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àöåé øåàì  

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

éðá ÷øá  - ãòìà 

  "כל איש"ויקחו לי תרומה מאת 
úôìåâî äøåãä úáëøî ,íéðåù íéøåèéòá úøèåòîå , éìéáùá äì äòñð

íéëøãä , íøå ãáëð øù äæéàù åðéáä äéàåø ìëå ãåäå ãåáë øîà äìåë ìë

äá áùåé äìòî ,à ïëàå ' éãë äá òñð ãðàìñåøî øàöä ìù àáöä éøùî

ì äðéãîä éðá ìëî íéôñë óåñàì ìäéð íöøàù úåãéáëä úåîçìîä úåàöåä

äéúåðéëù íò ,äðéãîä úôå÷ úáåèì åðåäî íøú ãçàå ãçà ìë.  

àá 'à øôëì òì÷ð åéúåòéñðî 'äá åáùé íéãåøî íééðòù , íìåëî òáúå

íôñëî åîøúéù , éôë èåòôä íåëñä àéáäå äèåøôì äèåøô õáé÷ ãçà ìë

åúìëé ,à éðòù ãò 'ìåãâ ìå÷á àø÷å åéìâø ìò í÷ : úôå÷ì íåøúì ïëåî éððä

óñë ìáåø äàî äðéãîä , àåäù íòãéá ïåäîúá íäéðéò åôùôù øôëä éáùåú

ììë åñéëá äééåöî äèåøôä ïéàù ïåéáàå éðò ,õçì íéîå øö íçì åìëàî ìëå ,

äðéãîä éðá ìë ìò åúúéç ìéèîä øùä éðôá õöåìúäì æéòé êéàäå.  

 íåøúì éúìëéá ïëà-áå åúåîéîú áåøá éøôëä áéùä åúåøå , äôå÷ú éðôì éë

íééåñî øáã ìò ãçà ìáåø ìù ñð÷ éìò äìùîîä äìéèä , éãéá äéä àìù úåéäå

äèøåôì ,ãçà òåáù íéøåñàä úéáá úáùì éìò åøæâ , ïë ìò- éøôëä êéùîä 

 èäìá-ãçà ìáåø ìù êøò äååù øñàîä úéáá òåáù íà  , ïëåî éððä ïë ìò

ñàîä úéáá úáùì äðéãîä úôå÷ úáåèì ïîåæîå òéâéù ãò íéîéìù íéùãåç ø

óñë ìáåø äàî ìù íåëñì.  

öæ àðååà÷î ïåàâä ìéùîä åæ øåôéñ"à øéùòì ì ' åðîî ù÷éáù ìåãâ ïöî÷

ä÷ãö éëøöì úåòî ,òå ãîåìå áùåé øáë àåäù åäðò äìäå" äøåúá åúòéâé é

å÷ìç úà íìùî øáë àåä äëæä åúìéôúå , åúåàì àìà äîåã åðéà éøä íðîà

 úáùì äöøù éøôëäðéãîä úôå÷ øéùòäì éãë øñàîá ,äå"ò äöåø äúà ä" é

íéðåéáà òéáùäìå íééðò ìéëàäì êúøåú.  

äðéçááåäôñá åùøéô åæ "ä äåéöù äî ÷ ' úàî äîåøú éì åç÷éå'ùéà ìë '

éúîåøú úà åç÷ú åáì åðáãé øùà ,á÷äù"åàëù äöø ä" åðåäî íåøúé à

ä úîåøú 'éôà 'úåøçà úååöîá ÷ñåòù éîå ãîåìù éî ,ä ìãäå äáøé àì øéùò

èéòîé àì ,îäéáä àìà"ò ììëúùéå äðáéé ÷" ìù íðåîî é'ìë 'áì éáéãð.  

úåëæáå  úåöîá÷ä ä÷ãö" ä êùîä íâ íééå÷éù åîù ãåáë øáã ìò åðéøæòé

 íéáåúëä"íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå " åðé÷ãö çéùî úàéáá åðéëìîå ïøî

 åðéáøèéìù"åðéîéá äøäîá åðéùàøá àïîà .  

  

  'עמוד ג..................לקח טוב

  'עמוד ה............שבת בשבתו

  'עמוד ז.............דבש תמרים
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   והמפואר נכבדהרבני הנגיד ה

מנחם גרשון   ר"מוה
  א"שליט  לעבאוויטש

  

  ק"בארה" יטב לב"ר הנהלת מוסדות "יו. ס
  א"י וויליאמסבורג יע"בעואב' ממנהלי מוסדותינו הק

  

åðåòîáù äçîùä ìâøì ,åðåøâá ì÷ úåîîåø  
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åäáå øîä å ðé úëøá äôå øö ,äáé çå  äàã å ä ìù  ïåùì ìëá , äë æ éù

öå éî  ú å åøì"úç ðå  â åðòú ç ,úòãä úáçøäå  øù å òå  øù åà êå úî ,

äù å ã÷ä å ðé úå ãñåî  ïéîé ì ãå îòì ê éùî éå ,êøáúé  úàæ øëùáå   

àù é ôðã ïàëøá ìëá ,äì ñ áå è ìë å.  

  
  

  כההחותמים למען שמו בהוקרה והער

  הנהלת מוסדות סאטמאר
  ו"בני ברק יצ -קרית יואל 
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àî áéúëåáì åðáãé øùà ùéà ìë ú ,
÷ä äàøùá" ïéãéúòù úåøåãä ìë ä
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ä úéáî íëåðëøá'  
יקרים קדם פני ידידינו ה, מעומקא דליבאה, ה"ברכת הודא, נשגר בזה כוס של ברכה, באותות כבוד והערכה

  , בהתמסרות עצום ורוח נאמן, בכל עת וזמן' מסורים בלב ונפש למען מוסדותינו הק, נכבדים ואהובים, והחשובים

  הן המה, תוך נדיבי ועסקני עם סגולה, מפורסמים לשם ולתהילה                                      
  

  מוכתר בכל תואר, בראש ובראשון הרבני הנגיד החסיד המפואר

  א"שליט שמואל אבערלענדערה "ומ

  סאטמאר'ק דקהל יטב לב ד"ראה. ס
  

  ק"בארה" יטב לב"ר הנהלת מוסדות "ויו
  

  רודף צדקה וחסד, הרבני הנגיד הנכבד

  א" שליטאהרן משה שלאגערר "מוה

  ק"בארה" יטב לב"חבר הנהלת מוסדות 
  

  ,עסקן נמרץ לטובת הפרט והכלל, הרבני החשוב והמהולל

  א" שליטי פערלמאיר נפתלר "מוה

  ק"בארה" יטב לב"מנהל מוסדות 
  

  ,עסקן נמרץ לשם ולתהילה, ואתם עמם האברך היקר והנעלה

  ו"הי הלל מנשה מארמארשטייןר "הר

  

  

  על אשר לקחו על עצמם את הטלטולא דגברא וטלטולא דאורחא לנסוע למרחקים
  א"ש אחים לדעה בעיר מאנטריאל יע"לעורר ולהתרים את נדיבי אנ

  חזקת מוסדותינו הקדושיםלמען ה
  

  

אך טוב וחסד , תעמוד לכם להתברך בכל מעשי ידכם, ר שזכות התמסרותכם העצומה לטובת מוסדותינו"יה, וזאת ברכתינו

ברך בכל מילי דמיטב"ק זי"וזכות רביה, לאורך כל ימי חייכם, ירדפוכם   .ס"וכט, ע מייסד המוסדות יגן בעדכם להת
  

  המברכים בכבוד והוקרה

  ב" המוסדות בארההנהלת
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  ק"ויברך אלוקים את יצח
  

ברכת מזל , נביע בזאת השורה, ברגשי שמחה והוקרה

, קדם ידידינו החשוב האי גברא יקירא, טוב וכל שירה

י העסקנים מגדול, עושה ומעשה צדקה וחסד תדירא

ובמיוחד ,  הדוגלים על החינוך הטהורהמוסדותינולטובת 

  ר פנים "ומאי,  המפוארהכוללינומסור בלב ונפש לטובת 

  ,ברוח נאמנה ומסורה                             
  

  

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

äøääøä""ø çø ç  '  'ìòôà÷ øéàî ÷çöéìòôà÷ øéàî ÷çöéèéìù èéìù ""àà  

åé"ã íéçà úáù ø'äéò äô øàîèàñ"ïàãðàì á  
òôàøééàá áì áèé úåãñåî úìäðä øáç  

  

  ' שתחי' לרגל שמחתו בנישואי בתו הח
  ו"ש ני"מ בתוי"ג הבחור היקר והחשוב מו"עב

  מ"ט ובשעטו"למז
  

, רב ברכות ושובע שמחות שמשמחה זו יושפע לור "ויה

וימשיך בפעליו הכבירים לפרט ולכלל , מתוך תענוג ונחת

  תלוה אותו ' ת ברכת הובשכר זא, מתוך הרחבת הדעת

  .וכל טוב סלה, בכל עת                            
  

  
  

  המברכים ביקרא דאורייתא

  הנהלת הכולל
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י הכנה בכל ימות השבוע יזכה "ע
  לבהירות השבת

 שבת קודש .וכן תעשו' ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם וגו

כי על ידה מתעוררת השראת השכינה על , מקדש' היא בבחי

א לפי ערכו זוכה לנשמה יתירה והאדם זוכה יום זה "האדם וכ

ן , ובהשגחתולבהירות באמונה יתברך  וזהו הטעם שאין בני

ת "כי ביהמ.) יבמות ו(ק דוחה שבת "ביהמ ק הוא מקום להשרא

כ ועשו לי מקדש הכוונה "ומאה. כ אין זה דוחה זה"וע, השכינה

' שבכל ימי המעשה צריך האדם להכין את עצמו בעבודת ה

' ק תהא אצלו בבחי"כי אז יזכה שהש, מתוך אתערותא דלתתא

ש אז יזכה ' פי,  ככל אשר אני מראה אותךולהלן נאמר, מקדש

ן ' לבחי ראיה שכידוע גדולה יותר הראיה שהאדם רואה עין בעי

'  אתה הראית לדעת כי ה)לה' דברים ד(ד "וכמ' את גודל כבוד ה

, י לדורות"ש וכן תעשו ופירש"וז, הוא האלקים אין עוד מלבדו

שעל ידי ההכנה והתעוררות בימי השבוע יבוא בשבת קודש 

  )דברי שמואל(                           . והשגחתו' לראות עין בעין את כבוד ה

  

שבת מלפניו ' י שמירת שבת ותוס"ע
  ומלאחריו יזכו לגאולה
רמז ליום . 'ועשית כפורת זהב טהור אמתים וחצי ארכה וגו

ת ' וכפרת עם ד, תשה' אותיות גימט' השבת כי שבת עם ג אותיו

. ל"זחנקרא כפרת שהוא מכפר כמו שאגם , תשה' ועם המלה גי

אמתים , שישמור את השבת לילה ויום כהלכתו, זהב טהור

ט, וחצי ד רמז "טפחים הרי כ' ו טפחים ואמה וחצי ט"כי הם 

, ועשית שנים כרובים, ד שעות של יום השבת לילה ויום"לכ

, שבת שצריך להוסיף קודם ואחר יציאת השבת' רמז לתוס

מקצה ' ועשה כרוב א, תו ויציאתומשני קצות הכפרת ככניס

ויהיו הכרובים פורשי כנפים זו ', מקצה מזה וגו' מזה וכרוב א

, על האיש כן השבת מוליד תוס' שבת כי כמו התינוק תוס' תוס '

פורשי כנפים למעלה סוככים בכנפיהם אל , ועל כן נקרא כרוב

מקודם השבת ואחר השבת ופניהם איש אל ' הכפרת שתוס

תוס' יעור שתעשה תוסאחיו לרמוז ש ' קודם השבת הוא שיעור 

י שמירת שבת יבוא משיח צדקינו "וע, שתעשה אחר השבת

  )צלח רכב(                              .וזהו ונועדתי לך שם ודברתי אליך

  

י שלש סעודות מתרוממות שני "ע
  סעודות הראשונות

הנה איתא בספר הקדוש . לעומת המסגרת תהיין הטבעות

תג מלובלין שהקשה מדוע סעודה שליש"יק רשכבהמהצד  י

בשבת נקראת בשם שלש סעודות כמו שרגיל בפי העולם 

ותירץ , הלא מהראוי היה לקרותה סעודה שלישית, לקרוא כן

דבאמת בסעודה ראשונה של ליל שבת יוכל השטן לקטרג 

נו אוכל כלל זאת לכבוד שבת ת , חלילה ולומר שאי רק מחמ

,  יום שאוכל בלילה כן בסעודת שחריתרעבון נפשו כמו בכל

בסעודה שלישית שאין דרכו מעולם לאכול בזמן  מה שאין כן 

ת , ואדרבה קשה אז האכילה, כזה ועם כל זה אוכל למען מצו

כ מזה ניכר "ה שגזר עלינו תלתא סעודתא בשבתא ע"הבורא ב

דות היו למען המצוה נמצא בסעודה זו הוא , אשר כל הסעו

 .ק"עכדה, על כן נקרא שלש סעודות, עודותמרים ומנשא כל הס

ן  והנה שתי סעודות הראשונות הם אברהם יצחק שהם ימי

וסעודה שלישית נגד יעקב שכולל כל השני , שמאל כנודע

ולזה יש לרמז אשר מסגרת רומז על , בחינות יחד כי כן מדתו

ת , סעודה שלישית שסוגרת ביחד את בחינות ימין שמאל וטבע

דות הראשונותעולה ימין שמאל  ת , שהם שני סעו וזהו לעומ

היינו על ידי סעודה שלישית מנשאים , המסגרת תהיין הטבעת

כי מזה נראה , ומרוממים את השלחן הטהור של שבת קודש

  )אמרי נועם(                          .אשר הכל נעשה לכבוד שמו יתברך

  

דברים ' רוחות העולם נגד ד' מקבלים ד
  של שבת

יוסי אמר בשבת ' י משום ר"ל כי ר" ונ,ארבעה גביעיםובמנורה 

בלי מצרים וכו"קי ' ח כל המענג את השבת נותנים לו נחלה 

ל הטעם "וי, ביעקב שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה

 ארבעה דברים נאמרו בשבת שנים מן )'ל' שבת פ( תבם כ"דהרמב

פרים והן מפורשים על ידי הנב יאים התורה ושנים מדברי סו

י הנביאים כבוד ועונג "שבתורה זכור ושמור ושנתפרשו ע

פרק , מכובד' שנאמר וקראת לשבת עונג ולקדוש ה ובסוף אותו 

כתב כל השומר את השבת כהלכתה ומענגה כפי כחו כבר 

תיך נחלת יעקב אביך' מפורש בקבלה וכו כ מי "וא, והאכל

ר זה ם בדין הוא שיקבל עבו"דברים המנויים בהרמב' שמקיים ד

והנה  .רוחות הנאמרה ליעקב אבינו' מדה כנגד מדה ברכת ד

והיא קנה , י"היא גופה של מנורה כפירש' כ ובמנורה וכו"מש

אמצעי המרמזמת על שבת כי שלשה קנה המנורה מצדה האחד 

ימים לפני שבת ושלשה קנה המנורה מצדה השני הם ' הם הג

, על שבתוממילא קנה האמצעי הוא אות , ימים אחר שבת' הנ

' ארבעה גביעים הם ד' כ ובמנורה שהיא רמז על שבת הי"ואה

' י ד"ם הנצרכים לשמירת שבת ורק ע"דברים הנזכרים בהרמב

בלי מצרים   )זכור ושמור (                                 .דברים זוכה אדם לנחלה 

  

  

  

  

  

  

  

  ב

 

  

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

  
  

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

áå ø÷ íùáùãå ÷ éìë ä úå øùòå  å ðé úå ãñåî é ëé ðç  í é éôìà ì ,  

ùãå â ú å îå ìà  äæá àù é ð ,ìæî  úëøááàáè  äà é  àé ãâ å à ,

ì áå ø é ÷å  í å ÷î  ÷å çé øîéáäà ,òî  íã÷" åðé ãé ãé  ë áåùçä

äìòðäå ,÷ä åðé ú å ãñåî ìù  ïå ëé úä éçé øáî 'äì ìå äîäå,  
  

  הרבני הנגיד הנכבד והמפואר 

אהרן משה   ר"מוה
  א"שליטשלאגער

  

  ק"בארה" יטב לב" מוסדות  הנהלתחבר
  

åðåòîáù äçîùä ìâøì ,åðåøâá ì÷ úåîîåø  
  

éçúù åúãëð úãìåäá'  
  

  

äåáàã àòøë àøá ø÷éä åðéãéãé åðá ìöà  

øä" ø ïîçðéä"å  
  

  

åäáå øîä å ðé úëøá äôå øö ,äáé çå  äàã å ä ìù  ïåùì ìëá , äë æ éù

öå éî  ú å åøì"úç ðå  â åðòú ç ,úòãä úáçøäå  øù å òå  øù åà êå úî ,

å îòì ê éùî éåäù å ã÷ä å ðé úå ãñåî  ïéîé ì ã ,êøáúé  úàæ øëùáå   

àù é ôðã ïàëøá ìëá ,äì ñ áå è ìë å.  
  

  

  החותמים למען שמו בהוקרה והערכה

  הנהלת מוסדות סאטמאר
  ו"בני ברק יצ -קרית יואל 
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íôîþ³ −ñ îìš−î. îí−ñê −ëð êò³ë 

)−õ"ï(  ê³−ê¼¾ë ñêþ¾− îþôê¾ í

ší þôê ð−ô ¼ô¾òî í¾¼ò µîþë ¾îð

êîí íôîþ³ −ñ îìš−î −êñõ ê−íî. 

õêî"õ¼ ñ"¾ô −" ê³³¼ô¾ ë¾ë ×

 óþôêô ¾þõñ î³ôðšíë)ë"êôš ë(. 

 −× ó−òëñ íõ− öô−½ íñ−ì³ ³ë

 ³ë ³êþšò íêþ−í¾ þíîïë ê³−ê

ïì îþôêî öë ³êþšò íþî³íî" ñ× ñ

 î³ô×ì î³ô×ìñ ³ôðîš îê¬ì ³êþ−¾

ñ×î ³ô−−š³ô ³ôðîš î³êþ− ö−ê¾ 

 îíïî ³ô−−š³ô î³ô×ì ö−ê î³ô×ìñ

 íõ− öô−½ íêþ−í îò−−í íñ−ì³ ³ë

¼ð íþî³í îò−−í ó−òëñ" íêþ−í −

×¼ ³ô−−š³ô íþî³í"ìõðî ð"ì.  ñ¼î

 ó¼¬ ö³−ñ ¾− îñêí ó−þëðí −õ

 ñêþ¾− îô−ðší¾ íô ñ¼ ìë¾ñ

ïì îþôê íòíð ¼ô¾òñ í¾¼ò" ñ

)í× íñ−èô(. ±îì ó−ô¾ −ð−ë ñ×í 

ó−ô¾ ³êþ−ô¾þõî " íþî½ô í³îê −

 îëñ ö−×ô îô®¼ êîí êí−¾ óðê −ð−ë

½î³í îþê−ë ö×î µ×ñ ’ ³îðñî³ ñ×ëð

¾õ−¬ îê ó×ì í−í− óê óðêí , −ò¼

þ−¾¼ îê , þïèò ñ×í ¾ñì îê þîëè

íêþ−í öô ±îì î−ñ¼ ,−õñî"− ï" ñ

¾¼òð" íïë −× íêþ−í ñ¼ −êš í

 îô®¼ë óðêí íò¾¼−¾ þôîñ µ−−¾

ó−ô¾ −ð−ë þî½ô îò−ê −þí¾ ,òî ¼ô¾

ïì îþôê¾ µþð ñ¼ íþî³í ñ¼ −êš" ñ

ôô ðìê ³îëêë" íþî³í¾ ó−þëð ì

öïîêí ³¼−ô¾ë êîí óíë ³−òšò ,

 í¾¼ò ñêþ¾− îô−ðší îï íòîî×ñî

 ó³êþ− îô−ðš−¾ ïôþñ ¼ô¾òñ

ó³ô×ìñ.  −þëð êò³í ¾þð¾ îíïî

 í¾¼ò ñêþ¾− îþôê¾ í¼¾ë îí−ñê

 ó³êþ− îô−ðš−¾ îò−−í ¼ô¾òî

ó³ô×ìñ ,ëší þôê ð−ô"ñ îìš−î í −

 íôîþ³ ó−þî¬í ñ¼ëë ë³×î íôîþ³

ô ³î−³îê ’ íò³−ò¾ íþî³ñ ïôþ íþî³

ôñ ’ ó³êþ− îô−ðš−¾ þìêô −× óî−

 ³ô−−š³ô ó³ô×ì êí³ ó³ô×ìñ

íþî³í ñëšñ í³ê− óíñî óíë.   

)í¾ô µþë(  

�  
íôîþ³ −ñ îìš−î.  îí−ñê −ëð êò³ë

 ¼ô¾òî í¾¼ò ñêþ¾− îþôê¾ í¼¾ë

ëší þôê ð−ô" íôîþ³ −ñ îìš−î í

 þôîñ þ¾õêî−õ¼"ôèí ð ’³"ë þ ’

ë −è−ñõ í®ìôî ó−ò¾"ëî ¾" îññí í

 êñ¾ô êþëò¾ óðêñ îñ ìîò ó−þôîê

 óðêñ îñ ìîò ó−þôîê îññíî êþëò

−õî êþëò¾ô êþëò êñ¾ ’¾þíôí" ê

 îòô¾ îò−−í îþôèî îòôò öî¾ñí

−þ³í"ôþ ¾−ð ³î®ô è" í¾¼ ³î®ô ì

½¾î"ñ í"ñí¾ öî−×î ³" ö−ëîþô ³

 ð½õíñ ëîþš −îíð ê®ôò ö−¾¼íô

³î− îñ ìîòð îþôè ö×ñî þ×¾ñô þ

−−¼ êþëò êñ¾ óðêñ"¾ ,ê íòíî" ï

íñï"®¼ë íó−−ì −îðî "íñï ï"þëðë í −

 ñêî−¾ô−õñ îë³×"ôèí × ’ íëî¾³ð

ê ³î−×ï× í¾¼ò ³îòîðïí íëíêô" ×

−õê ’ì óê"ñ ñ¼ þë¼ î" ñëê ³

 ³−¾¼ò íô−ñ¾ íëî¾³ë ë¾¾ þìê

 ö×ñ þ×¾ óí−ñ¼ ñëšôî ³î−×ï× îñ

ñíð þô−ôñ ê×−ñ ëî¾"í ³ ö−ëîþô −î

ïî"ôèí ¾ ’ ¾õ¾õ− êþëò¾ î−¾×¼î

î−¾¼ôë. íõ½ë þêîëô óòôê" š

 íèþðô ê−í íëíêô íëî¾³ ³è−þðôð

 êëñ ðêô í¾šî íëè¾òî íîëè

íñ −³ñë íëíêô íëî¾³ ³ò−ìëñ ’

 −× óíñ íõîþ³ −³ê®ô óòôê îðëñ

ê"®¼ë ï −ìó−−ôð öñ ¾ð−ì " ¾

 óèð îò−−íð šîþõ íšð®ë µê¬ìî

ô íêþ−ô šþ íëî¾³ î³î¾¼ë" ô

 ³îòîðïí −ò¼ñ íšð® ö³îò¾ þìê

 íšð® íñîðèð óî¾ô ³î−×ï× ³−¾¼ò

ó−ôìþñ ö−ðí ³ðô ³×õíô¾, íòíî 

¾þíôí ë³×" ñêþ¾− îþôê¾ íôð ê

 ¼ô¾òî í¾¼ ³î®ô ñ¼ ïôîþ í¾¼ò

ñ ³î®ô ñ¼ ïôîþ"− ê³¾íî ³þôîñ ¾ 

 ¼ô¾òî í¾¼ò ñêþ¾− îþôê¾ í¼¾ëð

ôþí óí−ñ¼ îñëšî"½¾î ö−¾¼ ì" í

ñí¾¼³ êîê×ñî íþ¾ ê®ôò  óí

 êíð þ×¾ñô þ³î− ð½õíñ ëîþš

ñí"ëší þôê ð−ô ö×ñ ö−ëîþô ³" í

 ³ò−³ò −ð− ñ¼ð íôîþ³ −ñ îìš−î

−õê íšð®í ’ šþ íëî¾³ í¾î¼ óê

 ³î−×ï× î¾¼ò ³îòîðïí ö× óè íêþ−ô

îþ×¾ óí−ñ¼ ñëšôî .           

 )×" šíèí îò−ëþ öþô"š¬−ñ¾ "ê(  

�  
íôîþ³ −ñ îìš−î.íí íëþ ¾þðôë " ð

³ ó×ñ −³³ò ëî¬ ìšñ −× ñê −³þî

ëîï¼³î ,òî íêþõñ¾þ  íô −õ ñ¼

ê³−êð ë ö³ò¾ í¼¾ëð ó−ñíîê ë¾î−

ëší" îò¼¬ ö×¾ôí îî−® ³ê í

êþ®ô þëð íò¼¬ ó−×êñôí , ö×¾ôíð

 óñ®ê ó−ô¾ë íñ¼ôñ ³î−íñ µ−þ®

ëšíî êþ®ô þëí óíð" µ−þ® í

 ñ®ê í¬ôñ ðþ−ñ êñî óñ®ê ³î−íñ

ñêþ¾− ,íêþòî ±þ³ñ −õ¼ ³î¬¾õë" ô

ïì îþôê¾" ññ ö−êñ îëší" îôñî¼ë í

í×ñí ñ¾ ³îôê ¼ëþê êñê , ê®ôò

ëšíñ ¾−ð" íïë óîšô ííè óñî¼ ó

ö× êî" ×êþ®ô þë ³ò¼¬ ê×−ñ ,ö×ê 

 ³ê ñêþ¾− îñëš êñ¾ öôï ñ×

−í êñ íþî³í ’ ðî¼ ñ¾ ³îôê ¼ëþê

 í×ñí−íî óñî¼í íïë ’ ó−×êñôíñ

êþ®ô þë ³ò¼¬ ,ñîê−í î ó−ñî×− 

óñî¼í íïë ö×¾ôí ³ê ³î¾¼ñ , ñëê

êþ¾− îñëš¾ öî−×íþî³í ³ê ñ , ¾−

ëšíñ îñ"î¼ë óîšô íö× óè íïí óñ 

êþ®ô þëð ³ò¼¬ ê×−ñî ,î þ−õ¾

óñî¼í íïë ö×¾ô ³î¾¼ñ ó−ñî×− ,

î íôîþ³ −ñ îìš−î öëî− íïë −ñ î¾¼î

×î³ë −³ò×¾î ¾ðšô" óíí" ð −×

 ëî¬ ìšñó×ñ −³³ò ñê −³þî³ 

ëîï¼³"î,  ö−ê íþî³í ³ê îëï¼³ óêð

×¾ô ³î−íñ ñî×−−ò ó×î³ë.   

)íèí" ¾êþ ®¬−ñ¾ îò−³ë−¾−"ê( 
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  מזמור לתודה
  

  קדם ידידינו היקרים אחים לדעה תלמידים וחסידים, מעומקא דליבאה, בשער בת רבים נשגר בזה ברכת הודאה
  

  אנשי שלומינו תושבי מאנטריאל שיחיו
  

  'ו הקלמען החזקת מוסדותינ' על אשר הואילו בנדבת לבם הטוב להרים תרומת ה

  'ועל אף רוע מצב הכלכלה התאמצו והשתדלו למעלה מיכולתם לטובת המוסדות הק

  

  לישרים נאוה תהילה
  

  ,ברורים ואהובים, קדם הני עסקנים יקרים וחשובים, בהוקרה ובהערכה, הנה כי כן נביע בזה רגשי תודה וברכה

  ,לשם ולתהילה' י עסקני קהילתינו הקמגדול, כבירי מעש ופעולה, למען מוסדותינו הקדוש, מתמסרים בלב ונפש
  

  ק"רהבא" יטב לב"הלא המה הני תרי צנתרי דדהבא חברי הנהלת מוסדות 
  

  יתברך בכל מידה נכונה, ובראשונהבראש 

  ו"הי משה יצחק שטערנליכט ר"המו

  

  ומשנהו בדומה לו

  ו"הי אברהם מאיר ווערצבערגערר "מוה

  

  

  לילה למען הצלחת המגביתהשליכו עצמם מנגד ולא שבתו יומם ועל אשר 
  א" בעיר מאנטריאל יע'טובת מוסדותינו הקל

  

  

אך טוב וחסד , תעמוד לכם להתברך בכל מעשי ידכם, ר שזכות התמסרותכם העצומה לטובת מוסדותינו"יה, וזאת ברכתינו

ברך בכל מילי דמ"ק זי"וזכות רביה, לאורך כל ימי חייכם, ירדפוכם   .ס"וכט, יטבע מייסד המוסדות יגן בעדכם להת

  
  המברכים בכבוד והוקרה

  ב"הנהלת המוסדות בארה
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  ויקחו לי תרומה

ל "צבי הירש מרימינוב זצוק' ק ר"אצל הרה' מעשה שהי
ע להפקד בדבר ישועה "שבא אליו כפרי אחד להזכיר א

ר "וביקש ממנו הרה, ורחמים ק מרימינוב סכום גדול עבו
מעכב בדבר שלא ' ל הי"ק הנ"וחתנו של הרה, פדיון נפשו

ולא ארכו הימים ותצא ,  דל וריק הואידרוש ממנו כי מעמדו
ק "ובא אל הרה, אש ואכלה את ביתו ושני ילדיו של הכפרי

ק את כל "ויהי כשמוע הרה, מרימינוב ודמעתו על לחיו
המאורע קרא לחתנו ואמר לו עד מתי לא תדע ותבין כוונת 

ו לי "ולא אמר ויתנ" ויקחו לי תרומה"ה "ת באמרו למרע"השי
ה כי למען "ת למד למרע"א כי השירק הענין הו, תרומה

להסב טובה לישראל שלא יהא הדין מתוחה עליו אזי יקח 
ו לי תרומה "מעמו כופר נפשו בזרוע וביד חזקה וזהו ויקח

  )בארות המים(                                                           . כ"בע' ואפי

  ויקחו לי תרומה מאת כל איש

י התבודדות בינו "ע'  דרכו בעבודת ה'ק מקאצק הי"הרה
ק מווארקא מדה אחרת היתה לו לעבוד את "והרה, לבין קונו

ק "א נפשו יחדיו ואמר הרה"פע, בהתחברות עם החסידים' ה
ויקחו לי , ק בפרשתן"מקאצק דרך שלי מרומזת בתוה

ש "באמת ובתמים כמ' שאם רוצה לעבוד את ה, תרומה
מלשון (ה מאת כל איש "רומאז העצה היא ת, ל לי לשמי"רשיז

, מטובים'  שצריך לפרוש מאת כל איש ואפי)הרומו מתוך העדה
' ק מווארקא השיב לו שדייקא מפסוקים אלו ילפי"והרה

חו לי תרומה מאת כל איש דהיינו ליקח תרומה קוי, להיפוך
  )פרדס יוסף(                    .  להתחבר עמהם וללמוד מהם א"מכ

  י לשמיויקחו לי תרומה ל

שמעתי מחסידים ואנשי מעשה הנוסעים אל הצדיקים 
ומאפס , שבאם נזדמן לו דבר צרה שלא תבוא, שבדור

שמעכב אותו ליסע תיכף אל , הפנאי או מאיזה סיבה אחרת
יפרשו מממונם נדבת לבם כמו , הצדיק בעת המצטרף

ה "וכן שמעתי מהרב מו, וזאת להם לישועה, המנהג שלהם
שהיה נוסע בתמידיות , ק רעדים"בדל א"מנחם מענדיל ז

ופעם , ה"זצוקללה] רבי שמעון[ק "ליערוסלוב לנוה אבי הרה
ה מנחם מענדיל "והרב מו, ה בביתו"אחת לא היה אבי זללה

ת "ועשה כך ובעזהשי, ל היה לו חולה בתוך ביתו"ל הנ"ז
וזה מובן על פי מה שכתבו , עלתה ארוכה ורפואה שלימה

י אשר בכל מקום "ע ועכ" זיק בשם הבעל שם טוב"הספה
ואם כן הוא , שמחשבתו של אדם דבוקה שם הוא כולו

ל "י ז"ואפשר לפרש שזה מרומז ברש, בעצמו אצלו הצדיק
ל בלשונו הקדוש לי "י ז"בפסוק ויקחו לי תרומה ופירש

  . ומה הפרשה יפרישו לי מממונם נדבהלשמי תר
  )אילה שלוחה         (                          

  ועשו ארון עצי שטים

ך הי(ארון מקראקא ' ק ר"הרה בפי כל ר' כ רא  לא ר' נק  )אהרן' ארון ו
מתלמידי התפארת שלמה ' הי, ל"בנו של המאור ושמש זצוק

ק מרדאמסק תורה "א כשאמר הרה"פע, דבוק בו מאוד' והי
ע כדי להתקרב ולשמוע דברי אלוקים "וכל החסידים דחקו א

' וראה הצדיק שר,  ובטהרהחיים היוצאים מפיו בקדושה
, ע כלל בין החסידים"ארון עומד בקרן זוית ואינו דוחק א
)א"יומא כ(ל אמרו "חז, לאחר שכילה הצדיק את דבריו אמר . 

ק "שכל הכלים שהיו בביהמ" מקום ארון אינו מן המידה"
תפסו מקום והארון לא תפס מקום ובכל זאת היו הלוחות 

ארון שלנו שהוא לא דוחק ' כ בר"וכמו, מונחים דווקא בארון
מ הוא יודע את כל התורה "את עצמו ולא תופס מקום ומ

  )סיפורי קודש (.                    שאמרתי יותר מן האחרים

  ועשית מנורת זהב טהור

ע ונפל "נחלה לל "זצמ "ק בעל חידושי הרי"חתנו של הרה
מ לבקרו "כשבא החידושי הרי, בכי רע' ומצבו הי, למשכב
השיב לו הרופא משל , ת הרופא לשלום חתנו החולהשאל א

למה הדבר דומה למלך גדול שהיתה לו אבן טובה גנוזה 
בו כתם קטן ' באוצרותיו אשר ערכה לא סולא בפז אך הי

וכל המומחים אשר נתבקשו להסיר את הכתם מן האבן לא 
רצו לקבל על עצמם את האחריות כי חששו שמא תיבקע 

מסר את האבן לבעל , ה עשה המלךמ, האבן ותינזק על ידם
מלאכה פשוט אשר לא ידע למי שייכת האבן ועשה את 
מלאכתו בלי כל חשש ומורא והצליח להסיר את הכתם 

דברים ' כבר הי, המשיך הרופא ואמר, לשביעת רצון המלך
אך כיון , מעולם ואכן מורגל אני בכגון דא מימים ימימה

אז תאחזמו רעד שנודע לי כי החולה הוא חתנו של כבודו 
ל לקחת רופא "ותכבד העבודה שבעתיים והעצה הוא כנ

, שלא ידע מי טובו של חולה זה ואז בנקל יוכל לרפאותו
ל את דברי הרופא נענה ואמר מעולם "ק הנ"כששמע הרה

נתקשיתי להבין דברי המדרש בפרשתן שנתקשה משה 
ה מנורה של אש "במעשה המנורה עד שהראה לו הקב

ה לך אל בצלאל והוא יעשה "ל הקב"משה אכ נתקשה "ואעפ
 ולכאורה קשה )'ו ז"ר ט"ב(אותה ואמר לבצלאל ומיד עשאה 

היתכן שמשה אדון הנביאים התקשה בעשיית מנורה ואילו 
אך לפי דברי הרופא נתחוור לי הכל על , בצלאל עשאה מיד

ה וידע יותר מכל אדם את "עשה רבינו נכון דבאמת הבין מ
'  היכיהם ל קדושתה של המנורה ומשווגוד' עמקי סודותי

ולכן ' ודקדוקי' קשה לו לעשות את המנורה בכל פרטי
נתקשה בעשייתה אמנם בצלאל אשר עדיין לא הגיע 

  . למדריגתו של משה על כן לא נתקשה בה ועשאה מיד
  )ליקוטי יהודה   (
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äîåøú éì åç÷éå,ùøáå "éîù ì é ì é ,ìðå"éôò ô"î âá àúé àã î '
)íé çñ ôð ( .á÷ä øîà "àø÷ð éðà  áúëð é ðàù ë àì ä ,åé á é ðà áúëð" ã

ä"à ,ðãàá àø÷ðå"é, )åù áå"å à ò"éà ç 'éåä  íù ïåå ëì êéøö ã 'åú áù ç îá , ÷ ø å

ðã àá  àø ÷ð åúàé ø÷ á"é(, îâáå ')ì  äèå ñ"ç(. ï éøå÷ åé ä ùã÷îáã àúé à 
åúáé úëë íù ä ,äîàîë ùã÷îä äúðáð åæ  äî åøúî å" é ì åù òå ë

íëåúá éúðëù å ùã÷î ,æ å"îù ì éì ù"ø é"òù  ì" åìëåú äî åøúä é
åúáé úëë éîù úåø÷ì.                                                             )øåà úåðúë(  

� � �  
äîåøú éì åç÷éå,ù øôå "éîù ì éì é ,éôò äàøðå" áúëù  î

 éîìù åøé á)ô àîå é"ä  â"æ ( íé øçàî  úåðäé ì ï éà ù øåôîä íù  òãåé äã
 àì úçà íòô  íàùíìì÷é ù ù åçì ù é åì åðúé ,ùæ å" ë)è íé ìä ú 'é"à( 

òãåé  êá åçè áé å"îù  é"ê , úåðäé ì íäì øåñà ù øåôîä íù  òãåé äã
êá íðåçè á ÷ø å íé øçàî ,é ôìå"äì íé ùâðä íé ðäëä ìò äù ÷ æ '

 é øä úåøùòî å úåî åøú åç÷ì êéà ù øåôîä íù ä úà íé òãåé åé äù
íé øçàî  úåðäé ì íäì øåñà ,ìù  éðäë  éðäã  øî åì ùé  êà é çå

åäðé ð àðîçøã)  é àîå é"è (.äù æ å"ì åç÷é å ë" é ãé ã é çåìù ã äî åøú é
ùøô äæ  ìòå äîä"îùì éì é"ù øåôîä íù  ãåîìì åìëåé ù éãë  é .  

                                      )úåìäú óñåé .ãéçäì"à(  
� � �  

äîåøú éì åç÷éå,ùøôå "éîù ì éì é ,ôò øàáúé å"î âä é øáã é '
)ñ úåëøá"â (. äîì úåøù òî å úåî åøú úù øôì äèåñ úù øô äëîñð

ïäëì åðúåð åðéàå úåøù òî å úåî åøú åì ùé ù éî ìëù , êøöðù  åô åñ
ò ïäëì"é äé úù  åúù à é 'äè åñ ,îù ì éì äî åøú é ì åç÷é å åäæ å" é

 íù äå äæì àáé  àì ï äëì äî åøú ïúé  íà ìáà ÷çî ð íù ä äè åñáã
îâä é øáãë ÷çî é  àì 'ðä"ì.  

 )äøä íùá"ø éáøä ÷ ' ìéùòäöæ à÷àø÷î"ì(  
� � �  

 úà åç÷ú åáì åðáãé øùà ùéà ìë úàî äîåøú éì åç÷éå
éúîåøú, ò áåúëä úðååë ùøôì ùé" øçà íå÷îá éúáúëù äî  ô

åéôá å÷ìç ìàåù á åà  íé çúôä ìò øæçîá ù ùç ùéù , äé èðì
åìù  åðéàù  äîì äãîçì , àô åñé ë úîçî  åì ïúé  åø é áçù  íé îòô é ë

í÷é ø åé ðô  áé ùäìî ,å åîò ìá åáìåà" ã åîçú àì íåù î åá ùé  ë
åîöòá ìàåù  åðé à éðòä íà ïëà , íòä úà íéîé øúî  íé øçà ÷ø

åðòîì ,ã åîçú àìã àù ù ç êé éù àì.  äî åøú é ì åç÷é å øîàù  åäæ å
äãîçäî  ìá÷îä ìåöé ð æà é ë íé øçà é ãé ìò , çé ìù ä é øäù øåîàë

íé îù  íù ì åäùòî  äù åò , íìåà  äù åòä ïî äù òîä ìåãâ äæáå
é  øùà ùé à ìë úàîäôé  ïéòáå áì úåáé ãðá ïúåðä íãà åáì åðáã ,

íëîöòá íúà é úî åøú úà åç÷ú äæë ù é àî , ù ùç ïàë ï éà é øäù
ãåîçú àìã ,àô åñé ë ñðåà  úîçî  ïúé  àîù , åá äåöî  äæ  ï ôåàáå

äòáù  äî  øúåéù ï åé ë åçåìù áî  øúåé" äù åò é ðòä é ðòä íò äùåò á
äòá íò"åîöòá åúåù òì éåàø å äåöîä äù åò ìá÷îä ïë íà á.  

 )íäøáà äæçî(  

 ãéî òîùðå äùòð ìàøùé åîéã÷äù äòùá àúéà ùøãîá
á÷ä øîà"äîåøú éì åç÷éå ä,öå "á ,ìðå" äî  ìò ã åò ÷ã÷ãðå ô

ì åç÷é å áé úë ïúù øôáã"î åøú é"øôáå ä ' ê åôé äì áé úë ìä÷é å
î åøú"äì ä ,'é íðîà"é ôò ì"æç åøîàù  î" ì)é  íéø ãð(. øîàé  àìù  

äì íãà '÷é  éë íãà áé úëã äìåòäì ïáø÷ íëî áé ø ,' áúëå
àøä"ù øéëæ éù éøçà àîùã íòèä ù" àöîðå åá øåæ çé å êìî é ù

äìè áì íé îù  íù  àé öåäù ,äìù áå"éô ÷ ' øî â íãå÷ àîù ã íòè ä
ù  àé öåäù  àöî ðå úåî é åé øáã"äìè áì ù. é ôì äé àø  àé áäì ùé å '

äìù ä"ì åç÷é å áåúëä øîàù äæä àø÷îä ïî ÷"î åøú é"ä ,
ù øô å"îù ì é ì é"ù òîùîã éäì øîàé 'äî åøú , ãâåð à åä äøåàëìã

îâä éøáãì 'ðä"é ôë àåä øáã ìù  åîòè  íà êà ì 'äìù ä"à ÷" ù
æç åøîàã ïàë êé éù àì äæ  íòè ã" ì)ô úá ù"ç( . åîàù  äòù á 

á÷ä øîà òîùðå äù òð ìàøùé" é ëàìîù äæ  æ ø é ðáì äìé â é î ä
åá íé ùîúù î  úøù ä ,á÷ä øîà äæ  íòè îã ù øãîá àúé àå" ä
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  זל אדר דגיםמ
 êþôèë)ñ"ð( ה  . הוד רב י ה ד קמי נא  המנו רב  יתיב 

רבו הודה  רבי י ני  נא לפ נו המ רב  קא , ישב  הודה ו רב י ויתיב 
ה  לי אלמיבעיא  הודה וש רב י רו : וישב  חבי ר ל ך אמ ה מניתי מנ

ה  א הלו ניב ני ופלו פלו רואין אותו מבחוץ . בפני  א ועדים  ול

ה נתבע ש ר ה םהכי ם ש אי נמצ ה , ם  ֶנ ה מ ָמנ אכן  התובע  העידו ש או ו וב

נתבע  אמאי ליד ה או ל רוע  פ חייב ל ם  א ה הדין    .מה 

ë −¾ô êò îòôí ëþ:  נא המנו רב  ליה  ר  האמ הוד רב י  ל
הלה  נתבעו העידים  מה טוען ה או  ם ב ר היו בט אי אמר לא 

רים מעולם  ם דב העדי רי  ה ם ש חייב לשל נה מעולם  ניתי מ לא מ

ם  חישי לו מכ נה  או שמ ר נתוש א , את טע אל א עוד  רן ול הוחזק כפ
נה אותה מ ה , על  נ המ את  רוע  ריך לפ א מבית דין צ חר שייצ א ולכן ל

ם פי עדי א ב ק ה, לתובע דו שבוע אמן עוד ב נ נו  אי ך, ו איד ר מ  אי אמ
ה חיל נתבע מת קליה קלי ודידי ש נה  אין ש נו מ נטלתי ממ , אכן 

נטלתי  את שלי  ה ישכי אתי עדים מאי הוי אבל  ע , מ נתב אמין ל נ

ם ר מלשל פטו ה  הי ם, וי העדי ם של  ר פו סי ה ל אימ נתו מת רי טע ה ן , ש אי ו

התובע רי  גד דב ריו נ את דב א  אל נו  איה, ל ר ה רו עליו  חבי א מ המוצי   .ו

íðîí −  ëþ ³ë îè³:  ה לי א אמר  נ נו המ רב  ה ל הוד רב י

נאתלמידו  ה את עול, המנו את רש ש המד ס לבית  נ היכ אוי ל ר ה  את  

ך  רב את  ם  חכי אתא מ   .ב
*  
¼¬í ö−ëíñ ¾− íòí î íðîí − −ëþ îñ þôê¾ ó

"³ê êò îòôí "êò îòôí îô¾¾ ,îô¾ íô ¼ð− êñ −×î.  
õêî" êþôèë îòðôñ¾ íô óðšíë ñ) ¹ð ö−¾îð−š

×"í (. íñê¾ êò îòôí ëþñ îñê¾ ê − òîïò  þ−¼í − òšïð
ë−¾íñ ¼ð− êñî , íô êò îòôí ëþñ ó− òšïí îñ îþôê

µô¾ ,êò îòôí îíñ þôê , îêñ ó− òšïí í − ñ îþôê
"êò îòôí "µñ êîþšñ −îêþ , êñê"êò îòþš."  

½î³í îë³×î ’)ð  ó ¾"êò î òþ š  ê ò î òôí  í(þî " ¾þ−õ ì
 þôîê í³ê"êò îòôí " êò îò  óì îò −−í–óì èð  , ö−êî

 êñê öê×"êò îò  þš "–×¼ þš êîí¾ èð "ñ.  
½î³í −þëð ¾þõñ ë³× îí −ñê ö−¼ þõ½ë î ’

"êò îòôí èð óì, êò îòþš èð þš", ñ¼ −õ íô −êð³ê 
 êþôèë)¼í þ ï í ð îë è’( "íôñ îñ¾ôò −òë ñêþ¾− − èðñó 

ë¾ó−, íô ó− èð ó−ë¾ öî−× ó− ñî¼¾ í¾ë −ñ ó−³ô, ¹ê 
− òë óðê ó−¾þîõ¾ öô íþî³í íî®ôíî ð−ô ó−³ô.   

î¾îþ−õî ¾îô× ó− èðí ¾êþ óîì −òî− ìí  ê®ôò
óëþšë šþ ó−ôë, ó³îñ¼ë î í¾ë −ñ þî½− óíô óîì 

−èî− ìí ó−þþš³ôî ó−³ôî, µ× −òë ñêþ¾− þîô¾ óëþšë 
óîì − òî−ìí šþ ³¼ë ½ î¼¾ó−š ëíþî³, ó¾þõíë î ö ô 

íþî³í þ½ óíô óîì − òî− ìí ó−þþš³ôî ó−³ôî .ö×ñ 
þ¾ê× êñ ë −¾í êèîòôí íë î¾³ íò î×ò þôêî îñ îêñ 

"êò îòôí" ³ê, þôîñ× óîìí þ½ µôô, êñê êò îòþš −× 
þë× þþš³ò îôîì.   

îëþ¾ ö−− èî½ë íòí êò îòôííðîí − −ëþñ ë −¾í  
íë î¾³ íòî×ò, ê"ñ "ôíîòêò ³ê", î ô¾ñ í×ï ë î¾¾ 

êò îòôí öî¾êþí ,î¼ô¾ô¾ óì êò îò, −× óîì ó− −ìí 
þîô¾ µëþšë êñî ³¾þõ −þëðô íþî³.   

*  
õê" ññ×ð ïôþñ êëð ñ - " מזל אדר דגים"

 ó − ñ¾ôò¾ îï íè−þðôñ ¼ −èíñ þðê  ¾ðîìë î×ï ñêþ¾−
ó− èðñ ,ó−ôë šþ ó³î−ì ó− èðí¾ ó¾×î , öô ó−ê®î−¾×î

ó−³ô óí ð−ô ó−ôí , šþ êîí ó³î−ì ñêþ¾ − ññ× µ×
îñ¾×ó−ôñ íñ¾ôòí íþî³ ó−ðô , íþî³í öô ó−¾þîõ¾×î

ó−³ô× ó−ë¾ìò ð−ô.  
 ë−³× − ò−½ þí ñ¼ íþî³í ³ñëšë íòíð" îë®−³− î

þíí ³−³ì³ë" ,ïþ î¾þðî"ëší íõ×¾ ðôñô ñ" í
³− è− è× þíí öí− ñ¼ , ³ê ö− ñëšô ö³ê óê öíñ þôêî

ë¬îô íþî³í ,ó×³þîëš êí³ ó¾ îêñ óêî" , îò −−íî
í− õ×ë íþî³í ³ê îñëš¾ , êñî ¼ −èíñ ö− −ð¼ î×ï

 îï íþî³í¾ ¾−èþíñî íþî³í ³ëíê ñ¾ íè−þðôñ
óðêí ñ¾ ³î−ìí .]½ î³ë  þ êî ë ô ¼ ô¾ ò î  í¾¼ ò îþ ôê ð  êí î ’

− − ¼  ë ³×ë ¾ í þ î³ ñ ¼  š þ  î ò− −í ð"¾   .[  

 ¾î þî¾ìê −ô−ë  ñëê -þðê ¾ðîìë   -  î×ï
íëíêô íþî³í ³ñëšñ ñêþ¾− ,ïì îþôê¾ îô×" ñ

"¾îþî¾ìê −ô−ë îí îñëš þðí" ,ò¾ óî¾ô îò −−íî í¾¼
ó− −ìñ ³îôô îñ®− ò¾ ½ ò óíñ , î ô®¾ −ð−  ñ¼ í −í ½òíî

íþî³ îðôñî íë î¾³ î¾¼ î ó−ô−  í¾ñ¾ ,−¼î" ¼ −èí ï
 ó³î−ì ö−ê¾ ó− èðñ ó− ñ¾ôò ñêþ¾− ññ×¾ îï íþ×íñ

ó−ë êñê ,¼ êñê ó³î−ì ö−ê ñêþ¾− ññ× µ×" íþî³í −
ó−ôñ íñ¾ôòí.  

ë ïôîþô í ïîðïì ³¾þ" ñ)¬  ¹ð  í ñ − è ô"ï("  ó−ðîí− ñ
 íþîê í³−í–ï íþî³ î " îï íþ×í ¼ −èíñ î×ï¾ ¾þ−õ
 îï íþî³í¾"þîêí "óðêí ñ¾ ³î−ìí î , íþî³í − ñë î

ó−³ô× ó−ë¾ìò. 

ע"נו   ש"י אחד המגי"נ 
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  פרשת תרומה
 ו��ה דוד ראזענבוים הי��מו

יט"הר של דא  שה לאנ מ ברהם   א"ר א

 ו�ה מרדכי לייב לאנדא הי�מו
ט"הר שלי ז  ן ווייסהוי  א"ר אהר

 ו�ה יואל ווייס ני�מו
ט"הר שלי ס  של גרא  א"ר הער

 ו�ה אהרן שלמה אפעל הי�מו
ט"הר שלי בערגער  ואל וויינ   א"ר י

ט"הר שלי ואלד  ול גרינו שא ואל  שמ  א"ר 

 ו�זאב שווארטץ היה בנימין ��מו
ט"הר שלי ף  ואל כ  א"ר י

 ו�ה יואל שווארטץ הי��מו
ט"הר שלי ץ  וארט יר שו מא ף   א"ר יוס

 ו�ר יצחק עקשטיין הי�מוה
ט"הר שלי בערג  יר ראזענ מא ב    א"ר יעק
יט"הר של צקער  ואנחא שלמה ו ד   א"ר דו

 ו�ה עוזר נתנאל מאשקאוויטש הי�מו
ט"הר שלי ברוין  יכאל הייל ב מ  א"ר יעק

 ו�י יצחק ווייסמאן היה שלום לו�מו
ט"הר שלי ן  וך קליי בר שה    א"ר מנ

  
  
  
  
  
  
  
  

 ו�ה שמואל דייטש הי�מו
ט"הר שלי טץ  ואר דכי מנחם שו מר   א"ר 

ט"הר שלי בנעט  עזרא   א"ר 

 ו�ה נחמן פריינד ני�מו
ט"הר שלי ץ  ברוך כ משה   א"ר 

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

 ו�ה הלל אלימלך שפיטצער הי�מו
ט"הר שלי טה  משה רא  א"ר 

 ו�הרן פריעדמאן היה משה א�מו
ט"הר שלי שעק  ט ב פאלא י יעק תל נפ  א"ר 

 ו�ה יוסף כאירה הי�מו
יט"הר של ס  דא וויי י יו   א"ר צב

ט"הר שלי בראדי  י  י צב תל נפ  א"ר 

 ו�ה שמואל בערגער הי��מו
ט"הר שלי ץ  וארט יחזקאל שו ול  שא  א"ר 

 ו�ה ליפא וואלף פרענקל הי��מו
יט"הר של ט  ואל אלטער בנע שמ  א"ר 

 ו� היה שלמה פארגעס�מו
יט"הר של ד  ואל ואל גרינו   א"ר י

ט"הר שלי בראך  ואל  ן י שמעו   א"ר 
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ם   קיצור מגליון הקוד
שני מיני מאכלים המעורבים יחד ומין אחד 

 מברך רק -מהתערובת הוא אחד מחמשת מיני דגן 

ואף אם המין דגן הוא , פוטר את כל התערובתמזונות ו

רק מיעוט או טפל בהתערובת ושאר המינים הם הרוב 

, ע ואחרונים"ב שו"ח ס"ר' סי, ב"ד סי"ר' סי(כ ברכתו מזונות "ג

ל יחסו חשיבות מיוחדת לחמשת מיני דגן כיון שהם "וטעם הדבר דחז

ש משביעים והם חשובים שעושים מהם פת לכן קבעו דכל מאכל שי

  ).מיני דגן נעשה הדגן לעיקר התבשיל ומברכים עליו' בו מה

   המעורב בו גריסים-טשולנט 
 -וגריסים ] באנדלעך[טשולנט שנעשה מקטניות 

כיון , לדעת הרבה אחרונים מברכים רק מזונות

' וכל תבשיל שמעורב בו מה, דהגריסים ברכתם מזונות

' ב סי"שנהובא במ(ח "ג דה"פמ(מיני דגן מברך עליו מזונות 

מינים המעורבים אף שכל מין ומין ניכר בפני עצמו ' דבב) א"ב סק"רי

כ אזלינן בתר המין דגן שהוא העיקר ומברכים רק מזונות אף שהדגן "ג

  ).ב למעשה מדין ספק ברכות לקולא"וכן הכריע המשנ, מיעוט הוא

ודעת כמה אחרונים דמברך על כל מין ומין בפני 

דכיון שכל מין , ב שם"א מובא במשנ"חיי(עצמו ברכתו הראויה 

' ס(ת קרן לדוד "ובשו. ניכר בפני עצמו לא נעשה טפל מין אחד לשני

ח שהבאנו דהסוברים שאף בשכל מין "ג ודה"להפמ' מצדד דאפי) ד"נ

ט יודו "ז בתבשיל הטשולנ"עכ, כ מתבטל מין אחד לשני"ע ג"ניכר בפנ

תו אין אחד עיקר והטעם דדוקא היכא שמצד כוונ, ברכות' דמברכים ב

אבל היכא , הוא המיעוט' בתר המין דגן אפי' יותר מחבירו בזה אזלי

שמחשבתו ניכרת שאצלו העיקר הוא המין האחר כמו בנידון דידן 

שהמין דגן הוא רק מיעוטא דמיעוטא ואינו יחד עם המין אחר אלא 

  ).ג לא מסתבר שהמין השני תיבטל למין דגן"עומד בפני עצמו בכה

וטוב לברך קודם על , ברכות' והגים לברך בוהרבה נ

דאם יברך (כ לברך על הגריסים "א ואח"הקטניות או התפו

קודם מזונות על הגריסים הרי הוא נכנס בספק ברכה דשמא פטר כבר 

כ אם מברך קודם על הקטניות וודאי דאינו פוטר "את הקטניות משא

  ).את הגריסים

ו שיש בו דהיינ, ממש  המין דגן עומד בפני עצמואם

י ] מעל קוגל[פשטידא מקמח  ובדרך כלל היא מונחת בפנ

 וודאי דאינו פוטרת בברכתה את הקטניות -עצמה 

  .א"והתפו

ם, לאקשן, מרק עם שקדי מרק   קרוטוני
 תלוי הדבר בכמות - מרק שיש בו מיני מזונות

 אם נתן לתוכו - שניתן  במרק ממיני המזונות דהיינו

 שסתמא עיקר כוונת האדם כך, כמות מרובה ממיני הדגן

לתו הוא בשביל שניהם הן בשביל המרק והן יבאכ

 מברך מזונות על הדגן  ופוטר המרק -בשביל המזונות 

דהמזונות פוטרים את המרק מדין , א"ה סקי"ר' ב סי"כדמבואר במשנ(

  ).דהמים בטלים למזונות, עיקר וטפל

ואם הניח במרק כמות מועטת ממיני המזונות 

שעיקר כוונת אכילתו הוא רק בשביל כך  ,ביחס למרק

 כדמצוי המרקהמרק ומיני המזונות באים רק ללפת את 

דברכתו בורא ( קרוטונים, בדרך כלל כשמניחים שקדי מרק

דעיקר כוונתו הוא בשביל ,  לאקשן במרק,)מיני מזונות

, כדי להטעים את האכילההמרק ומיני הדגן הם רק ב

ינו בסתם מרק דהי[מברך על המרק ברכתו הראויה 

י , ] ובמרק ירקות מברך האדמה,מברך שהכל ועל המינ

   ).א"יח סק"ר' סי, א"ה סק"ר' סיב "משנ(דגן מברך מזונות 

, שם(כ על המיני מזונות "ויברך קודם על המרק ואח

כיון דאם יברך קודם על המזונות אזי יכנס לספק ברכה דשמא 

כתב  )ז"ט' יד סע"כלל נ( ובחיי אדם ,)המזונות פוטרים המים

  . את הרוטבופוטרדיותר טוב לברך שהכל על דבר אחר 

  ך "מרק עם קניידלע
דבדרך כלל מניחים , ך"האוכל מרק שיש בו קניידלע

ויברך קודם על , מברך על שניהם, ך"במרק מעט קניידלע

] ובמרק ירקות אדמה, בסתם מרק שהכל[המרק ברכתו הראויה 

והרוצה להחמיר , ך"כ יברך מזונות על הקניידלע"ואח

  .)א"ל בשם החיי"וכנ( יברך שהכל על מין אחר ויפטור המרק

, ן"לאקש[האוכל מרק ובו מיני דגן  -ברכה אחרונה 

 אם אוכל ממיני הדגן שיעור ]קרוטונים, שקדי מרק, ך"קניידלע

דהיינו ממין הדגן שיעור כגודל קופסת [כזית בכדי אכילת פרס 

ובורא , מחיה על הדגן מברך על ה] מינוט4גפרורים בתוך 

ואם לא אכל מהם שיעור מברך רק , נפשות על המרק

  .)ח"ק מ"ח ס"ר' ב סי"משנ (בורא נפשות על המרק

ונכון לשער לפני אכילתו כמות המיני דגן שיאכל 

  .בצירוף זמן האכילה בכדי שלא יכנס לספק ברכה

ל מברך על המחיה "וכמו כן במאכל הטשולנט הנ

  .מינוט' ים בתוך דרק כשאכל כזית מהגריס

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é .èéìù ïàîãéøô"à  ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä éíäøáèéìù ïàîãéøô "à  



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

 

  יט

  
 

  תרומה  
  

  
  
  

מקאליב ע"זיבן רבי משה יחזקאל טויב  יצחק אייזיקק רבי "הגה  

  )א"קפת( אדר' זיומא דהילולא 

 

 

    
äâä"ø ÷éá éæ áéìà÷î ÷éæééà ÷çöé"é÷ú úðùá ãìåð ò"æ ìà÷æçé äùî éáø åéáàì ùèðòøòñ øéòá à"ì ,

åéáàî íúééúð åúåãìéá ,íéæååàä úà äòåø äéäå äçôùîä úñðøô ìåò åéìò ìèåäå , õøàá ááéñ àåää úòá

äøä ïéøàâðåà"ø ÷ 'äøù áééì'éæ ñ"ãå÷á åëøãë òääåáâä åúîùð ùøåù úà øéëä ãéîå ãìéäá òâôå ù , ãéîå

éåàøë åúåà ìãâé àåäå øòðä äðá úà åì øåñîúù äðîî ù÷éáå åîà úéáì êìä , ïåâä íåëñ äì ïúð óàå

äúñðøôì ,äøä ìù åúáéùéì âøåáùì÷éðì åîò åç÷ì äúîëñä äðúð íàäù øçàì"ø éáøä ÷ ' à÷ìòîù

 âøåáùì÷éðîéæ"åì åøîàá ò :úàáä äðä øî äàøé éàãååáå äðéâðä ìëéäî äùåã÷å ääåáâ äîùð êì é

úåìòîä ìëá íìù éìë äúåùòì ,äøåúä úåòåö÷î ìëá øéãà ïåàâë úøàôúì ìãâ íéðù äîë øåáòë ïëàå 

úåðéãîä ìëá êìä åòîùå.  

áàå áøì úåðîéäì äöø àì äìéçúá" ìåãâ ÷çåøá øòö ééç éçå äãåáòäå äøåúä ìò áùéå úåðáøá ñàîå ã

 øéòáùèðòøòñ , úòá àåääø øéãà øéáâå ãéñçå ÷éãö íòî íøåî ùéà áéìà÷á áùé 'öæ ùéô á÷òé"äå ì '

 åëøã çéìöäéäù ' åìöà äùòðå äìòî äìòù ãò äáéáñä ìëá áåè íùì äëæå ãçà íå÷îá äìåãâå äøåú

õøàá íéãåäéä ùàøì ,äøäá ïéçáäå"ø ÷ 'øáå øåäèå ùåã÷ åéðôì øáåò ùåã÷ ùéà éë ÷éæééà ÷çöé úà åúåà

 ÷çãäâå åúøæòì àá åúéá êåúá éåøù øùàò íéáåè íéãñç åìî" ïåòøô ïîæ úúì éìáî óñë úàååìä é

åéúåáåçì ,ìåãâ íåëñì åøáöðù ãò øôñ ìò áúë åéúåáåç ìëå,øå  'ðä á÷òé" êøãä åæ àì éë åùôðá èéìçä ì

äøåúä ìò åúéáá áùéù ,áàå áøì úåðîúäìå íòä ìà øää ïî ãøéì àìà"ã ,àáå åì øîàå äîøîá åéìà 

óñëä úà àåä êéøöå ìåãâ íåëñ øáèöðù úåéä ,ø ìéçúä ' åéùëò óñë åì ïéàù åéðôì ïðçúäì ÷éæééà ÷çöé

úö÷ ïéúîéå , êàø ' áéìà÷ øéòá úåðáøä åéìò ìá÷é íàá éë äåùä ÷îòì åàáù ãò òåîùì äöø àì á÷òé

åéúåáåç ìë ìåçîì åì úåàé ,åø åúåàøë 'öî úà ÷éæééà ÷çöé äéäù óà úåðáøä úøùî úà ìá÷ì øúòð åá

î÷ú úðùáå åðåöø ãâð"áàå áøë ùîùì ìá÷úð á"ùèìàáàñ ìéìâå áéìà÷ ã , ìë ìò äñåøô äúéä åúãåöîå

äðéãîä ,äøäù òåãéëå áéìà÷ øéòá ìòô úåøåöðå úåìåãâå"áàå áøì úåðîúäì ãåàî óàù æðàöî ÷" ã

ø ìù åúøéèô øçà áéìà÷ '÷éæééà'âù åøîàá ì 'ñøô úùåã÷ ùéâøäì øùôà áéìà÷ øéòä úåáéáñ úåà

ò ùã÷úðù íå÷îä"ø ìù äåùã÷ä åúãåáò é '÷éæééà'éæ ì"ò  

 äùî ïîàðä äòåøä ìù åúøéèô íåéá úáùä úàö íò íéîåøî éæðâì åúîùð äúìò åééçì íéòáùä úðùá

ò åðéáø"æ íåé ä 'ô÷ú úðù øãà"åðîå à"áåìà÷á ë.   

  

  

åéúåáø ìöá  

äøä ìöà ãîì øåîàë"ø ÷ 'éæ âøåáùì÷éðî à÷ìòîù" ò

äøäèáå äùåã÷á íéðù äîë êùî , åéãéîìúî ãçà åì øñîå

äâä"ø ÷ 'éäù êåøá 'áà"ø éðôì áéìà÷ ã '÷éæééà' ãîìéù ì

åúà ,úåãéñçå äøåú ãçéá åãîìå ,ù åáø÷á âôñå" íé÷ñåôå ñ

 ìëá åîöò íéìùäù ãò øäåæå íéùøãî íéðåøçàå íéðåùàø

íéìåãâä ãçàë äøåúä éðîëî éðéòá ãåàî ááçúðå õøàá øùà 

éäùëå åáø 'åúá øåáò ïúçì åúåà úç÷ì äöø äðù íéùåìù ïá ,

ø éãéá íåúç áúòî çìùå 'øì øåñîì êåøá ' àåäå ÷éæééà ÷çöé

øì øîà áúëîä úà åçúô éðôì åùã÷ çåøá ' éàäë êåøá

àðùéì" :àì éì ,ïë êì ")êì  àì à éì ãòå éî åðéà áú ëîä  ïë åúù  åðééä( 

æçä øùàëåø øé 'ø éãéá áúëîä úà êåøá ' úôñåúá à÷ìòîù

ø ìù äøòä 'ø åì äøåä ÷éæééà ÷çöé ' úà çåúôì à÷ìòîù

éä äáå áúëîä ' äùòð æàå åúáì ïúçì åúç÷ì äöåø øùà áåúë

ø íò ïéëåãéùä 'êåøá.  

ôò"äøä òì÷éà à"ø ÷ 'äøä ìöà ÷ñðòæéìî êìîéìà" ÷

ø 'ø úà âéöäå à÷ìòîù '÷éæééà ÷çöé'ø éðôì ì ' øîàå êìîéìà

åì :ìàøùéá äàøåä äøåî úåéäì éåàø íà äæ éãéîìúá åèéáä ,

ø íéøäå 'åéìâø ãòå åùàøî åá ìëúñäå åéðéò úà êìîéìà ,

çà"ø áúë ë 'ø íâå áúëä ìò åîöò íúçå àðîøåä à÷ìòîù '

åð÷ð÷ ìò úåäúì éìáî äéìò åîöò íúç êìîéìà , ÷ø éë

úåéäì éåàøù åéìò äàøå ïéçáä àîìòá äéàøá äàøåä äøåî 

ìàøùé ìù ïëéøãîå ïáøì úåðîäìå ìàøùéá , ä÷áã æà éðîå

÷ä åùôð 'ø éáøäá ' åùã÷ ìöá óôåúñäì åéìà òñðå êìîéìà
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 ìù àùéã÷ àìëéää ìù äéìòä éðáî ãçë äìòî äìòúð éë ãò

ø éáøä 'éæ êìîéìà"ò.  

ø åì øîà àá úùøô ìò ÷ñðòæéìá äéä øùàë íòô '

 ìá äøåú øîàéù úòáù êìîéìàåîò ñåîë íòè éë åúà äéäé ,

íùî êìéì äöø àì àåä íìåà ,ø çúô øùàë éäéå ' úà êìîéìà

äøåú úøéîàá åéô ,ø õô÷ ' ìéçúäå ïçìåùä éðôìî ÷éæééà ÷çöé

úå÷òö ìå÷á ììää úà ãéâäå äðàå äðà úéáá õåøì , ìë åäîúå

ò éë íäì øéáñäù ãò íù íéãîåòä" úùøôî äøåú úøéîà é

ò òåáùä"åã÷ä åáø é äùåã÷ä úåáäìúä êë ìë åéìò êùî ù

çñô ïáø÷ áéø÷î àåä åìéàë åì äîãðù ãò.  

øá ÷åáã ãåàî äéä ïë åîë ' åúøåúá äáøä ÷ñòå êìîéìà

 øåáéç úåùòì äöøù ãò åéøáã é÷îåòì ãøéì äáøä åîöò òâéå

äôñ ìò"êìîéìà íòåð ÷.  

çöé øúòéå"÷  

÷ä åúãåáò ' ùîî ùôð úåøéñîá äéä äìéôú åæ áìáù

 ìëáåíéáåàëîå íéøåñé àìî äéä åéîé ìëù òåãé éë åùôðå åáì ,

ëòå" íéãåçéá åàøåá úãåáò úà ãåáòì éøàë øáâúä æ

úåéîùâä úåèùôúäå , úå÷éúîá íéòðå áøò ìå÷ äéä åìå÷å

äàìôð ,éä åúãåáò êøãù òåãéù åîë 'äøîæáå äøéùá , ÷ø àìå

åúãåáòî åàìôúäå åàø äéìòä éðá , åéä íéåâä åìéôà àìà

àìîäæî úåìòôúä íé.  

äøä åáøî ìáé÷ åæ êøãå"ø ÷ ' äëæ åáøù ãéòäå à÷ìòîù

îäéáá íééåìä åðâéðù íéøéùä ìë úà âéùäì åúîëç áåøá"÷ ,

äøä ìò øôåñîå"ø ÷ '÷éæééà'éæ áåùèéãéæî ì" ïâðî äéä íòôù ò

 çãðä úà øéæçäì äæä ïåâéðä çëáù øîàå åéðåâéðî ãçà úà

éæçäì ìâåñî àåäå ìàøùé éçãðáù úåááìä áø÷ìå äáåùúá ø

íéîùáù íäéáàì ìàøùé ìù , úòá åãòø íéôøùå íéëàìîå

äøäù"ø ÷ '÷éæééà'åúåà øù áéìà÷î ì.  

ìåãâ àôåø øã äéä áéìà÷á ,òô" åùøãî úéá ìò øáò à

äøä ìù" åúìéôú úà òåîùëå ììôúäù äòùá áéìà÷î ÷

øîà" :ä úåøåáâ ïééæ æåî ñàã ,' èùéð êàã èàä ùèðòî øòã

ì ïéé÷ïòâðé" ,åúåàéøá áöî úà òãé éë.  

äøä ìà òåñðì ìéâø äéä ãçà ãéâð ùéà"ø ÷ ' ÷éæééà ÷çöé

éæ áéìà÷î"ø éîé ìò ò"äðùá äðù éãéî ä , ììëá åúìéôú éë

éäå ãåàî ãò åéìò íéáøò åéä èøôá åìù ó÷åú äðúðä úìéôúå '

áéìà÷ì åúùà úà íâ åîò ç÷éì ãåàî õôç , íâ òîùú ïòîì

ú úåîéòð úà àéä÷éãöä ìù ó÷åú äðúðå úìéô , íòô ìëá êà

éä ' ùàø ìò áåìà÷ì àåáìî äðîî äòðî øùà äáéñ äæéà äì

äðùä ,åùã÷ äôî úàæ òåîùì ìëåúù àúìéî òééúñéà àìå ,

íåéä éäéå ,äøä éðôì ïîãæð âìùå øå÷ óøåçä ïîæ òöîàá" ÷

äìë úñðëä ìù äåöî áåìà÷î , õá÷ìå óåñàì êøãì òñðå

ìàøùé éðá úåáãð ,ãéñçå ãéâð åúåà ìù åøéò ìà àáå òéâäå ,

äøä àá øùàë"äáãð åðîî ù÷áì åúøå÷ ìöå åúéá ìà ÷ , äìò

 ìëåúù äáåè úåðîãæäå àåöî úò äúò éë ãéâð ìù åúòãá

äøä ìù ó÷åú äðúðå úìéôú úà òåîùìå ïéæàäì åúùà" ÷

áéìà÷î , äæ ÷éãöù åëæù úåéäù øåîàì äæ øáãá äîò õòééúðå

íðåìî úéáì àá ,ò" øîàéù åðîî ù÷áìå òéöäì äéä áåè äî ë

øá åîë ó÷åú äðúðå èåéôä äúò"ä , äðéøä ìà òåîùì ìëåúå

äìéôúä ìàå ,åéúåðéâðî úåîéòðî òáùú æà , äîë ãò äàøúå

 äìéôú òåîùì ïòîì íé÷çøîì ãåãðì ïåâäå éàãëù åéøáã å÷ãö

åæë äôéå äîéòð , úàæë åéðôìî ù÷áì åùôðá áéäøé êéà êà

éîéá øùàíåéä úùåã÷ ó÷åú äðúðå øîàéå ïòé èáùå úáè  ,

ø úîâåã"áùçé ÷åçöì àìä àøåðå íåéà ä , àåäù øùàì íðîà

ìàøùé úåáãð óñë õá÷ì äåöî øáãá úòë ÷ñåò , äæ ììâáå

äáåøî àçøèá áø ïîæ çåøèì êéøö , óñëä úà õá÷éù ãò

ùøãðä ,òôá íåëñä ìë åñéëî åì úúì òéöé ïë ìò" ïôåàá à

ì êøèöé àìùãåò ãåãð ,åãéá áåè ìëå åúéáì òñéì ìëåé æà ÷ø ,

úàæ åúù÷á àìîé ÷éãöäù éàðúá ÷ø úàæ äùòé íøá , äöòä

åúùà éðéòá äáèåä ,äøä ìà ñðëð àåäå" ìë úà éðôì òéöäå ÷

íúòãá åøîâ øùà ,éò øùàå"äðäð äæå äæ äéäé æ , âéùé ÷éãöä

 øùà äåöî øáãì åì øñçé øùà óñë éã åúù÷áå åúìàù úà

á÷åéìò ì , òîùú åúùàù åöôçå åðåöø åúøèî âéùé àåä íâå

äøä úìôú ìù ùãå÷ úîéòð úà"ó÷åú äðúðå ìò ÷ , éäéå

äøä òîù øùàë" ìò äúåà äçã àì åæä äòöää úà áéìà÷î ÷

øúà ,øáãá áùééúäì êéøö ãåò éë åì áéùä ÷ø , áéùé øçîìå

äðòî åì ,áì áåèå çîù àöé ùéàä , äå÷ú ùé éë åúùàì øôñéå

ù úåàä äéäé øçîå áùééúäì ãåò êéøö ÷øå åù÷åáî úà âéùé

äæä ,äøä ìà ñðëð úøçîî éäéå" øîâð êéà åðîî òåîùì ÷

äáåèì åìöà øáãä ,äøäå"åì áéùä ÷ : ìåãâ øáãìù úîà ïä

úçà íòôá ùøãðä íåëñä ìë ìá÷ì éìöà áùçð äéä ,éòù" æ

 ïîæ êë ìë úåìáì êøèöà àìù äáøä ïîæ çéåøî éúééä

ìèáúäìåäøåú éøáãî  , äáøä éîöòì êñåç éúééä íâ äîå

àçøåàã àùìåçå àøáâ éìåèìè àçøéè , éúòãá éúáùééúð êà

" àéìîô éã íàæåö êéæ ïòîå÷ ó÷åú äðúðå èâðéæ ÷éæééà ïòåå æà

äìòî ìù ,úîàá íéëàìî éã ïøòèéö ïåæôçé íéëàìîå ééá ïåà ,

ø åúòá øáã ìàîñèðòã æéà åð"åé ïåà ä"ë ,å èöéà øòáà ïòå

 ìù àéìîô éã âàè ïëàåå ïèñàøô ïééà ïéà ïééæ çéøèî ìòåå êéà

äìòî ,ó÷åú äðúðå ïâàæ øéî ééá ïòåå íéëàìî éã ïåà , äæ ìà äæ

äúò äãòøäå ùòøä äæ äî ìòå äæ äî åìàùé ,åøîàéå : ÷éæééà

èìòâ êéåøá ,ó÷åú äðúðå øò èâàæ íòãøàô , åøîàéå

íéëàìîä :éåà ,å çéøèä úåòî ìéáùá ÷øêë ìë åðúåà ãéòøä ,

íäéðôî ùééáúà éðà íâå , ìàæ ùéðééø èøòãðåä ééøã ïâòåå æà

ãçô øàô ïøòèéö åö íåøî àáö ìë ïééæ çéøèî êéà ,ò" éðà ë

äæä øáãë úåùòî éì äìéìçå äæî òðåî.  

ïâðîä ïâðë éäéå  

 ùéøàâðåàå ùéãéà úôùá íéàìôðä åéðåâéðá òåãé äéä

å÷ä ìà ìåçî íàéöåäù ùâø íéàìîùã , åéðæàì òéâä íòôù

 ìù òåãéä ïåâéðä åìù ìéìçá øù ãçà ïàö äòåøù êéà" ãìàåå

åèñéá ñéåøâ éåå ãìàåå ,åèñéá èééåå éåå æéåø æéåø "... åì ïúðå

äøä"çàå íòôä ãåò øéùéù åðîî ù÷éáå òáèî áåìà÷î ÷" ë

à ÷øæ" ìù åðåâéðá ùâø àìî áìá ïâðì ìéçúäå õøàä ìò ò

 íéìîä úà äòåøä"åìâåèñéá ñéåøâ éåå úåìâ ú " ù÷éá áåùå
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 çëùð éë åøøåùì òãé àì øáë íðîà åðåâéð øøåùéù äòåøäî

éøîâì åðîî , ìò ìàøùé éðá åøøåù äæ ïåâéðù åéáøå÷îì øîà æà

ìáá úåøäð ,äøä òîù øùàëù øôåñîå" ïåâéð íòô õéùôàøî ÷

øîàå äðòð äæ :äøäù äòùá" æà äæ ïåâéð øøåùî áéìà÷î ÷

á ùòø äùòðíéðåéìòä úåîìåò , éëàìî ìù úåúéë úåúéëå

äøä éðô ìá÷ì íéàá íéîçø"ø ÷ 'äøù áééì' íåøîáù åìëéäá ñ

íéøîåàå åúåà íéçáùî íäå : äø÷éä ùôðä úà åðì ïúðù êåøá

úàæä ,åîë" åîë åéðåâéð øàù íéòãåð ë"øàî ùà÷à÷ à ìàñ "

åúàî åúåà äð÷å äòåøî åòîù íâ øùà , åèùôúð åìà íéðåâéðå

ôúáòôù øôåñéå íé÷éãö äáøä ìò åáçúð íâ ìàøùé úåöå" à

áù ìéìá"äøä ìöà ÷" ìù ñåëä úà âæî øáëù éøçà æðàöî ÷

åëå úåìâ ïåâéðä ïâðì ìéçúä ùåãé÷ ' úå÷éáãá úåòù äîë êùî

äàìôð ,äúåáøù òåãé ïë" ïâðì íéìéâø åéä íéøîúä éöò ÷

åìà íéðåâéð ,åé úùåã÷ä"éä è 'ðä úà íéøåôá ïâðì ìéâø ïåâé

"ùà÷à÷ à ìàñ" , ùéãéàá íâå"ïàä øòã ïéåù èåè ïòééø÷" ,

 ÷åñôä úà ïâéð åúøéèô íå÷å"åðúáæò äîì éìà éìà "äæ ïåâéðá ,

åîë"äéáøù òåãé ë" ÷éæ ìàåé éøáã ìòá" òéä ' äáøä ìéâø

 ïåâéðä úà åîöòì ïâðì íéîòô"úåìâ úåìâ " äøåúä úøéîà úòá

ïéååòøã àåòø úãåòñá ,åáá úáùá íâå øîæì ìéâø äéä ø÷

"ùãå÷ úáù "äæ ïåâéðá ,ìçáäìå" åðéáø ïøî ìöà ç÷ä ' ìòá

éæ äùî êøá"ò éä ' ïåâéðä úà øîæì âåäð"øàî ùà÷à÷ à ìàñ "

íéøåôä íåéá.  

çöé òåâéå"÷  

 åúèéî áéáñ åãîò øáë øùàë äáëé íøè íé÷åìà øð

åúéá éðáå åéãéîìú ,øîàì íäéìò äåéöå : íëúåà ù÷áì éððä

åúøçé àìùãáìá íéøáã éðù ÷ø íåìë äáöîä ìò  ," ìåëé äéä

óãä úà ãåîìì ,ãéà øòëéìøò äéäå" , åäéìà åéìò ãéòä ïë éë

áåèì øåëæ àéáðä , íòôì íòôî úàöì äéä åëøãù äéä åúðååëå

ø íò ãçé äãùä éðô ìò 'éæ ùéô á÷òé"ò , äæéà åéìà òéâä íòô

øåçù ùéà ,øî ù÷éáå'÷éæééà'åúøè÷î úéöäì ùà ì ,ðå äðò

åúù÷áì ,ø ìù åôéúë ìò äáéç êøãá äëä ùéàä êìä øùàëå '

÷æééà'øîàå àø÷å ì :èòìåùèòá"ãéùæ ù" à)ïîàð éãåä é ùé à ,

ãéà øòë éìø ò( ,åì êìä øùàëå ,ø ìàù '÷éæééà'ø úà ì 'á÷òé ,

éä éî òãåé äúàä ,'æ àéáðä åäéìà äéä äæ àìä"ì ,éøáãáå åìà å

ãéà øòëéìøò éðàù éìò ãéòä.   

ú ìúúåéôì  

úåðåô äéìà úåéô ìëù úåéôìú ìúì äúùòð ùåã÷ä åðåéö ,

íùôð ìò ù÷áìå íùçì ïå÷ö íåù êåôùì , àîåéá èøôá

äîù ììôúäì ìàøùéî íéôìà éôìà åàáå åöá÷ð àìåìéäã ,

äøäë øåãä é÷éãö íâå"ø ÷ '÷éæééà'éæ áåùèéãéæî ì"ò ,äøä" ÷

éæ æðàöî"ò ,äøä"éøäî ÷"éæ àæìòáî ã"ò ,äøä"ø ÷ 'òä à÷öø

éæ èøòôöøî"ò ,äøä àáùë äðù ìëáå" ïåéöì èøòôöàøî ÷

÷ä 'úåàøåð úåéëáá úåòù äîë íéìäú øôñ ìë íù øîà ,

òôå"åëøãì êìäå úåãçà úå÷ã íù äéä àáùë à , åäåìàùùëå

 íéìäú øôñ ìë øîåà éðà àá éðàùë äðù ìëá éë øîà äæ ìò

äøä íâù äàåø éðàù ãò äáø äéëáá" ìò äëåá áéìà÷î ÷

åøöìàøùé éðá ú ,äøäù éúéàø éúàáùë íåéä ìáà" ÷

ìàøùé éðá úåøö ìò äëåá øáë áéìà÷î.  

äøä íâ"ø ÷ 'éæ èøòôöàøî øæòéìà íåìù" ìéâø äéä ò

àìåìéää ìò àåáì ,æ ìò àá íòæä éîéáù øôåñîå ' øãà

äæá øîàå áéìà÷ì" ì"áø øòæðàö íòã èãòø àã'ãðé÷ Çà ñ ,

äòåùé Çà óøàã ìàøùé ììë" ,î êìäåíù ,äéáø íâ"éæ ÷"éä ò '

æ ìò áéìà÷ì òåñðì ìéâø 'øãà ,òôå" ìë åøîâé íàù øîà à

äòåùéä ìë åìòôé åðåéö ìò íéìäú øôñ , íéìäú øôñ éöç íàå

äòåùé éöç åìòôé , ìò éåðáä ìäàä éë ïééöì àìôìåä àåä øá÷

 ãåàî êåîðå øöúàæ ìëáå éðá éðåîä äðù ìëá äîù åñðëð 

ìàøùé ,íù ÷æéð àì íâåíìåòî íãà .  
  

  

ïîà ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé ìåãâä åúåëæ  
  

àìåìéää çåì  
ã 'øãà  

�ו"א�רס"�ד-האמורא�רב�אחאי�בר�רב�הונא� � �

�ארי � �רבי '� �מראוונא �לייב�–לייב �רבי �בשם �מפורסם

 א"�תקנ-ס�'שרה

ä 'øãà  

�מטשארני � �"אוסטראה�ב-רבי�זאב�וואלף �-ר�נפתלי�צבי

 ג"תקפ

æ 'øãà  

 ח"א�תפ"�ב-רבינו�משה�בן�עמרם� �

 א"�תקפ-ר�משה�יחזקאל�"רבי�יצחק�אייזיק�מקאליב�ב �

ç 'øãà  

�ב � �הכהן הו �אלי �"רבי �שלמה �אברהם �מוסר(ר �שבט (-�

 ט"תפ

è 'øãà  

שמעלקא�קליין�אב � )�צרור�החיים(ד�סעליש�"רבי�שמואל�

 ה"תרל-ר�יוסף�"ב

�ב � �מניישטאט �ברוך �יוסף �הלוי�"רבי �קלמן �קלונימוס ר

 ]א"אד[ז�"�תרכ-מקראקא�

é"øãà à  

�בר � פמאן �לי �אליעזר �"בי �אברהם �הר(ר �של ר�"אביהם

 )�ר�זושא"אלימלך�והר

�ב � �אזולאי �דוד �יוסף �חיים �זרחיה�"רבי �יצחק �רפאל ר

 ו"�תקס-)�א"חיד(

�מווילנא�ב � אל�שטראשון )�ש"הרש'�הג(ר�יוסף�"רבי�שמו

 ד"�תרע-

�ב � �מסוכטשוב �אברהם �"רבי �נחום �זאב �נזר(ר �אבני (-�

 ]א"אד[ד�"תרע

�מראגא � �ראזין �יוסף של�"טשאב�ברבי ת�"שו(ר�אפרים�פי

�ו"�תרצ-)�צפנת�פענח �
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 אדרחודש 

 ו�ה מעכיל פריינד הי�מו 
יט"הר של דא  שה לאנ מ ברהם   א"ר א

 ו�ה בנציון אהרן ווערצבערגער הי�מו
ט"הר שלי ז  ן ווייסהוי  א"ר אהר

 ו�ה משה יוסף הירש הי��מו
ט"הר שלי ס  של גרא  א"ר הער

 ו�ה שמואל לייביש וויינבערגער הי��מו
טר "הר שלי בערגער  ואל וויינ   א"י

ט"הר שלי ואלד  ול גרינו שא ואל  שמ  א"ר 

 ו�סעגעדין הי� ה גדלי��מו
ט"הר שלי ץ  וארט יר שו מא ף   א"ר יוס

 ו�ה יצחק בערקאוויטש ני�מו
ט"הר שלי בערג  יר ראזענ מא ב    א"ר יעק
יט"הר של צקער  ואנחא שלמה ו ד   א"ר דו

 ו�ה אברהם יודא שווארטץ הי��מו
ברוי"הר יכאל הייל ב מ טר יעק שלי  א"ן 

 ו��ה יעקב קליין הי�מו
ט"הר שלי שא  י ים ש יר חי מא  א"ר 

 ו�ה אברהם ווידער הי��מו
ט"הר שלי ן  וך קליי בר שה    א"ר מנ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ו�ה אהרן הערש הירש ני�מו
ט"הר שלי טץ  ואר דכי מנחם שו מר   א"ר 

ט"הר שלי בנעט  עזרא   א"ר 

 ו�ה יצחק דוד לאנדא הי��מו
ט"הר שלי ץ  ברוך כ משה   א"ר 

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

 ו�ה יעקב יואל פריעדמאן הי��מו
ט"הר שלי טה  משה רא  א"ר 

 ו�ר ליפא קיש הי�מוה
ט"הר שלי שעק  ט ב פאלא י יעק תל נפ  א"ר 

 ו�ה יושע הערש פריינד הי��מו
יט"הר של ס  דא וויי י יו   א"ר צב

ט"הר שלי בראדי  י  י צב תל נפ  א"ר 

 ו�ה מאיר יעקב אינדיג הי��מו
ט"הר שלי ץ  וארט יחזקאל שו ול  שא  א"ר 

 ו�ה שלמה יעקב מערץ הי��מו
ט"הר שלי בראך  ואל  ן י שמעו   א"ר 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� �
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 חודש אדר-שבת הפסקה 
ע"בשב ן "ק פרשת תרומה  סקה בי הפ נים הוא שבת  הש פ רוב 

זכור י, פרשת שקלים לפרשת  א "ו השקל הו נה ענין  ל דה
ק  סי הפ ם  עמי עשיו כמה פ ות שוקל תמיד מ להי ם צריך  אד ה ש

השי ערכו, ת"בעבודת  יכיר מיעוט  אז, ו א לפרו וכל לבו '  י
) רומז לגאוה(ם " שגימטריא ר–" עמלק"שהוא מחיית , זכור

עדיין כלום עשה  עצמו שלא  וכל לזכות "ועי, שידע שפלות  ז י
ה הגאול ספר , לקץ  ם" שהוא –" עמלק"כי כשתקח מ " ר

ספר  אר " שקל"ממ ו "וזהו שרמזו חז, "קץ"נש ה הי ל מ
נן בין פר התבו וח למשה ל סקות משמשות ליתן רי הפ ה ה ש

ה ם , לפרש סקה של פרשת שקלי הפ ידי שמתבונן ב שעל 
נ זכור כ קץ הגאולה"לפרשת  ותן , ל הוא מקרב  ח "ואז נ ריו

ה עתיד" למש הגואל ל היה  ק(.                         שי צדי   )צמח 
�  

אחר שבת שקלים הפסקה עם למה הוא  השקל , ט כי מחצית 
נפש כנ השברת ה עצמו , ל"הכוונה ל אדם ב אם רואה  וב

נפ אל יחשוב שהוא ש נשבר  ג"שו  ארטי ָאר פ ה , "ג יהי רק 
ו כלום עכשי עד  עשה עוד  לו לא  הפסקה כמו , אצלו כאי היינו 

עשות עתה ל בה(.                             שמתחיל  לטו בה    )חש
�  

חז אמר  על מ אדר מרבין בשמחהל "אמרתי  נס  נכ כי '  כוכש
ותנין שלשים יום זמן ב אמרו חז, ד"לכל דבר נ יסן "וכבר  ל בנ

אל עתידין להיג ניסן  ם , נגאלו וב ום קוד בשביל זה שלשים י
הקדושה"ר השכינה  המגיע תענוג ל יסן מרבין כל דבר  , ח נ

ה"כמ ע"ש בז שה(.           פ כי בשמחה תצאו"ק  מ י    )אור פנ
�  

ה הר הר"אמר  י"ק מ ישראל "ש מבעלזא ז אשר אם בני  ע 
עשות תשובה בחודש אלול איזה עיכוב מל וכלו איחרו מצד   י

אדר ויקובל תשובתם ברחמים וברצון כמו  לשוב בחודש 
ה, באלול הר בזה פירש  זצ' ק ר"ו אמינקא  ק "שלום מק הפסו ל 

ם" י עמי נו זה פ עתה שב המהנו כי  התמ ות , "לולא  לולא אותי
ל, אלול אלו עשות תשובה ב המה מל התמ ה "אזי , אם  עת

ם עמיי אדר דהוא חודש " שבנו זה פ אפשר לשוב בחודש  ש
ה"ספר כמ(ב "הי )ז ם, " עמיי ם, פ עמיי עמים הוא פ ו , דלפ היינ

ה השנ עברה  נת הם הק"ע, כש אל(.        'כ דברי שר י     )אהבת 
  

ה הר אמר  אדר  ה ל סמוכ ב "בשבת ה ק רבי אברהם דו
י וריטש ז אמר קדושת , ע בסעודת שחרית"מאו עת ש שב

אשית"בפסוק , כתר אתכם אחרית כר גאלתי  אמר " הן 
הרה על פי מה ששמע מ יק מ"לפרשו  ארדיטשוב ז אמר "ב ע ש

ן .) ה יא"ר(' הפירוש בדברי הגמ עתידי יסן  אלו ובנ סן נג בני
גאל סן, להי היות הגאולה בחודש , שלאו דווקא ני יכול ל כי 

נת , אדר היה בבחי יסן"רק שהגאולה ת עפ, "נ י הקדמתו "ו

הפסוק אה לפרש  אשית: "נר אחרית כר אתכם  אלתי  כי " הן ג
ה השנ אחרית לחדשי  אדר הוא  א ו, חודש  סן הו חודש ני

נה הש אשון לחדשי  זהו פי, ר ם ' ו אתכ אלתי  הפסוק הן ג
א "ר, "אחרית" אדר שהו אתכם בחודש  אוכל לגאול  ל ש

אשית", אחרית לחדשים ן "ר" כר אשו יסן שהוא ר נת נ ל בבחי
הקב, לחדשים ח "ו ישלח לנו משי הר לגאלינו בחודש זו ו ימ ה 

אכי ן(                  .                                   ר"צדקינו  עי   )בת 
�  

אדר בהן  ע  יט סיו  נכ ימו  הרוצה שיתקבלו , הרוצה שיתקי
אדר יטע בהן  לותיו   ע' פי, תפי ה "ז בר"יתפלל  יפל אדר אז  ח 

ברומו  הוא תפלה העומד  אדיר במרום  אמר  את תפלתו שנ
ה' של עולם ה יקחו לי תרומ עשה רחמים  ו א , נ נקר התפלות ה

ברומו של עו קובלותרומה שעומדים  אמת(        .לם י ברי    )ד
�  

גדול ל יש כח  אדר  אפי"בנב ו ' י ש ימתק בהבל פיהם בלבד 
ישלטו בעולם כלל ין והגבורות שלא  מש( .כל דינ ש ור ו   )מא

�  

הק אמרו חז"ז' בשם רבו  אדר "ל פירש מה ש נכנס  ל מש
נ עטין שונאי , י שמחה"י ע"מרבין שפע לב ס אב מתמ נכנ ומש

ג ע"ישראל  חולא , י שמחה"כ  היה  ה "שי ומר עצבות  ו ב
ה עצבות ר, שחור ה העבדות"כי  ן(.  ל מבטלת  שמעו    )תורת 

�  

ז עתי ממורי  יטב לב(ל "שמ האיש ) הי ושורש עבודת  שעיקר 
השמחה אלי היא  נפש, הישר וף ול אה לג היא רפו השמחה  , ו

נת  ו ) ו"ביצה ט(ל "כמאחז" אדר"בחי נכסי ימו  הרוצה שיתקי
סיו נכ אדר רוצה לומר  הם  ע ב נפשקנ, יט וקניני ה וף  ם , יני הג א

אדר הם  יטע ב ימו  אדר , רוצה שיתקי רצה לומר בחינת חודש 
ה א ) ט"תענית כ(, שמרבין בשמח אשר ל וכמו שכתוב תחת 

את ה ובטוב לבב' עבדת  קיך בשמחה  צדק(          .אלו   )הין 
�  

וחמימות הבות  התל עשה צריך  עשות מצות  השמר , כי ל ול
עצלות קרירות ו עשה צריך  והחמימות ,מלא ת הקרירות  אם   ו

ינה להיפוך עשה, שבו תהי עשות מצות  וחם לבו , שהוא קר מ
עקש, לעבור עבירה הפחים בדרך  נים ו הצ שומר , הרי זה 

הם מרחק רב ירחק מ ה , נפשו  אל קצ הן  גד בשתי כי ילך מנ
ה, האחר עביר עשות  ים לקררו מ הצנ ו , את  הפחים לעורר ו

אש התלהבות רשפי  עשות טוב ב י, ל הכל  עתו והנה  פה ב
התעורר א , ל החורף שהו אשר הוא ממוצע בין  לזה בחודש 

ם הקיץ שהוא ח יש בו חמימות , קר ובין  אשר  וחודש 
קרירות ה, ו בז בזה ו אחוז  אדם ל הקרירות , כמו כן צריך ה

עבירה עשות  החום לדבר מצוה, לקררו מ ה , ו הב אחוז בא ל
ה סד וגבורה, וירא נת ח ב(                                 . בחי  )רב טו
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   מלכיםמלכיםמלכים   משולחןמשולחןמשולחן
 

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

  

 
  

  

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

à íåé 'ñùú äøù ééç úùøô"ôì è"÷  
  

èéìù ïøòèù øæòéìà ìàåîù éáø ïåàâä úéáá øå÷éá"à  
 ÷øá éðá øéòä áøòî áø-ãéáä øáçå "èéìù éåìä èáù ìòá ìåãâä ïåàâä ìù ö"à  

יכיל בקרבו בירור בסוגיות  :השיחה 

   אי מילת עבדים חל על - מילה במצותיעבירנו   שמא- ין צריכה לגופהבן נח ששבת ועשה מלאכה שא 

   על האב האם - ברכת להכניסו כשהאב איננו -או ילידי ביתו   אי אברהם נימול קודם-האדון או על העבד 

עבדו   האם בן נח יכול לגרש אשתו ולשחרר-  'לצורך וכומתוך שהותרה בסוגיא ד - בשעת המילהלעמוד 

  .וכתובות גיטין שמות אנשים ונשים לגבי -

ùøâä"ãåáëá åðéáø éðô úà ìáé÷ à  

èéìù åéðúçå åéðá úà åðéáø éðôì âéöäå"à  

åîäå"åìù äàøåää úéáá ïéãî ìò íéáùåéä íéðåàâä íéðáøä ö  

øîàå:éáø íòðéà ïòååòâ ÷ñåò àã ïáàä øéî ' ìéèòùô ñð

èëàðåö âéèééøô ïåô'úáùù éåâ ïâòåå ñ , øòìãà ïúð éáø

øôåñ íúç ïèéî.
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1 
הוכחה ) דרוש ראשון (כ בפרשת דרכים"ק מש"רבינו הזכיר בליל שב  

ר "ב(מהא דאיתא במדרש , שהאבות קודם מתן תורה יצאו מכלל בני נח

ן (ל "וקשה דהא קי.  ששמר יעקב השבת קודם שניתן)ו"ט ס"פע סנהדרי

יום ולילה לא ) בראשית ח כב(שנאמר , ם ששבת חייב מיתה" עכו:)נח

אלא ודאי מזה ראיה .  ואם כן איך שמרו האבות את השבת.ישבותו

  .ד"עכ, שיצאו מכלל בני נח אפילו להקל

ל "דלדידן קי, דאין מזה ראיה, דחה דבריו) נח' פ(וההפלאה בפנים יפות 

ואם כן , אבל גבי בן נח הלילה הולך אחר היום, דהיום הולך אחר הלילה

 לשבות בו כיון שעבד לילי שבתות לגבי בן נח שייך לערב שבת ומותר

ויום השבת שובת כיון שעתיד לעבוד בליל מוצאי שבת , ביום הששי

ולא , ואם כן שבת כישראל ועבד כבן נח, קודש השייכת לבן נח לשבת

  . ד"עכ, מוכח מידי

 הביא בשם מורו הגאון רבי נתן אדלער )ליקוטים פרשה וירא(ובחתם סופר 

, מוך לשבת ששמרו האבותה דעדיין יש להוכיח מיום טוב הס"זללה

 קיים אברהם אבינו כל התורה כולה אפילו עירוב :)יומא כח (כדאמרינן

  .ד"עכ, ששבת אז גם ביום הששי, תבשילין

ë'øôåñ íúç úåùøã éã ïòîåðòâ ñéåøà áàä) äîã÷äá( ,

 ùôð ìëåà ïåô äðòè éã ïèøàã ò÷àè èééèù] äøåàëìã

åé"òá úåéäì ìçù è" úëàìî úåùòì íéìåëé úåáàä åéä ù

ùôð ìëåà ,äëàìîî åúáù àì íâù íäéðù éãé åàöé æàå ,

åéá øåñéà ìò åøáò àì íâå"è.[  

åðéáø:ë ñàåå ñàã æà æéà úîà øòã ' æéà èâàæòâ áàä

ìàøùé õøà úøåú ïòååòâ ,èëàðåö âéèééøô'øàô ñ' ïééâ ï

ïìàôòâðééà ñàã øéî æéà ùéè íåö.  

ñ'ùôð ìëåà ïåô àéù÷ éã ïòååòâ äù÷ êéåà øéî æéà ,

øôåñ íúç íòã è÷å÷òâëàð êéà áàä éøôøòãðéà , øò ïåà

 èùéð êéæ øàè çð ïá à æà êàæ òèðàñòøòèðéà à èâàæ

ãòåî à ïëàî ,áîø íòðåô øò èâðòøá éåæà"í] .æå" ì

áîøä" í)ô"ìäî é 'ä íéëìî"è( áééç åîöòì ãòåî òá÷ù éåâ 

àîìòá ãòåî åìéôà äúéî.[  

éôà íòã èéåì ïåà ' ìëåà úëàìî à èëàî çð ïá øòã ïòåå

ùôð ,ãòåî à ïèìàä èùéð êéåà øò øàè.  

ùøâä"à:äøåàëì  ,ë'äøòä òðééì÷ à èàäòâ áàä , æà

î áéåà' èòåå ïèìàä ñàåå éã éåå éåæà ïòîòððà) íéëøã úùøôä

à ùåøã'(êàð øàð ìàøùé à ïøàååòâ æéà åðéáà íäøáà æà   

äìéî éã ,àîù ïåô ùùç øòã êééù èùéð êàã æéà  

גה בלתי פנימי    נט מו

 



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

 

  כה

  
 

  תרומה  
  

åðøéáòé,
2

äìéî éã øàô ïòååòâ æéà ñàã ìééåå  , êàð øàð ïåà

ìàøùé à ïøàååòâ øò æéà äìéî éã.  

åðéáø: ïééæ øòáà ïò÷ äìàù éã éåæà , êéæ èàä øò áéåà

òâ íãå÷'ìî'ìî ééæ ïòâðàâòâ øò æéà íòãëàð ïåà è' ï] úìéî

åîò åìåîðù åéãáò [-ñ 'ñ øòåå ú÷åìçî à êàã æéà' êéæ èàä

òâ íãå÷'ìî'è ,ñ ìééåå' èééèù)æé úéùàøá ,æë(åúéá éùðà ìëå  ...

åúà åìåîð ,òâ ééæ øò èàä íãå÷ éö'ìî'êéæ íòãëàð ïåà è ,

 íãå÷ øòãàééæ íòãëàð ïåà êéæ , íãå÷ êéæ èàä øò áéåà æéà

òâ'ìî' àîù ïåô ùùç øòã êééù øòèééåå êàã æéà è

åðøéáòé.  

à 'íéçëåðä:áîø øòã " ï)åñ"êì ô( åðéáà íäøáà æà èâàæ 

òâ ééæ íãå÷ èàä'ìî'è ,òâ êéæ øò èìàåå áéåà ìééåå'ìî'è ,

èðò÷òâ èùéð ééæ èìàåå øò ïåà êàååù ïòååòâ øò èìàåå 

ìî'ï.  

åðéáø:íòã ïéà ú÷åìçî à àã æéà úîàá  ,ñ' ñàåå àã æéà

òâ êéæ øò èàä íãå÷ æà ïâàæ'ìî'è , ìîä ïåô äëìä éã õìà

 ìåîé)æé úéùàøá ,âé( äøæ äãåáò ïéà èâàæ àøîâ éã éåå )æë óã(. ,

÷ä íééçä øåà ïéà ')åñ"êì ô(éåæà ò÷àè èééèù .  

*  

åðéáø:úîà ïéà 'ï ,ë' èâàæòâ ìàîà áàä)áù ìéì" àøéå ÷

ñùú"â( àéù÷ éã óéåà õåøéú ïøòãðà à ] ùùç àì êéàä

íéøåôéëä íåéá ìåîéðùë åðøéáòé àîùì íäøáà[ ,ñ' àã æéà

äåöî éã èâéì ïòîòåå óéåà íéãáò úìéî ééá ñòåîù à , éö

ôéåà'ôéåà éö ïåãà ï'ãáò ï , êåðéç úçðî øòã)á äåöî 'è úåà' (

                                                 

2 
שאברהם ) ט"פרק כ(דהיינו שרבינו הזכיר את דברי הפרקי דרבי אליעזר   

 )ו"ז כ"בראשית י(נאמר כאן , אתיא עצם עצם, אבינו נימול ביום הכיפורים

 וכל מלאכה לא )ח"ג כ"ויקרא כ (וכתיב, עצם היום הזה נימול אברהםב

ה "וכל שנה ושנה הקב, תעשו בעצם היום הזה כי יום כיפורים הוא

  .רואה דם הברית של מילה של אברהם אבינו ומכפר על כל עוונותינו

ה (ממה דאיתא בגמרא , )לך אות פה' פ(והעיר על זה בבנין דוד  ראש השנ

בה :)כט הכל חייבין בתקיעת שופר ואין הכל בקיאין בתקיעת  אמר ר

ומשום הכי אסור בשבת גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי , שופר

והיינו טעמא דלולב והיינו , אמות ברשות הרבים' ללמוד ויעבירנו ד

ומאי שנא מילה , ן מאי שנא הני דגזרינן"והקשה הר. טעמא דמגילה

' רינן שמא יעביר תינוק או איזמל ד ולא גז,.)שבת קלב (דשריא בשבת

לפי שהכל טרודין בהם ולא , ותירץ דהני שאני, אמות ברשות הרבים

ולפי זה קשה איך נימולו . ד"עכ, מה שאין כן במילה, מדכר חד אחבריה

הא כיון שנימולו כולם היו , אברהם וכל בני ביתו אתו ביום הכיפורים

  .וניחוש שמא יעבירנו, הכל טרודים

íòã ïåô èãòø , ïà íòð êéà áéåà øàð æéà áåéç øòã æà

ôéåà'ôéåà èùéð ïåà ïåãà ï'ãáò ï , èùéð äåöî éã êàã æéà

äá ïéáééç ìëä , ìééåå äåöî éã ïäåè èðò÷òâ íäøáà èàä

ïòðàîøòã íäéà ïìòåå íéãáò éã.  

ùøâä"à: èéî åúéá éãéìé ïåô áåéç øòã ìééåå èðééî ñàã 

ïåãà ïôéåà èâéì åôñë úð÷î ,òðééà øàð àã æéà àìéîá ø

áééç æéà øò ñàåå ,ïéáééç ìëä èùéð æéà.  

åðéáø: äìéî úåöî ééá íåøà èãòø êåðéç úçðî øòã ) äåöî

á 'è úåà'(áåéç éã èâéì ñò ïòîòåå óéåà íòã ïéà .  

à 'íéçëåðä:  íòã áëòî æéà åéãáò úìéî ñàåå íòã ïåô

ïåãà ïôéåà èâéì áåéç øòã æà äéàø à æéà çñô ïáø÷ ,ìééåå 

ô èùéð áéåàáëòî ñàã æéà ñàååøà.  

åðéáø:  äéàø à íòã ïåô ò÷àè èâðòøá êåðéç úçðî øòã

ìàøùé ììë éåå áéåçî øòî æéà øò æà ,éåæà æéà äìàù éã , éö

ñ'ãáò ïôéåà êéåà éö ïåãà ïôéåà øàð èâéì.
3

  

ïåãà ïôéåà øàð æéà áåéç øòã æà ïà íòð êéà áéåà æéà , æéà

øéáòé àîù ïåô àéù÷ éã øòååù èùéðåð.  

à 'íéçëåðä: úìéî ïåô áåéç éã êéåà èâéì äùà éã óéåà 

íéãáò?  

åðéáø:ïééð  ,ãáò úìéî èéî áéåçî èùéð æéà äùà éã , øòã

äùà à óéåà àèùéð êàã æéà äìéî ïåô áåéç , øòã èâàæ éåæà

 äð÷î)èë ïéùåãé÷(:] ééò"ëù ù ' äùàá èåòéî ùéù ïåéëîù

äìéî úåöîî , ÷åñôäî'äúåà àìå åúåà 'à" ìëî äèòîúð ë

éôà äùøôä 'äéãáò úìéîî.[  

ùøâä"à: èâàæ àøîâ éã )àò úåîáé(: åîàå åéáà åéäù ïåâë 

 íéøåñàä úéáá ïéùåáç-ùø èâàæ " úìèåî äìéî úåöîù é

íäéìò ,ùøäî øòã èâòøô" èùéð êàã æéà òîàî éã à

äìéî úåöîá áéåçî ,ùø ïåô òîùî êàã æéà"ñ æà é' ïééæ ïò÷

ñô ïáø÷ óéåà æàáëòî àé ñàã æéà ç] .)æå"ùøäîä ì"à : ïåâë

åë ïéùåáç åîàå åéáà åéäù' .ùøôå" äìéî úåöîå äééùò úòùá ïéùåáç é

åë íäéìò úìèåî 'ëò"ì, äðá úà ìåîì úáééç äðéà äùà àäã äåîúì ùéå 

ïéùåã÷ã àî÷ ÷øôá ïðéøîàãë äúåà àìå åúåà áéúëã, ïåéë àëäã øîåì ùéå 

îð äåöî çñô úåùòì úáééçã éîð  úáëòî íéøëæ úìéîã äðá ìåîì  äéìò é

                                                 

3 
ואי לא ' ' שכתב שמדלא נקט בגמ)א"ז סק"רס' ד סי"יו (א"רעק'  בחי'עי  

משמע שאין על העבד ', חייב איהו למימהל נפשיה, מהלוהו בית דין

 )לב-א מצוה לא"ח(ג "י פערלא על הרס"הגר' בחי' ועי. ש"עיי, שום חיוב

  . ש"עיי, שמביא אריכות גדולה בחקירה זו



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

 

  כו

  
 

  תרומה  
  

 øîàã àäî õìåçä ÷øôá òîùîãë äá úáëòî íéãáò úìéî éîð éëäã äá

åë äùà àìå ùéà ãáò 'ò"ù[(.  

åðéáø:ñðééìà êåðéç úçðî øòã ò÷àè ) é äåöî"æ( èâðòøá 

ùøäî íòã"à ,ôà ñàã èâòøô øò øòáà ,ñ æà' æà ïééæ ïò÷

ùø ïéà ïåùì ñàã" é'äéìò úìèåîí 'à÷ååã åàì æéà.
4

  

ùøâä"à :ñ' çñô ïáø÷ ïåô áåëéò øòã éö äìàù à æéà

äìéî ïåô áåéç òðééîòâìà éã ïåô êéæ èîòð .  

åðéáø :ú÷åìçî à æéà ñàã ,áîø ïéà" í)ô"ìäî ä ' çñô ïáø÷

ä"ä(ñ æà òîùî æéà 'úåëééù à èàä ,] ÷øù øàåáî åéøáãîã

äìéî áåéçä åéìò ìèåîù éî ,åùòìî åúáëòî àåäçñôä ú ,

ééòå" áëòîù àúìéëîä éøáã àéáîù äðùî óñëá ù

éôà çñôä úåùòìî ' åà äùà ïåâë ìåîì áééåçî åðéàù éî

ïè÷ [  

ùøâä"à:ø ïèéî èðëòøòâñéåà ïééù øòééæ æéà àéù÷ éã " ï

íéáøã äåöî à æéà åðéáà íäøáà ïåô äìéî éã æà ,]øäã" ï

 áúë)áì÷ úáù (.ãà åà ÷åðéú øéáòé àîù ïðéøæâ àìã ìîæé '

íéáøä úåùøá úåîà ,ù éôì ïéà ïéãåøè ìëä äìéîá

åäåøéëæé íéøçàå ,éôìå" æàù åðéáà íäøáà ìöà äù÷ æ

åðøéáòé àîùì ùùç àìå íéøåôéëä íåéá íìåë åìåîéð.[  

åðéáø:ø ïèéåì øàð ò÷àè æéà àéù÷ éã "ï ,áèéø øòã" à

 ùøòãðà èøàã èééâ)áî äëåñ(:
5

  

*  

ìåîéð éî ïåãéðá ïåãì åøæçåíãå÷  , úð÷îå åúéá éãéìé åà íäøáà

øôåñ íúç øôñ åðéáø éðôì åàéáäå åôñë  

åðéáø øîàå:áîø ïôéåà èâòøô øôåñ íúç øòã " ñàåå ï

òâ ééæ øò èàä íãå÷ æà èâàæ'ìî'è , àøîâ éã æà)ò"æë æ (.

ìåîé ìåîä ÷åñô íòðåô ñéåøà êàã èðøòì , øòðééà øàð æà

                                                 

4 
י נקט "כ שזה שרש" שכתב ג)ו"צ' ה סמיל' ב הל"ח(אור זרוע ' בס' ועי  

 וכן ,:)עא(ס יבמות "ישרש יעקב עמ' כ בס"וכ, אגב שיטפיה נקט' אמיה'

  .ש" עיי)שם(ץ "הרגיש בזה בהגהות יעב
  

5 
ן אמאי מילה דוחה שבת ולא "א כתב שם לתרץ קושיית הר"הריטב  

  דבלולב גזרו שמא.)סוכה מג(על פי המבואר בגמרא , גזרינן שמא יעבירנו

ט "וחיוב מצות לולב ביו, יעבירנו משום דלא ידעינן בקביעא דירחא

ואם כן בשופר ולולב גזרו שפיר דלא , תלוי בקביעות יום ראש חודש

מה שאין כן במילה בשבת , כיון שלא בקיאין בקביעא דירחא, לידחו

ולפי דבריו לא קשיא האיך נימול אברהם , ד"עכ, שהוא ודאי לא גזרינן

  .דהרי במילה לא חששו כלל לשמא יעבירנו, פ"אבינו ביוהכ

òâ æéà ñàåå'ìî'ìî ïò÷ è'ééååö à ïïè , øò èàä éåæà éåå æéà

ìî èðò÷òâ ééæ'ï , à æéà ñàåå ìàøùé ìøò æà øò èâàæ øàð

ìî àé âòî úéøá ìòá'ïèééååö à ï , à éåå èñééä øò ìééåå

 ìåîéð)îâá íù øàåáîë'. (  

 íúç íòã óéåà äøòä ì÷éèù à êéà áàä äøåàëì øòáà

øôåñ ,ñ' íéèôùî úùøô ïéà áì áèéé øòðééù à àã æéà) óã

àñ(: ÷ìá úùøô ïéà ïåà )äð óã(:,ùø æà " úùøô ïéà èâðòøá é

 êì)æé úéùàøá ,ãë ( êéæ èàäòâ àøåî èàä åðéáà íäøáà æà

ìî åö'ï , éåå éåæà ïôìàäòâ øòèùøòáéåà øòã íäéà èàä

ñ' èééèù)è äéîçð ,ç(úéøáä åîò úåøëå , ø÷éò éã øò èâàæ 

áìä úìøò éã æéà äìéî ,äì òø úåéúåà æéà äìøò ,éà ïòåå æ

 úìøò éã ôàøà øò èîòð äìéî úåöî íéé÷î æéà ãéà à

áìä ,òâ êéæ èàä åðéáà íäøáà ïòåå ïåà'ìî' øòã èàä è

áìä úìøò éã íäéà ïåô ïòîåðòâ ôàøà øòèùøòáéåà ,

 èàä íäéà øàô øàð èùéð æà ïòîå÷òâñéåà æéà àìéîá

 ãò øàð áìä úìøò éã ïòîåðòâôàøà øòèùøòáéåà øòã

úåøåãä ìë óåñ , ïééæ ïåà éçöð à æéà øòèùøòáéåà øòã ìééåå

éçöð êéåà ïòðòæ äùòî ïåà øåáéã , ñèìàîòã øò èàä

 ìë óåñ ãò åðéáà íäøáà ïåô áìä úìøò éã ïòîåðòâ ôàøà

úåøåãä , íéøãð ïéà äðùî éã èâàæ àîòè éàäî ïåà)àì óã(: 

ìàøùé éìøòá øåñà íéìåîéðä ïî äðäð éðàù íðå÷ æà ,

ñàååøàô ,ééåå ôàøà ïéåù íäéà æéà áìä úìøò éã ì

 ïòîåðòâ-áì áèéé øòã èâàæ éåæà .  

òâ êéæ èàä åðéáà íäøáà ïòåå æà ñéåà êàã èîå÷'ìî' è

ïèùøòáéåà íòðåô óìéä éã èéî ïòîàæåö , øòã ïøàååòâ æéà

ìåîéð à éåå ïéã à èàä ìøò à ãéà à æà ïéã , øòãééà øòáà

òâ êéæ èàä åðéáà íäøáà'ìî'ò èàä è à èàäòâ èùéð ø

ìåîéð à ïåô ïéã , èàä éåæà éåå àéù÷ éã øòååù ÷éøåö æéà

ìî èâòîòâ åðéáà íäøáà' åúéá éãéìé éã ï- ïéã øòã åìéôà 

úîà ò÷àè æéà , ïåô äìéî éã êàð øàð æéà ñàã øòáà

åðéáà íäøáà.  

ùøâä"à:÷ñô øòâéà àáé÷ò éáø ' äáåùú à ïéà èð)ñ 'î"á( 

 æéà òèàè øòã ïòåå æààèùéð , éã ïâàæ òãééæ øòã ïò÷

åñéðëäì ïåô äëøá , øàð èùéð æéà äìéî ïåô ïéðò ñàã ìééåå

áìä úìøò éã êéåà øàð øùáä úìøò éã , æéà òãééæ øòã ïåà

êòì÷éðééà éã ïééæ êðçî åö áéåçî , ïëàî øò ïò÷ àìéîá

 íòã ïòâðòøá ïééøà óøàã øò ñàåå íòã óéåà åñéðëäì

ïåô úéøá ïéà ì÷éðééàäøåú .  



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

 

  כז

  
 

  תרומה  
  

åðéáø: íä éøä íéðá éðá ñìà æà êéåà èøàã èâàæ øò 

äåöî éã åö úåëééù øòî òãééæ øòã èàä íéðáë.  

åðéáø øôéñå: ïëàî åö ïòîå÷òâñéåà ìàîðééà ïéåù æéà øéî 

 ïåô äëøá éã'åñéðëäì' .ñ'úáù à ïòååòâ æéà'úéøá øòâéã ,

ì èàäòâ èàä øòèàô øòã ïåà"êàåå òðòé èðòãéñ÷ò à ò ,

î ïåà'ìàèéôù ïéà èøéôòâðééøà íäéà èàä , úáù æéà

 íòã èëàîòâ ïåà ÷ãðñ ïòååòâ êéà ïéá úéøá íééá

åñéðëäì.
6

  

ùøâä"à:ïàîøòñàåå ïðçìà éáø íùá ïòâðòøá ééæ  , æà

 ììåë ïééæ ïåô íéãéîìú éã ïåô øòðééà- à èàäòâ èàä øò 

 ììåëä ùàø ïòååòâ æéà øò ïåà ïéãàø ïéà íéùã÷ ììåë- 

àäñ æà èâàæòâ íäéà øò è' à ïøàååòâ ïøéåáòâ íäéà æéà

ïøäàô íééäà ìéåå øò ïåà ãðé÷ , ïðçìà éáø íäéà èâòøô

"ìäåî à èñéá åã? "èùéð æà øò èâàæ , íäéà øò èâòøô

 ÷éøåö"ïøàô åö íééäà åèñàä ñàåå éåæà áéåà? ! èñðò÷

çéìù à ïëàî ïåà àã ïáééìá ,ñ' æà äåöî ïéé÷ àèùéð æéà

î'ìàæåáâ ìò ãîåò ïééæ ."  

åðéáø:èðàñøòèðéà ìñéáà æéà äùòî éã  ,ñ' à àã æéà

ùø" úáù úëñî ïéà é)âì÷ óã (. àøîâ éã óéåà" øçà àëéà éà

øçà ãéáòéì" , èøàã ïééèù øòèàô øòã ìàæ äìéçúëì æà

úéøá íééá.  

úáù úëñî àøîâ åðéáø éðôì åàéáä  

åðéáø øîàå :ùø"ñ æà èâàæ é'öá äìéî à àã æéà úòø

 ïòî èâàæ ñèìàîòã"íúäì áà å÷éì àìå" , æà òîùî æéà

                                                 

6
, אין מברכין להכניסו,  איתא שכשהאב איננו)מילה' ג מהל"פ (ם"ברמב   

ואין ראוי לעשות , מן העם' ד מברכין אותה או א"ויש מי שהורה שבי

פ "וכ. ש"עיי. ד שם כתב ונהגו אצלינו שהסנדק מברך"ובראב. ד"עכ, כן

  .י שתופס התינוק מברך ברכה זו שמ)א"ה ס"רס' ד סי"יו(א "ברמ

 כתב שטעם המנהג שהסנדק מברך )ו"פ' ד סי"ח(ת דברי מלכיאל "ובשו

, ל בשבח המצוה"מצוות סנדק שהפליגו חז, מצוות' כיון שהוא עושה ב

כיון שעושה , כ הוא מברך כשהאב אינו"ע, וגם משתתף בגוף המילה

  .א"וכדעת הטור והרמ, רוב המצוה

' כ בס"וכ,  איתא שהמוהל מברך ברכה זו)ג"קי' סי(ויש לציין שברוקח 

פ שזקינו של "אע, אות חיים ושלום שכן נהג אביו כשהוא היה מוהל

  . ש באריכות"עיי, התינוק היה סנדק

היינו דווקא ,  שאבי הבן מברך להכניסו)ב"מ' סי(א "רעק' ש בתשו"ומ

הל אבל אם אינו מו, כשהוא המוהל ואז יש עליו חיוב לברך להכניסו

  . ש"עיי, א"כדברי הרמ, מברך הסנדק

 èøàã ïééèù àé øòèàô øòã óøàã äìéçúëì]ëå" øåèá ë

)åé"éñ ã 'ñø"ä( ìäåîä ìò ãîåò ïáä éáàù øåèéòä ìòá íùá 

 àäéù øùôà ïáø÷ éáâì ïðéøîàãë åçéìù àåäù åòéãåäì

åéáâ ìò ãîåò åðéà àåäå áø÷ íãà ìù åðáø÷.
7
   

ùøâä"à:ôà  æéà úéøá à ìééåå íòã ïéà ïéðò à àã æéà øù

ïáø÷ à éåå éåæà ,åðáø÷ ìò ãîåò à ïééæ ïòî óøàã.  

åðéáø:àé àé  , ùåã÷ä øäåæ ïéà)øô 'âö óã úéùàøá .ãåòå( èééèù 

ïáø÷ à éåå éåæà æéà úéøá à æà ò÷àè.  

ùøâä"à:ñ æà êéåà êéæ èëàã ÷ãðñä éëøá éã ' éìâøë æéà

çáæîä.  

åðéáø:ø øòã î" à)åé"éñ ã 'ñø"ä ,é"à( ïâòåå æà ò÷àè èâàæ 

÷ãðñ ìàî ééååö ïééæ èùéð ïòî ìàæ íòã , æéà úéøá à ìééåå

î ñàåå úøåè÷ éåå éåæà' çáæî ïôéåà áéø÷î æéà)å ïðéøîàãë

 àîåéá)ô"ã äðùî á' (åè÷ì íéùãçåñéôäå åàåá úø ,éôå 'òøä" áã ìëù éôì

áùá êøáúîå  øùòúî äéä úøåè÷ øéè÷îä ïäë ïéçéðî åéä àì êëéôì äìé

íãà äá úåðùì ,äá íéëøáúîå íéøùòúî ìëä åéäéù éãë. (  

*  

åðéáø øôéñå :ñ'ìàåé úéø÷ ïéà äìàù à ìàîà ïòååòâ æéà ,

ñ'èééö øòèðéåå à ïéà ïòååòâ æéà ,ñ ïåà' ãðé÷ à ïòååòâ æéà

î ñàåå'ìî èìàååòâ íäéà èàä'éðéîùä íåéá ï , ñàã ïåà

ïòååòâ øòáà æéà ãðé÷ìòâ  , ÷òååà øòèàô øòã æéà

èòáøà øòã åö ïøàôòâ.  

 ñéåà æéà ãðé÷ ñàã æà ïäòæòâ ïòî èàä âàè ïèéîðéà

ìäòâ ,î æà øòèàô íòã ïôåøòâðà ïòî èàä' ïëàî ïò÷

úéøá íòã , ñéåøà ïéåù æéà øò ïåà øà÷ à ïòîåðòâ øò èàä

ïøäàôòâ ,èëàðøàô'÷éôòøè à êàã èøòåå ñ , àã ïåà

                                                 

7
דאיתא שם בגמרא לגבי מילה בצרעת דאתי עשה דמילה ודחי לא    

ומקשה בגמרא דאי איכא אדם אחר שיכול למול לא , תעשה דצרעת

אלא אחר ימולו , כ לטהר את בנו מן הצרעת"ימול האב שמתכון ג

יית י דלפי קוש"ועל זה כתב רש, שאינו מכוון לשם טהרת הצרעת

והכוונה דאם יעמוד שם האב יהא נחשב " ולא ליקו אב להתם"הגמרא 

כ "כ(כאילו האב מלו בעצמו ואיסורא קעביד בזה שמכון לטהר את בנו 

  .)י"לבאר דברי רש' אות א' טומאת צרעת הלכה י' מ הל"במשל

י אלו " כתב להוכיח מדברי רש)ח"קמ' ה סי"ח(ת שבט הלוי "וכן בשו

ח "וציין לדברי הב, עמוד שם בשעת מילת בנודלכתחילה יש להאב ל

 דכשעומד המחוייב אצל )ו"תרע' חנוכה סי' ח הל"או(א "המובאים במג

  .השליח בשעת מצוה נחשב כאילו עשה בעצמו ממש

מה שכתב  )א"סופ' דין ו(בברוך טעם דין עשה דוחה לא תעשה עוד ' עיו

  .ל"י הנ"על דברי רש



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

 

  כח

  
 

  תרומה  
  

ù éã ïéåù èøòååäòé÷ , èùéðëàð æéà øòèàô øòã ïåà

ïòîå÷òâðà ,àã ïäåè ïòî ìàæ éåæà éåå , íòã ïëàî ïòî ìàæ

øòèàô íòã ïà úéøá , ïéé÷ èëàîòâ èùéð êàã èàä øò

 èâàæòâ èùéð íòðéé÷ èàä øò ïåà çéìù-ñ ' èùéðëàð æéà

 ééá èàä øòðééà øòãòé æà èðééä éåå éåæà ñèìàîòã ïòååòâ

 ïàôòìòè à êéæ-àä  íäéà åö èðò÷òâ èùéð ïòî è

ïòîå÷åö ,î'ñ ïåà øòâééæ íòã è÷å÷òâ èàä'èòôù èøòåå .

ùøâä"à:ñ 'î úåëæ à æéà íäéà øàô æà ïééæ ïò÷' ïëàî ìàæ

éðéîùä íåéá úéøá íòã ,äéì àçéð íäéà æéà àìéîá.  

åðéáø:ñéåøà èøàô øòèàô øòã æà øòáà  , íòã èéî

ã ïëàî ñðééìà ìéåå øò æà øò èæééååúéøá íò , èîå÷ øò

íééäà ÷éøåö íòã ïâòåå êàã.  

 ïèåðéî òèìééöòâ ïòîå÷òâðà øòèàô øòã æéà óåñ íåö

äòé÷ù éã øàô ,î øòáà'î ïåà ïòðàèùòâ æéà' èàä

î ñàåå ñåìùàá à ïëàî èôøàãòâ'ïäåè ìàæ.  

à 'íéçëåðä:ñ ' ïò÷ øòèàô øòã ïòåå äìàù à àã æéà

 éö âàèéîëàð øòâééæà øéô øàð ïòîå÷î' éã ïôåèùôà âòî

íòã ïâòåå äìéî , ïéîéã÷î ïéæéøæ ïåô ïéã íòã õìà øòãà

 ïèàè íòã ïà ïëàî ïòî ìàæ úååöîì]éò ' ïçìåùä êåøòá

)ñ 'ñø"à(åéáà àìá ø÷åáá ïéìîã áúë .[  

åðéáø: øæð éðáà øòã )åé"éñ ã 'éù"ç (ïâàæ éåæà ò÷àè ìéåå ,

ñ øòáà'ñ ìééåå øòååù æéà'éåà äáåç à êàã æéà øòèàô ïô

øòèàô íòðåô ïòîòð ÷òååà èùéð ñàã ïòî ïò÷ , ñàåå ñàã

 àøîâ éã)èë ïéùåãé÷(. éá éáééçî åäåáà ìî àìã àëéä èâàæ 

ìäîéîì àðéã ,èùéð ìéåå øòèàô øòã ìééåå æéà ñàã , øòáà

ìéåå øòèàô øòã ïåà àã æéà øòèàô øòã æà , êàð èàä

úéøá íòã ïëàî åö èëòø ïéé÷ èùéð ïéã úéá.
8

  

ùøâä"à:ë 'äìàù òøòãðà à èàäòâ áàä , æéà òèàè à

 ïéà ãðàìùèééã ïéà ïòååòâ æéà øò ïåà èðåæòâ èùéð ïòååòâ

àôøî íå÷î à ,ñ ïåà'ãðé÷ à ïøàååòâ ïøéåáòâ íäéà æéà ,

î æà ïôåøòâðà øéî øò èàä' íéìëî íéìë êøåã èðééä ïò÷

                                                 

8
 שמסיק גם כן להלכה כדעת )ח"קמ'  סיד"ה יו"ח(ת שבט הלוי "בשו' עי   

ולהלכה פשיטא דביום השמיני כשאין ברור דאב : ל"וז, א"מרן שליט

ודאי לא יבוא צריכים להמתין בין אם האב מוהל בעצמו בין אינו מוהל 

  .והיינו עד שעה קטנה לפני בין השמשות, בעצמו

ת תשס"א ביקר בארה"ומן הענין לציין שכשמרן רבינו שליט , ג"ק בשנ

השיחים דנו ' א ובתוך א"הלך לבקר את הגאון בעל השבט הלוי שליט

  .בנידון זה אם צריך להמתין להאב או לא

úéøá éã èøàã ïäòæ íéðåù ,î éö' éã ïèøàã ïëàî âòî

äì ïåô äëøáèëàîòâ àã èøòåå ñàåå úéøá éã óéåà åñéðë.  

*  

ãá åðúðå åàùðå 'áùøä" à)ãö úáù (.äåúá øéëæä åðéáøù" ìéìá ã

áù" äðéàù äëàìî éåä äåöî êøåöì äëàìî äùåòäù øáåñù ÷

äôåâì äëéøö ,äåöî êøåöì ÷ø åäùåòù ïåéë.  

ùøâä"à:øàì÷ ïòååòâ èùéð æéà ñàåå äøòä ïééà êàð  , æà

öî êøåö áéåàäôåâì êéøö ïéà èñééä äå , ñàååøàô æéà

 ÷åðéúå áìåì ïéàéöåî ééá êåúî åö ïòîå÷ðà ììä úéá óøàã

)áé äöéá(.øåñéà ïéé÷ àèùéð êàã æéà êåúî ïà åìéôà  , ìééåå

ñ'äôåâì êéøö ïéà æéà.
9

  

åðéáø: ïéé÷ èùéðëàð æéà äôåâì äëéøö ïéàù äëàìî 

øúéä ,ñ'øåúä ïî áåéç ïéé÷ àèùéð øàð æéàä] .éò 'òåùéá" é

)åà"éñ ç 'éù"÷ñ  à"à(àù äëàìîã " åøéîçä íéîëç äôåâì ö

äøåú ìùá åîë äæá , äëéøö éåä éà òåãé åðéà øáãäã ïåéë

àì åà äôåâì[  

ùøâä"à: ïåà éàîù úéá ú÷åìçî òöðàâ éã æà ñéåà èîå÷ 

ïðáøãî øåñéà éã ïééæ øéúî åö óéåà øàð æéà ììä úéá.  

åðéáø:åô ïéã øòã øòáà  òøòãðà ééá êéåà êàã æéà êåúî ï

äåöî êøåöì èùéð ïòðòæ ñàåå ïëàæ.  

ùøâä"à: ïâàæ òøòãðà )éò 'ùø'áé äöéáá é(. èéî åìéôà æà 

ïðáøã øåñéà à êéåà êàð èáééìá êåúî.  

åðéáø: à èëàî êåúî æà ïà ïòî èîòð äøåàëì øòáà 

øåîâ øúéä ,]ééò ' àúééøåàã ïååúàá)ë ììë óåñ"å(ã àéáîù  '

ìöä"á íâ ïðáøã øåñéàáã ç"êåúî ïðéøîàù éãåî ù ,

ééò"ù.[  

åðéáø:áéùîå ìàåù øòã àã æéà êéåà   æà èâàæ ñàåå

øåèô æéà äôåâì äëéøö ïéàù äëàìî , äøåú øåñéà à øòáà

àã àé æéà ,î æà øòëéæ æéà' à óéåà êåúî íòã óøàã

àúééøåàã.  
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ה לטיול "ג דלאו דוקא קטן למולו דה"ה ה"שם סוד' אמנם ראה בתוס   

  .י מתוך הותר איסור תורה"ז ע"ולפי, שרי

 )'ז אות ב"א ס"ח, י ענגל"להגר(ת בן פורת "כ בשו"ומענין לענין יש לציין מש

'  כתב דר:)שבת צד(' דבתוס, צ לגופה חייב"ש סברי דמלאכה שא"דב

א שמותי הוא מתלמידי "צ לגופה חייב ור"אליעזר סבר מלאכה שא

ל דשופר " שהקשה בהא דקיי)ג"י' ב סי"ח (בחמדת ישראל' ועי, ש"ב

אמות ברשות הרבים הא הוי ' ולולב לא דחי שבת גזירה שמא יעבירנו ד

  .צ לגופה"שאמלאכה 



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

 

  כט

  
 

  תרומה  
  

ùøâä"à:ïðáøã øåñéà à øàð àã æéà úåèùôá  ,à áéåà êé

ñ æà ïâàæ ìòåå' æà øòëéæ æéà àúééøåàã øåñéà à æéà

î'àúééøåàã øåñéà éã óéåà êåúî ïâàæ óøàã.  

ïééä ìò êøáì åðéáø úà ãáéëå  

åðéáø åëøéáå:íééçì íééçì íééçì  ,î' àúòééñ ïáàä ìàæ

ïèåâ íòìà èéî äàøåä ïéà àéîùã.  

ùøâä"à:ïîà  ,çë øùéé.  

*  

 úåãåà äçéùä ááåñðå"úçä úåð÷úäðå " éùðà ïéá åðéáø ïé÷úäù

åðéîåìù  

ùøâä"à:øàô äáåè øéëî æéà ìàøùé ììë 'éáø ï' éã óéåà ï

èøéôòâðééà èàä éáø øòã ñàåå úåð÷ú äðåúç , éàååìä

øàô äìçð à ñàã èøòåå'ìàøùé ììë ï ,ñ' à ùîî æéà

äìöä.  

 è÷éùòâ áàä êéà ñàåå ååéøá íòã ïòîå÷àá èàä éáø øòã

íòã ïâòåå ñèìàîòã?
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1 0
א "שלח לו הגרש" תקנות החתונה"א את "כשהתקין רבינו שליט 

א מכתב אשר בו מרחיב את הדיבור בגודל שבח התקנות "שליט

  : ל"וז, החשובות

קרנם בכבוד ' ירום ה, כבוד ראשי ומנהיגי קהל עדת חסידי סאטמאר

ק "כ, האיש על העדה, מנהיגם הנערץ, ומלכם בראשם, לשם ולתהילה

  .א"ר שליט"ואדמ

, מרגיש אני חובה בנפשי להביע במקצת את רגשות לבבי ההומים

לאחר ששמעו אזני את התקנות החדשות בעניני עריכת שמחות אשר 

לאחר שהגיעה לאוזנכם הקריאה הזועקת , חרטתם על דגלכם המפואר

  .עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל, לוקוס, לוקוס, עד לב השמים

ים לצאת למלחמת מצוה נגד השטן המשתולל ובכך זכיתם מן השמ

ונחלצתם בעוז ותעצומות , ואוכל כל חלקה טובה, ברחובות ובשווקים

לבוא לעזרת בני ישראל הנאנקים מכובד המשא הרובץ על צוארם 

  .ונאזרתם בגבורה עילאה לומר למלאך המשחית הרף

הלבבות של ההורים היו שותתים דם הנפש ורבים היו משוועים 

מהיכן , מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים, לבם הגועשמנהמת 

באה ההתדרדרות הנוראה הזאת אשר גוזרת שיעבוד ועבדות עולם 

ו "את ביתם בשמחת יוצאי חלציהם הי' להורים המסכנים אשר פקד ה

, דמים תרתי משמע, והשמחה הזאת גוזלת מהם דמים מרובים

מיהם והשמחה ומקצרת את ימיהם ומובילה אותם לקבר בדמי י

ועיניהם רואות וכלות ואין לאל ידיהם לעצור , ל"נהפכת להם לתוגה ר

  .את מלאך המות המשתולל ללא מעצור

ראה ורואה אני את עניים של משפחות חשובות ונכבדות בישראל 

והמה נאלצים , אשר כורעות תחת הנטל הכבד ואין להם תקומה

åðéáø:àé  ,çë øùéé à ,ñ'÷åæéç ïáòâòâ èàä.  

âéèëéåå øòééæ ò÷àè ïòðòæ úåð÷ú éã , øáã ìòá øòã íâä

íéøáñä êàñà êàð èàä...  

ùøâä"à:ñ ' úåùø êì ïéàå éðôìî àéä äøéæâ à ïééæ óøàã

äéøçà øäøäì.  

åðéáø: êéæ èàä íìåò øòñéåøâ à æà íùä êåøá 

èìòèùòâåö ,åøô úåìéä÷ òøòãðà êéåà ñàã ïøéá

ïééâåöëàð , ïöðàâðéà èùéð êéæ ïáàä ñàåå éã åìéôà ïåà

ééæ óéåà äòôùä à èàäòâ ñàã èàä èìòèùòâåö.  

î æà äð÷ú éã êéåà éåæà'øòâééæà óìò ïùèðòá óøàã , ïåà

èùéðëàð èùèðòá øòðééà æà åìéôà , éã ïéåù ïâòî

ïééâ ÷òååà ïùèðòî ,ë'àã úåðåúçä øãñ éã èùéð ñééåå ,

 øòáà ãò ïòäéö èðò÷òâ êéæ äðåúç éã èàä à÷éøòîà ïéà

ø÷åáä øåà , åúåàøäá ïééæ íéé÷î èìàååòâ èàä øòðééà æà

 ïåà øòâðòì éåå èëàîòâ øò èàä åúåëìî ãåáë øùåò úà

øòî éåå ,úåàöåä òèñéæîåà éã õåç à æéà ñàã ïåà.  

ùøâä"à: ìù ïðåîî äìëî äúà éúî ãò ñå÷åì ñå÷åì 

ìàøùé) åð äëåñ(:, ñ'àøåî ùîî êàã æéà'âéã , ïéà êàã õéæ êéà

øéòä úôå÷) ÷øá éðá øéòá( , êåúî ìàøùé éðá úòåù ìå÷ øòã

àøåðå íåéà æéà ÷çãäå õçìä.  

åðéáø:øòâøò ïøàååòâ øòãééì êàã æéà èöòé .  

                                                                   

ה למיניהם שיטו בבושת פנים להזדקק לבריות ולארגוני חסד וצדק

להם חסד ויחמלו עליהם ואבי המשפחה נהפך במשך הזמן למחזר על 

הפתחים ונצרך לבריות ופניו משחירים כשולי קדירה ולבו נקרע לגזרים 

ואל שאר " קופת העיר"רשימות השמות הארוכות של הפונים ל, ל"ר

  .ארגוני החסד המבורכים מוכיחה כאלף עדים על שבר בת עמי

 עמו ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה הקשה ומן בעני' ראה ה

ועורר את לבבכם הטהור לשית עצות נפלאות ולמצוא , הלחץ זה הדחק

את הדרך הנכונה לחלצם ממצוקותיהם ולהאיר להם מתוך החשיכה 

בדמות התקנות הנכונות והאמיצות שהגה לבבכם ובכך להשיב את 

  .השמחה האמיתית למעונם של רבבות אלפי ישראל

עליכם רוח גבורה ממרום לתקן ' אשריכם ואשרי חלקכם שהערה ה

פשוטו , "וחי בהם"תקנות נפלאות אשר יעשה אותם האדם מישראל 

מובטחני כי כלל ישראל בכל אתר ואתר יאמצו את התקנות , כמשמעו

ומכם יראו וכן יעשו מיד ולדורות ויכירו , האלה על לוח לבם השותת דם

 ושמכם יחרט באותיות של זהב בדברי הימים ,לכם טובה וברכה מרובה

, על ההצלה הרבה והגדולה שיצאה מבית מדרשתכם הנעלה והמפואר

  ....לכו בכוחכם זה והושעתם את ישראל



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

 

  ל

  
 

  תרומה  
  

ùøâä"à:ñ 'øòáòâ éã ïåô àã æéà' êéåà ïéåù ïòðòæ ñàåå ñ

íéìá÷î ïééæ åö ïòîå÷òâåö øòãééì ,î ïåà'â óéåà ñéåà èáé

ïòîåìá èéî úåðúî.  

åðéáø: ïòðàéìéî èøàôùòâðééà ïéåù èàä úåð÷ú éã 

øäàé ñàã øåáéö ïñéåøâ ïøàô ïøàìàã.  

*  

 êåðéç ìò äøéîùäå úåøéäæä ìãåâ úåãåà äçéùä äááåúñðå

íéðáä  

ùøâä øîàå"à: øôåñ íúç øòã )ô äùî úøåú 'àøéå( èâàæ 

à øàô èâàæòâ èàä äøù ñàåå íòã óéåà íäøá)àë úéùàøá ,

é( úàæä äîàä ïá ùøéé àì éë äðá úàå úàæä äîàä ùøâ 

÷çöé íò éðá íò , ìò íäøáà éðéòá ãåàî øáãä òøéå

åðá úåãåà , ÷òååà èàä äøù æà øôåñ íúç øòã èâàæ

 èòåå ÷çöé æà èàäòâ àøåî èàä éæ ìééåå ìàòîùé è÷éùòâ

ìàòîùé ïåô ïòðøòìôà êéæ , èâàæòâ øòáà èàä íäøáà

 äìåò à êàã æéà øò ïøòåå òéìà÷ èùéð èòåå ÷çöé æà

äîéîú ,ïáàä àøåî èùéð êéà óøàã íäéà óéåà ïåà , èàä

 åìéôà æà èëòøòâ æéà éæ æà èâàæòâ øòèùøòáéåà øòã

ïáàä àøåî êéåà ïòî óøàã ÷çöé óéåà.  

åðéáø: ìò èùô æéà ñàã æà èøàã èâàæ øôåñ íúç øòã 

 úåãåà"åðá "ñ æà'èùéð èðééîåèåùôë ìàòîùé  , øàð

ñ'÷çöé óéåà óéåøà èééâ ,ñ æà' æà ïòååòâ èëòìù íäéà æéà

 èùéð êéæ ìàæ øò æà ïáàä àøåî ïòî óøàã ÷çöé óéåà êéåà

ìàòîùé ïåô ïòðøòìôà.  

ñ' øâä ïåô øåøçù øòã åö èâéø÷òâ êéæ ïáàä ééæ æà ïééæ ïò÷

øåøçù à ïòååòâ æéà , øåøçù øòã æà ïèìàäòâ èàä äøù

æéàøåøçù ïéé÷ ïòååòâ èùéð  , ñàã æéà àìéîá ïåà"äðá" ,

ñ æà ïèìàäòâ øòáà èàä íäøáà' øåøçù à ïòååòâ æéà

 ñàã æéà øúéäá ïòîåðòâ øéà øò èàä"åðá."  

ñ'èðàñøòèðéà êàã æéà ,ñ' ùøãî ïéà èééèù) äáø úéùàøá

çé ,ä(èâ èùéð ïò÷ çð ïá à æà 'áééåå ïééæ ï , èâ ïåô äùøô éã

áòâòâ æéàïãéà øàô øàð ïøàååòâ ï ,î æà éåæà áéåà' èðøòì

 ïéùåãé÷ ïéà ñéåøà)âë óã(:äì áúëå  , à äì äì äåù äøéæâ à

äùà èâ à éåå éåæà æéà øåøçù øèù , à æà ñéåà êàã èîå÷

ïééæ øøçùî èùéð ïò÷ çð ïá , èùéð ïò÷ øò éåå è÷ðåô ìééåå

ïééæ øøçùî èùéð øò ïò÷ ïééæ ùøâî.  

 øàô áéåà èöòé à ïåô ïéã à èàäòâ ïòî èàä äøåú ïúî

øâä ïééæ øøçùî èðò÷òâ èùéð äøù èàä çð ïá , áéåà ïåà

 ìàòîùé êàã æéà øåøçù ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà øåøçù øòã

 ïòååòâ"äðá] "äðá úàå úàæä äîàä ùøâ äøîà ïëìå[ ,

ìàøùé ïéã à ïáàä ééæ æà ïèìàäòâ øòáà èàä íäøáà ,

æ øøçùî àé êàã ïòî ïò÷ úåãåà ìò ñàã êàã æéà ïéé"åðá "

] úåãåà ìò íäøáà éðéòá ãåàî øáãä òøéå áåúëä øîàå

åðá.[  

*  

ùøâä"à:ë 'øàô ïáòâ èìàååòâ áàä'éáø ï'íéøôñ ééååö ï ,

øôåñ íúç ïôéåà æéà ñðééà ,ë ñàåå' ìñéáà ïáéøùòâ áàä

 úåëéìäå úåô÷ùä ïåà úåãìåú øôåñ íúç ïâéìééä ïôéåà

íéâäðî ïåà íééç.  

åðéáø: àðãô÷ã àøáâ à ïòååòâ æéà øò ) ìò ãéô÷äù åðééä

ãéô÷ ãéô÷ã ïàî åøîà íäéìòù íéðåù íéðéðò(.  

øäî ïøàô ïâàøèòâðà èàä øò ïòåå" ìéåå øò æà ÷éù í

íòãééà à øàô ïòîòð íäéà ,øäî øòã èàä" êéæ ÷éù í

 äùî êàã ñééä êéà ïôåøòâðà)úçä åáø íùë"ñ( , òâø à

 êéæ øò èàä íòãëàðèôàëòâ , êéåà êàã èñééåå éáø øòã

âåì÷ éåæà êéåà æéà ïåà íòã ïåô , øôåñ íúç øòã èàä

ñ æà ïîéñ à èëàîòâ'ïìàôøàô ïéåù æéà , ïòååòâ æéà ñàã

î ìééåå' èàä ïòîòð éã ïåô äìàù éã èðàîøòã ïéåù èàä

êåãéù íòã ïäåè èìàååòâ èùéð ïéåù øò.
11

  

ååéæá øôåñ íúç øòã"òååòâ êéåà æéà ø éáø ééá íòãééà à ï

 õèéååøòé äùî)áà"õèéðñåøô ã ( èàä ñàåå øòã èàäòâ êéåà

øôåñ íúç íòðåô ïòîàð øòáìòæ , ïéé÷ ïà ÷òååà æéà éæ ïåà

øòãðé÷.  

                                                 

1 1
 דן בענין צוואת רבי יהודה החסיד )ז"קט' ז סי"אבהע(ת חתם סופר "בשו 

 וכתב שם דעניני זיווגים הללו, שאיש לא ישא אשה ששמו כשם חותנו

  .ש"עיי', ומאן דלא קפיד לא קפדינן בהדי, בקפידא תליא מילתא

כרם שלמה שבהיות '  כתב בשם ס)'ק ז"ס' ב' ז סי"אבהע(ובפתחי תשובה 

פר(ס "ג מהרמ"הרב האי גאון רשכבה ד בכאן דרעזניץ " אב)החתם סו

  .עשה הלכה למעשה לשנות שם החתן מפני שהיה שמו כשם חותנו

 כתב שהחתם )ד בהערה"כ' סי( שמעון סופר ובאגרות סופרים בכתב רבי

, סופר קודם שנתקשרו בתו מרת שמחה עם חתנו רבי משה לעהמאן

ומאז , שיוסיף לעצמו שם על שמו משה, ציוה לבנו רבי שמעון לאמר לו

  ".משה טוביה"נקרא ' הי



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

 

  לא

  
 

  תרומה  
  

ùøâä"à: äáåùú à ïéà èáééøù øò )åé"éñ ã 'îù"å( éáø øàô 

 øòâéà àáé÷ò- éã óéåà ååéøá à ïòîå÷àá èàä øò ïòåå 

 úåìéáà-æéà øò æà àðãô÷ã àøáâ à .
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íéôñë úèéîù ìò åøôñ úà äàøäå  

åðéáø:úîà ïéà 'î æà ï' èâàæ]ìåáæåøôä çñåð [ êéåà æéà

 âåðòâ)åù"åç ò"éñ î 'ñ"éòñ æ 'ë 'îøä úòãë"à. (  

ùøâä"à: øáçî øòã )íù( à ïáàä óøàã ïòî æà èìàä 

øèù.  

åðéáø:äô ìòá âåðòâ øòáà æéà ïéãä ø÷éòî  .  

à àã æéà øôñ õðàâ àïéðò íòã óéå?  

ùøâä"à:ãðàá à êàð ïâééìåö êàð ïò÷ êéà .  

åðéáø:äáøå äøô æéà äøåú éøáã .  

ùøâä"åéðá úà åðéáø éðôì âéöä à  

åðéáø: úçðå âåðòú êàñà ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã 

ïèåâ íòìà èéî.  

èéìù õøàååù ïøäà ìà÷æçé áøä åðúç úà åðéáø éðôì âéöäå" à

îåã"÷øá éðáá õ  

éøä"à: øàô ïáòâ àã ìéåå êéà'éáø ï' øôñ øòã äðúî à ï

è÷éøãòâ øòáéà ïáàä øéî ñàåå äòáù úìçð , éáø øòã

ïòæòâ øòëéæ ïéåù ñàã èàä?  

åðéáø:ë àé 'à÷éøòîà ïéà ïòæòâ ñò áàä ,ñ' ééøã èàä

øòãðòá.  

åðéáø:èòáøàòâ óéåà ñàã ïòî èàä åàåå ïåô ?  

éøä"à: äòáù úìçð øôñ à ïôàøèòâ ïáàä øéî  àøåãäî

àøúá , ïåà ïáéøùòâ ïééìà èàä øáçî ìòá øòã ñàåå

 èéî äøéèô ïééæ øàô øäàé à åééçá êàð ïáòâòâ ñéåøà

"øòèðæéåè "úåôñåä ïåà íéðå÷éú , ñàã èàä øò øòáà

åééçá ï÷åøã åö èâàéòâðà èùéð , ñàã æéà èðééä æéá ïåà

ïøàååòâ è÷åøãòâ èùéð ìàîðéé÷ êàð , íòã ïåô õåç ïåà

 ïáàäàøåî à èéî ïôàøèòâ øéî'àéîùã àúòééñ òâéã ,

                                                 

1 2
קושיות ' יקרת קדושתו הגיעני ובקראי בו ב: ל החתם סופר בתשובה"וז 

ואמרתי , "גברא קפדנא אנא"רתעתי לאחורי כי בהלכות שמחות נ

ואמנם שגגה יצאה , העבר חרפתי אשר יגורתי כי משפטיך טובים

ח הגאון נר ישראל ונעשיתי אבל אם "מלפני השליט הגדול קדוש מו

) שנפטרה(ל "קודר שחותי ובאה אלי שמועה מאמי הצדיקת זצ

בור עיונו עליו יע' ח הגאון דלא קפיד ולא קפדינן בהדי"ומו... ה"תנצב

יהפוך לששון ולשמחה ', ב וכו"בשובע שמחות או יניח הדברים עד ת

  .ש"עיי

ãé áúëá úåáåùú êàñà ,øôñ éã ïåô íéðéðò éã åö òâåðá ,

 íòã óéåà èáééøù øò ïåà"íñéôãäì êéøö ïéà" , ïåà

ñ'ïòååòâ æéà äáéñ éã æà ñéåà êéæ èæééåå ,ñ ìééåå' èàä

ïòîòìáàøô øåæðòö éðéî ìë èàäòâ , èàä èðééä øòáà

ö ãìàååòâ à ñàãïáòâòâå , ïöðàâ íòã ïòååòâ äðùî ïåà

ï÷åúîå äàð øáã à øàô øôñ .  

åðéáø:ïòîòð èéî  ,íòìáàøô øòñåøâ à øòééæ æéà , ïéà

êéåà à÷éøòîà , ñò ïòî èàä ìàøùé õøà ïéà àã øòáà

èééøãøàô ïöðàâðéà , éåæà éåå âðåðà à èùéð ïáàä ééæ

î'ïòîòð òùéãéà éã ïáééøù óøàã , èùéð ïñééåå ééæ òìà æà

ìà à èéî èîå÷ ïòîòð òùéãéà"ó
13

àãéøô éåå éåæà  ,

àîåìá ,àãìàâ] .ë"áä ë" é)òäáà"éñ æ 'ë÷"ìñ è"ã( úåîù ìëã 

äá íéáúåë ùãå÷ä ïåùì"à , ùãå÷ ïåùì åðéàù íù ìáà

ìàá íéáúåë"ó.[  

ùøâä"à:êéìâòè âàè íòã ïéà êàã äåè êéà  ,ñ ïåà' æéà

åìàù òñéåøâ ïåà ïòîòìáàøô òñéåøâ àãúåáåúë ééá ú ,

äáåúë éã ïèëòøøàô ïåà ïáééøù ïòî óøàã øòèòôù ïåà.  

éøä"à:ðèöòì ïáàä øéî ' íòðééà óéåà äìàù à èàäòâ ñ

î ñàåå' úéøá íééá ïôåøòâ íäéà èàä"éç "î ïåà' èâòìô

 ïôåø íäéà"íééç "èéî øàð èðò÷òâ íäéà ïáàä òìà ïåà' ï

íééç ïòîàð ,åà ïáééøù ïòî óøàã äøåàëì æéà äáåúë ï" éç

íééç éø÷éîã "ñ ìééåå'ïöðàâðéà ïòîàð øòøòãðà à æéà , ïåà

íééç ïòîàð íòã ïåô øåöé÷ à øàð èùéð.  

åðéáø:êéåà äáåúë à ééá  ?)èâá ÷ø àìå(  

ùøâä"à:àé  , áàä êéà ñàåå áúëá äìàù à áàä êéà

èéìù øòðæàåå áøä èâòøôòâðà"à ,ñ' ïåà è÷éøãòâ æéà

 éåìä èáù)ç ÷ìç 'áåùúåôø ä(, äìàù éã ééá áééøù êéà ïéà 

"àéø÷úîã íéáúåë àì äáåúëáù òåãéëå" , øò ïåà

 øéî èøòôèðò"êë øåáñ éúééä éðà íâ , éúéàø äàø êà

 øéò âøåáùòøôá äáúëðä ïåùàø âååéæá éìù äáåúëá

íé÷åìàì äìåãâ ,öæ øôåñ àáé÷ò éáø ïåàâäå" øãñîä äéä ì

ïéùåãé÷ ,éîù íù áåúëå , éåìä ìàåîù éáö óñåé áøä ïá

ùøòä óñåé äðåëîä."  
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וסק' אות מ(ש עוד "ועיי  שתמה על הטיב גיטין וכתב האיך מילא את )ז"ס

אחד עונים ק גאוני עולם כולם כ"לבו נגד כל המסור לנו מאבוה

' ועי(א "ף לבסוף ובלשון קודש בה"ז כותבין אל"ואומרים דבלשון לע

ה"י מש"תשורת ש' בתשו   ). ש"עיי, כ בז
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åðéáø:àé  ,ùøòä óñåé äðåëîä èøàã èééèù éåæà?  

ùøâä"à:àé  , éåæà àé ïòî èàä ìàîà æà ñéåà èæééåå

ïáéøùòâ.  

ë' ïåô ïäåæ à ïåô äáåúë à ïåô ãé áúë à ïäòæòâ êéåà áàä

öæ ãàñà äãåäé éáø"ñ ñàåå ì' íééá èøàã ïòðàèùòâ æéà

ä éáà ïåô ïòîàð äìë" äðåëîä áåè íåé úá úéãåäé

ïàîôéì."  

éøä"à :æéà íòã ïåô äáéñ éã ïåà , áéåà àøåî áàä êéà ìééåå

ñ'ç ïééæ èòåå" ïäòæ åö äáåúë éã ïòîòð ïòî èòåå èâ à å

ïòîàð íòã ïáéøùòâ èàä ïòî éåæà éåå èøàã , áéåà ïåà

 ïòî èòåå àéø÷úîã ïòîàð éã ïééèù èùéð èòåå èøàã

éã ééá êéåààéø÷úîã ïáééøù èùéð èâ  , æéà èâ à ééá ïåà

áëòî ñàã êàã ,ð÷ñô íòã ïâòåå' äòáù úìçð øòã è)éñ '

é"ñ á"è ÷"æ(äëì æà " ñàã æéà èâ à ééá éåå èøàã ô"àáåëéòì "

äðåëîä ïáééøù êéåà äáåúë à ééá ïòî ìàæ.
14

  

åðéáø: ïáééøù ïòî óøàã ïéåù áéåà "àéø÷úîã " èùéð ïåà

"äðåëîä."  

øâäù"à:àé  ,èëòøòâ.  

åðéáø: íòã ïòî èôåø éåæà éåå ïåà "éç "äøåúì ,"éç " øòãà

"íééç"?  

éøä"à :"éç."  

åðéáø:î æà âåðòâ æéà éåæà áéåà ' èáééøù"éç] ." ìò äðååëä

äáåúëä ,ë èâáã 'øâä"à) éñ 'ë÷"éòñ è 'ë"å( äìåòù íùäã 

àéø÷úîã ïéáúåë éðùäå ø÷éòä äøåúá ,ëå"ïéèéâ áéèá ë 

)ììëé úåà íé"÷ñ à"è( äøåúì åá íéìåòå äñéøòá ïúéðù íùã 

äðåëîä åà àéø÷úîã ïéáúåë åúåà ïéøå÷ù íùäå ø÷éò.[  

 êàæ òâéãìàååòâ à ïäåèòâ óéåà øéî ïáàä à÷éøòîà ïéà

ðòøòøòì éã æà'ñàì÷ òèùøò éã ïéà ñ , éã èéî ïöéæ

 âéèëéø ïáééøù åö éåæà éåå ñéåà ééæ ïòðøòì ïåà êòìãééî

àð íòãïòî' ,ìãðéù' ,'ìæéø ,'åé ïééà èéî"ã , àã êàã æéà ñò

éøà íòðåô äáåùú à ' íééç éøáã íåö äàìéò éáã)åù"éøà ú '

ì ïîé ñ äàìéò éáã"á(åé ïééà èéî ìãðééù ïâòåå " ééååö èéî åö ã

éãåé"ï.  

                                                 

1 4
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  . ח באיגרות או הסופר בכתובה"שמענו שיכתובו כן הת

 ïòîàð øòã êéåà'ìèàî 'ìà à ïà ïòî èáééøù"ó , à ìééåå

ìà" ïéé÷ èùéð ïåà õî÷ à èðééî óúô"ç ,ñ éåå éåæà' èééèù

 ìàåîù úéá ïéà)ð÷ ïîéñ"è ,å ùá ÷ñôù éôëå" ï øîì äùî áéùä ú

éñ äùî çîùéä 'ò"á ,ëå"ç  íééç éøáãä ô"éñ à 'ò"ééò á"ù ( ïâòåå ïåà

åé ïééà êéåà èîå÷ ìãéøô ééá íòã"ã.  

à 'íéçëåðä:åé à èéî ìéèî ïéà "àé ã?  

åðéáø:÷ôð àæà èùéð ïéåù æéà ñàã "î , à èéîåé" øòãà ã

åé à ïà"ã ,ìà à ïà æà ø÷éò øòã øòáà"ó] .éò ' íééç éøáã

 íéùð úåîù)â úåà '÷ñ"à( äáøä éçéëùã ïåéë àìàâ íùá 

î÷á àìàâ"úôá àìå õ"ç , äùà äæéà íéîòôì úàöîð íà

úôá àìàâ úàø÷ðù"ìà àìá áåúëì ïåëð ç" àìù éãë ó

î÷á úåø÷ì úåòèì"õ.[  

ùøâä"à: òâéãìàååòâ à æéà ñàã êàæ ,ñ ñàåå' ïééà èøàôù

ïòîòìáàøô êàñà , ñàåå ï÷å÷ êéà ÷éù ìàî ïééà èùéð

ñ'èñééä éåøô éã ïòîòåå êàð äáöî éã óéåà èééèù , íâä

ñ' òáàá éã ìééåå äéàø à èðòöàøô èøòãðåä èùéð æéà

ùìàô ïáééøù èðò÷òâ êéåà èàä ïééìà , äáöî øòã øòãà

ïëàî úåòè à èðò÷òâ èàä øòöéø÷.  

åðéáø:éàãååà  ,íòã ïåô øòî ïòî óøàã ñàåå , ïéà æà

åé à èéî ìéãðòî ïáéøùòâ ïòî èàä õéðùæéåå" ã)ä" çîöä ä

÷éãö(, à ïà ìãðòî ïáéøùòâ ïòî èàä ùèéååàáåéì ïéà ïåà 

åé" ã)ä"÷ãö çîö ä( ,ìãðòî éáø êéåà' øòùòòã ò)äâä" ìòá ÷

öæ  ÷ãö éìâòî"ì(åé à ïà ïñééäòâ èàä " ã-éä íòã ïâòåå  èñé

 ÷ãö éøòù øôñ ïééæ] éìá ìãðòî àéøèîéâá ÷ãö úáéúã

åé"ã [-ëàð ïñééäòâ èàä øò ïåà 'ø éáø ï 'ìãðòî' ò)äâä" ÷

ø éáøä 'éæ áåðàîé øî ìãðòî íçðî"ò( , ïéáø íòã ïòâðòøá òìà ïåà

ø 'ìãðòî'åé à ïà ò"ã , ïééìà áåðîéø ïåà âàè åö èðééä ïéà

ø éáø ïåô äáöî éã óéåà 'ù òìòãðòî ìéãðòî íçðî èééè

åé à èéî" ã-ñ ' äáéöî òìòðéâøà éã èùéð æéà- øòåå ïåà 

 èéî ìéãðòî ïáééøù åö øòëàî äáöî ïøàô èâàæòâ èàä

åé à"ã ,ñ ñàåå ïîæá'éåæà èùéð èîå÷.  

ùøâä"à:àé  , æà ïäåèòâôéåà èàä éáø øòã ñàåå ñàã

î' éåæà éåå ïòðøòì ñéåà ééæ ïåà êòìãééî éã èéî ïöéæ ìàæ åö

êàæ òâéãìàååòâ à æéà ñàã ïòîàð íòã âéèëéø ïáééøù ,

ñ ñàåå'ïòîòìáàøô êàñà ïééà èøàôù.  

 íåìùì åãøôðå  
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åé úùåã÷ ìòá àìåìéä ãåáëì"éæ è"ò  

  

èéìù åðéáø ïåô ùãå÷ úåøáã" à  
ðà øàô áåéçä ìãåâá"éèù åö ùøà ééðò ïöìàøùé õ  

à÷ééãïåô ñðä ìòá øéàî éáø ú÷ãö ììåë ïùéîééä íòã   
âðàì÷ôà ï÷øàèù èàä  

  

äøä"äåî ç"èéìù ìæéåå íçðî ÷éæééà ÷çöé ø" à  

 ùãå÷ä úãå÷ôá èðéåø÷òâ  

 ñìà"ñðä ìòá øéàî éáø ú÷ãö ùãå÷ éàáâ "÷øá éðá íééç éöò  
  

  

  -ה " אויספירליכער באריכט ליינט קומענדיגע וואך אי-
 


