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àöåé øåàì  

ò"é úåãçàúä íéëøáà éãéñçã øàîèàñ  
úåàéùðá ë"÷ ïøî åðéáø äâä"÷ èéìù"à  

éðá ÷øá - ãòìà 

í ð¼ ³ë¾î ’îñîšë ³¼ô¾î μ−šîñê  
 íéìäåáîíéãçåôîå , íéøáç éðù íäì åááåúñä úåöò éãáåàå íéðåà éøñç

íéúåáò íéöòá ùåãâ øòéá ,åî ïéàá íéìúåôî íéìéáùåàö , òâøì òâøîå

 ïåëìé øùà êøãä úà úòãì âùåî íåù ïéàù åòãååúð òúôì éë äøáâ íúâàã

äá , ãò íãéçôä íéðéðúä úåììéå úåéçä úåîäðå íäéìò äãøé äãéáë äèìòå

íúîùð é÷îò ,äæä êáñä ïî úàöì éãë úåùòì äî úãë äöò åñëéèå.  

óåñáìùé äá øùà êøãä úà ùôçì êìé ãçà ìëù íäéðéá åèéìçä øåà ïåë ,

éàãî øúåé åøéáçî ãçà å÷çøúé àìù éãë íðîà , äîë ìëù íäéðéá åîëéñ

åøéáçì ãçà å÷òöé úå÷ã , ïééãòù ïîéñ àåä éøä åäòø ìå÷ òîùé äìäù ãòå

ãåãð å÷éçøä àì ,÷ñôð àì íäéðéá øù÷ä ïééãòå.  

ìùîðäåàåä  , äîë ãò úòãì èøôá åùôðì ïåáùç úåùòì íãàä àåáá

ë ãòå àèçá êìëìúðäæä íìåò éìáäáå úåðååòá ò÷úùð äî , äâàãå

äùåã÷ä øå÷îî éú÷çøúð äîë ãò òãåé éî åáìá úîñøëî , ÷ñôð äîë ãòå

éðå÷ ïéáì éðéá øù÷ä , éúøçéà àì øáëå éúåå÷ú äãáà àì ïééãò íàä òãåé éîå

ãòåîä úà.  

ìòùàåð íãàä øîàé ìáì øîàì áåúëä àá ïë  , úáùå àåä äöåòéä äöòäå

ä ãò 'êé÷åìà" åìå÷á úòîùå " ïîæ ìëù êãéá øåñî àäé äæ ïîéñ åðééäã

äáåùúå äèøç éùâø êáø÷á òôòôîù , íéùòîä ïå÷éúå øåôéùá øøåòúîå

ò"äåúä ãåîéì é" ïééãòù ÷äáåî ïîéñ àåä úåãéñçå øñåî éøôñá ãåîéìå ÷

ä ìå÷ êáø÷á òîùðù ïîæ ìë éë ÷ñôð àì øù÷ä ' úìéôú òîåùä ïë åîë çëá

ìå÷ òîåù äô ìëåðéúáåùúå åðéúìéôú ìå÷ì èéáîå ïéæàîå ïéáîå ê.  

äðäåàøåðäå ìåãâä ïéãä íåé àåá éðôì úåçéìñäå íéîçøä éîéá åðà íéãîåò  ,

ëå"ïéãä úîéàá éåøù øáë à , íéëàìîå äìéôúä çñåðá íéøîåà åðàù åîëå

 éë ïéãá íåøî àáö ìò ãå÷ôì ïéãä íåé äðä åøîàéå ïåæçàé äãòøå ìéçå ïåæôçé

ëæé àìïéãá êéðéòá å ,÷ íéøáãä éøäå"å , øùà ïåéìò éùåã÷ úøùä éëàìî äîã

íìåòî àèç íòè åîòè àì ,éåáä úà úøùì ïëä ãéîú íéãîåòå"äàøéá ú ,

ïéãá åëæé àì àîù ïåæçàé äãòøå ìéç ïéãä íåé òéâäá , åðà äîëå äîë úçà ìò

àåèçìå äàîåè ìá÷ì íéøùëåîä øé÷ä éáåæà øîåç éöåø÷ ,é úàæá íðîà ïçá

à"éùäî ÷çøúð ïëà íà ò" ãîåòù øôåùä ìå÷î øøåòúéå òîùé àì íà ú

á÷äî éøîâì àåä ÷åçø éë ïîéñå úåà åäæ íëéùòî åøôù òéøúîå" øáëå ä

åéúåìåáçúå øöéä êáñá æçàð.  

                          

  

ñ "ø÷ æ" ùà'  8:30 
ñ "ø÷ æ" ùá'  9:21 
ñ " äìôú æà'  9:55 
ñ " äìôú æá'  10:30 

    
  
  

  
  התורה יסודי קול

1 17 2 -  03.6171120 
     øåòéù òåáùä ìòáä"è  

  :טז דף ביצה ראשון יום  
  .יז דף ביצה שני יום  
  :יז דף ביצה שלישי יום  

  .יח דף ביצה רביעי יום  

  :יח דף ביצה יחמיש יום  

   חזרה -  ק"ושב ש"ער 

'מס
  
  

 

162 2

172 1

172 2

182 1

182 2
  

äìãä ïîæ"  ð  7.15 
           íéìùåøé7.00 

ùöåî ïîæ"    ÷8.49 
           íéìùåøé8.52 

úñðëäì úåòãåî ,úåëøá îìæ áåè, 

úçöðä íù ,éåìéòì úîùð  

úëøòîä éðéðò øàù ìëìå  

úåøàä úåøòäååãëå '  
úåðôì øùôà  

øäì" øòùåé ÷éìàô õøàååù éä"å  

011-972-527617061  

  

 'געמוד ..................לקח טוב

 'העמוד .............דבש תמרים

 'זעמוד ..........בשפתי צדיקים

 'טעמוד ......פרפראות לחכמה

 'יעמוד ..............פניני התורה

 ב"יעמוד ........חוקים להורותם

 ו"טעמוד ......הילולא דצדיקיא

 ט"יעמוד ..............אור מופלא

 ג"כעמוד ............סוד נסתרים

 ג"ל עמוד........משולחן מלכים

 א"מעמוד ..........דברות קודש

  



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

  

  
  

  
 

  נצבים    

  :ק מירון" באת'לרגל שבת המתאחדת דקהילתינו הק

  ן"וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרו
מבלי שיוכל לשות עצות , ך לו אותו בעל עסק אנה ואנההתהל, עטוף ביגון קודר,  ועצובדואג

כאשר לבו יודע מרת , בנפשו האיך להינצל מהמשפט הקשה שעומד להגיע בימים הקרובים
  .ומה יעשה לעת מצוא, נפשו שעבר על כמה וכמה חוקים שענשם גדול מנשוא

שום עורך דין עד שנתבהר לו שאין ,  שהשתרגו על צוואריו טרם הגיעו לכדי חצייםדאגותיו
ואין מי שיסכים לקחת , ושום טוען שמסכים לעמוד לצידו ולהגן עליו בשעת המשפט הקשה

או אז נתגלה מול עיניו עומק וגודל הצרה , על עצמו להלחם נגד תובעי המדינה שהאמת בצידם
  .שנקלע אליה

על  נגנבה שמועה לאזנו שיש אדם מוצלח ובעל כשרון שמוכן בכל עת ועידן לקחת לפתע
ואוזר , אפילו למי שאשמתו טופחת ועולה עד לשמים, עצמו להגן ולטעון לטובת כל נאשם

כמובן שבעל העסק לא . אומץ ועוז ובחלקלקות לשונו מצליח להטות את המשפט לזכות
שיחוס עליו , התמהמה והלך לדפוק על דלתי אותו העורך דין ובדמעות שליש התחנן על נפשו

  . והלה הסכים לבקשתו, וד לצידו ביום המשפטועל נפש ביתו ויסכים לעמ

ואזר , אותו בעל עסק הובל לספסלי הנאשמים ולצידו נעמד אותו העורך דין,  הדין הגיעיום
עד שלתדהמת כל הנאספים יצא הלה זכאי , כגיבור חלציו ובא לעזרתו בטענות ומענות שונות

  . בדינו

ד מתחיל לדקדק במעשיו ובודק בחורין וכל אח,  הוא יום הדין דא ראש השנה קרב ובאהנמשל
, וכל כמה שחוקר ובודק נשבר לבבו בקרבו כי רואה שהוא כלי מלא בושה וכלימה, ובסדקין

וחיל , זוחלים ורועדים מיום הדין, ומה מאוד מתרבה הפחד ואימת הדין, ועוונותיו עצמו מספר
  . להוציא כאור משפטינו,ביום דינינו, להגן בעדינו, מי יעמוד לימינינו, ורעדה יאחזינו

 'ה לכל כך רבי שמעון לכל ואפי"כשם שהקב" מצאנו נוחם לנפשינו בדברי הבית אהרן אמנם
והוא הוא העורך דין שמוכן , "יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין"י " וכמאמר רשב"לפחותים

ותים ולפחות שבפח,  למי שפשעיו עצמו עד שמי רום'ואפי, להטות אוזן קשבת לכל ממש
  .יעמוד להליץ טוב ולהגן בעדו

 הגדול ' גרמא כאשר עולים אנו לשבות את השבת באתרא קדישא מירון לפני בוא יום הוהזמן
לכן פנינו מיועדות מירונה , ן"והנורא הממשמש ובא כשכל באי עולם יעברון לפניו כבני מרו

  .  וחתימה טובהלבקש מאת התנא האלוקי שימליץ טוב בעדינו בימי הדין שנזכה לכתיבה

 ציפינו שלא נשוב ריקם מן קדם מלך שומע תפילה וכמו שידוע מה דמתאמרי מפי ובציפייתנו
י דהכוונה שלא נשוב ריקם " ואל תבישני משבר)ז"ט קט"תהלים קי(צדיקי קדמאי על הפסוק 
נזכה ו, ן יסעדך" אלא ישלח עזרך מקודש ומציו)י"י אותיות רשב"שבר(י "ובבושת פנים מציון הרשב

מהרה א בראשינו ב"ק שליט"לשנת גאולה וישועה בביאת משיח צדקינו ומלכינו מרן רביה
  .בימינו אמן

  ב
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  נצבים    

   

åëå íëìåë íåéä íéáöð íúà,'  íúà
íåéä íéáöð ,ä éðôì äîå÷ú íëì ùéù ,'

åëå íëéð÷æ íëéèáù íëéùàø øùà éðôî '
úåãçàá ãçà ùéàë íìåë .     )ùîùå øåàî(  
  

éä íéáöð íúàåëå íå ,' ùàø äæ íåéä
äðùä ,ò àåä ïéãä íåéá úåëæì äöòäã" é

åëå íëéùàø 'åëå êéöò áèçî ,' ùéà ìë
ìàøùé ,úåãçàá ãçà ùéàë íìåë .  

)äîìù úøàôú(  
  

íéáöð íúàíåéä ,îà úåéúåà íúà "ú ,
äîå÷ú íëì äéäé úîà úãîá éë øîåì ,

ãòì ïåëú úîà úôùå áåúëù åîë .  
)éðòä ïáø÷(  

  
íéáöð íúàíåéä ,äðùä ùàø äæ íåéä  ,

 úðéçá àéä áöîå ãîòî ïåùì àåä íéáöð
íéëàìî ,ò åðééäã" ãîòî ùé äáåùúä é

íéëàìîäì ,î åëôäúéåíéîçøì ïéã .  
)ìéáàðøòùè äøåú éèå÷éì(  

  
ìàøùé ùéà ìë,éô  ' íëá ùéàå ùéà ìë

áåùç ìàøùé àåä , åðéàù íëî ãçà ïéà
áåùç .)øôåñ íúç(  

  
ä úéøáá 'åúìàáå,  ìàøùé ìù íçåëá

äì ïéãä úãî úà êåôäì 'íéîçøä úãî ,
éô åúìàáå 'äëøáì êôäúé äìì÷ä íâù .

)ïç úåàåùú(  
  

ùøá" éíéúù øñç úåìì÷ äàî ,ö" ç
 íéøåñéä úåøîìù êëì æîø ïä úåìì÷ä

éçáá ìàøùé ìò åàåáéù 'õç , éöç éøä
íåìë íðéà íäå íéìë , íéîéé÷å íééç åéäé

úé åéðôì' .                                  )úîà éøîà(  
  

íëá ùé ïô ,ç íëá ùé íà åðééä" äæéà å
êøáúé åúçâùäáå äðåîàá ÷ôñ ,éò" æ

ç àáú"äðòìå ùàø äðô ùøùì å.   
) ééçã àðìéà(  

  
ä äáàé àì 'åì çìñ , äáàé àìã åðééä

çåìñì ,åúìéôúá øéöôé íãàä íà ìáà ,

çåìñé éàãåå , éðôá ãîåòä øáã ïéàã 
äáåùúä.                                )ä çîö 'éáöì(  

  
åðéðáìå åðì úåìâðäå , åðéðáìå åðì øîåà

åøéáç úà çéëåäì áåéçî ãçàã ,ëå" ù
åðá ìò øäæåî áàäù , ìë úà úåùòì åäæå

äøåúä éøáã.                              )úåôé íéðô(  
  

ä êçéãä øùà íéåâä ìëá ' êé÷åìà
äîù,à íéåâä ìëá éô êçéãä øù ' óà

øúåéá çöåðä íå÷îá ,ä 'äîù êé÷ìà ,
ùåàéì ìåôéì êì äìéìçå.              )ùà éôùø(  

  
ä ãò úáùå 'åëå êé÷ìà 'êéðáå äúà, 

 åéðáù äî ìò íâ áåùì êéøöã äðååëä
ç ïâåäë íðéà"úàæ íøâ àåäã å.  

 )äøä"éøäî ÷"éæ àæìòáî ã"ò(  
  

ä ãò úáùå 'åëå êé÷ìà ,'ø"úáùå åà ì 
ä ãò úééäå êîöòî áåùúù 'êé÷ìà , íàå

ç øîàú àîù äöøú àì" äãáà å
åðéúå÷ú ,ä áùå 'äù êé÷ìà ' êøáúé

áåùì êçéøëé .                           )ùåã÷ éøîà(  
  

ä ãò úáùå 'êé÷ìà, äáåùú ìù äçåëá 
äì ïéãä úãî úà êåôäì 'íéîçøä úãî .  

)äìëã àøâà(  
  

åìå÷á úòîùå,åù ìå÷ úáä äæ  íéðá åá
íéááåù ,éòå"ä ãò úáùå æ 'êé÷ìà .  

)ìà÷æçé úñðë(  
  

ä áùå 'êúåáù úà êé÷ìà , éë
çúî äáåùúä úìçúîã øî àéä äúìé

äàøé íò ,éô åäæå' úà áùå ÷åñôä 
êúåáù ,éùä êåôäé êìù äáåùúä" ú

äçîùå äáäàá äéäéù ,êîçøå åäæå ,òå ì
äæ éãéíéîòä ìëî êöá÷å áùå  .  

)íéîùì øåà(  
  

äé íàåëå íéîùä äö÷á êçãð äé ,' íà
éô êçãð äéäé ' àìå çãð äéäé äáåùúäù

øåîâ úåîéìùá ,éô íéîùä äö÷á àìà '
íéîù íùì äéäé øçà äö÷á , éëä åìéôà

åëå êöá÷é íùî ' àá äîùì àìù êåúîù
äîùì.                                     )áåè íù ìòá(  

  
êééç ïòîì êùôð ìëáå êááì ìëá ,

ùé ùéàéùä úà ãåáòì áééç ìàø" ìëá ú
êùôð ìëáå êááì ,êééç ïòîì ãò , ùéâøéù
ùîî åúåéç åäæù.                  )íåçð úáùçî(  

  
ä áåùé éë 'áåèì êéìò ùåùì , åúçîù

á÷ä ìù" êôåä ìàøùé ùéà øùàë àåä ä
åúáåùúá áåèì òø.                )úåáà úøåú(  

  
ä ìå÷á òîùú éë 'êé÷ìà,àð äìéçú  øî

åìå÷á úòîùå , ìå÷á úòîùå ïëî øçàìå
ä ,'àâøã øçà àâøã , úåîéìùì äëåæù ãò

ä ìå÷á òîùú éë 'êé÷ìà .          )ùä éîéçåì(  
  

åëå øîàì àéä íéîùá àì,' éîì éë 
 íà óàù äøåúì ÷áãúäì úîàá äöåøù

äéøçà ùôçî äéä íéîùá äéä , àéä àìà
úîàá äáåø÷.                       )ùåãéçéøä é"í(  

  
àéä íéîùá àì, âéùäì èåäì äéäú ìà 

øúåéá úåìåãâ úåöî ÷ø íéé÷ìå , äî àìà
íéé÷ìå úåùòì ìëåúù.            ) ìàøùé úðéá(  

  
úåùòì êááìáå êéôáå, äáøéã êéôáå 

äìéôúá , úåëæì ìëåé åúåùòì êááìáå æàå
éùä úà ãåáòì" áìä úøäèá ú

úåîéìùá.                                )íãà úåãìåú(  
  

åúåùòì êááìáå êéôá, äééùòá óàã 
êøáúé åîùì úåéäì êéøö úåîùâ .  
)íéáø íéî(  

  
úåçéìñì  

äð÷æ úòì åðëéìùú ìà,  àåäù éîù
ç àèåç"åéîé ãáàî å , íéù÷áî åðà äæìå

 éìá ãáì äð÷æ úò äéäéù åðëéìùú ìà
íéîé.                                        )à÷æçé éøáãì(  

  
êãé èîùú êéçà úà êì äéäé øùàå 

)ø áøòì"ä(éùä èåîùéù "åéúåðååò úà ú ,
äôåñá úèîùî äðùäù ïåéë.  )ñçðô éøîà(  

  ג
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  נצבים

וועד שבת מירווועד שבת מירו  
  ב"סאטמאר ב'י קהל יטב לב ד"שע

  

  א"צ ראש ישיבתינו שליט"בראשות מורינו הגה
  

  

  
  

 ë¾ ëþ¼ë í−ô¼î¬"š : í¼¾ô4.00 í¼¾ ð¼ 5.00óñîêë .  
 ¾þ¼ íìòô ³ñ−õ³"š : í¼¾ë6.00óñîêë .  

ôìêñ"³õ −þëð ¼ô¾ò × óôîþôí ³ë¾í ðîë×ñ ³îþþî¼³íî íì−  
íèí îò−þîôô"¬−ñ¾ îò−³ë−¾− ¾êþ ®" ê  

ìêî"ë¾þí ³þ¼ôë íñ¼ò íòòþë ×"ê³×ñô ³ë¾ −òõ ñëšñ −  
   

 ôìêñ"íþï¼ ð− óñîêë ó¼ ëîþë ö−ìîõ³ ñšìð ê³ðî¼½ ó−−š³³ ×. 
  íðî¼½í −þìê ó−−š³³"ó−ìê ³ë¾ "êðì ê³îî®ë.  
 ê³îî®ë ó−ñ−í³ ³þ−ôê ó−−š³³ ê³ë¾ð êþõ®ë : í¼¾ë6.45  
 ³−þì¾ ³ñ−õ³ : í¼¾ë9.00ë¾þí ³þ¼ôë "−. 

 ôìêñ" ó−−š³³ × ê³ðî¼½íþï¼ ð− óñîêë ê¾−ðš êš−³¼ð. 
 íìê"ê³îî®ë ó−ñ−í³ ³þ−ôê ó−−š³³ ® : í¼¾ë3.45  
 íìòô ³ñ−õ³ : í¼¾ë5.50ë¾þí ³þ¼ôë "−.  

ìêî"íþï¼ ð− óñîêë íëþ ³îëíñ³íë ö−î¼þð êî¼þ ³ðî¼½í μþ¼−³ ×  
  

ë¾ −ê®îôë"þìê ð−ô šíñðëí −  
 ó−−š³³èèîì öîôíëî ³îñîìôëî ó−õî³ë íî®ô ñ¾ ö−ðîš−þ  

 −šîñêí êò³í ðîë×ñë¾þí"−ï −"−×¼î ¼" ê  
  

ùöåî ïåøéîî íéøæåç íéñåáåèåàä"ïéãå÷éøä éøçà äòù éöç ÷  
íéùðì ÷øå êà íéãòåéî íéñåáåèåàá éøåçàä ÷ìçä úåòéðöä éøãâ úøéîù ïòîì  

ë ìò äøæç ñåáåèåàá"ñî ìò úåìòì à 'àäãøé íù øùà íå÷îäîå òñð åá ñåáåèå  
   

êë¬ ê³ë¾ ³×þëë ó×−òõ ó−ñëšôí  

öîþ−ô ³ë¾ ð¼î  
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ó³ê ó−ë®ò óî−í ó×ñ× −òõñ í"ê. 

¾þëî"− −õ ’íëþí ó³½¼×í −òõñ 

óîšôí −þíî ó³ê ó−ô−−š î−òõñ. öëî−î 

−õ¼"ð î¬í"ï êíê îþôêð ñ× þôî¾í 

³ë¾ −õê ’¼î¼"ï ×þîð ¾îòê ö−ñìîô 

îñ êê×− šð−ôñ −ê êñ í¾¼ íëî¾³ 

³ë¾ −êô −òíô −êî í¾¼ íëî¾³ 

³ë¾ íôñ −ñ ,íêþòî −þ−−ôð í¾¼¾ 

íëî¾³ êñê íëî¾³ð êñ −òíô 

êí−¾ ö−ñìîô îñ ê³−êð× õë ’íî−"× 

þë¼ ñ¼ ³î³−þ× î×î ’íëî¾³ íñî³ 

í³−ôî ³šþôô ,ôš"ñ óêð î³î¾¼ë 

íëî¾³ þôî¾ ³ë¾ î³×ñí× −òíô 

êí−¾ ñìôò îñ −þôèñ ,íòíî þôêò 

íõ½ë"š óî−íð þôêòí öê× ïôîþ 

þñ"í ,óè ³ë−³ óî−í ïôîþ ³ë¾ñ 

ó¼¬× ³ë¾ óî−í ,ïî"¾ ó³ê ó−ë®ò 

óî−í êð þ"í ,¾þõî"− íëþí 

ó³½¼×í −òõñ óîšôí −þíî ó×ñ× 

ó−ô−−š í¾šî êí þêîëô ñ¼ð íô× 

³îþ−ë¼ ö−ê íëî¾³ íî−î"× þõ×ô ,

¼î"ï ïôþ šî½õí ó³ê ó−ë®ò î−í³¾ 

ó−ô−−š î−í"ó êð þ"í óî−î ³ë¾í 

óêð þîô¾− ³ë¾í ïê íëî¾³ −òíô 

¹ê −ñë ó−þî½− ó−šþôôí ¼î"× óè 

óê íëþí ó³½¼×í −òõñ óîšôí 

ó−−ì ó×ñ× óî−í.    )³¾îðš î−"¬(  

  

ö¼ôñ ³îõ½ íîþí ³ê íêô®í.  

¾þëî"− −õ ’¹−½îê¾ îñ ³î−ò¼þõ ñ¼ 

íô í¾¼¾ èèî¾ë ,óõþ®êî ó¼ 

ð−ïôí ¼þõêî ñ×í îòôô ,íîþî êîí 

èèî¾ í¾î¼¾ êñ¾ ³¼ðô íêô®î íï 

ð−ïôí í¾î¼¾ ³¼ðô íîê³ëî ,

íþîê×ñî −×î êò−ð −×í ¹þ®ñ ³ê 

èèî¾í ñê ð−ïôí ,ñëê öëî− íòíð 

ë−³× ðšîõ öî¼ ³îëê ñê ó−òë ,

ôèëî ’ö−ïìîê¾× í¾¼ô óí−³îëê 

óð−ë ,íòîî×í ¾ò¼−¾ óðêí −õê ’

íô×ë ó−ñîèñè ñ¼ íô ê¬ì¾ îñîèñèë 

óðîší ,óê ïìê− ¼¾þ î×þð ,îò−−íî 

ö−ïìîê í¾¼ô óí−³îëê óí−ð−ë 

−ìëë ’ñîèñèí ,íòíî îñê ó −ê¬ìí 

î¾¼¾ −ñîèñèëó ó−ôðîší óò−ê êñê 

−ôèõ ¾õòí èîî¹ íïí êñ ê¬ì 

ê¬ìë íï êñê ¹îè þìê íô¾òî îï ,

êîíî −ìëë ’èèî¾ ñ®ê ¹îèí íïí ,

¼î"× îêþš ëî³×í íîþ ,−× êîí êñ 

ëê³ ñê ê¬ìí íïí í¾¼òî êñë 

³¼ð îòî®þî ,êî"ê ñ¾îò¼ ñ¼ ê¬ì 

íï −× èèî¾ êîí îñ®ê ,ñëê 

ö−ïìîê¾× í¾¼ô óí−³îëê óíð−ë 

¹−½îôî ³îòîðï ñèëñîè íï ,íï êþš− 

íêô® ,í¾î¼¾ öîðïë îëñ ³îê³ëî 

îþ®− ,ïêî ðšîõ óîšôí ë"í óè ñ¼ 

³îòîî¼í ³îòî¾êþí óõþ®−î îñêñ.   

)−þëð ñêî−(  

  

ó³ê ó−ë®ò óî−í ó×ñ× −òõñ í"þ 

ó×−¾êþ ó×−òšï. þêîë−î ñ¼ −õ íô 

ë³×¾ −þëðë ñêšïì− ¾þõñ îò−þôê 

ñê îò×−ñ¾³ ³¼ñ íòšï ³îñ×× ì−î× 

ñê −òëï¼³ ,íþîê×ñî í¾š íôñ 

ó−ññõ³ô êšîð ñ¼ ³¼ íòšï ,êñíî 

−ô−ë ó−þî¼òí ó−×−þ® óè ö× î³þï¼ñ 

î³ìè¾íî μþë³− ,−î"ñ ñ¼ −õ íô 

ê³−êð íîïë"š) −ì−î ð×þ. (í¼"õ 

)³−¾êþë ð× ê (óíþëêî öšï êë 

ó−ô−ë ,ò−−íî êë¾ ó¼ ñ× ó−ô−í ,

ñ×î óî− ð−¼í ñ¼ ó−¾¼ôí ó−ëî¬ 

í¾¼¾ îë ,êñî þ½ìò îñ óíô îñ−õê 

óî− ðìê ,−ôî êîí¾ ½ì óîñ¾î ê¬îì 

êîí ðëêô î−ô− ,ê®−î ó−ô¼õñ 

¾−ê¾ öšï êñ î−í− îñ šþ ó−ô− 

ó−¬¼îô ,îíïî ñê îò×−ñ¾³ ¼ñ"³ 

òšï"í ,êîí¾ šþ ³¼ íòšï ðëñ êñë 

ó−ô− ,³ôêë¾ −îêþíô í−í í−í−¾ 

ïöš −õñ î−³îò¾ ,ñëê î−³îòîî¼ë êîîí 

−þ−¼®ô ó−ô− ×¼"ð ,íòíî íô í¾¼− 

óðêí í−ì−î ³îñ¼íñ öš³ñî ö³îê 

ó−ô−í ê¾ê îþë¼ î−ñ¼ îíî³ë š−þî 

ö¼ôñ îë¾ì− óè óí ö−òôë î−ô− 

î−³îò¾î ,í®¼íî êîí íô îò−®ô¾ 

ôèë ’íñîðè íëî¾³ ³îòîðï¾ ³−¾¼ò 

îñ ³î−×ï× ,−šîôî íñ íëî¾³ë 

íëíêíô ,ö×ëî ¾ê×þ í¾¼− óðêí 

íëî¾³ íëíêíô −þí í×îïêîí 

³îñ¼íñ öš³ñî ñ× ó−ô−í þ¾ê îþë¼ 

î−ñ¼ ñëíë š−þî ,¾ïî"í ó³ê ó−ë®ò 

óî−í êð ¾êþ íò¾í ¼îð−× ,ë³×¬ 

−þëðë ó−−ì −× ö−ò¼ ³î¼−š³í ¾êþë 

íò¾í ó−êë þþî¼ñ ³ò−ìë íëî¾³ 

íëíêô ,−× í¼îþ³ êîí öî¾ñô 

³î¼−þ íë−ìî ,¾î"í ó³ê ó−ë®ò 

î−í"ó ó×ñ× õñ−ò í"ê ,ïôîþ ñ¼ óî− 

¾êþ íò¾í îë¾ ó−×îï ñêþ¾− 

íëî¾³ñ íëíêô ,¼î"ï μ−¾ôô 

ó×−¾êþ ó×−¬ë¾ ×−òšï"ó ,−× þìêô 

ó−¾î¼¾ íëî¾³ íëíêô μ−−¾ 

ó³îò×ñ þêî³ë öšï.    )μþë í¾ô(     

  

ó³ê ó−ë®ò óî−í −òõñ í"ê ó×ñ× 

îèî’. ¾þðôëî óê ó³ê ó−®îþ ðîô¼ñ 

ö−ðë îš½¼ íþî³ë ,þ¾õêî þôîñ ñ¼ 

−õ ë³×¾ ôþí"¬ îòêõô íþ¾¼ë 

³îþôêô −× ó¼¬ô íï ñ−¼îô 

íëî¾³í −îð−îíî þõ×ñ ê¬ìí ì×ô 

íðîô ½òšë ìêî"× îêë ó−ð¼ ð−¼íñ 

ñ¼ ê¬ìí −þí êîí þî¬õ ¼"× ,óòôê 

ö−ðô íðîô ½òšë μ−þ® í−í−¾ óîšôë 

−ë"ð −òõëî ñ¼ë ö−ð êñëî"í êñ 

−òíô î³êðîí îþ¬õñ ,íïî î¾þð¾ 

¾þðôë óê ó³ê ó−®îþ ðîô¼ñ −ðëö 

îš½¼ íþî³ë ,þîê−ë ö−ò¼í ñ¼ −õ íô 

îò−ò¾ ½ôë ’³îëê ó−ò¾ ö−ë¾î−¾ 

ö−š½î¼î íþî³ë íò−×¾ í−îþ¾ óí−ò−ë 

−þí ³¼ëð š½¼ íþî³í ê×−ê 

³êþ¾í íò−×¾í ñ−¼îôî íëî¾³ −îíð 

óîšôë −ë"ð −òõëî ñ¼ë ö−ð.   
 )×"š öþô îò−ëþ íèí"š ¬−ñ¾"ê(  
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  היום נצבים ם"את
 ק"הרה את פעם פצירה ע"זי מטריסק המגיד ק"הרה

 לפני בביתו תורה שיאמר ע"זי מפאריסוב צבי יעקב' ר
 נצבים אתם :ואמר, נצבים פרשת אז והיה, שלומו אנשי
 שלכן :ואמר, זעק'ת קיר'מ בן'א ת"ר הוא ם"את, היום

 מי שאף לרמז כדי ה"ר לפני נצבים פרשת קורין לעולם
 אל - השנה ראש דא -" היום "לזעוק צריך אבן לב לו שיש

  )צדיקים של ספרן(  .בבכיה העם כל וגעו', ה

  האחרון הדור ואמר
 אל מתדמה שהיה אחד איש היה בפעטערבורג

 בא אחד יום, ומלבוש לשון בשם כמותם נוהג והיה הגוים
 אצל שישתדל מקובנא אלחנן יצחק' ר הגאון אליו

 לפניו התפאר בביתו הגאון כשהיה, מסוים בענין המלוכה
 שהוא ותפילין הטלית את לו והראה ביהדותו האיש

 בעי ליבא שרחמנא ואמר וסיים, יום כל להניחם מקפיד
 בין האדם של החיצונית התנהגותו לא הוא שהעיקר
, גמור צדיק הוא הרי ובלבבו, הלב, הפנימיות אלא הבריות

 כתיב בפרשתן :ואמר אלחנן יצחק' ר הגאון לו השיב
 דהיינו" ואבן עץ גילוליהם ואת שיקוציהם את ותראו"

 פ"ואע, שיקוציהם את רואים אלא תהיו שלא פ"אע
 רק עמהם ומתחברים מאוד מהם רחוקים תהיו שבלבבכם

 סלוח' ה יאבה לא "ז"עכ" עמהם אשר וזהב כסף "משום
 הדור "אבל, ביהדותך תישאר אולי בעצמך אתה שכן" לו

 כבר הם הבא הדור" מאחריכם יקומו אשר בניכם האחרון
, "רחוקה מארץ יבוא אשר והנכרי "בבחינת, לגויים יהיו

 רק לא לבסוף, בלבם' ואפי לגמרי רחוקים יהיו כבר שהם
 המיר עצמו הוא אף אלא לגויים היו הזה האיש של בניו
    .מכן לאחר קצר זמן דתו את

  לעשותו ובלבבך בפיך

, ע"זי מקאברין משה' ר ק"להרה בא אחד חנוני
 ששכינו ובעוד, החנותמ פרנסתו מיעוט על לפניו והתאונן

 שפע לו יש, מוכר שהוא הסחורה אותה שבחנותו החנוני
 יהיה לך שגם מבטיחך הננו :הצדיק לו אמר, בריוח פרנסה

 חברך את שכשתראה בתנאי רק, בריוח ופרנסה שפע
 שנותן השם ברוך :ותאמר, זה על תודה תתן מצליח החנוני
 כן ומרל קשה לך יהיה כי ואף, פרנסהבריוח ישראל לאיש

 כן לומר עצמך כשתרגיל מ"מ, הראשון בזמן שלם בלב
 שתאמר עד, בלבך גם הדברים ייכנסו הזמן במשך אז, בפיך

 מקודם, "לעשותו ובלבבך בפיך ":שנאמר כמו, שלם בלב כן
     ."בלבבך "כך ואחר" בפיך "רק

  הארץ ואת השמים את בכם העידותי
, ע"זי אמת השפת ק"הרה לחיי האחרונה בשנה

, מחסידיו אברכים אלפי לצבא ונלקחו רוסיא מלחמת צהפר
 מברך היה א"השפ, הרחוק במזרח הקרב לשדות ונשלחו

 מי :להם אומר והיה, הרחוקה לדרך צאתם לפני חסידיו את
 ירא שהוא מי כל, לביתו וישוב ילך הלבב ורך הירא האיש
 מן לביתו שישוב לו מובטח ואז בתשובה וישוב ילך שמים

, הקרב מן מכתבים לו שולחים היו ידיוחס, המלחמה
 שם והיה, אותם הקורות כל לו מספרים והיו, תורה חידושי

 ארוך פלפול לו כתבש אוסטראווצא מעיר עילוי אחד אברך
 המכתב ופתח, במכתבו לו השיב א"השפ, יונה רבינו על

, "הארץ ואת השמים את היום בכם העידותי "בפסוק
, בכם קישטתי :לומר ורוצה, טוקישו ֲעִדי מלשון – העידותי

  )קודש שיחות( .הארץ ואת השמים את, כאלה באברכים

  הוא בשמים לא
 ושאל ע"זי מלובלין להחוזה פעם בא אחד קצב

 או לחג לשוחטן אם, לו שיש בבהמות לעשות מה בעצתו
 החוזה ציוהו, טריפות יימצאו שמא מתיירא הוא כי, למכרן

 עשה והקצב, בכתב וסימניה תוארה בהמה כל על שיכתוב
 ובהמה בהמה כל ועל בתוכו וקרא הכתב את הרבי לקח, כן

 תימצא בזו שכן יודע איני וזו, טריפה זו, כשרה זו :לו אמר
 יודע איננו טריפה או כשרה אם הרב שיפסוק ואיך שאלה

   ."הוא בשמים לא "נאמר ההלכה פסק שעל מפני

  השנה ראש שלפני שבת

 אמר שחרית דתבסעו ה"ר שלפני ק"בשב א"פע
 שולחנו על להמסובין ע"זי מקאזמיר יחזקאל' ר ק"הרה
 מן מגרשים שלנו המאכלים כי שמים לשם אכלו :ל"בזה

 מיני וכל וגשמיות חומריות מיני כל אצלי האוכל האדם
 שבת ובסעודת, קדושות מיני כל בהם וכלולים, אפיקורסות

" תברי זכור"מ הסליחות כל כח בה יש השנה ראש שלפני זו
 ושחרית" נדרי כל"ומ, ה"ר של ומוסף שחרית של והפיוטים

, סוכות של הראשונים ומימים, הקדוש יום של ומוסף
 כענין היינו, חג אסרו עד תורה ושמחת עצרת ושמיני
 שתה ואחרי בשילה אכלה אחרי חנה ותקם "בחנה דכתיב

 ):י ברכות( ל"חזשאמ על עברה איך ולכאורה" ותתפלל' וכו
 בעלה של זו בסעודה אלא', וכו שתתפללו ודםק תאכלו לא

 התפילות כל כח נכלל היה אלוקים איש אלקנה הקדוש
 לה ניתוסף זו בסעודה האכילה ידי ועל, כ"אח שהתפללה

, להתפלל ויכלה התפילה מדריגות והשיגה ומוחין חיות
 כל כח נכלל השנה ראש שלפני זו שבת בסעודת כן וכמו

  )ישראל דברי( .ל"כנ חג אסרו עד התפילות
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éäå 'åòîùá úà éøáã äìàä úàæä êøáúäå åááìá øîàì 
íåìù äéäé éì éë úåøéøùá éáì êìà åëå'. íé÷åñôä åììä 

íéäåîú ãåàî ãàåè ðèôåùáé ïðé÷ñò éøçàù òîùéù ìë úåìì÷ä 
åìàä øîàé íåìù äéäé éì. ìðå"ô éôò"î òåãéù äî åùøãù æç"ì 

íâ ìë éìç ìëå äëî øùà àì äáåúë øôñá äøåúä úàæä äëî 
øùà àì äáåúë äøåúá åæ úúéî íé÷éãö, åðééä ç÷åìù úà 

íé÷éãöä éãë øôëì ïâäìå ìò ïåò øåãä äæáå ïáåé äéäå åòîùá úà 
"éøáã "äìàä úàæä, åðééä äî åùøãù æç"ì àìå äáéúë àéãäá 

äìàäá úàæä åäæå úúéî íé÷éãö úøôëîù, åòîùáå úàæ øîàé 
íãàä íåìù äéäé éì éë úåøéøùá éáì êìà éîùúú äíé÷éãö ïâé 
øôëéå ìò ìë åéúåðååò, òå"æ øîà÷ úëäåá ìà äîãú êùôðá 

èìîäì ïî òäðåù éò"æ, éë æà ïùòé óà ä 'ùéàá àåää äöáøå åá 
ìë äìàä" äáåúëä "øôñá äøåúä úàæä, èòîìå úà äðéàù 

äáåúë åðééä úúéî íé÷éãö àìù øôëé åéìò úúéî ÷éãöä ,äæáå 
ìé"ô îàîä"ë íéìäúá úåùòì íäá èôùî" áåúë "øãä àåä 

ìëì åéãéñç ,åðåöø øîåì íàã äùåò íéòùøäá èôùîä áåúëä 
äøåúá ,àìå úà ùðåòä äî åùøãù æç"ì ðë"ì ,æà" øãä àåä ìëì 
åéãéñç "àìù åëøèöé ïëùîúäì ïåòá øåãä.          )ùåøã ìàåîù(  

  
éäå 'åòîùá úà éøáã äìàä úàæä êøáúäå åááìá îàìø 

íåìù äéäé éì éë úåøéøùá éáì êìà åëå'. éå"ì éôò"î åùøãù 
ìò ÷åñôä" åàáå êéìò ìë úåìì÷ä äìàä êåôãøå êåâéùäå "ìà 

éø÷éú êåâéùäå àìà êåâéöäå ,ãîìî äéäúù íëì äîå÷ú èìîäì 
úåìâá ,éðôî ìëáù äìì÷ æîøð äëøá ,éôìå"æ ìé"ô ïàë  äéäå 

"åòîùá "úà éøáã äìàä úàæä ,åðééäã éùòîù éø÷ä ïéøå÷ù 
"êåâéöäå" ,ïëìå êøáúé åááìá øîàì íåìù äéäé éì ,éë ïéà åìà 

àìà úåëøá ,íåùî éëä øîà àì äáàé ä 'çåìñ åì äöáøå åá ìë 
äìàä" äáåúëä "øôñá ,àìäå áéúëä àåä" êåâéùäå "àìù äéäé 

åì äîå÷ú ç"å.                                                          )ùéð úåøåàîä(  
  

éäå 'åòîùá úà éøáã äìàä úàæä êøáúäå åááìá øîàì 
íåìù äéäé éì éë úåøéøùá éáì êìà åëå'. äàøðå äðäã åøîà 

æç"ì )äì éâî ì"à:( úåìì÷ úøåúáù íéðäë á÷ä"ä ïøîà ,äðùîáå 
äøåú äùî éôî äøåáâä ïøîà ,íòèáå øáãä ùé øîåì éë ø÷éò 

úåìì÷ úøåúã íéðäë àì åàá ìò åèéáì úååöî ä 'ìòåôá ÷ø ìò 
úðååë áìä ,åñàîéù úøåúá ä 'àìå åçîùé åöå÷éå äá äéäéå íäì 
ìåòì àùîìå ,îëå"ù íù" íàå úà éúå÷åçá åñàîú "à÷ééã ,

"íàå úà éèôùî ìòâú íëùôð "éøä ÷ééãù ìëä äéäéù áìá 
ñàîð äéäéå òéâî íëìöà éìá äçîù ÷ø ìåòá çøåèå ,ïëå íééñî 

äçëåúá íù" ïòé òéáåï éèôùîá åñàî úàå éúå÷åç äìòâ íùôð" ,
àùî"ë äçëåúá äðùîáù äøåú àì åøîàð ÷ø ìò ìåèéá úååöî 

ä 'ìòåôá áéúëãë íù" øåîùì úåùòì úà ìë åéúååöî "ïëå" íà 
àì øîùú úåùòì" ,àìå øáéã íù ììë ïéðòî ñåàéî ìåòéâå ,

êëìå úåìì÷á äðùîáù äøåú åàáù ìò äáùçîä äî 'åøîàð éë 
àåä ãáì ïçåá úåááì íà áåèì íà òøì ,ìáà äðùîá äøåú 

åàáù ìò äùòî éåìâ ìëì ïëì éôî äùî åøîàð ,äùæå"ë äéäå 
åòîùá úà éøáã äìàä àæä"ú åðééäã úåìì÷ äðùîáù äøåú 

øáãîù ïéðòá äùòîä áåùçé éë íçéð ä 'ìò úåìì÷ä úøåúáù 
íéðäë ,êøáúéå ááìá"å øîàì íåìù äéäé éì ïéë àúå÷ôð úðååëá 

ìäá ,úåøéøùáå áì"é êìà ,êëìå øîà àì äáàé ä 'çåìñ åì 
äöáøå åá ìë äìàä äáåúëä øôñá äøåúä äæä, ìëá øôñä, 
åìéôàå úåìì÷ úøåúáù íéðäë àáù ìò äáùçîä. )úåøòé ùáã(  

  
éäå 'åòîùá úà éøáã äìàä úàæä êøáúäå åááìá øîàì 

íåìù äéäé éì éë úåøéøùá éáì êìà åëå'. åøàáúé éôò"ã îâä '
)úåëøá ë:( åìàù éëàìî úøùä á÷äì"ä úáúë êéúøåúá" øùà 

àì àùé íéðô "êéàå äúà àùåð íéðô ìàøùéì áéúëã" àùé ä '
åéðô êéìà íùéå êì íåìù" ,áéùäå íäì á÷ä"ä êéà àì àùà íäì 

íéðô íäù â"ë íéàùåð éì íéðô éë éúáúë äøåúá" úìëàå úòáùå 
úëøáå "íäå íé÷ã÷ãî ìò íîöò êøáì ãò æëúé ãòå äöéáë ,

ééò"ù ,äæáå àåáé ìò ïåëð éë úåìì÷á áéúë" íúìëàå àìå 
åòáùú" ,àå"ë øùôà êøáúéù åááìá øîàì åìù"í äéäé éì 

éøäù éðà êøáî úëøá ïåæîä åìéôà àìá äòéáù àå"ë á÷ä"ä 
àùé éì íéðô ïúéå éì åìù"í ,ìò äæ áéùî øîåàå" àì äáàé ä '

çåìñ åì".                                                                 )èå÷ìé íéøåàä(  
  

éë äåöîä úàæä øùà éëðà êåöî íåéä àì úàìôð àéä åâå, ' 
ùøãîá àúéà äëìä íãà ìàøùéî ãîåòù úåø÷ì äøåúì äî 

êøáî äéðôì éúééîå éì 'áéúëãî êåøá äúà ä 'éðãîì êé÷åç 
ò"ù êéøàäù ,òôìå"ã ïáåé ïéáäá æçàî"ì ìò ÷åñô ìò äî 

äãáà õøàä øîàéå ä 'ìò íáæò úà éúøåú øùà éúúð íäéðôì 
øîàå áø äãåäé øîà áø äî àéä àìù åëøá äøåúá äìçú ,
øáëå éúùøô äæá îá"à úòëå äàøé øåöé÷á ,éë íä åðàî òåîù 
ìå÷ì íéàéáð íøîàá éë íâ úàøé íéîù éãéá íéîù ïéàå íãàì 

çë äæá ,äðäå áùøä"à ë 'äáåùúá ïëì àì ð÷úå äëøá ìò 
úðéúð ä÷ãö éë éìåà àì äöøé éðòä ìá÷ì ,äå"ð êéà êøáé ìò 
äøåúä äìçú àîìã äâäé àìå ïéáé àìå äëæé äá ÷éñîãë àìòú 

éáî àáøë ,àìå åðéîàä éë äæ éåìú íãàá éððéàå éãéá íéîù ,éë 
ìë òâéîä äøåúá äëåæ äøúëì àéäå ø÷ôä ìëì éúòâé éúàöîå 

ïéîàú ,åäæå æîåøî àø÷á ìò íáæò úà éúøåú øùà éúúð 
íäéðôì éô 'àì åðéîàä éúúðù íäéðôì íúåùøá íöôçå ,ìòå ïë 

ôá 'åæ éúëã 'àì íéîùá àéä àì úàìôð àéä êîî ,áåø÷ êéìà 
øáãä ãåàî äìàëå úåáø ïëì ìàù ìò úëøá äøåúä ìàã"ä 

ïéà íå÷î úëøáì äøåúä äéðôì ììë ,ïëìå éúééî éì 'øéôù 
êåøáî äúà ä 'éðãîì êé÷ç òäãî"ä éäù 'êøáî çàå"ë ììôúä 
éðãîì êé÷ç òîùî êøáù òà"ô àìù ïéáä ïééãò.  )íúç øôåñ(  
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  :א"יע מירון קדישא באתרא 'הק דקהילתינו המתאחדת שבת לרגל

 ברוך הקדוש להם שנתן מצוות כל יוחאי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר ").ז"ט ביצה( בגמרא
 ישראל בני ובין ביני שנאמר, בצנעא להם שנתן משבת חוץ, הסיאבפר להם נתן לישראל הוא
  ,ו"וא בלא חסר בכתיב' לעלם 'התורה כתבה כן שעל א"המהרש וביאר ."לעלם היא אות

 אובצנע בהעלם ניתנה השבת כי לרמוז                                              
 שמעון רבי האלוקי אהתנ של מהימנותאד בצילא להסתופף ש"אנ זוכים זו קודש שבשבת והיות

 זו מאמר להרחיב בביאור טוב מה בעתו דבר אמרנו כן על, מירון ק"באת ע"זי יוחאי בר
  
íòí íþîê×ñ í¾š ë¾þ −þëðë" −−³þ³ ,ê ’íô 

íò³¾ò ³î®ô ³ë¾ íò³ò¾ ê¼ò®ë ñ×ô ³îî®ôí 
íþî³ë¾ íò³ò¾ ê−½íþõë ,ë ’−þí ³î®ô ³ë¾ ê−í 

ññ×ë ³þ¾¼ ³îþëðí îò³ò¾ ³îñîšë ó−šþëî ,óêî ö× 
μ−êí μ−−¾ þôîñ ³ë¾¾ íò³−ò ê¼ò®ë.  

õêî"ñ óðšíë ¾ô"× −òëí þ×¾¾− )öî−½ þôêô ë ’

−½ ’î’( ó¼¬ë þëðí îþôê¾ ïì"ñ )ö−þðíò½ ò"ì:(" öë ìò 
³ë¾¾ ë−−ì í³−ô" ,íþîê×ñî íô íò³¾ò ³î®ô 
³ë¾ ñ×ô ³îî®ôí óê¾ öë ìò íô−−šô íò−ê ë−−ì 
í³−ô ,±þ³ôî −× ³ë¾ ê−í −ëþ¾î¬ ñ¾ μñô îë¾ 
³ë¾ ëší"í ñ×ô î³×êñô þ¾ê í¾¼ ,−−šî"ñ 

)ö−þðíò½ ×"ë.( ¾ô³¾ôí î¬−ëþ¾ë ñ¾ μñô ë−−ì í³−ô 
ö−ð× ðþîô ³î×ñôë ,ö×ñ ñêþ¾− óí¾ ³ò−ìëë ó−òë 

óîšôñ ëî³××" ó−òë ó³ê íñ ’ó×−šñê" ,íò³−ò óíñ 
³î®ô ³ë¾ ,−× óíñ þ³îô ¾ô³¾íñ î¬−ëþ¾ë ñ¾ 
óí−ëê ëší"í ,ñëê ó−îè ¾−¾ óíñ ö−ð ó−ðë¼ 
ëšíî"í êîí ³ò−ìëë μñô óí−ñ¼ ëî³×× )ó−ñí³ ô"ï 

¬’(" μñô ó−šñê ñ¼ ó−îè "óíñ þî½ê ¾ô³¾íñ 
î¬−ëþ¾ë ñ¾ μñô ,ö×ñî öë ìò ³ë¾¾ ë−−ì í³−ô 

ö−ð× ðþîô ³î×ñôë.  
íòíî þêîëô þíîïë ¾îðší )þõ ’þíë( îò−®ô¾ 

¾−¾ ññ×ñ ñêþ¾− ë ’³îò−ìë −õñ× ëší"í ,ó−ô¼õñ 
ó−êþšò ó−ðë¼ šôñóî ,þôêò¾ )êþš−î ×"í ò"í(" −× −ñ 

−òë ñêþ¾− óðë¼ −ðë¼ óí" ,ó−ô¼õñî ó−êþšò ó−òë 
óîšôñ ,þôêò¾ )ó−þëð −"ð ê’(" ó−òë ó³ê íñ ’

ó−×−šñê" ,þêîëôî ó¾ öôïë¾ ñêþ¾−¾ ö−š½î¼ 
íþî³ë μþðë íñèò ðëñ ,ó−ðëî¼î ³ê ¾í"− ó−êþšò 
ó−ðë¼ ,ñëê ó−š½î¼¾× −ïòèë ³îþ³½ò íþî³ë¾ öë× 

¾õìô¾ èëòê −ïî−ë ,¾− ññ×ñ ñêþ¾− ö−ð ó−òë 
óîšôñ.  

íïëî íò³−ò ¾êþ íëî¾òî ¾þõñ −þëð ë¾þ"− 
ñ×ð ³î®ôí ò−ò³î ñêþ¾−ñ ê−½íþõë ,îò−−íð íïô 

óðê¾ ó−−šô ñ× ³îî®ôí íþî³ë¾ íïô îò−ê ì×îô 
êþšò¾ öë óîšôñ ö−−ð¼î ³ò−ìëë ðë¼ óîšôñ ,ñëê 
³ë¾ô ì×îô ó−ë−ëì¾ ñêþ¾− ó−êþšò¾ ó−òë 
óîšôñ ,ò−−íîî ñ¼ −ð− ðîô−ñ ³þî³ þ³½òí ê−í¾ 
ê¼ò®ë ,í³¼ôî öëîô íôñ íò³−ò ³ë¾í ê¼ò−®ë ,

ñí³îþî šþ¾ ñ¼ −ð− ³ë¾ ó−¾¼ò ³ò−ìë ó−òë óîšôñ 
ó−×îïî ³ò−ìëñ þ³½òí íþî³ë¾ îðî"š.  

þ¾õêî ¹−½îíñ μþðë ïôþ ,−× −êíô êô¼¬ 
þôêò êþô−ô îï ñ¼ −ð− ë¾þ"− êšîîð ,−þí¾ êîí 
íñ−è −òëñ ñêþ¾− ³þî³ ðî½í, ê³−êð× −òîš−³ë 
þíîï )íôðší −"ï( îí−ñê¾ ê−ëòí þî×ï ëî¬ñ þôê 

ë¾þñ"−: קום ידך על מלין ויתחדשון שמעון רבי קום 

 לך אית רשותא דהא ,ידך על תורה דברי ויתחדשו שמעון רבי
 ידך על לגלות נתנה רשות שהרי ידך על טמירין רזין לגלאה

 נש בר לשום לגלאה רשות אתיהב דלא מה ,גנוזים סודות
  .עתה עד אדם לשום לגלות רשות נתנה שלא מה כאן עד

ö×ëî öëî− ó¼¬í êþô−ô¾ îï íñè³ò êšîîð ñ¼ 
−ð− ë¾þ"− ,ñ−ë¾ë êîí¾ íñ−è ³þî³ ðî½í ñ¼î ö× 

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו
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þôê óè ³ë¾¾ ¾ðîš ò−íò³ ê¼ò®ë ïôþñ ñ¼ 
³ò−ìë ³î−ô−òõ íþî³í.  

ï óþôê íïë öëîô ö× îô×î" ñ)íîï"ê¾ò ³¾þõ š( 
"íñ ³ë¾ íô ’¾ðîš êíñ ³ë¾ öî¼ô¾ −ëþ ¹ ’

¾ðîš , ³þ−ô¾ ì×ô ó¾×ð îò−×þðñ íïë íòîî×í
îòñ ¾−¾ ì×îô ³ë¾í ó−òë ³ò−ìë ,³−í îíïî öîþ

š êþšíñ ñêþ¾− −òë ñ¾ íñ¼ôíîðó−¾î , ñ¼ ö× îô×
íñ−è¾ −ð− ë¾þ îòñ"þ³½òí ³þî³ ³ê − , ö× óè ì×îô

ó−òë ö−ð îòñ ¾−¾ ó−¾îðš ó−êþšò îòê¾ óîšôñ.   
* * *  

öõîêë þìê ³®š ö×³− þêëñ ,íòíð −þëðô 
−òëí þ×¾¾− îò−®ôò ö−ð−ôñ ³î®ôô¾ ³ë¾ ì×îô 
¾−¾ −òëñ ñêþ¾− ö−ð ó−òë óîšôñ ,ñ¼î −õ íï 

þêë³− êþôèí )³ë¾ õ"ï.(  óðîš îî¬®ò ³ë¾ ³î®ô −×
íþôë íþî³ ö³ô, íþîê×ñî êô¼¬ −¼ë ,−þíð ¼îð− 

îñëš¾×¾ ññ× ñêþ¾− ³ê íþî³í îò¼¬ ó−×êñôí 
−îêþ¾ ³³ñ óíñ íþî³í −ðôêò þëð êþ®ô ,±þ−³îî 
−³õ¾ë þíô"¾ ñ−èò¼ )þõ’ ³−¾êþë( −õñ ¾ô"× 

ó−š½îõí þ×îôí¾ îíð¾ îòëñ ö−ê þëñ êþ®ô óî¾ 
íò¼¬ ,−× ð®ô ³−¾¼î þ¾−í ëî¬íî ,íëþðê îíï 
þ¾−í ëî¬íî þê¾−¾ íð¾í ³ñìòë îòë ,ö×ñî öî−× 

ñêþ¾−¾ ó−êþšò ó−òë óîšôñ ëî¾ ö−ê ó−×êñôñ 
íò¼¬ þëð êþ®ô ,³×¼"ð.  

óòôê ð¼ö−− í¾š− ,êíð ¾−¾ −òëñ ñêþ¾− ö−ð 
ó−òë óîšôñ êîí šþ þìê ³ñëš íþî³í ,ê"× ö−−ð¼ 
í¾š ³ò¼¬ ó−×êñôí íò³ μðîí ñ¼ ó−ô¾í ,ñ¼î ö× 

ó−ðší ëší"í ö³−ñ óíñ ³ê ³ë¾í íþôë ,−× 
³ë¾ô ì×îô ¾−¾ óíñ ó−ð ó−òë óîšôñ ð®ô ¾þî¾ 
ó³ô¾ò îñ−õê óðîš ö³ô íþî³ îðî"š 

ö×ëî îþêë³− −þëð ë¾þ"− ¾ñ× ³î®ôí ö³ò 
óíñ ëší"í ê−½íþõë îò−−í ñ¼ þí −ò−½ ,ñëê ³î®ô 
³ë¾ ö³ò óíñ ê¼ò®ë îò−−í íþôë óðîš ³ñëš 

íþî³í ,ó¼¬î þëðí šþð ³î×ïë ³ë¾ ì×îô ¾−ð 
ñêþ¾−ñ ö−ð ó−òë óîšôñ ,−¼î"ï îñ×− ñêþ¾− ñëšñ 

³ê íþî³í ,íïëî ê"¾ ¼êð"è þïì¾ îò³òî 
ê−½íþõë ô"ô −þí þë× ó−ðší ³³ñ óíñ ³ë¾í 
ê¼ò®ë îò−−íð íþôë.   

³êô í ’í³−í ³êï ,îòê¾ ó−×îï ³îí¾ñ 
êþ³êë ê¾−ðš öîþ−ô ®−"î −ô−ë ó−ôìþí ³îì−ñ½íî ,
³ë¾ë ¾ðîš −òõñ êîë óî− ö−ðí ñîðèí êþîòíî ,−× 
¼îð− íô ê−ëí¾ −òëë þ×¾¾− )öî−½ þôêô ë ³îê í( 
ó¾ë ð−ìí"ê ï"ñ þêëñ ó¼¬ þëðí êñð −òíô 

íëî¾³ êñê ñêþ¾−ë êñî ³îôîêë óñî¼í )ö− −¼ 

êôîìò³ îò −ïêí ½"ð( ,óî¾ô ñêþ¾−¾ ó−êþšò ó−òë 
óîšôñ ë−³×ð× )ó−þëð ð− ê( ó−òë ó³ê íñ ’ó×−íñê 
ëšíî"í óíñ ëê ,−−šî"ñ )ö−¾îð−š ëñ.( ëê ñìô¾ ñ¼ 
îðîë× îðîë× ñîìô ,íô ö−ê¾ ö× ³îôîêñ óñî¼í 
êþšò ëší"í óí−ñ¼ μñô îô× ëî³×¾ )í −ôþ− − ï( −ô 

êñ μêþ− μñô ó−îèí ,ë−³×î )ó−ñí³ ïô ¬( μñô ó−íñê 
ñ¼ ó−îè ,μñôî ñìô¾ ñ¼ îðîë× ö−ê îðîë× ñîìô ,

íð×¼"š.   
ñ¼î ö× ó−ô−ë îñê þ¾ê −òë ñêþ¾− ó−š½î¼ 
íëî¾³ë öîš−³î ó−¾¼ôí ,êòôï êôþè ¹õî³½íñ óî−ë 
³ë¾í ¾ðîš ñ®ê öî−® ³òî−î®ôí ñ¾ ë¾þ"− ,−× 
ì×ë î³þî³ ì×ëî ³¾îðš ³ë¾í ¾− îòñ ö−ð ó−òë 

óîšôñ ,îñ¼ −ð− íï ó−×îô½ ó−ìî¬ëî îòê ñëš³−¾ 
îò−³ëî¾³ ó−ôìþñ öî®þñî −òõñ ê½× ðîë×í ,ëî³×−î 

îò³îê þõ½ë ó−−ì ó−ëî¬ −×ê"þ.   
 

  טייערע ברידער תלמידים חסידים ואנשי מעשה שיחיו
  

  רישט אייך איין ַא געוואלדיגע זכות וסניגור צום יום הדין הממשמש ובא
ק "און נעמט אנטייל אין די אומגעהוירע ריזיגע הוצאות השב

  א"יע מירון דישאקרא אין את
  

ò÷ ïòîøä åö ïãðòåå êéæ ï"éä àãðàì äçîù ìàøùé ø" å347-4327762   
אין די הוצאות  איבעריג ארויסצוברענגען וואספארא גרויסע געלעגנהייט עס איז זיך צו משתתף זיין  איז  עס 

אינעם שבת קודש נועם הנשמות, השבת ַא באטייליגטער    .און דערמיט ווערן גערעכנט ווי 

 ער זאל מליץ - אין די סאמע ברען פון די ימי הרחמים והסליחות -עליו בשעת הדחק וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך 
  .א"צ ומלכינו בראשינו בב"זאל מיר זוכה זיין צו ַא שנת גאולה וישועה בביאת גוא'טוב זיין בעדינו מ
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  íéôñë úèéîù éðéã-ìåáæåøô   
)íéøáãä úåãéñéå èåòéîä ÷ø åðáúëå íä íéáø åìà úåëìä(  

  
  

 

  מצות שמיטת כספים
ים לו מצות עשה להשמיט את החובות שחייב

והתובע חוב למלוה לאחר שעברה , בשנת השביעית

מצות עשה (עליו שביעית הריהו עובר בלא תעשה 

ולא תעשה דכתיב , משה ידובעל שמוט כל ) ו"דברים ט(דכתיב 

  ).לא יגוש את רעהו

  שמיטת כספים בזמן הזה
שמיטת כספים בזמן הזה אינה נוהגת אלא 

כן (ל נוהג דמן התורה נוהגת רק בזמן שהיוב, מדרבנן

והטעם דתקנו , ע"ם והשו"פ הרמב"דעת רוב ראשונים וכ

  ).ז בכדי שלא תשתכח תורת שמיטה מישראל"חכמים בזה

  ל"שמיטת כספים בחו
ע "בשו(נוהגת אף בחוץ לארץ  שמיטת כספים

פ הוא "א הוסיף דאע"וברמ, דנוהגת מדברי סופרים בכל מקום

ונראה , ז"זהא דאין שמיטה נוהגת ב"אבל י, הסכמת הפוסקים

) א"סק(אבל בפתחי תשובה ',  אלו וכושעליהם סמכו במדינות

וסיים שם התומים דכיון , הביא שהאחרונים מחמירים בזה

מי לא '  הרד לדברחהיא וה, ז"גם בזה' ל דהוא דאו"ן ס"דהרמב

דכל ) א" עז"ל(גיטין ' י הגמ"דון הזה הוא עפוהני, יחוש לדבריו

י ובין "בת קרקע נוהג בין באמצוה שהוא חובת הגוף ולא חו

' חובת הגוף ועי ה שמיטת כספים שהיא"כ ה"וא, ל"בחו

  )בפוסקים

  תקנת פרוזבול
כשראה הלל הזקן שנמנעו מלהלוות זה את 

בו בסוף ו יפרע הלוה את חאמפני החשש של, זה

ז יעבור על לאו "ועי(, שנת השמיטה וישמט החוב

התורה על מי שהזהירה " השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך"ד

וכן משום שמא , שנמנע מלהלוות את חבירו קודם השמיטה

ולזה תיקן פרוזבול , )לא ימצאו העניים ממי להלוות

הפירוש של , ז לא ישמט ההלואה בשביעית"שעי

פרוס בולי "דהיינו ) ו"גיטין ל(' מבואר בגמ" פרוזבול"

 אלו -בולי , תקנה'  פי-ופירושו פרוס " ובוטי

דהוא תקנה לעניים ,  אלו עניים-ובוטי , עשירים

  .ולעשירים

 פירוש הפרוזבול היא -ביאור הפרוזבול 

והדין הוא , שהמלוה מוסר חובותיו לבית דין

אלא (ד אין שביעית משמטת "דהמוסר שטרותיו לבי

ובפרוזבול הוא עצמו , ד גובים את החוב"דבמוסר שטרותיו בי

  ).גובה את החוב

  ד"בי
, כותבים הפרוזבולד "איזה ביבנחלקו הדעות 

ד חשוב שבקיאים בדין "ע דצריך בי"דעת השו

א "ודעת הרמ, י רבים באותה העיר"שנתקבל ע

ד של שלשה "דבזמן הזה אפשר לעשות בכל בי

  .אנשים

 אפשר לכתוב הפרוזבול אף לפני -קרובים 

אולם יש , דיינים שהם קרובים למלוה או ללוה

דאז אינו להחמיר שלא יהיו הדיינים קרובים זה לזה 

, ל"וסתימת הפוסקים הנ, בתומים נסתפק בזה(, ד"נחשב כבי

' עי, ד"אלא מסירת חובותיו לבי, דאין כאן מעשה דין תורה

ל בשם "קובץ מבה, ח"רפ' ט סי"ל ח"שבה, מ"ק' י סי"י ח"מנח

  )ל"בעל שבה

מעיקר הדין מהני פרוזבול אף באמירה בעל פה 

וב פרוזבול  ולכן אם שכח לכת)'ח' א סעי"רמ(ד "לבי

ה כשאינו יכול כבר לכתוב יכול למסור "ונזכר בער

  .אנשים' פ לג"חובותיו בע

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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,  אפשר למנות שליח לעשות פרוזבול- שליח 

ויכתבו בפרוזבול שפלוני השליח בא לפנינו 

  .בשליחות פלוני המלוה

  פרוזבול על גבי קרקע
אין כותבים פרוזבול אלא אם יש ללוה קרקע 

יש לי רק עציץ ' ואפי, מהניקרקע כל שהוא ' ואפי

וכמה טעמים בראשונים או (, על יתידות, נקוב המונח

ולא שכיח , אלא במילתא דשכיחא, משום דלא תיקנו פרוזבול

י הקרקע "או משום משום דע, להלוות למי שאין לו קרקע

ד דקרקע "דנחשב כמי שמסור כקרקע לבי, נחשב החוב כגבוי

מושכרת או  ואף אם יש לו קרקע ).אינה נגזלת

  .מושאלת מהני

 ו אם יש קרקע לערב א-אם אין ללוה קרקע 

על חוב שיש לו קרקע אזי אפשר לכתוב ביש ללוה 

' או יכול המלוה לזכות קרקע ללוה אפי, פרוזבול

מיהו אם הלוה בפניו ואמר שאין , שלא בפניו

  .כ"ברצונו לזכות בקרקע אין מזכין לו בע

יש לו חדר בחור ישיבה שאין לו קרקע משלו ו

נחשב מן הדין כמי שיש לו ' בישיבה ללינה וכדו

מ ראוי לבקש "ומ, קרקע שהמקום כמושאל לו

ל "ל בשם בעל שבה"קובץ מביה(. רשות מבעלי הישיבה

  )א"שליט

  נשים
כספים " יש בהם ג-נשים  שמיטת  מחמת (כ דין 

, ת שבתורה"הלאו פשיט דשייך בהם שהם מצוות ככל ל

חלקו הפוסקים דהוי מצות עשה ומחמת העשה של שמוט נ

ויש סוברים דמצות עשה שיש עמה לאו נשים , ג"שהז

לעשות פרוזבול ואם ) חייבות ולמעשה אשה צריכה 

האשה  הבעל עושה פרוזבול מהני גם להלואת 

חוץ אם הלותה ממין שאין לבעל (, דהכל שייך להבעל

  )זכות בו

  )צ להם פרוזבול"וא(חובות שאין שביעית משמטת 
 שזמן התשלום חל לאחר שנת הלואה

ורק הלואה שזמן הפרעון חל לפני סוף , השמיטה

  .שנת השמיטה משמטת

כיון , אין משמט] שקונים בהקפה[חוב בחנות 

שבעל החנות מקיף לזמן מרובה ונחשב כקובע זמן 

  .לאחר שביעית

, ואם זקפן בעל החנות במלוה אזי משמט

ילך מזמן זה וא, וזקיפה היינו שקבע זמן לפרעון

א דמיד כשבעל החנות סיכם את כל "וי, משמט

. החשבון ביחד בפנקס נחשב כזקפו במלוה ומשמט

  )ד"י' א סעי"רמ(

ואם עשהו מלוה , שכר של פועל אינו משמט

  )'ט' סעי(הרי זה משמט 

, על השבון החובק "טשעלוה שמסר למלוה 

, א"רצ' ט סי"ל ח"שבה(נחשב החוב כגבוי ואינו משמט 

  ).להשתמש בו למוכרו או לתתו לאחר בשוה כסףדכיון דיכול 

  )ח"כ' ע סי"שו(. ח אינו משמט"חוב לגמ

  )בלא פרוזבול (חובות הנשמטים
וצריך , הפקדה בבנק נחשב כהלואה לבנק

) כתוכנית חסכון(ואם מפקיד בהיתר עיסקא , פרוזבול

ועדיין יש לדון (, שביעית משמטת את החצי הלואה

אלא , ז שביעית אינה משמטתבזמן הפרעון אחר השמיטה דא

דמצד שני אם ברצונו הרי יכול להוציא את הכסף בתוך הזמן 

י רוב יש לעשות " ולכן עפ,)י תנאים מסוימים"עפ

פרוזבול דכמעט שאין אדם שאין לו בעלי חובות הן 

  .י הפקדה בבנק"י הלואה הן ע"ע

והלוה חייב מעתה , ערב שפרע חובו של הלוה

  )'ה' סעי(טת חוב זה שביעית משמ, לשלם לערב

המלוה את חבירו וזמן הפרעון לפני שמיטה 

לאחר שכתב פרוזבול צריך לכתוב פרוזבול נוסף 

ומצוי שמפקיד בבנק לאחר , עבור ההלואה השניה

הפרוזבול או בפועל או קבלן או בעל חנות 

  .שהשתלום נזקף לחוב לאחר כתיבת הפרוזבול

הלואת אוכלים או שאר חפצים כל שאינם 

נחשבים להלואה , זירים בעין אותם החפציםמח

  .ושביעית משמטתם אז זמן הפרעון לפני שמיטה

 דיש מתחסדין )י"כי תבוא כ' פ(הבן איש חי ' כ

מלוים סך מה לחבירו , דלאחר שכתבו הפרוזבול

שלא יחול עליו הפרוזבול כיון שהלוהו לאחר 

ואז אחר זה כשחבירו ירצה , עשיית הפרוזבול

והוסיף שם " משמט אני"יאמר לו , לפרוע את חובו

ל וכן הנהגתי מצוה זו פה עירנו בגדאד אשריהם "וז

כ טוב "ע, ועושים אותם בשמחה' ישראל אוהבי ה

ה ככר או שתים לחבירתה "שתלוה האשה בערב ר

  .שמט אניה תאמר לה מ"ואחר ר
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  תולדות ואלה
 ע"זי מבעלזא "שלום שר"ה הנקרא שלום רבי ק"הגה

 רוקח אלעזר ג"הרה לאביו בראד בעיר ג"תקמ בשנת נולד

 היה שמשפחתו אמסטארדאם ד"אב רוקח אלעזר רבי הגאון מגזע שהיה(

 מובהק תלמיד היה אלעזר רבי )דורות דורי תריסין בעלי מרבנים

 ק"דק הקלויז חכמי מגדולי צאנזער חיים רבי ק"הגה של

 רבו תפטיר בשעת מאוד בכה אלעזר שרבי מסופר, בראד

 ובלילה, ג"תקמ שבט 'ו ביום צאנזער חיים רבי ק"הגה

 תיכף כי, יותר יבכה שלא לו ואמר בחלום רבו אליו נתגלה

 ש"מהר ק"הרה הוא הלא הבן לו נולד ואז, אליו יבוא

 נשמת לו שהיתה דורו אנשי עליו אמרו ואכן, מבעלזא

  .צאנזער חיים רבי ק"הגה

 הגאון תב היתה העניא רבקה מרת הצדקנית אמו

 מגדולי הוא אף שהיה ז"רמר זונדל יהודה רבי המקובל

 מיכל יחיאל 'ר ק"שהרה יסופר, בבראד הקלויז חכמי

 אצל והתאכסן בראד בעיר פעם היה ע"זי מזלאטשוב

 ק"הרה את מאוד מכבד שהיה ז"רמר זונדל יהודה 'ר הצדיק

 בן לו שיהיה והבטיחו אותו בירך נסיעתו לפני, מזלאטשוב

 הילדה בתם שמעה מה זמן כעבור, העולם כלב שיאיר

 עצמם לבין בינם המדברים ההורים שיחת את 'העני רבקה

 נענה, ברכתו תקוים ואיך זקנים כבר שהרי פלא שזה

  ."אליכם ולא אלי התכוון הוא" :ואמרה הילדה

 יהודה 'ר ישב א"פע כי העובדא מסופר אחר בנוסח

 להם מרוא הקלויז חכמי בחברת מצוה בסעודת זונדל

 העולם לכל יאיר אשר בן לי להוליד שעתיד בחלומי ראיתי

 בא זקן אני הלא הדברים פשר הבנתי ולא, וצדקתו בתורתו

 ואמרה העניא רבקה מרת בתי עמד מעמד ובאותה, בימים

 ואמרו החבורה כל וענו מחלצי יצא הילד כי רעוא יהא

  .ע"זי שלום השר ק"הרה את ילדה שנה באותה ואכן, אמן

  אמו מרחם ושקד
 לב בעל מאלעסק העניך חנוך 'ר ק"הגה יד כתב בהעתק

 חבלה מלאכי שלשה עם פעם שדיבר כותב ע"זי שמח

, הזה שבעולם הצדיקים על יודעים אתם מנין :אותם ושאל

 צורתו את הזה בעולם משלים שכשהצדיק :לו והשיבו

 'לה עבודתו י"ע וזאת "אלוקים צלם" הנקראת הרוחנית

 ומעמידים צורתו את לוקחים, טובים מעשים י"ע וצדקתו

 לדיוקנא יקר הבו" לפניו ומכריזים, העולמות בכל אותה

 "ביקרו חפץ המלך אשר לאיש ייעשה ככה" וכן "דמלכא

 החבלה מלאכי כל ומזהירין צורתו מוליכין בגיהנום ואפילו

 שאל כ"אח, צדיק אותו מפני ופחד אימה עליהם שתיפול

 ה"מו חמי מורי צורת את לפניכם והוליכ שנים כמה :אותם

 והמשיך, "ויותר שנה חמשים" :לו השיבו, ל"ז מבעלז שלום

 ארבעים" :לו אמרו, "שנבראתם מאז שנים כמה" :לשאול

 ארבעים רק שקיימים אתם הכיצד" :אותם שאל, "שנה

, שנה מחמישים יותר לפני מורי על שהכריזו יודעים שנה

, "בלבד בערך שנה יםשבע היו חמי מורי של שנותיו וכל

 מכריזים זה שצדיק לנו הודיעו כשנבראנו מיד" :לו השיבו

 שנים כבר כי מפניו לירוא שיש שנים עשר כבר עליו

 צורתך שגם שנים עשר כבר וכן, למעלה ידועה שצורתו

  ."ומלידה מבטן ורבי צדיק היה וחמיך, למעלה ידועה

 ל"ז זקינו שכהיה ע"זי מבעלזא ד"מהרי ק"הגה וסיפר

 ארצות שתי בין מלחמה עת היתה, בעריסה ושכב ילד

 בצד וכששכב, האחת הארץ ניצחה ימין בצד כששכב

 הראשון שהמלך ש"מהר ורצה, השניה הארץ ניצחה שמאל

 לו שכאב למרות ימין צד על לשכב מרבה היה ולכן ינצח

 שת ולא ימין בצד ושכב התאמץ כ"אעפ, אחד צד על לשכב

  .לכאבים לבו

 ק"שב על נסע לחסידים ומנהיג רבי שהיה בעת לימים

 את סידר אלימלך 'ר והגבאי, לבעלזא הסמוכה בעיר

 השר נענה, רבו לו שצוה ממה אחר באופן השולחנות

 בבראד הייתי 'ה או 'ד כבן טליא הוינא דכד :ואמר שלום

 בדגים אותי וכיבדה לדודתי אחותי עם והלכתי מולדתי עיר

 ולשם נשמתי שורש לי דענו הדגים אכילת ובשעת קטנים

 באופן השולחן לעשות אומר אני והנה, לעולם באתי מה

     .כרצונו עשה אלימלך 'ור פלוני

   נער יתנכר במעלליו
 אלעזר רבי הצדיק אביו ברכי על וחונך למד בילדותו

 אפילו ו"ח יבטל ולא בלימודו שיתמיד עליו השגיח אשר

 הנער ביקש א"שפע העובדא וידוע, לריק מזמנו אחת שעה

, חנוכה מלילות באחד זה היה ד"לביהמ ללכת מאביו רשות

 המשחקים במעגל יסחף פן בחשבו לו סירב ואביו

 ימי את לבלות הנערים בין היה שנהוג כפי בקוויטלעך

 הרשה ברירה ובלית מאוד באביו הפציר הנער אבל חנוכה

 ברם הביתה יחזור השעה שאחרי, עליו ופקד אביו לו

 נס לו ונעשה הנער של לימודו מאוד שובח היה בשמים

 רק חזר והנער הלילה כל הקטן הנר ודלק חנוכה נס מעין

 עם במשחק הלילה את שבילה היה שבטוח אביו, בבוקר

 ולא המכות את ספג והילד מכותיו את בו הפלא הנערים

   מבעלזא ע"זי וקחר אלעזר רבי ק"הגה בן שלום רבי ק"הגה

  )ו"תרט( אלול ז"כ דהילולא יומא
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  נצבים

 לא שאביו הבהיר זאת כשסיפר ש"מהר ק"הרה, הגיב

 לו מאמין היה שלמד לו אומר ואםהיה כשקרן אותו החזיק

  .תורה של בכתרה להשתמש רצה לא רק

   מקדש האיש
 ש"מהר טיפוחיו בן את לראות זכה לא אלעזר רבי אביו

 ב"הל בשנת ווארשא בעיר ימיו בדמי ונפטר גאונו בשיא

 צ"הרה אמו אחי דודו לבית נלקח אביו פטירת אחרי, לחייו

 ודוד של ברכיו ועל סקאהל ק"אבד ז"רמר בער ישכר ה"מו

 לאשה דודו לו נתן ואז, לאיש היותו עד ונתחנך נתגדל זה

 דובר לפרקה דכשהגיעה ומסופר, מלכה הצדיקת בתו את

 דהוא מאן אחד, שידוכים שני בשבילה והציעו נכבדות בה

, ש"מהר ק"הרה אחותו בן הוא הלא והשני, העיר מבני

 ושאלו מלובלין החוזה ק"הרה אל מכתב בער ישכר 'ר הריץ

 קשה הראשון לי נוח השני" :החוזה לו והשיב בחורל במי

 עזר לו היתה והיא, "השמים מן לי הראו ככה, הימנו

 מפרעמישלאן מאיר 'ר ק"הרה שאמר מה כידוע מקודש

 היא שמלכה שמפני "שלם מלך צדק ומלכי" פ"עה ע"זי

 אלף נעורה שהיתה ומסופר, מלך להיות שלום יכול צדיקת

 בתורה לעסוק שיוכל כדי 'קה לבעלה הנר שאחזה לילות

  .לאורה

 שוקד והיה, חותנו שולחן על סמוך היה נישואיו אחרי

 היה נעוריו שבשנות יסופר, ולילה יומם התורה דלתי על

 המקטרת את שמכין לאחד ראה א"ופע עשן לעלות דרכו

, 'גמ אחד דף הוא למד זה זמן ובתוך, עשן לעלות שיוכל

 עוד יבוא לא 'גמ דף וממנ לבטל יוכל הזאת הכלי אם אמר

 למד נעוריו בשנות, עשן לעלות הפסיק והלאה ומאז, בפי

 אם כי השמים מן לו וגילו בחברותא חברים שני עוד עם

 וגמרו, אליהו לגילו להגיע יכול אז לילות אלף לומד אדם

 נפרד לילות מאות כמה ואחרי, לילות אלף ללמוד בליבם

 מאות נהשמו אחר נפרד השני והחבר מהחברים אחד

 נשאר הוא ורק, עמוד יכלו ולא הסבל כח כשל כי לילות

 וחזקה גדולה רוח היה האלף של הראשונה ובלילה לבד

 פחד ומרוב, הנרות וכבה המדרש בית חלונות את ושבר

 הקודש לארון והלך בעדו עצר הרוח אך לביתו לילך רצה

 קמה אשר עד 'ה לפני ולהתחנן לבכות והתחיל ופתחו

 כ"אח, אתו ולמד אחד זקן אליו ונתגלה, הלדממ הסערה

 'הק רבו אצל וכשהיה תעניתים אלף עצמו על לקבל רצה

 איז פאסטן" :ל"בזה לו ואמר שירים לו נתן ע"זי מלובלין

   ."דיר פאר נישט

  רבותיו בצל
 ע"זי לוצקער שלמה רבי ק"הרה תלמיד היה מקודם

 של תלמיד שהיה מסקאהל המגיד "שלמה דברת" ס"בעמח

 דלתי על שוקד היה שם, ע"זי ממעזריטש 'הק גידהמ

 לילה בכל כי ומסופר, כימים לילות משים והיה התורה

 הורידו כ"ואח לחדרו ונכנס לישון הולך כאילו עצמו עשה

 שלמה 'ר רבו של מדרשו לבית הלך והוא החלון דרך אותו

 שב השחר עלות לפני כ"ואח, הלילה כל שם ולמד ל"הנ

 קם ישן שלא וכמעט מעט לישון תומיט על ושכב לביתו

 ואמר אותו העיר מיטתו על שוכב שחתנו ובראותו חותנו

  .תישן מתי עד משנתיך תקום אליו

 ק"להרה לנסוע חשק אש רשפי בו התעוררה לימים

 שיעזוב רצה לא רבו אבל, מפיו תורה לקבל כדי מלובלין

 יסע שאם לו ואמר תלמידו 'שיהי בו רצה מאוד כי אותו

 לא לנסוע  תשוקתו מגודל והוא, שלמדו מה כל נוממ יקח

 וכשחזר, ע"זי החוזה ק"להרה ונסע רבו לאזהרת השגיח

 רבו בראותו ויהי החלון אצל ועמד רבו בית דרך עבר לביתו

 קרן איך שלום 'ר תלמידי וראי בואו הרבנית לאשתו אמר

   .ראשו על נגה התורה ואור פניו אור

 ולהיהודי, ע"זי קאזניץמ 'הק להמגיד הרבה נסע כ"כמו

 השרף ק"הרה בצל מסתופף 'הי גם, מפרשיסחא 'הק

 כפי מאפטא ישראל אוהב בעל ק"הרה ובצל, מסטרעליסק

  .דברינו בהמשך באריכות הכל שיתואר

  הרבנות את ושנא
 ימים אותם היה שלום השר של הראשונים הזוהר ימי

 ובעבודה בתורה ועסק חותנו שולחן על סמוך היה בהם

 לעזוב שנאלץ השעה הגיעה כאשר אולם, ורחימו לובדחי

 בו האיץ יותר שולחנו על סמוך להיות ולא חמיו בית את

 הסכים לא שלום השר, רבנות משרת עליו שיקבל חותנו

 ליקח רצה מהנדן כסף לו שהיה והיות במסחר מזלו וניסה

 בהרחבת ללמוד יוכל והוא במסחר יעסוק שהשותף שותף

 אבל להשותפות מוכן שהיה אברך שמצא הוה וכך, הדעת

, מלובלין ק"הרה רבו של קדשו ברכת לקבל קודם רצה

 את לשאול שלום השר נכנס ובראשונה, ללובלין ונסעו

 להשותפות רבו עמו והסכים, השותפות מענין רבו עצת

 ק"הרה עמו הסכים ולא שותפו נכנס כ"ואח, לשלום וברכו

 תשובת סיפר דאח וכל זה את זה שניהם כשפגשו, מלובלין

 כשרצו, שבועות איזה שמה וישבו בעיניהם פלא 'הי רבם

, ל"כנ היתה והתשובה ל"כנ פעם עוד נכנסו משם לנסוע

 'הק היהודי ק"הרה ללובלין בא פעם ובאותו, לפלא ויהי

 להם אמר, המאורע כל את לפניו וסיפרו מפרשיסחא

 שמע קצת מגמגם היה שהשותף אף בהשותפות שיעסקו

 אך מ"במו לעסוק והתחיל, לביתם ונסעו 'הק דיהיהו עצת

 והמתינו ללובלין ונסעו, הכסף כל את והפסיד הצליח לא

 שאירע מה כל את לו וסיפרו מפרשיסחא ק"הרה של לבואו

 הרבי כי, רבינו דברי לכם אומר אני פרוש להם אמר, להם

, המסחר יעשה שלא להשני אמר לזאת הכסף שיפסידו ראה

 יפסיד שכאשר שידע לעסוק ציוה אמבעלז ק"להרה אבל

 לטובתו זה ואשר הרבנות עול עצמו על לקבל יוכרח הכסף

 לו שיהיה זמן וכל, אותו צריך שהדור ישראל הכלל ולטובת

 לעשות אמרתי הלכך, הרבנות עול עליו יקבל לא מעות

 בעיני מוטב 'הי כסף שתפסידו שידעתי 'אפי השותפות

 וצורך הרבים צורך יכ זהובים מאות כמה השותף שיפסיד

 את להרגיש התחיל מה זמן אחרי ואכן, הכל דוחה הכלל

 אלא ברירה לפניו היתה ולא צווארו על הריחיים כובד

 משרת את עליו לקבל והסכים חותנו רצון את לעשות

  .הרבנות
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  נצבים

  הרבנות כס על
 אופן ועל, בעלז בעיר לרב נתמנה ק"לפ ז"תקע בשנת

 גאון התגורר בבעלז :כך מסופר בעלז לרבנות התמנותו

 בפי מכונה שהיה, קאצנלנבויגן אהרן רבי ושמו אחד וקדוש

 עליו ואמרו גדול צדיק שהיה לפי, משיח אהרן רבי בשם כל

, לרב למנותו העיר בני רצו, המשיח מלך להיות הוא שראוי

 אנשי נסעו, תורה של מכתרה ליהנות רצה לא הוא אבל

 מי את בעצתו לשאול החוזה אל ללובלין בעלזא העיר

, שלום השר את למנות נחוזה להם יעץ, בעירם לרב למנות

 עבור חתימות לאסוף והתחילו לעצתו שמעו בעלזא אנשי

 אהרן רבי הגאון אל כשנכנסו, לרב שלום השר של מינויו

 ואמרה הרבנית זוגתו התערבה חתימתו את לקבל משיח

 רב אתה והיה הצעיר לאברך נכנע להיות לך למה" :לו

 והוא, חתם ולא אשתו בקול אהרן רבי שמע, לזאבבע

 הדבר את החוזה שמע כאשר, בבעלזא לרב נתקבל בעצמו

 שלום רודף היה אהרן כי אומרים ל"חז" :לחסידיו אמר

 אהרן רבי, "אהרן את רדף שלום להיפוך רואים אנו וכאן

 ונפטר בבעלזא הרבנות כסא על ימים האריך לא משיח

 בבעלזא לרב שלום השר לנתקב ואז ז"תקע שנת ה"בר

 ושימש, שנים וארבע שלושים כבן לימים צעיר אברך והוא

  .שנה לארבעים קרוב במשך ימיו סוף עד ברבנות שם

 למרכז העיר הפכה בבעלזא הרבנות כס על עלותו עם

 נוהרים החלו ולאלפים למאות וחסידים לחסידות גדול

 נהרו השנה ימות בכל וגם ולמועים לשבתות לבעלז

 יצאה מכאן הצדיק של בצילו להסתופף כדי לשם דיםחסי

  .הגולה תפוצות לכל החסידות

 הרבה בה היה בבעלז לרב שלום השר כשנבחר

 בנוסח שיתפלל הסכימו לא הראשונה ובשבת מתנגדים

 שלום והשר פשרה לידי הגיעו הוויכוחים ואחרי ספרד

 והמתנגדים, אשכנז מנוסח תפילתו בנוסח להכניס הסכים

 בנוסח נשאר ומאז ספרד בנוסח להתפלל הם גם הסכימו

  .אשכנז מנוסח קטעים הרבה בבעלזא התפילה

 בעצמו והוא, חדש נ"ביהכ לבנות התחיל לבעלז בבואו

 וראה לייבוש 'ר ק"הרה אחיו בא א"פע, בידיו בבנינו עסק

 שזה בעיניו והורע ובלבנים בחומר בעצמו עומד אחיו את

 כל מבעלז ק"הרה לו סיפר זה על והוכיחו כבודו לפי אינו

 למד האחרונה ושבלילה לילות מהאלף) לעיל המובא( הסיפור

 נפלאים דברים לו וגילה נ"ביהכ הלכות הנביא אליהו אתו

 אחי לי האמינה אחר ביד זו 'הק המלאכה אמסור ואיך, בזה

 ועד המסד מן בעצמי בונה הייתי ידי לאל היה אם כי יקירי

 שבכוחי מה אך כוחי כשל כי יודע ה"הקב רק, הטפחות

  .עושה הנני לעשות

  ישועות פועל
 שהיה י"ע חולים מרפא שלום השר היה לעיל כאמור

 מה לציין הראוי ומן המכה במקום 'הק בידיו ממשמש

 י"הר ח"הרה לו שסיפר בהקדמה יוסף אמרי בספר שמובא

, שלום השר אצל והיה ל"רח קשה מכה לו שהיתה ב"שו

 והוליכה הכאב מקום על טהורהה ידו את ק"הרה והניח

 לנסוע גם וציוהו שלימה ברפואה בירכו כ"ואח ואנה אנה

 הרופא אצל וכשהיה, עשה וכך שם הגדול הרופא אל ללבוב

 את רואה שאינו הרופא לו אמר אותו שבדק אחרי בלבוב

 באיזה הרופא שאלו כך ותוך, מדבר הוא עליה המחלה

 לו אמר אז בבעלז שהיה לו ענה, אליו שבא לפני היה מקום

 את שמרפא מבעלזא הצדיק של דרכו ידעתי כבר הרופא

  .אלי שולח כ"ואח המחלה

 היתה ומחלתו שמעון ושמו אחד חולה אליו בא א"פע

 בקראו ק"והרה, נואש אמרו והרופאים ל"ר הריאה מחלת

 סובר שמעון 'ור שמעון שמך הלא :ל"בזה אמר הפתקא את

, הסמפונות לבית ינקבשת עד טריפה אינה הריאה דניקבה

 עדיין ולכן, הסמפונות לבית ניקבה לא עוד שלך והריאה

 לבריאותו חזר שהאיש הוה וכן בריא הדרא כי טריפה אינה

   .האדם כאחד

  ב"העוה לחיי הסתלקותו
 מרובה נפש עגמת לו 'והי ע"ל נהור סגי 'הי ימיו בסוף

 יצחק 'ר ק"הרה לו שלח לרפאותו ורצו, לבו על והתעצב

 סיפר זמן ולאחר, ע"א לרפאות ישתדל שלא ע"זי שכיזמנע

 של בסנהדרין שישב הצדיקים מן שאחד מנעשכיז ק"הרה

 למלאות אחר צריך והיה מאוד עליון למקום נתעלה מעלה

, העולם מן מבעלזא ק"הרה שיסתלק למעלה ורצו, מקומו

 לכן לו צריך שהעולם שידעתי ומחמת, מקומו וימלא

  .נפטר כאילו ויהיה עיניו מאור שינטלו בתפלתי פעלתי

 שלום השר וציוה ע"ל נחלה ו"תרט שנת אלול בחודש

 ע"זי מצאנז חיים דברי בעל ק"להרה טעלעגראמע לשלוח

 קשרי לו 'שהי אחד סוחר שם והיה רחמים עליו שיבקש

 'שר וידע מטארנא שיף יוסף 'ר החסיד הגביר עם מסחר

 את שלח כן ועל תמיד כדרכו לצאנז השנה לראש יסע יוסף

 בבוקר השנה ראש בערב, יוסף 'לר לטארנא הטעלעגראמע

 לו וסיפר מצאנז ק"להרה נכנס ותיכף לצאנז יוסף 'ר בא

 ולא, שקיבל ומהטעלעגראמע מבעלזא שלום השר ממחלת

, כך על הפעם עוד הזכירו בצהרים, דבר ח"הד לו השיב

 'ר, השלישית בפעם גם היה וכן, תשובה כל קיבל לא ושוב

 ק"שהרה לזה לבו ח"הד שת לא איך מאוד תמה סףיו

 לך ואספר בא ח"הד לו אמר כ"אח, לרפואה צריך מבעלזא

 היה ע"זי מליזענסק אלימלך 'ר ק"להרה :שהיה מעשה

 ראש של הראשון לילה בכל תמיד נגלה הנביא אליהו

 שנת של ה"ר בליל, בשמים מהנעשה לו מגלה והיה השנה

 תפילות שלש שעל לו ואמר ,כדרכו אליהו לו נגלה ג"תקל

 את לו ופרט, העולם היום עומד הצדיקים גדולי של

 את גם לו חשב שלא אלימלך 'ר מאוד ותמה, שמותיהם

 כ"אח אך ע"זי ממעזריטש 'הק המגיד המובהק רבו תפילת

 נשמתו עלתה כסלו ט"בי זו בשנה כי הדבר לו נתיישב

 ח"הד על לתמוה שאין יוסף 'ר הבין זה וממעשה, השמימה

 ואמנם, מבעלזא שלום השר למחלת לב שם שאינו על

 שלום השר נסתלק אלול ז"כ ביום שעוד נתברר כן אחרי

  .פטירתו אחרי היה כבר ח"הד לפני אותו שהזכיר ובעת

  אמן ישראל כל ועל עלינו יגן זכותו
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  ם"ברך את אברה' וה
  

  ,נשגר בזה כוס של ברכה, ה והערכהברגשי הודא

  ,היקר והנעלהקדם ידידינו , ט בשיר ושבחה"בברכת מז

  , עושה ומעשה צדקה וחסד,נחמד למטה ואהוב למעלה

  ה שמו "שלמ, נ לטובת כוללינו בכל עת תמיד"מסור בלו

  בפי ישרים תהילתו, ושלימה משנתו             

øäøä"" ø øäøáàäøáàøòôôàä äîìù íøòôôàä äîìù íéä éä ""åå  
÷ä åðéììåë ìù ùãå÷ éàáâ 'àøàáá-òé ÷øàô"à  

  

  לרגל השמחה הגדולה שבביתו
  קול רינה וישועה על שפתו

  ו למזל טוב"בהולדת בנו ני
  

  
ם שזכות מעשיכך הכבירים לטובת "ויתן לך את ברכת אברה

תעמוד לך לראות דורות , במסירות נאמנים' כוללינו הק

  מתוך ,  מבועי התורה לגדלו ולחנכו עלותזכה, ישרים ונאמנים

  .שורה' ושובע שמחות בביתך יהי, ואורה       רב שמחה 

  
  המברכים ביקרא דאורייתא

  הנהלת הכולל
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åúøåú ïâî åðì   

ø 'ïåòîù ïá éàçåé øîà çñ íåìùå çëùúù äøåú 

ìàøùéî ðùøîà éë àì çëùú éôî åòøæ åëå 'øàåáî 

íéøôñá æîøä äæá ë'é ì'à ëùú'ç ôî'é òøæ'å éôåñ úåáéú 

éàçåé ,øùàî éë àåä ùøåùî åúîùð ìù äùî åðéáø ò"ä 

àéòø àðîéäî åúåëæå ãîåò åðì úåéäì øæòì ìëì íéàáä 

øäèì øùà íùá ãéñç àø÷é êëæì åúîùð ò"é ãåîéì øäåæä 

ä÷ùåã ,øàåáîå äåæá"÷ áúåëæ àøôñ àã ïå÷ôé ïî àúåìâ 

äæå æîøä éùàøá úåáéú ø'éìâ ç'åéãéñ é'øåîù àéøèîéâá 

øäåæ ,éë àåä äøéîùä äìåòî ìëá íéðéðòä êëæì íúîùð 

åúåëæå åðãåò ãîåò åðîò ãéîú úðéçáá ÷éãö ãåñé íìåò. 

)úøàôú äîìù(  

úéùàøá ,éùàø úåáéú à'øå ú'úøå ø'éá ù'ïåòî á'ï 

é'éàçå ,àåä øùà ìùåç íé÷ìà äéçîì øéàäì éðéò ìàøùé 

øåàá åúøåú.) àøâà äìëã (  

éøùáî äæçà äåìà ,øùáî"é ø"ú úøåúî áùø"é ,

äæçà äåìà. )úéá ïøäà(  

ìòå øá÷ éáø ïåòîù øá éàçåé íéãîåì äåæä"÷ 

äîéàá äàøéáå úå÷éáãáå äìåãâ ,éë äîë íéñð åòøàé íù ,

íéëéøöå ãåîìì äåæä"÷ äîéàá äàøéáå ,çàå"ë îùìçå 

áìä äçîùá úéðçåø ,àìå íåù úåìéáà úåáöòå ,éë àì 

äìàá õôç áùø"é ,àåäå ÷åãá äñåðîå ,çàå"ë íéøãåð 

íéøãð úåáãðå íéììôúîå äìéôú.. áåù íëòéãåà ,éë íåéä 

íåé à' éúééä úøòîá íé÷éãö åëå' áùøå"é øå"à åðá íùå 

éúãîì øäåæä... )áúëî ìùäî"ä ùåã÷ä (  

íà ãîåì ìò ïåéö áùøä"é íò øáç ,æà ïéòéôùî 

úåîëçä ïéæøå äæ äæì ïéìèáîå äôéì÷ä. )öøäî"à áåðéãî(  

 ãåîéì øôñ øäåæä íîåøî ìò ìë ãåîéì ,íâùë àì 

òãé éàî øîà÷ ,àåäå ïå÷éú ìåãâ äîùðì. )úãåáò ùãå÷ä (  

ãîåìùë àøîâá øîà éáø ïåòîù ,úáéú ïåòîù àåä 

úåéç àðúä ,ïëå íù ìë íãàä àåä úåéç åìù ,íùå éåä"ä 

àåä äéçî øù÷îå úåéçä íò ïéçåîä ,ïéãäå øîàù àåä 

ìëùä åìù åðééäã ïéçåîä ,àöîð ãîåìùë åìéçãá åîéçøå 

àåä øù÷î åîöò éáøá ïåòîù ãîåìå åìöà. )éèå÷éì 

íéøîà(  

äðä éáø ïåòîù ïá éàçåé åäåàø÷ àðéöåá àùéã÷ éë 

ìò åãé åìâúð àéìâúéàá úåãåñ äøåúä àåä ãåñ øåàä éë 

áåè äæåðâ äøåúá. )éðá øëùùé(  

ìòå éô äæ ïáåé äî áåúëù øäåæá ùåã÷ä ãë äåä éáø 

ïåòîù øá éàçåé äåä íéå÷î åá úåáåøàå íéîùä åçúôð ,

äøåàëìå àä äæ äìì÷ äæîù äéä ìåáî ìò õøàä ,êà 

úîàäã àåä ìåáîáã áéúë éäéå íùâä ìò õøàä ,ùøôå"é 

æ"ì åãøéùë íéîùâä ïãøé íà åáåùé åéäé éîùâ áäëø ,íäå 

àì åáéèä íëøã éäéå ìåáîä ìò õøàä êôäðù éîùâä 

äëøá ìåáîì äìéìç ,éë íéìá÷îä åëôä åúåà äòøì ,ïëì 

éîéá éáø ïåòîù øá éàçåé ò"ä äéäù ïéâî ìò åøåã åéäå 

íé÷éãö äáøä êåúá øåãä àåää ,äéä ÷åñôä ðä"ì åøåãá 

äëøáì ,úåáåøàå íéîùä åçúôð ãøéå òôù íéîçøå øåàá 

åúøåú ìù éáø ïåòîù øá éàçåé ò"ä åéøáçå ,õøàäå äøéàä 

íãåáëî éîìåòì íéîìåò ,ãëå éáø ïåòîù øá éàçåé úéî ,

 המדינים צרור מלשון הוא צררי, צררי נגד שלחן לפני תערך הכתוב לפרש יש
 שמתאחדים י"ע הנעשה באחדות ביחוד צרור מלשון וגם) פנחס' פר( אותו והכיתם

 ספרמ הוא ך"ער ן"שלח כי בכתוב שמרומז שמעון רבי של בחינתו וזהו, יחד
 צרור לבחינת הגיעו כ"וע לזה זה שנאו שחבריו שמעון ורבי, ן"שמעו י"רב

 כמו, האחדות בחינת, צרור של השני לשון שנקט י"רשב אמנם' וכו המדינים
 במה וכן, שמעון שמו תקרא אנכי שנואה כי' ה שמע כי ב"כמאה בשמו שמרמז
 כי י"רשב לש שמו מרומז, יחד גם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה שאמרו

 ,י"הרשב של החג יום, עמר ג"ל למספר עולה ם"נעי ה"ומ ב"טו ה"מ ה"הנ
 שכן השנה שבתות על י"דרשב בהיכלא שמתקבצים למה רמזתי ובזה"

  )לצדיק צבי(                                                                                           ."בהדיא מרומז
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åìéôà ÷åñôä åøëñéå úåðéòî íåäú äáø àéäù äáåè êôäð 

äæ ìò úøåú éáø ïåòîù øá éàçåé ò"ä íúñðù úåðééòî 

äîëçä ,íëçìå ÷éôñé øåöé÷ä ,ïëì ìë àöåî ä' àåä áåè 

ãñçå. )ìâã äðçî íéøôà(  

êà ïúåà íé÷éãöä åéäù éìòá äåø"÷ ïåâë øùá"é 

åéøéáçå ïä äâéøãîá äìòîìù ïî ïîæä åë ,'úåøåãáå 

øçàäåíéð íéãîìåùë éøáã íåù àðú íëçå éøáãî 

íéðåîã÷ä øáãäù àåää àåä úåéç ïéçåîå åìù êåúì 

íéøåáéãä àø÷ð úå÷áãúà àçåø àçåøá êëìå äéçî åúåà 

ñéðëîù úåéçä éøáãäáí êëìù åøîà åéúåúôù úåááåã 

øá÷á øùôàù øîåì äæ úðéçá úåçèúùä ìò éøá÷ 

íé÷éãö éë éøåáãá ÷éãöä íù àåä øåá÷ ïåîèå úåéçä åìù 

åøîàë äæå ãîåìä åñðëäá íò úåéçä ïéçåîå ìù ÷éãöä 

ïîèù åéøáãá àø÷ð úå÷áãúà 

àçåø àçåøá åéúåúôùå úåááåã 

øá÷á.) øåàî íéðéò(  

àéä úøéàî åðéðéò   

íéìåúù úéáá ä 'úåøöçá 

åðé÷åìà åçéøôé ,ù'íéìåú á'úéá 

ä 'ø"ú ù'ïåòî á'ï é'éàçå ,

íéù÷áîã åðçðà àøåáäî úé"ù 

úåøåàã íéùåã÷ä ìù áùø"é 

åéøáçå ä"íéìåúù úéáá ä' "

íìåòá ïåéìòä úåøöçá åðé÷åìà 

ïúåàì íéãîåòä ÷åçøî úéáî ä '

íäù åîë øöçä ùàåä éðôì 

úéáä ,"åçéøôé". )éøáã çéìà÷æ(  

ïåøéîá øîà: ééæ ïìàæ ìëù 

ïáàä ïåà øòãòé ìàæ ïàè øàô 

êéæ, ïåøéî æéà à èøà øàô òìà. 

åòã øîà øæçùë ïåøéîî: ïëàð 

÷éøåö ïòîå÷ ïåô ïåøéî èàä ïòî 

ïéåù èùéð ñàåå åö øïãò ïåà ïèòá 

ïåà áéåà íòðééà èìòô êàð 

ñòôò æéà ñàã Çà ïîéñ àæ øò æéà 

ïéà ïåøéî èùéð âòïòåå.   

éî ùéù åì äðåîà úìåãâá äùåã÷ä ìù áùø"é ùé åì 

÷åæéç ò"é áùø"é, åíùë éùäù"ú àåä ä' ìëì êë áùø"é 

ìëì ååìéôà íéúåçôì. )úéá ïøäà(  

úîàúð åðì éùðàî úîà øùà äçîùä ìò ïåéö 

áùøä"é àéä àìù êøãë òáèä ,áéúëã )ÈÏ˘Ó È"‚ Ë'( øåà 

íé÷éãö çîùé. )éðá øëùùé(  

õéìîé áåè åðéãòá  

àéðú ø 'ïåòîù øîåà éðôî äî äøîà äøåú éë ç÷é 

ùéà äùà àìå áúë éë ç÷ìú äùà ùéàì éðôî åëøãù ìù 

ùéà øæçì ìò äùà ïéàå äëøã ìù äùà øæçì ìò ùéà 

)ïéùåãé÷ á: (òåãé éë á÷ä"ä àø÷ð ùéà áåúëë ä '"ùéà "

äîçìî ,éðáå ìàøùé éçá 'äùà ,ùøãîáå àúéà áå÷ã"ä 

÷ìåçî íò éðá ìàøùé éë éùä"ú øîåà åáåù éìà äáåùàå 

íëéìà ,éðáå ìàøùé íéøîåà åðáéùä ä 'êéìà äáåùðå ,òå"æ 

àá åðéðåãà ø 'ïåòîù øá éàçåé õéìîäì áåè ìàøùéì 

åëøãù ìù ùéà øæçì ìò äùà àìå äëøã ìù äùà øæçì 

ìò ùéà ,ò"ë êéøö á÷ä"ä ìéçúäì äìéçú íéé÷ìå åðáéùä 

ä 'êéìà çàå"ë íéé÷ð äáåùðå. )øéîàä äôé(  

ùé õéìîäì êøãá æîø áùø"é éùàø úåáéú é'òôùå 

ù'òô ø'á á'ìë úåîìåòä ,

òù"é åúåëæ ìåãâä òôùð ìë 

úåòôùää úåáåè ,íâ åúåëæá 

ìù áùø"é êùîð äàåôø ,

æîøå äæì éë úáéú "åéúàôøå" 

äìåò "ïåòîù øá éàçåé". 

)äøä"÷ áåðøàáî éæ"ò(  

éë î'êì ø'àôå ð'ïîà 

å'íåçø ø"ú ïåøî îåìëø 

úåëæá ÷éãöä ïåøéîá çìåù 

éùä"ú äàåôø éìåçì åîò 

ìàøùé. )áúëî äâäî"÷ éáø 

äîìù ïîìæ êééøðøäò 

éåìîùî öæ"ì(  

úàæå äéä åçåëá ìù ø '

ïåòîù ïá éàçåé úåìòäì ìë 

úåøåáâä ïùøùì êéùîäìå 

íéãñç íéìåâî ìò úñðë 

ìàøùé.. øå 'ïåòîù ïá éàçåé 

äéä ãéîú øéäæî àééøáçì 

äéìéã ìò ãçàäúå éäå 'äìòî 

úåøåáâä ïùøùì ìò éãé 

äáåùú úåøåáâäå íéãåî íéãñçäì åìâúéù ìò úñðë 

ìàøùé.. éîéáå ø 'ïåòîù ïá éàçåé àì äàøð úù÷ä àìù 

åëøöð åéîéá úåëæì åáàú ùàåä äéä äìòî úåøåáâä 

ïùøùì ä÷úîäá äìåãâ. )øåàî ùîùå(  

åúëéìäá ìò úøåá÷ ÷éãöä ùåã÷äå ìåëé àåáì éãéì 

äùåá ãâäìå ìåèéáå úåàéöîá ùîî ùùåáúîù ãåàî ìëá 

åéùòî åéúåáùçîå øùà äùò áùçå ãò íåéä. )çîö ÷ãö(  

 ק"כ עם להיות זכיתי שנה ארבעים זה והנה
 שנתב אז ונסע (במירון א"שליט ר"אאמו מרן

 על להשתטח צפת מעיר בוקר ק"לפ ג"תשכ
 בהיותינו רוחני סיפוק לנו והיה, )הקדוש ציונו

 ר"אאמו מרן ק"כ השתוקק אז ומני, שמה
 מגודל רבה בצפיה פעם בכל ודיבר א"שליט

, ל"חו לבני מובן שאינו דמר באתריה השמחה
 ברבי שנרמז וכמו, בחינות שתי שם שנרגש מה

 'י בבית שתולים) יד צב תהלים (הכתוב שמעוון
 בן שמעון תיבות ראשי, יפריחו אלקינו בחצרות

, )בעומר ג"לל (יחזקאל בדברי כמבואר, יוחאי
 בבית עמו ופחד המשל גואי בתי בחינת דהיינו

 נפש מרי מתאספין שם, הציון על מבפנים 'ה
 שליש בדמעות כמים לבם שופכים לב ונשברי

 תנא דהאי בזכותיה לישועה ומחכים, 'ה לפני
 וחדוה עוז בראי בתי בחינת וגם, קדישא
 וחדוה שמחה מבחוץ אלקינו בחצרות, במקומו
 של שמחה והיא, הנפש בהתרוממות עילאה
   .הטבע כדרך שלא מצוה

  א "ק שליט"ק מרן רבינו הגה"כ(
  ) ק"לפ ג"תשס בעומר ג"ל
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ùãå÷ úåøáã 
  

ë úàî"äéáø ïøî ÷" ÷éæ äùî êøá ìòá"ò  
 

ì"ðùú øîåòá â"ãôì "÷  
  
 

éîú øáã úîàáå' é÷ìà ùåã÷å ÷éãö åúåà äëæ äîì àåä 

 ìàøùé úåááøå íéôìà íéëìåäå íéöá÷úî äéìéã àìåìéäã àîåéáù

 íéæçåà íðéà øùà íãà éðá øàù óàå ùåã÷ä åðåéö ìöà çèúùäì

øåãä éòùø ìà åøáçúäå äùøåîì åðì øùàë äøùéä êøãá íéëìåäå ,

 ÷éãö åúåà ìù ùåã÷ä åðåéö ìò çèúùäì íéëìåäå íéöá÷úî íä íâ

éàçåé øá ïåòîù ïáø é÷ìà àðúä ,íéëéøö íä åøåàì éëå íãàä äîúéå ,

ïàë øáãä äðúùð éàî úîàáå.  

éôò øàåáé ïéðòäå"äåàä ã"÷ä ç') øô'ú÷åç  ( ú÷åç úàæ ÷åñôá

äøåúä ,æçà äðä" ì)á"ãé÷ î (:åà ïéàå ïäàá íéàîèî ìàøùéä" ò

ìäåàá ïéàîèî ,ôò øáãä íòèå" ùáã äàìî úçà íéìë éðùì ìùî é

ìáæ äàìî úçàå ,õåçì íåàéöåäå íúåà åðéôù , äàìî äúéäù äúåà

íéùîøäå íéáåáæä ìë äì íéöá÷úî ùáã , ìáæ äàìî äúéäù äúåàå

ùáã ìùì äåùé àì íéùîøäî úö÷ äì åñðëéù íâä , íãàä ïë åîë

úîù ìàøùéî ,äùåã÷ àìî åúåéäìäáéøòå ä÷åúîä  , ùôðä úàöá

õ÷ ïéàì äàîåèä úåçåë åöá÷úé óåâä ï÷åøúðå ,àùî" àì øùà ë

 úåöá÷úä êë ìë ïéà äùåã÷äî ììåùî åúåéäì ìàøùé òøæî

äàîåèä , àåä íéåâä øàùî ìàøùé éðá åîøåä åáù ìãáää äðäå

ìàøùé úéá íéåâä ìëë äæ úìåæù äøåúä úìá÷ úåòöîàá ,æå" úàæ ù

øåúä ú÷åç"ä ,éô'äøåúäî ááåñú äøäèäå äàîåèä ìù åæ ä÷åç  , éë

ò" äðåéìò äùåã÷ ìù äáéèç åùòð äøåúä úà ìàøùé åìá÷ù é

íäá ÷áãäì íéáàú úåôéì÷äå ,ëò"ã.  

ùãå÷ úîãà éàä ìò àåä äæä øáãä ïëå , äúàù íå÷îá éë

ìáæ íéàìî øùà íéùîøä ìë íéöá÷úî íù åúùåã÷ àöåî . éúéàø ïëå

íù éúééäù úòá éðéòá) ëùú úðùá"â ( ãöáù äî ìò ãàî éúäîúå

ùãå÷ ùà úåáäìúäá ïéã÷øî äùòî éùðàå íéãéñç ïéàøð ãçà , ãöîå

 éåàø åðéàù ïôåàá íé÷éøå íéæçåôë ïéã÷øî íãà éðá øàù ïéàøð øçà

àåää ùåã÷ä íå÷îä ãåáëì åðéàå ,äçåàä éøáãë àåäå"ðä ÷" ì

äàîåèä úåçåë íéöá÷úîå ïéæçàúî íù ùåã÷ íå÷îáù.  

òë"ðáçàå äùòî éùðàå íéãéñç ô" äùåã÷ä êãá íéæçåàä é

éñî êåúî" òâø óà ïîæä ïéìèáî ïéà åùã÷ ïåéöì úåìòì íéëìåäù ð

úåîå÷î øàùî øúåé äùåã÷ ùâøä íéùéâøîå , åëæù åìà íéøôñî ïëå

ë ïøî íò åùã÷ ïåéöì úåìòì"äììæ éãåã ÷"öøú úðùá ä"ôì á"÷ ,

åøøåòúäå ùãå÷ä úãåáò ìãåâ úà åàøå åúöéçîá íù äúéäù äáø ú

úìôëð äùåã÷ ìò äùåã÷ øùà                                   .  

îâá' àúéà) ïéèéâ èé. ïëå àåä úåëøáá 

è. ãåòå ùá"ñ (éàãë àåä éáø ïåòîù êåîñì 

åéìò úòùá ÷çãä ,àìå åðéöî ïåùì äæë ìò 

íéàðú íéàøåîàå ,é"ì æîåøã à÷ééã ìò éáø 

ïåòîù åéìòù îàðø îâá') äëåñ äî. (øîàù 

áùø"é éðìåëé øåèôì úà ìë íìåòä ïî ïéãä 

éðà éðáå éáø øæòìà ,àìîìàå íúåé ïá åäéæåò 

åðîò ,íåéî àøáðù íìåòä ãò åôåñ ,ø÷éòäå 

åôåñ àéä úòá éìáç çéùî åìàä åàø÷ðù 

úòù ÷çãä ,éàãëå àåä éáø ïåòîù êåîñì 

åéìò úòùá ÷çãä æìä ,òãåðëå äåæá"÷ éàäáã 

éçàøåá ïåñðøôúé àúåìâá àøãá äàøúá ,

àåäå úòù ÷çãä æìä øëæðë ,åúåëæáå êåîñð 

òùåðå íéçöðì àöðå äìéôàî øåàì ìåãâ 

úàéáá àåâ"ö áá"à. )øòù øëùùé (  

àúåëæáå áùøã"é äéäé äìåàâä ãéúòì 

àåáì ,ïëå æîøð ìòå'å éòéùåî'í äá'ø åéö'ï 

éôåñ úåáéú ïåøî ,íù åøá÷ ìù éàä àðú éáø 

åòîùï ïá éàçåé. )äøåà äçîùå(  

ïåîæôä øá éàçåé 
äæá åðáåé åðàù íéàåø úáù íéøùù úà 

øéù ùãå÷ä "øá éàçåé" íìåë íéùâøúî 

úùâøá ùãå÷ ,íâ åìà íðéàù íéòãåé ùåøéô 

éìéî øéùä ,ïéàå äæ àìà ùéù êåúá øéùä 

éëåú úåëåú ùãå÷ ,òàå"â åäðéàã àì éæç 

åäéìæî àéæç éùéâøå åäééùôðá. )åãìåúú ø"ù 

àéáì öæ"ì ñá"ñ àìåìéä áùøã"é(  

ïåîæô äàð õøàî ìàøùé ïéøãñîù 

ìëá áøò úáù íò øãñ úìá÷ úáù ìò øá÷ 

áùø"é ,åúåëæå ïâé åðéãòá ãòáå ìë ìàøùé ,éë 

åì äàð úåãåäì ììäá çáùå éðôì éî øîàðù 

åøåáòá äùòð íãà äëæù äëéæå úà íéáøä ,

éúòîùå íéîëçî íéìåãâ ìëù éî øéàäù ä' 

øåçå åéìò óà åçá"ì àåäå éøàî äìá÷ ïâðé 

ïåîæô äæ. )ìàìëú (  

éúòîù íéîëçî íéìåãâ éùðà íù 

åàáù äøàî"÷ ìëù éî øéàäù ä 'åçåø åéìò 

óà åçá"ì ïâðî ïåîæô øá éàçåé äæå äìåâñ 

úøàäì äîùðä àåäå ãñåéî øãåñîå êøã 

úåìòîä íìåñ áöåî äöøà åùàøå òéâî 

äîéîùä äèîìî äìòîì ãò ùàøì íéøúëä. 

)äøä"÷ ø 'éìúôð ë"õ æ"ì åøåãéñá úéá ìçø(  
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   כב
 

  נצבים

 נצביםפרשת 
ראכליץ הי"מוה מאיר וואלף   ו"ר 

פאלאטשעק שליט"רה מכינהמלמד   א"ר נפתלי יעקב 
'מו מאיר דוד היילברוין הי'  ו"ה 

כתה א משה ראטה שליט"הר )א(' מלמד   א"ר 
'מו סאאל הי' מיכאל  מאיר   ו"ה 

כתה א  א"ר אהרן ווייסהויז שליט"הר )ב(' מלמד 
סאפדיא ני"מו קלמן אליעזר   ו"ה 

כתה  מאיר חיים שישא שליט"הר )א(' במלמד   א"ר 
'מו וואל'  ו"ף קויפמאן היה אברהם 

כתה  משה ברוך כץ שליט"הר )ב(' במלמד   א"ר 
'מו  ו"ה שמעון הירש הי'
כתה  הערשל גראס שליט"הר )א(' גמלמד   א"ר 

ראזענפעלד הי"מו סענדער   ו"ה 
כתה   א"ר מנשה ברוך קליין שליט"הר )ב(' גמלמד 
'מו מארקאוויטש הי'  ו"ה יואל 
כתה  משה לאנדא שליט"הר )א(' דמלמד   א"ר אברהם 

'מו פריעדמאן הי'  ו"ה אברהם מרדכי 
כתה  היילברוין שליט"הר )ב(' דמלמד   א"ר יעקב מיכאל 

 ו"ר יעקב לייב כהן הי"מוה
כתה  משה יוחנן קליין שליט"הר )א(' המלמד   א"ר 

  
  
  
  
  
  
  

'מו  ו"ברוך שלמה וויינבערגער היה '
כתה    א"ר שמואל אלטער בנעט שליט"הר )ב(' המלמד 

'מו בראך הי'  ו"ה הערשל 
כתה ימלמד א "ר מרדכי מנחם שווארץ שליט"הר )א(' ו 

 א"ר דוד שלמה וואנחאצקער שליט"הר
 ו"ר יואל פריינד הי"מוה

כתה ימלמד   א"ר יואל וויינבערגער שליט"הר )ב(' ו 
 א"ל גרינוואלד שליטר שמואל שאו"הר

בנציון לעווי הי"מוה  ו"ר יעקב 
כתה   א"ר יוסף מאיר שווארטץ שליט"הר )א(' זמלמד 
חיים הערש גאלד הי"מו  ו"ה 

כתה   א"ץ שליטשווארר שאול יחזקאל "הר )ב(' זמלמד 
'מו  ו"ה יחזקאל כהנא הי'

כתה    א"ר יעקב מאיר ראזענבערג שליט"הר 'חמלמד 
 א"טר יואל גרינוואלד שלי"הר

מערמעלשטיין ני"מו משה   ו"ה 
כתה   א"ר שמעון יואל בראך שליט"הר 'טמלמד 
פרענקל הי"מוה לייביש   ו"ר 

כתה ימלמד   א"ר צבי יודא ווייס שליט"הר' ט 
  א"ר נפתלי צבי בראדי שליט"הר
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   כג
 

  נצבים

  

נער יתנכר במעלליו  

, הנסתר בחכמת רבינו עסק בצעירותו עודו

 גם עצומה ידיעה רכש הרוחנית קומתו ובשיעור

 אלא, לימים צעיר בחור היותו אף על קבלה בספרי

 כדרך אלו בענינים ידיעותיו את מאוד שהסתיר

  .הצדיקים

 סאטמאר שבעיר רבינו תלמידי יםומעיד

 :שאמר ל"ז רבינו של ק"מפ פעמים כמה שמעו

 בקי' שהי שנה עשרה שלש בן חדא בחור הכרתי"

 ירמזון מי על פירש לא מעולםו ,"ל"האריז כתבי בכל

 תורה סתרי שהיו נפלא בחור אותו היה ומי מיליו

 בעצמו עליו כי הרגישו רבינו תלמידי אך .ליה נהירין

 של חזותו הסתיר ענוותנותו ומחמת, הדברים יסובבו

  .המופלא הבחור

 ליפא 'ר החסיד הרב מספר היה לזה בדומה

 השיחים אחד תחת אחת עםשפ ל"ז פרידמאן

 סתרי מגלה' שהי אחד על לפניו רבינו התרעם

 עולל הלה עוד בהיות כי, רבינו ואמר, ברבים תורה

 בקי' שהי לימים צעיר בחור הכרתי כבר ויונק

 מסתרי דבר מפיו נשמע לא ומעולם האמת מתבחכ

  .תורה

 ו"יצ קראלי בעיר ל"ז רבינו של כהונתו בימי

 ד"אב ל"זצ ווייס דוב שלמה 'ר צ"הגה שם גר היה

 ועובד גדול ח"ת היה והוא, וסיקערניצא פאביאנהז

 בכל נוהג והיה, ן"הח בחכמת ידיעה לו היה וגם, 'ה

 ועותתנ עושה 'הי וטבל וירד למקוה שהלך עת

 אותו שאל ופעם, המים על בידיו ומשונות שונות

 שיואיל מקראלי ל"ז האלפערט אלעזר 'ר ח"הרה

 הרב ויענהו, אלה תנועות פשר לו לבאר בטובו

 כעוף למים ליכנס רוצה שאינו היות מפאביאנהז

 הטבילה בסוד כוונות כמה לכוין ורוצה בעלמא

 ספרי בשאר וכדומה א"מהרצ הוספות בסוף המובא

 משונות תנועות כמה עושה הוא כן על, בלהק

, ואמר הוסיף אגב ודרך, וכדומה דמילתא לסימנא

 א"מהרצ הוספות בסוף ענינים כמה שם שיש הגם

, הסוד בתורת עמוק עמוק הם כי בהם השגה לו שאין

 הוא רוצה לכוין יכול הוא אשר הכוונות שאר אבל

  .טבילתו בשעת לכוין

 ד"האב רבינו גם האם ל"הנ אלעזר 'ר ושאלו

 רבינו את ראה לא מעולם כי, אלו בענינים בקי

 הרב ויענהו, טבילתו בשעת כאלה תנועות שיעשה

, בזה להסתפק מקום יש וכי, בתמיהה מפאביאנהז

 שסיפר מה ושמע תא, ליה אניס לא רז כל רבינו הלא

 úà úåáùì íéîéòðá åðì äìôð íéìáç øùàë áåè äî åúòá øáã

áùä"÷òé ïåøéî àùéã÷ àøúàá íéáöð úùøô " ÷÷åçî ú÷ìç íù à

éæ ïåòîù éáø é÷åìàä àðúä ïåéö ïåôñ" øéàä ìàøùé ìëì øùà ò

øéäáä äøåú ãåñá ,øúñðä úøåú íéøúñð ãåñ äìéâ úò.  

ò" íéðîàð úåøå÷î éôî íéàìôð úåãáåòå ùãå÷ éøåôéñ åðè÷éì ë

äå÷ä åðéáø ìù åúåìãâå åúåàé÷á úåãåà"éæ è"øôñá ò éðéðòáå øäåæä 

äìá÷ , ïéìéáù äéì ïéøéäð åéäå äéì ñéðà àì æø ìë òåãéë øùà

äìâðä úøåúë øúñðä úøåúã.  
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   כד
 

  נצבים
 

נוראים ימים  
  
 

מתחילהיהבאבעשרחמשהיוםמ
זוהרבתיקונייוםבכלקבועשיעורללמוד
ת"דרבתפיליןטרוומעבטליתומעוטףכשהוא

הזהמודהליוהיה,הכיפוריםיוםעדומשלימו
אשוברגשגדולבהתעוררותמיוחדתבתנועה
מחדרונשמעהקולפעמיםוכמה,קודש
בבכיותיללוילוליגנחגנוחיכדהחוצה
אמירתבשעתלבשוברותואנחותגדולות
יוםמאימתאחזתםרעדהוהשומעים,ז"התיקו
.וחרטהתשובההרהוריבלבםונכנסוהדין

ירותוצעבשנותהחסידיםזקניומספרים
אתמאודלהסתירדרכוהיהשאזרבינושל

בחדרעצמואתסוגרהיה,ק"בזוהאףלימודיו
אלא,התיקוניםאמירתבעתגםמחדרלפנים

פותחהיהדקייטאשבשלהיחוםשמחמת
מתקבציםהיוואז,מעטהחלוןלפעמים
מאחורילימודיולשמועמעשהואנשיחסידים
קדשופהמיוצאיםהדבריםושמעו,החלון

.נפלאהובמתיקותבנעימות

אלולבחודשבלילות'הבביתעמדובעת
קבלהבספרייותרבקביעותלעסוקרגיל'הי

'היוביותר,הרואהמעיןמוצנעבחדרובהסתר
נשארהופעם,ל"האריזבסידוריאזעוסק
איזהליקחאחדחסידונכנספתוחההדלת
וופניח"בפעעוסקרבינואתומצאמשםספר
טוללוואמרעליוהקפידורבינו,להביםפני
כשהרגישפעמיםוהרבה,ולךקחשלךאת

האמתבתורתעסקובעתלחדרונכנסשאחד
.במטפחתהספראתמכסההיה

שבתותממוצאיבאחדעובדאהוי
ח"פרעהספראתחפששרבינו,אלולבחודש

ספרינגסבשעראןששכחוונזכר,מצאוהוולא
מזהלווהיה,)הקיץבימילשםלנסוערגילל"זרבינו'שהי(

אחדאברךשםועמד,רבוצערנפשעגמת
לשוםומזומןמוכןהואכילרבינושהציע
אתלהביאלהתםמהכאולנסועפעמיולדרך
,מזהמאודל"זרבינוונהנה,ל"זלרבינוהספר

ונכנסהשחרהאירכברמדרכוהאברךוכשחזר
לבושעדייןרבינואתומצאל"זרבינולבית
ראשועלפארחבושוהשטריימלשבתבבגדי
וקבלוהו,הספרעלעיניםבכליוןומצפהועומד
.ובצהלהבשמחהממנו

 ל"ז ווייס אלימלך דוד' ר המקובל ח"הגה אבי לי

 הקדושת אצל יגוטבס פעם' שהי סיקערניצא ד"האב

 סידור מתוך להתפלל' הי אבי של ודרכו ל"ז ט"יו

 מתפלל 'והי ן"הח בתורת חיליה רב' שהי ,ל"ז י"האר

 קודם י"דרש תפילין וכשחלץ ,י"האר כוונות י"עפ

 קצר לזמן ד"מביהמ אבי יצא ת"דר תפילין שהניח

 ק"רביה הוא יואל שהבחור איך הרגיש חזר וכאשר

 י"האר סידור גבי על רכון ראשוו מקומו על עומד ל"ז

 בסידור שמעיין רבינו וכשנתפס, בו ומתעמק ומעיין

 ל"ז אבי ושאלו ,חיוורא תיוא סומקא אזיל ל"ז י"האר

, בו נתשעיי זהה בסידור הדברים על אתה מבין הכי

 ענינים כמה ויש שמבין דברים יש כי ל"ז רבינו וענהו

 אמרש ענינים באותן ר"אאמו ובחנו, מבין שאינו

 ועומק בינתו וחברמ ונתפעל מבין שהוא רבינו

 מבינם שאינו עליהם רבינו שאמר והדברים, השגתו

 ל"ז אבי שסיפר פעם בכלו, ההבנה קשי באמת היו

 ,מעיניו שרונ דמעותו ומתלהב מתרגש' הי זו עובדא

 ,ומורה מרבי זו חכמה למד אל הזה הילד הלא ואמר

 זה הרי, זו בחכמה ונתחכם ועלה השיגה מעצמו ורק

 הזה הצעיר הבחור של לקדושתו ברורה הוכחה

, והעמוקה החדה ותפיסתו הזך שכלו ובהירות

  .תורה רזי לו מודעת נשמתו שקדושת

 רבינו כי תבין ומזה :מפאביאנהז הרב וסיים

 תנועות לשום צריך אינו הבהיר במוחו ד"האב

, אחת בסקירה הכוונות כל סוקר הוא כי, בטבילתו

 אני צריך זו מידה לידי באתי שלא כיאנו כ"משא

  .ולזכרון לסימנא ומשונות שונות תנועות לעשות

 ראוי בצעירותו האמת בחכמת לימודו מענין

 חלק( יואל דברי ת"בשו רימז בעצמו שרבינו לציין

 טרם טליא הוינא כד ונהירנא :ק"וזל )ט"קל סימן מ"חו

 בספר' א בענין התבוננתי ,הגדולים בשם זה ראיתיש

 ,ליישבו אפשר אי דעתי לפי אשר לאברהם סדח

 ,שם סופר טעות איזה שבוודאי לנפשי וחשבתי

 הוא שכן לי והראה מתלמידי לאחד זאת אז ואמרתי

 ,ל"עכ ,שבו הטעותים רוב על דהמעי הגדולים בשם

  .)העמוקים קבלה מספרי אחד הוא לאברהם חסד שספר וידוע(
  

האמת בחכמת שיעוריו  

 שהיה קבלה ספרי מודבלי עוסק שהיה בעת

 היה, אשמורות בראש הלילה חצות אחר רוב י"עפ



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

 

   כה
 

  נצבים

 מקפיד והיה, ומנעול בריח על חדרו דלתות סוגר

, במעשיו יתבונן ולא לישון ילך המשמש שהבחור

 עוסק ראוהו החרכים מן כשהציצו לפעמים אבל

 בערו הטהורים ופניו בהתלהבות ן"הח בספרי

 בעת לעיין דרכו שהיה שנים כמה היה וכן, כלפידים

 ספר או ח"פרע ק"בספה כגון, קבלה בספרי האכילה

 יוסף ר"להג אורה שערי ספר או ל"ז ק"מהרמ הפרדס

 קבועים שיעורים אז לו והיו, וכדומה ל"ז גוטלקיה

 נכנס ובאם, האכילה באמצע יום בכל אלו בספרים

  .שיצא עד הספר את סוגר רבינו היה לחדרו המשמש

, מקראלי ל"ז גליק יושע 'ר ח"הרה סיפר

 לא והציבור ת"ד רבינו אמר ההקפות בעת א"שפע

 ל"ז ווערצבערגער משה 'ר ג"הרה ונכנס, דבריו הבינו

 של והחביבים הגדולים מתלמידיו, בארשיווא ץ"דומ

 לו והראה, הדברים פשר על רבינו את ושאלו, רבינו

 ת"הד יובנו דבריו פ"שע ל"האריז בסידור רבינו

 וכן, מזה להאריך יכול היה לא ברבים אך, שאמר

 ונזרקה, גדול רעש שהיה ההקפות בשעת פעם קרה

 למי כאן אין הכי בלאו כי, תורה אומר אינני" :ק"מפ

   ."תורה לומר

 נפתלי 'ר צ"שהגה ב"בארה א"פע אירע וככה

 פעם נגש, שארמאש ק"אבדק ל"ז העניג הירצקא

 עתה שזה לרבינו ואמר השולחן עריכת אחר לרבינו

 המשך כל את מרומז מצא ושם, ח"פע ק"בספה עסק

 מכוונים והן, הטהור שולחנו על רבינו שאמר ת"הד

 על בהתפעלות רבינו פני ונתחוורו, דברים של לסודן

  .בדבר שהרגיש מה

 יין נכנס ביין המלך לב כטוב דפוריא ביומא

, תורתו אמירת מעלת מגודל טפח גלה אז, סוד יצא

 :ואמר התבטא ט"תשי שנת הפורים ביום א"ופע

 עפעס איך האב סעודות שלש ביי שבת דעם"

 עפעס איז'ס אז מיינען נישט זאלטס עטץ, געזאגט

 ויהי, "בחינה גרויסע ַא איז'ס, געזאגעכץ פשוט אזא

  .לפלא

 רבינו אמר אורשיווא בעיר א"שפע ידוע, אגב[

 אז נישט דען ווייסטו" :הפורים ביום הקהל להראש

 ז"כעי, "אידן אויף מתפלל איך ןבי תורה זאג איך ווען

 ניגש הפורים ביום ת"ד אמירת שבאמצע פעם אירע

 אמר, לפניו ועישן בפיו כשמקטרתו אחד בחור לפניו

 אונזערע, עמך בתפילת עשנת מתי עד" :רבינו לו

 עד, "קינדער אידישע אויף תפילות זענען ס'תורה

  ].תפילותי בתוך מעשן אתה מתי

 בספרו כותב ל"ז דייטש סענדער 'ר ח"הרה

 ש"בס קודש בדברות פעם :ל"וז "קדישא בוצינא"

 ל"חז במדרש דאיתא מה הענין לבאר רבינו האריך

 טהור פנים ט"מ לו ניתנה למשה ה"הקב שנתן תורה

 ואלו, ל"בחז מקומות בכמה המובא, טמא פנים ט"ומ

 תורה הדברי סיום לאחר, חיים אלוקים דברי ואלו

 אלמלי, ל"ז גליק רשהע יושע 'ר ח"הרה לי אמר

 הייתי, כמוכם רבינו עם שיחות הרבה מגלגל הייתי

 המספר דווקא נקטו מדוע רבינו את לשאול מעיז

 את לשאול עוז הרהבתי לא אני אבל, פנים ט"מ של

 ה"תשכ שנת שלח פרשת שהגיע עד, ל"הנ ענין רבינו

 כאשר, ק"לארה רבינו עם חדא בצוותא כשנסענו

 לצד הלכתי הקטן ואני האניה סיפון על רבינו טייל

 הדבר פשר רבינו את לשאול עוז הרהבתי, רבינו

 ט"ומ טהור פנים ט"מ דווקא ל"ז רבותינו נקטו מדוע

 "פנימיות של ענין זה" :רבינו לי ואמר, טמא פנים

 הרהבתי ולא החרשתי אני וגם, דבר אמר לא ויותר

    .ד"עכ, יותר לשאול

  

בהסתר נסתר  

 בימי עוד האמת חכמת בספרי בקיאותו כל עם

, אלו בענינים ידיעתו את רבינו הסתיר, בחרותו

 בתוך מזכיר היה לא המלחמה שלפני ובשנים

 שאיתא אומר היה אלא הזוהר ספר את אף ת"החידו

 ק"הזוה שדברי אומר שהיה או ק"הזוה בשם בספרים

 ק"מפ נפלט ופעם, וכדומה לישראל בחק מועתקים

 ק"מהרמ( אלימה פרס בשם דבר איזה התורה באמצע

 בספרים שמובא ואמר ומיד תיכף ונרתע, )ל"ז

   .הקדושים

, ב"בארה משכנו שקבע אחר זקנתו לעת אך

 דברי את ת"הד בתוך מזכיר והיה טעמו את שינה

 ספר מתוך שלמים ענינים אמר פ"וכמ, ק"הזוה

 אבל, האמת חכמת ספרי משאר וכן, פה בעל ק"הזוה

 ואף, קבלה בעניני הרחבה ידיעתו מסתיר היה ז"עכ

 ל"כנ קבלה ספרי ושאר הזוהר מספר מזכיר שהיה

 והלכה מוסר לעניני הנוגעים דברים רק הזכיר לא

   .עולם של מכבשנו נסתרים דברים לא אבל וכדומה



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

 

   כו
 

  נצבים

 ק"רביה דיבר לא מעולם חייו שנות במשך

 אל בבואו קולו נשמע לא ומעולם ן"הח בתורת

 מעניני רדב חצי ולא דבר ברבים לדרוש הקודש

 ק"בארה רבינו 'שהי בעת אחת פעם מלבד, קבלה

 דישיבת המקובלים חכמי בו והפצירו ב"תרצ בשנת

 ואחרי, קבלה מעניני להם לדרוש שיואיל" אל בית"

 מכל ביקש אך, לבקשתם נעתר רבות הפצרות

 השיעור שלומד בעת ישתתפו שלא אליו הנלוים

 החבורה מבני כמה שם וארשנ כ"אעפיו, בקבלה

 יעקב 'ר ח"והרה, ל"ז פאשקעס לייבעלע 'ר ח"רהה

 לעפקאוויטש פרץ 'ר ח"הרה של אביו( ל"ז לעפקאוויטש יוסף

 ונשארו, )אותו שיעוררו רצה לא ורבינו כישן עצמו שעשה, א"שליט

, ק'"רביה שדרש בשעה הישיבה בהיכל בפנים שם

 לפני תמיהתו את ווייס קלמן 'ר הביע השיעור ואחרי

 בחכמת באתגליא דיבר שרבינו על, ה"ע לייבעלע 'ר

 תורה סתרי זה אין שעדיין לייבעלע 'ר השיבו, האמת

 לא ממש תורה וסתרי, לזה קרובים ענינים אם כי

 הצדיקים כדרך, ברבים לדבר נוהג רבינו היה

  .זו חכמה שהסתירו

 ל"ז רבינו של נפלאותיו מעוצם אחד זה היה

 תיוהשגו להסתיר והצליח לכת הצנע היה כמה עד

 לא ומעולם, יומין עתיק שכבשם כבושים בדברי

 שמעון 'ר צ"והגה, והנפלאים הנוראים השגותיו גילה

 פעם אמר שאפראן ק"אבדק ל"זצ פאזען ישראל

 אפשר שאי כמעט אלו בענינים ושם יד לו שיש שמי

 חלק פ"עכ מפיו ישמיע שלא ע"א לכבוש לו

 יכול היה ל"ז כרבינו עצום מוח ורק, מהשגותיו

 השגותיו מאחרים ולהסתיר ולכבוש במילין עצורל

 המקובל צ"הגה הפליא וכן, חייו ימי בכל הנפלאים

 מקאלוב ר"האדמו ל"זצ טויב שלמה מנחם רבי

 פעמים שהרבה ואמר, תפוחין חקל ס"בעמח

 ק"הזוה מדברי מאמרים לומר ל"ז רבינו כשהתחיל

 גדול צורך יש הענין הבנת לפי כי בנפשו דימה

 שכעת ברור לו והיה, זו בחכמה הדיבור את להרחיב

 וסבב ברוחו נעצר ל"ז רבינו אבל, בזה רבינו יאריך

  .מגדרו יצא ולא הענין את

 מוסף תפילת לפני הכיפורים ביום אחת ופעם

 איזה להזכיר רבינו של לחדרו ק"מהמשב אחד נכנס

 בידו החזיק שרבינו ראה הדלת פתח וכאשר, ענין

 הספר את הסתיר ינורב בו וכשהרגיש, קטן ספר

 ספר באיזה ירגיש שלא, מלבושו זרועות בתי בתוך

   .כעת עוסק הוא

 ליפא ט"יו 'חנני 'ר 'המפו החסיד הרב וסיפר

 נכנס כאשר לראות נוכח ובעצמ שהיה ל"ז שווארץ

 שבשעת הראו סעודתו אחר רבינו למעון פעם

 נזהר היה ומאד, קבלה בספרי עוסק הוא אכילתו

 מהמיוחדים חוץ מזה חדא לשום יתוודע שלא

 ובעלי מדריגה בעלי הגדולים החסידים השבחבור

  .שם

 בסידור תלמידיו עם רבינו עסק ז"תשכ בקיץ

 והביא, "התמורה ועל הגאולה על" הקדוש ספרו

 בענין ויצא 'פר ק"הזוה דברי את נ"ק 'בסי שם רבינו

 והמסדר להכותב רבינו וצוה, בירושלים הדירה סכנת

 דברי על שכותבים מה ק"הזוה יבמפורש שיעיין

 שורה הספרים בארון רבינו לו והראה, ל"הנ ק"הזוה

 והוציא, קבלה וספרי ק"הזוה מפורשי עם שלימה

 הנח לו ואמר הצד מן והניחם ספרים כמה משם

 הענין את לבאר דרכם כי בהם תעיין ואל אלו ספרים

 לפני מדבריהם מביא אני ואין, הסוד עומק י"עפ

 פ"ע גם המבארים אלו בספרים רק יןותעי, ההמון

  .)בזה ק"הזוה ממפורשי שהעתיק ש"עיי( דברים של פשטן
  

בנסתרות עסק לי אין  

 משתמט רבינו 'הי ובתשובותיו בספריו

 וכאשר, ן"הח לתורת הנוגעים מענינים מלהשיב

 עסק לו שאין משיב היה כאלה מענינים אותו שאלו

 ק"כ ולתלמיד בתשובה רבינו כתב וכן, בנסתרות

 אם רבינו את ששאל, ל"זצ אהרן מתולדות ר"אדמו

 :ל"בזה רבינו והשיב, בהדה לסעדא ק"שב בליל לומר

 בסידורים הנראה וכפי, בנסתרות להשיג אנוכי מי

 ק"שב בליל לומר משמע ה"זלה הקדושים ובדברים

 ק"עכל, זכר לשון בהדיה וביום נקבה לשון בהדה

  .)'ה 'סי ח"וא יואל דברי ת"בשו נדפסה לו והיא(

 אות 'ל 'סי שם( בתשובה ל"להנ רבינו כותב כן כמו

 תהלים אמירת אחרי ר"ביה שאומרין מה בדבר )'ז

 עוד אבל :ק"וזל, לטובה עלינו המלכות לב ותטה

 העליונה המלכות מדת על סובב שהוא בגו דברים

 אבל, בנסתרות עסק לנו ואין, ן"ח ליודעי כידוע

 התפילות בכל הוא אשרכ, כמוס סוד בזה יש בוודאי

 אלא, נדע לא ואנחנו, הקודש ברוח שנתייסדו



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

 

   כז
 

  נצבים

, מדבריהם לשנות ואין וכוונתם דעתם על אומרים

  .ק"עכל

 קריאת בענין )'ט 'סי שם( רבינו כותב ז"כעי

 בקריאת אין פ"ועכ :ל"בזה ניסן בחודש הנשיא

 דברים של סודן פ"ע אלא, כלל נגלה פ"ע הנשיא

 הכל עושין אלא נדע לא נוואנח, ן"ח ליודעי כידוע

  .ש"עיי, 'וכו וכוונתם דעתם על

 ליפא ט"יו 'חנני 'ר 'המפו החסיד הרב וסיפר

 ל"חי 'ר צ"הגה עם רבינו נפגש שפעם ל"ז שווארץ

, יעקב יגל ס"בעמח מישקאלץ ק"אבד ל"זצ גאטליב

 הנסתר בתורת ארוך דרוש לרבינו אמר והלה

 ואחר, להקב בעניני באריכות רבינו עם סוד והמתיק

 עסק לי אין" :בענוותנותו רבינו לו אמר השיחה כל

  ."בנסתרות

 ל"ז פרידמאן מענדל מנחם 'ר ח"הרה סיפר

 גר והיה חתונתו אחר צעיר אברך כשהיה א"שפע

 הציע )סאלקע-מאטע בעיר חתן 'הי ר"בזיוו( סאלקע-במאטע

 דשם ד"האב ל"ז פיש 'יחזקי 'ר המקובל צ"הרה לו

 לא מענדל 'ר, ן"הח תורת בחברותא עמו שילמוד

 מסאטמאר ק"רביה של תלמידו שהוא באומרו רצה

-ממאטע צ"הגה לו אמר, קבלה לומדים לא ושם

 עוסק מסאטמאר הרב שאין דעתך מה וכי :סאלקע

 רק קבלה בעניני בקי שהוא בבירור יודע אני, בקבלה

 'ג ממנו שאלתי אנכי הנה, אנוש מעין מסתירו הוא

 והראה, להם מוצא מקור לדעת קבלה בעניני ענינים

 הענינים לשלשת המקור ק"זוה בתיקוני אתר על לי

  .בקיאותו ברוב

 לו ואמר מענדל 'ר הסכים לא זאת בכל אבל

 ליה ניחא שלא רואים מסתירו ק"שרביה שמזה

 לאחר, קבלה בעניני בצעירותם יתעסקו שתלמידיו

 ק"רביה את וביקר לסאטמאר מענדל 'ר נסע זמן

 הרב עם לו שהיה הדברים את מענדל 'ר לו וסיפר

 כדרכו הענין את לבטל רצה רבינו, סאלקע-ממאטע

, לו שאמרתי חושב אתה מה וכי :לו ואמר, בקודש

 שאין ותווכח שמע תא, פשוטים דברים היו אלו הרי

 אך, הענין את לו להגיד התחיל ורבינו, כלל קבלה זה

 פייבוש 'ר ח"הרה ק"המשב נכנס דבריהם באמצע

, קידושין לסדר רבינו את לקרוא ל"ז זיאשכנ

 'ר את שאל לביתו רבינו וכשחזר, השיחה ונסתיימה

 אודות שדיברו לו ענה, מקודם דברנו במה מענדל

 איז'ס, שוין" :רבינו לו אמר, ל"הנ הענינים השלושה

  .אחרים מענינים לדבר והתחיל "וויכטיג נישט
  

לצנועין אלא מגלין יןא  

 יעסוק ורבינו 'ה בסוד ואלב שזכו אינון זעירון

 ואמרו, הקבלה בתורת אתם וידבר בקדשים אתם

 הרבה עוסק רבינו היה הנראה שכפי החסידים זקני

 לייבעלע 'ר ח"הגה החביב תלמידו עם קבלה בעניני

, נעוריו בימי רבינו ידי על מים שיצק ל"ז פאשקעס

 פעמים וכמה, רבינו בבית בר בלא עייל היה והוא

 לו מרמז שרבינו נראה היה לחןהשו עריכת בעת

 היו שלא ענינים עמו מדבר שהיה אלו מענינים

  .בדבריו גניז שטובא והכירו, פשוטן פ"ע מובנים

 נשמע כבר המלחמה כשקול ד"תש בשנת

 לברוח רבינו הוכרח והגזירות הצרות ומפני במחנה

 רבינו בהיות ואז, גרויסווארדיין לעיר הסוכות חג על

 רבינו כי החסידים בין קצת סםנתפר בגאסווארדיין

 הקדושה לעבודתו הנצרכים קבלה בספרי עוסק

 רבינו הסתיר אמת צדיקי כדרך כי, 'וכדו בהקפות

 שרבינו ידעו לא אדם ובני, ן"ח בספרי לימודיו את

 לגרויסווארדיין כשנסע ועכשיו, תורה בסתרי עוסק

 ליקח ל"ז רבינו חפצי את ארזו והמשמשים

 לארוז ידעו ולא ושכחו, רדייןלגרויסווא מסאטמאר

 רבינו וכשהגיע, בהם עוסק היה שרבינו הספרים את

 חשובים ספרים מחוסר שהוא וראה לגרויסווארדיין

 'ר החסיד הרב החביב תלמידו את שלח, לו הנצרכים

 ליקח לסאטמאר שיחזור ל"זצ פאשקעס לייבעלע

 שיש שיודעים אמרו רבינו ומקורבי, הספרים את

 לא רבינו אמנם, הספרים להביא כולשי שליח איזה

' ר בלתי הללו ספרים יביא חדא ששום הסכים

 הספרים באיזה יתוודעו שלא כדי, לייבעלע

 רצה לא לייבעלע 'ר וגם, עוסק הוא הקדושים

 'הי כי מדבריו נראה 'והי מזה הדיבור את להרחיב

 מעדיף והיה, כעת בהם למד שרבינו ן"ח ספרי אלו

  .זה בענין השתיקה את

 בא היה בארשיווא ד"אב עוד רבינו כשהיה

 בבית אכסנייתו והיה סאטמאר בעיר לבקר לעתים

 מתייחד ל"ז רבינו היה ושם ל"ז ווייס קלמן 'ר ח"הרה

 ם"סת סופר יוסף 'ר 'המפו ח"הרה עם ארוכות שעות

 רבינו והיה, הקבלה בחכמת ושם יד לו שהיה ל"ז
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 כפיש אז ואמרו, רצופות שעות כמה אתו משתעשע

  .הנסתר וחכמת קבלה בעניני עסקו הנראה

 ל"ז סאפרין יעקב חיים 'ר צ"הרה עם גם

 שיח בסוד מעמיק רבינו היה מקאמארנא ר"האדמו

 ענינים שהרבה אומר י"רח והיה, הרמז בחכמת

, המקובלים מגדולי הרבה בפני שהציע הרמז בחכמת

  .בהם עינים לו שהאיר היחידי רבינו היה

 מלוצערן ל"ז ערלאנגער חיים 'ר צ"הרה וכן

 בענינים פה פתחון לו היה זו בחכמה ידיעה לו שהיה

 מקומתו בהתפעלות מספר והיה, ל"ז רבינו לפני אלו

 ל"ז לרבינו נתקרב ל"הנ חיים 'ר, אגב[ .זו בחכמה רבינו של

 חיבה לו הראה ורבינו, המלחמה אחר שוייץ במדינת רבינו בהיות

 לאחד הסכמה לו נתן וגם, יתירה

  ].מספריו

 בארץ רבינו בהיות

 ט"תשי בשנת ישראל

 צ"הרה פעם אליו נתלווה

 אשר' ישעי' ר המקובל

 אחר ל"ז מרגליות זעליג

, לביתו בדרכו התפילה

 רבינו רמז הדרך ובאמצע

 שם שהיו האנשים לשאר

 הדרך ובכל, קצת שיתרחקו

 עם סוד רבינו המתיק

 מסובך ענין על ז"הריא

 שאל כ"אח, האמת חכמתב

 ז"הריא את החסידים אחד

 והשיב, המדובר היה במה

 ששאל שנים כמה שזה לו

 הקערה סידור בענין הצדיקים מגדולי לאחד במכתב

 היה האמת חכמת י"עפ דעתו שלפי הסדר בליל

 בסמוך א"כ, המצות ג"ע שלא הקערה לסדר צריכים

 הצדיקים כל אבל, ש"הרש בסידור ה"וכ, הצד מן לו

, ממש המצות ג"ע רםלסד נהגו ט"הבעש מתלמידי

 וכעת, בזה ארוכה תשובה לו השיב ל"הנ והמקובל

 פ"ע אתר על לו השיב ורבינו, לרבינו זו שאלה שאל

 ושאלו, תורה של לאמיתה בפשטות האמת חכמת

 בגדלותו כ"כ מפורסם רבינו אין הלא ז"להריא

 מה שכל ז"הריא וענה, בנגלות א"כ בנסתרות

 מזעיר מעט הוא בנגלה רבינו של מגדולתו שיודעים

 אינו מדוע וכששאלו, האמת בחכמת מגדלותו

 עמו מדבר שרבינו גרמא שדין ענה, הדבר מפרסם

 ואם, אותו יפרסם שלא שבטוח מפני אלו בענינים

 וסיים, בזה עמו לדבר רבינו יחדל הדבר יפרסם

 לא, רבם את מכירים אינם החסידים :ז"הריא

  .האמיתית בצדקתו ולא, העצומה בגדלותו

 אם לדעת ז"הריא את אחד חסיד שאל א"עפ

 אף מדבר שאינו יען בנסתרות גם בקי ל"ז רבינו

 כמתמיה ז"הריא לו וענה האמת מחכמת פעם

  .האמת בחכמת גאון הוא רבינו הלא, ומתרעם

 בעבותות מקושר ל"ז רבינו היה הידוע כפי

 עדת ק"אבדק ל"זצ שטייף יונתן 'ר צ"הגה עם אהבה

 ושם יד ול שהיה וויען יראים

 עליו ובהספידו(, הקבלה בחכמת

 עליך לי צר" :הפסוק את עליו קרא

 בא וכשהיה )"יהונתן אחי

 את לבקר לפעם מפעם

 סוד ממתיק רבינו היה רבינו

 בעניני עמו שח והיה, עמו

, ארוכות שעות הנסתר תורת

 ל"זצ שטייף י"מהר צ"והגה

 היה שרבינו מהיחידים היה

 בעניני עמהם סוד ממתיק

 נכדו סיפר כן( .הנסתר תחכמ

 של ביקוריו בעת פ"כמ נוכח שהיה

 ובהיותו, רבינו אצל ל"ז י"הגר זקינו

  .)ממנו ע"א הסתיר לא קטן ילד

 מענדעלע 'ר ח"הרה

 בן מקאלוב ל"ז ראטענבערג

 צ"הגה לפניו שהעיד סיפר ל"ז מקאסני י"מהר צ"הגה

 סגולת ס"מח ארשיווא ד"ראב ל"זצ ליפשיץ שבתי 'ר

 לימים צעיר אברך עוד בהיותו שרבינו, ס"וש ישראל

 דברו בעת הוא הכיר, ארשיווא ק"לאבד כשנתקבל

  .הקבלה בחכמת בקי שהוא עמו

 ד"ראב ל"זצ יונגרייז דוד 'ר צ"הגה כשביקר

 בניני לטובת ב"בארה כ"תש בשנת, ו"ת ירושלים

 אחד אצל ביקר, בירושלים החרדית העדה

 קבלה ניבעני ביניהם השיחה ונוסב ם"האדמורי

 ל"הנ ר"האדמו ושאלו, בזה טובא בקי היה ד"שהראב

 והשיב, זו בחכמה לדעה אחים לו יש בירושלים האם

ישראל בארץ רבינו בשנתבהיות
כשרבינוט"תשי שחרית תפילת ואחר

דר"ז התפילין פאר חבש ניגש,ת"ל
ר"הרהלרבינו המקובל אשר'ישעי'צ

ז מרגליות עמדול"זעליג אנשים והרבה
סביבם כמה,שם שזה לרבינו ואמר

קשה דבר להבין שמתייגע ושנים ימים
להרבהבהז שאל וכבר הקדוש והר

אותו פותר ואין את,מקובלים והציע
בע ז"המאמר לרבינו ז,ל"פ ל"ורבינו

בדברי נכון פירוש אתר על לו אמר
ריא,ק"הזוה צהל אזנו ז"ולמשמע

גילה בקול לשיר ומיד תיכף והתחיל
יוחאי בר הזמר את הנוכחים,ורנן וכל

בשיר עמו הצד"ורביה,יצאו מן עמד ק
שפתיווח על עלה .יוך
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 היא ירושלים ק"עיה הלא יונגרייז ד"ר ד"הראב לו

 ישיבות שם יש וגם ומקובלים חכמים מלאה

 הכי ל"הנ ר"האדמו ושאלו, הקבלה ללימוד מיוחדים

 )רבינו הוא( יםבירושל החרדית העדה של ד"הגאב גם

 הרב הלא :כמתמיה ד"הראב נענה, זו בחכמה בקי

 בנגלות הוא ובקי ליה אניס לא רז כל מסאטמאר

 לרבינו זאת ד"הגר כ"אח וכשסיפר, ובנסתרות

  .כלום ענה ולא רבינו נתחייך
  

צדיקים של בספרן  

 ל"ז רבינו כשהיה ט"תשי בשנת - ל"רמח קבלת

 ספרי את ל"שהו ל"המו לפניו נכנס ישראל בארץ

 ל"ז לרבינו והביאם מחודשת בהוצאה ל"הרמח

 אחר דף בשטף הספרים כל על עבר רבינו, במתנה

 דבר לו נתחדש שלא מזמן בהם רגיל שהיה וראו דף

 אז שיצא ל"הרמח של קודש האגרות על רק, בזה

 בזה ועיין נעצר הראשונה בפעם עולם לאור

 וספר באמרכולתו הספר לו שיארזו וביקש במתינות

 ובשנת, כ"אח רבים ימים שולחנו מעל ירד לא זה

 את והשעין ל"הרמח של קברו על השתטח ז"תשכ

  .נפלא בדביקות המצבה על ראשו

 את א"תשכ בשנת אידרא הדפיסו כאשר

 הירש צבי 'ר ק"מהרה צבי עטרת ק"הספה

 הזוהר ספר את ל"ז לרבינו הביאו ע"זי מזידיטשוב

 והיה, ע"זי צבי עטרת בעל ק"להרה שייך שהיה

 וכאשר, ק"בכתי הספר בגליונות בהגהותיו מעוטר

 ע"זי מזידיטשוב ק"הרה של ק"כתי את רבינו ראה

 גליונות כל על עבר עין וכהרף, הטהורים עיניו אורו

 שכבר הגהות איזה באצבעו תיכף והראה, הספר

 נדפסו שלא הגהות ואיזה צבי עטרת בספר נדפסו

 לראות ההמרא על נשתוממו והנוכחים, עדיין

 העמוק הקבלה בספר רבינו של המבהילה בקיאותו

  .צבי עטרת

 הסכמה לו שיתן מרבינו ל"המו ביקש וכאשר

, ואמר רבינו נתרגש, וההגהות הספר הדפסת על

 דברי על דורינו מבני הסכמה ליקח יחשב שלעון

 לבזיון אלא זה ואין, הקודמים מדורות ישראל קדושי

  .הקודמים הצדיקים

 ק"לספה בהסכמתו רבינו של דשוק לשון וראה

 במכתבו, ע"זי מזידיטשוב ק"להרה לצדיק צבי

 :ק"וזל ל"ז מרגליות זעליג אשר' ישעי' ר צ"הרהל

 קודש רבינו כתבי על הסכמה שביקש מה והעיקר

 תמהתי ה"בלא, 'וכו ה"זלה עטרתצבי בעל הקדשים

 צריך ה"זלה צבי העטרת מרן רבינו י"כת וכי בזה

 הסכמות בידו יש שכבר אחרי ובפרט, להסכמות

 אבא ק"מכ ובתוכם שלפנינו הדורות גדולי מכמה

 השפל אני אצטרף והאיך, ה"זצלה ק"הגה מארי

 זה ואין, ה"זללה לדבריהם המסכים שר כמו להיות

  .'וכו שלפנינו הדורות לצדיקי זלזול אלא

 ק"הרה את מתאר שרבינו לציין לפלא

 ל"ז רבינוו "הקדשים קודש רבינו" בשם מזידיטשוב

 וקורא מביא ע"זי לב הייטב מרן שזקינו אומר היה

 שלא אף על "רבינו" בשם צבי העטרת את בספריו

 שעסק בעבור מ"מ, שראהו קודם ואף מתלמידיו היה

 כ"וע כתלמידו עצמו את ראה הקדוש בספרו הרבה

 קוראו רבינו שגם ומאחר, רבינו בשם קראו

 שהוא הנרא "הקדשים קודש רבינו" בשם בהסכמתו

 כתלמידו ע"א מחשיב שהיה טעמא מהאי כ"ג

  .בהם שעסק הקדושים מספריו

 הברכה היכל בחומש הרבה רבינו עיין כן כמו

 ל"הנ החומשים לאור וכשיצא, מקאמארנא ק"מהרה

 לפני הביאו מקאמארנא ק"הרה של ונכדו ב"בארה

 אם לרבינו שאל וכשהלה, בשבחו מאוד הפליג רבינו

 השיב, הקבלה בתורת העמוקים בפירושיו מבין הוא

 דערמיט געמיינט האב איך" :קדשו בענוות רבינו לו

, "אותיות ליכטיגע גרויסע שיינע האט'ס אז זאגן צו

  .אחר לענין השיחה את הסב וכך

 ביקש ב"בארה החומשים שנדפסו טרם גם

 לחפש שינסה י"נ לויפער שלום 'ר ח"מהרה ק"רביה

 קריאת שבשעת ידוע כן כמו האלו החומשים את לו

 על רבינו לפני ל"הנ החומש פתוח היה המגילה

  .הקריאה באמצע בו לעיין שיוכל בכדי הבימה
  

שלים ביחודא  

 החכם אולם, השגותיו גילה לא שרבינו אף

 בכל ולהרגיש להבחין יכול היה בראשו שעיניו

 י"עפ מכוונים שהם בקודש ותהלוכותיו הנהגותיו

 שהוא מכירין היו ותנועותי בכל וכן, ל"האריז כתבי

 מאוד התאמץ שרבינו אף, עת בכל יחודים מייחד

 אחר עוקבים הרגיש אם והקפיד, מעשיו להסתיר
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 שהוא ומכירין רואין היו לב חכמי כל אבל, מסתוריו

 ולא סודו על עמדו לא אבל, נסתרים בענינים עוסק

  .דעתו לסוף ירדו

, האמת חכמת שבלימוד רבינו פעם ואמר

 והעיקר, לימודים שאר דוגמת אינו בעצמו הלימוד

 בכל שמכוונים מה מהלימוד הנושרים פירות הוא

 חכמת פ"ע עולה אחד בקנה שיהיה ותנועה תנועה

 תלמידי 'הק רבותינו עבודת היתה וזו, האמת

 היו ופעולותיהם מעשיהם שכל ע"זי 'הק ט"הבעש

 אלא עיקר המדרש ולא, האמת תורת פ"ע מכוונים

  .המעשה

 בעבודת או התפילה בעבודת קועוס בעת גם

 ל"האריז בסידורי מעיין רבינו היה לא המצוות

 סידור את פותח היה מיוחדים בזמנים זולת, ברבים

 בעת השנה בראש זה והיה, ל"ז שבתי 'ר של ל"האריז

 וגם, לפניו פתוח ל"האריז סידור היה שופר תקיעת

 ונתנה הציבור שאמרו בשעה ה"בר מוסף בתפילת

, כתר בכוונת ל"האריז בסידור תבונןמ היה תוקף

 עדיין לו היה לא ח"תש שנת השנה ראש על ב"לארה ק"רביה כשהגיע(

 את ה"ע טירנויער לייב מרדכי 'ר ח"הרה אז ועבר משלו ל"האריז סידור

 יעקב 'ר צ"מהגה הסידור את לשאול וויליאמסבורג של הגשר

 פ"ביוהכ וכן, )ל"זצ מטשאקאווע ר"האדמו האלבערשטאם

 פסחים בלילי וכן, העבודה סדר הקהל שאמרו בשעה

  .הסעודה בעת

 המקובלים חכמי עליו העידו אולם

 הוא ורגע עת שבכל בתנועותיו שהכירו, שבירושלים

 רגיל שהיה בקודש דרכו והיה, נוראים יחודים מייחד

 העבירם ושוב מצחו על פעמים 'ג ידיו את להעביר

 הדיוקנא לע העבירם ולבסוף פניו ועל עיניו ג"ע

 הדיוקנא יחודי מייחד הוא שבזה ואמרו, קדישא

 תנועות עושה היה שופר תקיעת בשעת וכן, קדישא

 הכל ראו תפילין הנחת בעת וכן, מאוד נפלאות

 שרבינו בחוש ראו שאז נוראים ביחודים עוסק שהוא

 בדביקות אנוש מבינת ונשגבים רמים בענינים עוסק

 הטהורים דיוי בשתי תנועות עושה שהיה, נפלאה

, במהירות מראשו למעלה ידיו והגביה, ראשו ג"ע

 ומביאם ומוליכם, פעם אחר פעם ומניחם וחוזר

 מיד הרים, הקשר ג"ע ידיו וכשהניח, למטה למעלה

, ונכווה בגחלים מהפך כאילו נראה שהיה עד ידיו את

 היארמולקע הגביה וכן, הפעם עוד ידיו הגביה ושוב

 לכמה משתנה היה ופני וקלסתר, פעם אחר פעם

 זאת נמשך וככה, צורה ולובש צורה פושט גוונים

  .ידיו שנטל עד רגעים איזה משך

 שבירושלים המקובלים חכמי דרזין מארי ואף

 הנחת בעת רבינו של הקודש עבודת על כשהתבוננו

 תמהו כן ראו המה בירושלים יושב בהיותו התפילין

 וראיםנ יחודים בזה שמייחד מוכיחין שמעשיו ואמרו

 עוז הרהיב מהם וכשאחד, סודו על עמדו לא הם שגם

 לו לגלות ממנו ושאל לרבינו מקורב בהיותו בנפשו

 רבינו נתחייך, תפילין הנחת בעת לו שיש הכוונות

, "מוחות היינטיגע די פאר נישט איז דאס" :לו וענה

  .'ה בסוד יבוא ומי, דא סביל מוחא כל ולאו

 לפעמים מרגישים היו והמבינים היודעים

 פ"ע מסויים בענין להתנהג תחבולות מבקש שרבינו

 בליל ולדוגמא, הרואים ירגישו שלא באופן, קבלה

, תחבולה מחפש לפעמים היה התפילה אחרי ק"שב

 עצמו עושה והיה, 'ה לפני אשר השולחן את והקיף

 שבכתבי לפי, וכדומה ספר שם מבקש כאילו

 בליל חןהשול את להקיף סוד י"עפ ענין יש ל"האריז

, כאלה ענינים בהרבה היו וכן, הסעודה לפני ק"שב

 שנהג ענין איזה על טעמו שאלוהו כאשר ולפעמים

 את מכס והיה פשוט בטעם הדבר את מלביש היה, בו

  .אתו הכמוסים טעמיו

 בליל הדגים אכילת בעת מחשבותיו עמקו מה

 אכילת בשעת שונות תנועות אז עושה שהיה ק"שב

 הקערה בתוך ומעבירם מסדרם שהיה, הדגים

 גוונים לכמה משתנים היו 'הק ופניו, למקום ממקום

 רעש אז יהיה שלא והקפיד, צורה ולובש צורה פושט

 על בידו שהכה פעמים הרבה אירע ואף ד"בביהמ

 בשום כן עשה שלא מה הקהל את להשקיט השולחן

  .הדגים אכילת בשעת מלבד הסעודה בעת פעם

 היה ח"מהרי טיליקו בעל ל"ז מראחוב צ"הגה

 רבינו של הטהור שולחנו על סמוך ק"שב בליל פעם

 השולחן ואחר, לימים צעיר אברך עוד בהיותו ל"ז

 הדגים מאכילת נתפעלתי יותר, מראחוב צ"הגה אמר

  ."זייער מיר געפעלט עסן פיש דאס" :ובלשונו, שלו

 הטהור בשולחנו רבינו כשישב א"שפע וידוע
 ק"אבדק ל"זצ כץ למהש אברהם 'ר צ"הגה ישב ולידו

 בעבודתו רבינו וכשעסק, דקהילתינו ורב ריסקווא
 צ"הגה לו שאל כדרכו הדגים באכילת 'הק



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

 

   לא
 

  נצבים
 

הסוכות חג  
  
 

היהמינים'הדעלכשבירךהסוכותבחג
'הדעםבנענועיםהקדושהעבודתואתעובד
האנשיםכלאתשולחוהיה,בסוכתומינים
סגרוהדלתבסוכתומתבודדוהיהלחוץ
'רח"הרהה"הצעיריםדיםחסיושני,אחריו
לייבזלמן'רח"והרהה"עטירנויערחיים

עמדורבינוחסידימגדוליה"עשעהנברוין
שספרוראוהסוכהבתוךהחרכיםמןוהציצו
בכלעליומתנענעורבינורבינולפניפתוח
אתהטמיןעבודתואתרבינוגמרוכאשר,כוחו
מןויצאירגישושלאהסוכהבתוךהספר
איוותהשנפשםהחסידיםונכנסו,כההסו

,עבודתובעתרבינוהחזיקספראיזלדעת
ספרשזהוראומחבואוממקוםולקחוהו
אחדהעידכ"כמו,ל"להאריזהכוונות

אתהטמיןשרבינואיךפעםשראההמשמשים
ירדאשרבעת,מעילותחתל"האריזסידור

.מינים'הדעללברךלסוכתו

,ד"בביהמהללבהנענועיםעבודתבעת
עבודתועבדאך,ל"האריזסידורלפניו'הילא
ז"וע,עצומותבעיניםארוכותשעות'הק

בחגרבינוובהיות,לבחכמיכלהשתוממו
צ"הגהבאבגרויסווארדייןד"תששנתהסוכות
ק"אבדקל"זצראזנעריהודה'ר'המפו

,התפילהואלהרינהאללשמועסעקעלהיד
בעתרבינושלהקודשעבודתוכשראה
עבודהעלהשתוממותוברביםהביעהנענועים
.הלזוהנפלאה

ל"זכשרבינוו"תששנתהסוכותבחג
חייםמרדכי'רצ"הגהבאבירושליםדרהיה

שלהנענועיםעבודתאתלראותל"זמסלאנים
שרבינומהחידושזהשאיןאמרכ"אח,רבינו
יםאחרעודישהלאכי,הנענועיםכוונותמכוון
אבל,ל"האריזכוונותלכווןיודעיםכ"גשהם

להעמיקיכולשהואמההואהחידוש
ער":ובלשונו,כךכלארוךזמןבמחשבותיו

."קאפהאלטןלאנגאזויקען

'רצ"הגהאתשראושםשהיואלווסיפרו
בעבודתומתבונןעומדשהיהל"זחייםמרדכי

תדמעוזלגוומעיניו,ל"זרבינושלהנענועים
'רנתרגשהנענועיםובאמצע,התרגשותמרוב
."הויךקלעטערטער":ואמרמאטל

 בשבת בורר משום בזה אין אם ל"זצ מריסקאווא
 אכילתם שבעת מדע אנשי שיש ק"מספה ידוע שהרי

, המאכלים מתוך 'הק הניצוצות בבירור עוסקים הם
 שבת, רב ער'קוואריס" :צחות בדרך רבינו לו והשיב

 רבא דיינא שהיה כידוע( "בוררות אין עוסק אויך איר זענט

 בעיר הרבנות כסא על לישב רבינו וכשנבחר, דדינא לעומקא ונחית

 רבינו מצד שעמדו מהבוררים אחד מריסקאווא צ"הגה היה, סאטמאר

 בדרך זו שאלה על רבינו ענה אחרת ובהזדמנות, )ע"זי
  .)ג"מ שבת ל"חז כלשון( "ממש בהם אין ניצוצות" :מליצה

 עדת ק"אבדק ל"זצ שטייף יונתן 'ר צ"הגה
 ובעת, הקבלה בחכמת ושם יד לו שהיה וויען יראים
 אין אותי :אמר הדגים באכילת רבינו עבודת שראה

, מעשיו על מבין אני כי, להטעות מצליח הוא
  ."ניקס ער פאפט מיך" :ובלשונו

 רפלהפע אכילת בעת לו היה מיוחדת עבודה
 ביום א"ופע, משונות תנועות בהם עושה שהיה

 על מיסב ל"זצ שטייף יונתן 'ר צ"הגה כשהיה הפורים
 והיה ל"זצ מסטראפקוב מ"רמ צ"הגה של שולחנו
 תנו :ואמר שטייף י"מהר צ"הגה נענה מאוד מבושם

 מסאטמאר שהרב הכוונות ואגלה, יין כוס עוד לי
 צ"גהה אך, שבת בליל הפערפל אכילת בעת מכוון

  .טמירין ולגלות לדבר הניחו לא מסטראפקוב
, לנכדו ל"זצ שטייף י"מהר צ"הגה אמר ופעם

 ומכוון יחודים שמייחד מי לראות אתה רוצה אם
 ק"הרה במעשי והתבונן לך, האכילה כוונות

 יום בסעודת ובצלים הביצים אכילת בעת מסאטמאר
 ומסדרם הביצים את חותך הוא איך ותראה, ק"ש

  .ויחודים בכוונה אכילה זה מה ותראה, ההקער סביב
 שהסתופף ל"ז טירנויער חיים 'ר ג"הרה העיד

, באורשיווא בצעירותו עוד רבינו של קדשו בצל
 לדוד מזמור מזמר היה שרבינו בעת אז שהרגיש
 וחסד טוב אך מזמר שהיה, ק"שב יום בסעודת
 ובסעודה, 'וכו ירדפוני המשיך כ"ואח מעט והפסיק

, 'וכו ירדפוני וחסד טוב אך ביחד שלבמ היה שלישית
 בנפשו הרהיב ופעם, השומעים בעיני לפלא זה והיה

 טעם רבינו לו והשיב, ככה על רבינו את לשאול
 ד'וחס ב'טו ך'א של תיבות שסופי לפי הדבר

 ראשי וכן, ה"ב ה"הוי שם כמספר, ו"כ בגימטריא
, ו"כ בגימטריא רדפוני'י חסד'ו וב'ט ך'א של תיבות

 אני ולכן, הצירופים שני לשלב מכוון אני ןכ ועל
  .כה ופעם כה פעם אומר
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  תודה וקול זמרה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית שלוחה בזה אל מעלת כבוד ידידינו האברך 

נודע בפעולותיו הנמרצים והנבונים לטובת מוסדותינו , החשוב האי גברא יקירא

  למען הרמת קרן מוסדותינו , יום וליל לא ישבות חשיכה כאורה, המעטירה

  ה"ה, מידותיו הטובות לראשו עטרה, הקדושה לשם ולתפארה             
  

íñ¼òíî ëî¾ìí μþëêí ,íñ¼ôñ ëîíêî í¬ôñ ðôìò  

íîô" þö−ô−òëö−ô−òë  þï¼−ñêþï¼−ñê  êðòêñêðòêñ  −í"î  

  מנהל מוסדותינו במאנטשעסטער
  

  ו "שמחה במעונו בהולדת בנו ני' לרגל תת ה
  למזל טוב

  
  

ואך טוב , שמחה ואורהמתוך רב , ר שיזכה לגדלו ולחנכו על מבועי התורה"יה

, ויזכה להרבות ולהטיב לטובת מוסדותינו המעטירה, שורה' וחסד בביתו יהי

  אושר, ו להתברך בכל ברכאן דנפישאיגן בעד' ובשכר זאת זכותו של רבינו הק

  .ס"וכט,  ועושר במידה מרובה וגדושה                                
  

í×þëë îô¾ ö¼ôñ ó−ô³îìí ,ðîí ³î³îêëí×þ¼íî íê  

³îð½îôí ³ñíòí  

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

  

 

 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

íåé ã' øôúù éë àöú ñùú"ç ôì"÷  
  

øå÷éá ìöà ë"÷ åîãà"ø úåãìåúî éáö à÷ðéôñ èéìù"à  
âøåáñîàéìéååá òé"à   

   

åîãàä"ø à÷ðéôñî: øòã úùåã÷ éåì èâðòøá ééååö 

ìàî ñàã èéé÷ñéåøâ ïåô ìàìå ,ìàîðééà ééá ùãåç ìåìà ,

àðòùåä äáø èâàæ øò ñàã ìàîàëàð ,òãééá ìàî èâàæ 

øò à òøòãðà äãå÷ð ,øò èâàæ íåéá éùéùä àéùð éðáì 

ãâ ,ìééåå øòã äæåç èàä êàã èâàæòâ )éò' ãâà"ë øô' éãå÷ô( æà 

ñò èééâ ïèéåì øãñ íéùãçä ,æéà íåéá éùéùä ìåìà ,àéùð 

éðáì ãâ èâàæ ùø"é àìæî àáè ,æà ñàã æéà à øòèåâ ìæî ,

ùãåç ìåìà æéà à ìæî áåè ìàøùéì.  

ééá àðòùåä äáø èâðòøá øò 'ãâ ãåãâ åðãåâé' æéà ñìà à 

ïåùì úåãçà ,ñ'èðééî æà ñ'èòåå ïééæ à ãåãâ íòðééàðéà ,

ïåà ñàã èäòùòâ ìåìà ,ìåìà æéà à èééö ñàåå î'æéà 

ïòîàæåö ,íòðééàðéà.  

åðéáø: î'èæàìá êàã ôåùø ïéà ùãåç ìåìà ,óéåà íòã 

ñàåå î'èæàìá øôåù ùàø äðùä æéà àã ïòö íéîòè ïåô 

éáø éãòñ' ïåàâ ,ïééà íòè æéà æà î'ìàæ ïòðàîøòã íòã 

ãîòî øçáðä ,èøàã íééá âøàá éðéñ æéà êàã ïòååòâ 

'ùéàë ãçà áìá ãçà'...  

ïò÷ ïééæ èéåì íòã æà ïâòåå íòã èæàìá ïòî ïéåù øôåù 

õðàâ ùãåç àìåì ,åö ïäåè éã äìåòô ïåô ùéàë ãçà áìá 

ãçà.  

åîãàä"ø à÷ðéôñî: øòã úùåã÷ éåì èâàæ ñò óéåà 

ùàø äðùä ïééìà ,úåøöåöçá ìå÷å øôåù èðééî ïòî íòã 

øôåù ïåô úìá÷ äøåúä ,øò æéà ñàã øéáñî èéî à ìùî 

à êìî æéà ìàîà ïòâðàâòâîåøà ïéà éã èìòåå øòðéé÷ 

èàä íäéà èùéðëàð èðò÷òâ ,åàåå øò æéà ïòâðàâòâ 

èàä ïòî íéà èùéð øéëî ïòååòâ ,æéá øòðééà ñàåå èàä 

íéà øéëî ïòååòâ ïéà ãìàåå ïåà íéà áø÷î ïòååòâ ,

øòèòôù ïòåå øòðòé èàä êéæ èâéãéæøàô èàä øò êéæ 

ïèòáòâ íééá êìî ,ïåà øò èàä íéà èðàîøòã 

"èñ÷ðòãòâ ,ïòåå êéà áàä êéã ñèìàîòã ïäòæòâ ïéà 

ååãìà".  

èâàæ øòã úùåã÷ éåì æà ñàã æéà ñàåå øòã øôåù 

èðàîøòã ùàø äðùä ,î'èòá íòã ïèùøòáééà "ìå÷å 

øôåù ÷æç ãàî" ,èñ÷ðòãòâ ùáø"ò ñèìàîòã ïòåå åã 

èñéá ïôàìòâîåøà øòáéà éã èìòåå ,øòðéé÷ èàä êéã 

èùéð èìàååòâ ïòîòð øàð òùéãéà øòãðé÷ ,øòã øôåù 

ïåô ùàø äðùä èðàîøòã ãíò ãîòî.  

øòã øòðéùæéø èàä ìàîà èâàæòâ ñàååøàô øòã úùåã÷ 

éåì ïò÷ èùéð ïæàìá ïåà øò ïò÷ àé ,èâàæ øò ,øòã ñ"î 

èäòæ éåå øòã úùåã÷ éåì èééâ ïéà äå÷î ,øò èëàî éã 

úåðëä åö úòé÷ú øôåù ,ïòåå øò èàä ïéåù ïèìàäòâ êàð 

éã äëøá èàä ïòî ïéåù ììëá èùéð ïäòæòâ ïéé÷ ùèðòî ,

èàä øò àøåî ïåô íäéà éàãåå éúà àçéùî ,èàä øòã 

øòðéùæéø èâàæòâ 'êéà íå÷ ïééøà ïéà úéá ùøãîä ,ë'âàæ 

ïééà èøàåå ,"æàìá" ,èñééåå øò èùéð ñàåå ñàã èðééî ,éö 

ïæàìá óéåà éã êåé ìééåå ñ'æéà ñééä ,éö ïæàìá ïèéî øôåù... 

àìéîî èæàì øò êéî ïæàìá.  

åðéáø: øòã éøáã íééç æéà ìàîà ïòîå÷òâðééøà ùàø 

äðùä ,øò èàä èùéð èâàæòâ ïéé÷ 'çöðîì' ,èùéð ïéé÷ 

'ïî øöéîä' ,øò æéà ïòâðàâòâåö ïåà èëàîòâ éã äëøá 

ïåà ïæàìáòâ ,éã íéãéñç ïáàä êéæ èøòãðåàååòâ óéåøòã ,

èàä øòã øòååàðéù áø èâàæòâ "î'ìàæ èùéð ïòðééî æà 

  לח מוגה בלתי פנימי
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øòã òèàè èàä èùéð èìàååòâ ïâàæ éã òìà ïëàæ ,øàð 

øò æéà ïòîå÷òâðééøà èéî àæà øò÷àìô åö éã äåöî ïåô 

úòé÷ú øôåù æà øò èàä êéæ èùéð èðò÷òâ ïèìàäðééà 

ïåà ïâàæ éã íé÷åñô ,øò èàä ïéåù éåæà èðòøáòâ øàô éã 

äåöî".  

åîãàä"ø à÷ðéôñî: ñàã òöðàâ úòé÷ú øôåù ïéà 

ìåìà æéà êàã à âäðî.  

åðéáø: éàãååà æéà àãñ à âäðî ,øòáà à âäðî ñàåå 

èøòåå èâðòøáòâ ïéà ïçìåù êåøò )åà"ç éñ' ô÷ú"à ñ"à(.  

åîãàä"ø à÷ðéôñî: øòã éáø ø' êìîéìà èàä ìàîà 

èâàæòâ éåå ñéåøâ éã âòè ïòðòæ ,î'èäòæ éåå ñ'èìàô ïéåù 

à ãçô. ñ'æéà ïòîå÷òâ ìàîà à äùà äðåâò ïåà èðééååòâ 

æà øéà ïàî èìòô ïéåù à òâðòìòø èééö ,èàä øò 

èâàæòâ æà éæ ìàæ ïééâñéåøà ïéà ãìàåå ïåà à ìáéèù ïåà 

ïâàæ "êòìééî ñòðòèìà÷ èàä ïñééäòâ æà åã èñìàæ 

ïáòâñéåøà íòã ùèðòî". éæ æéà ïòâðàâòâ ïåà éåæà 

èâàæòâ ìàîðééà ééååö ìàî ,ïåà éæ èøòä éåå î'äðòè'èò 

êéæ 'ñàåå èàä øò êéæ ïùéîåöðééøà ïéà òæðåàòø 

ïèôòùòâ' ,æéá êéìãðò èàä øòðééà èâàæòâ 'øéîàì íéà 

ïâìàô ìééåå øò ïò÷ æðåà áåøç ïëàî' ,éåæà èàä ïòî íéà 

ïáòâòâñéåøà )éäù' óèçð ò"é íéðåöéçä ø"ì(.  

âéãðòééâñéåøà èâòøô éæ íäéà éö øò è÷ðòãòâ ñòôò 

ñàåå èøàã èàä êéæ ïåèòâôà ,èàä øò èâàæòâ æà øò 

è÷ðòãòâ èùéð âèùéðøà ,ïééà êàæ èàä øò è÷ðòãòâ æà 

ïòåå ñò æéà ïòîå÷òâ ùàø ùãåç ìåìà ,ïåà òùéãéà 

øòãðé÷ ïáàä ïæàìáòâ øôåù æéà ïìàôòâ óéåà ééæ àæà 

ãçô ,ïåà ë'áàä èàäòâ ïåô ééæ äçåðî.  

î'èäòæ ïåô íòã ãé çë íòðåô 'âäðî' ïåô ïæàìá øôåù 

ùãåç ìåìà...  

åðéáø: íà ò÷úé øôåù øéòá òäåí àì åãøçé )ñåîò â' å(... 

øòã ÷åñô èééèù èùéð óéåà úòé÷ú øôåù ùàø äðùä 

)ééò"ù éë íä éøáã äçëåú ìàøùéì äî àìù åððåáúä äòøá äàáù 

íäéìò éë àåä éùäî"ú ,æå"ù ò÷úéä øôåù øéòá íòäå àì åãøçé íà 

äéäú äòø øéòá äå' àì äùò ,íùë àù"à úòá ïéò÷åúù øôåù øéòá 

àìù åãøçé íòä úîçî äøöä äàáä ,ïë à"à äéäéù äòø àìù åððåáúé 

äá äàáù úàî ä' ,ééò"ù(.  

åîãàä"ø à÷ðéôñî: øòã ùåãéç íééá úùåã÷ éåì æéà 

ïòååòâ æà õðàâ ùãåç ìåìà èàä øò èðò÷òâ ïæàìá ,

øòáà ïòåå ñ'æéà ïòîå÷òâ ùàø äðùä èàä øò èùéð 

èðò÷òâ.  

åðéáø: ñàã èàä êéåà èàäòâ åö ïåè èéî íòã, ùàø 

äðùä æéà ñàã úåùâøúä ïåà úåáäìúä ïòååòâ øòééæ 

ñéåøâ ,øò æéà ïòâðàâòâåö åö éã äåöî èéî àæà 

úåùâøúä ,åö ïòðò÷ ïæàìá óøàã ïòî ïáàä èéé÷âéàåø.  

åîãàä"ø à÷ðéôñî: î'èìééöøòã æà íééá øòæðàö áø 

ééá úòé÷ú øôåù ,èàä ïòî íéå÷ èøòäòâ à ìå÷.  

åðéáø: î'èàä èâàæòâ ééá íé÷éãö øôåùáå ìåãâ ò÷úé ,

áéåà èæàìá à ìåãâ ïèéî øôåù ,åìéôà ìå÷å äîîã ä÷ã 

òîùé ,æéà ïéåù êéåà íéëàìîå ïåæôçé... )ïë àáåî ñá' úîà 

äðåîàå íùá äøä"÷ ÷öà÷î éæ"ò(  

åîãàä"ø à÷ðéôñî: ïéà æðàö øòáà èàä øòã íìåò 

ïæàìáòâøòáéà ,ïéà àæìòá èàä ïòî êéåà èùéð 

èøòäòâ ,òáàø î'èàä èùéð ïæàìáòâøòáéà.  

åðéáø: î'èàä êéæ èùéð èòéåøèòâ.  

åîãàä"ø à÷ðéôñî: ñ'æéà ïòååòâ èðééä éáø ñçðéô'ì 

øòöéøà÷'ñ èééöøàé ,ø' ñçðéô'ì èàä ìàîà ïèòáòâ 

øàô éã òâéìééä âòè æà î'ìàæ íéà èùéð ïòðòùèåî ,øò 

ìéåå êéæ ïøàôùðééà ïéà à áåèù ,ïåà øòã íìåò ìàæ 

äôéåàïøò åö ïòîå÷ ,ïåà î'èàä ïòîåðòâðà ïééæ äìéôú 

ïéà ìîéä.  

ïòåå ñò æéà ïòîå÷òâ éã òèùøò èëàð úåëåñ ,øò èàä 

èðòãàìòâðééà éã ïéæéôùåà ,èäòæ øò éåå ééæ ïòééèù ééá 

éã øéè ïåà øòðéé÷ èîå÷ èùéð ïééøà ,èâòøô øò ééæ 

ñàååøàô ééæ ïòîå÷ èùéð ïééøà ,ïâàæ ééæ ìééåå ééæ ééâïò øàð 

åàåå ñò æéà àã òùéãéà øòãðé÷ ,èàä øò ïòðàèùøàô 

æà ñò æéà èùéð âéèëéø ñàåå øò èàä ïèòáòâ ,èàä øò 

èâàæòâ êéà ïéá ïéåù ìèáî ïééî äìéôú ,êéà ìéåå ïáàä éã 

æ' íéòåø ,êéà ìéåå ïáàä èéî òùéãéà øòãðé÷ à úåëééù.  

åðéáø: øòã éáø ø' àùåæ éæ"ò ,æéà êàã ïòååòâ à âøòñéåø 

ïàîòøà ,øò èàä ìàîà èôøàãòâ èìòâ èàä øò 

èôøàãòâ ïøàôîåøà ,èàä éáø ñçðéô'ì øòöéøà÷ 

èøòäòâ ïåôøòã ,èàä øò èâàæòâ æà øò ìàæ ïòîå÷ åö 

íäéà ïåà øò èòåå íéà ïäòæ ïìòèùðòîàæåö ñàåå øò 

óøàã ,æéà øò ïøàôòâ åö éáø ñçðéô'ì óéåà úáù ,éáø 

ñçðéô'ì èàä ïñééäòâ æà î'ìàæ ïòîàæåö ïìòèù èìòâ 

øàô íéà ,øò èàä íéà ïáòâòâ ñéåøâ ãåáë ,øò èàä 
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ùîî èééøãòâøòáéà éã èàèù åãåáëì ,øò èàä êéæ 

ïééìà èòøàôòâ ïåà øò èàä ïòîàæåö èìòèùòâ 400 

ìáåø ,à òñéåøâ òîåñ èìòâ ,ïåà øò èàä ñàã ïáòâòâ 

ïøàô éáø'ï ø' àùåæ. ïåà øòã éáø ø' àùåæ æéà 

ééäàïøàôòâî.  

ïôéåà âòåå íééäà èøòä øòã éáø ø' àùåæ æà ñò èåè êéæ 

à ìîåè ,ñò æéà ïòîå÷òâ ïà äðîìà ïôéåà ÷øàî ,éæ èàä 

èàäòâ èéî êéæ èìòâ ,èìòâ ñàåå éæ èàä èàäòâ 

èâøàáòâ ,ïåà î'èàä øéà àá'áðâ'èò ,éæ èàä èàäòâ 

ïéà ïàìô ïôéå÷åöðééà ïâàøèîééäà ïåà ïòðéãøàô ,ïåà àã 

äèà ïòî øéà àá'áðâ'èò ïåà éæ ïò÷ éåæà èùéð 

ïøàôîééäà ,ñ'æéà ïòååòâ à òöðàâ äëéôäî ,ïòåå øòã 

éáø ø' àùåæ èøòä éã äùòî èééâ øò åö ïåà èâàæ "êéà 

ìéåå äãåî ïééæ óéåà éã äùòî äáéðâä ,ë'áàä èùéð 

èôàëòâ æà éã äøö æéà éåæà ñéåøâ ,ãò ïëéä íéøáãä 

íéòéâî ,æà î'èãòø åôï à äðîìà ,øò èäòæ æà ñ'èìàä 

ééá çå÷éô ùôð ,øò ìéåå íéé÷î ïééæ áéùäå úà äìéæâä".  

øòðéé÷ èàä íäéà èùéð èðò÷òâ ,î'èàä èùéð 

èñåàååòâ øòåå øò æéà ,àìéî èàä ïòî íéà èáééìâòâ.   

èééèùøàô êéæ æà î'èàä êéæ èãééøôòâ æà î'èàä 

èôàëòâ íòã áðâ ,èàä ïòî øéôà ïòîåðòâ íòã éáø'ï ø' 

àùåæ ïåà ïñééäòâ ïáòâôà éã äáéðâ ,èâàæ øò æà øò æéà 

èééøâ ïáòâåöôà éã äáéðâ ,øòáà èùéð éã òöðàâ øàð 

350 ìáåø èéâ øò ÷éøåö ,éã òâéøáéà èàä øò ïòîåðòâ 

øàô êéæ.  

î'èàä ïáéåäòâðà åö ïòééøù óéåà íéà øò ìàæ ïáòâôà 

éã òöðàâ òîåñ ,øòáà øò ðù÷ò'è êéæ æà øò èéâ èùéð ,

î'èàä êéæ ïòîåðòâ ïòééøù óéåà íéà æà øò æéà à áðâ 

øò èàä àá'áðâ'èò ïà äðîìà ,øòáà øò èàä êéæ 

ïèìàäòâ ééá ñðééæ æà øò èéâ èùéð ,ñò æéà ïøàååòâ à 

äîåäî æéá î'èàä íéà èìãéæàá ,î'èàä íéà ïáéåäòâðà 

åö ïôàì÷ ïåà åö ïâàìù ,øòáà øò èìàä êéæ ééá ñðééæ. 

ìàñò ñàåå î'èàä íéà øàð ïåèòâ æéà øò ïáéìáòâ 

øàô'ðù÷ò'è æà øò èéâ øàð 350 ìáåø.  

æéá øòöéîò èàä êéæ èøàã ïôåøòâðà æà î'ìàæ 

ïâàøèøòáéøà íòã áðâ åö éáø ñçðéô'ì øòöéøà÷ ,øò 

èòåå øòëéæ ïòðò÷ ïâéãòìøò æà øò ìàæ ïáòâôà éã 

äáéðâ. î'èàä íéà ïòîåðòâ ïåà èôòìùòâøòáéøà ïéé÷ 

õéøà÷ ,ø' ñçðéô'ì æéà ïòååòâ åúãåöî äñåøô øò èàä 

èàäòâ à ï÷øàèù ñåìôðééà óéåà éã èðòâòâ ,éåæà èàä 

ïòî íéà ïâàøèòâ ïéé÷ õéøà÷ ,ïåà î'èàä èìééöøòã éã 

äùòî øàô éáø ñçðéô'ì.  

ïòåå î'èàä èâðòøáòâðééøà íòã 'áðâ' ,èäòæ éáø 

ñçðéô'ì æà ñàã æéà øàâ øòã éáø ø' åæàù ,øò ïò÷ èùéð 

ïééèùøàô 'ñàåå æéà ñàã?'.  

èâàæ øòã éáø ø' àùåæ "ë'ìòåå ïâàæ íòã úîà ,êéà ïéá 

ïòååòâ àã úáù ,ïåà î'èàä øéî ïáòâòâ øòééæ ñéåøâ 

ãåáë ,ë'ïéá ïøàôòâîééäà èéî ñéåøâ ãåáë ,áàä êéà 

ïáéåäòâðà åö ïèëàøè øùôà èàä ïòî øéî 

ïáòâòâðééøà ìñéáà àøäåé ïéà àäõø ,áàä êéà èæåîòâ 

ïäòæ åö ïáàä ìéôéåæà úåðåéæá ïâò÷ íòã ãåáë ñàåå êéà 

àã èàäòâ. ïåà ñìà úåðîçø óéåà éã òðòëàøáåö 

äðîìà èàä øò ïáòâòâøòáéà éã äáãð óéåà àæà ïôåà ,

æà ñò ìàæ íéà ïòîå÷ñéåà òñéåøâ úåðåéæá.   

åîãàä"ø à÷ðéôñî: øòã ì÷ç ÷çöé èâðòøá æà øòã 

éøîà óñåé èâòìô ïøéô ùéè ïãòé âàè ,øò èàä ñàã 

ïòîåðòâ ïåô æðàö ,øò èâòìô ïàã ïãòø ïåô íé÷éãö ,èàä 

øò èìééöøòã æà éáø ñçðéô'ì èàä ìàîðééà èëàîòâ à 

úéøá äìéî ïåà ñàã èåìá èàä êéæ èùéð èìòèùòâ ,éáø 

ñçðéô'ì æéà ïôàìòâñéåøà óéåà éã ñàâ ïëåæ óìéä ,è÷ðåô 

èééâ ø' àùåæ áéøàøò ,èâàæ øò íéà æà øò óøàã ïåô íéà 

à äáåè ïåà øò èìééöøòã íéà éã äùòî ,èâòøô øòã 

éáø ø' àùåæ åàåå èìàä ïòî? èâàæ øò ïèéîðéà íòã 

úéøá ,èâàæ ø' àùåæ "î'ìàæ êéæ ïéåù ïééâ ïùàåå åö éã 

äãåòñ" ,ïåà éåæà éåå î'èàä êéæ ïùàååòâ èàä êéæ ñàã 

èåìá èìòèùòâ ,èàä íéà éáø ñçðéô'ì èâòøôòâ ïåô 

åàåå øò èàä ñàã ïòîåðòâ? èàä øò èâàæòâ æà øò 

èàä ñàã ïòîåðòâ ïåô ééååö øòöòìô "ïéà éã äøåú 

èééèù åæçéå úà íé÷ìàä åìëàéå åúùéå" ,ïåà ïéà íéìäú 

èééèù 'éðãòñ äòùåàå' ,æà î'èëàî à äãåòñ æéà àã 

ú÷úîä íéðéãä.  

ììëá ïëàð ìòá íù áåè èàä éáø ðéôñç'ì 

ïòîåðòâøòáéà ,øòã úåãìåú æéà ïòîå÷òâ åö íéà ïòîòð 

äëéîñ.  

åðéáø: à øòñéååòâ ÷ìç ïåô éã íéãéîìú ïòðòæ ïøàôòâ 

åö éáø ñçðéô'ì.  
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   לו
 

  נצבים

åîãàä"ø à÷ðéôñî: øò èàä ìàîà èâàæòâ ïøàô 

íìåò æà î'ïò÷ ééá íéà ñòìà ïèòáñéåà ,ïåà øòã íìåò 

æéà ïòâðàâòâøòáéøà ïåà øòãòé èàä àæòâèâ òðééæ 

úåù÷á ,ïåà éáø ñçðéô'ì èàä çéèáî ïòååòâ.  

ïèéîðéà ïòåå øòã íìåò æéà éåæà êøåã èàä øò êéæ 

èøàôùøàô óéåà ééøã âòè ,æéá éã íéàáâ ïòðòæ ïééøà åö 

íäéà ïâòøô ñàåå ñò èàä àã èøéñàô ,èàä øò èâàæòâ 

æà à ìòá úéáä æéà ïòîå÷òâåö ïåà ïèòáòâ ñòôò ñàåå 

êéà áàä ìàñðéé èùéð. øò èàä ïèòáòâ "úîà"...  

èâàæ øòã éàáâ 'äò ,øòã ãéà óøàã úîà ñàåå à ìòá 

úéáä óøàã'...  

èâàæ ø' ñçðéô'ì "äà ,ïåô íòã áàä êéà âåðòâ". æéà øò 

ïòîå÷òâñéåøà 'áéåà éåæà ïò÷ êéà øòèééåå ïòðòâòæòâ'.  

øò èàä èâàæòâ 'ñò æéà àã øéô èøòãðåä úåâéøãî ïéà 

úîà ,ïåô ø÷ù ïòðòæ øéî ïéåù èééåå ,øòáà íåö úîà 

ïòðòæ øéî ïòðòæ èùéðëàð ïòîå÷òâðà'.  

ñ'æéà êàã òåãé éã äùòî ,éåå øò èàä ïèòáòâñéåà íòã 

ñàåå èàä øòèòôù èöòæòâðééà òðééæ øòãðé÷ ïéà 

äñéôú. ïòåå ñ'æéà ïòååòâ øòðééà ïåô éã íé÷éãö èàä 

çéèáî ïòååòâ æà øòðòé èòåå èùéð ïáàä ïéé÷ øòãðé÷ ,

ïåà øò èàä ïøéåàåùòâ æà øò èòåå àé ïáàä ,éåæà éåå 

òãééá ïáàä ïøéåàååùòâ èàä ïòî ïî íéîùä è÷å÷òâ 

øòåå ñ'èàä êàð æéá èðééä ìàîðéé÷ èùéð ïøéåàååùòâ ,

éáø ñçðéô'ì èàä ìàîðéé÷ èùéð ïøéåàååùòâ.  

íé÷éãö ïâòìô ïìééöøòã éã äùòî ïåà èâðòøáòâñéåøà 

éåå éååèé î'óøàã êéæ èùéð ïøàôù. ìééåå æà ñàã ãðé÷ ñàåå 

æéà ïøéåáòâ ïøàååòâ ïåô ïééæ äëøá èàä èðò÷òâ ïòîòð 

òðééæ òðòâééà øòãðé÷ ïåà ïöòæðééà ïéà äñéôú...  

åîãàä"ø à÷ðéôñî: íéãéñç íééäøòãðéà ïåô úáù 

íéëøáî ìåìà æéá äëåðç æéà ïòî èùéð ïñòæòâ ïéà áåèù.  

î'èìééöøòã æà ñ'æéà ïòååòâ à ãéà ïéà à èàèù ñàåå 

øò èâòìô èùéð ïøàô åö ïééà éáø'ï ,øàð øò èàä êéæ 

èæàìòâñéåøà ïôéåà âòåå ïåô úáù íéëøáî æéà øò 

ïòâðàâòâîåøà ,øòáéà ùàø äðùä ,úøùò éîé 

äáåùú åëå' ,ïòåå øò æéà ïòîå÷òâîééäà èàä éã òöðàâ 

èàèù èìàååòâ ïøòä ,øò æéà êàã ïòååòâ áéé ìéôéåæà 

íé÷éãö ,ñàåå èàä øò ééá ïãòé ïäòæòâ. èàä øò 

èøòôðòòâ "øòã øòáìòæ 'ì÷ ïåãà' øàð èéî ïà 

ïøòãðà ïåâéð..."  

øòã øòååàðéù áø èàä èàäòâ éã íéùîåç íòðåô úøèò 

éáö ,øò èàä êàã äðåúç èàäòâ èéî éã øòèëàè ïåô 

øòìæàø áø âåéæá éòéáø. øòã úøèò éáö èàä øàð 

èàäòâ øòèëòè ïåà øòã øòìæàø áø èàä ïòîå÷àá 

äùåøéá éã íéùîåç ,èàä øò ñàã ïáòâòâ äùøã 

÷ðàùòâ ïøàô øòååàðéù áø.   

èâòìô éáø ì÷éöéà )÷ñøàååòùôî öæ"ì( ïìééöøòã íòã ãçô 

ñàåå î'èàä èàäòâ íééá øòååàðéù áø ,æà ìàîðéé÷ æéà 

èùéð ïòååòâ èøàôùøàô éã øéè ,ïåà î'æéà ìàîðéé÷ 

éðèù ïééøà ïéà øòîéö ,øòñéåà ïòåå øòã øòååàðéù áø 

æéà ïøàôòâ÷òååà ,æéà ïòî ïòâðàâòâðééøà ï÷å÷ éã 

íéøôñ åãëå'. èàä øò è÷å÷òâðééøà íòðéà ùîåç ééá 

úùøô íéèôùî ,éåå ñò èééèù 'íúãáòå úà ä' íëé÷ìà 

êøáå úà íëîçì úàå êîéî éúåøéñäå äìçî êáø÷î" ,

èâàæ øòã íåâøú ïúðåé à ùåøéô æà ïâòåå íòã èééèù 

'íúãáòå' à ïåùì íéáø ,ìééåå ïòðòååàã óøàã ïòî íéáøá ,

'êøáå úà êîçì' èééèù à ïåùì ãéçé ìééåå ïñò óøàã ïòî 

úåãéçéá.  

èàä øò èøàã ïäòæòâ ïáéøùòâåö áúëá ãé åùã÷ íòðåô 

úøèò éáö "åðà àì êë åðìá÷ åðéúåáøî".  

åðéáø: ééá íéãéñç èàä ïòî âðééàèøéôò æà ïñò óøàã 

ïòî êéåà íéáøá.  

åîãàä"ø à÷ðéôñî: ñàã ñòìà æéà êàã ïà äðëä åö 

éðéîù úøöò ïåà úçîù äøåú. øòã òèàè æ"ì øòã éáø 

øòã êøá äùî èâòìô ïòîå÷ íåö ïèàè æ"ì )ë"÷ åîãà"ø 

ùøäî"ö à÷ðéôñî öæ"ì( ïëåæàá êàð úåëåñ øàôà âàè êàð 

åé"è ,èàä øò èìééöøòã æà øò àäè ïøéåìøàô íòã 

ùâøä ïåô éã øòâðéô ,øòã éáø øòã êøá äùî èàä íäéà 

èâòøôòâ ïòåå ñàã æéà ïäòùòâ? èàä øò èâàæòâ ééá éã 

úåô÷ä ,øò æéà ïòîå÷òâ ñèìàîòã íåö øòè÷àã øò æéà 

ïòååòâ øòééæ ï÷àøùøòã ,ñ'æéà ïòååòâ øòééæ èåùô øò 

èàä ïèìàäòâ éã òðééì÷ øôñ äøåú ,ïåà éã òâðéôø æéà 

íéà ïééøà ïùéååö éã úåòéøé ,øò æéà ïòååòâ 'èëà÷øàô 

èéî éã íéøåçá' ,î'óøàã ïèééøâåö éã íéøåçá íåö íòééð 

ïîæ ,éã äçéúô ,øò èàä ïöðàâðéà ïñòâøàô ïåô êéæ ,

èùøòä êàð éã úåô÷ä èàä øò è÷øòîàá æà øò 

èøéôù èùéð éã øòâðéô.  

æà î'èééøâ êéæ åö òëìòæà úåô÷ä ïåô àøù ùãåç ìåìà 

æéà èùéð ïéé÷ àìô.  
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   לז
 

  נצבים

êøéáå åðéáø: à äáéúë äîéúçå äáåè ,à èåâ 

èùèðòáòâ øàé.  

äååéìå åîãàä"ø à÷ðéôñî èéìù"à úà åðéáø èéìù"à äöåçä ,

åãîòáå áåçøá äàøä åðéáøì àåäù úðéçáá áåè ïëù áåø÷ 

ïéðáì ãåîìúä äøåú ùãçä áåçøá ïòô èñ. ìöà èééåå ååò. ùéå 

åðéðéá ìúåë ãçà ,øîàå ò"æ à' íéð÷ñòä åðéáøì êùîáù ïîæ 

éðáä' õåôéùäå äéä äáøä úáåè äàðä úìäðäì úåãñåîä ÷î"÷ 

úåãìåú éáö ,äãåäå åì åðéáø ìò ìë äìà.  

ùöåî"÷ øôúù éë àöú ñùú"ç ôì"÷  
  

øå÷éá ìöà ë"÷ åîãà"ø æðàöî -ãàøâéîæá " ôèéìù"à  
åúéðñëàá úéø÷á ìàåé  

ä ìù åúìéôú íå÷î ìò åøáãåîãà"áùá ø" ìàåé úéø÷á øáòä ÷

îäéáá"ùäàè éëãøî ìäåà ã , åúáø÷ ìòå åúåàéøá áöîîå

ëì"åîãàä ÷"èéìù ùäàèî ø"à ,åôøì êéøö àåäùå"ù.  

åðéáø:î ' èàä øò æà íééç éøáã ïôéåà èìééöøòã

âàèðåæ äëìî äåìî ïñò èðò÷òâ , èàäòâ éåæà èàä øò

áø øòöéùôàø ïåô ìáå÷î.  

åîãàä"ãàøâéîæî ø: î' éã ïòâðéæ èøòäòâ íéà èàä

ùöåî ïåô úåøéîæ"÷.  

î'ïâòååøòã èñòåîùòâ øòéøô è÷ðåô èàä , éøáã øòã æà

äîìù éáø ïèòáòâ èàä íééç'áåáàá òì' êéåà ìàæ øò øò

ïåè éåæà . íòè íòã èùéð èøéôù øò æà èâàæòâ øò èàä

âàèðåæ æéá úáù ïåô.  

åðéáø: éã øàô 'øòðà÷éøòîà 'â èùéð ñàã èìàåå ïòååò

î æà êàæ òèëòìù àæà' äëìî äåìî à ïëàî ïòðò÷ ìàæ

âàèðåæ...  

äøä"ø ç 'éä ïàîãòéøô ïäëä ìàåîù"áùî å"÷: 
î'éáø íééá æà èìééöøòã èàä'æ ï" òøòèöòì éã ïéà ì

 ïéöéáø éã èàä øåôéë íåé éàöåî ìàîðééà ïòååòâ æéà ïøàé

êéìðòååòâ éåå äãåòñ òöðàâ à èééøâòâåö ,î ïåà' èàä

äèâðòøáòâðééøà ñàã èà , èùéð èàä éáø øòã øòáà

ïñò èðò÷òâ ,î'éáø íòã èòùèåîòâ èàä' ìàæ øò æà ï

ïùàåå êéæ , ïòååòâ ãéô÷î ÷øàèù ñìà èàä éáø øòã ìééåå

óéåøòã , ïéé÷ èùéð èàä øò æà èâàæòâ èàä øò øòáà

çë ,î ïåà'ïâàøèòâñéåøà ÷éøåö ñòìà èàä .  

 âàèééá íéøåôéëä íåé úøçîî øò èàä ïòðòååàã ïëàð

 èâàæòâ" äãåòñ ïéé÷ èëàîòâ èùéð ïèëòð ïáàä øéî

äãåòñ éã ïòâðòøáðééøà èöòé ïòî ìàæ , êéà áàä ïèëòð

çë ïéé÷ èàäòâ èùéð , êàñà ïòî èâòìô íééç éøáã íééá

 ïòâðéæòâ ìéèù êéæ øàô èàä øò éåå ïøòä ìàî' ùéà

ãéñç 'äãåòñ éã ééá âàèðåæ....  

ðîî úö÷ øáãåà íåé âä 'úåçéìñã  

åðéáø : âàèðåæ úåçéìñ èâàæòâ ïòî èàä æðàö ïéà

éøôøòãðéà.  

åîãàä"ãàøâéîæî ø :ãéñç áåø'éáø òùé' ïáàä ñ

èëàðééá úåçéìñ èâàæòâ.  

åðéáø :ë'î éö èùéð ñééåå' ïâàæ ïò÷'áåø ,'ñ' êéæ èãðòåå

éáø òëìòåå'ñ ,éáø øòðàéöéìàâ éã' èâàæòâ ïáàä ñ

éøôøòãðéà âàèðåæ, éàöåî èâàæòâ ïáàä òùéñåø éã 

úáù.  

éøôøòãðéà èâàæòâ ïòî èàä àæìòá ïéà ,õéùôàø ,

áåùèéãéæ ,éøôøòãðéà èâàæòâ ïáàä òìà .ñ' øéî èîå÷

éáø íòðåô íéãéîìú éã æà ñéåà' ïáàä ïéìáåì ïåô ï

éøôøòãðéà èâàæòâ .ìáàðøòùè òøòãðà éã ,õéðùæéåå ,

èëàðééá èâàæòâ ïáàä . êéåà èâàæ øåâ èëàðééá)éòå ' äæá

äñá áúëù äî" à÷øôã àøâà ÷)î÷ úåà"æ ( äøåú éøáãáå)ç ùèà÷ðåî" à

ò úåà"å. (  

 úåãåòñ ùìù ééá ïöéæ èðò÷òâ èàä íééç éøáã øòã

øàô'úå÷éáã'è ,èëà÷øàô ,î ïåà' æà ïäòæòâ èàä

úåòð åéúåúôù ,î' ñàåå ïòðàèùøàô èùéð øòáà èàä

èâàæ øò , ïôåø ñò ïâòìô íéãéñç'éãäøåú òìéèù  ,'

ñ'øòâéðééåå ìàîà øòî ìàîà ïòîòð èðò÷òâ èàä .

 èâòøôòâ èàä øò ïåà ïòîå÷òâîééäà øò æéà ìàîðééà

æéà ñò øòâééæà ìéôéåå ,î ïòåå' ìéôéåå èâàæòâ íéà èàä

æéà ñò øòâééæà ,ñ æà ùåãéç à ïòååòâ íçéà æéà ñò' æéà

èòôù éåæà ïéåù ,èàä èðééä æà èâàæòâ íéà ïòî èàä éã 

'äøåú òìéèù 'âðàì øòééæ ïòîåðòâ . èâòøôòâ øò èàä

"äøåú òìéèù éã æéà ñàåå" ,? éã êàð æà íäéà ïòî èâàæ

äøåú òìéèù à èâàæòâ øò èàä äøåú , éøáã øò èàä

 èâàæòâ íééç'äøåú ïéé÷ èùéð æéà ñàã , æéà ñàã

úå÷éáã ."! éã èâàæòâ èàä øò úòùá ñèìàîòã ïåà

 êéæ øò èàä øòèøòåå øòãéåå æéà øò ïåà èîàìôåö

úå÷éáã à ïéà ïìàôòâðééøà.  
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åîãàä"ãàøâéîæî ø:èéìù øòååù øòã " à)äøä" ö

åîãàä"èéìù ãàñàðî ø"à(æ áø øòãàñàð øòã æà èâàæ " ì

íåãàî åàåáá ïòâðéæ èòôù èâòìô , èàä íìåò øòã

èåè øò ñàåå èñåàååòâ èùéð ,ñ'ì÷ðåè ïòååòâ æéà , øòã

ìùðééà èâòìô íìåò ïéà ïééâ ìàîà êéåà èâòìô øò ïôà

 èàä øòðéé÷ ïåà ïòîå÷òâ ÷éøåö êàð æéà øò ïåà äå÷î

èñåàååòâ èùéð ,ïòååòâ èùéð êàð æéà øòè÷òì ïéé÷.  

åðéáø :øãñ ïéé÷ ïòååòâ èùéð êàã æéà æðàö ïéà , òìà éã

ñ éåæà éåå âàè ïãòé ïòååòâ ïòðòæ ïëàæ'ïòååòâ æéà.  

îà êéæ èàä áø øòæðàö øòã ùåãé÷ åö èìòèùòâôéåà ìà

èðàä éã ïéà ñåë íòã ïòîåðòâ ïåà , åö ïáéåäòâðà ïåà

áåìà÷ íòã ïòâðéæ' ïåâéð øò)úåìâ úåìâ ïéìéîä ìòù äòåðúä( øò 

ïåâéð íòã èéî úå÷éáã à ïééøà æéà , éåæà øò æéà úåòù

ùåãé÷ øàô êàð ñåë ïèéî ïòðàèùòâ , èùéð æéà øò

ïéãä àîìòá ïòååòâ ,éà øòãòé è÷å÷òâ ïåà ïòðàèùòâ æ

øàô ïåà èëà÷øàô ïòååòâ æéà øò éåå'çî'è ,ñ' ïòååòâ æéà

èëòì éã èééøâòâðà , èëàîòâ èàä ñàã øòèëééì éã

èéé÷âéèëéì ,åð , éã æéá úåòù ìéôéåæà ïòîåðòâ èàä ñò

èðòøáòâñéåà ïáàä èëòì , êéæ èàä øò ïòåå

èðòøáòâ íéå÷ èëòì éã ïéåù ïáàä èôàëòâôéåà ,èàä 

 ïøéô àã ïòî èòåå éåæà éåå âàæ à ïáòâòâ øòðééà íéà

ùéè ?ïééâñéåà êàã ïìòåå èëòì éã , èâàæòâ øò èàä

"åúåà ùã÷éå éòéáùä íåé úà íé÷ìà êøáéå " íé÷ìà êøáéå

 øðá åëøá)ãî"éô úéùàøá ø"á à ,ééòå"ø øîàù äî ù ' øæòìà åëøá

áù éìéìá øðä úà éú÷ìãä úçà íòô äùòîä äéä éáå øðá éúàáå ú

øñç àìå ÷åìã úáù éàöåîá åúåà éúàöîå ,ééò"ù( , à ïééøà èîå÷ ñò

èëòì éã ïéà äëøá.  

ïòðòøá ïáéìáòâ ïòðòæ èëòì éã ïòååòâ æéà éåæà ïåà , ïåà

êéìðòååòâ éåå éåæà ùéè èøéôòâ èàä íééç éøáã øòã . éåæà

 èëòì éã êéæ ïáàä ùéè íòã èâéãðòâ èàä øò éåå

ïùàìòâñéåà ,éà ñò éã ïéà äëøá à ïòîå÷òâðééøà æ

èëòì.  

åîãàä"ãàøâéîæî ø:ø ãéà à ïòååòâ æéà ñò  ' íééç

ò ùèééã á÷òé"ä ,øòååù ïééî ééá ïòðòååàã èâòìô øò ,

ñ æà èìééöøòã øò èàä' àæìòá ïéé÷ ãéà à ïøàôòâ æéà

òùåé éáø åö'òì ,òùåé éáø íéà èàä' ïåô èâòøôòâ òì

èîå÷ øò åàåå , èâàæòâ øò èàäæðàö ïåô , íéà øò èàä

æðàö ïåô ïâòøôåöñéåà ïáéåäòâðà , éã èìééöøòã øò èàä

äùòî ,òùåé éáø' èëà÷åö øòééæ ïøàååòâ æéà øòæìòá òì

 à êéæ åö èæàìòâðééøà èùéð íòðéé÷ èàä øò ïåà ïåôøòã

âàè ïöðàâ . æéà àã ñàåå èñåàååòâ èùéð ïáàä íéàáâ éã

ïäòùòâ.  

òã èâòøôòâ íéàáâ éã ïáàä èàä øò ñàåå ãéà í

äùòî éã èìééöøòã ééæ øò èàä áø ïèéî èãòøòâ.  

à øéòä äçéùä øîâá 'ðä àãáåòä òâåðá íéçëåðä" ì

äøäù" ìù ïåâéðä úå÷éáãá ïâéð íééç éøáã ìòá ÷" úåìâ

úåìâ :"æ éáø øòã" ì)ìàåé éøáã ìòá ïøî( êéåà èâòìô 

 ñèëàðåö âàèééøô ïåâéð øòáåìà÷ íòã ïòâðéæøòèðåà

àô éã ïåà íéîùá éã è÷òîùòâ èàä øò úòùá ùåãé÷ ø

íéñãä.  

åðéáø:î ' èøòäòâ ìàîòìà èùéð ñò èàä) ìå÷á äéä éë

ä÷ã äîîã , ïòâðéæ ìàîà êéåà øò èâòìô äøåú úåãåòåñ ùìù éã ïèéîðéà

 ïåâéð íòã)éäù õéùôàø ïåâéð ìù äòåðúä ìò óñåðá 'øúåé äá ìéâø( 

èøòäòâ àé ïòî èàä ñèìàîòã.  

íåéä ' øô á÷ò úùñùú"çôì "÷  
  

øå÷éá ìöà äâä"ö éáø íééç á÷òé øéàî ïéáø èéìù"à  
áà"ã áåðùòéö  - ùàøå åðéúáéùé ÷ä' àøàáá ÷øàô  

åúøéãá ÷ä åðéúáéùéã õé÷ äðçîá 'ñðàîùééìôá ð.é.  
ñîá äáéùéä éãåîéì øãñ ìò ìàù åðéáø 'íéøãð ,åùáå"ìä ò '

úáù ,îåã ïåàâä ìù äðéçáä ìò åøáãå"÷ õèéìù ìàåé úéø" à

éñá òåö÷îä ìò 'ù"íéìë éàùåðäå à , ìáé÷ù åðéáø øôéñå

åøô"îåãäî ù"èéìù õ"áå íéøåçáä úà ïéçáäù à" äðäð ä

äòéìá íúðùîá äôé ïîéñ åàøù êéà ãàî"ø.  

íåìù úëøá ìá÷ì äçôùîä éãìé åøáò øùàë , ìàùå

íäéúåîùì åðéáø , íùä ìöà ãîò"éáåè ÷çöé'." øîàå: 
ø 'áåè ÷çöéé 'öæ"áø øòæðàö íòã ïòååòâ æéà ì' ïà ñ

íòãééà ,äîçð ïéöéáø éã ïåô ïàî øòã'òì . ïòååòâ æéà øò

øùà éáø ïåô ì÷éðééà ïà'éæ øòöéùôàø ì"ò.  

áà"áåðùòéö ã :øéàî éáø ïòååòâ æéà øòèàô ïééæ' ì

áåâàìâ'øò ,ø ïá 'áåâàìâ òìòãðòî'øò , éáø ïåô ïåæ à

øùà'øòöéùôàø ì.  

åðéáø :é éáø ïòååòâ æéà àöéìåñ ïåô ïåøåùé ìàøùé á÷ò

ïéæà÷ øòèùøò ïà ééæ èéî.  
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   לט
 

  נצבים

äâä ïá ïééèùðëééà ìãðòî íçðî ïøäà áøä" ùèøòáî ö

äâä ïúçå"áåðéùòöî ö ,ø"äáéùéá î:ëåøá éáø ' ì

øòöéååàãæéøá ,ïåøåùé ìàøùé á÷òé éáø ïåô øòèàô øòã, 

éáåè ÷çöé éáø èéî øòãåøá à ïòååòâ æéà' . ïòðòæ øéî

ø ïåô êòì÷éðééà 'øéèñòøò÷ ïåô ïéáåø óñåé øéàî , æéà øò

ïåøåùé ìàøùé á÷òé éáø èéî øòãåøá à ïòååòâ.  

áà"áåðùòéö ã :éáåè ÷çöé éáø èàä íää íéîéá '

àøåî à ïñééäòâ'ïñçé øòâéã ,ø 'øéàî'áåâàìâ ì' æéà øò

øòååàøáîàã òìòñàé éáø ééá íòãééà ïà ïòååòâ , æéà øò

ãééà ïà ïòååòâõéðùæà÷ ïåô äùî øàá íééá íò , øòã

 øæòìà éáø ééá íòãééà ïà ïòååòâ æéà äùî øàá

÷ñðòæéìî .ø 'áåâàìâ òìòãðòî' íòãééà ïà ïòååòâ æéà øò

íéîùì øåà íééá . êàã æéà óéåøà ñåçé øòöéùôàø øòã

ñéåøâ øòééæ ïòååòâ êéåà .  

 èàä áø øòæðàö øòã ïòåå íää íéîéá ñèìàîòã

é éáø ïòîåðòâéáåè ÷çö ' ïâàæ øò èâòìô íòãééà ïà øàô

"ïñçé øòèñòøâ øòã æéà øò" , òáù éã ééá èëàð òãòé

âééååö ïøòãðà à ïåô ñåçé íòã èðëòøòâ øò èàä úåëøá.  

éáåè ÷çöé éáø æà ìáå÷î æéà äçôùî éã ïéà æðåà ééá '

âàè ïééà ïéà ïéìéôú ïåà úéìè ïåèòâðà èàä . úåèùôá

ô ïòååòâ êàð ñàã æéàäåöî øá éã øà.  

åðéáø : âàè ïééà ïòîå÷òâðééøà æéà áø øòæðàö øòã

 èâàæòâ ïåà èëà÷åö"ìãééî ñéåøâ à ïéåù æéà äîçð " øò

øéà øàô êåãéù à ïäòæ èæåîòâ ïéåù èàä.  

 ïñééäòâ èàä øòèñòååù òøòâðåé éã'òùèåâ ,' æéà éæ

àðéìâ éã ïòååòâ'ïéöéáø øò , éáø ïòååòâ æéà ïàî øéà

é ìàìöáàðéìâ ïåô òùå.  

éáø ïôéåà äáåùú éã ïéà èáééøù íééç éøáã øòã'ø ï '

øùà' ì"äáëùø"â..."  

ïéáåø äùðî ïøäà áøä: ïåô éáø à ïòååòâ æéà øò 

éáø'ñ ,éáø êàñà'íäéà åö ïøàôòâ ïòðòæ ñ.  

 àãáåòä åðéáø øôéñåùäøä ø÷éá øùàë"øùà éáø ÷' ìòäéàá ì

áùá"øô ÷ 'äàø ,èééäù éøçà"î ìòôúð ìåúãåáò , ù÷éáå

ùéä åðé÷æî"åëå åúåà ïéîæéù î 'à åðçìåù ìäéð øùàëå ' éøáãä

 ìò äøåú'éëðà äàø ,'ëî íéàèçä äàåøù"åãìååä íåéî à , ìôðå

îäéáî õåçì åöøå øåáéöä ìò ãçô"ã.  

åðéáø :áòé íòã èâàæòâëàð èàä øéà" õ)äâä" áåðùòéöî ö

èéìù"èéìù åðéáø ïøî éðô íãé÷ à"äáéùéä ìëéäá à , åðéáø àùðù íøè

íéøåçá éðôì åéúåøáãî ,î øéëæäå"áòéä øåãéñá ù" äãåòñù ïéãîò õ

ú éðô úìá÷ì"èá óà äåöî úãåòñë åðéã ç 'áà ùãåç úìéçúáù íéîé( 

äùî çîùé íééá ìòäéà ïéà ïòååòâ æéà éáö úøèò øòã ,

äãåòñ òâéùééìô à èëàîòâ èàä äùî çîùé øòã ïåà ,

ë'ñ éö èùéð øàð ñééåå'éàíåéñ à ïòååòâ æ , èàä øò éö

åãåáëì èëàîòâ ñàã , èëàîòâ ñàã èàä øò æà äîåãîë

åãåáëì.  

à 'íéçëåðä:áòé øòã " øåãéñ ïéà õ) ïéá éðéã á÷òé úéá øåãéñá

á áðùà íéøöîä 'é úåà"ç( à èñàâ à èîå÷ ñò ïòåå øéúî æéà 

ú"øùá èéî äåöî úãåòñ à ïëàî ç.  

áà"áåðùòéö ã:ñ 'ðàñòøòèðéà æéàáòé øòã ñàåå è" õ

 à ïëàî ïòî ïò÷ ùåìç à æéà èñàâ øòã áéåà èáééøù

äãåòñ , àåä åà'éçøæî ,'ñ æà èðééä ééæ ïáééøù' æà èðééî

éãøôñ à æéà øò , ìçù òåáùá ãéô÷î øàð ïòðòæ ééæ ñàåå

áàá äòùú åá...
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åðéáø : èùéð äùî çîùé øòã íéà èàä äùòîì

úáù óéåà ïáééìá ìàæ øò æà ïèòáòâñ ìééåå ' ïòååòâ æéà

áàá äòùú áøò ïåæç úáù , èàä éáö úøèò øòã ïåà

ïééøà èëàð éã ïéà úåãåòñ ùìù èøéôòâ , çîùé øòã ïåà

 êàñà àã ïòðòæ ìòäéà ïéà æà èâàæòâ èàä äùî

íéãâðúî ,î æà èùéð ìéåå øò ïåà'ïäòæ ñàã ìàæ . èàä øò

ñðéåæà èåè éáø à éåå ïäòæ ïìàæ ééæ æà èàäòâ àøåî . àìéî

úáù óéåà ïôåøòâ èùéð íéà øò èàä , úøèò øòã ïåà

 ïåô èééåå èùéð óøàã à åö ïøàôòâ÷òååà ò÷àè æéà éáö

ìòäéà , áì áèéé íòã è÷éùòâ èàä äùî çîùé øòã ïåà

úáù óéåà íäéà åö.  

 éáö úøèò ïôéåà èáééøù áì áèéé øòã"åðéáø" , äøåàëì

úáù íòðòé ïåô ïòååòâ ñòìà ñàã æéà ,ë'å ïòåå èùéð ñééå

ïäòæòâ íéà èàä øò êàð.  
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, ונראה לי שהמקבל אורח תלמיד חכם בתוך ביתו, ץ שם"ל היעב"וז  
שהנהנה בסעודה , ואין לך סעדת מצוה גדולה מזו, יומא טבא לגו

השכינה, ח מיסב בה"שת וגדולה הכנסת אורחים מקבלת , כהנהנה מזיו 
האורח הבא צריך לאכול בשר משום , פני השכינה החכם  על כן אם 

נראה , שאינו נוהג בחומרת מנהג זהאו שהוא מזרחי , חלושא דאורחא
הבית לאכול עמו בשר ולשתות יין וקרוב בעיני להתיר . לי להתיר לבעל 

ולא , לזמן אפילו כל הלומדים והחכמים שבעיר להסב עמו לכבודו
גב , והרי זו סעודת מצוה כפולה, ימלט משמועות חידושי תורה אף על 

ג כדאי "קום כהמכל מ, דבלאו הכי לא שרי משום דברי תורה לחוד
ולא , והוא שיהיה חכם גדול מובהק ומומחה לכל, להקרא סעודת מצוה

, אפילו בחור בשנים, אלא בתר טעמו טעם זקנים, אזלינן בתר שמא
נוטעי אשרות ומקיימו מצבות , ולא מבעלי שמות בארץ תלאובות

  . ל"עכ, בזמן הבמות, רמות



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

 

   מ
 

  נצבים

áà"áåðùòéö ã:áåðîéì øòã ' ééá ïòååòâ êàð æéà áø øò

øùà éáø'áø øòöéùôàø ì , ùéè íééá æà ïâàæ øò èâòìô

ãçô àæà ïòååòâ æéà ,ñ'î æà ìéèù éåæà ïòååòâ æéà' èàä

î éåå èøòäòâ'êåé éã èñò , èôàì÷òâ éåæà ïáàä êòìôòì éã

ïñò íééá ,âòìô ìééåå êåé ñøòìòè òöðàâ ïæàìøòáéà ïòî è

î'ùòø à ïëàî êòìôòì éã æà èàäòâ àøåî èàä , ïåà

î'ñ æà èàäòâ àøåî èàä'ïééæ ìáìáî èòåå.  

åðéáø:æ ïãééæ íééá èòâéñ ïéà " ì)íééç éöòä( êéåà æéà 

ãçô øòñéåøâ à ïòååòâ ,êéìøòôòâ , èàä øò ïòåå

ïâéåà éã ïáéåäòâôéåà , èàä íìåò øòã èøéøòâ èùéð êéæ

ùéè íééá.  

áà"áåðùòéö ã : èùéð äøåàëì æéà áì áèéé íééá

ãçô øòã ïòååòâ.  

åðéáø :åé úùåã÷ íééá"éåæà ïòååòâ àé æéà è , áèéé íééá

èùéð ò÷àè áì . íìåò øòñéåøâ à ïòååòâ æéà ïãééæ íééá

ñ øòáà ùéè íééá'ìéèù ïòååòâ æéà ,î æà' èøòäòâ èàä

âéìô à.  

áà"ðùòéö ãáå :éáø íééá' ï)äéáø ïøî"ìàåé éøáã ìòá ÷( æéà 

ùéè íééá ïòååòâ éåæà êéåà...  

åðéáø :éáø íééá' èàä øò æà ìàîà ïééæ èðò÷òâ èàä ï

èëàîòâ ìéèù ,ñ æà'øòãåøòâ øòñéåøâ à ïòååòâ æéà , ééá

ïëàî ìéèù ìàîà øò èâòìô ùéô éã . ììë êøãá øòáà

á éåå èéé÷ìéèù àæà ïòååòâ èùéð æéàïãééæ íéé.  

óéåä ïéà íéåá à èàäòâ èàä òãééæ øòã , øòãðé÷ éåå

íéåá ïôéåà ïëéø÷ ïâòìô , ïåô ïòâðàâòâñéåøà æéà øò øàô

 ïééâñéåøà íãå÷ øåçá æéåä íòã ïñééäòâ øò èàä áåèù

íéåá ïôéåà èùéð æéà øòðéé÷ åö ïäòæ ïåà,  ãçô øàô ìééåå

íéåá ïåô ïìàôòâôàøà øòãðé÷ éã ïòðòæ...  

ë' æéà øò æà ïìééöøòã ãéà à ïåô èøòäòâ áàä

äðåúç à åö øàîèàñ ïéé÷ ïòîå÷òâðà ,îééç éáø ïòåå' ì

)äøä"öæ íàèùøòáìàä íééç éáø ö"ì ,îåã"øàîèàñá õ ,äøä ïá" éáø ÷

éæ èøòôöàøî øæòéìà íåìù"ò( èéî èëàîòâ äðåúç èàä 

øòãðé÷ øòáåéãøàá éã ïåô íòðééà , åö ïòîå÷òâ øò æéà

ïøàô ,å êéæ èàä ìàæ ïéà ïòîå÷òâðééøà æéà òãééæ øòã ïòå

èìòèùòâôà äðåúç òöðàâ éã , èùéð èàä øòðéé÷ èåùô

ïèééååö íåö èøàåå ïéé÷ èãòøòâ , èùéð èàä øòðéé÷

ïäòùòâ æéà àã ñàåå ïòðàèùøàô , æéà éåæà øòáà

ïòååòâ , øò èàä ïòîå÷òâðééøà æéà òãééæ øòã éåå

èøéæéøéè÷òìò éåå ïòîòìà . éã ïáéåäòâôéåà èàä øò ïòåå

ãçô à ïìàôòâ æéà ï÷å÷ åö ïâéåà.  

éáø íééá'ø ï ' à ïòååòâ êéåà æéà áåðàîéø ïåô òìòãðòî

ãçô øòñéåøâ.  

ø éáø øòã ' ùéè èøéôòâ ìàîà êàã èàä òìòãðòî

éáø ïèéî ïòîàæåö'ïéìáåì ïåô ï , ïéà ïòååòâ æéà øò ïòåå

ïéìáåì ,éà ùéè íééá ïéìáåì ïéà èøàã ïòååòâ êéìðòååòâ æ

øòãåøòâ à ,î'ñéåøà ïåà ïééøà æéà ,ø éáø øòã ïåà '

ñ ïåà è÷å÷òâåö ñàã èàä òìòãðòî' íéà èàä

 ùéè ïéà ôàì÷ à ïáòâòâ øò èàä èøòèùòâ"àù ! êøã

õøà "!ìéèù éåæà ïøàååòâ æéà ... èàä ïéìáåì ïåô éáø øòã

 èùéð ñàã èàä øò ïåà ïäòùòâ æéà àã ñàåå è÷å÷òâðà

â ïôåøòâðà êéæ øò èàä ïëéìâò"îî ãçà" íéøáã ç

õøà êøã èåòéîá íäá úéð÷ð äøåúäù..."  

áà"áåðùòéö ã:î ' éã øàô ïìééöøòã èùéð ñàã øàè

íéøåçá...  

åðéáø :ãçô íòã ïëéìâòâ èùéð èàä äæåç øòã  ïåà

èéé÷ðâéåöòâðà.  

áà"áåðùòéö ã: èâðòøá øæòìà úçðî øòã )äøåú éøáã 

åãäî"å úåà ã(à  éáâì èâàæòâ èàä ïéìáåì ïåô éáø øòã æ

äðåùàø äðù ,"ïòîå÷ ïòî âòî æðåà åö..."  

åðéáø : àé'æðåà åö ,'äçîù ïòååòâ æéà ïéìáåì ïéà ìééåå.
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ììëá ,ø éáø øòã ' à øòééæ ïòååòâ íöòá æéà òìòãðòî

éáø øòâðòøèù...  

ùçîä éðéðòî øáãì åëéùîäåäá ,åúëøá úà ïúð åðéáøå  

çåëì"çðìå èíéôñàðä ìëì ú.  
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דבי עילאי ולאחר ' אריע לה"ק מלובלין זי"ת שם שכן אמר הרה"ד' עי    
שחזר לביתו  הבן בלבבו התשובה מרבו כי לדבר מצוה מותר גם בשנה 

לנסוע לקבל פני רבו ' אלינו'אמנם עדיין קשה למה אמר , הראשונה 
גם שאר הקדושים היה ג, מותר שנראה שדוקא אליו מותר אז כ "הלא 

בספר דבי עליאי ' ואחר כך בבואו לביתו עיין הארי, נסיעה לדבר מצוה
דפסק ,  במצות עשה נקי יהיה לביתו שעה אחת)מצוה תקפב(החינוך 

או 'מכל מקום הרוצה לצאת לדבר מצוה , שנוהגת בכל מקום ובכל זמן
הדומה ' בשמחה'על דעת שישוב לימים מועטים ' לשמוח עם רעיו מן 

ולפי זה כבר הבין דברי , עד כאן לשון החינוך, שאין בזה ביטול המצוה
ביותר שהיה משפיע ' השמחה'רבי מלובלין היה מדת דאצל ה, רבו

ומעתה שפיר דייק , לתלמידיו ושאבו ממנו מים בששון ובשמחה
כי גם לפי דברי החינוך המחמיר , בדיוק מותר' אלינו'בקדושת לשונו 

הנסיעה , שנוהגת מצוה זו בימינו וחשב הרבי מלובלין בענותנותו אם 
,  זה של קנין השמחהמ מותר מטעם"מ, אליו לדבר מצוה תחשב

  . ש"עיי
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  נצבים

  

 
 
 
 
 
  

  
  
  

  

 האדמה פרי ראשית את הבאתי הנה ועתה

 ועתה אין )ו"ס ד"פכ ר"ב( ובמדרש ,'ה לי נתתה אשר

 מה פי על מוסר רמז בדרך לפרשו ויש .תשובה אלא

, הפרשה בריש הכתוב על רשומות דורשי שרמזו

 תיבות ראשי, אדמה'ה רי'פ ל'כ ראשית'מ לקחת'ו

, ועתה הכתוב יתפרש זה דרך עלו .ה"מקו בגמטריא

 ראיה שמביא, הבאתי הנה, תשובה לשון שהוא

 הכתוב מן, האדמה פרי ראשית את, מהני דתשובה

 ענין נרמז שבו, האדמה פרי כל מראשית ולקחת

  .במקוה טהרה

 'מס( הקדוש ה"השל שכתב מה פי על ויתבאר

 של שופר ).טז השנה ראש( הגמרא לפרש )השנה ראש

 הבעל על רמז שופר, איל בשל תומצו השנה ראש

, ולשפרם מעשיו ליפות שצריך שם על התשובה

 בעל של מצוה שעיקר לומר רצונו, איל בשל מצותו

 בחרותו בימי שישוב הרעה מדרכו כשישוב תשובה

 ואת )יג יז יחזקאל( מלשון והוא, וגבורתו בתקפו בעודנו

 על ורומז, וגבורה כח הוא שפירושו, לקח הארץ אילי

 ).יט זרה עבודה( ל"חז שדרשו וכמו, הבחרות רתגבו

 י"ופירש, איש כשהוא תשובה שעושה מי אשרי

 ממהר כלומר, בכחו בחור כשהוא, איש כשהוא

, וכפוף .גבור כאיש הזקנה ימי קודם בוראו את להכיר

, כפוף ויהיה עצמו את שישפיל תשובה הבעל שצריך

 הם והן, תהיה לכל כעפר ונפשו ראשו כאגמון הלכוף

 הבעל יגיע בה אשר מעולה התשובה מצות עיקר

 בימי שב אם אף אמנם .העליונה המדריגה אל תשובה

 .מקובלת תשובתו לבו בכל שלימה בתשובה זקנתו

 רצונו, דכא עד אנוש תשב, )ג צ תהלים( נאמר זה ועל

 הוא כן פי על אף, ונחלש נדכא שאדם הזמן עד לומר

 ):מ קידושין( ל"זח אמרו זה ועל .אדם בני שובו אומר

 אין באחרונה תשובה ועשה ימיו כל גמור רשע ואפילו

 השופרות כל ובדיעבד שאמר וזה .רשעתו לו מזכירין

 של אינו אפילו פירוש, כפופים בין פשוטים בין כשרין

 בבחרותו שב שאינו מי אפילו כלומר, כפוף ואינו איל

 עד בתשובה המתין רק, ובגבורתו בתקפו כשהוא

 גבורת כח וגם .הבחרות גבורת כח ככלות וזקנת לעת

, תשובה תשובתו הכי אפילו, לו והלך חלף הרע היצר

  .ד"עכ

 אמר )יומא 'מס שלהי( דתנינן מה פ"יל זה ובדרך

 מטהרים אתם מי לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי

 לו יחזקאל( שנאמר, שבשמים אביכם אתכם מטהר ומי

 )יג יז ירמיה( ואומר טהורים מים עליכם וזרקתי )כה

 אף הטמאים את מטהר מקוה מה, 'ה ישראל מקוה

 טהרת שמדמה מה ב"וצ, ישראל את מטהר ה"הקב

 ביאור אך .ה"הקב ידי על ישראל לטהרת המקוה

 האדם את מטהר במקוה הטבילה דהנה הענין

 עצמו וטבל רב לזמן האדם נטמא אם ואף, מטומאתו

 אלא עוד ולא, מטומאתו עולה כן גם שנים כמה אחר

 טימא, בראשונה שנטמא מעת הזמן שבמשך אם אף

 פעמים כמה לו ניתוסף וכך ושלישית שנית עצמו

 עצמו טובל הוא כאשר זה כל עם, טומאתו על טומאה

 ומי, טומאתו מכל עולה הוא אחד ברגע במקוה

 ממי יתירה טבילה צריך אינו פעמים הרבה שנטמא

 מעלה אחת טבילה ולכולם, אחת פעם רק שנטמא

 התשובה ענין הוא נמי והכי .ונטהרו מטומאתם אותם

 או תיכף ושב אחת פעם עבירה שעשה למי דמועיל

  קודש דברות
  א"שליט ק"הגה רבינו מר ק"מכ

  א"ק בקרית יואל יע"ח לפ"סעודת רעוא דרעווין פרשת כי תבוא שנת תשס
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   מב
 

  נצבים

 היה ואפילו, התשובה לו מועיל דתמיד, רב זמן לאחר

 על רשעה הוסיף ויום יום ובכל, חייו ימי כל גמור רשע

 לו מזכירין אין באחרונה תשובה עשה אם, רשעתו

 וזה .עוונותיו על לכפר לו מועיל והתשובה, רשעתו

 מקוה מה, המקוה לטהרת ה"הקב טהרת שמדמה

 טומאתו לו עולה אחת ובטבילה, הטמאים את מטהר

 ה"הקב אף, בו שנשרש שנים כמה של טומאה גם

 רבות בחטא נשרש ע"ל אם ואף, ישראל את מטהר

 ה"הקב תמיד כי, נואש לנפשו האדם יאמר לא בשנים

  .בתשובה מקבלהו

 לימים מוסף תפלת בפייט שאומרים מה פ"ויל

 ליעקב תגיד פשע מגיד מול יושר מליץ באין, נוראים

 להגיד לנו יש פה פתחון איזה ב"וצ, ומשפט חוק דבר

 המקוה ענין דהנה ל""י אכן .יושר מליץ שאין בזמן

 הלכות( ם"הרמב שכתב כמו, טעם בלי חוק הוא

 מכלל הטומאות מן הטבילה )ב"הי א"פי מקואות

 שתעבור צואה או טיט הטומאה שאין, הוא החוקים

 מליץ באין שאמר וזה .הוא הכתוב גזירת אלא, במים

 מי דבשלמא, לקטרג הבא פשע מגיד מול יושר

 תשובה יעשה ה"הקב אמר, שתים או א"פע שחטא

 על רבות שנים בחטאו שנשרש מי אבל, ויתכפר לפני

, התשובה לו יועיל לא שחלילה פשע המגיד אומר זה

 ענין להזכיר, ומשפט ק"ח דבר יעקבל תגיד לזה

 היה אפילו מטהר שהמקוה דכמו, חק שהוא המקוה

 אפילו מטהר ה"הקב כן כמו, חמורה בטומאה ימיו כל

 אל ולשוב לחזור יכול ותמיד, בעבירה ימיו כל היה

  .בתשובה ת"השי

 ח"או( אברהם המגן שכתב מה פ"יל זה פי ועל

 יום ערבב במקוה שטובלין הטעם )ח"סק ו"תר סימן

 הענין מהו המפרשים ועמדו .תשובה משום, כיפור

 יובן דרכינו ולפי .תשובה משום במקוה לטבול שצריך

 הנפש חשבון עושים ואנו הקדושים הימים בבא כי

 בקלות ע"הבוכ נגד חטאנו כמה, חיינו ימי עברו איך

 בחטא נשרשים היינו איך האדם לב ונחרד, ובחמורות

, בוראינו אל לשוב לבנו על שמנו ולא בשנים רבות זה

 בתשובה לשוב רוצה האדם כאשר כיפור יום ובערב

 שחטא מאחר תקותו אבדה ו"ח כי בנפשו מדמה הוא

 תקומה לו יהיה אם יודע ומי ע"הבוכ נגד שנים כך כל

 לפני הנשמה ולכבס לשוב עצמו לטהר עוד שיוכל ו"ח

 טובלין ולזה, 'ה נגד חטא שנים כך כל הלא ת"השי

 את מטהר המקוה דכמו זה ענין להורות, במקוה

, האדם בו שנשרש רב זמן של טומאה מן אף האדם

 ו"ח נשרשו אם אף ישראל את מטהר ה"הקב כך

  .בשנים רבות בחטא

 חסידים מנהג על נכון טעם לומר יש זה ובדרך

 לפני השנה ראש ביום במקוה לטבול מעשה ואנשי

, לההתפ לפני בבוקר טבלו שכבר אף, שופר תקיעת

 דהנה לומר יש האמור לפי אמנם .בעי וטעמא

 תקיעת בטעם )ד"ה ג"פ תשובה הלכות( כתב ם"הרמב

 מתבונן האדם אך .לתשובה להתעורר שהוא שופר

 מספר עצמו וחטאתי מלמנות רבו עונותי הלא לעצמו

 לבקש בא אני אנה ואני, ממני יכבדו כבד וכמשא

 במשך בחטא שנשרשתי אחר וכפרה מחילה סליחה

 תקיעת קודם במקוה לטבול הולכים ולזה, השנה כל

 מועיל זמן ובכל עת בכל דתמיד להורות, שופר

, הזמן משינת עכשיו האדם שנתעורר ואף, התשובה

  .שבים לקבל פשוטה ה"הקב של ימינו

 כאשר, התשובה ימי על הכתוב שרמז וזה

 יעמיד במשפט מלך אשר הקדושים לימים מתכוננים

, דין ביום לבבות בוחן והוא לפניו עוידו גלוי הכל, ארץ

 קלה מחשבה ואפילו ומעשה דיבור כל יודע והוא

 יודע מי יאחזון ורעדה וחיל, יתברך רצונו נגד שעשו

 אמר לזה, בחטא שנשרשו מאחר בתשובה יקבלנו אם

 דתשובה ראיה הבאתי הנה, תשובה לשון הוא, ועתה

 מראשית, בשנים רבות בחטא נשרשו אם אפילו מהני

 פרי כל מראשית ולקחת דכתיב הא, האדמה ריפ
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  נצבים

 טהרת דכמו, במקוה הטהרה נרמז שבו, האדמה

, רב זמן בטומאה נשרשו אם אפילו מועלת המקוה

 כמה בחטא נשרשו אם אפילו התשובה מועיל כן כמן

 בימי להתחזק אנו יכולים ובזה, רב וזמן פעמים

 מהני ותשובה, נדח ממנו ידח לא כי והרצון הרחמים

  .זמן ובכל עת בכל תמיד מישראל אחד לכל

  ]ב[

 ה"זללה ר"אאמו מרן ק"כ דברי פי על יאמר או

 המגן שכתב מה לפרש )ו אות ישראל מקוה( משה בברך

 במקוה שטובלין הטעם )ח"סק ו"תר סימן ח"או( אברהם

 המפרשים ועמדו .תשובה משום, כיפור יום בערב

 לאוה, תשובה משום במקוה לטבול שצריך הענין מהו

 אזי, מעשיו ולתקן 'ה אל לשוב מתעורר כשאדם

 בלי אף תשובה בעל נעשה הוא אחד ברגע תיכף

  .במקוה טבילה

 'פ( המשולש בחוט שפירש מה פי על וביאר

 נהרות על )א קלז תהלים( הכתוב מאמר לפרש )דברים

 למה וקשה, ציון את בזכרינו בכינו גם ישבנו שם בבל

 אין ם"ג דתיבת ועוד, הים אצל דוקא החורבן על בכו

 כים גדול )ז"סי ב"פ ר"איכ( במדרש איתא אכן .שחר לו

 ירפא הוא ים של שברו שירפא מי, לך ירפא מי שברך

 דאיתא מה פי על הדבר ביאור אך .תמוה והוא, לך

 התחתונים שמים )ויקרא 'פ בחיי ברבינו הובא( במדרש

 ת"השי ופייסם, עוזו משכינת שנתרחקו על בוכים היו

 .הקרבנות על ומלח בחג המים ניסוך מהם חושיק

 חזרו ודאי הפיוס מהם שנתבטל החורבן בזמן זה ולפי

 שברו שירפא מי הכוונה וזהו, כמקדם לבכות המים

 בית שיבנה להם אחת רפואה כי, לך ירפא הוא ים של

, ישבנו שם בבל נהרות על הכתוב שאמר וזה .המקדש

 אנחנו נובכי ם"ג, שברם על המים שבכו וכשראינו

  .ד"עכ, להם אחד שבר כי עמהם

 אות זכרון אבני( פנים בייטב ה"זללה ז"א כתב ובזה

 במצולות תשליך לומר לנהר לילך שנוהגין בטעם )מא

 הים גלי בענין ):סט דף נח ק"זוה( אמרו דכבר, ים

 לשוב להתנשאות רוצים כי, עת בכל עצמן שמגביהין

 איך להשכ מוסר האדם יקח ומזה .למקומם למעלה

 עשר ירד איך ויתבונן, בו לדבק 'ה אל נפשו ישא

 ידי על מעלה של מאור להתרחק אחורנית מעלות

 ודמעה, בבכיה 'ה אל לשוב העת הנה, ופשעיו חטאיו

 התחתונים מים כמו, הפוגות מאין עיניו תרדנה

 וחומר קל, העליון למקור לשוב ומתנשאים שבוכים

, ממעל אלהי חלק חיים רוח נשמת בו שיש אדם

 וזה, וירחמהו 'ה אל וישוב במעשיו לפשפש מהראוי

, זה וחומר קל ממנו לישא כדי לנהר שהולכין הטעם

  .ד"עכ

 טבילה שצריך מה הענין בביאור ל"י זה ולפי

 לעשות מתעורר שהאדם בשעה כי, תשובה משום

 כדי, המקוה במימי לטבול שילך ראוי, תשובה

 שבוכים התחתונים המים מן השכל מוסר שילמוד

 בו שיש אדם לבן וחומר קל, 'ה אל לשוב ומתחננים

 לתקן שצריך, ממעל אלהי חלק חיים רוח נשמת

 עשר שנתרחק מה על דמעה כנחל ולהוריד מעשיו

 יתעורר זה ומכח, הקדושה מדרך אחורנית מעלות

 ירבה כי אלהינו ואל וירחמהו 'ה אל לשוב בנפשו

  .ד"עכ, לסלוח

 שמזכירים )ה צה יםתהל( הכתוב פ"יל זה ובדרך

 דלכאורה ד"ויל, עשהו והוא הים לו אשר, בסליחות

 עשהו והוא כ"אח אמר דהא, מיותר הוא לו תיבת

 והוא 'פי דוד ובמצודות .הוא שלו בודאי כן אם

 .אחד במקום נקוה להיות מקומו על תקנו, עשהו

 מגביהים הים שגלי מה על בזה יש רמז דרכינו ולפי

 וזה, 'ה אל להתקרב תבהשתוקקו עת בכל עצמם

 לו עצמו ומנשא מגביה שהים, הים ו"ל אשר שאמר

 על תקנם ה"שהקב, עשהו הוא כי מטעם, יתברך

, עוזו משכינת רחוק להיות למטה ז"בעוה מקומם

 כמה זה ולפי, מלכא קמי להיות משתוקקים והם

 ונתרחק שחטא מה על ולהתאונן לבכות האדם צריך

  .עוזו משכינת
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   מד
 

  נצבים

 ראש 'מס( הקדוש ה"השל שכתב מה פ"ויל

 )ג ו השירים שיר( תיבות ראשי ל"אלו )מצוה נר פרק השנה

 )ראה 'פ אברהם מגן( אמרו עוד .י'ל דודי'ו דודי'ל ני'א

 ג"לי סליחות( יה'ל עינינו'ו יה'ל נו'א תיבות ראשי ל"אלו

 משתוקק הישראלי איש הללו תשובה בזמני כי .)מדות

 מלכא מיק להתקרב שרוצה, לדודי אני ואומר

 לבין בינינו המבדילים המסכים כל ויסירו, קדישא

 קרוב להיות ליה ועינינו ליה אנו, שבשמים אבינו

  .עוזו לשכינת

 הנה, תשובה לשון הוא, ועתה, הכתוב שרמז וזה

 אל ולהתקרב לתשובה להתעורר מוסר לימוד הבאתי

 ולקחת דכתיב הא, האדמה פרי מראשית, ה"הקב

 במי הטהרה נרמז שבו ,האדמה פרי כל מראשית

 אנן המים בכיית קול שומע האדם וכאשר, המקוה

 כמה ויתבונן מזה יתעורר, מלכא קמי למהוי בעינא

 אל לשוב ויתאמץ, עוזו משכינת חטאיו ידי על נתרחק

  .יתברך אליו ולהתקרב 'ה

  ]ג[

 'מס( הקדוש ה"השל שכתב מה לפרש יש עוד

 שיר( תיבות ראשי ל"אלו )מצוה נר פרק השנה ראש

  .י'ל דודי'ו דודי'ל ני'א )ג ו השירים

 אמר )יומא 'מס שלהי( דתנינן מה בהקדם ונראה

 מטהרים אתם מי לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי

 לו יחזקאל( שנאמר, שבשמים אביכם אתכם מטהר ומי

 )יג יז ירמיה( ואומר טהורים מים עליכם וזרקתי )כה

 אף הטמאים את מטהר מקוה מה, 'ה ישראל מקוה

 פנים בייטב ה"זללה ז"וא .ישראל את מטהר ה"הקב

 הגאון שפירש מה הביא )ה אות מוסר תוכחת מאמר(

 ליה דקשיא משום, ואומר מאי ל"ז חסיד ליב ה"מו

, וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי דכתיב הא

 שלא טהורים מים מעצמו יזרוק ת"שהשי דמשמע

 ל"קי הא, בזה יטהרו איך כן ואם, המיטהר בכוונת

 אדם על ונפל הים מן שנתלש גל גבי )ו"מ ה"פ מקואות(

 אמר כן על, כוונה בעי דטבילה, טבילה לו עלתה לא

 ל"וקי, 'לה מקווה שישראל, מושיע 'ה ישראל מקוה

 אז, עליו הגל יתלש אימתי ומצפה יושב ).יט חגיגה(

 יכפר הזה ביום כי שאמר וזה .ד"עכ, טבילה לו עלתה

 אך, טהורים מים עליכם יזרוק כי ,אתכם לטהר עליכם

 לטהר תתכוונו תטהרו, 'ה שיזרוק קודם, 'ה לפני

  .ד"עכ, עצמיכם

 דודי'ל ני'א ל"אלו בחודש הרמז יתבאר ובזה

 אנו והסליחות הרחמים ימי עלינו בפרוס כי, י'ל דודי'ו

 שיערה, טהורים מים עלינו זרוק ת"מהשי מבקשים

 מרוםמ תשובה ורוח טהרה רוח עלינו ה"הקב

 צריך לזה אך, ופשעים עוונות מחטאים לטהרינו

 האדם שיהיה, לדודי אני, דלתתא אתערותא שיהיה

 הגל יתלש אימתי ת"להשי בתשוקה ומצפה יושב

 הכנה ויעשו בהשתוקקות ויצפו ישבו וכאשר, עלי

 בנו יקיים ת"שהשי, לי ודודי יזכו אז, לזה הראויה

 אין אם אבל, וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי

 יכול אינו כוונה לו ואין לזה ומצפה יושב האדם

  .ליטהר

 לעשות הזכיה לנו שיהיה יעזרינו ת"והשי

 בחשבון להתבונן, הקדושים לימים דרבה הכנה

 עליכם וזרקתי בנו שיקויים ונזכה, אמיתי הנפש

 טהרה רוח עלינו יערה ת"שהשי, טהורים מים

 נזכהו, ופשעים עוונות מחטאים ויטהרינו, ממרום

 אמיתית תשובה יעשו ואם, בשלימות לתשובה

 חלילה אם דאפילו שביארנו וכמו, ת"השי יקבלהו

 ישראל את מטהר ה"הקב זה כל עם בחטא נשרש

 התורה קרן להתרוממות ונזכה, המקוה כטהרת

  .א"בב עלינו שמים כבוד בהתגלות וישראל
  
  

 

  להם ח"ותשוח א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ ספרי להוצאת הוועד י"ע נערך
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   מה
 

  נצבים
 

  

 
  

 

öþš  

"−ì ¾õò’í"  
¼"¾ ³š−ð®í ³ −òëþí  
³þô −ì ’¾−ñï−−ô ¼"í  

 

 í¾ô îò−ëþ öþô ³ë−ï"¼  
 

ëñò"ì ¼"ò¾³ ¬ë¾ −"è  

    
öþš  

"í¾ô óìòô −ð½ì"  
¼" ¾  

þ ’±òêè í¾ô óìòô 
ï" ñ  

ë"ï ë îð þ"ñ  
 

òëñ" ¼−"ò¾³ ëê óìòô è"ë  

    
öþš  

"ðñ íñí³îð"  
¼"¾ þ ’ ðîð í¾ô

þ¼ñ¼¬ ï" ñ  
ë"þ óñî¾ô ñêšïì−ï "ñ  

 

ëñò"¼− "ô¾³ −þ¾³ ê"ì 

    
öþš  

"ëê"ñêþ¾ − ö"  
¼"þ ¾’  ö³ò óíþëê

¬êòþ¼ë ï"ñ  
ë"ï ñêþ¾− þ"ñ  

 

òëñ"¼¬ "ñ¾³ öî¾ì ï"ï  

    
öþš  

"í −ì ¾õòñ öî−®"  
¼"¾ þ’  ¬¼òë öî−® öë
ï"ë  ñ"ï −ë® ñêþ¾− þ"ñ  

 

òëñ"¼¬  ’¾ò¾³ ¬ë"è  
 

 ³þô î³èîïî−ì’í¼ "í  
ë"ï ¼¾îí− þ"ñ  

 

ëñò"¼− "ò¾³ öî−½ ê"í  

    
öþš  

"êë −ð½ì"þ"  
¼"¾ þ’  þðò½×ñê

 ¬¼òëï"ë ñ"ï êþï¼ þ"ñ  
 

òëñ"¼× "ò¾³ ö½−ò è"ï  
 

èîïî ’ ³þôñï−−þ¼ "í  
ë"ï ó −þõê þ"öþ¼¬¾ ñ  

 

òëñ"¼í  ’ò¾³ ³ë¬"ê  

    
öþš  

" î³ë¾ öî×ôô
ì−è¾í"  

 

  
  
  
  

öþš  

"íôñ¾ −ð½ìöôñï "  
¼" ¾þ’ï öôñï íôñ¾ " ñ  
þ öë’ï þ¼èþ¼ë®þ−îî −×ðþô "ñ  

ëñò"ì ¼’½¾³ îñ½× "ë  
    
öþš  

"ëš¼ − ñêþ¾ − −ð½ì" 
¼"¾ þ’  

þ¼èþ¼ëòï−−ê ëš¼− ñêþ¾− ï"ñ  
ëñò"¼¬ "ò¾³ þ−−ê î"ï  
þ î −ëêî ’ ¼¬ò ö³òë" óìòô þ
ï ñðò¼ô"ò ñ ’×"ò¾³ öî −½ ï"   í

 ³þô îôêî íò −ð¼"í  
ë"ï −îñí ñêþ¾− ëš¼ − þ"ñ  
òëñ"¼× "ò¾³ ï îô³ ¬"è 

    
öþš  

"íòìî ñêîô¾ −ð½ì"  
 ¼"¾  

þ’  −îî¼ñ ëêï ñêîô¾ï" ñ
ë"ï ë îð ëš¼ − þ"ñ  

òëñ"¼è  ’ò¾³ −þ¾³"ì  
èîïî ’ ³þôíòì¼ "í  
ë"ï í¾ô ó −−ì þ"ñ  

òëñ"¼− "ñ¾³ öî¾ì ë"ï 
    
öþš  

"¾òê"−ì −"ñ"  
¼"¾  

 þ’  öêôð−þõ þîðè−ëêï" ñ
ë"−ôìò þ ’ï"ñ  

òëñ" ¼ï ’¾³ ¬ë¾"  è     
èîïî ’ ³þôíêñ íòì¼ "í  

ë"ëô ñ−šò¼þõ ëš¼ − þ"ï ì"ñ  
òëñ"¼ë  ’ô¾³ ñîñê"è 

    
öþš  

"ë®"îþô ê"ó"  
¼"¾ þ’  

öêôëñ¼è μñô −ñê −ë® ï"ñ  
ë"ï óíþëê þ"ñ  

òëñ"¼ð  ’ò¾³ ñîñê"¬  
èîïî ’ ³þôñðò− −þë ¼"í  

þ ³ë ’ï óìòô −×ðþô"ñ  

òëñ"¼× "ò¾³ ï îô³ í"¬  
    
 öþš  

"−¬ôò öî−þõê’ þñ’öî¼ô¾ "  
¼"¾ þ ’ï ñêš½êð öî¼ô¾"ñ 

þ öë ’ï öôñï þîê−ò¾"ñ  
òëñ"¼ï  ’ò¾³ ëê óìòô"ì  

    
öþš  

"−ë® ó−−ì öîþ×ï"  
¼"¾ þ ’ï ±þêîî¾ −ë® ó−−ì"ñ 

ë"−šïì þ ’−ëî¬ þô³−ê ’ï"ñ  
 

òëñ"¼− "ò¾³ îñ½× è"í  

  

 

  

  

îòòí ó−þè¾ô ³×þë ïô"¬ íôì ³−ëëñî òêñ"¾ ó−ëî¾ìí ×ñ ðìê îô¾ë μþîë−  

  
ííþ"þ ì’ åàù íçðîïàîìéôù ì ¬−ñ¾"ê  

 −½îþ−êñîòë ëíí"−í ó−−ì þ−ê− ì"î  

  

ííþ"þ ì’ åé"íàäàøáà àôéì è ¬−ñ¾"ê  

 ëþí îò³îìñîþ’ ¾¬−îîêð−îîêð ñðò¼ô óìòô ¬−ñ¾"ê  

½ò×íñ îòë ,îð×ò ëí’ í¾ô −ò"î  

ñî¼ñ íþî³í ³îî®ôíî  

  

þí"þ ùèéååà÷ùøòä ÷çöé −í"î  

îò³îìñî íþí"ì þ’ ¾¬−îîêñ−ê μîþë šì®− ¬−ñ¾"ê  

þëì ³ñíòí ³îð½îôí  

³ðñîíñ î³ë ,î³ð×ò  

ê¾îð−š êëþ êþ³êë ê¾−ðš öîþ−ô  

  

  

  א"ק רבי חיים צבי זיעועכי" בן הגהמשה מרן ט"הקוה רבינו ק"כ ש"ע
  

 ברק בני -  יואל קרית
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