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ìê î¬ô¾ò"ìê ð"ð , ó¼−ò×í¾ îò−−í

ô¾ ³ê−þš ì×ë îò−ëê ëš¼−îñ¾ ¼ ,

 ó−−ô¼õ ð−ô³ óî− ñ×ë îþôêë

í ñêþ¾− ¼ô¾ íëíêë ’í îò−šîñê ’

ìê"ð              .)í¾ô μþë(  

  

−³þè öëñ ó¼ .¾þ−õ" −³−¾¼ò êñ −

ëî¾ìî þ¾ ,¾ô−õñ þêîë−î"þíô õ" −

−ï êïñ¼ëô" ³îô¾ íñêî ëî³×í ¼

òë"íô−þ®ô ó−êëí − ,ñîí þ³î−ð" ñ

îêë þ¾ê , óðê¾× óñî¼í μþð íòíð

−þ×ò ±þêñ êë ¼èþ ñ× ššî³¾ô í

îôîšô ó¾ ö−ê −× ³ê®ñ , μ¾ôë ñëê

 öì ïê ë¾î³ í¾¼ò þ¾ê× öôïí

 šî½õí ïôþô μ×ñî î−ë¾î− ñ¼ óîšôí

 ³îñèí −ô− ñ¼ ññõ³í îò−ëê ëš¼−¾

òëñ í−í−¾"−ìëë ð−ô³ îí−¾ ì×í − ’

−êëí" î−¾×¼ ó−êë¾ íîí öî¾ñ ó

³ê®ñ îššî³¾−î î®þ− ð−ô³î ,í¾ïî" ×

 ìþõî ±−®− ëš¼− ¾þ¾− ó−êëí

−ñêþ¾ , ëñë ¾−þ¾í îò−ëê ëš¼−¾

ó−êëí ó−êþšò î−í−¾ ñêþ¾− , ³î×ïëî

¼ ³î¼î¾− óí−ñ¼ ìþõî ±−®− íï"× ,

 îò−ëê ëš¼− ññõ³í þ¾ê× í³¼ôî

 þôêî íò¼ò ¼¾þí î¾¼ ð−ô ñ®òíñ

¼îòë þêîëôî −òðêñ öîþôê³ í×" ê

ëšíñ íñ−õ³ îñê ó−þëðë öî−×¾"í ,

î¾¼ ð−ôî −ìê ð−ô êò îòñ−®í ,

è öëñ ó¼ þ¾ê ³î×ïë êñî −³þ

þè êñê ëî¾ìî þ¾ −³−¾¼ò , ³î×ïëî

î¾¼ −ð−ô ñ®òíñ í×ï− íï .  

)×"íèí îò−ëþ öþô š"¬−ñ¾ š"ê (  
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  וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו
ע שהיה מכיר "זי' ט הק"חסיד אחד מחסידי הבעש

רבו הרה את נכד  ע עוד משחר "ברוך ממעזיבוז זי' ק ר"היטב 
אל הרבי ר"עשואחרי פטירת הב, טל ילדותו ' ט נסע פעם 

ומכירו בעודו ילד קטן, ל'ברוכ והחסיד היה , ויען שהיה זוכר 
אז בא בשנים והתנהג , כבר  לא הכניע עצמו לפניו כיאות 

: ברוך ואמר לו' ק הרבי ר"הקפיד עליו הרה, לפניו בהרחבה
, י מלאכים ממש"ופרש" וישלח יעקב מלאכים"כתוב בתורה 

קשה האם היה יעק אבינו עולכאורה  חסר עבדים "ב  ה 
אל עשו את המלאכים, שישלח אותם  אם כן הטריח  , ולמה 

רגילים לבוא  יש לומר שאלו המלאכים היו מאלו שהיו  אך 
אבינו ע אברהם  חסידים של הרבי ר, ה"אל  ' ואחר שהיו 

אבינו, יצחק' אברהם היו מחסידי בנו הרבי ר יצחק  , וכשנפטר 
אבינו היו והנ, יעקב' נעשו לחסידי בנו הרבי ר אברהם  ה אצל 

ובאו בדמות  וירא "כמו שנאמר , "אנשים"מתנהגים בהכנעה 
אנשים נצבים עליו ן שהכירו , "והנה שלשה  יעקב כיו אצל  אך 

ודרך ארץ הראוי , אותו מילדותו לא התנהגו אצלו בכבוד 
יעקב מאתו ואמר , "מלאכים"ובאו אצלו בבחינת  לכן שלחם 

  ...לכו אל עשו: להם

  יעם לבן גרת
יששכר זצללה"סיפר הרה ה בשם "ק בעל הבני 

אחד היה בבית עכו"הבעש והיה שמה "ט שאמר כי פעם  ם 
אמר לתלמידיו שהוא בשמחה , עבודה זרה וכשיצא משם 

גדולה מחמת שבשעה אחת קיים כל התורה כולה כי עבודה 
, ואסור להרהר בדברי תורה במקום המטונף, זרה דינה כצואה

 מבלי להרהר בשום דבר נמצא במה שמשמר מחשבתו
יש לפרש , מדברי תורה נחשב לו כאילו קיים כל התורה ובזה 

ופרש ותרי"דברי יעקב עם לבן גרתי  , ג מצות שמרתי"י 
יש ביניהן גם , ג מצות"דלכאורה האיך קיים כל התרי והלא 

וכדו , שלא כל אחד יכול לקיימם', מצות התלויות בארץ 
היה מלא גילולים אולם לפי האמור ניחא שהרי בית לבן 

אבינו ע ה בביתו היה מוכרח לשמור "ותרפים וכששהה יעקב 
ולזאת , מחשבתו מבלתי להרהר שם בשום ענין מדברי תורה

ותרי, נחשב לו כאילו קיים כל התורה ג מצות "וזה שאמר 
, היינו ששמרתי מחשבתי מלהרהר בבית המטונף, שמרתי

  )מח דודצ(. ג מצוות"ולכך נחשב לו כאלו קיים כל התרי

  עזים מאתים ותישים עשרים
ן בעל בית הלוי מבריסק זי , ע ברכבת"פעם נסע הגאו

יהודים ישב היו עוד  , כשהגיע זמן תפילת מנחה, ובקרון בו 
כדי להתפלל מנחה " בית הלוי"התקרבו למקום מושבו של ה

ישבו שני משכילים שהיו בכלל העשרה , בציבור באותו קרון 
את המנין  שמתכוננים לתפילת מנחה יצאו וכשראו, להשלים 

ן ן, מהקרו אחרי שהיהודים , והתפללו ביחידות, ובוטל המני
ותפשו מקומותיהם את תפילתם חזרו השנים לקרון  , גמרו 

רב" בית הלוי"גרמה לה התנהגותם בינתיים בקשו , צער 
יגיד " בית הלוי"אחדים מה שעד שיגיע זמן תפילת ערבית 

רם" ויבית הל"פתח ה, לפניהם דבר תורה כדי שדבריו , בקול 
בפרשתן מסופר שיעקב : ואמר, יגיעו גם לאזני המשכילים

פרות , גמלים, עדרים של עזים, אבינו שלח מנחה לאחיו עשו
ן, ועוד ועוד מדוע לא שלח , והנה כל ימי הייתי מתקשה להבי

, גם עדר כלבים שישמרו על עדרי הבהמות, יעקב במנחתו
ראיתי מעשה ועמדתי יעקב ,  על טעמו של הדבראבל היום 

  ...הידע שדרכם של כלבים לברוח מן המנח

  לע על ירכוווהוא צ
אחת באמצע לימודו אל הרה, פעם  ר"באו אנשים  ' ק 

אתו שצריך לראות "אברהם דוב מחאמעלניק ז ודברו  ל 
את בתו אמר כתיב ויאבק איש , שהיא גדולה בשנים, להשיא 

ה לבלבל אותו ורוצ, עמו היינו היצר הרע לוחם עם האדם
יכול לו, דווקא שצריך לעסוק בפרנסה היינו , וירא כי לא 

את עצמו בשום אופן  אזי ויגע בכף ירכו, שאינו רוצה לבלבל 
אליו בטענה שיש לו בנים גדוליםש, אלו יוצאי יריכו , הוא בא 

ומוכרח להתבטל ותקע כף ירך יעקב , וצריך להשיאן  ואז 
ובוודאי הוא , בר עליוהיינו שבזו הטענה התג, בהאבקו עמו

את , מוכרח להתבטל אבל ויזרח לו השמש כאשר עבר 
את פני, היינו כאשר זרח עליו אור השכל, פנואל - כאשר עבר 

והתיישב בעצמו ואמר והוא צולע על ירכו בתמיה רצה , אל 
את עצמי בשביל הבנים אבלבל  אני  ושלום, לומר  ותיכף , חס 

אביי"והתחיל לומר , חזר ללימודו   )אור הגנוז(. "אמר 

  ..הכזונה יעשה את אחותנו
ן  קדושי עליו ידוע הוא הויכוח שהיה בין שני אריות 

רב ייבי מאוסטראה זי"הלא המה הרה והרה"ק  רבי "ע  ק 
ע מהו העון שהפרוץ בו עומד על המרובה "פנחס מקאריץ זי

ן עקבתא דמשיחא ובעטיה נמשך , זה עתה בדור האחרו
טען שהעון שהעולם דש ייבי ' ק ר"הרה, אריכות הגלות

בעקביו ונכשלים בו ביותר בזמנינו הוא מה שמדברים בבתי 
וקריאת התורה , כנסיות ובבתי מדרשות בשעת התפילה 

קאריצער טען שהענין הצניעות יותר פרוץ' ק ר"והרה , פנחס 
את הגאולה , ביקשו לבא לעמק שווה, והוא הוא המעכב 

וב ויכריע דהרי יבוא הכת, אמרו מאן יימר לנו עם מי הצדק
רמיזא בתורה חמשה , ליכא מידי דלא  החליטו לפתוח ספר 

והפסוק שיעלה בגורלם הוא יכריע ביניהם וכן , חומשי תורה 
ופתחו בספר בראשית והנה נזדמן להם הפסוק שאמרו , עשו 

את אחותינו אביהם הכזונה יעשה  הבינו , בני יעקב אל 
צדי, פנחס' ק ר"שהצדק הוא עם הרה ' ק ר"ק הרהנענה אותו 

וראו מה שתרגם בתרגום יונתן על פסוק זה לא  ייבי הביטו 
ירושלמי  [,יאי למהוי מתאמר בכנישתהון דישראל ובתרגום 

ן מדרשיהו ובבית  אלוקים  ,]מוסיף  ואלו דברי  ראו שאלו  או אז 
  )שיח זקנים(. חיים



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

 

  ה

 

  וישלח

íéëàìî á÷òé çìùéå .ôùø"ùîî íéëàìî é ,äàøðåò  ìôé  äî
 åøîàùæç"ì ÷éãöì øúåî æà êàìîî óéãò ÷éãöù øîàð íà 

 øúåî êàìî ÷ø æà óéãò êàìîù øîàð íà ìáà äðéëùá úåàøì
íãàä àì ìáà ,å äðäøã é÷øôá àúéà 'ñôä ìò øæòéìà÷å )ë"à æ'( 

" éë éäéåæúåàøî åéðéò äðéäëúå ÷çöé ï÷ " ìò ÷çöé ã÷òðù äòùá
äðéëùä äàøå äìòîì åéðéò àùð çáæîä,ëå áéúé àì éë  éðàø

úîë áåùç àîåñå åéðéò åäë äæ íå÷îá úåîì êéøö äéäå éçå íãàä, 
 ïëàãîá" ø)ñ"ä ä'( úç÷ì àáé á÷òéù éãëá åäë ÷çöé éðéòù àúéà 

úåëøáä , ÷éãöù úåàøäì éãëá ùîî íéëàìî á÷òé çìù ïëì
 ÷éãöä àìéîî çéìùä ïî óéãò éàãå çìåùä éë êàìîî óéãò

äðéëùá ìëúñäì åì øúåî,å ò" ëøëåîù øîåì ïéç ÷çöé éðéò åäë
úåëøáä ìåèéå á÷òé àáéù éãëá, å úåëøáä éì òéâî ïéãë àìéîî
úåëøáä ìò éúåà àåðùì êì ïéàå.                )øã úðùî 'øæòéìà(  

    
úîàä ìëîå íéãñçä ìëî éúðåè÷.éô ùø" éúåéëæ åèòîúð é

åëå ,' íéé÷ á÷òé éøä åéúåéëæ åèòîúð àîù á÷òé ãçô äîì äù÷å
äåòá íäéúåøô ìëåà íãàù íéøáã ùé íäéðéáå äøåúä ìë" ïø÷äå æ

äåòì úîéé÷"æç åøîàù èøôáå á" ì)à äàô 'à' ( ãâðë äøåú ãåîìúå
íìåë,é àìà " úîéé÷ ïø÷ä æà òáèä êøãá äðäðùë ÷øù ì
äåòì" åøîàù åîë ïø÷äî íéëðî æà ñð åì úåùòì êéøöùë ìáà á

æç" ì)ì úáù"à(" éëðî ñð åì íéùåò íàååéúåéëæî ï", á÷òé øîàù äæå 
"íéãñçä ìëî éúðåè÷ "ò éúåéëæ åèòîúð" éîò úéùòù íéãñçä é

àøé éúééä àì òáèä êøãá äéä äæ íàå, ìáà " éúøáò éì÷îá éë
äæä ïãøéä úà "æç êøãëå" àìéîî ïãøéä ò÷áðå ïãøéá åì÷î ïúð ì

êøãë àìù ñð åì äùòð  òáèäåãçôì ùé åéùëò .       )ãåã ñãøô(  
    

å øãò ïá åîéùú çåéøìøãò. â 'áäøåñî ,å øãò ïá åîéùú çåéø
ìøãò,úéì çåéøå  ,íéãåäéì ãåîòé äìöäå çåéø , äàøðåò ìôé äî 

áîøá àáåîù" ùøãîä íùá ï÷åñôä ìò ðä" ì ïéá åîéùú çåéøå
øãò ,á÷äî íéîçø ù÷éá á÷òéù"éäéù ä ' àìå äøöì äøöî çåéø
éäé 'äáøäãçéá úåøö  ,éø ïúéì éãëäëîì äëî ïéá ïðåáúäì çå ,

æå úøåú äéäú úàäøåñîä, àìù øãò ïéáå øãò ïéá åîéùú çååéøå 
äéäé äáøäãçéá úåøö  ,úéì çååéø íà ìáà , ïéá çåéø ïéàù åðééäã
ä úåøöïéàáå  úåòøå úåáø úåøöãçéá , æà åäæ äìöäå çåéøù ïîéñ

íéãåäéì ãåîòé ,äîéìù äìåàâä ïîæ àá øáëù.  
)äâä" ÷ø éáøä ' à÷ìòîù âøåáùì÷éðîéæ"ò  

    
äçåìù àéä äçðî á÷òéì êãáòì úøîàå. ãîá àúéà" ø

)ò úé ùàø á"é ç"á ( íéãéúò úåùòì á÷òé çìùù úåðúîä ïúåà ìë
 øîàðù çéùîä úåîéì ìàøùéì øéæçäì íéåâä" ùéùøú éëìî

åáéùé äçðî íééàå "á÷òéî åìá÷ù äçðîä åáéùéù åðééä , úðååë äæå
úëääå" ãáòì úøîàåäçåìù àéä äçðî á÷òéì ê " úàæä äçðîä

åéùëò äçìùðù , çéùîä úåîéì"á÷òéì êãáòì " íéãéúò
á÷òéì øéæçäì úåîåàä .                                                  )áø ììù(  

åéãìé øùò ãçà úàå.áå ùø"é àúéà  äðúð äúéä ïëéä äðéãå
äá åéðéò åùò ïúé àìù äéðôá ìòðå äáéúá ,ù÷åùøì åì ïéðî ä" é

øñç äéä íéèáùä ïî ãçà éìåà äøéñç äúéä äðéãù,éå " àúéà ì
îäéá äðáð äî éðôî àøîâá" ïéîéðá ìù å÷ìçá ÷éðôî ãìåðù 

àá"åùòì äåçúùä àìå é , äøéñç äúéä äðéã àìù øîàð íàå
à íéèáùä ïî ãçà àìà"îäéá äðáð àì äîì ë" ìù å÷ìçá ÷

à íéëéøö àìà øñç äéäù èáùä åúåà íéèáùä ìëù øîåì åð
à ãìåð àì ïééãò éë ïéîéðáî õåç ååçúùä" øîåì åðà íéáééç ë

äøéñç äúéä äðéãù .                                 )øâä"öæ àðìéååî à"ì(  
    

åãáì á÷òé øúåéå.áå ùø"é íéðè÷ íéëô çëù ,éå"ò ì" äî ô
á÷äù úéáä úà åðôå íéúá éòâð éáâ áéúë øäåæá åøîàù" ä ñç

 ãéîìú ìò ñçù øîåçå ì÷ úéáä úåðôì äåö ïëì íéðè÷ íéëô ìò
 ÷ø ãáì êìé àìù íëçòåîò åéøòð éðù í ,úëä øîàù äæåáå 

"åãáì á÷òé øúåéå "÷ä ùé éøä åãáì á÷òé øàùð äîì äù÷å" å
úù íéðè÷ íéëôî"ùø øîà ïëì ãáì êìé àìå åîöò ìò ñåçé ç" é

"íéðè÷ íéëô çëù "÷ä úà çëù á÷òé"ëôî å øàùð ïëì íéðè÷ íé
ãáì.                                                                             ) éáö úøàôú(  

    
åãáì á÷òé øúåéå. áùøãîàúéà  åì øîà åùò ìù øù äéä äæ 

äúà ïø÷ù êøåëá åùò éëðà úøîà äúà ,éå" ìããîá àúéà" ø
)å øáãî á 'à' (øáãî íéðéðôî àéä äø÷éòà ïåùøâå úä÷á " ïåùøâù ô

úëä íéã÷ä úàæ ìëá øåëáäáå úä÷ äéäù éôì ïåùøâ éðôì úä÷ì 
äøåúä íùù ïåøàä ïòåè ,úù ïàëî çëåî" äæå äøåëáî óéãò ç

 ÷çöéì á÷òé øîàù"éëðà " éëðàá çúôù úåøáãä úøùò çëî
ì íãå÷"êøåëá åùò " äðäåàæç" ìú" äìéìá éãéçé àöé ìà ç) ï é ìåç

àö. (àù äî äæå åùò ìù øùä åì øî"åãáì á÷òé øúåéå " êéà äù÷å
ú àìä ãáì øàùð"å äìéìá éãéçé àöé ìà çò" ëù éãéçé úøàùð

éðôîú äúà ïéàù "à ç" éëðà úøîàù äúà ïø÷ù ëã éëðà çëî
ú äúàù"êøåëá åùòì íãå÷ äúà ç .                     )úåøåà éììè(  

    
åëéøé óëá òâéå. åéðéò ïúð ùøãîá àúéà áãð äîä åëéøé éàöåéá 

åäéáàå ,ò ùøôì ùé" êøé åëéøé óëá òâð ïëì êéùìàä áúëù äî ô
 òåâðì êéøö äéäù äù÷ äøåàëì ìáà úåéçà éúù àèç ìò á÷òé

æç åøîà éøäù øîåì ùé ìáà éðùä êøéá íâ åì" ì" äùåò äìôú
äöçî " ììôúä á÷òéå"åùò ãéî éçà ãéî àð éðìéöä " íâ äðååëäå

å åùò ìù åøùìãçà êøéá ÷ø òâðå äöçîì äìôúä äìéòåä ïëì ,
 äðäå øîúéà ìàå øæòìà ìà áéúëãî éúáø àú÷éñôá àúéà

 ììôúäù ïåéë àìà äøéæâä ììëá åéä íä óàù ãîìî íéøúåðä
 åì øîà àéää úòá ïøäà ãòá íâ ììôúàå øîàðù äùî åéìò

á÷ä"åðîî äøéæâä éöç úìèéá åéìò úììôúäå ìéàåä ä , äæå
 øîàù"á òâéååëéøé óë " ììëá íéëøé éðùá àìå ãçà êøéá

 áãð ÷ø åúîå åëéøé éàöåéá åéðéò ïúð ïëì äöçî äùåò äìôúù
äöçî äùåò äìôúù ììâá åäéáàå .                                )ãåã ïéðá(  
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äìéáð ìù äùðä ãéâ ïéðòá  
äùðä ãéâ úà ìàøùé éðá åìëàé àì ïë ìò ) âì áì çìùéå(  

  

áîøä"ìäá í ' úåøåñà úåìëàî)ôá"ìä ç 'å'( ì ëåàä 
íéúù áééç äìéáð ìù äùðä ãéâ ,äùðä ãéâ úìéëà ìò , ìòå

äìéáð øùá úìéëà ,äìåò ìù äùðä ãéâ ìëåàä ïëå , ìù åà
äôéøè ,éäù äôåâ øàù øåñéàá ììëðù êåúî ' íâ ììëð øúåî

ãéâä ,øçà øåñéà åéìò óñåðå ,ëò"ã.  
 äðùî óñëäå)í ù(øä íùá äîú áù"åùúá à ')ç"éñ ã '

èô(áîøä äðäã " ìéòì ÷ñô í)ìäá í ù 'ä'( ïúåðá ïéãéâá ïéàã 
 íòè)éô 'øùáë áùç ð åðéàã( , ìù äùðä ãéâ ìëåàäù ÷ñô ïë ìòå

øåñéà íåù ìò øáåò åðéà äàîè äîäá , äùðä ãéâã ïåéë
éôìéãë úøúåî äìåë äîäáä ÷ø øáåò 'îâá 'éàø÷î , ìòå

åò åðéà éîð àîè øùá úìéëàíòè ïúåðá ïéãéâá ïéàù ïåéë øá ,
àå"àîè øùá ìëåàë áùçð àì ë .  

àå"áîøä ïàë áúë êéàä ãåàî äù÷ ë" ì ëåàáù í
íéúù áééç äìéáð ìù äùðä ãéâ , éåä àì äìéáð íåùî éøä

íòè ïúåðá ïéãéâá ïéàù ïåéë é÷ìéîì äéì ,àå" áùçð àì ë
äìéáð øùá ìëà åìéàë , ìë åàìðù äîåöò äøéúñ àéäå

 éîëçäöøúì áì.  
 êìîä øòùä)ôá"ä ç"í ù å(áîøä ìò øéòä " àéùå÷ í

ðä" ì ,áîøä ÷ñôã àä äðäã åáùééîå" ïúåðá ïéãéâá ïéàù í
 åðéàù ïåéë øáåò åðéà àîè øùáî äùðä ãéâ ìëåàäå íòè

øùáë áùçð ,àùî" ïåéë äìéáð ìù äùðä ãéâ ìëåàä ë
 äìéëàì äéáùçà àðîçøã)ðä ãéâ  ìù øå ñéà ùé äìéáðá éøäãäù( 

äùðä ãéâ øåñéà éáâì ,à" éáâì íâ äìéëà áùçð øáë ë
äìéáð úìéëà ìù øåñéà , ãéâ ìëåàáã øéôù éúà äúòîå

áîøä ÷ñô àîè øùá ìù äùðä" íåù ìò øáåò åðéàã í
øåñéà ,äá êééù äùðä ãéâ ìù øåñéà ïéàã ïåéë ,àå" àì ë

íòè ïúåðá ïéãéâá ïéà éøäå äìéëàì àðîçø äéáùçà ,
àùî"ð øùáá ëäìéá ,ëå" çîù øåàä ë)í ù(ééò "ù.  

 êåðéç úçðîä)î 'àôø(ðä êìîä øòùä úøáñ àéáî "ì ,
 êøãë àìù øåñéà úìéëà ìëåàäù äæ éôì ùãçì äöåøå

íéøåôéëä íéá ïúìéëà , øåñéà úìéëà íåùî íéúù áééçúé
úøëá àåäù íéøåôéëä íåéá äìéëà íåùîå ,îâá éøäã '

éøîà 'à ïäéìò ïé÷åì ïéà ïéøåñéà ìë êøãë àìù åìëà í
 äìéëàì áùçð åðéàù ïåéë ïúìéëà ,î" íåéáã ïåéë î

éôà úøë áééç íéøåôéëä 'ïúìéëà êøãë àìù ìëà íà ,àå" ë
òà äìéëàì àðîçø äéáùçà øáë" êøãë àìù àåäù ô

ïúìéëà ,à" áééçå øåñéà úìéëà éáâì íâ äìéëàë íâ áùçð ë
íéúù.  

éàù øáãá áùééúðù áúåëå åùåãéç äçåã íðîà å ð
êìîä øòùä úøáñì äîåã , áéúë äùðä ãéâ éáâ éøäã

 áéúëã äìéëà ïåùì äøåúá)áì úé ùàøá .â ì(ò " éðá åìëàé àì ë
äùðä ãéâ úà ìàøùé , äìéëà åàø÷ äøåúäã ïðéæçã ïåéëå

òà"íòè ïúåðá ïéãéâá ïéàù ô ,à" øîéîì øùôà øéôù ë
äìéëàì äéáùçà àðîçøã ,àùî" íéøåôéëä íåé  úìéëàá ë

éöî àì êøãë àìù äìéëàä úà äáéùçä äøåúäù åð
äìéëàì ïúìéëà ,æç àìà" ïåéë äéìò øáåòù åøîà ì

äðåòú àì øùà ùôð ìë áéúë äøåúáã , êøãë àìù ìëåàäå
òà ïúìéëà"î äìéëàì áùçð åðéàã ô" øùà ììëá ììëð î

äðåòú àì ,àå"äìéëàì äéáùçà àðîçøã äéàø íåù ïéà ë ,
àå"ééã ïéðòáã øåñéà úìéëàá ë ãò øáåò ïéà äìéëà à÷

ïúìéëà êøãë åðìëàéù ,àå" ìò íéøåôéëä íåéá áééç åðéà ë
øåñéà úìéëà ,åãå"÷.  

 êåðéç úçðîäå)í ù(áîøä ìò àéùå÷ä áùééî " í
øçà ïôåàá àáåîä ,äøåàëì äù÷ úîàá äðäã , åðéà éàîà

 íåùî ïúìéëà êøãë àìù åìëàùë ïéøåñéà ìë ìò áééç
ä äøåúäå äìéëà àø÷ð åðéàùà÷ååã äìéëà ìò äãéô÷ ,î" î

à äæ êøãá åìëà äæ íãàù ïéàåøù ïåéë éøä" ïåéëã àîéð ë
åæ êøãá åìëàùë íâ áééçúé äìéëàì äéáùçàã .  

áîøä ÷ñôù åîëå" í)ô"ìäî ä 'ä úå òå áù"ä( øîåàä 
ìëåàù äòåáù ,äòåáùî øåèô äìéëà êøãë àìù ìëàå ,

éëàë åìöà íéáåùç íäù ïåéë äìéëà úáåç éãé àöéåäì , ïëå
áîøä ÷ñô" í)äá í ù"å( ìëà àåäå éúìëà àìù äòåáù 

áééç íééåàø íðéàù íéìëåà , åìöà íéáåùç íä íìëàù ïåéë
åúòåáù ìò øáòå äìéëàì ,ééò"ù ,à" ìëåàäù ïåéëù ïðéæç ë

äìéëà éø÷éî äìéëàì äéáùçà ,à" ìëá øèôé éàîà ë
ïúìéëà êøãë àìù ïìëàùë íéøåñéà .  

 äðùî íçìä ìáà)í ù( áîøä äðäã øàáî" øáåñ í
ìëàé àìù àáäì òáùðá , íééåàø íðéàù íéìëåà ìëàå

äìéëàì áùçð åðéàã øåèô äìéëàì ,øä íùá íù àéáîå" ï
äæ ïéã ïéá ÷ìçîù , éåàø åðéàù øáã ìëåàä íãà úîàáã

åìöà àåä áåùç éàãååá ,ò" ìëàå ìëåàù äòåáù øîà íà ë
åúòåáù éãé àöé ,ìàã åìöà áùçðå ìëà éøäù" éàîà ë

ìëà ,ëò àìà"åìöà áùçðã ç ,çà òáùðå ìëàùë ïëå" ë
ìëàù ,íéåàø íðéàù íéøáãî äúéä úîãå÷ä äìéëàäå ,

î"äìéëàì áùçð åìöàù ïåéë ø÷ùì òáùð éåä àì î , ìáà
íéåàø íðéàù íéøáã ìëàå ìëåà àìù àáäìà òáùð íà , æà

éøîà 'äòåáù ìò øåáòì ïðé÷æçî àì éòéùøì éùðéà é÷åæçà ,
 ìòåéøîà êçøë ' àì éãë åúìéëàá äéáùçà àì ìáà ìëàã

åúòåáù ìò øåáòì , ìëåà äéä àì åìöà áùçð äéä åìéàå
øåñéà úåùòì àìù éãë äæ øáã ,åúëò"øä ã"ï.  
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éôòå" ï é÷åì ïéà äøåúáù ïéøåñéà ìëáã øéôù ïáåî ã
åúìéëà êøãë àìù ïìëàùë ïäéìò , éùðéà é÷åæçàã ïåéë

àå ïðé÷æçî àì éòéùøì"åá ë éùðéà éàä äéáùçà àì éàãå
øåñéàä ìò øåáòì àìù éãë åúìéëà úòùá ,øä úøáñëå"ï.  

áãøä úòã òåãé íðîà" æ)ç"éñ à 'àðù(éøîàã àä  ' ï éà
úåðæ úìéòá åúìéòá äùåò íãà ,âã" éùðéà é÷åæçàù íòèä ë

ïðé÷æçî àì éòéùøì , òùø àåäù ïðéæçã äãðä ìò àá ìáà
éøîà àì 'æ åúìéòá äùåò íãà ïéàúåð ,ëå"ìîä î" î)ô"ä é" ç

ìäî 'ïéè éâ(.  
à"áîøä éøáã íéðåëð ë" ì ù äùðä ãéâ ìëåàäã í

äìéëàì áùçð àìã áééç åðéà àîè øùá ,òà" àåäù ïðéæçã ô
î ìëåà"òùøì ïðé÷æçî àì î , ìëåà àåäù ïðéæçî äáøãà

òå äìéëàì åìöà áåùç åðéàã òîùî"ìëåà àåä ë , ÷ñô ïëì
íåìëî øåèô àåäù.  

àùî"ä ëäìéáð ìù äùðä ãéâ ìëåà ,òà" ú îàáã ô
íòè ïúåðá ïéãéâá ïéàù ïåéë äìéëàì áùçð åðéà ,î" î

 àëä øîéîì øéôù àëééù
äìéëàì äéáùçà àåäù ,

 àìù øîåì êééù àì àëäã
òùøì ïðé÷æçî , àåä ïàë éøäã

 ãéâ øåñéà ìò øáåò àìéîî
äéååâá åäééðúéàã äùðä ,àå" ë

éøîà àìå òùø äéì éåä '
à é÷åæçàåëå ùéðé ' ú øáñë

øä"ï ,òå"áîøä ÷ñô ë" í
 äìéáð ìù äùðä ãéâ ìëåàá
 úìéëà ìò íâ áééç àåäù

äìéáð , øîéîì àëééù àëäã
åúìéëàá äéáùçàù.  

éôìå" øáã ìëåàä æ
 àìù íéøåôéëä íåéá øåñéà

åúìéëà êøãë , íéðù áééçúé
åúìéëàá äéáùçà ìëàã ïåéë ,

òà" éòéùøì éùðéà é÷åæçàã ô
ïðé÷æçî àì ,î" àåäù ïåéë î

 íåéá äìéëà ìò áééçù òùø
øåôéë ,à" àåä òùøì ÷æçåî ë

òå"éøîà ë ' äéáùçàã
 ìò íâ áééçúéå åúìéëàá

øåñéà øáã úìéëà] . íééñîå
 åôøåç éîéá øîà åìà íéøáãù

åäåñì÷å íéìåãâ äîë éðôì ,
 äîåãîëù áúåëåù òîù
ìåãâ äæéàî äæ ùåãéç , äðäå

äò íééç éøáã øôñá"äåñá ú" ñ
àáåî äæá áùééîå äæ ùåãéç 

áîøä ìò úøçà àéùå÷"í ,
  éë åðîî åòîùù àøáúñîå
 àúåøáçá åãîìå åñéâ äéä

òåãéë.[  

 äãîç éìëáå)éñ ï úùøôá 'á'(  ê ìîä øòùä éøáã àéáî 
åéìò øéòîå ,áîøä úòãù àéãäá áúë êìîä øòùäã" í

 äî ìò ÷ø áééç åðéàå åäì úéà àðéã ãç äàîåèå äìéáðã
ùîî øùá àåäù ,òà"î äìéëàì éæç àåäã â" áééç åðéà î

áîøä áúëù åîë øùá ìò ÷ø úå÷ìî"äàîåè éáâ àéãäì í ,
äòùäå"äã øáñ î"äìéáð ä ,ëå"îøôä ë" â)å é"éñ ã 'àô(.  

àå" å áééçì éãë ãéâá äéáùçàã àä éðäî äî äù÷ ë
äìéáð íåùî , øåñéàî åøèåôì íéîòè éðù åá ùé ãéâ éøä

à äìéáð 'éëàì éåàø åðéàù éðôîéôàã äì ' ìñôð éà øùáá
øåèô äìéëàì ,á ' øùáá à÷ééãå øùá ììëá åðéàù íåùî

éôà éøäã áééç 'åãëå íéöéá åîë äìéëàì éåàø éåä éà 'â" ë
áééç åðéà ,àå" ãéâ íåùî ãéâä ìò äéáééç äøåúäã éäð äù÷ ë

äìéëàì àðîçø äéáùçàå äùðä ,î" äøåúä äéáùçà àì î
äîäáä øùáì ,òà éøä ïëù ïåéëå"â óéãò àì äìéëà éåäã 

äàîåèå äìéáð íåùî íäéìò áééç åðéàã íéöéáî ,àå" ë
íéúù áééç äìéáðá éàîà àúëåãì àéùå÷ àøãä.  
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áîøä éøáã áùééîå"øçà ïôåàá í ,áîøä äðäã"' í
 âäåð åðéàù éôì øåèô äàîè ìù äùðä ãéâ ìëåàäã áúë

 äôåâ øàùî ìëåàë åðéàå úøúåî äìåëù äîäáá àìà)éô ' é ãë

éç ìàî è  øùá  úìéëà  í ùî å áé( åîë øùáä ììëî ïéãéâä ïéàù 
åðøàéáù ,ëò"áîøä ã"í.  

 ãéâîä áøäå)í ù( áúëù äîã øàáî "åðøàéáù åîë" 
 ÷ñôù äî ìò åúðååë)ôá"éä ã"ç( äìéáð éãéâ ìò úå÷ìî ïéàù 

äàîèå,ééò äìéëàì íééåàø íðéàù íåùî"ù , ãîì äæîå
äòùä"áîøäù î"å äàîèì äìéáð éðéã äååùî í àðéã ãç

åäì úéà.  
 íòèä ïéëéøö àì äàîèáù äàåø ïééòîä íðîà

îë äìéëà éåàø ãéâä ïéàã íåùî"áîøä íù ù"åîòè í ,
éôàã ' äùðä ãéâ øåñéà éáâì ïéðòì äìéëà éåäã àîéð éà

àðîçø äéáùçàãî ,î" ïåéë äàîè úìéëà éáâì áééç åðéà î
òà øùá åðéàù äîå äàîè øùá ìò ÷ø áééç åðéàã" àåäù ô

øî äìéëàì éåà"øåèô î ,àå"éé÷ã ïãéãì äàîèá ë" ïéàã ì
àåä àîìòá õòå íòè ïúåðá ïéãéâá ,î" úøáñ éðäî àì î

 äàîè íåùî åáééçì äéáùçà
åðøàéáù åîëå.  

áîøä ÷ã÷ãî äæå" í
" åîë øùáä ììëî ïéãéâä ïéàù

åðøàéáù" ) å ðéàù ïå éë å îò è  áúë  àìå

äìéëàì éå àø(éô  'ôá íù"éä ã" ç
éöò ïéãéâäãàîìòá í , ïë ìòå

òà" ãéâã äøîà äøåúäù â
äìéëà áåùç äùðä ,î" ïééãò î

øùá ììëá åðéà .  
 åðééäã øåøá äàøð íðîà
 íøùáî èòîúðù äàîèá à÷ååã

åìëàú àì ,ò"éèòîî ë ' à÷éãã
áééç øùáà , áéúëã äìéáðá ìáà

 äìéáð ìë åìëàú àì àø÷á
 êåúá àåäù äî ìëã àèéùô
 ïåéë øùá à÷åã åàìå äìéáðä

ù àåä éøä äìéëàì éåàø àåä
äìéáð ììëá ,àå" áúë øéôù ë

áîøä"äìéáðá í , úîàáã éäðã
íòè ïúåðá ïéãéâá ïéà ,î" ïåéë î

 éáâ äìéëàì àðîçø äéáùçàã
ò äùðä ãéâ" íâ åéìò áééç ë

äìéáð úìéëà íåùî , äæ êà
 äéäéù ÷ø êéøöù äìéáð à÷ååã
 êéøö åðéà ìáà éåàøä øáã

øùá ììëá äéäéù ,àùî" ë
è øåèô øéôù øùá ïðéòáã äàî

éôàã ' àðîçø äéáùçàã àîéð éà
î" íúñ àìà øùáì áùçð åðéà î

äìéëàì éåàøä øáãì , äàîèáå
éòá 'ùîî øùá äéäéù ,ïáäå.  

 äãîç éìëä éøáã ïéòëå

ø ïåàâä áùééî"åùá àáîòæ î" íäøáà òøæ ú)éñ 'â 'ãé úå à( ì ò 
áùøä úééùå÷"áîøä ìò à" áúëã í)í ù(ù äùðä ãéâáã  ì

íéúù áééç äìåò ,éøîà äùðä ãéâ ÷øô ùéøáå 'îìã" ïéà ã
 äùðä ãéâ øåñéà àëéì ïéùã÷åî øåñéà íòè ïúåðá ïéãéâá

àëéà ,àå"áîøä ë"àå íòè ïúåðá ïéãéâá ïéàã ÷ñô éøä í" ë
äìåò íåùî áééç éàîà.  

éúå  'éôà àåäù äìéòî øåñéà éåä ïéùã÷åî øåñéàã '
éøîàãë åúæéâáå äîäáä ìù åøåòá ' íéçñôá)â ì(. íîçúîä 

ìòî äìåò éæéâá ,ùã÷ä ìù ïåîî ìæâ ãöî àåä øåñéàä ïëì ,
 äéáùçàãî øîåì êééù àìå äìéëà éåäã ãöî äæ ïéàå
 åàì àåäù ïåéë ùã÷ä éáâì éîð äéáùçà ãéâ éáâì àðîçø

ùã÷ä ïåîî íåùî àìà äìéëà íåùî ,àùî" äìåò øùáá ë
àù ìëàú àì äéäú ìéìëã ãçåéî åàì àëéà íùù åøåñé

úéæëá , úåçðîá øàåáîë äìéëàá à÷ååã àåäå)ãò(: , äæ ìòå
 åáééçì äìéëàì àðîçø äéáùçàã ïåéëã øîéîì øéôù êééù
 øåòéùã äìåò éáâì äìéëàì éîð äéì ïðéáùç äùðä ãéâá

íäì ãçà ,ééò"ò äøòä àéáîù ù"ãçà ìåãâî æ ,ïáäå.  
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  צור קודש מחצבתו
נולד בשנת ע "זי' מזבאריזמשולם פייבוש ' ק ר"הגה

המגיד הלוי העלער אהרן משה '  רק"האביו הגערך לק ל"ת

חתן (דשין אברסטארי ד "מאיר אב'  רק"הגהיאטין בן נמס

ק "יחיד להגהבן )  על מדרש רבה"ידי משה"בעל יעקב משה ' ק ר"הגה

' רק "גם בן יחיד להגה' שהיברדשין סטארי ד "שמשון אב' ר

יחיאל לוריא נכד ' ק ר"חתן הגה(ולא קעאברהם ראש ישיבת ס

ת "כמו שכתב בשו[, ל ולמעלה בקודש מזרע דוד המלך"מורינו המהרש

'  אשר היע"ט זי"בעל תוספות יוק "הגהבן  )ט"כ' ל סי"מהרש

ראש ישיבה ברומי " הערוך"נין ונכד לרבי נתן בעל 

וכן לרבינו זרחיה בעל , ממשפחת התפוחים משבט יהודה

 מחצבתו משבט לוי מבני הקהתי אשר אשר צור" המאור"

  . עבודת הקודש עליהם

וכן , ל מפראג"בנוסף לכך היה נכד למורינו המהר

מורינו , "אפי רברבי"ד פראג בעל "לרבי יצחק חיות אב

ק רבי "הגה, ק רבי שמשון מאוסטרופולי"הגה, א"המהרש

צאן "ק בעל "ולהגה, "החכם צבי"הירש אשכנזי בעל 

  .ש צדיקים ומצוקי ארץולמעלה בקוד" קדשים

אמו הרבנית הצדיקת , רם היחס' גם מצד אמו הי

ד "ישראל משה אב' ק ר"מרת וועכנע היתה בת הגה

טיסמעניץ שהיה מצאצאי רבי יהודה החסיד בעל ספר 

  .חסידים ולמעלה בקודש

  האיש מקדש
אחד מחשובי עיר נשא את בתו של הגיעו לפרקו ב

ת אף התגורר אצל ותקופה מסויימ, קניהניטש בגאליציע

חבורתא , בשבתו שם מצא את שאהבה נפשו, חמיו

עמם נתקשר בקשר אמיץ וחזק לתורה ' קדישתא מבקשי ה

  .'ועבודת ה

לימים נשא בזיווג שני את הרבנית הצדיקת מרת 

 שהיתה ד ברעזאן"מרדכי הלפרין אב'  רק"יענטל בת הגה

ורבי מרדכי , ל"המהרש, א"מיוחסת מאוד נכדת רבינו הרמ

  .ולמעלה בקודש, יפה בעל הלבושים

הרבנית האריכה ימים אחרי בעלה הצדיק והיתה 

עד , מפורסמת בצדקותה ובברכותיה הנושאים פירות

ק בעל "הרהגם ובתוכם , שרבים נהרו אליה להתברך מפיה

ק "דהרה, ם הכהן"מהרש' ומסופר בס, ע"אוהב ישראל זי

, הניםוכפף ראשו וברכתו בברכת כ, מאפטא בא פעם אליה

  .ק מאפטא אמן"וענה הרה

אפיקי ים מסופר כי חסידים רבים באו אליה ' ובס

אם אחד " לעקיך"בעת חלוקת ה' והי, לעת זקנותה

: מהחסידים הושיט ידו לקחת פעם שניה הרגישה ואמרה

  . יד זה כבר לקח פעם אחד

   רבותיובצל
בימי נעוריו למד את תורתו בנגלה אצל רבו הגאון 

בעוצם חריפותו ובקיאותו רבי משה צבי האדיר המפורסם 

לימים אוה , "גאון צבי"ס "ד בוקשוויץ ובעמח"העלער אב

להוסיף שלימות על שלימותו ונסע אל צדיקי הדור תלמידי 

  .כדי ללמוד מדרכיהם' ט הק"הבעש

בראשית מכתבו המפורסם הוא מונה את שלשת 

ואני לא זכיתי רק : ל"רבותיו הדגולים מרועי החסידות וז

ואף כמה , ה"לראות פני תלמידו האלהי רבי דוב בער זלה

פעמים הייתי לפני האשל הגדול האלהי רבי מנחם מענדל 

וביותר להבדיל בין המתים ובין , ה"מפרעמישלאן זלה

המגיד (החיים הרב המופלג האלהי מרנו הרב יחיאל מיכל 

  .נירו יאיר) מזלאטשוב

ק "הרמענדל מפרימשלאן לאמנחם ' ק ר"כשנסע הרה

 אני :ע ואמר לו"ק המגיד מזלאטשוב זי"מ אצל הרה"נסע ר

נותן לך את היונגערמאן הזה שהוא דימאנט רק נישט 

מזלאטשוב ' אל המגיד הקואז התחיל לנסוע אל , געשליפן

ואותו , ע בצלו חמד וישב ונתקשר אליו בעבותות אהבה"זי

  .החזיק לרבו מובהק

ל " המוי נכדו"שנכתב ע" גאון צבי"' בהקדמה לס

כח התמדתו : ל"כותב דבר פלא ורוח הקודש שנצנצה בו וז

למעלה מדרך הטבע עד כלות ' בתורה של הגאון צבי הי

לימים ביקשו והתחננו אליו בני ביתו שיתור , הגוף והנפש

לו מנוחה באחד מחדשי הקיץ כדי להברות את גופו 

' בימים ההם ור, לאחר הפצרות מרובות נענה להם, החלוש

, ל"עודנו תלמיד לפני רבו הנ' פייבוש מזבאריזמשולם 

' אותה נפשו להתעלס באהבים ולהתעלות אצל המגיד הק

אך מפני כבוד , ע שלימים הפך לרבו מובהק"מזלאטשוב זי

אך בהזדמנות זו , נמנע מליסע אליו" גאון צבי"רבו ה

בביתו ובישיבתו החליט לכתת רגליו לחזות ' כשרבו לא הי

וכדי שלא יוודע הדבר , ע"לזאטשוב זימ' בנועם המגיד הק

ביום שוב רבו הלכו , לרבו הקדים לחזור טרם שוב רבו

תלמידיו והוא בתוכם כמה פרסאות מחוץ לעיר כדי לקבל 

פייבוש אל רבו והושיט ' וכשניגש ר, פניו בכל הכבוד הראוי

ק "הרגיש רבו על אתר שנסע אל הרה, לו את ידו לשלום

ל 'פייבוש: "ל"ואמר לו בזה,  בושוהחזיק ידו עד, מזלאטשוב

ויהי הדבר לפלא בעיני , "דו האסט מיך שוין איבערגעלאזט

  .   תלמידיו

   'מזבאריזע "זיאהרן משה ' ק ר"בהגה פייבוש   משולם 'ק ר"הגה

דהילולא              "יושר דברי אמת" ס"בעמח   )ה"תקנ( כסלו' כ יומא 
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ט "אכן כפי הידוע ביקר גם אצל עוד מתלמידי הבעש

' ק ר"וכן אצל הרה, ע"פנחס מקאריץ זי' ק ר"כמו הרה
וכן , צעיר ממנו בשנים' ע שהי"מנחם מענדל מרימינוב זי

ק בעל " לקחו ללמוד בספרי הרההגה והמליץ לשומעי
  .ע"זי" תולדות יעקב יוסף"ה

  בשבתו עם חברים
היה מקושר בעבותות אהבה ודביקות נפלאה עם כן 
אשר , ע" זיאוסטראה-זאב וואלף מטשארני' ק ר"רעו הרה

נסע אל רעו ' לאחר הסתלקותו של רבו המגיד הק
אצלו ' א הי"פ, ומצא אצלו את שאהבה נפשו, 'לזבאריז

תו ופייבוש ללו' כ כנשפטר ממנו הלך ר"ואח, ישבזבאר

ושוחחו בדביקות ובידידות נפלאה , ועלה עמו על העגלה
וועלויל ' כ רצה ר"אח, אוסטראה- עד שהגיעו לטשארני

ושוחחו בדברי תורה , ועלה על עגלתו, פייבוש' ללוות את ר
עוד פעם בדביקות ובאהבה נפלאה עד שהגיעו בחזרה 

 פעמים מגודל דביקותם אחד אל כמה' כך הי, לזבאריש

 ועד כדי ,השני  לא יכלו להפרד
' כך גדלה דביקותו ברעו ר

אם כי מעולם ביקש , פייבוש
לעלות לארץ הקודש ולחונן 

בכל זאת נמנע מלהוציא , עפרה

מחשבתו אל הפועל כי ימי 
כי לא רצה , פייבוש' חיותו של ר

  להיפרד ממנו
  והעמידו תלמידים הרבה
כהן כמגיד לימים נתעלה ל

ורבים ', מישרים בעירו זבאריז
היו נוהרים אליו לשמוע 

דרשותיו ואמרי שפתיו בדברים 
היוצאים מלב קדוש ונכנסים 

  .ללבות השומעים

' אחד מגדולי תלמידיו הי
שלמה דוד אייבשיץ ' ק ר"הרה

ערבי "ד סראקע בעל "ע אב"זי
' והי, ע"זי" לבושי שרד"ו" נחל

 נוסע תמיד אליו ללמוד תורה

בני קהלתו של ומסופר ש, מפיו
ע בקשו "רבי שלמה דוד זי' ר

' להניאו מלנסוע לרבו הק
באמרם אליו שלא נאה לגאון 

כמוהו לנסוע למי שאינו גדול 

והא ניסה תמיד , כל כך בתורה
להוכיחם שרבו גדול ממנו 

אך הם לא קבלו את , בתורה
ע "פייבוש זי' א הגיע ר"פ, דבריו

מים רצו התלמידי חכ, לסראקע

בני סראקע להווכח אחת 
, ולתמיד את גדלותו בתורה

ונכנסו לתהות על קנקנו והציעו 
לפניו שש קושיות חמורות 

והוא בגודל ענוותנותו , ס"בש

ענה להם שיכול לתרץ כל השש קושיות בתירוץ אחת והיא 

ק בעל לבושי שרד "כ נכנס הרה"אח,  שאינו יודע ללמוד-
 הוא סובל רבות מבני שגם בלאו הכי, לרבו ומענה בפיו

עירו על נסיעותיו אליו ועתה שמנע עצמו מלהראות את 
ענה לו רבו הנח לי כמה , ו שלא יניחו לו"כוחו בתורה עאכ

יגיעות יגעתי עד שפעלתי שלא אראה את למדנותי מן 

, השפה ולחוץ וכעת ברצונך שאאבד עולמי בשעה אחת
עניני עוד פעם בסראקע ונתעוררה שאלה חמורה ב' א הי"פ

ואז , מקוואות אז הוכרח לפסוק בדבר שנוגע לעיקרי תורה
תלמידו הלבושי שרד מביא את רבו [ -  .נוכחו כולם בגאונתו

  .]ד"וגם בסוף יו, ח"קס' ח סי"ע או"בספרו לבושי שרד בשו

ד "יוסף דוד הכהן אב' ק ר"כ נמנו כתלמידיו הרה"כמו
מנחם מענדל ' ק ר"הרה, "דרכי האמונה"יאסי בעל 

זאב וואלף שור ' ק ר"הרה, "אהבת שלום"קאסוב בעל מ
' צ ר"וכן בן גיסו הגה, "ספר הדרושים"ד סקאליט בעל "אב

  .ד בוקשוויץ"יצק אב
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  תורת אמת היתה בפיהו
וחיפש את האמת בכל , ידוע לאיש אמת מאד' הי

א נאלץ לברוח מפני "מסופר שפ, מעשיו בלי פניות

,  היתה צפויה לושהלשינו עליו בשלטונות וסכנה גדולה
ונכנסו אליו מקורביו והוכיחו לו על פי ההלכה כי מחויב 

כדי , להסכים שיכינו לו פאספארט מזויף על שם אחד

, ואכן בגין פיקוח נפש הסכים, שיוכל לעזוב את הארץ
כשהגיע להגבול ושאלו את שמו ענה שם בדוי לא שמו 

, ורונתנו לו לעב, רשום בתעודה' האמיתי ולא המזויף שהי
אני יודע כי , כששאלוהו מקורביו מדוע נהג כן השיב

וצריך לומר להם שקר מוחלט , הרוסים ימינם ימין שקר

רשום ' אלו אמרתי את השם שהי, מתחלתו עד סופו
בהפאספארט הייתי אומר קצת אמת שהרי כך רשום 

  .קצת אמת' והם אינם סובלים אפי, בהפאספארט
  פועל ישועות

ונסע , ל רוח רעה"נכנס רחפ "ק ר"לאחיו של הרה

להרבה צדיקי הדור להתברך 
וכולם אמרו לו שיסע , מהם

ק מזבאריז שרק "לאחיו הרה
וכן עשה , הוא יכול להושיע לו

ויהי כאשר , ותיכף נסע לאחיו

אך פסע את מפתן ביתו של 
ק מזבאריז "אחיו צעק הרה

ובאותו רגע , "צא טמא"עליו 
יצא ממנו הרוח הרעה ונעשה 

  .םכאחד האד

  ובא השמש
כשהגיע זמנו להפטר מן 

ק "ידידו ואהובו הרה, העולם
 - זאב וואלף מטשארני ' ר

ל היה נוכח אז "אוסטרהא הנ

' כביום , צמוד וקרוב אליו
 נצחו אראלים ה"כסלו תקנ

את המצוקים ונשבה ארון 
הקודש ומנוחתו כבוד 

  .'בזבאריז

השאיר אחריו תולדותיו 
' ק ר"ר הרה"מזיוו: הקדושים

' ק ר"ש הרה"מזיוו, ן משהאהר
ק "והרה, ברוך יצחק מזוואניץ

ס "שמשון מאוזיראן מח' ר

על גדלותו ". נזירות שמשון"
של רבי שמשון נוכל ללמוד 

: באפס ממה שמסופר אודותיו
פעם שבת במעזיבוז אצל 

" אוהב ישראל"ק בעל "הרה

בהגיע , אז המרא דאתרא' שהי
עת סעודתא דמהימנותא פקד 

ל הנוכחים עליו לתדהמת כ
לעשות שולחנו בבית מלונו 

ויהי לפלא כי לאט נודע , ק ולהתנהג כמנהגו בביתו"בשב

ק כאשר הסב "בסעודת שחרית של יום השב, טעם הדבר
תדעו : ק מאפטא על שולחנו פתח ואמר אל המסובין"הרה

במה ' שמשון מזבאריז' ק ר"איזה טובה גדולה עשיתי להרה
כי בעולם העליון קרי , שצויתיו לישב על שולחנו לעצמו

כי היות ואחד מהדיינים בבית דין של מעלה , כרוזא בחיל

עליו לעזוב את ' ולכן הי, ל"המיד אחד מנכדיו את דתו רח
על כן יעלה אחד מהצדיקים מהעולם הזה אל עולם , מקומו

וישאלו לאמר מי יעלה לנו , העליון למלאות את מקומו
ע "ל מזלאטשוב זייחיאל מיכ' ק ר"אז אמר הרה, השמימה

שמשון והוא ראוי ' פייבוש ושמו ר' הן יש בעולם בן ר

אמנם כן , ועניתי ואמרתי על זה לאמר, לאותה איצטלא
שמשון ראוי לישב על מקום הנפקד ' כי זה הרב ר, הוא

אולם עודנו דרוש הוא לחפץ טובת , בסנהדרין של מעלה
יתיו ולכן צו, ישראל להיות בעולם הזה אתנו בחיים חיותו

  .לשבת על שולחנו לנהל את עדתו
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'מו  ו"היבעילום שם ה '
פאלאטשעק שליט"הר: המלמד יעקב   א"ר נפתלי 

 ו"ה יואל ווירצבערגער הי"מו
 א"ר יואל כף שליט"הר :המלמד

 ו"ה יעקב קליין ני"מו
 א"ר הערשל גראס שליט"הר :המלמד

'מו משה גאלדבערגער הי'  ו"ה 
 א"ברוך קליין שליטר מנשה "הר :המלמד

'מו  ו"ה דוד עקשטיין הי'
 א"ר יעקב מיכאל היילברון שליט"הר :המלמד

  

  

  

  

  

'מו  ו"היבעילום שם ה '
אלטער בנעט שליט"הר: המלמד שמואל    א"ר 

ליכטענשטיין ני"מו  ו"ה אשר אנטשל 
שווארטץ שליט"הר: יםהמלמד מרדכי מנחם    א"ר 

 א"ר עזרא בנעט שליט"הר

'מו  ו"ה יואל גרינפעלד הי'
ינבערגער שליט"הר :יםהמלמד ווי   א"ר יואל 

ג"הר שאול  שמואל   א"רינוואלד שליטר 

'מו  ו"היבעילום שם ה '
שווארץ שליט"הר :המלמד מאיר  יוסף   א"ר 

 ו"ה יואל אפעל ני"מו
שווארטץ שליט"הר :המלמד יחזקאל  שאול    א"ר 
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  הכנה לחנוכה - ט כסלו " י 

ליל י שאלתי  ט כסלו אם "אחרי ראותי כל אלה 
באו אל פי מאת ה"התשובה הנ והדברים נאצלו מרוח ' ל 

להסתירם ולהעלימם, הקודש בהם תועלת או טוב  ועל , ויש 
לוזה באמת היה דבר ה:  השיבו  עתיקים ' תדע כי  והדברים 

בשורה"עתיק יומיא אמרן  , והכינו עד אור הבוקר, "והיום יום 
לו עוד שעה השיבו  יעקב ת מן השמים "שו(. ואחר  ו  לרבינ

י ו מן , ע מבעלי התוספות"מקורביל ז רגיל לשאול שאלותי שהיה 
והשיבו לו י, השמים  ום  מהשאלו"ובי אחת  כסלו שאל  , תט 

נאמר  שקיבל  בשורה"ובתשובה  ום  ום י )והי "   
  

ו "ביום י ב אומרים  ן ובכמה מקומות אין  ברייסי ט כסלו 
שמחה בו  בשו, "תחינה ונוהגים  להק"הנה  ' ת מן השמים 

שתחת ידי כתב ) מבעלי התוספות(י מקורביל "מהר
, בתשובה סימן ה ליל ג' ו "י' ששאל מן השמים  לחודש כסל ט 

עתיקים ' באמת היה דבר ה: ל"והשיבו בזה' וכו והדברים 
בשורה"עתיק יומיא אמרן  ת "ובכל השו, ל"עכ, "והיום יום 

שאל לילה  באיזה  שיכתוב  ודווקא בזה כתב , לא ראיתי 
לו , ט כסלו"ששאל י בשורה"והשיבו  גם , ל"וד" היום יום 

זה הוא ההילולא דרבינו הק זצללה"מוהרד' ביום  ה "ב 
לעיל , ממעזריטש שכתבתי אשר ) 'ד'  סעייב' סי(ועיין  מה 

בו תחינה"ביום יא אומרים  של צדיק אין  בו , צ  גם בו יצא 
זלמן מלאדי מבית "תלמידו רבינו הרה שניאור  ק רבי 

של ' ועי, והיה טובה כללית כידוע, האסורים באגרת הקודש 
זצללה ב "להרהמשמרת שלום (. ה"הרב  ידינו רבי שלום מקו ק 

י מהדורא בתרא הו(ע "ז לסיבהדרת שלום  פה  בס. מז' ס ן שגם  י ' יצוי
השאלה  כתב זמן  כ"סט  תתקס"ליל  )ג"ט באלול שנת  ("   

  
להמגידא"פע לו ר,  כשבא הבעל התניא  זושא ' סיפר 

ליכתוב אליושרבם אמר לו  שלי  נתעלף הבעל ,  הגאון 
למשכב, ונחלש מאד, התניא קדישא פחדו , ונפל  והחברייא 

שקרה עם הבעל התניא המגיד מה  לרבם  ורצו , לספר 
בעצמם איזה פדיון זי"אבל הרה, לעשות  ע "ק מבארדיטשוב 

לרבם לספר  שמוכרחים  לו , אמר  ונכנסו התלמידים וספרו 
שקרה בזה, מה  לו הרגשה , העלים ממנו' וד: ל"אמר  הוא יש 

שלי והוא נחשב כבן , כבן אני נחשבתי כבן אצל הרבי 
את הדברים, אצלי התלמידים  שנה כמה רכעבו, ולא הבינו   

מה י לתלמידיו  של המגיד אמר המגיד  לפני פטירתו  מים 
שנה' שאתם מרגישים עכשיו כבר הרגיש ר לפני  לפני , זלמן 

של הבעל התניא ואמר לקח המגיד את ידיו  ט "י: הסתלקותו 
שלנו המגיד"ביואכן , כסלו הוא יום הגאולה  , ט כסלו נפטר 

שנים נשתחרר הבעל התניא ממאסרו"ט כסלו אחר כ"ובי   .ו 

להודיעברם ן דא צריך  יום , לנו' כי יום אשר עשה ה,  כגו
יום הילולא רבא דרבינו , שנכפל בו כי טוב' ט כסלו יום ג"י

בשלום , ע"הקדוש נ בפסוק פדה  בספר תהלים  וכשקריתי 
בשלום מה שלאחריו יצאתי  שהתחלתי פסוק  ' נפשי קודם 

  )ע"ק מהבעל התניא להקדושת לוי זי"מכת(".      שלום
  

זיפעם אח התניא  הקדשתי : ע ואמר"ת התבטא הבעל 
שיהודי יבקש תתקבל "ט כסלו כיוהכ"את יום י שכל מה  פ 
  )פניני החסידות(.                                                  בקשתו

  

של אא ל ' ז הק"היום הוא ההילולא  המגיד הגדו
זיעועכי גדולה יותר , א"ממעזריטש  אצלו היתה  ההתגלות 

בחינת כתר "כי הבעש' ט הק"אצל הבעשמאשר   - ט היה 
ביה כלל בחינת ' והמגיד הק, לית מחשבה תפיסה  היה 

ל, חכמה בחינת  בעומר כי אצל רשב"היום הוא  י איתא "ג 
בעבורך ועל המגיד אמר הבעש שנעשה "נעשה אדם נאמר  ט 

בעבורו   )  אמת ליעקב (.                                    אדם נאמר 
  

א חנ שהו לעולם ומי  קדמה  שתשובה  לתשובה  וכה טוב 
לעשות תשובה  קשה לו  בעולם  באה מחוץ מטבע שמוטבע 

א  שהו בעת הארת הנס הגבוה מהטבע  של העולם וחנוכה 
לתשובה להגיע  לטבע הרי יכול אז    )ם"חידושי הרי(  . מחוץ 

  

לקרב האדם אל השם ע עת  כמו "בחנוכה הוא  התורה  י 
בימי מתתיהו שהיוונים טמאו מאז ומקדם  גדול   בן יוחנן כהן 

של  הם כל החכמות ולא נשאר כי אם פך אחד  כל השמנים 
  )מאור עינים(                                          . שמן היא התורה

  

באשון לילה ואפילה ומתיירא  בגמרא היה מהלך  איתא 
של אור ניצל מן הקוצים ' מן הקוצים וכו אבוקה  לו  נזדמן 

לרמז ונראה ד .תים והברקניםוהפח אפשר  של אור  אבוקה 
של נ"על נ לנו המצוה  שבכל השנה מאירה  להנצל מן "ח  ח 

במצות נ ח יש "הקוצים והברקנים הם כוחות החיצונים והנה 
שמדברים ' בו ג עיקרי דברים הפתילה וההדלקה ומה 

לפני השי שירות ותשבחות  קדושים ואומרים  ת "דיבורים 
לנפש  לרגלי דבריך שזה מאיר מאד  בפסוק נר  וזה מרומז 

לנתיבתי  לרגל"ח "קאי על הדלקת נ" נר"ואור  ' עם הב" נר 
בגימטריא פתילה מרמז על הפתילה  ז " דבריך"כוללים  מרמ

לפני השי"ע קדושים  שמדברים דיבורים  חנוכה "ז  בעת נר  ת 
שהם  להנצל מן הקוצים והברקנים  לרגלו  שלש אלה הם נר 

)ע" זיאהרן ראטה' ק ר"הרה(                . כוחות החיצונים
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  פרשת וישלח

'מו  ו"היבעילום שם ה '
פאלאטשעק שליט"הר: המלמד יעקב   א"ר נפתלי 

 ו"ה יואל ווירצבערגער הי"מו
 א"ר יואל כף שליט"הר :למדהמ

 ו"ה יעקב קליין ני"מו
 א"ר הערשל גראס שליט"הר :המלמד

'מו משה גאלדבערגער הי'  ו"ה 
 א"ר מנשה ברוך קליין שליט"הר :המלמד

'מו  ו"ה דוד עקשטיין הי'
 א"ר יעקב מיכאל היילברון שליט"הר :המלמד

  

  

  

  

  

'מו  ו"היבעילום שם ה '
אלטער בנעט שליט"הר: המלמד שמואל    א"ר 

ליכטענשטיין ני"מו  ו"ה אשר אנטשל 
שווארטץ שלי"הר: יםהמלמד מרדכי מנחם    א"טר 

 א"ר עזרא בנעט שליט"הר

'מו  ו"ה יואל גרינפעלד הי'
ינבערגער שליט"הר :יםהמלמד ווי   א"ר יואל 

גרינוואלד שליט"הר שאול  שמואל   א"ר 

'מו  ו"היבעילום שם ה '
שווארץ שליט"הר :המלמד מאיר  יוסף   א"ר 

 ו"ה יואל אפעל ני"מו
שווארטץ שליט"הר :המלמד יחזקאל  שאול    א"ר 
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àîå ïáø ìù åúìöä úåãåà åáúëð øáë úåàîì íéøåàéúå íéøîàî äáøäåøï ìù 
äéáø ïøî ìàøùé úéá ìë"éæ ÷"ò, íéðåù íéðôåàá íéîòô áø ùìùðå äðùð øáëå 

éä ãçàä ìù äìöääù 'éä àì íäøáà ' ìù úéðôåâ äìöäå úéîùâ äìöä ÷ø
ãéçé ,éä úàæ íâ óà àìà 'åìåë øåãä ìëì úéðçåø äìöä , íéàáä úåøåãä ìëìå

 ãò äîåéàä òôàøééà ïáøåç éøçàìàåâä úàéá.  

 ïëà íéëøåòùëù íìåòáù âäåðá"äìöä íåé "åéøôñî úà íéðá éðáìå íéðáì í
åîò òøéàù ñðä ïëåú ,éä äá äøöä ìãåâ úà íéøàúî 'ä éãñçáù êéàå àöîð '

íåìùá àöéå äðîî ìåöéð.  

 åðéðòå åðøîà ïë ìòäìöää íåé ìçùë íéîéä åìàá ïåëðå éåàø ãàî äî , øôñì
 úà ïåñàä úà ùàøî äæç íéçìåãáä åéðéòá åðéáøù êéà àúåðòøåôã àúìçúà

ìòéù àøåðäç úåùòì úøåëä ä"ä ìàøùé ìù ïäéàðåùá äéìë å"é , êùîá øùàå
 ïéìéîå úåîìåò ùéòøäìå øøåòì åðéáø äáøéä äîçìîä éîéì úîãå÷ä äôå÷ú

äøéæâä òåø úà ìèáì ììîé äàìéò ãöì.  

  

וצרו רבות ת"רעות
שבט תרצבחודש לראשותג"שנת נבחר

הצורר הארורה דייטשלאנד במדינת הממשלה
ימ עמוקה,ש"היהודים בשנאה מיד שהתפרסם
ישראל תרצ,לעם רביםו"בשנת בפי שנתכנה
שנת מדינת"צרות"בשם מושל הרשע הכריז

ימ את"דייטשלאנד לכבוש אדירה מלחמה ש
דגלו תחת אייראפע הרגישו,ארצות אז ומני

מדינות שמי את כיסה וערפל שענן באופק
חרדו,אייראפע ישראל ימעלבני לאש"שהרשע

ויכבושיפ טלפיו ידושוט תחת אייראפע .את
תרח לראשותץ"בשנת עריץ רשע נתמנה

בשם ראמעניא עבר,ש"ימ"גאגא"מדינת ולא
לא והצרות הממשלה כס על עלותו מיום רב זמן

לבוא רביה,איחרו שכתב ז"וכפי הק"ק בספרו 'ל
התמורה ועל הגאולה אזכור":ק"וזלה,על וזכור

במדי אצלינו שאירע סמוךמה ראמעניא נת
תרח בשנת המלחמה המיצר"לשנות כאשר ץ

נתמנה היהודים צורר אכזר ראש נעשה לישראל
ההיא במדינה המלוכה כליון,לראש גזירת וגזר

רח המדינה"ואבדון תושבי היהודים כל על ל

והי חתומה הגזירה היתה כל'וכבר על גדול פחד
".היהודים

בראמעניא היהדות ומנהיגי הרבנים
הגזירה רוע את להעביר עצה לטכס ,נתאספו

א אדר חודש ראש ערב יום את לתענית'וקבעו
ראמעניא מדינת בכל ז,ציבור רבינו דחה"אבל ל

י יום על סאטמאר בעירו התענית א"את אדר 'ג
קטן( פורים של אסתר שאע).תענית שצריכים"ואמר פ

דאפשר מה ככל התענית מקום,להקדים מכל
שמקבלי סגיבמה התענית שעד,ם להיות ויוכל

י הנקבע התענית א"יום אדר יבטל'ג כבר
הרעה מדברי.הגזירה לדבריו סמוכין והביא

שמקבלים"חז מה בכח נתבטל רעה שגזירה ל
גרידא באמרו,תענית אז'כ"וסיים האף

גזירה'דעמאלט די נאך זיין שוין וועט ואכן,"ס
הוה הבוכ,כך של וחסדיו רחמיו נתבטל"ברוב ע

ט ביום א'הגזירה אדר אחדים'לחודש ימים
ע שנקבע היום רביה"לפני ז"י לתענית"ק ל

הרשע את ראמעניא מלך הפיל שאז ציבור
ימ ראמעניא"גאגא ויהודי ממשלתו מכסא ש

לרווחה .נשמו
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ש אף ועברהועל חלפה כ"אעפ,הגזירה
התענית את לבטל שלא רבינו וםביו,ציוה

רבינו דרש ארוכההתענית הק,דרשה 'בדבריו
אחרי בדרשתו סופר החתם דברי רבינו הביא

הפראנצויזן עם פרעשבורג,המלחמה כשהעיר
ואח'הי גדולה לרווחה"בסכנה ניצלו ס"החת,כ

חת(אמר בדרשות איכה"מודפס מגילת על )ס

מחוץ"שכשהשי צרה ישראל בני על מביא ת
הטבע הקב"ואח,לדרך מביא חוץ"כ אחר נס ה

זהול מהצרה ישראל את להציל הטבע דרך
ואזהרה בזה,התראה יאותתו השמים ומן

לחזור וצריכים ישראל בני על תלוי רעה שגזירה
הגזירה רוע יצא טרם מועד מבעוד ,בתשובה

ח עליהם"ובאם יבוא לצרה תפילה יקדימו לא ו
הקודמת מהגזירה יותר קשה רבינו.גזירה ואמר

ע עליהם עובר זה השמים,תהשכדוגמת מן כי
להתעורר ישראל בני את ומזרזים מרמזים

טובים ומעשים חמורה,לתשובה אזהרה זהו
ורעות קשות יותר גזירות ישלחו .טרם

הק דבריו הפסוק'בתוך את רבינו ביאר
ה" לשונו'ישא תשמע לא אשר מרחוק גוי "עליך

ימ הרשעים הדייטשן מרחוק"דהיינו שהמה ,ש
מהומות"ומ עושים ומטכסיםמ תבל קצוי בכל

ישראל לבני ולהציק להרע רעה ותחבולה עצה
מושבותיהם מקומות עד,בכל יודע אתנו ואין

הנוראים מזימותיהם יגיעו הם,מה אין כי
הכל ועושים האמיתית כוונתם את מגידים

הפי,בתעלומה לשונו"'וזהו תשמע לא "אשר
על בדיוק יודעים שאין עד ונסתר נעלם שהכל

ולהתפללמה .לבקש
הק בלשונו רבינו השתמש דבריו 'בהמשך

הרה זי"של מבארדיטשוב על"ק ישרה במליצה ע
גדול רעש בקול וזעק ישראל דו"רבש":בני ע
ס אז ווערד זיכער דאך זיין'ביסט שוין זאל

רבא" שמיה ויתקדש אז"יתגדל אבער בעטן מיר
דכל ובחיי וביומיכון בחייכון זיין שוין זאל עס

ישראל און,בית גזירות קיינע זיין נישט זאלן עס
זאלן אלע קינדער אידישע אויף הריגות

המשיח ביאת ".דערלעבן
דבריו בקולצעקבסיום לבו מנהמת רבינו

שליש ובדמעות וואס":ל"בזהגדול ווייסט ווער
אונז אויף נאך ווארט גרייטן,עס זיך דארפן מיר

ח אלעם בעט,ו"אויף איך אזאבער איינעם יעדן

מצב יעדן א אויף,ביי קומען וועט עס וואס סיי
עול,אונז זיך אויף זיין מקבל יעדער א זאל

באמת שמים אוועקרירן,מלכות נישט זיך און
האר איין מה",אפילו עלינו מיר"יעבור וועלן

אמונה דער ביי האלטן ".זיך
בלבהדרשה לתשובה הציבור את עוררה

המ ולתיקון של,עשיםשלם הסיום דברי אבל
שאמר במה מה"רבינו עלינו וצריכים"יעבור

וכדומה הכל על הציבור,להתכונן את הכניסו
ותדהמה יהודי,בפליאה ישבו ההוא שבעת יען

ובבטח בשלום מקומם על הרשעוגם,אייראפע
ימ ב"גאגא השלטון"ש מן ונפל נכנע ידעוה ולא

לבו יפחד ולמה כעת יבכה מה אחרי,על אבל
ה רוח כי כולם ראו שנים וחזה'כמה בו דיבר

לבוא העתיד את .מראש
ההוא הגזירה את ראה קדשו ברוח רבינו
באייראפע האיומה לחורבן לפורענות ,כהתחלה

הנ הדרשה אודות שכתב :ק"וזלה,ל"וכפי
לב" לעורר התענית ביום עם במקהלות ודרשתי

ית לשמו להודות קהילתינו הולשוב'בני 'אל
וכו לבב אז',בכל עוררתי האלה ובדברים

עשה גדולה ישועה כי רבותי נא דעו לתשובה
לנו"השי שלח,ת לפועל הגזירה יצתה וטרם
וכו"השי ישועתו מן',ת לנו הראו כי נא דעו אך

ח להיות שיוכל התראה בזה צרה"השמים ו
ח מזה ויותר החת,ו"כמותה שהתרה לכן"וכמו ס
אלקינו אל ולאנשוב כזו צרה לנו יארע שלא

בה לישנא"כיוצא כהאי מסיים צורך"רבינו ואין
לא הרבים ובעוונותינו הדבר סוף היה מה לספר
הפורעניות פרשת ונשנתה וחזרה הימים ארכו

ר קשות ורבבות,ל"וגזירות אלפים ונאבדו
ר השואה בשנות ישראל ק"עכלה,ל"נפשות

*
תרח שנת רבה ר"בהושענא הזכיר בינוץ

אייראפע במדינת המעורפל ובדרשתו,המצב
מ לפרש דהמע"אמר ה"ה"ש אליך אקרא'לדוד

ונמשלתי ממני תחשה פן ממני תחרש אל צורי
בור יורדי ילד,עם יקיר לבן משל בדרך

למרחקים והלך מאביו שנפרד ובעת,שעשועים
אהבה חולת כי לאביו ואמר הבן בכה הפרדו

אליו ומתגעגע שיוכלואמר,הוא אביו לו
ע מצוא עת בכל אתו או"להתקשר הטעלעפאן י

אם,טעלעגראמע אעשה ומה הבן לו ואמר
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ח אליך"אחלה להתקשר אוכל שלא בחולי ,ו
אני אשר עד תמתין שלא לבקשך הנני ולכן

אליך תנתק,אתקשר שלא אתה תשתדל אלא
לדעת אחרי ותדרוש ותחקור אתי הקשר את

א,שלומי תחקור לא אם להיותכי יוכל חרי
ח זכרי ויאבד לאבדון על"שאלך לך יהיה ולא ו

לדרוש תשב"וז,מי שלא ממני תחרש אל צורי ש
תחשה פן כי ממני להתעוררות ותצפה דומם

אתך להתקשר אתחיל שאני ממני אז,ותצפה
ח בור"יתכן יורדי עם ונמשלתי ראה"רבש,ו ע

מים באו כי בימינו עלתה מה ושפלותינו ענינו
נפשע וכבר"בעווה,ד ממש לזה עד הגענו כבר ר

לגאלינו ראוי היותר הזמן בדברי'עי(ק"עכל,"הוא

עמ רבא להושענא מועדים ).ב"תמ'יואל

*
ו רב זמן עבר ימלא לבצע"הרשע התחיל ש

על וגזר דייטשלאנד במדינת רשעתו את
ומרות רעות גזירות הרשעים,היהודים הדייטשן

היהוד בתי על באהתנפלו אשר כל וחמסו ים
אותם הרגו ואף עוד,לידם הוסיפו וכאלה אלה

בסב ישראל את לענות ולהשפילםועוד לותם
ומבהיל נורא תרח.באופן הרשע"בשנת כבש ץ

עסטרייך"ימ מדינת את אלול,ש שנתובחודש
פוליןנכנסט"תרצ על,למדינת חמתם את ושפכו

הגעטאס בהקמת גלות בגזירות פולין יהודי
הגעטב אל גורשו היהודים וכל גדולים .אערים

*
מבהילות שמועות הגיעו אלוכאשר

ז רבינו עורר אונגארין צאן"למדינת עדת את ל
ה אל ולזעוק להתפלל בעד'מרעיתו להעתיר

ישראל עם של השנה,עתידו בראש ובדרשתו
תרצ ז"שנת רבינו אמר ורבותי":ל"ט דעו,מורי

א כי להשען לנו אין כי שבשמיםנא אבינו על ם
וכו עלינו ירחם הוא לבינו',ורק על נשים והנה

שעברה בשנה מצאתנו אשר התלאה כל ,את
נחרבו קהילות ובתי,כמה מדרשות בתי כמה
ונחרבו נסגרו אשר,כנסיות יהודים אלפים וכמה

ותוקעין מתפללין היו עוד העבר השנה בראש
הנם וכעת מדרשות ובבתי כנסיות בבתי

הרשעיםבמקומ ידי תחת הידועים וכמה,ות
מאחב לבוא"רבבות וחושקים בחיים הם אשר י

והנם"לביהכ שופר תקיעת ולשמוע להתפלל נ
נא דעו להתפלל מהם שנמנע הידועים במקומות

בר עוד ונחתם נגזר זה כל וכו"כי העבר ,"'ה
עמ(ש"עיי השנה לראש יואל ).ב"צ'דברי

לעורר רבינו המשיך דרשה :ואמרבאותה
שפ'בס" הביא המלך השבועות"שער חג קודם א

הביהמ את הכומרים ראש שבעירו"סגר והיה,ד
לב על שם איש ואין הקיץ כל ר,סגור ח"ובערב

בדרשה עוררם והוא העיר בני כל נאספו אלול
וכו גדול התעוררות שהיה עד רבה ונתנו'בבכיה

את לפתוח רשות להם ונתן להכומר גדול סכום
כשורה,ד"הביהמ הכל שהיה אחרת לשנה
כל"והביהמ נשכח שינוי שום בלי פתוח היה ד

בער לעוררם לבו אל נתן ולא אלול"זאת ובא,ח
אלוקים כמלאך תוארו נכבד זקן איש בחלום לו
התעוררות עשית אשתקד למה אותו והוכיח

כלום העם את עוררת לא וכעת לו,גדול והשיב
הביהמ היה והיה"אשתקד סגור צריךד

הביהמ כעת אבל לפתחו על"התעוררות פתוח ד
ק,מכונו הדברים הלא אדרבה הזקן לו ו"השיב

וביהמ גדול קטרוג שהיה אז אם סגור"ומה ד
כ ההתעוררות לך כעת,כ"הועיל שכן כל

העם את תעורר לא למה ננעלו לא שהשערים
ישראל לתפילות מחכים בשמים הלא ,לתשובה

עש.ק"עכדה בי כל שריאוהנה שכינתא רה
ואנו פתוחות שלנו מדרשות שבתי זכינו וכאשר
בידים נצא שלא נראה יחד להתקבץ יכולים

השי כי החרכים"ריקניות מן מציץ מן("ת זה בענין

הק שרבינו מה לציין שכעת'הראוי הקדושים בדבריו הזכיר

רחמים לעורר רצון עת והיא פתוחות מדרשות כי,הבתי

עב לא הפלא מרחשוןלמרבית ובחודש חדשים שני אם כי ר

תרצ בדייטשלאנד"שנת נפל דבר הבדולח"ט שהרשעים"ליל

ימ מדרשות"הנאצים ובתי כנסיות בתי והחריבו שרפו ש

).ל"רח

*
ת שנת של השנה הרגישו"בראשית כבר ש

ענן חושך כי וראמעניא אונגארין במדינת גם
השמים כסה ז,וערפל רבינו עורר קדשו ל"בדברי

אחב מרובים"כי שמים לרחמי צריכים בכל,י
הרבה והרצון הרחמים בימי שאמר דרשותיו

אחב על ולעורר שונות"לחזור במדינות י
ובשביה בצרה ישראל,הנתונים אלפי אבדן ועל

ר משונות .ל"במיתות
לעורר רבה הושענא בדרשת רבינו כשעמד
ישראל כנסת על זכות וללמד מרעיתו עדת את
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ב אז ומושיע"פיסקאהזכיר ומציל ".הושענא
עוז"אפ ביתר הצרות נתגברו כעת דהנה ל

כי דור מכל בושנו אום מכל אשמנו בנו ונתקיים
הגוים שאלו ישראל לעם צרות כשהגיעו מלפנים

אלוהיהם נא בין,איה גם ישנם כבר וכעת
ח נראה כי אלוקינו נא איה השואלים ו"היהודים

ההשגחה תתעכ,כסילוק מתי ישועתינוועד זמן ב
לבית לבוא הרוצים יהודים הרבה ישנם כי
אינם אשר על דם שותת ולבם להתפלל המדרש
זה ואין הגזירות תוקף במקום נמצאים כי יכולים

נפשינו ופדות גאולתינו שקרבה אם כן,כי ועל
משיח החבלי שהרה,מתגברים ר"ואף הרבי 'ק
זי מליזענסק החבלי"אלימלך את המתיק ע

חמשיח יודע מי שיחזרו"אבל גרם לא שהחטא ו
משיח החבלי .ויתעוררו

הרה הדורות צדיקי שבין הפלוגתא ק"וידוע
ר זי'הרבי מרימינוב לפעול"מענדעלע שרצה ע

ישפך יהודי שדם ואף הישועה אז,את דם"ואמר
משיח שיבוא ובלבד חוצות פני על כמים ישפך

כהרה,"מיד שבדור הצדיקים שאר ק"אבל
זימרא ודכוותי"פשיץ לזה'ע הסכימו כי,לא

צרות כך כל לסבול אפשר ואי הסבל כח כשל
משיח חבלי הזמן שיתארך רק אחת בפעם ורעות

יהי אחת'ולא בבת צרות שאמר.הרבה וידוע
ר זי'הרבי המשיח"ע"מענדעלע ביאת שלפני

עד ישראל בדם שקועים ויהיו ברחוב ילכו
הגיע"ובעוה,"הברכים כבר עדר ישראל דם

הישועה זמן תתארך עוד מתי ועד ומי,צאוורנו
כ לסבול בכוחו כאלה"ישגיב קשים חבלים .כ
מתפללים אנו ומושיע"ולזה כלומר,"ומציל

משיח"שהקב"ומציל" מחבלי אותנו יציל ,ה
שעי לא וזה"אבל מלבוא ישועתינו תתארך ז

ומציל'שיהי"ומושיע"שאמר ביחד שניהם
ח'יוע(.ומושיע מועדים יואל ).ב"בדברי

יאמר בו המדינות ועל
שב כ"בערב ראה פרשת מנ"ק מברכיןא"ו

תאלול המדינותש"שנת ושרי ראשי נתאספו
וויען"באלבארדא"בארמון הבירה ודנו,בעיר

מחדש המדינות גבולות חלוקת בדבר
וגרמניא,באייראפע איטאליע המדינות ראשי

שמדינת זו באסיפה אתהחליטו תחזיר ראמעניא
קארפאט טראנסילוואניע כמה-חבל ועוד רוס

אונגארין ממדינת חלק להיות למקורה ,חלקים
ממשלת ברית תחת סאטמאר העיר חזרה ואז

מאושרים,אונגארין היו אלו מקומות ,יהודי
בשורה נתבשרו כאילו אזנם למשמע וששו

העניות,טובה היתה ראמעניא ממשלת שתחת
מאוד היתה,גדולה אונגארין במדינות ואילו

בראמעניא,הרווחה המצב .לעומת
אמר ההוא בשבת דרעוין רעוא בסעודת

ז תורהל"רבינו הפסוקדברי יצב")האזינו'פר(על
ישראל בני למספר עמים שאר"גבולות ובין

לישנא כהאי אז אמר הקדושים מען"דבריו
אן אויף לענדער פון גרעניצן אמאל ענדערט

אופןאומפא היו("רשטענדליכן לא החדשות הגבולות

אראד כגון הישנות הגבולות ליד שחנו ערים כי יען מובנים

לראמע כגוןננשארו מאד רחוקים ערים ושאר יא

לאונגארין,סענזשארץ,ווארשארהעלי והמשיך)עברו
ואמר איז"רבינו ישראל"דאס בני ווייל"למספר

גו אזא באשערט איז אידן חלק א אוןפאר רל
גורל אזא באשערט איז חלק א כלומר"פאר

באופןש הארץ גבולות את מחלקים לפעמים
בפשטות להבין אפשר השמים,שאי מן זה וכל

ישראל של יאמר,לטובתן בו המדינות שעל
לשלום ואיזה לחרב שנחתך,איזה יהודים וישנם

לחיות חיים כאלו,להם במדינות להיות וצריכים
לחיים שיהיהו,שישארו זה חלק על נגזרה כן על

אבינו יעקב אצל שמצינו כעין זו למדינה שייך
וכו"ה"ע מחנות לשני אתו אשר העם את 'ויחץ

לפליטה הנשאר המחנה ששמעו".והיה היהודים
יוצאים אלו קדשודברים זמפה רבינו מרן ל"של

הבי דבריונולא כוונת את ממשכלל היה אשר
של עתידם על נבואה אונגאריןדברי יהודי

.וראמעניא
*

ר ע'סיפר פרידמאן כדלהלן"משה אמי:ה
ע הימים"מורתי על רבינו בצל להסתופף באה ה
ל(נוראים אלמנה היתה שהי)ע"היא עת'ובהיות

לשנים צעיר מאד הייתי ואני וחרדה סכנה
לראמעניא עמה אותי להחזיר פחד,רצתה ליבה
מן רחוק פה גורלי יהיה מה אחי,הביתודאגה

הרה ז"הגדול מענדל רבי למד"ג שגם ל
ליכא שבראמעניא אמי עם התווכח בסאטמאר

מבלי"וא,ישיבה לבדו צעיר בחור יעשה מה כ
וישיבה שיכנסו,מסגרת הוחלט דבר של ובסופו
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יו אחרי פנימה רבינו כדת"אל פיו את לשאול ט
לעשות .מה

הקודש אל נכנסנו שלשתן במעמד כולנו
עם רבינופנימה לפני להזכיר אחד,פתקא וכל

זה בענין דעתו חוות את הרצה רבינו,מאתנו
בקודש כדרכו אחדות לדקות ובהקיצו,התנמנם

ע אמי דברי לקיים שאחזור,ה"ציוה דהיינו
מאוד,לראמעניא מקורב בהיותו הגדול אחי

וכי רבינו את ושאל לפניו לטעון העיז רבינו אצל
בלי לבדו בחור יעשה רבינו.ישיבהמה לו השיב

בזה קצרה הדעת ישוב וואס":ל"אחרי ווייסט
זאגן דיר וועל וויל,איך איך וואס נישט ווען

אויך איך וואלט קהילה די איבערלאזן נישט
ראמעניא קיין ".געפארן

מובנים כאינם אז נשמעו אלו כי,דברים
הי הרבה'לעין ראמעניא במדינת שהמצב נראה

מבמד גרוע אונגאריןיותר ההוא,ינת בעת כי יען
בזמן בו ראמעניא יהודי של חייהם את מררו
ובשלוה בשקט היהודים חיו ,כשבאונגארין

הי גם שהוא רבינו כשאמר נוסע'והלכך
מבלי,לראמעניא ופלאי תמוה הדבר נשמע

.מבין
אח הי"אבל שזה למפרע מילתא איגלאי 'כ

כמשמעו פשוטו הקודש שבהג,רוח כאמור יעכי
שיתפו לא האיומה המלחמה של המרים הימים

ימ הדייטשן עם פעולה והיהודים"ראמעניא ש
לשחיטה נלקחו לא ראמעניא שגם,של אף ועל

יגון צרות ועברו התרעלה כוס עבר עליהם
מ ליהרג"ואנחה לאוישוויץ הובלו לא כולם,מ

ואפי בביתם הכפי'נשארו לעבודת שהלכו ',אלו
ללון ערב בכל אף,בבתיהםחזרו נשלח ולא
לאוישוויץ מהם .אחד

*
הי זו מרן'בתקופה של בקודש רבינודרכו

ישראללל"ז שבני הקדושים בדבריו עורר
לב יפול ואל הגזירה רוע את להעביר יתפללו
אין כי להתפלל שאזכה אנוכי מי לומר האדם

לפניו להתפלל רק אחרת עצה בפרשתו,לנו
תוארא שליש"שנת בסעודה זש רבינו אמר ל"ית
בעווה:ק"וזל מזו"והנה קשה שעה לך אין ר

בנו שנתקיים כעת בה עומדים שאנו מאותה
וגו יכרותו ברית עליך יחדיו לב נועצו כי 'הכתוב
אמרו צפוניך על ויתיעצו סוד יערימו עמך על

ח עוד ישראל שם יזכר ולא מגוי ונכחידם ,ו"לכו
הסבל כח וכשל עצומים עצהו,והנסיונות לנו אין

ה המלך לפני לבוא רק על'אחרת מלפניו ולבקש
לבבו,עמו נגעי בעצמו יודע אחד שכל ולב,ואף

בעוונות שמלוכלכים האיך נפשו מרת יודע
מתום,ופשעים בנו אין ראש ועד רגל וכל,מכף

גילולים מלאה כעיר שהוא בנפשו יודע ,אחד
שאפעול"עכ אנוכי מי לומר לב על יעלה לא ז
הגזירהכ רוע את לבטל בתפילתי שהרי,לום

מרע שאף רואות עדיין"עינינו שהיה זמן כל ה
שהיתה אף העיר בתוך אף התפלל צרה בעת

גילולים לחוש,מלאה אין כזאת לעת אנו אף וכן
תפילתינו בעד המבדילים המסכים ועלינו,מפני

הרחמים בעל לפני ובתחנונים בתפילות להרבות
רגע ובכל עת ואביון,בכל עני עם יחוס ואולי

ירחם הק"עכ,אולי .'ל
*

ביותר קשה המצב נעשה בשנה שנה מדי
הזקנים שרידי בפי מכונה אלו צרות"וימים די

צייטן"או"צייטן אונגארישע שנת,"די בסתיו
מאסר"ת גזירת האונגארים הרשעים בצעו ש

מבנ לחלק המדינה"וגלות בתוך עבור,י בעיקר
משת שהם הקאמעניסטןחשד עם פעולה פים

שלחמו( הגדולות מהמדינות שהיתה רוסלאנד מדינת דהיינו

גרמניא תשכ"ואח,)נגד יהודיםא"בשנת גורשו
והושמדו אונגארין לגבול מעבר אל ומשפחתם

פאדאלסק"ליד אחרים"קאמעניץ ומקומות
מוצאם ומקום אונגארין אזרחי שאינם בתואנה

ובוקאבינה גאליציע הרבו.'וכומפולין כן כמו
ישראל על ורעות קשות גזירות לגזור הרשעים

שב שמירת את"כעקירת לצער הוסיפו ועוד ק
על ולהעבירם ומשונות שונות בצרות ישראל

.דתם
מלהרבות רבינו חדל לא הזמן כל במשך
הגזירות ביטול על בתפילה ולהעתיר ,בתפילה
הקדוש שביום מספרים רבינו תלמידי זקני

תשבאותה שנת בתפילת"שנה בשבת שחל א
שאמר בעת רבינו על הרגישו לנו"נעילה פתח

שער נעילת בעת מידות"שער עשרה בשלש וכן
הש בחזרת בשעה"שאומרים נעילה בתפילת ץ

אכזריות"שאמר קשות גזירות מכל "ותצילנו
עם על רחמים מעורר הזכות שבתפילותיו
מדרכ למעלה עצומות בבכיות ואמרם .וישראל
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דכא"תש עד אנוש ב
תש ביותרב"שנת קשה שנה היתה
אונגארין על,במדינת רעות גזירות נתחדשו שאז

במדינה,היהודים מקום בכל הצרות ,ונתרבו
במסגרת כפיה לעבודת אלפים גייסו ההוא בעת

האונגארי לאוקריינא,הצבא נשלחו ורובם
רח ואכזריות משונות במיתות שם .ל"ונהרגו

צ רדפה גזירותצרה התחדשו יום ובכל רה
לבקרים חדשים נכנסו,רעות פעמים והרבה

לרבינו לספר פנימה הקודש אל רבינו מקורבי
ביומו יום מדי שנתחדשו שונות ורבינו,מצרות

להם ואמר עת בכל וואס":נאנח דען איך ווייס
הימל אין זיך להרבות,"טוט שצריכין והעיקר

הדת בדקי ולחזק בתפילה
ה אתבמשך בעין עין אז ראו הנוראים ימים
הק והרצון'עבודתו הרחמים בימי רבינו של

רחמים לעורר וצורו קונו פני שיח ששופך
ישראל כלל על רבא,וזכותים הושענא וביום

ואמר בקודש כמנהגו התיבה לפני רבינו כשירד
הקהל ואחריו בפסוק פסוק השירה אז,את ראו
בוכי בקול שאמרו שאף רבינו ובדמעותעל ם

את"מ,שליש וחזק אדיר בקול לומר חיל אזר מ
אמרו שהקהל ובשעה השירה של הפסוקים
מעיניו דמעות נחלי נגרו הפסוקים את אחריו

שלפניו המחזור את פעם,שהרטיבו כל היה וכן
מפיות יוצא שירה הפסוקי את רבינו ששמע
נשרו ודמעות סוער בבכי פרץ הקודש הקהל

הטהו עיניו .ריםמריסי
נעתק"ובספה המועדים על יואל דברי ק

רבא בהושענא בדרשתו אז רבינו שאמר מה
תש בפיסקא"שנת לפרש שאמר הושענא"ב

ועודך חז"אפ".למען אמרו דהנה שבן"ל דור ל
ופרש לזנות יהיה הועד בית בו בא בית"דוד י

שת מקום תורה"הועד ללמוד שם מתועדין .ח
בעווה כהיום ונ"והנה נחטפו אלפיםר לקחו

שונות למקומות מביתם מישראל ורבבות
בחומר עמהם לעבוד ועד בית ועושין ומשונות

וכו השדה"רח'ובלבנים פני על פזורים והנם ל
אם יודע ומי טמאים ערלים עם בגוים מעורבים
מדיבורי יהודי דיבור איזה לומר להם אפשר
מישראל עשרה שם שנתאספין מקום וכל קדושה

ב קרוי ועדהרי ישראל"וא,ית של ועודן כל כ
גדולה ישראל.בסכנה בני מאחינו הרבה גם

מכל אשמנו ישראל לקבר לבוא זכו ולא נהרגו
לקבר לבוא זכו המצריים כי דור מכל בושנו עם

ה שאמרו בשכר וכו'ישראל כן'הצדיק ועל
להתפלל המדרש בבית להתאסף שזכינו אנחנו

ובתחנונים בתפילה ש,נתאמץ אומריםוזה
וכו ועודך למען צער'הושענא לתאר שנוכל

במקום לרדת שהוצרכה הקדושה השכינה
ישראל של וצערן בצרתן להשתתף 'ועי(.טומאה

ח מועדים יואל ).ב"בדברי

מגש ת"ויראו
בתחילת"פע השיחים אחד תחת שנתא

נתנוג"תש שהצדיקים זה מענין רבינו הזכיר
צדקינו משיח ביאת על עלו,רמזים אמרו רבים

תש רמז,א"שנת בניתשאכי"ומצאו ראש את
תש,"ישראל שנת על נאמרו רמזים ב"והרבה

שנת מילתא"ובעווה,שבתשהוא אסתייע לא ר
בא לא דוד בן ז,ועדיין לרבינו הנה"ואמרו כי ל
תש לשנת נכנסנו איזה"כבר שמענו לא ועדיין ג

זו שנה על מפורשים .רמזים
אנח רבינו ואמרונאנח עמוקה יעזור":ה

ויגאלנו"השי צדק הגואל שיבוא שנזכה ,ת
שנת"ואח הוא זו ששנה רמזים נמצא כבר כ

ל,"הגאולה ירא שהיה חזי מזלייהו ת"גשאכן
צדקינו משיח שיבוא כזו קשה שנה על .ולומר

ז רבינו שכותב הרמז בתשובתו"ונפלא ל
ר דומ'להגאון שליסל שלמה מונקאטש"נטע ץ

ב( יואל"שונדפס דברי רושם)ת התשובה שמתחילת
שנת השנה את קרובה"רבינו שהוא"ישועה

תש בעווה,ג"שנת לביאת"אולם זכינו לא ר
לביאת,הגואל ויקרבנו ויחיינו יזכנו הרחמן

במהרה .הגואל
*

של נוראים הימים תשבפרוס כברג"שנת
מאחב רבים בצבא"גלו ונתגייסו מבתיהם י

ביע כפיה ובשדותולעבודת רבים,רים יהודים
שממה ולארץ ומדבריות ליערים ולא,הגיעו

בימי להיות החג לימי לביתם לחזור להם נתנו
משפחתם עם וביערים,החג בשדות .והתפללו

ב מנחה'בליל תפילת אחר השנה דראש
ערבית תפילת הנרות,כשהתפללו הדליקו לא

של העמוד וסביב הסכנה מפני המדרש בבית
תפ אחדהבעל נר דלק ליד,ילה הצטופפו ורבים
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ותודיענו תפילת הסידור מתוך לומר שרצו זה נר
יו בליל במוצ"שאומרים שחל זמן,ש"ט ובאותו

חיילים של גונדא הבית)קלגסים(עבר ברחוב
המדרש,מדרש בבית העם את ראו וכאשר

המדרש בית לתוך וירו אקדחים ונכנסו,הוציאו
שאכן והכריזו גדול כאןברעש שיש הדבר נודע

בם בערה וחמתם הקאמוניסטן של ,התאספות
המתפללים על שנפל והבהלה הפחד לתאר ,אין

לכאן וזה לכאן זה לנפשם ברחו .כולם
מפי נצטוו ונתפסו לברוח הספיקו שלא אלו
והחזיקו ידם על ונבדקו בצד לעמוד הקלגסים

שעות שלש בערך בערך,אותם תפסו והקלגסים
א עשרה להקעסערנעחמש אותם והובילו נשים

אותם לחקור הקלגסים .בית
היהודים את הקלגסים הכו הילוכם בדרך

ובבעיטות במכות אותם קלגסים,ודחפו והרבה
את להיהודים בהם שחתכו מספרים בידם היה

זקנם את להם וגילחו חייהם,הפיאות את ומררו
רב בצער היהודים .של

אנ כול"כשחזרו היו מהקעסערנע םש
מקלגסים שספגו מהמכות ודוויים ואחד,סחופים

חזר"מאנ קלויזנבורג בעיר דרדקי מלמד שהיה ש
ראש ועד רגל מכף וחבלים פצעים וניגש,מלא

ז ברכת"לרבינו לברך צריך האם אותו ושאל ל
הרשעים ידי מתחת חי שיצא לו,הגומל ואמר

ברכת לברך ואם עכשיו היא צרה עת הנה רבינו
צריכ שהרשעיםהגומל ויום יום בכל לברך ים

נפש היהודים את רוצחים לי,אינם נראה אבל
ומלכות שם בלי לברך .שיש
*

ב שופר'ביום תקיעת לפני השנה דראש
בדרשתו העם את רבינו להם,עורר ואמר

הידוע ים"המשל בלב ספינה נסעה ,שפעם
איזה נעשה אחד במקום כי הרגישו והנוסעים

ויראו בהספינה תטבעחור שלא מאוד לנפשם
ים רב,במצולות לפני במרוצה כולם ובאו

להם שיעזור לא,החובל החובל רב להם ואמר
כולכם רק הזדונים המים את לעצור אוכל

דאפשר מה בכל לעזור מובן,צריכים והנמשל
צריכים ליעקב הוא צרה שעת עתה לעת כי

ה אל ולזעוק להתפלל עלי'כולנו תסמכו ואל
".כלום

*

תש שנת הקדוש יום רבינו"בליל כשעלה ג
נדרי כל דרשת לדרוש הקודש הארון לפני

חיוור'ולבושי ואמר,כתלג איתא":פתח הנה
לבישת על טעמים שני הקדושים בספרים

הכיפורים ביום להזכיר שהוא'א,הקיטל מפני
וע מתים של להזכיר"בגד הקיטל את לובשים כ

לתשובה לעורר המיתה הואוטעם,יום כי השני
כשלג חטאינו הלבן שאומרים מה על לרמז

מהשי,וכצמר מבקשים חטאינו"והננו שילבן ת
עוונותינו כל על לנו בעווה.וימחול לפי"והנה ר

מאחב שומעים שאנו השונות י"השמועות
כדומן נשאר וגופן באכזריות ונשחטו שנהרגו
של בגד יותר הקיטל אין הרי השדה פני על

השניועל,מתים לטעם רק הוא שהקיטל כרחך
כמ ישראל של עוונותיהם הלבן"למחול ש

וע וכצמר כשלג שימחול"חטאינו הוא בדין כ
הקב חטאינו"לנו הקדוש'ועי(".ה יום לליל יואל בדברי

זה כעין ).שנדפס

ודמעות בוכים בקול רבינו אמר אלו דברים
בבכי געו העם וכל הטהורות עיניו מריסי נושרים

בכי.הפגותמאין בקול בדרשתו הזכיר רבינו
עלינו":נסער נחתמה שנה איזה יודע "מי

העםו כל את לעורר עוד .הירבה
*

תש שנת רבה ז"בהושענא רבינו עורר ל"ג
את בוכים בקול אז לפרש ואמר הציבור את

שבטים"הפיסקא עליית דברי".הושענא בהקדם
פ(המשנה הביכור)ג"ביכורים את מעלין יםכיצד

וכו מתכנסות שבמעמד העיירות והשור'כל
זית של ועטרת זהב מצופות וקרניו לפניהם הולך
שמגיעים עד לפניהם מכה היה והחליל בראשו
את ועטרו לפניהם שלחו לירושלים קרוב

וכו ה'בכוריהם ארוממך בשיר הלוים כי'ודברו
לי אויבי שמחת ולא .דליתני

ז רבינו בוכים"ואמר בקול נהדראכן:ל מה
מישראל הרבה וכשנתקבצו ביכורים הבאת היה

ברגל לעלות השבטים למה,מכל לנו אוי וכעת
יחד מקובצים מישראל ורבבות שאלפים שהגענו
עבודת בהם לעבוד אם כי רגלים לעליית לא

אותם,פרך מנהיג שחור ערל שאנו,ואיזה וזהו
שהשי"מבקשים שבטים עליית יחדש"הושענא ת

שב שביהמהעליית בזמן שהיה כמו היה"טים ק
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הגה(.קיים זצ"מפי האראוויטץ דוד אברהם רבי אב"ק ד"ל

הביד וחבר עיה"שטראסבורג החרדית העדה ירושת"צ ).ו"ק

*
תש לפ"שנת של"ד והצרות ובא התקרב ק

וגברו נתרבו ז,הדייטשן הטהורים"רבינו בעיניו ל
הכל את ראה למרחוק את,שראו להעביר וניסה

האחרוןר ברגע הגזירה את,וע עורר הוא
נגד רעה כי ראו להם באמרו לתשובה הציבור

בתפילה,פניכם עולמות הרעיש שמיא וכלפי
.ובתחנונים

וילך פרשת תורה דברי אמירת בתוך
תש,ג"תש השנה ראש רבינו,ד"ערב התפלל

להיכנס יצליחו לא שהנאצים נוראות בבכיות
אונגארין מדינת גבולי את,לתוך הזכיר רבינו

ז צח(ל"מאמרם דוד:)סנהדרין בן אין רב אמר
ישראל על הרשעה המלכות שתתפשט עד בא

חכז'וכו ניבאו הרי זה לפי שמלכות"ולכאורה ל
ישראל על תתפשט ר,הרשעה הרבי כתב 'אמנם

זי חז"יונתן שאמרו מה על דבש ביערות ל"ע
ודרא דרא בכל דמשה שאין,אתפשטותא

שב כמשהכוונתם שגדול אחד ישנו דור רק,כל
ניצוץ דהיינו דמשה אתפשטותא דרק הכוונה

ודור"ממרע דור בכל מתפשט מ,ה ש"ולכן
ג הרשעה"שתתפשט ממלכות ניצוץ רק כ

ישראל על .תתפשט
ואמר רבינו יצאנו"בעווה:והמשיך כבר ר

חז מאמר חובת הרבה"ידי נתפשט כבר כי זה ל
הרשעה ממלכות מניצוץ את,יותר צריכים ואין

זה שמאמר בכדי לגבולינו הרשעים פלישת
ה,יתקיים ירחם וטובו'וכעת חסדו במדת ,עלינו

לפרש פעמים הרבה שאמר מה על חזר ורבינו
ה"הפסוק נא שם"בקרבינו'ילך לומר ודייק

שהקב"הוי דהיינו החסד מידת שהוא יתנהג"ה ה
וברחמים בחסד הוא",אתנו עורף קשה עם "כי

בנו ישובו וחסדים ברחמים ע"רק ולא מלכות"י י
קשה מלך מגזירות התורות,הרשעה ובכל

ולהתחנן רחמים לעורר הרבה רבינו שאמר
הגזירה רוע את כניסת,להעביר את ולמנוע

לאונגארין .הנאצים
אף היאזלצאתשעל דרך כרוך'עלי

יכלו"מ,בסכנה לא תלמידילמ מאות התאפק
רבינו ולהסתופףאלאוחסידי לנסוע נפשם מסרו

אלו נוראים בימים הדור צדיק של קדשו .בצל

בקיבוץהבחינוםהשוטרי הגדולמיד
הציבור על פקיחא עינא ושמו בעיר שנעשתה

והתכנשו שבאו ב,הגדול השנה'וביום דראש
רבינווהופיע של מדרשו בבית פתאום בפתע

אורחים הרבה למאסר ברחו,ולקחו רבים
והס שייכ,תתרולנפשם שהיו אלו םיבמיוחד

ונעלם"לחברת ממ"טמיר -נקאושנתחמקו
הכפיה(טאבאר עבודת של אשר)המחנות

חיפשו כשהשוטרים גדולה סכנה רבצה עליהם
.אחריהם

השוטרים של שמההתנפלות נתהוהכמובן
של,גדולהמהומה לביתו עלו השוטרים מפקדי

עליו וצעקו להברבינו שיאמר קולות מהקולי ם
הגדול הקהל פה אמר,חיפשו ההוא הרשע

לא אחד ואף בשקט יהיו שכולם אונגארין בשפת
מפיו הגה שאמר,יוציא מה הבין לא ורבינו
המשב את ר"ושאל ע'ק אשכנזי :ה"פייבוש

ער" זאגט והכה?"וואס חמה נתמלא עלוהרשע
רבינו של .ידיו

שופר תקיעת של רבינובדרשה דרש אשר
ראז עלהרעיש עצומות בבכיות עולמות בינו

דורינו את שמצאו הנוראות בכה,הגזירות גם
לפי שנופלים הרבים ההרוגים על רבה בכיה

שדי על הכפיה,המלחמהקרבחרב עובדי וכן
אפילו)טאבאריסטן-נקאוהמ(בפרך להם שאין

ומרצון מדעת השם קידוש על ליהרג הזכיה
באוומהשחיט(.ברורה שנעשו מחנותשוויץית ובשאר

ובמחשבה בחלום עלו לא עדיין מזהההריגה ידעו ).כללולא

הק דבריו בתוך אמר בהתעוררות'רבינו
בכי ובקול אמנו:רבה ששרה במדרש דאיתא מה

על יצחק שנעקד כששמעה נשמתה פרחה
כאשר,המזבח נפטרה ששרה כתבו ובמפרשים

נעקד שלא שמעה ביאור,כאשר צריך ,והדבר
הענ רצתהאמנם היא גם אמנו שרה כי נראה ין

לה קרבן המזבח על בנה את אחר'להעלות אבל
למה בלבה חשבה יצחק נעקד שלא ששמעה

ה ואח'יעשה לקרבן בנה את להביא לצוות כ"כן
הנער אל ידך תשלח אל שראה,יאמר ובוודאי

ולא"הקב הצרות יתגברו אחרונים שבדורות ה
לבק מעצמם זכות שום לישראל רחמיםיהיה ש

עצמם זרע,על שהם אבות זכות לנצל ויצטרכו
ויעקב יצחק גבי,אברהם על צווארו פשט ויצחק

ומגודל העתידים לדורות זה זכות ויצטרף המזבח
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יהיה ולא ובשביה בצרה שיהיו ישראל של הצער
פרחה לכך עליהם רחמים לבקש זכות שום להם

הצ אמנו שרה ה"ע'נשמת
נורבכהרבינו קולובבכיות והרים אות

הקדושים מעיניו זולגות דמעות כשנחלי
נתנו":והמשיך שמד של בדור בחירהלהםפעם

רח דתם את להמיר המ,ל"או על להעקד קדואו
השם קידוש יותר,על גדולה שמחה איכא וכי

שמו קידוש על האש לתוך כשמושלכים מזה
שהי ברורה ידיעה מתוך ברירה'יתברך עוד

מהמיתה עלהנצל והיא הדת"משונה המרת י
הרי,ו"ח אנו בדורינו כהיום אינםהאבל רשעים

שנהי הזו היכולת אפילו למסור'נותנים אפשר
ואמונתו תורתו עזיבת אי על (נפשינו כידוע" כי

מידי להתחמק יכלו לא המשומדים אפילו
.)הנאצים
וו" שאיןאולי,ייאוי מחמת אנחנוזה

לזה אפילו הק,ראויים בקרבנינו"בואין חפץ ה
נפשינו לבחור,ובמסירת כדאים אנחנו ואין

שאנו ברורה ומרצון מדעת המות את בעצמינו
קידוש ועל יתברך שמו כבוד למען זאת עושים

".השם
דבריםפרץהצבור בשמעם תמרורים בבכי

חד לתוך היורדים בטןרכדרבונות מפיי יוצאים
גדול ועד,כהן מנער זלגו דמעות של זקןנהרות

מפיהם בקעו ובכיה צעקה של ואבן,וקולות
געו המה גם המדרש בית כשכותלי תזעק מקיר

תמרורים .בבכי
ב שלפני'ביום בדרשה השנה דראש

העם את לעורר רבינו הרבה שופר תקיעת
מוסר בזה"ובתו,בדברי אמר בכל":ל"ד הנה

בדברי ישראל את להוכיח שעומדים ושנה שנה
מ כולם היו כנחלכבושין מוזילים והיו תעוררים
ה אל לשוב סתומין',דמעה הלבבות כעת אמנם

וקושי,וחתומין הצרות מתוקף נובע זה וכל
עולל מהריגות המבהילות והשמועות השיעבוד
את מציקים הרשעים אשר המדינות בכל יונק עם

ישראל עד"ועי,בני ושכלינו מוחינו נחלש ז
מ דברי ושומעין מרגישין אנו וסרשאין

אלו,להתעורר כל כי רבותי לכם דעו אמנם
בבית אשתקד כולם היו שגלו אלו וכל שנהרגו

נמצאו,המדרש היכן יודע מי כ"וכמו,וכעת
צריכים אבל המדרש בבית כולנו נמצאים אנחנו

בשנה אנחנו נהיה איפה יודע מי להתבונן
".הבאה

ותוכחה מוסר בדברי רבינו המשיך ככה
הלבבות את בבכילעורר כולם שגעו .עד

בעווה היה כן לדאבונינו שבשנה"ואמנם ר
תש–הבאה בבית–ה"שנת אחד אף היה לא

ר ביום בסאטמאר העיר,ה"המדרש ודרכי
באי מבלי אבילות אונגארין מדינת וכל סאטמאר

מדינות,מועד שאר כגורל נחרץ וגורלם
     .אייראפע

*
הקדוש יום ערב של המפסקת בסעודה

תש והתעוררות"שנת בהתרגשות רבינו ישב ד
הטהורות,גדול עיניו זלגו הסעודה משך וכל

שליש רבינו,דמעות שאמר תורתו דברי בתוך
הקדושים"ז בדבריו הזכיר :ל

שהכהן הכיפורים יום בעבודת מצינו הנה
לזה זה דומים שניהם שעירים שני לקח על,גדול

לה הגורל עלה הגורל'אחד עלה אחד ועל
לא,זללעזא הגורלות את הכהן שהוציא וטרם

לה יזכה שעיר איזה אחד אף שעיר'ידע ואיזה
לעזאזל גורלו אנחנו.יעלה הנה הזה כדמיון הנה

חיים כולנו היום יחרץ,פה זה כיפורים וביום
גורלינו יעלה,ויחתם גורל איזה יודע מי אמנם

בחיים,עלינו להשאר יזכה יעלה,מי חלילה ומי
הגו להיפוךעליו ליצלן,רל ".רחמנא

עצומות בבכיות אלה דבריו אמר ,רבינו
ששמעו העם שכל מספרים החסידים וזקני
הקדשים קודש מפה יוצאים מפורש אלו דברים

עצומה בהתעוררות אחזתם ורעדה בבחינת,חיל
חזי מזלי חזי לא .איהו

תש שנת שתא דהאי הקדוש יום ד"בליל
עם רבינו שהיה האחרונה צאןהשנה עדת

סאטמאר בעירו עולמות,מרעיתו רבינו הרעיש
צווח דבריו ובתוך נדרי כל לפני בדרשתו

אדיר בקול קשה:ככרוכיה שנה איזה יודע מי
עלינו השתא מגיע פאר",ומרה וואס ווייסט ווער

אונז אויף ווארט יאהר ביטער שווער ".ַא
הארון כותלי על להישען הוצרך רבינו

יכ היה ולא הקקודש רגליו על לעמוד מרוב'ול
רב בבכי וגעה הקודש הארון על והתנפל בכי

המעורר וקול שליש והבכיות,בדמעות הצעקות
איגרא"בביהמ פקע .ד
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שב אף ויום'על השנה ראש של ימים
ה בחסדי עברו חג',הכיפורים ימי לקראת אמנם

המתקרבים תורה ושמחת עצרת ושמיני הסוכות
מה מאד פחדו כשיתקבצוובאים הגוים יאמרו

בעריכת רבינו של מדרשו בבית גדול ציבור
קדמוניות,ההקפות משנים עוד שנהגו ,כמו

יעשו מה יודע מי כי כולם בלב פעם והדאגה
אלה כל בראותם האכזרים ובוודאי,הרשעים

יוכלו לא .השקט
אחד סודות בסודי הופיע הימים באותם

שהי השומרים הר'מראשי עם קשרים אשלו
הר סאטמאר של ע"הקהל פריינד יוסף ,ה"ר

החליט אכזרי רשע שהוא שהמפקד לו ומסר
צרורות צרות לו ולעשות הרב על לכן,להתנפל

מבעוד סאטמאר העיר את שיעזוב לרבינו יצוה
הסוכות חג בימי שם ישהה ולא אם,מועד כי

יו על ציבור שם רבינו"יתקבצו מזה יסבול ט
וגמר,קשות נמנו עלואכן העיר מן יסע שרבינו ו

אשר גרויסווארדיין העיר את ובחרו הסוכות חג
החג את יערוך הי,שם שם כי יותר'יען המצב

ושקט .רגוע
מדינת בכל מהרה התפשטה הידועה
לשם ואתכנשו תאו הסוכות חג ובבוא אונגארין

גדול להסתופף,ציבור עיניים בכליון שהשתוקקו
עב ולחזות דמהימנותא שלבצילא הקודש ודת

ביו .ט"רבינו
*

תש שנת של רבא כשהיה"בהושענא ד
שחקים רבינו הרקיע גרויסווארדיין בעיר רבינו
בהנענועים הקדושה בעבודתו עולמות והרעיש
השפעות להמשיך ההושענות של ובהדרשה

ישראל לכלל הק,וישועות דבריו קל'ובתוך דרש
כ אם כי מצליח"וחומר ומזלם להגוים טוב כ

צריך,בידם שליהודים וכמה כמה אחת על
וישועה בגאולה ויוושעו טוב אך .להיות

ז רבינו ביאר גם זו רבא הושענא ל"בדרשת
שייך"מ ואיך ותפארתך גדלך למען הושענא ש

הקב אצל דאיכא"לתאר דמכלל גדול בתואר ה
הקב והלא וגדול"קטן קטן משוה .ה

כלפי קדשו דברות את רבינו אז ייחד אז
ישראלהמ בני שסופגים האכזריות כות

ופי ומציקיהם כשהגיעו'ממציריהם בדבריו אז
שבטים"לפייט עליית לפי"אפ".הושענא ל

שבעווה השפל עד"מצבינו משיח חבלי גברו ר
למקומות,מאוד מישראל רבים ונלקחו ונחטפו

בפרך בהם לעבוד שם,שונות נמצאים והם
למ לאבד למרמס נתונים גדול כהבשפלות
בהם לשלוט ידו תמצא אשר לכל עד,ולחרפה

יוכל מושלים עבד שפל אחד טמא ערל אשר
ואלפים למאות בשבטים ולייסר ולהכות לעמוד
באין רוחו על העולה ככל בהם ולעשות מישראל

ח ח,ו"מעצור עלינו ממתין מה עוד יודע ו"ומי
של שונאיהן על לבוא מעותדת קשה שנה ואיזה

.ישראל
בקש מהבוכולזה ה"תינו שירחם עמו'ע על

מיני ומכל וצוקה צרה מכל ויצילם ישראל
מישראל ויסירו הרשע מטה וישבר פורעניות

אותם והרודים המכים הושענא"וז,השבטים ש
הסרה מלשון הוא עליית שבטים מלשון(עליית

עלי בני מטרף יוסר)ת"הכתוב שבמהרה דהיינו
הרשע שבט ה,מעלינו השבטים ללוויסירו

ונזכה אותנו לענות עוולה בני יוסיפו ולא מאתנו
לאורה מאפילה .לצאת

שאומרים מה לפרש גם אז אמר רבינו
לחי"בהושענות מרוטת דבא".הושענא ואפשר

בעווה נגזרה אשר הרעה הגזירה על ר"לרמז
צלם"שכאו את מפניו ויסיר זקנו יגלח א

זאת,האלוקים גם למכים"ואף נתונה ,"הושענא
למכיםכ אנו נתונים עתה ישראל,י בני והרבה

ומשונים שונים למקומות ונחטפים תחת,נלקחים
אכזרים רשעים .ממשלת

ההושענות בשעת מאוד אז בכה רבינו
להתפלל לבם אל שיתנו העם את לעורר והרבה

ה לבו'את מנהמת וצעק וחזר אילו":בחזקה
בה נכנסים אנו קשה שנה איזה לא,ידענו אז

מביהמהיינ כלל יוצאים אנו,"ד"ו צריכים כן ועל
מהשי גורל"לבקש על הרשע שבט ינוח שלא ת

ומשיעבוד,הצדיקים לרוחה מצרה לצאת ונזכה
במהרה .לגאולה

קודש האמרי את דרשתו בתוך ציטט גם
זי לב הייטב מפי עיני"הידועים הפסוק לפרש ע

שנה'ה אחרית ועד השנה מראשית בה ,אלוקיך
ע כתיבודייק השנה שבראשית הלשון שינוי ל

בה בלי"השנה שנה כתיב השנה ובאחרית א
מתפללים,א"ה אנו השנה ראשית בכל כי

השנה זו הידוע"בה"השנה"שתהא אבל,א
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זו שתהא זכינו ולא השנה שעברה אחר לבסוף
בה הידוע"השנה זו,א .פשוטה"שנה"הרי

ז רבינו ואמר"והוסיף איזה":ל יודע מי
בהשנה להכנס עומדים נכנסים,אנו לא אם

בה להשנה הידוע"אנחנו לגריעותא,א אמנם
ליצלן רחמנא לטיבותא יוולד,ולא מה יודע מי

הזאת,יום השנה חלילה עלינו יביא ימים ,ואיזה
בה לזכרון שישאר ".ירחם'ה,הידועה'שנה

ומגולים נוראים שדיבורים מאליו מובן
פחד הכניסו מוסתרים בלבבותבלתי ורעדה

באינם,השומעים עליהם נפלה מות ואימת
בסופם תהא ומה בגורלם יעלה מה .יודעים

*
תש תורה שמחת ההקפות"בליל באמצע ד

ונפל רגליו ומעדו רבינו של כוחותיו אפסו
ע.ארצה אירע זה דבי"דבר ספסלי שהוציאו י

זה,מדרשא ובגלל הקרקע על יתידות ונשארו
ב רבינו רבינו הריקודנפל .אמצע

תורה הספר את והרים התגבר רבינו אולם
ראשו מעל למעלה הקדושות ה,בידיו 'ובחסדי

בארץ תורה הספר נגעה .לא
הי כך'ורבינו כל שאחר,בדביקות עד

הי מה כמתמה שאל הארץ מן עמו'שהקימוהו
הארץ על שנפל כלל ידע לו,ולא וכשאמרו

תומ שאל הארץ על נגע"שנפל לא האם ת"הסי
הארץ כלום,על נגע שלא רבינו,והשיבו אולם

ח פן חשש כי מאוד נחרד הס"בעצמו נגעה ת"ו
את,בארץ שאל רגליו על רבינו כשקם ותיכף

סביבו שעמדו שהס,האנשים בבירור ראו ת"אם
בארץ נגעה לרבינו,לא קרוב שעמדו והאנשים

שהס בבירור לו ואמרו אותו נשארה"הרגיעו ת
ר מעל לארץבגובה נגעה ולא נרגע,אשו ורבינו
מדבריהם הי,קצת מנפילתו רבינו כשקם 'אבל

מאוד עמוקה אנחה ונאנח גניח .גנוחי
ובהלה גדול פחד עוררה רבינו נפילת

אנ כל שם"בלבות שנכחו להם,ש ניבא ולבם
להתרחש עומד נורא משהו כן,כאילו וכאשר

בעווה שהס,ר"אירע נוחם מצאו לא"אולם ת
גדולותנגעה שצרות שאף לרמז בארץ

לעולם ובאות הס,מתרחשות קדושת ת"אולם
בארץ תיגע ולא תתחלל רבינו,לא על בא ולרמז

בעזהשי וינצל הצרות כל את מכל"שיעבור ת
וצוקה .צרה

של החורף תקופת כל תשבמשך ד"שנת
וישובים מקומות מיני בל ונד נע רבינו היה

המציק מחמת תעני,שונים שבוביום אסתר ת
ימי את לחוג לסאטמאר קודש נאוה לביתו רבינו

הי אשר ופחד'הפורים החג משמחת מהולה
כאחד הצרות,הזמן את באויר הרגישו כבר כי

ובאות .הממשמשות
הכירו המגילה את לקרוא רבינו כשעלה

הק פניו תואר בתפילה'על דבוקה שמחשבתו
הזמן את תעורר שהקריאה שעשה,ובקשה וכמו

בזמןנ ונפלאות לנסים נזכה כן ההם בימים סים
ולהעביר ישראל מעל רעות גזירות לבטל הזה
היהודים צורר האגגי המדתא בן המן .מחשבת

ערך היין במשתה הטהור שולחנו את
עם ברוב כיסו,רבינו שחורים שעננים אף ועל

של הטהור לשולחנו רבים באו המדינה שמי את
מ גדול דוחק שם והיה חסידיםרבינו ,המון

בעת להנצל רבינו ברכת לקבל כולם ונדחקו
העם,צרה וכל גדולה בהתרגשות ישב רבינו

הטהורה ברכתו לקבל מרון כבני לפניו ,עברו
רבינו של דמותו ומראה ואחד אחד לכל ידו ונתן

כסיד חיוור האחרון,היה השולחן היה וזה
בסאטמאר מרעיתו צאן עדת עם רבינו כי,שערך

ככידוע ביום אונגארין את הדייטשן ד"כבשו
מכן שלאחר .אדר

הי ההוא היין משתה רבינו'בסעודת
במידה יין ושתה בגילופין מלכא דבי בבחינת

פשוטה שנה מסתם יותר הגישו,מרובה וכאשר
ישתכר שלא בכדי מים בו שנתערב יין נענה,לו

היין את להמגיש ואמר מרמה"רבינו אתה הנה
זה שאין אמיתיאותי בעבודת,"יין שמייחד וראו

ה אל ומעתיר יחודים גזירות'הקודש למנוע
ישראל .מעם

שרצו גדול ציבור התאספו זו בסעודה
הקשים בזמנים ולהתחזק היום בשמחת לשמוח

שנה,ההם בכל מהרגלם יותר ששתו אלו והיו
ראש עלי שנשתרגו הצרות את לשכוח ,בכדי

ל שרבינו עד גדול רעש עשו היוהם יכול'א
בפניהם והתחנן פאר"לדבר ַא זאגן מיר לאזט

ַא,ווערטער זיין אייך פאר וועט עס ווייל
".טובה

עילאה לצד ומילין בחכמה פיו פתח רבינו
ה עם על רחמים לעורר עלינו',ימלל יבוא שלא
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ופי כהמן קשה שנה'מלך בכל בקודש כדרכו אז
דלא":ושנה עד בפוריא לבסומי אדם ידעחייב

מרדכי לברוך המן ארור שני,בין ישנם דהנה
ה אל שישיבו ישראל את לעורר וייטיבו'דרכים

א,מעשיהם וחסדים"ע'אופן רחמים השפעת י
שעי ישראל לבית טוב לשוב"וכל לבם יתעורר ז

ה ב',אל מעמיד"ע'ואופן הנני רעות גזירות י
ר כהמן קשה מלך שאיתא,ל"עליהם וכמו

פ'מס(בירושלמי ס"תענית אליעזר)ג"א רבי
נגאלין אין תשובה עושין ישראל אין אם אומר

תוושעון ונחת בשובה שנאמר לו,לעולם אמר
יעשו ולא ישראל יעמדו אם וכי יהושע רבי

לעולם נגאלין אינן אליעזר,תשובה רבי לו אמר
הן"הקב ומיד כהמן קשה מלך עליהן מעמיד ה

נגאלין והן תשובה ט,עושין צרהמה ועת עמא
ליעקב זה"ובעווה.היא שאופן מעיד החוש ר

חז שאמרו כמו ביותר גדולה"מועיל במגילה ל
ממ יותר הטבעת נביאים"הסרת .ח

את ומסלקים יין כששותין בפורים אבל
יכולים אז אליו ביחוד הכל ועושים הדעת

ע הראשון באופן שגם וחסדים"להשפיע רחמים י
ה אל לשוב אנ',נזכה למלךואין כלל צריכין ו

לטוב לבבינו שיטה כהמן לבקש,קשה יש והרבה
השי לפני המן"ולהתחנן גזירת מעלינו שיסיר ת

כל את ולאבד להרוג להשמיד שביקש הרשע
".היהודים

דלא עד בפוריא לבסומי אדם חייב וזהו
המן ארור בין הסרת,ידע היה עכשיו שעד
ממ גדולה ע"הטבעת וכעת נביאים ששות"ח יןי

לזה נצטרך שלא נזכה האמיתי לדעת ובאין יין
ואדרבה לתשובה נזכה הטוב השפעת מצד וגם
מלך עול מעלינו לפרוק ונזכה הרבה תגדל עוד

כלל לגבולינו יבוא שלא כהמן "קשה
קולות בקולי רבינו זעק הדברים בתוך

נישט" כהמן קשה מלך דער זאל דא
ד,אריינקומען זאל ער אז נישט וויל אאיך

האבן!קומען נישט איהם ברויכן !".מיר
מנהמת וצעק פעמים כמה אז חזר רבינו

כהמן"לבו קשה מלך שיבוא רוצים אנו אין
רעש,"לגבולינו קצת נתהווה התורה ובאמצע

לעמוד ונדחקו היום לכבוד ששתו מהציבור
לרבינו פעמים,בסמוך כמה אז צעק :ורבינו

מז" ויצמח דברי את לומר לי לכםהניחו טובה ה
שיבוא כהמן קשה המלך את צריכין אנו שאין

".לגבולינו
האלו הדברים את בשמעם הקודש הקהל
הדברים מי אל הבינו וכולם יאחזון ורעדה חיל

מעלה,מכוונים כלפי עתה מתווכח ושרבינו
את ישלח ובל ישראל עמו על שירחם כביכול

כהמן קשה .המלך
ונכנס המדרש מבית רבינו לחדרוכשיצא

לפרש אז כג(איתא'בגמ":אמר מציעא :)בבא
בפוריא דשני רבנן עביד מילי תלת בהני

וכו פי"ובמהרש',באושפיזא על'א קאי דפוריא
עה,פורים היית"דהנה גר כי מצרי תתעב לא פ

פרש ז"בארצו בשעת"י אושפיזא לך שהיה ל
בפוריא,הדחק דשני רבנן עביד הכוונה וזהו

דהיינ בידבאושפיזא כח יש הפורים שביום ו
ולהחליף לשנות שנזכה רחמים לעורר החכמים
לצאת ושנזכה לנו שיש הדחק בשעת האושפיזא

לרווחה ".מצרה

 äøæâð åæ äðù ìù õé÷á ïëàåä äöøôå äøéæâ
 øùà äàøåðä äîçìîä äáøäå åéã ìù íéîé

 úåòøåàî úà åáúëðå åëôúùð øáë ïåñîìå÷
íéîéä ïúåà ,åðéáø äéäù úòéæ ùåã÷ä " ò

îé íéòùøä íéöàðä éáùá"ù ,ãò äëæù 
 íéçèáî óåçì òéâäìå íäî ìöðéäìá÷äå" ä

 åðéáà úà åðì øéàùä åéãñçå åéîçø áåøá
 øùà åðéòåø úéøàù úà ìéöä åúìöäá

 úåñøäðä äðáå äéçäå äèéìôä ìàøùé
 ùàî íéìöåî íéãåà úåùáéä úåîöòä

íéãñçå íéîçø áåøá äéçúì åøàùðù , çëáå
åúøåúéçú ìù ìè çéôä åúùåã÷ ìãåâáå ' ä

àøåðä ïáøåçä øçà úåùáéä ïúåîöòá , áéùä
íéîùáù íäéáàì ìàøùé úåáéì , ãéîòäå

äìéú ìò äðåîàäå úãä.  

 øôñ ìò íéáåúë íä àìä åììä íéøáãäå
éîé éøáã'ä ,äðîàðä úåãäéä ìù.  
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לכיםלכיםלכיםמממ   משולחןמשולחןמשולחן  מלכיםמלכיםמלכים   משולחןמשולחןמשולחן
  א"שליט ק"הגה רבינו מרן ק"כ מפי שנשמעו קודש שיחות

  

   

 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

ä íåé'  úùøô àøéåñùú"ôì è"÷  
  

ë úéáá øå÷éá"åîãà ÷"èéìù ÷øá éðá àðøåáãðî ø"à  
åîãàä"èéìù ø"èéìù åðéáø íåìùá ùøô à"à  

èéìù åðéáøå"åúåàéøá áöîáå åîåìùá ìàù à:  

àðøåáãðî øåîãàä:íùä êåøá  ,ñ'øòñòá æéà ,î' óøàã

øòèééåå óéåà ïôàä ,î' à ïåà øáòä ìò äãåî à ïééæ óøàã

 ìò ù÷áîãéúòä.  

äòåùé òñéåøâ éã óéåà êàã øéî ïèøàåå ø÷éòá , éã åö æéá

úåòåùé òøòðòì÷ éã óéåà êéåà øéî ïèøàåå òñéåøâ..  

åðéáø :ñ'úéèøô äòåùé à ïåà úéììë äòåùé à àã æéà.  

åîãàä"àðøåáãðî ø :ë'íòã óéåà èâàæòâ ìàîà áàä ,

 èâàæ ÷åñô øòã)éòùé 'ð"â à'(ä íçð éë  'øç ìë íçð ïåéöéúåá ,'

î æà èãòøòâ èöòé êàã ïáàä øéî' òñéåøâ éã óøàã

äòåùé , ñòìà ïáàä êéåà ïòî óøàã íòãøòñéåà øòáà

î ñàåå'ãóøà ,ä íçð éë 'ïåéö ,ùáø øòã ïòåå" ïôìòä èòåå ò

äòåùé òñéåøâ éã èéî ,éúåáøç ìë íçð ,' ñòìà ïéåù èòåå

ïøòåå ïôìàäòâ íåøà.. . ììôúî øàð øéî ïôøàã íòã óéåà

ïééæ ,àáéù íåé ìëá åì äëçà.  

åðéáø:ñ 'äîéìù äìåàâ éã ïééæ èòåå!  

åîãàä"àðøåáãðî ø :éàãååà éàãååà ,éðéîçà àìå éúéé '

àøîâ éã èâàæ , èéî ïñéøòâðééà ïáàä íé÷éãö òñéåøâ éã

úåù÷á ,êéæ ïåô èëàøèòâ èùéð ïáàä ééæ , ïáàä ééæ

äòåùé éã ïåô èëàøèòâ.  

åðéáø:ñ 'ù÷á éã àã æéàî ñàåå úå' ïøàô èòá

ïâòåå ñðèùøòáééà ,ñ ïåà'î ñàåå úåù÷á éã àã æéà' èòá

ìàøùé ììë øàô.  

åîãàä"àðøåáãðî ø : ñàåå úåù÷á éãî' øàô èòá

êéåà æéà øòãðé÷ òùéãéàïèùøòáééà ïøàô  ,ñ' éã àã æéà

ä úòåùé ïåà ìàøùé úòåùé'.  

åðéáø:êàã èâàæ éåì úùåã÷ øòã 
1
 èééèù äøåú éã ïéà æà  

úåöîä âç , ïåà ïãéà éã óéåà ïà ñàã èôåø øòôòùàá øòã

 èàä øòôòùàá øòã ñàåå íù ìò çñô ñàã ïôåø ïãéà éã

ïäåèòâ..  

åîãàä"àðøåáãðî ø: êàã æéà ñàã ìàøùé úòåùé 

ä úòåùé' ..ùáø øòã"ïòååòâ øçåá êàã æðåà èàä ò , øéî

øòãðé÷ òðééæ êàã ïòðòæ , éã ïòåå êéæ èãééøô òèàè òãòé

÷èåâ êéæ ïøéôù øòãðé.  

åðéáø:éëæ éã ïáàä øàð ïôàã øéî  'øòãðé÷ òðééæ ïééæ åö .

ñ' äãåäé éáø èéî øéàî éáø ïùéååö ä÷åìçî à êàã æéà

)åì ïéùåãé÷(.àð åö ø ïôåøòâðà ïòî èøòåå åðåöø íéùåòá 

íéðá.  

ñ'ø íìåòì æà èðàñøòèðéà æéà"øå î" éáø éåå äëìä éã æéà é

ù õðàâ ïéà äãåäé"ñ ,áùø øòã èâàæ àã øàð" éã æéà à

ø éåå äëìä" íéðá íéåø÷ êë ïéáå êë ïéá æà î)åùá áúë ïë" ú

áùøä"ç à"éñ à 'ö÷"ã ,éñå 'îø"á , àîèîå íéðá ììëá ãîåùî óàã äëìäì

ìäàá ,éé÷ù óàã áúëå äæ ú÷åìçî àéáäå"ëá ì"øë äëìäù î"ø ãâð é"î ,
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זה '  שמביא פי)א"א מ"פ(חדשים על משניות פסחים ' עיין בתוס  

 .ע"ק הקדושת לוי זי" הרהבאריכות בשם

  מח מוגה בלתי פנימי
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  כח

 

  וישלח

ø÷ êë ïéáå êë ïéáù øéàî éáøë äëìä ïàë ìáàíéðá íééå , íé÷ñåôäã íåùî

åäééúåë íéøåî ,ééò"ù(.  

åîãàä"àðøåáãðî ø :î' ïòðòååàã íééá èøàô êàã èâàæ

"íéãáòë íà íéðáë íà "àåäù êéà..  

åðéáø:æ øòèòô øòã " èâàæòâ èàä ì) äðùä ùàø ìàåé éøáã

ñ ãåîò"â(÷ñô ìîéä ïéà æà 'ø éåå ïòî èò 'øéàî ,éååé éã ì

 ïéáåøéò ïéà àøîâ) óãâð(. ïéàù òåãéå éåìâ æà êàã èâàæ 

ø ìù åøåãá"åúåîë î ,åúåîë äëìä åòá÷ àì ñàååøàô ïåà ,

åúòã óåñì åéøáç åãøé àìù ,æ øòèòô øòã èâàæ" óéåà æà ì

á÷ä"ïâàæ èùéð ñàã êàã ïòî ïò÷ ä ,àé êàã èñééåå øò ,

÷ñô àìéîî'ø éåå àé ìîéä ïéà øò èò"î , êë ïéá æéà àìéîî

íéåø÷ êë ïéáåíéðá  , íòã ïâòåå" êì åðéðéò íéãáòë íà

úåéåìú" ,ùáø øòã ìééåå"÷ñô ò'ø éåå êàã èò"î.  

åîãàä"àðøåáãðî ø :î'åöøòã ïééæ äëåæ øàð ìàæ , ììë

èåâ øòëéæ êàã æéà úåéììëá ìàøùé ,î'÷ñô' åáåø êàã èò

åìåëë.  

åðéáø: èâàæ äùî çîùé øòã )ô 'çø÷(î æà ' ïèòá èùéð ìàæ

éçé ïéé÷ óéåàã ,ìàøùé ììë ïôéåà øàð.  

åîãàä"àðøåáãðî ø:î æà êàã èééèù øàôøòã ' êéæ ìàæ

ìàøùé ììë õðàâ ïèéî ïééæ ììåë.  

åðéáø: áì áèéé øòã )ô '÷ìá( ÷ìá ñàåå íòã èéî èùèééè 

äàøú àì åìåëå äàøú åäö÷ ñôà èâàæòâ èàä , èàä øò

 ìàøùé ììë õðàâ óéåà ï÷å÷ ìàæ íòìá èìàååòâ èùéð

ðééàðéàíò ,íäéà øàô èâéåèòâ èùéð èìàåå ñèìàîòã ,

î ïòåå ìééåå'èåâ øàð æéà ïòîàæåö ìàøùé ììë ïà è÷å÷ , øò

 äøåñî éã íòã èéî èâàæ"íéãîçî åìåëå" , ïòî è÷å÷ áéåà

 óéåà"åìåë " øàð ïòî èäòæ"íéãîçî."  

åîãàä"àðøåáãðî ø :éàãååà , ììë øòöðàâ øòã øòáà

øô à ïåô øàð óéåà êéæ èòéåáè ,èøôáù äî àìà ììëá ïéà ,

 êàã øò æéà éåæà êéìè÷ðåô èùéð æéà èøô øòã ïòåå åìéôà

ììë íòðåô ÷ìç à øòáà , æéà äáåùú äùòù ãéçé ìéáùá

 íìåòä ìëìå åì ïéìçåî êàã)åô àîåé(: .. ãéçé ìéáùá , ìéáùá

ãéçé..  

åðéáø :åìåë íìåòä ìëìå åì ïéìçåî úáùù ãéçé ìéáùá ,

àø íòðåô èééèù áø øòöéùô)ô ùãå÷ òøæ 'íéáöð(ä áùå " à

êúåáù úà , ìåëéáë èåè ãéà à ïåô äáåùú éã êøåã æà

äáåùú êéåà ,ãéçé ìéáùá ,íìåò ìù åãéçé íòã ïòî èðééî ,

 äáåùú øøåòî êàã øò æéà äáåùú àã èåè ãéà à æà

äìòîì ,åìåë íìåòä ìëì ïéìçåî æéà éåæà , øòã èâàæ éåæà

ùãå÷ òøæ.  

åîãàä"î øàðøåáãð : ñòôò ïééæ ãéçé øòã êàã óøàã

åðéîá ãéçé à , äáåùú ïééæ øøåòî ïòðò÷ ìàæ øò æà

äìòîì.  

åðéáø: ò÷àè èâàæ äùî çîùé øòã " äëìä íéáøå ãéçé

íéáøë" ,íìåò ìù åãéçé íòã ïòî èðééî ãéçé æà,
2

 øòã 

 êàã èâàæ øòèùøòáééà"éìà åáåù" , ìàøùé úñðë ïåà

 èâàæ"ä åðáéùä 'êéìà" , øò èâàæ" äëìä íéáøå ãéçé

íéáøë."  

ïééä ìò êøáì åðéáø úà ãáéëå  

åîãàä êøéáå"àðøåáãðî ø:íééçì  , øòèùøòáééà øòã

î ïôìòä ìàæ'éà ïòðò÷ ìàæ" úãåáò éã èéî ïééæ êéùîî ä

íéáåè íéðùå íéîé úåëéøà èéî ùãå÷ä ,î ïåà' ïééæ äëåæ ìàæ

äòåùéå äìåàâ éã åö.  

åîãàä"àðøåáãðî ø:æéá éà ïòî èáééìá ïòåå "àã ä?  

åðéáø :âàèðàî æéá ,äëàìî ìòá à êéà ïéá íééäøòãðéà ,

î'äáéùé éã ïéà æéà ,ë' à ïìòô åö ïáéåìøò èùéð êéæ ïò÷

èééö òâðàì.  

åîãàä"àðøåáãðî ø:ñ 'ùãå÷ä úëàìî æéà.  

åðéáø :ùãå÷ä úëàìî ò÷àè , à ñàã æéà êàã øòáà

äëàìî.  

åîãàä"àðøåáãðî ø :ùøäî øòã" à)èé÷ úáù(: èãòø 

ä øáãá íòã ïåô êàã 'åùòð íéîù , èøòåå øåáéã à

äùòî à ïôåøòâðà ,éòéáùä íåéá úåáùéå , èàä ñàåå ïåô

ïòååòâ úáåù ìåëéáë ? øåáéã íòðåô)îâá ' øåáéãäù ïéðî íù

 øîàðù äùòîë)ì íéìäú"å â' (ä øáãá 'åùòð íéîù ,éòå 'ùøäîá" íù à

 ìë äæá øàéáù"øîåàä "ìåëéåá÷äì óúåù äùòð å" úéùàøá äùòîá ä

øîàîá óúåù àåäù ,ééò"ù.(  
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תהלה למשה שהביא כי פעם אחת כשחל יום הושענא רבה עיין בספר   

ע בשמעתתא בסעודה "ז הישמח משה זי"האריך ק, בראשון בשבת

לדין יחיד , ק מלפניו"שלישית בשב ובסיומו אמר שכפי היוצא לנו 

ה הוא יחידו של עולם ואין יחידות "ובאשר הקב, ורבים הלכה כרבים

הלכה כמותינו במה שאנו גוזרים , וכללית ישראל המה רבים, מוהוכ

 .ואומרים שמגיע לנו דבר ישועה ורחמים
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åðéáø:ø éáø øòã  ' éúåúáù úà êàã èâàæ ìéùòä

åøåîùú , ïòî èðøòì íòã ïåô æà àúìéëî ïéà èééèù

íéúåáù ñéåøà ,ø éáø éã èâàæ ' ïåô äéùò éã æà ìéùòä

á÷ä ïåô íéîé úùù"øåáéãá ïòååòâ êàã æéà ä , ñéåà èîå÷

äçåðî éãøåáéã à ïåô ïòååòâ êéåà æéà øòôòùàá ïåô  , ñàã

 æéà úà ùèééè"éúåúáù "åøîùú , øòã ñàåå íéúáù òðééî

øåáéã ïåô ïòååòâ úáåù èàä øòôòùàá , æéà àìéîá

åëòì äøéîà"úåáù í ,øåáéã ïåô ïééæ úáåù óøàã ïòî ìééåå .

)å úåà ìåãâä íù øîàî íéðô áèééá àáåä'(.  

åîãàä"àðøåáãðî ø :øò éòéáùä íåéá úåáùéå èâàæ 

äùò øùà åúëàìî ìëî , ñàã æéà åúëàìî à øàô ñàåå

ïòååòâ ïòã ?øåáéã à ,ä øîàéå ,'äëàìî éã ïòååòâ ñàã.  

 úåôñåú)âé÷ úáù :ã"àìù ä( éùå÷á æà èøàã ñàã èâðòøá 

úáùá íåìù úìéàù åøéúä ,øåáéã íòã ñìà.  

åðéáø:äúéáù ïåô ïéã ïéà àã æéà ñò æà ñàã  ,à ïîéñ à æé

êàæ òâéìééä à æéà øåáéã øòã æà ,êàæ òñéåøâ à ,ñ' èùéð æéà

êëá äî ìù øáã à . èâàæ äçéúô éã ïéà íéãâî íòåð øòã

øåáéã ïéà úåøéäæ éã ïòî èäòæ àã ïåô , êéåà êàã èâàæ øò

äáùçîá ïòååòâ æéà õøàå íéîù úàéøá ìééåå øåäøä éáâì.  

åîãàä"àðøåáãðî ø :éåà êàã æéà ñàã ïåô äðéçá éã ê

êì í÷éå øîåà øåæâúå , çë ïèéî óéåà ïòåè íé÷éãö ñàåå

øåáéãä ,ìîéä ïéà ïòååòâ ìòåô èàä ñàã.  

åëøéáååðéáø :ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã  ,î' êéæ ïìàæ

ïèåâ íòìà èéî úòãä úáçøä ïåà áìä úçîù èéî ïäòæ.  
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 íåéâ ' úùøôñùú úåãìåú"ôì è"÷  
  

ë øå÷éá"åîãà ÷" øèéìù ïøäà úåãìåúî"à  
òé ìàåé úéø÷á"à  

åîåìùá ùøãå ãåáëá åéðô ìáé÷ åðéáø åéìà ååìúðù åúéìîô íåìùáå:  

îãàä"èéìù ïøäà úåãìåúî ø" øôñ ìò äàøä à" éèå÷éì
úåøòä "çìåùä ìò çðåî äéäùï: èðò÷òâ èàä éáø øòã 

æ ïééèùãìàâ áåã øëùé éáø" ì)ø"úåîåçä éøîåù ììåë úáéùé î ,

åçã áøåúç â"äéò íéìùåøéá ñ"÷ ,çîòá"åù ìò úåøòä éèå÷éì ñ"úç ú"ñ ,

åùå"øëùùé ìäà ú(èòáøà òðééù à èëàîòâ èàä øò .  

åðéáø:àé  , ñàåå òìà ïåô ïòååòâ è÷ìî ïééù ïééæ èàä øò

øôåñ íúç úåáåùú éã ïåô ïãòø.  

åîãà"åúî ø"à: )à ìò äàøä 'íéçëåðäî(êòì÷éðééà ïòðòæ ééæ  ,

ðòæ àùéù úçôùîøôåñ áúë ïåô êòì÷éðééà ïò.  

ðä"úçäì åñåçé èøô ì"ø êøã ñ 'øôåñ àãåé ïúð, á"øøôåñ àáé÷ò á÷òé   

åðéáø:ø  'øôåñ áúë ïåô ïåæ à ïòååòâ æéà àáé÷ò á÷òé , êéà

øôåñ áúë íòðåô ïåæ øòèñèìò øòã ïòååòâ æéà øò æà ïééî ,

ïäåæ øòèñìò øòã ïòååòâ èùéð æéà øôåñ èáù øòã.  

 æðåà ééáêéåà æéà êòì÷éðééà àã ,ø ' ÷àèùðééåå àáé÷ò á÷òé

)ðà éáåùçî"ìàåé úéø÷á ù ,áùî íéðù äîë úåéäì äëæå"äéáø ìöà ÷" ÷

éæ ìàåé éøáã ìòá"ò(ì÷éðééà ïà æéà .  

åîãà"åúî ø"à : ïèëéåìàá ïáàä øôåñ íúçä éãéîìú éã

úåáåùú òøòééæ èéî èìòåå éã.  

åðéáø :êéåà äøåúä úöáøä ÷ìç ïéà ,éæ ãéîòî ïáàä é

ìàøòáéà úåáéùé ïòååòâ , èàä øôåñ íúç øòã

ïòðøòì éåæà ìàæ ïòî ìàøòáéà èøéôòâðééà , áø øòãòé

íéøåçá èéî ïòðøòì ìàæ.  

åîãà"åúî ø"à:î ' èàä áì áèéé øòã æà êàð èâàæ

 éã ïéà èðøòìòâ èùéð èàä øò æà ãàù à æà èâàæòâ

øôåñ íúç ïåô äáéùé?  

åðéáø:àé  ,éæ èàä øòóéåøòã ïòååòâ ïðåàúî ê , èàä øò

â èùéð èàä øò æà ãàù à æà èâàæòâò ïéà èðøòì

äáéùé éã ïéà âøåáùòøô , ïòîå÷òâ õéðåö íéà èìòåå ñò

äáåùú à ïáééøù íééá.
3
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, צ מלאפאש" שמביא מכתב מהגה)מכתב כא( זכרון למשה' עיין בס  
שהישמח משה רצה שנכדו הייטב לב ילך ללמוד בישיבת החתם סופר 

 ולבסוף והוא לא רצה מחמת שינוי המלבושים של שני המדינות
 .התחרט על זה

åîãà"åúî ø"à: ïòâðàâòâ èùéð ò÷àè øò æéà ñàååøàô 

âøåáùòøô ïéé÷?  

åðéáø :à äùî çîùé íééá ïøàååòâ ìãâúð êàã æéà øò ïé

áåèù ,èðøòìòâ íäéà ïåô èàä øò.  

åîãà"åúî ø"à:÷ãö éìâòî øòã  ,ø 'øòùòòã òìòãðòî ,

øôåñ íúç íééá èðøòìòâ àé èàä.  

åðéáø :èðøòìòâ èøàã øò èàä ìñéáà ,âðàì åö èùéð ,

âðåé õðàâ ïòååòâ æéà øò ,ë' ïòååòâ æéà øò æà ïééî14 øàé 

ïøàååòâ ÷ìúñð æéà øôåñ íúç øòã ïòåå èìà, èàä øò 

äôå÷ú òöøå÷ à èðøòìòâ èøàã ïöðàâðéà.  

åîãà"åúî ø"à:ééã øòôàô øòã ï )äâä" óñåé äùî éáø ÷

öæ ïàîôàä"ì ,îåã"àôàô õ ,äéòá åéîé óåñáìå"íéìùåøé ÷ ,åðî íùå"ë( 

ñî óéåà íééç íéî øàá éî øôñ ïéà èâðòøá 'úåëøá ,

 æà äîã÷ä éã ïéà øò èáééøù- èðøòìòâ ïéåù èàä øò 

ééáøôåñ áúë í , à ïòååòâ ñèìàîòã ïéåù æéà ñò

 øôåñ íúç íééá éåå áöî øòøòñòøâ- ñò æà øò èáééøù 

íéãéîìú èøòãðåä øéô äáéùé éã ïéà ïòðøòì , éàøé íìåë

àèç ,íéãéñç ïåà , êéåà ïéåù ïòðòæ èìàîòã ñéåà èäòæ

éáø ïòååòâ'âøåáùòøô ïéà øòãðé÷ òù.
4

  

                                                 
4
ט "וכשהייתי בן י', וכו, וזכות אבותי וזכות רבותי יעמדו לי, ל שם"וז   

שנים הלכתי לישיבה הרמה לישיבת מורי בעל מחבר תשובת כתב 
' ד, ומצאתי שם חברים צדיקים וחסידים ומתמידים וחריפים, סופר

ן בבית והיו עומדין צפופי, כולם אהובים כולם ברורים, מאות בחורים
יאומן כי יסופר ושם , המדרש הישן על מקום קטן מי שלא ראה לא 

ס "ל למד שיעור בסוגיות הש"ומורי ז, מצאתי ונראה כבוד התורה
והיה משגיח על תלמידיו , בחריפות והיו דבריו נחמדים כניתנה מסיני

  .והיו שומרים שראו בחלונות חדרי הבחורים, בהשגחה גדולה
כי כאשר ראו התלמידים ואי אפשר לשער ', היה מתמיד בתורת ה

בענין אחר אלא שהציץ בו רוח הקודש והיה מיסר ורודף מי שהיה בו 
ישיבה ' עד שהי, מדות שאינם טובים והיה מרחיק אותם מבין תלמידיו

ס "ל שיאמינו לו שגם החת"ו ז"ואמר לאאמ, הרמה בלי סיג ופסולת
לא היו חריפים והוא ס החסידים "כי בישיבת הח, לא זכה לישיבה כזה

וחריפים קדושים  ל היה לומד עם "ומורי ז, זכה לתלמידים חסידים 
אשרי , ובחנוכה כל יום היה לומד בענין אחר, הישיבה בהתמדה גדולה

  .ל"עכ, מי שזכה לשמש בישיבתו הרמה ולנשק את ידו



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

 

  לא

 

  וישלח

åðéáø : ò÷àè èàä øôåñ áúë øòã íéøåçá øòî èàäòâ

 íúç ïåô ïèééö éã ïåô äáéùé òøòñòøâ à èàäòâ èàä øò

øôåñ.  

éãéñç éã èéî èáòìòâ èåâ èàä øôåñ íúç éãéîìú éã' òù

éáø'ñ ,òìà èòîë ,øäî øòã ïáéåäòâðà"à í" èàä ù

äùî çîùé èéî èáòìòâ èðàð , ïéà áø ïòååòâ æéà øò

øàååâðåà ,ùî çîùé íòã ïòååòâ ãéôñî èàä øòåéðôá ä ,

éåì éã óéåà ïòîå÷òâ æéà øò 'ïééæ ãéôñî , øòã êéåà éåæà

øäî"éù í"áì áèéé ïèéî èáòìòâ èåâ èàä ÷.  

åîãà"åúî ø"à:ñ 'øäî øòã æà òåãé æéà" ìàæ ÷éù í

êéåà íé÷éãö êàð èéî úåëééù ïáàä?  

åðéáø:íééç éøáã íåö äöøòä à èàäòâ èàä øò .  

èåâ êéåà èàä ñðéìà øôåñ áúë øòã éã èéî èáòìòâ 

éãéñç'éáø òù'ñðééìà øôåñ íúç øòã åìéôà ñ..  

åîãà"åúî ø"à : à ïòååòâ ñìàîòã êàã æéà ñò

æðòâ òèôàèùòâ éã èéî íòìáàøô ,ïñò ïâòìô ééæ ñàåå?  

åðéáø:åð  ,æðòâ òèôàèùòâ ïñòâòâ ò÷àè ïáàä ééæ ,

 æéà ñò éåå úåãâðúä àæà ïòååòâ èùéð æéà ñàã øòáà

ã ééá ïòååòâøâ éãéîìú é"à , ïéé÷ èôîò÷àá èùéð ïáàä ééæ

íéãéñç.  

 íéðáø òùéøàâðåà òìòöðééà ïòååòâ øàð ùîî ïòðòæ ñò

íéãâðúî òôøàù ïòååòâ àé ïòðòæ ñàåå ,éîøé éáø 'æ ååòì" ì

 øòãøà ïåô áåãâðúî øòôøàù à ïòååòâ æéà ìòä , êéåà

ãâðúî à ïòååòâ æéà íééç äðçî øòã , èðéåàååòâ èàä øò

éàùèà÷ðåî ï.  

åîãà"åúî ø"à: òðòé ïéà ïòååòâ æéà øëùùé éðá øòã 

ùèà÷ðåî ïéà äôå÷ú?  

åðéáø: ïéé÷ øëùùé éðá ïëàð ïòîå÷òâ ïéåù æéà øò 

ùèà÷ðåî.  

éîøé éáø 'íéãéñç ïâò÷ óøàù ïòååòâ æéà ååòì , àãåäé éáø

æ ãàñà"íåìù ïëàî åö èøéáåøô èàä ì ,ñ' à àã æéà

øáã íòðåô ååéøá øòôøàùíééç é..  

åîãà"åúî ø"à :éøà ìå÷ øòã ' ãéîìú à ïòååòâ æéà

äøåú éøòù íòðåô ?)öæ ååòì áàæ ïéîéðá éáø íåöòä ïåàâä"áà ì" ã

éåáøòåå ,éîøé éáø ïåàâä ìù åéáà 'æ ååòì"ì(.  

åðéáø:àé  ,ãéîìú ïééæ ïòååòâ æéà øò , à ïòååòâ æéà øò ïåà

ãéñç øòñéåøâ ,æðàö ïéé÷ ïøàôòâ æéà øò.  

éøà ìå÷ øòã 'ìòäåà ïéé÷ èàäòâ äðåúç èàä , æéà øò

áì áèéé ïèéî íòðééàðéà ïòååòâ èøàã.  

åîãà"åúî ø"à: úåáéáç à íéà ééá ïòååòâ æéà êàã ïåà 

íé÷éãö åö.  

åðéáø: àæà ïòååòâ èùéð æéà ñðééìà äøåú éøòù øòã 

ãâðúî ,ø øàð 'éîøé 'éåæà ïòååòâ æéà ïäåæ ïééæ.  

åîãà"åúî ø"à:éà èâàæòâ øéî èàä øòðé , øò÷ñéì øòã

 áø)äâä"öæ à÷ñéìî ùøéä éáö éáø ÷"ì ,äàåáú éøô êà ìòá( êàã æéà 

äùî çîùé íòðåô ÷äáåî ãéîìú à ïòååòâ . êàã èàä øò

 ïéé÷ ïñò åö èùéð ïéðò ñàã äùî çîùé íòðåô ïòîåðòâ

çñô õðàâ úåöî ,èëàð òèùøò øòã øòñéåà.  

ë'òåîù à ïâàæëàð èøòäòâ áàä äùî çîùé øòã æà ä

çñô úåöî ïñòâòâ àé åéîé óåñ èàä ïééìà , áø øò÷ñéì øòã

ïáòâëàð èìàååòâ èùéð èàä , ïééìà çîùé øòã øòáà

ïâéåöòâ ÷éøåö àé èàä.  

åðéáø :èøòäòâ èùéð ñàã êéà áàä ïèàè ïåô.  

äùî çîùé íòã' ïéé÷ ïñòâòâ èùéð êéåà ïáàä êòì÷éðééà ñ

úåöî ,òîàî ïééî'òèàè ñ , áø øòååàìàåå øòã òãééæ ïééî

)äâä"äâä ïá íéåáìèééè ïøäà éáø ÷"ì÷åé á÷òé ìàøùé éáø ÷ ,äâä ïá" ÷

áà ìàåîù éáø"õéìøàâ ã ,éæ"ò( ïéé÷ ïñòâòâ èùéð êéåà èàä 

çñô õðàâ úåöî.  

úåöî ïñò åö ïáéåäòâðà èàä øò áì áèéé øòã , øòáà

âéðééà ïøàé òìà èùéð êéåà ,ðééà òøòãðà éã øòáà êòì÷é

 äùî çîùé íòðåô- áø øòöéìøàâ íòðåô êòì÷éðééà éã 

 ìàåîù éáø-ïñòâòâ èùéð áàä .
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ק מליסקא בעל אך פרי תבואה "מהנכון להעתיק מה שכתב בזה הרה   

  .ל"וז, נדפס בספר דרכי הישר והטובע במכתבו ה"זי
ת "ג המפורסם כקש"ה הרב המאוה"נ ה"וידי' ס לכבוד ידיד ה"שוכט

  .א"ד סערענטש יע"י ויהל אב"ה עמרם ישי נ"מו
, י את החטים של שמורה אשר היה לו אצלי"הנה אני שולח למעלתו נ

הנהגת אכילת מצה"והנה מה ששאל מעכ הנה הרב הגאון , ת בענין 
ל ידעתי בבירור גמור שלא אכל מצה רק "זצ] הישמח משה[מאוהעל 

החג כזיתים כפי המבואר בשו' בב והרב הגאון , ח"ע או"לילות של 
לפי שרצה , ט"ל הוא אכל גם בשבת ויו"זצ] ש"ם א"מהר[מאונגוואר 

רק , ט בפת"לקיים סעודת שבת ויו לא אכל  הגם שמסתמא גם זה 
אם לנהוג , הרוצה לבחור יבחרכ בזה כל "ע, לצאת ידי חובתו ולא יותר

אבל , כפי שנהג הרב הצדיק מאוהעל או כפי הרב הצדיק מאונגוואר
כן נראה , כןשלא לאכול בחול המועד בוודאי הוא ראוי ונכון לנהוג 

  .ל"עכ, לדעתי הקלושה



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

 

  לב

 

  וישלח

åîãà"åúî ø"à: ïèìàäòâ ñàã èàä áø øò÷ñéì øòã 

êàæ ò÷àèù à øàâ øàô ,ñ øòåå' íäéà åö ïòîå÷òâ æéà

ìòåô èìàååòâ èàä'úåöî ïéé÷ ïñò èùéð ìàæ ïòî ï.  

åðéáø:àð ïñòâòâ èàä äùî çîùé øòã  íééá íéúéæë éã ø

øãñ.  

ë'æ ïèàè ïåô èøòäòâ ìàîà áàä" æéà áì áèéé íééá æà ì

ïøàé òìà âéðééà ïòååòâ èùéð , ïñòâòâ àé øò èàä ìàîà

èùéð ìàîà ïéà.  

åîãà"åúî ø"à:éåìú ïòååòâ ñò æéà ñàåå ïéà ?  

åðéáø:ñ éåæà éåå 'øàé íòðòé ïåô õééåå éã ïìàôòâ íéà æéà.  

åîãà"åúî ø"à:øòã õééåå éã èéî ïòååòâ æéà íòìáàøô  ,

ïééìà ï÷àá íöò íàã éö?  

åðéáø:õééåå éã ééá ïáéåäòâðà ïéåù êéæ èàä úåùùç éã ...  

ñ'éåæà ïòååòâ êàã æéà ,ñ áéåà' øòâéãðâòà à ïòååòâ æéà

õééåå éã ééá ïòååòâ ùùç øòã æéà øòîåæ ,ñ' èùéð êàã æéà

èðééä éåå ïòååòâ ,î æà'ãééðù ïøàô ïò÷ éã ïéà õééåå ï

íé÷çøî , éã ïåô èéðù ïèéåì ïãðàååòâ ñàã êéæ èàä àìéîî

õééåå ,âñéåà èàä ñàãò àé èàä øò ïòåå íéà ééá èëàî

ïñòâòâ èùéð èàä øò ïòåå ïåà ïñòâòâ.  

åîãà"åúî ø"à: èùéðëàð ïòî èàä äôå÷ú òðòé ïéà 

úåöî éã èìãòøòâ.  

לנכד הישמח משה , ט"ממנהג זה כיון שמבטל מצות עונג יו, נוחהע לא היה דעתו "מצאנז זי ק בעל דברי חיים"אמנם נודע שמרן הגה וכתב מכתב 
  ):ת דברי חיים"נדפס בתשובות החדשות בשו(ל "וז, ל מטארני שיפסיק מלנהוג כן"ב זצ"ירוחם ט' צ ר"הרה

  .צאנז, ק"א לפ"ניסן תרכ' ח', ה יום ג"ב
  .י"ה ירוחם נ"ב מו" שב שלשלת היוחסין הנגיד המפורסם"ר לידידי הרבני החסיד ירא"שוי

לאכול מצות ושום תבשיל בחג המצות, מכתבו הגיענו לא נכון הדבר כך בזמנינו שהדור חלש, ובנידון מנהגו שלא  , ט"ויש מכך ביטול שמחת יו, הנה 
יעשה כן הח, רק להתיר לו תיכף, ולכך אל  והתירו לו שלא לבטל , ט"ביוק " לשאוף טאבאאל גזרו עליו חכמי זמנו של"ץ ז"ויעיין בשערי תשובה שזקני 

  .והשם הטוב ישמרהו ממשהו חמץ, בודאי מחוייב להתיר לו, ט דבר שהוא צער גדול שצריך התרת נדר"כ שלא לאכול ביו"מכש, ט"עונג יו
  .כ"ע', ב מחו"והיה שלום וברכה כנפש ידידו ש

, ט"וטעון שמבטלים בכך מצות סעודת יו, א אכלו מצות כל ימי הפסח יצא חוצץ בחריפות נגד מנהג החסידים של)ה"תע' סי(ובספר נימוקי אורח חיים 
  .ש"עיי, ח החריפים בזה"ל דברי הנימוקי האו"ק שלא היה ניח"דמרן רביה'  משמי)ה"תע' פסח סי(בספר מקדש ישראל ' ועי, ש בדבריו כמה טעמים"עיי

 שדן בכל טענותיו של )עמוד שנה, ל מקליניווארדיין"פורסם הגאון רבי משה צבי לאנדא זלהדיין המ, על הלכות תפילין(ויש לציין מה שכתב בזה בספר שלחן מלכים 
, ורבי מאיר מפרעמישלאן, הישמח משה, באמת היו הרבה קדושי עליונים, ל"ד כתב וז"ובא, והשיב עליהם באריכות גדול, ל"ק ממונקאטש ז"הגה

הא, והאך פרי תבואה ותלמידיו רבי הירצקא מראצפערט ח קראו רב אדא "והרב מאדע שמרן הד, מקרעסטיר' ר ישעי"ונאמן ביתו מוה, פסי ארץודודי 
חוץ מהכזיתים שאכלו , אף על פי כן לא אכלו מצה כל ימי הפסח, שאם שאפו מצות באזהרה ושמירה יתירה, ועוד הרבה גדולים וצדיקים, בר אהבה

לבד מהכזיתים מצה אשר , א יחטא כל השנה ומן הנמנע לאדם שיזהר כראויוטעמם ונימוקם יען דהנזהר ממשהו חמץ מובטח לו של, אצל הסדר
האור לשמים "כמ, ה שולח מלאכים הממונים על השמירה"הקב   )צו' פר(ש 
, ל שסיפר שרבו האך פרי תבואה היה משתדל לזכות הרבים בגדר ומדה טובה הלזו"צ רבי נפתלי שרייבער זצ"ק הגה"ח כ"ש מה שמביא בשם מו"ועיי

ואמר בזה הלשון כשבא אלי אחד , ח"היה שם אחד שרבו הזהירו על חילול שבת וסיבב רבו אל מו,  אחת בהיותו בבית רבו האך פרי תבואהופעם
הנני מבקש ממנו , וכשבא אלי איש כמעלת כבודו, וכשבא אלי אחד מגלילות אלו הנני מזהירו על שעטנז, הנני מזהירו על חילול שבת, מגליל העוועש

יאכ פסק כ, ל מצה כל ימי הפסחשלא  שאל עצת רבו אם יברך טל לפני , ב חודש על אביו"ח תוך י"ק מו"ואחר כך כשהיה כ, ל לאכול"ח זצ"ק מו"ומאז 
  .כ"ע, יברך טל כחזקתו, והשיב לו אם אינו אוכל מצה בפסח, דפסח כחזקתו' התיבה ביום א

ע אמר "ק מליסקא זי"אמנם הרה, הפסיק הישמח משה ממנהגו ואכל מצות כל ימי הפסחע סיפר שבסוף ימיו "י הביא שמרן רבינו זי"אמנם בזמירות ד
  .ולא הפסיק ממנהגו, שהוא אינו עושה רק כמו שראה בעיניו את רבו הישמח משה עושה

א חובה מדכתיב בערב ורק בליל ראשון הו,  דרשו דששת ימים רשות.)פסחים קכ(' דבגמ, ובספרי האחרונים דנו אם יש מצוה באכילת מצוה כל שבעה
אבל בשאר הימים אם אינו רוצה לאכול מצה הרשות .  שאין חיוב אכילת מצה אלא בליל הראשון בלבד)ז"ה ס"תע' סי(ע "וכן נפסק בשו, תאכלו מצות

  . בזה)חלק הדיבור, י"מ(בדרך פיקודיך ' ועי, ט"א שם מה שדן מצות אכילה בשבת ויו"במג' ועי, בידו
ש שכתב " ועיי)א"קצ' ד סי"יו(ת חתם סופר "והובא דבריו בשו,  כתב שאכילת מצה בשאר הימים הוא מצוה דרשות)'ב ח"א יב' פ(אמנם החזקוני 

לא קראו "וחז,  שכל שבעה הימים הוא מצוה)ה"קפ' במעשה רב סי(א "וכן הוא דעת הגר, )משפטים(כ באבן עזרא "וכ, שבחידושיו עשה סמוכין לדבריו ל 
  .שון שהוא חובהרשות רק נגד ליל רא

שהרי מה שלא אכלו היה מחמת גודל , ל שאין מצוה דרשות כל שבעה"ל שלא אכלו מצה כל ימי הפסח אין ראיה דס"אמנם ממנהג כל הצדיקים הנ
 .זהירותם מחשש משהו חמץ שבוודאי דוחה מצוה דרשות
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åðéáø :ïééð ,ååòâ èùéð æéà íééäøòðéàêòìãòø ïéé÷ ïò ,

îéî èëàîòâ ñàã èàä ïòêòìôàâ è' ,ìôéèù ' ñàã èàä

ïñééäòâ.  

åîãà"åúî ø"à:èøòéåãòâ âðàì èàä ñò ?  

åðéáø :ë'æ ïèàè íòðåô èøòäòâ áàä" éåæà éåå ïìééöøòã ì

íééäòãðéà úåöî ï÷àáòâ èàä ïòî , èùéð êàã æéà ñò

èðééä ñàåå ïèéé÷ëéìâòî òìà éã ïòååòâ ,î'ñàã èòåå èðééä 

ïáééìâ èùéð..  

 ïéà úåöî éã èâééìâðééøà èùéð ïòî èàä íééäøòãðéà

ïååéåà , øàôà óéåøà èâééì ïòî õìàä à èéî èðééä éåå éåæà

î ïåà úåöî'ïééøà ñàã èâééì , ñàã èàä ïòî øàð

ìååàù à èéî èâééìòâðééøà ,î éåå éåæà' ñéåøà èðééä èîòð

òã ñò ïòî èâòìô ïååéåà ïåô úåöî éãïâééìðééøà ñèìàî ,

 éåæà ïåà äãøî à óéåà äöî éã èâééìòâôéåøà èàä ïòî

 éö à ïáòâòâ ñàã èàä ïòî èâééìòâðééøà ñàã ïòî èàä

ïòîåðòâñéåøà ñò ïåà ñéåøà ,øòèñ÷ò äöî òãòé , ïåà

ïòîåðòâñéåøà äãøî éã ïòî èàä íòãëàð , ïòååòâ æéà ñò

äãøî òðøòöìàä à ,ñ ïåà'ñééä ïøàååòâ æéà.  

 èùéð èàä ïòî äøéøá ïéé÷ èàäòâ èùéð êàã èàä ïòî

äãøî âéöðàååö ïéé÷ èàäòâ'ñ , éåæà ñàã ïòî èàä

èâééìâðééøà.  

äöî òðòâééà éã èøòâìòååòâ êéæ èàä øòãòé , øòãòé ïåà

 ïøòèðåà øòðééà òééø éã ïéà èìòèùòâ ñðééìà êéæ èàä

 òèøòâìòååòâ ñàã ïáòâòâðéäà èàä ïòî ïåà ïèééååö

ééè íòðéà èâééìâðééøà ñàã èàä øò ïåà øòáéù ïøàô ìâ

ïååéåà , øòðééà èøàååòâ ïåà ïòðàèùòâ ïòî æéà éåæà

ïèééååö ïøòèðåà ,íééäøòãðéà ïòååòâ æéà éåæà.  

î' ïìéå÷ ïéé÷ èéî èöééäòâ èùéð èàä–ñ ' ïìéå÷ ïòååòâ æéà

íééäøòãðéà ,î øàð'æà èñéååòâ èùéð èàä  èéî ïò÷ ïòî

 ïöééä íòã–õìàä èéî èöééäòâ èàä ïòî øàð  , õìàä ïåà

ñéåà èìé÷ , ñåçé à ïòååòâ æéà àìéî"ïååéåà òèùøò à" ,

î'ïååéåà òèùøò à ïåô úåöî ïáàä åö ïòååòâ øãäî èàä ,

èìé÷òâñéåà êéæ èàä ïååéåà øòã ìééåå ,ñ' ïòååòâ èùéð æéà

èðééä éåå éåæà ,ñ'ïòö èðééä æéà-úåöî éã øòñòá âéëàô ,

 ïòîäøéøá ïéé÷ èàäòâ èùéð ñèìàîòã èàä ,î' èàä

øòñòá ïëàî èðò÷òâ èùéð.  
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   קרית יואל-כעתירת חברי המערכת 

åîãà"åúî ø"à: íòã èòáøàòâñéåà èðééä èàä ïòî 

ñ ñàåå ïååéåà'õéä éã èìàä ,ñ'èééö òöðàâ éã ñééä èáééìá.  

åðéáø:èåâ æéà ïååéåà éã  , ñàã èàä ÷éðëòè éã éàãååà

èìòèùòâøòäà ÷øàèù.  

åîãà"åúî ø"à:ñ ' æéà èðééä æà íòã ïåô ñéåà èîå÷

ïåùàø øåðú ïåô äìòî éã àã ïöðàâðéà èùéð.  

åðéáø :ñ'õéä òáìòæ éã ïååéåà øòã èðééä èìàä.  

åîãà"åúî ø"à: èìàä ñò ïåà ïìéå÷ éã èâééì ïòî áéåà 

 áéåäðà ïåô ÷åìéç ïéé÷ àèùéð úîàá æéà ñééä éåæà è÷ðåô

øòèòôù æéá.  

åðéáø:î èàä íééäøòãðéà  éã úåàéöîá ïäòæòâ ñàã ïò

ïåùàø øåðú ïåô ÷åìéç ,ñ æà'øòñééä ïòååòâ æéà , ïìéå÷

õéä èìàä ,ñ' èðééä úåöî éã ôà øòìòðù ò÷àè êéæ è÷àá

ìàîà éåå.  

åîãà"åúî ø"à: øéî ééá ïäòæòâ íéîòô äîë áàä êéà 

ïééìà ,ñ' èùéð èàä ñò ïåà øåðú òèùøò éã ïòååòâ æéà

âåðòâ èôàëòâ ,ñ'éð æéà ïéëùîðä ïéèåç ïéé÷ ïòååòâ èù

 ò÷àè)éò 'éñ 'ñú"ñ à" ïéèåç ïéà äúåà ïéñøåô íàù ãò úéôàðù äöî â

äá íéàöåé äðîî íéëùîð(èåâ ïòååòâ æéà øòèééååö éã øòáà ...  

åðéáø:ìòðù øòééæ ïååéåà ïéà ôà äöî éã êéæ è÷àá èðééä  ,

 òñééä àæà ïëàî èðò÷òâ èùéð ïòî èàä íééäøòãðéà

ååéåàï.  

åîãà"åúî ø"à : íòã ïééæ íéé÷î ïòî ïò÷ èðééä"ãéî "

)àøä úèéù"éñá àáåäù ù 'ðú"ñ è" åäåçéðé íà ÷öáá å÷ñòúðù øçàã á

 ÷ñò àìá"ãéî "õéîçî ,ééò"ù(î æà èðééä ' íéçîåî éã èàä

èåðéî òâéøáéà ïéé÷ èùéð èîòð ñò ñàåå èòîë.  

ñ æà àã æéà äìòî à êàð'õéä ïéé÷ ïééøà èùéð èîå÷ íééá 

ïøòâìòåå ,ñ ïìééèôà èðééä ñàã ïò÷ ïòî' àã èùéð æéà

î åàåå øòîéö íòðéà õéä ïéé÷ èðééä'èøòâìòåå , æéà ñàã

úåùùç òèñòøâ éã ïåô òðééà.  

åðéáø: éåæà êéåà æéà ééøò÷òá äöî øòæðåà ééá àã 

èìééèòâôà ,ñ'î øòèñðòô à àã æéà'ïäòæ ïòðò÷ ìæ.  

î æà ïôåà à àã æéà èðééä'àîñ æà èë' ïòîå÷ðééøà øàâ ìàæ

èôåì òèìà÷ , æéà ïååéåà éã éåå áåèù íòã ïéà) íîçúé àìù

øåðúä íåçî íéðô íåùá äñéòä ,éò 'éñ 'ðú"ñ è" øåðúì äöîä êéìåé àìù à

íç íå÷îá ,ééò"ù(.  

åîãà"åúî ø"à: ïòî éåå õàìô ñàã ïðöî æéà ïòî 

èìãòø..  

åðéáø:èìà÷ ïééøà èîå÷ øòöòìô òãééá ïéà èôåì ò , ééñ

î åàåå'èìãòø , æéà ïååéåà øòã åàåå áåèù íðéà åìéôà øòáà

èôåì òèìà÷ ïééøà êéåà èîå÷.  

åîãà"åúî ø"à:ñ 'ïååéåà ïøàô èùéð èøòèù?  

åðéáø:î ïééð 'èìà÷ èùéð èøòåå , à àã æéà íòã õåç

èôåì òñééä éã ñéåøà èäéö ñò ñàåå ïéùàî òøòèñ÷ò.  

åîãà"åúî ø"à :ñàã èàä ïòî æà íòã áéìåö èëàîòâ 

ìé÷ ïééæ ñàã ìàæ ïååéåà ïéà ïééøà èîå÷ äöî éã æéá , æéà ñàã

ïëàæ òèñøòååù éã ïåô.  

øîàå åéùîùîì äðôå: æðåà ééá èøàã ñàã óøàã ïòî 

ïøéôðééà êéåà ..î'ïò÷ðòãòâ íòã óøàã , øéî ïáàä ñàã

íéìùåøé ïéà èøàã èùéðëàð , æéà úåùùç òèñòøâ éã ìééåå

éá ñàãïååéåà ïéà ïééøà èîå÷ ñàåå èåðéî øàô éã æ.  

åðéáø:èëàîòâ àã èàä ïòî ñàåå êàæ òééð à æéà ñàã .  
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à 'íéçëåðä: øòèñðòô éã èðàð øòééæ øòáà æéà èøàã 

ïååéåà ïæéá ,ñ'î æéá âðàì éåæà èùéð éååééñ èøòéåã' ïà èîå÷

úåöî éã èéî.  

åîãà"åúî ø"à :ñ'ïäåèåö èùéð èàä ,éã øòáà øàô 

éåå øàð æéá èåðéî ,ñàåå ,ïòåå , ïèåðéî òèñøòååù éã æéà ñàã

äåöî éã øàô.  

úåöò òìà èëåæòâ áàä êéà , ïééâ ñàã óøàã ïòî

ï÷å÷ëàð..  

åðéáø :ñ' ïééøà èâðòøá ñðééà ïòðéùàî ééååö àã æéà

èôåì òñééä éã ñéåøà èòéö ñðééà ïåà èôåì òèìà÷.  

åîãà"åúî ø"à:éãìàååòâ à æéà ñò êàæ òâ ,î ïòåå' èìàä

ïòìãòø ïëàð ïéåù ,øòîéö ïååéåà íòðéà ,ñ éåå èøàã' èîå÷

âééè éã ïééøà ,åäùî òãòé æéà ÷ñò ïëàð..  

åðéáø :øåãéä à àã êéåà æéà àã ,î ñàåå íòãëàð' èâééì

 èòð÷ íòðéà øòñàåå ñàã ïééøà–ìñéù  , ïòî èöéð éìë éã

øòî èùéð ,î'ìàîðééà øàð ñàã èöåð.  

åîãà"åúî ø"à:ùùç øòã æéà ñàåå  , ìòî éã øòîàè

óéåøà èîå÷?  

åðéáø:àé  ,ñ'ù ïøòåå ïò÷èìäòî éã ïåô âéáéå.  

åîãà"åúî ø"à:  èùéð ììëá êéæ ïòî èàä ìàîà

âéèñòìô ïåô íéìë èéî ïòååòâ ùîúùî.  

åðéáø:ñ ' ïöåð åö êàæ òöðàâ éã êàæ òééð à êàã æéà

âéèñòìô ,òâ èùéð ñàã æéà íééäøòãðéàïòåå.  

åîãà"åúî ø"à:ïòååòâ ïéåù æéà ñàã ïòåå åìéôà áééäðà  ,

ïöåð åö ñàã èàäòâ àøåî íòã ïåô ïòî èàä.  

åðéáø: è÷ðåô íéìë âéèñòìô éã øòáà ïòî èöåð èðééä 

ñòìà éåå éåæà.  

åîãà"åúî ø"à:ñ ' àøîåç à ñòôò ïòååòâ æéà- íééá 

æ ïèàè" ïäòæòâ èùéð ñò êéà áàä ì–ð ìàæ ïòî æà  èùé

ïèééååö ïøòëòä äöî ïééà ïååéåà íòðéà ïøéô øòáéøà.  

øå÷î øòã êéæ èîòð åàåå?  

åðéáø:î ' øòèééååö éã ïà ñàã èøéø øòîàè ùùåç æéà

 äöî)éñá øàåáîë 'ñú"ñ à" ïãåòá øåðúá äæá äæ åòâé àìù øäæéì ùéù ä

ïéçì ,ééò"ù(.  

åîãà"åúî ø"à:ñ 'î ïà èùéð êàã èøéø' ñàã êàã èøéô

 ïéàêòééä éã?  

åðéáø: ïøéøðà àé èòåå øòîàè àøåî èàä ïòî øòáà )éòå '

åæ àøîåç ïééöù àðéðú íäøáà ìùàá ,ééò"ù(.  

à 'íéçëåðä : éã ïâòåå æéà ùùç éã æà ïâàæ øò÷ñéøá éã

õéä , ïåôøòã èééâ ï÷àáòâ èöòé èøòåå ñàåå äöî éã æà

 ïåà ï÷àáòâ ïéåù æéà ñàåå äöî éã óéåà òøàô éã óéåøà

ñ'íòã øòëòä èøéôòâëøåã èøòåå.  

åðéáø:êéæ è÷àá ñàåå äöî éã  , ï÷àáòâ èùéðëàð æéà ñàåå

ïöøàâðéà ,ìáä à ñéåøà èéâ?!  

úîàá ,ìáä ñéåøà èéâ ñò æà íòìáàøô øòã æéà ñàåå? !

èùéð êàã ñàã æéà õîç ïéé÷ ,ñ æà ïåà' ïáòð ñðééà æéà

ñ ïéà ïèééååö' æéà ìáä ñéåøà èéâãòã àã èùéð ïò ø

íòìáàøô ,î'éåà êàã ïò÷êñ æà ïâàæ ' íåö ñðééà ïåô èééâ

ïèééååö.  

åîãà"åúî ø"à: ñàã ' ïè÷ øåðú à ééá øàð æéà)éò 'é"÷ ã" ç

ñ"à( , íéçåúô úåøéã÷ éðù ïéà)éò 'åé"éñ ã 'ö"ñ á"ç(.  

åðéáø:èøàã àúìéî àçéø ééá æéà ñàã  , êéæ èãòø ñò

 õîç êéåà àã æéà ñò ïòåå øòáà)éò 'øî"éã íù à" õîç éáâì à

 àçéøã ïåéë ïéìåâî øåñéàäå øúéääå ïè÷ øåðúä íà ãáòéãá åìéôà øñàðù

àúìéî ,ééò"ù(.  
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åîãà"åúî ø"à :úáù áøò à÷ååã ïééæ æåî ñò ïåà , ìééåå

 èééö òâðàì à êéæ è÷àá ñò)ééò"ñ ù" ìëî íåúñ àåä íàã á

øåñà úáùá ïéðéîèîù êøãë íéããöä(.  

åîãà"åúî ø"à:éä úåøîåç ïåô èìòåå à ñòôò æéà èðé ,

øéîçî æéà øòðééà ñàåå ,ìàøòáéà øòáéà ïòî èôàë..  

ìùîì ,ñ ééá èðééäé ãéô÷î æéà ñò øòåå àã æéà ïéùåãé÷ øåã

ñ æà' èéâ ïúç øòã æà ïäòæ ïìàæ ñàåå äøéñî éãò ïééæ ìàæ

 äáåúë éã äìë éã øàô)áùúä éô ìò àåä ïë åâäðù äî øå÷î"ç õ" â

îéñ óåñù ï"à ,ééò"äæá ù(.  

åðéáø: øòã ïòååòâ èùéð ò÷àè ñàã æéà íééäøòãðéà àé 

âäðî.  

åîãà"åúî ø"à :éåæà øòãòé èåè èðééä ,î' à èøòä

êàð ñò ïòî èåè àøîåç.  

åðéáø:î æà ' êàð ñàã èëàî ïòî ïåà êàæ òèåâ à èäòæ

èëòìù éåæà èùéð æéà..  

à 'íéçëåðä:æ äèøéååæééø÷ áøä "øòååèðà ïéà ì ïòô

ïåè ïñééä ñàã èâòìô.  

åîãà"åúî ø"à :äáéùé éã'èøéôòâðééà ñàã ïáàä òùé.  

òèìà éã ééá íééä øòèìà øòã ïéà íéðáø , ééæ ïáàä øòãà

ïèìàäòâ ñò , ñìà ïèìàäòâ ïøòèìò éã ñò ïáàä øòãà

 ïøòåå ïøéåìøàô èùéð ìàæ ñò äøéîù)éò 'åù" éëãøî éùåáì ú

ç"î ïîéñ á"î ïéà áåø éô ìòã è êëì íéð÷åúî äôåçä úçú äìë éùåáì

ïëåúá äáåúëä ïéîèäì ,ò"ïéðéáùåùì åà äìëä úåáà ãéá ïúéì åâäð ë , ïëå

â íãé úçú äáåúëä íéðéîèîù íéðáø åâäðù äî"ùéìùë éåäã áåè ë ,

äáåúëì êøåöä úòì èôùîë äùòéã íéëîåñ äéúòãàå ,ééò"ù(.  

øò æà äèøéååæééø÷ áøä ïåô èøòäòâ ìàîà áàä êéà 

ñ æà êîñ à ïôàøèòâ'ïáòâåöøòáéà øå÷î à èàä.  

åðéáø:ñ 'î æà àøîåç à òùéååèéì éã ééá àã æéà' ìàæ

êéåà äìë éã ï÷òãôéåà ,ïäòæ ïìàæ ïéùåãé÷ éãò éã , æðåà ééá

éåæà èùéð êéæ ïòî èøéô.
6

  

                                                 
6
 העיר במה שנוהגין לכסות )'כ' ע סי"ק אה"מהדו(ת חסד לאברהם "בשו' עי   

והעיר , א"ל' ע סי"א אה" כמבואר רמפני הכלה בשעת הקידושין
ט באחד שקידש "ב בשם אביו המבי"ט בקידושין פ"מדברי המהרי

העדים אין לחוש  ראו אותה  אשה והיה פניה מכוסין דכיון שלא 
ט נדחק לחלק בין ראו "והמהרי, לקידושין הוי כמקדש בלא עדים

לא ראו מעשי הקידושין ובין  האריך, ש"עיי, מעשי הקידושין  ,  בזהוהוא 
ו  האשה המתקדשת שיהי העדים  ומסיק דכן הוא הדרך הנכון שיראו 

  .הקידושין בלא פקפוק

åîãà"åúî ø"à : íéàåìéî éðáà ïôéåà)ì ïîéñ"à( èæàìàô 

íòã èéî ïéåù êéæ ïòî ,éá øòáàæðåà é ,ãéñç éã ééá' æéà òùé

ïòååòâ èùéð ñàã.  

èåâ èùéð æéà úåøîåç ìéôåö æà æéà äìàù éã.  

åðéáø :ç éã åö ø÷éòá æéà äìàù éã èùéð èâðòøá àøîå

úåìå÷ ïéé÷ ,àè èùéð æéà àøîåç à øàð ñàã èâðòøá øòî

íòìáàøô ïéé÷.  

åîãà"åúî ø"à:ñ 'ãéç ïåô èøàåå à àã æéà" ñàåå à

íòã èùèééè áåøî éðåòî äãåäé äúìâ äëéà ïéà ÷åñô 

äãåáò ,úåøîåç ìéôåö èàäòâ ïáàä ééæ äãåáò ìéôåö ïåô ,

úåãåñé éã èæàìòâëàð ïåà , úåøîåç ìéôåö èàäòâ ïáàä ééæ

íé÷åã÷ã ïåà ,úåãåñé éã èåè ïòî æà ,î ïåà' óéñåî øàð æéà

èåâ àé æéà úåøîåç.  

åðéáø :éðåòî äãåäé äúìâ èâàæ ùøãî øòã ,å ïòî ìééå

éðåò íçì æéà ñàã ñàåå äöî úåöî ïòååòâ ìèáî èàä.  

ñ'ïòååòâ éåæà ìàîòìà æéà ,î æà' øáã à èøòäòâ èàä

áåè ,ïåèòâëàð ñàã ïòî èàä.  

úåøîåç òìà ïìàôòâééá íòðééà ïãòé øàô ïòã æéà ,ñ' æéà

ïòâðàâòâ éåæà ,ïèééååö íòðåô èëàîâëàð èàä øòðééà ,

ïòååòâ ìàîòìà æéà éåæà , éåæà êéåà æéåà íééäøòãðéà

ïòååòâ.  

åîãà"åúî ø"à: ïéçáî ïòðàèùøàô ïáàä íéðáø øòáà 

èùéð ñàåå ïåà àé ñàåå ïééæ åö.  

åðéáø:éàãååà  ,î ñàåå ïòðàèùøàô ïáàä íéðáø éã' óøàã

ïòîòððà.  

 íéé÷ì íéìåëéù äåöî éøåãéä úåãåà øáãì åðéáø øæçå

úàù øúéá íåéä:ñ 'éà ïòååòâ èùéð æéà òëìòæà íééäòãð

èðééä éåå ïéìéôú òðééù ,íéúá òðééù òëìòæà.  

                                                                   
אמנם כבר כתבו הרבה פוסקים להחזיק במנהגינו שאין צורך לגלות פני 

דבקידושין הנעשים בפומבי והוחזקה הכלה , הכלה קודם הקידושין
ני ט יודה דהוי קידושין גמורים אף שלא ראו פ"המתקדשת גם המבי

 )'ק' ב סי"ע ח"אה(ס "ת חת" ושו)ג"א סק"א סימן ל"קו(בזה במקנה ' ועי, הכלה
, ל" וז)'ט' ע סי"אה(ת בית שלמה "שו' ועי. )סימן לא(ובאבני מילואים 

ובדבר הקידושין שרוצה לחדש לגלות פני הכלה קודם הקידושין בכדי 
לשנות בזה ממה שנהגו עד עת"אני אומר שח, שהעדים יראו אותה , הו 

וכן הוא דרך צניעות בפרט שדבר מכוער הוא לעשות כן להסתכל 
וכל המחדש בזה דבר לעשות נגד מנהג אבותינו ידו על , במכוון

ילה גדולה ורצה לחדש דבר וידעתי שלא כביר היה רב בקה, התחתונה
  .ש"עיי, עליו כל העירזה ולעזה 



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

 

  לז

 

  וישלח

åîãà"åúî ø"à :úåãåøô.  

åðéáø:ñ 'úå÷ã ñðèñøòî ïòååòâ æéà ,î' èùéð èàä

ãçà øåòî ïëàî èðò÷òâ ,øåù øåò ,ïòååòâ èùéð æéà ,

ñ'èøòëòìòâ êéæ èàä.  

ïééù éåæà èðééä ïòðòæ ïéìéôú éã ñàåå ñàã , ìàæ òåáéø éã

ðòâ ïééæøòèòîéìéî éã óéåà éå.  

î'èðééä èàä ïòî ñàåå íéìë éã èàäòâ èùéð èàä , ñàåå

àä éã óéåà ñéåà èðòëòøø .î' èðò÷òâ èùéð èåùô èàä

ìàîà.  

î' éåå íéâåøúà òðééù òëòìæà èàäòâ èùéð ìàîà èàä

èðééä.  

âåøúà ïà èàäòâ øòãòé èùéð èàä íééäøòãðéà ,

ìàøòáéà ,ñ'éãéñç ïòååòâ æéà'ãéà òù øãäî ïáàä ñàåå ï

âåøúà íòðòâééà à ïáàä åö ïòååòâ , èàèù áåø øòáà

ìä÷ óéåà ùøãîä úéá ïéà èùèðòáòâ âåøúà èàä' ñ

âåøúà.  

ñ' ïà ïáàä åö ïòååòâ øãäî ïáàä ñàåå ïãéà ïòååòâ æéà

ñðâééà , òãòé ïéà èôéå÷øàô ïòî èàä íéâåøúà ìéôéåå

àèùè ,î'êàñ éåæà èôéå÷øàô èùéð èàä,àìéîî  æéà 

íéâåøúà òðééù òëìòæà ïòååòâ.  

åîãà"åúî ø"à:î ' èééäðâòìòâ éã èàäòâ èùéð èàä

òéìàèéà ïéé÷ ïøàôåö..  

åðéáø:ñ ' ïøàôòâ ïòðòæ ñàåå íéøçåñ òñéåøâ ïòååòâ æéà

ðùééíé÷çøî éã ïéà ïã , éã ïéà èôéå÷øàô ïáàä ééæ ïåà

èòèù òñéåøâ.  

íéâåøúà òùéëéøâ ïòååòâ æéà íééäøòãðéà ,î' èùéð èàä

òéìàèéà ïåô ïòîåðòâ ,úà òùéðòéìàèéà éã à ïà íéâåø

 ïäòæòâ èùéð ïòî èàä íåèéôíééäøòãðéà.  

åîãà"åúî ø"à:ñ 'ïòååòâ èùéð ïöðàâðéà æéà?  

åðéáø:ïééð  ,ñ' ïáàä òùéëéøâ éã øàð ïòååòâ æéà

íåèéô'ñ ,íåèéô ïéé÷ èùéð ïáàä òååòðàé éã'ñ , à

åèéô à ïà âåøúà øòååòðàé èùéð ñðéåæà èàä ïòî í

íééäøòãðéà ïäòæòâ.  

åîãà"åúî ø"à: ñðòèöòì ïåô øàð æéà ñàã.  

åðéáø:àé  , ïòî èàä ò÷éøòîà ïéà âéø÷ éã êàð éäàã

òéìàèéà ïåô èâðòøáòâ.  

åîãà"åúî ø"à:ïòåòâ ïéåù æéà òååòðàé éã øòáà  , éã

áç"ã'èàäòâ ïéåù êàã èàä øò÷ñ?  

åðéáø:áàä ééæ æà ïâàæ ééæ èàäòâ àé ï , ïåô ãòø êéà øòáà

ïòååòâ èùéð ñàã æéà úåîå÷î òøòæðåà.  

åîãà"åúî ø"à:ïòååòâ èùéð ììëá æéà à÷àøàî ïåô .  

åðéáø:ïåôøòã èñåàååòâ èùéð ììëá èàä ïòî  , èàä ïòî

èñòéøè ïåô èâòøáòâ ,ãðàìðëéøâ ïåô ïåà.  

åîãà"åúî ø"à:ñ 'íòã óéåà íé÷åô÷ô òñéåøâ ïòååòâ æéà.  

åðéáø:àé  ,÷éøåö ïøàé êàñà èéî êàð äùòî à æéà ñàã.
7

  

åîãà"åúî ø"à: æà êàð ïòî èâàæ øòáåùèéãøàá ïôéåà 

íéâåøúà òùéëéøâ éã ïåô ïòîåðòâ àé èàä øò , èâàæ éåæà

íù ìòá éãéîìú éã ïåô êàð ïòî.  

åðéáø : êéåà ïòî èàä àðééø÷åà ïéà æà èñééä ñàã

íéâåøúà òùéëéøâ èâðòøáòâ ,ñ' ïéà ïòååòâ êàã æéà

ãðàìñåø ,áåùèéãøàá , êééøèñò ïòååòâ êàã æéà ñàã ïåà– 
ïøàâðåà ,äðéãî òøòãðà à æéà ñàã.  

åîãà"åúî ø"à:åð  ,àøã øùëéà..  

åðéáø: èàäòâ àé ïòã ïòî èàä ïòðøòì íåö úåøîâ 

ìàîà? !áùø à èàäòâ èàä ãéà øòëìòåå" à ïåà à

áèéø"íééäøòãðéà à? !òùåäé éðô à , ñàã èàä øòåå

èàäòâ ?úåáéùé éã ïéà åìéôà , ïòååòâ ïéåù æéà ñàåå

òùåäé éðô ééååö ìëä êñ ïòååòâ æéà úåáéùé òèñðòøò'ñ ,

î'èâàøáòâ ñàã èàä ,î' øòãòé èìééèòâðééà êéæ èàä

úåòù òñéååòâ ïéà ïáàä ìàæ øòðééà ,ïòååòâ ñò æéà éåæà.  

ù øòðìéåå à èàäòâ èàä øòåå"ñ? !ù øòöðàâ à"ñ , ñàã

êàæ òñéåøâ à ïñééäòâ ïéåù èàä.  

 ïòî éåå øòñòá øùôà ïòî èðøòì úåáéùé òâéèðééä éã ïéà

èðøòìòâ ìàîà èàä.  

åîãà"åúî ø"à:ìàîà éåå èùéð øòáà æéà äãîúä éã .  

åðéáø:ìàîà éåå æéà äãîúä éã æà èùéð âàæ êéà  , øòáà

ïåéòá øòî øòñòá ïòðøòì éáâì èãòø ïòî.  

                                                 
7
ת ק נתעורר חשש על האתרוגים הבאים ממדינ"באמצע שנות הת   

ומאות רבות מכתבים נכתבו בנושא הזה של , גריכלאנד ממחוז קורפו
הנשים" אתרוגי קורפו" תיאור ' ועי, זה פוסל וזה מכשיר, במשך כל 

ת "בשו, ודעת כל הגאונים בזה, מקיף בפרוטרוט מכל המערכה הזה
. ש" עיי)ט"סימן מ, ל מלפונסק"לרבי צבי יחזקאל מיכעלזאהן זצ(תירוש ויצהר 

, )עז' ג סי"ח(ת מנחת אלעזר "שו, )ו"קט' מ סי"חו(ת אבני נזר "ע בשו"וע
  .)ק בעל התכלת שם"במכתבי הגה, ראדזין(ת "ובספר סוד ישרים עה

הסוכות תשס' ועי ז אשר שם ערכנו מאמר מקיף "בגליונינו של חג 
  .  וציטטנו כל שיטות הפוסקים בנידון אתרוגי קורפו ויאנעווע



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

 

  לח

 

  וישלח

 íééäøòãðéà à èàäòâ ïòî èàä"øåçá øæç" ,ñ' ïòååòâ æéà

 èéî èðøòìòâ èàä øåçá øòøòñòøâ à æà øãñ øòã éåæà

øåçá øòøòðòì÷ ,åð , æéà ñàåå ìàîà èëàîòâ êéæ èàä

ïéðî àééç éáø äðù àì éáø äðéçá à ïòååòâ ..) äéä íäéðîæá

íéøåçá úåàî äîëì äáéùé ùàø ,åòéù éãéâî ùé øùà íåéäë âåäð äéä àìå ø

ë íéøåçáì íéøñîúîä"åëøò éôì à , íéðè÷ä íéøåçáäù øãñä äéäå

 íéðù äîë åãîì øáëù íäî íéøáâåáîä íéøåçáä íò åãîì øæò åëøöðù

äáéùéá(.  

î'èééö òðòé ïéà äøéøá ïéé÷ èàäòâ èùéð êàã èàä , à

èìòâ ïéé÷ èñà÷òâ èùéð èàä äáéùé , øòðééì÷ à øàð

åçá ïøòñòøâ ïøàô èìàöàá èàä øåçá íéà èéî ìàæ øò ø

ïòðøòì ,íééäøòãðéà úåáéùé òìà ïòååòâ æéà éåæà.  

åîãà"åúî ø"à :ïòååòâ éåæà êéåà æéà øàîèàñ ïéà?  

åðéáø:ñ 'éàãååà ïòååòâ éåæà êéåà æéà , æéà âéø÷ éã åö æéá

ïòååòâ éåæà.  

åîãà"åúî ø"à :ïòååòâ éåæà êéåà æéà ãéòäì÷òñ ïéà.  

àð øùî ïòååòâ æéà äãîúä éãäðå'âéã ,âéãìàååòâ.  

åðéáø :ïòååòâ æéà äãîúä éã àé.  

éåæà æéà êàæ éã ,éæ êàã èàä ïòîêèòùèåîòâ øòééæ  , éã

 ïñòâòâ ïøàâðåà ïéà êàã ïáàä íéøåçá'âòè ,' æéà ñàã

ùéðòîå÷ôà à ïòååòâ êàã , èùéð èàä ñò øòåå ïåà

úåáéùé éã ïéà ïòðòùèåî åö éåæà êéæ ééáøòã ïèìàäòâ ,

æéà øòãïòðøòì äáéùé ïéà ïòîå÷òâ èùéð ììëá  , àæà

ééáøòã ïèìàäòâ èùéð èàä ñàåå øåçá , èùéð êéæ æéà øò

 ïåà íòã ééá ïñò âàèðåæ ïééâ ìàæ øò ïâàìô ïòîåò÷â

ïèééååö à ééá ïñò âàèðàî , æéà øòåå æà ñéåà èîå÷

 ïèìàäòâ èàä ñò øòåå øàð ïòðøòì äáéùé ïéà ïòîå÷òâ

ééáøòã , æéà àìéîîäãîúä éã ÷øàèù øòééæ ïòååòâ , ñàã

ãåñé øòñéåøâ à æéà.  

 äáéùé ïéà èééâ øåçá øòãòé æà øãñ øòã æéà ñò æà èðééä

øòøòååù ñò æéà.  

íòãøòñéåà , æéà ñò éåå øòî ïòååòâ æéà õøà êøã ñàã

èðééä ,ñ'õøà êøã ñéåøâ à ïòååòâ æéà ,ïòååòâ àé æéà ñàã ,

ôà èàä øòøòèìò à øàô øòâðåé àãåáë ïáòâòâ , ïéà ééñ

ñàâ éã ïéà ééñ ùøãîä úéá ,ìàøòáéà.  

åîãà"åúî ø"à: íòã èéî ïòåè åö èàäòâ èàä ñàã 

ñ ìééåå'úåîéîú ïòååòâ æéà.  

åðéáø :úåæò ïåô èìòåå à æéà èðééä.  

åîãà"åúî ø"à:ç åö ïéåù èøòäòâ ñàã çéùî éìá , ììëá

æéà áöî øòöðàâ øòãàøåî 'âéã ,åù èäòæ íìåò øòã éã ïé

çéùî éìáç ,éåæà æéà áöî øòöðàâ øòã ,î' ñàã æà èäòæ

ñò æéà.  

åðéáø:ïøàé êàñà çéùî éìáç ïéåù èäòæ ïòî ...  

åîãà"åúî ø"à: áöî íòã ïòî èäòæ èöòé øòáà 

äñðøôä ,äðåùî êàã æéà ñàã'âéã.  

åðéáø:àé  ,äñðøôä áöî øòã ,î ñàåå æéà ñàã' èäòæ

èöòé ,úåòåùé ïôøàã ïãéà.  

åîãà"åúî ø"à: äøãñ éã ïéà èééèù êàåå éã " àöîéå

àåää õøàá "ùø èâàæ" äù÷ õøà é"àåää äðùá " äðù

 ïåà äù÷"ä åäëøáéå'" , áöî øòã øòååù éåæà æéà ñò æà

äëøá éã èîå÷ ,î ïôìòä ìàæ øòèùáéåà øòã' ìàæ

äëøá éã ïòîòðèéî.  

åðéáø :ïôìòä ò÷àè ìàæ øòèùøòáééà øòã , äëøá

ìà èéî äçìöäåïèåâ íò.  



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

 

  לט

 

  וישלח



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

 

  מ

 

  וישלח



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

 

  מא

 

  וישלח

  

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  

שבע וילך חרנה ויצא איתא  ,יעקב מבאר 

ס"פס(במדרש רבה  נחמן פתח )ב"ח  בר   רבי שמואל 

א( ,  שיר למעלות אשא עיני אל ההרים)תהלים קכא 

מאין יבא , אשא עיני אל ההורים למלפני ולמעבדני

הלך להביא את רבקה מה כ, עזרי בשעה  תיב אליעזר 

בידו העבד עשרה גמלים וכל טוב אדוניו  , ביה ויקח 

מה אנא , ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד חזר ואמר 

בריי מובד סברי , מובד סברי מן  חס ושלום לית אנא 

בריי . עושה שמים וארץ' אלא עזרי מעם ה, מן 

דרשוני דהאיך יעלה על , והמדרש הזה כולו אומר 

בטחונ אפילו על ' ו בההדעת שיעקב אבינו יאבד את 

 .רגע אחת

דרכים ונראה פי דברי הפרשת  ד( על   על )דרוש 

המדרש  ס"ר פ"שמו(מאמר   וירא און ולא יתבונן )ב"ג 

וב יא יא( בשעה שיצתה הגר מביתו של , )אי אתה מוצא 

החמת, אברהם אבינו , מה כתיב שם ויכלו המים מן 

השרת לקטרגו אמרו , אמר רבי סימון בקשו מלאכי 

ו של עולם אדם שעתיד להמית את בניך לפניו רבונ

מעלה לו את הבאר אמר להם עכשיו , בצמא אתה 

הוא בשעתו, צדיק  האדם אלא  דן את  וכן כשהיו , איני 

הקב ה שעתידין לעשות את "ישראל במצרים ראה 

העגל פי כן אמר הקב, מעשה  ה איני דנם לפי "ואף על 

גואלם העתידין לעשות והריני  ולכאורה . המעשים 

הלזה למה שאמרו במדרש סותר  ס(המדרש   )ד"שם 

משה לפני הקב זכות יש בידי ישראל "אמר  ה מה 

ממצרים התורה , להוציאם  הוי יודע שבזכות  אמר לו 

הם נגאלים דן את "הרי שהקב. שהן עתידים לקבל  ה 

מעשיו העתידים גם לפי  התירוץ לזה כי , האדם  אמנם 

ש שאם אדם עתיד לעשות טוב ולהיות "מחסדיו ית

העתיד, יקצד אך אם עתיד לחטוא , מטיב עמו על שם 

דן אלא לפי שעתו מסתכל בזה ואינו    .ד"עכ, אינו 

בליל ראש ועל  פי זה אמרתי מה שאנו מתפללים 

וצריך ביאור ממה , יהי רצון שירבו זכיותינו, השנה

זכיות מה צורך לתפלה זו ו אין "ואם ח, נפשך אם יש לו 

מאליו שית, לו פלל על זה אותו איך יתרבו זכיותיו 

זללה"אך הכוונה על פי מה שכתב א. תפלה ה בייטב "ז 

 להמליץ על בני ישראל שיצאו )אבני זכרון אות לא(פנים 

השנה ת המעשים "על ידי שיקח השי, זכאי בדין בראש 

טובים אשר אנחנו  קדם והמעשים  טובים שבידינו מימי 

בימים הבאים אנחנו וצאצאינו עד סוף , עתידים להטיב 

ואם כן בודאי , והכל חזו לאצטרופי לטוב,  הדורותכל

מצטרף על של עתה  העתיד  ירבו זכיותינו כיון שזכות 

העתיד זכיות וכדאים אנו , ולא חוב  ממילא איכא רובא 

ובזה יתבאר מה שאנו . ד"עכ, לצאת זכאי בדין

זכיותינו הכוונה שהגם שאין , מתפללים יהי רצון שירבו 

בעצמינו זכיות מרובות מאזנים לזכותלנו  ,  להכריע כף 

, ת עמנו במדת החסד והרחמים"עם כל זה יתנהג השי

זכויות שאנו עתידים לעשות וגם הזכיות  ויצרף לנו 

הכל לזכות, שעתידין לעשות בנינו אחרינו , ויצורף לנו 

ועל ידי זה יתרבו זכיותינו עד אין מספר ויוציא לצדק 

  .דינינו

 למען ) יאתהלים כה( זה יש לפרש הכתוב ובדרך

הוי דהנה כתב , ה וסלחת לעוני כי רב הוא"שמך 

מדות של " בהא שאומרים בי.)ראש השנה יז(ש "הרא ג 

קודם שיחטא ' ל שם אני ה"ודרשו חז', ה' רחמים ה

קודם שיחטא מה צריך , לאחר שיחטא' ואני ה וקשה 

ה שעתיד "אך הכוונה דאף על פי שיודע הקב, לרחמים

והנה . ש"עי, עשיו של עכשיולחטוא אינו דן אלא לפי מ

  קודשדברות 
  א"ק שליט"ק מר רבינו הגה"מכ

 א"ק בקרית יואל יא"ח לפ"סעודת רעוא דרעווין פרשת תולדות תשס
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מ(ל "אמרו חז נידון אחר רובו והיחיד :)קידושין   שהעולם 

עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את , נידון אחר רובו

העולם לכף זכות עבר עבירה אחת אוי , עצמו ואת כל 

העולם לכף חובה ולפי . לו שהכריע את עצמו ואת כל 

האדם להתאמץ להרבות במצות ומעש ט "זה צריך 

העולם לכף זכותל האמור , מען יכריע עצמו וכל  ולפי 

מצרף כל הזכיות "הרי בזה שהקב מרוב חסדו וטובו  ה 

מצטרפים הרי שפיר , שעתידין לעשות והעבירות אינם 

זכות העולם לכף  וזה שאמר . אפשר להכריע עצמו וכל 

הוי, ה"למען שמך הוי ג מדות שמזה "ה שבי"היינו שם 

מסתכ"אנו למדים שאין הקב ברע העתיד רק בטוב ה  ל 

ה "שימחול הקב, על ידי זה וסלחת לעוני, העתיד

הוא, עוונותיהם של ישראל שמתרבים הזכיות , כי רב 

  .עד אין שיעור וערך

ח "ר פ"ב( אשכחנא פתרי לדברי המדרש ובהכי

הקב)ז"ס ה בנשמותיהם של " במעשה בראשית נמלך 

תחילה  )בשבת מאמר ד אות (וביאר בבני יששכר , צדיקים 

ת רצה לברוא עולם הנסיון והבחירה שיהיו כל "דהשי

הכל  מעשה התחתונים  הפעולות והמעשים נעשים כפי 

דלתתא היה בהכרח שגם , על ידי אתערותא  הנה 

דלתתא כי , בראשית הבריאה יהיה על ידי אתערותא 

הכל הוא שורש  באפשרי, היסוד  הרי , והאיך היה הדבר 

בלבד הוא ושמו  היה אלא  ישראל עלו על כן , לא 

בחכמתו ית, במחשבה ש איך שיהיה לו "וכביכול שיער 

מעבודת ישראל בכל זמן ועידן אחר הבריאה , תענוג 

מעבודת הצדיקים בכל דור ודור ש "ואצלו ית, ובפרט 

הנה היה כביכול אצלו כאילו כבר , שוין עבר ועתיד

וזה היה , עומדים ישראל בצדקתם ועובדים עבודתו

דלתת , ולכאורה יש להבין. ד"עכ, אמספיק לאתערותא 

מעשיהם של צדיקים גם , הלא כשם שראה  כך ראה 

ולא עוד אלא שגם המלאכים , מעשיהם של רשעים

ה "ראו והרגישו שעתיד האדם למחטי קמי קוב

גרם , .)בראשית דף כג(ק "כמבואר בזוה ואיך לא 

אלא על כרחך . מעשיהם של רשעים היפך עת רצון

בט"כדברינו דהקב מסתכל  ברע ה  העתיד ולא  וב 

מעשה "ועל כן צירף הקב, העתיד להיות ה רק 

דלתתא לעורר רצון , הצדיקים היה סגי לאתערותא  וזה 

הרשעים , העליון שיבראו שמים וארץ מעשה  אבל על 

  .ה"שעתיד להיות לא הביט הקב

 כאשר יצא יעקב אבינו מבאר שבע ומעתה

במעשיו כדרך הצדיקים , בדרכו לחרן היה מפשפש 

בתשובה מחמת שסוברים שלא יצאו אשר כ ל ימיהם 

זללה"א' וכמו שפי, ידי חובתם כלפי שמיא ה ברב "ז 

הכתוב וילך חרנה ק "על פי דברי הרה, טוב בפרשתן 

האי .)תענית ד(ל "ה על מאמרם ז"מראפשיץ זללה  

קא מרתחא ביה כלומר , תלמיד חכם דרתח אורייתא 

בעיניו שא, שהוא מרתח וכועס על עצמו ינו כי נדמה 

ב הבורא  בעבודת  . ה ומבלה ימיו בהבל"יוצא ידי חובתו 

ששם למד בבית , וזה שאמר ויצא יעקב מבאר שבע

, וילך חרנה, .)מגילה יג(שם ועבר כדאיתא בגמרא 

בחרי אף על עצמו כי שפט בדעתו , כלומר שהלך משם 

מארץ ישראל לחוץ  גרמו לו לצאת  מסתמא עונותיו 

היה לבו שבור כחרס ובכן יעקב אבינו . ד"עכ, לארץ

אל תיקרי ההרים , הנשבר ואמר אשא עיני אל ההרים

טוב אדוניו , אלא ההורים ביה וכל  אליעזר מה כתיב 

טובים שהיה דולה ומשקה , בידו מצות ומעשים  והיינו 

בכל אשר לו, מתורת רבו לאחרים מושל  , אליעזר היה 

ביצרו מושל  חיי ' פ(בתפארת שלמה ' ד שפי"וע, שהיה 

בכל אשר לו המ)שרה כל רמז לבחינת צדיק יסוד , ושל 

בידי לא נזם אחד ולא צמיד . ש"עי, עולם אבל אני אין 

מצות ומעשים טובים שהם קישוטין , אחד היינו 

  .להנשמה

מן בריישוב מוביד סברי  ואף ,  אמר לית אנא 

מעש מקום יצרף הקב, שבידו אין  ברוב "מכל  ה לטובה 

טובים אשר  הוא משתוקק רחמיו וחסדיו כל המעשים 

וזה . ויעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, לקיים בעתיד

מכח שם , ה עושה שמים וארץ"שאמר עזרי מעם הוי

דדרשינן אני ה"הוי דגם אז צריך , קודם שיחטא' ה 

העתיד  העתיד ורק טוב  הרחמים שלא יצרף רע  למדת 

מצרף"להיות הקב ודבר זה למדים מבריאת שמים , ה 
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ה "א על ידי שצירף הקבוארץ שהיה אתערותא דלתת

הצדיקים אשר עתידים לעשות , מעשיהם הטובים של 

מעשה הרשעים לא צירף הקב מסתכל "אך  ה כי אינו 

העתיד ובזה התחזק עצמו יעקב אבינו שגם לו . ברע 

טובים "ולבניו אחריו יסתכל השי ת על המעשים 

הכל לטובה   .שעתידים להטיב ויצטרף 

מה שראה יעקב אבינ" זה ילובדרך ו במראות פ 

מוצב ארצה וראשו מגיע , החלום ויחלום והנה סולם 

 רבנן פתרין ליה )ב"ח סי"פס(במדרש רבה , השמימה

דדין , ויחלום והנה סולם זה סיני, בסיני חושבנא 

ז(מוצב ארצה , כחושבנא דדין  ויתיצבו )שמות יט י

השמימה , בתחתית ההר ד יא(וראשו מגיע   וההר )דברים 

השמי מלאכי אלהים, םבוער באש עד לב  זה , והנה 

ג(, עולים, משה ואהרן  ומשה עלה אל )שמות יט 

.  וירד משה)שמות יט כה(זה משה , ויורדים, האלהים

דרכינו יש לומר כי יעקב אבינו ראה במראות  ולפי 

התורה התחזק , הנבואה איך שיקבלו ישראל  ובזה 

בידו "עצמו דאע דעתו חשב בענוותנותו שאין  פ שלפי 

זכות ו הוא הקטן, מדריגהשום  והחזיק עצמו , ויעקב 

הרוח וכמ בענוה ושפלות  ש לא נעשיתי שר "תמיד 

התחזק עצמו בזה שממנו יצא , וחשוב מכל מקום 

התורה הישראלית אשר יקבלו  ועל כן אפשר , אומה 

התורה ומעתה , לצרף הזכות מה שעתידין בניו לקבל 

  .יש לו הרבה זכותים

הכתוב " בדרך זה ילובלכתינו  )מות י בש(פ 

התעללתי  ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר 

בם וידעתם כי אני  במצרים ואת אותותי אשר שמתי 

דהיינו ', ל וידעו כי אני ה"ולכאורה צריך ביאור דהול', ה

ומדוע כתיב וידעתם דמשמע ', שבניהם ידעו כי אני ה

האבות הא . מיניה דקאי על  אך ביאור הענין דהנה 

ב העתיד שעתידין בניו ודורותיו ה מצרף טו"דהקב

האדם משתדל עצמו ויש , אחריו לעשות זה דוקא אם 

דורות  לו אחריות ומשקיע כל כוחותיו בחינוך 

דורות , העתידות והוא עושה כל מה שבידו לגדל 

שהוא לומד עמהם , ישרים בדרך התורה והיראה

או הוא עושה ומעשה , ומחנכם לתורה ויראת שמים

ה מצרף המצות "אז הקב, םשאחרים יחנכו אות

דורותיו לעשות"ומעש דמאחר שהוא , ט אשר עתידין 

השתדל והשקיע בזה שהם יתגדלו לתורה ויראת 

מכוחו הוא  מה שאין . כולם חזי לאצטרופי, שמים והכל 

דואג למען חינוך  מי שאינו משקיע כוחותיו ואינו  כן 

מעשיהם הטובים"אין הקב, דורותיו כי מה לו , ה מצרף 

 וזה שאמר ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את .עמהם

בם התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי  , אשר 

מעשה ה האדם לבניו  וגבורותיו ' שצותה תורה שיספר 

מחייב אותנו לקיים תורה , אשר עשה לבני ישראל שזה 

בהם , ומצות וישריש האמונה בלב בניו ובני בניו וישקיע 

היינו ', ם כי אני ה"וידעתובאופן זה , תורה ויראת שמים

רמז ', האבות המספרים לבניהם המה ידעו כי אני ה

ה "שהקב, קודם שיחטא' ל אני ה"למה שדרשו חז

העתיד העתיד ולא רע  טוב  והטעם בזה כיון , מצרף 

בהמצות ומעש הם "שיש לו חלק  ט אשר עתידים 

לעשות מאחר שהשקיע בהם כוחות לחנכם בדרך 

 אם חלילה עתידין לחטוא ולעומת זה, התורה והיראה

בהם , שהרי זה לא צוה להם ואין רצונו בזה, אין לו חלק 

ט שעתידין לעשות כולם חזי "ועל כן רק המצות ומעש

  .לאצטרופי לטובה

בכל .)ראש השנה טז(ל " אמרו חזוהנה  אדם נידון 

נמצא בכל יום צריכים אנו לרחמים שנזכה לצאת , יום

הדין שבכל יום מן  דורות ולזה צ, זכאי  ריכים אנו לצרף 

וזה רק אם נשקיע בהם כל כוחינו ויהיה לנו , העתידים

על ידי זה יצרפו , אחריות לחנכם לתורה ויראת שמים

העתידות העתיד של דורות    .טוב 

 יעזור שנזכה להיות דבוק בתורה ת"והשי

דורות ישרים ומבורכים ולעשות  ומצות ונזכה לחנך 

ידון לטובה ולברכה וכל אחד יהיה נ, ע"נחת רוח לבוכ

עדי נזכה כולנו לביאת , לפרנסה לטב לחיין ולשלם

  .א"בבגואל צדק בהתגלות כבוד שמים עלינו 
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  דברי חיזוק לאור המצב הקשה השורר בעולם
  בארא פארק, אצל הדינער השנתי של מוסדות סאטמאר

פסוק די וואך אין די סדרהשטייט'ס ויצא ,  אין 

   .יעקב מבאר שבע וילך חרנה

פסוק זאגטדער דעם  שיר למעלות ,  מדרש אויף 

מאין יבא עזרי דער , אשא עיני אל ההרים  זאגט 

ההרים אלא ההורים, מדרש האט . אל תקרי  אליעזר 

געזאגט, געזאגט האט  אליעזר עבד אבי , יעקב אבינו 

בי טוב אדוניו בידו', אבא מה כתיב  האב , ואני, וכל  איך 

לית , וב אמרש. נישט לא נזם אחת ולא צמיד אחת

ברייאנא  ה, מוביד סברי מן  עושה שמים ' עזרי מעם 

  .וארץ

האט יעקב אבינו חלילה ,  מוטשעט זיךיעדער

קודם און ? געהאט א חסרון אין בטחון וואס איז געווען 

נאכדעם געווען    ?וואס איז 

געדאנקהאב קורצן  ,  איך געקלערט צו זאגן א 

זיין מיט יעקב אבינו'וואס ס   .קען 

מס גמראדי א , ז"ה דף י"ר'  זאגט אין  דאס איז 

פון ר פסוק ויעבור ה'יוחנן אויפ' מימרא  על פניו ' ן 

ווען , יוחנן זאגט' און ר, ֵקל רחום וחנון' ה' ויקרא ה

נישט  זאגט עס וואלט זיך קיינער  פסוק  נישט דער 

זאגן זאך צו  מלמד שנתעטף . געטרויעט אזא מין 

אנגעטון א ת כביכול האט זיך "השי, ץ"ה כש"הקב

כאטשיג , אלעמאל, ואמר, טלית אזוי ווי א שליח ציבור

וועט 'מ, אבער יעשו לפני כסדר הזה, אידן וועלן זינדיגן

טון מוחל להם, אזוי  דער אויבערשטער וועט , ואני  און 

  .מוחל זיין

קודש אז סברענגען גרויסע ' די ספרי  ווערט א 

ד'וואס ס, מחלוקה די ווערטער וואס  פשט אין  ער איז 

געזאגט האט  צי . יעשו לפני כסדר הזה, אויבערשטער 

טלית 'יעשו לפני כסדר הזה מיינט מ זאל זיך אנטון א 

זאגן שלש עשרה מדות די , און  נישט  דאס איז  וואס 

זאך מיינט, שווערסטע  דער , צי יעשו לפני 

מדות די  געזאגט  האט  מדות של "די י, אויבערשטער  ג 

דארף ' אז מאון יעשו לפני איז טייטש, רחמים

די אלע מדות טון  זיין א רחום און א , פראקטיצירן און 

וואס , טון בפועל די אלע מדות, אן ארך אפים, חנון

די אלע  טון  דאס פארשטייט יעדער איינער אז צו 

בשר ודם , די גרויסע הייליגע מדות, מדות פאר א  איז 

זאל קענען צוקומען צו 'זייער א שווערע עבודה אז מ

  .דעם

זאגט אז יעשו לפני איז טייטש אז  הדער פלאה 

זאגן'זאל אנטון א טלית און מ'מ לקולא הייסט , זאל 

ֵקל רחום וחנון, דאס דאך  מדות איז  די  פון  , ווייל איינס 

קיין , זאגט ער אז לא איש ֵקל קען נישט זיין  א מענטש 

נישט , ֵקל קען בשום אופן זיך  און א מענטש 

ֵקל טייטשן נו ו. אויסארבעטן צו זיין א  קען מען  ויאזוי 

זאל זיך אנטון 'אז מ, אלא מאי מיינט דאס? יעשו לפני

זאגן טלית און  מען יוצא, א  דעם איז    .און מיט 

טייטשטאון ֵקל הורית לנו לומר ,  דער הפלאה 

די מדת ֵקל דאס לערנט אונז לומר שלש , שלש עשרה

נישט , זאגט שלש עשרה'איז גענוג אז מ'אז ס, עשרה

טוןדארף 'אז מ   .דאס 

 בני יששכר אין די מאמרים לחודש אלול דער

זאגט אז דאס איז , ברענגט אראפ דעם הפלאה און ער 

קען  מענטש  ֵקלאר אז א  הונדערט פראצענט  נישט אזוי 

ק , י"ווייל ער ברענגט אראפ א רש, ל- נישט זיין קיין 

ֵקל אלקי ישראל פשט אז מ, ויקרא לו  האט יעקב 'איז 

ֵקל גאנצע שאלה צי ' און ס,אבינו אנגערופן  ווערט א 

אויב . יעקב אבינו איז צוגעקומען צו די מדריגה פון ֵקל

זיין ֵקל קען  דאך א בשר ודם זיך , יעקב אבינו  קען 

ֵקל נו אפשר טאקע איז פשט , אויסארבעטן אויף מדת 

הארעווען 'מ, יעשו לפני טאקע מוזן ארבעטן און  זאל 

ֵקל די מדות צו זיין    .אויף 
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זאגן אז  בני ידער מאריך צו  דארט  ששכר איז 

דער פשט איז נישט אז יעקב אבינו איז גערופן מיט 

מענטש , מדת ֵקל ער וויל טאקע ארויסברענגען אז א 

פון א ֵקל בחינה  נישט זיין אין א    .קען טאקע 

מדות" איז די יוואס גרויסע ? ג  דעם איז דא  אין 

ן וועלכע זענע. ג מדות של רחמים"איז דא י'ס. מחלוקת

  ?ג מדות של רחמים"די י

הייבט זיך אן מיט 'י הקדוש זאגט אז ס" ארדער

דרייצן מדות איז , ֵקל רחום וחנון טאקע אפצוציילן  און 

געענגט דארט פלאגט זיך וואו 'און מ, שוין זייער 

דארט אריין די דרייצן מדות'מ   .לייגט 

פלאץ'ז אויפ"ה דף י" אין רתוספות ברענגט , ן 

דעם רבינו תם די י. אראפ  ג "ער הייבט אן צו ציילן אז 

פון ה הייבט זיך אן  איז ' ה' ה, ֵקל רחום וחנון' ה' מדות 

די י מדות של רחמים"שוין אין    .ג 

ת הייבט אן צו "וואס דער ר,  תוספותלויט

לו יניח אז יעקב איז ', ה' ג מדות פון ה"רעכענען די י

דער בני יששכר , צוגעקומען צום מדת ֵקל אזוי ווי 

ֵקלמוט מיט  קען , שעט זיך  מען זאגן אז א בשר ודם  קען 

ֵקל די בחינה פון  וויל זאגן אויף 'אזוי ווי מ, צוקומען צו 

קיין ', ה' אבער ה. יעקב אבינו דאס איז זיכער נישט 

בשר ודם פאר קיין    .מציאות 

ביי הלויט דאס זיכער אז  תוספות איז  הייבן ' ה'  

מדות מאיז נישט שייך יעשו ל, זיך אן די  זאל 'פני אז 

די מדות גענוג אז 'איז זיכער יעשו לפני אז ס, טון  איז 

טלית און מ'מ מדות של "זאגט די י'טוט זיך אן א  ג 

  .רחמים

פסוק דאס פשט אין  . 'ויקץ יעקב משנתו' איז 

ז טייטשט"דער זיידע  יעקב אבינו האט , ל אין עצי חיים 

דרך וואס דער רמב, זיך אויפגעכאפט פון שלאף ם "על 

ביי תקיעת שופרזא . עורו ישנים משינתכם, גט 

מענטש , שלאפט'מ דער יצר הרע שלעפט איין דעם 

מען', אין עבדות ה מען . א גאנץ יאר שלאפט  בלאזט 

משינתכם, שופר   .עורו ישנים 

ן יעקב געמוזט אוועקגיין פון זיי  אבינו האט 

טאטנ . ער האט געמוזט גיין אין גלות, ס שטוב'הייליגן 

געווען צעבראכןיעקב אבינו א ער האט געהאלטן אז , יז 

זיינע חטאים געווען , דאס זענען  דאך  יעקב אבינו איז 

זיינע , דער גרויסער ענוותן געהאלטן אז  ער האט 

געווען גורם  דאס  האבן  יעקב אבינו האט , חטאים 

געווען במעשים האט תשובה , מפשפש  יעקב אבינו 

  .לפי ערכו פון יעקב אבינו, געטון

משנתו ויקץ איז האט זיך , יעקב  יעקב אבינו 

פון זיין שלאף אזוי ווי עורו , טייטשט ער. אויפגעכאפט 

געווען צו תשובה, ישנים משינתכם   .ער איז נתעורר 

דאך געוואוסט, נו האט  דא אן 'ס, יעקב אבינו  איז 

פראבלעם'עצה אז מ דער אויבערשטער , האט אזא 

דאך געגעבן אן עצה ן ץ או"ה כש"נתעטף הקב, האט 

מוחל להם, געזאגט דער , יעשו לפני כסדר הזה ואני 

מוחל זיין   .אויבערשטער וועט 

וואס איז טייטש ,  אבינו איז מסופר געוועןיעקב

פשט אז מ? יעשו לפני דער  טון 'צי יעשו לפני איז  זאל 

מדות בפועל הארעוואניע , די  דאס איז א גרויסע  וואס 

טש אז צי יעשו לפני איז טיי, און א גרויסע ארבעט

די י'מ זאגן  טלית און  מדות"זאל זיך אנטון א    .ג 

געזאגטיעקב אליעזר עבד אבי אבא ,  אבינו האט 

טוב אדוניו בידו', מה כתיב בי געווען . וכל  אליעזר איז 

געווען , דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים אליעזר איז 

ער האט זיך געדרייט ביי אברהם אבינו , עבד אברהם

, ס'הייליגע שטוב ווי אברהם אבינואין אזא , אין שטוב

בכל אשר לו מושל  , אליעזר עבד אבי אבא איז געווען 

ביצרו מושל  געווען א  מושל, ער איז  געווען א  , ער איז 

געוואלדיגע , ב אויף זיך"ער איז געווען בעה אויף א 

געווען הויכע מדריגה איז אליעזר עבד אברהם    .גרויסע 

געזאגטהאט האט אליעזר עבד אבי ,  ער  אבא 

געווען האט נישט געזינדיגט, נישט חוטא  ער האט , ער 

געהאט וואס תשובה צו טון טוב אדוניו , נישט  וכל 

ער האט , ואני אין לי לא נזם אחת ולא צמיד אחת. בידו
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קיין צירונג מען מצוות ומעשים , נישט  דאס מיינט 

פאר די נשמה, טובים דאס איז , דאס איז צירונגען 

פאר די    .נשמהקישוטין 

דאך יעקב אבינו געווען צעבראכןאיז ן ,   פו כדרך 

. ואני אין לי לא נזם אחת ולא צמיד אחת. די צדיקים

געוואלט מפשפש במעשים זיין האט  , איז יעקב אבינו 

דער זיידע ז זאגט"ווי  טון, ל  . ער האט געוואלט תשובה 

טוט א איד אין אזא , האט יעקב אבינו געטראכט וואס 

ער איז מתפלל צום ? יז אין אן עת צרהווען ער א, צייט

טוט א איד. אויבערשטן טלית 'מ? וואס  קען אנטון א 

זאגן י מוחל , ג מדות"און  און דער אויבערשטער וועט 

  .ער וועט געהאלפן ווערן, זיין

דער פשט אז מ, איי זאל 'אפשר יעשו לפני איז 

דאך געהאלטן אז , טון בפועל און יעקב אבינו האט זיך 

האט נ ֵקלער  געווען צו דעם מדת  זוכה  דעם , ישט  צו 

פון יעשו לפני ממש קען ער זיך אן , נו. בחינה  וויאזוי 

דא געבן    ?עצה 

בריי,  אמרשוב מן  עזרי , לית אנא מוביד סברי 

די י. 'מעם ה געווען אז  פושט  ג מדות "יעקב אבינו האט 

דער  זאגט און אזוי ווי  תוספות  זיך אן אזוי ווי  הייבן 

  .ֵקל רחום וחנון' ה' ביי ה, רבינו תם

ג "איז די י' ה' ביי ה', עזרי מעם ה,  ערזאגט

פאר א בשר ודם, מדות מעגליך  נישט  איז 'ס, דאס איז 

פאר קיינעם נישט מענטש , נישטא קיין מציאות  אז א 

ה דער . 'ה' זאל צוקומען צו זיין  אלא מאי וואס איז 

פשט אז ס? פשט דער  באמירה בעלמא'איז  איז 'ס, איז 

גענוג אז מ'אז ס, אויב אזוי. זאגט'גענוג אז מ , זאגט'איז 

די עצה אין אזא שווערן מצב זיך אנצוטון ווי א  האט ער 

זאגן י און אוודאי און אוודאי , ג מדות"שליח ציבור און 

  .וועט ער געהאלפן ווערן

זאגן א ווארט אויף דעם האב  איך געקלערט צו 

  .מדרש

דאדער זאגט  די ,  חתם סופר  ליקוטים וואס אין 

פון  דרשות און די תשובות  פון די  צוזאמגענומען  איז 

ויחלום והנה סלם מצב , ברענגט ער אראפ, איבעראל

דאך אז סלם איז בגימטריא . ארצה זאגט  דער מדרש 

זאגט. סיני דער מדרש  מלאכי אלקים, און  , והנה 

דער ? וועמען מיינט מען די מלאכי אלקים זאגט 

מעןע. משה און אהרן, מדרש ומשה עלה , ולים מיינט 

משה, אל האלקים דער מדרש . יורדים איז וירד 

  .טייטשט עס אויס אויף תורה

פרק גיד הנשה אז עולים די דאך אין   גמרא זאגט 

דער חתם . איז צוויי און יורדים איז אויך צוויי זאגט 

משה און אהרן, עולים איז צוויי, סופר משה , דאס איז 

האבן און אהרן זענען ארויפגע גאנגען אין הימל און זיי 

די מצוות און  הימל ממטה למעלה  ארויפגעטראגן אין 

פון כלל ישראל טובים  משה און , מעשים  דאס האבן 

הימל כביכול וואס דאס איז , אהרן ארויפגעטראגן צום 

דער חתם סופר, ויורדים. מוסיפין כח צוויי , זאגט 

דאס , דאס מיינט מען יששכר און זבולן, קומען אראפ

  .איז א צינור אראפצוברענגען שפע

פון א זאךאיז'ס פלא  דער חתם סופר .  א  אז 

דאס איז יששכר און זבולן מען , זאגט אז  פארשטייט 

זאגט , סלם איז בגימטריא ממן, וואס דער בעל הטורים 

אזוי ווי די יורדים זענען . און סלם איז בגימטריא סיני

זאגטאזוי ווי דער חתם סו, יששכר און זבולן , פר 

ממילא פארשטייט מען וואס דער סלם איז א רמז סיי 

דאס איז א רמז אויף יששכר און סיי , אויף סיני וואס 

דאס איז א רמז אויף זבולן ממון וואס  די , אויף  אויף 

מחזיקי תורה. מחזיקי תורה ברענגט , די  דאס  וואס 

די שפע אויף דער וועלט   .אראפ 

זאגןדאס געקלערט דא צו  איז זיך 'מ.  האב איך 

מלוה מלכה א דינער לטובת , צוזאמגעקומען דא צו א 

פארק בארא  דא אין    . החזקת המוסדות 

, ן זבולן' זיך צוזאמען דער יששכר מיטקומען'ס

זעהט מען'מ דא אום  די לומדי תורה, קוקט זיך  , דא זיצן 

מחזיקי תורה מיט זבולן, די  וואס זיי , דאס איז יששכר 

ברענגען אראפ ברענגען , אס איז די יורדיםד, ביידע  זיי 
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פאר , ן גאנצן עולם'פאר, ן גאנצן ציבור'אראפ שפע 

דא מען אנגעוויזן  דאס איז    .וואס 

דער שיר ,  האב געקלערט אזויאיך דאס איז 

אל תקרי ההרים אלא , למעלות אשא עיני אל ההרים

מען , און דער מדרש זאגט. ההורים וואס מיינט 

די ,למאלפני ולמעבדני? ההורים טייטש   למאלפני איז 

מרביצי תורה, וואס לערנען מיך אל , דאס זענען די 

די , טייטשט דער מדרש, תקרי ההרים אלא ההורים

  .די מרביצי תורה, וואס לערנען

די עלטערןאבער דאך טייטשט  הורים איז  דאס ,  

פשוטו מען אל תקרי , איז אין מקרא יוצא מידי  מיינט 

 די עלטערן וואס זיי דאס זענען, ההרים אלא ההורים

קינדער אינעם מוסד מחזיקי , האבן  וואס דאס זענען די 

טרעפט . תורה ההורים  אינעם אל תקרי ההרים אלא 

דעם זבולן דא סיי דעם יששכר און סיי    .מען 

דאס וואס דארף ארויסגעברענגט ווערן דאאון   .

תלמוד תורה, מחזק זיין, קומט זיך צוזאם דא'מ די , די 

אזעלכע , די בית רחל, די ישיבה גדולה, ישיבה קטנה

  .שיינע הערליכע מוסדות, מוסדות מפוארים

בכמותזאגט'מ מוסדות וואקסן  דא אז די    ,

באיכות אויך'ס מוסדות וואקסן. וואקסט  דאס , די 

  .בכמות ובאיכות, ד וואקסט"ביהמ

ן איך  האלט מיך אין איין אינטערעסירט או

מוס, נאכפרעגן דות און סיי וואס סיי וואס איז נוגע די 

דאס ביהמ נוגע  גוטע 'ה מ"ב. ד"איז  באקומט אזעלכע 

מ פון ווייט, הערט נאר'גריסן פון וועמען  נאנט און  , פון 

  .שטייגט'וואקסט און ס'דאס אז ס

הולךא  דארף זיין א  ן 'מ, מענטש  טאר נישט שטיי

פלאץ   .גייט אן ווייטער'ה מ"ב. אויף איין 

דאון טאקע וואונטשן  א פאר די אלע  איך וויל 

דא טוען  דער אויבערשטער . זיי לייגן צו א האנט, וואס 

העלפן פאר, זאל  פאר דעם יששכר און סיי  , ן זבולן'סיי 

הרחבת הדעת און  קענען זיצן מיט  זאל  דער יששכר 

מיט אידישע קינדער, משפיע זיין צי איז , לערנען תורה 

גרעסערע  דאס פאר  ֵקליינע קינדער צי איז  פאר  דאס 

פאר ערוואקסענע , דערקינ בחורים צי  צי פאר יונגע 

מחנך זיין ערליכע , בחורים מעמיד זיין און  צי איז דאס 

טעכטער הקודש, אידישע  , דאס איז אלעס עבודת 

גרינג אן נישט אזוי  קומט    .דאס 

זאל העלפןדער , יעדער איינער,  אויבערשטער 

מחנהו ואיש על דגלו מרביצי תורה , איש על  די אלע 

ה הצלחה און סייעתא דשמיאזאלן    .אבן געוואלדיגע 

מחזיקי אין  די זעלבע צייט א ברכה פאר די אלע 

די הנהלת המוסדות, תורה פאר  איז שווערע 'ס. ובפרט 

גרינגע זמנים איז אויך שווערע 'און ווען ס, זמנים איז 

נאך שווערער, זמנים פלאגט זיך און 'מ. נאר יעצט איז 

קענען אנגייןזאל'ארבעט אזוי שווער אז מ'מ דער .  

העלפן זאל  הצלחה און , אויבערשטער  האבן  זיי זאלן 

  .סייעתא דשמיא

ס וואס 'די אלע זבולן, ן גאנצן ציבור' פאראון

צוזאמגעקומען דא ארויסצוהעלפן ה, זענען זיך  ' ישלם 

משכרתם שלימה זאל , פעלם ותהי  דער אויבערשטער 

באצאלן נוש, איז משפיע' די תורה הק. זיי  א את ארון 

פאר די תורה'אז מ. נושאיו ' איז די תורה הק, געט 

פי כמה פאר יעדן , משפיע  געט עס צוריק  פי שנים 

  . איינעם

העלפןדער זאל  יעדער איינער ,  אויבערשטער 

גוטן טאקע מיט אלעם  געבענטשט ווערן  אזוי ווי , זאל 

יעדער איינער ווייסט וואס ער , ווינטשט זיך אליינס'מ

האבן הקד. דארף צו  זיין מיט' י תורה  משפיע  ן 'וועט 

פאר יעדן איינעם'אויבערשטנ הילף  כל מילי , ס 

  .דמיטב

א דער דא איז לטובת נשמת  מלכה   מלוה 

מלמד'חשוב דא א מרביץ תורה , ער  וואס איז געווען 

מיטארבייטער איז געווען צייטן וואס ער איז 'ס. און א 

ברוחניות געווען צייטן וואס'און ס, געווען   ער האט איז 

החסיד הנכבד . צוגעהאלפן בגשמיות דאס איז הרבני 

  .ה"אברהם אבא הירש ע' והמפואר ר
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 קרית יואל איז מיט צוויי וואכן צוריק אויך אין

מלכה מלוה  נאמען , געווען א  מען א  האט  דארט  און 

פאר א ביהמ נאמען"געגעבן  זיין  נאך  ער 'זיין חשוב. ד 

פון די ראשי הקהלה אין קרית יו מאיר הירש ' ר, אלזון 

ביהמ, ו"הי דאס א 'ד און מ"האט מנדב געווען א  האט 

געגעבן  ביהמ". בית אברהם אבא"נאמען  ד מפואר "א 

פון עצי תמרים געגנט  די  הערליך שיין ווינקל אין , אין  א 

הערליכער בנין, קרית יואל   .א בנין מפואר, א 

גערעדט פון רהאט מען  ה ביי יענע "אבא ע'  

מלכה מאו, מלוה  מלוה 'ן  ביי דעם  דא  גערעדט  האט 

דער . מלכה פון  געקענט  דאך אים  האבן  די קינדער 

מען ארויסגעברענגט שיינע שטריכן, נאנט שיינע , האט 

פערזענליכן לעבן און פון זיין ציבור פון זיין  ישן 'ענינים 

  .לעבן

  .צוויי זאכן,  האב אבער געקלערטאיך

טאטע זדער א"   ל פלעגט כמה פעמים נאכזאגן 

למען תזכור את יום , דער חתם סופר זאגט. חתם סופר

מצרים דעם 'מ, זאגט ער, צאתך מארץ  זאל געדענקען 

טאג וואס מ. טאג פון מצרים'דעם  , איז ארויסגעגאנגען 

הכל, דאס איז דער עיקר דער אנהייב איז , התחלה חצי 

האלב געזאגט. א  די תורה  האט  זאלסט , ממילא  דו 

טאג התחלה פון וואס , געדענקען דעם  דער  דאס איז 

געווען די תורה'פון ווען מ, כלל ישראל , האט מקבל 

הכל די התחלה חצי    .דאס איז 

דאס קינד ,  לערנט מיט קינדערמלמד א

ער ווערט א גרעסערע , ער גייט אין חדר, וואקסט אויף

און , ער ווערט א יונגערמאן, ער ווערט א בחור, יונגל

תלמוד תורה שטייגן אויס פארשידנארטיגע פון א   

פון די קינדער וואקסן אויס תלמידי חכמים . תלמידים

, מלמדים, דיינים, רבנים, מרביצי תורה, מובהקים

בעלי בתים חשובים וואס , שוחטים, ראשי ישיבות און 

נאכדעם שיינע ערליכע אידישע הייזער   .זיי פירן 

הכלהתחלה דער ,  איז חצי  התחלה איז  די 

התחלה איז חצי . י התחלהדאס איז ד, דרדקי מלמד די 

דאס הייסט אז איינער וואקסט אויס א , הכל

מלמד , ֵקלענערער תלמיד חכם דער דרדקי  האט 

וואקסט ער . לזכותו א חצי וואס ער איז אויסגעוואקסן

דרדקי , אויס א גרעסערער תלמיד חכם דער  האט 

גרעסערן זכות וואקסט ער אויס א תלמיד . מלמד א 

מובהק מרביםא ירא , חכם  דרדקי , שמים  דער  האט 

דערפון הכל. מלמד גאר אסאך    .התחלה חצי 

פון רהאט'מ '  גערעדט פארשידענע ענינים 

נאך אן ענין. אבא ' ר, איך וויל אבער ארויסברענגען 

ז דעם סעקעלעהידער רב  ס א 'ל"אבא איז געווען 

געבליבן א . תלמיד געווען א תלמיד און ער איז  ער איז 

טאג פון זיין לעבן איז ער געווען א ן לעצ'ביז. תלמיד טן 

דער סעקעלעהידער . תלמיד פון סעקעלעהידער רב

, א גרויסער תלמיד חכם, רב איז געווען א איד א צדיק

היים דער אלטער  תופס ישיבה אין  און ער איז , א 

מרביצי תורה די גרעסטע  פאררעכנט בימיו פון    .געווען 

זיין רביאבא 'ר געווען דבוק אין  ן , ן' איז  או

זיין רבי ן אזוי ווי ער וואלט אים ווען נעכטן 'גערעדט פון 

דאס איז כל המחובר לטהור , מיט אזא דביקות. געזען

  .טהור

תלמידים היו לו לר,  וועלט זאגטדי ן ' חמשה  יוחנ

האט ר. בן זכאי תלמידים  געהאט' פינף  זכאי  בן  ? יוחנן 

דער רבן של ישראל דאך געווען  ער האט , ער איז 

אבער געבליבן תלמידים . האט אסאך תלמידיםגע

גאנצע לעבן קיין , דאס  פארגעסן  האבן נישט  וואס זיי 

פון ר טאג  זכאי' איין  האט ער געהאט , יוחנן בן  דאס 

תלמידים   .זיי זענען שטענדיג געבליבן תלמידים. פינף 

געוואלדיגן קשרא רבי האבן א  ,  מיט א תלמיד 

מ הת'אז מ, זעהט'און  דאס  פון מהרקוקט אן  ם "קשרות 

עפעס אן אויסטערלישע , שיק צום חתם סופר

מהר. התקשרות ם שיק "נישטא כמעט קיין תשובה אין 

דעם חתם סופר דערמאנען  נישט  וואס , וואס ער זאל 

פסק פונעם חתם סופר א  האט געהערט  , א הלכה, ער 

פון א 'מ התקשרות  זעהט עפעס אן אויסטערלישע 
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געוואלדיגער ענין אז א דאס איז א. ן'תלמיד צו א רבי  

די זכי האט  ער לעבט אפ אויף דעם עולם און ער ', איד 

צו אן , צו א תלמיד חכם, בלייבט מקושר צו א צדיק

דאס , ן ערליכקייט'דאס ווייזט אויפ. ערליכן איד

פון דעם איד   .געהויבנקייט 

אל ,  איז שיר למעלות אשא עיני אל ההריםדאס

ההורים , עיני אל ההריםאשא . תקרי ההרים אלא 

מיינע אויגן אל ההרים אל תקרי , שטענדיג לייג איך 

מיך געלערנט, ההרים אלא ההורים דעם וואס האט  . צו 

, אז אשא עיני אל ההורים, דאס איז דער שיר למעלות

מיין  האלט שטענדיג  מיינע אויגן און איך  האב  אז איך 

געוואלדיגע שיינע , ן פאר די אויגן'רבי דאס איז א 

  .הבחינ

 דאס איז וואס איך וויל ארויסברענגען דא און

דעם נפטר החשוב ר, אויף  , ה"אברהם אבא ע' הרבני 

ביים אים איז געווען אשא עיני אל ההרים אל , וואס 

זאכן וואס . ההורים די אנדערע  פון  דאס איז חוץ 

דערמאנט'מ   .האט 

מלוה מלכה לטובת ' אז מיעצט דעם  דא  מאכט 

 יאר האט 50קרוב צו , וען דאוואס ער איז געו, נשמתו

דא פארשידענע ענינים, ער אזוי געארבעט  איז , אויף 

נשמה נחת רוח לטובת זיין  תהא נשמתו . אוודאי א 

החיים   .צרורה בצרור 

  

 דערמאנט דעם אל תקרי ההרים האט'מ

  . אלא ההורים

שווערע זמן פאר כלל ישראל יעצטאיז'ס .  א 

 אומגליק יעדער איינער לעבט מיט מיט א שווערן

  . ע משפחות'ביי דריי חשוב, וואס איז געשען

זייער ,  פאסירט אין ארץ מרחקיםהאט'ס

איז א 'אבער ס. אין די אנדערע עק וועלט, ווייט

נעבעך אין דריי , ביטערע אומגליק וואס איז געשען

ע מיט "עט געווארן ל'הרג'איז גע'משפחות וואס מ

ס איך וויל און איינס פון די ווא, אזא רציחה נוראה

ווייל ער איז , ארויסברענגען דא ביי דעם מלוה מלכה

דאס איז . אויך א תלמיד געווען דא אין דעם מוסד

לייביש טייטלבוים ' ארי' הרב הצדיק ר, דער הרוג

  .ה"ע

א , א בר אוריין,  איז געווען א בר אבהןער

א בנן של קדושים , תלמיד חכם און א ירא שמים

יך פערזענליך בין א קרוב א. פון העכסטן פארנעם

  .ס אן אייניקל'איז מיין זיידנ'ס, צום חלל

יעדער איינערפארשטייט'ס אז אידישע ,  

ע "ער איז ל. ונמס כל לב, הערצער זענען צעבראכן

ער איז נישט געפארן אויף א לוקסוס , אומגעקומען

שדה הכשרות; רייזע   .ער איז געפארן אויפצוטון אין 

ער האט געהאט , ארט אויך זייענדיג דאבער

, ד לערנען"איז ער געגאנגען אין א ביהמ, פרייע צייט

ע פאסירט דער ביטערער "און דארט האט ל

, ער איז נהרג געווארן ביי א בלאט גמרא. אומגליק

דאס הייסט , ד"אין א ביהמ, אין א מקום קדוש

  .זיצנדיג ביי א ספר, "ותורה עמו"

ליטישע נישט צוליב פא,  איז נהרג געווארןער

נאר בלויז ווייל ער , נישט פאר קיין געלט, מאטיוון

איז 'ס. א קינד פון אידישן פאלק, איז א איד

יתומים יתומים, איבערגעבליבן ֵקליינע  וואס , יונגע 

, "אשא עיני אל ההורים"די ֵקליינע קינדער זאגן 

  .אבער זיי זענען ליידער נישטא

צעבראכענע עלטערן ,  עיני אל ההוריםאשא

איז נישטא קיין ווערטער 'ס, ע"ון די אלע נהרגים לפ

  .קען די צעבראכענע עלטערן טרייסטן'וואס מ

צוריק60-70 מיט זענען אבות אבותינו ,  יאר 

. עט געווארן אויף קדושת השם אין אייראפע'הרג'גע

אין יענע מדינה זענען נישט אנגעקומען די ביטערע 

יעצט . עןדי רציחות זענען דארט נישט געוו, רשעים

זענען דארט , דא איז אין דעם ארץ מרחקים

זיי ווערן . אומגעקומען די טייערע נשמות

צו די מעלות קדושים וטהורים וואס , צוגעשטעלט 
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אבות אבותינו אונזערע עלטערן האבן מקריב געווען 

  .ארץ ארץ אל תכסי דמם, קרבנות

מיינט מען די ,  מלאכי אלקים עוליםוהנה

די נשמות פון אזעלכע , קיםנשמות פון די צדי

מלאכי , קרבנות וואס כלל ישראל האט געברענגט

אלקים עולים אויף א מקום גבוה מאוד בגן עדן 

  .העליון וואס עין לא ראתה

זענען 'ס, דאס הארץ טוט וויי, אוודאי

איז נעבעך 'און ס, געבליבן אלמנות און יתומים

יתום פון טאטע און מאמ . עגעבליבן אויך א קליינער 

, דאס הארץ טוט וויי פאר די אלע יתומים, אוודאי

, דאס הארץ טוט וויי פאר די צעבראכענע עלטערן

מיט א לב נשבר אויף , און כלל ישראל איז צעבראכן

, איז נישטא קיין ווערטער'ס. דעם ביטערן אומגליק

  .מה נאמר ומה נדבר

פאסירט אזא אומגליק 'ווען ס,  אזא צייטאין

דארף מען , כלל ישראלוואס נעמט ארום 

כי הוא טרף ' לכו ונשובה אל ה: אויסשרייען

  .וירפאנו

 ווי דאס אומגליק האט פאסירט ביי אידן אזוי

איז כדאי אין , וואס האבן עוסק געווען אין כשרות

צו  אזא צייט מעורר צו זיין ענינים וואס איז נוגע 

  .כשרות

לעבט אין אמעריקע 'מ,  הרביםבעוונותינו

עסט מכל הבא 'און מ, אנדערע מדינותאדער אין 

טרעפט אויפגעשריבן 'מ. אדער מכל הבא לפה, ליד

טראכט ווייניג 'מ. איז עס כשר, ק אותיות"לשה

  ?איז דאס טאקע כשר פאר מיר, אריין

זעה מיר די 'מ,  אן אינטערעסאנטע לשוןאיז'ס

, יעקב אבינו האט מתפלל געווען, וואך אין די סדרה

וואס מיינט דאס ונתן לי לחם . ונתן לי לחם לאכול

, ער גייט קיין חרן, יעקב אבינו האט געזאגט? לאכול

איז דא אין חרן צו עסן 'ס, וועט זיין ברויט צו עסן'ס

דער אויבערשטער זאל , "לי"אבער ונתן . ברויט

פאר מיין , פאסט פאר מיר'וואס ס, געבן" מיר"

  .פאר מיין בחינה, מדריגה

 ארויסגעברענגט  דאס איז וואס דארףאון

א , איידער א איד נעמט אריין א פראדוקט. ווערן

איז ? לחם לאכול" לי"איז דאס ונתן , מאכל אין מויל

איז דאס כשרות ? דאס פאר מיין בחינה

ישער 'איך בין א חסיד? אויסגעהאלטן פאר מיר

און עפעס פאדערט זיך פון מיר מער ווי די , איד

  .אמעריקאנע גאס פאדערט

יעדן איינעם קיין זדארף'ס איז 'ס, לאר פאר 

דא אסאך דרגות אין כשרות און אסאך דרגות אין 

דארף גוט אכטונג געבן צו זיין א מבין 'און מ, השגחה

מעג יא ארייננעמען און אויף 'וואס מ, און א מבחין

און ביי וועמען , מעג זיך יא פארלאזן'וועמען מ

שטיין אין די זייט'מ   .דארף 

וינקום דם , ת ישראל די יאמר לצרות"השי

און נאר דער איין איינציגער . עבדיו השפוך

טרייסטן די , ער קען מנחם זיין, באשעפער

  .צעבראכענע משפחות

זאל קענען 'מ,  דער אויבערשטער העלפןזאל

צווייטן בשורות טובות 'מבשר זיין איינער פאר ן 

שמחה וחדוה, בכל עת ובכל זמן, תמיד   .מתוך 

  

  

  

דער , שווערע תקופה אין א לעבט'מ

דער מצב הפרנסה איז , פינאנציעלער מצב איז שווער

גרויס חלק פון כלל ישראל פאר א    .שווערער געווארן 

צו ,  וויל ארויסברענגען דא אפאר ווערטעראיך

פאר אידישע קינדער   .זאגן 

מחזק זיין אין די , חזקו ונתחזקה'  העם לאמיר זיך 

דעם שווערן מצב, שווערע מצבים דער . אין 

וועט בעסער 'ס, אויבערשטער וועט אוודאי העלפן

  .ווערן
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  להם ח"ותשוח א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ ספרי להוצאת הוועד י"ע נערך

 האב אזוי אריינגעטראכט די וואך אין די איך

פון יעקב 'אז מ, סדרה מתבונן אינעם מצב  איז זיך 

זיין . אבינו יעקב אבינו איז ארויסגעגאנגען פון 

הויז'פאטער האט אים מיטגעגעבן א גרויסן , ס  און ער 

קיין חרןאון אזוי איז, פארמעגן ער האט ,  ער געגאנגען 

האבן דארף חתונה  דארף , געוואוסט אז ער  ער 

דארף אויפשטעלן א , ב שבטי קה"אויפשטעלן י ער 

זאל , כלל ישראל האט אים פארזארגט ער  יצחק אבינו 

דארף   .האבן וואס ער 

האט ן'אויפ דאך יעדער איינער וואס   וועג ווייסט 

ער , אכגעלאפןוואס אליפז הרשע איז אים נ, פאסירט

הרג האט ביי אים , נען'האט אים געוואלט  ער 

געהאט האט    .אוועקגענומען וואס ער 

ברענגט אראפ" חידדער האט אים , א  אליפז 

געלט דאס  פארמעגן וואס ער האט , צוגענומען  דאס 

האט אים אלע , א זאגט"דער חיד. געהאט אליפז 

האט זיך געזען ָאן א, מלבושים צוגענומען  יעקב אבינו 

אזוי האט אליפז איבערגעלאזט , ָאן א מלבוש, העמד

א מצב אז ניטאמאל א אידיש ווארט האט , יעקב אבינו

זאגן געקענט    .ער 

דערזען , א" דער חידזאגט האט זיך  יעקב אבינו 

דארט איז געווען א וואסער , אין אזא שווערן מצב

איז יעקב אבינו גלייך אריינגעגאנגען אין , דערנעבן

 אנגעקומען צו רייטן א רייטער אויף א איז. וואסער

און ער האט , איז יענעם הייס געווארן'און ס, פערד

האט זיך . באשלאסן אז ער גייט כאפן א שווים ער 

מלבושים די  דארט  און , אויסגעטון און אראפגעלייגט 

דעם וואסער זיך אפקילן איז . ער איז אריינגעגאנגען אין 

האט אים ערל און יעקב , עדיגטגעקומען א וואל און 

האט געהאט א  אבינו איז ארויסגעגאנגען און ער 

מעשה "אזוי ברענגט דער חיד. מלבוש אנצוטון א די 

  .פון יעקב אבינו

ן ' מאז פו דעם מצב  מתבונן צו זיין  זיך  הייבט אן 

געווען, יעקב אבינו האט עמיצער . וויאזוי ער איז 

קומט אן על אם, ער גייט ארויס? אריינגעטראכט  ער 

, נעמט אים צו אלעס'מ, בארויבט אים'און מ, הדרך

גארנישט, אלעס אלעס זעהט זיך אן  קען , און ער  ער 

קיינעם , קיין ריר נישט גיין אפילו נישט רעדן צו  ער קען 

עמיצער . א שרעקליכע שרעקליכע מצב. קיין ווארט

פארשטעלן זיך דאס    .זאל 

זאגטיעקב במקום הזה ואנכי ' אכן יש ה,  אבינו 

דאך רחמים וחסדים' ה', אכן יש ה,  ידעתילא . איז 

געזאגט האט  ה, יעקב אבינו אין אזא מצב  ' אכן יש 

אין , איי. דאס איז לויטער חסדים, במקום הזה

איך , ואנכי לא ידעתי? וואספארא מצב איז ער

נישט נאר  די , פארשטיי עס  נישט  נאר  איך זעה 

איז אלעס לויטער חסדים פונעם 'אבער ס, חסדים

  .ויבערשטןא

אלעס איז חסדים , אין יעדן מצב.  איז א אידדאס

פארשטייט יא צי 'צי מ, פונעם בורא כל עולמים

  .פארשטייט נישט'מ

באשעפער 'מ, אוודאי דעם הייליגן  בעטן  דארף 

בבחינת , זאל זעהן'מ, זאל זיין חסדים מגולים'אז ס

די פליישיגע אויגן 'מ, חסדיך' ה' הראנו' מיט  זעהן  זאל 

באשעפערדי חס פונעם הייליגן    .דים 

העלפןדער מיט.  אויבערשטער זאל  , אידן מאכן 

העלפן. איז שווערע זמנים'ס , דער אויבערשטער זאל 

בעסער ווערן'ס, זאל לייכטער ווערן'ס זיין 'ס, זאל  זאל 

הרחבה גדולה, גרינגער פרנסה , מיט הרוחה, מיט 

גוטן'און מ, בריווח ובניקל זיין צו אלעם    .זאל זוכה 

דער אויבערשטער וועט העלפןביז מיר וועלן ,  

זאל 'מ, אלע זוכה זיין אנטקעגן צו גיין דעם גואל צדק

גואל , זוכה זיין צו ישועת כלל ישראל ובשמחתן בביאת 

בימינו אמן   .צדק במהרה 
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