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 öê×ô ³þïôôëµñ−êîþî½ê  ,½ôëî ’

 ð¼ êþî−è ö−þðíò½ êñ êþîð íþ¾¼

í−õêë íêôþê −ïë³ , þ¾š¾ −þí

 ëêíó¼ ð¼ µ¾ôò î−òë −òëî î−òë 

³îþîð íþ¾¼ ,š×ô ¼îð− ö×î"ï 

¾¼ëí"¬−ï "¼ ì−¬ëí¾ íþ¾¼ ð¼ −× 

î−®ê® ³ìô¾ë ¹³³¾íñ êë− ³îþîð ,

  íòíîîò−ò¾ ð¼î óðêô ³îþîð íþ¾¼ 

ìò ,óíþëê ð¼ ìòô ³îþîð íþ¾¼î ,

 ë³×î½î³í ’î−"¬ íþ¾¼ −ôð êñð 

ô¾ ³îþîð ³îþîð íþ¾¼ñ ìò ð¼î óðê

óíþëê ð¼î ìòô¾ , −×óðê ìòî 

íþ¾¼ ññ×ë , îò−ê óíþëê ñëê

íþ¾¼ ññ×ë , ¹ê −× þôîñ ¾− í³¼ôî

 ìò íþî³ íð−¼í¾¾−êó−ô³ š−ð®  ,

 ³¼õ¾íô í³−í ³êï óîšô ñ×ô

 î−õ× þ−®− öî¾êþí óðê ñ¾ í¾îðší

 ñ¾ëší"í , þîðí í−í êîí −þí¾

óðêñ −þ−¾¼í ,¾ïî"í µ³îê −× 

ð® −³−êþ −òõñ š−îðë"þïí "í îò−−í 

 −þ−¾¼í þîðí êîí íï þîðë î³î−íë

öî¾êþí óðêñ , ñëêóíþëê îò−ëê 

ìòô þ¾¼ ðìêí þîðí þë× í−í ,

×¼î"ï ¼î−½ −ñë îšð®ë šïì³í 

 î³¼õ¾íôñ¾ìò  ,¼î"ï¾þ þôê "− 

 îò−−í î×ôî³ñ ð¼½ µ−þ® í−í ìò

 î³î−íë î−³îëê ³î×ïþîð −þ−¾¼ 

óðêô , îô®¼ô šïì³í óíþëê ñëê

ñë³îëê ³î×ï óî¾ − .  )í¾ô µþë(  

�  

ó³êî îþõîëþî  .íþî½ôëî è"õ 

ó³êî ,ö−ð , −ñ î−í³ ó³êî µð−êî

¾îðš −îèî ó−òí× ³×ñôô ,ð−êîµ 

 ó−šëðí ó³êîíë"ê ó×ñ× ó−−ì 

óî−í ,íîïë ê³−ê íòíð þêîë−î"šè  ’

 ö−þ¾š³ô öîò−ê ö−èþðêð êðë 

ëîš"íñêþ¾−î ê³−−þîêî  ,−ëî ’

íõ½ë"š íþî³í ³î¼®ôêëð 

−ê −òí ö−þ¾š³³ñ³−ððí −ðíë  ,

−õ¼ ö−ò¼í ³òîî×ë −³þôêî"ô−êð  ’

íîïë"ì êîë−þ ó−¾¾ ¾−¾ ³î−³îê 

íþî³ë , êîë−þ ó−¾−¾ ¾− öðèò×î

 íïîìê íô¾ò ñ×î ñêþ¾−ë ³îô¾ò

 ³îêë ³þ¾šîôî³ìêíþî³ë¾  ,

 ö×¾ ïôþ îë ö³ò ³îšîô¼ íñèôëî

êþ¾−"ñþ "³ êîë−þ ó−¾−¾ ¾− 

³î−³îêíþî³ñ  ,−ê íòíî ’íîïë"š 

ñ×¾ ñ¾ î−³îô¾ íñî× íþî³í 

ëší"íóí  ,¼î"× ¾−ê ñ×¾ öî−× 

 íþî³ë ³ìê ³îêñ þ¾îšô ñêþ¾−

 ñ¾ î−³îô¾ íñî× ê−í¾ëší"í ,

−¼"ïòë ö−þ¾š³ô "−ëší ñê "í ,

 ³ñ³ −òí ö−þ¾š³ô þ−õ¾îö−èþð 

êðì , ó³êî íþî½ôí ³þî³ ³êïî

¼ îò−−í îëþî îþõ"− îï íî®ô óî−š 

 î×ï³ð−þîíñ þ®îêô ³î¾ðì ³îô¾ò 

 ³îô¾òí½ ó−ñ¾íñ ’ ³îô¾ò êîë−þ

ñêþ¾−ë¾ , íô¾òî íô¾ò ñ×¾

þ¾îšôíî³ë ³ìê ³îêñ "š ,

íî³í ³î¼®ôêëî"š −ñ î−í³ ó³êî 

 −îèî ó−òí× ³×ñôô¾îðš þîôêí 

íþî³í ³ñëšë ,−¼"ï ó−šëðí ó³êî 

íë"ê ³î−íñ óî−í ó×ñ× ó−−ì šîëð 

ó−−ì µñô −òõ þîêë .  

)×"šíèí îò−ëþ öþô " š¬−ñ¾"ê(  
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 פרשת נח

�מו  ו�ה יודא כהנא הי�
 א"ר יואל כף שליט"הר: המלמד

�מו  ו�ה יואל עקשטיין הי�
 א"ר נפתלי יעקב פאלאטשעק שליט"הר: המלמד

 ו�ה זלמן וואלף גראסבערג ני�מו
 א"ר משה ראטה שליט"הר: מלמדה

 ו�ה יקותיאל מנשה ווערצבערגער ני�מו
  א"ר אהרן ווייסהויז שליט"הר: המלמד

 א�ר שמואל שלמה טעללער שליט�הר
  א"ר מאיר חיים שישא שליט"הר: המלמד

�מו  ו�ה יואל סימאן הי�
  א"ר משה ברוך כץ שליט"הר: המלמד

�מו  ו�ה יואל וויינבערגער הי�
  א"של גראס שליטר הער"הר: המלמד

�מו  ו�ה וואלף פאלאטשעק הי�
  א"ר מנשה ברוך קליין שליט"הר: המלמד

 א�ר אברהם הערש זאלדאן שליט�הר
  א"ר אברהם משה לאנדא שליט"הר: המלמד

�מו  ו�ה זישא ניישטאדט הי�
  א"ר יעקב מיכאל היילברון שליט"הר: המלמד

  
  
  
  
  
  
  
  

�מו  ו�ה יצחק ענגלענדער הי�
  א"ר משה יוחנן קליין שליט"הר: המלמד

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

�מו  ו�ה יעקב יוקל הירש הי�
א "ר מרדכי מנחם שווארטץ שליט"הר: המלמדים

  א"ר דוד שלמה וואנחאצקער שליט"הרו
�מו  ו�ה יחזקאל כהנא הי�
  א"ר יואל וויינבערגער שליט"הר: המלמדים

  א"ר שמואל שאול גרינוואלד שליט"הרו
 ו�ר יושע וואלף מיטעלמאן הי�מוה

  א"ר יוסף מאיר שווארטץ שליט"הר: המלמד
�מו  ו�ה יואל זאב שווארטץ הי�
  א"ר שאול יחזקאל שווארטץ שליט"הר: המלמד

�מו  ו�ה אברהם מאיר איצקאוויטש הי�
א "ר יעקב מאיר ראזענבערג שליט"הר: המלמדים
  א"ואלד שליטר יואל גרינו"הרו

�מו  ו�ה הירצקא קאהן הי�
  א"ר צבי יודא ווייס שליט"הר: המלמדים

  א"ר נפתלי צבי בראדי שליט"הרו
 ו�ה דוד לייבוש גוטמאן הי�מו

  א"ר שמעון יואל בראך שליט"הר: המלמד
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  לדות נח נחאלה תו

ס "ע לבית מרן החת"ק מבארדיטשוב זי"א נזדמן הרה"פע

כשנכנס , בשעה שהיה יושב בעמק הלכה באיזה תוספות תמוה

האם : ושאלו, ס שלום"ע נתן לו החת"ק מבארדיטשוב זי"הרה

ק מבארדיטשוב שהיה "הרה, כבודו הוא תלמיד חכם ויודע ללמוד

רב אילו הייתי: עייף ויגע מטלטול הדרך השיבו  יושב במנוחה כמו ה

הייתי , דפרעשבורג והייתי סועד היום סעודה כמו הרב מפרעשבורג

רח "תיכף ומיד ציוה החת, גם אני יכול ללמוד ס שיביאו לפני האו

ני לביני חזר להתעמק בלימודו , מעט יין ישן טוב ומיני מתיקה ובי

ק מבארדיטשוב ישב לפניו שעה "הרה, בדברי התוספות המוקשים

ס שהאורח עדיין לא "כשהרגיש החת,  ולא טעם מאומהארוכה

נו טועם מר: תמה ושאלו, טעם הלא כל זה הובא בשביל , למה אי

) ה"ברכות ל(בגמרא הקשו : ק"השיב לו הרה, מעלתו כתוב אחד .

והארץ נתן לבני "וכתוב אחד אומר , "הארץ ומלואה' לה"אומר 

ואם , ר ברכהכאן לאח, כאן קודם ברכה, לא קשיא: ותירצו, "אדם

כל זמן שכבוד תורתו לא יברך על המאכל הזה עדיין לא קנה , כן

יד , ולא יוכל לכבדני בדבר שאינו שלו, ת ואינו שלו"החפץ מהשי מ

ק "כ אכל ושתה הרה"ורק אח, ס ושתה מעט"בירך החת

, האם כבודו יכול ללמוד: ס שוב"כ שאלו החת"אח, מבארדיטשוב

רב , ורה אני מבינםאם אומרים לי דבר ת: והשיב לו יגיד לי ה

מפרעשבורג איזה דבר תורה והראה לו הגאון את דברי התוספות 

ק "תיכף פתח הרה, התמוהים אשר עמד בהם באין מבין דבר

" לדוד מזמור"ד שבתהלים "מבארדיטשוב בהתלהבות קאפיטל כ

יד "ואח, כמנהגו, עד כי נפל תחת השולחן מרוב דביקות כ קם והג

נו מגדר "החת, רי התוספותס פירוש דב"להחת ס שראה כי זה אי

עתה הנני מכיר גדולת , טוב: ק מבארדיטשוב"אמר להרה, האנושי

אך עם כל זה יגיד נא לי מדוע אמר דווקא מזמור , כבוד קדושתו

כי במזמור זה מרומז שם בעלי : ק"השיב לו הרה, הלז שבתהלים

מהיכל שבעל התוספות יבוא ' והתפללתי אל ה, התוספות המוקשה

ס כי "או אז ידע החת, ואכן בא ואמר לי, העליון ויאמר לי הפשט

עד , איש אלוקים קדוש לפניו וכיבדו מאוד ודיברו מענין לענין 

אמר רבא דילידא אימיה כרבי :) ז"מכות י(ל "שבאו למאמר חז

והיא פליאה דאם כן לא שבקת חיי , ואם לאו לא תלד, שמעון תלד

" ולשם יולד גם הוא"כתיב : רדיטשובק מבא"ואמר הרה, לכל בריה

שתולדותיהן של "  נח-אלה תולדות נח "כי , שהוא הוליד את עצמו

י מעשיו "כ הצדיק מוליד את עצמו ע"וא, צדיקים מעשים טובים

" ולשם יולד גם הוא"וזהו , כמו שאמו הרה ויולדת אותו, הטובים

ים שמעון היה מהתנא' וכן ר, כאמור, שהוא גם הוליד את עצמו

" לידה"שהתעצמו כל כך במעשיהם הטובים שנקראו בשם 

" דילדה אימיה כרבי שמעון תלד"וזהו שאמרו , שהולידו את עצמם

, דהיינו מי שיתעצם כל כך עד שהגיע למדריגה כזו כמו רבי שמעון

ואם לאו לא תלד שאם לא יתעצם , "לידה"יוכל לכנות עצמו בשם 

  )עשר אורות (        .שם לידהעד למדריגה נעלה זו אין הוא מכונה ב

  איש צדיק בדורותיו

ל תשובה "ז הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"פעם אחת כתב אא

ובראש , לאיש אחד בר אוריין שהיה גר בכפר אחד סמוך לבראדי

תב , ג בכפר פלוני"המכתב כתב להרה ויהי כקרוא האיש את המכ

, ואר כזהז אינו כותב לרבנים גדולים ת"וישתומם מאוד בידו כי אא

ואיך יצא עתה בשיר המעלות אשר לשלמה וכותב עליו תואר כזה 

ז על "וישם את פעמיו עירה בראדי וישאל אל אא, לעילא מן דרגיה

שפיל לסיפיה , ז מדוע לא שמת לב להבין כונתי"ויאמר לו אא, ככה

כלומר שם בכפר ההוא , וראה מה כתיב שם הרב הגאון בכפר פלוני

כי מי ידמה לך ומי , ם ובורים גאון גדול הנךארצי-בין אנשים עמי

  )שיחות צדיקים(                                                              . ישוה לך

  מבית ומחוץ בכופר

לע  מעשה ברבי שמשון רפאל הירש מפראנקפורט שנק

וח עפארמערלבית תפלה של הר גוד לר  אשר הוקם והתנהל בני

נוצריתכמו  נראה' הימבחוץ מבנהו , ישראל סבא ומבפנים , כנסייה 

נענה , גם הוכנו לצידה מינים ועוגב, עמדה הבימה במרכז כנהוגלא 

, לה זו לתיבת נחידומה עלי בית תפ: שמשון רפאל ואמר' הגאון ר

נו דומה מבית ומחוץ "שאפשר להמליץ גם עליו כמו בתיבת נח , ואי

אך בעוד שתיבת , וץשרוח הכפירה מרחפת עליו מבית ומח" בכופר

לא יציל בית תפלה זה את באי , נח הצילה את דייריה משטף המבול

  )גן יוסף(                                 .שעריו ממבול הכפירה וההתבוללות

  והיה לך ולהם לאכלה

אל "ד קראקא שפע"סיפר הגאון רבי שמעון סופר אב א ש

יריים שהחסידים ע שיאמר לו מה טיבו של ש"מצאנז זי' למרן הק

היות כי ידוע שבמאכלים יש : והשיב לו, משתוקקים להנות מהם

נותנים כח להאוכלם, "פסולת"הרבה  רק עיקר הכח שבא , ואינם 

והוא הנקרא , להאדם האוכל היא רק חלק המעולה והטוב שבמאכל

 והצדיק האוכל בקדושה ובטהרה מתקן כל המאכל …'ניצוצות הק

ל מזה אפילו רק מעט עושה בו פעולה והאוכ, ונעשה כולו קדוש

כ "ל מאמה"ש סופר ז"מהר' ז פי"ועפי, גדולה לכל ענינים לטוב

ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם "

" והיה לכם לאכלה"ל "דהול" לך"ויש לדקדק על תיבת , "לאכלה

ז "ה אמר לו שהוא יאכל מקודם וממילא עי"ולפי האמור יובן שהקב

שהוא שיריים של , יהיה נעשה כל המאכלים שנשאר מאכל רוחני

, שנח יאכל מקודם, היינו מקודם יהיה לך" והיה לך"ש "וז, הצדיק

 )בית פנחס(                      .ח"ק ודפח"עכדה" ולהם לאכלה"כ "ואח
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 חודש חשון

 ישראל �ה יחיאל שרגא �מו      
 ו�ר נישפיטצע

 א"ר יואל כף שליט"הר: המלמד

�מו  ו�ה אברהם הערש קליין הי�
 א"ר משה ראטה שליט"הר: המלמד

�מו  ו�ה שמואל אליעזר טייטלבוים הי�
 א"ר אהרן ווייסהויז שליט"הר: המלמד

 ו�ה בערל גראס הי�מו
 א"ר מאיר חיים שישא שליט"הר: המלמד

�מו  ו�ה אלימלך דייטש הי�
 א" כץ שליטר משה ברוך"הר: המלמד

�מו  ו�ה וואלף לאנדא הי�
 א"ר הערשל גראס שליט"הר: המלמד

 ו�ר יואל בערקאוויטש הי�מוה
 א"ר מנשה ברוך קליין שליט"הר: המלמד

�מו  ו�ה זלמן לייב פערל הי�
 א"ר אברהם משה לאנדא שליט"הר: המלמד

 ו�ה פנחס פרענקל הי�מו
 א"ן שליטיר יעקב מיכאל היילברו"הר: המלמד

  
  
  
  
  
  
  
  

 ו�ה משה פאלקאוויטש הי�מו
  א"ר משה יוחנן קליין שליט"הר: המלמד

�מו  ו�ה יצחק אליקים שווארטץ הי�
 א"ר שמואל אלטער בנעט שליט"הר: המלמד

 ו�ה חיים לעבאוויטש הי�מו
א "ר מרדכי מנחם שווארטץ שליט"הר: יםהמלמד

 א"דוד שלמה וואנחאצקער שליט ר"הרו

 ו�יה אברהם סופר ה�מו
  א"ר יואל וויינבערגער שליט"הר: יםהמלמד

 א"ר שמואל שאול גרינוואלד שליט"הרו

 ו�ה יואל וואלדמאן הי�מו
 א"ר יוסף מאיר שווארטץ שליט"הר: המלמד

 �מיטעלמאן תחי! יעקב מרת 
א "ר יעקב מאיר ראזענבערג שליט"הר: יםהמלמד

נוואלד שליט"הרו  א"ר יואל גרי

 ו�ה יואל גאלדבערגער הי�מו
  א"ר צבי יודא ווייס שליט"הר: יםהמלמד

 א"ר נפתלי צבי בראדי שליט"הרו

 ו�ה משה יודא שטרויס הי�מו
 א"ר שמעון יואל בראך שליט"הר: המלמד
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íäéðôî ñîç õøàä äàìî éë éðôì àá øùá ìë õ÷ .ùøá"éà é '
íðéã øæâ íúçð àììæâä ìò àìà  ,ìðå"éôò ô" úéá ïéà àúéàã î

 åðåãé æà íéáùåé øáëùá ìáà äèåøô äåùî úåçô ìò íé÷÷æð ïéã
ìëä ìò ,äàî ïéãë äèåøô ïéãå , åéäã ùøãîá ïàë øàåáî äðäå

äèåøô äåùî úåçô úåçô íéìæåâ ,ùø ÷ééã êëì" øîàå äéðùìá é
úçð àì"ìæâä ìò àìà íðéã øæâ í ,â ìù àèçä ìòù åðééä àì ìæ

 ïéã úéá ïéà äìçúáã ïéãä øîâ úòùá àìà ïåãì íéìåëé åéä
äèåøô äåùî úåçôì ïé÷÷æð                                       .)óñåäéá úåãò(  

� � �  
àéä äøåäè àì øùà äîäáä ïîå.éôò äàøðå "îøä ã" éëøãá à

äùî) ÂÈ"ÈÒ „ 'Ï"‰ ( åà àéä äøùë íà íééçî äîäáä ìò òãéì ïîéñ
àì,äîäáä úøãù ìò ä÷éìçéå åãé íãàä øéáòéù  , àéä íà

äçåù ,äôéøè àéäù àåä ïîéñ åãé úçú úòðëðå úôôëð , æîåøî äæå
áåúëá ïàë" :àì øùà äîäáä ïîå " äîöò äòéðëî àéäù åðééä
ë úáùçðå"àì" ,ù àåä ïîéñ"àéä äøåäè "äøùëå , äðéâðä éîòèå

â"ïë ìò åæîøé ë , úáéú ìò äðéâðä éøäù"àì " àéäù çðåî àéä
ú÷ñôî äðéâð ,äøåäè úáéúî ä÷ìçîå                         .)øôåñ íúç(  

� � �  
 ìëáå äéçáå äîäááå óåòá õøàä ìò ùîåøä øùá ìë òåâéå

íãàä ìëå õøàä ìò õøåùä õøùä.  ìë úà çîéå øîàð ïìäìå
 óåò ãòå ùîø ãò äîäá ãò íãàî äîãàä éðô ìò øùà íå÷éä

íéîùä ,à áúë ïàë àåäå äìéçú åîéã÷ä ïìäìå óåñáì íãàä ú
äåîú .äàøðå , íù áéúëã óåñ íéá åòáèùë íéøöîá åðéöî äðäã

â 'ïáà åîë úåìåöîá åãøé úåðåùì ,ù÷ë åìëàé ,úøôåòë åììö ,
æø åøîàå" ù÷ë íéòùøä ì ,ïéãøåéå ïéìåò ïéôøåèîå ïéëìåä ,

ïáàë íéðåðéá ,ãéî åçðù úøôåòë íéøùëäå. îá ïàë äæ éôìå é
 íéøåñéá øñééúäìå ùðòð úåéäì íãàì åì éåàø äéä éàãåá ìåáîä

íééç éìòá øàùî øúåé íéù÷ ,ìëù ìòáå äøéçá ìòá àåä éë ,
äéä êéàä íúòéåâ øãñ òéãåäì áåúëä àáùë êëéôìå , èøô

íéàøáðä øàù äìéçú ,äìéçú åúîù ,çàå" íãàä úà áúë ë
óåñáì úîù ,àùî" åðòéãåäì àá àìù åéøçà ÷åñôá ë øãñ

äúéîä ,çð êà øàùéå íéàøáðä ìë åçîðù øîåì íà éë , úà áùç
äìçúá íãàä ,íìåòä úàéøá ø÷éòå íéàøáðáù áåùçä àåä éë ,

åì íéìôè íéàøáðä øàùå .                                                )áäæ éøåú(  
� � �  

 ìòî íéîä úùåáé ãò áåùå àåöé àöéå áøåòä úà çìùéå
ùéå õøàäåâå äðåéä úà çì 'ùøéô"æ óåñì é 'íåé . ìéçåäãî

 éà ïééãòù çð òãé äìéçúîù äàøð äðåéä çåìéù íøè íéîé äòáù
äáéúì êåîñ ÷ø íìåòä ìëá çåøôì øùôà ,áøåòá éã äéä äæìå ,

 ìëá èåùéå çøôéù óåò çåìùì çð äöø íéîé äòáù øåáò øçà êà

ìò çåðì äîåãëå ïìéà äæéà àöîé àîù ïåçáì íìåòäåé , úàæ úàå
óåò ìë íò úåñðì ìåëé äéä àì , ìåôé òâééå óòééå ÷éçøé íà éøäù

úåîéå íéîì ,äðåéä úà à÷åã çìù ïëì , åãéòä äðåéä ìò éøäù
æç"äéìò úåðéâî äéôðë ì ,ñåúä åùøéôå ' úçøåôù ùøãîä íùá

éðùá äçðå ãçà óðëá ,äæá äçðå äæá úçøåô áåùå , äðéà íìåòìå
äôééòå äòéâé. àåäå äðåéä åàöî àìå åøîàá ÷åñôä ÷ã÷ã øùà 

äìâø óëì çåðî ,çåðî äàöî àì à÷ééã äìâøì , äéôðëì ìáà
øåîàëå çåðî äàöî .                                                       )øôåñ íúç(  

� � �  
 åàöé íäéúåçôùîì õøàä ìò ùîåø ìë ùîøä ìë äéçä ìë
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äîãàä øåáòá äîãàä úà ãåò , äáéñäù íéàåø åðà äúòî éë
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íãàä àèçá úéø÷éòä .                                                    )äøåú ìè (  
� � �  

ä ãøéå 'á øùà ìãâîä úàå øéòä úà úåàøìíãàä éðá åð.â  '
à äøåñîá 'ïéã ,á 'ä èéáä íéîùî 'íãàä éðá ìë úà äàøå ,â '

íãàä éðáì òéãåäì ,ìðå" äù÷ äøåàëì äðäã äøåñîä úðååë ô
á÷ä êøöåä äîì"úé åéðôì éåìâå éåôö ìëä àìä úåàøì ãøéì ä ,'

á÷äù àåä ïéðòä ÷ø" íãàä éðá åðîî åãîìéù éãë úàæ äùò ä
éòù äî àìà ïééãì ïéàùúåàåø åéð , äøåñîä úøåú äéäú úàæå

"ä ãøéå 'íãàä éðá åðá øùà ìãâîä úàå øéòä úà úåàøì "
 àìä äù÷ äøåàëìå"ä èéáä íéîùî 'íãàä éðá ìë úà äàøå "
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èôùîá äøé÷çå äùéøã                                             .)íéîùá éùàø(  
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  מרכז המוסדות דרבינו יואל מסאטמאר
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"  בנשיאות כ-א  "ט זיעועכי"ק מרן רבינו הקוה"י כ"נתייסד ע

   בני ברק-קרית יואל 

  
  
  

î çîùéù"å÷ìç úðúîá ä  
äøîæå ììä äçáùå øéùá ,äøåùä úàæá êøáð ,äøåøáå äîéòð äôùá áåè ìæî úëøá ,òî íã÷" ë

àøé÷é àøáâ éàä ãáëðä åðãéãé ,àøéãú íéìòô áøå éç ùéà ,ò äðîúð øùà øáâä àåä"äéáø ïøî é" ÷

éæ ìàåé éøáã ìòá"äøéèòîä åðéúåãñåî ìäðì ò , íéãå÷ôä ìò ãîåò íéðùá úåáø äæå äìéäúá

äøàôúáå ,äøåú ìù úåîìåò íé÷îå äðåá ,äùòîä øéáëå úåðåáú áø , ïòîì úåáùé àì äìéìå íîåé  

äùåã÷ä éìåáâ úáçøäå úééðá                                            ,  
  

íþí"þ ì ’−í ½−−îî ó−−ì í¾ô"î  
×òô"ší îò−³îð½îô ñ’  

  
  

  שפתורון שיר ושבח על , לרגל השמחה השרויה בביתו
  חופפת על פניו ' יראת ה, שמו הטוב הולך לפניו, עדיו לתפארת ולגאון, באירוסי נכדו החתן החשוב והמצויין

  

  ו"נידוד מאיר יאקאב כמר 
  

  צ " רב דרמת אליהו ראשלא"זאב יאקאב שליט' אלי' הרב ר בן חתנו כבנו ידידינו החשוב מורה ודאין
  

  ,נעים הליכות וכליל המעלה, ם לשם ולתהלהרב פעלי, ג בת ידידינו החשוב והנעלה"עב
  

  ו"שמואל זאנוויל פויגל הי' ח ר"הרה
  ו"ק ירושלים ת"מנהל כולל ויואל משה בעיה

  

 

 

ä àøé øáâ êøåáé ïë éë äðäå 'íéðô àåùðå ï÷æ õøòðäå áåùçä åðéãéãé åéáà  
  

íþí"þ ì ’¬−ñ¾ ½−−îî ¼¾îí−"ê  
  

  

úøèò åùàøì åðéúåëøá àð éäúå ,ìòé âååéæäùúøàôúå ãåäá ìéìë äôé ä , ãåò àäé åæ äçîùîå

úøøåâ úåçîù ,íéðîàðäå íéøéáëä åéìòôå åéùòî øëùáå ,íéðá éðáå íéðá úåàøì äëæé , êéùîéå

íéðùá úåáø ãåò åðì áéèéäì ,íéðåà õéîàáå úàù øúéá ,íéðåîà úòãáå äðåáúá , úàéáì äëæð éãò  

åðé÷ãö çéùî                  ,ë åðéëìîå"î ÷äéáø ïø"åðéùàøá ÷ ,åðéîéá äøäîá ,éëà"ø  
  

  המשתתפים עמו בשמחה, המברכים באותות כבוד והערכה
 

  ,פסח ראטה, גרשון כף, יצחק ברוך אילאוויטש, יוסף יהושע גרין
 צבי יודא ווייס, יחזקאל ראטער, יקותיאל יצחק בראך

  

  

  ט דסאטמאר"  ישיבת מהרי•  ישיבה קטנה דרבינו יואל  •תלמוד תורה יטב לב  
    קופת גמילות חסדים•  חברה משניות  •בנות ארץ ישראל בית פייגא  
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áéçä ïî øáà ïéðò  
åìëàú àì åîã åùôðá øùá êà )øô 'çð(  

  

îâá 'å óã úåøåëá 'ò"éòáî÷ á 'áìç é ì÷ùå éøùã ïìðî 

éá éøèå 'äù÷äååùá " òùåäé øôñ ú íéáúëå íé÷ñôéñ ' ãë÷
îøä úòãìã"åé à"éñ ã 'ñ 'éîé ìë äîèôúðù äîäáã ' íéøáãá

 äøåñà íéøåñà)ùä óàå"åçã êñ ÷ì"øåñà äåáâìã ì ( àéáä àì éàîà

îâä ' åà øåù áéúëã àäî ùáë íéîé úòáù äéäå ãìåé éë æò åà
ä àäå äöøé äàìäå éðéîùä íåéîå åîà úçúå ìåëé åðéà ãì

 äøåäè äîäá áìç éàå åîà áìç ÷ðåé àåäù äîá ÷ø úåéçì
éîé ìë äîèôúð éøä øåñà 'øåñéàá.  

éúå 'åùá"á÷òé øåö ú) ç"éñ á 'è"äá å÷ñ äâ"á(éôì " ã

úçä"åé ñ"éñ ã 'ò 'áîøäî àéáäù" äøåäè äöéá ïéðòá ï
òã àîòè áéäéã ïàî àëéàã úøúåîã" éàã úøúåî äöéá ë

ëå øåñàå àîèä ïî àöåé éåä åðîî àöåéä óåò åàì 'úçä" ñ
 àìä äøåñà äöéáä äéä íà óàã àéøéà àì àä íåùî éàã

äîáà øåñéà íåùî øåñà àåä"àå ç"ì ãìåð åéùëò ë íéðîéñ å

äîáà øåñéà ÷ìúñîå äúåà íéèçåùå" ìë øúåä êë àìäå ç
äîáà"ò ç" äèéçù éëò"úçä ã"ñ ,éôìå"åîë æ"ò àëä ë" é

øãàä ïåàâäî çøåà øáåò øôñáå áìçä øúåä äèéçù"æ ú" ì
éñ 'ñ"â àéáä ã"ò äù÷äå äæ õåøéú ë"àã æ" íåéá åúèéçùù à

øåñéàäã íéîéä úòáù ìë ìëàù øåñéà øéúé éðéîùä øáë 

 íìåòá åðéàù øçà åðøéúé êéàå åéøáàá òìáðå íìåòá åðéà
 íã àåä éøä øúåî åðéà áìçä íàã äæá øéòäì ùé ãåòå ììë

îì"àå áìç äùòðå øëòð íã ã"ììë äèéçù éðäî àì äæì ë.  
 íéøáàá òåìáä áìçã õøúì áúë íù òùåäé øôñáå

ñ óã ïéìåçá ïðéôìéã ìéìùî òøâ àì úåàéöîá àåä ïééãòå" è

ò"åîëå åìëàú äîäáá ìëã íòèî øúåîã à" éçä ïî áìçä ë
ä äîäáá àöîðù øúåò"ò àöåé íãì äåäúðù äîå äèéçù é" é

ùáì äåäúðù äîå äééìöå äçéìîå äèéçù äìéáðì äîåã ø
øúåîù ùáãì äåäúðù ,ëò"ã .öå" ìù øåñéà åäæ àìäã äæá ò

øåñéàä ïî äåäúð øùáäá øåñéàá äéîé ìë äîèôúð.  

òáååøåà øá àéáä íù ç ãåòò õåøéú"éã æ" àäã ì
èôúðùë øåñàãî ìáà øåñéà éìëàî äìëàá åðééä øåñéàá ä

é äúúù"àå äéòîá òìáð ä÷ùîäù éðôî äøñàð äðéàã ì" ë
åä"ëò íøåâ äæå äæ ì" àéãäáå ïáø÷î éøééî ÷åñôá éøä ïëà ã

îàøá ïðééðúî'îú åì óã äø 'ò" äøåñà äôéøèä ïî ä÷ðéã á

òäì ùé ãåòå çáæîìùä éøáãî äæá øé" úøåúî àéáäã íù ê
 íéáëåë ãáåòî äîäá úåð÷ì øåñàã øúéäå øåñéà íùá úàèç

ééò äàîè áìçî ä÷ðéù" ïéá ììë ÷ìéç àìå äæá êéøàäù ù
éúùì äìéëà'.  

øãàä ïåàâäå"æ ú" ì ìë àéùå÷ íå÷î ïéàù áúë íù ì

ðîîã"úòáù äéäå ÷åñôä ïåùìî çøëää íà ô úçú íéîé 

 ïéìéëàî ïéàù åîàåúåàà áìç ÷ø "é ë"åäã ì" äîäá øùá ì

 åøîàãë êëá åúååöîù çáæîä ìò ïéáéø÷îã íãå áìç åîë

ö óã ïéìåçá 'ò" ä÷ùî åà ìëàî íâ äì úúì øùôà íàå á

åäã ììë àéù÷ àìã éàãå áìç úìåæ øçà" íøåâ äæå äæ ì

éòëå"ë æ ' äøåú úòãáåé"éñ ã 'ñ '÷ñ"ãéã " àìà ÷ðé àìã ì

øúåîä øáãá åúåà ä÷ùäñåúä åáúëã åúåà äçãå  ' óã ïéìåç

éò à"ã á" ùåçéì äá àäî àáåø øúá ïðéìæàã íù ïðéôìéã àä

 åù÷äå äåä á÷ð óééñ íå÷îá àîìéãå äúéî áééçã ùôð âøåäã

ñåúä ' åàøå äìåâî çåî ìù íåø÷ äéäù ïåéë äì úçëùîã

ñåúä åáúëå åâøäå åá÷ðå äæ àáå íìù äéäù ' ãéîòäì ÷çåãã

åîëå êëá ÷åñôä"ë ïëà åîàî ÷ðé àìá ÷åñôä ãéîòäì ÷çåã 

éôì"øãàä ã"é ú" óéñåîã ÷ø åîàî ÷ðåéã øúåé øéôù éúàã ì

íéøçà íéøáã åì.  

ñåîùë éøééîã äæ éôìåé ä ù÷ä íéøçà íéìëàî åì ó

 íùá çøåà øáåò éôìîøä úòã"â èåéãäì øåñàã à" éøä ë

ç ãò úåäùäì êéøö äåáâìã òîùî áåúëä èùôî ' ìáà

 åìëùë èåéãäì éà ãçà íåéá éøäå øúåî åúøçîì åéùãç

àå åîà áìç úìåæ ìéëàäì øùôà"éúå øåñéàá æà íèôúð ë '

éã"ììë åäå÷ùé àìã ì.  

 äøåú úòãáåíù èòî ìëù éåàøäî àäã õøúì áúë 

éäéù ìâòá ñðëðå íèôîä øåñéà íòè ' êà ìèá àî÷ àî÷

éã"éñá éúìôäå øåòéðå øæåç ì 'ö" ÷ø øåñà øåòéðå øæåçã áúë è

îòå ïðáøã"à ë"éøù áìçã äæ àø÷î ÷ééãì à.  

ù êøòáå"åé é" øæåç êééù àì äæáã øúåé ãåò áúë íù ã

àå ïîåùå øùáì êôäúð øåñéàä éøäã ììë øåòéðå" øåæçì à

òå äðúùð øáëã øåòéðå" øåñà åðéà ëàìà áúë ãåòå ïðáøãî 

éã"á àìã àäã ìè úàæä äìéëàä åàì éàã íåùî øåñéàä ì

 äúéä äúîå áòøáò"á àìã ãéîòîä øáãë éåä ëè åðéà äæå ì

à àìã äæá øéòä ìáà ïðáøãî àìà"îì ù" ïéìèáî ïéàã ã

òå äøåúä ïî øåñà äìéçúëì øåñéà" úòãì ãåò õøúì áúë ë

àøä"ùä äù÷äå øåñà áìç éîã í"éñ ê 'ô"àã à" áìç ë

ééò áìç éîä øåñéà åá áøåòîã íåùî øñúéì"àå ù"ë ë" øçà æ

à éàø÷î øúéä óéìéãæ ïî óìéð íà ìáà éðéøç ' åîà úçú íéîé

é"äéàã ì" áìçäã øåñéàá äìãâúð éåä àìã àìà øåñàã ð

ééòå íøåâ äæå äæ éåä áìç éîäå"ùî ù"äæá ïåãì ë.  
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  ואלה תולדות
אלול שנת ' ע נולד ביום ג"ק רבי חנוך העניך זי"הגה

ק רבי "ע בן הגה"ק רבי יוסף דוד זי"ד לאביו הגה"תרמ

ק רבי חנוך העניך מאלעסק "בן הגה, ע"למה מסאסוב זיש

  .ע"זי" לב שמח"בעל 

ק בעל לב שמח "יסופר שהיה נהוג בביתו של זקינו הגה

ח טרם לידתן "ע כשהיו מגיעות הנשים מיו"מאלעסק זי

היה , להכנס אל הקודש בכדי להפקד בדבר ישועה ורחמים

והבינו וממילא ידעו , מצוה אז איזה שם יתנו להרך הנולד

' כשהגיעה אמו הרבנית מרת חי, כבר מה יוולד בן או בת

ונכנסה כנהוג אצל הסבא קדישא בעל לב שמח על , רחל

שינה את , מנת להפקד ולהצטוות איזה שם יתנו להנולד

והוסיף שבענין , אלא בירכה בלבד, מנהגו ולא אמר כלום

ה נתמלאה מזה פחד וחכתה "הרבנית ע, השם יראו כבר

ינים ליום המיועד שיעבור בשלום בלי שום בכליון ע

ח "ואכן שלשה ימים קודם לידתה הוא יום ר, ו"מכשול ח

, ק בעל לב שמח לעולמו"ד נסתלק הס"אלול שנת תרמ

או אז ראו בחוש , השני" חנוך העניך"אלול נולד ה' וביום ג

ע שאמר שבענין "ק הלב שמח זי"את רוח קדשו של הס

  . על שמו הטהורשעתיד להקרא, השם יראו כבר

  במעלליו יתנכר נער
בשחר טל ילדותו כבר התבלט בכשרונותיו המופלגים 

ואת אשר , אשר כידוע היה לו חוש הזכרון מיוחד במינו

והיה , וכאילו בו ביום ראה, ראה פעם לא שכח לעולמי עד

' ובבחי, בור סיד שאינו מאבד טיפה' משתמר בקרבו בבחי

  .כאילו היום ניתנובכל יום יהיה בעיניך כחדשים ו

אל תתפלאו על מיטב : א בתוך אחד השיחים אמר"פע

מתנה טובה היא לי , כי ברכת צדיק היא תעשיר, זכרוני

, ע"ק רבי יצחק מאלעסק זי"בזכות ברכתו של דודי הגה

וכן ראו בו , "זאלסט האבן ַא גוטן זכרון"שברכני בילדותי 

לא ועד זיבו', י ותוס"ס רש"פ כל הש"שהיה זוכר בע

  . בתרייתא לא שכח מה שלמד מעודו

רבי יוסף דוד ' בהיותו כבן חמש נתייתם מאביו הק

ק רבי שלמה מסאסוב "ע על פני אביו הרהר"ל אשר נלב"זצ

  .ואז לקחו זקינו לביתו שיתחנך על ברכיו, ע"זי

' ק ר"גם שלחו זקינו לפרקים אצל אחיו הגדול הגה

היה מחזיק ו, יצחק מאלעסק ללמוד תורה וחסידות מפיו

באשר ממנו קיבל , ל"עצמו כתלמיד וחסיד נאמן מדודו הנ

ולא פעם , תורת החסידות וחכמת האמת, דרך העבודה

ל זלגו עיניו דמעות "אחד ראו אצלו כשהיה מדבר מדודו הנ

והיה מספר תמיד מגודל , מרוב התרגשות והתפעלות

  . עבודתו ורוב מעשיו בהמשכת ישועה ורחמים לישראל

  שהאיש מקד
שנים התחילו לדבר בו ' א בהיותו כבן ז"בשנת תרנ

ה בת מרן "נכבדות עם הרבנית הצדקנית מרת אסתר ע

ח לבחון את המיועד "ע אשר שלח רב ת"ט זי"הקדושת יו

ושחזר אליו סיפר בהתפעלות על העלם הצעיר , להיות חתנ

וכי עדיו לגאון , הזה אשר הוא מלא וגדוש בכל חדרי תורה

ב בהיותו כבן שמונה נגמר השידוך "תרנבשנת . ולתפארת

, שנים' בכי טוב עם הרבנית מרת אסתר שהיתה אז בת ט

  .זמן החתונה קבעו על אחר שש שבע שנים

ו שנים התחילו להכין לקראת החתונה "בהיותו כבן ט

ע הכין עצמו "ק רבי שלמה מסאסוב זי"זקינו הגה, המיועדת

רן הקדושת לנסוע לעיר סיגוט מקום משכנו של המחותן מ

  ע אשר שם תיערך החתונה הגדולה"ט זי"יו

רבינו היה [ע "ק מרן רבינו בעל ברך משה זי"וסיפר כ

שבעת החתונה ] ר"ק מקערעצקי בזיוו"חתנו של הגה

, נתאספו חסידים לאלפים לקחת חבל בשמחת הצדיקים

ומתוך הלחץ זו הדחק נשברו שם כל , ואגרא דכלה דוחקא

ך ברכת המזון לא היה אף וכאשר רצו לבר, השולחנות

ט "ונענה מרן הקדושת יו, שולחן אחד שיוכלו לברך עליו

הן כבודו : ע"שלמה מסאסוב זי' ק ר"ואמר אל המחותן הרה

הלא מפורסם כבעל מופת ורופא חולים אולי תוכלו 

ק "ענה לו הרה, לרפאות את אלו החסידים חולי הרוח

ן מועיל כי קבלה בידו שלחולי זה אי: מסאסוב בבדיחותא

מענין הצפיפות שהיה בעת החתונה , אגב. [שום רפואה

שלא יכלו ממש לצאת , יסופר שהיה הצפיפות כה רב

להחופה והכריזו לההמון שהחופה תתקיים במקום פלוני 

  ].בכדי שיתפנו לשם ויוכלו לצאת לקראת החופה

ק "עוד סיפר רבינו כי בעת כתיבת התנאים של הרה

קש המחותן ממרן הקדושת בי) ס"בשנת תר(מקערעצקי 

על כמה , ט"שאל הקדושת יו, ט שיבטיח קעסט להזוג"יו

שלכל הפחות על , ענה הרב מסאסוב, שנים אתם מבקשים

ט "נענה הקדושת יו, שמונה שנים ישב סמוך על שולחנו

ויהי ככלות , ארבעה שנים אני יכול להבטיח ותו לא: ואמר

בסערה ט "ד עלה הקדושת יו"ארבעת השנים בשנת תרס

  . ויהי לפלא, השמימה

בעת אשר ישב אחרי חתונתו בצל חמיו מרן הקדושת 

ק "ט ביקש ממנו חותנו שילמוד עם בנו הצעיר רביה"יו

ואכן קבעאז עמו , ד"ע שהיה עדיין בחור צעיר כבן י"זי

  מסאסוב וקערעצקי  ע"ק רבי יוסף דוד זי"בן הגה חנוך העניך ק רבי"הגה

  )ג"תש( מרחשון' זיומא דהילולא 
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ללמוד בחברותא בשקידה רבה יומם ולילה עד ליום 

עיד ע שה"ק זי"וסיפר מרן רבינו ששמע מרביה, חתונתו

שאז כבר באותה תקופה ראה והבחין על גיסו שהוא בקי 

ולעומתו ברוך יאמרו , ל בעל פה"כבר בכל כתבי האריז

ווען די וועלט : "ק פעם ואמר"ק התבטא על רביה"שהרה

וואלט געוואוסט ווי אזוי ער האט אפגעראכטן די 

שע יאהרן וואלט מען איהם אונטער געלייגט גאלד 'בחורי

  ".ווען ער וואלט געגאנגעןאונטער די פוס 

, ארבע שנים ישב בסיגעט על התורה ועל העבודה

וכשהיה נוסע לפרקים , אהב אותו אהבת נפש' חותנו הק

על שבתות היה מוסר את ההנהגה ביד בנו מרן העצי חיים 

, ח אומר תורה"ק היה העצ"בליל שב, ל וביד חתנו"ז

חד ושניהם י, ק היה חתנו אומר תורה"ובסעודת יום שב

  .ישבו מסובין בראש השולחן

ט לפני המון עם "א אמר מרן הקדושת יו"יסופר שפע

, ב הפשוטים שלא הבינו את ערכו הרם של חתנו"הבעה

ומה גם שבחיצונותו היה נראה קטן הקומה ובפרט בעת 

הוציא , ו ולא עשה רושם אצלם"חתונתו שהיה צעיר כבן ט

ות ראו הלא מטבע: ט מטבעות מכיסו ואמר"הקדויו

אבל מטבע של , מטבע של נחושת היא גדולה, מטבעות יש

  .ודי לחכימא ברמיזא, זהב היא קטנה

  על כס הרבנות
ע "ט זי"ד עם פטירת חותנו מרן הקדושת יו"בשנת תרס

ביקש , ובנו מרן העצי חיים נתמנה למלא מקומו בסיגעט

ע שיחזור לעירו "שלמה מסאסוב זי' ק ר"לו זקינו הרה

באשר החזיקו שהוא הראוי , ת הקהילהויעזור לו בהנהג

  .למלא מקומו בסאסוב

בדרכו לסאסוב עבר דרך עיר אלעסק לבקר את רבו 

ע שהיה אז כבר בימיו "יצחק מאלעסק זי' ק ר"ודודו הגה

  .האחרונים רתוק למיטתו אשר לא ירד ממנה כבר

אם , כשהגיע לאלעסק היה נבוך מאוד מה לעשות

אל ממנו על שלום חותנו להכנס אצל דודו אזי בוודאי יש

הלא בוודאי יצטער , ואיך יגלה לו מפטירתו, ט"הקדושת יו

על כן החליט לא להכנס אל , מאוד מהשמועה לא טובה

אלא יעמוד מרחוק להסתכל בצורתו , הקודש פנימה

והיה זה מחכמתו הגדולה וממידותיו התרומיות , הקדושה

שו לעצור כח מלהכנס בימיו האחרונים אל רבו אשר נפ

ו "בכדי שלא לגרום לו ח, היתה קשורה בנפשו כל הימים

  .שם באלעסק נשאר עד פטירת דודו, צער ועגמת נפש

כ נסע לסאסוב לשאוב מים חיים מבארו של זקינו "אח

בהגיעו לסאסוב שמח בו , ע"שלמה מסאסוב זי' ק ר"הרה

זקינו כעל כל הון כי הוא הראוי לירש את כסא אבותיו 

כ לראש "ואח,  כדיין ומורה הוראה בעירותיכף מינוהו', הק

  .והיה עונה על כל שאלות החמורות, בית דין

ד יש לו על כסא הרבנות בסאסוב אחרי "עד שנת תרע

בהחזיקו אותו , שזקינו רבי שלמה מסרו בידו לאט לאט

אף הדריכו במשך שנים הללו ' זקינו הק, כיורשו הרוחני

 בקריאת בהנהגת עדה ובהמשכת ישועות לכלל ישראל

וכאשר ידוע היו רבבות ישראל , הקוויטלעך וכדומה

דופקים על פתחו של זקינו רבי שלמה לקבל ברכת צדיק 

ושמו הלך בכל המדינות כי , ולהוושע בדבר ישועה ורחמים

והוא בעצמו היה שולח כמה פעמים את , איש מופת הוא

, המשכימים לפתחו לילך עם קוויטל להפקד אצל נכדו

י מדינת אונגארין וראמעניא היה כמעט ובפרט לתושב

והיה בזה עינו של צדיק , מ להוושע"כולם מפנה לנכדו ע

פקוחה לראות את הנולד כי עתיד הוא להתיישב במדינה 

  .על כן רצה לפרסם בזה שמו הטוב בעולם, זו

ד הארץ ברח עם זקינו מסאסוב "בשנת תרע

אך כשהיה כבר ללעמבערג פנה אליו זקינו , ללעמבערג

, שמע בני היות שהנך אב בית דין לעיר סאסוב: ואמר לו

ו "וח, כי אחריות הקהילה עליך היא, עליך לחזור לסאסוב

ואמנם משפחתו נשארו בלעמברג , להפקיר קהלה בישראל

לאחר תקופה קצרה נתחלקה , והוא חזר לבדו לסאסוב

וסאסוב , לעמבערג היתה תחת ממשלת אוסטריה, המדינה

ונתהוה מרחק מקירוב , הרוסיםנכנסה תחת ממשלת 

ולא היו שיירות מצויות מהכא להתם מפני , המשפחה

  .המלחמה הגדולה

הרוסים חקקו חוק אכזרי על כל היהודים אשר נמצאו 

ד שבעיר הוא האחראי על כל "וגזרו שהרב אב, תחת ידם

על כן גזרו אומר שכל הרבנים ילקחו , העיר שלא יברחו

אז החליט , ה שלא יברחולסיביר בתור ערבות על הקהיל

בזמן בריחתו מהאויב סבל הרבה יסורים , לברוח מסאסוב

ובפרט בעת ההליכה הזאת של שלשת ימים נתעייף , קשים

וכשהגיע לגבול הצבא , מאוד עד שהגיע לכלות הנפש ממש

, האוסטרי תיכף לקחו אותו ללעמבערג לבית החולים

פר אז השת' אולם בחסדי ה, והרופאים אמרו נואש למצבו

  .מצבו והבריא כאחד האדם

משם ברח עם זקינו לאושפיצין אשר בה נשתהו עד 

ואותו שלח , סוף המלחמה שאז חזר זקינו ללעמבערג

וגם אז נשאר נפרד מזקינו עקב , לסאסוב לנהל את העדה

אחרי מאמצים , המלחמה החדשה של פולין ואוקריינא

אבל , רבים נסע ללעמבערג כי רצה עוד להתראות עם זקינו

  .לדאבונו הגיע רק איזה ימים אחרי פטירתו של זקינו

ומרוב אהבת ישראל , אחרי פטירת זקינו נשאר בלבוב

אשר בקרבו מסר נפשו וכל אשר לו עבור להציל יהודים 

ועל אף שהיה , לקוחים למות ולהחביאם תחת צל כנפיו

ויהי היום מצאו אצלו , הדבר כרוך במסירות נפש ממש

דים שהשתמטו עצמם מלשרת בצבא וזה שהחביא שני יהו

על כן לא היתה לו האפשרות לישאר , לחטא פלילי יחשב

עוד במדינה והחליט לברוח והגיע לטשעכיי בעיר קערעצקי 

  .   ד"ד באשר היה חסר שם בעת ההוא אב"ונתמנה שם לאב

  ...ך את האלוקים ואיננו"ויתהלך חנו
כעשרים שנה שימש ברבנות קערעצקי ופעל שם 

בזמן האחרון השתהה בעיר סאטמאר , ולות ונצורותגד

ד "ט ליפא מסעמיהאלי שהיה ראב"יו' אצל בנו רבי חנני

חשון ' ושם השיב את נשמתו ליוצרו ביום ז, בסאטמאר

יהודה ' ק ר"כ בסאטמאר באהלו של הגה"ג ומנו"תש

  ".זכרון יהודה"ק סאטמאר בעל "ע אבד"גרינוואלד זי
  

  שראל אמןזכותו יגן עלינו ועל כל י
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äãåúäøîæ ìå÷å   
òá àùéã÷ àîåùéøä úçú íééåøù åðà ãå ùãå÷ úãøçáúåîîåøúäåùôðä    

ë ìù ùãå÷ä ìöá íéáåè íéîéäå íéàøåðä íéîéä ìù"äâä åðéáø ïøî ÷"èéìù ÷"à  

 òéáäìî íìòúäì ìëåð àìå àáè àìæîäàãåä úëøá ,äàáéì áåøé÷å íå÷î ÷åçéøî,  

ìà úìòîäãåòúìå äøåúì íéìòô áø áåùçä åðéãéãé ãåáë  ,ìëäãåé åéìà äô ,  

 ìë ìò áéáçå áåäàåéøéëîå åéòãåé , åîùåéðôì êìåä íéøéáëä åéìòôá áåèä,  
  

äìòðäå ø÷éä ï÷ñòä ,äìòîì áåäàå äèîì ãîçð  

  ו� היאלטער משה קלייןר �רה
  א�י בעיר תהילה קרית יואל יע�אב

  

   שיחיו למזל טובותו התאומותיבהולדת בנלרגל שמחתו 
  

 øùà øáâä àåäåðéðòîì ãâðî åîöò êéìùä  

åøñîúäá âàãååðéëøö ìëî åðì øñçé àìù äîåöò ú  

ùà ïâøéàå øãéñ"åðúàî ãçà ìëì àìî ì  

åðéúëøòäå åðéúãåú úàæ ìòå  
  

éä"íéîùáù åðéáà éðôìî ø , úåàøì äëæéù íäî úååøìåíééðôç àìî úçð ,  

äøéãàäìå äøåú ìéãâäì íéìòô úåáøäì êéùîéå ,äøåàå äçîù áø êåúî ,  

 éãò äëæð úàéáìåðé÷ãö çéùî ,éáø ïøî åðéëìîååð èéìù"åðéùàøá à ,  

åðéîéá äøäîá ,ïîà.  

        
á íéëøáîääãåú ìå÷å øéù   

éøäî úáéùé éãéîìú"÷øá éðá è  
àë ìöá óôåúñäì åëæ øù"äâä åðéáø ïøî ÷"èéìù ÷"à  

ìòòä íéáåè íéîéå íéàøåð íéîéá"è  
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   מלכיםמלכיםמלכים   משולחןמשולחןמשולחן

 

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

  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 úåëåñ áøò íåéì øåàñùú"ôì è"÷  
  

ë øå÷éá"åîãà ÷"èéìù àøéåå÷ñî ø"à  
ë ìù åáåù éøçà"áø ïøî ÷èéìù åðé"íéìåçä úéáî à  

åîãà"àøéåå÷ñî ø :î áéåà' ïééæ äëæî èìàååòâ êéî èàä

 èéî' àáä íìåòì úîéé÷ ïø÷äå äæä íìåòá íäéúåøéô) äàô

à ,'à( ,'î æà èëàøèòâ êéà áàä' èéî ïééæ àöåé ñàã ïò÷

'äìë úñðëä ' êéåà)á àìå'íéìåç øå÷éá'( ... êéà áàä èöòé

î æà èøòäòâ'ååòâ øîåâ èàä êåãéù à ïò)äøä"ø â ' áåã ïúð

èéìù õøàååù"äàø à"ð ïúçä åðá úà ñøéà íéøéòöì ë"áò é"äøä úá â" ç

ø 'èéìù ìò÷ðàøô ìãðòî"à( ,î æà ñéåà èæééåå' íéëñî èàä

î æà íòã åö ïòååòâ' äìë úñðëä èéî ïééæ àöåé ñàã ïò÷

êéåà...  

åîãàä ìàùå"î ø áùù øçà åúùâøäå åáöî ìò àøéåå÷ñ íåéä

îåçä úéáíéì ,áùáääù íù"ì åúùìåç á÷ò ÷"ò  

åðéáø :ñ'á æéà"èùéðøàâ ä ,ñ æà øàð' èâðòøáòâ èàä

ï÷àøùøòã ìñéáà êéæ ïòî èàä ïâàèééåå ,î' èðééîòâ èàä

ñ æà'ç õøàä éã èéî èàä"å ,á øòáà"ñ ä'èùéðøàâ æéà ,

î' à èâðòøáòâ èàä ñàã ïåà èð÷éøèòâñéåà ïøàååòâ æéà

äùìåç.  

ð øàè ãéà àèð÷éøèòâñéåà ïøòåå èùé...  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø : èùéð éàãååà ïòî øàè úåéðçåøá

èðò÷éøèòâñéåà ïøòåå ,èùéð êéåà úåéîùâá åìéôà øàð .  

ìòèá åççåùù äî øéëæäå ïéðòä éèøôá ãåò åøáãåòïàô  

åëå ïë éðôì'.  

åîãàä éìâø áöî úåãåà ìàù åðéáø"àøéåå÷ñî ø  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø :ñ'èùéð æéà ïöðàâðéà 

íòìáàøô íòã ïòîåðòâ÷òååà ,ñ øòáà' éåå øòñòá æéà

 íòãøàô)íééúðù éðôì øáòù çåúéðä éðôìî( .î' ùàø êàã èäòá

ñ æà äðùä' ïééæ ìàæ'äôåñá äøéùò' ... øòèùøéáééà øòã

ïôìòä ìàæ.  

åðéáø :ñ'ì ñéô éã èéî íòìáàøô øòã èôà øàô èîå÷" ò

î ñàåå' ïøéøòôà óøàã)ä íöò óéìçäìíééëøá( . êéåà æéà èðééä

íòã ïâòåå øéî ééá ïòååòâ øòðééà.  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø:ë ' ñàåå ò÷àè èëàøèòâ áàä

î'ìàîà ïäåèòâ èàä ,ñ ïòåå'ñòéöàøòôà éã ïòååòâ èùéð.  

åðéáø :î'èòùèåîòâôà êéæ èàä ... ïòî èàä ñàåå

ïäåè èðò÷òâ?  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø :ë' èâòøôòâ èàäòâ ñìàîòã áàä

íòãøòè÷àã  ,ë æà èðééî øò éö' ïôéèùôà èùéð ñò ïò÷

øàé à óéåà .èâàæòâ øéî øò èàä :ñ' ïèìàäðà èùéð èòåå

øàé à , à ïôøàã èñòåå åã'ìéåå-øéòùè ' øàé à øàô êàñà

ç"å...  

åðéáø: òãééæ øòã )íééç éöòä ïøî(æ " òëéåä à èàäòâ èàä ì

èåìá-÷åøã ,äåè ñìàîòã èðò÷òâ ïòî èàä ñàåå ïåà åö ï

íòã ?èùéðøàâ ... èéî ñò ïòî èøéìàøèðà÷ èðééä

ïòðéöéãòî ,èðò÷òâ èùéð ïòî èàä ñìàîòã øòáà.  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø: øòã æà èâàæòâ øéî èàä øòöéîò 

æ øòèòô" áø øòæìòá øòã ì)äøä"øäî ÷"æ à"ì( ñàã èâòìô 

ïééæ ìèáî :"æ ïèàè ïééæ ïåô èøòäòâ èùéð èàä øò" æà ì

ïééæ ìàæ ñàãíòìáàøô à " ... ìèáî ñò øò èâòìô àìéîî

ïééæ .èåìá òëéåä ïâòåå èøòäòâ èùéð èàä øò æà-÷åøã ,

íòìáàøô ïéé÷ èùéð ñò æéà àîúñî ...ë' ñàã áàä

ïùèðòî øàôà ïåô èøòäòâ.  

  מב מוגה בלתי פנימי 
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åðéáø: ïéà ïòååòâ æéà øò æà èìééöøòã øéî èàä ãéà à 

éæ áø øòæìòá íééá ìàøùé õøà"ò , æéà øò ïòåå ïåà

â õøà ïéà éåå éåæà ñééä èåâ ïòååòâ æéà úåçéìñ åö ïòâðàâò

ìàøùé ,ôòìéè íòã ïòâðòøá ïñééäòâ èàä øò ïåà :" øòã

æ òèàè"èéî úåçéìñ åö ïòâðàâòâ æéà ì'ôòìéè ï"!..  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø: èéî øòééæ ïòååòâ æéà øò " øòã

òèàè ,òèàè øòã" ...äøä"ø ç ' éàáâ äùî) äðåëîä'ø ' äùî

ìèáï ,'àøéåå÷ñ éãéñç éìåãâî(ò "èâàæòâ øéî èàä ä , èàä øò æà

æ øòèòô íòðåô èøòäòâ ìàîà" æà ì"æ òèàè øòã" ì

ñ æà èâàæòâ èàä'÷åñô à æéà" ...ñ æà' øò èàä ÷åñô à æéà

 à ïáàä èôøàãòâ"äéàø"ñ æà øòèàô íòðåô ' à æéà

÷åñô?..  

åðéáø: íòã èðàîøòã êàñà èàä øò "æ ïèàè"ì" ,êàñà!  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø : øéîçî èøàã ïòî èàä ììëá

 éã óéåà ïòååòâ'íéçôå íéðéö' . àøîâ éã æà)ì úåáåúë(. èâàæ 

'íéçôå íéðéöî õåç íéîù éãéá ìëä ,' øéîçî õìà øò èàä

íòã óéåà ïòååòâ ... ïéé÷ ïòîåðøàô èùéð èàä øò'âåö'.  

ñ' éã æà êéåà òâéãøòéøô ïåô èééèù'íéçôå íéðéö ' èðééî

ä úãåáò óéåà ,'î'ñ ïòåå ïöåðåöñéåà ïñéåå ìàæ' ïééæ ìàæ

ñ ïòåå ïåà èìà÷' íòøàåå ïééæ ìàæ–æ òèàè øòã øòáà " ì

äò ìàéæåò úøàôú íòðåô èâàæòâëàð èàä" ô)àì úéùàøá ,

î'(äìéìá çø÷å áøåç éðìëà íåéá éúééä  , ìò äîã÷ä éã èéî

æçàî"íéçôå íéðéöî õåç íéîù éãéá ìëä ì.' íåéá éúééä '

ñ ïòåå'äåöî à åö ïòîå÷òâ æéà' ,áøåç éðìëà ' ïòååòâ ñò æéà

ïòøá à èéî' ,äìéìá çø÷å ' ïëàæ òìò÷ðåè ñàåå ïëàæ éã ééá

úåøéø÷ à èéî ïòååòâ ñò æéà.  

åðéáø :äò èùèééè éåì úùåã÷ øòã" ô)á úìä÷ ,'é"â( éúéàøå 

 ïî øåàä ïåøúéë úåìñëä ïî äîëçì ïåøúé ùéù éðà

çäêùå ,ïåéîã øòã æéà ñàåå ? ïëàî êéæ ïò÷ íëç à øàð

ø Çàð à øàô ,íëç à øàô ïëàî èùéð êéæ ïò÷ ø Çàð à øòáà ..

 ïòååòâ æéà êìîä ãåã ééá' åîòè úà åúåðùá)ì íéìäú"ã ,à( ,'

ïëàî èðò÷òâ êéæ èàä øò ...'øåà 'âàè æéà , ïòåå øòáà

ñ' ïò÷ ñéåà êéæ èìòô'øåà 'êéåà èëàð ïùèééè ,ååîâ éã é '

 èâàæ)á íéçñô ,'ò"à( èâàæ àøîâ éã ïåà øùò äòáøàì øåà 

ñ æà èøàã'òîùî éúøú æéà . øòáà'äìéì ' øàð øòëéæ æéà

èëàð.  

 øò èâàæ"åàä ïåøúéë úåìñëä ïî äîëçì ïåøúé ùé" ïî ø

êùåçä" , òãééá ïìéôù ïò÷ øåà øòã éåå éåæà– íëç øòã ïò÷ 

ïò÷ ìéñë à øòáà ìéñë à éåå ïìéôùíëç à éåå ïìéôù èùéð .  

éåì úùåã÷ øòã èâðòøá éåæà , èâðòøá áì áèéé øòã ïåà

çð úùøô ïéà ñàã . ÷åñô íòã èùèééè øò)å úéùàøá ,è( çð 

åâå ÷éãö ùéà 'é÷åìàä úà'ìäúä í'ð ê' úåáéú éôåñ éã æéà ç

ëç"í ,íéøåèä ìòá ïéà èééèù éåæà . ïåô èùô øòã æéà ñàåå

àã íëç ?ò÷ åö éãë øàðá èéî ïééæ ùîúùî êéæ ïòð ' úåãéî

úåéëôä ,î ïòåå éö'î ïòåå ïåà åéðò ïà ïééæ óøàã' à ïééæ óøàã

 äàâ ìòá–äîëç ïáàä ïòî óøàã íòã åö  ! íòã óéåà

éåì úùåã÷ íòã åö øò èâðòøá.  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø: íéðéò øåàî øòã )øô 'õ÷î( èâðòøá 

äøä ïåô êéåà"éæ øò÷öéìàô ìàøùé éáø ÷"ìò òæçàî " ì

)å úåáà ,á(äåðò åúùáìîå  , äãåáò òöðàâ éã æéà íöòá æà

äåðò êàã æéà ,äåðò ,äåðò ,ñ øòáà'ùåáì à éåå ïééæ óøàã ...

êéåà ïäåèñéåà ìàîà ïòî ïò÷ ùåáì à !.. øòã èâðòøá éåæà

åàî" æà ò'íéîòô 'ïäåèñéåà ùåáì íòã ïòî óøàã...  

åðéáø : íòã èéî ìåô æéà íéãâî íòåð øòã' åáì äáâéå

 íùä éëøãá)éäã"æé á ,å(' .äàî íòã èéî èùèééè øò" ë

)áé äéòùé ,ä(ä åøîæ  'äùò úåàéâ éë.  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø:àé  , ïéà úåëéøàá ïåôøòã èãòø øò

øòöòìô øàôà .ä åøîæ 'äùò úåàéâ éë , óøàã ìàîà ìééåå

ïäåèðà ñàã ïòî...  

åðéáø:íòã ïåô êàñà êéåà èãòø áì áèéé øòã .  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø :éæ øòðéìáåì øòã" êéåà èâðòøá ò

ñ æà'òìá àã æéà"ìîò ïåà í"÷ ,ò" íéìçâ ïåùìî æéà í

 úåîîåò)âð úåëøá(: , ïåô ïòøá íòã ïöåð ïòî óøàã ìàîà æà

 ïééæ óøàã ìàîà ïåà úåîîåò íéìçâ'ìá-íò ' èùéð

úåîîåò .ìîò úééçî ïåô ïéðò øòã æéà ñàã"÷ , ìàîà æà

òî óøàã ñàã ïòî óøàã ìàîà ïåà èéé÷îòøàåå ñàã ï

èéé÷èìà÷.  

åðéáø: êàã æéà ÷ìîò 'êø÷ øùà'.  

ìù øòã"òìá æà èâðòøá ä"ìîò èéî í"î áéåà ÷' ñò èâééì

ïøòãðà íòã øòëòä ñðééà ñéåà , éã ñéåà êéåà ñò èîå÷

 òáìòæ)á"òå íòìá ìù ì"÷ìîò ìù î ,ò ïëå"ìå íòìá ìù î"÷ìîò ìù ÷(.  

åîãàä"÷ñî øàøéåå: êàñà àã ïòðòæ äðéçá éã óéåà 

øòèøòåå êàñà .êéåà éãå÷ô ïéà èâðòøá ùãå÷ òøæ øòã ,

à ïåô úåáéú éùàø éã æà'ô äì'ä éãå÷'ôà æéà ïëùî" úãî ä

ùáéä ,éä æéà úåáéú éôåñ éã ïåà" çìä úãî ï–î ' ïöåð óøàã

ééò ñééä ìàîà ïåà èìà÷ ìàîà"ù.  

åðéáø :æå ïéà ùèééè øôåñ íúç øòãäò äëøáä úà" ô

)ì íéøáã"â ,á'(ùà åðéîéî -åîì úã ,ñ æà' à ïåà éø÷ à æéà
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áéúë ,à"ã ù"ñ æà èæééåå ú' èééâ ñàåå øòééô éååéåæà æéà

åãùà ïåà äìòîì óéåøà"åãùà ïåùìî æéà ú" äâñôä ú

)â íéøáã ,æé( ,ôàøà èééâ ñàåå øòñàåå éåå . óøàã ãéà à æà

úåðéçá òãééá ïáàä. 
1

  

                                                 

1
א בעת ההקפות דהאי "ק רבינו שליט"אמרנו להעתיק מה שאמר כ   

ואלו דבריו על מאמר הפיוט בראשית , שתא ליל שמחת תורה בענין זה

תורתך הקדומה רשומה חכמתך הסתומה מאין תמצא והיא נעלמה 

  .'ראשית חכמה יראת ה

ה דברי "ויתבאר על פי מה דהוה מרגלא בפומיה דאבא מארי זללה

הנה , תוב מימינו אש דת למו לפרש הכ)ברכה עמוד קלח' פ(החתם סופר 

ה נתן לנו "כי הקב, ונקרא שתים אש דת, תיבת אשדת נכתב אחד

, ועל ידי זה מהראוי שנהיה עומדים נגד הכל כאש, התורה שהיא אש

 האי צורבא מרבנן דרתח אורייתא הוא דקא .)תענית ד(כמאמרם 

אמנם . ' הלא כה דברי כאש נאם ה)ירמיה כג כט(שנאמר , מרתחא ליה

דכתיב ,  למה נמשלו דברי תורה למים.)תענית ז(עומת זה מצינו בגמרא ל

לומר לך מה מים מניחין מקום גבוה ,  הוי כל צמא לכו למים)ישעיה נה א(

אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו , והולכין למקום נמוך

וישראל משתמשים בההפכים , נמצא שני הפכים בנושא אחד. שפלה

דהיינו נכנעים וממעטים ', ראוי ובזמן הראוי לעבודת ההאלו במקום ה

. כאש' ולעומת זה מגביהים לבם בדרכי ה, ת כמים"עצמם לפני השי

יהיה משמעו כפשוטו דת , והנה אם תכתוב שני תיבות נפרדים אש דת

כמו אשדות הפסגה , ואם תכתבנה מלה אחת יהיה אשדת, של אש

ושניהם צדקו יחדיו , קום נמוךשהוא נחל היורד מההר למ, )דברים ג יז(

  .ד"עכ, אצל בני ישראל

ולכל המורא הגדול אשר עשה , ובזה יש לנעוץ סוף התורה לתחלתה

. י שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם"ופירש, משה לעיני כל ישראל

, נשאו לבו לשבור אותם, ואל אף היותם הלוחות מכתב האלקים המה

תמש במדת הגאות בבחינת הש' מכח שבמקום הראוי לקנא קנאת ה

ובהתחלת התורה נאמר . )ועיין בברך משה בראשית עמוד יב(אש דת למו 

כלומר להתנהג במדת אש , .)ז דף כז"תיקו(אתוון ברית אש , בראשית

ותלמיד חכם דרתח אורייתא קא ', והתנשאות ויגבה לבו בדרכי ה

  .מרתחא ליה

תחלת התורה דבה, ולעומת זה נרמז גם מדת הענוה בהתחלת התורה

י "ת רבת" בי)בראשית' פ(וכתב באגרא דכלה , ת רבתי"כתיב בי

ולכאורה מאיזה טעם לוקחים . ה"ס ערב"ב הד"ג לול"בגימטריא אתרו

, ל כי הערבה גדילה על המים"אמנם י, גם הערבה שאין לו טעם וריח

וגם זה חשוב בעיני , ל שהיא לומדת מן המים להתנהג בשפלות"ובכן י

 )וישלח' הובא בישמח משה פ(ה "רבינו הקדוש מלובלין זללהכמאמר ', ה

היינו שלא ,  כי לא בזה ולא שקץ ענות עני)תהלים כב כה(בפירוש הכתוב 

פ הוא "אם עכ, ת ולא שקץ ענות גם אם הוא באמת עני בדעת"בזה השי

, .)סוכה לד(ולזה הצפצפה שבהרים פסולה . ד"עכ, מכיר שפלות עצמו

ם ולא ריח וגם מתנהגת בגאוה שהיא גדילה על כיון שאין לה לא טע

פ ממה שלוקחים הערבה בין "ועכ. אם כן אין לה שום מעלה, ההרים

  .הארבעה מינים רואים מעלת מדת הענוה

 שכדי שיזכה האדם להשתמש בשני )נח' פ(ה בייטב לב "ז זללה"וכתב א

כי רק החכם יודע להבחין בין , הפכיים הללו צריך לזה מדת החכמה

ע "ק מבארדיטשוב זי"וכדמתאמרא משמיה דהרה, נינים ולא הכסילהע

åîãàä"ñî øàøéåå÷ :ñ' éã ïéà èðàîøòã àîúñî æéà

êéåà íéøôñ ,ë øòáà' èééèù äëåðç ééá æà èëàøèòâ áàä

ñ æà' ïééæ óøàã'äøùòî äèîì ,' øð êàã æéà äëåðç ìééåå

 øåà äøåúå äåöî)å éìùî ,âë( ,äôñ òìà ïâàæ" æà úåèùôá ÷

 äåðò óéåà óéåøà èééâ äøùòî äèîì–ñ øòáà ' ïééæ óøàã

âî äìòîì ,'éåå àúëéîñ àòøàë ïöðàâðéà æà ñéåà èæé

ïééæ èùéð êéåà ïòî óøàã...  

åðéáø :æ òèàè øòã"î æà èâàæòâ ìàîà èàä ì' èàä

ôéåà äøåú éã ïáòâòâ' ïòååòâ æéà ñàåå éðéñ âøàá ï' êåîð

íéøäáù ,'âøàá ïéé÷ ïééæ èùéðøàâ ìàæ äøåàëì ? øàð

ïééæ èùéð êéåà øàè âøàá ïéé÷ èùéðøàâ ,ñ'ééæ óøàã à ï

âøàá!..  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø :ë'ãéâî øòöéðæå÷ øòã æà ïééî' ñ

éæ ïäåæ"øáãîá úùøô ïéà äùî úìä÷ ïéà ñàã èâðòøá ò ,

 äøåú éã ïáòâ èðò÷òâ êàã èìàåå øòèùøòáééà øòã æà

÷îò ïà ïéà ïöðàâðéà ? äîã÷ä éã èéî ò÷àè øò èâðòøá

äò" ô)âö íéìäú ,à(ä  'ùáì úåàéâ êìî ,ñ ïòåå æà'å÷ èî

ïèùøéáééà íòã ïééæ åö êéìîî , éã ïáàä ìàîà ïòî æåî

úåàéâ...  

åðéáø:î ' íòã ïáàä óøàã'øä 'êéåà.  

æçàî äðåë éã æéà ñàã" ì)çô úáù(.' øä íäéìò äôë ' øä æà

úåàéâ êàã æéà' ,áèåî äøåúä úà íéìá÷î íúà íà ' óéåà

úåàéâ éã ïöåð åö èåâ ïééæ ñàã èòåå äøåú éã ïééæ ìá÷î!..  

                                                                   

 וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות )קהלת ב יג(לפרש הכתוב 

 דאור משמע :)פסחים ב(על פי המבואר בגמרא , כיתרון האור מן החושך

וכמו כן החכם פעמים ישתמש במדה זו , יממא ומשתמע אורתא

 כסיל הרי הוא כחושך הזה שאינו אלא מה שאין כן, ופעמים במדה זו

. ק"עכדה, וכן הוא אינו יכול להשתמש אלא במדה אחת תמיד, בלילה

  .)תצוה' ע בייטב לב פ"וע(

, וזה שאמר בראשית תורתך הקדומה רשומה חכמתך הסתומה

כי מדת , מדות הפכיות' שבהתחלת התורה מבואר התנהגות האדם בב

ת "ת אתוון ברי"במאמר בראשינרשמת בפירוש ' ויגבה לבו בדרכי ה

מדת האין והענוה היא היסוד לקבלת , ן תמצא"אמנם מאי, ש"א

והיא , התורה דדברי תורה אין מתקיימין אלא במיש דעתו שפילה

, רבתי' מדת הענוה היא נעלמה ולא נרשם רק ברמז באות ב, נעלמה

אמנם בעיקר צריך להשתמש , מדות אלו כאחד' והצורך להשתמש בב

 )משלי כב ד(וכתיב ', כי ראשית חכמה יראת ה, ענוה ושפלות רוחבמדת ה

' ולכן צריך להתנהג בענוה כדי שיזכה ליראת ה', עקב ענוה יראת ה

שנזכה , ת יעזרנו על דבר כבוד שמו"והשי. שהוא ראשית חכמה

ונזכה להיות דבוק בתורה , להשתמש במדות טובות כל מדה לפי הצורך

 .מןומצות תמיד בכל עת ובכל ז
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åîãàä"àøéåå÷ñî ø :î' àéîùã àúòéñ ïáàä øàð óøàã

èùéð åàåå ïåà àé åàåå ïñéåå åö!..  

åðéáø: éåì úùåã÷ øòã )øô 'á÷ò( æéà ñàåå èøàåå à èâðòøá 

àìôå àìôä ... êéæ èëàã ãéà à áéåà æà ôàøà èâðòøá øò

ñ ïåà áåùç èùéð æéà äøåú ïééæ æà'ãøòåå èùéðøàâ æéà , æéà

 ùîî ñàã"å÷éôàúåñø"!
2

ëåá øòã ìééåå " âåðòú à èàä ò

ãéà ïãòé ïåô äãåáò éã ïåô .  

 ôàøà èâòøá øò)øô 'éçéå ,åòå"î(ø éáø øòã ãéâî íòðåô  '

éæ øòá"íéîùáù íäéáàì ïéñðøôî ìàøùé ò , øòã æà

ëåá" à èàä ò'âåðòú 'ãéà à ïåô äãåáò à ïåô .  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø:ñ 'èåùô èùéð æéà ...äöé øòã" ø

òøïééà ñàã íäéà èã , ïåô ïøòèééååøòã íäéà ìéåå øò ìééåå

äãåáò !äàî íòã èéî èùèééè éåì úùåã÷ øòã" ë)é íéøáã ,

áé(î ìàøùé äúòå "ä ä 'êîòî ìàåù êé÷åìà , øòã

î ìéåå øòèùøéáééà'äåðòá ïééæ ìàæ , øòáà'äàøéì íà éë '

ñ ïòåå õåç'ä úàøé åö èîå÷ 'åòé"ù.  

åðéáø:ñ 'î øòååù æéàïééæ åö øéáñ . óøàã ïòî æà èâàæ øò

 ïâàæ"äãåáò ïééî èéî êéæ èãééøô øòèùøòáééà øòã" ïåà 

ïééæ åö øéáñî êéæ èâàìô øò ...èøàã øò èâðòøá éåæà.  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø :äôñ éã"äò ïòâðòøá ÷" ô) úéùàøá

ë"ç ,áé(äîéîùä äéâî åùàøå äöøà áöåî íìåñ  , æà

ñ'î ñàåå ééá êéæ èãðòåå'àî ïòåå ïåà æé' ñàã ïáàä óøàã

òèøò÷øàô , òéâî åùàøå ïöðàâðéà æéà ùèðòî øòã áéåà

äîéîùä ,äöøà áöåî æéà øò æà ïñéåå øò óøàã , ïåà

                                                 

2
. אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה' ועתה ישראל מה ה, ק שם"וזל   

האדם צריך להיות עניו בכל דרכיו ובכל מעשיו ושמא תאמר , הכלל

חס ושלום לומר כן אדרבה האדם צריך , גם כן יהיה עניו' בעבדות ה

חשוב אצל הבורא יתברך והשם ' לומר מעשי שאני עושה מצות ה

כי אם חס , נוג מן המצות שלי שאני עושהיתברך כביכול יש לו תע

זה ' ויאמר מה מעשי חשובים אל ה' ושלום האדם יהיה עניו במצות ה

צריך האדם להיות לו לאמר מעשי שאני ' אדרבה במצות ה, הוא כפירה

הם חשובים בעיני הבורא ויש לו תענוג להשם יתברך ' עושה רצון ה

 .)סוטה ה(ל "ו רבותינו זוזו רמז .מעשי שאני עושה את מצותיו יתברךמ

כי , שמתא מאן דאית ביה שמתא מאן דלית ביה שמיני שבשמינית

דהיינו שהבורא יתברך יש לו , עולם התענוג הוא מדה שמינית כידוע

תענוג ממצות בני ישראל והאדם צריך להיות לו תענוג מה שעושה נחת 

ולם רוח להבורא יתברך גם כן והוא מדבק עצמו במדה שמינית שהוא ע

שיש לו תענוג ממה שהבורא יתברך יש , התענוג זהו שמיני שבשמינית

ל "לו תענוג ממצות איש ישראל שעושה לפניו כידוע מאמר רבותינו ז

כלומר שהשם , הוא תענוג, פרנסה, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים

  . ש" עיי.יתברך יש לו תענוג ממצות ישראל

ç úåáöòá èøòåå øò áéåà øòèééåå" æà ïñéåå øò óøàã å

äîéîùä òéâî åùàøå.  

éåì úùåã÷ øòã éåå æéà èùô øòã æà ñéåà èæééåå , øòîàè

æéà èùô øòãäãåáò ïåô ïøòèééååøòã íäéà ìéåå øò æà  ,

åëå äîéîùä òéâî åùàøå æà ïñéåå øò óøàã'.  

åðéáø:î 'äøä æà êàð èâàæ" øò÷ñôòèéåå òìòãðòî éáø ÷

éæ" ïáéøùòâøòèðåà êéæ èàä ò'úîàá ìôùä ' øòðééà ïåà

êéæ óéåà ïáéøùòâëàð ñàã èàä . éã ïåô øòðééà èàä

 èâàæòâ íäéà íé÷éãö"â æéà øòúîà ïà ïòååò'ìôù øòâéã ,

ìôù à úîàá èñéá åã ïåà!..".  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø: ñò èàä øòðòé 'ïáéøùòâëàð' ...

î'î ñàåå ééá ïñéåå óøàã'èìàä!..  

åðéáø:éæ áø øòöéùôàø øòã " ñàåå øáç à èàäòâ èàä ò

èòååòøàäòâ ïåà èðøòìòâ ïòîàæåö ééæ ïáàä èðâåé éã ïéà ,

ñ÷àååòâñéåà æéà øò ïåà ï'áø øòöéùôàø øòã ' øòðòé ïåà

èùéð . íäéà øáç øòã èàä ïôàøèòâ êéæ ïáàä ééæ ïòåå

èâàæòâ :ïééæ øéáñî øéî åèñðò÷ øùôà , ïòðòæ øéî

èëàð òãòé úåöç ééá ïòðàèùòâôéåà ïòîàæåö , ïåà

øòôòùàá íòã èðéãòâ ïåà èðøòìòâ ïòîàæåö] . èæééåå

ïåàâ à ïòååòâ êéåà æéà øòðòé æà ñéåà , íòðåô øáç à

áø øòöéùôàø !  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø: ïéé÷ ïòååòâ èùéð àîúñî æéà øò 

àéð÷ àìè÷ . ïñ÷àååòâñéåà åèñéá ñàååøàô' øòöéùôàø

áø 'èùéð êéà ïåà?  

èøòôèðòòâ íäéà øò èàä :ë ñàåå èñééåå åã' øéã ìòåå

ïâàæ ? àéù÷ òáìòæ éã êéåà áàä êéà)äøäù" áùç õéùôàøî ÷

 åðéàù åîöò ìòåðîî ìåãâ åøéáçå ììë ìåãâ( ,ñ' êéåà ò÷àè øéî æéà

àéù÷ òáìòæ éã ïòååòâ øòååù ! íòã ïâòåå ò÷àè øùôà ïåà

éåæà àéù÷ éã áàä êéà ìééåå ,éåæà àéù÷ éã èñàä åã ïåà...  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø : óéåà õåøéú øòã æéà àéù÷ éã

"òãééá"!..  

åîãà úà ãáéëå"èéìù àøéåå÷ñî ø"úåøéôá à  

åðéáøò øîà "úåçö ã :ë'àã äìàù à èàäòâ áàä , ìééåå

î ïåà øàé õðàâ à áåèù íéøôñ ïééî æéà àã' ïåôøòã èëàî

äëåñ à , íòã íéé÷î êéà ïéá éåæàéåå' éúéáî éúàö úåëæá

äöåçä ?'è÷éùòâ÷òååà ìîéä ïåô êéî ïòî èàä ,ë ïåà' íå÷

äëåñ éã åö íééäà!..  

åîãàä"àøéåå÷ñî ø:òååòâ àöåé ïòî èàä  íòã ï

'äëåñì ñðëðùë'!..  
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ë'î æà øòä' ïòîåðòâðà øòååù ìñéáà ñò èàä) òåñðì õìàðù

áùá"äéáì ÷"ç( – øàôà ïéà ñàã èâðòøá øëùùé éðá øòã 

øòöòìô , ìùî íòã ò÷àè øò èâðòøá õàìô ïééà ïéà ïåà

î æà'äìåç à øàô ïééæ úáù ììçî ìàîà óøàã , øò èâòøô

'íòã èéî èäòùòâ ñàåå ?òá ìééåå äåöî à ïåô äìåòô éã íö

ç äøéáò ïà ïåô äìåòô éã ïåà íéîçø øøåòî æéà" æéà å

ç íéðéã øøåòî"å ,î ïòåå øòáà'äîùì äøéáò ïà èäåè ,

íòã èéî èäòùòâ ñàåå ?ñ' éàðåù éã óéåà íéðéã øøåòî æéà

ìàøùé ,ìàøùé éàðåù óéåà äìôî à èøòåå ÷ñò àæà ïåô!  

åð , à ñò êàã æéà"äìåòô"!..  

éìååîãàä úà åðéáø äåå"äöåçä àøéåå÷ñî ø , êøãáå

øîà åúàö:ñ 'äøä ïåô èééèù" øòöéøå÷ ñçðéô éáø ÷

éæ"ò , æà èâàæ èìòåå éã æà"äàåôø à èâðòøá çøåà ïà" ,

ñ ìééåå'ç øåà æéà 'äðåîù ïåô äëøá òèëà éã ïåà- äøùò

åðàôø æéà.  

ñ øòáà' øòîàè æà íéàðú íåù ïéé÷ èøàã èùéð ïòééèù

à øòãéåæà èùéð æéà êàååù æéà çøå ... èàä çøåà øòãòé

çåë íòã!..  

åðéáø:éæ áø øòöéùôàø øòã " ïéà ïòååòâ ìàîà æéà ò

òååàø ,éæ áø øòæìòá øòèùøò øòã ïåà" ïòîå÷òâ æéà ò

úáù óéåà åãåáëì . áø øòöéùôàø íåö ãéà à ïòîå÷òâ æéà

äëøá à ïèòá ,ïöéæòâ èøàã æéà áø øòæìòá øòã ïåà ,ïåà 

èâàæ ãéà øòã :"äëøá à øéî ñèòâ éáø ,èåéãä úëøá à ,

éáø øòã éåå èåéãä àæà êàð ïåà!.." . êéæ øòãòé èàä

éåæà èâàæ øòðòé æà èëàìåö.  

áø øòöéùôàø øòã èâàæ :î'ïëàì èùéð ìàæ , à' úëøá

èåéãä 'ïáàä åö óøàã ãéà øòãòé ñàåå äëøá à èðééî :

èðåæòâ ,úçð ïåà äñðøô!..  

åîãàä" øàøéåå÷ñî :èåùô à'äëøá ò!..  

åîãàä åëøéáå"àøéåå÷ñî ø: ìàæ øòèùøéáééà øòã 

úåîéìùá äîéìù äàåôø à ò÷àè ïôìòä ,î ïåà' ñò ìàæ

 èéî ò÷àè ïééæ íéé÷î ïòðò÷'äìë úñðëä ' êàð èéî ïåà

ïëàæ òèåâ òëìòæà ,äáåè äîéúç øîâ à ,úåáåè úåøåùá ,

î'úåîéìùá èðåæòâ ïééæ ìàæ ,î'æ êéæ ìàæ êåúî ò÷àè ïäò

åé ïëéìééøô à ïåà èééäøòèðåæòâ äçîù"è!..  

åëøéá åðéáøåé èåâ à "è íåìùì åãøôðå  

ã íåé ' íéáöð úùøô- úåçéìñä éîé ñùú"ôì ç"÷  
  

äâä øå÷éá"èéìù øòâàä ìãðòî íçðî éáø ö"à  
áà"÷øá éðá õéðæéåå úéø÷ ã  

èéìù åðéáø"åéåìî úöåá÷ íåìùáå åîåìùá ñøô à ,

äááåúñðåäøä ìò äçéùä "ø ç 'ò âøòáðòæàø äùî" åéçàå ä

äøä"ø ç 'æ âøòáðòæàø á÷òé"ì:  

åðéáø:ø  ' úâåøò íòðåô ãéîìú à ïòååòâ êàð æéà á÷òé

íùáä ,èòâéñ ïéà èðéåàååòâ èàä øò , ïéåù æéà øò

âéø÷ éã øàô ò÷éøòîà ïéà ïòååòâ , øòã ïòåå éåæà

 øòèòô)øáã ìòá åðéáø ïøî"é(æ "òîå÷òâ æéà ì êéæ øò èàä ï

ïèìàäòâ èðàð øòééæ , ïòååòâ èùéð ñèìàîòã æéà ñò

âøåáñîàéìéåå ïéà íìåò øòñéåøâ àæà , õîå÷ øòã

ãéñç' ïéà ïòååòâ ñèìàîòã ïéåù ïòðòæ ñàåå ïãéà òùé

ïèìàäòâ èðàð òìà êéæ ïáàä âøåáñîàéìéåå.  

ø 'ùàá úçôùî ééá íòãééà ïà ïòååòâ æéà á÷òé , ééæ

òååòâ òìà ïòðòæíéãéñç øòèòâéñ ï , ñøòâàååù òðééæ

ø ïòååòâ ïòðòæ 'ùàá òùåé ,ø 'ùàá óñåé ,ø ' ìãðòî

ùàá ,ò"ä ,íéãéñç øòèåâéñ ò÷øàèù òìà.  

äøàì åàåá úøèî ìò åðéáø ìàùå"úòë á . øáë òñåð àåäùå

äøàì äøæçá áøòá íåéä"÷  

áà"õéðæéåå ã:ë ' ñàåå áéìåö äáéñ éã øàô ïòîå÷òâ ïéá

ãéà òèåâ êàñà ò÷éøòîà ïéé÷ ïòîå÷ ï) úåòî õåáé÷á ÷åñòì

úåãñåîä úáåèì(...  

åðéáø :î' úåùåã÷ä úåöåöéð éã ïééæ è÷ìî éàãååà èîå÷

ò÷éøòîà ïéà éäàã...  

áà"õéðæéåå ã :ë' ãåøè ÷øàèù èöòé æéá ïòååòâ ïéá

èìòâ ïôàù ïèéî , íòã ïòî èâàæ à÷éøòîà ïéà

 éåæà ÷åøãñéåà"èìòâ æéà èééö..." )ìåèéáù' ïîæ ' úãéñô àåä

'ïåîî'(.  

åðéáø : æà æéà úîà øòã'èééö ' éåå ãøòåå øòî æéà

'èìòâ'... íéøæåç íðéà åéîéå íéøæåç åéîã...  

áà øôéñå"áùä úåãåà õéðæéåå ã"øô ÷ ' êøòù àáú éë

ùåáèòìôá ,äøä ìöà åøå÷éá úåãåàå"ø ç ' õøòä ãåã ÷çöé

éä"å ,ùî êøáä ïøî íò ãçé äéä àåäù åì øôéñùæ ä" ì

äîçìîä úôå÷úá ,äôå÷ú äúåàî íéàìôð íéðéðò øôéñå.  

áà"õéðæéåå ã: èáòìòâèéî èàä øò æà èâàæ øò 

àøåî'ïëàæ òâéã , ïèéî ïòîàæåö ïòååòâ èøàã æéà øò æà
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éáø'æ ï"ì ,íéùåã÷ ìù ïðá à êàð èéî ,ñ' ùàø ïòååòâ æéà

î ïåà äðùä'èòáøà øòã åö ñéåøà æéà , éã ïåà

 ïáàä ïøàãðàùæïãéà éã óéåà ïáòâòâ âðåèëà ,

 íäéà æéà éáø øòã æà øò èäòæ ÷å÷ à øò èéâ ìàîàèéî

ïâéåà éã ïåô ïøàååòâ íìòð , èåðéî òëéìèò èéî

÷éøåö íéà øò èäòæ øòèòôù ,ïòååòâ æéà ñàåå ?î' æéà

øòñàåå à øòáéøà âòåå ïôéåà , æéà éáø øòã

ìáåè åö êéæ øòñàåå ïéà ïòâðåøôùòâðééøà' óéåà ï ùàø

äðùä ,ñ' ñàã èäòæ øàãðàùæ øòã ïòåå æà øàì÷ æéà

ïòåå ,ø ïñàùòâ ãìàá íéà øò èìàåå"ì .ø ' ãåã ÷çöé

ïâéåà éã èéî ïäòæòâ ñàã èàä øò æà èâàæ.  

åðéáø:æ òèàè øòã " èùéð ìàîðéé÷ ñàã èàä ì

èìééöøòã , ïåô èìééöøòã êàñà æðåà èàä òèàè øòã

øòâàì...  

áà"õéðæéåå ã:à èàä øò  èâòìô øò éåå èìééöøòã êéå

ïèàè íòã èàèùðà èòáøà éã ïåè , íéà èàä øò

ïôìòä èìàååòâ.  

 øîåì èòâéñ úéáì åðéúåáø âäðî úåãåà äçéùä ááåúñðå

úåòé÷úä éðôì úåøøåòúä éøáã ,äáåù úáù úùøã òâåðáå  

áà"õéðæéåå ã: éã êéåà êàð øòâàååù øòã èâàæ èðééä 

äùøã äáåù úáù? !æ øòèòô øòã" êéåà ïâàæ èâòìô ì

äùøã äáåù úáù à?!  

åðéáø: íééäøòãðéà )÷á"òååéùøåà ÷ ,øàîèàñå éìàø÷( èâòìô 

ïâàæ øò.  

áà"õéðæéåå ã: äùøã éã ïâàæ èâòìô øò æà êéæ èëåã 

ìäåù òùéèàèù òñéåøâ éã ïéà.  

åðéáø:æ òãééæ øòã " ïâàæ êéåà èâòìô íééç éöò øòã ì

äáåù úáù ïåà ìåãâä úáù.  

îâ éã èâàæ àø)çé äðùä ùàø(.'  äøé÷ñá ïéø÷ñð íìåëå

úçà ,'äáéñ éã æéà ñàåå ?ë' æà èøòì÷òâ øòéøô áàä

ñ'÷ä êéùìà ïà àã æéà ,' ÷åñô ïôéåà èâàæ êéùìà øòã

)é íéøáã 'è"å( "ä ÷ùç êéúåáàá ÷ø ' øçáéå íúåà äáäàì

íéîòä ìëî íëá íäéøçà íòøæá" , êéùìà øòã èâàæ

"ä ÷ùç êéúåáàá ÷ø 'àìíúåà äáä" , ééæ èàä øò

ïòååòâ ïòðòæ ééæ éåæà éåå ïëéìâòâ , øòáà" íòøæá øçáéå

íéîòä ìëî íëá íäéøçà" , ÷ðò èàä øò ñàåå ñàã

î ïòåå øàð æéà ñàã èìòååòâñéåà' éã ïâò÷ ïéåù è÷å÷

øò÷ìòô ,èåâ ñèò èðòæ øò÷ìòô éã ïâò÷".  

 æéà ñàã æà èøòì÷òâ êéà áàä" äøé÷ñá íéø÷ñð íìåëå

úçà ,ñ éåæà éåå äàéøá òöðàâ éã'ïééæ èùéð øàð ìàæ ,

î'íòðééàðéà òìà óéåà êàã è÷å÷ , íéåâ éã ïâò÷ àìéî

èåâ õðàâ êàð øéî ïòðòæ".  

áà"õéðæéåå ã : ñàåå íòã óéåà éåæà êàã èâàæ èìòåå éã

î' íéìéäú êàð ïåöø éäé íééá èâàæ" êîò åëøèöé àìå

øçà íòì àìå äæì äæ ìàøùé úéá" ,î æà' èùéð ìàæ

î æà íòã åö ïòîå÷åö ïôøàã' ïâò÷ ïééæ øòùî æðåà ìàæ

íéåâ éã ,úåáéùç øòæðåà ïééæ ìàæ ñàã øàð æà.  

åðéáø:î 'àé øòáà êàã óøàã ...ñ' ïòååòâ éàãååà èìàåå

î ïòåå èåâ øòééæ'èùéð ïòåå óøàã , ïòî óøàã øòãééì

àé øòáà êàã.  

áà"õéðæéåå ã:ñ ' ïééæ êéåà ïò÷'÷ñð íìåëå äøé÷ñá ïéø

úçà ,'úåëæ ïéé÷ èùéð èàä ñðééìà ãéçé øòã ìééåå ,

î ïòåå øòáà' ìàøùé ììë ïöðàâ íòã ïòîàæåö èîòð

úåëæ à øòãòé èàä.  

åðéáø: úáùåé éëðà éîò êåúá )á íéëìî 'é"â ã ,'éòå 'äåæá" ÷

ãî çìùá :ø ìù ïéãä íåé ìò éà÷ù" äéäé êìîä éðôì íéáöééúî øùàë ä

øåáéöä êåúá ,éòé"ù(...  

áà"õéðæéåå ã:î 'äøåú éùåãéç èðééä êàð èáééøù?  

åðéáø:àé .  

áà"õéðæéåå ã :ë'íéøôñ éã øéî ééá áàä , íéìåôìô

íéãîçð...  

åðéáø:á ïéåù æéà ñò " ñèìàîòã èééæ ïòîå÷òâñéåøà ä

êàð ,ø ' óìàåå)äøä ìò äàøä åðéáø"ø ç 'ð ÷éìâ óìàåå"é ,åé" ãòåå ø

åðéáø éøôñ úàöåäì(æéà äëæî êéî .  

áà"õéðæéåå ã : éã ïòîå÷àá íéà ïåô ò÷àè áàä êéà

íéøôñ ,äòåùé éøòù ,ìàøùé äáåù ,äòåøú ïåøëæ , çáæ

çñô.  

 íéìùåøé ïéà)áù ìéì"ñùú íéèôåù ÷"æôì "÷( øòã èàä 

êëñ éã èéî áåøá ìåèéá ïâòåå èãòøòâ øòâàååù , øòã

íäøáà ïâî.  

åðéáø: ïéà )åù"åà ò"ç(ëøú ïîéñ " ïéà å øåñéà ïéìèáî

äìéçúëì ,éö ñòåîù à ïééæ ìèáî ïòî âòî äåöî à ééá.  

áà"õéðæéåå ã :äùøã à êéåà ïòî èâàæ ìåãâä úáù?  

åðéáø :àé.  

áà"õéðæéåå ã:éåæà ? !ë' æåî äáåù úáù èðééîòâ áàä

øåáéö íòã ïééæ øøåòî ïòî ,ìåãâä úáù øòáà? !ë' áàä
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ñ æà èðééîòâ' éã øòèëééì ñòôò èéî èøòååèòáøà ,

ñ æà êéà òæ ìééååøòã'øòî ñìà åö øàð èîå÷...  

î'êéåà äáéùé éã ïéà íéøåòéù øàô èðééä êàð èðøòì?  

åðéáø:ìàîà éåå  , øàô ïòî èðøòì àéâåñ éã ø÷éòá

íéáøá ,ë'íéøåçá éã èéî âàè ïãòé úéøçù ïååàã .

 íéøåçá éã èéî êéåà ïòî èñò ñèëàðåö âàèééøô

íòðééàðéà.  

áàä èëàð éãâäðî øòöéðùæéåå à ïåèòâ êéà  ,ë' áàä

èëàðééá úåçéìñ èâàæòâ ...ë'èàèù ïéà ïòååòâ ïéá ,

ë'øòâééæà ééøã øòäà ïòîå÷òâðà ïéá , êéà ïéá

îäéá ïéà ïòâðàâòâ"úåçéìñ ïâàæ ã .) ìù úåçéìñ úøéîà ïîæ

èéìù åðéáø" äòùá ìåãâä ïéðîá àåä úåçéìñä éîéî íåé ìëá à5:45 

îäéáá"ìåãâä ã ,èéìù åðéáø úåéäá äìéìá ïîæä øçàúðù úåéäáå" à

ìä÷ úìá÷ì âøåáñîàéìéååá ,çàå" éøåîå íéðáø úôéñà äîéé÷úä ë

÷øôä ìò íéãîåòä íéðéðòá äàøåä , øçà ìàåé úéø÷ì äøæçá åðéáø òéâä

ø÷áä úøåîùàá ùìù äòù(   

áà"õéðæéåå ã: øòâàååù øòã èâàæ úáù éàöåî 

èëàðééá éö éøôøòãðéà?  

åðéáø:éøôåö øàð ìàîòìà ïòî èâàæ æðåà ééá  . ñàã

ïòååòâ èðééä æéà ñàåå , ñàåå ìàî òèùøò ñàã æéà

ë'êàæ àæà ïåèòâ áàä.  

ïåè éåæà êàã èâòìô øòååù øòã . èâàæòâ èàä øò

íìåò íòã ïòðòâòæòâ ïëàð èëàðééá úåçéìñ.  

áà"õéðæéåå ã: òèöòì éã ïéà øàð ïòååòâ æéà ñàã 

ïøàé .òâðåé éã ïéà èâàæòâ âàè ïãòé øò èàä ïøàé òø

éøôøòãðéà øòâééæà ñ÷òæ úåçéìñ . òèöòì éã ïéà

èëàðééá ñðééà áìàä èâàæòâ ïòî èàä øàé âéöðàååö.  

åðéáø:ë 'íòã øòáéà èëàøèòâ ìñéáà áàä ,ñ' øéî æéà

éáø íòðåô íéãéîìú éã æà ïòîå÷òâñéåà' ïéìáåì ïåô ï

éøôøòãðéà úåçéìñ èâàæòâ áàä ,éà éåæà ïéà ïòååòâ æ

õéùôàø ,æðàö ,àæìòá ,èåâéñ ,áåùèéãéæ , éðá íééá áåðéã

øëùùé ,úåàéöî ïéà ïòååòâ æéà éåæà...  

áà"õéðæéåå ã :åù ïéà" ò)åà"éñ ç 'ô÷ú"ñ à"à( êàã èééèù 

 éåæà"ø÷áä úøåîùàá íå÷ì ïéâäåð" ,î æà' óéåà èééèù

úåçéìñ åö éøôøòãðéà.  

åðéáø :éáø òùéñåø éã'àä ééæ ñ úåçéìñ ïâàæòâ ïá

èëàðééá ,éáø øòðéùæéø éã'ñ ,ìáàðøòùè . ïéìøà÷ ïéà

êéåà .  

èëàðééá êéåà ïòî èâàæ øòâ ïéà.  

áà"õéðæéåå ã:ñðòèöòì øàð æéà ñàã  , úéá øòã

éøôøòãðéà ïâàæ èâòìô ìàøùé , áì øòã øòãåøá ïééæ

äçîù ,ïòååòâ äðùî èàä øò , ïòååòâ æéà ùåãéç øòã

 æéà ïîæ øòã æà ïòååòâ10èëàðééá øòâééæà  ,î ïòåå' èàä

 ïòååòâ äðùî èàä øò ñàååøàô óéåøòã èâòøôòâ íéà

øòãåøá íòðåô ïåà ïèàè íòðåô , èâàæòâ øò èàä

"êéà éåå èìà éåæà ïòååòâ èùéð æéà ééæ ïåô øòðéé÷ , êéà

çë ïéé÷ èùéð áàä êéà ãéà øòèìà ïà ïéåù ïéá"...  

åðéáø:èàä øòâ æéà ñàã èñééä  àé äìéçúëì ïòî 

éøôøòãðéà èâàæòâ , êéåà ïòî èàä ÷öà÷ ïéà àîúñî

éøôøòãðéà èâàæòâ ,àçñéùøàô , ñàã èîå÷ ñòìà ñàã

ïéìáåì ïåô êéåà . ïáàä øéî ñàåå íòã èéî ñò èîéèù

 éã ø÷éòá ïòååòâ æéà èëàðééá ïâàæ ñàã æà èñòåîùòâ

éáø òùéñåø'ñ.  

à 'íéçëåðä:æ éáø øòðòìå÷ñ øòã "âòìô ì ïâàæ êéåà è

èëàðééá ,ãéñç øòðéùæéø à ïòååòâ æéà øò.  

ìò åðéáø àìôúäå  úåçéìñ øîåì úåîå÷î äîëá åâäðù äî

 äòùá10 ,é ïééãò øîåì øåñà æàù"íéîçø ìù úåãî â ,)éò '

òù" íù ú)÷ñ"à (îøäî íùá"æ ,éòå 'âîá" à)ñ÷ú ïîéñ" ä

÷ñ"ä (éòå 'äîá íåìù úøîùîá âäðîä áùééì áúëù ) ïîéñ

î"à( , íéðîæäå ìàøùé øôñáå)ð ïîéñ' (ééò"ù.(  

áà"õéðæéåå ã: úìàù à ïáàä êéà óøàã èðééä óéåà 

áø ,ë'øòâéìô ïôéåà êàã øàô ,àèùéð æéà ïéðî ïéé÷ ,

î' ÷òååà èøàô12î ïåà èëàðééá øòâééæà ' èøàã èîå÷

âàèéîëàð ïà , úåçéìñ ïâàæ ïòî ìéåå àìéî11 øòâééæà 

î øòãééà êàð'åøà èééâøòâéìô ïôéåà óé .î' à êàð èëåæ

øúéä...  

åðéáø: úåçéìñ ïâàæ êàã ïòî ïò÷ úåãéçéá úîàá )éò '

î"é÷ñ íù á"íéðåøçàä úð÷ñî àåä ïëù â( , ø÷éòá æéà äìàù éã

 ïâàæ ïôéåà øàð"ä 'ä'" ïéðî ïà )éò 'éñ 'ñ÷ú"ñ ä"ä( ,åð , áéåà

úåöç øàô ïòî èâàæ  ïâàæ ïò÷ ïòî åö äìàù à êàã æéà

"ä'ä '"ïéðî èéî åìéôà .  

åëøáå ïééä ìò êøáì åðéáø åãáëå: " øòèùøòáééà øòã

î ïôìòä ìàæ'èééäøòèðåæòâ ïøàô ìàæ , äáéúë à

øàé èùèðòáòâ èåâ à äáåè äîéúçå , ïìàæ úåìéôú éã

ïåöøìå íéîçøì ïøòåå ìá÷úð".  

íåìùì åðîî åðéáø ãøôðå  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע
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 ברק בני -  יואל קרית
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