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 ±þêí ëñì ñî×êñî ñ−ì ³î¾¼ñ

íîê îþôê− êñíî"¼ îò−ð−ë ê−í ñïè 

 −×μ−−¾î¾¼ñ îñî×  ,−³î ’ −ðèëë

íî¼ë þìë î¾¼¾ ¹ê −× öþíê"ï 

îšñìñ ,ô"ô μ−þ® ö³−ñ îšñìô 

−þôêð ó¼¬ô ëš¼−ñ ’ ñîðèí öí×íî

î−ìêô , ó−ë−îìôî î−ìê ñ¾ô îíîñðè

 îþ¾¼ñ¼"× , −ê êšîð íï μê

 öò−þôê öî®þë îõî½î ½òîêë î³ñ−ì³ð

öî®þ −îí , −îí ïêðî³þ−×ô î¾¼ ñ¾ 

öî®þë íþ−×ô× ,êî"× íòš¾ öî−× 

 íòîí×í îñ μ−¾î íþî×ëí ëš¼−

êî"× îñ μ−−¾î îþ¾¼ñ î¾¼ μ−þ® 

íòîí×í , ³îòí−ñ îòñ ¼−èô ö−ðëî

íî¼ ëî¬ô"ï öîíëþ¾î¼î  , −ê ñëê

−þôê ’ öî®þë îõî½î ½òîêë î³ñ−ì³ð

½òîê −îí ,íòšò êñ −þí íþî×ëí 

ëš¼−ñ ëî¾î íòîí×í îñ ê×−−¾ êñî 

íî¼ô ³îòí−ñ îòñ ö−ê"ï −ð× šþ 

îò−−ì , íòíî½ôë ’ ¾−¾ þêîëô ³ë¾

òëñ ê¼ðîô ³ò¼¬"− íþî³í ³ñëš¾ 

½òîêë í³−í ,−þôê −ê μê ’

î³ñ−ì³ð −îí öî®þë îõî½î ½òîêë 

öî®þë ,ê"× ê¼ðîô ³ò¼¬ ê×−ñ ëî¾ 

 ¹î½ëñ −þíðîñëšöî®þë  ,ïî"¾ 

í ³î®ô ³ê ³þô¾î"ê ³×ññ 

î³îê íêþ−ñî î−×þðë , ê×−ñð³ò¼¬ 

 í³−í í³ñëš ³ñ−ì³¾ ¹ê ê¼ðîô

½òîêë ,í −×"ê ±þê ñê μê−ëô 

îèî íëî¬ ’ ±þêþ¾êò×½ôë êñ "³ 

óìñ íë ñ×ê³ , í−í³ êñ¾ þôîñ×

óî®ô®ë íë−þì ³õ μñ , êñ −×

 þ½ì³ñ× þ¾î¼î öîíñ í×ï³î íë 

óðê ñ¾ î³î−ì −ð×ô þ³î− ¹ê ,êî ó

³þôîñ −®ô−îí ñïè êñí  îšñìô ê

ñ¾¼ −þí î¾¼ "× îòñ þ³îôð þôîñ 

 î−ìê ñ¾ô îíîñðè ö−ðô ³îòí−ñ

îþ¾¼ñ ó−×−þ®¾ ,¹êî þ×ô î¾¼¾ 

−þôêð ½òîêë î³þî×ë ’ íñì³ð

öî®þ −îí öî®þë îõî½î ½òîêë , î³î

 ³ò¼¬ ê×−ñê¼ðîô ,¼îö× ñ ³þô¾î 

 ³î®ô ³êí ’μ−šîñê î−×þðë ³×ññ 

î³îê íêþ−ñî     .  

)×" šíèí îò−ëþ öþô"š¬−ñ¾ "ê(
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וועד שבת מירווועד שבת מירו  
  ב"סאטמאר ב'י קהל יטב לב ד"שע

  

  א"צ ראש ישיבתינו שליט"בראשות מורינו הגה
  
  

  

  

  

  
  

  

  י"בזה לציבור אנשי שלומינו קהל עדתינו העשמחים אנו להודיע 

  ו"כי השבת המתאחדת במירון יצ
  ת על "נקבע בעזהשי

  ט"ק פרשת נצבים הבעל"שב
  ן"ש כבני מרו"לפני בוא יום הדין והנורא ראש השנה כשכל באי עולם יעברו לפניו ית

  
  ובהיות שרבים וכן שלמים חפצים להשתתף יחד עם בני ביתם שיחיו

  עלת והסדר של האכסניות על צד היותר טובלכן למען התו

  לא ישכרו על ידינו את הדירות במירון למשפחות 

  אלא כל אחד ישכור לעצמו כרצונו הטוב
  והחכם עיניו בראשו להזדרז לשכור מבעוד מועד כי כמות הדירות מצומצמות

  

  לטובת הציבור אפשר לקבל על ידינו רשימות של הדירות במירון

  נות ולקבלוהמעוניין יכול לפ

  ו" היאשר אנטשיל אילאוויטשר "אצל הר
  

  בכבוד רב

  וועד שבת מירון
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  כל המקום אשר תדרך כף רגלכם

ושאלו אותו , ל מאוד"ז' ט הק"פעם אחת התאונן הבעש
וסיפר להם שהיה איש אחד שהיה לא טוב , תלמידיו מה זה

ה ריחם על נשמתו "ואחרי מותו לא היה לו תיקון והקב, ל"רח
ויהיה מונח בבאר מים , ויצא פסק שיתגלגל בצפרדע אחת

, א בנו של האיש הזה למקום פלוניואם יבו, בארץ רחוקה
אז יהיה לאביו , וישתה מי באר הזאת ויברך ברכה על המים

אבל זה הבן היה עני גדול ולא היה דרכו לנסוע , תיקון על זה
ה שיהיה משרת אצל עשיר אחד "לכן סיבב הקב, למרחקים

ששם היה (והעשיר נחלה וציוו לו הרופאים לנסוע למקום פלוני 

ולקח את , ונסע העשיר לשם, שות שם רפואותלע) ל"הבאר הנ
א הלך המשרת עם "פע,  עמו)ל"הוא בן האיש הנ(המשרת 

ופתאום נצמא המשרת למים צמאון , ב לשאוף אויר צח"הבעה
וזה היה מחמת שהגיע למקום הבאר , גדול עד כלות הנפש

וחיפש המשרת , שנשמת אביו מונחת שם מגולגל בהצפרדע
והלך לשתות שם ומחמת , ל"אר הנבאר מים לשתות ומצא הב

ז גם אז לא היה תיקון "ועי, גודל צמאונו שכח ושתה בלא ברכה
, ל"ט כל כך על הנשמה הנ"ז התאונן הבעש"וע, לנשמת אביו

, ולבסוף היה כמו שהיה, ה שיהיה לה תיקון"שכל כך סיבב הקב
ט "כן סיפר הבעש, ומי יודע מה יהיה הסוף עם הנשמה הזאת

די 'ת כ"ר" לכם: "ה איתא בספר תורת חייםוהנ, ל"ז' הק
כל מקום "ש הכתוב כאן "וז, טומאתינו'קליפתינו מ'טהרינו מ'ל

היינו שתדעו שבכל מקום " ם יהיה"אשר תדרך כף רגלכם בו לכ
שאתם באים מסתמא צריכים אתם לתקן בשם איזהו תיקון 

ונסבב כן משמים שתבואו , טומאה'קליפה מ'טהר מ'די ל'כ
  )אמרי יהודה(                                . צריכים אתם לתקןלמקום זה ש

ומים לא שתיתי   לחם לא אכלתי 

ע את אביו "א מבעלזא זי" מהרק"הרהבנעוריו שאל פעם 
ע משה רבינו מספר לבני ישראל "ד זי" מהריק"הרהל "זצוק

ואשב בהר ארבעים יום .. בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים
ולכאורה יפלא ,  לא אכלתי ומים לא שתיתיוארבעים לילה לחם

הדבר וכי זה הוא גדלותו ורוממותו שלחם לא אכל ומים לא 
הלא עצם הדבר שעלה למקום ודיבר פנים בפנים עם , שתה
השיב , והוא תפארתו ותשבחתו, הוא פלא נשגב ביותר, ת"השי

ק "ד תא שמע ואספר לך סיפור מזקנך הרה"לו אביו מרן מהרי
ל נודע היה כבעל "רבי אהרן זצוק .ע"שערנאביל זירבי אהרן מט

יום אחד נתיישב אחר התפלה והחל לספר סיפורי , מספר גדול
צדיקים כשאנו עמדנו סביביו לשמוע בשיח שרפי קודש עברו 
כמה שעות והוא עדיין יושב ומספר כבר עבר זמן אכילת פת 

ואין , שחרית וגם זמן ארוחת הצהרים וסביביו נשערה מאוד
בתוך כך הרהיב אחד , ד מהם מרגיש רעבון וצורך לאכולאח

ה אמר לחם לא "הנוכחים ואמר מהו הרבותא שמשה רבינו ע
אכלתי ומים לא שתיתי הנה הרבי יושב כאן ומספר לנו זה כמה 
שעות סיפורים קדושים ואין אנו מרגישים כלל צורך לאכול או 

ה לא "ו עק רבי אהרן הנך טוען משה רבינ"נענה לו הרה .לשתות
אדרבה צער רב , נתכוין להתפאר בזה שלא אכל ולא שתה

נצטער משה על שכל אותם המאכלים והמשקאות שלא אכל 
לא באו על תיקונם , ולא שתה באלו הימים אשר שהה בשמים

באשר לא העלה אותם לשורשם  על ידי האכילה והמשיך 
המגיד  .ק ואמר הטו אזנכם ושמעו את אשר אספרה לכם"הרה
ע הזיר עצמו מאכילת גבינה " רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי'הק

ק רבי מרדכי מקרעמניץ "ונסע בנו הרה, פעם חלה ונפל למשכב
ע לחלות פני קדשו "ק רבי פינחס מקאריץ זי"ע אל הרה"זי

נסיעה זו היתה שלא בידיעת אביו כי ' שיתפלל לרפואת אביו הק
ק "ם הרהק מזלאטשוב לא היתה שוה בשעתו ע"דרכו של הרה

ונכנס אל הקודש , ק רבי מרדכי לקאריץ"כשהגיע הרה, מקאריץ
ק רבי פנחס "פנימה עוד בטרם שהושיט ידו לשלום פתח הרה

ואמר יודע אני למה באת יען כי אביך חולה אמור נא לאביך 
כי הגבינה באה בטענה , שיקבל על עצמו לאכול גבינה ויתרפא

גבינה אין בארץ מי שמזמן שהפסיק לאכול , למעלה כלפי אביך
וען כל פסקו בשמים שאביך יחלה עד שיקבל על , שיתקן אותה

אמר לו , קודם שנפרד ממנו רבי מרדכי .עצמו לאכול גבינה
אמור לאביך כי מה שיש טינא בלב על שאינו , ק מקאריץ"הרה

טינת שוא היא כי לא רק הוא אינו , רואה את תפילותי בשמים
כי , המלאכים אינם רואים אותןרואה את תפילותי אלא אפילו 

וידעתי שכאשר תאמר לו זאת …ה"פלסתי לי דרך ישר להקב
אזי אמרו לו בשמי דליכא מידי דלא רמיזא , לא יקבל דברי מידך

דאיתא ' א' באורייתא שיפתח את הגמרא בסנהדרין דף מד עמ
אלעזר ' ואמר ר, שם ויעמוד פינחס ויפלל ותעצר המגיפה

, יפלל מלמד שעשה פלילות עם קונוויתפלל לא נאמר אלא ו
והיינו שהתפילות של פנחס נעלמו מעין כל ולא נראו כי אם 

ק רבי "כשחזר הרה .ה וזהו שעשה פלילות עם קונו בלבד"להקב
, מרדכי אל אביו שאל אותו מיד היית בקאריץ אצל רבי פינחס

ואך , כי יודע הוא שהיה אצלו, ותיכף הרגיע אותו לבל יירא
 לו מה שאמר סיפר לו שאמר שסיבת המחלה ביקש שיספר

טוב מקבל אני עלי ' אמר המגיד הק, היא מפני שאינו אוכל גבינה
ומה עוד אמר לך שח לו , כ שאל אותו שוב"אח, לאכול גבינה

הדברים כהוויתן שסיפר לו שהסיבה מה שאבא מקפיד עליו 
אני  ...הוא מפני שאינו רואה את תפילותיו ואמר לעיין בגמרא

ומה עוד אמר לך שח , כ שאל אותו שוב"אח, י לאכול גבינהעל
לו הדברים כהוויתן שסיפר לו שהסיבה מה שאבא מקפיד עליו 

 ...הוא מפני שאינו רואה את תפילותיו ואמר לעיין בגמרא
י לא ידעתי שהוא כבר הגיע למדריגה 'ק רבי מיכל"הפטיר הרה
  )עשר אורות(                                                                      .נעלית כזאת
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åëå  êáøäå êëøáå êáäàå ' íéîòä ìëî äéäú êåøáéäé àì ' êá
äø÷òå ø÷ò. éå"éôò ì"îâá àúéàã î ' äø÷ò ä÷áø äúéä êëìù

 äúåà êøéá ïáì éøäù úåøéô äúùò åðéúåëøá åøîàé àìù éãë
äááø éôìàì ééä úà åðéúåçà ,éôì àöîð"àù æ êøáî òùøä í

úåøéô äúùò åðéúåëøá øîàé àìù éãë äìì÷ì êôäð æà ãçàì ,
á÷ä íà à÷ååã äæ íðîà"äìéçú åúåà úà êøéá àì ä , íà ìáà

á÷ä"òà æà íãå÷î åúåà êøéá ä"çà òùø åúåà êøéáù ô"î ë" î
áùçð äëøáì ,á÷ä ìù åúëøáù åøîàéù éðôî"úàæ ìòô ä ,æå" ù
ëøáå êáäàå"ø ê"á÷äù ì"êì ïúé ääëøá  ,òà æàå" êåøáù ô

î êúåà åëøáé íéîòäù íéîòä ìëî äéäú" ø÷ò êá äéäé àì î
ðë äø÷òå"éä òùøä ïáì ìù åúëøá íåùîù ì 'äø÷ò ä÷áø . äæáå

ìé"ùø úðååë ô"äò ÷ìá úùøôá é" øåàú àì íäîò êìú àì ô
à íòä úà"à ì"à íëøáà ë" êåøá éë êéúëøáì íé÷å÷æ íðéà ì

àåä ,äåîú àåäå .ãì íðîàéä åúðååëù ïáåé åðéøá 'òù" åúëøá é
ò äîøâ åúëøá åøîàé àìù éãë äìì÷ íåøâé"á÷ä åì áéùä æ" ä

 ïë êééù àì ìàøùéáã"àåä êåøá éë "á÷äî øáë" àì ïëìå ä
êúëøáá íúåà ÷éæäì ìëåú                     .                  )éøäî éøáã"à(  

  
øîàé åà éäéù àìá äîåàì øùôà éà äðä éë' äø÷ò åà ø÷ò äá 

éìú àìæîá éðá éë 'àúìéî ,á÷äùë ïëà" íò áéèéäì äöåø ä
úåîåàäî äîåà , úåø÷òäì íéø÷òä ïéîæî æà íò äææä , àìù éãë

á åìèáúé 'éøôî úåçôùî 'éáøå ,'äðåâä äùà ø÷òä ç÷é íàù ,
ïåâä ùéà íâ ç÷ú äø÷òäå ,á úåìèáúî àöîð 'ò úåçôùîä" ë

äø÷òä íò ø÷òä åðîãæéù áåè,äåàá äæå "ò , àåä ìàøùéá ìáà
éùä éë êôéäì" íéø÷ò àéäå àåä íà óàå éìåç ìë íäî øéñî ú

î äãìåúá"ò î"ìæîä äðúùî íúåëæ é ,à" èòîì áåè íìåòì ë
íäéúåéëæî äáøä äëåðé àìù àñéðá ,ò"á÷ä ë" ø÷òäì ïéîæî ä

 ñðì åëøèöé àìù ø÷ò åðéàù ùéà äø÷òìå äø÷ò åðéàù äùà
ìåôë ,ïúåëøá àöîðúåîåàä úëøáî êôéä ìàøùé ìù  , êåøá äæå
éäú 'íéîòä ìëî ,àéä äîå ,éäé àì ' ãçé íéðîåæî äø÷òå ø÷ò êá

åà ìù ïúåëøá åäæù"ä ,äúà ìáà ,êì åðîãæé àì ,íòèäå , éë
ä øéñäå 'àå úåàôøúäì ïôåñå éìåç ìë êîî" àìù øúåé áåè ë

äæì äæ åðîãæé ,ðëå"ì.                                                         )øôåñ íúç(  
  

åâå íëöøà øèî éúúðå 'êøäöéå êùåøéúå êðâã úôñàå, 
úåöøà øàù øèî àìå íëöøà øèî ùøãîáå.  åúðååë ùøôì ùé

æç åøîàù äî éô ìò"ø úà òùøä ñåôåøñåðøåè ìàùù ì ' àáé÷ò
á÷äù êéøáãë íà" ìà úåçåø äá áùé ìà úáùä úà ãáëî ä

íéîùâ ãéøåé ,äåø åì áéù ' àåä éøä øöçá øã ãçà äéä íà àáé÷ò
á÷ä ïàë óà äìåë øöçä ìëá øúåî" úøçà úåùø ïéàù éôì ä

øúåî åìù åìåë íìåòä ìëå åîò , åøîà éøäù äæ ìò äåîúì ùéå
æ"êðâã úôñàå áéúëå åúòá éðâã éúç÷ìå áéúë ì , ïàë àéù÷ àì

 íå÷î ìù åðåöø ïéùåò ìàøùéù ïîæá] éðáì ïúð õøàä æàùíãà [

íå÷î ìù åðåöø ïéùåò ìàøùé ïéàù ïîæá ïàë , åðéúùøôá íàå
íå÷î ìù åðåöø ïéùåò ìàøùéù äæá úøáãîä , äéäå áåúëù åîë

 íëöøà øèî éúúðå áåúëä øîà êéà éúåöî ìà åòîùú òåîù íà
åúòá ,éôå 'ùø" äàöåäë éåä àìä úåúáù éìéìá éøôñä íùá é

á÷ä úåùøî"íãà éðá ìù ïúåùøì ä. é íðîà" áåúëù äî éë ì
 ïéùåòù ïîæáù úåöøà øàùá ÷ø åðééä íãàä éðáì ïúð õøàäå
 íäì íéãáòåùîå ìàøùé ãé úçú íä úåöøàä ìë íå÷î ìù åðåöø

õøàä ìë éì éë íéîòä ìëî äìåâñ éì íúééäå áéúëãë , õøà ìáà
ä éðéò äá áéúëã äîöò ìàøùé ' éðëùî éúúðå áéúëå äá êé÷ìà

ùä úçú àéä íìåòì íëëåúáé" éúúðå ùøãîä øîàù åäæå åîöò ú
 íëöøàá ÷ø àåä åäæ úåúáù éìéìá åðééäã åúòá íëöøà øèî

úåöøà øàùá àìå.                                                            )úåôé íéðô(   
  

ïîä úà êìéëàéå êáéòøéå êðòéå. éà ' êìéëàéå éðáåàøä èå÷ìéá
 úåøð ïé÷éìãîù ïàëî ïîä úàúëá éúéàøå àåäî äåîúå úáùá" é

äáëùø ïåàâä íùá ïùé"ø â 'öæ àãåøá íäøáà"éôò ì"ôîá ã '
éúå ïîä ÷ø øàáá åîöò äùî øàôúä àì òåãî 'éúùã ' ììëá

àå äìéëà"àùë ë 'éàå ììëá øàáä ïîä úà äùî 'äàã" åì ùé ø
éú 'à àðîçøã úòãä õò úìéëà ìò" äåçã äòã ùéå ìëàú àì ì

ùå íéáðò åì äèçñéúùã øîàð íà íðîà ìëà àì ìáà ïééä äú '
éú äæ ïéà äìéëà ììëá 'éàå 'îâá ' úåøð ïé÷éìãî íéùðù íòè

 úåøð ÷éìãú êëéôì íìåò ìù åøð äúáë àéäã íåùî úáùá
ãîä ïáåé äæáå úáùá '÷å ïîä úà êìéëàéå øîà÷ã" àì òåãî ì

òå øàáá øàôúä"éúùã ë 'àå äìéëà ììëá"äãàì ïéà ë"éú ø '
ä õò ìòéúùä íâ áùçð øéôùå úòã 'ðë àèçì" åøð äúáë äæáå ì

à íìåò ìù" åøð øéàäì éãë úáùá úåøð ïé÷éìãîù ïàëî çëåî ë
çôãå íìåò ìù"ç .                                                       )íéøåàä èå÷ìé(  

  
 ïéà øùà ïåàîéöå áø÷òå óøù ùçð ìåãâä øáãîá êëéìåîä

î êì àéöåîä íéîùéîìçä øåöî íé. çúôã äî äù÷ äøåàëìå 
àãçá íééñîå éúøúá , åðééäã øáãîá åéäù úåðëñ éúùá ìéçúäù

ïåàîöå íéùçð , åäæù íéî êì àéöåîä øîàå úçàá ÷ø íééñîå
íéáø÷òå íéùçðî àìå ïåàîéöî ÷ø äìöä ,éå"éôò ì" åøîàù î

æç"ì) ô úåëøá éîì ùåøé"ä ä"à(àá íãàä íà æà íãàì ãåøò êùð íà  
úåîé ãåøòäå íãàä ìöðé íéîì äìéçú , äìéçúî àåáé ãåøòä íàå

íãàä úåîé íéîì ,øì ãåøò êùðùëå ' äéäù äòùá àñåã ïá àðéðç
á÷ä åì àøá ììôúîå ãîåò" ìåöéðå åéìâø úåôë úçú ïéòî ä

ééò"ù ,äîàî øàåáî àúùäå" àøåðäå ìåãâä øáãîá êëéìåîä ë
éåöî äéä íà êà áø÷òå óøù ùçð íå÷î äéäù øáãîá íéî íù 

æå íéìåöéð åéäå íéîì õåøì íéìåëé åéä àìä" íéî êì àéöåîä ù
éòå ùéîìçä øåöî" íéîì õø äéä æà íãàì ùçðä êùð íà óà æ

áì ìéòåî äéä äæ íéî äéäù äæù àöîð ìåöéð ãéîå ' åðééäã úåðëñä
ùçðäî ìöðéäìå ïåàîéöì.                                            ) äçðîäìåìá(  
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îäëøá ïéðòá"àéìú åéòî úàðäá åà åðåøâ úàðäá éà æ  
åâå úëøáå úòáùå úìëàå')  øô 'á÷ò(  

  

àúâ åìô àë éà äìéëà éøåñéàá äð ä , ïéìåçá)â÷(: é ú îéàî  
åéòî  úàðä úòù î åà åðåøâ  úàðä úòù î éà ìëå àä áééçú î ,

çàå òìá íà åäéðéá àëéàå"îì äò éìáä  úéáî  åèìô ë" ú à ðä ã
åøâîìå áééç åð"øåèô åéòî  úàðä ã.  

 úåø éàî íéðôäå)ç"éñ á 'æ"ê( ï ë å ïåæîä  úëø á ïéðòìã ùã çî  
òà åéòî  úà ðäá  àéìú íáå éç äð åøçà  äë ø á ïéðòì" ï éðòìã ô

é÷ äì éëà éøåñéà"åñ øàåáî ë  åðåøâ  úà ðäá àéìúã ì" ã éâ  ô
øà ã äù ðä" å ðåøâ ã ïåéë áééç åìëà å øæçå åà é÷äå úéæ éöç  ìëà é

 äð äð éøäúéæëá ,áîø ä  ÷ñ ô ïëå" í)éôá"ä úå øåñà úå ìëàî ã"â(î " î
 é öç  åúåà ìëà å øæçå åà é÷äå úéæ éöç  ìëà íà ïåæîä  úëø á ïéðòì

îä ë ø áá ééç åðéà åàé÷ä ù  úéáù"æ.  
ãî åãåñéå 'àøä" ù)é ñ ú å ë ø á 'é"ã( ì ë àîä ïî íò åèäã ïéã éáâ  

à"ëå äë øá ö 'àøä" ê åúá äðäð åðéàù ïåéë êéøö àì äë øáã ù
åéòî ,òå"éôìé àì ë 'ïéøåñéàá äìéëàî ïéðäðä úëø áã äìéëà , ïåéë

îä ë øááå åðåøâ  úàðäá áééç ïéøåñéàáù"åéòî úàðäá àéìú æ ,
òå"åëå úòáùå úìëàå àø÷ì êéøèöéà ë ' å éòîá àìà äòéáù ïéàå

äòéáù ììëì àá åðéà íåéä ìë àé÷äå ìëà íàå.  
 àúéà ùåáìá ïëå)å à"éñ ç 'òú"ä(ïå éë äö î  úìéëàá ù  

à áò ø àåäù ë  åñéøë  àì îì å òáå ùì ìåëà ì äú ìéëà  ø÷é òã" ë
éôà äò éìáá óà àöåé ' ä ù ò  úåöî  íå é÷ã ðååøâ  äð äð àì íà

 ä ù ò ú àìá åîë  åðåøâ  úàðäá  àìå àéìú åéòî  úàðäá  äö îã
]ëä å éá äìéëà ì èøô" ï éðòá æàù åùã éç íéðåø çà ä ïî äî ë ù  ô

ãçé åéòî å åðåøâ  úàðä à÷ééã , ìè éìâ àá ïééò)úå ëàìîéñ ïç åè  'ë" æ

ñ"ñ ÷"á(äæá úåë éøà [ ,ééò"ù.  
úçä å"åùú á ñ ')å à"éñ ç 'ë÷"æ(ã àéáî  ' ú å øéàî  íéðôä

åúá øàáî å"÷ôð ãå òã ã"éäé î 'éôì ïåæîä  úëø á éáâ ì" í éðôä  ã
 ø à ùð ù ïåéë íöî å öî  úéæëá ïåæîä  úëø áá  áééåçî åðéà úåøé àî

íééëéðçä ïéá ,ééãå íì ù úéæë åéòî  êå úá ñðëéù êéøö àì à æ à à÷
îä ë ø áá áééçúé"àéìú åéòî  úàðäá ã ïåéë æ.  

éôì äù ÷ä  øôåñ íúçä å"éëø ô ã àäà æ ' é î ìùå øéá
 é øä  øåñéà úîç î  øá ãî á  äö î  ìàøù é åìëà àì éàîà  ïéùå ãé ÷á

ùã ç ã äù ò ú àì äç ãéå äö î ã  äù ò úååö î éúéú ,åàëìå ' é à
 í ééòî  úàðäá äù ò  úå åöîå àéìú åðåøâ  úàðäá  ïéøåñéàã àî éð

àéìú ,à"àì ëéãé î àìå äù ÷   ,òã" ù ã ç ã äö î ä  ìëàéù é
ùã ç øåñéà ìò øá å ò øáë  éøä åðåøâ ì òéâéùë å ,àùî" ì ò ë

à åéòîá  òìáéùë  àìà íéé÷î  åðéà äå öî úååö î" é åä àì ë
éù÷ î  éàî å àð ãéòá 'ì  äç ã éå äå öî ã  äù ò éúééã" à ì à åùã ç ã ú

ò"éôàã ë 'éìæà åðåøâ  øú á éîð äù ò  úååöî å ,' ú ë øá ïéðòì ìáà
òá ïåæîäé 'íééëé ðçä ïéá åì  øàù ðù äî óøèö î àìå åéòîá  úéæë ,

 ø á ë íééëéðçä  ïéá åì  øàùðå íö îå öî  äö î úéæë ìëåàä ù àö îð
äö î ã  äù ò  úååöî éãé àöåé , à ì ïééãò  àåä ïåæîä  úëø á áåéçìå

òéâ ä ,]åàëìå 'ìéò ì àå áîä ùå áìäë àì å éøáã[.  
éôòå"ã áùééî æ 'ëù  ïéäå îú ä ç÷å øä 'é òá çñô ìéìáù '

ìéèð í ò è î àìå øåø î ìù éðù ìåáéè éðôî ïéëø áî å íéãé ú

à úéæëî  úåçô ìòã  äöî  úìéëà ä"èð ö"ã ìòå é ' ã ñé ç÷ åøä
áä" é)å àá"éñ ç 'ð÷"ñ ç"â( ê éøö  àì úéæëî  úåçô  ìëåà äã  äë ì äì 

íéãé úìéèð.  
â îä å" à)ñ"ã ÷'(ò äî ú "áä  ã"ëå é 'ã äð îã æðù ' ç ÷ å øä

éæë ïðéòá íâ  äö î á éøä  éë úéòèå î ïåùìáú ,àå" á ú ë äî  ë
öë òå úéæëî  úåçô éåäã î  äöî  íå ùî  éåä àì äìéèðäã" ì

ë ç÷ å øäã 'äìéèð àéòá àì äö é áëî  úåç ôã ,å úøáñ äæ éìåàå ,
àå"â îá  àáå îä  ïéãä  ìë ë" ä ì éèð êéøö àì úéæëî úåçô ù à

àåä  úåòè ,ëò"â îä ã"à.  
úçä å"ôò ãî ç ð êøã á åáù ééî ñ"ðä é" ú ì éèðã øàá îå ì

ë øá  áåéçá àéìú íéãéîä" å ðéà ïåæîä  úëø á á áééåçî åðéàùë å æ
äæì úåéàø àéáî å íéãé úìéèðá áééåç î ,àå"ðä ãåñé éôì ë" ì

îã"íöî å öî  úéæëá ïëå åðåøâ  úàð äá  íéé÷ì ìëåé ò ,àù î" ë
îä ë ø á ìù åáåéç"àå íééòî  úàðäá  à÷ ééã æ" í ö î åö î úéæëá  ë

îä ë ø á ïééãò  áééçúé àì" ú ì òéèðá áééçúé àì øå îà ä éôìå æ
íééãé,î íéé÷éù ïôåà ùé ã àö îð " á ééçú é àìå äö îã  ò

îä ë øá á"íéãé úìéèðá ïëå æ ,àå"ã øéôù ïáå î ë 'èðäù  ç÷ åøä" é
 à ìå øåøî  ìù éðù ìåáéè íå ùî àå ä äã åòñ ä íãå ÷ ïéìèåðù

äö î íåùî ,çôã å"ç.  
 íé é÷éôà äå)ç"éñ á 'à'(â  "ã àé áî ë ' à é áîå  úåøéàî íéðôä

éàø 'úåøéàî  íéðôä úèéùë  àì úçø ëå îîä ë ø áá  íâ ã àìà " æ
éôàå àéìú åðåøâ  úà ðäá å äì åë äøå úä ìëë  éåä ' í ö î åö î úéæëá

îä ëø á á áééåç î"óøè öî  íééëé ðçä ïéáù  äî å  æ , ú å ëøá î  åúééàøå
)èî(:åúåà ïøééæçî  äìéôú á ùã å ç ùà ø ìù øéëæ ä àìå äò è  ,

îä ø á áá  ùã åç ùàø  øéëæ ä àìå äò è  íà ìáà" ï éøéæçî ïéà æ
ìéëà  éòá éàã íå ùî  åúåàìéëà àì éòá  éàå  ,îâ á êéøôå 'à" ë

åéå úáù á"ä ìëéîì àéòá ã øéëæ ä àìå äò è íà è"à øãä ã  ð" ì
åëå ïéà 'ëò"îâ ä ã'.  

åàëì äð äå 'åéå úá ù úãå òñ íåé÷ ïéðòì" ú é æëá éã è
éôàå íö îå ö î ' ì ëá  äì éëàë éåä ã óøè öî  íééëéðçä  ïéáù  äî

àéìú åðåøâ  úàðäà ã äì åë äø å úä ,àù î"îä ë ø á ïéðòì ë" æ
áéäé ù ïðéò 'éôì" é åìéîáå åéòî  êåúá úéæëá  úåøéàî  íéðôä ã

ñøëä ,à"åéå úáùá  åúåà ïéøéæçî éàî à  àáåè éù÷ ú ë" í à  è
åéå úá ù øéëæ ä àìå çëù"îä ø á á è"îâ áå æ ' í å ùî  åîò è ùø å ôî

 ìëé îì åäé éìò àéîø  àáå éçã)øë àìå"áåéç  ïéàù ç( é áâ ì éøä äù ÷å 
åéå úá ù úãåòñ"ëá åúáåç éãé  úàöì éã è ï éáù äî å  íöî å öî úéæ

â  íééëé ðçä"ä ìåë äø å úä ìëë å åðåøâ  úàðä ø÷ éòä ã  óøèö î ë ,
àùî"îä ë øá ïéðòì ë"éòá  æ 'àå åéòî êåúá úéæë" ä ì  úçë ù î ë

åéå úáù  úãå òñ íéé÷éù øéôù"îä ø áá  áééçúé àìå è"àå æ" ë
ëò  àìà åúåà ïéøéæçî  éàî à" ÷ é ñîå  àøåò éù ãç  éãéàå éãéàã  ç

éù àúééøå àãî ã  àøá úñîã é áâ ì àéìú åéòî  úàðäá  àøå ò
îä ë ø á"àéìú åðåøâ  úàðäá  ïðáø ãî  íðîà æ ,îá  úéæë åîë å" ò

éôàù äø å úáù ïéøåñéà ìëå 'â  íééëéðçä ïéáå íö îå öî  úéæëá" ë
úéæëì óøèö î ,ééò"äæ á êéøàä ù  äî  ù.  
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 úåëìä) á(  
  

 

  שיעור השתיה כדי לחייבו בברכה אחרונה
ביעית בין מיין ובין משאר משקין השותה פחות מר

מברך בתחילה ברכה הראויה לאותו המין ולאחריו אינו 
דחיוב ברכה אחרונה למשקין היא , א"י ס"ר' ע סי"שו(, מברך כלל

והטעם דשיעורם ברביעית דהוא , ורביעית היינו רביעית הלוג, רביעית

  .)כמו איסורים דשיעור שתיית משקים ברביעית
 ,ק" סמ86מנהג העולם שהיא  -ושיעור רביעית 

כוס [ שהיא כשליש מכמות של כוס רגילה "]כוס"בגימטריא [

  .וכחצי מכוס חד פעמי] ששותים בה קאווע
הרוצה לשתות מעט ממשקין יזהר שלא ישתה אלא 

והטעם , ע שם"שו[. פחות מכזית או שישתה שיעור רביעית

השיעור א ד"בזה דנחלקו הראשונים בשיעור ברכה אחרונה בשתיה די

ובכדי להסתלק , א ברביעית"א דהשיעור בכביצה וי"היא בכזית וי

  ].מהספק טוב ליזהר לשתות פחות מכזית או רביעית

צריך ' ולכן בכוס הבדלה או של ברכת המזון וכדו
המברך לשתות מהיין רביעית שלם כדי שיוכל לברך 

בכוס של דאף דמצד הדין די שישתה , ברכה אחרונה
בזה ישתה ,  כמבוארוב רביעיתשיעור של רברכה 

אבל , רביעית משום דברוב רביעית איכא ספק ברכה
בקידוש שלפני הסעודה דממילא אינו מברך לאחריה 

  .     ת רוב רביעיתידברכת המזון פוטרתו די בשתי
  צירוף מיני משקים

כל המשקים מצטרפים לרביעית ומברך לאחריהם 
  .ברכתם הראויה

צי רביעית יין וחצי רביעית דהיינו ח[יין ושאר משקים 

 ספק היא אי מצטרפים לבורא נפשות דשמא - ]משקים
מעין שלש דשמא שיעורו [צריך לברך על היין ברכתו הראויה 

צ שם "שעה(,  לכן נכון שלא לשתות בענין כזה,]ל"בכזית כנ

ובשתה יין פחות מרביעית ורביעית משאר משקין נסתפק , ד"סק

ן דיין דכיו, יברך בורא נפשות על המשקיןאי ) ע" סקח"ר' סי(צ "בשעה

ואף , כ אפשר דהכי נמי יפטור היין"פוטר כל מיני משקין מברכה א

דבזה אינו מברך על היין אולם מכיון דיש דיעות הסוברים דאף בפחות 

מרביעית נתחייב בברכה על היין ולשיטתם לא יוכל לברך בורא 

א לחייבו "אכ משום שאין אנו יודעים לברר ההלכה "נפשות א

  .)בברכה
  צירוף אוכלים ומשקים

דאוכל [אוכלים ומשקים אינם מצטרפים לשיעור 

ולפיכך אכל פחות , ]עורו ברביעיתיעורו בכזית ומשקים שיש
משיעור כזית ושתה פחות משיעור רביעית אינו מברך 

והטעם (אם שניהם ברכתם בורא נפשות ' לאחריהם ואפי

 כיון דפעולת האכילה הוא )ב"ז סק"שער ט (ברכת הבית' כתב בס

לשובע ופעולת השתיה היא לצומאו וכין שאין פעולתם שוה אינם 

  .)מצטרפים

ציר שבא להכשיר האוכל דינו כאוכל ומצטרף 
  )ב שם"ובמשנ, א"א שם סק"מ( ,לשיעור כזית

 אינו מברך -  עם ירקות או שאר מאכלים]זופ[מרק 
עור כ אכל שיעור רביעית מהמרק או שי"לאחריהם אא

ב בשם "ובמשנ(ואינם מצטרפים לשיעור , כזית מהמאכלים

וא כברכת הפרי אי דינו כאוכל ונשאר הא מסתפק ברוטב ש"הח

  .    )ע"בצ
  הגדרת אוכל ומשקה

כל שדרך בני אדם לגמוע ולבלוע  -גדר משקה היא 
וכל , בבת אחת בלי היפוך הלשון כלל זהו דרך שתיה

ך להפוך מעט שאין הדרך לבלוע בבת אחת אלא שצרי
ר "שועה(בלשון עד שיגיע לבית הבליעה זהו דרך אכילה 

  .)י" בגדרי משקין לגבי נטח"ח ס"קנ' סי
ולכן מאכל שנימוח או נתרסק כל כך עד שראוי 

ומשקה , לשתיה יצא מתורת אוכל ושיעורו ברביעית
יצא ] 'כגון גלידה אייז קרים וכדו[שנקרש עד שראוי לאכילה 

  .)ח"נ פ"ר סבה"שוה( בכזית מתורת משקה ושיעורו
 כשאוכלו בצורת אכילה ולא ניערו - לבן, יוגורט

וכשמערבבים או , הרי הוא בגדר מאכל ושיעורו בכזית
קובץ מבית (מנערים אותו עד שנעשה נוזלי דינו כמשקה 

  .)א"ל שליט"ו בשם בעל שבה"לוי ט
א וכסברת "כ שליט"ראה(דינו כמשקה  - ]זופ[מרק 

ומרק עבה , נבלע מיד בלא לעיסה הרי הוא כמשקהר דכיון ד"העהשו

אם אוכל המרק בכף דינו ' ואפי, )א לבלעו מיד דינו כאוכל"שא
  .)לגבי דין הרוטב) ג"סק שם (ברכת הבית' כ בס"כ(כמשקה 

 שבתחילת - ]גלידה[אייז קרים , ממתקים, טשאקלאד
האכילה הם קרושים ובסוף האכילה הם כשתיה 

דינם כאוכל , אותם בדרך שתיהשנימוחים בפה ובולעים 
טעמים לחייבו ' י ומצדד ג"ק' ב סי"י ח"ת מנח"שו(ושיעורם בכזית 

דהמוצץ פירות ) 'ז' בספרו מים חיים סי(ח "פר' דמביא שי) בכזית א

דיש פוסקים דגם בשתיה ) מברך עליו כברכת הפרי ושיעורו בכזית ב

  .)דדילמא כזית שנימוח נעשה לרביעית) השיעור בכזית ג
 אם מכניס הפרי לתוך פיו ומוצץ דרך -המוצץ פרי 

ואם , ]ושיעורו בכזית, ומברך כברכת הפרי[לעיסה דינו כאוכל 
ח "פרב(, מוצץ בדרך שתיה ואינו לועסו בפיו דינו כשתיה

ל "ח בשם הבן איש חי מחלק כנ"כתב דהמוצץ דינו כשתיה ובכהל "הנ

  .)ה"ר' א סי"ל ח"ומובא בשבה
  
  
  
  
  

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

úîùð éåìéòì 

äàä" úøî ç øúñàá"ø  ÷çöé ìàéúå÷éò"ä  
ú. ð. ö. á. ä.  



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

 

  י

 

  עקב

כאשר בחד קטירא , על דעתו ועד יום זיבולא בתרייתא דיליה' מיום עמוד רבינו הק

' אף לרגע כמימרא ממצבו של עם ה' לא הסיח דעתו הק', איתקטיר לחיי עלמין ית

  . היושב בציון על אדמת קודש

בראשונה בהיותו עוד רב בעיר , ק לבקר בארץ ישראל"ששה פעמים נסע רביה

כ שהה רבינו בירושלים יותר משנה שלימה "ואח, ב"ק בקיץ תרצ"קראלי ביקר בארה

גר באמעריקא בשנות ' ועוד ארבעה פעמים כשכבר הי, ו"לאחר המלחמה בשנת תש

כל ביקור לעצמו הביא קירבה , ה"וביקורו האחרונה תשכ, ט"תשי, ו"תשט, ב"תשי

ישומא  ורבינו השאיר ר,ע"ק זי"והערצה מן הישוב הישן שבארץ ישראל אל רביה

והשפעתו הגיעה עד למרחוק בכל , קדישא בגודל קדושתו על כל דרי ארעא קדישא

  .ולתורתו' קובץ יהודים החרדים לה' קצוות ארץ ישראל ומקום שהי

על כן אמרנו וענינו דבר בעתו מה טוב לרגל יומא דהילולא קדישא של מרן רבינו 

ן וסיפורים מופלאים על להביא צרור עובדין טבי, ע מרא דארעא דישראל"הקדוש זי

קשור אליה ' אשר כל ימי חלדו הי, ל לארץ הקודש"אהבתו וחיבתו של רבינו ז

  .א לתאר בחרט עלי גליון"בעבותות אהבה שא

  

 

 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  מורשת אבות
עצי ' מידה זו קיבל רבינו מאבותיו ורבותינו הק

ק וכל ימי "ע אשר היו מקושרים מאוד לארה"התמרים זי

געגועם וכיסופם , חייהם התאוו לראותה ולחון את עפרה

עלתה על כל גדותיהם והתבטאה בכל עת מצוא כאשר 

  .תשר עליון דאורייתא אל הארץ הזאהתקשרו בק

לחזק , י"אבותיו ואבות אבותיו עסקו כולם במעות א

את הישוב הישן מיהודים חשובים היושבים על התורה ועל 

בזה חליפות ' הי, בתוככי ירושלים' העבודה בחצרות ה

ע ואחריו ממרן "ט זי"ק הקדושת יו"מכתבים ממרן הגה

 דוד צבי ביק ר"שכתבו להרה, ע"ק העצי חיים זי"הגה

בנוגע המעות , ם- ר מלעלוב י"ל אדמו"צשלמה בידערמאן ז

ע "ק הייטב לב זי"גם הגה, שנשלחו מחצר בית סיגעט

ע "ק הישמח משה זי"וכן הגה, ע"ק רבי אלעזר ניסן זי"הגה

  .עסקו בשליחת ואסיפת מעות לעניי ארץ ישראל

מראשית כזאת הודעת הלא הוא אבי השושילתא 

דוע  אשר כיע"ק מרן בעל הישמח משה זי"רביהקדישתא 

, בראש מעייניו' ומפורסם דאגתם של עניי ארץ ישראל הי

רבות פעל בכינון קופות הצדקה שנועדו לחזק את יקירי 

  .ק"ובכך הרגיש בנפשו מקושר לארה, קרתא דשופריא

חיבתו ' ואף גם מבצבץ ועולה מספריו הק את גודל 

ק בספרו ויואל משה "וכך כותב רביה, והשתוקקותו אליה

ז מרן הישמח משה "וק: ל" וז)ח"ש' ב עמ"ק' סיי "מאמר ישוב א(

וכשרצה , י"מ בספריו מחשיב מאוד ישיבת א"ה שבכ"זלה

י כתב לו "ה ליסע לאר"דבי עילאה זצלה' הארי' חתנו הק

י באמת "וכתב שם על הנסיעה לא, מכתב בתוקף שלא יסע

מי לא ידע מגודל ערכה של מצוה זו ובוודאי גם אני חשקה 

ל הוי מחשב הפסד " כבר אמרו חכזאך, נפשי לדבר זה

ח "המכתב נדפסה בישמח משה הנדמ(. 'מצוה כנגד שכרה וכו

  .)בליקוטים

' ועל הכל גלוי וידוע המיית נפשו וכליון עיניו הק

אשר היתה חזון בלתי , לעת הגאולה ובנין בית הבחירה

עד כדי כך שקדושי עליון , נפרץ אצל שאר צדיקי עולם

 ניצוץ נשמת ירמיהו הנביא ומפני בדורו העידו עליו שהוא

שהוא בעצמו ראה במו עיניו את חורבן בית המקדש לכן 

וכל ימיו אשר , ציפה במידה מיוחדת כזו לבנינה ושכלולה

חיה לא הירפה רגע כמימרא מלהחיש קץ הגאולה 

עד אשר לפני הסתלקותו מעלמא הדין הבטיח , בתפילותיו

 בגו עדן גינתא שבעלותו השמימה ירעיש עולמות ולא יכנס

  .עד כי יבוא שילה

  טייטלבויםע "ט ליפא זי"יו' ק רבי חנני"בן מרן הגה יואלק מרן רבינו "כ
  )ט"תשל( ו אב"כיומא דהילולא 
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ק מרן בעל הייטב לב "רביהוכן בקודש חזינו אצל 

וכל , ק"בארה'  אשר נכספה וגם כלתה נפשו לחצרות הע"זי

ימיו דיבר בקדשו מקדושת הארץ וגודל סגולתה כפי 

ת "ק ייטב לב עה"ובפרט בספה', שנראה בעליל בספריו הק

ו ורגשותיו לארעא לך שם נרגש ביותר גודל חיבת' ריש פר

ה הוא "ק הנהגתו של הקב"עד שמחדש כי בארה, קדישא

  .'אראך'בהתגלות ממש בבחינת אל הארץ אשר 

כל אלו שזכו להסתופף בצל קדשו וליהנות מזיו 

י שגעשה "תורתו ידעו להעיד ולתאר גודל ציפיתו לאר

מרגלא בפי החסידים הזקנים ' והי, בליבו הטהור עד אין קץ

ק מטאלטשווא " מרן הייטב לב שחותנו הרהשלא בכדי זכה

ל בחר בו והעניק לו בצוואתו בתורת ירושה את בית "זצ

כי לא נעלם מעיניו גודל , א"ק צפת תובב"דירתו בעיה

  .לפיסת אדמת קודש' התקשרות חתנו הק

על חיבוב ) שיג' שם עמ(' גם רבינו מביא בספרו הק

ה הדפיס הנ...: ל"וז, ע"ז מרן הייטב לב זי"הארץ של ק

ה ונודע אשר "ז הייטב לב זלה"בעצמו מה שאירע לו אצל ק

ק "ק חמיו הגה"חובב הארץ מאוד מאוד וכ' ה הי"ז זלה"ק

ק צפת נסע "כ אבד"ל היה אח"ק טאלטשווא זצ"האבדק

ל היה בדעתו ליסע אלא שאמר "גם הוא ז, י בעצתו"לא

  ש"עיי ..א לו לנסוע"כ שרואה שצריכים לו במדינתו וא"אח

 הונחל והושרש גודל חין ערכת וחיבת הארץ וכך

ק מרן בעל "רביהלממשיך השושילתא קדישתא הלא הוא 

, ק פרצה כל מיצר וגבול" שאהבתו לארהע"ט זי"הקדושת יו

הרבה שלוחי דרבנן שנדדו מגבולות הארץ למדינות הים 

כדי להביא מזון וצידה להשביע כל נפש שוקקה ורעבה 

בחיבה יתירה ומופלגת נתקבלו אצלו , ק"יושבי ארה

, וכיבדם ביותרת הכבוד ועמד לימינם שיצליחו במשימתם

ושיגר מכתבי בקשה לכל הסרים למשמעתו לקבלם בעין 

' וכן ידוע שבכל אמרותיו הק, יפה ולתומכם ברח נדיבה

ו יצאה בדברו בהשתוקקות בהגיעו לענין גאולת הארץ נפש

 להעתיק דוע שכבר גמר אומר בליבו בסוף ימיווי, עצומה

  .ק אלא מן השמים לא איסתייעא מילתא"מושבו בארה

ק אשר אף גם כל חפץ "עד כדי כך גדלה אהבתו לארה

שהובא אליו מארץ ישראל היתה אצלו יקרה מפנינים 

ע בתשובות דברי "ק זי"וכמו שמעיד עליו בנו רביה, ומפז

, יואל כי כל חפץ מארץ ישראל זכתה אצלו לחביבות יתירה

ע "ח מצאנז זי"קיבל מרבו הקדוש מרן הדבוכמו שידוע 

ושמר עליה , ק"בעקטישע אשר נתפרה מבד שהובא מארה

רגיל לספר לפעמים ' ק בעצמו הי"מרן רביה, כעל בבת עינו

, ובתוך דבריו סיפר פעם, ק"מגודל אהבתו דמר אביו לארה

י "ע חיבב כל בגד שהובא מא"ט זי"שאביו מרן הקדושת יו

י שלא רצה לקחת משום האיסור "לאתרוגי אפרט (או חפצים אחרים 

  .)ז"ד סימן צ"י יו"ת ד"כדמבאר רבינו בשו, ל"י לחו"להוציא פירות א

ע "ט זי"מענין גודל אהבתו של מרן הקדושת יו

ק "ל מעיה"יוסף ברדאש ז' ח הישיש ר"ק סיפר הרה"לארה

י השתהה "ר לעניי אר"ל כשד"דבעת נסעו לחו, ו"ירושת

ע שהיה ידוע בגודל "ט זי" הקדושת יובעיר סיגעט אצל מרן

ט קראו אותו בלשון "ובביתו של הקדויו, י"חיבתו לעניי א

  ". דער ארץ ישראל איד"חיבה 

ואשר על כן הוציא חרב מתערה להגן על קדושת 

הארץ כאשר באו פריצים וחיללוה עת החלו לצוץ קבוצות 

ובתורתו ששמו לעצמם מטרה ' קטנות של הכופרים בה

וכדי לצוד ברשתם , ליהם עול תורה ומצוותלפרוק מע

נפשות תמימות מישראל כינו ואימצו לעצמם את השם 

והתחילו לעשות פעלים להעלות יהודים ', חובבי ציון'

ט אזר "ומרן הקדושת יו, ק"תמימים מארצות הגולה לארה

קיבץ אסיפות רבנים ומנהיגי האומה ונעמד , כגבור חלציו

הפר עצתם ולקלקל בראש מערכות אלוקים חיים ל

וגילה קבל עולם ומלואו פרצופם , מחשבתם הרעה

האמיתית ודרכיהם הנלוזות ובכך מנע בעדם לסחוף 

  .אחריהם תמימי לבב

ק "רביהוהנה כי כן המשיך בגאון ובעוז בנו אחריו 

אשר בימיו הקצרים עלי אדמות ע "מרן בעל עצי חיים זי

, ק"י ארהקיבץ וריבץ והירבה פעלים כבירים לטובת תושב

ולסיבה זו מסר נפשו ומאודו למען קופת רבי מאיר בעל 

ואף גם ייסד , הנס לכוננה ולהעמידה על מכונה והיכלה

ק כדי לתמוך ולעמוד כעזר וסיוע לעניי "בעצמו כולל בארה

  .ארץ ישראל

 מה שהיתה י" נולד רבינו מושרש עם תשוקה לאוכך

גו למען לו בירושה מאבות אבותיו אשר כל ימי חייהם דא

  .בה מראשית השנה ועד אחרית שנה' ארץ אשר עיני ה

  

  דמתו'אכפר 'וצריו 'לשיב 'י
עוד מימי נעוריו הובלטה במידה מיוחדת געגועיו 

והיו כל עניני ארץ ישראל , ק"וכיסופיו של רבינו לארה

' ומגודל האהבה היה נלחם מלחמת ה, חקוקים על לוח לבו

ושתה ומטמאים את נגד המלעיבים אותה ומחללים את קד

' וכל ימיו פעל פעולות נמרצות לחזק את יראי ה, הארץ

היושבים בארץ החיים ומתנהגים שם בקדושה וטהרה 

תאר בחרט עלי גליון את י אפשר לוא, מתוך דחקות ועוני

ק אשר פעל למענם "רוב פעולותיו למען יושבי ארה

  .במסירות נפש

ארץ ישראל שהיה בלב רבינו  על הפלגת אהבת 

ל כאשר "ט ז"העיד עוד אביו מרן הקדושת יו, ילדותומ

יואל אשכנזי ' צ הישיש ר"ל הרה"ב של רבינו ז"סיפר ש

צ "כי טרם שנסע אביו הרה, שזוכר מילדותו, ל מטבריא"ז

ד זלאטשוב "ל אב" יואל זצביצ ר"הגבנו של ה(ל "ברוך אשכנזי ז' ר

 לארץ )ע"ט זי"הקדושת יומרן חותנו של , י אשכנזי"ס מהר"ובעמח

נסע יחד עם אביו , הקודש לחונן את עפרה ולהשתקע שם

ל להתברך "ט ז"ל לעיר סיגעט לדודם מרן הקדושת יו"ז

ל כיבדם "ט ז"ומרן הקדויו, מפי צדיק בברכת פרידה
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ד שנה "ל שהיה אז בחור כבן י"וגם רבינו ז, ביותרת הכבוד

וכשנתנו להם מידי דמיזן לאכול , היה שם באותו מעמד

ט ואמר להאורח הילד יואל אשכנזי "הקדושת יונענה 

אתה שמך יואל : ואמר, ל מקערה אחת"שיאכל עם רבינו ז

י ובני יואל הרי הוא "ואתה נוסע לאר, כ שמו יואל"והוא ג

על כן מן הראוי שתאכלו יחד , אוהב את ארץ ישראל

די פארסט ,  און ער הייסט יואל, הייסט יואליד: ק"ובל(בקערה אחת 

דעריבער עסט " יש האט ליב ארץ ישראל'און מיין יואל, ץ ישראלקיין אר

  .)פון איין שיסל

וברבות הימים כאשר היה משכן קדשו של רבינו 

, ל לבקר את רבינו"יואל אשכנזי ז' ב בא פעם אחת ר"בארה

וכאשר נכנס לבית רבינו אמר בהתנצלות כי היות שאין לו 

היה קשה לו לרבינו טבלא על כותלי ביתו שגר שם על כן 

היה לכם : ענה לו רבינו בדרך צחות, למצוא את ביתו

ואזי היו כולם , הידוע" שונא ציון"לשאול איה משכנו של ה

, מראים לכבודו את מקום דירתי

י אשכנזי "ועל זה הזכיר לו הר

ט "את דברי אביו הקדושת יו

, ל שהוא אוהב ארץ ישראל"הנ

  .ל אישר את העובדא"ורבינו ז

מרתו שאמר ידועה היא א

רבינו פעם דמרומז שמו בפסוק 

ק "שכידוע מספה (האזינו' בפר

ששמותם של בני ישראל מרומזים בשירת 

, י" מרומז שמו ביחד עם א)האזינו

כפר 'וצריו 'לשיב 'יבפסוק 

ואדמתו היינו ארץ , דמתו'א

וממילא מרומז שמו , ישראל

, הקדוש יחד עם ארץ הקודש

פ בעת שהיה רבינו עולה "וכמ

האזינו והקריאה ' רה בפרלתו

, בשישי מסתיימת בפסוק זה

ונקם ישיב לצריו ' הרנינו וגו

התבטא רבינו , וכפר אדמתו עמו

בפסוק זה מרומז שמי : ואמר

ישיב לצריו מרומז המלחמה נגד רשעי , י גם יחד"וא

מרומז בזה דארץ הקדושה אינה , וכפר אדמתו עמו, ישראל

פעולות הנעשים על ו על עמדתי איתן נגד "מקפדת עלי ח

  .אדמתה

הגאון האדיר בעל מנחת ורמז נאה הוסיף על זה 

כתובות (' ל שדבר זה מרומז בגמ"ד ירושלים זצ"יצחק גאב

' ודרשי, ולציון יאמר איש ואיש יולד בהפ " עה.)כתובות עה

ת של הפסוק "ור, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה

רבינו המצפה של ' הוא שמו הקאיש 'ויש 'אאמר 'יציון 'ל

נדפס בספרו מנחת (, ונרמז שמו בקדושת ארץ ישראל, לראותה

  .)וישב' ת פר"יצחק עה

ל כותב בין השאר "חיבת ירושלים בהקדמת המו' בס

כי עלה בלבי : ל"וז, סיבת הדבר שהביאתו להדפיס ספר זה

וגם לקבוע דירתי , השתוקקות לעסוק באיזה דבר מצוה

ה יואל "ק מו"ר מרן הגה"ק אדמו"ושאלתי בעצת כ, ק"בעיה

ק הזה "והוא מסר לי את הספה, ד קראלי"אב) א"זיע(ב "ט

ומקיימים בזה מצות שאלו , כי הוא תועלת גדול, להדפיסו

ל מתאר כל המקומות הקדושים "בספר הנ(. ל"עכ, שלום ירושלים

  )ג"נדפס בסאטמאר שנת תרצ, ק"וקברי הקדמונים בארה

  
  ...אעופה ואשכונה... יתןמי 

ק שהיתה קשורה "דושת ארהעוצם אהבת קל ע

נוכל , ועד כמה היה רצונו עז להתיישב בה, ק"לרביה

לראות ביותר ממכתבו המופלא שהשיב להעדה החרדית 

לאחר שכבר הגיעה לידו , ג"ו בשנת תרצ"בירושלים ת

וכתב , ד העדה החרדית"הכתב רבנות שהתמנה לרב ואב

להם אז תשובה מאהבה ומענה 

  .ל"שתם הנארוכה על בק

והימים ימי ביקורי של 

לאחר פטירתו של , ק"רבינו בארה

ל "ח זאנענפעלד זצ"ק מהרי"הגה

וחכמי ירושלים בראותם בו כליל 

השלימות והמעלות של מנהיג 

ישראל הראוי לכהן פאר בעיר 

הזדרזו לבצע את הדבר , רבתי עם

פ לדון על נידון זה "והתאספו כמ

 והחליטו, כדי שיסכימו כולם בזה

לאסוף חתימות מחכמי ויקירי 

ז ועד "ונתמנו ע, קרתא דשופריא

 צ"ה הגה"מהרבנים החשובים ה

אשר זעליג מרגליות ' המקובל ר

ישראל יצחק ' צ ר"ל הגה"זצ

יוסף ' ח ר"הגה, ל"רייזמאן זצ

יוסף ' ח ר"הרה, ל"האפמאן זצ

 ח"וחתנו הרה, חיים שיינבערגער

' ח ר"הרה, שמואל דייטש' ר

שקיבצו כמה , יעקב אייזנבאך' ח ר"הרה, ןשלום ליבערמא

, ו"יקירי ירושלים ת, מאות חתימות מיראים ושלמים

ובעיקר עמדו לימינם קהילות החסידים והקנאים 

שבירושלים שתלו תקוותם שרבינו בא יבא ברינה לכהן 

ק "ז יתרומם קרן התורה והיהדות בעיה"ועי, כרב דמתא

  .ו"תירושלים 

ג הגיע לרבינו "ת תרצלאחר הימים טובים של שנ

שהיה מעשי ידי אומן פיתוחי , כתב קאנסוס ונזר הרבנות

שמקבלים עליהם מרותו , חותם בנוטריקון שמו של רבינו

ק ממונקאטש "ל הגה"וגדולי הצדיקים שבחו, של רבינו

ל שלחו מכתבי עידוד וחיזוק "ק מקאלאשיץ זצ"ל והגה"זצ

  עינו וליבו שם כל הימים

ח היה נאסר "במשך זמן הקיץ של שנת תשי

הרופאים מלהרבות בדיבור עקב י "ע

ובאותו פרק זמן היה מעלה , הרפואות השונות

י "ובאחד מהכת, את כל שיחותיו על הנייר

דאז כתב אודות שנתווכח עם אחד מהראשי 

וכותב , ב בענין ארץ ישראל"ישיבות בארה

אמרתי לו שאני יש לי ": ל"בזה
כי , י מכולכם"אינטערעסע יותר על אר

ם עם כמה אלפים מלבד שאני מקושר ש
אני שוקע לשם , מישראל בגוף ובממון

ת ועוד "אלפים אין מספר בבנינים ות
, ח גדול עבור זה"והנני בע, כמה ענינים

ואיך יוכל לחשוד אותי כי קל בעיני 
אך הדרך לילך עם אלה , י"המצב של א

 רא לעבו"הרשעים הוא רע ומר מאוד שא
 ".על זה בשום אופן
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ביא את לעדת החסידים בירושלים שיצליחו במשימתם לה

  .ל לארץ הצבי"רבינו זצ

ע ענה אז לאנשי ירושלים מכתב עוז חביון "ק זי"רביה

ושם מעלה , י בנעימים ובחרוזים נאים"אשר ערך בכת

ד "ומסביר להם בטוטו, ק"בגעגועים את ימי שהותו בארה

ונבצר , שלא יוכל למלאות מבוקשם

, ממנו לעת עתה לבוא לעיר הקודש

הן  ":ן קדשווזה לשו, ובין השאר כותב

 בלבי ק"ארהאמת כי עוצם תשוקת 

ולא אוכל לשכוח מתיקות , קשורה

אשר זכיתי לטעם קצת מעט , האורה

מזעיר בימים מועטים בתוככי 

וזה הרבה שנים אשר , ירושלים העירה

ועכשיו ביותר , וותה לישיבתהינפשי א

ומים רבים , מעת אשר זכיתי לראותה

ב אשר בל, לא יוכלו לרבות את האהבה

למנוחת יהודה , ונפש צמאה ורעבה

ומי יתן לי אבר , וירושלים העריבה

בעיר הקודש , אעופה ואשכונה, כיונה

ראה תצלום ( ..".' וכומקום השכינה

מהמכתב במלואו והיא לו נדפסה בדברי יואל 

  )ט"מכתב צ, ה"קמ' עמ, א"מכתבים ח

, כידוע לא יצא אז הדבר לפועל

ב עדת ע לא רצה לעזו"כיון שרבינו זי

מרעיתו תלמידיו וחסידיו שהיו 

ואז נתקבל , מקושרים עמו בלב ונפש

צ "ק מהרי"ד בירושלי הגה"לכהן כאב

, ק חוסט"ל אבדק"דושינסקיא זצ

כ נתקבל רבינו לרב בעיר "ולימים אח

  .הגדולה סאטמאר

במשך השנים השתוקק רבינו 

ק כך גם "הרבה פעמים לעלות לארה

ק "ט התכונן לעלות לארה"בשנת תרצ

ולהתיישב שמה אלא שמפני סיבות 

  .שונות לא יצא אז הדבר לפועל

כאשר עלה הכורת על עם 

ישראל ורובא דרובא מיהדות הגולה 

, ד"הי' נכחד ונעקד על קידוש ה

ק "ת ניצול רביה"ובחסדי השי

ועמד על , מציפורני הרשעים האלה

או אז , חוף מבטחים במדינת שווייץ

יישב גילה רבינו חפצו ותאוותו להת

ה "כפי שכתב אז בשנת תש, ק"בארה

 )ו"קל' א סי"ח(בתשובות דברי יואל 

כי כל מגמתי כעת לישב 'ק "וזלשה

בארץ החיים ולהמתין שם על ישועת 

ואז נסע רבינו והתיישב , ק"עכלה' א"ישראל הבאה בב

ודר שמה שנה תמימה הוא שנת , ו"ק ירושלים ת"בעיה

ו במכתב קודש ואז נתקיים מה שרמז רבינ, ק"ו לפ"תש

לעבור , אשים לדרך פעמי' אולי ימים ידברו וגו": ל"הנ

  ".לאווירא דארעא קדישא המחכים חכמים, נהרות וימים
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  מרא דארעא דישראל
ע למנהיגם "לא בכדי ראו בני ארץ ישראל ברבינו זי

כאשר ישא האומן את היונק כן נשא אותם , ולרועם הנאמן

ש כמלכי צדק מלך כשכל שנותיו שימ, במסירות נפש ממש

וכן , בכהונתו רבות בשנים לנשיא העדה החרדית, שלם

ק כלילת יופי משוש כל "ד עיה"כ כששימש לגאב"אח

  .הארץ

מ היו עיניו ולבו "מ, ל"גר בחו' ע הי"ג שרבינו זי"אע

בבחינת את , ראשו ורובו מכוונים תמיד למקום המקדש

  .בנציבין ומצודתך פרוסה עד לירושלים

 אף לרגע כמימרא דושהיח דעתו הקרבינו לא הס

הן בעניני הכלל והן , רץ ישראלמהיהדות החרדית בא

וחיזקם תמיד ועודדם כאב , בעניני הפרט של כל יחיד ויחיד

  .על בנים

וידוע שפעם הביאו לרבינו בד חדש לתפור ממנו 

ק נכנס אל הקודש פנימה "כשהמשב, קאפטן לרבינו

אמר לו , להראות לרבינו את הבד

צריך לקנות אותו ' ו למה הירבינ

ענהו , והלא יש לי די מלבושים

ק שהבד הזה עלה זול "המשב

ביותר ושילמו לזה לא יותר 

השמיע רבינו , מעשרים דאלער

קול אנחה ואמר לו הרי כמה 

י היה אפשר להחיות "יהודים מא

  .עם עשרים דאלער

זאת עמדה במחשבתו של 

ובכל פרוטה , רבינו כל ימיו

לבו , י"אג לבני אמיותרת כבר ד

ער ופתוח לכל צרכיהם הן ' הי

מיצר בצרתן ' בגוף והן בממון והי

כ "של יהודי ארץ ישראל וכמו

ראו בחוש גודל החשיבות שיש 

אצל רבינו ליהודי של ארץ 

  .ישראל

ועובדא מאלפת במאד 

 אחד מיקירי ירושלים הרב סיפר

ל "לייב גאלדבערג זצ' החסיד ר

ת גר בשכינו' שבסוף ימיו הי

והוא , ע בווילאמסבורג"לרבינו זי

רגיל בכל שנה ושנה בחג ' הי

ולברך על האתרוג של , הסוכות ליכנס אל הקודש פנימה

באחד מן , כשהיתה לו זאת זכיה גדולה ומיוחדת, רבינו

לייב והגיע לפני שיצא רבינו להתפלל ' השנים קדם ר

' אמרה לו הרבנית תחי, כשברצונו ליכנס לרבינו, ד"בביהמ

פתאום , ושיחזור אחרי התפילה, רבינו עדיין לא התפללש

לייב להיכנס ' ומראה לר, נפתח הדלת ורבינו יוצא מחדרו

דיגן 'אן ארץ ישראל, לייב' ר": ל"ואומר לו בזה, בחדרו

אבער אן ארץ , אתרוג האב איך נישט צו בענטשן דערוף

בלייבט שטיין דא נעבן מיר בשעת , ישראל איד האב איך יא

וועל איך כאטש האבן ארץ , אך די ברכה אויפן אתרוגאיך מ

  ..."ישראל נעבן מיר

פנים אל פנים ראו ההערצה והאהדה הגדולה  וכמים

י ובראשם חכמיה ורבניה "וההתקשרות וחביבות של בני א

י הזקנים שבאותו "גדולי ויקירי א, ע"ק זי"וגדוליה לרביה

 שפני משה ,עדיין צעיר לימים' כבר ראו ברבינו כשהי, הדור

  .כפני חמה

  

  בצעריך ירושלים
, ת עמך"כאשר נתייסדה המדינה הציונית בשנת שח

ל לדור תחת ממשלת המינים בעת "שוב לא רצה רבינו ז

ההוא כאשר השתלטו הכופרים על ארצינו הקדושה וכבשו 

ובאו פריצים , ה"את פלטרין של מלך מלכי המלכים הקב

וטימאוה בכל מיני , וחיללוה

מאז לא , ועקירת הדתטומאות 

כי , מצא רבינו מנוח ומרגוע לנפש

בהיות נפשו קשור לקדושת הארץ 

לא היתה נפשו יכולה לסבול את 

עלבון הארץ אשר זדים מטמאים 

אותה וביותר כאב לבו כאשר ראה 

אשר הכופרים השתמשו במצות 

ישוב ארץ ישראל להסית את עם 

, ישראל להדיחם מדרך התורה

משו בלשון ולכל תועבתיהם השת

ר עלה בידם "ובעווה, חיבת הארץ

לצוד נפשות נקיות לאלפים 

ולרבבות והעבירום על דתם ועל 

תחת המסוה של חיבת , דעת קונם

  .הארץ

ומעת תקופה זו אשר 

הכופרים השתמשו במצות ישוב 

ארץ ישראל להסית את העם 

לעלות בחומה ולדחוק את הקץ 

ולעזוב את אמונת אלוקי עולם 

ת גודל געגועיו כבש רבינו א

וכיסופיו לארץ הקודש וחדל לדבר 

שכמו שהמצבה והיה אומר , מזה

ם עשאוהו חק ומאז שהכנעני, שהיתה אהובה בימי האבות

כמו כן בענין ישוב ארץ , לעבודתם נאסר לנו להשתמש בה

ישראך מאחר שהכופרים לקחוהו לכלי זיינם להעביר בה את 

ין לנו להפליג מאז א, ישראל מן הדת ולטמאות את הארץ

 ומאז היה רבינו זהיר מאוד בלשונו בשבח ישיבת הארץ

  .שלא יתלו גם בו בוקי סרוקי בענין זה

  ?חיבת ארץ הקודש מהו 

פעם נסתובב השיחה אודות רב אחד מגדולי 

האגודה שנמצא במכתביו דברים הנוטים 

ואמר , ורבינו התאונן מאוד על זה, יונותלצ

, ל"שהלה נתפס לרעיונות הנוטים למינות ר

והיה שם אחד מזקני החסידים שהסתופף עוד 

, ע ושאר צדיקים"ק משינאווא זי"בצל הרה

ל שמפאת גודל חיבתו "והמליץ על הרב הנ

והאהבה , לארץ ישראל נתפס לרעיונות כאלו

ל מאוד "והתרעם רבינו ז, קלקלה את השורה

איך יוכל חסיד כמותו על דבריו וצווח 
שעוד זכה להסתופף בצל צדיקים 

ע לומר "ק משינאווא זי"הקודמים כהרה
לו ' שחיבת ארץ ישראל גרמה לו שיהי

אדרבה אהבת וחיבת , דעות נפסדות
להתרחק , י צריך להביא ההיפך"אר

מדעות ומעשי הציונים המלעיבים את 
ואי אפשר , הכי הלא מצוה גוררת מצו, הארץ

שאהבה אמיתית לארץ ישראל תביאתו לידי 

  .קלקלה



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

 

  טו

 

  עקב

ישוב "ל מאמר "ויואל משה קבע רבינו ז' ובספרו הק

שהוא מיוסד לברר הלכות ישוב ארץ ישראל " ארץ ישראל

' ושם מסי, בכל פרטיה ודקדוקיה

ח ואילך האריך רבינו לבאר "קל

שבדור הזה וסקים ס ופ"מש

שעשו הציונים את מצות ישוב 

אין , ארץ ישראל חק לעבודתם

להפליג לההמון משבח מצות 

עליה לארץ ישראל כי רבים 

חללים הפילה ועצומים על 

 והאריך שם לברר אשר ,הרוגיה

כעת יש סכנה עצומה לדור תחת 

  .ש"ממשלת הכופרים עיי

וראה לשון קדשו בחידושי 

: ל" וז)ז"תשי(תורה פרשת בשלח 

ת "מי יתן והיה שיעזור השי

ה " בשנוכל לעבוד את הבורא

ווי גוט וואלט ", בארצינו הקדושה

דאס געווען ווי וואויל וואלט דאס 

אמנם כשטיטוס הרשע , "געווען

עשה מה שעשה לפני ולפנים 

היה זה גרוע , בקודש הקדשים

ל התרעמו על זה "וכשחז, הרבה מאשר היה עושה זאת בחוץ

  .ש" עיי'רק אדרבה וכו, רו בזה על הקודש קדשיםלא דיב

צמח הק לומר דברי "של מרן רביה' מרגלא בפומי' והי

עוברי  שבהיות שאין ארץ ישראל סובלת )ראה' פ(לצבי ' ה

י באה שם רצועה מארם והם "עבירה על כן כשחוטאים בא

בויואל משה ' ועי( ',חושבים שהם בירושלים והם מכזבים וכו

  ). ט"ן קכסימ' מאמר ב

ה "ק פנחס תשכ"שב(ק "הרבאוידוע שכאשר היה רבינו 

, ל" הנלצבי'  הזכיר בדרשתו דברי הצמח ה)ק"בירושלים עיה

מי , והוסיף ואמר בענוות קדשו

ה לדרוך על יודע אם יש לי זכי

  ...אדמת קודש בארץ ישראל

  

  לא זז מחבבה
אף אחרי התייסדות המדינה 

שפרצה , ארץ הקודשהציונות ב

אה בכל הארץ עדיין לא זז הטומ

' רבינו מלחבב את ארץ ישראל והי

עמל כל ימיו להשריש שם יתד 

ופינה של קדושה וטהרה בהקמת 

ומסר , ק"בארה' מוסדותיו הק

נפשו לחזק מוסדות התורה 

ועוצם , בטהרה שבארץ ישראל

מסירות נפשו בעבור מוסדותיו 

י יכולים לראות מלשון קדשו "באר

ביו לארץ ממה שכתב באחד ממכת

והיודעים ובקיאים : ק"וזל, ישראל

בהאמת מדי פעם יודעים את רוב 

עמלי וגודל היגיעות שיש לי 

ש והידידים הכל "ואנ, בעתים הקשות להחזיק את הישיבה

צווחו להפסיק את הענין מחמת ראותם גודל הקושי ודיבת 

אך מחמת חיבת החזקת התורה , רבים באופנים שונים

ואקוה , אני עומד על מעמדיהקדושה בארץ הקודש 

  .'ש בלשונו הק"עיי ...ת שאל יעזבנו"להשי

  זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
  
  

  והתפללו דרך ארצם
ק בלילה לפני הגיעו לשפת חופי ארץ ישראל הודיע רבינו "ב לפ"כאשר נסע רבינו לארץ ישראל בשנת תשי

והדבר היה לחידוש , לל קודם שיגיעו לחופי ארץ ישראללמקורביו שמחר בבוקר הוא רוצה להקדים ולהתפ

ובכל ', שלא כדרכו תמיד לעסוק בהכנותיו קודם התפילה וכו, בעיני המקורבים למה זה ממהר רבינו להתפלל

ועלה בידו להתפלל בהשכמה לפני , הלילה עסק רבינו בהכנות כדי שיוכל להתפלל ברן יחד כוכבי בוקר

ואחר תפילת שמונה עשרה כבר ראו מרחוק , תפלל אז בהתלהבות נפלא נורא מאודורבינו ה, שהגיע לחוף הים

וכאשר הרגיש רבינו בזה אמר , את גבול הארץ והיו המתפללים מביטים למרחוק ולא התפללו בקול כראוי

כי בהיותינו על היבשה בארץ ישראל תחת , שאין אתם ממהרין להתפלל כאן בכוונה, חבל, חבל, בהתרגשות

אבל כעת בהיותינו ', מי יודע אם נזכה להיות בארץ ישראל האמיתי ולשפוך שם שיח לפני ה, הכופריםשלטון 

זה בוודאי הוא ארץ ישראל המוכשר ביותר , י במקום טהרה ואינו תחת שלטונם"בתוך הים בתוך גבולי אר

אז הבינו , ץ ישראלבכוונה לפני שנגיע לחוף אר' על כן עלינו למהר ולשפוך שיח לפני ה, לקבלת התפילות

  .וראו את גודל תשוקתו ואהבתו לקדושת ארץ ישראל באופן נפלא, כ להתפלל"למפרע למה זה מיהר רבינו כ

 
  

  י בזמנינו "מצות ישוב אר
ו "ל דר בירושלים בשנת תש"בהיות רבינו ז

נטפל אליו רב אחד מרבני האגודה וטען לפני 

רבינו שהיות שרבינו התיישב בארץ ישראל 

ומצוה בעידנא דעסיק יואיל נא לברר את 

ההלכה שיש חיוב לעלות ולהתיישב בארץ 

איך , ל והשיב לו"בינו זונתרגש ר, ישראל

שבאמת אין , אוכל לברר ההלכה נגד האמת

כמו (, חיוב בזמן הזה לעלות ולהתיישב בארץ

י "ק ויואל משה מאמר ישוב א"שבירר בארוכה בספה

ליב : ל" ואמר לו רבינו בזה)מדברי כל הפוסקים
האב איך ליבער פון , האבן ארץ ישראל

אבל לברר שיש חיוב לעלות שזה , אייך
ובפרט כעת , ד האמת זה אי אפשר לינג

שהציונים התלבשו במצות ישוב ארץ 
ישראל למען תפוס את בני ישראל 

  .ברשתם אין לנו להתעסק בזה
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−³¼ô¾ ×ô"šîôêê "þ  î³ðñ− −ô−ë ðî¼ −×
®− −ñêþš þ−¼ë"î ³ë¾ îñ®ê èì ¾ðš³í ñ−ñë 

³î®ôí , þê¾ò î¾þðô ³−ëë þð½í ³×−þ¼ −þìêî
¼ ë¾î− þôêî îôîšô ñó−ëþë þîë−®í ñ× ó¼ 

ó−þ−¾í þ−¾ ³ñ−èô ,³îèîõí ö−êô í×îë í−íî ,
 íò¾ ñ×ë óè í−í íï×îíò¾î êîí þ−ðê ¬î−õë 

 ëîþšë î³−ë íòë−)þð½í ¹î½ë î³îê ó−þôîê¾( , óè¾
 −³−×ï −òê³îïìñ¼õ îî−ï ó¼îòë "ê , îþôîê í−í¾

 ö−òë ñ¼ í−×ëëî ³î×−þêë íêñ−¼ ³îš−ëðëôí−ë"š 
íþíôë .        )þíô"ê ¬"ë½¾³ ó−¬õî¾ "ë(  

     

êðëî¼ êò¼ð−× ñ®ê íîíð íô "šîð öþô "ï 
íññï"íþêô¬ê½ þ−¼ë ðî¼  , ó¼õ þ¾ê×³ìê ³¼ë 

î− −ê®îôë î×−ì¾"¬ î³−ë ì³õ ñ¼ ó−¾òê íëþí 
î−ñê ½ò×−ñ , ðîþ¬ í−í êîíîî³ðîë¼ë¾ðîšë  ,

¼ ³−òëþí îíîñê¾î"í êìþ−¬ ñ¼ ¾¾îì îò−ê íôñ 
êþîë−®ð , öþô íò¼îð"ïíññï "íî³îò³îîò¼ ëîþë  ,

í¼î¾− óíñ ñî¼õñ −îêþ −ò−ê ³ôêë íòí , óñîê
íïë ³ê ó−þë¾ôî íñ−ñë ëþ öôï ó−ðôî¼ óí¾ 
óõîè , ó³î×ïñ óíñ −êð× îô®¼ íïí¼î¾−ë .  

)þíô"ê¬ "ë ó−¬õî¾ ½¾³"ë(  
     

³ðî¼½ë í³¾ô ó−þîõ ö−−í )−¾³ ³ò¾"ì 
õñ"š (îð öþôð í−³¼ð êì−ðë íîí ð×"ï íññï"í 

 ì³õíïë þôêî"ñ ,óñî¼ë ö−ñëî½¾ ³îþ®í ñ× ,
 ñ−ë¾ë êîí −êð× ñ×íó−þîõ íñ−èôí ³îþšñî ðìê 

³ìê ó¼õ , óñî¼í ñ× êîí −êð× ðëñ íï ñ−ë¾ëî
îñî× , êñ îñ−êîîòêë ö× óè íï ñ−ë¾ë šþ óñî¼ñ 
−êð×.           )þíô"ê¬ "ë½¾³ ó−þîõ "ë(  

     

−³¼ô¾ ó−¾òêô ëþ¼ë ³ìê ó¼õ −× ó−òôêò 
îðší óî−îð öþô þôê þšîëë ¾"ïíññï "í îò−ê¾ 

 þôîñ ¾þðôí ³−ëë ½ò×−ñ ó−³î×ï −ð îð−ë ê®îô
 ³−ë ð½− êñ ö−−ð¼ óê −þðò ñ×μîò−ì −òëë ³îòëñ 

¾ðîší ³þí¬ ñ¼ šþë , ó−òš½¼í îð½−− óî− î³îêëî
 ñ¼ ³îòëñ μîò−ì ³−ëμþðêë½ ñêþ¾−  , í−í¾ þëð

³îê−®ôí þš− óíí ó−ô−ë , ³ìê í−í îï íñî¼õî
 ³îò×íí î³ðîë¼ñ¾ðîšëó−þîõ−×í óî− ³êþšñ .  

) þíô"ê¬ "ë½¾³ ê®−î "è(  

öþ×ðê ê³ñ−ôîð öþô −ë −îíð "ïíññï "í 
î−ñì −ô−ë , ñ¾ ðìî−ô ö−òô þðî½ô í−í¾ó−þîìë 

î³−ëë îô¼ ññõ³íñ ,ó−þîìëí ó−êë −³ô ñê¾î ,
ó−þîìëí ³ê−ëë íêòí −ñ ¾− −þíî ,−òõô 
³îô−ôìëî ³îëíñ³íë ó−ññõ³ô ó−þîìëí¾ , ñðîèî

íïô −ñ ¾−¾ íêòíí .òê ö−ëî"¾ ³¼ðîò íë−ì 
ï öþô íêþí¾ íþ−³−"ñ þ³½ë ó−ð−ôñ³ íô×ñ 

 ³×−þ¼ë öîè× ó−ëþëî −îñèëîîòìñî¾ , ó³îê ðë×ñ
íþ−³− ³îëþ−šë óëþšñî , èîò¼³ ñëšô¾ ³îþîíñ

ó³îèíò³íô .      )þíô"ê¬ "ë î½¾³ ë¾−"è(  
     

−³¼ô¾ ¾−êôîð öþô −òõñ öòîê³í¾ ðìê "ï 
íññï"íñ¼  ðîô¼ñ μ−þ®¾ íô ³îòî−½òë ³îñîðè 

íðîë¼í óîšôë ó−ôî®¼î , ö×−íô þôêñ þôþô³íî
 ðîô¼ñ ±ôîêî ì× îñ ìš−öî−½òë ,îð öþô ±¼−î"ï 

íññï"í ñîë¬− íðîë¼í óîšôñ μñ−¾ óþ¬ë −× 
 îô®¼íîšôë , −òõñ þšîëë ñë¬ þë× þ¾ê× ¹ê
íñ−õ³í , íêñõò íñîè½ ê−í íîšôë íñ−ë¬í −×
 ñ®òíñöôê¬ìí  .  )þíô"ê¬ "ë ½ìò−õ ½¾³"è(  

     

¼îð− êðëî¼íôí−ë þë× í¾¼ò¾× −× "ð 
 ó−ô−ë þîë−®í ñ× ³ê ñ−×íô ðîêô þ® ö¾−í

ó−êþîòí ,îô−×½í îññõ³− íë−¾−í −þîìë¾ íõ−½êë 
ôí−ëëî ðìê óîšôë"ð šþ óîšô í−í− í¼ëñ"ë ,

ï öþô −òõñ îê−®þí¾ ³¼ëî"ñíï þëð  , êîí¾ þôê
öî×ò þëð , óè óñîêêîíð−ñ í®îþ  óîšô ¼

íë−¾−í −ð−ôñ³ ö−ññõ³ô¾ , îòî®þë êîí −×
íô¾ ññõ³íñ .    )þíô"ê¬ "ë¾³ ó−¬õî¾ "½(  

     
íï í®þ êñ¾ ðìê ¾−ê −ñ þõ−½ í³¼ þõ½ñ 

ï öþô í−í¾ öôï ñ× ³êï"ñ ó−−ìë î³î−ì ö× −× 
îñ íî® , ¾¾ −òõñ¾ó−ò¾ öþôñ ó−þîõ −òõñ êë 

îð"ïíññï "íþêëþêí ñ¼ëë ïê í−í¾  ,êþšî î³îê 
ñ−ô−òõí þðì ,îô¼ þëðñ í®îþ¾ îñ þôêî , íñí

 ¼ð− êñ¾ ðìõî íô−ê î−ñ¼ ñõòíô îòôô îòî®þ 
þðìô ó−òõñ þðìë î³îê êþîš êîí¾ , ½ò×ò þ¾ê×î

ë¾−¾ îñ þôê îþðìë ,êîíî êð î−³î×þêî ë¾− 
ö¾šò êðñ ,−ñê êò ¼ô¾ îñ þôîñ ñ−ì³íî , öôï íï

 í−í þ−ë× êñμ−ëêî³½òþõ ñ¼ −ñ öòîê³íî −ñ®ê  ,
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 ïåéìâä úåàöåäî ÷ìçáãðúð  
  

ãáëðä ãéâðä éðáøä åðéãéãéøàåôîäå   

äåî"ø àãðàì íééçéä "å  
áà" éâøåáñîàéìéååáòé "à  

 
éòìúîùð éåì  

äøä"ø ç 'êìîéìà á" øáàæ æ"ì  
áìð"ë ò"áà ä  

ú.ð.ö.á.ä  

  

ë¾ìîîñ þîï¼ñ −òê ñ×îê íôë −³ , íïë šþ
 îñ íîîñê¾−¾íî"³ì−ñ®−¾ îþï¼ë í−í−  , þôêî

 ðî¼ −³−¾¼ ì× −ñ í−í óêî öšï ¾−ê −òê íòí
þ³î− ,óî¾îîñê ³î¼ô −ñ ¾−¾ ¼ðî− îò−ê êþëò  ,

ï¼ë ì−ñ®−¾×î μñ ö³ê −òêî"í þîïì− ³î¼ôí −ñ 
íþïìë ,í îñ ì³õî"ñð¼ñ "í−íî ¾ôì ó¾ 

öôîïô þ¼ñêð ¹ñê ó−¼ë¾î ,ï öþôî"ñ îñ ö³ò 
 îñ íî®î ³î¼ôíêñ¾óðê óî¾ñ þõ½−  , þ¾ê×î

 êñ êîíî îò−ëþ í®þ íô î³îê îñê¾ ó¾ô ê®−
íîî®ô× þôê .îþîë¼× −í− ö³ò¾ þìê ó−¾ðì ¾¾ 
³î¼ôí î−ëêñ ,íþïìë ³î¼ôí ê−ëí , ³×þë¾ þôêî

 í³¾¼ îò−ëþó¾îþì−ñ®íî  ,ï öþô îñ íò¼"ñ 
íþí ñ¾ óè³õí"š−ï ±−¾õêþô "¼" ¬¾−òö−−ô  

 þêò ³îñ−õ³ ¼ò−−ô ¬¾−ò í×þë¼ò−−ð ó−¾¼ô 
ó−ëî¬" ,−×ö× þôê ó−ô¼õ íô×  , öî−×ôêñ¾ í−í 

î³ñîðèô îþõ½¾× ñîë½ñ ñî×− .  
)óí¾ −òëê -ó−¾ñ¾í ³îñ×× ðõ½í .(  

     

þî×ïî þî×ïê¼õ þôê¾ íô "ê ¾ðîì −ô−ë 
 îñ í−íî îñèþ ñ¼ ñë½ þ¾ê× þðê"ï−îþ "ñ"¼ ,

î−ñèþë ³×ññ ñî×− í−í êñî ,ìêî íò−ðôí ±îìô ð
îò−ëþñ þ½ì íô îñ ñê¾ , íò¼"½êîî ½êîî ¬½−−í 

þ−ô ¬ñ¼õ ½¼ ,½’ôíòë ½êð þ−ô ¬ñ¼õ"ð ,
½’ −ð þ−ô ¬ñ¼õíë−¾− ,½’−−þ¼š¼ë −ð þ−ô ¬ñ¼õ ,
½’íîšô −ð þ−ô ¬ñ¼õ ."  

)óí¾ −òëê - ó−¾ñ¾í ³îñ×× ðõ½í.(  
     

×"îð š"í−ëþ ï"íññï š" þ−¼ë ó¼õ í−í í
õ½× ³îõ−½ê μþî®ñ ¬½¼õ ö−ò¼ íï−ê þîë¼ ó−

ññ×í , óí−ò−ë þ®îò¾ ó−õ³î¾ ó−ðîí− −ò¾ ó¾ í−í
íî¾í šô¼ñ êîëñ îñ×− êñî μî½×½ , ö¼¬ ðìê

−ñ¾ íñî× ¹½×í ö¼¬ ðìêî î−ñê μ−−¾ ¹½×í¾ .
 ³î−íë −× −ò¾ñ íòõî ó−õ³î¾íô ðìê öî−¼þë íñ¼
 ³î¼ô ±ëšôî þ−¼ë öê× ííî¾ ëþ þêô¬ê½í¾

íšð®ñ ,ê í−ñ¼¾ óî×½í ñ× ³ê ìšò −ñîê ö−òð îò
íšð® þî³ë ëþ þêô¬ê½íñ þî½ôòî . ê®ô öî−¼þí

 î×ñíî î−ðì− óí−ò¾ îô−×½íî ¹³î¾í −ò−¼ë öì
í−ëþñ"ï š"ñ . îþõ−½î íô−òõ ¾ðîší ñê î½ò×ò¾×

³îñ¾ñ³¾íí ñ× ³ê , îñ×− êñî ó−õ³î¾ î−í¾
−õ½× μî½×½ë óí−ò−ë þð³½íñ , þî½ôñ î¬−ñìí ö×ñ

îò−ëþ −ð−ñ μî½×½ë ñ¬îôí öîôôí ³ê .í îò−ëþ ö−ïê
ší î−òõ ñ¼ í×î½ò μî−ì¾× óí−þëðñ’ . ñ¾ îõî½ë

îþ−ëìñ þôêî ó−õ³î¾í öô ðìê êþš þëð : ñëê
êîí −ñ¾ íî®ôí ...íò¼¬ ñîš ó−þí −ò¾íî: êñ , −×

êîí −ñ¾ ¹½×í −þí , îò−ëþ −ð−ñ î−³þ½ô óêî
êîí −ñ¾ íî®ôí êñí íšð®ñ , öî¾êþí ¹³î¾íî

 ¹½×í¾ öî−×ô îñ¾ íî®ôí¾ ö¼¬î îñ¾ë ðô¼
îñ μ−−¾ .î³ñ−ì³ñ μî½×½í þïì μ× , ö¼î¬ ðìêí

êîí −ñ¾ ¹½×í ,êîí −ñ¾ íî®ôí óè êñ−ôôî , ö×î
î³ôî¼ñ −ò¾í ö¼î¬ .þôêî îò−ëþ êþš :½ôë öò−ò³ ’

 ³îëê"íî®ô ³þþîè íî®ô" ,ê" ö³−î þîïì−¾ −ô ×
íšð®í þîë¼ óî×½ ðî¼ , îñ¾ íî®ôí¾ êîí öô−½

êîí ,íòî¾êþí î³ò−³ò −þìê þþèò í−ò¾í î³ò−³òî ,
ô −×íî®ô ³þþîè íî® ...  

     

îð"í−ëþ ï"íññï š" ó½þîõôî ¼îð− í−í í
î³þí¬î î³¾îðš ñðîèë , î−ñèþ í½−× êñ óñî¼ô

íò−¾í ³¼ë . ³ë¾ −òõñ −¾−ôì óî−ë ¼þ−ê ó¼õ
 íëî¾³)ñîðèí ³ë¾ îê (íîëè óîì ñë−š îò−ëþ¾ ,

 μ−êî êëî ëþš³ô ³ë¾í íòí −× îèêð î³−ë −¾òêî
³õš³¾× í¾þðí ³ê îò−ëþ ê¾−óîìí î , þê¾í ö−ë

−í ’þ íîêò î³−ëë ó¾ ’−ñê ’ ö−ëí êîíî èê¬×−−ñ
íêîõþë ³®š , ¼ñë−î óì −−¬ í³¾− îò−ëþ¾ ±¼−î

íêîõþ −þîð× −ò¾ , îò−ëþñ íë¼ ³î½× îìš−î
 óîš− þšîëëî íñ−ñí ñ× μ¾ôë íë ö¾−−î í½×³−¾

−þôèñ þìê óðê× .î³®¼ ³ê îò−ëþ ¼îô¾ë , êþš
þôêî" :ê− ,−îïê μ−ï ¬š¼ð ö¼ô ïêö−−ê šþê¬¾  ,

¾¬ò¼ô þ¼þ¼ðòê öê ¹−îê ¼šê¬ ö¼ô ¬−−¬¾..."  

 ïåéìâä úåàöåäî ÷ìçáãðúð  
  

ãáëðä ãéâðä éðáøä åðéãéãéøàåôîäå   

äåî"ø øòâàìù äùî ïøäà éä"å  
÷ä åðéúìéä÷ éãáëðî 'âøåáñîàéìéååòé "à  
 

úîùð úáåèì 
äéáø" ïøî ÷ìàåé áïøî ïäâä "÷  

éáø éððç 'åé"àôéì è æéëòåòé"à  
àåë íåéá äîéîùä äøòñá äìò"ìùú á"ôì è"÷  
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 משולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכים
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"שיחות קודש שנשמעו מפי כ
  

  
  

  שיחה מיוחדת
  

  רבא לרגל יומא דהילולא
  ק בעל דברי יואל"השל מרן רבי
  א"עועכיזי

 

 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

   ביןשהתקיימה חלק מתוך שיחת קודש  
  

  ע"י בעל דברי יואל זנומרן רביק "כ
  א"ק מרן רבינו שליט"א כ"ויבדלחט

  ק"ז לפ"נשא שנת תשכ' יום ד
  ע"יק בעל דברי יואל ז"בביתו נאוה קודש של מרן רביה

דהילולא קדישא של כ יומא  מרן רביה"לרגל  זצוקלה"ק  יואל  דברי  אב הבעל"ה ביום כ"ק בעל  ם "ו  מפרסמי ט 

תשכ מתוך שיחת קודש שהתקיימה בחודש סיון  קטע  זצ"ק בין כ"ז לפ"אנו בזה  יואל  דברי  בעל  מרן  , ל "ק 

מרן רבינו שליט"א כ"ויבדלחט   .א"ק 

מלחמת הציונים ש גמר  אחרי  התקיימה  בשם השיחה  ששת הימים'קראוהו  תשכ' מלחמת  אשר , ז"קיץ  בעת 

ד  המערבי ועו העתיקה הכותל  ירושלים  את  נצח והצליחו הציונים לכבוש  אויב ותבקע העיר ושטנא  גבר 

הקדושים זו לשמוח בנצחון הציונים, מקומות  נתפסו ברשת  ישראל  ישראל , והמוני בני  אחינו בני  וגם 

אחריהם בעו' החרדים לדבר ה ם , לכת הציונים במלחמותיהם' נסים'רון עינים להאמין שנעשו נתפסו  ורבי

הציונות וברוח הכפירה ומינות רח הטומאה  אז ברשת    .ל"נפלו 

אף שכבר היה רביה ז"בעת ההוא  ת "ק  אזר כגבור חלציו ובשארי השמונים  משנות  ימיו למעלה  ל בערוב 

דבר ה יצא לפרסם  אש' כוחותיו  בקול חוצב להבות  מסוף העולם ועד סופווקולו, ברמה  נשמע  ם ,   מרשעי כי 

רשע הרשעים, יצא  מהצלחת  ישראל להתפעל חלילה  אומן בה, וחלילה לבר  , ובתורתו' רק להאמין באמונת 

ישראל ועל  על צרות  עם בכיות נוראות  דם  מתוך לב קדוש וטהור קרוע ומורתח שותת  נאמרו  אשר  ודבריו 

ישראל אדיר בללבות  עשו רושם  הדעת  הקדוש , הבלבול  גליון בספרו  עלי  הדברים  על 'ואחר כך חרת 

זה', הגאולה ועל התמורה על ספר  דברי הימים ההם הלא הם כתובים  יחד כולם , וכל פרשת  וכהיום בזמנינו 

הטהורים צפו למרחוק דמים וסכנה , הודו והמליכו כי עיניו  שפיכות  עד היום  דאז נגרם  ידי הכיבוש  ועל 

אזעד ש, י"גדולה לאין שיעור ה נטויה, ראשי הציונים בעצמם הוכרחו להחזיר השטחים שכבשו  ידם  , ועוד 

יקום לעולם אלקינו    .ודבר 

על הפרק היה' א אז  מפקדי הצבא לחוצות בני ברק , מהשאלות להלכה שעלו  יום השבת הגיעו  שבעצם 

הטראק על  אנשים לצבא ולהעלותם  המדבר"לגייס  עבר  אל  ת, ס  שהיו שומרי  נסתפקו האנשים  אם "ומואז  צ 

בשב עמהם  מוקצה"מותרים ליטול  איסור  מחמת  את הטלית ותפילין    .ורבני העיר צידדו לכאן ולכאן, ק 

עלו זצ אז כאשר  משה  יבדלחט ל"רבינו בעל ברך  עמו  מרן רבינו שליט"ואתו  מרן הק"א  ' א למעון קדשו של 

דבר זצ"בעל  על הפרק ל"י  העומדים  בשיח קודש בענינים  עמהם  מרן רביה,  השעהומעניני, האריך  ק "כאשר 

בעולם"זצ השורה  הדעת  גודל בלבול  על  מרוב צער  נפשו  את  ידע  דש , ל לא  הקו מתוך שיחת  קטן  וחלק 

מעניני  על הטעיהשאלה של ההמדובר  מוקלט  נשאר בידינו  ואמרנו להעתיקה , פ"תפילין וממצב השעה 

דהילולא במדור  יומא  מלכים'לכבוד  מגעת כפ' שולחן  מקום שידינו  הבנתינועד  נא לתלות , י  ואם שגינו 

השיחה(. החסרון בנו .וחבל על דאבדין שאר חלק  (  
  
  

  לג בלתי מוגה פנימי
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éáøåð öæ ìàåé éøáã ìòá"ì : è÷ðåô áàä êéà

äìàù àæà èàäòâ , àæà è÷ðåô èàäòâ áàä êéà

äìàù ...èñòô óéåà ïøàôòâ ïéá êéà ,êàã èñééåå , øéî

úáù íåà ïøàôòâ ïòðòæ , úéìè èàäòâèéî áàä êéà

ìéôúåïé ,ñ ïåà' ïéá êéà æà ïæéååòâñéåøà êéæ èàä

ïáéìáòâ...
1

  

ø 'óñåéæ éæðëùà "áùî ì"÷ :î' æéà

âåö ïåô ïòâðàâòâôàøà ,î' úáù íåà ïøàôòâ æéà

ñèìàîòã...  

éáøåð öæ ìàåé éøáã ìòá"ì: àé ,î' æéà

âåö ïåô ïòâðàâòâôàøà ,åð , ïâàøè ïòã ïòî ïò÷ éåå

ïéìéôú ,ú éã èâðòøáòâèéî áàä êéà ïèàè ïåô êàð ïéìéô

äëøáì åðåøëæ
2

 ... èåùô , ïéé÷ èàäòâ èùéð áàä êéà

                                                 
1
כאשר  נמלט רבינו , ורעות הקשות בימי צרהיה זה בעת המא 

ל מגעטא בעיר קלויזענבורג בליל שישי לסדר בהעלותך "ז

ק לעיר פעסט ביחד עם הרבנית "ד לפ"ט סיון שנת תש"י

, ה"ח רבי יוסף אשכנזי ע"ק הרה"ה  והמשב"הצדיקת ע

ולא יכלו לטלטל , והגיעו לעיר פעסט בעצם יום השבת

היו מונחים גם התפילין של  שבתוכה -החבילה שהיה בידם 

 מחמת איסור -ט "רבינו שנפלו בירושה מאביו הקדושת יו

ורבינו היה במבוכה , וגם לא יכלו להניחם שם בבזיון, הוצאה

אולם בסייעתא דשמיא גדולה הגיע , גדולה אודות התפילין

פתאום ערל אחד שהסכים להעביר החבילות של רבינו 

ולא , ינו אמור להגיעלמחנה קאלאמבוס בפעסט שם היה רב

היתה זאת בהשגחה פרטית ' ומאת ה, נחסר להם דבר

 . להחיות נפש צדיק
2
ל נפל בחלק הירושה של "ט זצ"לאחר פטירת מרן הקדושת יו 

י שהניחם "ל התפילין הגדולים של רש"י ז"מרן רבינו הדבר

וגם את התפילין דרבינו תם , ט בעת התפלה"מרן הקדושת יו

 .והחזיקם כל ימיו בחשיבות יתירה, ט"שהניח הקדושת יו
אך זה , ל" וז)ה' סי(ת דברי יואל "מה שכתב בזה בשו' ועי

ק אבא מארי "אוכל לכתוב לו כי התפילין שלי המה של כ

ולאחר , ה שהיו מניחם כל הימים שאני זוכר"ק זלה"הגה

והסופרים בסיגוט , פטירתו נפלו לי בירושה ומאז אני מניחם

שמואל סופר '  הכתב שהיא של רשראו התפילין הכירו

ה שהיה סופר מצויין בסיגוט ומפורסם בחסידות עצומה "זלה

ובאלו , ה"ג בעל ייטב לב זלה"ק מאוה"בימי זקיני הגה

, )ו"סימן לב סקכ(ז "התפילין אני רואה כי נכתבו בשיטת הט

ה נהגו למעשה "כ אני רואה שאבותי הקדושים זלה"וא

 .ש"עיי', ז"כשיטת הט

ïéìéôú òøòãðà ,øòâàì ïéà èøàã ïñéåøòãðéà , èàä ñàåå

øòâàì ïéà èøàã ïâàøè èðà÷òâ ïòî ,ë' áàäæ èùéð êé

ïáòâ äöò ïéé÷ èðò÷òâ.  

ø 'óñåé : ïøéèøàôòã ïèéîðéà ñàã æéàïòååòâ...  

éáøåð öæ ìàåé éøáã ìòá"ì:  ïåéæáá ïæàìøòáéà

èùéð êéåà êàã ïòî øàè ïéìéôú éã , àã ïåà ìòåå êéà

 ïáàä èùéð øòèééååïéìéôú ïéé÷ ,éî áàä êéàø èùéð 

ïáòâ äöò ïà èðò÷òâ.  

âåö íééá éåâ à ïòååòâ ïéîæî øòèùøòáééà øòã èàä , èéî

òìòâòåå à ,èùéð èñ÷ðòãòâ åã ? ñàã èàä øò ïåà

ïâàøèòâ , øòã'éåâ' ,ïéà ñàã øò èàä ïééøà øòâàì 

ïâàøèòâ.  

                                                                   
ק אבא "ונהירנא אצל כ, ל"וז, ד" בא)ל' סי(י "דבר' בתשוע "וע   

ה שהיה מניח שני זוגות התפילין הקטנים "ק זלה"מארי הגה

ד בשעת "כ הניח התפילין הגדולים בביהמ"ואח, בחדרו

אך היה הפסק בבינתיים בהליכה , התפלה ובירך עליהם

גם היה בשני , כ וגם בשאר ענינים דהוה הפסק גדול"לביה

 שהתפילין הקטנים הניח בחדרו ותפילין הגדולים ,מקומות

אך , ד שהיה צריך ללכת שמה דרך החצר"הניח ביהמ

ם מפשעווארסק "ק מהר"כשהגיע לידו התפילין של כתי

ורצה להניחם בכל יום , ה והיה לו לחשיבות גדולה"זלה

אך על הברכה היה חושש מחשש ספק של , ש"ולומר בהם ק

 הניחם תיכף אחר תפלת לכן, איזה פסול מחמת יושנן

ד למען לא יצטרך לברך "שחרית כשחלץ התפילין בביהמ

צ "פ כשמניחן בלי הפסק ובלי היסח הדעת א"ועכ, עליהם

 .ש"עיי, לברך
ביום כ שבט תשכ"ובשיחה  מרן הקדושת "ט  בהילולא של  ה 

אל אביו , ל"ט סיפר רבינו ז"יו כי זמן לפני חתונתו נכנס 

החתונה מתקרב ובא ואין לו ט ואמר לו כי יו"הקדושת יו ם 

אצל הסופר תפילין "וע,  ת"עדיין תפילין דר כ רוצה לקנות 

הרי אני חלוש וחלה וקשה לי להניח , ענה לו אביו. ת"דר

עלי להניח התפילין , י"ודי לי בתפילין דרש, התפילין וקשה 

שלי"כ תוכל להניח התפילין דר"ע, ת"דר כי . ת  רבינו ענה לו 

ובודאי יעמוד מחליו ויוכל ,  רפואתוהלא מתפללים למען

ק "ט בל"ענה לו הקדושת יו, להניח תפילין שלו בכל יום

כל נסתלק מרן ', וועלן מיר דעמאלט זעהן' ואכן לדאבון לב 

מרומים ביום כ"ט זצ"הקדושת יו ט שבט שנת "ל לגנזי 

בחתונת רבינו , ד"תרס תיכף כאשר נגמרו ימי השמחה 

 .ל"זצ
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èéìù åðéáø"à :âåæ âåæ ïñéðëî ïéìéôú àöåîä ,ñ' æéà

àúâåìô òöðàâ à êàã )äö ïéáåøéò(....  

éáøåð öæ ìàåé éøáã ìòá"ì:àä ?!...  

èéìù åðéáø"à :ñ ïòåå ìàô àæà ïéà èøôá' à æéà

ïåéæá...  

ïäåè èðò÷òâ êàã ïòî èàä äöò éã , èàä ïòî äöò éã

êàãïééâñéåøà éåæà ïåà ïéìéôú éã úáù ïäåèðà èðò÷òâ  ,

àøîâ éã ïéà èééèù äöò éã ,î' æéá ïâàøè øàð óøàã

ïéäà ,ñéåà ñàã ïòî èåè ãìàá ïåà.  

éáøåð öæ ìàåé éøáã ìòá"ì:  éã óéåà èøàã ïòééâ

èðò÷òâ èùéð êàã ïòî èàä ïéìéôú éã èéî ñàâ ) úîçî

íéòùøä éãé úçú øîäå äù÷ä áöîä îé"ù(.  

èéìù åðéáø"à:ñ 'äðòè ñàåå àã æéà' õøà ïéà ïò

ìàøùé , ïåà ïéìéôú éã ïäåèðà èðò÷òâ êéæ èàä ïòî æà

 ïééâñéåøà éåæà) íéîéä úùù úîçìî ïîæáðáî íâ åôë" êìéì íéãøçä é

àáöá ,åæàáùá íå÷îì íå÷îî ïéìéôúä úàöåä ïéðòá äìàùä äåäúð " ÷

ïåéæá ùùç úîçî(.  

à 'íéçëåðä:æéà ñàåå úéìè ïèéî ?  

èéìù åðéáø"à:åð  ,ã éàíòúéìè ,ã éà éïéìéôú ...  

éáøåð öæ ìàåé éøáã ìòá"ì: êàð èìàåå ñàã 

 øàô èöåðòâ ïòåå øòééæòãðàâàôàøô , ïòðòæ ééæ æà

 èéî ïäåèòâðà ïééøà èðàøô ïéà ïòâðàâòâ" úéìè

ïéìéôúå" ,ïééøà èðàøô ïéà ïòâðàâòâ ïòðòæ ééæ ... à

òñéåøâøøòäøòã  , éã ïéà ïòðàèùòâ êàã èìàåå ñò

 éã èéî ùáåìî ïäåèòâðà ïòâðàâòâ æéà ïòî øòèòìá

ïéìéôúå úéìè.  

à 'íéçëåðä:äìàù àæà ïâòøô ñàåå éã  , ïééæ êàã æåî

ãéà øòëéìøò à,ïéìéôú ïéçéðî êàã ïòðòæ ééæ ? ) ìàåùäù

úáùá ïéìéôúå úéìèá ùáåìî êìéì øåñàã äîéã ,ôòã åúåà ïéðåòå" äëìä é

îäëá øúå"â(.  

éáøåð öæ ìàåé éøáã ìòá"ì: ñàåå?  

à 'íéçëåðä:äìàù àæà ïâòøô ñàåå éã  , ïééæ êàã æåî

ãéà øòëéìøò à.  

éáøåð öæ ìàåé éøáã ìòá"ì: éåæà êàã èééèù , æà

î'ïéìéôúå úéìè ïäåèðà âòî. )îâá 'íù ïéáåøéò(  

èéìù åðéáø"à :î'ïäåèðà âòî , æéàî äöò éã' ïà èåè

à éåæà ïåàïééâñéåø...  

éáøåð öæ ìàåé éøáã ìòá"ì: ÷ñô øéî' êàã ïòðò

ø éåå 'àáé÷ò ,î' áéåçî èùéð æéà ...÷ñô æðåà øòáà' ò

ø éåå êàã øéî 'î æà àáé÷ò'ïéìéôú ïâééì âòî.   

 ìôìô ïàëïøî ä äùî êøáä ïøî íò ìàåé éøáãöæ" ì

ïéìéôú àéöåîäã àéâåñá  )øùôà éà òì ïéáäì" òìåôìôä ïëåú  

åéà"ä òåîì ïåæç ãåòã( 

éáø ìàåé éøáã ìòá åðøáä ïøîì äðô êîäù 
åéøáã ìò øæçå: ñàåå? !÷ñô øéî'ø éåå ïòðò ' àáé÷ò

î æà'øåèô æéà ,î'áéåçî èùéð æéà ...÷ñô æðåà' éåå øéî ò

ø 'ñ æà àáé÷ò'ïâééì åö áåéç ïéé÷ èùéð æéà ,ñ' èùéð æéà

ø éåå øåñà 'éìéìâä éñåé ...åîä êàã èééèù éåæà ïéìéôú àö

âåæ âåæ ïñéðëî
3
   

èéìù åðéáø"à : ïâàøèñéåøà ïòî ïò÷ êàæ òáìòæ éã

ïéìéôú àéöåîä ,î'ïéìéôú éã ñéåøà èäéö
4
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ע"ירובין דף צבע' בסוגית הגמ ' עי דף ל"ה  ו "א ובמנחות 

מלהניח תפילין ' פטור'עקיבא למדין ד' ב דלפי שיטת ר"ע

ידכה אות"דשבת א, בשבת מוהיה לאות על  י "ולפי ר, צ 

הזאת למועדה מימים  הגלילי דלומד מושמרת את החקה 

ימים  כל  ולא  בשבת ' אסור'ימימה ימים  להניח תפילין 

זוג"והת, ובלילה מכניסן  , ע" זוג הוא כדעת רק דסובר 

  . ש"עיי

ד "ברכות מ( ובתוספות )ז"ט' תפילין סי' מנחות בהל(ש "ברא' ועי

כר )ה לבני מערבא"ב ד"ע כ אין לברך "וע, ע מחבירו"דהלכה 

: ל" כתב וז)ט"כ' סי(ובבית יוסף , ש"כשמסלקן לעת ערב עיי

כיון דלא נאמר בו לשון שמירה הכי , אבל בוהיה לך לאות

בימים שאינם אות אתה חייב להניחן , אק קר"משמע דה

שהן גופן אות זה איסור להניחם , ולא בימים  ואין במשמע 

ח "ש' א סי"ע במג"וע, שונולאן כד  ע,בימים שהן גופן אות

  .)א"ק י"ס(

 
4

מליצה"ע מצא התפילין במקום , ד  אם  דלאו דוקא  והכונה 

שיבא לידי בזיון ' וחיישי' כשהוא במקום א' אלא אפי, בזיון

המוציא א שכתב כן "ו ע"א עירובין צ"בריטב' ועי. מותר

במקום שאינם ' תפילין מכניסן זוג זוג פי המוציא תפילין 

כלבים או מחמת גנבים כדאיתא במסכת  נשמרים מחמת 

כדי שלא יתבזו.)ו"ט( ט"יו   . חייב להכניסן זוג זוג 
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éáøåð öæ ìàåé éøáã ìòá"ì:î ' êàã ïò÷

ùåáìî êøã ïéìéôú ééìøò ééååö ïâàøèñéåøà ,ùø" èéî é

íú åðéáø'ïéìéôú ñ
5

...  
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מרן', סימן ד(ת דברי יואל "בשו' עי   בהתשובה הידועה ליישב שיטת 

 )דמקום יש בראש להניח שני תפילין ואפילו ברוחב) ו' ב סי"ח(הדברי חיים 

ד שהביא "א סקנ"א בסימן ש"ל על דברי המג"שכתב רבינו ז

ט למה אין מתירין עכשיו בהמוצא תפילין "קושית התוי

ל דשבת לאו "הלא לדידן קיי' בשבת להכניס יותר מזוג א

א "כ הרש"הביא משו', זמן תפילין מותר להכניס יותר מזוג א

דלא ' ת אסור ללבוש יותר מזוג א"ד שבת לאו ז"דאפילו למ

והא , שרי ליה יותר ממלבושו בחול כדאיתא בגמרא

, ל כן"מ הוא דס"ר' ת משום דמתני"ד שבת ז"דאוקימנא כמ

דחזינן , א בזה דיש לגמגם"ש כתב שם על דברי המג"והמחה

 שנים ת מותר אפילו שנים"ס דאי שבת לאו ז"דאמרו בש

  .ג"ל לר"וכדס

ד לפי מה שהביא בעטרת "ונלפענ, ל"וז, ל בזה"וכתב רבינו ז

מצאתי כתוב : ל"ת וז"י ור"זקנים סימן לד על תפילין דרש

א "ועל ידי כ, י ששני הסברות הם אמיתיות"בכתבי האר

מקום יש בראש ' ש בגמ"וז, מהזוגים פועל פעולה מיוחדת

דש דתרווייהו צריכי ושוב הביא מזהר ח, תפילין' להניח ב

והביא גם מהמצות שימורים , ש הזהר בתקיעות"כעין מ

שמזהיר מאד מאד להניח שניהם בפעם אחת שלא 

ט "ח שער התפילין פ"והאמת היא שכן הוא בפע. להפרידם

ש בגמרא מקום יש בראש "שכתב שנני הסברות אמיתיות כ

  .להניח שני תפילין וכן הוא בזהר במקומות רבות ובתיקונים

קורא היו מניחין עוד בזמן ' והנה זה ודאי שהשרידים אשר ה

כמו שהביא שהוא נזכר , ת"י ור"ס שני זוגי תפילין דרש"הש

אמנם מה , פ בזהר ובתיקונים וזה היה בזמן התנאים"כ

ס שאמרו מקום יש בראש "שהעמיס זה בכונת דברי הש

ת זה אינו מובן "י ור"תפילין שסובב על רש' להניח ב

ס " שהרי מימרא זו אינה אלא בשני מקומות בש,לכאורה

ה דף "כ' ז פ"ב ובע"ה ע"המוצא תפילין דף צ' בעירובין פ

הקומץ אבל לא נמצא ' ח הראה מקום לפ"ובפע[, א"ד ע"מ

ובעירובין , ]המוצא' ל בפ"ס וצ"ונראה שהוא ט, הקומץ' בפ

הביאו זה בהמוצא תפילין שמונחים בבזיון בשבת אם 

וזה לא מיירי כלל בשני , שמקום יש בראשלהתיר שנים יען 

אלא בסתם תפילין שמוצא ואין שם , ת"י ור"מני תפילין דרש

ש עוד מה שהאריך רבינו "עיי(' ת וכו"י ור"שום רמז ורמיזא על רש

מיירי בתפילין דרש' להביא ראי   .)ת"י ור"דלא 

דמה שהתירו בעירובין להביא , ל ניחא שפיר"אבל לפי הנ

אין זה מספיק אם אינו , מקום יש בראששנים שנים אף ש

ז אמרו בכונתם "וע, דרך לבישה כלל בחול דהוה כמשאוי

כ "וא, ת"י ור"ל רש"דמקום יש בראש להניח שני תפילין דר

התפילין בפעם אחת או מטעם ' כיון שיש נזהרין להניח ב

èéìù åðéáø"à: æéà ïòâðåèééö éã ïéà  ïòðàèùòâ

 ïèéî ãàøâ úáù ïòâðàâòâ øò æà áø à ñòôò óéåà

úéìè...  

à 'íéçëåðä: äùøã à èâàæòâ øò èàä ïòðòååàã ïëàð 

èðàøô ïôéåà ïòâðàâòâ øò ïåà...  

 åðéáøöæ ìàåé éøáã ìòá" ì íãé ìò äáøúðù áöîä ìò çðàúä

äåòá" íéòùøì úåøáçúä ìùå éãé íöåòå éçåë ìù úåðéîä çë ø

ìò íéøáåòù ìù úåðéîä úìùîîá íé÷éæçîå úåòåáù ùìùä 

àá íéðåéöä"äîéìù äìåàâä úà úáëòîä é ...íééñååðéáø  
øîàå : ééæ úîàáïòðòæ ïòâðåé ø÷ôä ò÷àè ,î'èøòåå 

èôàëòâðééøà ,î'èôàëòâðééøà èøòåå... ò"ë.  
                                                                   
שכתבו הפוסקים שלא יהיה ספק ברכה או מטעם המקובלים 

ון שהמדקדקים עושים כן בחול פ כי"ועכ, שלא להפרידם

ומותר להביא בשבת , שוב הוי דרך לבישה ולא הוי כמשאוי

ע "ואך בזמן השו, והא בהא תליא, י"אף שני תפילין דרש

ת היו הרבה שלא "י ור"שאף בין המניחים תפילין דרש

א מטעם שאנם בקיאים לכוון המקום והבקיאות "הניחום בפ

האחרונים  לא הוי שני לכן חששו שבדורות , נתמעט בכל עת

  . 'זוגות תפילין דרך לבישה וכו

ל מסודן של דברים "י ז"ועל כל פנים כיון שגילה לנו האר

ס אותן שנהגו "בודאי שגם בזמן הש, שכן הוא במקום הנחתן

ת עשו כן שהניחו תפילין "י ור"להניח שני תפילין כסברת רש

שה כ ברוחב לא היה דרך לבי"וא, ת בגובה ולא ברוחב"דר

ל "לכן לא דיברו חכז, ואין שום היתר לזה, כלל לשני תפילין

ל בכונת "י ז"ש האר"ת כמ"י ור"מזה אלא מהמקום שיש לרש

ובמה שכתב (ז "ש מה שהאריך עוד בכ"ועיי, ל"עכ, ס"דברי הש

מניחין שניהם"רבינו דבזמן הש יש לציין עוד למה שכתב בדברי יואל , ס היו 

ת שעל פי סוד הוא עליון "י הניח תפילין דר"שגם רש) קמח' ע(לראש השנה 

מהן עיקר שיתהגו כן כו, וגבוה יותר  ).ש"עיי, ע"אלא דפליגי איזה 
ת כשלובש זוג זוג "ובגוף הענין אם מותר להכניס תפילין דר

ג שמסתפק בזה אולי אין רשאי "א שם סקנ"ג א"ע בפרמ"ע

ור י ואס"כ אינן כשרין לפי רש"י וא"כיון שעיקר ההלכה כרש

 ובתוספות )ט"מ ק"ס(בכף החיים ' אמנם עי, ג"להכניסן בכה

ת מפני " דזה דוקא אם מניחין תפילין דר)י"א סק"על חיי(חיים 

, י"ל דיש חיוב להניחו כמו רש"אבל לפי דברי האריז, הספק

, ת"י ור"אין חילוק בין תפילין דרש, ואדרבא גדלה מעלתו

ל בשיחתו כאן "וכן נראה בפשיטות מדברי רבינו זצ, ש"עיי

ע בספר שולחן מלכים "וע.  ת"דמותר להכניס אף תפילין דר

,  שכתב דאפילו מי שאינו רגיל להניחם מכניסן זוג זוג)שנג' ע(

ואנו דרך הוצאה רק כלאחר , ר דאורייתא"ז ליכא רה"דבזה

, כ וכי בשביל שאני זכר הפסדתי"וא, ג"יד והוה מלשאצל

וגם באיש יכול , בזיוןובשביל שקדושתן גבוה יבואו לידי 

   .    ש"עיי, זמן יוסיף אומץ ויתחיל להניחם להיות דלאחר
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ùöåî"÷ úùøô íéùåã÷ñùú "ôì ç"÷  
  

ë ìù åøå÷éá úòá äçéùä ïëåú"èéìù åðéáø ïøî ÷"à 
ë åðúåçî ìöà"åîãà ÷"èéìù ãùàéååé÷î ø"à òé âøåáñîàéìéååá"à  

י"לרגל יומא דהילולא של מרן רביה   ע"ע העתקנו שיחה זו שבו מוזכרים כמה עובדות מבעל ההילולא זי"ק ז
åðéáø:ïúåçî øòã ñòôò èëàî ñàåå ?  

åîãàä"à øéëæä ãùàéååé÷î ø"åéøåñé ìò ò , ÷åöéì êìä øùàë

ùãçä äå÷îäì øåáä êìåäù äåì ìôðå ãòî åùøãî úéáá äðáð" ò

éìåç ä÷úòðå 'ì äøãùäá"ò.  

äâä åðá âéöäå"ø ö 'èéìù éëãøî ÷çöé íééç" ïúçä åðá úà à

éä"áò ñøàúðù å"éçú â 'éøåîãàä úãëð" à÷ååéøèñéîçàøî í

èéìù ìáàðøòùèå"à ,æîì ïåúéçä øåùé÷ ìâøì åðéáø åëøáå"è.  

äâä"ø ö 'éððç 'åé"èééè àôéì èìåáèéìù íé"à: 
ë'÷ðòãòâ  ïúç à ïéá êéà ïòåå èëàãòâ øòî èùéð

ïøàååòâ , øòååù øòã æéà)ë"åîãà ÷"èéìù ãùàéååé÷î ø"à( 

éáø íåö ïòîå÷òâèéî ñèìàîòã' ï)äéáø ïøî" ìàåé éøáã ìòá ÷

éæ"ò( ïãééæ ïøàô èâàæòâ ñèìàîòã éáø øòã èàä )ë" ÷

åîãà"ø öæ àøéôù øæòìà éáø"åîãàä ì"ùàéååé÷î øã( àñåøàì ñåøàì 

 ïéùìç àô÷úäì)áù ìéìá ïéçáùá øîæà èåéôá"÷( , æéà òãééæ øòã

êàååù ïòååòâ ñèìàîòã , à æà èâàæòâ éáø øòã èàä

äòåùé à òéôùî æéà êåãéù . ìòá ïéà ïòååòâ æéà ñàã

øòáøàä.  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø :æ øòååù øòã" ïòååòâ åéîé ìë æéà ì

ùìç ùéà ïà.  

éçøâä"ì:äåà ïéà  øòã èâðòøá úåáà óéåà ìàøùé á

 íìåòä úåîåà éã ïôåø ùãåç íòã æà áø øòèôà'éàî ,'

î æà øò èâàæ"ð éã æéà é 'äðéá éøòù , êéåà ïòðòæ ééæ æà

äàåôøì ìâåñî æéà ùãåç øòã æà äãåî.  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø: ìâåñî êàã æéà øééà ùãåç 

äàåôøì ,ë'úåàéøá ñàã ïøòñòáøàô åö õàìô êàð áàä.  

åðéáø :äàåôø à èéî ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã , à

úåîéìùá ïééæ óøàã äàåôø , ïééæ óøàã úåàéøá ñàã

úåîéìùá ,î'äöçîì èùéð úåàéøáä úåîéìùá ïééæ ìàæ.  

éçøâä"ì: òèðàñòøòèðéà à èøòäòâ èöòé áàä êéà 

äùòî ,ñ' èàä éáø øòã áéåà èðàñòøòèðéà øéî æéà

ïåôøòã èøòäòâ .òã éáø øòãæ äùî êøá ø" ïòååòâ æéà ì

éáø íééá'æ ï"úåòåáù ì ,äðéãîä úî÷ä éã øàô øàé à , ïåà

äùòî à ïèøàã ïòååòâ æéà ñèìàîòã...  

åðéáø: àé ,äùòî éã ïèàè íòðåô èøòäòâ áàä êéà.  

ë'úåòåáù ïòååòâ æéà ñò éö èùéð ñééåå ,ë'ñ æà ïééî' æéà

ùú åøúé úùøô ïòååòâ"ôì ç"÷.  

åîãàä"àéååé÷î øãù:äùòî éã ïòååòâ æéà ñàåå ?  

åðéáø :ñ'ùéè ïëàð ñèëàðåö âàèééøô ïòååòâ æéà , íééá

æ øòèòô"ì÷ðåè ïòååòâ æéà øòîéö ïéà ì ,æ òèàè øòã" ì

øòîéö ïéà èøàã ïòååòâ æéà , èãòøòâ ïòî èàä ñèìàîòã

î æà'äðéãî à ïëàî èééâ ,ãéà à ïòîå÷òâðééøà æéà ,ø '

 øò èàä é÷ñååòì÷ðòù øéàîïñééäòâ.  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø:àé àé  , èðò÷òâ íéà áàä êéà

é÷ñååòì÷ðòù íòã.  

åðéáø:àé  ,äãåâà éã ïåô ïòååòâ æéà øò , øò èàä

øòèòô ïøàô ñòééð èìééöøòã , èòåå ñéåà èäòæ ñò éåå æà

äðéãî à ïééæ...  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø: ïâéèëéø íòã ïôàøèòâ èàä øò 

 åö éåæà ïòîòåå øàô ñòøãàïãòø...  

åðéáø:ïééæ äöò ìàåù êéæ øòèòô íåö ïòîå÷òâ æéà øò  ,

î úåéä' à ïëàî êéåà êàã ïòî èòåå äðéãî à ïëàî èòåå

âðåøéâòø,  éã ïéà ïééâðééøà êéåà èòåå äãåâà éã ïåà

øàô êéæ øò èìòèù éåæà âðåøéâòø , øò èëàøè àìéîî

ïééøà ,åâà éã øàô ïáòâ ïòî èòåå íåéøòèñéðéî òëìòååäã ?

èëàøèòâ øò èàä éåæà , , íåéøòèñéðéî ñâðåâéãééèøàô

 ìàøòðòâ à øàô ïáòâ ïòî óøàã ñàã æà øò èééèùøàô

øéöéôà ïà øàô , êéåà øò èééèùøàô íåéøòèñéðéî õðàðéô

äãåâà éã øàô èùéð êéåà æéà ñàã , ïáòâ ïòî óøàã ñàã

øòøé÷ðàá à øàô , ïøòñéåà æà èééèùøàô øò

 ñàã íåéøòèñéðéî ïøòñéåà øòã æà äðéãî éã øàô èñàô

ãøàá à èéî ãéà à ïééæ ìàæ øòèñéðéî ... åúòã éôì àìéîî

øòèñéðéî ïøòñéåà ïééæ éàãååà èòåå ïéååòì øéàî òùèéà ,

èøéæàèðàô øò èàä éåæà . èòåå øéàî òùèéà æà àìéî

 äãåâà éã ïåô øòãòé èòåå øòèñéðéî ïøòñéåà ïøòåå

ïèñàô à ñòôò ïòîå÷àá ,àî æà èééèùøàô øò ïå' èòåå

÷øàé åéð ïéà ìåñðà÷ à ïòðòôò ,åð ,î æà' à ïòðòôò èòåå

÷øàé åéð ïéà ìåñðà÷ , øòã ñìà ïòîòð ïòî èòåå ïòîòåå

÷øàé åéð ïéà ìåñðà÷ ?î æà øò èééèùøàô' ïòîòð íéà èòåå

- êéæ óéåà èâàæòâ øò èàä éåæà - øòñéåøâ à æéà øò ìééåå 

øòøéô äãåâà ,øò ïåàìåñðà÷ øòã ïééæ åö âéñàô æéà  , æéà

 ìàæ øò éö øòèòô ïèéî ïééæ äöò ìàåù êéæ ïòîå÷òâ øò

 éö ïòîòððà ñàãèùéð .äáùçî ïééæ ïòååòâ æéà ñàã.  

øôù à ïáòâòâ éáø øòã èàäéì÷ðòá ïåô óéåà âð , êéæ ïåà

åàïåùì óøàù à øòééæ èéî è÷éøãòâñ" ... øéî ééá æéà ñò



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

 

  כד

 

  עקב

 äîéìù äðåîàá áééìâ êéà éåå éåæà ÷ôñ íåù éìá øåøá- 

 øàô äøåú éã ïáòâòâ èàä øòèùøòáééà øòã éåå éåæà

 øòãðé÷ òùéãéà-ñ æà ' èùéð äðéãî òùéãéà ïéé÷ èòåå

ïééæ ."íéìë éã ïåô ñéåøà ùîî æéà øò.  

 êéæ èàä øò ïåà èöòæòâôàøà êéæ øò èàä íòãëàð

èâéäåøàá ,æ ïèàè ïøàô èâàæòâ øò èàä" ì" áééìâ êéà

ïáøåç ïøòèéá íòã êàð æà èùéð , øòèùøòáééà øòã æà

 úàéá øàô øòãðé÷ òùéãéà øàô ïåéñð àæà ï÷éù êàð èòåå

çéùîä."  

æ éáø øòã èàä éåæà"ïèàè ïøàô èâàæòâ ì . òèàè øòã

æ"èìééöøòã ìàî êàñà ñàã èàä ì.
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' בקרית יואל פר' בתנו הקיובדרשת פתיחה לפני תלמידי יש 

ל "ק מרן רבינו בעל ברך משה זצ"ח דרש דרש כ"לך תשמ

ק דודי התחיל לצעוק "וכ: ל"ואמר בזה, וסיפר עובדא זו

ד לא "י עמו במחיצתו וכקואני בלבד היית... בקולי קולות

וכמעט שלא , היה יכול לנשום לרוחה מרוב אפיסת הכוחות

איך קאן מיר נישט : ל"ואחר זה אמר לי בזה. היה יכול לדבר

גלייבן אז נאך אזעלכע צרות וואס כלל ישראל האט 

בעסטע חלק פון כלל ט דאס 'הרג'אוועקגע, מיטגעמאכט

זאל , כע אידןהאט אוועקגנומען אלע ערלי'און מ, ישראל

מען אריינווארפן פון הימל דאס כלל ישראל אין אזא 

וועט זיין א ' איז אזא ביטערע נסיון אז ס'ס, ביטערן נסיון

ל גאנץ כלל "ן ר'שמד'זיי וועלן דאך אויס, אידישע מלוכה

 .ק"עכלה" איך גלייב דאס נישט, ישראל
והתבוננתי אז עליו וראיתי בחוש שרצה אז לעשות איזה 

שהרי אמר , למעלה לבטל הגזירה של הקמת המדינההכרח 

אבל לא הועיל בתפלתו והנסיון הגדול בא , לשון שבועה

  . ל"ד מרן בעל ברך משה ז"עכ, עלינו

ל היו דיבורים "וכפי ביאורו של מרן רבינו בעל ברך משה זצ

והוא , אלו אשר מלין לצד עילאה ימלל בבחינת צדיק גוזר

 צדיק )ג"שמואל ב כ( על הפסוק .)טזק "מו(' על דרך המבואר בגמ

מושל ביראת אלקים מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה 

ל "ודרשו חז,  ותגזר אומר ויקם לך)כב כח(ובאיוב , ומבטלה

'  ועי)ועוד. סוטה יב. שבת נט' עי(ה מקיים "שצדיק גוזר והקב

ת " שלכך אמר משה לפני השי)קפח' ע, וארא' פ(בדברי יואל 

כי רצה למסור נפשו למען ישראל בבחינת , למה הרעותה

ל ישראל כ אמר למה הרעותה לעורר רחמים ע"וע, צדיק גוזר

  ש"עיי, בבחינת צדיק גוזר

ק ביאר רבינו דברי הפסוק "ב לפ"ג פרשת בשלח תשכ"ובס

ה "עס איז דא אמאל ווען הקב"ק "וזל, מה תצעק אלי דבר

ס געשעהט אליין וויל אז דער צדיק זאל גוזר זיין דעמאלט

ע "דער בוכ, ה"און זיי זענען מכוון דעם רצון הבורא ב, עס

אויף תפלה , סאיז נישט קיין צייט פון תפלה, האט געזאגט

åîãàä"ãùàéååé÷î ø:ðòãòâ êéà  òøòèéá òðòé êàð ÷

ïèééö ,ïëàøáåö éåæà ïòååòâ æéà øòãòé , æéà íéìë éøáù

òâ âéðééååèâàæ ,ñ' ïëàøáåö éåå øåòéù ïéé÷ èùéð èàä

ïòååòâ æéà ãéà øòãòé . æà èðééîòâ èùéð èàä øòðéé÷

ñ'èéé÷ùéãéà ïééæ êàð èòåå.  

éçøâä"ì :âä æéà äðéãîä úî÷ä éã øàô êàåå òðòé" ø

éåå øòá ìàëéîöæ ìãðàîñé"éáø íééá ïòååòâ ì'ï , øò ïåà

òâ èàä'äðòè'éáø ïèéî èò'äðéãîä úî÷ä éã ïâòåå ï ,

î ìééåå' ïìòåå úáù ïâéãðòîå÷ íòã æà èñåàååòâ ïéåù èàä

äðéãî éã ïøéîàì÷àøô ééæ , ïèìàäòâ êéæ èàä éáø øòã

ñ æà ñðééæ ééá'äðéãî ïéé÷ ïééæ èùéð èòåå ,ø ïòåå ' ìàëéî

åøà æéà øòáïòîå÷òâñé, øòã ïñòæòâ ïñéåøòãðéà æéà 

èéìù áø øòéàô"à ,æéåä ïòååòâ ñèìàîòã æéà øò-øåçá ,

 øòã æà èùéð èñàô ñò æà èâàæòâ íéà øò èàä

ðù÷ò éåæà êéæ ìàæ áø øòøàîèàñ'ñ æà ïò' èùéð èòåå

ïééæ ,î' ñàã âàè øàôà êàð æà úåàéöî íòã êàã èäòæ

ïäòùòâ èòåå .î æà èìàååòâ èàä øò' ïèéî ïãòø ìàæ

éáø'ïâàæ éåæà èùéð ìàæ øò æà ï . áø øòéàô øòã íéà èàä

 ïééæ ïò÷ ñò æà èåâ õðàâ èñééåå éáø øòã æà èìàä øò æà

äðéãî à , ìéåå øò ìééåå äìéôú úøåúá éåæà øàð èâàæ øò

ñ æà èùéð'ïééæ ìàæ , øòã æà ïééæ ÷éúîî ìéåå øò

ïåéñð àæà ïòâðòøá èùéð ìàæ øòèùøòáééà æà ïãéà óéåà 

ñ'äðéãî à ïééæ ìàæ.  

                                                                   
. דאס מוז זיין בחינת צדיק גוזר, איז דא גרויסע מקטריגים

, הדבר תלוי' בי'ע האט עהם געזאגט מה תצעק "דער בוכ

דער , יצט נישטד של מעלה מיט קיין מלאכים טויג א"דעם ב

איך אליין איז די , נאר איך אליין, קטרוג איז זייער גרויס

  ".בעסטע עצה א גזירה

, דו זאלסט הייסען יודן גיין, דאס איז דבר אל בני ישראל"

דער , איז בבחינת צדיק גוזר' אז ס, דאס וועל איך שוין וויסן

 כה תאמרן לאדוני לעשו האט )וישלח' פ(נועם אלימלך זאגט 

אין דיבורים קאן מען מלביש זיין צווי , ב אבינו געזאגטיעק

ן האט ער געזאגט עם לבן גרתי 'פאר עשו, ערליי דיבורים

ע האט ער געזאגט "און פארן בוכ, לא נעשיתי שר וחשוב

די , כה תאמרון לאדוני און ולעשו, ג מצות שמרתי"גרתי תרי

ם אזוי זאגט דער נוע, ווערטער האט ער געזאגט פאר ביידע

צדיקים זענען מלביש אין די דיבורים וואס זיי , אלימלך

, רעדן פאר יענעם און זיי האבן אינזין דעם באשעפער

גייט אויף אזא אופן דאס וויסט נישט קיין ' ממילא אז ס

, ע געזאגט מה תצעק"האט דער בוכ. מקטרג און קיינער

, "און דאס וועל איך האלטן' צדיק גוזר'בחינת ' גזור עלי'

     .  ק"ש בדבה"יעי



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

 

  כה

 

  עקב

åðéáø : ïâàæ íéøôñ éãéã äðîà éðè÷î çð óà óéåà äðéçá 

äéä
7

...  

éçøâä"ì : øòá ìàëéî éáø èàä øòèòôù èééö à èéî

éáø íòã èâòøôòâøòáéà ñàã'ï ,øòã èàä  èâàæòâ éáø

 áø øòéàô ïøàô"ë' èøòôèðòøàô êéî èñàä åã æà øòä

ø øàô 'øòá ìàëéî , èñàäèøòôèðòøàô èåâ êéî."  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø :ø ' øäòæ èàä øòá ìàëéî

ïèìàäòâèéî ÷øàèù.  

 ïò÷ øåã íòðòé ïéà ïòååòâ èùéð ñèìàîòã æéà ñò øòåå

 ñèìàîòã æéà ñò úåðåéñð àøàô ñàåå ïééèùøàô èùéð

ïòååòâ ,øòùì ïéà ãò ,íéðéðò òìà ïéà , àæà ïòååòâ æéà àã

ïáøåç øòøòèéá ,òâ æéà àãäðéãî à ïøàåå.  

á ïòî èàä àñéâ êãéàî" ììë íòã èòéåáòâôéåà ÷éøåö ä

ìàøùé...  

åðéáø : èâàæòâåö èàä øòèùøòáééà øòã" çëùú àì éë

 åòøæ éôî)àë àì íéøáã(."  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø: èàä øòèùøòáééà øòã ïåà 

äçèáä éã ïòååòâ íéé÷î.  
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בשם הרב יחיאל מיכל , ל"וז, ק אוהב ישראל בזה"בספה' עי  

ל "י ז"ופירש. מפני מי המבול' מ מזלאטשוב ויבוא נח וגו"מ

אף נח מקטני אמנה היה מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול 

והלא פלא גדול לחשוד את נח . ל"עד שדחקוהו המים עכ

ל דהנה תיבת "ונ, ו"ת ח"הצדיק שהיה מקטני אמנה בהשי

כפשוטו האמנת הדבר שבודאי , אחד. 'אמונה יש לו שני פי

 )ז, אסתר ב(אמונה מלשון ויהי אומן את הדסה , ל"עי. יהיה כך

י "והוא לשון המשכה וגידול כי באמונה יש כח זה שע

י שהוא "היינו ע. האמונה יומשך הדבר הזה ממקורו ויבוא

ה על שום איזה דבר י ובוטח בו באמונה שלימ"מאמין בהש

והנה נח הצדיק בוודאי . אז נמשך הדבר ההוא ובא בשלימות

ת בכל לבבו "האמין בשלימות בכל אשר דיבר אליו השי

אך בדבר זה . ובכל נפשו בתמימות כדרכו הטוב מאז ומקדם

היה ירא להאמין באמונה שלימה בכל לבבו כי אולי יהיה 

 אמונתו יומשך י שלימות"הוא הגורם להבאת המבול היינו ע

ולא היה יודע איך ליתן עצות . בוודאי מזה הבאת המבול

ל מקטני אמנה היה "י ז"וזהו שפירש. בנפשו מה לעשות

ל באמת היה מאמין רק שירא להאמין "ר. מאמין ואינו מאמין

ת יביא המבול כי אולי יהיה הוא הגורם לזה "בשלימות שהשי

כ בשם "ח ע"ודפח, והבן היטב' עד שדחקוהו המים כו. ל"וכנ

ד לא רצה "נ בנד"וה, ק בספר אוהב ישראל"עכלה, ל"הרב ז

  .ק"ודו, ל להאמין שכן יהיה"רבינו ז

     

åðéáø:ïééæ íéé÷î ïåà ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã  êéåà 

 ïåô äçèáä òøòãðà éã"ä áùå"êúåáù úà à " æéà ñàã

äçèáä ïà êéåà.  

ïééä ìòå úåðåæîä ìò êøáì åðéáø úà ãáéëå  

éçøâä"ì :ë' òèðàñòøòèðéà à êàð èøòäòâ áàä

éáø ïèéî äùòî'ï ,ñ' ñàåå àøèééð ïéà øåçá à ïòååòâ æéà

ïòååòâ èðåæòâ èùéð æéà ,î' èñðøò èôøàãòâ íéà èàä

øéøòôàï ,éáø íåö ïòâðàâòâ æéà øåçá øòã'ï , éáø øòã ïåà

î æà èâàæòâ èàä'ïøéøòôà èùéð ìàæ , èàä øåçá øòã

ïäåè åö ñàåå èñåàååòâ èùéð ,ø ' êéæ èàä øòá ìàëéî

íäéà øàô èòøàôòâ ,íåúé à ïòååòâ æéà øò , éáø ïåà

øòè÷àã íåö ïòâðàâòâ æéà øòá ìàëéî , øòè÷àã øòã

áø øòã ïåà àé èâàæèùéð èâàæ é ...ììëä ,ø ' øòá ìàëéî

éáø íåö ïòîå÷òâøòáéøà æéà'ï , íòðééà ïãòé èàä øò

éáø íòã èâòøôòâ èàä øò ïåà è÷éùòâñéåøà' ï' ñò àìéî

øçñî à ïâòåå èâòøô øò ïåà ãéà à ïééøà èîå÷ , øòáà

ñðéåæà , øò æà èâàæ øòè÷àã øòã ñàåå øåçá à àã æéà àã

ïøéøòôà êéæ óøàã ,ã ïåàïééð æà èâàæ éáø øò , à èðòæ øéà

ùãå÷ä çåø ìòá?"!  

 èøòôèðòòâ éáø øòã íéà èàä"ë'ïâàæ øéã ìòåå , ïéá êéà

ùãå÷ä çåø ìòá ïéé÷ èùéð , éã êéæ èéä ñàåå øòðééà øòáà

 ìëùåî à ïééøà íéà ïòî èéâ åúòã ìò åãîò íåéî äáùçî

ïåùàø , éã ïèéäòâ êéæ êéà áàä éúòã ìò éãîò íåéî

äáùçî ."  

ø ' æéà øò èìééöøòãëàð ñàã èàä øòá ìàëéî

èëà÷åö âòè òöðàâ ïòâðàâòâîåøà , óéåà ïò÷ ãéà à æà

 ïâàæ êéæ" éã ïèéäòâ éæ êéà áàä éúòã ìò éãîò íåéî

 à æéà ïåùàø ìëùåî ïééæ æà øò èñééåå àìéîî äáùçî

çë."  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø :ø ' èðàð øòééæ æéà øòá ìàëéî

áø íééá ïòååòâé'ï , ÷øàèù íéà èéî êéæ èàä éáø øòã

èðëòøòâ.  

åðéáø: ïòî èàä æðàö ïéà  êàã ìëäù à íãå÷ èëàîòâ

ïôðàøá óéåà ,úåðåæî à íòãëàð ïåà.  

åîãàä"ãùàéååé÷î ø:éì äîåãîë  .êéà ÷ðòãòâ éåæà .  

åîãàäì åðéáø êøéáå"ãùàéååé÷î ø: íééçì , äàåôø à

 äëøá ïèåâ íòìà ïåà èðåæòâ èéî äîéìùäçìöäå.  

åîãàä êøéáå"ãùàéååé÷î ø:íééçì  ,î' éåæà ïòðò÷ ìàæ

÷ãö ìàåâä úàéá ãò øòèééåå ïééæ êéùîî  
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à íåé ' úùøôàø÷éåñùú "ôì ç"÷  
  

äâä ìöà øå÷éá"èéìù âìàáòòðù ìéååééô íééç éáø ö"à  
åî" úéãøçä äãòä ö- éñðàî íéëøáà ìä÷ã áø -áå òçî" ñ'ã úøåú 'íéðéî'  

çøâä"ô:à éåå  íòã àã èàäòâ äàðä éáø øòã èàä éåæ

éñðàî ïéà úáù?  

åðéáø :íùä êåøá ,éñðàî éåå ìàøùéá íàå øéò à .î' ïò÷

ñ ïééù éåå ïìòèùøàô èùéð êéæ'ïñ÷àååòö êéæ æéà.  

à 'ðàî"ù :ïééã ñìà áø íòã àã èöåð íìåò øòã ,

î'úåìàù òìà àã èâòøô.  

çøâä"ô :á éã ïåô äèéçù éã èéî êéæ èøòä ñàååúåîä , ñò

è÷åøòâ ñòôò ïéåù êéæ èàä?  

åðéáø:8 
î ñàåå ïéà úçðåî äèéçù éã éáâì èâòøô øéà' æéà

÷ñåò ?éåæà æéà êàæ éã , äèéçù éã ïøéôëøåã ïòðò÷ åö éãë

ñ÷àá à ïáàä êàã ïòî óøàã , ïéà ïôàøèòâ ïòî èàä

íåìá áøä àã æéà èøàã ãðàìååéì÷ , èìàååòâ èàä øò

ïøàé èéî äèéçù à ïëàî÷éøåö  , èëàîòâ èàä øò ïåà

úçðåî äèéçù ïáàä ïòðò÷ åö éãë ñ÷àá àæà . äùòîì

äèéçù éã èëàîòâ èùéð øò èàä.  

î ïåà ïòâðàâòâ èöòé ïòî æéà' íòã èôéå÷òâôà èàä

î ïåà ñ÷àá' øòæðåà øàô ñòñ÷òè ïéé÷ èøéôòâ ñàã èàä

äèéçù ,ñ÷àá òâéèøàô à ïòååòâ ïéåù æéà ñàã , øòáà

î ïòåå'ã èàäî ïåà ñàñ÷òè ïéà èìòèùòâôéåà ñà' èàä

î æà âðåøéâòø éã ïåô ùéðòáéåìøò à ïèòáòâ' ñò ìàæ

ïöåð ïòðò÷...  

çøâä"ô :î' ïöåð ïòðò÷ åö ñðòñééì òøòèñ÷ò ïáàä óøàã

ñ÷àá íòã?  

åðéáø :éåæà èééâ ñò ,åé éã .ñò.éã .éò . ùéðòáéåìøò éã èéâ

î åàåå ìàøòáéà ïòâðåæééååðà òøòééæ èéåì'ùèëò ,

î åàåå ìàøòáéà' íòã ïáòâ ééæ ïæåî ïôéå÷øàô åö èçù

ùéðòáéåìøò , úéá ïéà ééæ ïöéæ ìàåé úéø÷ ïéà æðåà ééá

èëàðøòãôéåà æéá éøôøòãðéà ïåô âàè ïãòé äèéçùä ,

ñ'òâ èøòåå ñàåå ìãðéä ïééà ïéé÷ àèùéð æéà'èçù'ééæ ïà ï ,
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כעת בחודש , ד"וכמובן שהמציאות כבר נשתנה בס, ט"שעעל

 כבר ,שנעשתה מחדש לצורך השחיטה מונחת' באקס'א ה"מנ

מרה בתכלית השלימות וכעת נמצאת בשלבי הנסיעה נג

ד מיד אחרי תקופת הימים טובים "ובס, ב"מצרפת לארה

ט יתחילו לשחוט בהמות גסות ודקות בתכלית "הבעל

מדקדקים ' הכשרות עם כל ההידורים לשמחת לב כל יראי ה

 .בכשרות

ò÷éøòîà õðàâ øòáéà ìàøòáéà æéà éåæà ,î åàåå'ëàî è

øòééà ,î åàåå' èééäèðåæòâ èéî èàä ñàåå ñòìà èëàî

èøéìàøèðà÷ ÷øàèù èøòåå ïëàæ ,î' èùéð ïò÷

ééæ ïà êàæ íåù ïéé÷ ïòâðòøáðééøà.  

î ïòåå'òâ ñàã ééæ ïáàä ñ÷àá éã èâðòøáòâ èàä'ìñô' è

úåáéñ èééäèðåæòâ ïâòåå , íòðåô ïåéòø íöò íòã èùéð

òâ ééæ ïáàä ñ÷àá'ìñô'è ,àá éã øàð èàäòâ èàä ñ÷

ééæ ééá ïòîòìáàøô ,ñ÷àá éã ,ééæ ïâàæ ,âéèñàø ïøòåå ïò÷ .

ñ÷àá òééð à ïëàî ïééâ èöòé ïòî óøàã.  

çøâä"ô :ïëàî åö ñ÷àá òééð à ïèñà÷ óøàã ìéôéåå?  

åðéáø: ïàéìéî ìèøòô à ïåô êøò ïà ïèñà÷ åö óøàã ñàã 

øòììàã.  

çøâä"ô:î øòãééà êàð æà èñééä ñàã 'ã ïà èáééä é

 ïééìà ñ÷àá íòðéà ïøéèñòååðéà øòéøô ïòî óøàã äèéçù

øòììàã ïàéìéî ìèøòô à.  

åðéáø:èåùô éåæà èùéð æéà ñ÷àá éã  , éåæà êàã èîå÷ ñàã

ïòîå÷ðééøà ìàæ äîäá éã æà ,ñ' ïòðò÷ êéæ ìàæ

ïòééøãøòáéà ,ïòðòôò êéæ ìàæ øéè éã ,ïòééøã ÷éøåö ïåà ,

÷ñò õðàâ à æéà ñàã.  

çøâä"ô:ïéà òâ éåæà ìàîòìà ïòî èàä ãðàìâðò 'èçù'ï.  

åðéáø : äèéçù ïéé÷ àèùéð ïéåù æéà ãðàìâðò ïéà èðééä

úçðåî ,ïòååòâ àé ò÷àè æéà ìàîà . æéà ãðàìøéà ïéà øàð

äèéçù èøàñ éã àã . ïèàáøàô èàä ãðàìâðò øàð

úçðåî äèéçù ,éà éã .åé .èùéð ñàã èøòèù . èòáøà àìéî

 íòééð ïôéåà èöòé ïòîñ÷àá. 
çøâä"ô: ïéà èøàã æéà äèéçù éã ïåô õàìô ñàã 

ñàñ÷òè ?ïòðòæ ééæ åàåå íøàô øòã æéà èøàã.  

åðéáø:æéåä èëòù òñéåøâ à æéà ñò  , êàñ æéà èøàã

÷øàé åéð ïéà éåå úåîäá øòâéìéá , ïøòåå úåîäá éã ìééåå

ïâéåöòâôéåà èøàã.  

çøâä"ô :î æà ñàã èñééä'óéåøòã èòáøà.  

åðéáø:ååà ïòî èòáøà éàã , æà ïééæ ïò÷ ùééìô øòáìò÷

ñ'øòéøô ïòîå÷àá åö ïééæ ïéåù èòåå , ïòðòæ øòáìò÷ ìééåå

ñ÷àá òøòðòì÷ à ñàã óøàã àìéî øòðòì÷ .î' íãå÷ ìéåå

äèéçùä øãñ íòã ïøéáåøôñéåà ïáééäðà.  

éåæà ïééæ óøàã êàæ éã , úåîäá òøòñòøâ àã êàã ïòðòæ ñò

úåîäá òøòðòì÷ ïåà ,øòâàîòøòèòô ïåà ò , ñ÷àá éã

ïèééæ òìà ïåô äîäá éã ïòîòðîåøà êàã óøàã , óøàã øò
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êéæ ïéà ïèìàä èåâ ïòðò÷ íéà , ïòðò÷ èùéð êéæ ìàæ ñò

ïòì÷àù ,ïéùàî øòöðàâ à ñàã æéà øàôøòã ,èðééä  èééâ

î éåæà éåå øòèåéôîà÷ ïèéî ïéåù ñàã' øàô ïà ñàã èìòèù

øòèñ÷ò äîäá òãòé.  

çøâä"ô :òãëàðíéèçåù ï÷éùðéäà ïòî óøàã í.  

åðéáø:î 'èøàã èöòé ïéåù èçù , à èøàã àã ïéåù æéà ñò

ñ÷àá òèìà , âðàì èøàã ïéåù æéà äèéçù òâéãðòééèù éã

àã ,î'úçðåî äèéçù ïåô øàð èöòé êàã èãòø.  

çøâä"ô:  òééð éã ïëàî èùéð ìéåå éáø øòã æà ñàã èñééä

ñ÷àá íòééð ïèéî øàð äèéçù?  

åðéáø:  èùéð êéà óøàã ñ÷àá òééð éã èùéð áàä êéà áéåà

äèéçù ïéé÷ ,ñòðæéá øòùèåá éã ïéà èùéð ïéá êéà ... øàð

ïåèôéåà ñòôò ïòî ïò÷ áéåà , ïòî èøàåå íòã óéåà ïåà

èöòé.  

î æà íòãëàð'éà ïòî èòåå ïéåù èëàî" êàñà ïáàä ä

íéøåãéä ,î åàåå õàìô íòðòé óéåà'èçù èòåå' ïòî èòåå ï

ïëàîùééìô øùë øàð  .î åàåå áåèù òðòé ïéà' ïòîòð èòåå

ùééìô øòæðåà , õàìô ïáìòæ ïôéåà æà éåæà ñàã èééâ èðééä

øùë ïòî èëàî äòù øàôà'úåôéøè äòù øàôà ïåà ñ , éö

úåôéøè èééæ òèééååö éã ïåà øùë ïòî èëàî èééæ ïééà óéåà ,

ç ìàîà êàã êéæ ñò ïò÷"ïùéîñéåà å .åå íå÷î íòã óéåà èò

øùë øàð ïòîå÷ðééøà èùéð'ñ , ïæåî èòåå ùééìô äôéøè éã

ïöðàâðéà ïéðá òèééååö à åö ïééâ , èòåå íå÷î òöðàâ ñàã

øùë øàô øàð ïééæ'ñ.  

çøâä"ô :êàæ òñéåøâ à ïòååòâ èìàåå ñàã ,î ìééåå' èøòä

øòöòìô ìéôéåæà óéåà øòãééì èðééä êàã ... íìåò øòã ïåà

ùééìô êàã èñò.  

åðéáø:ã êàæ òâéãìàååòâ à æéà úçðåî äèéçù òöðàâ é ,

 éã åö äèéçù éã ïåô ÷åìéç íòã èùéð èééèùøàô íìåò øòã

äèéçù ,èñòô ïèìàäðà êéæ ìàæ ôà÷ øòã æà ñàã , êéæ ïåà

ì÷àù ïéé÷ ïáòâ èùéð , êàã æéà ñéô éã óéåà èééèù øò æà

êééä éã ïéà ôà÷ øòã ,î ïåà'óéåøà óéåà èçù , ñò æà ïåà

èæàìäñøãä ïåô äìàù à êàã æéà êàð ìñéáà  .)éò 'éñ 'å '

îù"ñ ç"ç ,éòå 'á ïéåöù äîá"íéëìî ïçìåùî "øô 'äæ ïéðòá éòñî(.  

çøâä"ô :ñ'êéåà èçåù ïôéåà øåùòøô øòñéåøâ à æéà.  

åðéáø:ñ 'èçù åö èçåù ïøàô øòâðéøâ êàñ æéà' óéåà ï

ôàøà.  

çøâä"ô :èééö éã ïà èîå÷ êàæ òèåâ òãòé óéåà.  

øòã éæ éáø" ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä áø øàîèàñ øòã ò

ìàîðéé÷ äèéçù òðòâééà?  

åðéáø: èðééä æéà ñàåå ñ÷àá øòã ïòîå÷òâôéåà æéà åéîéá 

àã ,øòâøò ïòååòâ êàð æéà íòã øàôòá , æéà äèéçù éã

øòøòååù ïòååòâ , æéà ñò øàô ÷éøåö øàé âéöôåô èéî

éåäòâôéåà èéé÷ à èàä ñ÷àá éã ïòååòâ ééååö éã ïá

äîäá éã ïåô ñéô òèùøòèðåà , èàä äîäá éã ïåà

òâ ïòî èàä éåæà ïåà ïòâðàäòâ'èçù'ï , êéæ èàä äîäá éã

ïñééøñéåà èðò÷òâ ,ñ'ïòôà÷ èðò÷òâ èàä , æéà äèéçù éã

 ïòååòâêàñàøòøòååù .  

çøâä"ô: ïøàâðåà ïéà íééäøòãðéà ïòååòâ æéà éåæà éåå?  

åðéáø:òååòâ ïéá êéà ïòåå  ïäòæòâ êéà áàä ïàîøòâðåé à ï

 äèéçù éã ÷øá éðá ïéà ìàøùé õøà ïéà- ïòî èàä èøàã 

òâ êàð'èçù' íééäøòãðéà éåå éåæà ï-î ' à ïòîåðòâ èàä

 ñéô òèùøòãàô òèëòø éã óéåà èâééìòâôéåøà ïåà ÷éøèù

äîäá éã ïåô ,î' ïòâðàâòâ ïåà ÷éøèù éã ïòîåðòâ èàä

ö æéá äîäá éã øòèðåà èéîøòãèééæ òøòãðà éã å ,

âðåìöåìô ÷éøèù éã ïáòâòâ ôòìù à ïòî èàä êàðøòã ,

ïâéåáòâðééà êéæ èàä ñéô éã æà , ïøàååòâ æéà äîäá éã

ñ ïåà èìîåèåö'ïìàôòâôàøà æéà ,ñ éåå éåæà' æéà

ñéô éã ïãðéáòâåö ìòðù ïòî èàä ïìàôòâôàøà , æéà éåæà

à ñéô øéô òìà èéî ïãðéáòâåö ïáéìáòâ äîäá éã éã ïé

êééä ,ñ ïåà'ï÷åø ïôéåà ïâòìòâ æéà , ïòî èàä íòãëàð

òâ ïòî èàä éåæà ïåà ôà÷ íòã ïâéåöòâñéåà'èçù'ï , éåæà

íééäøòãðéà ïøàé òìà ïòååòâ æéà.  

òâ ïòî èàä ò÷éøòîà ïéà àã'èçù'éåæà ï , òèùøòèðåà éã

èéé÷ òùéøòè÷òìò à óéåà ïáéåäòâôéåà êéæ èàä ñéô , ïåà

â èàä äîäá éãñéô òèùøòèðåà éã óéåà ïòâðàäò , êàñà

ïñéøòâñéåà äîäá éã êéæ èàä ìàî , êéæ èàä äîäá éã

ïôøàååòâ , æéà äîäá éã åö ïòâðàâòâåö æéà èçåù øòã ïòåå

 ïéé÷ ïôàë èùéð ìàæ øò æà ï÷àøùøòã âåðòâ ïòååòâ øò

ñéô òèùøòãàô éã ïåô òôà÷ ,ñ' ïáàä ñàåå íéåâ ïòååòâ æéà

ðà èðòä éã èéîñéô òèùøòãàô éã ïèìàäòâ.  

ñ÷àá øòã ïøàååòâ æéà ñò ñàåå íòãëàð øòáà , éã ïòåå

 ïéåù èçåù øòã æéà ñ÷àá à ïéà ïòâðàâòâðééøà æéà äîäá

èéé÷âéàåø à èéî äèéçù éã åö ïòâðàâòâåö , à èéî

úòãä úáçøä ,óòøèñéåà àæà ïòååòâ æéà ñàã , æéà ñàã

ñðéååòâ òñéåøâ à ïòååòâ åúòùá.  

òáà èðééä êéæ èàä ÷éðëòè øòã æà øêàñà èøòñòáøàô 

ñèìàîòã ïåô , ïáàä ïòî ïò÷ ÷éðëòè òâéèðééä éã èéî

äîäá éã ïòééøãøòáéà ìàæ ñàåå ñ÷àá íòã . íää íéîéá

ïòååòâ èùéðëàð ñàã æéà.  

ë ïòåå'èééâ ñàã éåæà éåå ïâéåà òðééî èéî ïäòæòâ ñàã áàä ,

à êéæ èééøã äîäá éã éåæà éåå ïåàøòáé ,åð ,î æà' ñàã ïò÷

íìåò ïøàô ïìòèùåö èùéð ñàã ïòî ìàæ ñàååøàô ïáàä...  

çøâä"ô:àã æéà íéèçåù ?  
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åðéáø :àé ,ñ'íéèçåù òùéîééä àã æéà.  

çøâä"ô :ìàåé úéø÷ éã'èçù íéèçåù øò' øàð êàã ï

úåôåò.  

åðéáø: ïáàä øéî á" ä ìàåé úéø÷ ïåô íéèçåù òùéîééä

èçù ñàåå'êéåà úåñâ ï . íéèçåù òøòèñ÷ò àã ïòðòæ ñò

úåñâ øàô òøòèñ÷ò ïåà úåôåò øàô.  

ñ'ñ æà ïåøñç à øàð èàä'èééåå æéà ... ïáòð ñòñ÷òè ïéà

ñàìàã.  

çøâä"ô : äèéçù ïéé÷ ïëàî åö êéìâòî èùéð æéà éäàã

úåñâ øàô?  

åðéáø:ñ 'úåèéçù éäàã ïòååòâ ïéåù ïòðòæ , êéæ ïáàä òìà

èëàîøàô ïéåù ,÷ðàá èàä ñòìàèøéèàø ,ñ' êéæ èàä

èðéåìòâ èùéð.  

øàîéèìàá ïéà äèéçù à àã êàð æéà èöòé , æéà ñàã

èééåå éåæà èùéð ò÷àè , êéåà êéæ èòåå ñàã øòáà

èééö òöøå÷ à æéá ïëàîøàô , øòèìà ïà àã êàð æéà ñò

 éã øòáà ïà ñò èìàä ñàåå éåâ'èéòèñò ìòéø ' éã åàåå

æéà äèéçù, æéà êàñà éåå èøòåå øòî äèéçù òöðàâ éã ,

 øàô õàìô ñàã ïôéå÷øàô ïò÷ øòêàñà åàåå èìòâ øòî 

äèéçù éã ïåô èðéãøàô øò . ïéà æéà õàìô ñàã

øàîéèìàá , ÷øàèù êéæ èàä ïééìà èàèù éã ïåà

 æéà èðééä èééèù øò åàåå èøàã àìéîî èééøôùòâñéåà

èðòâòâ ïéà ùîî ,çèù ïñéåøâ à èîòðøàô ñàã , ñò ïåà

à êéæ èðéåìïèìàä åö èùéð íäé.  

àã ïåô âòåå äòù øéô êéåà æéà øàîéèìàá ,ñ' øòáà æéà

øòèðòð êàã.  

çøâä"ô:ìàåé úéø÷ éã ïåô äìòî òèñòøâ éã ' äèéçù øò

èëàð òãòé íééäà ïòîå÷ íéèçåù éã æà æéà .î' à æéà

ùèðòî ,î'áåèù à èàä.  

åðéáø: ïáòì ïéà éåæà ïòâðàâòâ ñàã øéî æéà íòã øàô 

 åö ñàãïëàî ,ë'éåæà è÷å÷òâðà ñàã áàä ,î' âòåå ïôéåà æéà

êøãä ìåèìèá ,î'ùèðòî ñéåà èøòåå ,ãéà ñéåà...  

àã øò æéà èöòé ,íééäøòãðéà êéæ ééá èâéèëòð øò , øò

 éã èéî êéæ èäòæøòãðé÷ ,éøôøòãðéà óéåà èééèù øò , øò

ùøãîä úéá ïéà èééâ ,âàè ïãòé äå÷î ïéà èééâ øò , øò

ïéà èðòååàããéñç à 'ùøãîä úéá ùé , øò èééâ íòãëàð

äèéçù éã åö ñéåøà...  

çøâä"ô:ïìàöàá íåö èùéð æéà ñàã ...  

åðéáø: íòã ïéà ïøàååòâ èôòìùòâðééøà êéà ïéá éåæà øàð 

÷ñò ,éåæà øàð ,ë'äèéçù éã åö ïøàôòâ ìàîà ïéá ,ñ' èàä

äòù ééøã âòåå øòã ïòîåðòâ , øéî åö èøòì÷òâ êéà áàä

'éæ ïééîùééìô èàäòâ éåæà êéåà èàä òãé? ...! æéà íéà ééá

äòù ééøã ïøàôòâ èçåù à éåæà êéåà?...! ' ééá ìàæ ñàååøàô

ïééæ éåæà æðåà?...!  

èëàîòâ ñàã ïòî èàä àìéîî ,ñ' ìñéáà ïøàååòâ æéà

î ïåà øòñòøâ'ïòéåáåö ïééà ïéà èìàä ,ñ' ñàã âðò ïéåù æéà

õàìô ,éà ïòî èòåå çñô êàð"éåáåö ä÷ìç à êàð ïò ,î' èééâ

êàæ òöðàâ éã ïééæ äðùî .î' íòééð à èòéåáòâåö ïéåù èàä

ìáéèù èëòù ,áåèù òñéåøâ òðééù à , ñò éåå øòñòøâ êàñ

ïòååòâ æéà ,èéé÷ëéìîòåå÷àá ïåà äáçøä øòî èéî . èöòé

î åàåå ÷ìç íòã ïëàîøòáéà èééâ'èöìàæ.  

çøâä"ô:èåâ èééâ ñò æà  , èôéå÷ íìåò øòã ïåà ïòî óøàã

ïøòñòøâøàô.  

åðéáø :ñ æà'êéåà øòñòá ïééæ ïéåù èòåå øòñòøâ ïééæ èòåå ,

î'î ñàåå ïäòæ åö ñìà èøéáåøô'ïééæ óéñåî êàð ïò÷ , ñàåå

î'ïëàî øòñòá êàð ïò÷.  

çøâä"ô:èìòåå òîåøô à êàã æéà èðééä ...  

åðéáø:àé  ,ïâééìåöåö ñàåå èàä øòãòé , èàä øòðééà ñàåå

÷øòîàá èùéðïâééìåö øòèééååö øòã èîå÷ è , ïáàä øéî

èñòâ êàåå òãòé , íéðáø êàåå òãòé øòáéøà ïòîå÷ ñò

äèéçù éã ïäòæ.  

çøâä"ô : éã ïòîòð åö ïáéåäòâðà èàä ïàéàá åìéôà

ùééìô.  

åðéáø:èîå÷ ñàåå çéâùî à àã èàä ïàéàá  , à ïáàä ééæ

èééö åö èééö ïåô êéåà èîå÷ ñàåå áø ,ñ' øãñë ïòîå÷

ðáøíé.  

ñ'èåùô æéà ,äèéçù à ïäòæ ìéåå øòðééà ìàîà , øò èòåå

äòù ééøã ïøàô ïòã ?î æà' èøàô éøèðà÷ éã ïéà èøàô

ìàåé úéø÷ êøåã ïòî ,âòåå äòù à ñò æéà èàèù ïåô , ïåô

äòù òáìàä à éñðàî ,èñòâ êàñà øãñë àã æéà àìéî.  

çøâä"ô:ñ æà ïééìà ñàã 'ïôà æéà ,î' ïãòé èæàì

ïòîå÷ðééøàêàæ òñéåøâ à æéà  ,ñ'úåãåñ ïéé÷ àèùéð æéà...  

úåñâ éã ïåô äèéçù éã , éåëéæ øòñéåøâ à ïòååòâ èìàåå ñàã

íéáøä ... ïñò øòèééåå àìéîî êàã ïòî èòåå ùééìô ìééåå

àã.  

åðéáø :àé ,ïèìàäðééà èùéð êéæ ïòî ïò÷ ò÷éøòîà ïéà...  

ïáàä íéðáø òðòãéùøàô ìééåå ïòîå÷òâ êéåà æéà ñàã êéî 

ïéøòã ïåè åö ïäòæ ìàæ êéà æà ïèòáòâ.  

î' à ïòååòâ æéà éîàéî ïéà æà ñòééð àã èìééöøòã øéî èàä

éñðàî ïéà àã èøéñàô èàä ñò éåå éåæà äùòî , èöòé ùîî

î åàåå õàìô à óéåà ïòååòâ æéà êàåå òâéøàô éã' èàä

äôéøè ñìà ùééìô øùë èôéå÷øàô , êàååèéî êàåå òðòé

 ñàã ïòî èàäéîàéî ïéà èôàëòâ.  

çøâä"ô:ãéà øòùéîééä à æéà úéáä ìòá øòã ?  
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åðéáø:ïééð  ,äòá øòã"éåâ à æéà á ,òâ èàä øò øòáà ïà èàä

äçâùä .ë'ñàåå èùéð ñééååäçâùä àøàô ,èñò øòãòé øòáà...  

çøâä"ô: ñ'ïééåå ïâòåå íééç éøáã ïéà äáåùú à àã æéà , èâàæ

î æà øò'ô åìéôà ïáòâ âðåèëà ìàæ ñàåå íéðáø òùéîééä ïå

î'èôéå÷ ,óøàù øòééæ èâàæ øò.  

åðéáø : øàé ééååö èéî äùòî àæà ïòååòâ æéà ùåáèòìô ïéà

÷éøåö ,àøåî à'äùòî òâéã ,î'íéáøä úà ïòååòâ ìéùëî èàä.  

ú åøéôä ìò êøáì åðéáø úà ãáéëå  

*  

à 'íéçëåðä : ïéà êéæ ééá äùøã à ïèìàäòâ èàä áø øòã

îäéá" éã ïâòåå ãúåð÷ú äðåúç.  

åðéáø :ìëù ìñéáà ïáàä ïìàæ òìà ïòåå , ïìàæ ïùèðòî

úòã ìñéáà ïáàä.  

çøâä"ô:ë 'àøåî àøàô ñàåå èðàîøòã áàä' êàæ òâéã

æéà ñàã ,èìòåå òöðàâ éã ïéà ïøéôðééà êéæ èòåå ñàã , ïãéà

øòìàã à øàô ùîî ñéåà ïòééâ , ïåà äðåúç ïëàî ïãéà

î'åö äðåúç óéåà èùéð ùîî èàäïëàî .  

åðéáø:î ïåà èôìòä øòèùøòáééà øòã ' êåãéù à èåè

 ñò èñà÷øòììàã èðæéåè øàô òðééù à  ïñéìù êåãéù øòã

ïééìà ,íéàðúä úãåòñ éã ,úåðúî éã ,ìàæ à ,øòãééì÷ ,

åàà"å , ïèñà÷ ñò óøàã ñàååøàô èðæéåè øàô òðééù à

øòììàã ?ñàååøàô?  

çøâä"ô :äùòîì ïåèòâ éáø øòã èàä ñàåå ? èééâ éåæà éåå

øàîèàñ ïéà ñò ?ïééà ñò èìàä íìåò øòã?  

åðéáø:èìòèùòâåö êéæ èàä íìåò øòñéåøâ à  , êàñà øòééæ

ïòååòâ íéé÷î ïéåù ñàã ïáàä ïãéà .î æà êéæ èééèùøàô' ïò÷

úåð÷ú éã ïèìàä åö íòðéé÷ ïòâðéååö èùéð ...î øòáà' èäòæ

ñò , èøòãðåä øàôà èéî øòáéøà èééâ êåãéù øòãøòìàã.  

ïòðòæ ïøàååòâ ïòðòæ úåð÷ú éã èééæ  ïòååòâ ïéåù60 íéëåãéù 

åöøòã èìòèùòâåö êéæ ïáàä ñàåå.  

çøâä"ô: åö èìòèùòâåö êéæ ïáàä ñàåå íéëåãéù âéöëòæ 

íòìà ,íéàðú éã ,ïòâðåøéö éã?!  

åðéáø:àé  ,î'èòìñéòøá ïéé÷ ïáàä èùéð óøàã ,î' óøàã

àô äáéñî òøòèñ÷ò ïéé÷ ïáàä èùéðíéàðú éã ø , ìééåå

òèééååö ñàã èâðòøá ñðééà ,î æà' óøàã íéàðú à èëàî

ìàæ à ïáàä ïéåù ïòî ,ïòîåìá èéî ,øòãééì÷ éã , ìàæ à ïéà

ïìòèùøòäà êàã êéæ ïòî óøàã , èééâ áåèù ïéà æéà ñò æà

æéà ñò éåå éåæà èéî ïéåù ñò.  

à 'íéçëåðä: ïòîå÷àá èàä øò æà èìééöøòã èàä ãéà à 

óéåàäðúî à ïúåçî íòðåô èáùá øùò äùîç  , èìàä øò

è÷éùòâ ÷éøåö ñàã øò èàä úåð÷ú éã.  

åé à ïøàååòâ æéà åîçð úáù"úåðúî ï÷éù åö è ,ïè÷ íéøåô ,

ñ' æéà ñò íéáåè íéîé àøàô ñàåå ïáééìâ íåö èùéð æéà

ïøàååòâ .ë' ï÷éù ïòî èòåå áàá äòùú ïòåå ïéåù èøàåå

úåðúî ,ãòåî éø÷éà.  

åðéáø:  áàá äòùú èòåå ïòîå÷ èòåå ÷ãö ìàåâ øòã ïòåå

åé à ïééæ"è.  

çøâä"ô:èìòâ ïâééà ìàîàèéð ñàã æéà ïùèðòî áåø ééá  ,

î'èìòâ òèâøàáòâ ïåô úåðúî éã èôéå÷...  

úéáä ìòá éã æà æéà äð÷ú éã ïåô ø÷éò øòã' ìàæ ïãéà òù

ïèìàä êéåà ñàã , éã øàô øòæééåå âòåå éã ïòðòæ ééæ

èééìòîéøà.  

åðéáø: ìòá ééååö ééá êåãéù à ïòååòâ æéà êàåå òðòé 

úéáä'ïãéà òùé ,ñ'øòèëàè òèñâðåé éã ïòååòâ æéà , ïòåå

î'ïáéåìøò ïéåù êéæ ïò÷ , øòãðé÷ òøòèìò òìà ïòåå èøôá

èàäòâ ñòìà ïáàä ,î øòáà' èøéñòøòèðéà èùéð æéà

ïòååòâ ,úéáä ìòá ééååö ééá êàåå òðòé ïòååòâ æéà ñàã' òù

úåð÷ú éã åö èìòèùòâåö êéæ ïáàä ééæ ïãéà.  

çøâä"ô : úåìéä÷ òøòãðà ééá íùåø à ïéåù èëàî ñàã

êéåà ,ïøòì÷ åö ïà èáééä øòãòé , ïòî èàä èöòé æéá

 ïèñà÷ æåî íéàðú à æà éåæà æéà ñàã æà èðééîòâ òðééù à

øòììàã èðæéåè øàô èùéð ñò èééâ íòã ïà.  

åðéáø :øòååù øòééæ æéà ñò ,î' ìéôéåæà ïùéåè óøàã

ïùèðòî ,î'î æà ïééæ øéáñî ïãòé óøàã' ïéà èáòìòâ èàä

úåòè à ,ïøàé ìéôéåæà ïùèðòî ìéôéåæà ...ñ' òøòååù à æéà

êàæ ,î æà æéà úåàéöî øòã øòáà' ïéà èáòìòâ ò÷àè èàä

úåòè à ,åè ïòî ìàæ ñàååäï?  

î'éà êéæ èòåå"úåð÷ú éã åö ïòðéåàååòâåö ä , éã óéåà

ðåúçéà èòåå úå"úåð÷ú ïééæ êéåà ä.  

á ïéåù ïòðòæ ñò" åàåå ìàåé úéø÷ ïéà úåðåúç êàñà àã ä

î' ïåæîä úëøá èùèðòá11øòâééæà ...  

çøâä"ô: õðàè äåöî òâðàì éã ,ïôåøñéåà òâðàì éã.  

åðéáø :íòðééàðéà ïéåù èééâ ñàã ,øòðòì÷ èøòåå ñòìà ,

î ñòìà ïéåù èééâ øòðòì÷ ïøòåå úåàöåä éã æàèé.  

çøâä"ô : øòðæàåå áøä)éåìä èáù ìòá ìåãâä ïåàâä(èéìù" ïéà à

 èãòøòâîåøà ÷øàèù äáåù úáù øàé ééä èàä ÷øá éðá

úåðåúç òèòôù éã ïâòåå ,î æà íøåâ æéà ñàã'èùéð èðøòì ,

íåéä øãñ ïöðàâ íòã èøòèù ñàã.  

åðéáø:î 'î ïåà èãòø'î ïåà èãòø' ïùèðòî æà èôàä

ìëù ïáàä ïìòåå.  

øôðååðîî åðéáø ã :ãéîú úçîù à íéøåô úçîù à ,

äçîùá ïéáøî.  
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הותר הנדר משה . שמא  מפני מה סבר  מובן  ואינו 

הותר הנדר בעת ההוא    . שמא 

נא ואראה את הארץ הטובה אשר  אעברה) ב

במגלה ,דן ההר הטוב הזה והלבנוןבעבר היר  כתב 

בכורים)אופן קפה(עמוקות  ויש ,  אעברה בגימטריא 

הרמז בזה   .להבין 

ר "דב( איתא במדרש ,בי למענכם' ה ויתעבר) ג

אתה רוצה לאחוז את , ה למשה" אמר לו הקב)י"ז ס"פ

בשני ראשין בטל , החבל  מבקש  נא אתה  אם אעברה 

נא בטל, סלח  נא אתה מבקש  נאואם סלח  ,  אעברה 

  .וצריך ביאור

בשלונראה מה שהקשה  הקדוש " בהקדם  ' פ(ה 

מה שכתב רשיז)בראשית  אם יאמרו )פ בראשית"ר(ל " על 

העולם לישראל לסטים אתם שכבשתם  אומות 

גוים הארץ של , ארצות שבעה  הם אומרים להם כל 

בעיניו, ה הוא"הקב בראה ונתנה לאשר ישר  , הוא 

. לה מהם ונתנה לנוברצונו נתנה להם וברצונו נט

ברצונו נטלה מהם קאמר  וכי דינא כך , ולכאורה איך 

מתנה לחבירו שיכול לחזור וליטלה נתן  והתירוץ , אם 

מלך"שהקב נקרא  האמור :)סנהדרין כ(ל "וקי, ה   כל 

בו מותר  מלך  מלך  מלך , בפרשת  וכתיב בפרשת 

יד-שמואל(   .ד"עכ,  שדותיכם יקח ונתן לעבדיו)א ח 

ן כ('  הקשו בתוסאך  כיון שהמלך )ה מלך"ד: סנהדרי

נענש אחאב על , מותר ליקח שדותיכם אם כן למה 

ותירצו , כיון שלא רצה למכור לו כרמו, )שהרגו(נבות 

מלך כתיב שדותיכם יקח ונתן לעבדיו ולא , דבפרשת 

דדוקא אם יש לנו . ד"עכ, לעצמו מבואר מדבריהם 

הארץ, דין עבדים מתנת  הקב, אז בדין מגיע לנו  ה "כי 

הארץ וברצונו נטלה מהעכו ברא כל  הוא והוא  ם "מלך 

  .מדין שדותיכם יקח ונתן לעבדיו, ונתנה לנו

נבחר ובזה בטעם שלא )תבא' פ( כתב בכסף   

ן (נתחייבו בביכורים אלא לאחר ירושה וישיבה  קידושי

 )תבא' אברבנאל פ(על פי מה שכתבו המפרשים , :)לז

ביכורים"הטעם שצוה הקב לא יטענו כדי ש, ה להביא 

דין . ישראל חזקה ולפי זה צריך לומר דיש לישראל 

בנים, עבדים דין  מ סימן קמט "חו(ל "הא קי, דאי אית להו 

דאין חזקה לבן בנכסי אביו)ג"ס ולכן לאחר ירושה .  

גוים צוה , וישיבה שזכו ישראל לכבוש ארצות שבעה 

דין , ה להביא ביכורים"הקב להורות שיש להם 

זכו ל, עבדים דהקבושפיר  מלך הוא "ארץ בדין  ה 

  .ד"עכ, וקיים שדותיכם יקח ונתן לעבדיו

שמו"יפ( כתבו המפרשים והנה ס"ר פט"ת   )א"ו 

השלים הזמן השעבוד  החיד, דקישוי  א "אך כתב 

דין )שמות' פ(בראש דוד  תלוי אם יש לישראל   שזה 

דין עבדים במסכת , בנים למקום או יש לנו  ומבואר 

בתרא  י(בבא  )דף  קרויים , ת צדקה לגבי מצו. הם  דאם 

קרויים בנים  הם  העניים ואם  עבדים אסור לפרנס 

בשר ודם שכעס על עבדו , מצוה לפרנסן משל למלך 

האסורין וצוה עליו שלא להאכילו ושלא  בבית  וחבשו 

, והלך אדם אחד והאכילו והשקהו, להשקותו

המלך לא כועס עליו המלך , כששמע  אבל אם כעס 

כילו והשקהו כששמע על בנו והלך אדם אחד והא

משגר לו  דורון  גביה(המלך לא  והמטיב עם , דאכתי חביבותיה 

לאב ניחא ליה  בנים. )הבן  ודאי לא , ומעתה אם יש לנו דין 

  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מר רבינו הגה"מכ

  בעטלעהעם ניו העמפשיר-ק "ח לפ" תשסואתחנן פרשת ליל שבת קודש
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השתעבדו בנו "ניחא ליה להקב המצריים  ה אם 

השעבוד ומועיל זה לאיצטרופי ולומר שכבר , בקישוי 

נחשבים כעבדים, נשלם הזמן לא , אבל אם אנו 

במה שהשתעבדו אותנו בפרךאיכפת  ולא , ליה 

נשלם הזמן   .ד"עכ, נצטרף זה ועדיין לא 

 שמשה )ו"פרשה זו ס( במדרש תנחומא ומבואר

בשליחותו של מקום  בשביל שסירב  נכנס לארץ  לא 

ממצרים אך כתבו , ולא רצה להוציא את ישראל 

 שמשה רבינו סירב )פינחס' בגדי אהרן פ(המפרשים 

נ וצריך לומר . שלם הזמןמחמת שחשב שעדיין לא 

שמשה רבינו סבר שבני ישראל יש להם דין עבדים 

השעבוד, למקום נשלם הזמן בקישוי    .ומשום הכי לא 

משה רבינוובזה ואתחנן אל ,  יתבאר מה שאמר 

ההוא לאמר' ה ההוא לאחר "ופירש, בעת  בעת  י 

טענת , שכשבתי ארץ סיחון ועוג נתעורר  כי אז 

וצריך , עממין' ץ זהאומות לסטים אתם שכבשתם אר

נתנה להם וברצונו נטלה מהם "לומר שהקב ברצונו  ה 

מלך , ונתנה לנו האמור בפרשת  מחמת הדין  והיינו 

דין , שדותיכם יקח ונתן לעבדיו ועל כרחך שיש לנו 

הותר , עבדים למקום דמיתי שמא  בעת ההוא  ועל כן 

נשלם , הנדר שהרי אם יש לנו דין עבדים למקום לא 

הש בקישוי  במה שסירב , עבודהזמן  ולא חטא 

באמת לא , להוציא את בני ישראל ממצרים שהרי 

משה רבינו אעבר. נשלם עדיין הזמן ביקש  נא "ולזה  ה 

כי ממצות ביכורים שנצטוו רק , ם"בגימטריא ביכורי

יש , לאחר ירושה וישיבה כדי שלא יטענו דין חזקה

דין עבדים למקום נשלם , ראיה שיש לנו  ואם כן לא 

השעבוד ושפיר סירבעדיין הז ואין מגיע , מן בקישוי 

נא ביקש אעברה    .לו עונש על זה ולכן 

בבני יששכר והנה אות ה( כתב  מאמר ב  בשם )סיון   

דוד פ(א "החיד הדבר שמועיל לנו )אמור' ראש  בטעם   

במדרש  העולם כמבואר  התשובה ולא לאומות 

ינו ס( האז הדין , )ד"תנחומא  לב(כי על פי  ן  )קידושי   אב שמחל.

מחול ומלך שמחל על כבודו אין , על כבודו כבודו 

מחול כדכתיב , וישראל נקראים בנים למקום, כבודו 

יד א( , ה למו אב"והקב, אלהיכם'  בנים אתם לה)דברים 

התשובה מועיל להם  מה שאין כן לאומות , ועל כן 

הקב מלך"העולם נקרא  מז ט(ככתוב , ה  מלך )תהלים   

גוים מועיל, אלהים על  התשובהעל כן לא  ,  להם 

  . ד"עכ

ה למשה "אמר לו הקב,  יתבאר המדרשובזה

בשני ראשין החבל  אם אעברה , אתה רוצה לאחוז את 

דין עבדים למקום, נא אתה מבקש , משום שהיה להם 

נא מלך שמחל על , בטל סלח  דהא  מהני תשובה  דלא 

מחול נא אתה מבקש, כבודו אין כבודו  , ואם סלח 

ם ואב שמחל על שבאמת יש להם דין בנים למקו

מחול נא, כבודו כבודו  דכיון שיש להם , בטל אעברה 

השעבוד  נשלם זהמן בקישוי  בנים למקום כבר  דין 

משה רבינו להוציא את בני ישראל  ושלא כדין סירב 

נכנס לארץ, ממצרים נענש ולא    .ועל זה 

  בעטלעהעם ניו העמפשיר-ק "ח לפ" תשסואתחנן פרשת סעודת רעוא דרעווין
 נחמו נחמו עמי )ישעיה מ א( דיומא אבאפטרת

אות ( כתב בבני יששכר ,יאמר אלהיכם מאמר ה  תמוז אב 

נחמ)א נחמ"  החיד"וכ(. ק"ו בגימטריא יצח"ו  בצוארי "כ  א 

פ ובנחל שורק  ויש להבין רמז יצחק לענין . )ואתחנן' שלל 

 .הנחמה

הרואפשר מה שכתב  פי  )נדרים נב(ן " לומר על  . 

ג(ל "בטעם דקי ד:)ביצה  מתירין אפילו   דבר שיש לו 

בטל דסופו להיות היתר והוי כמין , באלף לא  משום 

ברית אברהם . במינו בתשובת   )ה"נ' סי(והקשה על זה 

ניתר דעתיד להיות  מה  מקום עכשיו , דמה יועיל  מכל 

העומד ליעשות , הוא אסור דאמרינן כל  משום  ואי 

דמי דס, כעשוי  )בבא קמא עז(ל "וכרבי שמעון   כל :

דמיהעומד  . ל כרבי שמעון"הא אנן לא קי, לגזוז כגזוז 

זללה קלוגער  בשו"ותירץ הגאון רבי שלמה  טוב "ה  ת 
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דהא דפליגי רבי שמעון )ז"קמ' ק סי"מהדו(טעם ודעת   

העומד דוקא במחוסר , ורבנן אי אמרינן כל  הוא 

ל רבנן כל "דאז לא ס, מעשה ובידו שלא לעשות

מעשה וממ, העומד מחוסר  דאינו  ילא יהיה אבל היכא 

העומד, כך מש(. ד"עכ, אף לרבנן אמרינן כל  ין  כ "ועי

פ תמה  קונטרס לקיחה  החיים    .)ג"ה ס"בספר 

מעשה לא ד "ולענ במחוסר  נראה לומר דדוקא 

העומד האדם שאינו , אמרינן כל  תלוי ביד  כיון שהוא 

גם שיכול להתחרט ולהתיישב שלא , חי לעולם ומה 

ד, לעשות הכי לא אמרינן כעשוי  דבר , מימשום  אבל 

לכולי עלמא אמרינן כל , התלוי בזמן וממילא יהיה כך

השי', העומד וכו ביד  התלוי  נמי דבר  ת שהוא "והכי 

בעדו מעכב  בודאי אמרינן , כל יכול ומי  אצלו יתברך 

דמי העומד לפדות כפדוי    .כל 

זללה" כתב אוהנה בייטב לב "ז   )וארא' פ(ה 

בית  בוכה ומצטער על חורבן  דבשעה שהאדם 

העתיד , מקדשה בשמחה על שם  צריך שיהא 

דכתיב , להבנות משוש )ישעיה סו י(והיינו   שישו אתה 

המתאבלים עליה למען תינקו ושבעתם וגו דיש ', כל 

המתאבלים דהוה ליה למימר , להבין אומרו 

בעת שמתאבלים ישישו, שהתאבלו כבר אך , וכי 

בשעה שמתאבלים עליה גם  שישו אתה , הכוונה כי 

לשמוח עתה על , תינקו ושבעתם לעתידמשוש למען 

העתיד הענין בזה. ד"עכ, שם  דרכינו  מאחר , ולפי  כי 

החל הזה"שהקב הבטיח אותנו שיגאלינו מגלות  , ה 

מה  בידו כי הוא כל יכול ומי יאמר לו  מעצור  ואין 

בכה, תעשה ג "וכיון שבודאי עתיד להיות כן אמרינן 

העומד לפדות כפדוי דמי מ, כל  שוש ולזה שישו אתה 

בשעה שמתאבלים , כל המתאבלים עליה דגם 

ביהמ האדם לשוש "ומצטערים על חורבן  ק צריך 

העתיד ברור שנזכה , ולשמוח על שם  כי דבר זה הוא 

  .לראות בנחמת ציון וירושלים

ף והדברים בסו מבוארים בדברי הגמרא  הללו   

בן , מכות' מס גמליאל ורבי אלעזר  היה רבי  וכבר 

' עקיבא מהלכין בדרך וכועזריה ורבי יהושע ורבי 

היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר  פעם אחת 

בגדיהם קרעו  כיון שהגיעו להר הבית ראו , הצופים 

קדשי הקדשים הן בוכין , שועל שיצא מבית  התחילו 

מה שאמר להם רבי "עי, ורבי עקיבא מצחק ש בגמרא 

היה מצחק נימא בה מילתא, עקיבא למה  , ואף אנן 

היה  באמת . לו לרבי עקיבאאיזה שמחה  דהנה 

גם רבי עקיבא בוכה ומצטער  היה  בפנימיות ללבו 

במקום המקדש ששועלים  השפלות הגדול  בראותו 

בה הכתוב שישו אתה , הלכו  גם  קיים  מכל מקום  אך 

המתאבלים עליה דאף בזמן הגלות , משוש כל 

העתיד כי עוד יבא , צריכים לשוש ולשמוח על שם 

הקב מה ה על ב"זמן אשר ירחם  ני ישראל ויקיים כל 

הקב, שהבטיח לנו על ידי עבדיו הנביאים ה "ואם 

גמור ברור בברירות  הרי זה  זה  כי , הבטיח אותנו כל 

ובלי שום צל ספק , לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם

ג אמרינן "ובכה, שבודאי יתקיימו כל יעודי הנביאים

העומד להיות היתר כהיתר דמי וכאילו כבר , כל 

משוש כל , ברנעשה הד ועל כן שישו אתה 

מצחק, המתאבלים עליה היה רבי עקיבא  כי , ולכן 

באמונה שלימה שתתקיים נבואתו של  האמין  הוא 

ולכן היה , זכריה עד שהיה אצלו בגדר ראיה ממש

העתיד להבנות  בשמחה על שם שמחת ירושלים 

מתאבל על ירושלים אשר ציון , מהרה ובשעה שהיה 

בש, בשדה תחרש גם  מחה על יעוד הנביא עוד היה 

ברחובות ירושלים זקנים וזקנות    .ישבו 

 בדרך זה יש ליישב מה שהקשה ובלכתינו

האיך מהני תשובה שיתקרב )נצבים' פ(בכתנות אור   

 נראה ונדחה :)פסחים עג(ל "הלא קי, ה"החוטא להקב

תחלה, אינו חוזר ונראה נראה  היה  וכשחטא , והאדם 

בתשובהואיך יהיה חוזר, נדחה מקדושתו .  ונראה 

קשה מידי מעולם לא , אמנם יש לומר דבאמת לא  כי 

הקדושה מן  האדם  הקב, נדחה  ה "דהנה לעתיד יערה 

רוח טהרה ממרום על בני ישראל וישובו כולם 

הרמב, בתשובה שלימה תשובה (ם "וכמו שכתב  הלכות 

ה"פ הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות )ה"ז   כבר 



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

 

  לג

 

  עקב

הן נגא גלותן ומיד  בסוף   )דברים ל א(שנאמר , ליןתשובה 

ה' והיה כי יבואו עליך כל הדברים וגו ' ושבת עד 

זללה"וכן כתב א. 'אלהיך וגו' אלהיך ושב ה ה "ז 

דעתידין כל ישראל לשוב )מזמור כה(בתפלה למשה   

תתאה בתשובה  ביאת המשיח  ביאת , קודם  ולאחר 

בתשובה עלאה זה ראוי לדון אותם , המשיח  ולפי 

ומעתה . ש"עי, אילו כבר שבולטובה על שם סופם כ

תלוי ביד הקב הוא  זה  הרי מה שיהיה , ה"כיון שדבר 

היה נחשב כאילו כבר , הוא כאילו  העומד להיות  וכל 

דאמרינן כל "ובכה, נתהוה הדבר מודי  ג כולי עלמא 

מן "ועל כן לא שייך לומר שנדחו ח', העומד וכו ו 

נחשב כאילו כבר עשו תשובה , הקדושה כי תמיד 

דמ   .ועל כן שפיר מהני תשובה, עולם לא נדחונמצא 

תולדות כאשר ' פ מקראי קודש בפ" ילובזה

וירח את ריח בגדיו , נכנס יעקב אבינו לקבל הברכות

ברכו ה בני כריח שדה אשר  ', ויברכהו ויאמר ראה ריח 

דרכינו י דרשו חז"ולפי   וירח את .)סנהדרין לז(ל "ל דהנה 

בוג, ריח בגדיו רמז על אלו , דיואל תיקרי בגדיו אלא 

ל כי יצחק אבינו "ובכן י, ע"שבגדו וחטאו נגד הבוכ

מן הקדושה טוב על בני ישראל שלא ידחו  , המליץ 

ברכו ה ', ולזה אמר ראה ריח בני כריח שדה אשר 

פס"ב(ובמדרש  ביהמ)ג"ה סכ"ר  ק " רמזו על חורבן 

ג יב(שנאמר  והכוונה בזה לרמז ,  ציון שדה תחרש)מיכה 

מקיימים בני ישראל "ב הביהמדכמו בזמן שחר ק 

המתאבלים עליה משוש כל  ועוד , הכתוב שישו אתה 

העתיד הם שמחים על שמחת  הגלות  דמאחר , בזמן 

דבר , ה שישוב את שבותינו"שהבטיח הקב זה  הרי 

התשובה שמועיל , ברור שכן יהיה בענין  הוא  כך 

הקדושה מן  האדם  נדחה  דמאחר , ולעולם לא 

ה יערה עלינו "והקב, בהשעתידין ישראל לעשות תשו

טהרה ממרום ברור שכן יהיה, רוח  הוא דבר  , על כן 

ונחשב עכשיו כאילו כבר עשו תשובה ולכן אינם 

מחורבן ביהמ. נדחים , ק"והמשיך עוד להביא ראיה 

השמים האלהים מטל  דכתיב ויתן לך  ובמדרש , מהא 

פס"ב(דרשוהו  זו ציון)ג"ו ס"ר  השמים  מטל  עוד שם ,  

והכוונה בזה כי ציון . יחזור ויתןבמדרש ויתן ו

הוא בבחינת ויתן ויחזור ויתן בעוה, וירושלים  ר "כי 

מקדשינו בית  אבל בטוחים אנחנו שנזכה , חרב 

, ק"ה ציון והביהמ"במהרה שיחזור ויתן אותנו הקב

מאחר שיש לנו הבטחה  הוא לנו בברירות  זו  והבטחה 

האלהי השמים"ויתן לך  בעצמו "שהקב, ם מטל  ה 

מהקב, נויתנם ל הוא  דבר "וכיון שההבטחה  הרי זה  ה 

בלי צל ספק שכן יהיה זה אנו שמחים , ברור  ומטעם 

. עוד בזמן הגלות על ימי הנחמה שבודאי יבואו

טעם עצמו וירח את ריח בגדי אלו שבגדו , ו"ומאותו 

ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח , ע"וחטאו נגד הבוכ

ברכו ה הוא כבחינת דתשובת בני ישראל ', שדה אשר 

ק "דכשם שעתיד הביהמ, ק כאמור"שדה רמז לביהמ

מחדש בודאי לעשות , בודאי לבנות  כן עתידין ישראל 

א ", פ שחטאו לא אמרינן דיחוי"ולכן אע, תשובה

  ".איד ווערט קיינמאל נישט נדחה

שנה בשנה אחר תשעה באב אנו  והנה מידי 

יאמר  אומרים דברי הנביא נחמו נחמו עמי 

ו מאמינים באמונה שלימה שיתקיימו ואנ, אלהיכם

ישעיה הנביא שינחם הקב ישראל "דברי  ה את בני 

וכאשר נזכה , על כל הצרות והרפתקאות דעדו עלן

ת "השי, לראות בנחמת ציון וירושלים אז ננחם

שנזכה לראותו ר אנו "אמנם הלא בעוה, יעזור 

ואיזה תנחומין יש לנו , יושבים עוד בחשכת גלותינו

שנה ושנה היום כאשר א חוזרים ואומרים בכל  נו 

שעדיין אנו יושבים בגלות , נחמו נחמו עמי בשעה 

מה נאמר ומה נדבר אשר אותותינו לא , החל הזה

אכן באמת זה עצמו שיש לנו . ראינו ובמה ננחם

שלימה"הבטחת הקב הוא , ה שיגאלינו בגאולה 

שהבטיח , נחמתינו גם בזמן הגלות כי מאחר 

, הרי זה דבר ברור, ינחמםה את בני ישראל ש"הקב

ועל כן אף , ודבר אחד מדבריו לא ישוב ריקם

שעדיין אנו נתונים בגולה אנו מקבלים תנחומין על 

ובזה אנו מתחזקים בגלות החל הזה , שם העתיד

  .דכל העומד לפדות כפדוי דמי
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נחמו עמיוהן נחמו  הן דברי הנביא  ובמה אנו ,  

ה אומר "בזה עצמו שהקב, יאמר אלהיכם, מתנחמים

נחמו עמי נחמו  הוא אשר הבטיח שינחם , לנו  והוא 

נחמתינו, אותנו מתחזקים ומתנחמים , זהו  ובזה אנו 

העתיד שהקב ה ירחם עם עמוסים ויגאל "על שם 

בקרוב נחמ. אותנו  הרמז  בא  נחמ"ולזה  ו בגימטריא "ו 

טוב על , ק"יצח לרמז על דברי יצחק אבינו שהמליץ 

מאחר הבוגדים והחוטאים שיועיל להם  התשובה 

הקב ברור"שהבטחת  דבר  הוא  טעם אנו , ה  ומאותו 

העתידה להיות  מתנחמים עכשיו על הגאולה שלימה 

  .במהרה

בענין הנחמה אשר ובדרך  זה יש לומר עוד 

יום חמשה , ה מנחם אותנו"הקב דהנה בשנה זו חל 

חל (עשר באב בשבת נחמו  בשאר השנים  ועל פי רוב גם 

נחמו שבת  אחר  ה ביום חמשה עשר באב והנ, )בשבוע 

ימי הרחמים והרצון וצריכים לפשפש , מתחילין 

במעשים ולעשות הכנה דרבה לימי התשובה 

ויש לו לאדם להתבונן , הבאים לקראתינו לשלום

ע "איך עבר עליו כל השנה ומה שחטא נגד הבוכ

יעשו ימים באים , ועשה מעשים אשר לא  הנה 

יצטרכו ליתן דין וחשבון על כל דיבור  מעשה אשר 

שאמר , ע"ומחשבה שחטאו נגד הבוכ וידוע מה 

שמחמשה עשר באב "ז הדברי חיים זללה"ק ה 

יכול לישן מחמת שכבר מכינים בעולם העליון  אינו 

ר "ובעוה. כסאות למשפט ליום הדין בראש השנה

יודע מרת נפשו יאחז לב האדם , לב  ואימה ופחד 

שחלילה לא  כאשר מתבונן במעשיו אשר עשה 

. דנראה ונדחה אינו חוזר ונראה, קדושהידחה מן ה

שלעולם אין אנו  אכן בשבת נחמו יש לנו נחמה 

שהקב, נדחים מן הקדושה ה "וראיה לזה הוא ממה 

ובני ישראל מקבלים , מנחם את בני ישראל

שם העתיד ה "דבדבר התלוי ביד הקב, תנחומין על 

כי מי מעכב , אמרינן כל העומד לפדות כפדוי דמי

ידך יערה הקבוכמו , על  שלעתיד  ה עלינו "כן כיון 

רוח טהרה ממרום וישובו כל ישראל בתשובה 

על כן נחשב כבר עכשיו כאילו עשו , שלימה

וזהו ענין , ולעולם לא נדחו מן הקדושה, תשובה

שהקב , ה מנחם את בני ישראל"התנחומין מה 

יתברך הם , נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם ודבריו 

  .נצחיים

  

  ]ב[

נחמו עמי יאמר  יש לומרעוד נחמו   בדברי הנביא 

מלאו , אלהיכם דברו על לב ירושלים וקראו אליה כי 

נרצה עונה כי לקחה מיד ה בכל ' צבאה כי  כפלים 

במדרש . חטאתיה פ"איכ(איתא   חטאו )ז"א סנ"ר 

ולקו ,  חטא חטאה ירושלים)איכה א ח(דכתיב , בכפלים

דכתיב כי לקחה מיד ה בכל ' בכפלים  כפלים 

נחמו עמי , חטאתיה נחמו  דכתיב  בכפלים  ומתנחמים 

מדתו של "ודקדק רשיז, יאמר אלהיכם האיך  ל 

בתמיה"הקב בחטאו    .ה לשלם לאדם כפלים 

דהנה כתיב ויש הענין בפשטות  כ ( לפרש  במדבר 

מצרים ולאבותינו)טו מכאן "ופירש,  וירעו לנו  י 

באה על  מצטערים בקבר כשפורעניות  שהאבות 

מה שלק. ישראל זהו  בכפליםומעתה  כי בני , ו 

בחורבן ציון וירושלים  ישראל עצמם אשר לקו 

גלותם באורך שנות  הצרות אשר סבלו  הרי , ושאר 

ה פי  בא להם בדין לעונש על שחטאו ומרו את  ', זה 

פשעם ומה חטאתם  הקדושים מה  האבות  אבל 

בני ישראל בצרות  זה שיצטערו  . שיבא עליהם צער 

ה בכל' וזה שאמר כי לקחה מיד  כי ,  חטאתיהכפלים 

החטא מחמת  בא על בני ישראל  הצער אשר  , מלבד 

בקבר  ניתוסף צער להאבות הקדושים  עוד 

בצרות בניהם   .שמצטערים 

ת וישלח לנו הגואל "כאשר יעזור השי אמנם

ינחם את בני ישראל על כל הצרות , צדק ואז 

שנות הגלות שעברו עליהם במשך  אז , ועגמת נפש 

צערם ת גם האבות הקדושים"ינחם השי  על 

של ישראל וזה שדרש  .שהצטערו עצמן בצרתן 

בכפלים בכפלים ומתנחמים  דכמו , המדרש לקו 
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בכפלים היה  בכפלים, שהצער  , כן יהיה הנחמה 

ה כל אלו אשר הצטערו עצמם "ולעתיד ינחם הקב

בני ישראל   .בצרתן של 

  

  ]ג[

נחמו עמי יאמר ויש נחמו  הכתוב   לפרש עוד 

זללה"על פי מה שהאריך א, אלהיכם בייטב לב "ז  ה 

במצרים לא היה ראי )ואתחנן' פ(  דצערן של בני ישראל 

מסים , זה כראי זה בעול  גלות  מי שסבל יסורי  דיש 

בחומר ולבנים, וארנוניות גופו  בעבודת  , ויש מי שסבל 

מולדתו באבדן  מי , ומהם מי שסבל יסורים  ומהם 

העבודה לבל ישעה אל  שסבל יסורי נפש כי תכבד 

קונהועושהו ויחשב ומהם מי שהיה כואב ונאנח ,  עם 

השכינה עמהם כביכול גלות  , מצערן של ישראל וצער 

ט(וכדכתיב  בכל צרתם לו צר)ישעיה סג  וכהנה וכהנה ,  

בעת הגלות זה כצערו של זה  על כן , לא ראי צערו של 

ראה ראיתי , החוקר כליות ולב'  ויאמר ה)שמות ג ז(

הרבה במצרים, ראיות   ואת צעקתם את עני עמי אשר 

דייקא נוגשיו  מפני  בשוה שמעתי  כי , שעלתה לפני 

פרטיות בפרטי  דייקא  מכאוביו  כל אחד , ידעתי את 

מה שכואב לו ' על כן וארד להצילו וגו, ואחד 

בחורבן , ולהעלותו כפי ערכו לכל אחד ואחד וכמו כן 

בכי, ק"ביהמ קול  הרימו  עם כל זה ודאי , אם כי כולם 

דומה צערו ואבלו  זהאינו  זה לשל  וזה . בלבו של 

נחמו עמי נחמו  בכפלים, שאמר  כי אינו דומה , נחמה 

, דברו הנחמה על לב ירושלים, נחמה של זה לשל זה

הלב של ירושלים כמו כן תגדל הנחמה  לפי ערך צער 

  .ד"עכ, והשמחה

השיאמנם זו יתכן להיות רק על ידי  נחמה  כי , ת" 

הצטע החוקר ובוחן כליות ולב לדעת כמה  ר הוא 

במשך שנות , ק"האדם על חורבן ביהמ ולפום צערא 

השי נחמו . ת"הגלות יזכה לנחמת  נחמו  ולזה אמר 

השי, ם"עמי יאמר אלהיכ זו יהיה על ידי  ת "שנחמה 

נחמו עמי נחמו  והטעם שצריך , בעצמו והוא יאמר 

השי דוקא על ידי  ה, ת"להיות הנחמה  מיד  ' כי לקחה 

בכל חטאתיה בכפלים, כפלים  הצטערו יש ש, לקו 

גלות הפרטי השכינה ועל  גלות  בכפלים על  , עצמו 

בכפלים מתנחמים  האדם , ואלו  מה שהצטער  דכפי 

זו , ק"בגלות ועד כמה נגע ללבו חורבן ביהמ במדה 

דרגא דיליה נחמו , יהיה הנחמה כל אחד לפום  ולכן 

שיהיה הנחמה על ידי , ם"נחמו עמי יאמר אלהיכ

בעצמו שיודע לנחם לאיש כמעשה"השי   .ות 

יעוד  ת"והשי שנזכה במהרה שיתקיים  יעזור 

יאמר אלהיכם ונזכה , הנביא נחמו נחמו עמי 

ת הבטיח אותנו "השי, לנחמת ציון וירושלים

כולם , ובודאי דבר אחד מדבריו לא ישוב ריקם

ואף כי ארכה לנו השעה , יתקיימו במילואם

ימי גלותינו זה "ואע, ונתארך  פ שיתמהמה עם כל 

וכולנו מצפים ומאמינים ,  שיבאאחכה לו בכל יום

ואחר כל הצרות , כי נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם

שנות גלותם בודאי  ישראל במשך  שעברו על בני 

ת על בני ישראל "כבר הגיע הזמן אשר ירחם השי

צדק וינחם אותנו בפועל ממש , וישלח הגואל 

יעזור שנזכה להיות "והשי. ת יזכינו לראותו"השי ת 

ואמרו , ת ונזכה לעשות תשובהדבוק בתורה ומצו

ישראל נגאלין אלא :)סנהדרין צז(ל "חז  דאין 

ירחם הקב, בתשובה יעשו תשובה  ה על "וכאשר 

צדק ונזכה , בני ישראל וישלח לנו הגואל 

להתרוממות קרן התורה וישראל והתגלות כבוד 

  .שמים עלינו במהרה בימינו אמן
  

  
 

  ח להם"א ותשוח"ר שליט"ק מרן אדמו"י הוועד להוצאת ספרי כ"נערך ע
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