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  )íòå ð éøîà(  

�  
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ïîäì á ì áåèå  äç îù ïëúé êéà äøåàëìå ,

äåíé÷éãöì ÷ø úãç åéîå äðåâä åæ äãî àì ,

à÷ééã àåää í åéá äæì äëæù àìà , äîî

 äùåã÷á äéäù øúñà úãåòñî äðäðù

äøäèáå , äîá  øúñà úðååë äéä äæå

åúåà äðîéæù , àìå òø åìåë äéä äæ éìåì éë

 åúæéçà ìãåâî åòéðëäì äì  øùôà äéä

äôéì÷á , åá ä÷á ã äúãåòñá ù øçà êà

 øå÷îî ãøôðå áåè úö÷äôéì÷ä , ïë ìò

åìéôùäìå åòéðëäì äúìåëéá äéä .     

)é åì úùåã÷(  

íéøåôì áåè ç÷ì  

ה ב חשו ה שה  א מת ה נש י  ילו  לע

   ה" עלעפקאוויטשר אהרן צבי " באסתר בריינדל מרת
ת תשס"נלב   ק"ד לפ"ע ביום הפורים שנ
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äáåùç äòãåä  
  

  י"הננו מודיעים בזה לכל אנשי שלומינו תושבי מאנטריאל הע

  'ור ההצלחה במגבית שנערכה לטובת מוסדותינו הקכי לא

  א"בעיר מאנטריאל יע
 

  נתמנה 
  מוכתר בכל תואר, ידידינו החשוב והמפואר

  ו" היקלמן אליעזר לעוויר "מוה
  א"י בעיר מאנטריאל יע"אב

  

  

  א"במאנטריאל יע' לשמש בתור גבאי קודש דמוסדותינו הק
 

  

  :ושיחי לכל אנשי שלומינוומכאן הקריאה יוצאת 

  שאו ידיכם קודש והרימו תרומת ידכם

  ק"בתמיכת והחזקת מוסדותינו בארה
  

  ע מייסד המוסדות יעמוד לכל העוזרים והמסייעים"בעל דברי יואל זי' וזכות מרן רבינו הק

  א"צ ומלכינו מרן רבינו שליט"עדי נזכה במהרה לביאת גוא" ברך משה"להתברך בזאת הברכה אשר 

  ןבראשינו במהרה בימינו אמ

  

åëä"äøåúä úëøáá ç  

äøàá áì áèé úåãñåî úìäðä"÷  
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  ק"נרות שבת הוה דוגמת נרות דביהמ
צוה " נשים"בגימטריא " תצוה"בבעל הטורים כתב  ,ואתה תצוה

ת "וצ, ל"עכ, רמז להדלקת הנר לנשים חובה בשבת ב השייכו

, שבת חובה הדלקת נר :)שבת כה (ל"ונראה דהנה אמרו חז, לכאן

בית והנה עיקר שלום בית תלוי , והיינו משום שלום 

איש ואשה זכו .) סוטה יז(ל "וכמאמר חז, בהתנהגותם בדרך הישר

ביניהן בית, שכינה  ולכן עושין פעולה שלום , וזהו הגורםלשלום 

תורה אור"בית ע שזה , י שמדליקין נר שבת הרומז על נר מצוה ו

ת , שה מדליקתוולכן הא, מביא שלום בית בשלימות להורו

ולפי זה אתי שפיר דנר , שמחיוב עליה להיות לו לעזר בתורתו

כי שניהם רומזים , בבית המקדש, שבת הוי דוגמת נרות המנורה

  )ויגד יעקב(                                                          . על אור תורה
  

להקפיד שיהיה מוכן שלחן ערוך ומטה 
  דלוקמוצעת ונר 

נ,'ואתה תצוה כו ת "ל דבשבת אמר ריב"  י שני מלאכי השר

, מלוין לו לאדם בערב מבית הכנסת לביתו אחד טוב ואחד רע

ת  וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומטתו מוצע

מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך ומלאך רע 

תרומה מ. 'אומר אמן בעל כרחו ואם לאו וכו ת והנה פרשת  סיימ

ת , שלה יום שבת' בתיבת נחשת גימ וכתב מיד ואתה תצוה א

ל "בני ישראל שיעורר הוא את בני ישראל ויקחו עליך שמן ר

, טה מוצעת'מ, ולחן ערוך'ל ש"דברים הנ' שיחזיקו ביום שבת בג

בר, ר דלוק'נ   )זכור ושמור(                        . ן"ת של שמ"המרומזים 
  

 שיהיה לו הדיבור של שבת צריך
  פנימיות

דקאי ' ל שפי"מ אלשיך ז"בר'  עי.'והיה פי ראשו בתוכו שפה וגו

ו של אדם " מה אומנות.)חולין פט( ד"ל ע"ואפ, ש"על הדבור עיי

) י, אבות ג (ד"בעולם הזה יעשה עצמו כאלם ואפשר לומר ע

 כל תורה שאין עמה )אבות ב ב(ד "וע', שיחת הילדים מוציאין וכו

רקם אם צריך לדבר שיחת חולין בהכרח , ש"ייע' ה כו"מלאכ

תמע לתרי אפי כדי שיהיו בהדיבורים פנימיות ן , יהיה מש כגו

, שאומר שהוא רעב ללחם יהיה מחשב בלחם התורה וכדומה

ו דייקא היינו מה שצריך לעצמו בדבר זה יהיה "ש יעשה עצמ"וז

ש והיה "וז. ל"כ פנימיות כנ"רק ידבר באופן שיהיה בו ג, כאלם

וזה שתרגם אונקלוס , בתוך כל דיבור' פי ראשו בתוכו דייקא פי

, ש לגווייה"וז, כפול שיהיה בו פנימיות' פומיה כפול לגווייה פי

 ממצוא חפץ ודבר )ישעיה נח יג(ש הכתוב "וז, ל"פנימיות כנ' פי

נו הת, ל שלא יהיה דיבורך של שבת"ודרשו חז, דבר ח "היי

רק יהיה בפה כפול , ולה שהוא ח"הנקרא שבת כדיבור של ע

ן' ה עם הכולל גימ"שפ. ל"כנ   .לרמוז שידבר לשון קודש, לשו

  )ברית אברם( 

  לקשר יום השבת עם ימות החול
ל כי חושן ואפוד הם ימי החול "י, ולא יזח החושן מעל האפוד

דוע , ויום השבת  אשר שבת )י על זהר ויקהל"שערי מאמרי רשב(כי י

בח ל "ואמרו ז, ינת חוץ לארץקדש בחינת ארץ ישראל וחול 

ונקראים ,  הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה:)כתובות קי(

על , על כן נקראים שם אפוד.) ז ח"ע(עובדי עבודה זרה בטהרה 

, וחשן נקרא שבת,  אין אפוד ותרפים)'ד' הושע ג(דרך הכתוב 

ן בו שנים עשר לחם , כנודע" חסדו"עולה " לחם"כי , אשר מסכי

ת "ובהם ע, ב אבנים"חושן היו מסודרים יכמו כן ב ב אותיו

היינו לקשר , וזהו ולא יזח החושן מעל האפוד, "חסד"כמספר 

די זה, תמיד יום השבת בימות החול וכנודע , להעלותם על י

בכדי , אשר אומרים בכל יום היום יום אחד בשבת וכדומה

   .אפוד'על ה'חשן מ'זח ה'לא י'ת ו"ר" היום"על כן , לקשרם יחד

  )אמרי נועם(

  

  ענין קריאת פרשת זכור בפרשתן
גופי עבירות כמבואר '  מכפרים על חשמונה בגדי כהונה

מצנפת על , ע"מכנסים על ג, ד"כתונת על שפ[ז "יף בערכין ד

, ז"חושן על הדינין אפוד על ע, אבנט על הרהור הלב, גסי הרוח

ובזה יבואר מה , ]ציץ על מעשה עזי פנים, ר"מעיל על לשה

היינו כי כאשר , לכבוד ולתפארת' כתיב לעיל ועשית וכוד

ותפארתו ' מתקנים החטאים בבגדי כהונה אזי נתגלה נועם ה

משלי (ומתבטלים כל מיני התפארות חיצוניות וכמאמר הכתוב 

בעולם ושלימתו ' ורואין רק תפארת ה'  שקר החן וכו)לא לא

ת בזה יובן מה שקורין פרשה זו ק. בחינת כבוד ותפאר ודם ו

' פורים כיעמלק רצה לבטל שלימות ישראל כי זרק ערלות וכו

תם והוא , ופגם בברית הקודש אשר היא תפארת ישראל ושלימו

' ולזה אנו קורין פרשת זכור בפ, ההיפוך משמונה בגדי כהונה

נו לבטל כחו' תצוה ששם הוא הציווי על הח גם , בגדי כהונה היי

ובבגדי , מות עצמום ורצונו היה רק רומ"ק בגימריא ר"עמל

  .כהונה המגבעות מכפרים על גבהות הלב כמבואר שם

, גם עוד יש ליתן טעם מה שאנו קורין פרשה זו בימים הללו

 על אחשורוש שלבש בגדי כהן )מגילה יב(ל "מפני כי אמרו חז

תם הוא שלקח הח, גדול ן , בגדים בכח הרע' וכונ ולזה אנו קורי

ת ענין בגדי כהונה בימים הללו כדי  לתקן שרשם להפוך המידו

  )תולדות אדם(                                                                                             . לטוב
  

  

  

  

  

  

  

  ב
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 ³−³× µï ³−ï öô¾ µ−ñê îìš−î

ð−ô³ þò ³îñ¼íñ þîêôñ . ñ¼ëë íòí

ð ë³× ó−þî¬í"³−³× " −ò¾ñ ïôîþ

ó−¾ðšôí ,öî¾êþ ¾ðšô³ "ó−ò¾ − ,
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ó−ò¾ µ× ñ× èíîò ,×¼"ð , íêþòî

−õ¼" ¾þðôë ê³−ê¾ ô)þõë êëîí" ð

× ¾îþð"ð(ëší ¾š−ë¾ í¼¾ë " í

ôí−ëí ³ê ë−þìíñ" öôï ñ× þôê š

î×¼í ö−ê î×î³ë −òê¾" îë ö−¼èîò ó

 −òî×ô ñ¼ íñ¼êî îòôô −³ò−×¾ šñ½ê
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ïì î¾þð¾ íô ¼îð− íòíî" ñ¼ ñ

 ñ¼ þ¾ê ³×îþõñ ±îìô šî½õí

 −êëñ ê−í ³îð¼ íþîòôí¾ ³îð¼í

ñêþ¾−ë íþî¾ íò−×¾í¾ óñî¼ ,

 íï ïôþ íôñ öëî− þ−õ¾ í³¼ôî

³¾ êš−−ð íþîòôë"³î −"−í ó−ò¾ × ’

³îþòí ³šñðí èíîò , î−í¾ öôï ñ×ð
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µ−ìê öþíê ³ê µ−ñê ëþší í³êî, 

 ¾þðôë ê³−êíí" µ−³þî³ −ñîñ ð

−−ò¼ë −³ðëê ïê −¼î¾¼¾ , þôê¾×

ëší" ³ê µ−ñê ëþší í³êî í¾ôñ í

µ−ìê öþíê ,í¾ôñ ¼þí , îñ þôê

ëší"í ,µñ í−³³òî í³−í −ñ¾ íþî³ ,

í¾ô ñ¾ î³¼ð íþþš³òî , µ−þ®î

þîê−ë,  ³êï ³¼ðîô íòíð íêþòî

 ó−š−ð®í ñ¾ ó³šî¾³î ó®õì ì×¾

 ³¾îðš ñ¼ ó¾õò ³ê þî½ôñ êîí

óñî¼ë ó−ô¾ ó¾ ¾ðšñ −ð× ó¾í ,

 ñ× êë−š¼ −ëþ þôê¾ îò−®ô¾ îô×î

 ñ×ë íï šî½õ ñ¼ þ¼¬®ô −³−−í −ô−

µ³ô¾ò ³ê ñ¬îò îñ−õê µ¾õò ,

îòô−−šêî −ð−ñ êîë− −³ô −³þôê, 

îòô−−šê êñ −ð−ñ êë¾ î−¾×¼î , ö×î

ïì îþôê" ëðò î³ô¾ í¼¾ë −× ñ

öþíêñ í¾ô þôê êîí−ëêî , −ò−½ë

 ³ê ¾ðšñ ð−³¼ −òê¾ −ñ þôêò

íïí ³−ëí ,î¾ðšô −òê ñîðè óðêëî ,

µë îê −ë îê þîë½ −³−−íî , î−¾×¼î

µôôî −òôô ó−ñîðè µ−òë −ò¾ , óòôê

³− î−³îë¾ìô îšô¼ ðêô" ñëñ ¾

−ð− ñ¼ îô¾ ³ê ¾ðš−îò−ëþ í¾ô  ,

 ñ¾ öëþ í−í êîí¾ þìêô −×

ñêþ¾− , þê¾−¾ ìþ×íí öô í−í

 íþî³ ñêþ¾−ñ ðôññ −ð× íïí óñî¼ë

³îî®ôî ,¾þðôí ¾þð¾ íïî , þôê¾×

ëší" ³ê µ−ñê ëþší í³êî í¾ôñ í

î³ê î−òë ³êî µ−ìê öþíê ,îñ ¼þí ,

 îþìëò¾ öî−×ôð îò−ëþ í¾ô ö−ëí −×

ö×¾ôë ³þ¾ñ î−òëî öþíê , −êðîë

 ³−ëí ¾ðš³− îñêô ðìê −ð− ñ¼

¾ðîšë ó¾ î³þ¾− þ¾ê , ¼þí ö×ñî

 ó¾ ¾îð−š ê®−¾ ššî³¾í −× îñ

îð− ñ¼ íïñí ó−ô¾ ,ëší îñ þôê" í

µñ í−³³òî −ñ í³−í íþî³ , îò−−í

ñêþ¾−ñ íþî³ ðôññ µ−þ® í³ê¾ ,

 ³¾îðš ñ¼ ³îô³¾ þ¾õê −ê ö×ñî

ó¾í , µ−³þî³ −ñîñ ëî³×í ³òîî× îíïî

−−ò¼ë −³ðëê ïê −¼î¾¼¾ , êñôñê −×

í ±õì í−í ñêþ¾−ñ íþî³ ðôññ µþ®î

ó¾í ¾îð−š ñ¼ ³îôñ þ³î−        .  

) í¾ô µþë(  

�  
 ³−³× µï ³−ï öô¾ µ−ñê îìš−î

ð−ô³ þò ³îñ¼íñ þîêôñ . íêþòî

ôèí −þëð óðšíë ¾þõñ ’ −³ë ö−ð−³¼

 ±þêë î¼ëš−¾ ñëëë¾ ³î−½ò×

ñêþ¾− , ½òë µþî® í−í íô í¾šî

 −³ëî ³î−½ò× −³ë š−³¼íñ íïí

î ñëëë¾ ³î¾þðô−¾íñ í¾šî− −×" ³

ó−¾ðì ó−³ë ³îòëñ ,îð öþô ±þ−³î" ï

íññï" ó−−š³− ïê −× ñêî− −þëðë í

 ó×−ñ¼ô š−ìþê −òîõ®í ³êî ëî³×í

 óñîêî ³î¼−òôí ñ× îò³êô þ−½−î

 íñ ö−ê ³îðèò³í −ñë îï× íðîë¼

 ±þêñ š−³¼− ö× ñ¼ µ× ñ× ³îë−¾ì

 þ¾ê ³îôîšôí îñê ñ× ³ê ñêþ¾−

í ³ê îðë¼ ’ î¾−èþ− óíëî ó³îñèë

 ³ðîë¼ô í¾îðšð êôî¾−þ ñêþ¾− −òë

êþèê êþ¼® óîõñî ³îñèí −ô− ,×¼"ð ,

 íî®³ í³êî ëî³×í ¾þõñ ¾− íïëî

ô¾ µ−ñê îìš−î ñêþ¾− −òë ³ê"ö ,

 íô ¾þðôë þêîëô× íþî³í îò−−í

 −þëð ¹ê óñî¼ñ íþîê íïí öô¾í

óñî¼ñ ê−í íþîê íþî³ , þôê íïñî

"þîêôñ ³−³× " ¼è−−³íñ µ−þ®¾

−³× ³ò−ìëë ³î−íñî" ³ ³î×ïñ −ð×

îêôñ"íþî³í þ ,"ð−ô³ þò ³îñ¼íñ "

ñêþ¾−ñ ð−ô³ þê¾− îï íðîë¼ −× ,

 êôî¾−þ þê¾− íñîêèí öôïë ¹êî

³îñèí −ô− ³ðîë¼ô í¾îðšð.  

)×" šíèí îò−ëþ öþô" š¬−ñ¾"ê(  

�  
î ¾ðîší ñê îêîëë îñîš ¼ô¾ò

³îô− êñî î³ê®ëî .−î" −þëð óðšíë ñ

 ³−−¾îš ±þ³ñ íôñ¾ ³þêõ³í

 ó−òî¾êþí µ−êíî¬®ò ñêþ¾− î ñ¼

í ³ëíê ³î®ô ’−îñ³ íëíêí êñíîí 

ìþ×íë êë³ êñî  ëñë,ê  ë−³× ö×

í þôê ó×³ê −³ëíê’ ð −ð− ñ¼

òë ñ¾ ³î®ôíî íþî³í" ñî×−ë× −

îë× þîê ¼−õ¾ôî ±®îò³ôð ëþšë î

 óí ¼õ¾òí þîê ³î−ô®¼ôî óëëñ

³− î³ëíêñ ó−ë¾" ñê ó−òõ ó−ô× ¾

ó−òõ ,š ë³×¾ íô ó−ðšò ðî¼" ï

³ê ðëî¼íð ëñ ë¬−−ë−¾í " ³

í ³ëíêô ’î−òëñ í³îê ¾−þîíñ ñ×î− ,

š íòíî" ë³× í¾ô µþëë ï í¾¼ò −×

³î−¾¼ô ³î®ô ñ¼ −êš , −êš ¼ô¾òî

 ³ëíê× ëñë ó−−îñ³í ³î®ô ñ¼

íôîð×î êþîëí , ëî³×í þîê−ë îíïî

ô¾òî"¾ðîší ñê îêîëë îñîš ¼ , îò−−í

−¾í ³ê ðëî¼¾" ³ò−ìëë ³"¼ô¾òî "

 ³ëíê× ëñë ³î−ñ³í ³îî®ô îò−−íð

êþîëí , −ïê"î³ê®ëî " óñî¼í öô

"³îô− êñî " ì× þî½ôñ ñî×−¾ −òõô

îë š½îõ îò−êî î−þìê î¼þïñ íï .  

) íèí"¬−ñ¾ îò−³ë−¾− ¾êþ ®"ê( 
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 ö−ë ðþîõôî þïîõô ðìê ó¼ îò¾−

 ³êî ó¼ ñ×ô ³îòî¾ óí−³ðî ó−ô¼í

ó−¾î¼ óò−ê µñôí −³ð. −× þêîë− 

−þ³¾ ¼îð−"ñêþ¾−ñ îò³−ò ³îî®ô è ,

−šñ þ¾õê µ−êî ¾− êñíî öñî× ó−

 óñî¼ô îð−ñ êë êñ¾ ³îî®ô íô×

îì −òëñ ±þêë ³î−ñ³í ³îî®ô öîè×" ñ

 í−îñî íòîí× −òëñ îò³−ò¾ ³îî®ô îê

îð×î ,’ ³òô ñ¼ ðôîñí¾ êîí ±îþ−³íî

ëší îð−ñ êîë−¾× ó−−šñ" ¹þ®ô í

¼ í¾¼ôñ íëî¬í î³ë¾ìô ³ê" ñ× ð

 ë−þší îñ−ê× íñî¼ ³þî³ë š½î¼í

íñî¼ ,ïìê íòíî"ô ñêþ¾−ëð ñ íë¾ì

ëší íëî¬" í¾¼ôñ íõþ®ô í

íîêëî"¹þ®ô ö−ê ¼ , þêîëô ó¼¬íî

¾þíôë"−ñ öò−ôšîô ñêþ¾−ð ê ’

 −êðîî îð−ñ êë îñ−êð ³îþ¾× ³šïìë

íîêëî íê¾¼" íšïìíð ö× îò−ê ¼

î³ðèòô ,ëôþí µê"îìëð ë³× ó" ñ

 óê −× ³îþ¾× ³šïì óðêñ îñ ö−ê

ö³ôðê ñ¼ ñêþ¾− ³î−íë ,ê" ×

îìë"ëší ö−ê íëî¬ íë¾ìô ñ" í

í¾¼ôñ íõþ®ô ,ïî" µñôñ öôí ¾

 î×ñô −òõñ ö−¾ñíñ ö−î×³íî ¾îþî¾ìê

óñî¼ ñ¾ ," þïîõô ðìê ó¼ îò¾−

ó−ô¼í ö−ë ðþîõôî " ³šïìí ðëêòî

óíñ¾ ³îþ¾× ,êî" −× óèí ×" óí−³ð

ó¼ ñ×ô ³îòî¾ " íë¾ìô óíë¾

ëší íëî¬" êñî í¾¼ôñ ¹þ®ô í

íîêë"¼ , ñ¼ ö³î−íë îò−−í óòôê

ë ó−þïîõô óí þ¾ê× êñî ö³ôðê ö−

ó−ô¼í , óò−ê µñôí −³ð ³ê¾ öî−×î

−¾î¼"ó , óíñ ë¾ìò êñ −þíð

 ö×ñ í¾¼ô×" íî¾ ö−ê µñôñî

óì−òíñ              .")ëñ ë¬−−(  

�  
ê−þîõë −ôî½ëñ ¾−ò−ê ë−−ì  êñð ð¼

−×ðþô µîþëñ öôí þîþê ö−ë ¼ð−. 

õêî"ô−õ¼ ñ" öôíð ö−− þ−ìôë ¾

í®−í îò−−í" öî¾ñô öôí êþšòî þ

−þëí ³ê óôíô¾ íôîíô íòíî ³î

è −×ðþô ñ¾ î−³îñî¼õ" óíð ó−¼îð− ×

¾¼ôî ³îî®ô"íþî³î ¬ , ö−ë ¾þõííî

µ¾îìí öô þîêí öîþ³−× íïñ íï , ö×ê

 óè −ïê íëíêô íëî¾³ í¾î¼ óê

 ³î−×ïñ ó−×õí³ô ³îòîðïí −ô− íòíî

 ³ò−ìëë óí ó−êþîò ó−ô−ð íëî¾³

µ−ò−ð ðìõô ó−ð¼þî ó−ñìîï íêþ− ,

ê¾ô" öôï ê−í ïê¾ ó−þîõë × îô−š

šî ó−¾¼ò ³îòîðï ïêî íëíêô îñë

 ê®ôòî ³î−×ï×¾ ö−ë îñ®ê ¾þõí ö−ê

öôí þîþêë ñ¼õ þ¾ê î−³îñî¼õ , ö−ëî

 µîþë ³ò−ìëô ñ¼õ þ¾ê î−³îñî¼õ

−×ðþô , îò−−íî ó−ëî¬ ðìê× óí−ò¾ −×

 íìô¾ñ êë−¾ íò−ìëë −ôî½ëñ ë−−ì

 í¾ðì ³−þë ³îþ×ñ íëíêô íëî¾³î

 ¼ð− êñð ð¼ íñ®íë ïê í−í¾ îô×

 ö−ë ¾þõí óî¾ íô ö−ë öôí þîþê

öôí þîþê ³ò−ìëô îñ®ê êîí¾ ,

−×ðþô µîþëñ.         )ñêî− −þëð( 

�  
ôèë ’ êò¾−ñ ¼ð−ð öêô ê×−ñ ê³−ê

öôí× ê¾−ë .ê"îí−òñ×−ò ê³ ñ ,ê" ñ

 −ë ðë¼−ñ êñèð î−íñêô êò−õ³½−ô

−êôšë ðë¼ð× ,îèî ,’ñ−î" óðšíë õ

ô" ñš¾í ³−®ìô ó¼¬ë µ−¾ñêë ¾

ñ¼ ¾õò þõî× îò³− íôñ íþîê×ñð 

î³ô þë× î−¾î¼ þ¾ê öî¼ ,¼" íî−® ×

−¾í"³−®ìô ðìê ñ× ê−ëíñ ³ ,

 î¾õò ñêþ¾−ô ¾−ê ñ× −× ³îþîíñ

îþ−ëìë íþî¾š , −¾−ê ñ× ³î¾õòî

 ðìê þîšôô −× îë¾ì− ³ìêñ ñêþ¾−

íïñ íï ó−ëþ¼ óí −þí ö×ëî öí , îíïî

ïì î¾þð¾" êò¾−ñ ¼ð−ð öêô ê×−ñ ñ

 íô ñ¼ èþ¬šñ êë¾ öôí× ê¾−ë

 ñ¾ î³ðî¼½½ô îòíò¾¾îþîî¾ìê ,

îíò−ñ×−òî ê³ þôê íïñî , µñ ö−êî

 öô îò¾− −× óí−šîñêô êþ−³íñ

ó³îñ×ñ óí−ñ¼ þïèòî ³îî®ôí , þôê

öòëþ í−ë ³−ê ¾îþîî¾ìê í−ñ ,−õ ’

 îõ³³¾í êñ þ¾ê ó−š−ð® óíë ¾−¾

 ñ× ñ¼ ¹®ší ê®− ¼îðôî íðî¼½ë

óðëêñ ñêþ¾− ,¼ í−ñ þôê"ìê ó" ð

í"ö ,−õ ’ ñêþ¾− −¾−ê ñ× ³î¾õò¾

ë¾ì− ³ìêñ íï ö−ëþ¼ ñêþ¾− ñ×î î

íïñ , îê¬ì êñ¾ îñê ¹ê ö×ñî

ó−þìêí öî¼ë ó−¾ò¼ò , öôí þôê ö×ñî

 ¹½× þ×× ó−õñê ³þ¾¼ ñîš¾ñ

ðìê ñ× ñ¾ ñš¾í ³−®ìô öîë¾ì× ,

 íï ö−ëþ¼ ñêþ¾− ñ×¾ ö−ðôñ êíô −×

 ñ× ñ¼ èîþ¬ší þþî¼ñ í®þ íïëî íïñ

 öî¼ë óñî× î½õ³−¾ ñêþ¾− ³ð¼

 î³ðî¼½ë îõ³³¾í¾ ó−ê¬îìí ó³îê

ñ¾¾îþî¾ìê          .)í¾ô µþë(  

�  
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−þ®ôí ,ê¾ ¾þðôë ê³−ê íòíî" ñ
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¾ ½ò×ò êñ¾ öî−×î" ö−ð× êñ¾ð ô

ö−š ³ëî¾³ ñëš³ò¾ óî¾ô îèþí ,

 óò−ê µñôí −³ð ³êî ö¼¬¾ îíïî

 ëî¾ óñ®ñ îîì³¾í¾ öî−×ð ó−¾î¼

¼ñ íëî¾³ −òíô êñ" ï ö−ê µñôñî

óì−òíñ íî¾ , í¾ô ³ô¾ öî−× ñëê

 óî¾ôò ±þêñ ½ò×ò êñî þëðôë

 ³ëî¾³ ñëš³òð −þ®ôí ³ê èþí¾

êî ö−š"è ñ¼ íëî¾³ −òíô × ’ ³îþ−ë¼
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  ויקחו אליך שמן זית זך

מקבץ על הגבאות '  אחד שהיגבאי צדקה' בעיר סלאנים הי

אולם מעולם לא רצה לתת דין , כל הימים לצרכי ציבור

וכתוצאה , וחשבון לחבריו העוסקים עמו במלאכת הקודש

מזה ריננו אחריו בעיר שלטובת עצמו הוא דורש ואוסף 

אייזל סלאנימער אמר ' וכשסיפרו הדברים לר, הכספים

וסף  אשהואשהעסקן הוא היפוך הגמור ממשה רבינו 

ואילו משה רבינו אסף , בשבילו ואומר שזה לצרכי רבים

ך שמן "כ ויקחו אלי"לצרכי גבוה ואמר שזה בשבילו וכמאמה

  )בפי ישרים(                                                                 .זית זך

  להעלות נר תמיד

יהודה צבי ' ק ר"מעשה בחסיד אחד שבא אל הרה

 ובכה לפניו בבכי תמרורים שהשכחה ל"וק זצמסטרעטין

דו וביקש ממנו שיתן לו איזה וכח תלמוגוברת עליו וש

ק "נענה הרה, סגולה שלא יהא להשר של שכחה שליטה עליו

להעלות "יהודה צבי מסטרעטין ואמר הנה בפרשתן כתיב ' ר

אף " תמיד' לזכרון לפני ה"ולהלן בפרשה כתיב " נר תמיד

 ומדליק נר תמיד בתוך ביתך אתה עשה כן שתהא מעלה

ואין לך סגולה בדוקה ומנוסה נגד השכחה , ותלמד לאורו

תניא הרואה .) ברכות נז (וברייתא מפורשת היא, גדולה מזו

ש כשרואה בהקיץ "זמן זית בחלום יצפה למאור תורה וכ

  )שיח שרפי קודש(        . בוודאי יזכה למאור תורהששמן זית 

  ועשית משבצות זהב

ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב "ר הרה" מאאמושמעתי

ה אשר "ה שאמר בשם הרב הקדוש מלובלין זללה"זללה

, פעם אחת בשבת פרשת תצוה לא אמר תורה בליל שבת

יש לי לומר איזה דבר אבל אינם : "אך אמר בזה הלשון

כ "ואח, וכן בסעודת שחרית אמר כן בזה הלשון" מניחים לי

 לי רשות לומר מה שהיה בסעודה שלישית אמר עתה יש

הפירוש ועשית משבצות זהב אשר כל אחד , במחשבתי

  . מישראל יהיה להם משבצות פירוש תיבות מלאים זהב

  )זכרון אליהו(

   הוא אהרן הכהן-' קודש קדשים הוא לה

ם "ל שבנעוריו שימש את המלבי"רבי שמעון פדהייצר ז

ין ל דיסק"ק מהרי"נהג לספר באזני הגה, ועלה לירושלים

שבעצמו היה עד , ם"ע סיפורים ועובדות מחיי המלבי"זי

והיה רבי יהושע לייב מקשיב לסיפוריו , ראיה ושמיעה להם

נוהג היה : שמעון כדלהלן' א סיפר ר"פע, בהשתוקקות רבה

ללמוד בכל ליל שבת את פרשת , ם בעירנו בוקרשט"המלבי

השבוע ברבים בנוכחות קהל רב שמנה כשלש מאות בעלי 

 מאזיניו שאבו קורת רוח ועונג רוחני מרעיונותיו ,בתים

אך , וחידושיו שהיה משמיע דרך העברה בפרשת השבוע

כשהגיע לפסוק , ק פרשת תצוה"הנה קרה פעם בליל שב

ם את הפסוק שבסוף "פירש המלבי, האחרון שבפרשה

וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת "הפרשה 

ורותיכם קודש קדשים הכפורים אחת בשנה יכפר עליו לד

, הוא המזבח" קודש קדשים"י מבאר "ורש', הוא לה

הכוונה על אהרן הכהן " קודש קדשים"ם פירש ש"והמלבי

פירוש זה קומם כנגדו את , "קודש קדשים"שהוא הוא 

, י" נוטה מפירוש רששלעגו על דבריו שהוא" משכילים"ה

ובכלל ממתי שמענו שהתורה תהלל בן תמותה בתואר 

ומוקירי , הם התלוצצו בלי גבול על חשבונו, "קדשיםקודש "

ם השתתקו באין מענה בפיהם להסביר את פשר "המלבי

אך עם כל זאת לא הרהיב איש להעמיד את , "טעות"ה

רק אנוכי אזרתי עוז וביני לביני , "טעותו"ם גופו על "המלבי

וכי לא טעה מר בפירושו שכוונת התורה : שאלתי את פיו

הרי בזה נתן רבינו , "אהרן הכהן"יא לקודש קדשים ה"ב

ם השיב לי על דברי "המלבי, ברם, משכילים לקנטרו"מקום ל

למי אכפת ליצנותם של , נו, ללא שמץ התרגשות

'  טען ר–אבל הרי זה אינו הפירוש הנכון , "משכילים"ה

הרי כבר אמרתי את : ם" אמר לו המלבי–שמעון לעומתו 

ק הקרוב " בליל שב,שאמרתי ומה יכולני עכשיו לעשות

" כי תשא"ק פרשת "והנה אתא ליל שב, אחזור לפסוק זה

הקהל כולו היה דרוך לקראת השיעור בציפיה לראות כיצד 

אפס לתדהמתם פתח , "טעותו"ם להסביר את "יצליח המלבי

בטרם אנו מתחילים : "ם את שיעורו באמירה כזאת"המלבי

": צוהת"נשוב אל הפסוק האחרון מפרשת " כי תשא"פרשת 

ותוך כדי דיבור עבר מיד ,  הוא אהרן הכהן-קודש קדשים 

למחרת , הקהל נשאר משתומם, כדרכו" כי תשא"לסדר 

הלא חזר שנית על , רבי: פניתי אליו שוב ושאלתי אותו

מקרא מלא , אין כאן שום טעות: ם"ענהו המלבי, "טעותו"

ויבדל אהרן להקדישו קודש קדשים הוא "הוא בדברי הימים 

אם כנים הדברים מדוע זה : שמעון' שאלו ר" ו עד עולםובני

אמר לו , "משכילים"לא הקהה רבינו את שיניהם של ה

  ".                   אל תען כסיל" )ד, משלי כו(הרי כתיב : ם"המלבי

  )אוצרותיהם של צדיקים(
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  ויעבור מרדכי

 שטרם ע" זיראדווילמרבי יצחק ק "על הרהמסופר 

,  עני גדול ועסק במלמדות אצל כפרי אחדשנתפרסם היה

פעם חלה הכפרי מאוד ואמרו לו שיתן צדקה לעשרה עניים 

מובן שהראשון , שיתענו יום שלם ויבקשו רחמים עליו

אך הוא לא התענה כלל כמו התשעה , יצחק' מהעשרה היה ר

אלא קנה בשר ודגים ומטעמים וסעד עם בני ביתו , האחרים

יצחק '  הבריא וכשנודע לו איך שרהכפרי, והטיבו לבם יחד

חרה לו מאוד וישאלהו איך מלאו לבו לעבור על " התענה"

' השיבו ר, מ שיתענה"אשר נתן לו הכסף ע, דברי משלחו

אבל חשבתי , יצחק דע כי בתחילה חשבתי לעשות כדברך

שנית בלבי איזו פעולה תהיה מתעניתי בשמים רגילים 

ר טוב לעשות בממונך לכן התבוננתי שיות, למדי בתעניותי

סעודה יפה לי ולמשפחתי שבזה תתהווה התעוררות בשמים 

היכן לקח העני המרוד הזה סעודה , וישאלו מה יום מיומים

ויימצא הדבר כי אתה החיית , שלמה כזו לו ולמשפחתו

ובזכות זו תזכה לרפואה וכן אפשר לומר , אותנו בכספך

ט " יו שהעבירל"ודרשו חזויעבור מרדכי במה שנאמר 

הראשון של פסח בתענית וקשה וכי לא היה יכול מרדכי 

 תל שהיתה מחשב"יל "אכן לפי הנלתקן תענית ביום חול 

מרדכי כי אם יתקן תענית ביום חול כבר רגילים בשמים 

אבל תענית , שישראל מתענים על כל צרה שלא תבוא

 םט הכל שמחים וסועדים לב"כי ביו, בפסח לא אירעה עדיין

ורר בשמים התמיהה מה קרה ויוודע למעלה כי ומזה תתע

  )אד מבעלז"מהרי(       .   עת צרה היא ליעקב ואז ממנה יוושע

  ' ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי גו

היה עשיר מופלג  ,ל" שרירא גאון זצבירבימי מעשה שהיה 

. ה כתב ידו של עזרא הסופרתשהייקר ערך  ספר תורהלו 

ולאחר פטירתו היה מחלוקת . שני בניםולהעשיר הזה היו לו 

גדול בין הבנים היורשים מחמת שכל אחד מהם חפץ לקחת 

והציעו .  הזה מלקחת כל כסף וזהב שבעולםספר תורהאת ה

טענותיהם לפני יודעי דת ויצא הפסק דין שהחלוקה תהיה 

 שייך ספר תורהפ הגורל בה"פ הגורל ומי שיזכה ע"ביניהם ע

ספר טילו גורל ביניהם וזכה האחד בהוה.  הזהספר תורהלו ה

והיה בעיניו כמוצא . ל ושמח מאוד שמחה גדולה" הנתורה

  .שלל רב

ולהשני היה לו יסורים גדולים כי אף שלקח כנגדו הרבה 

 ספר תורהז אינו שוה לו מגודל תשוקתו לה"כסף וזהב כ

ל מומר אחד ובראותו כל זאת "והיה שם בהעיר הנ. הזה

ספר ורש הזה שאיבד הון רב בעד מאוד חרה אפו על הי

ועשה ברשע להחליף את מלבושיו כדי שלא .  אחדתורה

.  הזהספר תורהוהלך להבית הכנסת אשר היה שם ה. יכירוהו

והתחבא שמה באיזה זוית עד הערב וכאשר הלכו כל 

 מנרתיקו ספר תורההאנשים לביתם לקח המומר הזה את ה

להיכם ובירך את א'  ועבדתם את ה)כ, שמות נג(ומצא כתוב 

מן ' ועשה הרשע הזה ברשעתו ומחק את הע' לחמך וגו

 בחירוף ספר תורהבמקומו ופיסל את ה' ועבדתם וכתב א

ולאחר . ודבר זה לא נתוודע לשום אדם. ל"וגידוף גדול ר

.  הזהספר תורהכמה ימים נודע הדבר שיש טעות כזה בה

גדול  נפל בגורלו היה לו צער ספר תורהוהנה היורש הזה שה

ומגודל היסורים ודאגה נחלה מאוד כי אמר אף . בשמעו מזה

 ספר תורהשיכולין לתקן הטעות הזה אבל לא יהיה נקרא 

ובא אליו אביו בחלום הלילה וסיפר לו את . של עזרא הסופר

כל המאורע וצוה לחפש תחת השולחן ושם נמצא עין של 

ר המומר אשר יקוים בו עין תחת עין ועוד אמר לו אביו אש

ד של "כי כן יצא הפסק מהב,  לא יתקן שום אדםספר תורהה

 שלו  ספר תורהמעלה אשר עזרא הסופר בעצמו יתקן את ה

  . וכן היה כאשר אמר אביו

ז נוכל "ל המעשה הזאת אמר שעפ"וכאשר שמע הגאון הנ

כי ' תנתן לי נפשי גו' ותען אסתר גובמגילה לתרץ הפסוקים 

בדים ולשפחות נמכרנו ואלו לע' להשמיד גו' נמכרנו גו

אשר ' מי הוא זה גו' ויאמר המלך אחשורוש גו' החרשתי גו

הנה קשה הלשון נמכרנו שאמרה ד. מלאו לבו לעשות כן

ל כי "והיה צ. כי היאך שייך לשון מכירה אצל הריגה, אסתר

' ועוד למה הוסיפה אסתר לאמר ואלו לעבדים גו. נגזר עלינו

נה שום זכר מן מכירות נמכרנו החרשתי אשר לא נאמר עד ה

הלא הוא ' ועוד מה אמר אחשורוש מי הוא זה וגו. לעבדים

ע על הגזירה כמו שאמר הכתוב ויכתוב בשם "בעצמו חתם א

  .'המלך וגו

. כ כדבר הזה"כי המן הרשע עשה גל "אכן לפי עובדא זו י

היינו מתחילה כאשר בא לפי המלך לא גילה לו תוכן כוונתו 

ונותן . קנות את היהודים לעבוד בהםהרע רק אמר שרצונו ל

וכתב השטר מכירה על . בעד זה עשרת אלפים ככר כסף

כ עשה "ואח. ע על זה"והמלך אחשורש חתם א. ק לעבדם"לה

במקומו בלשון ' וכתב א' המן הרשע ברשתו ומחק את הע

כ כאשר ראו סופרי המלך את השטר מכירה "ואח. לאבדם

הדבר להשמיד להרוג ' אז כתבו הם פי, שהיה נכתב לאבדם

. ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו. וזהו שאמרה אסתר, ולאבד

ולכן כעס המלך . החרשתי. היינו כאשר אמר לפניך בתחילה

אחשורוש ואמר מי הוא זה ואי זו הוא אשר מלאו לבו 

ועל . כי אני לא מכרתי אותם אלא לעבדים' פי, לעשות כן

. ידי מרדכי ואסתרת נסים ונפלאות על "ידי זה עשה לנו השי

כ "ע.  אמןימינובמהרה  שירומם קרן ישראל בצוןרי יהן וכ

  )אוהב ישראל(                 . ח"ודפח ר הרב הקדוש"אדמודברי 

  

íéøåôì íé÷éãö éúôùá  
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êéçà ïøäà úà êéìà áø÷ä äúàå,å  ù øãîá)ì  äáø  úå îù"ã æ' (

ää"ééðòá éúãáà æà éòåùòù  êúø åú éìåì ã , øîàù  äòùá
á÷ä" äúàå äùîì äà äùîì òøä êé çà ïøäà úà êéìà áø÷ä" ì
á÷ä"éúúðå äúé ä éìù  äø åú ä 'êì ,ö åøåàé á êéø. ìðäå" äðäã ô

éä àì äùî ' âøäù  ïäëå éøöîä úà âøäù  ìò ìåãâ ïäë úåé äì ìåëé
é ôà ùôðä úà ' åé ôë úà àù é àì ââåùá)åùá  øàå áîë"å à ò"ë÷  ïîé ñ ç" ç

é òñ 'ì"ä (é ôàå 'é ðäî àì äáåùú äùò ,åøîà ï ëàæç " ìåãâ ì
àå åâø åää ïî øúåé  åàé èçîä" ìåãâ ï äë  úåéäì é åàø  åðé à ï øäà íâ ë

 ïî øúåé  åà é èçîä ìåãâå ìâòä äùòîá ìàøù é  úà àéèçäù  éðôî
åäå åâø åää"ðë ùôðä úà âøäù  ïäëë ì"ì , ù øãîá àúéà íðîà

)åîù"î ø"é  æ"ã( ìâòä äùòîá ìàøùé  ìò úåëæ  ãîì åðé áø  äùîã 
á÷ä øîàù"é äé  àì ä 'ì"íäì àìå úé åé ö éì íé øçà íé äåìà ê ,

åîëå"ôà ë"â ïøäàù ì"ðë  ïòè  ë"éäé  àì äååé ö äùîì ÷øã ì ' êì
åùî å íé øçà íéäåìà"ì ùéù ï åé ëå ìâòä úà äùò ä å úåëæ  ãåî éì

ðä"éä øé ôù ì 'äë  úåé äì ìåëé"â.  øîàùë ùøãîä éøáã ïáåé  äæáå
á÷ä" äðåäëä êîî éúìè ðù  êé çà ïøäà úà êé ìà áø÷ä äúàå ä

éúúðå ù ôðä úà úâøäù  äçé öøä úáé ñá ' äùîì òøä ïëìå ï øäàì
éîìåà éàî å ìâòä äùòîá ùôðä úà âøä ïøäà íâ àìäã ' ï øäà

åðîî ,ò"á÷ä åì áéùä æ"é úúðå äúé ä éìù  äø åú ä 'ì" à÷é éãù  ê
åùî å ìâòä äùòîá àèç àì ï ëìå íäì àìå é úé ååé ö êì" ø éôù  ä

ïáäå ìåãâ ïäë  úåé äì ìëåé .                                )úç äùî úøåúøôåñ í(  
� � �  

êéçà ïøäà úà êéìà áø÷ä äúàå , ù øãîáå)ì  äáø  úå îù"ã æ' (

ää"ééðòá éúãáà æà éòåùòù  êúø åú éìåì ã , øîàù  äòùá
á÷ä"à äùîì òøä êé çà ïøäà úà êéìà áø÷ä äúàå äùîì ä" ì
á÷ä"éúúðå äúé ä é ìù  äø åú ä 'êì ,åäàøð  äé ä é àãååã çîù  äùî

åé çà úìåãâá , ìåãâ àåäù  ï øäàì ÷é æçî  äé ä åúåðúåðò áåø  úîçî å
åðîî ,á÷ä åì øîàùë äùîì åì òøä øùà øáãä àåäå" äúàå ä

åâå êé ìà áø÷ä ' åúåà  áé ø÷é  àåäù  åì êøöð äé äé  ï øäàù  ï éáä éë
 áé ø÷äì êéøö  äéäé  ïøäàù  àåä ïéãä úø åù àáøãà àìä åì òøäå

åé ìà åúåà ,åðî é ä ìåãâ àåä éøäù ,åá÷ä åì øîà êëéôì" äø åú ä
êì äéúúðå äúé ä éìù , úà ìá÷ì ìåëé äé ä äùî  ÷ø  é ë åðé éäã

úé  åúàî  äø åúä"åúåðúåðò ìãåâ úîçî  ù , ìöà ïë åðé öî  àìù  äî
òù åäé ,äùîî à÷é éã äìá÷ì êé øö äéäù , äø åú ìá÷ äùî ï ðúãë

òù åäéì äøñî å é ðé ñî ,äé ä ïàë íâ ï ëìå  é ãé  ìò úåé äì ìëä çøëåî
äùî , ìòåêé ìà åáé ø÷äì äúà êé øö ïë .                     )  ð úåãìåú"ç(  

� � �  
êéçà ïøäà úà êéìà áø÷ä äúàå, ù øãîáå )ì  äáø  úå îù"ã æ'( 

ää"ééðòá éúãáà æà éòåùòù  êúø åú éìåì ã , øîàù  äòùá
á÷ä"à äùîì òøä êé çà ïøäà úà êéìà áø÷ä äúàå äùîì ä" ì

á÷ä"éúúðå äúé ä éìù  äø åú ä 'êì ,éå"ìé ôò "äôñá éúéàøù î" ÷
ðä ÷åñôä ùøôîù  ãåã ø éò" é úãáà æà éòåùòù  êúø åú éìåì ì

ééðòá ,îäé á ïéàù  ïîæá úîàá éë" åî éé÷é  äîáå êéà íé é÷ ÷
é ôà íâå úåðáø÷ 'îäé áù  ïîæá"éä ÷ ' é ìãá àåäù  é î äø åàëì íé é÷

é ôà úâùî  åã é ï éàå úåìã 'àé áé  äî  äô éàä úé øéùò , äæì íâã  àìà
ò äð÷ú ùé" é ÷ñòúäæç åøîàù  äøå" äìåò úùøô  ãî åìä ìë ì

äìåò áé ø÷ä åìé àë ,æå" áé ø÷äì ìëåàù  éòåùòù êúø åú éìåì ù
ò úåðáø÷ä"à÷é éã é éðòá é úãáà æà äøåúä ÷ñò é , é ðò éððäù  úòá

ñé ë ï åøñç úîçî  ìòåôá íé é÷ì é çåëá ïéàå ïåé áàå ,ééò"ù .äðäå 
àøîàúîùòáä íùá "éæ è"ò äùòðä øáã ìëù  ò"á÷ä é"ä 

ò äùòðù  äî  ÷ø å íé é÷ íìåòì åîöòá" íäì ùé  íéàé áðä åéãáò é
äî å ìåè éá"îäé áä è"ò åùòðù ï ëùîäå ÷" ãò íé ìèá íãà é ðá é

úòì"ä ùã÷î  àäéù ì 'êé ãé  åðååë,  é ãå÷ô  äìà íéùøôî äæáå
 ã÷ô  øùà ïòé ìàøù é ìù  íäéúåðåòá ï ëùîúðù  ï ëùî ïëùîä

ò"òãåðë  ï øäàå äùî  ô  ,á÷ä øîàù äòùá ï ëìå" äúàå" à÷é éã ä
åë å ïøäà úà êéìà áø÷ä 'ò ïøäà äðîúéù" àìå à÷é éã äùî  é

éùäî"éäé  àì é ë ï éáäù  é ðôî  äùîì òøä åîöòá ú ' íìåòì
òå ïúðåäëá"òå åì òøä ë"éùä åçé èáä æ" äúé ä éìù  äø åú éë ú

éúúðå 'ò é ë êì" ã é î úåðáø÷ áé ø÷äì íìåòì åìëåé  äøåúä é
ääå úåø åãìå"òåùòù  êúø åú éìåì ã" ééôà ééðòá éúãáà æà ' ï îæá

îäéáù"éä ÷ 'ðë  íé é÷"ì.                                                )äãåäé éôåìà(  
� � �  

ùãå÷ä ìà åàåáá åìå÷ òîùðå,â  'òîù ðå äùòð äø åñîá ,
êìîä íâúô  òîù ðå ,ùãå÷ä ìà åàåáá ìå÷ òîù ðå ,öå" ï éáäì á

äø åñîä úø åú.ìðäå "éôò ô"æçàù  î"öéúé å ì øää úéúçúá åá
 íé ìá÷î  íúà íà íäì øîàå úé âé âë  øää úà íäé ìò äôëù  ãîìî
 äáø  äòãåî  ïàëî å íëúø åá÷ àäú íù  åàì íàå áè åî äø åúä úà

ôòàå àúé éøåàì"ùåøåùçà é îéá äåìá÷ øãä ë , úåôñåúä äðäå
é ä äîìã åù÷ä 'òîù ðå äùòð åøîà íä é øä øää úé éôëì êéøö ,

éò äìåãâä ùàäî  åàøé  é ë åöøéúåé"ù ,é ôìå"éøîàã î ' àî åçðúá
é ä äòãåîäã 'òáù  äø åú ìò" ìò åøîà òîù ðå äùòðã  àçé ð ô
áúëáù  äøåú ,éä íé ñåðà  åé äù äî å 'òáù  äø åú ìò"ô .áùøäå" à

 õøàì åàáùë ìáà õøàì åàá àìù  ãò äúé ä åæ  àòãåîã áúë
 åé ÷åç åøîùé  øåáòá íé åâ úåöøà íäì ïúé å áéúëã àòãåîä ìèáúð
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  .וכל טוב סלה, בכל עת                            
  

  
  

  המברכים ביקרא דאורייתא

  הנהלת הכולל
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éøäîäå" àîåéá úåéç õ)íù (ùøù àéáî"éô é '

 òéáùî ïéàù åàøù ïåéë íäéãé úà åëùî ïéòåðöäù

ïéðøâøâä úà ,ùø  ìáà" ïéùåãé÷á é)âð (. åëùî ïë ìòù

éæç éàîì úéæë àëéìã ïåë íäéãé.  

 éà á÷òé úåáùä ìù å÷éôñ åéøáãî èåùôì äöøå

øåòéù éöçá äìéëà úåöî àëéà ,àëìåãî äøå 'ùø" é

øåòéùëî úåçôá äåöî íåù àëéìã òîùî ïàë ,òå" ë

íäéãé úà ïéòåðöä åëùî.  

øäî ïåàâä íðîà"éäù øôåñ î 'áà"÷á ã" ÷

 âøåáñòøô)úçä ìò åúðååë"ñ( äéàø íåù ïéàã åéøáã äçã 

äæî ,é äáøãàã" äåöîä íéùã÷ úìéëà úåöîáã ì

ìëàéé ïáø÷äù àåä ,àå" éùðà ìò àìà äåöî ïéà ë

îùîïáø÷ä úáø÷äá å÷ñòù ø , ïäë ìë ìò áåéçä ïéàå

äéãåçì ,àå"à øùáä åìëà ïéðøâøâäù ïåéë ë" øáë ë

ïãé ìò äåöîä íéé÷úé , úéæë ïéìá÷î åéä éà çðéú àäã

äìéëà úåöî àëéà , ìëå äøéàî äçìúùðù ïåéëî ìáà

ìåô øåòéùë ÷ø ìáé÷ ïäë ,à" ìòù íéøçàì åðúð ë

÷äù åðééäã äåöîä íéé÷úé íäéãéìëàéé ïáø ,åúëò" ã

ò"ù.  

�  

øäîäå" ÷éù í)î úååöî ìò 'á÷(â ùãçî "ðë ë" ì

á íéùã÷ úìéëà úåöîá ùéù 'à íéðéã 'äìéëà úåöî ,

á 'ìëàéé ïáø÷äù äåöî ,ã àéáîå ' íéðäë úøåúä)øôá '

åö (éùøã ìëàú úåöî 'éôà ìëàéú 'ò àåäù ìë"ù ,

éôà äåöî àëéàã òîùîå 'àåäù ìëá ,àå" ìò éù÷ú ë

åðöäéôì íäéãé åëùî éàîà ïéò" éøä íéðäë úøåúä ã

éëäá àúáø äåöî àëéà.  

é íðîà" úéæëá äìéëà úåöî àëéà íöòáã ì

äìéëà øåòéù àåäù, ïúéì êééù äéä àìå ìéàåä ìáà

 ìù øåòéù áà úéáä ìù øîùî éùðàäî ïäë ìëì

úéæë ,éäú ïøäà éðá ìëì äøåú äúååö éøäå ' ùéà

åéçàë ,ò" òéâî äéä íéîòôì ëìåôë ÷ø ãçà ìëì , ìò

 íéðäë úøåúä úùøãëå ìëàéú úåöîã àø÷ éúà ïë

éôàã 'äåöî àëéà àåäù ìëá , ïáø÷äù äåöîä åðééäã

äìéëà úåöî àìå ìëàð äéäé .  

 ïåòè åðîî íäéãé úà åëùî ïéòåðöäã àäå

éôì øåàéá"àåäù ìëá íâ äåöî éúëà àëéàãî æ , àìà

éã"éòù íäéãé åëùî ïë ìòã ì"äëä åìëåé æ íéð

úåîéìùá äåöîä íéé÷ì íéøçàä , ÷ìçä íâ åðééäã

àä 'úéæëá åðééäã äåöîä ìù ,ëò"ã .  

äìéâîä úàéø÷á äøåúä ãåîéì úåöî íâ íéé÷î íàä  

ø ïåàâä 'æ àãðì á÷òé" äãåäéá òãåðä ìù åðá ì

æ"ø ïåàâä ìà íéøåôä íåéá äìàù áúëî áúë ì '

æ úåéìâøî ïîìæ íéøôà" ì)ãàøá øéòá åøâ íäéðù( äæá 

 òãà àì øùà ãò äæä íåéá éîåñáì ùéðéà áééç ïåùìä

 åøîàù äæ äî)â äìéâî(. éáø úéá ìù åëîñ ïàëî 

äìéâî àø÷î òåîùì ïéàáå äøåú ãåîìú ïéìèáîù.  

 ïëå äøåú ãåîìú àéä åæ äúàéø÷ àìä äù÷å

äðåòë òîåùä , ÷ñåòä ìò øîåì êééù äøåú ìåèéá äîå

 ÷éñîã éàîì íâ äîå äìéâîä úàéø÷á çåøá øúñà

 ùãå÷ éàø÷î íéáåúëä ãçàë àéä éøä äøîàð ùãå÷ä

äøåú éøáã ïä ïä.  

 äîá àåä ìåèéáäã åúéùå÷ áùééì äöø êùîäáå

 úà íéàøå÷ íäáù íå÷îä ìà íéëìåäå íéôñàúîù

 úéáá àåø÷ì íéøàùð àìå íò áåøáå øåáéöá äìéâîä

ãéçéá , äëéìää ïîæ ìò äøåú ìåèéáì íéùùåç ïéàå

 éøä äæ ìåèéáåäìéâîä úàéø÷ úåöî øåáò ãòåð.  

ú ïéìèáîù àøîâä ïåùìá ïë ÷éåãîù áúëå" ú

äìéâî àø÷î òåîùì ïéàáå ,åàëìã ' òåîùì ïéàáå

 áøì äæá ÷çãðå åìåèéá ø÷éò åäæù àìà àåä øúé úôù

ãéçéá åìéôà äúåà ïéàøå÷ äðîæá äìéâî øîàã ,à" ë

 íéáøä íå÷îì úëììå íîå÷îî øå÷òì åëøöåä òåãî

 úà íééñå éúòã áùééúú éðéé âéôé øùàë éìåàå åáúëî

 ùéà áìá äâàã éúøîà äúòå øáã øùô àåöîì

ééò äðçéùé"ù.  

�  

øä éøáãá øáë øàåáî åéøáã ãåñé äðäå" íâå ï

 ïî äåöîã äãåî áø íâã áúëù íù úáùéúî åúäéîú

 àñéð éîåñøô íåùî øåáéöä íò äúåø÷ì øçáåîä
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ëìì åëøöåä øéôù ïëìå êìî úøãä íò áåøáå íå÷îì ú

íéáøä.  

�  

àø ïåàâä"æ úåéìâøî æ" ì)åùá ñôãåä" í éøôà úéá ú

åàç"éñ ç 'ñ"æ(à øáãá úåáåùú éúù åì áéùä  . ïëúéã

äøåú ãåîìú øãâá äðéà äúàéø÷ù , øãâá àìà

îì óàå àñéð éîåñøôå àìåìéä" ïéà áåúëì äøîàð ã

 øàù åîë äëåúî ãåîìì éãëá äáúåëì éååéöä

íéáåúëå íéàéáðä ,ù àìà íéé÷ì éãëá áåúëì äøîàð

ôò åð÷éú êëù äúàéø÷ úåöî"äåø é" êåúî äúåø÷ì ÷

 åøîàðù íéáåúëå íéàéáð øàùì äîåã åðéàå áúëä

äåøá"ä íòì åøñîðå ÷ ' éøáãë äìá÷ éøáã úøåúá

íäá ãåîìðù úéìëúì äøåú ,àùî" øúñà úìéâî ë

äðúéðù  íéîéé÷î ïéàå äúàéø÷ úåöîì ÷ø áåúëì

ú úåöî äúàéø÷á"ìë úì , íâù êë êåúî ÷éñäå

 øîåàù äî ïéáîå äðùä òöîàá äìâîä úà àøå÷ä

ééò íéáåúëå íéàéáðá àøå÷äì äîåã äðéà"ù.  

�  

ë åìà åéøáã ìò äðäå ' øæð éðáàä ïåàâä)åà"éñ ç '

é÷ú"é úåà æ'( åúåà éôî åìà íéøáã åàöéù ïéîàà àì 

ú íéé÷é àìù ÷éãö"àã äìéâî ãåîéìá ú" åçøè íðçá ë

æç" éìòá ìùä" äìéâîä éøáã ìë åùøéôù ùøãîäå ñ

ç ÷éøì íòéâé ìë åéä åéøáã éôìå úåùøã äá åùøãå"å ,

 ìë òãåé åðéà åìéôà íéé÷î éàãå äàéø÷ úåöî éë

 íéé÷î úåìéîä ùåøéô òãé àì åìéôàå äìàä úåùøãä

íéëîøä éðáå íéðøúùçà éåäã éãéî äååöîä , øéúä éîå

âî ùøãî úåùòìå äøåú ïéãî ìèáì äæ íäì úìé

øúñà , íéáåúëå íéàéáð åîë äøåú øúñà éàãåå àìà

 ïäå äìâðá ïä õå÷å õå÷ ìëá íéãåîéì äîë äá ùé éë

øúñðá , êéøöù ùãå÷ä éøôñ ììëî øúñà úìéâî éøäå

ú"ëå íäá é÷á úåéäì ç" åù÷úðù íéðåøçàä ìë úòã ä

åéøáãë åöøéú àìå äæá.  

�  

àøâä áéùä úôñåð äáåùú" åà àøîâá ÷ñåòäã æ

äðùîáðá àø÷î ãåîìì éãëá åãåîéì úà ìèáîå " ê

ä"â áùçð àø÷î ãåîéìù íâäå äøåú ìåèéá àø÷ð æ" ë

î äøåúä ãåîéìì"æçá åðéöî éøä î" ÷ñåòäù ì

 àøîâá ÷ñòäå àø÷îá ÷ñòäî øúåé úéìòð äðùîá

äðùî ìù ìò íâ äìåò , éðôî áåùç ãåîéì ìèáîäå

åúåîë áåùç åððéàù ãåîéì , úåöî êëá íéé÷îù óà ìò

ìä äøåúä ãåîé" úåöî éìåìå äøåú ìåèéá øãâá æ

äúåùòì ïéà äìéâîä úàéø÷.  

  

 ãåãù ùøãîá åðéöîù äîî äæì äçëåä àéáäå

 íäéìò øëù ïéìèåð åéäéù íéìäú øôñ ìò ù÷éá êìîä

åàëìå úåìäàå íéòâðë ' àìäå ïë ù÷áì êøöåä òåãî

äåøá äøîàð íéìäú"ò àìà ÷" ìò äâøãá äðéàù ë

äøåúä øàù.  

 ïéòëåéú 'øâä íùá àáåî äæ"ëå à"ø ïåàâä ë '

 íééçä øôñá øâåì÷ äîìù)éñ 'ôøú"ñ æ"á( ãåîéì ãîåìäã 

 ãîìðä ì÷ àùåðì øáåòå äòéâéáå áø ïåéòá ãîìðä

ä äáø äòéâé àìì úåì÷á"äøåú ìåèéáì áùçð æ , åðééäå

 äòéâéä àéä äøåúä ãåîéì úåöîî ãøôð éúìá ÷ìç éë

äæ ÷ìç ìèáîäå äøåúá ìîòäå , óà ÷ñåò ïééãòù

ú úåöî ìåèéá øãâá åäéøä äøåúá"ú.  

�  

 äîìù úîëç åøôñá íìåà)åùä ìò"éñ ò 'ôøú"ñ æ"á (

ùøâä áúë" àì íéøáã éðùì äðååë éë ùãçìå õøúì ÷

éðäî , úåöî íùì äìåò äðéà äøåú ãåîìúì ïéåëî íàå

 åá íéé÷î åðéà äìâî àø÷îì ïéåëî íàå äìéâî àø÷î

ú"ú ,òå"èéá íåùî ïàë ùé ëäøåú ìå.  

]åì íéîåãä íéøáã éðù ïééöì ùé äæ ïéðòì äðäå ,

àä .éø÷ úåöîã åðéöîù äî" ä÷ñôä úàø÷ð äðîæá ù

åàëìå äøåú ãåîéìì 'éø÷á àìä" úåöî éîð äá ùé ù

ú"äøåúá äùøô àéä éøäù ú , úàåáîä äëìää ãåòå

åùá" ò)åà"éñ ç 'ñ åî"è ( êøã íé÷åñô àåø÷ì íéìåëéù

äëøá íãå÷ íéðåðúçú" ú êøã íé÷åñô úøéîà éë

ú øãâá åðéà íéðåðçú" éøáãë çéëåäì ùé äæîå ú

ùøâä"àù ÷" äøåúä ãåîéìì íéøáã éðùì ïéåëì à

øçà øáãìå[.  

�  

ùøäå"èåùô ïôåàá õøéú ù , íò ãîåìä áø ïåâë

 åìéàå äìâî àø÷î åàöé øáë íéãéîìúäå íéãéîìú

 ìåèéá êëá ùé úåø÷ì áøä êìéùëå àöé àì ïééãò áøä

ì äøåúíéãéîìúä.  

�  

éøâä éèå÷ìáå"éøâä íùá àéáî æ" ÷ñéøáî æ

 áùééîùäãë àéùå÷ 'äàî÷ äáåùúá íéøôà úéáä.  

�  

ã ïàë ïééöì ïåëð ãåàî äîå 'úçä"ëù ñ' : éúìá÷

åäî áøä éáøî 'öæ âéìéì ìéãðòî"äáá áø äéäù ì" î

÷ã"ãôô ÷"öæ á÷òé áù ìòá ïåàâäî ìáé÷ù î" ìëù ì

äìéìã äìéâî ïéá äøåúá ÷ñåòä àîåéã äìéâîì 

 àîòèå íúñ éúìá÷ êë àáä íìåò ïá àåäù çèáåî

àðòãé àì ,ïéáàå ïéãà éðà ìáà .)úç úåãâàå íéùåøã"ñ.(  
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"מלכו של עולם"סתם מרמז על " המלך"כל מקום שנאמר במגילת אסתר 

 êþôèë)ñ"í( האמורים בדניאל חול " : כל מלכיא 
אמר בו  נ קום ש ך"כל מ ח" מל אל מתיי ני ר ודםבד ם למלך בש ץ , סי חו

ש  קד הוא  אל ב(מזה ש ני ')ז"ל' ד ך   אנת הוא מלכא מל
רא  פא ויק שמיא מלכותא חסנא ותק מלכיא די אלה 

ך  הב ל ךי המל ך מלכות , אתה  נתן ל ם  ה שמי אלו א  הו ם ש המלכי ך  מל

קף וכבוד נה תו סו 'ח הוא,  רוך  קדוש ב ה סת ל ח א מתיי   . ’î×î מלך מלכי
ïìë îò−®ô í ï ö−¼×î"óîšô ñ×ë¾ ñ µñôí þôêò¾ 

 ñ¼ ïôþô þ³½ê ³ñ− èôë ó³½"óñî¼ ñ¾ î×ñô" , ³î−íî
ñ¼ëí ó−þîõí −ô− ñ  íêþò î µîô½ ó−ðôî¼ îòê¾" þëð ¬

îï ê¾îò þêëñ ë î¬ íô î³¼ë.  
*  

 êþôèë)¬  í ñ − è ô"î(: " הוא נדדה שנת בלילה ה
ך של עולם, המל שנת מלכו  נדדה  רבי תנחום  ". אמר 

 êþôèë ó¾î)¬"ï(. "ה שכ ש המלך  כות שתי ש, וחמת  כי
של , הללו למה של עולם ואחת  של מלכו  אחת 
ש רו   ". אחשו

¾þðôë îò−®ô µ× ñ¼ íþ−³− , íñî× ñ× ³ôêë¾
 ö−ë þ¾š ë š½ î¼í ¾þð ñ¾ šôî¼ íë ¾− îï íñ− èô ñ¾

ëšíî ñêþ¾−"í , ñ×î"µñôí " íñ− èôë ó−þ×ïòí ó³½
óñî¼ ñ¾ î×ñôë óè ó−¾þðò .ïî" ñ)³ ½ ê"è  þ ’−’( " רבי

רבי יו שם  רבי לוי ב ה יודן ו שנאמר במגל קום  חנן כל מ
ש ר, זו למלך אחשורו רוש הכתוב מדב שו , במלך אח

ל ש וחו קוד שמע  ך סתם מ קום שנאמר למל כל מ .ו " 
íñ− èôí þîõ −½ ñ× −þîìêô¾ þôîñ× , í×þ¼ô ³¾ìþ³ô

ë îš ö−ë ½ì−ë íëè¾ò"ñêþ¾− î í , þîõ −½ô ±îì îò −−íð
î¬î¾õ× íñ− èôí , ñ¾ôî ëè¾ò šôî¼ î×î³ë þ³³½ô

ò¾ óîšô ñ×î êñõòóñî¼  ñ¾ î×ñô êîí µñôí þôê ,
ñêþ¾− ³½ ò× êîí þ³½êî ,ëší íêîþ îï íõîš³ë" í

³îôîêí ñ×ô î− òõñ öì ³ê¾îò ê −íî þ³½ê ³ê , ê îíî
−³¾î ³ì³ í³îê µ− ñôôî í¾êþë ³î×ñô þ³× ö³îò.  

  

בכל המגילה שמו של הקב נזכר    ה"הטעם שלא 

 þëðí ó¼¬ ö−ëíñ ëñ −ô×ì ñ× îêñò íòí î
 îþ− ×ïí êñ þ³½êî −×ðþô¾ î ô¾ ¾îþ−õë íñ− èôí ñ×ë

ëší ñ¾" îô¾ ïôþò ïôþ µþðë šþ ³ìê ó¼õ îñ− õê í
ëší ñ¾"³îëþ ó−ô¼õ í , ³îë −³ −¾êþë öîè×)í ’ð’( 

−’í ê îë’î µñô’í öôí’óî− , ³îë −³ −õî½ë ö×î)ï ’ï’(× ’ −
³ñ×’−ñê í’¼þí î’í , íñ− è¾ ó−êñõò ó− ïôþ ðî¼ î

ï− þêí"ðî¼î ñ.  

 −îñ ³¾îðší −þëð ó−¼îð− î)¾êþ  í¾ îð šó − þ î õñ  í òî( 
íï ñ¼ êñõò þîê −ë ë³×¾ ,−õ¼" ó− ò îôðší îë³×¾ ô

ó−þîõ ñ¾ ½ òñ ó−þ®ô ³ê−®− ñ¾ ½ òí ö−ë ñðëíí . − ×
¼ë¬í µþðô íñ¼ôñ í −í ó−þ®ô ³ê−®− ñ¾ ½òí , −þí¾

¼ë¬í ³èíòíî ³−¾êþë −þð½ îò³¾ò , þ¾¼íô ñìí
óðñ î×õíò ó−ôí¾ ³î×ô , ó−¼ðþõ®ë îêñô³ò ó−³ëí

ó− ò×î ,µ¾ îìñ µõíò þîêí , íñ− ñë  î³ô ³îþî×ëí ñ×î
ðìê ,¹î½ ó−  ³¼ −þš ñ¾ ½ òí óñî× ñ¼ î.  

ê¾ô" ³èíòí µî³ë ¾ë îñô í−í ó−þîõ ñ¾ ½òí ×
¼ë¬í , ³ê èþí î îò− −ë þ×³¾ò ¾î þî¾ìê µñôí −×
−³¾î ,íôîšôë þ³½ê í×ñô µ×ô íê®î³×î , ¼þïô öôí

 ñ× ³ê ðëêñî èþíñ þïè ñêþ¾ −ñ î³êò¾ ñðîèë  šñô¼
ó−ðîí−í ,î³ëíê ññèë µ× þìêî þ ³½êñ ¾îþî¾ìê ñ¾ 

íþ− ïèí íñ¬ë³ò í×ñôí , þ¾ê ±¼í ñ¼ öôí ³ê îñ³− î
−×ðþôñ ö−×í , −þðè îò³¾ò êñî îñ¬ë³ò êñ¾ ê®ôò

¼ë¬í ,í ð−  −× ñ× ö−¼ñ þ×−ò  ³êï ñ×ë¾ êñê ’ í ³¾¼
 íèíòíë ¼ë¬í ³èíòí ³ê è−íòí î ëë −½¾ íñê ñ×

ñêþ¾− ññ×ñ íñ®í ëë½ñ −ð× ³ðìî−ô.  
×ïò  êñ¾ ó¼¬í þêëô þîôêí −õ ñ¼ ñ¾ îô¾ þ

ëší"ïôþë šþ ¾îþ−õë í , íñ¼ôñ êîí ½òí þ¾ê× −×
í ð−¾ ñ×ñ þîþë −þí ¼ë¬í öô ’³êï í³¾¼ , ê®ôò î

ëší ñ¾ îô¾ ³ò −ìë êîí í ï× ½ò¾"¾îþ−õë í , ñëê
¼ë¬í ³èíòí µî³ë ¾ë îñôî þ³½ îô êîí ½ òí þ¾ê× ,
í ð−¾ ñ× ö−¼ ñ íêþò þëðí ö−ê íò î¾êþ íõš¾íë ’

³êï í³¾¼ ,í öòîë³ô¾ ö−ôêôí ñëê ñ×ë ë¬−
 ¼ îþ−ê î ¬þõñ ¬þõ ¹þ®ôî ó−¼ îþ−êí ³îñ¾ñ³¾í

¼îþ−êñ , þëð óî¾ öê× í−í êñ¾ îñ íñè³ô ïê −×
íþšôë , −¬þõñ ñ×í öò×−³¾ íþ−ëñ è−íòô ¾− êñê
ó−¬þõ ,− −¼"¾ .  

ëší ñ¾ îô¾ ïôîþô ö×ñî" ³îë³ −¾êþë šþ í
³îë−³ −õî½ë îê ,í ³ìè¾í ³îêþñ ó−®îþ óê¾ ïôþñ ’

 ó−×−þ® ¼ë¬í ³èíòí µî³ë êîí¾ íë−³ñ íë −³ ¹þ®ñ
íñ− èôí ñ× ñ¾ í¼¾ôí þîõ−½           .  

ö×ñî  ³êþšò"þ³½ê ³ñ− èô" ,íñèô öî¾ñô íñ− èô ,
íþ³½í öî¾ñô þ³½ê , ³îñèñ îò³îê ³ðôñô íñ− èôí¾

í ³èíòí ³ê ’ó−þ³½ ò óí¾ ³î¼þîêôë ¹ê , ³ ¾þð×î
ïì" ñ)ñ š  ö −ñ î ì"¬( רה מנין" : התו ר מן  כי , אסת שנאמר ואנ

   .îðî"š "הסתר אסתיר פני

ע"נו   ש"י אחד המגי"נ 
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  תצוהפרשת 

 ו�ר שמחה זימל רעטעק הי�מוה

 א"ר נפתלי יעקב פאלאטשעק שליט"הר

 ו�ר שלמה דוב ווידער הי�מוה

 א"ר יואל כף שליט"הר

 ו�ר יואל שטערן הי�מוה

 א"ר משה ראטה שליט"הר

 ו�ה מעכיל ווייס הי��מו

 א"שא שליטר מאיר חיים שי"הר

 ו�ה אייזיק עפשטיין הי�מו

 א"ר משה ברוך כץ שליט"הר

  

  

  

  

  

  

  

 ו��ה יואל פישל פריעד הי��מו
 א"ר הערשל גראס שליט"הר

 ו�ה מרדכי קאהן ני�מו
 א"ר מנשה ברוך קליין שליט"הר

 ו�ה יואל געלב הי��מו
 א"ר יעקב מיכאל היילברון שליט"הר

 ו�ה בעריש גליק הי�מו
  א" שליטר שמואל אלטער בנעט"הר

 ו��ה אליעזר דוד גליק הי��מו
  א"ר צבי יודא ווייס שליט"הר

  א"ר נפתלי צבי בראדי שליט"הרו
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íéøåô úåëìä  

  
  

 

 

  אכילה לפני קריאת המגילה
אסור לאכול קודם קריאת המגילה בין ביום ובין 

ולצורך גדול , )א"רמ( התענית קשה עליו' בלילה אפי

דהיינו חולה קצת או מי שהתענית קשה עליו מותר 

בטעימה בעלמא דהיינו כביצה פת או משקין כשיעור 

  ).א"מ( כביצה

  
  ברכות המגילה 

ואם שח , ח בין הברכה לתחלת הקריאהיאין לש

שלא מענין הקריאה בין השומע ובין הקורא הפסיד 

  . הברכה וצריך לחזור ולברך

וכן לאחר הקריאה אסור להפסיק בין הקריאה 

ואם הפסיק מסתפק ( שלאחריה" הרב את ריבנו"לברכת 

כתב דתלוי במחלוקת ב אם יוכל לברך ברכת הרב את ריבנו ו"במשנ

ברכת הבית כתב דיכול לברך כל זמן שלא הסיח דעתו ' ובס, ראשונים

התם יכול לברך ' ולכאו [כמו במפסיק בין אכילה לברכה דיכול לברך

  ).]אף בהסיח דעתו

נכון לכוין בברכת שהחיינו ביום גם על משלוח 

 ויש שכתבו לכוין ,)ה"א בשם של"מ( מנות וסעודת פורים

, א"ח, ג"פמ( יינו גם על מתנות לאביוניםבברכת שהח

  ).ס ועוד"מנהגי חת, ע"קישו

  
  מקרא מגילה

מי שבידו מגילה שאינה כשרה או חומש לא יקרא 

וכן אם אין בידו , עם הבעל קורא אלא שומע ושותק

', ד' צ סעי"תר' ע סי"שו(מגילה כלל לא יסייע בעל פה לחזן 

שנותן דעתו בקריאתו ב בשם כמה אחרונים לפי "והטעם מובא במשנ

  ).ץ כיון שהוא עסוק בקריאתה"ואינו משגיח למה שאומר הש

ואם יש בידו מגילה כשרה יש ליזהר לקרוא בלחש 

א שם דשמא יתן השומע לבו לזה הקורא ולא "מ(ולא לסייע לחזן 

  ). ולכן אם קורא רק לאדם אחד רשאי לקרות עם הקורא, ץ"לש

יעבד אם ובד, אין לדבר באמצע קריאת המגילה

 אם הבעל קורא הפסיק אזי חוזר -הפסיק בדיבור 

ואם השומע הפסיק בדיבור , למקום שהפסיק ויצא

דהרי לא שמע (תיבה אחת לא יצא ' ומפני זה לא שמע אפי

  ).ט"ב סק"ב משנ"תרצ' סי, כל המגילה

וכן בכל ענין שהקורא או השומע חסרו לגמרי איזה 

באמצע הקריאה ואם נזכרו , תיבה מן המגילה לא יצאו

ואם , צריכים לחזור למקום שחסרו ולקרות משם ואילך

ולענין (נזכרו לאחר הקריאה צריכים לחזור ולקרות שנית 

ה אין מדקדקים דדעתו "ד ד"י' צ סעי"תר' ל סי"הברכה כתב בביאוה

א דדעתו דבחיסר תיבה שאין מפסיד "הח' והביא שי, דיברך שנית

  ).הקריאה דאינו מברך שנית

ולפחות מגילה [צריך שיהא לכל אחד מגילה ולכן 

בתיבת המן אם לא דבעוד שמכים הנערים ] המודפסת

ואף במגילה , צ שיקרא אז מהכתב"ישמע תיבה מהש

צ שקורא "דרוב הקריאה שמע מהש(המודפסת יוצא בדיעבד 

  ).במגילה כשירה

, הבעל קורא צריך ליזהר כשקורא בעשרת בני המן

כי , מתוך המגילה" ואת"" ואת"להקפיד לומר תיבות 

מחמת המהירות מכח הנשימה אחת שכיח שיאמר כמה 

ת , פ"בע" ואת"מתיבות  ובפרט שהם מרוחקים משמו

  .בני המן

וכן צריך ליזהר לקרות כל שם של בני המן בתיבת 

  ).ז"ק צ"צ ס"תר' ח סי"כה(שלו ולא בשל אחר " ואת"

  

  לפשוט כאגרת
' סי (גרתהקורא את המגילה צריך לפושטה כולה כא

 והשומעים אינם צריכים לפשוט ,)צ כדי להראות הנס"תר

ג כתב דיש נוהגים "צ בשם הפמ"ב בשם אחרונים ובשעה"משנ(

  ).לפושטה

יחיד הקורא את המגילה יש שכתבו דצריך לפושטה 

 ויש שכתבו דאין צריך לפושטה ,)ל"ח בשם מהרי"כה(

  ). ח"ח כתב דכן משמע בב"בליקוטי מהרי(

  
   המגילהנשים בברכת

וקורא , מנהג העולם שכשהאיש כבר יצא ידי חובתו

ואם הם נשים , מברכות הנשים לעצמן, המגילה לנשים

ג "י ח"ת מנח"אחרונים ובשו( רבות כל אחת מברכת לעצמה

  ).ג מסיק כן למעשה"נ' סי

ב "משנ( לשמוע מקרא מגילה ומברכות אשר קדשנו

  ).'ב' ט סעי"תרפ' א סי"בשם ח

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é .èéìù ïàîãéøô"à  ò øãñðå êøòð"éî ìàéçé áøä éà ìëíäøáèéìù ïàîãéøô "à  
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  תאשה במשלוח מנו
ואשה תשלח , אשה חייבת במשלוח מנות כאיש

שאף הם היו באותו , א"רמ(לאשה ואיש לאיש ולא להיפך 

, א דאיש כתיב ולא אשה"ח ועוד אחרונים חולקים על הרמ"והפר, הנס

א כתב ולא ראיתי נזהרין בזה ואפשר דדוקא באלמנה אבל אשה "ובמ

ס "ת חת"ובשו .מ יש להחמיר"שיש לה בעל בעלה משלח בשבילה ומ

ל דאי הטעם למלאות חסרון סעודתו של חבירו אזי "כתב דתלוי בהנ

ואי , כיון שהיא עצמה סמוכה על שולחן בעלה הרי היא פטורה מזה

  ).טעמא משום אהבת ריעים גם הסומך על שולחן אחר חייב

ג היא שהאשה מכינה משלוח מנות רבים הוהמנ

ח ז מקיימת בזה מצות משלו"והם נשלחים לאחרים ועי

  .ונכון שתכוון לצאת בזה המצוה, מנות

  

  ב חודש במשלוח מנות "אבל תוך י
' א סי"רמ(ב חודש "אין שולחין מנות לאבל כל י

ואם האבל היא עני מותר לשלוח לו מעות דלא , )ו"תרצ

א כתב דהאיסור לשלוח "קמ' ת כתב סופר סי"בשו( .גרע מצדקה

ריעות ולכן אסור בתר טעמא דהוא משום חיבה ו' לאבל היא אי אזלי

  ).לשלוח לאבל דשמחה היא לו והוא כדורש בשלומו

ואם שלח לאבל מותר לו לקבלן ואינו צריך 

 שאין םטעדה(, ואף יצא בזה מצות משלוח מנות, להחזירו

שולחין לאבל דהוי כשואל בשלומו וכיון דמשלח כבר עבר ושלח לו 

ואף יצא , אם מקבלו האבל או לאו אינו מעלה ומוריד, ושאל בשלומו

  ).המצוה דאין הקפידא על עצם קבלת המנות אלא על עצם השילוח

וכן מותר , ומותר לשלוח לבעל כשהאשה אבילה

אולם אסור להערים להביא (. לשלוח לאשה כשהבעל אבל

  ).משלוח מנות לאשת האבל כשכוונתם להבעל או להיפוך

אבל לא ישלח דברי , אבל חייב במשלוח מנות

סידים האבל ישלח מעות או בשר ל ספר ח"וז, שמחה

  .ד"עכ. לעניים רק לא תפנוקים העשויים לשמחה

  

  ב חודש"בתוך יאבל משלוח מנות למלמד 
מותר לשלוח מנות לרב או מלמד אף שהוא תוך 

אלא , דהשליחות אינו מטעם חיבה וריעות, ב חודש"י

  . דהוי כעין תשלום חוב והכרת טובה לרב

הוי כתשלום שכר ש דמותר לשלוח להם מעות ד"וכ

על פעילותם במשך השנה דכן הוא המנהג ליתן דמי 

פורים לכל עובדי עבודת הקודש ונעשה כהתחייבות 

ת דברי מלכיאל כתב דטעם ההיתר בשלוח לרב דהוי דבר "ובשו(

  ).וגם דלא גרע מצדקה, האבוד דזהו פרנסתם

  

  שליחות במשלוח מנות 
ות ת בנין ציון נסתפק אם הביא בעצמו המנ"בשו

מנות " ומשלוח"י שליח אי יוצא כיון דכתיב "ולא ע

וכן משמעות , ב"והובא דבריו במשנ(, דמשמע דבעינן שליחות

  ).י שליח"ס שמובא להלן דנכון לשלוח ע"א והחת"הרעק

הביא ) ד"ס' י סי"דבר(ע בתשובותיו " זיק"ומרן רביה

 ונראה דכן הוא גם מסברא :ל"וביאר דבריו וז, דבריו

ניו ושולח על ידי שליח זה הוא אות זכרון דכשאינו לפ

אבל אם הוא לפניו , שדעתו עליו שמתוך כך זוכריהו

, כ"ונותן לו אין ניכר אהבתו כי לא זכרו רק כשראהו ע

כ לטעם "משא, י שליח"ומשמע דזהי לטעם להרבות ריעות נכון ע(

  ).י שליח"דלהרבות סעודה ליכא שום עדיפות שיהא ע

יוצאים אף כשנותן בעצמו  ודעת כמה אחרונים ד

ת בנין "א ובשו"ת דברי מהרי"שו, א בוטשאטש"א(י שליח "ולא ע

 ).י שליח"כ מסיק דיוצאים אף בלא שליח אלא דעדיף ע"ציון ג

  
ן שליחות(בדין השליחות  וברים דבעינ    )להס

י "עדייקא א חקר אם צריכים לשלוח "הגאון רעק

שליחות ם או קטן כדין כל "י עכו"ישראל גדול ולא ע

, ם"י קטן או עכו"ס דאפשר לשלוח אף ע"והשיב לו החת(, שבתורה

י עצמו ממש ורק היינו רוצין לצאת "וטעמו דאילו היה המצוה לתת ע

אז היה מקום לומר כן למעט , י שליח מצד שליחו של אדם כמותו"ע

, לא כן עתה שאין המצוה כלל לתת בעצמו כי אם לשלוח, ם וקטן"עכו

  ).החיים' א ובס"ת מהרי"כ בשו"וכ, ין שליחות ממשאין צריך לזה ד

  
  מתנות לאביונים

חייב כל אדם ליתן לפחות שתי מתנות לשני 

  ).ד"ע תרצ"שו(אביונים 

אין ליתן את המתנות מכספי מעשר אלא משלו 

ומה שמוסיף על השיעור שמחויב יכול לתת מכספי 

 חכן הוא הדין המחצית השקל אין ליתן )ב"משנ(מעשר 

  ).ה"ט בשם של"בה(מעשר מכסף 

אין יוצאים ידי חובת מתנות לאביונים בזה 

וכיוצא " עבודת הקודש"שנותנים דמי פורים לכל עובדי 

לפי שזהו כדבר קבוע והתחייבות ואין לזה שייכות , בהם

ע לטעם "ויל, ש"ערוה(למתנות לאביונים של חיוב פורים 

כיון דהוי , ל אי יוצאין משלוח מנות בזה ששולחין להם מנות"הנ

כהתחייבות ואין לזה שייכות לחיוב של פורים ובפרט לטעם דלהרבות 

  ).דאין שולחין משום ריעות, ריעות

  
  סעודת פורים 

ועיקר המצוה ביום , מצוה להרבות בסעודת פורים

' א סי"רמ( מ גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה"ומ

  ).ה"תרצ

, א"רמ( ונוהגים לעשות סעודת פורים לאחר מנחה

א משום שטרודים "והטעם דלא נהיגי לעשותה בשחרית כתב במ

במשלוח מנות ומנשכין ברוב עד המנחה ואסורין להתחיל בסעודה 

ה כתב דכל מי שמקדים לעשות " ובשל,)קודם המנחה

וטעמא דמסתבר הוא דהא זו (, הסעודה בשחרית הוא משובח

הסעודה הוא נגד סעודת אסתר שעשתה עם המלך ובודאי היתה 

 ,)ג ועוד אחרונים"כ בפמ"וכ, הסעודה בעת שדרכן של המלכים לאכול



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

 

  כא
  

 

  תצוה  
  

סעודות אחת בשחרית ואחת ' והרבה נוהגין לעשות ב

  . אחר מנחה שנמשך לתוך הלילה

 חסידים ואנשי מעשה נוהגין -הדלקת נרות 

שערי  (להדליק נרות בסעודה אף ביום דדרך שמחה הוא

  ).ה"תרצ' תשובה סי

כל אנשי ביתו וחבריו  יקבץ -משפחה ומשפחה 

דכשאדם יושב גלמוד יחידי אי אפשר , לסעודת היום

י על "כ ברש"וכ, סדר היום' ג בשם ס"ר ופמ"א(לשמוח כראוי 

  ).מתאספין יחד ואוכלים ושותים יחד, הפסוק משפחה ומשפחה

  
   ת הייןשיעור לברכ

אלא או לפחות מהיין יש ליזהר שלא לשתות 

וכחצי מכוס , ש מכמות כוס רגילהשהיא כשלי[שיעור רביעית יין 

או ,  בבת אחת ואז יתחייב בברכה אחרונה]חד פעמי

דאם ישתה (ברוצה לשתות מעט יין שישתה פחות מכזית 

י "ר' יותר מכזית ופחות מרביעית אזי יכנס לספק ברכה וכדמבואר בסי

  ).דנחלקו הפוסקים בשיעור הברכה במשקין

  
  השותים יין בכמה מקומות

ר רביעית יין במקום אחד ובדעתו השותה כשיעו

להמשיך שתייתו במקום אחר יחמיר לכתחילה לברך 

ברכה שלאחריה במקום הראשון ויחזור ויברך במקום 

  . השני

דהיינו [וכן אם באמצע שתייתו רוצה לצאת ממקומו 

 ובדעתו לחזור ולשתות יברך לאחריה ]מפתח ביתו

' ב דבז"סקמח "קע' ב סי"משנ(וכשיחזור לשתות  יברך לפניה 

דיעות במחבר אי דינם כפת או כשאר מינים ולכן ' המינים איכא ב

  ).צריך לנקוט כחומרת שניהם

ואם כבר יצא ממקום הראשון ששתה ולא בירך 

אינו מברך , ורוצה לשתות עוד במקום השני, לאחריו

ובגמר השתיה מברך לאחריו ובברכה זו , ברכה ראשונה

דאיכא דיעה , ב שם"משנ(נפטר היין ששתה במקום הראשון 

ע דיין דומה לפת דאינו מברך בשינה מקומו וכיון דספק ברכןת "בשו

  ). 'ברכת הבית שער כ' כ בס"וכ, להקל לכן לא יברך

וכן בשתה ויצא ממקומו ולא בירך לאחריו וחזר 

  . למקום הראשון אינו מברך ברכה אחרונה

ע מברך "ודווקא ביין אבל בשאר משקים לכו

  .ברכה שלפניהבמקום השני 

אבל , וכל זה דוקא בשתה במקום הראשון כשיעור

, בשתה במקום הראשון פחות מכשיעור ויצא ממקומו

  ). ח"ב סקכ"משנ( חייב לברך שוב ברכה ראשונה

ואם הוא עומד באמצע הסעודה ושתה יין ובדעתו 

לצאת ממקומו ולהמשיך במקום אחר או לחזור 

אינו צריך לברך ובחזרתו , אינו מברך לאחריו, למקומו

  ). ח"קע' ע הרב סי"נ להשו"סדר ברכה(לפניו 

  יין פוטר שאר משקין
השותה יין ומברך בורא פרי הגפן אם שותה 

לאחריו שאר משקין אין צריך לברך עליהם ברכת שהכל 

ד והטעם כיון שהיין ראש "קע' ע סי"שו(דנפטרו בברכת היין 

  ). 'שם תוסב ב"משנ, וראשון לכל המשקין וכולם נטפלים לו

והא דפוטר היינו בתנאי שאותם המשקים היו 

דאז נפטרו אף בלא היה , לפניו בשעה שבירך על היין

ובהיה בדעתו בשעת ברכת היין , בדעתו לשתות משקים

בלא היו המשקים ' לשתות שאר משקים פוטר אפי

ג הביא מחלוקת אחרונים בזה ופשטות "ב שם סק"משנ(, לפניו

    ).ל"האופנים הנ' הכרעתו בזה דמהני בב

דמברך על היין ברכת , ואף בברכה שלאחריה פוטר

  .צ לברך על המשקין ברכת בורא נפשות"וא, מעין שלש

  
  שיעור היין 

בשיעור שתית יין לפטור שאר משקין נחלקו 

פ "בזה ומסקנתם שנכון לכתחלה לשתות עכהאחרונים 

  . )ד"קע'  סיב"משנ(שיעור מלא לוגמיו בכדי לפטור המשקים 

  

  הזיק חבירו
מי שהזיק את חבירו מחמת שמחת פורים ולא כיון 

וטעמו דהוי ' ב' ה סעי"תרצ' א סי"רמ(להזיקו פטור מלשלם 

ודוקא היזק קטן פטור אבל אם הזיק היזק גדול , )כאונס

  ).ח"ב בשם הב"משנ( חייב לשלם

 חייב לשלם -ואם מחמת שכרותו הזיק את חבירו 

כ כל שונא ישתה יין וישתכר ויזיק את "שאל', ג' ג סי"ק פ"ש ב"יש(

מ אין כוונת רבותינו כדי "דמחויב להשתכר מ' ואפי, חבירו ויפטר

ל וכן כתב "ם להיות נרדם בשכרותו עכ"שישתגע רק כמו שכתב הרמב

ח לגבי שיכור שהזיק בשמחת חתן וכלה דחייב דאדם מועד "ת הב"בשו

ו א דבזמן הזה דערבה כל שמחה ואין אנ" וי).לעולם

 חייבים לשלם -רגילים לשמוח כל כך עד שיבואו להיזק 

   ) ערוך השולחן (בכל ענין

  

  שושן פורים 
ו בערי "נוהגים לעשות משתה ושמחה קצת ביום ט

ט לערוך שולחנו "וכן נהג רבינו הקוה, )א"רמ(הפרזים 

וכן אמר שילכו במלבושי שבת גם , ביום שושן פורים

  .ביום שושן פורים

כר הביא טעם לשבח בשם זקינו ובספר שער ישש

על מה שמרבים הצדיקים עוד יותר בסעודה בשושן 

ק ירושלים אשר שם "משום כבוד עיה, ד"פורים מביום י

להראות אשר עינינו וליבינו , ו"יום הפורים אז ביום ט

כי שם לבבנו שואף זורח , תליות רק שמה לעיר הקודש

ונינו וזאת עיקר שמחתינו בעת נשים אל ליבינו וזכר

  .שנשוב לירושלים שזה יהיה עיקר יום הפורים
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אזולאי ע"זי בן רבי רפאל יצחק זרחיה חיים יוסף דודק רבי "הגה  

  )א"תקפ( א אדר"ייומא דהילולא           א"החיד ס"בעמח

 

 

    
äâä"éæ éàìåæà ãåã óñåé íééç éáø ÷" ò ãìåðá ïåéñ ùãåçúðùôú " ãæ äéçøæ ÷çöé  ìàôø éáø åéáàì"ì , øáë

éä åúåãìé ìè øçùî 'áøò ãòå ø÷åáî äøåúá ã÷ùå ìîò ,åð úåìåãâì éë åãéúò úà åøéëä íìåëåöã , íøèáå

ì òéâäøáä ìéâ ä øôñ ìò ùåøéô øáéç øáë ãáìá äðù äøùò íéúù ïá åúåéäá äåöî"øåâà" , íéðéã éùåãéçå

äçéìî úåëìä ìò ,úåéøåä úëñî ìò äèéù óñåé øòù ìåãâä åøåáéç úà øáéç äðù äøùò òáù ïáë.  

 øàô ïäëìå íúìéä÷á úåðáøä úøùî úà ìá÷ì ìéàåéù äù÷áá úåáø úåìä÷ åéìà åðô åééç éîé êùîá

íøéòá ,íúòöä ìá÷ì ïàéîå áøéñå êëì éàëæå éåàø åîöò äàø àì àåä êà ,÷ú úðùá" úåìòì ù÷áúð ë

íéãøôñä úåìéä÷ì éùàøä áøì ïäëìå íãøèñîàì ,íúù÷áì úåàéð àìå , úðùá úôö úìéä÷ úù÷áì íâ

î÷ú"áøéñ á ,ä úðåäë úà åì åòéöä øùàë íâå"ïåéöì ïåùàø "øäîä åéøåòð ãéãé íå÷îá íéìùåøéáé" è

ñ÷ú úðùá øèôðù éæàâìà"á ,äòöää ìò äìéìùá áéùäå åâäðîë âäð ,ò íù àäùùë íéøöîá ïëà"ñðåà é ,

éä àìù 'ìàøùé õøàì øåæçì ìåëé ,éä 'åçøë ìòá áø ,éä íéðù ùîç ' àì íù åúáù éîé íìåà íéøöîá íù

àì áåùì óéñëäå òâòâúä ãéîú éë âðåòìå úçðì åì åéäøä"÷.  

àì äøåú úöáøäî ìáàåîöò òðî  , úáéùéá íéãéîìúì äøåú õéáøäå"íéåðò øàôé "íéìùåøéá , íäéðéáù

ìàøùé éìåãâì åéä íéîéä úåáøáù äìàë åéä ,ïåáð äãåäé éáø ìù ïéãä úéá éøáçì óøèöä äæì óñåðá , ïëå

ëá ñçåéî ìàôø ìù åðéã úéáá ïéãë íâ ùîéù" øáçî ìòá ìàåîù ø"äîãàä éøô".      

â"øà úåçéìùá êìä ôàá íéììîåàä åéçàì õáé÷å íìåòä ìëá èòîë øáòå ìàøùé õ"é , åàåá íå÷î ìëáå

åéçàì áø ïåä õáé÷å ãàî ãàî åäåãáë , íéðùéä ãé éáúëá ø÷çå ùøãå ãîì íéøôñ øöåà àöîù íå÷î ìëáå

ìàøùé éìåãâî ,íéöåçð íéøáã äáøä åîöòì ÷éúòäå íùøå ,úåîéìùá íäî äîë ñåôãä úéáì àéáä íâå , íâ

 àöîíéøâ úëñî åîë úåðè÷ úåúëñî äîë àéöåäå ,íéúåëå ,íéãáòå , íéðåùàøä éøáãî íéùåøô äîëå

åãáàðå åçëúùðù ,åúòéñðî äáøä øôñî áåè ìâòî åøôñáå ,åúåùéøôå åúåãéñçå åúùåã÷ ìãåâ äàøð íùå ,

úë éøçà ùåôéçä êøåöì"äáâùðä åúåáéùçå äîøä åéúåéùéà äáøä åì øæò é ,åà éøòù åì åçúôðå íéøôñ éøö

íéìåãâ ,íéøùäå êìîä éðéòá ïç àöî íâ ,åîò òùòúùäì åáäàù ,éäùë ' úéøñé÷ä éðéòá ïç àöî æéøàôá

åöôçë íùî ÷éúòäìå äúåùøáù íéøôñä úéáá ñðëéäì åì äùøäå äðá úà êøáì åðîî äù÷áù , íù åéäå

ìàøùé éîëçî ãé éáúë íéôìà úùîçî äìòîì , áø øæò åì åéä åìà íéøå÷áîù êëå åúøéöéå åéøôñ øåãéñá

úéðçåøä -é íåéá ÷ìúñð "ñ÷ú úðù øãà à"ôì å"÷.  

  

  

 ìöáåéúåáø  

 ùøãîä úéáá ãîì"á÷òé úéá "ò ãñåðù"äâä é"ø ÷ '
éøôä ìòá àåìéñ éã äé÷æç-ùãç , äáéùéä ùàøë ïäéë íù

ø ïåàâä 'öæ éçøæî ìàøùé" óàå äîëç äáøä áàù åðîîù ì
øáéçù åéøôñá åøéëæî ,ú ø÷éò íìåàåãåã éôî ìáé÷ åúøå , åñéâ

åéáà ìù ,öæ ïåáð äðåé éáø íëçä"ì , øôñ øáçî ìòá" äôçð
óñëá" , äøåú éöéáøîî ãçàì äôå÷ú äúåàá ùîéù àåä íâù

 úáéùéá"á÷òé úéá" ,ø ïåàâä ìöà ãîì íâ ' ìòá íåçð øæòìà
íåçð ïåæç ,åáøë åéøôñá åøéëæî åéìò íâ øùà , íò øáçúð æàå

 áåè íåé éáø ïåàâäöæ éæàâìà"éøäîä ì"éæàâìà è , äìò øùàëå
äøàì"ùåã÷ä íééçä øåàä ÷ ,åùôð éîéð ìëá åéìà øù÷úä ,

÷äáåî åáøì åáéùçäå , äìâðä úøåúá ãàî äìòúä äëëå
íééðôç àìî âôñå ùëøù ,äæá ÷ø åùôð äòáù àì íìåà , àìà

íâ øúñðä úøåú øçà êùîð àåä , åúéîò íò ãçéá ñðëðå
éøäîä"áéùéì éæàâìà è ú"ìà úéá " ìù åúåùàøá æà ãîòù

ø ìáå÷îä 'öæ éáòøù éçøæî íåìù"ì , íùá íñøåôîå òãåðä
ùøä"ù , éøéçáå éáåè ïéá úåðîéäì çéìöäù ãò àá äìòúäå

äéãéîìú ,éøäîä åúéîò íò ãçéá äðîðå"éðá øùò íéðù ïéá è 
ìà úéá ùøãî úéá éãéîìú êåúî äéìò , åãñéå åãëìúäù

 íùá úãçåéî äãåâà"úáäàíåìù  " íáø ãîò äúåùàøá øùà
ùøä"åîöòá ù.  

ìàøùéã àáø àøôñ  

 úéðçåøä åúùøåî àéä íééôðòä åééçî úøúåëä úìåâ
úåøåãì øéàùäù , úò ìëá áúë øùà íéøôñ íéðåîùî äìòîì

íéðåøçàä åéúåðùì ãò äøùò íéúùä åúðùî ïîæ ìëáå , ìëá
äøåúä úåòåö÷î ,ãøôá äøåúä ìò" íéùåøãå íéæîø íéèùô ñ
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éòðíéî ,ùä ìò"ùä úééâåñ ÷îåòá ììåö ñ" úå÷îòå úåôéøçá ñ
äëìä íäî ÷éñîå äàìôð ,åùå äëìä íåçúá" äáøä áúë ú

íéøôñ , äëìä óåñáì ÷ñåôå úåðåù úåëìä úåéòáá íäá ïãù
äùòîì , òãåðä øôñä àåä äëìä éøôñ ïéáî íñøåôîä" éëøá

óñåé "êåøò ïçìù ìò , äáøî íù íéøôñ øáéç øñåîä çèùá íâ
ãáä ìà íòä áì áø÷îå äçëåú éøá ,' øôñä úà ùéâãäì éåàøå
"÷çì óñåé "ñåúë øáéçù ' øôñì"ìàøùéì ÷ç " ìù éîåé øãñ

äøéäîå ì÷ êøãá ä÷åñô äëìäå øñåî , úåìéôú äáøä øáéç íâ
éäù òåãéë 'ò"ãåñ ô ,ìàøùé úåöåôúá åìá÷úð íäî äáøäù ,

åîë"ïéñçåé éøôñå úåøåãä øãñ øáéç ë ,åéôðò úåòéãé øãñá ú
úéìàøùéä äìá÷å äéøåèñéäå úåøåãä , úâìôåîä äöøòää

ìåáâ ìëá äöøô åúøåúì , íéãøôñ úåìéä÷ ïéá ìãáä àìì
íéæðëùàå ,äáø äãäàá åìá÷úð úåãéñçä äðçîá íâå , äî äàø

 øôñá áåúëù"êìîéìà ìäåà "äøäî"ø ÷ ' ÷ñðòæéìî êìîéìà
éæ"ò ,æå"ìåãâ ãçà ÷éãö ùé àéìèéàá íù ì ,ò øùà" é åéøåáéç

úåðéîä éøôñ ìë ìèáî íéøåäèä ,éäå ïúé éîå ' ìù íááì
ãéçä éøôñ éúìã ìò ã÷ùì ìàøùé" íåìë  íúåà åæéæé àì à

íúðåîàî ,äøä"éæ øëùùé éðá ìòá ÷" åðçìù ìòî ææ àì ò
ãéçä éøôñ" íäéìò åéøáã äðåáå íéîòô úåàî åéøôñá íàéáîå à

íéîòô äáøä ,ãéçä íâ åúîåòìå"òô äáøä àéáî à úà íéî
ùòáä"÷ä è 'åéãéîìúå÷ä '.  

ãéçä úåàìôð"à  

 úåúåàä úåá÷òá íâ äìâúä úâìôåîä åúùåã÷å åúåìåãâ
äùòù íéúôåîäå ,åãé ìò åòùååð íéùðà äáøäù , àì àåä íøá

åéúåáà úåëæá ìëä úà äìú àìà åúåëæá íåìë åìú , úòì
àøåð äùòî òøéà åúð÷æ , ìò àðìáå÷á ãçà ùéà åéìà àáù

äøúñðù åúùàãçà íò  ,ãéçä øîàå" àåä çøëåî åúòã éôìã à
åçøë ìòá äùøâì , èåôùì ïëúé êéà ÷ãö ïéã úéáä àì åøîàå
äàøúäå íéãò éìá ,ïéã ÷ñôä øçà åøòøòå ,éä äìéçúî íðîà '

ãéçä" äìòáî èâä ìá÷úù íéëø íéøáãá äùàä úà ñééôî à
áåè ïåöøá ,íéù÷ íéøáãá åãâð úøáãî äúéä àéä ìáà , øîà
äù÷á äì äùøô ÷ø êðæà ïéæàúù êúàî ìàùà úçà  êîî 

é÷ðú æà êéðôì àøå÷ éëðà øùà äøåúáù úçà ,ïä äøîàå ,
ä çåø åéìò éäúå ,' úùøô äéðæàá àø÷å åãéá øåú øôñ ç÷éå

úåðéâðáå íéîòèá äèåñ ,íø ìå÷á àø÷éå úëìì äúåðôäë éäéå ,
åâå úéèùú éë úàå ,' äðåùàø äìòîä ìò äìâø äëøã øùàëå

éôñä àì úåèìåá äéðéòå úå÷éøåî åéä äéðôù ãò íùî úãøì ä÷
íù áåúëä ìëëå , åàøå íéùðà äáøä åàá äú÷òö ìå÷ìå

àøåðä äæçîä úà íäéðéòá , åàéöåä åäòø ìà ùéà åàø÷éå
øåäèä åðéáø úéáî úàæä äøåøà , äùåã÷á åúàøåä éë åàø æàå

äúéä ,åä ùåã÷ íé÷åìà ùéàåà.  
éäùë 'åúùàå ùéà åéìà àá æéøàôáéäå äöîçðù  ' ãçôúî

ì äúã øéîúù äéìò"ò , ìàøùé òîù ÷åñô øééð ìò äì áúëå
äøäèå äùåã÷á ,äúåà òìáúù äéìò äåöå , éøáã äîò øáéãå

ïéùåáë ,áåèì äëôäðå , äúéäù ãò äëøã äáéèä äàìäå æàî éë
ä úàøé äùà ú÷éãöå äòåðö 'ììäúäì ,- åúøéèô øçàì íâ 

 ìò úåãéòîä úåãáåò åéúåãåà åøôñåúåìãâ , äéòùé éáø éãéì
åðá ,äáåúë øúñà úìéâî äùåøéá ìôð , íëçä ìù åãé áúëî

éòùé éáø 'éæ éàìåæà"ãéçä ìù åðé÷æ ò"à ,ô" úìôú øçàì à
ãàî åì áéàëä øáãä åãéî äìéâîä äáðâð íéøåô ìéìá úéáøò ,

êë ìò ãàî øòèöäå äëáå , íåìçéå åáëùî ìò åáëùá éäéå
íåìç ,åéáà ãîåò åãéì äðäååãéì äìéâî ïúåðå  , øåòéð øùàë

åúðùî , äøæçá ìá÷ì àåä ãéúòù åðéáäá äìåãâ äçîù çîù
äìéâîä úà ,äåä êëå , åãéáå åéãéãéî ãçà åéìà ùâéð úøçîì

äìéâîä , åúéáì ãçà éåâ àá äìéìä úåöç øçà ùîà éë øôéñå
 åøáò áðâù úòî éë äéìòáì äøéæçäì éãë äìéâîä úà åì øñîå

øîî íéøåñé åéìòéä äìéìä ìëå íé÷ 'äøöá éåøù.  
  

ïîà ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé ìåãâä åúåëæ  
  

àìåìéää çåì  
é"øãà à  

�ב � פמאן �לי �אליעזר �"רבי �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"רשה'�הג(ר�יוסף�"רבי�שמו

 ד"�תרע-

�ב � �מסוכטשוב �אברהם �"רבי �נחום �זאב �נזר(ר �אבני (-�
 ]א"אד[ד�"תרע

�מראגאטשאב�ב � �ראזין �יוסף של�"רבי ת�"שו(ר�אפרים�פי

�ו"�תרצ-)�צפנת�פענח �

é"øãà á  

�ב � �מסאסוב �שלמה �"רבי �מאלעסק �דוב �העניך �חנוך �-ר

 ט"תרע

é"øãà â  

�ב � �החסיד �יהודה �"רבי שמואל � �חסידים(ר �ספר (-�

 ה"תתקע

�ז"�תקמ-�למה�זלמן�מוואלאזשין�רבי�ש � �

é"øãà ã  

� � �מליטשיק �יחזקאל �שאול �שאול(רבי �מגן �אברהם�"ב) ר
 ט"�תר-שלמה�

è"øãà å  

בר�"רבי�צבי�הירש�ב � �-)�קב�הישר(ר�אהרן�שמואל�קיידנו
 ב"תע

�ב � �מבארנוב �הורוויץ �שמחה �אברהם �"רבי �ישראל �-ר

 ]א"אד[ו�"תרע

è"øãà æ  

 ר�יעקב�"רבי�שמחה�מבויבריקא�ב �

é"øãà æ  

 ג"�תרמ-ר�משה�"רבי�שמעון�סופר�מקראקא�ב �

é"øãà ç  

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

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



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

 

  כד
  

 

  תצוה  
  � �

 

 תענית אסתר-שבת זכור 
הרבי ר"הגיד כ ה' ק  וראקא שי"יצחק זצל י"ה מו י"א  ג "ב 

ימ גמת שלשת  הם דו אדר שלשה ימים אלו  י הגבלה למתן ב
הדר קבלוהו בימי אחשורוש לפורים ד   . תורה כן 

שמואל תצוה( מ   )שם 
�  

עבודה של שבת פר ודע שתיקון ו ודאי י ומבין בו ודע  ' ומי שי
ה ה "זכור הוא תיקון של יו עבוד עצמו ב התעורר  וצריך ל כ 

ם  אד גדולה באותה שבת ולא כמו שאומר  ה  ובתשוב
ודאי אינו  עשות זה בו רק שצריך למסור שדביקות קל הוא ל

א דגרמי כולי האי  ות ואבריו בדכי ידיו  ג את  ע  נפשו ולקרו
הרן(                                    .    ואולי לדות א   )תו

�  

י עד  להופיע  הזה  האור  נפתח תמיד  ד "בשבת שלפני פורים 
המג"וט את  ובהם קורין  ושמחה  ימי משתה  הם    .להיו ש

ראל(  ש דת י   )עבו
�  

ו' בפר ופ אל אחר זכור  ות  להי עמלק  ית  א הזמן דמחי רים שהו
ולא עביד פירין  ה' עי(אסתרס  ה ) ק"זו אז הזמן לפעול בקדוש

עד ימים ל ים וקי יעקב הולדת פירין בנים חי   .לזרע 
ה(  מ ם  ופרי ן' ק ר"הרדברי ס בלי ק מלו   )צדו

�  

גרועה לאות ' פר עמלק שלו כי מי שיש בו מדה  זכור למחות 
עמלק כשיתגב ב או כעס זה חלק  הפכה לטו המדה ל על  ר 

נשמתו  השיג  ול ה מאוד שיזכה לתקן  עמלק שלו רק קש מחה 
עמלק תורה הק' אחר שזכינו לקרות פר ית  ו ' מחי מסייע לנ

ק(                                                      . למוחקו צדי   )שפתי 
�  

א ' שבת פר עקרות שיפקדו בזרע גל ל זכור הוא זמן המסו
ימ וקי אבות(                                              . אחייא  רת    )תו

�  

י"אמרו בגמרא שברא הקב הרפואה קודם למכה ו ה "ה  ל שז
א  השבת הי לפורים שקדושת  זכור  על קדימת שבת  רומז 

ע המכה ש הרפואה ל ישראל "קדימת  נפשות  וכלו  ה י י ז
השבת בפורים שאחר  בפועל  יעו  הכנ (         .ל מת  א רת    )תו
�  

השמים לא תשכח פי עמלק מתחת  את זכר  כי ' תמחה 
עת  הד עמלק שהוא משורש  נמשך מקליפת  השכחה 
את  אשר תמחה  אבל כ התורה  עת  את ד הפוגם  שבקליפה 

התורה את  אז לא תשכח  השמים  עמלק מתחת    . זכר 
עדות(   )ארון 

�  

וגו ספר  ון ב את זכר ע"ע' פי' כתב ז ספר  נכתב ב ה "י מה ש י ז
עמלק כל מ ה נמחה זכר  ותר דהיינו תור נכתב י ספר  ה ה ש

ע ה "שב ישראל כל מ עמלק כל איש  ה זכר  נמח ותר  אזו י פ 
יתמחה הזכר של  ה  עשי ה ה צריך לראות שבזו  שהוא עוש
י  אזי בטוח אנ אל  ישר בר  ה כל  הר בז נז אשר יהיה  וכ עמלק 

הצרות הר יהיו פטורים מכל  הרן(         . אשר חוש מ   )בית א
�  

אפשר ל הדבור  המחשבה ו עמלקהנה  ית  ים במחי לקי  ,נו 
ים לקי יכולים  האיך אנו  עשה  המ אבל כ,אבל  ו ש  נחנ א

הבטחון בה ודבור ו ימין במחשבה  ו ' מקי חיש פדותינ אשר י
על ימנו בפו נה הוה כאלו קי על ה בפו ימם  כר( . ונקי שש י י   )בנ

�  

סתר יום  סתר תענית א להזכיר זכות מרדכי וא אד  גל מ מסו
איז על  אשר צריך לבקש רחמים  ה דבר שצריך וכל מי 

סתר  ענית א הת ביום זה של  עצמו  יקח פנאי ל עליו ו התפלל  ל
השחר שדרשו חז אילת  ל על "ולומר תחלה מזמור על 

ם  ויזכיר זכות על בקשת צרכיו  ערוך תפלתו  י ואז  אסתר 
השי עתר לו  ערי רחמים לתפלתו "ת ב"שבזכותם י יפתח ש ה ו

שר(                                    . ותקובל תפלתו ברצון   )קב הי
�  

עמלק  הקליפה  סתר להסיר  ות תענית א התענ צריך תחלה ל
אחר כך לקיים מ וכל  ואז י לבין אלקיו  בינו  ש "המפריד 

וכו"בש בפוריא  סומי  חייב איניש לב   )צפנת פענח(         . 'ס 
�  

ם  הקדושים שמחי אל  ישר אשר  הפורים הקדוש כ ביום  הנה 
הקדושה חיוב תורתינו  ות ו ימים מצו ם ומקי אד  שמחייב 

ושתיה ותענוגים אכילה  ומרבים בשמחה ו בפוריא  , לבסומי 
השי לפני  ומקטרג  לה  ועו השטן  בפיו"אזי בא  ומענה  ה , ת  הנ

ה ום בטל מלימוד תו ן "ישראל הולכים כל הי סמי ומבו ק 
ה ושתי אכילה  ח, ברבוי  ערב  הק"ורוצה ל אל  ישר ', ו שמחת 

השי ומביט מדת ט"אמנם  סדיו צופה  ברוב רחמיו וח ם ת  וב
קרובו ישראל עם  בני  השטן, של  ה , ואומר לו ל את ולמה אין 

ו ישראל ביום שלפני עשו  אה מה ש אתמול כי , רו ביום  היינו 
ם ם , יעבור היו בצו עינו  אמרו סליחות ו וטף  ם  נשי ם  נשי שא

לפי  אחד  ם טובים כל  עשי ומ עשו תשובה  עשו מה ש נפשם ו
סתם מכל  וצא מעורבב ונ השטן י אזי  נתו ו מדרגתו ובחי

ותיוטע י(                                                      . נ לו שת    )קדו
�  

ירות  אל לחירות מן כל גז ישר וכין  ושמחה ז ארות פורים  ה ומ
יב ואו ישלטו בהם שום צר  ולא    . רעות 

יר( מארנא,כתם אופ א תר-   ק אס לת  על מגי  (  
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   ימי הפורים-הכנה לפורים 

ה ערב הרבים  ותינו  בעוונ עתה  ההנה  א ,  כל שמח אמר נ כי י
הירא את ה האיש  בפורים לכבוד שמו ' ישראל מי  ושמח 

ל עשה מהעיקר טפל , הגדו סכלות ונ ו אם הוללות  כי 
ם ומחטאי אים  הרבים וחוט ותינו  את , בעוונ ומושכים ביין 

על מה הוקבעה בודאי  יבינו אופן ו ולא  ידעו  בשרם ולא 
המגילה ברבים ם  הדברי, קוראי יבינו  המון לא  ה ם כי אבל 

ם  נתנו לבם כי א ולא  עשה בעלמא  אם כקורא סיפור מ
התלוצץ ולשמוח ם בבית ה, ל ותני על כן , כיום מעוד' קול נ

העם לחצר בית ה סוף  אל לא ישר לפנים בחכמי  את  יום או ' ז
יסי ה ודל נ הם ג ספר ל ם ' יומים קודם ל על מה ה נפלאותיו ו ו

גדול ה עם כי  עלינו לבטו, ומהולל מאוד' שמחים ולהודי ח ו
וכו נו  אלקי ובעבדותינו לא עזבנו  נחנו  וכן ' עליו כי עבדים א

אר במס התלמוד כמבו ה ' עשו רבותינו הקדושים חכמי  מגיל
הכא' ר א מ האי פרשת א ל הכא' ור, פלוני פתח פתח י מ , פלונ

המון נסי ד ן ' משמע שהיו דורשים לה עשי וכן  נפלאותיו  ו
אשר עודם חיים ד הם אורך ' רבותינו קדושים  ם יוסיף ל ימי

ים פר(                                             . ושנ ם סו חת רשות     )ד
�  

ה  ומדינ ודור משפחה  עשים בכל דור  נזכרים ונ אלה  הימים ה
עמלק ושלימה למחות זכר  נה טובה  הכ עצמו  עשות ל   . ל

ם( כמי י ח נ עי   )מאיר 
�  

ה מד סדת בפורים מתגל ן לו , מטה כלפי ח אפילו מי שאי ש
ניסים אמת דעת מכ ני ב סדים ענ הח על כרחו לתוך   אותו ב

התפלל לה'ס יע ליכטיגע טעג צריך ל אזוינ יט  א ' גי שיה
אמת עט  הרי , במ אבל מקודם  אחר כך הלא מתבלבלים  כי 

אמת עט  הא במ הפושט , אפשר להתפלל שי ם כל  בפורי כי 
א , יד נותנים לו עצוע כל שהו אך כמו שיש ילד שנותנים לו צ

גד ותר  בזה ולי וכווהוא מתפתה  ים לו מיני מתיקה  ' ול נותנ
ניות גם כן מ נין לו רוח יש מי שונת אפט איהם מיט 'כמו כן  שט

ברהם(                         .ובתוכו כלול שקר, מדרגות   )בית א
�  

הרב ר עתי בשם  סף דוד בן לאותו צדיק ר' שמ ב ' יו לי הירש 
אליק הקדוש , מ הרב  אצל  הפורים  בימי  עם אחת היה  שפ

אה אברהם"מו אפט עשיל ה ה אמר ר,  יהושע  סף דוד ' ו יו
ה הר ה, ק"ל ני היום לתשובה שלימ אדו ה , הושיעה  הז כי ביום 

ין לו ותנ יד נ הפושט  הרה, כל  אשו"ו נע לו בר   . ק נע
לה שלוחה(   )אי

�  

אמו אמר"ר זצוקל"א אחד , ל  ות של כל  והחי התענוג  שכפי 
בפורים כך הוא בליל שמורים ל , שמקבל  וכפי שהוא בלי

םשמורים כ הכפורי גתו , ך הוא ביום  לפי מדרי כל אחד 
השי הרן (                                            .ת"בעבודת  א   )בית 

�  

ע הברית  יכולים לבוא לשמירת  י שמירת הברית "בפורים 
ומסקינן "יכולין לבוא לשמחה כמ בפורים  ש רבי נטע נטיעה 

נטי' נטיעה של שמחה שיהי ו אדם שמח בתורה ובמצות ו ה ז ע
בפורים הרי(                                            . היא   )ם"חידושי 

הכ ו הפורים עיצומו של "כמו בי ימי  פ עיצומו של יום מכפר כן 
עמלק ית  ם , יום עושה מחי ם יו אדם צריך שיזכור שהיו רק ה

וכן שהיום פורים ק(                              . הכיפורים  צדי   )פרי 
�  

אהנה ימ ישועה בזרע של קי נמצא סגולת פקודת  בפורים  כי ,  
ה ורבי ה על פריה  ור ם , תיבת פורים י ובגמרא מצינו על פורי

א ודאי מורה על זה, בלשון פורי מת(              .שבו א רת    )תו
�  

ישראל  את רגליהם של  עמידים  המ הם  אלה  הפורים ה ימי 
ח יתמוטטו  שמואל(                         . ו בגלות"שלא  מ   )שם 

�  

ספה אר ב ם  "מבו ם לטובה כטע גמר חות ק שבפורים הוא 
המלך עת  עה(                    . ונכתב ונחתם בטב ישו רת    )עט

�  

ה  ול הם סג יש ל האלה  ימים  עשים כי  האלה נזכרים ונ והימים 
ה  וז עשה כך  נ ישראל תיכף  תיכף שמזכירים דבר טוב על 

עשים נ ם(                                              .נזכרים ו י חי ת    )תור
�  

עשים אלה נזכרים ונ ם ,  והימים ה האלו אנו נזכרי שבימים 
ית אלותינו, לטוב' לפניו  עשים כל מש נ מת(        .ו רת א   )תו

�  

ה הר ה הקב"בשם  הרא ה "ק מברדיטשוב כי בנס פורים 
אפי ם' ש נכתב ונחת ן  ידי , אחרי שהגזר די מכל מקום על 

ותחנונ ישראל לפתוח כל תפלות   לים  יכו ם ותשובה  י
ם ערי את כל , הש יכולים לבקוע  ידי תפלותיהם הם  על 
ם ערי אפי, הש ישראל ' ו ל אינה מפסקת בין  ברז מחיצה של 

רהם(                                      .לאביהם שבשמים אב   )בית 
�  

ם  עברו לעול הפורים האלה לא י ימי  נצח כי  עתם היית ל תשו
ע נ א' שיונזכרים ו א אר בשם  ודור כמבו ז "ממש בכל דור 

ה ע, ה"זל ודור  עמלק ' ד מלחמה לה"ותקותם בכל דור  ב
יבושו כל היינו כמו כל  יך לא  להודיע דכל קו מדור דור 

נצח"שהוא ר יבושו ל   . ל אף שהם מקוים מעט לא 
ם( פרי א נה  ל מח   )דג
�  

ע א"וכך  זה גם גלוי או ב"ד  בפורים מאיר על כך א"ס  ' ה 
בחי וכו' מישראל  אבינו  אתה  לכ', כי  גמא  בן דו ז "עוד יו

לציצית"סד(שלח ' ש בפ"ממ ז' דכ) ה והיה לכם  ארי ל "ה
אד על קדושת  אד מ גדלה מעלתה במ הטלית  שקדושת 
ודל  הטלית רק מפני ג נמשכים מ ימין  הציצית שהן רק נ

התלבש בטלית הגשמי יכולה ל עלת קדושתה אינו  ממש ' מ
לכן אין בטלית הגשמי ו בציצית  ה כלל כמו  ות שום קדוש
א השתמש בה דברי חול מש בציצית"ומותר ל עד, כ  ז "וכן 

עלתו במאוד מאוד על האור  גדלה מ בפורים  נמשך  האור ה
ו איר בי ו' ט ולכן שמחת פורי"שמ אד משמחת י ט "גדולה במ

נ האור בבחי"כ ודל  י ג ל להאיר "א' ל רק מפנ יכו ס ממש אינו 
ו איר בי המ האור  אי"בגלוי כמו  ולפיכך אין  ית ט  עשי סור ב

בפורים אכה  ור(                                              .מל רה א  )תו
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   מלכיםמלכיםמלכים   משולחןמשולחןמשולחן
 

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

  

 
  

  

   

 
 
 

 
 

  
  

 

 
 

ùøò"ñùú øåîà úùøô ÷"ôì ç"÷  
  

äâä øå÷éá"ë áééì íééç éáø ö"èéìù õ"à  
÷ãáà"éìàäòãøòñ ÷  

  

ë úéáá"èéìù åðéáø ïøî ÷" à-ìàåé úéø÷á   
  

ùøãå ãåáëá åéðô ìáé÷ åðéáøåîåìùá   

åðéáø: äùøô éã ïéà )ô 'øåîà( éãòåî òìà êàã èééèù 

äðùä.  

ñ'æ øòèòô íòðåô èøàåå ïééù à àã æéà" ì)ùâ äá àáåä" éøáã ô

îò ìàåé 'ñ ÷"æ(î ñàåå äëøáä çñåð ïôéåà 'î ïòåå èâàæ' èâéãðò

äãâä éã ,"ä åðòéâé ïë 'íéøçà íéìâøìå íéãòåîì åðé÷ìà" ,

 èðééî ñàåå"íéøçà íéìâø"?æç øàð " èòåå ãéúòì æà ïâàæ ì

 áåè íåé à øàô ïøòåå êôäúð áàá äòùú êàã)îâá àáåä '

)ø"çé ä (:ú  úåîå öä é îé ìë åëôäúé ãéúòìã"éå á"éìãâ íåöå æåîúá æ 'éå '

 øîàðù íéãòåî åéäéå úáèá)éøëæ 'ç ,è ( øîà äëä 'áö÷ éòéáø ä íåö úå

úéáì  äéäé éøéùòä íåöå éòéáùä íåöå éùéîçä íåöå äçîùìå ïåùùì äãåäé 

îìååíéáåè íéãò ,ééò"ù( ,øà ïåô ïåà"÷ä é ' ñàåå âòè éã æà èééèù

 ïééæ ïìòåå áàá äòùú æéá æåîúá øùò äòáù ïùéååö ïòðòæ

ãòåîä ìåç éåå éåæà .æ øòèòô øòã èâàæ" éã æéà ñàã æà ì

 äðååë"íéøçà íéìâøìå " ãéúòì ïòîå÷åö ïìòåå íéãòåî òééð

àåáì.  

áàâ"øòñ ãéìàäòã: èééèù íòã ïâòåå )âë àø÷éå ,ãî( øáãéå 

ä éãòåî úà äùî 'ìàøùé éðá ìà ,åé øòã" äòùú ïåô è

àéñëúéàá èöòé êàã æéà áàá , ïøòåå ñàã èòåå øòèòôù

àéìâúéàá ,à"ú úåáéú éùàø æéà ú'à äòù'á , ñàã æà

åé à ïééæ êéåà èòåå"è.  

åðéáø:éã ïéà ñçðô úùøô ïòî èðééì êéìèðòååòâ  ééøã 

 ïëàåå- øàé ééä ìééåå øàé íàðñéåà à æéà øàé ééä )ñùú"ç( 

 èìééèòâôà éòñî úåèî ïòééâ- íéáåè íéîé òìà ïåà 

ñçðô úùøô ïéà èééèù , éã æà æîø à æéà ñàã æà ïòî èâàæ

åé à åö ïøòåå êôäúð ïìòåå ïëàåå ééøã"è.  

ïééä ìò ïåùàø êøáì åðéáø åãáéëå  

øîàå :àã èééèù êàåå éãê) àë àø÷éå ,ç(åúùã÷å  , ïäë à æà

ïåùàø êøáî.  

áàâ"éìàäòãøòñ ã :ïäëì íãå÷ æéà íëç ãéîìú à.
1
   

 ïåô'åúùã÷å 'î æà ïòî èðøòì' åö íéðäë éã ïééæ äôåë óøàã

 íçøë ìòá åìéôà äùåã÷ øòééæ ïèìàä)ùø"îâä íùá ùîåçá é '

çô úåîáé(: ïòî óøàã äøåú éã ïåô úååöî òìà óéåà äøåàëì 

àãïééæ äôåë ê , òøòèñ÷ò à ïòî óøàã ñàååøàô æéà

"åúùã÷å "ïäë à óéåà?  

åðéáø:î 'î éåå éåæà ïâàæ øùôà ïò÷'áà ãåáéë ééá èôòøè ,

 èâòøô úåö÷ øòã)éñ 'ö"÷ñ æ"à( ÷åñô à êéà óøàã ñàååøàô 

)îâá 'áá"áì î(.úáù äçåã èùéð æéà áà ãåáéë æà  , äøåàëì

èùéð óøàã êéà àðéòá àì øîà éà ïòî óøàã ãåáë íòã 

 ïééæ ãáëî èùéð íäéà] àì øîåà áàä íàù ïåéëù åðééä

åãáëì áåéç ïéà àðéòá ,à"ì äçåã åðéà ë" éöîã ïåéë ú

àø÷òéîì , úåøòð åìà ÷øôî äéàø íù àéáîå)î óã(. éáâ 

                                                 

1 
 וכן ,)ו"ט' א סעי"רנ' סי(ד "ע יו"ובשו, )א"ג ע"דף י(הוריות ' מס' בגמ' עי  

ז "קס' סי(א "כ הרמ"וכ', ח מצוה להקדימו וכו"כהן ת) ב"א ס" ר'סי(ח "באו

, ח אלא שהוא פחות מהשני טוב להקדימו"כ ת" ואם הכהן ג)ד"י' סעי

ועכשיו בזמן הזה לא ראינו מי שהקדים ) ט"מצוה רס(כ בחינוך "מש' ועי

  ).ח"ה מ"פ(ב בגיטין "כ הרע"וכ, עצמו לשום כהן מפני חכמתו

גה בלתי פנימי    ס מו
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  כז
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ì äçåã åðéà àø÷òéîì éöîã äùòáã ñðåà"ú[ , ïòî èäòæ

ãåáéë ééá æà , òèàè øòã èâàæ áéåà'å êéà íòã èùéð ìéå

ãåáéë 'áééåçî èùéð ïòî æéà , êéà èìàåå åúùã÷å ééá æéà

ñ æà ïòðééî èðò÷òâ' ïò÷ ïäë øòã ïåà áà ãåáéë éåå éåæà æéà

 ïâàæ'ãåáéë íòã ìçåî ïéá êéà ,' íòã ïáàä ïòî óøàã

'åúùã÷å 'àðéòá àì ïâàæ èùéð ïò÷ ïäë øòã æà.  

 áäæ éøåè øòã)åà"éñ ç 'ë÷"ñ ç"ì  ÷"è(òøô éåæà ò÷àè èâ .

)ééò''åéøáã áèéä øàáá ø àéáù äîå äù÷äù äî ù.( 

 ïò÷ òèàè øòã æà éåæà ò÷àè êàã æéà áà ãåáéë ééá ïåà

àðéòá àì ïâàæ , äøåàëì èðò÷òâ êéà èìàåå êéåà àã æéà

éåæà ïâàæ , åúùã÷å ïåô ÷åñô ïøòèñ÷ò à ïáàä ïòî óøàã

åçøë ìòá.  

 øôåñ íúç øòã)ïúùøôá äùî úøåúá(àæ íòã óéåà èâ , ïéà æà

 èééèù äùøô òöðàâ éã"íäé÷ìà íçì" , øòôòùàá øòã

 áåøî íéðäë éã óéåà úé÷ìà ïééæ ïòååòâ ãçééî èàä

íúùåã÷ ,î éåå éåæà' èñééä øòôòùàá øòã æà èäòæ" é÷ìà

ìàøùé "èìòåå òöðàâ éã óéåà æéà øò åìéôà , êàæ òáìòæ éã

íéðäë éã ééá êéåà æéà ,àð øòáà æéà ñàã òëéìøò éã ééá ø

äøåú éã èâàæ ééæ óéåà íéðäë  íçì"íäé÷ìà "íéáéø÷î íä ,

ïééæ ùøâî åö íäéà èâðéååö ïéã úéá ïòåå åúùã÷å ééá øòáà ,

äøåú éã èâàæ  íçì úà éë"êé÷ìà" , íçì èùéð ïåà"åé÷ìà" ,

á÷ä ïéà ïåà ïòååòâ àèåç êàã èàä øò ìééåå" åîù ãçééî ä

òùøä ìò ,âòååèñòãðåô ïåà äøåú éã èâàæ ï"åúùã÷å."  

î ñàåå ìàî òãòé' ïòî æéà ïåùàø êøáì ïäë à ãáëî æéà

åúùã÷å ïåô äåöî éã íéé÷î .  

úåøéôä ìò êøáì åðéáø åãáéëå  

øîàå : íãå÷ ìàæ úéáä ìòá à æà ãéô÷î æéà èìòåå éã

äëøá éã ïëàî , àøîâ éã ïâòåå)äì úåëøá(: ïàë èâàæ ñàåå 

 äëøá øçàì ïàë äëøá íãå÷]äì áéúë íù àúéàã ' õøàä

äàåìîå ,íãà éðáì ïúð õøàäå áéúëå ,àéù÷ àì , íãå÷ ïàë

äëøá ,äëøá øçàì ïàë[ ,î ïòåå øàô æà' äëøá à èëàî

ïééæ ãáëî èùéð ïòî ïò÷ ñðééæ èùéð ïñò éã æéà.
2

  

æ øòèòô íééá øòáà" æà ìàî òëéìèò ïäòæòâ êéà áàä ì

íòã óéåà ïòååòâ ãéô÷î èùéð èàä øò ,ë' ïòæòâ ñàã áàä

î ïåà ïèééååö à ééá èñàâ åö ïòååòâ æéà øò ïòåå' èàä

ãåáéë ïáòâòâôéåà ,èëàîòâ äëøá à øò èàä , èùéð ïåà

                                                 

2 
ע שאמרה "ק מבארדיטשוב זי"דהרה'  משמיפירוש זה מתאמרא  

 . כן מובא בעשר אורות בערכו, ד פרעשבורג"מ ברבי אב"להגאון מהר

ë äëøá à ïëàî íãå÷ ìàæ úéáä ìòá íòã ïñééäòâ' áàä

î ïåà çøåà à èàäòâ èàä øò ïòåå êéåà ïòæòâ ñàã' èàä

ãåáéë èâðòøáòâðééøà ,à èâàæòâ èàä øòðòé ïåà øòã æ

äëøá à ïëàî íãå÷ ìàæ øòèòô ,øàô èâàæòâ øò èàä' ï

î æà çøåà'íëãåáëì èâðòøáòâðééøà ñàã èàä.  

áàâ"éìàäòãøòñ ã:ñ 'àìô à æéà , øàá øòã ñàåå ñàã

 áèéä)åà"éñ ç 'éø"÷ñ â"à( ñò æéà äëøá íãå÷ æà äëìäì èâàæ 

ðééæ èùéðëàð'ñ.  

åðéáø:î áéåà æà èðééî ñàã 'áðâ ñàã èòåå'ò éã øàô ïòð

ïìàöàá ïôøàã èùéð ïòã ïòî èòåå äëøá ? ïòã èàä øò

íòã ïéà ïäòååòâ äëåæ èùéðëàð ?àìô à ò÷àè.  

æ øòèòô øòã" óéåà ïòååòâ ãéô÷î èùéð ò÷àè èàä ì

íòã.  

äâä éðá úà åðéáø ãáéëå"áàâ ö"èéìù éìàäòãøòñ ã" ìò êøáì à

 úåöî íéé÷ì úåøéôä"åúùã÷å"  

áàâ"éìàäòãøòñ ã : øòãêàåå éã ùèééè éåì úùåã÷ ,

"ïøäà éðá íéðäëä ìà øåîà" , æà ïòðééî ïìòåå íéðäë éã æà

î'áåùç ñðééìà ïòðòæ ééæ ìééåå ãáëî ééæ æéà , úîàá øòáà

 êéæ èàä øò ñàåå èéî øàð ïèìàä ñéåøâ ùèðòî à êéæ ïò÷

èâàìôòâ ïééìà , êéæ èàä øò ñàåå êàæ àæà èéî øòáà

 éåå éåæà èâàìôòâ èùéðî æà êééù èùéð æéà úåáà ñåçé' ìàæ

ïèìàä ñéåøâ êéæ , ïâàæ åèñìàæ êàæ òèùøò éã íòã ïâòåå

 íéðäë éã øàô"ïøäà éðá" , èùéðøàâ æéà äùåã÷ éã æà

øòééæ'ñ ,ñ øàð' æéà'ïøäà ìù åúùåã÷á åðùã÷ øùà ,' ïâòåå

íòã èéî ïèìàä ñéåøâ åö èùéð êéæ ééæ ïáàä íòã , ïåà

 íòãëàð"äéìà úøîàåí" , òöðàâ éã ïâàæ ééæ åèñðò÷

î æà äùøô'ïééæ ãáëî ééæ óøàã.  

åðéáø:ùø " èâàæ é"íéðè÷ä ìò íéìåãâ øéäæäì" , ùèééè

 êéæ ééá ñéåøâ éåæà ïééæ èùéð ïìàæ íéðäë éã æà ïòî] åðééäã

äåðòá íéðè÷ úðéçáá åâäðúéù.[  

ñ' éåì úùåã÷ íòã èéåì ïééæ ïò÷-î ' åö èâðòøá)éò ' úñðëá

à÷æçéô ì 'øáãîá ,éòëå"ô äòåùé úø èòá àáåî æ 'úåîù( øòã æà 

éæ áø øòöéùôàø" ÷åìéç øòã æéà ñàåå èâàæòâ èàä ò

øáç ïééæ ïåà íäéà ïùéåö , ïòîàæåö òãééá ïáàä ééæ

ñâàèøàô ïòðàèùòâôéåà ïåà èòååòøàäòâ , øòã øàð

ëàð ïôðàøá ìæòìâ íééá ïòååòâ æéà ÷åìéç'ïòðòååàã ï ," ïééî

êàð øáçëàð ôàøà êéæ øò èöòæ äãåáò òñéåøâ àæà ' ï

ïôðàøá ìæòìâ à ïò÷ðéøè ïòðòååàã , éåæà èëàøè øò ïåà

èðååàãòâ òèàè ïééî èàä éåæà éåå ïééøà , æà øò èëàøè

 ìæòìâ ñàã øéî èîå÷ ïèàè ïééî ïåô øòëòä ééèù êéà
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ïôðàøá , êéà øòáà- èâàæòâ áø øòöéùôàø øòã èàä 

 êéæ óéåà-÷ êéà æà  ïåô ïåà ïèàè ïééî ïåô äãåáò éã åö ÷å

ïãééæ ïééî ,ë æà êéà äòæ'ïáéåäòâðà èùéðëàð áàä , ïåà

éåæà èùéð ïéåù êéæ è÷ðéøè ïôðàøá ìæòìâ ñàã."  

èùô æéà ñàã æà ïâàæ ïòî ïò÷ íòã èéåì , íéðäëä ìà øåîà

"ïøäà éðá" ,íéñçåéî ïòðòæ ééæ æà , íòã êøåã" àì ùôðì

åéîòá àîèé" ,èòåå êéæ ééá ñéåøâ éåæà ïøéôù èùéð êéæ øò 

äåàâ èéî ïøòåå ìùëð èùéð ïåà.
3

  

áàâ"éìàäòãøòñ ã: ïééî èàä ïäë à ïéá êéà æà ñàã 

èìòèùòâ øòäà øéî òèàè ,ë' åö ïäåèòâ èùéðøàâ áàä

íòã.  

î' áø øòæìòá ïåô êàð èâàæ)äøä"ø äî ÷"æ à"ì( ïééæ æà 

 øòèàô)äøä"éøäî ÷"æ ã"ì(à èâàæòâ èàä  ñàåå äãî à øàð æ

î' ñéåøâ èùéð êéæ ïòî øàè íòã èéî èòáøàòâñéåà èàä

ïèìàä ,î ñàåå äãî à øòáà' êéæ ïòî âòî òáèá èàä

ïòîéøàá ,î ìééåå'íòã åö ïäåèòâ èùéðøàâ èàä.
4  

åðéáø:ñ ïòåå ìàîà ' çîùé øòã èàä äøéæâ à ïòååòâ æéà

ðåô ïåéö ïôéåà ïééâ ìàæ øò çéìù à øàô èâàæòâ äùî íò

                                                 

3 
ר "ק אדמו" מביא מעשה רב ששמע מפ)במדבר' פ(כנסת יחזקאל ' בס  

ע שהיה לו חבר "ק מראפשיץ זי"שסיפר בשם הרה, ע"משינאווא זי

ק "כבר הי הרהואחר זמן כאשר , אחד בילדותו אשר למד אתו ביחד

נפגש פעם אחת עם חבירו והוא , מראפשיץ מפורסם בכל קצוי תבל

, הלא אנחנו למדנו ביחד במדריגה אחת, חברי, שאל אותו ואמר לו

ומדוע זה היה שאתה נעשית בעל מופת ופועל ישועות ואני לא הגעתי 

ק כוס קטן של יין שרף ואמר לו זהו "והראה לו הרה, למדריגה זו

  . ל"וביאר לו כוונתו כנ,  ובינךהחילוק ביני

בזה מאמר המדרש ' מה שפי) ב"כ' פרשת במדבר עמ(בברך משה ' ועי

בשעה שקיבלו ישראל את התורה נתקנאו בהם אומות העולם מה ראו 

ק "על פי המסופר על הרה', אלו להתקרב יותר מן האומות וכו

', הע ששאל לו צדיק אחד מהו הצורך מן היחוס לעבודת "מראפשיץ זי

ק מראפשיץ הן אמת שישנם צדיקים שאינם מיוחסים "והשיב הרה

הקמים בחצות לילה ולומדים שיעורים עד הבוקר ואחר כך מתפללין 

אמנם אחר התפילה בבואם לאכול ולשתות הם , בהתלהבות גדול

ל כי אצל בני "וזהו ביאור מאמר המדרש הנ', אוכלים בשמחה וכו

בהעריכם את מעשיהם , לות רוחישראל מביא היחוס לידי ענוה ושפ

ודבר זה גורם שיהיו מעלין בקודש , נגד מעשה אבותיהם הקדושים

  .ש"עיי', תמיד בעבודת ה

מנהג ) ב"אות מ(א בשערי שמחה "מה שביאר בזה מרן רבינו שליט' ועי

 .ש"עיי, הצדיקים לספר יחוסיהן קודם שעושין התקשרות תנאים

4 
. מגילה כה(' בתוס' ועי,  שמביא כן בשמו)ט"שכ' ב עמ"ח(ג אורות "י' בס' עי  

 . )'ט דירמי"סופ(א "חומת אנך להחיד' ע בס" וע,)'ה הכל וכו"ד

îø" à- íòðåô ì÷éðééà à ïòååòâ êàã æéà äùî çîùé øòã 

îø" à-øàô èâàæòâ èàä øò ïåà 'éåæà çéìù ï , ïåô òáè éã

äåðò æéà äçôùî øòæðåà ,îø øòã ïåà" ùàø æéà ñàåå à

åéðò à øòëéæ êàã æéà äçôùîä , èùéð èñééåå íòã ïâòåå

îø øòã"úåçåë òðòâééà òðééæ à ,øàô ïâàæ ïòî ìàæ' ï

îø"îø ãéá íéàöåé ìàøùé éðáå æà à" à)ãé úåîù áåúëä ïåùìî ,

ç (åöñéåà ìîéä ïéà ïáéåà çë ïñéåøâ à èàä øò ïåà'ìòåô' ï

úåòåùé.
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î' ÷ìúñð æéà ïéìáåì ïåô éáø øòã ïòåå æà êàð èâàæ

ïøàååòâ , øòåå ïäòæ íéãéîìú éã ïòîå÷òâ ïòîàæåö ïòðòæ

ñ'äâäðä éã ïééæ êéùîî øòèééåå ìàæ , æéà éáö úøèò øòã

 ïáéåäòâðà èàä øò ïåà ïéáåñîä ùàøá ïöéæòâ

úåâéøãî òðééæ ïòðòëòøåöñéåà , øò èàä éåæà

øòãðà èðëòøòâñéåà-äòù ïáìàä , íéøáãä êåúá ïåà

øàô èâàæòâ øò èàä' áø øòöéùôàø ï" øòã òãééæ øòééà

ìù"÷ä ä 'èñàâ øòèôà à æðåà ééá æéà"! , ïòåå úòùá ïåà

áö úøèò øòã óéåà ïòæòâ ïòî èàä êéæ ïåô èãòøòâ èàä é

úåìôù òâéãìàååòâ à èéî èãòø øò æà íäéà...  

ñ'î äâéøãî à æéà' ïåà úåâéøãî òðòâééà ïåô ïãòø ïò÷

î'úåìôùá ïééæ ìàæ.  

î' à ïòååòâ æéà ñàåå åðéáø äùî ééá ïéðò ñàã êàã èäòæ

ãåàî åéðò , òðééæ äøåú éã ïéà êéæ óéåà èáééøù øò ïåà

â úåâéøãî òñéåø"åá øáãà äô ìà äô" ," àéáð ãåò í÷ àìå

äùîë ìàøùéá " ãåàî åéðò ïáéìáòâ øòèééåå æéà øò ïåà

äîãàä éðô ìò øùà íãàä ìëî.  

áàâ"éìàäòãøòñ ã: úùøô ïéà äîìù úøàôú øòã 

ãåàî åéðò äùî ùéàäå ÷åñô íòã óéåà èâàæ êúìòäá , æà

 íéðéðò òôéè àã êàã æéà äøåú òöðàâ éãúåãåñ ïåà , ïåà

ñ ñàåå íé÷åñô éã ïéà' åðéáø äùî ïåô úåâéøãî éã èééèù

 òøòñòøâ éã ïåô íéðéðò òôéè æîåøî èøàã êéåà êàã æéà

åðéáø äùî ïåô úåâéøãî , èùéð øò èàä íé÷åñô éã ééá æéà

íé÷åñô éã ïåô èéé÷ôéè éã ïéà ïééâðééøà èìàååòâ.  

àåå íòã ïåô äðååë éã ïééæ ïò÷ ñàã ïåàñ ñ' èøàã èééèù

ä òîùéå 'åâå äùî ùéàäå ,'æç ïåà" íòã ïåô ñéåøà ïòðøòì ì
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 שכשהספיד מרן )ל"ק רבי שאול בראך זצ"מהגה( 'שאול בחיר ה' בס' עי  

ל היה מונה והולך את "ק רבי אלעזר ניסן ז"הייטב לב את אביו הגה

והוסיף לומר , וותנותו המופלגתובתוך הדברים הזכיר את ענ, מידותיו

, כי מידה זו ירושה הוא לו מאבותיו הקדושים, שאין שום חידוש בזה

 . וסיפר אז את העובדא הנזכרת למעלה



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

 

  כט
  

 

  תצוה  
  

 èøòäòâ êéåà èàä åðéáø äùî æà)éò ' éðåòîù èå÷ìé) ø áãîá

éô"ìùú æ îø á"ç (ä òîùéå øîàðù åá åøáã äùî ìù åéðôá øîå à ïúð éáø '

åâå 'äùî ùéàäå øáãä ìò äùî ùáëù àìà(
6

  ñàåå íé÷åñô éã æà

ñ'øàã èééèù øàð èøòäòâ øò èàä úåìòî òðééæ ïè

 íé÷åñô éã ïåô úå÷îò éã ïéà ïééøà èùéð æéà ïåà úåéçèùá

ñ ñàåå'úåâéøãî òðééæ èééèù.  

åðéáø:ë ñàåå èéåì ' éáö úøèò íòðåô èâàæòâ øòéøô áàä

 èùô ïééæ ïò÷"ä òîùéå 'äùî ùéàäå " èåâ àé èàä øò æà

éåå éåæà èéé÷ôéè éã èøòäøòã ïåà èðøòìòâùø " ùèééè é

 ÷åñô ïôéåà)áî úéùàøá ,âë(óñåé òîåù éë  ,ùø èâàæ" é'ïéáî ,'

íé÷åñô éã ïéà æîåøî æéà ñàåå úåâéøãî òñéåøâ òìà ïåà ,

 íåù ïéé÷ èàäòâ èùéð øò èàä ïâòååèñòãðåô ïåà

ãåàî åéðò äùî ùéàäå øàð úåìòôúä.  

áàâ"éìàäòãøòñ ã:ñ ïòåå ' àìéèñéåà éã ïòååòâ æéà

äðåúç) ù ìéååãàø î ÷çöé éáø ïá ïã éáø ïá ìàåîù éáø ìù ïéàåùéðä úçî

÷ä ãéâîä ïá 'áåùèàìæî , óñåé éáø ìù åúá íò ïåúéçä éøù÷á àáù

äø ä ïá àìéèñéåàî"æéëùòðî ÷ ,øå 'ðä ïã"éä ì 'äøä ïúç"àèô àî ÷ , äéäå

 ìù ñåðéë íò äìåãâ äðåúç æàò"áïáì éãâáá íé÷éãö  (ø éáø øòã èàä '

éùøôî íðåáéøä éùåãéç íòã è÷éùòâ àçñ" î- èàä øò 

î ñàåå úåðòè éã ïìéèùôà èìàååòâ' íäéà óéåà èàä- ïåà 

éøä éùåãéç øòã"ãåáë ñéåøâ èøàã èàäòâ èàä î , æéà øò

ïåàâ à ïòååòâ êàã ,éáø ïééæ åö ååéøá à ïáéøùòâ øò èàä'ï ,

 øò ñàåå íéãåáéë éã øòáéà èìééöøòã èøàã èàä øò ïåà

èàäòâ èàä,.  

                                                 

6 
ל דהנה " שמבאר לפי דברי הילקוט הנ)פ בהעלותך"סו(בישמח משה ' עי  

נתגלה לי ו, ה על כבודו של צדיק יותר מכבודו"חס הקבל "אמרו חז

ו יעלה על הדעת "וכי ח, ה"ו של דבר דמעליב למקום בבחלום טעמ

ואין מענישין רק על בחינת המעליב , ה מקבל עלוב מזולתו"שהקב

ולפי זה זה , והמעליב לצדיק דהוא בשר ודם, טיפה סרוחה עפר ואפר

ה שהיה "ואמנם משה רבינו ע, דוקא בסתם צדיקי עולם שהם נעלבים

דהיינו שלא היה נחשב בעיניו ,  מהענותנותו יתירה על כל בחינת ואנחנו

וזה שהקדים , אם כן אין כאן נעלב, כי אם כאפס וכאין ממש, ליש כלל

לתרץ קושיא זו על שהאריך להם ולא ', הכתוב כאן והאיש משה וגו

על זה אמר והאיש משה עניו מאד ולא קבול , הענשם מיד כמו שם

י היה בינם לבין דא, ולפי זה ממילא מוכח שהיה בפניו, ל"עלוב כלל כנ

דהרי לא שמע , אם כן ממילא לא היה כאן נעלב, עצמם ושלא בפניו

ולמה לו , אם כן ממילא אין התחלה לקושיא זו כלל, ולא היה שם בריה

אלא ודאי מדהוצרך הפסוק לסמוך , להפסוק כאן למימר שהיה עניו

' ועי [שמע מינה שאף משה שמע דהיה בפניו וכאמור, ענות משה לכאן

  .)]ו"ק' שם עמ(ובברך משה ) פרשת שלח( בייטב לב עוד

èâàæòâ øò èàä èðééìòâëøåã ñàã èàä éáø ïééæ ïòåå ,

"ãåáë ïåô æéà øò èééåå éåå ïàîøòâðåé íòã ïà è÷å÷ " øò æà

èàäòâ èàä øò ñàåå íéãåáéë òìà ïáééøù ïò÷.  

 èàä óñåé ñàåå èùô êéåà æéà ñàã æà èâàæòâ øò èàä

 èâàæòâ)äî úéùàøá ,âé(éãåáë ìë úà éáàì íúãâäå  ,î' ïò÷

öøòãèàä øò ñàåå ãåáë ïöðàâ íòã ïìéé ,ñ ìééåå' èàä

 ïôøàã ñàã ìàæ øò æà íùåø à íäéà óéåà èëàîòâ èùéð

ïèìàäàá.  

åðéáø: ïéà áø ïøàååòâ æéà ïñéð øæòìà éáø òãééæ øòã ïòåå 

èåâéñ , ïéé÷ ïèééìâàá íäéà ïøàôòâ äùî çîùé øòã æéà

èåâéñ ,î íäéà øåáéö øòñéåøâ à ïòîå÷òâ ñéåøà æéà ìá÷

ïééæ íéðô , ïñéåøâ íòã ïòæòâ èàä äùî çîùé øòã ïåà

ïùèðòî ìéôéåæà ïåô ãåáë ,èðééååòö êéæ øò èàä , ïåà

 èâàæòâ"æç" êàã ïâàæ ì)øã àúéðâøîá 'øéàî( éîì åì éåà 

åá íéòèî íìåòäù" , ïôåøòâðà ïñéð øæòìà éáø êéæ èàä

"î'øéã øàô ãåáë íòã ïòã èéâ ? øàô ïòî èéâ ãåáë íòã éã

äøåú ,î'èðøòìòâ èñàä åã äøåú ìéôéåå èñééåå , ñàã æéà

äøåúä ãåáë."
7

  

 øòã êéæ èàä ïñéð øæòìà éáø ïåô øòèøòåå éã âéãðøòä

èâéäåøàá äùî çîùé ,ñ èâàæòâ ïåà' èùéð ò÷àè èééèù

"åá ïéòåè íìåòäù éîì éåà" , æà âéãìåù øò æéà ñàåå ìééåå

î'íäéà ïéà äòåè êéæ æéà ,ñ øàð'éèù èé"åá ïéòèî" , ïòåå

 æéà'åì éåà 'úåòè íòã íäéà ïéà ïééøà ïòâðòøá ééæ ïòåå , æà

éåàø æéà øò æà ïéåù èðééî øò ,èùéð ïéåù âéåè ñàã.  

î æà èâàæòâ äùî çîùé øòã èàä êéåà' à øàô ãåáë èéâ

 äøåú éã øàô æéà ãåáë øòã æà èñééåå øò ïåà íëç ãéîìú

íäéà øàô èùéð ïåà ,ä øò âòîãåáë íòðåô ïáàä äàð.  

 òñéåøâ à èâééìòâ ôàøà ñèìàîòã èàä äùî çîùé øòã

íòã óéåà äøãâä , èðééî øò áéåà ïòî èñééåå éåæà éåå æà
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ק "ע היה בארה"ד כשרבינו בעל הברך משה זי"יש לציין שבשנת תשנ  

חזר , וערכו לו קבלת פנים בבני ברק ברחוב העיר במעמד אלפי ישראל

כ "ואמר שהוא מרגיש ג, על סיפור זה בשפלות רוח גדול מאוד

'  ולעודד את השרידים אשר השהציבור לא בא כאן לכבודו אלא לחזק

קורא ועומדים איתן באמונת אומן לא להיסחף אחר רוחות זרות 

  . ק בפרט"המנשבות בארה

דיבר מזה , י"ל ביקר במחנה רב טוב כשחזר מאר"כאשר רבינו ז, אגב

ואמר אז שבשעת הקבלת פנים הציב לנגד עיניו דברי , לפני הבחורים

היינו שכל הכבוד , י במצריםפ ואמרתם לאבי את כל כבוד"ס עה"החת

וכן אצלי הרגשתי וידעתי שכולם באו ונקבצו רק , הגיע לי בזכות אבי

  .'בזכות דודי ולחזק שיטתו הק



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

 

  ל
  

 

  תצוה  
  

äøåúä ãåáë ò÷àè ,î æà èäòæ øò ïòåå áéåà æéà ñàã' èéâ

 äàðä òáìòæ éã øò èàä íëç ãéîìú ïèééååö à øàô ãåáë

î éåå'íäéà øàô ïáòâòâ ñàã èìàåå ,ñ áéåà ìééåå' ãåáë æéà

ñ øòåå äðéî à÷ôð éã æéà ñàåå äøåúä'ãåáë íòã èîå÷àá.  

 ÷åñô íòã íòã èéî èùèééèòâ èàä øò)æè íéìäú ,ç( éúéåù 

ä 'åâå ãéîú éãâðì 'éãåáë ìâéå éáì çîù ïëì ,ñ ìééåå' èééèù

)ì íù ,âé(ãåáë êøîæé ïòîì  ,î áéåà æà' äøåúä ãåáë èáéåì

ìà ãåáë øòã èáéåìøàô ïéé'øòôòùàá ï , äðååë éã æéà ñàã

"ä éúéåù 'ãéîú éãâðì "øàô æéà ñòìà æà'ïèùøòáéåà ï ,

 ïëì"éáì çîù " ìééåå"éãåáë ìâéå " êéæ èãééøô ãåáë øòã æà

ñ æà'ïèùøòáéåà íåö ïà èîå÷.
8

  

ë' äðùî éã ïéà ïéðò íòã èùèééèòâðééøà ìàîà áàä

)á úåáà ,é(ë êéìò áéáç êøéáç ãåáë éäé êìù , ñàåå ñàã æà

î' éåå êàæ òáìòæ éã øéã ééá ïééæ ìàæ øáç ïééã ãáëî æéà

î'ïééìà êéã ãáëî æéà ,ñ áéåà ìééåå' ñàåå äøåúä ãåáë æéà

èðøòì øáç ïééî øòãà ïøòì êéà éö äðéî à÷ôð éã æéà.  
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ות(בייטב לב ' עי   ז מרן הישמח "ת זה ששמעו מק" שמביא ד)פרשת שמ

, משה בעת בואו למחוז סיגוט ויצאו לקראתו לקבל פניו בכבוד גדול

ז( כתיב ,ענה ואמר ברשפי אש לכן ' לנגדי תמיד וגו'  שויתי ה)ח, תהלים ט

 )יג, תהלים ל(ם פירש בפסוק "ענינו כי הרמב', שמח לבי ויגל כבודי וגו

אזי הכבוד מזמר ומשבח ' שאם נותנין כבוד לשמו ית, למען יזמרך כבוד

לא כן כשנותנין כבוד לבשר ודם צריך להבין שלא , ה"על שהגיע להקב

וכל זה מתת , כי אם בשביל שיש בו תורה וצדקות, בשביל עצמו הוא זה

:) קידושין ל(ל "ואמרו חז, יתן חכמה'  כי ה)ו, משלי ב(אלהים כדכתיב 

ולכן צריך שיעלה את הכבוד , אלמלא הקבה עוזרו אינו יכול לו

ואז יגל הכבוד , ה"ה ויאמר שהכבוד אינו שלו אלא של הקב"להקב

  . ויזמר

אם חולקין כבוד לזולתו יותר ,  לבבווהמופת על זה להבין אשר עם

אלא יהא , לא ירע בעיניו ולא יקנא בו, ממנו בשביל שהוא חכם וצדיק

וישמח בלבבו על שכבוד שמים מתרבה , חביב בעיניו כבוד חבירו כשלו

אבל אם לוקח הכבוד לעצמו להנות בו אז , מה לו הוא או על ידי אחר

שבת (וכבר אמרו , ו ויקנא בואם מכבדין את זולתו יותר ממנו ירע בעיני

וזהו שאמר דוד מלך ישראל ,  כל המתקנא עצמותיו מרקיבין:)קנב

, לנגדי תמיד לדעת שהכל מידו והכל שלו' שויתי ה, שחלקו לו כבוד

ואם כן אף ', י מפני שאינו לעצמי אלא של ה"ל כבוד"ולכן שמח לבי ויג

כי העיקר מה , בשרי ישכון לבטח ולא ירקב כי אין בי קנאה על זולתי

  .ד"עכ, שכבוד שמים מתרבה בעולם

וקיבלתי : ל"וכותב שם בזה, כ מביא הייטב לב ענין זה"ובפרשת קרח ג

אם הוא ] ה"אם מחזיר הכבוד להקב[ה שהמופת על זה "ממוזלה

ובזה שמעתי מפי קדשו של ', אז לא יקנה בזולתו וכו, בבחינה זו

ר בפני העדה שזה שאמר עמד ואמ, ה בעת שחלקו לו כבוד גדול"מוזלה

 .'דוד לכן שמח לבי ויגל כבוד וכו

ïéìáåì ïéé÷ ïøàôòâ ìàîà æéà äùî çîùé øòã ,

áø øòã æà ïòæòâ øò èàä èøàã âéãðòîå÷ðà ïéìáåì ïåô é

íééäøòãðéà èùéð æéà ,ïøàôòâëàð íäéà øò æéà ,

éáø íòã ïôàøèòâ ò÷àè øò èàä ñðâòååøòèðåà' ïåô ï

ïùèå÷ à ïéà èöéæ ïéìáåì , èàä ïéìáåì ïåô éáø øòã ïòåå

 ïééæ ïéà ïôåøòâðééøà íäéà øò èàä è÷øòîàá íäéà

íäéà èéî ïòîàæåö ïøàôòâ ïåà ïùèå÷ , ïåô éáø øòã

ïéìáåìíñøåôî ïåà ñéåøâ øòééæ ïòååòâ ñèìàîòã æéà  , ïåà

 ñéåøà íìåò øòã æéà ïòîå÷òâ æéà øò åàåå èòèù òìà ïéà

úáù éãâá èéî ïäåèòâðà ïòîå÷òâ.  

 ïåô éáø øòã ñàåå ãåáë íòã ïòæòâåö èàä äùî çîùé øòã

èîå÷àá ïéìáåì , íäéà æéà âéãðòèù æà ãìàáéåå ïåà

 úàéá ïâéåà éã øàô ïòðàèùòâçéùîä , øò èàä

 êéæ ééá èëàøèòâ" éã èîå÷ èøàô éáø øòã ïòåå áéåà

íäéà ïâò÷à èàèù òöðàâ , êìî øòã ïòåå ïééæ èòåå ïééù éåå

ïòîå÷ èòåå çéùîä , éãâá ïäåèðà êéæ èòåå ìàøùé ììë

úáù , êìî íòã ïééæ íéðô ìá÷î ïééâ ñéåøà èòåå øòãòé ïåà

çéùîä" ,ùéâøî èàä ïéìáåì ïåô éáø øòã ïééæ ïòååòâ 

äáùçî , èâàæòâ íäéà øò èàä" çéùîä êìî øòã ïòåå

ïòîå÷ èòåå , ïééæ èòåå'õøàä ìâúå íéîùä åçîùé ,' øéî ïåà

ïáéåà ïåô ïòééøô êéæ ïìòåå."
9

  

øàô' èìééöøàô øò èàä äùî çîùé íòðåô úå÷ìúñä ï

èâàæòâ ñèìàîòã íäéà èàä ïéìáåì ïåô éáø øòã ñàåå ,

âðà êéæ èàä øò ïåàïôåøò ,ë' ñàåå ñàã æà èøòì÷òâ áàä

 èâàæòâ èàä éáø øòã"øéî "ïáéåà ïåô ïòééøô êéæ ïìòåå ,

íéáø ïåùìá ïãòø åö èâòìô éáø øòã ìééåå æéà , øò ïåà

ñðééìà êéæ óéåà øàð èðééîòâ èàä ,êéî èùéð ïåà , èöòé

 ïâàæ ïèéî èðééîòâ êéî êéåà èàä øò æà êéà äòæ"øéî "

ïòééøô êéæ ïìòååïáéåà ïåô .  

ùòáä éãéîìú ìù ãåîéìä êøã úåãåà äçéùä äááåúñðå"÷ä è'  

åðéáø : éáø ïåô ãéîìú à ïòååòâ æéà áø øòöéùôàø øòã

àøâéà íìåùî , êéåà ïáàä úåáéúð øòã ïåà úåö÷ øòã

 ãåîéìä êøã ïééæ ïåô àøâéà íìåùî éáø ééá èðøòìòâ

ùåãéçäå.  

                                                 

9 
 מרק וא"מ לפ"א כסלו תש"ל חזר על עובדא זו כ" זך משהמרן הבר   

א כסלו כאשר ששו ורקדו "הציבור מידי שנה כאת שכאשר היה רואה 

ל שכה יהא נראה בביאת "חשב כנ, כאשר רביהק זיע הופיע בהדרתו

  .משיח צדקינו



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

 

  לא
  

 

  תצוה  
  

ë' íééç éøáã øòã æà äùòî à èøòäòâ áàä êéæ èàä

 ùøòä ãåã éáø èéî ïôàøèòâ)ãìòôðøäò( íòãééà øòã 

 øôåñ íúç íòðåô- øôåñ ïúç íòðåô øòèàô øòã - ééæ 

øòéøô ïåô èðò÷òâ èùéð êéæ ïáàä , ïáàä ééæ ïåà

ïòðøòì ïéà ïñòåîù åö ïáéåäòâðà , ùøòä ãåã éáø ïåà

ùåãéç à íäéà èâàæ , íééç éøáã øòã íäéà èâòøô" èðòæ

 øùôà øéàùøòä ãåã éáø? " øò èâàæ"àé" , åàåå ïåô øòáà

øéà èñééåå ? æà èøòôèðòòâ íééç éøáã øòã íäéà èàä

íäéà ééá ïòååòâ øòðééà æéà ÷éøåö âðàì èùéð , èàä ïåà

åîùá ùåãéç à èâàæòâ øòáéà íäéà , øò èäòæ èöòé ïåà

ïòðøòì ïéà âðàâ øòáìòæ øòã æéà ñàã æà.  

íää íéîéá äéäù äîî åøáéãåùòáä éãéîìúì úåãâðúä "÷ä è'  

åðéáø:àéøèñ ïéà èðéåàååòâ èàä úåö÷ øòã  , íéãéñç éã

 íäéà ïáàä èàèù ïéà èøàã èðéåàååòâ ïáàä ñàåå

èòôòùèòâ ,ééæ èéî ïâàøèøàô èùéð êéæ èàä øò æà éåæà ,

àúîù à ïéà èâééìòâðééøà ééæ øò èàä , íéãéñç éã ïåà

íòã ïåô èëàìòâñéåà êéæ ïáàä.  

ôùïéìáåì ïéé÷ ïøàôòâ ééæ ïòðòæ øòèò , ïòðòæ ééæ ïåà

éáø íòðåô íåìù ïòîòð ïòâðàâòâ'ï , ïåô éáø øòã øòáà

èæàìòâðééøà èùéð ééæ èàä ïéìáåì , æà èðò÷øòã èàä øò

ñ'úåö÷ íòðåô àúîù à ééæ óéåà èâéì , èâàæòâ ééæ èàä ïåà

âòè âéñééøã ïèøàåå ïôøàã ïìòåå ééæ æà.  

åäéá òãåð øòã åö ãâðúî øò÷øàèù à ïòååòâ êéåà æéà äã

ùòáä éãéîìú"è.  

áàâ"éìàäòãøòñ ã:òâ èùéð øòáà èàä øò 'ôãåø' éã è

íéãéñç.  

åðéáø:íéãéñç ïâò÷à óøàù ïòååòâ æéà øò  ,î' êéåà èäòæ

ãåçé íùì ïâàæ ïâòåå èáééøù øò ñàåå äáåùú éã ïéà , æà

úåãéñçä êøã ïâò÷à óøàù øòééæ ïòååòâ æéà øò ,ë' ïééî

 ïèøàã èáééøù øò ñàåå ñàã èùéð"íá åìùëé íéãéñçå" ,

éáø éã ÷òååà ÷øàèù èëàî øò ñàåå ñàã øàð'ñ , æà

 êéæ óéåà èâàæ øòðééà øòãòé"äàåøä éëðà."
10

  

                                                 

1 0 
ועל הרביעית אשר שאל : ל" כתב וז)ג"צ' ק סי"מהדו(ביהודה ת נודע "בשו

הנה , בנוסח הלשם יחוד אשר חדשים מקרוב נתפשט ונדפס בסידורים

יותר ראוי לשאול אם , עד שאתה שואלני נוסח אמירתו, בזה אני משיב

ולדעתי זה רעה חולה בדורינו ועל הדורות , נאמר כי טוב באמירתו

עמלים כל ימיהם ' והי, וסח זה ולא אמרוהושלפני זמנינו שלא ידעו מנ

פ הפוסקים אשר דבריהם נודעים "פ התורה וע"בתורה ובמצוות הכל ע

והם , עליהם נאמר תומת ישרים תנחם, ממקור מים חיים ים התלמוד

ùèðòî øòâéãìàååòâ à ïòååòâ æéà äãåäéá òãåð øòã ,

î' èéî èøéôòâ êéæ èàä øò æà äãåäéá òãåð ïôéåà èáééøù

ùéøô é÷åã÷ãíéôåâéñ ïåà úå , ïôàìùòâ èùéð æéà øò

 èòá à ïéà âéøòäòâ) ìò åôåâ ìëå äèéîä ìò äéä åùàøäìñôñ.(  

áàâ"éìàäòãøòñ ã:ùòá øòã "÷ä è ' óéåà èâàæòâ èàä

ïëàæ òñéåøâ íäéà.  

åðéáø:àé  , ìèéøã à èééèù íäéà óéåà æà èâàæòâ èàä øò

èìòåå.
11

  

áàâ"éìàäòãøòñ ã:ð áééäðà äîã÷ä éã ïéà  äãåäéá òãå

 øòèàô ïééæ èàä ïëàåå ééøã éã ïéà æà ïäåæ øòã èáééøù

ùééìô ïéé÷ ïñòâòâ èùéð , øò èàä âòè ïééð éã ïéà ïåà

øòñàåå èéî èéåøá øàð ïñòâòâ.  

åðéáø:î ' ïñòâòâ èùéð øò èàä ïëàåå ééøã éã ïéà æà èâàæ

éçä ïî øáã íåù ïéé÷ ,ñâéëìéî èùéð ïåà ùééìô èùéð.  

 êéæ èëàãñ æà øéî' òãåð íòðåô íéøåáéç êàð ïòååòâ æéà

äãåäéá ,úåáåúë óéåà øåáéç à èàäòâ èàä øò.
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áàâ"éìàäòãøòñ ã:î 'ïâàæåöëàð èâòìô , éðô íòðåô æà

ù óéåà êàñà øòééæ àã æéà òùåäé"ñ , ïçìåù óéåà øòáà

íäéà ïåô àèùéð æéà êåøò , æéà ïúðåé éáø ïåô ïåà

èøò÷øàô ,ò ïçìåù óéåà æàíäéà ïåô êàñà àã æéà êåø , éã

                                                                   
אבל בדורינו הזה , הם אשר עשו פרי למעלה וגדול מעל שמים חסדם

ודים בבלי וירושלמי ומקור מים חיים שני התלמ' כי עזבו את תורת ה

ומתנשאים ברום לבבם כל אחד אומר , לחצוב להם בורות נשברים

אלו הם , אנכי הרואה ולי נפתחו שערי שמים ובעבורי העולם מתקיים

וצדיקים ' ועל הדור היתום הזה אני אומר ישרים דרכי ה, מחריבי הדור

  .'ילכו בם וחסידים יכשלו בם וכו

 )ז"אות מ' מאמר ג(ויואל משה ' בספרו הקל "וידוע מה שכתב מרן רבינו ז

וכתב , אור לישרים' שמזה שהנודע ביהודה נתן הסכמה חמה על הס

עליו שהוא בעצמו שמע מפיו דברים מתוקים ונכנסים בלב השומע 

, נראה שהנודע ביהודה חזר מדבריו, להלהיב הלבבות ליראת שמים

ירת לשם אור לישרים נכתב טעם על אמ' שהרי בדרוש הראשון שבס

ק בעל "כ בשם הגה"כן מובא גו[. ש"עיי, דכששמע הטעם קבלה ממנו, יחוד

  .]'תולדות קול ארי' ובס) 'ק ט"ה ס"תקפ' סי(בקצה המטה '  עי- ל"זצ' קול ארי

1 1 
 א דריטל וועלט שטייט אויפן :רשאמ 'ט הק"דהבעש' מתאמרא משמי 

א דריטל אויפן און , )ל"ק רבי איציקל האמבורגער ז"הרה(הויכן איציקל 

  ).ל"י ז"הנוב (שווארצן חאזקל

1 2 
דבשנת , ת נודע ביהודה"ל כתב בהקדמה לשו"ר יעקבקא ז"בנו הג

ותלהט האש ותאכל כל , ג יצאה הבערה בשטח עליון מביתו"תקל

', כ כל רכושו היה לבז וכו"ואעפ, ובבית דירתו לא שלט האש, סביביו

, ת אשר נגנבו ואינם"י גפת הרבה וחידוש"ולא עגמה נפשו כי אם על שו

 .'אז נתן דעתו לחבר חבוריו לחקקם וכו



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

 

  לב
  

 

  תצוה  
  

éúéìô ïåà íéîåú ,ù óéåà ïåà"íäéà ïåô àèùéð æéà ñ , èâàæ

 ïéà ñéåøâ øòééæ ïòååòâ æéà òùåäé éðô øòã æà êàð ïòî

êåøò ïçìåù , øáã à íäéà ééá ïòååòâ æéà ñàã æà éåæà

èåùô ,ù óéåà øôñ ïééæ ïáòâòâñéåøà øò èàä íòã ïâòåå" ñ

âðà íäéà æéà ñàååäòéâé øòî èéî ïòîå÷ò , øòã øòáà

ø éáø 'ù ïéà ñéåøâ øòééæ ïòååòâ æéà ïúðåé" ïéà éåå øòî ñ

êåøò ïçìåù , íéøôñ òðééæ èëàîòâ øò èàä íòã ïâòåå

äëìä óéåà , à òùåäé éðô øòã æéà êàã ïâòååèñòãðåô ïåà

ù óéåà øåáéç øòðòâðåìòâ"ñ ,ø éáø ïåô íéøåáéç éã ïåà '

åìòâ ïòðòæ ïúðåéäëìä ïéà ïòâð.  

 íåçú ïééæ ïéà ïáéøùòâ èìàåå øòãòé ïòåå- éðô øòã 

ø éáø øòã ïåà êåøò ïçìåù óéåà òùåäé 'ù óéåà ïúðåé" ñ- 

àìéòìå àìéòì ïòååòâ ïòåå èìàåå.  

åðéáø: øåáéç ïééæ ìàî êàñà èðàîøòã òùåäé éðô øòã 

åç êåøò ïçìåù ïåà øåè óéåà" î)ñ óåñá 'úö÷î ñôãð òùåäé éðô 

åùá íéðîéñ äîë ìò íéùåãéç"å ç ò"î .(  

áàâ"éìàäòãøòñ ã: òùåäé éðô ïåô äîã÷ä éã ïéà 

ñ æà èøàã øò èáééøù'ñééøôéåà à ïòååòâ æéà ,ñ ïåà' æéà

 æà øãð à èëàîòâ øò èàä øòæééä øàôà ïìàôòâ íàæåö

 à ïééæ øáçî øò èòåå èøàã ïåô ïééâ ñéåøà èòåå øò áéåà

 øàô ïòðòìøàô ïåà øôñíéãéîìú.  

åðéáø:ñ 'ì ñèìàîòã íäéà æéà"òâ ò'âøä' éã ïøàååòâ èò

ãðé÷ à èéî áééåå.  

ñ ïòåå'áòé íòðåô ú÷åìçî éã ïòååòâ æéà"éáø ïèéî õ'ø ï '

ïúðåé ,ø éáø èéî ïèìàäòâåö äãåäéá òãåð øòã èàä '

ïúðåé , éã ïééæ æðåâ ìàæ øò æà ïñééäòâ èàä øò øòáà

úåòéî÷ ,òùåäé éðô øòã øòáà ïèìàäòâåö èùéð èàä 

ø éáø ïèéî 'ïúðåé.  

áàâ"éìàäòãøòñ ã:éøà ìå÷ øòã  ' èìééöøòã èàä) ñôãð

åùì úåèîùäá"éøà ìå÷ ú'( à èàäòâ èàä òùåäé éðô øòã æà 

èàäòâ äðåúç èàä ñàåå ïäåæ , ïéà èðéåàååòâ èàä øò ïåà

íòãééà à èøàã ïøàååòâ æéà øò åàåå èàèù éã.  

àæ âàè ïñéååòâ à ïéà æà ïéöéáø ïééæ øàô òùåäé éðô øòã èâ

ì æéà ïäåæ øòã"î ïåà ÷òååà ò'íäéà êàð äòáù ïöéæ óøàã ,

íåìç ïéà ïèàè íåö ïòîå÷òâ øò æéà èëàðééá , èàä øò ïåà

 èàä ïáéåà ïòîå÷òâôéåøà æéà øò ïòåå æà èìééöøòã íäéà

 íòðåô ùåãéç à ïâàæåöëàð ïòååòâ ãáëî íäéà ïòî

øòèàô ,ñ ìééåå'à íòðåô äøåú éã ìîéä ïéà áåùç øòééæ æé

òùåäé éðô ,áòé íòðåô ú÷åìçî éã ééá ãìàáéåå ïåà" ïèéî õ

ø éáø 'øòèàô íòðåô ùøòãðà ïèìàäòâ øò èàä ïúðåé ,

 ïééæ ïåô ùåãéç à ïâàæåöëàð èñåàååòâ èùéð øò èàä

øòèàô , ôàøà ìàæ øò úåùø ïáòâòâ íäéà ïòî èàä

éæ ïåô ùåãéç à ïèòá ïòîå÷øòèàô ïé , òùåäé éðô øòã èàä

ìîéä ïéà ïáéåà ïâàæëàð åö ùåãéç à ïäåæ ïééæ øàô ïáòâòâ .

 ùåãéç à ñðééæ æà ïäåèôéåà êéæ èâòìô òùåäé éðô øòã ïåà

øàô ìîéä ïéà èâàæòâ øòáéà ïòî èàä' ìù ïéã úéá ï

äìòî.  

åðéáø:î 'ñ æà èìééöøòã' èàä ñàåå øåäð éâñ à ïòååòâ æéà

éåà ïôàøèòâøòæòìâ ïâ ,ïäåèòâðà ñàã èàä øò ïåà , ïåà

ïäòæ åö ïáéåäòâðà øò èàä ìàîàèéî ,î ïåà' èàä

 ïòååòâ æéà ñàã æà ïøàååòâ øéåàååòâ ïòî æéà è÷å÷òâëàð

òùåäé éðô íòðåô øòæòìâ ïâéåà éã.  

î' ùåã÷ä íåé ìàîðééà æà äùî çîùé ïôéåà èìééöøòã

ãîä úéá ïéà ïòîå÷òâ æéà øò ïòåå èëàðééáéøãð ìë åö ùø ,

èðééååòâ ÷øàèù øòééæ èàä ñàåå ãéà à ïòååòâ èøàã æéà ,

 øéà èðééåå ñàåå èâòøôòâ äùî çîùé øòã íäéà èàä

éåæà ? èùéð èàä øò æà ïééååòâ à èéî èâàæòâ øò èàä

èùéð øò èäòæ íòã ïà ïåà øòæòìâ ïâéåà òðééæ , éåæà ïåà

 ïéà èùéðøàâ ïòðòååàã ïòðò÷ èùéð øò èòååùåã÷ä íåé ,

 äùî çîùé øòã íäéà èâàæ" ïà ïòæ øäéà èòåå éåæà áéåà

øòæòìâ ïâéåà" , ïáéåäòâðà øò èàä ïà ñèìàîòã ïåô ïåà

øòæòìâ ïâéåà ïéé÷ ïà ïäòæ åö .  

áàâ"éìàäòãøòñ ã: ïòååòâ êàã æéà íé÷éãö ïåô çë øòã 

øòùì ïéà ,ìòåôòâ ïáàä ééæ'éôà è 'ïéìåç úçéù à èéî.  

åðéáø:å éã áø øòöéùôàø ïôéåà èìééöøòã èìòå , åéîéá æà

ì ïòååòâ æéà ñàåå ãéà à ïòååòâ æéà"èøéæéìàøàô ò , øò

ïééâ èðò÷òâ èùéð èàä ,î ïèòáòâ øò èàä' íäéà ìàæ

áø øòöéùôàø íåö ïøéô ,î ïòåå ïåà' ïèøàã íäéà èàä

èøéôòâ , ïåô æéåä ïáòð èâééìòâ ôàøà íäéà ïòî èàä

áø øòöéùôàø ,åöôéåàâàèøàô ñðâøàî'ñ ïòåå ñ' êàð æéà

 ñéåøà èìàååòâ áø øòöéùôàø øòã èàä ì÷ðåè ïòååòâ

ïééâ ,ïééâ êøåãà èùéð ïò÷ øò ïåà ïèøàã èâéì ãéà øòã ïåà ,

 ïò÷ ãéà øòã æà èñåàååòâ èùéð èàä áø øòöéùôàø øòã

ïééâ èùéð , íäéà øò èâàæ" ïåô èééâ ïåà óéåà êééà èáééä

àã" ,æ èàä ãéà øòã ïáéåäòâðà ïåà ïáéåäòâôéåà ò÷àè êé

ïééâ åö.  

áàâ"éìàäòãøòñ ã:÷éå øîåà øæâúå "êì í) áë áåéà ,çë.(  

åðéáø:ë 'ñ æà èøòäòâ êéåà áàä' ñàåå ãéà à ïòååòâ æéà

úâìôåî äð÷æ à åö ïòååòâ äëåæ èàä ,î ïòåå' íäéà èàä

äð÷æ åö ïòååòâ äëåæ øò èàä éåæà éåå èâòøôòâ , øò èàä
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ìééöøòãùæåáéæòî ïéà èðéåàååòâ øò èàä ìâðåé õìà æà è ,

 ïãòé øàô íéøåãéñ ïéé÷ ïòååòâ èùéðëàð æéà ñèìàîòã ïåà

íòðééà ,øàô ïåà' à èééøâòâðà ïòååòâ æéà áåè íù ìòá ï

õàìô ïééæ óéåà øåãéñ , à èôøàãòâ èàä ìâðåé ñàã ïåà

 ïåô øåãéñ íòã ïòîåðòâ ïåà ïòâðàâòâåö øò æéà øåãéñ

ùòá"è÷ä  ,'ùòá øòã ïòåå øòèòôù"÷ä è ' æéà

ñ æà ïòæòâ øò èàä ùøãî úéá ïéà ïòîå÷òâðééøà' èìòô

øåãéñ ïééæ íäéà , øåãéñ íòã ïëåæ èééøãòâñéåà êéæ øò èàä

øåãéñ íòã èàä øò æà ìâðåé íòã øò èäòæ , øò èâàæ

íäéà ,"òìòâðåé ,øàé âéöðàååö ïåà èøòãðåä ïáòì èñìàæ! ,

øåö øéî áéâ øàðøåãéñ ïééî ÷é "... ò÷àè èàä ìâðåé øòã ïåà

øàé âéöðàååö ïåà èøòãðåä èáòìòâ.  

î'ñ éåæà éåå ÷éãö à ïåô èøàåå à øàð åìéôà æà èäòæ' èøòåå

íééå÷î.  

 éæðëùà óñåé éáø ïåô èøòäòâ êéà áàä ñàã)áùî" ï øî ìù ÷

äéáø"éæ ìàåé éøáã ìòá ÷"ò( ïééæ ïåô èøòäòâ ñàã èàä ñàåå 

 øòèàô)øää"ø ç 'æ éæðëùà ùéååééô àâøù"éä ì"ã ( èàä ñàåå

úôö ïéà èðéåàååòâ ,ï÷æ à ïòååòâ æéà úôö ïéà èøàã ïåà ,

 ïåà èñéäåö øòééæ êéæ øò èàä úéøçù ééá ìàîðééà ïåà

èëàìåö êéæ èàä , èðééî ñàåå èâòøôòâ íäéà ïòî èàä

ïëàì ñàã , øò æéà ïàîøòâðåé õìà æà èìééöøòã øò èàä

à ïòååòâæðàö ïé , èàä íééç éøáã íòã ïáòì âéãðòééèù ïåà

èñéäåö ÷øàèù êéæ øò , íééç éøáã øòã íäéà èâàæ" ñàåå

åèñåä ?âéöëà éã ééá èééö èñàä "- øòèééåå øò èâàæ - 

ë ïòåå ïåà øàé âéöëà ïøàååòâ êéà ïéá èðééä' êéî áàä

èñéäåö ,íééç éøáã íòðåô èðàîøòã êéæ êéà áàä' ñ

áàä øòèøòååèëàìåö êéæ êéà .  

íåìùìå íééçì úåëøá áøá åãøôðå  

די שענסטע מתנה 
  ט פורים"אויף יו

  

  ....פאר
  

  עלטערן
  

  קינדער
  

  און מלמדים
  

  

  צו באקומען אין אלע ספרים געשעפטן
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 דברות קודש והדרכה לאברכים

  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מכ
  ק"ט לפ"פרשת תרומה שנת תשס' יום א

  א"בבארא פארק יע
  

בשעה שאמרו , מדרש זאגט אין תנא דבי אליהו דער

, ווען אידן האבן געזאגט נעשה ונשמע, ישראל נעשה ונשמע

ויקחו לי , האט דער אייבערשטער געזאגט, ה"יד אמר הקבמ

 .תרומה

שטייט אין חתם 'ס,  האב געקלערט קען זיין אזויאיך

שטייט אין פסוק מימינו אש דת 'ס, )עמוד קלח(ברכה ' סופר פ

אבער געליינט , אש דת ווערט געשריבן איין ווארט, למו

רטער אש דת אין צוויי ווע. ווערט עס פאר צוויי ווערטער

הלא כה , ק איז א דת פון פייער"די תוה, מיינט א דת של אש

 אז מען זעט .)תענית ד(די גמרא זאגט , )ירמיה כג כט(דברי כאש 

די תורה , אורייתא הוא דקא מרתחא ליה, תלמיד חכם דרתח

ווידער . די תורה קאכט, די תורה איז פייער, קאכט אין אים

אזוי ווי מים , יז נמשל למים אז די תורה א.)תענית ז(געפין מיר 

אזוי אויך גייט די תורה , גייט ממקום גבוה צו מקום הנמוך

איז דאך דאס צוויי . אראפ צו א מענטש וואס האלט זיך קליין

, ווען איך זאג אז די תורה איז נמשל למים, געגנגעזעצטע זאכן

און ווען איך זאג אז די , ווייזט דאס אז מען דארף האבן ענוה

ווייזט דאס אז מען דארף האבן , יז צוגעגליכן צו פייערתורה א

. האבן פייער פארן הייליגן באשעפער, דת של אש. גיאות

מען דארף האבן ביידע , מיינט טאקע ביידע'זאגט ער אז ס

טאמער איז מען חלילה , א איד דארף צו זיין א ענוותן, בחינות

 בלויז אבער. א בעל גאה קען זיך די תורה דארט נישט האלטן

פעלט זיך אויס 'ס, מיט ענוה קען מען אויך נישט עקזעסטירן

ן זיין א ערליכער איד כדי צו קענע. 'דער ויגבה לבו בדרכי ה

איך בין , צו וויסן איך בין חשוב, מוז מען האבן מדת הגאות

מיין דאווענען קוקט , מיין תורה איז חשוב אין הימל, ווערט

דאס איז די ביידע ענינים אין , מען ארויס דערויף אין הימל

 אשדות )דברים ג יז(אשדת איין ווארט איז מלשון , פסוק

גיט 'ואס קומט פון דערהייעך און סווי וואסער ו, הפסגה

איז נקרא אין צוויי ווערטער איז עס אש 'און ווען ס, אראפ

 .א דת של אש, דת

 איז מוסיף צו די )ברך משה בהר עמוד ריב(ל " טאטע זדער

ער טייטשט אויס דעם גאנצן , ווערטער פונעם חתם סופר

מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה ' ה, פסוק

. און נאכדעם שטייט מימינו אשדת למו, מרבבת קודש

דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה , טייטשט ער דארט

פארוואס האט ער געגעבן די תורה אויפן , אויפן בארג סיני

 אז א מענטש .)דף ה(זאגט דאך די גמרא אין סוטה , בארג סיני

ת האט איבערגעלאזט "השי, דארף זיך אפלערנען מדעת קונו

די הרים הגבוהים און ער האט בוחר געווען אין הר סיני דער 

נאר , אבער א בארג איז עס, א נידריגע בארג, נמוך שבהרים

אויב דארף , ל"פרעגט דער טאטע ז. נישט קיין הויכע בארג

זאל מען געבן די תורה אויף , מען בוחר זיין אין נמוך שבהרים

ווי ,  פלאץ פלאץא, איז בכלל נישט קיין בארג'א פלאץ ווי ס

דער אייבערשטער , זאגט ער ניין. איז נישטא קיין גאות'ס

איז נישטא קיין 'האט נישט געוואלט געבן אויף א פלאץ ווי ס

, גיאות דארף מען צו האבן, ווייל א בארג דארף צו זיין, בארג

. אבער מען מוז האבן גיאות, נאר נישט א הויכע בארג

ז געקומען מסיני א נמוך ער אי, מסיני בא' טייטשט ער ה

הופיע מהר פארן , אבער א בארג, א נידריגע בארג, שבהרים

, ווייל מימינו אש דת למו, פארוואס, ואתה מרבבות קודש

די תורה האט מען , אויך א דת של אש, דארף זיין אש דת'ס

מען טאר , געגעבן אויף עפעס א בארג דאס מרמז צו זיין

 דארף וויסן מען דארף האבן מען, נישט זיין אלעמאל א עניו

  .און מען דארף האבן מדת הגאות, מדת ענוה

קען אפשר זיין פשט אין פסוק ' האב געקלערט סאיך

א חכם איז דער הארץ אויף די ,  לב חכם לימינו)קהלת י ב(

פארוואס איז די , וואס הייסט לב חכם לימינו. רעכטע זייט
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לב , עלט טייטשטדי וו. הארץ פון א חכם אויף די רעכטע זייט

און פון די , ף"ד איז א כ"און די רעכטע זייט פון די למ, ב"איז ל

, און אך איז א מיעוט, איז עס די ווארט אך, ף"ת איז א אל"בי

ד איז א "די לינקע זייט פון די למ. וואס דאס ווייזט אויף ענוה

וואס , איז עס די ווארט גם, ל"ת איז א גימ"ם און פון די בי"מ

, לב חכם לימינו, און דאס ווייזט אויף גיאות, ז א ריבוידאס אי

  .און א נאר איז א בעל גאה, א חכם האלט זיך קליין

 ייטב לב אין פרשת נח און אין פרשת לך ברענגט דער

, אז א חכם קען זיך משתמש זיין בשני הפכיים, ער אראפ

ער ברענגט אראפ א שיין , פונקט געגנגעזעצטע טבעיות

דער קדושת לוי טייטשט א פסוק , דושת לוי ווארט פון ק

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

אזוי ווי , א חכם איז מער ווי א נאר, האור מן החשך

וואס איז דער דמיון וואס , לעכטיגקייט איז מער ווי פינסטער

 .)דף ב(זאגט ער די גמרא אנהייב פסחים . שלמה המלך זאגט

און די גמרא , מיינט נאכט'אז ס, שט אור לארבעה עשרטייט

און , אז אור איז טייטשט טאג, שטייט הבוקר אור'ברענגט ס

אור איז טייטש , אור איז תרתי משמע, די גמרא פירט אויס

חושך . טונקל. מ. ד, און אור איז טייטש נאכט, לעכטיגקייט

ר זיך פעלט זיך אויס קען ע'א חכם אויב ס. מיינט נאר טונקל

ווען ער , אזוי ווי דוד המלך בשנותו את טעמו, מאכן ווי א נאר

א , איז געווען ביי ד פלשתים האט ער זי געמאכט ווי א נאר

א נאר קען זיך נישט מאכן ווי א , חכם קען זיך מאכן ווי א נאר

אז ער וויל , קומט אויס א חכם קען טון ביידע פעולות, חכם

אזוי איז אור . יל קען ער זיין א נאראון אז ער וו, איז ער א חכם

יתרון , זאגט דער קדושת לוי, אור איז תרתי משמע, אויך

אזוי ווי אור איז , לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשך

און דער ייטב לב . אזוי זאגט דער קדושת לוי, מער ווי חשך

דארט און אין פרשת , באנוצט זיך שטארק מיט דעם ווארט

  .תצוה

, נח איז געווען א חכם, ר ייטב לב זאגט דארט דעאון

ך 'ם התהל'ווייל את האלקי, מיט וואס איז נח געווען א חכם

. ם"און דער בעל הטורים זאגט אז די סופי תיבות איז חכ, ח'נ

זיי האבן געטון , דער דור המבול זיי האבן געהאט ענוה פסולה

ו נידריגע זאכן וואס פאסט אפיל, אזעלכע דברים פחותים

א אנשטענדיגער מענטש וואלט זיך ווען געדארפט , נישט

און אז מען האט געפרעגט איינעם פון די אנשי . צוריק האלטן

, האט ער געענטפערט, פאסט דען דאס צו טון, דור המבול

אזוי ווי , איך בין עפעס שטאלץ, איך בין נישט קיין בעל גאה

ל רשע על  כי הל)תהלים י ג(זושא האט געזאגט ' דער רבי ר

דער רשע ווערט ווי א ענו אזוי ווי הלל כדי צו טון , תאות נפשו

אנשי . כדי ער זאל קענען נאכגעבן תאות נפשו, נידריגע זאכן

זיי האבן זיך משתמש , דור המבול זענען אויך אזוי געווען

נח האט געוואוסט אז מען טאר , געווען מיט ענוה פסולה

אבער ווען , זיין א ענוותןמען דארף , נישט זיין א בעל גאה

האט ', איז ויגבה לבו בדרכי ה', פעלט זיך אויס צו דרכי ה'ס

כדי צו וויסן איך , זיך נח משתמש געווען מיט מדת הגאות

דער אייבערשטער האט , האב א נשמה א חלק אלקי ממעל

א איד באזיצט א הייליגע , מיר געגעבן א הייליגע נשמה

און איך דארף , רהם יצחק ויעקבער איז א קינד פון אב, נשמה

מאנען פון מיר און פאדערן פון מיר איך זאל ארויס ברענגן 

ווייל איך , דעם תכלית וואס פעלט זיך אויס פאר מיין נשמה

אלקי נשמה שנתת בי טהורה , האב א הייליגע נשמה אין מיר

דער אייבערשטער האט מיר געגעבן א ריינע נשמה א , היא

 איך דארף זען עוסק צו זיין במצות און, הייליגע נשמה

  .ט"ובמעש

קען זיין דער פסוק לב חכם ,  אינזין געהאטהאב'כ

, דער חכם איז מקיים דעם פסוק מימינו אש דת למו, לימינו

איז 'און ס, דארט איז דא אשדות, וואס דארט איז דא ביידע

אז , א חכם ווייסט דעם פסוק מימינו אש דת למו. דא אש דת

  . אויס א דת של אשפעלט זיך'ס

 אייבערשטער האט געהייסן געבן א מחצית דער

א מענטש דארף , וואס דאס ווייזט אויף צובראכנקייט, השקל

א לב , און דאס איז ענוה, צו וויסן ער האט נישט קיין שלימות

און , זה לעומת זה שטייט אין פסוק דער לשון כי תשא, נשבר

 איז טייטשט א לשון ווייל כי תשא. שטייט נישט כי תמנה'ס

  .א מענטש דארף זיך הייבן, הייבן

מען ,  רבינו איז נתקשה געווארן במחצית השקלמשה

, הייסט געבן א מחצית השקל א רמז אז מען דארף זיין א עניו

, א את ראש בני ישראל"און דער אייבערשטער זאגט כי תש

און דאס איז דאך א , מען זאל הייבן את ראש בני ישראל

 האט אים דער אייבערשטער געוויסן א מטבע של ,סתירה

, וואס דארט איז מרומז ביידע, דער מימינו אש דת למו, אש

הלא כה , דארף צו זיין ביידע'ס, איז נישט קיין סתירה'און ס

אוודאי דארף א מענטש זיין א עניו און אויף דעם , דברי כאש

ש ווייזט אבער אויך כי תשא את רא'ס, ווייזט מחצית השקל

אז א מענטש דארף זיך הייבן און וויסן  אז ער , בני ישראל

און דאס , ער דארף פאדערן פון זיך, האט א הייליגע נשמה

האט אים דער אייבערשטער פארענטפערט ווען ער האט 

  .דעם אש דת למו, אים געוויזן א מטבע של אש
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אור פניך עלינו , )בפיוט לתפלת מוסף( זיין מען זאגט קען'ס  

, אור איז תרתי משמע, שא ושקל אשא בבית נכון ונשאאדון נ

און פון דעם , אור איז טייטש טאג און אור איז טייטש נאכט

לערנט מען ארויס יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן 

ר פניך עלינו אדון נשא ושקל אשא בבית נכון "או. החשך

נה פעלט אמאל אויס צו זיין אין די בחי'מען זעט אז ס, ונשא

איז נישט גענוג בלויז 'ס, א דערהויבנקייט, א"פון נכון ונש

  .פעלט זיך אמאל אויס אויך מדת הגאות'ס, ענוה

וואס איז פשט פון ,  האבן געזאגט נעשה ונשמעאידן

מיר וועלן טון דעם , אידן האבן געזאגט נעשה, נעשה ונשמע

וועט זיך דאכטן אז ', און נאכן טון דעם רצון ה', ציווי ה

מען דארף נאך גיין , אז מען דארף נאך גיין הערן, שמעונ

ווער , ווייל מען האט נאכנישט אנגעהויבן צו טון, לערנען

נאכדעם וואס ער טוט די מצוה ווייסט ער אז , איז א ענוותן'ס

איז ', נאכן טון עבדות ה, נאך נעשה, ער האלט נאך ביי אלף

ן לערנען ערשט דעמאלטס זעט מען אז מען דארף גיי, ונשמע

ווייל מען האט , און הערן ווי אזוי מען איז מקיים א מצוה

מען איז ביי זיך , נאכנישט אנגעהויבן מקיים צו זיין די מצוה

  .דאכט זיך אז מען האט גארנישט געטון'אזוי צובראכן אז ס

ה "מיד אמר הקב,  אידן האבן געזאגט נעשה ונשמעווען

איז 'ס, א מטבע של אשער האט זיי געוויזן , ויקחו לי תרומה

פעלט זיך אויך אויס 'נאר ס, נישט גוט צו האבן בלויז ענוה

  .זיך צו הייבן, מדת התנשאות

  

  'ויגבה לבו בדרכי ה
,  דאס איז וואס איך וויל דא זאגן פאר אינגעלייטאון

אבער אין די זעלבע , ענוה איז זייער א שיינע און הייליגע מדה

 גאות –פעלט זיך אויס 'ען ס וו–צייט דארף מען אויך האבן 

שטייט אין 'און ווי ס. אז נישט איז עס ענוה פסולה, דקדושה

אלקיך שואל '  ועתה ישראל מה ה)עקב' לצבי פ' צמח ה(ספרים 

דער אייבערשטער . ונחנו מה, מה ווייזט אויף ענוה, מעמך

כי אם , אבער נישט אלעמאל, בעט פון א איד מדת ענוה

דעמאלטס טאר ,  זיך אין יראת שמיםהאנדלט'ווען ס, ליראה

  .מען נישט זיין קיין עניו און מען דארף נישט זיין קיין עניו
 וויל דאס זאגן דא פאר אנשי שלומינו אברכים אין איך

, אוודאי דארף מען הארעווען אויף מדת ענוה, בארא פארק

אבער מען דארף צו וויסן אז מען דארף צו האבן אויך א ענין 

ען דארף וויסן איך בין א סאטמארע אינגערמאן מ, פון גאות

מען דארף זיין שטאלץ אז מען , און זיך נישט שעמען מיט דעם

און דאס וועט ברענגן צו מצות , איז א סאטמארע אינגערמאן

האנדלט 'ווען ס. 'דאס איז דער ויגבה לבו בדרכי ה, ט"ומעש

זוי ער זאל איך רעד יעצט ווי א, זיך ווי אזוי ער זאל גיין אנגעטון

איך דארף גיין מיט א , דארף ער פון זיך מאנען, גיין אנגעטון

און נישט זיך צופאסן צו וועלן , ישע לבוש'געהעריגע חסיד

ישער 'וויסן איך בין א חסיד. געפעלן פאר די בארא פארק גאס

, ישער אינגערמאן'א ווארעמער געווייקטער חסיד, אינגערמאן

ווייל מיר פאסט אזוי ,  פון מיראון איך דארף דאס צו פאדערן

  .צו זיין

ישער 'אז איך בין א חסיד,  דארף מאנען פון זיךמען

איך בין , שע התנהגות'אינגערמאן דארף איך האבן א חסידי

, נישט סתם א פשוטער בארא פארק אינגערמאן אין די גאס

ממילא פאדער , נאר איך בין פון די בני עליה, דורכשניטליך

דער לבוש . ך צו פירן ווי איינער פון די בני עליהאיך פון מיר זי

ישער 'אז איך בין א חסיד, אין שטוב דארף אזוי צו זיין

און מען דארף פירן די , אינגערמאן דארף זי אזוי גיין אנגעטון

  .שער אינגערמאן'שטוב בכל פרטיה ווי א חסידי

איך בין ,  קען דען סתם אויפשטיין און גיין דאווענעןאיך

און א חשובער אינגערמאן , פעס א חשובער אינגערמאןדאך ע

איך בין , שטייט אויף און לערנט א שעה צוויי פארן דאווענען

מען מעג האבן גיאות און מען דארף האבן . נישט סתם איינער

כדי צו פאדערן פון זיך דארף מען וויסן אז מען איז א , גיאות

ארף קוקן מיט מען ד. און עס ארויסברענגן מכח אל הפועל, יש

די , אויף אלעם וואס מען זעט, א ביטול אויף די גאנצע גאס

אלעס , גאנצע הבלי עולם הזה וואס מען זעט אין די שטיבער

איך בין פון די בני עליה וואס איך , אראפקוקן מיט א ביטול

, ס'איך לעב און איך שטרעב אויף העכער, ק"לעב מיט די תוה

דברים גשמיים זענען ביי מיר אין די , אויף דברים רוחניים

ווייל , האט ביי מיר נישט קיין חשיבות'ס, דברים של מה בכך

און באמת האט עס , ישער אינגערמאן'איך בין דאך א חסיד

  .טאקע נישט קיין חשיבות

  

  נישט זיין צופרידן ביי עניני רוחניות
ל אין עצי חיים דא אין פרשת שקלים " זיידע זדער

שמח נפש עבדך , )דרוש מקוה מים(י יהודה ברענגט צו דעם אפיק

, איז דא מדת השמחה'ס, )תהלים פו ד(נפשי אשא ' כי אליך ה

איזהו , צופרידנקייט, מדת השמחה דאס איז הסתפקות

ער איז פרייליך מיט , השמח בחלקו, ווער איז א עושר, עשיר

צופרידן און פרייליך מיט וואס , דאס איז שמחה, זיין חלק
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אבער א , ייליך מיט וואס מען פארמאגטפר, מען האט

א מענטש מוז , מענטש טאר נישט האבן מדת הסתפקות

איך קען איין , זאל אים גלוסטן'ס, האבן מדת השתוקקות

, איך וויל קענען צוויי, איך טאר נישט זיין צופרידן, מסכת

א . דארף מען וועלן קענען זעקס, טאמער קען איך פיר

אבער נישט אויף אלע , תמענטש דארף האבן השתוקקו

, וואס איז נוגע עניני גשמיות, נאר אויף ענינים רוחניים, ענינים

  .צופרידנקייט, דארף מען האבן מדת הסתפקות
וואס ,  בשמים)קדושת לוי אמור( ווי ספרים טייטשן אזוי

דארף איך ארויפקוקן ווער , ממעל, איז נוגע הימלישע זאכן

, ר דאוונט ערליכער פון מירקוק יענע, איז העכער פון מיר'ס

ער לערנט , יענער האט א שענערע התנהגות פון מיר

ער איז , ער איז מער תלמיד חכם פון מיר, פלייסיגער פון מיר

. ער איז מער בעל מדות פון מיר, מער יראת שמים פון מיר

דארף מן , אבער ועל הארץ מתחת, בשמים איז ממעל

, יענער האט ווייניגער, איך האב נישט גענוג, אלעמאל קוקן

  .איך פארמאג אסאך ווייל יענער האט סאך ווייניגער ווי מיר

דוד המלך האט געזאגט ,  דער אפיקי יהודהזאגט

געב אריין אין מיר מדת שמחה מדת , שמח נפש עבדך

כי אליך , אבער נישט אין אלע זאכן, הסתפקות צופרידנהייט

, ל זיך מיר גלוסטןזא, נפשי אשא, קומט צו רוחניות'ווען ס', ה

און נישט זיין , דעמאלטס זאל מיר גלוסטן צו זיין בעסער

דעמאלטס דארף איך ווערן בעסער און , צופרידן ווי איך בין

  .בעסער

שטייט כי תשא את ראש בני 'ס, ל זאגט" זיידע זדער

מען , נפשי אשא' כי תשא איז א לשון פון אליך ה, ישראל

קען זיך , ויף מער און מערגלוסטן א, דארף האבן השתוקקות

האט , דאכטן אז אויף אלעם דארף מען האבן השתוקקות

נאר , דער אייבערשטער געהייסן געבן א מחצית השקל

, אויף עניני רוחניות דארף מען האבן השתוקקות, האלב

און דערפאר , אבער אויף עניני גשמיות דארף זיין הסתפקות

  .נאר האלב, גיט מען א מחצית השקל

און דאס איז , איז דער דרך פון א ערליכער איד דאס

מען דארף האבן , וואס איך וויל אייך זאגן אינגעלייט

ה חתונה געהאט און מען האט א "יעדער האט ב, הסתפקות

איז דא איינער וואס א 'ס, ה א דירה"יעדער האט ב, שטוב

. און איינער וואס האט א געמיינערע דירה, שענערע דירה

איז 'ס, וואס איז אז יענער האט שענער, טןדארף מען טראכ

, דאך דא א צווייטער וואס האט ווייניגער פון מיר

אבער אין . ארויסברענגן צופרידנהייט אין די עניני גשמיות

אז מען קומט זיבן , עניני רוחניות דארף מען האבן השתוקקות

ד זאל מען טראכטן יענער קומט זעקס "אזייגער אין ביהמ

און אויב קומט ער זעקס אזייגער , ער קומט פריעריענ, אזייגער

, ד"קומט פינף אזייגער אין ביהמ'איז דא ווער ס'זאל ער קוקן ס

  .האבן השתוקקות גלוסטעניש פאר מער און פאר מער

וואס מיינט נעשה ,  האבן געזאגט נעשה ונשמעאידן

אבער מען וועט נישט זיין , נעשה מיר וועלן טאן, ונשמע

, יל ונשמע אונז וועל מיר וועלן הערן נאך און נאךווי, צופרידן

איך וועל זוכן , איך וועל נישט זיין צופרידן וואס איך טו

יענער קען בעסער ווי , וואס נאך איך קען אריינכאפן, ונשמע

ער איז מער ירא שמים פון , ער קען מער לערנען פון מיר, מיר

  .מיר

ועט מען נאך נעשה ו,  האבן געזאגט נעשה ונשמעאידן

האט דער אייבערשטער געזאגט ויקחו לי , האבן השתוקקות

השתוקקות דארף , מען זאל געבן א מחצית השקל, תרומה

און צו דעם דארף מען , מען האבן אמאל יא און אמאל נישט

און , האבן שכל צו וויסן ווען מען דארף האבן מדת הסתפקות

עלט די ווייל אויב פ, ווען מען זאל האבן מדת השתוקקות

ווען מען דארף , דעמאלטס טוישט מען אויף, ריכטיגע שכל

און ווען מען דארף , האבן השתוקקות האט מען הסתפקות

מען האט ביידע , האבן הסתפקות האט מען השתוקקות

דארף מען האבן דעם ריכטיגן . נאר פונקט פארקערט, מדות

  .דעת אויסצונוצן וואס אויף וואס
  

  ווייטןטון חסד איינער פארן צ
 האב נאר אינזין געהאט דער אייבערשטער האט איך

מען קען זיין א , מען זעט אידן, געזאגט ויקחו לי תרומה

עס , ער לערנט ער דאוונט, ערליכער איד א מדקדק במצות

צו גיין נאך געלט פאר א , קומט א טובה צו טון פאר א צווייטן

 ער זאל וועט ער האבן צוואנציג תירוצים פארוואס, צווייטן

ווען אידן האבן געזאגט נעשה ונשמע מיט א . זיך מונע זיין

, מיט א אהבה און א תשוקה צום אייבערשטן, התלהבות

איך וויל , האט זיי דער אייבערשטער געזאגט ויקחו לי תרומה

זען צו דו קענסט א טובה טון און גיין נאך געלט פאר א 

  .ארויסהעלפן א צווייטן איד, צווייטן איד
און , האבן געזאגט נעשה ונשמע, !אלע, ! צדיקיםעאל

ווייל די האבן אלע עוסק , האבן אויך געזאגט ויקחו לי תרומה

און דאס איז , געווען אין שאפן געלט פאר א צווייטן איד

זיי האבן אריינגעלייגט , ט"געווען דער דרך פון תלמידי בעש

 זיין דארף'דארף זיין נעשה און ס'ס, !יא, כוחות אויף דעם
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, א טובה טון, דארף אבער זיין ויקחו לי תרומה אויך'ס, נשמע

  .גיין נאך געלד בגופו בנפשו ובממונו

  
  זיך צוגרייטן צו א מצוה

אידן האבן געזאגט ,  האבן מקבל געווען די תורהאידן

האט דער אייבערשטער געזאגט אזוי גייט מען , נעשה ונשמע

י "זאגט רש, לי תרומהויקחו , אזוי פשוט, צו צו קבלת התורה

מען דארף זיך קודם מפריש זיין פון די , לשון הפרשה

און נאכדעם קען מען צוגיין מקיים זיין א , דיגע זאכן'גשמיות

ד "אריינפאלן אין ביהמ, מען קען נישט אריינקומען, מצוה

, אריין דאווענען און לייגן תפילין אזוי פשוט פון בעט ארויס

, הפרשה, אגט ויקחו לי תרומהדער אייבערשטער האט געז

גרייט , זאלסט דיך קודם מפריש זיין פון די דברים גשממים

יעדע , מען קען נישט צוגיין צו א מצוה, דיך צו צו א מצוה

א יום , טעגליכע מצוה אדער א מצוה וואס איז במועדו

, מען דארף זיך צוגרייטן לערנען פון די מצוה, דיגע מצוה'טוב

, פון וואס באשטייט די מצוה, צו א מצוהמאכן א הכנה דרבה 

  .וואס איז די מצוה
 אין המצוה נקראת )צו' פ( ערוגת הבושם זאגט דער

איז א לשון 'האט ער געזאגט ס, אלא על שם מי שגומרה

מען דארף לערנען פון א מצוה איידער מען איז עס , גמרא

די , די תכונה פון די מצוה, א הלכה פון די מצוה, מקיים

ווי אזוי די מצוה , די קדושה פון די מצוה,  פון די מצוהסגולה

דאס וועט , לערן עפעס פון די מצוה, הייליגט א איד

אריינברענגן נאכדעם השתוקקות מקיים צו זיין די מצוה 

אויב לערנט , מיט א גליקליכקייט, מיט א געפיל, מיט חשק

באקומט מען הרגשים ווען מען איז , מען עפעס פון די מצוה

  .קיים די מצוהמ

מיר גייען מקיים זיין ,  האבן געזאגט נעשה ונשמעאידן

, האט דער אייבערשטער געזאגט ויקחו לי תרומה, מצות

לערן עפעס ', ה מ"ה זאגט דער בעל הטורים איז תור"תרומ

, גרייט דיך עפעס צו צו די מצוה דורך די תורה, פון די מצוה

 חשק און מיט א וועסטו קענען מקיים זיין די מצוה מיט א

  .שמחה של מצוה

יש ' אנדערש לעבט א איד ווען ער לערנט א חסידגאנץ

, און כל שכן במועדו אין די ימים טובים, ספר א גאנץ יאר

מען זאל עפעס קענען נאכזאגן , עפעס לערנען פון די מצוה

עפעס נאכזאגן , פאר מיינע קינדער אין שבת, פאר מיין שטוב

רענגן אין די קינדער עפעס א תוכן אריינב, פונעם יום טוב

און דאס קען מען נאר אויב , ת"עפעס א ווארימקייט צו השי

  .מען גרייט זיך צו צו א מצוה

  

  אינדערפרי צוגרייטן צום דאווענען שבת
און כל שכן , יעדן טאג,  גרייט זיך צום דאווענעןמען

ישע אידן איז געווען א מנהג ביי 'ביי חסיד, שבת אינדערפרי

ווייל , פארוואס, ע צדיקים אז מען האט נישט געדאוונט פריאל

מען האט געלייגט א דגוש אז מען זאל עוסק זיין בתורה פארן 

מען איז נישט אויפגעשטאנען און געגאנגען , דאווענען

מען האט אראפגעלייגט א עבודה פון שעות פארן , דאווענען

  .דאווענען
,  אינגעלייט וויל דא מאנען און פאדערן פון אלעאיך

דארף זיין שבת אינדערפרי שפעטסענס , יעדער אינגערמאן

צו אור , לערנען פארן דאווענען, ד"אכט אזייגער אין ביהמ

און ווער , צו א בלאט גמרא, יש ספר'צו א חסיד, החיים הקדוש

שפעטסנס אכט , אבער טון עפעס, וויל זאל זאגן תהלים'ס

  .ד"אזייגער אין ביהמ

, ן במצות מיט א מטבע של אש עוסק זיידארף'מ

  .טון א מצוה מיט א פלאם מיט א ברען, מיט א פייער

  

  מרובין העושים את המצוה
 האב אינזין געהאט אידן האבן געזאגט נעשה איך

, ונשמע און דער אייבערשטער האט געזאגט ויקחו לי תרומה

, טייערע אינגעלייט חשובע אינגעלייט, מען זעט אינגעלייט

פארשלאסן אין די אייגענע , אבער פאר זיך, יהבאמת בני על

אינו דומה , ד"באמת ווען מען קומט אין ביהמ, אמות' ד

מען , מועטין העושין את המצוה למרובין העושין את המצוה

דאס ברענגט , ד און מען זעט א ריבוי עם"קומט אין ביהמ

ד און מען "אז מען קומט אין ביהמ, אריין חשק פאר א צווייטן

ישע אינגעלייט קומען זיך 'חסיד, ט ברוב עם הדרת מלךדאוונ

יש 'וואס מאכט א חסיד, ד און מען דאוונט"צוזאם אין ביהמ

ד מאכט זיך ווען די מתפללים "יש ביהמ'א חסיד, ד"ביהמ

ווען זיי זאלן קומען אלע אין , ישע אינגעלייט'זענען חסיד

ז אי, ד און זיך שטעלן דאווענען מיט א מטבע של אש"ביהמ

  .באדארף צו זיין'ד אזוי ווי ס"יש ביהמ'דאס א חסיד
מיינט מען יעדער ,  האבן געזאגט נעשה ונשמעאידן

, ת געזאגט ניין"האט השי, אמות' איינער פאר זיך אין זיינע ד

, קיינער האט נישט געבויט דעם משכן אליין, ויקחו לי תרומה

יעדער האט , יעדער איז געקומען און געברענגט עפעס
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ווי דער אלשיך זאגט אז מען האט געגעבן , שטייער געגעבןצו

איינער אליין איז , א מחצית השקל צו ווייזן אויף אחדות

, ויקחו לי תרומה, גארנישט נאר אלע צוזאמען איז עפעס

נאר , אמות' נישט יעדער זאל זיין פאר זיך אין די אייגענע ד

 ד אריין דאווענען צוזאמען לערנען"קומען אין ביהמ

  .צוזאמען

די ספרי קודש זאגן ,  לי מקדש ושכנתי בתוכםועשו

ווייל ,  אז דאס גייט נישט ארויף אויפן משכן)עיין אלשיך(

, וואלט ווען געדארפט שטיין ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו'ס

ושכנתי בתוכם מיינט צווישן אידן וועט דער אייבערשטער 

וכן , ורותי לד"זאגט רש, וכן תעשו, משרה זיין די שכינה

, מאכן די אייגענע שטוב פאר א מקדש מעט, תעשו לדורות

זיך צו , מאכן די שטוב א בית קדוש, פאר א הייליגע שטוב

ישער איד 'פירן בין כותלי ביתו בקדושה ווי א ערליכער חסיד

און דאס איז דער ועשו לי מקדש ושכנתי , דארף זיך צו פירן

  .בתוכם

 רעדן צו אינגעלייט  איז וואס איך האב געוואלטדאס

, מען זאל זיך זען צוזאמען האלטן, תלמידי ישיבתינו הקדושה

זאל זיין אחדות שלום 'לערנען צוזאמען דאווענען צוזאמען ס

מען , און דער עיקר איז נישט נתפעל ווערן פון די גאס, ורעות

און אונז , דארף צו וויסן אונז זענען מיר העכער פון די גאס

ממילא וועט דאס לערנען זיין , לטן העכערדארף מיר זיך הא

דאס דאווענען וועט זיין אזוי ווי עס , אזוי ווי עס באדארף צו זיין

, נישט אפכאפן דאס דאווענען, במתינות, באדארף צו זיין

  .וועט זיין גאנץ א אנדערע התנהגות'ס

 אייבערשטער זאל העלפן אונז זאל מיר האבן דער

יצליח דרכינו מען ' ה, ו מירהצלחה און אלעס וואס אונז ט

דער אייבערשטער זאל , זאל קענען אנגיין אין אלע ענינים

משפיע זיין שפע ברכה סיי פאר די אינגעלייט וואס זיי זיצן 

און סיי פאר די , ד"יושבי ביהמ, על התורה ועל העבודה

זאל דער , אינגעלייט וואס גייען זוכן פרנסה און זיי ארבעטן

בני ,  אלע זאלן האבן וואס מען דארףאייבערשטער העלפן

מיט שמחת , משנכנס אדר מרבין בשמחה, חיי ומזוני רוויחי

דער אייבערשטער זאל ענק , און אלע עניני שמחה, התורה

יעדן באגליקן א ברכה בכללית און א ברכה בפרטיות פאר 

דער אייבערשטער זאל העלפן תענוג ונחת ביי , יעדן איינעם

 זיי גרינגערהייט מגדל זיין לתורה די קינדער מען זאל

ביז דער אייבערשטער וועט , לחופה ולמעשים טובים

העלפן מיר וועלן אנטקעגן גיין דעם גואל צדק במהרה 

  .בימינו אמן

  
  א"ק מרן רבינו שליט"דברות קודש מכ

  

  דסאטמאר בארא פארק" מכינה לישיבה קטנה"בכיתה 
  ק"ט לפ"פרשת תרומה שנת תשס' יום א

   

די גמרא , האט נעכטן געליינט פרשת שקלים עןמ

גלוי וידוע לפני ,  אמר ריש לקיש:)דף יג(זאגט אין מגילה 

מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על 

אזוי ווי , אז המן וועט שוקל זיין שקלים אויף אידן, ישראל

ער האט ', שטייט ועשרת אלפים ככר כסף אשקול וגו'ס

 כלל ישראל האט ער שוקל געווען נען'געוואלט הרג

לפיכך הקדים שקליהם , שקלים פארן מלך אחשורוש

האט דער אייבערשטער מקדים געווען שקליהם , לשקליו

 באחד באדר משמיעין על .)שקלים ב(והיינו דתנן , לשקליו

, ראש חודש אדר איז מען משמיע אויף שקלים, השקלים

  .דאס איז די מימרא פון ריש לקיש

, ך פרשת תרומה איז דא א תנא דבי אליהוווא די

ווען אידן האבן , בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע

האט דער , ה"מיד אמר הקב, געזאגט נעשה ונשמע

  .ויקחו לי תרומה, אייבערשטער געזאגט

  

  א שאלה פאר די בחורים

בין 'כ, קודם וויל איך מקדים זיין,  זיין אזויקען

איך וויל , קידושין' נט מסאריינגעקומען דא האט מען געלער

, זאל מיר נישט ענטפערן אויפן פלאץ'מ, אייך פרעגן א שאלה

און טרעפן א תשובה , איך וויל עטץ זאלטס אריינטראכטן

  .אויף די שאלה

אז א אשה פחות , קידושין'  לערנטס דא אין מסעטץ

אין סוף צווייטן פרק , משוה פרוטה ווערט נישט מקודשת

, ינער איז מקדש א אשה מיט איסורי הנאהאיז דא א דין אז אי

, איז אינה מקודשת, ערלה כלאי הכרם וואס איז אסור בהנאה
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פארשטייט יעדער איינער אז מען לערנט אז מען , פארוואס

איז דאך פשט , דארף מקדש זיין א אשה מיט א שוה פרוטה

און אז , אז זי דארף קענען הנאה האבן פון די שוה פרוטה

איז זי , נאה קען זי נישט הנאה האבן דערפוןאיז אסור בה'ס

  .נישט מקודשת

ה געזונט און פריש "ווען איינער איז ב,  דא א דיןאיז'ס

און ער טאר נישט עסן קיין , דארף ער האלטן די דיני התורה

טאמער , ט'אסר'נע זאך וואס די תורה האט גע'שום טריפה

ש בו ער איז א חולה שי, איז איינער חלילה נישט געזונט

און דער דאקטאר זאגט אז זיין רפואה איז צו עסן די , סכנה

פארשטייט יעדער , וואס די מאכל איז אסור בהנאה, מאכל

  .איינער דער דין אז פיקוח נפש איז דוחה אלע איסורים

ווי אזוי וועט ,  וויל איך אייך פרעגן אזא שאלהיעצט

 שיש בו א חולה, זיין דער דין ווען א פרוי וועט זיין קראנק

און דער דאקטאר וועט איר זאגן אז איר רפואה איז צו , סכנה

און דער מאן ער איז , דאס איז איר רפואה, עסן בשר בחלב

ער טאר נישט , פעלט אים גארנישט'געזונט און פריש ס

זי אבער אזוי ווי זי איז א חולה , הנאה האבן פון בשר בחלב

מקדש די פרוי מיט און ער איז , שיש בו סכנה מעג זי עס עסן

  .איז זי מקודשת אדער נישט, בשר בחלב

און איך וויל זען ווער דא ,  שאלה וויל איך אייך פרעגןדי

מען דארף קענען פושט זיין די , קען פושט זיין די שאלה

  .שאלה פון די גמרא וואס איך האב אייך געזען לערנען

  .און לאזט מיר הערן א ענטפער,  ארייןטראכט

  

  אר די בחוריםא קשיא פ

מען לערנט דא דעם ,  וויל איך פרעגן א קשיאיעצט

איז דא א מחלוקת פון רבה , :)דף ז(ערשטן פרק אין קידושין 

וואס איז דער טעם , און רב יוסף צו שיראי צריכי שומא

ווייל אזוי ווי די , פונעם מאן דאמר אז שיראי צריכי שומא

איז 'סט נישט וויפיל סאון אז זי וויי, פרוי דארף זיך מקדש זיין

איז לא 'און אז ס, אזוי זאגט די גמרא, לא סמכה דעתה, ווערט

דרינגט זיך די . סמכה דעתה איז זי זיך נישט מקנה פארן מאן

איינער געט א , עגל זה בפדיון בני, גמרא אויף פון פדיון הבן

איז ווערט פינף סלעים 'אויב ס, עגל פארן כהן פאר פדיון הבן

מען דארף צו , איז וואס איז דער דמיון. געלייזטאיז עס אויס

דער כהן דארף , געבן פינף סלעים פארן כהן פאר פדיון הבן

איז עס דען גלייך צו א , זיך נישט מקנה זיין אדער מקדש זיין

דער , פרוי וואס אויב לא סמכה דעתה איז זי זיך נישט מקדש

אס איז פארוו, כהן דארף דען עפעס מקנה זיין פארן אבי הבן

  .די גמרא מדמה מילתא למילתא

און מיר ווילן זען ווער ,  פרעג איך אייך א קשיאדאס

  .האט א תירוץ אויף די קשיא'ס

  

  דרוש בענין אי דיבור כמעשה

מען האט געלערנט ,  וועלן מיר צוגיין צום עניןיעצט

אין פרשת משפטים דרייען , פאריגע וואך פרשת משפטים

בבא קמא בבא , ס"סכתות השזיך אדורך אזוי גאנצע מ

גייט אזוי פון איין פסוק צום אנדערן איין סוגיא 'ס, מציעא

  .מען דארף זיין א גאון דאס צו פארשטיין, נאך די אנדערע

,  האט געלערנט אז ווען איינער האט א עבד כנענימען

גייט דער עבד , און ער קלאפט אים אויס א אויג אדער א צאן

ש חקת "ילק( אינטערעסאנטע מדרש איז דא א. ארויס לחירות

 אז אמאל האט פאסירט אז אברהם אבינו האט )ה"רמז תשס

און פאר גרויס פחד איז אים א , אנגעשריגן זיין עבד אליעזר

נישט ער האט אים געשלאגן און , ציין ארויסגעפאלן

נאר ער האט , איז אים ארויסגעפאלן א ציין'געהאקט אז ס

, ד איז אים די ציין ארויסגעפאלןאון פאר פח, אים אנגעשריגן

איז אליעזר ארויס לחירות ווייל די ציין איז אים 

 .ארויסגעפאלן

 אז דאס איז א גרויסע )בלק' פ( אין כסף נבחר שטייט

, שאלה אויב אליעזר איז מיט דעם ארויס לחירות צו נישט

ווען איינער , איז דא א לאו פון לא תחסום שור בדישו'ווייל ס

טאר ער נישט פארבינדן די , א אקס אויף תבואהארבעט מיט 

 פון :)בבא מציעא צ(איז דא א מחלוקה . זאל נישט עסן'מויל ס

רבי יוחנן און ריש לקיש ווען ער האט נישט פארבינדן דאס 

ער האט נאר אנגעשריגן די בהמה אז די בהמה זאל , מויל

ער האט , ער האט חוסם געווען בקול, חסמה בקול, נישט עסן

ווייל , שריגן אויף די בהמה און די בהמה האט מורא צו עסןגע

וואס איז , קומט מלקות צו נישט'צו ס, דער בעל הבית שרייט

צו דיבור איז כמעשה צו דיבור איז נישט , די מחלוקה

ווייל ער האט דאך נישט פארמאכט דאס מויל פון . כמעשה

האלט אויב , ער האט נאר אנגעשריגן, די בהמה און צוגעבינדן

איז טייטש אז מיט דעם וואס איך , איך דיבור איז כמעשה

שריי אז די בהמה זאל נישט עסן האט ער פארשפארט דאס 

אויב האלט איך דיבור לאו , קומט אים מלקות'און ס, מויל

קומט אים , ער האט נישט פארשפארט דאס מויל, כמעשה

איז מיט , אויב האלט איך דיבור כמעשה. נישט קיין מלקות
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דעם וואס אברהם אבינו האט אנגעשריגן אליעזר און פאר 

איז עס אזוי ווי ער האט , פחד איז אים ארויסגעפאלן א ציין

אויב האלט איך , אים מיט די האנט ארויסגעקלאפט א ציין

און , האט אברהם אבינו גארנישט געטון, דיבור לאו כמעשה

זר איז איז יעצט אויב אליע, אליעזר איז נישט ארויס לחירות

  .ארויס לחירות וועט זיך ווענדן אין א מחלוקה אין די גמרא

 מדרש שטייט אז יוסף הצדיק איז געווען א גלגול אין

און אזוי ווי , אליעזר איז נתגלגל געווארן אין יוסף, פון אליעזר

האט , פארדעם לעבד נמכר יוסף, אליעזר איז געווען א עבד

  .מען פארקויפט יוסף פאר א עבד

 צו די שבטים זענען געווען גערעכט אז זיי האבן יעצט

האלט איך , וועט זיך ווענדן אין די מחלוקה, פארקויפט יוסף

, איז דאך פשט אז דיבור כמעשה, חסמה בקול קומט מלקות

אויב אליעזר איז , און אליעזר איז ארויסגעגאנגען לחירות

א ארויסגעגאנגען לחירות איז שוין אליעזר מער נישט געווען 

אז ער איז געווארן אויס עבד און נאכדעם איז ער , עבד

 - וואס איז געווען א גלגול פון אליעזר -איז יוסף , געשטארבן

האט מען נישט געטארט , נישט געווען קיין עבד מער

טאמער האלט איך אבער אז חסמה בקול . פארקויפן יוסף

איז דאך פשט אז דיבור איז נישט , קומט נישט קיין מלקות

אויב דיבור איז נישט כמעשה איז אליעזר נישט , כמעשה

און אויב אליעזר איז נישט ארויס לחירות און , ארויס לחירות

האבן די , ער איז געבליבן א עבד איז דאך יוסף געווען א עבד

קומט 'און ס, שבטים אים געמעגט פארקויפן פאר א עבד

  .נישט א עונש פאר די שבטים אויף מכירת יוסף

המן הרשע איז אריין צום מלך , אויס אזוי קומט

אז , אחשורוש און ער האט געוואלט להשמיד להרוג ולאבד

המן האט , מען געט א קוק האט באמת המן גארנישט געטון

ער האט נאר געזאגט פארן , ט'הרג'קיין שום איד נישט גע

מלך אחשורוש עשרת אלפים ככר כסף אשקול על ידי עושי 

און וועגן זיינע , אר געווען בדיבוראלעס איז נ, המלאכה

  .ווערטער האט ער געענדיגט אויף די תליה

המן איז נישט מער ווי ,  קען מען זאגןלכאורה

און ער , ער האט פארגעלייגט דעם פלאן, בייגעפאלן א פלאן

מען האט , האט געזאגט אז ער וועט באצאלן פארן פלאן

,  איז נישטשוין איז נישט געלונגען, צושטערט זיין פלאן

אבער טאמער האלט . פארוואס איז אים געקומען די תליה

דעמאלטס האט ער שוין אסאך , איך אז דיבור איז כמעשה

אבער טאמער דיבור איז לאו כמעשה דעמאלטס . געטון

  .פארוואס איז אים געקומען די תליה

 שטייט אז דער מחצית )י"תשא ס( מדרש תנחומא אין

ווייל זיי האבן , ף מכירת יוסףהשקל קומט מכפר זיין אוי

וועגן דעם דארף מען געבן א , פארקויפט יוסף בעשרים כסף

, אויב אבער איך האלט דיבור לאו כמעשה. מחצית השקל

און אז יוסף איז געווען , איז דאך אליעזר נישט ארויס לחירות

האבן די , א גלגול פון אליעזר איז יוסף געבליבן א עבד

קומט נישט פאר , אים צו פארקויפןשבטים געהאט א רעכט 

און פארוואס דארף מען געבן א מחצית , די שבטים א עונש

, טאמער האלט איך אבער אז דיבור איז יא כמעשה. השקל

און אויב אליעזר איז , איז דאך אליעזר יא ארויס לחירות

און יוסף איז אויך , איז ער נישט געווען א עבד, ארויס לחירות

האבן , אויב יוסף איז נישט געווען א עבד, בדנישט געווען א ע

און אז זיי האבן , די שבטים אים נישט געטארט פארקויפן

  .אים יא פארקויפט דארף מען געבן א מחצית השקל

 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן איז

אז המן וועט זאגן פארן מלך , לשקול שקלים על ישראל

באמת , ן עשרת אלפים ככר כסףאחשורוש אז ער וועט געב

, ער האט נאר געזאגט אז ער גייט געבן, האט ער נישט געגעבן

לפיכך הקדים . און ער האט געזאגט וואס מען זאל טון

האט דער אייבערשטער מקדים געווען א , שקליהן לשקליו

מען האט געהייסן געבן א , ס שקלים'מחצית השקל פאר המן

איז א סימן אז , יף מכירת יוסףמחצית השקל מכפר צו זיין או

איז דאך א סימן , מען דארף האבן א כפרה אויף מכירת יוסף

ווייל באמת איז , אז די שבטים זענען נישט גערעכט געווען

און יוסף איז , און אליעזר איז ארויס לחירות, דיבור כמעשה

האבן די שבטים נישט געטארט , נישט געווען א עבד

קומט זיך אים א , יבור איז כמעשהס ד'און המן, פארקויפן

און דורך דעם האט , לפיכך הקדים שקליהן לשקליו, תליה

  .המן געהאט א מפלה

  

  די חשיבות פון א דיבור פון א איד

 תפארת שלמה די וואך פרשת תרומה רעדט פון דער

דאכט זיך פאר א מענטש אז א ווארט איז 'ס, א דיבור

ניין איז ,  זאג יא איז יאאיך, וואס איז דען א ווארט, גארנישט

זאגט דער תפארת שלמה אז א . וואס איז א ווארט, ניין

איך דאוון , מענטש דארף באטראכטן א ווארט וואס ער זאגט

זאגט ער מען , יעדער ווארט איז א ערנסטע זאך, איך לערן

מען זאגט הרי זו , ווי אזוי ווערט א בהמה הקדש, געט א קוק

און א מינוט נאכדעם אז , הקדש ווערט די בהמה הקדש
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איינער וועט זיך ארויפזעצן רייטן אויף די בהמה האט ער 

טאמער וועט ער , מועל געווען און ער דארף ברענגן א קרבן

וואס איז , ן אינדרויסן וועט עס זיין קדשים בחוץ'עס שחט

מיט א האלבע שעה פריער איז די בהמה געווען , געשען דא

אריינגעברענגט אין די עזרה איז עס אויב מען האט עס , חולין

און יעצט אז ער האט געזאגט הרי זו , חולין שנשחטו בעזרה

יעצט איז עס געווארן הקדש און מען טאר נישט , הקדש

אז . מען טראגט עס ארויס איז עס קדשים בחוץ, הנאה האבן

ווערט עס , מען נעמט ווייץ און מען זאגט הרי זו תרומה

יעצט איז אלעס , ער געווען טבלאלעס איז פרי, תרומה

און דאס איז געווארן תרומה און מען , געווארן מותר צו עסן

און טאמער וועט עס א זר , דארף עס אהין געבן פארן כהן

די ווייץ איז , וואס איז געשען, עסן במזיד קומט אים מיתה

נאר . די בהמה איז אנדערש געווארן, עפעס אנדערש געווארן

, הרי זה הקדש, הרי זו תרומה,  א ווארטמען האט געזאגט

זאגט דער תפארת שלמה פון דעם זעט מען א ווארט וואס א 

דאס איז נישט א , איד רעדט דאס איז זייער א גרויסע זאך

מיט א דיבור , מיט א דיבור טוט מען א מעשה, פשוטע זאך

ממילא זאגט דער תפארת שלמה א מענטש , פאסירט עפעס

איך גיי , א איד טראכט אריין,  פון דעםקען זיך אראפלערנען

א ווארט איז , איך זאג א ווארט, וואס איז דאווענען, דאווענען

וואס איז די חשיבות פון א ווארט אויב דאווען , דען א ווארט

אבער , אויב לערן איך יא אדער נישט, איך יא אדער נישט

מען געט א קוק פון , באמת קען מען דאס נישט אוועק מאכן

א ווארט , זעט מען וואס הייסט א דיבור, ומה צו פון הקדשתר

און ווען א איד שטעלט זיך דאווענען פארן . פון א מענטש

יעדעס ווארט , באשעפער ער זאגט א ווארט פארן באשעפער

  .איז נישט אוועקצומאכן'און ס, איז א ווארט

ווען אידן האבן געזאגט נעשה ,  האב געקלערט אזויאיך

ן זיי אויפגעהויבן געווארן אין געוואלדיגע זענע, ונשמע

ווייל זיי האבן געזאגט נעשה ונשמע האט , גרויסע מדריגות

און מען קען פרעגן , מען זיי געגעבן מדריגות גבוהות ונשגבות

, א קשיא וואס איז געשען אז מען האט געזאגט נעשה ונשמע

שטייט נישט אז מען האט געפאסט פערציג טעג און מען 'ס

און מען איז אויפגעווען אזויפיל ,  געמאכט גלגול שלגהאט

מען האט , און אזויפיל נעכט און עוסק געווען בתורה

און , נעשה ונשמע" געזאגט"אידן האבן נאר , גארנישט געטון

ווייל ווען , פארוואס, דאס האט שוין געגעבן הויכע מדריגות

א איד האט , א איד זאגט נעשה ונשמע איז דאס עפעס

מען האט דאס , !אגט פארן באשעפער נעשה ונשמעגעז

האבן זיי , א גאנץ געשעפט, אבער געקענט אוועק מאכן

ה ויקחו לי "פארדעם מיד אמר הקב, געזאגט נעשה ונשמע

איז געווען א פשוטע 'ס, ברענג א ראיה פון תרומה, תרומה

אז מען האט געזאגט הרי זה תרומה איז עס , שטיקל ווייץ

 און יעצט וועט מען שוין חייב זיין מיתה אויב ,געווארן תרומה

זעט מען אז אויב א איד זאגט איז עס א , מען וועט עס עסן

איז נישט אזא פשוטע 'ס, א דיבור איז א מעשה, גרויסע זאך

זיי האבן גארנישט , אידן האבן געזאגט נעשה ונשמע, זאך

בן בלויז פארן זאגן נעשה ונשמע האט מען זיי אויפגעהוי, געטון

  .און מען האט זיי געגעבן דערפאר א געוואלדיגע שכר

 דאס איז א געוואלדיגע מוסר השכל פאר א און

איך , ווען א איד זאגט איך גיי ווערן א ערליכער איד, מענטש

, אוודאי מען דארף עס מיינען, איך גיי לערנען, גיי דאווענען

דאס איז , אבער דאס זאגן אליין איז שוין א ערנסטע זאך

, א דיבור איז א מעשה, געזאגט א דיבור צום אייבערשטן

  .א דיבור קודש, דאס איז א געוואלדיגע זאך

אז מען זאגט עפעס ,  דאס זעלבע איז א דיבור חולאון

מען רעדט ארויס מיטן מויל א , א זאך וואס מען טאר נישט

, אמאל איז עס וואס מען טאר נישט רעדן, דיבור של איסור

און אמאל איז עס ,  איד טאר נישט רעדןא ווארט וואס א

און ער טראכט א גאנץ , אין א זמן ווען מען טאר נישט רעדן

דאס , געשעפט האב איך יא געזאגט האב איך נישט געזאגט

דאס איז א , א ווארט איז א ווארט, איז אבער נישט אזוי

הן , געוואלדיגע גרויסע זאך און דאס איז מחייב א מענטש

יבור יעדע פסוק חומש וואס מען לערנט יעדע יעדע ד, למוטב

ווען מען האט מיטן מויל , שורה גמרא וואס מען לערנט

דאס איז א , דאס איז א זאך, ארויסגעזאגט א שורה גמרא

און דאס זעלבע , דאס איז א מצוה א דיבור של קודש, חפץ

  .איז חלילה ביי א דיבור של איסור

  
  די עבודה פון דאווענען

איז דאס א דיבור פארן , ט זיך דאווענען מען שטעלאז

מען איז מתפלל , דאס איז נישט א פשוטע זאך, אייבערשטן

דאס איז , א דיבור איז א מעשה, מען רעדט צום אייבערשטן

וואס איז תפלה אזא , .)תענית ב(עבודה זו תפלה ', עבודת ה

נאר , מיט וואס איז תפלה א עבודה? מען ארבעט דען, עבודה

און אז א איד דאוונט פארן אייבערשטן ,  א מעשהדיבור איז



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

 

  מג
  

 

  תצוה  
  

און אז א איד דאוונט , דאס איז א עבודה דאס איז א מעשה

פארן אייבערשטן דארף ער זיך געהעריג צוגרייטן ער זאל 

  .ער זאל קענען טון די הייליגע עבודה, קענען דאווענען

אז ',  ווי אזוי גרייט מען זיך צו צו אזא מין עבדות האון

, שטייט אויף אינדערפרי און מען לערנט פארן דאווענעןמען 

מען נעמט דאס מויל , מען מאכט א הכנה דרבה פארן דאווענען

גרייט , און מען איז עס מקדש יעדן אינדערפרי מיט דברי תורה

און דאס דאווענען איז גאנץ א , מען זיך צו צום דאווענען

דט מען  טאמער רע.איז א געהויבענע זאך'ס, אנדערע זאך

און מכל שכן דברים , אבער דברים בטלים פארן דאווענען

און נאכדעם , האט מען פארשמירט דאס מויל, אסורים

קען מען מיט אזא מויל ? שטעלט מען זיך דאווענען

א חסידישער איד ? בין איך ווערט צו דאווענען? דאווענען

און מכל שכן , האט אכטונג געגעבן אויפן מויל א גאנצן טאג

  .רן דאווענעןפא

  
  דאס גליקליכקייט ווען מען טוט א מצוה

דארף דאס ,  מען שטעלט זיך דאווענען אינדערפריווען

איך גיי , איך גיי אנטון תפילין, איך גיי דאווענען, צו זיין א עסק

ח איברים "און דאס דארף צו זיין מיט אלע רמ, טון א מצוה

 די זכיה איך האב, איך טו א מצוה, ה גידים"און אלע שס

מען דארף זיך צוגרייטן צו , א הייליגע מצוה, אנצוטון תפילין

מען דארף זאגן דעם לשם יחוד אינדערפרי פאר , א מצוה

סתם איך , מען זאל וויסן וואס טו איך, מען טוט אן די תפילין

?, וואס איז די מצוה, !איך טו א מצוה?, דריי אויף די האנט

רוש המילות פונעם לשם האט עמיצער אריינגעטראכט די פי

רוב זענען שוין דא בר , איך רעד דא צו בר מצוה בחורים, יחוד

און איך וויל ענק מכבד זיין . מצוה און טוען שוין אן תפילין

עטץ זאלטס אדורכלערנען דעם לשם יחוד מיטן פירוש 

מען זאל וויסן און פארשטיין וואס מען זאגט יעדן , המילות

האבן א הרגש פון מצות , י תפיליןטאג ווען מען טוט אן ד

  .הנחת תפילין

נישט נאר ,  דאס זעלבע איז מיט אנדערע מצותאון

וויסן , אז א איד טוט א מצוה דארף ער זיך צוגרייטן, תפילין

איז דא ' ס-וואס קיין שום גוי , איך גיי יעצט טון א זאך

און האט נישט ,  קען דאס נישט טון-מיליאנען מיליאנען גוים 

און איך האב די זכיה ווייל איך בין א איד , שגה אין דעםא ה

און איך האב זוכה געווען צו שטיין ביים , פונעם עם הנבחר

, בארג סיני און מקבל געווען די תורה און געזאגט נעשה ונשמע

און דער אייבערשטער האט מיר באגליקט ער האט מיר 

 א הייליגע איך האב, איך האב א הייליגע מצוה, געגעבן א מצוה

א , איך גיי מקיים זיין א מצוה, איך האב א גליקליכע זאך, חפץ

  .מענטש דארף דאס יעדן טאג אינזין האבן

איז ,  מאכט א ברכה יעדן טאג שלא עשני גויא איד

שוין בייגעפאלן ווען מען מאכט די ברכה שלא עשני גוי מען 

א מען מאכט אז, זאל אונטער טאנצן אויף דעם שלא עשני גוי

ברכה שלא עשני גוי דארף מען א טאנץ געבן פארן 

! איך האב די זכיה צו זיין א איד, !איך בין א איד, אייבערשטן

דאס , פ האבן שמחת הלב"אבער עכ!. איך בין נישט קיין גוי

הארץ זאל זיך דערפרייען ווען מען מאכט די ברכה שלא עשני 

  .גוי
  

  טון א מצוה מיט א פייער

קשה געווארן ביי מחצית השקל ביז  רבינו איז נתמשה

די , אייבערשטער האט אים געוויזן א מטבע של אשדער 

 וואס איז דאס .)עיין דרשות חתם סופר דף קיח(ספרי קודש זאגן 

, דער מטבע של אש וואס דער אייבערשטער האט געוויזן

דער אייבערשטער האט געוויזן פאר משה רבינו אז מען 

משה רבינו האט נישט , הבותדארף טון א מצוה מיט התל

מען נעמט ארויס א , פארשטאנען וואס איז דאס די מצוה

פון טאש און מען געט אהין א גאנצע , האלבן דאלאר 

האט , וואס איז די מצוה, וואס איז א האלבע דאלאר, עבודה

אים דער אייבערשטער געוויזן אז נישט דער האלבער 

, טבע של אשדי מ, נישט דאס איז, דאלאר איז די מצוה

  .דאס התלהבות דאס פייער

דער אייבערשטער ,  זאל זיך היינט פארשטעלןמען

און , ק וועט אויפגעבויט ווערן"וועט העלפן און דער ביהמ

מען וועט לויפן אין , אונז וועל מיר גיין געבן א מחצית השקל

מקוה פארן מקיים זיין אזא הייליגע מצוה פון געבן א מחצית 

 גאס וועט זיך איבערדרייען מען גייט געבן א די גאנצע, השקל

פאר א האלבן דאלאר האט מען אזא הייליגע , מחצית השקל

מיט , איר ווייסט וואס פאר א געשעפט דאס וועט זיין, מצוה

אזא שמחה עילאה וועלן אידן לויפן צו געבן א מחצית 

נאר דאס פייער , די מצוה איז נישט די האלבע דאלאר, השקל

, מיט א ברען מיט א פלאם, געט דעם האלבן דאלארווען מען 

דער פייער , און דאס איז די מצוה, דאס איז די מטבע של אש

  .וואס א איד האט ווען ער איז מקיים א מצוה
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 דאס זעלבע איז ביי א יעדע מצוה וואס א איד איז און  

איז א מצוה 'צו ס, מען גייט נישט צו אזוי פשוט, מקיים

, דארף זיין א מטבע של אש'ס, ה דרבנןדאורייתא צו א מצו

מען , מיט א פלאם מיט א ברען דארף מען צוגיין צו א מצוה

  .נישט געזאגט, דארף פילן דעם ברען

  

  האדם בעולמו" חובת"
  האדם בעולמו" תזכו"אדער 

מען זעט אלע ספרי מוסר ,  האב אינזין געהאט אזויאיך

, האדם בעולמוזאגן אז א מענטש דארף זיך מתבונן זיין חובת 

דער חוב , האדם" חובת", זיי באניצן זיך מיט דעם אויסדריק

אויף וואס דער מענטש איז , פון א מענטש אויף די וועלט

און אויף וואסערע ציל מען , אראפגעקומען אויף די וועלט

א מענטש דארף אריינטראכטן . האט באשאפן דעם מענטש

ם מענטש אויף וואס איז דער חוב פונע, חובת האדם בעולמו

  .די וועלט

,  ביי מיר איז דער גאנצער מושג אביסל שווערבאמת

מען וואלט ענדערש , וואס הייסט דאס חובת האדם בעולמו

א ?, דאס איז א חוב, האדם בעולמו" זכות"געדארפט זאגן 

אין חבין לאדם אלא בפניו ווייל , חוב מיינט נישט א גוטע זאך

איז , ז זכין לאדם שלא בפניואון א זכות אי, איז נישט גוט'ס

א מענטש דארף ווען . האדם בעולמו" חובת"וואס מיינט 

איז א זכות פאר א 'ס, אריינטראכטן דעם זכות האדם בעולמו

דאס איז זיין גליק דאס , איד אז ער קען מקיים זיין א מצוה

א גוי לעבט זיך אפ . ער האט א געוואלדיגע זאך, איז זיין לעבן

, ער פוסטעוועט אפ אויף די וועלט, יג יארזיבעציג צו אכצ

ער גיסט זיך נישט , אפילו איינמאל זאגט ער נישט מודה אני

א איד ווען ער שטייט אויף זאגט ער מודה , אפ נעגל וואסער

ער גיסט , אני און ער איז שוין מקבל אויף זיך עול מלכות שמים

א , גןזיך אפ נעגל וואסער די ערשטע רגע ווען ער עפנט די אוי

גוי לעבט א דורך א גאנץ לעבן און טוט דאס נישט איינמאל 

און א איד שוין פון קינדווייז אויס געוויינט מען אים , אויך נישט

א , איין צו זאגן מודה אני און ער גיסט זיך אפ נעגל וואסער

צוויי יעריג אידיש קינד האט דאך שוין מער מצות ווי א אלטער 

מען זעצט זיך אראפ עסן מען מאכט , טאגאזוי איז א גאנצן . גוי

האט שוין א גוי אמאל , א ברכה פארן הייליגן באשעפער

האט , געמאכט א ברכה אין זיין לעבן פארן הייליגן באשעפער

א איד ביי , ער שוין אמאל געבענטשט פארן הייליגן באשעפער

און מען , וכהנה וכהנה, א גלעזל וואסער מאכט ער א ברכה

מען דארף , סן אז דאס איז זכות האדם בעולמודארף צו ווי

ווי גליקליך א , וויסן אשרינו מה טוב חלקינו מה נעים גורלינו

  .איד דארף זיך צו שפירן מיט יעדע קיום המצוה

מען דארף מרגיש זיין די ,  טוט אן תפיליןמען

גליקליכקייט אז מען האט יעדן טאג א זכיה אנצוטון אזא 

מען , איז מקדש דעם קערפער'ס, פערהייליגע זאך אויפן קער

, אזא מצוה חשובה, טוט אן אויף די האנט און אויף די קאפ

בחורים וואס , מען דארף זען נזהר צו זיין אין קדושת תפילין

און טראגן נאך נישט קיין , אמות של הלכה' זענען אין ד

האבן נישט קיין משפחה דאגות און נישט , וועלטס דאגות

דארף זען צו שטייגן אין , זיצן און לערנען, ותקיין פרנסה דאג

ל האט אנגעזאגט פאר "דער טאטע ז. תורה ויראת שמים

אלע בחורים ווען מען איז געווארן דרייצן יאר און מען איז 

האט ער געזאגט פאר די , געקומען צו אים לייגן תפילין

בחורים אז מען זאל זיך מקבל זיין נישט צו רעדן מיט די 

און בעטן , און איך קען אייך די בקשה איבערגעבן, תפילין

אייך איר זאלט האבן גענוג שכל און זיין גענוג פארשטענדליך 

וויסן פון ווען , דיג אויף זיך'און גענוג ערליך און גענוג אחריות

מען טוט אן די תפילין ביז ווען מען טוט אויס די תפילין 

וענען תהלים א נאר דאו, רעדט מען נישט קיין דיבור של חול

זאל נאר 'וואס ס, אבער דיבור של חול, ספר מעג מען לערנען

איז אפשר שווער די ערשטע 'ס. נישטא אזא זאך, נישט זיין

אבער נאכדעם איז עס נישט , צוויי וואכן איז שווער, וואך

  .קומט שוין נאטורליך'ס, איז גארנישט מער שווער'ס, שווער

עטץ , ט און לערנטסזיצ,  אייבערשטער זאל העלפןדער

ישע אפגעהיטענע 'זאלטס אויסוואקסן ערליכע חסיד

אין אלע ' וואקסן אין תורה אין עבדות ה, געהויבענע בחורים

הן די בחינה פון סור מרע און הן די בחינה פון ועשה , ענינים

מען זאל זיך , שטייגן אין התמדת התורה יגיעת התורה, טוב

וועלן פארשטיין , לן לערנעןווע, פלאגן און וועלן פארשטיין

די גמרא וואס מען לערנט צו א סעיף שולחן ערוך וואס מען 

וואס איז די קשיא , א מחלוקה אין וואס קריגן זיי, לערנט

נאר וועלן , נישט לערנען אויבערפלעכליך, וואס איז די תירוץ

דער אייבערשטער זאל ענק , זיך מעמיק זיין וועלן פארשטיין

ס מצליח זיין אין תורה אין יראת שמים און העלפן עטץ זאלט

אפגעהיטן אין אלע , זיין בעלי דרך ארץ, אין מדות טובות

ביז דער אייבערשטער וועט העלפן מיר וועלן זוכה , ענינים

  .זיין צו די גאולה שלימה במהרה בימינו אמן
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  א"ט בקרית יואל יע"ק פרשת תרומה תשס"סעודת רעוא דרעווין שב
דבר אל בני ישראל ויקחו , אל משה לאמר' ה וידבר

 בשעה שאמרו )ז"רבא פי(איתא בתנא דבי אליהו  ,לי תרומה

 .ב" וצ,ה ויקחו לי תרומה"ישראל נעשה ונשמע מיד אמר הקב

 )דרוש ד(א בכסא דוד " על פי מה שכתב החידויבואר

כי המלאכים שקטרגו בשעת מתן תורה ואמרו תנה הודך על 

הם באו בטענת דינא דבר , :)שבת פח(השמים כמבואר בגמרא 

מ סימן "חו(ל "אבל אנן קי, ה"כי הם יותר קרובים להקב, מיצרא

 אם יגיע איזה פסידא כל דהו למוכר אם יעמוד )ה"ג בהג"ה סכ"קע

  .ש"עי, אין טענת המצרן טענה, הממכר ביד המצרן

 לסתור טענת המלאכים ולומר דאיכא פסידא ואפשר

 )לשבת בראשית(ק הישר והטוב "בספהעל פי מה שכתב , למוכר

 אין מסיחין בסעודה שמא יקדים :)תענית ה(בביאור הגמרא 

כי כמו שאין נכון להפסיק בתורה ותפלה משום , קנה לושט

, כן בענין אכילה גם כן עושה מצוה, ת"שעוסק במצות השי

ולכן מהאי טעמא , ובפרט מי שיודע לכוין כוונת האכילה

והנה עיקר עסק התורה , תוך הסעודהגופא אין להפסיק גם ב

וזה , ותפילה נעשה על ידי הקנה והאכילה על ידי הושט

שיאמר שאין שום מצוה , שאמר שמא יקדים קנה לושט

שבכל , אבל באמת אינו כן, ת בעניני האכילה"ועבודת השי

אם , בין צרכי גופו בין לצרכי נשמתו, דבר שהאדם עושה

וכן כתב בחתם סופר (. ד" עכ,עושה לשם שמים הוא למצוה יחשב

  .)ס עמוד רנה"תולדות בסוה' פ

, ל כי המלאכים שאין בהם אכילה ושתיה" יומעתה

וכאשר היו אצל אברהם אבינו , אינם יודעים כוונת האכילה

ה "ז זללה"היה הוא מכוין הכוונות עליהם כמו שהאריך בזה א

 באם ובכן. ש באריכות" עי)זמן מתן תורתינו אות ה(בייטב פנים 

היה נחסר עבודה זו , ה נותן את התורה להמלאכים"היה הקב

, שהוא שוה במעלתה כמו עסק התורה ותפילה, כלפי מעלה

, ושוב לא שייך לומר טענת בר מצרא, ואיכא פסידא למוכר

  .ועל כן שפיר זכו בני ישראל לקבל התורה ולא המלאכים

 הכל מודים :)פסחים סח(ל " יש לפרש מאמרם זובזה

, ת דבעינן נמי לכם מאי טעמא יום שנתנה בו תורהבעצר

ב וכי משום שנתנה בו ביום התורה צריכים לעסוק בעניני "וצ

הלא יותר היה נכון שיעסקו ביום זה , גשמיים ולעשות סעודה

אמנם לפי האמור הכוונה כי כל מה שקבלנו . בתורה ותפלה

התורה היה בשביל שיש לנו עבודה מיוחדת באכילה ושתיה 

ולזה בעינן נמי , ם שמים מה שלא שייך אצל המלאכיםלש

  .לכם לעבוד את הבורא יתברך באכילה ושתיה ביום זה

ח "פכ( דרך זה יש לפרש מה דאיתא במדרש רבה ועל

 עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות )תהלים סח יט(ד " הה)א"ס

, באותו שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה', באדם וגו

 פניו של משה דומה לאברהם ואמר להם ה קלסתר"צר הקב

לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם , אי אתם מתביישים הימנו

ה למשה לא ניתנה לך תורה אלא "אמר הקב', בתוך ביתו וכו

וצריך ביאור וכי בשביל שאכלו בביתו של , בזכות אברהם

אמנם לפי האמור . אברהם בשביל זה לא יוכלו לקבל התורה

צר , לאכים מה לילוד אשה בינינוהכוונה דכאשר אמרו המ

ה קלסתר פניו של משה דומה לאברהם ואמר להם לא "הקב

ואז הוא עמדה עליכם , זה שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו

כי מעצמם לא היו יכולים לכוין בעניני גשמיות , בשעת אכילה

ועל כן דוקא בשביל שאכלו המלאכים אצל , לשם שמים

ודל ענין כוונת האכילה שלא שייך ואנו רואין ג, אברהם אבינו

  .לכן זכו בני ישראל לקבל התורה, אצל המלאכים

 כי על פי הרוב )עקב' פ( כתב בבאר מים חיים והנה

ואפשר בכולם בדברי הרשות וחפצי הגוף החיצוניים מפורש 

', כמו אכילה שתיה הליכה שינה וכו, ה"בהם אותיות י

כמו , ה"אותיות וובתורה ומצוות אלהינו יתברך מפורש בהם 

והענין בזה הוא להזכיר , תורה עבודה קדושה מצוה וכדומה

את האדם בדברים הגופניים כי גם בהם נמצאים ניצוצי 

כי אין דבר קטן בכל , קדושה אורות עליונים לפי ערכם

ובא זה , העולמות שאין בו חיות אלהות המחייהו כנודע לכל

' לזכור באור המפורש בגלוי להזכיר את האדם בסוד נשמתן 

ויראה להמעיט הנאותיו ולהכניע תאותו , המחיה הדבר ההוא

  .ד"עכ, ולהחזיר הניצוץ הקדוש למקורו

א בשעה שאמרו ישראל נעשה "ובזה יתבאר התנדב

ונתעורר טענת המלאכים תנה הודך על השמים מכח , ונשמע

י "ופירש, ה ויקחו לי תרומה"מיד אמר הקב, דינא דבר מיצרא

ה משמו יתברך שנרמז בהם אכילה "יינו אותיות יה, לי לשמי

לרמז שבני ישראל גם בעסקם באכילה ושתיה הם , ושתיה

ולפי זה אם היו המלאכים מקבלים , מכוונים לשם שמים

ולכן זכו בני ישראל , התורה היה מגיע מזה פסידא למוכר

  .לקבל התורה
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וגם לבאר דברי הבאר מים חיים , א" יתבאר התנדבעוד

ברי הרשות וחפצי הגוף החיצוניים מפורש בהם אותיות דבד

דלפי זה נמצא . ה"ובתורה ומצוות מפורש בהם אותיות ו, ה"י

ה כשהן כסדרן מוקדמים הדברים גשמיים "דאותיות שם הוי

ולכאורה היה מן הראוי שיהיו דברים , לפני הדברים רוחניים

  .הרוחניים מוקדמים

 )תצוה' פ( טוב  לומר על פי מה שכתב בספר חןואפשר

ה למשה ואתה " כשאמר הקב)ד"ז ס"ר פל"שמו(על המדרש 

ה "אמר לו הקב, הרע לו למשה, הקרב אליך את אהרן אחיך

ביאור הענין כי משה רבינו יען כי . תורה היתה לי ונתתיה לך

חשב , קדוש הוא לאלהיו פרוש מאשה והיה כמלאך משרת

מאותו טעם ה ש"והשיב לו הקב, אשר לו יאתה כתר הכהונה

מכח טענת כלום יצר , שנתתי תורה לישראל ולא למלאכים

מאותו טעם נבחר , )שבת פח(הרע יש בכם כמבואר בגמרא 

כי משה היה בבחינת מלאך , ולא משה' אהרן לכהן לה

ויותר מתרבה כבוד שמים על ידי שעובד , משולל מגשם

  .ד"עכ, ת מי שהוא בעל גשם"להשי

לרמז על , מו דברי הרשות זה יש לומר שלכן הקדיולפי

חשיבות עבודת בני ישראל שיש בהם אכילה ושתיה וכח 

המתאוה לדברים גשמיים ועם כל זה הם מתגברים על יצרם 

ומצות הללו , ועוסקים בתורה ובתפלה ובקיום המצות

דיותר ,  ה עד אין שיעור וערך"חשובים מאד אצל הקב

  .מתרבה כבוד שמים בעבודתם

 הכל מודים :)פסחים סח(ל " ז יש לפרש מאמרםובזה

, בעצרת דבעינן נמי לכם מאי טעמא יום שנתנה בו תורה

' דאלמלי ניתנה תורה להמלאכים היו יכולים לעבוד את ה

של אכילה ושתיה ' אבל היה חסר עבודת ה, במדריגה גבוה

שהוא גבוה ביותר מעבודת המלאכים שהם משוללים מגשם 

, עצרת בעינן נמי לכםולכן ב, ולא שייך בהם אכילה ושתיה

  .להורות שעל ידי עבודת אכילה ושתיה זכינו לקבל התורה

 לבאר )ג אות כ"לשבה(ה בעצי חיים "ז זללה" כתב אובזה

 דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא .)פסחים לה(ל "הא דקי

יצאו אלו שאין באין לידי חימוץ אינו , בהן ידי חובתו במצה

, אורה הסברא נותנת להיפךיוצא בהן ידי חובתו במצה ולכ

דאם אין שייך בו משום חמץ יותר מסתבר וראוי לקיים בו 

דהא בודאי אין בו משום חמץ משהו כלל והוא שמור , המצוה

, אך יש לומר כי בעבור אותו המין עלול להיות חמץ. למצה

הוא , על כן בזה דייקא אם נשמור אותו שלא יהיה חמץ

אבל מה , ה"מצות הקבחידוש ונסיון וקדוש הוא לקיים 

אינו חידוש , שאינו בא לכלל חימוץ, שאינו בכל תאכל חמץ

  .ד"עכ, ולכן אינו מקיים בזה המצוה של מצה, שלא נתחמץ

 בדרך זה יתבאר לנו בתוספות ביאור איזה ובלכתינו

ה אלמלי היו המלאכים מקבלים "פסידא היה מגיע להקב

ת האכילה כי לא היה רק פסידא מחמת חסרון עבוד, התורה

אלא היה פסידא גם , ושתיה שלא שייך אצל המלאכים

כי עבודת בשר , להעבודה של לימוד התורה וקיום המצות

ודם שהוא בעל גשם חשובה ביתר שאת מעבודת המלאכים 

והאדם שהוא בשר ודם קרוץ , שאין בהם שום גשמיות כלל

ועם כל זה הוא מתגבר על , ר ונסיונות"מחומר שיש לו יצה

כמה חשוב הוא , ד ועוסק בתורה ותפלה"ובא בביהמיצרו 

, בשמים פי כמה וכמה מן התורה ועבודה של מלאכי עליון

ש אם לא היו "ואיזה פסידא היה מגיע להמוכר כביכול ית

והיה חבל על התענוג הגדול , ישראל מקבלים התורה

של בני ישראל באיזה מדריגה ' ת מקבל מעבודת ה"שהשי

ת המלאכים וזכו בני ישראל לקבל ובזה נסתר טענ, שהוא

  .התורה

ח "פכ( דרך זה יש לפרש מה דאיתא במדרש רבה ועל

 עלית )תהלים סח יט(ד "הה,  ומשה עלה אל האלהים)א"ס

באותו שעה ', למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם וגו

ה קלסתר פניו "צר הקב, בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה

אתם מתביישים של משה דומה לאברהם ואמר להם אי 

תו וכו, הימנו אמר ', לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך בי

, ה למשה לא ניתנה לך תורה אלא בזכות אברהם"הקב

וצריך ביאור וכי בשביל שאכלו בביתו של אברהם בשביל 

ל כי המלאכים "ולפי דרכינו י. זה לא יוכלו לקבל התורה

ב והשי, טענו תנה הודך על השמים שהם מושללים מגשם

ואברהם , ה לא זהו שירדתם ואכלתם בתוך ביתו"להם הקב

נתן להם עוגות הנעשית בסולת או קמח ולא נתן להם 

הנעשית על ידי אורז ודוחן שאינו מן המין אשר עלול להיות 

כי חשיבות המצה הוא רק בזמן שיש בו דבר , חמץ

וכמו כן חשיבות המקבל תורה הוא רק בזמן אשר , המחמצו

דעל ידי זה יותר מתרבה כבוד , ל גשםהמקבל הוא בע

אבל עבודת המלאכים אינו חשובה כמו עבודת בשר , שמים
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  להם ח"ותשוח א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ ספרי להוצאת הוועד י"ע נערך

ואלמלא קבלו התורה היה מגיע , ודם כי אין בהם יצר הרע

ולזה זכו בני ישראל , ה כביכול"על ידי זה פסידא להקב

  .לקבל התורה ולא המלאכים

א בשעה שאמרו ישראל נעשה " יתבאר התנדבובזה

שאז באו המלאכים בטענה תנה הודך על השמים , ונשמע

, ה ויקחו לי תרומה"מיד אמר הקב, מכח דינא דבר מיצרא

ה משמו יתברך שנרמז "רמז על אותיות י. י לי לשמי"ופירש

, ה"והם מוקדמים באותיות שם הוי, בהם אכילה ושתיה

לרמז על חשיבות עבודת בני ישראל שיש בהם אכילה 

ם גשמיים ועם כל זה הם ושתיה וכח המתאוה לדברי

מתגברים על יצרם ועוסקים בתורה ובתפלה ובקיום 

ה עד אין "ומצות הללו חשובים מאד אצל הקב, המצות

ובשביל , דיותר מתרבה כבוד שמים בעבודתם, שיעור וערך

כי היה לו חבל , אותו העבודה זכו בני ישראל לקבל התורה

שראל גדול לאבד התענוג הלזה שהוא מקבל מכל אחד מי

  .העוסק בתורה

אחינו בני ,  זה נותן חיזוק גדול לכל אחד מישראלודבר

ישראל עוברים נסיונות מרובים דבר יום ביומו בצאתם 

ובערב הוא בא , למקומות העבודה על המחיה ועל הכלכלה

, ד לעסוק בתורה ומייגע עצמו על דף גמרא להבינו"בביהמ

בשלמא ,  זהה מלימוד"וחושב לעצמו איזה חביבות יש להקב

' בן תורה אשר בהיכלו אומר כולו כבוד ויושב כל היום בבית ה

אבל איזה חשיבות יש , ה"חשובה מאד לימודו אצל הקב

ולזה ידע ויזכור כי דוקא בני ישראל זכו לקבל התורה . לעבודתו

כל היום ואומרים שירה לפני ' ולא המלאכים העובדים את ה

אין חשיבות גדול כל כי לעבודתם , ת בקדושה ובטהרה"השי

ואין עבודתם חביב כל כך , כך בשביל שהם במדריגות גבוהות

ה כעבודת איש פשוט בכל יום שפורש עצמו מכל "להקב

או ' ד וללמוד קצת גמרא ותוס"טירדותיו כדי לבא בביהמ

בשביל , ובאיזה בחינה שנמצא האדם, להתפלל ולומר תהלים

ת בלי שיעור "יחשובה מאד עבודתו אצל הש, שהוא בעל גשם

  .וערך

הובא (ע "ט הקדוש זי" משמיה דמרן הבעשומתאמרא

 שגם זה האיש המוטרד בעסקיו כל היום )בלק' במגן אברהם פ

רק בעת , בשווקים וברחובות וכמעט ששוכח שיש בורא עולם

, שמגיע זמן תפלת מנחה עולה על זכרונו שהגיע זמן התפלה

כל היום בהבלי וגונח ונאנח בלבו בהתבוננות האיך שפנה 

הגם , והוא רץ לסימטא אחת מן הצד ומתפלל מנחה, העולם

ז גם זה חשוב ויקר מאד "עכ, שאינו יודע כלל מה הוא מדבר

. ק"עכדה, והאנחה שלו בוקעת רקיעים, לפני הבורא ברוך הוא

י שהוא "וכפירש, ועבודה הלזו הוא בחינת ויקחו לי תרומה

ו מעבודתו ומכל רמז על האדם הפורש עצמ. לשון הפרשה

כמה חשובה תרומה זו לפני , עניניו ורץ לסימטא אחת להתפלל

ואלו , ובשביל אלו היהודים זכינו לקבל התורה, המקום

ד ומנתקים עצמם "הטרודים בפרנסה ועם כל זה באים בביהמ

וגם , והוא לשון הפרשה, זה נקרא תרומה, מכל עניני גשמיות

ויש לזה ,  גדולהכי עבודה הלזו הוא הרמה, לשון הרמה

  .ת"חשיבות וחביבות גדול אצל השי

ט כל אחד " יעזור שנזכה לעשות מצות ומעשת"השי

ו תורתו ותפלתו אינו "ולא יאמר האדם שח, לפום דרגא דיליה

אלא כל אחד ידע לפי בחינתו ולפי דרגא דיליה שכל , חשוב

ד "שורה גמרא וכל מזמור תהלים וכל רגע שהוא יושב בביהמ

ע "חשוב הוא מאד לפני הבוכ' זה דבר למצות הועושה אי

ובזכות קיום מצות , של המלאכים' הרבה יותר מעבודת ה

וכמו , ט שבני ישראל עושים נזכה לכל השפעות טובות"ומעש

בטעם שלא , כ ויקחו לי תרומה"שכתב האלשיך הקדוש עה

ב עושה עם העני העני עושה "כי יותר ממה שבעה, נאמר ויתנו

והרי זה לקיחה , גיע טובה יתירה אל הנותניםומ, ב"עם בעה

ת נותן "והשי, והנה בשמים נותנים בעין יפה. ש"עי, ולא נתינה

לבני ישראל השפעה גדולה בעין יפה לכל אחד די מחסורו 

להשפיע לבני ישראל שפע ברכה והצלחה , אשר יחסר לו

ת שנזכה "ויעזור השי. והרחבת הדעת וכל מילי דמיטב

התורה וישראל והתגלות כבוד שמים עלינו להתרוממות קרן 

  .במהרה בימינו אמן
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òëñ"¼ï   ’ò¾³  ëê  óìòô"ì  

� � �  
" ó−−ì öîþ×ï−ë®"  

¼"¾ þ ’ï ±þêîî¾ −ë® ó− −ì"ñ 
ë"−šï ì þ ’− ëî ¬ þ ô³ − ê ’ï"ñ  

 

òë ñ"¼−  "ò¾³  î ñ ½×  è"í  

� � �  

" î³ë¾ öî×ôô
ì−è¾í"  

  

  

 

  

  

îòòí  ³×þë ó−þè¾ôïô"¬î íôì òêñ ³−ëëñ"× ó−ëî¾ìí ¾ðìê ñµþîë− îô¾ë   
  

  

þí"þ ÷àáàè íééç −í"î  

íþí î−ëêñî"þ ì’ šêëê¬ öôñï þîê−ò¾¬−ñ¾ "ê  

íþí îò³îìñî"þ ì’ þ¼®ñêí š−ï−−ê šì®−¬−ñ¾ "ê  

îòë ½ò×íñ ,ëí óð×ò ’−ò ñêîô¾"³îî®ôíî íþî³í ñî¼ñ î  

  

þíþ ë ’ñééåå àãåé éáö ¬−ñ¾"ê  

³îð½îôí ³ñíòí þëì  

íþí î−ëêñî"ìþ ’ ½−−îî ëêï ö−ô−òë¬−ñ¾ "ê  

íþí îò³îìñî"þ ì’ ¾¬−îîêôêñ¾ ðîð¬−ñ¾ "ê  

îò−šïñîíþí "þ ì’ ½−−îî ¼¾îí−¬−ñ¾ "ê  

îòë ³ðñîíñ , óð×ò-öî×−¾ë îò−¾þðô ³−ëë þ×ï óîñ¾í   

¼êê ñ¾ î³−þëë î³½ò×í"−ê í"ë¾ óî−ë í"þ−êô öîþ×ïë îò−¾þðô ³−ëë š  

  

þí"þ ùèéååàáòì àéñåæ øæòéìà −í"î  

ò³îìñîíþí î"þ ì’ öí× −ë® í¾ô¬−ñ¾ "ê  

îòë ³ðñîíñ , îð×ò-ôí−ëë þ×ï óîñ¾í "ìþ ¹−ò¾¬¼þš ð ’ñ¾í"í  

  

þí"þ õë á÷òé −í"î  

þí î−ëêñîöîêèí ë ëê"îò−³ñ−íšð ð¬−ñ¾ "ê  

îò−šïñîíþí "èþ ’ ¾¬−îîêëêšê− öî−® öë¬−ñ¾ "ê  

î³ë ³ðñîíñ ,ó³ð×ò  

  

  א"ק רבי חיים צבי זיעועכי" בן הגהמשה מרן ט"הקוה רבינו ק"כ ש"ע
  

 ברק בני - יואל קרית
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  ÷ä ï øî ïå ô àìå ìé äã àîå 'åé  úùå ã÷ ìòá"é æ  è"ò:  

 úáåèì äáéñî øòâøåáñîàéìéåå" íééç éöò ììåë
ñðä ìòá øéàî éáø ú÷ãö " øòëòä ïòâðåìòâ

òèâéìééèàá ïñàî èéî ïòâðåèøàååøò òìà  
  

ïåô ùãå÷ úåøáãë "åîãà ïøî ÷"äâä ø"èéìù ÷" øàîèàñî à éã øòáéà  

"ùåã÷ áåç ðà øàô"øà ééðò ïöéèù åö ù"ø ú÷ãö éñðä ìòá øéàî éá  
à÷ééã ïöéèù êøåã á íééç éöò ììåë íòã"á "  

èìòåå øòöðàâ øòã ïéà âðàì÷ôà ïâéèëòî èàä  
  

 

 מיט הצלחה העכער -. וויליאמסבורג

געווארן אלע ערווארטונגען איז דורכגעפירט 

לטובת " מעמד אדיר"אין וויליאמסבורג דער 

" כולל עצי חיים"צדקת רבי מאיר בעל הנס 

ם , ק"בארה וואס איז אפגעראכטן געווארן דע

ט "פארגאנגענעם זונטאג פרשת תרומה הבעל

מיט דער , ד הגדול דקהל יטב לב"אין ביהמ

באטייליגונג פון טויזענטער תושבי 

י רבני העיר בראשות גדול, וויליאמסבורג

ק "ר הגה"ק מרן אדמו"ובראשם כ, א"שליט

צ "ק הגה"ואחיו כ, א"מסאטמאר שליט

א נשיא "שליט. טע עוו'15ק סאטמאר "אבד

  .הכולל

די מסיבה לטובת רבי מאיר בעל הנס 

ט שבט "איז פארגעקומען אינעם טאג כ

ינעם מיטן יארצייט טיש לרגל הילולא  אינאי

ע וואס "זיט "רבא פונעם הייליגן קדושת יו

בפקודת קדשו האט זיין זוהן מרן בעל עצי 

יסד געווען די "חיים זי ער רבי 'סיגוט"ע מי

דער רבי , ק"אין ארה" מאיר בעל הנס כולל

ן "שליט לחנו הטהור או א האט געפיהרט שו

לא במעמד קהל רב   . סעודת הילו

ן ' רבי מאיר בעל הנס מסיבה'די  אי

האט צונויפגעשלעפט , וויליאמסבורג

יזענטער אידן פון איבער דער גאנצער טו

די שטארקע קעלטן האט נישט . שטאט

געקענט צוריקהאלטן די ווארימסטע געפילן 

זיך צו קומען אנשליסן , פונעם ברייטן ציבור

מחזק צו זיין די הייליגע צדקה פון צדקת רבי 

 די צדקה וועלכע איז געווען -, מאיר בעל הנס

ן אין אלע געהייליגט און געשעצט ביי איד

איז מען , און מיטן שטיצן די צדקה, דורות

ממשיך דעם מסורת האבות מחזק צו זיין די 

  .צדקה ביתר שאת ועוז

אין די לעצטע עטליכע וואכן ווען עס 

ם  איז אנגעגאנגען די בעפארגרייטונגען צו דע

האט דאס ארויסגערופן א שטראם פון , מעמד

ס ע. געהויבענע געפילן ביים גאנצן ציבור

געדענקט זיך נאך ביי יעדן איינעם די 

יסד הכולל  זעלטענע ווארימקייט וואס דער מי

ל "ק בעל ברך משה מסאטמאר זצ"מרן רביה

וואס די , האט געהאט צו דער הייליגער צדקה

צדקה האט ער באזונדער געטראגן על לוח 

ן , לבו הטהור זייענדיג דער כולל וואס האט אי

ן , ותזיך די צוויי הייליגע סגול די צדקה פו

ם , צדקת רבי מאיר בעל הנס צוזאמען מיט דע

וואס דער כולל איז נקראת על שמו פון אביו 

וועלכער , ע"הקדוש מרן בעל עצי חיים זי

האט אליינס מייסד געווען אין ארצינו 

" סיגוטער כולל"הקדושה דעם בארימטן 

ו , לצדקת רבי מאיר בעל הנס בפקודת אבי

 יום טוב מסיגוט ק בעל קדושת"מרן הגה

  .ע"זי

אין די טעג פאר דער מסיבה האבן חסידי 

יארק געהאט דעם כבוד  ן ניו  סאטמאר אי

צ המפורסם רבי "מקבל פנים צו זיין פני הגה

-ק סאטמאר"א אבד"חיים צבי מייזליש שליט

, אלעד וראש ישיבת סאטמאר אין בני ברק

וועלכער איז ספעציעל געקומען צו פארן צו 

. י הצלחה פון דער מסיבהפארזיכערן ד

א "סאטמארער רב שליט-צוזאמען מיטן אלעד

יך געקומען מיטצופארן די חברי  זענען או

די צוויי צנתרי דדהבא העסקן , הנהלת הכולל

ו ומשנהו "ר יעקב יוזשעף הי"היקר מוה

יס הי"העסקן הנמרץ מוה יק ווי ו "ר יצחק אייז

  .מחשובי עסקני חסידי סאטמאר אין בני ברק

די טעג וואס דער געהויבענער גאסט אין 

יארק"שליט , א האט זיך געפונען דאהי אין ניו 

לטובת צדקת רבי  האט ער פיל עוסק געווען 

ג , מאיר בעל הנס כולל עצי חיים שטייענדי

ק "צ אבד"ק הגה"לימינו פון דודו הגדול כ

. א נשיא הכולל"שליט. טע עוו'15סאטמאר 

יטן א צוזאמען מ"דער נשיא הכולל שליט

א זענען "סאטמארער רב שליט-אלעד

ם  ארומגעגאנגען אנקלאפן על פתחי נגידי

וועלכע האבן זיי אויפגענומען , ונדיבים בעם

און זיי האבן געשעפט א , ביותרת הכבוד

געוואלדיגן חיזוק צוזעענדיג ווי דער ציבור 

, שטייט גרייט מיט אפענע הענט און הערצער

פאר דער הייליגער   . צדקהארויסצוהעלפן 

זונטאג נאכמיטאג האט זיך אנגעהויבן די 

די סעודה של . הכנות צו דעם מעמד אדיר

מצוה איז צוגעשטעלט געווארן דורך די 

דער , הנהלת הכולל און הנהלת קהל יטב לב

' ח ר"ד הגדול הרה"ק ביהמ"ער משב'חשוב

פמאן הי ו האט אריינגעלייגט "יואל קוי

ת  געטרייע און איבערמידליכע כוחו

ד לשם "הערצושטעלן דעם גאנצען ביהמא

ד זאל זיין גרייט צו "אז דאס ביהמ, ולתפארת

קענען אקאמאדירן דעם ריזן ציבור וואס איז 

  .ערווארטעט צו דער מסיבה

אויפדערנאכט אין די פריע אוונט 

ם  שטונדן האט זיך שוין אנגעזען דער שטרא
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וועלכע זענען , פון אלפי חסידי סאטמאר

אבער מיט ,  ביטערע קעלטןגעקומען אין די

ן , זעלטן אנגעווארימטע הערצער מחזק צו זיי

די הייליגע צדקה פון צדקת רבי מאיר בעל 

אין לויף פון די קומענדיגע עטליכע . הנס

שטונדן האט זיך נישט אפגעשטעלט דער 

און די , ר"שטראם פון טויזענטער אידן בליעה

עסקנים פון דער הייליגער צדקה האבן שווער 

ן ג פנעמען דעם מאסן שטראם פו עקענט אוי

וועלכע זענען  אזויפיל אידן תומכי תורה 

געקומען מחזק זיין די צדקה פון צדקת רבי 

  .מאיר בעל הנס

ת  יך געוואשן צו די סעוד די ציבור האט ז

שא און זיך געזעצט צו די  הילולא קדי

ך , געדעקטע טישן און די עסקנים האבן זי

שן מסדר צו כסדר ארומגעדרייט צווישן  די טי

יזענטער  זיין דעם פלוס פון אזויפיל טו

וועלכע האבן , חסידים ואנשי מעשה

. אומאויפהערליך געשטראמט צו דער מסיבה

י  א שטארקער געדרענג האט זיך געשאפן בי

פנאמס טישלעך י , די אוי וואו די פילע עסקנ

וועלכע האבן , צדקת רבי מאיר בעל הנס

האבן ,  ציבוראפגענומען די נדבות פונעם

שווער געקענט נאכקומען דעם געיעג צו 

שרייבן די רעסיטס פון די הונדערטער אידן 

וועלכע האבן די גאנצע צייט באלאגערט די 

ת , טישלעך צוצוברענגען זייערע נדבות לטוב

  .הכולל

יאר האט באזונדער שטארק -היי

אויסגעמאכט ביים ציבור די ראפעל וואס די 

עראכטן פאר די אלע הנהלת הכולל האט אפג

די גורל איז געווען . תומכים בסכומים נכבדים

געשריבן " מגילת אסתר מפוארת"אויף $ 

ש מיקירי חסידי "ער סופר יר'דורך $ חשוב

די גורל איז , סאטמאר אין בני ברק

פארגעקומען אין ענדע פון די וואך און דער 

ק הרב יואל "זוכה איז האברך החשוב בנש

ינא יע"מייזליש שליט   .א"א פון וו

כאפן א בליק  א מחזה הוד איז געווען צו 

וועלכע האט , אויפן אויבן אן ביי דער מסיבה

ם  זיך געצויגן איבערן גאנצען לענג פונע

ד און איז געווען באזעצט מיט "ביהמ

י , גאונים וצדיקים, פילצאליגע רבנים רבנ

א פון "ומרביצי תורה שליט, מורי צדק, העיר

גאנץ ו באזונדער האט . ויליאמסבורגאיבער 

צ "זיך אנגעזען דער געהויבענער גאסט הגה

וועלכער , א"אלעד שליט-ק סאטמאר"אבד

האט באשיינט ביי דעם מעמד ליד גיסו דער 

-ק סאטמאר"צ אבד"מרא דאתרא הגה

ק מרן "ובראשם כ, א"וויליאמסבורג שליט

ולידו , א"ק מסאטמאר שליט"ר הגה"אדמו

טע '15 סאטמאר ק"צ אבד"ק הגה"אחיו כ

  .א נשיא הכולל"שליט. עוו

ר פון דער מסיבה איז געווען "דער יו

פאלקאוויטש הי' ח המפואר ר"הרה ו "משה 

וועלכער , מחשובי קהל יטב לב דסאטמאר

ם  האט זוכה געווען צו $ קירבה יתירה ביי

ק בעל ברך משה "מייסד הכולל מרן רביה

ל "ן זצ'און האט פיל צוגעזען ביים רבי, ל"זצ

זיין מסירות נאמנה פאר דער הייליגער צדקה 

וואס דער , פון צדקת רבי מאיר בעל הנס

שטיצן  ציבור דארף איצט ממשיך זיין דאס צו 

שאת ועוז ינע . און מחזק זיין ביתר  אין זי

און אזוי במשך די , איינלייטונגס ווערטער

ו געהאלטן "האט רבי משה הי, גאנצע מסיבה

ן געשפאנט דעם ציבור מיט ין רייכן אוצר פו  זי

באגלייט , פתגמין קדישין, הערליכע מאמרים

מיט אן אוצר בלום פון סיפורים ועובדות פון 

, ע"ק בעל ברך משה מסאטמאר זי"רביה

איבער זיין התקשרות צו דער הייליגער צדקה 

  .פון צדקת רבי מאיר בעל הנס

מיט גרויס אינטערעסע האט זיך די 

י פי חכם חן ציבור צוגעהערט צו די דבר

ר יעקב "ער עסקן הכולל מוה'פונעם חשוב

וועלכער האט געהאלטן , ו"יוזשעף הי

געשפאנט דעם ציבור מיט זיינע רייכע 

ן , דיבורים יסברענגענדיג בחשיבות פו ארו

כולל אלע  דער הייליגער צדקה וואס איז 

, הן עבודה, הן גמילות חסדים, ערליי צדקות

התורה וואס און בפרט דער געוואלדיגער כח 

ם  איז מבצבץ ויוצא פון דעם בארימטן מקו

  .תורה כולל עצי חיים

ווייטערדיגע  יך האט ער אין זיינע  אזוי או

ל  יסגעברענגט דעם גרויסען עו ווערטער ארו

וואס עס ליגט אויף די חברי הנהלת הכולל צו 

ן  דעקן דעם כולל אברכים וואס ציט אריין אי

מיט . ריזיגע סכומים מדי חודש בחדשו

ם  הארציגע ווערטער האט ער אפעלירט צו

אז דער ציבור זאל קעגנקומען מיט , ציבור

אז מען זאל קענען ממשיך , סכומים עצומים

  .זיין מיט דעם עבודת הקודש

ד "א שטילקייט האט געהערשט אין ביהמ

א האט "ק שליט"ר הגה"ק מרן אדמו"בעת כ

אין זיינע ווערטער האט . גענומען דאס ווארט

ם "רבי שליטדער  א גערעדט דברים חוצבי

יט פון שטיצן  להבות אש איבער די גרויסקי

  . עניי ארץ ישראל לצדקת רבי מאיר בעל הנס

א האט ברייט "דער רבי שליט

אויסגעשמועסט דעם נושא און מעורר געווען 

ת  דעם ציבור אנשי שלומו בכל מקומו

מושבותיהם צו שטיצן די עניי ארץ ישראל 

צן די לומדים מופלגים פון דייקא דורך שטי

, אט דעם הייליגן כולל עצי חיים בני ברק

וואס יסודתו בהררי קודש דורך דעם הייליגן 

ע בפקודתו פונעם בעל ההילולא "עצי חיים זי

און עס איז , ע"ט זי"מרן בעל הקדושת יו

כרו דורך בנו מרן  נתחדש געווארן לשמו ולז

  , ע"ק בעל ברך משה זי"רביה

א "ן שליט'דש פונעם רבידי דברות קו

' ס וכדו'אפ-זענען געהערט געווארן דורך הוק

ן  אין אלע סאטמארער צענטערן און ווערן אי

ט ביים ציבור לדעת את 'די טעג איבערגעחזר

  .המעשה אשר יעשון

פון דער דרשה האט דער רבי  ביים ענדע 

א מיט ווארימע ווערטער "שליט

גט די שבח פונעם הייליגן כ ולל ארויסגעברענ

צדקת רבי מאיר בעל הנס וואו נאנט צו 

הונדערט אינגעלייט זענען זיך ממית בתורה 

א "ווי אויך האט דער רבי שליט, מתוך הדחק

ן ברודער דער נשיא 'דערמאנט זיין חשוב

ינעם מיט בן אחותו "הכולל שליט א אינאי

וועלכע גיבן זיך אוועק , אלעד-ד סאטמאר"אב

, בל פרסמ לק"ן קיום הכולל שלא ע'פאר

ין צו הילף ביד רחבה 'ובדין הוא מ זאל זיי שטי

  .ורוח נדיבה

מיט דעם האט זיך געשלאסן דער 

וועלכער איז אפגעראכטן , געהויבענער מעמד

ן  געווארן מיט א זעלטענעם הצלחה או

  . סוקסעס

ווי עס ווערט איבערגעגעבן דורך די 

הנהלת הכולל איז כל איש אשר ידבנו לבו 

כדו ת 'בעת שמחה ו  זיך צו באשטייערן להחזק

ך  הכולל צדקת רבי מאיר בעל הנס זאל זי

און אלקא , א"ווענדן צום נשיא הכולל שליט

דמאיר יענהו צו געבענטשט ווערן מיט כל 

  .מילי דמיטב

  - אלקא דמאיר עננו -
 


