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  ישיבה קטנה דרבינו יואל מסאטמאר
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"בנשיאות כ

  א"צ ראש ישיבתינו שליט"ובראשות מורינו הגה
  

   בני ברק-זכרון מאיר 
  

  

  

  

  
  

  אשריכם חתני התורה
מביעים אנו בזה שמחתינו וברכותינו , בחדוה עילאה ובשמחת התורה מעומקא דליבא

ונעטר שלשה כתרים להני תלתא צנתרי דדהבא הבחורים החשובים היושבים ראשונה 

  את שמם , ישרים' פיקודי השוקדים ומתמידים ב' בממלכת התורה בהיכל ישיבתינו הק

  ,להללם ולפארם בכל התוארים, על נס נישא ונרים                             

  הלא המה

  וו�� ני ניאברהם יהודה טאבאקאברהם יהודה טאבאקח כמר ח כמר ��הבההבה

  וו�� ני ניגריןגרין� � משה אלימשה אלי  ח כמרח כמר��הבההבה

  וו�� ני נייואל פעלבערבויםיואל פעלבערבויםח כמר ח כמר ��הבההבה

  וו�� ני נייחזקאל שרגא בראךיחזקאל שרגא בראךח כמר ח כמר ��הבההבה
  

ìéì úåëåøà úåòù éøçà øùàäáåøî äãîúäå äîåöò äòéâé ìù íéîéë úå  
íîöò ìò åùéã÷äå åôéñåäù  

÷ä åðéúáéùéá íéãåîéìä éøãñå éðîæì õåçî'  
éùäæòá"äì íéìåìéä éøô åùò íâå åçéìöäå åìãâ ú 'ìòá ïçáîä øåëá åãîòå åúøåúìå -äô  

åù ìë ìò" áìçá øùá úåëìä ò  
  ונשמחה בונגילה ' זה היום עשה ה! חלקכם ואשרי כםאשרי

שכשם שזכיתם ללמוד ולהבחן בהלכתא רבתא זו כן תזכו ללמוד , וצרופה בזה ברכותינו המרובות

  ת יסייע "והשי, ותתגדלו לשם ולתפארה, ותתעלו מעלה על במתי התורה, ולדעת עוד הלכות רבות

  .לתפארת הישיבה, ותתעבדו לאילנא רברבא, להמשיך בלימוד התורה כל ימי חייכם, בידכם          
   

äøåúä úçîùáå äëøòäá íéîúåçä  

äáéùéä úìäðä 
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  ויקחו אליך פרה אדומה

ק אור "ע בספה"ק רבי משה מפשעווארסק זי"כותב הרה
 שמעתי אומרים דאיתא בספרים מעשה מלך אחד :פני משה

שמע מכל אשר עשה משה איש האלקים נפלאות ותעלומות 
והמלך הזה היה מכיר בצורת הפרצוף והסכים בדעתו ושלח 

תו ויהי כאשר בא צייר אומן המדבר אל משה לצייר דמות תבני
אל המלך ויפן כה וכה וירא כי אין בעולם רע מהתואר  צורת 

להיות , שהיה מראה סימני מדות רעות ומגונות, הפרצוף הזה
ויצו המלך להרוג את , נואף ורוצח וכל מדות רעות שבעולם

ויקח המלך , הצייר הזה באמת באמרו שמעל בשליחות המלך
ויהי כאשר בא , ה וכזהבדברים את הצייר השני ואמר לו כז

וירא פניו כתבנית אשר הביא אותו הצייר , הצייר השני אל משה
ותסמר שערות בשרו באמרו כי למיתה ילך גם הוא , הראשון

, ויגש אל משה ויאמר לו כך וכך, וערב אל לבו, בבואו אל המלך
ואתה אינך דומה , והנה בקשתי שתאמר לי מדוע פניך רעים

ה ויאמר "ויען משה רבינו ע, ני האדמהלשום בן אדם אשר על פ
אתה בן אדם קרוץ מחומר אשר טח עיניך מראות ולבך צפנת 
משכל הטוב וטב יאמר למי אשר פניו מורים ומוכיחים להיות 

וזה הדבר הטוב מי , טוב הלא זה הוא כבהמה לפי טבעו הוא טוב
, אשר פניו רעים עד מאד והוא גובר על החומריות ומהפכו לטוב

א בעצם אשר לו משפט הטוב לקרוא לו טוב כי הוא זה הו
בבחירותו טוב עד כאן שמעתי הגם שיש לפקפק שתשובה זו 

ה נאמר "אשר השיב יראה מיעוט ענוה ואצל משה רבינו ע
והאיש משה עניו מאד מכל מקום אאמין כי היה צריך להשיב 

ו באמרם שמשה "כזה בכדי שלא יתחלל שם שמים על ידו ח
לכן השיב האמת ודוק כי , ראל צורתו מוכחת כזורבן של כל יש

והוא אשר רמז כאן הכתוב דהנה פרה רומז על , דקדוק נכון הוא
ל על גוף אדם "גוף האדם שהרי פרה בגימטריא העיר שדרשו חז

ש אם יהיו חטאיכם כשנים אם "כמ, אדומה רומז על בעל עבירה
מו אליך יאדימו כתולע וזהו דבר אל בני ישראל ויקחו אליך שיד

במעשים טובים ואם יאמר האדם מי יוכל להדמות אל משה 
ה שהיה קדוש מרחם לזה אמר אדרבה פרה חומריות "רבינו ע

כ נעשה תמימה "גופו היתה צורתו אדומה כעל עבירה ורק אח
ש אשר אין בה מום וזה היה מצד עצמו "תמים בעבודתו ית

,  עולששיבר את החומריות וראה בכל פעם אשר לא עלה עליה
ר שלא יתפוס את החומר נמצא יש לכם ליקח ראיה "זה יצה

  .ממנו גם כן להיות טוב

  וידבר העם באלקים ובמשה

שני חסידים נסעו לרגל מסחרם בדרך והוצרכו להיות 
בעיר ווילדניק אמר אחד מהם לחברו מכיון שבווילדניק אנו 

ישראל דוב מווילדניק שהיה מפורסם מאוד '  רק"להרהניכנס 
פתיו בסעודה שלישית הלכו שניהם לבית הצדיק הדוחק במו

היה רב מפני הקהל הגדול שהסתופפו בצל קדשו ואירע כך 
ששני האנשים עמדו מאחורי הכסא של הצדיק והצדיק פניו אל 
השולחן ולא ראה אותם הצדיק אמר תורה וכל המסובין ישבו 
והקשיבו בדרך ארץ ושני האורחים דיברו בניהם בחשאי אמר 

ם חסיד אחד אין זה ממידת דרך ארץ לשוחח בעת השולחן לה
האיש המשוחח שתק ולא השיב כלום אבל בליבו חשב הלא 

כתיב : הוא איננו רבי שלי פתאום באמצע התורה אמר הצדיק
כל .) י"סנהדרין ק(ל "ודרשו חזוידבר העם באלוקים ובמשה 

לא הבינו החסידים , המהרהר אחרי רבו כמהרהר אחר השכינה
י התכוון הצדיק ואותו המשוחח חשב בליבו האומנם התכוון למ

המהרהר אחרי רבו : אלי הרי לי יש רבי אחר והצדיק אמר שנית
כלומר הוא מהרהר שרבו הוא אחר ולא זה כמהרהר אחר 
השכינה הרגיש האיש שכנראה מתכוין אליו ובכל זאת חשב 
בליבו הרי יתכן שבין כל הקהל הרב הזה יש מי שהוא אחר 

אליו נתכוין ולא אלי שהרי הוא אינו מכיר אותי כלל והצדיק ש
המהרהר אחר רבו כלומר שהוא מהרהר שרבו : אמר בשלישית

התכוין לאחר כמהרהר אחר השכינה בכל זאת עדיין לא היה 
ברור לו שאמנם אליו הדברים נאמרים והצדיק אומר פעם 
י רביעית כל המהרהר אחר רבו היינו אם המהרהר עומד מאחור

רבו כאילו מהרהר אחר השכינה ואז הבין האיש היטב שאליו 
  .מכוונים הדברים

åðéúãåúøáå åðéúåëïåéìâä úàöåäá åôúúùäù íéáåùçä åðéãéãéì   

  ט"ו למז"ו       לרגל הולדת בנו ני"הייוסף יודא יאזשעף ר "הר

äéå"ø áø úååøì åëæéù âåðòúöåé ìëî úçðå "çèëå "ñ  

 úîùð éåìéòì    

äàä" çîøú øòâðéæ ìöééø ò"ä  
á" øïåòîùæ "ì  
áìð" òë"ïåéñ è  

 úîùð éåìéòì    

äøä"ø ç 'ïééì÷ ìàéçéæ " ì  
áäøä ï"ç ø 'êåøáèéìù "à  

áìð"ä ò 'ùú æåîú"ð  
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äãåú ìå÷å øéù  
, ריס באורייתא תדיראג, עלי ראש האי גברא יקירא, יעלה ויבוא ויגיע ברכותינו

מתעסק , נח לשמים ונח לאנשים, ביראה טהורה' עובד את ה, צנא מלא ספרא

   איש חמודות ורב, נערץ על מכיריו, תמים בדרכיו וחסיד במעשיו, בקדשים

  ,שמו הטוב משבחים ומהללים בשפתי רננות ,תבונות                     
    

  א"שליט שניאור זלמן טאבאק' ח ר"הרה
  'ב דקהילתינו הק"שו

  
 

  
  

  

  למזל טוב' לרגל השמחה שבמעונו באירוסי בתו החשובה שתחי

  ,לפניו הולך שמו הטוב, ג הבחור היקר והחשוב"עב

  ו"ניהיילברון ' יוסף משה אריכמר 
  

  

  
  

שפיע לכם ו ישמשמחה זו, מאלוקי המערכה, זאת הברכה, ובזה צרופה וערוכה

, ברבוי והמשכה, יכם אלף פעמים ככהעל' ויוסף ה, רב ברכות ושובע של שמחה

  בבריות גופא , ח במידה מרובה וגדושה"מכל יוצ, ותזכו לתענוג ונחת דקדושה

  .וכל טוב סלה, ונהורא נפישא             

 

  אסירי התודה והברכה, המברכים בכבוד ובהערכה

  העוסקים עמו במלאכת הקודש

  , ףחיים מענדל יאזשע, יחזקאל הערשקאוויטש, שלום ראזמאן

  , מאיר טאבאק, אפרים ברוך האראוויטץ, מרדכי גימפל כהן

  אברהם ניסן ריבל, ישראל צבי וויינפעלד, יעקב שרגא שווארץ
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 äá áúë êëéôì äá ùé íòè äîå úàæä äåöîä äî øîåì ìàøùé
äéøçà øäøäì úåùø êì ïéà éðôìî àåä äøéæâ ä÷åç, å ÷ã÷ãì ùé

äåàå ïèùäù ïåùìä" ãçéá íäéðù à÷ååã äîì òã äàøðå äðä
æéùø"éô ì 'ø íùá ' éãë àåä äîåãà äøô íòèä ïùøãä äùî

âòä àèç ìò øôëìæø åøîà äðäå ì" úà ìàøùé éðá åìáé÷ùë ì
 åàèçùëå úåéëìîä ïî úåøéçå úåîä êàìîî úåøéç åùòð äøåúä
 àúéà íà àúùäå äìçúáë úåéäì åøæçå úåøéçä ìèá ìâòá

åä ìâòä ìò äøôë àéä äîåãà äøôã" úåøéç úåéäì øåæçì ì
äåàîå úåîä êàìîî"øë àìã çëåî éàãåå àìà ò ' ïùøãä äùî

 àéùå÷ àøãäå íà äðäå äîåãà äøô úååöîá ùé íòè äî àúëåãì
 åì øîåì íéìåëé åðééä åãáì àá äéä úåîä êàìîä àåä ïèùä
 ïì éðäàå ìâòä àèç ìò øôëì éãë àåä äîåãà äøô ìù íòèäã

äåàä ïî úåøéç úåéäì"äåà íàå úåéëìîä ò" åðá íéãáòúùîä ò
äîåãà äøô ïì éðäàã íäì øîåì íéìåëé åðééä íãáì íéàá åéä 

äåàå  ïèùäã àúùä ìáà úåîä êàìîî úåøéç úåéäì" íéàá ò
 ïëìå áéùäì äô ïåçúô åðì ïéà æà äá ùé íòè äî ìåàùì ãçàë

ä÷åç äá áúë .                                                  )éðåùøâä èå÷ìé(  
�  

åëå äøåúä ú÷åç úàæ'ùøáå "éà é 'äåàå ïèùäù éôì" úà ïéðåî ò
åëå ìàøùé ' úåùø êì ïéà éðôìî àéä äøéæâ ä÷åç äá áúë êëéôì

äéøçà øäøäì ,ìðå"ùø áúëù åîë àéä íòèä éàãååá äðäã ô" é
ø íùá 'äðá úàåö çð÷úå äîà àåáú ïùøãä äùî , àìà

 ãéî åúî øáë àìä äøôëì íéëéøö åéä äî äù÷ äøåàëìã
ìâòä úééùòá ,é êà"éôò ì"áîøä áúëù î" ÷ø åúî àì éë ï
íéôìà úùåìùìòåôá àìå äáùçîá ÷ø åàèç àì íéøçà éë  ,

òáù éðôî äøôë íéëéøö åìàå"øåñà øåäøää óà æ ,éôìå"à æ" ù
äåà äðäã" äù÷ ìáà ìâòä àèç ìò øôëì éãë íòèä íéòãåé ò

íéàèåçä åúî øáë àìä íäì , ïéà éðôìî àéä äøéæâ àåä õåøéúäå

äøäì úåùø êì"òáù äéøçà ø"éôà úåùø êì ïéàù àéä äøéæâ æ '
øäøäì ,äáùçîá åàèçù íéùðàä íúåà ìò äøôë ïéëéøö ïëìå .  

 )øôåñ áúë(   
�  

ùøãîáéà  ' ãò úååöî éîòè ìë ìò éúø÷çå éúùøã äîìù øîà
 éúøîà äîåãà äøô úùøôì éúòâäù ãò íòè íäá éúàöîù

éðîî ä÷åçø àéäå äîëçà,î äøåàëìå " éîòè ìë ìò éúùøã ù
öå øúé úôùë àéä úååöî"á ,ìðå"ðäã ô äøô ìò ùé úîàá ä

îë íòè äîåãà"ùø ù"ø íùá é ' çð÷úå äîà àåáú ïùøãä äùî
ìâòä àèç ìò øôëì àéäå äðá úàåö , äøô úåöîã àîéð éà êà

 ÷åç åì íù íù áéúëã ìâòä àèç íãå÷ ååèöð äøîá ãåò äîåãà
íòè éìá àéäã äøô äæ ÷åç èôùîå , äåöî äæéà ïçëùà éà ìáà

 éöî éåä íòè éìá àéäù úøçà äåöî åúåà ìò éà÷ ÷åçã øîéîì
é äøô ìáà"ø éøáãë äæì íòè ì 'ïùøãä äùî , äîìù øîà ïëì

 íòè íäì ùéå úååöîä éîòè ìë éøçà éúø÷çå éúùøã êìîä
äîåãà äøô úåöî ìò éà÷ ÷çã çëåîå ,òå" éãë íòèä ïéàã ë

ìâòä äùòî ìò øôëì.                                           )äùî úìä÷(  
�  

ùøãîáéà  ' ãò úååöî éîòè ìë ìò éúø÷çå éúùøã äîìù øîà
 éúøîà äîåãà äøô úùøôì éúòâäù ãò íòè íäá éúàöîù

éðîî ä÷åçø àéäå äîëçà, àåä äîåãà äøôã åðéöî äðäã äàøðå 
íéøåäè àîèîå íéàîè øäèî àéäù àìôð ÷åç ,ñåúä äù÷äå '

)é àîåé"ã .ã"äæîì  ä(äúòáè êë àîìéã äæ àåä ÷åç éàî  äøô ìù 
äøäèì äîåãà ,àîè àåä åéìò äæäù äæ ïééãò áøòä ãò àìà ,

áøòä ãò íéàîè íäéðù øäèðäå øäèîäù àöîðå ,çàå" íäéðù ë
íéøåäè ,ðå"ñåúä úééùå÷ õøúì ì 'áîøä äðäã" ïéà íàã ÷ñô í

íåéá åá ìáåè äøôä øôà éòéáùä íåéá åì , äøô øôà òøàé íàå
ç íåéá 'è íåéá åà ' ãéî øäèå äæîáøòä ãò ïéúîäì êéøö ïéàå ,

áøòä ãò àîè äæîä ìáà ,÷ç àéäå ,éôìå" äøô øôà åì ùéùë æ
æ íåéá 'ñåúä úéùå÷ë ÷åç ïàë ïéà 'áøòä ãò íéàîè íäéðùã ,

æå íåéá åá äøô øôà ïàë ïéàùë úìåæ" ïéáäì äîëçà éúøîà ù
÷åçø àéäå ÷åçä ïéðò" æà øôàä åðîî ÷åçøùë ÷øù åðééä éðîî ä

åðîî ä÷åçø÷åç àéä æà ÷øù äøô ìù íòèä  .           )øôåñ íúç(  
�  

ùøãîáéà  ' ãò úååöî éîòè ìë ìò éúø÷çå éúùøã äîìù øîà
 éúøîà äîåãà äøô úùøôì éúòâäù ãò íòè íäá éúàöîù

éðîî ä÷åçø àéäå äîëçà, ùé äîåãà äøô úîàá äðäã øàáúéå 
ø éøáãë íòè äì 'ìâòä àèç ìò øôëì àáù ïùøãä äùî ,ìáà 

 àúéàãë ìâòä àèç íãå÷ ååèöð äîåãà äøô ìò éøäù åðéà äæ
îâá 'äøîá äîåãà äøô ìò ååèöðù èôùîå ÷åç åì íù íù , æàå

ìâòä úà åùò àì ïééãò ,æå" ïéáäì äîëçà éúøîà äîìù ù
ø éøáãë äîåãà äøô ìù äîòè ' àèç ìò øôëì ïùøãä äùî

ìâòä ,éðîî àéä ä÷åçø éë åðéà äæ ìáà ,ò ååèöðù"æ æ ÷åçø ïî
ìâòä àèçî .                                                      )éøäî éøáã"à(  
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  שיר וקול תודה
  הט בשפה נעימה וברור"נברך ברכת מז, בזאת השורה, שפתינו תרננה, ילה ורינהג

  גהבחור היקר המופל, הצמוד באהבה בקירות לבבינו, אירוסי ידידינו וחברינוב

  מעוסק בתורת משה בנעימי, כולו מחמדים, כלי מחזיק ברכה, שרי שלו ככהא

  ח"ובפרט מסור בלב ונפש להצלחת ולהרמת הגמ, דיו רב לו במעשי צדקה וחסדי
  

äáä"ç éøà äùî óñåé 'ïåøáìééä éð"å  
   

�������������  

áò åéñåøéàá åúçîù ìâøì"éçúù â 'æîì"îåèòùáå è"ö  
�������������  

  

  ,ה לעילא מכל תושבחתא"בברכת הודא, דוותא נשגר כסא דברכתאובהאי עידן דח

  ".עזרת חתנים"ח "למען הרבות קרן הגמ, על פעולותיו המרובים והנאמנים
  

יציץ , שהזיווג יעלה יפה כליל בהוד ובתפארת, רבון עלם ועלמיא, יהא רעוא מן קדם אבוהון דבשמיא

ויושפע לו , ד ישראל סבא למזכרת"ע, משמרתויזכה לבנות בית נאמן לישראל ל, ויפרח כגפן אדרת

ויואל "י דרך בעל "ויגדלו דורות ישרים עפ, דבמזלא תליא, הני תלת מילי מעליא, משמי מרומא עילאה

  מתוך , "שערי תורה"בנים ובני בנים עוסקים ב, "ברך משה"הנמשכת לנו בזאת הברכה אשר , "משה

  .ר"אכיה, לשם ולתפארה" אורות חיים"שמחה ו             

  
åëä"àãåä úëøáá ç"ä  

îâä úìäðä"ç  
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 ïéðòáåëò úàîåè"àùîáå òâîáå ìäåàá í  
 ìäåàá úåîé éë íãà äøåúä úàæ)ãé èé ú÷åç(  

  

 úåîáéá)àñ(. éøá÷ øîåà éàçåé øá ïåòîù éáø àéðú 
åëò"ìäåàá ïéàîèî ïéà í ,ìäåàá úåîé éë íãà áéúëã ,

 áéúëå)ãì ìà÷æçé(íúà íãà éúéòøî ïàö éðàö ïúàå  , íúà
åëòä ïéàå íãà ïééåø÷"íãà ïééåø÷ í , úàîåèá à÷ååã åðééäå

ìäåà ,åëò íâ àùîå òâî úàîåèá ìáà"àîèî í , èåòéîäã
ìäåà éáâì ÷ø àåä ,åëòã éøáñå éâéìô ïðáøå" éîð àîèî í

ìäåàá ,ò"ù.  
áîøäå"í) ôá"ìäî à 'ä ìáà"â (æå áúë"ì : åðøàéá íùå

ìäåàá ïéàîèî íééåâä ïéàù ,ïéøåäè ïäéúåøá÷ êëìäå ,
ïäéúåøá÷ ìò êåøãìå íùì ñðëäì ïäëì øúåîå , øåñà åðéàå
íù åðøàéáù åîë äðàùé åà äàîåèá òâéù àìà ,ëò"ì.  

úéðåîéî úåäâäáå) á úåà íù'(ñ íùá ïë àéáî  ' íéàøéä
éé÷ã"áùøë ì"ðä é"ìåëò éøá÷ã "ìäåàá íéàîèî ïéà í ,

áá åðéöîù øçàî" ìá÷îä ÷øôá î)ãé÷(:æ åäéìàù " äùò ì
åúåîë äùòî , äéçëùà äåáà øá äáøã íúä àúéàã åðééäã

åëò ìù úåøá÷ä úéáá åäéìàì"à í" éàî øî àåä ïäë åàì ì
úåøá÷ä úéáá øî éà÷ àîòè ,à" úåøäè øî éðúî àì ì

áùø àéðúã"åëò éøá÷ ïéà øîåà é"åëå ïéàîèî í ,' âéìô íðîà

ìäåàá ïéàîèî íðéàù ïåéëã àúéà íéàøéáã àãçá åäééìò ,
àùîå òâîá ïéàîèî ïéà êë ,áîøä ìáà" àùîå òâîã ÷ñô í

ïéàîèî ,úåîáéá òîùî ïëå) íù ( àø÷ åäðéèòîã éäðã
èéòîéà àì àùîå òâîî ìäåàî ,ò"ù.  

ø íðîà" úåîáéá ú)íù(áùøë àìã ÷ñô "éôàå é '
èî ìäåàáàî ,áùøã"éé÷å åäééìò âéìô â"áùøë ì" ìëá â

äðåøçà äéàøå ïãéöå áøòî õåç íå÷î ,áá åðéöîã àäå"î 
)íù (áùøë øáñã íåùî åðéà ïë âäð åäéìàù"é , éåçã ÷øå

äáøì äéì éçã àîìòá , ìò êîñã íåùî äéä åîòè ø÷éòå
çôè çúåô íäá ùéù íéúî ìù úåðåøà áåø , àåä àìéîîå

äàîåèä éðôá õöåç ,ò"ù.  
ìîäå" î)íù(ðä úéðåîéî úåäâää éøáã àéáî " øáñã ì

áîøä éøáã ìò âéìô íéàøéäù"éôàã øáñå í ' àùîå òâîá
íéàîèî íðéà ,éøîàã úåîáéá äëåøò àéâåñî åéìò äù÷äå '

èéòîéà àì àùîå òâîî ìäåàî èéòîéàã éäðã , äæ çëîå
áä ÷ñô" é)åé"éñ ã 'áòù( òâî úàîåèá øéîçäì äàøð äëìäìã 

îååëòá àù"í  , øôñ ìòáã úòãä ìò äìòé éëå ãåàî äåîúå
 àéâåñ åðîî íìòð äéä êîñåîå ìåãâ áøã åîù òãåðã íéàøéä

åæ ,éôà éàãååã øáñ íéàøéäã ùãçî ïë ìòå 'áùøì" éøá÷ã é

åëò"ìäåàá ïéàîèî ïéà í ,î"ïéàîèî éàãåå àùîå òâîá î ,
åéùã÷å ùã÷î úàîåè ïéðòì à÷ååã åðééä åäéîå ,òì ìáà ïéð

 øäæåä àìã øáñ äàîåè íåùî ïäëì äøåúä äøéäæäù äî
ìäåàá àîèîù äàîåèá àìà , àîèî åðéàù äàîåè ìáà

 äéìò íéðäëä åøäæåä àìå àùîå òâîá àîèî åðéà ìäåàá
ììë ,åùîå"éé÷ã ïåéëã áúë ä"åëò éøá÷ã ì" ïéàîèî ïéà í

éôà ìäåàá 'åéùã÷å ùã÷î úàîåè éáâì ,à" íðéà íéðäëä ë
 íéøäæåîéôà äéìò 'íàùîå íòâî ìò , äæ ìò äîúú ìàå

åéùã÷å ùã÷î ïéðòì äàîåè éáéùçã ùé úåàîåè äîë éøäù ,
ôòàå" íéáøå õøùå äìéáð ïåâë åéìò øäæåî ïäëä ïéà ë

äìàë ,à÷ååã úî úàîåè ìò àìà øäæåä àì ïäëäù ,
éôàã äéì àøéáñå ' äî ìò àìà øäæåä àì úî úàîåè ìò

ìäåàá àîèîù ,ééòå"ù äî ùãì úåéàø àéáäì êéøàä '
íéàøéä.  

åùáå" íùä éùã÷î ú)ç"éñ à 'ë( äëåøò äáåùú àéáî 
çîòá ïåàâäî"åù ìòá ïåàâäì óñåé ñãøô ñ"æ ãåã ïéðá ú" ì

ãá 'ðä íéàøéä"ì ,éôòå" úåëøáá íéùøôîä ú÷åìçî áùééî æ
àúùéðë éá éøåçà éìöî à÷ã àøáâ àåää àúéàã  , àìå:)ו(

àúùéðë éá äéôà øãäî ,óìç äéì éîãéà äééæç åäéìà 
äòééèë ,à" úøî éî÷ úîéé÷ øá éãë ì)éô 'àëéà úåéåùø éðù íàä( ,

äéìè÷å àøñôñ óìù ,)éô 'åâøä åäéìà (ò"ù , ñøâ àì óéøäå
àòééè íúñ àìà åäéìà äéä àòééè àåääù  ,éå" àäáã ì

 åâøä êéàäå ïäë äéä åäéìà éøäã úåàñøéâä éðù éâéìô
åîöò àîéèå ,ñøâ àì ïëìå øçåñ íúñ àìà åäéìà éåäã óéøä 

éáøò ,åëòã íéàøéä úèéù éôì ìáà"éôà àîèî åðéà í '
åäéìà éåä àåääã ñøâéîì øùôà øéôù òâîá , äéä øéôùå

åîöò àîèì ìåëé ,ïáäå.  
åùáå" ãåã ïéðá ú)éñ 'à 'á úåà(éôò áùééî " úéùå÷ æ

 ïéøãäðñã àäá á÷òé úåòåùéä)å÷(:íòìáì äéìè÷ ñçðôã  ,
äøåàëìååîöò àîéè êéàäå äéä ïäë éøä äù÷  ,éôòå" ã

éôà àîèî åðéà éøäã éãéî äù÷ àì íéàøéä 'òâîá , äáøãàå
åúèéùì äéàø ïàëî ,ò"ù.  

 éáö øáã úåäâäáå)ã úåà íù'(éôò áùééî " úéùå÷ æ
 êåðéç úçðîä)î 'âñø(úåøá÷ä úéáá åäéìàì äéçëùàã àäà  ,

à"øî ïäë åàìå ì ,à"åëò éøá÷ ì"àîèî ïðéà íåëå ïé ,' äù÷å
éôà éøä 'ëò éøá÷ã àîéð éà"ìäåàá ïéàîèî ïðéà í ,î" î

øá÷ä ìò ãîò êéàäå òâîá àîèð éøä íù êøã êéàä , ïëå
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½î− ¾êþñ í³êîë³"¹  
àúååãçã ïãéò éàäá ,ðàúëøáã àñë äæá øâù ,àúåáéè àìî ,àúåáøå ø÷éá, íã÷  áåùçä åðéãéãé ìëî àìéòì

àúçáùåú ,úåãåîç ùéà úåðåáú áø ,øé äøåú"úåãåîö åìöà úåãéñçå ù ,ìéòåäì àìôð êðçî , õøòð ìë éôá
ììåäîå ,ììëäå èøôä ïòîì äùòîå äùåò ,åððéîéì ãéîú ãîåò äîåöòå äàìôð úåøñîúäá , áèéî òé÷ùî  

                                               äöéôç ùôðå áìá åçåë                       åðéùã÷ ìëì,  
  

þíþí"" þ þ¹¼¾ïê− −îñí êðî− ¹½î−¹¼¾ïê− −îñí êðî− ¹½î−−í −í ""îî  
  

−ò îòë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ"ëî¬ ñïôñ î  
  

êùàøì úøèò åðéúåëøá àð éäúå ,êéìäàá úåçîù ãéîú òôùåé åæ äçîùîù ,êéúåìåòôá êéùîäì äëæúå ,
êéðáì íéðá äàøå ,úååàë úåöîáå äøåúá íé÷ñåòêéùôð ,úå äùåã÷ã úçðå âåðòú áøì äëæ , êøáúé íéîùä ïîå  

                                         ïàëøá ìëá àùéôðã ,äùåãâ äãéîá íéáåøîä åéúåìåòô ìò,ïîà .  
  

  

î×í"íðî³ ñîšî þ−¾ë ì  

ó−×þëêí ³îðìê³í ³ñíòí  - öîþ−ô ³ë¾ ð¼îî - íþî³ þõ½ ³ë−³× ð¼îî  
êì½õð êìôš ñ¼õô - íòí   ó−−ì −®¼ ññî× ³ñ  

íéðåøçà ãåò åù÷ä , åúáåùú áèéä ïáåî íéàøéä úèéùìå
åëò éøá÷ù ïåéëã"ìäåàá ïéàîèî ïðéà í , ïäëä ïéà áåù

ãëå ïúàîåè ìò øäæåî 'ìîä"ðä î"ì ,òå" øéôù ë ìåëé
íù ãåîòì ,çôãå"ç.  

 ïéøãäðñá ñåúä äðäå)áé(. íéçñô éîìùåøéäî àéáä 
)ô"ä è"à( åàöîù åðééäã äàîåèä éðôî äðù øáéò äé÷æçù 

 íäì äîøâ àéäå çáæîä úçú éñåáéä äðåøà ìù åúìâìåâ úà

ò äàîåè"'ù , äàîåè íäì íøâ éàîàã åäîú ïë åàø íìåëå
åëò éøä"äéä í ,éé÷ã àîèî åðéàå"øë ìáù"åëò éøá÷ã é" í

ïéàîèî ïðéà ,  
 êìîì äðùîä)ôá"ìäî à 'éä äøéçáä úéá"â( åéøáã êåúá 

ùøéô ïë íåùî éìåàã øéòîå åæ àéùå÷ ÷ééãî" ïéøãäðñá é)íù( 
ò úàîåè íåùî äúéä äàîåèäã"ò åãáòù æ"æçà éîéá æ ,

îâä úéâåñë åäééîòè øîà÷ àìå ' äúéä íòèäù éîìùåøéá
åëò úàîåè íåùî"í ,éøäãîì à÷ééã çðéú àä " éøá÷ã ã

åëò"áùø úèéùì ìáà ìäåàá ïéàîèî í"åëò éøá÷ã é" í
àîèî åðéàã éù÷éú ïéàîèî ïðéà ,ò" àîòè øîà÷å éúà ë

åëì àéúàã"ò úàîåè íåùî åðééäã ò"æ ,åúëò"ã.  

 çîù øåàäå)ôá"éä úî úàîåèî à"â (â àéáî" ìò áåùé ë
ðä àéùå÷ä"øâä ìù åùåãéç àéáîù äî íã÷äá ì"à úøãàá 

åäéìà) ïúùøôá (åëò øá÷ù"ìäåàá àìå òâîá àîèî í ,éô '
 úîçî àîè àåä æà øá÷á òâð íà äìòîìî úîä ãâðëù

äìåòå úò÷åá äàîåèã òâîä , ãâðë àìù òâåðùë íà ìáà
ëò ìäåàá àîèî åðéàãî àîè åðéà úîä"ì,  

 òâî åîë éåä äìåòå úò÷åá åúàîåèù äîã àöîð

éôà 'åéìò ìéäàî ÷øùë ,ðééäå äá ïéàù äöåöø äàîåè å
äàîåèä ìò ìéäàîä çôè çúåô , äìåòå úò÷åá åúàîåè æà

àå"òâî íåùî àîèî åéìò ìéäàîùë ë ,  
éôòå"äà éñåáéä äðåøà ìù åúìâìåâã øéôù áùåéî æ" ð

åëòã"ìäåàá àîèî åðéàå äéä í ,î" úçú åäåàöî éøä î
çôè çúåô äéä àìù íå÷îá åðééäå çáæîä ,àå" äàîåè éåä ë

åáäàå äìåòå úò÷"òâî íåùî àîèð ë ,òå"åàîèð ë ,òå" ù
øâä ìù åùåãéçì úåéàø äîë àéáîù"à.  

 á÷òé úåòåùéä ùãéç ïëå)åà"âîù éñ ç ( äöåöø äàîåèã
òâîë éåä ,åëòá äàîåè ùéå"í , äøåà ïø÷ä áúë ïëå)âé÷ (.

íéçáæá ,ò"ù.  
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  חוקת  

  

שינוי במספר 
  הטעלעפאן

  

ש שיחיו "הננו מודיעים בזה לאנ

  הטעלעפאן' כי חל שינוי במס

  ומספרו הוא
  

03.617112003.617112003.617112003.6171120----2171217121712171        
  

  

  השיעורים מושמעים

  צ פה מפיק מרגליות "הגהי "ע

שמעון זאב מייזליש הרב 
  א "שליט

  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"נ כ"חדב

  
  'באדיבות קרן שמואל ישעי

  
  

  
  מתוך דברות קודש שהשמיע 

  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"כ
  

ק "ז לפ"בהעלותך תשס' פר' במסיבת השבע ברכות יום ג
  א"ד הגדול בקרית יואל יע"בביהמ

  

איך וויל בעטן דעם גאנצן "...

יעדער זאל זיך אנשליסן , ציבור

איז ַא 'ס, אין די נייע מסכת

מיט שיינע , קלענערע מסכת

אפילו די וועלכע האבן , מקצועות

וען ביז יעצט זאלן זיך מתרשל געו

  ...דאס יעצט אנהייבן

  
  
  

  מתוך דברות קודש שהשמיע 

  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"כ
  

ק "ז לפ" תשסקורח' פר'  יום גסיום מסכת קידושיןבמסיבת 
  א" יעבוויליאמסבורגד הגדול "בביהמ

  

זיין מיט דעםמליץ איך האב געקלערט מ

כתסוף מסדאס וואס די גמרא זאגט אין 

, א"תני, תניא רבי נהוראי אומר, קידושין

,  בתורהאיז עוסק'און מ לערנט'אז מ

אורה אסאך נשפע ווערט , י"י נהורא"בר

און לעכטיגקייט אין יעדע אידישע 

שטוב ווייל דורך די תורה ווערט נשפע 

  ...ַאן אור גדול

 

  ...איר האט פראבירט ביי די פריערדיגע מסכתות
 איז אייך געווען שווער'ס

 

  ...גיטין' איר האט פראבירט ביי מס
 ן שוועראיז אייך געווע'ס

 

ïà ãìàá èáééä  

 úëñîäöéá  
 à æéà ñàåå"ùôð ìëì äåùä øáã" 

 

  און קליינע מסכתא, שיינע, א לייכטע
  מיט גאר שיינע מקצועות בעניני החגים

  
äàðä òâéèñééâ éã  

ïáòì õðàâ à ïèééìâàá êééà èòåå 
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  חוקת  

  
  

øàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéáøàîèàñ éãéñçã ùøãîä úéá  
× ³îê−¾òë"îôðê öþô š"íèí þ"¬−ñ¾ š"ê  

  

 øéàî ïåøëæ øéàî ïåøëæ--÷øá éðá ÷øá éðá   

 

àúééøåàì äáø äòãåî  
  

îòòí  íïë ó−¼−ðîô¼í îò−ôîñ¾ −¾òê ñ×ñ"−  

 −×−ê" í−ëíìê ¾ðîš ³ë¾ óî"ðôñ− ®  
  

øäøä"" õèøàååù ìàåé ø õèøàååù ìàåé øèéìùèéìù""àà  
 

  

íðèêî þ½îô ¾îþðë ñëî³ô ³îëê −šþõë þî¼−¾  
 

  

 í¼¾ë6.45îò−¾þðô ³−ëë šî−ðë   
  

  

êë¬ ê³ë¾ ³×þëë  

ó−êëèí  
  

š¼− µ−ñíîê îëî¬ íôš¼− µ−ñíîê îëî¬ íô""ëë  
êë−ñð êšôî¼ô ,íë−ì ñ¾ öî¾ñ ñ×ëî ,íê− ê−ðèî êë¬ êñïô ³×þë íïë þè¾ò ,íêñ−¼ êôîþô −ô¾ô ,¼ô óðš" ×

 îò−ëê-îò−þ−š− îò−ò³îì  ,îò−ëëñ ³îþ−šë íëíêë ðîô®í ,îñë þî½ôî"îò−ò¼ôñ ò ,ó−¾òêë þš−í óðêí ,ô íìôîô ðôñ
ó−¾ðš öê® −þð¼ ñ−¼îíñ ,š¼−î"ó−ñíîê ë¾î− ó³ ¾−ê ë ,ó−ññíôî ó−ìë¾ô ëî¬í îô¾ ,š¼− ñîš îñîš"ë , ðë×ô¾×  

í ³ê                                     ’ëþ¼í îñîšë ,í"í,  
  

äåîäåî""èéìù ïåøáìééä ìàëéî á÷òé øèéìù ïåøáìééä ìàëéî á÷òé ø""àà  
 åðéîà ãåáëì àéä úçà äëøáäå-éçúù äáåùçä åðéúåîç '  

  

âøìíðåòîáù äçîùä ì ,íðåøâá ì÷ úåîîåø ,íðá éñåøéàá  
  

äìòðäå áåùçä ïúçä ,äìòîå äãéî ìëá âìôåî ,øéå äøåú"áåìù åìöà ù ,áéáç åéøéëîå åéòãåé ìë ìò,  

 øîëéøà äùî óñåé 'éä"å  
  

áò"éçúù äììåäîä â 'æîì"åèòùáå è"î  

åçî úá 'åù äìòðäå áåùçä éðáøä" áäåî"èéìù ÷àáàè ïîìæ øåàéðù ø"à  
 

ê−ñô ö−ñêî ,ê¼−šþñ öîí− ,ê−ô¾ öô ó×ñ ¼õ¾î− îï íìô¾ô¾ ,ê−ôñ¼ −ôñ¼ñ ³îìô¾ ¼ëî¾î ³î×þë ëþ , ñ×ô îîþ³î
®î−"ëîþñ ³ìò ì ,ëî¬ ñïôëî ëî¬ öô−½ë ,ëšíî"ó×ð¼½ë êí− í ,ó×îõðþ− ð½ìî ëî¬ µêî ,ó×−−ì −ô− ñ× µþîêñ.  

  
   חתניכם-כעתירת וברכת בניכם 

  

  .היילברון, עזריאל שאול, ליעזריצחק א, אלחנן אלימלך, יואל
  .שלמה גובי, אלעזר האראוויטץ, אליעזר דוב ענגעל, אשר לעמל שלאמאוויטש

  



  

ãé  
  

  

 

  חוקת  

  

 ìä'úåëøá  )è(  

 

 

שאדם שקים  המ האוכלים ו לא כל   אוכל ושותה ש
שתיה היינו , לשם הנאת אכילה ו נו רעב וצמא שהואד  אי

שתייתו היא  לתו ו מחמת סיבה אחרת רק כלל וסיבת אכי

ם -  שקה טעמם טוב והחיך נהנה מה המ המאכל ו  אזי אם 
הראויה  בין ברכה ראשונה ובין ברכה (מברך עליהם ברכתם 

  ).אחרונה כשנהנה מהם כשיעור חיוב ברכה

נו נה ן ואם אי שאי שקים מחמת  המ לים ו המאכ נה מ
הם כלל  עמם טוב אינו מברך עלי ן (ט ובי בין ברכה ראשונה 

  ).ע"וטוש, ברכה אחרונה אינו מברך
  

  ברכה אחרונה 

צמאו אינו מברך גם לאחריו לא ל , השותה מים ש
נהנה עכ"ובא, ע שם"שו( ו  ז "א בוטשאטש כתב דבשותה מים אף שאינ

נהג בכל פעם , מברך לאחריו , שהיה לו ספק לענין ברכה אחרונהולכן 

פ שאינו צמא "וסברתו דאע, פ שלא היה צמא"לשתות רביעית מים אע

ולכן מחויב בברכה , יהבפ לאחר ששתה הא חזינן דאחש"עכ, בתחילה

) ב"מ' ט סי"ח(ל "ת שבה"ובשו, ע"לפלא דזהו שלא כהשוו, אחרונה

  ).כתב שכנראה הדברים הללו הם טעות של המעתיק

עית מים להנאתו בכדי שיתחייב וצריך לש תות רבי

כשיעור שתיה לחייב בברכה אחרונה היא (, בברכה אחרונה

הם היה להנאתו )ברביעית עט מ עית מים ומ שתה רבי  ואם 
שתה רביעית  שי לא להנאתו אינו מברך דבעינן  שאר ש וה

  )ב"ג מ"ברכת הבית ש(להנאתו 
  

  שותה משקים לבלוע רפואה 
ל שקים בכדי שיוכל  ה השותה מ ידי ז בלוע תרופה על 

צמא ,בניקל הוא אינו  שותה מים ו  אינו מברך -  אם 

נהנה מהם אלא (, עליהם כיון דמים אין בהם טעם לעצמם ואין החיך 

   ).אם כן שותה לצמאון
ם  ה עם טוב ונהנה מ הם ט שקים שיש ב ואם שותה מ

עם טוב עט תמצית שנותן בהם ט ערב במים מ שמ  -  או 
  .מברך עליהם

ה וכן אם שותה מ צא דנהנ הם ונמ צמא ל ים והוא 
הם  הם- מ   . מברך עלי

פות במים  ערב טי ם [והוא הדין המ שמערבי צוי  כדמ

צמחוניות במים ו ] טיפות  הם אם הוא אינ דאינו מברך עלי
  .צמא להם

ו  נ שנתקע לו מאכל בגרו שקין מפני  השותה מ וכמו כן 

ן ' וכדו שקי שאר מ אם שותה מים אינו מברך ואם שותה 
  .מברך

  מעשהדוגמאות ל
הכל � פק בברכת ש ל  [מי שנסת כגון שברצונו לאכו

פק אי בירך עליו וכדו הכל ומסת שברכתו ש  ]'מאכל 

הכל להוציאו מידי  לברך על דבר אחר ברכת ש ורוצה 
פק אין לו לברך על מים  ה אםס שתי צמא ל  הוא אינו 

הברכה שביל  לא  ב   . זו ואינו שותה א

י  � עט משקים לפנ וכן אלו המדקדקים לשתות מ
שקים שבסעודה הסעוד כדכתב (ה בכדי לפטור המ

ם ,)'ז' ד סעי"קע' בסי' המח שקי שתות דייקא מ  נכון ל
הם דעל מים אם ה ה ושיש לו הנאה מ א אינו נהנ

נו יכול לברך הם אי (מ   )ה ויברך"ד' קעז' ל סי"ביאוה. 

חר כך � הא צמא א לא י ן , השותה מים בכדי ש כגו
שותים הרבה  בכדי  לפני התעניתבערב תענית ש

צוםלהק ו , ל ה נ הוא אי המים אם עתה  אינו מברך על 

  ).דעת קדושים' דעת תורה בשם ס(צמא להם 
למטרת בריאות וכדו"ולפ � השותה מים  ' ז כמו כן 

שקל ולכן [ כדיש השותים מים למטרת הורדת מ
ם  לאות כריסו במי שותים מים קודם הסעודה למ

הרבה אח לא יאכל  וכדו"בכדי ש אינו מברך ] 'כ 

ש נהנה מ שאינו    .תייתםכ
נוזלים בגוף מסתבר  � הרבות   אינו דכמו כןהשותה ל

שתייתו   .מברך במים דאינו נהנה מ

  תרופה, סירופ
שאין בהם טעם כלל וסירופ  ם , תרופות  ח האדם לוק ו

הם   .רק לצורך רפואה אינו מברך אלי
ש  עסם שי למצוץ או ללו עשויים  סירופ או גלולות ה

הם הנה מהם מברך עלי החיך נ   .בהם טעם טוב ו

ם סיר ה ערבים ב צם טעמם מר ומ ופ או גלולות שבע
המתיקם , בכדי שיוכלו לבולעם בקלות, מיני מתיקה ל

כיון דאין החיך , אינו מברך עליהם ]כגון סירופ אקמול[

האדם יוכל לבולעם עם המתוק גורם רק ש הם וט , נהנה מ
ל מובא שישער האדם לעצמו בכל ענין שאלמלא "א זצ"ובשם הגרשז(

דאי היה טועם ממילא , אי היה טועם דבר זה, רופההיה נזקק לקחת הת

נהנה מזה   ).סימן הוא שנהנה מזה ובאם לא היה טועם סימן שאינו 

ן  פואה נכו הנה מהר פק אי נ האדם מסת ובכל ענין ש

יהודא ' וכן מובא מס (י ברכה על דבר אחר"לפוטרו ע ן  זכרו

' ל שתמיד לפני שאכל או שתה תרופה אפי"ש זצ"ם א"מנהגי מהר

  ). היה מברך על חתיכת צוקער שהכל, ינו ראוי לאכילהשא

גמא ב פק  טובשיש בו טעם" קל גרון"ולדו הסת  יש ל
  .אי הנאתו חשיבא ונכון לברך תחילה על דבר אחר

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é .èéìù ïàîãéøô"à  å êøòðò øãñð"à ìëéî ìàéçé áøä éíäøáèéìù ïàîãéøô "à  
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  חוקת  

  

  שמח תשמח רעים האהובים
íô−òõ îòë−ñ šôî¼ô ,íô−þò ó−×þëô ñîš ,íôìî ³−ëëñ ëî¬ ñïô ³×þëë ,íô−¼òî íþîþë íõ¾ë ,îò−þëìî îò−ð−ð− óðš ,
−ëëñ ³îþ−šë ðîô®íîò ,íþî¾ î−òõ ñ¼ ð½ìî öì ,× ³ê ñëšô"íþîêî íìô¾ë ê ,îô"íþîí¬ íêþ−ëî íþî³ë ô , îô¾  

   íþêõ³ñî ïî¼ñ ¼ðîò ëî¬í     ,ó−þìê ó¼ ë−¬íñ íëþô ,ó−þš− ³îñ¼ôî ³îð−ôë þ¬î¼ô ,  

  ו"היילברון ני' החתן כמר יוסף משה ארי
 

  

  

î³−ìí −þ¾š ñèþñ"ë¼ î−½îþ−êë ³îõ− î¾¼ò¾ ö"ïôñ è"î¬¼¾ëî ¬"ô  
  

ê−ô¾ëð öîíîëê óðš öô êî¼þ êí−î ,ê−ôñ¼î óñ¼ öîëþ ,³þêõ³ëî ðîíë ñ−ñ× íõ− íñ¼− èîî−ïí¾ , öõè× ìþõ−î ±−®−
³þðê ,³þô¾ôñ ñêþ¾−ñ öôêò ³−ë ³îòëñ í×ï−î ,¼"³þ×ïôñ êë½ ñêþ¾− ð ,íêñ−¼ êôîþô −ô¾ô îñ ¼õ¾î−î ,  

ê−ñ¼ô −ñ−ô ³ñ³ −òí                    ,ê−ñ³ êñïôëð ,−−ì −òë−ì−îþ −òîïôî  ,í−×ê"þ.  
  

  

êéøéáçå êéãéãé úëøáå úøéúòë  
èòðá ìàåé ,èòðá øæòéìà , éãàøá íééç)ïàãðàì(,õðàâ òùåäé ïøäà  ,ùèéååàìéà ìéùèðà øùà øòèìà , óñåé äùî
 ïàîìéôù)íéìùåøé(, éååòì ùéøòá øëùé íçðî ÷çöé )ïàãðàì(, àãðàì á÷òé òùåäé ãåã )òéìàøèñåà(,øòöìàä ñçðô  ,

éïàôùðñ÷éá ìàå ,õøàååù áåã ïúð , ñééåå ïåéö ïá á÷òé)íéìùåøé( , øò÷à íçðî éëãøî)ïàãðàì( ,àðäë ïîçð , íééç
øòèàø ,éððç íééç 'åé" à÷ðéîøàá àôéì è)ïàãðàì( ,ùèééã àáà ìàåîù , øòèàø ìàøùé íééç øéàî)íéìùåøé(, íééç   

        øòâøòååøòééô áàæ  )íéìùåøé( ,ùøéä ìàéçé íééç  

äëøáì óøèöî éðà íâ:âéñéåè ìàøùé íéëøáîä ïî øúåé äðåòä ìåãâ                :õøàååù íäøáà ìàåé   

  

úåëøá àìî ìñ  
íþšîíî ³îð−ð− −¾èþë ,íþî¾í ³êïë þè¾ê ,

ïô ³×þë"íþîþë íõ¾ë ¬ , þš−í −ð−ð− óðš
íþêõ³ñî ïî¼ñ ¼ðîòí ,í î−³îð−ô î¾êþñ ó−þš−

íþ¬¼ , ó−òõ þë½ë óðê ñ× ³ê ñëšô  

íþîêî   ,þ− íþî³"íþîï¾ îñ®ê ³îð−½ìî ¾ ,  
  

  ו" הייוסף לייב יאזשעף ר"הר
  

−ò îòë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ"ïôñ î"¬  
  

³þ¬¼ µ¾êþñ îò−³î×þë êò −í³î , í×ï³¾
³þô¾ôñ íþî³í −¼îëô ñ¼ î×òìñî îñðèñ ,

î− ñ×ôî íòôô íîîþ−î" ³ìòî èîò¼³ ëþ ì  

 ³þêõ³ñ           ,¬×î"½.  
  

  המאחל בידידות ובהוקרה
  

  אהרן מאיר ווייס

  

 
  

  כי לך טוב להודות
ïìôí ¬¼îô ³îðìê ³îþî¾ëíëîþôí ³ê š− ,ê µþë íïë

êë¬ êñïô ³×þë , ñ¾ öî¾ñ ñ×ëî íëíêíë−ì , óðš

î −þëì−ð−ð−¾ñî−ôí "ë  −êíþ³ò® êëíðð , öô¾× ëî¬í  

     îô¾ šþî³,î¾êþ ñ¼ þïòñ  ,  
  

  

  ו"הי היילברון' יוסף משה ארי כמר
 ìâøìåúçîùáò åéñåøéàá "çä â 'éçúù 'æîì"åèòùáå è"î  

  

íéùðàá ø÷éä íãàä éãåã úá ,åù"íéùã÷á ÷ñòúîå á,  

äåî" ø ÷àáàè ïîìæ øåàéðùéä"  å  
  

ê−ñ−ô ö−ñ−êî ,ê¼−šþñ öîí− , íõ− íñ¼− èîî−ïí¾

ê−ô¾ð ê³¼−−½ë ,ê−ôñ¼ −ôñ¼ñ þ−¬š êí−î , ëî¬ µêî  

µîõðþ− ð½ìî         ,µ−−ì −ô− ñ× ,−×ê"þ.  
  

  

  ירת וברכת ידידך השמח בשמחתך מריחוק מקום וקירוב לבכעת

  יואל טאבאק
  א"קרית יואל יע
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  ואלה תולדות
" אמרי נועם"ע בעל "ק רבי מאיר האראוויטץ זי"הגה

בן ב אליעזר מדזיקו' ק ר"לאביו הרה ט"נולד בשנת תקע

  .ע"נפתלי מראפשיץ זי' ק ר"הגה

מאפטא " אוהב ישראל"ק ה"אביו אצל הרה' א הי"פ

' ויהי, ק מאפטא ואמר לו סע לביתך"פנה אליו הרה, ע"זי

מאיר עיני "' כי הוא יהי, לך בן וקראת את שמו מאיר

  ."מאיר לארץ ולדרים"ו" חכמים

, כבר במעלליו יתנכר נער בגודל חכמתו וחריפתו

" עטרת צבי"ק ה"א שנה לקחו אביו אל הרה" יבהיותו בן

, וישב אצל אביו בעת עריכת השלחן הטהור, מזידיטשוב

ק "אמר הרה, ק מזידיטשוב אמר תורה"ולאחר שהרה

דהיינו שאמרי (, הילד הזה חוטף את המלים מפי: מזידיטשוב

  .)פ קבלה"נועם יאמר תורה לפי דרכו ע

  על כס הרבנות
ולאחר , הצעיר דזיקובעוד בחיי אביו התמנה כרב 

נהג , רות"ד וגם באדמו"פטירת אביו מילא את מקומו באב

, בימיו התרחבה והתעצמה חסידות דזיקוב, נשיאותו ברמה

ונבנתה החצר הגדולה והמפוארה בה הסתופפו אלפי 

ועסקנים העושים הכל לשם , לא סבל תקיפים, חסידים

אחיו ונסעו ל, כבוד משם כך חלקו עליו כמה מבני הקהילה

גם לא יכול לסבל אנשים , ע"ק מראזוואודאו זי"הרה

א בא למקוה ושמע "מסופר שפ, המתייהרים בחסידותם

ענהו , שאחד שטובל ושואל את חברו האם טבל היטב

לאחר שיצא פירש , "טוב טוב"ק מדזיקוב מלמעלה "הרה

ובל 'התכוונתי לנוטריקון של טוב ט: את שיחתו ואמר

, סידיו כיצד להתקדש במותר להםלימד את ח, ידו'שרץ ב'ו

הקפיד יותר שיבוא אליו בחג השבועות מאשר לימים 

בראש השנה ויום הכיפורים אפשר לו : באמרו, הנוראים

, אבל בחג השבועות, לאדם להיות ירא וחרד גם בביתו

 הלא אפשר :)פסחים סח(שהכל מודים דבעצרת בעי לכם 

  .לפיכך יש לבא אל הרבי, ו בבית"להתגשם ח

  חרית ימיוא
בשנת (ק מצאנז "אחר הסתלקותו של מרן הגה

אמר שהדברי חיים קורא אותו לדין תורה בבית דין ) ו"תרל

אצלו יהודי מעיר סוקלוב ' בשנת פטירתו הי, של מעלה

אמור , מתגורר בסוקלוב) ע"ק מראזוואדוב זי"הרה (אחי: אמר לו

מלאכים , לו שירעיש עולמות שעוד נפגש בעולם הזה

, ז"בפרשת ויחי בשנת תרל... ה די"ושרפים יש לו להקב

אמר בדברי תורתו בשלחנו , שנת פטירתו לחיי עולם

יש שני אפנים שבהם מותר להעביר : ק"הטהור בליל שב

או , ם לקבל ישראל"או מקברי עכו, נפטר ממקום למקום

' אצל יעקב אבינו הי, קבר ישראל גופא לקברות אבותיומ

ונשאתני ממצרים : "וזהו פירוש הפסוק, שני האופנים

זהו אופן , "ונשאתני ממצרים"כלומר , "וקברתני בקבורתם

" וקברתני בקבורתם", שכן אין כאן קברות ישראל, הראשון

, מקום קבורת אבותיו, למערת המכפלה, זהו אופן השני

בשבת אמרתי : ל"א לבתו חנה ואמר לה בזהקר' ביום א

וכך הוה , "ץ קומען'עס וועט ענק גוט צוני", "ל'טייטש"

מקום שאין בו , שהוא נפטר בקארלסבאד בקיץ באותו שנה

, והביאוהו לדזיקוב למקום קבורת אבותיו, קבורת ישראל

באותו שנה בא אליו אחד מחסידיו מעיר מעליץ עם בתו 

' אני יהי, אמר לו אתה יודע, ונההכלה שיברכנה לפני החת

בבואו לביתו סיפר זאת , השתומם החסיד, בחופת בתך

וכולם צחקו ממנו בוודאי לא הבין כראוי מה , לבני ביתו

הלא החתונה נקבע ליום שישי אחר , שהרבי דיבר אליו

הרבי , ק"והרבי אינו אמור להיות במעליץ על שב, הצהרים

ברות אביותיו עברו אמנם נפטר בקארלסבאד כשהביאו לק

  , דרך מעליץ בדיוק כאשר הוליכו את הכלה לחופתה

של אביו ' בערב ראש חודש ניסן הלך לציונו הק

ק "חתן הרה(ע "אהרן מבייטש זי' ק ר"בליוו בנו הרה

אבל הוא פנה הצדה , מקום פנוי' ליד הציון הי, )מצאנז

מובן , כשהוא מודד לעצמו מקום לקבר, והשתטח לארץ

הרגיעו אביו שלא על עכשיו ,  זאת החל לבכותשבנו ראה

תמוז ' כעבור שלשה חדשים בים ח, הוא מודד את זה

ז נפטר בקארלסבאד וטמנוהו באותו מקום שהוא "תרל

ל " נפתלי חיים זצ'ק ר"ידוע מבנו בכורו הרה, מדד לעצמו

מפורסם מאד בקדושתו וכל רז לא ' היש ק"שהתיישב באה

לפתע ,  לפני שקיעת החמהק"שבאותו ערב שב, אניס ליה

ח על גג בית הכנסת תפארת ישראל והחל קורא "עלה רנ

עלו , קהל רב שרצה לדעת את סיבת זעקתו, שריפה, בקול

ומה התפלאו כשראה , על הגג לראות היכן היא השריפה

ביקשם שיאמרו מזמורי תהלים וכשסיימו , ח אותם"רנ

לתמיהתם הסביר להם כי ראה כעת , פתח ואמר קדיש

הר "שמובלים את גופו הטהור של אביו לקבורה ב

ואכן אחר כמה שבועות הגיע השמיעה בארץ , "הזיתים

והובא ישראל על פטירתו של האמרי נועם בקארלסבאד 

  .למנחות ביום שישי בדזיקוב

  מדזיקוב ע" זיק רבי אליעזר האראוויטץ"הגהבן  מאירק רבי "הגה
  )ז"רלת( תמוז' היומא דהילולא          "אמרי נועם" ס"בעמח
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  ולשמך נאה לזמר
ññíî íìë¾î þ−¾ë ,ññíò îò−ëëñ šôî¼ô ,ò−ð−ð− óðš î

ññôñ ö−ê þ¾ê ³îìë¾³ë þ³×îôí îò−ëîíêî , ëî¬í îô¾

ó−þ¼¾ë ¼ðîò ,ó−þš−íî ³îëî¬í î−¾¼ôëî î−³îð−ôë ,  

  ó−¾ðš ñ×ñ öî¾êþî ¾êþ ,ó−¾òêñ ë−¬íñ íëþô,  
  

  ו"הי היילברון' יוסף משה ארי כמר
 ìâøìáò åéñåøéàá åúçîù"æîì â"åèòùáå è"î  

  

í−"íõ− íñ¼− èîî−ïí¾ þ ,³þêõ³î ðîíë ñ−ñ× ,®− ±−

³þðê öõè× ìþõ−î ,í þê−î ’µ−ñê î−òõ , ñ×ë µþô¾ñ

µ−×þð ,µ−òëñ ó−òë íêþî , ³îî®ôëî íþî³ë ó−š½î¼  

µ−¾õò ³îîê×              ,−×ê"þ.  
  

  

  כעתירת וברכת ידידיך השמחים בשמחתך

  ישראל טויסיג

  אהרן יהושע גאנץ

  

  

   אתה יודוך אחיךא"יהוד
êë−ñð êšôî¼ô ,íë−ì ñ¾ öî¾ñ ñ×ëî , ³î×þë ½î×

íô−þêî ê¾ê ,ñïô ³×þëëíôìî ³−ëëñ ëî¬  , óðš

ññîíôíî þš−í −ð−ð− , ¬þõí ö¼ôñ í¾¼ôî í¾î¼

ññ×íî ,ó−¾òêë þš−í óðêí , ñ−¼îíñ êñõò µòìô  

               ó−¾ðš öê® −þð¼ñ ,  
  

  ו" היודא יאזשעףהיוסף יר "הר
éð åðá úãìåäá åúçîù ìâøì"æîì å"è  

  

í−"íþî³í −³ôë ñ¼ î×òìñî îñðèñ í×ï³¾ þ , µî³ô

íþîêî íìô¾,îï íìô¾ôî  ¼ëî¾î ³î×þë ëþ îñ ¼õ¾î−   

³îìô¾      ,³¼ðí ³ëìþíî þ¾î¼î þ¾îê µî³ô ,  
  

  

  ד ידידך עוז השמח בשמחתך  "כ

  שאול יחזקאל שווארץ
  

 

  סל מלא ברכות 
íô−òõ ëñí šôî¼ô , ó−×þëô ñîšêíô−þ ,ïô ³×þë" ¬

íôìî ³−ëëñ ,íô−¼òî íþîþë íõ¾ë , þš−í −ð−ð− óðš

í ³êþ−ë èñõîô’íô−ô³  ,öôêòî þî½ô ó−ñ¼õ ³îëþíñ   

        íðî¼³ñî íþî³ñ ,ðî− î−ñê íõ ñ×"í,  
  

  ו" היודא יאזשעףהיוסף יר "הר
éð åðá úãìåäá åúçîù ìâøì"æîì å"è  

  

ובהזדמנות זו אביע לפניו ברכת התודה על 

  לי לאחיעזר ולאחיסמך בארגון ' אשר הי

  ט"עצהיו" חומש סעודה"ה               

í−"µîõðþ− ð½ìî ëî¬ µê¾ þ ,µ−−ì −ô− ñ× µþîêñ ,

µ−³îñî¼õë µ−¾ôíñ í×ï³î ,µ−³ñ−í³ þõ½ò ð−ô³î ,  

  ó−òë íêþî µ−òëñ ,µ−¾õò ³îîê× íþî³ë ó−š½î¼.  
  

  

ðåìá êøáîä"ç, êéãéãé óë ìàåé  
  

  

  

  

  
  

  בקשה נחוצה
  

  ש שיחיו"פונים אנו בזה אל ציבור אנ
  

  כי כל מי שעדיין לא שילם

  על הבשר שהזמין על ידינו
  

  זה לשלם בהקדםמתבקש ב
  

  ו"היפסח אהרן גרינוואלד ר "לידי הר

  ו"הידוד יואל קליין ר "או הר

  

  בכבוד רב

 הגבאים

  

  

ק מרן ק מרן ""ש כש כ""עע יו' רח: המשרד  6168833: טלפקס, ב"ב קרית יואל 17ט "קדושת 

  "ידי משה"מפעל החסד 
  ע"ק רבי חיים צבי זי"ק מרן רבינו משה בהגה"ש כ"ע

  

òù"á øàîèàñ éãéñçã íéëøáàä úåãçàúä é"á  
ë úåàéùðá"äâä  åðéáø ïøî ÷"èéìù ÷"à 
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àìîâ ïá òùåäé úôå÷ú  
באותה תקופה של שמעון בן שטח וחוני המעגל 

צדיק אלא ' והי, גמלא ככהן גדולשימש יהושע בן 
כיון שהיו , שלא נתמנה על ידי אחיו הכהנים וסנהדרין

וכהן גדול צריך להיות גדול מכל , אחרים וראויים ממנו
ובן , אחיו הכהנים בנוי בכח בעושר ובחכמה ובמראה

זכה לכהן ככהן גדול אודות ו, גמלא נמוך קומה היה
יהושע , אשתו מרתא בת ביתוס ממשפחת הצדוקים

וקלפי הגורלות שהיה , ק"בן גמלא דאג לכבוד ביהמ
וכיון , בעזרה לשעירי יום הכיפורים של עץ ברוש היה

שנתמנה עשה הגורלות של זהב והיו מזכירים אותו 
והוא היה גם מרוצה לכת , לשבח זכר צדיק לברכה

  . אשתומחמתהצדוקים 
תקופת בית "בתחילת " תקנות יהושע בן גמלא"

רא הסופרא מושיב מלמדי תינוקות בכל היה עז" שני
 כדי שלא יהא זקוקים לעלות לירושלים פלך ופלך

ובכל זת לא היו האבות מכניסים , ק"ללמוד שם תוה
בניהם ללמוד תורה לבית רבן רק כבן שש ששרה 

ובשעה , ושבע עשרה שנה מפני סכנת דרכים לקטנים
שנתקלקל הדור וכבוד התורה היה הולך ויורד ומי 

, רבו כועס עליו היה התלמיד מבעט בו ויוצאשהיה 
עד , והיה העולם משתומם ותורה משתכחת והולכות

שבא יהושע בן גמלא ושמעון בן שטח והתקין שיהיו 
מושבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר 

והתקין , לבל יעכבו את התינוקות מלימודם, ועיר
, בע האב מכניס את התינוק כבן שש או ש'שיהי

פו יסולא יכך וינוקות היו לומדים תורה מקטנותם ות
, ותורה חזרה לישראל, התינוקות עוד לבעט ברבותיהם

לשח וחכמים היו מזכירים תקנת מלמדי תינוקות 
  .לדורות עולם

  
íéøéæðä úåðáø÷  

ויראו בני ישראל את גאות מעשה הצדוקים 
וירבו בקרבם הנזירים שנזרו , ודרכיהם הנשחתות

אלא שעניים היו , ן היין המביא לידי ניאוףעצמם מי
ם ואף לא מצאה ידם די קרבנותיהם שיקרבו ביו

לו שלש מאות נזירים ויהי היום ויע, מלאות ימי נזרם
ויעמדו לפני שמעון בן שטח , מגדולי פרע שער ראשם

כדי למצוא להם פתח חרטה להתיר נדרים כדי לפטור 
טה רק ושמעון בן שטח מצא פתח חר, מקרבנותיהם

והשאר מאה וחמישים לא היו בידם די , מאה וחמישים
אז הלך שמעון בן ' מעות לקנות קרבנותיהם כדבעי

וסיפר לו ששלש מאות נזירים עלו לכאן , שטח לינאי
שהם זקוקים לתשע מאות קרבנות כבש וכבשה ואיל 

נשא , תן החצי משלך ואני אתן החצי משלי. לכל אחד
הדיוט כך מלך על אחת שאם , ינאי קל וחומר בעצמו

וישלח את החצי ארבע מאות וחמישים , כמה וכמה
עמדו , קרבנות משלו והספיק למאה וחמישים הנזכרים

מלשינים לפני ינאי וסיפר לו שידוע תדע שכל מה 
שהקריבו הנזרים משלך הקריבו ושמעון בן שטח לא 

מע שמעון בן וכשש, מאודכעס ינאי ו ,נתן כלום משלו
  . מפניווברחא שטח מזה נתייר

וישבו , לימים עלו אנשים חשובים ממלכות פרס
אמרו לו הפרסיים , ויסעדו על שלחנו של ינאי המלך

זכורים אנו שהיה כאן זקן אחד והיה אומר לנו דברי 
סיפר להם ינאי המאורע אמרו לו שלח אחריו , חכמה

שאני ינאי נשבע , שיבוא אמר ינאי שילכו להכריז בעיר
הושיב משבא , עון אלא בוא יבואשמאת שלא יצער 

לו ענה , אמר לו ינאי למה ברחת,  המלך סמוך לואותו
וקיימתי בעצמי את המקרא , שמעון נתייראתי ממך

אמר לו המלך מפני "  חבי כמעט רגע עד יעבור הזעם"
, ויען שמעון חס ושלום לא התלתי בך, מה שחקתי בי

שאני , מתורתי נתתי מממונך ואנינתת אלא אתה 
, ךאז אני נתתי כמות, צאתי להם פתח חרטהמ

  ".כי בצל החכמה בצל הכסף"כדכתיב 
  ה"המשך יבוא אי
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  ותמפני סיבות טכני

  לא מופיע בשבוע זו

  "משולחן מלכים"מדור 
 ועם הקוראים הסליחה
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