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àöåé øåàì  

ò"é úåãçàúä íéëøáà éãéñçã øàîèàñ  
úåàéùðá ë"÷ ïøî åðéáø äâä"÷ èéìù"à  

éðá ÷øá  - ãòìà 

   כי עם קשה עורף הואבקרבינו' ילך נא ה
íìòå ðîî åøñçð àì  íì åò éðãòî ìë øùà ïðåçîå  ø éòö   ,øôë äàø  àì  íìåòî ,

 íäé éç  úø åö  úà òãé  àì åøôëä éùðà ìù , é÷åç  úà íì åòî äàø  àì  åìéôàå

äçéøô å äçéîö äòéøæ òáèä , ø éòì  åúéà òñð äæ íìò ìù å éáàù íòô  äø÷ äðäå

úøçà ,ïè÷ øôëá çåðì  åãîò íëøãáå ,ïáäå , éàìô  úåàøì  ãåàî âðòúä êøëä ïá

òáèä ,øá åôèòé  øùà íé÷îòå  úåãù ,òáèä éôé  úåàøìî åòáù àì  åéðéòå.  

àùéåé å å éðéò  äèåùô  õò úñéôî óë øöé éî ãçà øëéà äðäå  àø , í îåúùä

ãàî úà æä äëàìîä ìò íìòä ,óëä úà åì ø åëîì  úåàé  íà øëéàä  úà ìàùå ,

ø éçî äæéàáå ,â àåä óëä ø éçî éë øëéàä åäðò 'úåèåøô , ìò êøëä ïá  íîåúùä

óëä ìù ìå æä ø éçîä , úåôë äáøä úåùòì  åúåøùôàá íà øëéàä  úà ìàùå

äìàë ,ì  á éùäåïä å ,ø ëéàäì  êøëä ïá  øîà" : í é éô ìàë äùòú éë êì  éðà õòé éî

äì åãâä ø éòì  íàéáúå  äìàë úåôë , ìò í éöô å÷ äáøä å éäé  íù éë ç åèá éððäå

äìàë úåôë."  

íéëñä úåôë í é éôìà äì åãâä ø éòäì  àéáäå  ø éòöä êøëä ïá  úòöäì  øëéàä 

õò ,úåëìîä øöç ãé  ìò åúø åçñ íò øëéàä  ãîò ,éø â íäá ù úåáåçøá éøéùò í

øéòä ,åìù úåôëì  äðå÷ ïéà íì åà , ø éòöä úöòì  òîù ð øùà  ìò ãàî åì øçé å

äæä ,åá  ìúäì  õôç éë øáñå , åìéôà ø åëîì  éìáî íå éä ìë íù åãîò éøçà äðäå

úçà óë , ø éòì  äìà úåôëä íò àáì  åì  õòéù øéòöä áøò úåðôì åéìà áø÷úä

äì åãâä ,øëéàä åéìò ÷òö :é ðúéîø  òåãî ,åò  éëðà äðä ïî íå éä ìë ïàë ãî

äúò ãòå  ø ÷åáä ,éúø åçñ úà éðîî äð÷é å  àåáéù éî ïéàå ,úåôëä úà , ä úàù

íäéìò íéöô å÷ äáøä å éäéù úøîà.  

åäðòø éòöä  :äæ ìëá  íùà  êîö òá äúà ,ïàëì  úàá äîì ,íéø éùòä úåáåçøì ,

êìù õòä úåôë úà øåëîì , úåùîú ùî úåçôùä åì éôà íéø éùòä úðåëù á ïàë

óñë úåôëá ,ëì åõò úåôë ùéà êîî äð÷é  àì  äæä í å÷îá ï , úåðåëùì  úëìì êéìò

íäéúåáåçø å  íòä é éðò ìù , éúøîà  øùàë êéúåø åçñ ìò í éöô å÷ äáøä å éäé  íù

êì ,øäî êéúø åçñ úà ø åëîú íùå  í é éðòä úåáåçøì  éîò àåá ,äåä êëå , àåä

àéáäù úåôëä ìë úà øëî ãéîå  í é éðò íù íéø âù úåáåçøì  ø éòöä íò êìä.  

îðäåìùïáåî  ,á÷ä äðäã" ìë íò ãñç  ìåîâì  õôç àåäå  ïå ðç å  íåçø  ì÷ àåä ä

ãçàå  ãçà ,êëì  í é÷å÷æ íðéà éøä íéîùá íéëàìîä íì åà , òøä øöé  ïéà íäì

äøôëå  äì éçî åëøèöéù óø åò úå éù÷å ,äîåãëå  í éãñç  úåì éîâ , ä ùî øîà ïëì

åðéáø"  :ã àð êì é 'àåä óø åò äù÷ íò éë åðéáø÷á " - äáøä ùé  ïàë "íéðå÷" , ïàë

 ìù å æ äø åçñì  íì åë í éëçî"åðúìçðå  åðéúàèçì å åððå åòì  úçìñå."  

  

  

  'עמוד ב..................לקח טוב

  'געמוד .............שבת בשבתו

  'העמוד .............דבש תמרים

  'ועמוד ..........בשפתי צדיקים

  'זעמוד .......פרפראות לחכמה

  'חעמוד ..........ודרשת וחקרת

  'עמוד ט.........חוקים להורותם

  'יעמוד ........הילולא דצדיקיא

  ג"יעמוד ...............דבר בעתו

  ד"יעמוד ........משולחן מלכים

  

úñðëäì úåòãåî ,úåëøá ìæî áåè,  

úçöðä íù ,éåìéòì úîùð  

ú ëøòîä éðéðò øà ù ìëìå  

úåøàä úåøòäååãëå '  
  

ú å ðôì øùôà  

øäì" øòùåé ÷éìàô õøàååù éä"å  
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 ì àøùé éðá ùà ø úà àùú  éë
å  íäéãå ÷ôìå â' . ïåùì'ïåøñç ,' ì ìëä

åîöò úà íãà äàøéù , úîàá àåä øùàë

ä úà ãåáòì ì éçúä àì ïééãò ,' àåä æàå

áäâéøãî äæéà ,ç äìåòùë ìáà" úòã ìò å

ä úà ãáåò àåäù íãàä ,' å ðéà éàãå åá æà

 àøåáä úãåáòî äðéçá íåù ììë âéùî

àåä êåøá , ÷åñôá æîøä å æå" úà àùú éë
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 ïåùìî)å  úéùàøá ,ãé ( úéáî åúåà úøôëå

øôåëá õåçîå ,äá ÷åáã àåä éúîéà ,'

"íúåà ãå÷ôá " ïåøñçä íãàä òãå éùë

åìù ,æàäá ÷åáã àåä '       . )é åì  úùåã÷(  

�  
 ì àøùé éðá ùà ø úà àùú  éë
äì  åùô ð øôåë  ùéà å ðúðå  íäéãå ÷ôì '

íúåà ãå ÷ôá . àìà ììôúäì ïéãîåò ïéà

 äáâé å áéúë àìä ïéáäì ùàø ãáåë êåúî

ä éëøãá åáì ,'æ åðéúåáø åøîàé  êéàäå" ì

çåîä ãáåë úùâøäá ììôúäì , ïéðòä êà

àåä ,é åìú øáãä ø÷éò éëçåîä  , øîàîë

àøéøâ àùéø øúá àôåâ , åçåîá  íà

íåéä ìë íùä úàø éá ÷ø åúáùçîå , é æà

úåøæ úåáùçî éìá ììôúäì àåä ì÷éðá ,

åçåîå  åúáùçî øîåù åðéàù éî êà , åì ùé

åúìôú êåúá íéìáìáî , íãå÷ êéøö ïëì

 ùéâøîù ãáåëä ìò áì íéùì åúìôú

åçåîá , ìò ìá÷ì åçåîá äáåùú äùòéå

÷é æçéù åîöòãéîú åçåî úà  , ì åëé æàå

 äáâé å úðéçáá êë øçà ììôúäìå ãåîòì

ä éëøãá åáì ,'ìà úåîîåø úùâøäá , åäæå

 íäéãå÷ôì ìàøùé éðá ùàø úà àùú éë

 ã÷ôð àì  á åúëä øîàîë ïåøñç  ïåùìî

ùéà åðîî , ïåøñçå íâô àåäù äî åðééäã

åçåîá , äáåùú úñðëä éãé ìò åúåà àùé

åçåîá ,ùôð øôåë ùéà åðúðåäì å ' ãå÷ôá

íúåà , ïåøñç  úðéçáá å éäéù äîù åðééäã

ïå÷éú åì äéäéù àåä , äòùå  äòù ìëá ïëå
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äìëä ,ïúçä éðôì äìëäå , çáéù ìåëéáëå

 àåä êåøá ùåã÷ä éðôì ìàøùé  úñðë úà
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  עיקר הרמת קרן ישראל נעשה בשבת
 )ב"בבא בתרא י ע('  איתא בגמ', את ראש בני ישראל וגוכי תשא

בכי "אמר משה לפני הקב במה תרום קרן ישראל אמר לו  ה 
ת ' את ראש פי, ת"א עם הכולל בגימטריא שב"תש, תשא אותיו

שבתות שאלמלי ישראל ' אלו ב, ת"ש הם גם כן שב"שאחר רא
א קודש הו,  שבת)ב"ח ע"שבת קי(ל "משמרין מיד נגאלין כמאחז

  )צמח צדיק(                                          .עיקר הרמת קרן ישראל

  

  מכפר על כל החטאים
'  במדרש אמר ר,כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם

במה תרום את קרן ישראל "ה רבש"אבהו אמר משה לפני הקב ע 
לצבי ' צמח ד' ל דהנה איתא בס"ונ, ה בכי תשא"אמר הקב

ואמר , ה גדול עוני מנשוא"קין לפני הקבלפרש מה שאמר 
נן כל השומר שבת "ת עפ"ב הלא אם תטיב שא"השית י דאמרי

כ אמר לו "ע, ז כדור אנוש מוחלין לו"כהלכתו אפילו עובד ע

טיב שא"הקב בתותי 'ת ש'ת א"ר, ת"ה הלא אם אתה רוצה להי
וזה שאמר משה רבינו , ש"ק מכפר על הכל ע"כי ש, שמורו'ת
במה תשא את קרנםע אם"ה רבש"ע ל "א,  ישראל יחטאו לפניך 

ל הדבר תלוי בך אם תשא את רשם ותזהירם על "א ור"בכי תש
בתותי 'ת ש'או א, שמורו'ם ת'בת א'ת ש"א ר"וזהו תש, השבת

וזהו , ל לחסרונם וגם הוא לשון חט"ר, וזהו לפקודיהם, שמורו'ת

תם יתקן שמירת שבתלפקודיהם הי   )הברביד הז(  .ינו על כל חטאו

  

  ק"יש בה השראת השכינה כמו בביהמ
מתנה טובה יש לי בבית '  איתא בגמ,אך את שבתותי תשמורו

ביהמ' י הגמ"יבואר עפ', גנזי ושבת שמה וכו ק "יכול יהיה בנין 

לכאורה תמוה איך יעלה על הדעת ' ל אך כו"דוחה שבת ת
דוע שהמשכן נגמר , ק דוחה שבת"שיהיה בנין ביהמ לפי הי

ח ניסן ומה היה להם "ש כסליו והקימו אותו ברפעולתו בחוד

ש כי עיקר בית "י מ"אכן יבואר עפ, למהר לבנותו בשבת
, ש ושכנתי בתוכם"המקדש שיהיה השראת השכינה בתוכנו כמ

שגם ' פי, ל אך לשון מיעוט"ת, ד שיהיה דוחה שבת"לזה היה ס

כמו בזמן הבית בימי , עתה בזמן הגלות השכינה שורה בתוכינו
אך לגודל ההשראה שהיה ביום השבת אנו מחכים , החול

שנגנז , ש מתנה טובה יש לי בבית גנזי"וז, ב"לגאולה שלימה ב

בו ג"אעפי, ק"ביהמ כ "כ יש לנו מתנה טובה ושבת שמה שיש 
  )תפארת שלמה(                                                .השראת הקדושה

  

  בתשל שקדושות להמשיך תמיד מחשבות 
 דהנה צריך ,לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת

בזה, האדם לטהר מחשבותיו ולכן , בפרט בשבת צריך ליזהר 
ולזה אנו , כי הוא תמיד במחשבות טהורו, ח שבת"נקרא הת

בכל יום היום יום וכו ת , בשבת' מזכירין  כדי להמשיך מחשבו

יינו דה,  הכתוב לחשוב מחשבות'וזה פי. קדושות מאור השבת

תיבת  ד שימשיך על עצמו מוחשבת מורה על  שיחשוב תמי
כל עשיותיו לשם ' ז יהי" ועי,]מחשבת היינו מוח שבת[, מחשבות

פ לעשות בזהב ובכסף "וז, אפילו עניני משא ומתן שלו, שמים
  )אור לשמים(                               .מרומז על משא ומתן, ובנחושת

  

   מדה כנגד מדההמחלל שבת נידון בסקילה
יכול ' הי' כל העושה מלאכה ביום השבת וגו' ת ימים וגושש

י דן מדה כנגד "רק הש, לקצר ולכתוב כל העשה בו מלאכה
ן  מדה כי יום השבת נקרא על שם השביתה אשר נהר סמבטיו

נו ביום השביתה, יוכיח שנח בשבת, בזריקת אבניו לזה כל , היי

  )אור למאיר(          .ילההעשה מלאכה ביום השבת מות יומת בסק
  

  המחלל שבת נכרת נפשו משורשה
 והקשה ,מחלליה מות יומת כי כל העושה בו מלאכה ונכרתה

ל דפיקוח נפש "ע ממעזבוז הלא קיי"ברוך זי' ט הרבי ר"הקוה

פ "ואמר לתרץ זה ע, ומדוע יהרגו על חילול שבת, דוחה שבת
כ " ואהידוע שאם אדם מחלל שבת אזי נכרתה הנפש משורשה

, מות יומת' כ מחללי"וזשה, גברא קטילא הוא ומותרים להרגו

דוחה שבת"ת הלא פיק"וא לזה אמר כי כל העושה בו מלאכה , נ 
ב "ל משורשי א"ר' ונכרתה הנפש ההו מקרב עמי כ הוא חשי

  )אילנא דחיי(          . נ" ולכן מות יומת כי אין כאן פקו,כגברא קטילא

  

   של נעשה ונשמעה מחזיר בשבת הכתרים"מרע
ואפשר ', י יקח לשון הווה וכו"ופירש רש, ומשה יקח את האהל

 דאותן .)דף פח(ל במסכת שבת "לומר שרומז על מה שדרשו חז
הכתרים שנאבדו מישראל על ידי אותו מעשה כולן זכה משה 

ת  ונטל שנאמר ויתנצלו בני ישראל וסמיך ליה ומשה יקח א
הל בשם החסד לאברהם ואיתא באגרא דכלה פרשת ויק, האהל

תרים של ישראל להם , דבכל ערב שבת בלילה מחזיר משה הכ

ן "ואפשר לומר שלזה קאמר יק, עד כאן ח לשון הווה שהיא עני
יר להם לישראל ואחר שבת נוטל דבכל ערב שבת מחז, תמידי

  )שרבית א (                                                                       .מהם

  

  משה עלה בשבת כיון דהוא עת רחמים
, ט בתמוז" רחמים היה בישל משה לבקשי דעלייתו "ברש

בחידושי תורה "עיין שו ) 'ב אות ז"ט' תשא דף כ(ת זכרון יצחק 

'  ויהי ממחרת ועתה אעלה אל ה)'ב ב"לעיל ל(שתירץ בזה הלשון 

דיום שבת קודש , יש לדקדק הלשון ועתה, אולי אכפרה רק 
 הנכנס לבקר )ב"י(ומהאי טעמא איתא בשבת , ת רצוןמוכן לע

את החולה אומר יכולה היא שתרחם רוצה לומר שהיום גורם 

בז:) פו(ובשבת , לרחמים תורה היה אז ראש ' לרבי יוסי  ניתנה 
ט בתמוז "ולסדר החדשים דסיון מלא י, חודש סיון בשבת

וזהו שאמר ועתה בשבת דהו עת רחמים אעלה אולי , בשבת

  )פרדס יוסף(                                                                     .אכפר

  ב
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  תודה וקול זמרה
  יעלה ויבוא ויגיע ברכת מזל טוב חמה ולבבית ורב ברכות והודאות עד בלי די

שוב' ן וחסד יתן הח המרומם והמ שוב ו פש כל חי הח   חאל כבוד ידידינו וידיד נ

רט במידותיו המסולאים בפמין כל עבידתיה יוז   זמם ולילה למען הכלל והפ

נו לרומם ולחזק ראיו ובמיוחד משליך עצמו מנגד את קרן מוסדותי   קרוב לכל קו

ר בודוק א שות רצון צדיקמסו ש לע הגה" כלב ונפ רן רבינו  שליט"ק מ   א"ק 

המזג כלל הילה בהצלת מוסדותינו ודואג תמיד לבל יחסר  ה התודה והת   לו יאת

  

  � רוח החיים דקהלתינו המעטירה� עושה חסד לאלפים תדירא� יקיראהאי גברא 
  � ומופלג ביראה טהורה� מרבה להיטיב לזולת חשיכה כאורה� נודע לעוז ולתפארה

  א�שליט יחזקאל ראטער� ח ר�הרה
ינו  ל עצי חיים�חבר הנהלת מוסדות     מנהל כול

  
 

í ³³ ñèþñ ’−ò îòë ³ðñîíë îñíêë íìô¾"ïôñ î"¬  
  

יעמוד לימין , ק מייסד מוסדותינו"שזכותו של רביה, מעומק לבבינו, זה ברכותינוצרופה בו

 ויושפע לו אושר , בשכר עמלו בהרחבת גבולי הקדושה, להתברך בכל ברכאן דנפישא, ידידינו

  , ויזכה להרבות ולהיטיב בפעולותיו הנמרצים למען המוסדות, ועושר במידה מרובה וגדושה

  , וזכות הרבים יגן בעדו ובעד ביתו, להרמת קרן התורה והחסידותובמעשיו הטובים        

  .ותמיד נספר תהילתו, ותעמוד לעד צדקתו
  

  

  החותמים למען שמו באהבה ובהודאה
  ל  "מנכ, משה חיים ווייס

  , גרשון כף ,יצחק ברוך אילאוויטש, יוסף יהושע גרין
 צבי יודא ווייס, יקותיאל יצחק בראך, פסח ראטה
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  כי תשא את ראש

ע "לוי יצחק מבארדיטשוב זי' ק ר"סניגורן של ישראל הרה
מוכרח אתה למחול רבונו של עולם : אמר פעם בזה הלשון
ואם אין , ואם תשא חטאתם הרי טוב, עוונותיהם של ישראל

אזי אגלה הסוד שאתה הולך כביכול בתפילין פסולים 
 תפילין דמרי עלמא מה .)ברכות ו(' מ דאיתא בגמ"עפי, חלילה

ה  אתןואם אי, "גוי אחד בארץמי כעמך ישראל "כתיב בהו 
ואז כביכול אין תפילין , מוחל להם אין הם גוי אחד בארץ

  .שלך כשרים
ומיד שינה רבי לוי יצחק את קולו והמשיך בנעימה של 
תחנונים והתחטאות כבן לפני אביו רבונא דעלמא כולה לה 

אם הפיל בשוגג תפילין ,  מפשוט שבפשוטיםמדאינך לו
מרים את התפילין , ה גוחן ארצהמה הוא עוש, שלו לארץ

נו מוצא לו נחמה במה יומנשקן בדבקות מנשיקות פיו וא
מרי כי תפילין של , תפילין שלך, ואנחנו עמך ישראל, הששע

 הואת, "ומי כמך ישראל גוי אחד בארץ"מה כתוב בהן עלמא 
שחה , רבון העולמים השלכת אותנו לארצות הגלות והגזירה

, ת שאנו מתגוללים ברפש הגלווזה אלפיים שנה, קומתנו
ולא דין , רצוצים ונרמסים על ידי כל מיני שקצים ורמשים

שהגיעה עת דודים להקים מעפר דל , רבונו של עולם, הוא
 עמך -להרים את תפילין שלך , ומאשפות להרים אביון

,  עם בו בחרת מכל המעים ולנשקם מנשיקות מפיך-ישראל 
  .נםלהרים קרנם לגאלם משממונם וחורב

ע "זירוזין ק מ"הרה של ויחיימי ון  לרחא ההברובהושענא 
התלהב מאוד ואמר תפילין " הושע נא למען פארך "אמר

פארך " כמו שאמר יחזקאל בן בוזי בנבואתו "פאר"נקראים 
מך עומי כ"הם בה  כתוב "ותפילין של הקב" חבוש עליך

למען ", רבונו של עולם, הושע נא, "ישראל גוי אחד בארץ
שלך " פאר"למען יתאמתו הדברים הכתובים ב, "ךפאר

שפל עד ורחם נא על עם ישראל המוכה והמ, בתפילין שלך
הרם אותם מאפרם ושימם פאר לראשך ואמת את , עפר

ומי כעמך ישראל גוי ", הדברם שלך הכתובים בתפילין שלך
 'דברי הגמ ע"א זידיגוראמסק "בנו הרה'  ובזה פי.אחד בארץ

מראשי קלני  קלני"שכינה מה אומרת בזמן שאדם מצטער 
צער ויסורים אין )ו"חגיגה ט(" מזרועי אלא  מגיע לו לאדם 

, יכול לומר ה"כשאדם חוטא אין הקב,  ואם כן,חטאמפני ה
ק "הרהש "ווכמ, "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"

שיש אז חלילה חשש לכשרות התפילין של מבארדיטשוב 
" מראשי קלני מזרועיקלני " אומרת הה ולכן השכינ"הקב

  .לרמוז ולהצביע על התפלין של יד ותפילין של ראש
ואני העני פירשתי בה בשיר היחוד החרוז פארו עלי ופארי 

, אחד' ה' ל בתפילין שלנו נכתב היחוד של שמו ית"ר, עליו
ובתפילין דמרי עלמא כתוב היחוד של ישראל ומי כעמך 

לין שלנו כתוב ל בתפי"ר, וזהו פארו עלי, ישראל גוי אחד
בתפילין דמרי עלמא כתוב , ופארי עליו, ת"השבח של השי

כי תשא את ראש , ז נוכל לפרש הפסוק"ועפי, השבח שלנו
ל אם "ר, פקודה הוא לשון חסרון, בני ני ישראל לפקודיהם

תרצה ללמד זכות על ישראל ולהמליץ טוב בעדם למחול 
ראש י התפילין של "ל ע"ר, את ראש, ולישא עוונותיהם

, וזאת תהיה המליצה, דמרי עלמא תוכל ללמד זכות עליהם
ו "אזי ח, ו לא תמחול עוונותיהם והחסרונות שלהם"כי אם ח

  )רביד הזהב(                                             . יהיו התפילין פסולים

  ואמלא אותו רוח אלוקים

ל "ק המגיד מטשערנאביל זצוק"רת הרהילאחר פט
ל לנסוע "ק המגיד מטריסק זצוק"בנו הרהכשהתחיל 

נסע , נסיעותיו הקדושות על פני המדינה בעיירות שונות
וכאשר ראה שם בצד העיר שיש , פעם אחת דרך עיר טריסק

אמר פה אשב , מקום רפש וטיט ומים מקלחים שם תמיד
 לו במקום הרפש והטיט חצר השבנ' וכך הי, ואקבע דירתי

לה לו בדמים יקרים פי כמה וכמובן ע, קדשו ובית מדרשו
בעיני החסידים לפלא ' והי, בונה על קרקע רגיל' מאם הי

  .אך שום איש לא העיז לשאלו על כך, גדולה
פגש שם את , ר קאוולעיק מטריסק בע"הרה' לימים כשהי

ק "ושאל הרה, ל"יצחק מנעשכיז זצוק' ק ר"דודו הרה
ק מטריסק מדוע עשה כדבר הזה לכלות "מנעשכיז מהרה

ק "השיב לו הרה, מון ישראל במקום הרפש והטיטמ
הנה , הלא אתם שואלים מוכרח אני להשיבכם: מטריסק

כשעשה בצלאל את המשכן כתיב ואמלא אותו רוח אלוקים 
רוח "שנתן לו הקב' י פי"בחכמה ובתבונה ובדעת וברש ה 

ק "בצלאל צריך לרוה' וקשה למה הי, דשונבואה ורוח הק
הוא אומן ועושה מעשה חרש ויכול די בזה ש' והי, למלאכתו

אך הענין כך הוא כי בעת , לעשות המשכן כאשר נצטווה
ביניהם ' שנתנו בני ישראל נדבת לבם על מלאכת המשכן הי

ר "כת אחת שנתנו נדבתם בכל לבם לעשות נח, שלש כיתות
כת אחרת , לבדו' בלתי לה' ש וכל כוונתם הי"להבורא ית

להם ' צוות הבורא אבל היהיתה שנתנו נדבתם כדי לקיים מ
וכת שלישית שבאמת לא רצו כלל ליתן , להתיהר' כ פני"ג

לו רוח ' לכן בצלאל שהי, צריכים ליתן' כך מצד ההכרח הי
הקודש לקח הנדבות מכת הראשונה שכוונתם היתה בלתי 

לבדו ומהם עשה כלי המשכן שהם קדשי קדשים ' לה
  . משאר הכתות שקיבלוהשאר דברים עשה עם המעות

כך הוא אצלינו אותם החסידים : ק מטריסק"וסיים הרה
שנותנים לי מעות בכוונה רצויה מזה המעות אני בונה 

והמעות שבא מאנשים בלא כוונה , ד ושאר צרכי גבוה"ביהמ
                . מעות כאלו אני נותן במקום הרפש והטיט' רצוי

  )היחס מטשערנאביל(
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ø åáéö ú åðáø÷á úåøôëúî ï ðéà íéùðä éà àúùäå , é úëà

íéùð íùì ïéåëéù øéôù äì úçëùî , ï éáééåçî  øé ôù éøä íéùðä å
åúåîë äøôë ,àå" å ðé éäã íé ìòá  é åðéù íùì áåùçéù äì úçëùî ë

éòå  íéùð íùì"ïáø÷ä úà ìåñô é æ ,ëò àìà" íéùðã  ä éàø ïàëî ç
àå ø åáé ö úåðáø÷á úåøôëúî úîàá"íéìòá  ø éôù éø÷î  ë ,à å" é øä ë

îâä éøáã ììëá  íä 'ðéù ê ééù àìù é ø÷éî éîð íäã ï åéë íé ìòá  éå
å éìòá ,òà"åäá äøôë åäì éëæ àðîçøã ïåéë úåì÷åù ïðéàã  ô , ï éòëå
éøîàã ' àîå éá)àð( :ò ìåãâ  ïäë øôá ÷ìç íé ðäëì éëæ àðîçøã "ù .  

 øåà éãåîòáå)íù( ñåúä åáúëã àäî äéàø  ãåò àéáä  
 úåçðîá)àë ( .ã"åëå  ìë  ä 'à éáäìî  ïéøåèô íé ðäëã éøëåá ï á úèéùìã 
íé ì÷ù ,ééò íé ì÷ùî ïéøåèô  íé éåìä  íâ"ù.  

øã åðé öî  äðäå 'éððç ïá òù åäé ' óñåî ììôúä  éåì äéäù
éøîàãë ' äëåñá)â ð(,àå  "éôàã äéàø  äðéî ë ' ìå÷ùìî ï éøåèôä

ôòà íé ì÷ù"óñåî úìéôúá ïéáééç ë , àîé ðã åæ äéàø  úåçãì ïéàå
â íé éåì  íìåòìã"ìå÷ùìî ïéøåèô  íäã ïåéë ïéôñåîî ïéøåèô  ë 

íé ì÷ù ,áé øã åðé öîã àäå" àìå  äáãð úìé ôú å ðééä óñåî  ììôúä ç
áå éçä  ãöî , ú åëøáá  íé ÷ñåôä  ìë  úîéúñî  òîùî é øäã ïåéë å ðéà äæ

)àë(äáãð úìé ôú ììôúäì øùôà éà óñåî úìé ôúã  ,àå" ø éôù ë
òàã äðéî òîùéîì àëéà"î  íé ì÷ù ìå÷ùìî  úåø åèô  ïäã  ô" î

ëòã ïåéë óñåî úìéôúá  ïéáééç" úéà ô óñåîä ïáø÷á äøôë åäì
é éò"ù.  

åùáå" ÷çöé  úéá ú)åà"éñ ç 'á úåà æé' (÷òøä éøáã  àéáî" à
ú åøåèô  íéùðã ,ìöáã àé áäå" úåëøáá ç)åë(.â  àéáä  " íéùðã  ë

øçà íòèî  ìáà  úåøåèô ,î  éåäã íåùî"àîøâ ïîæäù ò ,îâá éøäã '

éøîà íù 'òà äìé ôúá úåáé éç íéùðã"î éåäã ô"àîøâ  ïîæäù ò ,
î"åùî  îò éîçø  éåäã í"ú åá ééç íä  ë , íåùî åàì àåäù óñåî ìáà

úåáééç ïðé à éîçø ,àîøâ  ïîæäã àø åèô  åäé éìò àéîøã.  
÷òø  ìù  åîòè ìáà" åìåë ùàø  íéîùáä  íùá àéáîù à

àéä úçà äù÷î ,àã" ø åáé ö úåðáàø÷á  ÷ìç íäì ïéà éîð íé ðäë ë
íé ì÷ù ï éì÷åù ïéà íé ðäëã øáñã  ïàîì ,ïáî  úåçôì àî éð é îð éëåë  '

ë ïáî úåçôù ïåéëî  óñåî úìéôúî  øåèô  àäéù 'íé ì÷ùá  áé éçúð àì ,
à  ãåòå"à  å éùã÷å ùã÷î úàî åèá  åøôëúé  éàîá íéùð ë" êçøë ìò ë

àå  øåá éö úå ðáø÷á  ïéøôëúî íä  íâã"ï éôñåîá ú åáé éç øéôù ë , íðîà
àåä àëîñã åàì ùàø íéîùáä  éøáãù ïéòåãé éøäã íééñ.  

ìöä  é øáã ìò íâå" äîá  äù÷ä çî  éåäù øàéáù" ï îæäù  ò
åäðéð éîçø  åàìã  ï åéë ú åìé ôú øàùî ÷åìçå  àîøâ , ä æ ìò íâã áúëå

øå  ñåúäã úîàã ÷ô÷ôì ùé" óñåîì ïéîåìùú  úìé ôú ïéàã åáúë  é
åä ðéð éîçø  åàìãî , ú åðáø÷  íå÷îá àåäù ï åéë íòèä ø÷éò ìáà

å ðáø÷ ìèá åðî æ øáòã  àììë éàä  àëéà ú åðø÷áå ,òå" åì ïéà ë
ïéîåìùú ,ààå  åäðé ð éîçøã éàãåå  óñåîä ø÷éò ìá"ú åá ééç íéùð ë.  

åùáå" á éùîå  ìàåù ú)åãäî"ç ú"éñ á 'äð(ã àé áî  '÷òøâä" äî à
ú åøåèô  íéùðã  ùàø  íéîùáä íùá àéáîù , òãåð øáë úîàá  ìáà

àøäã à÷ðôùåâ åàìã"ä éìò íéúç ù ,  
óñåîá  úåá ééç íéùðù  ïåëð íòè àéáîå , óñåîã ïåéëã íåùî

åã÷  ìéáùá àáíå éä úù , íé çá æá å)àö( ï éãéîúî  ùåã÷  åáùçì åöø  
íå é ä úùåã÷  úîçî  àá àåäù ìé áùá , ù åãé ÷á úåáééç íéùð éøä å

äøé ëæá åäééðúéà äøéîùá åäééðú éàã éàî ìëã  íåùî íåéä ,à å" ë
ä"åéå úáù  úù åã÷  ìéáùá ï ÷úðã äî ìëã  ä" íä  íâù  àèéùô è

íéùðà åîë äæ ìò íé ååöî ,ø÷ ìù øëæì ÷ø  äæù èøôáå óñåîä ïá
íéùðä ìò åîë íä éìò íâ  àá óñåîäå.  

 úåòåáùá  äðäå)ë(:éøîàã àä ìò ñåúá  åù÷ä   ' ú åáééçã
äø éëæá  åðù é äøéîùá å ðù éù ìëã  íòèî äøåú øáã íå éä ùåãé÷á ,
î  éåäã íåùî äøéëæá àú éìù  ìëã êôéäì àî éðã ñåúá åù÷äå" ò

äøéîùá åäééðú éì àîøâ ïîæäù ,ééòå'õø éúù  äî  ù.  
øúì äàøðäå åáé éçú éù éåàøäî  úáù úøéîù ïéðòáã ï åéë õ
íéùðà  åîë íéùðä , íéùðà  åîë íéùðä  åáøúð úåøäæàå  ïéåàììã

áá  åøîàãë" ÷)åè(. , ú ååöî  ìò äøé ëæ àéä íå éä ùåãé ÷ã ïåéë äæ éôìå
íåéä ,à å" äøéëæá åðù é äøéîùá åðù éù ìëã  ùåøãì éåàøäî øéôù ë

ä úåöî  øåîùéù àåä äø éëæä  ø÷éòã  ïåéëã 'ùååúáù úø éî , ä æáå
íéùðàä  åîë íéùðä  åáé éçú éù éåàøäî ,ø åøá  äæå.  

é ôìå"ñåúä úéùå÷ áèéä áùå éî æ ' ê ôéäì ï ðéù÷à àì êëìã
åàìä ìò øëæ úåé äì àá  äø éëæ úåöîä ìëã ,à" íéùðäù éåàøäî  ë

åá åáé éçúé ,é ôìå" åáéø÷äù ïáø÷ä  ìò øëæ àáã ïåéë ïéôñåîá  íâ  æ
íå éä úù åã÷  ìé áùá ,ù åãé ÷á éøä å ú åáé éç ïä íå éä.  
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בגליונות הקודמים הארכנו בסוגי עיקר וטפל 

דהיינו או ששני מינים מעורבים , באופן שנאכלים ביחד

או שאינם מעורבים ממש ורק מניחם ביחד , ממש

  :ואוכלם כך

  טפל הנאכל בנפרד ואינו מעורב עם העיקר
טפל הוא מאכל עיקר פוטר את הטפל אף אם ה

בענין שכך הוא סדר , נפרד לגמרי ונאכל לאחר העיקר

פסק המחבר דהאוכל דג מלוח ובכדי מו שוכ, אכילתו

 אינו מברך -הוא אוכל פת עמו , שהדג לא יזיקנו בגרונו

בין כשאוכל העיקר והטפל , דהוא טפל לדגכיון על הפת 

כ את הטפל "בבת אחת ובין כשאוכל העיקר תחילה ואח

ובשאר ' כן מבואר בתוס( ענין אינו מברך על הטפל  בכל-

פ "כא ו"ב ס"רי' א סי"ע וברמ"בשו ו.ברכות מד' ראשונים במתני

  ).'ק ב"ב ס"במשנ

  דוגמאות למעשה
להטעים ובכדי ] קוגל, בשר[האוכל מיני תבשילים 

 אין -' מלפפון חמוץ וכדואת התבשיל בפיו הוא אוכל 

  .צריך לברך עליו

איזה דבר או פת כ "אחש ואוכל "וכן מי ששתה יי

  . אינו מברך עליהם-'  חריפות השתיגבכדי להפי

שאין כוונתו כלל בשביל הטפל כוכל זה דווקא 

, עצמו כגון שאינו רעב כלל ואוכלו רק בשביל העיקר

ש "אבל אם כוונתו בשביל הטפל גם כן כגון ששותה יי

כיון שכוונתו לאכילת שניהם ך או מרקחת "ואוכל לעקי

ת , ע"כל אחד בפניך לברך על צר ויקדים לברך על המזונו

  .)ה" שם סקב"משנונפסק ב, ו"א כלל נ"חיי(דהוא קודם לברכה 

  תנאי בפטור טפל
טפל נפטר בברכת העיקר רק כאשר נתקיים בו 

  : אחד מהתנאים דלהלן

  . שהיתה דעתו בשעת ברכת העיקר לאכול הטפל) א

  יקרמונח לפניו בשעת ברכת הע' שהטפל הי) ב

  .           דנפטר אף בלא דעתו

  .שדרכו לאכול טפל זה עם העיקר דנחשב כדעתו) ג

כשלא עקר ממקומו בין אכילת העיקר לאכילת ) ד

  .ואם עקר צריך לברך על הטפל, הטפל

   בירך על העיקר בלא התנאים הללו
וגם , בירך על העיקר ולא היה בדעתו לאכול הטפל

כ הובא "ואח,  העיקראינו רגיל בכך לאכול הטפל אחר

אך אז מברך , צריך לברך גם על הטפל, לפניו מן הטפל

אם הטפל ברכתה אינה שהכל ' על הטפל רק שהכל אפי

ע "אולם יל(, ו הראויהב דכיון דטפל הוא מפסיד ברכת"רי' א סי"מ(

 זה דוקא כשהעיקר ברכתו שהכל דאז מברך אף על הטפל שהכל האם

 מברך על הטפל ברכתו הראויה כ כשברכת העיקר אינה שהכל"משא

או , א שאוכל הטפל תחילהכ היבא לקמןושהא "חילק הממו שוכ

 ,על העיקר בכל ענין מברך על הטפל שהכלכבר בירך שאפשר דבזה 

  .))ד"ב שם סק"מ מסתימת המשנ"וכ

לעך פשטידא 'מצה, בירך על מיני מזונותאם ולכן 

ם את כ הביאו לו מיני מאכל לטבל בה"ואח'  וכדו)קוגל(

' או מלפפון חמוץ וכדו, ממרחים שונים, סלטים, המאכל

וגם אינו רגיל , ובשעת הברכה לא היה בדעתו לאוכלם

  .לאוכלם עם הטפל מברך על הטפל ברכת שהכל

  קאווע ו בטיי עיקר וטפל
ש ששכח ירגהובטעימתו , קאווע, טייבירך על כוס 

 וכן',  חלב וכדו,מעט סוכררק הניח שאו , להכניס סוכר

 ]פטל[ המעורב בו מיני מתיקהמים אם בירך על כוס 

, מתוקיתו ברצונו להוסיף בו טעם יובעת שת', וכדו

ש שאין בו די יגכל ובאכילתו הרבירך על מאוכמו כן אם 

 או  יכול להוסיף בשתיה- מלח או שאר תבלינים

אין צריך לחזור ולברך על מה ול " מכל הנבאכילה

לשתות עם כל התבלינים ול ולאככיון דבדעתו היה (שהוסיף 

, נחשב כדעתו בשעת הברכה על הכלכ "להם ועוהטעמים הנצרכים 

דנפסק דאם  , עוד טעם משום דהוספת צוקער נחשב כמין אחדל"וי

לפניו מאותו המין אינו מברך ובפרט כשהניח מהצוקער מעט יש  עדיין

  .)דיש בו מאותו המין

אולם אם בשעת הברכה היתה כוונתו בהדיא 

כגון דחשב (ונמלך להוסיף חלב ' תות בלא חלב וכדולש

 צריך לברך )שעות לאכילת בשר' מתחילה שהוא עדיין בתוך ו

  .   עליו

  אכילת הטפל לפני העיקר
טוב להמנע מלאכול הטפל לפני העיקר מחמת ספק 

דנחלקו הפוסקים בברכת הטפל שאוכלו לפני ', ק י"ב ס"משנ (ברכה

, יו שהכל כיון שהוא טפל לדבר אחרא פסק דמברך על"דהרמ, העיקר

א דתלוי בברכת העיקר " ודעת המג,י דמברך ברכתו הראויה"ודעת הב

ואם העיקר הוא , דאם העיקר ברכתו שהכל מברך גם על הטפל שהכל

ב דטוב "סיק המשנמולכן , מין אחר מברך על הטפל ברכתו הראויה

  ).להמנע מלאכול הטפל לפני העיקר

ò øãñðå êøòð" ìëéî ìàéçé áøä éà .èéìù ïàîãéøô"à  ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä éíäøáèéìù ïàîãéøô "à  
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מליזענסק ע"זי בן רבי אליעזר ליפמאן אלימלךק רבי "הגה  

  )ז"מתק( א אדר"כיומא דהילולא           נועם אלימלך ס"בעמח

 

 

    
äøä" ÷ø éáøä 'éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà" òòú úðùá ãìåð"æ àôéì øæòéìà éáø ÷éãöä åéáàì æ" ì åëæù íéðáì

 íé÷éãöòåãéë åìù íéçøåà úñðëää úãéî íéáåèä íäéùòî úåëæá ,ìøéî úøî ú÷éãöä åîàìåò " øùà ä

äøä"øä ÷"øçùä úåëøá åîà äøîàù íå÷îá äðéëù äúøùù ãéòä àùåæ ø ,ìà íéùåã÷ íéðáì äúëæå å

éäù äøéúé úåòéðö øëùá ìáú éðô åøéàäù 'äá ,éä äéáà éë 'äâéæî úéá åì , íåéä ìë íù úãîåò äúéä àéäå

úåð÷ì íéàáäì ä÷ùî ÷ôñì ,äîòî íéøåëéùä íéìøòä úà ÷éçøäì éãëå ,éðô úö÷î äúñë 'óéòöá , äøáãå

úîðîðúîë íäéìà ,úåðåù úåìåòô ãåòå , äëæú äæ øëùáù íéîùä ïî äì åìéâåðáìíé÷éãö íé.  

ò úåãéñçä êøã ìà êìîéìà éáø áø÷úð úøåñîä éôì"ø éáøä åéçà é 'éæ àùåæ"ò ,äåä éëä àãáåòã àôåâå :

ø éáøä 'õøàä éðô ìò ããåðå ãåøî éðò åúåéäá àùåæ ,ø åãåã ìöà ïîãæð 'èìéô ,éäù 'áùî"÷ä ãéâîä ìöà ÷ '

éæ ùèéøæòîî"ò ,÷ä ãéâîä ìà òãååúä íùå 'ãåáòá êøã åãîéìùä ú ,'ø éáøä ïîãæð íéîéä ãçàá ' àùåæ

÷ä åéçà éøåâî íå÷î àååàðéùì 'øøä"à ,äøä åéçàå" íéùåáìîá ùáåìî åúåéäá åúéáì åñéðëäì ùééáúä ÷

íéòåø÷ ,äôåàä ìöà àéðñëà åì øãéñå , úîçî äìéìá ïåùéìå íåéá íúãåáò ãåáòì åìëé àì äôåàä êà

 úåáäìúäáå íø ìå÷á åéãåîéìå åéúåìéôú íåéááåäìéì ,øøä åñéðëä æàå" åúåàøá åãáëî ìçäå åúéáì à

åúùåã÷ ìãåâå åúãåáò ,åãåáëì äãåòñ êåøòì äåéöå ,ø éáøä íìåà ' ãò äãåòñá ìëåà åðéàù øîà àùåæ

óåòä èåçùé íøèá èçåùä ìù åðéëñ ÷åãáéù ,äøä" úà åéðôì ãéîòäå èçåùä úà åéðôì åàéáéù äåéö ÷

ïéëñä ,ø éáøä éðéòá êà ' àùåæïéëñä áèåä àì ,åéðéòá áèåä àì ïééãò úàæ ìëáå áåù èçåùä äñéð , àéáä

ø éáøä éðéòá åìñôð íìåë êà íéøçà íéðéëñ èçåùä 'àùåæ , äñéðå åáø÷á åáì øáùð úàæ åúåàøá èçåùä

ïéëñä ãéîòäì áåù ,åéðéòá áèåä íòôäå ,øøä äîú" íâ íãå÷î åéä íéðéëñä éøä åì ìàùå øáãä ìò ãåàî à

åîë ïëäúò  ,êéðéòá åáèåä àì òåãîå ,íéáøî íéîù àøéë àúîã èçåùä úà éðà øéëî àìä , åéçà åì áéùä

÷ä 'éðéòá åáèåä àì ïëìå úåàâ êåúî íéðéëñä úà ãéîòä åéùëò ãò øîàå , äðåøçàä íòôá äúò ïäå

øáùð áìá äãéîòä ,éðéòá áèåä æàå ,øøä ìòôúðå"îìì åù÷éáå åéçà ìù äìòðä åúãåáòî ãåàî à åëøãî åã

ä úãåáòá úãçåéîä ,'ø éáøä åáøé÷ æà åà '÷ä ãéâîä ìà àùåæ 'äøéúé äáéç åì äàøä øùà.  

äøä øîà"ø ö 'íåçð'öæ ò÷ååéøèñéîçàøî òùè"ì,øøäù "éä à 'òáä ìöà úåéäì ìåëéù"è ÷ä 'éæ"ò , éë

äèùòáä ìù úå÷ìúñää úòá"éä ÷ 'øøä øáë"äðù íéòáøàî øúåé à ,éä òåãéë ÷ø 'äèùòáä" ãéîìú ÷

éðåìéùä äéçà àéáðäî ,øøäå"éä à 'éçàî õåöéð åì 'éðåìéùä ,éä àì 'ãéîìúì òñé áøäù úåéäì ìåëé.  

éæ ãéâîä ìù åúå÷ìúñä øçàì"ò , áøì íäéìò ìá÷ì ãçà áìá ãçà ùéàë àùéã÷ àééøáçä ìë åîéëñä

êìîéìà éáøä úà äøåîìå ,ìåãâä íáø ìù åîå÷î úà úåàìîì ,øä ïëàå"î úà àìéî à âéäðî ìù åîå÷

äèùòáä éøçà éùéìùä íáøë úåãéñçä"éæ ÷"úåãéñçä ãñééî ò .  

ø éáøä øîàù äî òåãéå 'éæ éìàôéðàî àùåæ"øøä åéçà ìù åúå÷ìúñä éøçà ò"à , ìò àéä úåãéñçä ãåñéù

 äæ ÷åñô ãåñé"éäå ãøôé íùîå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå 'íéùàø äòáøàì" ,éô '"ïãò "- äæ 

äèùòáä"÷ ,òù"úåãéñçá æåðâä ïãòå íòåð íìåòá äìâúð é ,"øäðå "ùèéøæòîî ãéâîä øòá éáøä àåä éæ"ò ,

ùòáä åáø úøåú õéôäå ä÷ùäå äìãù"è ,"ïâä "ø éáøä àåä 'êìîéìà ,å"íéùàø äòáøàì ãøôé íùî "íä :

ïéìáåìî äæåçä ,õéðæà÷î ãéâîä ,ø éáøäå 'ìãðòî'øòååàðàîéø ò ,äå"ìàøùé áäåà "àèôàî ,æé"ò , íãé ìòù

éöéìàâå ïéìåô éáçøá úåãéñçä åéæ øåà äèùôúä'.  

 ïëàååáéèî òåáùìå ååéæî úåðäéì åéìà íéøäåð åìçä íéðåîäå ÷ñòðæéìá åáùåî òá÷ , úà úåìâì ìçä æàå

ìåãâä åçåë ,úåãéñçä éøåàîå éìåãâ åéáéáñ åè÷ìúäå ,éäå ' ìáú é÷éãö ìë éôá àø÷ð" òìà ïåô éáø éã

éáø'ñ." ìëìå  ïåøçàä åîåé ãò åúùåã÷å åú÷ãö øåàá øéàä ìàøùéë íåé"î÷ú úðù øãà à" æôì"÷.  
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äúåáø íò"éæ íéøîúä éöò ÷"ò  

 åãåáë ïëùî íå÷î ÷ñðòæéìî ä÷åçø äúéä àì àååàðéù

äøä ìù"ø ÷ 'éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà" äîë åøã àååàðéùáå ò

ø éáøä ìù ùãå÷ä ìöá óôåúñäì åòñð øùà íéãéñç '

êìîéìà ,éåùéä ìá÷úäá éä" éáøä íòô øîà àååàðéùá áøì î

ø ' åéãéñç éðôì êìîéìà" äìåãâ àååàðéùî áøä úîùð éë åòã

ãåàî àéä äø÷éå ,íéðô ìà íéðô åúåàøì éùôð äúååà ãåàîå ,

éìà àåáì äöøé àì àåä éë äùòà äî êà , òåñðì ìëåà àì éðàå

åéìà" ,òôå"øîà à" : ìëåà éìà àåáé àååàðéùî áøä íà

òìúåøåãä ìë óåñ ãò äáåè åì úåù" ,äøä éãéñç åòîùùë" ÷

ø"ùéä ìà åàá íáø éøáã êìîéìà ø" íúà òñéù åá åøéöôäå î

íäì äúìò àì êà,éä äùî çîùéä àìäù  ' êøãî ÷åçø ãåò æà

äèùòáä"éæ ÷"åéãéîìúå ò , åëøã úà úåðùì äöø àìå

åéúåáàî åì úìáå÷îä , éðô ìá÷ì éãëá åúøåú ìèáì èøôáå

÷éãöíéãéñç úëî  , íáø éë ÷ñðòæéì éãéñç åòîù íåéä éäéå

äìéî úéøáì àååàðéùì êåîñä øôëì òñåð , áøäá åøéöôä æà

ø éáøä íò ùâôäì ìéàåéù 'êåîñä øôëäì íúà òñéå êìîéìà ,

ùéä íäì äðòð íòôäå"íúà òñðå î , ãçà åúåà ùâô êøãá ìáà

ú éìåãâî"éäù ç 'úåãéñçä êøãì ãâðúî , åááì úà äèäå ìù

ùéä" ïåàâù àåä äøåúä ãåáë åðéàù åæ åúòéñðî øåæçéù î

íéãéñçä ìù éáøì òñé øåãá íñøåôî ,åìàë úåðòè ãåòå , ãò

åúéáì øæçå åøåáéãá çéìöäù ,îçàì øö÷ ïîæå" ÷ìúñð ë

äøä"ùéä åúåà äàø àì áåùå êìîéìà éáø ÷"î ,äéáø øîàå" ÷

éæ"éäù åãéá ìáå÷îù ò ' ùåáìá ùáìúäù øáã ìòáä äæúä" ç

ùéä øîà åéîé óåñá àåää"â ìòù î 'èøçúî àåä íéøáã , ãçàå

øøä éðô ìá÷ì äëæ àìù ìò íäî"à , øîà åúå÷ìúñä éðôì

øøäì ùé ïééãòù"åéìò äãô÷ä à ,éàøäå ' åì äìâúð àìù

úåô÷ää úòùá úçà íòô ÷ø õé÷äá , åéä íé÷éãö øàùå

é÷äá íéîòô äáøä åéìà íéìâúîõ.  

äéáø"éæ ÷"ùë åéîé óåñ òøîàå íòô øîøîúä äìçð ,

éä íà éìåàù 'ùéä åðé÷æ"äøäì òñåð î"ø ÷"éä ÷ñðòæéìî à ' íâ

åúåëæá òùåð àåä , óåñ ãò åì áéèéé àåáé íàù åì çéèáä éøäù

úåøåãä ìë.  

ùéä øôéñå"åãëðì îäâä " öø ' ìàåîùõéìøàâî íòôù 

ååàðéùì íéëåîñä íéøôëäî úçàì òñð úçàà äæéà êøåöì 

ïéðò ,éä àìå 'îäòáä ìöà äðôåîå é÷ð íå÷"åá ììôúäì á ,

äòáä åì äàøäå"åøéöçá é÷ð ïøåâ åì ùéù á , ïøåâá ãîòå

íù ììôúäå ,çàå" úà ìàù æääòá" éî ììôúä øáë íà á

íå÷îä úùåã÷ íù ùéâøä éë äæä ïøåâäá ,äòáä øëæðå" á éë

ø éáøä' êìîéìà å ïàë íòô øáòäæä ïøåâäá ììôúä ÷åéãá 

éä ììôúä øùà íå÷îáù"î.  

åéäùëù òåãé 'äøä"ø ÷ ' íéðù òùú ïá ãìé ïñéð øæòìà

éäå ìåãâ éìåç äìç 'ãàî ïëåñî ,éæ äùî çîùéä ç÷ì" éðù ò

÷ä ïåéöä ìò ÷ñòðæéìì çìùå íéøùë íéùðà 'øøä ìù"à , øîàå

 åðçðà øùà åøîàú íééçä úéá øöçì åàåáú øùàë íéçåìùäì

ì ãéâúå êìú øùà äîùðä ãòá ä÷ãöì äèåøô íéøãðî úîùð

øøä"äì ììôúäì åìù ïåéöä ìò åðàá éë à ,' ìë åöåøé æàå

øøäì òéãåäìå ãéâäì àåää úòá íù íéàöîðä úåîùðä"à ,

 íéøãåð íà úåîùðä ìöà àåä áåùç øáã úîàä íìåòá íùã

íúîùð úìòåúì ä÷ãöì äèåøô ,ò" íéã÷äì äöøé ãçà ìë ë

äèåøôä úåöîá àåä äëæé ïòîì ,çàå" åøá÷ ìò åëìú ë

ìôúäìéðá ãòá ì , äòù åæéàá úåòù äøåîä ìò åçéâùúå

äîù åéäúù ,åùò ïëå , åùøò ìò áëù øùà ãìéä õé÷ä íåàúôå

óìòúîë ,éáà éáà àø÷å , äúòî åì øîà åéìà àá øùàëå

éäæòá ééìçî íé÷à"éäàå ú 'úåîéìùä úåàéøáá äúòî , åìàùå

éðá úàæ úòãé ïéàî ,éä òâøä åæáù åáéùä ' éãåäé ùéà éìöà

øééöåøøä úðåîúë åúðåîúå åøàåú " éì çéèáäå éúåà êøéáå à

éäàù 'àéøá äúòî ,ùéä èéáä óëéú"úåòù äøåîä ìò î ,

çàå"éäù äàø åúéá ìà íéçåìùä åàá øùàë æ ' ïååëîáá åúåà

ïåéöä ìò åéäù äòùøøä ìù "à.  

åøàåäéáø ìù åâäðî ÷éúòäì é"éæ ÷"éä àì íðîà íà ò '

øôñî ãçåéî øôñá òåá÷ øåòéù åìäèùòá éãéîìú é"éæ ÷"ò ,

äæá íòôå äæá íòô íé÷éãö ìù ïøôñ ìëá ãîì ÷ø , àöåé

éä ììëäî 'äôñä" ÷"êìîéìà íòåð" ,éä øùà ' òåá÷ øåòéù åì

áù éàöåî ìëá" íòåð ùåã÷ä øôñáå åäéìà éáã àðú øôñá ÷

àáä òåáùä úùøôî êìîéìà , ÷åçë åìöà åéä åìà ïéøåòéùå

øåáòé àìå.  

ò ïâé ìåãâä åúåëæïîà ìàøùé ìë ìòå åðéì  
  

àìåìéää çåì  
é"øãà ç  

�יסוד�שורש�העבודה(ר�משה�"רבי�אלכסנדר�ב �  ד"�תקנ-)

��ל"�תר-ר�פנחס�"רבי�חנוך�העניך�מאלכסנדר�ב �

é"øãà è  

 ד"�תרל-)�צמח�דוד(ר�צבי�אלימלך�"רבי�דוד�מדינוב�ב �

�ב � �מסאטמאר אלד �גרינוו �יהודה �פאליק�"רבי הושע �י ר
 פ"�תר-)�שבט�מיהודה(

�י � �אברבי �זוננפעלד ם �חיי �ב"וסף �ירושלים �אברהם�"ד ר

 ב"�תרצ-שלמה�

ë 'øãà  

אל�סרקיש�ב �  'א�ת"�ה-)�ח"ב(ר�שמואל�"רבי�יו

ë"øãà à  

�ב � �מליזענסק �אלימלך �"רבי פמאן �לי �אלעזר נועם�(ר
 ז"�תקמ-)�אלימלך

�ב � �מלאפאש �טייטלבוים �דוד �משה �יעקב�"רבי �ישראל ר

�]ב"אד[ה�"��תרצ-�אוואיוקל�מוואל �

ë"øãà â  

שראל�"חק�מאיר�מגור�ברבי�יצ �  ו"�תרכ-)�ם"הרי'�חי(ר�י

ë"øãà á  

 ה"�תקכ-ר�אפרים�"רבי�אברהם�גרשון�מקיטוב�ב �
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  כי תשאפרשת 
 ו�ה יואל הירש ני�מו

יט"הר של דא  שה לאנ מ ברהם   א"ר א

 ו�ה יואל שווארטץ הי��מו
ט"הר שלי ז  ן ווייסהוי  א"ר אהר

 ו�ר יואל בערקאוויטש הי�מוה
ט"הר שלי ס  של גרא  א"ר הער

 ו�ה יקותיאל דרעזנער הי�מו
יט"הר של ד  ואל ואל גרינו   א"ר י

 א"ר שמעון יואל בראך שליט"הרו

 ו�ר יואל כהנא הי�מוה
ט"הר שלי בערגער  ואל וויינ   א"ר י

שליט"הרו  א"ר שמואל שאול גרינוואלד 

 ו�ה ישראל שווארטץ הי��מו
ט"הר שלי ף  ואל כ  א"ר י

 ו�ה מרדכי ניסים גרינוואלד הי�מו
מ"הר ף  טר יוס שלי ץ  וארט יר שו  א"א

 ו�ה אברהם יצחק טאבאק הי�מו
ט"הר שלי בערג  יר ראזענ מא ב    א"ר יעק

 א"ר דוד שלמה וואנחאצקער שליט"הרו

 ו�ה עזרא זייאת ני�מו
ט"הר שלי ברוין  יכאל הייל ב מ   א"ר יעק

  

  

  

  

  

  

  

 ו�ה מרדכי צבי גאטליעב הי��מו
ט"הר שלי שא  י ים ש יר חי מא  א"ר 

 א�הרב אברהם חיים מוטצען שליט
ט"הר שלי טץ  ואר דכי מנחם שו מר   א"ר 

עז"הרו טר  שלי ט  בנע  א"רא 

 ו�ה אברהם מייער הי�מו
ט"הר שלי ץ  ברוך כ משה   א"ר 

 ו�ה מעכיל וויינגארטען הי��מו
יט"הר של ן  וחנן קליי משה י  א"ר 

 ו�ה יושע ראזענבערג הי�מו
ט"הר שלי טה  משה רא  א"ר 

 ו�ה יעקב שלמה געלב ני�מו
ט"הר שלי שעק  ט ב פאלא י יעק תל נפ  א"ר 

 ו�ה יוסף איצקאוויטש הי��מו
י"הר יטר צב של ס  דא וויי   א" יו

ט"הרו שלי בראדי  י  י צב תל נפ  א"ר 

 ו�ר יצחק טאמבער הי�מוה
ט"הר שלי ץ  וארט יחזקאל שו ול  שא  א"ר 

 ו�ה נחמן דוב העללער הי��מו
יט"הר של ט  ואל אלטער בנע שמ   א"ר 
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שבת פרשת פרה
ה  אפר פר את  הז אצלינו במקום  הוא  היום פרשת פרה 

ם את טהורי ומטמ הרת טמאים  הרב , מט ספר  ואיתא ב
וכו גאוה  אה שזה רומז למדת  י' דפולנ א, ש"עי ה ם לכך צריך  ד

הפ נ' קודם קריאת  א "ה ידע שהו עצמו ו אצל  היות שפל  ל ל
הרתו (.שפל ואז מט מרי פנחס                                )א

�  

הטומאות  הרת  ו מדבר כלל מט הפטרת פרשת פרה שאינ מ
ות ועונ הרה מהחטאים  ם , רק מט אמר וזרקתי עליכ כמו שנ

ם' וגו אתכ הר  אט וגו, ומכל גלוליכם  נתתי לכם לב חדש  ', ו
ם עונותיכ הרי אתכם מכל  ם ט יכות , ואחר כן ביו ה שי ומ

ה קר , הפטרה זו לפרשת פר עי אמרנו ד אר כמו ש מזה מבו
ע הר הרה בפרה הוא משורש היצר  ה , הט הר מכל טומא ומט
הביא הנחש לעולם ק(.             אף מטומאת מת ש צדי   )פרי 
�  

הרת פרה שקבעו לקרות בשבת ין ט ה , בענ נשמה טהור כי ה
נשמה"כמ נתת בי טהורהש  א רק ,  ש ה הו ועיקר הטומא

וף ה , מחלק הג נשמ נשמתין שה ומין ד לכן בשבת שהוא י ו
ה יתיר נשמה  וף ונקראת  ותר על הג בר בי וכין בו , גו לכן ז

הרה מת(.                                                        לט א פת    )ש
�  

ז יבו איש אלקים ממעז הקדוש  הרב  ית, איתא מ אחר מחי  ש
הרה הט נצרך  עם ההיפוך, עמלק  ם , כי מזה שנתאבק  הג

עו ומכני נצחו  ם , שמ ולזה צריכי נדבק איזה שמץ  עם כל זה 
הפורים הר בפרשת פרה אחר  מת(.                 ליט רת א   )תו
�  

ה י"הג ה "ק מצאנז ז אצלו שלשבת פרשת פר אמר שמקובל  ע 
הדור הצדיק  נסוע ל המובהק , צריכים ל נסתלק רבו  וכש

ה יק "הג אפשיץ ז התחיל לנסוע על "רבי נפתלי צבי מר ע 
ה"שב הג ישעי"ק פרשת פרה לחתנו  אשר  אפשיץ ' ק רבי  מר

על שב, ע"זי ע  הסתלקותו נס אחר  ה"ו ק "ק פרשת פרה להג
י וב ז ערש מרימינ צאנז(.                              ע"רבי ה    )כתבי 

ה זי"הג ישכר דוב מבעלזא  אמר"ק רבי  ע : ע  וס יתי נ אם הי
סע על שבלר יתי נו (.ק פרשת פרה"בי הי ם     חסידי   )כתבי 

�  

הנה בשבת פרשת פרה הקדימו לקרות פרשת פרה לפרשת 
א , החודש בגמר אמרו  ישראל כמו ש הרתן של  ה ט שיש ב

ה כט[ ן' ופי, .]מגיל קיים דבר , העני המקדש  דבזמן שאין בית 
ו  ו והקרבנ ימנ אדון כל כאילו קי י  לפנ ן  שפתינו לרצו

נות ג, הקרב ושביעיו הפרה בהזאת שלישי  ידי , ם  ועל 
הרגל  ית לכבוד  הרה רוחני הר ט נט ים  על כל פנ אתה  קרי

ו עלינ הרמז איתא בפסוק, הבא  ידבר ה, וזה  אל משה ואל ' ו
אשר צוה ה את חקת התורה  הרן ז אמר' א ה , ל דהיינו שיהי

אמירה לבד המקדש קיים, זמן שדי ב אשר אין בית  ה , כ וז
אמר' אשר צוה ה שראל(                         .        ל י   )עבודת 

�  

הקרבת  הפרה ממש ל אפר  הרים ב נט אמין שכשם ש צריך לה
את פרשת פרה, הפסח ממש הזה בקרי הרים בזמן  נט , כמו כן 

נתו בקדושה בחי לפי  אחד  אחד ו אהרן(.                כל    )בית 
�  

ם  הרגל צריך להקדי התחדשות אורות  אז הוא  אשר  ובחודש 
הרה שהי אפר פרההט הק, א  יד  המג אמר  ממעזריטש ' וכמו ש

אפר אש ב נ, האיך מחפשים  א "ומרומז לה אפר פרה הי ל ש
ם ואורות  הש הבת  אש של התלהבות רשפי  הכנה לקבל 

ו אל(.                                  ט פסח"הרגל של י שר ח י   )ישמ
�  

ישראל  ני  נפשות ב ל הרה  ורד משמים ט סן י בכל שנה קודם ני
ההמצפים ל הר חז, ט ה "ולא לחנם קבעו  ל לקרות פרשת פר
ה, בשבת זה הר מת(.    רק שיכולין עתה לזכות לט א    )שפת 

�  

אמרו חז ה .] שבת דף יב[ל "הנה  ורפוא שבת הוא מלזעוק 
א ה לבו אה, קרוב נמשך רפו א "כי פר, בשבת קודש זה  ה הו

ות רפ רת (.                                              ה"אותי מתתו   )א

  

éòì" ðäøä"ø ç 'æ  øòâòø è  ìàøùé"ì  
á"éøà  á÷ò é  ø 'æ  ïä ëä"ì  
áìð"ë ò"ñùú  ïåùç  à"ôì  è"÷  

  
  

å æå 'äàä"ò äøåôö  ìøéö  úøî ç" ä  
á"æ àã åé  äùî  ø"ì  
áì ð"é  ò"ñùú  úá è è"ôì  ç"÷  

  

  

úîùð éåìéòì  

äàä" çò ùà ÷øàô øúñà  úø î"ä  
á"æ ìàøùé íçðî ø"ì  

áìð"ä ò 'ìùú øãà"å  
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   מלכיםמלכיםמלכים   משולחןמשולחןמשולחן
 

   מלכיםמלכיםמלכים   משולחןמשולחןמשולחן
  א"שליט ק"הגה רבינו מרן ק"כ מפי שנשמעו קודש שיחות

  

 
  

  

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

ùøò" øäá úùøô ÷ñùú"çôì "÷  
  

âä øå÷éáìåãâä ïåà àéåìá á÷òé éáøèéìù "à  
 ìòá"ïùåç éçúô " ãåòå-ãáä øáç "äéòá úéãøçä äãòä ö"ú íéìùåøé ÷"å  

  

ë úéáá"èéìù åðéáø ÷"òé ìàåé úéø÷á à"à  
åîåìùá ùøãå ãåáëá åéðô ìáé÷ åðéáøäøàá åúåäù ïîæ ìòå "á  

øâä"àéåìá é:ë 'èñåàååòâ èùéð áàä , ñàåå íòã óéåà æà

 áåèù ïéà øéî ééá ïòååòâ æéà éáø øòã)äøàá åðéáø úåéäá" ÷

ñùú ìåìà"æ( à÷éøòîà ïéà àã æéá ïòîå÷ ïôøàã êéà ìòåå 

êåæàá íòã ïáòâôà...  

åðéáø:êéæ øéà èìéô éåæà éåå  ?ë ïòåå ñèìàîòã' ïòååòâ ïéá

â øéà èðòæ êééà ééáøòè÷àã ïåô ïòîå÷ò?  

øâä"àéåìá é:êàæ òáìòæ éã  ,î' êéà æà èâàæòâ øéî èàä

øòè÷àã à åö àã ïééâ êéà ìàæ àã ïéåù ïéá ,î' ïééæ óøàã

èðåæòâ.  

åðéáø:ðèöòì èàä øéà 'øåáéç íòééð à èëàîòâ ñ ?

ë ïòåå ñèìàîòã' èâàæòâ øéî øéà èàä êééà ééá ïòååòâ ïéá

å÷î úåëìä óéåà èëàî øéà æàúåàå ,ñ' ñéåøà ïéåù æéà

ïòîå÷òâ?  

øâä"àéåìá é:àé  ,ë' íéøôñ øàôà èâðòøáòâ èéî áàä

ë ïåà'éáø íåö ï÷éùåöééøà ïäòæ ìòåå'ï.  

åðéáø:çë øùéé .  

à÷éøòîà ïéà ïòååòâ ìàîà ïéåù èðòæ øéà?  

øâä"àéåìá é:àé  ,ë'éáø íééá ïòååòâ êéåà ïéåù ïéá'æ ï" ì

)éæ äùî êøá ìòá åðéáø"ò.(òåå ë ï' äìöä ïø÷ ïâòåå ïòîå÷òâ ïéá

)áðùú úðù"ç(,éáø íééá àã ïòååòâ êéåà êéà ïéá ñèìàîòã 'ï ,

 ïéà øåòéù à ïâàæ åö ïòååòâ ãáëî øéî èàä éáø øòã ïåà

ììåë.  

øòìéî êåøá éáø êéæ èøéôù éåæà éåå ?)ä" äë"äâä ÷" ùéùéä ö

ììåëä ùàø ìàåé úéø÷á íéèéìù"à(  

åðéáø:á èîå÷ øò "éá÷á äììåë ïéà úåò , êåøá èøòåå øò

øòèìò íùä , íéîé êøåàì ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã

íéðùå.  

øâä"àéåìá é:ë ' áøä ééá íäéà èéî èðøòìòâ áàä

 é÷ñðéùåã)äâä"éøäî ÷"öæ é÷ñðéùåã ö"áàâ  ì"úùåøé ã"å( ,ë' èùéð ïéá

ïéðîä ïî ãéîìú ïéé÷ ïèøàã ïòååòâ ,ë øòáà' áàä

àè ïãòé ïèøàã èðøòìòââ.  

*  

øâä"àéåìá é:øäá æéà äùøô òâéèðééä éã  , ïéà æðåà ééá

 øäá úùøô øàé õðàâà æéà íéìùåøé)äèéîùä úðù éðôî äðùá 

ìòòù"è (ë'äöìä êøãá èâàæòâ áàä ,ùø" äî èâàæ é

éðéñî äé÷åã÷ãå äéúåììë äøîàð äèéîù , åøîàð íìåë óà

éðéñî ïäé÷åã÷ãå ïäéúåììë ,ë'àã æéà äèéîù ééá æà äòæ 

úåøîåç ìéôéåæà ïåà úåòã ìéôéåæà , ïòî èìàåå éåæà áéåà

äìåë äøåúä ìë ééá éåæà ïééæ èôøàãòâ êéåà , æéá ïåà

éåæà èùéð ïòî èäòæ ìééååøòã...  

ë'ìù ïéà ïäòæòâ ìàîà áàä"ä  úàéá åö øòèðòð éåå æà

 åö úåøîåç øòî éåå ïëåæ øòãðé÷ òùéãéà ïìòåå çéùîä

ïééæ øéîçî.  

åðéáø:êøãá áâà  ,äèéîù ïåô ïéðò íòã ïéà ,ë' áàä

 äãåäéá òãåð ïåô äáåùú òèðà÷àá éã è÷å÷òâëàð ïèëòð

)åãäî"òäáà ÷"éñ æ 'ò"ä( íåùøâ åðéáøã íøç ïâòåå èãòø ñàåå 

 ìèá èøòåå úåçéìù éã æà] åðééäã åúùàì èâ çìùù ãçàá

ò" çéìù éäùøâìòá äçøë ì ,ñã" äãåäéá òãåð ïåàâäì ì

æ"éá éðäî àìã ì 'úåçéìù ïéã ,øçàî íéãåäéä åìá÷å åîé÷ã 

גה בלתי פנימי    סא מו
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 åðéáøã íøçä íòøæ ìòâíåùø ùøâì øåñàù äìåâä øåàî 

òá äùàäçøë ì ,éé÷ éøäå"áãì úåçéìù ïéàã ì äøéáò ø

òå" úåçéìùä äùòî ìèáå úùøåâî åðéà äùàäã ÷ñô ë

åëå éøîâì'.[  

ñ øòáà'÷éöéà éáø ïåô äáåùú éã èøàã àã æéà' ì

øòâøåáîàä )íùáåðá "òäà é"éñ æ 'ò"å(, éã æà èìàä ñàåå 

ìèá èùéð èøòåå úåçéìù ,]åñ" óàã èâä éðäî øéôùã ì

éé÷ã"áãì úåçéìù ïéàã ìäøéáò øî " ìèáúð àì î

éøîâì úåçéìùä , çìùîä áééç åðéà áåéçä ïðéòìã àìà

ïéòîåù éî éøáã ãåîìúä éøáãå áøä éøáã ïðéøîàã , íðîà

íéé÷å éà÷ úåçéìùä äùòî ,àéä éøäååëå äøåîâ äùåøâ '[.  

äèéîù ïåô äéàø à êéæ èâðòøá øò ïåà , ïéà äðùî éã ïåô

 ïéùåãé÷)ð óã (: ñàåå úåéçà éúù ïäáå íéùð ùîçá äùòî

òìà ééæ øàô ïéùåãé÷ ïòååòâ ìá÷î èàä ééæ ïåô òðééà , ïåà

ñ'úéòéáù úåøéô ïòååòâ æéà ,àøîâ éã èøàã èâàæ) àð óã(. 

ùãå÷î ïòðòæ úåéøëð éã æàúå ,ñåú èâàæ ')áð óã .ã"ùã÷îä ä( 

î åìéôà æà'äøåçñì àìå äìëàì èðùøã )áñ äøæ äãåáò.( 

úùãå÷î àé éæ æéà ãáòéãá øòáà , øáãì çéìù ïéà íâä

äøéáò , èùéð æéà úåçéìù éã æà ïòî èâàæ ïâòååèñòãðåô

ìèá.  

 éö ìèá æéà úåçéìù éã éö ñàã æà èâàæ ïééìà øò øòáà

èùéð , ïéà éåìú æéàñåú ïåô íéöåøéú ééååö éã ' àáá ïéà

úåçéìù ïåô àéâåñ éã ééá àòéöî ,ñåú ïåà ' íééá èâàæ

ìèá èøòåå úåçéìù éã æà õåøéú ïèééååö.
1

  

øâä"àéåìá é:àé  ,ñåú òèñåàååàá éã 'é óã ïéà 'ò" á)ã" ä

øîàã(.  

åðéáø :÷éöéà éáø èøàã èâðòøá'øòâøåáîàä ì  òøòøòî

 æéà ïéùåãé÷ éã æà úåéàøìèá èùéð , èòåå ñàåå äøåàëì

ñåú 'ïéùåãé÷ ïéà àøîâ éã óéåà ïøòôèðò , æéà ïéùåãé÷ éã æà

ìç àé.  

ñåú óéåà øò èâàæ íòãëàð ,'ñåú æà ' ïòååòâ ÷ééãî èàä

ñ æà õåøéú ïèééååö íééá' àáø èéåì æéà]æå"ì : ùé éîð éàå

åëå äðéî à÷ôð àáøì óàã øîåì'[ , ïåô äèéù òöðàâ éã æà

                                                 

1 
להך ',  וכואיתא שם בגמרא כהן שאמר לישראל צא וקדש אשה גרושה  

לישנא דאמר כל היכא דאי בעי עביד אי בעי לא עביד לא מיחייב 

להך לישנא דכל היכא דשליח לאו בר , נ לא מיחייב שולחו"שולחו ה

, הני כיון דלאו בן חיובא הוא מיחייב שולחו, חיובא מיחייב שולחו

ת דלא לקי על הקידושין לרבא דאמר " וא)ה דאמר"ד(' והקשו בתוס

ויש לומר דכי בעל אחר כך לוקה אף על , לוקה בעל לוקהקידש אינו 

, מ דאי יש שליחות חלין הקידושין"אי נמי דאף לרבא נפק, הקידושין

  .ואי אין שליחות אין חלין הקידושין

ñåú 'éà èìàä ñàåå àáø èéåì øàð æ) äøåîúã.( àì ãéáò éà 

éðäî ,÷ñô æðåà ïåà'àáø éåå èùéð øéî ïòð , éã æéà àìéîá

ñ æéà äëìä'ïéùåãé÷ éã ìç àé æéà .  

 äãåäéá òãåð øòã)éñ íù 'ò"æ(î æà íòã óéåà èâàæ '÷ñô' èð

éðäî àì ãéáò éà æà àáø éåå àé.  

÷éöéà éáø èéåì åìéôà äøåàëì øòáà' ì æà øòâøåáîàä

ñåú ïåô õåøéú øòèééååö øòã 'àáø èéåì øàð æéà , êàð æéà

ñåú èéåì øòååù õìà 'î æà' èéî ïééæ ùã÷î èùéð øàè

úéòéáù úåøéô , ïâéø÷ èùéð êéåà êéæ ïò÷ ïééìà àáø ìééåå

 ïéùåãé÷ ïéà äðùî éã óéåà] ïéùåãé÷ä åìçù òîùî íùîã

)ùø  úèéùì íðîà"ã é"ùã÷ì  øúåîù ùã÷îä ä àì úéòéáù úåøéôá 

àéù÷(. [  

åðå"ñåúä éøáãá ð 'óòúñîäå  

*  

à 'íéçëåðä:äèéîù ïåô äìàù à àã æéà íéáìåì óéåà .  

øâä"àéåìá é:àøîâ ïéà ) çì äëåñ(: úåèùôá òîùî æéà 

ñ æà ïòî'úéòéáù úùåã÷ èàä.
2

  

ùéà ïåæç øòã øòáà  ïáàä íéáìåì éã æà íòè à ïâàæ ìéåå

úéòéáù úùåã÷ ïéé÷ èùéð.
3

  

                                                 

2 
,  הלוקח לולב מחבירו בשביעית נותן לו אתרוג במתנה.)לט( סוכה ' במס  

י שאין מוסרין דמי לפ' ומפרש בגמ. לפי שאין רשאי ללוקחו בשביעית

ס אי הכי דאין מוסרין דמי שביעית "ופריך הש, ה"פירות שביעית לע

, שאף בו נוהג שביעית, שגם לולב לא נזבין מיניה, לולב נמי, ה"לע

ה עד "ו יום שמר"ח בט"דעכ(ומשני לולב בר שישית הנכנס לשביעית הוא 

נמי בת שישית אי הכי אתרוג , )י"רש, ל אלין בתר חנטה"וקיי, החג לא גדל

ס "וממשיך הש. 'אתרוג בתר לקיטה אזלינן וכו, הנכנסת לשביעית היא

הא , טעמא דלולב בר שישית הנכנס לשביעית הוא, שם להקשות

ועצים אי בהם משום , אמאי עצים בעלמא היא, דשביעית קדוש

עלי קנים שלקטן לעצים אין בהם משום ' דתניא וכו, קדושת שביעית

ן , גבי עצי הסקה(ני שאני התם ומש, קדושת שביעית והגין בה הכי לא נ ל

יצאו , מי שהנאתו וביעורו שוין', דאמר קרא לכם לאכלה וכו, )שביעית

, י משנעשו גחלים אופין בהם"וכתב רש, עצים שהנאתן אחרי ביעורן

', עיקר הנאתו לכבד את הבית והיא שעת ביעורו וקלקלו'אבל לולב 

נוהג בו קדושת שביעית כיון שהוא י דלולב "ומבואר מדברי רש, כ"ע

וכן כתבו , מגידולי קרקע ומשמש לתשמיש שהנאתו וביעורו שוה

, וכן נראה דעת רבינו חננאל, ש"עיי, )ה והאיכא"ד: קא(ק "ב' במס' התוס

 ..ש"עיי, ה בספר המאור"והרז, ומאירי

3 
: ל" כתב וז)א"קפ' א סי"ח(ת שבט הלוי "ובשו, א"דהחזו' כן מטו משמי  

מ של הלכה בדין הדס " במו)א"עם החזו(ירנא כד הוינא עוסק אתו ונה

, דהוי פשיטא ליה דלולב אין בו קדושת שביעית, לקדושת שביעית

הרי הנאתן , וטעמא דמילתא הוא דכשנהגו בו לכבד את הבית, כ"ע

אבל בזמנינו שאין מכבדין , לכן שייך בו קדושת שביעית, וביעורן שוה

  ).ב"ק' ח סי"ח(ת מנחת יצחק "כ בשו"וכ, יתאין בו קדושת שביע, בו
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åðéáø: àî÷ àáá ïéà êéåà æéà àøîâ éã )à÷ óã(: ,ñ' éåæà æéà

 úùåã÷ æà èøàã èâàæ àøîâ éã ìééåå àøîâ éã ïåô òîùî

ñ ñàåå êàæ àæà ééá øàð æéà úéòéáù' ïøåòéáå ïúàðä æéà

äåù , àèùéð æéà ä÷ñäì ãîåò æéà ñàåå íéöò ééá íòã ïâòåå

úéòéáù úùåã÷ ïéé÷ ,à åö ãîåò æéà áìåì øòáà ïøò÷ñéå

íòã èéî ,äåù ïøåòéáå ïúàðä ñàã èñééä , íòã ééá àã æéà

úéòéáù úùåã÷.  

î'áîø øòã íéðåùàø éã ïéà ïéåù øòáà èäòæ"ø øòã í" ï

úéòéáù úùåã÷ ïéé÷ èùéð èàä áìåì æà.
4

  

áòé øòã"äëìäì éåæà êéåà èâàæ õ) áòé úìéàù"éñ õ '÷"ì(.
5

  

*  

 ìò êøáì åðéáø åãáéëåúåøéôä  

øâä"åìá éàé:ë ' óéåà åðééçäù à èëàîòâ èùéðëàð áàä

ïáéåøè.  

à 'íéçëåðä:úáù óéåà ïèøàåå øùôà ?  

øâä"àéåìá é:ïééð  ,ë æà' êéà ìòåå èééäðâòìòâ à áàä

ïèøàåå èùéð , åðééçäù à ïëàî èùéð ïåô ïéðò òöðàâ ñàã

äëìää ãöî èùéð æéà âòè äøéôñ éã ïéà.
6

  

                                                 

4 
י"סוכה פ(ם בפירוש המשניות "הרמב   והעיקר אצלינו , ל" כתב וז)א"ג מ

וכיון שנלקט בשנה שביעית דינו כדין , אתרוג בתר לקיטתו אזלינן

אבל הלולב מותר למכרו , פ שנגמר בשנה שישית"אע, פירות שביעית

מבואר בדבריו כי , ל"עכ, ליוכמו העצים ואין קדושת שביעית חלה ע

ם אלו "ולפי דברי הרמב. הלולב הרי הוא כעץ ואין בו קדושת שביעית

הלכות (ם בהלכותיו "בפירוש המשניות ביארו האחרונים דברי הרמב

הלוקח לולב מעם הארץ בשביעית נותן לו , ל" וז)א"ח הי"שמיטה ויובל פ

וכן למדו , כ"ע, לבואם לא נתן לו מבליע דמי אתרוג בלו, אתרוג במתנה

. ם דאין קדושת שביעית בלולב"ז בכונת הרמב"הכפות תמרים והרדב

רבינו גרשום , ש"עיי',  לפי פירוש א)סוכה שם(ן "הר, כ עוד ראשונים"וכ

 . ב בפירוש על משניות"כ הרע"וכ, ש"עיי, :)לא(בכורות ' בפירושו למס

5 
ב "יישב דברי הרע האריך ל)ל"סימן ק(ץ "ל בספרו שאילת יעב"ץ ז"היעב  

וכתב דכל האי שקלא וטריא , כעין דרכו של הכפות תמרים, והברטנורא

בגמרא דהכא לאו קושטא דמילתא היא אלא משום יגדיל תורה 

והאריך דיש הכרחיות גדלות לפירוש , ובמסקא לא קאי, כדאיכא טובא

ל בשום זימנא דאף בלולבי "מדסתם תנא במסכת שביעית ולא קמ, זה

ז בלולבי זרדים "כדפסיק ותנא התם בפ, א קדושת שביעיתתמרים נהג

ש מה שכתב הכרח לומר דלמסקנא אין "עיי, והאלה והבטנה והאטדין

 . קדושת שביעית בלולב

6 
יפה '  נשאל אם המנהג המובא בס)'ג אות ב"קל' ח סי"או(ת פני מבין "בשו  

ללב שאין ראוי ללבוש בגדים חדשים בספירה הוא משום שאין 

והשיב דהא דאין מברכין שהחיינו בימי בין המצרים , ן שהחיינומברכי

, אבל בימי הספירה לא שייך טעם זה, הוא משום שהם ימי פורעניות

ור' פר(ן כתב "דהרי הרמב ועל כן כתב , מ" דימי הספירה הם כמו חוה)אמ

åðéáø: ïçìåù ïéà èééèù ïéã øòã àé  êåøò)éñ 'ð÷ú"éòñ à 'é"æ (

ïëàåå ééøã éã ééá øàð.  

øâä"àéåìá é:ë 'âàìô íééç éáø æà øòä' é)åùá"ç áìì äôé ú" à

â úåà'(ñ æà äøéôñ ïåô âòè éã óéåà èâàæ ' ééøã éã éåå éåæà æéà

ïëàåå] .ñá íéøáãä øå÷îå 'íçåøé åðéáø) ä áéúð íãà 'ç"ã ( íâ

ë äøéôñä éîéá åðééçäù úëøá éáâìïéã éîé íä é ,ééò"ù[  

åðéáø: ø÷éòá æéà úáù óéåà ïèøàåå ïåô ïéðò ñàã 

ïëàåå ééøã éã óéåà èâðòøáòâ.
7

  

íéáðòä ìò åðééçäù úëøá êøéáå  

åðéáø:ìàîòìà ïáéåøè àã æéà æðåà ééá .  

øâä"àéåìá é: èééö éã èöòé æéà ìàøùé õøà ïéà æðåà ééá 

ïáéåøè òééð éã ïåô.  

åðéáø: òôàøééà ïéà  ïáéåøè òééð ïåô èééö éã ïòååòâ æéà

ìåìà ïéà.  

øâä"àéåìá é:ë ïòåå ' êéà áàä òéìàøèñéåà ïéà ïòååòâ ïéá

íòìáàøô à èàäòâ , øòèðéåå ïèéîðéà æéà ïèøàã ìééåå

ïáéåøè éã ïåô ïàæòñ øòã , íòìáàøô à èàäòâ êéà áàä

åðééçäù à ïâòåå , à ïòî èëàî øàé à ìàîðééà øàð ìééåå

åðééçäùéøô òáìòæ éã óéåà .  

åðéáø:îø ïèéåì "à )éñ 'ëø" äéòñ'å ' ( ñàåå ïôåà à àã æéà

î'éøô à óéåà åðééçäù ìàî ééååö èëàî.
8

  

                                                                   

א לבטל מנהגם כי אולי "שמקום שנהגו שלא לברך שהחיינו בספירה א

' ח סי"או' בתשו(ס "כ החת" גזירות בימים אלו כמשנתקן במקומות שהיו

  . ש"עיי, על שבת שלפני שבועות) ט"קנ

, )א"י' סי ( ובאורחות יושר)ג"קנ' ב סי"מהדו(לבושי מרדכי ' וכן כתבו בתשו

 שמה שנוהגים שלא )א"א אות י"כלל קל(חיים על חיי אדם ' וכן בתוס

כר בפוסקים ללבוש בגד חדש ולא לברך שהחיינו לא נמצא מזה ז

 .ש"עיי, מ אם נהגו אל ישנו מנהגם בלא התרה"ומ, ואחרונים

7 
, כתב שיש מברכין שהחיינו בשבתות שביניהם) מ"תת' סי(חסידים ' בס  

 יוסף אומץ' ובס, )'הובא דבריו בברכי יוסף אות י(ע מפאנו "ת רמ"כ בשו"וכ

י ב שחל להיות בשבת שהר"בת' דמצוה להקל בזה אפי'  כ)א"אות תתס(

' סי(א "כ במג"וכ, איתא שמעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו

.ב"ק מ"א ס"תקנ (  

ל שיש להחמיר שלא לברך " דעת האריז)שם(א מביא "אמנם המג

) ח"תכ' ח סי"או(ת אבני נזר "בשו' ועי, שהחיינו גם בשבתות שבנתיים

, הואיל ויש בזה מצוה של עונג שבת, שהמקיל יש לו על מי לסמוך

 .מביא ראיות לזהש ש"ועיי

8 
דפרי המתחדש פעמיים בשנה אפשר : ל" כתב וז)ה"רכ' סי(בבית יוסף   

אבל מדברי , דמיקרי מזמן לזמן ומברכין עליו בכל פעם שהחיינו

יינו על פרי ם והטור משמע דאין מברכין כלל ברכת שהח"הרמב

  .שמתחדש פעמיים בשנה



ים ד�שע רכ אב דות ה אח רק�י הת אר בני ב טמ א   קול התאחדותינו    ס

 

  יז

  
 

  כי תשא  
  

øâä"àéåìá é:úåøéô óéåà åðééçäù ïòî èëàî àã ?  

åðéáø:èùéð èòîë  , èëàî äðùä ùàø èëàð òèééååö éã

àé ïòî ,ãâá òééð à ïà ïòî èäåè úåòé÷ú éã ééá ïåà.  

øâä"àéåìá é: øòã óéåà óøàù øòééæ èééèù éîìùåøé ïéà 

åðééçäù ïéé÷ èùéð èëàî ñàåå.
 9

  

åðéáø:ñ ' úåáéáç ñìà éîìùåøé ïéà èùô ïâàæ ñàåå àã æéà

äàéøáä
10

] éò 'ðä éîìùåøéä ìò äùî éðôá" áúëù ì

á÷ä ìù åúàéøá åéìò áéáçù úåàøì éðôî íòèäù"ä , ïëå

ðùîä áúë" á)éñ 'ëø"éòñ ä 'é"è(.[
11

  

                                                                   

ה מברכין עליו פעמים בשנ'  כתב דפרי המתחדש ב)'ו' בסעי(א "רמהו

  .שהחיינו

' א לברך עליו ב"כתב דהאי דלא הזכיר הרמ) ב"שם אות מ(והכף החיים 

אפשר שדעתו לעשות פשרה ואין לברך אלא פעם , י"פעמים כדברי הב

וכן הוא , פעמים' וכן נראה מדברי הלבוש שלא הזכיר לברך ב, אחת

  .מנהג העולם שמברכין רק פעם הראשון שהחיינו

א משמע " כתב שמדברי הרמ)א"ק י"שם ס(שולחן אמנם בערוך ה

  .ש"עיי, שמברכין בכל פעם שמתחדש הפרי

יכול לברך , כ באופן שבירך שהחיינו על פירות במקום אחר"ואם כן כש

 .שוב שהחיינו על פירות חדשים שבמקומו

9 
ר כהן בשם רב עתיד האדם ליתן דין "א: בירושלמי סוף קידושין  

' ואיתא שם שר, רות ומגדים ולא אכלםוחשבון על שראה מיני פי

אלעזר חש להאי שמעתתא והוי מצמצם פרוטי ומיכל בהון מכל מיני 

  .ש"עיי, חדא בשתא

 כתבו שהטעם כדי )ו"סק(רבא ' ובקרבן העדה על הירושלמי וכן באלי

 .להרבות בברכות שהחיינו

1 0 
 אות ת"מהדו(דברי תורה ' מענין לענין מן הראוי לציין העובדא שמובא בס

ע "מיכל מזלאטשוב זי' ק הרבי ר"שהרה, ק ממונקאטש" מהגה)א"ס

ק רבי פנחס מקאריץ "להרה' בסכנה ונסעו בניו הק' ע והי"נחלה פעם ל

ועשה בעדם סעודה של מאכלי חלב , ע שיתפלל לרפואת אביהם"זי

ואמר להם שיאמרו לאביהם שסיבת החולי הוא מפני שלא , וגבינה

המאכל ההוא היינו הניצוצות שבו ' והי, אכל מעולם מאכל גבינה

וכשיקבל על עצמו בעת , מקטרגים עליו מדוע אינו אוכלם להעלותם

 .וכך הוה, שיתרפא לאכול מאכל הגבינה יבוא לו רפואה שלימה

1 1 
ק מראפשיץ " כתב שהרה)א"ת אות ס"מהדו(דברי תורה ' ויש לציין שבס

ויען בכדי לברך א לקנות פרי ביוקר גדול בהיותו בעיר ו"השתדל פ

  .עליהם שהחיינו

ק העטרת צבי " שהרה)ה"רצ' א סי"ד ח"חיו(ג "ת מהרש"בשו' ועי

ע לא היה מברך שהחיינו על שום פרי חדש רק על "מזידיטשוב זי

ק "ק מנאסאד שהרה"גדולת יהושע מביא בשם הגה' ובס, ענבים

ופעם סיפר הדברי חיים , ע לא בירך על שום פרי שהחיינו"מצאנז זי

î ñàååøàô äáéñ éã' ï éà àã åðééçäù ïéé÷ èùéð èëàî

à÷éøòîà , òöðàâ à éäàã àã æéà êéìøåèàð ìééåå òåãé æéà

ïîæ ìëáå úò ìëá ãéîú úåøéô òìà ïåô èééö ,î' èâðòøá

úåðéãî òøòãðà éã ïåô úåøéô øòäà àã , ñðééìà à÷éøòîà

äðéãî òñéåøâ à æéà ,î ïåà' õàìô ïééà ïåô èâðòøá íåö

ïèééååö .)ëàøîàúî ï éîùî 'ãäéáø" ÷ ìàåé éøáã ìòáéæ"ò(.  

øâä"àéåìá é:íéùåãéç ïéé÷ àèùéð æéà à÷éøòîà ïéà . ..  

åðéáø:ñ ' íòééð à óéåà éö íéðåøçà ú÷åìçî à êàã æéà

åðééçäù à ïòî èëàî ñéåøà èéâ øáçî à ñàåå øôñ , øòã

 äáåùú éøòù)éñ 'ëø"÷ñ â"é ( æà úåèéù éã èâðòøáàé , øòã

áòé"î áéåà øàð êàã èâàæ õ'íéîù íùì èðééî)  äòéö÷å øåî

éñ 'ëø"â( .ñ'î æà ïáééøù ñàåå àã æéà' à èùéð èëàî

äëøá.
12

  

 èáééøù áø øòùèà÷ðåî øòã)åùá"ç øæòìà úçðî ú"éñ ã 'ñ"ä( 

 øò èàä øôñ íòééð à ïáòâòâ ñéåøà èàä øò ïòåå

åðééçäù à èëàîòâ.
13

  

 è÷åøã ïèééö òâéèðééäíéøôñ êàñà ïòî.  

øâä"àéåìá é:î æà ñàã ' óéåà äáéñ à æéà âàè ïãòé è÷åøã

ïëàî åö èùéð...  

åðéáø åëøéáå :î ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã' ìàæ

àéîùã àúòééñ ïåà äçìöä èéî úáù ïâéèñåì à ïáàä.  

                                                                   

בעוד שאני , איך אברך שהחיינו על פרי: ל"העטרת צבי אמר בזהש

  .שומע שהפרי מברכת עלי שאני אוכל אותה

ע לא היה מחזר אחר פרי " שהבני יששכר זי)שם (דברי תורה' ע בס"וע

ואמר שאין יכול להשוות כל פרי קטן כמצוות הגדולות , לברך שהחיינו

' ומביא שהי',  וכדווהחביבות שמברכין עליהם כשופר לולב ומגילה

ואמר שהוא סגולה , שהקפיד לברך על כל פרי חדש שהחיינו' צדיק א

 .ומסיים שכל צדיק נהג לפי שורש נשמתו, לאריכות ימים

1 2 
 בשם )ו"קנ' ח סי"או(ס " שמביא דברי החת)ט"רנ' ב סי"ח(יד יצחק ' בתשו

ל דכל מצוה שלא קבעו ברכה עליה אין מברכין עליה "המהרש

ת פני "ע בשו"וע, כ אין לברך שהחיינו על כתיבת ספרים"וא, שהחיינו

 )'בהקדמה לחלק א(ת מנחת יצחק " ויש לציין שבשו,)ז"קפ' ד סי"יו(מבין 

ל שהכריע ופתח הקדמת ספרו בברכת "מביא בשם המחנה חיים זצ

  .ש באריכות"עיי, שהחיינו כדי לצאת כל השיטות בזה

חמדת '  שכשהוציא תשו שכתב)דרשות(בהקדמת חמדת שלמה ' ועי

 .שלמה רצה לברך שהחיינו ושלח לקנות פרי חדש וצירפם יחדיו

1 3 
ת בדפוס אשר "ש בגמר חיבור ח"ד מכ"ולפענ: "ל המנחת אלעזר"וז

על כן נהגתי ', והוא דבר חשיבות ביותר וכו, לאו כל אדם זוכה לזה

ר "ב בפני אאמו"א וח"א ח"לברך שהחיינו גם בהוצאת חיבוריי מנח

 . בחיים חיותו נהגתי כן)ה הדרכי תשובה"ה (ע"ן של ישראל זירב



ים ד�שע רכ אב דות ה אח רק�י הת אר בני ב טמ א   קול התאחדותינו    ס

 

  יח

  
 

  כי תשא  
  

  

 

ä íåé' úùøô  àøéåñùú"ôì è"÷  
 

çøá åðéùøãî úéáá äøåú øôñ úñðëä ãîòî éðôì 'áîø"í  
 

  

äâä úéáá øå÷éá"èéìù ùèéååàáà÷àé ïåéö ïá éáø ç"à  
çî"äøäè  éðå é ö ñ ,íì åò úåîé  øåëæ ,ã å òå  

  
  

áøä"èéìù ö"ãåáëá åðéáø úà ìáé÷ à  

øîàå :íéîëçì ãòåå úéá à æéà áåèù ïééî , êàð øàé ééøã

ë ïòåå'÷øá éðá ïéà àã èðéåàååòâ ïéåù áàä , êéæ êéà áàä

ä íòã ïéà ïâéåöòâ ïééøàæéå ,æ àãðàì áøä ïòîå÷òâ æéà" ì

)áà àãðàì á÷òé éáø ïåàâä"á øéò ã"á(æ " ùàìô à èâðòøáòâ ïåà ì

ïùèðåàååòâðà ïåà ïôðàøá , øò æéà øòèééåå éåæà ïåà

ìàî êàñà àã ïòîå÷òâ.  

àååé÷ñéø øòã'æ áø øò" ì)ë äîìù íäøáà éáø ïåàâä"áà õ" ã

åðéúìéä÷ã(ù ïåà àã êàñà ïòîå÷òâ êéåà æéà ïééøà áåè , ïåà

ìçáäì" øòðæàåå áøä êéåà ç)èéìù éåìä éåìä èáù ìòá ïåàâä"à( 

 øéî åö ïòîå÷ èâòìô- éã èøéôòâ íòðééàðéà ïáàä øéî 

èàèù.  

 ïéà ïéðá ïñéåøâ øòééæ èòéåáòâ èàä úéãøçä äãò éã ïòåå

íéìùåøé , ïòîå÷òâ íéìùåøé ïåô ïéã úéá øòèìà éã æéà

âàåå éã ïéà úéáâî à ïëàîìàæ ìäàù , èëàðééá èòôù

 íòã ïôåø óéåøà ìàæ êéà æà àðééãã àøôñ øòã øéî èâàæ

ïééæ íòåè ñòôò íééäøòãðéà øéî åö ïéã úéá , ïòðòæ

 ïééèùôò ñçðô éáø ïòîå÷òâ)áàø"äéò ã"ú íéìùåøé ÷"å( èéî 

 æééøâðåé ãåã éáø ïåà ïàîæééø ÷çöé ìàøùé éáø)ä" éøáç ä

ãáä"äéòá úéãøçä äãòä ö" ÷úùåøé"å( úåàøåä éøåî òìà èéî 

äìäðä éã èéî ,î ïåà' èòôù æéá øéî ééá ïöéæòâ æéà

èëàðøòãôéåà.  

îéìùåøé íòã ïôåø êéà âòìô ìàî åö ìàî ïåô' éáø áø øò

éøà äùî ')áàâ"äéò ã"ú íéìùåøé ÷"å( íéøåçá éã ïøòäøàô åö 

äáéùé ïéà , åö ïòîå÷ óéåøà øò èâòìô øòäøàô ïëàð æéà

 ïéà øéîèéæéåå à óéåà áåèù .  

æ éáø øòã ïòåå" ì)éæ ìàåé éøáã ìòá åðéáø ïøî"ò ( éäàã ïòååòâ æéà

éùú úðù"è ,èëàð òöðàâ à àã ïòååòâ éáø øòã æéà , ïåà

âàèøàô æéá'íéðéðò òðòãéùøàô èñòåîùòâ ïòî èàä ñ.  

æ éáø øòã êéåà éåæà"ì ëùú úðù àã ïòååòâ æéà"ä , øò æéà

ééá ïòååòâ ìàîàëàðøéî .  

æ äùî êøá øòã éáø øòã ïòåå" õøà ïéé÷ ïòîå÷òâ æéà ì

ëùú úðù ìàøùé" ïòîå÷òâ óéåøà âàèééá úáù øò æéà â

ùåãé÷ óéåà áåèù ïéà øéî åö ,ñ ïåà' èéî ïòîå÷òâ èéî æéà

ùåãé÷ ïôéåà íéðáø òùéøàâðåà ïòö íäéà.  

íéîëçì ãòåå úéá à êéåà áåèù ïééî æéà íùä êåøá èöòé...  

åøáéãåçøá åðéùøãî úéá úåãñééúäî  'áîø"í  

åðéáø :áîø íòã èòãðéøâòâ ïòî èàä ïòåå" úéá í

ùøãî?  

áøä"ö :éùú"ã .æ éáø øòã ïòåå íòãëàð ïåà" ïòååòâ æéà ì

èùú úðù àã"èðååàãòâ àã ïòî èàä å , æéà ñèìàîòã

 äùøã òâéãøòééô éã ïòååòâ] úåøéçáä øåñéà øîåçá

éðéîä ïåùì úàîåèá íâå úñðëì í)úéøáò àø÷ðä (ãåòå.[  

åðéáø:ñ ' ïéà ùøãî úéá íòã ïéà ò÷àè ïòååòâ æéà

áîø"í.  

áøä"ö :ìôòð÷ éã èðôòòâôéåà êéæ èàä øò ,ñ' ïòååòâ æéà

àøåî'àøåî âéã'âéã.  

åðéáø:ë ' ïòðòæ ñàåå ïãéà ïåô èøòäòâ éåæà êéåà áàä

ïòååòâ ñèìàîòã.
14

  

                                                 

1 4  
ולחיבת הקודש נעתיק כאן כמה קטעים מתוך דברות קודש שהשמיע 

די ווערטער קען : "...ת"כ ביום זה במעמד הכנסת ס"א אח"רבינו שליט

 שוין -יארן צוריק , ד"מען זאגן דא אויף דעם מקום קדוש דאס ביהמ

ל געווען אין ארץ "איז דער פעטער ז, ו" תשט-פופציג יאר פון מער 

דא במקום הזה איז ער , ד"ישראל און ער האט מחנך געווען דאס ביהמ

 געזאגט די באוואוסטע דרשה וואס איז איינגעבאקן אוןגעשטאנען 

די  איבער, דיגע דורות'געווארן ביי אידישע קינדער אויף שפעטער

  ...ת פארן כנסת המיניםן צו די בחירואיסור פון זיך משתתף זיי

ער האט געזאגט אז מען האט צו , ער האט זיך צופייערט ביי יענע דרשה

איז 'אים געבעטן און געווארנט ער זאל פון די ענינים נישט רעדן ווייל ס

 אז ער איז -  דא אויף דעם מקום קדוש -האט ער אויסגעשריגן , בנפשו

 צועעפנט די בעקיטשע ער האט זיך, גרייט אויף מסירות נפש אויף דעם

און ער האט געשריגן אז ער איז גרייט אויף מסירות נפש , מיט א פייער

, און דאס איז נישט געווען מיט הפלגה, פארן אייבערשטענס נאמען

נאר א בחינה פון מסירות נפש ממש וואס ער האט געזאגט און ער האט 

סן און ער אז ער איז גרייט מען זאל אים חלילה שי, געהאלטן דערביי

  .ברמה' עלן פון משמיע זיין דבר הוועט זיך נישט אפשט

די אלע וואס זענען , א געוואלדיגער פחד איז באפאלן די אלע שומעים

עד היום הזה האבן זיי נאך די אימה און יראה , ד"געווען אין ביהמ

האט אויסגעבראכן א גרויס געוויין אין 'ס, עילאה פון דעם מעמד

אבער די אידן , א ווייניג מענטשן שוין וואס געדענקעןאיז ד'ס. ד"ביהמ

עד היום , וואס האבן זוכה געווען צו הערן יענע פלאם פיייערדיגע דרשה

  . טרערן פון די אויגן פון התרגשותווען זיי רעדן דערפון קומט זיי
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áøä"ö:øòèñðòô ïéé÷ 'ïòååòâ èùéðëàð æéà ñ ,ñ' æéà

èâéèøàôòâ ïòååòâ èùéðëàð ,ñ' ï éé÷ ïòååòâ èùéð æéà

èìòâ , ïòî èàä øäàé øàô à èéî øòèòôù èùøò

ùøãî úéá ñàã èâéèøàôòâ.  

*  

èéìù ïøî ìù åðé÷æ ïéðòá äçéùä äááåúñð ïéðòì ïéðòîå"à  

ë ìù åîà éáà"éæ äùî êøá ìòá åðéáø ïøî ÷"ò  

ä"äøä ä"éæ èøòôöàøî øæòéìà íåìù éáø ÷"ò  

áøä"ö:ñ ïòåå ' í åìù éáø åö íìåò à ïòîå÷òâ æéà

øæòéìà'øôñ éã èëàîøàô âéáééà øò èàä ì ,î ïåà' èàä

ïòðøòì ïòæòâ èùéð ìàîðéé÷ íäéà ,úîà ïéà' øò æéà ï

äãåáòä ìòå äøåúä ìò ïöéæòâ âàè ïöðàâà , éðà øòáà

 âéáééà øéî øò èàä íäéà åö ïòîå÷òâ êéà ïòåå æà éúéëæ

øáã à èâàæòâ äøåú -ë ' áøå÷î øòñéåøâ à ïòååòâ ïéá

 ïèøàã- ùàø áøò èøàã ïòîå÷òâðà êéà ïéá ìàîðééà 

ìçáäì øòãåøá ïééî èéî ïòîàæåö äðùä"ç , ïòðòæ øéî ïåà

øòîéö ïéà ïééøà ,øæòéìà íåìù éáø èàä'èâàæòâ ì ,

èøòä'ñ ñàåå äøåú øáã à ñéåà ñ'ïìàôòâðééà øéî æéà ,

î' äøùò äðåîù ééá èâàæ'úòã íãàì ïðåç äúà ,' ïùèðòî

ìëù èðééî úòã æà ïòðééî ,úîà êéåà æéà ñàã , øòã øòáà

äìåàâ éã èðééî úòã æà æéà ø÷éò , ãéà à óøàã íòã óéåà

âéãðòèù ïòðòååàã.  

 øòáéà øò èàä øôåù úåòé÷ú øàô ñðâøàîåö óéåà

úéìè ïèéî íéðô ïééæ è÷òãòâ , øòèøòåå øàôà èâàæòâ ïåà

öò úåéëá èéîúåîå , èùéð ïåà èøòäòâ èùéð èàä øòðéé÷

èøàåå ïéé÷ ïòðàèùøàô , ïòðàèùøàô àé áàä êéà øòáà

- ùàø áøò èâàæòâ ïéåù ñàã øò èàä øéî øàô ìééåå 

 äðùä-òâ ñèìàîòã èàä øò æà 'øæç' ñàã ìàî êàñà è

 ïåô èøàåå"úòã íãàì ïðåç äúà "î æà' úòã ïáàä óøàã

à ñàã ñàåå úòã óéåà ïèòá åöäìåàâ éã æé.  

÷ ìù åùã÷ ïåùì ìò åðéáø øæçå"äøä æ" íåìù éáø ÷

øæòéìà'éæ ì"ò: î'úòã óéåà ïèòá åö ìëù ïáàä óøàã ,

äìåàâ éã óéåà ïééæ åö ììôúî  

áøä"ö :øæòéìà íåìù éáø' à óéåà ïòîå÷òâ ìàîà æéà ì

èàèù ïéà æðåà åö úáù , øò æéà êàåå éã ïèéîðéà ïåà

èù ïéà æðåà åö ïòîå÷òâ äãåòñ à ïñò áå- øéîàä æðåà 

 õðàâ à óéåà ïééåå òøòæðåà ïåô íäéà øàô è÷éùòâ êéåà

 øàé- ï ééâ ôàøà ìéåå øò æà èâàæòâ øò èàä ñèìàîòã 

ïééåå éã ïåô øòìò÷ ïéà , øò èàä ïèðåà âéãðòîå÷ôàøà

 ï åà âéãééì ïòðòæ òëìòåå ïäòæ åö øòñòô éã óéåà èôàì÷òâ

ìåô ïòðòæ òëìòåå ,øò ïåà èâàæòâ èàä " ìàæ òâéãééì éã

ïøòåå ìåô ,ïøòåå âéãééì ïìàæ òìåô éã ïåà."  

åðéáø:ñ 'äëøá òèåâ à æéà , ïåà ìåô ïøòåå ïìàæ òâéãééì éã

âéãééì ïøòåå ìàæ òìåô éã ,î æà'ïôéå÷ñéåà ééæ ìàæ.  

áøä"ö: äðåúç éã ééá ïèëòð )äâä úéáá ïéàå ùéðä úçîù" ùàø  ö

èéìù åðéúáéùé"à (éà áàä èàä øò éåå ïçãá íòðåô èøòäòâ ê

ñåçé íòã èðëòøòâñéåà , íééç úøåú íòã æà êéæ èëàã

èðëòøòâñéåà èùéð øò èàä.  

åðéáø:íééç úøåú íòã èðëòøòâñéåà àé èàä øò .  

áøä"ö: éáø ïåô ì÷éðééà à ïòååòâ æéà íééç úøåú øòã 

öéøà÷ ñçðô'øò , à÷ååéèéôù ïéà íòãééà à ïòååòâ æéà øò

]äøä"÷à÷ååéèéôùî øéàî äãåäé éáø  ,äøä ïá"ø éáøä ÷ '

éæ õéøà÷î ñçðô"äøä ïúçå ò" ïåùîù á÷òé éáø ÷

éæ à÷ååéèéôùî"ò.[  

éáø ïèéî ïøäàôòâ ïéá êéà'ï) éæ ìàåé éøáã ìòá"ò( óéù éã óéåà 

 õééååù æéá)éùú úðùá"è( ,øàô èâàæòâ êéà áàä'éáø ï'ï , æà

ñ'éç à æéàáì áèéé ïåô ùåã , ïåô ìèéè à èâðòøá øò éåå æà

 øòðééà ìèéè øòáìòæ éã õìà æéà ïåàâ à ÷éãö à"ïåàâä "

 øòðééà"÷éãöä "ùøòãðà èùéð ìàîðéé÷ ,àé øò èâàæ , øò

ïòååòâ àéìôî ÷øàèù ñàã èàä , æà èâàæòâ èàä øò ïåà

î' ïòååòâ ãéô÷î ò÷àè èàä áì áèéé øòã æà èäòæ

ìèéè óéåà ÷øàèùî éåå éåæà êò' äáöîä çñåð íééá èäòæ

ïáéøùòâøàô ïééìà èàä øò ñàåå ,øàô êéà âàæ'éáø ï' æà ï

 ìèéè íòã"ùåã÷ä åðéáø " øòâéìééä ïôéåà øàð øò èâàæ

áåùèéãéæ' ïôéåà øò"éáö úøèò" , õàìô ïééà óéåà ïåà

éåæà êéåà íééç úøåú ïôéåà øò èáééøù , éáø øòã øéî èàä

æ"æà èøòôèðòòâ ì òãééæ øòã ïòåå )éæ áì áèééä ïøî"ò( èàä 

áåñà÷ íééç éáø èéî ïòååòâ êãùî êéæ' à ïòååòâ øò æéà øò

éáø øòñéåøâ.  

åðéáø: í éðô áèéé ïéà íäéà óéåà ò÷àè èáééøù øò 

"ùåã÷ä áøä éðúåçî."
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íééç úøåú ïèéî ïòååòâ êãùî êéæ èàä øò ïòåå , ï éåù èàä

èáòìòâ èùéð íééç úøåú øòã.  

øäá"ö:èñåàååòâ èùéð êéà áàä ñàã .  

åðéáø: òèðàñøòèðéà à øòééæ ïòååòâ æéà äùòî éã 

äùòî , í éðîæ òøòååù øòééæ èàäòâ èàä áì áèéé øòã

                                                 

1 5  
ומסיים , כתב לפרש לשון הפיוט) ט"נ' ב עמ"ח, פרשת החודש ( בייטב פנים

ח "וב שמעתי זה על שם מחותני הרב הקדוש מהרש: "ל"שם וז

  .ק"עכל, "ל ונהניתי"מקאסוב זצ
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î ïòåå'ìòäåà ïåô ïáéøèøàô íäéà èàä , ñèìàîòã øò æéà

ïøäàôòâ íåøà , íééá áåñà÷ ïéà ïòååòâ êéåà æéà øò ïåà

íééç úøåú ,úøåú øòã íäéà èàä øùôà èâàæòâ íééç 

 ïééæ êãùî êéæ øéî ìàæ- áì áèéé ïåô øòãðé÷ òøòèìò éã 

íéðúç ïòååòâ ïéåù ïòðòæ ,éìà éáø ïäåæ ïééæ øàð ' ìàìöá

ùèòè øòã' ïúç à ïòååòâ èùéðëàð æéà áø øò- áèéé øòã 

êåãéù íåö ÷ùç ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä áì , àøåî èàä øò

åøâ èéî ïééæ êãùî åö êéæ èàäòâéáø òñé'ñ ,ñ' íäéà èòåå

 úåàöåä êàñà ïèñà÷- ï éà ñèìàîòã ïòååòâ æéà øò 

 áöî ïøòååù à øòééæ- èùéðøàâ íäéà áì áèéé øòã èàä 

èøòôèðòòâ ,êåãéù ïøòãðà à ïäåèòâ øò èàä øòèòôù ,

éìà éáø æéà øòèòôù 'ìàìöá' ïéöéáòø ñ-áì áèéé íòã ' ñ

 øåðù-ì ÷òååà "ò ,ååà æéà éæ ïòåå ïåà áèéé øòã êéæ èàä ÷ò

 æà ïèòáòâ íäéà èàä íééç úøåú øòã æà èðàîøòã áì

íäéà èéî ïééæ êãùî êéæ ìàæ øò , ïòâðàâòâ êéæ øò æéà

íééç úøåú ïèéî êéæ èåè ñàåå ïøéñøòèðéà' ì÷éðééà ñ) úá

äâä åðúç"öæ óñåé ñçðô éáø ö"ì (î ñàåå' ñèìàîòã èàä

èãòøòâ ,òé æà ïøàååòâ øàååòâ øò æéà êéåà èàä òð

òâ ïéåù êéæ èàä éæ ïåà èàäòâ äðåúç'èâ , æ éà ñèìàîòã

íééç úøåú ïèéî ïúåçî à ïøàååòâ áì áèéé øòã , øòáà

 íìåòá ïòååòâ èùéð ñèìàîòã ïéåù æéà íééç úøåú øòã

äðåúç éã úòùá äæä.  

áøä"ö: áééäðà êòì÷éèù òèùøò éã ïéà áì áèéé ïéà 

 øò èâàæ ñçðô úùøô"äðî øòã æà æ éà íé÷éãö ïåô â

êåãéù ééá ñåçé íòã ïòðòëòøåöñéåà " à èâðòøá øò ïåà

øäåæ ïåô äéàø.
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1 6  
, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן: "ל"וז:) דף סב, פ פנחס"ר ( כתב בייטב לב

, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן', י לפי שהיו השבטים וכו"פירש

ם נראה הטעם לפי מה שראיתי שנוהגין הצדיקים לספר יחוסיהם קוד

לפי מה , אומר אני שמכאן יש סמך לזה, שעושים התקשרות תנאים

, בגין דקני פינחס על ברית, ד זעירא"יו" פינחס ".)דף רכ(שכתב בזוהר 

ברית דא , אמר קודשא בריך הוא, רזא דברית, ד זעירא"איתוסף ביה יו

למיהב ליה לאחרא בלא דעתא ורעותא , וכלה דיליה הוי, ממשה הוי

', ה ואמר למשה פינחס בן אלעזר וגו"שארי קוב,  הואדמשה לאו יאות

אוף איהו , ל אנת הוא דמסרת נפשך על ישראל"א, אמר ליה משה מהו

ל הא "א, ל משה מה אנת בעית"א, השיב את חמתי מעל בני ישראל

אמר משה הא בלבא שלים , אימא לה דתשרי בגויה, כלה דילך הוא

אימא , ד לכן אמור את"הה, ל אימא דאנת מסרת ליה"א, תהא לגביה

ולכן קודם התקשרות . ש"עיי, ברעותא הנני נותן לו את בריתי שלום

ה יחוסו של החתן ואמר פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן "סיפר הקב

כ אמר למשה לכן אמור "אח, דא שבחו של החתן, השיב את חמתי

  .ק"עכדה, "אימא אנת שאתה נותן לו הכלה שלך כאמור, הנני נותן לו

î'ðéùæéø ïâéìééä ïôéåà äùòî à èìééöøòã' øò æà øò

éáø ïèéî ïòååòâ êãùî êéæ èàä'ø ï 'áåðàîéø ïåô ùøòä ,

 ïòðòëòøñéåà åö øãñ øòã æéà æðåà ééá èâàæòâ øò èàä

ñåçé íòã ,)ãñ úà  äðîå ï á ãëð åú åéäá íéùåã÷ä  íé÷ éãöì  åìù ñåç éä ø

÷ä  ã éâîäì ïá øçà 'éæ ùèéøæ òîî"ãåò å ò( øò èàä íòãëàð ïåà 

èâàæòâ ,ïúåçî ,ñåçé øòééà êéåà øéà èâàæ , øòã èàä

ø éáø ' à ïòååòâ æéà òèàè ïééî èøòôèðòòâ ùøòä

 äøåçñ òééð æà èðòìòâñéåà êéî èàä øò ïåà øòãééðù

ìà÷ èùéð êéà ìàæ êéà ìàæ òèìà ïåà ïëàî òé

ïèëòøøàô ,ðéùæéø øòã êéæ èàä' áéåà æà ïôåøòâðà øò

ðúåçî íòã æéà ñàã' êàñà ïéåù øéà èàä ñåçé ñ

èâàæòâ.  

åðéáø :ñ' òìòèàî éáø ïòåå æà äùòî éã èðà÷àá æéà

ìôééèñðàøàä' øò)ä âä"éæ ìôééèñðàøàäî áåã  éëãøî éá ø ÷"ò( 

øáã íééá íòãééà à ïøàååòâ æéàíééç é , éøáã øòã èàä

øàô èâàæòâ íééç' øòñà÷øòùè øòã ïúç íòðåô ïãééæ ï

)äâä"éæ  ñà÷øòùèî ìàøù é á÷òé éá ø ÷"ò ( ìàæ  øò æà

ïúç íòðåô ñåçé íòã ïòðòëòøñéåà , ïáéåäòâðà øò èàä

éáø ïæéá ïá øçà ïá ñåçé íòã ïòðëòøåöñéåà'ø ï 'àùåæ ,

 íòã ïòðòëòøñéåà èìàååòâ êàð èàä øò ïåà ïæéá ñåçé

÷ä áåè íù ìòá 'êéåà , íééç éøáã øòã íäéà èàä

èìòèùòâôà , âåðòâ èâàæòâ èàä ïåà" ïî ïé÷ãåá ïéà

äìòîìå çáæîä "... éã ïéà ïòååòâ âéìôî èàä øò ïåà

éáø íòðåô èéé÷ñéåøâ'ø ï 'àùåæ.  

ïééä ìò êøáì åðéáø úà ãáéëå  

åðéáø åëøéáå :íééçì íééçì , ìàæ øòèùøòáéåà øòã

òäî ïôì' äàî ãò íéðùå íéîé úåëéøà èéî èðåæòâ ïééæ ìàæ

äðù íéøùòå.  

åðéáø: êàð èáééøù øéà ?)åî  àåäù  í éøôñä  ì ò ä ðååëä" ú åá ø ì

÷ä  åðéúåá ø ìù  ùãå÷  úîçìîá å äëìäá íéðùá 'ú ãä éøéôî ãâð. (  

áøä"ö:àé  .èâéãðòòâ ïéåù êéà áàä íìåò úåîé øåëæ ,

ñ øòáà'ïâàæ åö êàñà àã êàð æéà ,î ñàåå' èôøàãòâ èàä

ïáéøùòâ ïéåù ïòî èàä.  

íåìùì åðîî åðéáø ãøôðå  

èéìù åðéáø êìä íùîå"îäéá øáòì à"çøá ã 'áîø" í  

äøåú øôñ úñðëä ãîòîì  

*  
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  כא

  
 

  כי תשא  
  

èéìù åðéáø íò øáéãù äçéùäî ÷ìç ïàëî" äùøãä øçàì à  

áøä"ö : àéù÷ éã äùøã éã ééá èðàîøòã èàä éáø øòã

÷ò äãé÷ò éã èñééä ñàååøàô úãé÷ò èùéð ïåà ÷çöé úãé

íäøáà.
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 õåøéú à êàð ïìàôòâðééà øéî æéà äùøã éã ééá ñèìàîòã

àéù÷ éã óéåà , ï éà èáééøù øôåñ íúç øòã ñàåå íòã èéî

øäî íåö äáåùú à" úåéç õ)åù"åà ú"éñ ç 'ø"ç( àøîâ éã æà 

 ïéèéâ ïéà èâàæ)ñ óã(:éùä úøë àì ïðçåé éáø øîà " úéøá ú

àìà ìàøùé íòäô ìòáù äøåú ìò  , ìòáù äøåú éã ïåà

÷çöé ïåô ïáéåäòâðà êéæ èàä äô ,î éåå éåæà' æà èôòøè

 èâòøôòâ èàä ÷çöé)áë úéùàøá ,æ(' äìåòì äùä äéàå ,' èàä

 èøòôèðòòâ íäøáà íäéà)áë úéùàøá ,ç (' åì äàøé íé÷ìà

äùä ,' øòèøòåå éã ïéà èáééìâòâ èàä ÷çöé ñàåå ñàã ïåà

éùä ïåô"æéà úäô ìòáù äøåú ïòååòâ  , øòã ñéåà èøéô

øôåñ íúç ,ñ øòåå' ïâàæ èùéð øàè íòã ïéà èùéð èáééìâ

 äðùä ùàø"øåëæú íåéä åòøæì ÷çöé úãé÷òå."  

 øàð æéà äô ìòáù äøåú òöðàâ éã æà äæ éôì ñéåà èîå÷

÷çöé ïåô çë íòã êøåã , ïåéñð øòã èñééä íòã ïâòåå

"÷çöé úãé÷ò "ë íòã ïòðàîøòã åö äô ìòáù äøåú ïåô ç

 ïòååòâ úéøá úøåë øòèùøòáéåà øòã èàä íòã óéåà ñàåå

ïãéà éã èéî.  

åðéáø :æ òèàè øòã" äùî êøá ïéà ì)îò àøéå úùøô 'ö"à( 

 èéé÷ñéåøâ éã äãé÷ò éã ïåô ïéðò íòã ééá íåøà êéåà èãòø

íéøôåñ éøáã ïåà äô ìòáù äøåú ïééæ íéé÷î ïåô , øàô æà

 ïòååòâ æéà ÷çöé èàä øò ìééåå äãé÷òä ïåéñð øòã âðéøâ

                                                 

1 7  
לראש השנה (ל דברי הקדושת יום טוב "א הזכיר בדרשתו הנ"שליטרבינו  

הלא " והאלוקים ניסה את אברהם"דלכאורה אמאי אמר קרא  )אות ה

כ מסר "ז שנה היה ובוודאי היה בידו למנוע את עצמו ואעפ"יצחק בן ל

ולמה תלה הכתוב נסיון זה רק אצל ' עצמו לשחיטה כאשר ציוה ה

כי אברהם אבינו בגודל אהבתו לשמים  הענין הוא אך, אברהם ולא אליו

הוליד גם בלב בנו , תמימהלעשות רצון קונו בהקרבת בנו יחידו לעולה 

והגם ', יחידו התעוררות להקריב עצמו לעולה אשה ריח ניחוח לה

ה שלא לשחוט את בנו לא עשה דבר בפועל "שאחרי שצוה עליו הקב

שגם , ו יחידו ובזרעו אחריואבל אהבה זו נשאר גם אחרי כן בבנ, ממש

  .ש בדבריו"עי', המה ימסרו נפשם ומאודם לה

ז "האש של המסירות נפש שהדליק דוכי  - המשיך רבינו -והנה כי כן 

 הזה בדרשתו הידועה בדברים במקוםה כאן "ק זללה"מרן רביה

י שעה, חוצבים להבות אש אלא היא נצחי לדורות , לא היתה רק לפ

 ציבור אידן האבן זיך דאס מקבל געווען עליהם רא געוואלדיגע", עולם

מסירות נפש , ועל בניהם און פאר די קומענדיגע דורות ביז ביאת הגואל

  .ק"עכדה, "אויף דעם ענין

 æéà ñàã ñàåå åðéáà íäøáà ïèàè ïééæ ïåô èøòäòâ ñàã

äô ìòáù äøåú úðéçáá.  

áøä"ö : éã äùøã éã ééá èðàîøòã êéåà èàä éáø øòã

 ùéâøî èàä øò æà àååàðéù ïéà äùî çîùé íòðåô äùòî

íå÷îä úùåã÷ éã ïòååòâ.
 18

 éã ïéà è÷åøãòâ æéà äùòî éã

ã÷äð óéåà äùî çîùé ïåô äî"ê ,ùàôàì øòã' éáø áø øò

æ ãåã äùî"äùòî éã èøàã èáééøù ì.  

åðéáø: æ òãééæ øòã" òëéìèò êéåà èâðòøá íéðô áèéé ïéà ì

 äùòî éã ìàî)áò úåà ïåøëæ éðáàá ,ãì úåà ïéùéã÷ øîàîá å. (  

úîà ïééæ êàã æåî äùòî à ,î æà' äùòî à ïééìà èëàî

èùéð âéåè ,÷ äøåú àïééæ ùãçî ïééìà ïòî ïò , à øòáà

ïééæ ùãçî ïééìà èùéð ïòî ïò÷ äùòî.
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1 8  
ל גם את העובדא שסיפר מרן הייטב "א הזכיר בדרשה הנ"רבינו שליט 

ק "שבהיותו אבד, ה"ז הישמח משה זללה"קששמע מפי קדשו של לב 

ר "התפלל בהחדר שהתפלל בו הגאון הקדוש מוהר, ו"א יצשינאוו

ונפל עליו , ה"ה ורבינו הקדוש הנועם אלימלך זללה"שמעלקא זללה

ובשבת , פתאום בליל שבת קודש אימה ופחד גדול עד סוף השבוע

וידע כי מתת אלהים , קודש שאחר זה בא בלבו אהבה ותשוקה נפלאה

  .ק"עכדה, יקיםהוא מכח קדושת המקום שהתפללו עליו הצד

1 9  
ק בעל דברי יואל דיבר הרבה פעמים נגד אלו שהיו "ידוע שרביה

וכפי שכותב ,  וסיפורים שונים ומשונים על צדיקיםגוזמאותמספרים 

וחסרי תבונה : "ל" וז)ה"קפ' סי' מאמר א(ויואל משה ' בספרו הק

, מתחשבים עם סיפורי מעשיות שרובם ככולם שקרים וכזבים

 בשינויים מן הקצה אל הקצה ואם אלו השקרים ומשתנים מפה לפה

ם "וכבר כתב הרמב, כ בספר סוברים שהוא ספר תורה"נכתבו אח

ל שראוי לך לדעת "ונ, באגרת תימן על איזה ענין שחולק עליו

שהדברים האלה וכיוצא בהם שוא וכזב ולא יהיה לך לראיה לפי 

זב שתמצאם כתובים בספרים שהמכזב כמו שהוא מכזב בלשונו מכ

  ק"עכלה, "בקולמסו ואין זה נמנע עליו

שכאשר היה עוד , ל"ומפורסם העובדא שסיפר רבינו בעל דברי יואל ז

ופעם תחת אחד השיחים , ילד הצטרף אל אביו כשנסע למרחץ

ראה והבחין איש אחד מסתובב , כשדיבר עם האנשים שהיו שם

 אשר' ל הוא עובד ה"נראה לו שהאיש הנ' משוקע במחשבותיו והי

לפתע ניגש ', ומסתובב אנה ואנה שקוע בדביקותו בה' דבוק בעבודת ה

ט "ל לרבינו ושאלו אם הוא רוצה לשמוע סיפור יפה מהבעש"האיש הנ

וכל הציבור שעמדו שם שמעו בקשב , והתחיל לספר את סיפורו' הק

וכאשר שאלו היכן ומתי היה , רב את הסיפור שלא שמעו עד עתה

והאמינו לו כי כל הסיפור היה מדוייק , הםוהוא השיב ל, המעשה הלזו

ואז אמר , לפי הזמן והמקום ולא חששו כלל שהסיפור הזה אינו נכון

, ורבינו שאלו מה שמו, להם האיש שזה עתה בדה כל הסיפור מלבו

 שברבות הימים - והפטיר רבינו -" יונה קרעפל"ואמר ששמו הוא 

וכאשר היו . ל" הנראה הרבה ספרים מסיפורי צדיקים של יונה קרעפל

היה מרגלא בפומיה , מספרים לרבינו מעשיות שלא היה להם מקור

  "... ס מעשיות'איז יונה קרעפל'ס"לומר 



ים ד�שע רכ אב דות ה אח רק�י הת אר בני ב טמ א   קול התאחדותינו    ס

 

  כב

  
 

  כי תשא  
  

áøä"ö : éáø ééá äùòî òùéáòø à èàäòâ áàä êéà

øæòéìà íåìù'èøòôöàø ïéà ì ,î' à ïâàøèòâðà øéî èàä

ãåàî áåùç íãà à ïåà øùåò ïñéåøâ à à èéî êåãéù ,ñ' æéà

ïìòôòâ øòééæ øéî ,à æà èâàæòâ èàä øò ìééåå ìòåå êé

 ïòðøòì íééá ïáééìá ïòðò÷- ï éåù èàä òèàè øòã 

 èáòìòâ èùéð ñèìàîòã- èùéð èàä øòãåøá ïééî øòáà 

êåãéù íòã ïëàî ìàæ êéà èìàååòâ , ïåô ïöéðòøâ éã áéìåö

úåðéãî ééååö éã , ïéé÷ íéì÷ù úáù óéåà ïøàôòâ øéî ïòðòæ

èøòôöàø ,øòãåøá ïééî èéî ïééøà êéà ïéá úáù éàöåî ,

êåãéù íòã èâééìòâøàô áàä êéà ïåà , éáø ïà êéæ èôåø

øæòéìà íåìù' ì"ñ'øéã øàô èùéð æéà" , ïà êéæ êéà óåø

"éáø ,ñàååøàô?" , èøòæééáòâ êéæ øò èàä"éáø à' èâòøô ï

èùéð ïòî."  

áâà ,øæòéìà íåìù éáø ïòåå' à óéåà æðåà åö ïòîå÷òâ æéà ì

úáù ,òôòâ øòééæ ïòååòâ æéà ñèìàîòã ïâàæ åö êéìø

"äéð÷øåô çîöéå "ïìäåù éã ïéà , æ éà ìäåù òùéãéñç à ïåà

èøàã ïòååòâ èùéð , áø ïèéî äìéä÷ä éùàø éã ïáàä

íééç éøáã øòã éåå éåæà æà ïñàìùàá'àã æéà ïäåæ ñ , èòåå

ãøôñ çñåð ïòðòååàã úáù íòã ïòî.  

à 'íéçëåðä:æðàö øòã ' éã ééá ïòååòâ æéà øò ïòåå áø øò

 ìäåùîø éã ïåô"à ,æðëùà çñåð èðååàãòâ àé øò èàä.  

åðéáø:îø íòã "à'ùøòãðà ñòôò æéà ìäåù ñ ,ñ' òåãé æéà

æðëùà çñåð óéåà ïòååòâ ãéô÷î ïòî èàä èøàã æà.
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åðéáø åëøáå :î ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã' êéæ ìàæ

ïèåâ íòìà èéî áìä úçîù êåúî ïäòæ.  

 åøôñ úà åðéáøì ÷éðòäå"äøäè éçúô "  

ãä úèéùî åøáéãå" äìéáèä úòùá íéãîåòù äâéøãîä ìòù ç

 äæ ìò íé÷ìåçä åáøù óàå äå÷î øåòéù åéìò äéäéù áçåøá åéäé

î"íééç éøáãä úèéùë åùò íé÷éãöå íéðåàâ äáøäù òåãé î  

íåìùì åãøôðå  

                                                 

2 0  
ע שהיה " מה שסיפר רבינו בעל ברך משה זי)ז"צ' עמ (אלה מסעי' בס'  עי

צ רבי משולם זושא "ק הרה"שם לפני המלחמה עם דודו כ

ה עם טלית על ראשו כמנהג בני והבעל תפילה ניגש למנח, מראצפערט

אשכנז גם בימות החול ולתפילת ערבית הסיר הטלית מעל הראש 

  .ק"ולבש ספאדי

א "ל שהביהכ"הנ'  בסשמביאויש לציין מה  ס 'א"דעם רמ"נ הנקר

א בהקדמת "והרמ, ל"א ז"ישראל אביו של הרמ' י ר"נבנה ע" שוהל

י הפרנס הנדיב א מור"אני משה בן לא: ל"כותב וז" תורת העולה"ספרו 

אשר נדבה רוחו לבנות מקדש מעט בנין מפואר בית אלוקים אשר שם 

   .  ל"עכ, ט"נהלך ברגש ישראל שלי

  

  

  

  

 ר וקול תודה"שי

 

, נביע בזאת השורה, באותות הערכה והוקרה
קדם ידידינו , ט בשפה ברורה"ברכת מז

עובד את , החשוב המפורסם לעוז ולתפארה

הוא הגבר הוקם עולה של , ביראה טהורה' ה
ה חשיכה בהתמסרותו הנפלאה והנאמנ, תורה

עומד , למען הנהלת כוללינו המעטירה, כאורה

א "צ ראש ישיבתינו שליט"לימין מורינו הגה
להרחבת גבולי , במיטב תבונה ורוח מסורה

  פעליו , הקדושה בקרב קהילתינו המפוארה

  ה" ה,הכבירים והברוכים המה לראשו עטרה 
  

דה לתעו סקן החשוב רב פעלים לתורה ו   הע

וה י יחזקאל ראטערר "מ   ו"ה
  'מנהל כוללינו הק

  

  

 îòî¼ôë í−îþ¾í íìô¾í ñèþñ  
−ò öëí ³ðñîíë"î  

 

 

שתזכה , תהי נא ברכותינו לראשך עטרה
ותרווה , לגדלה ולחנכה על מבועי התורה

ח תענוג ונחת מתוך שמחה "ממנה ומכל יו
וזכות פעולותיך בזיכוי הרבים יעמדו , ואורה

ועל הכל תתברך בשפע , לך על כל צעד ושעל

בשכר התמסרותך , עלמשמי מקודש 
    ולימוד התורה , הכוללהעצומה בהנהלת 

  .לטוב לך כל ימי חייך, דרבים יזקף לזכותך   
  

×"í×þëî íðî³í −þ−½ê ð ,  
í×þ¼íî íêðîíë ó−×þëôí  

ññî×í −ðôîñî −òëþ  
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