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éä øàùäå äëîä äùîéù ùãåçä úéòéáø ' ãçì äàøúäì
î"àìå ãî êãé"êåôéäá ã .ø íéðë"åéìñë ç ,ø áåøò"úáè ç ,

ø øáã"èáù ç ,éôìå"ò æ"éä ë 'éäå øåáéò úðù 'ø ïéçù" ç
ø ãøáå øãà"ø äáøàå éðù øãà ç"ïñéð ç ,ëå"áîø ë"ôá ï '

ãá àá" êåîñ êùåçå íù ïéåòé äáøà çøî àéáî éððä ä

ùîî çñôì .ðá åàöé åáù çñôå"ä íåé íéøöîî é 'éä '
ñîá àúéàãë 'ôá úáù 'ø"éôìå ò"éä æ 'ø" úáùá èáù ç

îâá ïðéøîàãë äùòî úåùòì íéîåèøçä åìëé àì úáùáå '
)ñ ïéøãäðñ"á (çéëåé áåà ìòá ,ò" íåù úåùòì åìëé àì ë

ø íåéá äùòî"úáùá ìçù èáù ç.        )úç äùî úøåú íñøôå(  

  
  ��הבדלה בי� ישראל לעכו   

ä äéäé øçîì êîò ïéáå éîò ïéá úåãô éúîùåäæä úåà.éå " ì

úáù úåöî åðééäã , ãéî úåúáù éúù ìàøùé åøîù éìîìàù

ïéìàâð , éåâù íéîòì ìàøùé ïéá ìéãáîä àåä úáù úåöîå
åëå áééç úáùù 'êîò ïéáå éîò ïéá åäæ , úåà úàø÷ð àåäå

íìåòì àéä úåà ìàøùé éðá ïéáå éðéá øîàðù åîë , äðúéðå
äøîá ,åðééä äæä úåàä äéäé øçîì øîàù åäæäøîá  , åäæå

ùø ùåøéôá æîåøî àåäù"åëå ìéãáéù úåãô éúîùå é ' åðééä

 ìåçì ùãå÷ ïéá ìéãáîä ùãå÷ úáù éàöåîá äìãáä úëøá
åëå íéîòì ìàøùé ïéá 'ïáäå . úåãô éúîùå åøîåà çðåé äæáå

øáò ïåùì ,úåãô íéùàå øîéîì äéì éåä äøåàëìå , àéáäì
åëå äéäé øçîì øîàù åîë' .ú äùî òåãéã àìà íäì ï÷é

çåðì úáùä íåé úà íéøöîá ,øáëî úåãô éúîùå øîàù äæ ,

äøîì åàáù ãò äéä àì ãîåòå äåöîá íðîà , øîàùå äæ
äæä úåàä äéäé øçîì , íù øîàðù åîë ãîåòå äååöîá åðééä

åì íù.                                                              )ìàøùé éøáã(  

  

  

  

  

  

  

ìéòìúîùð éå  

äøä"ø ç 'æ øòâ òø è ìàø ùé"ì  
á"éøà á÷ òé ø 'æ  ïäëä"ì  
áìð"ë  ò"ñ ùú ïåùç  à"ôì è"÷  

  

åæå 'ä àä"ò äøåôö ìøéö úø î ç" ä  
á"æ àãåé äù î ø"ì  

áìð"é ò"ñùú úáè è"ôì ç"÷  
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îåçðú ùøãî"à  
  

÷ä åðéììåë éðáøå éãîåì íùá '  

àúîçðã àñë áì áåøé÷å íå÷î ÷åçéøî äæá øâùð  

 íã÷òîãåáë úìåðéãéãé ãáëðä ø÷éä éðáøä  , óãåøãñçå ä÷ãö ,  

÷ä åðéììåë úáåèì 'ãâðî åîöò êéìùî  
  

  א"בערל גראס שליט' ח ר"הרה
ו הק נ ללי כו בת  לטו  � י קנ ס ע לי ה דו ג �' מ י שנ ב ת  בו ר   זה 

  
ëðäå ø÷éä éðáøä åðéãéãé åéçà åîò åúàåãá ,ãñçå ä÷ãö äùòîå äùåò,  

åðéììåë ìù áäìð êîåú ,åðéúìéä÷ éùàøî  
  

  א"חיי� אליעזר גראס שליט' ח ר"הרה
דג ב  ל ב  יט קהל  ד ר'באי    סאטמא

  
  

  

   האי גברא יקיראהמתאבלי� מרה על פטירת אביה�
  

   ע  "ק בעל דברי יואל זי"משרידי דור היש� מזקני תלמידי מר� רביה
  

  'הרב החסיד המפו

  ל"זיוס� יהושע ה "מו
  

  

íëéùôð åòùòùé íéðîàðä åðéîåçðú ,ñðåíëåâéùé äçîùå ïåùù äçðàå ïåâé ,  

äøåú ú÷æçä úåëæåíëéìò ïâé  ,íëéãòá áåè õéìîéå, åò ãòå äúòîù íì  

íëéìäàá ïåùù ìå÷ êà òîùé ,àéë"ø.  
  
  

ó×−þ¼®ë ó−õ³³¾ôí  
  

ñî×í ³ñíòí ñ-öîí−ð−ôñ³î öòëþ   
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 ìîþ þ®îšô í¾ô ñê î¼ô¾ êñî

í −òõñ í¾ô þëð−î í¾š íðîë¼ôî ’

 öí þôêñ ñêþ¾− −òë −ñê î¼ô¾ êñ

í¼þõ −ò¼ô¾− μ−êî.  óðšíë íêþòî

ðôë ê³−êð êí ¾þõñ ’í¼" íôñ õ

 ó¼í ³ê î¼þõ³ öþíêî í¾ô

íôñ ó×−þëðî íôñ ó³ê î−¾¼ôô ,

 íôñð ó−òîôðší î¾ší íòíð −³þê−ëî

¼ ó−þ®ôô îñêèò"¼þ¾ô −" êñí í

íëš" îðîë¼− þ¾ê −îèí óèî ì−¬ëí í

 öð"−×òê " ë−³×î"−×òêî " óè μñ¼ê

íñ¼ , êñ −×òê öð ³ì¬ëíð î®þ−³î

 ðîë¼¾í −ô− îôñ¾−¾ −þìê šþ í³−í

 îðë¼ êñ ³ôêëî íò¾ ³îêô ¼ëþê

ðþ šþ"¼ íò¾ î" íñîêèí í³−í ×

¼"í¾ô − ,×¼"ð , ëî¾−ë íòíî

 óðîš ó−þ®ôô îê®− μ−ê ê−¾îší

¾îšð ó−¾þõôí î®þ³ öôïí ðîë¼¾í −

ó−ñ¾í ,−õñ íþîê×ñî" ±îþ−³ þ³½ò ï

òí" μñ¼ê −×òêî ³ì¬ëí ³−¾îš ñ¼ ñ

íñ¼ óè , óñ¾ò þë× −þíð −×òê öðî

¼ óòôï"ðîë¼¾í −¾îš − , þôîñ ö×³−î

−í îïð ’ êñí íôñ ó³ê í¼þõ ³ò¼¬

¼ ³î−íñ í×−þ® íñîêèí"−¾í −" ³

îô®¼ë ,×¼ êñê" îòôï óðîš êîí¾ ì

êî" óñ¾ò óþ¬ −× íôñ ó×−þëð ×

ïíóþþì¾ñ ëî−ìô îòò−ê öô , ö×³−î

−í íïð ’ êñ ñêþ¾− −òë þ¾ê íë−½í

 −¾îš îêþ¾ −õñð í¾ô ñê î¼ô¾

 öôïí ó−ñ¾íñ êë êîí¾ ðîë¼¾í

−¾í ó−−š−¾ ó¾õò í³îê" ³ì¬ëí ³

¼ êñî îô®¼ë óê−®î−î μñ¼ê −×òêî" −

¾ô ñê î¼ô¾ êñî íïî í¾ô" í

êš−−ð ,−í¾ ’ ó¼¬íî ì−ñ¾í êîí

í¾š íðîë¼ôî ìîþ þ®îšô ,î−×ð ö

 êîí¾ ðîë¼¾í −¾îšô óìîþ íþ®š¾

¼ öôïí ó−ñ¾íñ −ð×" ñê î¼ô¾ êñ ×

êš−−ð í¾ô ,¼þ¾ôî" î³ì−¾ ¾þ−õ í

ëší −òõñ" ñêþ¾− −òë öí þôêî í

ñê î¼ô¾ êñ" ³−¾îš ³ôìô êš−−ð −

òôô"òí õ" í¼þõ îò¼ô¾− μ−êî ñ

 íñîêèí óêð óòôï óðîš óê−®îíñ

¼" óñ¾ò êñ −× íþîô íï ì−ñ¾ −

ó−þ®ôô ³ê®ñ óòôï .  )ñêî− −þëð(  

�  
í −òê −× ó³¼ð−î ’ ê−®îôí ó×−šñê

 −³êëíî ó−þ®ô ³îñë½ ³ì³ô ó×³ê

±þêí ñê ó×³ê.−õ¼ þêë³−î " ô

−õ¾ ’ííè" š−þíô"−ï êïñ¼ëô ð" ¼

íôêô"× ó−þ®ôô óê−®îô ñê 

¾þõî îñ óêþ ³îõ¼î³×" í³ê −

ó−þ®ôô ê®− ó¼ ³þôê , ê®− êñ

óê−®îí ó−šñêí êñê îô®¼ô ,

óêþ ³îõ¼î³× , −òê  þôîê êîí¾

íëîèî óîþë ¹õî¼ôí ¹õî¼− ¹î¼î öî¾ñ ,

 ö³òî− óîèþ³ë ê³−êð þëðí þîê−ë

í¼"ó−þ¾ò −õò× ñ¼ ó×³ê ê¾êî õ ,

ëší ö−¼¬í ì½õ ñ−ñë¾" −òë ³ê í

 ³−ëñ óñ−ëîíî ó−òò¼ ñ¼ ñêþ¾−

 ó¾ î¾¼î ó−ñ¾îþ−ë þ¾ê ¾ðšôí

ó−þ®ôñ óþ−ïìí íñ−ñëî ì½õí ³ê ,

 ³þôê í³ê šñëñ ó¼ñë þôê¾ íïî

ó−þ®ôô ê®− ó¼, êñê êîí ö× êñ 

ó−þ®ôô óê−®îô ñê , í−êþíî

¾þõ×î îñ óêþ ³îõ¼î³×" êîí¾ −

¹õî¼− ¹î¼ öî¾ñ , î¼½ò¾ íô îò−−íð

 ³î¾¼ñ ó−ñ¾îþ−ñ ó−þ¾ò −õò× ñ¼

 íðî− μìþ× ñ¼ íïí þëðëî ì½õí

−¾í ³êô êë¾"×¼ ³"ð ,− í³¼ôî" ñ

 −³êëíî ëî³×í ïôþ íï þëð ñ¼¾

 óñî× î×ï−¾ îò−−í ±þêí ñê ó×³ê

− ±þêñ êîëñ ñ× î×ï êñ¾ ¹êî ñêþ¾

êñ ½ò×íñ êîíí þîðí" ¼š³¾íñî −

í×î³ë ,ô"í þëð ó−−š³ò ô ’ î×ï −×

 ó−òò¼í −ð− ñ¼ ±þêí ³ê−ëñ óñî×

ì½õí ñ−ñë ,þôêî ëî³×í ì³õ¾ íïî ,

í −òê −× ó³¼ð−î ’ ê−®îôí ó×−šñê

ó−þ®ô ³îñë½ ³ì³ô ó×³ê , μê

 −êë ñ× óè î¼ð−î îþ−×− μ−ê −³×ê

 óê−®îô ñê −× íï þëð óñî¼

 ó×³ê −³êëíî þôê íïñ ó−þ®ôô

 ì½õ ñ−ñë óê−ë−¾ îò−−í ±þêí ñê

í −× ì−×î− íï þëðî ó−òò¼í ñ¼ ’ êîí

ó−þ®ôô óê−®îôí  .   )í¾ô μþë(  

�  
 μ−êî −ñê î¼ô¾ êñ ñêþ¾− −òë öí

ó−³õ¾ ñþ¼ −òêî í¼þõ −ò¼ô¾− 

ñ−î" óðšíë õ μê−í ó−¾þõôí ³−¾îš

òë îê®−" óñ¾ò¾ óðîš ó−þ®ôô −

 óí−ñ¼ þïèò¾ öôïí îò−¼î óîðë¼î

 î®þ−³î íò¾ ³îêô ¼ëþê ó³îê

í ó−−þ®ôí¾ë¼− îðë ñêþ¾− ³ê μþõ

óî−í ñ× ,î ðì− îë¾−−³í íñ−ñë

 ³îë¾ìô îë¾ìî ³îô−ïôî ³î¼þ

−ñ¼óí óí−ñ¼ ê−®îíñ íþ−ïè íï−ê 

 óíñ ö³−ñ í¾š íðîë¼ íï−êî þìôñ

î×¼ëî" í¼þ íë¾ìô öò−þôê ó

ëší" þë× ö×ñî í¾¼ôñ íõþ®ô í

öôïí óñ¾ò ,ë ñ®ê íòíîò" öò−þôê −

ëší ö−ê í¼þ íë¾ìô" íõþ®ô í

 í¾¼ôñö×êë  ³ë¾ìô¼"ê ï îþô

ïì" ñ)ñ ö−¾îð−š(. ðëší" íõþ®ô í

 í¾¼ôññêþ¾−ë ¹ê ,î³− íïë þêë

 í¾ô ñê î¼ô¾ êñî ¾þðôë ê³−êð

îèî ìîþ þ®îšô ’ ó−ñî×− î−í êñ¾

¼ô ¾îþõñ"ï ,î ñ¼ ¾îþõñ î×ï¾ ¹ê

ó−ñ−ñê ³ðîë¼ô í¾¼ôë ,ô"ô 

ð¼ þê¾ò óëëñ ³î−ô−òõë íë¾ìô ö−−

−¬òî íþîí¬ −³ñë ’ñ¼íþï íðîë , ö×ñ

−òë öí í¾ô ö¼¬ñêþ¾−  î¼ô¾ êñ 

−ñê ,ð öî−× óëþšë þê¾ò ö−−ð¼

¼ ³ë¾ìô íþï íðîëêîö× óòôô "õ 

 í¾¼ôëî öò−ñïê í¾¼ô þ³ë −ê

¼ô î¾þõíþï íðîëê " êñí í¾š− ×

 îðë¼ êñ í¾¼ôñ³îêô ¼ëþê íò¾ 

öôïí óñ¾ò êñî, þ³ë öò−ñïê −êî 

 ó−−þ®ôí ³ë¾ìô óè ³î¼þ îë¾ì¾

ê íñ−ñë" ñ®ê óè μñ−ñ μ−þ® ×

 ö−−ð¼ êñíî íë¾ìô þ³ë ñêþ¾−

 ³ë¾ìô óíë ¾−î ó³î¾õòë ó−ê¬îì

¼íþï íðîë êî"× í¼þõ −ò¼ô¾− μ−ê 

òë ³ê ìñ¾ññêþ¾− −î®þêô  .  

)×"íèí îò−ëþ öþô š"š¬−ñ¾ "ê(  
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  וארא אל אברה� אל יצחק ואל יעקב 

, רב להנהגת העיר לא היו יכולי� להשיג איזה בעיר גדולה
ושו� גדול לא ', מפני שאנשי העיר היו רעי� וחטאי� לה

העמידו על , מה עשו, ש�רצה לקבל עליו את עול ההנהגה 
ה פ, ז"ר הגאו� בעל הטו"נ מו"פ, הבית עלמי� מצבות חרותות

ויהי היו� ונסע , וכיוצא בה�, א"ר הגאו� בעל מג" מונטמ�
, ל" את כל המצבות הנוהראו לו, דר� ש� רב אחד גדול הדור

, ואמרו לו ראו איזה גדולי� וצדיקי� שימשו כא� ברבנות
כי היה לו לזכות גדול , ומיד קיבל מה� את כתב הרבנות
 הרבללאחר זמ� נתוודע , למלא מקומ� של הני שרפי מעלה

, בלעמבערגמנוחתו ז "הטוכי , כי אנשי העיר רימו אותו
למה בטענה יר  העילפרנסבוא וי, ' וכוא בקאליש"והמג

� שכי בלעמבערג ,  לו אי� זה רמאותווהשיב, רימיתנו
ז קבור ש� כי שפתותיו "הרי אי� הט, ז"לומדי� בספר הט

אבל כא� אי� שו� ', א וכו"א והרעק"וכ� המג, דובבות בקבר
, הרי בכא� ה� קבורי�, איש לומד בספריה� ונשכחו מלב

י "ברשו. 'ארא אל אברה� אל יצחק ואל יעקב וכוש ו"זו
, ה חבל על דאבדי� ולא משתכחי�"אמר לו הקבתא אי
ש "וז, על שאינו עושה כמעשה האבות, על משה' התאונ� הש

ת אי� אני קורא למיתת צדיקי� בלשו� "חבל על דאבדי� וא
ש "וז, � אנשי� שילכו בדרכיה�"א ולא משתכחי"לז, אבידה

 מפני שאי� איש ש� על לב , ולמה,הצדיק אבד) ז"נ' ישעי(
  )שער בת רבי�(                        .והב�, ללמוד ממעשיו הטובי�

 והוצאתי אתכ� מתחת סבלות מצרי� 
ע בדר� והגיע "נחו� מטשערנאביל זי' ק ר"א נסע הרה"פע

" ארענדא"שבו ישב יהודי בודד והחזיק את ה, לכפר נידח
, ויהי בחצי הלילה, לו בירושה במש� דורות רבי�' שהי

 כנראה :ואמרה לו, ת בעלה הארענדערהעירה האשה א
כי אני שומעת אנחות חזקות , אורחינו אינו מרגיש בטוב

לשמע דבריה ק� ממיטתו לקח נר דלוק , בוקעות מחדרו
ואכ� שמע אנחות בוקעות , בידו וירד לבדוק במה המדובר

וראה , הוא התכופ� כדי להצי� דר� חור המנעול, מהחדר
מתנענע וממלמל , ונר ביד, שהאורח יושב על האר�

כעת כבר , כשמדי פע� פורצת אנחה עמוקה מפיו, בשפתיו
לכ� , ספק קל שאכ� אורחו אינו מרגיש בטוב' לו אפי' לא הי

נכנס והתנצל שהיות וכפי הנראה סובל , דפק על הדלת
על כ� הוא בא לשאול א� לא כדאי להביא , האורח מכאבי�

אלא , בטובה "ק שהוא מרגיש ב"ענה לו הרה, רופא אליו
, תיקו� חצות מהו, שאל הארענדער, שהוא עור� תיקו� חצות

, ק על חורב� בית המקדש"ענה לו הרה, ולצור� מה נער�

חורב� בית ' מה פי, ומהו בית המקדש, שאל הארענדער
התחיל , ק ע� מי שיש לו עסק"כשראה הרה, המקדש

' והי, בעבר גרו היהודי� באר� ישראל, להסביר להיהודי
ובעוונותינו הרבי� החריבו הגוי� את , ת בית המקדשלה� א

וכאשר יבוא , בית המקדש והגלו אותנו מארצינו הקדושה
הוא יקח את כולנו לאר� ישראל ויבנה את בית , המשיח

נכו� שג� אתה רוצה , ק"תו� כדי שיחה שאלו הרה, המקדש
איננו , ענה הארענדער, שהמשיח יקח אותנו לאר� ישראל

וראשית הרגיע , הוא הל� אליה .ול את אשתיאל� לשא, יודע
אלא הוא אומר שמשיח יקח , שהאורח מרגיש בטוב, אותה

והוא שואל אותי א� ג� אני , את כל היהודי� לאר�ישראל
ל� , ענתה האשה ואמרה, ועל זה באתי להתייע� עמ�, רוצה

אנחנו כבר אנשי� , שהדבר אינו בא כלל בחשבו�, תגיד לו
יש לנו בית קט� , ו לחסו� מעט רכושהצלחנ, באי� בימי�

ולא יתכ� , לול ע� תרנגולי�, כמה פרות ועגלי�, משלנו
כשחזר והרצה את , שנעזוב כ� את הכל ונעלה לאר� ישראל

ק לשכנע "החל הרה, ק מטשערנאביל"הדברי� לפני הרה
אול� יש , אותו כי הג� שזה נכו� שכא� יש לה� כבר רכוש

כאשר יבוא , ו באר� ישראלג� צרות צרורות מהגוי� ואיל
שהוא יל� , השיב הארענדער, נשתחרר מכל הצוררי�, משיח

חזר הארענדער לאשתו ואמר , לשאול עוד פע� את אשתו
אול� , שכא� יש לנו בית קט� רפת ולול, נכוני� דברי�, לה

והבעל הוסי� נופ� משלו האי� , פה הגוי� עושי� לנו צרות
צד השתכר שכננו את זוכרת מה שהיה בשבוע שעבר כי

ואילו כשמשיח , לקח אבני� וניפ� לנו את כל החלונות, הגוי
ולבסו� , התיישבה האשה בדעתה, יבוא ניפטר מכל זאת

, יש לנו כל הצור�, לנו טוב כא�, ל� ותגיד לאורח, אמרה לו
לזה יש לי פתרו� שמשיח , הגוי� עושי� לנו צרות, אלא מאי

כאשר ,  נישאר כא�ואנו, יקח את כל הגוי� לאר� ישראל
 זו :נחו� את תשובת הארענדער נענה ואמר' ק ר"שמע הרה

כוונת הפסוק בפרשת� והוצאתי אתכ� מתחת סבלות 
שהצעד הראשו� , שלא תוכלו לסבול את הגלות' פי, מצרי�

שהגלות נמאסה בעיני בני ישראל , לקראת הגאולה היה זה
שאפשר כי כל זמ� , ולא היו יכולי� עוד לסבול את המצרי�

אי� הגאולה יכולה לבוא ובעוונותינו , עוד לסבול את הגלות
וחושבי� , הרבי� כל כ� שקענו בגלות עד שאנו מרוצי�

והוצאתי , ל"צהאמרי אמת ז' ז פי"וכעי, שאי� יותר טוב מזה
שאוציא אתכ� מתו� , ת מצרי�"אתכ� מתחת סבלו

הסבלנות שיש בכ� כלפי המצרי� ואמאיס בעיניכ� את 
שכ� כל עוד ישראל , עד כי לא תוכלו לשאתה עוד. הגלות

 .מסוגלי� לסבול את הגלות אי� הגאולה יכולה לבא
  )ניצוצי אורה( 
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øáë åãáà íà ïéçëúùî ,ð êà äàøôìùø øîà àéáðä äðäã )éòùé '
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÷éãöä óñàð äòøä éðôî éë ïéáî ,äæá ùé íéùåøéô éðùå , äðäã

ñîá ' éúáø äìë)å ÷øô'(ú "éòùé äàø äî ø 'ãáà ÷éãöä øîåì ,
ååòá ñôúð ÷éãöäù øîåìøåãä ï ,éôìå æä äòøä éðôî éë ùøôî 

äòøä ìò øôëì åðééä ÷éãöä óñàð ,îâá ìáà ')ñ óã àî÷ àáá 'ò"à (

àåáì äãéúòä äòøá äàøé àìù éãë àåä ùåøéôäã òîùî, ) ïëå

éô íéèåð 'ùø"ãøå é"àøæò ïá àå ÷,éôù íåâøúä ïëå  ' àãéúòã àúùéá íã÷ ïî éøà

àé÷éãö ïéùðëúî éúééîì.( éå"÷ôðä ì"á îá ïé 'íéùåøéôä , åøàùð íà
íéøçà íé÷éãö ãåò ,äëáãàðååâ éàà øùôà é ÷éãöä óñàðã øîåì 

åîò úà àöîé øùà äòøá äàøé àìù éãë , åàøé àìéîî àäã
íéøàùðä íé÷éãö ,òå"éôä ë ' ìò øôëì ÷éãöä óñàð äòøä éðôîù

øåãä ,ãçà ÷éãöá éã äæáå, é äæáå ùôìùøæéùø éøáã " ïúùøôá ì
á÷ä åì øîàù"ïéãáàã ìò ìáç ä , ãçà ÷éãö ãáà éàã

à íéøçà íé÷éãö ïéçëúùîå"øåãä ìò øôëì éãë ãáàù íòèä ë ,
ëòù åðçååøäå"åøôëúðã ïéë úåéðòøåô àåáú àì ô ,àá ìò ìáç ì

íé÷éãö äáøä ïéãáàã ,éçëúùî àìå"íé÷éãö ãåò ï ,éøîà æàã '
äãéúòä äòøá äàøé àìù éãë íòèä , íé÷åìã øåãä ìò ìáç æàå

ôëáøôëúð øåãä ïéà íâå íé÷éãö äáøä åãáàã íééì .                         
)øô äøåúä úëåðç 'éðéîù(  

� � �  
äòøô åðòîùé êéàå êéìà åòîù àì ìàøùé éðá ïä. ÷äååù 
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ã ìù ïîæä øîâð àì 'äðù úåàî , éùå÷äã äùî íäì áéùä éàãååáå
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� � �  
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íééúôù ìøò äùî äùòð êéà íéøôñî ,éäùëã ' äòøô úéáá äùî
åùàø ìòî øúëä úà ìèð øòð åãåòá , ãéúò àåäù íìåë åøîàå

ìàøùé éðá úà àéöåäìíéøöî  ,åâøäì åöøå , úåîãá êàìî àáå
íäì øîàå øù , òãåé åðéà éøä åúåà åâøäú äîìå àåä ïè÷ ãìé àìä

äùåò àåä äî , íéìçâå áäæ åá ùéù äøò÷á ïåçáì äöò ïúðå
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ìàåâä ,ìàåâä éðàù ïéîàé äòøôù øîàú íàå , øúëä éúç÷ì ïòé

ãìé éúåéäá åùàø ìòî , àìä"íééúôù ìøò éðà " ìøò éúéùòðù
êàìîä ïúðù äöòäî íééúôù , úàæ éúéùò àìù åàø äîä äæîå

äðåáúáå äîëçá.                                                          )ãåã ïéðá( 
� � �  

ä øîà äë 'íéîä ìò éãéá øùà äèîá äëî éëåðà äðä .
úåøúåéî éãéá øùà úåáéú äøåàëìå , àì íà äèîá äëé êéà éë

ãéá ,åîë"øôá åðéöî ë ' çìùá" ç÷ øåàéä úà åá úéëä øùà êèîå
êãéá" , úåáéú äøåàëì íù íâå"êãéá ç÷ "äðä øúåîì íä ,éë 

ìâøá àìå ãéá äèîä úà ç÷é éàãååá ,ìéå" éë úàæ úòãåî äðäã ô
éåä íù"íéîçø íù àåä ä ,øãñä ìò àåäùë ÷ø úàæå , åðéà íà éë

ïéã ìò äøåé éæà øãñä ìò , íåùø äéä äùî äèî ìòù òåãé äðäå
éåä íù"ä ,éôìå" åëôäìå øåàéä úà úåëäì êéøö äùî äéäùë æ
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øåöä ,íéîçøì íåøâì äèîä êéøö äéä íùù ,ì íéî ïúéì éðá
ìàøùé ,øùé äèîä úà ÷éæçä íùøãñë  , äèîá ÷ìçäù àöîð

åãéá ÷éæçî äéä ãéîúù ,øåàéä úà äëä åá ,æå" äëî éëåðà äðä ù
ùà äèîá"ãéá ø"é ,àìéäù øåöä ìöà ïë  ' íéîçø òéôùäì êéøö
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íéîçø.                                            )äâä"ø ÷ 'éæ éìàôàøèñåàî ïåùîù"ò( 
� � �  
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ò ìåèéáë úáùçð"æ ,íìù áìá äøîàð àìù øçàî , øàáúé äæáå

 áåúëä êùîä"ä éðôî ïåàøéú íøè éë éúòãé êéãáòå äúàå '
íé÷åìà" ,ïàë äùî úàæ øîà äîì ïáåî åðéà äøåàëìã , íìåà

 äùî øîàù ïáåé øåîàä éôì"øéòä úà éúàöë" ,òàå" ìèéáù ô
òä úà"æ, éë íòè ïúðå "ä éðôî ïåàøéú íøè éë éúòãé'" , àìù

òä úà íúìèéá"íìù áìá æ , êåúá ììôúäì øåñà ïééãò ïëìå
øéòä.                                                                                           )åäéìà øåæà( 
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åëò éëìî  ïéãá"íãáëì íéáééç éà í  
  

ôáïúùø) å úå îù , 'é"â( ä øáãéå ' äùî ìàåâå ' ì à íåöéå
 ìàøùé éðáíéøöî êìî äòøô ìàå ,ùøéô" ÷åìçì åéìò íååö é

ãåáë åì ,ãøá àúéà ïëå"á ìàåîù ÷ ')é"á .è' ( ï éáééåçîã
åéøáã ìò ïéøáåò ïéàå êìîä úååöîá òåîùì , ùãéç ïë ìòå
åãëå íãà âåøäéù ãçàì êìîä äååö íàù 'òà" ìëáã ô

÷îäøéáò øáãì çéìù ïéàã ïðéøîà íå , ïååéë êìîá ìáà
åâøä êìîä åìéàë áùçðå çéìù ùé åìå÷á òåîùì ïéáééçù.  

åùá ÷ñôð ïëå" ò)å à"éñ ç 'ëø"è ó éò ñ ã'(, ÷ ñôéà ïëå 
áîøá äëìäì" í)ôñ"ðùîá àáå îå  ìáàã â"á( àîèì øúåîù 

 éëìî ïéáå ìàøùé éëìî ìù ïãåáë éðôî ïðáøã äàîåèá
åëò"í ,î éëïðáø åøæâ àì íéëìî ãåáë éðô.  

ãî äðäå 'áîøä"åëò éëìî ïéá ÷åìéç ïéàã òîùî í" í
 àîèéäì øúåî àåäù êìî ìë ìéáùáù ìàøùé éëìî ïéáå

éôàå ïðáøã úàîåèá 'åëò éëìî éðôì"í ,âîäå" à)éñ 'ëø"ã( 
åéøáãá ÷çãð.  

åùáå" øôåñ áúë ú)éñ 'ì"æ(ã øàáî  'áîøä"ëù í '
 äàîåè ìò øåáòì øúåîù åðééäã íéëìî ãåáë éðôî ïðáøã

çéùîä êìî ìù åãåáë ,îâá éøäã ' ïéçáé äëæé íàù àúéà
åëò éëìîì ìàøùé éëìî ïéá"í , ìàåâä àáéùëã ùøéôå

äøäîá , ïéçáé æàå åúøàôú ãåäá çéùî ìù åãåáë äàøúé
íìåòä úåîåàä éëìîì ìàøùé êìî ìù ãåáë ïéá ÷åìéçä ,

àå" ïðáøã äàîåè àîèì øúåî øéôù ëéôà 'åëò éëìîá" í
åëò éëìîä ìù ïãåáë íåùî åðéà éøäã"í , åãåáë íåùî àìà

çéùîä êìî ìù.  
úçä ïøî åéáà íùá ùåãéç àéáî ãåòå"æ øôåñ í" ì

åëò éëìîî øúåé ìàøùé éëìîá ùé äøéúé àúåáøù" í
åëò éëìîáã"æç ååéöùë í" ååéö àì éøä íúåàøì ìãúùäì ì

åëò éëìî ìù íãåáë ìéáùá"åùî àìà í úåàøì åëæé àîù í
åëò éëìî ïéá ÷åìéç"çéùîä êìî ìù åãåáëì í ,àå" éøä ë
à íéîù ãåáë àåä"òå äàîåè ïðáø åøæâ àìã àèéùô ë" ë

íéúî ìù úåðåøà ìò âìãì øúåî.  
àùî" íåùî íãáëì äååöîä éøä ìàøùé éëìîá ë

 íéùú íåù ÷åñôä íåùî ìàøùé êìî ãáëì éãë àôåâ íãåáë
éùøãå êìî êéìò 'àúäùêéìò åúîéà  ,àå" øúåé ùåãéç äæ ë

ïðáøã äàîåè ìò øåáòì øúåä íéëìî ìù åãåáë ìéáùáù ,
àå"éôò ïáåî ë"ã æ 'áîøä" øúåî íéëìî ìù íãåáë íåùîù í

ïðáøã äàîåè ìò øåáòì , ìàøùé éëìîá øúåé àåä ùåãéçäå
åëò éëìîî"í ,ïáäå ,çôãå"ç.  

 ï éáå ìàøùé éëìî ïéá ÷åìéçäã áúë ì÷ùä úéöçîáå
åëò éëìî"åúåàøì éãë õåøì äååöî ùé ìàøùé éëìîáã í ,

éôà 'äàåø åðéàùë ,àùî" äååöî ïéà íìåòä úåîåà éëìîá ë

ðôá ãîåòùëå åéðôá àìà íãáëì êø äðòîá åîò øáãé åé
ãåäå ãåáëá ,ãî åúééàøå 'ùø"á÷äù ïúùøôá é" äååéö ä

 æà åîò øáãéùë åéðôáù åðééäã äòøôì ãåáë ÷åìçéù äùîì
ë åéäéúçðá åéøáã ì.  

åùá øôåñ áúëä íðîà"ú) éñ 'ì"å à æ"ç( å éìò ÷ìåç 
 ñðéù àéáðä åäéìàù äæî äéàø àéáäå úà éðôì õøéå åéðúî

áàçà ,òàå"åàëìù ô äøéä àì ' æøéæ ïë éô ìò óàå åéðôá
 ñðéùå åäéìà úàíéëìî ãåáë åì ÷åìçì åéðúî ,å àéáäì ùé

éàø 'ã äðéî êéøöåëò éëìîá ãåáë âåäðì"îë í éëìîá å
ìàøùé ,éôàå 'íäéðôá àìù ,íúàø÷ì õåøì äååöî ùé.  

åäøä" ÷äø éáø'éæ ìéùòä " ä îú äøåúä úëåðçá ò
ùøù"åéøáã íò åîöò øúåñ ïàë é) øôá 'àá(äò " íòî àöéå ô

ùøéô óà éøçá äòøô"àöéå åøèñ é , úáöðå ÷åñôä ìòã
îâá àúâåìô ùé åúàø÷ì 'á÷ä éà" àåä êìî åì øîà ä

éðô åì øáñäåí ,á÷äù øîà ãçå" æéòäå àåä òùø åì øîà ä
êéðô ,ùøãîå"îë è÷ðã òîùî àöéå åøèñ ùøéô é" éðùä ã

êéðô æéòäå àåä òùøù ,àå"ùø ïàë ùøéô êéàä ë" åäååéöù é
ãåáë åì ÷åìçì ,àå"ùø éøáã ë"äæ úà äæ ïéøúåñ é.  

åùá ÷ñôéà äëøáä ïéðòáå" ò)éñ 'ëø"ã( ê ìî äàåøä 
î ÷ìçù êåøá êøáî ìàøùéåéàøéì åãåáë ,åëò éëìîáå" í

íãå øùáì åãåáëî ïúðù êåøá êøáî.  
âîäå"à) í ù(ë  ' ÷ ìçù øîà ìàøùé êìîáù íòèä

åëòáå"ïúðù øîà í ,ìåà ÷ìç íä ìàøùéù íåùî' ìòîî ä
òå åá íéøáãå"÷ìç ïåùì êééù ë ,ééò"ù.  

 íéðåøçàáå]åùá" úåâäðäå úáåùú ú)éñ 'ì÷"è(åùáå " ú
 äîëçä ìöá)éñ 'é"ç (òåíé÷ñåô ãå [ ìù äëìî ìò íâù àáåî

úøëæðä äëøáä êøáì ïéìåëé íìåòä úåîåà , ìò ÷ø àìå
êìî ,òàå"êåìîì äìåëé äùà ïéà ìàøùéáù ô ,î" ïååéë î

 ïéçáé äëæé íàù úåëìî ãåáë íåùî àåä äëøáä ïéðò ìëù
åëò ãåáë ïéá"àåáì ãéúòì çéùîä êìî ìù åãåáëì í ,àå" ë

äëìîì êìî ïéá ÷åìéç ïéà , éøä úåìëúñä øåñéà íåùî éàå
 äúåëìî ãåáëå äãåáë àìà à÷ååã äúåà úåàøì áåéç ïéà

úøáåòù ,éàøå 'ãî 'îâä ' ïëå êøáì ìåëé àîåñ óàù úåëøáá
äëìäì ÷ñôð.  

 ä ðéãî ìù àéùð ìòù äëìäì íéðåøçàä åè÷ð ïëå
íãå øùáì åãåáëî ÷ìçù úëøá êøáì ïéà íìåòä úåðéãîî ,

àåä êìî ìù äøãâääù ïåéë äøåøá äðùîá àáåîãë )í ù( 
èôùîá âøåäå ïãå íäéøáã úåðùì íäéìò êìî ìåò ïéàù ,

àùî" íçåëáå íéøçáðä úéáá ãîåòå éåìú åãîòîù àéùðá ë
åãé÷ôúî åçéãäì ,à"åùôð úååàë äùåò àåä ïéà ë , éåìúå

ò íéøçà ãéá"êìî úëøá åéìò êøáì ïéà ë ,ïáäå.  
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  הי הוראהמבדיל על היי� זוכה לבני� בעל
 êþôèë)−"ì(:  אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי

הויי� לו , יוחנ� כל המבדיל על היי� במוצאי שבתות
, דש ובי� החולודכתיב להבדיל בי� הק, בני� זכרי�

וסמי� , וכתיב הת� להבדיל בי� הטמא ובי� הטהור
  .וילדה זכרליה אשה כי תזריע 

, רבי יהושע ב� לוי אמר בני� ראוי� להוראה
את בני  ולהורות דש ובי� החולובי� הקדכתיב להבדיל 

  .ישראל

*  
 ñ−ðëôí êšîîð¾ ó¼¬í’³ë¾ −ê®îôë ’ í×îï

íêþîíñ ö−îêþ ó−þ×ï ó−òëñ , ñ−ðëôí êñî’ −ê®îôë
î−"¬ ’ −þ−êôí ¬îšñ−ë ë³×)ó¾ ³î¼îë¾(ïî "ñ   :  

óî¾ô íñðëíð ³ë¾ë îþš−¼ ô ö³ííþî 

þêîëô× ëôþë"ó )¾−þ ×õ"¬ ñíô ’³ë¾(.   
ê¾ô"× íñðëí ñ¾ î−"¬ îò−ê¾ êñê öòëþðô 

−−¼î ’î¾"¼ )îê"ì −½ ’®þ"î −¼½ ’ë’( ôþë"ê )ó¾( ö−èíîò¾ 
ñ−ðëíñ −ê®îôë ì½õ ñ¼ þ×¾í êñî ñ¼ ö−−í óî¾ô 
³îë−ëì ,ê¾ô" ñ¼ šþ ñ−ðëíñ ö−ê ³ë¾ −ê®îôë ×

ô×î îñ ¾− óê ö−−í"¾ ,×¼" ñ   
*  

 öëë ë³× ó−þ×ï ó−òëñ ó−×îï¾ þëðí ó¼¬ë
ïî ¼ð−îí−"ñ :ò"½ë ñ" óíñ¾ −îñôí ö−− ³î−³îê ð

]î− ³îê ñ¾ −îñ−ôí"î êîí ð ’ð ,’îò ³îê ñ¾ −îñ−ôíî"î êîí ö ’ö ,’

ê−þ¬ô−èë óí[ ¬î¾õí ³î−³îê îô× ]−ð ’ ê−þ¬ô−èë10 ö×î 

î− ³îê ñ¾ −îñ−ôí ³î−³îê"î îò−−íð ð ’ð ’ ê−þ¬ô−èë óè10[ óí¾ 

è"ö−− þõ½ô ö−ñî¼ × ,]îò ³îêë íþîê×ñ μê"ñ−ôí ö−ê ö − î

¬î¾õí îô× ê−þ¬ô−èë ,ò ¬î¾õí ³îê¾ ’ ê−þ¬ô−èë50 − îñ−ôíî 

î óí¾ ’ò  ’ ê−þ¬ô−èë56¼ "þôêš ï [êîëð"îòí μî³ëí¾ î" ö

ê¬ëôë ê®î− îò−ê ,]ê"ö−òôë ó−ñî¼ ö−ê × ,ê" ê®ôò þ−õ¾ ×

¬î¾õí îô× ê−þ¬ô−èë − îñ−ôíð.[  

îþëñ íôîð í×î³¾ ö−−í ñ¼ ñ−ðëôí íï ö×ñî ,
 ðñîíð íðô ðèò× íðô í×ï− þ×ï í−í− îòôô ê®î−í

î³îô× ,íñðëí ñ¾ ö−−ë íï þëðñ í×îïð êíî , −òõô
 ðî½ë êîí¾ ³ë¾ ðîë×ñ öš³ò êîí íñðëí ñ¾ ö−−ð

þ×ï ,−ìëë óí¾ ñîìí −ô− öô îñ−ðëíñ ¼−õ¾ô¾ ’

þ×ï êîí¾ ³ë¾í öô ó−¼õ¾ò¾ íëšò , ¼−õ¾ô ñ× −×
íëšò ¼õ¾ò ñ×î þ×ï êþšò ,  ó−þ×ï ó−òëñ í×îï ö×ñî

 êñî ó−¼−õ¾ô óí¾ó−¼õ¾ò óí¾ ³îëšò .  
ò ðî¼î"½ë ñ" þ×ï þõ½ô ð)227( þõ½ô ñ¼ þ³− 

 íëšò)157( ö−− ö−òô× ó−¼ë¾ )70(, ñ¼ ñ−ðëôí ö×ñî 

ó−¼ë¾ îþõ½ô¾ ö−−í , ñ¼ ¹½îò êîí¾ þ×ï öëñ í×îï
ó−¼ë¾ þõ½ô íë−šò .  

ò ðî¼î"½ë ñ" ³îëšòñ êñî ó−þ×ïñ ö³−ò ö−−í ð
ô×" ³îëî³×ð êþòôèë ¾)½ μð"í(−− ö−š½îõ ö−ê  ³îò

¼ í¾êñ"¾ , ö−−ë þìëîôí öô íî®ô í¾¼¾ íï ö×ñî

]ó−þìê ó−š¾ôë ñ−ðëíñ þ¾õê −þí¾ , þìëîôí öô íî®ô μê

ö−−ë ñ−ðëíñ[óíñ íõ− ö−−í¾ ó−þ×ï ó−òëñ í×ï− .  

*  
 íêþîíñ ó−îêþ ó−òëñ í×îï¾ þëðí ó¼¬ëî

ïî ¼ð−îí− öëë ë³×"ñ:  

 −šî½êñ ³ôêí μþð ñ¼ îòî×−¾ íòî×í
ê³×ñíð êë−ñê ê³³¼ô¾, êîí ³ôêí öî−× −× ¼îð−î 

í ðî½ ’î−êþ−ñ ,ðî½ ê®− ö−− ½ò×òð ¼îð−î , ö−− −×)70( 
 ðî½ þõ½ô íñî¼)70(, öô íî®ô ð−ë¼ð íï ö×ñî 

íêþîíñ í×îï ö−−ë þìëîôí , ì×ô ³ôêí ñ¼ ö−î×−¾

í ðî½ ’ö−− þõ½ô íñî¼¾ , îíïî �נכנס יי ñ¾ ½î×ñ
íñðëí , ³יצא סודôêí ñ¼ ö−î×−¾ ñ−ðëôíñ.  

*  
ô¾ −ôî ó−òë îê ññ× ó−òë îñ ö−êî ö−−í ñ¼ ñ−ðë

ó−þ×ï ,ö−ë×¼ô î−¾¼ô¾ −òõô êîí .] íþîþë íò¾ô

)òš öô−½"½ ì"ñ š"ì ( ó−ð− ³ñ−¬ò ö−ò¼ñ ó−òîþìê ó¾ë
 ñèî½ô ¼õ¾ë ó−ð− ³ñ−¬òð êþôèë þêîëôð

³îþ−¾¼ñ ,¼" þ¾¼³ô îò−êî íïë þ−íï¾ −ôî ë³× ï
ö−ë×¼ô î−¾¼ô¾ −òõô êîí  .[  

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו
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 úåëøá úåëìä)ëâ(  
  

  
 

  מיני מזונות ע� שאר מיני� 
אוכל מיני מזונות ביחד ע� שאר מיני� נתחלק ה

' ח' ח סעי"קס' ע סי"והוא לפי המבואר בשו( דיניו לכמה אופני�

  :)ה"ק מ"ב ס"ובמשנ
 מבר� �] המזונות ע� שאר המיני�[כשנאפו יחד ) א

כ " א� שדעתו גמזונות ופוטר את שאר המיני�רק 
א דכל דכיו� דנאפו יחד ה� נחשבי� כמאכל אחד דכללא הו( עליה�

מיני דג� חשובי� ה� ופוטרי� ' דה, מיני� מבר� מזונות' שיש בו מה

 ).כ חשובי� בפני עצמ�"א� א� שאר המיני� ג, את שאר המיני�
 א� רק המי� דג� עיקר והמי� �כשלא נאפו יחד ) ב

 ).דעיקר פוטר הטפל( מבר� רק מזונות �השני טפל 
� וא,  מבר� על שניה��וא� המי� השני ג� עיקר ) ג

דמי� דג� (מבר� על שניה� , א� המי� דג� אינו אלא טפל

 ).חשוב הוא ואינו נעשה טפל
וא� המי� השני עיקר הוא והמי� דג� אינו בא ) ד

אלא בכדי להחזיק את המי� השני , כלל למטרת אכילה
 אינו  מבר� כלל על המזונות ומבר� רק על המי� �'וכדו

תו ונפטר ובדה חשיבדכיו� דאינו בא כלל בשביל עצמו נא (השני

.בברכת השני (  
  

   :ה ש ע מ ל
  גלידה בגביע

גלידה המונחת בגביע העשוי ממיני מזונות באופ� 
ובא רק בכדי להחזיק את , שאי� הגביע מוסי� טע�

דהוא כמו די� (  מבר� רק שהכל ופוטר את הגביע-הגלידה 

 דאי� אוכלי� בשו� פע� גביע ידבדר� כלל אי� לגביע טע� עצמ', ד

דקשה לאכלו בלא , ובא רק בכדי להחזיק את הגלידה, ני עצמובפ

  .)שיחזיק במזונות

וא� א� לאחר אכילת הגלידה נשאר מעט מהגביע 
  .)ו"ק מ"ב ס"לפי המבואר במשנ( אינו מבר� עליו, ואכלו בנפרד

  
  ]קאסטה[גלידה המחופה במזונות 

משני ] ביסקויטי�[גלידה המחופה במזונות 
והרגילות , ש טע� טוב בעצמ�הצדדי� שלבסקויטי� י

 מבר� �הוא לאכול מיני ביסקוויטי� אלו ג� בפני עצמ� 
ויפריד� לפני , מזונות על הביסקויט ושהכל על הגלידה

, דנכלל בדי� ג(הברכה ויבר� על כל אחד בפני עצמו  דשניה� '

עיקרי� בי� הגלידה דהוא עיקר המאכל והביסקויט אינו טפל דיש לו 

.שיו משתמש בו בכדי לאכול הגלידהורק עכ, יטע� עצמ (  

  קרמבו
 והביסקוויט -] קר� המונח על ביסקוויט[קרמבו 

 נכו� להפריד -מוטע� ומשובח לאכלו א� בפני עצמו 
מקוד� מעט מהביסקוויט ולבר� עליו מזונות או לבר� 

  ).ל"כנ(ושוב לבר� שהכל על הקר�  ,מזונות על מי� אחר
  

  עוגת גבינה
א� הגבינה והמזונות , העוגה העשויה ע� גבינ

  ).'כבדי� הא(,  מבר� רק מזונות–נאפו ביחד 
וא� לא נאפו יחד ובדר� כלל הגבינה מרובה בעני� 

 מבר� מזונות על העוגה �שדעת האד� לאכלו כעיקר 
.'כבדי� ג(ושהכל על הגבינה  (  

  
  שטרודל 

רדיד עיסה הממולא במי פירות או בשר [שטרודל 
מזונות  מבר� רק �המילוי דאפו הבצק יחד ע� ] 'וכדו

.'כיו� דנאפו יחד כבדי� א( (  

  

   קר�-עוגת גלידה 
עוגה שלאחר האפיה מניחי� עליה הרבה גלידה או 

כיו� דלא נאפו יחד ושניה� ( מבר� מזונות ושהכל –קר� 

.'כבדי� ג, נאכלי� בתור עיקר (  
וא� יש בה רק מעט מהגלידה בטילה היא להעוגה 

  ).עס'� בדי� הבלינצכדלקמ( מבר� רק מזונות �
  
  עס ממולאי�'בלינצ

וכ� ' א או גבינה וכדו" בתפוי�עס הממולא'בלינצ
 מבר� רק מזונות כברכת �קרעפלע� הממולאי� 

, ז מבר� רק מזונות"עכוא� שלא נאפו יחד ' כדי� ב(עס 'הבלינצ

עס עצמה ולכ� 'דהמילוי לא בא אלא בכדי להטעי� וללפת את הבלינצ

  ).ז"כ' ז סי"ל ח"ת שבה"שו, � רק מזונותאינה נעשית טפל ומבר

ודע שבכל עני� שמסתפק אי המאכל נחשב לעיקר 
  . נכו� לפוטר� בברכה על מאכל אחר�או לטפל 

  
  

  
  

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

 úîùð éåìéòì  

äøä"ø ç ' ìâéá óñåéæ"ì  

äøä ïá "ø ç 'æ ÷éæééà ÷çöé"ì  
áìð"é ò" úáè â  
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  מאלכסנדר ע" זייחיאלק רבי "הגב� ה ירחמיאל ישראל יצחקק רבי "הגה

  )ע"רת( טבת ט"כיומא דהילולא       "   ישמח ישראל"בעל 

 

 

    
äøä"ø ÷éá÷çöé ìàøùé ìàéîçøé ìòá " ìàøùé çîùé "éæ"éøú úðùá ïéùèøåè øéòá ãìåð ò" åéáàì â

äøä"ø ÷ ' øãðñëìàî ìàéçééæ" òä ïáäø"ø ÷ 'éæ àöéøâî ìáééô àâøù"ò, ìàéîçøé ìàøùéá åîù àø÷éå 

ò ÷çöé ìàøùé" ùä åéáà ìù åáøäø"ø ÷ ' ÷çöé ìàøùééæ à÷øàååî"ò, å íùä"ìàéîçøé" éô ìò åì óñåð 

äøä úåöî"ø ÷ 'ìãðòî'éæ øò÷øàåå ò"åúìçî á÷ò òì "ò.  

íò åéáà úøéèô  íåéáé"èáù ãðøú " ãëäì åá íäéðéò íéãéñçä åðúðíáøì åøéú , øîàå áøéñ àåä íìåà

ùìàøùé õøàì úåìòì åúòãá , ìòá áåùèëàñî ïåàâäì øîà êëå"øæð éðáà "öæ" éîéá åîçðì àáù ì

ä"äòáù" ,åéùëò úåùòì åúòãá ùé äî ïåàâä åìàù ,äðò :ãåîìì úö÷ òãåé éðàù éìò íéøîåà , õøàì òñà

éäàå ìàøùé 'ãîìî íù ,ïåàâä åìàù :ñçä úà áåæòé éî ìòíéãé ,äðò ,éáà íå÷î àìîì ìåëé åððéà , í÷

áåùèëàñî ïåàâä ,íäì øîàå øöçá åôôåúñäù íéãéñçä ìä÷ ìà àöéå :íëìù éáøä àåäù íëì åòã , ìà

àìèöéàä úà ìá÷éù ãò ïàëî åæåæú ,å éîé êåú ãåò"äòáùä " åáúëåéáà úçú åäåðéîå úåðáøä áúë úà.  

úåøéñîá ìàøùé éôìà úà âéäðä äðù äøùò ùùùôð  , íéîé êéøàä àì ïåáàãì êàåë íåéá øèôð" úáè è

øú"ãáìá íéðù òáùå íéùîç ïá àåäå ò ,åðîå"øãðñëìàá ë.  

óà ìò ùàîéé÷ ìù òøæ åéøçà øéàùä àì ,÷ä åøôñ ìáà '"ìàøùé çîùé"  àéä ìàøùé úåááì áéäìîù

åéøçà áåè úéøàùå íùì ÷ôñ íåù éúìá ,ç úà åúøéèô øçàì åàéöåä åéñéâå åéçàåéùåãé , åéøôñ úà åàø÷å

"ìàøùé çîùé " éëäçîùä úãéî ìò ãáò åéîé ìë.  

úåðáøä úà àðùå  
 ììôúäì åì àåø÷ì íéúá ìòáä åéìà åàá äðåùàø úáùá

âåäðë íäéðôì ùåøãìå íäîò ,ìåëé åðéàù øîàå , ãàî åæâøúä

äìéä÷ä éùàø ,ãåîìì ìåëé åðéàù áø åäåðéîù ïëúéä , ãò

ôäå íéãéñçä éìåãâ åàáùùåøãì êìéù íåìùä ïòîì åá åøéö ,

 àø÷é ïôå ïåéòá äøåú øôñ úåëìä ãîì àì ïééãò éë íäì øîà

"äìàù "÷åñôì òãé àì àåäå , ãò åðîî åôøä àì íä ìáà

íäì äðòðù , øôñá äìàù øøåòúð éë äîéé÷úð åùùç ïëàå

äøåú ,÷åñôì åãåáëì åàáù íéðáøäî ù÷éáå ÷åñôì äöø àìå ,

äù íøîàá åáøñ íä ìáàáøä àå ,åîöòá ÷åñôì çøëåäå .  

ìàøùé úáäà  
 àìà íìöà íîå÷î úà åàöî äùòî éùðàå éãéñç ÷ø àì

åéìà åøäð ìàøùé úéá éðåîä íòä éèåùô íâ ,ò àåäå" áåø é

 úáäà íáìá ñéðëäå íáø÷ åáø÷á øòá øùà ìàøùé úáäà

àøåáä ,ô"úåðçä ïî äñðøô åì ïéàù ïðåàúäå éðåðç åéìà àá à ,

çî ùéàäù ïéáäúáùá çåúô åúåðç úà ÷éæ , äöøú íà åì øîà

 äøùò ùîç ìò êúåðçá éúåà óúùì"èðòöàøô " úåðçä ïî

éäúù êçéèáî éðà 'äñðøô êì ,éàãååá øîàå çîù éðååðçä ,

éìù àåä éòéáùä ÷ìçä ïë íà åì øîà , íåéù éì øøåá éðàå

éäé úáùä 'éìù , íåéá úåðçä úà øåâñúù êéìò äååöî éðàå

ä éìù éë úáùäàå ,éäé òåáùä úåîé øàùîå 'éäúå êìù çååéøä '

äçìöä êì ,áùá äøåâñ åúåðç øîùå äùò ïëå"÷.  

ô" äöåø åðéà ñåñäù åéðôì ïðåàúäå åéðôì äìâò ìòá àá à

ìåëàì ,êúìéëàá âäåð äúà ãöéëå åìàù ,äìâò ìòáä áéùä ,

ãöéë ùåøéô äî ,úåìâò éìòá øàù ìë åîë , éãé ìèåð éðà

ø÷åáá ,ãå÷ áøòáåêøáî éðà ïåùéì êìåä éðàù í , åì øîà" íà

äîäáë âäðúî äúà ,íãàë âäåð êñåñù àìô ïéà , ìéçúú

äîäáë ìëàé êñåñ æà íãàë âäðúäì…"  

éä åúåç÷ôå åúîëç ãáìî åìù íéàìôðä úåðåøùëä ãçà '

åðåøëæ çë ,éäå 'ô åäàø íà íâ íãà ìë úà øëåæ"à , øáãå

îùá åéãéñç úåááø úà øéëäù àéä íñøåôî úåîù úàå íäéúå

íäéãìéå íäéùð ,éä ãçà ãéñçù äø÷ùëå ' øéëæäì çëåù

éä åéãìéî ãçà à÷úôá 'åøéëæî ,éäå ' ãé áúë ìë øéëî

úåà÷úôá ,úåà÷úô íéôìà úåøùò åãé úçú åøáòù óà.  

äøåúá åúåìãâ  
éä øáëå íéðùá êø åðãåò 'ùá é÷á" íéùøãîáå íé÷ñåôáå ñ

÷ä øäåæáå 'äô ìòá ,éä åðåøëæ çë éë 'àéìôäì , ãçàë íñøôúðå

ïéìåôá íéáåùçä íéãîåìä.  

ô"àùøàååì ïéðò äæéàá åéáà åçìù à , ìòá ìà" ùôð

äéç "öæ"ì ,éäå 'àèéì éùðàî äøåúá íéâìôåî íéðáø åúéáá æà ,

ø íñøåôîä ïåàâä íâ íäéðéáå 'öæ øòá óñåé"÷ñéøáî ì ,

äéâåñ åæéàá åìôìôúäå , øéòöä êøáàä í÷ íìåôìô úà òåîùë

ðòáøîàå äå ,îâá êë èùôä ïéà åúòã úåéðò éôìù ' àéáäå

åúøáñì úåøå÷î , åì åãåä óåñáìå åîò íéìôìôúî åìéçúäå



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

 

  יב

 

  וארא

íìåë ,çà øîàå" ÷ñéøáî ïåàâä ë" íéãîåìä ïî àåä äæ êøáà

ïéìåôá íéðåùàøä".  

ïîñøéô àì åúåðúååðò áøî ìáà úåáåùú äáøä áúë íâ ,

åî" îøäù àåä òåãé øáãå íé÷çøîì åîù àöéáãé" àá úôöî æ

äøåú éøáãá åîò øáãì åéìà ,éä åðîî àöéùëå ' àìî

åúåàé÷áå åúåðåàâî úåàìôúä , úéáá åáùéù íéëøáàì øîàå

íáøî ãåîìì íä íéìåëé úåãéñç ÷ø àìù íéãéñçä , àåä àìà

çà íâøúñðáå äìâðá íéìåãâä íéðåàâä ã.  

 àöåî äúà íù åúìåãâ íå÷îá äöø àìù åúåðúååðò

 úòã ìò êåîñìïéã úàøåäá åîöò , äðùá åéðôì äàáùë

úåùéà éðééðòá äøåîç äìàù åúåðáøì äðåùàø , úà øøéá

ùøå ãåîìúä øå÷îî åìù ãåîéìä éëøãë äëìää" úåôñåúå é

áúëá íéðåùàøå ,ä ìòá ïåàâä ìà íçìùå"ãùéãîç  "öæ" ì

éäù 'á áø æà"ãðàìñåø "åúîëñä úà ìàùå , àìù åðîî ù÷áå

åéøáã úà ñéôãé ,åàâäå ìòá ï"ãîç éãù " åúîëñä åì çìù

äìåãâ äöøòäáå ãåáëá ,æå"ì : ìåãâä ïåàâä áøä úùåã÷ ãåáë

 øæð åùåã÷å ìàøùé øàô íñøåôîä ÷éãöä äàøéäå äøåúä øù

 àúééøåàã àðøáãîå àîòì éàãåäéã àîéëç åùàø ìò åé÷ìà

ù÷ë"øäåî ú"ø ø 'áà ÷çöé ìàøùé ìàéîçøé" éáøå ã

èéìù øãðñëìàá"à ,ë éøáã" ÷ åìù úå÷åîò úåøáñå åðåàâ

æôîå áäæî íéãîçð ,ãå éúååëãìå éãéãì êéøö àìå ' äëìäå åîò

åúåîë , åðåöøë àìù øáã äùòà àìù äøåäèä åçåø òéâøäìå

 ãåáëî ù÷áàå åáúëî óåâ úà äøæçá çìåù éððä äìéìç

éúòã çåðúå åáúëî úìá÷î éðòéãåäì åðåàâ úùåã÷ ,åëå,' 

íúåçå :ùåã" ãáëúîå åúáåèå úé÷æç íééç øéòöä åúáø÷á '

éðéãî,ëò "ì.  

øæåâ ÷éãö  
 äéä ïë åîë òåãéõøàä áø÷á úåòåùé ìòåôì , øôåñî

éä åéáà ééçá ãåòù 'ô"åúàéøá ììâá ãçà øôëá åéáà íò à ,

ô"éáàì ãàî òøåä äìéìä òöîàá àå ,éäå 'äìåãâ äðëñá , íåùå

 àôåøìàéä  'íúáø÷á ,áø éëá äëáå åö÷ áø÷ éë áùç ÷éãöä ,

ðòø ìë åì äðåàé àì éë åì òáùðå å÷áéçå åðá åéìà ùâé ,çà" ë

øòéä êåúì àöé ,á÷ä éðôì ÷òöå"øîàå úåéëáá ä : ìù åðåáø

ùéà ïéàå øòéá øãðñëìàî éáøäì äùòú êë éëå íìåò , àìäå

æç åøîà"á÷ä ñç ì"íé÷éãö ìù íãåáë ìò ä, úà àöî øæçùë 

åì áèåäù åéáà ,éì úòáùð ãöéë åéáà åìàù ,äðòå : ìò éúëîñ

äøä éøáã"éæ ïéæåøî ÷"ò ,áåúëä ùøéôù ," úà øéúñú äðà ãò

éðîî êéðô ,éùôðá úåöò úéùà äðà ãò" ,ùøéô êëå , äðäã

 úéùì ãåò ìåëé íãàù ïîæá ÷ø úåéäì äìåëé åðéà íéðô úøúñä

åùôðá úåöò ,ã úòåùé ÷øå äöò íåù åì ïéàù ïîæá ìáà ' ìëåú

åì øåæòì ,ñä úåéäì ìëåú àì æàç åéðô úøú"å , øòéá ïàëå

ä úòåùé ÷ø äöò íåù åðì ïéàù éúéàøù ' çåèáå êåîñ éúééä

ç òø ìë åðì äðåàé àìù"å ,êì éúòáùð ïë ìòå.  

ô" íéãéñçä ìù äìåãâä äøåùä úà ãçà éåâ äàø à

íáøî ãøôéäì íéãîåòä , åîöò óçãé àåä íâù øîàå éåâä ÷çö

ãéñç åà àåä éåâ íà ïéçáé éîå úåøåùä ïéá, ùéáìäå øòéá êìä 

éáøäì ñðëéì íéãîåòä ïéá ãîòå òùèé÷òáå ìîééøèùá åîöò ,

ñðëðùëä åéìà äðô "ìàøùé çîùé "åì øîàå :" èñìàæ åã

ïøòâééô",ãçà ãéñç ãîò éåâä éøåçàî  ,äìì÷ä òîùùëå , äîú

êë ìò ãàî ,åéøçà øåúì áééç àåäù åîöòì øîàå ,éäé äîå '

åúà ,åé åäåàøå åéøçà ãéñçä êìä åéìòî ãéøåîù äàøå øòéì àö

òùèé÷òáäå ìîééøèùä úà ,ä éãâá äøæçá åîöò ùéáìäåéåâ ,

úî øâôë ìôð åéãâá úà ùáìùë ãéîå , ãàî ùâøúð ãéñçä

îäéáì àáå äùòîäî" úôåî åéðéò åàøù äî íéãéñçäì øôéñå ã

éáøä äùòù éåìâ ,éðæàì øáãä òéâäùë ìàøùé çîùéä  äðòð

øîàååðîî úôåî äæ ïéàù  ,à ãéñçä àì ä÷æçä åúðåîàá

éåâä úúéîì àéáä äæá åáø éøáã åîéé÷úéù ïéîàäù.  
  

ïîà ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé ìåãâä åúåëæ  
  

àìåìéää çåì  
ë"úáè ç  

��ד�"�תקע–זושא�'�רבי�צבי�מנחם�מאניפאלי�בן�הרבי�ר �

��ח"�תרכ-ר�אברהם�חיים�"רבי�מנחם�מענדל�מלינסק�ב �

ë"úáè è  

��ג"א�קכ"�ב-�ה�"אברהם�אבינו�ע �

�אב � �דיסקין �יהודה�לייב �משה�יהושע �ב"רבי �בריסק ר�"ד

��ח"�תרנ-בנימין�

�ב � �מאלכסנדר �יצחק �ישראל �ירחמיאל �יחיאל�"רבי ר

��ע"�תר-)�ישמח�ישראל(

à 'èáù  

��ט"�תרל-�)�ם�שיק"מהר(ר�יוסף�"רבי�משה�ב �

á 'èáù  

��ס"�תק-�ר�אליעזר�ליפמאן�"רבי�משולם�זושא�מאניפולי�ב �

â 'èáù  

�מציעשנו � �שרגא �יחזקאל �ברבי �דוב�"ב �ישכר �שמחה ר

��ד"�תש-)�ל"חתן�מרן�העצי�חיים�ז(

ã 'èáù  

��כ"א�ש"�ב-ה�-אשר�בן�יעקב�משבטי�י �

��ז"�תקס-ר�יעקב�"רבי�משה�יהודה�לייב�מסאסוב�ב �

��ע"�תק-ר�אלכסנדר�"רבי�אברהם�הכהן�מקאליסק�ב �

��ז"�תרמ-�ר�אברהם�"רבי�מנחם�נחום�מטריסק�ב �

ä 'èáù  

��מ"�תק-ר�נחום�"רבי�חיים�צאנזער�מבראד�ב �

�יהודה�ארי � �רבי �ב' �מגור �"לייב �אברהם�מרדכי שפת�(ר

��ה"�תרס-)�אמת

�אב � �פריעדמאן �שלמה�זלמן �ב"רבי �ראחוב �ישראל�"ד ר

��מ"�תש-)�זבחי�שלמה(חיים�

å 'èáù  

�מסיגעט�ב � �חיים�צבי �יו"רבי �חנניה עצי�(�ליפא�ם�טובר

��ו"�תרפ-)�חיים
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�  ìãåâ ïéðòíéìäú úøéîàéááåùä éîéá "í )á (�
 -÷ áúëî ëî ùãå" åðéáø ïøî ÷éæ äùî êøá ìòá"ò -  

, ו"ה מיאמי יצ" תשמ"ואזכור את בריתי"לסדר ' ה ג"ב
ת ברוך שרגא "ת כש"י יפפ"המופלג בתו' ס לנכדי היקר הב"שוכט

  .א"פייבוש טייטלבוים שליט
ט שמחתי מאוד לקראת השמועה טובה שהנך "אחדשה

מך ו מתענגים מ"לומד בהתמדה וראשי ישיבתך במאנסי יצ
ק ויראת השם כל היום ועיני רואות "ת יתן לך לב מבין בתוה"השי
  .ת"היזבע

ק העבר בעת סעודת ליל "ואכתוב לך מה שאמרתי בש
ה כשמך "זש' ק פרשת שמות במדרש תנחומא ואלה שמות וכו"ש

מלך בשר ודם מקלסין אותו ' אלוקים כן תהלתך על קצוי ארץ וכו
ה בכל מה שמקלסין "והקב' שהוא גבור והוא באמת חלש וכו

אמר דוד מי ימלל גבורות השם ישמיע כל ' אותו הוא יתר וכו
גם מה שסיים , ב להבין מה שייכות לפרשה זו"וצ, כ"תהלתו ע

  .'אמר דוד מי ימלל גבורות השם וכו
ם (מדרש מובא בילקוט שמעוני דברי הל בהקדם "ואפ תהלי

יחקקו לדורות ל שיעשו לדורות ו"לרצון אמרי פי וז' פ יהי"עה )ט"י
קורין בהם והוגין בהם ונוטלין שכר עליהם כנגעים ואהלות ' יהי

ה התפלל שאם קורין בספר תהלים יקבלו "הכוונה שדוד המלך ע
ובספר נפש החיים מהגאון , שכר כאלו למדו בסדר נגעים ואהלות

ל מובא דבריו במשניות ווילנא בריש פרק "חיים מוואלאזין ז' ר
ליון בלקטים שם כתב דבר תמוה שלא אבות על הג' ששי מס

ותמוהים דבריו , ל"ה הסכים לתפילות דוד בזה עכ"מצינו שהקב
' ל אמרו לנו שדוד המלך ביקש והתפלל כן באותו יהי"הלוא חז

ה קיבל תפלתו "ל להודיע שהקב"לרצון אמרי פי בודאי רצון חז
  .ולא דחאה

י קריאת תהלים "אולם צריכין להבין למה ביקש שע
 שכר כמי שלומד בהלכות נגעים ואהלות וכי מי שלומד יקבלו

ה כמו "בסדר זרעים או מועד או בסדר אחר אינו חשוב לפני הקב
מי שלומד בנגעים ואהלות הלוא כל התורה קבלנו מפי משה מפי 

  .והכל קודש קדשים' הגבורה כבי
פרשת (ק בספר עצי חיים "ר הגה"ל בהקדם דברי אאמו"ואפ

ת חקת התורה דהנה מודעת זאת אשר כל  לפרש הכתוב זא)חקת
המצות אשר צוה השם אותנו אנו מקבלים עלינו לשמרם באהבה 
ובכל עת אנו מצפים תמיד מתי יגיעו לידינו כדי שנוכל לקיימו וזה 

ת והנה "תכלית לימוד התורה שנדע היאך לקיים מצות השי
פרשת פרה אדומה באה לטהר בני ישראל מטמאת מת ועל זה 

לומר שאנחנו לומדים פרשת פרה כדי שנזכה לקיימה לא שייך 
שלא ' במעשה דהא מצוה זו באה על סיבה לא טובה ויותר טוב הי

יארע שום צער וחיים כלכם היום ובפרט שאין מיתה בלא חטא 
ת רק ללומדה ואין ברצון "ק ציוי השי"ולזה רמזה התוה) ה"שבת נ(

ולזה אצל ד דרוש  וקבל שכר "ה דייקא לקיימה והוא ע"הקב
מצות פרה כתיב זאת חקת התורה ולא כמו אצל פסח כתוב זאת 
חקת הפסח משם שאצל תכלית הלימוד הוא כדי לקיים בפועל 

 כתיב זאת חקת התורה ןכל ואצל פרה התכלית הוא הלימוד וע
  .ש"יידייקא ולא חקת הפרה ע

ז בכל חוקי התורה תכלית הלימוד הוא כדי לידע "ולפי
ת מצות התורה אבל במצות פרה אדומה לא היאך לשמור ולעשו

כוונת נותן התורה לקיים המצוה בפועל כי מוטב שלא יצטרך ' הי
רצון העליון ללמוד פרשה זו כדי שעם ' לזה אלא בודאי הי

י זה "סגולת לימוד תורה זאת שע' הלימוד בלבד יקיים המצוה ויהי
ואהלות ז הכי נמי הלימוד בסדר נגעים "ולפי. לא יארע הנזק והרע

כ על דרך זה דרוש וקבל שכר שבזכות הלימוד בפרשיות "הוא ג
ת שכר שלא יארע הרע ולא נצטרך לעסוק "אלו ישלם השי

דהם גם שניהם נגעים , בפרשת נגעים ואהלות בפועל ממש
רצון הבורא שנעסוק בהלכות ' ואהלות באים על חטא כידוע והי

  .י"ז יבטלו כל הצרות ורעות האלו מאחב"אלו ועי
 הכתוב מי 'יע פ"זושא זי' ז הצדיק הקדוש הרבי ר"והנה א

ימלל גבורות השם ישמיע כל תהלתו הכוונה מי ימלל גבורות 
השם דהיינו מי שרוצה לבטל גבורות השם מלשון המולל מלילות 

 היינו שמפרך את גבורות השם ישמיע כל תהילתו ):ב"ביצה י(
ל ספר תהלים הכוונה יגמור כל ספר תהלים ועל ידי קריאת כ

  .מבטל כל הדין מעליו
לרצון אמרי פי ' וזה כוונת המדרש שדוד המלך התפלל יהי

י שיקרא בספר תהלים בכוונת הלב יקבל שכר כמי שעוסק "שע
י לימוד בהלכות האלו זוכה "בסדר נגעים ואהלות דהיינו כמו שע
סגולה זו באמירת תהלים ' שלא יארע לו כל רע והיזק כן יהי

  .ה"בל תפלת המלך החסיד עובודאי נתק
פ הייתי ביום "והנה איתא במדרש ילקוט שמעוני עה

שמואל בר נחמני אמר ' יעקב אבינו אומר ר' אכלנו חורף מה הי
כל ספר תהלים אמר מה טעם שנאמר ואתה קדוש יושב תהלות 

ואפשר שיעקב אבינו התכוון במה שאמר , ישראל סבא, ישראל
ישראל מכל צרות וכתבו כל ספר תהלים שבשכר זה ינצלו 

ל 'י ישרא'ת בנ'ה שמו'ק שבתחלת ספר שמות מרומז ואל"ספה
כ "ת תהלים הבאים מצרימה את יעקב היינו שאמרו ג"ם ס'הבאי

ה כשמך אלוקים "ש המדרש זש"ל וז"תהלים כמו יעקב אבינו כנ
כן תהלתך צריכים ) אלוקים הוא דין כידוע(, ו דין"היינו שיש ח
מירת תהלים ויבטלו כל דינין וינצלו מכל י א"ת ע"להלל להשי

צרה וצוקה ומסיים המדרש שאמר דוד מי ימלל גבורות השם 
  .ע"זושא זי' ישמיע כל תהלתו כדברי הרבי ר

  )ק"חי (ט"ט ומצפה לשמוע ממך בש"ז הדושה"והנני א
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מלכי�מלכי�מלכי�   משולח�משולח�משולח�  מלכי�מלכי�מלכי�   משולח�משולח�משולח�
  א"שליט ק"הגה רבינו מר� ק"כ מפי שנשמעו קודש שיחות

  

   

 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

 íåéä'  úùøôùâéå ñùú"ôì è"÷  
  

á øå÷é ïéîéðá éáø ïåàâäø øòîéèéìù"à  
 úáéùé éùàøî"á÷òéî áëåë " ïéáòùèäéòá" ÷éìùåøéááåú í"à  

ë úéáá"èéìù åðéáø ÷"ìàåé úéø÷á à  
  

  : יכיל בקרבו ביאור וליבו� בסוגיות

   חמ� של ישראל ושל הפקר - גדרי יאוש והפקר -  הקורע על מתו בשבת -מצוה הבאה בעבירה 
   המשחרר עבדו אי צרי� שטר שחרור-וגדרי פועל  שליחות בקידושי� -גזל חמ� ועבר עליו הפסח 

   

äøàì åàåá úáéñ ìò åøáéãå ãåáëá åéðô ìáé÷ åðéáø" óúúùäì á

éä åéãéîìúî ãçà éàåùéð úçîùá"ïéáòùè úáéùéî å  

åðéáø:èåâ ñòôò øéà èëàî ñàåå 'ñ ? ò÷àè èðòæ øéà

äðåúç éã åö ïòîå÷òâ?  

ø"ïéáòùè î:î æà 'éìá ìàæ øåçá øòã æà ìéåå ïáé

 ïòî óøàã ïòðøòì íééá øòèòôù íäéàïééæ ÷æçî.  

 øéëæäåø"ïéáòùè îèéìù åðéáø ìöà íãå÷ä åøå÷éá " à

äéò íéìùåøéá"ñùú ìåìà ùãåçá ÷"ôì æ"÷ , íò àá øùàë

ùë ïúçä åãéîìú"éîçð ú 'á ï ãáëðä éðáøäåî"ä  ïøäà äùî

éä ïàîôàä" åáñîååá úåãñåîä éìäðîî"â ,÷òø úåéùå÷á åðãå" à

ñîá 'íéçñô ,ðä ãéîìúäå"òåéî ì" éðáøä àéðñëàä ìòá ïúç ì

ãáëðäåî "éä ìòôôà÷ áééì ïîìæ ä"äàøî å"òé ìàåé úéø÷á ÷"à.  

åðéáø:äáéùé ïéà èöòé ïòî èðøòì ñàåå ?  

ø"ïéáòùè î:äáåøî ÷øô ïòî èðøòì ïéáòùè ïéà  , ïéà

 ÷øá éðá)êìî úéø÷ úáéùéá( ïéæçåà íéðù øéî ïòðøòì , êéà

éæ ïåôòâøòöòìô ééååö ïéà ê.  

åðéáø:úåáéùé ééååö ïéà èðøòì øéà  ? äëåæ íãà ìë åàì

 úåðçìåù éúùì)ä úåëøá(: ,êàæ òøòååù à æéà ñàã.  

ø"ïéáòùè î:ïèééååö íòã ÷æçî æéà ñðééà  ,î æà' ïò÷

âàèéîëàð ïòðøòì êéåà ïòî ïò÷ âàèéîøàô ïòðøòì.  

åðéáø: ïòî èìàä åàåå  èöòéäáåøî ïéà ?  

ø"è îïéáòù:î ' ùåàé ïåô àéâåñ éã èðøòìòâ èàäå éåðéù

íùä.  

åðéáø:î ' äàáä äåöî ïåô àéâåñ éã èðøòìòâ ïéåù èàä

äøéáòá? )æñ óã àî÷ àáá(..   

ø"ïéáòùè î:î 'úåôñåú éã ïáéåäòâðà ïéåù èàä ,ë' áàä

 íòãééà ïééæ èéî èãòøòâ øòéøô)åî áåùçä êøáàä" ÷çöé á÷òé ä

éä øòãðòìøòáà" åáåùçîìàåé úéø÷á ììåëä éãîåì é ,ø àéðñëàä ìòá ïúç '

  נד מוגה בלתי פנימי
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ðä áééì ïîìæ"ì (àéù÷ úåôñåú ïâòåå ,ñåú ' äåöî æà êàã èâàæ

 éã êøåã èîå÷ äåöî éã áéåà øàð æéà äøéáòá äàáä

äøéáò ]ñåúäù ' ïë ìòù ùãçî àúéàîâá ' ìù áìåìù

éà÷ äôéøùìã íåùî ìåñô äøéùà ,éøîà àìå ' äåöî íåùî

äøéáòá äàáä ,î úîçî äàá äåöîäùë ÷øã íåù

éøîà äøéáòä ' ìù ììëäáäöî"ò , éàù äìåæâ äöî ïåâë

äöî åì äéä àì äìéæâä åàì ,àùî"éôà äøéùàá ë ' àì íà

äåöîì åìèéì ìåëé äéä ãáòð äéä[.  

 ïåàñåú ' èâòøô àøîâ éã èùéð èâàæ ñàååøàô)äì íéçñô(: 

ñ ìééåå àöåé èùéð ïòî æéà ìáè ìù äöî æà'öî à æéà äå

äøéáòá äàáä.  

åðéáø:ñåú  úåô äëåñ ïéà)ì óã .ã"íåùî ä( éã êàã èâòøô 

àéù÷.  

ø"ïéáòùè î:øòååù æéà äøåàëì  ,ééá ìééåå ìáè ìù äöî 

äøéáò éã êøåã äåöîä íåé÷ éã èùéð êàã æéà , éåæà áéåà æéà

ñåú æéà ñàåå 'àéù÷?
1
   

åðéáø:ìòèù òìà àéù÷ éã óéåà êéæ ï ,ñ' ñàåå àã æéà

èðòïøòô ) äîìù úãîçåà"éñ ç 'ë"æ(  äåöî à ïééæ íéé÷î æà

øòáøàä æéà äøéáòä äùòî úòùá , ñàã èñééä àìéîá

äøéáòá äàáä äåöî êéåà.  

ø"ïéáòùè î:ñ ' æéà øòáàíéðéã ééååö àã ,î ïåà' èäòæ

 éîìùåøé ïéà ñàã)éô úáù"ä â"â( àéù÷ éã èâòøô ñàåå 

é àöåé æéà úáùá åúî ìò òøå÷ä ñàååøàôäòéø÷ úáåç éã ,

 ìàæ ñàãïééæ  àäìåæâ äöî éåå éåæà äøéáòá äàáä äåöî ,

ãøò ïîú èøòôèðò éîìùåøé ]éô 'íù[äøéáò äôåâ  , àëä

äøéáò øáò åäéà .äøéáò øáò åäéà æà èùô æéà ñàåå , ñàåå

÷åìéç à æéà ?íòã ïåô ïòî èäòæ , äøéáòá äàáä äåöî æà

                                                 

1
בפסחי� ' ד התוס" שמוסי� להקשות דלפי.)ה כח"ר(עיי� בשפת אמת    

כ תקשי הרי "א. ש"ע,  שמצה של טבל איירי שאכל כמה כזיתי�:)לה(

כי שפיר היה יכול להפריש , י העבירה"וודאי שאי� המצוה מתקיי� ע

  . מעשר ולאכול כיו� שאי� לו כזית מצומצ�

ñ áéåà øàð æéà'öôç éã ïéà ìåñô à æéàà ,ñ áéåà' èùéð æéà

àöôç éã ïéà ìåñô ïéé÷ ,ñ æà èùéð èñééä' ïäåèòâ æéà

äøéáòá ïøàååòâ.  

 ïâàæ ééæ)áäöîã àéâåñ äð÷îä øòù øôåñ ïúç" ò)éñ 'à 'é úåà"à(  æà

ñ'äøéáòá äàáä äåöî óéåà íé÷åñô ééååö àã æéà , ñðééà

)à éëàìî ,âé( çñôä úàå ìåæâ íúàáäå )æç åãîì äæ ÷åñôîù"á ìñî '

ì äëåñ .äøéáòá äàáä äåöî íåùî ìåñôä( , éîìùåøé ïéà)áò úáù(: 

÷åñô à ïåô íòã óéåà ãåîéì à êàð àã æéà )æë àø÷éå ,ãì ( äìà

 úååöîä)æç åùøéôå" ì)íù ( ïéà åàì íàå úååöî ïä ïúåöîë ïúéùò íà

úåöî ,ìåñô äøéáòá äàáä äåöîã(, òãééá óéåà æéà ñàã ééæ ïâàæ 

íéðéã ,íúàáäåìåñô à æéà àöôç éã ïòåå óéåà æéà ìåæâ ' ò

àöôç ,ã ïåàøò úååöîä äìà ÷åñô à ïâàæ åö èîå÷ éã æ

äøéáò à ïà ïøòåå ïäåèòâ óøàã ïééìà äåöî.  

åðéáø:ñ 'éîìùåøé éã ïéà èùô ïòðøòì ñàåå àã æéà
2

 à æà 

íøåâ æéà ïîæ éã ñàåå øåñéàñ æà èùéð ïòî èâàæ ' à æéà

äøéáòá äàáä äåöî,àã  éîìùåøé ïéà èùô æéà ñ) àáåä ïë

åùéáòá÷òé úå )åà"éñ ç 'îøú"÷ñ è"ä( , ãñç úøåúáå)åà"éñ ç 'ì"à((.  

 äéøà ìå÷ øòã)åùá"éñ ú 'ã 'äâäá"ä(èâàæ  èùô øòèééååö à 

éîìùåøé ïéà, òøå÷ íìåòì æà  úîä ìòì÷ì÷î à êàã æéà, 

áééç øò æéà ñàååøàô éåæà áéåàúáùá  , øàð æéà äáéñ éã

éååéï÷úî æéà øò ìñ ìééåå 'äåöî à æéà , ìòåå êéà áéåà èöòé

ñ æà ïâàæ'äøéáòá äàáä äåöî à èñééäî ïåà ' èùéð æéà

                                                 

2
) ' הד אות"תנ' סי(וכ� החק יעקב ) ש�(עיי� בשיירי קרב� על הירושלמי    

סוכה שרק ' מסב' ביארו שכוונת הירושלמי הוא כתירו� התוסש

� חת' וכ� משמע בחי, ע"הבצמ' כשמחמת העבירה באה המצוה אמרי

  ).סוכה ש� (סופר

שאי אפשר לומר שהירושלמי סבר '  כ)א"ל' ח סי"או(אמנ� התורת חסד 

כ עדיי� תקשי למה יוצאי� ידי חובת קריעה הרי "דא', כסברת התוס

ולכ� כתב שכוונת הירושלמי שרק היכא , העבירה באה המצוהמחמת 

אבל בדבר , ע"מהב' אז אמרי, שגו� החפ� הוא עבירה כגו� דבר גזול

, ע"מהב' לא אמרי, שהעבירה הוא על הפעולה כגו� באיסור התלוי בזמ�

  . ש באריכות"ע
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äòéø÷ úáåç éãé àöåé ,ìå÷ì÷ à ïééæ ñò èòåå , êàã èîå÷

ñéåà ,ñ æà'äåöî òöðàâ éã ïééæ ìèáî èòåå , ñàã èñééä à

êåøë øúéä.  

ø"ïéáòùè î:ã ïòî ùèééè éåæà éåå ïåà  éã ïéà ïééøà ñà

éîìùåøé?  

åðéáø:äøéáò øáò åäéà  ,ùèééè æéà , ïëàî ïééæ èéî øò æà

äøéáò éã øò èëàî äåöî éã ,ñ èùéð ïòåå' æéà äåöî à æéà

äøéáò ñéåà ñò ,äéøà ìå÷ ïéà èééèù éåæà.  

åðéáø:ë 'äøé÷ç à èàäòâ áàä , àøîâ éã ñàåå íòã óéåà

èâàæ àîåé ïéà )ô óã"å(: æà  ïòååî'èäåè äáäàî äáåùú 

 úåðåãæ éã ïøòåå åö êôäúðúåéëæ ,ñ äøåàëì' à êàã æéà

äøéáòá äàáä äåöî ,ñ áéåà ìééåå' íãå÷ ïäòååòâ èùéð æéà

úåéëæ íòã ïåô ïøòåå èðò÷òâ èùéð êàã èìàåå äøéáò éã.  

éåæà æéà , éã èéåìä úèéùø"é )ñ àî÷ àáá"æ .ñåú 'ã"øîà ä (

]øîâð äøéáòä äùòî íàù ùãçîù äåöîä íåé÷ éðôì ú

äøéáòá äàáä äåöî éø÷éî àì [àéù÷ éã øòååù èùéð æéà ,

èâéãðòòâ ïéåù êéæ èàä äøéáò éã ìééåå , èùéð ñò èñééä

äøéáòá äàáä äåöî , éã øòååù æéà íú åðéáø èéåì øòáà

àéù÷.  

ë' ìàîà áàä èâàæòâùåøã êøãá )ñùú ìåãâä úáù úùøã"â ,

ñùú äáåù úáù úùøãå"è( ,ãøòô  äáåøî ïéà òùåäé éð)ãá íù" ä

øì äù÷å"åëå é'(  íú åðéáø úèéù éã ïøòôèðòøàô åö èëåæ- 

ñ' íú åðéáø óéåà úåéùå÷ ò÷øàèù àã êàã æéà- èâðòøá 

 äëåñ ïéà àøîâ éã åö øò) óãì(:à ïåô ååð ïåô àéâåñ éã ééá éøë

íùä éåðéù ,ñ äøåàëì'äøéáòá äàáä äåöî à êàã æéà ,

) éã êàã æéà ñàãùø óéåà àéù÷"é( ,î áéåà æà øò èâàæ' èàä

ïàëì åàá úåùãç íéðô æéà íùä éåðéù à èëàîòâ , èøòåå

äøéáò éã øàô èðëòøòâ èùéð ïéåù ñàã.  

ãøòáîø " í äáåùú úåëìä ïéà)ô"ä á"ã(  êàã èâàæóéåà 

 øòðééà ñàåå äáåùú èäåè'ùîååîù äð øçà éðà øîåìë 

íéùòîä ïúåà äùòù ùéàä åúåà éðéàå' , èâàæ øò ïåà

'åîù äðùîå 'ïòîàð òøòãðà à ïöðàâðéà ,ñ' ïäòååòâ æéà

ñ ïåà äøéáò à'äåöî à ïøàååòâ æéà ,ñ áéåà ïåà' à àã æéà

ñ æà èùéð êéà âàæ íùä éåðéù' äàáä äåöî à æéà

äøéáòá.
3

  

*  

ø"ïéáòùè î:î 'ö èãòøòâ èöòé èàäé éã èøòåå ùåàé 

ø÷ôä êàæ ,ù êàð èáééìá êàæ éã øòãà íéìòá éã åö êéé

ùåàé êàð åìéôà ,ñåú') áàî÷ àáåñ  .ã"åëå àøåñéàáã ïåéë ä'(  èâàæ

ø÷ôä ïéé÷ èùéð æéà ùåàé æà.  

åðéáø:ã øò úåö÷ )éñ 'ñù"ñ à"à ÷'( ã ïåàøò úåáéúð )éñ 'ñø"á 

ñ"â ÷'( ñ æà èùô ïòðøòì' æéà ùåàé øòã ìç èùéð éúàã ãò

äëåæ úåùøì.  

ø"ïéáòùè î:  ùéà ïåæç øòã)àî÷ àááéñ  'é"à úåà ç' (

äðòè'èò  øòáàã èùéð æéà ñàã æàøòñåú ïéà èùô úåô ,

ñåú ' éã èùéð æéà ùåàé ïåô äùòî éã æà ïâàæ åö øàð èðééî

ø÷ôä ïåô äùòî , àìù æéà ùåàé ïåà åðåöøá æéà ø÷ôä

åðåöøá ,òáìòæ éã æéà úåìç éã øòáà.  

åðéáø: ãøòîâ éã ïåô äéàø à èøàã èâðòøá úåö÷  àø) óã

åñ(:úåð÷ì äöåø åðéà äæå ùàééúî äæ  ,] ìò äù÷ä àøîâäã

î"éøîà éàîà äðå÷ ùåàé ã 'çñôä åéìò øáòå õîç ìæâù ,

êéðôì êìù éøä åì øîåà , øåñéàä ïîæ òéâäù ïåéë éøäå

íéùàééúî íéìòáä ,àå"àå åäð÷ ïìæâä ë" øîåì ìåëé êéàä ë

êéðôì êìù éøä çñôä øçà ìæâðäì ,éúå 'îâä 'éëù äæù ïå

äðå÷ åðéà ùåàé úåð÷ì äöåø åðéà äæå ùàééúî[ , äøåàëì

ø÷ôä éåå æéà ùåàé æà âàæ êéà áéåà , äðòè íåù ïéé÷ æéà

úåð÷ì äöåø åðéà äæ èùéð , ïéåù ñàã æéà óåñ ìë óåñ ìééåå

                                                 

3
 )'לסוכות אות ל(ק דברי יואל "אגב יש לציי� דבר נחמד שמובא בספה   

, בסוכה דבעינ� לכ� באופ� שאחד גזל מחבירו' ב קושיית התוסלייש

ועשה תשובה מאהבה על החטא בינו , כ פייס את חבירו ומחל לו"ואח

  .ש באריכות"עיי, לבי� קונו דתו לא מיקרי מצוה הבאה בעבירה

 פלפול )ח"ב בשנת תשנ"י ישיבתינו בב"שיצא לאור ע(ועיי� בקוב� בצל תומר 

  . א בעני� זה"ודרוש מרבינו שליט
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  זי
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íéìòá éã ïåô èùéð , êìù éøä ïâàæ èùéð ïòî ïò÷ àìéîá

êéðôì ,ð æéà ùåàé æà íòã ïåô äéàø à æéàø÷ôä éåå èùé.  

ø"ïéáòùè î:  ïåô úåö÷ íòðåô äéàø éã óéåà' ùàééúî äæ

úåð÷ì äöåø åðéà äæå ,'øò èâàæ )åæçä"à( ñ æà' ïéé÷ èùéð æéà

äðòè ,ñ åìéôà ìééåå' øò ïò÷ íéìòáä úåùø ïåô ñéåøà æéà

êéðôì êìù éøä ïâàæ õìà êàð.
4
   

åðéáø: ñ' æéà ààìô'àã àøîâ òâéãïèø ,èâàæ àøîâ éã , äæ

ùàééúîúåð÷ì äöåø åðéà äæå ,ïòîòåå 'ò÷àè ñàã æéà ñ ?  

ø"ïéáòùè î:ñ æà äéàø éã èâðòøá úåö÷ øòã ' êàð æéà

íéìòá éã åö êééù ,î áéåà'ïééæ äðå÷ èùéð ñàã ìéåå.  

åðéáø: äãåäéá òãåð øòã øòáà )åãäî" ÷åà" çéñ 'ë'( èàä  à

î æà äåèôåà'áðâ' è ïåô åöõîç íòðééà ,ðâ øòã æéà èùéð á

ñ ïåà øáåò'çñôä øçàì øúåî æéàìæâð ïøàô  , ïò÷ àìéîá

êéðôì êìù éøä ïâàæ íäéà øò.  

 àøúá àøåãäî ïéà)åà"éñ ç 'ò"ä(  ò÷àè íäéà ïòî èàä

ðààøîâ éã ïåô èâòøôòâçñôä åéìò øáòå õîç ìæâ ïåô  , æà

ñ æà ùãçî æéà øò éåå èéåì' áéåà çñôä øçàì øúåî æéà

â éã èàä ñàåå éåæàî 'äòá øòã æà èâòøôòâ" êéæ æéà á

ùàééî ,åñ ìééåå óë ìñóå êàð ïáòâ ÷éøåö ñàã ïòî ïò÷ 

çñô ,ã æéà úåèùôáàéù÷ òøòååù à øòééæ ñà ,ô øò èâàì

àøîâ éã ïøòôèðòøàô åö êéæ )éò 'åùá"÷òø ú" à)ç"éñ à 'ë"â (

áåðä ìù åöåøéú äçåãù"îâä áùééì é 'áá"÷(.  

ø"ïéáòùè î:áðåâä úåèùôá  éàãå øáåò æéà áðâä ïî 

íéáåéç ïéé÷ èùéð èàä øò æà øàð áåðâú àì óéåà , áéåà ïåà

ñð÷ à àã æéà áåðâú àì óéåà øáåò æéà øò.  

                                                 

4
א שמבאר לפי דרכו שאדרבה יאוש וודאי מפקיע "ש בחזו"ועיי   

אבל בהפקר , כיו� שהוא בעל כרחו ונגד רצונו, מרשותו מיד כשמתייאש

,  שהפקר אינו חל עד דאתי לרשות זוכה.)ד� מד(ד בנדרי� "איכא מ

  . ש"עיי

åðéáø: óøàã êòáòð ìæâð øòã æà íäéà èéåì ñéåà èîå÷ 

ñð÷ ïòî'ïòðò,
5

ñð÷ íäéà ïòî ìàæ ñàååøàô øòáà ' ïòðò

ñ'åãéá èùéð æéà ,î'îåðòâåö ñàã êàã èàäïò,  øò èàä

ïééæ ìèáî èðò÷òâ èùéð.  

ø"ïéáòùè î:÷ñô äãåäéá òãåð øòã ' éåæà ò÷àè èðò

àðéãì?  

åðéáø:àé  ,äëìä éã æéà éåæà.  

ø"ïéáòùè î:àøîâ éã øùôà æéà ) áàî÷ àáíù ( èéåì èééâ 

ø 'äãåäéàúééøåàãî øåñà æéà çñô êàð õîç æà .
6
   

åðéáø:î '÷ñô' èð øòáàïåòîù éáø éåå ) øåèä)åà"éñ ç 'îú"â (

áîøäå"ñá ï 'úååöîäøë å÷ñô "äøåúä ïî øúåî çñôä øçàì õîçã ù.(  

*  

åðéáø:  äãåäéá òãåð øòã)åãäî"éñ ÷ 'é"è ( øåòéá ïåô èãòø

õîç , åö íéùã÷ úôéøù ïåô ÷åìéç à ïèøàã øò èëàî

õîç øåòéá , úôéøù æàãéà ïãòé óéåà áåéç à èâéì íéùã÷ ,

ïåàñ øòåå 'èðù íéùã÷ èäòæ øòãòé ñò óøàã åàî

ïòðòøáøàô , øàð àã äôéøù ïåô áåéç éã æéà õîç øòáà

íéìòá éã óéåà ,èøàã øò èâàæ éåæà , àøîâ éã)çö àî÷ àáá (:

åøòáì ïéáééç ìëä õîç êàã èâàæ.  

ø"ïéáòùè î:ñ 'àøîâ òøòååù à øòééæ æéà , òøòãðà

 êéåà ïòî æéà ø÷ôä ìù õîç æà äéàø à àã ïåô ïòâðòøá

áééç.  

åðéáø: òùåäé éðô øòã )ä íéçñô(: éåæà èâàæ  æà ñéåà èäòæ

ùø"é) íù( ïèìàä éåæà ìàæ ,ùø" êàã èâàæ é ùøã øòã æà

                                                 

5
 )ז"ל' ח סי"או(בית אפרי� '  וכ� בתשו,)ב"רס' סי(הגהות תרומת הכרי עיי� ב   

י הרי הנגזל מעיקרא אינו מתייאש מכיו� שיודע "שלפי דברי הנוב' שהק

  . שיהיה מותר לאחר הפסח

6
 אי זומחמת קושיא י ש� שכתב ד"על הנובברו� טע� הגהות עיי� ב   

יהודה שסובר שחמ� לאחר ' אפשר ליישב לשו� המשנה אלא לפי ר

רק משו� , צמו בהשבה זוואי� הגזל� יכול לפטור ע, הפסח אסור בהנאה

  . שיכול לומר לו הרי של� לפני�



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

 

  יח

 

  וארא

 êìù ïåô éà èðééî íéøçà ìù äàåø äúà ìáà äàåø äúà

éøëð ìù õîç ,ùø éã óéåà êéæ èìòèù òùåäé éðô éã"é , øò

ùø åö äéàø ò÷øàèù à èâðòøá" ñàåå àúìéëî éã ïåô é

æíéøçà ìù äàåø äúà éà ïåô øåèô øòã æà èâà , ìééåå æéà

õîç íòã ïìàöàá øòèòôù ïôøàã èòåå øò , øòã ïåà

åëò ìù õîç ééá øàð êééù êàã æéà íòè"í.
7

  

ø"ïéáòùè î:íéøåòéù õáå÷ ïéà  )ç"à ,ã íéçñô.(  èâðòøá

åøòáì åéìò ïéååöî ìëä ïåô àøîâ éã êéåà øò , òøòãðà

äçåã ñàã ïòðòæ.  

øåðéá:ñ æà ïâàæ ééæ 'ïðáøãî øàð æéà.  

*  

ø"ïéáòùè î: ñ'ã èéî äùòî à ïòååòâ æéàø øàé âéñéé

÷éøåö , øòðééà æéà ïòîå÷òâðà÷îòä ìãâî ïåô , èàä øò

èôòùòâ ïééåå à èàäòâ -  ïèôòùòâ òñéåøâ éã ïåô ñðééà- 

åðîæá õîç íòã èôéå÷øàô èùéð èàä øò ïåà.  

åðéáø:àîúñî  èàäòâ øò èàä áõîç æéà ñàåå ïôðàø.  

ø"ïéáòùè î: àé ,ñ'èôòùòâ òñéåøâ à ïòååòâ æéà ,ñ' æéà

 êàð çñô áøò ïéåùúåöç ,ïäåè ïòî ìàæ ñàåå ,ïòî èàä 

èöòé ñàã óéå÷øàô èâàæòâ íäéà , éã óéåà êéã æàìøàô ïåà

èëàðééá ïåô øàð øáåò ïòî æéà äàøé ìá æà úåèéù. 

]ñåúä úèéùë ')çë íéçñô(:, àéä ïëå áîøä úèéù" äîã÷äá í

ìäì ' äöîå õîç)á úåà'( [  

åðéáø:  à ïòååòâ ïòã æéà øòåöîç øåëîì çëù?  

ø"ïéáòùè î:çëù ïéé÷ ïäòååòâ èùéð æéà øòðòé  , øàð

ïôéå÷øàô èìàååòâ èùéð èàä øòðòé.  

åðéáø:èìàååòâ àé ïéåù øò èàä ñèìàîòã ïåà ?  

                                                 

7
 )'ה ועוד יש לי ספק וכו"פסחי� בעני� גדר דתשביתו בד' בליקוטיו למס(� "עיי� ברמבו   

ועיי� באמרי , שמסתפק א� עובר על חמ� של הפקר הנמצא ברשותו

ש שהקשה שאי "וע, י באריכות" שמבאר שיטת רש)'ב' פסח סי' הל(בינה 

שמשש שעות ולמעלה ' כ למה אמרי"א, על חמ� של הפקרחייב 

  . ה הוא חייב"בלא' הרי אפי, עשא� הכתוב כאילו ברשותו

ø"ïéáòùè î:î '÷ æà èâàæòâ íäéà èàäòåå øòðéé è

 ïôéå÷ èùéðåé êàð íäéà ééá"è , ïéé÷ èàäòâ èùéð øò èàä

äøéøá.  

åðéáø: èëòø ïéé÷ èùéð èàä øò æà øòáà æéà äìàù éã 

ïôéå÷øàô åö ,ñ ïôéå÷øàô èùéð êàã ïò÷ øò' åðéà êàã æéà

åúåùøá ,ãøò úåö÷ )éñ 'ñø"÷ñ á"à( çëù ééá æà èâðòøá 

 åöîç ìèáì èðàîøòã êéæ èàä øò ïåà ùù íãå÷ øçàì

 ïäòååòâ ìèáî ñàã øò èàä ñèìàîòã ïåà ùù æéà ñàã

çñôä øçàì äàðäá øúåî , àçéð àø÷éòî æà âàæ êéà ìéåå

ïñòâøàô èàä øò øàð äéì , øò èàä ãéæîá àã øòáà

èìàååòâ èùéð.
8
   

ø"ïéáòùè î:ïééæ äëåæ êàã ïò÷ éåâ øòã  , èòåå àìéîá

ïééæ øáåò èùéð ïòî , øéî êéæ èëàã-ñ 'åù æéà äùòî à ïé

 ÷éøåö øäàé âéñééøã ïåô-  æà äãåäéá òãåð ïéà)åãäî"éñ ÷ '

é"è ( èééèùî æà'èåâ æéà ïäåèòâ éåæà èàä.  

åðéáø: èðøòì äãåäéá òãåð øòã  èøàãùø ïéà ïééøà"é 

)ã íéçñô .ãá"øì ïéá éãëî ä"åëå é'( ,ùø æà"î æà èìàä é' ïéåù æéà

úåöç ïåô øáåò.] ùøù"øåñéà ïéàù øîåà é ïéðòì ïéá õîç 

 úåòù ùùî àìà äàøé ìá ïéðòì ïéáå äìéëà øåñéà

äìòîìå ,øåñéàä ìç äìòîìå úåòù ùùîù äðéî òîùîå[
9
   

ø"ïéáòùè î:ñ 'ååù à øòééæ øòáà æéà èééèù êàæ òøò

 êàãêì äàøé àì íéîé úòáù.  

åðéáø: ùãç øåà øòã ò÷àè èâòøô éåæà , òãåð øòã øòáà

äãåäéáî æà èâàæ 'à èðøòì äåù äøéæâ à ïåô ñéåø- ñàåå 

                                                 

8
א� כבר ' שמי שלא מכר חמצו במזיד אפי )'ו' סי(שלמי� הרת כ בתו"כו   

חמצו אסור בהנאה לאחר הפסח מחמת שעבר על תקנת , ביטל

  . ש באור� דבריו"עיי, חכמי�

9
 מבארי� .)ו(ח "ובצל, י"שד� בדברי רש) א"ג סק"תמ' סי(ב ועיי� בחק יעק   

כתב שאי� איסור בל ' ה לאחר המועד וכו" בד:)י (י לקמ�"הסתירה שרש

  . ש"ע, יראה עד שתחש�



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

 

  יט

 

  וארא

ñ' ïéà èùéð èééèù éã àøîâ-øò èâàæ éåæà øàð  , äøéæâ éã

øåàù øåàù ïåô äåù) òå"ìöá ò"ì íéçñô ç(: , äéøà úâàù øòã

)éñ 'ô"á( èâàæõîç úúáùä ïåô äåù äøéæâ éã êéåà ,  êéåà

ãøò äàìôä  ñàã èâàæïéåù.  

ø"ïéáòùè î:áîø ïéà "à íåáàø ï"ã) ô"ìäî â' äöîå õîç 

ä"ç(  êéåà ééæ ïâàæ êéæ ïâéø÷ ééæ æàöéî ' äàøé ìá øáåò æéà

úåöç ïåô ,ñ æà ïà ïòî èîòð úåèùôá øòáà' ïåô øàð æéà

èëàðééá , ïðáøã à ééá íéðô ìë ìò)çñô øçàì äàðä( ïòî ïò÷ 

ïééæ ìé÷î.
10

  

åðéáø:  ïåô äùò éã øòáà íéðô ìë ìò ïéåù æéà åúéáùú

úåöç ïåô àã ,àã æéàã éåå éåæà äùò éã íòèî øåñà ñøò 

 ïà èîòð íééç øå÷î)éñ 'îú"÷ñ á"á(.
11
   

ø"ïéáòùè î: ñ' æéàö äìàù à é éã àã æéà åúéáùú óéåà

çñôä åéìò øáòù õîç ïåô øåñéà , ìá óéåà øàð äøåàëì

äàøé.  

åðéáø:åúéáùú ïåô äùò éã ïéà  éã ïéà ú÷åìçî à àã æéà 

íéðåùàø ,áîø øòã"í )ìä 'îå õîçô äö"ä à"è( àäñ æà èì' æéà

äàðäá øåñà ,ñåú ' èìàä)çë íéçñô:ã "ø ä"ù(  æéà åúéáùú æà

äìéëà øåñéà øàð.  

ø"ïéáòùè î:  èñò øò áéåà ïééæ èòåå äðéî à÷ôð éã àìù

à êøãëäìéë.  

åðéáø: øåàîä ìòá øòã )æ íéçñô(. î æà ò÷àè èìàä' æéà

õîç éã ïñòôéåà ïèéî åúéáùú íéé÷î .  

î æà'àøè ñàã êàã æéà ïééøà èë äøåàëì äàáä äåöî à

øéáòáä.
12

  

                                                 

10
 בחמ� שמ� התורה לא צרי� לבער ורק )ט"י' ק סי"מהדו(י "בנובעיי�    

ת תשובה "כ בשו"וכ. מותר לאחר הפסח, מדרבנ� הצריכוהו לבער

  . � בריש פרק אלו עוברי�"אהבה שמביא ראיה ליסוד זו מדברי הרמ

11
� ('  שכתב לבאר כ� בשיטת התוס)'אות ב' מצוה ט(עיי� במנחת חינו�     בד

  . ש" עיי:)כח

ø"ïéáòùè î:úáùá òøå÷ä éåå éåæà íúñä ïî æéà ñàã  

] àì úáùá åúî ìò òøå÷äù éîìùåøéä íùá ìéòì àáåîä

áäöî éø÷éî"äøéáò øáò à÷ åäéàù ïåéë ò, ìéòì ïééòå 

úåëéøàá[.  

åðéáø:î áéåà 'èðøòì  æà éîìùåøé íòðéà èùô áéåà éã

åñéàìà æéà øõ ïîæ éã ñ æà èùéð êéà âàæ' äåöî èñééä

 äøéáòá äàáä]á÷òé úåòåùéä íùá ìéòì ïééò [ ïòî æåî

ïâàæ éåæà.  

ñ' éã æà ïâàæ ñàåå êàñà àã æéàñ áéåà æéà ÷åìéç' à æéà

ïîæá éåìúä øåñéà ,åéìòî ïéáåøî åéáðò ééá ïéà æà èééèù 

åéá ïúåà ïéèòîî"ñòåîù à àã êéåà êàã æéà èå  íòã ïâòå

]äëåñá äðùîá àúéàã àäà åðééäã)  óãâì (: ïéèòîî ïéàù

åéá"øùë ïèòéî íàå è , éøä øùë éàîà íéðåùàøä åù÷äå

 àåäáäöî"ò ,éôìå" àåäù ïåéë éãéî äù÷ àì éîìùåøéä ã

òå ïîæá éåìúä øåñéà"áäöî éåä àì ë"ò [ñ' òðééù à àã æéà

 êìîä øòù)ìä 'ô áìåì"ä ç"ä(íòã øòáéà .  

*  

ø"ïéáòùè î: êéà áàä ïàìôàøò ïôéåà âéãðøàô 

ñøèðå÷ à ïèìàäòâ, ñ' æéà àã òðòãéùøàô ïèøàãúåéù÷ 

äùøô éã óéåà ,ùø æà ééæ ïòâðòøá" ÷åñô ïôéåà èâàæ é

)äî úéùàøá ,áé(  éô éë ïéîéðá éçà éðéòå úåàåø íëéðéò äðäå

íëéìà øáãîä ,ùø èâàæ"ùãå÷ä ïåùìá èãòø øò æà é ,

áîø øòã èâàæ"íòã óéåà ï , ïéé÷ èùéð æéà ùãå÷ä ïåùì æà

ùãå÷ä ïåùì èãòøòâ ïòî èàä ïòðë ïéà ìééåå äéàø , ïåà

ùãå÷ä ïåùì èðò÷òâ êéåà ééæ ïáàä íéðëù ïòðòæ íéøöî ,

 èðò÷òâ èùéð èàä äòøô æà ïééæ ïò÷ éåæà éåå ééæ ïâòøô

ùãå÷ä ïåùì , ïåùì èðò÷òâ àé ïòî èàä íéøöî ïéà æà

ùãå÷ä.  

                                                                   

12
.  שנסתפק בזה)ח"אות כ' פסחי� מערכה ה' מס(א "בדרוש וחידוש רעק' עי   

 תלוי בהחקירה  שכתב שמוב� זה)'אות א' מצוה ט(עוד במנחת חינו� ' ועי

  . הידועה אי מצות תשביתו הוי בקו� ועשה או בשב ואל תעשה



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

 

  כ

 

  וארא

åðéáø: äèåñ ïéà àøîâ éã ïéà êàã ïòî èäòæ éåæà )åì óã(: 

 óñåé øàô ïèòáòâ èàä äòøô æà àúïøîâà.  

ø"ïéáòùè î: øòã è÷ðåô æà àéù÷ òèåâ à ñàã êàã æéà 

èðò÷òâ èùéð èàä êìî.  

åðéáø: áì áèéé øòã ) ùéøô 'àá(éåæà àøîâ éã ùèééè  , éåå æà

÷òâ àé øò èàä ïëàøôù òìà æà ïééæ ïò÷ éåæàèðò , éã ïåà

èðò÷òâ èùéð øò èàä êàøôù òðééà , æà øò èâàæ øàð

ø éáø øòã 'ïäòååòâ ãéô÷î ÷øàèù èàä òìòãðòî , æà

î'ìà ãðé÷ à èéî ïòðøòì åö ïà èáééä"éá ó"ú , ïòî ìàæ

ìà ïòðøòì"éá ó"îéâ ú"éåæà ì ,Çã Çâ Çá Çà èùéð ïåà,
13

  æéà

î æà íòè éã æéà ñàåå øéáñî áì áèéé øòã'óøàã ïòðøòì 

éåæà ,î æà øò èâàæ'ã èðøòìíòìà úåà "ó , ãðé÷ ñàã èäòæ

à øàð 'îì à êàð èâàæ øò ïåà"ô à èéî ã"à , øòã æéà

ìà"áúëáù äøåú éã ó ,îì éã ïåà"ô éã èéî ã" ÷ìç éã à

                                                 

13
הנה מנהג ישראל סבא שמלמדי� לתינוקות של בית רב� אותיות התורה    

', � וכו"� אל"ת ע� שמות הנקודות קמ"� בי"דהיינו אל, במילוא�

ובדורות הקודמי� רצו המשכילי� לשנות שלא לקרות לתינוק המתחיל 

,  ַג כמנהג שאר הלשונותרק ַא ַב,ת מפורש ע� הנקודות"� בי"האל

אבל , � בנקל את צורת האותיותלמע� יוכלו ללמוד במהירות ולהבי

שוות תורה שלימה שלנו כשיחה החלילה לגדולי ישראל יצאו כנגד� ד

דהתורה הקדושה פרשיותיה ותיבותיה וצורות האותיות , בטילה שלה�

ובה� סודות עמוקי� ורזי� , ורה מסיניהנקודות והנגינות הכל ניתנו מת

� אל"ומהחיוב שיאמר התינוק הדברי� כהוויית� מסיני קמ, עילאי�" �

  .ָא משו� שהאותיות והנקודות חיות הנה

חודש כסלו טבת  ( במאמרי חנוכה על זהוידוע מה שכתב בבני יששכר

ולזה תמצא אותיות שנכתבה בה� : ל"וז )ה עוד אבאר"ט ד"אות י' מאמר ג

 'כי באומר� אות א, ורתינו היינו אותיות אשורית ה� המה מולידי�ת

 ה� 'אותיות נמשכי� מ� אות א' הנה על כרח� תוליד במאמר� עוד ב

, וכ� אלו האותיות מולידי� עוד אחרי� עד אי� סו�, �"המה אותיות ל

מה שאי� כ� לשונות הגוי� שמסבירי� בה� חכמת� ה� אינ� מולידי� 

' פ(באגרא דכלה כ "משעוד ' ועי. [ צ כידועא ּבכי אותיותיה� ה� 

  .])ב"אות ער, א"קצ' עמ( ובאגרא דפרקא )בראשית דיבור הראשו�

ת חבצלת "בשוו, )בהקדמתו לפרק חלק(תורת חיי� עני� זה בבעוד ' ועי

  .)ב"י' ת סי"מהדו (השרו�

äô ìòáù äøåú éã æéà øúñðä , åö ãðé÷ à ñéåà ïòî èðøòì

ú ïéà ïáééìâäô ìòáù äøåú ïéà ïåà áúëáù äøå.  

øò èâàæéåæà , óñåé  ÷éãöä èéî ïòðøòì åö ïáéåäòâðà èàä

ìà éã èðøòìòâ íäéà øò èàä ùãå÷ä ïåùì äòøô"éá ó"ú ,

à éã øàð èäòæ øò æà èâòøôòâ äòøô èàä ' èùéð ïåà

øäòî ,î æà èâàæòâ íäéà øò èàä'ïáééìâ åö óøàã , èâàæ

èùéð øò èáééìâ èùéð èäòæ øò æà ÷éøåö øò , èàä àìéîá

ð øòêàøôù éã ïòðøòì èðò÷òâ èùé , èàä íòã ïâòåå

çðòô úðôö ïôåøòâ íäéà äòøô , íåâøú øòã èâàæ

 ïøîèîãäéì ïéìâ,êéåà øò ïò÷ øúñð éã åìéôà æà  , éåæà

äãâà êøãá áì áèéé øòã èâàæ.
14

  

ø"ïéáòùè î: ñ'òìà éã ïòééâ èðééä æà èðàñøòèðéà æéà 

 íåö ÷éøåö ïòååòâ äðùî ïáàä ñàååèìà íòãâòåå ï , åö

ìà"éá ó"ú , ïáàä ééæ ïåà âòåå íòééð íòã èøéáåøô ïáàä ééæ

î æà ïäòæòâ'èùéð ïò÷ ,ñ' éã ïéà âéøòäòâ ïééøà èùéð èééâ

øòãðé÷.  

åðéáø: éåæà?! ,ñ'ñ æà êàã èñééä'âòåå øòééæ øòâðéøâ æéà ,

 ÷éøåö èùéðëàð øòãééì ïòî èàä éäàã æà ñéåà èäòæ

å ïìòðéâøà íåö èééøãòââòå.  
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 ויקרא פרעה )בראשית מא מה (בביאור הכתובל " י)פ בא"ר(ל הייטב לב "וז   

 כי איתא בגמרא, גלי� ליה ותרגומו דמטמרי�, ש� יוס� צפנת פענח

,  דיוס� אשתעי בלשו� הקודש ולא הוה פרעה ידע מאי קאמר:)סוטה לו(

שלמד אותו , ביאור הדברי�. אגמריה ולא הוה גמר, אמר ליה אגמר�

 ,ולא הוה גמר, ת האותיות ומילואיה� כנהוג בישראל"� בי"מתחלה אל

 להאמי� בנעלמות שאי� עיניו רואות על כ� לא קבל כי זה דרכו לבלי

וזה שאמר . אבל הוא ראה וידע שיוס� יודע הנגלה והנעל�, ממנו

גלי� , היינו מלואי האותיות של לשו� הקודש שה� מטמרי�, דמטמרי�

כי זה דרכו לבלי להאמי� במה שלא ראו ,  אבל הוא לא גמר ממנו,ליה

 לא ידעתי את )שמות ה ב(ר ואמר ומזה יצא חו� לשיטה עד שכפ. עיניו

כלומר ש� אלקי� השיג וידע מצד  .)מק� קצה' פ (ק"ומבואר בזוה, ה"הוי

 א� שהשיג ש� אלקי� הנגלה היינו. ה לא ידע"אבל ש� הוי, פעולתו

ה שהוא מורה על עצמותו "אבל לא ידע את ש� הוי, מצד פעולותיו

   ). הי� אות הע בייטב פני� שפת"וע( ש באריכות"ייע, טמיר ונעל�
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  וארא

ø"ïéáòùè î: êàñà èìå÷ æéà ãðé÷ øòã æà ïòäòæ ééæ 

éåæà øòñòá.  

åðéáø: âòåå øòééð ïéé÷ èùéð úîàá æéà ñàã , êàã æéà ñàã

øäàé èøòãðåä ééååö ïåô äùòî à ïéåù.  

ø"ïéáòùè î:ë 'èñåàååòâ èùéð áàä ,ë' æà èðééîòâ áàä

ñ'êàæ òééð à æéà.  

åðéáø:î 'ø éáø øòã æà êàã èäòæ 'î ïéåù èàä òìòãðò

 èøéôøàô ïâò÷íòã.
15
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ע יצא חוצ� נגד "נוב זיאמנח� מענדל מרימ' ק הרבי ר"ידוע שהרה   

ב כמו "המתחדשי� שרצו להנהיג ללמוד ע� הילדי� אותיות הא

 דחלילה לשנות והוא ניהל עמה� מלחמת חרמה, בלשונות האומות

  .היש� מנהג אבותינו ואבות אבותינו מדור דורמדר� 

 נובא מריממ" מהרמק"מה ששמע מהרהכ "מביא ג )ש� (בבני יששכרו

 ,והסירותי את לב האב� מבשרכ� )יחזקאל לו כו(פסוק לפרש הל "זצוק

� ,  אי� מולידי� צא ּבשלשונות העמי�  אבל אותיות לשו� הקודש מולידי

ואיתא בספר יצירה שאות נקרא אב� , י המילוי"אותיות עד אי� ק� ע

אותיות  מבשרכ� ש והסירותי את לב האב�"וז, ותיבה נקרא בית

מה שאי� כ� אותיותינו , � שאינ� בוני� בתי�"ה� אבנישלשונות הגוי� 

וזהו , ת וכיוצא"� בי"אלי המילוי "עהקדושי� כל אחת בונה בתי� 

שהבטיח הכתוב שבעת הגאולה ישכחו כל הלשונות ולא ידברו עוד 

מל� ' ואז יכירו כי ה, בלשונות האומות רק כול� ידברו בלשו� הקודש

ס "עמ(אבות על בני� ' בס' ועי. [ק"עכדה, לשו� הקודש מסוגל לזהש

 אז אהפו� על עמי� שפה )ט, ג' צפני(בזה הפסוק '  מה שפי)בהקדמה, אבות

  ].ש"עיי, ברורה

דרכי הישר והטוב ' בס' עי, כ יצאו שאר גדולי ישראל כנגד�"וכמו

בדרשת ראש השנה ש )ד"ד� כ(ל "ה מליסקא זצ"ק מהרצ"מהרה

רבה לבקש לבל יתנו בניה� ללמוד אצל יה, ה לימי חייוהאחרונ

ואמר , מלמדי� כאלו שאינ� מלמדי� האותיות כפי שנהגו בכל הדורות

ז חיות "שבזמ� שהתינוקות של בית רב� לומדי� האותיות נותני� עי

ואלו שלומדי� על התלמידי� בלי הנקודות בלי , ק"באותיות התוה

ואירע בשנה ההוא , יות הקודשו מהאות"קמ� ופתח מסלקי� החיות ח

ואמר שדבר ברור אצלו שהמגיפה הוא , ל" המגיפה רח)ג"שנת תרל(

ה� , ת מעניש מדה כנגד מדה"שהשי, בשביל חטא הזה שנתחדש אז

  .ל"מה� החיות רח' מסלקי� החיות מאותיות הקדושות לכ� לוקח ה

ø"ïéáòùè î:éåáòâ ïòî èàä ÷éøåö ïøàé èéî ò à è

 òùéååèéìíéìùåøé ïéà äøåú ãåîìú , ïáàä ééæ ïåà

ïôåà íòã óéåà Çã Çâ Çá Çà ïòðøòì ïáéåäòâðà , ïáàä ééæ ïåà

òâ êéåà'äðòè' äùòî èùéð ïòééèùøàô øòãðé÷ éã æà èò

úéùàøá ,åäòâðà ééæ ïáàäêì êì úùøô ïáé , èàä øòðééà

 éã ïåôáåùç'òúåáéùé éùàø  ïôåøòâ ééæ , ééæ èàä øò ïåà

 èééèùøàô øò ïòåå èðøòì ãðé÷ à ñàåå øàð æà èâàæòâ

èùéð,íäéà ééá èáééìá ñàã  , ïéà ïééøà íäéà èééâ éåæà

äàéøá éã ôà÷ , õðàâ à íäéà ïéà ñàã èáééìá éåæà ïåà

ïáòì ,ééäòâ øò èàä íòãëàð äðùî èùéð ïìàæ ééæ æà ïñ

úåéúåà éã ïåô ãåîéì éã ïééæ.  

                                                                   
ע כתב שדר� "ק רבי הלל מקאלאמיי זי"משכיל אל דל מהרה' ובס

  .ש"עיי,  מביא את נערי בני ישראל לאפיקורסות ממששי�המתחד

 שהירבה לעורר ל"זצ ד קאשוי"ק רבי שאול ברא� אב"הגהידוע מו

והנה : ל" כתב וז)ח"אות כ, וישלח' פ(ובספרו בהיות הבוקר , כנגד דר� זה

, ב ע� הילד כבלשונות האומות ָא ָב"הזהירו הצדיקי� לבל ילמדו הא

אבל בלשונינו , � לה� מילוי רק הברה אחתוכתבו דלשונות העמי� אי

וכתבו דהטע� על פי , � יש בו מילוי יותר מעיקר האות"הקדושה אל

ר ,  דקל אחר אסתרס ולא עביד פירי�)ג"ד� ק(ש בזוהר חדש "מ ומקו

ואני מצאתי מפורש כדבריו שמקור לשונות . הלשונות מעבודה זרה

 )ג"פרק כ(הו רבה שכ� איתא בתנא דבי אלי, העמי� היא מעבודה זרה

ושלא ילמדו , במצרי� כרתו יחד שלא יניחו לשו� בית יעקב אביה�

  .ש באריכות"עיי, לשו� מצרי� מפני דרכי עבודה זרה

וכבר : ל"כתב וז) ח"ז ואות י"ה אות י"פ, ס אבות"עמ(אבות על בני� ובספרו 

ד לשונות הגוי� רק "הזהירו הצדיקי� שלא ללמד עברי לתינוק ע

) ה, קכ(ובזה פירשתי עני� יקר בתהלי� , ת ע� המילוי"� בי"ללמדו אל

ואמר אויה לי כי גרתי מש� , שמתאונ� על שאנו שרויי� ב� האומות

ושלא תאמר , והתחיל הצילה נפשי משפת שקר, שכנתי ע� אהלי קדר

לזה אמר מה , מני� ל� ששפת לשו� הקודש אמת ושאר לשונות שקר

הלא אי� לה� מילוי ואי� מוסיפי� , � ל� לשו� רמיה"ית� ל� ומה יוסי

עוד אמרתי על דר� זה שהזהירו הצדיקי� . כ בלשו� הקודש"כלו� משא

וזהו , ולא יאמר ָא' � א"ללמד ע� הילדי� האותיות ע� הנקודות קמ

כ בשאר "סימ� לקדושת הלשו� שמוסיפי� בו נקודות וטעמי� משא

כי יש לכ� נקודות ה, ש מה ית� ל� ומה יוסי� ל� לשו� רמיה"וז, לשונות

 מה )ט"אות פ, משפטי�' פ(עוד בספרו גבעת שאול ' ועי. [ש"עיי, וטעמי�

  .]שכתב בזה
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  וארא

åðéáø:ñ 'ùåãéç à æéà ,ñ' êàæ òùéãéñç à èëò êàã æéà

ø éáø íòðåô 'òìòãðòî.  

ø"ïéáòùè î:àé  ,ñ'çåëéåå øòñéåøâ à ïäòååòâ æéà , øòáà

ïééæ äðùî èæàìòâ èùéð èàä øò , éã æà êéåà ïâàæ ééæ ïåà

î ïòðøòì ñàåå íéøãç òìàãðé÷ à éåå úéùàøá äùò, ïåà 

î'èåâ æéà ãðé÷ à éåå èééèùøàô , òøòãðà éã øòáà

ïééæ âìãî ïìéåå ééæ ñàåå íéøãç òðòøòãàî , øàð ïòðøòì åö

èééèùøàô ãðé÷ éã ñàåå,èåâ èùéð æéà .  

åðéáø: íéðéðò òìà éã ïéà ìåãâ ãåñé à æéà ñàã ,î' øàè

øòâåì÷ ïééæ èùéðìàîà ïåô .  

ø"ïéáòùè î: ø ééá ïäòååòâ èöòé ïéá êéà ' åäéúúî

 ïàîàìàñùèéì"à) ãàåå÷éòì úáéùéã çéâùî( øò èàä 

èñòåîùòâ ïòðòæ ùèðòî à ïåô íéùåç éã ïåô òëìòåå 

øòñòá ,äéàø øòãà äòéîù , åðéáø à èâðòøáòâ øò èàä

 äðåé)á øòù äáåùú éøòù 'é úåà"á ( ÷åñô ïôéåà èâàæ ñàåå) éìùî

åè ,ì(ùé íéðéò øåàî íöò ïùãú äáåè äòåîùå áì çî ,

 ìëî íëç øòã ïäòååòâ æéà ñàåå êìîä äîìù äøåàëì

íòã èéî ïìééöøòã øò èééâ ñàåå íãàä ? æà øò èâàæ øàð

 øòñòøâ æéà äòéîùä çë éã æà ïâàæ àã ìéåå êìîä äîìù

äéàøä çë éã ïåô ,áì íåö øàð åö èîå÷ äéàøä çë éã , çë éã

 çë íåö æéá åö èîå÷ äòéîùäùèðòî íòã ïåô íöòä , ïåà

 øàôøòãçé åùøåìåë éîã åì íéðúåð )àî÷ àááäô (:, à ééá 

åìåë éîã åì íéðúåð èùéð èééèù àîåñ.  

 øò èâàæ- òðééî íéãéîìú òìà øàô âàæ êéà - òâéèðééä 

î ñàåå êàã ïòî èðøòì ïèééö' øòãìéá éã øòãðé÷ éã èæééåå

îå÷ ñàãáì íåö øàð åö è ,î æà øòáà'ååòâàååö åö êéæ èðé 

íöò ïæéá åö ñàã èîå÷ ïøòä.  

 áàä íäéà êéà èâàæòâî æà' æà øòãðé÷ éã ééá èäòæ áéåà

î' èæééååî ïòåå éåå øòñòá ééæ ïòééèùøàô ééæ'øàð èøòä ,

àäøéî øò èèâàæòâ  , ïòðòæ ééæ ïòåå úòùá øàð æéà ñàã

ïééì÷ ,åå øòáàøòñòøâ ïøòåå ééæ ïò ,ïòî èäòæ ñàåå éã æà 

ä ñàã ééæ ïòééèùøàô äòéîù éã èéî ïòðàèùøàô ñò ïáà

æéá'íöò ï ,î ñàåå øàð äâäðä éã ïìéåå ñàåå éã'èäòæ , ñàã

ñ éã æéà"î.  

åðéáø: çë æà äéàø à æéà úåãò éðéã ïåô äøåàëì øòáà 

øò÷øòèù æéà äéàøä,ïééã äùòð ãò ïéà æà , æà ìééåå 

ééæ úåëæ ãîìî èùéð ïéåù øò ïò÷ èäòæ øòðééàï )ø"åë ä(., 

 éã ïéà ïééøà øäòî èééâ ïäòæ æà ïòî èäòæ íòã ïåô

øòðééá.  

ø"ïéáòùè î:èðàñøòèðéà ò÷àè æéà àøîâ éã êéåà  ,

åìåë éîã åì íéðúåð åéäù ùøç , áéùç àîåñ æà ïñééåå øéî

úîë )ãñ íéøãð(: ,úîë áéùç èùéð æéà ùøç à ïåà.  

*  

ðåò ÷éæä ïéðòá äçéùä äááåúñ"ìå÷ é  

åðéáø:ñ ' ùøãî à àã æéà)ñùú æîø ú÷ç èå÷ìé"ä , íéøôåñ úëñî

ëô"ä à"è( øæòéìà óéåà ïäåèòâ ééøù à èàä íäøáà æà , ïåà

ïééö à ïìàôòâñéåøà íäéà æéà ãçô øàô , òöðàâ à èøòåå

äìàù ,öéïéòå ïù èéî úåøéçì àöåé æéà øò  ,éååéñ ì' æéà

ðíéãéá ïäòååòâ èùé ,ñ'øåáéãá øàð ïäòååòâ æéà , êàã æéà

ùé÷ì ùéø èéî ïðçåé éáø ú÷åìçî éã ïéà éåìú ,öé øåáéã à 

èùéð øòãà äùòî à æéà ,ìå÷á äîñç ïåô ïéã éã ééá )á àá

îàòéöö (:.ë 'ïäòæòâ áàäïòâðòøá  )ô øçáð óñë 'úåîù ( óñåé æà

øæòéìà ïåô ìåâìâ à ïäòååòâ æéà ,åå ïåà êàã æéà øæòéìà ìéé

ãáò à ïäòååòâ ,óñåé øëîð ãáòì øàôøòã æéà , èæàì ñàã

 àöåé ïäòååòâ ïéåù æéà øæòéìà åö äìàù éã ïéà ïééøà êéæ

úåøéçì.  

 äàìôä øòã)ñá ïåøçà ñøèðå÷ 'éñ äð÷îä 'ì"éòñ ä 'ä 'éòñå 'å' (

 ùã÷î åö çéìù à ïééæ èðò÷òâ øò èàä éåæà éåå êàã èâòøô

ä÷áø ïééæ , úøåúá åðéàù ìë ìééåå éöî àì ïéùåãé÷å ïéèéâ

çéìù éåäîì ,øòéøô ïäòååòâ æéà ïòééøùðà éã áéåà , æéà

àéù÷ ïéé÷ èùéð ,øøçåùî ïäòååòâ ïéåù æéà øò ìééåå.  

ø"ïéáòùè î:ñ ' àøîâ éã ïéà ú÷åìçî à æéà)ãë ïéùåãé÷(:ö é 

èùéð øòãà øåøçù èâ êéøö åãáò øøçùîä , øùôà æéà

àð øò èàäøåøçù èâ à èàäòâ èùéðë] àå" äù÷ ïééãò ë

äàìôää úééùå÷[.  

åðéáø:òéøëî éã é àøîâ éã ïéà ï)íù( ïéòå ïù ééá ïà ïòîòð 

øåøçù øèù ïéé÷ èùéð ïòî óøàã , ñéåøà ïøòì êéà ìééåå

÷åñô à ïåô , òøòãðà ééá øòáà íéøáà à àé ïòî óøàã
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øåøçù øèù .)æå"îâä ì' :éçì íäá àöåé ãáò íìåëá èâ êéøöå úåø

ø éøáã øåøçù"ù...ø  'ø êéøö åðéà øîåà ïåôøè" íéòéøëîä êéøö øîåà ò

ø éøáã ïéàøð íéøîåà íéîëç éðôì"ø éøáãå ïéòå ïùá è"àùá òíéøáà ø(  

î æà äåèôéåà à óéåà èøàã èäåè äàìôä øòã' ãé èâàæ

åáø ãéë ãáò.  

ø"ïéáòùè î:ñàã èñééä ìòåô à .  

åðéáø:òî èñééä ãáò à  ø ìòåô à ïåô-  éã èøàã èâàæ

 æà äàìôä ñàã çéìù ïéé÷ ïééæ èùéð ïò÷ ãáò à ñàåå ñàã

ùèðòî òøòãðà à øàô øàð æéà ,øàô øòáà' úéáä ìòá ï

åáø ãéë ãáò ãé æà ïòî èâàæ ïééìà , à ï÷éù àé ïò÷ øò æà

ïééæ ùã÷î åö çéìù.  

ø"ïéáòùè î: íéøôà äðçî ïéà èééèù )ìä ' ïéôúåùå ïéçåìù

éñ 'é"à(  ìòåô à æà éåâ àä÷òî à ïëàî ïò÷äòá øòã ïåà " á

äëøá à ïëàî ïò÷.  

åðéáø:ééá øàð æéà ñàã  ìòåô à èìòâ øàô , èâðòøá øò

îâ éã ïåô äéàø à èøàã êàã' )é àòéöî àáá (. äàéöî äéáâîä

åëå åøéáçì 'ñ æà'ìòåô à ïåà çéìù à ïùéååö ÷åìéç à æéà ,

úéáä ìòá ãéë ìòåô ãé ìééåå , øàð æéà ñàã æà ñéåà èîå÷

èìòâ øàô èòáøà øò ïòåå.
16
   

 íòã ïåô ãáò øòã æà êàæ òøòãðà à èâàæ äàìôä øòã

çéìù à ïééæ àé ïò÷ ïåãà.  

àéù÷ à êàð øò èøòôèðòøàô íòã èéî ïåà , ÷çöé æà

çéìù à øàô íäøáà èëàîòâ èàää÷áø ïééæ ùã÷î åö  ,

çéìù à øàô øæòéìà èëàîòâ èàä íäøáà ïåàö  ùã÷î å

ïééæ ,ù øò æéàéðù çéìù à ïéå ,øî ùåã÷ øòã ïåà ùåã) àáåä

éñ ïéùåãé÷ éëãøî úåäâäá '÷ú"ä ,éñ úåö÷áå 'ô÷"á úåà á'(  ééá æà èâàæ

éðù çéìù ïéé÷ ïëàî èùéð ïòî ïò÷ ïéùåãé÷ , æéà éåæà éåå æéà

øæòéìà øàô ä÷áø ïééæ ùã÷î ïòâðàâòâ øæòéìà , èâàæ øàð

ò òðòâééà à æà øòïééæ àé ïò÷ ãá , äåèôåà à æéà ñàã

äàìôä íòðåô )åéò ' ãåò úåôé íéðôá)ô 'ééçäøù (.(  
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א בשולי הספר שמביא ראיות שרק משו� שהוא "עיי� בהגהות רעק   

  . ש בדבריו" עיי,פועל שלו

ø"ïéáòùè î:ë 'ïäëä ÷åãö éáø ïåô ïäòæòâ áàä 

]ïéìáåìî[) è úåà íéøôåñ éøáã"æ(, äëåñ ïéà àøîâ éã óéåà )óã 

àì.( ,î ñàåå àúúéà àéää'òâ øéà èàä'áðâ'õìàä éã èò ,

 ïòééøù ïòîå÷òâ éæ æéàïîçð áø åö , æéà éæ æà äéì äøîà

éù èàäòâ èàä ñàåå åðéáà íäøáà ìù åúá úá"íéãáò ç ,

)æå"îâä ì 'íù : àúåìâ ùéø äéì äøîà ïîçð áøã äéî÷ì éàúàã àúáñ àéää

 áø äá çâùà àìå äçååö éáúé ååä äìåæâ äëåñá àúåìâ ùéø éáã ïðáø åäìåëå

äàî úìú àäåáàì äéì äåäã àúúéà äéì äøîà ïîçð éãáò éøñ éðîúå 

äá åúéçâùà àìå åëééî÷ àçååö(  èìàååòâ éæ èàä ñàåå øò èâàæ

ïééæ æîøî íòã èéî , ïåà èøòãðåä ééøã æéà ùåàé øò èâàæ

ïöòáéæ , ïåà èøòãðåä ééøã èàäòâ èàä åðéáà íäøáà ïåà

èëòð÷ ïöëà ,ùåàé éåå øäòî ñðééà èéî êàã éæ èàä , éåæà

÷åãö éáø ïåô èééèù .åå êéà íòã ïåô äðååë éã ñàåå èùéð ñéé

æéà ,ñ' éæ æà èâàæòâ ñéåøà éæ èàä íòã èéî æà ïééæ ïò÷

øòöìòä éã ïåô ïäòååòâ ùàééî èùéð êéæ èàä , ïîçð áø

ïäòååòâ ùàééî ïéåù êéæ èàä éæ æà èðééîòâ èàä , éæ èàä

ñ æà ïäòååòâ æîøî øòèøòåå éã èéî' ïäòååòâ èùéðëàð æéà

ùåàé ïéé÷.  

åðéáø:ùø " êì êì úùøô ïéà õàìô ïôéåà èøàã èâàæ é

÷åñô ïôéåà) ãé úéùàøá ,ãé (åéëéðç úà ÷øéå,ùø èâàæ " åëéðç é

áéúë ,úååöîá åëðçù øæòéìà äæ ,ñ ìééåå' ïåùìá èééèù

ùøã ãéçé'éåæà ïòî èð. íà ùé ïéà éåìú øòáà æéà ñàã 

úøåñîì íà ùé øòãà àø÷îì )çé ïéùåãé÷(:, ùé èìàä êéà æà 

øæòéìà øàð åëéðç ñò æéà úøåñîì íà , íà ùé êéà âàæ

 ò÷àè ñò æéà íéáø ïåùì ñàã æéà àø÷îì èùéðøæòéìà )éò '

 ïðáøã à÷åìéç úãâä)îò 'ñ'( ,èéìù åðéáøî ùãå÷ úåøáãáå"å ìéì à ' äëåðçã

ñùú"ç(.  

 êàã èâàæ àøîâ éã íéøãð ïéà)áì óã(.  ùðòð æéà íäøáà æà

øâðà äùò ìééåå ïøàååòâéíéîëç éãéîìúá àé )æå"îâä ì 'íù :

 íéðù øùòå íéúàî íéøöîì åéðá åãáòúùðå åðéáà íäøáà ùðòð äî éðôî

åúéá éãéìé åéëéðç úà ÷øéå øîàðù íéîëç éãéîìúá àééøâðà äùòù éðôî(, 

ñ æà ñéåà èäòæ'øæòéìà ïòååòâ èùéð æéà,ñ áéåà ìééåå ' æéà

ãáò ïééæ êàã øò æéà øæòéìà.  
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ø"ïéáòùè î:ñ ' íäøáà ñàåå èðàñøòèðéà øòééæ æéà

 èâàæòâ èàä åðéáà)åè úéùàøá ,â( ïáå òøæ úúð àì éì ïä 

øæòéìà ÷ùîã àåä éúåà ùøåé éúéá , ïäòååòâ êàã æéà øò

 ä÷ùîå äìåã åáø úøåúî)çë àîåé(:  èùéð øò æéà ñàåå

íòã èéî ïãéøôåö ïäòååòâ.  

åðéáø:åö èùéð ñàã èîå÷ ãðé÷ à åö øòáà  , øò õìà æéà

øåøà à ïäòååòâ, øåøà ïéà èâàæòâ íäéà èàä íäøáà 

êåøáá ÷áãî )èð äáø úéùàøá ,è(, èééèù ñòìà íòã èéî ïåà 

åì øùà ìëá ìùåîä ,æç"ìâàæ ï êàã )èð äáø úéùàøá ,ç( 

åøöéá ìùåîä èðééî åì øùà ìëá ìùåîä ,éåæà íúñ èùéð 

ôòà ïåà"øåøà úðéçáá ïòååòâ øò æéà ë.  

*  

ááåúñðåäøàá øøåùä äù÷ä áöîä ïéðòî äçéùä ä" ÷  

 ãçôîä äæòá íééáøòä íäéðëù íò íéðåéöä úîçìî"é  

ø"ïéáòùè î:ìàøùé õøà ïåô èöòé íå÷ êéà  ,î' óøàã

íéîçø ñéåøâ èøàã ïáàä èöòé.  

åðéáø: âéãðòèù íéîçø ñéåøâ èøàã ïòî óøàã.  

ø"ïéáòùè î:ñ 'ïìàôòâ èöòé æéàìéñéî à  çøôú ïéà 

ð éã ïáòäáéùé.  

åðéáø: ë' æà øòäñ'â æéàèøàã ùòø à ïøàååò ,ñ' à æéà

ò÷øàèùèàèù òùéãéà  ,èøàã ïåô èôéåìèðà íìåò øòã.  

ø"ïéáòùè î: ïéà øòáéøà ò÷àè æéà èøàã ïåô äáéùé éã 

÷øá éðá ,ñ øòáà'ïèøàã ïìàôòâ æéàïáòðøòã .  

åðéáø:ñ 'ãçô à ïåà ÷òøù à æéà.  

ïééæ øé÷ôî èùéð øàè ãéà àéð  éðá òðééæ èùéð ïåà êéæ èù

úéá ,êéæ óéåà úéáä ìòá èùéð æéà ãéà à , éöôç æéà ãéà à

íéîù ,òà åîöòá ìáåçä" éàùø åðéàù ô)ö àî÷ àáá(: 

ñàååøàô ,êéæ óéåà úéáä ìòá èùéð æéà øò ìééåå , çå÷ô æà

ïééæ úáù ììçî åö áéåçî ïòî æéà úáù äçåã æéà ùôð 

)áîø"ô í"ìäî á 'ä úáù"â(,à äðëñ òãòé ïå.  

ø"ïéáòùè î:èðàñøòèðéà  , èâàæ àøîâ éã)àð÷ úáù(: 

äáøä úåúáù øåîùéù éãë ãçà úáù åéìò ììç , éã ïâòøô

 èùéð êéæ ïò÷ ñàåå øòðééà íéðåøçà éã ïåà íéðåùàø

ï÷òååôéåà , ììçéù áèåî ïåô íòè éã êééù èùéð àã æéà

äáøä úåúáù øåîùéù éãë ãçà úáù , äøåøá äðùî øòã

 äëìä øåàéá ïéà èâàæ)éñ 'ëù"è ,äåàéá"ã ì"àìà ä( , æéà ñàã æà

íòè ø÷éò éã èùéð.
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èâàæòâ øéî èàä ïééèùøòáìéæ ÷çöé éáø øòâàååù ïééî ,

ñ'áùø ïåô íéãéîìú éã ïéà èééèù"ñàåå íòã óéåà õ æç" ì

 ïâàæ)î ïéùåãé÷(: åáåø øçà ïåãéð íìåòä , ïéà ïééøà èééâ øòåå

ø ïåô ïåáùç éãáå? ïùèðòî òâéãòáòì éã , æéà ñàåå øòðééà

øòâéãòáòì à êàð èñééä øò æà øòëéæ æéà áöî àæà , æéà

áåø íòã òéøëî øùôà ïòðòæ íéøåñé òðééæ æà øáúñî , æéà

 íòã óéåà úçà úáù åììçéù áèåî ïòî èâàæ íòã ïâòåå

äìåç ,î ïåà äáåèì ïøòåå òøëåî ìàæ áåø øòã éãë' ìàæ

úáù ïèìàä ïòðò÷äáøä úå ,î æà æéà úîà øòã' ïò÷

äìåç àæà óéåà åìéôà ïééæ úáù ììçî.  

åðéáø:äìàù àæà èâòøôòâ èðééä øòðééà èàä è÷ðåô  , à

 æéà ñàåå øòèåî à èàä ñàåå ãðé÷çø" ìèðåæòâ èùéð , ïåà

î éö ÷ôåñî ïòðòæ ééæ' ìàæ úåàåôø ïáòâ àé øòãàèùéð 

úåàåôø ïáòâ ,æ òèàè øòãäëøáì åðåøëèàä  ìàîòìà 

úåìåòô éðéî òìà ïäåè ïñééäòâäàåôø ïåô  , úîà øòã ïåà
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ג דלא שיי� הכא " ואע-אלא לפי שעה ה "ל ש� בד"ל הביאוה"וז   

ישמור שבתות הרבה משו� דלאו דוקא הטע� חלל שבת אחת כדי ש

י שנתברר "ל ואעפ" כמו שכתב המאירי ביומא וז,ה שאר מצות"שבת ה

שאי אפשר לו לחיות אפילו שעה אחת שבאותה שעה ישוב בלבו 

 אמנ� באמת נראה דכל זה הוא לטעמא בעלמא אבל ,ל"ויתודה עכ

לדינא לא תלוי כלל במצות דאי� הטע� דדחינ� מצוה אחת בשביל 

רבה מצות אלא דחינ� כל המצות בשביל חיי� של ישראל וכדילי� לה ה

ב מהלכות שבת שאי� משפטי "� פ"שמואל מוחי בה� כדכתב הרמב

   ...התורה נקמה בעול� אלא רחמי� וחסד ושלו� בעול�

ה גוסס נמי מחללי� עליו בפקוח הגל או א� רופא אומר "ודע עוד דה

ייו דהא מרוצ� נמי גוסס הוא שסממני� אלו יועילו לו להארי� רגעי ח

כ משו� חיי שעה "וגרע מגוסס דליכא בזה אפילו מיעוטי דמיעוט אעפ

ל מצאוהו "ק וז"ג וסמ"ה בש� סמ"כ האו"מחללי� עליו וכמו כ� גוסס וכ

א מעט מפקחי� עליו "פ שנתרוצ� מוחו ואינו יכול לחיות כ"חי אע

יניו של מת שמחות המעצי� ע' ומוציאי� אותו לחיי שעה כדאמר במס

  . ש באריכות"עיי... ל"הרי הוא שופ� דמי� עכ
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î æà æéà'íäéà øàô ïééæ úáù ììçî êàã âòî , à ñò æéà

áåéç , óéåà èùéð ïåà êéæ óéåà úéáä ìòá èùéð æéà ãéà à

äçôùî ïééæ , æéà øòøàðêéæ óéåà ñåôåøèåôà à .  

ñ ïòåå' âéø÷ òèùøò éã ïäòååòâ æéà)òøú úðù"ã( ñ'ä èà

ïòîå÷ ïñåø éã æà ïñééäòâ ,ñ' íåé ïäòååòâ ñèìàîòã æéà

øåôéë , ìàæ øòãòé æà ïôåøòâñéåà ñèìàîòã ïòî èàä

ïôéåì ÷òååà ,î'ñ øòåå ïñééäòâ èàä' ïøäàô ìàæ ïò÷

ùåã÷ä íåé ïèéîðéà ,æ òãééæ øòã" ì)éæ íééç éöòä ïøî"ò( èàä 

éá èøàååòâñéåà àéæáåè íåé éàöåî  , èùéð èàä øò

òâøåôéë íåé ïøäàô èìàåå ]éò 'ñá úåëéøàá øåôéñä ' äéä äùîå

 äòåø)ç"ô à"ò á 'ô"à.[(  

åðéáø: èðàä òèëòø éã ïèìàä ìàæ øòèùøòáéåà øòã.  

 ééååö èéî äîçìî éã ìàî òèöòì ñàã ïòååòâ æéà ñò ïòåå

 ÷éøåö øàéïåôö ïéà ïòååòâ ñàã æéà , ïéà ñàã æéà èöòé

íåøã ,âàæòâ èàä åðéáà á÷òé è)áì úéùàøá ,è( åùò àåáé íà 

äèéìôì øàùðä äðçîä äéäå åäëäå úçàä äðçîä ìà ,

 íåøãáù åðéçà åìà) ùøãîä ïåùì)åò äáø úéùàøá ,â ( àáé íà øîàéå

îä ìà åùòíåøãáù åðéçà åìà åäëäå úçàä äðç  øàùðä äðçîä äéäå

åðéçà åìà äèéìôìäìåâáù .(
18

  

 ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòãòú àì áøçå íëöøàá øåá

)åë àø÷éå ,å(.  

å ãøôð åðéáøíåìùì åðîî  

  

18
בסו� פרשת ) כי תבא' פ(' � הק"ויתבאר על פי מה שכתב הרמב: ל"לפרש דברי המדרש וז) ג"קפ' עמ, וישלח' פ(ק בדברי יואל "כ מר� רביה"ומ� הראוי לציי� מש  

אבל אחרי היותנו בגלות בארצות אויבינו , כי כ� יאמר אחריו ונסחת� מעל האדמה שהוא הגלות, וא רק בהיות� באר�ואלה התוכחות ה: ק"התוכחה וזל

כי ישיבתינו בגלות הוא ההבטחה שאמר לנו וא� ג� זאת בהיות� באר� אויביה� לא מאסתי� ולא גאלתי� לכלות� להפר ', לא נתקללו מעשי ידינו וכו

י שישראל שרויי� בגולה באר� אויביה� נתמעט "שע' ומבואר מדבריה� הק. ש"עיי' ח הק"ג� האוה' ז פי"וכעי. 'ל הק"עכ, �אלקיה' בריתי את� כי אני ה

' עי[. י אחינו שבגולה"ונמצא שאחינו שבאר� ישראל יש לה� הצלה ע, א� את בני ישראל שבאר� ישראל' לשמור מכלי' וקיימת הבטחתו ית, הקטרוג

 וזהו שהתפלל יעקב אבינו א� יבא )ואביו קרא לו בנימי�) יח, בראשית לה(כ "י עה"ש רש"כמ( והנה אר� ישראל נקרא דרו� ].שהארכתי בזה) ו"ט' סיא "ח(בספרי ויואל משה 

י "דע, יהיה לה� הצלה בזה שישארו אחינו שבגולה, ו גזירה על אחינו שבאר� ישראל"ל א� יהיה ח"ר, עשו אל המחנה האחת והכהו אלו אחינו שבדרו�

 . א"ר שנזכה להגאולה שלימה בב"ויה, ו"שהכלל ישראל ישארו בגולה זה מציל ג� את יושבי אר� ישראל מגזירת כליה ח
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  ק סאטמאר"אבדק

  ה"ב

ידוע ומפורס� עד כמה יגעו וטרחו , אשא עיני אל ההרי� אל ההורי� מוסדי דור ודור
צדקת אר� ישראל קופת רבי מאיר מ למע� "מאורי הדורות נבג' אבותינו ורבותינו הק

, ו"ק ת"להחזיק ידי יוצאי מדינת� יושבי אוהל לומדי תורה בטהרה בארה בעל הנס
ע ואחריה� כל רישי כלה וכל "זי' ה מרנ� הבית יוס� והאלשי� הק"יסודתה בהררי קודש הש

ובעצמ� עמדו על הפקודי� כגבאי , רישי גלוותא שגילו בה סגולות יקרות רבות ונכבדות
ובמש� הדורות לא פסקה מעל שולחנ� , קודש העושי� ומעשי� למע� צדקה קדושה זו

וכבר נודע בי� החיי� לסגולה בדוקה ומנוסה , מצואבזמני ששו� ושעת רצו� ובכל עת ו
  .להצלחה ולהוושע בכל מיני ישועות

ז מר� בעל "שא, מ"ה הכ"ק זללה"ר הגה"ק אאמו"ותחת אחד השיחי� שמעתי מכ
לייסד כולל מיוחד ה "ז מר� בעל עצי חיי� זללה"ה צוה לפני פטירתו לא"ט זללה"קדושת יו

ט "פקודתו שמרה רוחו הטהורה ובשנת תרסו ,ק"לתמיכת אנשי שלומו תושבי ארה
, נ להקי� כולל מיוחד לעדת מרעיתו ולח� והגי� בעדה בכל תוק� ועוז"ק עלה בידו במסי"לפ

  .ק"ובעצמו התעסק בקדשי� בשליחות כס� הקדשי� לארה

ק שמאוד "ר הגה"ק מר� אאמו"כ� בקודש חזיתי אצל כ,  אבות סימ� לבני�ומעשה
 א" בבני ברק יעש"על כ� יסד כולל עצי חיי� לאנ, זוכלתה נפשו להמשי� מסורה 

ח מופלגי� בעלי "ת', יחסיו� אברכי� יקרי� יוצאי ישיבתינו הק' שמראשית יסודה בצל כנפי
ז "ש אביו א"וקראו ע, ר הלומדי� תורה מתו� הדחק על טהרת הקודש"ברוכי ילדי� בליעה

אודו נשא בעול החזקתה בסכומי� ובכל לב ובכל נפש ומ, ה"ק בעל עצי חיי� זללה"מר� הגה
  .'וראה בזה המשכת קיו� צוואת אבותיו הק, הגוני� מידי חודש בחדשו

ה "ק זללה"ר הגה"ק מר� אאמו" הנזר והוסרה העטרה בפטירת כשהור�ואחרי 
חשבתי דרכי ליל� בעקבות ראשוני� ולחזק את כוללינו ולהטיל את נזר נשיאות הכולל על 

א אשר היה חביב מאוד בעיני "שלו� אליעזר שליט' צ ר"י� הרהשכ� אחי יקירי איש אמונ
ק "ה ואשר היה באמנה אתו לכל עניני צדקות ובפרט לעניי ארה"ק זללה"ר הגה"ק אאמו"כ

על כ� אקוה שאלקי אבי יהא בעזרו ויעלה בידו לחזק את , שנתחלקו על ידו סכומי� עצומי�
  .והיה מעשה הצדקה שלו�, זכוללינו ולהוסי� על הראשוני� ביתר שאת ויתר עו

 ש היקרי� שיחיו צאי ל� בעקבי הצא� "ובכ� נפשי בשאלתי מול אנ        
 לטובת כוללינו ' ושאו ידיכ� לשקול שקלי הקודש לתת את תרומת ה                     

 קופת רבי מאיר בעל הנס ולהחזיק קופת הצדקה בתו� ביתו אל תו�                        
 ואלקא דמאיר יענינו בצירו� זכות אבותינו  .בתיכ� להניח ברכה                          

 מייסדי כוללינו להוושע בדבר ישועה ורחמי� בבני בריכי חיי ' הק                             
 , ס"חיי נחת וכט, רב ברכות ושובע שמחות, אריכי ומזוני רויחי                                

 עדי נזכה לראות בישועת� של ישראל וציו� במשפט תפדה                                    
  . א"ושביה בצדקה בב                                            

 
 
 

 

 

 

 

  

  א"ק שליט"ק מר� רבינו הגה"מכתב קודש מכ
 ק"למע� החזקת צדקת רבי מאיר בעל הנס כולל עצי חיי� בארה

  ק"ט לפ"תשסוויליאמסבורג מגבית  
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  מתו� דברות קודש חוצבי� מלהבות אש
  

  א"ק שליט"ק מר� רבינו הגה"מכ
  א"במסיבה לטובת המתיבתא בקרית יואל יע

  ק"ט לפ"פרשת וארא שנת תשס' יו� ג
  

  
  

  

אכטונג געב� אויפ� דיבור וואס איז 
  מעיקרי האמונה

עצט געווע� א איבערקערעניש אי� די יאיז 'ס

אי� ארצינו הקדושה איז געווע� א שטיקל , וועלט

איז אזוי בשעת המלחמה 'ס, מלחמה מיט די שכני�

  .איז האקעלע עניני�'ס, איז שווער צו רעד�

ק על "שטייט אי� ספה' וויל נאכזאג� וואס סאי�

 או� ער זאגט קורצע )א"ע' סי(הגאולה ועל התמורה 

,  וואס יעדער איינער ברוי� עס געדענק�ווערטער

 זאל ,יבדק פנימיות לבו, ער זאגט אז אי� אזא זמ�

וישגיח על , ער זי� בודק זיי� דע� פנימיות הלב

 או� ער זאל אכטונג געב� אויפ� דיבור וואס ,דיבורו

 מיט די דיבורי� ,כי בדיבורי� האלה, ער רעדט

 תלוי  איז,תלויי� עיקרי האמונה, וואס מע� רעדט

 ויש אובד עולמו בשעה אחת ,די עיקרי האמונה
מיט איי� שעה מיט א דיבור קל קע� , ובדיבור קל

מע� פארליר� וואס מע� האט אפגעארבעט עבדות 

ווע� מע� , אלעס קע� גיי� לטמיו�, תורה ומצות' ה

  .רעדט א זא� שלא כהוג�

ווע� מע� קייט איבער ,  קומט אויס אזויממילא

מע� וויס� אז מע� דאר� זייער אכטונג זאל , די נייעס

מע� לייגט , געב� יעדעס ווארט וואס מע� רעדט

מע� צולייגט , אריי� פירושי� או� עמקות או� טע�

איז 'ס, עס אוי� קליי� געלט או� אוי� גרויס געלט

או� יעדעס ווארט וואס מע� , זייער האקעלע עניני�

ויס פו� אויב מע� גייט אביסל אר, זאגט אי� די עניני�

ווי , די ליניע קע� מע� חלילה פארליר� ביידע עולמות

, ער רעדט פו� איי� עול�, ער זאגט יש אובד עולמו

  !.אי� האב מורא מע� קע� פארליר� ביידע וועלט�

 א - נישט קיי� ראדיא - היינט געוואר� איז'ס

מע� לייגט אראפ די נייעס , טעלעפא� פאר נייעס

מע� גייט אריי� מיט א או� , בכל פרטיה ודקדוקיה

אזוי ווי די טבע איז מע� מוז דא� , התלהבות

איז שוי� 'ס, מורי ורבותי. אויפשפיל� די געפיל�

, איז אביסעלע איבער די מאס'ס, אביסל צופיל

, נאר היפש היפש איבער די מאס, נישט אביסעלע

, יעדער זאגט דאס איבער או� יעדער איז א מבי�

מע� רעדט , יה א נופ�יעדער לייגט נא� צו מדיל

מע� רעדט , !מורי ורבותי, דיבורי� שלא כהוג�
א , איז א בושה צו זאג�'ס, !דיבורי� שלא כהוג�

סאטמארע חסיד זאל רעד� אזעלכע ווערטער 

  .וואס מע� הערט
  

  מפני חטאינו גלינו מארצינו

או� פו� דע� טאר מע� ,  דאר� איי� זא� וויס�מע�

עצ� , ס איז דער עיקראו� דא, נישט מסיח דעת זיי�

הקמת המדינה איז א מרידה אי� די אמונה פו� 

מע� דאר� , הנהגת העול� דורכ� הייליג� באשעפער

דער אייבערשטער האט אונז פארטריב� צו וויס� 
או� נישט , ומפני חטאינו גלינו מארצינו, אי� גלות

ווייל מע� האט נישט געהאט קיי� גוטע 
נישט ,  מלחמהגענערעלער או� קיי� גוטע כלי
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ומפני , נאר פאר דע� איינע� טע�, פאר דע�
בשעת החורב� זענע� נא� , חטאינו גלינו מארצינו

געווע� אזעלכע פעהיגע או� גוטע סטראטעגיסט� 
  .אבער מפני חטאינו גלינו מארצינו, צו געב� עצות

 גאולה ארויסצוגיי� פו� דע� ביטער� גלות די

דער , עפערוועט זיי� נאר דורכ� הייליג� באש

אייבערשטער האט מבטיח געווע� ער וועט 

או� אוודאי או� אוודאי , ארויסנעמע� איד� פו� גלות

יעדע פעולת בשר , וועט ער מקיי� זיי� זיי� הבטחה

וד� פו� ארויסצוגיי� פו� גלות וכדומה איז א עו� 

או� כלל ישראל איז אנגעזאגט , פלילי שאי� דוגמתו

חמורה או� מיט עונשי� געוואר� אוי� דע� באזהרה 

  .ל"מרובי� ר

  

  חלילה זי� פרייע� מיט זייער שמחה

 דע� כל מי שעמדו רגליו על הר סיני דאר� וועג�

, צו וויס� אז מע� דאר� זי� פו� דע� עני� אפשייד�

וויס� אי� האב מיט דע� נישט שייכות או� דאס 

, התבדלות גמורה, האט נישט קיי� שייכות מיט מיר

פרייע� מיט זייער שמחה צו מיט נישט זי� צו 

או� נישט באקומע� קיי� שו� , ס א נצחו�'זייער

נאר וויס� קלאר , התלהבות או� קיי� שו� התפעלות

דיגע אומגליק פאר כלל 'די מדינה איז א מוראאז 
  .סיי בגשמיות או� סיי ברוחניות, ישראל

  
  די רציחה פו� די ציוני�

דאס הייסט דער ,  דער אנדערע צדאמת

אבער זיי . אמת, זענע� רוצחי� אכזריי�, ראבערא

או� , או� די זענע� רוצחי נפשות. זענע� רוצחי הגו�

 די זענע� ,המחטיא את האד� קשה יותר מ� ההורגו
  .פיל ארגער

בשעתו איז דא� , ל האט געזאגט" פעטער זדער

האט ער , אוי� געווע� אזעלכע אנגעצויגענע זמני�

ה וועל� די אראבער אויב חליל, דעמאלטס געזאגט

או� אויב די , איז א סכנה גדולה בגו�, מנצח זיי�

. ציוני� וועל� מנצח זיי� איז א סכנה גדולה בנפש

איז נישטא קיי� 'סהאט ער דעמאלטס געזאגט 
נאר צו בעט� דע� הייליג� , שו� עצה אוי� דע�

ער , דער אייבערשטער איז א כל יכול, באשעפער
מבטל זיי� די מדינה , זאל מציל זיי� כלל ישראל

זאל נישט שאט� פאר 'ס, מיט רחמי� וחסדי�
  .קיי� שו� איד נישט

, ת איז א כל יכול"השי,  אזוי דאס זאל פאסיר�ווי

לו הכח והגבורה , ער איז א בעל יכולת אומגעצוימט

צו ווייז� זאכ� וואס א בשר וד� קע� דאס נישט 

 יאזואו� קע� זי� נישט פארשטעל� ווי , פארשטיי�
  .דבר' היפלא מה, אזעלכע זאכ� וועל� פאסיר�

 הא� מיר יעד� טאג או� יעדע שעה פו� טאג אונז

זאל מקוי� ווער� דער וכל הרשעה כולה כעש� 'ס

�ותגלה , תכלה כי תעביר ממשלת זדו� מ� האר

  .ותראה מלכותו עלינו בעגלא ובזמ� קריב
  

דאס אנטיסעמיטיזו� וואס דאס 
  ברענגט

רויסע ישועה וואס כלל ישראל  ביז צו די גאבער

מע� , דאר� מע� האב� א צייטווייליגע ישועה, ווארט

זאל ניצול ווער� פו� די הזיקות וואס איז גור� די 

אלע צייטונגע� אי� די גאנצע וועלט מיט , מלחמות

די ראדיא או� די טעלעוויזשא� בכל העול� כולו 

דיגע 'מורא, טוע� פארשפרייט� יעד� טאג בילדער

ער פו� די באמבאדירונגע� או� די שיסערייע� בילד

ט או� פארוואונדעט הונדערטע 'הרג'ווער� גע'ווי ס

דיגע רעש אי� 'ווערט פו� דע� א מורא'ס, אראבער

קוקט אויס פאר אלע אומות 'או� ס, די גאנצע וועלט

, דאס אידישע פאלק, ו ע� ישראל"העול� כאילו ח

� אנשי� נע'זענע� רוצחי� אכזריי� וואס זיי הרג

  .נשי� וט�
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 וויל נישט באריר� דאס עני� פו� התגרות אי�

וואס אלע שרי המלוכה וראשי ממשלה , באומות

האב� אריינגעלייגט כוחות אפצושטעל� די 

נאר , שיסערייע� או� מע� האט זיי נישט געהארכט

די פייער או� די שנאה פו� , אי� וויל רעד� דע� פרט

הלכה , קיי� סא�מע� דאר� נישט , גוי� צו איד�

מע� דאר� נאר צולייג� , בידוע אז עשו שונא ליעקב

ליידער דאס איז , א שוועבעלע דאס אויפצופלאמע�

די שנאה פו� גוי� צו איד� אי� די , יעצט געשע�

איז געוואר� , אי� אלע מדינות, גאנצע וועלט

  .דיג'מורא

 אייראפע אי� כמה שטעט האט שוי� אי�

ונגע� אוי� איד� או� פאסירט פארשידענע פאסיר

איד� געפונע� זי� אי� א סכנה , אוי� אידישע הייזער

איד� אי� די גאנצע וועלט לייד� , אי� די גאנצע וועלט

  .ירח�' ה, פו� די מלחמה
  

  א גזירת גירוש אוי� יהדות תימ�

 האט דאס באטראפ� אחינו בני אממערסטענס

אי� , תימ� איז א אראבישע מדינה, ישראל אי� תימ�

ימ� וואוינע� נא� היינט צוטאגס הונדערטער ת

אידישע משפחות אי� פארשידענע שטעטלע� 

זיי האב� . פארשידענע ישובי�, קליינע דערפלע�

או� אפילו , געוואוינט צוויש� די אראבישע שכני�

מע� האט , אי� די לעצטע יאר� איז דורכגעגאנגע�

  .געלעבט או� מע� האט נישט געטשעפעט

אי� האב באקומע� א גרוס פו�  - צוטאג היינט

 איד� זיצ� דארט באימה -ע איד� 'עסקני� פאר תימנ

פשוט מע� האט מורא , מחו� תשכל חרב, ובפחד

ומחדרי� , נע�'הרג'מע� זאל חלילה זיי נישט אויס

, מע� זיצט פארמאכט פארשלאס� אי� שטוב, אימה

איז 'וועג� ס, מע� קע� נישט ארויסגיי� אי� די גאס

אזוי ווייט אז די רעגירונג האט .  נפשותפשוט סכנת

דיגע מצב פאר די 'איז א מסוכנ'איינערקענט אז ס

מע� פארטרייבט היינט די איד� פו� זייערע , איד�

. וואוינונגע� אי� די שטעטלע� ווי זיי וואוינע� היינט

די רעגירונג טוט איינערקענע� אז מע� קע� זיי דארט 

מע� ,  א סכנהאיז'נישט לאז� וואוינע� ווייל ס

פארטרייבט זיי פו� זייערע הייזער או� פו� זייער 

מע� האט זיי פארטריב� צו די הויפט , פארמעג�

 וויל זיי נישט - מוז מע� זאג� -די רעגירונג , שטאט

אבער מע� האט זיי איינגעמאלד� אז , טשעפענע�

עט� קענטס מער נישט בלייב� , מע� מוז גיי� פו� דא

 צוטאגס א גזירת גירוש אוי� הערשט היינט'ס, דא

די איד� בעט� היינט צו אונז או� . די איד� אי� תימ�

מע� זאל זיי אפראטעווע� , שרייע� צו אונז אוי� היל�

  .פשוט ממות לחיי�
  

  ע איד�'אויסקויפ� די תימנ

,  זענע� אויפגעוואקס� דא אי� אמעריקאמיר

די געליטענע , אונזערע אבות זענע� געקומע� אהער

או� מע� האט געהערט כמה פעמי� ווי , לאגערפו� 

איז געווע� א מעגליכקייט מע� זאל אפראטעווע� 'ס

או� אי� אמעריקא זענע� איד� , איד� אי� אייראפע

או� פאר געלט האט מע� געקענט , געזעס� רואיג

אויסקויפ� או� אפראטעווע� טויזענטער או� 

  .צענדליגע טויזנטער איד�

פארשטאנע� ווי האט  האב קיינמאל נישט אי�

ווי האט דאס געקענט זיי� , געקענט אזוינס פאסיר�

, אז איד� אי� אמעריקא זענע� געזעס� רואיג

אנגעגאנגע� טאג טעגלי� מיט די ארבעט או� מע� 

, האט נישט געטו� פעולות הצלה אפצוראטעווע�

מע� האט נישט אוועקגעגעב� געלט צו ראטעווע� 

  .איד�

מיר יעצט די אמעריקאנער אונז זע! מורי ורבותי

צב , איד� אי� דע� מצב או� זיי זענע� יעצט אי� די מ
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, פו� די איד� אי� אייראפע מיט זיבעציג יאר צוריק

או� זיי , אי� א סכנת מות' זיי זיצ� בצרה ובשבי

, ווענד� זי� צו אונז אז אונז זאל מיר זיי אפראטעווע�

  .ווי קע� מיר אונז זיצ� שטיל

יעדע משפחה זאל נעמע� אוי� אי� וויל בעט� 

א נפש אחת , זי� אפצוראטעווע� איי� נפש

נעמטס ענק צוזא� א משפחה או� , מישראל

יעדער איינער זאל נעמע� איי� נפש 

  .ארויסצוראטעווע� פו� תימ�

אבער ,  איז א מלכות של חסדאמעריקא

זייט , אמעריקא איז פארשפארט פאר זיי

אס� או� סעפטעמבער על� איז אמעריקא פארשל

אמעריקא לאזט קיינע� נישט אריי� , פארמאכט

אי� ענגלאנד איז דא א מעגליכקייט אז מע� זאל . דא

איז דא אופני� ווי אזוי 'ס, זיי קענע� ארויסראטעווע�

וואס מע� דאר� , מע� קע� אנקומע� קיי� ענגלאנד

אויב אונז וועל מיר . יעצט איז עסקני� או� געלט

ות מיט די ציוני� וועט די סוכנ, נישט טו�

או� זיי וועל� זיי , אריינקומע� דא אי� בילד

די איד� וויל� נישט גיי� , ארויסנעמע� פו� דארט

אבער אז זיי וועל� נישט האב� , קיי� אר� ישראל

קיי� ברירה וועט מע� זיי בעל כרח� ארויסנעמע� 

או� דער סו� , פו� דארט או� פיר� קיי� אר� ישראל

� אזוי ווי 'שמד' זיי נעבע� אויסוועט זיי� מע� וועט

  .א מיתה רוחניות, מע� האט געטו� אי� עבר

 דע� וויל אי� דא בעט� אז איד� זאל זי� וועג�

או� עוסק זיי� אי� הצלת נפשות או� אי� , ארגאנאזיר�

או� דער אייבערשטער וועט העלפ� , פדיו� שבויי�

  .מיר וועל� מצליח זיי�
  

  �"התעוררות לימי השובבי

או� , �"געפונע� זי� יעצט אי� די ימי השובבי מיר

אי� וויל רעד� דא צו אנשי שלומינו זאכ� וואס איז 

אי� וויל . דא צוויש� אונז אליי�, אביסל נוגע במחנינו

אויסנוצ� די געלעגנהייט או� מעורר זיי� אוי� 

  .עטליכע עניני�

די טעג זענע� טעג וואס זענע� מסוגל פאר 

ליגט , ק" מבואר אי� אלע ספהאיז'תשובה אזוי ווי ס

א חוב אוי� יעד� איינע� מע� זאל מרבה זיי� 

בתשובה או� תיקו� המעשי� אי� אלע עניני� וואס 

דאס דאווענע� , איז נוגע במעשה בדיבור ובמחשבה

אויסגיס� זי� דאס , זאל זיי� מיט א געהויבענקייט

לבא אל המל� , ת"האר� מיט תהלי� זאג� צו השי

 מע� זאל זוכה זיי� מתק� צו זיי� וואס להתחנ� לו אז

  .שמירת עיני� או� טהרת המחשבה, מע� דאר�

דיג 'אונז זעמיר זייער ווייט פו� אמתר "בעוה

די ירידת הדורות איז , פו� די דרכי התשובה, תשובה

ליידער זעט מע� , אופ�דיג� 'א מורא, באופ� נורא

מע� גייט , דע� ויתערבו בגוי� וילמדו מעשיה�

או� מע� לערנט , ש� גוי� מע� לעבט צוויש� גוי�צווי

, מע� לערנט זי� אפ פו� זייערע מעשי�, זי� אפ פו� זיי

וואס אי� מיי� אז , או� נישט נאר פו� די איידעלע גוי�

נאר אפילו פו� די , אסא� אזעלכע איז נישט בנמצא

די מדינה איז מלא תאוה מלא זוהמא או� , מקולקלי�

ענס געברענגט כמה פירצות דאס האט ליידער לעצט

מחו� תשכל . אי� די חומה פו� דת תורתינו הקדושה

די כלי� , ומחדרי� אימה, נע גאס�'די טריפה, חרב

נע גאס אי� שטוב 'וואס ברענגט אריי� די טריפה

ברענגט אריי� דע� ס� המות אי� שטוב תו� 'ס, אריי�

סיי פאר אנשי� או� נשי� או� אפילו פאר , תוכיות

א ,  דאס איז גור� דע� געוואלדיג� קרירות,קינדער

נישט מע� , קאלטקייט פאר יעדע דבר שבקדושה

לערנט נישט מע� דאוונט או� נישט מע� איז מקיי� 

נאר אדרבה דאס , באדאר� צו זיי�'מצות אזוי ווי ס

ע אז מע� ווערט נעבע� "דאס ברענגט ל, פארקערטע

  .ירח�' נכשל אי� עוונות חמורות מאד ה
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ר� אויסשרייע� מיט אלע כוחות אז מע�  דאמע�

אוי� זי� אוי� די , זאל רחמנות האב� אוי� זי� אליי�

אייגענע נשמה אוי� די נשמה פו� די זו� או� די 

מע� זאל זיי אפראטעווע� , נשמה פו� די טעכטער

  .פו� אריינפאל� אי� שאול תחתית
  

  די חורב� פונע� דעמאקראטיע

הילולא פונע� היינט געווע� די יומא דאיז 'ס

איז 'ס, ל"אי� האב געהערט פונע� טאט� ז, תניא

געווע� בימיו א גרויסע מלחמה א וועלטס 

נאפאליע� דער פראנצויזישער , איבערקערעניש

איז , קייזער האט זי� געשלאג� מיט� רוסיש� קייזער

געווע� א גרויסע מחלוקה צוויש� די תלמידי בעל ש� 

' ז ידוע אז דער רבי ראי'ס, זאל געווינע�'טוב ווער ס

ל האט מתפלל געווע� או� "מענדעלע פו� רימנוב ז

געטו� פארשידענע הימלישע פעולות אז דער 

ער האט געהאלט� , פראנצויזישער קייזער זאל זיג�

. פארשידענע עניני�, וועט צואייל� ביאת המשיח'ס

. דער תניא האט צוגעהאלט� דע� רוסיש� קייזער

נאפאליע� , � דע� תניאמע� האט נישט פארשטאנע

דער פראנצויזישער קייזער איז דעמאלטס 

ער האט , ארויסגעקומע� מיט ליבעראלע רעיונות

, געוואלט טו� פאר כלל ישראל פארשידענע טובות

אז אלע , ער האט געוואלט גלייכבארעכטוגונג

וואס מע� פילט , בירגער זאל� זיי� אייניג בארעכטיגט

אלטס אי� רוסלאנד דעמ. עס היינט אי� אמעריקא

מע� , זענע� איד� געווע� א צווייטע קלאס בירגער

איז געווע� 'ס, האט נישט געטארט וואוינע� איבעראל

איז געווע� א 'ס, געצוימט אי� כמה כמה עניני�

או� דער פראנצויזישער קייזער איז , געצוימט לעב�

או� מע� האט , געקומע� מיט ליבעראלע רעיונות

 פארוואס ער פארארבעט געפרעגט דע� תניא

. אזעלכע מעשי� אז דער רוסישער קייזער זאל זיג�

, אויב די פראנצויז� וועל� זיג�, האט דער תניא געזאגט

וועט אבער זיי� 'ס, וועט זיי� גוט פאר איד� בגשמיות

או� אז דער רוסישער קייזער , זייער ביטער ברוחניות

 ,איז טאקע זייער געצוימט בגשמיות, וועט זיג�

  .וועט אבער האלט� איד� ברוחניות'ס

דער ,  אי� אמעריקא זעט מע� דאסהיינט

עיי� ויואל משה שלש (ל האט אמאל געזאגט "פעטער ז

דעמאקראטיע איז זייער גוט פאר ) ק' שבועות סי

  .אבער פאר איד� שאדט עס, אומות העול�
  

  ווי אזוי קוקט אויס אונזער דור

ווע� דער אנגעהויב פו� ,  חללי� הפילהרבי�

היימישער ציבור איז דא אנגעקומע� נא� די קריג 

די ערשטע דור וואס איז געקומע� , קיי� אמעריקא

אהער זענע� געווע� נא� אונטער די השפעה פו� 

איז געווע� הייליגע איד� רבני� פו� דער 'ס, צדיקי�

די בעלי בתי� אליי� האב� נא� , אלטער היי�

 זיי זענע� נתגדל או�, געלערנט אי� די אלטע היי�

די האב� , געוואר� או� געפאר� צו הייליגע צדיקי�

די , געהאט אי� זי� די תמימות פו� דערהיי�

חמימות די ווארימקייט צו אידישקייט פו� דורות 

האב� זיי זי� געהאלט� דא אי� אמעריקא , העבר

אויפגעשטעלט שיינע , מיט� דעמאקראטיע

  .דורות

המה , � שוי� נישטארוב� זענע,  דער דורליידער

די זענע� שוי� כמעט אלע בעול� , הלכו למנוחות

יעצט איז שוי� דא א דור שלישי מיט א דור , העליו�

די אלע האב� נישט זוכה געווע� צו זע� דע� , רביעי

ישע איד� פו� דער אלטער 'עבר צו זע� די חסיד

די זענע� שוי� נתגדל געוואר� דא אי� , היי�

אינע� רוח או� אינע� , ראמעריקא על סיר הבש

אי� דע� גייסט פו� איש כל , גייסט פו� אמעריקא

, דער רוח פו� אמעריקא בלאזט, הישר בעיניו יעשה
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, דער ווינט פו� די מדינה בלאזט מיט א שטארקייט

זאל זאג� פאר� מלא� 'איז נישטא ווער ס'או� ס

  .המשחית אפצושטעל�

, י� זעט א ירידה רוחניות ביי אברכי� צעירמע�

, לא יאומ� כי יסופר, ביי אינגע אינגעלייט

שרעקליכע עניני� וואס איז נוגע אי� צניעות וואס 

או� , איז נוגע אי� קדושה וואס איז נוגע אי� טהרה

מע� גייט , ווער ווייסט ווי נא� מע� וועט אנקומע�

מע� עסט , איבעראל מע� פארט איבעראל

ע א שוואכ, מיט א הכשר א� א הכשר, איבעראל

מע� ווערט א , מע� איז אוי� אלע� מיקל, הכשר

  .אמעריקאנער לכל דבר

איז דא חשובע אינגעלייט טייערע 'ה ס" באוודאי

תלמידי חכמי� , אינגעלייט זיער חשובע אינגעלייט

' אי� לה� בעולמ� אלא ד, באמת' עובדי ה' יראי ה

איז 'ת ס"געלויבט השי, יא, אמות של הלכה בלבד

איז 'ת ס"נאר געלויבט השי, � מיעוטאו� נישט קיי, דא

איז דא אינגעלייט בעלי בתי� וואס זיי 'ס, דא אסא�

, פארדינע� געלט או� פיר� שיינע הערליכע שטיבער

זייער חשובע טייערע , בעלי בתי� חשובי� מאד

וואס די תורה , ובמצותמופלגי� בתורה , אינגעלייט

לט או� האב� הערליכע הייזער אנגעפי, איז נר לרגל�

מע� , בעלי צדקה וחסד, מיט צניעות, מיט יראת שמי�

אוי� דע� דר� וואס דער ', איז זרע בר� ה'זעט ס

 האטל "או� דער טאטע ז, ל האט געלערנט"פעטער ז

אודאי איז דא א , איז דא'יא ס, דאס ממשי� געווע�

  .א גרויסער ציבור פו� די אינגעלייט, ציבור

או�  מע� טאר זי� נישט פארהויל� אבער

איז דא ליידער אינגעלייט 'ס, פארמאכ� די אויג�

לאמיר , וואס זייער התנהגות שרייט עד לב השמי�

אוי� , איז א מיעוט'אפילו ס, איז א מיעוט'זאג� אז ס

ליידער זיי ווער� , דע� דאר� מע� צו וויינע�

ראש� ורוב� איז אי� תאות הגשמיות , פארמערט

א געוואלדיגע מע� דאר� צו מאכ� , תאות עול� הזה

זי� צוזאמע� , טו� געוואלדיגע פעולות, התאמצות

זע� דאס ,  אלע כוחות וואס מע� פארמאגטקלויב�

, לא יעשה כ� במקומינו, אויסצורייס� ממחנינו

אונז דאר� מיר האב� , אזעלכע זאכ� טאר נישט זיי�

מע� באגנוגט זי� נישט מיט ', א מחנה כולו קודש לה

  .נאר כולו, רוב
  

  יוב פו� קביעת עתי� לתורהדער ח

או� דאס איז נישט מעגלי� או� מע� קע� נישט 

נאר אז מע� , צוקומע� נאר דור� דביקות אי� תורה

יעדער , ד לערנע�"וועט קומע� אי� ביהמ

ד או� האב� "איינציגער איד וועט קומע� אי� ביהמ

או� אי� וויל עס ארויסברענג� אי� , א שיעור קבוע

פעלט זי� אויס דיבוק 'ס, אונזערע בתי מדרשי�

אז מע� איז , זיי� אי� א איידעלע חברותא, חברי�

א חברותא פו� , אי� א חברותא פו� בני תורה

האט דאס א געוואלדיגע , ערליכע אינגעלייט

או� דאס איז א , השפעה אויפ� מענטש

געוואלדיגע שמירה אוי� אי� או� אוי� זיי� בני 

ת רעות בית ער זאל ניצול ווער� מכל רוחו

  .שבעול�

אסא� טרער� דאר� מע� פארגיס� פאר� 

באשעפער או� אסא� תהלי� או� אסא� תפלות 

מתפלל זיי� אז די קינדער זאל� נישט 

מיטגעשלעפט ווער� אי� די מי� הזדוני� וואס איז 

  .דא אוי� די וועלט

 מיר צו� אייבערשט� מע� זאל זוכה זיי� צו הא�

אויפשטעל� סייעתא דשמיא אז מע� זאל קענע� 

קינדער , שיינע ערליכע לעכטיגע אידישע דורות

קינדס קינדער וואס לערנע� דאווענע� או� דינע� 

בגשמיות ' טוע� דע� רצו� ה, דע� באשעפער

  וברוחניות
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 ק"ט לפ"סעודת רעוא דרעווי� פרשת שמות שנת תשס
שמות בני ישראל הבאי� מצרימה את  ואלה

ה בייטב פני� "זללהז "וכתב א ,יעקב איש וביתו באו

, באי�'השראל 'יני 'במות 'שאלה 'ו )שובו בני� אות ב(

 :)ברכות כו(ל "וכבר אמרו חז, ה"שיחראשי תיבות עולה 

אות (עוד כתב ש� . ש לדרכו"עי, אי� שיחה אלא תפלה

אלה 'ו. ב"רמז על ש� מ, ב"מבגימטריא ה "ואל )ה

אותיותיו , צרימה'מאי� 'בשראל 'יני 'במות 'ש

 ש' איב' יעקת' אה'וסופי תיבות של מצרימ, �"שובבי

ת בזה כי "להורות נת� השי. ה"תשובהוא , ו'ובית

� של "מפרשת שמות עד משפטי� המרומז במ

 י'וסופי תיבות של בנ. מצרימה צרי� לשוב בתשובה

. ש לדרכו"עי, ה"מילהוא , ה' מצרימ�' הבאיל'ישרא

  .וא� אנ� נימא בה מילתא

ז "ק מר� דו"שו של כ על פי דברי קדויתבאר

ה אשר בשבועות הללו היה משמיע דברי� "זללה

דברי� היוצאי� מלב טהור שהיו , חוצבי� להבות אש

והיה מכבס לבות בני ישראל בדברי , נכנסי� אל הלב

ק שמפליג מאד "ומרגלא בפומיה דברי הזוה. כבושי�

 תנ� אמר רבי :)ויחי ד� ריט(ואיתא ש� , בחומר עו� זה

� חובא בעלמא דלא אית ליה תשובה בר יהודה לית ל

ולית ל� חייביא דלא חמא� אפי שכינתא בר , מהאי

ודקדק מר� .  לא יגור� רע כלל)תהלי� ה ה(דכתיב , מהאי

'  הלא במס)ויחי עמוד תקד' פ(ה בדברי יואל "ז זללה"דו

חלוקי כפרה והחמור שבכול� ' ל ד" מנו חז.)ד� פו(יומא 

ולפי ,  יו� המיתה מכפרמי שיש בידו חילול הש� דרק

ק דלא מהני תשובה על חטא זה למה לא מנו "דברי הזוה

  .ש לדרכו"עי, חלוקי כפרה' ל כי א� ד"חז

 יתכ� לומר ולתר� על פי המבואר בתיקוני ד"ולענ

הוא ,  מא� דמשקר בברית מילה.)ב ד� סו"תיקו� כ(ק "הזוה

י מלבר "דאיהו רשי� ביה שד, משקר בחותמא דמלכא

אסתלק מיניה , ומא� דמשקר ברית מילה, גאוה מל"הוי

חויא , ושריא עליה שט� דאיהו אל אחר, י"ה ושד"הוי

� המות שריא באתר "וס, ה מלגאו"שריא באתר דהוי

  .ש"עי, דשדי מלבר

 ויק� )ח"א ס"פ(פ מה דאיתא במדרש רבה " ילובזה

וכי לא היה , מל� חדש על מצרי� אשר לא ידע את יוס�

 אבי� משל לאחד שרג� אוהבו של ר"א, מכיר את יוס�

המל� אמר המל� התיזו את ראשו כי למחר יעשה בי 

כלומר היו� אשר לא ידע , לכ� כתב עליו המקרא, כ�

  .'את יוס� למחר הוא עתיד לומר לא ידעתי את ה

 ביאור העני� דהנה עבודת יוס� הצדיק היה א�

וכמבואר במדרש , להשפיע קדושה וטהרה לכל בני דורו

 יוס� ירד למצרי� וגדר עצמו מ� הערוה )ה"ב ס" פלר"ויק(

ויתכ� שלטע� זה גזר יוס� הצדיק . ונגדרו ישראל בזכותו

בראשית (י "ג� על המצריי� שימולו עצמ� כמבואר ברש

 בטע� )ט"ג פמ"מורה נבוכי� ח(� "דהנה כתב הרמב, )מא נה

ועל כ� גזר . מצות מילה כדי למעט ולהחליש כח התאוה

ימולו למע� יחליש קצת תוק� הטומאה יוס� עליה� ש

ובכ� כל עוד שהתנהגו בקדושתו של . של אר� מצרי�

יוס� הצדיק והיו מקיימי� גזירת יוס� היה יכולת 

להתנהג כראוי בחיי תורה וקדושה ג� בתוק� טומאת 

י "ה מלגאו וש� שד"כי היה שורה ש� הוי, אר� מצרי�

דע אול� ויק� מל� חדש על מצרי� אשר לא י. מלבר

ושוב לא היו . ותרגומו דלא מקיי� גזירת יוס�, את יוס�

על ידי זה , מתנהגי� בקדושה ובטהרה בשמירת הברית

היו פוגמי� בשמות הקדושי� השורה על אות ברית 

, וזה ביאור המדרש היו� אשר לא ידע את יוס�. קודש

למחר הוא עתיד לומר לא , היינו מקדושת יוס� הצדיק

ומי , ה מלגאו"נסתלק ש� הויכי , ה"ידעתי את הוי

שמתנהג תחת השפעת פרעה הרשע אשר ביטל גזירת 

  .מ מלבר"� מלגאו וס"שורה תחתיו שט, יוס�

ה בייטב פני� הארי� במאמרי "ז זללה" אוהנה

שלש עשרה מדות לעורר לבבות בני ישראל בעניני 

כי הוא יו� הששי של עשרת ימי תשובה , קדושה

ואחר שהביא דברי , המכוו� נגד מדת יוס� הצדיק

 בטע� המנהג )תוכחת מוסר אות יא(ז כתב ש� בזה "התיקו

שנתפשט בכל תפוצות ישראל להוציא ספר תורה 

, מ"י עולה ש"ה ושד"דהנה השמות הוי, קוד� כל נדרי
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. מ"וכל הפוג� בברית פוג� באות� שני שמות העולה ש

, מ"ר עולה ש"כי ספ, ולכ� מוציאי� ספר לפני כל נדרי

הפג� בשמות אלו השורה מלגאו ומלבר העולה לתק� 

רשומי� , וזה שאומרי� בהושענות. ר"מ כמני� ספ"ש

ה אלו המתנהגי� "שיושיע הקב[� הושענא "בשמ

י העולה "ה וש� שד"בקדושה והמה רשומי� בש� הוי

שהיו , �" שלא שינו את שמ)ח"ב ס"ר פל"ויק(וזהו ]. מ"ש

, מ"לה ששומרי ברית ולא פגמו בשני שמות אלו העו

שבחטא זה פוגמי� באות : ע בתבואות שור שבת קה"וע(. ד"עכ

  .)ה"ד שבש� הוי"יו

חלוקי ' ל בד" יש לומר כי מה שאמרו חזומעתה

רמזו על , כפרה שהחמור שבכול� הוא עו� חילול הש�

רמז על , �"עו� זה שעל ידי פג� הברית מחללי� את הש

ה "ויכי נעשה פג� בש� ה, מ"שני שמות הללו העולה ש

וא� כ� מוב� , י השורה מלבר"השורה מלגאו ובש� שד

ק דלא מועיל חלילה תשובה על חטא "מה שאמרו בזוה

  .כי חטא זה הוא בכלל חילול הש�, זה

ד "אבות פ(ל " פי זה יש לפרש מה שאמרו חזועל

,  כל המחלל ש� שמי� בסתר נפרעי� ממנו בגלוי)ד"מ

עמוד (בפרשת� ה בדברי יואל "ז זללה"על פי דברי מר� דו

שאלמלי היה לה� ,  דכל הצרות שורש� מחטא זה)עו

לישראל רק הרהורי� ומחשבות טובות היה כח יותר 

, ע"בתפלות ישראל להתקבל ברחמי� וברצו� לפני הבוכ

אשר , � שמי� בסתר"ולזה אמרו כל המחלל ש. ד"עכ

חלילה הוא פוג� בשני שמות הללו על ידי פג� באות 

שגור� לעצמו עונשי� , ממנו בגלוינפרעי� , ברית קודש

  .ל"קשי� ומרי� עד מאד ר

 .)יומא פו(פ מאמר הגמרא " בדר� זה ילובלכתינו

רבי יוחנ� אמר כגו� אנא דמסגינא , היכי דמי חילול הש�

דהנה פג� הברית . ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילי�

, נגר� על ידי עי� רואה ולב חומד וכלי מעשה גומרי�

בספרי קודש דהעצה היעוצה שיוכל וכבר האריכו 

האד� לשמור על נפשו שיהיה תמיד בקדושה הוא רק 

' פ(ה בדברי יואל "ז זללה"ק מר� דו"וכ, על ידי כח התורה

 על .)נדרי� לב(ל " כתב בביאור דרשת חז)וארא עמוד רכב

 א� לא בריתי יומ� ולילה חוקות )ירמיה לג כה(הפסוק 

 שאלמלא היא לא גדולה מילה, שמי� ואר� לא שמתי

גדולה תורה , עוד דרשו, ה את עולמו"ברא הקב

�וקשה . שאלמלא תורה לא נתקיימו שמי� ואר

ככתוב , דבשלמא התורה נקראת ברית יומ� ולילה

אבל המילה הרי אינה ,  והגית בו יומ� ולילה)יהושע א ח(

. .)מגילה כ(נוהגת אלא ביו� ולא בלילה כמבואר בגמרא 

ות מצות מילה אינה אלא על ידי אמנ� ידוע כי שלימ

 שהפוג� .)עירובי� יט(וכמבואר בגמרא , שמירת הברית

ואברה� אבינו עומד על פתח , בריתו נמש� ערלתו

ודבר זה צרי� . גיהנ� להציל הנימולי� ואינו מכירו

ל "כמו שהזהירו חז, שמירה תמידית ביו� ובלילה

ה  שלא יהרהר אד� ביו� ויבא לידי טומא.)כתובות מו(

ומה ג� שכדי להגיע לשמירת הברית צרי� . בלילה

הלכות (� "כמו שכתב הרמב, לעסוק בתורה יומ� ולילה

 אי� מחשבת עריות מתגברת אלא )א"ב הכ"איסורי ביאה פכ

ל א� לא "ומעתה שפיר דרשו חז. בלב פנוי מ� החכמה

כי שניה� , בריתי יומ� ולילה על המילה ועל התורה

דאי אפשר לקיי� , א בהא תליאוה, נוהגי� ביו� ובלילה

מבלעדי , מצות מילה בשלימות ולהנצל מפג� הברית

  .)ס"ר' ד סי"ח יו"ועיי� בב(. ד"עכ, עסק התורה ביו� ובלילה

שצונו להניח על היד ,  כ� הוא סגולת התפילי�וכמו

שהוא נגד הלב לשעבד בזה תאות ומחשבות לבינו 

 ש ועל הראש נגד המח שהנשמה שבמח"לעבודתו ית

  . ש"יהיה משעבד לעבודתו ית

מה ה� , �" שאמר רבי יוחנ� היכי דמי חילול השוזה

� השמות "הגורמי� לפג� חטא זה שהוא חילול הש

ולזה אמר שהפג� נגר� על ידי שהולכי� , הקדושי�

ל "וכמו שאמרו חז, שהוא מתשת כח היצר, בלא תורה

וכמו כ� א� ,  בראתי יצר בראתי תורה תבלי�.)קידושי� ל(

הולכי� בלא תפילי� אשר סגולתה הוא לשעבד הלב 

, והמח שיהיה לו לאד� רק מחשבות והרהורי� קדושי�

אבל מי . ל"על ידי זה יכולי� להגיע לעבירות חמורות ר

שעוסק בתורה והול� בתפילי� זוכה להתגבר נגד כח 

  .ו"היצר ולשמור על השמות הקדושי� שלא יתחללו ח
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  לה� ח"ותשוח א"שליט ר"אדמו מר� ק"כ ספרי להוצאת הוועד י"ע נער�

להמלי� טוב על  כבר האריכו בספרי קודש והנה

וכל , בני ישראל דג� על חטא הנורא הזה מועיל תשובה

אחד לפי דרכו מיישב דבזמנינו אלה עיקר התשובה הוא 

שהאד� ישי� אל לבו ויתחרט בחרטה גמורה ולב 

ולא , ויקבל על עצמו שלא ישוב לכסלה עוד, נשבר

אלא שיעזוב אד� דרכו , התעניתי� וסיגופי� ה� העיקר

וא� אנ� נימא בה .  לשמור עצמו כראויויקבל על להבא

מילתא למצוא דר� תשובה ג� על חטא זה שהוא בכלל 

ד "ק מהרי"והוא על פי מה שהביא הרה, חילול הש�

ה כי "י זללה"ק מהר"ה בש� אביו הרה"מבעלזא זללה

, חילוקי כפרה' מה שאינו מועיל התשובה בלבד על ד

מה הוא דוקא א� עושה תשובה על ידי תעניות וכדו

ודאי , ת"אבל בתפלה ותחנוני� לפני השי, בלא תפלה

והוא כמו שאר צרכי , אי� ל� דבר שעומד בפני התפלה

ולזה אמרו . ת והוא עונה"העול� שמתפללי� לפני השי

אמר אביי לא '  היכי דמי חילול הש� וכו.)יומא פו(בגמרא 

שנו אלא באתרא דלא תבעי אבל באתרא דתבעי לית ל� 

שאינ� ,  אלא באתרא דלא תבעילא שנו' פי, בה

,  א� תבעיו� בעיו)ישעיה כא יב(מתפללי� על דר� הכתוב 

לית ל� , שמתפללי� ע� התשובה, אבל באתרא דתבעי

ומעתה . ד"עכ, שאי� ל� דבר העומד בפני התפלה, בה

, ק דאינו מועיל תשובה על חטא זה"מה שאמרו בזוה

זהו דוקא תשובה לבד בלי תפלה ואפילו א� הוא 

' אבל תשובה יחד ע� תפלה שמועיל על ד, תעניתי�ב

מועיל ג� לכפר על חטא החמור הזה , חילוקי כפרה

וכאשר האד� עושה תשובה , שהוא בכלל חילול הש�

ה "בודאי שהקב, בשלימות ושופ� שיח לפני אדו� כל

מקבל התשובה בשלימות ועולה לנחת רוח לפניו 

  .יתבר�

 שמות בני  יתבארו הרמזי� בפסוק זה ואלהובזה

פתח , ישראל הבאי� מצרימה את יעקב איש וביתו באו

ב ימי "לרמז על מ, ב"מ שהוא בגימטריא ה"ואלבתיבת 

וידוע מה שפירש [, � המתחילי� בפרשה זו"השובבי

 על )עמוד יט(ה בדברי יואל בפרשת� "ז זללה"מר� דו

כי ,  ודברת ב� ולא בדברי� בטלי�:)יומא יט(ל "מאמר� ז

שצריכי� להזדרז שיהא , �"ב ימי השובבי"מ� רמז על "ב

עיקר דיבורו בימי� אלו בתורה ובתפלה וחשבו� הנפש 

ורמז בסופי ]. ולא לבטל� בריקניא בדברי� בטלי�

 ,ה"תשוב, ו' וביתש' איב'יעקת ' אה'תיבות של מצרימ

, ה' מצרימ�' הבאיל' ישראי'ובסופי תיבות של בנ

תשובה על להורות דהימי� הללו מסוגלי� ל, ה"מיל

ק הפליגו מאד על חומר העו� "וא� שבזוה, פג� הברית

מכל מקו� תשובה ביחד , הזה שאינו מועיל תשובה

אלה 'וולזה רמז , ע� תפלה מועיל לכפר על חטא זה

אי� , ה"שיחת עולה "ר, באי�'השראל 'יני 'במות 'ש

להורות דעל ידי תשובה ביחד ע� , שיחה אלא תפלה

, לפני אביו שבשמי�תפלה שישפו� האד� שיחו 

  .בודאי יזכה שיתכפר ג� חטא המר הזה

לכוונה זו רמז באגרא דכלה בפרשת� ואלה  ואולי

סופי תיבות , ה' מצרימ�' הבאיל'י ישרא'שמות בנ

, דבימי� הללו המסוגלי� לתשובה להורות. �"תהלי

צריכי� ג� להתאס� בבתי כנסיות ובבתי מדרשות 

תהלי� לפני ולהרבות בתפלה ותחנוני� ובאמירת 

ת ויקבל "ועל ידי זה בודאי יעזור השי, ה"הקב

  .תשובת עמו ישראל שיהיה תשובה בשלימות

ת שיהיה לנו הזכיה בשבועות הללו "השי ויעזור

� לפעול ולתק� מה שפגמנו ומה "ימי השובבי

כל , כל אחד יודע נגעי לבבו, ע"שחטאנו נגד הבוכ

 עצמו אחד יודע מצבו לפי בחינתו כמה הזניח לשמור

ולזה , וכל אחד יש לו מה שהוא צרי� לתק�, בקדושה

והעיקר הוא , ה"צריכי� להרבות בתשובה לפני הקב

יעזוב רשע דרכו ואיש או� , חרטה על העבר

ומהיו� , לעזוב כל ההרהורי� רעי�, מחשבותיו

והלאה יקבל על עצמו לעסוק בתורה ולהרבות 

ועל ידי התשובה , ה"בתפלה ותחנוני� לפני הקב

ה חנו� המרבה "בשלימות בלב נשבר יהיה הקב

כי אי� ל� דבר העומד , ויכפר על כל עוונותינו, לסלוח

ת יקבל תשובת בני ישראל "והשי, בפני התשובה

ונזכה להתרוממות קר� התורה , ברחמי� וברצו�

  .א"בבוישראל ובהתגלות כבוד שמי� עלינו 
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