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  ולקחתם לכם
מקאמינקא היה פע"הרה שלם מבעלזא ' ק ר"א אצל הרה"ק 

נטילת לולב לא ראה הרה"זי א"ע ובעת  ש "ת מהרק מקאמינקא 
ק "והרגיש הרה, מבעלזא רק הלולב והאתרוג עמדו כן באויר

אמר לו"מבעלזא בזה ואחרי יו דער לכם " ולקחתם לכם"כתיב : ט 
נעמעם אין די ד אריין    .מינים' זאל מען 

  ץ "פרי ע

גדול באתרוגים והנה החג  בעיר ווארשא היה פעם מחסור 
אחת'לא הימתקרבת ו אתרוג  אפילו  אח,  להשיג  סוחר ביום  ד הגיע 

אתרוגים למכרם ואכן הם היו כלילת יופי  אחד גוי עם כמה מאות 
אך הוא ניצל ההזדמנות ודרש עבורם , פרי עץ הדר עם כל המובנים

שיקראו לפניו "כשהגיע הדבר לאזני החידושי הרי, הון עתק צוה  מ 
סוד אתרוגים ודיבר עמהם בשיח  סוחרי  הסוחרים יצאו , כמה 

של החידושי הר שמחים וטוב לב"ימחדרו  ויהי ממחרת היו כל , מ 
של ווארשא מלא  אשר עין לא בחלונות החניות  אתרוגים מהודרים 

 מהיכן נצמח כאן לפתע כל האתרוגים ולא ידעו, ראתה כיופי הזה
את מחירי האתרוגים יותר, הללו , הגוי שרצה ביום ההוא להרים 

אותם שהוא מוכרח להוריד , נדהם בראותו  גמר בדעתו  מחירי וכך 
נכנסו שני יהודים , האתרוגים נבוך במחשבותיו  בעת עמדו כך 

אתרוג את רוע מזלו מכר להם במחיר , וביקשו לקנות  שראה  הגוי 
שם אחרים ויקנו  זה מכר הגוי , מוזל בחששו אולי ילכו אצל  ביום 

את עסקו שלא הפסיד  סחורתו ונסע משם מאושר על    .את כל 
ש נתוודע סודם  רבות לאחר מכן  שהיתה שנים  ל האתרוגים 

של החידושי הרי נו "זו עצה ותחבולה  מ שצוה להסוחרים שיזמי
אותם בצבע האתרוג ואח אתרוגים מעץ ויצבעו  כ "אצל נגרים 

  ...להעמידו בחלונות חניותיהם

  סוכת ענני כבוד

יה "פע: ע"ק מקאלאשיץ זי"סיפר הרה שה אחד  א היה חסיד 
סוכה וכאשר עבר חג הסוכות לא רוצה לצאת לו חיות במצות   היה 

שב , מהסוכה מחמת גודל החיות וההשתוקקות של המצוה והיה יו
גדול שבועות עד שנעשה חורף והיה קור גדול ושלג  , בסוכה כמה 

שיבואו ימי חג  והיה מוכרח לצאת מהסוכה והיה עומד ומצפה 
שילך בחז אף ע שלא לצאת מהסוכה "עוקיבל , ה להסוכהרהסוכות 

נפשושיהיה קור ושלג ולמסור מ גדולה ,  מש  קדושה  כי היה מרגיש 
רוצה לצאת מהסוכה עד שנפל שלג  שלא היה  בהסוכה וכן היה 

נפשו ועכ, וקור הולך וגדול רוצה לצאת "וממש יצאה  ז לא היה 
שריחם ה, מהסוכה אחד ונשא אותו עם הסוכה ' עד  עליו ובא ענן 

שחם שם כל השנה ק מקאלאשיץ "וסיים הרה, לארצות החמים 
נו ראוי לישב בסוכה ע שהס"זי יפור הוא פלא שהלא לפי ההלכה אי

קח  נס וענן ל אירע לו  כל השנה ועוברים בזה על בל תוסיף וכאן 
שם בנחת ולא בצער שיוכל לישב    .אותו לשם כדי 

  פתקא מן שמיא
של הבעש היו הרבה ' ט הק"בעיר מעזיבוז מקום מגוריו 

שהיו מתנגדים לדרך החסידות ת באו א בחג הסוכו"פע, רבנים 
ט הוכיח להם "הבעש, ואמרו לו שסוכתו פסולה היא' ט הק"להבעש

שהסוכה כשרה אך הם לא הסכימו לדבריו והמשיכו , ברורות 
את "השעין הבעש, בטענתם שהוא יושב ואוכל בסוכה פסולה ט 

את ידו "אח, ראשו על ידיו לזמן קצר את ראשו ופתח  כ הרים 
שמיא ובה כתוב בזה רב :ל"והראה להם פתקא מן  זו של ה  סוכה 

נאום מט טוב כשרה  זו , "ט שר הפנים"ישראל בעל שם  פתקא 
אח אשר השתמש "עברה  אפרים  כ בירושה לנכדו בעל דגל מחנה 

את הפתקא וצוה  נתן להם  את החולה  אליו להזכיר  בזה כשבאו 
של חולה נתרפא מיד ונעשה , להניחו למטה מראשותיו  וכשעשו כן 

אולם כאחד האדם שנתיים האלו לא , שנתיים ימיםכן היה , בריא 
איש בעיר זו שום  את הפתקא , מת  אחרי עבור שני השנים כשנתנו 

נעלם לפתע הפתקא ולא מצאוהו אז "והרה, על ראש החולה  ק אמר 
שלא ניחא לי יב ' שמן השמים הודיעו לו  זו כיון דכת התנהגות 

  . ולכן ביקש שיקחוהו ממנו" הילודים למות"

  אני בצדק אחזה פניך

זי"א בין יום הכיפורים לסוכות ישב הרה"פע על "ק מצאנז  ע 
שולחנו ומתאנח בניו ותלמידיו התפלאו מאוד ושאלוהו לסיבת , יד 

אליו החסידים העשירים , אנחותיו שיקראו  אמר להם הצדיק 
אמר , הלכו וקראו אותם, המתאכסנים באכסניא פלונית כשבאו 

אני עוד לא ו, עבר יום הכיפורים, עבר ראש השנה: להם הצדיק
אעיז להיכנס לסוכה, עשית תשובה נזדעזעו החסידים , באיזה פנים 

אלפים : והוא המשיך, לשמע הדברים של כמה  זקוק אני לסכום 
את הסכום הזה אוכל לעשות , ש לצדקה ואין לי"רייני אם תלוו לי 

את , תשובה כראוי גו לו מיד  לא היססו החסידים העשירים והישי
נהר בליל , ט"ו פניו והיה שרוי בשמחת יוסכום הכסף והצדיק 

, התקדש חג הסוכות כשנכנס אל הסוכה התעכב לרגע ליד הדלת
עבר יום , עבר ראש השנה: עמד ואמר, והלך לראש השולחן

באיזה פנים אני מעיז , ואני עוד לא עשיתי תשובה, הכיפורים
אל הסוכה אשבעה בהקיץ "אבל , להיכנס  אחזה פניך  אני בצדק 

  תמונתיך

   סוכהנוי

של הרה ע במדה "ק מצאנז זי"כידוע היתה עבודת הצדקה 
את כל הרואים רב , שהפליאה  וביותר התעסק במעשה הצדקה בע

זה להרבות בצדקה"סוכות כי לפי כתבי האריז , ל צריכים ביום 
אצלו במזומן חילק מיד ואח שהיו  כ היה טורח להשיג "המעות 

שהי, ולפעמים גם על משכונות, הלוואות ה יכול להשיג וכל מה 
שהוא היה מחלק לעניים אמר , באיזה אופן  אחת בערב סוכות  פעם 

צדקה גם לאחר , אבא: לו בנו לא ראיתי בספרים שיש מצוה לחלק 
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  מז

 

  סוכות

אביו הק, שכבר כלתה פרוטה מן הכיס תמה : ואמר' הקפיד עליו 
אביו" רוצח"אני איך יוכל בן להיות  שאין , כזה על  אתה רואה  הרי 

צדקהבאביך ריח תורה ו של  קטנה  ואתה , שמץ יראה ויש לו נקודה 
אחת לוה אצל הגבירים איזה ... רוצה למנוע אותו גם מזה ופעם 

רובל ומיד חילק אותם לעניים : בליל החג נכנס לסוכה ואמר, אלפים 
ני פאר והדר את הסוכה בכל מי נוהגים לייפות ולנאות  , העולם 

שלי סוכה  זהו הנוי  הוא פארה והדרה ו, ואנוכי לא כן עמדי הצדקה 
  . של הסוכה

 מי כעמך ישראל
של הרה ק מקאברין היה להזמין כמה קרשים "דרכו ומנהגו 

אחר יום הכפורים לעשות מהם  אותם לבני עניים דעיר  כדי להלות 
אחד סוכתו נכה , כל  אחד  אחת בערב סוכות בא לפניו סנדלר  ופעם 

אחת ק "הרהוענה לו , שילוה גם לו איזה קרשים על סוכה, על רגל 
, ק השקיף בעד החלון"והנה הרה, כי כבר לקחו ממנו כל הקרשים

קרשים  שהוא הולך ושב לכמה בעלי בתים דעיר להשיג  וראה איך 
גדול וחביב מצות "רבש, ק בבכי"ואמר הרה, לפניו ע ראה עד כמה 

נפשם וגופם שהגשם הולך עתה , סוכה בעמך בני ישראל במסירת 
והולך , הסנדלר העני הזה נכה רגלז "ועכ, והרפש וטיט בכל חוצות

זה יותר משעה הולך וחופש בכל העיר כדי  בבתי רגלים קרועים 
קדשך מן השמים , שלא לבטל מצות סוכה ועתה השקיפה ממעון 

את עמך ישראל בכל טוב שלומך, וברך  ותיכף , ופרוס עליהם סוכת 
איזה קרשים שם  וצוה למשרתו , הלך בעצמו על עליית ביתו ומצא 

את הקרשים האלהלרדוף אחר הסנדלר וליתן לו  את הסכך ,   וגם 
יד , הנשאר מסוכתו וצוה למשרתו גם לעזור את העני הזה להעמ

שבת, סוכתו (.כי היה יום ערב   )אור ישרים 
 קדושת הסוכה

ר"הה ר"אליעזר מאזיפאלע בן הרה' ק  צבי ' ק  יודא 
גדולה"מסטרעטין זצ נוסע ולן בכפר "פ, ל היה לו הרגשה  א היה 

קאמער , וקודם התפילה היה רוצה להכין עצמו, חדא והיה שם 
והלך לשם , והבעל הבית אמר לו שילך לשם לנקות את עצמו, אחד

כן היה כמה , ולא היה ביכלתו לנקות עצמו והיה מרגיש שצריך
אופן את בע, פעמים ולא היה באפשרות בשום  ב מה טיבו "ושאל 

שבסוכ, של הקאמער הזה ות נוטל מהגג איזה וסיפר לו הבעל הבית 
אמר מזה יכולין לראות כוחה , שינדלין ועושה שם סוכה זה  אחר 

סוכה שלא היה בכאן הסוכה כשרה, של  שם "עכ, שאף  ז נשאר 
זאת"ק הנ"והה, קדושה (.ל הרגיש   )דגל מחנה יהודה 

  חוץ לסוכה

קדישא מראדושיץ קודם שנתפרסם ונעשה לרבי הי ' הסבא 
שלא ו, חי בדחקות והיה עני מדוכא הרבה פעמים התענה מחמת 

שקודם יום הכיפורים לא היה , היה לו לחם לאכול אירע  אחת  פעם 
, פ חי בלחם צר ומים לחץ"ואחרי יוהכ, לו לחם והתענה כמה ימים

שום דבר לכבוד יו אחרי , ט"ולחג הסוכות לא היה בידו להכין 
של חג נשאר בבית הכנסת ולא הלך  תפילת ערבית בליל ראשון 

שאין לו מה לאכוללביתו כ שבערב יו, י ידע  נטלה "אבל לא ידע  ט 
צרכי הסעודה אותה וקנתה כל  מאוחר , אשתו איזה תכשיט ומכרה 
טוב לכבוד יו מח "בלילה בא הביתה וכשראה שולחן ערוך בכל  ש ט 

את  רעב מאוד אכל  שהיה  מאוד ונטל ידיו וקידש וישב לאכול ויען 
רב קפבאמע הא, הכל בחשק ובתיאבון  ץ ממקומו ואמר כילה 

אתה יושב בסוכה רק בתוך הקערה! לבער: לעצמו אין  ותיכף ... הרי 
  .פסק מלאכול

  משול כחרס הנשבר

אחת בליל חג הסוכות הרה אברהם ' ק ר"כאשר הלך פעם 
רב ולא "מטריסק זי זמן  אל הסוכה נשאר על עמדו במפתן הסוכה  ע 
ראו כן תמהו, נכנס לפנים שעמדו אצלו  ק "הרהפתח , וכל האנשים 

אל הסוכה עלה במחשבתי: את פיו ואמר קרוב  זה עכשיו : בבואי  הן 
נוראים  שהאדם " משול כחרס הנשבר"אמרתי בתפילת ימים  נו  היי

ואם כן איפוא איך הותר לי להכנס לסוכה הלא , נדמה לכלי חרס
אל הסוכה אסור להכניס כלי חרס  אמרו , לפי הדין  שהרי  אך נמלכתי 

ש"חז אין להם"ל  שבירהכלי חרס  אלא  נו "  תקנה  נשבור לבבי ועל כן 
נשבר ונדכה אלוקים לא יבזה, ת"לפני השי ואז נוכל להיכנס , ולב 
  .אל הסוכה

  סוכה והר הבית
נפגש הרה מאיר ' ע עם הגאון ר"ק מקאלאשיץ זי"פעם 

אמר לו הרה, ל ושוחחו ביניהם"אריק זצ ק מקאלאשיץ "בין הדברים 
נו הרה"זי שמ"ע בשם זקי צות סוכה היא המצוה ק משינאווא 

אפילו מיט די : ק"בלשה(היחידה בה נכנס האדם עם הנעליים 
נכנסים " עליה לרגל"מאיר אריק והרי גם במצות ' ענה לו ר) שטיוול

אין : ק מקאלאשיץ"השיב לו הרה, אל מקום המקדש בכל גופו
קדשו אשר דייק בלשון  שנכנסים לתוך : הענינים דומים והוא 

שטיו"הסוכה  אסור , "ולמיט די  לא כן במצות עליה לרגל שם הרי 
  . ליכנס להר הבית במנעלים

  סוכה בראש גגו  

ע מזהיר לחסידיו "ק מקוברין זי"בפרוס חג הסוכות היה הרה
אורחים לסוכתם ולקבלם בסבר פנים יפות : וכך היה אומר, שיכניסו 

נו בגמ את הגויים באמרו "כי לעתיד לבוא ינסה הקב' שני מצוה "ה 
נוטל והולך קלה יש אחד  שמה לכו ועשו אותה מיד כל   לי וסוכה 

סוכה בראש גגו ולכאורה יקיימו , מבעט בסוכתו ויוצא... ועושה 
גגם דוקא את סוכותיהם בראש  אך כוונתם היא לעשות , הגויים 

או שכן לא יכנס לתוך  סוכה בראש גגם בכדי להיות בטוח שאורח 
אתם תכניסו אורחים אבל, וזו היא מצות סוכה בנוסח גוי, הסוכה  

  .בסוכתכם

  ניטלה פיטמתו ולא הקפיד
אשת הרה ע לא "יחיאל מיכל מזלאטשוב זי' ק ר"הרבנית 

אשה פשוטה אחת בלילה הראשונה , מהאמהות היתה, היתה  פעם 
אשתו הצדיקת והכיר בה כי  את  ראה  אחר הקידוש  של חג הסוכות 

את לא ראיתי היו: וענתה, וישאל אותה על מה זה, היא עצבה ם 
ולכאורה , מפני שצל התיפלה שנפל על הסוכה גרם לכך, האשפוזין

אומר דרשוני כי הוא אינו מן המובן כלל זה  חדא היתכן : סיפור 
ר קרוב לתיפלה' שהרבי  צל תיפלה , מיכל עשה סוכתו במקום  ואם 

ר , מיכל בעצמו' ממש היתה הסיבה איך לא הרגיש בדבר הרבי 
אחרת הי"ויתכן לומר עפ שלהרהי מעשה  מיכל ' ק הרבי ר"דוע 

זי ע היו תפילין יקרים וקדושים שנפלו לו בירושה "מזלאטשוב 
התפילין הללו היו יקרים לו , ע"יצחק מדרוהוביטש זי' ר' מאביו הק

מכל יקר וחסידים עשירים רצו פעם לקנותם מאותו בדמים מרובים 
שמוע מזה אבה אף  גדול ולא  אשתו , והוא היה איש עני וחי בדוחק 
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  לעילוי נשמת

  ל" זצבי אלימלךר " באברהם מאיר' ח ר"הרה

  ה" עאברהם מאירר "בשרה רבקה ח מרת "והאה
  .ה. ב. צ. נ. ת

הציקה לו מאוד למכור את התפילין לצורך פרנסת ביתם כי בשביל 
אחרים אך הוא עמד על דעתו ולא , להתפלל היו לו גם תפילין 

אתרוג, מכרם , והנה הגיע פעם פרוס חג הסוכות ובזלאטשוב אין 
אתרוג יפה מהודר אך ביקש עבורו  אחד  איש  והנה בערב החג הביא 

מיכל ומכר ' נמלך ר, ים ההםחמישים רייניש שהיה סכום עצום בימ
אביו הק של  את האתרוג' את התפילין  רייניש וקנה  , בעד חמישים 

אתרוג התחילה לחקור ולדרוש אצלו  שהוא קנה  אשתו  כשראתה 
את התפילין , מהיכן היה לו מעות על האתרוג שמכר  שסיפר לה  עד 

אשתו את דבר מכירת התפילין כעסה , בשביל האתרוג כששמע 
את התפילין , תכןהי, מאוד עליו כמה פעמים הפצרתי למכור 

צרכי הבית ההכרחיים החסרים לנו ועכשיו , ולא מכרת, בשביל 
נטלת ומכרת אתרוג  שמרוב כעסה , בשביל  נתקררה דעתה עד  ולא 

שלו  שהיה מונח על השולחן ונשכה את הפיטום  את האתרוג  נטלה 
אשתו' ר, והשליכתו לארץ אשר עוללה לו  את  ראה  מד , מיכל  ע

נו מקבל , ע"רבש: "אמרו שלי הרי אם ניחא לך שיפסל האתרוג 
אביו הק, באהבה נתגלה לו  שהמעשה האחרונה ' בלילה  ואמר לו 

רושם בשמים יותר מהמעשה  אשתו עשתה  שלא הקפיד על 
רב נורא זה יש , "הראשונה של קניית האתרוג בסכום  ולפי סיפור 

זה בזה ואירעו  זהלומר כי שני המאורעות האלו תלויים  אחר  זה , זה 
אחריו גרם לשבירת , ביום וזה בלילה הבא  אשר  אף הרבנית  חרון 

הפיטם עשה פגם בנפשה ובגללו נמנעה ממנה ראיית האשפוזין 
אמרו חז, בלילה קה(ל "דהנה  המשבר כלים בחמתו כאילו :) שבת 

שאמרה , ז"עובד ע צל ע, ז ממש"לא ע, "צל תיפלה"וזהו  ז "רק 
והוא המשבר כלים , ז"עובד ע" ילוכא"ל "דהיינו על מה שאחז

ראתה האשפוזין, מחמתו (זהו שגרמה שלא  יד .  תורת המג
  )מזלאטשוב

  האתרוג המהודר ביותר

שהאתרוג  שבעיר קאריץ היה לו מנהג  סוחר האתרוגים 
שהיה מוצא היה מביא להרה ר"המהודר  ע ורק "פנחס מקאריץ זי' ק 

נפל. כ היה מתחיל במכירת האתרוגים"אח אחד  ה מריבה בין ביום 
של הרה, שני ילדים של המלמד ובין בנו  אחד ' ק ר"בין בנו  פנחס כל 

טען כי לאביו יש האתרוג המהודר ביותר פלוגתתם , משניהם 
אחד הכה הבן ר שביום  את ' נחרפה מיום ליום עד  פנחס מכת לחי 

של המלמד רץ ויספר להרה, הבן  ר"הילד  שבנו הכה לו ' ק  פנחס 
אתרוג יותר מהודרמחמת שהעיז לחלוק עלי שלאביו יש    .ו ולומר 

את האתרוג ' ק ר"הרה קמעה ולאחר מכן לקח  פנחס הרהר 
אתה אומר : שלו והראהו להילד ושאל אותו האם עכשיו גם 

אתרוג יותר מהודרת ממנו : והילד עמד בשלו ואומר, שלאביך יש 
אבי יותר מהודר הימנה, אתרוג זה יפה הוא מאוד, אכן , אבל של 

אביו כדי ' ק ר"הרה של  את האתרוג  פנחס ביקש מהילד שיביא לו 
אם אכן הצדק כדבריו לד , להתוודע  ספורים חזר הי לאחר רגעים 

אביו של  אשר ' ר, ובידיו האתרוג  של האתרוג  נתפלא מיופיו  פנחס 
נו לא ראתה כזאת אך לא היה יכול להבין הלא הסוחר בוחר , עי

הלך אל עבר בית פנחס קם ו' ר, בשבילו האתרוג המהודרת ביותר
זה ימחול : והסוחר אמר לו, הסוחר כדי לשאול אותו מה זה ועל מה 

של  את האתרוג  לי כבודו רק באמת אני בעצמי עוד לא ראיתי 
שהמלמד נותן לי , המלמד רבות בשנים  זה  מפני שיש לנו עיסקא 

שחסך כל ימות השנה ותמורת זה הוא בוחר לעצמו  הכסף ממה 
את יד"אתרוג ע שמכניס  של האתרוגים והאתרוג י  ו לתוך הארגז 

  . שיוצא ראשונה זה הוא לוקח לעצמו
נו כל כך ' ר שהסיפור עם האתרוג הוא אי גמר בדעתו  פנחס 

את , פשוט והחליט לשאול את פי המלמד בעצמו המלמד סיפר לו 
שסיפר לו הסוחר ר, כל הסיפור כמו  שאל אותו  ' אבל מכל מקום 

שבכל שנ זה יכול להיות  איך  את האתרוג פנחס  ה ושנה יש לך 
ק שיום חמשה "השיב לו המלמד כתוב בספה, המהודרת ביותר

אתרוג יפה ואני נוהג בכל שנה  עשר בשבט מסוגלת להתפלל על 
ושנה להתפלל ביום חמשה עשר בשבט שאזכה לאתרוג מהודרת 

  .בחג הסוכות
צדיק נסתר שרוצה להסתיר ' ר פנחס הבין שיש לו עסק עם 

צדקתו זיכה אותך באתרוג מהודרת כזה "אם הקב: לוואמר , את  ה 
רבא בסוכתי ביום א רוצה להזמינך לקידושא  מד , דסוכות' אני  המל

ר' הסכים לההזמנה וביום א של  אחרי , פנחס' דסוכות הלך לביתו 
אבל ' קידוש המתין ר פנחס לשמוע מהמלמד איזה דברי תורה 

את פיו לפתע פתח, המלמד ישב דומם והביט על הסוכה ועל הסכך  
זבובים' ק ר"ושאל מהרה סוכתו מלאה עם  נו , פנחס למה  אי הלא 

שאינם כשרות שם בריות  שאל , כבוד להסוכה הקדושה שיסתובבו 
נמצא בריות כאלו: פנחס' אותו ר השיב לו , האם בסוכתך לא 

ני לבקר מחר –פנחס '  אמר לו ר–אם כן , המלמד בשלילה  ברצו
רבא גדול , בסוכתך לקידושא   כשהגיע - השיב לו המלמד -בכבוד 

נקיה היא מכל ' ר של המלמד ראה שאכן הסוכה  פנחס לביתו 
נשמע ' ר, הרחשים האלו פנחס ישב כן שקוע בהרהוריו כשלפתע 

זבוב שנכנס להסוכה פנחס להמלמד ושאלו וכי איך ' פנה ר, קול של 
שום בריה אינה טהורה נמצא בסוכתך  שלא  השיב לו , אמרת 

זה לא  זבוב  שלא יהיה לך חלישות המלמד  עברה אלא בשבילך כדי 
שמח וטוב לב על שזכה ' ר, הדעת של המלמד  פנחס יצא מביתו 

אחד מהל את  שבדור"להכיר  צדיקים  וחשב בדעתו שאחרי החג , ו 
ר. ימשיך לבקר בהיכלו כדי ללמוד עמו של  צערו  ' מה נורא היתה 

נודעו שהמלמד נעלם ועקבותיו לא  ה כנרא, פנחס כששמע למחרתו 
צדקתו   . עוד לא הגיע הזמן שיתגלה 
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  התודה והברכה
  

  לידידינו הרבני הנכבד והנעלה

 ו" הייוסף זאב וואלדמאןר "מוה
  א" יעבטאראנטאי "אב
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  ל"ר יקותיאל יודא זצ"ברוך ב' ח ר"נ הרה"לעי

  יקותיאל זלמן זאב ' ג ר"בני הרהנ הר"לעיו

  ל"ר אברהם יונה זצ"ב

  ה "ר יצחק ע"ח מרת גיטל ב"נ האה"ולעי
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מ מי חג הסוכות אשר כאשר כל בישראל ישבו בסוכותיהם לקיים  ש בסוכות "בפרוס עלינו י

שבעת ימים שותים וישנים בסוכה, תשבו  תדורו, ואוכלים ו אכן לפעמים , תשבו כען 

מאתנו לקיים המצוה כדבעי ועל כגון דא אמרו  :)סוכה כח(ל " חזכשהגשמים יורדין נבצר 

מן קללה בחג שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון  גשמים סי הדבר דומה לעבד  משל למה 

אמנם במדורינו זה ננסה לקבץ כמה סיפורי קודש על הצדיקים הקודמים אשר , על פניו

שי עליון ' בכוחם קדושתם וצדקתם נשארו לישב בסוכתם על אף הגשם העז והי הרבה קדו

שלא יכנס לתוך הסוכהאשר בכוחם הגד   . ול השפיעו ועצרו את הגשמים 

ע ה אלא מחוץ , י נס"ופשוט הוא דאין בזה משום קיום מצוה  של מצו דהרי הנס אינו בחפצא 

שבחנוכה  של מצוה ואינו דומה לשמן נס  סוכה תחת המים-לחפצה  ,  וגם לא יקשה דהוי 

האילן   .כ סוכה תחת העננים גם יפסל"דא, ודומה לסוכה תחת 
       
  

ל היה גר בעירו "בימי הצדיק רבי גרשון קיטעווער זצ
אחד הגאונים המפורסמים מראשוני המתנגדים לכת 

פעם אחת ירדו גשמים , חיים צאנזער שמו' ור, החסידים
חיים על ' והצטער הגאון ר, בלילה ראשונה של חג הסוכות

נכנס אדם אחד , מצוות סוכה שלא יוכל לקיימה כהלכה
שבסוכתו של רבי גרשון קיטעווער אינם , ייםח' וסיפר לר

חיים את בנו לראות אם אמת ' שלח ר, יורדים גשמים
הלך בנו ולאחר שעה קלה חזר וסיפר שאמנם אמת , הדבר

גרשון יושב בסוכתו ואף טיפה של גשמים ' ר, נכון הדבר
אלא ישב עם בנו , חיים לא נתפעל בכל זאת' ר, אין שם

' סים והנפלאות המשונים שרושוחחו מתוך התול על הני
למחרת , שאינם לפי רוח התורה, גרשון וחביריו עושים

גרשון וכי מותר ' אמר לו ר, גרשון' חיים ור' בבוקר נפגשו ר
מהיכן , חיים' אמר לו ר, לישב בסוכה ולדבר לשון הרע

הלא רק אני ובני בלבד ישבנו בשעת מעשה , אתה יודע
, שמים סיפר לו זאתמן הצורך לומר שמלאך מן ה, בסוכה

' אמר לו ר, כ כיצד זה אפשר שמלאך יספר לשון הרע"וא
כל העושה מצוה אחת קונה לו "ל "הרי אמרו חז, גרשון

וכל העושה עבירה אחת קונה לו קטיגור , פרקליט אחד
הוא הוא , י הלשון הרע"ואותו הקטיגור שנברא ע, "אחד

  .שסיפר לי זאת
*  

באחד מימי חג הסוכות כ ק "שישב הרהפעם אחת 
ירדו פתאום גשמים , ע בסוכתו"רבי מרדכי מנאדבורנא זי

ק לא רצה "אבל הרה, וכולם יצאו מן הסוכה, לתוך הסוכה
, וכך נשאר שם כשמכף רגלו ועד ראשו נטפו מים, לצאת

וכשהביאו לו את המאכלים לקחו ספסל והניחו אותה על 
השולחן למעלה מן המאכלים כדי שלא יתמלא שם מים 

ורק כאשר גמר את סעודתו יצא , קל את המאכליםויקל
  .ק מסוכתו"הרה

*  
הסוכות והרה ן ' ק ר"באחד מימי  מאיר מפרעמישלא

אך , ע היה ישן בסוכתו והנה התחילו לרדת גשמים"זי
מפני גשם לא אצא : ק מפרעמישלאן גמר אומר"הרה

והגשם גובר והולך וכבר הרטיבו את כל כלי , מהסוכה
והנה הגשמים לא ,  לא אזוז מסוכהאך הוא בשלו, המיטה

עד , פסקו אלא אדרבה החלו לרדת בשטף ובכח גדול
, שנתמלאה כל הסוכה במים והצדיק היה שוכב כולו במים

קם ולא זע ונשאר שוכב כך עד אור ' אבל ר מאיר לא 
ואכן בהיות הבוקר קם ממיטתו ויהי כאשר פתח , הבוקר

י האדמה הצדיק את דלת סוכתו ראה למרבית הפליאה כ
ורק בסוכתו ירדו , ומטר לא נתך ארצה, יבשה לפניו

ואז גילו לו שהשטן בא לנסותו וכיון שעמד , הגשמים
  .  בנסיון יזכה לרוח הקודש

*  
ק משינאווא לנכדו "פעם לפני חג הסוכות צוה הרה

ק מקאלאשיץ שיתפלל שלא ירדו גשמים בימי "הרה
פשעווארסק איציקל מ' ק ר"והוסיף הרה, ויעש כן, הסוכות
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 אף, ל שאכן באותה שנה לא ירד גשם בכל ימות החג"זצ
בעידן זה ירדו ע ג "י (.י רוב גשמים"פשבמדינת פולין 

  )אורות

*  
שמואל אבא מזיכלין ' ק ר"פעם אחת כשישב הרה

החלו גשמים , תורהדברי ע בסעודת היום בסוכה ואמר "זי
 לא ע" זיק מזיכלין"הרה, לרדת בזעף ובשטף מים רבים

ונתלהב יותר ויותר בהתלהבות דקדושה , פסיק מתורתוה
, באמירתו לגבוה עד שהסוכה נתמלאה כמעט כולה במים

מים רבים לא יוכלו : "ק מכסאו וצעק בקול"לפתע קם הרה
ובאותו רגע נתפזרו העננים והגשם , "לכבות את האהבה

  .חלף הלך לו
*  

א " כי פע)ט"תי' עמ' ג' קלה סעי' סי (תפארת בנים' בס
' ק ר"ירדו גשמים בחג הסוכות ואמרו שבסוכתו של הרה

כשדיברו החסידים , ל לא יורד גשם"שלמה מזוויעהל זצ
אמר ,  ושמע שיחתםק"הרהעבר שם , ביניהם מהמופת הזה

וסוכה תהיה לצל "להם אין זה מופת הלא בהדיא כתיב 
שבסוכה אסור " למחסה ולמסתור מזרם וממטר.. יומם

  . ליכנס גשם
*  

ק "ל היה אבד"יצחק הלוי הורוויץ ז' מהוהגאון 
יוקל ' ומקודם זה היה בבראד על מקום אביו הר, האמבורג

איצקיל ' והיה אז דיין הרב החסיד הקדוש ר, ל הורוויץ"סג
והיה דין תורה שיורשים היה להם שטר חוב , דראביטשער

' ופסק הגאון מו, והלוה השיב שפרע, על אחד ותבעוהו לדין
והדיין אמר לו , בעו שבועת המשנה ויטלול שיש"יצחק הנ

שהמת הוא עומד לפנינו ומבקש מאתנו לקרוע השטר חוב 
אז , ולא רצה הרב להאמין, להיות תיקון לנשמתו, שנפרע

, גילה הדיין עיני הרב וירא את המת עומד לבקש על נפשו
ל שאינו משגיח על זה ואין משגיחין "ז אמר הגאון הנ"ועכ

והשביעם שבועת המשנה , ם היאבבת קול כי לא בשמי
איציקיל לא ' והקדוש הדיין ר, וכתב פסק דין להיורשים

ופעם ,והחלה ביניהם מריבה, רצה לחתום על הפסק דין
אחת היה גשם גדול שוטף על הסוכה בחג הסוכות ולא היה 

וסיפרו לו כי איש ריבו הדיין , יכול לקיים מצות הסעודה
 בסוכה באין גשם ל יושב עם חברייא שלו"המוכיח הנ

והלך בעצמו לתוך הסוכה וקיים שם , מפריע לתוכה
, אף שהיה נגמר בעיניו כי אך לבדו האמת והצדק, סעודתו

עם כל זה בדבר שהיה נוגע לכבוד שמים לא השגיח 
 .אף שמזה ימצא חשיבות לאיש ריבו במופת גדול, בכבודו

 )רמתים צופים(

שונה פעם אחת ירדו גשמים בעיר בראד בלילה רא
גר ' ער שהי'ל האמבורג'איציק רביהגאון ו, של חג הסוכות

והצטער הגאון מאוד , שם המתין עד חצות ולא פסק הגשם
בתוך כך שמע , על מצות סוכה שלא יוכל לקיימה כהלכה

, ל אינם יורדים גשמים"שבסוכתו של רבי גרשון קיטעווער ז
אמר למשמשו לקחת החלות והיין ללכת לסוכתו של רבי 

ע "למה הטריח הרב א: כשבא לשם שאלו רבי גרשון, שוןגר
לבוא אלי הלא גם כבודו יוכל לפעול בקבלה מעשית כמונו 

ל את 'כששמע רבי איציק, שלא ירדו הגשמים בסוכתו
בזה אין : "דבריו ציוה למשמשו לחזור הביתה באמרו

  "...ברצוני להשתמש
*  

העולם : ע" אליעזר מדזיקוב זיביק ר"סיפר הרה
ק "ים הרבה מופתים נפלאים מאת אבי הרהמספר

אבל אני ראיתי רק שלושה מופתים , ע"מראפשיץ זי
פעם בליל ראשון של חג הסוכות  :והנה אחד מהם, בעצמי

נפתחו ארובות השמים וירד גשם שוטף חזק מאוד כמה 
לדאבון נפש היהודים , שעות רצופות בלי הפסק

כי , אל ידםואין ל, שהשתוקקו לקיים מצות סוכה כתיקונה
' אבי הק .אפשר לאכול הסעודה בסוכה' בשום אופן לא הי

וידו אוחזת , הסתובב ופסע בבית הלוך ושוב בצער גדול
ומפעם לפעם הסתכלנו בעד החלון וראינו שהגשם , בידי

כשנעשה השעה מאוחרת ביותר והגשם  .עדיין לא נעצר
הבה נלכה , הכינו הכל: פתאום' אמר אבי הק, עודנו שוטף

כולנו השתממנו מדבריו  .הסוכה לאכול סעודת יום טובל
' אבל הלכנו אחריו בלי קושיות אבי הק, הבלתי מובנים

נגוב ולא הרגשנו ' ובפנים הי, צעד לתוך הסעודה כרגיל
 .ואף הסכך הרטוב לא טפטף מים כרגיל אחר הגשם, טיפה

, להוציא הכל מן הסוכה' אחר גמר הסעודה צוה אבי הק
וצוה שיצאו כל החסידים , לים והכליםהשלחנות הספס

ובאחורנה לקח אותי בידו ויצא מן , שאכלו אתנו ביחד
ל כף רגלו חוץ "ז' באותו רגע שהציג אבי הק .הסוכה
תיכף ניתך ארצה כל הגשם שנתקבץ למעלה מן , לסוכה
כל זמן ' שנתעכב שם בשביל כבודו של אבי הק, הסוכה

ח בשם "י' ליעזר עמדמשק א' הובא בס(. היותו בתוך הסוכה

   )ל"ר מבאבוב זצוק"אדמו
*  

ע נטל "ק מראפשיץ זי"שהרה: בנוסח אחר מסופר
, מכין בסוכה לכבוד האושפיזין' אז את הכסא המיוחד שהי

עכשיו אני רוצה לראות אם ירד : ואמר, והעמידו בסוכה
  .ומיד הפסיק הגשם מלרדת בסוכה, "גשם



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  נב

 

  סוכות

 
בליל הראשון של חג 

, עור כל הלילההסוכות היה ני
, ועומד ומצפה מתי יאיר היום

שיוכל לקיים המצוה החדשה 
שהחייהו והגיעהו השם יתברך 

ובמוצאי יום , ליטול לולב ואתרוג
מתי יוכל לקיים , טוב היה מצפה
ובמוצאי יום , מצות תפילין

לא היה נח ולא שקט , הכיפורים
כי אם היה ניעור כל הלילה 
ולומד מסכת סוכה עד גמירא 

 .מידה ובהתלהבות גדולבע
וכאשר בא לידו חפץ של מצוה 
היה מנשקו בנשיקות גדולות 

האתרוג והלולב : ונאמנות
והסוכה והמצות של מצוה 
וכיוצא הכל בלהבת שלהבת 

  )עשר אורות (.כשרף ממש
  

יצחק ' ק ר"סיפר הרה
ע שהיה סמוך על "מנעשכיז זי

ק מבארדיטשוב "שולחן הרה
' א הישל'  בקודש היוע ודרכ"זי

מניח שום איש להיות בחדרו 
ובא אביו , בולבשעת נטילת ל

ע "מרדכי מנעשכיז זי' ק ר"הרה
ק מבארדיטשוב "בהקיץ להרה

הנה אבקש מכם : ואמר לו
, שתלמדו את בני נטילת לולב

' ק ר"ומני אז והלאה נכנס הרה
ק מברדיטשוב "יצחק לחדר הרה

וסיפר , בשעת נטילת לולב
ק "א כשבירך הרה"שפע
לב ורדיטשוב על נטילת למבא

ולאחר זמן מה ראוהו יוצא מבין המגדל , פתאום והנה איננו
אשר לא היה באפשרי ליכנס שם אדם כי המקום היה , לכותל

ולא נתקלקלו , כ עמדו הלולב והאתרוג ביפיים"ואעפ, צר מאד
ופעם ראה שמגודל ההתלהבות , שם' מלחץ זה הדחק שהי

לתוך המגדל שהיו בו מחיצות והדביקות רץ עם האתרוג והלולב 
ק מנעשכיז כי ירא מאוד שלא "ונתבהל מאוד הרה, של זכוכית

אמנם כאשר , יזיק עצמו בהזכוכית
ק מבארדיטשוב אל "בא הרה

המגדל הוסג המגדל אחור ונכנס 
והצדיק נכנס בשלום , לתוך הכותל
  ) ספרן של צדיקים. (ויצא בשלום

  

ק מבארדיטשוב היה "הרה
נסת אורחים מהדר במצות הכ

בסוכתו והשתדל לארח בה גם 
א "ופע, אנשים פשוטים והדיוטים

לעתיד לבוא : אמר למקורביו
כשישבו הצדיקים בסוכת עורו 
של לויתן ארצה גם אני להשתתף 

וודאי ידחו אותי , במסיבתם
מה לו לאיש , וכי מי אתה, בטענה

פשוט כמוהו להידחק במסיבת 
מעתה יהיה לי פתחון פה , צדיקים

שיב שגם בסוכתי הכנסתי לה
אנשים פשוטי עם ולכן מגיע גם 
לי הזכות להיכנס במחיצת עורו 

 .של לויתן
  

מעשה וכבר הגיע זמן קצר 
לפני חג הסוכות ובבארדיטשוב 

לוי ' ק ר"ציוה הרה, אין אתרוג
יצחק מבארדיטשוב לילך לפרשת 
דרכים אולי יפגשו מי שהוא 

הלכו ופגשו ביהודי , ואתרוג בידו
הנוסע לביתו ואתרוג מהודר אחד 

 בעיר בידו אלא שביתו לא
בארדיטשוב הוא אלא בעיר 

התחיל , אחרת הרחוק משם
הצדיק להפציר בו שיחוג את חג 
הסוכות בארדיטשוב בשביל 

אך היהודי אינו , לזכות במצות אתרוג את כל הקהל הקודש
ט לביתו ואינו רוצה לבטל מבניו "הוא רוצה לנסוע ליו, מסכים

הבטיח לו הצדיק עושר , ט"ביתו וממנו את השמחת יוובני 
אמר לו , ה וגם בנים"עושר יש לו ב, אך הוא בשלו, ובנים

אם תמלא את בקשתי הרינו מבטיחך שתהיה עמי : הצדיק
מששמע היהודי כך הסכים מיד , במחיצתי לעולם הבא

  

  עבודתוידרכ' אם כי בכל ימות השנה הי

ל "זצ ק מבארדיטשוב"של הרה

בכל זאת , בהתלהבות נוראה עד מאוד

בימי חג הסוכות בלטה במיוחד את 

עבודתו בקודש בקיום מצוות החג מתוך 

ומתוך חביבות , אש להבת שלהבת יה

המצוות ממש לא נתן שינה לעיניו 

יושב ומצפה לאור ' ותנומה לעפעפיו והי

  .הבוקר שיוכל לקיים נטילת לולב

כ "יוהאי בשנה אחרונה במוצשומסופר 

תדעו שהיום : התבטא ואמר למקורביו

מלאו ימי וצריך אני להפטר מן העולם 

אך יען כי מאוד צר לי לילך מן , כעת

העולם כעת ששני מצות שהם סוכה 

לקראתינו והיאך יכולים ם ואתרוג באי

כ "לילך ממצות קדושות כאלה וע

התפללתי שיעכב זמן פטירתי עד עבור 

ת לתפילתי "וכות ושמע השיימי הס

שבאסרו חג ' וכן הי, ומילא שאלתי בזה

ה תשרי גברו "של סוכות נחלה וביום כ

עליונים את התחתונים ועלה השמימה 

   .ק"ע לפ"בשנת תק

על כן אמור אמרנו דבר בעתו מה טוב 

לקבץ כעמיר גורנה סיפורי קודש 

ע על עבודתו "ק מבארדיטשוב זי"מהרה

  .תבקודש בימי חג הסוכו
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שמח , לבקשת הצדיק ונשאר בבארדיטשוב לימי הסוכות
  .ף היהודי שמחהצדיק שמח כל הקהל וא

לעת ערב יצאה מאת הצדיק פקודה חשאית לכל בני 

אין איש , בארדיטשוב שלא יתנו לאותו היהודי לישב בסוכה
משהגיע , אבל גזירת הצדיק חזקה עליהם, יודע על שום מה

ואותו יהודי בא מבית הכנסת , ט ראשון של חג"ליל יו
שלו  מצא בחדרו ששכר לו בבית האכסניא יין, להאכסניא 

כלום אין : תמה האורח, ט"לקידוש ושולחן ערוך לכבוד יו

יצא אל החצר ומצא שם סוכה ערוכה , לבעל האכסניא סוכה
כהלכתה והבעל הבית עם כל בני הבית מסובים שם אל 

, ולא הניחוהו, רצה האורח ליכנס גם הוא אל הסוכה, השולחן
הלך אל השכנים שברחוב והפציר בהם לתת גם לו לישב 

, עד שנתגלה לו הדבר שגזירת הצדיק היא זו, לא נענהבסוכה ו

, מה פשעי ומה חטאתי: מיד רץ בבהלה רבה אל הצדיק ושאל
אמר לו הצדיק אם תמחל לי אותה הבטחה שהבטחתיך בדבר 

נדהם האורח , העולם הבא אצוה תיכף שיניחוך לישב בסוכה
מצד האחד יש לו הבטחת , מה לעשות, משתאה ומחריש

ומן הצד השני , בעולם הבא" עמו במחיצתו"הצדיק להיות 

לבסוף החליט שימחול להצדיק את , מצות לישב בסוכה
וכי אפשר שכל ישראל ישבו , ההבטחה ובלבד שישב בסוכה

מחל לו היהודי להצדיק את , בסוכה והוא יאכל בבית כגוי
, והלך לישב בסוכה, ונתן לו תקיעת כף על מחילתו, הבטחתו

עכשיו :  לקרוא לאותו יהודי ואמר לוכשעבר החג שלח הצדיק

שלא רציתי שתזכה בעולם הבא ,  אני מחזיר לך את הבטחתי
לפיכך , רציתי שתזכה בכך במעשיך, מן ההפקר בדרך מסחר

עכשיו , גלגלתי את הדברים להביאך לידי נסיון במצות סוכה
שעמדת בנסיון והיתה לך מסירות נפש בשביל לקיים מצות 

  .ב"ך באמת שתהא עמי במחיצתי לעוהעכשיו מגיע ל, סוכה

  

ים ובקושי גשוב היה מעשה שהיה דוחק גדול באתרו

השיגו רק אתרוג אחד לכל עיר בארדיטשוב והאתרוג היה מונח 
ע וכל אנשי העיר "לוי יצחק מבארדיטשוב זי' ק ר"בבית הרה

ושמש . היו צריכים לבוא לבית הצדיק ולברך שם על האתרוג

הרהר אותו שמש בדעתו שתיכף אחר קבוע היה לו להצדיק 
ברכתו של הצדיק בוודאי יברכו על האתרוג החסידים ואנשי 

מעשה ואריהם מסתמא הגבירים והנגידים והבעלי בתים 
ועד שיגיע האתרוג לו להשמש כבר יהיה סמוך לערב , חשובים

? והתחיל היצר הרע לנקר במוחו למה אגרע כלום אינני כמותו

והחליט ? ש את הצדק הפסדתיוכי בשביל שזכיתי לשמ
כשהצדיק יתעסק עדיין בטבילת מקוה , שבבוקר השכם

, יטול הוא בחשאי את האתרוג ויברך עליו, בכוונות וביחודים
ט הראשון של חג והצדיק הלך "כשהאיר השחר ביו. וכך הוה

בכוונה לברך , נטל השמש בצנעה את האתרוג, לטבול במקוה

מתוך יראה ופחד , אסון גדולאך מעשה שטן הצליח וקרה , עליו
האתרוג , שמא ירגיש מי שהוא במעשיו רעדו ידיו של השמש

השמש כמעט , נפסל האתרוג. נפל לארץ ונשברה פטמתו

לא די שיתגלה ? מה לעשות, מה לעשות, שנתעלף מרוב צער
אלא שעוד פסל , קלונו שרצה לברך על האתרוג קודם הצדיק

, והוא! ה שרוי בלא אתרוגלוי יצחק יהי' ר. את האתרוג לגמרי
מההכרח יהיה לספר . ואין עצה ואין תבונה! גרם לכך, השמש

  .ויהיה מה שיהיה, כמו שהוא להצדיקהדבר 

עד שבא , יושב לו השמש מיצר ודואג על האסון הגדול
סח לו השמש בדמעות . הצדיק ליטול את האתרוג ולברך עליו

 הצדיק סח וחשב שבוודאי יעשהו. שליש כל אותו המאורע
ומה השתומם . זה" מעשה שלא יעשה"על " גל של עצמות"

אאל נטל , השמש לראות שהצדיק לא רגז ולא כעס כלל וכלל

ובהתלהבות גדולה כדרכו בקודש , בשתי ידיו את האתרוג
ראה נא כמה חביבות הן , ע"ה רבש"התחיל להמליץ לפני הקב

הממצות על ישראל עד שבשביל זריזות קיום מצות אתרוג 
העמיד יהודי פשוט כהשמש שלי את עצמו בסכנה לפסול את 

  ".הזריזין מקדימין למצות"ובלבד שיוכל להיות מ, האתרוג

  

ה מבארדיטשוב בימי חורפו "לוי יצחק זצלה'  רק"הרה

אירע לו שבא קודם יום הקדוש להעיר אשר דר שם הגאון בעל 
העיר מעשירי ונכבדי ' ונתאכסן אצל חותנו כי הי, ישועות יעקב

לוי יצחק הוא בר ' וכאשר הכיר בעל האכסניא כי הרב ר, הלז

לוי ' אוריין ואיש נכבד הציע לפני נשיאי העדה לכבד את הרב ר
אבל , ושלחו את המשמש אליו שיודיעו, יצחק בתפלת כל נדרי

המשמש מצא אותו יושב בין חבורת ריעים וידידים ושותה 
י לפי דעתו לא וחזר המשמש והשיב להקהל כ, עמהם מי דבש

לוי יצחק להתפלל לפני התיבה יען כי היא מבושם ' יוכל הרב ר

פ יבוא תיכף "וחזרו הקהל ושלחו אחריו כי עכ', ובדיחא דעתי
לוי ' ר' וכאשר בא הרב הק, ס כי הגיע עת להתפלל"לבהכנ

יצחק הלך תיכף לפני התיבה ברעש והתחיל לומר כל נדרי עד 
', יומא ולמד מדף א' ולקח מס, כ זמר אדון עולם"גמירא ואח

' ואמר הגאון בעל ישועות יעקב כי עמד אצלו בעת שלמד ג

, וראה כי הוא לומד בעיון כדרך החריפים, דפין הראשונים
ס "והגאון בעל ישועות יעקב לן בביתו וכאשר בא בבוקר לבהכנ

לפלא ' יומא והי' לוי יצחק עושה סיום על מס' ראה כי הרב ר
חיל להתפלל לפני התיבה מאדון עולם כ הת"ואח, בעיניו

ק הלך "ובמוצאי יוה .ת וכל התפלות"ותפלת שחרית וקה

ל ושם הכינו לכבודו שלחן ערוך "לאכסניא הוא בית הגביר הנ
עם כל מאכלים ומשקות טובים אבל היא אמר למשמשו 

והאנשים חשבו כי , שיביא לו הקוויקעניש שלו לתמוך לבו
אבל מה , שיש לו באמתחתוכונתו בטח על איזה מגדנות 

סוכה ' נתפלאו בראותם כי המשמש הביא לו גמרא מס

כי , סוכה ולמד כל הלילה וכל יום המחרת' והתחיל ללמוד מס
פ שני ימים "ה היה מתענה יוהכ"לוי יצחק זצלה' ר' הגאון הק

ואז אמר הגאון בעל ישועות יעקב כי לכל , משום ספיקא דיומא
  .ה"לוי יצחק זצלה' ר מהרב רהחסידים אית להו פירכא לב
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  ש"וועד אירגון שמחות בר מצוות לאנ
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"סאטמאר בנשיאות כ'י קהל יטב לב ד"שע

  

   בני ברק-קרית יואל 
  

  
  אל ציבור אנשי שלומינו קהל עדתינו שיחיו

  

  ש"ת חבלים נפלה לנו בנעימים לבוא בעזרת רבים מאנ"תלי

  ברוב פאר והדר ובמחיר השוה לכל נפש בעריכת וארגון שמחות בר מצוה

  

  ובכדי שנוכל גם להבא להמשיך במשא הקודש

  הננו להביא בזה לידיעת הציבור כמה תקנות חשובות לתועלת הענין
  

, לכן אין לערוך ברים, בהיות שמטרתינו לצמצם הוצאות הבר מצוה  .א

  .וכן לא להביא צלם וכלי זמר. 'עוגות שלמים וכדו, מוס, קוקטיילים

י "שע" שמח תשמח"אנו עורכים הבר מצוות רק באולם המפואר   .ב

ורק במסגרת התפריט שנקבע על , ורק לשולחן מתוק, מוסדותינו

 .ידינו

  8.00אנו מתחייבים לספק את המאכלים משעה   .ג

 .הזמנת בר מצוה צריך להיות עד שבועיים לפני השמחה ולא יאוחר  .ד

והשאר ,  מנות100עד יום הבר מצוה על כל  ₪ 1400: אופן התשלום  .ה

 .עד למחרת הבר מצוה
 

  עלינו שנזכה לפאר שמחות בית ישראל עדי נזכה לשמחת עולם על ראשינו' ויהי נועם ה

  א"צ ומלכינו בראשינו בב"בביאת גוא
  

  בכבוד רב
  הוועד
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  אושפיזא דאברהם
: ק משינאווא היה רגיל לספר מעשה זה"הרה

באחד הכפרים היה דר איש עני האיש היה פשוט מאוד 
וקרה שבערב סוכות הוצרך לסכך על , אבל ירא שמים

והלכו הוא ואשתו , ולרש אין כל במה לקנות סכך, הסוכה
וכשהתחילו , אילנות לסכךאל היער לתלוש בעצמם ענפי 

ט תלשו את "לנטות צללי ערב וחששו לבל יחללו יו
ונעשה מזה רעש גדול , הענפים בפיהם ובשפתיהם

בשמים ממעל שאברהם אבינו בעל האושפיזין ילך אל 
ויהי בליל התקדש החג , סוכתו של העני ויראה את פניו

חשב שבוודאי , ראה העני והנה איש אחד עומד בסוכתו
הנה אנוכי : ויאמר לו, ט"י שרוצה לאכול סעודת יוזהו ענ

אבל איעצך ללכת , בעצמי איש עני ואין כל מאומה אצלי
אל הגביר השוכן מול ביתי ובוודאי תשיג שם לאכול 

ולא , לא באתי לאכול מלחמך: והאיש השיב לו, לשובע
ובאתי לסוכתך , אנוכי אברהם אביך, אתך מאומהלקחת מ

שתראה את פני בשכר מצות סוכה שקיימת במסירות 
  . ותיכף נעלם האיש ואיננו, נפש וביסורים

  
חיים ' ח ר"בספר אוהל נפתלי מובא שסיפר הרה

ע "שלום מקאמינקא זי' ק ר" הרהל גיסו של"משה ז
צל בחג הסוכות אשלום ' ק ר"א כשהיה גיסו הרה"שפע

ל "חיים משה הנ'  נחלה מאוד ורע"מראפשיץ זי' רבו הק
 היה עומד למעלה מראשותיו ולא היה יכול למוש

כ לא הלך "וכמו, ממיטתו מפני שהיה חולה מסוכן
ע עד "ק מראפשיץ זי"להתפלל בבית מדרשו של הרה

חיים ' לך שאז נשתפר מצבו קצת אזי הלך ר' ק פר"שב
ושמע , אפשיץק מר"משה לשולחנו הטהור של הרה

' ע פירש הפסוק לך לך מארצך וכו"ק מראפשיץ זי"שהרה
, י מפרש ואברכך בממון"ורש, ואברכך ואגדלה שמך

ק הלא הציווי של לך לך מארצך היה "והקשה הרה
ולכאורה , ה ניסה את אברהם"מהעשרה נסיונות שהקב

מה הנסיון כאן הלא אפילו איש יהודי פשוט אם היה 
 ארץ נכריה ומבטיחו כבוד ה מצוהו שילך אל"הקב

ש "וכ, ועשירות בוודאי היה כל אחד הולך מרצונו הטוב
ה הבטיח "פ שהקב"רק הענין הוא שאע, אברהם אבינו

ז לא הלך אלא כדי לעשות "לאברהם אבינו כל טוב עכ
וזה היה הנסיון אם ילך מחמת עשירות וכבוד או ' רצון ה

  .לשם שמים

קאמינקא ק מ"חיים משה לגיסו הרה' כשחזר ר
שהיה שוכב על מיטת חליו ואמר לו את הדבר תורה 

ק "ויהי כשמוע הרה, ע"ק מראפשיץ זי"ששמע מהרה
! אוי וויי": מקאמינקא זאת קפץ ממיטתו וצעק בקול מר

דעם דבר תורה האט דער רבי נישט געזאגט פון ! אוי וויי
איז נישט 'ווייל ס, דער וועלט נאר פונעם עולם העליון

ַא מענטש פון דעם עולם משיג צו זיין אזא מעגליך פאר 
  . ע"ק מראפשיץ זי" ואכן עוד בשנה זו נסתלק הרה"זאך

חיים משה ' ח ר"שנים רבות לאחר מכן כשהיה הרה
ע "אייזיקל מזידיטשוב זי' ק ר"ק אצל הרה"ל על שב"ז

ק "ק אם הוא יודע איזה דבר תורה מהרה"ושאלו הרה
שה את הדבר תורה חיים מ' אז אמר לו ר, ע"מרפשיץ זי

ת הסתובב "ע את הד"ק מזידיטשוב זי"כששמע הרה, ל"הנ
מסתמא האט : "בחדרו אנה ואנה בדביקות עצומה ואמר

וידוע , "דער ראפשיצער רב געזאגט די תורה בסוף ימיו
ק מראפשיץ ששנה לפני "הוא שצדיקים אמרו על הרה

  .     פטירתו לא היה בזה העולם
  

הגדול ר זצח' אל הגאון  עוזר גראדזינסקי  בא "יים  ל 
הנ"פע הסוכות הגאון  חג  על  אחד  אורח  אז "א  היה  כבר  ל 

הסוכה יכול לאכול בתוך  ולא היה  חלש  ולכן , חולה ומאוד 
יביאו לפניו  ושם  אמר להאורח שירד לבדו לתוך סוכתו 

ך , לאכול יחד בתו עמו  יכול לאכול  שהוא אינו  ואמר לו 
וחולה פט מצב בריאותו  מפני  הסוכההסוכה  כשישב , ור מן 

שהוא  הגאון  את  הסוכה ראה לפתע  האורח לבדו בתוך  לו 
הסוכה אל  את , בא  כבודו  הטריח  מה  מפני  האורח  שאלו 

עמי שב , עצמו לבא לאכול  ח מכן  שלאחר  הגאון  השיב לו 
ממצות  אבל  הסוכה  הוא מן  חולה פטור  דין  שלגבי  שאכן 

אע אין הוא פטור  אורחים  חולה"הכנסת  שהוא  א, פ   שהל
אז  שלישי למילתו היה  שיום  חולה  אבינו היה  אברהם 

אורחים"ועכ הכנסת  מצות  עצמו לקיים  את  הטריח  כ "וא, ז 
האורח לבדו בחוץ את  ולעזוב    .איך אוכל לשבת בבית 

  
יחזקאל מקאזמיר שכשהיה אברך ' ק ר"סיפר הרה
ע לחג הסוכות "החוזה מלובלין זי' נסע לרבו הק

לובלין ישבו שם אנשים ק מ"ובשולחנו הטהור של הרה
ולפתע , חשובים ומכובדים והוא עמד אז ליד התנור

אותו ולא  הבחינו שנעלם איזה כלי מהשולחן וחיפשו 
והמשמשים הבחינו שהוא עומד ליד התנור ושמע , מצאו
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ק מקאזמיר שהם מתלחשים ביניהם שבוודאי הוא "הרה
מפני שאלו שישבו בהשולחן לא היה מי , הוא הגנב

חשבו שמיד אחרי שהחוזה יגמור לערוך את ו, לחשוד
אותו ויכופוהו להחזיר את הגזילה , שולחנו הטהור יקחו 

מה  והוא עמד שם בקרן זוית בפחד ואימה כי לא ידע 
ווער ": ל"ק מלובלין ואמר בזה"לפתע נענה הרה, יעשו לו

ַא , עס וויל קענען אברהם אבינו שטייט דארט 
 האט די צורה פון אינגערמאן נעבן די אויוון און ער

'  ותיכף הלכו כולם להסתכל על צורתו הק"אברהם אבינו
  .  וכך ניצל מידי החשד

  
ע "יצחק אייזיק מקאמארנא זי' ק ר"סיפר הרה

ע חולה מאוד "ק מזידיטשוב זי"א היה רבו הרה"שפע
המועדים והתאכסן בחצר הקודש של  בהיותו בלובלין על 

מלובלין שיעלוהו על העליה ובחג הסוכות הפציר , רבו 
אל הסוכה קטנה של הרבי מלובלין לאכול שם כזית 
מעט מרק לסוכה ובבוא  ומשמשו הלך להביא לו 
המשמש עם המרק מצא כי זקן אחד הבלתי ניכר לו 

' ע ותהי לפלא בעיני ר"ק מזידיטשוב זי"יושב אצל הרה
, יעקב המשמש ונתן לו שלום ואחרי זמן מה נעלם ממנו

ק מזידיטשוב כי הוא היה אברהם "רהכ ה"והגיד לו אח
  . ה והדבר ידוע"אבינו ע

  
 נמלך פעם בלבו ע"יפנחס מקאריץ ז' ק ר"הרה

טוב הדבר שאנשים רבים באים אליו עם  שלא 
מפני שזה , בקשותיהם להפקד בדבר ישועה ורחמים

ת "ולכן ביקש מאת השי, מבטל אותו מעבודת הבורא
בואו אליו ולא שיהא שנאוי על האנשים וממילא לא י

וכן היה והתבודד בינו , יהיה לו התקשרות עם שום איש
לבין קונו וחי חיי צער ולא היה נמצא בחברת אנשים 

ויהי היום . בלתי בשעת התפילה להתפלל עם הציבור
י גוי כי היהודים "לפני חג הסוכות הוכרח לעשות סוכתו ע

והגוי לא היה , לא רצו לעזור לו מפני שהיה שנוא להם
בידו כלי האומנות הדרושים לכך והלך לשאול מהשכנים 

ומחמת שהיה שנוא בעיני כולם לא רצו ' גרזן וכדו
  . להשאילו ובקושי גדול השיגם

בליל ראשון של חג כאשר גמר הרב את תפילתו 
קרא אליו כמה אורחים לסעוד אצלו ביום , בבית הכנסת

טוב ולא היה אפילו אחד שיסכים לסור אל ביתו מפני 
בבואו , ששנאו אותו והוכרח ללכת לסוכתו בלי שום אורח

 "ליעול אברהם"לסוכה והתחיל להזמין את האושפיזין 
ה עומד מבחוץ ואינו רוצה "וראה שאברהם אבינו ע

מה פשעי : פנחס מקאריץ' ק ר"ושאל אותו הרה, להכנס
אין דרכי להיכנס : והשיב לו אברהם אבינו, ומה חטאתי

ויהי בשמעו זאת נשא עיניו , םבמקום שאין שם אורחי
ת שיחזור הדבר כמקדם "בכה וביקש מהשי, למרום

   .שימצא חן בעיני אנשים
  

ע כבן "ב זי"אלעזר ניסן ט' ק ר"בעת היות הרה
ואביו וגם , שמונה שנים בלילה הראשונה של חג הסוכות

ע אשר היה בעת "דבי עילאי זי' ק בעל ארי"גיסו הרה
, תנו ישבו בהסוכה אצל השולחןשולחן חו ההוא סמוך על

, ל התנמנם מעט על השולחן כדרך הילדים"והילד הנ
וכאשר הקיץ מתנומתו ופתח את עיניו ראה על האדרת 
שהיה תלוי בהסוכה לנוי סוכה שהיה כתוב באותיות 

, "מגן אברהם"גדולות מזוהבות כעין של אש תיבות 
וגיסו , "מגן אברהם"ותיכף שאל מי כתב כאן תיבות 

והשיבו הכי לא , ל שאלו איה כתוב מגן אברהם"ק הנ"רהה
והראה לו באצבע התיבות , תראה את אשר כתב כאן

  . מ היה יושב ודומם"ואביו הקדוש היש, ל"הנ
  

ע בעת שהיה מסתופף "ק בעל מאור ושמש זי"הרה
ע ביקש "ר אלימלך מליזענסק זי"א הר"ק פ"בצל הרה

 אחת כדי פעם מרבו שהוא רוצה לשמש אותו לילה
, ורבו נתן לו רשות על זה' דתו הקולראות את סדר עב

ק מליזענסק ממנו להביא לו "ויהי בחצי הלילה ביקש הרה
, וכשנכנס הבעל מאור ושמש עם הכוס טיי לרבו, טיי

נבהל ונשתומם בראותו שאיזה איש זקן עם הדרת פנים 
, ומרוב פחד נפל הכוס מידו ונשפך ארצה, יושב אצלו

מעלפונו התחבא עצמו מפני הפחד שגבר כשנתעורר 
ר אלימלך ושאלו למה לא הביא "אחר כך קראו הר, עליו

והבין , השיב שראה איש אחד היושב בהחדר, לשתות
, ומרוב פחד נפל הכוס מידו, שהוא בא מגבהי מרומים

האם התבוננת בפני הזקן : ר אלימלך"ק הר"שאל לו הרה
פחד ואימה לא שמפני : ענה לו המאור ושמש, שהיה כאן

ר אלימלך ואמר "ק הר"נענה הרה, היה יכול להביט בו כלל
וויי דאס קינד וואס קען נישט קוקן דעם טאטן ": ל"בזה

  . אברהם אבינו'  הלא זה הי"אין פנים אריין
  

יצחק ' ק ר"של סוכות אמר הרה' א בליל א"פע
החסידים , ע כי היום הוא האושפיזין שלו"מווארקא זי
 שהרי שמו היה יצחק ואיזה שייכות יש לו תמהו מאוד

אבל הוא בעצמו , ה"לאושפיזין של אברהם אבינו ע
ה קלסתר פניו של יצחק דומה "צר הקב: "הסביר להם

ק בעל ישמח ישראל מאלכסנדר אמר "והרה, "לאברהם
: ל"ע בזה"ק מווארקא זי"א ביום ההילולא של הרה"פע

ה "ינו עהרבי הזקן מווארקא שהיה בבחינת אברהם אב
  . עלה למרום, שכל החסד מתגלגלין על ידו
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בנו הצעיר (ע "איציקל מסטיטשין זי' ק ר"סיפר הרה

ק בעל אור " שהרה)ע"משה מראזוואדאב זי' ק ר"של הרה
דסוכות ביום ' לשמים מאפטא אמר פעם בליל א

מיר שעמען זיך נישט : "האושפיזא של אברהם אבינו
 אונזער אהבת ישראל קעגן אריינצוגיין אין די סוכה מיט

' ק ר"ק מצאנז להרה"ואמר על זה הרה, ה"אברהם אבינו ע
דער אמת איז אז לויט די ": ע"משה מראזוואדאוו זי

לן אין אברהם אבינו האט ער זיך 'מאיר' השגה פון ר
אבער טאקע אברהם אבינו , טאקע נישט וואס צו שעמען

  ". קייטלאו כל מוחא סביל דא צו פארשטיין זיין גרויס
  

ע היה נוהג "יצחק אייזיק מקאמארנא זי' ק ר"הרה
ה "דסוכות יום האושפיזין של אברהם אבינו ע' בכל ליל א

להתפלל על כל העקרות שיפקדו בשנה זו כמו שנפקד 
ומסופר שהרבה , בעל האושפיזא אברהם אבינו ושרה

עקרות שבאו להזכיר את עצמם לפניו נפקדו מכח אותו 
  .דסוכות' ל בליל אהתפילות שהתפל

  

  אושפיזא דיצחק 
ע היו מכינים כסא מיוחד "ק מצאנז זי"אצל הרה

בסוכה עבור האושפיזא והיה מזהיר לנהוג כבוד ולא 
להידחף שם אמנם מחמת הלחץ זה הדחק נפלו ונדחפו 

אושפיזא דפחד יצחק שאז נפלו ' חוץ מליל ב, גם שם
בגודל אימה יתירה ולא הרהיבו לגשת אל מקום הכסא כי 

קדושתו המשיך על כל הנוכחים להרגיש במידת 
  . האושפיזא קדישא

  
ע כאשר היה "ק בעל דברי חיים מצאנז זי"הרה

עורך שולחנו הטהור בליל שני של חג הסוכות שאז הוא 
ה היה רגיל להתרגז בכל "האושפיזין של יצחק אבינו ע

, פעם ותמיד היה מוצא איזה דבר וסיבה על מה להתרגז
מקפידים אז לסדר את ' הי,  בכדי למנוע זאתעל כן

השולחן ואת כל הענינים על צד היותר טוב ומעולה שלא 
   .ימצא שום דבר להתרגז

א כאשר סדרו הכל על מכונו וטרם נכנס הדברי "פע
' ק ר"ובא בנו הרה', ע לערוך את שולחנו לפני ה"חיים זי

ע והבחין וראה שאכן הכל ערוך "ברוך מגארליץ זי
טוב ושוב לא ימצא על מה שיתרגזומסוד , ר על צד היותר 

והוא ידע שיש לו ענין בזה שהוא אושפיזא דיצחק כנגד 
ע ורצה לקדש על "ח זי"וכאשר נכנס מרן הד, מידת גבורה

ע שהיה "ט זי"ק מגארליץ את הקדושת יו"היין דחף הרה
י הדחיפה נדחפה גם "ע וע"ח זי"כ שם ועמד מאחורי הד"ג

צאנז ונשפך היין מן הכוס וירדו טיפי ק מ"ידו של הרה
וכראות , ע"ח זי"היין על מעיל הבעקיטשע החדשה של הד

ע זאת התחיל להתרגז ולצעוק בקול "ק מצאנז זי"הרה
מען וועט דארפן באצאלן , ממון איז דמים": רעש גדול

ט "כ קרא אצלו את הקדויו" אמנם אח,"עד פרוטה אחרונה
לע מיין 'אליפ": כיםפייס אותו בדברים רמע והיה "זי

 "מיר האבן ליב ערליכע אידן ערליכע אידן, לע'אליפ
ורבים ראו בזה כעין סמיכה , והושיבו על כסא האושפיזין

ל "וסיפר רבינו ז, ט לרבי ומנהיג"שהסמיך את הקדויו
אומר שכשמרן הדברי חיים ' ט הי"שאביו הקדושת יו

מה הושיבו לשם פיוס על כסא האושפיזין התבייש יותר מ
 איך האב: ק"בל(ל "ח ז"שהציק לו מקודם הגערה של מרן הד

  ). זיך מער געשעמט מיטן פיוס ווי מיט די הקפדה

  
א "בן ציון מאסטראווע אשר פע' ח ר"סיפר הגה

מיכל ' ק ר"ט שני דחג הסוכות בעת שישב הרה"ביו
הכינו כסא בשביל : ל"ע בסוכתו אמר בזה"מזלאטשוב זי

ברוך הבא : ל"כ אמר בזה" אח,ה שבא"יצחק אבינו ע
וכל "על הפסוק , יצחק אבינו אנו נגיד תורה בשבילכם

סתמום פלשתים ' הבארות אשר חפרו עבדי אביו וכו
דהנה מדה הראשונה של איש יהודי הוא , וימלאום עפר

לא להטעות את עצמו ולא לעשות משום שאחר עושה 
ישט קיין נאך נישט קיין גענארעכטץ און נ: "ובלשונו אמר(כ כזה "ג

   .")טהועכץ
אשר מידת אברהם אבינו ע ה "והנה ידוע  ה הית

ואז רצו לעשות , "ואנוכי עפר ואפר"כ "ענווה וכמאמה
הרבה אנשים עם , וימלאום עפר"ש "כמותו וז היינו שהו 

כעין מידת אברהם אבינו ע : א"ובל(ה "מידת עפר ואפר 
ר ועל זה נאמ, ")לעך'עס איז געווארן אסאך עפר ואפר"

יצחק ויחפור את בארות המים וכו היינו להגיע ', וישב 
מצד שכן עושה אחר , למדה זאת באמת ולא לעשות 

מצות אנשים מלומדה בן ציון ' ח ר" וסיים הגה.בגדר 
אשר הרה"הנ ע תיאר גם את תמונתו "ק מזלאטשוב זי"ל 

בעל קומה גבוה ורזה"של יצחק אבינו ע   .ה שהוא 
  

  אושפיזא דיעקב 
ז האושפיזין ל "רבינו  גבוהים בענין  היה לו ענינים 

משקה לכבוד  שיעמדו  אומר לאנשים  והרבה פעמים היה 
אע האושפיזא"האושפיזין  כשם בעל  שמם  שלא היה  , פ 

אמר להרב ר"ופע זברייעראורי ' א  ל באושפיזא דיעקב " 
שאיר מה  דהלא  האשפיזא  משקה לכבוד  ע "שיעמיד 

וא"ליעק שמך אורי "ב אירע ליוסף  כשם ) ע"איר(כ  הוא 
יעמוד ובסוד קדושים מי    .בעל האושפיזא 

  
אצל הרה אל ' ק ר"המנהג היה  מאיר יחי חיים 

כשמות "ממוגלניצא זי שמותיהם  אשר  שהחסידים  ע 
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של אושפיזו על שולחנו ביום  מעמידים יין  היו  , האושפיזין 
העמיד יין "פע יצחק ולא  אחד בשם יעקב  שם רב  א היה 

היה ד יצחק כי  של  עליו , חוק במעותבאושפיזא  הצדיק  כעס 
כך על  הרב , והוכיח לו  הזדרז  יעקב  של  למחרתו באושפיזא 

עליו שוב באמרו, והעמיד יין מלאך : והצדיק צעק  איך 
שאתה אושפיזא אתה אושפיזא, לחשוב  ואני איננו , וכי 

אתו קשות, אושפיזא וכהנה דיבר  הרב , וכהנה  נסע  אחר החג 
והיה בס, לביתו גדולה אך לבסוף ונחלה בחולי אנוש  כנה 

ה נסע להרה', נתרפא בחסדי  ממוגלניצא "כשהבריא  ק 
אמר לו כך בחג : והצדיק  כל  על מה ציערתי אותך  עתה תדע 

ודינים קשים , הסוכות מפני שראיתי בשמים קטרוג גדול 
זקוק לרחמים ואתה  עליך  עי, שורים  שסבלת  ז "ובהסבל 

ידי חובתך ביסורים ב הדינים מעליך ויצאת    .לבדהמתקתי 
  

  אושפיזא דמשה
בסידורי אשכנז מובא להקדים את האושפיזא 

ק "ע שהרה"ק זי"דיוסף לפני אושפיזא דמשה וסיפר רביה
ע היה נוהג כן להזמין את "יצחק אייזיק מקאמארנא זי' ר

יצחק אייזיק ' ק ר"והרה, האושפיזא דיוסף ביום הרביעי
   .ל"ע היה נוהג כפי המקובל מהאריז"מזידיטשוב זי

ק "ק מקאמארנא את בנו אל הרה"א שלח הרה"פע
ע כדי להוכיח בראיות "יצחק אייזיק מזידיטשוב זי' ר

: ק מזידיטשוב ואמר לו"ענה הרה, והוכחות שהצדק עמו
הלא בעינינו ראינו בחג , מתפלא אני על אביך שיאמר כן

ה קודם "שנכנס אלינו לסוכה משה רבינו ע, הסוכות העבר
 זה שהכל הוא לפי בחינת ק על"והוסיף רביה, ליוסף

באים לפי הסדר שמזמינים ' הצדיק והאושפיזין הק
ק מזידיטשוב תחילה את משה "וממילא ראה הרה, אותם

  ..ק מקאמארנא ראה מקודם את יוסף הצדיק"רבינו והרה
ב בהאדעסא שהוא הכיר "שו' ישעי' ח ר"סיפר הרה

זקן אחד שבימי ילדותו היה מתגורר בעיר ברייוואט 
ישראל נכד ' ק ר"רוסיא ושם היה גר הרהשבארץ 

מפני שכשהיה " (דער טויטער"שהיה נקרא ' ט הק"הבעש
ט "ילד קטן מת ואמו העמיד אותו על ציון זקינו הבעש

דרכו היה להתפלל שחרית עד שתי , )וחזר לחיותו כמקדם
שעות בתוך הלילה ומנחה התפלל לפני חצות הלילה וכך 

א היה מקורב מאוד בשבת והזקן ההו' נוהג אפי' הי
  ."דער טויטער"ישראל ' ק ר"להרה

ע "אהרן מזיטאמיר זי' ק ר"א בא לשם הרה"פע
ק בעל קדושת לוי "שהיה תלמיד מובהק מהרה

ישראל ' ק ר"ק מיהר הרה"ובאותו שב, ע"מבארדיטשוב זי
אהרן מזיטאמיר ' ק ר"ע כדי שיוכל לתת שלום להרה"א

ז יחד עם והזקן המספר ההוא הלך א, ק"פ מוצש"עכ
אהרן ' ק ר"ישראל לקבל את פני הרה' ק ר"הרה

אהרן מאוד ' כשהגיע לשם שמח ר, ע"מזיטאמיר זי
הבה , לקראתו ואמר לו עם מה אני יכול לכבד אתכם

, ובזה אכבד אתכם' ט הק"ואספר לכם סיפור מהבעש
לפני כן הקדים שהוא רגיל לספר רק סיפורים שקיבל 

עם מרבו המגיד הרבי ע ששמ"מבארדיטשוב זי' מרבו הק
  .ט"שהוא ראה אותם בעצמו אצל הבעש, בער' ר

התחיל בסיפורו' ק ר"והרה שא : אהרן  להחברייא קדי
הבעש הק"תלמידי  הק' ט  על צורתו  של ' היה להם סימן 

כל "הבעש מהשבעה רועים או  אחד  אצלו  היה  אם  ט לידע 
הבעש"פע, השבעה רועים ישב  הק"א  ש ' ט  בסעודת רא

ועל צורתו הקחודש  אחד '   עם  יש לו גילוי  הכירו שכעת 
מי , מהשבעה רועים הסעודה שאלו תלמידיו  לאחר 

אצלו המוציא : והשיב להם, מהשבעה רועים היה  שבברכת 
הוא  שאותה  כלל כוונה מיוחדת  יש לו בדרך  בראש חודש 

האכילה ש , מכוון בעת  איזה חידו נתחדש לו  ועכשיו 
הלזו י, בהכוונה  אשה  שילוד  כול להשיג וממש פלא הוא 

כאלו ואמר לו, כוונות  מהימנא  משה רעיא  אליו  : ונתגלה 
שהייתי  שזכית לכוון להכוונות שכוונתי בעת  כח  יישר 
א  כשב יתרו  הכינותי לחותני  אשר  ומשמש בהסעודה  עומד 

המדבר   . אל 
  

: ל"ל מביא בדברי יואל על המועדים וז"רבינו ז
ז "וכמו ששמעתי מזקינים שהיו באותו מעמד אצל ק

בשמחת תורה ' ה הישמח משה שאמר פעם א"זלה
אתה עד בדבר , ברוך הבא משה רבינו"בהקפה הרביעית 

של חסרתי מלקיים מתורתך כלום ואפילו כקוצו של 
ביישוני מן השמים שהייתי מצפה ומחכה כל , ד"יו ומדוע 

 מזמרין ום הכי וידוע שמש".כך על הגאולה ולא נעניתי
  .ת" ביום שמח'בהקפה ד" ישמח משה"אצלנו 

  

ל "ט ליפא שווארץ ז"יו' חנני' סיפר הרב החסיד ר
א בימי בחרותו ביום האושפיזא דמשה כיבדו רבינו "שפע

, באמרו שהיום הוא האושפיזין שלו" שיר המעלות"לזמר 
כ "והשיב לו רבינו אעפ ,הרי אין שמי משה: ואמר לרבינו

ט היה צריך "ואחרי יו, הלא יש לך אח בשם משה
והרבה , ייצב בצבא ואז היה מאוד קשה להינצל מהםלהת

וכך כשראו שהוא ' היו לוקחים פאספורט של אחיהם וכדו
אבל כאן היו , כבר לא צעירים אז פטרוהו לשלום

משה שווארץ ' חוששים לעשות כדבר הזה כיון שאחיו ר
 ממנו בעשרים שנה ומיד היו יכולים להכיר מבוגרל היה "ז

ל ולשאול "החליט ליכנס לרבינו זמ "אך מ, שזה לא נכון
   .יעזור' כ כמו כולם וה"רבינו אמר לו שיעשה ג, את פיו

הרב מפאיע ז מצא את  ל "ויהי בהגיעו לשם 
מה שרוצה לעשות אמר לו היזהר  וכשנתוודע לו מכל 
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קצין קשה כהמןוהישמר לעשות כדבר הזה כי היום יש    
בוודאי  וכל הבחורים שעברו עד הנה לא נפטרו ואתה 

בעליל שזה שקר אמר לו , לא תיפטר ממנו כיון שרואים 
אעפ' ר כ הרי אני בא בכוחו ובברכתו של אותו זקן "ליפא 

הוה שבאותו היום , ל ובטוח אני שאנצל מהם"רבינו ז וכך 
לו לא איסתייעא מילתא כיון שכבר היה מאוחר ואמרו 

קאלוב  טוב שהיה יליד  לבוא למחרת ולמחרת היה קצין 
כ היה יליד קאלוב "ליפא שג' היפגש עם רושמח מאוד ל

כוונתו של , ומיד פטרוהו לשלום ורק אז הבינו את עומק 
אושפיזין "רבינו ז ל שאמר לו בסוכות קודם לכן שיש לו 

אח משה   …כיון שיש לו 
  

  אושפיזא דאהרן 
אחד אל שולחנו הטהור של רבינו "פע א בא רב 

אהרן"ז יום הוא ואמר לו רבינו שה, ל ביום אושפיזין של 
ושאל לרבינו הלא שמי שלום ) של הרב(האושפיזין שלו 

הכהן היה אוהב שלום , ולא אהרן השיב לו רבינו שאהרן 
ורודף שלום ושפיר שייכו אהדדי וכיבדו רבינו באחד 

פעמים , הכיבודים הרבה  וכמובא לעיל היה אצל רבינו 
כשם האושפיזא    .שכיבד אנשים שלא היו שמם 

יוסף ' ק הרב ר"המשבא אמר ל"ומסופר שפע
אשכנזי באושפיזא דמשה שיעמיד יין שהיום הוא 

בסידורי ' האושפיזא שלו והסביר דבריו כי הלא אי
אשכנז שיוסף הוא קודם למשה וכיון שאתה אשכנזי 
עליך לנהוג כמו מנהג אשכנז שהיום הוא האושפיזין של 

פ אמר גם להאנשים ששמם היה דומה לשם "וכמ, יוסף
כ יעמידו שכר על "אותו יום שהם גהאושפיזא של 

או  יקותיאל וכן, השולחן למשל ישראל באושפיזא דיעקב
שמותיו של משה רבינו '  מזשהמה(באושפיזא דמשה טוביה 

יוסף ' שיחזקאל בגימטרי ( וכן יחזקאל באושפיזא דיוסף,)ה"ע

  .)ע"ק משינאווא זי"כידוע מהרה
יו וסיפר רבינו שבהיותו ילד צעיר לימים צוהו אב

פעם בהאושפיזא דמשה רבינו להעמיד יין על השולחן 
ושאל את אביו הלא שמי , כ"ג' באמרו שאז אושפיזא דילי

, "ויואל משה"הלא כתיב בתורה ' השיב לו אביו הק, יואל
א כשסיפר רבינו הדברים העיר דכפי הנראה כבר "ופע

והיא , "ויואל משה"ראה אבי שאצטרך לחבר חיבור בשם 
  .פלאי

  

  זא דיוסף אושפי
משינאווא ציוה פע"הרה של יוסף "ק  א בהאושפיזין 

עבורו משקה  של , להעמיד  ואמר שיש לו קשר להאושפיזין 
שמו  כ סיפר "כמו ."יוסף"' בגימטרי" יחזקאל"היום כי 

א הסתופף בחג "יונה צנגוט מעיר באבוב שפע' החסיד ר
דחג בשעת ' ק משינאווא ביום ב"הסוכות בצל הרה
יונה ' ק לר"פנה הרה, שולחן הטהורהעמדת המשקה ב

אתה צריך היום להעמיד משקה לכבוד : ואמר לו
יונה ' ועמד ר, ע"ק מבאבוב זי"האושפיזא של בן רבך הרה

הלא בנו יחידו של רבו בן ציון שמו , ומשתומם על דבריו
ק משינאווא הרגיש "והרה, והיום הוא האושפיזא דיצחק

 בסוכות ביום כשהייתי: את תמיהתו והמשיך ואמר לו
ע "צבי הירש מרימינוב זי' ק ר"אושפיזא דיוסף אצל הרה

הנך צריך להעמיד היום משקה לכבוד : פנה אלי ואמר
אנו ' מדבריו הק, יוסף' האושפיזא כי יחזקאל בגימטרי

כ גם בן "וא', רואים שיש משמעות וחשיבות של גימטרי
יונה לעירו סיפר לרבו ' כשחזר ר. יצחק' ציון בגימטרי

ק מבאבוב שמח "ק מבאבוב את כל המאורע והרה"הרה
בן ציון שהוא לו לזכיה גדולה ' ק ר"מאוד ואמר לבנו הרה

ק משינאווא הזכיר אותו על שולחנו הטהור לפי "שהרה
שבצדיקים אחרים יכול להיות שעושים פעם דבר כזה 

ק משינאווא "אבל אצל הרה, כדי לקרב את האנשים
ולכן כשזכה , ל הענינים האלושהוא כולו אמת אינו שייך כ

הוא ' ק משינאווא הזכירו על השולחן אשר לפני ה"שהרה
ק מבאבוב ציוה לו שבשביל זכות זה "והרה, לו לחשיבות

  .בלבד הוא צריך להעמיד משקה

  
  אושפיזא דדוד

ע "אלימלך מליזענסק זי' בי רק הר"כשהלך הרה
מאוד "לערוך גלות הגיע פע א לפשעווארסק מאוחר 

דר בלילה  אחד יוצא קרן אורה שם היה  וראה שמבית 
הרבי "ושאל הרה, ע"משה מפשעווארסק זי' ק ר"הרה ק 

בלילה'ר אצלו  ' השיב לו ר, אלימלך אם הוא יכול ללון 
משנתו והוא יכול לילך לישון  משה שבדיוק עכשיו קם 

משהו 'ק ר"ושאל לו הרה, על מיטתו אם יש לו  אלימלך 
א אכל קצת והלך "והרר, משה לאכול' לאכול ונתן לו ר

ישן התחיל לומר ' כשחשב ר, לישון משה שהאורח כבר 
קם "כששמע הרר, תהלים אומר תהלים  א שהוא 

בו רמז לו ' כשהבחין ר, משה' ממיטתו ועמד ליד ר משה 
במיטתו   .א חזר"והרר, בידו שיחזור לישון 

ת ' כעבור זמן מה התחיל ר משה שוב באמיר
משה כבראשונה וגם ' א קם ועמד ליד ר"תהלים והרר

השלישי' עכשיו רמז לו ר , משה שיחזור וכן היה בפעם 
: א"השיב לו הרר, ק מפשעווארסק גער בו"עד שהרה

המלך עומד " כשאני רואה שדוד  איך אני יכול לישון 
אמר לו"כששמע זאת הרה, "לידך : ק מפשעווארסק 

   ".ביסטו אפשר מיילעך"



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  ס

 

  סוכות

  

  ישיבה קטנה דרבינו יואל מסאטמאר
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"בנשיאות כ

  א"צ ראש ישיבתינו שליט"ובראשות מורינו הגה
 

 øéàî ïåøëæ-÷øá éðá   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ד"מזמור לדו
  

אל מול פני , נופת תטופנה שפתותינו, ונביע מיטב ברכותינו ואיחולינו, נרים ונישא קולינו, מעומק ליבנו

ומסור בכל נימי נפשו , הצמוד באהבה בקירות לבבינו, מנהל רוחני דישיבתינו, כ מורינו ומורה דרכינו"מע

, בפעליו ובמעשיו הכבירים, מאה שערים ק"יצחויזרע , ובתבונהבדעת , ותהי ידיו אמונה, למען הצלחתינו

  , כשמן תורק שמו, עמו' בכל דרכיו משכיל והד "דוויהי , להעלותינו בתורה וביראה ובכל מידה נכונה

  ,שמו הטוב נערץ ומהולל באהבים, היורות זיקים ושביבים, לבבינו בדרשותיו הנלהבים מלהיב         
  

 א"שליט יאקאב יצחק דוד' ג ר"הרה
  'מנהל רוחני דישיבתינו הק

  
  

  ו לעול התורה והמצוות"בהכנס בנו ני, לרגל השמחה שבמעונו
  

  

,  ומכל המשפחהות לראות ולרוות ממנ"שיזכה מעכ, יצו השם ככה, יהי רצון מאלוקי המערכה, וזאת הברכה

מבאר , לדלות לתמידיו הנאמנים,דשנים ורעננים, וימשיך עוד רבות בשנים, תענוג ונחת לרוב ברביה והמשכה

ויראה פרי בעמלו לשם לתפארת , ולהלהיב את לבבם לתורה ולתפילה, אהבת תורה ויראת שמים, מים חיים

  , בביאת משיח צדקנו הולך תמים, עדי נוושע בתשועת עולמים, ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים, ולתהילה

  .ר"אכיה, במהרה בקרב הימים, א אביר הרועים"ק שליט"הק מרן רבי"                        ובראשינו כ

  ב"י מסאטמאר ב"ח תלמידיו שומעי לקחו בישיבה קטנה דרב"המברכים בלונ
  

ïàîôéå÷ ãåã ,ñééåå íäøáà ,æéåäñééåå ìåàù íäøáà ,ùèéååà÷öéà ïøäà ïåòîù ,ïééèù÷ò ìàåé ,ïééèù÷ò äùî ,
ñééåå  ïåòîù ÷çöé ,òâøòáãìàâ áåã øëùé ïåòîùø ,ïéîàéðá ìàåé ,áà÷àé ìàéøæò ,óòùæàé éáö , äãåäé íäøáà

÷àáàè ,êéìîééä àøôñ äùî éëãøî ,õøàååù ìàéøæò ,ùéìæééî ïåòîù ,éìà äùî 'ïéøâ ,øòðèòèùòâ äùî , ìàåé
ñàøâ ,õèéååàøàä äùî ìàåé ,ïàîæàø ìàåé ,íéåáøòáìòô ìàåé ,êéìîééä á÷òé ,ñàøâ òùåäé ìàåé , ïåòîù

óòùæàé ,ö çðóòùæàé éá ,ùèéååàáòì ìàåé ,âéñéåè ïøäà ,ïåøáìééä ìåàù ìàéøæò ,ìôà ìéùèðà øùà , ìà÷æçé
êàøá àâøù ,éøà 'ùèéååà÷ùàî ,à÷ðéîøàá ÷çöé íäøáà ,ìàèðøäò ìàåé äîìù ,ïàôùðñ÷éá åäéìà , ìàåé

ãðééøô ,ïàîìéôù ìàåé ,õøàååù ìãðòî íçðî éëãøî ,éððç 'åé"íéåáðéøâ àôéì è ,åô ïðçìàìâé ,êàøá ïîçð ,
åé øåãâéáà"àùéù è ,øòðèòèùòâ óñåé ,ãìàååðéøâ äãåäé øéàî ,åèéåè åäéìà ìàùéî ,ñ÷åô á÷òé éúáù , éëãøî

ùèéååàáòì ,ùøéä àãåé äùî ,øò÷à êåøá ,êéìîééä äîìù ,åé äçîù"ïéøâ è ,äèàø òùåäé , ìãðåæ êåðç
øòâøòååøòééô ,ñééåå ÷çöé êåøá ,ùèéååà÷öéà ïåéö ïá ,éñééåå óñåé ìàå ,âøòáðæàø àãåé ÷çöé ,éìà äùî 'æéåäñééåå ,

ïééì÷ ïåòîù ,óòùæàé øòèìà ïéîéðá ,ïäë á÷òé ,ïàîãéøô ìãðòî éëãøî ,ïåøáìééä øæòéìà ÷çöé , ãåã  
                                        ùèéååà÷ùàî ,ïàîìéôù ìãðòî íçðî ,æéåäñééåå äîìù ìàåîù  

  

   צוות הרוחניגם אנו מצטרפים
  הרב צבי ווייס, הרב שניאור זלמן גרינבוים, הרב ישראל שלום גאלדבערגער

  ראטשילדצבי הרב נפתלי , ווייס' הרב אברהם ישעי, הרב חיים עזריאל יאזשעף
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 משולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכים
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"שיחות קודש שנשמעו מפי כ
  

 

 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

 íåéá 'øô úùéùò åðéæàä"úñùú "èôì "÷  
  

 ìöà íéìáà íåçéðë"äâä ÷"åç ö"ôèéìù øòììéî êåøá éáø "à  
ìàåé úéø÷á íéììåëä ùàøòé "à  

 àëáä ÷îòá áùåéäò"ò úéðáøä åúâåæ ô"ä  
øâä"á: ïåô ìéìâ à ïòååòâ æéà éåáéùæã èàèù øòæðåà 

ùàìéñ ,áø à ïòååòâ æéà èøàã ,íéðåîù éã øòáéà ï÷æ à ,

èàä øòéçøæî à ïåæ à èàäòâ 'èñ íéà èàä ñàåå 

ôà÷ à èééøãøàô .ï÷æ à ïòååòâ ïéåù æéà ïééìà øò , èàä øò

êéæ èåè ñò ñàåå éåæà èñåàååòâ èùéð.  

 ééæ æà ïòååòâ áùééî éåáéùæã ïåô äìéä÷ä éùàø éã êéæ ïáàä

ïìééèôà êéæ ïìéåå , ïñéåøâ à èøéæéðòâøà ïáàä ééæ ïåà

æ ñò ñàåå èéî ïàâàåå à ïøàôòâ ïòðò100-200ïãéà  ,

î'î ïåà ùàìéñ ïéé÷ ïøàôòâôéåøà æéà' ïà èëàîòâ èàä

äôéñà ,î æà âðåðééî éã ééá ïòååòâ ïòðòæ áåø' êéæ ìàæ

î ïåà ïìééèôà'èìééèòâôà ò÷àè êéæ èàä.  

î æà' øòã êéæ èàä èìééèòâôà èàäòâ ïéåù êéæ èàäáø 

ø ñàã ïòîòðøòáéà ìéåå øò æà ïòååòâ áùééî ïéà úåðá

êéåà éåáéùæã , ïéà úáù ïãòé éåáéùæã ïéé÷ ïòîå÷òâ øò æéà

ïëàåå øòîåæ éã ,èðøòìòâøàô èøàã èàä øò ïåà ÷øô.  

ä ìàîàìàá à ïëàî èìàååòâ íéðåéö éã ïáà , ïëàî åö éãë

äðéãî éã øàô èìòâ , øò æà áø íòã ïèòáòâ ïáàä ééæ ïåà

ùøã ìàæ'â ìàæ íìåò øòã æà ïòðòíòã åö ïééìàá  . ïòåå

ñ' ïáéåäòâðà øò èàä ÷øô ïòðøòìøàô ïøàô ïòîå÷òâ æéà

 éã øàô ïãòø èìàååòâ èùéð øò èàä íìåòì æà ïâàæ åö

íéðåéö , ìàøùé õøà øàô èééâ èìòâ ñàã éåå éåæà øòáà

ïééâðéäà ìàæ íìåò øòã æà øò èòá.  

ãéà à ïòååòâ æéà èøàã ,ø 'ò êàøá áééì íäøáà" ä) øòã

ø ïåô øòèàô'ò àôéì "ä(ãéñç à ïòååòâ æéà øò 'ãéà øòùé , øò

 ïôøàååòâ ñàã íäéà èàä øò ïåà êéù ïééà ïåèòâñéåà èàä

ïééøà íéðô ïéà ...  

ùàìéñ ïéé÷ ïøàôòâ ÷éøåö ïéåù øò æéà ñèìàîòã èééæ , ïåà

éåáéùæã ïéé÷ ïòîå÷òâ èùéð øòî æéà øò , èøàã ïéá êéà

äùòî éã ééá ïòååòâ.  

åðéáø:î 'ã èäòæúåëåñ éáâì àøîâ éã ïéà ïéðò íòã êà , æà

ïôøàååàá ïòî èàä é÷åãö à ,íäéâåøúàá åúåà åîâøå ...

)î óã äëåñ"ò ç"á ,ò óã ïéùåãé÷"ò â"à(.  

à 'åéðáî :äâä òãééæ øòã"ø ö 'ò é÷ñðéìéôú ìàåîù" ä

) äàååöä ñøèðå÷ ìòáò úøèôðä éáà"ä( , ìàðúð éáø øòèàô ïééæ

 ïåà øôåñ à ïòååòâ æéàìàøùé õøà ïéà øòëàî íéúá à.  

øâä"á:æ øòååù ïééî " àãéåøá éúá éã ïéà èðéåàååòâ èàä ì

ùøãîä úéá ïéà èøàã èðòååàãòâ èàä øò , ïòååòâ æéà øò

éæðëùà ïà'øòù , ïéà úåøåã óðéô ïòååòâ ïéåù æéà øò

íéìùåøé .ùøãîä úéá ïéà èøàã èðòååàãòâ èàä øò , ïåà

éà ïòî èàä ïòðòååàã ïëàð à áåèù ïåô ïâàøèòâôéåøà íä

òìòôé÷ à èéî òååà÷ æàìâ ,ïñòâòâ øò èàä ñàã ïåà . ïåà

ùøãîä úéá ïéà ïòâðàâòâ øò æéà èøàã ïåô , ïòðòæ ñò

éãøôñ òëéìèò ïòååòâ èøàã' ïòðòæ ñàåå íéùøãî éúá òù

èæàìøàô ïòååòâ âàè ïøòáéà , à ïñòæòâ øò æéà èøàã ïåà

âàèéîøàô ïöðàâ ,î'èùéð èàä åö ïòîå÷åö èðò÷òâ 

íäéà .íééç õò ïéà èðøòìòâ øò èàä âàèéîëàð . æéà ñàã

øòååù øòã ïòååòâ.  

ø øòèàô ïééæ ' òâéèðééä éã ïòååòâ àéöîî èàä øò ìàðúð

íéúá ,ïéìéôú éã ïòååòâ èùéð æéà ñèìàîòã æéá , èàä øò

àøéîâ ãòå àùéøî ñòìà èëàîòâ ,íéúá éã ,úåéùøô éã ,

ïéãéâ éã ,ò èàäèëàîòâ ïééìà ø . èàäòâ èàä øò

 øòãà àøîâ ïòðøòì èæåîòâ ïáàä ééæ ïåà ñøòèééáøà

èòáøà éã úòùá úåéðùî.  

  מ בלתי מוגה פנימי



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  סב

 

  סוכות

 ïéìéôú òðééæ ïáàä èìàååòâ ïáàä ñàåå íéìùåøé ïéà ïãéà

 ïøéåáòâ æéà ãðé÷ ñàã ïòåå ïìòèùàá èôøàãòâ ñàã ïáàä

ïøàååòâ ,äåöî øá éã óéåà ïøàååòâ âéèøàô ïåà.  

ìùåøé ïéà éã ïòååòâ æéà íé"ìàèéôù êàìàåå" , æéà ñàã

ø øòè÷àã øòã ïòååòâ 'ò êàìàåå äùî"ä.  

åðéáø:ìàèéôù ÷ãö éøòù éã .  

øâä"á:ø  'áåùç à ïòååòâ æéà äùî'ãéà øò , ïà

éæðëùà'øòù , à ïèðåà ìàèéôù ïééæ ïéà èàäòâ èàä øò

úåöî øàô ééøò÷òá äöî , ïééæ èæåîòâ ïáàä øòáééåå éã ïåà

áøàôèøòâìòååòâ ïáàä ééæ úòùá ìéåî ïôéåà ïãðé.  

øã ïòåå . øò èàä ïéìéôú ïìòèùàá èìàååòâ èàä êàìàåå

øòéøô ïáòâ íäéà ìàæ øò æà èìàååòâ , íéà øò èàä

 èàäòâ ïáàä ñàåå ïãéà éã ïåô äîéùø éã ïáòâòâ

ïéìéôú éã èìòèùàá , áéåà æà èâàæòâ íéà èàä øò ïåà

 éã åö ïééâøòáéøà èòåå øò ïáàä ñàåå ïãéà òìà

î æà íéëñî ïòðòæ ééæ éö ïâòøô ïåà ïéìéôú èìòèùàá' ìàæ

ïáòâ íéà øò èòåå øòéøô ïáòâ íäéà.  

åðéáø:ìàîà ïòååòâ æéà áø øòååàðéù íééá  , òååàðéù ïéà

øôåñ à ïòååòâ æéà , ïåà ïøàååòâ äåöî øá øòðééà æéà ìàîà

ïéìéôú éã èâéãðòòâ èàäòâ èùéð èàä øôåñ øòã éã åö 

äåöî øá . óøàã øò ïåà äåöî øá øåçá øòã èøòåå àã

ïéìéôú ïâééì , ïèòá èòåå øò æà ïòååòâ áùééî êéæ øò èàä

éáø íòã'ïéìéôú òðééæ ïâøàá íéà ìàæ øò æà ï , ìàæ øò æà

ïéìéôú éã ìàî òèùøò ñàã ïà èåè øò ïòåå ïåèðà ñàã .

åàðéù ïøàô èìééöøòã ïåà ïòâðàâòâôéåøà øò æéà áø øòå

ïøàååòâ âéèøàô èùéð æéà ïéìéôú éã æà äùòî éã , øòã éö

ïéìéôú òðééæ ïâøàá íäéà ïò÷ éáø . èàä áø øòååàðéù øòã

øåçá äåöî øá ïøàô ïéìéôú òðééæ èâøàáòâ.  

øåçá øòèééååö à ïòåå' êéåà øò èàä ïäòæòâ ñàã èàä ì

áø øòååàðéù íòã ïáàä èìàååòâ'ïéìéôú ñ , æéà ñò ïòåå

òâêàæ òáìòæ éã ïåèòâ øò èàä äåöî øá ïééæ åö ïòîå÷ ,

èééøâ ïééæ èùéð ïìàæ ïéìéôú éã æà ïäòæòâ èàä øò , ïåà

 øòååàðéù íòðåô ïéìéôú éã ïâøàá ïòâðàâòâ êéåà æéà øò

áø .øòèøòô à ïåà øòèéøã à ïøàååòâ æéà éåæà , øòãòé

øåçá' éã ïèòáòâ ïåà èñðòøò éåæà ïòîå÷òâðééøà æéà ì

ôúïéìé , ñòôò æà ïäòæòâ èàä áø øòååàðéù øòã ïòåå æéá

øàô èééâ . èøòãðåàååòâ éåæà êéæ øò èàä" øàô èééâ ñàåå

øôåñ íòã èéî ,èééö éã åö ïâéãðò ìàîòìà èâòìô øò ,

ïéìéôú ñîòðéé÷ èùéð øò èâéãðò ñðòèöòì? "...!ñ' æéà

 à÷åã ñàã ïëàî êòìâðéà éã æà ïìàôòâðééà èùéð íéà

éåæà.  
åðéáø øîàå :åëå íçðé íå÷îä'  

 íåéâ ' úùøôíéáöðñùú "ôì ç"÷  
  

á äçéùä êåúî ÷ìçø ïåàâä øå÷éá 'ååàìøòååñ éëãøîèéìù "à 
 æìòè úáéùé ùàø-ìéòãøòååéø òé "à  

úéááë "èéìù åðéáø ïøî ÷"àâøåáñîàéìéååá   
èéìù äáéùé ùàøä øôéñå åîåìùá ñøô åðéáø" úåãåà à

 åúáéùé"æìòè éãéîìú "á äìòîì íù íéãîåìù ìéòãøòååéø

äòéìá íéãéîìú úåàî éðùî"äìåãâ äáéùéå äðè÷ äáéùé ø  

ø"æìòè é :øòååù ïééî ,æ ñå÷ðéô áøä" êàñà ïòååòâ æéà ì

âøåáñîàéìéåå ïéà áø ïøàé . øòééæ ïèìàäòâ êéæ èàä øò

æ áø øàîèàñ íåö èðàð"ì.  

åðéáø :àé , éã èàäòâ èàä øò'ìäåù íåìù áäåà ' óéåà

øèñ éðãà.  

åðéáø :ë' áàäïéåù ïéà äáéùé à àã æéà ñò æà èøòäòâ 

ìéòãøòååéø ,ë'ñ æà äàðä áàä' à àã æéàøòæìòè äáéùé 

ìéòãøòååéø ïéà ,ë ìééåå' ïòåå ùôð úîâò èàäòâ áàä

ë' æà èøòäòâ áàäïéàôàøà äáéùé éã æéà ãðàìååéì÷  ,

á èñ÷àåå ñò éåå ïòî èäòæ"ä òèééååö éã ïåô èééæ. 

éàï àâà÷éù æéàäáéùé øòæìòè à àã êéåà .  

øòã ïèù èâééìøàôéåæà ìàøòáéà êéæ  ,ñ' æà äçîù à æéà

êéæ èééøôùøàô ïåà èñ÷àåå äøåú éã.  

ø"é æìòè :ë'éáø íòã ïâòøô èìàååòâ áàä' éã øòáéà ï

 íéáìåì éã èéî äùøô- ë' úîàá ïéáïòîå÷òâ ïøàô åö 

éáø íåö ìàåé úéø÷ ïéé÷'ï ,øéî ïòî èàä æà èâàæòâ èøàã 

 éáø øòãæéàâøåáñîàéìéåå ïéà  , ïòîå÷òâøòäà êéà ïéá- 

î'ã éã èéî èöòé êàã èìãðàä 'íéðéî ,ñàåå íòã æéà 

éáø'íòã øòáéà âðåðééî ñð.  

åðå"áìåìá úéòéáù úùåã÷ ïéãá ð , úéòéáù úùåã÷ ùé íàù

çñá øåñàäøå ,òì åéîã øåñîì ïéàå"ä ,ãåòå  

 øîàååðéáø : ééá éö ñàãæéà áìåì à  àãúéòéáù úùåã÷ 

àã æéà  ïéà àéâåñ éãì óã äëåñ"è , èøàã èâàæ äðùî éã
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  סג

 

  סוכות

äðúîá âåøúà åì ïúåð úéòéáùá åøéáçî áìåì ç÷åìä ,ïòî 

èàä áìåì íòã èôéå÷øàô ,î ïåà'âåøúà íòã ïáòâòâ èàä, 

îâ éã ïåà ' ïéé÷ èùéð æéà áìåì ééá ñàååøàô ñéåà èñòåîù

íòìáàøô ,îâ éã 'å èâàæúéùéù ïåô áìåì à æéà ñò ìééå , ïòî

äèðç øúá èééâ ,áìåì ééá àã æéà úéòéáù úùåã÷ øòáà ,

äåù åøåòéáå åúàðä ìééåå ,ùø" æéà áìåì à ìééåå øéáñî æéà é

úéáä ãáëì éåùò ,äåù åøåòéáå åúàðä æéà.  

íéðåùàø òøòãðà ïéà øòáà èòæ ïòî ,áîø øòã" ïåà í

ùéð èàä áìåì æà ïâàæ ñàåå êàðúéòéáù úùåã÷ è , ïòî

óéåøòã êéæ èìòèù ,íéøîú úåôë øòã ,øôåñ íúç øòã ,

 úùåã÷ èàä áìåì æà ïòî èäòæ àéâåñ éã ïåô úåèùô

úéòéáù , éã ïåô àð÷ñî éã èéåì æà êìäî à ïâàæ ïìéåå ééæ

ïä ä÷ñäì íéöò íúñ æà èâàæ àøîâ éã ñàåå èøàã àéâåñ 

íéãîåò ,ìèá èøòåå íéöò òâéøáéà éã ïåà, áìåì ééá æéà 

úéòéáù úùåã÷ àã èùéð êéåà .áòé øòã" õ)áòé úìéàù" õ

÷ ïîéñ"ì(äëìäì éåæà êéåà èâàæ .
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אתרוג  הלוקח לולב מחבירו בשביעית נותן לו .)לט( סוכה ' איתא במס  

לפי שאין ' ומפרש בגמ. לפי שאין רשאי ללוקחו בשביעית, במתנה

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

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

לשביעית הוא , שביעית ו יום "ח בט"דעכ(ומשני לולב בר שישית הנכנס 

אי הכי אתרוג נמי בת , )י"רש, ל אלין בתר חנטה"וקיי, ד החג לא גדלה ע"שמר

וממשיך . 'אתרוג בתר לקיטה אזלינן וכו, הנכנסת לשביעית היא שישית

לשביעית הוא, ס שם להקשות"הש , טעמא דלולב בר שישית הנכנס 

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

לעצים אין בהם משום ' וכודתניא , קדושת שביעית קנים שלקטן  עלי 

להכי לא נוהגין בהן , גבי עצי הסקה(ומשני שאני התם , קדושת שביעית

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

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

, ת והיא שעת ביעורו וקלקלועיקר הנאתו לכבד את הבי'אבל לולב  '

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

כתבו  וכן, מגידולי קרקע ומשמש לתשמיש שהנאתו וביעורו שוה

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

  .ש"עיי, ה בספר המאור"והרז, ומאירי

והעיקר , ל" כתב וז)א"ג מי"סוכה פ(ירוש המשניות ם בפ"אמנם הרמב

וכיון שנלקט בשנה שביעית דינו , אצלינו אתרוג בתר לקיטתו אזלינן

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

מבואר , ל"עכ, למכרו כמו העצים ואין קדושת שביעית חלה עליו

ולפי דברי . קדושת שביעיתבדבריו כי הלולב הרי הוא כעץ ואין בו 

האחרונים דברי הרמב"הרמב ם "ם אלו בפירוש המשניות ביארו 

הלוקח לולב מעם הארץ , ל" וז)א"ח הי"הלכות שמיטה ויובל פ(בהלכותיו 

î 'ñ æà íòã óéåà êéæ èæàìøàô' úùåã÷ ïéé÷ àèùéð æéà

áìåì ïôéåà úéòéáù
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ואם לא נתן לו מבליע דמי אתרוג , בשביעית נותן לו אתרוג במתנה

ין ם דא"ז בכונת הרמב"וכן למדו הכפות תמרים והרדב ,כ"ע, בלולב

 לפי פירוש )סוכה שם(ן "הר ,כ עוד ראשונים"וכ. קדושת שביעית בלולב

כ "וכ, ש"עיי, :)לא(בכורות ' רבינו גרשום בפירושו למס ,ש"עיי', א

   .ב בפירוש על משניות"הרע

  ותפארת ישראל)שם אות כז(א " ובתוספות רעק)סוכה(ובכפות תמרים 

שם מוקי למתניתין סוכה ' דהלא בגמ,  תמהו על כל זה)על המשניות(

  .ש"עיי, הא דשביעית נוהג בה קדושת שביעית, בלולב בר שישית

הסוגיא הכי ס ל דיש חילוק בין "ובכפות תמרים תירץ דנהי דבתחילת 

דבתר , מ לא מסקינן הכי"מ, ובלולב נהוג בו דין שביעית, עצים לולב

יכא עצים  והא)יצאו עצים שהנאתן אחרי ביעורן, על מה שתירץ(ס "הכי פריך הש

 דהנאתן )י"רש, עץ שמן שהעץ עצמו מדליקין בו להאיר כמו באבוקות(דמשחן 

וכונת רבא , אמר רבא סתם עצים להסקה הן עומדין, וביערן שוה

והנך דמשחן בטלין , דסתם עצים דעלמא להסקה הן עומדים, בתירוצו

ואנו הולכים אחר רוב עצים דהנאתן , שכל העצים הם שוים, לגבייהו

גם , ולפי זה לפי המסקנא. ואין בהם קדושת שביעית, ביעורןאחרי 

דנהי דתשמישו לדבר שהנאתו וביעורו , בלולב אין בו קדושת שביעית

ז אין "ולפ, מ בטל לגבי שאר עצים שאין בהם קדושת שביעית"מ, שוה

, לאוקמי טעמא דלולב משום דבר שישית הנכנס לשביעית אנו צריכים

  .ד הכפות תמרים"את. רוש הסוגיאב בפי"מ והרע"זו שיטת הר

וכתב ראיה נפלאה לזה , והחתם סופר חיזק מאד דברי הכפות תמרים

ממה דתנן במשנה הלוקח לולב , שאין קדושת שביעית בלולב

, ומוקמינן לה בתחלת שנת השביעית, בשביעית נותן לו אתרוג במתנה

ולפי זה , אבל אתרוג נלקט בשישית, שהלולב חנט עוד בששית

השמינית היא להיפוךבתחי שהלוקח אתרוג לחג הסוכות נותן , לת שנת 

אבל האתרוג כבר נלקט , שהלולב חנט בשביעית, לו הלולב במתנה

 אלא ודאי משמע מרהיטת הסוגיא דלמסקנת הסוגיא אין, בשמינית

 .ש"עיי, לולב קדושת שביעית כלל

 האריך ליישב דברי )ל"סימן ק(ץ "ל בספרו שאילת יעב"ץ ז"והיעב

וכתב דכל האי , כעין דרכו של הכפות תמרים, ב והברטנורא"הרע

שקלא וטריא בגמרא דהכא לאו קושטא דמילתא היא אלא משום 

והאריך דיש הכרחיות , ובמסקא לא קאי, יגדיל תורה כדאיכא טובא

ל בשום "מדסתם תנא במסכת שביעית ולא קמ, גדלות לפירוש זה

כדפסיק ותנא התם , יעיתזימנא דאף בלולבי תמרים נהגא קדושת שב

ש מה שכתב הכרח "עיי, ז בלולבי זרדים והאלה והבטנה והאטדין"בפ

  .לומר דלמסקנא אין קדושת שביעית בלולב

2
בפוסקים הוסיפו עוד סברא בזה דכיון דבזמנינו אין הדרך להשתמש    

ת מנחת "בזה בשו' ועי, בהם במכבדות אינו נוהג בהם קדושת שביעית

, )א"א סימן קפ"ח(ת שבט הלוי "ובשו, )א"ק', ח סימן ק"ח, סא' ו סי"ח(יצחק 

האפוד    .)ח"כ' א סי"ח( משנת יוסף , )א"קכ' ב סי"ח(חשב 
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ø"æìòè é: ñ'éö ä÷åìçî à æéà ïòî ñàåå áìåì øòã 

æéà äðùî éã ïéà èãòøúéùéù à 'à øòãà òâéã 

éáùúéò'òâéã.
3

  

ø"æìòè é:ãáòðå øåîù õìà êéæ èåè ñàåå ? áàä êéà 

÷ñéøá ïéà èðøòìòâ ,ñ' ïéé÷ ïòååòâ èùéð ìàîðéé÷ æéà

áìåì ïéé÷ óéåà úåìàù ,î'ñ æà èñåàååòâ èàä' àèùéð æéà

úéòéáù úùåã÷ ïéé÷ ,ãáòðå øåîù ïéé÷.  

åðéáø :åð , à óéåà æà íòã óéåà èæàìøàô êéæ ïáàä ééæ

 ñàåå êàæéøô ïéé÷ èùéð æéà ,ïéé÷ àèùéð æéà áìåì éåå 

ãáòð ,îñ ïéà ñéåà è÷å÷ éåæà"ò )éñ èôùî ïùåç 'î÷"éñ à"à( 

ä÷æç éáâì,
4

  èàä ñò ñàåå æà ïèìàäòâ ïòî èàä øòãà

ãáòð ïéé÷ ééáøòã àèùéð æéà úéòéáù úùåã÷ ïéé÷ èùéð ,

áîø ïéà" í)ô"èä úéòéáù úåëìäî ã"å(éåæà ïâàæ ééæ ïìéåå .
5

  

å òåéñ ïúéì àìù äæá åøøåòúðù äî úåãåà äçéùä ááåúñð

íúåàì ÷åæéçå çø ïåãæ ãéá úéòéáù éììçî äøéáò éìòá"ì , íàå

íéáìåìä ìéáùá úåìéòåîä úåëàìî íéùåò äðåøçàì ÷ø , äîå

íéîãå÷ä íéðùá úåàéöîä äéä.  

åðéáø øîàå :äùòî à ñééåå êéà ,ëùú" ïòååòâ æéà å

äèéîù ,ëùú úåëåñ óéåà" æ- äèéîù êàð úåëåñ øòã ,

ìòáä úåëåñ øòâéèöòé øòã éåå éåæà" è- ïòî èàä 

 íéâåøúà ìàøùé õøà ïéà èôéå÷øàô'ïéã úéá øöåà ,' øòã

éá"æééøô òìàîéðéî à øàô èôéå÷øàô ñàã èàä ã , à

æééøô ïøòâéìéá ,î æà ìéôéåæà øàð' ïáòâ ïòðò÷ ñò ìàæ

                                                 
3
שכתב דלפי המסקנא שאין קדושת , בחתם סופר הנזכר לעיל' עי   

, כ דין המשנה הוא גם בלולב שהוא בר שביעית"א, שביעית בלולב

  .ש"עיי, שלפי זה מותר למכור הלולב

4 
פ שנהנה " אכלה ערלה שביעית וכלאים אע)א"סי(ע "איתא שם בשו  

ל דלא הוי חזקה "א ויש חולקין וס"וכתב הרמ, בעבירה הרי זה חזקה

ע "וביאר הסמ, ב שאין איסור"אלא אם כן אכלה הזמורות או כיו

ט דכמו בערלה דכתיב וערלתם את פריו למדנו מיניה פריו ולא "סקי

' ועי, ש"עיי,  ביתר ביאור)ג"סקי( בפרישה 'ועי, ה בשביעית כן"עצו וה

  .ש" עיי)'כתובת דף פ(עוד בהפלאה 

5 
ויש , ם שם דירקות שנלקטו בשמינית אין בזה משום נעבד"רמב' עי  

קדושת שביעית ת דברי "בשו' ועי, שהסבירו הטעם מחמת שאין בו 

ה "ח(ת מנחת יצחק "בשו 'ועי ,ם" מה שמבאר שיטת הרמב)ז"צ' סי(יואל 

 . מה שכתב בזה)ח"צ' סי

î'÷æéä ïéé÷ ïáàä èùéð ìàæ .â éåæà æéà ñàã ïòååò

íéìùåøé ïéà øúéä øòã èøéôòâðééà.  

æ øòèòô øòã" ïãéøôåö ïòååòâ èùéð æéà ìàåé éøáã øòã ì

ïåôøòã ,øòã ïìàôòâ èùéð ïàã æéà íäéà éá øöåà"ã ,

 õøà ïéé÷ ò÷éøòîà ïåô íéâåøúà øàôà è÷éùòâ øò èàä

ìàøùé.
6

  

                                                 
6 

והיינו אף ', ד"אוצר בי'בארץ ישראל נהגו בכמה מן המקומות לעשות   

, רק מלאכות המותרות, בשדות שלא נעשו מלאכה אסורה בשביעית

מ יש דינים רבים באותן הפירות שנתגדלו "מ', לאוקמי אילנא'כגון 

חובת הפקרת ', קדושת שביעית'בשביעית שיש בהם דין של 

אופן , שקילתן ומדידתן, אופני בצירת הפירות מאילנות, הפרדסים

, והחששות המרובות באיסור סחורה בפירות שביעית, שמירת הפירות

לאותם השדות שהבעלים שמרו ' אוצר בית דין'ועל כן תיקנו ענין 

הב"והיינו שכל הפעולות בשדה נעשים ע, השדות כהלכתם , ד"י שלוחי 

הבצירה והק והם , ד"י שלוחי הב"טיפה הוא עוגם ההנחה באוצר לאחר 

י הגאון "נעשה ע וזה. כ את הפירות רק במחיר ההוצאות"מוכרים אח

וכן , ע"ל מגדולי הרבנים בירושלים בשנת תר"רבי חיים בערלין זצ

  .ב"ל כן בשנת תשי"הנהיג החזון איש זצ

, ל" וז)א"ח ה"פ(יסוד ההיתר היה על פי המבואר בתוספתא בשביעית 

ו ש כל מי שמביא פירות , ד יושבין על פתחי עיירות"לוחי בבראשונה הי

והשאר , בתוך ידו נוטלין אותו ממנו ונותנין לו מהן מזון שלש סעודות

הגיע זמן תאנים שלוחי , הגיע זמן תאנים. מכניסין אותן לאוצר שבעיר

 ומכניסין ,בית דין שוכרין פועלין ועודרים אותן ועושים אותן דבילה

ד שוכרין פועלין ובוצרין " הגיע זמן ענבים שלוחי ב,אותן לאוצר שבעיר

 וכונסין אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר ,אותן ודורכין אותן בגת

 הגיע זמן זיתים שלוחי בית דין שוכרין פועלין ומוסקין אותן ,שבעיר

 וכונסין אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר ,ועוטנין אותו בבית הבד

והובא , כ"ע, ערבי שבתות כל אחד ואחד לפי ביתושבעיר ומחלקין מהן 

  . ן בפרשת בהר"דברי התוספתא אלו בדברי הרמב

ד "ם לא העתיק דין אוצר ב"כי הרמב, ז כמה פקפוקים"אמנם יש ע

ד "הראב, ל שאינה הלכה או שנתבטלה"ז דס"ז בפ"וכתב הרדב, כלל

 ולא ד לחלקם בשווה"ל דרק בזמן הביעור הותקן אוצר בי"ג ס"ז ה"בפ

 מוקי )ו"ט ה"ירושלמי פ(ש סירליאו "וגם הר, הותר משום זה שום דבר

אבל בפירות שביעית לא הותר , להתוספתא בפירות שישית דוקא

  .)ג"יבמות קכ, ח"מ נ"ב( 'ע בתוס"וע, בשום דבר

כאן הערמה גדולה"וגם חשש רבינו זי ד "כי בהרבה מאוצר ב, ע כי יש 

וגם ,  והחקלאים מתפרנסים מזה,הנהוגים גובים יותר משכר טירחא

ב אם מותר לשמור הפירות "וגם צ, אינם מפקירים הפירות כהוגן

ואם ,  שאסור לשמור הפירות אף לחלקם לכל)ד"ד הכ"פ(מ "מדברי הכ

אין מקפידים על כל יסודות ההיתר בקל יכולים להביא לידי מכשולות 

לא היה ניחא לי"וע, באיסורים ממש , ד הנהוג" בע האוצר"לרבינו זי' כ 

 מה )א"ר משה זאב זארגער שליט"להג, על שביעית(בספר אל תראי אדמה ' ועי
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è÷éùòâ èùéð øò èàä íéáìåì ïéé÷, êéåà èàä øò ïåà 

 ïìéåôàá èùéðøòáàøà éã ïåô ïòîòð ìàæ ïòî æà
7
 

 ø÷ôä øòãà- ñ÷òæ éã øàô ïòååòâ êàð æéà ñò 

ëùú ïåéñ ïéà äîçìî òâéâàè"æ , ïáàä ñèìàîòã ñàåå

úåîå÷î òùéáàøà éã ïòååòâ ùáåë ééæ  -æà  ë' ÷å÷ ñàã

 éã ïéà íòìáàøô ïéé÷ ïäòæòâ èùéð èàä øò æà ïà

íéáìåì ...éåàïô ïòååòâ ùùåç øò èàä âåøúà  ïôéåà

èùéð áìåì.  

ë' êéåà úåáåùú éã ïéà äòæ- ùìù éã àã êàã æéà ñò 

 úåáåùú)åù"éñî ìàåé éøáã ú 'ö"êìéàå å( øòèòô øòã éåå 

æ" ïåô ïéðò ïöðàâ íòã úåëéøàá øàáî ïééù æéà ì

'ãáòð ' -íéâåøúà éã òâåðá ïáéøùòâ èàä øò ,  ïåà

 äáåùú ïèéîðéà)éñ 'ö"æ(ñàåå ìàåù íåö øò èáééøù  

äòìáäá âåøúà íòã ïôéå÷ èòåå øò æà èâàæòâ èàä ,

èâàæ äðùî éã éåå , ñò æà øàáî æéà øòèòô øòã ïåà

øåñà õìà êàð æéà ,ãìàáéåå  ïòååòâ æéà âåøúà éã

øåîù ,ééò"ù , èùéð ïöðàâðéà èøàã èðàîøòã øò

íòìáàøô à êàã æéà ïééìà áìåì øòã æà ,ëò" èøàã ô

à éðá éã øàô"é ,ò æéà øùôàãáòð øåîù ñ , øòãà

úéòéáù úùåã÷ èàä ñò ìééåå äøåçñ õìà øåñà , ïòî

úéðéîù ïéà ïééøà èééâ ïòî ïòåå êàã èãòø , ñàåå

àøîâ éã èéåì øåñà êàã æéà ñèìàîòã , ñéåà èîå÷

                                                                   
ע בספר מנחת "וע, ש"עיי, ע בזה"שהאריך לבאר בזה כל שיטת רבינו זי

  . בזה)'מבוא לפרק ט(ירושלים 

להוציא ' ד"אוצר ב'ע כי מסתמכים על ה"וגם כאב מאוד לרבינו זי

וציוה אז , להתיר על סמך זה כללשאין , ל לשם מסחר"אתרוגים לחו

  . ל"לפרסם קול קורא כי יש בהם איסור גמור להוציאם לחו

הב"ז היה נהוג אוצר ב"אז בשנת תשכ ד גם לירקות ופירות "ד מטעם 

ל "אך כשהגיע הגאון בעל מנחת יצחק זצ, בכל השנה אצל החנויות

 שאם אין, א ליקח משדות נכרים"רק לאתרוגים שא' ד"אוצר ב'סידר 

וסידר הכל להדר בכל האפשר , מטפלים בהם כראוי אינם כשרים

וכן , ל"ע ושלא יהיה בהם החששות הנ"ק זי"שיהיה גם לפי דעת רביה

ק ירושלים שאין "ץ העדה החרדית בעיה"נהוג עד היום אצל הבד

לאתרוגים' ד"אוצר ב'תמשים עם מש  .רק 

7
שאן -עת ביתי היו מבק"ז כל הלולבים באר"ויש לציין שעד שנת תשכ   

בנמצא כלל לולבים מערביים או ממדינות ' ולא הי, שייך ליהודים' שהי

עריש שבמצרים ומיריחו -ורק אחר מלחמת ששת הימים התחילו להביא מאל(, אחרות

  .ד על לולבים" וגם לא היה מסודר שום אוצר בי,)ומעוד מקומות

 âåøúà íòã ïôéå÷ åö äöò éã àã èùéð êàã æéà

áìåì íòðéà äòìáäá , à êéåà êàã æéà áìåì øòã ìééåå

íòìáàøô ,æ øò èàä áìåì ïôéåà æà ïåôøòã ïòî èäò

ïòååòâ ùùåç èùéð.   

åðéáø øôéñå: îäéá øòøàîèàñ ïéà æéà øàé íòðòé" ã

ã ïòååòâ øàð 'ïãéà øàôà ééá íéðéî ,èàä øòðéé÷  èùéð

 èöåðòâòâéèøàã éãíéâåøúà , èàä íìåò øòã ïåà 

íéâåøúà éã óéåà èùèðòáòâ âåøúà ììä øàô ñàåå 

æ øòèòô øòã"ä ìè÷éùòâ èà.  

ìàøùé õøà ïéà ñèìàîòã ïòååòâ êéåà êàã ïéá êéà ,

ë ïòåå' èæàì øòèòô øòã æà úåëåñ øàô èøòäòâ áàä

íéâåøúà éã ïöåð èùéð, ñàåå éåã éìò éáì ïòååòâ øéî æéà 

ïäåè åö.øòèìò ïééî æà èâàæòâ øòöéîò øéî èàä  -

 éáø øòöéðæéåå øòã øòååù)æ íééç éøîà ìòáö"ì( èàä 

å÷àáâåøúà øòååòðàé à ïòî , íäéà ñò èàä ãéñç à

èâðòøáòâ ,øò éö ïâòøô ïòâðàâòâ êéà ïéá øéî èìàåå 

âåøúà øòã ïáòâòâ äðúîá,æà èâàæòâ øò èàä àé  ,

ïç úåàåùúá.  

ø éàáâ ïééæ ' à èàäòâ èàä ùèéååòîæòø ãåã ÷çöé

ñ ñãøô' ïñééäòâ èàä'õéðùæéåå éâåøúà ,'ñ' èàä

íòðåô äçâùä éã èàäòâéá "íéìùåøé ïéà ã , èàä àìéî

ãåã ÷çöé ïåô èàäòâ øò'íéâåøúà ñ.  

âåøúà øòååòðàé íòðòâééà ïà èàäòâ êéà áàä éåæà ,

ïéà èøàãèðòâòâ íðòé  øàôà èðéåàååòâ ïáàä 

íéãéñç òøàîèàñ ,ø 'éìà óñåé 'ìò÷éáò "ä ,ø ' àôéì

ùà÷øàôò "ä ,ø 'øòáéåìâ ìøòáò "ä , ïòðòæ ééæ

 ïòîå÷òâ ñèìàîòãøéî åöéøôåö âåøúà  -ïùèðòá .

ñ' êéåà ïòðòæ ñàåå íéãéñç øòöéðæéåå ïòååòâ ïòðòæ

âåøúà íòã óéåà ïùèðòá âåøúà ïòîå÷òâ , ïáàä ééæ

ñ æà èâàæ áø øòøàîèàñ øòã æà èøòäòâ' æéà

 íòã èéî ïòì÷àù ïòîå÷òâ ééæ ïòðòæ èåâ èùéð

âåøúà.  

 ñàåå ìàî òèñâéöðééà ñàã ïòååòâ æéà ñèìàîòã

ë'äíåèéô ïéé÷ ïà âåøúà øòååòðàé à èàäòâ áà.  

ø"æìòè é :áìåì àæà ïòîòð èòåå éáø øòã?  

åðéáø:ïééð .  

ë'ìòåå éà"õøàì õåç à ïòîòð ä'áìåì òâéã .  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  סו

 

  סוכות

ø"æìòè é:ñ 'øéîçäì íå÷î àã æéà?  

åðéáø:èâòøôòâ èåâ èàä øéà .   

ñ'î ïòåå àã æéà'äàøåä ïà èâòøô ,äëáå" øòååù æéà â

åøòã ïâàæ åöì äàøåä à óé'øåñéà ')éò 'ë÷ úáù"ä : íà

åëå êì  øåøá ,'åùáå"åà ìàåé éøáã ú"éñ ç 'è"æ äæá( ,ñ' ïòåå àã æéà

î'ñ éö èâòøô'øéîçäì íå÷î à àã æéà ,àé ,î æà' ïò÷

 àã æéà ïééæ øéîçîøéîçäì íå÷î à.  

æéà úîà øòã ,ñ ïòåå' ïøàô íéáìåì âåðòâ àã ïòåå æéà

åîå÷î òøòãðà ïåô øåáéöàìéî ú ,î øòáà' èãòø

àëéìãá êàã , à æéà èðééä áöî øòã æéà ñò éåå éåæà

øåáéö ïöðàâ ïøàô íéáìåì âåðòâ àã æéà ñò åö äìàù ,

ïâàæ åö øòååù æéà.  

äùòîì èîå÷ ñò ïòåå ïòæ óøàã ïòî ,âðéøâ æéà ìåìà 

ïâàæ åö ,î ïòåå éøùú íåà øòáà' ïåà èééèù

î'øùë à ïôòøè åö êéæ èòùèåî'åì ïáì , ñèìàîòã

 ÷ñô íòã ïâàæ ïòî óøàã)éò 'àøä ùåøéô" úåéøåä ù)á (.

îâá åøîàù äî øåàéáá ')ì÷ àøúá àáá (: äëìä åøîàéù ãò

äùòîì , äùòî úòùá úéðù åìàùéù ãò äùòî úåùòì åëåîñé àìù

åéøáãá äøåîä ÷ã÷ãî ãéî úåùòì øåñéàä ïîåæîùë éë ,ééò"ù(.  

äéäå ïúé éî ,ì âåðòâ ïééæ ìàæ ñò òøòãðà ïåô íéáìå

úåîå÷î .  

 ïéà ÷ñåò æéà ñàåå ãéà à ìàåé úéø÷ ïéà æðåà ééá àã ñò

ïëàæ éã ,ïéðò øòâéãìàååòâ à æéà ñàã , ïòæ óøàã ïòî

ïééæ ìàæ ñò .  

 ïåà úéùéùä úðù ïéà êàð ïâøàæ êéæ ïòî óøàã óéåøòã

øòéøô , ïôøàã èùéð ïòî ìàæ äùòîì èîå÷ ñò ïòåå æà

 èéî úåëééù ïáàäúéòéáù éììçî òìà éã .  

à 'íéçëåðä :ïòîòð ïâòåå úåéììëá êéæ èåè ñàåå 

ìàøùé õøà ïåô íéáìåì?  

åðéáø :î'ïëàæ éã ïéà ììë øòã ïñéåå óøàã , øòã

æ øòèòô"øåñéàì äàøåä à èâàæòâ èàä øò ïòåå ì ,

 øøáî èàä øò ñàåå êàæ à øàð èâàæòâ øò èàä

éåæà æéà ñò æà äëìäì ïòååòâ ,à òðééæ ñàåå úåàøåä òì

 ìù úãë ïòååòâ ïáìîå øøáî øò èàä èâàæòâ èàä øò

äøåú ,íéøôñ òðééæ óéåà ïáéøùòâôà ñàã èàä øò ,

ù ïåô øåøéá à èéî"íé÷ñåôå ñ.  

éàãåà ,êéåà ùâøä ïåô ïéðò ïà àã æéà ñò , àã æéà ñò

ùâøä ïåô íéðéðò ,æ øòèòô íòðåô íéãéîìú" ïòðòæ ì

 ïëàæ ïåô åìéôà òðåî êéææ øòèòô øòã ñàåå" èàä ì

øåñéàì ùîî äàøåä ïéé÷ èâàæòâ èùéð , ïòååòâ æéà ñò

ïàèòâ ééåå íäéà èàä ñàåå ïëàæ , èàä ñò øòåå

íéðéðò éã ïéà ùãå÷ úåøáã éã íäéà ïåô èøòäòâ , øòåå

 éã ïéà èëà÷òâ èàä øò éåæà éåå ïäòæòâ èàä ñò

íéðéðò , ìù äëåãëã ãò ïòååòâ òâåð íäéà èàä ñò

ôðù ,ùâø íòã èàä øò ïåà ,éàãåà , íòðåô ãéîìú à

æ øòèòô" ìæéà èéî ïøàô ïåô òðåî êéæ 'ìò ìà '

äîåãëå ,ñ åìéôà'øåñéàì äàøåä ïéé÷ àèùéð æéà , øàð

ñàåå ,ùâø øòã æéà ñò .ìäéôòâ íòã èàä ñò øòåå ,

åì éøùà.  

ïëàæ ééååö æéà ñàã øòáà , æéà øåñéàì äàøåä à ïâàæ åö

ùøòãðà õðàâ.
8

  

æ øòèòô øòã ñàåå øòèøòåå ïòîòð èùéð ïò÷ ïòî" ì

äëìä õìà ïáéøùòâ èàä , óéåà êéåà ïöåð ñàã ïåà

ïëàæ òëìòæà.  

åðéáø :äáéùé éã ïéà èöòé øéà èðøòì ñàåå?  

ø"æìòè é:àî÷ àáá  ,åéöç íåùî åùéà  )áë àî÷ àáá(..  

åðéáø:ø  'ø ïåà ïðçåé"ì ,ñåú øòøòååù à õðàâ ' èéî

éì í÷ 'øãá"î ,éãâ èéî ãáò )éò 'ñåú 'ã íù"ãçã éãâá ä( . à

èøàã àøîâ òøòååù.  

ø ù÷éáå"èéìù åðéáø úëøá æìòè é" äùãçä äðùä úàø÷ì à

íåìùì åãøôðå  
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' ד סי"יו(שם ' ועי,  בסוף התשובה בזה)ז"קט' ח סי"או(ת דברי יואל "שו' עי  

ר "ק אדמו"לכ'  בתשו)'ה' ח סי"או( שם ' ועי,  בסוף התשובה)ד"מ

, מה ששאל בדבר השילומים מארץ אשכנז, ל"וז, ל"מתולדות אהרן זצ

והיו אנשים שנמנעו מלבקש יען שהכירו , גם אנכי אין דעתי נוחה מזה

לא ראיתי למחות "אמנם אף ע. בי שאין לי קורת רוח מזה פ כן 

, ואי אפשר להאריך בזה בכתב, קבלים כי יש סברות לכאן ולכאןבהמ

ל "ואמרו חכז, כ קשה להגיד החלטה"ואעפ, גם אין לי פנאי לאריכות

 אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך כאחותך שהיא :)שבת קמה(

לאו אל תאמר , ובגלל זה נמנעתי מלדבר דבר בזה, אסורה תאמר ואם 

   .ק"עכל

  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  סז

 

  סוכות

ì øåà íåéã ' úùøôàåáú éëñùú "ôì ç"÷  
  

ë ìöà íéìáà íåçéð"åîãà ÷"èéìù áåáàáî ø"à  
ò"ò áåáàáî úéðáøä åîà ô"ä   

åðéáø :ñ'òöéîò øéî èàä ïéà æà èâàæòâëàð èðééä ø

 úéá ïéà êéæ ééá ïôåøòâñéåà íééç éøáã øòã èàä æðàö

 ïéé÷ èùéð ùøãîä'ïäë 'éìò éã åö 'ïåùàø ïåô?
9

  

åîãàä"áåáàáî ø :ë' èàä òãééæ øòååàðéù øòã æà ñééåå

ïäë à à÷åã ïôåøåöñéåà àé ïòååòâ ãéô÷î øòééæ.  

éô÷î èùéð ììëá ïòî èàä æéà áåãøàååæàø ïéà ïòååòâ ã

óéåøòã , æéà ñàã æà èâàæòâ øòååàãøàååæàø øòã èàä

ìä÷ ïéà èøàã øàð'îäéá ñ"ã.  

 íëç íòðéà ÷åãà øòééæ ïòååòâ êàã æéà òãééæ øòæðàö øòã

éáö,  èøà ïà óéåà èâðòøá ïéãîò á÷òé éáø ) ïîéñ äòéö÷å øåî

ì÷”ä( øàé âéöðàååö ïåà òëéìèò èàä éáö íëç øòã æà 

 ïòååòâ äìåò'ïäë ,'èùéð úáù øòáà ,ñ' øòñéåøâ à æéà

ïëàååøòãðéà úáù ïùéååö ÷åìéç . øò èàä äçðî ééá úáù

ïòååòâ äìåò êéåà ,âàèééá úáù èùéð øàð.  

 øòã ïòååòâ æéà øò åö ñòåîù à ïéà ïééøà èøàã èééâ øò

øåãä ìåãâ.  

åðéáø : éã óéåà ïáééøù ïñééäòâ èàä íééç éøáã øòã

 ïåæ ïééæ ïåô äáéöî ïúð øéàî éáø'éáö íëçä ãëð'.  

åîãàä"áåáàáî ø : ïééìà èàä òãééæ øòæðàö øòã

äáéöî éã ïáéøùòâ , íäéà óéåà ïáéøùòâ èàä øò ïåà

'íé÷ðòá ìåãâä íãàä' ... øò èàä ïàîøòâðéà à óéåà

ìåèéè àæà ïáéøùòâ.  

ë'ïòååòâ ÷ìúñð æéà øò æà ïâàæ ïòî âòî øùôà ïééî ,ñ' æéà

à ïòååòâ ñèìàîòãì âðàâøòèðåà "ò , æéà øò ïåà

 ïåà íéãñç úåìéîâ ïéà ïòååòâ ÷ñåò ïåà ïòâðàâòâîåøà

íéìåç øå÷éá , éã ïòååòâ æéà ñàã æà êàã èâàæ àøîâ éã

åðéáà íäøáà ïåô äãéî , ïáéøùòâ øò èàä íòã ïâòåå

íé÷ðòá íãàä.  

ëò" ïà æéà øò æà ïáéøùòâ êéåà èàä òãééæ øòæðàö øòã ô

î íòðåô ì÷éðééàùøä"ì.  

åðéáø :"ùøäîä òæâî"éáö íëçä ãëðå ì."  
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ס שייך להם וכל הבאים "כיון שהביהכנ,  צדיקיםכן נהגו אצל כמה  

ת מנחת "בשו' ועי, ב באים להתפלל וגם כהנים בכלל"אדעתא דבעה

  . ע"א מזידטשויב זי"ק מהרי"ט שכן נהג הרה"נ' ד סי"אלעזר ח

ë'æ ïèàè íòðåô èøòäòâ áàä" èàä íééç éøáã øòã æà ì

éáö íëçä ãëð ïáééøùôéåà ïñééäòâ , íéðåöéç éã ïòåå ìééåå

ïòîàð íòã ïøòä ééæ ïôéåìèðà éáö íëç íòðåô.  

åîãàä"áåáàáî ø : éã óéåà èâàæòâ ñàã èàä øò

òãééá .ùøäî øòã"â æéà ìøòôøàù à ïòååò , éã ïåà

àøåî íéà øàô ïáàä íéðåöéç , íëç ïôéåà èâàæòâ øò èàä

êàæ òáìòæ éã éáö , éáø óéåà ïáéøùòâ éåæà èàä øò éåå éåæà

 éåæà êòì÷éðééà øòæðàö òìà ïéåù ïáàä ïúð øéàî

ïáéøùòâ.  

åãà øäòæ æéà òãééæ øòæðàö øòã÷éáö íëç íòðéà ïòååòâ  ,

î ïòåå'øáòâ íéà èàäïàãðàì ïåô ãìéá ñàã èâðò , ñàåå

áòé øòã" ïèàè íòðåô äøåö éã æéà ñàã æà ãéòî æéà õ

 éáö íëç øòã"íééç çåø àìà åá øñç àì" , øòã èàä

 èâàæòâ òãééæ øòæðàö"íéðô äçôùî à êàã æéà ñàã , øéî

êéìðò ïòðòæ."  

æ òãééæ øòã èàä" ì)åîãàä"öæ áåáàáî ïåéö úùåã÷ ìòá ø"éä ì"ã( 

âàæòâ è" ïéà è÷å÷òâ èùéð èàä òãééæ øòæðàö øòã

ìâéôù , ïòðòæ øéî æà èñåàååòâ øò èàä èòðàåå ïåô

êéìãðò? !úåãéî éã êàã ïòðòæ ïéèåèøù éã øàð , øò èàä

ïéèåèøù éã èìéô øò æà èâàæòâ."  

òîàî ïééî ,ò úøèôð éã"ä , ïòååòâ êàã æéà òèàè øéà

áåùàîàè ùéáééì éáø'æ øò"ì ,ã ïåô ïåæ àäîçð ïéöéáø é' òì

ò"ä ,ïòååòâ ááçî ÷øàèù øäéà èàä òãééæ øòæðàö øòã ,

 ïñééäòâ èàä éáö íëç øòã ìééåå'äîçð ïá éáö ,' øòã

 ïòîàð íòã ïáàä èìàååòâ øäòæ èàä òãééæ øòæðàö

äîçð.  

ïøàååòâ ïøéåáòâ æéà ïäåæ òèùøò øéà ïòåå , øòã èàä

ò æà èìàååòâ èàä øò èøéôøàô òãééæ øòæðàö ìàæ ø

 ïñééä'éáö ,'ñ æà'äîçð ïá éáö ïééæ ìàæ.  

åðéáø : øòðøåè ùøòä éáø òãééæ øòã) íééç éøáãä ìù åðúåç

åæá"ù(èáòìòâ êàð èàä .  

åîãàä"áåáàáî ø : íééá èøòäòâ èàä ïéöéáø éã ïòåå

 èâàæ òãééæ øòæðàö øòã éåå úéøá'éáö ,' ïáéåäòâðà éæ èàä

ïòðééåå åö ,ïòîå÷òâðééøà æéà éæïééååòâ à èéî  , èàä éæ

èùéð èáòì øòèàô øòã æà èðééîòâ , øòã øéà èâàæ



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  סח

 

  סוכות

 òãééæ øòæðàö' ïôéåà ïééæ êàð èòåå øò èùéð êéæ âøàæ

ãðé÷ íòã ïåô íéàðú'.  

ïòååòâ êàð øò æéà íéàðú íééá æà ïòååòâ æéà àìôì , éã ééá

èáòìòâ èùéð ïéåù øò èàä äðåúç.  

òèùøò éã ééá òãééæ øòæðàö øòãäîçð ïòåå äôå÷ú ' òì

øäéà øàô èìòèùòâôéåà êéæ øò èàä ïòîå÷òâðééøà æéà ,

'òìòùøòä'òîàî ñ'...  

æ òèàè øòã"î æà èìééöøòã èàä ì' ñò æà èðééîòâ èàä

éáö íëç à êàð ïñ÷àååñéåà àã èééâ , øò æéà ïáéåäòâ éåæà

 èñééä ñàåå ì÷éðééà ïà èàä øò æà íòã èéî ïòååòâ' ïá éáö

äîçð'.  

àéåæà øò èáééøù úåáåùú éã ïé...  

åðéáø: éáö íëçä òøæî .  

åîãàä"áåáàáî ø: íéðåøçà äîë åàåå èøà ïééà óéåà 

 êéæ æåî øò æà øò èâàæ éáö íëç ïôéåà ÷ìåç ïòðòæ

 ïòîòððà  

åðéáø: ïìàæ íéùð æà ïñééäòâ èùéð øò èàä íòã ïâòåå 

éáö íëç íòã ïâòåå ïùèðòá âåøúà , ïòî æà èìàä ñàåå

î óéåà äëøá ïéé÷ èùéð èëàî"æäù ò"â.   

 ÷ãö éðáà ïéà)åà"éñ ç 'î"å(íòã ïâòåå äáåùú à øò èàä  ,

 ñàåå éáö íëç ïåô êòì÷éðééà àã ïòðòæ ñò æà øò èáééøù

éåæà êéæ ïøéô.  

 æéà ïúð øéàî éáø ïòåå äôéâî éã èéî äùòî éã òâåðá

ïøàååòâ øèôð , ïéà äôéâî à ïòååòâ ñèìàîòã æéà ñò

âïòéöéìà , èàä øò ñàåå äøåú à àã æéà íéðô áèéé ïéà

õéìøàâ ïéà áø ñìà êàð äðùä ùàø èâàæòâ , æéà ñò æà

ïøàååòâ ìåöéð æéà øò ïåà äôéâî à ïòååòâ.  

ë'ø ïåô èøòäòâ øòáà áàä 'ò øòâøòáöøòåå íäøáà" ä

 æéà øò ïòåå æà øòååù ïééæ ïåô èøòäòâ ñàã èàä øò ñàåå

 èòâéñ ïéà ïòååòâ ïåô ãéà à ïòîå÷òâ æéà äðùä ùàø óéåà

èòâéñ ïéé÷ õéìøàâ , øòøòèìò ïà ïòååòâ ïéåù æéà øòðòé

ãéà , ìàîà æéà øò æà èìééöøòã øòðòé èàä

èàèù ïéà èëàðøòãôéåà èòôù ïòîå÷òâîééäà , øò ïåà

íééçä úéá íòã ïééâøòáéøà èôøàãòâ èàä , øò èàä

íééçä úéá ïåô úåìå÷ èøòäòâñéåøà , èàä øòééæ êéæ øò

ï÷àøùøòã ,ïééâøòáéøà èæåîòâ øòáà èàä øò , øò ïòåå

 òîéèù éã èðò÷øòã øò èàä øòèðòð ïòîå÷òâ æéà

áø íòðåô ,áø ïòååòâ èøàã æéà øòëìòåå áì áèéé øòã ,

ñ'ãðòìàôôéåà øòééæ ïòååòâ íéà æéà , ïòîå÷òâ æéà øò ïòåå

áì áèéé íòã èðòâòâàá øò èàä øòèðòð , èàä øò

æòâ ïééìà øòðééà íééçä úéá íòã óé÷î æéà øò éåå ïäò

èëàð éã ïèéîðéà , øò èàä ïäòæøòã íäéà èàä øò ïåà

 èâàæòâ íéà"ñ ïåà ìèøàâ ïééî ïéà ïà êéæ ôàë' øéã èòåå

ïøéñàô èùéðøàâ".  

 ïèéî íééçä úéá íòã ïòâðàâòâîåøà æéà áì áèéé øòã

 ïâéøùòâ èàä øò ïåà ï÷òèù)â èàä áì áèéé øòã à èéî èãòøò

éø øòðàéöéìàâ ï÷øàèù"ù(" èàèù ïééî ïåô ñéåøà ! ïåô ñéåøà

èàèù ïééî"! , íòã íåøà ïòâðàâòâèéî æéà ãéà øòã ïåà

íééçä úéá.  

 úéá íòã ïééæ óé÷î éåæà ìàî øàôà èâéãðòòâ èàä øò ïòåå

 èâàæòâ íäéà øò èàä íééçä" èöòé èñàä åã ñàåå ñàã

ïäòæòâ ,æ åã æà øäæäå øîùäïìééöøòã øòèééåå ñàã èñìà ,

ñ ïñéåå èñìàæ'êùôðá æéà."  

 åö èàäòâ àøåî èàä øò æà èìééöøòã ãéà øòã èàä

äùòî éã ïìééöøòã ,èðòøàååòâ íäéà èàä éáø øòã , øàð

ãéà øòèìà ïà ïéåù æéà øò æà èöòé , øò æà èäòæ øò ïåà

íìåò íòã óéåà âðàì ïééæ èùéð ïéåù èòåå , ïéåù øò èàä

èùéð èàä øò ñàåå äùòî éã èöòé ïìééöøòã åö àøåî ïéé÷ 

èáòìòâèéî.  

íéðô áèéé ïéà äøåú à àã æéà íòã óéåà , ïòååòâ æéà ñàã

äôéâî éã ïåô äôå÷ú éã ïéà.  

èøú õéìøàâ ïåô ÷òååà æéà áì áèéé øòã"å.  

åîãàä"áåáàáî ø : ò÷àè æéà ïúð øéàî éáø òãééæ øòã

èøú øàé íòðòé ÷òååà"å.  

ë' áàäæ ïèàè íòðåô èøòäòâ" øòæðàö øòã ïòåå æà ì

 ïúð øéàî éáø êàð ñèìàîòã äòáù ïñòæòâ æéà òãééæ

àìéá òáàá éã ïéöéáø ïééæ æéà ,éáø ïåô øòèëàè éã'ø ï '

øæòéìà'áåèù ïéà ïòååòâ èùéð øòáå÷éæã ì , ïòååòâ æéà éæ

øòîåæ ïéà øå÷ óéåà ,ïñéåøòãðéà ìôøòã à ïéà õòâøò ,

æéà éæ ïòååúåøö éã åö êòáòð ïòîå÷òâîééäà  , æéà éæ ïòåå

èðééååòâ éæ èàä äòáù ïñòæòâ , øîøîúî êéæ èàä éæ ïåà

íééäøòãðéà ïòååòâ èùéð æéà éæ æà ïòååòâ , éæ èàä

 éæ èìàåå íééäøòãðéà ïòååòâ èìàåå éæ ïòåå æà èâàæòâ

 êéæ èìàåå éæ ïåà øòååù íåö ïòâðàâòâðééøà

ïèòáòâñéåà , èìàåå éæ èìàåå éæ ïåà èæàìòâ èùéð êéæ

ìòåôòâ øòëéæ'è.  

 èàä éæ æà ïãééæ øòæðàö íåö ïòîå÷òâðà æéà íéøåáéã éã

èâàæòâ éåæà . èâàæòâ òãééæ øòæðàö øòã èàä"ñ'ïééæ ïò÷ ,
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ñ'ë ïòåå æà ïééæ ïò÷'òâðééà ïòåå êéî èìàåå'ðù÷ò' èìàåå è

ïèòáòâñéåà íéà êéà ,àååòâ èùéð êéæ èìàåå êéà øòáà èì

ðééà'ðù÷ò'ïò ,ë'òâðééà ìàîà êéæ áàä'ðù÷ò'ë ïåà è' áàä

èàäòâ äèøç øòèòôù..."  

ïãééæ øòæðàö íåö äòáù éã êàð ïòîå÷òâðééøà æéà éæ , èàä

 èâàæòâ øäéà òãééæ øòæðàö øòã"íééäà øàô , áàä

äðåúç ìàîàëàð."  

åðéáø :æ òèàè øòã" øòã æà äùòî éã èìééöøòã èàä ì

à èàä áø øòæðàö èâàæòâ øäé"éåøô òâðåé à èñéá , ìàæ éæ

ïáàä äðåúç ìàîàëàð."  

åîãàä"áåáàáî ø :ïòðééåå åö øäòæ ïáéåäâðà éæ èàä ,- 

ãàî ìåãâ íãà ïà ïòååòâ æéà ïúð øéàî éáø ,î' èùéð óøàã

 íéà óéåà èàä òãééæ øòæðàö øòã æà ñàã éåå øòî

 ïáéøùòâ"íé÷ðòá ìåãâä íãàä".  

åðéáø :ë'èøòäòâ áàä éøáã ïøàô èâàæòâ èàä éæ æà 

ïåæ íòã èðò÷òâ èùéð èàä øòååù øòã æà íééç.  

åîãàä"áåáàáî ø :æ ïèàè íòðåô" êéà áàä ì

 èâàæòâ èàä ïééìà òãééæ øòæðàö øòã æà èøòäòâ

" øòã õåç íäéà óéåà ïéáî ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà øòðéé÷

ïúåçî."  

ëò"èðééååòâ ÷øàèù øòééæ éæ èàä ô ,â æéà éæ à øäòæ ïòååò

âæîä êø , øäéà óéåà ïáéåäòâðà òãééæ øòæðàö øòã èàä

 ïòééøù åö"øàô øéî èñìéåå åã'ñåàéî' ìù åðåáø ïééî ï

íìåò? !ïòðééåå åö óéåà øòä ! èàä øòèùøòáééà øòã æà

ïééæ åö èôøàãòâ éåæà èàä ïåèòâ éåæà , øòèùøòáééà øòã

íéîçø ìòá à æéà ,úåéøáå ãñçá åîìåò âäðîäíéîçøá åé ,

î'ïééæ íòøúî èùéð øàè."  

ëò" òãééæ øòáå÷éæã øòã øéà èàä ïøàôòâîééäà æéà éæ ô

 èøô òâéöðééà òãòé èéé÷âéðééì÷ ñòãòé èâòøôòâñéåà

ïñéåå èìàååòâ øò èàä.  

 ïèéî ïôàøèòâ ìàî òèñ÷òð ñàã êéæ èàä øò ïòåå

 èâòøôòâ íéà øò èàä ïãééæ øòæðàö"ïúåçî , ïòî ïò÷ éåå

òðéãäçéöø àæà èéî ïèùøòáééà íòã ï?."!  

åðéáø: òèàè øòã æ" ì èâòìô êéåà éã ïìééöøòã éåæà

äùòî.  

ë'ì èàä íééç éøáã øòã æà èøòäòâ áàä" êàñà ò

íéðá ìåãéâ øòö èéî èëàîòâèéî , æéà ìàîðééà ïòåå

ïòååòâ èðåæòâ èùéð øòãðé÷ éã ïåô øòðééà , òöðàâ éã ïåà

à ïòîå÷òâðééøà æéà äçôùî èøéôøàô øòééæ èàä ïòî ïå

èðééååòâ ïåà , ïôåøòâðà êéæ øò èàä ñèìàîòã" ñèò èìéåå

 èùéð èñééåå íéîçøä ìòá øòã øòôòùàá øòã æà ïâàæ

èåâ æéà øéî øàô ñàåå? !áåèù ïééî ïåô ñéåøà ñèééâ."  

åîãàä"áåáàáî ø: à èàäòâ èàä òãééæ øòæðàö øòã 

ùåáééì ìâðéà ,øèòâ ïáàä ñàåå òìà éã ïòîàð íòã ïâà

'ùåáééì 'éøà éáø øòèàô ïëàð ïñééäòâ ïáàä ' ùåáééì

)ãàøâéðøàèî(ìåãâ íãà ïà ïòååòâ æéà øò  , èàä ãðé÷ ñàã

øòãðé÷ òìà ïåô øòîëàð ñòôò ïæéååòâñéåøà êéæ , æéà øò

éåìéò ïà ïòååòâ ,óéøç à , ïåô ãðé÷ à ïòååòâ æéà øò ïòåå

äøåú èâàæòâ ïéåù øò èàä øàé øàôà, øòæðàö øòã 

íéà ïéà èìâéôùòâ øäòæ êéæ èàä òãééæ , æéà øò ïòåå

 èðééååòâ òãééæ øòæðàö øòã èàä ÷òååà êòáòð

êéìðòååòâøòñéåà , ñèìàîòã òãééæ øòáå÷éæã øòã èàä

 èâàæòâ" èùéð øòî èöòé èòåå ñò æà ïäòæ ñèò èòåå

úåòøåàî íåù ïéé÷ ïäòùòâ , èàä áø øòæðàö øòã æà

òâ éåæà ïéåùèðééåå "...î ïîæ ìë' ñàåå úåðåéñð ìîéä ïåô èéâ

î'ïèìàäñéåà ïò÷...  

åðéáø :ïòååòâ èðåæòâ èùéð êéåà æéà ùåáééì ìâðéà ñàã ,

î ïòåå'ïñééøðééà íééç éøáã íåö ïòîå÷òâðééøà æéà , èàä

 ãðé÷ à ïòååòâ æéà áø øòååàðéù øòã ïòåå æà èâàæòâ øò

à íéà æéà òìòâòåå à æà èøéñàô èàäì ïøàôòâøòáé"ò ,

 èâàæòâ èàä øò'ë' èøàôùòâðééà ñèìàîòã êéî áàä

ïáòâëàð èæåîòâ êéî ïòî èàä , øòèìò øòã óéåà èöòé

ïøàôù èùéð ïéåù êéæ êéà ìéåå ,' ïòååòâ øéáñî èàä øò

ñ æà'øù à èéî ãáò ïà ïùéååö ÷åìéç à àã æéà , øò ïòåå

 èæàìòâ øòèëééì êéæ èàä ãáò ïà ïòååòâ æéà

ééàïøàôùð.  

 äçôùî éã øàô èâàæòâ èàä øò'ììôúî ñèò èééæ'.  

ë' áöî øòøòååù à ïòååòâ æéà ñò ïòåå æà èøòäòâ áàä

øòãðé÷ éã ïåô íòðééà ééá ,î ïòåå ïåà'ïòîå÷òâðééøà æéà ,

ïøàôùðà êéæ èééâ øò æà èâàæòâ íééç éøáã øòã èàä ,

"î ïòåå' ïëàî óøàã äëøá éã)úîàä ïééã êåøá(ïòî ìàæ  ïòîå÷ 

ïâàæ"...  

åîãàä"áåáàáî ø:ñ ' ìáééåå à ïòåå ìàîðééà ïòååòâ æéà

ì êòáòð ÷òååà æéà"ñèëàðåö âàèééøô ò , èàä øò

ïâòìòâ éæ æéà áåèù òøòãðà éã ïéà ïåà ùéè èøéôòâ ,

 ïééåå ïìòèù íééá ïñééäòâ òãééæ øòæðàö øòã èàä- ñàã 

 íòãééà íòðåô äñðøô éã ïòååòâ æéàäùî éáø' òì)øòâðåà( 

- èàä òãééæ øòæðàö øòã ïòåå ìàîà ïòååòâ æéà ñò 
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î æà èìàååòâ' à ïòâðòøá ìàæ'ïééåå ïèåâ ' ïà ìàîà' ïèìà

ïééåå ,' øòöðàâ à æðàö ïéà ïòååòâ æéà ïìòèù ïééåå ñàã

÷ñò . ïòâðòøá ïñééäòâ êéæ øò èàä àã'øéá àèøàô '

 æéà ñàã àä÷ùî òøòèéá , éã ïò÷ðéøèòâ èàä øò

øàô èâàæòâ øò èàä øéá àè"øéá àèøàô , èðééî øàð à

ñ æà'øòèéá æéà ,î æà' æà ïòî èñééåå øàð ïéé÷ èùéð æéà

ñ'øòèéá èùéð æéà ,î æà'ñ æéà' æà ïòî èñééåå âåì÷ æéà

ñ'ñ æà ïåà èåâ æéà'ñéæ æéà , ñàåå ïùèðòî òøòñòá

ñàã ïñééåå íòã åö êéæ ïòééèùøàô " øò èàä éåæà

òöðàâ à èëàîòâïâòååøòã ñòåîù ø.  

 èâàæòâ øò èàä íòãëàð"äáäà ìù íéøåñé , èðééî øàð à

øòèéá æéà ñò æà ,î æà' æà ïòî èñééåå øàð ïéé÷ èùéð æéà

ñ'øòèéá èùéð æéà ,î æà ïåà'ñ æà ïòî èñééåå âåì÷ æéà' æéà

ñéæ..."  

åðéáø : æéà øò æà èâàæòâ èàä áø øòöéùôàø øòã

éáø íééá ïòååòâ'ìáåì ïåô ïïé , èàä ïéìáåì ïåô éáø øòã ïòåå

ì"àá ïéé÷ èùéð èàäòâ ò'îòè'áöî ïè , èàä øò ïåà

ïéìéôú éã ïà úéìè ïèéî èðòååàãòâ ,ñ' øòã ïòååòâ æéà

äøéèô éã ïåô âàè øòèùøò , ïéé÷ èâééìòâ èùéð øò èàä

 ïéìéôú)ì ïðåà ïéãî"ò(éáø íòã ïäòæòâ øò èàä ' ïòðòååàã ï

éìéôú éã ïà úéìè ïèéî ïåà ï'ñ' æà èëàãòâ íäéà êéæ èàä

ñ'áåè íåé æéà'...  

åîãàä"áåáàáî ø: øòñà÷øòùè êàã ïòðòæ øéî 

êéåà êòì÷éðééà .ë'æ ïèàè ïåô èøòäòâ áàä" ì- èàä øò 

ò òáàá éã ïåô èøòäòâ ïëàæ òìà éã" ä) íéøî äøù úéðáøä

ò"äøä úùà ä"òéæ èøòôöàøî øæòéìà íåìù éáø ÷"éä à"ã ,äøä úá" ÷

éáøòéæ ìôééèñàðøàäî áåã éëãøî "à( ,òìòèàî éáø'òèàè ñ , éáø

àùåæ' íééá íòãééà ïà ïòååòâ æéà øòùèàîìàè òì

øòñà÷øòùè , ÷òååà æéà ïéöéáø éã ïåà– éáø òãééæ øòã 

ïéöéáø òèùøò éã ïåô ïåæ à ïòååòâ æéà òìòèàî.  

åðéáø : ïøàååòâ ìãâúð òìòèàî éáø êàã æéà íòã ïâòåå

 ïãééæ íééáøòñà÷øòùè øòã ,íåúé à ïòååòâ æéà øò.  

åîãàä"áåáàáî ø:àùåæ éáø ' äðåúç ïàã èàä òì

øòèñòååù à èéî èàäòâ ,ì ÷òååà êéåà æéà éæ"ò , ééååö

ì ïòðòæ øòñà÷øòùè íòðåô øòèëòè"÷òååà ò .êòáòð ,

àùåæ éáø'î ïòåå èééøãòâîåøà èøàã êéæ èàä òì' èàä

 ïòîòð ìàæ àùéã÷ äøáç éã ïôåøòâäèî éã , äøáç éã

 æéà ñàåå ïâàåå ïøò÷øàèù à ñòôò èàäòâ èàä àùéã÷

ãøòô ééååö åö èðàôùòâ ïòååòâ , ïòååòâ ïéà ãøòô ïééà

ïéåøá ì÷ðåè ,òìòä à øòî ïòååòâ æéà òèééååö éã- òñééåå

ãøòô.  

 øòèñðòô íééá ïòðàèùòâ æéà òãééæ øòñà÷øòùè øòã

è÷å÷òâñéåøà ïåà ,"äà ,ð ïòðòæ ãøòô éã èùé

èùàîòãåö "âéðééà èùéð ïòðòæ ééæ æà èñééä ñàã , ïåà

íòã ïâòåå ñòåîù øòöðàâ à ïáéåäòâðà èàä øò ,

î' èéî íéãåçé èãòøòâ èàä øò æà ïòðàèùøàô èàä

úåîù.  

àùåæ éáø' èðééååòâ èàä òì"øòååù ,øòååù ,èéð ïò÷ êéà ,

èéð ïò÷ êéà "...ééáøòã èùéð èìàä êéà èâàæ øòðééà éåå ,

àô òðòáéåäòâ òëìòæà èöòé èëàî øòååù øòã ñàååø

ïñòåîù.  

"äà ,øéã ïåô ïèìàäòâ øòî áàä êéà"..., øòã èàä 

ñ èâàæòâ øòñà÷øòùè' ïò÷ øò æà ïñàøãøàô íäéà èàä

 òðòáéåäòâ òøòëòä èöòé èãòø øò æà ïééæ ìáåñ èùéð

ïñòåîù.  

åðéáø:øæòéìà íåìù éáø òãééæ øòã ' ïéà ïòååòâ æéà ì

øàîèàñ ,éåì éã ééá 'îééç éáø ïåæ íòðåô'æ ì"ì , æéà øò ïòåå

éåì éã ïåô ïòîå÷òâîééäà ' ïééæ åö ïòâðàâòâðééøà øò æéà

àéðñëà ,ïøàâéö ïâòåå ïñòåîù åö ïáéåäòâðà øò èàä...  

ë'ø ïåô èøòäòâ áàä 'ò ãðééøô óìàåå" ä– èàä øò 

âøåáñîàéìéåå ïéà èðéåàååòâ , èééøãòâ êàñà êéæ èàä øò

áøæòéìà íåìù éáø ïãééæ íéé' ì– æà èìééöøòã øò èàä 

ïãééæ íééá ïòååòâ æéà íéáåø÷ òðééæ ïåô ñðééà , èàä øò ïåà

ñ æà èâàì÷àá ñòôò êéæ' øò éåå ñòìà èùéð ñòôò æéà

ñ æà èìàååòâ èàä'ïééæ ìàæ , éåæà êéæ èàä øò

èãòøòâñéåà.  

 âàæ à ïáòâòâ òãééæ øòã íéà èàä"ôà êéæ èñãòø åã? ! åã

 íòã èéî èùéð èáòì øòðéé÷ øòãðé÷ òðééî òìà èñééåå

äôåç éã øòèðåà èøéôòâ ééæ áàä êéà ñàåå..."  

áåáàá øòã ïéåù èàä ñèìàîòã'èáòìòâ èùéð áø øò ,

ì æéà øò"òâ ò'âøä'ùú ïøàååòâ èò"à , øòã òãééæ ïééî

èáòìòâ èùéð ïéåù ïáàä òãééá ïéöéáø éã èéî íééç éöò ,

àùåæ éáø'ìèáòìòâ èùéð èàä ïéöéáø ñò ,îééç éáø' ì

èáòìòâ èùéð èàä , ïáéåäòâðà òãééæ øòã èàä éåæà

 úåøö òðééæ ïòðòëòøåöñéåà" êàð êéæ èñãòø åã ïåà

ôà?."!  

åîãàä"áåáàáî ø :æ òèàè ïééî" ìàîà èàä ì

ùôð úîâò ïà ñòôò èëàîòâèéî , èâàæòâ øò èàä" àì



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  עא

 

  סוכות

éúåáàî éëðà áåè" ,òâðà èàä øò ïåà ïáéåä

ïèàè ïééæ ïòðòëòøåöñéåà ,ïãééæ ïåà ,òãééæ øòèìò øòã ,

òãééæ øòæðàö øòã , êàã ïáàä ïãéà òìà éã éåæà éåå

 òðòãéùøàô óéåà èìòåå éã óéåà íðäâ èëàîòâèéî

íéðôåà.  

 ìàîà ïòååòâ æéà øò ïèàè ïééæ óéåà èìééöøòã èàä øò

 ñèìòåå òèùøò éã êàð óëéú øòè÷àã ïâàî à ééá

îçìîä , èâàæòâ èàä òèàè øòã' íéà æéà íéðô ñàã

íéøåñé øàô õøàååù ïòååòâ ,úåøö ïåà ùôð úîâò ,' øò

 íåö ïòâðàâòâ æéà øò ïåà ïâàî ïôéåà ïèéìòâ èàä

ïééæ ÷ãåá íäéà ìàæ øòè÷àã øòã æà øòè÷àã ,ëò" ô

ñ'íâô ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà , øàð èàä øòè÷àã øòã

ñ æà èìòèùòâèñòô'ò ïåô èîå÷ùôð úîâ , èàä øò ïòåå

 øòè÷àã íòã èâòøôòâ øò èàä úå÷éãá éã èâéãðòòâ

"àð ,øéî èìòô ñàåå?" , èøòôèðòòâ øòè÷àã øòã èàä

"åèñâòøô øéî?" , èâàæ øòðééà éåå' êàñà èñééåå åã

èùéð èâéåè ñàåå øéî ïåô øòñòá , êéæ èîòð ñò ñàåå ïåô

ùôð úîâò éã'.  

 èâàæòâ øéî øò èàä"àã èñéá åãì÷éðééà øòååàðéù à ê ,

ñðéöéáø óðéô èàäòâ èàä òãééæ øòã éåå ÷å÷ , ñèñðééî éã

íãå øùá ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà øò æà? ! èùéð èàä øò

÷òååà æéà ïéöéáø à æà èñåàååòâ , êàð ïåà òðééà êàð ïåà

òðééà? ...!áåáàá øòã' à ïøàååòâ èééäøòâðåé æéà òãééæ øò

íåúé ,éî åéîé ìë èàä øò úîâò èéî íéøåñé èëàîòâè

ùôð ,úåøö ïåà úåôéãø èàäòâ èàä øò , êòì÷òô ìéôéåæà

ïøàé òìà éã êùîá ïòååòâ æéà , èâàæòâ òèàè øòã èàä

"ïòðééåå åö êéà áàä ñàåå , éã óéåà ïãéà òëéìøò ïáòì éåæà

èìòåå ,úåøö èéî" , à êëæî ñìà æéà ñàã íéøåñé òìà éã

èìòåå òðòé óéåà ùèðòî ,éåà ìñéá ñòãòé æéà èìòåå òðòé ó

äàéöî òöðàâ à íéøåñé.  

ò òîàî ïééî" êàñà èðåæòâ èùéð ïòååòâ êòáòð æéà ä

ïøàé ,î' èðåæòâ ïééæ åö èùéð ïáéåäòâðà èàä éæ ïâàæ ïò÷

÷éøåö øàé âéöðàååö èéî.  

åðéáø : òîàî ïééî)éç úá äàì ìéñòô ú÷éãöä úéðáøä 'åôøì"ù( 

òåùé òñéåøâ à êéåà óøàãä...  

åîãàä"áåáàáî ø : éðéî òìà èëàîòâèéî èàä éæ

úåøö ïåà íéøåñé , èàäòâ ïéåù éæ èàä äøéèô éã åö æéá

ïøéð éã èéî ,õøàä éã èéî ,ïøàé éã êùîá íòìà èéî .

ïééæ íçðúî êéæ ïòî ïò÷ íòã èéî , ñàã êéæ èøéô éåæà æà

èìòåå éã óéåà ïãéà òëéìøò ééá ,î' íéøåñé èéî ôà èîå÷

óéåàèìòåå éã .  

ñ' ñàåå úåçåî éã èùéð ïáàä øéî æà ìéôéåæà óéåà øàð æéà

èàäòâ ïáàä úåøåã òâéãøòéøô éã.  

åðéáø : éáø ïåæ à ïøéåìøàô êàã èàä áø øòååàðéù øòã

éìúôð , èðò÷òâ èùéð èàä øò æà èâàæòâ øò èàä

ïòðòååàã ïåà ïòðøòì ,ø éáø øòã æà èâàæòâ èàä øò '

 áåðàîéø ïåô ùøòää ïà íéðá ìåãéâ øòö èëàîòâèéî èà

ïâàøèøòáéà èðò÷òâ ñàã èàä øò ïåà øåòéù à , ïò÷ øò

èùéð ,ñ' èùéð èàä øò æà èøòèùòâ éåæà íéà èàä

ïòðòååàã èùéð ïåà ïòðøòì èðò÷òâ.  

 èâàæòâ øò èàä" æà ïèùøòáééà íòã ïèòáòâ êéà áàä

ë'ïñòâøàô ìàæ ,á" æà ïôìàäòâ èàä øòèùøòáééà øòã ä

ë'äë æà ïñòâøàô áà'ïåæ à èàäòâ áàä."  

åîãàä"áåáàáî ø: ïåô èâàæòâëàð ïòî èàä éåæà 

 èâàæòâ ïáàä ñàåå íé÷éãö"ùáø"ò , æðåà åèñìàæ øòãà

 ïåà ïòîòðøàô ïòðò÷ ïìàæ øéî æà äâéøãî à åö ïáééäôéåà

ïééèùøàô , ìàæ äâéøãî éã ïéà èùéð øéî ïòðòæ áéåà øòãà

àî ïéé÷ ïäòùòâ èùéð æðåàúåòøå , ïò÷ ïòîàæåö òãééá

ïééæ èùéð."  

åðéáø :æ òèàè øòã" êàñà êéåà êàã èàä ì

èëàîòâèéî ,éåà èàäòâ èàä øòê ïà øòèòôù 

 áåèù ïéà ÷éìâîåà)éç úéðáøä åúá úøéèôá 'ò"ä( êéæ èàä øò 

ïòååòâ ÷æçî ÷øàèù ,î éãéçú òîà 'åôøì" èùéð èàä ù

èðò÷òâ.  

åîãàä"áåáàáî ø:ë 'òäòâ ñàã áàä ìéôéåæà ïåô èø

íéøåè÷àã , íåö êàæ òèñâøà éã æéà ùôð úîâò ïëàî æà

ïáòì ,ñ æà ïáàä ïò÷ ùèðòî à'äìçî à íéà ïéà ïâéì ìàæ ,

ïèéäôà ìàæ øòèùøòáééà øòã , éã ééá êéæ èìàä øò áéåà

ñ ïééâëøåãà ñàã ïò÷ ÷æçî êéæ æéà øò ïåà úåçåë' èùéð ìàæ

ïòîå÷ñéåøà ,èù øòáà ïòî èàä øòîàè úîâò ò÷øà

âøä ùèðòî øòã æéà ùôð'úåçåë òðòâééà òðééæ èò , ïåà

ì ïòîå÷ ïàã"úåìçî éðéî òìà ñéåøà ò.  

ïééæ ÷æçî ïòðò÷ êéæ æåî ùèðòî à ,ïáééäøòáéà êéæ ïåà ,

ïåèåö ïëàî èùéð êéæ ïåà.  

åðéáø:ïôìòä óøàã øòèùøòáééà øòã .  

åðéáø íçéðå :åëå íçðé íå÷îä'  
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  עב

 

  סוכות

 íåéã ' úùøôàöú éëñùú "ôì ç"÷  
  

ë ìöà øå÷éá"åîãà ÷"èéìù áåðéãî ø"à  
âøåáñîàéìéååá  

åîãàä"áåðéãî ø:ñ ' úåáéùç òâéãìàååòâ à øéî ééá æéà

ïòîå÷òâ æéà éáø øòã æà . àæà ïòâðòøá íéàáâ éã æà

áåùç'çë øùéé ïøòãðåæàá à ééæ êéæ èîå÷ èñàâ ï.  

åðéáø:î ' íòééð à ïéà ïâéåöòâðééøà àã êàã êéæ èàä íå÷î

)÷éúòäù ùåáèòìôî åúøéã íå÷î âøåáñîàéìéååì(,  øòèùøòáééà øòã

ñ ïôìòä ìàæ'àéîùã àúòééñ ïéà äçìöä èéî ïééæ ìàæ.  

åîãàä"áåðéãî ø :î æà æðàö ïéà' à ïáéøùòâ èàä

 ïáéøùòâðééøà ïòî èàä ìèéåå÷'äçìöäì ' æéà äçìöä ìééåå

ñòìà ììåë.  

åðéáø : ñòìà"úåéðçåøáå úåéîùâá "èàäèâàæòâ øò  .

 øòöéùôàø íòðåô èâàæòâëàð ñàã èàä íééç éøáã øòã

áø.  

åîãàä"áåðéãî ø : ïáéøùòâ ïáàä òøòãðà" ìëá äçìöä

íéðéðò."  

åðéáø:ìàîà èàä íééç éøáã øòã êéåà  ïøàô èâàæòâ 

åé úùåã÷" æà è'äñðøô ' úåéîùâá ñòìà ììåë êéåà æéà

úåéðçåøáå.  

åîãàä"áåðéãî ø:ñ ' àã æéà àùø"úéðòú ïéà é - éåæà 

î ïòåå æà ïòî èðééî' èðééî äñðøô ãéà à øàô èùèðåàåå

ãåîéì øëù øàô èìòâ ïáàä ìàæ øò æà ïòî , ïìàöàá åö

èìòâ äøéã - àè óã úéðòú ïé 'ùø èâàæ" é)ã"øèî ä( æà 

 èðééî äñðøô'íìåòä ìëì äéçîå äáåè òôù'  

åîãàä"áåðéãî ø :åé úùåã÷ øòã"áã øòééæ êàã æéà è ÷å

æðàö ïéà ïòååòâ.  

åðéáø:÷øàèù øòééæ  , æðàö ïåô èãòøòâ èàä øò ïòåå

úåáäìúä à èéî èëà÷òâ øò èàä , èðò÷òâ èàä øò

æðàö ïåô úåòù ïãòø , èùéð øò èàä ìàîðéé÷ øòáà

úôåî ïéé÷ èìééöøòã .ä úåãáò ïåô èãòøòâ øàð èàä øò'.  

åîãàä"áåðéãî ø :ø éáø øòã 'øæòéìà íåìù' èâòìô ì

÷ùèà÷ðåî ïéé÷ øàé ñòãòé ïòîå , èøàã èùéð øò æéà úáù

ïòååòâ , øò èàä ùèà÷ðåî ïéé÷ ïòîå÷òâ æéà øò ïòåå øòáà

 ñðãééæ íòðéà èðòååàãòâ)äâä" ùèà÷ðåîî øæòìà úçðî ìòá ÷

öæ"ì(ùøãîä úéá  , íåö ïôåøôéåà íéàáâ éã ïâòìô êéìðòååòâ

øôñ ,èðòååàãòâ èøàã èàä øæòéìà íåìù éáø ïòåå èàä 

ïôåøôéåà èìàååòâ ñðééìà òãééæ øòã íäéà , èâòìô øò

 ïâàæ" äøåî ïá øæòéìà íåìù éáø áøä åðéøåî äøåî ãåîòé

äà áøä åðéøåî ...äà "... ïâàæñéåøà èðò÷òâ èùéð èàä øò

 èøàåå ñàã ìéåî ïåô'íééç éáø 'ãçô ñéåøâ ïåô.  

 èâàæòâ ìàîà èàä øò"î' èòåå ïøòãà éã ïãééðù øéî ìàæ

ðèåìá øòæðàö ïòðéø øà..."  

åðéáø : äîìù íù øòã)æ øæòìà úçðîä ìù åéáà éáà"ì( êàã æéà 

ãéñç øòæðàö øò÷øàèù à ïòååòâ êéåà . áø øòæðàö øòã

ïòååòâ áø÷î ÷øàèù íéà èàä.  

åîãàä"áåðéãî ø : øòæðàö øòñéåøâ àæà ïòååòâ æéà øò

ãéñç ,ú÷åìçî éã ïéà ïâéãìåùàá íäéà èåè øòâéãàñ æà.  

åðéáø:áåæéøèñ ïéà èðéåàååòâ èàä øò  , ïáòð æéà ñàã

àùéø ,ä÷åìçî éã ïáéåäòâðà êéæ èàä àùéø ïéà èøàã .

î'àùéø ñò èñééä íòã ïâòåå æà èâàæòâ åìéôà èàä , ìééåå

 éã ïòååòâ æéà èøàã'àùéø 'ú÷åìçî éã ïåô.  

 íééç éøáã íòðåô ååéøá øòèùøò øòã ìééåå ïòååòâ æéà ñàã

éæ ïâò÷àùéø ïéé÷ ïòâðàâòâ æéà é.  

åîãàä"áåðéãî ø : øòðéùèéèñ øòã èìééöøòã èàä øéî

 éáø áøàãåé' òì)õéååøåä(æ " ì- íäéà èàä éáø øòã 

èðò÷òâ?  

åðéáø :àé.  

åîãàä"áåðéãî ø : ïåô úéáä úëåðç íééá ïòååòâ æéà øò

ïéìáåì éîëç úáéùé ,éáø êàñà' êéæ ïòðòæ íéðáø ïåà ñ

÷òâ ïòîàæåö èøàãïòîå ,éäúù äáéñ äæéàî ' éåæà æéà

ïøàååòâ ,î'äðååëá èëàîòâ èùéð ñàã èàä , íéðáø éã æà

æðàö èéî úåëééù à èàäòâ ïáàä ñàåå , ïåà êòì÷éðééà éã

øåà- ïééà ïéà ïòååòâ ïòðòæ íééç éøáã íòðåô êòì÷éðééà

èééæ ,éáø éã ïåà' úåëééùá ïòååòâ ïòðòæ ñàåå íéðáø ïåà ñ

òæ øòâéãàñ èéîèééæ òèééååö éã óéåà ïòååòâ ïòð . àìéî

 ïåô èééæ éã óéåà ïòååòâ òìà íéãéñç øòæðàö éã ïòðòæ

éáø òøòééæ'ñ , òìà ïòðòæ íéãéñç øòøòâéãàñ éã ïåà

éáø òøòééæ ïáòð ïòååòâ'èééæ òèééååö éã óéåà ñ . æéà

 ïòðàèùòâ ïòðòæ ñàåå éã æà ãðòìàôôéåà øòééæ ïøàååòâ

ãö øòæðàö éã óéåàãéñç ïòååòâ òìà ïòðòæ 'ïãéà òùé , òìà

à ïåô 'ú æéá ,'ùøòãðà ïòååòâ ïòðòæ òøòãðà éã ïåà.  

ë'ñ æà øòëéæ ïéá' éã èéî ïåèåö èàäòâ èùéðøàâ èàä

éáø'ñ ,ñ'î åàåå äáéáñ éã ïòååòâ øòëéæ æéà' èàä

èðéåàååòâ ,èìòèùòâñéåà ñò êéæ èàä éåæà øòáà...  
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åðéáø :éåå ïòååòâ æéà êàæ éãáøòî ìé- ïòååòâ æéà ïòéöéìàâ

ïòéöéìàâ çøæî éåå èéé÷ùéãéà ñàã øòðòù , éã æéà ñàã

êàæ ,çøæî ïòååòâ æéà áå÷èøàùè-ïòéöéìàâ , æéà æðàö ïåà

ïòéöéìàâ áøòî óéåà , óéåà æéà èðòâòâ à÷àø÷ øòöðàâ éã

ïòéöéìàâ áøòî .çøæî óéåà æéà èðòâòâ øòâøòáîòì éã .

áöî øòã ïòååòâ æéà èøàãøòâøà êñ .  

åîãàä êéùîäå"áåðéãî ø : øòã ïôåøòâðà êéæ èàä

 éáø øòáå÷èøàùè" áø øòæðàö øòã éö èùéð ñééåå êéà

èëòøòâ ïòååòâ èùéð æéà úåàéô éã èéî" , èàä ïåùì íòã

èâàæòâ øò.  

åðéáø :àðøàè ïéé÷ ïòîå÷òâ æéà ÷éøà øéàî éáø ïòåå , øò

æéà èøàã ïòéöéìàâ çøæî ïåô ïòîå÷òâ æéà ïééæ ïòååòâ 

úåðáø òâéãøòéøô ,áøòî ïéé÷ çøæî ïåô ïòîå÷òâ øò æéà ,

 èâàæòâ øò èàä" íòðåô äøéèô éã êàð øàé âéöôåô ïéåù

î ïåà íééç éøáã'äùåã÷ ïééæ ïåô äòôùä éã êàð èäòæ."  

ñ'øòèðòâòâ éã ïùéååö ÷åìéç òñéåøâ à ïòååòâ æéà . æéà ñàã

ä íéãéñç éã ñàååøàô äáéñ éã ïòååòâ ùøòãðà ïáà

ïäòæòâñéåà.  

ë'æ ïèàè íòðåô èøòäòâ áàä" êéåà êàã æéà æìòá æà ì

çøæî ïòååòâ- ïòéöéìàâ- èðééä æéà ñò åàåå æéà ñàã 

àðééø÷åà , ïéìéåô èðééä æéà ïòéöéìàâ áøòî– øòã ïòåå 

 òèùøò éã êàð õéùàìàä ïéà ïòååòâ æéà áø øòæìòá

 âéø÷ èìòåå)îçìîä éøçà ïøàâðåàî øæçùë äîë éøçà äðåùàøä ä

íéðù( ïèòá áø øòæìòá íåö æìòá ïåô ãéà à ïòîå÷òâ æéà 

àæìòá ïéé÷ ïòîå÷ ÷éøåö ìàæ øò æà . à ïòååòâ æéà èøàã

úåàéô èéî ìâðéà , èâòøôòâ áø øòæìòá øòã íéà èàä

"úåàéô èéî êòìâðéà àã êéåà æéà àæìòá ïéà?" , èàä

 èøòôèðòâ øòðòé" æéà àã æéà éáø øòã æà ïéà àã

úåàéô èéî êòìâðéà õéùàìàä , ïéà ïééæ èòåå éáø øòã æà

úåàéô èéî êòìâðéà ïééæ àæìòá ïéà èòåå àæìòá."  

åîãàä"áåðéãî ø: òèñâéöðééà éã ïåô ïâòååèñòãðåô 

 íéãéñç øòæðàö ò÷øàèù ïòååòâ ïòðòæ ñàåå ñééåå êéà ñàåå

 áå÷èøàùè ïéé÷ ïøàô åö èáéåìøò êéæ ïáàä ñàåå)øä ìàä" ÷

áå÷èøàùèî äùî ãåã éáø ,äøä ïá"öæ ïéùæéøî ÷"ì( ïòååòâ ïòðòæ 

ñòãééæ òãééá òøòæðåà ,íééç éöò ïèéî øæòìà úçðî øòã...  

êàð ïòååòâ ïòðòæ øùôà ,èùéð ñééåå êéà øòáà.  

ñ' æéà ñò úòùá ùèà÷ðåî ïéà äùòî à ìàîà ïòååòâ æéà

àæìòá èéî ú÷åìçî éã ïòååòâ ,ò ïòîå÷òâñéåøà æéà à ñòô

ñéô ïéé÷ ïåà èðòä ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä ñàåå àøå÷ ìå÷ ,

î'ïáéøùòâ ñàã èàä øòåå è÷å÷òâðà èàä.  

úîàá , ñðãééæ íòðåô øòðééà ñàã èàä ïáéøùòâ)äøä" ìòá ÷

öæ øæòìà úçðî"ì(íéàáâ  , æéà àøå÷ ìå÷ øòã ïåà

 ñðãééæ íòã ïñàøãøàô øòééæ ñàã èàä ïòîå÷òâñéåøà

ïùèðòî ,àä åàååïòîå÷ñéåøà èðò÷òâ êàæ àæà è?! æéà 

áø íåö ïòâðàâòâðééøà ïòî , æéà ïùèðòî éã ïåô øòðééà

íëç øòñéåøâ øòã ïòååòâ èùéð , ïôåøòâà êéæ øò èàä

 éåå øòèøòåå òëìòæà' ìå÷ íòã ïéà ñàåå èñééåå áø øòã

èééèù àøå÷'.  

 øò ïåà äùòî éã ïñàøãøàô øòééæ ñàã èàä ïãééæ íòã

âðà êéæ èàä ïôåøò"àøå÷ ìå÷ àæà øòèðåà ïééèù ìàæ êéà ?

äùòî à ïìééöøòã ÷ðò ìòåå êéà , à ïòååòâ ïéá êéà

úáù óéåà áå÷èøàùè ïéà ïòååòâ êéà ïéá ïàîøòâðéà ,

áå÷èøàùè ïéà ïäòæòâñéåà èàä úáù øòã éåå àìéî , éåå

ñèëàðåö âàèééøô ïäòæòâñéåà èàä ùéè øòã éåæà , éåæà éåå

 øòáå÷èøàùè øòã éã èéî ùéè íééá ïñòæòâ æéà éáø

 ïôéåà êòøòåå ïëéåä íòã èéî òùèé÷òá òðòãìàâ

ïéùæéø âäðîë ìîééøèù , è÷åøãòâñéåà êéæ øò èàä"ñ' æéà

 èàä àçéùî àëìî ãåã æà ïìòèùåöøàô êéæ øòååù

ïäòæòâñéåà øòðòù ..."ñ' èðæéåè à øùôà ïòååòâ æéà

ùéè íééá ïùèðòî ,òâ æéà õøà êøã ñàã ïåà éåæà ïòåå

î æà ñéåøâ'âéìô à ïøòä èðò÷òâ èàä , æéà íìåò øòã

äàøéáå äîéàá ïòðàèùòâ.  

 èéî íéìëàî òìà èâðòøáòâðééøà ïòî èàä èøàã

ôòè òðòãìàâ ,î ïåà' à ïéà êåé éã èâðòøáòâðééøà èàä

ìñéù íòðòãìàâ , âðòøãòâ øòñéåøâ à ïòååòâ æéà ñò ïåà

ñéåà êéæ èàä ôåæ éã ïåô ìñéáà æà ìèàìàë ïôéåà ïñàâòâ

éáø øòáå÷èøàùè íòðåô'ï , øòáå÷èøàùè øòã êéæ èàä

 ïôåøòâðà éáø"ééåå éåà ,ééåå éåà , éã øòáà ïééø ïééæ ïìéåå øéî

æðåà ïøéîùøàô íéàáâ..."  

èìééöøòã ñèìàîòã òãééæ øòã èàä äùòî éã.  

åðéáø: ïáàä èìàååòâ èùéð èàä áì áèéé øòã òãééæ øòã 

éàáâ ïéé÷ ,ò íéà èàä ñàåå øåçá æéåä à èàäòâ èàä ø

ïòååòâ ùîùî ,èùéåèòâ øãñë êéæ ïáàä íéøåçá éã ïåà ,

úåòéá÷ ïéé÷ èùéð'éàáâ øòâéã ,ïòâðàâòâ ñàã æéà éåæà.  

éàáâ à óéåà ìèøòåå à èâàæòâ èàä øò . æéà íééäøòãðéà

øòá à èàäòâ èàä ñàåå øòðééâéö à ïòååòâ , èâòìô øò

øòá ïèéî ïééâîåøà , åö èðøòìòâ ïòååòâ æéà øòá øòã

ïöðàè ,èàèù ïéà øòá íòã èâðòøáòâ èàä øò ïåà ,

 ïøòá øòã øòðééâéö ïøàô èìòâ èìàöòâ èàä øòãòé

øòáééøè , íìåò øòã ïåà èöðàèòâ èàä øòá øòã ïåà
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èàäòâ äàðä èàä ,äñðøô ïééæ ïòååòâ æéà ñàã ïåà , èàä

 ïòðòæ ééæ æà íéàáâ éã óéåà èâàæòâ øò ïøòá éã éåå

øòáééøè ,éáø íòã ééæ ïòîòð èìòâ ïëàî ïìéåå ééæ' øòã æà ï

ïöðàè ìàæ éáø ,äñðøô ïáàä ïìòåå ééæ ïåà , áèéé øòã èàä

éàáâ ïéé÷ ïáàä èùéð ìéåå øò æà èâàæòâ áì'ï.  

 ùîùî íéà èàä ñàåå øåçá à èàäòâ øò èàä øòèòôù

ïòååòâ ,øùà ïñééäòâ èàä øò ,äðåúç èàä øò ïòåå 

 ïáééìá ìéåå øò æà áì áèéé íòðåô ïèòáòâ øò èàä èàäòâ

äðåúç éã êàð êéåà ,èáéåìøò íäéà øò èàä , æéà øò ïåà

éàáâ øòã ïøàååòâ ò÷àè ,ø ' éàáâ øùà)äøä"ø ç 'éòùé øùà '

æ õøàååù"ì( , èâàæòâ èàä øò ïåà"íéà ïò÷ êéà , èòåå øùà

à ïåà øòðééâéö øòã ïééæ ìàæ øò æà ïëàî èùéð øòã êé

øòá..."  

 ìàæ øò æà íäéà èéî ïòîåðòâñéåà êéæ èàä áì áèéé øòã

õòâøò ïøàô ìàæ øò æà ïäòæ èùéð ìàîðéé÷ úáù à óéåà .

 ïà øò èééøã äñðøô ïëàî ìéåå éàáâ øòã êéìðòååòâ ìééåå

î æà'éáø íòã ïôåø ìàæ'úáù à óéåà ï , èùéð øò èàä ñàã

èìàååòâ.  

åîãàä"áåðéãî ø :ø øòã 'ùà êéåà éàáâ ïòååòâ æéà ø

åé úùåã÷ íééá"íééç éöò íééá ïåà è , ïîìæ éáø ééá êéåà ïåà

áééì.  

åðéáø :àé ,ñ' æéà øò ñàåå íòã èéî ïáéåäòâðà êéæ èàä

áì áèéé íòã ïòååòâ'øåçá æéåä ñ.  

åîãàä"áåðéãî ø: øòã æà èìééöøòã øéî èàä øòðééà 

å ìàîà ïòîå÷òâðà æéà áø øòãàñàð ' ìåìà)éäãå" åðéðé÷æ ìù ì

èééä"æ ì"ì(èòâéñ ïéé÷  , ïéà ïééøà æéà íìåò øòöðàâ øòã ïåà

 èâàæòâ øò èàä ìäåà"ìäåà ïæéá øàð ééâ êéà ,ø ' øùà

ïñéåøãðéà èâéì ,ø éåå éåæà ïåà ' éã ïòâðòøá èâòìô øùà

 èðééä øò èåè éåæà åúåéç íééçá íé÷éãö éã åö êòìèéåå÷

êéåà ,ééìòâôàøà èàä øò ïåà ïåéö ïôéåà êòìèéåå÷ éã èâ

ø ïåô 'øùà'ï ,ìäåà íòðéà ïééøà èùéð æéà øò ïåà.  

åðéáø:ø íòã ïëéìâòâ øòééæ èàä áì áèéé øòã  'øùà . øò

 ïôåøòâ íéà èàä"øùà ïééî" , øàô èâàæòâ ìàîà èàä øò

 ãéà à"øéã èéî ïééæ êãùî êéî ìéåå êéà" , æéà øòðòé

 ïééèù ïáéìáòâ'éæ ìéåå éáø øòãïééæ êãùî øéî èéî ê '? èàä

 èâàæòâ øò'øùà ïééî èéî ïâàæ åö ïééî êéà'.  

åîãàä"áåðéãî ø:åðéúøùé àåä íéîú êøãá êìåä .  

åðéáø:  à ïòååòâ æéà ñò ñàåå éã ïåô íòðééà èéî äùòî

 úùåã÷ íééá ïòååòâ ùîùî ïáàäåé"è , êéæ èàä ìàîà

ãéà à æà èëàîòâ èàä øò ïåà èòâéñ ïéé÷ ïòîå÷òâ 

åé úùåã÷ íåö ïééâðééøà èìàååòâ"è ,ñ ïåà' ïøàô ïòååòâ æéà

ïòðòååàã , èìàååòâ èàä øò èìééàòâ êéæ èàä ãéà øòã

âåö íòã ïôàë , æéá ïèøàåå èðò÷òâ èùéð èàä øò ïåà

ïòðòååàã ïëàð ,éàáâ íåö ïòîå÷òâ øò æéà' èâàæ øò ïåà ï

éáø íåö ïééâðééøà ìéåå øò æà'ï ,éàáâ øòã íéà èâàæ"  èöòé

éáø íåö ïééâðééøà èùéð ïòî ïò÷ ïòðòååàã ïøàô'ï" , øòã

 âéèëéåå æåî øò æà ïòùèåî åö ÷øàèù ïáéåäòâðà èàä ãéà

ïééâðééøà ,âåö øòã ÷òååà ãìàá èøàô àã ïåà .øòáà  øòã

î æà èùéð èæàì éáø øòã æà èâàæòâ èàä éàáâ' ìàæ

ïòðòååàã ïøàô ïøòèù ïòîå÷ðééøà ,øòáà èàä øòðòé 

åøåö èùéðäèæàìòâ  , ïòîåðòâñéåøà èàä øòðòé ïòåå æéá

ùéðééø âéöðàååö , èàä øò ïåà èìòâ êàñà ïòååòâ æéà ñàã

ïáòâòâðéäà ñàã íéà.  

 ïòååòâ ïéåù æéà øòâéöðàååö à ïòîå÷àá èàä øò æà

ùøòãðà , ïéà ïééâðééøà èòåå øò æà èâàæòâ íéà øò èàä

éáø'ëå íéøôñ éã ïèëòøøàô øòîéö ñðäîåã , èòåå éåæà ïåà

éáø íåö ïééâåö ïåà ïôàëðééøà ïééìà êéæ øòðòé'ï.  

äåä êëå , èøàã êéæ èàä øò ïåà ïééøà æéà éàáâ øòã

ùéè ïôéåà ïòøàô åö ïáéåäòâðà , êàð íéà èîå÷ ãéà øòã

éáø íåö åö èééâ øò ïåà'ï , ïâàæ åö ïáéåäòâðà èàä øò ïåà

ôò óøàã øò ïåà ïøàôîééäà æåî øò æà ïãòø âéèééð ñò

éáø íåö'ï , øòã êéæ èàä ïùéååöðéàéàáâ ïåô èééøãòâñéåøà 

øòîéö . úùåã÷ ïøàô ïéðò ïééæ èâééìòâøàô èàä ãéà øòã

åé"ïòâðàâòâñéåøà æéà øò ïåà è.  

åé úùåã÷ øòã èôåø íòãëàð"ø íòã ïééøà è ' ìãåé" ñàåå

åèñðééî ? ïøàô ôà÷ à øéî åèñééøã øòâéöðàååö ïééã øàô

ãïòðòååà" ,éàáâ ñéåà èëàîòâ íéà èàä øò ïåà.  

åîãàä ãáéëå"èéìù áåðéãî ø" ìò êøáì åðéáø úà à
ïééä :úì óëéú"äëøá ç.  

ååðéáø åëøá:íééçì íééçì  , ìàæ øòèùøòáééà øòã

àéîùã àúòééñ ïåà äçìöä ñéåøâ èéî ïôìòä , øòã

î ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà' èéî äøåú ïééæ äáøî ìàæ

ùî ïåà äøäè äëøá òôù øòãðé÷ òùéãéà øàô ïééæ òéô

íéùåã÷ ìù ïðá à ééá ïééæ åö óøàã ñò éåå éåæà äçìöäå.  

åîãàä"áåðéãî ø :ïîà ,çë øùéé à ,êøáúé êøáîä.  

æ åðéáø ïøîî òîùù äùòîä åðéáø øôéñå" êéà äùî êøá ìòá ì

èééä ïøîù"äîìù íùäì ùèà÷ðåîá úåðáøä òéöäù éî äéä ì ,

äìä÷ä éùàøù éøçà àáéù úåðáø áúë åì åàéáä ùèà÷ðåîá 

èòâéñá úåôéãø ìáñù éøçà ùèà÷ðåîì , ìëù åøîàå åðòå

ùèà÷ðåîì àåáéù íéôöî øéòä éáùåú ,èééä äðò" éë úåçöá ì
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çà åëôäð èòâéñì àáéù åöøù åìàî äîë"åéãâðúîì ë ,

åéáäåàì åëôäð åéãâðúîå éòä ìë ïëà íàåéäé éî éìò íéôöî ø '

çà"éáäåàî ë ...åäâä ùàø ìò úåðáøä áúë åðúéù íäì òéöä" ÷

äîìù éáø'ãáà òì"öæ äîìù íù ìòá áåæéøèñ ÷" ì) ìòá ìù åðá ïá

æ äáåùú éëøãä ìù åéáàå øëùùé éðá"ì.( 

åîãàä"áåðéãî ø:ñ ' úåðáø ñàã æà úåáéùç ñéåøâ à æéà

 íòðåô øàâ èîå÷ ùèà÷ðåî ïéàáì áèéé , êàã ïòðòæ ééæ

íéðúåçî ïøàååòâ.  

ñ'ïò÷úåçö êøãá ïééæ  ,ø éáø øòã 'øæòéìà' áå÷éùæã ïåô ì

êòìèøòåå ïâàæ åö ïáàä áéì êàã èâòìô , èùéð èàä øò

 èëàðééá äðùä ùàø èâàæòâ"åðàðåù åúøëéù ïåöø éäé" ,

 øàð"åðéàðåù åáøéù."  

åðéáø: èàä ïàîéøà à ìééåå íòè íòã èâàæòâ èàä øò 

íéàðåù ïéé÷ èùéð ,çìöåî à'ò ùèðòî øòâéã èàä ø

íéàðåù êéìðòååòâ.  

åîãàä"áåðéãî ø : æà ïééæ øòáà ïò÷ ñòåîù íòã èéåì

 èâàæòâ øò èàä íòã ïâòåå'åðéàðåù åáøéù ' òìà éã éãë

ãðééøô òèåâ ïøòåå øòèòôù íéà ïìàæ íéàðåù...  

åðéáø : ïúåçî à ïòååòâ ñèìàîòã ïéåù æéà áì áèéé øòã

ì äùî éáø ïäåæ ïééæ ìééåå äîìù íù ïèéî øòáåùæéøèñ áéé

áì áèéé íééá íòãééà ïà ïòååòâ êàã æéà' øòã íòãééà ñ

æ áø øòöéìøàâ"ì.  

äîìù éáø' øòæðàö à ïòååòâ êàã æéà øòùèà÷ðåî òì

ùôðáå áìá ãéñç , ïèöòì íòã ïòååòâ èøàã æéà øò

ìøú øòèðéåå"å , ïéà íééç éøáã íééá ïñòæòâ èøàã æéà øò

áåèù ,î'âðòøáòâðééøà èøàã èàä éøáã øòã ïåà ãåáéë è

 èâàæòâ èàä íééç"ïúåçî íééçì ,î éö èñééåå øòåå' èòåå

íìåò íòã óéåà ïôòøè êàð êéæ ." èàä äîìù íù øòã

 èøòôèðòâ" éáø øòã ïåà ïééâøòèðåà ïìàæ ãøò ïåà ìîéä

ïáééìá àã óøàã..."  

åîãàä"áåðéãî ø :î'æðàö ïåô èñòåîùòâ øòéøô èàä ,

éåù øòëéæ èàä áø øòã øæòéìà úåðãâî øôñ íòã ïäòæòâ ï

æ øò÷åö øæòéìà éáø ïåô"ì ,áàø ïòååòâ æéà øò" ïéà ã

æàñâòøòá , ñàåå ìàî òèùøò ñàã æà èøàã øò èâðòøá

 èàäòâ àøåî øò èàä æðàö ïéé÷ ïòîå÷òâðà æéà øò

íåìù ïòîòð ïééâåöðééøà , àãì àã åéøáà ïòååòâ æéà ñò

ïù÷ð ,ééøô øòèåâ ïééæ ïòååòâ æéà ãð'åúéîòå åòéø ' äùî éáø

áåùæéøèñ áééì'øò , ìàæ øò æà ïèòáòâ íéà øò èàä

íäéà èéî ïééâèéî , íéà èâòøô ïòîå÷òâðééøà ééæ ïòðòæ

 áø øòæðàö øòã"ïàîøòâðåé à èñééä éåæà éåå?" , æéà øò

 ïøòôèðò èðò÷òâ èùéð èàä øò èîåèùøàô ïøàååòâ

ãçô ñéåøâ úîçî ,âàæòâ áééì äùî éáø èàä øò éåæà éåå è

èñééä" .øéà èðòæ ñðòîòåå?" , úåìàù êàð ïåà" âðàìéåå

ïééæ àã øéà èòåå?" , áééì äùî éáø èàä úåìàù òìà óéåà

åîå÷îá èøòôèðòâ .  

î éåå éåæà ïéðò ïà èëàøèòâ êéà áàä' èâàæ"ä ' éúôù

êúìäú ãéâé éôå çúôú" ,î'î æà àøåî èàä' ïòðòååàã èééâ

ò÷ èùéð êéæ ïòî èòåå ãçô ñéåøâ ïåô ìéåî ñàã ïòðòôò ïòð

äìéôú éã ïòî èòá ïèùøòáééà íòðåô.
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åðéáø :ñ' áø øòãàñàð íòðåô èééöøàé éã èðééä êàã æéà

æ" ì)é"ìåìà à(ë 'æ ïèàè íòðåô èøòäòâ ìàîà áàä" æà ì

áø øòãàñàð íòã'éøà äùî éáø øòèàô ñ 'æ ãðééøô" ì

äàø øòèòâéñ øòã" øòæìòá à ïòååòâ æéà ÷ãéñç , øòã ïåà

æðàö ïéé÷ ïâéåöòâ èàä íäéà áø øòãàñàð øòã ïåæ , ïåà

éøà äùî éáø øòèàô øòã ' ïøàô ìàæ øò æà èìàååòâ èàä

òùåé éáø åö àæìòá ïéé÷'òì , ïèàè ïøàô èâàæòâ øò èàä

àæìòá ïéé÷ ïøàô èòåå øò æà . íéà èàä òèàè øòã ïåà

÷ ïøàô ìàæ øò æà ïæòôù éã èìàöòâñéåà ò÷àèàæìòá ïéé.  

éøà äùî éáø ' éã ïáòâåöøòáéà èàäòâ àøåî øòáà èàä

ïåæ ïøàô êøãä úåàöåä øàô èìòâ , àøåî èàä øò ìééåå

æðàö ïéé÷ ïøàô åö ïöåð ñàã èòåå øò æà èàäòâ , èàä øò

èòéåøèòâ èùéð íéà , øàô èìòâ ñàã ïáòâòâ øò èàä

äòæ ìàæ øòðòé ïåà íäéà èéî ïøàôèéî ìàæ ñàåå íòðééà ï

àæìòá ïéé÷ ïøàô ìàæ øò æà . æìòá ïéé÷ ïøàôòâ øò æéà éåæà

úáù øòáéà ïòååòâ èøàã æéà øò ïåà , ÷éøåö âòåå ïôéåà

æðàö ïéé÷ ïøàô åö ÷ùç èàäòâ êàã øò èàä , êéæ øò èàä

 âòåå ïëìòåå óéåà øòèééìâàá ïééæ èéî ïâéø÷ åö ïáéåäòâðà

èòâéñ ïéé÷ íééäà ïøàô ìàæ øò ,î'ðò÷òâ èàä ïøàô è

 ïøàô èìàååòâ èàä áø øòãàñàð øòã ïåà ïâòåå ééååö óéåà

æðàö ïéé÷ øòèðòð æéà ñàåå âòåå ïëøåã . æà ïáéìáòâ æéà

î' ééæ âòåå ïëìòåå êøåã áø øòæìòá íòã ïâòøô ïééâ èòåå

ïøàôîééäà ïìàæ , ïåà ïòâðàâòâðééøà ïòðòæ ééæ ïåà

áø øòæìòá íòã èâòøôòâ . áø øòæìòá øòã èâàæ" éàãååà

áåùèéáéì êøåã âòåå íòðòé ïøàô ïòî ìàæ , æéà ñàã ìééåå
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 )ה"יבמות ק (ל"והנה אמרו חז, ל" וז)ב"י' ע, בראשית(ק ייטב לב "בסה' עי  

, ולבו למעלה, ל לראות בשפלותו"ר, המתפלל צריך שיתן עיניו למטה

ואלי מכח גדול שפלותו יבא לבחיינת , ש"להשכיל ברוממות האל ית

לא יפתח פיו וכמו שאומרים מי אנכי שאזכה , בושה אשר יהיה כאלם 

  .ק"עכל, שפתי תפתח' ל ה"על כן תיקנו חז, להתפלל



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  עו

 

  סוכות

æðàö ïéé÷ øòèðòð êàã ..." ïòååòâ ò÷àè ñèìàîòã øò æéà

æðàö ïéà.  

éøà äùî éáø øòèàô øòã úåéä ' èàä øùåò ïà ïòååòâ æéà

 ïà èôéå÷òâ èàä øò ïåà èáéåìøò êéæ áø øòãàñàð øòã

éìò ,' èëàøèòâðééøà øò èàä íòãëàðïééæ àã èééâ ñàåå ,

äøåú éã ïéà èðééìòâ êàã èàä áø øòâéìééä øòã , øò ïåà

äîéá éã óéåà ïòîå÷ôéåøà èòåå , èòåå áø øòâéìééä øòã

ïòðééì ,äøåú éã óéåà äëøá à ïëàî óøàã øò ïåà , ïò÷ øò

èùéð ... øòâéìééä øòã ïòåå äëøá éã ïëàî øò ïò÷ éåæà éåå

èøàã èééèù áø? !àä øò øòáà èàäòâ ïéåù êàã è

éìò éã èôéå÷òâ ,'éàáâ íåö ïòâðàâòâåö øò æéà' øò ïåà ï

éìò éã èôéå÷òâ ò÷àè èàä øò æà íéà èâàæ ' øò øòáà

ïééæ äìåò èùéð ïò÷ øò æà èøéôù ,ãçô à èàä øò . øòã

ïà éåæà íéà è÷å÷ éàáâ ,éìò ïà èôéå÷òâ åèñàä øòéøô ' ïåà

ïäòéö ÷éøåö åèñìéåå èöòé?!øò èàä  øò æà ïòðàèùøàô 

èìòâ ñàã ïøàôù êéæ ìéåå øò ìééåå óéåøòã äèøç èàä ,

 íäéà øò èâàæ" íòãëàð ïòééøã ÷éøåö èùéð èñðò÷ åã

èôéå÷òâ ïéåù èñàä åã ñàåå ." ùîî êéæ èàä øò øòáà

éàáâ íééá ïèòáòâ' íòã ïáòð ïééæ äìåò èùéð ïò÷ øò æà ï

áø ïâéìééä.  

â èùéð øòáà íéà èàä éàáâ øòãïæàìñéåøà èìàååò ,

 íéà øò èâàæ"ñàåå åèñééåå ?äáâä ïééâ èñòåå åã , èøàã

äëøá ïéé÷ ïëàî èùéð ïòî óøàã" ,èåâ , ïòååòâ æéà øò

ïãéøôåö ,ïòååòâ áùééî êéæ øò èàä íòãëàð ,ñàåå ? øò

äáâä ïééâ èòåå ?áø ïâéìééä ïáòð ïééèù èòåå øò , øòã

øò ïåà ï÷å÷ðà íäéà èòåå áø øòâéìééä éã ïáééäôéåà èòåå 

äøåú øôñ? ! éã ïæàìôàøà ãçô øàô äìéìç êàã èòåå øò

äøåú øôñ ,øåöé÷á ,èùéð ïò÷ øò äáâä ïééâ èùéð ïò÷ øò .

éàáâ íåö ÷éøåö øò èééâ' ïò÷ øò æà íéà èâàæ øò ïåà ï

äáâä ïééâ èùéð ,ñ'êéìâòî èùéð æéà , èøéáåøô éàáâ øòã

íéà èéî ïòâðéã åö êéæ ,ä øò øòáà øò æà ñðééæ ééá êéæ èìà

àøåî èàä . éàáâ øòã íéà èâàæ"ñàåå åèñééåå , èñòåå åã

äìéìâ ïééâ .äëøá ïéé÷ ïëàî èùéð ïòî óøàã èøàã ,

î'äøåú øôñ éã óéåà èùéð èáééä" ,èåâ øò èâàæ , èàä øò

ïòîåðòâðà ñàã.  

ñ ïòåå'åöøòã ïòîå÷òâ æéà ,î' åö ïôåøòâôéåà íéà èàä

äìéìâ ,øà æéà øòäîéá éã åö ïòîå÷òâôéå , øòã ïåà

ïòðàèùòâ èøàã æéà áø øòâéìééä , éã åö åö èééâ øò ïåà

äìéìâ èëàîòâ ïåà äøåú øôñ ,ñ' ïôøàååòâ íéà èàä

ãçô øàô íéøáà òìà , èøàã èééèù íééç éøáã øòã ïåà

ïà éåæà íéà è÷å÷ ïåà , äøåú øôñ éã åö åö èééâ øò éåæà éåå

ãçô àæà èéî ,à øò èâàæ íäé"ïàîøòâðåé , åèñéá ñàåå

ï÷àøùøòã éåæà ?î æà' úàéø÷ ïòî èðééì àøåî èàä

òîù..."  

åîãàä"áåðéãî ø: íéîù àøåîë êáø àøåî , ïòî èàä

íéîù àøåî èàä éáø øòã éåå éåæà èùèééèòâ...   

åðéáø :àøåî à ïòååòâ æéà ñò'ãçô øòâéã , úùåã÷ øòã

åé"ãçô íòã èàäòâ êéåà èàä è ,òâ èàä øò ïåô èãòø

ãçô àæà èéî æðàö ,äàøé àæà èéî . ìàîðéé÷ êéæ èàä øò

æðàö ïéà èöòæòâôàøà èùéð , øò æéà ìàîòìà

ïòðàèùòâ.  

åé úùåã÷ øòã"òååàðéù ïéà úáù óéåà ìàîà ïòååòâ æéà è ,

 ïòååòâ æéà èòâéñ ïéà ïåà æðàö ïéà âäðî øòã– ïéà øùôà 

 êéåà ùèà÷ðåî– ïòåå ñèëàðåö âàèééøô æà  øòæðàö øòã

 èøàã ïñòâòâèéî èñòâ òìà ïáàä ùéè èøéôòâ èàä áø

äãåòñ éã ,âàèééá úáù êéåà ïåà ,î éåå éåæà' ééá êéæ èøéô

úåãåòñ ùìù ééá æðåà .òååàðéù ïéà ïòååòâ êéåà æéà éåæà .

 ïòðòæ ñàåå èñòâ òìà ïòååòâ éåæà êéåà æéà èòâéñ ïéà

áàä íéáåè íéîé ïåà íéúáù óéåà ïòîå÷òâ éã ïòîå÷àá ï

ùéè íééá äãåòñ.  

åîãàä"áåðéãî ø : èôøàãòâ òìà ïáàä èñòâ éã

éáø ïôéåà ïèøàååñéåà'ï?  

åðéáø :î'ùéè íåö ïòîå÷òâðééøà èòôù éåæà èùéð æéà ,

î'íìåò ïèéî íòðééàðéà ïñòâòâ èàä , êàð ïòååòâ æéà éåæà

íééç éøáã íééá.  

åé úùåã÷ øòã ïòåå"÷ úáù óéåà ïòîå÷òâ æéà è ïéé

íééç éøáã íòðåô úå÷ìúñä ïëàð òååàðéù , êéåà øò èàä

áø øòååàðéù íééá èøàã ïñòâòâ . ïòååòâ æéà øãñ øòã

 ïòååòâ àéöåî ïåà èëàîòâ éáø øòã øàð èàä ùåãé÷ æà

íìåò íòã ,èåâéñ ïéà ïòååòâ êéåà æéà éåæà . úùåã÷ øòã

åé"áø øòååàðéù ïáòð ùéè íééá ïñòæòâ èøàã æéà è , ïåà

èëàîòâ ùåãé÷ èàä áø øòååàðéù øòã , èàä ùåãé÷ êàð

 èâàæòâ áø øòååàðéù øòã"ùåãé÷ èëàî áø øòèåâéñ" ,

åé úùåã÷ øòã èàä" èâàæòâ è" ïòååòâ àöåé áàä êéà

éáø íòðåô'ï."  

 áø øòååàðéù øòã íéà èâàæ" ïòðéæðéà êééà áàä êéà

ïééæ àéöåî èùéð èàäòâ ."åé úùåã÷ øòã æéà" ïééèù è

òâïáéìá ,äøéøá ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä øò øòáà ,î' èàä

 èëàîòâ èàä øò ïåà øòëòá à èâðòøáòâðééøà íéà

ùåãé÷.  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  עז

 

  סוכות

ïøàôòâ èùéð òååàðéù ïéé÷ øò æéà øòî ! èâàæòâ èàä øò

"î'éáø à åö èøàô'úåìèáúä ïáàä ïòî óøàã ï , øò æà

ïøàô èùéð øòî êéà ïò÷ ÷ñò ïà øéî ïåô èëàî."  

åîãàä"áåðéãî ø:î ' éùåãéç øòã æà íòã åö êéìðò èâàæ

éøä"ãéâî øòöéðæà÷ íééá íãå÷ ïòååòâ æéà í , íòãëàð ïåà

ô ïéé÷ ïøàôòâ øò æéàøéáø íåö àçñéù'íðåá éáø ï .ñ' æéà

 íåö ïøàôòâ èùéð æéà øò ñàååøàô àìô à ïòååòâ

ãéâî øòöéðæà÷'äùî øàá øòã ïåæ ñ . èâàæòâ øò èàä

"åè õéðæà÷ ïéé÷ íå÷ êéàéãåáëì úáù éùåáìî ïà êéæ øò è ,

òðééæ èéî íééøéù òðééî ñéåà èùéî øò , èéî èëàî øò ïåà

ñòîéö òöðàâ à øéî , øéî ìàæ ñàåå éáø à ïáàä óøàã êéà

æéôù à èéî ïøòãà éã ïèàøá ...éáø íåö íå÷ êéà'ø ï ' íðåá

÷ñò ïéé÷ øéî ïåô èùéð øò èëàî"...  

ë'æà ïèééö òâéèðééä æà àøåî áàäî 'éáø à åö èîå÷' ïåà ï

î'íäéà ïåô ÷ñò ïéé÷ èùéð èëàî , øò èîå÷ ñèìàîòã

èùéð øòî...  

èéìù åðéáø ïøî úà ãáéëå"úåøéôá à:"  ìàæ éáø øòã

äëøá à ïëàî , úåøéô òèåâ åö ìàîòìà èìòèù éáø øòã

úåøéô éã óéåà ïëàî äëøá à àã éáø øòã ìàæ."  

åîãàä"áåðéãî ø :â åö èîå÷ éáø à ïòåå à ïòî èëàî ïéé

ïééåå óéåà íééçì .î ïòåå' íòã ïòî èñéìù êåãéù à èñéìù

ïôðàøá óéåà êåãéù ,ñàååøàô ? ùàøá æà èâàæòâ êéà áàä

î ïòåå ïåùàøå' çáù à ïáòâ ïòî óøàã êåãéù à èñéìù

íéâååéæ âååæî æéà ñàåå ïèùøòáééà ïøàô äàãåäå , øòã

èìòèùòâåö ñàã èàä øòôòùàá ,æ èñéìù éåæà à êé

êåãéù ,î ïåà ïôðàøá ìæòìâ à ïòî èîòð' à èëàî" ìëäù

éäð 'åøáãá "ïáéåà ïåô æéà ñòìà æà , à êéæ èñéìù éåæà

êåãéù , íééçì à ïëàî èðò÷òâ êàã ïòî èìàåå éåæà ìééåå

ïééåå óéåà ,ïôâä ìò ïëàî , êåãéù à åö úåëééù à èàä ñàåå

ïôâä éáðò õìà ,àî åö êéæ ïòî èøéô ìééååøòã óéåà à÷åã ïë

ïôðàøá.  

åîãàä ù÷éáå"èéìù áåðéãî ø"çà à" åðéáø úà ë
ùãçä åùøãî úéá ìëéä êåúì ñðëéù: " ìàæ éáø øòã

ùøãîä úéá ïøàô äëøá à ïæàìøòáéà ." åðéáø ñðëðå
åùøãî úéá êåúì øîàå äåáâä ââä ìò äàøäå: 

"åðé÷ìà úéá íîåøì." çàå"åùã÷ úëøá ïúð ë:"  øòã

ä ìàæ øòèùøòáééàî ñàåå úåìéôú òìà ïôìò' àã æéà

ïåöøìå íéîçøì ïøòåå ìá÷úð ìàæ ììôúî."  

 íåéä ' úùøôá÷òñùú "ôì ç"÷  
  

äâä øå÷éá"àáàá ìàéçé éáø ö"ãèéìù "à  
áà"áå÷éèøàè ã  

ë ìù åøãçá úéøçù úìéôú øçà"èéìù åðéáø ÷"à ð ñðàîùééìô äùî ìàåéå äðçîá åúåäù úòá.é.  
áà"ìòôúä òéáä áå÷éèøàè ã äèéçùä úéáá åøå÷éáî åúå

ìàåé úéø÷á úøãåäîä , úåøùëä éøåãéä ìë åèéáé çëåðì åéðéòå

úåàð éëä ïôåàá.  

áà"áå÷éèøàè ã:ñ ' ñàã ïìàôòâ øòãðåæàá øéî èàä

î ñàåå' ïâòåå ïåèòâ èàä'ïéòá íã ,'î ñàåå ñàã' èàä

 ééæ ïåà ïáéåà èøàã ïòééèù ñàåå íéåâ ééååö èìòèùòâåö

àø÷ ïåà ïöéøôù ïâòåå ôà ïö'ïéòá íã' .) éðäî àì ïéòá íã ìòã

äçéìî ,éò 'éñ 'ñ"ñ è"á(.  

áà øôéñå"øúåé øçà äèéçù íå÷îá àöî éë áå÷éèøàè ã   

úåôøè éæåçà  

åðéáø: ñ æà ïééæ èùéð æåî ñàã'àäèíå÷î ïèéî ïåèåö  , ñò

 à éåå êéæ èãðòåå'ãåàì' . éåæà âàè à êéåà êéæ èëàî æðåà ééá

éåæà âàè à ,î'ïòðòëòøñéåà èùéð ñàã ïò÷.  

áà"áå÷éèøàè ã :ñ' ñàåå âàè íòðòé æà ïééæ ò÷àè ïò÷

úåôéøè êàñà ïòååòâ æéà ïòååòâ èøàã ïéá êéà.  

åðéáø:úåôåò éã ééá  ?ñ'ñ éö êéåà êéæ èãðòåå' ïòååòâ æéà

òøòèìò éö òøòâðåé , øòî ñò æéà øòâðåé ïòðòæ ééæ ïòåå

çéëù ,åå ñò æéà òøòèìò éã ééáçéëù øòâéðéé .  

ë æà æéà úîà øòã'ñ éö èùéð ñééåå'äôéøè ùîî æéà , ìééåå

 ééà éã ïåô ÷ðåé æéà óåò øòã éåå íå÷î íòã ééá èøàã) íå÷îá

ïé÷ãä ìò úøúåéä ,éò 'éñ 'î"ñ æ"ã(ñ ïåà ' âéøòäòâ èùéð èøòåå

èëàîøàô ,íùåø à èáééìá àìéîî , à øàð æéà ñàã

àúåòéø , ïòðòæ ééæ ïòåå ïåà éã àèùéð ïéåù ñàã æéà øòèìò

àúåòéø ,òøòâðåé éã ééá øòî çéëù ñàã æéà íòã ïâòåå.
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ן כיון אבל ביותרת הדקי"ד "ל בא"וז, )ד"מ' קמא סי(ד "ת טוטו"כ בשו"וכ   

מ אם נמצא מותרת "ומ, בלעדו' כ דבהמה חי"דבכל בהמה ליתא א

. כ"כ אפשר דהיוי רבותייהו נמי להיות המעי פתוח ע"א, דהכי רבותייהו

. מגד יהודה' ש בהגה"ועי,  שחוכך בזה)'ג' ג סי"להפרמ(מגידות ' תשו' ועי

 .)ז"צ' סי(א "הריב'  תשו)א"ס' סי(ם שיק "מהר' תשו' ועי



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'י התאחדות האברכים ד"שע

 

  עח

 

  סוכות

áà"áå÷éèøàè ã : ïáàä ñàåå ïòååòâ ïòðòæ êàæ ïééà

ïòååòâ øøåòî ,î ïòåå ìàî êàñà æà' ï÷éùè éã ôàøà èîòð

äôéøè èøòåå ñàåå ,ïæééà éã óéåà ñðèòô àã æéà , ñàã ïåà

ôò äøåàëì êàã óøàã"ã éî óåùôù ïáàä ïé' äøåàëì óøàã

äçãä ïà éåå øòî ïáàä ,ñ'ñ ìééåå óåùôù ñéåà èìòô' æéà

ñðèòô) .îøôá øàåáîë"éñ â 'ö" à)î"à æ 'ùå"á ã' ( òâðù øúéäã

óåùôù éòá ïîù øåñéàá( , áàä ï÷å÷ ïòâðàâòâ êéà ïéá íòãëàð

î æà ïäòæòâ êéà'ñðòæééà éã øòáéà èùéð èùàåå ,

ñ'èòô èáééìá ,ë'å èîòð íòãëàð äçãä éã áéåà èùéð ñééå

óåùôù éåå éåæà ôàøà.  

íåèòîåà íòìáàøô à ñàã æéà íòìáàøô à æéà ñàã áéåà.  

åðéáø :ë'äìàù òééð à øòä ,ë' èùéðëàð ñò áàä

èøòäòâ ,ñ'ïæééà ïôéåà ïîåù êàã æéà ...àé ,ñ' ò÷àè æéà

èòô .î'ïéøòã ïåè ò÷àè óøàã.  

] åðéáø ïã øùàë íéîéä êùîáèéìù" íò åæ äìàùá à

äâä"åîãà ö"èéìù àèðàìàâî ø" àãåé éáø ïåàâäå à

èéìù ÷òùèàìàô áåã íìåùî"áà à"øîà äãåäé ãâî ã :

"øùë êàã ïòðòæ úåôåò àáåøã àáåø æà æéà úîà øòã , ïåà

î òëìòåå éã åìéôà' éàãåå èùéð êéåà êàã æéà ÷òååà èìòèù

äôéøè ,äçãä ïà âåðòâ àé äøåàëì æéà éåæà, èîå÷ éåæà 

åè íòðåô ñéåà" æ)éñ 'é 'é÷ñ"æ([12
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 סכין ששחט בה טריפה אסור לשחוט בה עד )ג"ס' י' סי(ר המחב' כ  

ואם רגיל לשחוט בו טריפות תדיר צריך נעיצה עשר ', שידיחנו בצונן וכו

 כיון דנשתמש בו )ו"סקט(ז "והטעם כתב הטו, פעמים בקרקע קשה

. כ"כ לא תסור ממנו בהדחה בעלמא ע"תדיר ונדבק בו הרבה מאד ע

ד בזה דוודאי "ל חנלענ" וז)ז"שפ סקי(' ובגדר רגיל לשחוט טריפות כ

לחוש לזה כששוחטין בהמות הרבה שיהיו בהמות הרבה  לכתחילה אין 

טריפות בזה אחר זה בלי הפסק שחיטות כשירות בנתיים וכל שיש 

שחיטות ' ונראה דבג' הפסק כשירות בנתיים לא מקרי רגיל באיסור וכו

  .כ"טריפות בצירוף מקרי רגיל ע

 דוקא וודאי טריפה )ד"סקכ( בשם שנות חיים )ד"סקנ(דרכי תשובה ' ועי

  .ולא ספק

עוד יש להתיר מטעם דבלא דוחקא אף דבר שמן יש מתירין בהדחה 

, )ט"כ' סי(א העתיקו ובשם בית אפרים "ש סק"ופת, )א"א סק"צ' ד סי"חוו' עי(

חצי שעה שעושין על הבשר קודם ' ועוד יש מתירין מטעם דהשרי

לזה, פשוףהמליחה עדיף יותר מש ת מנחת יצחק "כ בשו"כ, ומהני גם 

פ "בנידון זה מחותנו הגר'  תשו)ד"צ' סי(עוד שם '  ועי)ח"ס' ג סי"ח(

ריש (וכן מבואר במנחת יעקב . ד גראסווארדיין"ל ראב"צימענטבוים זצ

האפוד " ועי)ו"כלל ט  .)ו"ט' ב סי"ח(ע חשב 

áà"áå÷éèøàè ã :ïééô øòééæ øòééæ æéà éåæà ,ë' êéæ áàä

øàôøòã èâøàæòâ ñìà , ïéá êéà åàåå øòöòìô òìà óéåà

ïéòá íã ïôàøèòâ êéà áàä ïòååòâ , ééñ ìàøùé õøà ïéà ééñ

àã ,ïééô øòééæ æéà ñò æà êéà òæ àã.  

åðéáø :åà ïòî èàä ñàãèøéôòâðééà ñðòèöòì ùîî êé ,

çñô èééæ èöòé.  

áà"áå÷éèøàè ã:ë 'ìàøùé õøà ïéà ïòååòâ ïéá ,

ë'ìàøùé õøà ïåô ñé÷øåè ïééøà êàã âðòøá , êéà áàä

íéèçåù òùéîééä êéåà èøàã , êéåà êéà áàä èøàã

 èâééìòâåö)ïéòá íã åøéñéù íéåâ( ,ë' ïäòæ èìàååòâ øòáà áàä

ñéåà èäòæ àã éåæà éåå,ñé÷øåè øàð áàä êéà ìééåå  ,

 ïééá øòã óéåà êéæ èëòøá ñò ìééåå øòâøà æéà ñé÷øåè

 ñéåøà èîå÷ ôàì÷ à ôàë à èéâ ñò æà ïùàåå ïëàð åìéôà

èåìá êàñà.  

ñé÷øåè òøòðòì÷ àã æéà àã ,î éåå' ïéà óéåà ñò èãééðù

øéô ,íòìáàøô ïéé÷ àèùéð æéà ïùàååòâ èøòåå ñò æà.  

åðéáø : íòã ïâòååêòì÷éèù óéåà ò÷àè ñò ïòî èãééðù.  

à 'íéçëåðä:ñé÷øåè òñéåøâ àã øàð æéà ìàøùé õøà ïéà ?  

áà"áå÷éèøàè ã: íòìáàøô ïéé÷ èùéð øòáà áàä êéà 

î ñàåå ñé÷øåè éã èéî'ïééøà øéî èâðòøá , ïòî èîòð

òèñâéðééååòðéà éã ñéåøà , óøàã íé÷ìç òèùøòáéåà éã

èùéð ïöðàâðéà ïòî .ð âàæ êéà éã ìééåå íúñ øà

âéðééååòðéà ïåô øàð ñéåøà èîòð òèìò÷éôòâ .  

åðéáø:èøàã øùëä íòã øéà èéâ ïòîòåå øàô ?  

áà"áå÷éèøàè ã: øàô 'àååàä'.  

 èôåø øò ñé÷øåè éã'ãåä-ïìåâ,'  ñé÷øåè òèìò÷éôòâ éã øàð

ìàøùé õøà ïåô.  

à 'íéçëåðä :úåôåò éã ïåô êòìñéô éã èéî ïòî èåè ñàåå ,

ð ïòååôàøà ñàã ïòî èîò?  

åðéáø: ÷ãåá ïëàð êòìñéô éã ôàøà ïòî èîòð æðåà ééá 

ïééæ.  

áà"áå÷éèøàè ã:àé  ,ë'ïäòæòâ áàä.  

åðéáø :êòìñéô ïéé÷ èùéð ïòî èîòð êéìðòååòâ ,ñ' èøòåå

ïôøàååòâ÷òååà ,î ïòåå âàè íòã' à èøòåå ñéô èîòð

èâééìòâðééøà èùéð ìñéô äôéøè.  

à 'íéçëåðä :àåå óéåà õòâøò êéæ ïòî èæàìøàô ñ

ùøòãðà?  

åðéáø :áåø óéåà , áåøá ìåèéá)éò 'éñ '÷" íéìèá úåôåò éìâøã à

áåøá ,øäç éåä àìå"ì( . éåæà ïòî èàä æðåà ééá øòáà

î æà èìòèùòâðééà' ÷ãåá ïëàð êòìñéô éã ôàøà èîòð
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  עט

 

  סוכות

ïééæ .)éñá øàåáîë 'ô"ù ã"÷ñ ê"î ,äìéçúëì ìèáì øúåîù ïôåàá óàã ,

î"íà îòá øùôà "ò êåîñì ïéà à"æ(.  

áà"áå÷éèøàè ã: òøòãðà òìà åö ïøàô êéà ìòåå èöòé 

ïäòæ , åö êéæ íéøùëä òðééî òìà ééá áéì èùéð áàä êéà

èâàæ øòðòé ñàåå óéåà ïæàìøàô.  

åðéáø:åð  ,î'ï÷å÷ ïééâ ïééìà óøàã.  

áà"áå÷éèøàè ã:ñ 'äãåáò ïà æéà.  

åðéáø :ïéäà èôà øòééæ ò÷àè ééâ êéà , êéà ïéá êàåå éã

ïòååòâ èøàã ìàî ééååö ïéåù .î æà' óéåà úåéøçà ïà èøéôù

ïééæ èøàã ïòî óøàã äèéçù éã.  

 íåéâ ' úùøôàø÷éåñùú "ôì ç"÷  
  

äâä øå÷éá"ø ö 'èéìù øòáéåè á÷òé íééç"à  
îåã"áåáàá õ  

ìàåé úéø÷á äèéçùä úéáá åøå÷éá øçàì  
åðéáø:øéà ñàåå ìàî òèùøò ñàã æéà ñàã àã èðòæ ?  

îåã"áåáàá õ :ïééð ,ë'àã ïòååòâ ìàî êàñà ïéåù ïéá ,

ë'ñ ñàåå àã ïòååòâ êàð ïéá'ìöéô ïòååòâ æéà , à íéå÷

'æéåä èëòù' .ë'ñ éåæà éåå èéî ìñéáà èìàä'ïñ÷àååòâ æéà ,

ë'äâéøãî òãòé èùéð ïéåù ÷ðòãòâ ,ë' èôà éåæà èùéð íå÷

á èñ÷àåå ñò éåæà éåå ïäòæ êéà ïò÷ àìéîäòéì"ø.  

åðéáø: á"ä ,î'éà èòåå" ïøòñòøâøàô øòî êàð èöòé ä

úåøùë ïéà íéøåãéä øàô õàìô ñàã.  

îåã"áåáàá õ:ë 'î æà øòä' êàñà ïééøà àã èâééì

úåçåë ,ø 'éä âøòáðòæééà òùåé" å)åù"÷ã á"áåáàá ÷ , ÷ãåáå

ìàåé úéø÷á äèéçùä úéáá íéðéëñ(ñ æà øéî èâàæ ' èùéð èééâ

 êàåå à øòáéøàèøàã èùéð æéà éáø øòã ñàåå.  

 ïòîå÷òâðééøà æéà ïòååòâ èøàã ïòðòæ øéî ïòåå èöòé

 ìéöòâ éáø ïééã øòã) ìéöòâ íé÷éìà íåìù éáø ìåãâä ïåàâä

èéìù ùèéååà÷øòá"îåã à" õòé ìàåé úéø÷"à( . êéåà èîå÷ øò

øãñë.  

åðéáø: äèéçùä úéá éã ïåô úåìòî éã ïåô ñðééà æéà ñàã 

ñ æà'èðàð æéà ,î'î ïòåå øãñë ïééâ ïò÷' ïòî ïò÷ ìéåå

ïééâøòáéøà.  

îåã"áåáàá õ :èéé÷ëéìîòåå÷àá à øàð èùéð æéà ñàã ,

ñ'úåøùë ïéà äìòî ò÷øàèù à æéà.  

îåã"áåáàá õ :ë ìéôéåå' ñðèééöøàô ïåô ïâàæëàð øòä

æéåä èëòù ïéà ïòååòâ íéðáø áåø êàã ïòðòæ , æéà ñò

øãñ øòééæ ïåô ÷ìç à ïòååòâ ùîîíåéä  , éã åö ïééâ åö

äèéçù ,÷ñô åö ïåà'úåôåò éã óéåà úåìàù ïòðò.  

åðéáø: ïòîå÷òâ êéåà êàð ïòî æéà ò÷éøòîà ïéà éäàã 

æ ïèàè íåö"íééäøòãðéà úåìàù èéî ì.  

îåã"áåáàá õ :êàð éäàã?  

åðéáø :ïòååòâ éåæà êàð æéà ïøàé òèùøò õðàâ éã ïéà ,

á êéà ïòåå ïåô êàð ñàã ÷ðòãòâ êéàãðé÷ à ïòååòâ ïé ,

î'áåèù ïéà úåôåò éã èðòôòòâ ñðééìà èàä ,î ïåà' èàä

øòáåèù êàñà ïéà èëàîòâ øùë ïééìà .  

 ïéà êàåå à ìàîðééà ïééâåö øò èâòìô íòã øòñéåà

øàèñ øòùèåá , ïãòé ïòååòâ æéà ñàã æà øéî êéæ èëåã

âàèùøòðàã ,÷ñô èøàã ïééâ èâòìô øò' úåìàù ïòðò

èñ øòùèåá ïéàøà . éã ï÷éùîééäà ïòî èâòìô êàååèéî

úåôåò...  

îåã"áåáàá õ:ë ' ïéà ïòååòâ ïéá êéà ïòåå ÷ðòãòâ

ïúç ñìà ìàøùé õøà , øòðæàåå áøä ééá ïééæ êéà âòìô

)èéìù éåìä èáù ìòá ïåàâä"à(ñèìàîòã  ,ë' ééá èàäòâ áàä

úåòéá÷ à íéà , êàåå à ìàîðééà èàäòâ êéåà øò èàä

æ ñøòùèåá éã ïòåå êòìèñò÷ éã èéî ïòîå÷òâ ïòðò

úåìàù ,ë' ïéåù èàä øàé âéñééøã òèöòì éã æà áééìâ

 ïéé÷ óéåà úåìàù ïéé÷ èàäòâ èùéð øòðæàåå áøä

ñðò÷éùè.  

ø"âøòáðòæééà é :î ïòåå' éã óéåà äìàù à èàäòâ èàä

áø íåö ïòîå÷ êéåà ïòî èâòìô ïòâðåì.  

åðéáø:éàãååà  ,äîäá à ééá , èâòìô òèàè øòã

ãíééäøòãðéà ïòååòâ æéà ñò éåæà éåå ïìééöøò . øòáà

 òãééæ ïééæ ïòîå÷ åö èâòìô àã åìéôà)áä ìò äàøä 'çä ' øîë

éä ãìòôðòæàø ãåã ìàøùé"áùî å"÷(ø  'ð ãìòôðòæàø ùéååìàåå"é ,

î ïåà êòìñéô éã ééá ïèéðùòâôéåà èàä øò' è÷å÷àá èàä

 ñò÷ùé÷ éã)äôéøèå á÷éð íà ,éò 'éñ 'î"ñ å"à( , ïéãéâä úîåö éã

)äôéøè ÷ñôð íà ìáîàöä íöò ,éñ 'ð"ñ å"à(.  

îåã"áåáàá õ : ñøòùèåá éã ïáàä ïéãéâä úîåö éã

ïééìà ñòðòãéà éã éö è÷å÷àá?  
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  פ

 

  סוכות

åðéáø :è÷å÷àá ñàã ïáàä ñøòùèåá éã . íééäøòãðéà

úåìàù èøàñ òìà èéî ïòîå÷òâ ñòðòãéà éã ïòðòæ , éã

ïéãéâä úîåö ,ïá÷øå÷ øòã .)÷éð íàäôéøè á ,éò 'éñ 'î"ñ è"à(.  

îåã"áåáàá õ :ïòìãàð ïåô äìàù éã ...)ò ñøëä á÷éðù" é

äîåãëå ïéèçî(  

åðéáø:àèùéð ïéåù èðééä æéà äìàù éã  , êéæ èâòìô ñàã

 ïòùàô íééäøòãðéà ïâòìô úåîäá éã ïòåå ïëàî

 ïáàä ééæ ñàåå ñòìà ïòâðåìùòâ ééæ ïáàä ïñéåøãðéà

ïôàøèòâ ,àã ïòðòæ èðééäèëàîøàô úåîäá éã ê , ééæ

î ñàåå øàð ïñò'ééæ èéâ .úåìàù òøòãðà àã æéà èðééä.  

 ïá÷øå÷ òãòé óéåà ïòî èàä ìàîà)êòìâéôéô(è÷å÷àá  ,

î'è÷å÷àá ñàã ïåà ïèéðùòâðééøà èàä.  

îåã"áåáàá õ:ë ' äìàù à èàäòâ ìàîà ïéåù áàä

ïá÷øå÷ à óéåà ,î ïåà'ïòååòâ øéùëî èùéð ñò èàä ,

ë'øà áàäïéáî à êàð ïôåøòâ øòáé ,ñ ïåà' èåâ èùéð æéà

ïòååòâ.  

åðéáø :éåæà ?ñ'øáòì øáòî èøòëòìòâ ïòååòâ æéà?  

 ñàåå é÷øåè à ïåô ïá÷øå÷ à ïäòæòâ ìàîðééà áàä êéà

ìâàð à ïéøòã ïééøà æéà .)éò ïá÷øå÷á èçî ïéãî äôéøèå 'éñ '

î"è(.  

ø 'åù âøòáðòæééà òùåé"á: ìàîà ïòååòâ ïòðòæ øéî 

î éåå' èøàã ïòðòæ øéî ñò÷ùèà÷ éã èçù

ïòâðàâòâðééøà ,õàìô ïôéåà ïòååòâ æéà íøàô øòã , èàä

î ñàåå ïæéååòâ ïòî'ïñò åö ééæ èéâ , òðééì÷ ïòååòâ æéà ñàã

êòìãðééèù êòì÷éèù ,âøòá òöðàâ ïäòæòâ ïáàä øéî ,

ñàã æéà ñàåå êéà âòøô ? éã ñéåà èòáøà ñàã æà ééæ ïâàæ

úåôåò ,ã ééæêàæ òèøàä à ïñò ïôøà , øòééæ æéà ñàã ïåà

ïñò ,ééæ øàô èåâ æéà ñàã ïåà ñàã ïòâðåìù ééæ , éåå éåæà

î' æðåà ééá èâàæ'øòáééô 'äîåãëå . ïâòåå æà ñéåà èäòæ

äîåãëå ñðòæééà ïñò ñðòèééöøàô ééæ ïâòìô íòã , ñò

èìòôòâñéåà èåùô ééæ èàä ,ïòâðåìùòâ ñàã ééæ ïáàä ,

î èëàî èðééäïéã éåæà ñàã ïò.  

îåã"áåáàá õ:ìàîà éåå ùøòãðà êéåà æéà èðééä  ,

äáåøî ãñôä à éåå óåò ïãòé ïòååòâ ïã ïòî èàä ìàîà.  

åðéáø:éàãååà  ,ñ'ïòååòâ éåæà ò÷àè æéà ,ñ' à ïòååòâ æéà

äáåøî ãñôä.  

îåã"áåáàá õ :î'ìâøòâ íòã ïâòåå èñòåîùòâ èàä ,

î'ïøòãà ééååö éã ïòîåðòâñéåøà èàä ) ïéëéøöù øàåöä éèåç

éò ïëúåçì åà íàéöåäì 'éñ 'ñ"ñ ä"â(î ïåà ' èæàìòâøòáéà èàä

ìâøàâ ïöðàâ íòã ,î' éåå øòî ïæàìøòáéà èðò÷òâ èàä

èòîë èôìòä éã.  

à 'íéçëåðä :òâ ïáàä ñèìàîòã íéèçåù éã'èçù' ï

 óéåøà óéåà øòî)ùàøä ãöì(?  

åðéáø:èéðù íòðééì÷ à èëàîòâ ïáàä ééæ  .ñ'æéà ïòååòâ 

ìæìòä ñàã ãàù à ,éàãååà ,ñ' õðå÷ øòöðàâ à ïòååòâ æéà

êåúéç íòðééì÷ à ïëàî åö...  

à 'íéçëåðä :î'èééðòâåö êàð ñàã èàä ,î' èàä

 èëàîòâ'ìæìòä'...  

ø ïåô íéãéîìú éã 'ò óôà÷æéåî äùî"åù ä" á) øéòá

ìàéøèðàî( êåúéç íòðééì÷ à ïëàî .ø 'ò õøàååù àôéì" ä

)åù"äéòá á"÷øåèàá øéòá íéðôìîå íéìùåøé  ,ø ìù åðá 'æ ìàéøæò" ì

øàîèàñ øéòá íéèçåùä ùàø( íòðééì÷ à ïëàî êéåà èâòìô 

èéðù.  

îåã"áåáàá õ: ïòðòæ ééæ éåæà éåå èëàîòâ òìà ïáàä ééæ 

ñðèééöøàô èðéåàååòâåö ïòååòâ.  

åðéáø:ïòååòâ æéà éåæà  ,ñ' ïãééðù åö ïòååòâ ãàù à æéà

èéåä ñîòðòé ,ãêåúéç ïñéåøâ à ïòî èëàî à...  

à 'íéçëåðä : ïòååòâ êééù øòî øòëéæ æéà äîäá à ééá

äáåøî ãñôä øòã.  

åðéáø : éã èëàîòâ ïãàù êàã ïòî èàä äîäá ééá

ìòô ... øòã àã èðééä éäàã êàð æéà úåîäá ééá

íòìáàøô.  

 ééá æà ïòî èäòæ êòìò÷ùé÷ éã ïòî è÷å÷àá éäàã øòáà

ðåé éãè úåôåò òøòâúåôéøè øòî ïòî èôòø.  

ðë øáñää åðéáø øéáñäå" úåôåòä ìöà ä÷éðéä íå÷îù ì

àúåòéø ïéòë øàùð úåøéòöä ,íìòðå êìåäù äî  

úåøéëáä ìöà  

î ñàåå ñàã æà ïâàæ åö ïééî êéà ñàåå' ÷òååà èìòèù

úåôéøè ïâòåå òøòâðåé éã ïåô ìéôéåæà , æà øòëéæ èùéð æéà

ñ'äôéøè ò÷àè æéà.  

îåã"áåáàá õ: ë' ïééæ èùéð èâòìô ÷éøåö ïøàé æà ïééî

úåìàù òìà éã.  

åðéáø:íòã ïâòåå ò÷àè  ,î ìééåå'èçù øàð èâòìô' ï

úåôåò òøòñòøâ , èùéð ò÷àè ñàã æéà íééäøòãðéà

ïòååòâ ,î'òâ èùéð ìàîðéé÷ èàä'èçù' òâðåé òëòìòæà ï

úåôåò.  
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 æà è÷øòîàá àã èùøòä ñò ïòî èàä íòã øòñéåà

î'èçù óøàã'åé ï æà è÷øòîàá ïòî èàä úåôåò òâð

ñ'àúåòéø à àã æéà ,ñ æà' ñàã óøàã àúåòéø àã æéà

ä÷éãá ,)éñá øàåáîë 'ì"è ,ù"÷ñ ê"îøôå á"äçéúôá íù â(î æà ' æåî

î æà ïéã øòééæ êàã ñàã æéà ïééæ ÷ãåá ïéåù' èöàìô è÷åøã

ñò ...î éåå éåæà'ñ éåå âðàì éåæà íéáìåì éã ÷ãåá æéà' èøòåå

ìåñô...úåàéöî à æéà ñàã .  

îåã"áåáàá õ :ïéãéâä úîåö ïéé÷ àèùéð æéà àã.  

åðéáø :ïééð ,èøò÷øàô æéà ïéãéâä úîåö ééá , éã ééá

ïòîòìáàøô øòî àã æéà úåôåò òñéåøâ , óåò øòã ìééåå

øòðéä à óéåà êàã èééèù ñò ïåà øòååù æéà-ìñéô , ïåà

ùòøô ñàã èâééì àìéî êàååù âåðòâ êàã ïòðòæ ééæ øå

ñéô ïôéåà ,íòìáàøô íòã èëàî ñàã , òâðåé éã ééá

àèùéð ñàã æéà úåôåò.  

îåã"õ áåáàá:  úåìàù êàñà àã æéà ìàøùé õøà ïéà

ïéãéâä úîåö èéî.  

åðéáø:ééà àã ïòååòâ æéà êàåå éã ðìàøùé õøà ïåô øò ,

 ïéé÷ ÷ãåá èùéð ïòî æéà àã æà èøòäòâ èàä øò ïåà

èùòâ àã øò æéà ïéãéâä úîåö à úåôåò éã ééá ïòðà

è÷å÷òâ èàä øò ïåà èééö òøòâðòì.  

ø 'òùåé :èäòæ øò ñàåå èáééìâòâ èùéð ùîî èàä øò ,

úåìàù ïéé÷ ïà è÷å÷àá øò èàä úåôåò ìéôéåæà , æéà øò

æðåà åö øòîéö ïéà êàðøòã ïòîå÷òâðééøà , èàä øò

úåàéöî íòã ïáééìâ èðò÷òâ èùéð , æà èðééîòâ èàä øò

î' øàð èâàæò÷éøòîà ïéà éåæà ,î' èéî ìé÷î àã æéà

úåøùô.  

åðéáø: êàæ òèðàñòøòèðéà à æéà ñàã , õøà ïéà

úåìàù èéî ÷ñò øòöðàâ à ñàã æéà ìàøùé , æéà àã ïåà

úåàéöîá èùéð ììëá ñàã . õøà ïéà èøàã øòãéåå

ìàîà ñò÷ùé÷ éã ï÷å÷àá èùéð ïòî èâòìô ìàøùé ,

è÷å÷àá àé ïòî èàä àã ïòåå åìéôà ,ä èùéð ééæ ïáà

è÷å÷àá.  

îåã"õ áåáàá:úåéòáè òðééæ êéæ èàä íå÷î òãòé .  

åðéáø :äìòî ø÷éò øòã æéà ñàã øòáà , ïéà àã æéà ñò

úåðëù ,àã ïòðéåàåå íéèçåù éã ,î' èùéð óøàã

íé÷çøî éã ïéà ïøàô÷òååà.  

îåã"õ áåáàá:ë ' øòáéà èëàøèòâ êàñà ïéåù áàä

÷òååà ïøàô íéèçåù éã ñàåå íòã ,ë' ñàåå èøòì÷òâ áàä

 øãñ ïâéèðééä íåö èâàæòâ ïèìàåå íéðáø òâéìàîà éã

äèéçùä.  

ø 'òùåé: ø 'øòä íééç èñá ïééæ æà èìééöøòã øéî èàä

èçåù à ïòååòâ æéà òèàè , íéîòô äîë øéî øò èàä

 ñèëàðåö âàèééøô ïòîå÷ èâòìô òèàè ïééæ æà èâàæòâ

 åö ùéè íåö ïèöòìùéáééì éáø æðàö ïéà áø , øò èàä

 íéà èàä øò ïåà ùéè ïèéîðéà è÷éùòâîééäà íéà

 èâàæòâ"ïöéæ àã èùéð èñðò÷ åã , æéà úáù éàöåî ìééåå

äèéçù à àã , ïééæ èñìàæ åã éãë ïôàìù ïééâ èæåî åã

èåøòâñéåà ."ïøàååòâ èìòåå òøòãðà à æéà èðééä , à

èìòåå òöðàâ éã ïéà íåøà èøàô èçåù , øò æéà âàè ïééà

 à àãäðéãî òèééååö à ïéà âàè ïèééååö , êàåå òöðàâ à

íééäøòãðéà èùéð øò æéà.  

åðéáø : ïèùøò ïôéåà äùòî à èìééöøòã èìòåå éã

áø øòæìòá , êéæ ïåà íéãéñç ïòîå÷òâ ïòðòæ ñò æà

äëìî äåìî ééá èùéð èöéæ øò æà èçåù ïôéåà èâàì÷àá ,

 øò ïåà èçåù íòã ïôåø èæàìòâ áø øòæìòá øòã èàä

ïëúéä èâòøôòâ íéà èàä ?ñ'ãéñç ïöéæ' ééá ïãéà òùé

úáù éàöåî äëìî äìî , èéî èùéð ìàîðéé÷ èöéæ åã ïåà

ééæ ,ë èøòôèðòâ øò èàä'éáø ïøàô ïâàæ ìòåå' ï" âàèðåæ

êéà èçù ,êéæ èäòéöøàô äëìî äåìî éã ïåà , êéà ïåà

 íå÷ àìéî äèéçù éã åö èåøòâñéåà ïééæ óøàã êéà æà ñééåå

ð êéàäëìî äåìî åö èùé ."ïééøà áø øòæìòá øòã èôåø 

 øéà èâàæ ïåà ïéöéáø éã" éã ïòîòð ïéåù èñâòî

äèéçù òâéãâàèðåæ ..." èùéð øò èàä èðééä æéá ìééåå

 èàä øò ìééåå âàèðåæ ïåô äèéçù éã ïòîòð èæàìòâ

úáù ïåô ãéî æéà èçåù øòã æà ïèìàäòâ , øò èàä èöòé

 ïôàìù èééâ øò æà ïäòæòâ ïééæ åö ãéô÷î æéà øò ïåà

 äèéçù éã ïòîòð èæàìòâ ïéåù øéà øò èàä èäåøòâñéåà

âàèðåæ ïåô.  

îåã"õ áåáàá:ïãòø åö ñàåå àèùéð  ,ñ' à æéà

î æà êàæ òâéãìàååòâ'õàìô ïôéåà èçåù íòã èàä ,ñ' æéà

àøåî à'úåáéùç òâéã.  

åðéáø :î'áåèù ïåô ïøàô ÷òååà èùéð óøàã ,î' èðòååàã

à ïùéååöïãé ,î'äå÷î ïéà èééâ ,î' ùøãîä úéá à èàä

ø÷áå áøò ïéðî ...î' íãå÷ ïééæ óøàã'íãà àäé íìåòì ,' ïåà

 éåæà'íéîù àøé ,' íòãëàð ùèðòî à ïééæ ïòî óøàã íãå÷

íéîù àøé à ïééæ ïòî ïò÷.  
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