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  'אד� כי יקריב מכ� קרב� לה
âàåãáåöòå  ,øãå÷ ïåâéá óåèò ,äðàå äðà ÷ñò ìòá åúåà åì êìäúä , øùàë

 íéùðà äîëå øéîçîå êìåä åúñðøô áöî äðåøçàì éë åùôð úøî òãåé áì
úà ììë íéã÷åô íðéà øáë åîåéá íåé éãî åìöà úåð÷ì íéìéâø åéäù úéá 

åøçñî ,øéòáù íéøçåñä øàù ìöà íéðå÷ íä úàæ íå÷îáå.  

åúâàãíééöç éãëì åòéâä íøè åéøàååö ìò åâøúùäù äáåøîä  , øøáúðù ãò
úåçðàì åäåáæò øáë íéðîàðä åéãéãé åìéôàù åì , íéøçåñä øàù ìöà íéðå÷å

íéùãçä , åøæçéù êëì íåøâì ãöéë úåìåáçúå úåöò ùôéçå êë ìò øòèöä àåä
ðå÷äåéìà íé.  

àìùîúåéåìâ åîò øáãìå åãéãé ìà úùâì èéìçä äöò íåù àöî  , êìä àåä
åì øîàå åéìà :ïîàðä éãéãé úééä àìä , ììë ã÷åô êðéà äðåøçàì òåãî ïë íàå

éøçñî úéá úà ,øîàå äìä åáéùä :êîò ÷ãöä ïëà , úà àìîì ìãúùà äúòî
êìù øçñîä úéáì úùâìå êúù÷á.  

åúåàîåéä äàìäå íåé  'ìä åúçôùî éðá íåìùáå åîåìùá ùøåãå ñðëð ä
íéáåø÷ íéãéãéå íéòø êøãë , úà úåð÷ì êéùîä àìà äîåàî åìöà äð÷ àì êà

íéøçàä øéòä éøçåñ ìöà åéúåéð÷ ìë ,äë ãò âäðù éôë.  

äò÷ôåì øîàå øçåñ åúåà ìù åúåðìáñ  : êîî éúù÷áù äúà øåáñ éëå
íéìèá íéøáã øáãì éãë éìà øåñúù ,ðååë ìë àìä éîò ÷åñòúù äúéä éú

êîî ñðøôúäìå èòî çéååøäì éì øùôàúå øçñîá.  

ôò"éäììæ àðáåãî ãéâîä øàáî äæ ìùî "äîàî ïåëð ìò ä" ë)éòùé 'àé à("  äîì
ä øîàé íëéçáæ áåø éì ,'íéàéøî áìçå íéìéà úåìåò éúòáù , íéøô íãå

éúöôç àì íéãåúòå íéùáëå."  

ïëàäìòðå ùåã÷ àåä úåðáø÷ä ïéðò  ,íøá àéä úåðáø÷ä úéìëú 
íéàèçäî øäæéå íãàä äìòúé íúåòöîàáù , úéáì àåáé àåäù àéä äøèîä

ä ' ÷åñôä éøáã åá åîéé÷úéå"ä úà äàøéì ãîìú ïòîì 'íéîéä ìë êé÷åìà" ,
 àåä ïë åîùëå"ä ïáø÷' "-á÷ä ìà áø÷úäì "ä.  

úîåòìúàæ  ,åæ äøèîì áéø÷îä úà íéàéáî àì úåðáø÷ä úáø÷ä íà , åéìò
åúëä øîåà á)éòùé 'áé à ("éøöç ñåîø íëãéî úàæ ù÷éá éî" ,á÷äù" ìåëéáë ä

 àììå äøèî àìì éøöçá ááåúñäìå êìäúäì äðéà úéìëúäù ìàøùéì øîåà
úìòåú íåù ,ùãå÷ é÷ñòá éîò ÷åñòì àéä äøèîä ÷ø , äâùåä àì íäéãòìáå

úåðáø÷ä úøèî ììë.  
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ä øáãéå  äùî  ìà àø÷éå ' å éì à
ãòå î ì äå àî,àø éòæ óìàá á úëð àø÷éå  ,

éùä" àåäù ú"íìåò ìù åôåìà" í éùî 
ì åîöò'àøéòæ 'ò úà íöîöîåêë åîö ,

øúàå  øúà ìëá éåøù àäé åúùåã÷ åéæù ,
øúåéá òåøâä òùøä ì ù åùôðá åìéôà ,

é÷åìà õåöéð á äáäî , éãéì í éúòì åàéáîù
äá åùú éøåäøä ,éùä äéä åìéàë" åàøå÷ ú

åéìà , úà ïéáîå  ñôåú ãçà ìë àì éë ÷ø
úàæä äàéø÷ä , ø ùà"àøéòæ óì àä" 

 åáø÷á é åöîä íöîåöîä éäåìàä õåöéðä
ìà àøå÷å é , ø ãâá úøàùð àéä êëéôìå

àãéøâ äàéø÷ , úà áéèéä èìå÷ù éî íìåà
éùä ìà äá åùúá ø æåçå úàæä äàéø÷ä"ú ,

åáø÷á ù úåäåìàä ìà øù÷úî åäéøä ,
úëìåäå  úøáâúî å éìò  äòôùääå ," àø÷éå

äùî ìà"àø éòæä óìàá  , í öîèöî ãéîú
éùä"åúå éîéðô êåúî íãàä ìà àøå÷å  ú ,

ëì çøåàá  úðååëî åæ äàéø÷í ãà ì , í à ÷øå
úàæä äàéø÷ä úà èìå÷ í ãàä , åäéøä

éçáì úëôåä '"ä øáãéå ' ì äåàî å éìà
ãòåî" ì ù äòåá÷ úéãéîú äòôùä 

úé÷åìàä äùåã÷ä.                     )íé ðé ò øå àî(  
�  

äì  ïáø÷  íë î áéø÷é éë  íãà , '
áîøä"øîåà ï ,àåä ïáø÷ ìù åðéðò éë ,

 í ã úà í é÷øåæ ãö éë íãà äàøé øùàëù
äáääéøáà úà íéôøåùå  äî , á åùçé

 åîö ò àåä äéä é åàø ïéãä ïî éë åáéìá
å éàèç  ììâá êë åì äùòééù , àåä ãñç  êà

éùä úàî" äîäáä úà ìá÷î àåäù ú
å éúçú äøôë øåúá ,áåúëä ø îàù äæ ,

"íëî áéø÷é  éë íãà" ø áã ìù åúéîàì  
 úåéäì ïá ø÷ä äéä éåàø"íëî" í ãàä ïî 

åôåâ , àì à"äì ïá ø÷ 'äîäá ä ïî" ãñç  
éùä äùåò" úàæ ùøåã åððéàå  íãàä íò ú

åðîî ,åéúç ú äîäá á éø÷éù àìà. )êé ù ì à( 
�  

äì  ïáø÷  íë î áéø÷é éë  íãà', ùé 
ø áøä àùéã÷ àðéöåá éøáã íò ùøôì '

æ ùèéøæòîî ø òá áåã"ì, ì ò  í øîàîæ" ì
í ãä ìò åìëàú àì ÷åñôá, åìëàú àì 
í ëîã ìò åììôúúù íãå÷ ,ì äðäåéô" æ

äáøä úåáéú øñçàø÷îá  ,æ ø îàå  " ì
 ùøôìíãà àø÷ðù éùåðàä ïéîä íù éë, 

í ã àåä íùä ùøåù, í ã úéòéáø íù ìò 
åá äéåìú í ãà ìù åùôðù, óìàä úåà ÷ø 
äìôúä éãé  ìò åì úôñåð, úå÷éáã àéäù 

ìéùä"íìåò ì ù åôåìà ú ,æåäù"ë àì 
í ãä ìò åìëàú, úòá  ù í ã ÷ø àåä í ùä

íãà àìå ,òãë"÷ ,áåúëá æîåøé äæå,íãà , 
ø"àåä éúîéà íãà íù ì , í ëî áéø÷é éë

äì ïáø÷', í å÷îá  àåäù äìôú åðé éäã 
ïáø÷,äì  åùôð úåáø÷úä íâå   ' äøåé øùàë

äá øåáéçì äìôú íù 'ìî ' áåúëä éìåúôð
éúìúôð íé÷ìà,íãà åîù àø÷é  æà .   

)íé ãâî íòå ð(  
�  

 ï àöä  ïîå  ø÷áä  ïîå  äîä á ä ïî
íë ðáø÷ úà åáéø÷ú,ùøáå  " ãîì î é

ãðúî í éðùùúåôúåùá äìåò íéá , ïáø÷
 ùøåô í ãàä ïéàùë ÷ø ïëúé úåîéìù ìù

ì àøùé ììëî , úåãéãé  àåä ùç åø àìà
ìàø ùéî íãà ìëì äáéçå , óúúùî

åéðô á åîöò úà ìèáîå éãåäéä øåáéöá ,
 úåéä éãé ìò"íéðù" ãåò í ò àúååöá 

íéãåäé ,"úåôúåùá å"ìàøùé  ì ìë í ò  ,
úéúéîà äìåò á ãðì øùôà. )ì àøù é  ç îù é( 

�  
 ï àöä  ïîå  ø÷áä ïî äî äá ä ïî

íë ðáø÷ ú à åáéø÷ú , úòâî ïëéä ãò
çë ø åáéãä ,ù äîäá äúåà åùéã÷ä íøè

äìåòì ,úåîäáä ì ëë äúéä , òâøá åìéàå
åéôî øåáéãä úà íãàä àéöåä åá , äìç

äéìò äùåã÷ ,úåøçàäî äðåù àéäå , êë
ù'ïàöä ïîå  ø÷áä ïîå  äîäá ä ïî ' ïúéð

úà êéøòäì íãàä ìò ãöéë ãåîìì åøåáéã 
ïôåàá éùäì äãé ìò áø÷úéù"ú' , åáéø÷ú

íëðá ø÷ úà'.                       )äîì ù  úøà ôú(  
�  

 å úå à ç úéðå  äì å òä ú à èéùôäå
äéç ú ðì , ïðåçî àåäù øåáñù éî

úåáåè úåìòîá , ì ìâá òéâé  ïô àåä ùùåçå
äå åàâ ì ìëì äæ , êëì  äöåòéä äöòä éøä

àåä , å éúåìòîå  åéùòî ìë úà çúðéù
áåèäøéáòéå í éçúð í éçúðì í é  í úåà

úøå÷éá èá ù úçú , úåàøì çëå åé æà éë
 éëå úåîéìùä ïî åéùòî íé÷åçø ïééãòù

ø÷éòå ììë úåìòî ïðéà úåìòîä ," èéùôäå
ìåòä úà"ä" ì òî èéùôäì íãà äöåø íà 

ìåò àø÷ðù úåàâä úà åîöò"ä , åáìù
 ì èáì äöåø àåä äãéîä äæå  äååàâá äìåò

äìåìò éë ø÷á øøåòúäì ø áëù åøáéñá åá
úåùò ìéãâäå äáøéä ,éøä " äúåà çúðå

äéçúðì"úà çúðé   í äá ïé éòéå åéúåìòî
áéèéä , äîá  åì ïéàù úåàø ì çëååé æà éë

úåàâúäì .                                      )ìç ð éá øò( 
�  

 ú å åöî  ì ë î äâ âùá  àèç ú  éë  ùôð
ä ' ú ç à äùòå  äð éùòú  àì  øùà

äð äî ,"àèçú éë ùôðå" åäî àèç ä , í à
"ä úå åöî ì ëî 'äðéùòú àì øùà" äùòù 

äéùò ì ìë é åø÷ åðéàù ïôåàá  úå åöîä úà ,
äéåàøä äàøéä éìá , ïë éô ì ò óàå"äùòå" 

 åúòãå  úååöîä úà äùòù øîé éúî åäéøä
åîö òî äçåð ,àèç ä åäæ , äéä àåä åìéà

ä ãáåò 'éúéîà ,éä àì ïééãòù äôé òãåé ä
äîåàî äùò .                            )é åì  úù å ã÷( 

�  
 äì à ì å ÷  äòî ù å  àèç ú  éë  ùô ðå

åâå', îåá àáô ñä"÷ùäù øäåæä í ùá é"ú 
äîùðä ìò úàæ äéîúî ,àèçú éë ùôðå, 

äéîúá,äì à ìå÷ äòîùå  , úà ïéòéáùîù 
åë åîà éòîá  ÷åðéúä', éááì éùøåîá  ìôðå 

 àùðå ãéâé  àì  íà àø÷ã àôéñä ùøôì
åðåò,  äðäãäù òåãéùé"åçø àåä úïåðçå í, 

 ø îåàå  äãå åúî àèåçä í ãàù éàãååáå
äì éúàèç',éúéùò êëå  êë , á æåòå äãåîå  

êøáúé íùä åì øôëîå íçåøé æà , í àå
é åãéåå àì á úåîé  åðåòá òùø , é åà æà åìéôà

åùôðì éåàå åì ,åîö ò ìò ìîâ äòø éë, éôìå 
ìàá  àåì úìî õøåúé äæ"éå ó"å , éëäå

 íà åùåøéô"àì "øîåì äöø ãéâé,à  àì í
íééçá åúåéäá  äãååúé , àùé  åðåò àùðå  æà

åîëù ìò åúìîùá øåøö åðåò, í à í ðîà 
"åì "úé åì í à øîåì äöø ãéâé' äãå åúéå ãéâé 

àèç  øùà ïåò ìò,  æàåðåò àùðå, åîë 
òùôå ïåò àùåð øîàðù,ø " ìéùäù" ú

åì ìçåîå éúåðååò ì ò    .          )äù î éðô øå à(  
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  שבת היא זמ� להעלות הניצוצות אל שרש�

נו מוב�  ,'בפסוק ויכס הענ� את האהל וגו פירוש כי לכאורה אי
הדבר שאנו עושי� בשבת שאז הוא הכל בעולמות העליוני� 

ת ' ממש עול� הנשמות והי מהראוי לעסוק כל היו� רק בזמירו
ותשבחות ולא באכילה ושתיה דברי� הגדשמי� מאוד א� 

ת מחמת  שאז עת לעלות דברי� הגשמי� להוציא הניצוצו
וזה אי אפשר בעת אחר בימי , הקדושות ולעלות� אל שרש�

וזה פירוש ויכס הענ� את האהל פירוש הענ� נקרא . החול
ת  פות ואהל הוא השראת השכינה ולמה זאת כדי להעלו הקלי

ת מעול� "וזה פירוש ובהעלות הענ� יסעו פירוש השי, ל"כנ
  )ל סאסוב"לקוטי רמ(                                             . 'א צור� עליוירידה זו הי

  הצדיקי� יש לה� מנוחה בשבת

טוב מלא "איתא במדרש ר ,'ונפש כי תקריב מנחה וגו י פתח 
א טוב מלא כ� "כ� נחת ממלא חפני� עמל ורעות רוח ארחב

ימי ' נחת זה יו� השבת ממלא חפני� עמל ורעות רוח אלו ו
ז ולא "הדהנה הצדיקי� אי� לה� מנוחה לא בעו' פי, המעשה

וג� אנו מתפללי� שתשאר , ב ובשבת יש לה� מנוחה"בעוה
הוא כ� צדיקי� אי� לה� מנוחה מדברי� ' והפי, המנוחה הזאת

אבל שבת הוא משבית לכל דבר וזה יש , שהוא רוצה ואי� לו
והנה ששת ימי , ב"ז ועוה"וזה למעלה ממנוחת עוה, לה�

ד אותו "כ ימי� שהש"המעשה ה� ג ברא אות� לעבו מ "בה� מי 
ז "לגבי שבת ה� נקראי� עמל ורעות רוח שה� כמו מנוחה עוה

  )�"חידושי הרי (                                                                                        .ב"ועוה

  כל השבועלבשבת יכולי� לעשות חשבו� הנפש 

ק " אבי הרה,ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה
ב"ל אמר בש� צדיקי� כי לאשמ"ז שר 'אל א'ת ל"ה הוא ר"ה 

ל "י מחז"כוונת העני� עפ, ישביע'יו� ה'מעשי� ב'כל ה'בת מ'ש
ת , כי�ו ששבת ווי אבדה נפש.) ביצה טז( העני� בש� צדיקי אמ

כי בעת שהאד� טרוד במלאכתו אינו , בכוונת המאמר הוא
ורק אחרי שנח מעבודתו , מרגיש עד כמה הוא עי� וגופו חלש

ואותו דבר באיש , המיגעת אז מתחיל להרגיש שאי� בו כח
אינו יודע בעצמו איפה , ד ומבולבליהודי שכל השבוע הוא טרו

ורק כשבא שבת ובא אל , ולשית חשבו� בנפש, הוא בעול�
שמבש� , רואה כי ווי אבדה נפש, המנוחה עושה חשבו� הנפש

י מעשיו ועצ� עשית החשבו� הוא "השבוע אבד את נפשו ע
זהיר מכא� ולהבא ' ויהי, שלא ישוב לכסלה, טובה גדולה בעדו

וזהו כוונת המאמר , � הוא חצי סלוקכמאמר העול� כי חשבו
ת הוא "הר, שביעי'יו� ה'מעשי� ב'כל ה'בת מ'שר ש'אל א'ל

ב"לאשמ בימי המעשה בזה "שע, ה"ה  י שמרגיש את אשמתו 
  ) בית אברה�(                                                . נכנס ליו� השביעי

  עני� קריאת פרשות הקרבנות קוד� פסח

יש לשו� לב על זה שלעול� מתחילי� ספר ויקרא קוד� 
 ג� שמעתי מהרב הקדוש רבינו מנח� .בשנה פשוטהלפסח 

ל מרימאנוב שהמנהג היה מקד� כשסיי� הקורא "מענדיל זצוק
� , "לאשמה בה"לקרות פרשת ויקרא שמסיימת  היו הקהל עוני

 שהוא ,שביעי'יו� ה'מעשי� ב'כל ה'בת מ'שר ש'אל א'אחריו ל
 וזה צרי� למודעי מה עני� רמז זה ,ראשי תיבות לאשמה בה

פרשת ויק    .ראלסיו� 
פ משכו וקחו לכ� צא� "הל ע"ונראה לומר בכל זה כי הנה אחז

, ז"ע שישראל בהיות� במצרי� היו עוז"עמשכו ידיכ� מ� ה
� "וכשהגיע עת גאולת� הזהיר� השי בו בתשובה על עו ת שישו

דוע מאמר חז.  שביד� ועל ידי זה יגאלוז"ע ת "וי ל שבכל עבירו
שהיו ישראל נמצא , ז"עאי� המחשבה מצטרפת למעשה חו� מ

תו במחשבה ובמעשה והעיקר . צריכי� לשוב ולתק� את אשר עוו
ל כל " הוא שמירת שבת כהלכתו כמו שאמרו חזז"עתיקו� לעו� 

והנה .  כדור אנוש מוחלי� לוז"עהמשמר שבת כהלכתו אפילו ע
בחינת מדת מלכות ולכ� , השבת נקראת שבת מלכתא שהיא 

ל ימי השבוע בשבת מצוה לומר שירות ותשבחות יותר מכ
ושבת הגדול הוא מסטרא . מפני שהמלכות נקראת פה כידוע

ועל כ� הזהיר� משה פרשת משכו , דבינה יובל הגדול כידוע
מראש חדש ואיל� כדי שיתקנו באות� השני ' וקחו לכ� וגו

� ז"עשבתות שיש לה� עדיי� קוד� פסח עו�   שביד� שהתיקו
� המעשה ובשבת ראשו� תקנו עו.  הוא שבת כדלעילז"על

שהשבת הוא בחינת מלכות פה כדלעיל ועקימת שפתיו הוי 
מעשה שמה שאומר שירות ותשבחות בשבת בדחילו ורחימו 

ובשבת השני שהוא שבת הגדול , הוא מכפר לו עו� המעשה
דיה תקנו מה שפגמו  מסטרא דבינה עול� המחשבה על י

   .במחשבה
יצאו וכמו שאז , והנה בניס� נגאלו ובניס� עתידי� להגאל

ד ,ממצרי� על ידי ששבו בתשובה ושתקנו מה שפגמו  כ� לעתי
ג� כ� זמ� תשובה לכל הוא לתק� פג� העוונות על ידי אות� 

תחילי� לקרות לעול� פרשת תורת כהני� . השבתות ועל כ� מ
קוד� הפסח והסימ� פקדו ופסחו מפני שהקרבנות מכפרי� על 

 ל שהעולה מכפרת על"המחשבה ועל המעשה כמאמר חז
וקריאת הפרשה הוא במקו� קרב� כאמור ונשלמה , הרהור הלב

 וגאולת ישראל ג� כ� תלויה בתשובה שא� ,פרי� שפתינו
ישראל עושי� תשובה מיד נגאלי� ולכ� מסיימת פרשת ויקרא 

כל 'בת מ'שר ש'אל א' שהוא נוטריקו� ל"לאשמה בה"בתיבות 
ת 'יו� ה'מעשי� ב'ה שביעי שכמו שהקרבנות מכפרי� כ� שמיר

שבת ג� כ� מכפרת שכל השומר שבת כהלכתו מוחלי� לו על 
תו נזכה לגאולה , כל עוונותיו וכשנזכה לשמור שבת כהלכ

ת "העתידה כמו שאמרו ז ל אלמלא שמרו ישראל שני שבתו
  )מאור ושמש(                                                                                  . מיד נגאלי�

  ב
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  'אד� כי יקריב מכ� קרב� לה

' הרב מאפטא סיפר לי שבילדותו היה מתענה ושאל להרב ר
ל על זה והשיב לו א� תוכל אחר "אלימל� מליזענסק זצ

' ת קווארט קאשי יבישה שהוא דהתענית לאכול אי� מלכו
לי עוד ' אלמלא יהי ":ואמר, לוגי� אז מותר ל� להתענות

 ,"שני� להצטר� עמי לבטל התעניתי� הייתי מבטל אותה
 וכש� שמצוה לשמור ישראל מעבירה כ� מצוה ,עד כא�

, ליזהר לכל איש א� יש לו מעט רפיו� כח שלא יתענה
ת האמת והעיקר שאד� צרי� לעבוד להש� יתבר� במד

רצה לומר שלא ירגיש בשעת עבודתו ולא יתפעל בזה הוא 
עובד להש� יתבר� וא� שאד� נברא בהרגשה ואי� יכול 

הא� , שלא להרגיש אמנ� נראה כשהוא עושה רצו� הלב
מרגיש שו� התפעלות מזה עבור שעשה רצו� הלב זאת לא 

, כ� האד� כמשתפלל או לומד, יהיה מקבלת מזה חיות
ש אד� כי יקריב "וז ת"מהשיחיות בכל פע� מקבל רק יותר 
רצה לומר קרב� הוא שמקריב את עצמו ' מכ� קרב� לה

אבל , דמו והתענות הוא ג� כ� קרב� שממעט חלבו ות"להשי
שבזה מקריב עצמו ,  קרב�'כ בבחי"מי שלומד ומתפלל הוא ג

  )עירי� קדישי�(     .ת"להשי ויכול אז לקרב כל העול� ת"להשי

  � ירח� במי�יוהקרב והכרע

ל בהיותו חת� הל� "ה יעקב יודא הכה� גליק ז"הרב החסיד מו
ע לפני שבת הבעווארפי� "ליקח ברכה מאת מר� הייטב לב זי

אמר לו הייטב לב , ק פרשת ויקרא"והיה זה בערב שב, שלו
או� , ב� ציו� וועט דיר העלפ� פאסט�' דיי� טאטע ר: "ל"בזה

כ התחיל הייטב לב "חא, "אי� וועל דיר העלפ� תשובה טא�
ומיד הרגיש , להעביר את הסדרה שני� מקרא ואחד תרגו�

והתחיל , ק תחיל בעבודתו לעוררו"החת� בנפשו אי� שהרה
וכאשר הגיע הייטב לב אל הפסוק , החת� לבכות מאוד

הרגיש החת� בעצמו כאילו " והקרב והכרעי� ירח� במי�"
,  גדולותופר� בבכיות, הוא תולש מקרבו את הקרב והכרעי�

ה וכראותה אי� שהוא פור� "בינתיי� נכנסה הרבנית ע
לאז איה� שוי� : "קראה ואמרה אל בעלה, בבכיות גדולות

  )גדולת יהושע(      . ושוב חדל מלעוררו לבכי, "גיי� דע� בחור

  נפש כי תחטא בשגגה

מאפטא " אוהב ישראל"ק בעל "פע� נכנס איש אחד אל הרה
ק מאפטא עלתה בת צחוק על "הכשראה אותו הרויהי , ע"זי

אפרש : ק למקורביו התמהי�"כשיצא האיש אמר הרה, פניו
ק היה קיי� הייתי כה� "בזמ� שביהמ: לכ� פשר הצחוק מהו

בעת אמירת העבודה ביוהכ, אגב(גדול  פ היו שומעי� יוצא "ידוע הדבר ש

� הייתי אומר: "מפיו  ואיש זה היה ,")וכ� היה אומר"במקו� " וכ

פע� אחת נכשל באיזה חטא , שי ירושלי�מחשובי אנ
הל� אצל מוכר הטלאי� , והיה חייב להביא חטאת, בשוגג

, וביקש לקנות כבשה לחטאת, המבוקרי� הראויי� לקרב�
המוכר תמה אי� בא לו לאד� חשוב זה שיכשל בחטא לפני 

נתבייש האיש מאוד ומיהר כל עוד נשמתו בו ליקח , ה"הקב
חפצו הוא הבית המקדש הכבשה וליל� מש� אל מחוז 

על א� הדר� פגשו בו ידידיו ומכיריו , להקריב ש� חטאתו
המה ראו כ� תמהו מה יו� מיומיי� שהוא הול� ומטייל ע� 

ובלית ברירה על תמיהת� כי רבה הוצר� לספר לה� , כבש
וכ� המשי� בדרכו בברכיי� , בבושת פני� מקרהו אשר קרהו

 ונראה למקו� כושלות ובפני� נפולות עד שהגיע סמו�
והנה לרוע מזלו הרימה הכבשה רגליה והחלה לנוס , המקדש
רד� האיש אחריה עד שהיה עובר ור� אחר חטאתו , לנפשה

וישמעו כל אנשי ירושלי� את שמע , דר� שוקי ירושלי�
מ� המותר לתאר את , חטאו שנתפרס� בכל רחובות העיר

סע אחר כל מ, בהיותו מחשובי העיר, גודל הבושה שהיה לו
התלאות והבזיונות בא לו אצל הכה� ש� היה צרי� לפרש 

והכה� היה אומר לו דברי כיבושי� , חטאו ולהתוודות עוונו
ובשעת הקרבת הקרב� היו הלויי� מנגני� בשיר עד שהיו 
מעוררי� את לב החוטא והיה נמס בקרבו וחוזר בתשובה 

וכשהאש היה רוב� על המזבח בדמות ארי היה , שלימה
ר שנתקבלה תשובתו וכל עוד לא שב האד� סימ� לדב

ק "המשי� הרה, בתשובה כראוי היה האש בצורת כלב
, הנה כי כ� היה ג� הפע� א� ללא הועיל: מאפטא בסיפורי

עמד על כה� על גביו , צורת האש לא נהפכה לדמות ארי
א� צורת , הלויי� הגבירו נגינת ביתר עוז, וזירזו ביתר שאת

איש שתשובתו עדיי� לא כשראה ה, הכלב לא נעלמה
צר� נא לחטאתי , רבונו של עול�: נתקבלה פתח ואמר בבכי

את כל הבזיונות שעברתי עד שבאתי לכא� וקבל נא 
ואכ� מיד נתקבלה תפילתו וצורת הארי , תשובתי ומחול לי

כשנכנס : ק מאפטא ואמר"סיי� הרה, נראה רוב� על המזבח
, לזשלי� הוא גלגול נשמתו של איש ירולפני אד� זה שה

  )פאר ישראל(          . נזכרתי במעשה זה וזה היה פשר הצחוק

  ושחט את ב� הבקר

, א� יתחיל במחלוקת ע� שוחט, שמעתי מפה קדוש אחד
דשולח� ערו� יורה דעה מתחלת בהלכות  ,טוב' סופו לא יהי

ב "ופע� באו בע, ל"רח, שחיטה ומסיימת בהלכות אבילות
, ל להתרע� על השוחט"זצלהגאו� רבי ישראל סאלאנטער 

ט חלקי� "צ' וענה ואמר אנכי רוצה יותר בשוחט שיהי
ט חלקי� שוחט "מלהיפ�  צ, ביראת שמי� וחלק אחד שוחט

  )פרדס יוס�(                                       .    יראת שמי�דוחלק אח
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äùî ìà àø÷éåä øáãéå  'ãòåî ìäåàî åéìà . ï àëî  ù øãî á
é îëç åø î àåðîé ä äáåè  äìé áð äòã åá ïéàù  íëç ãéîìú ìë í .

é ä äù î éøäù òãú ' åàø ÷ù  ãò ñðëð àìå íé àé áðä ìë  ïåãà
á÷ä"ä .äåî úå .éôò øàáì ùé å" çëù î úåàâ åá ùéù éîã ã

äòã åá ïé àå åã åî ìú , íé çñô  ï ééò)ñ  óã"å(, äòáù  ìò àø î âá àúé àå 
äåàâä àåä íäî  ãçàå íé àá íéòâð íé øáã . úëñî á àúé àå úåìäà

äìé áðî äø åî ç íé òâð íù  áù çî å äàî åè ä úåâø ãî ,éôìå" ø àùá æ
íé òâðá ùðòð äåàâ íäá ù éù åðé éäã  äòã íäá ï éà íà íãà éðá ,

àå"íé òâðî ìé ÷ äúàî åè ã åðîé ä äáåè  äìé áð ë ,ú ìáà" é åä ç
é äé ù äåàâ åì úåé äì ê éøö  àðé îà ' ø åáöä ìò úìè åî åúî é à

åé øáã åòî ù éå .ò"å ø îàå ù ø ãî ä àá æäù î ìà àø ÷é , äù î é øäù
úååé ðò åá äé äå íé àéáðä ïåãà ,éôì" íëç ãé îìú ìëã ï àëî  æ

åúðù î  çëåù ù äòã åá ïéà àìé îîå äàâúî ä ,â ùðòð" ù ðåòá ë
íéòâð ,åðî éä äáåè äìé áðå.                                          )àáè àúéðâøî(  

�  
äùî ìà àø÷éå. ãéîìú ìë íé îëç åøî à ï àëî ùø ãî á íëç 

åðî é ä äáåè  äìé áð äòã åá ï éàù .åé"éôò ì" çëåù ä ìë  àø î âá ã
íé úî ä úé éçúì øòðð åø ô ò ïé à åúðù î î ãçà øáã . äø åàëì äðäå

 äòã åá ïéàù  íëç ãéîìú ìë àúé àù  ùø ãî ä éøáã ï éáäì êé øö
äòã åá ïé àù é îì íëç ãéîìú ï éøå÷ êé à ,ò äòã åá ï éàù  àìà" ë

ö"çëù å ãî ìù  ì . ó à àø î âá àúé àå åãîòé  õø àì õ åçáù  íé úî
é çúì 'ìàø ùé  õø àáù  íé úî  åìà ê é úî  åé çé  øî àðù , é úìáð

õø àì õåçáù  íé úî  åìà ïåî å÷é .éôìå" ã é îìú ìë ùø ãî ä øàåáé  æ
äòã åá ïéàù  íëç ,à"íëç ãé îìú åúåà  ï éøå÷ ê éà ë ,ò àìà" ë

çëù å ãî ìù ,àå"íé úî ä úé éçúì ø òðð åø ô ò ï éà ë ,àå" äìé áð ë
ø"ø àì õåçáù  íé úî  ìïåî å÷é  éúìáð áé úëãë äìé áð íéåø ÷ù  õ ,

åãî òé  íäã åðî é ä äáåè.                                              )   á÷òé úéøàù(  
�  

òåé" ìðä ùøãîä éøáã"ì, é ôò" ãä ãçà çáè á äù òî  ùø ãî
úåôé øè å úåìé áð ìàø ù éì ìé ëàî  äé äù  é øåô éöá , áø òá ãçà íòô

å ìô ðå øëúù ðå äúù å ìëà øåô ë  íåéúî , ï é÷÷ìî  íé áìëä åìé çúä
ø ì ï åìé éùå ïåúà åî ã úà 'é úé  àøáòì äî  àðé ðç 'ïäéîã÷ ï î ,à" ì

 úåô éøè å úåìé áð ìàø ùé  úà ìé ëàî å íéáìëä úà ìæ åâ äé äù  äæ
åìëà÷ åäãé ãî ïåäì ïé ôøà íäì êé éùä .äæ å" ï éàù  íëç ãéîìú ù

äø åú åæ  äòã  åá , úåô éøè å úåìé áð ìàø ù éì ìé ëàî  àåä äæ  ø åáòå
ãé  ìòåé úåàøåä é , íúåà íé ìëåà äé ä äìé áðäù åðî éä äáåè äìáð

ò úåéøáä"åé úåàø åä é , çáè ã äùòî ë íéáìëì ìëàð äéäé  åø ùáå
àåää ,à"åðîé ä äáåè  äìé áð ë.                                                 )äé øà áì(  

�  
äùî ìà àø÷éå.á äàé ìô  ùøãîàúé à ää "ä ìàøù é òî ù  ã '

ä åðé ÷åìà 'ãçà ,åé"ò ù øãîä ì"ø ôî ä åáúëù äî  ô ' àø ÷ äî ì
á÷ä" äá÷ä ìà íé áåø ÷ íäù  íé ëàìî ì àìå äù îì" é ðáî  øúåé  ä

á÷ä éðô ì ìàø ù é íé áé áçù  ãîìì íãà"äàìî î øúåé  ä" àúé àå ù

)ö  ïé ìå ç"à ( :á÷ä éðô ì ìàø ù é ï éáé áç"åëå úø ùä é ëàìî î  ø úåé ä '
 ìàø ùé  òî ù øî àðù  úåáé ú éúù  øçà íù ä úà ïéøé ëæî  ìàø ù éå

ä 'åâå 'àì àìà íù ä úà ïéøéëæ î ïéà úø ù ä éëàìî åâ øç ' úåáé ú
ä ù åã÷ ùåã÷ ù åã÷ áé úëãë 'úåàáö ,æ å" ù"äù î  ìà àø ÷é å "
äàìî ì àìå äù î ì àø ÷ äî ìå"ò ù" ùø ãîä øî à æ" ìàø ùé  òî ù

ä 'åðé ÷ìà "äàìî î  ø úåé ìàø ù é íé áé áçù  çëåî  ïàëî ù" ï ëì ù
íéëàìî ì àìå äù î ì àø÷ .                                          )íäø áà ìùà(  

�  
ø÷é éë íãàãì ïáø÷ íëî áé 'åëå äîäáä ïî ' úà åáéø÷ú

íëðáø÷ .åé"éôò ì" ãîâä ' úàè åçä ù ôð äø î à ï éãä úãî ã
úåî ú ,øôëúé å ïáø ÷ àé áé  äøî à äø åúäå ,á÷äå" äù òé  ø îà ä

øô ëúé å äáåù ú .àå" íãàä ìò àìå äî äáä ìò äñç ïéãä úãî ë
äî äáä ìò àìå íãàä ìò äñç äø åúäå ,á÷äå" ÷ø  íäé ðù  ìò ñç ä

ú äù òéäáåù .é ô äæ å 'ã  òé ùåú äî äáå íãà ÷åñô ä 'ï áåî ë .äæ å" ù
 ø ô àå ÷ù  úé ðòúá äáåù ú äùòé ù åðééä íëî  áé ø÷é  éë íãà

åî ãå åáìç è òîúé å ,ãì ïáø ÷ äæ 'á÷äù  äî"ùòé å äåé ö ä , ï î ìáà
åâå äî äáä 'äî  äæ  é ë íëðáø ÷ àåä äæ åáé ø÷ú"íëì é úúð ø ùà ú ,
á÷ä ìáà"äáåù ú úåùòì ÷ø  äåö  àì ä.                       )   óñåé éøîà(  

�  
ä éðôì ø÷áä ïá úà èçùå 'ïøäà éðá åáéø÷äåíéðäëä  .

 àúé à)ì  úå ëø á"à( : äìé ù ï ëù îì ìàåî ù äðá úà äðç  äàé áäù ë 
 äè éçù  íäì øî à ïáø ÷ èåçù ì éãëá ïäë  øçà íé øãäîù  äàø
 êì ïéðî  åúåà  ìàù  ìåãâä ïäëä éìòáì åúåà  åàéáä øæ á äø ù ë

äëìä , åì øî à åæ áé úëãî"åë å è çù å 'íé ðäëä åáé ø÷äå , áé úë àìå
 äè éçù ù  òî ù î íé ðäëä áé úë äáø ÷äá ÷ø  ï äë  äè é çù  ìöà
 äëìä äø åî  åäé î ìáà úø îà øé ôù øî éî éìò åì øî à ø ùá äø ù ë

äúé î áé éç åáø  é ðô á äëìä äø åî äå äúà êáø  é ðôá ,ø ôî ä åù ÷äå '
 øî åì ê éøö  äé ä äîì"úø î à ø éôù  ø îé î " äø åäù  íúñ åì ø î àé

äåáø  é ðô á äëì,é å " òî ùî  áø ä é ðôá úåø åäì ø åñàù  íòè ä ì
àø îâá)  ñ ïéá åø éò"á( : àúåø ÷ô à íåù î  àåä )äô öåç ( íà íà äæ  é ôì

 ìáà äúé î áé éç íâ äëìäë äø åäøçà íå÷î á )ñ úåá åúë' (: ø î à
 òé éúñî  àìù  íåù î  àìà äô öåç íåù î àì àåä íòè äù  é éáà

 àúé àå äëìäë äéäé  ÷ñô äù  àúìé î)ë  úåøå ëá"ç(:  ï ãå äòè ù ï ééã
 áé éç úåðåî î éðé ãá äòè  íà åúé áî  íìù ì êéøö  äëìäë àìù

äúé î áé éç úåù ô ð éðé ãá äòè  ìáà íìù ì , íåù î íòèä éôì ìáà
é ôà æ à äô öåç 'úåðåî î é ðéãá ï ã íà â äòè" äæ å äúé î áé éç ë

íé îòè ä é ðù  ï éá äðé î à÷ô ðä , úåù ôð é ðéãá ÷ñô  àì ìàåîù  ï àëå
î òé éúñî  àì ìù  íòè ä é ôìå äöø  é ìòå äúé î áé éç åðé à àúìé

 àúåø ÷ô à íåù î  àåä íòè äù  ø áåñ àåäù  òî ù î äúé îá åù ðòì
äúé î áé éç ïé ðò ìëá äæ ä íòè ä é ôìå , ï äëä éìò åì ø îàù  äæ å

"úø î à÷ ø éôù  ø îé î " àúìé î êì òé éúñî å äëìäë ú÷ñô" åäé î
äúà êáø  éðô á äëìä äø åî "àúåø ÷ô à ìù  íòè äî  øåñà äæ å.   

)çåðäøåúä úë(  
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ïîùì àìù åçáæðù çñôå úàèç ïéðòá  

 ïúùøôá)ã  àø ÷ é å 'ì"â(  úàèçä ùàø ìò åãé êîñå
åëå úàè çì äúåà èçùå'. éðúîá 'ñî ùéøá ' àúéà íéçáæ

 å ìò àìù àìà ïéøùë ïîùì àìù åçáæðù í éçáæä ìë

 ïéìåñô ïäù úàèçäå ç ñôä ïî õåç äáåç í ùì í éìòáì
éøîâì ,îâáå ')æ óã( .éôìé  'áéúëã çñô ùãåç úà øåîù 

çñô í ùì å éúåéùò  ìë åéäéù çñô úéùòå áéáàä , úàèçå
 í ùì äèéçù àäúù úàèçì äúåà èçùå áéúëã éôìé

úàèç.  

áîøäå" úåîçìîá ï)î ò"ø ñ"ç ë  óã  ä(. úååöîã àéâåñá 
äðååë úåëéøö , èçåù àäã äðååë àéòá àì íéùã÷áã áúë

äáåç í ùì ïéìåòå ïéøùë ïéìåç í ùì íéùã÷ ,éôàå 'úàèç 
ôá àúéàãë"ëò í éçáæã ÷"ì.  

ìåãâ ïåäîú åéìò åäîú íéùøåôîä ìëå , àö îð àìã

éäé ïéìåç íùì úàèç èçù íàã íå÷î íåùá ' äìåò
äáåç íùì íéìòáì , íéçáæá äáøãàå)å î(:øà úúéà " øîà é

äøùë ïéìåç íùì äìåñô äìåò íùì äèçùù úàèç áø ,
à äáø áéúî"åëå éñå é ø 'à"éä àì àîìã ééáà ì 'ììë øùë 

äöøîå ,éä àä 'äöøî å ðéàå øùë ïéìåç í ùì åáìá ,ëò" ì

îâä ,' å ðééä äöøî åðéàå  øùë ïéìåç í ùì úàèçã àäã ïðéæç
ììë äáåç í ùì í éìòáì åìò  àìù ,áîøä ìò äù÷å" ï

äáåç íùì äìåòã áúëã.  
òøâäå"ñ óåñá à 'àá ùåãéçå ùåøã ' í éáúëä ïî

ò äîú"áîøä ã"ðä àéùå÷ë ï"òö àåäå ì"â ,ëå'öã " ì

öå àåä øôåñ úåòèã"ãá ì 'áîøä" å ìò àìã àìà ïéøùëã ï
äáåç íùì íéìòáì ,éôàå 'â úàèç"øùë ë , ùé øùëã ïåéëå

ëò äðååë àìá ó à óéñåú ìá ìò øåáòì åá"ã.  
åùáå" ÷çöé úéá ú)å àç"ç  ç"éñ  à 'ö"ä  úå à à(ã àéáî  '

áîøä"ðä ääéîúäå ï"ã áùééîå ì 'áîøä" ãåãéç êøãá ï

åàëì äðäã 'å÷ äù÷ 'ò äìåãâ"îâä ã ' øîà áøã íéç áæá
øùë ïéìåç íùì úàèç ,îâá åéìò åù÷äå 'øî" í àã øáñã é

ìåñô ïéìåç íùì äúéä åúðååë , èçåùá àðéã íöò äðäå
ìå ñôã ïéìåç íùì úàèç ,åàëì äù÷ ' äøéîçäã àäã

ôà úàèçá äøåú" ïáø÷ íùì ïéååëé àìù à÷ååã åðééäã ì

øçà , íùì äúéä åúðååëùë ìáà ïì úôëéà àì ïéìåç
ø øîà éàîàå"ìåñô ïéìåç í ùì äèçùã é , øùôà í ðîà

à äðååë úåëéøö úåöî éàã áùééì" úååöî íéé÷ àì ë
íéùã÷ íùìå úàè ç íùì ïåéë àìã íéùã÷ úèéçù.  

ñîá äðäå ' äìáèå äñðàðù äãðá áø øáñ äãð
äúéáì äøåäè ,ñù í úä ò îùîå" úåëéøö ïéà úååöî ì

ëå äðååë"ùà úåäâää ëø" é)í ù( ,àå"åàëì ë ' éàî éù÷ú

îâá éù÷î 'øî"ìå ñô ïéìåç íùì äèçù øáñã é , øáñã áøà
øùë ïéìåç í ùì åèçù ,éúèéùì áø àéùå÷ éàî' øáñã ä

äðååë úåëéøö ïéà úååöî ,à" ïáø÷ íùì ïéååëúð àìã ïåéë ë
 ïéà úååöîãî øùë àîúñ ïéìåç íùì ïéååëúðù ÷ø øçà

äðååë úåëéøö ,àùî"ø ë"úèéùì éé' íéç ñôá ä)ãé ÷( úååöîã 

äðååë úåëéøö ,ò"ìå ñô ïéìåç íùì äèçùã øáñ ë ,ëåñã" ñ
íéùã÷ úèéç ù í ùì ïååéë àì éøä.  

ö àìà"îâá åù÷ä øéôùã ì 'ø éøáãî áøà"îâäã é '
ø ìù åúòã óåñì äãøé"é , ìåñôù øáñã øîåì øùôà éàã

àãéøâ äðååë úåëéøö úååöîã íåùî , øáñã íåùî éàã

 úåëéøö úååöîéãåçì äðååë'ä ,åä"øì ì" å ðéàã øîéîì é
äååöî úáåç éãé àöåé ,éì éåä àìå'ìåñôã øîåì ä , í à éøäã

äðååë úåëéøö úååöî íåùî àåä å÷åîéðå åîòè ìë ,à" ë
áøë øáñ äæáå ïéìåç íùì èçåù ìåñôì àéúà àì àø÷ ,

 äðååë úåëéøö úååöîã øáñù úéããö  ïåøñç íåùî àìà

à"ïáø÷ä ìåñô éàîà ë.  
àåäáãðá àá àì úàèçã ïåéëã øîåì ïé ,à" äî ë

äæ ïáø÷ íò åùòé ,äáãðá àá àì íùà íâ éøäã åðéà äæã ,
ôòàå"äååöîä àöåé åðéàã àìà øùë äîùì àìù åèçùá ë ,

äå"ôà ä"ïàë ì ,òå"øã ïðéæçãî ë" ìåñô ïáø÷äã øáñ é

éøîâì ,àãéøâ äðååë äøñçã íåùî í òèä ïéà êçøë ìò ,
ðååëã øáñã íåùî àìàúàèçá áéøçî ïéìåç ú , ìë åîë

ò ïáø÷ä çñôðù úàèçá àø÷ ïì éìâù äìåñô äáùçî" é
äøæ äáùçî ,òå"îâá åù÷ä øéôù ë 'ø éøáãî áøì"é.   

éúèéùì áøã õøúì øùôà éà äúòîå'øå ä" é

éúèéùì' úåëéøö úååöî éà éåìú åðéà åðøàéáù éôë éë ä
àì éà äðååë ,òå"îâá åöøéú æ 'éä àì 'ç à íåùì åáìá ìëî ã

äöøîå øùë åìà , í ùì ïéååëúð í àå éà÷ äîùì àîúñã
ø øáñ ïéìåç"äöøî åðéàå øùë é ,ôà äúòîå"øã ì" é

éúèéùì'òå äðååë úåëéøö úååöîã ä" äöøî åðéàã øáñ ë

ëåñã"éúèéùì áøå íéùã÷ úèéçù íùì ïåéë àì ñ' ä
òå äðååë úåëéøö ïéà úååöîã"ñã øùë àîúñ áø è÷ð ë" ì

äöøîã úîàá ,àå"ã íéðåëð ë 'áîøä" ï)ò å"å ù á  å ø ô ñá  ò"åé  ú" ã

ç"éñ  á 'ñ÷"è  úå à ç'(.  
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áîøä äðäå" í)èô"ì ä î  å 'ì ä  ï é ù ã ÷ å î ä  é ì å ñ ô 'é"à( ÷ñô 

 ç ñô çáæ íúøîàå øîàðù ìå ñô ïéìåç íùì åèçùù çñôã
äì àåä 'ëò"ã , ç ñô éøäã äåîú àåäã í éùøôîä åù÷äå

äðùîá í ä ïéåù úàèçå ,éìåç íùì äèçùù úàè çã ïåéëå ï
 ó ãá øàåáîëå äøùë)å î( :íéùã÷ ïéììçî ïéìåç ïéàã íòèä  ,

àå"áîøä áúë äîì ë"ìåñô çñôáã í.  
 äðùî óñëäå)í ù(ë 'áîøäù " å éøáãì øå÷î ç ÷ì í

 àåä çñô çáæ íúøîàå àø÷á"äì" ,ö àåä ïééãò ìáà" àìã ò
ùá äæì øå÷î àöîð"ñ , çáæä úëøáá äù÷ä ãåòå) ä ðù î á  àá å î

í ù  ê ì î ì(éôòã "áîøä ã"ã êùîä ïáåî åðéà í 'îâä ' í éçáæá

)ë å úé é ù å ÷  ì ò å 'ä ì å ã â  ä î é ú àé ä ù  ì å àù  é ø á ã å ø ôñ á  á é ù î å  ì àå ù ä(.  
 äøåà ïø÷äå)ñ î ì  ä ç é úô á 'í é ç á æ(áîøä úèéù øàáî " í

äìåñô ïéìåç íùì çñôã ,úåðáø÷ øàùì äîåã åðéàã ,
 äìò àì ìáà øùë àåäù íäá øîåìå  ÷ìçì øùôàã

äáåç í ùì í éìòáì , ç ñôá ìáà éøäã ïë ÷ìçì øùôà éà
äáåç íùì íéìò áì åìò àìã àîéð éà ,ììë çñô àéåä àì ,

 àìù ìëàð çñô åðéö î àìå åééåðîì àìù èçùðë éåäå
åééåðîì ,øçà çñô àéáäì íéìò áä íéëéøöå , àî÷ çñôå

ìéñôéà ,ò"áîøä áúë ë"ìåñô ïéìåç íùì åèçùã í ,ëò"ã.  
æ ììëã å éøáã ìò  äù÷ä àúúòîùá äøåú ïéð÷áå ä

áîøä éøäã àúéì" áúë í)ô"ì ä î  á 'ä  ç ñ ô  ï á ø÷(" åèçù 
åéìëåàì àìù åîã ÷åøæì åéìëåàì , í ãà ïéàå øùë çñôä

òà øùë ç ñôäã àðååâ éàäë åðéöî éøä åúáåç éãé àöåé" ô
é àöåé íãà ïéàã"çñôá ç.  

à åéìëåàì èçùù ïåéë í úäã ÷ìçì ùéã êà" øáë ë

 åúèéçù úòùá çñôä øùëúð)éãîåì åðà äæáù ÷åñôäî ï
äùä ìò åñåëú ,éäéù ' ïéìåëé ïéàù àäå åééåðîì èçùð

çñôä ïî ìåëàì , ç ë ïéà äæá åééåðîì àìù åîã ÷øæðù íåùî
çñôä ìåñôì , àöîðå ïäéçñô úåøåò åáøòúðù äùîçì éîãå

àá úìáé 'ïäî , ïéøåèô ïîã ú÷éøæ øçàì åáøòúð íàå
áîøá øàåáîë éðù çñô úåùòìî" í)ä"ì ä î  â ' ç ñ ô  ï áø ÷ä"è( ,

ëò  äæä çñôî ïéìëåà ïéàù óà éîð íúä éøäå" øùë çñôä æ
àðååâ éàäëá ,àùî" úòùá ãéîã ïéìåç íùì èçåùá ë

éä øáë äèéçùä 'åééåðîì àìù ,áîøä ÷ñô øéôù"ìåñôã í ,
éôìå"ã å÷ãöåé æ 'ö àøáñä óåâå äøåà ïø÷ä"àðéãì ò.  

 ìò  éåìä í ééç å ðéáø éùåãéçá íâ àáåî å æ àøáñ äðäå
áîøä"í )ôá"ì ä î  á 'ä  ç ñ ô  ï á ø÷"å( äèéçù íãå÷ ïéá ÷ìç îã 

äæì úåðåëð úåéàø äîë àéáäå äèéçù øçàìå , ïðú éøäã
àùî èçùéù ãò åðîî ïäéãé ïéëùåîå ïéðîðã" øçàì ë

 ò á÷åä øáëã íâå åðîî êùîäì ãåò ìåëé åðéàã äèéçù

äèéçùá åéìòáì , éåðéî ïéã ò÷ôåéù ììë ãåò êééù àìå
áø÷ä ïî åìù úåìòáåò øùà ï" ìåëé åðéàá íâã àìéîî ë

ä÷éøæ úòùá ìåëàì ,åéìò áø÷äì ìåëé çñôä ïéàã éäð ,
î"íéìòá éåðéù í åùî ãåò ìñåô åðéà î , øáë àå äã ïåéë

ïáø÷ä ìù åéìòá áöî ìëá àø÷ð. éôìå" øéôù áùééî æ
îâáã 'é àöåé í àã åéìëåàì àìù å îã ÷øæã éøééà í ù" ç

çñôá ,éäù éîá éøééàã àîéðã 'øá äìåçå äèéçù úòùá àé

ïàë úéì íéìòá éåðéùã ä÷éøæ úòùá , ò á÷åä øáëã ïåéë
äèéçù úòùá íéìòá úåéäì ,ò"åúáåç éãé äá àöåé íãà ë ,

àùî"áîøä ë"åéìëåàì àìù åèçùá éøééà í ,à" åðéà àä ë
äèéçù úòùá ìåëàì éåàø ,à"åééåðéî ìèá ë ,ò" ïéàã ÷ñô ë

é àöåé"ç ,åëå 'ééò"åéøáãá ù ,ëò"ôãî ïðéæç  'â" à÷åìéç àä ë
ãë 'äøåú ïéð÷ä.  

áîøä ìò  çîù øåàáå"ãá ùãç øåàéá øàáî í '
áîøä"í , èçùáã úåðáø÷ øàùî çñô éðàùã"úàè ç "

òå àðéî úá åàì éåä ïéìåç íùì"äá áéøçî àì ë , ïéàå

íéùã÷ä ãéñôäì ïéìåç úáùç î ìù äçëá , ïéàã íåùî
ïéìåç úèéçùì úàèç ïéá ñåçéå øù÷ íåù ,ùã úèéç

àéåä äåáâ êøåöì úàèçä ,àùî" äàá ïéìåçä úèéç ù ë
äìéáð éãéî éçä ïî øáà éãéî äàéöåäìå äìéëàä øéúäì ,

òå" äîò ñç ééúîä øáãá ÷ø àåä íéùã÷ä ãéñôäì éãë ë
äìöà áåø÷äå.  

 å ø÷éò  ìëù äøåúáù úåðáø÷ä ìëî äðåù çñô ìáà
äìéëàì àìà åðéà ,éôà ìëàð ïëìå ' äàîåèá àá àå äùë

 íåùîäìéëàì àìà åúìéçúî àá àì àåäù,  åèçù íàå
ìå ñô åéìëåàì àìù , ø÷éò  äìéëàä éåä ç ñôä ìöàã ïå éëå

ä÷éøæä åîë ,ò" àðéî úá øéôù éåä ïéìåç íùì èçùùë é
äá áéøçîå ,ïáø÷ä ãéñôîå , ç ñôì áåø÷å äîåã ïéìåçä éë

úåðáø÷ä øàùî øúåé ,éà÷ äìéëàì åø÷éòù ïåéë ,ëò"ã.  
éøà øåâáå ' àãåé)éñ  ç ñ ô  é ðé ã 'è 'á  úå à'(ã àéáî  ' øåàä

äæá ïãå çîù ,åàëìã 'íìåë úåðáø÷ä ìëá àîéð ïéãä àåä ,

éøîà í éùã÷ úèéç ù ìëá éøäã 'äãåáò å àì àå äã ,ñåúäå '
 àîåéá)á ì( .ë  'ïéìåçá íâ âäåðã íùî äãåáò å àìã íòèä ,

 êøåöì äèéçùä ïéà íåùã ÷ã úåèéçùä ìëá íâã çëåîå
äåáâ ,ùáä øéúäì ÷øäìéáð ãéîå éç ä ïî øáà éãéî ø ,

å÷ àéáîå 'øâä åéáà íùá åæ"æ àáîòæ î"ì.  
 í éùã÷ ïéã íéùã÷ úèéç ùã øåøá øáãäã ÷éñîå

éìò'ä ,ùø úòãì éøäù" úåçðîá é)à÷( úøù éìë ïðéòá 
àáåëéòì àåäå äèéçùá ,ñåúä áúëã àäå ' ïåéëã àîåéá

àåä äãåáò åàì ïéìåçá âäåðã ,ö"àã å úøáñã ì"í ù ïúéì à 
ïéìåçá íâ úéùòðù åæë äùòî ìò äãåáò , ïéðòã ïå éë

äìåòôä àéä äãåáòä , ïéá ÷åìéç ïéà àôåâ äìåòôä ïéðòáå
ïéìåç úè éçùì íéùã÷ úèéçù ,ïéãá ÷åìéç ùéù óà ,î" î

íéðéãá äéåìú å ðéà äãåáò íù , éøäå äìåòôä íöòá àìà
ò ïéìåç ìùì äååù äìåòôä íöò"ñåú øáñ ë ' êééù àìã

 íù éø÷éîìäãåáò.  

î ìáà äãåáò í ù ìò  ïéðãùë à÷ååã àåä í ðîà" î
äåáâ êøåöì àåäù àåä øåøá íéùã÷á äèéçùä ïéã ,ò" ë

ïéìåçî úåðáø÷ä øàù éðàù ,àùî" äìéëàì å ø÷éòã çñô ë
ñåúä ïåùìë ' íéçáæá)è ö(. àåä åáù äèéçùä ïéðò ìë áåùå 

ò äìéëàì ÷ø"ïéìåç úèéçùì éîã ë ,òå"áîøä ÷ìéç  ë" í
úàè ç ïéáçñôì  ,ïáäå.  
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 ?מה נשתנה 
  

קמחא דפסחא ידי "וואס איז דער 

אנדערש דאס יאר פו� אלע " חסד

  ?� 'אנדערע יאר
  

די נידעריגע מצב הכלכלה  •

 ...י"אי� א

דאס וואוקס פו� די נצרכי�  •

ליידער וועלכע דארפ� 

באקומע� דור� אונזערע 

  ... קמחא דפסחא

 חסידי סאטמאר -

מיר זי� ווענד� אויב נישט -  מע� זאל�  צו איי�צו ווע  ?!  

  !!!געדענקט

 180$מיט� סכו� פו� 
 ט פסח "האט איר די זכיה צו מחיה זיי� ַא משפחה אוי� יו
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 מה קוד�,ברכת החמה וברכת האילנות

 êþôèë)ò ³î×þë"¬(: " תנו רבנ� הרואה חמה בתקופתה
הרואה את השמש במקו� בו התחילה להקי� את האר� כשנתלתה ברקיע 

  .  בראשיתמעשה אומר ברו� עושה 'בששת ימי בראשית וכו
מתי נמצאת השמש באותו המקו� שהתחילה בו את מת הוי ואי

בכל אמר אביי כל עשרי� ושמונה שני� , הקפתה כשנתלה ברקיע

כאשר המחזור הגדול של החמה חוזר  והדר מחזור ,עשרי� ושמונה שני�

וזמ� התחלתה של תקופת ונפלה תקופת ניס� בשבתאי  ומתחיל

 באורתא דתלת נגהי בשעה הראשונה של הלילהניס� באותו הזמ� 
  ]"שהוא הלילה שמחרתו יו� רביעי, ביו� שלישי בערב[ארבע 

*  

 êþôèëî)ô ó¾"è(: " פיק האי מא� דניהודה אמר רב
לבלבי וחזי אילני דקא מהוא  מי שיוצא בחודש ניס� ביומי ניס�

 אומר ברו� שלא חיסר בעלמו ורואה ע� פרי שמוציאי� פרח
ות ואילנות טובות להתנאו� בה� כלו� וברא בו בריות טוב

  ".בני אד�
*  

ô¾³ ³ò¾ë íôìí ³×þë î¾¼¾ ³ôðîší ó¼õë" ê

ðë íõîš³í íñõò ’ö½−ò , öôðïò¾× íñê¾ ïê íþþî¼³òî

ë óðêñ ’³î×þëí ,³îòñ−êí ³×þëî íôìí ³×þë , í×þë íï−ê

ó−ðšíñ .íò¾ ñ×ë íþ−ð³ ê−íð ³îòñ−êí ³×þë óê ,ê¾ô" ×

×ñ ³ìê šþ ê−î¾ íôìí ³×þë"ò¾ ìí , íôìí ³×þë îê

×ñ ³ìê šþ êîí íëî−ì óòôêð"íò¾ ì , í×þëí ¼ë¬ô ñëê

³−¾êþë í¾¼ô í¾î¼ êîí , ó−ô¼õ íô× öò−þôê îï× ¼ë¬ôî

ó−šþë ñ¼ óè íò¾ë ,ê¾ô" ³îòñ−êí ³×þë ñ¾ ì½îòí ×

íò¾ë ³ìê ó¼õ šþ öò−þôê ,êî" í¾¼ô í¾î¼ ³×þë ×

³îòñ−êí ³×þëô íþ−ð³ ³−¾êþë.  

 í×þëí ì½îò óê šõ½í −ðð®î þ−ð³ñ îë−¾ìô êð−þè

]þ−ð³ êîí íôìí ³×þë ïêî[ , í×þëíñ ë−−ìôíð öò−¼ë êôñð îê

þ−ð³ −ôò í−í−] þ−ð³ êîí ³îòñ−êí ³×þë ïêî.[  

*  

 þ−ð³ñ îë−¾ìô êð−þè í×þëí ì½îòð í−êþ îê−ëíî

 êþôèë ê³−êð êíô)ò í×î½"ï(.ô ðìñð " óðîš ó−×þëô ð

ìêî îò−−ìí¾"í×î½ë ë¾−ñ ó−×þëô × ,í ³×þëð óî¾ô öôï

í×î½ë ë¾−ñ ³×þëô þ³î− þ−ð³ñ ë¾ìò ,¼ê" ³ë−½¾ è

íòî¾ íëî−ì , öîè× þìê þëð ñ¼ îò−−ìí¾ ó−×þëô ó¼õ ñ×¾

íôîð×î −þõ ñ¼ ,ô"öôïí ³×þë îíñî× ô ,í" μþëñ ¾− ò

 íþ−ð³ ³−¾êþë í¾¼ô í¾î¼ ³×þëð íôìí ³×þë óðîš

³îòñ−êí ³×þëô þ³î−.  

¾þ íòíð þ−¼íñ ¾− íþîê×ñ μê" ³×þë ö×ñð ë³× −

íó−ñèþí ñ×ë èíîò¾ þ−ð³ −îí öôï , ë³× êñ íôñ íþîê×ñî

³îî®ô þê¾ëî í×îòìî þõî¾ ³×þëë −ôò èíîò¾ , šþ ë³×î

ó−ñèþí ñ×ë èíîò¾ , ë−−ìôíð öò−¼ëð μõ−íñ ¼ô¾ô íþîê×ñ

þ−ð³× ë−¾ìíñ ðìê ëî−ì í−í− í×þëñ , èíîò¾ ¬šò ö×ñî

ó−ñèþí ñ×ë ,êð−þè í×þëí ì½îò íïë −è½ êñî .  

]ê ðî¼ íïë ¾−îôõë þêîëôí −õñ ó−òîþìêë ³î×−þ" è

îô®¼ −òõë ö−ò¼ −îí ñèþ ñ×ð îò−ìí¾ ³×þëð ,ê" ¾− þ−õ¾ ×

þ−ð³ñ îë−¾ìô í×þëí ì½îòð í−êþ ê−ëíñ .[  

*  

  שבועות' מסוגיית הגמרא במסראיה 
ð öò−¼ëð ö−−èî½ô í−êþ ê−ëíñ −³−êþî’ë−−ìôí ’

þ−ð³ −ôò í−í− í×þëíñ , êþôèë ê³−ê íòíð)¬ ³î¼îë¾(. 

ומאת מקדש שמכפרי� על טאשכח� שעירי ראשי חדשי� "

כפרי� על טומאת מקדש שג� ה� משעירי הרגלי� מנל� , וקדשיו

א� תרצה ללמוד את די� כפרת� של  אי מדראש חודש ,'וקדשיו וכו

 יש לפרו� ששונה שעיר ראש חודש, שעירי הרגלי� משעיר דראש חודש

ולפיכ� גדול כח כפרתו לכפר על , הוא יותר משעירי הרגלי�שכ� תדיר 

  ".דש וקדשיוטומאת מק

 ë−−ìôí þ³ë ó−×ñîí ö−êð öò−þôê óê í¾š íþîê×ñî

þëð î³îê êîí óê šþ êñê ,ê" ¾êþ þ−¼¾ ë¾ìò íôñ ×

ó−ñèþí −þ−¼¾ô þ³î− þ−ð³ñ ¾ðîì ,−ë −þí" ó−¾ðì −¾êþ ë

− ñ×í μ½ óò¾−"ó−þ−¼¾ ë ,− ¾− ó−ñèþë îñ−êî"ó−þ−¼¾ ì ,ï ’

ì½õð ,ì ’³î×î½ð ,ë ’þð ðìêî ³þ®¼ð"í .ñ îòñ −þí íþîê×

 ³ððôò íò−ê ³îþ−ð³ð’óþõ½ôë ’ óê êñê þ³î− íëîþôí

’ë−−ìôí ’þ³î− íëîþô ,®î"þ ñ×ð ñ"þ−¼¾ ë−−ìô ì , ñ× ö×î

õë ë−−ìô ñèþ"¼ ,êî"þ ×"ôô −õ¬ ë−−ìô −îí ìñèþð ó−ë−−ì .

®î šñìñ ¾− −ñîêî"¼  .  

ע"נו   ש"י אחד המגי"נ 
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íéìë úìéáè éðéã  

  
  

חג ה ד�  קו ו�  י י�  וש חג של ה ת  ו כ הל ב רשי�  דו ו  � אלי ו ת , ש ו מצו ב י�  ר ד ה מ ה אל  ר יש ה  הנ ו

ח ס פ ל י�  ד ח מיו י�  כל ב מש  ת ש ה הגי� ל ר, נו י� ו כ רי ה� צ מ י�  ב ר ו י�  דש ח י�  כל י�  כש   ו

ה                ביל י�, ט כל ת  יל ב ט דיני  מ ת  צ ק ב  תו כ ל כו�  ו לנ נ מצי כ�    .על 

  חיובי טבילה
י גוי או שנקנו מגוי חובה "כלי אכילה המיוצרי� ע

להטביל� בכדי שיצאו מטומאת הנכרי ויכנסו לקדושת 

ב ממה שכתו' וילפי', א' כ סעי"ק' ד סי"ע יו"שו(ישראל 

דכתיב לגבי ) ג" כ�א "כ, א"במדבר ל(כלי מדי� ' בתורה בפר

כל אשר לא יבוא באש תעבירו "הכלי� שלקחו שלל במלחמת מדי� 

  ")א� במי נדה יתחטא... במי�

  השתמשות בכלי�
כלי� החייבי� בטבילה אסור להשתמש בה� לצור� 

' א ש� סעי"רמ(אפילו להשתמשות פע� אחת ' אכילה וכדו

 בכלי המיועד לתשמיש קבע אבל כלי המיועד לתשמיש וזהו דוקא', ח

  .)לקמ�' עראי עי

אי� המאכל , עבר והשתמש בכלי קוד� טבילה

משו� שטבילה זו אינה אלא משו� קדושה , ז"א ש� סט"רמ(נאסר 

  .)ולא משו� איסור

, ג� א� עבר והשתמש ע� הכלי הרבה פעמי�

, ש�לבוש (עדיי� אינו פטור מחובת הטבילה וצרי� לטבלו 

  . )פ מטות"ח סו"בא, ג"ע' א סי"רמ

יש� מאד� ' ולכ� הקונה או המקבל כלי אפי

  .צרי� עכשיו לטבלו, שמשער שמסתמא לא טבלו

  כלי� המחוייבי� בטבילה
אי� חייבי� בטבילה אלא כלי� שמניחי� עליה� או 

אבל כלי� שמניחי� עליה� , בתוכ� את המאכל עצמו

ינ� טעוני� רק את הקדירה ולא את המאכל עצמו א

  .טבילה

ולכ� חצבות הגז או הרשתות שבתנורי� שמניחי� 

  .אינ� טעוני� טבילה' עליה� את התבניות האפיה וכדו

כמו כ� הצלחת שמניחי� מתחת הכוס של קידוש 

  .)א"ל שליט"בעל שבה(שאי� אוכלי� בה אינה טעונה טבילה 

כלי המיועד לפצח אגוזי� ושקדי� פטור מטבילה 

  .)ו"ת שבט הלוי ח"שו,  בלא ברכהוהמחמיר יטבול(

 מחוייב בטבילה )שיילער(כלי המיוחד לקילו� ירקות 

א� הוא מיוחד לירקות שאינ� ראויי� לאכילה בלא בישול כגו� (

וא� הוא ג� לירקות הנאכלי� חיי� , יטבלנו בלא ברכה' א וכדו"תפו

  .)מטבילו בברכה

  י� חד פעמי�כלי
שמיש ה� כלי� ששימוש� היא חד פעמי ואחר הת

אינ� חייבי� בטבילה דלא חשיבי כלי , נזרקי� לאשפה

י "ת מנח"שו(, כ לתשמיש קבע"תשמיש דאינ� ראויי� כ

דאי� משתמשי� בו קבע ה� מפני שעלות� , ט"ס' ח סי"ח, ב"ל' ה סי"ח

וה� דמחמת דקות� וחלישות� מתעקמי� , זול ואי� מטריחי� לנקות אות�

  .)ד פעמיא להשתמש בה� אלא ח"ומתקלקלי� וא

ולכ� כלי אלומניו� חד פעמיי� בא� כוונתו 

   .להשתמש בה� פע� אחת בלבד אינ� חייבי� בטבילה

וא� משתמש בה� יותר מפע� אחת חייבי� 

וא� לשימוש הראשו� חייב בטבילה א� , בטבילה

קוב� מבית לוי (, בכוונתו להשתמש בו יותר מפע� אחת

  .)ל"בש� שבה

ה� חותמת � שמוטבע ביניוהתבניות מאלומ

ואינ� צריכי� , י שומרי שבת"י ע"מיוצרי� באר, �"הבד

והתבניות , א� משתמש בה� שנית' טבילה אפי

ולא מוטבע (� "הגדולות הארוזי� ע� תוית חותמת הבד

  . ל וצריכי� טבילה"מיוצרי� בחו, )בה� החותמת

  חציצה בטבילה
יש להסיר מהכלי� כל דבר שמודבק עליה� בכדי 

  . בעת הטבילהשלא יהיו חוצצי�

דברי� שאד� רוצה להשאיר על גבי הכלי לנוי 

שיש ' ל וכדו"ולכ� בקבוק ליי� מקריסטא, אינ� חוצצי�

לנוי או (" תוית"אנשי� שמקפידי� להשאיר עליה� את ה

ואפשר לטובל� ,  אינ� חוצצי�)בכדי שיראו שזה מקורי

  . ביחד ע� המדבקה

  �"י קט� או עכו"טבילה ע
 וכ� א�, נאמני� על הטבילה� אינ� "קט� או עכו

וא� יהודי גדול , אמרו על כלי שהוטבל אינ� נאמני�

כ "ק' ד סי"יו( .ראה ומעיד שהוטבל הכלי הרי היא נאמ�

וא� בכלי� , דקט� אינו נאמ� להוציא כלי מחזקת איסור, ו" ט�ד"י' סעי

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é .èéìù ïàîãéøô"à  ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä éíäøáèéìù ïàîãéøô "à  
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ש "פת' עי, שחיוב טבילת� מדרבנ� אינו נאמ� הקט� לפי הרבה פוסקי�

  .)ד"י'  סעיא ש�"ורעק

 גדול ע�אלא , לכ� אי� לשלוח קט� לטבול כלי�

וכשגדול עומד על , הרואה ויוכל להעיד שהוטבל הכלי

ת "דרכ(, גביו ורואה הטבילה יוכל א� הקט� לטבלו ולבר�

  .כ אשה כשרה להטביל כלי�" כמו.)ה"ק ק"ס

ואי� לשלוח , ודי� זה שיי� א� לגבי הגעלת כלי�

� כ� גדול רואה ומעיד לבעל קט� להגעיל הכלי� אלא א

  הכלי שהקט� הגעיל�

ובשולח קט� להגעיל העצה הוא שגדול העומד על 

ההגעלה יודיע לבעל הכלי בפה או בכתב שהכלי הוגעל 

וכלי� חדשי� דהגעלת� אינו אלא חומרא יש להקל להגעיל� (, כדי�

  .)א"כ שליט"הראה, י קט�"ע

  טבילה לאחר המכירה 
ני המכירה יחזור הקונה כלי� חדשי� שהוטבלו לפ

דכלי סחורה אינ� חייבי� (, ויטבל� לאחר שקנא� בלא ברכה

ולכ� אלו הכלי� כל זמ� שעדיי� לא קנא� הלקוחות נחשבי� , בטבילה

וא� א� , ועדיי� לא נתחייבו בטבילה, לכלי סחורה ולא לכלי סעודה

ולכ� יטביל� שנית בלא , טבל� יש לומר דלא עלתה לה� טבילה

א מובא בקוב� "ל שליט"בעל שבה', ע' ח סי"י ח"ת מנח"שו, ברכה

  .)ו"מבית לוי ט

ולכ� כתבו הפוסקי� שנכו� שבעל חנות לא יטבול 

  הכלי� בכדי שהקונה יוכל לטובל� בברכה

  כלי מתנה
כלי� המיועדי� ליתנ� למתנות ואי� בכוונת 

בעליה� להשתמש בה� לא יטביל� קוד� הנתינה וא� 

זור המקבל ויטביל� בלא הטביל� ונתנ� במתנה יח

והטע� כיו� דבשעת שה� ברשות הנות� , קוב� מבית לוי ש�(ברכה 

וצרי� להודיע למקבל שהכלי . )לא נחשבי� עדיי� לכלי סעודה

  אינו טבול

  כיסוי כלי�
' סעי(כיסוי הכלי� חייבי� בטבילה כמו הכלי עצמו 

  )סויכי הזיעה והגידי� של התבשיל עולי� על הכי, א"וביאור הגר' ה

  הטבילה
דהיינו שיכנס , צרי� להטביל את הכלי כולו כאחד

כל שהיא ' כולו בבת אחת למי� ושלא ישאר ממנו אפי

דאינו דומה להגעלה שהוא (היא כלי גדול ' ואפי, חו� למי�

  .)להפליט האיסור דיכול להגעיל במקצת מקצת

וג� ידיות הכלי צריכי� טבילה ע� הכלי ושיהא 

חלק מהכלי צרי� שיהא הכלי כול� במי� כיו� שה� 

שא� המטביל יהדק את ידו , רפוי בידו בשעת טבילה

  .)'ב' ע סעי"שו(. בעת שמחזיק הכלי הרי זה חציצה

יכול , וא� הוא חושש ורוצה לאחוז הכלי בחזקה

ללחלח בתחלה ידו במי� וכ� לאחוז הכלי ואז אינו 

  .)ש�(. חציצה

  ר"כלי מלעקטע
לי� על ידי כלי� החייבי� בטבילה שה� נפע

מטבילי� אות� כדי� ] 'טוסטר וכדו, מיח�[ר "לעקטע

וממתיני� להשתמש בה� עד שיתייבשו וכ� אפשר 

והנסיו� מורה שבדר� (" פע�"לייבש� באמצעות כלי הנקרא 

ומתקיי� בה� , כלל ה� אינ� מתקלקלי� כשמייבשי� אות� כראוי

  .")שומר מצוה לא ידע דבר רע"

" גו� חימו�"תוכו וכ� מיחס מפלסטיק א� יש ב

צרי� , א� דפלסטיק אי� טובלי�(ממתכות צרי� להטבילו 

  ).להטבילו מחמת המתכות

חוט של הלעקטער המחובר לכלי אי� צרי� להכניס 

  .ודי שיכנס למי� את תחילת החוט, כולו למי�

א� נותני� את , ויש הסוברי� לפטר� מטבילה

נו שיפרק את הכלי ויבטל ממ, הכלי לבעל מלאכה יהודי

תורת כלי ויחזור לחברו לעשותו לכלי ובזה יפטר 

, צ טבילה"י א ומ� יהודי שא"ז נחשב ככלי שנעשה ע"דעי(מטבילה 

ח דאי� דעתו "קכ' י סי"ל ח"ת שבה"שו' ועי, ג"א ע"י הרמ"פוקי� עפ

  )ו"קט' ג סי"ת חשב האפוד ח"שו' ועי, ל"נוטה לעצה הנ

  �"חרס פורצל, כלי פלסטיק
א דעלמא נוהגי� שאי� טובלי�  רוב�כלי פלסטיק 

ג דא� שיתכ� שא� היה "קס' ב סי"ת חלקת יעקב ח"שו' עי(אות� 

היות ולמעשה לא א� ,  היו גוזרי� ג� עליול" חזהפלסטיק קיי� בימי

אי� לנו כח לגזור גזירות מעצמינו וכ� מובא בש� , היה בכלל הגזירה

  ). עלמאל שכ� נהוג"א ובקוב� מבית לוי מובא בש� בעל שבה"החזו

"  שולח� מלכי�" במדור )ח"בלק תשס(בגליונינו ' ועי

 ,דכלי פלעסטיק צרי� טבילהא " שליטמה שהורה רבינו

דומי� לכ�  ,.)ז עה"ע(הואיל וכי נשתברו יש לה� תקנה 

וה� בכלל חיוב , י התכה"למתכות שיכולי� לתקנ� ע

, ו"ג סימ� ע"ת מנחת יצחק ח" בשו'ועי(. כלי זכוכיתכטבילה 

  ). ש"עיי, ל"כ כנ"שכתבו גד "פ' ב סי"ת קני� תורה ח"וובש

 אינ� �כלי ע� חרס חרסינה ללא ציפוי זכוכית 

  צריכי� טבילה

 המנהג �� חרסינה המצופה בזכוכית "כלי פורצל

דנחלקו הפוסקי� אי דינ� ככלי חרס דפטור (לטובל� בלא ברכה 

   ).ז"ל' ע ומסגרת השולח� סי"ובקיצוש, כ"ק' ת סי"דרכ' עי, מטבילה
  

 

 

  

éòì" ðä øä"ø ç 'æ  øò âòø è  ìà øù é"ì  
á"éøà  á÷ò é  ø 'æ  ïä ëä"ì  

áì ð"ë ò"ñ ù ú  ïå ù ç  à"ôì  è"÷  
  

  

å æå 'ä à ä"ò ä øå ôö  ìøéö  úøî ç" ä  
á"æ àã åé  äù î  ø"ì  

áì ð" òé"ñ ù ú  úá è è"ôì  ç"÷  

  

úîùð éåìéòì  

äàä" çò ùà ÷øà ô øúñà  úø î"ä  
á"æ ìàøùé íçðî ø"ì  

áìð"ä ò 'ìù ú øãà"å  
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מאפטא ע"זי ב� רבי שמואל אברה� יהושע העשילק רבי "הגה  

  )ה"פקת( ניס�' היומא דהילולא       " אוהב ישראל"בעל 

 

 

   
äâä"ø ÷ ' àèôàî ìéùòä òùåäé íäøáà÷ú úðùá ãìåð"ø åéáàì ç 'æî ìàåîù'áàø äéäù ãøâéî" øéòá ã

èàèùééð , øöðäìøäî"øäîîå ïéìáåìî í"ãàô íååéùòä éáøå ä à÷àø÷î ìãåòå ,ôúä åúåãìéî øáëå íñø

 äøåúá ìåãâëåéä 'äøä ìù åãéîìú"ø ÷ 'æéìî êìîéìàéæ ÷ñðò"ò ,äøäå"ùèàæìî ãéâîä ÷åéæ á"ò.  

âá ïäéë 'àèôàá ïäéë åéøçàìå áåñáìà÷ øéòá äðåùàø úåìä÷ ,éøèîéâ àèôàù åîùá åøîàå 'ö" áåìéùë à

÷ä úåîùä 'éåä"ðãà ä"é ,çàå"éñàéá áøë ïäéë ë,äøä ÷ìúñðùëå "ø ÷ 'æòîî êåøá'éæ æåáé" øåâì øáò ò

æòîì'æåá ,' íéãéñçåì øù÷á æîø åàöîéä íäáù úåìéä÷ä' éúåëìîäéà÷ "ø íúåáéú éùà÷ 'à áåñáìà' àèô

é'î éñà'åáéæòùæàéîùã àúåëìî ïäá äîñøôúð åãé ìò øîåìë .  

 ÷ìúñðáä íåé 'ô÷ú ïñéð"ä,éä àìôìå  'øá åúåâäðúä" ìöà äéä âäðî éë åúøéèô éðôì íéîé äùîç ïñéð ç

äøä"ø úåãåòñ äùòù àèôàî ÷"ø ìëá ç"øáå ç" äùò ïñéð çâ"äãåòñ  ë , úåúéîî ùåøãì ìéçúäå

íøëù íäì íéàøî ÷éãöä ùôð çðã àîåéî øùà íé÷éãöä ,ò øîàå"îäëøá øçàå ãîçð ùåøéô æ" ïî ãîò æ

ùà ãéôìë íéøòåá åéðôå ïçìåùä ,äæá øîàå äðàå äðà åøãçá êìäì ìéçúäå" äéäé äæä øåäèä ïçìùä ì

éúøîà äæ ïçìù ìò éúìëàù ïîæáù ïåéìòä íìåòá úåãòã "ç íéìèá íéøáã éúøáéã àìå ú"å , éúìëà àìå

äñâ äìéëà ,çàå"éäé åæ äøåðîù øîàå äøåðîì êìä ë 'ã éúãîìù ïåéìòä íìåòá úåãò"øðä ìöà ú ,çàå" ë

åé úáù ùåãé÷ éúùã÷ù úåãò  äéäé òéáâä äæ øîàå ùåãé÷ ìù ñåëì êìä"äìãáäå è , äùøù úà ï÷úì

ïåéìòä íìåòá ,àå íéøôñä ìöà êìä êëå éìá äðååëá éúãîìù úåãò úøåúá åãéòéå ïåãéâé íéøôñä ìëù øî

úåàéâ íåù ,çàå" äøæâðù àèôàî éáøä  äàø  øùàëå äéçéù ù÷éáå äìåãâ äéëá äëáå ùãå÷ä ïåøàì êìä ë

ñ ìò åéãé éúù çéðä íéîùä ïî äøéæâ"ñä øîàå ä÷ùðå ú"éäé ú ' ìë øîâùëå éåàøë øôñä éúãáëù úåãò

ååö íéùåã÷ä íéøáãäçäù ä"úîä ïåøà åéìò ìëà øùà ïçìùä ïî äùòé ÷.  

  
  
  

  ליראיו' סוד ה
äøä åáøù òåãé"ø ÷" ïéá åéúåçåë åúøéèô éðôì ÷ìç à

åéãéîìú ,äôä çë ïúð àèôàî åãéîìúìå ,éä åëøãå ' øôñì

úåéùòî ,úåàîæåâ øîåìå ,éä åéøáã ìëå 'íéàìôð úåãåñ ,

ä÷åîò äîëçá ,ô"äøä øáéãùë à"éæ æéëñòðî ÷" òäøäî" ÷

äøäù ãçà ÷éãö íùá øîà àèôàî" ãåñ òãåé àèôàî ÷

æç øîàî" ì"éðú÷ àîæéâ "éä ïëì 'úåàîæåâ øîåì äôé åçë ,

äøä òñð øùàëù øôåñîå"ø ÷ 'éæ ìéååãàøî ÷çöé" ìù åðá ò

éæ áåùèàìæî ùåã÷ä ãéâîä"äøä åðá úðåúç ìò ò"ø ö ' ïã

äøä úá ç÷ìù"àèôàî ÷ ,é éðôìù äìéìá åúòéñð òöîàáå íå

äìéìä íåìçá åðáì áåùèàìæî ãéâîä àá äðåúçä , åì øîàå

äøä êðúåçî íò ãòååúú øùàëù" øôñé àåäå àèôàî ÷

íìåòä éðéðòî úåîæåâå úåéùòî ,àìôúîå íîåúùî ãåîòúå ,

éäé äæ øåáéãá éë òãú 'äæ ãåñ ùáåìî , ùáåìî äéäé äæ øåáéãáå

åìà úåãåñ ,éä ïëå 'äøä øôéñ ãòååä úòá"òî àèôàî ÷ úåéù

úåîæåâå ,äøä äðòå"ø ÷ 'éæ ÷çöé"íù íéìáå÷îá àáåî äæ ò , åäæå

äåæá øîàð"øàäëá åà ÷"æ é"íù ì ,äøä åéìà äðòð" àèôàî ÷

éæ"ò ,äæá øîàå"ì"  èîå÷ øò ñàåå òèàè à èàä éî æà õðå÷ à

ïìééöøòã ñéåàøàô"  

  'לנפשי' לא החזיק טובותי
ô"ãçà ùéà åéìà àá à ,áéëå ïéé åñéëî àéöåäåúåúùì åã ,

äøä íòèå"ïééäî ÷ ,ãåàî áåè ïééä äðä øîàð , åðéîèäì ïåëðå

áù ìò"÷ ,ïééä äæî äáøä éúàáä éðåãà äúùé ùéàä øîàéå ,

äøä úòãå"åðîî äçð ÷ ,çàå"éä åá øùà à÷úô àéöåä ë ' áåúë

åúù÷á ,éä äáå 'ïåéãôì áäæ òáèî íâ ,éäå 'äøä ìáé÷ øùàë" ÷

à÷úôä úà ,úù÷á åá áåúë àöîéå äìåãâ äðëñ åéìò éåìúù å

úåðåèìùäî ,íìåò ãò äðéãîäî åçìùì ,äøä éðô äðúùðå" ÷

ïéðååâ äîëì ,úéðøåçà åùàøå åàñë ìò ìåôéå ,øîàå: õèò éåà 

ïòîåðòâ ôàøà ôà÷ ïééî øàâ øéî èàä , íéòâø äæéà êë àäùå

ä÷éúùáå øòöá ,çàå"ïéáî éðéà øîàå åùã÷ åéô çúô ë , éðà

á ãîåò ùéà ìë äàåøø÷åá , àøéúé àçøéè çøåèå ÷åùì õøå

åúéá úåùôðì çéåøäì ,èòî àåä çååéøäå äáø äòéâéäå ,á éðàå" ä

ø÷åáá éðéò çúåô éðàùë , íéùðå íéùðà éìò íéôöîù äàåø éðà

äòéâé éìá éì ïúéì íãéá íôñë øåøöå ,ë úàæ ïéà" àøåáäù à

úé '  ÷åñôä éá íéé÷î"åãéáàäì åéðô ìà åéàðåùì íìùîå" ,

òå"éúéùòù áåè øáã äæéà ìò éì íìùî àåä ë ," åðåáø àð äàø

íìåò ìù ,éäé øáã äæéà çéèáàù éî ìëìù éðøæòú íà ' æà ïë

òéùåäì àèôàî áøä ãéá çë ùéù íãà éðá åàøé , éìà éàåáéå
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åéàðåùì íìùîå ìù êðåöø úåàìîì úåòî éì åðúéå , ìáà

äæä çëä åðîî øåñúùë ,éäé àì çéèáàù éîìå 'ïë , æà ìë åòãé

òéùåäì çë àèôàî áøä ãéá ïéàù ìàøùé , éìà åàåáé àìå

úåòî éì ïúéì ,åéàðåùì íìùîå ìù êðåöø øåîâì ìëåú êéàå" ,

çàå"äøä çéèáä ë"ä åäøæòéù ùéàäì ÷ 'éä ïëå 'ìöéð ùéàäå.  

  צדיק גוזר
 äøåùù úéåéðòä ìãåâ ìò åéðôì åððåìúä ãçà ìä÷ éùðà

íéøòá ,äøäå"øéù íëøéá àèôàî ÷ä áéç 'íúñðøô úà íäì ,

íéîòô äîë äðùå øæç øáãäå ,çàå"çø øáã íâ äåäúð ë" ì

äøäì íòô ãåò åàáå øéòá" éã àìù úåù÷áä éðù íò àèôàî ÷

äñðøô ãåò íäì ïéàù ,çø äôéâîä íâ íäéìò óôåúñéð"ì ,

äøä"ò äöøå íäìù ìèéå÷ä úà ç÷ì àèôàî ÷" øøåòì äæ é

íäéìò  íéîçø ,å åãéî ìèéå÷ä çéðäåúáä úà ç÷ì åìù íéðéò é

íúåà óùôùì ïéçúäå ,)÷ä åâäðî òåãéë ' é úáä úà óùôéù íàù

÷ úàéø÷ úòá íéðéòåä ìèéåùéàä åúåà  ìò ïéã äøåùù àåä ïîéñ(, 

á íòô àø÷å íúåà ùáìå ,' óùôéù óåùå ìèéå÷ä úà çéðä áåù

íéðéò éúáä úà ,íòô ãåò àø÷å , åì ùéù åàø íù íéãîåòä ìëå

äìåãâ äãåáò ,äåäøä ìéçú"úåâåôä ïéàî úåëáì ÷ , íäì øîàå

ääà éëáä êåúá !î úåéúåà óåøéö äàåø éðàù'å'øéòä ìò ú ,

íù íéãîåòä ìò ïåæçàé äãòøå ìéçå äòù éöç êøòì äëáå ,

çàå"øîàå äçîùá øøåòúð ë ,ä êåøá ' úçà úåà éì ïéîæäù

úåéúåàä óåøéöì ,äáåèì ìëä äåäúéù ,ò úåà àéäå 'éäéå ' óåøéö

úåàäî úåé'ò'å'ïáåîë åìàä úåùùçä éðù ï÷úð àìéîîå ú ,

ä ïéò äðä áåúëá æîøì ùéù óéñåäå 'åãñçì íéìçéîì åéàøé ìò ,

éäéå ïéò úåà óåøöì åéàøéì úåùø  ïúðù åðééä 'éò äìåòôä"æ ,

íùôð úåîî ìéöäì ,áòøá íúåéçìå  ,äæòá" ìëä êôäúé é

äáåèì ,øéòäî øáãä ÷ñôðù äåä ïëå ,ä áéçøäå 'íäìíúñðøô .  

  דבריו עושי� פירות
äøä øîà"éøä éùåãéç ìòá ÷" äìåãâä äðåúçä úòáù í

àìéèñåàá ,äøä øîà"äøåú ÷ , åëøáéå åøàôé êëéôì áéúë

åéøåöé ìë ì÷ì ,åàëìå 'éøá ìôù íãå øùá ìåëé êéà äù÷ ' øîåì

êøáúé ì÷ì çáù , áéúë àäã àìà"éòéáùä íåéå " çáùî

åðçðà íéòîåù àìä åðééäã øîåàå íéëìåäù äôéà åîöòá íåéù 

äøéù øîåà íåéù íéòîåù áåçøá ,åéøåöé ìë åøàôé êëéôì ,

ëîå"ðá íâ íéìåëéù ù"äøéù øîåì à ,éøä éùåãéçä øîàå" í

çà äðù éöçù"àåää äøåúäî åîöò úà ÷æéç æ , äáøä íâå

ã ìëù æà åøîà íéìåãâ"ë äùò äðåúçäá åìù ú" íùåø ë

íäééç éîé ìë åäçëùé àìù íáìá.  

  והשיב את הגזילה
éäù äî ìë ãçàî áðâð äðåúç åúåàá 'úáù åúåàá åì ,

äøäì àáå"åäø÷ù äî ìë åì øôéñå àèôàî ÷ ,äøä åì øîà" ÷

éæ àèôàî"áúëä åì ïúéå øééðä ìò íéãùçðä ìë áåúëéù ò ,

éäå 'íééç åîùå ùéà íéãùçðä ïéá ,äøä áéùä" àèôàî ÷

ùáù" áéúë íéáöð øáòä ÷"íééçá úøçáå " ïëåéä'.  

ô"äøä úáù à"÷á àèôàî ÷ 'âðåãééøâ , úáù éàöåîáå

òåñðì åöøùë ,åéöôç æåøàì åìéçúäå ,ä úà åàöî àì"øòâééæ "

 åìù ,äøäì úàæ åãéâäå"÷ ,äæî ìäáðå , éìù íúåçä äðä øîàå

éä íâ 'ä ìò éåìú"ìéøòâééæ" ,òå" éîúåçá åîúçé íà éáì áàã æ

 ùéå úåëìîì íéòâåð åéäéù éîù ìò íéáúëî äðëñ  ùùç äæá

äæî çåîöì ìëåéù ,éôà øùôà åà ãéçéì 'ììëä ìò , éôìå

äøä áùéùë íúòéñð"òåñðì åúáëøî ìò àèôàî ÷ , ùçì

íéãçà íéøáã åéãëðî ãçàì , àø÷å äáëøîä ìò ãîò àåääå

ìåãâ ìå÷á , úà ç÷ìù éîù òéãåäì éì øîà éðé÷æù øîàå

ä"ìéøòâééæ "åúðù àéöåé àì ,íùî òñðå ,îù íâ áðâä ò

äìì÷äî ,ãåàî äæî ãçôúðå ,äøä àåááå"àáä øéòì ÷ , åàöî

íúåçäå øòâééæä éåìú åìù àéðñëàá ,äøä øîà" åç÷ìù éî ÷

äìì÷äî ìöðéì åì øåæòì ìëåà éìåà ãåñá éìà àåáé åøéæçäå ,

éçàù ïîæ ìë åì øîà äìéìá åéìà àá áðâä 'éäú ' àìù çèáåî

 úìì÷ éë êì çéèáäì ìëåà àì éúåî øçàå úåîúéôà íëç ' ìò

éàðú ,éä ïëå ,'éä àãéô÷ä ìëù äæî íéàåø äðä ' íúåçä ìò

åîù ìò åîúçé ïô ùùçå , äæî úååäúäì ìëåéå øáã  äæéà ìà

äðëñ.  
ïîà ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé ìåãâä åúåëæ  

  

àìåìéää çåì  
â 'ïñéð  

 ב"�תקל-)�החכם�צבי(ר�צבי�"רבי�אפרים�ב �

ã ' ïñéð  

�-ר�מרדכי�מטשערנאביל�"רבי�יוחנן�מראחמסטריווקא�ב �
 ה"תרנ

ä 'ïñéð  

הושע�העשיל�מאפטא�ב � אוהב�(ר�שמואל�"רבי�אברהם�י
 ה"�תקפ-)�ישראל

)�צבי�לצדיק(ר�דוד�מדינוב�"רבי�צבי�אלימלך�מבלאזוב�ב �
��ד"�תרפ-

å 'ïñéð  

 ח"�ת-)�ף"ם�שי"מהר(ר�יעקב�"רבי�מאיר�שיף�ב �

 ב"�תק-�ר�יעקב�"ד�טבריה�ב"רבי�חיים�אבולעפיא�אב �

æ 'ïñéð  

�יוסף�"בי�יצחק�מדראהביטש�בר � �ט"תלמיד�הבעש(ר (-�
 ד"תק

ç 'ïñéð 

�ב � �שפירא �אליהו �"רבי �וואלף �בנימין �רבה(ר �אליה (-�
 ב"תע

 ס"�תק-ר�דוב�בער�"רבי�מרדכי�מנעשכיז�ב �

è 'ïñéð  

�אב � אליש �י �צבי �יעקב �ב"רבי �דינוב �"ד �נפתלי מלוא�(ר
 ה"�תקפ-)�הרועים

é 'ïñéð  

�ז"א�תפ"�ב-מרים�הנביאה�בת�עמרם� � �

  
 



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

 

  כ

 

  פ"ויק

  שת ויקראפר
ריעדמא� הי"מו  ו"ה שלמה אהר� פ

טר נפתלי "הר :המלמד י של טשעק  אלא  א"פ
רינפעלד הי''מו  ו"ה דוד ג

יט"הר :המלמד של כ�  ואל   א"ר י
 ו"ה אליעזר יואל גליק ני"מו

ט"הר :המלמד י משה ראטה של  א"ר 
קאליש ני"מו  ו"ה ישראל יושע 

ט"הר :המלמד י יז של סהו י ווי  א"ר אהר� 
קליי� הי''מו  ו"ה אברה� משה 

יט"הר :המלמד של ישא  י� ש יר חי מא  א"ר 
רפער היה מנח� יצ"מו  ו"חק אייזדא

ט"הר :המלמד י כ� של ו�  משה בר  א"ר 
 ו"לעבאוויטש הי' ה שמואל ארי''מו

יט"הר :המלמד של גראס  של   א"ר הער
רש ני"מו ר� הערש הי  ו"ה אה

ט"הר :המלמד י י� של ו� קלי מנשה בר  א"ר 
 ו"ה ישכר בער עפשטיי� ני"מו

ט"הר :המלמד י דא של משה לאנ  �  א"ר אברה
 ו"ה יושע געלבשטיי� הי"מו

יט"הר :המלמד של ילברו�  כאל הי י יעקב מ  א"ר 
 ו"ה יואל פאלאטשעק הי''מו

ט"הר :המלמד י ואל אלטער בנעט של   א"ר שמ
  
  
  
  
  
  
  
  

ריש ברוינער "מו  ו"היה בע
ט"הר :המלמד י יי� של וחנ� קל משה י  א"ר 

 ו"ה יחזקאל צבי מענדלאוויטש הי"מו
ט"הר :המלמד י וארט� של � שו מנח מרדכי    א"ר 

ני"מו  ו"ה שלו� לעבאוויטש 
ט"הר :המלמד י  א"ר עזרא בנעט של

ני"מו  ו"ה יואל גאנ� 
ט"הר :המלמד י ינבערגער של ואל ווי   א"ר י

 ו"ה משה ברא� הי''מו
ו"הר :המלמד טר שמ י ואלד של ינו גר ול   א"אל שא

 ו"ה אברה� גאטליעב הי''מו
ט"הר :המלמד י וארט� של ו יר ש מא ס�  ו  א"ר י

 ו"ה חיי� שמואל שווארט� הי''מו
יט"הר :המלמד של וארט�  אל שו יחזק ול   א"ר שא

רי� הי"מו  ו"ה שמואל ג
ט"הר :המלמד י ענבערג של יר ראז מא יעקב    א"ר 

'ה יואל מאיר פריעדמא� הי''מו  ו'
ט"הר :המלמד י חאצקער של ואנ וד שלמה ו  א"ר ד

 ו"ה שלמה זלמ� אייגנער ני"מו
ט"הר :המלמד י ואל ברא� של י  א"ר שמעו� 

ני"מו רה� אהר� הארטמא�   ו"ה אב
ט"הר :המלמדי� י יס של ווי דא  ו צבי י   א"ר 

ט"הרו י י של י בראד צב   א"ר נפתלי 
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 הכנה לחג– ימי חודש ניס�
ובפרט צריך לנצל את השתי השבתות הראשונים של 

י "והוא זמן תשובה לכל לתקן פגם העוונות ע, חודש ניסן
ל שאלמלא שמרו ישראל "אותן השבתות וזהו שאמרו ז

שבתות יכולין י השני ה"שני שבתות מיד נגאלין שרומז שע
  )מאור ושמש(                            .לתקן המעשה והמחשבה

�� 

ב ימים הראשונים דניסן ימי הקרבת הנשיאים "ואותם הי
ב חדשי השנה כל יום רומז לחודש שלם "המה כח כללי לי

   .ל"מ זצ" מהרמק"הר הר"כן שמענו מכבוד אדמו

 )אגרא דכלה(
�� 

והאדם צריך ליזהר מאוד בזו הימים במצוות ומעשים 
ל דריש "ות לכל השנה כאמרם זטובים ובזה יקנה שלימ

כ היא "וכמו, שתה הוי סימן לכל השנה בענין קור וחום
בענין נפש וכמו שמתנהג אז כן יתנהג כל השנה ובזה יקנה 

  )תפארת שמואל(.                     שלימות הנפש לכל השנה
�� 

ואחד מעיקרי העבודות בימים נעלים האלו היא שיתפלל 
 לקבל ני יוצרו קונו ובוראו שיזכהכל אחד וישפוך שיחו לפ

  )בית אברהם(                  .נועם זיו קדושת הימים האלו
�� 

ל שואלין ודורשין שאנחנו מבקשים "זח ואמרמה שוזה 
' עמנו ולעזור לנו בכל מעשינו ויהי' ת שיהי"ודורשין מהשי

   .נועם בליבנו בכל עבודות ומעשים שנעשה בחג
 )עבודת שמואל(

�� 

ת "כל העצות אין עצה כהמבקש ומתחנן לפני השיואחר 
ובוטח ושוען עליו ועל חסדיו ועל גודל אהבתו לעמו 

  )יסוד העבודה(                                                    .שראלי
�� 

כי כל החודש הוא זמן התשובה וזה אור לארבעה עשר 
  .היינו כל הארבעה עשר יום מחודש הזה נקראין אור

 )חסד לאברהם( 
�� 

החודש הזה לכם היינו שהוא עת הגאולה אך בכם הדבר 
נעשים מן אותיות לכם ' תלוי כשתחזרו בתשובה אזי יהי

  )ל מחנה אפריםדג(                              .אותיות מלך
�� 

וימים הללו מוכנים גם עתה שהוא שעת הכושר לטהר את 
ה וטהרת הכלים י עסוקים בהגעל"נפשותינו כאשר כל בנ

י תורה ומתעורר כח טהרה "נבימים האלו ומנהג ב
 )שפת אמת(                                                     .מלמעלה

�� 

וידוע כי בימי הרצון ועליית הקדושה המה מסוגלים מאוד 
לקנות בהם מדריגה וקדושה עליונה וחודש ניסן היא עליית 

   . יקנה בו האדם קדושההקדושה עד לאחת ולזה בקל
 )נועם מגדים(

�� 

ועבור שזה הוא הנקרא ראש חדשים שהוא כמו הראש של 
האדם שכל כוחי הגוף וחיותו נמשך מהראש כי בו שורה 

ואם יחסר בגוף האדם , עיקר החיות ומוח הנשמה שבאדם
ולא כן אם , אבר אחד כמו היד או הרגל ישאר בהווייתו

 )סידורו של שבת(    .אש הולך אחר הריחסר הראש והכל
�� 

ויש קבלה בידי כל טורח שאדם מטריח את עצמו לכבוד 
ט של פסח והוא עייף ויגע בהטורח ההוא אזי בעסק הזה "יו

והעוסק , הוא הורג כל המזיקים הנקראים נגעי בני אדם
, החטאיםבטירדת מצוה של ימי הפסח הוא מתקן תיקון 

א לתקן מה " מוטל על כעל כן, והלב יודע מרת נפשו
ונכון ללמוד לבית ישראל להיות מגעילין , דאפשר

ומלבנין את הכלים מפני החמץ שיכוונו שכמו כן יבער 
ומנהגן של ישראל תורה ', ר והרשעה וכו"ה היצה"הקב

וכמו כן ', היא לגרר הכתלים והשלחנות והספסלים וכו
  )קב הישר(    .א"ם מסטה את כל הנגעים הבאי"יגרר הקב

�� 

ע בעשיית  המצוות אינו יכול להרגיש "אנו מייגע אומי ש
  )מנחם ציון(                                                     .טעם מצה

�� 

ם כל והחודש הזה הוא המוכן לכם לבד להשפיע לכ
  )באר מים חיים(                                        .הטובות

�� 

כ על הפרנסה "לעשות לבקש גוהזמן גורם שביומי ניסן עת 
  )תפארת שלמה( .            להם טרדות כל השנה' שלא יהי

�� 

  .וההתחדשות וההשפעות לכל השנה נתחדש בניסן
 )דעת משה(

�� 

 עשרת 'אלו כח מיוחד לקבל תפילות שהם בחיויש בימים 
   . הם כנגד ימי תשובה דעשרה ימים אלו,ימי תשובה

 )שם משמואל(
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מלכי�מלכי�מלכי�   משולח�משולח�משולח�   מלכי�מלכי�מלכי�   משולח�משולח�משולח�
  א"שליט ק"הגה רבינו מר� ק"כ מפי שנשמעו קודש שיחות

  

 

 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

ùøò"ñùú àøàå úùøô ÷"ôì è"÷  

ë øå÷éá"åîãà ÷"èéìù ãùàéååé÷î ø"à  
ë úéáá"èéìù åðéáø ÷"òé ìàåé úéø÷á à"à

åîåìùá ùøãå ãåáëá åéðô ìáé÷ åðéáø ,åîãàä âéöäå" ø

èéìù ãùàéååé÷î"èéìù ïúçä åãëð úà à"à , åùã÷ úëøá ìá÷ì

ë ìù"èéìù åðéáø ïøî ÷"à.  

 äçîùá åðéáø ìáé÷åáä åãëð úà 'ð íéåáìèééè ãåã"äâä ïá é" ö

ø 'èéìù éáö íééç"áîàåå èòâéñ íééç éöò ìä÷ áø à"â , ïúç

äâä"ø ö 'éððç 'åé"èéìù íéåáìèééè àôéì è"à ,åîãàä ïúç" ø

èéìù ãùàéååé÷î"à :úåôúåùá øòæðåà êàã æéà ñàã' øòâéã

ì÷éðééà ,øåçá äåöî øá øòã .  

åðéáø :ãùàéååé÷ øòã èëàî ñàååáø øò?  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø :ä êåøá 'íåé íåé , øòã èáéåìòâ

øòôòùàá øòâéìééä .àã ñòôò êéæ èøòä ñàåå?  

åðéáø:âàè ïãòé óéåà øòôòùàá øòã èáéåìòâ .  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø:î ' ïåà ïáéåì åö ìëù ïáàä óøàã

ïò÷ðàã ,ñ æà ïòðééî ïùèðòî'ìàîøàð èééâ ,î' ïñéåå óøàã

ñ æà' àã èùéð æéà øòã æà øàð êàæ òìàîøàð ïéé÷

èôìòä øòèùøòáéåà.  

åðéáø :é ììäú äîéùðå äîéùð ìë ìò- ä)ãé äáø úéùàøá ,è. (  

á áèåäù åúåàéøá íåìùá åðéáø ìàùå"äðåøçàì ä  

óåâä úåàéøá ïéðòá äçéùä äááåúñðå  

åðéáø : èåâ èùéð ìàîà êéæ èàä äùî çîùé øòã

èøéôùòâ ,òè÷àã à ïôåø èìàååòâ ïòî èàäø , øò èàä

èâàæòâ ,ïééð , ïåæ éã óéåà ïöòæ ñéåøà êéæ èòåå øò øàð

äàåôø à ïáàä ïéåù øò èòåå ,äéôðëá àôøîå ä÷ãö ùîù 

)â éëàìî ,ë. (  

ò ùèéååàáà÷àé ùøòä íééç éáø" ä) ø åãî íéãéñçä éð÷æî

íåã÷ ä( êéæ ïòååòâ æéà òîàî ïééæ æà èìééöøòã èàä 

øòùééø øæòìà éáø ééá ïòðòâòæòâ.. .)äøä" ø æòìà éáø ÷

àùééøî ,ä øä ïá"÷éðãå øî êìîéìà  éáø ÷ ,äø äî ïá øçà ïá"ø éáø ä ÷ '

éæ ÷ñ ðòæéìî êìîéìà"ò. (  

åîãàä"ãùà éååé÷î ø: íééá íòãééà à ïòååòâ æéà øò 

áåðàù÷' ïãééæ øò)ååéæá"äø ä ì ù åðúç äéä ø"éæ áåðàù ÷î  ãåã éáø ÷" ò

éæ íééç éøáãä  ïøî ïá"ò .åîã à äå"ùàéååé÷î  øä øä ìù åãëð àåä ã" ÷

éæ áåðùà÷ î"ïá øçà ïá ò.(  

åðéáø:àé  ,ì èàä øò" ïåô øòãðé÷ ïéé÷ èàäòâ èùéð ò

âååéæ íòã.  

øôñì åðéáø êéùîäå :ùøòä íééç éáø' èàä òîàî ñ

ì ïâéåà éã óéåà ïèéìòâ"ò , éáø åö ìèéåå÷ à èéî ïééøà éæ æéà

øòùééø øæòìà ,ùéè ÷ò íééá ïòðàèùòâ æéà éæ ,ã ïåà øò

גה בלתי פנימי   גס מו

  :א"ק שליט"של מר� רבינו הגהלאור קריאת הקודש 
 

יתמכו בעניי אר� ישראל    "ש דייקא"אנ"אברכי הכולל של  שאנשי שלומינו באמעריקא 
  ב"צדקת רבי מאיר בעל הנס עצי חיי� ב' הלומדי� בכוללינו הק

  

קבלו בסבר פני� יפות !!! אנא  :וחושבי שמו' ש יראי ה"לציבור אנ אנו בזהוני� פ
  שיסתובבו לחלק ולאסו� הפושקעס  שלוחינואת  בעי� יפה ורוח נדיבה

 

  נ"העלטובת כוללינו קופת רמב קחו ברכה זו אל תו� בתיכ� לשקול את שקלי הקודשו
 

 718-305-6787 : יתקשרו אלאת הפושקעאלו שרוצי� שיבואו לרוק� לה� 
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ìèéåå÷ ñàã ïâàøèòâåö èàä éàáâ , óéåà øéà øò èâòøô

éæ èãééì ñàåå ,ïâéåà éã óéåà èãééì éæ æà èâàæòâ éæ èàä ,

 àúåçéãáá ïà êéæ øò èôåø"ïâéåà éã óéåà êéåà ãééì êéà ,

ë'ïâéåà éã øàô øòöééøâ à ïòæòâ èùéð èðééä êàð áàä"...  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø :ô ùéà à ïòååòâ æéà øòàì.  

åðéáø: èøàã ïñòâòâ èàä øò ïåà æðàö ïéà ïòååòâ æéà øò 

èñò÷.  

âàè ïãòé ùéè èøéôòâ êàã èàä íééç éøáã øòã , ìàîðééà

ùéè íééá ïñòæòâ æéà íééç éøáã øòã ïòåå , øò èàä

 éåæà ïâàæ åö ïáéåäòâðà" øòååù à èðééä èàäòâ ïáàä øéî

ìèéåå÷ ,èìòâ ïèòáòâñéåà ïáàä øéî ,øàã ñàåå ïòã øéî ïô

èìòâ ? ïåà ïöéæ ñàåå êòì÷éðééà ñéåà ïèìàä  øéî æà øàð

ïòðøòì ,èìòâ ïáàä êàã ïòî óøàã" , øò èàä éåæà

èâàæòâ , éã ïééæ êéùîî éåæà èìàååòâ øò èàä øùôà

äòåùé ,èâàæòâ øò èàä éåæà íéðô ìë ìò.  

ùéè íééá ñèìàîòã ïñòæòâ êéåà æéà øòùééø øæòìà éáø ,

 èàä øò ïåà æà èâàæ áø øòæðàö øòã ñàåå èøòäòâ

î'êòì÷éðééà éã øàô ïáòâ åö èìòâ óøàã , ééá øò èëàøè

 êéæ"èìòâ éã ïåô ïòîå÷ñéåà øéî øàô ïéåù èòåå ñàåå , øàð

øòöééøâ  øòáìàä à ñòôò? "! íäéà èàä íééç éøáã øòã

äáùçî éã ïòååòâ ñôåú , øò æà ïèìàäòâ èàä ïåà

íäéà èøòèù ,éåæà èëàî øòøòèøòåå òðééæ ÷òååà  , èàä

 èâàæ øòðééà éåå ÷éìá ïâðòøèù à èéî è÷å÷òâðà íäéà øò

"íéðéðò òðééî øéî åèñøòèù ñàåå" , íééç éøáã øòã ïåà

 ïñééäòâ ïåà èëà÷åö êéæ ïåà èñðøò øòééæ ïøàååòâ æéà

ïùèðòá íåö ñåë íòã ïòâðòøá ïééøà.  

 àã æà ïòðàèùøàô ãìàá èàä øòùééø øæòìà éáø èàä

èëàîòâ òéìà÷ øò , ïééæ ïæééååàá åö èàäòâ àøåî øò èàä

øàô íéðô'íééç éøáã ï , ïèìàäàá ñéåà êéæ øò èàä éåæà

âòè øàôà , êéæ âðàì åö èðò÷òâ èùéð èàä øò øòáà

ïèìàäàá ñéåà , êàæ éã æåî øò æà ïñàìùàá øò èàä

ïééæ øãñî , ï åà íééç éøáã íåö ïòîå÷òâðééøà øò æéà

æòâ èâà"òãééæ ,ìéåàåå ïééæ ïéåù ìòåå êéà , ïéåù ìòåå êéà

ïäåè äáåùú" , íééç éøáã øòã ïà êéæ èôåø"éåæà ? ìéåå êéà

ìéåàåå ïééæ ïéåù êéåà ,ïäåè äáåùú êéåà ìéåå êéà , íå÷

ïäåè äáåùú ïòîàæåö òãééá øéîàì."1  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø: òâéìééä èâàîøàô  ïáàä øéî 

ïãéà.  

åðéáø:êàð  ùøòä íééç éáø ïåô èøòäòâ êéà áàä áàä 

ò ùèéååàáà÷àé"ä , ìàîà æéà øòùééø øæòìà éáø æà

 áø øòååàðéù ïèéî ïòîàæåö ïïñòæòâ)äâä" ì à÷ æçé éøáã ìò á ÷

éæ àååàðéùî"ò(, ÷åáéã ïèéî äùòî éã ïòååòâ æéà ñèìàîòã 

 à ïåô ïòîåðòâ ñéåøà èàä áø øòååàðéù øòã ñàåå

ùèðòî,2  âéãðöéæ  áø øòååàðéù øòã èâàæ ïòîàæåö éåæà

                                                 
1 

דמדי שנה בשנה היה , מביא עובדא כעי� זה )ג"מ 'עמא "ח( ג אורות"י 'בס  
ת דרכו לבית ותמיד היה ראשי, רגיל לבוא סוחר אתרוגי� אחד לצאנז

א בעת ששהה "ופע, שיבחור המובחר, ע"ק בעל דברי חיי� זי"הרה

בשנה ראשונה לחתונתו ע� בת , ק רבי אלעזר מריישא בצאנז"הרה

קדי� עצמו לאכסניא של הסוחר ובחר המובחר , ק מקשאנוב"הגה
ק מצאנז מביאי� בי� כ� אתרוגי� "ונימוקו עמו כי הרי להרה, לעצמו

ק רבי אלעזר "ושלח הרה, ק מצאנז הקפיד עליו"הוהר, מובחרי� לרוב

הל� , ולא קיבל, ק מצאנז להצטדק בשמו לפניו"מריישא את בני הרה
, ק מצאנז את פניו ממנו"רבי אלעזר בעצמו ובבואו החדרה הפנה הרה

ק מצאנז "חיבק אותו הרה, "כבר אהיה טוב, רבי"אמר רבי אלעזר 

 .ש"עיי, "ג� אני אהיה כבר טוב"ואמר 

2 
ע לעריכת שולחנו "ק משינאווא זי"הרהכשנכנס  א"ידוע העובדא שפע  

ע וביקש " שנכנס בו דיבוק לחדק נכנס ש� איש א"הטהור בליל שב

ושאלו לו , ל"בתחנוני� שימציאו לו מזור ותרופה לנשמתו הסובלת רח

ענה אותו הדיבוק שהיה , למה הגיע לכא� ומה הביא אותו עד הלו�

דער שינאווער רב גייט , שא שטיל"העצי� ביער ושמע צעקה מבי� 
ק גדול כוחו ועל כ� בוודאי "כ הבי� שהרה"ע, "יעצט אריי� צו קידוש

ק משינאווא הופיע בהדרתו לעריכת "וכשהרה, יוכל לחלצו ממיצר

וכל , ק שית� לו תיקו�"השולח� התחיל אותו האיש להתחנ� לפני הרה

 ,מה יהא בסופההאנשי� נעמדו מ� הצד משתאי� ומחרישי� לדעת 
שמעו אי� שהדיבוק יוצא ק משינאווא "ובאמצע הקידוש של הרה

כ "ראו אחו, ויחרד כל הע� אשר במחנה ,ל"בקולי קולות מהאיש הנ

ע "והבינו שהדיבוק ל, אי� ששתת ד� מאצבעו הקט� מידו של האיש
שמביא בש�  )א"אות ש(מקור חיי� ' בס' עיו [.ונתרפא, יצא דר� אצבעו

  

�א קרית יואלא "ית המדרש עטרת זקני�ב" י  �   י
  

  י שבת קודשאוצמ שטראמע קומענדיג רית יואלקוועל אנשי שלומינו תושבי 
  

� בני ברק אוי� צוריש� דע� יו   ט פסח"צו העלפ� פאר אונזערע נאנטע ברודער אי
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"øæòìà éáø øéà èñééåå , ÷åáéã à èâàéòâ ñéåøà ïáàä øéî

ãéà à ïåô" , øæòìà éáø èâàæ"õðå÷ à øéî êéåà , øéîàì

ãéà à ïåô úåìã à ñéåøà èôàì÷ øéà éåå ïäòæ"...  

äâä åðá"ø ö 'èéì ù éëãøî ÷çöé íééç"à:øä " äùî ø

 âéáééà èàä ïàîëééø ìà÷æçé ìàîà æéà øò æà èìééöøòã

òååàðéù ïéà ïòååòâ , ïáòð ïòðàèùòâ ïééìà æéà øò ïåà

ø ÷åáéã à èàäòâ èàä ñàåå ãéà íòã"ì , øòååàðéù øòã

 èâàæòâ ïåà ùåãé÷ èëàîòâ èàä áø'êùã÷ úáùå ,' èàä

 ïâéøùòâ ãéà øòã"éáø ,âøä øéà'êéî èò" , øòã èàä

 ìàîàëàð èâàæòâ áø øòååàðéù'êùã÷ úáùå ' ñèìàîòã

ïòâðàâòâ ñéåøà ÷åáéã øòã æéà.3  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø: èâàîøàô ìàîà ïáàä øéî 

ïãéà òâéìééä ,úåáà òñéåøâ.  

úåøéôä ìò êøáì åðéáø åãáéëå  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø: ï ôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã 

áåùç ïáàä ïìàæ øéî'úåøéô ò ,ïáòìøòã ñàã ïìéåå øéî ,

 ïòðòæ úåøéô éã éåå ïäòæáåùç.  

éçøâä åðá"î:ë 'ïòâðòøáåö ïòæòâ áàä , êéæ ïìòèù òìà

ùø éã óéåà"êàåå áééäðà é , ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà àøàå

á÷òé ,ùø èâàæ"úåáàä ìà àøàå é ,ùø æéà ñàåå äøåàëì" é

óéñåî , á÷òé ïåà ÷çöé íäøáà ïåô ñåçé øòöðàâ øòã øàð

é ììë ïåô úåáà éã ïòðòæ ééæ æà ïòååòâ ñàã æéàìàøù.  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø:ñ ñàåå æéà ø÷éò øòã ' ééá èééèù

 åðéáà íäøáà)çé ú éùàøá ,èé ( úà äåöé øùà ïòîì åéúòãé éë

åéðá .  

                                                                   
' עמ( ג אורות"י' ועיי� בס, אפקוב שסיפר עובדא כעי� זוק מסטר"הרה

דער "משינאווא ' ק מגארלי� היה קורא את אחיו הק"שהרה )ח"רס
 ]."דיבוקי� טרייבער

3 
ק משינאווא היה נוהג לכפול " שהרה)ה" צ'עמ( דברי חנה השל� ' בס'עי  

ומביא ש� ביאור על זה בש� ,  פעמי�' ב"ושבת קדש�"התיבות 
 .ש"עיי, והמבי� יבי�, עשנוב דיש שבת עילאה ושבת תתאהק מצי"הרה

åðéáø :åé úùåã÷ øòã" ïéà èâàæ è àá úùøô ùèðòî à æà

æéà øò ÷éãö øòñéåøâ à éåå , èùéð êàã èáòì øò øòáà

âéáééà óéåà ,ìåáâ ìòá à æéà øò øàð ,èæàì øòáà øò 

úåøåã øòáéà ,åç åëî êéæ ïøéô ééæ ñàåå , øò æà ñéåà èîå÷

ìåáâ éìá ãò æéà.4  

éçø âä åðá"î:ùãå÷ òøæ ïéà ) úåãì åú úù øô ( æà èééèù

 êøåã ìééåå äåöî òèùøò éã äéáøå äéøô æéà íòã ïâòåå

 íòã ïò÷ðàã ïåà ïáéåì ïééæ êéùîî ùèðòî à ïò÷ íòã

ïèùøòáéåà.  

åîãàä"ãùà éååé÷î ø : øòâéìééä øòã èáéåìòâ

øòôòùàá ,ïòîòù åö ñàåå èùéð êéæ ïáàä øéî ,î' óøàã

î øòèééåå óéåà ïèòá'úçð êàñà ïäòæ ìàæ.  

íåìùì åðîî åðéáø ãøôðå :úáù èåâ à .î' êéæ ìàæ

ìàò òëéìééøô ïåà òèðåæòâ óéåà ïôòøè ìàî

ïèééäðòâòìòâ.  
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מה שמצינו דהתורה משבח את בזה '  שפי)ש�(ט "בקדושת יו' עי  

 כי ידעתיו למע� אשר יצוה )בראשית יח יט(באמרו , מעלת אברה� אבינו
. לעשות צדקה ומשפט' את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דר� ה

ה שו� זכות "זה לא מצא הקבולכאורה יפלא שכפי הנראה ממקרא 

אלא בזה שהיה מצוה את בניו ואת ביתו , לתלות אהבתו של אברה�

וכהנה , הלא זה האיש אשר נתנסה בעשר נסיונות ועמד בכול�, אחריו
ואחרי כל אלה תלה אהבתו אליו בזאת אשר יצוה את , מעלות טובות

יל בשבכל תכלית בריאת העול� היה רק  אכ� .בניו ואת ביתו אחריו

ואי לאו קיו� האומה הישראלית אי� קיו� לכל , בשביל ישראלהתורה ו

אז א� שהוא ', א� כ� מי שאינו מצוה את בניו לשמור דר� ה, הבריאה
מכל מקו� רצו� הבורא לא קיי� , ת בכל כוחו"בעצמו עובד את השי

ה על "כי הוא היה ביכלתו לקיי� רצו� הבורא ב, ממה שהיה ביכלתו

השל� שבשלימות א� היה מצוה את בניו לשמור דר� האופ� המעולה ו

והוא יע� שלא עשה כ� מה לי בעבודתו שעבד הוא בחיותו שאינו ', ה
ולזה אישתבוחי ליה התורה , וג� כי בניו ה� כלא היו, דבר נצחי

כי ידעתיו למע� אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו , לאברה� אבינו

ה יותר מכל העבודה שהאד� עובד "כי זה הוא קיו� רצו� הבורא ב', וגו
 .כי על ידי זה יהיה קיו� להאומה הישראלית, בחיי� חיותו

  

   !!!איש בל יעדר
  י� קרית יואלא "ת המדרש עטרת זקני�יב" � איק"שוצמ

  

   אי� בני ברקש"ט פסח פאר די משפחות אנ"העלפ� צו שיק� פלייש אוי� יווועל� מיר 



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

 

  כה

 

  פ"ויק

ñùú àøéå úùøô éùéù ìéì"ôì è"÷  

ë úéáá øå÷éá"à ÷åîã"èéìù õéæãàîî ø"à  
åîãàä" øãçä êåúá åúéáá åðéáø éðô úà ìáé÷ õéæãæàîî ø

úåëåñä âçá äëåñì åá ïéùîúùîù  

åðéáø :ñ'àã äëåñ à æéà?  

åîãàä"õéæãà îî ø:àé   

åðéáø :êàåå éã) àøéå úùøô(úåëåñ ïåô êàã èééèù  ...  

øçáð óñë øòã  ñàåå ñàã æà ùøãî íòã êàåå éã èâðòøá

 èàä íäøáà èâàæòâ)çé úéùàøá ,ã( õòä úçú åðòùäå 

äëåñ à èðééî ,úåëåñ ïòååòâ ñèìàîòã æéà.5  

ñåú ' äðùä ùàø ïéà)àé óã .ã"ã ä"àì à ä(ñ æà èâàæ ' æéà

úåëåñ ïåà øåôéë íåé ïùéååö ïòååòâ , éáøã é÷øô ïèéåì ìééåå

øæòéìà )ë  ÷ø ô"è (òâ êéæ èàä åðéáà íäøáà æà'ìî' íåé è

øåôéë,6  éåà èîå÷ ï ùéååö ïòååòâ æéà åúìéîì éùéìù íåé æà ñ

úåëåñ ïåà øåôéë íåé.  

íéáåè íéîé êàð æîåøî æéà êàåå éã ïéà ,ñ' ùàø à æéà

äðùä'äùøô òâéã , êàåå éã ïåô êàã æéà äàéø÷ éã)äå ' ã ÷ô
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 שעשה )ב"ד ס"במדבר רבה פי(בכס� נבחר כתב אהא דאיתא במדרש   

כי ממה שנאמר והשענו תחת הע� משמע , אברה� סוכה להמלאכי�

והיינו שעירב ענפי איל� ע� סכ� כשר , שעשה סוכה תחת האיל�

משו� דמותר לבטל איסור , וה� לא אמרו לו דבר, ב� ש�והושי
ומה שאסור לבטל , לכתחילה בדבר מצוה דמצוות לאו ליהנות ניתנו

, איסור לכתחילה הוא רק בדבר מאכל וכדומה שהאד� נהנה מ� הדבר

  . כ"ע

ב ימי� "א ט"מהר' א בקו"מר� רבינו שליטק "כבזה ' מה שפי' ועי[
  .]ז"נוראי� תשס

6 
, ביו� הכיפורי� נימול אברה�, איתא) פרק כט (י אליעזרבפרקי דרב  

, בעצ� היו� הזה נימול אברה�) בראשית יז כו(נאמר כא� , אתיא עצ� עצ�

 וכל מלאכה לא תעשו בעצ� היו� הזה כי יו� )ויקרא כג כח(וכתיב 
ברית של מילה של "וכל שנה ושנה הקב, כיפורי� הוא ה רואה ד� ה

  .ד"עכ, עוונותינואברה� אבינו ומכפר על כל 

äã é÷ò ä ú ùøôå äø ù úà( , æîåøî êéåà æéà çñô)è é úéùàøá ,â (

åìëàéå äôà úåöîå ,ùø èâàæ"äéä çñô é.7  

 èééèù øòèòôù)àë íù ,ç (÷çöé úà ìîâä íåéá ,"ìîâä "

 úåéúåà æéà"äìâî" ,íéøåô êéåà æîåøî êàã æéà.8  
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עמ(ל בדברי יואל "מר� רבינו ז    הארי� לבאר סתירת )ט"שפ' פרשת וירא 

 דבאמת באו המלאכי� ,.)ד� יא(בראש השנה ' המדרשי� שהביאו התוס

ה שיהא "אמנ� לא רצה הקב, א"ש בגמרא ובפרקי דר"כמ, בתשרי
� על כ� החלי, די� וגבורה' שורש לידת יצחק אבינו בתשרי שהוא בחי

נמצא , ה את הזמני� וקבע זמנו של ניס� להיות חל בתשרי"הקב

חסד ורחמי� ואי� כא� ' שהיתה זמ� הבשורה כלול מניס� ותשרי בבחי

   .ש עוד"ד עיי"עכת, ח"ואלו ואלו דא, סתירה

חידושי תורה לפרש עוד בזה בדר� ' ל בקו"כ רבינו ז"ובעני� זה ידוע מש

ובלוט כתיב , "גותוע"י לושי ועשאברה� ב צחות מפני מה כתיב

שרי, אפה" ומצות" ה את "ושינה הקב, לפי שאז בשעת הבשורה היה ת

כדי שיהיה בשורת לידתו שהוא שורש , ונעשה פתאו� ניס�, המזלות
וא� כ� , ופתאו� נעשה פסח שלא בזמנו, הגאולה בחודש ניס� דייקא

בכל  שיהיו שמורי� ,אפשרות להכי� מצות בכל ההידורי�לא היה 

שי� מַא" ליקח קמח מ� השוק או י�מוכרחוהיה , ירות והחומרותהשמ
על למצות אבינו ומצות כאלו לא נחשבו בעיני אברה� , וכדומה" מצות

 ,מדקדק במצות כל כ�' אבל לוט שלא הי,  סת�"עוגות"כ� קרא לה� 

 רגיל ליקח רק מצות כאלו אצלו נקראו שפיר הוג� בשאר שני� לא הי

 ."מצות"בש� 

8 
ברו� ' ק הרבי ר"בש� הרה) לפורי�(ק דברי יחזקאל "בספההובא   

 ויעש )בראשית כא ח(ה דפורי� מרומז בתורה בפסוק "ממעזיבוז זללה

, ה"ל אותיות מגל"הגמ, ל את יצחק בנו"אברה� משתה גדול ביו� הגמ

ושאל אותו בדח� שלו מהו הפירוש בתיבת את . שעשה משתה בפורי�
ל "ד מאמר� ז"ואמר שהוא ע, הק אמור את"השיב הרה, יצחק בנו

לעני� שלא לקרוא ,  היינו טעמא דשופר היינו טעמא דמגלה.)סוכה מג(

המגילה בשבת וג� שלא לתקוע בשופר בשבת טע� אחד לה� משו� 

דשופר .) ראש השנה טז (וידוע, אמות ברשות הרבי�' שמא יעבירנו ד
 עליו ברו� והמלי�' והוטב בעיני הרבי ר, מרמז על אילו של יצחק

  .ד"עכ', ז זכאה מא� דמלל וכו"במאמר התיקו

  

  = ותעל שוועתם=
געבעט פו� אנק"וצשמקומענדיג�    ש בני ברק " וועל� מיר ענטפער� די הארצרייסענדע 

  י� קרית יואלא "ית המדרש עטרת זקני�ב"�אי



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

 

  כו

 

  פ"ויק

 äðùä ùàø ïéà àøîâ éã)àé óã ( . í åé øòëìòåå íåøà èãòø

ñ áåè'ïòååòâ ñèìàîòã æéà , èâàæòâ èàä êàìî øòã ìééåå

)çé úéùàøá ,ãé ("ãòåîì " êéìà áåùà)ùøéôå"ä áåè íåéì é ïåùà ø

ïá äø ùìå àáä( , æéà êàìî øòã æà ñéåà èøéô àøîâ éã ïåà

ïá äøùìå çñô óéåà èâàæòâ ïåà úåëåñ ïòîå÷òâ.  

*  

åðéáø :ñ'úåëåñ áåè íåé íåà àã ìàîà èðâòø?  

åîãàä"õéæãà îî ø:èðâòøòâ èàä øàé íòã  , ïòåå ìééåå

ñ'èìà÷ ïéåù úåëåñ æéà øàé øåáéò à ïòååòâ æéà.  

åðéáø :ðåà ééáèìà÷ ïòååòâ êéåà æéà æ , æéà ïâòø øòáà

íéîçø èéî æðåà ééá ïòååòâ , ìàî ïééà èàä éðù áåè íåé

èåðéî øàôà óéåà øàð èðâòøòâ.  

åîãàä"õéæãàîî ø : éðàå åàø÷é íøè ïòååòâ æéà àã

 äðòà)éòùé 'äñ ,ãë (î øòãééà' æéà ïâòø óéåà ïèòáòâ èàä

ïâòø ïòîå÷òâ ïéåù.  

                                                                   
ל "על בר� משה זבמר� רבינו ' פרפרת נאה מה שפי הראוי להעתיק� מו

דבודאי שלא נכתב סת� , כוונת הדברי� )ט"שנת תשמורי� שבת זכור ופ(
ברי יחזקאל"הלצה בספה ד " אכ� יתבאר עפי,ובודאי יש דברי� בגו, ק ד

ש פליאהה לפרש " זללטרופולאש מאס" מהרק"הרה שאלה , מדר

והשיבו לה מ� , אסתר מפני מה נתחייבו שונאיה� של ישראל כליה
מיד פתחה אסתר , השמי� מפני שנעשו שונאיה� של ישראל מ� ורש

ונחסר ממלא� דהיינו שגרמו העוונות , י אלי למה עזבתניואמרה אל

שראל( "מיכאל"  "מ�"ונשאר אותיות , "אלי"אותיות  )אפוטרופסא רבא די

וזהו , "רש"ונשאר אותיות , "אלי" אותיות "ישראל"הוציאו מש� וכ� 
ד "עכ,  למה עזבתני"אלי אלי"ולזה פתחה אסתר , "מ� ורש"שנעשו 

בשופר של בראש השנה ל שלכ� תוקעי� "והוסי� רבינו ז, ח"ודפח

 אותיות לעורר רחמי� שלא יחסרפעמי�  שתי "אלי" אותיות "איל"

 והיינו יינו טעמא דשופרוא הדבר ה וה,בישראלמלא� מיכאל ו ב"אלי"
ייב אד� לקרות את המגילה בלילה  ח).מגילה ד(ל "חזאשטעמא דמגילה 

� כל ו,"אלי אלי"  אותיותמלאלפעמי� ' כ חייבי� ב"דג, ולשנותה ביו�

 ,' הגמל"ביו�"ויעש אברה� משתה גדול 'זה דווקא בפסוק מרומז 

ה אחרי שכבר קרא את  דדווקא ביו� עשה סעוד,ה"ל אותיות מגל"הגמ
               .)ד"פ' ה עמ"בבר� משה לר' ועי( .ק"דהת עכ,פעמי�'  בהמגילה

מר� רבינו מה שביאר, )ז"קפ' עמ(, ג"ב תשס"א ט"מהר' בקו כ"שמע "וע  

 .בכמה אנפי�עני� זה  א"שליט

ñ'éá êàåå éã èééèù åðéáà íäøáà é)çé úéùà øá ,à( áùåé àåäå 

íåéä íåçë ìäàä çúô , ùøãî ïéà)ç î äá ø úéùà øá ,é( èééèù 

 ñèìàîòã õòä úçú åðòùäå èâàæòâ èàä øò ìééåå æà

äëåñ úåöî åö ïòååòâ äëåæ ïòî èàä , ï åô äðååë éã æéà ñàã

ñ ñàåå íòã' èééèù)â ä øæ ä ãåáò(. øòã èòåå àåáì ãéúòì 

òâ øòôòùàá øòã ïåà äëåñ úåöî íéåâ éã øàô ïá

ä÷éúøðî äîç ïééæ àéöåî èòåå øòôòùàá , æà ïééæ æîøî

 øòã ïòåå íåéä íåçë ïöéæòâ æéà íäøáà ñàåå êøåã

ä÷éúøðî äîç ïòååòâ àéöåî èàä øòôòùàá , éã ïáàä

äëåñ ïåô äåöî éã åö ïòååòâ äëåæ ïãéà.  

åðéáø :àé ,ìàøùé ììë ïåô çë øòã æéà ñàã ,î' éã ïéà èöéæ

ñ éö äëåñ'ñ éö ñééä'èìà÷ æéà.  

äøåú ïúî æîåøî êéåà æéà äùøô éã ïéà ,ñ' èééèù êàã ï éà

 ùøãî) úåîùøáçë ä ,à ( ééá ïñòâòâ ïáàä íéëàìî éã ìééåå æà

äøåú éã åö ïòååòâ äëåæ ïãéà éã ïáàä áìçá øùá íäøáà ,

 íúãøéù äæ àì èâàæòâ ééæ èàä øòèùøòáéåà øòã

úá íúìëàååúéá êå , øéîàä êàã äøåú ïúî ïåô äùøô éã

êàåå éã êéåà.  

åîãàä"õéæãàîî ø:íúãøéù äæ àì  , à èàäòâ ïáàä ééæ

íäéà ééá äãéøé.  

ñ' èééèù)çé ú éùàøá ,ç (åìëàéå õòä úçú íäéìò ãîåò àåäå ,

äìéôú ïåùì à æéà ãîåò , äìéôú àìà äãéîò ïéà) úåëøá

èë(: ,æ ééæ æà èðååàãòâ èàä íäøáàïñò ïòðò÷ ïìà.  

åðéáø: íéðô áèéé ïéà )åë  úåà áåè ùøåã øîàî(  øò èùèééè

íäéìò ãîåò àåäå , ééæ øòëòä ïòååòâ æéà åðéáà íäøáà æà

äìéëà úãåáò ïéà.9  

åîãàä"õéæãàîî ø:íäéìò ãîåò àåäå èâàæ èìòåå éã  ,

ãîåò à êàìî à êàã æéà éåæà ,êìåä à æéà ùèðòî à ïåà ,
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עליה�  ש הכתוב והוא עומדלפרכתב  )מאמר דורש טוב אות כו(בייטב פני�   

, שאברה� היה במעלה ובמדריגה יותר מ� המלאכי�, תחת הע� ויאכלו
 הכל :)גיטי� כב(ומצינו , ת באכילה ושתיה"את השי שלא יכלו לעבוד

שהיה גדול  והוא, 'וכווקט�  כשרי� לכתוב את הגט אפילו חרש שוטה

 .ד"עכ, ע� ויאכלוולכ� והוא עומד עליה� תחת ה, עומד על גביו

  

   י אחי� עמ�"וח
  ט פסח"האט איר די זכות צו אויפרעכט� איי� משפחה אוי� יו $ 180 מיט בלויז

  י� קרית יואלא "ית המדרש עטרת זקני�ב"�איק "שבמוצאי 



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

 

  כז

 

  פ"ויק

éáà íäøáà èàä àãúåâéøãî òãééá òìà ïòîå÷àá åð , ééñ

ãîåò à ïåô ééñ ïåà êìåä à ïåô , àåäå æéà ñàã'ãîåò ' ï åà

 êéåà'íäéìò' )éòå 'ù î"øô éåì úùåã÷ á ë 'åæ äðéçá ïéòë àøéå.(  

åðéáø :ñ ñàåå íòã óéåà øòååù æéà äøåàëì' ï éà èééèù

 åö íéëàìî éã øàô ïáòâòâ èàä åðéáà íäøáà æà ùøãî

á øùá ïñòáìç , éã ïòîå÷àá ïãéà éã ïáàä íòã ïâòåå ïåà

íéëàìî éã èùéð ïåà äøåú , àúééøåàã øåñéà øòöðàâ øòã

 ìåùéá  êøã øàð æéà áìçá øùá ïåô)ã  ïéøãäðñ:( , éåå éåæà áéåà

áìçá øùá ïëà÷ èâòîòâ åðéáà íäøáà èàä éåæà.  

åîãàä"õéæãà îî ø:î ïåà ' èàä øò æà ïâàæ èùéð ïò÷

øàô ïáòâòâ' ïïëà÷ ìàæ øò øòð ,ùø ìééåå" æ à èâàæ é

úååöîá åëðçì èìàååòâ èàä íäøáà.  

åðéáø:øòååù ò÷àè êàã æéà  ,ñ áéåà' øàô øòìòô à æéà

ïëà÷ èâòîòâ åðéáà íäøáà èàä éåæà éåå æéà íéëàìî éã.  

à 'íéçëåðä :æ éáø øòã" ìàåé éøáã ïéà ì)îò úåëåñì 'î÷"ä ,

 úö÷î á  äãåîã àéâåñ úåéâåñá ïëåã úåéúåà 'ä 'å' ( æà ñòåîù à èàä

ñ'ïåâéè êøã ïòååòâ æéà.  

åðéáø: æ øòèòô øòã"ñ æà èøàã øéáñî æéà ì' éåìú æéà

î áéåà'úøåñîì íà ùé øòãà àø÷îì íà ùé èâàæ , àì éö

åîà áÆì Åçá éãâ ìùáú ,åîà á Åì Ççá øòãà.10  
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והנה ה� מילתא אי טיגו� חשיב בכלל  "):ה"קמ' ש� עמ(ל בדברי יואל "וז

, בישול או לאו תליא בפלוגתא אי יש א� למקרא או יש א� למסורת

 יש א� למקרא והתניא'  מי איכא דלית לי)'סנהדרי� ד� ד(דאיתא בגמרא 
אבל בָחָלב מותר , י יכול בֵחֶלב אמו"פירש(יכול בחלב , לא תבשל גדי בחלב אמו

שר בחלב מנא "פירש( אמרת יש א� למקרא )לבשל י וליכא מא� דפליג דאי פליגי ב

א ָחָלב, ל� דאסור המקרא הו א דלעול� פליגי ויש מא� ,)ד  ותו מסיק ש� בגמר

דהמסורת הוא ג "והא דאסור בשר בחלב אע, דסובר יש א� למסורת
דאמר קרא , משו� דאפקיה קרא בלשו� בישול, רק בֵחֶלב ולא בָחָלב

פרש(לא תבשל גדי דר� בישול אסרה תורה  ל"ו ואיכא בישו , י ָחָלב צלול כמי� 

ד יש א� למסורת " ונמצא לפי זה דרק למ,)אבל ֵחֶלב אינו בישול אלא טיגו�

� לא אסרה צרי� למידרש דדווקא דר� בישול אסרה תורה אבל טיגו
ד דיש א� למקרא ואיסור בשר בחלב "כ להמ"משא, תורה ומותר

למדנו מדקרינ� בָחָלב אי� צרי� לדרוש כ� ואפשר לומר שג� טיגו� הוא 

 .ש" עיי)ב"ז סק"פ' ד סי"יו(וכ� מבואר בפלתי , בכלל בישול שאסרה תורה

ë'éåæà õåøéú à èøòôèðòòâ êéåà ìàîà áàä ,ñ' à àã æéà

ñåôä ú÷åìçîî áéåà ïééæ èòåå ñàåå íé÷' úåçô ïëà÷ èòåå

øùá úéæë éöç à èéî áìç úéæëî , æ éà ïòîàæåö ñàåå

úéæë ïéé÷ àèùéð ,úòùá æéà' ïéé÷ àèùéð øòëéæ æéà ïëà÷ ï

ìåùéá øåñéà , æ éà äøåúä ïî øåñà æéà ñàåå øåòéù éöç ìééåå

ïëà÷ ééá èùéð ïåà äìéëàã éãéîá øàð , ï èéî æéà ñàåå

ëà øåñéàñ äìé'èùéð øòãà øåñà æéà ?  

 ÷çöé úéá øòã æéà)åùá"åé ú"ñåñ ã"é ÷ é"ëå à"å ùá ë" ó ñåé úøåô ïá ú

éñ 'å'(ñ ìééåå æà èâàæ 'ìùáú àì ìàî ééøã èééèù æéà , æ éà

äìéëàá øåñà êéåà ñàã ,åù ïéà øòáà" íùåáä úâåøò ú

)åé"éñ ã 'ô"â( øåñéà ïéé÷ àèùéð æéà ïôåà àæà óéåà æà èééèù 

ëàäìé . èëà÷òâ èàä åðéáà íäøáà æà ïééæ ïò÷ íòã èéåì

øåòéùëî úåçô úåçô , øáåò èùéð ïòî æéà ïëà÷ ïèéî ñàåå

ìùáú àì ïôéåà , á éåà æà ïèìàäòâ ïáàä íéëàìî éã ïåà

ñ' ï éé÷ àèùéð æéà øåòéùëî úåçô ïøàååòâ èëà÷òâ æéà

äìéëà øåñéà ,úîà ïéà øòáà'ñ æà äëìä éã æéà ï' àé æéà

à àãäìéëà øåñéà  , éã ïòîå÷àá èùéð ééæ ïáàä íòã ïâòåå

äøåú.  

åîãàä"õéæãà îî ø:î '÷ñô æðåà ééá æà èâàæ' ïòî èð

øáâ äàúú ,÷ñô íéëàìî éã ïåà'øáâ äàìéò ïòðò , ïâòåå

äøåú éã ïòîòð èìàååòâ ééæ ïáàä íòã.11   

                                                 
1 1 

שר ק ה"הגהזה משמיה ד'  שמביא פי)ג"רמ' ב עמ"ח(ג אורות "י' בס' עי

ה "ל שאמר הקב"בזה דברי המדרש הנ' ופי ,ע"שלו� מבעלזא זי
ומקשי� , להמלאכי� לא זהו שירדת� ואכלת� בתו� ביתו בשר בחלב

 ויקח חמאה וחלב וב� הבקר )ח, בראשית יח(שהלא הכתוב אומר , על זה

ועשו , כ בשר"נמצא שאכלו מקוד� חלב ואח, אשר עשה וית� לפניה�

יש דהנה , ק מבעלזא"ותיר� הרה, מלאכי�כ מה התשובה ל"וא, כדי�
לית� טע� על פי סוד על מה שממתיני� שש שעות מבשר לחלב מה 

 ,:)שמות ד� כא' ק פ"זוה(כי בשר רומז לגבורה ודי� , כ� מחלב לבשר שאי�

 'ד סי"ע יו"ובשו, .פסחי� עו(ל " וקיי,:)ויקרא ד� ד' ק פ"זוה( וחלב רומז לרחמי�

ולכ� אסור לאכול מקוד� בשר ,  דתתאה גבר)'ג' עיה ס"ק' סי ו'ד' עיא ס"צ
הבשר נכנס לגופו תחילה  כי, שהוא די� ואחר כ� חלב שהוא רחמי�

 אבל א�,  יתגבר הדי� על הרחמי�,והואיל ותתאה גבר, ונמצא למטה

אזי , אוכל בתחילה חלב שהוא רחמי� ואחר כ� אוכל בשר שהוא די�

  

  !                נעמט אי� אכט

   פאר די משפחות אי� בני ברקרט איהר איי� די בושהָא שּפ 50$מיט 
  ?ט " אז זייערע קינדער זאל� נישט פרעג� פארוואס פעלט פלייש אוי� יו

  

  י� קרית יואלא "ית המדרש עטרת זקני�ב" �י אק"וצשמ



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

 

  כח

 

  פ"ויק

åîãàä"õéæãàîî ø: èâàæòâ èàä êàìî øòã )çé úéùà øá ,

é(éìà áéùà áåù ê , ÷éøåö èôøàãòâ øò èàä ñàååøàô

ïøòåå ïøéåáòâ èòåå ÷çöé ïòåå åðéáà íäøáà åö ïòîå÷.  

ë'ñ æà èëàøèòâ áàä' ìàëéî æà ïééæ ïò÷)åä ø ùéáù êàì îä à

á øàåáî ë äøù úàá"çî ø ,è ( æéá úéøáä êàìî øòã ïòååòâ æéà

ïøàååòâ ïøéåáòâ æéà åäéìà ïòåå ,î éåå éåæà' æ à èôòøè

 ìàëéîíé÷éãö ïåô úåîùð éã úåðáø÷ áéø÷î æéà)  åáúë ïë

ñåúä 'é÷ úåçðî .ã"ùøãî ä  íùá  ìàëéî ä( , éåæà êàã æéà äìéî ïåà

 ïáø÷ à éåå)äåæ"âö óã  úéùà øá ÷ .ãåòå( , èâàæòâ ìàëéî èàä

áéùà áåù ,ë'÷çöé ïåô úéøá íåö ïòîå÷ ÷éøåö ìòåå.  

åðéáø:ë 'éåæà èöòé èëàøè ,ñ' èééèù)äåæ" ÷ç"ì÷ ó ã á"è ,

ìàø ùéã àñôåøèåôà ìàëéî( óéåà úåëæ ãîìî æéà ìàëéî æà 

øòãðé÷ òùéãéà , ãîìî èðò÷òâ èàä íäøáà áéåà ïåà

íåãñ éùðà óéåà ïééæ úåëæ , ïòðøòì êéæ ìàëéî ïòîå÷ ïò÷

ïééæ úåëæ ãîìî åö éåæà éåå åðéáà íäøáà ééá , íòã ïâòåå

ïòîå÷ ÷éøåö èôøàãòâ øò èàä...  

åîãàä" øõéæãà îî:î ' èàä ñàååøàô ò÷àè èâòøô

 íäøáà øàô ïééæ øùáî èôøàãòâ ïééìà øòôòùàá øòã

íåãñ ïâòåå åðéáà , ñàåå íéëàìî éã ïèøàã êàã èàä øò

äøù øàô ïééæ øùáî ïòîå÷òâ ïòðòæ , íäéà ïìàæ ééæ ïåà

íåãñ ïåô ùðåò íòã ïåô ïééæ øùáî êéåà.  

éåæà èëàøèòâ êéà áàä ,èàä øòôòùàá øòã èâàæòâ 

íäøáà øàô ïâàæ ééâ êéà , øùà úà íäøáàî éðà äñëîä

åâå äùåò éðà ' åéðá úà äåöé øùà ïòîì åéúòãé éë) úéùàøá

çé ,æé( , èòáøàòâ èùéð åðéáà íäøáà èàä ñèìàîòã æéá

                                                                   
ול� כל זה הוא לדיד� דקי� א, כי תתאה גבר, מתגבר הרחמי� על הדי�

וא� , כי ה� עליוני�, אבל המלאכי� סוברי� עילאה גבר, ל� תתאה גבר
דאסור לאכול מקוד� חלב ואחר כ� בשר , כ� לשיטת� יוצא להיפו�

וכשטענו שראוי בדי� , משו� דעילאה גבר ומתגבר הדי� על רחמי�

 שה� יקבלו את התורה כי ה� העליוני� אז שפיר היה תשובת משה

רבינו נכונה שאכלו בשר בחלב בבית אברה� אבינו כי גרמו הגברת 
 נפלאות 'בס' ועי( ד"עכ, כ בשר"פ שאכלו חלב בתחילה ואח"הדיני� שאע

שתחדשות פ ולפי , ע"מפרשיסחא זי ק היהודי הקדוש" בש� הרהשהביא זאת וירא ר

שניה� לדבר אחד נתכוונו  .)הנראה 

êåðéç ïåô ïéðò íòã ïéà , éã ïéà ïòååòâ ïéåù æéà øò åìéôà

ïøàé òøòèìò ,ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä øò øòáàøòãðé÷  ,

 ï éåù øò óøàã äåöî éã óéåà æà êéæ ééá èëàøèòâ øò èàä

ïèòáøà èùéð , øùáî íäéà ïáàä íéëàìî éã ïòåå øòáà

ãðé÷ à ïáàä èòåå øò æà ïòååòâ , ïáéåäòâðà ïéåù øò èàä

êåðéç  óéåà ïèòáøà åö , éã ïøàååòâ æéà íòãëàð èùøò æéà

 ïåô äáéñ'åéðá úà äåöé øùà ïòîì åéúòãé éë ,'î æà' óøàã

íåãñ ïâòåå ïìééöøòã íäéà.  

åðéáø : éã ïòî èðééî åéðá úà äåöé øùà úåèùôá

íéãéîìú ,íéðá íééåø÷ä íéãéîìú) è ïðçúàå éøôñ'(.12  

åîãàä"õéæãàîî ø:î ' æ éà íéãéîìú éã ïåô æà èäòæ

ïáéìáòâ èùéðøàâ.  

åðéáø :æ òèàè øòã" äùî êøá ïéà ì)êì êì úùøô ,îò 'ñ"â( 

éáñî æéà íäøáà ïåô íéãéîìú éã ïåô ò÷àè ñàååøàô ø

ïáéìáòâ èùéðøàâ æéà åðéáà , ééá èðøòìòâ ïáàä ééæ ìééåå

 åáø úøåúî ä÷ùîå äìåã ïòååòâ æéà øò ñàåå øæòéìà

íéøçàì ,ñ ïåà' ñàåå äùåã÷ä çë øòã èìòôòâ íäéà èàä

øòãðé÷ òðééæ ééá èâééìòâðééøà èàä åðéáà íäøáà.13  
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 קדושתו השפיע על כח בה"עאשא )ד"תרל' עמ,  תולדות'פר( בדברי יואל 'יע
קרא למע� ' משבחי'  שבוחי דבר זהלוע, 'לקרב� לאמונתו יתבאי ביתו 

 .ש באריכות"עיי, 'אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דר� ה

1 3 
 )ח"פרק י (כ בליקוטי אמרי�"א מש הבי)ש�(ל בבר� משה "מר� רבינו ז

ת שהיא ירושה " אחד מישראל מונח אהבה מסותרת להשילכי בלב כ
 כי )יט, בראשית יח ( אסמכיה אקרא)וירא' פ (ובאוהב ישראל, מאבותינו

', ידעתיו למע� אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דר� ה

 נטע קדושה גדולה בלב בניו עד שהטביע בטבע ה"עאוונה שאהכד

ו כלומר שבוודאי "ולכ� נאמר ושמר', נפשותיה� שבוודאי ישמרו דר� ה
ובזה יוב� דבר פלא דחזינ� כי . ד"ישמרו מאחר שכבר נחקק בטבע� עכ

לא נשאר , מכל מה שהיה אליעזר דולה ומשקה מתורת רבו לאחרי�

ועל , ' ההולכי� בתורת היונבו סו� נשארו רק יעקב וסו� כל, זכר כל דהו

כרח� שאליעזר לא היה לו כח זה להשריש בלב התלמידי� בחינת 
 ה"אעועל זה התאונ� א, חיבקיו� נצשתקבע הדבר ', ושמרו דר� ה

, לוהיינו שלא תשאר בעול� כח הקדושה אשר , ואנכי הול� ערירי

 .ש"עיי', והטע� כי ב� משק ביתי הוא דמשק אליעזר וכו

  

  !                נעמט אי� אכט

   פאר די משפחות אי� בני ברקרט איהר איי� די בושהָא שּפ 36$מיט 
   ?אינע� ליל הסדר שפארט מע� זי� אוי� די וויי� אז זייערע קינדער זאל� נישט פרעג� פארוואס 

  

  י� קרית יואלא "ית המדרש עטרת זקני�ב" �י אק"וצשמ



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

 

  כט

 

  פ"ויק

åðå" ùøãîä éøáãá ððä"áìçá øùá åìëà íéëàìîäù ì  

åðéáø: äìéëà èñééä ïñòâòâ ïáàä íéëàìî éã ñàåå ñàã 

ïúìéëà êøãë àìù ,ïñò åö èùéð æéà øãñ øòééæ ãìàáéåå ,

 ééååö àã æéà áìçå øùá ïåô äìéëà øåñéà íòã ééá øàð

úåùøã , ñéåøà èðøòì éùà áø ñàåå ñðééà)ãé÷ ïéìåç ( : àì ïåô

 äáòåú ìë ìëàú)éøáããé í ,â ( àåä éøä êì éúáòéúù äî ìë

äáòåú ìë ìëàú ìáá , êøãë øàð øåñà æéà íòã èéåì

äìéëà , èðøòì ìàòîùé éáø éáã àðú ñàåå àã æéà êàð ïåà

 äìéëà øåñéà ñéåøà)åè÷  íù (:ñ ñàåå íòã ïåô' ééøã èééèù

ìùáú àì ìàî , êøãë àìù åìéôà øåñà æéà íòã èéåì ïåà

äìéëà.  

áàä íéëàìî éã áø éåå éåæà äìéëà øåñéà èðøòìòâ ñéåøà ï

éùà ,ñ æà'ïúìéëà êøãë äìéëàá øåñà øàð æéà , àìù ïåà

øåñéà ïéé÷ àèùéð æéà êøãë , à ïñò êàã æéà ééæ ééá ïåà

ïúìéëà êøãë àìù éîùâ ìëàî , èàäòâ èùéð ééæ ïáàä

áìçá øùá ïñò ïåô øåñéà ïéé÷ êéæ óéåà , øòáà ïòî èðøòì

òã ïåô ñéåøàñ ñàåå í' àã æéà ìùáú àì ìàî ééøã èééèù

äìéëà êøãë àìù åìéôà øåñéà , èùéð íéëàìî éã ïáàä

ïñò èâòîòâ ,äøåú éã ïòîå÷àá ïãéà éã ïáàä íòã ïâòåå.  

 ùøãî ïéà ùèééè ïééæ ïò÷ ñàã)ô äù î ç îùé á àá åä 'ãå òå çìù á (

ñåðéå äàø íéä ,äàø äî ,äàø ìàòîùé éáøã àúééøá , ìééåå

î ïòåå'óåñ íé úòéø÷ åö ïòîå÷òâ æéà , í é øòã êéæ èàä

ïòðòèìàôù èìàååòâ èùéð , à èàäòâ èàä íé øòã ìééåå

íéúåëæ ïéé÷ èùéð ïáàä ïãéà éã æà äðòè , éåå éåæà

î' èâòøôòâ èàä åðéáø äùî æà èôòøè)â úåîù ,àé( éëå 

íéøöîî ìàøùé úà àéöåà ,ùø èâàæ" èàä øò æà é

ìàøùé åëæ äî èâòøôòâ, èàä øòôòùàá øòã øàð 

 èâàæòâ)áé íù( úà ïåãáòú íéøöîî íòä úà êàéöåäá 

äæä øää ìò íé÷ìàä , ñàåå ïåô úåëæ íòã ïáàä ïãéà éã æà

äøåú éã ïééæ ìá÷î ïòééâ ééæ , éã áéåà øàð æéà ñàã øòáà

áìçá øùá ïñò èâòîòâ èùéð ïáàä íéëàìî , íòã êøåã

äøåú éã ïòîå÷àá ïãéà éã ïáàä , ñàã ï øòì êéà áéåà æéà

 ééøã éã ïåô ìàòîùé éáø éáã àðú éåå éåæà äìéëà øåñéà

ìùáú àì ìàî ,ñ æà'äìéëà êøãë àìù åìéôà øåñà æéà.  

äàø ìàòîùé éáøã àúééøá ñåðéå äàø íéä íòã ïâòåå , æà

î' ìàî ééøã ïåô áìçá øùá ééá äìéëà øåñéà ñéåøà èðøòì

ìùáú àì , éáø éáã àðú øòã éåå éåæà èðøòì ìàòîùé

ñéåøà ,øåñà æéà äìéëà êøãë àìù åìéôà ïåà , íòã ïâòåå

äøåú éã ïééæ ìá÷î ïãéà éã ïòééâ , úåëæ à àé êàã ééæ ïáàä

ïòðòèìàôù èôøàãòâ íé øòã êéæ èàä.  

ïééä ìò êøáì åðéáø úà ãáéëå  

åðéáø åëøéáå:íééçì  ,î' èéî ïåà äçîù èéî ïäòæ êéæ ìàæ

ïèåâ íòìà.  

ùì åãøôðåíåì  

  א" יערית יואלק תושבי דערורבטייערע 

  קומט אי� די מאס� זי� צו באטייליג� אינע�

  "לוה מלכהממסיבת "
  סאטמאר בני ברק' דידי חסדקמחא דפסחא לטובת 

   

    -פארקומעה "איוואס וועט -

  ט" פרשת ויקרא הבעלק"וצשמדע� קומענדיג� 

  "עטרת זקני�"ת המדרש ביאי� 
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� � �  

"í¾ô óìòô −ð½ì"  
¼" ¾  

þ ’±òêè í¾ô óìòô 
ï" ñ  

ë"ï ë î ð þ"ñ  
 

òë ñ" ¼−"ò¾³  ëê  óìòô è"ë  
� � �  

"ðñ íñí³îð"  
¼"¾ þ ’ ðîð í¾ô

þ¼ñ¼¬ ï" ñ  
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� � �  
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¼"¾ þ’  ¬¼òë öî−® öë
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� � �  
"êë −ð½ì"þ"  
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òë ñ"¼×  "ò¾³  ö ½− ò è"ï  
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ë"ï  ó− þõê  þ"ö þ ¼¬¾ ñ  

 

òë ñ"¼í  ’ò¾³  ³ ë¬"ê 

� � �  

ê¾ô"ó−−ì ³  
¼"¾ þ’ ö −þè ó−−ì ï"  ñ

ë" þóìòô − ×ðþ ôï  "ñ  
 

òë ñ"¼ ×"ê þ ðê  ê ’½ ¾³"ì  
 

 ³ þô î ³è î ïî ¼¬ñê
ñðò−−¾ ¼"í  

ë" þî í− ñê  í¾ôï  "ñ  
 

ë ñ ò"¼−  "½ ¾³  ö ½−ò ë"è 

  
  
  
  

"öôñï íôñ¾ −ð½ì"  
¼" ¾þ ’ï öôñï íôñ¾" ñ  
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� � �  

"ëš¼− ñêþ¾− −ð½ì" 
¼"¾ þ’  
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� � �  
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� � �  
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òëñ"¼ë  ’ô¾³  ñ î ñê"è 

� � �  
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¼"¾ þ’  

öêôëñ¼è μñô−ñê −ë® ï"ñ  
ë"ï  óíþ ëê  þ"ñ  

òëñ"¼ð  ’ò¾³  ñ î ñê"¬  
èî ïî ’ ³ þôñðò−−þë ¼"í  

þ ³ ë ’ï  óìòô − ×ðþ ô"ñ  

òëñ"¼×  "ò¾³  ï î ô³  í"¬  
� � �  

"−¬ôò öî−þõê’ þñ ’
öî¼ô¾"  

¼"¾ þ ’ï ñê š½êð ö î¼ô¾"ñ 
þ ö ë ’ï  ö ôñ ï þ î ê−ò¾"ñ  

òëñ"¼ï   ’ò¾³  ëê  óìòô"ì  
� � �  

"−ë® ó−−ì öîþ×ï"  
¼"¾ þ ’ï ±þêîî¾ −ë® ó− −ì"ñ 

ë"−šï ì þ ’− ëî ¬ þ ô³ − ê ’ï"ñ  
 

òë ñ"¼−  "ò¾³  î ñ ½×  è"í  
� � �  
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þíí"ìþ  ’áà÷àé øæòéìà íééç ¬−ñ¾"ê  

íëí îòë −½îþ−êñ"−ò ñêþ¾− ì"î  

  

þí"þ ãìàååðéøâ ïøäà çñô −í"î  

î−ëêñîíþí "þ ì’ ðñêîîò−þè ëš¼− þðò½×ñê¬−ñ¾ "ê  

îò³îìñîíþí "þ ì’ ½−−îî íôñ¾¬−ñ¾ "ê  

îìñî"ïíþí "þ ì’ −ñê ’öí×−ñ¾ ¬"ê  

î³ë ³ðñîíñ ,ó³ð×ò  

þ−êô öîþ×ïë îò−¾þðô ³−ëë êëþ ê¾îð−š  

  

þí"þ èòðá ìàåé −í"î  

î−ëêñîíþí "þ ì’ ¬¼òë þ¼¬ñê ñêîô¾¬−ñ¾ "ê  

ö−êî¾−ò þï¼ öþš ð¼îî þëì  

îò³îìñîíþí "þ ì’ š−ñè îí−þô¾¬−ñ¾ "ê  

îò−šïñîíþí "þ ì’ ¬¼òë šì®−¬−ñ¾ "ê  

î³ë ³ðñîíñ ,ó³ð×ò  

îò−¾þðô ³−ëë êëþ ê¾îð−šþ−êô öîþ×ïë   

  

  א"ק רבי חיי� צבי זיעועכי" ב� הגהמשה מר� ט"הקוה רבינו ק"כ ש"ע
  

 ברק בני - יואל קרית
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        ::::וחי אחי� עמ�וחי אחי� עמ�וחי אחי� עמ�וחי אחי� עמ�

 ïâéèðééä ïòîàøèù ïìòåå ìàåé úéø÷ éáùåú ïñàî
áù éàöåî" ïëéìøòé íåö ÷"àëìî äåìî çñô áøò "

ã àçñôã àçî÷ úáåèì'÷øá éðá øàîèàñ  
--------------  

 øòèåî øòééæ ïåô èééöøàé íåö åéçéù øôåñ úçôùî êøåã áãðúð äëìî äåìî úãåòñ  
çä äùàäá äøù úøî äáåù"ò éåìä äùî êåøá ø"ä  

--------------  
îäéá ïéà íéãéñçå íéãéãé ñåðéëá ïòîå÷øàô èòåå"ãø èñòøàô óéåà íéð÷æ úøèò ã.  
--------------  

 èøéîàì÷àøô ìòôî"úåëæ ïééôîà÷ äçôùî "åé óéåà ïñò éã ïìàöåöñéåà" è  
 øàô çñô180øòìàã   

  
        
  

  מיט ווארימע געפיהלן-קרית יואל 

גרייטן זיך תושבי קרית יואל צום 

מלוה -ערב פסח"באקאנטן יערליכן 

ה "וועלכע וועט היי יאהר אי" מלכא

ק פרשת ויקרא "פארקומען דעם מוצש

ט לטובת די באקאנטע און "הבעל

קמחא דפסחא ידי "בארימטע מפעל 

בני -י קהל יטב דסאטמאר"שע" חסד

וועלכע טיילן אויס די צורכי חג , ברק

הונדערטער אחים לדעה הפסח פאר 

באדערפיגע משפחות אינערהאלב -נויט

די סאטמארער קהילה המעטירה אין בני 

  .ו"ברק יצ

די גרויסארטיגע סעודת מלוה 

דמלכא ומסיבה של מצוה וועט 

ד עטרת זקנים "פארקומען אין ביהמ

אראנדזשירט דורך די . אויף פארעסט רד

ע קרית 'באקאנטע חשוב-אלעמען

ה "נמרצים הלא המה מוער עסקנים 'יואל

, ו"ר חיים אלתר בראך הי"יחזקאל ב

ועל כולם , ו"הרב איתמר מייזליש הי

דער אלעמען באקאנטער עסקן חשוב 

ו פון די "ה זלמן לייב סופר הי"ונערץ מו

געטרייע עסקנים לטובת די מבצר התורה 

כולל עצי חיים צדקת רבי "המעטירה 

די שלשה , אין בני ברק" מאיר בעל הנס

טיבי לכת האבן זיך אריינגעווארפן מ

היימישע  בלב ונפש ארויסצוהעלפן די 

ברידער אחים לדעה חסידים וידידים 

ב "אינערהאלב די קהילה המעטירה אין ב

וועלכע פלאגן זיך צו צוזאמשטעלן דעם 

ט פסח אין זייערע געבענטשטע "יו

  .הייזער

אין צוגאב צו די אויבנדערמאנטע 

על קמחא ראשי העסקנים פונעם מפ

איז היי יאהר , דפסחא פון בני ברק

צוגעקומען פרישע כוחות אינעם עבודת 

ער 'ע קרית יואל'די חשוב, הקודש

וועלכע האבן , אינגעלייט ילידי בני ברק

אויסגעהערט די וויי געשריי פון זייערע 

נאנטע און באקאנטע וועלכע פלאגן זיך 

צונויפשצושטעלן אויף די הוצאות חג 

  .הפסח

שיכון קרית יואל בני ברק זענען אין 

פארהאן פיהל משפחות ברוכי ילדים 

וואס האבן ליידער נישט דאס , ר"בליעה

מינימאלסטע מיט וואס צוצוגיין צום יום 

און זיך צו ספראווען מיט די גרויסע , טוב

דעריבער , אויסטערלישע הוצאות החג

אין ב ב "האבן די עסקני הקהילה 

ע מפעל 'אויפגעשטעלט אט די חשוב

און זיך " קמחא דפסחא ידי חסד"

אונטערגענומען צו פארפלעגן פאר די 

און , אנגעוויזענע משפחות די צרכי החג
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, צוצושטעלן אלע געברויכן בדרך כבוד

אויף � ספעציעל באשיידענעם וועג אן 

  .קיין פירסום און מראית עין

עס איז איבעריג צו שילדערן די 

ע עס לעכטיגקייט און פרייד וועלכ

שפראצט אריין אין די שטובער פון די 

משפחות ווען אויפשטייענדיג איינע פון 

ס אין די טעג פון ערבי 'מארגנ-די פרי

 �פסחים טרעפן זיי פאר זייער טיהר 

פארמאכטן פעקל אנגעפיהלט מיט אלע 

, וויין, נויטיגע מאכלי החג ווי אויל

. וו.א.און פלייש א, פירות און ירקות

די , דיגן אופן'ינעם מסודראויף � שי

ט איז דאך עד אין "שמחת ועונג יו

די פעקל מיט די צרכי החג נעמט , לשער

פון זיי אראפ � שווער פעקל פון די עול 

  .ט"הוצאות יו

היי יאהר איז ספעציעל וויכטיג די 

ווען ווי באקאנט איז די , שטיצע

עקאנמישע מצב ספעציעל אין ארץ 

אידן אין , י"ישראל געפאלן מטה מטה ה

י פלאגן זיך זייעהר שווערע אויפן "א

ט , ביסן פון מויל ווען פון די צווייטע זיי

און , וואקסן די פרייזן אין די געשעפטן

יאר איז אויסטערליש -דער יקרות היי

אזוי ארום אז אסאך אידישע , גרויס

  .שטובער האבן קוים אויף לחם לאכול

כמה מעלות טובות פארמאגט די 

פעל קמחא דפסחא ידי חסד דאזיגע מ

פיהל מער אויסגעצייכנט און 

אויסגעהאלטן פון מערערע מפעלי קמחא 

צום ערשט מיטן אופן החלוקה , דפסחא

וואס ווערט געטהון מתן בסתר באגלייט 

ו "מיט � שטרענגע קפידה אז עס זאל ח

נישט צוקומען דאס מינדעסטע בושה 

די פעקלעך ווערן , ן מקבל'פאר

טיהרן פון די אראפגעשטעלט  ביי די 

און , משפחות נצרכות באישון ליל

צווייטנס איז אויך די שטרענגע כמות 

החלוקה וואס ווערט אויסגערעכנט 

ע עסקנים  בכובד ראש דורך די געטריי

אז יעדער זאל קומען די מחסורו אשר 

און , יחסר לו לויט די צאל פון די נפשות

עס ווערט שטארק אפגעהיטן עס זאל 

ט ווערן נאר צורכי החג וואס געטייל

פעלט זיך אויס באמת אין יעדן אידישן 

  .    ט פסח"שטוב אויף יו

מיט � ספעציעלער בריוו ווענדן זיך 

 וועלכע -ב "ע עסקנים פון ב'די חשוב

פיהרן אן מיטן ארגאניזירן און אויסטיילן 

 -די פעקלעך פון מפעל קמחא דפסחא 

י " בנמיט � הארצרייסנדע רוף צו אחינו

זאל זיי 'מ, נדיבי עם רחמנים בני רחמנים

זאלן קומען צו הילף צו דעקן די 

אומגעהוירע שווערע הוצאות וואס דאס 

איינקויפן , קאסט אפ און גלייכצייטיג זיך 

ט ביי די "� חלק אין די שמחת יו

הונדערטער היימישע שטובער אין שיכון 

  .ב"קרית יואל ב

ספעציעל שלוחי מצוה עסקנים 

ו זענען "רצים פון בני ברק יצנמ

יארק צו - ארויסגעקומען קיין ניו

ני אנווארעמען די הערצער פון אחינו ב

 נדיבי לבב זיי זאלן זיך משתדל ישראל

זיין למעלה מיכולתם ארויסצוהעלפן מיט 

היימישע  ברייטהארציגע שטיצע די 

 וועלכע מוטשען ני ברקמשפחות אין ב

ד זיך אויף זייערע לחם לאכול ובג

  .ללבוש

יעריגן אקציע פראקלאמירן -צום היי

 �-זכות"די מנהלי הקמחא דפסחא 

ווען מיטן סכום פון " משפחה קאמפיין

 דאלער קויפט מען זיך איין די זכות 180

עצום ונשגב אויסצוצאלן די הוצאות פון 

-ט פסח פאר איינס פון נויט"יו

באדערפיגע משפחות חשובות ונכבדות 

ן טראכט אריין אז מע, אין בני ברק

ט  � גרויסע געלעגנהיי דערין מיינט דאס 

אז מיט דעם סכום בלויז פארזיכערט מען 

 �זיך � געוואלדיגע זכיה אויסצוהאלטן 

היימישע משפחה חשובה פון עניי ארץ 

ווי אנדערש , ט פסח"ישראל אויף יו

וועט אזא זוכה לדבר מצוה רבה זו צוגיין 

ל דכפין כ"צום סדר נאכט און זאגן דעם 

ן אויסצאלן די 'נאכ..." ייתי וייכול

הוצאות המאכלים פון פסח פאר � גאנצע 

  .     משפחה

תושבי קרית יואל זענען דאך 

ט -באקאנט מיט זייערע ברייט הארציגקיי

איז צו האפן , פאר יעדן דבר שבקדושה

כ ווען דא רעדט זיך פון "אז על אכו

אייגענע געטרייע און היימישע ברידער 

 וועלכע מוטשען זיך אויף -ק " ארהאין

די טאג טעגליכע לעבן און ווער רעדט 

 וועלן -ט "נאך אויף אזא חג הפסח הבעל

זיי זיכער זיך אנגארטלען און 

ארויסווייזן ברידערשאפט און 

געטריישאפט דורך זיך באשטייערן ביד 

רחבה ורוח נדיבה און זיך איינרישן די 

שפחה מ- זכות"געוואלדיגע זכיה אינעם 

  ".  קאמפיין

ק "ווי געמאלדן וועט דעם מוצש

ע  פרשת ויקרא פארקומען די גרויסארטיג

מלוה מלכה און געלט אקציע פאר אט די 

עס ווערט סערווירט , מפעל חשוב ונשגב

ווערן � ברייטע סעודתא דדוד מלכא 

משיחא ווען � שטאב פון ענערגישע 

עסקנים וועלן אויפנעמען יעדן איינעם 

און וועלן זארגן צו , ודולפי כב

, פארזיכערן די הצלחה פון די אקציע

קומט אין די מאסן צו שטיצן די אחים 

  .לדעה אין בני ברק

 - כל דכפי� ייתי וייכול -
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