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éå"àø äðäã ìò äòè àìà àèç àì ïáå" íà åøîàá ñòë é

éäú éîà úåçà úçôù éîàì äøö äúéä éîà úåçà ' äøö
éîàì ,ò"åéáà éòåöé ìáìá ë , íà øîàù úåìãâî àá ñòëå

åëå éîà úåçà ']éùäå"éô éúøîàù ìò éì ìåçîé ú 'ä ùåã÷ ïáåàø ìò'[ 

ùãå÷ úáù àåä úåàâå ñòë ïå÷éúå , ìëå ñòåëä ìëã
áåò åìéàë äàâúîäò ã"æ ,éôà åúëìäë úáù øîåùä ìëå '

ò ãáåò"åì ïéìçåî æ ,ò"úé åéáà åì øîà ë"ø ø" ïå÷éúä ì
àù àåä úåìãâì"ú ,ø àåäù"ù ú'à úá'ú í'åøîù , úáù éë

åàèçì ïå÷éú àåä ùãå÷ .                                    )áäæä ãéáø(  

  

  השפעות בגשמיות ורוחניות  
ùà åîçì äðîù øùàî"ä ïä ø úåéúåàì åîã÷ù úåéúåà

úáù, ñä äðä" ÷ùèéååàëòìîéæ " äòôùää éë øîåà äéä ò

áù ìù"éðéðòá ìùìúùäì äìåëé äðéàå ãàî ääåáâ àéä ÷í 
íééîùâ , äî åðééäã úáù úôñåú ìù äòôùää ïî ÷øå

 äòôùää úëùîð äðîî íåé ãåòáî úáù íéìá÷î ìàøùéù
äùòîä éîé úùù ìù íééîùâä íéðéðòä ìò ,ôùää ìáà äò

áù ìù"íééðçåø íéðéðò ìò úëùîð äîöò ÷ , äøåú ìò

úé àøåáä úãåáòå' .ôá æîåøî äæ ìëå÷åñ äðîù øùàî 
åîçì , éë úåéúåàà'ù'ø ' úåéúåàä íäùì åîã÷ù'á' ú]à '

á éðôì ,'ù 'ú éðôì ,'øå 'ù éðôì'[æîøî éçáì ú ' úáù úôñåú
 úáùä íãå÷ùéçáá úåéîùâì äòôùää úëùîð äæ çëîå '

çì äðîùåî ,àåäå ,éô 'åôåâ úáùä ,áùî êìî éðãòî ïúé" ÷

äìôúå äøåú éðéòá úåéðçåøì äòôùää úëùîð .)ìàåîù éøáã(  

  

  קדושת השבת   
åâå íéøòðä úà êøáé òø ìëî éúà ìàåâä êàìîä' . äðä

îà åøæç"åò åìéôà úáù øîåùä ì ãáòùåðà øåãë äøæ äãåá 

åì ïéìçåî ,òø ìëî ìàåâä àåä úáù úåöîå . çëáå úåöî

úåëøáä øå÷î àåä éë úåëøáä íäéìò êéùîî äéä úáù ,
úáùä íåéá äéä äùòîä äæ øùà úåéäì ìëåé øùôàå ,

úáù íåéá íäéðá úà êøáì íéðåîã÷ä íé÷éãö âäðîë , äæìå
÷çöéå íäøáà éúåáà íùå éîù øîà , éúãåòñ ãâð íä éë

àúáùã ,ïäá ïéìåìë á÷òéå ÷çöé íäøáàã , äìåò äæìå

âä êàìîäåà ìà øôñîá òø ìëî éú"úáù " íò"÷éãö " éë
÷éãö äùòðå úåòøä ìë ïéìçåî úáù éãé ìò.        )íòåð éøîà(  
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áåùéááåù íéðá å"í  
  

  י"לכל אנשי שלומינו העהננו מודיעים בזה 

  ט"ם הבעל"במשך שבועות שובבי כמדי שנה בשנה תתקייםכי 
  

  מנין תהלים
  

 í¼¾ë −¾−ôì óî− ñ×ë3:00íìê " ®  
öî×−¾ë îò−¾þðô ³−ëë  

  

ôìêñî"í¼¾ë × 4:45 ñì−î ³ê−þšî íìòô ³ñ−õ³  
  תפילת מנחה ביום רביעיע ב"אלו שמתענים צריכים לקבל תענית כמבואר בשו

����        ����        ����            

  כ מפרסמים אנו בזה את"כמו

  רשימת מניני התהלים בציבור המתקיימים בבית מדרשינו
  

 

  ד"בהיכל הביהמ 11:45 בשעה  -ם "בכל ליל שישי בשבועות שובבי •

  ד"לפנות בוקר בהיכל הביהמ 4:00 בשעה -בכל יום שישי בכל שבועות השנה  •

  'לפנות בוקר בחדר א 5:15 בשעה  -ם "בכל יום שישי בשבועות שובבי •

 ד"לפנות בוקר בהיכל הביהמ 5:45 בשעה  -ק בכל שבועות השנה "בכל יום שב •

 'חדר אב  בבוקר6:30 בשעה  -ם "שבועות שובביק ב"בכל יום שב •
  

  אמן, ןכל משאלותינו לטובה ולברכה ויקבל את תפילתינו ברחמים וברצו' ר שימלא ה"ויה
  

  

ëþ ðîë×ë  

ó−êëèí  
  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  ה

  
 

  ויחי  

  

 ö³− êîíî îôìñ íò−ô¾ þ¾êô

µñô −òð¼ô.−¾í¾ îò−−í " ¼−õ¾− ³

 ñ×î ñîðè ìîþë í½òþõ í−í−î ëî¬ ñ×

ëî¬ ,ëî¬ ñ×ë ö¾îð−î ,−¾í šþ" ³

 ñ× îñ−×¾−î ³¼ðî íò−ë íô×ì ¼−õ¾−

³êï,ì í−í− êñ¾ " öô¾−î þðèë î

¬¼ë−î ö−þî¾− , ³ê îðë¼− íëþðê šþ

−¾í"íï −ð− ñ¼ ³ , ê×ñôñ í−í−î

³− íêñ−¼" íîðìî ñ−èî ö−¼î¾¼¾ ¾

ñî×−ë× öîð−¼î , íò−ô¾ þ¾êô îò−−íî

ëî¬ ñ×ë ö¾îð− −× îôìñ , êîíî öõîêë

þ"òí ëî¬ í¼õ¾íí ñ"ñ , −òð¼ô ö³−

 ñ¾ î×ñô µñôñ èîò¼³î öîð−¼ µñô

¾ µþë³− óñî¼îô   .) í¾ô ìô¾−(  

  

í¾òô −òõñ ó−þõê ³ê ó¾−î. 

 öîïôñ ö−òô ê³−ê íê−ñõ ¾þðôë

 ³ê ó¾−î þôêò¾ ±¼ñ íôðš¾

í¾òô −òõñ ó−þõê ,ñòî" íô −õñ õ

ïìë îò−®ô¾" ê−ëô¾ ðîôñ³ ñîðè ñ

í¾¼ô −ð−ñ , êîí þš−¼í¾ ì×îôî

íþî³ š−ïìôíô îô®¼ë ðôîñí ,

 ó¾−î êþšë ïôîþôð þôîñ þ¾õêî

í¾òô −òõñ ó−þõê ³ê ,ïìêð" ñ

í¼" îòôô ñðè− ñîðèí î−ìê óñîê õ

 ðîôñ−¾ îòôô ³ê®ñ ¼¾îí− ð−³¼¾

ñêþ¾−ñ íþî³ , ëš¼− ó−ðší¾ íïôî

 ì× ñîðè −× ì×îô í¾òôñ ó−þõê ³ê

íþî³ š−ïìôíô íþî³ ðôîñí, ïî" ¾

îïôñ ö−òô"ö , íþî³í ðîô−ñ îò−−í

ô×"−ôìñë −ôìñ î×ñ ¾ , íôðš¾

¼ñ"± ,ô× íþî³ š−ïìôí îò−−í"¼ ¾" ±

 ó−−ìíë ó−š−ïìôñ ê−í , þôêò¾

 ó−ðšíð í¾òô −òõñ ó−þõê ³ê ó¾−î

 ³ê®ñ ¼¾îí− ð−³¼¾ −òõô ó−þõê

ñêþ¾− îô¼ñ íþî³ ðôñ−¾ îòôô ,

 ³îë−¾ìî íô−ðš ³î×ï îñ ¾− ö×ñî

ëší −òõñ"í.        )î− ³¾îðš"¬ (  

�  
 −ô þôê−î ¹½î− −òë ³ê ñêþ¾− êþ−î

 óí −òë î−ëê ñê ¹½î− þôê−î íñê

ïë ó−šñê −ñ ö³ò þ¾êí. ¾þëî" −

−õ ’ −õñ îòôô íò−×¾ íšñ³½ò¾

 ³ê®ñ ëêìêî ó¼ëþ− ð−³¼¾

î×î ó−þõêô ’ ö×−íô íñê −ô þôê−î

í×þëñ ó−−îêþ óò−ê¾ îñê îê®− ,

 þ¾ê óí −òë î−ëê ñê ¹½î− þôê−î

íïë ó−šñê −ñ ö³ò , þ¬¾ îñ íêþí

íëî³× þ¬¾î ö−½îþ−ê ,®î" íôë ë

þ¬¾í íêþ¾× í®þ³ò , þêîë−î

−õ¼"½î³í −ñ¼ë î¾ší¾ ô’í¼ " õ

 öîê öí× ¼þõ−¬îõ ³ë ³ò½ê îñ ö³−î

í¾êñ ,êî" µ−ê µñô í−í¾ ¹½î− ³

¬î−ðí ³ë ê¾ò ,−³î ’ ¼þïô í³−í −×

ó×¾ô íò−ð , îò−ëê ëš¼− íñ íñ³î

 íêëîíî í×−ñ¾íî íþêî®ë ¼−ôš

¼ ó−þ®ôñ" î³−ëë þõ−¬îõ íñðèî ½ò −

îô¾ ñ¼ ³êþšò µ×ñî , ¹½î− þë¼¾×î

 ó−¾òí ñ× îê®− ó−þ®ô ±þê ñ×ë

î− ³îêþñ ³îòë ë−³×ð× ¹½î− ñ¾ î−õ

þî¾ −ñ¼ íð¼® , îñ ³šþîï ³ìê ñ×î

¬−¾×³ îê ±õì ,−í êñ îïî ’ íô íñ

 í−í¾ ¼−ôší îñ íšþïî šîþïñ

 î¼þïô ê−í¾ íêþî íë ö−−¼î íþêî®ë

íê¾òî ëš¼− ñ¾ ,¼"× , ö×³−î

 íô¾ ¹½î− ë³× ö−½îþ−êí þ¬¾ë¾

 þ¾ê× ö×ñî íò−ð ³ë ê−í¾ −³−ôêí

 óíô ³ê®ñ ö−ð−³¼¾ ëš¼− íêþ

¾þ óôê óèõë þëðí íñ³ îñê× ó−¼

 ñ¼î ³î−þ®ôí ³îòëô ê−í −êðîîë¾

ïìê¾ îô× í×þëñ ó−−îêþ óò−ê ö×" ñ

½ôë ’ ó−¼¾þ ñ¾ ó³−ë −× ö−þðíò½

í×þëñ ö−−îêþ öò−ê , îñ íêþí íïñî

 î¼−ðîíñ íëî³×î ö−½îþ−ê þ¬¾ ¹½î−

 óíë ö−êî ëš¼− ¼þïô í¾ê ê¾ò −×

óèõ óî¾            .)í¾ô µþë(  

�  
óî−ë ó×þë−î µþë− µë þôêñ êîíí 

ñêþ¾− µô−¾− î×î’. î ê³−ê óîèþ³ë

 êôî−ë ñêþ¾− µþë− µë ö³òî−

íôðî ó−þõê× ó−šñê µô−¾− ê³ñ

í¾òô×î .ïì îþôê íòí íêþòî" ñ

ê×−ñ êôñ¼ −êíë íî®ô þ×¾ð ,

 êîí íïë ó¼¬íð ë³× þî¾ þî×ëëî

 −êíë ê×−ñ ¾òî¼ð −×−í −×ð óî¾ô

íî®ôí í¾¼ êñî þë¼ óê êôñ¼ ,

ê"ñ −ôò þ×¾ ×ê×− , êñë óñîê

êôñ¼ −êíë ¾òî¼ ê×−êð í¾¼³ ,

í"íî¼ë íî®ô þ×¾ ¾−¾ ò"ï ,

 ³î®ô ñ¼ íï −õñð ë³× öî−® −þ¼¾ëî

íî¼ë ¾òî¼î ³þ× ê×−êð íñ−ô" ï

êôñ¼ −êíë íî®ô þ×¾ ê×−ê ëî¾ ,

 ê³ñîíôð êôî−ë êš−−ðð öëî− íïëî

 êôþè öôïí þ×¾ ñëšñ ö−×îï ïê¾

 ó−þõê× ó−šñê µô−¾− µþëñ

í¾òô×î ,îþ ó−þõêð ðôîñí ñ¼ ïô

 −× íþî³ š−ïìôí ñ¼ í¾òôî íþî³

ö−½×ò þ−³¼ í−í , í×ï−¾ êîí í×þëíî

 óîšôë íñîðèî íþî³ ³îòìñî¾ −ò¾ñ

ðìê , ëî¬ñ êîí í×þëí¾ ¹ê ñ¼î

íî¼"íî®ô þ×¾ êîíî ï ,ô" êôî−ë ô

 ê×−êð íî®ô ó−−šô þ¾ê× ê³ñîíôð

 þ×¾ ¼−èô þ−õ¾ íñî¬−ë ñ¼ ¾òî¼

êôñ¼ −êíë óè.  

 )×"íèí îò−ëþ öþô š" š¬−ñ¾"ê(  

�  
 µþë− ¼þ ñ×ô −³îê ñêîèí µêñôí

 ó¾î −ô¾ óíë êþš−î ó−þ¼òí ³ê

 ëîþñ îèð−î šì®−î óíþëê −³îëê

±þêí ëþšë.− "ôèí −þëð óðšíë ñ ’

 óò¬¾õ ö−ê óê ó−êþ−³ô ó−š−ð®í¾

 êô¾ ±−ôìô óò−− ö−ê óêî íšîñ

íïí óñî¼ë óôñî¼ îñëš− , êîí −þíî

 óñ¾ôî þôêò óí−ñ¼ þ¾ê îñê ññ×ë

−êòî¾ñîð−ëêíñ î−òõ ñê î , óòôê

³ìë ë³×"×¾ ¾ð−ì ½" ö−ê¾ −ôñ ï

îô®¼ ³î×ïë öîð−òî ³îëê ³î×ï îñ ,

 îþ×¾ ñëšô¾ êþ−ñ îñ ¾− êîí¾

íî¼ë"ï , ³îëê ³î×ï îñ ¾−¾ −ô ñëê

íî¼ë ñ×îê¾ íô −× êþ−ñ îñ ö−ê" ï

¼ î−³îëê ³î×ïë êîí −þí"× , îíïî

 −³îê ñêîèí µêñôí ëî³×í ³òîî×

îèî ’ó−þ¼òí ³ê µþë− ,ê óñîê" ×

 îñëš− êîí êô¾ ¾îìñ ¾− −þí

 þ×¾ óíñ ðëê−î íïí óñî¼ë óôñî¼

êëí óñî¼ñ öîõ®í ëî¬ , µ−¾ôí íïñ

 ó¾î −ô¾ óíë êþš−î þôêî ëš¼−

−³îëê , êí³ ó³îëê ³î×ï −×

 óñî¼ ëî¬ îñ×ê− ó³î×ïëî ó³¼−−½ô

 óíñ þîô¾í óþ×¾ô ¼þè− êñî íïí

ëî¬ îñî×¾ óñî¼ë .  

)íèí"¬−ñ¾ îò−³ë−¾− ¾êþ ®"ê (  
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  אשר יקרא אתכם ... האספו

ע לבניו ואמר "אליעזר מדזיקוב זי' ק ר"פעם קרא הרה
, האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים

המשיך ואמר , הבנים לא ידעו מה הוא עומד לגלות להם
  ווען ע איז גאמאל,  היינט איז נישט קיין וועלט,זאגט'מ"

פעם "אמרו בו על זמנינו דעו לכם שיגיע זמן שי" א וועלט
  ".והיום אין מאומה, היה משהו

  כראובן ושמעון יהיו לי

של ) ר"בזיוו(חתנו ' הי, ע"ימרדכי מטשערנאביל ז' ק ר"הגה

ומזיווג ראשון זה , ל"אהרן הגדול מקארלין זצוק' ק ר"הגה
לאחר , הוליד חמשה בנים שהיו כולם רבנים מפורסמים

, יין לא חשב על זיווג שניע עבר זמן רב ועד"פטירת אשתו ל
, ל"אשר מסטאלין זצוק' ק ר"הגלימים קיבל מכתב מגיסו ה

ומייעץ לו , נושא אשהושם הוא מוכיח אותו על שאינו 

ל מגדולי תלמידי "דוד לייקעס זצוק' ק ר"הגלהשתדך עם ה
, ל"ק מטשערנאביל זצוק"הגוישר הדבר בעיני ה, ט"הבעש

 וסיפר לו את כל ,דוד לייקעס' ק ר"הגונסע בעצמו לה
מפני , דוד אני איננו מסכים להשידוך' אמר לו ר, המאורע

, ש שבתי צריכה ללדת חמשה בניםדוקשאני צופה ברוח ה

כ "וא, וכבודו אינו צריך להוליד עוד אלא שלשה בנים
תצטרך בתי לישאר אלמנה ולהינשא לאחר כדי ללדת עוד 

ק "הגנו הביקש ממ, ועל כן אינני רוצה בהשידוך, שני בנים
מטשערנאביל לתת לו זמן שלשה ימים כדי להתיישב 

ק מטשערנאביל "הגלסוף שלשת הימים בא ה, בשאלה זו

שאלתי את , ה עצה"מצאתי ב: דוד לייקעס ואמר לו' לר
אפרים "ואמר הפסוק , ל והוא הסכים להשידוך"ט ז"הבעש

כלומר ששנים מבני בנינו " ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי
ויצטרפו גם הם , בים בגדלותם וצדקתם כבנינויהיו נחש

דוד לייקעס ' ק ר"הגהסכים האז ו, להשלים מספר החמשה

ל מזיווג זה "ק מטשערנאביל זצוק"הגוהוליד ה, להשידוך
יוחנן ' ק ר"הגה: שלשה בנים צדיקים מפורסמים הלא המה

, ל"דוד מטאלנא זצוק' ק ר"הגוה, ל" זצוקאסטריווקימרחמ
ואמרו זקני החסידים שהשנים , מסקוויראק חיצ' ק ר"הגוה

: מנכדיו שנחשבו כבניו כדי להשלים מספר החמשה הם

, אסטריווקיק מראחמ"הג הןב, ליאפיטאדוד מזל' ק ר"הגה
   .ל"יצחק זצוק' ק ר"הגדוד מסקווירא בנו של ה' ק ר"הגוה

  ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בדרך

מת המקובל מעשה א"ע "ק בעל מנחת אלעזר זי"הגסיפר ה
לקחו את , שרי המלוכה בגלילות מלכות רוסיא": בידינו

, ע"ע והושיבוהו במאסר ל"מרדכי מטשערנאביל זי' ק ר"הגה
לא יכלו אוהביו , רשע גדול' ומחמת שהשר השופט הי

ורק אחר רוב השתדלות יכלו לפעול , לפעול ולהוציאו משם
 זאת', שיכניסו לו שם טלית ותפילין מאכל ומשתה וכדו

' שמכיון שהיה רגיל לחלק צדקה לעניי עירו בכל יום ה, ועוד
ובאו , סידרו שיאפשרו לו להמשיך בעבודתו זו, לצרכי שבת

, ודרך חלון הקטן אשר בפתחו, העניים סמוך לבית המאסר
ולנשים עניות הניח , נתן לכל אחד חלקו לשבוע כפי הרגלו

א באה אשה אחת "פע, דרך החלון מטבעות שיקחו להם
ואמרה כי אינה צריכה למעות רק לשאול שאלה , החלוןל

 מעשה בבתו של נחוניא חופר .)בבא קמא נ(ל "אמרו חז: אחת
חנינא בן דוסא ' באו והודיעו את ר, שיחין שנפלה לבור גדול

אמר להם לא , אמרו לו וכי נביא אתה', אמר להם עלתה וכו
ותו אלא כך אמרתי דבר שא, נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי
ק "הגאחרי שאביכם ה, ובכן, צדיק נצטער בו יכשל בו זרעו

וגם אתה , ע עסק בפדיון שבויים"נחום מטשערנאביל זי' ר
שאתם נתפסתם , איך יכשל בו זרעו, עסקתם בפדיון שבויים
: ע"ק מטשערנאביל זי"הגהשיב ה, לשביה בבית הסוהר

השיב , וגם בעיני יפלא זאת, שאלה גדולה שאלת בתי
, אני מברככם שתצאו מיד לחפשי מהשביה: אמרההאשה ו

, ואכן באותו יום בא שר בית הסוהר וציוה לו לילך לביתו
מרדכי מטשערנאביל ' ק ר"הגה, מבלי ידע מאין בא זאת

עד , הבין כי לא דבר פשוט הוא ועשה פעולות בתפילות
כי זו היתה רחל אמנו שבאת לשאול , שגילו לו מן השמים
י לעורר רחמי שמים ובברכתה כד' את השאלה מהגמ

          .               הועילה שיצא מיד לחירותו

  מאשר שמנה לחמו והוא יתן

ע היה צריך להשיא בתו "יהושע אשר מפאריסוב זי' ק ר"הגה
והיה לו , ולא היה מזדמן לו שידוך עבורה, שכבר באה בשנים

פעם אחת נתגלה לו בחלום , עגמת נפש עד למאוד מזה
ע "מפרשיסחא זי'  לילה שבא אליו אביו היהודי הקבחזיון

יש : ל"וז" מאשר שמנה לחמו והוא יתן"ואמר לו על פסוק 
כמו , זיווג שבת וכנסת ישראל. א, שלשה מיני זיווגים

זיווג הנשמה . ב,  כנסת ישראל בן זוגך)'א ט"ר י"בר(ל "שאחז
וכל , זיווג איש ואש. ג, כ בבחינת זיווג"שהוא ג, עם הגוף

ש בכבודו "והוא ית, ת לבדו"לשה זיווגים אלו הם ביד השיש
ל האותיות היוצאות "ר ר"וזהו מאש, מזווג כל זיווגים אלו

והן ', ר'ש'דהיינו האותיות שלאחר אותיות א, מתיבת אשר
רומז על זיווג ישראל , ]'אחר ר' וש', אחר ש' ת', אחר א' ב[', ת'ב'ש

,  זיווג נשמה וגוףרומז על', ה'מ'ש'ה אותיות נ"שמנ, ושבת
כי אם הלחם "כמו שכתוב , ו רומז על זיווג איש ואשתו"לחמ

היינו , ת"הוא רומז על השי, ן"א ית"והו, "אשר הוא אוכל
כן אמר לו אביו , ל"ת יתן כל השלשה זיווגים הנ"שהשי

ת "וכן היה שתיכף הזמין לו השי, ע בחלום"זי' היהודי הק
  .  בתורשידוך עבו
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ùé åçúùéåäèîä ùàø ìò ìàø .ùøáå"éà é ' äúéäù ìò
åëå àåä êìî óñåé éøäù òùø äá äéä àìå äîéìù åúèéî ,' äù÷å

äîéìù åúèéî äéä êìî óñåéù ìéáùá äéàø åæ äî ,ìéå"éôò ô" î
æçàù" ì)ãîá"øô ø 'áùéå (äò"íãéî åäìéöéå ïáåàø òîùéå ô , øîà

ä éðà åìéöî éðéà éðàå éçà íò éúåà äðåî àåä ïáåàø øåáñ éúéé
 øùò ãçà øîåàå éúåà äðåî àåäå äùòîä åúåà çëî éúçãðù

éì íéåçúùî íéáëåë ,ëò"ùøãîä ã , åøùáù ìéáùáù àöîð
åìéöäì õîàúð ïëì ïåòä åúåà åì ìçîðù , äéä àì äæ ìë íò êà

 ïéãéøåî àìå ïéìòî àì úåîåìç éøáã àîìéãã ïééãò çåèá ïáåàø
éä àìå 'åà åì ìçîðù çåèá åáì ïåëðïåò åú , úðååë ïáåî àúùäå
æéùø"éäù ìò ìàøùé åçúùéå ì 'éä àìå äîéìù åúèéî ' òùø äá

íéáëåë øùò ãçàå íåìçä íéé÷úðù àöîð àåä êìî óñåé éøäù ,
à"éäå ïåò åúåà ïáåàøì ìçîð ë ' ïéà ïáåàøì óàù äîéìù åúèéî

àèç ïàë ,ìé äæáå" àá éðà äðà éðàå åððéà ãìéä ùøãîä éøáã ô
ìá äùòîáää , åì ìçîðã ïáåàø øåáñ äéä àúùä ãòã åðééä

íåìçä íéé÷úé àîùã àèçä , äðäå øåáä ìà áùùë åéùëò ìáà
 äùòîá àá éðà àðà øîàå åéãâá úà òø÷éå ïëì øåáá óñåé ïéà

ääìá , ïéàå ïéìòî ïéàù úåîåìç éøáã ÷ø íäù äàø àúùä àäã
ïéãéøåî ,íåìçä íéé÷úé êéàå åððéà óñåé éøäù         .       )êåðç éøáã(  

� � �  
 éðúàùðå éúåáà íò éúáëùå íéøöîá éðøá÷ú àð ìà

íúøåá÷á éðúøá÷å íéøöîî.éå "éôò ì"éàã î 'îâá ')ñ øéæð"ä (.

ïúñåôú úàå íéúîä úà ìèåð ,äñåôú éîã éëä , äãåäé áø øîà
 àø÷ øîà"íéøöîî éðúàùðå "íéøöî øôòî éîò ìåè åðééäã ,

äñåôú øåòéù äîëå ,ø 'éìà øôåçå çåçéú øôò ìèåð øîåà øæò
úåòáöà ùìù äìåúáá ,ééò"ù , àì á÷òé éøä äù÷ äøåàëìå

ììë øá÷ð ,åøáçì óëéú åäåëéìåäå åäåèðç àìà , åøîåà åäîå
íéøöî øôòî åîò åìèéù ,äøä íùî éúòîùå"ø ÷ ' ïåùøâ íäøáà

äììæ áåèé÷î" àø÷ øîà÷ éëäã ùøéôù ä" éðøá÷ú àð ìà
íéøöîá" ,åìéôà øîåìë éðàéöåúù úòã ìò äòù éôì åéùëò ÷ø 

éúåáà íò áëùì éðëéìåúå ,ïë äùåò äúà íà éë , çøëåî àäú
"íéøöîî åðúàùðå "íéøöî øôòî éîò ìåèéì åðééäã , ïéãä éôë

åúñåáú úàå åìèåðã ,äàîè õøà øôòî éîò øåá÷ì êøèöúå ,
 êúåà äåöî éðà êëéôìå"íéøöîá éðøá÷ú àð ìà "ììë , àìù éãë

ì êøèöúäñåôúì äøôòî úç÷ ,ùäã àúåôìéä åäæå"ñ    .)ãåã éðô (  

� � �  
éà ùøãîá ' ä÷ìúñðå åéðáì õ÷ä úà úåìâì á÷òé ù÷éá

 åçúô íëá ìåñô ùé àîù ééðá á÷òé øîà äðéëù åðîî
ä ìàøùé òîù åøîàå 'ä åðé÷åìà 'ãçà,äåîú àéäå  ,ìðå" ô

åôîä äðäã 'ãø ãåáòùá ìàøùé åéäù íòèä åáúë"íåùî íéðù å 
á÷ä ìù åîùá åîâô óñåé éçàã" åôøèöäù óñåé úà åøëîùë ä

áå÷ ìù åîùå äðéëùä äæì"éäà ä"ë åøôñîù ä"à , íéîòô äøùòå
ë"ãø ïéðîë àåä à"å ,äîàî úðååë ïáåé äæáå"ä àøéå ë ' øñ éë

úåàøì ,òøîã"éä ä 'éåä íùá åîâôã øåáñ"á ä"ë åøôñîù ä"å ,
ë íéîòô äøùòå"ñ ïéðîë äìåò å"ø ,àå"ë ïîæ ïééãò òéâä àì 

á÷ä åì øîàå äìåàâä"éäà ä"éäà øùà ä"éîù ä , àìù àöîð
ë øôñîá àìù óñåé éçà åîâô"éäà ìù íù à" ïîæ òéâä øáëå ä

íëúìåàâ ,ë øôñîá àìà åîâô àìù òãé á÷òé êà" ìù íù à
éäà"ë äìåòä ä"à ,íäîò äðéëù äôøèöäù òãé àì úàæ êà ,
àå"é úøéëîá åéäù íéèáùäã ïåéë ëè ÷ø åéä àì óñå ' àì ïáåàøã

åúøéëîá äéä ,à" ÷ø íéøöîá úåéäì íéëéøö ìàøùé åéä àì ë
ô÷"íéðù è ,è éë 'ë íéîòô"ô÷ ïéðîë àåä à"è ,÷ä úðùáå" õ

íúìåàâ äéäé ,æå"÷ä úåìâì á÷òé ù÷éá ù"ø åéðáì õ" úðùáù ì
÷"éäé õ 'íúìåàâ ,éäéù á÷òé øåáñ äîì íòè ùøãîä ïúðå '

÷ úðùá äìåàâä"õ íåùî "äðéëù åðîî ä÷ìúñðù "ø" íìòðù ì
äðéëùä íäîò åôøö åéðá éë åðîî ,éäé àìù äàåáðá äàøùë êà '

÷ úðùá íúìåàâ ïîæ"íëá ìåñô ùé àîù øîàå á÷òé ãøç õ ,
óñåé úøéëîî õåç øçà ïåò ãåò íúéùò àîù åðééä , åðò äæìå

 åøîàå"ä ìàøùé òîù 'ä åðé÷åìà 'ãçà " åúåà åôøèöäù íåùî
éëîáóñåé úø ,àå"éä åøôñî ë '÷ úåìâä íìùð àì ïë ìò äøùò" õ

ãø ïîæá ÷ø"å .)                     äøä íùá"ø ÷ 'àî ïåùîùéæ éìàôàøèñ"ò(  

� � �  
éì éúéøë øùà éøá÷á úî éëåðà øîàì éðòéáùä éáà .

 úåáéú äøåàëìå"úî éëåðà "äðáä úåøñç ïä ,ìðå"éôò ô"éàã î '
 ä÷áø øîàîã ùáã úåøòéá"ãçà íåé íëéðù íâ ìëùà äîì "

äîéé÷úð ïëà ,ììåâä úîéúñ úòá ÷ø ä÷ìúñð á÷òé úîùð éë ,
ò åùò âøäð äòù äúåàáå"éàãë ïã ïá íéùåç é 'îâá ')é äèåñ"â(., 

éà äðäå ' ùøãîá)øá"ö ø"ä å' (øå éáøá äùòî ' ïåøà åàøù øæòéìà
ìàøùé õøàá øá÷éì õøàì äöåçî àáù úî ìù , éáø øîà

øì"à ,äîåçá åúîùð äàöéù äæ ìéòåä "àá øá÷éì àáå ì"é , éðà
 åéìò àøå÷"éöøà úà åàîèúå åàåáúå ")éîøé 'á 'æ'( ïåéë äéì øîà 

àá øá÷ð àåäù"á÷ä é"åëå åì øôëî ä 'ééò"ù ,éòëå"éà æ 'îâá '
)é÷  úåáåúë"à(.à åúèìå÷ äîåã åðéàã " øçàì åúèìå÷ì íééçî é

ééò äúéî"ù ,àé øùàëù óñåé ùùç äæìå åëéìåäì äåéö åéáàù øî
àì" íåùî êëá ùé éøä é"éöøà úà åàîèúå åàåáúå" , øîà êëéôì

 øîàì éðòéáùä éáà"éøá÷á úî éëåðà "éúéøë øùà ,ø" ì
éäé éúå÷ìúñäù 'úåîà íùå éúéøë øùà éøá÷á , éåä ïë íàå
íééçî åúèìå÷                           .                                    )íéø÷é íéðéðô(  

� � �  
 úà íâ íé÷åìà éúåà äàøä äðäå éúììô àì êéðô äàø

êòøæ,ìé "ô éôò"îâä ã 'åúëàìî úåùòì äúéáä àáéå , äúàøðù
åéáà ìù åð÷åéã úåîã åì ,àèçä ïî åìéöä äæå ,æå" äàø á÷òé ù

éúììéô àì êéðô , øôéèåô êúùà íò àèçá éúìùëð èòîë éë
ä äùò êà íéøöî úàîåèá úò÷ùðå ' çëî êúåà ìéöäå åãñçá

 äàøä äðäå"éúåà "éô íé÷åìà 'á÷äù"éúøåö êì äàøä ä , êåúîå
àèçä ïî úìöéð êë .                                                    )éøäî éøáã"à(  
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äøåú ïúî íãå÷î ïéãîì éà ïéðòá  
  

 ïúùøôá)âé éçéå(. íéîé úòáù ìáà åéáàì ùòéå . ãòåîá

è÷ ï)ë(.ø áéúé  'øå àáà øá àééç 'øå éîà ' àçôð ÷çöé

øã àòìé÷à ' ïéðî åäéðééáî àúìéî ÷ôð øæòìà ïá ÷çöé

 áéúëã äòáù úåìéáàì)ç  ñåîò(ìáàì íëéâç éúëôäå  , âç äî

åëå äòáù úåìéáà óà äòáù 'åëå 'ééò"ù.  

ãåúáå"åëå äî ä ' äù÷äù éîìùåøéä íùá àéáî

éôìé àì éàîà '÷î äòáù úåìéáà ùòéå áéúëã ïúùøôá àø

íéîé úòáù ìáà åéáàì , âäåð úåìéáàã àéãäì ïðéæçå

íéîé úòáùì ,äøåú ïúî íãå÷î ïéãéîì ïéàã íúä éðùîå,  

éôìé àìã åöøéú ñåúå ' äùòã àä íúäã ïåéë óñåéî

äøåá÷ íãå÷ ãåò éåä íéîé úòáù ìáà óñåé ,àå" øùôà éà ë

íúäî óìéîì ,ééò"ù.  

áîøäå" í)ôá"ìäî à 'ìáàä "à(æå áúë "ì : äùò úåöî

íéáåø÷ä ìò ìáàúäì , áèééä íåéä úàèç éúìëàå øîàðù

ä éðéòá ,' ãáìá ïåùàø íåéá àìà äøåúä ïî úåìéáà ïéàå

äøåá÷ä íåéå äúéîä íåé àåäù , ïéã ïðéà äòáùä øàù ìáà

äøåú ,òà"íéîé úòáù ìáà åéáàì ùòéå øîàðù ô , äðúéð

äëìä äùãçúðå äøåú ,éú åðéáø äùîå ìàøùéì íäì ï÷

äúùîä éîé úòáùå úåìéáà éîé úòáù ,ëò"ì.  

ëò"ãî ïðéæç ô 'áîøä"éôìé àì éàîà ùãç íòè í '

óñåéã àø÷î , ïéàã äëìä äùãçúð äøåú ïúî øçàù ïåéë

ïåùàø íåéá àìà úåìéáà.  

 äãîç éìëäå)éñ 'á'(áîøä ìò äù÷ä " ä éì éåä éàîà í

åéë äòáùì úåìéáà óñåéî ïéãéîì ïéàã øîéîì äðúéðã ï

äëìä äùãçúð äøåú , àîåéá éøä)çë(.éøîà  'òàà íéé÷ù" ä

éôà 'ïéìéùáú éáåøéò ,æç åøîà ïëå" úåîå÷î äîëá ì

éôà åîéé÷ úåáàäù 'ïðáøã úååöî ,àå" ïéàã øîéîì äéì éåä ë

 àåä äòáù úåìéáà äùòù äæ éìåàã ïåéë óñåéî äéàø íåù

éôà íéé÷ àåäù íåùî 'ïðáøã úåöî ,äà ìáà"ãî ð àúééøåà

ïøäàá åðéöîãë ïåùàø íåéá ÷ø áåéç ïéà , äîì øçà íòèå

éì, éã åáùééîå"áîøä úðååëã úåèéùôá ì"éôò í" áúëù î

 ñåúä)íù(óñåéî ïéãéîì ïéàù  ,äøåá÷ íãå÷ äéä íúäù ïåéë ,

àå"ôà ë"áîøä úðååë àéä åæã ì"àã í" äùò óñåéã øîåì à

åðéáø äùî úð÷ú ìéáùá äòáù úåìéáà ,÷ú éøäã äùî úð

äøåá÷ä øçàì à÷ééã àåä , íåé ìù àúééøåàã áåéçä íâå

äøåá÷ä øçàì à÷ééã àåä ïåùàøä ,àå" íãå÷ã êçøë ìò ë

äæá øçà ïéã äéä äøåú ïúî , äùãçúð äøåú äðúéðùëå

äëìä, éôì êà" äøåúä ìë åîéé÷ã ïåéëã ùãçî ïåéò êéøö æ

äøåú ïéãë äøåá÷ä øçàì úåìéáà åâäð àì éàîà , ùé éìåàå

áîøäì åú÷çãù äæã õøúì" äéä äøåú ïúî íãå÷îã øîåì í

úåìéáà áåéç ùé äøåá÷ íãå÷ã êôéäì äëìää , æà äéä äæå

ôò áåéç"äøåú é ,ééò"äæá ãåò ù.  

 íãå÷î ïéãéîì ïéàù éîìùåøéä ìù åöåøéú ìò íðîà

äøåú ïúî , ïúî íãå÷î ïðéôìé íéðéã äîë éøäã íéù÷îä åáø

äìåúáì ïéðúåðã àä ïåâë äøåúé "éôìé ùãåç á ' ä÷áøî

 úåáåúëá)æð(:,éôé  äçîùá äçîù ïéáøòî ïéàã àäå  ' ïáìî

ã ñåúá àáåîãë úàæ òåáù àìî øîàù"åîá éôì ä" ÷)ç(: 

éîìùåøéä íùá , éîìùåøéäã éøä íãå÷ã éàø÷î óéìé àôåâ

äøåú ïúî.  

ñáå ' ïç úéåì)ãá ïúùøôá"ùøãîáå  ä( ï éàã àäã õøéú 

äøåú ïúî íãå÷î ïéãéîì ,éäúåìéáàá à÷ååã åðé , äî éôì

 áäæ éøåèä áúëù)å é"éñ ã '÷ñ æöù"á(  ï éà úåìéáà ÷ôñáã

øéîçäì , úåìéáà âäåðù àìå÷ éãéì éúàã àøîåç àåäã

æ ìë äøåú ãåîìú ìèáîå úáùá 'ò íéîé"ù ,à"é ë" à÷åãã ì

 äøåú ïúî íãå÷ã ïåéë äøåú ïúî íãå÷î ïéãéîì ïéà úåìéáà

 åðéàå äøåúå úáù æà äéä àìíåìë ìèáî ,àùî" øçàì ë

ò úåöî äîëî ìèáúîù äøåú ïúî"ò úåìéáàä é" ïéà ë

àëäî ãåîìì , íãå÷î óìéîì øéôù àëééù íéðéã øàù ìáà

äøåú ïúî ,ïáäå.  

åùáå"úç ú"äòàç ñ" æ)éñ 'ë÷"ãá ä"åëå  íðîà ä'( íâ 

éôìéù åðéöîã éîìùåøéä ìò àéùå÷ä àéáî ' àôåâ éîìùåøéá

 äçîùá äçîù ïéáøòî ïéàã àìî á÷òéì øîàù ïáìî

úàæ òåáù ,åîá åéøáã àéáî ñåúäù àìà ãåò àìå" ÷)è(: 

ãá"åëå éôì ä ,' ï éàã éîìùåøéä íùá ñåúä éúééî àëäå

äøåú ïúî íãå÷î ïéãéîì , àîìòá àâäðîî éàãååã åáùééîå

éäù 'àúëìä óìéîì àëéì äøåú ïúî íãå÷ ,àå" àëéì ë

ðã àúòãî óñåé àîìéãã óñåéî úåìéáà óìéîì äéùô

ãéáò÷ ,àùî"úàæ òåáù àìî á÷òéì ïáì øîàã àäî ë ,

éôìé øéôù 'äçîùá äçîù ïéáøòî ïéàã , äð÷ú éåä àì éàã

 ïáì ìåëé äéä àì åîéé÷ì äæ ìò äæ ïéôåë åéäù òåá÷ âäðîå

åæ äðòèá á÷òé úà úåçãì , äåöîä íéé÷ì æôçð á÷òé äéäå

ïéîéã÷îä ïéæéøæë ,ëò àìà"íäéðéá øåîâ ïéã äéäù ç ,ñå" ì

 ïúî íãå÷î óìéîì éöî øéôù àðååâ éàäëáã éîìùåøéäì

äøåú ,ééò" ù.  
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úçäå"åùúá ñ ')å éç"éñ ã 'ç úåà åîù'(â " äøéúñä àéáî ë

è óãá ñåúä éøáãå ïàë ñåúä éøáã ïéá ,' éøä àëäã åáùééîå

îâá êéøô 'éôìé àúìéîã àèùå÷ì éøäã ïåéëã ' àø÷î äì

äòáù âç äî ìáàì íëéâç éúëôäå áéúëãäòáù ìáà óà  ,

îâá êéøôå 'à"úøöò éðéîù àëéàãî äðåîù àîéð ë , ÷éøôå

åîöò éðôá ìâø úøöò éðéîù ,òå" äì óìéðã éîìùåøéá åù÷ä æ

éòáã óñåéî 'æ à÷ééã ,'òå"éú ë ' ïúî íãå÷î ïéãéîì ïéàù

æ à÷ééãã ì÷äì äöåøù ïåéëã äøåú 'ç àìå ' éöî àì äæ

éîçä äøåú ïúî øçà éìåàã óñåéî óìéîì âäåð úåìéáàù åø

çá ' úåëåñä âç åîë íéîé)ìéòì å ðàáäù ïç  úéåìä úøáñ ïéòë àåäå( ,

è óãá ìéòì ìáà ' ïéàù äøåú ïúî íãå÷î àøîåç óìéîì éöî

äçîùá äçîù ïéáøòî ,ò"éôìé øéôù ë ' ïúî íãå÷î äì

äøåú ,ééò ìáà"åñá ù" éìåàã éîìùåøéî äéàø àéáî ã

ðä åéøáã åëøôåé"ì ,ò"ù.  

åùáå"ë ú øôåñ áú)å éç"éñåñ ã 'çô÷(ñåúä éøáã àéáî ' 

ðä"  ì)è  óãá(:ã àéáî åéøáã ùéøáã äéðùéìá ÷ééãîå  '

 ïáìî àúåôìé éåä äçîùá äçîù ïéáøòî ïéàã éîìùåøéä

úàæ òåáù àìî á÷òéì øîàù ,çàå" øéáñäì ùéå áúë ë

úåìéáç úåìéáç úåöî ïéùåò ïéàù åîë àåäã ,ëò"ã ,

éì äîì éúú äøåàëìå, ééîåáîøäã åáù"ãá íâîâ ï '

äøåú ïúî íãå÷î ïéãéîì ïéàã éîìùåøéä , øîà ïáì éøä ãåòå

äæ øáã ,ôàå" ïéàù àåä òáèä àìà ïáìî äæ ïéã åãîì àìã ì

á ìåáñì ìåëé íãà 'áî úåçîù 'úçà úáá åáìá íéðéðò , ïëìå

 àåä ïë òáèäù åðéöî éëäå äçîùá äçîù ïéáøòî ïéà åøîà

 àìî á÷òéì ïáì øîàù äæîúàæ òåáù ,ã äæá øéôù éúàå '

 äçîùá äçîù ïéáøòî ïéàã àäã åáúë äìéçúáù ñåúä

äéæâ"ïáìî àåä ë ,ã àéáäù øçàå ' ùéù áúë éîìùåøéä

úåìéáç úåìéáç ïéùåò ïéà åîë éåäã øéáñäì , äéäù íåùî

äæ ïéã ïáìî óìéð êéà åðéúééùå÷ åì äù÷ , ùéã åáúë ïëì

ééòáè øáã àåäå äæ øáã øéáñäì ,áäåï ,  

]éôì íðîà"úçä ã"ðä ñ" àìã éãéî àìå äù÷ àì ì

éôìé 'éôìé àìà ïáìî 'äìáé÷ á÷òéù àäî äì , äéàø äæîå

òåá÷ äð÷úå ìáå÷î øáã äéä àåäù ,÷åãå     .[  

åùáå" áéùîå ìàåù ú)éñ äàòéáø àøåãäî 'çî( àéáî 

úçä úéùå÷"è óãå ïàë ñåúä éøáã ìò ñ ,' äôéä éøáã àéáîå

îù ùøãîä ìò øàåú ïúî íãå÷ áåúëù äî à÷åãã ÷ìç

äøåú ïúî íãå÷î óìéîì øùôà éà äåöî ïéðòì äøåú ,

äëìä äùãçúðå äøåú äðúéðã øîéîì àëéàã ,àùî" ìò ë

 íãå÷ êééù äéä íàã ãåîìì ïéìåëéù éàãååá ééøñåî ïéðò

äøåú äðúéðù øçàì êééù äéäéù éàãåå äøåú äðúéðù, 

éôòå"úî íãå÷î ãåîìì øùôàã øéôù øàáî æ ÷ø äøåú ï

åâäð ïëù áåè âäðî åðééäã øñåî ïéðòì , óìéîì àëéì ìáà

âäðîä ãöî ÷ø äúåà åùò éìåàã äëìä ,  àéãäì åðéöîù åîë

 ïéøãäðñá)àð(. åðéöîã àäî äøåá÷ úåöî ãåîìì åöøã 

íé÷éãö åøá÷ðã ,éöøúå 'àåä àîìòá àâäðîã íúä ,àå" ë

ùë" àâäðî àîìéãã äøåú ïúî íãå÷î óìéîì ïéàù ë

áàéåä àîìò,  óñåé  éëøáä úéùå÷ áùééî äæáå)å é"éñ ã 'îø( 

ëù äî ìò äù÷äù 'åéîç ãåáëá áééçã øåèä ,éôìéå ' äì

äàø íâ äàø éáà øîàù ãåãî , àúéà àúìéëîáã äù÷å)øô '

åøúé(äò " åì ÷ùéå äåçúùéå ô)åøúéì(, íãà àäéù åøîà ïàëî 

åéîç ãåáëì ïëåî ,àå"äùîî åãîì àì éàîà ë ,åùáå" ú

úäæá èáçúð äáäàî äáåù, ðä éôìå"äàã øéôù éúà ì" ð

äùîî ãåîìì øùôàã , øáã àåä íà òãð àì ïééãò ìáà

áåéçå äåöî ,ôà éúëàã"ééøñåî ïéðòå úåùøä øáã àåäù ì ,

ò"áà åì àø÷ù ãåãî äéàø àéáä ë , øáã àåäù äéàø íùîå

äåöî ,ïáäå.  

åùúáå ')íù( ÷ ìçì äöåøå äæá øåáéãä ãåò áéçøä 

øáãáã øéôù íòè åá ùéå äøåú äðúéðù íãå÷ åùòù âäðî 

äøåú äðúéðù íãå÷î óìéîì éöî , ä÷åçë àåäù øáã ìáà

äøåú ïúî íãå÷î ïéãéîì ïéà íòè åá ïéàå , áùééúé äæáå

 åá ùéù øáã àåäù äçîùá äçîù ïéáøòî ïéàã àä à÷éãã

ïäá àöåéë íéðéã øàù ìëå úòãä ìò ìá÷úîå íòè , êééù

íãå÷î óìéîì øéôùäøåú ïúî  ,àùî" øáã åðéàù úåìéáà ë

 íòè åá ùéù)æ à÷ééã äîì 'åãëå  íéîé'(éøîà  ' íãå÷î ïéãéîì ïéàã

äøåú ïúî, çàå"ãá ïë àöîù àéáä ë 'øôá ùøãîä ' àøéå)øô '

æð(  äéä éìàøùéå äéä äìåâ éìåò ïîù áåéà ìò øîàù 

àéøáèá åùøãîå , úëøáå äòéø÷ åðîî ãîì äéä êëéôì

íéìáà ,éøáãîå ïúî íãå÷î ïéãéîì ïéàã àäã äàøð íù å

äøåú ,çð ïá ïéã íäì äéäù íåùî àåä , äøåú äðúéðùëå

äëìä äùãçúð ,àå" éúéú éëéäî àøáúñî àåäã éëéä ë

äëìä äùãçúð äøåú äðúéðùëù øîåì , øáãá à÷ééã ïë ìò

 äùãçúð äøåú äðúéðù øîåì àëééù åîò å÷åîéðå åîòè ïéàù

ïéãéîì ïéàå äëìä ,î äæáå äçîùá äçîù ïéáøòî ïéàù áùåé

ïéãéîì ìá÷úîä øáã àåäù ,àùî" øùôàù úåìéáà ë

ç áééçìå úåëåñä âçî óìéîì 'úåìéáàá íéîé , ïéà àä

ïéãéîì ,ééò"ù.  

äò äùî úøåúáå"ú )äò ïúùøôá"åëå  å éáàì ùòéå  ô'( àéáä 

éôò åáùééîå ñåúä úøéúñ"áîøä ã" ï)ãé äàø.à(äò " íéðá ô

äì íúà 'àì íëé÷åìàåããåâúú  , íå÷îì íéðá åðàù ïåéëù

ò" åðééäã åéáàì êìåäù ïåéë øòèöäì ïéà ãçà úîùë ë

á÷äì"ä ,áîøä úîã÷äá íðîà"ë íãàä úøåúì ï 'òà" ô

â åðééäã úö÷ ìáàúäì ùé íå÷îì íéðá åðàã 'æå éëáì '

ãôñîì ,àå" ïúî íãå÷î ïéãéîì ïéà úåìéáàáã øéôù éúà ë

á åàø÷ð àì ïëì íãå÷î éøäã äøåúíéð ,à"ôà ë" à÷ééãã ì

úî ìò ìáàúäì íå÷î äéä æà ,àùî" äøåú äðúéðù øçà ë

 ùâôäì êìåää ïáë àåäù ïåéë ìáàúäì íå÷î ïéà íéðá åðàù

åéáà íò ,ò"äøåú ïúî øçà ìù àø÷ ïðéòá ë, àùî" ïéãá ë

äçîùá äçîù ïéáøòî ïéà , äéä àì äøåú ïúî íãå÷ éøä

éøô úååöî 'éáøå 'ôòàå"éò àìù åðéöî ëäçîùá äçîù åáø ,

÷"éøô úåöî ùéù äøåú ïúî øçàì å 'éáøå ' ï éàã àèéùô

äçîùá äçîù ïéáøòî ,ò"äðéî óìéîì àëéà øéôù ë ,

ééòå"éôù äî ù 'áåèá íé÷åñôä êùîä äæá úòãå íòè .  
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áá êåø êåøààêàåáá äúêàåáá äú  
  

 ³î³îêë−³îð−ðíëíêî  ,êëí µîþë ³×þëë óðšò , −òõ ³ê îò−ð−ð−

ðêíó−¾òêë þš−í ó , −þð¼ñ êñõò µòìôó−¾ðš öê® , íêòî ¾þîð íêò

ó−−šô ,ó−ô¾ ³êþ−î íþî³ ³®ëþíë ,¾ô ìô¾−"ìî îšñì ³ò³ôë íîñë ,

îñ í××¾ −þ¾ê ,íòîôê î−ð− −í³î ,íòîë³ëî ³¼ðë êñõò öîþ¾×ë ,

−ð−ôñ³ ³îñ¼íñîíòî×ò íð−ô ñ×ëî íþî³ë , íþêõ³ñî ó¾ñ ¼ðîò ,  

              −ð−ôñ³ −ê®î−ô íþ−¬¼ôí îò−³îð½îô  
  

äåî"éìà äùî ø 'ïéøâéä "å  
  

  סאטמאר'דרה ויראה תות " בתםיירוחנ םינהלמהמ
  א"וויליאמסבורג יעי "ואבעב

  

   בשערי עירינוואובלרגל 
  

í×þëñ îêîë êí− , íþî³í öþš óôîþñ í×ï−îîìí−µîòí×× ó−ô¼õ ¹ñê  ,

íìñ®íë ñ−×¾− íòõ− þ¾ê ñ×ëî ,−ëþë íþî³í ³®ëþíë µ−¾ô−î ’

í×¾ôíî ,î³ð× ó−ñîñ−í ¾ðîš −þõ îñô¼ë íêþ− ×îí×ñí ,µî³ô  èîò¼³  

             íìîîþíî ³ìòî ,êì−¾ô ê×ñô ³ê−ë ð¼ .  
  

  

 î−òõ ó−ñëšôíë ðîë×ëëîþ×í  

íñ−íší ³ñíòí  
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  קיצור מגליון הקודם
, שני מיני מאכלים שהאחד מהם עיקר והשני טפל

  .רק על העיקר ופוטר את הטפלמברך 

ובעצם הדין דעיקר פוטר הטפל חקרו האחרונים בשורש (

דנפקע חיוב ,  האם הכוונה שהטפל אינו צריך ברכה כלל-הפטור 

, ברכה ממנו כיון שהוא אינו אלא טפל דאין לו  חשיבות בפני עצמו

או שהטפל מחויב בברכה אלא דנפטר בברכת העיקר כיון דטפל הוא 

א "ד ע"ברכות רמ(' הוכיח מדברי התוס) 'ז ט"ח כ"או(א 'וובחז, לו

דכתבו , שהטפל טעון ברכה רק שנפטר בברכת העיקר) ה באוכל"ד

דכשלא היה הטפל לפניו בשעת ברכה ולא היה דעתו עליו לא ' התוס

הרי מוכח שהטפל טעון ברכה ורק נפטר , נפטר בברכת העיקר

  ). בברכת העיקר

 יחד שהמין הוא שני מיני מאכלים המעורבים

העיקר והמין השני אינו בא אלא ללפת ולהטעים את 

 מברך עליהם ברכת העיקר והטפל נטפל -העיקר 

  .בברכה זו

   :למעשהלהלכה 
שוקולד או צוקערלעך שיש בתוכם מילוי של 

אם השוקולד או הצוקער הם העיקר  - יםשקד

  . מברך שהכל- רק להוסיף  טעם ים באיםוהשקד

הצוקער והשוקולד דקה מאד ואם הציפוי של 

ואף שמכניס ,  העיקר מברך העץם היםבענין שהשקד

עם כל השקדים כ את "לפה קודם את השוקולד ואח

  אינו מברך על הטפל  זה

ב דהאוכל את הטפל "רי' א בסי"ולא דמי להא דפסק הרמ(

והכא , מאכלים נפרדים' לפני העיקר מברך על הטפל דהתם איירי בב

  .)ז"כ' ז סי"ל ח"ת שבה"שו. חדנחשב הכל למאכל א

וזה וודאי דכשרוצה למצוץ את הצוקער או 

פשיטא , השקדיםכ דעתו להפליט "ואח, השוקולד

דלענין זה נחשב הצוקער או השוקולד בפני עצמו 

  .ומברך שהכל

 אלא שאינו אוכלו יםוכן אפילו אם אוכל השקד

, אלא שבולעו מפני בל תשחית, יםמפני שרוצה השקד

כ דהשוקולד עיקר לענין זה שצריך "ן לומר גבכזה נית

   ). שם(לברך 

 שיפריד ש אומריםואם שניהם נחשבים לעיקר י

 והעץ השוקולדבמקום אחד ביניהם ויברך שהכל על 

  ).בשם ספר יוסף אומץ)  פנחס'פ(בן איש חי ' ס(, השקדיםעל 

  תבשילים ממולאים
בבשר , קשואים הממולאים באורז, פלפל, כרוב

 ובדרך כלל המילוי דהיינו האורז הוא 'ו וכדטחון

, דעיקר המאכל בא בכדי לאכול את המילוי, העיקר

והאכל שעוטף את המילוי אינו בא אלא בכדי ליתן 

 -טעם או לעטוף ולהחזיק את המילוי ונחשב כטפל 

  . מברך על האורז ופוטר את הטפל

ה "ובעצם ברכת המילוי כשמעורב אורז ובשר יתבאר אי(

ה וסברתו "קנ' סוסי' ח ב"ת לבושי מרדכי אור"שו, הבאיםבגליונות 

ובצירוף הטעם דעל הכל אם אמר שהכל , כיון דהמילוי הוא העיקר

אולם משמע , יצא ולטעם זה היינו דוקא במילוי שברכתו שהכל

  ).דהעיקר כסברא הראשונה

אכן אם המין העוטף את האורז חביב לו ויש לו 

 ואם אוכל .ל שניהם יברך ע-הנאה לאכלו בפני עצמו 

את שניהם יחד ורק לאחר האכילה נשאר מעט ממנו 

  .בנפרד בלא המילוי

, לפל ממולא לכרוב ממולאויש שחילקו בין פ

כיון , דבפלפל מברך רק על המילוי ופוטר את הפלפל

שהרבה בני אדם אינם אוכלים כלל את הפלפל דנעשה 

רק להחזיק את להטעים את המילוי ורק אוכלים את 

וגם אלו שאוכלים את הפלפל אוכלים , לוי מבתוכוהמי

ולכן הוא , אותו רק עם המילוי להטעים את המילוי

אבל בכרוב ממולא דנהנים , טפל ומברך רק על המילוי

וגם על פי רוב מוסיפים , לאכול גם את הכרוב עצמו

בקדירה גם הרבה חתיכות כרוב בפני עצמם שאינם 

יל וממילא ממולאים בכדי לאוכלם יחד עם התבש

 נכון לברך קודם אדמה על הכרוב -נחשב גם לעיקר 

  ) ג"ס' ה סי"ת באר משה ח"שו(כ שהכל על המילוי "ואח

שיש חשיבות לעוף בפני עצמו צריך  - עוף ממולא

ובפרט דהדרך הוא לאוכלם , לברך על כל אחד לחוד

  .בפני עצמו
  
  
    

  

   

  

 

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

úîùð éåì éòì  
  

äøä"ø ç 'æ øòâòøè ìàøùé"ì  
á"éøà á÷òé ø 'æ  ïäëä"ì  
áìð"ë  ò"ñùú ïåùç à"ôì è"÷  

  

åæå 'äàä"ò äøåôö ìøéö úøî ç" ä  
á"æ àãåé äùî ø"ì  
áìð"é ò"ñùú úáè è"ôì ç"÷  
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  מציעשנוב  ע"ק רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם זי"בן הגה שמחה ישכר בער רבי ק"הגה

  )ד"תרע(  טבת'כיומא דהילולא          "דברי שמחה"ס "בעמח

 

 

  
äâä" øòá øëùé äçîù éáø ÷åðùòéöîéæ á" ò ãìåð áå÷ôàøèñáëøú úðùá"äâä åéáàì è"àååàðéùî ÷éæ " ò

äâä ïá"éæ æðàöî ÷"ô åç÷ì åîàù åøéëäì ãåò äëæù ò"éäùë åéìà à 'ïè÷ ãìé ,äøä øîàå" åîà ìà æðàöî ÷

íìåòä úà øéàé ãåò ãìéäù.  

é ïá ãåàî øéòö ìéâá åúåéäá"äâä ìù åúá íò ïéñåøéàä úéøáá àá äðù â"ø ÷ 'æìòáî òùåäéàéæ "ò , úðùáå

îøú" åäðåúçä äîéé÷úä , øàùð åéàåùéð éøçàæìòááà  íù áùéåäãåáòä ìòå äøåúä ìò.  

á úðùðøú"áàì åäåìá÷ â"áåðùòéö äøééòá ã ,ììëä ïòîì åúãåáòáå úåáâùðä åéúìåòôá ìçä íùå ,å âäð

èøôä éðéðòá ïäå ììëä éðéðòá ïä äðåáú áøá øéòä úà.   

 ïåøçàä äëåðçáäâä åéáà ééç éîéì"àååàðéùî ÷éäùë  ' ìèåî äìåçéåã ùøò ìò ,éäé àì øáëå 'øáãì ìåëé ,

 ìò åòáöàá æîø åðáäøä" äæá åàø íéãéñçäå åîå÷î ìò åìù äøåðîäá úåøðä úà ÷éìãé àåäù áåðùòéöî ÷

äëéîñ ïéòë,  ïëàå åéáà øèôðùë÷ä 'ðøú úðùá"èåéãéñçî áåùç ÷ìç åéìà øáò  .  

úò úðùá"éä æàîå úåùåðà äìç ø ' êéùîä ìáà åúå÷ìúñäì ãò ùìç÷ä åúãåáòá 'ùôð úåøéñîá ,

åùöåîá"ë ÷ 'òøú úáè"ãìò úíéîåøî éæðâì åúîùð äãá "åéúåðù í ,åå ìàøùé úéá ìë åúåà åëáé úåááø

åúèî øçà åøäð,  øôñ äëøá åéøçà øéàùä"äçîù éøáã "äøåúä ìò.  

êîî åàøéå  

äâä"éæ áåðùòéöî ÷" òéä ' åøåã éìåãâ éðéòá ãåàîá õøòð

ðòá åúòã íéìá÷î åéäåììëä éðé ,éä íòô ' ìù äìåãâ äôéñà

äòáîø úôå÷ ìù úåàéùðä ïéðòá íéðáø" òéöéìàâ úãòì ð

ùøäîä ïåàâä íùàøáå"öæ í"áà ì"äå ïàæòøá ãâä" ÷

 ïåàâä åéðôî ãîò äôéñàäì ñðëðùë úö÷ øçàúð áåðùòéöî

íéðáøä ìë åéøçàå åúîå÷ àìî ïàæòøáî , äôéñàä øçàå

í÷ òåãî ïàæòøáî ïåàâä úà åìàùùë áåðùòéöî áøä éðôî 

äáøä åðîî øéòöù , øîàå äðò"è êéà ìàæ ñàååäå æéà øò ïòåå ï

íéà øàô ïåô ï÷àøùøòã êéî êéà áàä ïòîå÷òâ ïééøà".  

éáø ïøîä"éæ äùî êøá ìòá ÷"òôù øôñì ìéâø äéä ò" à

ùëøæç÷ä åéáà  ' ïøîéæ íééç éöòä" ò)éäù 'ä íò ïúåçîâä" á åðùòéöî ÷

îå åðáù"äâä î"ø ö 'öæ ìà÷æç é"éä ì 'åðúç(øîà åìöà åøå÷éáî : " ïéá êéà

à ééá ïòååòâøòãðñ íé÷éãö ò'ïòîåðàá éåæà èùéð êéî èàä , êéà

ñ áåðùòéö ïéà ïòååòâ ïéá' æéá ôà÷ ïåô èøéæòè÷òìò êéî èàä

ñåô".  

ùãå÷á åúãåáò  

éä åéúåùøãå åéúåìôú ' ãåàîì ãò äìåãâ úåáäìúäá

ìàøùé úåááì øøåòî ,ä øôéñâä"÷ø  '÷éöéà' ÷ñøàååòùôî ì

öæ"ôù ìò"éä à 'äå áåðùòéöá äáåù úáùáâä" áåðùòéöî ÷

äàøåð úåáäìúäá åðéæàä úùøô úà àø÷ ,ä éðôì øàéúåâä" ÷

ùâøä úà õéùàìà÷îúåøîàá äàéø÷ä úòùá å: " áàä êéà

èëàð åö âàè ñò åö èñåàååòâ èùéð , åö úáù æéà ñò åö

ïëàååøòãðéà ,å øòã óéåà ïéá êéà åö òøòãðà ïà óéåà åö èìòå

èìòåå".  

ôò âäð"éááåù ìù úåúáù áøòá úåðòúäì áåø é"í , íòô

éäùë åéîé óåñá ' ùìç øáë)éäù 'úò úðùî äì åç"ø( ùã÷ì øäéî 

 ùù éðôì úéðòúä øçà)òáùì ùù ïéá ùã÷ì àì  ãéô÷ä éë( øçàå 

ùù äòù òéâäù úåòù äøåîä ÷ôã åãéá ñåëä ç÷ìù ,å éðôî

éðä àì ñåëä ãåáëåãéî äç , àìàïéúîä ÷åáã äîéìù äòù 

÷ä åéúåùçîá 'çà ÷øå åúùìåç ìãåâ ìò óà åãéá ñåëäùë" ë

ùãé÷.  

úåòåùé ìòåô  

éä íâ 'é ìòåôì íñøåôî ã÷ôéì åéìà åøäð íéáøå úåòåù

íéîçøå äòåùéá åðîî ,ô"äøä øîà à" êîñåîã áåðùòéöî ÷

ìàøùé úà òéùåäìå úåà÷úô ç÷éì àåä ,æç åøîàã" àùåðä ì

 ìàøùé úà íéòéùåî íäù íéðá åì ïééåä åôåñ íéîù íùì äùà

äøö úòá , äëåîð äúéäù ììâá åîà úà àùð åéáàù òåãéå

äøä øîàå"áù àååàðéùî ÷âìì äöøé àì ãçà óà äðåøñç 

äùàì äúç÷ì ,äøä äç÷ì ïëì"äùàì àååàðéùî ÷.  

ô" úéðìåç äúéäù åéãéñçî ãçà ìù äùà åéðôì åàéáä à

 úåùòì íéëéøöù åøîà íéàôåøäå ãàî"òéöàøòôà" , ìáà

úåùòì ïôåà íåùá äúöø àì àéä ,äøä äàøùë" áåðùòéöî ÷

 úåùòìî úù÷òúî àéäù"òéöàøòôà" ,éäúù äúåà êøéá '

äúéáì äëìäå äàéøá ,çà"òá ñðëð ëåéìà äì ,äøä åì øôéñ" ÷

áåðùòéöî  ïôåà íåùá äúöø àì àéäå åìöà äúéä åúùàù
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 úåùòì"òéöàøòôà "øéá àåäåäúåà ê , øéòä àôåøäì êì ïëì

êëå êë èôòöòø äìéáùá áåúëéù åì øîàúå , óëéú êìä ìòáä

 åðîî ù÷éáå àôåøäìä úàøä åì øîàù äî àéää èôòöòøä" ÷

áåðùòéöî , éúééä êúåà øéëî éúééä àì íà àôåøä åì øîà

õåçì êúåà êéìùî ,äàåôø äðéà åæ äàåôøä ,íéî èòî ÷ø ,

 íéðúåð äìåç úåàîøì íéöåøùëå åìåæ äàåôø ,äøä íà ÷ø" ÷

 øîåà áåðùòéöîåæ äàåôø êì áåúëà æà ïë , äç÷ì äùàä ïëàå

å úàæä äàåôøä úàðàôøääæî .  

úåøúñð äôåö  

éä 'ðá úåáùçî ñôåú"éäå úåãéúò ãéâîå à ' ìò øéäæî

òøú úðùá äðåùàøä íìåòä úîçìî" äîçìîî åùùç á

 ãéù åùùçå êééøèñò úðéãî ìù êìîì äðùîä âøäðù

ä åñéâ íùá åéðôì åøîàå òöîàá ãðàìñåøâä"éøäî ÷" ã

éäé àìù àæìòáî 'äîçìî ,òô äî øîàå äðòì äçãð íà 

íééúðùì,ä éðôì íéîòô äîë øîàå ñ íéòãåé åéä íàã åúå÷ìú

 íéëåáå ò÷ø÷á íäéðô íéùáåë åéä íìåòä ìò àåáì ãîåòù äî

] åðåùìáùåã÷ä :"ìòâ ïòî èìàååò ïåà ãøò éã ïéà íéðô ïèéî ïâ

èðééååòâ",çìîì ïååëúðù æà åáùçå  íìåòä úî äðåùàøä

 ïéåëúðù åàø óåñáìåçìîìíìåòä úîéðùä ä .äåâä"ø ÷ '

÷éöéà'öæ ÷ñøàååòùôî ì" ìéäù 'äçìîá øéáéñá"ä òéðù' 

ä äàø äæ ìëù øîàâä"ðùòéöî ÷ååùã÷ çåøá á.  

ä åðúç ãîò íòôøä"ø ö ' ïåìç ìöà áåùîàèî ùåáééì

îäéá"øáã äæéàá øäøäå ã , åðúç ãîòå áùçù äî åéîç åì øîà

íîåúùîë,øîàå åðúåç åì äðòð : çåø åðéà äáùçî úñéôú 

ùãå÷ä.  

ä úîçìî íçåì'  

äâä"éä áåðùòéöî ÷'ã úàð÷ àð÷î  ' æåòá íçìå úå÷áö

ììëá úåöøôä ìë ãâð ,ð èøôáåãâ æà ìçäù úåðåéöä úçôñ 

äìéôä íéììç íéáøå ìàøùé úéá íøëá óâð ïáà úåéäì ,å úà íâ

éìâ ùéøá íãâð úàöì øøåò øåãä éìåãâ , åàöé íéáúëî äáøä

úåìéä÷ä éñðøôå ìàøùé éìåãâ ìà åéãé úçúî , äòøúäá

öäù øîùîä ìò åãîòéù úâäðä ìò åèìúùé àì íéðåé

úåìéä÷ä ,ììë àøåî íåù àìì äùåã÷ä åúòã úà òéîùäå ,

ìàøùé ììëî íàéöåäì íéëéøöù , øáã ìëì íôøöì øåñàå

äùåã÷áù ,åôò" àèáúä à øîàå àøéîç íéðåéöä ìù àúðëñù

úåøöðä ìù àúðëñî.  

äéáø"éæ ÷"éä ò 'éñî ìãåâî øôñîåùôð úåøä ìù âä" ÷

 åúîçìîá áåðùòéöîð ãâäâä éðá åáùéùëã øôéñå íéðåéöä" ÷

äâä ìéçúä éùéùä íåéá íäéáà ìò äòáù àååàðéùî" ÷

 íåéá éëáä úáéñ ìò åéçà åìàùùëå äøî úåëáì áåðùòéöî

æç åøîà éøä éùéùä"éëáì äùìù ì , åéùëòã äëåáã íäì äðò

÷ä íäéáà ÷ìúñðù 'íéðåéöä íò íçìé éî ,éäå 'äéáø øôñî" ÷

éæ"ä ìù úò éáúëäã òä ìò íéëôåù åéä íéðåéöâä" áåðùòéöî ÷

ïåì÷å æåáåîåéá íåé éãéî íäîò åúîçìî ìò  ,éäå ' íåéáù øîåà

äáåùú úåùòì êéøö åéìò íéáúåë ïéàù ,äéáøå"éæ ÷" ò

ëùú úðùá äøåîúä ìòå äìåàâä ìò åøôñ úà àéöåäùë" æ

úëä åéìò åöéîùä" òáìë íåé  ïéà åúåàù úåçö êøãá øîàå

ùòéù íéçéðîäù äáåùú äàåéìò åâòìé àìù íåé øáåò åðéà .  

ä åñéâ ïá åìàù åúå÷ìúñä éðôìâä"éäé äî õéùìà÷î ÷ '

 íéðåéöä úçôñ ïî êøãä ïî íéøåçá äáøä åøùð æàù íìåòä íò

ìàøùé éúáá úåðáøåç äúùòå åäééøæéáàå , úàéá éðôìã åì äðò

 äáøä ãåáòì åëøöé àìù úåîùð íìåòì åãøé çéùîä íøéæçäì

áèåîì ,ãçúðù íåéäù øîà áâàåä çë ù'éøè÷òìò" ìëäù ÷

úåøéäîá äùòð, å àì äáåùú úåùòì íâ ïîæ åëøèöéå áø àì ïë

 êøåö äéäéúåéðòúå íéôåâéñá óâúñäì.  
  

 åúåëæâé ìåãâäïîà ìàøùé ìë ìòå åðéìò ï  
  

àìåìéää çåì  
è"úáè å  

� � �מבערשיד �רפאל �הר(רבי �מקאריץ"תלמיד �פ �יעקב�"ב) ר

��ז"�תקפ-יוקל�

é"úáè æ  

��ה"�תקס-ר�זאב�"ב)�המגיד�מדובנא(רבי�יעקב� �

�ארי � �רבי �מווישניצא�' �ליפשיץ �ארי(לייב �עילאי' �דבי �ר"ב)

��ו"�תר-חיים�

é"úáè ç  

��א"א�תשפ"�ד-�רב�הונא�בר�מר�זוטרא�� �

��א"א�תשפ"�ד-רב�משרשיא�בר�פקוד� �

��א"�תר-ר�פסח�"ב)�בני�יששכר(רבי�צבי�אלימלך�מדינוב� �

é" èúáè  

��ג"�תקע-ר�יוסף�"ב)�קצות�החושן(לייב�כהן�'�רבי�ארי �

��ט"�תקצ-ראפשיץ�ר�נפתלי�צבי�מ"רבי�יעקב�ממעליץ�ב �

��ט"�תר-ר�מנחם�ישכר�דוב�"דניק�בורבי�אלימלך�מר �

�-�ר�משה�"ב)�כתב�סופר(רבי�אברהם�שמואל�בנימין�סופר� �

��ב"תרל

��ד"�תרס-ר�יהודה�"רבי�ישראל�ממעליץ�ב �

ë 'úáè  

��ה"א�תתקס"�ד-)�ם"רמב(רבינו�משה�בן�מימון� �

�ב � �מציעשנוב �דוב �ישכר �שמחה �שרגא�"רבי �יחזקאל ר

��ד"�תרע-משינאווא�

ë"úáè à  

�ארי � �רבי '� �מפולנאה �מוכיח �אריה(לייב �יחיאל�"�ב)קול ר

��ל"�תק-מיכל�

�ב � �אברהם �ישראל �"רבי �מאניפאלי �זושא �משולם �-�ר

��ד"תקע

� � �מווילעדניק �בער �דוב �ישראל �ישראל(רבי �שארית ר�"ב)

��י"�תר-יוסף�
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  ן"הראת בית איברך 
  

ùãå÷ éìëä úåøùòå åðéúåãñåî éëéðç íééôìàì áåø÷ íùá,  

åîåìà äæá àùéðùãåâ ú ,áåè ìæî úëøáá , íå÷î ÷åçéøî

áì áåøé÷å ,òî íã÷"àøé÷é àøáâ éàä åðéãáåëîå åðéãéãé ë ,

àøéãú ãñçå ä÷ãö óãåø ,úêîå ì áäìðäøéèòîä åðéúåãñåî ,

ò÷ä åðéúåãñåî ùàøá ãîå 'áá"ô æåòá  äìéäúáäøàôúáå,   

øäà ìù åçáù ãéâäì"ï ,ïåøå øéùá íéììäî áåèä åîù  

  
  

   נכבד והמפוארהרבני הנגיד ה

  ו"הי הרן וועלץא ר"מוה
  א"פארק יע-בארא 'מוסדותינו הקמנהל 

  

åðåòîáù äçîùä ìâøì ,åðåøâá ì÷ úåîîåø  
÷ïåùù ìååðåîøàá  , éàåùéðáåðá  

  

ä ïúçäìòðäå áåùçä ,äìòîå äãéî ìëá âìôåî  

 øîëéð ÷çöé äîìù"å  
áò"çä â 'éçúù' ìæî"è ååèòùá"î  

  

  

  

  

  
  
  

åäáåøîä åðéúëøá äôåøö ,äáéçå äàãåä ìù ïåùì ìëá ,

öåéî úååøì äëæéù"úçðå âåðòú ç , øùåòå øùåà êåúî

úòãä úáçøäå ,äùåã÷ä åðéúåãñåî ïéîéì ãåîòì êéùîéå ,

êøáúé úàæ øëùáå ìëáàùéôðã ïàëøá .  

  
  

  החותמים למען שמו בהוקרה והערכה

  הנהלת מוסדות סאטמאר
  ו"בני ברק יצ -קרית יואל 
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� éááåùä éîé úìòî ìãåâ"í �

גה טו(שובו בנים שובבים חוץ מאחר  )חגי ר " בתיבת אח,.
אהבהמרומזים זמני התשוב ' א, ה שבחודש תשרי מיראה ומ

רומז על שבת ימי ' ח, רומז על היום המיוחד בשנה יום כיפור
רת שובו , רומז על ראש השנה' ר, הסוכות ויום שמיני עצ

חוץ ממה שעשיתם תשובה , ם"בנים בזמני פרשיות שובבי
  )עטרת ישועה             (.ר בזמנים שבחודש תשרי"באח

��  

פ "ת שהוא גמר של יוהכ"ם ת"בביוהנה עכשיו בימי שו
ן יוהכ ן "ם ת"פ מכפר בימי השובבי"שעבירות שאי ת יש תיקו

זהו שובו בנים שובבי, עצום לעבירות הללו  - ם חוץ מאחר "ו
א " אחר"היינו אפילו שפגמו כל כך שנתהווה בבחינת  שהו

שמה שהיא בקצה - ו "חוץ מהיכלות הקדושה ח  היינו הנ
ן להם אף בחינת- השמים   שם ישראל כלל כי אם  שאי

כ בימים "ל אעפי"ישראל מומר שנקרא בבחינת אחר כנ
י "אחד ע' האלו גם הם ישובו ויכללו באחדות ישראל לה

זהו הר, ויעשו מאחר אחד, ל"ם כנ"תיקוני שובבי ת "ו
א , ת הוא תפארת"שת, ת"ם ת"שובבי ותפארת גופא שהו

ן "גוף היחוד בעצם יחוד קוב להם ה ושכינתיה והחטאים שאי
ם "פ יש לו תשובה בימים האלו בימי שובבי"תשובה ביוהכ

פ שמתעורר בהם אחדות "ל שהוא גמר היוהכ"ת הנ"ת
  )שארית ישראל(.                        ה"ישראל ואורייתא וקוב

��  

כמו עשרת ימי תשובה והוא זמן שמקובל "שובבי ם הם 
רת ימי תשובה ן , התפילה בבחינה כמו עש והנה כלל עני

ר "ובביש ם הוא לתקן את המידות ולקדש החושים לשמו
  ) זיטאמיר- תולדות אהרן (.     עצמו מעצבות וכעס וגאוה

��  

ם לשוב בתשובה "הנה לאשר בשבת זו מתחילין ימי שובבי
נעורים רח רת , ל"שלימה על חטאת  כמו עש והם ימי תשובה 

שעל ידי התשובה מתקנים כל הפגמים עד , ימי תשובה ממש
  )עטרת ישראל(.                                   הקטיגורשמתבטל 

��  

קמז(מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא   ידוע ,)ד, תהלים 
, יש עוד שני זמנים, חוץ מהימים נוראים שזה זמן של תשובה

והנה , ימי ספירת העומר' ב, ם"ימי קריאת פרשיות שובבי' א
ן בכל יום, בימי ספירת העומר ,  לתקן ספירה אחתיש לכוו

ומה שאין כן בימי קריאת פרשיות , ודא לאו כל מוחא סביל
רת העומר" מונה מספר"וזהו שאמר , ם"שובבי זה , ימי ספי

שמות "הזמן הוא " לכולם"אך , לבני עליה" לכוכבים"
  )בני שלשים(.              ם"כשקוראים פרשיות שובבי" יקרא

 בענין גלות מצרים כי וטעם הדבר יתבאר לך ממה שביארנו
אותם שנשתעבדו בגלות מצרים היו אותן הניצוצות של 

ו , הנשמות שנפגמו על ידי אדם הראשון וכל אלו נתקנ
יש בהם , ולכן בזמן הפרשיות אלו, בגלות מצרים ההוא

ולכן הם מתחילים מן פרשת , סגולה לקבל תשובת האדם
ד , שמות מפני שאז בפרשה ההוא היה התחלת השיעבו

שובו  ")ירמיה ג(וזה סוד הפסוק , סתיים בפרשת משפטיםומ
כי על ידי החטא נמסרו ניצוצות אל הקליפות " בנים שובבים

לכן עתה שובו , ונתלבשו תוך הקליפות ונעשו שובבים
והשיבום , והסירו אותם השובבים מתוך הקליפות, בתשובה

   )ל בשער רוח הקודש"האריז(.     אל הקדושה כבראשונה
��  

ן ידו ע מה שכתבו בספרים הקדושים דבימים האלו שמתחילי
נעורים , ם"פרשיות שובבי הוא מסוגל מאוד לשוב על חטאת 

ן שהיה , ולתקן מדת היסוד כי בימים האלו מתעורר התיקו
במצרים שתיקנו מדת היסוד והעלו הניצוצות הקדושים 

  )צמח צדיק(   .                                                       לשרשן
  
  
  
  
  

  

úåëøá àìî ìñ  
, אשגר בזה ברכת מזל טוב, מקום וקירוב לבמריחוק 

מלמד , נשיםכ דודי היקר בא"קדם מע, וברכות לרוב

משליך עצמו מנגד , לעדרי צאן קדשיםיל עומומחה לה

  ח "וח לבריות ונ"ונ ,להציל חולי ישראל, יומם וליל

    ,מקבל את כל אדם בסבר פנים במלוא חפניים ,לשמים  
  

  ו"הי ח קלייןנ ר"המו
  

 î³ìô¾ ñèþñë î³ë −½îþ−êìí ’−ì³¾’ïôñ "¬  
  

ראות ולרוות לשתזכה ,  לראשך עטרתותהי נא ברכותי

  .ס"וכט, לתפארתלשם ו ח רב תענוג ונחת"מכל יו
  

  ח"לונב המאחל
  

  שווארץואל י
  א"ב לאנדאן יע"עיה
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   מלכיםמלכיםמלכים   משולחןמשולחןמשולחן

 

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

  

 
  

  

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 íåéä'  úùøô àøéåñùú"ôì è"÷  
  

á øå÷é ìöàë"åîãà ÷" øàæìòáî-÷ååàðëàîà èéìù"à  
åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî:ñ ' éã ïéà äçîù à æéà

èàèù òöðàâ ,î'íùä êåøá êéæ èééøôåùç ïèéî á'èñàâ ï.  

ñ'íéçøåà úñðëä ïåô äùøô éã êàåå éã æéà.  

è ñàåååúåàéøá ïèéî ò÷àè êéæ èä ?ë' èøòäòâ áàä

î'èëàîòâèéî ñòôò èàä?  

åðéáø : øòãøòèùøòáéåàèìòåå éã êàã èøéô  , êéæ èëàî

ñðéåæà ìàîà ,î'øòñòá ïéåù êéæ èìéô ,íùä êåøá...  

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî:éà íéçøåà úñðëä  à æ

úåàåôø óéåà äìåâñ.
1
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שמועות '  שמביא דבר זה מס)ג"אות ל' רמערכת (סגולות ישראל ' בס' עי  

  .ע"ש מקאמינקא זי"ק מהר"טובות בשם הגה

ש מקאמינקא "ק מהר" מובא שהרה)קנו' אור שני עמ(שני המאורות ' ובס

, ע שאורח מביא רפואה"ברוך ממעזיבוש זי' ק הרבי ר"אמרו בשם הרה

 ,שמות כג(בפסוק , ל שדבר זה רמוז בתורה"ק מקאמינקא ז"והוסיף הרה

והסירותי מחלה ' אלקיכם וברך את לחמך וגו'  ועבדתם את ה)כה

 )יג, דברים יא(והיינו דבכל מקום דכתיב לעבדו בכל לבבכם , מקרבך

וכאן , איזהו עבודה שבלב הוי אומר זו תפילה.) תענית ב(ל "דרשו חז

אמרינן דקאי על עבודה , דכתיב ועבדתם סתם ולא נזכר בכל לבבכם

והיינו הכנסת אורחים דגדולה יותר ,  התפילההגדולה יותר מעבודת

ובזה מתפרש שפיר סיפא דקרא וברך , .)שבת קכז (מהקבלת פני השכינה

והיינו דקאי על האורח , וברך לשון נסתר ולא כתיב וברכתי, את לחמך

ובזה , בעל הבית בוצע ואורח מברך.) ברכות מו(ל "כמו שאמרו חז

  .א רפואהורח מביוהסירותי מחלה מקרבך משום דא

åðéáø :êàåå éãñàã ïòî èäòæ  ,î' èâàæêàã èééèù  æà

íéëàìî ééøã èàäòâ èàä åðéáà íäøáà, æéà øòðééà 

ìàôø êàìî ïòååòâ , ïåàøàô  èâàæòâ øò èàä ìàôø êàìî

êãáò ìòî øåáòú àð ìà , éãë ïééâ ÷òååà èùéð ìàæ øò øò

 ìàæ âéãðòèùèðåæòâ ïáééìá.  

åîãàä"øàæìòáî -à÷ååàðëàî :î' óéåà èìééöøòã

øò÷ñéøá íééç éáøæ "ì , øò æéà ãðé÷ à ïòååòâ æéà øò ïòåå

ïòååòâ èðåæòâ èùéð ÷øàèù ,ïëåñî äìåç à ïòååòâ æéà øò ,

òá òùàé éáø øòèàô øòãø , à ééá íòãééà à ïòååòâ æéà

÷àãéñç øòðéøá - ñ' åàåå áåèù éã èøàã ïäòååòâ æéà øòã

â æéà ãðé÷ èðåæòâ èùéð ïâòìò-÷ øòã æéà è÷ðåô à øòðéøá

)äâä"÷éæ ïéøáà÷î äùî éáø "ò (èàèù ïéà ïòîå÷òâðà , øòã æéà

 ãðé÷ íòðåô òãééæ- øòá òùàé éáø ïåô øòååù øòã - 

 ïòâðàâòâ áåèù ïéà ïòîå÷ ïééøà ìàæ øò æà ïèòá íäéà

øàô äëøá à ïáòâ'é÷ ïïëåñî äìåç à ïòååòâ æéà ñàåå ãð.   

 èàäéåæà èâàæòâ øò ,"ñ'åðéáà íäøáà ééá èééèù , àåäå

åìëàéå õòä úçú íäéìò ãîåò , äøåàëì ïééèù ïòåå óøàã

íäéìò ãîò àåäå ,øáò ïåùì à , ãîåò àåäå ñòôò ñàåå

                                                                   

בזמירות ליל (עוד כתב שם דענין זה רמוז בפשטות במה שאנו אומרים 

" ברם אנפין חדתין"מחמת , "צווחין אף עקתין בטלין ושביתין ")שבת

  . ח"ד ודפח"עכ, הפנים החדשים דהיינו פני האורח

שאורח הוא אותיות ' ט הק"בשם הבעשק "וכדבר האמור מובא בספה

חים זוכים לאור של הברכה השמינית שבזכות הכנסת אור', אור ח

  .שהיא ברכת רפאינושבתפילת שמונה עשרה 

  נב מוגה בלתי פנימי 
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íäéìò?ñ øàð ' åðéáà íäøáà ééá èééèù)îâ 'æè àøúá àáá (:

 æéà è÷å÷òâ èàä ñàåå äìåç òãòé ïåà åøàååöá äéåìú ïáà

àôøúðïøàååòâ  ,î æà'ä íéé÷î æéà íéçøåà úñðë

ñèìàîòã  êéæ èðåôòâ åðéáà íäøáààã , ãîåò àåäå

íäéìò ,íäéìò ãîåò øãñë æéà øò ,ïò÷ ãðé÷ øòã óéåà ï÷å÷ 

áà ìù åøàååöá äéåìúù ïáà íòã øò èòåå åðéáà íäø

èðåæòâ ïøòåå."  

àã ïå ñà æéà ãðé÷ ò÷àèïøàååòâ èðåæòâ.
2

  

î æà'øåà úñðëä èëàî íéçåôòâèðàã åðéáà íäøáà êéæ  ,

íäéìò ãîåò àåäå ,äàåôø óéåà äìåâñ à ñò æéà.  

ïééä ìò êøáì åðéáø úà ãáéëå  

åðéáø :íééçì íééçì íééçì ,î' úåçîù óéåà ïäòæ êéæ ìàæ

äçìöä ïåà ïèåâ íòìà èéî ïåà èðåæòâ èéî.  

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî :ïîà ,ñ' æéà êàð õìà

ïåô äéúôù ïéùçøîâòè òâéìééä éã  , øòãøòèùøòáéåà 

 ïôìòä ìàæ èéîøàé èùèðòáòâ èåâ à.  

åðéáø : úùøôäðùä ùàø ïåô äàéø÷ éã êàã æéà àøéå.  

åîãàä"àæìòáî ø -à÷ååàðëàî: àé,  øòãøòèùøòáéåà 

ïôìòä ò÷àè ìàæ , ïåà èðåæòâ èéî øàé èùèðòáòâ èåâ à

úåçîù óéåà øàð ò÷àè ïåà áåè ìë ïåà úçð èéî.  

éëåúåøéôá åðéáø úà ãá  

åðéáø øîàå : éã óéåà ïòååòâ ãéô÷î ïòî èàä àæìòá ïéà

ñ æà ïáéåøè' ìàæòñéåøâ à ïééæøøåòéù .
3
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ק " שפעם בא לפני הרה)'ד אות ט"רנ' עמ(תורת אבות ' כעין זה מובא בס  

ובתוך , ק לסעודתו"והזמינו הרה, ע חולה מסוכן"רבי נח מלעכאוויטש זי

' ה תלוי אבן טובה הית:)בבא בתרא טז(ל "הנה אמרו חז: הסעודה אמר לו

אבן , בצווארו של אברהם אבינו שכל חולה הרואה אותה מיד מתרפא

שכל חולה , וזהו סגולת המצוה, טובה זו היא מידת הכנסת אורחים

יסתכל , ומכיון שאנו עוסקים עתה במצוה זו, הרואה אותה מיד מתרפא

  .וכן היה, נא החולה עלינו ויתרפא
3
 

ענבים ' מר שעל פחות מזאק מבעלזא "דברי יחזקאל החדש שהגה' עי  

  .ברכת מעין שלשוודאי אי אפשר לברך 

לרבינו בשם ' א אמר רב א"שפע) ג"קי' עמ(בזמירות דברי יואל ' ועי

, ענבים לברכת מעין שלש' ע שיעור מספר ט"ק משינאווא זי"הגה

ורבינו השיבו שאין זה כלל , א ענבים"אמר שיעור של י' ובשם גדול א

ושאל הרב את רבינו , ל ענבים בימים ההםשאין אתנו יודע גדלן ש

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî: æéà êàæ òãòé óéåà 

òñéåøâ à ïòååòâøøåòéù .
4

  

ë' æà éáø øòøòåå÷ñ øòã øòâàååù íòðåô èøòäòâ áàä

î'ìèøòåå à ïâàæ èâòìô" :òá ïéà àæì åööåé øåòéù à ïééæ à

øéî óéåà øäàé à ,øéã óéåà øäàé à øåòéùëî úåçô à "

] åðééäã íéãéô÷î åéä éë äðåøçà äëøá éáâìéäé øåòéùäù ' ãåàî ìåãâ

àøîåçì ,åá åãéô÷ä êãéàîøåòéùëî úåçôãåàî äðè÷ úåîë úç÷ì   àìù

ììë øåòéù ùùçì ñðëé ,ãåàî ìåãâ äéä íéøåòéùä éðù ïéá ìãáääå[ .  

åðéáø: àé ,ë'íäéà ïåô èøòäòâ êéåà ñàã áàä.  

î'áø øòöéùôàø ïåô êàð èâàæ ,î' èâòøôòâ íäéà èàä

 âåðòâ æéà ïòðòååàã íééá ñàååøàôáåø ñ÷òæ ïåô ïéðî 

ïùèðòî ,ïåà ïùèðòá íåö  åö ïééæ óøàã åðé÷ìàì êøáð ïâàæ

úô éìëåà äòáù?  

øòãöéùôàø 'êòìèøòåå ïâàæ êàã èâòìô áø øò ,àä øò è

èâàæòâ ," ñàååèøòèùéã êèñò ãéà à êàð æà èéî ".  

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî: ïòî èàä àæìòá ïéà 

 êéåàäòáù óéåà äìéôú ééá ïòååòâ ãéô÷îíéììôúî .  

ùòáä ìù äøåú øôñä úåãåà äçéùä äááåúñðå"÷ä è 'éæ" åøöåàá çðåîä ò

åîãàä åãåã äìòäù" ìéùòä òùåäé íäøáà éáø ø÷ååàðëàîîà ãðàìñåøî 

 íò ãçé åðéáø ùâéðååîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàîñä úà úåàøì "ú  

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî:ã  øò ïåô æéà øôñ éáø

 ùøòä øôåñáåè íù ìòá ïåô ãéîìú à , ïáàä øéîùøôé úå

êéåà ïéìéôú ïåôùøòä éáø ïåô  , êéåà ïåà ïåô íéøôà éáø

øôåñ,
5

á øòã ñàåå ïòååòâ æéà íéøôà éáø áåè íù ìò  èàä

                                                                   

כשאני מחלק ענבים להסמוכים על , ורבינו השיב לו, למעשה איך לנהוג

  .ד"עכ, ק אני נותן מלוא חפני"שולחני בליל שב
4
 

' בס' עי, כידוע שבבעלזא הקפידו מאוד בשיעורים לגבי ברכת הנהנין  

ת צריך שיעור ק מבעזלא הקפיד שבמזונו"שהגה) ח"ר' ס (שולחן רבותינו

  .בצירוף דברים אחרים' כזית אפי' או שלא יהי, כזית מקמח לבד

שיעור חשוב כדי שיוכלו לברך ברכה ' וכן לענין טעימה הקפידו שיהי

' בזה בתשו' ועי, שלא יכנסו לחשש של אוכל לשם טעימה, ראשונה

  .ש"עיי) 'ח' סי(אמרי כהן 
5
 

על כן , ע"ט זי"עששל מרן הבהיות שהשיחה מורכבת מכמה סופרים   

  :באנו לתאר בקצרה מה שמובא בספרי הדורות בענין זה

ע מהעיר בראד היה הסופר הראשון "ק רבי אפרים סופר זי"הרה. א

' סי(משנת אברהם ' ו בסוכפי שכינה', ט הק"מסופרי המלך של הבעש

ם "ר אפרים סופר סת"ת מוהר"ק איש אלוקים כקש"הרה ...)ה"כ
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 ïäåèòâðàïéìéôú òðééæ ,ã äéâî ò÷àè ïòî æéà èöòé íò

äøåú øôñ , ééáãé áúë èðéè ìñéáà ïâééìåö ïòî óøàã àã.  

 ìòä ïéçðåî åéä ïçìåùäù ïéìéôú íáúëùøòä éáøøôåñ   

íéøôà éáø áúëù ïéìéôúä ïëåøôåñ   

                                                                   

כבר ...ה"מבראד זללה ה הבעש ו ן "בימי צעירותו נתאו ט ללבוש תפילי

תב פרשיותיו ים צאנזער זצ, שרבי אפרים כ ראד "ולהגאון רבי חי ל מב

רשיות נכתבו ע ן שהפ רבי אפרי"היה תפילי א כשיצא רבי "ופע, םי 

וכשהרגיש בדבר , תפילין שלוט את ה"ד לבש הבעש"חיים מהביהמ

  .ט לבשו נח דעתיה"וכשנתוודע שהבעש, נזדעזע

ט הלכו עם הפרשיות של רבי "מקובל שהרבה מתלמידי בעשוכן 

רבי נחמן , הדגל מחנה אפרים, ממעזריטש' אפרים כגון המגיד הק

 שעברופרשיות של רבי אפרים היו וכן להמאור עינים , ע"מברסלב זי

  .ע"סטייפל זיארנאבירושה לנכדו רבי מאטעלע מה

שרבי אפרים שכ' ט הק" בשם תלמידי הבעשמביאאבות על בנים ' ובס

וכשכתב , י הקדוש יושב לצידו"י היה רש"היה כותב תפילין של רש

  .ת יושב לצידו"ת היה ר"תפילין של ר

ספרי תורה בפקודת ' אמרי פנחס מובא שרבי אפרים כתב ב' בס

  .אמנם לא נודע היכן הם', ט הק"הבעש

' ק רבי אלכסנדר שוחט א" היה הרהריואחש, מן הראוי לציין. ב[

' ט"שבחי הבעש 'הספרוכפי שמעיד חתנו בשער , ט"בעשמסופרי ה

ה אלכסנדר "ומחתן המנוח החסיד המפורסם שמו נודע בשערים : ל"וז

ט כמה שנים קודם בואו "מ שהיה סופר מהיר אצל הבעש"שוחט נבג

כ היו שניהם "ואח, ל"ה צבי הירש זצ"החסיד המפורסם מושל 

   ]...סופרים

ם "ע להיות הסופר סת"ירש סופר זיק רבי צבי ה"כ נתמנה הרה"אח. ג

ק רבי פנחס "פאר לישרים מביא שהרה' ובס', ט הק"אצל הבעש

ואמר לו , ט לימד אותו כוונות הכתיבה" שהבעש,ע סיפר"מקאריץ זי

ט צעק "והבעש, והוליכו לעמקי היער, שיראה לו התפילין דמארי עלמא

לו בו ומיד נברא שם מקוה וטב, "מושיע בעת צרה' מקוה ישראל ה"

  .ש הסיפור באריכות"עיי, צ סופר"ט עם ר"הבעש

ע "ק המאור עינים מטשערנאביל זי"צרור החיים מביא שהרה' ובס

אמר שכשרבי הערש כתב את התפילין היה רואה מקצה העולם ועד 

ק רבי גרשון "משנת אברהם מביא התשובה הידועה מהרה' ובס, סופו

ד שראה את "וכותב שם בתון הפוכין "שני נוניהע בענין "קיטעווער זי

, י אבוהב"ק ממהר"ת בכתי"ת של בעל החסד לאברהם ואת הס"הס

  . ש"ע, ק רבי צבי הירש סופר"ולפי כתיבתם כתב הרה

ספרי תורות ' ק רבי צבי הירש כתב ז"ויש לציין שמקובל שהרה

ק לגומרושלימים ועוד ח ת מהז. צי ספר שלא הספי הנ"ס' אח ל "ת 

ום בבית סקווי כאן-ראנמצאת כי ת "סהו, מאכנאווקא המתואר 

ה  ר "ר ממונקאטש שליט" אצל האדמונמצאהשני א כפי שמובא בספ

ת "א זי"ק המנח"אגרות שפירין שהגה ע כתב שיש לו חתימת עדו

שהספר תורה שברשותו הוא , ל ובית דינו"מהגאון הישועות יעקב זצ

ר   .ט" סופרו של הבעשביצבי כתב ידו של 

øîàå :ùøô éã æéà àãéøôåñ ïáìòæ íòðåô úå ùøòä éáø ,

à àã ïåàùøô éã æééíéøôà éáø ïåô úå , êàð æéà íéøôà éáø

øòâéãøòéøô à ,íéøôà éáø øòáà'ùøô ñé êàð ïòðòæ úå

õøàååù õðàâ ,ïáéøùòâ èðééä ééð éåå éåæà ,ïòðòæ ïéâú éã 

øáåçî ,ïéâú òöøàååù ñòìà,
6

  ïôåà íòã óéåà æéà àã.  

î' èâàæùòá øòã æà" êéæ ùøòä éáø è÷éùòâ èàä è

áø ééá ïòðøòìî éåæà éåå íéøôà é'èðéè íòã èëàî , øò ïåà

ïééæ äìâî èìàååòâ èùéð íäéà èàä.
7

  

åîãàä"àæìòáî ø-øôñä ìò äàøä à÷ååàðëàî  

 àãñ æà ïòî èäòæ'êàååù ìñéáà ïéåù æéà...  

åðéáø: ñàååøàô , êéåà êàð æéà àãâéøòäòâõøàååù .  

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî: î ìééåå æéà ñàã' èàä

 ñðèöòìù èâééìòâåö ïéå àãèðéè ìñéáà.  

úåéúåàä úøåöá åðéáø ïééòå  

øîàå: î' èäòæàéù úåà òèðàñøòèðéà "ï.  

éù øòã èäòæ øéà"ï?ñ 'éöéôù èùéð ñéåà è÷å÷âñ ' æéà

èàìâ ,î'èàìâ ïöðàâðéà ïâàæ èùéð ïò÷ ,ñ' òôéù àæà èàä

àã õéôù ,ñ'ôàøà óéù ìñéáà èééâ.  

ñ æà êàã ïáééøù íé÷ñåô éã' óøàã ãîåòë òåôéù à ïáàä

åãåç ìò , àøîâ éã ïâòåå)÷ úáù"ã( íéìâø åì ïéà ø÷ù ] åðééäã

ù úåéúåàäù '÷ 'ø 'ãçà ìâø ìò íéãîåò[ , íééç éøáã ïéà

éù íòã ïâòåå äáåùú à àã æéà" ï)åù"ç íééç éøáã ú"éñ á 'ì÷"â(.  

éù äîë ãåò ìò èéáä åðéáø"ïïë åáúëð íä íâù øîàå   

íéçëåðä ãçà: ñàåå ô øòã èéî æéà"à?  

åðéáø:ô à ïôåøòâðà èøòåå ñàã "àäøåáù   , èàä éåæà

ïáéøùòâ ïòî ,÷òååà ñò èëàî äøåøá äðùî øòã ]éò '

ðùîá" á)éñ 'ô úåà åì' (ô áåúëì ïéàù áúëù" àéäù ùåùçì ùéã äøåáù à

ô åîë"ïéàöçì äøåáù à ,ô åáúëéù áúë ïë ìòå"äù à éøîâì øùé äìù áâ

íéðôáî àìà ìåâéò äá ïéàå ,äæë  .[  
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ט שרבי אפרים השביע את השר "ידי הבעשמובא בספרים בשם תלמ  

ואכן , של מים ואת השר של אש שלא ישלטו בהפרשיות שהוא כותב

  ביפייםועמדו שלמים נשארולמרבה הפלא הפרשיות שנכתבו על ידו 

  .עד היום הזה
7
 

היה ' ט הק"ילקוט צורת האותיות מביא שמקובל שכשהבעש' בס  

שחזתו עם דמעות עיניו שוחט בצעירותו היה מנגב את הסכין לפני ה

  .כמו כן רבי אפרים עירבב בתוך הדיו דמעות מעיניו הטהורות', הק
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  יט

  
 

  ויחי  

  
à øòáà ïòî èàä íééäøòãðé àéïáéøùòâ éåæà.  

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî: ñ' ïòðòæ ñàåå àã æéà

 ïöðàâðéà äøåáù ñàååæéàøòî êàð ïáéøùòâ è÷àäòâôà .  

åðéáø:ìà øòã "àñøòèðéà à êéåà æéà óòèð...  

ñ'ìà òâðàì à æéà"ñ ó'ïâéåöòâñéåà æéà.  

áúëä ìò åèéáäå øôñä úà åìâìâ  

åðéáø øîàå:  êàð æéà ñàãõøàååù ,ñ' øòééæ æéàïééù.  

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî:ñ ' æéà àã ÷ñôä à

÷åñô ïãòé ïùéååö.  

åðéáø:éåæà ò÷àè  ,ñ éåå éåæà'îø ïéà èééèù"à )åà"éñ ç 'ì" á

éòñ 'ì"á(,øàô èåâ øòééæ ñàã æéà àøå÷ ìòá ï.  

å àø÷ åðéáøãçà ÷åñôñä êåúî "ú  

åðéáø øîàåúåùâøúäá : ë' êéî ééøô éã áàä êéà æà

 ñàåå øôñ à ïäòæ åö äéëæ áåè íù ìòá íòðåô ïâéåà éã

ïéøòã è÷å÷òâ ïééøà ïáàä.  

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî: êàñà ïáàä íé÷éãö 

øôñ íòã ïéà ïòååòâ äìåò ,éáø øòãø  'êåøá'æòîî ìéùåá ,

ïäòååòâ æéà áø øòååàðéù øòãøòåå÷ñ ïéà ,ã  øò øôñ

øòåå÷ñ ïåô èîàèù ,÷éöéà éáø ïåô'øòøòåå÷ñ ì.
8

  

à 'íéçëåðä :åååàïòååòâ ñò æéà  ?  
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 ,ק ושהה במירון"ק משינאווא בארה"הרה' מגדל עוז מביא שכשהי' בס  

ת ',  אמאיששאל תפילין  תב א ואחר התפילה חקר אצלו מי כ

והוא ענהו שיש לו בירושה , הפרשיות כי הרגיש קדושה יתירה

ר "והרה', ט הק" ומקובל שהוא מהסופר של הבעשמאבותיו ק הפצי

, ואחר הפצרות מרובות קנהו בסכום עתק, בו שימכור לו את התפילין

מם גליו ן נפלו בים, ובחזרתו נתהוה רוח סערה בים ותרו , והתפילי

ר ' והלך לאביו הק, ק נשבר רוחו בקרבו מרוב צער"והרה מצאנז שיסד

ענה לו שהוא נענש מחמת שהוציא ק מצאנז "והרה, לו תיקון תשובה

מאר ן הוא שיעלה לתורה בס, ל"י לחו"את התפילין  ת "על כן התיקו

תב ע ה כוונה, י אותו סופר"שנכ ק "ואז נסע הרה, ובזה יכופר, ויכוין איז

עד , ת כזה"משינאווא לברר אצל צדיקי הדור לחקור אצל מי יש ס

יש ס"שנתוודע לו שאצל הרה מסקווירא  , הקט "ת מהבעש"ק  כן ' על 

י , נסע אליו ולא גילה מיהו וכשעלה לתורה ראה באמצע הקריאה ששנ

מאוד בהלכה"והרה, אותיות דבוקים זה לזה והראה , ק כידוע דקדק 

וער"ז להרה"א ט ווייניגער: והוא אמר לו, ק מסקו מאן קוק ... יונגער

עם , ת אינו כשר"ק משינאווא אמר שהס"והרה עד שהתבונן עוד הפ

ך שש מזהוראה אי   .ויהי לפלא, ני האותיות נפרדים זה 

åðéáø: ñ' ïòååòâ êàã æéàãðàìñåø ïéà ,÷ååàðëàî øòã' øò

 éáøæ" ì èâðòøáòâ ñéåøà ñò èàäàøòä.
9

  

åîãàä"àæìòáî ø-ëàî åðéáøì äàøä à÷ååàðúåéùøôä úàùøòä éáø ìù   

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî: èøàñ òáìòæ éã 

ò÷àè úåéùøô,ò÷àè áúë òáìòæ éã äøåú øôñ éã ïåô .  

åðéáø:èéåø ïéåù æéà ñàã 'êòì, ]éò 'åùá"åà ò" ç)éñ 'ì"ëñ á"æ (

åðå"ë ,åùúáå ' øôåñ íúç)åé"éñ ã 'ðø"å (ä úåîéîãàì éåðéùä íàã øøáî àå

 ÷øøùë àåä éøä ïùåé úîçî ,òå"åùá ò" ìàåé éøáã ú)åà ÷ìç"éñ ç 'å' ( äî

äæá áúëù.[  

çà" ë äàøä åðéáø ìò úåàäô"àøîàå :  

ô à àã êéåà æéà âéðééååòðéà"à ,ô à êàð"à.
10
   

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî:éç øòã "ú  êéåà æéà

èðàñøòèðéà ìñéáà ,éç éã"úäøçå ïåô  , ééååö éãïèééæ âòéé ï

ôàøà.  

ã æéà ñàãíòáåè íù ìòá 'ñ , øôñ éã ïåô áúë òáìòæ éã

äøåú.  

åðéáø:éç úåéúåà éã "ú ïòðòæ  ò÷àè àãùøòãðà ìñéáà ,

î øòáà'éù éã óéåà èäòæ"ñ æà ï'éù òáìòæ éã æéà" ïéà éåå ï

äøåú øôñ éã.  

çà"øôåñ íéøôà éáø ìù ïéìéôúä åðéáøì äàøä ë  
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ואחר , ע"יבוש זי'ק רבי ברוך ממעז"ת אצל הרה"הס' כפי המקובל הי  

וממנו עבר , ק רבי איציקל מסקווער"מנכדיו להרה' הסתלקותו מכרו א

ק רבי "כ עבר לבנו הרה"ואח, ק רבי יהושע העשיל"בירושה לבנו הרה

כ "ואח, ם ושבתות מיוחדיםיוסף מאיר שהוא קרא בו רק בימים טובי

ר רבי יהושע העשיל ממאכנאווקא בני ברק "נפל בירושת בנו האדמו

פ " ששמר עליו במסינ]א"מאכנאווקא שליט-ר מבעלזא"דודו של האדמו[ל "זצ

  .ק"ד הצליחו להעלותו לארה"ובשנת תשכ, בימי המלחמה

ק בשנת "ע ביקר בארה"ברך משה זיויש לציין שכשמרן רבינו בעל 

של בספרו  שיבוא ויעלה לתורה ר ממאכנאווקא"האדמוכיבדו , ג"תשמ

 לבית מדרשו ועלהואכן ביום חמישי פרשת חוקת הלך רבינו , ט"הבעש

   .לתורה בהתרגשות נפלאה
10
 

ק בעל מאור עינים "להלן תמונה מפרשיות התפילין של הרה  

  .א כפולה"ובו נראה פ, ל"ע שכתב הסופר הנ"מטשערנאביל זי
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åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî: øíéøôà éá' ñ úåéùøô

èðàñøòèðéà øòî ìñéáà æéà.  

íéúá éã ïòðòæ ñàã ,íéúá òñéåøâ.  

åðéáø :ïòååòâ ìàîà æéà ïéìéôú òñéåøâ òëìòæà.   

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî: ïòðòæ úåéùøô éã 

ñéåøâ ïòååòâ.  

úåéùøôä ìò èéáä åðéáø  

øîàå :æéà ñàãõøàååù  ,ñ' ïåô úåéùøô éã ïåô ùøòãðà æéà

éáøùøòä  ,ñ'éç úåà òâéøòäòâ à àé æéà"ú.  

éù øòã"ùøòãðà êéåà æéà ï ,éä ïòî èáééøù èðé

øòâéöéôù ,ô éã"ô àæà êéåà æéà à"à , òãòé èùéð ò÷àè

ô"à ,ñ'ô òìòéöòôñ àã æéà"î ñàåå à'éåæà èáééøù.  

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî: ñ' ééøã ãìàá æéà

 ïåà øàé èøòãðåäñ'õøàååù æéà ,éâú òìàøáåçî ïòðòæ ï ,

ñ'èðàñøòèðéà øòééæ æéà,  òèìà à æéà èòîøàô éã

ééð éåå éåæà ùîî æéà áúë éã øòáà èòîøàô.  

íéøôà éáø æéà ñàã' íù ìòá íòðåô øôåñ øòèùøò øòã ñ

ùåã÷ä áåè.  

åðéáø:ïééù êéåà æéà ñàã  ,ô à êéåà"à ,äúôé ïô , ééá êéåà

 àæà äøçåèøàñ éç"ú , òìà èùéðéç"ú ,úùäå íúéåç

èùéð ,äøçå øàð,
11

 ò÷àè èâðòøá äùî éëøã øòã éåå éåæà 

]éò ' äùî éëøãá)ñ 'ì"ñ å"é ÷"á ( íùá àéáîùñ 'éç åùòéù øîàù êåøá" ú

ä óà äøçå ìöà äæë ,'á÷ä ìù óà ïåøçä àäéù" àìå íéããöä ìëì èùôúî ä

ç ìàøùé ìò"å[.
12
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, ת של וחרה"בו נראה החי, ל"מונה מהכתב של הסופר הנלהלן ת  

  .ת רגילה"כ רואים במקצת תיבת והשתחויתם ובו חי"ובאותו כתב ג

 
12
 

קול סופרים מובא הסכמה מהגאון רבי שאול ' ויש לציין שבס  

וכתב שם שיש להזהיר את הסופרים , ד ראצפערט"ל אב"ראזנבערג זצ

כי הוא ראה את , שאלה בדברת עתיקים כשימצאו "שלא יפסלו מיד ס

ויש שם ', ט הק"י הסופר של הבעש"הפרשיות של תפילין שנכתבו ע

ובוודאי הם תפילין דמרי , ת כפולה"אותיות בצורות משונות כגון חי

  .הרי טובה ציפורנם של ראשונים, פ שיש שפוסלים"ואע, עלמא

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî: éáø ïåô íéáúë éã ïéà 

÷ ñçðôøòöéøà ,øáòïèøàã øò èâð ,ðééæ æà' èàä ïäåæ à ñ

áúë ïòðøòì èìàååòâ ìàîà ,î æà ñéåà èæééåå' èàä

ùøô ïåô èðøòìòâúåé , íäéà èàä æà ïñééäòâ øòèàô øòã

ùøòä éáø ïåô áúë éã ïòðøòì ìàæ øò ,äùòîì èàä  øò

íéøôà éáø ïåô áúë éã èðøòìòâ , íäéà æéà ñàã

ïòîå÷òâñéåàæà ñ 'òî æéàøòðòù ø , íäéà æéà øòèòôù

øòèëàè à ïøàååòâ ïøéåáòâ , øòèàô øòã íäéà èàä

 èâàæòâ æà éã èðøòìòâ èñàä åã ñàåå íòã áéìåö æéà ñàã

íéøôà éáø ïåô áúë ,àá÷åðã àîìò æéà íéøôà éáø ìééåå ,

àøëåãã àîìò æéà ùøòä éáø ïåà ,øàã øò èâðòøá éåæàè 

íéáúë éã ïéà.
13

  

 ãøôðååðéáø åðîî íåìùì: øòã øòèùøòáéåà ìàæ 

î ïôìòä'ïãééøô ïåà úåçîù óéåà ïäòæ êéæ ìàæ.  

åîãàä"àæìòáî ø-à÷ååàðëàî:ã  øò íé÷éãö ïåô úåëæ

ïééæ ïéâî ìàæ.  

çë øùéé à ,ñ' øéî æéàî æà ïòååòâ áåùç øòééæ' êéæ èàä

ïòååòâ çéøèîïòîå÷ åö .  
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  התודה והברכה
  

  הנכבד והמפוארהנגיד לידידינו הרבני 

  ו"הי שלמה יעקב מערץר "מוה
ל' קהילתינו הקמנכבדי    א"יאמסבורג יעווי

  

  אשר נדב חלק נכבד מהוצאת גליונינו
  בנישואי בנו, לרגל השמחה שבמעונו

  

  ש ובכל מידה ומעלה"מ בתוי"מו, החתן החשוב והנעלה

  ו"ני יואל אלימלךכמר 
  

  מ"ב ובשעטולמזל טו' שתחי' ג הח"עב
  

  ו"ר משה הכהן גלאנצער הי"בת ידידינו הנכבד והנעלה מוה

  יהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן בישראל

  דורות ישרים ומבורכים לבנין עדי עד

13
ק רבי פנחס מקאריץ אמר "אמרי פנחס שמביא שהרה' עוד בס' ועי  

ותפילין של רבינו תם יותר , י יותר טוב מרבי אפרים"שהתפילין של רש

 .ליראיו' וסוד ה, מרבי הערשטוב 

 



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  כא

  
 

  ויחי  

  à íåé' úùøô  äøù ééçñùú"ôì è"÷  
  

á÷é øå ìù ïéìîåâë"åîãà ÷" øùåäåáî èéìù"à  
åîåìùá ñøôå åéðô ìáé÷ åðéáø , íéöôçä úåãåà ìò ùâø áåøá åðéáø øéëæäå

äøä ìù íéùåã÷ä"äøäîå ïéùæéøî ÷"éæ áåñàñî áééì äùî éáø ÷"ãåòå ò  

åîãàä åì äàøäù" úòá ùåäåáî øåìöà åøå÷éáä íåéá  'øáòä  

 øîàååðéáø: ñ'ñéåøâ à èëàîòâ èàäï íùåø ,ë æà' áàä

íéöôç òâéìééä éã ïäòæòâ.  

åîãàä"ùåäåáî ø :î' øòã ïòåå æà êàð èâàæøòðéùæéø 

ìôà÷ éã ïäåèòâñéåà èàä , ñòôò èëà÷òâ ùîî ñò èàä

òù øàôàä.
14

  

åðéáø :ñ'ìôà÷ ñéåøâ à æéà...  

 øòã æà èâàæ èìòåå éãøòðéùæéø èéî ïòâðàâòâ æéà 

é÷ èàäòâ èùéð èàä ñàåå êéù òðòãìàâïìéåæ ïé.  

åîãàä"ùåäåáî ø: øòã øòðéùæéøî èâàæòâ èàä ' ïò÷

ïëàîòî èøòãðåä óòðéô ïùéååö úåããåáúä ïùèð , ìåâìâ

 øòèðåà âìùéãòðòëàã  ,úòì úòî ïèñàô ïåà' âéèééøô ï

èëàðåö'ùéè íééá ñ.  

åðéáø:ø ïéà ïòååòâ õìà æéà ñàã ùæééï.  

 ïéàâéãàñò øåå úåëìî àæà èøéôòâ êéåà ïòî èàä ïéà é

ïéùæéø?  

åîãàä"ùåäåáî ø :ñ'úåëìî à ïòååòâ æéà , ìñéáà øòáà

øòâéöðéåå.  

åðéáø: ïéà  ïéùæéøúåëìî øòî ïòååòâ æéà.  

åîãàä"ùåäåáî ø : æéà äùòîì øò ïòååòâ øòâéãàñ ïéà

øàé ïééð øàð ,øú øàé ïéà ïòîå÷òâðà æéà øò"á )â ÷ìúñðå '

éøú ïåùç"à(.  

åðéáø: òìà  íé÷éãöàô ïâòìô íåö ïøøòðéùæéø ,ë' áàä

ïèàè íòðåô èøòäòâ èâàæòâ èàä äëøáì åðåøëæ , êàð æà

éáö úøèò íòðåô úå÷ìúñä éã , íòãééà à èàäòâ øò èàä

ìöøòä éáø] ïéáàì[ , ïøàååòâ æéà ìöøòä éáø íòãééà øòã
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 מקאברין ק"א הביא הרה" שפע)אות כו, ב"ח(מזקנים אתבונן ' בס' עי  

ן מתנה יארמילקע לראשו ולקח אותו והניחו על ראשו 'ק מרוזי"להרה

, ן את היארמילקע שלו והניחה על ראשו'ק מרוזי"כ נתן לו הרה"ואח

שהיארמילקע של הריזשענער היתה חמה כל כך : ואמר הקאברינער

  .ק"עכדה, "ט פיר שעות'רעש'אז די קאפ האט מיר גע"

áåùèéãéæ ïéà íå÷î àìîî ,áåùèéãéæ ì÷éæééà éáø' æéà øò

 ïòååòâ àøòãåøá'ïäåæ à ñíòðåô éáö úøèò  , æéà øò ïåà

èìòâ êàð ïøàôòâ íåøà ,íéîéì ïøàååòâ íñøôúð øò æéà 

 ïøéô åö ïáéåäòâðà èàä øò ïåà äâäðä éãáåùèéãéæ ïéà.  

ñ ïåà' øòã ñàåå íòãëàð ñèìàîòã ïäòååòâ æéàøòðéùæéø 

êééøèñò ïéé÷ ïòîå÷òâ øòáéøà æéà , ïéé÷øòâéãàñ , ïòðòæ

éáø òìà ïøàôòâ' ïéé÷ ñòâéãàñø , êéæ èàä ìöøòä éáø ïåà

ïøäàô åö èééøâòâ êéåà ,áåùèéãéæ ì÷éæééà éáø ïåà' øò

ïøäàô åö ÷ùç èàäòâ êéåà èàä , èàä ïæòôù óéåà øàð

èàäòâ èùéð øò , ìöøòä éáø ééá ïèòáòâðééà êéæ øò èàä

ïòîòðèéî íäéà ìàæ øò ,ñ' èñà÷ êàãñ ïæòôù' èñà÷

 êàãèìòâ êàñà ,éà èéî ïøäàô øò ìéååíä , øò èàä

 ïèòáòâ íäéà"éàáâ à ïèøàã ïáàä êàã èñôøàã åã , íòð

éàáâ ïééæ ìòåå êéà ïåà èéî êéî",ïòååòâ íéëñî øò èàä  ,

òãééá ïøäàôòâ ò÷àè ééæ ïòðòæ , ïäòååòâ æéà ìöøòä éáø

éáø øòã ,áåùèéãéæ ì÷éæééà éáø ïåà'øò éàáâ ïäòååòâ æéà.  

îå÷òâðà ïåà ïéäà ïøäàôòâ ééæ ïòðòæ ïéé÷ ïòøòâéãàñ , ïåà

 íòã ïééæ íéðô ìá÷î ïòâðàâòâøòðéùæéø , ïòååî' æéà

ïòîå÷òâðééøà ,ìöøòä éáø íãå÷ ïòîå÷òâðééøà êàã æéà ,

ì÷éæééà éáø ïòîå÷òâðééøà æéà íòãëàð ïåà , èàä øòðééà

áéåùèéãéæ øòã æéà ñàã èìòèùòâøàô ééæ' ñàã ïåà éáø øò

éàáâ øòã æéà , øòã èâàæøòðéùæéø "éîø øòñòá èìòôòâ 

åô éàáâ øòã íòðéáø'ï".  

 èàä øòèòôùì÷éæééà éáøïøéô åö ïáéåäòâðà  , øòã

 íìåò øòöðàâïøäàô åö íäéà åö ïáéåäòâðà èàä.  

åîãàä"ùåäåáî ø:ñ 'ïñééåå ñàåå àã æéàã ñà ñàåå èøàåå 

 øòãøòðéùæéøèâàæòâ èàä  , àøîâ éã óéåà)é úéðòú.( ìë 

ðç ìéáùá ïåæéð íìåòäéðá àðé á÷á åì éã éðá àðéðçå 

ïéáåøç ,ñðøôúð èùéð ïåà ïåæéð ïòî èâàæ ñàååøàô , ïåæéð

íåöîöá êàã æéà )åù"òäà ò"éñ æ 'é÷"éòñ ã 'áé ,éòå 'áá"íù é( ,

äôãòäá æéà ñðøôúð )íù( , øàð ñàååøàô èâàæòâ øò èàä

äôãòäá èùéð ïåà íåöîöá ïåæéð , á÷á åì éã éðá àðéðç ìééåå

íéáåøç,íåöîöá êéåà èáòì øò .  

 øòã èàä ñàãøòðéùæéøøàô èâàæòâ 'áì áèéé ï.  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  כב

  
 

  ויחי  

  
ãéà à ïåô èøòäòâ ñò áàä êéà , èøòäòâ ñò èàä ñàåå

ãîìî ïééæ ïåô , èøòäòâ ñò èàä ñàåå íòðééà ïåô æéà ñàåå

ïøàôòâèéîáì áèéé ïèéî .   

 øòãøòðéùæéøèøàåå íòã èâàæòâ íäéà èàä  ,ñ ìééåå' æéà

 ïòååòâ íäéàúåëìî øòã ùåãéç à , øòã íäéà èàä

øòðéùæéø ìééåå ïåæéð øàð æéà íìåò øòã ñàååøàô èâàæòâ 

íåöîöá èáòì ÷éãö øòã , èáòì ÷éãö øòã æà øòáà

äáçøäá êéåà íìåò øòã èàä äáçøäá.  

äâä"ø ùéìæééî éáö íééç éáø ö"éøäî é"è : øòã

îéìùåøé' áø øòéøà äùî éáø 'æ"ì  æà ïìééöøòã èâòìô

òã øòã æà ïäòæòâ èàä áì áèéé øøòðéùæéø æéà 

íéãâá òðòãìàâ èéî ïäåèòâðà , êéæ ééá øò èàä

íòã ïåô èëàøèòâ , øòã èàäøòðéùæéø äáùçî ñôåú 

ïäòååòâ , æà íòìáàøô øòã æéà ñàã æà èâàæòâ øò èàä

ñ'íåöîöá øàð ïåæéð æéà , íéáåøç á÷á åì éã éðá àðéðç ìééåå

çøäá øòî èùéð èàä ïåàäá.
15

  

                                                 

15
 

מביא בספרו המאזרני חיל ל "יפא שווארץ זט ל"יו' ח רבי חנני"הגה  

ק "ד פעיה" גאבל"א פריינד זצ"צ הרמ" מהגהשמעתי: ל"וז, סיפור זה

ק "הרההסתופף בצל ע נסע בצעירותו ל"ק בעל ייטב לב זי"שמרן הגה

הכיר את קלסתר  לא ןכל  עאזומכיון שלא היה שם עד , ע"ין זישזימר

דש ראה שם איש אחד  לחצר הקובואווב, יןשזיק מר"הרהפניו של 

ות זהב בעדיי אמסתובב בחצר מלובש רק בהוועסטל ובו תלוים שלשל

ין ושאלו שזיק מר"והלך לשוחח אתו על אודות הרה, עדיים יקרי ערך

 שלאחר איזה זמן יכלו  לווענה, אימתי יכולין לכנס אל הקודש פנימה

 שהאיש בלב ובתוך הדברים הרגיש כבר מרן הייט, ליכנס אל הרבי

 כמתמיה יווהסתכל על, ין בעצמושזיק מר" הרההואשר עומד לפניו א

חסידים עדת  של לראות עד עתה מנהיגרגיל יה על לבושו היקר שלא ה

מיד תפס ן 'מרוזיק "והרה, ולובש בגדי מלכות כאלוהרחבה מתנהג ב

 כל .)'תענית י(ל "הלא אמרו חז, יונגערמאן", מחשבתו ואמר לואת 

וחנינא בני דיו בקב חרובים מערב , ביל חנינא בני כולו ניזון בשהעולם

 סימן ז" אהעע"שו( לפרש בהקדם מה דקיימא לן ויש. שבת לערב שבת

אינו חייב ,  כי המתחייב לזון את חבירו) בבית יוסף שםועיין, ב" סעיף יד"קי

, חייב גם בשאר צרכיו,  אזון ואפרנסהאומראבל , אלא במאכל ומשתה

 היא בצמצום כדי מזונותונמצא כי בחינת . וכגון מלבושים וכדומה

 העולםוזהו שאמרו כל . ובחינת פרנסה היא בהרחבה גדולה יותר, חיותו

, העולם אלא בחינת מזונותממשך מן השמים לוהיינו כי לכן אין , "ניזון"

לפי שההשפעה אינה יורדת לעולם אלא באמצעות ,  בניחנינאבשביל 

,  להמשיך דרכו שפע טובםמשמיהשביל והמסילה שעושה הצדיק 

 שבתובקב חרובים דיו מערב , ומאחר שחנינא בני מסתפק במועט

לכן גם אינו ממשיך לעולם אלא בצמצום כפי הצריך , לערב שבת

åðéáø:ñ ' éã æà èðà÷àá æéàøòðéùæéø ïòðòæ íéãéñç 

êééø ïòååòâ , ïòååòâ ïòðòæ íéãéñç øòðéèòøèñ éã ïåà

íéøà.  

èàä èéé÷ëééø èéî èøéôòâ êéæ èàä éáø øòã æà øò 

èééé÷ëééø íéãéñç éã øàô ïäòååòâ òéôùî , øòã

éáø øòðéèòøèñ) äâä"éæ ïéèòøèñî éáö äãåäé éáø ÷"ò ( èàä

òìòâ íéãéñç øòðéèòøèñ éã ïáàä úå÷çã ñéåøâ èéî èá

úå÷çã òñéåøâ à ïéà èáòìòâ êéåà ,èìòåå éã èâàæ éåæà.  

åîãàä"ùåäåáî ø:éã  ïòðòæ íéãéñç øò÷ñéìòøèñ 

 íéøà øòééæ ïòååòâ- ãéîìú à ïòååòâ æéà øòðéèòøèñ øòã 

 øò÷ñéìòøèñ íòðåô- èàä øò ãéñç à ïòååòâ æéà èøàã 

ø ïñééäòâ 'ôàååéùè )ø 'óìàåå áàæ(  øòééæ ïòååòâ æéà øò ñàåå

êééø ,èâàæòâ íäéà èàä øò÷ñéìòøèñ øòã :ø ' éùèôàåå

èåâ øòééæ øéî èìòôòâ øéà , à ïééæ èñòåå åã ïòåå øòáà

øòî êàñà ïìòôòâ êàð øéî åèñòåå ïàîéøà , øò èàä

ïäåè íäéà èéî ìéåå éáø øòã ñàåå èôàëòâ , êéæ øò èàä

ïôåøòâðà : øòãïáééìâ øéî ìàæ éáø , ìòåå êéà áéåà æà

 èùéð êéà ìòåå êòìãðòá êéù òðøòáìéæ ïéé÷ ïáàä èùéð

ïòååàã êéà ñàåå èøàåå ïééà ïéé÷ ïñéåå , íäéà èàä éáø ïééæ

èâàæòâ ÷éøåö øò÷ñéìòøèñ øòã :éåæà áééìá éåæà áéåà...  

ïééä ìò êøáì åðéáø åãáéëå  

øîàå:î 'øòéøô àã ïäòååòâ ïéåù æéà , ïéåù áàä êéà

ñåë à èàäòâ , êéà ïåà øòîéö øòãðà à ïéà ñéåøà ïéá êéà

ïòîå÷òâ ÷éøåö ïéá ,äëøá à èëàî ,äìàù à æéà øéî øàô 

ã øòïôâä éøô àøåá.  

åîãàä"ùåäåáî ø :éàêò÷ ïïééæ àéöåî .  

åðéáø:íééçì íééçì  , øòãøòèùøòáéåàî ïôìòä ìàæ ' ìàæ

 èéî äåãç ïåà äçîù èéî ïäòæ êéæøòöøòä òëéìééøô ,

 øòãøòèùøòáéåàî ïôìòä ìàæ ' íòã ïòðéã ïòðò÷ ìàæ

 ïåà ùôðä úåîîåøúä èéî úòãä úáçøä èéî øòôòùàá

ïèåâ íòìà èéî.  

                                                                   

ואלמלא היה רבי חנינא בן דוסא מתנהג , יותרלקיום חיותם ולא 

,  לכל בני ישראלגםהרי היה נמשך השפע בהרחבה , בהרחבה גדולה

". ל משפיע זיין פאר די וועלט ברייט ברויך מען זיך פירן ברייטווי'אז מ"

 ברוח יןשזימרק "מרן הייטב לב עמד משתומם איך שהרגיש הרהו

  .קדשו את אשר עלה במחשבתו
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  כג

  
 

  ויחי  

  
åîãàä"ùåäåáî ø : ïëéâðéà ïéåù ïòî èîå÷ ïòåå

ìàîàëàð ,èøàåå íìåò øòöðàâ øòã...  

åðéáø :ñ'øòååù æéà ,ñ' êàñà èñà÷çë.  

åîãàä"ùåäåáî ø:å÷å ä é 'çë åôéìçé )éòùé 'î ,'ì"à(.  

åðéáø:øäî íééá ïëåæàá ïòååòâ æéà áì áèéé øòã "÷éù í ,

êàååù ïäòååòâ ïéåù æéà øò , ñàåå èâòøôòâ íäéà øò èàä

íäéà èìòô ,ñ æà èâàæòâ øò èàä'çë íäéà èìòô , èàä

ä éå÷å èâàæòâ áì áèéé øòã íäéà 'çë åôéìçé , æéà ïéôéìç

â êéà ùèééèéøéã áâ åã ïåà ñòôò é÷éøåö øéî èñá , èàä

 øòã æà èâàæòâ øòøòèùøòáéåà ïéð÷ íé÷éãö èéî èëàî 

ïéôéìç ,ééæ èáòâ øò çë ,áòâ ééæ ïåàä úãåáò ÷éøåö ï ,' ñàã

å÷å èðééîä é 'çë åôéìçé , øòãøòèùøòáéåàâ é èéî çë ééæ è

ïéôéìç.
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íåìùì åãøôðå  

 íåéá' úùøô  äøù ééçñùú"ôì è"÷  
  

áå÷é øèéìù ïàîìåà ïîìæ äîìù éáø ìåãâä ïåàâä ìöà"à  
ã íééç éöò ììåë ùàø'÷øá éðá øàîèàñ - îåãå"èéìù éåìä èáù ìòá ïøî ìù ÷ãö ïéã úéáá õ"à  

äàø"íééç éöò ë:ñ ' äéëæ à æéà æà ãé÷ôú à áàä êéà

èééìòâðåé ììåë éã ïôìòä ñéåøà.  

 ïáòâ øòáéà ïò÷ êéàøàô'éáø ï' ïèåâ àïøâ åñ ,ñ' êåøá æéà

 íùä èééìòâðåé èéîúåéîåøú úåãî , åö íéìë ïáàä ééæ

ñéåøâ à èéî íéîù úàøé èéî äøåú ïééæ ìá÷îïíòðøàô  ,

ãåàî íéãçåéî ùîî äéìò éðá òñéåøâ ééæ ïùéååö , ïòðòæ ïåà

öáøä íéðéðò éðéî ìë ïéà ùîùì íéøùëåî ïåà äøåúä ú

äàøåä , ïáàä ééæ ïåàäçìöä ,íùä êåøá.  

åðéáø:á íùä êåø, øòã øòèùøòáéåà ïìàæ ééæ ïôìòä ìàæ 

úøàôúìå íùì ïñ÷àåå ïåà ïâééèù øòèééåå.  

äàø"ë:àã äìéä÷ éã ïåô úøâñî éã ïéà æéà ììåë øòã  ,

éáø íòðåô ïòîàø éã øòèðåà'ï , øòééæ ïòðòæ èééìòâðåé éã

éáø íòðéà ÷åáã'èðåæòâ ïééæ ìàæ ï , òñéåøâ àã æéà àìéîá

î æà ïòâðåðòôàä'éà èòåå"ïñ÷àåå øòèééåå ä.  

åðéáø :ñðééìà øäéà èëàî ñàåå?  

äàø"ë :ä êåøá 'íåé íåé ,î'î ìéôéåå ìãúùî êéæ æéà' ïò÷

ïäåè. ïéà øòðæàåå áøä ïåô äàøåä úéá éã àã æéà íòãëàð 

øéàî ïåøëæ )äàøä øùà"èéìù ë"ë ùîùî àîåã"öéáá åðéã ú(.  

øôñ úéø÷ ïéà ãé÷ôú à êàð áàä êéà.  

åðéáø:øôñ úéø÷ ïéà ïééøà èøàô øäéà  ?  

äàø"ë :àé.  

åðéáø:ñ 'àã ïåô èééåå æéà ?  

äàø"ë :èééåå éåæà èùéð ,ïøäàô äòù òáìàä à , ïòåå ïåô

 úìéçú ïåô ïèøàã èìòèùòâôéåà æéà äìéä÷ éã ïà

äàøåä éã ïééæ åö êðçî èøàã êéà ïéá íéøáãä.  

à 'íéçëåðä :æéà áø øòã ñàåå øàô âðàôðà ïåô êàð 

èøàã ïøäàôòâ ììåë ùàø øòã ïéåù æéà ïéäà ïòîå÷òâ.  

äàø"ë:ñ ' ïåô èééìòâðåé éã êéåà ïøäàô åö èøàã ïòîå÷

àã.  

à 'íéçëåðä : éã êàåå òãòé èéî èîòð ììåëä ùàø øòã

áåùç'äàøåä úéá ïéà ùåîéù óéåà àã ïåô èééìòâðåé ò.  

ñ' ïéåù ïòðò÷ ñàåå èééìòâðåé ììåë ïéà æðåà ééá àã æéà

÷ñô'äàøåä ïéà ïòðò.  

äàø"ë:éàãååà  ,ñ' ñàåå èééìòâðéà òèðà÷àá àã æéà

÷ñô'ïéåù ïòðò ,éàãååà.  

à 'íéçëåðä : ïâòøô ïòééâ äìéä÷ éã ïéà èééìòâðåé éã

ììåëä éðáø éã øàô úåìàù :ø 'øòâøòáãìàâ íåìù ìàøùé, 

ø 'ìëéî ïåà ïàîãéøô ø 'óòùæàé ùøòä òùåäé.  
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' חיי שרה עמ' בפר(פ "ע מביא ענין זה כמ"בעל ברך משה זי' מרן רבינו הק  

הובא גם בהקדמת (ספרו לנו אבותינו : ל"וז) ועוד, ס"ר' כי תשא עמ' פרוכן ב, ו"צ

ה "ם שיק מחוסט זללה"הגאון המהר כי כאשר חלה )הספר הרי בשמים

והזכיר הגאון את עצמו לפני הייטב לב , ע לבקרו"ז הייטב לב זי"נסע א

מה חסר לכם הרב , שאלו הייטב לב, שיתפלל בעדו לרפואה שלימה

הנה כתיב , נענה הייטב לב ואמר, רק כח, ם שיק"ענה המהר, מחוסט

יכולין לקנות על ידי והכוונה דידוע ש, יחליפו כח' וקוי ה) ישעיה מ לא(

ה " והנה הקב,.)קדושין כה(קנין חליפין וכיון שזכה זה נתחייב זה בחליפין 

ת על ידי קנין "ואנו קונין את הכח מאת השי, הוא הנותן ליעף כח

' וזה שאמר וקוי ה, על ידי שאנו נותנים לו הקיווי והבטחון, חליפין

וא מקנה לנו כח ה', יחליפו כח שעל ידי שאנו מקווים ומייחלים לה

 .ק"עכדה, בחליפין
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  כד

  
 

  ויחי  

  
äàø"ë:ðà÷àá ïáàä ééæ íéðéðò òìà ïéà èôàùè , ééæ

úøåñî éã ïáàä ,òæ øéî áø íòðåô òôùð ïòð) ïåàâä ìòá

éåìä èáùèéìù "à(ã èàä øò íò ïåà øòèééåå èééâ ñàåå êìäî 

øòèééåå ,ã ïáàä øéîíò áäæä ìéáù éã êìäî òùéøàâðåà 

íéðéðò òìà ïéà.  

à 'íéçëåðä: ììåëä ùàø íòðåô úåëæ ïéà ñòìà æéà ñàã 

ééìâàá øòèééìòâðåé éã è ,èééìòâðåé éã èáééä øò ïåà.  

*  

åðéáø:íééäøòã ïåô øäéà èðòæ åàåå ïåô ?  

äàø"ë:  æéà ïàîìåà úçôùîïééãøàååñéåøâ ïåô , øòæðåà

 òãééæãøò äîìù úåòéøé )äâä"öæ ïàîìåà ïîìæ äîìù éáø ö"ì ( æéà

 ïòååòâ áøòååò÷àî ïéà ,ñ' ïáéìáòâ èùéð øòðéé÷ æéà

ò÷àî ïéà èøàã èùéð èàä øòðéé÷ øòãðé÷ éã ïåô òåå

òâ'ùøé'úåðáø ñàã èð.  

ñ'èééö òðòé ïéà äìéä÷ òøòååù à ïòååòâ æéà.  

åðéáø:úåøö èìééèòâñéåà ééæ ïáàä ìàîòìà .  

äàø"ë : óéåà ïøäàôòâ ÷òååà êéåà æéà äîìù úåòéøé øòã

ïèøàã ïåô èééö ì÷éèù à.  

èééö òâéøòèòôù éã ïåô áúë òèìà à ïáàä øéî, 

 òååò÷àî]å÷î"ò [î úåáéú éùàø æéà'÷ ú÷åìç'å çøå' ìë

ò'åúã.  

åðéáø: éáø äùî ãðàäøàô )äâä"à ìòá ööæ äùî ìä"ì(  æéà

èøàã ïäòååòâ êéåà .  

äàø"ë:ïòååòâ øò æéà øòèòôù .  

åðéáø : éã èééøãòâøòáéà èàä ãðàäøàô äùî éáø

äìéä÷. î ïòåå'ïòîåðòâôéåà íäéà èàä ,î ïåà' íäéà èàä

ùòâïòîå÷ ìàæ øò æà ååéøá à ïáéø , ÷éøåö øò èàä

èùéð êàð èñééåå øò æà ïáéøùòâ ,ìæéà àì øòãà ìæéà , ïòåå

 èéî ïòååòâ íéðô ìá÷î íäéà ïòî èàä ïòîå÷òâðà æéà øò

ìæééà à...  

äàø"ë : òðééîòâìà éã ééá èâéì äîìù úåòéøé øòã

äìéä÷.  

åðéáø :÷ñåèàèù éã ééá äìéä÷ òâéãøòéøô éã ééáàåå.  

äàø"ë: ùåã÷ íå÷î à ñò èñééä èðééä æéá òöðàâ éã ïéà 

èðâòâ , áø øòååò÷àî øòã)äâä" öøéáïåòîù òì î øòâøòá

èéìù"à( , óéåà øãñë æðåà èøòãàô èùéð ïòéåá øéî ñàååøàô

èøàã ïåéö ïöðàâ íòã øòáéà.  

îéìùåøé øòã'éáø áø øòéøà äùî  'æ" ìèâòìô êéæ 

î ìàîòìàúàð ïééæ ñçééë'ï äîìù úåòéøé , òãééæ ïééæ øòã

ãàñàð'áø øò'øòååù ñîàãøòèðéà øòã ' áø øò)äâä" ÷ éáø

 àãåé éëãøîååòìöæ "ì(  íòðåô ÷äáåî ãéîìú à ïòååòâ æéà

äîìù úåòéøé ,ñåçé ïééæ ïòååòâ æéà ñàã.  

äàø"äîìù úåòéøéä åðé÷æ ìù åãé áúë úà åðéáøì äàøä ë  

øîàå: é øòã ïåô øåáéç øòã æéà ñàã óéåà äîìù úåòéø

äòã äøåé ,è÷åøãòâ ñò ïòî èàä íòã ïåô , øåáéç øòã

èééö òðòé ïéà ùòø à èëàîòâ èàä ñàåå.  

úëä úà àéìôä åðéáø"é  

øîàå:äà  ,ã æéà ñàã øòãé áúë.  

äàø"ë : øòãøåáéç  úéá ïäòååòâ æéà ãéóéåà éã é" é÷åìéç ã

àø éã ïåô úåðîàð" ù)ñî 'ïéèéâ( ñ ïåà'÷ìç ïééà æéà èéî 

åé óéåà äîìù úåòéøé"ã.  

åðéáø :î'èòáøàòâ øòáéà èöòé ñò èàä.  

äàø"ë:àé àé  ,âéèëéø , õéôù øéàî éáø ïåô êòì÷éðééà éã

æ" ìè÷éøãòâ øòáéà ñò ïáàä.  

åðéáø :õéøèñéá ïéà áø ïäòååòâ êàã æéà øò?  

äàø"ë :àé , ïäòååòâ æéà øòòãíèàè ï'øòèòô à ñ.  

åðéáø: ïàîìåà ìàøùé éáø  ïéà ìä÷ä ùàø ïäòååòâ æéà

ïééãøàååñéåøâ.  

 úåôéøç äøáç àæà ïäòååòâ æéà ïééãøàååñàøâ ïéà-æà  éå

ù äøáç ïñééäòâ êàã ñò èàä" ñ úåôéøç äøáç-î ' èàä

êòìèòùô èâàæòâ ,î'ïòðøòì èðò÷òâ èåâ èàä , èøàã

äøáç èøàñ àæà ïäòååòâ æéà ,ïééãøàååñàøâ ïéà èøàã.  

äàø"ë:ååòâ æéà èøàã éòùé éáø áø à ïò 'àôì÷àì , øòã

àô íåìù éáø ïåô òãééæìøòåå÷ñ ïåô ÷àì.  

åðéáø:ù äøáç éã ïåô áø ïäòååòâ æéà øò " ñ-úåôéøç .  

äàø"ë :æ éáø øòãäëøáì åðåøë èøàã ïòååòâ æéà  ïéà

 ïééãøàååñàøâèéæéåå à óéåà ,ïééîòèàè æ "ì  ñò èâòìô

ìàîòìà ïòðàîøòã.  

åðéáø :æ øòèòô øòã" ì èâàæòâ ñèìàîòã èàä à

àéâåñ éã ïéà ìéèòùô  ïåôøëéð åðéàù ÷æéä , ïòðòæ èøàã



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  כה

  
 

  ויחי  

  
ãøòá ïéé÷ ïà ïâðàâòâ ïòðòæ ñàåå íéîëç éãéîìú ïòååòâ ,

æ éáø øòã ïåà" ïéà ïòååòâ ìôìôî ééæ èéî êéæ èàä ì

ïòðøòì , è÷éøãòâñéåà êéæ øò èàä äùøã óåñ íééá ïåà

 ééæ óéåà" øëéð åðéàù ÷æéä- ÷æéä  ñòãàù à æéà , åðéàù

ñ æà øëéð'îéðô øòééà óéåà èùéð êéæ èðò÷øòã'øò æà  øéà

èðòæíéîëç éãéîìú ".
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äàø"ë: î' ñòôò èâàæ æà òãééæ ïééîø 'æ ÷çöé íäøáà"ì ,

èàè ïééîï'òèàè ñ , éã ïåô øàèòø÷òñ øòã ïäòååòâ æéà

äìéä÷ , òñéåøâ éã ééá àðééãã àøôñ øòã ïäòååòâ æéà øò

åú ïéãäø ,øàîèàñ éã øòáéà'äøåú ïéã øò.  

î'øòðòâò÷ éã ïòåå æà êàð èâàæ'éáø íòðåô ñ' ïæ" ì ïáàä

 ïèéîðéà èôàëòâ éã ïåô ÷ñô íòã ïòðééìôéåàäøåú ïéã æà 

ñ'éáø íòã úáåèì æéà'ï , ñò ééæ ïáàäïèéîðéà ïñéøåö , èàä

 òèééååö à ïòîåðòâ ñéåøà øò áúëèðééìòâ ïåà ùàè ïåô ,

éåù èàä øòñðééà êàð èééøâòâðà íòãøàô ïåô ï...  

à 'íéçëåðä : íòðåô ì÷éðééà à êéåà æéà ììåëä ùàø øòã

øôåñ íúç.  

äàø"ë:øôåñ áúë øòã ïåô  ,äçôùî øòñàøèù éã ïåô ,

éé÷àè'áø øò'ñ )äâä" ö éáøàáé÷òøòñàøèù öæ "ì (êòì÷éðééà.  

ïééä ìò êøáì åðéáø úà ãáéëå  

 åëøéáååðéáø:íééçì íééçì  ,ã øò øòèùøòáéåà ìàæ

î ïôìòä'ïééæ äøåú õéáøî úòãä úáçøä èéî ïòðò÷ ìàæ ,

ïèåâ íòìà èéî äàøåäå äøåúä ìò ïééæ êéùîî ïåà ,

 äùåã÷á åúàøåä)æç éøáãî äöéìî ïåùì"ìäùåã÷á åúøåä .(  

íåìùì åðîî åðéáø ãøôðå  
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שבת פעם את  ימי כהונתו של רבינו ברבנות אורשיוואב: ל"סיפור וזה מביא )קלז' עמ, ב"ח(ל "ט ליפא שווארץ ז"יו' ח רבי חנני"ל להגה" חיינמאזרה' בס  

ובתחילה לא עלתה בדעתם להזמין את , ס באחד מבתי המדרשות דשם"ובמוצאי שבת קודש התקיימה מסיבת סיום הש, רדייןאשבתו בעיר גראסוו

אביו של (ה "ה שלמה זלמן אולמאן ע" הקהל מוובמוצאי שבת קודש בא הראש, אולם ביום השבת נמנו וגמרו להזמין את רבינו, רבינו להשתתף בהמסיבה

ד ואמר לו שברצון אנשי הקהילה "ל הי"פייוויש אשכנזי ז' ח ר"ק הרה"ובבואו לשם פגש את המשב, לאכסניית רבינו להזמינו  )ק"כ הראה"אח' ישראל שהי' ר

ו ,  לא יוכל רבינו להופיע משום שהוא טרוד עד למאודפייוויש ואמר לו שכפי הנראה' נענה ר, שרבינו יפאר את המסיבה וישא מדברותיו לפניהם ורבינ

 בעלי בתים שהיולה יקהושמה נתאספו בני ה, ואכן רבינו הופיע בהדרתו לבית הכנסת, בשמעו את דבריו רמז לו שברצונו להיענות לבקשתם להופיע שם

 תיםבלי והבע, גיטין'  שבמסי דשמעתתא בסוגיא דהיזק שאינו ניכרמילב לפניהם דרשורבינו , אך רובם ככולם היו בלי חתימת זקן, לומדים מופלגיםו

הבסיום ה, פלפל עמהםוהיה ניכר עליהם שנהנו מאד מזה וגם רבינו נהנה ל, פניהםו ארוכות וקצרות כאשר חדוותא דשמעתתא נסוך על מפלפלו ע  דרש

דערקענט זיך 'שאינו ניכר אז ס, איז א שאדעס היזק "פשט חדש בהסוגיא ולכן אומר לכם , וגיא דהיזק שאינו ניכרהנה עכשיו למדנו בס רבינו הםלמר א

 ואמר לפרש דברי הכתוב, היינו מכיון שלא היה על פניהם חתימת זקן ואינו ניכר כלפי חוץ גודל הפלגתם בידיעות התורה, "ער'נישט אויף אייער פנימ

 .ראת שמים על פניכם על ידי שלא תשחיתו את פאת זקנכםהיינו שיהא ניכר י, בעבור תהיה יראתי על פניכם) ז"י', שמות כ(
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 א" יעקרית יואלבק "לפ ט"תשסשנת  יגשו עודת רעוא דרעווין פרשתס
  

אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי  ועתה
וישלחני אלהים ' הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם וגו

לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה 
 .גדולה

הנדפס בתורת משה (על פי מה שכתב בשיר מעון  ויבואר

 )תהלים פא ד( לפרש סמיכות הכתובים )חתם סופר לראש השנה

עדות ביהוסף שמו ' תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו וגו

דהנה דרך בני אדם אם המה מעונים . בצאתו על ארץ מצרים

אומרים אבדה תקותינו , ומדוכים מכל צד בדיוטא תחתונה

ועל ידי זה אינם מתאמצים בתשובה ותפלה , נונגזרנו ל

בחשבם דבלאו הכי אין עוד תקוה ומתיאשים מן , וצדקה

, כהרף עין' כי ישועת ה, אבל באמת לא כן הדבר, הישועה

הלא ראינו יוסף שהיה עבד בבית האסורים ולא עלה על לבו 

 הוציאוהו )ביום ראש השנה(ופתאום ברגע אחד , שיוושע עוד

ולא עוד אלא שנעשה מלך ושליט , פשי לגמרימבית הבור ח

, וזה שאמר הכתוב תקעו בחודש שופר. בכל ארץ מצרים

 חדשו )ו"ג ס"ר פכ"ויק(ל "כדרשתם ז, להתעורר לתשובה

וכדי שלא יעלה על לבבם . שפרו מעשיכם, מעשיכם

, ולחשוב שתשובתם אינו מועיל עוד, להתייאש מן הישועה

וזה , אתו על ארץ מצריםעל זה אמר עדות ביהוסף שמו בצ

ועלינו להתעורר בתשובה , כהרף עין' לך האות כי ישועת ה

  .ד"עכ, הישועה' ולה, ותפילה

ה בברך משה "ר זללה" מרן אאמוק" כביאר ז"פיוע

 אמר רבי )ד"ט ס"ר פכ"ויק( מאמר המדרש )יודעי תרועה אות כד(

ור בא'  אשרי העם יודעי תרועה ה)תהלים פט טז(כתיב , יאשיה

אלא שהן , וכי אין אומות העולם יודעים להריע, פניך יהלכון

והוא עומד מכסא דין , מכירין לפתות את בוראן בתרועה

ודקדקו המפרשים . לכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים

במה יודעין ישראל לרצות את בוראן בתרועה יותר מכל 

 ראש(דהנה תרועה פירושו גנוחי גנח ילולי יליל . אומה ולשון

והיינו אף בזמן שבני ישראל הם בדיוטא התחתונה , :)השנה לג

עם כל זה אינם אומרים לנפשם , בצרה ובשביה בגנוחי וילולי

כי מתחזקים באמונה , באור פניך יהלכון' אלא ה, נואש

, ובכל יום אחכה לו שיבא, כהרף עין' כי ישועת ה', ובטחון בה

ועל זה דרשו . ומתוך כך מתעוררין לתשובה ותיקון המעשים

וכי אומות העולם אינם , ל אשרי העם יודעי תרועה"חז

כי , לפתות את בוראן בתרועהאלא שיודעין , יודעים להריע

ושוב אינן ,  כאשר יש להם צרה וצוקה נופלים ביאושע"האומ

אבל לא כן בני ישראל דאף בזמן ', מתעוררים לעשות רצון ה

', ינם אובדים בטחונם בהשל תרועה גנוחי גניח וילולי יליל א

  .ד"עכ, וממילא מתעוררים לתשובה תפילה וצדקה

 יתבאר מה שאמר יוסף הצדיק וישלחני אלקים ובזה

ה שלחו למצרים שיתנסה בנסיונות קשים "שהקב, לפניכם

דבדורות , ץ"והכל כדאי לשום לכם שארית באר, וגמורים

מד תהלים (ד "העתידים אף אם יהיו בני ישראל בשפל המצב ע

יהיה להם ,  כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו)כו

ואם עושים , כהרף עין' שארית להתחזק ולדעת כי ישועת ה

ת עוזר לכל אחד "אזי השי, ה"תשובה ומרבים בתפלה להקב

, מישראל באיזה מצב שהוא להחיות לכם לפליטה גדולה

כי , ומזה יש להתחזק בכל המצבים. ישועה חוץ לדרך הטבע

' וצריכים להתחזק ולבטוח בה, נ"יש יסורים ועגמ לפעמים

ועל , הישועה' אלא להאמין דלה, ולא ליפול בסבך היאוש

ואז יבא , ה"האדם רק לעשות תשובה ולהתפלל לפני הקב

  .וכמו שהיה אצל יוסף הצדיק במצרים', ישועת ה

  ]ב[

 )פרק ו( יתבאר על פי מה שפירש בספר דרך אמת עוד

מכל משמר נצור לבך כי ממנו  )משלי ד כג(מאמר הכתוב 

 צדיקים לבם )ג"י ס"ר פ"אסת(ל "כי אמרו חז, תוצאות חיים

והלב במאסר , ברשותם רשעים הם מסורים ביד לבם

וזה שאמר מכל משמר שתרצה , ברשותו של יצר הרע

בעיקר נצור , לעשות לנפשך לשמור איבריך מכל סיג ופגם

ממנו מהלב  כי, שלא יהיה נאסר ברשותו של יצר הרע, לבך

ואם הלב נשמר כראוי מכל סיג , תוצאות חיים לכל האברים

אולם אם חלילה . ופגם ממילא כל האיברים נשמרים כראוי

נפל הלב במאסר היצר הרע אז אי אפשר לו לאדם להקדיש 

 גזל ולא :)בבא קמא עה(ל "ד דקי"ע, את לבו לאבינו שבשמים

זה לפי שאינו נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולין להקדישו 

 נשא )איכה ג מא(וזה שאמר , שלו וזה לפי שאינו ברשותו

אז אל אל בשמים , שהלב יהא מסור בידינו, לבבינו אל כפים

  .ק"עכדה, כבר נוכל להקדישו לשמים

  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מכ
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  להם ח"ותשוח א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ ספרי להוצאת הוועד י"ע נערך

'  פי)להושענא רבה אות סב(ה בדברי יואל "ז זללה" דוומרן

על פי מה , גואלינובזה מה שאנו מתחננים הושענא למענך 

גלות ' הא, מיני גליות'  שיש ג)שמות' פ(שכתב בצפנת פענח 

' הג, גלות ישראל בין רשעי ישראל' הב, ישראל בין העמים

ה "ועל זה אנו מתפללים אל הקב. גלות הנשמה אצל יצר הרע

ר מה שהלב במאסר "שיגאלינו מהגלות והשביה אצל היצה

  .ד"עכ, אצלו

 אמר רבי אבהו .)אש השנה טזר( אמרינן בגמרא והנה

ה תקעו לפני בשופר "אמר הקב, למה תוקעין בשופר של איל

של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני 

ולפי זה על ידי תקיעת . עליכם כאלו עקדתם עצמיכם לפני

אמנם כל זה הוא אם , שופר נחשב כאלו עקדנו עצמינו לפניו

, ישו ולמסור עצמו לשמים לקרבןהלב ברשותו אז יכול להקד

אבל אם אין הלב ברשותו אלא הוא בשבי ובמאסר אצל 

אם כן איך יקדיש ואיך יקריב דבר שאינו ברשותו אלא , יצרו

. הלא מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו דוקא, ברשות יצרו

 בראש השנה יצא יוסף מבית .)שם יא(אכן איתא בגמרא 

הקדושים נעשה פועל והנה בכל מעשה האבות , האסורים

אם כן על ידי , )לך' פ(ן "דמיוני לדורות הבאים כמבואר ברמב

נחקק הדבר באותו , שיצא יוסף מבית האסורים בראש השנה

וכל איש מישראל , יום שהזמן מסוגל ליציאה מבית האסורים

אם יהיה בשבי ומאסר היצר יכול לצאת בכח ההשפעה 

כי , לכל בני ישראלשפתח יוסף הצדיק צינור לדורות הבאים 

 כל :)סנהדרין יט(וכמבואר בגמרא , בני ישראל הם בני יוסף

, המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו

,  גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה)תהלים עז טז(כדכתיב 

אלא יעקב ילד ויוסף כלכל , וכי יוסף ילד והלא יעקב ילד

ועל ידי , שה אבות סימן לבניםובכן מע. לפיכך נקראו על שמו

נעשה מזה פועל , שיצא יוסף בראש השנה מבית האסורים

דמיוני לדורות הבאים לכל ישראל שיוכלו לצאת משבי 

  .ומאסר היצר

 תקעו בחודש שופר )תהלים פא ד( בזה הכתוב פ"ויל

בכסה ליום חגינו כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב 

ולפי דרכינו . רץ מצריםעדות ביהוסף שמו בצאתו על א

היינו בשופר של איל כדי להזכיר , הכוונה תקעו בחודש שופר

ואם תאמר דאין , עקידת יצחק ונחשב כאלו עקדנו עצמינו

ואינו יכול להקדיש דבר , הקרבן חשוב כי אנו בשבי היצר

על זה אמר עדות ביהוסף שמו בצאתו על , שאינו ברשותו

ת לזה כי הוא יצא ביום זה דיוסף הצדיק הוא עדו, ארץ מצרים

ולכן בראש השנה הוא יום חירות ותוקעין , ממאסר ממצרים

ר ויש היכולת "כי האדם נעשה חירות מיצה, ביום זה בשופר

ת "ה גידיו להשי"ח איבריו ושס"ביד האדם להקדיש רמ

והארכנו בזה בדברינו ראש (. 'ונחשב כאילו עקדנו עצמינו לפני ה

  .)ד"השנה תשנ

א "ר פ"שמו(פ מה דאיתא במדרש "בדרך יל ובלכתינו

על שם גאולת ,  ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה)ה"ס

, ראובן על שם ראה ראיתי את עני עמי, ישראל נזכרו כאן

יוסף על שם ' שמעון על שם וישמע אלהים את נאקתם וכו

ה להוסיף ולגאול את ישראל ממלכות הרשעה "שעתיד הקב

 והיה ביום )ישעיה יא יא(דכתיב  ,כשם שגאל אותם ממצרים

ולכאורה . 'שנית ידו לקנות את שאר עמו וגו' ההוא יוסיף ה

דהנה . ב למה דוקא שם יוסף רומז על הגאולה העתידה"צ

וכן ,  אין ישראל נגאלין אלא בתשובה:)סנהדרין צז(ל "אמרו חז

 כל הנביאים כולן צוו על )ה"ז ה"הלכות תשובה פ(ם "פסק הרמב

אמנם קשה איך . ין ישראל נגאלין אלא בתשובההתשובה וא

אפשר לזכות לנקודה של תשובה בזמן אשר הלב אינו 

והוא מעכב שלא יזכה , ר שולט עליו"ברשות האדם והיצה

אכן בזכות יוסף הצדיק שהיה . להרהור תשובה אמיתית

בזה נעשה פועל דמיוני , בעינוי ובכבל ויצא מבית האסורים

אחד מישראל אשר המצא תמצא אשר כל , לדורות הבאים

ויהיו ידיו אסורים מלקיים מצות , בשבי ומאסר היצר

יוכל לצאת משבי ומאסר היצר על , ט ולעסוק בתורה"ומעש

ידי הפועל דמיוני שנעשה מיוסף הצדיק שפתח פתח בית 

האסורים ובזה פעל עד סוף כל הדורות שבכל עת אשר יהיה 

ויהיה בידו  ,האדם בשבי ומאסר היצר יוכל לצאת משם

ועל ידי זה יוכל לשוב , ט"לעסוק בתורה ולקיים מצות ומעש

, ועל ידי התשובה נזכה לגאולה שלימה, ת"בתשובה אל השי

כי בזכותו יוכלו בני , ולזה רמז שם יוסף על הגאולה העתידה

ע ויזכו "ישראל לעשות תשובה באנחה אמיתית לפני הבוכ

  .לגאולה העתידה

שירד , ישלחני אלהים לפניכם שאמר יוסף הצדיק ווזה

והכל היה כדי , יוסף למצרים והיה בבית האסורים ויצא משם

שעשה פועל דמיוני לדורות  ,ץבארלשום לכם שארית 

ועל ידי זה , הבאים שיוכל האדם לצאת משבי ומאסר היצר

שיזכו ליעוד הנביא והיה ביום , להחיות לכם לפליטה גדולה

  .לגאולה העתידה ונזכה, שנית ידו' ההוא יוסיף ה

ונזכה , יעזור שנזכה לעשות רצון הבורא ת"והשי
ת יאיר בלבות "והשי, להגיע לנקודה אמיתית של תשובה

אף לאלו שהם , בני ישראל הרהור תשובה בשלימות
ובזכות יוסף הצדיק , בשפל המדריגה שבויים ביד יצרם

נזכה לצאת משבי ומאסר היצר ולזכות לנקודה אמיתית 
די נזכה כולנו לביאת גואל צדק ע, של תשובה

בהתרוממות קרן התורה וישראל ובהתגלות כבוד שמים 
  .עלינו במהרה בימינו אמן
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