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מורה , את פני הדרת גאון האי גברא רבא, נקדם בברכת ברוך הבא, באותות כבוד ואהבה

, המאור הגדול לממשלת התורה,  הנחקק וצמוד באהבה בקירות לבבינו,דרכינו ומאיר נתיבתינו
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  סאטמאר צדקת רבי מאיר בעל הנס'ד" עצי חיים"כולל 
  ו"ת בני ברק יצ"המתנוסס לשם לתהילה ולתפארת בעיה

  
ובכל אשר יפנה ישכיל , ויזכה לרומם קרן התורה והיראה אלף פעמים ככה, יהא בואו לברכה

, ויפיץ מעיינותיו חוצה בלי קצבה והערכה, והמשכה' בהרבצת התורה ברביוימשיך , בהצלחה

ועוד רבות בשנים יפאר , להשקות צמאי תלמידיו הנאמנים השותים דבריו בהערצה והערכה

  .ר"אכי, עד ביאת מלכא משיחא, מתוך תענוג ונחת והרווחה, וירומם קרן קהילתו כדת וכהלכה

  
  מידיו שומעי לקחוהמקבלים פניו בהדרת כבוד ויקר תל

  ב"ט בארה"יוצאי ישיבת מהרי
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משה זי"ק מרן רביה"מיסודו של כ על ברך  משכת מ-ע "ק ב מרן רבינו הגה"מ כ" בהדרכת וה   א"ק שליט"ק 
י"הגה טלבו זר טיי ום אליע של י  טצ רב י של ולל, א"ם  הכ יא    נש

  צאתכם ובואכם לשלום
, ברכת צאתכם לשלום, אנו מברכים בזאת השורה, ברגשי הערכה והוקרה

י , נתרי דדהבאלכבוד ידידינו הני תרי צ, מעתה ועד עולם עוסקים בצורכ

, שמם הטוב מהללים ומשבחים באהבה, ציבור באמונה ובמסירות רבה

  הלא המה, למען החזקת כוללינו המעטירה, כבירי המעש ברוח מסורה

  ו"הי יעקב הלוי יוזשעף ר"מוה

  ו" הייצחק אייזיק ווייסר "ומוה
  

  

úòéñð ìâøìííúäì àëäî   
ðà úà øøåòì"áàåòá äòãì íéçà ù"é âøåáñîàéìéåå  

îáúéáâ÷ä åðéììåë úáåèì úéúðùä '  
  

ו "ויה, תלוה אתכם' ברכת ה, ישמור צאתכם ובואכם' ה ר שתצליח

ה ותזכו להמשיך , ואך טוב וחסד ירדפוכם, בשליחותכם   במעשי הצדק

  .ס"וכט, מתוך רב שמחה ואורה, והחסד לתפארה                     

  
ô¾ ö¼ôñ ó−ô³îìíóíìñ® µþð ³×þëë   

 ññî× ³ñíòí"ó−−ì −®¼"  
®− šþë −òë"î  
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  פילהר בלי ת"ניצולים מיצה
א "ות, ובשביעית יצא לחפשי חנם' כי תקנה עבד עבדי וגו

הענין כי ימי החול נקראים ששת ימי , יפוק לבר חורין מגן
שבהם צריך האדם לעבוד עבודה ולתקן מדי יום , המעשה

אך בהיות שיצרו מתגבר עליו , ביומו המדה השייך לאותו יום
מסוגל י "ל שהשם שד"העצה לזה הוא כמו שנודע בשם האריז

כ יתפלל שדי "ע, ר"להבריח ולהסיר מן האדם כל שליטת היצה

אל שדי בעזרו שיוכל לעסוק ' ר ואז יהי"ישמרנו מן היצה
ז הוא בששת ימי המעשה "אך כ, בתיקון כל המעדות' בעבודת ה

ק מגודל הקדושה של שבת נתבטלים כל "אבל ביום השב
 ר לכן אין צריכים להעצה זו מתפלת שדי"שליטת היצה

ת וסגולה זו "כי בנקל אז להאדם לעסוק בעבודת השי, ישמרנו

וכל זה מרומז  .מאור קדושת היום' י נעשית מאלי"משם שד
בס'י ש'ד עבד'בכתוב הזה כי תקנה עב ת "ש שנים יעבוד מרומז 

י היינו כשרוצה האדם לקנות קנין הקדושה בנפש "אותיות שד
שש ' בבחילעבוד עבודה העבריות אופן עבודת צריך להיות 

שנים יעבוד בששת ימי המעשה צריך האדם לעבוד מדי יום 

תקן המדה השייך לאותו יום אך עבור התגברות יצרו , ביומו ל
, ת"י שמרומז בס"כ צריך לעצה זו משם שד"עליו למנעו מזה ע

, אך ובשביעית מרומז ליום השבת קודש אז יצא לחפשי חנם
עצמו הוא מגן שקדושת השבת ב, א יפוק לבר חוקין מגן"ות

ת "ומחסה בעד כל שליטת היצה ר ונתעורר בו עלמא דחירו

ר ולכן אין צריכים בו להעצה זו "מ ומיצה"חירות ממה' י בחי"עכ
  )מגן אברהם טריסק(                                               .י ישמרנו"של תפלת שד

  

  ת"ר להשי"גם מתענוגי הגוף איכא נח
,  יש לומר בדרך רמז, לחפשיאביעית יצשש שנים יעבוד ובש

על פי מה שכתב בזוהר הקדוש שגם שבכל ימות השבוע עיקר 
נחת רוח השם יתברך הוא רק מברכת המזון ומעשים טובים 

ז בשבת קודש אנו לפניו "עכ, ולא מעצם עונג דידן, דידן

נמצא , שיש לו נחת רוח גם מענוג גופני דידן, בבחינת בן אהוב
, ייה לבחינת כח התאוה שהוא כעבד כל השבועק יש על"שבשב

ד"וזהו שאמר כאן  בשבת ימי המעשה יהיה " שש שנים יעבו
, ונעשה כבן חביב" ובשביעית יצא לחפשי", הכילה בעיניו כעבד

  . כי יש להשם יתברך נחת רוח מתענוג שלנו גם שעל פי התאוה

  )מחזה אברהם(

  

  להתפלל על צרכי רוחניות וגשמיות
 הנראה לרמז גודל מעלת יום השבת ,ן ורפא ירפארק שבתו ית

קודש אשר הוא צנור כל השפעות וטובות הכלולים בגוף 
ש שומר שבת מחללו "ובנפש והוא מרפא לכל הענינים כמ

, ת יצא לחפשי חנם"ש ובשביעי"ג מחול לו וז"אפילו עוע
כ הענין בחובל בחבירו "ולזה ג, ת"בשביעית רמז בו אותיות שב

דברים ואחד מהם שבת אותיות שבת רמז בזה ' ו הצריך ליתן ל

, כפשוטו שחבל בגופו' הא, ענינים' כ בב"בחובל בחבירו הוא ג

בעניני הנפש שחבל בחבירו בפגם הנפש ועל כל , גם רמז 
הענינים האלה העיקר הוא להתפלל עליו ביום שבת קודש והוא 

תפלל עליו ביום פ רק שבתו יתן כאשר י"וז, תכלית הרפואה
  )תפארת שלמה( .                                           בת אז רפא ירפאהש

  

  הוצאת רפואה תלוי בהוצאת שבת
 .)דף יב(ק דשבת "ל בפ"ל הנה ארז"י, רק שבתו יתן ורפא ירפא

הנכנס לבקר את החולה בשבת אומר שבת היא מלזעוק ורפואה 
תרחם היינו שהשבת כדאי"א, קרובה לבא  להגן כ יכולה היא ש

אלמא דכל הרפואות בשבת תליין ומזה מובן דמי שממעט 
ט יצטרך ליתן את מה שמקמץ מהשבת "בהוצאות שבת ויו

, ד רק שבתו יתן ורפא ירפ"לשלם שכר רפוה מדה כנגד מדה וה

מצטרך , רק הוא מיעוט אם ממעט משבתו יתן ורפא ירפא
   .ליתנו לאגר אסיא

עט משביתת שבת ממ' ל אם משתדל לתקן מה שהי"אי נמי י
ד יכולה היא שתרחם והיינו רק "הא גופא יגרום לו רפואה ע

ממעט מהשבת יתקן ואז רפא ירפא סימן ' שבתו יתן מה שהי

ש "בשלח רפא במילואו רי' היכל הברכה פ' לדבר מצאתי בס
  )ערוגת הבושם (                           .ש"שבת עיי' ף בגימטרי"א אל"פ
  

  מסוגל לפרנסהסעודת מלוה מלכה 
 יש לרמז מה שאמרו הצדיקים אשר ,אם כסף תלוה את עמי

. סעודתא דדוד מלכא הוא מסוגל להמשכת פרנסה צרכי עולם
דות של שבת' והנה תיבת עמי רומז על ג ת "י ר"כי עמ, סעו

רומז על סעודת מלוה " עמי"את " תלוה"ו, עקב'תיקא י'לכות ע'מ

ד וזה, אז הוא המשכת כסף ופרנסה, מלכא ו את העני עמך כי דו
  )אמרי נועם(                                                               .קרא לעצמו עני ואביון

  

  י ההכנה בימי החול"קדושתו היא רק ע
, ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי

י ללמדך שכל הנכנס למחנה שכינה טעון פרישה ששה "פרש
ראה לרמז מעלת יום שבת שצריך האדם להיות לו הנ, ימים

ת ' כדי שיהי, הכנה כל ששת ימי המעשה יכול לקבל אור קדוש
ש שכינתא "וז, והשבת רמוז למחנה שכינה, שבת כראוי לו

מי ששומר את עצמו בששת ימי ' פי, בווין תתקטר' תתעטר כו
ש "וז, כ השכינה מתקשרת בו כביכול"ן אז ג"המעשה הם הווי

  )תפארת שלמה(                   .ק" אל משה ביום השביעי זה שויקרא

  

  

  

  

  

  

  

  

  ב

 

  

éòì" ðäøä"ø ç 'àøùéæ  øòâòø è  ì"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"÷  

  



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

 

  ו

  
 

  משפטים  
  



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

 

  ז

  
 

  משפטים  
  

óí−òõñ ó−¾³ þ¾ê ó−¬õ¾ôí íñêî ,

îèî ó−¬õ¾ôí íñêî ¾þðôëî ’íí" ð

 î−¬õ¾ôî î−šì ëš¼−ñ î−þëð ð−èô

îèî ñêþ¾−ñ’. −õ¼ íêþòî"−õð ô−³¾þ 

íôêô"× íþ−¾í ³ê ó×ñ îë³× í³¼î 

−¾ ñêþ¾− −òë ³ê íðôñî ³êïí íô

óí−õë ,ð îþôê íòíìï" ö−òô ¾þðôë ñ

î×¼ñ íþ−ôêñ" ³ê þôêò¾ ³îë¾ ó

îþîô¾³ −³î³ë¾ ,−ë þô³êî ’−ô¾ô ’

 öîêèíðþ −ëþí’ï ñ−¾¼í " íòíð ñ

ëší" þîë−ðë óñî¼í ³ê êþë í

í þëðë ë−³×ð× êôñ¼ë ’î¾¼ò ó−ô¾ ,

ôî þîë−ð−¼−ë¾í óî−ë ìò−î ³ë¾ íï ,

î×¼ñ íþ−ôêñ ö−òô þôê íïñ" êîí¾ ó

³îë¾ ,ò¾ ³ê þôê"−³î³ë¾ "îþîô¾³ ,

ëší ñ¾ í³−ë¾íî"−í í ’þîë−ðô , ñ¼

î×¼ñ íþ−ôê þî½ê ö×"ó ,×¼"ð 

ìõðî"ì ,ëší þ¾ê íïô ¼ô¾ò" ëîþô í

 ³ê óíñ ö³ò ñêþ¾− îô¼ñ î³ëíê

−í−¾ íïí ì×í ’í¾¼ô× óþîë−ð ë¾ìò ,

 ¹ê ³îþî®òî ³îñîðè ñî¼õñ ó−ñî×−î

êð−þè þîë−ðë ,íîêë ö× êñ" ì×í ö−ê ¼

−í−¾ íïí ’¾ìò í¾¼ô× þîë−ðí ë

 ñî¼õñ óð−ë ö−êî êîí ë¾ìò íôëð

óþîë−ðë óîñ× . îþôîêë í®þ− íïî

 ñêþ¾− −òë ³ê íðôñî"íô−¾ "óí−õë ,

¼ óðôñ³ îò−−íð"íþî³í ì× − , íô¾

−í− óí−õë îþôê−¾ ’¾ôô íô−¾ îô× ,

¾ïî" ð−èô í"î−þëð " î−šì ëš¼−ñ

ñêþ¾−ñ î−¬õ¾ôî ,ëšíð" îô¼ñ þ½ô í

 ë¾ìò þîë−ðë¾ ì×í ñêþ¾− í¾¼ô×

 îþîë−ð îô×)¾ô×"í þëðë ò ’ ó−ô¾

î¾¼ò( , êñ"í¾¼ " ñ®ê¾ −îè ñ×ñ ö×

íîê"í¾¼ô× íþ−ôêí ë¾ìò êñ ¼ , íïî

 ïôîþ ëî³×íîþôêë , ó−¬õ¾ôí íñêî

 þ¾ê"ó−¾³ " þ¾ê þôê êñî óí−òõñ

óðôñ³ , ñêþ¾− ñ¼ ïôþñ í®þ¾

 ¾¾ô íô−¾× ë¾ìò íõí ³þ−ôêë¾

¾ô×"òë ³ê íðôñî ò" −"íô−¾ "

ò× óí−õë"ñ ,¼î"¾þ þôê ï" óí−òõñ −

î×¼ −òõñ êñî"ó ,íîêëð" þîë−ðí ö−ê ¼

í¾¼ô× ë¾ìò.        )î− ³¾îðš"¬(  

�  

í þë−ð þ¾ê ó−þëðí ñ× îþôê−î ’

í¾¼ò. î®" ë šþ óðîšô îþôê íôñ

ìêî í¾¼ò"¼ô¾òî í¾¼ò îþôê ×, 

ô−õ¼ þêë³−î"íõ½ë ¾" µ−−¾ µ−êí š

í ³ëíê ³î®ô ñ¼ ³îî®ñ ’ êñíî

 êë³ êñî ëñë ë−îñ³ íëíêí

ìþ×íë ,êö× ³î®ôíî íþî³í −ð− ñ¼ 

òë ñ¾" ¼−õ¾ôî ±®îò³ô ñî×−ë× −

 ³î−ô®¼ôî óëëñ ëþšë îðîë× þîê

 î³ëíêñ ó−ë¾ óí ¼õ¾òí þîê

³−"ó−òõ ñê ó−òõ ó−ô× ¾, íï −õñî 

 ñêþ¾− îô−ðší¾ íô ö−ò¼í öëî−

 ñ¼ −êš í¾¼ò −× ¼ô¾òñ í¾¼ò

³î−¾¼ô ³î®ô , ³î®ô ñ¼ −êš ¼ô¾òî

î êþîëí ³ëíê× ëñë ó−−îñ³ííôîð× ,

 ³ëíêë ¼ô¾ò ³ò−ìëñ ¼−èíñ −ð×î

í ,’ í¾¼ò ³ò−ìë îô−ðš−¾ ìþ×íí öô

ò× ³î−¾¼ô ³î®ô ³î¾¼ñ"ñ , −êíôî

 šþ íñì³ë ñêþ¾− îþôê êñ êô¼¬

í¾¼ò , ³î®ô ó−−šñ îñ−ì³−¾ îò−−í

 ³îìëïô îòë¾ î¾¼ ö×î ³î−¾¼ô

ó−ôñ¾î ³îñî¼ îë−þšíî , −ð− ñ¼î

ëší þ−êí îñêí ³î®ôí −¾¼ô" í

³ëíê öþš ó³îëñë óè þþî¼³òî î

í ³ëíê óëþšë ,’¾¼ò îþôê ïêî" í

ô¾òî"¼ , ¼ô¾ò ³ò−ìë îè−¾í þë× −×

í ³ëíê ê−í¾’.       )í¾ô µþë(  

�  
í þë−ð þ¾ê ñ× ’¼ô¾òî í¾¼ò. è ’

íþî½ôë ,ö−ð , îêîëë îñîš ¼ô¾òî µð−êî

¾ðîší ñê ,µñôí óè³õ ¼ô¾òî µð−êî ,

®î"ë ,−õ¼ þôîñ þ¾õêî" ôïìê¾"ñ 

 îþôèî îòôòêñ îñ ìîòêþëò êñ¾ óð ,

¾þíôí þê−ëî" ³îî®ôí ö−òô îòô¾ ê

½¾ öí¾ ö−îîêñí îëþî" ö−¾¼í ñ¼ í

ôþ óí¾"ì ,êî" óðêí ëîþš ×
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  ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

לו ליסע למרחקים על זמן רב והפקיד , עשיר אחד נזדמן 
ר , עני ואביון' ארנקי עם הון רב אצל ידידו הנאמן שהי ובעבו

נפטר פתאום העני , זמן מה אחר שנסע העושר לדרכו
לק ביניהם וכשבאו לח, לעולמו והניח אחריו כמה בנים

מצאו , הירושה דהיינו החפצים המועטים שהניח אחריו
המה תמהו מאין בא לאביהם , ל"במקום מוצנע המטמון הנ

והחליטו שבוודאי היה אביהם איש קמצן , אוצר רב כזה
וחלקו , מאוד והטמין כל הונו בסתר וחי בעניות ודחקות

וכל אחד בנה לו בית נאה , ביניהם העזבון הגדול הזה
הדבר לשיחה בפי הבריות איך ' והי, דר כראוי לנגידיםומהו

וסיפרו לו את , בשוב העשיר לביתו, בין יום ללילה נתעשרו
המאורע הנפלא איך שמת חבירו העני והניח אחריו עשירות 

הלא כל , אוי לי, התחיל לצעוק מרה ולבכות, גדול לבניו
כי קודם נסיעתי הפקדתי אצלו , העשירות הלזה שלי הוא

ואמרו להם שהארנק , וירץ תיכף אל היורשים,  רכושירוב
ותבעם שיחזירו לו את , שהפקיד אצל אביהם' שלו הי
ואין לו שום , ענו היורשים שאינם יודעים כלל מזה, פקדונו

ופסק , העשיר הזמינם לדין תורה, טענה ותביעה אליהם
, ויפטרו, הדיין שישבעו היורשים שבועה שלא פקדנו אבא

ונעשה מזה רעש גדול בכל , ר אותם מלשלםוכן עשו ופט
העיר והגלילות כי האמת עד לעצמו שהמעות הללו הם של 

ד שהיורשים אינם מחוייבים "העושר ולבסוף יצא פסק מהבי
  .להחזיר לו כלום

ונכנס , ע"ט זי"מתלמידי הבעש' המעשה הגיע לאזנו של א
ואיך אפשר , הלא כתיב דרכיה דרכי נועם, אל רבו ושאלו

שהכל , י משפטי התורה יצא פסק דין מעוקל כזה"שע
, ט"אמר לו הבעש, בפקדון אצל העני' יודעים שהארנק הי

למחר השכם בבוקר וצא מחוץ לעיר אל מקום פלוני ששם 
ותמצא שם אילן גדול ורחב וסמוך לו יש , פרשת דרכים

תעלה על האילן  ותשב שם כל היום , מעין באר מים חיים
וכל מה , באופן שלא יוכלו לראותךותתכסה בין הענפים 
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, כספו כמנהג הסוחרים מאז וישם אותו מראשותיו וירדם
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ובחפשו , וימלא הסוחר חימה ויך אותו במקלו מכות אכזריות
ויוסף , החזר לי את מעותי, קרע את תרמילו וצעק עליו גנב

הניחו וחזר לדרכו , בראותו כי לא הועיל מאומה, להכותו
, העני נשאר באין אונים עד ששב רוחו בקרבו, בפחי נפש

 מפוזרים על פני כ ליקט את בלואות סחבותיו אשר היו"ואח

  .השדה והלך לדרכו
התלמיד אשר ישב בין ענפי האילן שראה את כל המאורעות 
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הסוחר הראשון שראית , הסכת ושמע ואבינך הדבר לאשורו
בגלגול הקודם היה לו דין תורה , שאבד את כל מעותיו

ז זכה בדין ונתעשר "ועי, ונשבע שבועה שלא פקדנו אבא
והסוחר השני היה בגלגול הקודם , בהון רב ממה שאינו שלו

ל והוכרחו "י שבועה הנ"ת ע"המפקיד שאבד את מעותיו בד
והמסבב כל הסיבות הזמינם לאותו , הם לבוא בגלגולשני

הדיין ' והעני הי, מקום שיתוקן הדבר ויוחזר הממון לבעליו
ונענש על שהעמיד דבריו על דין , ל בגלגול הקודם"ת הנ"בד

שאם רואה הדיין שבא לפניו דין מרומה צריך לטכס , תורה

  .עצה ולעשות פשר
 הפסוק ואלה ע שעל"וסיים מרן הבעל שם טוב הקדוש זי

ק אלין אינון "בזוהכתב ,  אשר תשים לפניהםהמשפטים
סדרין דגלגולא דינין דנשמתין דאתדנו כל חד וחד לקבל 

ליישב מה שלפעמים יוצא פסק בדין , הכוונה היא', עונשי
אמנם , תורה שאינו מובן בעיני הבריות ונראה כעיוות הדין

   .י סדרין דגלגולא נתקן ונסדר הכל"ע
  )ט" תהלים י עלציוןקדושת ( 
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ãá ì ÷  ï éã î  ø åèô"î(ëò "áîøä ã"í.  
ãìù ïéãá ùãç ãåñé"ò  

äå êìîì äðùî)íù(áîøä éøáã ÷ã÷åãîã øàáî " í

 ïîæ åì øîà àìå åì èåçùéù íúñ çéìù åàùòùë à÷åãã
íéåñî ,úáùá åèçùå çéìùä êìäå ,ã áðâä áééç æà 'äå '

éøîà éøä äøéëîå äçéáèáã íåùî ' äøéáò øáãì çéìù ùéã

áééç çìùîäå , úáùá åèçùì åì øîà çìùîä íà ìáà
åìùúá çìùîä øåèô æà à÷ééãã éî 'äå ,' øëîå çáèá éøäã

äøéáò øáãì úåçéìù ùéã  äøåú äúìéâ , àåä ùåãéçã ïåéëå

à" äæ úåçéìùá øåñéà ãåò åîò óøèöð àìùë àìà å ðì ïéà ë
äçéáè øåñéà ìò àìà çéìù åàùò àìã , óøèöð íà ìáà

 ãáìîã úáùá èçùì çéìù åàùò íà ïåâë øåñéà ãåò åîò

úáù øåñéà óñåúð äçéáè øåñéà ,æà úáù øåñéà éáâìã ïåéë 
 éàäëá äçéáè éáâìã àîéð éîð éëä äøéáò øáãì çéìù ïéà

çìùîäì ñçééúî úåçéìùä ïéàå åçåìù éåä àì àðååâ .  

áîøä éøáãî åæ ãåñéì äéàø àéáîå" í)ôá"ì äî æ ' ä ì éòî

ä"á(æå "ì : ÷ãá éùã÷î úåëéúçä åéäùë íéøåîà íéøáã äîá
úéáä , àöåéëå äìåò øùá åéä íà ìáà àìà ìòî àì åá

äìéòîä ìò øúé øçà øåñéàá áééç àåä éøäù ãáìá ìëåàä ,
 äìéòîá àìà äøéáò øáãì çéìù ïéà äìåë äøåúä ìëáå

øçà øåñéà äîò áøòúé àìù äãáì ,áàøäå"æ ã" åçáù íù ì

äæ íòèì ,ééò"ù.  
 øçà øåñéà óøèöðù ìëã åðøàéáù äî øàåáî êì éøä

éøîà 'äøéáò øáãì çéìù ïéà ,à÷ååãå ìò íâ çéìù åàùòùë 

åãëå úáùá èåçùì çéìù åàùòù ïåâë øçàä øåñéàä ,' àì
 øáãì çéìù ùé àðååâ éàäëáã äøåú äúìéâù äî ïì éðäî

äøéáò , äá êåøëù úåçéìù ìò à÷ééã çéìù åàùò íà ìáà

ãé úåçéìù åà äìéòî åà äçéáè øåñéà ÷ø ,éôà æà ' íà
 ìò åúåçéìùá øáòå äéùôðã äéúòãî êìä çéìùä ãåò

øåñéà ,áééç çìùîäå çéìù ùé ïééãò , ãéøåîå äìòî äæ ïéàã
äéìéãî óéñåä çéìùäù äî , àì úåçéìùä ø÷éòá éøäù

éãéî àìå óéñåä ,ëò"ã.  

áîøä úøéúñ"äøéëîå äçéáèî í  

 øåèä íðîà)åçá"éñ  î 'éñ  ðù"æ(æå áúë "ì : ç éìù äùò
 åì èåçùì"úáùá" ,áîøä áúë úáùá èçù çéìùäå" í

 áééç àåäùäúéî áåéç åá ïéà éøäù ,ëò"ã , àéãäì òîùîå
áîøä éøáã øàéá àåäù åéøáãî"éôàù í ' åçìù çìùîä íà

úáùá èåçùéù ,ôòà" äøåú äúìéâù äî ïì úéà éúëà ë

äøéáò øáãì çéìù ùéù ,éôàå ' ãåò úåçéìùä íò óøèöð íà
øåñéà.  

áîøä éøáã úà ñðøôé êéàäã åäîú íìåëå"éëä í ,

 äìéòîá éøä)íù(éæç  ìîä éøáãë àéãäì øáñã ïð" íàù î
øçà øåñéà óøèöð ,éøîà 'äøéáò øáãì çéìù ïéàã , çðéúäå

ìîä úðáäë"éããäà éøúñ øåèä úðáä éôì ìáà àçéð î .  

�  
 êìîä øòùáå  )ô"ì äî â 'ä  äá é ðâ"å( éøáã ìò äù÷ä 

éôì ïë òîùî àìã øåèä"ìäá ã 'äìéòî , àéáä íðîà

áîøäî"éôá í ' úåéðùîä)··"Ù ˜"Ê( æå áúëù"ì : áééçúé íðîà
ãá 'äå 'ééò íéøåôéëä íåéá åì èåçùì åúìåæì ïúéùë"ù.  

éôàù åéøáãî òîùîå ' èåçùì åì øîà çìùîä íà

 íéøåôéëä íåéá)å é ø á ã î òîù îã ë  úá ùá  åà(çìùîä áééç  ,òà" ô
åéå úáù ìåìéç ìù øåñéà ãåò åá óøèöðù"è , äøéúñ àåäå

ìäá åéøáãì 'éøàá ìéòì åðàáäãë äìéòîúåë ,òå" ù

äæá êéøàîù.  
äåö÷ä ìù åöåøéú"ç  

 ïùåçä úåö÷ä)éñ '÷ ñ  àöø"à( øåèä ìò àéùå÷ä àéáä 

éôò åáùééîå"éøäîä ã"è)  éçá 'áî  ï éù åã é÷ ì (. äî ìò äù÷äù
áîøä áúëù" í)ì äá 'äì éòî( ç éìù äìåë äøåúá åðéöî àìù 

äìéòîá àìà äøéáò øáãì , äçéáèå ãé úåçéìù éøä äù÷å

â äøéëîå"éôìé ë 'äøéáò øáãì çéìù ùéã éàø÷î , õøéúå
úåçéìù ïéãî çìùîä áééç åðéà äçéáèå ãé úåçéìùã , àìà

 äæá åúøéîùá òùôù òùåô ïéãî áééç àåä ãé úåçéìùá

ïåã÷ôäá ãé çåìùì åøéáçì øîàù , íòèä ïéà äçéáè ïëå
äøùáîå äîäáä ïî äðäð àåäù ïåéë àìà úåçéìù ïéãî ,

ò"ã íìùì áééç ë 'äå 'à àìåò åàùò éà ïì úôëé"çéìù é.  
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 çåáèì ïè÷ çìù íà éøäã åéøáãì äðåëð äéàøå

â äîäáä"ãá áééç ë 'äå ,'òà"úåçéìù øá åàì ïè÷ã ô ,î" î
áééç äðîî äðäð àåäù ïåéë ,ã øéôù ïáåé àìéîîå 'áîøä" í

äøéáò øáãì çéìù åðéöî äìéòîá à÷éãã ,äàã" äçéáèá ð

ìà úåçéìù úøåúî éåä àì ãé úåçéìùáå äðäð ïéãî à
òùåôå ,åúëò"éøäîä ã"è.  

éôìå" äæá äøéúñ íåù ïéàã øåèä úèéù éîð ïáåé æ

áîøä áúëù"ìäá í ' øçà øåñéà åá óøèöð íàù äìéòî
éøîà 'äìéòî éáâì éîð äøéáò øáãì çéìù ïéàã , éøä íúäã

úåçéìù ïéãî éåä ,ò"øçà øåñéà åá áøòúé àìù ïðéòá ë ,

ãöî úåçéìùä ìèáúé áøòúé íàã ïéàù øçàä øåñéàä 
åäéååâá äøéáò øáãì çéìù ,àùî"ôà øéôù äçéáèá ë" ì

éôàã ' åçìùî åì øîà íà ïåâë øçà øåñéà óøèöé íà

úáùá åðèçùéù ,ôòà" ïéãî åàìã ïåéë çìùîä áééçúé ë
àåä úåçéìù ,øåîàë äòéùôå äðäð ïéãî àìà , àì äæáå

øåñéà ãåò óøèöð íà ïì úôëéà ,ëò"ã.  

áãä ìù åöåøéúìà÷æçé éø  

 ìà÷æçé éøáãáå)éñ 'á  úåà æð'(ã áùééî  'ùîéôò øåèä" ë
 øéàî úéáä íùàøáå íéðåøçàä)ì òòù  ò åá ùá  àá åä" äæ  ø åã îá  è

äá åèì  å ðùø ã ú íù îå  úåë éø àá( úøåú ììë àëéì úáùáã ùãçîã 
úåçéìù , àìå çåðé óåâäù àåä äøåúä úãéô÷ ø÷éòã ïåéë
ãåáòé ,àå"ò äëàìîä äùåòùë ë"øä çéìù éëåñ é" åôåâ ñ

çð ,íöòá äëàìîä íöò ìò øåñéàä ïéàã ,ëò"ã.  
àå"ã áùåéî ë 'áîøä"äìéòîã í , øåñéàä íà à÷ééãã

)óø èö ðù( ïåéë ÷ø úåçéìù úøåú åá ùé åúåîöòáù øáã àåä 

úåçéìù åá ïéà äøéáò øáãì çéìù ïéàù ,ò" ìë ìèáúé ë
éôà úåçéìùä 'äìéòî éáâì ,àùî" àëéìã úáù øåñéàá ë

åú äìòçìùîä áééçì äø÷éòá úåçéìù úø ,à" êééù àì ë

 úáùáã ïåéë úáùã úåçéìù íåùî äçéáèã úåçéìù ìèáì
 øáãì çéìù ïéàã íåùî åàìå ììë äìò úåçéìù ïéã úéì

äøéáò ,òå"ã øúåñ åéøáã óåñáù ù 'ðä" äîëá åáùééîå ì

ïéôðà                                                       .  
øèðå÷áåøäî ñ"è à" á)ùú óø åç"ï ôø ò å åè ðàá  åúùø ã á  ñ (

èéìù åðéáø áúë"ôò àéùå÷ä áùééì à" äòåãéä äøé÷çä é

éøîàã àä éà íéðåøçàä åø÷çù ' äøéáò øáãì çéìù ïéà
ìèáúî úåçéìùä ìëù åøåàéá , ìèáúî äðéà úåçéìùäã åà

çìùîäì úñçééúî äøéáòä ïéàù ÷ø  .  

åùáå" äãåäéá òãåð ú)åã äî"òäà ÷"éñ æ 'ä ò -æ  ( äá éâéìô 

áåðä"ø ïåàâä íò é 'æ øòâøåáîä ÷çöé" çìùù ìòá ïéðòá ì
äçøë ìòá åúùà úà ùøâì çéìù , åìá÷å åîé÷ù åéùëòå

øã íøç íäéìò 'äçøë ìòá äùà ùøâì àì íåùøâ , éåä

äøéáò øáãì çéìù ,à"åàì éà ìèá èâä éà äðéã äî ë ,
áåðäå" èâä ïéà àìéîîå äìéèá úåçéìùä ìëã øáñ éìç ,

æðä ïåàâäå ' äøéáò øáãì çéìù ïéàã àäã øáñå åéìò ÷ìåç

äìéèá úåçéìùäã àøîéîì åàì àåä , äøéáòäã àìà
 äøéáò éáâ óà úåçéìùä íöò ïéðòì êà çéìùäì úñçééúî

úîéé÷ ,àå"ìç èâä ë.  

æðä ïåàâäå ')éñ åñ á 'åò(åúá "áåðä éøáã ìëã øàáî ã" é
 àáø úèéùì à÷ééã àåä)ã  äø åîúá(. øáñã  øîàã àúìéî ìëã

éðäî àì ãéáò éà ãéáòú àì àðîçø ,òå" ìë äìèá ë

äøåú äøñàù øáã ìò úåçéìù ãéáòã ïåéë úåçéìùä , äæáå
áåðä úéàø êéøôî"ãî é 'ïéùåãé÷á ñåúä)  á î( :,òå " ïðà ë

éé÷ã"éðäî ãéáò éàã øáñã ééáàë ì ,à" úåçéìùä ïéà ë

ìç ïéùåøéâäå äìéèá ,ò"úåëéøàá ù.  
÷ äòåãé äðäå ïéìåçá åðéðùã àäà íéðåøçàä úéùå

)ãé(.äøéùë åúèéçù úáùá èçåùä  , äøéùë éàîà äøåàëìå

ë éøä"ì àðîçø øîàã î"éðäî àì ãéáò éà ú , åáøå
äéìò íéöåøéúä.  
äòùáå" î)îäåñ ô"éô  ÷"ä è"ä (éôò õøúî"îâä ã ' ïéìåçá

)åè÷ ( .éùøãã 'äáòåú ìë ìëàú àìã àø÷î , ìë ìò óñåð åàì
äøåú éøåñéàäìéëàá ïéøåñàù  ,îâáå ' úáùá ìùáîäî êéøô

äìéëàá øúåîã ,íëì àéä ùãå÷ éë àø÷ øîàã ÷éñîå , àéä

ëò ùãå÷ äéùòî ïéàå ùãå÷"îâä ã ,' äîì ïáåî äæáå
éðäî àì ãéáò éàã óà äøéùë åúèéçù , øîéîì àø÷ ïì éìâã

ëò ùãå÷ úáù äùòî ïéàã"ã.  

éôìå"øåñéà åá áøòúé íà äìéòîáã øéôù øàåáé æ 
éé÷ã ïåéë äìéèá úåçéìùä øçà"éðäî àì ãéáò éà ì ,ãëå '

ðä ïåàâä"éôìã ì"àå ìèá äùòîä ìë æ"ò ë" åá áøòúðù é

úåçéìùä ìë ìèáúð øçà øåñéà ,àùî" äøéëîå äçéáèá ë
òà"úáù ìù øçà øåñéà åá áøòúðù ô ,î" àì úåçéìùä î

ãë ìèáúð äùòîä ïéàã éðäî ãéáò éà éøä úáùáã ìèáúð '

äòùä"î,ò "áîøä ÷ñô øéôù ë"éôàã í ' èåçùì åçìù íà
áééç çìùîä úáùá,) éôò  ÷ é é åã é  ã åàî  äîå" äðù î ã é â îä ã)ôá" à

ä äì é æâ î"è (á îø äù"é ðäî àì  ã é á ò  é àã  àá øë  ÷ ñ ô  í(,çôãå "ç.  

  לעילוי נשמת
  ]זינגער[ל "ר יצחק הכהן ז"מרדכי ב' ח ר"הרה

  

  ק"ט לפ"ה טבת תשס"ע כ"נלב

  
  י חתנו ידידינו הרבני הנכבד והמפואר"הונצח ע

  א" שליטחיים שמואל רייך' ח ר"הרה
  א"במאנטריאל יע' מראשי קהילתינו הק
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  מדבר שקר תרחק
 ö³¾þõë)× ó − ¬ õ¾ ô"ï è’( "þëðô þš¾ šìþ³" .

ïì −þëðë þêîëôî"− ×−þ®¾ íò îî×í ö−ê¾ ñ š ìþ³íñ ó
îô®¼ þš¾íô šþ , ê −ëíñ ó− ñîñ¼í ó−þëðô óè êñê

þš¾ −ð− ñ .  
*  

 ö−ñë îñ ñ¾ íëþ ñê −þï¼ −ëþ öîêèí¾ þõî½ô
³îð−½ìñ ðèò³ô í −í êþšòí , í ïîìí −ò õë ó¼þ³í ó¼õ

öôï ñ¬ëñ ó−ð−½ìñ ö³îò¾ ñ¼ ö− ñë îñô ,î− ñê ¼î½ò ñî ,
î³îò³îîò¼ë í ïîìí ñ®ò³í : îñõ¬ò óí ¾ ó¾ê − òê íôñ

−ñê ,³¾šë −×îîêîë −¾ óíô − ,³î¾¼ñ −ìî×ë íô.  
ñê −þï¼ −ëþ îë −¾í : íð¼ î ñíš − òõë ï−þ×íñ µ− ñ¼

−ëþ µò −ê¾ ,µë ó−¼î¬ ñ×íî , ó−ð−½ìí îš½õ− êñ−ôôî
µ¾þðô ³−ë ñ þîí ò ñ .ó− ×½í î í ïîìí ìô¾ . èìë

ó−ð−½ì −õñê î ó−š−ð® ³îêô ðô¼ôë ³î¼ îë¾í , íñ¼
îñ ±¼ − ëþí¾ −õ× −ëþ îò −ê¾ ï−þ×í î íô−ëí ñ¼ . êñê

þëð¾ ó¾îþ î¾¼ íò× í îò¼î ³îñõ¾ë îþôêò þ¾ê î−
þ−ðê ,þ³î−  ðî¼ íþë è î− ñê ó−ð−½ìí ³®þ¼íî.  

ëî¾ î¾èõò ó−ô− ñ . ó¼õí ðî¼ ñê −þï¼ −ëþ ö¼¬î
ó³−ëñ ó−ð−½ìí ³ê ìñî¾ í³ê ö−ê íôñ í ïîìíñ , ì½

 −õ× íð¼ î ñíš − òõë ï−þ×í î î³®¼× í¾¼¾ íïîìí îñ
îñ í î®¾ íô ,ññ× þï¼ êñ µê .  

ðì í®¼ ëþí îê−¾íí¾ : ó−ð−½ìí −òõë ï−þ×−¾
ñîðè −ëþ êîí¾ ,š−ð®î , ³îí¾ñ îê îë − óñî×¾î

î³®−ìôë , îþî½ −î óí − ñ¼ íêè³ô óëþ¾ ó−ð−½ìí îêþ− î
î− ñ¼ô .  

 −ëþ −òê¾ ï−þ×ê µ−ê îñ þôêî í ïîìí ¼ï¼ðïò
þš¾ íï −þí š−ð®î ,þš¾ þëð íõí öô ê −®îíñ þî½êî ,

¾îô×"šìþ³ þš¾ þëðô × .)ì ® ò  ³ î ò− ¼ ôô(  
*  

 êþôèë)ñ  ¹ð( : ¾ñ¾ ³îêë îô¾ ê³− −þë ê −ëí 
ö−ðí ³−ë ñ ³î¼ èîòí ³î×ñí íþ¾¼ , ³îðôñò öñî×¾

 šî½õíô"šìþ³ þš¾ þëðô" ,óíô íô× ¬¬®ò î .  
רי בעל דין קודם " שמע דב מנין לדיין שלא י

רו ר , שיבוא בעל דין חבי שק תלמוד לומר מדבר 
ק רח þ −ëþñ îñê¾ ó¼õ¾ þõî½ô ’ í¾¼ò¾× ñ−¾¼í". ת

íî®ô þë , ó−¼®ôê íï−êë þë í¾¼ò¾ óþ¬ ¾ô ³¾í
¼þí þ®−í ³¾þë ñîõ − êñ¾ í î®ô , îñ í −í êñ ö− −ð¼¾

ëî¬ þ®− .õ¼ èíò¾ ë −¾íî"ïì −þëð −" ö− −èî½ë ñ
 ñ¼ë êîë −¾ ð¼ ðìê ö−ð ñ¼ë ¼ îô¾ñ ö− −ðñ þî½ê¾

−ò¾í ö−ðí ,šì þ³ þš¾ þëðô þôêò¾ , −³þôê ð−ô³î

− öë  í−íê¾ ð¼ ¼îô¾ñ −ñ þî½ê¾ îñ" ê îë− î ó− ò¾ è
−ò¾í ö−ð ñ¼ë ,ê î −ô óê ¼ðêî ó×−ò¾ ³ò¼¬ ¼ô¾ê ï

šð®í. )¹½ î −  ö è(   
*  

שבאו לדין " הדיןמנין לשנים  ני בית  ש ,לפ  אחד לבו
רטוטין ואחד לבוש איצטלית  חשוב סמ גד  ה ב בת מא

ה איצטליתשאומרין לו , מנ ה ם  לבוש או, לבעל  גדי אתה ב

כמותופשוטים שהו ,   הלבי ם או  חשובי ם  גדי ך תלמוד ב כמות
ק"לומר  רח קר ת   ."מדבר ש

îï í×ñíñ êôèîð íê−ëô êþôèí : כי הוו אתו
אים בעלי דין היו ב ר  אש ר כ נא אמ הו רב  רבא בר  קמיה ד  ל

הו  הםל אומר ל ה  ם, הי חשובי גדים  ם ב ו לבושי הי ם ש אות  שלופו ל
כו  קיי ם פוזמו חשובי ה הבד  נעלי  את  גליכם  ר חילה מעל  חלצו ת

ם נא, שלכ אחוחותו לדי רדו לדין" ו     ".כ 
î¾ë ë³×"íòíî ³îë î¾³ ³ ³îè)ì"ô³  öô − ½  è"í( ðî¼ 

 íñî¼¾ íñî¼ô − òëþ ö¼ î¬ ðìê ð®ñ ¾− óê¾ íêþò
ëþ öîí ,îí îô× ó−¼®ôê ö−ê −ò¾ñî , í ïë¾ ¾î¾ì ñ ¾−

î−³îò¼¬ ó−ô³½ ò , ³î¼ îë¾ë ê³−êð êí ö−¼×î)ñ"ê( . 
î×î ö−¬î¬þô½ ¾îëñ ðìê ö−ð ³−ë ñ îêë¾ ó− ò¾ñ ö−òô ’

³"šìþ³ þš¾ þëðô ñ .  
×î"öð−ð öîð− òë ¾ ,ôñ þôîñ − îêþ µþî¼ îñ ¾−¾ −

þš− î íñî¼ô ö−ð ,îí îô× ¼−õî³ îê µ³îô× þìêñ îñ ö³ .
íþ¾õ þðèë ö−ðí îò ñ®ê¾ −òõô ö× îèíò êñ óòôêî ,

−ò¾í ³îò¼¬ ó³î½ í ïë¾ ó−¾− èþô êñ ó− ò− −ðí î , ö×ñî
¼îòôñ êñ¾ ó− ñ− èþ ,ëí íêîþ óê ñëê" − ò¾í  ð®¾ ð

î¼í ñîô î−³îò¼¬ ö−ô³³½ô"ó×îìôí ð , ó− ò −−ðñ −îêþ
¼ñ îš−³¾íñî"ð , ö¼ î¬ í −í − − ò¾í ð® ñ óè¾ ¾îþðñî

îñ¾ ö¼ î¬ ö−¼ × ,×î" ö−¼× íþ¾õñ ó−ô−×½ô¾ óîšôë ¾
êšîð îï ,ö× þí ï− ñ −îêþ −êðî.  

 ¼ô¾ô êþôèí öî¾ñôî"îí¾−ëñí " ð®í¾ íêþò
ó−ðèëí îñ óñ¾ô −ò¾í ,− õñî" ³ê óñ¾ñ îñ í−í ï

×¾"î¼ ñ¾ ð"îô®¼ þîë¼ óñ¾ô¾ îô× ð , − òíô³î
ö× ö− þí ïò  ö−ê¾ ,¾¾ þ−¾¼ î šíë îô ö−ð µþî¼ îô®¼ñ þ×
−òëþ ö¼î¬ îê , îê îô®¼ −þëðë šõ³½íñ µ−þ® − ò¾íî

× íìôîô îò−ê¾ −òëþ ö¼ î¬" ö−ô³³½ô¾ óþîèí ×
î−³îò¼¬ ,ò¼ñî"þëðí ¼îòôñ − îêþ ð , ó− ò −ð −³ë ¾− î

−òëþ ö¼î¬ ¾− îñ− õê¾ ó− èíîò¾ , þ îšìñ óðîš ó−¾þîð
ðëñ ö−ðð®í ,ìê šþî" ö³− òî −òëþ ö¼ î¬í ³ê ¼îô¾ñ ×

ñ îñó−þëðí ½½ë ,×¼ íïë î" ³ ñì³íë ö−î¾ ö−ðð®í õ
öî− ðí ,− −¼"¾.  

ע"נו   ש"י אחד המגי"נ 
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 úåëøá úåëìä)ëæ(  éðéãìôèå ø÷éò  

  
  

 

 

  חטיפים המצויים בזמנינו
בשנים האחרונות נתחדשו מיני חטופים העשויים 

וברכתם תלוי במטרת עירוב , מרוב שוקולד ומיעוט דגן

 בכדי  דאם נתינת הדגן בחטיף באה-הדגן בתוכם 

, אזי ברכתו מזונות אף שהדגן מיעוט היא, להוסיף טעם

ברכתו ' ואם באה רק בכדי לדבק את השוקולד וכדו

  .שהכל

דאם יש , כ תלוי דינו בכמות הדגן שמעורב בו"וכמו

בו מעט דגן בענין שאין טעמו נרגש כלל אינו נחשב 

 ,ט"ק מ"ח ס"ר' ב סי"ה ומשנ"ק כ"ד ס"ר' א סי"כמבואר במג(לעיקר 

-ובגליון מדריך הכשרות של העדה החרדית כתבו דאם יש בו פחות מ

  ). דגן אין טעמו נרגש10%

  

  להלכה למעשה 
 ברכתם מזונות -וופלים המצופים בהרבה שוקולד 

  ].כיון שהדגן עיקר וניכר הוא[אף שהדגן מיעוט 

 הכלל הקובע בסוגי חטיפים -חטיפים למיניהם 

ב טעם הדגן וכל אם מורגש בה היט: שמעורב בהם דגן

ואם לא ,  ברכתו מזונות-שכן אם הדגן נראה בעין 

  . ברכתו שהכל-מורגש בהם טעם דגן 

והיות שקשה להבחין האם נרגש בו טעם דגן או 

לכן כתבנו הברכה הראויה לברך על כמה , לא

  )וחלק מהם העתקנו מגליון מדריך הכשרות(מהחטיפים המצויים 

 20%שמעורב בו (  ברכתה מזונות-חטיף כיפלי בצל 

  ).קמח

 ברכתם שהכל -] ציפס, גריל[שאר מיני כיפלי 

  ).שמעורב בהם רק משהו קמח(

שמעורב ( מזונות -] מחברת אוסם[כל מיני ביסלי 

  ).בהם הרבה קמח

 ברכתה מזונות -] מחברת תלמה[כל דגני הבוקר 

  .קוקו שברכתם שהכל, חוץ מקורנפלקס

, פיצי, עוגי, הוופל מצופ, כריות, כיף כף, ברנפלקס

 ברכתם -) ביסקוויט, הממולא בייגלה(קליק , ציפי, פסק זמן

  .מזונות

 כיפלי ,)קונפלקס, הממולא תירס(קליק ,  חטיפי להיט

   ברכתם שהכל-יפס 'צ, גריל

ם   ברכה אחרונה לחטיפי
החטיפים שברכתם הראשונה היא שהכל מברכים 

  .לאחריהם בורא נפשות

אזי אם , נותוהחטיפים שברכתם הראשונה מזו

אוכלים מהם שיעור גדול בענין שבמשך אכילתו אכל 

  . מברך על המחיה-מינוט ' כזית מהדגן בתוך ד

 מברך -מינוט לא אכל מהדגן כזית ' ואם במשך ד

  .בורא נפשות

ולכן באלו הדברים שהקמח בהם היא המיעוט 

 והרגילות היא שאין )20%-כשהיא יותר מ' אפי(ביותר 

דכמעט ואינו ( מברך בורא נפשות - אוכלים ממנו הרבה

  ).ל"מצוי שיאכל מהם כזית דגן בזמן הנ

ובחטיפים שיש בהם הרבה קמח אם אוכלים מהם 

עיין בגליון (שיעור גדול צריך לברך אחריהם מעין שלש 

, מדריך הכשרות שציינו שם שיעור הדגן המעורב בהרבה מיני חטיפים

  ). ומשם תדרשנו לטובה

  

  התיקון טעות והער
כתבנו דהיכא " בדיני קדימה"בגליון פרשת בשלח 

ואחד , מיני פירות ושניהם ממין שבעה' שיש לפניו ב
דצריך ליקח השלם אף שהאינו , שלם ואחד אינו שלם

והעירונו רבים דטעות הוא ובכל , שלם מוקדם בפסוק
כמבואר , ענין יקח קודם המוקדם בפסוק ואף שאינו שלם

  .ד"א בשער הציון סק"רי' בסי

' פסק המח' א' ח סעי"קס' ע דבסי"אולם עדיין יל
וחתיכה , פת שלימה משעורים, חתיכות' ביש לו ב

דמניח הפרוסה תחת השלימה ובוצע משתיהם , מחיטים
ובאחרונים שם כתבו הטעם דמעיקר הדין פרוסה , יחדיו

אולם לצאת ידי שמים כל המעלות , של חיטים עדיפא
 והכא משמע )מוראים בזהנחלקו א' דבגמ(יברך על שניהם 

ב "ש סק"ל וכן משמע במחצה"ב הנ"מסתימת המשנ
ואולי יש , דיברך רק על המוקדם בפסוק בלחוד בלחוד

לחלק דבפת שייך יותר לבצוע על שנים יחד ולכן נכון 
  .ע"כ בפירות וצ"לכתחילה לעשות כן משא

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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טייטלבוים ע"זירבי יקותיאל יודא ק "בן הגה ט ליפא"יו' חנניק רבי "הגה  

  )ד"רסת( ט שבט"כיומא דהילולא 

 

 

    
åé úùåã÷ä ïøî"éæ è" òå íåéá ãìåð 'åáùä âç ïåéñö÷ú úðù úåò" áì áèééä äá ïäéëù áå÷ôàøèñ øéòá å

úåðáøá,å úéøáì ñðëðòàà ìù å"äéæ äùî çîùéä ïøî åðé÷æ éëøá ìò "ò, ìàøùéá åîù àø÷éå éððç '" íåé

áåè"âçä íù ìò .  

äøä úá úà àùð å÷øôì àéäùë"éæ õéùôàøî äùðî ø ÷"äøä ïá ò"ø ÷ 'øùà'éæ õéùôàøî ì"äøä ïúç ò" ÷

ø 'ôàøî éìúôðéæ õéù"ò ,ùæá åã÷ôð àìå íéðù äîë åøáòù éøçàå"÷ , éðùä âååéæ àùð úéð÷ãöä úéðáøä

ò äðç úøî"äâä úá ä"æ éæðëùà ìàåé éáø ÷"ãáà ì"äâä ïá áåùèàìæ ÷"ø ÷ 'æ éæðëùà ãåã äùî"ãáà ì" ÷

 àååàùèìàè)èééä ïøî ïúåç"éæ ì"ò( ,äåä éëä àãáåòã àôåâå :ò ú÷éãöä úéðáøä"÷ãö äùà äúéä ä úîëçå úéð

áì ,åéåã÷äì úàùðù íãå÷å"ãàîì äöåöøå äøåáù äúéä è ,äúåà åã÷ô úåáø úåøö øùàë ,äøäì äëìäå" ÷

ø 'éæ ÷ñòìàî êéðòä êåðç" ò)çîù áì ìòá ,éæ àæìòáî íåìù øùä ïúç"ò(äìøåâ øî ìò äúëáå äçéù êåôùì  ,

äøä äéìò øîà åøãçî äúöéùëå"÷ñòìàî ÷" :åà ï Çà øäéà óéåà äòæ êéàìåãâ ø" , íù äéä ãîòî åúåàáå

äøä åñéâ"éæ áàãàååæàøî äùî éáø ÷"äøä éôî åìà íéøáã òîù øùàëå ò"æ ÷ñòìàî ÷"ì , ìàùå ø÷ç

äøä ãéòé éî ìò úòãì"ìåãâ øåà äéìò äàåøù ÷ ,äâä åãåã úá àéä éë åì øîàå"öæ éæðëùà ìàåé éáø ÷"ì ,

äøä òéöä óëéúå"éæ áàãàååæàøî ÷"èééä ïøî åðúåçì ò"æ ì"åé úùåã÷äù ì"ååéæá äðàùé è"ù.  

ëøú úðùá"éäùë ã 'ë ïá"áàì ìá÷úð äðù ç"áàå áøë ïäéë íù ùèòè ã"é ã"íéðù è ,îøú úðùáå" â

÷ä åéáà ÷ìúñðùë 'ò èòâéñá åéáà íå÷î àìéî áì áèééä"åúàååö ô, àðéðç íùã äìéä÷ä éùàøäì øîàù 

éàñë ìò áùé éðá ,åéã÷ä íàù øîàå"éäé è 'áàå áø"ã èàèù à ïééæ èòâéñ èòåå )ø"ìàøùéá íàå øéò ì ( ïåà

äðéãî à ïééæ èòåå ïøàâðåà ,õøôá ãåîòìå øãâ øåãâì äðéãîä ìòå øéòä ìò ïéò íéùé àåäã åðééäã.  

ô òñð åéáà íå÷î àìîì äìòù øçàì"äøä ìà à"éæ àååàðéùî ÷"ù ìò òá"÷,ä ñðëðùëå øä" àååàðéùî ÷

á ùåáì àåäù åäàøå åðçìù êåøòìäøåçù òùèé÷òá ,äðáìä òùéè÷òáä äéà åðîî ìàù ,éåã÷ä øîà" è

åøåîãàá âäðúéù åúò òéâäù äàø äæîù"íéøçàì ãåò òñéù êøåöä ïî ïéàå åîöòì ú.  

éäå äá úî øùà åéìç úà äìç åéîé óåñá ' íééç éöòä åðáì úåðáøä øúë úà øñîå éåã ùøò ìò áåëù ìèåî

éæ"ò ,éä åúøéèô éðôì òåáùëå ' úðåúçäéáø"éæ ÷"øéñ íùå åúùìåç ìãåâî åøãçá äôåçä úà åùòå òø 

 ïéùåãé÷å øôéñ ïøî åðéáøéæ äùî êøá ìòá"ò äéáø åãåã íùá"éæ ÷"áù ìéìáù ò"åéåã÷ä ééçì ïåøçàä ÷" è

ô 'ñøú úðù íéèôùî"îäéáá íééç éöòä åéçà ïçìåù ìöà áùé ã"ã) ùä úà êåøòéù åéáà åéìò äåöùåïçì ( òöîàáå

ééúä ïçìùä÷ä åéáà úà ø÷áì úåìòì åùôðá áù 'éåã ùøò ìò áëùù , äøùò íò áùåé åàöî íùì åàåááå

åéåã÷ä çúô òéâä øùàëå íéáøå÷î"ãä øîàå è"åâå íéèôùîä äìàå ÷åñô ìò íåâøúä éøáã ìò äòåãéä ú '

ñøú úðù ìù ïéðéãäù ïåäéîã÷ øãñú éã àéðéã ïéìàå"éäé ã 'úåîåàä ìù ïåäéîã÷ ,á íåéì øåàáå 'é àö

 äøäèá åúîùðééç ïá àåäå" íéðù íéåìä äëøàúðå áø ãôñî åéìò åøù÷å 'áøò úåðôì éðù íåé ãò.  

øæåéøçà åò - ä ïøîâä"éæ íééç éöò ìòá ÷"ò ,÷ä åðéáø ïøî ' ìàåé éøáã ìòáéæ"ò ,äøä åéðúç"ø ÷ ' íåìù

ååéæáå àì÷òôî íàèùøòáìàä"äøä ù"äøä ÷"ø ÷ 'öæ àøéôù ãåã"÷ñáà÷éáî ì ,äøä"ø ÷ ' êéðòä êåðç

áåñàñî øòéàî  åðéáø ïøî ìù åðúåç é÷öøò÷éæ äùî êøá ìòá"òååéæá "ø ,äøä"ø ÷ 'öæ íéåáìèééè ïñéð"ì ,

ååéæáå"äøä ù"ø ÷ 'öæ õéååøåä ìàéçé øéàî íééç"ååéùæðééøî ì.  

 úéðçåøä åúùøåî-äôñ äëøá åéøçà øéàùä " ÷äò áåè íåé úùåã÷"ò åáúëðù í éãòåîä ìòå ú"åéðá é 

äùååéùåãéç áúë àì åîöòá à,  ïøî øôéñå åðéáøéæ äùî êøá ìòá"äéáø ïøî åãåãî òîùù ò"éæ ÷"ò àìù 

éä éë áåúëì äöø 'éä åáúë íéøçàùë ìáà íéùåãéç áåúëì éåàø åðéàù åéðéòá áùçð 'ãåàî äðäð, ñôãð ïëå 

ìàåé éøáã úåáåùúá äëìäì úåáåùú äîë åðîî.  
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  ם"דבוק ומקושר באילנא דחיי
ע ג קותו של וידו יודל דבי ע להסתופ'  והיברי חייםהדמרן ט ב"הקדושת  רה  בצילוףמרבה לנסו  וחיבה יתי

רא אותו בכינוי של חיבה ליפא"הד' והי, ק מצאנז"היתה נודעת לו מהרה על כן אמרנו בשנה זו , לע'ח קו

ן ההתקשרות שהי עובדות מעני דש ו קו כעמיר גורנה סיפורי  ולו למרן הקדושת ' ללקט  י"ט בע"י   ם "ץ החי

  ע"ק מצאנז זי"ה מרן הגה"ה              
  

ééçä ìöá óôåúñäì"í  

åé úùåã÷ä ïøî" ìöá óôåúñäì äáøä òåñðì ìéâø äéä è

÷ä ïøî 'éæ æðàöî íééç éøáã ìòá"ò , äéä àìù øîàù äî òåãéå

åìöà äéä àìù äðùá íåé ,æ åðéáø øôéñå" ì)ø  úãå òñá" ø àîèàñá ç

öé"å(ã÷ä æøà íòôù åé úùå" åìéîøúå åì÷î ç÷ìå åéöôç úà è

åéîòô êøãì íùéå ,òñåð ïëéäì åúåà åìàùå , òñåðù áéùä

÷ä åáø ìöá óôåúñäì æðàöì ,'íééîåéî íåéä äî åúåà åìàùå ,

íåéä ùãåç àìå áù àì , ìëá äéä øáëù åðåáùçá äàøù áéùäå

æðàöá äðùä úåîéî íåé , àì ïééãòù ãçà íåé ÷ø åì øñçð àìå

åá äéäåáø ìöá  ,åðåøñç úà íéìùäì òñåð úòëå...  

íòôøáò úçà éä àìù áø ïîæ  'åéåã÷ä"æðàöá è , øùàëå

 ïîæ äæ åúàéá úòéðî øùôì íééç éøáãä åìàù æðàöì òéâä

øéáë ,åéåã÷ä äðò"÷ä åáøì è ' äòéñðä éë éðåãàî ãçëà àìù

ðàöìæ úáéúë éîãå êøãä úàöåäî íéáåøî íéîãá éì äìåò 

ôäúáùîäì à÷"ùä ìò ïéé úãîòäå åðéáøì ùôð ïåéãôäå ÷å ïçì

 äúò ãò àáìî éúòðîð ïë ìò äèøåôì éãéá ïéàù úåéäå øåäèä

ùë íéãòåî åì òá÷å ãîò åéøáã úà íééç éøáãä ïøî òîù

ïìäìãë íéðîæå ,éäé æðàöì åúàéá ' äòáøà ìëá úçà íòô

íéùãç éðùá úçà íòô ÷ø ãéîòé ïéé úåòåáù ,ôå à÷úéôå" ïúé ð

à íòôíéùãç äùùá úç.  

äáøã äðëä  

æ åðéáø øôéñ"åé úùåã÷ä ïøî åéáàù ì"éæ è" øáéã ò

 øôëä úåãåà úåáéáçá"òðéùéî " úðéãî ìåáâ ìò ïëåùä

òéöéìàâ ìåáâì êåîñ ïéøàâðåà , íå÷î äéä äæ øôëù íåùî

 ïéøàæðåà úðéãîá äðåøçàä äéðçä)íéñ åñ äì  àå ôñîå  ï áú  ú úì( êøãá 

î úùåã÷ ìöá óôåúñäì æðàöìæ íééç éøáãä ïø"ì , äæ øôëáå

 äëæé èòî ãåòù åîéçøå åìéçãá åîöò ïéëäì ìéçúä øáë

äøä éðô úà úåàøì"éæ æðàöî ÷"ò , ïøî ãáëúðù íòô ìë ïëìå

åé úùåã÷ä"éæ è" øôëá äìéî úéøáá úåà÷ãðñá ò"òðéùéî "

íùì òñðå ãåáéëä úà ìáé÷ , äéäùë úåðåøçàä åéúåðùá óàå

úàöìî òðîðå äìåçå ùåìç åìéôà úåà÷ãðñì åúéáî àåáìå 

èåâéñì úåëåîñä úåøééòá ,î" åìéôà òñð òðéùéî øôëì î

äáåøî úåöîàúäá.  

åé úùåã÷ä ïøî ìù àìåìéäã àîåéá úçà íòô"éæ è" ò

äàéø÷ä íåéá ìçù , ïäë íå÷îá äìòå äøåúá åðéáø àø÷) àìù

ùøãîä úéáá íù ïäë äéä( ,äâä úà ãáéëå" ì÷éöéà éáø ÷

éæ ÷ñøàååòùôî"éùéìù äìòéù ò , øîà äøåúì äìòù øçàå

äøä"æ åðéáøì ÷ñøàååòùôî ÷"ì , úåëééù úö÷ éì ùé äðä

åé úùåã÷ä ïøî ìù àìåìéäã àîåéì"æ è"ì ,äøä éáà éøäù" ö

ø ' êìîéìà éìúôðöæ" éìâø êìéì ìéâø äéä õéìøàâî ì

åé úùåã÷ä íò ãçéá æðàöì õéìøàâî"æ è" øâ äéäùë ì

õéìøàâá ,úà åùò íäéðùå úåáø íéîòô æðàöì õéìøàâî êøãä 

äìâò éìá.  

äøéúé äáéç  

ãä ïøî" ñðëð íòôù åðéáø øôéñå ãåàî åúåà ááéç ç

äøä"ãä ìà óñåé äùî éáø ÷"äøä åá ïéçáä øùàëå ç" ÷

åì øîàå çúô æðàöî :àôéì'àôéì òì'òì, äùî éáø åì øîà 

àôéì éðà ïéà àìä óñåé'òì ,ãä ïøî åì áéùä"ç : éðà ìáà

åà áäåààôéì åîë êú'òì.  

åéåã÷ä ñðëðùë úçà íòô"ãä ïøî ìù åøãçì è" ìàù ç

÷ä åáø åúåà 'ìá" ÷"åèñéá øòåå "éäå ' ïøî éðæàá àìôì åúìàù

åéã÷ä"ãä éë è"éä ç 'åááçîãåàî  , éðà àìä åì áéùäå

àôéì'òì -ãä åàø÷ù åîë "ðë äáéç ïåùìá ç"ì ,ãä øæçå" ç

å åèñéá øòåå êàã øòáà úéðù åúåà ìàùåðë áéùä àåä" ìáà ì

ãä"áà àåäù åáéùäå åæ äìàù ìåàùì êéùîä ç" ùèòè ã)éäù '

áà íù"ã (àé íéç éøáãä åúåà ìàù áåù ,åèñéá øòåå øòáà ,

åéã÷ä ìéçúäå"ôì èø ïá àåäù íéùåã÷ä åéúåáà ñåçé úà è

áà áøä"åëå èåâéñ ã 'åèñéá øòåå øòáà íééç éøáãä ÷òö áåù ,

åé úùåã÷ä åì áéùäå"åðòá èèùéðøàâ ïéá ïééìà êéà åùã÷ úå ,

ãä äðäðå"åì øîàå åæ äáåùú òåîùì ç" äà,àôéì ' òì

àôéì'òì,äìåãâ äöøòäå äáéçá .  

äøä øôéñ"î ÷ðéæ ãéåñà"ô òîùù ò"ãä ïøîù à" øîà ç

åéåã÷ä ìò"èåéðôá äæá " ìàôéì ïééî'à æà òì äîéìù éìë ,

åéåã÷ä éðô åîãàúðå"úìçâë è,ù äæá øàôúä áì áèééäå ãä" ç

åéåã÷ä åðá ìò åæë çáù øîà"è.  

 øôéñå ïøîäéáø"÷æ " ìãä äàøäù äáøé÷ä ìë íòù" ç

åéåã÷ä åéáàì" íéùðà êøãë ïçìåùä ìöà íìåòî áùééúä àì è

éäå íéãáåëî ' ïøî àñë éøåçàî åãîòù íéãéñçä ïéá åîå÷î

ãäíééç éøáùä ìöà ãåáë éðåðéâá ãáëúð àì íìåòîå åïçì 

øåäèä ,éäå 'åã÷ä úùéå"à èå æðàöá åúåéäáù øîéä' äáøä 

 íéîòô"è÷å÷òâîåà èùéð øéî óéåà êéæ èàä øòðéé÷ ñàåå" 

éì éðäàã åðééä øòáà...  

ô"îäåçá à"åéã÷ä ïøî áùéù úòá ñ"æ è" úëéøòá ì

øåäèä åðçìåù ,éäå úåáéøò úåçéù çéù ãåñá ÷éîòä ' àçéãá

éúòã ,'äøä éðéðòî äçéùä äááåúñð íéøáãä êåúáå"æðàöî ÷ ,

åéã÷ä ïøî ùâøúð ãéî"æ è"ùàë åéðô åîãàúðå ì , äøî çðàðå

úååðòá øîàå åùã÷ :"éä íéðô äæéà àð ïðåáúð ' åðéáø íà åðì

éáø åîë ïçìù êøåò éúåà äàåøå åðîò äúò éç íééç éøáãä."  

øôåñéåéåã÷ä äéä àì íééç éøáãä úøéèô øçàìù " è

 øîàå æðàö øéòá íìåòî" ïééøà êéà ïò÷ éåæà éåå èàèù ïéà ïééâ
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èùéð ïéåù èáòì áø øòâéìééä øòã æà", úðù çñô øçà ãéîå 

ìøú" äìçðù òîù øùàë åäøä" æðàöî ÷òñðíùì  òéâäùëå 

éåìä øçàå ÷ìúñð øáëù òîù øéòì áåø÷ ' íâå åøéòì òñðå øæç

øéòä ñðëéì äöø àì æà .  

íéøåôéëä íåéá  

 äìéôúä éøçà ùåã÷ä íåé ìéìá úçà íòô êìä ïøî

éåã÷äå" èãä ïøî úéá éøåçàî"ñôéèå ç äåáâ äéäù ïåìçä ãò 

òùðå õøàä ïî äáøäïéãé éìéöà ìò íù  åõøàå íéîù ïéá éåìú ,

àøå äãä úà íù"åùôðì øîåà ç , ìàøùé âäðî úîàá øùà

 ììôúäì íéëéøö åðà éøä íðîà ùåã÷ä íåé ìéìá øåòéð úåéäì

äáéúä éðôì øçî íåéá ,åùá àúéàå" åéäé àì íéðæçäù ò íéøåòð

äáéúä éðôì ììôúäì åìëåéù éãë äìéìá , êìðå äáä ïëáå

ãä ïøî ìéçúäå áåëùì"ø÷ àåø÷ì ç" åëøãëå äèéîä ìòù ù

éä úà øîåì íãå÷î ìéçúä äìéì ìëá" úå÷éáãá íéø÷ò â

äîåöò ,çàå" ãò äìéìä ìë ùà èäìá òîù úàéø÷á êéøàä ë

åì øàùð àìù ãò ø÷åáäììôúäì êìäå áåëùì éàðô . àãáåò 

äâä øôéñ åæ"éæ ìòäåàî óñåé äùî éáø ÷"ò ,øîàì óéñåäå : íâ

æ áåè íåé úùåã÷ä éçà íò àúååöá ïåìçä ãé ìò éúãîò éðà"ì ,

 àìù úåçåëä úñéôà éúùâøä èòåî ïîæ øáòù øçà ìáà

íùî éúãøéå ãîòî ÷éæçäì éúìåëé ,åé úùåã÷ä éçà ìáà" è

úåôééò íù ùéâøä àìå äìéìä ìë íù ãîò , æà éúéàøå ãåò éë

ìàøùé éðá úãò ùàøá ãåîòéå åîåé àåáé .  

úåëåñä âçá  

òô"éä íéøåôéëä íåé éàöåîá à ' õåöøå øåáù ãåàî

ë ìù äùåã÷ä åúãåáòî"÷ä åéáà ÷ 'èééä"ì ,äùøãä úøéîà ,

éäù úå÷òöå úåéëáá úåìéôúäå 'éùåðàä çëå òáèä ïî äìòîì ,

äâäì ãéâäå"åî ö"öæ øòðéôèàìñ íééç íäøáà ä" ì)éäù' ã éîìú 

éæ  äùî çîù é  ìò áä åðé ÷æ"éæ áì  áèé éä åéáàì  ø áç å  ò"ò( " êàð ïééâ ïìòåå øéî

æðàö ïéé÷ äçîù ìñéáà", íé÷æçå íéáåè íéñåñ íò äìâò åøëùå 

òåñðì , åòñð úåëåñä âç ìò æðàöì òéâäì êøãä úåøéäî úîçîå

êøãä çøåèî åòâééúð íéñåñäù ãò äìéìå íîåé , äìâò åøëùå

úøçà ,ïøî øîàååé úùåã÷ä " è"éäðå äî éìò øåáòé ' úåëåñ ìò

æðàöá" ,åáñ áøòå úåë ø÷åááòéâäåéäù áåéãøàá øéòì  ' ÷åçø

òåñðì ãçà íåéî øúåé æðàöî äáøä , áåéãøàáî áøäì øîàå

æðàöì òéâäì ãåò åðåöøáù , øùôà éàù áåéãøàáî áøä åì äðò

éåã÷ä ìáà æðàöì íåéä òéâäì" ìò åúéáî àöé àåäù ïòè è

úòã æðàöì úëìì éäé 'éäéù äî' , äìâò ìòá àöî éùå÷áå

åéá øàùéù åãçôù æðàöì åúåà òéñäì äöøù"êøãä íà ìò è ,

æðàöì òñðå äìâò ìòá àöî óåñáìå, òéâäå  íùì áøòä úåðôì

éä àìå 'åáø íò ììôúäì òéâäì éàðô åì ,á ììôúäåøçà ïéðî ,

á ãòñ äìéôúä øçàåéðñëàåìù à , úö÷ åçåëì áù øùàëå

ä÷ä åðçìùì êì 'åáø ìù ,äøä äðäå" ìéâø äéä æðàöî ÷

íã÷åîá åðçìåù êåøòì ñðëéì ïåùàø ìéìá íéã÷äì , øùàëå

åéåã÷ä íùì òéâä" ÷ø èæà ãä ñðëð"ùì çåçìøåäèä åð, 

áùîä úåàøëå"åé úùåã÷ä úà ÷"è ,øîàå àø÷ : éðà åéùëò

ãä øçéà òåãî òãåé øáë" àìù åðçìåù úëéøòì ñðëéì íåéä ç

åëøãë ,éäù éðôî 'åãåáë ìò ïéúîî , íåìù åì ïúð øùàë éäéå

äøä åì øîà"÷ :åð , èðòæ øéàïøàôòâ èåâ" éäù ' úöéô÷ íäì

êøãä.  

÷çöéã àæéôùåà  

äøä"éæ æðàöî íééç éøáã ìòá ÷" êøåò äéä øùàë ò

 ïéæéôùåàä àåä æàù úåëåñä âç ìù éðù ìéìá øåäèä åðçìåù

ò åðéáà ÷çöé ìù"ä )äøå áâ  úãî( äéä  íòô ìëá æâøúäì ìéâø

æâøúäì äî ìò äáéñå øáã äæéà àöåî äéä ãéîúå , éãëá ïë ìò

úàæ òåðîì ,éä ' ìë úàå ïçìåùä úà øãñì æà íéãéô÷î

 øáã íåù àöîé àìù äìåòîå áåè øúåéä ãö ìò íéðéðòä

æâøúäì ,òô" éøáãä ñðëð íøèå åðåëî ìò ìëä åøãñ øùàë à

éæ íééç"ä éðôì åðçìåù úà êåøòì ò' ,äøä åðá àáå"ø ÷ ' êåøá

éæ õéìøàâî" ãö ìò øãåñîå êåøò ìëä ïëàù äàøå ïéçáäå ò

æâøúéù äî ìò àöîé àì áåùå áåè øúåéä , åì ùéù òãé àåäå

äøåáâ úãéî ãâðë ÷çöéã àæéôùåà àåäù äæá ïéðò , øùàëå

ãä ïøî ñðëð"éæ ç"äøä óçã ïééä ìò ùã÷ì äöøå ò" õéìøàâî ÷

åé úùåã÷ä úà"éæ è" òùãä éøåçàî ãîò"éæ ç"òå ò" äôéçãä é

äøä ìù åãé íâ äôçãð" éôéè åãøéå ñåëä ïî ïééä êôùðå æðàöî ÷

ãä ìù äùãçä òùèé÷òáä ìéòî ìò ïééä"éæ ç"ò , úåàøëå

äøä"éæ æðàöî ÷" ùòø ìå÷á ÷åòöìå æâøúäì ìéçúä úàæ ò

ìåãâ :"íéîã æéà ïåîî , äèåøô ãò ïìàöàá ïôøàã èòåå ïòî

äðåøçà" ,íðîàçà "åéåã÷ä úà åìöà àø÷ ë"éæ è" äéäå ò

íéëø íéøáãá åúåà ñééôå åúåà äöøî" :ôéìà'ôéì ïééî òìà'òì ,

ïãéà òëéìøò áéì ïáàä øéî " ìò åáéùåäåä àñë ãçåéî äéäù

ìïéæéôùåàä ,åéåã÷ä úà êéîñäù äëéîñ ïéòë äæá åàø íéáøå" è

âéäðîå éáøì ,æ åðéáø øôéñå"åé úùåã÷ä åéáàù ì"éä è 'åà øî

 ïéæéôùåàä àñë ìò ñåéô íùì åáéùåä íééç éøáãä ïøîùëù

ãä ïøî ìù äøòâä íãå÷î åì ä÷éöäù äîî øúåé ùééáúä" ç

æ" ì)ìá"÷ :äã ô÷ä  éã  èé î éå å ñåé ô ïè é î èîòùò â  øòî êéæ èàä  øò .(  

áùøë"åøåãá é  

÷ä åðéáø øôéñ 'éæ"ôù ò" áåè íåé úùåã÷ä äéäùë à

ì íåéá æðàöá" ìà ñðëðå øîåòá â øáãá ìåàùì äîéðô ùãå÷ä

ã ' ïéðò äæéàá)åé úùå ã÷ä"éä äîá  øôé ñ àì  è 'øá åã îä( éøáãä ùéâøäå 

åì áéùä øùà øáãá øäøäî áåè íåé úùåã÷äù íééç , åì øîàå

 ìåãâ éððä éë éøáã ìå÷á òîùúù êì äåöî åððä íééç éøáãä

éàçåé ïá ïåòîù éáøë , åìà íéùåã÷ íéøåáéã åðæà òîùîìå

åéã÷ä òúøð" úìî óéñåä áåùå è"åøåãá " àåä ìåãâù åðééäå

áùøë äæä øåãá"åøåãá é.  

÷ä åðéáø øáéãùë íòô 'éæ"éæ æðàöî ïøîî ò" áäìúä ò

 ãçà úçú øîàå äðòå åéðéò éñéø ïéáî åøùð úåòîãå ãàî

úåùâøúäá íéçéùä" øòî ïòî êéåøá ñàåå "ãä àìä" ãéòä ç

áùøë ìåãâ àåäù åîöò ìò"é,áåñîäî ãçà äðòðå  øîàå íé

 úáéú óéñåä íééç éøáãä àìä"åøåãá " øåãá ìåãâ àåäù åðééäã

áùøë äæä"åøåãá é ,æ åðéáø äðòð äæ ìò" ì" øò èàä ñàã

 äîãî èåùô êéæ øò èàä íãå÷ èâàæòâåö øòèòôù èùøò

éàçåé ïá ïåòîù éáø åö ïòååòâ."  
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åðéôö åðúééôöá  

 òåãéùåé úùåã÷ä ïøî"éæ è" ìåãéâ øòöî ãåàî ìáñ ò

áãåàîì õåöøå øåáù äéäå íéð , åøøåòéù íé÷éãö äåð ã÷ôå

éç àòøæá òùååéù åéìò íéîçøéàîéé÷å à ,å òñð íòô åéçà

äâä" ÷ óñåé äùî éáøè" á ïøîã åùã÷ ìöá úåñçì æðàöì

æ íééç éøáãä" ãéîòä ïçìåùä úëéøò úòùáå íéøåôä íåéá ì

éåã÷ä åéçà øåáò ïéé úéçåìö"àé÷éãö åâá àãé÷ô éåäìã è ,

åéåã÷ä ìù åîù úà íééç éøáãä òîù øùàëå"øîàå äðò è: 

"øòåå ,àôéì'òì , íéà áàä êéàïòðéæðéà èùøòäèàäòâ " .  

ø ñðëð åúøçîì 'äøä ìà óñåé äùî"åôá æðàöî ÷" ô

åéåã÷ä åéçàù"ùæá òùååé è"÷ ,ãä" åéçàì øåñîéù åì øîà ç

ùæá òùååé äøäîáù"÷ ,ãä ïøîå"æå áúëî æà åì áúë ç"ì :á" ä

à 'øú ìä÷éå"ôì ì"æðàö ÷ .åçî éãéãé ãåáëì íåìùäå íééçä '

äàîä áøä"ùá íñøåôîä ãéñçä óéøçä â"ùë ÷"åî ú" àôéì ä

éð"ãáàä å"òé ùèòè ÷"öé ìéìâäå à"å .ø ïåëðì éúìáé÷" ãéî ë

ç"ë óéøçä áøä åéçà àåä á 'åî"ø ä 'éð óñåé äùî"ä å 'ø" ë

ôì"ø äøùòå ð"ìù éùðà úàî õáé÷å óñà øùà ë åðéîå

éçé íéø÷éä íéãéñçä 'ä éàøé ' êøáéù íëãòá ììôúäì éððäå

éùä íëúà" åùòú øùà ìëá åçéìöúå éçéåø éðåæîå ééç éðáá ú

 úååöîá ÷åñòìå íéîëç éãéîìú éãé ãéîú ÷éæçäì åëæúå

ùòîå" äáçøäå úçð êåúî èâåæå åîöò ùàééúé àìååúéçú  ' éë

ãå ïèá éøô íëî òðîé àìù åðéôö åðúééôöá ' ìåîçé áåèä

ä úëøá òøæá åòùååú äøäîáå íëéìò' åãéãé ùôðå íùôðë 

ùáã"ðå äáäàá ú"ç .÷ä 'íàèù øáìä íééç.  

äøä"è óñåé äùî éáø ÷"ðä áúëî ìò óéñåî á" áúåëå ì

æå äòéøéä éìåùá"ì :åã éëåðà íâ"åëå éãéãé éçà ãåáë ù ' äðä

 äìåãâ äãåòñä úòùá åøåáò ïéé éúãîòäå åúù÷á éúéùò

éùäåäøä éì á"ïåùìä äæá ÷ : íéà áàä êéà ïéà èùøòä

 éðøéëæäì éúçøè øëù íìùì ù÷áà êîî íâ äðäå èàäòâðéæ

ë éðôì 'äøä éáà"ãå ïåîîá éðëøáéù ÷"ì . åéçà åãéãé éøáã

åãä"úò ìëá åúøùì ãîåòä äáäàá ù .÷ä 'è óñåé äùî"á.  

 äæä ùãå÷ áúëî äéä åðéáø ïøî ìù åéæðâ úéáá çðåî ìòá

äùî êøáéæ "ò ,æ åðéáøì áúëîä úà íòô äàøä øùàëå" äéä ì

 åùã÷ ïåùìá úåàå úåà ìëá äøéúé äáéçá ÷ééãîå ãîåò åðéáø

ãä ïøî ìù"øîàå ç:" ÷éãö Çà ïåô ïåùì Çà àìô Çà" . åðéáø øîàå

ãäù"æ ç" ïåùì áúë ì"åðéôö åðéúééôöá "äéàø ïåùì àåäù , éë

÷ä ïøî äàø æà øáë 'úòù íéðáä úà åùã÷ çåøá ãìååäì íéãé

åéåã÷äì"åãëå äå÷à åà äôöà ïåùìá áúë àì ïëìå è ' à÷ééã ÷ø

 äæ ïåùìá"åðéôö åðéúééôöá " íéðáä éúù ìò úåéàø éúù äàøå

÷ä 'åéåã÷ä ãéúòù"ãéìåäì è ,öòä"äéáøå ç"éæ ÷"ò.  

 øôéñå åðéáø ïøîéæ äùî êøá ìòá"ò ïøî åãåãî òîùù 

äéáø"éæ ÷"åéåã÷ä øéöôä øùàë íòôù ò"á è÷ä ïøî ' æðàöî

ùæá òùååäì"÷ ,ãä åì øîà"â åì ïúé íàáù ç ' æà ùéðééø úåàî

éäéù åçéèáî 'øëæ åá åì ,éäå ' ìù åúìåëé éôì ìåãâ íåëñ äæ

åéåã÷ä"è ,÷ä ïøîì åðúðå óñëä úà âéùäå õîàúä àåä ìáà '

éæ æðàöî"ò ,øëæ ïá åì ãìåð äðùä úôå÷úìå ,è øçàå ' íéùãç

éç ìëì íééç ÷åðéúä ÷áùì "ò , òñð øùàë ïîæ øçàìå

åéåã÷ä"÷ä ïøî úà àöî ùãå÷ä ìöá óôåúñäì è 'éäù ' øöéî

åé úùåã÷ä ìù åáàë úà áàëå âàåãå"åì øîàå è : äî éëå

äùòà ,óñëä úà åðîî åáðâ íéòùøä , íä éî ùøéô àìå íúñå

íéòùøä.  

äéáø øôéñ"éæ ÷" íéàøåðä íéîéä ñåøôá ìåìà éîéáù ò

ìøú úðù ìù"ôì å"àéä ÷ ìòá ùåã÷ä ïøî ìù äðåøçàä åúðù 

ã"éæ æðàöî ç"úåîãà éìò ò ,åéã÷ä òñð" óôåúñäì æðàöì è

÷ä ïøî ìöá 'æ"÷ä ïøî úéáì ñðëð øùàëå ì 'æ"íåìù ìá÷ì ì ,

ãä ïøî åîãé÷"íëéìäàì íëì åáåù åì øîàå ç , áåùéå øåæçéù

âä ïéðòá åúà øáãé ìàå íã÷ éîéë åúùà íò øåâì"ô , úùåã÷äå

åé"îùîì èøáãä ïåøúô òãé àìå íîåúùðå ìäáð ãîò åðæà ò ,

ãä ïøî íéëñä ùåøéôá øáë àìä éë"âäì ç"ô.  

åé úùåã÷ä øîàå" àåä êìîä úéáá éì çà àìä åáìá è

äâä éñéâ"éæ õéìøàâî ÷"ò] éä éë 'é æ áì  áèé é ä ïúç"ò[ ùøãå ø÷çå 

ãä ïøî äðéù äîìå äî ìò úòãì åìöà"åîòè úà ç , åäðòéå

äâä åñéâ"àâî ÷ íéâçä éîé åøáòéù ãò ïéúîéù åì øîàå õéìø

÷ä åéáà íò øáãé àì úò åúåà ãòå 'â úåãåà"ô , íòè éàãåá éë

÷ä åéáà ú÷òö 'àåä ,éæ ùãå÷ òøæ ìòá ùåã÷ä ïøî éë øåáòá" ò

 éðôìù úáùá äðù ìëá õé÷äá åìöà àåáì ìéâø õéùôàøî

úåìôúä úåðååë åúà ãîìì úåçéìñä ,éæ æðàöî ùåã÷ä ïøîå" ò

äááéúé äåä àãçô éà ,åé úùåã÷äì òééñîù ïòé øùà" ùøâì è

÷ä åáø úãëð 'éæ õéùôàøî" ò]åé úùå ã÷ä ïøî"æá  äé ä èé ïúç  ïåùàø  âåå

äøä"ø ÷ 'õéùôàø î äù ðî [ä åéìò ãéô÷é äæ íòèî éìåàåøä" ÷

òå åæ äðùá åéìà äìâúé àìå õéùôàøî" úùåã÷ä úà äçã ë

åé"äæ ïéðòá è ,éä ïëå 'çä éîé åøáòùëùãä ïøî åîò øáéã íéâ" ç

äæ ïéðòá íã÷îë.  

äâä øôéñ"éæ ãéåñàðî ÷" éðéîùá äéäùë ãçà íòôù ò

äå÷ åðéáø ìöà úøöò"éæ æðàöî íééç éøáã ìòá ÷"éä ò ' øáã æà

àìô ,éæ íééç éøáãä ïøîù" äòùá úéáøò ììôúäì àá ò

úîã÷åî , øçàå ìåãâ úåøéäîáå íã÷åîá äùò úåô÷ä íâå

ç éøáãä æéøëä úåô÷ää åúéáì àáì ïéäé àì ùéà íåùù íéé

äæä äìéìá ùãå÷ äåàð ,äøäå"éä àì ãéåñàðî ÷ ' åúåàá íù

äæä æåøëä úà òîù àìå ãîòî ,ò"åé úåãåòñ ãòñù øçà ë" è

îåú"åîãà úéáì êìä é"ãä ùåã÷ä ø" úéáì êåîñ àáùëå ç

ãä ìù åùã÷" íåù íù àöî àìå äàø àìù ìåãâ àìô åì äéä ç

î àì úìãä çúôùëå ùéàâ àö"ùéà íåù íù ë , åéðáî õåç

ãä ïøî ìù íéùåã÷ä"éæ ç" åðçìåùì áéáñ íéáùåé åéä íäù ò

øåäèä ,äâä ïøîå"åé úùåã÷ ìòá ÷"éæ è" àñëä éøåçàî ãîò ò

öæ óñåé äùî éáø ùåã÷ä åéçà íò"áà ì"öé ìòäéà ã"å ,

äøäå"à÷àø÷ ïøäà éáø ÷'éæ øòåå"éæ ùîùå øåàî ìòá ò"éä ò '

â"åù éáùåéî íù ëåðçì ,äøä áéäøäå" êìäå æåò ãéåñàðî ÷

æåøëäî òãé àì éë úéáä êåúì ,â äîù íéàöîðäå" åøîà àì ë

áùéù åà àöéù åì ,åîå÷îá ãîòå , ìù åùã÷ éðôá ìëúñäùëå

éæ ïøî"éä íìåëå ùà ãéôìë íéøòåá åéðôù äàø ò ' íéãòåø

íù øøåùä ãçôî íéìçåæå.  
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  משפטים  
  

úåèèåùî ùåã÷ä íééç éøáãä éðåéòø äéäå ,ôå øîàå çú

ôá"íéúî äéçî ïòî æéà ïòã éåæà éåå ÷ , ïá ïåòîù éáø àîúñî

úåàìôð úåùòìå íéúî úåéçäì ìåëé äéä éàçåé ,çàå" øîà ë

 äáø ùøãîá øîàðä øîàîä úà)à íé øéùä  øéù 'ì"à (ã" äìéâð à

à ïðéðú ïîú êá äçîùðå" äúäùù ïåãéöá úçà äùàá äùòî ø

éáâ ïåúà äãìé àìå äìòá íò íéðù øùòáùø " ïééòá é

ïéãî ïéã à÷áúùîì ,à" äæì äæ íúâååãæðù íùë ïåëééç ì

 ìëàî êåúî àìà íéùøôúî íúà ïéà êë äúùîáå ìëàîá

äúùîå ,åé ïîöòì åùòå åéëøãá åëìä" äìåãâ äãåòñ åùòå è

 éúá äì øîà åéìò åúòã äáùééúðù ïåéë éàãî øúåé øëúùðå

áì éëìå åúåà éìè úéáá éì ùéù áåè õôç ìë éàøêéáà úé , äî

 íäì äøîàå äéúåçôùìå äéãáòì äæîø ïùéù øçàì àéä äúùò

àáà úéáì åäåëéìåäå åúåà åç÷å äèîá åäåàù , äìéìä éöçá

éúðùî øòðð ' äøîà ïåúð éðà ïëéä éúá äì øîà äéøîç âôã ïåéë

 êë àìå åì äøîà êéáà úéáì éì äî äì øîà àáà úéáá åì

 éúéáá ùéù áåè õôç ìë áøòá éì úøîà úéáì éëìå åúåà éìè

êîî øúåé íìåòá éì áåè õôç ïéà êéáà ,áùø ìöà íäì åëìä" é

åã÷ôðå íäéìò ììôúäå ãîòå ,á÷ä äî êãîìì" úåø÷ò ã÷åô ä

÷ íéøáã éøäå úåø÷ò íéã÷åô íé÷éãö óà" íãå øùá íà äîå å

áì øîàù ìò" åã÷ôð êîî áåè íìåòá õôç éì ïéà åúåîëù å

á÷ä úòåùéì íéëçîä ìàøùé" ä õôç åðì ïéà íéøîåàå íåé ìëá

 äçîùðå äìéâð éåä äîëå äîë úçà ìò äúà àìà íìåòá áåè

êá. ä íéáåñîä ïî ãçà åì äðòðå"äøä ä" ïøäà éáø ÷

à÷àø÷'öæ øòåå"äøä ìù åðá ì"éæ ùîùå øåàî ìòá ÷" ò

äæá"ì: áùøë ìåãâ àåä éáøä"éä äî é 'áùø úìåãâ" ãáòù é

éùä" åðéáø àìä òáèä ïî äìòîì úâ"éùä ãáåò ë" äìòîì ú

òáèä ïî ,áùø íàå"éä é 'ìåòôì ìåëé ,â åðéáø"ìåòôì ìåëé ë, 

å ïøîãä"ò äðò àì ç"íåìë æ ,éäå 'åéøáã ìò íéëñäù äàøð ,

éä úåøðäå äìéìä ìë øáò êëå ' åà íåé àåä íà åòãé àìå ïé÷ìåã

äìéì ,éä úå÷éáãäù 'éä àìå ìëî åçëùù ìåãâ êë ìë ' íéòãåé

ùä äìò øáëùíåéä øéàäå øç , åëìäùë ïåæîä úëøá øçà ÷ø

åé úìôúî øáë íéàá íìåòäù åàø íùî" øáë äéä äòùäù è

íåéä úåöçì áåø÷ ,äøä àöî êøãä òöîàáå"éæ ãéåñàðî ÷" ò

äâä úà"äåî ö"öæ ìééèôéå÷ ÷çöé ãåã ø"îåãä ì" õéøèñéáî õ

öé"ïåùìä äæá øîàå ïçìùä ìöà äéä àì äîì åúåà ìàùå å: 

"â æéà ñòáø ïòâéìééä íééá èëàð òâéèëéì àæà ïòååò " åì áéùäå

íàäãä åðéáø æéøëäù òîù àì åãåáë " àáì ùéà ïéäé àìù ç

äøä äðò äæ ìòå ïçìùäì" éúééä àìù äî àîúñî ãéåñàðî ÷

éúòîù àì òåîùì êéøö, õîàúäù úòá äéä äæ ìëù òåãéå 

éæ æðàöî ùåã÷ä ïøî"åé úùåã÷äì íéðá ìåòôì ò"éæ è"ò.  

åéñæ åðéáø øô"öòä åéçà ãìåðù éðôì äìéìá éë ì" äúàø ç

äøä úøåö äìéì ïåéæçá åîà"éæ æðàöî ÷"ãåàî äìäáðå ò , øîàå

äøä äì"÷ :" ïéá êéà æà ïæééåå ïòîå÷òâ ïéá êéà èùéð êéæ ÷òøù

øòðâéì ïéé÷ ïáéìáòâ èùéð", íåìçä ïåéæç úà äøôéñ úéðáøä 

åéåã÷äì"è ,åéåã÷äå"÷ä åéáàì åøôéñ è 'èééä"ì ,ò øîàå" æ

èééä" ì" ãìåðä êðá íùì úåø÷ì äéä éúòãá"ìùøéä "ò" ù

éáö íëçä , ãìåðä àø÷é êë ìë åîöò úà çéøèä ï÷æäù ïòé êà

åîù ìò íâ" ,åò" ë ìàøùéá åîù àø÷ð"éáö íééç."  

äøä"ø ÷ 'éæ õéìøàâî êåøá" øàåú úà íòô åúåàøá ò

åéåã÷ä åñéâ éðá íéùåã÷ä íéãìéä ìù íäéðô"éæ è"ò ,øîà :

ë ùéòøä äìà íéôé íéãìé éðù øåáòá"åîàà ÷"éæ ø"úåîìåò ò.  

òôù øôåñîå"äøä íò åðéáø ùâôð à"ø ÷ 'éòùé '

éæ áåçòùèî"ãä ïøî ìù åéðå÷æ ïá ò"ç , ìò åðéáø úà ÷ùðå

åçöî ,åì øîàå :"åðçðà íéçà éë íúòãé àìä , íúãìåð éøä éë

÷ä éáà ìù éúëøáî 'æ"ì".  
  

  

 ïâé ìåãâä åúåëæïîà ìàøùé ìë ìòå åðéìò  
  

àìåìéää çåì  
ë"èáù æ  

�ב � שור � �סנדר �אלכסנדר �"רבי �זלמן �אפרים תבואות�(ר

 ז"�תצ-)�שור

נחום�מטשערנ � ר�אהרן�מטשערנאביל�"ביל�בארבי�מנחם�

��א"�תרל-

ë"èáù ç  

 ז"�תרצ-ר�יוחנן�"רבי�מנחם�נחום�מראחמסטריווקא�ב �

ë"èáù è  

�יו � �חנניא �"רבי �מסיגעט �ליפא �יו(ט �ט"קדושת ר�"ב)

 ד"�תרס-יקותיאל�יהודה�

à 'øãà  

�ב � �אברהם �"רבי �מאיר �עזרא(ר �[אבן �א) �'אדר א�"�ד-�]

 ד"תתקנ

גו�בינה�לעיתים�ב �  ז"�ת-ר�אפרים�"רבי�עזריה�פי

�[ך"ש(ר�מאיר�"רבי�שבתי�ב �  ג"�תכ-]�'אדר�א)

�ב � �מזינקוב �מאיר �יצחק �העשיל�"רבי �יהושע �אברהם ר

 ו"�תרט-מאפטא�

�ו"�תרס-]�א"אד[ר�חיים�"רבי�ברוך�מגארליץ�ב � �

á 'øãà  

�ב � �פאפירוש �מאיר �כ"רבי �לייב הודה �י �"ר ם�"מהר(ץ

 ב"�תכ-)�פאפירוש

)�ט�אלגאזי"מהרי(ר�ישראל�יעקב�"רבי�יום�טוב�אלגאזי�ב �

 ב"�תקס-]�א"אד[

â 'øãà  

 ]ב"אד[ב�"שע)�לבוש(ר�אברהם�"רבי�מרדכי�יפה�ב �

ã 'øãà  

 ו"א�רס"האמורא�רב�אחאי�בר�רב�הונא�ד �

�ב � �לייב �יהודה �יוס"רבי �ר �ר(ף שרה' � �ס'לייב א�"תקנ)

 ]ב"אד[
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  'ם ברוך יהי"ג
  

בזאת נשגר , וקרהרגשי הודאה והוב, ברכת התורהב

קדם , מריחוק מקום וקירוב לב, בברכת מזל טוב, השורה

תוך , נודע לשם ולתהילה,  והנעלההיקרכ ידידינו "מע

ראשון הוא , ם משיב נפש"מנח, עסקני ונדיבי עם סגולה

מוזיל , לבו ער וחם לכל דורש ומבקש, למקראי קודש

  , ובמיוחד תומך נלהב של כוללינו, זהב מכיסו לכל קדשינו
  

ãáëðä ãéâðä éðáøäãáëðä ãéâðä éðáøä , ,ãñçå ä÷ãö óãåøãñçå ä÷ãö óãåø  

äåîäåî""øø  øòâðéæòìù ïåùøâ íçðîøòâðéæòìù ïåùøâ íçðî  éäéä""åå  

åâéà éùàøî úåìéä÷ä ã"øéò÷ éòùã åé "ð ïéì÷åøáá.é  
  

 

  , רון שיר ושבח על שפתו, לרגל השמחה שבביתו

  'בנישואי בתו הכלה המהוללה שתחי
רג "עב המופלג בתוי ר ו ן היק י"החת   ו"ש נ

הנכבד והנעלה יד  הנג י  רבנ ינו ה ידיד   ,נודע לשם ולתהילה, בן 

  ו"ר זלמן יצחק גאלדשטיין הי"מוה
סבורג יעב' מנכבדי קהילתינו הק אמ   א"ווילי

  

  
 

ת לראות ולרוות רב תענוג ונחת מהם ומכל "ר שיזכה מעכ"יה

לאורך כל  ו להמשיך במעשי צדקה וחסדותזכ, יוצאי חלציכם

  .להניח ברכה אל תוך בתיכם, ואלקא דמאיר יענכם, ימי חייכם

  

  המברכים ביקרא דאורייתא

  הנהלת הכולל
  



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

 

  כה
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   עניני מחצית השקל- שבת שקלים -פרשיות ' ד
ה הר יפנחס מקוריץ ' ק ר"אמר  ס : ע"ז הרין ע אלט גע איך וו

ם  עהן מיט דע יך ז ות איך זאל ז ארבע פרשי ען דיע  זאל קומ
ערשטען ם(                                .אייב ישרי ל אר    )פ

�  

הד ה פרש' ענין  הפרש ות לשון  נים אלו פרשי ות שבזמ י
ות משכן  להי עצמו מכל רע  הפריש  השיל כת דוד(. ת"ל ר    )ב
�  

ן  ישראל קדושים כאילו עושי אלו עושין  ות  בקריאת פרשי
ורה(                       .בפועל ממש בכל העולמות קוטי ת   )לי

�  

ן  זכור קורין קודם פורים שהוא תיקו הפרשיות שקלים ו שני 
בפורים נגמר הנפש מ ו המונע  התגברות על  עבר ו פגם ה

ה  הכל לטוב הפך  הת נתקן כל העבר ול ות  להי על  בפו הישועה 
ן  קורי זה  על  הרה מחדש ו הט ם לקבל  עשים מוכני נ ה אנו  ובז

מת(                          . פרה וחודש' אחר פורים פר א רת    )תו
�  

נה  הכ הקודמים ל עד ניתן הימים  ן ובכל מו ודורשי אלין  שו
וכל ענין  הכל השלשים יום קודם  פרשיות שקורין קודם פסח 

המצות נה לקבל קדושת חג  הכ אהרן(                . הוא    )בית 
�  

הד ונו ה' בכח סגולת  נגעי לבנו מכל ' פרשיות יעזר הר  לט
אה לו לבטל ' הד הר אש  יסודות שקלים מרומז מטבע של 

ה היצ ופ"כח  הכבוד  הוא הגאוה ו אש ש גד זכור ' ר מיסוד  נ
ם  המי ות וכן מ ורם לכל התאוו הג עמלק הוא  המים ש יסוד 
ח  גד רו התאות פרה הוא איפר פרה החודש הוא כנ נצמח כל 

ורוח חדשה אתן בקרבכם"כד ראל(               . א  ש מח י ש   )י
�  

הזה שאין לנו ב ו קדשהמית בזמן  נין שקלינ  ואין אנו נות
וכשאנ נשלמה פרים שפתינו  נו עם כל זה ו עדי ן לכפר ב קורי ו 

נ הכוונת ה נתקן  עשה ו שראל(         .ל"הפרשה הזו נ י   )אוהב 
�  

ן  הברית שקלים הוא לשו על פגם  קון  יש תי בפרשת שקלים 
ויסוד  עת  הד ם וגם מלשון שיקול  אד ששוקלים עוונות של 

וד הדעת  עד  ראל(                            . ל"עולה  ש ית י   )שאר
�  

ע נקרא שבת שקלים  המשקל"לכן  ו ש  עשי  היינו שישקול מ
בכ' ויהי ארי דחושבנא  ע "ממ עלינו שפ ושפע  וממילא י י 

נחושת סף  וכ הב  שה(                            . שקלים מז מ   )דעת 
�  

גל  וחד מסוגל שבת שקלים מסו ובמי הרבה דברים  הוא ל
סה המשכת פרנ עה(                                     . ל ישו רת    )עט

�  

אדר מו יתברך על חודש  עליו  רה על התקופות והבטיחות 
נמשך מקדושת שבת זו שקורין בו פר הזה  ה ובטיחות  ' הישוע

אדר ומברכין בו חודש  מת(                .שקלים  א רת    )תו
�  

ה  נתקן לתשוב אדר שהוא כמו אלול ש השקלים ב התעוררות 
ן  יסן ממשמשי הבה שימי נ אדר מתוך א הדין כן  אימת  מ

התחדשו השיובאין שהוא  ישראל שבחר  לבני  ת "ת שנותן 
עמו וחלקו היות  מת(                                   . בנו ל   )שפת א

�  

ה  לז נה  התק את  הז המצוה  אין לנו  עתה בזמן הגלות ש גם  לכן 
יכולתו כמ ותר מכדי  ה י הצדק נת  ם "נתי ספו וג את כ חצי  ש ו

עשרו  אף בחצי  ותן צדקה  נדבת לבו נ ם מ המת יחצון א את 
ם אזי ג נפשו ויזכה לחיי הציל ממות  חצון ל י המת  ם את 

מה(                                                . ארוכים ל רת ש א   )תפ
�  

א גמטריא כ"ת ב"שקל ב ומחצית מכ"ש  וזהו "ו  ו עולה אחד 
וכן  חדו  יבים לי הכל חי ימעיט ש הדל לא  ירבה ו עשיר לא  ה

המיחד ה"עשיר במ גדול מ לך עושר  ן  אחד שאי הד'ק  ל " 
י"במ י"ק עולה  לל  הכו אחד"ב ועם  כהן(     . ג דהוא  פתי    )ש

�  

וגו השקל  הפקודים מחצית  העובר על  יתנו כל  כלומר ' זה 
הפקודים פקודי ה"ב על  ברו  ם בעת עו על לב את  יתנו ז ם ' י  א

ים מצוה אחת ממצות ה לקי ח' יקרה לו  ה "או  ו כשיתאו
ה במל עביר וכל העולם כולו עומדי"לעבור איזה  ה "ם במת 

א  המשקל עומד בשוה של חציו זכאי ו ב ו ו חיי חצי שהוא 
א  עה עתה בידו הו הכר וה אן  נטות צד לכאן או לכ עה ל הכר ב

אחת ממצות ה ים  ם ' כשקי יתקיי לם  העו וכל  המשקל  יכריע 
ח"ע ם(                                  . ו"י או להיפך  י חי ם    )באר מי

�  

ה נפש הבאה לעו ידוע דה ן "עוד טעם הנה  ז מהעולם העליו
עתק "עכ אינו נ ניות  אר שם במקורה כי רוח ז שורשו נש

אשר בשמים ממעל  נפש  וחלק ה ממקום למקום רק מתרבה 
אשר  והחלק  אדם מתחת  בגוף ה אשר  נפש  איר לחלק ה מ

אשר בשמים ע השתוקק למקור  ארץ מחיוב ל נפש "ב כ ה
נפשות' נקרא ב אי  י (                                  . חצ כרבנ שש   )י

�  

נפש  גדן ב וכנ עשרה כוחות  החומרי כליל מ יש כח  אדם  כי ב
השקל  גרה  עשרים  אמר  לזה  נים ו עשרה כוחות רוח כלול מ

נ"ר עשרים כוחות כ אדם כלול מ ה חצי לה"ל כל  ם ' ל  חצי לכ ו
ם  אד ה השקל לרמז שיתקן  וי לתת מחצית  הצו א  ה זו ב לכוונ ו

הי ען י אשר בו למ לה' החלק החומרי  הא' כלו קודש  א ו  בה
עקידה(                                                          . 'תלי  )בעל 
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   מלכיםמלכיםמלכים   משולחןמשולחןמשולחן
 

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

  

 
  

  

   

 
 
 
 
 
  
  

 

 
 

ä íåé' úùøô  àøéåñùú"ôì è"÷  
  

éìù ïäàæìãðòî ìãðòî íçðî éáø ïåàâä øå÷éáè"à  
áàâ"úåéîîå÷ ã  

  

åîåìùá ùøô åðéáø  

áàâ"úåéîîå÷ ã :ë'øâ ïáòâ øòáéà ïòîå÷òâ ïéáé ïåô ïñ

äèéîù.  

åðéáø: ñ' ïéåù æéàúéòéáù éàöåî ,ñ' ïéåù æéàúéðéîù.  

áàâ"úåéîîå÷ ã:ñ øòáà àé ' èäéö úéòéáù æà èééèù

úéðéîù ïéà ïééøà êéæ.  

åðéáø:àé  ,ùãå÷ä ìò ìåçî ïéôéñåî æà èâàæ àøîâ éã , ïåà

ñ'íé÷åñô ééååö íòã óéåà àã æéà.  

 äðùä ùàø ïéà àøîâ éã)è óã(.øà èðøòì  ÷åñô íòðåô ñéå

'úåáùú øéö÷áå ùéøçá ,']æå"îâä ì' : ìò ìåçî ïéôéñåîã

ïìðî ùãå÷ä ,ø úåáùú øéö÷áå ùéøçá àéðúã" øîåà ò

 øáë éøäù úéòéáù ìù øéö÷å ùéøç øîåì êéøö åðéà

åâå òøæú àì êãù øîàð ,' úéòéáù áøò ìù ùéøç àìà

 éàöåîì àöåéä úéòéáù ìù øéö÷å úéòéáùì ñðëðä

úéòéáù .[  

ñ ïåà' èøàã àã æéà)á é íù(: ÷åñô ïåô ãåîéì à êàð ' õ÷î

íéðù òáù 'ñ ñàåå' ìä÷ä úåöî ééá èééèù]à"à éñà ø" ø

éîùî äéá åèîå ïðçåé 'øã ' òáù õ÷î àø÷ øîà éìéìâä éñåé

åâå úåëåñä âçá äèéîùä úðù ãòåîá íéðù ,' úðù

àéä úéðéîù úåëåñä âçá äéúãéáò éàî äèéîùä , àìà

 ìë êì øîåì ùàø éðôì úéòéáùá ùéìù äàéáäù äàåáú

úéðéîùá úéòéáù âäðî åá âäåð äúà äðùä .[ñåú ')áé íù :

ãá"åëå âäðî ä' (î ñàåå ò÷àè èâòøô'íé÷åñô òãééá óøàã.  

çà"øîàå åðéáø êéùîä ë: î' æéà èöòé æà èâàæ

ìàîà ïåô úéòéáù éøîåù øòî ïäòååòâ.  

áàâ"úåéîîå÷ ã: ñ' ùøòãðà æéààåå íòã èéî ññ' æéà

 ïòååòâ øàé íòã ïéàðãàá øòî'ñ ïèìàäòâ ïáàä ñàåå 

äèéîù ,ðééäïùèðòî øòâéðééåå ïèòáøàééá è  òøòñòøâ

ðãàá'ñ.  

ñ øòáà' ïäòååòâ æéàñ ñàåå äîçìî òñéåøâ à èöòé' æéà

 àæà ïòååòâ èùéðëàðäîçìî èøàñ , éã ïäòååòâ æéà âéáééà

áàä ñàåå éã ïåà èòáøàòâ ïáàä ñàåå íéøéúî èùéð ï

èòáøàòâ ,ùøòãðà ïéåù æéà èðééä , ïòðòæ éçøæî éã

 ïëàø÷òâðééøà-ñ ' éã ïåô èðééä ïééæ åö èùéð ïéåù ééæ èñàô

 ïéøéúî-òîåøô éã éåå éåæà èëàîòâ êéæ ïáàä ééæ ïåà  , ñàã

ïòååòâ èùéð ìàîðéé÷ êàð æéà , ïéçéôñ èëàîòâ ïáàä ééæ- 

 ïéã úéá øöåà- äøéëî øúéä , øòã ïåà ïòååòâ æéà íìåò

èùéîåö ,éô ìò äèéîù úøéîù ïáéøùòâ ïáàä ééæ øúéä 

äøéëî ,àìèöéà à èéî ïòîå÷òâ ïòðòæ ééæäùåã÷ã  , ñàã

 æéàëàðïòååòâ èùéð.  

גה בלתי פנימי    נח מו
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  משפטים  
  

áãéø øòã"æ ñ æà êàã èáééøù' éã ïåô äîçìî à æéà

íé÷åãö éã èéî íéùåøô.  

åðéáø :òèñâøà ñàã æéà úåòéáö øòééæ ,ñ' èðà÷àá æéà

è øòãòáåö íåùî áééçî éàî íåùî èçåù ùèéé.
 1

  

áàâ"úåéîîå÷ ã: ñ'à ïéà àã ÷òååà èöòé æéà ìàøùé õø

 ïäåæ à ïåô ñøòéì÷ äùî éáøöæ" ì)áà"àéøáè ã(.  

åðéáø :ë'äéà ïåô èøòäòâ áàäí , øò èàä øéàî éáø

ïñééäòâ.  

áàâ"úåéîîå÷ ã:øàîèàñ øòã ïòåå 'æ áø øò"ì)  åðéáø ïøî

éæ ìàåé éøáã ìòá"ò( àéøáè ïéà ïòååòâ æéà )öøú úðùá"á( øò æéà 

ïåøéî ïéé÷ úáù óéåà ïøàôòâ ,ïøàôòâ èéî äùî éáø æéà.  

 íäéà ïåô èðâòæòâ êéæ èàä éáø øòã ïòåå êéåà

äéøáè ïåô âéãðøàô÷òååà , ïééî øàô èâàæòâ øò èàä

ñ æà ïèàè' íäéà êéæ èñåìâ ïèéî ìàîàëàð ïäòæåö êéæ

øòìàø÷áø  ,òé ïéà øàð ñàã ïòî èàä éåå ïèééö òð

ïëàî èðò÷òâ ,âéãðãòø à èîå÷ ñàâ ïéà éåæà  ïéùàî

)àèéåà(ñ ïåà 'øàîèàñ øòã ïåà ôà êéæ èìòèù' æéà áø øò

ïòååòâ ïèøàã ,î'î ïåà ãâá à ñòôò ïñòâøàô èàä' æéà

 ïòîå÷òâ ÷éøåö)àéøáèì( ïòîòð ñàã , êéæ èàä éåæà ïåà éáø

 äùî ùîî ïôàøèòâéáø' ïéã ïéà èàä øò ñàåå èåðéî 

ïôòøè ìàîàëàð êéæ ìéåå øò æà èâàæòâ.  

åðéáø:ñ ' àéøáè ïéà íéãéñç øòîéðàìñ éã æà òåãé æéà

æ øòèòô íåö ïøàååòâ øù÷úð ÷øàèù ïòðòæ"ì.
 2

  

                                                 
1 

 על דברי הגמרא )לך' הובא באורח לחיים פ(ע "זי' ט הק"ידוע מאמר הבעש  

ה "ד ('וכתבו התוס, משום צובע,  שוחט משום מאי מחייב.)ה"שבת ע(

והכוונה כי שוחט דעלמא רומז על מלאך . א קאיאשוחט דעלמ) שוחט

 דלעתיד לבא ישחוט אותו .)ב"סוכה נ(ל "ואחז, המות שהוא היצר הרע

כ הלא הוא אינו "ולכאורה יפלא מה זה ועל מה זה למה יענש כ, ת"השי

כי לכך נברא הוא להטות ' עושה רק מה שמחויב לעשות מצד גזרתו ית

ם המלך המשפט יביאו במשפט אמנ, את לבות בני אדם אל דרך הרע

על כל נעלם היינו שלפעמים הולך בתחבולות שונות לצבוע איזה דבר 

לכן ' עבירה בצבע יקרה שיהא נדמה כאלו היא מצוה וזה לא צוה לו ה

והלא הוא , וזהו שוחט משום מאי מחייב, על כל אלה יביאו במשפט

העבירה היינו שהוא צובע את , ומשני משום צובע, עושה רצון קונו

  .ק"עכדה, א נברא ועל כן חייבובשביל זה ל, כאילו הוא מצוה

áàâ"úåéîîå÷ ã:øéàî éáø ) ñøòéì÷(  èìééöøòã èàä æà

 òèàè ïééî)öæ ï äàæ ìãðòî ïéîéðá  éáø ï åàâä"ì (ïöòæòâ æéà òôù è

ãéà à ééá äëìî äåìî à ééá èëàðééá ïèìà à èéî úôö ïéà 

 ïøäàé òðòé ïéà ãéà-ùú "ä , èàä øò ïåà íäéà èâòøôòâ

áåøç éåæà úôö æéà ñàååøàô - ïéà  ñèìàîòã æéà úôö

 íéøãç ïéé÷ ïäòååòâ èùéð ïéåù- àé æéà äéøáè ïéà øòáà 

ïòååòâíéøãç  ,ñ èâàæòâ ãéà øòã èàä'ìééåå ïééæ ïò÷ ïéà 

 äéøáè äáéùé à àã æéà) úáéùé"äøåú øåà"  äàøðå êåîñ úðëåùä

 ñðä ìòá øéàî éáø ìù åøá÷ìäâäù" ì éèàî éáøå ñøòéì÷ äùî éáø ö

äùàøá åãîò øòîéðàìñ ,íéøåòéù íù øîà ìàåé éøáã ìòá åðéáøå åúåéäá 

øàá æà"é(èùéð úôö ïéà ïåà .  

áø  æà èì é éöøòã ãéà øòã èàä ïòîàæåö âéãðãòø äùî é

 âðàì  øòé éæ èàä ïåà äø åú ãåîìú à ïèìàäòâ èàä ñøòéì÷

íéãîìî éã øàô  ïìàöàá åö  èàäòâ èùéð , æéà ñèìàîòã

íéìùåø é ïåô éîåàìä ãòå  ïåô ç éìù à ïòîå÷òâ , èàä ïåà

 øò ïåà õøàì  õåç ïåô èìòâ ïòîå÷àá èàä øò æà èâàæòâ

íéãîìî éã øàô  ïáòâ ì éåå ,äô éñà  à èëàîòâ é é æ ïáàä , ïåà

ïòîòð èìàå åòâ ïáàä íéãîìî éã ,ñ' ç å÷éô ùîî ïòå åòâ æéà

ñèìàîòã ùôð , äùî éáø  ïåô  úåùø  ïòîòð åö ïà øòáà

ïäåè èùéð ñàã é éæ ïìòåå , ïéé â ïééøà ø éîàì  èâàæòâ é éæ  ïáàä

äùî éáø åö ,äùî éáø  åö  ïééøà é éæ ïòðòæ èëàðé éá , øòã

 ïòå åòâ æéà øò øòáà ïòðøòì  èðò÷òâ èàä çéìù à
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ידוע שבנסיעה זו נקשרו אז קשרי ידידות בין רבינו ובין זקני וחשובי   

א ר"מרדכי חיים מסלאנים זצ' ק ר"סלאנים ובראשם הה ' ל הנקר

א שהוא היה אז "יודל שליט' ח ר"וסיפר בנו הרה, מאטיל סלאנימער

ל "ו ציוה לו שיסתכל ויתבונן בצורתו המאירה של רבינו זואבי, ילד קטן

ל יתן לו "והבטיחו שבכל פעם שילך להביט על צורת קדשו של רבינו ז

  .מטבע על זה

' מאטיל ואתו עמו החסידים בני עלי' ל למירון נסע ר"וכשנסע רבינו ז

וזה היה , חסידי סלאנים מטבריה להסתופף בצילו" תורה אור"מישיבת 

,  ויחידה שכל החבורה מחסידי סלאנים נתדבקו בצדיק אחרפעם אחת

ולא עשו כן אצל שום צדיק , שנסעו כולם למירון להסתופף בצל רבינו

ים בדביקותם בצדיקי בית לעכאוויטש[, י"אחר שבא לאר ן-כי היו מפורסמ -קאברי

חרים יכות לצדיקים א .סלאנים וכמעט שלא היה להם שי [  
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  כח

  
 

  משפטים  
  

é ðå éö'èñ , ïèòá èùéðøàâ èîå÷ øò æà èâàæòâ èàä øò ïåà

èùéðøàâ èðé éî øò ïåà ,èìòâ ïáòâ ìé åå øò øàð , êé æ èàä

 èùéð êé éà ïò÷ êéà í éãîìî éã øàô  ïô åøòâðà äùî éáø

ïâàæ ,ñ'úåçôùî òñé åøâ èéî ïùèðòî ÷ðò ïùé å åö àã æéà ,

ïâàæ êé éà êéà ïò÷ ñàã øòáà ,àå å ïäå æ ïééî øàô  æà êéà èì

 ñàèéåà éã åàå å õàìô íòã åö  ïé éâ ôàøà ìàæ øò æà èâàæòâ

 ïòîòð èùéð ïåà øòâòøè à ïøòåå  ìàæ øò ïåà ïà ïòîå÷

èìòâ ñàã ,äáåùú éã äùî éáø  óé åà ïäòæòâ ïé åù éé æ ïáàä.  

 òèàè ïééî øò èàä äùòî éã èøòäòâ èàä øò ïòåå

ùéè ïôéåà ôàì÷ à ïáòâòâ , èâàæòâ ïåà"âéèðééä éã ò

äéøáè èòååòèàøòâ èàä èëàð"...  

åðéáø : øòééæ äôå÷ú òðòé ïòååòâ æéà éðåòä ïåéñð øòã

ñéåøâ ,î' åö êéæ àéîùã àúòééñ êàñà èôøàãòâ èàä

ïèìàä ïòðò÷.  

áàâ"úåéîîå÷ ã: ùéà ïåæç íòðåô èééöøàé éã æéà èðééä.  

åðéáø: àé ,ñ' ïäòååòâ æéà èðééäâàèééá.  

áàâ"úåéîîå÷ ã:ä øòðééà èà ïåæç ïèéî ïôàøèòâ êéæ 

 ùéà- èøàã ïòååòâ èùéð ïéá êéà - èãòøòâ ééæ ïáàä 

ïèàè ïééî ïâòåå , ïæéååòâ íäéà èàä ùéà ïåæç øòã ïåà ïééî

 øàô øòèàôáø à ïåô àîâåã à åö ãáòåùî èùéð æéà ñàåå 

íòðéé÷.  

øò ïòåå æà èìééöøòã èàä òèàè ïééî èàä 

ã èìòèùòâôéåàíòà øôë ïéà øãç  ïøäàôòâ øò æéà àú

 ùéà ïåæç íåö- úéáä ìòá ïäòååòâ êàã æéà ùéà ïåæç øòã 

 ùãçä áåùé íòã ïéà- èàä ïåà óéåà ãîìî à ïèòáòâ 

àøîâ , èøàã÷åãøäáåð à ïòååòâ æéà'øåçá øò,  íäéà èàä

 èøàã øòåå ïåà àúà øôë ïéé÷ øàô èâàæòâ ùéà ïåæç øòã

ãîìî , èùéð ñééåå êéà øò èâàæøòåå òã áø øæéà , èâàæ

 ïòðòæ ìàøùé õøà ïéà æà ïñéåå èñìàæ ùéà ïåæç øòã íäéà

 íéðáø ééøã àã-ñ åìéôà ' íéðáø êàñà ïäòååòâ æéà- ïåà 

éã ïåô øòðééà æéà øòíéðáø ééøã  ,ïéäà ïøäàô èñðò÷ åã.  

 æéà øäàé øàôà èéî øòèòôùã÷åãøäáåð øò' øò ãéîìú

ùéà ïåæç íåö ïòîå÷òâ, íäéà èàä øòã ùéà ïåæç èâàæòâ ,

ë'ñ æà èâàæòâ áàä'íéðáø ééøã àã æéà , õîçð ïòðòæ ééååö

ïáéìáòâ æéà øòðééà ïåà ïøàååòâ.  

åðéáø: èìòèùòâôéåà òèàè øòééà èàä øàé ïëìòåå ïéà 

äøåú ãåîìú éã?  

áàâ"úåéîîå÷ ã:úðù ïéà çøú "õ.  

ïééä ìò êøáì åðéáø åãáéëå  

åðéáø åëøéáå:íééçì íééçì  ,à øòã ìàæ øòèùøòáéå

íéðéðò òìà ïéà àéîùã àúòééñ ïåà äçìöä ïôìòä.  

áàâ"úåéîîå÷ ã: íééçì íééçì ,íéìùåøé áåèá äàøå.  

å åðúç úà åðéáø éðôì âéöäåîãàä"á õéìøàâî ø"á  

ù"èéìù åðéáø ìù á"à,äøä ãëð "ù ãå÷á äìòîìå ìôééèñàðøàäî ÷  

åîãàä"õéìøàâî ø: ñ'áåè ìæî à øéî èîå÷ ,ë' à áàä

ùåãéê øòðæàåå íééç éáø ïåô ïäåæ à èéî êàåå éã ïäåèòâ ) áø

÷ä åðéúìéä÷ã 'ï àãðàìá (øòðæàåå áøä ïåô ì÷éðééà à )ä" ï åàâä ä

èéìù éåìä èáù ìòá ìåãâä"à. (  

åðéáø:áåè ìæî  , äòùá ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã

úçìöåîå äáåè , úçð èéî ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã

ãééøô èéî.ìå íééçì î íåìù'úåçîù óéåà ïäòæ êéæ ìàæ.  

íåìùì åãøôðå  

á íåé' úùøô  àöéåñùú"ôì è"÷  
  

 øå÷éáåîãà"ãåãùà àðìàèî øèéìù "à  
ë úéáá"èéìù åðéáø ÷"ìàåé úéø÷á à  

 ùøãå ãåáëá åéðô úà ìáé÷ åðéáøåîåìùá  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø : òãééæ ïééî)åîãàä"äøä ø" éáø ö

öæ é÷ñøòååè ïðçåé"ì(èàä  ïéà âðàì ïøàé èðéåàååòâ 

ìàéøèðàî ,øàîèàñ øòã ïåà'æ áø øò" ì) éøáã ìòá åðéáø ï øî

éæ  ìàåé"ò ( ìàéøèðàî ïéé÷ äòéñð òèùøò éã ééá)ùú úðùá"é( 

 èøàã ïòðàèùòâðééà øò æéà) úåðçìåùä úëéøòå úåìéôúä
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  כט

  
 

  משפטים  
  

åùøãî úéáá åîéé÷úä(, éã ïáàä ïèøàã ïòååòâ êéà ïéá èöòé 

à èìééöøòã ïãéàñ æ'ùéè íééá íìåò øòñéåøâ à ïòååòâ æéà ,

ùéè à ïëàøáåö ñèìàîòã êéæ èàä ïãééæ íééá , êéæ èàä

øàîèàñ øòã'ïôåøòâðà áø øò ," äëåæ æéà éáø øòðìàè

úåðçìåù éúùì ")ò àéä äðååëä"ñá àøîâä ïåùì  ìò úåçö ã ' úåëøá

"úåðçìåù éúùì äëåæ  íãà ìë åàì(,ñ æà ' ïøàååòâ ïëàøáåö æéà

òãééååö ñò æéà ùéè ø...  

éùú ïéà øòèòôù"â-éùú" õøà ïéé÷ óéåøà øò æéà ã

íéìùåøé ïéà ïâå úéá ïéà èöòæàá êéæ èàä øò ïåà ìàøùé.  

åðéáø:òîàî íòã ïòååòâ æéà øò 'òèàè ñ?  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø : øòèìò à ïééî ïéåù æéà øò

òãééæ.  

 øò÷ååéøèñéîëàø ïëàð ïñééäòâ èàä øò)äøä"áø ÷ ï ðçåé é

÷åöæ à÷ååéøèñéîëàøî"ì( , øò÷ååéøèñéîëàø êéåà øéîòæ æðåà

êòì÷éðééà.  

 òìòèàî éáø æà ïìééöøòã ìàî òìà èâòìô øò

ìòôééèñàðøàä' øòã ïãééæ ïééæ ïåô äøéèô éã êàð øò

ñà÷øòùè' àðìàè ïéé÷ øòèòô ïééæ åö ïøäàôòâ øò æéà øò

ãéñç à éåå.  

åðéáø:àã à ïòååòâ øò æéà äùòîì áåø÷ øòèìô , ñìà

øòèòô à ïòååòâ øò æéà ìéáàðøòùè ,òîàî ïééæ ìééåå' ñ

 éáø ïåô øòãåøá à ïòååòâ æéà øòñà÷øòùè øòã òèàè

ãåã' øòðìàè ì)÷ä ãéâîä éðá 'éæ  ìáàðøòùèî éëãøî éáø"ò( . ïåà øò

 êéåà æéàøåãë' ïéáøø  'àùåæ , ïòååòâ æéà òìòèàî éáø ìééåå

ìùøòä éáø ïåô ì÷éðééà àéáø íòðåô ïäåæ à ìãðòî 'ø ï '

àùåæ) äøä"äøä ïá äéä ìôééèñàðøàäî ÷" àùåæ íìåùî éáø ÷

ùàîìàèî ,äøä ïá"øé÷î ìëéî ìàéçé éáø ÷éàî ,äøä ïá" ùøòä éáø ÷

éìàôéðàäî ìãðòî ,äøä ïá"ø éáøä ÷ 'éæ  àùåæ"ò (ãåã éáø ïåà' ì

ø éáø ééá íòãééà à ïòååòâ æéà øòðìàè 'àùåæ'éáø ïäåæ à ñ 

ïñééäòâ øò èàä íäøáà ìàøùé , à ïòååòâ êàã øò æéà

éáø ïåô ééñ øòèòô òèìôàã'ø ï 'àùåæ' ïåô ééñ ïåà èééæ ñ

ìáàðøòùè .  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø:ñ ' òèñåàååàá à àã æéà

äëåðç ïòååòâ æéà ñàåå äùòî , ïøäàôòâ æéà òìòèàî éáø

àðìàè ïéé÷ øòèòô íåö äëåðç óéåà.  

ìééöøàô øò èàäãåã éáø æà è'êòìèøòåå ïâàæ èâòìô ì ,

øàô æéà' à øàô èâòøôòâ øò èàä èëéì äëåðç ïãðéö ï

øòëéåä à ïòååòâ æéà ñàåå ãéñç øòðìàè , åèñãòø éåæà éåå

áåèù ïéà ,øéã éåå êòéåä éåæà êéåà æéà éæ , èâàæòâ øò èàä

ïééð ,ôàøà êéæ âééá êéà øàð , øò èàä íòãëàð ïåà

ì äëåðç ïãðåöòâèëé.  

åðéáø: ñ' òìòèàî éáø èàä øòèòôù æà èðà÷àá æéà

 øò æà ïèùøòáéåà íåö æîø à æéà ñàã æà ïòååòâ øéáñî

ìàøùé úñðë åö ôàøà êéæ èâééá.  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø:ñ ' ïåô éåæà ò÷àè èééèù

 áø øòèôà)éò 'äëåðçì  ìàøùé áäåàá( ïåô ãåñ éã æéà ñàã æà 

äøùòî äèîì äëåðç ,åâ êúúéàäì ùéçìå ïéçâ àö ) àáá

èð àòéöî(.,
 3

ãåã éáø èàä ñðâøàîåöôéåà' øòðìàè ì

ìèøòåå à êàð èâàæòâ , åö èééøãòâñéåà êéæ èàä øò ïåà

 èùéð ïéåù åèñòåå èðééä èâàæòâ íäéà ïåà òìòèàî éáø

øòèøòåå òðééî ïéà èùô ïâàæ ïòðò÷.  

åðéáø: ø éáø øòã èàä íäéà óéåà 'ëåøá' ùæåáéæòî ïåô ì

íëç à æéà øò æà èâàæòâ , èâàæòâ øò èàä ãðé÷ ïééì÷ õìà

íëç à éåå èðééåå øò.  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø :ñ' òìòèàî éáø ïåô àã æéà

 ïà íäéà èôåø øò éåå äìéôú ÷îò øôñ ïééæ ïéà ãôñä à

"é÷åìàä ìåãâä øùðä."  

åðéáø:ñ 'ãåã éáø åö òìòèàî éáø ïåô ååéøá à àã æéà' ì

ò åàåå øòðìàè ïá ïééæ ïòåå íéìáà íåçéð à íäéà èáééøù ø

÷òååà æéà ãéçé ,ñ'õòåé àìô øôñ ïééæ ïéà è÷åøãòâ æéà , ïåà

øàô òùèé÷òá à è÷éùòâ èàä øò' æéà ñàåå íåúé ï

ïáéìáòâ.  

ãåã éáø êàð ïòîåðòâ øòáéà èàä øòåå'øòðìàè ì?  

                                                 
3 

ל שאמרו "יש לרמז מליצת חז: ל"ז כתב ולחנוכהבאוהב ישראל   

 שהוא סוד , איתתך גוצא גחין ולחיש לה.)נט' עמ, מ פרק הזהב"ב(בגמרא 

י מה דאיתא בכתבי " והמשכיל יבין זה עפ,כוונת הדלקת נר חנוכה

 ,בסוד מצות נר חנוכה למטה מעשרה טפחים' ה הק"ל והשל"י ז"האר

  .ש"עיי
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  ל

  
 

  משפטים  
  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø :ì÷éðééà à , íåçð íçðî éáø

ñééäòâ øò èàäï ,øåçá äåöî øá à ïòååòâ æéà øò , éáø

ãåã' øá éã åö íìåò ïöðàâ íòã ïôåøòâ èàä øòðìàè ì

äåöî ,è ïééæ èôøàãòâ èàä äåöî øá éã"øééà å , øàô úáù

é ïòååòâ æéà íòã ' øééà- ïòååòâ ïéåù æéà íìåò òöðàâ éã 

 èøàã-÷òååà øò æéà ñèìàîòã  ,î ïåà' øéúëî ãìàá èàä

ééà íòã ïòååòâì÷éð.  

åðéáø: ëàð íåçð íçðî éáø ïñééäòâ èàä øò' øåàî ï

íéðéò.  

àðìàè æéà åàåå ,ñàã æéà ñàåå ïáòì?  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø :ïàîåà ïåô èééåå èùéð , ïéà

èðâòâ òðòé.  

åðéáø: ååòé÷ ïåô íåøã åö ôàøà øäòî æéà ñàã ,ë' ïéá

ïåéö íééá ìôééèñðàøàä ïéà ïòååòâ ìàîà , æéà ñàã

éåøàìáàðøòùè ïáòì ååòé÷ ïåô øéöô.  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø :ñà÷øòùè íòã' ïåéö ñøò

èòéåáòâ øòáéà èöòé ïòî èàä.  

åðéáø: ïòååòâ èùéð ìàîðéé÷ êéà ïéá ñà÷øòùè ïéà ,

ñ'ååòé÷ ïåô èééæ çøæî èééåå ùôéä æéà.  

 ïéà èðéåàååòâ íãå÷ èàä øòñà÷øòùè øòã

ìôééèñðàøàä ,à êéæ øò èàä øòèòôù ïâéåöòâ øòáéø

ñà÷øòùè ïéé÷.
 4

  

ãåã éáø' éã ïåô øòèñâðåé øòã ïòååòâ èùéð æéà øòðìàè ì

øòãðé÷?  

                                                 
4 

ע " רבינו בעל ברך משה זי מה שסיפר)ו"ל' עמ(אלה מסעי ' בס' עי  

מחברתו של , ה"ששמע מזקינתו הרבנית הצדיקת מרת שרה מרים ע

הארנאסטייפל זי"בתה של הרה(ק מראצפערט "הרה ק "כי זקינה הרה) ע"ק מ

ארנאסטייפל כ העתיק "ואח, מטשערקאס היה גר מקודם בעיר ה

ואנשי הארנאסטייפל באו אליו בטענה אשר עד , מושבו לטשערקאס

יה להם פרנסה בריוח מהמוני החסידים אשר עברו ושבו בעירם היום ה

ואשר על , וכעת יחסר להם מקור טרפם, להסתופף בצילא דמהימנותא

אשר , ק רבי מרדכי דוב"כן שלח להם ברבות הימים את נכדו הרה

השיב לעיר הארנאסטייפל את המוני החסידים אשר באו אל צל קורתו 

  .ליהנות מתורתו וקדושתו

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø: øò÷ååéøèñéîëàø ïðçåé éáø 

øòèñâðåé øòã ïòååòâ æéà , æéà øòøòåå÷ñ ì÷éöéà éáø ïåà

ééæ ïùéååö ïòååòâ.  

*  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø:î ' óéåà èöòé êéæ èééøâ

äëåðç ,ñ' äëìä øåàéá ïéà ùåãéç øòñéåøâ à àã æéà)éñ '

òøú"ã à"íéøîåà ùéå ä( ììä úéá ïåà éàîù úéá ú÷åìçî éã ééá 

î åö'êìåäå óéñåî øòãà êìåäå úçåô æéà , øéî ïñééåå íìåòì

î æà êàã'ììä úéá éåå éåæà ïèìàä óøàã ,î' èùéð øàè

éàîù úéá éåå éåæà ïäåè , ïôòøè éåæà éåå æéà àøîâ ïéà øéî

éàîù úéá éåå éåæà èëàîòâ èàä ãçà ï÷æ à æà , øòã èâàæ

ñ æà äëìä øåàéá' óåâá æéà ú÷åìçî éã åàåå æà ïééæ ïò÷

î éåæà éåå ìùîì äëìää'òîù úàéø÷ ïòðééì óøàã ,

éàîù úéá éåå éåæà ïäåè èùéð ïòî øàè ñèìàîòã , øòáà

øåãéä éã ïéà øàð ú÷åìçî éã æéà äëåðç ééá àã, éåæà éåå 

î'øãäî æéà ,î éåæà éåå ïäåè ïòî ïò÷ ñèìàîòã'ìéåå.  

åðéáø:ñ 'éåæà õåøéú à êàð ïééæ ïò÷ ,ñ ìééåå' ïåô èééèù

øàä éáúë"é) ð óã äùî ìä÷éå"ã( äëìä éã ïééæ èòåå ãéúòì æà 

éàîù úéá éã éåå éåæà ,ñ ïåà' êàã èééèù øëùùé éðá ïéà

)á øîàî åìñë 'è úåà"æ( ðô éáø íùáøòöéøà÷ ñç , äëåðç æà

ãéúòìã ïéòî æéà ,éçéùîì øð éúëøò )áì÷ íéìäú ,æé(, ìééåå ïåà 

ãéúòì ïåô äðéçá à ïéåù æéà äëåðç , èëàîòâ ï÷æ øòã èàä

éàîù úéá éåå éåæà.  

ñ'ùø ïåô àìô à êéåà æéà" ÷åñô ïôéåà ùîåç ïéà é)ë úåîù ,ç( 

åùã÷ì úáùä íåé úà øåëæ ,ùø èøàã ùèééè"éåæà é éåå 

 éàîùúáùì åðéîæî àäú äôé õôç êì ïîãæð íàù , øòã

áîø"ùø óéåà èøàã ïéåù èâòøô ï" èáééøù øò ñàååøàô é

éàîù éåå éåæà.
 5  

                                                 
5 

, את יום השבת לקדשוזכור הפסוק  בפירוש )שם( י" מה שכתב רש'עי  

תנו לב לזכור תמיד את יום השבת שאם נזדמן לך חפץ יפה תהא 

אינה י שהוא "ן תמה על דברי רש" והרמב).ביצה טז(מזמינו לשבת 

 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ).ביצה טז( בגמרא  איתאשהרי, כהלכה

צד מצא בהמה נאה אומר תהא זו לכבוד כי, ימיו היה אוכל לכבוד שבת

, למחר מצא אחרת נאה הימנה מניח השניה ואוכל את הראשונה, שבת
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ùø  óé åà èâàæ øô åñ íúç øòã"é , èàä éàîù ñàå å ñàã æà

úáù óé åà âàèðå æ ïåô èé éøâòâðà , èìàå åòâ èàä øò ìéé åå

í éîù íùì  ïñò ,ñòìà øò èàä íòã ïâòååñ æà èâàæòâ ' æéà

úáù ãåáëì ,ñ æà ïôìàäòâåö íäéà èàä ñàã ïåà' ïéé æ ìàæ

íéîù íùì , æà äâéøãî òëé åä à ïéà ïòå åòâ æéà ììä øòáà

äöò éã åö ïòîå÷åö èôøàãòâ èùéð èàä øò , ïà åìéôà ïåà

 íéîù íùì  ïñòâòâ êé åà øò èàä íòã - øòã ñé åà èø éô 

 øôåñ íúç - äëå æ øéî ïìàæ éàå åìä æà  é åå  ùèàë ïé éæ åö  ïééæ

éàîù ,ùø  èáé éøù íòã ïâòå å"éàîù éå å é åæà é.  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø: ééæ øòãæ òã" ìàîà èàä ì

 ììäë ïòî èâàæ æðåà ééá ñàåå úåøéîæ éã óéåà èâàæòâ

éàîùëå ,ãéúòìã ïéòî êàã æéà úáù ìééåå , èòåå ãéúòì ïåà

éàîù úéá éã éåå éåæà äëìä éã ïééæ êàã.  

éáøåð:æåðâä øåà íòðåô ôàøà èîå÷ äëåðç  ,î' ïò÷

äëåðç ïåô âòè éã ïéà æåðâä øåà ïåô ïééæ êéùîî.  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø: áø øòæìòá øòã )äâä" ÷

éøäîä"éæ  ã"ò(ñ æà èâàæòâ èàä ' éã æà øëùùé éðá ïéà èééèù

 äëåðç ïéà èâéì æåðâä øåà- áø øòæìòá øòã èàä 

èâàæòâ ,æà âàæ êéà ïåà øëùùé éðá ïéà èâéì æåðâä øåà éã 

äëåðç óéåà...  

*  

åðéáø:ñ 'ïòååòâ êàæ òèðàñòøèðéà à æéà , øòã ïòåå

æ òèàè" ì)éæ  äùî êøá ìòá åðéáø ï øî"ò( ïøàååòâ ïøéåáòâ æéà 

èøòôöàø ïéà , áø øòæìòá øòã ïåà)äâä"éøäîä ÷"éæ  ã"ò( 

èøòôöàø ïéà èðéåàååòâ ñèìàîòã èàä , òãééæ øòã èàä

æ" ì)éæ íééç  éöòä ïøî"ò( èéî áø øòæìòá íòã ïòååòâ ãáëî 

úåà÷ãðñ , øòãðé÷ òðééæ ïñééäòâ øò èàä)äøä"øäîä ÷"à 

äøäå"àééøåâì éáî ÷ ( äðåúç ïòååòâ ïéåù ïòðòæ ñàåå éã êéåà

 õìà úéøá íåö êòìîééøèù ïäåèðà ïìàæ ééæ èàäòâ

ìáàðøòùè' êòì÷éðééà øò)éæ íééç éöòä ïøî éë" äéä ò ìù åðúç

                                                                   
, כל מעשיו היו לשם שמים, אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו

בית ,  תניא נמי הכי,יום יום יעמס לנו'  ברוך ה)תהלים סח כ(שנאמר 

יום יום ' הה אומרים ברוך "וב, שמאי אומרים בחד בשביך לשבתיך

  .ש"עיי, יעמס לנו

äøä"øæòéìà íåìù éáø ÷'éæ èøòôöàøî ì"ò ,äøä åñéâ ïúç" éëãøî éáø ÷

éæ ìòôééèñàðøàäî áåã"ò ,äøä ïá"éæ ùàîìàèî àùåæ  íìåùî éáø ÷"ò ,

äøä ïúç"éæ ñà÷øòùèî ìàøùé á÷òé éáø ÷"ò ,äøä ïá" éëãøî éáø ÷

éæ ìáàðøòùèî" ò-äøä éðá  íâå "éøäî ÷"éæ àæìòáî ã"äøä éãëð åéä ò" ÷

éøäîä ìù úéðáøä éë ìáàðøòùèî"äøä úá äúéä ã"÷ éáø éòùé ' íìåùî

éæ àùåæ"ò ïá äøä"éáø ÷ éæ ìáàðøòùèî ï øäà"ò ,äøä ïá" éëãøî éáø ÷

éæ  ìáàðøòùèî"ò(.   

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø: áø øòæìòá øòã )äøä" ÷

éøäî"éæ ã"ò( ïøäà éáø ïéà èëà÷øàô øòééæ ïòååòâ æéà 

ìáàðøòùè'øò.  

åðéáø:  éáø ïòååòâ áø÷î èàä áø øòæìòá øòã

êòì÷éðééà ñòìòèàî , æéà ñàã æà èâàæòâ ééæ øò èàä

ìáàðøòùè ïéé÷ èàäòâ äðåúç èàä øò ïòåå ìééåå , èàä

 ïéé÷ èàäòâ äðåúç êéåà áø øòáåøâàî øòã øòãåøá øòã

ìáàðøòùè , áø øòæìòá øòã ïåà)äøä"øäî ÷"éæ é"ò( èàä 

îòð íééäà òãééá èìàååòâ ïò)àæìòáá íúøéã åòá÷éù( , èàä

î æà ìáàðøòùè ïéà èâàæòâ ïòî' éáø ïâòøô ïééâ èòåå

ïééæ òéøëî ìàæ øò æà ïòìòèàî , èâàæòâ èàä øò ïåà

ìñéáà ïáééìá ìàæ øò æà áø øòæìòá ïôéåà , ïôéåà ïåà

ïøäàô íééäà ìàæ øò æà øòãåøá , áø øòæìòá øòã èàä

)äøä"éøäî ÷"ãéæ "ò (â äáåè øéëîêòì÷éðééà éã ïòååò , ìééåå

 ïéà ïòðéåàåå ìñéáà ïáéìáòâ øò æéà ïãééæ øòééæ ïâòåå

ìáàðøòùè.  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø:ìáàðøòùè øòã ' éáø øò

æ"÷øá éðá ïåô ì )åîãàä"äâä ø"öæ àùåæ íìåùî éáø ö"ì(  ïòååòâ æéà

 áø øòæìòá íééá)äøä"øäî ÷"éæ à"ò( , èâàæòâ íäéà øò èàä

àæ øò æà éã òîàî óéèù éã øàô úáù èåâ ïâàæ ïééâ ì

øòá øëùé éáø ïåô ïéöéáòø òèééååö , à ïòååòâ êéåà æéà éæ

ìáàðøòùè'ì÷éðééà øò ,èâàæòâ íäéà éæ èàä , áø ïééî

 ìáàðøòùè ïåô èãòøòâ âàè ïãòé èàä- êàð êéæ èëàã 

 úéøçù- èéî úéøçù êàð ïãòø åö ïñòâøàô èàä øò æà 

ùè ïåô íéãéñç éãøéî èéî ïãòø èæåîòâ øò èàä ìáàðøò ,

òðòãéà à èéî ïãòø ïéåù øò ïò÷ ñàåå èâàæòâ éæ èàä ,

ñ éåæà éåå èãòøòâ øò èàä' ÷ðòá éã ïåà ïùéè éã ïòééèù

ìáàðøòùè ïéà , ìáàðøòùè ïåô ñòôò ïãòø åö ø÷éò à- 
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ìáàðøòùè ïøäà éáø' ïòåå øàô æà èâàæòâ ò÷àè èàä øò

 èòåå ïòîå÷ èòåå çéùî ïåô åìéôà ïãòø åö äáåè à ïééæ

÷ðòá ïåà ïùéè òðééæ.  

åðéáø:ìáàðøòùè ïøäà éáø ' íéîé êéøàî èàä øò

ïòååòâ ,ïòååòâ øò æéà øäàé âéöðééð øòáéà.  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø: äëøá à èàäòâ èàä øò 

íéîé úëéøà óéåà íéðéò øåàî ïåô ,øàô íéùãç øàôà ïåà' ï

 èùéð ïéåù øò èàä úå÷ìúñäïèìàäñéåà èðò÷òâ , æéà øò

ãéà øòèìà à ïòååòâ ïéåù , íåö çéìù à è÷éùòâ øò èàä

ïãééæ ïåô äëøá éã óéåà øúååî æéà øò æà ïãééæ ïåô ïåéö , ïåà

ïøàååòâ ÷ìúñð øò æéà ñèìàîòã.  

åðéáø:ñ 'ìáàðøòùè éã æà èðàñøòèðéà æéà' øòãðé÷ øò

èëà ïòååòâ ïòðòæ ,ïòî èàä øòãðé÷ éã ïåô øéô ïáéøùòâ 

äøåú éùåãéç òøòééæ ,ïáéøùòâ èùéð ïòî èàä øéô ïåà.  

*  

éáø íòðåô äîëñä éã'ø ï ' æéà íéðéò øåàî ïôéåà àùåæ

òâ'îúç'ë èò"ïåùç â ,ñ ïåà'èùéð ñòôò èîéèù , øò ìééåå

 èøôìå øãñì èøàã èáééøù"ïøäà äèî çøô äðäå ") àåäå

ôá ÷åñô 'õ é÷ä úåîéáù çø÷. (  

åîãàä"ùà àðìàèî øãåã:ñ ' ïáàä ñàåå àã æéà

 ïøäà éáø óéåà æîø à èðééîòâ èàä øò æà èâàæòâ

ìáàðøòùè' ïãééæ ïôéåà áéáç øòééæ ïòååòâ æéà ñàåå øò

íéðéò øåàî øòã.  

åðéáø:èùô èâàæòâ ïòî èàä éåæà  ?ñ'àìô à æéà.  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø: íòã ïéà æà ïâàæ òøòãðà 

øäà éáø áø øòæìòá øòã æéà âàè'áø ïøàååòâ òì , ìééåå

 áø øòâéãøòéøô øòã)äøä"éøäî ÷"éæ ã"ò( ë ÷òååà æéà" á

ïåùç ,ë ïåà"áø ïøàååòâ øò æéà ïåùç â.  

åðéáø:ñ ' íéðéò øåàî ïéà àìô à æéà)åñ"ôïðçúàå ( àã æéà 

éáø ïôéåà ìèéè òèñòøâ øòã'ø ï ' êàð æéà ñàåå àùåæ

åúåéç íééçá ïòååòâ , íäéà óéåà èáééøù øò" íìùä íëçä

é÷ìàä."  

î'ìôééèñðàøàä òìòèàî éáø ïòåå æà èìééöøòã' æéà øò

íééç éøáã íééá íòãééà à ïøàååòâ , íééç éøáã øòã èàä

øàô èâàæòâ' øò æà øòñà÷øòùè øòã ïúç íòðåô ïãééæ ï

ïúç íòðåô ñåçé íòã ïòðòëòøñéåà ìàæ , êàã æéà øò

éáø íòðåô ïá øçà ïá à ïòååòâ'ø ï ' àùåæ-ò  èàä ø

é÷ñøòååè ïñééäòâ , øòèëàè à ïòååòâ æéà øòèåî ïééæ ìééåå

 øòñà÷øòùè íòðåô- êéåà êàã æéà òìòèàî éáø ïåà 

÷ä áåè íù ìòá íòðåô ì÷éðééà à ïòååòâ ' òáàá ïééæ ìééåå

éáø íòðåô ïäåæ øòã ìãðòî ùøòä éáø ïåô ïéöéáòø éã'ø ï '

 áåè íù ìòá ïåô ì÷éðééà à ïòååòâ æéà àùåæ ùåã÷ä)äøä" ÷

äøä ïúç äéä ìãðòî ùøòä éáø"åã éáø ÷ øòá áäøä ïá áåðì åàî" éáø ÷

ùòáä åðéáø ïá éáö"÷ä è 'éæ"ò. (  

ñåçé íòã ïòðëòøåöñéåà ïáéåäòâðà øò èàä , øòèàô øòã

 àùåæ íìåùî éáø ïñééäòâ èàä- ïåô íåúé à ïòååòâ æéà øò 

 øòèåî éã-øòîéøé÷ ìëéî éáø øòèééåå éåæà  , ïåà éáø

éáø ïæéá ìãðòî ùøòä'ø ï 'àùåæ , êàð èàä øò ïåà

÷ä áåè íù ìòá ïæéá ñåçé íòã ïòðòëòøñéåà èìàååòâ '

êéåà ,èìòèùòâôà íééç éøáã øòã íäéà èàä , èàä ïåà

 èâàæòâ"äìòîìå çáæîä ïî ïé÷ãåá ïéà"...  

ãîòî åúåàá ñèìàîòã èìééöøòã íééç éøáã øòã èàä ,

éâî íòðåô íéãéîìú éã æàã )÷ä ãéâîä 'ùèéøæòîî( ïáàä 

 ïëàð âàè ïééà èñàô ãéâî øòã æà ïäòæòâ ìàîðééà

ïøòãðà ,î ïåà'ñ æà èàäòâ àøåî èàä' ïãàù íäéà ïò÷

úåàéøá íåö , øò æà ïäòæ ïéöéáòø éã åö ïòâðàâòâ ïòî æéà

ïèñàô èùéð ïåà ïñò ìàæ , ïééâ èòåå éæ æà èâàæòâ éæ èàä

øàô ïñò ïèééøâðà'ãéâî ï ,ð ãðé÷ ïééì÷ à êàã èàä éæ øà- 

 êàìî øòã)ä"äøä ä"÷ä ãéâîä ìù åðá êàìîä íäøáà éáø ÷ '

éæ  ùèéøæòîî"ò( ãðé÷ ïééì÷ à ïòååòâ ñèìàîòã æéà - øò ïåà 

òìòâéåå ïéà ïâòìòâ æéà , ïôéåà ïáòâ âðåèëà øòöéîò ìàæ

ãðé÷ ,ø éáø øòã êéæ èàä ' øò æà ïòîåðòâ øòèðåà àùåæ

òâ âðåèëà èòååãðé÷ ïôéåà ïá , æéà ïéöéáòø éã ïåà

øàô ïèééøâðà ñòôò ïòâðàâòâ'ïééæ åö íòåè ãéâî ï.  

ø éáø øòã ïåà òìòâéåå ïéà ïâòìòâ æéà ãðé÷ ñàã ' àùåæ

ìù à êéæ ééá èàäòâ èéî èàä"÷ä ä ,' êéæ èàä øò

ìù ïéà èôéèøàô"ä , ïòîåðòâ êéæ èàä ãðé÷ ñàã ïåà

ïòðééåå ,òâ ñéåøà êéæ èàä ïåàòìòâéåå ïåô èùèéìâ , èàä

 ïäåè èùéð øò ïò÷ ïëàæ ééååö æà ïäòæòâ àùåæ éáø- 

ìù ïòðøòì" ãðé÷ ïôéåà ïáòâ âðåèëà êéåà ïåà ä- øò èàä 
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ìù íòã èëàîòâåö"ãðé÷ ïôéåà ïáòâòâ âðåèëà ïåà ä , øò

ïòîåðòâ øòèðåà êéæ éåæà êàã èàä , ïòîå÷òâ ôàøà æéà

ìù øòã"÷ä ä 'ïåéìòä íìåò ïåô, èâàæòâ íäéà èàä øò ïåà 

ìù ïòðøòì øòèééåå ìàæ øò æà"ä , âðåèëà èòåå øò ïåà

 ãðé÷ ïôéåà ïáòâ- èøéôòâñéåà áø øòæðàö øòã èàä - æà 

ìù øòã"÷ä ä ' íìåò ïåô ïééæ çéøèî èðò÷òâ êéæ èàä

ø éáø øòã æà éãë ïåéìòä 'øôñ ïééæ ïéà ïòðøòì ìàæ àùåæ ,

îìå çáæîä ïî ïé÷ãåá ïéà æéàäìò...  

 ïòééèùøàô øéî ïåà âùåî íåù ïéé÷ èùéð øéîàä æðåà

ø éáø à èðééîòâ èàä ñàåå èùéð 'àùåæ.  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø:æéà èëàðééá èðééä  éã 

ùøäî íòðåô èééöøàé"à ,ñ' ïåùì ò÷øàèù à àã æéà

ìàøùé úéøàù øôñ ïééæ ïéà øò÷éðãòìéåå íòðåô)  øòù

å ùåøã úåøù÷úä'(, èâðòøá øò ùòá øòã æà" èâàæòâ èàä è

 íòðåô èéé÷ñéåøâ éã èñåàååòâ èìàåå èìòåå éã ïòåå æà

ùøäî" øá÷ íòã íåøà øôò éã ïòååòâ êçåì ïòî èìàåå à

ùøäî íòðåô"à .]æå"íù ì :ùòáä éë"âáð è" úà çáéù î

ùøäîä"æ à"åú÷ãö ìãåâá ãåàîì ãò ì , íàù øîàù ãò

éìëåàå íéëçåì åéä äæî íéòãåé íìåòä åéä éáâ ìòù øôòä í

åøá÷.[  

åðéáø:ùøäî øòã "äàøèñåà ïéà èâéì à.  

åîãàä"ãåãùà àðìàèî ø:ìáàðøòùè éã ' äçôùî øò

êòì÷éðééà ïòðòæ , ñåçé íòã ïæéååòâ ìàîà øéî èàä øòðééà

ùøäî ïæéá"à.  

åðéáø:êòì÷éðééà êéåà øéîòæ æðåà  , äùî çîùé øòã

òãòé èòîë èáééøù' ìàî ñ"ùøäîä éð÷æ"à" ,éà áééäðà ï

ð óéåà äùî çîùé" øéîòæ æðåà éåæà éåå èøàã èééèù ê

ùøäî íòðåô êòì÷éðééà"à.  

íåìùì åðîî åðéáø ãøôðå  

 åëøéáååðéáø: î ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã' êéæ ìàæ

äçîù êåúî ïäòæ ,ñ ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã' ìàæ

ùãåç øòâéèëòì à ïééæ.  
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 פאלם ספרינגסק " לפט"תשס שנת יתרו שתעודת רעוא דרעווין פרס

מן ' עלה אל האלקים ויקרא אליו הומשה 
ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני 

 ,י כה תאמר בלשון הזה וכסדר הזה"ופרש .ישראל

  .ונתקשו המפרשים להבין מה ענין כסדר הזה

מסכת שבועות (ה הקדוש " על פי מה שכתב השלויתבאר

 דמלאכי השרת קטרגו :)שבת פח(אור הגמרא  בבי)פרק תורה אור

דטענתם היה שהוא , בשעת מתן תורה מה אנוש כי תזכרנו

ועל זה , מוכשר לקבל טומאה ולחטוא ואיך תנתן לו התורה

, ה"י והחזר להם תשוב"א כבוד"אחוז בכס, באתה התשובה

כלומר תחזור ותאמר להמלאכים שאף אם יחטא האדם יש 

 תשובה שמגעת עד כסא הכבוד וגדולה, לו תקנה בתשובה

  .ק"עכדה, .)יומא פו(

,  ארבעה חילוקי כפרה.)יומא פו ( מבואר בגמראאמנם

עבר על לא , עבר על עשה ושב אינו זז משם עד שמוחלין לו

, תעשה ועשה תשובה תשובה תולה ויום הכפורים מכפר

עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה תשובה ויום 

אבל מי שיש חילול השם , ויסורין ממרקיןהכפורים תולין 

ולפי זה יש להבין מה . ש"עי, בידו כולן תולין ומיתה ממרקת

דהא תינח על , ה"ה למשה רבינו החזר להם תשוב"אמר הקב

אבל הלא בשר ודם הוא קרוץ , העבירות שתשובה מכפר

מחומר ועלול להכשל בעבירות חמורות אשר תשובה אינו 

עדיין קיימת טענת המלאכים עתיד ואם כן , מועיל עליהם

 דעל :)ויחי דף ריט(ק "ובפרט שמבואר בזוה, הוא למחטי קמך

ואם כן טענת המלאכים , חטא הידוע אינו מועיל תשובה

קמה ונצבה דמוטב ינתן התורה למלאכים אשר אצלם לא 

  .ר"מצוי יצה

ד מבעלזא "ק מהרי"ל על פי מה שהביא הרה" יאמנם

ה כי מה שאינו "י זללה" מהרק"ה בשם אביו הרה"זללה

הוא דוקא אם , חילוקי כפרה' מועיל התשובה בלבד על ד

אבל , עושה תשובה על ידי תעניות וכדומה בלא תפלה

ודאי אין לך דבר שעומד בפני , ת"בתפלה ותחנונים לפני השי

והוא כמו שאר צרכי העולם שמתפללים לפני , התפלה

 היכי דמי חילול .)מא פויו (ולזה אמרו בגמרא. ת והוא עונה"השי

אמר אביי לא שנו אלא באתרא דלא תבעי אבל ' השם וכו

לא שנו אלא באתרא דלא ' פי, באתרא דתבעי לית לן בה

 אם )ישעיה כא יב(שאינם מתפללים על דרך הכתוב , תבעי

, שמתפללים עם התשובה, אבל באתרא דתבעי, תבעיון בעיו

  .ד"עכ, להשאין לך דבר העומד בפני התפ, לית לן בה

ק דאינו מועיל תשובה על " מה שאמרו בזוהומעתה

אבל תשובה יחד , זהו דוקא תשובה לבד בלי תפלה, חטא זה

מועיל גם לכפר על , חילוקי כפרה' עם תפלה שמועיל על ד

וכאשר האדם עושה תשובה בשלימות , חטא החמור הזה

ה מקבל התשובה "בודאי שהקב, ושופך שיח לפני אדון כל

  . ועולה לנחת רוח לפניו יתברךבשלימות

 המלאכים קטרגו ואמרו מה אנוש כי תזכרנו והנה

כי מלאכי מעלה משרתי עליון אין , עתיד הוא למחטי קמך

להם השגה כמה נסיונות קשים ומרים עובר על איש 

וכמה כוחות הוא צריך שיוכל , הישראלי דבר יום ביומו

ולזה אמר , להחזיק עצמו בדרך הקדושה שלא ללכלך נשמתו

כי תשובה ביחד , ה"ה למשה רבינו החזר להם תשוב"הקב

  .עם תפלה מהני תמיד

דהנה כאשר באו בני ישראל ,  נבא אל הביאורובזה

י "למדבר סיני כדי לקבל התורה עשו תשובה כמבואר ברש

ולזה נאמר ויחן שם , דביאתן למדבר סיני היה בתשובה

זמן מתן תורתינו (נים ה בייטב פ"ז זללה"וביאר א, ישראל נגד ההר

רמז ליחוד שם קדוש בגימטריא ,  שהוא לשון תפלה)אות ב

שפתי ' ל בפסוק ה"סידור האריז(ן שצריך לכוין קודם התפלה "ח

ל שבני ישראל התפללו "ולפי דרכינו י. ש לדרכו" עי,)תפתח

, ושפכו שיח לבבם ובקשו סלח לנו אבינו כי חטאנו' לה

וכיון שעשו תשובה ביחד , םה על כל עוונותיה"שימחול הקב

  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מכ
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ולזה אמר . עם תפלה הועיל להם התשובה לכפר על הכל

בלשון הזה , ה למשה רבינו כה תאמר לבית יעקב"הקב

ככה , שבסדר הזה שעשו תשובה יחד עם תפלה, וכסדר הזה

וזה יועיל לכפר על כל העוונות ושב , יתנהגו תמיד בכל עת

  .ורפא לו

 .)ראש השנה טז(גמרא  פי זה אמרתי לפרש דברי הועל

למה תוקעין , אמר רבי יצחק למה תוקעין בראש השנה

אלא למה תוקעין ומריעין כשהן ' רחמנא אמר תקעו וכו

. יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטן

כד שמע קל שיפורא ,  בשם הירושלמי)ה כדי"ד(' וכתבו התוס

אמר ודאי זהו , ןוכד שמע תניי, בהיל ולא בהיל, זימנא חדא

שיפורא דיתקע בשופר גדול ומטא זימניה למתבלע 

ויש להבין מדוע , ומתערבב ולית ליה פנאי למעבד קטגוריא

מתערבב השטן בתקיעות השניות יותר מבתקיעות 

ל דהנה בטעם תקיעת שופר כתב "ולפי דרכינו י. הראשונות

ל וע, שהוא בא לעורר לתשובה) ד"ג ה"הלכות תשובה פ(ם "הרמב

כן כאשר השטן שומע קול השופר שמתעוררים בני ישראל 

דסוף כל , אך בהיל ולא בהיל, בודאי שהוא מתבהל, לתשובה

אבל , סוף ישנם עבירות חמורות שאינו מועיל עליהם תשובה

דאז התשובה , תניינא כאשר תוקעין בשופר על סדר התפלה

כי באופן כזה שעושין , ודאי בהיל, הוא ביחד עם תפלה

ה שימחול על כל העוונות "בה ושופכין שיח לפני הקבתשו

ועל כן הוא , הרי מועיל תשובה על כל העבירות ונתכפר הכל

  .מתערבב דודאי אתי משיחא

 מה שכתב רבינו סעדיה גאון  זה יש לפרשובדרך

ענין השלישי שבא , ה בטעם מצות תקיעת שופר"זללה

קול שופר  ו)שמות יט טז (להזכירנו מעמד הר סיני שנאמר בו

ונקבל על עצמינו מה שקבלו אבותינו על עצמם , חזק מאד

ויש להבין למה אנו מזכירין מעמד הר סיני , נעשה ונשמע

ומה יוסיף , בעת תקיעת שופר שבא בעיקרו לעורר לתשובה

אמנם . לנו לזכות לתשובה שלימה כשנזכיר מעמד הר סיני

רך להזכיר שד, ל דלכן מזכירין מתן תורה"לפי האמור י

שיהיה , התשובה צריך להיות כסדר הזה שהיה במתן תורה

ובאופן זה , שעל ידי זה יתכפר הכל, תשובה יחד עם תפלה

ת תשובת עמו ישראל "ויקבל השי, יתבהל השטן לגמרי

  .ברחמים

  

  ]ב[

ל בדרך זה ובאופן אחר קצת ביאור מקראי " יעוד

 שם  ויחן)יתרו' הובא ברבינו בחיי פ(גם לבאר המדרש , קודש

וצריך ביאור ענין ביאת יעקב אבינו , ישראל סבא, ישראל

  .למעמד הנבחר

א בפתיחה לספרו המקנה "ח( על פי דברי החתן סופר ל"וי

 אברהם תיקן :)ברכות כו( בביאור הגמרא )והקנינים ערך עמוד העבודה

תפילת שחרית יצחק תיקן תפילת מנחה ויעקב תיקן תפילת 

'  העולם כבשו דרך לפנינו נגד גוביאר הענין כי אבות, ערבית

אברהם , מיני תפילת שיש להאדם להתפלל בזמנים שונים

רומז , תיקן תפילת שחרית בבוקר שהשמש יוצא על הארץ

יצחק שתיקן תפילת , על הבחינה של יקדים תפילה לצרה

רומז שאם רואה אדם שמטה ידו , מנחה שהוא לעת ערב

. ' ולעת ערב יעננו ה,גם בזמנים כאלו יועיל תפילה, לאט לאט

, אבל יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית שרומז על הלילה ממש

, רומז על עת כשיורד חשכות בעולם ואין רואין שום אור

והוא ' מכל מקום יקרא אל ה, והצרה הוא בתוקפה בכל עוז

 אפילו חרב חדה מונחת על .)ברכות י(ל "וכמו שאמרו ז, יענהו

כי יעקב בעת צר מאד , יםהאדם אל יתייאש עצמו מן הרחמ

  .ד"עכ, והאל נשא פניו' חנן אל ה

,  יש לדרוש שלשה בחינות הללו בעניני רוחניותאמנם

כאשר האדם הולך בדרך התורה ומקיים המצות אזי מאיר לו 

ולנגד , כי נר מצוה ותורה אור, השמש ורואה את האור כי טוב

שצריך האדם , זה תיקן אברהם אבינו תפלת שחרית

תמיד בלבב '  שיוכל להמשיך בדרך זה לעבוד את הלהתפלל

ע בחטא "בחינה השני הוא כאשר האדם נכשל ל. שלם

 וירח )בראשית כז כז(ומצינו אצל יצחק אבינו , ונחשכו מאור עיניו

 אל תיקרי בגדיו אלא .)סנהדרין לז(ל "ודרשו חז, את ריח בגדיו

, רםונחשך קצת או, ע"רמז על אלו שחטאו נגד הבוכ. בוגדיו

שיוכל האדם לבא , ולנגד זה תיקן יצחק אבינו תפלת מנחה

יעקב . ע"אל המלך להתחנן לו ולשפוך שיח לבבו לפני הבוכ

נגד בחינה הגרוע כאשר האדם , אבינו תיקן תפלת ערבית

ע בעבירות חמורות מאד ונפל חלילה בחשכות "נכשל ל

הנשמה יושב בעמק ', וממעמקים קראתיך ה, בשאול תחתית

נגד זה תיקן יעקב אבינו תפלת , מלוכלך בעבירותהבכא 

ערבית שבאיזה מצב שיהיה האדם וכמה שהרבה לחטוא נגד 

  .תמיד יהיה לו תקומה, ע"הבוכ
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  להם ח"ותשוח א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ ספרי להוצאת הוועד י"ע נערך

, באין מליץ יושר מול מגיד פשע,  פירשתי הפיוטובזה

דאף חלילה אם הוא עת צרה ורבו המקטריגים ואיכא בחינת 

אין ,  בני ישראלחשך ואפילה ואין מי שימליץ יושר לטובת

ב דבר חק "כי תגיד ליעק, עם כל זה אין להתייאש, שום אור

, להזכיר מה שתיקן יעקב אבינו תפלת ערבית, ומשפט

דאפילו חרב חדה מונחת על האדם אל יתייאש עצמו מן 

וממנו יקח כל אחד מישראל , כי לא ידח ממנו נדח, הרחמים

ד כל אחד שיעקב אבינו התכוין בע, עד דרא בתראה להתחזק

מישראל אשר מסובך בעבירות שחלילה לא יתייאש עצמו 

ה החנון "אלא יתחזק עצמו שעל ידי תשובה ותפלה הקב

  .ומרבה לסלוח ימחול לו על הכל

שיעקב אבינו תיקן תפלת ערבית למי ,  להוסיף עודויש

שאם יעשה תשובה וגם , שהוא יושב בחשכה מרוב העוונות

ד "ק מהרי"כאמור בדברי הרהאזי יתכפר לו הכל ' יתפלל לה

שגם אם האדם , ולזה תיקן תפלת ערבית, ה"מבעלזא זללה

אל יתייאש עצמו מן הרחמים שאין , מושרש חלילה בחטא

אלא אדרבה יתחזק עצמו באיזה מצב , ו"תקומה לנשמתו ח

כי על ידי שיצרף התפלה שתיקן יעקב אבינו ביחד , שיהיה

  .יהיה לו תקומה, עם התשובה

אר מה שהיה יעקב אבינו שם במעמד  יתבובזה

דהנה כל בני ישראל שבכל הדורות עמדו רגלם על , הנבחר

כולנו אמרו נעשה ונשמע כולנו זכינו לשמוע עשרת , הר סיני

ה קורא הדורות "והקב, דברות קודש מלהבות אש, הדברות

מראש ראה אז איך שיהיה נראה מצבם של בני ישראל בכל 

ולזה ויחן שם ישראל , א בתראההדורות עד דורינו אלה דר

להורות את בני ישראל על כל ימי , ישראל סבא, נגד ההר

ואף אם יהיה , חייהם דבכל המצבים יש לו לאדם תקומה

תיקן יעקב אבינו נגד זה תפלת , האדם במצב של חשכות

וגם אם האדם ', ערבית דגם אז יכול האדם להתפלל אל ה

בצירוף ' שובתו לפני היתקבל ת, נפל ברוחניות בחשכות גדול

, ולזה אמר כה תאמר לבית יעקב. התפלה שתיקן יעקב אבינו

שכסדר הזה יתחזקו כל הימים לדעת , בלשון הזה וכסדר הזה

, שאף בחשכות הגדול שיש בעולם הן בגשמיות והן ברוחניות

  .תמיד מועיל כח התפלה

,  המשיך ואמר אתם ראיתם אשר עשיתי למצריםולזה

ומה , במצרים היו ערום ועריה בשפל המצבכי בצאת ישראל 

א "ר פכ"שמו (ואיתא במדרש,  ופרעה הקריב)שמות יד י(כתיב שם 

כי בני .  שהקריב את לבן של ישראל לאביהם שבשמים)ה"ס

ובידעם מצבם הנורא הוסיפו עוד , ישראל עשו תשובה

וכיון שהיה ', כדכתיב ויצעקו בני ישראל אל ה, להתפלל

וזה שאמר . 'לה נתקבל ברצון לפני התשובה ביחד עם תפ

, אין ועתה אלא תשובה, ועתה אם שמוע תשמעו בקול

בלב נשבר בחרטה על העבר ' שיקבלו עליהם לשוב אל ה

' יחד עם תפלה להתפלל לפני ה, וקבלה טובה על להבא

ואז , ולבקש שימחול על כל החטאים' ולשפוך שיח לה

  .יתכפר הכל

עיין אגרא דכלה (פרי קודש  פי זה יובן מה דמבואר בסועל

ם מסוגלים להרבות " שימי השובבי)שמות' ודברי יחזקאל פ

ל כי על ידי אמירת מזמורי "ולפי דרכינו י. באמירת תהלים

ת "ובאופן זה יעזור השי, תהלים הוי תשובה יחד עם תפלה

  .ויקבל תשובת בני ישראל שיוכלו לתקן הכל

 עת האלה הם התחזקות גדול תמיד בכל והדברים

ובכל זמן ובפרט בימי השובבים המסוגלים לתשובה 

שלא יאמר האדם לנפשו נואש , ולתיקון המעשים

מיום עמדו על דעתו ' בראותו כמה חטא והמרה את פי ה

, ואף אם עולם חשך בעדו יש לו תקומה, עד היום הזה

שהרי סוף כל סוף עמדו רגליו על הר סיני והיה שם יעקב 

להורות שבאיזה מצב , רביתאבינו אשר תיקן תפלת ע

ועל ידי שיעשה תשובה יחד עם , חשוך יועיל התפלה

  .תפלה יתכפר לו הכל

יעזור שנזכה להרהורי תשובה הראויים  ת"והשי

ה החנון "להתפלל ולשפוך שיח אל הקב' לשוב אל ה

, ת ימחול על כל העבירות שחטאו"והשי, ומרבה לסלוח

ת יעזור " והשי,ם"עוד נשאר לנו שבוע אחד בימי השובבי

ל "ואמרו חז, בשובה ונחת תושעון, שיתכפרו כל החטאים

ואם יעשו ,  אין ישראל נגאלין אלא בתשובה:)סנהדרין צז(

ת שנזכה לראות "תשובה בשלימות יעזור השי

בהתרוממות קרן התורה וישראל ובהתגלות כבוד שמים 

  .עלינו במהרה בימינו אמן
  



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

 

  לז

  
 

  משפטים  
    

  

 
  

"−ì ¾õò’í"  
¼"¾ ³ š − ð®í ³ − òëþ í  

ô³ þ −ì ’¾−ñï−−ô ¼"í  
 

 í¾ô î ò− ëþ  ö þô ³ ë− ï"¼  
 

ëñ ò"ì ¼"ò¾³  ¬ë¾ −"è  

� � �  

"í¾ô óìòô −ð½ì"  

¼" ¾  

þ ’±òêè í¾ô óìòô 

ï" ñ  

ë"ï ë î ð þ"ñ  
 

òë ñ" ¼−"ò¾³  ëê  óìòô è"ë  

� � �  

"ðñ íñí³îð"  

¼"¾ þ ’ ðîð í¾ô

þ¼ñ¼¬ ï" ñ  

ë"þ óñ î¾ô ñ ê šïì−ï  "ñ  
 

ëñ ò"¼−  "ô¾³  − þ¾³  ê"ì 

� � �  

"ëê"ñêþ¾− ö"  

¼"þ  ¾’  ö ³ò óíþ ëê

¬ê òþ ¼ë ï"ñ  

ë"ï ñ êþ¾−  þ"ñ  
 

òë ñ"¼¬ "ñ ¾³  ö î¾ì ï"ï 

� � �  

"í−ì ¾õòñ öî−®"  
¼"¾ þ’  ¬¼òë öî−® öë
ï"ë  ñ"ï − ë® ñ ê þ¾−  þ"ñ  

 

òë ñ"¼¬  ’ò¾³  ¬ë¾"è  
 

 ³ þô î ³è î ïî−ì’í¼ "í  

ë"ï  ¼¾î í−  þ"ñ  
 

ëñ ò"¼−  "ò¾³  ö î−½ ê"í 

� � �  

"êë −ð½ì"þ"  
¼"¾ þ’  þðò½×ñê

 ¬¼òëï"ë ñ" ê þï¼ þï"ñ  
 

òë ñ"¼×  "ò¾³  ö ½− ò è"ï  
 

èî ïî ’ ³ þôñï−−þ¼ "í  

ë"ï  ó− þõê  þ"ö þ ¼¬¾ ñ  
 

òë ñ"¼í  ’ò¾³  ³ ë¬"ê 

� � �  

ê¾ô"ó−−ì ³  

¼"¾ þ’ ö −þè ó−−ì ï"  ñ

ë" þóìòô − ×ðþ ôï  "ñ  
 

òë ñ"¼ ×"ê þ ðê  ê ’½ ¾³"ì  
 

 ³ þô î ³è î ïî ¼¬ñê
ñðò−−¾¼ "í  

ë" þî í− ñê  í¾ôï  "ñ  
 

ëñ ò"¼−  "½ ¾³  ö ½−ò ë"è 

  

  

  

  

"öôñï íôñ¾ −ð½ì"  
¼" ¾þ ’ï öôñï íôñ¾" ñ  

þ  öë ’ï þ ¼è þ¼ë®þ−î î −×ðþô"ñ  
ëñ ò"ì ¼ ’½ ¾³  î ñ½×"ë  

� � �  
"ëš¼− ñêþ¾− −ð½ì" 

¼"¾ þ’  

þ¼èþ¼ëò ï−−ê ëš¼− ñê þ¾− ï"ñ  

ëñ ò"¼¬ "ò¾³  þ − −ê î"ï  

þ î −ëê î ’ ¼¬ò ö ³òë" óìòô þ

ï  ñ ðò¼ô"ò ñ ’×"ò¾³  ö î− ½ ï"   í

 ³ þô î ôê î íò − ð¼"í  

ë"ï  − îñí ñ êþ¾−  ëš¼−  þ"ñ  

òëñ"¼×  "ò¾³  ï î ô³  ¬"è 

� � �  
"íòìî ñêîô¾ −ð½ì"  

 ¼"¾  

þ’  −îî¼ñ ëêï ñêî ô¾ï" ñ

ë"ï  ë î ð ëš¼−  þ"ñ  

òëñ"¼è  ’ò¾³  − þ¾³"ì  

èî ïî ’ ³ þôíòì¼ "í  

ë"ï  í¾ ô ó− −ì þ"ñ  

òëñ"¼−  "ñ ¾³  ö î ¾ì ë"ï 

� � �  
"¾òê"−ì −"ñ"  

¼"¾  
 þ’  öêôð−þõ þîðè−ëêï" ñ

ë"− ôìò þ ’ï"ñ  

òëñ" ¼ï ’¾³  ¬ë¾"           è

èî ïî ’þ ô ³íêñ íòì¼ "í  

ë"ëô ñ − šò¼þ õ ëš¼−  þ"ï  ì"ñ  

òëñ"¼ë  ’ô¾³  ñ î ñê"è 

� � �  
"ë®"îþô ê"ó"  

¼"¾ þ’  

öêôëñ¼è µñô−ñê −ë® ï"ñ  

ë"ï  óíþ ëê  þ"ñ  

òëñ"¼ð  ’ò¾³  ñ î ñê"¬  

èî ïî ’ ³ þôñðò−−þë ¼"í  

þ ³ ë ’ï  óìòô − ×ðþ ô"ñ  

òëñ"¼×  "ò¾³  ï î ô³  í"¬  

� � �  
"−¬ôò öî−þõê’ þñ ’

öî¼ô¾"  
¼"¾ þ ’ê š½êð ö î¼ô¾ï ñ"ñ 

þ ö ë ’ï  ö ôñ ï þ î ê−ò¾"ñ  

òëñ"¼ï   ’ò¾³  ëê  óìòô"ì  

� � �  
"−ë® ó−−ì öîþ×ï"  

¼"¾ þ ’ï ±þêîî¾ −ë® ó− −ì"ñ 
ë"−šï ì þ ’− ëî ¬ þ ô³ − ê ’ï"ñ  

 

òë ñ"¼−  "ò¾³  î ñ ½×  è"í  

� � �  

" î³ë¾ öî×ôô

ì−è¾í"  

  
  

 

  

  

îòòí  ³×þë ó−þè¾ôïô"¬òêñ ³−ëëñî íôì "× ó−ëî¾ìí ¾ðìê ñµþîë− îô¾ë   
  

  

ííþ"þ ì’ ùèéååà÷ùàî á÷òé äùî ¬−ñ¾"ê  

íþí î−ëêñî"þ ì’ ¾¬−îîêš¾êô −×ðþô šì®−¬−ñ¾ "ê  
* * *  

ííþ"þ ì’ ñàøâ òùåäé ¬−ñ¾"ê  
 óñîêë −ò¾ óî−ë óí−ê®ê® −êî¾−òñ"óîñ¾ ³þ¬¼ "ìþ’ ½îêþ¬¾ 17ó−ñ¾îþ−   

  

ííþ"þ ì’ ùèéååàáà÷àé íåçð ïåùîù á÷òé ¬−ñ¾"ê  

 î−ëêñîíþí"èþ ’ ¾¬−îîêëêšê− öî−® öë¬−ñ¾ "ê  
 óñîêë −¼−ëþ óî−ë î³ë −êî¾−òñ"ö−¼−ðîô"  

  

ííþ"þ ì’ ñ÷åô ïéîéðá ¬−ñ¾"ê  

 óñîêë −¾−ôì óî−ë îòë −êî¾−òñ"³î×ñô −ñ×−í"  

  

ííþ"þ ì’ ñàøâ ïîìæ äîìù ¬−ñ¾"ê  

ìñîíþí îò³î"þ ì’ ö−−¬¾ñšò−õ ñêîô¾ óíþëê¬−ñ¾ "ê  
îòë −½îþ−êñ ,íëí îð×ò"−ò ëêï óìòô ì"îò−³ë−¾− ð−ôñ³ î  

* * *  

 úçôùîùøéä î−ì−¾  

−ì³ ó³ë −½îþ−êñ’  

  

þí"þ øòìòè øæòéìà íéøôà −í"î  

íþí î−ëêñî"þ ì’ þ¼ñ¼¬ óñî¾ô ñêšïì−¬−ñ¾ "ê  

íþí îò³îìñî"þ ì’ þ¼¬êþ ëš¼− í¾ô¬−ñ¾ "ê  
 ³ðñîíñîòë , óð×ò-öî×−¾ë îò−¾þðô ³−ëë þ×ï óîñ¾í   

  

þí"þ õøàååù íäøáà ìàåé −í"î  

íþí î−ëêñî"þ ì’ ±þêîî¾ ñê−þï¼¬−ñ¾ "ê  

íþí îò³îìñî"þ ì’ èþ¼ëò−−¬¾ −×ðþô óíþëê¬−ñ¾ "ê  
îòë ³ðñîíñ ,óð×ò  

öî×−¾ë îò−¾þðô ³−ëë ¬×êò µêîîíî þ×ï óîñ¾í  
¼êê ñ¾ î³−þëë î³½ò×í"í  

−ê ó−−š³³"ë¾ óî−ë í"þ−êô öîþ×ïë îò−¾þðô ³−ëë š  
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 רקב בני - יואל קרית
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 טויזענטער תושבי – וויליאמסבורג

וויליאמסבורג ווערן ערווארטעט דעם 

צום , תרומה' קומענדיגן זונטאג פר

וואס וועט אפגעהאלטן " מעמד אדיר"

ע  ווערן אין די שטאט לטובת די הייליג

צדקת רבי מאיר בעל הנס "צדקה פון 

ן בני ברק" ק"בארה , כולל עצי חיים אי

ביי וועלכען עס ווערט ערווארטעט די 

ווארימסטע שטיצע פון די אלפי בני 

, העיר לטובת די הייליגע צדקה בכלל

ובפרט לטובת דעם בארימטן מקום תורה 

  .כולל עצי חיים אין בני ברק

דער הייליגער כולל עצי חיים 

, לצדקת רבי מאיר בעל הנס אין בני ברק

איז יסודתו בהררי קודש דורך מרן 

, ע"ק בעל ברך משה מסאטמאר זי"רביה

ן מייסד זיין דעם 'וועלכער האט מיט

ממשיך געווען בדרכי אביו מרנא , כולל

ק בעל עצי חיים מסיגוט "נא הגהורב

וואס ער האט בפקודת הקודש פון , ע"זי

ק בעל קדושת יום טוב "אביו הגה

ע מייסד געווען דעם בארימטן "מסיגוט זי

ק לצדקת "האין אר" ער כולל'סיגוט"

באי , די פילע אידן. רבי מאיר בעל הנס

וועלכע , ביתו חסידים ואנשי מעשה

ן 'זענען אלע יארן געווען דבוק צום רבי

האבן שטענדיג , ל"בעל ברך משה זצ

צוגעזען זיין געוואלדיגן התקשרות צו די 

הייליגע צדקה פון צדקת רבי מאיר בעל 

ל האט אלע יארן "וואס דער רבי זצ, הנס

זק געווען מיט סכומים עצומים באופן מח

טראגענדיג די צדקה על , יוצא מן הכלל

לוח לבו הטהור מיט א זעלטענעם 

  .התמסרות נאמנה

דער גולת הכותרת פון די פעולות 

ל איז "נמרצות מיט וואס דער רבי זצ

שטענדיג געווען אריינגעטון לטובת די 

עניי ארצינו הקדושה נתמכי צדקת רבי 

איז געווען ווען דער רבי , סמאיר בעל הנ

ל האט מייסד געווען אין די שטאט "זצ

בני ברק דעם בארימטן מקום תלמוד 

לשמו ולזכרו פון מרן " כולל עצי חיים"

פון , ע"ק בעל עצי חיים זי"אביו הגה

ל איז ליידער "וועמען דער רבי זצ

זייענדיג , נתייתם געווארן בימי נעורתו
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. עלף יאראין יונגן עלטער פון בלויז 

ל "ן זצ'זינט דער הסתלקות פונעם רבי

איז שוין פיל ארויסגעברענגט געווארן 

איבער דעם קשר אמיץ וחזק וואס דער 

ל האט שטענדיג געהאט צו זיין "רבי זצ

גרויסען פאטער דער בעל עצי חיים 

וואס טראצדעם וואס ער איז אלט , ע"זי

געווען בלויז עלף יאר ביי זיין 

ל "האט דער רבי זצ, רהפריצייטיגע פטי

געדענקט א שלל מיט ענינים וואס ער 

. האט צוגעזען ביי זיין גרויסען טאטען

ל "צווישן די ענינים האט דער רבי זצ

כסדר צוגעזען דעם מסירת נפש פונעם 

ע ביים אנפירן דעם "בעל עצי חיים זי

הייליגן כולל לצדקת רבי מאיר בעל הנס 

 וואס איז שטענדיג', בארצינו הק

פארבליבן חרות על לוח לבו הטהור 

ל אויף א געוואלדיגן "ן זצ'פונעם רבי

  .פארנעם

מכבדו "זייענדיג מקיים דעם 

ל פריש מייסד "האט דער רבי זצ" במותו

און באזונדער , געווען דעם הייליגן כולל

אלס , "כולל עצי חיים"דעם מקום תורה 

מקום תורה מיוחד פאר די אברכים 

מארער קהלה אין חשובים פון די סאט

מיט א באזונדערן ציל האט . בני ברק

ל מייסד געווען דעם כולל "דער רבי זצ

אלס מקום תורה פאר די , עצי חיים

אז זיי זאלן נישט , אברכים מבני הקהלה

דארפן זיין געצוואונגן צו גיין לערנען 

אין פרעמדע מקומות שאין רוח חכמים 

  .נוחה הימנו

ן די יארן דער כולל איז אין לויף פו

אויסגעשטיגן אלס זעלטענער מקום 

וואו קרוב צו הונדערט אברכים , תורה

זענען זיך ממית באהלה של תורה מיט אן 

דער כולל איז היינט איינס . התמדה רבה

פון די שענסטע מקומות התורה אין די 

ובפרט פון די מקומות , שטאט בני ברק

התורה וועלכע האלטן זיך על טהרת 

 נהנה צו זיין קיין שוה נישט, הקודש

און עס איז א , פרוטה פון מקומות זרים

שטענדיגער תענוג רוחני אריינצוקומען 

, ביני עמודי דגירסא אין היכל הכולל

ע אברכים זיצן און לערנען 'וואו די חשוב

הערט , וקול התורה נשמע, בהתמדה רבה

זיך שטענדיג א קול תורה אדיר וואס 

  .צוגייט אין אלע ביינער

ת איז דער כולל גדל והצליח "תלי

און פון צווישן די פיר , וגם עשה פרי

ווענט פונעם כולל זענען שוין 

אויסגעשטיגן צענדליגער תלמידי חכמים 

, גדולים בתורה ויראי ה, מופלגים '

צווישן זיי פילע מרביצי תורה ומורי 

פון וועמען , א"הוראה בישראל שליט

 דער ציבור איז כסדר נהנה מגדולת

און זענען א שטאלץ פאר די , תורתם

. סאטמארער עדה הקדושה אומעטום

דער כולל איז א ריכטיגער גירא בעינא 

ווען נאך אזויפיל יארן וואס , דשיטנא

צייגט זיך , דער כולל איז נתייסד געווארן

אז מען קען אהערשטעלן , קלאר ארויס

אן דעם וואס מען , א מקום תורה מפואר

ין מקומות לא טהורים זאל דארפן נהנה זי

  .ל"ר

פון גלייך אנהייב אן ווען דער כולל 

ן מייסד הכולל 'איז נתייסד געווארן דורכ

האט , ל"ק בעל ברך משה זצ"מרן רביה

ל שטענדיג געטראגן דעם "דער רבי זצ

, מקום תורה מיוחד על לוח לבו הטהור

און טראץ זיינע אומצאליגע טירדות 

קום האט דער מ, לטובת הכלל והפרט

תורה פארנומען א ספעציעלן ארט ביים 

ל האט "וואס דער רבי זצ, ל"ן זצ'רבי

אליינס אויסגעהאלטן רוב הוצאות פונעם 

ווען דער , אין לויף פון די יארן. כולל

איז , כולל איז כסדר געוואקסן

גלייכצייטיג אויך מיטגעוואקסן די דאגה 

ל פאר דעם מקום תורה "ן זצ'פונעם רבי

ל האט כסדר "דער רבי זצאון , מיוחד

מוסיף געווען פעולות על פעולותיו צו 

פארזיכערן די הצלחה פון דעם הייליגן 

  .מקום תורה אין ארצינו הקדושה

ן בעל 'ן הסתלקות פונעם רבי'נאכ

ווען עס איז , ל"ברך משה זצ

א בנו ממלא "ארויפגעפאלן אויף יבלחט

ק "ר הגה"ק מרן אדמו"מקום קדשו כ

דעם עול הנהגת , א מסאטמאר"שליט

הקהלה והמוסדות פון איבער די , העדה

א "האט דער רבי שליט, גאנצע וועלט

ארויפגעלייגט דעם נזר עטרה פונעם 

ק "נשיאות הכולל על ראש אחיו כ

. טע עוו'15ק סאטמאר "צ אבד"הגה

ארויסברעגענדיג אז לו נאה , א"שליט

, ל"ויאה ממשיך צו זיין בדרכי אביהם זצ

, וואס האט געהאט די זכיזייענדיג דער  '

ל האט אים ממנה געווען "אז דער רבי זצ

  . אלס זיין פערזענליכער גבאי צדקה

צ "אין די לעצטע תקופה האט הגה

א טאקע זיך "נשיא הכולל שליט

צו , אריינגעלייגט בכל נימי לבבו ונפשו

פארזיכערן די הצלחה פון דעם הייליגן 

א איז כסדר "און דער נשיא שליט, כולל

אריינגעטון מיט אומצאליגע פעולות 

לטובת צדקת רבי מאיר בעל הנס 

אין די לעצטערע צייטן איז . ק"בארה

ן נשיא 'שוין עטליכע אויסגעקומען פאר

וואו ', א צו באזוכן אין ארצינו הק"שליט

ער איז אויפגענומען געווארן מיט גרויס 

כבוד דורך די ארטיגע הנהלת צדקת רבי 

דערביי האט ער און , מאיר בעל הנס

וואו ער , באזוכט אינעם היכל הכולל

האט מיטגעהאלטן פונדערנאנט דעם 

געוואלדיגן כח התורה וואס ווערט נמשך 

אויך לאחר הסתלקותו , ביתר שאת ועוז

  .ל"ק זצ"פונעם מייסד הכולל מרן רביה

זייענדיג אין נישט אזא לאנגע צייט 

, ל"ן זצ'לאחר הסתלקותו פונעם רבי

 די טעג ארגאנאזירט דעם ווערט אין

לטובת צדקת רבי מאיר " מעמד אדיר"
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  משפטים  
  

ביי וועלכען דער ', בעל הנס בארצינו הק

ציבור וועט האבן די געלעגענהייט צו 

און , ל"ן זצ'גיין אין די דרכים פונעם רבי

מחזק זיין דעם כולל מיט סכומים 

  .עצומים באופן יוצא מן הכלל

דער מעמד אנטשפרעכט צו זיין גאר 

צו , געהויבענער און פייערליכערא 

וועלכען עס ווערט ערווארטעט דאס 

השתתפות פון טויזענטער תושבי 

ובפרט די אלפי , וויליאמסבורג בכלל

וועלכע , חסידי סאטמאר תושבי העיר

וועלן קומען מחזק זיין דעם בארימטן 

לזכר , מיט גרעסערע סכומים, כולל

ק "נשמתו פונעם מייסד הכולל מרן רביה

ושמי ", ל"ינו משה בן חיים צבי זצרב

וועט מען ביים שטיצן דעם כולל " בקרבו

דערמאנען די צוויי הייליגע נעמען פונעם 

ל און פונעם "מייסד הכולל דער רבי זצ

ל וואס לשמו ולזכרו "בעל עצי חיים זצ

  .ווערט דער כולל גערופן

יעריגן -אין בעפארגרייטונג צום היי

עקומען צו איז ספעציעל ג, מעמד אדיר

צ רבי חיים "פארן דער אורח הדגול הגה

-ק סאטמאר"א אבד"צבי מייזליש שליט

, וראש ישיבת סאטמאר בני ברק, אלעד

וועלכער איז עומד בראש פון דעם 

און , שיינעם מקום תורה אין בני ברק

האלט כסדר מיט מיט די געוואלדיגע 

דער ראש ישיבה . הצלחה פונעם כולל

 צו פארן אין א איז געקומען"שליט

ק ' ח ר"באגלייטונג פון הרה יצחק אייזי

יעקב יאזשעף ' ח ר"ו און הרה"ווייס הי

פון די עסקנים , חברי הנהלת הכולל

נמרצים אינערהאלב די סאטמארער 

צוצוהעלפן פאר די , קהלה אין בני ברק

  .הצלחה פון די אקציע

אין די איצטיגע טעג ביז צום מעמד 

צ "לל הרהאיז דער נשיא הכו, האדיר

א שטארק "רבי שלום אליעזר שליט

ארומצוגיין באזוכן נגידים , אריינגעטון

צוזאמען , בעם לטובת כולל עצי חיים

ק "צ אבד"יין פלומעניק הגהמיט ז

אנקלאפענדיג . א"אלעד שליטסאטמאר 

זענען זיי שטארק , על פתחי נדיבים בעם

צוזענדיג דעם , נתחזק געווארן

וואס עס געוואלדיגן ווארעמקייט 

ע  הערשט ביים ציבור לטובת די הייליג

ווען דער ציבור שליסט זיך אן , צדקה

  .מיט גרעסערע סכומים להחזקת הכולל

דער מעמד וועט באשיינט ווערן מיט 

ק "דער פערזענליכער השתתפות פון כ

, א מסאטמאר"ק שליט"ר הגה"מרן אדמו

וועלכער איז שטארק מקושר צו דעם 

אלט כסדר מיט מיט און ה, הייליגן כולל

. אלע אנטוויקלונגן אינעם כולל עצי חיים

די פילע לומדים חשובים חברי הכולל 

האלטן זיך אלע שטארק , אין בני ברק

ובכל עת , א"ן שליט'מקושר צום רבי

א פריידיגע "מצוא הערט דער רבי שליט

באריכטען מהנעשה והנשמע אינעם היכל 

ביי אלע באזוכן . הכולל אין בני ברק

', א אין ארצינו הק"ן שליט'ונעם רביפ

א באזונדער נהנה "האט דער רבי שליט

געווען מיטצוהאלטן פון דערנאנט מיט 

דעם שטייגענדן כח התורה והקדושה 

, פונעם כולל עצי חיים אין די שטאט

א א "ן שליט'וואס האט געשאפן דעם רבי

  .זעלטענעם תענוג רוחני

ע  שוין אין משך פון די פריערדיג

ובפרט זינט דער רבי ,  בכלליארן

א האט איבערגענומען דעם כתר "שליט

זעהט , גה פון עדת חסידי סאטמארהההנ

דער ציבור דעם געוואלדיגן התקשרות 

א צו דעם מקום "ן שליט'פונעם רבי

און דער רבי , תורה מפואר אין בני ברק

א איז כסדר מפליג בשבחה פון די "שליט

 צדקה קדומה לצדקת רבי מאיר בעל

ווי ווייט עס ליגט א פליכט אויף , הנס

יעדן איינעם מחזק צו זיין די צדקה אויף 

ע "וואס אבותיו ורבותיו הקדושים זי

האבן זיך שטענדיג מוסר נפש געווען 

דאס צו שטיצן און מחזק זיין מיט 

  .סכומים עצומים

תרומה ' דעם קומענדיגן זונטאג פר

ביים מעמד האדיר לטובת צדקת רבי 

וועט זיין א געהויבענע , ל הנסמאיר בע

מקיים צו זיין , געלעגענהייט פארן ציבור

ותיכף , דעם מצוה לשמוע דברי חכמים

מחזק צו זיין דעם , לתלמיד חכם ברכה

, כולל עצי חיים מיט סכומים עצומים

ן 'ן רבי'צדיק פארלעשות נחת רוח ל

וועלכער קוקט שטארק ארויס , א"שליט

 האדיר אויף די הצלחה פונעם מעמד

  . לטובת הכולל

דער מעמד וועט אפגעראכטן ווערן 

ד הגדול דקהל יטב לב "אין היכל הביהמ

וועלכע , דסאטמאר אין וויליאמסבורג

וועט ספעציעל אויסגעשטעלט ווערן צו 

קענען אקאמאדירן דעם ריזיגן 

  . ערווארטעטן ציבור

אלע משתתפים מיט באשטימטע 

ין און וועלן אריין גי, סכומים ביים מעמד

א גורל  אויף א מגילה מהודרת געשריבן 

דורך גאר א היימישע סופר ווי עס וועט 

  .נתפרסם ווערן ביים מעמד האדיר

עס איז זיכער אז תושבי 

און תלמידי וחסידי , וויליאמסבורג בכלל

וועלן , סאטמאר תושבי העיר בפרט

צו , אויסנוצן די געהויבענע געלעגענהייט

און , ייליגע צדקהקומען מחזק זיין די ה

וואלדיגע דערביי זיך איינשאפן די גע

וועלכע " עננואלקא דמאיר "סגולה פון 

איז שטענדיג געווען פארהייליגט ביי 

אלס סגולה בדוקה ומנוסה אויף , אידן

ווען , ובפרט ביי דעם כולל, אלע ענינים

, דער זכות צדקת רבי מאיר בעל הנס

בצירוף זכותם הקדוש פון די מייסדי 

וטובים , הכולל זכר צדיקים לברכה

וועט ביישטיין פאר , השנים מן האחד

אלע משתתפים געהאלפן צו ווערן בכל 

  .מילי דמיטב
 


