -ñ øòáà ' ïéà èâéì

÷åñô íòã ïéà úåòîùî øòèåùô à íòã,ñ ' à æéà

ãééùøòèðéà, éã øàô èáòì ùèðòî øòã ïòåå 

äøåú,äøåú éã øàô èôàù øò ïåà , à æéà ïéà 

ì íéìòô õåáé÷å õåáéø åö íøåâäøåú, àøîâ éã 

 äùòå õáéøå õáé÷ù ìàéöá÷î èøàã èðùøã

äøåúì íéìòô,õáéøå õáé÷ æéà ñàåå , ñàåå ïåà 

äøåúì íéìòô äùò æéà,î æà õáéøå õáé÷ ' èëàî

 øòèøòãðåä øòèøòãðåä íéãéîìú ïåô õåáé÷ à

íéãéîìú,î 'á ïééìà æéà" íéáøá äøåú õéáøî à ä

ïåéìò ãñçá,äøåúä úöáøä õáéø ïéà õáé÷ , 

î øòáà'õáé÷å õáé÷ èéî èùéð êéæ èâåðòâàá, 

î'äøåúì íéìòåô êàð èëàî,î ' åö úåìåòô èëàî

 ïåà äøåú úáäà ïåà äøåúä ãåáë íòã ïáééä

äøåúä ãåîéì, æðåà æéà ñàã æà òåãéë ñàåå 

 éúåáøî éúìáé÷ øùàë ïåøçàä øåã ïéà ïáéìáòâ

øåã ïòâéãøòéøô ïåô íé÷éãö ïéà ÷ãö éðåàâ, ééæ 

 ïáàä úàéá íãå÷ æà ïñéåå èñìàæ åã èâàæòâ øéî

 íééðçåø úåçåë òìà ïìòåå åðé÷ãö çéùî

ïøòåå èëòååùòâ,äøåúä çåë éã èùéð øàð , éã 

úåéçöð à æéà äøåúä çë, úåéçöð íòã èéî ïéà 

 åðé÷ãö çéùî ïééæ ìá÷î øòãðé÷ òùéãéà ïìòåå

íéîçøá.  

ïøàé òèùøò éã ïéà ïòååòâ ïéá êéà ïòåå, ïòåå 

êéà÷éøåö íéðùá úåøùò øàô èðò÷òâ áàä , ïéà 

 èáòìòâ èàä äùî ìàåéå ìòá øòã ìåãâä åðéáø

 éã óéåà ïãòøëøåã øéî èéî êéæ èâòìô øò ïéà

ãéúò ïåô ïòîòìáàøô éã øåã ïåô ïòîòìáàøô, 

 íäéà ìàæ êéà èâòøôòâ ìàîðééà øéî øò èàä

 êéæ èòåå à÷éøòîà ïéà èéé÷ùéãéà éåå ïâàæ

ïèìàäøòã,ñàã ïòååòâ äâàã ïééæ ìàîòìà æéà , 

 íäéà ìàæ êéà ïâàæ åö øéî èâòìô øò éåå éåæà

êåðéç ïéà àöåé æéà øò åö ïøéìàøèðà÷, êéà áàä 

 èìàæ øéà éáø øàîèàñ øòøòééè èâàæòâ íäéà

ïééæ íéðùå íéîé êéøàî,íéùåáìî éã èéî èùéð , 
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íéðåöéç íéøáã éã èéî èùéð ïéà,èéî øàð ' çë ï

äøåúä,èéî à÷éøòîà ïèìàäòã êéæ èòåå íòã , 

øà éðá éã ïéà äìåâ éðá éã ïìòåå íòã èéî ïéà" é

åðé÷ãö çéùî ïééæ ìá÷î.  

äøåúä úëøá ïéà ïâàæ øéî, òåãéë äøåúä úëøá 

 ÷ìç òèùøò éã íé÷ìç ééøã ïéà èìééèòâðééà æéà

ä äúà êåøá úååöîä úëøá à æéà" øùà êìî à

øáãá ÷åñòì åðåöå åéúååöîá åðùã÷äøåú é, ïåà 

 ÷ñò ïéà æà èééèù åðéæàä úùøô éøôñ ïéà

íéðæà éã ïòâéåà éã ïééæ æåî äøåúä, áì øòã ïåà 

ééáøòã ïééæ æåî, åðéðéò øàäå øòã æéà ñàã ïéà 

î êéúøåúá' èùéð ïéà ïòðøòì ïéà ïòðøòì ïò÷

î ñàåå ïòäòæ'äøåú éã ïéà ïòäòæ óøàã, êéà 

ø ïåô ïäòæòâ ìàîà áàä 'øôåñ ïåòîùéæ " øòã ò

øôåñ íúç'ãðé÷ ñ,úç ïåô ãðé÷ øòâéìééä øòã " ñ

áø øò÷àø÷ øòã, áúëî øôñ ïééæ ïéà øò èâðòøá 

øôåñ,êàæ òèðàñòøèðéà à , ïáéøùòâ èàä øò 

 òñéååòâ à ïéà ïéèéâ ïéà äøåú éùåãéç èøàã

àéâåñ, èàä øò ñàåå ïòååòâ ùãçî èàä øò ïéà 

ïòååòâ ùãçî,áãä êåúá èøàã øò èáééøù  íéø– 

 ïäòæòâ âéðééååòðéà ñàã áàä êéà ïéà– øòã æà 

 øòâéìééä øòã ïòîå÷òâ øéî æéà êàðøòã èëàð

úç øòã òèàè"ñ,èâàæòâ øéî èàä øò ïéà , ééà 

øò èâàæ ééåå,î ïåà ïòéìô êòìòôò÷ éã ' èäòæ

î ñàåå èùéð'äøåú éã ïéà ïäòæ óøàã, åèñàä åã 

ùø éã ïäòæøàô"èàìá ïéà é,ãçî èñàä åã  ù

ùø ïâò÷ ïòååòâ" ùéâøî èùéð èñàä éã ïåà é

ùø æà ïòååòâ"èøò÷øàô èâàæ é . íòã åö ïéà

ñ æà éøôñ ïéà èééèù'íéðéò éã ïééæ óøàã, ñàã 

êéúøåúá åðéðéò øàäå øòã æéà, øòèùéáééà øòã 

î ïééæ íéðéò øéàî ìàæ'úîà úøåú ïäòæ ìàæ, 

êéúøåúá åðéðéò øàäå, éã èöòé ïâàæ øéî æà 

 úëøáäøåú äøåúá ÷åñòì äøåúä.  

ä àð áøòäå æéà ÷ìç øòèééååö éã" éøáã úà à

êúøåú,á÷ä åö äù÷á à äìôú à æéà "ä,ã " ú

åðéôá íéáøò ïééæ ìàæ,ñ ' àð áøòäå ñéæ ïééæ ìàæ

ä"êúøåú éøáã úà à,î ïéà ' íòã ïéà èòá

 úåøåã òðééæ óéåà ãéà øòãòé à èòá èðòîàî

öå åðçðà äéäðå úåøåã éøåã ïåà éàöàöå åðéàöà

äîùì êúøåú éãîåìå êîù éòãåé åðìåë åðéàöàö .

 øùà òåãéë çáùä úëøá éã èîå÷ êàðøòã ïéà

åúøåú úà åðì ïúðå íéîòä ìëî åðá øçá . øòã

áòé"èëàã õ' êéæ èàä àã æà èâàæ øéî êéæ ñ

 úåëøáä øãñ éã ïòååòâ êôäî– äðååëá øòáà – 

òáù äøåú æéà ñàã äøåú éøáãá ÷åñòì æà" éã ô

òáù äøåú æéà ñàã äøåúä ÷ñò"ô, øùà ïéà 

åúøåú úà åðì ïúðå íéîòä ìëî åðá øçá, èñàô 

áúëáù äøåú óéåà,ãá ÷åñòì øòã øòáà " æéà ú

øòéøô.  

íòã ïåô ÷ðàãòâ øòã æéà ñàåå,î ñàåå ' àã èàä

òáùåú ïåô ÷ñò íòã ïòååòâ íéã÷î"ô, æéà 

ôò éúòã úåéðòì" øòñéåøâ øòã ñàåå èøàåå à é

éáî"ø è ' ïáø íòã ïåô òèàè øòã éðàøèî äùî

éøäî ïåô ìàøùé ìù" è-øäî úåáåùú " éðàøèî é

– øôñ úéø÷ øôñ ïééæ ïåô äîã÷ä éã ïéà èâàæ 

áîø ïôéåà"í, ïéà àøîâ éã óéåà èøàã øò èâàæ 

ñ óã ïéèéâ 'ò" äøåú æà èâàæ àøîâ éã ñàåå á

òá øîåì øåñà áúëáù"òáù äøåú ïåà ô" øàè ô

éð ïòî ïáééøùôà èù– øéî ñàåå ñàã ïéà 

òáùåú ïáééøù"òáùåú ï÷åøã øéî ïåà ô" ïéà ô

ñ ìééåå èåùô æéà ñàã úåááø ïåà íéôìà éã' æéà

 úåøåã ïåô ìàøùé ììë ïéà äçëù éã øáâúð

 íìåò úåøåãá øáë øùôà– à èøàã øò èâàæ 

÷ðàãòâ òèðàñòøèðéà, èâàæ àøîâ éã ñàåå øàô 

á÷ä øçá àì"ìà ìàøùéá ä äøåú úåëæá à

òáù"ô, øçåá èùéð èàä øòèùéáééà øòã æà 
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 äøåú ïåô úåëæ ïéà øàð øòãðé÷ òùéãéà ïòååòâ

òáù" éúøë äìàä íéøáãä éô ìò éë øîàðù ô

ìàøùé úà úéøá êúà, äìàä íéøáãä éô ìò éë 

òáùåú æéà ñàã"ô, øòã ìééåå èøàã øò èâàæ 

 úùåã÷ ïéà áúëáù äøåú úùåã÷ ïåô ÷åìéç

áù äøåúò"âéãìàååòâ æéà ô, äøåú úùåã÷ ìééåå 

 à ïåô óì÷ à óéåà ïáéøùòâ èøòåå áúëáù

 êéôá øúåîä ïî êéæ èééèùøàô äøåäè äîäá

ñ'êéôá øúåî ïééæ óøàã,òáù äøåú øòáà " éã ô

òáù äøåú ïåô óì÷" äîùð éã æéà ô– øòã èâàæ 

éáî" è–øòãðé÷ òùéãéà ïåô , èîå÷ àìéîî æéà 

æéà ñàã æà ñéåà êàã øçá àì ïåô äáéñ éã 

á÷ä"òáù äøåú úåëæá àìà ìàøùéá ä"ô, ìééåå 

 ïåô øåáéç íòã èùéð êàð èâàæ áúëáù äøåú

øòãðé÷ òùéãéà èéî áúëáù äøåú,éàø àä  ' æà

ñ' äøåú ãåîìì ïåô øåñéà øòã æà úåòéã àã æéà

òáù äøåú øàð æéà íéåâì"ô, äøåúá èùéð øòáà 

 áúëáù–àä úåøåã éã øòãééì ïåà  ñàã ïá

 òìà éã ïéà íéçìâ éã åðìéöé àðîçø ïæéååàá

 áúëáù äøåú óéåà èôàëòâðà êéæ ïáàä– 

òáù äøåú øòáà" æéà ñàåå úåàéöî à æéà ô

íéåâ éã èéî úåëééù ïéé÷ èùéðøàâ, äøåú úåéä 

òáù" ïåô ïòöøàä ïéà èâéìééäòâ èøòåå ô

øòãðé÷ òùéãéà,á÷ä øçá àì àìéîî æéà " ä

úåëæá àìà ìàøùéáòáùåú "ô, éô ìò éë øîàðù 

ìàøùé úà úéøá êúà éúøë äìàä íéøáãä . ïòåå

ñ' äøñîå éðéñî äøåú ìáé÷ äùî à àã æéà

áîø øòã èâàæ òùåäéì" ïåô äîã÷ä éã ïéà í

ãéä øôñ, äøåú èðééî ñàã æà ïñéåå åèñìàæ 

òáù"ô,òùåäéì äøñîå éðéñî äøåú ìáé÷ äùî , 

òá ïåô úåîéìù éã" ïåô úåîéìù éã ôòá äøåú" ô

 éã íòãëàð êéà ïåð ïá òùåäé øàô ïáòâòâ æéà

øòèééåå úåøåã,òáùåú æéà ñàã "ô.  

òáù äøåú ïòðøòì ìéåå ãéà à ïòåå èöòé"ô, 

éáåäà,éúåáøå , íåé éãî ìéåå ùèðòî à áéåà 

òáù äøåú ïéà ïééæ ÷ñåò åîåéá" ùèðòî à áéåà ô

 ùáãë êéøáã åéäéå ïåà ìéôòâ ñàã èùéð èàä

éôì,éà  úáäà úåîéòð úåáéøò éã ïìéô ìàæ øò ï

äåú úåãéãéå"÷, èùéð êéæ ìàæ øò êéìâòîðà æéà 

äåúî ïééæ ùøåô"÷, åã äøåúä ïî íéùøåô òìà éã 

 úåáéùé éã ïåô ïôøàååòâñéåøà ìàîà ïøòåå ñàåå

äøåúä úåáéøò ïéé÷ èùéð ïòìéô ééæ ìééåå, éã 

÷ä äøåú éã ïéà ÷àîùòâ', éã æà ñéåà êàã èîå÷ 

ú øéî ñàåå êàæ à æéà äøåúä ãåîéì øòã äøå

á÷ä åö ïèòá ïòôøàã"î êàð èùéð æà ä' ìàæ

 éã ïìéô ìàæ øéî øàð ïòðøòì åö ïééæ äëåæ

äåú úáäà úåãéãé úåîéòð úåáéøò"÷  

 äëøá éã êàð ïâòååøòã àìéîî æéà- øéî éåå 

úåëøá òìà ïéà èùéð ïôòøè, úååöîä úëøá 

åä úëøá øòãà çáùä úëøá øòãàäàã, ïôòøè 

 à èéî íàæåö èééâ ñàåå äìéôú à èùéð øéî

 äëøá- äëøá à èéî ïòîàæåö äìéôú à èééâ àã 

î ñàåå íòãëàð' äøåú éøáãá ÷åñòì èâàæòâ èàä

ä àð áøòäå ïâàæ ïòî óøàã" áøòäå ïà ìééåå à

ä àð"êúøåú éøáã úà à,î æà ' éã ïìéô ìàæ

äåú úáäàå úåãéãé úåîéòð úåáéøò" æéà ÷

òîðà íòã úåîéìùá ïééæ íéé÷î åö æðåà øàô êéìâ

äøåú éøáãá ÷åñòì.  

èìéô ãðé÷ ùéãéà à ïòåå èðòîàî íòã ïéà ïéà, 

äøåúä úåáéøò íòã øò èìéô èðøòì øò úòùá, 

íééç íé÷ìà úåãå÷ð íòã ïéà èìéô øò ïéà, ñàåå 

äåú ïéà àã æéà"÷, åö øòèðòð êéæ èìéô øò 

á÷ä" æà èìéô øò ñàåå íòã êøåã ä äøåú éã

íééç íé÷ìà úøåú æéà èðøòì øò ñàåå, ïàã 

 óéåà ïèòá èðòîàî íòã ïéà ùèðòî à óøàã

 òðééæ ïéà úåøåã òðééæ èéî øòãðé÷ òðééæ
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êòì÷ðééà,ñàååøàô , äãåäé åðéáø øòã ìééåå 

íéãéñçä øôñ ïéà èâàæ ãéñçä, èñééèù åã áéåà 

 ïòðòååàã ïèéîðéà ïéà ïòðòååàã íééá ìàîà

â à èîå÷ä úå÷éáã ïåô ÷ðàãò ' åö úåøù÷úä ïéà

á÷ä" ä– íéãéñç øôñ ïéà èééèù – à åèñìàæ 

 à ïèòá ïéà äìéôú éã ïèéîðéà ïééæ ÷éñôî òâø

ùáø ïâàæ ïéà äìéôú òöøå÷" áàä êéà éååéåæà ò

 ìù äòù à úå÷éáã ìù äòù à åö ïòååòâ äëåæ

 êéåà øòãðé÷ òðééî ïìàæ áåè éì íé÷ìà úáø÷

ã åö ïééæ äëåæíò,ä àð áøòäå àìéîî æéà " úà à

 æðåà ééá åðéôá ïèòá øéî æà åðéôá êúøåú éøáã

 áéåà íòã èéî ïòâéðòâàá èùéð êéæ ïòî ïò÷

î'ïìéô èòåå, åðçðà äéäðå ïèòá øéî óøàã 

 úéá êîò éàöàöå åðéàöàö éàöàöå åðéàöàöå

äîùì êúøåú éãîåìå êîù éòãåé åðìåë ìàøùé.  

ù ãéçé à ïåô äøåú åìéôà äìë úëñî ïéà èééè– 

 ïäòæòâ ìàîà êéà áàä–ø æà " ïòîå÷òâ æéà î

î ïéà õàìô à óéåà' ñàåå èâòøôòâ íäéà èàä

äì äùà çåçéð çéø èùô øòã æéà ' øò èàä

äîùì äøåú ãîåìä äæ èâàæòâ, çéø æéà ñàã 

äì äùà çåçéð '– äìë úëñî à æéà ñàã – çéø 

äì äùà çåçéð 'äîùì äøåú ãîåìä äæ,ùëî " ë

ùëå"î ë'éëæ éã èàä ' åðéà èâàæ àøîâ éã éåå

äåöî äùåòä íéáøì äåöî äùåòä ãéçé äîåã.  

é÷ úáù ïéà èâàæ àøîâ éã"ò è" éåä éë ééáà à

 àúëñî íéìùã ïðáøî àáøåö éæç- øò èàä 

 èâàæòâ-ïðáø éìåëì àáè àîåé àðãéáò , êéà 

 ïâàæ åö âòìô- àúìéî à øùôà æéà ñò 

 àúåçéãáã– éåä éë  íéìùã ïðáøî àáøåöì éæç

àúëñî,ùø "ñî ïéà èâàæ é ' ïòèùøò ïéà úéðòú

ú à èñééä ïðáøî àáøåö ÷øô"ìôìôî åà óéøç ç, 

 ïìòåå ééæ áéåà íéìôìôî éã ïâàæ åö âòìô êéà

 øãñä ìò ïòðøòì èùéð– éåæà èùéð ïáàä ééæ 

øãñä ìò ïòðøòì åö ÷ùç, òìò÷éèù à àã èôàë 

 òìò÷éèù à èøàã–ìç øòã  íäéà æéà ìåôìôä ÷

ø÷éò øòã,àèùéð æéà àúëñî íéìù øòã øòáà , 

ïðáøî àáøåö éæç éåä éë èâàæòâ ééáà èàä, áéåà 

óéøç à ïðáøî àáøåö à êéà äòæ, àúëñî íéìùã 

 ïòðøòìñéåà ïò÷ øò àúëñî íéìù à æéà øò æà

óåñ ãòå äìéçúî àúëñî à, àáè àîåé àðãéáò 

òðøòì êéæ ïìàæ ééæ ïðáø éìåëìï,î æà ' óøàã

úåúëñî ïééæ íééñî.  

 íééñî óéåà ïå÷éú à èëàîòâ ïòî èàä àã ïéà

úåúëñî ïééæ,éúåáøå éáåäà êàã äî æéà , ïòåå æà 

 ïòî èëàî àúëñî à èâéãðòòâ èàä øòðééà

ïðáø éìåëì àáåè àîåé,ùëî "î æà ë'éëæ éã èàä '

î æà' øòèðòæéåè ìàøùé ììë à èâðòøáòâ èàä

îàð íéãéãé ïãéà èàä äùòî éùðàå íéãéñç íéð

 íééñî ïòðòæ ééæ æà åöøòã èâðòøáòâ ïòî

úåúëñî,àúëñî òáìòæ éã ïéà , ïáìòæ íòã ïéà 

 òöðàâ éã éåå éåæà óã ïòáìòæ íòã ïéà ãåîò

äøåáç, ïåô ïéðò à øàð èùéð íòã ïéà êàã èâéì 

äøåú úöáøä,ñ ' ïéðò à íòã ïéà èùéð øàð èâéì

íéáøã äøåú ïåô,ã ñàåå ô ïéà èâàæ àøîâ é" ÷

 òìà øòëòä èééèù íéáøã äøåú æà äìéâîã

úååöî, ïåô ÷øô ïòèùøò ïéà èâàæ àøîâ éã éåå 

â óã äìéâî 'ò"á,ñ ' à íòã ïéà êàã èâéì

àøåî' ììë ïåô úåîùðä úåãçàúä ïåô çë òâéã

 çåçéð çéø à ïòîàæåö ïòäåè ééæ ñàåå ìàøùé

äì äùà',ìàøùé ììë øòöðàâ à .  

 êéà ïéà øàð èùéð æéà íåéñ øòã ïâàæ åö âòìô

àúëñî à èâàæòâ èàä ùèðòî à èùô øòã, ïåà 

àúëñî éã ïòååòâ íééñî êéæ èàä, íòã óéåà 

 éî à êéåà èîå÷ íòã óéåà ïéà øëù êéåà èîå÷

êøáù,àúëñî éã ïòååòâ íééñî øò ìééåå , à áéåà 

 ééæ øò ïéà àúëñî à ïòååòâ øîåâ èàä ãéà
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íòã ïéà èðøòìòâ øéî éåå äøåúä ÷ñò ïåô çåø 

èâàæòâ øòéøô ïáàä, ïáéåäòâ ùèðòî à æéà 

 æéà éðçåø êøò òâéãìàååòâ ïééæ ïéà ïøàååòâ

 íéôìà éô ïøàååòâ ïáéåäòâ– êéà âòìô íåéñ øòã 

 ïâàæ åö– èâàæòâ øò ñàåå íòã óéåà èùéð æéà 

àúëñî íåéñ à,àúëñî íéìùã ïðáøã ïðéæç ãë , 

òååòâ íéìùî èàä øò ïéà àúëñî éã úåîéìùá ï

ñ'äùåã÷ ìò äùåã÷ ïòååòâ óéñåî íäéà èàä, ïåà 

ïðáø éìåëì àáè àîåé àðãéáò äøäè ìò äøäè.  

 òâéãìàååòâ éã óéåà ééðòá äô÷ùä ïééî æéà ñàã

 íéáøã äåöî–ñ ' íéáøã äåöî à æéà–ñ ' æéà

 äåöî ïåô øãâ à àøîâ éã ïéà àã æéà òåãé

äáøã, äåöî ïåô øãâ à ïåà íéáøã, äáøã äåöî 

öåéëå åáøå åøô æéà"á,äáøã äåöî à æéà , ïéà 

íéáøã äåöî ïåô øãâ à àã æéà ïàã, äîåã åðéà 

äåöî ïéùåòä íéáøì äåöî äùåòä ãéçé.  

éáø øàîèàñ êéøùà ! ïæòååòâ äëåæ èàä øéà æà

– äçðîä å÷ øòã – øåà äøåúå äåöî øð øòã ïåô 

øñåî úçëåú íééç êøãå,øòðééà óéåà  æéà èééæ 

 æéà äøåú éã ïà ìééåå øåà äøåúå äåöî øð øòã

 êøãå æéà èééæ øòèééååö éã ïéà ïáòì ïéé÷ àèùéð

øñåî úçëåú íééç,î ñàåå ' ïåà ïééæ øñééî óøàã

 úååöîìå äøåúì øòãðé÷ òùéãéà ïééæ øøåòî

ùòîìå"è,àøåî éã ïåô ïééæ ìéöî êéæ ïéà ' òâéã

ã øòæðåà ïéà ñàâ øòã ïåô äòôùäøå, ïåøçà øåã 

åðé÷ãö çéùî úàéá ïåô.  

 òöøå÷ à èéî ïééæ íééñî èìòååòâ øàð áàä êéà

 äëøá- ïè÷ä éðîî – êøîùì êì äåöé åéëàìî éë 

êéëøã ìëá, èééèù ñàååøàô ïâàæ åö âòìô êéà 

êì äåöé åéëàìî éë,î ' íòã øàô èòá

êì äåöé åéëàìî éë ïòèùøòáééà, ùèðòî øòãòé 

øîâ éã íéëàìî èàä ìéô éåæà úåëøá ïéà èâàæ à

 éã ïéà ìéôéåæà ïéà ïééæ òèëòø éã ïéà íéëàìî

èééæ ò÷ðéì,ìàéøáâ éìàîùîå ìàëéî éðéîéî , - 

 éã äìéìç ïòåå ìòèøòåå à ïâàæ åö âòìô êéà

 äååìî ïáàä ïùèðòî ïåô íéëàìî òëéìðæòøô

ïòååòâ,ïòååòâ íéøîåù òèåâ ïéé÷ èùéð èìàåå , 

ìòô êàìî ïééà ìééåå ïééà èðàä òèëòø à è

 à èìòô íòðééà ïéà èðàä ò÷ðéì à êàìî

çë ïòøòãðà,ðèùøòáééà øòã ' ïòðòæ íéëàìî ñ

úåîéìù'éëàìî éë íéëàìî òâéã" êì äåöé å

êéëøã ìëá êøîùì.  

êøãì àöåé à èöòé æéà éáø øàîèàñ, èééâ øò 

 ïéà àøðàî ïéà äìéä÷ òñéåøâ ïééæ åö ÷éøåö

 ãåòå ãåòå âøåáñîéìéååãåòå, êì äåöé åéëàìî éë 

êéëøã ìëá êøîùì, ïòðòæ íéëàìî òëìòåå  ?

æç ñàåå ñàã" èøòåå äåöî òãòé ïåô æà ïâàæ ì

 êàìî à ïôàùàá– úåáà ïéà äðùî à – 

ãçà øåâéðñ åì äðå÷ úçà äåöî äùåòä, æéà 

î æà àìéîî' ïåô úååöî ïåô íéëàìî àã èàä

 ñàã êàã æéà ïãéà øòèðæéåè øòèðæéåè

æéåèíéëàìî øòèðæéåè øòèð, éë íéëàìî éã ïéà 

 êéëøã ìëá êøîùì êì äåöé åéëàìî– ìëá 

øà ïåô âòåå øòã èùô øòã øàð èùéð êéëøã" é

à÷éøòîà ïéà,êéëøã ìëá øàð , øòã èùô æà 

î æà íééçä êøã øòöðàâ' ïøòåå ÷åæéð èùéð ìàæ

íéðéèñî ïåô ïåà íéòéøôî ïåô, äåöé åéëàìî éë 

 ìëá êøîùì êì êéëøã– ïåô êåàðùé íéôë ìò 

 êéìâø ïáàá óåâú–ä  ' íëàåáå íëúàö øåîùé

íìåò ãòå äúòî,íééç úåðùå íéîé êéøàì åëæú , 

äìéìå íîåé äâäð íäáå åðéîé êøåàå åðééç íä éë, 

äøåú éãîåì òìà éã èéî ïéà,èéî ùàøá ïåà ' ï

áåùç'éáø ï'ä ï 'åéúåðùå åéîé êéøàé, éã èéî ïéà 

 íé÷éãö òìàïöéæ àã ñàåå, åö ìá÷î øéî ïìòåå 

ä çéùî åðéôà çåø ïééæ ' íéîçøá åðéîéá äøäîá

ïîà íéìåãâ.  



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

 

  לג

 

  חיי שרה

  

 
 
 
 
 
  

  
  
  

  

י הוא שנת� " פירש,באלני ממרא' אליו ה וירא

והקשו  .לו עצה על המילה לפיכ� נגלה עליו בחלקו

אי� יתכ� שאד� גדול וצדיק כאברה� ' בעלי התוס

 ישאול עצה על ,עמד בכול�שנתנסה בעשרה נסיונות ו

  .ה"המילה שצוהו הקב

י " ופירש,יושב פתח האהל כחו� היו� והוא) ב

וביארו  .לראות א� יש עובר ושב ויכניס� בביתו

המפרשי� הכוונה על מי שעבר עבירה ורוצה לשוב 

  . ויכניס� בביתו תחת כנפי השכינה,בתשובה

' ק הרבי ר" על פי מה שכתב הרהויתבאר

א(ה בצעטיל קט� "אלימל� זללה  בכל עת ורגע )אות 

יהיה מהרהר במצות עשה ' שהוא פנוי מ� התורה וכו

 ויצייר במחשבתו כאלו ,של ונקדשתי בתו� בני ישראל

ומפיל ' אש גדול ונורא בוער לפניו עד לב השמי� וכו

א� יזהר שיהיה ' יתבר� וכו' עצמו להאש על קידוש ה

קועה דובר אמת בלבבו ושתהיה אז בשעת מעשה ת

 ואז ,מחשבה זו בתוכיות ובפנימית לבו באמת גמור

 ומקיי� בזה ,ה מצרפה למעשה"מחשבה טובה הקב

  .ד הקדושי�" עכ,מצות עשה של ונקדשתי

 לפרש )בלק' פ(ה בייטב לב "ז זללה" כתב אוהנה

 ואברה� ב� תשעי� ותשע שנה )בראשית יז כד(הכתוב 

חתו� י נטל סכי� ורצה ל" ופירש,בהמולו בשר ערלתו

ה שלח ידו ואחז עמו "והיה מתיירא מה עשה הקב

 לו לא נאמר אלא , וכרות עמו הברית)נחמיה ט ח(שנאמר 

והעני� כי עיקר מצות מילה טעמו מבואר . כ" ע,עמו

 שהוא להחליש כח האבר וחוש )ט"ג פמ"ח(במורה 

ה "ולכ� מצות מילה להכרית ערל. ש" עי,התאוה שבו

 ועל כ� משה ,רע שבו היינו כח ה,ה"ע ל"אותיות ר

 )קהלת ג יד(והנה כתיב . שנולד מהול נאמר בו כי טוב הוא

 וכיו� ,כי כל אשר יעשה האלהי� הוא יהיה לעול�

ת כביכול בעצמו הסיר הערלה וכח הרע של "שהשי

אברה� אבינו מאותו אבר כח המוליד כל זרעו וזרע זרעו 

 כבר הוסר שורש הרע מאותו מקו� ,עד עול�

וא� כי אחד . מכל זרעו אחריו עד עול�בפנימיותו 

 אבל שורש ,מזרעו אינו מהול הלא הוא רק בשר ערלתו

ה שכרת עמו "פנימיותו הרע כבר הוסר על ידי הקב

� בברית "וזה שאומרי� בפיוט הבאי� עמ. הברית

� , על כ� ומבט� לשמ� המה נימולי�, עמ� דייקא,חותמ

די� היינו מבט� אפילו קוד� הסרת הערלה יש לה� 

 כי כבר הוסר מה� כח הרע הפנימי מאותו אבר ,נימול

ולזה . ה"על ידי מילתו של אברה� אבינו בכחו של הקב

 קונ� שאני נהנה לערלי� :)נדרי� לא(מבואר בגמרא 

 שאני ,מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכבי�

נהנה למולי� אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי 

 ,לה קרויה אלא לש� עובדי כוכבי� שאי� הער,כוכבי�

� " ופירוש הר, כי כל הגוי� ערלי�)ירמיה ט כה(שנאמר 

וביאור העני� כי ישראל אפילו . ג דאית בהו מולי�"אע

� אפילו הוא נימול הוא " ועכו,הוא ערל הוא בכלל נימול

ערל כי יש בו עדיי� שורש וכח הרע שלא יוסר ממנו על 

  .ד" עכ,ת"ידי כח איש מבלעדי עזר השי

)נדה ל( פי זה יש להבי� מה דמבואר בגמרא ועל : 

 וכיו� ,דתינוק במעי אמו מלמדי� אותו כל התורה כולה

  קודש דברות
  א"יטשל ק"הגה רבינו מר� ק"מכ

  ו"פה בני ברק יצק "ט לפ" שנת תשסוירא פרשת סעודת רעוא דרעווי�
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שבא לאויר העול� בא מלא� וסטרו על פיו ומשכחו 

וראוי להתבונ� ממה דאיתא במדרש . כל התורה כולה

 אמר לו עקילס לאדריינוס המל� רוצה )ב"ל סי"ר פ"שמו(

 אמר לו ל� ולמד ,עשות ישראלאני להתגייר ולה

 אמר לו עקילס אפילו חכ� ,תורת� ואל תמול

שבמלכות� וזק� ב� מאה שנה אינו יכול ללמוד תורת� 

הרי שאי אפשר להשיג לימוד התורה כל . א� אינו מל

 ולפי זה יש להבי� אי� יכול התינוק ,זמ� שלא נימול

. ללמוד התורה במעי אמו בזמ� שלא נימול עדיי�

פי האמור הרי כבר נתבאר שהעיקר הוא אמנ� ל

 ועל כ� תינוק ישראלי במעי אמו ,להכרית ערלת הלב

 מכל מקו� כבר נכרת ,א� שלא נימול בפועל ממש

 ועל כ� יכול הוא במעי אמו ללמוד ולעסוק ,ערלת לבבו

  .בתורה הקדושה

ה :)קידושי� לט(ל " אמרו חזוהנה  מחשבה טוב

ה " הקבה מצרפה למעשה מחשבה רעה אי�"הקב

ה "ז זללה" ובטע� הדבר כתב א,מצרפה למעשה

 כי על ידי , שהוא מכח מצות מילה)תרומה' פ(בייטב לב 

 היא כח הרע ,ה"ע ל"המילה הוסר הערלה אותיות ר

ה " ועל כ� הקב,ממנו ונימול ערלת לבבו וסר הרע מלבו

  .ד" עכ,מצר� המחשבה טובה למעשה

ה על ל הוא שנת� לו עצ" יתבאר דברי רשיזובזה

 ,'ו אברה� אבינו במצות ה" ולא שנסתפק ח,המילה

אלא אברה� אבינו היה נבו� בדעתו אי� יוכל לקיי� 

� כי באור כשדי� ,מסירות נפש על קדושת שמו יתבר

 �קיי� מסירות נפש בפועל ממש שהשלי� עצמו לתו

אלהי� בכל לבב� '  וקיי� ואהבת את ה,כבש� האש

�כ "אול� אח. פש� אפילו הוא נוטל את נ,ובכל נפש

כאשר לא היה מי שירצה לכופו לעבוד עבודה זרה הרי 

ראה שאי� לו הזדמנות לקיי� מצות עשה של 

ה לקיי� " עד שצוה לו הקב,ונקדשתי בתו� בני ישראל

 והוסר כח הרע ממנו ,מצות מילה וכרות עמו הברית

 ואז פשט לו ממרא דבר זה דעל ,ומכל הדורות אחריו

ת ערלת הלב אמרינ� מחשבה ידי מצות מילה שנכר

 ויוכל לקיי� במחשבתו ,ה מצרפה למעשה"טובה הקב

 אפילו ,אלהי� בכל לבב� ובכל נפש�' ואהבת את ה

� ולפיכ� , תמיד בכל עת ובכל זמ�,הוא נוטל את נפש

  .נגלה אליו בחלקו

ה .)ד� פו(יומא '  איתא במסוהנה  רבי ישמעאל הי

א עו� חילול  והחמור מכול� הו,חילוקי כפרה' דורש ד

 דאינו מתכפר אפילו בתשובה ויסורי� אלא על ,הש�

שוב (ה בייטב פני� "ז זללה"וכתב א. ידי יו� המיתה

מה יעשה ילוד אשה כי יתאונ� על חטאיו ) אשיב אות יד

 כי הרבה עניני חילולי ,אשר בתוכ� ג� עו� חילול הש�

 הנה , ואי� יזכה להנצל מיסורי� וממיתה,הש� ישנ�

ק "� רפואה ותעלה ממה דאיתא בזוהמצאנו לה

 אית חובי� דלא מתכפרי� עד דאתפטר .)במדבר ד� קכא(

 והאי יהיב גרמיה למותא ומסר נפשיה ,בר נש מעלמא

 ותיקונא דא בעי כוונה ,כמא� דאתפטר מעלמא

 ,ה מרח� עליה ומכפר חוביה" וכדי� קוב,דליבא

וכבר נתבאר דכל זה הוא מכח מצות מילה . ק"עכדה

די זה הוסר ערלת הלב ויכולי� לקיי� מסירות שעל י

נפש במחשבה ונחשב כאילו מסרו נפש בפועל 

 אלא ג� ,המעשה ואי� מ� הצור� שיהרגו בפועל ממש

במחשבה אמיתית זכה וטהורה שמקבל על עצמו 

� הרי זה מכפר על ,מסירות נפש על קדושת שמו יתבר

  .חילוקי כפרה' כל הד

 ,תח האהלל והוא יושב פ" דרש רשיזולזה

ו " היינו מי שעבר עבירה ח,ר"לראות א� יש עוב

 שהוא רוצה לשוב אל , ושב,חילוקי כפרה' באחד מד

 כי סת� , היינו אל הקדושה, ויכניס� לתו� ביתו,'ה

 א� אחר שקיימו מצות ,תשובה אינו מועיל על זה
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 ,מילה והוסר כח הרע ומחשבה טובה מצטר� למעשה

  .י כפרהחלוק' על ידי זה נתכפר על ד

  ]ב[

ל והוא יושב פתח " יש לפרש דברי רשיזעוד

על פי .  לראות א� יש עובר ושב ויכניס� בביתו,האהל

 )שער ד אות טז(מה שכתב רבינו יונה בשערי תשובה 

דעל ידי יגיעה בתורה מתכפרי� ג� אלו העוונות שלא 

ק "וכ� מתאמרא משמיה דהגה. מהני לה� תשובה

ו' פ( הכתוב ה לפרש"ד מבעלזא זללה"מהרי  )האזינ

 ואיתא בספרי שהתורה מכפרת ,כשעירי� עלי דשא

הלכות (� " דהנה איתא ברמב,כשעירי יו� הכיפורי�

ק היה קיי� נתקנו כל " דבזמ� שביהמ)ב"א ה"תשובה פ

 ג� אלה שאי� לה� ,החטאי� על ידי שעיר המשתלח

 וזו ,.)יומא פו( כמבואר בגמרא ,כפרה אלא ביו� המיתה

 שהתורה יש לה ,י כשעירי� עלי דשאכוונת הספר

 שעל ,הכח של כל השעירי� ג� של שעיר המשתלח

 אפילו חטא של ,ידי התורה נתק� הכל בחיי� חיותינו

  .ד" עכ,חילול הש�

 היינו בפתח ,ל" שאמר והוא יושב פתח האהוזה

 מה טובו )במדבר כד ה(ד הכתוב " ע,הבית המדרש

ר " יש עוב לראות א�,אהלי� יעקב משכנותי� ישראל

 ,ה" שרוצה לשוב אל הקב, ושב,חילוקי כפרה' על ד

 כי על ידי שהאד� , היינו לבית המדרש,ויכניס� לביתו

ד ועוסק בתורה נתכפר כל עבירה ועו� "בא בביהמ

  .חילוקי כפרה' ואינ� צריכי� לד

 כי אי� צדיק , זה צרי� להיות נר לרגלינוודבר

לו  האד� יש ,באר� אשר יעשה טוב ולא יחטא

ר ולפעמי� עלולי� לבא לידי חטא ביודעי� "יצה

 והאד� עושה , עבירות קלות וחמורות,ובלא יודעי�

לעצמו חשבו� הנפש שעבר על עבירה חמורה עד 

 חלילה לומר ,ו אי� תקנה לנשמתו"מאד ושמא ח

ו בעבירות חמורות אשר אי� " כי א� שנכשלו ח,כ�

יו� הכיפורי� מכפר עליה� וצריכי� לבא לידי 

 צרי� האד� ,יסורי� ועגמת נפש בכדי שיתכפרו

 והוא ,להתחזק שעל הכל מועיל ג� תשובה גרידא

 והתורה הקדושה יש לו ,באמצעות עסק התורה

' הכח של השעיר המשתלח שהיה מכפר על כל הד

וזה נות� לנו התחזקות גדול . חילוקי כפרה

שיתאמצו ביתר שאת וביתר עוז בלימוד התורה 

 וא� חטאו חלילה בעבירות ,מורשיהיה בקביעות ג

ולזה ישב . חמורות יתכפר הכל על ידי כח התורה

אברה� אבינו פתח האהל כדי לעשות פועל דמיוני 

 וכל אחד שהוא מזרע אברה� ,לדורות הבאי�

ד ועוסקי� "יתחזק בזה שעל ידי שבאי� בביהמ

 א� , א� על פי שעברו על עבירות חמורות,בתורה

 ואברה� אבינו מכניס ,עושי� תשובה יתכפר הכל

. אותנו לביתו אל הקדושה בזכות לימוד התורה

ולזה יראה כל אחד יהיה מי שיהיה לקבל על עצמו 

  .לבא בבית המדרש ולעסוק בתורה בבוקר או בערב

 בחודש מרחשו� אשר רחושי ובעמדינו

מרחשי� שפתינו והוא עוד סני� לחודש תשרי 

עו  וא� יקב,המיוסד על מחילה סליחה וכפרה

שיעורי תורה לעסוק בתורה בכל יו� בקביעות גמור 

 ,אז נכו� לבינו בטוח שהתורה יכפר כמו הקרבנות

ת יעזור שיהיה לנו הזכיה לעסוק בתורה "והשי

 והאר עינינו בתורתי� ודבק ,וללמוד באפס מה

 , וזה מכפר על כל עבירות החמורות,לבינו במצותי�

 ונזכה ,דקובזכות לימוד התורה נזכה לביאת גואל צ

להתרוממות קר� התורה וישראל בהתגלות כבוד 

  .שמי� עלינו במהרה בימינו אמ�

  לה� ח"ותשוח א"שליט ר"אדמו מר� ק"כ ספרי להוצאת הוועד י"ע נער�
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