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 ê¼ðîô −êôî íþî³í îòšî ñêþ¾− îþôè

ê×−ê , ö−ëïî îíî−ñ³ óê êšîðð ±þ−³î

)ð−ô ³î¼ô ö³îò¾ îò−−í ( ëèê öò−þôê ïê

−òšôî þôè −ïîïî ê½òîê , ñëê ö³ô

ê×−ñ êôñ¼ −êíë ³î®ôí þ×¾ , ö×ñî

½òîêë êîí¾× −òíô êñ ,×¼"ð . íòíî

 ó−ñíê ë¾î−ë ë³×)õ ’ê¾³( íô −õñð 

½î³í îë³×¾ ’)ó¾ :ð"þî½ê í( ìò −òëð 

¹î³−¾ë íþï íðîë¼ ñ¼ ö−þíïîô óò−ê ,

−¼"¾ . óðîš îò−³îëêñ í−í óê ö× óê

ìò −òë ö−ð íþî³ ö³ô , ê×−ê −ê −þí

³í ³ñëš ñ¼ ê¼ðîô ³ò¼¬íþî , êñ

¹î³−¾ë íþï íðîë¼ ñ¼ ¾òî¼ í−í ,

 ö³ô óðîš óíñ í−í¾ öò−þôê −ê ñëê

ñêþ¾− ö−ð íþî³ , óðîš óè ö× óê

¹î³−¾í ñ¼ ö−þíïîô î−í íïñ ,×¼"ð .

ñêþ¾−ñ þôêñ í¾ô íî¬®ò¾ íïî , −×

³ê"öðþ−í ³ê ó−þëî¼ ó , êš−−ð ó³ê

−òê êñî , þîë¼ñ í¾ô ¾š−ë¾ óèí

íî®ô þ×¾ ì×ô , ½ò×ò êñ íï ñ× ó¼

 êôñ¼ −êíë íî®ô þ×¾ð ±þêñ í¾ô

ê×−ñ , −òë î¼¬−¾ ¾¾ì ¾− ö× óê

 ö³ô ñ¼ ê¼ðîô ê×−êð þôîñ ñêþ¾−

 ³î¼¬ñ îêîë−î í−õ×ë í³−í¾ íþî³

¹î³−¾ë íþï íðîë¼ë , þ−íïí íïñ

 ó³î−×¾ô ñ× ³ê ñ× ³ê ó³ðëêî

îèî îðëê³ ó³×½ô −ôñ® ñ× ³êî ,’

ññ× ê¼ðîô ³ò¼¬ ê×−ñ ³êôëð ,

 þêîëô× ñêþ¾− ±þêë ¬þõëî

ë ó−¾þõô)ëôþí −¾îð−ì"ìõ ³ë¾ ö (.

 ³ò¼¬ ê×−ñ −êðî ñêþ¾− ±þêëð

ê¼ðîô , óíñ íò³−ò ö× ³òô ñ¼ð

 ó−ëî³×ë þêîëô×)ðô íš ó−ñí³ ( ö³−î

 î¾þ−− ó−ôîêñ ñô¼î ó−îè ³î®þê óíñ

îë¼ëîþ®ò− î−³þî³î î−šì îþô¾− þ ,

¼î"ñ×î ñ×ô íþï íðîë¼ô îšìþ³− × ,

−¬õ¾ôî íþî³í −šîì ñ× ³ê îô−−š−î’.  

 )×"š íèí îò−ëþ öþô"š¬−ñ¾ "ê(  
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  "ישראל"אלה מסעי בני 

הראה לו רבו , ע כשנסע בנסיעה הידועה"זי' ט הק"מרן הבעש
במקום זה היה מרומז הנסיעה שהיו נוסעין ישראל במדבר 

וכן כשנשברה ', וכל נסיעות האדם מרומז בתורה וכו, במסע זה
 והראה לו ,ובא רבו ותמה עליו, לו הספינה והיה בעצבות גדול

', והיה שמות אהיה וצרופי אהיה וגו, באיזה עולמות הוא עכשיו
  )כתר שם טוב(           . ואז התחזק בלבו למתקן בשרשן כידוע לו

  ויסעו מהר שפר

, ע שבהיותו בעיר סקאהל"ש מבעלזא זי"ק מהר"סיפר הרה
שמע פעם בראש השנה לבעל תוקע שבקע רקיעים 

א היה בזכות הבעל תוקע בעצמו שזה ל, בהוסיפו, בתקיעותיו

אלא שזכה לכך מכח הציבור ששמעו , כי לא היה בר הכי
מרו[, התקיעות כי ברוב ענוותנותו לא הרגיש שחשיבותון של , צדיקים א

מעיםתקיעות היו בזכותוה ק "הגה' ובזה פי, ] שהוא היה בין השו
ויסעו מהר " בפרשתן תובהכר ע מאמ"מ מבולגורייא זי"מהר

דמה שזוכים , "ויחנו במקהלות'  בחרדה וגושפר ויחנו

מכח הציבור " ויחנו במקהלות"י "הוא ע, "שופר"ב" החריד"ל
בים זוכים לחרדה אמיתית ומכניעים כי בכח הר, ומקהלות עם

  )שרפי קודש(                                                                        . את היצר

  ה לנשיםלטוב בעיניהם תהיינ

ק "ע בשם הרה"יחזקאל מקאזמיר זי' ק ר"מקובל בשם הרה
רק כפי , ע שאין לומר שום דעה בשום שידוך"מלובלין זי

, ואמר שמפורש בתורה כן, שיוטב בעיני המחותנים והזוג

לטוב בעיניהם תהיינה "ת למשה בבנות צלפחד "שאמר השי
 בזה ועל כרחך שאין לומר, ומדוע לא אמר למי ינשאו, "לנשים

יוסף ' ק ר"אור הנפלאות מובא דהרה' ובס, ק"עכדה, שום דעה
ע "ק מלובלין זי"ע שאל פעם את אביו הרה"מטארטשין זי

כי זה הוא , אין לנו ידיעה ברורה: השיב לו אביו, אודות שידוך
, הלא כל הדברים הם מהשמים: אמר לו בנו, בכיפת השמים

ד מראשית המגי"בתנאים כותבים : ק מלובלין"השיבו הרה
ת לבדו "וזה רק השי, אחרית הוא עד סוף כל הדורות, "אחרית

ובספר שיח שרפי קודש מובא שפעם אחת  .ק"עכדה, יודע

למה אינו שואל ממנו , ק מקאצק לאחד מחסידיו"שאל הרה
והשיבו כי יש לו קבלה בענין שידוכין שגם , עצה בשידוכין

פ "יוכל עכאבל עצה טובה : ק"אמר לו הרה, לרבי אין ידיעה
א "ק מהר"שיח שרפי קודש מובא דהרה' ובס, רבי ליתן

בעיר קריסטענפאלע היו האנשים : ע סיפר"מבעלזא זי

ואיש אחד משם היה רגיל לנסוע , מאדערענע חסידישע אידן
פעם אחת אמר , ע"יהושע מבעלזא זי' ק ר"ל הרה"לזקיני ז

למה אתה נוסע : אחד מהמאדערענע חסידים להחסיד הזה
אני שואל באיזה מן , כשאני רוצה שידוך: השיב לו, זאלבעל

מה שהלב : "והוא אומר לי, הרבה שידוכים ששידכו לי אסכים
למה אתה : ל"אמר לו הנ, "מושך אותך אותו שידוך תעשה

ובוודאי שהשידוך , גם אני אומר לך כן? ק"צריך לנסוע להרה
ל לאותו האיש והפסיק "ציית הנ, המושך אותך תעשה

שאל אותו , לאחר שני שנים נסע עוד הפעם לזקיני, מלנסוע
וסיפר לו את כל ? למה הפסקת לנסוע משך שני שנים: זקיני

כ למה לא המשכת "א, זקינישאל לו , ל"המעשה הנ
ל היה "כשהרבי היה אומר לי מימרא הנ: ענה הלה? בהפסקתך

אמנם כשהפסקתי לבוא לא משך אותי הלב , לבי מושך אותי
ע שזהו הפשט בדברי "ק מבעלזא זי"אמר הרהו, לשום שידוך

ולכאורה למה לא ,  ונהנין ממנו עצה ותושיה)אבות ו א(המשנה 

ל דהנה כשאחד בא לשאול "אלא י, כתיב ונותנין עצה ותושיה
, אי אפשר לומר לו תתחתן עם איש זה דווקא, עצה על שידוך

וזה , דאם כן נמצא שאתה מייעצו לא להתחתן עם איש אחר
אלא העצה הוא שמייעצים לו באופן כזה , עשותאסור ל

היינו שהלב מושך לזה השידוך אשר הגון , "ונהנין ממנו עצה"ש

  )בישורון מלך(                                                                       .בשבילו

  הפטרת מסעי

, ע אמר פעם"אלימלך מליזענסק זי' ק הרבי ר"שמעתי שהרה

ע הוא "כיר את הצדיק הקדוש רבי פנחס מקארעץ זימי שמ
רבי אלעזר ' וכאשר שמע זאת בנו הק, מסוגל ליראת שמים

נסע לרבי פנחס מקאריץ ובעת שישב אצל השולחן של , ע"זי
: אלעזר ואמר בזה הלשון' ר' הפטיר הק, רבי פנחס' הק

ולא , ודילמא לאו אביו הוא: פ"ר' נענה הק )אבא(! טאטע

וסיפר הדברים , אלעזר לביתו' ר'  וכשנסע הק.השיבו כלום
ומה השבת : ר אלימלך"ר' שאלו הק, ר אלימלך"ר' לאביו הק

הלא , ואמר היה לך להשיב לו, לא השבתי לו כלום: ואמר, לו
מען 'מלשון שאלה והלואה  )ז, דברים לב(' שאל אביך'כתיב 

על פי דברי קדשו יש לפרש הפסוק . לייהט זיך א טאטע

הלוא "עד ' וגו" 'שמעו דבר ה ")מסעי(השבוע בהפטורת 
-ד, ב' ירמי(" לי אבי אלוף נעורי אתה] קראת קרי[מעתה קראתי 

למה לא נכתב ,  ולכאורה צריך להבין הקרי והכתיב)ד, כח ג
ל דהנה הנביא הוכיח "וי. קראת כמו הקריאה שאנו קורין

והודיעם כי , ה"לישראל מה שהחסירו וחטאו נגד הבורא ב

דכל , להטיב' כי רצונו ית,  רוצה בתשובת ישראל עמות"השי
וזה שאמר , כידוע, בריאת העולם היה כדי להטיב עם בריותיו

, ל גם אם מעתה תקרא לי אבי"ר" הלא מעתה קראת לי אבי"
כי באמת ' קראתי'ולכן הכתיב הוא " אלוף נעורי אתה"גם כן 

רק מחמת קצת בחירה שיש לו , ה הוא הקורא"כביכול הקב
מכל , ה אבי"הגם שאינו במדריגה זו לקרות להקב, לאדם

ה "מעלה עליו הקב" אבי"מקום אם יתחזק בכל כוחו ויקרא 
' ויעזור לו שידבק לו באמת ויגיע לבחי, כאילו מעצמו קרא כן

  )דברי יחזקאל(                                                    ".אלוף  נעורי אתה"
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á éòñî äìà ãéá íúåàáöì íéøöî õøàî åàöé øùà ìàøùé éð
ïøäàå äùî. ÷ìéá àúéà" ù)è äéøëæ 'ò÷ú"ç(á÷ä øîà "äåòá ä" æ

ò íéòùåð íúééä"íãà éðá é ,ò íéøöîá"òå ïøäàå äùî é" åéäù é
á"íéãáòúùîå íéøæåç íúééä å , éîöòá éðà àáì ãéúòì ìáà

 ìàøùé øîàðù íéãáòúùî íúà ïéà øúåé ãåòå íëúà ìàåâ òùåð
äá 'íéîìåò úòåùú ,æå" ù"ìàøùé éðá éòñî äìà " åéäé êëéôì

úåòñî ãåòá ìàøùé)  úåéåì â ( äìåàâ äéäú àìå íéøöî úìåàâ øçà
 íåùî úéçöð"ïøäàå äùî ãéá íéøöî õøàî åàöé øùà "ò" é øùá

íãåò àìå "á÷ä é"ä.                                                       )øåà úåðúë(  
�  

 ãéá íúåàáöì íéøöî õøàî åàöé øùà ìàøùé éðá éòñî äìà
ïøäàå äùî. åé" ìä äðäãôîå' ìàøùé åàöéù äî åöøéú íøè 

ú ìù ïîæä íìùð ' äðù éôì àúéàãë åîéìùä íéëàìîäù
èå÷ìé ùøãîá)  é úåîù"ø á"á (áä úåàáö ìë åàöé àåää íåé ' íâ

äàìî"íéøöîî åàöé ù ,á àúéàå"êéùìà "äéä àì ïëìù úìåàâ 
ò íéøöî"ò àìà øçà é" êàìî úâøãîá äéä äùî éë äùî é

å íúåà íâ ìåàâì íéëéøö åéäå ïîæä åîéìùä íéëàìîäå ìéàåäå ÷ø
íéëàìîä ìåàâì ìåëé êàìî ,æå" ù" øùà ìàøùé éðá éòñî äìà

íéøöî õøàî åàöé " ïîæä éðôì åàöé äîìå ïîæä éôì"íúåàáöì "
 åîéìùä íéëàìîäùåì êéøö äéä ïëìä äìåàâä úåé" äùî ãéá

ïøäàå "êàìî úâøãîá äéä äùî éë à÷ååã.              )éìúôð éèå÷ì(  
�  

ä äëä øùà úà íéøá÷î íéøöîå ' íäéäåìàáå øåëá ìë íäá
ä äùò 'íéèôù. äæì äæ ïéðò äî äøåàëì,ä äëä øùà  ' ìë íäá
 øåëá–íéèôù äùò íäéäåìàáå  ,äðäå ,ùø"æ é" ùøéô ì" íéøöîå

íéøá÷î "èíìáàá íéãåø ,äøåàëìå , äæá ïðéòîùàì àúà éàî
íìáàá íéãåøè åéäù .éå"ì ,åá ìëá àúéà äðäã )éñ 'ô ãé÷"çô óã á( 

íéøåëáä ìò íéìáàúî ïéàã ,íé÷åìàì ùã÷ àåä øåëá íúñã ,
 åìù åðéà åìéàë áùçðå)éò 'á"îøå é"åé à"åñ ã"ãòù ñ(  êééù íòèä äæå

íé÷åìàì àåä ùåã÷ íà à÷ååã ,ïéà æàååéìò ìáàúäì åì  , ìáà
ç ÷åìà åì ùéù ÷ôåñî àåä íà"å , ìáàúäì ïúåð ïéãä úøåù æà

åéìò .ä äëä øùà úà íéøá÷î íéøöîå øîàù åäæå ' ìë íäá
øåëá ,íäéøåëá úúéî ìò íìáàá íéãåøè åéäù åðééäã ,ùøéôë"é ,

øåëáä ìò ïéãéôñî ïéà àìä äù÷ú íàå , øîà äæì" íäéäåìàáå
íéèôù äùò "ù ïåéëåå÷ì íäéäåìà íâ ,à" äîçð íåù íäì ïéà ë

åéäåìàì ùåã÷ àåäù , ìò íìáàá íéãåøè åéä øéôù ïëìå
íäéøåëá.                                                                       )øçáð óñë(  

�  
åâå øáãä äæ ' úçôùîì êà íéùðì äðééäú íäéðéòá áåèì

íéùðì äðééäú íäéáà äèî.å é" ì àúéàã äî éôì)á"é÷ á"è (

 øçàì åàùéðù ïååéë ãìéì ïéåàø åéä àì ãçôìö úåðáù åéäù
 íéòáøàäðù ,úãìåé äðéà íéòáøà øçàì úàùéðäå, êåúî àìà 

åãìé ïëå ñð ïäì äùòð åéä úåéð÷ãöù , ïéà äøåúä ïîù øîàð íàå

à åúùà úà ùøåé ìòáä"éôà åöøéù éîì àùðäì íéìåëé åéä ë '
 ïéàå øçà èáùî ìòáäå íäì äéäé àì íéðáù ïååéë äìçð úáñä
à íúåà ùøåé åðéà"á÷ä ÷ø íèáùì íäìù äìçðä øåæçé ë" ïúð ä

 ñð íäì äùòééù éãë íúçôùî éðáì åàùðéù äáåè äöò íäì
äìçðä åáåñé àìå íéðá íäì äéäéå , ïáåî åéùëòå" íäéðéòá áåèì

íéùðì äðééäú " íäì äéäé àì àìéîîù ïåéë åöøéù èáù ìëî
á íéð" êà)íäì  ïúåð éðà äá åè äöò( äðééäú ïäéáà äèî úçôùîì 

íéùðì "á÷äù éãë"ñð ïäì äùòé ä.                    )úç äùî úøåú"ñ(  
�  

 åðúú íéøòä ùìù úàå ïãøéì øáòî åðúú íéøòä ùìù úà
åëå ïòðë õøàá'. ùøáå"éà é 'òà" íéèáù äòùú ïòðë õøàáù ô

î äåùä éöçå íéðù àìà íðéà ïàëå íåùî íäìù èì÷î éøò ïéð
åëå íéçöåø éçéëù ãòìâáã 'ñåúá åù÷äå 'ò"æ)  è úåëî (: íéçöåø àä

íéââåù àìà äìåâ åðéà èì÷î éøòìå íä íéãéæî ,ééò" äî ù
åöøéúù ,áîøä äðäå"æ ï" íéãò àìá íéâøåä íéçöåø äðäã õøúî ì

èì÷î éøòì íéöøå åðà íéââåù íéøîåàå äîøîá íéîã íéëôåùå ,
ì÷î éøòå èåì÷ì èì÷î éøò úåáøäì åëøöåäå íäî íéàìîúî è

åëå ãéæîä éî òãåð àìù ïìåë úà 'ééò"ù .éôìå"æìé " àúéàã äî ô
îâá ')è àîåé(.ä úàøé áéúëã éàî  'íéîé óéñåú , íéðäë åìà

ç àìà åá åùîéù àìù ïåùàø ùã÷îáù"íéìåãâ íéðäë é , úåðùå
äðøåö÷ú íéòùø ,åá åùîéùù éðù úéááù íéðäë åìà øúåé 

íéðäë úåàî ùìùî ,ééò"ù .éèùôã äù÷ äøåàëìå ' éøééî àø÷ã
íéòùøäå íé÷éãöä ìëá ,ìåäã äéì àéù÷ã äàøðå"ä úàøé ì '

íéîé úôñåî ,é àìà"àðéøçàì óéñåúù áåúëä úðååëã ì , ïëå
äðøåö÷ú íéòùø úåðù ,ø"íéøçàì úøö÷î ì , éøáã éôì éë

áîøä"ðä ï" àìá íéâøåäå íéçöåø åéäù áúëã ì íéøîåàå íéãò
åëå åðééä íéââåù 'à" äáåè àéä èì÷î éøòì åìà íéùðà úçéøá ë
éò éøäù íìåòì"ãåò âåøäìå õåçì úàöì ìåëé åðéà ë .äðäå àø÷î 

 åðééäå ìåãâä ïäëä úåîá åèì÷î øéòî øæåç çöåøù àåä ùøåôî
ä úàøé øîà÷ã ' åëéøàäù ïåùàø ùã÷îáù íéìåãâ íéðäëä ìù

íéîé ,ùðàì íéîé óéñåúõøàä é ,éòù" íðéàå íéøâåñî íéçöåøä æ
âåøäì úéðù úàöì íéìåëé ,íéòùø úåðùå ,ø" íéìåãâ íéðäë ìù ì

íúðù åàéöåä àìù éðù úéááù ,àå" íéìåëé åéä äðù ìëá ë
 íò úåðù øö÷ìå âåøäìå øåæçìå èì÷îä éøòäî úàöì íéçöåøä

úåçéöøä éðôî õøàä.                                                         )ïáø÷ éøéù(   
�  

íéøò íëì íúéø÷äå.  àúéà)ãîá"ë ø"é â"â (ùæ"ä)  äë íù( øùéå áåè 
ä 'êøãá íéàèç äøåé ïë ìò ,é"ò ì" èå÷ìé ùøãîá àúéàã äî ô
)ë íéìäú"ùú ä"á ( ïåöøä øéëéù éãë íéëøã úùøôá áåúë äéä èì÷î

íùì äðôéå ,æå" ù"íéøò íëì íúéø÷äå "ãá íéàø÷ð åéäéù øéò êø
ùæ èì÷î" ä"ä øùéå áåè 'äøåé ïë ìò " áåúë äéä"íéàèç " àèç

 èì÷î øéòì ñðå äââùá âøäù çöåøì ââåùá åðééä"êøãá " úà
èì÷î øéòì êøãä.                                                                    )ãåã éðô(  
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  מסעי  

  
  

  אלה מסעי
  אלביאור מפת הגבול הדרומי של ארץ ישר

  

  "אלה מסעי"קיצור מתוך הקונטרס הנפלא 

  א"הרב שמואל בנימין אליעזר בערגער שליט: מאת
  

גבול נגב והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם 
ונסב לכם הגבול מנגב למעלה   :מקצה ים המלח קדמה

עקרבים ועבר צנה והיו תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר 
  )'ד' ג ג"מדבר לב(אדר ועבר עצמנה 

  )'ו ג"יהושע ט(: ויצא אל מנגב למעלה עקרבים
 

  ממדבר צין
הנה היות שכל גבול אשר היא בין צפון הערבה 

, היא נמצאת במדבר צין, ובין ים המלח והרי יהודה

הנה כדאי להרחיב כאן את תכונת זו המדבר הקטן 

  .והגדול באיכות, בכמות

, יםשני ערכ, הנה בספר הערוך כתב על צין

, האחד שהוא מלשון קרירות דהיינו צינים ופחים

והנה הבעל . והשנית מלשון ציני הר הברזל

ל שהיות "והנה אפ. תבואות הארץ תפס לשון שני

שיש שם תמיד רוח חזק כמו שראיתי בחודש אדר 

בלק ' וגם כשהייתי בשבת פר, ק"ח לפ"תשס

, היה שם רוח חזק, באכסניא בערד בתקופת תמוז

  .שנקראת צין כי יש שם תמיד רוח חזקל "הנה אפ

 כתב )ו"סימן ע(' ת חלק א"ז בשו"הנה הרדב

: ]לענין הזמן של כניסת שבת ויציאת שבת[ל "וז

ונמצא שאין ' אפילו בארץ ישראל יש חילוק קצת וכו

שהרי יש מהלך קרוב ' כל בני ארץ ישראל שוין וכו

' ימים בארץ ישראל מן המזרח למערב וכו' לד

ריש (נה בפירוש האברבנאל על התורה וה. ש"עיי

וכן כתוב בספר חלוקת הארץ : ל"וז) בשלח' פר

שממצרים עד ירושלים בדרך אשקלון יש בלבד 

מהלך שמונה ימים והיה מפני זה קרוב הדרך 

  .ל"עכ, ההוא מאד

אל מדבר : שלח' ל בפר"וז, והנה בחזקוני כתב

מדבר פארן ומדבר צין וחצרות וקדש . פארן קדשה

דהא כתיב הכא ,  ורתמה סמוכים זה לזהברנע

נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן והוא 

ושם כתיב ויחנו , כמפורש בפרשת מסעי, רתמה

וכאן כתיב אל מדבר פארן , במדבר צין היא קדש

ובפרשת מטות כתיב בשלחי אותם מקדש , קדשה

שני , ובפרשת מסעי כתב מנגב לקדש ברנע, ברנע

ץ כנען והוא אותו הנזכר זה שבאר, קדש ברנע הם

וקדש ברנע , בספר יהושע בעיירות שבארץ כנען

שמשם נשתלחו המרגלים כדכתיב בפרשת מטות 

ואין לומר שנשתלחו , בשלחי אותם מקדש ברנע

דהא קים לן לא נכנס , מקדש ברנע שבארץ כנען

וקדש גרידא בקצה גבול ארץ , משה רבינו לארץ

  .ל החזקוני"עכ, אדום

 המלח קדמה עד הים הגדול והנה מקצה ים

יש מאה וחמישים , "וואדי על עריש"דהיינו 

ומחרב עד קדש , קילאמעטער ממזרח למערב

ברנע יש קרוב למאתיים ועשרים וחמש 

  .קילאמעטער מדרום לצפון

וישכמו בבקר ויעלו אל , והנה בפרשת שלח

ראש ההר לאמר הננו ועלינו אל המקום אשר אמר 

הוא הדרך ,  ראש ההרי אל"וברש, כי חטאנו' ה

ומשם נראה שיש אצל קדש . העולה לארץ ישראל

  .ברנע איזה הר אשר משם עולים לארץ ישראל

בענין נחל מצרים , ומצאתי בספר אלה מסעי

שני ' סי(ז בתשובותיו "הרדב: שכתב, והנילוס

הרב המזרחי חשב כי נחל : ל" כותב וז)ו"אלפים ר

 ,)שם(ה מצרים הוא נילוס כאשר צייר באותו פרש

ל צייר מה שלא ראה "לפי שהוא ז, ואין לתפוס עליו

ועוד שאין קורא הכתוב לנילוס נחל מצרים ', וכו

אלא האמת הברור כי נחל , או פישון, אלא יחור

ואני ', ואדי אל עריש'מצרים הוא הנקרא היום 

ושוב עברתי בו , עברתי בו והוא מלא על כל גדותיו

רא נחל כמו נחל ונק, והוא יבש אין בו מים כלל
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ל "י ז"ולכן אין לתלות טעות כזה ברש', איתן וכו

כפתור "ד שכן כותב בעל "וכותב עוד בתו, ל"עכ

שוואדי אל עריש הוא נחל מצרים , בהדיא" ופרח

: ומסיים שם, י"המפסיק בין גבול מצרים לגבול א

כ כתב שם "וכמו. ל"עכ, צ ראיה"ולמפורסמות א

לה מסעי להרב דן ל בספר א"עכ, בשם רבינו בחיי

  .א"שווארץ שליט

ל כי "ל אפ"הנה לפי כל הנ, אמר המלקט

ופניו , העומד אצל שעיר והר מואב אצל נחל זרד

למערב ואחוריו למזרח והולך למערב הנה יגיע אל 

קצה הדרום של ים המלח ושם היא המישור או 

להלן אצל מעלה עקרבים כי שם היתה הנקודה 

רו באותו האיזור האמצעית בין כל המלכיות שג

, ששם היו מתקבצים שעיר ומואב ועמון מהמזרח

ועמד , וכנען סדום ועמורה וצביים וצוער מהאמצע

וכל המלכיות היו גרים בזו האיזור אשר , ממערב

היו קרובים לעמק השדים היא ים המלח באותם 

הנה מצד , והנה ההולך ממזרח למערב, הזמנים

 יראה את ובשמאלו, הימין יראה את הרי יהודה

ובאמצע הוא הולך במדבר צין אשר , הרי שעיר

וכל עוד , היא רחב במזרחה ונעשה צר במערבה

שהולכים אל המערב מתקצר המדבר עד שמגעת 

וזה המדבר הוא קטן הכמות וגדול , אל הר החלק

והוא , מפני שהוא הגבול של ארץ הקודש, האיכות

, בין צפון מדבר פארן ובין ים המלח והרי יהודה

ובמזרחה היא , כמו שיראה הרואה על המאפע

כי פני ים המלח נמוכים , עמוקה כמו ים המלח

כ "כמוש,  מעטער מהמים שבים הגדול393

ובמערב היא גבוה ממימי , למעלה אצל ים המלח

ומשם בערך ,  מעטער בערך600ים הגדול כמו 

היא התחלת נחל צין אשר היא הולכת ממערב 

ד שהיא שופכת אל למזרח מקום גבוה להנמוך ע

וכשהגבול הולכת יותר למערב , ים המלח

כי אחר , היא מגעת עד קדש ברנע, באלכסון

שכתוב בתורה ונסב ולא מצינו שום לשון של 

אלא הגבול באלכסון הולכת , הטייה ימין או שמאל

כמו שיראה הרואה בהמאפע שהיא , בזו הדרך

דהיינו המאפע שנעשה אחר , ס"מיוחס לבטלמיא

  . של בית שניהחורבן

והנה אורך מדבר צין מהר שעיר עד קדש 

והרוחב אצל ,  קילאמעטער80ברנע היא בערך 

,  קילאמעטער20 או 15מעלה עקרבים היא בערך 

ל שקדש ברנע היא בערך באמצע "נמצא לפי כל הנ

  .בין ים המלח לים הגדול, הגבול הדרומי

  על ידי אדום
, הנה החלק היותר גדול של הגבול הדרומי

, דהיינו מים המלח עד נחל מצרים, רובא דרובא

ש באונקלס על תחומי "כמ, היא על תחום אדום

וכשהגבול מגיע לנחל מצרים אז היא ארץ . אדום

  .הקודש על תחום מצרים מעצמון עד הים הגדול

תחילתה בין הר , והנה הגבול של ארץ אדום

' כמבוא בפר. דהיינו נחל זרד, שעיר להר מואב

עתה קמו ועברו לכם את נחל זרד ) ג"י' ב(דברים 

אלי לאמר אתה ' וידבר ה', ונעבר את נחל זרד וכו

  .עובר את גבול מואב את ער

והנה זה הגבול הולך ממזרח של העולם עד 

ומשם באלכסון לדרום של מערב של , לים המלח

והמתבונן בהמאפע , העולם עד לקדש ברנע

 ימצא, ס בזמנו של רבינו הקדוש"שעשה בטלמיא

  .לנכון כל מה שאמרנו

הגבול המזרחי שלה היא ארץ , והנה ים המלח

ל "וז, י באריכות בפרשתן"מואב כמבואר ברש

והוא כנגד מקצוע צפונית , וקרבו עד הירדן: בסופו

נמצא שארץ כנען שבעבר . מערבית של ארץ מואב

הירדן למערב היה מקצוע דרומית מזרחית שלה 

י שמקצוע "והיוצא לנו מדברי רש. אצל אדום

צפונית מערבית של ארץ מואב עד המקצוע 

צפונית מערבית של ארץ אדום הוא אצל גבול 

  .מואב

  מעלה עקרבים
הנה מלשון הכתוב יש להבין שהמציאות היא 

שבתוך הרי יהודה ההולכים באלכסון מסוף הדרום 

של ים המלח מקצה ים המלח בקצה המערב לצד 

 יהודה דרומית מערבית של ארץ הקודש והם הרי

הנה באמצע , המגינים על ארץ הקודש מפאת נגב

גבוה אשר על ידיה עולים " מעלה"ההרים יש 

מארץ שעיר לארץ הקודש ויש בזו המעלה צורה 

וכן הוא עד " עקרבים"של הר שהוא נראה כמו 

ממעלה , ולקחתי תמונות מזו המעלה, היום הזה

. וגם ממטה ללמעלה, ר"מהעליקאפטע, למטה

ים שציינו עושי המפות של כהיום והמעלה עקרב

וגם המקובלים של המאות שנות האחרונות היא 

  .'המעלה עקרבים האמיתית שכתוב בתורתינו הק

והנה כפי הנראה הלכו המרגלים לרגל את ארץ 

שהיא בקצה דרומית , י מעלה עקרבים"כנען ועלו ע

: שלח' י בפר"ל רש"וז. מזרחית של ארץ הקודש

הלכו בגבוליה .  חמתממדבר צין עד רחב לבא
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הלכו רוח גבול דרומית , באורך וברוחב כמין גאם

מזרחית עד הים שהים הוא גבול מערבי ומשם 

חזרו והלכו כל גבול מערבי עד שפת הים עד לבא 

חמת שהוא אצל הר ההר במקצוע מערבית צפונית 

  .כמו שמפורש בגבולות הארץ בפרשתן

י וישמע הכנענ) א"כ' במדבר כ(ובפרשת חוקת 

מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים 

יושב הנגב : י"פרש. וילחם בישראל וישב ממנו שבי

דרך ' עמלק ישב וגו) ג"במדבר י(זה עמלק שנאמר 

האתרים דרך הנגב שהלכו בה המרגלים שנאמר 

הנה מסתבר לומר שגם מלך . ויעלו בנגב) שם(

ערד ירד מערד למדבר צין בהדרך של מעלה 

יא הדרך היחידי ששם יורדים ממדבר עקרבים שה

דהיינו , ד"כן נראה לפענ, יהודה למדבר צין

שהמרגלים שהיו רק מעט אנשים היתה להם 

אבל , היכולת לעלות דרך שם לרגל את הארץ

קשה לעלות דרך שם לכמה מאות רבבות אנשים 

ולכן היתה הצורך לסבוב את ארץ אדום , נשים וטף

על ידי שעברו ומואב עד שנכנסו לארץ ישראל 

  .הירדן

והיא עקרבים מן : וברוקח בפרשתן כתב

ושני יישובים היו על שני , הדרום מהלך יום אחד

  .זהו למעלה עקרבים, שיני סלעים סמוכים זה לזה

והנה הנוסע למעלה עקרבים יוכל לראות שכל 

  .הסימנים שכתבנו לעיל הם נכונים
  

  הר החלק
ובין : ל"וז) ד"דף כ(עיין בספר תבואות הארץ 

קצה דרומית ים המלח ובין קדש ברנע כמעט מכוון 

באמצע המרחק שביניהן נמצא הר אחד גבוה 

אולי הוא ההר החלק העולה " (בל מאדורא'ג"ושמו 

הנה ממה שכתב . ל"עכ) ז"א י"יהושע י, שעיר

י קרא יכולים לדעת את מקומו של הגבול "המהר

 והיות שלא מצינו איזה ראשון או, בתכלית הדיוק

ל שיכולים "כ י"ע, מגדולי האחרונים שיחלוק עליו

  .לסמוך על זו הגבול הלכה למעשה

ואלה מלכי הארץ ) ב"י(כתוב בספר יהושע 

מבעל גד בבקעת הלבנון ועד ' אשר הכה יהושע וכו

, י קרא"ועיין במהר. 'ההר החלק העלה שעירה וגו

שחולק בין הר יהודה , תרגומו טורא פליגא: ל"וז

כל , הר זה משופע מחציו כמין גגו, להר שעיר

כל , ששופע ויורד כלפי דרום קרוי הר שעיר

ששופע ויורד כלפי צפון נקרא הר יהודה והר 

  .ל"עכ, אפרים

וכדי שנבין למה שמו את הר החלק על המפות 

י "ומי יאמר לנו שהוא באמצע א, במקום שהוא

כ אמרתי "ע, למערבה של המעלה עקרבים

ומזה יכולים , פתור ופרחלהעתיק את לשונו של הכ

ללמוד שכוונת הכתוב היא נכח בעל גד בבקעת 

דהיינו שהר החלק היא באמצע ארץ , הלבנון

  .נכח בעל גד בבקעת הלבנון, ישראל

, ה"וכן נמצא לרבותינו ע: ל הכפתור ופרח"וז

לפעמים , לפעמים יקראו קצה הארץ הזאת עכו

לפעמים , לפעמים באר שבע, לפעמים דן, רקם

, ולפעמים סולמא דצור ומחתנא דגדר, וןאשקל

לפעמים ) 'ב ב"עירובין כ(וכדאיתא פרק עושין פסין 

, רקם, גבע, דן, טורי סמנוס וסולמא דצור, כזיב

כבר ידעת שנחל מצרים וטורי אמנוס בקו . ב"וכיו

אבל , וכן באר שבע ודן למזרח, ישר למערב

באר שבע מול דן : כוונתו' פי(אשקלון ורקם בקוטר 

, ]קוטר[=קו ישר אבל אשקלון ורקם באלכסון ב

וקוטר , קו ישר הכונה מצפון לדרום, ואפשר לפרש

והוא משתמש כמה פעמים , הכונה ממזרח למערב

וכן סולמא דצור , )בלשונות יושר וקוטר במובן זה

האמנם אחר ביאור גבולי התורה . ומחתנא דגדר

י הפרשה המיוחדת לזה לא יפול ספק בשום "עפ

  .הדבר מז

היוצא לנו מדבריו שלכן כתוב מבעל גד כדי 

שנדע את מקומו של הר החלק שהיא מכוון נגד 

ומזה ידעו את מקומו של הר , בעל גד בצפון

  .החלק
  

  ועבר צנה
ל "י היסודות של חז"הנה אחר שנתברר לנו עפ

והראשונים את מקומו של גבול הדרום בין ים 

כי זה היתה , המלח ומעלה עקרבים והר החלק

עיקר הבירור הנוגע הלכה למעשה בענין שטח 

הערבה אשר הוא חוץ לארץ ישראל והוא ארץ 

נשאר לנו עוד לברר את הכתובים המדברים , החול

  .אודות הסימנים הנשארים בענין גבול הדרום

שהר החלק היא חציה , ל בענין ועבר צנה"ואפ

כ "ואח, ש לעיל"בארץ ישראל וחציה הר שעיר כמ

, ן הסובבת את ההר מצד השנייש עוד בקעת צי

כ נמשכים ההרים שגם הם נכלים במדבר צין "ואח

, שהיא נמשכת עד קדש ברנע שהיא במדבר פארן

והגבול המדויק בין מדבר צין ומדבר פארן לא נודע 

ש "עיי, א"ט ע"שבת פ' במס' וכן מבואר בתוס, לנו

    .ה צין"בד
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 ìåãâä ùøãîä úéá"äùî ìàåéå "øàîèàñ éãéñçã  
ùðáë úåàé"åîãà ïøî ÷"äâä ø"èéìù ÷"à  

 ìàåé úéø÷-÷øá éðá   
                                               

¹îþ ¼è−®þêí ê  
øéî äù÷á òâéöøàä Çà èéî íäéúåáùåî úåîå÷î ìëá åðéîåìù éùðà òìà åö êéæ ïãðòåå , ïéà úåéä

áåùç òëéìèò ïáàä âòè òâéèöéà éã'èðåà íéð÷ñò òééøèòâ ïåà ò åö òéö÷à òâéèëòî Çà ïòîåðòâøò

îäéá øòæðåà ïòééðàá" ïëééø Çà èéî  ã"ùãå÷ éøôñ øöåà" , øòæðåà ïòðééìôà åö êééà øéî ïèòá øòáéøòã

øòèøòåå òãðâìàô:  

øòæðåà" äùî ìàåéå ìåãâä ùøãîä úéá "èàèù ïåô øòèðòö ïéà æéà ÷øá éðá ìàåé úéø÷ ïåëéù ïéà ,

âðàì ïøàé ïéåù èðéã ñò ïåà ïåô èàèù éã øòáéà äøåú éãîåì øòèøòãðåä øàô äøåú ïåô âðåèñòô õì Çà 

ïæééø÷ ïåà ïèëéù òìà , òâðàì ïòâðòøáàô äøåú éðåàâ ïåà íéîëç éãéîìú ïãéà åàåå úåéôìú ìú Çà æéà ñò

áøòä ãòå ø÷åáä ïî øòâééæ íòã íåøà ïåà ñâðéø úåòù.  

ñòäéá øòæðåà ïéà ñàã ïòðàèàá åö âéèëéåå æéà î" èðééä êøåã ïòééâ íåøà êòìáéèù òøäéà èéî ã

ë èðæéåè ééååö øòáéà âàè åö"âàèøàô òéøô éã ïåô ïáéåäòâðà êéìâòè íéììôúî é'äòù ñ' ïéà èòôù æéá ï

äòù èëàð òðééì÷ éã'ï , ÷øá éðá äøåúä øéò íòðéà éäàã äìéôúå äøåú íå÷î òèñâéöðééà éã æéà ñàã ïåà

àð èöåðòâ èøòåå ñò ñàååêàøôù òùéãéà éã ø ,ç èùéð ïåà"äôéøè éã å' èøòåå ñò ñàåå êàøôù òð

ìàøòáéà èøòäòâ ÷øòãééì ,îäéá ïéà æðåà ééá ïééøà ïòîå÷ ñàåå èñòâ òùéãðòìñéåà" åö êéæ ï÷éåå÷øòã ã

÷øá éðá øòèøòãðåä òìà éã ïùéååö ùéãéà ïùéîééä Çà ïøòä'úåùøãî éúáå úåéñðë éúá øò.  

 øòáàòñéåøâ ïééàîäéá éìúåë ïéá èùøòäòâ èðééä æéá èàä øòìòô ø"ã , ïåéæá òøéåäòâîåà éã

ùãå÷ éøôñ ,øà ïéà áöî òìòéöðàðéô òìàîù éã áéìåö ñàåå" èùéð âðàì ïøàé ïéåù øòãééì ïòî èàä é

íéøôñ òøòééæ èéî ÷ðòù íéøôñ éã èééðàá , òëìòåå íéøôñ òèöåðàá òðòñéøåö òèìà èöåðòâ ïøòåå ñò

éåù ïâéìîäéá ïéà ï"ïøàé òâéìãðòö ã ,î ïåà ïìàôðééà ïééà ïéà ïèìà ñòôàù éã' åö õìà èâééì

øòèìàäøòèðåà'ùãå÷ éøôñ òèìà éã ïèìà ïòðò÷ êàð ìàæ ñò ñ.  

ñò øòãðåàåå èéî âéãðòèù ïâòøô íéììôúîå íéãîåì òãîòøô éåå øôåñé éë ïîåàé àì ùîî æéà , éåå

 ïéà à÷ééã æà ïééæ ïò÷"øàîèàñ "ååäøåú éëîåú òèñòøâ éã õìà èìòåå éã ïéà èðà÷àá ïòðòæ ñà , éåæà ìàæ

 Çà ï÷å÷ñéåà ïòðò÷îäéá"ãùãå÷ éøôñ òðòñòâòâôéåà òèìà èéî .  

øòáéøòãïãðòåå  øéî  êééà åö êéæäôé ïéòá óúúùî êééà èééæ äù÷á òìòéöòôñ èéî 

 ùãå÷ä úãåáò éã ïéà ïééæ êéùîî ïòðò÷ ïìàæ øéî æà äáéãð çåøáå úéá úà øàôìå íîåøì

äãåñçå äàð äìéä÷ òðééù øòæðåà øàô èñàô ñò éåæà åðééç , ïøòåå ó÷æð èòåå èéîøòã ïåà

îäéá ïéà èðøòìòâ èøòåå ñàåå íéáøã äøåúä ãåîéì éã úåëæ øòééà øàô"âàè ïãòé ã , åö

à ïéé÷ ïãðéáøàô êéæ øéà èðò÷ úåàöåä éã ïéà ÷ìç à ïòîòð"åùç éã ïåô òðééà èéî éá' ò

íéð÷ñò :00-973-573161983   
   

åëä" çäøåúä éøáã úà íé÷é øùà êåøá úëøáá  
íéàáâä  
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  חיוב להתאבל על חורבן הבית ולעסוק בדיניההיות שאנו עומדין בימי בין המצרים אשר ה
  על כן אמרנו להציג כאן אחד מהשאלות שנתחבטו בה האחרונים וישמע חכם ויוסיף לקח

   

äòéø÷ áåéç åéìò ùé íàä úáùá ùã÷îä íå÷î äàåøä ïéðòá  
  

åùá" ò)Â‡"ÈÒ Á 'Ò̃ ˙"‡( äãååäé éøò äàøäù ÷ñôð 
åéãâá òøå÷ ïðáøåçá ,ù ãò òåø÷ì áééç åðéàå íäì êåîñ òéâé

íéìùøéì íéôåöä øä åîë ,éå" êåîñ òéâäù íãå÷ òø÷ íàã à
äòéø÷ éãé àöé äàøù ÷ø íéôåö åîë.  

áä äðäå" ç)Ì˘(äàøùë óëéú òåø÷ì êéøöù óéñåî  ,
åùáã íâä"ãéî àåä äòéø÷ä áåéç íà ììë øëæð àì ò , ãåòå

 ïéúîé àì íùì áø÷úîå êìååä åìéôàã åéøáãá íù øàåáî
îñ òéâéù ãò óëéú íéôåöä øäì òéâäù ïåéë àìà äì êå
òåø÷ì êéøö ,ééò"ù.  

 àåä äòéø÷ áåéçäù øáúñîã íé÷ñåô äáøä è÷ð ïë
óëéú , ïäå ïéðäðä úëøá éáâì ïä úåëøáã éìéîì åäååùäå

 úëøá éáâì ïëå êåîñ àäéù ïðéòáã úåöîä úëøá éáâì
 äéàøä)ÈÚ 'Â˘'ÈÒ Ú 'Î¯"Ò Ê"‚(.  

 úòùá ÷ø àåä äòéø÷ä úáåç íàäíåéä ìë åà äùòî  
 íàä íéðåøçàä å÷ôúñð óëéú òø÷ àì íà äðäå

äòéø÷ä ãéñôä , åéìò äòéø÷ä úáåç ïééãòã àîéð éàå
åäééìò àéîø äéáåéç éúî ãò å÷ôúñð , íùî òñð øáë íà ïëå

òåø÷ì áééç ïééãò íàä òø÷ àìå.  
 ùãå÷ä øä øôñá äðäå)Ê̂ ‡¯ÈÙ˘ ÌÂÁ� ‰˘Ó È·¯ ÔÂ‡‚‰Ó" ÏÚ Ï

Ù ÔÁÏÂ̆ ‰ ˙‡Ù"Ò ‚"‡( çøôå øåúôëä éøáãî øàáî )Ù"Â( áåéçäã 
åúøçîì ãò äéàøä íåé ìë êùî àåä , äàåøù íåéù ÷ñôù

ïééå øùáá íåéä åúåà øåñà äðáøåçá íéìùåøé äìéçú íãà  ,
 íéøãðá àúéàã àäî ãîìðå)·È(. øåîàä øãð øåñéà åäæéà 

äøåúá , úîù íåéë ïéé äúùà àìå øùá ìëåà àìù éìò éøä
åéáà åá , íåéëí÷éçà ïá äéìãâ åá âøäðù , éúéàøù íåéë

äðáøåçá íéìùåøé ,îâá äì é÷åîå 'íåéä åúåàî øåãðù , åðééä
íåé åúåà åîöò ìò øñàù ,ò"ù . ìò øåñàì éåàøù òîùîå

 íéìùåøé äàåøù íåé åúåàá ïéé úééúùå øùá úìéëà åîöò
åéáà åá úîù íåéä åîë äðáøåçá ,ëò"çøôå øåúôëä ã.  
åøäã åéøáãî òîùîå ìòåô äðáøåçá íéìùåøé äà

äúééàø úòùá à÷ååã åàìå íåéä åúåà ìë øåñéàä åéìò, ìëå
 úåìéáà ïéòëå ïééå øùáî úåùéøôá âäðúäì éåàø íåéä åúåà

ùã÷îä ïáøåç ìò ,åùá ÷ñôðã àäî åéøáãì  äéàø ãåòå" ò
)ÂÈ"ÈÒ „ '˘"ÈÒ Ó 'Ï"Ë(úåòø úåòåîù ìò ïéòøå÷ã  , íù àéáîå

åðéàã íçåøé åðéáø íùá ììåù )ÈÙ 'Ì̄ ·ÁÓ( éðôî øçîì ãò 
íåéä ìë ìáàúäì áééçù ,ééò"ù .éôìå" íéìùåøé äàåøä éáâ æ

øçîì ãò åúòéø÷ ììåù åðéàù ÷ñôð íâ íùù äðáøåçá ,
â àååäù øîåì êéøö"äî ë"íåéä ìë ìáàúäì áééçù è.  

éôìå"ñá øøáî æ ' ìë àåä äòéø÷ áåéçäã ùãå÷ä øä
àø úòùá òø÷ àì íà åúøçîì ãò íåéäåúéé ,éôàå ' òñð

ãåò åäàåø åðéàå íùî , íéúîä ìë ìò äòéø÷á åðéöî ïëã
ììåù àåäù ïîæá éåìú äòéø÷ä ïîæã , åðéàù ïîæ ìë åðééäã

òø÷ àì ïééãò íà òåø÷ì áééç äòéø÷ä úà ììåù ,) ÂÈ·‡Ó ıÂÁ

Ú‡ ÌÏÂÚÏ Ú¯Â˜˘ ÂÓ‡Â"Ï ¯Á‡Ï ÏÏÂ̆ ˘ Ù 'ÌÂÈ( ,òà" áåéç äìéçúëìù ô
àø úòùá åéìò äìç äòéø÷ åîë åðîî ò÷ôð àì ìáà äé

 äàøù åà äðäðù øçà íù éë ïéðäðä úëøá åà äéàøä úëøá
åáåéç ò÷ôð øáë ,àùî"ïãéã ïåãéðá ë.  

ò"úáù áøòá åà úáùá ùã÷îä íå÷î úåàøì âäðîä ã  
 ïéâäåðä ùé äðäå)Ò· Î̄ÊÂÓ '‡"Ò·Â È ' ÌÈ¯ÙÒ „ÂÚÂ ÍÈ¯Ú˘ ‰‡Â·�

ÂÏ‡ ̇ ÂÎÏ‰·  ÔÈ˜ÒÂÚ‰(á ùã÷îä íå÷î úåàøì àåáì  äðåùàøä íòô
åé áøòá åà úåöç øçà úáù áøòá"'äåçá åà è" âäðîä æàã î

ïéòøå÷ ïéàù íéìùåøéá.  
øáãá å÷ô÷ô íé÷ñåô äáøäå , øáãä íöòã ìë íãå÷

äòéø÷ áåéçî åîöò òé÷ôäì äîøòäå àúåìéæë äàøð , õåçå
äåçá ÷øã éøáñã íéðåøçà ùé äæî" äæ ÷ø éë äòéø÷î øåèô î

åùá øëæåî" ò)ÈÒ '˘"'Ó(å åé áøòå úáù áøò íù øëæð àì"è , ïëå
åæçäã ìàøùé õøà øôñá àéáî" åøåä íéìùåøé éìåãâ ãåòå à

åé áøòáå úáù áøòá òåø÷ì àìù ì÷äì ïéàù"äåçá ÷ø è"î ,
ò"ù.  

 ãåã éáø ïåàâä íùá àéáî ùãå÷ä øä øôñá íðîà
öæ æééøâðåé"øäá ãåã éáø ïåàâä íùá åì øîàù ì"öæ ï" àìù ì

äî äéúòã äéì àçéð íòôá ùã÷îä íå÷î úåàøì íéàáã à
 äðåùàø)Ï Á̄‡Ï Â‡ 'ÌÂÈ(úáùá  , áåéçî íîöò òé÷ôäì éãë
äòéø÷ä.  

ñáå ' ãåã éáø ïåàâäì øîà àåäù áúåë ùãå÷ä øä
ðä" äàøðã íåùî à÷ååã åàì äéì àçéð äéä àì éìåàã ì

àúåìéæå äîøòäë , éãéî òé÷ôäì ìéòåî åðéàã íååùî àìà
àáåéç ,øøéáù äî éôìù ïåéë áåéç åéìò êùîð ìéòì åð

åúøçîì ãò íåéä ìë äòéø÷ä ,àå" íå÷î úåàøì òéâä íà ë
 éàöåîá åéìò êùîð äòéø÷ä úáåç ïééãò úáùá ùã÷îä

úáù ,àå"éãéî àìå äùò àì ë.  
éôòå" ïéàá åéäù ìéòì àáåîä âäðîä øéôù øàáî æ

åé áøòå úáù áøòá ùã÷îä íå÷î úåàøì"à÷ééã è , àìå
åéå úáùá" éë àôåâ è úáù éàöåîá äòéø÷á åáééçúð ïééãò æà
åé éàöåîå"è ,åéå úáù áøòá ïéàá åéä ïë ìòå" íâ æàã è

íåéä úáùã ïåéë øèôð åúøçîì.  
éøäîä úøé÷ç"úáùá ùã÷îä íå÷î äàåøá ïé÷ñéã ì  
åùúáå 'éøäî" ïé÷ñéã ì)Ë�Â˜ 'Ù̃  ˙Â‡ ÔÂ¯Á‡"‰( ÷ôúñð 

úáùä øçà òåø÷ì áééç éà úáùá ùã÷îä íå÷î äàåøá , åà
åáåéç åðîî ò÷ôðã.  
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 ÷ñôðã úîä ìò äòéø÷î äéàø àéáäì ïéàã áúëå

åùá"úáùä øçà òøå÷ù ò , úøùå÷î äòéø÷ä íùã
úåìéáàä ,úáùá äòåîùä òîùùë úáùä øçà òøå÷ ïëì.  

 íéúî øàùá çðéúäã àáåè åéìò äîú ùãå÷ä øäáå
àäá àä àéìú äòéø÷äå úåìéáàä åîàå åéáà åðéàù , ïë ìòå

øçàì íäéìò òîù íà åðéà ìáàúäì áééåçî åðéàù ì 
åùá ÷ñôðãë òåø÷ì áééåçî"'ò , àèéùô åîàå åéáàá ìáà

éôà éøäã úåìéáàá äéååìú äòéø÷ä ïéàù ' íäéìò òîù íà
é øçàì ä÷åçø äòåîù" ìë åðîî äìèá øáë æàù ùãåç á

ôà úåìéáà éðéã"' ÷ñôðãë òøå÷ ä)ÈÒ '˘"ÈÚÒ Ó 'È"Á( " åéáà ìò
íìåòì òøå÷  åîàå" ,éôàå' ä÷åçøä äòåîùä åéìà òéâä íà 

úáùá òåø÷ì ìåëé åðéàã úáùá ,ùåîë úáùä øçàì òøå÷" ë
ùøäîä" ì)Â‰"·· „"Ì˘ Á( åéáà ìò ìâøá ä÷åçø äòåîù òîùù 

ìâøä øçàì òøå÷ åîàå , éîìùåøéá ïëå)ÂÓ"Ù ˜"‰ ‚"‰(ø øáñ  '
éôà òøå÷ åîàå åéáà ìòù äéððç 'íéðù äîë øçàì.  

é øçàì éøä äðäå"ì ùãåç áåë" éðéã ìë åðîî ìèá ò
éôà úåìéáàä 'åîàå åéáà ìò ,ôòàå" åéìò ùé ïééãòù ïðéæç ë
äòéø÷ úáåç ,à" úåìéáàä ïéà åîàå åéáàáù êçøë ìò ë

äòéø÷á àéìú ,éôìå"éøäîä éøáã ãåàî äåîú æ" éøäã ì
åùá øáçîä" ò)ÂÂ‡"ÈÒ Á 'Ò̃ ˙"Ò ‡"„( ìò äòéø÷ ïéã äååùî 

à ìò äòéø÷ ïéãë ùã÷îäå íéìùåøéåîàå åéá ,ééò"ù .àå" ë
àå äòéø÷á úåìéáà àéìú àì éøä" ùã÷îä íå÷î äàåøä ë

ïëî øçàì òåø÷ì áééç àäé ïééãò úáùá.  
åæî äøéúéå ,éôà ' äòéø÷ä åîàå åéáàá íâã àîéð éà

úåìéáàá àéìú øéôù , äòéø÷ä ùã÷îä íå÷î úééàøå
àéä äéùôð éôàá àúìéî ,î" øáçîä åäååùäã ïåéë éøä î

à ìò òøå÷ìåîàå åéá ,à"ùøäîä ÷ñô íúä éøä ë" ì) ‡·ÂÓ

ÏÈÚÏ(ìâøä øçàì òøå÷ ìâøá ä÷åçø äòåîù òîåùäù  ,àå" ë
úáùä øçàì òø÷é úáùá ùã÷îä íå÷î äàåøä , àì éëå

úé÷ãðåôë úðäåë àäú.  
ãâáä ìò åà àøáâä ìò àåä äòéø÷ä áåéç  

éøäîä äðäå"ë ïé÷ñéã ì ' àäî úö÷ äéàø àéáäì ùéã
éé÷ã" ì)ÈÒ '˙'(áã  åéãâá óéìçäì ìáàúîä êéøö úáù

íéòåø÷ä  ,éé÷ éøä äù÷ äøåàëìå" åîàå åéáàá ì)ÈÚÒ Ì̆ 'È"'„( 
æ êåú åéãâá óéìçîäù 'ãâáä åúåà íâ òøå÷ ,à" àöîð ë

 åòøå÷ì áééçúé úáùá åùáåìì åäåð÷÷æäù ãâáä åúåàù
úáù éàöåîá ,îâáã äù÷å ')ÂÓ"„Î ˜(. úáùáã àúéà " óéìçî
òøå÷ åðéàå" ,ë ìò àìà àéîø àì úáùáã äéàø ïàëî êçø

äòéø÷ úáåç ììë.  
éøäîä íðîà" àáåéç ïéá ÷ìçì ùé éúëàã øéòî ì

 äòéø÷ã àáåéç ïéáå ãáì ãâáä ìò ÷ø àìééçã äòéø÷ã
àøáâà éîð àìééçã , úáåç àéîø àì úáùáã ïðéøîàã àäå

ãâáä ìòù äòéø÷ä úáåç åðééä äòéø÷ , äòéø÷ä úáåç ìáà
ä óñåð äæ áåéç àøáâä ìòù àå, òåø÷ì àåä ÷å÷æ éàãååã óàå
åéìò æà äéäù ãâáä åúåà , ìò ÷ø àìå åéìò áåéç íâ ùé ìáà

ãâáä ,àå"é ë"åðîî ò÷ôð àìå úáùá íâ åéìò ùé äæ áåéçã ì      .  
 àöôçà  åà àøáâà áåéçä àåä àðéî à÷ôðäã áúëå
 åà ùã÷îä íå÷î äàøù äùá íéãâá åéìò äéä àì íà ïåâë

 ä÷åçø äòåîùä òîùùë úáåçã ïéìåàù íéãâá åì åéäù åà
åðîî ò÷ôð àì àøáâ úáåç ìáà àúéì àöôç.  

ñä úøòä 'éøäîä ìò ùãå÷ä øä"ì  
 äøåîâ äéàøá ùãå÷ä øäá åéìò øéòî äæá íâ íðîà

éôàã 'úáùá åäééìò àéîø ãâáã àáåéç , àéðúã) ̃ ˙·˘"‰( 
áééç åúî ìòå åìáàáå åúîçá òøå÷ä ,òàå" úà ììçîù ô

éø÷ éãé àöé úáùääò ,éé÷ ïëå"áîøá äëìäì ì"åùå í"ò .
éôàã êçøë ìò äòéø÷ éãé àöéãîå ' àéîø àáåéç úáùá

åäééìò ,ìàã" àáåéç àéîø àìã ïåéë äòéø÷ éãé àöåé åðéà ä
åäééìò ,úáù íåùî äìò áééç äéä àì íâå , äéä àì éà

úáùá äòéø÷á áééåçî ,îâá äì é÷åîãë 'åùîã" äìò áééç ä
åä äòéø÷á áééåçîã íåùîò ï÷úî äéì é"ù , åðéàã àîéð éàå

øåèôå ì÷ì÷î äéì éåä äòéø÷á áééåçî . áééçã øîéîì àëéìå
ëåñã ïåéë úáùá äìò"àøáâä ìò àáåéç àëéà ñ , ïåéë éøäã

 øåèôå øåîâ ì÷ì÷î äéì éåä äòéø÷ úáåç ïéà åæ ãâá ìòã
ùøá íù òîùîãë úáùá äìò"ñåúå é'.  

ù íåùî àåä òøå÷ åðéàå óéìçî úáùáã àäå øáë
òø÷ , úéðù òåø÷ì áééç åðéà  úáùáóéìçîù ãâáä ìòå

óéìçä úáù ãåáëìã íåùî ,àùî" éàãåå òø÷ àì ïééãò íà ë
úáùá íâ ãâáä ìòå åäééìò àéîø àáåéç , øåñàã àìà

úáùã àøåñéà ãöî òåø÷ì.  
 àöôçà äòéø÷ úáåç àëéàã ãåñéä ìë ììåù ùãå÷ä øäá  

åéøáãì òåéñ ùãå÷ä øäá àéáî ãåòå ,ïéàã äæî äéàø 
òøå÷ åðéàå óéìçî úáùáù ,îâäã àèéùô àä éøäã ' éúà àì

úáùá òåø÷ì øåñà éøäã àôåâ úáùá òøå÷ åðéàù øîéîì ,
öåîáã ïì òîùî à÷ã ùøôì ïéà íâå" åèùåôù øçà ù

åòøå÷ìî øåèôù ,éôà éøäã ' åéìòî ãâáä èùôù øçà  ìåçá
ëãëå åòøå÷ìî øåèô ' úòãá ùèàùèåáî ïåàâä àéãäá

íéùåã÷ì êåú äòéîù úòùá åéìò äéäù ãâá  ,' åòø÷ àìå
êéøö ïéàù øáñù úîçî ,ì êåú åùáåìùë åòøå÷ ,' åðéà íàå

ì øçà ãò åùáåì 'òåø÷ì êéøö ïéà ,ééò"ù.  
éò ãåòå 'ùøäî ïåéìâá" à)ÂÈ·"Ì̆  „( ñçù éîù áúëù 

 åðîî úåçô øçà ãâá ùåáììå åôéìçäì ìåëé åìù é÷ð ãâá ìò
åòøå÷ì ,àã àéãäì òîùîå øçà ãâáä   ìò áåéç íåù ïé
åèùôù  ,éøîäë àì àåäå" ìò éîð àáåéç àëéàã øáñã ì
ãâáä.  

òå"ãã ÷éñî ë 'îâä ' êåîñ åðééä òøå÷ åðéàå óéìçî
úáù ãåáëì ïôéìçîùë úáùä úñéðëì , úàéöé øçàì ïëå

òøå÷ åðéà æà ïèùåôù ãò úáùä , êøåöì ïôéìçäã ïåéë
úáùä ,îéîì àëéà éúëà àôåâ úáùá ìáà úáåç åéìò ùéã ø

åòøå÷ì øåñàã ÷ø äòéø÷  ,îâá øîà÷ øéôù ïë ìòå ' òøå÷äã
ðëå ï÷úî éåäã  áééç úáùá"ì.  

ééòå ' äáåùú éçúôá)ÂÈ"Ò Ì˘ „"Ë ˜"Â( äî àéáäù 
 åà úáùá óøùðù äøåú øôñ  äàøá íéðåøçàä å÷ôúñðù

ä úìì÷ òîù 'úáù éàöåîá òåø÷ì êéøö íà úáùá , øàùðå
öá"ò .øàáá ïééò ïëå áèéä )ÂÈ"Ò Ì̆  „"‰( ú÷åìçî àéáîã 

éé÷ã àäá íéðåøçàä" ùéà  ìù äîùð úàéöé úòùá ãîåòä ì
òåø÷ì áééç äùà åà , òåø÷ì áééç íàä úáùá ïë òøéà íà

öåîá"ù ,ééò"ù .åàëìåå ' ÷ø áåéçä íúäã ïàëì äîåã åðéà
àãéøâ äîùð úàéöé úòù ìò ,éé÷ éøäã" ãéî ïøáçì ìåëéù ì

éøåçàì åéðô øéæçîùëäèéîä  ,àùî" úö÷ åéìò ùéã àëä ë
ðë åúøçîì ãò úåìéáà"ì.  
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  באכילת בשר צמחי עם חלב איסור מראית עין
ôèë ’ )¬’(. " אמר רב יהודה אמר רב כל מקום שאסרו

 ".חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור
 í¾¼− ð−ì−í ³î¾þë þ−³ò óê¾ ó−þðì −þðìë îþ½ê¾ ó¼¬íî

¾þë ¹ê ö×ó−êîþ öê× ö−ê¾ þôê−î ó−ëþí ³î , ¾−ð óî¾ô îê
ð−ì−í ³î¾þë óðê îíêþ− êô¾ ¾îìñ ,)þ"ð ö"îí−ôî í( .  

 ³îõ½î³í îë³×î)½ ³îëî³× .ð"ö×¼ôô í( öò−þôêð êíð 
 −þðìë îñ−õê ö−¼ ³−êþô óî¾ô ó−ô×ì îþ½ê¾ óîšô ñ×ð

ê³−−þîêð í×êñô þî½−êë êšîîð îò−−í þî½ê ó−þðì , öîè×
ñ ñëê íôìë öì¬î¾ ó¼í ðèò× ê)ë¾"½ ³"í. ,¼î"öôšñ ¼( 

ê³−−þîêð í×êñô êîíî ³ë¾ë ö½ë×¾ ëî¾ì− íêîþí¾ ,
ó−þðì −þðìë îþ½ê êñ öòëþð þî½−êë ñëê.  

  חלב שקדים
ôþí ë³×" ê)î−"õ öô−½ ð"½ ï"è( ëñì ³−−³¾ ö−ò¼ñ 

ïî þ¾ë ó¼ ó−ðš¾" ñ" ונהגו לעשות חלב משקדים
אבל בשר , הואיל ואינו רק מדרבנן, ומניחים בה בשר עוף

משום מראית עין , בהמה יש להניח אצל החלב שקדים
  ".ו לענין דם"כמו שנתבאר לעיל סימן ס

 þêîëô íôíë þ¾ëñ ¹î¼ þ¾ë ö−ë šîñ−ìí ó¼¬î
 ³ê¬ì ³þî³ë)½ ññ×"½ ë"ì( ëñìë ¹î¼ þ¾ë¾ óî¾ô êîí 

öòëþðô êñê þî½ê îò−ê , þî½−êñ ññ× î¾¾ì êñ ö×ñî
ö−¼ ³−êþô ,¾ëô óê¾ íôíë þ¾ë ñëê îë ¾− ëñìë íñ

ö−¼ ³−êþô þî½−êñ î¾¾ì íþî³í öô íñ−×ê þî½−ê , ö×ñî
¾ îð®ñ ó−ðš¾ ëñì ì−òíñ µ−þ®¼ ð−¼ôí þëð ³ìòí −ð− ñ

 ö−ê þ¾ëë îñ¾ëñ þ³îôí ëñì êñê íôíë ñ¾ ëñì îò −ê¾
ö−¼ ³−êþô óî¾ô ¾¾ì.  

¾í óòôê" µ)š½ ó¾"î(ôþí ñ¼ šñîì " óè¾ þëî½î ê
ö−¼ ³−êþôñ öò−¾−−ì öòëþð þî½−êë , þ¾ë ñ¾ëôí ¹ê ö×ñî

îñ×îê¾× ó−ðš¾ îð−®ñ ì−òíñ µ−þ® ó−ðš¾ ëñìë ¹î¼ ,
³õëî" ¾)ó¾(¾íñ óè öòëþð ö−¼ ³−êþô þî½−êëð ë³× " µ

ê−½íþõë êñê îþ½ê êñ , µ−þ® ³îñîðè ³îðî¼½ë šþ ö×ñî
þ×−í ì−òíñ , ì−òíñ −ñë îñ×îêñ þ³îô î³−ëë ñ×îê¾× ñëê
îð−ñ þ×−í.  

  אכילת בשר צמחי עם חלב
î¾ë"¬ë¾ ³ −îñí )ì"−½ ¬ ’òš"ï( þ³îô óêí ñê¾ò 

þõ ñ®−ò¾ ñî×êñîíò−ëè ó¼ íî , îò−ê íîîþõ ñ®−ò¾¾ óèí
ññ× þ¾ë,ô "ö−¼ ³−êþô þî½−ê óî¾ô þî½êð þ¾õê ô , îô×

¼ê¾ ó−ðš¾ ëñì ö−ò¼ñ îòê®ô¾" þî½−ê óî¾ô íïë ö−ê¾ è
ëñìî þ¾ë ,ô"ö−¼ ³−êþô óî¾ô î¾¾îì ô , öî−× ñšíñ î³¼ðî

×êô ðîêô −î®ô óî−í×¾ ñ®−ò¾ ¾−¾ ó½þîõôî îñê ó−ñ
ö−¼ ³−êþô íïë µ−−¾ êñ þ¾ë îò−ê¾ ,î×í −þëð −õñ ðî¼î" õ

)õ öô−½"š½ ï"ï( êñê ³ôêë ëñì êîí¾ þëðë šþ îþïè êñð 
íþ½ê êñ íþî³íð ,ñê¾ô ó¾ë ö× êþšò ó−ðš¾ ëñì ñëê ,

î−×î"š êîíî þ¾ë ó¾ë êþšò êñî þ¾ë îò−êð öê× ë" î
ó−ðš¾ô ,¼ íôíë þ¾ëë ó¾ îþïè óêî×" ¾ðìñ ìþ×í ö−ê õ

íþ−ïè öê× ,−−½ôîó "פ על אלו "ד לימוד זכות עכ"וזה נלענ
  ."שעושים כן

והדבר מצוי בימים אלו שהמנהג שאין לאכול [
) ט"א ס"תקנ(ע "בשר בתשעת הימים כמבואר בשו

ואין , ואוכלים בשר צמחי שמותר לאוכלם עם חלב
  ].בזה משום איסור מראית עין

  ובתשעת הימים ת בגדים לחים בשבתבשטיח איסור מראית עין
 êþôèë )ó¾( " מי שנרטבו בגדיו בדרך במי דתניא

אבל , חמהמקום שיש שוטחן בגשמים ורוצה לייבשם בשבת 
שמא יאמרו , במקום שרואין אותו כנגד העם ישטחםלא 

רבי אלעזר ורבי . רואים שכיבסם היום וחילל את השבתה
משום , נגד העםלשטחן בחמה אפילו שלא כשמעון אוסרין 

אפילו בחדרי חדרים , שכל מקום שאסרו חכמים משום מראית עין
  .אסור

  שטיחת בגדים לחים בשבת
î¾ë í×ñíñ š½õò ö×î" ¼)¾ öô−½"ô ¹−¼½ ê"í( þî½ê¾ 

î¾ë−−ñ −ð× ³ë¾ë ëî¬þ ðèë ìî¬¾ñ , ö−¼ ³−êþô óî¾ô
³ë¾ë î½ë−×¾ îþôê− êñ¾ , þî½ê ó−þðì −þðìë îñ−õêî

ö× ³î¾¼ñ ,×¾ ó¼¬íî ³ −êþô óî¾ô ó−ô×ì îþ½ê¾ óîšô ñ
þî½ê ó−þðì −þðìë îñ−õê ö−¼.  

 óê ñëê µ−þ® îò−ê ³ë¾ ëþ¼ë ó−ðèëí ³ê ì¬¾
³ë¾ −òõñ ó³îê þ−½íñ , ó−ëî¬þ ö−−ð¼ ó−ðèëí óê îñ−õêî
 ³ë¾í ³½−ò×ë ó−ôíô)î¾"ó¾ ¼(.  

  שטיחת בגדים לחים בתשעת הימים
î¾ë ë³×" ¼)òš³ öô−½"½ ê"è(  מראש חודש אב עד

אב אסור לכבס בגדים אפילו כדי ללבשן אחר תשעה ב
 íëî¾³í šô¼ë ë³×î)® öô−½"ë( ìî¬¾ñ þî½êð  .תשעה באב

 ¾ðîì ¾êþ óðîš î½ë×³ò¾ ó−ðèë ê−½íþõë ó−ô−í ³¼¾³ë
öëèòñ −ð× , ö½ë×¾ îþôê−¾ ö−¼ ³−êþô þî½−ê óî¾ô

ó−ô−í ³¼¾³ë ,)î¾ë þêîëôð êí×"¾ öô−½ ¼"ô ¹−¼½ ê" ö−ò¼ñ í

³ë¾( ,ðìë í¼ò®ë ñëê þ³îô ó−þðì −þ)¬ë þêîëô×"ôþ öô−½ ï" è

ó−þðì −þðìë îþ½ê êñ öòëþðô þî½êí þëðëð ,½î³í ö−ðí þîšôî ’ñ−¼ñð( ,
 öþ−½íñ µ−þ® ö−ê ¾ðîì ¾êþ óðîšô ö−ìî¬¾ î−í óê ñëê

)î¾ë þêîëô×"¾ öô−½ ¼"ô ¹−¼½ ê"³ë¾ ö−ò¼ñ í(.   

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו
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 øî íéâäåðä íéðéã"áàá äòùú ãò áà ç) à(  

 äòùú éðéã ïéðòáéà áåúëð áàá äòùú áøò úáùå áàá "ìòáä òåáùá ä"è  

  
 

  משא ומתן

 בגדים פשוטים' אסור לקנות בגדים חדשים אפי

אף אם דעתו ללובשם רק , )'בגדים לבנים וכדו, כגון שטרימפ(

  .לאחר תשעה באב

וכן אסור לקנות דברים הגורמים שמחה ככלי כסף 

כלים ונוהגים להחמיר שלא לקנות כל מיני ', וכדו

, ]רהיטים' מכונת כביסה וכדו, כגון מזגן[יקרים 

  .ובמקום הצורך יש לשאול חכם

כיון דהם לצורך ( מותר לקנות -באב ' נעליים לט

מכירה בזול חד פעמית וכן בכל הזדמנות , )האבילות

ובשעת הדחק , )אולם ללבשן אסור(, מיוחדת מותר לקנות

, ות ולחדשגדול כגון שאין לו בגד ללבוש יש להתיר לקנ

 .ועדיף שיחדשנו בשבת

  כיבוס בגדים

הן דברי לבישה והן , ח כל דבר"אסור לכבס מר

סדינים וכלי מיטה והן מפות שולחן או האנטיכער 

אפילו אם רוצה לכבסם ולהניחם עד אחרי ו, )מגבות(

  .)מפני שנראה כמסיח דעתו מן האבילות( תשעה באב

ני מי שאין לו אלא בגד אחד ומוכרח לכבסו מפ

  .ב"יכול לכבסו בשבוע שלפני ת, הלכלוך

  בגדי קטנים

ח "אסור לכבס גם בגדי קטנים ויש מקילין בזה מר

ויש להקל , ב אסור" טעד שבת חזון ורק בשבוע שחל בו

בגדי תינוקות שמחליפין כל הזמן אך , בשעת הצורך

 . מותר לכבסם

וידוע לכל , בגדי ילדים במקומות שמזיעים הרבה

שיהיה , ן בגדים כאלו לרוב הילדיםשאי אפשר להכי

כמו בבגדי , יש להקל גם לכבס, מספיק לכל השבוע

 .והכל לפי הענין, תינוקות

  החלפת הבגדים

לבוש בגדים מכובסיםח"מר החליף בגדיו ול ,  אסור ל

הסדינים חן, וכן אסור להחליף  ער, מפות שול   .והאנטיכ

או אם הוא , אם הכתונת הוא מלוכלכת ממש

יש , יש צער גדול כשלא יחליף הכתונתאיסטניס ומרג

  .להקל ולהחליף כרגיל 

היכא שצריך , הפוזמקאות ושאר בגדים התחתונים

ובפרט במקומות , להחליפם משום זיעה או ריח רע

 .מקילים בהם הרבה יותר, שמזיעים הרבה

  הכנת בגדים

דהיינו שילבש , העצה הוא להכין בגדים משומשים

ללובשם כרגיל בתשעת ואז מותר , ח"הבגדים קודם ר

, וצריך ללבשו עד שיורגש בבגד שימושו בו, הימים

ח יש עצה להעבירם על "ובדיעבד כשלא החליפם לפני ר

דהיינו שלא יהא ניכר על הבגד (, הקרקע שיתאבק הבגד קצת

  . )שהוא מכובס מחדש

מותר להחליף את הבגדים אף בשבת ובתנאי שלא 

ו שילבישם בענין דהיינ, יהא ניכר שמחליפם לצורך חול

וכן שלא יאמר בפיו שמלבישם , שיהנה בשבת מהבגד

  . לצורך חול

  איסור תפירה

אסור לתפור בגדים חדשים וכן לעשות מנעלים 

חדשים מראש חודש ואילך אבל לתקן בגדים ישנים 

או בגד שנקרע מותרת לתפור , ובפרט תפירת כפתורים

  .בכל ענין

דבר שאינו תפירה לצורך לימוד דהיינו שתופרים 

אלא לומדים על סתם חתיכות בגד יש , ראוי ללבישה

 .להקל

  איסור בשר ויין

אין אוכלים בשר ושותים יין מראש חודש ועד 

  .בכלל

, גם שומן בשר וגם תבשיל שנתערב בו בשר או יין

  .אם ניכר בו טעם הבשר אסור

  .מותר לבשל המאכלים בקדירות של בשר

לו לא הגיעו לגיל אפי, גם קטנים אסורים בבשר ויין

והמנהג , ויש מקילים, שיכולים להתאבל על ירושלים

להקל היכא שהם קטנים ביותר ואינם אוכלים שאר 

  .מאכלים חוץ מבשר

שמוכרחים לאכול , מעוברת, יולדת, וכן אדם חולה

  .יכולים להקל לאכול בשר עוף, בשר

ע נהגו "זי' ט הק"הרבה מרבותינו תלמידי הבעש

א בימים אלו כדי לאכול בשר ויין לעשות סיום מסכת

מ מובא הטעם "הרי' ובשם החי, כן מובא מהרבה צדיקים(, דוקא

ובסיום מסכת עבידנא , ק נחרב מחמת שנאת חינם"משום שביהמ

והוא היפך השנאה והוי תיקון , ושמחין זה עם זה, יומא טבא לרבנן

ט מובא דעושין סעודה כי חובה ומצוה עלינו "ובשם הקדויו, לזה

  . )לעשות פועל דמיוני על לעתיד שימים האלו יתהפכו לששון ולשמחה

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é .èéìù ïàîãéøô"à  ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä éíäøáèéìù ïàîãéøô "à  
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ויש דכתבו דאנן יתמי דיתמי אין זה ענין לנו 

ואין לנהוג כן אלא למי , ואנחנו בעקבי השולחן ערוך נלך

  .)ב"ו ע"ל ח"שבה' ועי, אחרונים(, שבקבלה בידו מרבותיו

יכול , בירך על בשר או יין ונזכר שאסור לאוכלם

  . כל שהוא מהם בכדי שלא יהא ברכתו לבטלהלטעום

  רחיצת הגוף

אין לרחוץ כל הגוף אפילו בצונן ורק פניו ידיו 

  .ורגליו מותר ודוקא בצונן

והנוהגים להקפיד לטבול כל יום ויום במקוה כל 

, התירו רבותינו לטבול גם בימים אלו, השנה חוץ באונס

 .ולא יתעכב שמה לתענוג, ננת דווקאאלא במקוה צו

צטננים בנקל במקוה צוננת , אבל היות שכמה אנשים מ

לא יטבלו להם  חמיר  חרי , ואם נ שכים א לכן לנו הנמ

הקט"הבעש צת '  היו ק  שהוא דבר חמור יש לעשות שי

פן, פושרין  .אבל לא יותר מהנחוץ ממש בשום או

  'רחיצה לצורך רפואה וכדו

כגון (' מי שיש לו צורך לרחוץ מפני צרכי רפואה וכדו

וכן חולה ,  מותר) לרחוץ ראשוצריךו חטטים בראשו דשיש ל

יולדת או מעוברת או אדם חלוש שצריכים לרחוץ בכל 

וכמו כן מותר , יום בחמין מותרין לרחוץ גם בימים אלו

  .לרחוץ מקומות בגוף שיש בהם לכלוך וזוהמא

במקומות שהחום גובר , ובענין הרחיצה בזמן הזה

והכלל בזה , ליןכידוע דיעות המקי, ומזיעים הרבה

אבל , היינו רחיצה לשם תענוג והנאה, דרחיצה שאסרו

  .מותר' רחיצה להעביר לכלוך או זיעה וכדו

ולכן יש להקל להתרחץ בענין שצריך להסיר לכלוך 

ושיהיו המים , זייףאו זיעה ואם צריך לזה מותר אף ב

, ונכון שלא לרחוץ בפרהסיא, צוננים או שיהיו פושרים

, ל"לשון שבה(, מתי להקל בזה'  ירא הוהדבר מסור ללב

  .)ושם הקיל לרחוץ דווקא בדרך אברים אברים ולא כל גופו בבת אחת

  רחיצת קטנים 

 אם נחוץ קצת לבריאותם בימים החמים שנגרם 

 מותרים -להם פצעים וגירויים כשאינם מתרחצים 

מתלכלכים  אם הם גדולים קצת אם הם' ואפי, ברחיצה

ובפרט במקומות המזיעים מותר , בזוהמא ובכל לכלוך

  .בזייףלרחצם בחמין ואם נחוץ גם 

  ערב שבת חזון

וכן , ק חזון מחליפים המפות שעל השולחן"בערש

וכן נהגו כהיום בכל המקומות ללבוש בגדי , המגבות

  . שבת כמו בכל שבת

   מותר-צחצוח נעליים שנתלכלכו 

  . לכבוד שבת או מצוה מותר-ליטול ציפורניים 

ון מותר לחפוף ראשו בחמים כיון שרגיל ש חז"בער

רק , ואסור לרחוץ כל גופו אפילו בצונן, ש"בזה בכל ער

 .ירחוץ ראשו ידיו ורגליו בחמים

  ש"טעימת התבשילין בע

מותר לטעום מעט מהמאכלים של בשר בערב שבת 

לראות אם מתובלים היטב והיינו דווקא טעימה 

חיים בעלמא אבל לאכול מהתבשילין לקיים טועמיה 

 .זכו אסור

  נקיון הבית 

ואם נתלכלך , הימים' נהגו שלא לשטוף הקרקע בט

  .וכן לכבוד שבת מותר, הקרקע מותר

  יין הבדלה 

במקום שיש שם קטן , בשתיית יין של הבדלה

וגיל הקטן צריך להיות מבן שש , נותנים לקטן לשתותו

' עד קטן שהוא כבן ט] שהוא קטן שהגיע לחינוך [שנים

. ]א קטן שאינו יודע להתאבל על החורבןשהו[שנים 

. ובמקום דליכא קטן מותר בעצמו לשתות יין ההבדלה

  )ואחרונים' א י"תקנ' א סי"רמ(

ומנהג הרבה יראים ושלימים לשתות בעצמם היין 

וכן נהג , ואף היכא שמצויים קטנים, של הבדלה

לקט יושר שכן נהג בעל ' ובס, י"זמירות דבר(, ע"ק זי"רביה

  )דשןתרומת ה

  סעודת מלוה דמלכה

בענין אכילת בשר ושתיית יין בסעודת מלוה 

יש שכתבו שהנוהגים תמיד בכל מוצאי שבת , דמלכה

לאכול בשר בסעודה זו מותרים אף בשבוע זו לאכול 

ויש . )אורחות חיים ספינקא בשם אחרונים ועוד' עי(בשר 

ח "לקוטי מהרי(, שהחמירו אף באופן כזה שלא לאכול בשר

ש לשתות יין בסעודת מלוה "ישמח משה שהיה נוהג בכל מוצבשם ה

  .)ש חזון לא שתה"מלכה ובמוצ
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  ק"ואלה תולדות יצח
נולד ע "זי' י הק"ק רבי יצחק לוריא האר"הגה

ר שלמה ממשפחת "ד לאביו הג" רצא"הבשנת , בירושלים

  .ולאמו שגם היא היתה חסידה, חסיד גדול' ל שהי"המהרש

: נתגלה אליהו לאביו ואמר לו' י הק"האר כשנולד

הזהר ביום מילתו של זה הנער שלא תמול אותו עד 

וכיון שהגיע יום , שתראני עומד אצלך בבית הכנסת

אביו ' והי, והוליכו את הנער לבית הכנסת לימול, השמיני

ועשה , ולא ראהו, ל שם"מסתכל לכאן ולכאן אם אליהו ז

וכל הקהל , י שעה ויותראביו שהיות מכאן ומכאן כמו חצ

עד שגערו בו כל , עומדים ותמהו על מה הוא מתעכב כל כך

בין כך ובין , והוא לא שת לבו אל צעקתם והמתין, הקהל

והוא ישב , ואמר לאביו שב על הכסא, ל"כך בא אליהו ז

, ל וישב על גבי חיקו של אביו"בא אליהו ז, והילד בידיו

ותפס את , בי חיקוולקח הילד מיד אביו ושם אותו על ג

ולא ראה שום אדם רק אביו , והמוהל מל, הילד בשתי ידיו

נתן הילד לאביו ואמר לו קח את , ולאחר שנמול, לבדו

  .כי אור גדול יצא ממנו לעולם, הילד והחזק בו

ויגדל הילד לעבודת האל וילך הלוך וגדל עד כי 

שום בעל תורה יכול לעמוד ' בהיותו בגיל שמונה לא הי

  . מעוצם פלפולולפניו

מתוך עניות ירד עם אמו , באותו זמן נתייתם מאביו

עשיר ' מרדכי פראנסיס שהי' למצרים לדודו אחי אמו ר

ה תחת "ז זלה"שם התחיל ללמוד בישיבת הרדב, גדול

ע בעל מחבר ספר "השגחת של רבו הרב בצלאל אשכנזי זי

ועלה ונתעלה בלימוד תורת , גם רבו' שהי" שיטה מקובצת"

  .לה בחריפות ובפלפול ובסבראהנג

  האיש מקדש
ו שנים גבר בחכמתו ובפלפולו על כל "כשנעשה בן ט

נתן לו דודו את בתו , ט"ואז בשנת ש, חכמי מצרים

 התבודד עם רבו הרב בצלאל אשכנזי נישואיואחר , לאשה

וביחד עסקו בתורת הנגלה , ז"ל שבע שנים עד שנת שט"ז

 אחר כך התבודד ,ועזר על ידו בחיבורו חלק מהשיטה

ועסק בלימוד , ב"עד שנת שכ, לבדו שש שנים בחצר ביתו

ואמר לו , עד שנגלה אליו אליהו הנביא זכור לטוב, הזוהר

אז פרש להתבודדות , שיתבודד במקום מרוחק מביתו

, נוספת משך שבע שנים בבית בודד על גדות נהר נילוס

' ק סמוך לחשיכה הי"רק בעש, הוא לבדו ואין איש אתו

, ואפילו עם אשתו, שח עם שום אדם' בא לביתו ולא הי

שם , מקצר ועולה' ובלשון הקודש הי, אלא בהכרח גדול

ל "ולפרקים נתגלה אליו אליהו הנביא ז, זכה לרוח הקודש

וזכה שבכל לילה עלתה נשמתו ובאו , ומלמדו סתרי תורה

גדודים של מלאכי השרת לשומרו בדרך עד שהכניסהו 

והיו שואלים באיזה ישיבה הוא בוחר , במתיבתא דרקיע

פעם בישיבת רבי , י"רשבוהוא בחר פעם בישיבת , לישב

פעם בישיבת , פעם בישיבת רבי אליעזר הגדול, עקיבא

  . 'הנביאים וכדו

  ק"עלייתו לאה
בסוף שבע שנים אלו אחר העשרים שנים של 

נתגלה אליו אליהו , הפרישות הגדולה שעשה במצרים

ואמר לו כבר הגיע , ו שנים"אז בן ל' יהוא הו, ל"הנביא ז

ושם , א"עלה לצפת תובבעל כן , העת סמוך לפטירתך

סמוך ידך ות אליךאותו תמשך , חיים ויטאלאת רבי תמצא 

וכל , כי הוא ימלא את מקומך, מסור לו כל חכמתךתו, ועלי

עצמותך לא באת לעולם הזה אלא לתקן נשמתו של רבי 

ויצא ,  ועל ידך יזכה לחכמה,כי היא נשמה יקרה מאד, חיים

ואני מבטיחך שאתגלה אליך בכל , ממנו אור גדול לישראל

וגם , ואגלה לך רזי עליונים ותחתונים, רך ליטעת שתצ

ה ישפיע עליך רוח הקודש אלף ידות מה שלא תוכל "הקב

לאחר חששות רבות עלה , לזכות פה על האדמה הטמאה

ן שלושים ל בהיות ב"והגיע לצפת בשנת ש, י מבבל"אר

משה קורדובארי ' עוד מרן ר' בהגיע לצפת הי, ושש שנים

והצטרף לישיבת המקובלים של , ק בחיים חיותו"ע הרמ"זי

  . ק"הרמ

  ראש החברייא קדישא
ג תמוז "ק ביום כ"דהרמ' אחר זמן מועט נח נפשי

: לפני פטירתו קיבץ את תלמידיו ואמר להם, ל"שנת ש

ומדים בישיבתינו אחד מתלמידיי הל' ממשיך דרכי יהי

שיראה את העמודא דנהורא מלוה את מיטתי לאחר , היום

, ודעו לכם ששיטתו בקבלה היא אחרת משיטתי, פטירתי

אמנם חלילה לכם מלהרהר אחריו כי ההשגחה העליונה 

וכל החולק , הועידה אותו להפיץ בעולם את תורת הקבלה

כשהגיעו עם המיטה בבית החיים , עליו טועה הוא

י לאן אתם הולכים " ללכת למקום אחר צעק הארוהתחילו

המיטה עם  יחד כל הזמן הולךאני רואה עמודא דנהורא ש

וראו התלמידים , הולך בדרך אחר והראה להם לאן ללכת

, ק"י הקדוש הוא הממשיך דרכו של רבם הרמ"כי האר

י למסור השיעורים "בימים הראשונים כשהתחיל האר

, מוד של רבםי מדרך הלשונה' התנגדו לכך התלמידים שהי

   .אמנם לאחר מכן שוכנעו שאלו ואלו דברי אלוקים חיים

   לוריאע "ק רבי שלמה זי"בן הגה קיצח ק רבי"הגה

  )ב"של (אב' ה יומא דהילולא     'י הק"האר
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יים חבי ל לעשות פעולות שר"ז י"אז התחיל האר

, א התחיל ללמוד עמו"בשנת של,  יבוא ללמוד עמוויטאלו

עד הסתלק ארון , ונמשך תלמודם שנה ועשרה חדשים

  .ב"של'האלקים ביום שלישי בחמישי באב ה

  המגדלותו בתור
גדול בתורה מאד אשר אין ' ל הי"י ז"מרן רבינו האר

, לנו השגה בכלל את השגותיו בתורה הן בנסתר שידוע לכל

ל " וז,ועל התורה הזאת ירד לעולם כמו שהוא אמר בעצמו

ל "י ז"האר :) מערכת י אות שלב- חלק גדולים (בספר שם הגדולים 

והרב יצחק אפומאדו והרב יצחק פאסי היו שלשתם 

ל "י ז"והאר. ל"ז ז"ים יושבים לפני הרב הגדול הרדבתלמיד

יש ' ז ג"נכנס ואמר לפני הרדב' ב שנה יום א"כשהיה בן טו

ל מה כונתך בני "כאן ששמם יצחק ותמה הרב על דבריו וא

ל רבי כונתי ששלשתנו שוים בשם "א, ומה חידוש אמרת

רבי אני אתעסק בקבלה וחברי , נפרד לענין אחר' וכל א

אדו יצא שמו בכל העולם בחכמת העיון וחבירי יצחק אפומ

 ונתקיימו , יצחק פאסי יהיה גדול להפציר על כל עניןרבי

  .ש"עיי ,ל גדל מאד בחכמת הקבלה"י זצ"דבריו שהאר

כבר הבאנו לעיל שבכל לילה היתה נשמתו עולה 

 מולכים אותו לאיזה היכל שרצה' לרקיע ומלאכי השרת הי

ונכנס ,  שבת שינת צהריםביום ישן' ומעשה שהי, ללמוד

ומצאו , שעות' או ג' ישן ב' רבי אברהם הלוי ומצאו שהי

אמר לו , בין כך ובין כך נתעורר הרב, מרחש בשפתיו' שהי

אדוני מרחש ' אמר לו ומה הי, ימחול אדוני שהקצתי אותו

אמר לו חייך שעסקתי עכשיו בישיבה של מעלה , בשפתיו

ת "אמר לו יאמר מעכו, בפרשת בלק ובלעם דברים נפלאים

אם הייתי דורש , אמר לי חייך, לי מהני מילי מעלייתא

שמונים שנים רצופים יומם ולילה מה ששמעתי עתה איני 

  .)ש שעל המיטה"פרי עץ חיים שער ק(, יכול להשלים

הרב שלמה ששלח (, עיין מה שכתוב באגרות שלומל

וו כל מחמדי  והשליך אחרי גבי חיים וויטאלרל שחי בתקופת "שלומל זצ

ושלח אגרות , ל"תבל כדי לזכות ולעלות ולהסתופף בחבורת תלמידי האריז

ואני : ל" וז,)ל"ל לפרסם את אורו הגדול של האריז"לרבני ולמקובלי חו

הצעיר שלמה מעיד שדברתי עם אלמנתו של רבי יוסף 

ושידך , לו בן נחמד' ק הי"וסיפרה לי שמהרי, ל"קארו ז

ק עם בנו לסעודת "ל והלך מהרי"זי "אותו עם בתו של האר

ק "כיון שחזר אמר מהרי, ל"י ז"אירוסין לביתו של האר

מה אומר לך או מה אספר מהרזים , אשתי אשתי, לאשתו

וכמה ידיעה הרווחתי עתה בזה , ומהטעמי התורה והמצוה

 כח ביד ואין, הסעודה מפה הקדוש של רבי יצחק אשכנזי

זה כי אם נשמה אחת אין , שום מלאך לידע מה שיודע הוא

שאפילו תנא אינו יכול לומר מה , מהנביאים הראשונים

, אבל אני מפחד עליו בעוונותינו הרבים מאד, שאמר הוא

ויוקח ויאבד , שזה הדור הגרוע לא יכול לסבול רוב קדושתו

  .ל"עכ', וכן הי, מהם בקצור שנים בעוונות

חכם גדול ואדיר כמו שהעיד ' גם בתורה הנגלה הי

) ב"דף יא ע(ל בשער רוח הקודש "ו ז"דו רבינו מהרחתלמי

תמיד מעיין ששה פירושים של פשט בהלכה כנגד ' שהי

ופירוש שביעי על דרך הסוד כנגד יום , ששת ימי החול

' לומד עם רבו ר' וכמו שכתבנו לעיל שהי, ל"השבת עכ

ל "וז, בצלאל אשכנזי תורת הנגלה שבע שנים בהתבודדות

ובבחרותו )  מערכת י אות שלב- לק גדולים ח(בספר שם הגדולים 

. כתב שיטה על מסכת זבחים בחברת רבו הרב בצלאל

א אלפנדארי הרב המחבר יד אהרן "ושמעתי מפי הרב מהר

ל היה בידו שיטה זו והיה מפורש שם על כל "שהוא ז

ר "ובעוה, י"חידוש שמא דמאריה עליה הרב בצלאל או האר

גם . ם כל ספריונשרפה בשרפה אשר היתה באיזמיר ע

ראיתי שכתוב שם שאלה ששאל ) י"ב(י "ת מרן כ"בתוך שו

ולפי הרשום , ר יצחק אשכנזי"החכם השלם המקובל כמה

מדיני ממונות והיה מצדד ' בדעתי היתה השאלה בנדון א

ומרן יסד תשובתו . צדדים בשאלה מבלי הזכיר שום ספר

על השאלה וכתב נראה שהחכם השלם השואל אמר צד זה 

, ח פוסק זה"פוסק זה וכתב דבר זה לצאת י' ום סמש

וכיוצא כל התשובה כמעט לבאר דברי השאלה אדני פז 

סברת הפוסקים היא והסכים למה שנראה שנטה דעת הרב 

ן "ל הר"גם בהקדמת ספר תמת ישרים כתב שהי. השואל

, ל"י זצ"מוגה משני מאורות הגדולים הרב בצלאל והאר

 בסדר יומו )בשער המצוות(ל " זו"ועיין מה שכתב הרח, ל"עכ

באו שיעוריו ) אחר תפילת שחרית ( ולאחר מכן:ל"וז, של רבו

וחוץ משיעוריו , ל"עכ', התמידים הקבועים יום בעיון הגמר

נותן לתלמידיו אחר עריכת תקון חצות עד עלות ' שהי

נותן בתורה זו ' ושאר שיעורים שהי, ן"השחר בתורת הח

נותן שיעור ' הי, דות צפתבשאר שעות היום על הרי וש

ל בספר "ו ז"ש הרח"כמ, בקיאות מדי יום ביומו לא יחסר

גם כל רב ישיבה שלומד בישיבתו : ל"וז" תעלומות חכמה"

הוא , יבמות ונדה ובתרא, והם, אחת משלש מסכתות אלו

ל נפטר "י ז"רש, מסוכן שימות טרם תשלום אותה לקרותה

 קורא מסכת ה נפטר בהיותו"ומורי זלה, במסכת בתרא

  .ל" עכ,יבמות פרק בקיאות עם תלמידיו

  יודע מחשבות אדם
ואילו באתי להודיע  :ל" כתב וזאגרות שלומל' בס

י "ת כל נפלאותיו וכל תוקף גבורותיו אשר עשה האר"למעכ

אשר , א"ל לעיני כל ישראל בארץ הצבי פה צפת תובב"ז

 ומכמה רבני ארץ, ו"ר מסעוד מערבי נר"סיפר לי מורי מהר

ועיניהם ראו דברים מבהילים ממנו , אשר יצקו מים על ידו

לא נראו בכל הארץ מימי התנאים כרבי שמעון בר יוחאי 

, מכיר בכל מעשי בני אדם' והי, בו כל המעלות' הי, ה"ע

  .אפילו במחשבותיהםוגם 

הרבה הרבה יסופר מגודל כח זו מלכוון מחשבות 

ל "ת יוסף זדרכו של הבי, הובא בספר מעשה צדיקים, אדם

' הי' י הק"האר, י בכל יום"מתפלל ביחד עם האר' שהי

י התפלל על "כ הב"משא, מתפלל עם כוונות ומתעכב הרבה

י עמד "את תפלתו והב' י הק"א השלים האר"פ, דרך הפשט

והרבנים שבבית המדרש המה ראו כן תמהו , עוד בתפלתו

את שמש בית הכנסת ' י הק"אחר כך קרא האר, מהו הענין

שזה משנה ערוכה , י ואמור לו באזניו"מר לו לך להבוא

ולא חדשתי , האמת כך, י ואמר"ושמע הב, במסכת כלאים

אלא כשעמדתי בתפלתי , שום דבר בתפלתי שום חידוש

, עלה בדעתי מרדעת של חמור אם יש בה משום כלאים

ולפיכך הייתי מחשב , ונתעלמה ממני שהיא משנה ערוכה
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מאריך מאד ' י הי"שהב' א הי"פשוב , בדינה ולא התפללתי

אחר זמן שעדיין לא , בתפלתו והיו כל הקהל ממתינים עליו

זיעת : "י לומר לו בזה הלשון"שלח האר, גמר להתפלל

גמר תפלתו , י זה"ומיד כששמע הב, "חמור אינה מחמצת

אחר התפלה , ויכלו הקהל להמשיך בחזרה, ופסע לאחוריו

י סיים כבר " הבהשיב להם, שאלו תלמידיו לפשר הדבר

אך כאשר נשא עיניו כדי , מקודם את תפלת שמונה עשרה

הבחין בעד החלון בשיירת חמורים עמוסים , לפסוע לאחור

והיו החמורים מזיעים הרבה , שקי חיטים הולכים בדרך

יודע שאלו החיטים ' י הי"והב, מחום היום ומעומס המשא

עת אזי התחיל מעיין אם יש בהז, נועדו לאפיית המצות

עיין (, ל"והוא ראה זאת שלח לו כנ, החמורים חשש חימוץ

  .)ג סעיף ז"תנ' ע סי"בשו

כבר כתבנו לעיל מה שאמר הבית יוסף עליו שיש לו 

פלא להביא מה שמובא בעולמות , נשמה מן הנביאים

ע "זיבעל דברי יואל ק "ט בנסוע רביה"שחרבו בשנת תשי

לותו נסתבב השיחה על גדו, על הספינה לארץ ישראל

אמר אחד , ל"וקדושתו של רבי יהושע לייב דיסקין זצ

על : ל אמר"ק כי הגאון רבי חיים סאלאוויטשיק זצ"לרביה

אבל גאון , "ואליו תשמעון"רבי יהושע לייב אפשר לומר 

כיוון , אימרה זו אדיר בירושלים אמר שלא להדפיס

, נאמר בתורה רק על נביא בלבד" אליו תשמעון"שהפסוק 

הגיב בקצרה , נראה אותה שעה כמנמנם' יק שה"רביה

אחר , רבי עקיבא אייגר באורח חיים הלכות קדושה, ואמר

דער ', ל הק"נו דער אריז"כך התנער לפתע ממקומו ואמר 

לאחר הגיעם לירושלים , )י שאני"כלומר האר(', ל הק"אריז

וזה לשונו , ה"חיפשו הנוסעים בשולחן ערוך בסימן קכ

רים עם השליח ציבור נקדישך אין הצבור אומ: המחבר

אבל בכתבי : רעיגיבא איובהגהות רבי עק, אלא שותקין וכו

י כתב דיש לומר כל הקדושה עם השליח צבור מלה "האר

בא ירבי עקעד כאן לשונו של , ל ואליו תשמעו"במלה עכ

  .והיא פלא, רעיגיא

  אחרית ימיו
' יום אחד הלך עם החברייא על ציון קבר שמעי

ר להם שיתפלל על משיח בן אפרים שלא אמ, ואבטליון

כ "ואח, ילו הוא מדברוהחברייא לא ידעו שבשב, ימות

כ בלמדם איזה "אח, שמת תוך תקופה קצרה, נתברר הדבר

, ו פירושו אמר להם שאין רשות לגלות"תוספתא שאל הרח

, כ"אל תפצרו בי כי אם אפרשנה תתחרטו אח' ולמען ה

עד , ולא קבלו החברייא את דיבוריו ויפצרו עוד בדבר

 ויהי ככלותו לפרש אמר להם הזהרתי אתכם, שפירשה

ועתה דעו לכם שעתה נגזרו , כמה פעמים שלא תפצירי בי

מעיד אני שמים וארץ שאין , עלי שאסתלק בזאת השנה

אני דואג על הסתלקותי אלא דואג אני איך אעזוב אתכם 

אז , ויחדרו כל החברייא ויבכו בכיה רבה, בלתי מתקונים

אמר להם בואו ונסגיר עצמנו ואפרש לכם איזה סודות 

וגילה סודות עמוקים מה שלא נגלה , קודם שאסתלק

אחר כמה חדשים נפלה קטטה בין , לתנאים ולאמוראים

מ ואמר פסוק זה "אז אמר להם שראה את הס, החברייא

מכאן נראה שניתן ") שמואל א יב (תספו גם אתם מלככם

ובמעט ימים חלה הרב , רשות לשלוט בי בשביל הקטטה

, ל החברייאויהי בחליו בירך את כ, את חליו אשר מת בה

ויצו להחברייא , חיים ויטאל ונשקו וברכו' והחזיק את ר

ופתח את פיו בחכמה ודרש להם סודות , להזהר בכבודו

ובאמצע הדרוש פתח עיניו ואמר חברי מה טוב , עמוקים

אשר אין מקום , ומה נעים היום הזה אשר הבית הזה מלא

וכל המתיבתות אשר ברקיע , להניח אפילו גרגיר חטה

לכן אחר יציאת נשמה אל , ללוות נשמתי, ו ובאו לכאןננעל

, אלא החברים יתעסקו ברחיצתי, תניחו שום טמא שיגע בי

ואחר הרחיצה יוליכו אותי לבית הטבילה ושם אני אטבול 

יוסף כהן ' ויהי כדברו דברים אלו ראה את ר, את עצמי

והנה , כי אתה כהן, אמר לו מהר וצא לך חוצה, עומד

ח "אז בן ל' והוא הי,  יצתה נשמתו בנשיקהי כהן"בצאת ר

, אז געו כל החברייא והעומדים שם בבכיה גדולה, שנה

והוליכוהו לבית , וטבלו החברייא ונתעסקו ברחיצתו

, ואמרו ימחול האדון ויעשה הטבילה כאשר אמר, הטבילה

, טבילות' באותה שעה הרכין ראשו וטבל מעצמו ד

ו "והרח, יים הלוך ובכהוהלבישוהו אותו והולכיהו לבית הח

עד שבשעה שרצו להניחו בקבר , נטרפה דעתו מרוב צערו

  .ובקושי גדול הסירו אותו מעליו, נפל לרגליו

   ועל כל ישראל אמןעלינוזכותו הגדול יגן 



  ול התאחדותינוק    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  יח
  

 

  מסעי  

  



  ול התאחדותינוק    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  יט
  

 

  מסעי  

  



  ול התאחדותינוק    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  כ
  

 

  מסעי  

  

 

 
 

 

  :יש דין ויש דיין
כי כל ספר וסופר רוצה לתאר , זאת למודעי

לצייר במיטב כשרו נו את מכתבו ולהבהיר להאיר ו
אבל , באופן אשר יעניק תמונה ברורה לעיני הקורא

המובא בהמשך זו הלנוראה המעשה הוא ב לא כן
  .)ב"ב ע"מסנהדרין (י "רשקדשו של הוא לשון דברינו ש

ובו , מעשה במוכס אחד ישראל רשע שמת
ר  ביום מת אדם גדול בעיר ובאו כל בני העי

 גם את וקרובי אותו מוכס הוציא, ונתעסקו במטתו
וקפצו עליהם אויבים והניחו , מטת המוכס אחריו

והיה שם תלמיד אחד שישב לו עם , המטות וברחו
לאחר זמן חזרו גדולי העיר לקבור את , טת רבוימ

והיה אותו , החכם ונתחלפה להם מטתו בשל מוכס
וקרובי המוכס קברו את , עילתלמיד צועק ולא הו

 בו איזהוחשב בלונצטער אותו תלמיד מאד  .החכם
מה זכה מפני ו,  כזהבבזיוןרבו יקבר שחטא גרם 

נראה לאחר זמן , אותו רשע ליקבור בכבוד גדול כזה
אמר לול  ואראך אותו אל תצטער בא, ו רבו בחלום ו

וציר של פתח גיהנוהאיש בגיהנ , ם סובב באזניוום 
אבל פעם אחת שמעתי בגנות תלמידי חכמים ולא 

ן זה פרשע ו, מחיתי ולכך נענשתי עם אחת הכי
עיר וחילקה לעניים סעודה לשר העיר ולא בא שר ה

  .וזה היה שכרו
ש  אמר אותו תלמיד עד מתי יהיה אותו האי

אמר לו עד שימות שמעון בן שטח , נידון בדין קשה

אמר לו מפני נשים , אמר לו למה, ויכנס תחתיו
מכשפיות ישראליות שיש באשקלון ואינו עושה 

  .בהם דין
דברים לשמעון בן התו תלמיד  סיפר אותלמחר

כינס שמונים בחורים בעלי קומה , מה עשה, שטח
ונתן כד גדולה ביד כל , והיה אותו היום יום גשמים

אמר להן הזהרו בהן , אחד ואחד וקיפל טלית בתוכם ו
 מן הארץ אחת מאלו כל אחדכנסו יגביה יבשעה שש

אם לאו לא נוכל  ושוב אין מכשפות שולטות בכם ו
לו שמעון בן שטח לטרקלין שלהם והניח הלך , להם

אתה, הבחורים מבחוץ אמר להן מכשף , אמרו לו מי 
אמר לו ומה כשפים , אני ולנסותכם בכשפים באתי

אמר להן יכולני להביא להם שמונים בחורים , בידך
, פי טליתות נגובות ואף על פי שהוא יום גשמיםועט

יאו הוצשיכנסו יצא לחוץ ורמז להם , אמרו לו הנראה
ת מן הכדים ונתעטפו בהן ונכנסו ואחז כל , טליתו

 כולן להם והוציאום אחד את אחת מהן והגביה
  .ותלאום כולם

ובאו שני אנשים , ונתקנאו קרוביהם בדבר
, ב מיתהיחישהוא עיד על בנו של שמעון בן שטח לה

אם יש עון זה , וכשהיה יוצא ליסקל אמר, ונגמר דינו
 אינו כן תהא מיתתי ואם, לא תהא מיתתי כפרה לי

, וקולר תלוי בצואר העדים, כפרה על כל עונותי
אלו וחזרו בהם ונתנו טעם לדבריהם מחמת  ושמעו 

  ה"המשך יבוא אי                                                .קנאת הנשים

  
  מ
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   משולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכים

 

   משולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכים
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"שיחות קודש שנשמעו מפי כ

  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 íåéâ' úùøô çøå÷ñùú "ôì ç"÷  

øå÷éáìù ååàâä áøä èéìù øòôøàãñãðàøá äùî éáø ï"à  
øå áø" î'äàøåä ììë 'äéòá"íéìùåøé  ÷ ,åîå" úéãøçä äãòä õ 

øéãàä ïåàâä ïá èéìù øéàî éáø"ãéáä øáçå íùåá äð÷ ìòá à"òù äèéçùä úéá áøå ö" úéãøçä äãòä é  

 ìù ùãå÷ äåàð åúéááë"èéìù åðéáø ïøî ÷"òé ìàåé úéø÷á à"à  
  

   

øâä"î :åô èöòé íå÷ êéàäèéçùä úéá íòð ,ë' áàä

èøàã íéèçåù éã øàô èâàæòâ , ñàã æéà øòâéðééåå øòî æà

îéìùåøé éã èéåì èòéåáòâ'äèéçù øò .ë' èãòøòâ êàã áàä

éáø ïèéî'íéìùåøé ïéà ïòååòâ æéà éáø øòã ïòåå øàéàøàô ï.  

åðéáø :î'èøàã éåå àã ùøòãðà øòáà èçù . èâééì àã

ðòèù à óéåà óåò íòã ôàøà ïòîäèéçù éã úòùá øòã .

)éò 'äðë"åé â"éñ ã 'ð"â ,áâä"ë úåà é"á ,åù"åù ú"éñ ééç éòá ú 'ò"éòå ã '

åù"éñ ÷çöé çéù ú 'ù"ö(.  

øâä"î :ë'ë æà èçåù ïøàô èâàæòâ ò÷àè áàä' ïâòøô ìéåå

 ïèàè ïééî)âä"èéìù øéàî ø"à( ãéô÷î èùéð æéà øò ñàååøàô 

óéåøòã ,å íéèçåù éã óåñ ìë óåñ ìééåå óåò íòã ïèìàä ñàå

ãéî øòééæ ïøòåå èðòä éã , ñàåå êàæ òöðàâ éã æéà ñàã ïåà

î'î æà ìàøùé õøà ïéà ïåèòâôéåà èàä' ÷ãåá à èàä

íéðéëñ ,î ïåà'÷ãåá à ïééæ ïééìà èçåù íòã èùéð èæàì ,

ñ' íéèçåù éã ñàåå íòã áéìåö ÷ãåá òøòèñ÷ò à àã æéà

èåâ èùéð ïìéô ,à øòééæ ïøòåå èðòä éãèâðòøèùòâð.  

 òèàè ïééî æà èøòäòâ èàä øò æà èçåù øòã øéî èâàæ

éåæà èëàîòâ êéåà ïòåå èìàåå øò æà èâàæ ,øàð...  

åðéáø :èàðéáàø øòã ,èùéð ïæàì ééæ . úåðáø øòã

úåùàøä ,ë'ïåôøòã èøòäòâ áàä ,ë' ñàååøàô èùéð ñééåå

éåæà æéà ñàã .éåæà ìàøòáéà ïòî èçù éäàã , òìà ééá

éîééäïôåà íòã óéåà ñàã èééâ úåèéçù òù.  

øâä"î:äðòè ò÷øàèù à æéà äðòè éã ìééåå  , èàä ìàîà

òâ èçåù à'èçù' ï3-4 ïöðàâ à ïòî èçù èðééä úåôåò 

âàèéîøàô ,èâðòøèùòâðà ïøòåå èðòä éã ïåà.  

êàæ ïééà øàð , èôåì éã ïéà óéåà ñò èâðòä ïòî ñàåå ñàã

ïöìàæ íòã êùîá ,ë'éö èùéð ñééååàìå÷ à æéà ñò  , à éö

àøîåç à éö øåãéä , éã æà ïâàæ øùôà ïòî ïò÷ èééæ ïééà ïåô

èâðòä óåò øòã éåå õàìô ïôéåà èøàã ôàøà èìàô õìàæ. 

åðéáø :ïìàôôàøà õìàæ éã ìàæ ñàååøàô? 

øâä"î:êéà èëàøè ñàã  , ïåô ùééìô äîäá éã ééá ìééåå

ïééì à óéåà êàã ïòî èöìàæ äãò éã ïåô äèéçù , ïòî ïåà

ôàøà èøàã èìàô õìàæ éã æà ùùåç èùéð êéåà æéà , áéåà

äéà ùùç øòã àã èùéð æéà ñò"øòáåùç ñò æéà ïééæ ïò÷ ð.. 

åðéáø :èøàã èééâ óåò òãòé) úéãøçä äãòä úèéçùá( 

èöìàæ ïòî úòùá øòèñ÷ò , è÷àôòâðà èøòåå ñò øòáà

 íòãëàð)åúçéìîá ãîåòù äòùä êùîë ,éñ 'ñ"ñ è"å( ,à ñàã áàä êé

éåæà ïáàä èìàååòâ èùéð. 

øâä"î : à÷åãá ñàã èàä éáø øòã éö ïñéåå êéà ìéåå ñàã

èëàîòâ éåæà? 

åðéáø:àé  ,éåæà à÷åãá æéà ñò ,ñ ìééåå' èùéð øéî æéà

è÷àôòâðà éåæà èøòåå ñò æà ïôåà øòã ïìàôòâ , ìò íâä

ñ æà ïâàæ èùéð ïòî ïò÷ äëìä éô' øåñà æéà)éñ øàåáîë 'ò 'ñ" à

òæ çåìîì øúåîã"æ(,æéà äìàù éã øòáà  , äëìä éã ïéà ìééåå

ïâééìôéåøà ïòî âòî ìéôéåå èùéð èééèù ,èùéð èééèù ñò. 

øâä"î:äèéçù òùéîééä à ééá ïòååòâ ïéá êéà  , à øàâ

áåùç'äèéçù ò , ì÷ðéåå ïééì÷ à óéåà æà ïäòæòâ êéà áàä

ïáéåà æéá úåôåò éã ïà ééæ ïìåô.  

åðéáø :ùî íã ÷éøù ÷éø)ñåú 'é÷ ïéìåç"ò á"ã á"íéâãå ä( æéà ñàã 

äìàù éã , òèééååö éã óéåà ñðééà ôàøà éåæà èñòøô øùôà

ñéåøà èùéð èééâ èåìá éã æà.  

øâä"î : èùéð èæàì ñò ïåà èñòøô ñò æà èâàæ àøáñ éã

ñéåøà , íé÷ñåô éã ïéà èùéð ïòî èôòøè ñàååøàô øòáà

ïâàæ ñàã ïìàæ?  

  ל בלתי מוגה פנימי 
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åðéáø:àé  ,î'èùøåôî øùôà èùéð ò÷àè ñò èôòø , øéî

øòèñ÷ò ïééæ ìàæ òðééà òãòé æà ïìàôòâ éåæà øòáà æéà ,

è÷àôòâðà æéà ñò æà ùùç ïéé÷ ïééæ èùéð ìàæ ñò.  

*  *  *  

øâä"î:òâôà ïéåù æéà úå÷éãá éã òâåðá '÷ñô' éäàã æà èò

úåúåòéø ïéé÷ èùéð ïòî èôòøè.  

åðéáø :äôéøèå ïéãéâä ÷ñôð ,éò 'éñ 'ð"ñ å"à ( øòééæ àã æéà ñàã

ïèìòæ , àîèàã à÷åá êéæ èôòøè ìàîà) úåéìå÷äù)òãàá"í (

äôéøèå åîå÷îî ÷úéð ,éò 'éñ 'ð"ñ ä"á(,ìàîà ïòî èôòøè ñàã .  

øâä"î : íéãéâ éã ïâòåå êàæ à êàð)øàåöä éãéâ( ,ñ íâä' æéà

ôò äðùî èùéð"äëìä é ,î øòáà' ïòîòðñéåøà ñò óøàã

 ìâøàâ íòðåô)éò 'éñ 'ñ"ñ ä"â(.  

åðéáø :ìâøàâ íòðåô ôàøà ñàã ïòî èãééðù àã .  

øâä"î:ôò äðùî èùéð ò÷àè æéà ñò " åö äëìä é

î'èùéð éö ïééøà èãééðù , èîòð ìàøùé õøà ïéà øòáà

ñéåøà ñàã ïòî.  

åðéáø:ë 'èøòäòâ áàä . ïééøà ïòî èãééðù àã)àåáîë '

îøá"ïëúåçì åà ïìèéì åâäðù íù à(.  

øâä"î :î'òðìâøàâ íòðåô ÷éèù òèåâ à ôàøà èî ,ñ' æéà

ãñôä à.  

åðéáø:êéåà ïééøà ïòî èãééðù íòã õåç  ,î øòáà' èãééðù

ìâøàâ íòðåô ôàøà ùáéä éåæà ,î' èùéð èâøà÷) ÷ìç ïéøéñîù

øàåöäî ìåãâ ,â ïéëúåç äæî õåçå"øàùðäá ô(.  

øâä"î: èùéð ïèôòùòâä éìòá éã ïèìàåå ìàøùé õøà ïéà 

éåæà èæàìòâïãééðù÷òååà ìéô.  

åðéáø : à øàô íàæåö ò÷àè ñàã êéæ èîòð âàè ïøòáéà

øôñî òñéåøâ.  

øâä"î: òèàè ïééî èàä ééååâòøåà ïéà èôéåäøòáéà 

î æà èøòãàôòâ' ïåô äôéì÷ à éåå øòî ïòîòðôàøà ìàæ

òñéååòâ , ñò æà ïâéøùòâ ïåà èòååòãðàîà÷ ééæ ïáàä

ïãàù ééæ èëàî.  

*  *  *  

øâä"î:à ñàåå  ééá èéåä éã óéåà êéæ èëàî ñàåå éã èéî æé

úåôåò éã ,ñ'î ïåà ïæàìáòâðà æéà' õìàæ ïôøàååðééøà óøàã

)åáîë 'îøôá"éñ â 'ñ"è ,î"ñ æ"é ÷"ììéä úéá íùá â(.  

åðéáø:î 'ñøòöìàæ éã øàô èâàæòâðà èàä , ïòðòæ ééæ

óéåøòã èâàæòâðà.  

øâä"î :éæ òìà ïåô èëàîøàô ïòðòæ ñàåå àã æéà ñòïèé ,

ïæàìáòâðà æéà ïèéîðéà øòáà , à ïéà èáééøù òèàè ïééî

èåâ æéà ñò æà äáåùú ,î æà'ïééæ ãéô÷î èùéð óøàã , øòáà

 æòååøòð ïòðòæ ñàåå íéìùåøé ïéà òøòãðà àã ïòðòæ ñò

íòã ïâòåå.  

íòã óéåà éáø øòã èìàä ñàåå?  

åðéáø: ïòî èâééì èøàã èðòôòòâ æéà ñò åàåå èøàã 

õìàæ ïééøà. øåò íòã ïèéðùòâôéåà èùéð æéà øòîàè - 

î' ïñééøôéåà øòãà ïãééðùôéåà êàã ñàã óøàã- èåè ñàã 

èùéð ïéåù ïòî.  

øâä"î :á æéà ñò æà éåæà"íéøåãéä òìà àã ä.  

*  *  *  

øâä"î : êàð ïëàî éáø øòã ìéåå ïòðàèùøàô áàä êéà éåå

äçãä à ,àúééøúá äçãä éã ééá .ñàååøàô?  

åðéáø : ìééååñ'è÷ðòååùòâôà øòñòá ïééæ èòåå , ìéåå êéà

ë éåå éåæà ïëàî ñò'íéìùåøé ïéà ïäòæòâ ñò áàä , ïééà

òèééååö éã ïáòð ÷ðàè ,øòáéøà èôéåì ùééìô ñàã.  

åðéáø: øò èàä ìàøùé õøà ïåô ïòååòâ àã æéà øòöéîò 

 êàð èéåø øòñàåå ñàã æéà ìàøùé õøà ïéà æà èâàæòâ øéî

äðåøçà äçãä éã .  

äøâ"î :èéåø ïééæ ñàã èâòìô ìàîà , òèàè ïééî øòáà

 èééö òöðàâ éã ìàæ øòñàåå ïàø÷ à æà èøòãàôòâ èàä

ïòðéø ... æéà ñò æà ïèìàäòâ èàä øò ìééåå èùéð øòáà

øåñà.  

åðéáø :èéåø øòñàåå ñàã æéà ñàååøàô ?  

øâä"î: ìäåî æéà ñò æà êàã èééèù ïöìàæ ïëàð äùòîì 

 àîìòá)éñ 'ñ"éòñ è'ë '(.  

åðéáø:èåâ  ,èéåø ñàã æéà ñàååøàô øòáà ? æéà àã

øòñàåå ñàã èéåø èùéð ìàîðéé÷.  

øâä"î:ñ ' éã èéåì ùøòãðà æéà àã æà ïééæ øùôà ïò÷

âðåøéâòø éã ïåô ïòâðàìøàô , ïåô ñðèòô éã èîéååù àã

ïáéåà ,øòñàåå éã ïåô øéìà÷ éã è÷å÷òâ áàä êéà , éã øòáà

ë è÷òãàá ñàã èàä ñðèòô'ïäòæ èðò÷òâ èùéð áàä.  

åðéáø:òìéùè à àã ïòî èôåø òñéåøâ éã "ø , ïâòåå æéà ñàã

õòæòâ , èåðéî âéöøòô ïééæ óøàã ñò æà èâàæ õòæòâ ñàã

øòñàåå òèìà÷ æééà ïéà , ïéé÷ ïòîå÷àá èùéð ìàæ ñò æà

ñòéøòè÷àá , èééäèðåæòâ ïâòåå æéà ñàã) úåçãää éøçà

 éìë ãåò ùé úåôéèùå)òìéùè" øòìá"æ ( úåøéäîá úåôåòä øø÷ì åúøèîù

äèéçùä éøçà ,úåàéøá éîòèî äìùîîä íòèî àåäå , úåëééù åì ïéàå

äëìää ãöî íéùòðä úåçãäì. (  

øâä"î : ñàã)ðä øòéìùèä"ì( òèéøã éã óéåà èùéð ïòî èöåð 

äçãä?  

åðéáø :ïééð .äôéèù à àã æéà ïáéåà , ééååö àã æéà íòãëàð

úåçãä , à èéî õåôéð àäôéèù .ñ'ñ æéà"ééøã àã ä , øòñéåà

ééååö êàð øòìéùè éã .)éñá øàåáîë 'ñ"éòñ è 'æ 'éäé äìéçúëìã ' õåôéð

áå äôéèùå 'úåçãä ,éòå 'åè"ñ æ"é ÷"æ(  

øâä"î:ñ 'ù øòã óéåøòã øå÷î à àã æéà" ê)ñ"ë ÷"ç( õåç æà 

ééøã ïééæ ìàæ õåôéð íòã.  

*  *  *  



  ול התאחדותינוק    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  כג
  

 

  מסעי  

  
øâä"î: èôà ïéäà èééâ éáø øòã?  

áøåðé:êàåå òãòé ééâ êéà .  

øâä"î:äèéçù éã åö èééâ áø à æà êàæ òñéåøâ à æéà ñàã  ,

çëá éåæà èùéð ïéåù òèàè ïééî æéà èðééä , øò øòáà

ïééâ èâòìô ,ë' èàä ïâòååøòã èâòøôòâ ìàîà íéà áàä

 èâàæòâ øéî øò"äèéçù éã åö èééâ áø øòã æà , ïééìà ñàã

úåøùë æéà."  

*  *  *  

øâä"î :éá úåàøåä éã æà ïäòæòâ êéà áàä àîèàã à÷åá é

ìàøùé õøà ïéà éåå éåæà ïòðòæ àã , áéåà æà æéà äàøåä éã

ïééæ øéîçî ïòî ìàæ èåìá òöøàååù àã æéà ñò . úîà øòã

àøîåç à ïéåù æéà ïééìà ñàã æà æéà , èìàä ìàøùé õøà ïéà

äàøåä éã êéåà ïòî ,ñ øòáà' ñàã æà êéìè÷ðåô èùéð æéà

è æéàèøòåå ñò ñàååøàô äáéñ éã ò÷à ,äðòè ìàîà' èò

÷éìô íòðåô èøòåå ñàã æà ïòî-ïéùàî , æà ïâàæ òøòãðà

î úòùá íéåâ éã ïåô èøòåå ñò'ñéåà èøòáéåæ ,î' èñééä

ïééæ øéîçî ,øàì÷ èùéð æéà ñò øòáà.  

åðéáø :î ñàåå ïé÷ã éã åìéôà'ôàøà èîòð , à èàä ñàåå

ñò÷ùé÷ éã óéåà àúåòéø ,à æéà æéà ñò æà øàì÷ èùéð êéå

äôéøè,ñ ìééåå ' ïáàä úåôåò òâðåé éã æà èðàñòøòèðéà æéà

àúåòéø éã ,øòâéðééåå ñàã ééæ ïáàä æéà ñò øòèìò éåå  øòáà ,

äåîåà éîëç éã íéðéáî éã ïâàæ" ìëìòâ øòã æéà ñàã æà ò

ñ ïòåå óåò íòðåô' èøàã ïåô øò èàä çåøôà ïà ïòååòâ æéà

 ïåà ïòååòâ ÷ðåéïáéìáòâøòáéà æéà ñàã ,èééâåö ñàã ïåà ,

 øòèìò ïëàåå ééååö èéî æéà ñàåå óåò ïà æà äáéñ éã æéà ñàã

èùéð ïéåù ñò èàä .) íå÷î á ïé÷ãäù íéî òôì àöî ð íéðè ÷ úåôåòá

äòâ äàøî á êì ëåì î ìåòáâä"á÷åðî íéî òôì å àòåá åà ì , íùù éðôî  åäæå

ïééãò íúñ ð àì å äöéáá åãåòá åú÷éðé íå÷î ,åéò 'åùú 'úç"åé ñ"éñ  ã 'ô"è(  

øâä"î : íùåá äð÷ ïéà ñàã èáééøù òèàè ïééî)ç"éñ á '

ì"ç( , èàä øò ïòååòâ ÷ãåá ñàã èàä øò æà èáééøù øò

 ïáàä ééæ æà ïäòæòâ èàä øò ïåà úåôåò òâðåé èðòôòòâ

øòî ñàã .æéà íòìáàøô øòã , ñàåå òëìòæà àã æéà ñò æà

î'àååòâ æéà ò÷ùé÷ éã æà èäòæèìéåôøàô ïø.  

åðéáø :ëåñ éäàã øòáà" èôòøè àúåòéø à àã æéà áéåà ñ

ñò ïòî ,î'óåò òãòé ÷ãåá êàã æéà.  

øâä"î:ïééì ïôéåà æðåà ééá éåå éåæà ùîî æéà ñàã  . ìàîøàð

ò÷ùé÷ éã ïèéîðéà ñàã æéà.  

åðéáø :íé÷ãåá ééååö ïòééèù óåò ïãòé ééá.  

øâä"î :àâ éã óéåà æà êéæ èëàî ñàã ïåà æéà ò÷ùé÷ òöð

úåòåá êàñà àã?  

åðéáø:ïäòæòâ èùéð ñàã áàä êéà .  

øâä"î: úåôåò éã óéåà ñàã ïòî èäòæ ìàøùé õøà ïéà 

øòééà ïâééì ñàåå ,òèìà éã.  

åðéáø :àã èùéð ïòî èçù úåôåò éã ,øòééà ïâééì ñàåå éã ,

ïëàåå èëà æéá ñ÷òæ ïåô úåôåò òâðåé ñòìà æéà àã.  

*  *  *  

øâä"î :êàð êàæ à - éåæà èàä éáø øòã æà àîúñî 

 à÷åãá êéåà ñàã æéà èëàîòâ- èùéð ïòî èâééì ñàååøàô 

ìâéìô éã øòèðåà øåò éã ïùéååö õìàæ ïééøà ?) âäðî àåä ïë

íéìùåøé ,éò ' ïëäå çáè çåáè ñøèðå÷-ñøú "è( 

åðéáø:ë 'ïäòæòâ èùéð ñàã áàä , èãééðù ìàøùé õøà ïéà

åò ïãòé ïéà ïééøà ïòîó ? 

øâä"î:ïèéðùòâ èøòåå óåò òãòé  ,ñ'áëòî èùéð æéà ,

øòáà... 

åðéáø :ïòî èãééðù åàåå ?ìâéìô ïøòèðåà? 

øâä"î :àé ,î éåå éåæà'ìâéìô íòðåô ÷ò íééá ôàøà èîòð . 

åðéáø : ñàã ôàøà àé ïòî èîòð ìâéìô íòðåô ÷ò íééá

êåøò ïçìåù ïéà èééèù) éò 'éñ 'ñ"ñ ä"â(,î æà ñàã ' ìàæ

øàåù ïéà êéåà èééèù ìâøàâ íééá ïòîòðôà"ò , íééá ïåà

ìâéìô ÷ò ,îø øòã"ñò èâðòøá à .)íù( ïãééðùðééøà øòáà 

ïäòæòâ èùéð êéà áàä ñàã ìâéìô éã øòèðåà . 

*  *  *  

øâä"î:øòñàåå éã óéåà ãéô÷î éáø øòã æéà ìéôéåå óéåà  , éã

øòñàåå òèùøò ,äòù òáìàä éã.  

åðéáø :à àã øòñàåå éã ìééåå ïééæ åö ãéô÷î êééù èùéð æé

ñ'èìà÷ èùéð æéà ,ñ' æéà50-60àã ãàøâ  .)éò 'îøô"éñ â 'ì" å

î"ñ æ"ã ÷ 'íéø÷ åéäé àì äìéçúëìã(.  

øâä"î:âðàì èùéð äìàù à ïòååòâ æéà òéìàøèñåà ïéà  ,

î ïåà èàèù éã èùéð èæàì èøàã ìééåå' ïéà ïâééìðééøà æåî

øòñàåå èìà÷ ,ñ'èìà÷ ùîî æéàî æà ' ïâééìðééøà èùéð ïò÷

øòâðéô éã.  

åðéáø :ìàøùé õøà ïéà øòñàåå ñàã øéà èàä éåæàéåå?  

øâä"î :óìòååö æéá ñàã æéà ìàøùé õøà ïéà ,ë' øàð ñééåå

ïøòîåð òáìòæ éã ïòðòæ ñò éö èùéð.  

åðéáø:àé  ,ïøòîåð òøòãðà õðàâ æéà ñò , ñåæìòö æéà ñàã

èééäðòøàô æéà ñàã ïåà .æéà ñàãìéôéåæà ìàî ééøã êøòá  ,

 ééá32ãàøâ øòæðåà ééá ïéåù ñàã èøéøô  .  

 øéàî íçðî éáø)äâä"îø ö"èéìù ìãðàîñééåå î"áà à" àøèééð ã

ñðàîé ,÷çöé úçðîä ãëð(æ ÷çöé úçðî øòã æà èâàæ " èàä ì

 ééá èæàìòâ45ãàøâ øòæðåà óéåà .  

øâä"î:ëàî ïééøà ïòééâ úåôåò éã ïòåå æà æéà úîà øòã  ï

íòøàåå êéåà êàã ééæ.  

åðéáø:àé  ,ïëàî øòìé÷ ïééà ïéà èìàä ñò øòáà , ñò

òèìà÷ éã ïééøà èîå÷.  

øòèìò÷ ïééæ ìàæ ñò æà ïëàî êéåà ìéåå àã éðàôîà÷ éã , ééæ

øòâðòì èìàä ñò æà ïâàæ , èøòåå óåò øòã øòìòðù éåå



  ול התאחדותינוק    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  כד
  

 

  מסעי  

  
øòâðòì ñàã èìàä äèéçù éã êàð èìé÷òâôà , èàä éåæà

 øòâðòì ñàãíåé÷ à .ñàã èðéåì øçåñ ïøàô.  

*  *  *  

åðéáø: øòã æà æéà éäàã äèéçù éã ïåô äìòî òèùøò éã 

íééäøòãðéà æéà èçåù , éã åö ÷òååà èùéð èøàô ïòî

äèéçù , à éåå èáòì øò ïåà íééäøòãðéà èðéåàåå øò

ùèðòî øòìàîøàð . æéá éäàã ò÷éøòîà ïéà úåèéçù òìà

òã èâòìô àã èëàîòâ ïáàä øéî ïøàô÷òååà ïæåî èçåù ø

íééäøòãðéà èâéèëòðòâ èùéð èàä øò ïåà , æéà øò

êàåå éã ïèéîðéà ïòîå÷òâîééäà , ïøàôòâ÷òååà ÷éøåö ïåà

ñâàèøàô .  

øâä"î :èùéð ñàã âéåè èéé÷ùéãéà øàô.  

åðéáø:åð åð  ,èéé÷ùéãéà êàã æéà ñàã . ñàååøàô äáéñ éã

î'ïâòåå øàð æéà äèéçù éã èëàîòâ àã èàäíòã  , ìééåå

àã ïééæ ìàæ èçåù øòã ,î' èòåå ñò æà èøòì÷òâ èùéð èàä

íòðøàô ïñéåøâ àæà óéåà ïñ÷àååñéåà.  

øâä"î:èàèù à êàã æéà àã  , úéá àæà ïëàî ïòã ïæàì ééæ

èàèù éã ïéà äèéçùä ? æðåà ïòî èàä ìàøùé õøà ïéà

èàèù éã ïåô è÷éùøàô.  

åðéáø:ñ ìééåå æéà ñàã 'ìàåé úéø÷ æéà,î ' ñðééìà àã æéà

ïëàî èðò÷òâ ñàã ïòî èàä úéáä ìòá , ùøòãðà õòâøò

ïëàî èðò÷òâ èùéð éàãååà ïòåå ñàã ïòî èìàåå .  

øâä"î:î 'ìàåé úéø÷ øàô íé÷åç éã ïëàî ñðééìà àã ïò÷?  

åðéáø:éàãååà  ,æðåà ééá øéòä ùàø à àã æéà ñò , ñò ïåà

øéòä úìäðä à àã êéåà æéà. ,éà òùéîééä ñòìà ñàåå ïã

àã ïòðéåàåå , øéô òøòãðà éã ïåà øéòä ùàø æéà øòðééà

øéòä úìäðä éã ïòðòæ.  

øâä"î: øòè÷àã øòã )øàè÷òôñðéà(øòùéîééä à êéåà æéà ?  

åðéáø :èùéð ñàã ïééð ,ïàèâðéùàåå ïåô æéà øòè÷àã øòã ,

âðåøéâòø éã ïåô ,âàè ïöðàâ à âàè ïãòé àã èöéæ øò.  

øâä"î: ìàøùé õøà ïéà  êàñà øòè÷àã øòã èëàî

ïòîòìáàøô ,äèéçù éã ïøàôùôà âàè ïèéîðéà ïò÷ øò.  

åðéáø:êéåà àã  ,úéáä ìòá æéà øò , ùèòåå÷ à èéâ øò æà

ìôòð÷ ïôéåà ,äèéçù òöðàâ éã ôà èìòèù øò ïåà.  

øâä"î:èåâ ñàã æéà ìàîà  , êàð æðåà ééá ïòååòâ æéà ñò

äðùä ùàø ,î ïòåå ïòååòâ æéà ñò'êéæ èàä ïåà èâàéòâ 

î'êòìèñò÷ éã èëàîòâ ïééø âåðòâ èùéð èàä ,î ïåà' èàä

íéøàåå ïééà ïôàøèòâ ,èçù èæàìòâ èùéð øòî èàä øò'ï ,

î'ïò÷ðòååùøòáéà ñòìà äòù ééååö èôøàãòâ èàä.  

åðéáø:éåæà êéåà æéà àã  ,î æà'âéìô ïééà èôòøè , éö

ïëàæ òøòãðà ,é÷øòáéåæ éã øòèñ÷ò øò è÷å÷ âàè ïãòéèé ,

 ïåà èéé÷øòáéåæ éã ï÷å÷àá ïééà ïéà èìàä øò ãéô÷î æéà øò

èéé÷ðééø éã ,ñòìà . ñâðåøéâòø ééååö àã ïáàä øéî

íåøà êéæ ïòééøã ñàåå íéøåè÷àã , èøàã èöéæ øòðééà

è÷å÷àá ïåà ïèéîðéà ,íåøà êéæ èééøã øòèééååö øòã ïåà.  

åà âðàì åö ïééæ øòè÷àã ïééà èùéð èæàì âðåøéâòø éã à óé

õàìô , èùéåè èééö ÷éèù à àã æéà øòðééà ñàåå íòãëàð

øòèééååö à èîå÷ ñò ïåà óéåà íéà ïòî , âðåøéâòø éã

î æà êéæ èâøàæ'ééæ èéî ùéîééä åö ïøòåå èòåå.  

*  *  *  

øâä"î:äãå÷ð à êàð àã æéà íòãëàð  , ñàã ïáàä øéî

øàéàøàô èëàîòâ ìëä êñá , ñò æà ïäòæòâ êéà áàä àã

 æéàäìéçúëì èìòèùòâðééà éåæà . ïòååòâ æéà øàéøàô æéá

èçù ïøàô úåôåò éã æà æðåà ééá' éã ïáòð ïòðàèùòâ æéà ï

íéèçåù ,î éåæà éåå ïäòæòâ ïáàä ééæ ïåà'èçù.  

åðéáø:àé  ,ïñéåøòãðéà úåôåò éã ïòðòæ àã , àã æéà ñàã

êàæ òééð à êéåà ,î'÷éøåö âðàì èùéð èëàîòâ ñàã èàä .

úåôåò éã øòèñðòô à êøåã äèéçù éã øàô ïééøà ïòîå÷ )éò '

éñ  íéøôà ãé 'ì"éñ  å"òá øòö íåùî  äì éçúëì  øéî çäì  ã" ä÷î ö íåùî å ç

äàéøä(.  

øâä"î:óéåøòã ïå÷éú à èëåæòâ ïòî èàä ìàøùé õøà ïéà  ,

 óéåà ééæ èáééä ïòî ïåà âéøãéð úåôåò éã ïòðòæ æðåà ééá

èçù ïøàô'ï ,æ æà ïäòæòâ êéà áàä àã ïöðàâðéà ïòðòæ éé

î ïåà ïñéåøòãðéà'øòèñðòô ïëøåã ïééøà ééæ èâðòøá.  

*  *  *  

åðéáø:î éåå ïäòæòâ èàä øéà ' éã ñéåà èåâ øòééæ èùàåå

 íã úåøéøö ïâòåå úåôåò)äçéìî éðäî àì íã úåøéøö ìòù ,éò 'éñ '

ñ"ñ è"á( .ôàøà ïöàø÷ ñàåå íéåâ ééååö àã ïòðòæ êééä éã ïéà.  

øâä"î:ééá øòöéøôù à àã æéà æðåà  ,ñ øàô êàð' èìàô

øòìéùè ïéà ïééøà) äçéìîä íãå÷ù äçãä(, ïòî èòæ úåàéöîá 

ñ åàåå'èåìá òèôòì÷òâðà àã æéà , øòðééà èøàã èééèù

ôàøà ñàã èîòð øò ïåà èùøàá à èéî. 

åðéáø :èùøàá ïéé÷ ïáàä èùéð øòáà ïòî èæàì àã , éã

èùéð ñàã èæàì âðåøéâòø .à ìééåå ïà êéæ èôòì÷ èùøàá 

ñ ïåà èåìá éã'ïèééååö íåö óåò ïééà ïåô øòáéøà èâàøè.  

øâä"î :äöò ïéé÷ àèùéð äøåàëì æéà èùøàá ïéé÷ ïà , à

ôàøà èùéð ñàã èîòð øòöéøôù.  

åðéáø: ñàã èùàåå çë ï÷øàèù à èéî èöéøôù ñàåå ñàã 

ôà.  

ñ'øòáéåæ èåâ õðàâ æéà.  

øâä"î:ïæéååòâ èàä úåàéöî øòã  øåãéä øòî ñàåå æà 

î'úåôåò éã øòðééø ïéà úåôåò éã ïéà ïééøà èâééì , âàæ êéà

òøòãðà éáâì ñàã , ïñò ñàåå ïùèðòî ïåô ÷ìç øòñéåøâ à

 éã ïåô èùéð'úéãøçä äãò 'øùëä , ãìàáéåå ùééìô øòáà

øùëä íòã ïåô øàð ééæ ïñò úåôåò éã øòðééø æéà ñò.  

*  



  ול התאחדותינוק    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  כה
  

 

  מסעי  

  

1  
 ïôåà'úçðåî äèéçù 'ò úçðåî äîäáäùë"íã÷îå æàî úåøåãä ìëá ïë âåäð äéä äìòîìî ïéëñá ïéèçåùå ò÷ø÷ â ,)éò '

ùø"åè ïéìåç é :åð äëåñ .æî äèåñáå .îùáå"éñ ç 'å 'ñ"ç( ,ðá úåáùåî úåîå÷î ìëá äéä ïëåòôàøééàá ìàøùé é , øéòá íììëáå

äéáø ïøî ìù åçå÷éôáå åúçâùäá øàîèàñ"éæ ìàåé éøáã ìòá ÷"ò ,äëìää ø÷éò ãöî ìåãâ øåãéä àåäå , øàåáîëå

úåëéøàá íé÷ñåôä éøôñá ,éò ' äáåùú éëøãá äæá)éñ 'å 'ë÷ñ"ä( , íééçä óëáå)ì÷ñ"ìå ã"íù æ( ,åùáå" øæð éðáà ú)éñ 'å( 

åùáå"ùåáä úâåøò ú í)åé"éñ ã 'â( ,åù" ÷çöé úçðî ú)ç"éñ è 'èð( ,åù" äøåú ïéð÷ ú)ç"éñ æ 'çð( ,åù" íùåá äð÷ ú)ç"éñ á 'ì"â( ,

åù" ïúð úåøåäì ú)ç"éñ â 'ì"îå è'( ,ééò"äæá íéøåãéääå úåìòîä ìë íäéøáãá ù.   

 èåçùì åðîæá äìùîîä ÷åç çøëäî âäðåä ò÷éøòîà úðéãîá íðîà'éåìú äèéçù '')ø éåìúùäèîì äùàøå äîäáä éìâ( , óàå

 ÷çöé úçðî úåáåùú éèå÷éìá øàåáîëå äëìä éô ìò øùëù)éñ 'ð"á(ééò "ù , ìëá ï÷úì æàã íéðáøä åñéð íå÷î ìëî

ðë áåè øúåéä êøã ìò äéäéù øáãä íçåë"ì ,äæä øáãä ìò åøòèöðå ,éòå 'åé úøäè øôñá" è)ç"ð óã è"ç( äî ñôãð 

äæ ïéðò ìò øáë ïðåàúäù åàâä áãéøä òãåðä ï"öæ æ"øú úðùá ì"ò÷éøòîàá äéäùë ò ,ééò"ù.  

   ëùú úðùáå "ôì å"ëò äéäéù àúøåô äìöä ï÷úì íãéá äúìò ÷" ô'äãéîòá äèéçù ')÷àáì úñðëð äîäáäù" ïë úæçàðå ñ

äìòîì äèîìî ïéèçåùå ÷æåçá( ,äéáø ïøî ãçåéîá æà çìùå"éæ ìàåé éøáã ìòá ÷"äâä åðéáø ïøî úà ò"øá ìòá ÷ äùî ê

öæ"öé ìàéøèðàî øéòì íéðáø ãåòå ì"éåàøë åðåëî ìò ìëä øãñì å.  

ë øùàë úåðåøçàä íéðùá"èéìù åðéáø ïøî ÷"äðåëî ìò äãéîòäìå úåøùëä é÷ãá úà ÷æçì äøå÷ä éáåòá ñðëð à ,

ãçåéîá õîàúîå ìãúùî àðã úîã÷îë øáãä ï÷úìå äðùåéì äøèò øéæçäì  , íé÷ñåôä éøáãá øàåáîä éôë

ðä"ì, æòá åðå÷éú ìò øáãä àáé ïòîì äæá ÷ñåòå ìòåôå"úåøùëäå øåãéää úéìëú ìò ä ,øåã øåãî åðì äøåñîä éôëå 

øâä"î:î 'ðòôò éáø øòã æà èøòäúåñâ øàô äèéçù à è ,

èéîøòã êéæ èåè ñàåå?  

åðéáø:æòá éäàã ïëàî ïìéåå øéî " à ïééæ ìàæ ñò æà ä

úåñâ øàô äèéçù .  

ë ' à ïâééì ìéåå êéà ñàåå ïëàæ éã ïåô ééååö ïâàæ êééà ìòåå

ùåâã.  

éäàã úåèéçù úåñâ éã ïäòæòâ ïéåù èàä øéà ? èçù éäàã

ìèñò÷ à ïéà ïòî ,ééøà èééâ äîäá éãìèñò÷ à ïéà ï , ñò

æìàä éã ñéåà êéæ èäéö ,î ïåà'óéåøà óéåà ñàã èçù ,

âéãðòééèù.  

ïòééøãøòáéà êéæ ìàæ äîäá éã æà ïëàî ïìéåå øéî . ìàæ ñò

ìèñò÷ íòðéà ïééâðééøà , êéæ ìàæ ìèñò÷ øòã ïåà

ïòééøãøòáéà .äèéçù éã èééâ ñò éåå ìééååøòã , éã èééâ

ìèñò÷ ïéà ïééøà éåæà äîäá , ïà ñéåøà èîå÷ íòãëàð

ôà÷ íòã óéåà íéà èáééä ñàåå ïæééà , èùéð êéæ ïò÷ øò ïåà

ïøéø ,î ïåà'íéà èçù . ìèñò÷ ïéà ïééâðééøà øò èòåå èöòé

êàæ òáìòæ éã ,øòáéà êéæ èééøã ìèñò÷ ñàã øàð , éã

ìèñò÷ ïèéî øòáéà êéæ èééøã äîäá òöðàâ , ñéô éã èéî

óéåøà
1

.  

øâä"î :ù èàä éáø øòãäèéçù àæà ïäòæòâ ïéå?  

åðéáø:àé  , ïåô äèéçù éã ééá'ïé÷ùàáåø ' ñàã êéà áàä

ïäòæòâ.  

øâä"î:ìèñò÷ à ïéà ïééøà ò÷àè øò èééâ æðåà ééá  , ïåà

ñ'ïæééà àæà åö êéæ è÷åø ,ñ ïåà'ñéô éã åö êéæ èãðéá , ïåà

ñ'äîäá éã ïäòéö åö ïà èáééä , ÷ìç øòèùøòèðåà øòã

ôàøà ìàô à èéâ ,ïåà èâðòä øò éåæà óéåà íéà èáééä øò 

ôàøà íéà èæàì øò ïåà èôåì éã óéåà óéåà íéà , êìäî øòã

âòåå òøòèëééì à æéà èâàæ éáø øòã ñàåå . èìàä éåæà éåå

ôà÷ íòã éö ïòî?  

åðéáø : æéá éåå éåæà ïæééà ïà èéî åö êéæ èìàä ôà÷ øòã

èöòé ,ñ'ñéåà êéæ èäéö ,ñ æà èñòô êéæ èìàä ñò ïåà' ïò÷

ïøéø èùéð êéæ ,ïèðåà ïåô ïåà ïáéåà ïåô ïæééà ïà èàä ñò ,

èöòé æéá éåå éåæà ñòìà ,î ñàåå èàèùðà øàð' óéåà èçù

èçù ïòî èòåå óéåøà'ôàøà óéåà ï.  

øâä"î:ø æà èàäòâ èöòé ïáàä øéî  ' ìàåîù íäøáà

 øàôà èéî ïòâðåì÷òâ øéî èàä àèðàøàè ïåô ñàøâ

 ìéåå øò æà ÷éøåö íéùãçïôìòä æðåà , úéãøçä äãò éã

 ïéà äèéçù éã èéî íòìáàøô à êàã èàä äèéçù

ééååâòøåà , øòã àèùéð æéà àèðàøàè ïéà æà øò èâàæ

íòìáàøô ,î ïåà'èçù ïéäà ïòîå÷ ïò÷'ï , ïééà øàð

äãéîòá äèéçù æéà ñò æà àã æéà íòìáàøô.  

åðéáø:éäàã éåå éåæà ñ÷àá à ïéà ïòî èçù èøàã  , ïéá êéà

åùäèéçù éã ééá èøàã ïòååòâ ïé , ïéà ïòî èçù éåæà

àèðàøàè ïéà ïåà ìàéøèðàî.  

øâä"î :ë ïòåå' èàä ïâòååøòã ïèàè ïééî èâòøôòâ áàä

ïôåà íåùá èùéð ìéåå øò æà èâàæòâ øò.  

åðéáø :ë' à ïáéøùòâ èàä òèàè øòééà ïäòæòâ áàä

 ïâòååøòã äáåùú)ç"éñ á 'ì"â.( 

øâä"î :ö øàé ìéôéåå èéî éã ïáéåäòâðà ïòî èàä ÷éøå

äãéîòá äèéçù?  

  



  ול התאחדותינוק    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  כו
  

 

  מסעי  

  
åðéáø :øàé âéöøòô à èéî ÷éøåö ïéåù ñò èééâ éäàã ,

øòëàååù êñ äèéçù éã ïòååòâ æéà íòã øàôòá , ïòåå

î' ïòååòâ ñàã æéà äãéîòá äèéçù èøàñ éã èëàîòâ èàä

äàéöî òñéåøâ à ,éçî êéæ èàä ïòî ' ìééåå èéîøòã ïòååòâ

òâ æéà øàôòáøòâøà êñ ïòåå . æà ïòååòâ æéà íòã øàôòá

ñéô òèùøòèðåà ééååö éã ïãðéáòâåö ïòî èàä äîäá éã ,

äîäá éã ïòâðàäòâôéåà èàä ïòî ïåà , ïñééäòâ èàä ñàã

éåìú äèéçù ,' ééååö éã óéåà ïòâðàäòâ èàä äîäá éã

ñéô òèùøòèðåà , ïòååòâ æéà ñéô òèùøòãàô ééååö éã ïåà

æéåì , éã êéæ èàäïôøàåå èðò÷òâ äîäá , èàä ñò ïåà

èçåù íòã ôàì÷ à ïáòâ èðò÷òâ . íéåâ ïòååòâ ïòðòæ ñò

äîäá éã ïèìàäòâðà ïáàä ñàåå , èàä éåâ ïééà ïåà

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

 øò æéà äèéçù éã åö ïòâðàâòâåö æéà øò ïòåå èçåù

ìééåå ãçô èéî øòî êñ ïòâðàâòâåö èàäòâ àøåî èàä øò 

ôàì÷ à ïôàë èòåå øò æà.  

 êéæ èàä äîäá éã æà ïøéñàô èðò÷òâ èàä ìàîà

ïñéøòâñéåà ,òâ èçåù à æéà ìàîà'âøä'ì ïøàååòâ èò" ò

äèéçù éã úòùá äîäá éã ïåô .î ïòåå' íòã èëàîòâ èàä

 ñàã ïòî èàä ìèñò÷ à ïéà ïééøà æéà äîäá éã æà ïôåà

â ïå÷éú à ñìà è÷å÷òâðàìåã ,éçî êéæ ïáàä íéèçåù éã '

øòéøô ïåô ïòååòâ æéà ñò éåæà éåå éôìë ïòååòâ . èééâ ñàã

øàé âéöøòô ùèàë ïà éåæà ïéåù.  

 ïåô äèéçù éã ééá ïòååòâ ïéá êéà'ïé÷ùàáåø ' èøàã ïåà

 êéæ èééøã äîäá éã éåæà éåå äèéçù éã ïäòæòâ êéà áàä

øòáéà ,åîçú àì óéåà ïòååòâ øáåò êéà áàäã ... àæà

äèéçù ,èëàøèòâ êéà áàä ...èàä øòðòé æà , øéî ïæåî

ïáàä êéåà ñàã ...  

øâä"î : æà ïòîòìáàøô àã æéà ñò æà èðééîòâ áàä êéà

ïëàî èùéð ñàã èæàì èàèù éã.  

åðéáø : éã æà ñèìàîòã æéá èñåàååòâ éåæà êéåà áàä êéà

èùéð èæàì âðåøéâòø.  

æà ïäòæòâ èøàã ñàã áàä êéà ïòååàé ñàã ïáàä ééæ  , ñò

âðåøéâòø øòðà÷éøòîà òáìòæ éã êàã æéà , èæàì ïòî æà

àã êéåà ïééæ èùéð ñàã ìàæ ñàååøàô èøàã ñàã , êéà ïéá

 ïòî ïò÷ âðåøéâòø éã ãöî éîð éëä ïéà æà ïøàååòâ øéåàååòâ

àé ò÷àè ,èìòâ êàñà øàð èñà÷ ñò , à èñà÷ ñ÷àá àæà

øòììàã ïàéìéî ìèøòô.  

ðòæ èöòéìàøùé õøà ïéà éäàã ïåô íéèçåù ïòååòâ ïò , à

ø éäàã ïåô èçåù ' äîìù)á"áî á÷òé ø"á(éä ïééì÷ "åù å" á

 àã êéåà ïéåù æéà ìàøùé õøà ïéà æà øéî èâàæ åðéúìä÷á

äôéç ïéà äèéçù à ééá ñ÷àá àæà.  

øâä"î:ë ' ééá éåå éåæà äèéçù éã åö èééâ èøàã æà ïééî

æðåà ,ééà åö êéæ è÷åø ñòî äîäá éã åö èðàåå ï' åö èãðéá

ñéô øéô òìà , ïåà ïôòìùåöôéåøà ñò ïà èáééä èéé÷ éã ïåà

ôàøà ñò èæàì...  

åðéáø : à ïòâðòäôéåà ïæàì èùéð ìàîðéé÷ ïòî èòåå àã

èééäøòâéãòáòì äîäá .íééç éìòá øòö éã  ñòéöàæéðòâøà

ïæàìåö èùéð ñàã ïìòåå.  

øâä"î:î åàåå øòöòìô àã ïòðòæ ñò ' êàð äîäá éã èñéù

äèéçù éã ,èùéð ïòî èñéù àã.  

åðéáø:úåîäá éã ïòî èñéù éàãååà ò÷éøòîà ïéà  , éã ééá

éåâ òìà' éã ïòî èñéù ò÷éøòîà ïéà úåèéçù òùéà

úåîäá.  

øâä"î :ë'èéé÷ùéøàð à íúñ æéà ïñéù ñàã æà ïééî , éã

äëìä'äèéçù òèñèëééì éã æéà äèéçù òâéã.  

åðéáø :äèéçù øòæðåà ,äùî úøåú , òèñëééì éã æéà ñàã

 äîäá éã øàô)éò 'áîø"ë àöú ï"å ä ,'öî êåðéçä øôñ"ðú ò"à , äøåî

ç íéëåáð"îô â"ç(.  

*  *  *  

äèéçù éã ééá êàæ òèééååö à êàð ïëàî øéî ïìéåå íòãëàð .

óéåøòã ùåâã à èâééìòâ ïáàä øéî ñàåå.  

ïééèù ïôéåà óìç íòã ôàøà èâééì ñàåå èçåù à æà  ïòåå 

ïôøàùñéåà ñò ìéåå øò , ïëàî ïåà óìç íòã ïùéååôà øò æåî

ä÷éãá òðò÷åøè à . æà èðéåàååòâ ïòååòâ ééæ ïòðòæ éåæà

ä÷éãá òñàð à ééæ ïëàî äèéçù éã ïèéîðéà , øéî ïìéåå

 ïééèù ïôéåà óìç íòã óéåøà øò èâééì áéåà æà ïééæ ï÷úî

 ä÷éãá òðò÷åøè à ïëàî ïæåî øò ìàæ)ùé äðäãá  ' ìù íéðôåà

ïéëñä ú÷éãá ,íéáåâð íéãéå óìçäùë ùé ,íéáåèø íéãéäå óìçäùë ùéå ,

åëì äèéçùä úìéçúáå" ä÷éãá íéëéøö òäùáé ,èéìù ïøîå" íâù óéãòî à

 ä÷éãá åùòé òöîàáäùáé(.  

øâä"î :ñàååøàô?  

åðéáø :î ïòåå ä÷æç éã èøéìøàô óìç øòã ìééåå' ñàã èâééì

 ïééèù à óéåà ôàøà-ã à  äù÷ øá- øòééæ êéà èìàä ñàã 

 äëìä éã ãöî âéèëéåå)éò ' äùãç äìîù)éñ 'é"éñ ç"ã ( ãåã úéááå

)ñ"ç( ,îøôå"éñ â 'ç"î é"ñåñ æ"è ÷ ' êéøö ïáàá äòéâð åà äæçùää øçàù

úéðù ä÷éãá.( èøàã ïäòæòâ êéåà ñàã áàä êéà )àá"é(.  

òøòãðà éã êàð ñðééà êàã ïòî èçù úåîäá ìééåå , ïåà

íòãïèòìâåö ïòî óøàã óìç  ,î æà ïééæ ìàæ' ïæåî ìàæ

ä÷éãá òâéøòäòâ à ïëàî ïåà óìç íòã ïùéååôà.  

øâä"î : èàä øò åìéôà æà ïâàæ åö èðééî éáø øòã

 êéåà øò ìàæ äèéçù éã øàô ä÷éãá òâéøòäòâ à èëàîòâ

 òðò÷åøè òâéøòäòâ à ïëàî æåî äèéçù éã ïèéîðéà

ä÷éãá.  



  ול התאחדותינוק    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  כז
  

 

  מסעי  

  
åðéáø:àé  ,àä øò áéåà à óéåà óìç íòã èâééìòâôàøà è

ïééèù .éà éúòãìäëìäì ãåñé ò÷øàèù à æéà ñàã æ.  

øâä"î :äëìä'âéèëéø ñàã æéà âéã , øò èàä áéåà ìééåå

èâéãðòòâ ñàã æéà ïééèù ïôéåà óìç íòã èâééìòâ.  

åðéáø :ä÷æç éã ïøéåìøàô èàä øò.  

øâä"î:ä÷éãá òñàð ïéé÷ èùéð øòáà èôìòä ñò ?  

åðéáø: ñò ä÷éãá òðò÷éøè à éåå èåâ éåæà èùéð æéà ,ïééð ,

øòñòá êñ æéà ä÷éãá òðò÷åøè à , èùéð èòåå èçåù à

 ïà èáééä øò øòãééà éøôøòãðéà ä÷éãá òñàð ïéé÷ ïëàî

èçù åö'ï ,ïåè èùéð ñàã èòåå èçåù íåù ïéé÷ , èòåå øòãòé

ä÷éãá òðò÷åøè à ïëàî ,î æà àìéî' ïôéåà ñàã èâééì

èéîðéà ïééèù äìàù òèñðøò ïà ñàã æéà äèéçù éã ï)éò '

éñ øàåú éøô 'ç"é÷ñ é"ã ,ñ ãåã úéááå"äåñéá ä"åà á"òñå à"íù å ,

æäåúáå" á)éñ 'á 'éñ"â (ùáéá à÷åã äéäú ä÷éãáäã ,ééò"ù (.  

øâä"î : ïäòæ ïåà íéèçåù éã øòáéà ïééèù ïòî óøàã ñàã

ïëàî ñàã ïìàæ ééæ æà.  

åðéáø:éàãååà  , óøàã íòãøàô à ïìòèùåö ïòî

èçåù òøòèñ÷ò , øòèééååö øòã ïåà èçù øòðééà ìééåå

íéôìç éã èéî ïòîåðøàô ïééæ óøàã , òñéåøâ à æéà ñàã

íòã åö ùèðòî à êàð ïáàä óøàã ïòî ìééåå äàöåä , áéåà

íéèçåù ééååö àã æéà ñò , ïôøàã íòã áéìåö ïòî èòåå

íéèçåù ééøã ïáàä.  

øâä"î: èùéð ïñééåå ïùèðòî æéà äèéçù ñàåå ,î æà' èåè

 ñìà èîòð ñàã ñàåå èùéð ììëá ïòî èñééåå ïéøòã èùéð

íåøà.  

åðéáø:ë ' éã ïééæ ïò÷ ùééìô ì÷éèù à æà èâàæòâ áàä

øùë'êàæ òèñ , òøòèñ÷ò à úéæë òãòé ïééæ ïò÷ èùéð æà

 åàì)éò 'áîø"ô øéæð úåéðùîä ùåøéô í"î å" ìë ïéé äúåù äéäù øéæð ã

åëå íåéä 'áùáá óà úéæë ìë ìò áééç íéîù éðéã"à ,ëå"áîøá ä"ô í" ä

ä úåøéæð úåëìäî"é ,ò íðîà"áîøá ò"ëàî úåëìä í"éô à"ä ã"åðáå æ" ë

íù ,øä éøáã äæá íéòåãéå"ãô àîåé ï .áàøä íùá" äìåçì åèçùéù áèåîã ã

äìáð åìéëàäìî úáùá ,ðôá úéæë ìë ìò åàì ùé äìáðá éë"ò ,ëå"åàá ä" ç

éñ 'ëù"éñ ç"éòå ã 'âî"é÷ñ íù à"è ,òå" êåðéç úçðî ò)öø äåöî"÷ñ ç"æ( ,

åùáå"øäî ú" ÷éù í)åà"äì÷ ïîéñ ç...(  

øâä"î:ë ' ïéà úåèéçù òùéååèéì éã ééá ïäòæòâ èöòé áàä

èìééèåö ïòðòæ ééæ ìàøùé õøà. , ïåô äèéçù éã' úéøàù

ìàøùé 'ééååö ïéà èìééèåö æéà ñðééìà , àã æéà íòã øòñéåà

 éã'ãøçíé 'ééæ ééá äèéçù .  

éã ïåô øòðééà øéî ééá ïòååòâ æéà êàåå òðòé ...äèéçù ,

ïèééååö ïôéåà è÷àä øò ñàååøàô èâòøôòâ íéà êéà áàä ,

èñðøò èùéð æéà øòðòé æà øéî øò èâàæ , òìà éã ìééåå

 íéà ééá æéà úåôéøè ïåà íéðéëñ ú÷éãá éåå ïëàæ èøàñ

èùéðøàâ . íéà ééá èééèù êàæ ïééàî æà ÷øàèù' èùéð ìàæ

èçù'î åàåå õàìô ïáìòæ ïôéåà íéà ééá ï' ïåô èùéð èçù

äèéçù ïééæ ,ïà êéæ èôòì÷ ñò ïåà ïîåù àã æéà ìàîà ìééåå .

 äèéçù øòæðåà ïåà– øò èâàæ – ïáìòæ ïôéåà àé èçù 

õàìô ,î øàð'ôà èåâ ñò è÷ðòååù . øòã æà øéî øò èâàæ

åàéöî íòã èùéð êàã èñééåå øåáéöú , øåáéö øòã ïåà

 èåâ ïò÷ðòååù ééæ ìééåå øòñòá æéà äèéçù òðòé æà èñééåå

ôà ,çñô ïëàî ééæ'äèéçù éã ééá âéã ... æà øò èâàæ

î'î ïåà øåáéö íòã èîòð'ôà÷ à ééæ èééøãøàô , ïåà

î' ïåô ïòîòìáàøô òøòñòøâ àã æéà ñò æà èùéð èñééåå

íòã .  

åðéáø:éàãååà  ,øàâ àã æéà äèéçù ééáïëàæ òèñðòøò .  

*  

åðéáø: éã ïåô äèéçù éã ééá èðàñòøòèðéà æéà ñò 

úåôåò ,î'äðåùî èøàñ òìà àã èäòæ'úåôåò òâéã ,

î'ìàî åö ìàî ïåô èôòøè ,î'ñéô øéô èéî úåôåò èôòøè .

ïôàøèòâ êéåà ïéåù èàä øéà?  

øâä"î:ñéô ééøã èéî óåò à èàäòâ øéî ïáàä ìàîðééà .  

åðéáø:òâ ïéåù æéà àã ñéô ïòö èéî óåò à ìàîà ïòåå ,

êòìñéô òðééì÷ òëìòæà.  

øâä"î :òâ éáø øòã èàä ñàåå'÷ñô'óéåøòã èò?  

åðéáø :î'èìòèùòâ÷òååà ñàã èàä ,î' èùéð ñàã èàä

èöåðòâ . éîã ìåèðë øúé ìë)éñ 'ð"ñ ä"ã ,éòå 'òã"÷ñ íù ú" ì

øúéäì àéáîù ,éòå 'åù"éñ óñåé ïòéå ú 'ñ÷"ãéáá âäðîäù à"÷á ö"÷ 

øåñéàì äéä øàîèàñ(.  

øâä"î : ïáàä ñàåå êéæ èëàî ñàåå úåôåò éã èéî æéà ñàåå

æìàä ïôéåà úåöåð ïéé÷ èùéð ? ñàã èîå÷ ìàøùé õøà ïéà

ïà ìàîà.  

åðéáø :éåðéù à ñìà ,ñ' úøåñî ïéé÷ èùéð èàä) ïéà úåôåòä

àåáîë äøåñîá àìà íéìëàð 'éñ 'ô"ñ á"á(.  

øâä"î : ñàåå ïãéà àã ïòðòæ ñò ãéô÷î èùéð ïòðòæ

óéåøòã ,èçù èùéð ñàã èæàì òèàè ïééî øòáà' éã ééá ï

äãò éã ïåô äèéçù.  

åðéáø :ñðéåæà ïäòæòâ èùéðëàð áàä êéà . úåöåð ïéé÷ ïà

æìàä ïôéåà ììëá? !ë' ééæ éö àã íéèçåù éã ïâòøô ìòåå

ñðéåæà ìàîà ïôòøè.  

øâä"î :ïòîòìáàøô àã æéà úå÷éøæ éã èéî ?) íòèî

ùîîääì úåàéøá éîòèî úåôåòä êåúì èçîá ïéöòãòî ïé÷øåæ , ùùç ùéå

óéøèîù óåòä ììçá èçî ,éò 'éñ 'ð"ñ à"à .( 

øâä"î :ïòîòìáàøô àã æéà úå÷éøæ éã èéî ?) íòèî

úåôåòä êåúì èçîá ïéöòãòî ïé÷øåæ èðòîèøàôòã àèìòä äìùîîä(   

åðéáø:î éåå èøàã ïòååòâ ïéá êéà 'úå÷éøæ éã èëàî ,

î'èëàî øòééà éã óéåà êàã ñàã )çåøôàä àöåéù íãå÷ ãåò( ,

éåæà ïéåù ñàã èëàî ïèééö òâéèðééä.  



  ול התאחדותינוק    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  כח
  

 

  מסעי  

  
øâä"î:ñ æà øéî êéæ èëåã ' ïåô áúëá äáåùú à àã æéà

ïâòååøòã ïèàè ïééî.  

åðéáø:î åàåå èøàã ïøàôòâôàøà ïéá êéà ' éã èëàî

 úå÷éøæ)á íåéá 'ñùú úðù çìùéå"ôì æ"÷ ,ðåàâä íéðáøä íò ãçéá íé

èéìù ùèéååà÷øòá ìéöòâ éáø"îåã à"ìàåé úéø÷ õ ,ë àãåé íééç éáø" õ

èéìù"ãáà à"éìäòãøòñ ÷ ,èéìù ÷òùèàìàô íìåùî éáø" ãâî ìòá à

äãåäé ,ãåòå(î ' éã ïéà èôåì àã æéà ñò éåå èøàã ñàã èëàî

ééà ,çåøôà íòðéà èùéð . ïåà õéôù à êàã èàä óåò øòã

 ÷ìç òëéìãðåø à)éò 'ùø"öéá éâ ä :ã"êåîñì ä( , ñò éåå èøàã

 éã ïééøà èééâ èøàã èôåì àã æéà èøàã õéôù øòã æéà

ä÷éøæ.  

è÷å÷òâ ïåà èøàã ïòðàèùòâ ïòðòæ øéî , èàä øò ïåà

 æéà èøàã ïééøà ñò èééâ øòîàè æà ïòååòâ øéáñî æðåà

èåâ , ïééìà çåøôà íòðéà ïééøà èééâ ñò áéåà øòáà

âøä'óåò íòã ÷òååà ñò èò .éî à ïøàôòâôàøà ïòðòæ ø

 ïöðàâ à ïòðàèùòâ èøàã ïòðòæ øéî ïåà ÷çøî ïèééåå

âàè ,ïäòæòâ êéìè÷ðåô ñàã ïáàä øéî ïåà , äòù øàôà

 è÷å÷òâ ïåà ïòðàèùòâ øéî ïòðòæ) úåàéöîä ú÷éãá øçàì

ò áèéä"ë é"èéìù åðéáø ÷"ðä íéðáøäå à" éðôåàá íéçîåîä íò ãçéá ì

ô ìò øáãä øùëù èìçåä ä÷éøæääëìä é(.  

øâä"î : æéà ñò æà ïîéñ øòâéèëéø øòã êàã æéà ñàã

çåøôà à ïòîå÷ñéåøà ïò÷ ñò æà äôéøè ïéé÷ èùéð.  

åðéáø:úå÷éôñ òðòãéùøàô èàäòâ øéî ïáàä íòãëàð  ,

 íå÷î à óéåà èééâ ñò æà ÷ôñ à êéæ èëàî ñò øòîàè

äôéøè ñò èëàî ñàåå ,àé øîåì àöîú íà , èáòì øùôà

èùéð ïéåù øò,ïà èùéð èîå÷ øò ?...!  

øâä"î : òñéåøâ à ïòååòâ æéà ÷éøåö øàé ééååö à èéî

íòã ïâòåå äìäá , øòã éåæà éåå ïäòæòâ ïéåù èàä éáø øòã

ñèëòìàù éã ïåô ñéåøà èîå÷ çåøôà?  

åðéáø : ñàã øéî ïáàä ïòååòâ èøàã ïòðòæ øéî ïòåå

ñéåøà ïòîå÷ íéçåøôà éã éåæà éåå ïäòæòâ .èðàñòøòèðéà, 

úéùàøá øöåé íòðåô àìô à , à ñøòëòì çåøôà éã éåæà éåå

êéæ èìàôù øò æéá âðåø . úåàìôð æéà êàæ òöðàâ éã

àøåáä ,àøåáä úåàìôð ,ë'è÷å÷òâ ïåà ïòðàèùòâ ïéá ...

î'î ïåà úåôåò éã ïééøà èâééì' êàð ñéåøà ñàã èîòð21 

âòè ,ñòìà ïòî èëàî èøàã , øòöðàâ à àã æéà ñò

 ïåô ÷éøáàôíòã.  

øâä"î: éã øàô èùéð ïòî èéâ õéøôùðééà ïà éåæà íúñ 

úåôåò òâéãòáòì?  

åðéáø:ïáòâòâ ïòî èàä ìàîà  , ïéåù ïòî èéâ èðééä

èùéð , ééà éã ïéà øàð ñàã ïòî èéâ èðééä  

øâä"î:àé êàð ïòî èéâ ìàøùé õøà ïéà  , à ïáàä øéî

íòã óéåà çéâùî.  

åðéáø: èéî 30 àã ïòî èàä ÷éøåö øàé  íòã ïáòâòâ êéåà

õéøôùðééà ,æ òèàè ïééî" à óéåà ïøàôòâ ñèìàîòã æéà ì

î éåæà éåå ïäòæ ñèìàîòã õàìô' ïéà õéøôùðééà íòã èéâ

æìàä.  

*  *  *  

øâä"î : ééæ ïøòåå éåæà éåå)úåôåòä(êòì÷òô éã ïéà è÷àôòâ  ,

êéâ øàâ ïééì à óéåà èôéåì ñò ïåà óéåà êéæ èðòôò ñò , ïåà

 ñò è÷éù øòìèñò÷ íòðéà ïééøà , à ïà êéæ èìåô ñò ïòåå

øòèééåå ñàã èééâ ìèñò÷.  

 ïáàä ñàåå íéîëç éãéîìú òøòãðà ïòååòâ ïòðòæ

òâ'äðòè' äìéôð ïåô äìàù à æéà ñò æà èò) óåòä óéøèîù

éñ øàåáîë 'ð"éòñ ç 'à ,'ãáå"á úåà íù î 'äìéôðá óøèð óåòä íâù( , ïåà

øñà èìàååòâ ïáàä ééæ'ôåò òìà ïúå , èôéåì ñò úòùá ìééåå

 éã ïåà'ïééì 'ôàøà øò èìàô ñàã èôòìù , èùéð èøòåå ñò

èìàô ñò øòáà èãàùòâ ùîî.  

åðéáø :øò èìàô íéçôè ìéôéåå?  

øâä"î :é éåå øòî íúñä ïî 'íéçôè. 

åðéáø :éåæà ,ïìàô ïìàæ ééæ æà ïäòæòâ èùéð øéî ïáàä àã. 

øâä"î : ïòðòæ ñò æà ïòååòâ æéà äðòè éã øòöòìô ïòååòâ

î åàåå'íòã óéåà ïòååòâ ùùåç àé èàä , òèàè ïééî øòáà

òâ èàä'äðòè' ñò ìééåå ùîî èùéð èäòéìô ñò æà èò

õàìô òôéù à óéåà èìàô , òèàè ïééî èàä øòèòôù

î æà èâàæòâ'ùòø ïéé÷ ïëàî åö ïáééäðà èùéð ìàæ , ïòåå

î'àìéî íòã ïåô ïøéôñéåà ïòåå ïò÷ ,î æà øòáà'ñ ïò÷ éååéé

 êéìøòôòâ èùéð ñò æéà ïøéôñéåà èùéð)éò 'òã"÷ñ íù ÷" à

ïåøãî íå÷îá äìéôð úåãåà.( 

*  *  *  

øâä"î :äèéçù éã ïåô øàð èñò éáø øòã?  

åðéáø :àé àé.  

î'êàæ òùéîééä òðééì÷ à ñìà àã èòãðéøâòâ ñàã èàä.  

øâä"î : ïééì÷ ïòååòâ æéà ñò ïòåå àã ïòååòâ êàð ïéá êéà

î ïòîàæåö èéî àã ïòååòâ æéà øò ïòåå ïèàè ïééî èé10 øàé 

 ééá ÷éøåö"äìöä ïø÷" ,ï÷å÷ ïòååòâ ñèìàîòã æéà øò.  

åðéáø :ïñ÷àååòâñéåà éåæà ïøàé éã èéî æéà ñò , ïùèðòî

ùééìô ñàã ïèòá åö ïáéåäòâðà ïáàä.  

øâä"î:î 'ìàøòáéà íòã ïåô ÷øàèù èøòä , õøà ïéà

çù éã ïåô êàñà ïòî èøòä ìàøùéäèé.  

 áø øòèëòìù à ïééæ ïòî óøàã äèéçù éã óéåà áø à ïééæ åö

ìñéáà ...î'âðòøèù ïééæ óøàã , øò ïèàè ïééî ééá ñééåå êéà

ïåèåö ìàî êàñà èàä ,èëòìù ïééæ åö óøàã øò...  

åðéáø:ñ 'íéúá éìòá òðééô øòééæ àã æéà.  

î æà' ïééæ åö óéñåî àã æéà ñìà æà ïòî èäòæ ï÷å÷ èééâ

ùåãéçíé ,íéðáø øòäà ïòîå÷ ñò ,èñàâ à àã æéà ñìà ,



  ול התאחדותינוק    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  כט
  

 

  מסעי  

  
èñòâ àã æéà êàåå òãòé , ïòîå÷òâ èöòé èðòæ øéà éåå éåæà

êàåå òãòé ùîî àã æéà ,î' êàã èàä øòãòé ï÷å÷ èîå÷

ïâéåà òøòãðà ,ùøòãðà ñòôò èäòæ øòãòé , àã ïòðòæ ñò

úåøòä òèåâ øòééæ ïâàæ ñàåå , òééð ñìà ïòî èøòä àìéîî

àåå ïëàæî ñ'úåøùë ïéà ïééæ óéñåî ïò÷ , ïòî èùéåè àìéîî

ïëàæ òðòãéùøàô ñìà ,èìòâ èñà÷ ñòìà.  

äèéçùä úéá íåö èòéåáòâåö èàä ïòî , ñàã æéà èðééä

äìéçúî ïòååòâ æéà ñò éåå ñéåøâ éåæà ìàî ééøã ïéåù , ïòî

ïøòñòøâøàô øòèééåå ïéåù èöòé óøàã , åàåå èøàã

î'õàìô ñàã âðò æéà èöìàæ ,î åàåå èøàã' ïòî èàä èçù

èòéåáòâåö ïéåù ,î ñàåå õàìô òééð à æéà ñàã' èöòé èàä

èòéåáòâåö ,íéèçåù ééøã èøàã ïòééèù ñò , æéà ñò øòáà

íéèçåù ñ÷òæ øàô èøàã õàìô àã.  

*  *  *  

øâä"î :äå÷î ïéà ïòééâ íéèçåù éã æà èåùô êàã æéà ñàã.  

åðéáø:éàãååà  , êàã ïòðéåàåå íéèçåù éãàã , àã ïãéà òìà

äå÷î ïéà ïòééâ.  

øâä"î: èééâ ñàåå èçåù à æà íéðåîà øîåù ïéà èééèù ñò 

 íâô ïéé÷ èùéð èìéô äå÷î ïéà èùéð)éò ' øîàî ùãå÷ä úøäè

ìàøùé äå÷î(.  

åðéáø:éàãååà  ,ãéñç à' äå÷î ïéà èééâ èçåù øòùé)éò 'ñá '

åùäì äçéúôá äàéø äàøî"á ,éòå 'ñî ùéø éëãøîá ãåò 'çïéìå( , èðééä

úåàåå÷î ìàøòáéà àã æéà ,î åàåå' à àã æéà øàð èçù

íéèçåù éã øàô õàìô ïôéåà äå÷î.  

øâä"î :íéèçåù ïéà ìæìæî øòî øùôà ïòî æéà èðééä ,

î' èçåù à æéà ìàîà æà íéøôñ òâéãøòéøô éã ïéà èäòæ

áø à ïåô äðéçá à ïéà ïòååòâ ,î' âðåèëà èôøàãòâ èàä

åà íäéà óéåà ïáòâïáòâ âðåèëà èôøàãòâ èàä øò ï .

 ïôéåà úåðòè ïáàä ñàåå àã ïòðòæ ìàøùé õøà ïéà èðééä

î ñàååøàô ïèàè ïééî'íéèçåù òâðåé èîòð , ñðòèöòì

 øòèðåà æà èëàîòâ ïòî èàä25 èùéð ïòî èîòð øàé 

èçåù ïéé÷ óéåà . èîòð øàé âéöðàååö ïåà óðéô êàð øòáà

óéåà ïéåù ïòî .å ïãéà àã ïòðòæ à æà úåðòè ïáàä ñàå

øòèìò ïééæ óøàã èçåù.  

åðéáø:àé àé  ,êéåà çë ìòá à ïééæ óøàã èçåù à øòáà ...

 à ïìòèù åö ñéåà ïééù øòééæ èðééä êéæ ïòðøòì èééìòâðåé

óìç íòðééù .íéèçåù òðééô øòééæ èééìòâðåé àã ïòðòæ ñò.  

øâä"î:î ñàåå êàæ à 'î ïòåå êéæ èðøòì'ïòî æéà âðåé æéà 

èìå÷ øòñòá.  

åðéáø:óìç à èéî øòøòååù êñ ïòååòâ æéà íééäøòãðéà  ,

î æà íééäøòãðéà' ñàã èàä óìç à èìòèùòâ èàä

äòù à èøòéåãòâ , à ïéà óìç íòã èâééìòâðééøà èàä ïòî

ìöòì÷ ,ïñééäòâ ñàã èàä éåæà , ïèìàäòâ ñàã èàä ïòî

ééøã íòãëàð èééæ ïééà óéåà ìàî âéñééøã ïééèù ïôéåà âéñ

èééæ òèééååö éã óéåà ìàî , øòáéà ïòîåðòâ ñàã èàä éåæà

äòù à ,èåðéî ïòö ñàã èøòéåã èðééä . èðééä ïò÷ ñò øòåå

èçåù ïéé÷ èùéð æéà èåðéî ïòö ïéà óìç ïéé÷ ïìòèù èùéð .

øòñàåå íåö åö ïòî èééâ èðééä , ïòî èàä íééäøòãðéà

ïåôøòã èñåàååòâ èùéð ,î'èâàìôòâôà êéæ èàä , èçåù à

óìç à ïìòèù åö èâàìôòâ øòééæ êéæ èàä . æà èðééä

î'æéåì ñò èìòèù ,ñ' éåå øòî ïòîòð èùéð øàè10-15 

óìç à ïìòèù åö èåðéî.  

*  

øâä"î :èëàîòâ ïòðòæ éåæà éåå àã úåàåå÷î éã?  

åðéáø:íéîùâ éî ééñ ïåà ïééòî à ééñ àã æéà àã ?  

 ïåô øòñàåå éã èîå÷ úåàåå÷î òùéîééä òìàãøò øòã ,

èôåì êøåã ñò èîå÷ ïééòî ïëøåã èùéð áéåà-÷åøã . æéà ñò

íéáåàù íéî ïéé÷ àèùéð õòâøò ïéà.  

øâä"î :éáø ïøàô ïâàæ ìéåå êéà'î ñàåå ï' úéø÷ ïåô èãòø

ìàåé , òëéìèò ïòéåáøòáéà èöòé ïòî èééâ íéìùåøé ïéà

äøäè úåàåå÷î ,ðééèùðéøåà éã'äå÷î ñ , ÷éðôåæ éã ïåà

äå÷î ,ìàìàåé úéø÷ ïéà äå÷î éã ïëàîëàð ìéåå ñò ,ë' ãòø

úåøùë ïåô èùéð ïéåù ,éôåé ïéà åìéôà øàð.  

åðéáø:äå÷î òðééù à èòéåáòâ èöòé ééæ ïáàä éñðàî ïéà  ,

ïäòæòâ ïéåù ñàã èàä øéà?  

øâä"î :ãéñç øòøòâ à øòðééà àã æéà ñò , íäéà êéà áàä

ñàã èîòð øò åàåå ïåô èâòøôòâ , øéî øò èàä æà èâàæòâ

ìàåé úéø÷ ïåô.  

 úëåðç à ééá èãòøòâ âðàì èùéð øàô èàä òèàè ïééî

î ïòåå úéáä'úåàåå÷î éã ïåô òðééà èâéãðòòâ èàä , èàä

 èâàæòâ øò" à ééá úåøùë ïéà øåãéä à æéà éôåé ïéà øåãéä à

äå÷î" , éåå ñéåøâ éåæà èùéð æéà èøàã æà êéæ èééèùøàô

àã.  

î æà' æéà àã óéåà èåèèøàã êéåà áééçî ñàã.  

åðéáø: òøòñòøâ à èòéåáòâ èöòé ïòî èàä éñðàî ïéà 

éäàã äå÷î éã åàåå äå÷î . øòðòèðòîòö à êéåà ïëàî ééæ

 àã èëàîòâ ïáàä øéî éåå êàã) ï éùòðä ïéè è çå íéá÷ð ùùç éðôî

íù êøã íéøáåò íéî ùâ éî äå ââä ìò , ï éùåãé÷ éëãøî  úå äâää úè éùì  ùåçì å

)åé úéáá àáåäóñ ( ä ùòð åì éôà ìñ åô  íéî  íù íé áëòúî ù ìåáé÷ úéá ìëù

äì á÷ì  äùòð àì å åéì àî ,åúòãì  íé÷ñ åôä åùùçå , ì ì ä úé áä áúëù éôëå

)åùä ïåéì âá"éñ á ò 'åì( ,éòå 'åùá" äî ìù úéá ú)åé"ç ã"éñ  á 'åñ ( øùåé éøî àå

)ç"éñ  à 'ô (éòå 'åù" ìàåé éøáã ú)åé"à úåà âò ïîéñ  ã (ééò"ù , í à íðî à

ùòððòî éöî  ä"ïéðáäî  ÷ì ç àå äù íì åò ò÷ø÷ë äåäå ïéðá êøã äæ  éøä è .(  

øâä"î: ïåô ïééã øòéåáéæã øòã èâòøôòâðà èöòé èàä ñò 

 õøà ïéà ïòååòâ æéà øò ïòåå ïèàè ïééî ïåô ìàéøèðàî

ìàøùé ,î æà' éö èâòøô øò ïåà äå÷î òééð à èöòé èòéåá
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î'êàã íòðòèðòîòö à óéåà ïééæ ãîåò ìàæ ,àåå èñà÷ ñ

èìòâ êàñà øòééæ ,î éö'íòã ïà ïééèù ïò÷ . òèàè ïééî

î æà èâàæòâ èàä'ñ ìéôéåå ïèñà÷ ïæàì êéæ ìàæ'èñà÷ ,

ñ'øåãéä øò÷øàèù à æéà.  

åðéáø:àé  ,èìòâ êàñà èñà÷ ñò.  

øâä"î : èéî øòëòã òìà êàã ïòî èòéåá ìàøùé õøà ïéà

èðòîòö ,éåæà èùéð ïòî èòéåá àã.  

 ïòî èâééì ñàååèðòîòö éã óéåà ,êòô?  

åðéáø:èùéðøàâ  ,èùéðøàâ ,ñ'êàã ò÷éã à æéà ,ñ' èöòð

èùéð.  

øâä"î:êòô óéåøòã ïâééì ñàåå àã æéà æðåà ééá  ,ñ' è÷òîù

ïèàè ïééî øàô èùéð.  

éáø íòã êéåà æéà êàã øòèðòîòö øòã'øéôðééà ñð?  

åðéáø:éåæà àã èëàîòâ ïáàä øéî  , èôøàãòâ èàä ïòî

÷øàèù ïòéåá íòã ïèìàä ïòðò÷ ìàæ ñò æà ïéðá íòã øò

êàã ,èòéåáòâ èñòô øòééæ ïééæ èôøàãòâ èàä ñò.  

øâä"î:î ñàåå úåàåå÷î éã æà úåàéöî à æéà ñò ' èòéåá

íìåò úåøåãì ñàã êéæ èìàä ÷øàèù.  

 ñìâðéùè éã ïöåð òøòãðà)úåââä åá íéôöîù úôæ ïéî( , éáø øòã

ïäòæòâ ñàã èàä?  

åðéáø:àé  ,àä êéàïäòæòâ ñàã á . ÷éøåö âðàì èùéð øàô

 ïâòååøòã ñèëòåèòâ õðàâ à ïòååòâ æéà ñò)éòå 'åùá" úçðî ú

ç ÷çöé"äë ïîéñ ä(.  

øâä"î:ïâòååøòã éáø øòã èìàä ñàåå  ? äìàù à æéà ñò

úåàéöî ïéà.  

åðéáø :êòìøòëòì êéæ èëàî ñò?  

øâä"î:ñ 'êòìòãðééèù òëìòæà èñéâ , éã æà ïâàæ òøòãðà

ãðééèùñ æà øòèñ÷ò ïòî èâééì êòìò'ïôàë ìàæ ,ñ' èàä

úåøèî òëéìèò ,ïåæ éã ïåô ïöéùàá ìàæ ñò êàæ ïééà , à êàð

 êéæ ìàæ èëàð éã êùîá èìàô ñàåå ìè éã æà ïìéåå ééæ êàæ

âéðééååòðéà ïöòæðééøà ,ï÷àá åö ïà èáééä ïåà ïåæ éã æà , æà

èéé÷èëééô à ïáàä øò ìàæ äòù ééååö òèùøò éã .ðà òøòã

éåæà èùéð æéà ñò æà ïâàæ ,øåöé÷á ,ñ' ïéà äìàù à æéà

úåàéöî.  

ø áøä ãàåå÷òì ïéà ïééã øòã 'èéìù ïééì÷ ìàìöá éëãøî" à

úòãä úåùéìç ñéåøâ èàäòâ èàä , èàä øò æà èâàæ øò

íéøåãéä òìà èëàîòâ ,øãåäî à'äå÷î òâéã ,ñàã õåç ,

ñ'øòã ìîåè à àã æéà ñò æà ïåèòâ ééåå íéà èàäïâòåå , øò

èìòâ êàñà èâééìòâðééøà èàä.  

ìàøùé õøà ïéà èðééä ïå÷éú à ïáàä êéåà óøàã ñàã ,

 èééìâàá ñàåå äàøåä äøåî à ïáàä úåàåå÷î òìà èùéð

èééö òöðàâ éã ñàã .æ éáø øòã"åù ïéà èáééøù ì" éøáã ú

 ìàåé)åé"éñ ã 'ò"å úåà å'( ìë æà èééèù ñò ñàåå ñàã æà 

æçá æéà úåàåå÷îä òðòé ïéà ïòååòâ øàð æéà úåøùë ú÷

î ïòåå ïèééö' øàð êéæ èééøã úåàåå÷î ïéà æà èñåàååòâ èàä

ïò÷ ñàåå øòðééà.  

åðéáø :åé úùåã÷ øòã"úå÷ìúñä ïøàô èâàæòâ èàä è ,

ïëàæ ééøã èâàæòâðà èàä øò , øòã æà ïòååòâ æéà ñðééà

 àøé à ïééæ ìàæ øò äå÷î éã óéåà äðåîî æéà ñàåå øòãòá

ùíéî.  

øâä"î: äå÷î à ïòååòâ æéà ÷éøåö ïëàåå ééååö èéî èöòé 

 ïåô äáåâ éã æéá ïòååòâ æéà øòñàåå éã ñàåå ìàøùé õøà ïéà

ùîî äòéøæ éã ,òâ èàä òèàè ïééî'÷ñô'î æà èò' ñàã æåî

ïëàîøòáéà ,äå÷î éã ïéà ïééâ èùéð èæàì øò . æà èâàæ øò

 êàã ïòî èñééåå äáåâ øòã àã æéà ñò áéåà éã éåå èùéð

ïôéåìñéåøà ïò÷ øòñàåå ,î'ïáòâ âðåèëà ìàîòìà óøàã .

ïëàîøòáéà ñàã ïñééäòâ èàä øò , éã ïåô êàì éã ìééåå

øòëòä ïééæ ìàîòìà óøàã äòéøæ.  

íåìùá åðîî ãøôð åðéáø : èééæ ïåà äçìöä êàñà èàä

èðåæòâ ,ïèàè øòééà øàô íåìù úñéøô à ïáòâøòáéà ïåà.  



  ול התאחדותינוק    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  לא
  

 

  מסעי  

    
 
 
 
 
 
 
 

אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה  ויאמר
כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש ', זאת חקת התורה וגו

למה הזהיר אותם עתה  )פרשה זו(ן "והקשה הרמב .וטהר
ולא אמר להם זה מתחלה , בהגעלת כלי מדין מאיסורי הגוים
 רק )דברים ב לה(כמו שאמר , בכלי סיחון ועוג שלקחו גם שללם

  .זזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנוהבהמה ב

 לשיטת )פרשה זו( בהקדם קושית הפנים יפות ונראה
ל " וסייעתו דס)ב"ט מטומאת מת הי"ז ופ"כלאים הכ' י מהל"פ(ם "הרמב

אם כן למה הצריכו , דספיקא דאורייתא לקולא מן התורה
או , הא ודאי היו כמה כלים שלא נתבשלו בהם מעולם, הגעלה

, וגם הרבה כלים שלא היו בני יומן, סורשלא נשתמשו בו אי
ולא , ת"ובספק איסור אזלינן לקולא מה, והוי ליה ספק איסור

  .ק"עכ, היה צריך הגעלה כלל
ן " והר.)קידושין עג(א "על פי מה שכתבו הרשבל "ואפ

ת "ל יליף הא דספיקא דאורייתא מה"ם ז" דהרמב.)קידושין לט(
ודרשינן ',  הדהתורה אמרה לא יבא ממזר בקהל, לקולא

הא ספק ממזר ,  ממזר ודאי הוא דלא יבא.)דף עג(בקידושין 
הא ספק , אלמא לא אסרה תורה אלא האיסורין ודאין. יבא

, ד שם"ג וחוו"ופרמ, י"י ק"ד סוס"בפרי חדש יו' ועי(. ד"עכ, איסורין לא

הרי דהא דספיקא . )גנות וורדים כלל ז, ז"מ משב"שד' ח סי"ג או"ופרמ
הוא דמספק ממזר דהתירה התורה , ת לקולא"הדאורייתא מ

  .ילפינן לה במה מצינו לכל התורה דספיקא לקולא
 משה רבינו שבר את .)דף פז(שבת '  איתא במסוהנה

ומה פסח שהוא אחד , הלוחות מדעתו שדרש קל וחומר

,  וכל בן נכר לא יאכל בו)שמות יב מג(ג מצות אמרה תורה "מתרי
. ש"עי, על אחת כמה וכמההתורה כולה וישראל מומרים 

הא , והקשו בתוספות דמאי קאמר ששבר את הלוחות מדעתו
ותירץ בחידושי גור . דקל וחומר ניתן לידרש, דאורייתא הוא

 דלא ניתן קל וחומר או מה מצינו לידרוש רק כאשר )שם(אריה 
, נשלמה נתינת התורה בסוף ארבעים שנה וכל התורה לפנינו

 וחומר ממקום אחר או יוכיח דלפעמים יש פירכא על הקל
ולפיכך בארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא , ממקום אחר

ל "ולפי זה י. ד"עכ, ניתן קל וחומר או מה מצינו לידרש
אף , דבמדדבר דלא דרשו עוד הקול וחומר ומה מצינו

ג "צ ח"א' ועי(, ת לחומרא"ם מודה דספיקא דאורייתא מה"הרמב

דשפיר היה , שית הפנים יפותולפי זה מיושב קו. )ה"י פ"סוס
כיון דאז היה הדין , צריך הגעלה בכלי מדין אף משום ספק

  .ת לחומרא"דספיקא דאורייתא מה
 עוד נראה ביישוב קושית הפנים יפות לשיטת אמנם

הא יש ספק , ת לקולא למה צריך להגעיל"ם דספק מה"הרמב
' ועי(, שמא לא נשתמש באיסור או שמא היא אינו בני יומא

  .)ג דהוי ספק ספיקא"ב סק"קכ' ד סי"ועות יעקב יוביש
 )ה מגעילן"תוד: עבודה זרה עה(ם "על פי שיטת הרשבל "וי

, כ טבילה ובלאו הכי הוי כטובל ושרץ בידו"דצריך הגעלה ואח
רא ' ד סי"יו(ל "דקי, ואם כן ההגעלה הוצרך משום ספק בטומאה

, טמא' ספק טבל ספק לא טבל וכו,  טמא שירד לטבול)סעיף עא
ל "והכא נמי י. לפי שהטמא בחזקתו עד שיודע שטבל כראוי

שהכלי בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך , לגבי טהרת הכלי
ומשום הכי הוצרכה הגעלה כדי שיוכל , אם הטבילה כהוגן

דאי לא הגעיל מקודם לא עלתה , להשתמש בה אחר הטבילה
לה הטבילה דמוקמינן אחזקת איסור שלא היה יכול 

ג מצינו נמי בשחיטה "וכה[, תמש בה קודם הטבילהלהש
משום דיש חזקת , דספק ספיקא בשחיטה לא מהני להתיר

]. ט"ד דיני ספק ספיקא אות כ"ק' ד סי"ך יו"בש' עיי, איסור
  )ז"מטות תשס' ועיין בדברינו פ(

 למדו )תורת משה השלם פרשה זו( כתב החתם סופר והנה
, לי מתכת הנקחים מן הנכרים דין טבילת כ:)עבודה זרה עה(ל "חז

ונראה דהא הטבילה , וקשה אמאי לא נצטוו במלחמת סיחון
ירושלמי (היא להוציא מטומאת נכרי להכניס לקדושת ישראל 

, וטומאתם היא כח השר שלמעלה השוכן עליהם, )ו"ה הט"ז פ"ע
ופירש ,  סר צלם מעליהם)במדבר יד ט(ובשבעה עממין כתיב 

ועל כן לא היה צריך . אתנו'  והן השר שלהם כבר סר"הרמב
ולפי זה מיושב קושית . ד"עכ, מה שאין כן בכלי מדין, טבילה
דכיון , ן למה לא נזהרו במלחמת סיחון ועוג על ההגעלה"הרמב

דעצם ההגעלה אינו צריך דהוי איסור ספק דהוי לקולא או הוי 

והא דציותה תורה אהגעלה הוי , ע לקולא"ספק ספיקא דלכו
אם , דבטבילה לא מהני ספק ספיקא, ק בטבילהרק משום ספ

גם הגעלה לא , כן במלחמת סיחון ועוג דלא היה צריך טבילה
  .איצטריך דהוי ספק ספיקא דלקולא הוא

  ח להם"א ותשוח"י הוועד להוצאת ספרי רבינו שליט"נערך ע
 

  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מכ

 א" יעניו העמפשערבק "ח לפ" תשסמטות פרשת ת קודששבליל 
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  א"ק רבי חיים צבי זיעועכי"בן הגהט מרן משה "ק רבינו הקוה"ש כ"ע
  

  בני ברק–קרית יואל 
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