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ñ "ø÷ æ" ùà '8.47 
ñ "ø÷ æ" ùá ' 9.32 
ñ " äìôú æà ' 10.06 
ñ " äìôú æá  ' 10.36 

  

  
 'עמוד ג...................לקח טוב

 'עמוד ה.............דבש תמרים

 'עמוד ז.........בשפתי צדיקים

  'עמוד ט......פרפראות לחכמה

 א"עמוד י.........ודרשת וחקרת

 ג"עמוד י............פניני התורה

 ז" יעמוד........חוקים להורותם

 א"עמוד כ.....הילולא דצדיקיא

 ה"עמוד כ......תקופת בית שני

 ז"עמוד כ...............דבר בעתו

 ט"עמוד כ........משולחן מלכים

¾ðîšë í³îê îñ×ê³ ñî×ê  
ïùåãî êìîä ïá åì ááåúñä íé÷åðôú òáùå âðåò , äâéùä õôçé øùà ìëì

åãé ,öòî ïéà úåùòì åçåøá äìò øùà ìëìåøå , äùòú äî åì øîàé éî éøä éë

ìòôú äîå , íéúéçùî íéòéøî øáç íò øáçúð àèçé àìå ïáä äùòé äîå

íéúçùåî íéãøåîå íéðééåæî íéèñéì úøåáç , íäéùòîá ò÷úùðå êìä êëå

úåæåìðä íäéëøãå ,øòö áåøî ññåîúð åáì øùà êìîä åéáà áì ïåáàãì.  

íåéá ùì äöåø åðáù äòéãé êìîä ìáé÷ íéîéä ïî íìù áìá èøçúîå åéìà áå

íéòùôðä åéùòî ìë ìò , úåñçìå åðåîøàá åéáà úåñç úçú øåæçì åðåöøáå

åéôðë ìöá ,ø÷ç ïéà ãò çîùå ùù êìîäù ïáåîëå , äìò àñéâ êãéàî íðîà

 éøãçì øåãçì äöåøù úåéîåîøòä åéñéñëúî ãçà àåä éìåà åáìá àøåî

úéáá åîò äëìîä úà ùåáëìå åãâðë ãåøîì åéúåøéè, åéìà øæç åðáùë ïë ìò 

åì ìçîéù ïðçúéå êáéå åéðôì ìôðå ,úîééåñî úåâééúñäá åúà âäðúä , ãùçäå

åçåîá äø÷éð.  

ù÷éáåéúåðåöø ìë úà àìéîå åéáà úà úåöøì ïáä  , åìò åéöîàî ìë êà

åäåúá , øáëùî åéøáç ìà óøèöéå ïåîøàä úà áåæòéå áåùé ïáä àîù ùùçä

íéîéä ,ìù åáìá úò ìëá åððé÷êìîä  .  

çëåðùîúåðãùçá åéìà ñçééúî åéáà éë êìîä ïá  , êéàä åùôðá äöò ñëéè

åéáà ìù åðåîéà ùåçøì ,äùò äî , äðîð íãå÷îù íéèñìä úøåáçì øæç

íäîò ,äáåèì íáì úà êôäå íáéì ìò øáãì ìéçúäå , íëøãî åøñ íìåëù ãò

äöéôç ùôðáå íìù áìá êìîä ìù åúåøî úà åìáé÷å äòøä.  

äúò äàøùë åðá ììåçù äìåãâä äëéôäîä úà êìîä , åãéá äìòù ãò

êìîä éáéåà ìù íáì úà úåèäì ,äìéçúáë åðåîéà åéìà áù , ãùç ìë øéñäå

åáìî ,äìåãâä åúáäà úà åéôìë äìéâå , íéðùáë íéøùä ìë ìòî åàùéðå

úåéðåîã÷.  

ìùîðäå ïáåî ,éùä ïåöø úà àìîî ìàøùéî íãà øùàëã" úà íéé÷îå ú

åéúååöî ,ééãòêìîä éáéåà ìà áåùé àîù ùùç íéé÷ ï , íãàäù úååàúä íäù

ïäéøçà øøâð ,ä úãåáòì éìëì ïëôåäå úååàúä úà ìèåð íãàäùë íìåà ,'

ò úååöî íéé÷î àåä øùàë"äéúùå äìéëà é ,úáù âðåò ,äöî úìéëà , àåäå

äåöîä íùìå íéîù íùì ìëåà , ìù íáì úà êôä àåä åìéàë áùçð øáãä

 íàùòå êìîä éáéåàåéáäåàì , úèìçåîä åúåðîàð úà çéëåî àåä êë éãé ìòå

íéîùáù åéáàì.  

  

  

  
  
  

  
  קול יסודי התורה

21 17 2  -  03.6171120 
     ìòáä òåáùä øåòéù"è  

  .סאגיטין דף ראשון   יום 
  :סא גיטין דף שני  יום 
  .סב גיטין דף שלישי  יום 

  :סב גיטין דף רביעי  יום 
  .סג גיטין דף חמישייום   
  חזרה  - ק "ש ושב"ער 

'מס
  
  
  

6121

6122

6221

6222

6321
  

äìãä ïîæ"  ð  6.36 
 íéìùåøé    :6.20ב

ùöåî ïîæ"    ÷8.11 
 íéìùåøé   :8.14ב



  

á  
  

  
 

  שמיני 

  

 ìåãâä ùøãîä úéá ìåãâä ùøãîä úéá""äùî ìàåéåäùî ìàåéå " "øàîèàñ éãéñçãøàîèàñ éãéñçã  
ò"ë ù"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"éëòåòéæ è" à-ë úåàéùðá "åîãà ïøî ÷"äâä ø"èéìù ÷"à  

 ìàåé úéø÷-÷øá éðá   

  
  

  י"הננו בזה להודיע לכל אנשי שלומינו קהל עדתינו הע

  כי לרגל השמחה בחצרות קדשינו

  א"צ ראש ישיבתינו שליט"בהולדת הנכד של הגה

  א "אצל חתנו כבנו הרב שלום טייטלבוים שליט
  

  ט"ק הבעל"ה בליל שב"תתקיים אי

 "שלום זכר ושבת אחים"
  

   בבית מדרשינו בשיכון10.45בשעה 
  

 בת אחים גם יחד נתאסף ליתן שבח ושירה לקל אשר שבת בראבש
  ס"ר שמשמחת בית צדיקים יושפע לנו רב ברכות ושובע שמחות וכט"ויה

  

  בברכת שבתא טבא

  הגבאים
  
  



  

â  
  

  
 

  שמיני 

   

éðéîùä íåéá éäéå,éô  ' éðéîùä íåéá
íéàåìéîä éîé úòáù ìù úåìòúä øçàì ,

ïééãòù äøëä éãéì åòéâä úåîéìùì åëæ àì ,
éôìøòö ïåùì åéäéå áåúë êë.  )íãà úåãìåú(  

  
ä éðôì åãîòéå äãòä ìë åáø÷éå ,'

ùôð úøéñîå äáø÷ä àéä åæ äáéø÷, êëéôì 
ä éðôì åãîòéå' .                       )äîìù úøàôú(  

  
ä éðôì åãîòéå äãòä ìë ,' ìù äçëá

äãòä ìë äéäù úåãçà ,ä éðôì ãåîòì åëæ' .  
)øîúéà úøîùî(  

  
åãîòéåä éðôì  ,'äìéôú àìà äãéîò ïéà ,

 úåááì áåøé÷á äæì äæ åáø÷úðù øçàì éë
äãòä ìë åáø÷éå , ãåîòì íéìâåñî éæà
ä éðôì äìéôúá ,' áåúëä øîàù åäæå

ä éðôì åãîòéå'.                       )íäøáàì ãñç(  
  

øáãä äæ , äàèáúäù úå÷÷åúùä äúåà
ä éðôì åãîòù êëá ,' äåö øùà øáãä àåä

ä 'úò ìëá úåùòì .                  )äãåäé éèå÷éì(  
  

ä äåö øùà øáãä' . ìãúùäì íëéìò
éô åäæù íëìù øåáéã ìëù 'øáãä , êà äéäé

ä äåö øùà ÷øå'.                 )ìàåîù úøàôú(  
  

ä äåö øùà øáãä äæ ' àøéå åùòú
ä ãåáë íëéìà,'úååöî ÷ø åùòúù åðééä  ,

ø åùòú íéøúåîä íéøáãá íâå øùà øáã ÷
ä éðôì çåø úçð åá íéé÷é ,' øîàù åäæå

ä äåö øùà øáãä äæ áåúëä 'åùòú , àìù
äåöî øáã ÷ø åùòé , ìë íéùåòù äæ éãé ìòå

íéîù íùì íéøúåîä íéøáãä , íëéìà àøéå
ä ãåáë' .                                       )óñåé éøîà(  

  
ä äåö øùà ' ãåáë íëéìà àøéå åùòú

ä 'ïéà éðôî úåöîä úà íéé÷ì àìà íëì 
íúéåèöð êëù , íéðéáî íëðéà íà íâ

äîòè ,ä äåö øùà áåúëä øîàù åäæå '
åùòú ,ä ãåáë íëéìà àøéå úàæ øëùáå ,'

äîòèå äåöîä úðååë íëì äìâúú .  
)÷ãö øùáî(  

ä 'åùòú ,ä éðôì åãîòú åéùëò àì ,' àìà
ä éúéåù åîéé÷ú úò ìëá 'ãéîú ãâðì .  

)íåìù úáäà(  
  

åùòú ,úé åðåöø ' íöòá åùòú àåä
úåáùçîá äëéìäá àìå äééùòä .  
)úåáà úøåú(  

  
ä ãåáë íëéìà àøéå ,' åùòú øùàë ÷ø

ä äåö øùà ììâá äåöîä úà ' íùì àìå
úøçà äøèî , øúåéá úéìòð åìéôàå

äðéëùä úàøùäë , àøéåì àìéîî åëæú æà
ä ãåáë íëéìà'.                            )äìëã àøâà(  

  
ãáëà íòä ìë éðô ìòå ùã÷à éáø÷á ,

úé åéìà íéáåø÷äîù ãåòá ' äùåã÷ úòáúð
äøéúé , åðééäã ãáëà íòä ìë éðô ìòå éøä

 åúåà åãáëéù úåçôì ùøãð íòä ïåîäîù
úé"ù .                                       )äàåáú éøô êà(  

  
åëå ìåçä ïéáå ùã÷ä ïéá ìéãáäì '

àøùé éðá úà úåøåäìåì , ïéá ìéãáîä
éô ìåçì ùãå÷ ' úååàúî åîöò ÷éçøîù

äæä íìåò , éðá úà úåøåäì éåàøä àåä
ìàøùé.                                            ) äùî øàá(  

  
íäéìà øîàì , äçèáä àéä åæ äøéîà

á÷ä ãéúòù ìàøùéì" ãçà ìëì úåìâúäì ä
äàåáðá ,ì áåúëä úðååë åäæåàíäéìà øî ,

åä êëéôìå úåøåñà úåìëàîî åøäæ
äàåáðä úà íéòðåîå áìä úà íéèîèîä .  

)éåì úùåã÷(  
  

åìëàú øùà äéçä úàæéô  ' ìù äçëá
 úåéç úåôñåúì åëæú äùåã÷á äìéëà

éùä úãåáòá"ú.               )íéøôà äðçî ìâã(  
  

äñøôä ,èòåîá úå÷ôúñäì àåä æîø ,
øô ïåùìîé æàå äñåøôá åëøãù äæ éðòë äñ
øåäè àåä .                                  )úåãò ïåøà(  

  
éðà ùåã÷ éë , äùåã÷äù åòãú øùàë

ùî íëðäùâé ùåã÷ éë àìà íëçëî äðéà íé

åðà ,úé åúàî ,' äùåã÷ì òéâäì åìëú éæà
øîàù åäæåíéùåã÷ íúééäå áåúëä  .  

)ïøäà úéá(  

  
àîèä ïéáå øåäèä ïéá ìéãáäì ,ùøá" é
çùðì äð÷ ìù åéöç èçùð ïéáåáåø è ,

 àåä íðäéâì ïãò ïâ ïéá ìãáää éë êãîìì
ãáìá äøòùä èåçë.                   )óñåé ñãøô(  

  
 úáùìäøô  

äøåúä ú÷åç úàæ ,ùøá" ïèùäù éôì é
 äî øîåì ìàøùé úà ïéðåî íìåòä úåîåàå
 áúë êëéôì äá ùé íòè äîå úàæä äåöîä

ä÷åç äá , úåùø êì ïéàå éðôìî àåä äøéæâ
äéøçà øäøäì ,é"éô ì 'á÷äù ÷åñôä" ä

 íåù íéòãåé åðà ïéàù ïèùäì áéùäì äåö
úé åúîëç äøæâ ïëù ÷ø íòè" åðì ïéàå ù

á÷ä éøáã éøçà øäøäì úåùø"äìéìç ä ,
ä úåöîá ïéîàäì åðà íéáééåçî ÷ø ' íà óà

íòè íåù òãð àì , ïèùä éô íúñé äæáå
 úåøé÷ç íåù äæá êééù ïéàù íìåòä úåîåàå

úåùéøãå , åðéàø ïëå úòùá åðéúåáà ìöà
 äîéîú äðåîàá åðéîàäù åìàù úåøéæâä

íúòãá ïúéà åãîò , úåøé÷çá åëìäù åìàå
çø åãáàðå úåðåéñðá åãîò àì úåùéøãå"ì ,

 äðåîàá ïéîàîù äîöò øáãä äæáå
äøäèä àåä äîéîú .              )ìàøùé çîùé(  

  
èåéôá ,íéøåäè àîèì íéàîè øäèì, 

é"åãà äøô éðå÷éú äðä éë ì ï÷úì àåä äî
äåàâä àèç ,îë" æøà õò ïäëä ç÷ìå ù
úòìåú éðùå , æøàë åîöò äéáâä íàù åðééä

úòìåúë åîöò ìéôùé ,)æéùøãù åîë" éáâ ì

ééò òøåöî"ùøá ù"é (áúù àåä äøôäåà à äî
äøæ äãåáò àèç àéäù äðá ìò çð÷úå , ìëå

äøæ äãåáò ãáåò åìéàë äàâúîä) ã äèåñ (:

àîè øäèì èåéôá æîø åäæåéô íé ' àåäù éî
 äæ éãé ìò áùå åîöò éðéòá åùôðá àîè

äáåùúá ,éô íéøåäè àîèì ' àåäù éî
 ìôð äæ éãé ìòå åîöò éðéòá øåäè áùçð
 éë äáåùúá áåùì ùç åðéàå äåàâä àèçá

åéðéòá øåäè àåä ,ä ' éåàøë ï÷úì åðëæé
åðéîéá äøäîá .                       )øëùùé øòù(  

  



  

ã  
  

  
 

  שמיני

  מרכז המוסדות דרבינו יואל מסאטמאר
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"  בנשיאות כ-א  "ט זיעועכי"ק מרן רבינו הקוה"י כ"נתייסד ע

   בני ברק-קרית יואל 

  
  

  

קול רינה וישועה באהלי צדיקי  
äòåùéå äðéø ìå÷á ,äàé àéãâå àáè àìæî úëøá äæá êøáð , àîåøî éîùî

äàìéò , éàä ãåáë íã÷àøé÷éå àáø àøáâ ,äøåáâ íò òåøæ åì øùà ,

äøåú úöáøäá ,äøàôúìå äìéäúì íùì , åðéúáéùé éãéîìú ñð ìò íéøî

äøéèòîä ,ééç çåø çéôîå"äøàåôîä åðéúìéä÷ éëëåúá í , ãñçå ïç úååðò

åù åéðô ìòäø ,íéùéùøúå íéìàøà òæâî , úìùìùíéùåã÷î øàô ïéñçåéä,  
  

  

äâä åðéøåîäâä åðéøåî"" ö ö  

ù åðéúáéùé ùàøù åðéúáéùé ùàøèéìèéì""àà  
  

  

  י "לרגל השמחה באהלי צדיקים בהולדת נכדו בכורו נ
  ת"ק חריף ובקי ענף עץ אבו"אצל חתנו כבנו החשוב בנש

  א"ג רבי שלום טייטלבוים שליט"הרה
  

  
  

  

úåçîù òáåùå úåëøá áø òôùåé åæ äçîùîù ïåöø éäé  

ïîà íìåò ãò ìàøùé úéá ìëìå åðì  

  
î×í"þš−î ðîë× ³þðíë ì  

  

³îð½îôí ³ñíòí  
  

 

  ט דסאטמאר"  ישיבת מהרי•  ישיבה קטנה דרבינו יואל  •תלמוד תורה יטב לב  
  סדים  קופת גמילות ח•  חברה משניות  •בנות ארץ ישראל בית פייגא  



  

ä  
  

  
 

  שמיני

ô þôê−îí íî® þ¾ê þëðí íï í¾ ’

î×î î¾¼³’ . ê−í íô ê³−ê ¾þðôëî

 íï êô−³ð íô× íñ−ôí ñ¼ þëðí íï

¼¾îí− ñô þ¾ê þëðí ,−õ¼ íêþòî" ô

ïì îþôê¾" êñ êô¼¬ −êô þëðôë ñ

î×î ñîíô ’ ìîþ îíñ ë−¾ò êñð óî¾ô

î−í ó−õîïòð óî¾ô êô¼¬ −êô ³−òîõ® ,

¾þõî"ñè¼í í¾¼ôô î−í ó−õîïò − ,

½î³íî ’ íï ñ¼ îšñì þôîñ þ¾õê −ê¾

 ñìô −þí¾ ñè¼í í¾¼ôô ó−õîïò î−í¾

ëší óíñ" −³ìñ½ óíñ þôêî í

ìê¾ μ−þëð×" íþ¾íî ö×¾ôí í¾¼ò ×

ó×î³ë î³ò−×¾ ,¼"× , −þëðô ê®ôòî

½î³í ’ î−í êñ ö×¾ôí ³ôší ³¼ô −×

ó−ñèþôí í¾¼ô ð¼ ó−õîïò ñêþ¾− ,

êî" ó−−šñ ó−ñî×− î−í íïí öôïë ×

íñ−ô ³î®ô , íôñ þêîë− íï −õñî

íïí êš−−ð ñêþ¾− −òë ³ê í¾ô þ−

 ³î®ô ö−ò¼ ñ¼ ö×¾ôí ³ôší óî−ë

íñ−ô , ñ¼ óíñ ñìôò óî−ë îë −þí¾

 ë¾òñ ³−òîõ® ìîþ íþïìî ñè¼í í¾¼ô

 íñ−ô ³î®ô ó−−šñ îñ×−î óíñ

í³×ñí× , ñëñ óþ−íïíî í¾ô þïì ö×ñ

í³×ñí× íñ−ô ³î®ô óî−šô îñ¾þ³− ,

 þëðí íï ¾þðôë ê³−ê¾ íô îíïî

í íî−® þ¾ê ,’íï −îî®¾ óíñ þ½ôò 

ö×¾ôí óšîí¾ óî−ë   . )ñêî− −þëð(  

  
−ò−ô¾í óî−ë −í−î. ôèëî ’ î³îê ê³−ê

−í óî−í ’ëší −òõñ íìô¾" óî−× í

±þêî ó−ô¾ îë îêþëò¾ ,−î" íô −õñ ñ

−õ¾ ’îô öîêèí"ï ñ−ô¼ñ í" íô ñ

 −ô μþë¾ ó−× ñîðè ¾þðôë ê³−êð

μñ êõþ− , ó− ñ¾ îþë¾ êõþ−¾ −ô

μñ êõþ− êîí ,þðôë ê³−ê íòíð ¾

 ñ¼ ó−×îë î−í ó−òî³ì³í ó−ô¾

 ³ê−þë ³¼ëð îïî¼ ³ò−×¾ô îšìþ³ò¾

 ñ¼ ³õìþô ó−šîñê ìîþî ë−³× óñî¼í

ó−ôí −òõ ,ìêî" ö−ë ó−šîñê ñðë−î ×

 ó−ôí ö−ëî ¼−šþñ ñ¼ô þ¾ê ó−ôí

ó−òî−ñ¼ë î³ò−×¾î ¼−šþñ ³ì³ô þ¾ê ,

 ³î×ëñ ó−òî³ì³í ó−ô îñ−ì³í ïêî

ê×ñô −ôš −îíôñ öò−¼ë öòê , ó½−−õî

−¾í" ³ ó−ôí μî½−òñ ó−ô óíô îìš−¾

³îòëþší ñ¼ ìñô ö×î èìë , íòíî

 ñêþ¾− î−í¾ öôïë í³−í îï íôìò

 ñêþ¾− îñè¾× ñëê ö³ôðê ñ¼ ö−−îþ¾

½î−õí ñ¬ë³ò , êõþ−¾ −ô íòîî×í îíïî

μñ êõþ− êîí ó− ñ¾ îþë¾ , −×

 ³−ë íòë−¾ îòñî óíñ ³ìê íêîõþ

¾ðšôí , ó−êîñ−ôñ −ò−ô¾í óî−ë íòíî

šíñ í¾ô ³îñ× óî−ë ö×¾ôí ³ê ó−

ôèë þêîëô× íðîë¼ñ öî¾êþ óî− í−í ’

 −òõñ ³îòëþš ë−þšíñ îñ−ì³í îëî

ëší" þîïìñ ó−òî³ì³í ó−ôí î×ï í

ëší −òõñ ëþš³íñî" í−í¾ îô× í

óñî¼í ³ê−þë ³¼¾ë , í³−í ö×ñî

ëší −òõñ íìô¾" îë îêþëò¾ óî−× í

±þêî ó−ô¾ , ñ×ë íìô¾ í−í ïê¾

 ó−òî³ì³í ó−ôí óè¾ ³−¾êþë −¾¼ô

þš î−íí ñê ó−ëî’     . )í¾ô μþë(  

  
öþíê óîð−î.  −îí −êô ê³−ê ¾þðôëî

 þ¾ë ñîô− −ò−ô¾í óî−ëî þô−ôñ í−ñ

î³ñþ¼ ,õêî" þêîëôð íô óðšíë ñ

 ö−−îêþ î−í öþíê −òë¾ ¾þðôë

 ñ¼ íþî³ ö³ôë þë× ð− ³ì−ñ¾ñ

 ñ¾ ëñ ½è μî³ô íò−×¾ë îñ×³½í¾

í³¾ôî ñ×êô ,ëší óíñ ö−³ôíî" í

íþî³í ³ìô¾ ëëþ¼ñ êñ¾ , ö×ê

 öîõ®í ëî¬ þ×¾ð þìëò ¹½×ë þêîëô

 î×ï−¾ íô êîí êîëñ ð−³¼ñ ó−š−ð®ñ

îïî¼ ³ò−×¾ë ³îêþñ , öò−þôê −êî

 ïê ê×−ê êôñ¼ −êíë íî®ô þ×¾ð

íò−×¾ë ñ×³½íñ þ³îôð ö−ðí ³þî¾ ,

 êôñ¼ −êíë íî®ô þ×¾ −ê ñëê

ò−×¾ë ñ×³½íñ þî½ê ê×−ñ , íô ¼ðîòî

 þ×¾ð ó¼¬íð þî¾ þî×ëë ë³×¾

 êôñ¼ −êíë íî®ô −×ð óî¾ô ê×−ñ

 óê êôñ¼ −êíë ê×−ñ ¾òî¼ð −×−í

íî®ôí í¾¼ êñî ë¾− ,í" þ×¾ ò

ê×−ñ ,ñë óñîê" óê ¾òî¼ ê×−êð ³

 íî®ô þ×¾ ê×−ê ëî¾ öí−ñ¼ þëî¼

 óðê þíïò þ¾ê× ñ¼ êôñ¼ −êíë

öí−ñ¼ þîë¼ñô , öî−® −þ¼¾ë ë³×î

−õñð" ¾òî¼ ê×−êð íñ−ô ³î®ô ñ¼ ï

íî¼ë ¾òî¼ êîíî ³þ×"è ï" ê×−ê ×

íî¼ë þ×¾"ï , í³®− þ¾ê× í³¼ôî

 ñ¼ îíîëêî ëðò ³ê ñ×ê³î ¾ê

íò−×¾í ñ¼ îñ×³½í¾ óê¬ì , ó¼¬íî

 −êíë íî®ô þ×¾ð öî−× ê¬ì −îíð

ê×−ñ êôñ¼ , öþíêñ îñ í−í ê³¾íî

 ¾òî¼ ¾−ð íñ−ô ³î®ôô í−êþ ê−ëíñ

íî¼ë ³þ×"êî ï"íî¼ë −ôò íþ×¾ ×" ï

êî" íò−×¾ë ñ×³½íñ ö−þ³îô î−í ×

ó−ñîô−ò óí¾ ó¼¬ô.  

) ×" šþ öþôíèí îò−ë" š¬−ñ¾"ê(  

  
í íî® þ¾ê þëðí íï í¾ô þôê−î ’

î×î î¾¼³’ . ê−í íô ê³−ê ¾þðôëî

 íï êô−³ð íô× íñ−ôí ñ¼ þëðí íï

¼¾îí− ñô þ¾ê þëðí ,õêî" −õ ñ¼ ñ

ïì îþôê¾ íô" ñ óðê ñ¾ î¾õò

 êñê íò−×¾í ñê ëî¾ñ ³ššî³¾ô

ëší ³ê íêîþ¾" ±þêí ñ× êñô¾ í

íôîšôñ ³þïîìî îðîë× ,î þêîëô íòí

³ëíîïí −òîš−" ³−þëë þš¾ôð öêô š

ê×ñôð êô³îìë þš¾ô êîí íñ−ô ,

ð¾ í−ë ó−¾þ îí−êð"þëñô − ,−îíî" í

îêèñô ,öñ êòô , −ô ¼ô¾ô êþš −êíô

íô−ô¾í îòñ íñ¼− , ³îë−³ −¾êþ

íñ−ô ,−îí ³îë−³ −õî½"í ,−−¼"¾, −þíî 

 þîê¾ óðêí í×îï íñ−ô ³î×ïë¾ öñ

í ’î³ò−×¾ îë ö−×¾ôî î−ñ¼ ìþîï ,

êî" ëî¾ × ³ššî³¾ô íô¾òí ö−ê

 ¹îèë ³ë¾ñ í®þ³ôî í¾þ¾ ñê ëî¾ñ

îð− ñ¼ íò−×¾í íêîþ¾ öî−× , í³¼ôî

¾þðôí þêîë− , íî® þ¾ê þëðí íï

í ’î¾¼³ ,−¾í íþ¾í¾ öî−×ð" ³ê ³

ó××î³ë î¾ðšô ,êî" μ× μî³ô êô¾ ×

 ñê ëî¾ñ ššî³¾³î í®þ³³ íô¾òí

íôîšôñ þîïì³î í¾þ¾ , íî® ö× ñ¼

−¼¾ íñ−ôí ñ¼ óíñ"ššî³¾³ êñ ï 

 ³ê íêîþ¾ öî−× ¹îèí ëîï¼ñ íô¾òí

¹îèí μî³ë íþî¾ íò−×¾í.  

) íèí"¬−ñ¾ îò−³ë−¾− ¾êþ ®"ê( 



  

å  
  

  
 

  שמיני
  

áì áèé ìä÷áì áèé ìä÷  
ãã''øàîèàñøàîèàñ  

  

  

ä íùá àáä êåøáä íùá àáä êåøá''  
íëíêî ðîë× ³î³îêë ,êëí μîþë ³×þëë ó−ôðšô îòòí , îò−ìþîê −òõ ³ê

ñîèðíî ëî¾ìí ,ñîðèî öîêè −êí ëþ ,ñðèôî ïî¼ô þ®ëô ,ó−−ì ±¼ š−ð® −þõ ,

ó−−šô íêòî ¾þîð íêò ,ó−ô¾ ³êþ−î íþî³ ³®ëþíë , ³ñ¾ôôñ ñîðèí þîêôí

íþî³í ,íþêõ³ëî ïî¼ë ö−êðî íþîô ,³þðí ñêþ¾− ñ¼î ,î³þêõ³ îô¾ ðîë×,  
  
  

  צ שלשלת היוחסין"הגה

  אא""לייבוש טייטלבוים שליטלייבוש טייטלבוים שליט' ' רבי ארירבי ארי
  

ôîð"ôí−ë ±" ð"í¾ô ñêî−î "ð’®− èþîë½ôê−ñ−îî þêô¬ê½"î  
  

  לרגל הופעתו בשערי עירינו
  ב"לפאר את השמחה בבית בנו החשוב חו

  א"שליטשלום טייטלבוים  ג רבי"הרה

  

í×þëñ îêîë êí− ,î ³¼ðí ³ëìþíñ í×ï−îíìô¾ ëîþ , ñ−×¾− íòõ− þ¾ê ñ×ëî

íìñ®íë ,íìîîþíî ³ìòî èîò¼³ μî³ô ,êì−¾ô ê×ñô ³ê−ë ð¼.  

  
þš−î ðîë× ³þðíë î−òõ ó−ñëšôí  

íñ−íší ³ñíòí  

÷øá éðá÷øá éðá



  

æ  
  

  
 

  שמיני

àúëøáã àñë  
ááì áåèå äçîùá ,áåøì úåëøá äæá àùà ,ù íã÷" á

áåèä éðéëùå ,áåùçäå äìòðä éãéãé , õøòð åéøéëî ìë ìò
áéáçå,àåîùå "áéèéäì äáøî åîù éàøå÷á ì,  

äåî" øèòðá øòèìà ìàåîù éä"å  
éçúù åúãëð úãìåäá äìåãâä åúçîù ìâøì'  

 ø÷éä åðá ìöàøä"éä ìàåé ø"å  
  

äé"åé ìëîå äðîî úååøìå úåàøì äëæéù ø" âåðòú áø ç
äùåã÷ã úçðå ,àùéôðã ïàëøá ìëá êøáúéå , äãéîá

äùåãâå äáåøî.  
  

ïëùå ãéãé úëøáå úøéúòëáåø÷   

ïäë éáö íçðî  

 
  מפרסת פרסה ומעלת גרה

' שני אורחים הגיעו פעם לשבות בפרמישלאן בצילו של הרבי ר
,  לא הספיקו לדאוג לאכסניאק"בערשכיון שהגיעו , ע"מאיר זי

והוא אשר דאג , באיולכן בליל שבת אחר התפילה פנו אל הג
אולם לא שפר , להם לאכסניא אצל שני בעלי בתים חשובים

שני הבעלי בתים לא היו רגילים במצות הכנסת , עליהם גורלם
ואף שפרס הרבה , האחד היה ממעט באכילה, אורחים כדבעי

פרוסות מן החלה וציוה להשים לפני האורח מנה גדולה די 
 באכילה סיים אכילתו אך כיון שהוא עצמו היה ממעט, והותר

וסילק מנתו מעל השולחן טרם היה סיפק ביד האורח , מהר
ונאלץ בעל , התבייש האורח לאכול עוד, לאכול כדי שביעה

ובטרם שבע כבר בירכו , כ במיעוט אכילה"כרחו להסתפק ג
לאחר , אחרת היתה לו לבעל הבית השני" מעלה" .ברכת המזון

, בים פרוסת המוציאשבצע מן החלה פרס לכל אחד מן המסו
ואת החלה " רעבתנות"כנראה כדי שלא ייראה כ, פרוסה קטנה

, עליו" שומר"כאחד שמנוהו להיות , הנותרת הניח אצלו
, התבייש לקבל מבעל הבית עוד פרוסה, וכשראה זאת האורח
וכן חזר הדבר ונשנה להיות אצל שניהם , ונשאר רעב על נפשו

ת הלכו האורחים עם לסעודה השלישי .למחרת בסעודת היום
ראה , ע"מאיר זי' ק ר"מארחיהם אל שולחנו הטהור של הרה

וכיון , והרגיש אותו צדיק ברוח קדשו ברעבונם של האורחים
 :שאותה שבת פרשת שמיני היתה פתח באמירת התורה ואמר

 והנה כמה מידות "גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה"
מן הלחם ומגיד לאורחים יש במכניסי אורחים יש שבוצע ופורס 

ואף הוא עצמו יושב ומאריך באכילה ככל יכולתו , כדי שביעה
, ולא יבוש לאכול כאוות נפשו, למען יחוש עצמו האורח בטוב

" כל מפרסת פרסה"והוא אשר נרמז בסימני הטהרה בפרשתינו 
ואף הוא עצמו , כל שפורס מלחמו לפרוסות ונותן ממנו לאורח

גרה עליו נאמר אותה תאכלו אצל זה יושב ואוכל עמו מעלה 
 .והיא המדה המשובחת, כי הוא מקיים המצוה כראוי, תאכלו

אך , אולם יש מכניס אורח שפורס לעצמו ואוכל לשובע נפשו
ועליו נאמר אך זה תאכלו כי , אינו פורס ליתן חלק יפה לאורח

מעלה גרה הוא הוא עצמו אמנם אוכל אבל ופרסה פרוסה 
ס ומסיים הכתוב טמא הוא לכם מדה מגונה לאורח איננו מפרי

ואף שפורס הרבה , ויש אשר מדתו יפה במיעוט אכילה .היא זו
אך כיון שעליו לאכול לבד מתבייש הוא , פרוסות לפני האורח

ועל כך אומר הכתוב להלן כי מפריס פרסה הוא , ונשאר רעב
ואף זה טמא הוא , הוא בעצמו אינו אוכל, אבל והוא גרה לא יגר

בסיימו את הדברים שרק המארחים והאורחים הבינו  ..םלכ
קרא הצדיק לשני האורחים ופרס , היטב כוונת הדברים למי הם

להם מן החלה חתיכה הראויה להתכבד וציוה להגיש לפניהם 
  .סעודה ביד רחבה

  לטהר טמאים לטמא טהורים

ח "ע בהעלות הב"פלאה סיפר קדוש ישראל מרוזין זיועובדא מ
ן לא מצאו בו שום שמץ פגם ונחתך דינו להיכלי לעולם העליו

עם נתינת פסק הדין נאספו ובאו נשמת , הצדיקים בגן עדן
פ "ח עובר לכה"כי לו היה הב, ת"החוטאים בטענה לפני השי

, דרך פתחה של גיהנום היה ודאי מוציאם משם לחרות עולם
מיד הגיע המקטרג כשבאמתחתו עבירה אחת שמצא אצלו 

עברו בשוק ליד עגלה שהיתה רתומה לשור והוא כי פעם ב
ח ומחמת כן התחילו "נתעטש הב, וחמור יחדיו שהם כלאים

ואמנם מיד נגזר עליו לעבור דרך פתחה של , אלו ללכת מעט
ק "ובכך המשיך הרה, יום' וציננו את הגיהנם למשך מ, גיהנום

לטהר טמאים ) "פרה' יוצר לפר(מרוזין לפרש את מאמר הפיוט 
ת "כשרוצה השי, לטהר טמאים" ים באומר קודשלטמא טהור

מחפש , אזי לטמא טהורים, לטהר את אלו החוטאים בנפשותם
שהוא לפעמים , הוא איזה עבירה אצל הטהורים הצדיקים

עוד , עבירה שנגרמה על ידי הקדוש רק באומר, באומר קדוש
ע כי "דוד משה מטשארטקאב זי' ק ר"סיפר משמו בנו הרה

עד שיוושעו בני ישראל , א יכנס לגן עדןח נשבע פעם של"הב
, בהגיעו לעולם שכולו טוב, בגאולה שלימה אחר הסתלקותו

שכח משבועתו זו ונזכר בה רק לאחר שנכנס שלם ברגלו 
ונשאר לעמוד על עמדו כשרגלו האחת בפנים והשניה , האחת
והחל לשאת דרוש מתוק מאוד ונתקבצו אליו הרבה , בחוץ

 ,כך הוא עומד עד היום ואומר דרשותנשמות ומשרתי עליון ו
ק רבי "כעין דברים אלו מביא בהקדמה לשער הגלגולים להרה

ק "ששמע מאביו בעל התפארת שלמה בשם הרה, צבי מאיר
ח לעולמו כיבד אותו "רבי דוד מלעלוב שכאשר נסתלק הב

לדרוש ברבים והסכים לכך רק בתנאי שיצננו , ד של מעלה"בבי
  .ם יום לטובת הרשעים שנידונו שםאת הגיהנום למשך שלושי
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  שמיני

øãîä úéáøãîä úéáøàîèàñ éãéñçã ùøàîèàñ éãéñçã ù  

× ³îê−¾òë"îôðê öþô š"íèí þ"¬−ñ¾ š"ê  
  

  

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

  והודו לזכר קדשו' שמחו צדיקים בה
  

äîéðô åðáéì ÷îåòî ,äîéøð íéëøáî ìå÷ ,äëøáä úàæ øâùðå ,äëøòäå äáäàá , äøåî éðô íã÷

åðéëøã ,ùôðå áì ìëá åðéìà øåñîä ,ëçå åúøåú úòãá áéèî åðúàî ãçà ìëìåúî , äøùé äëøãäá

åúðåáú áèéîáå ,íéîùáù íäéáàì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà ,íéîù úàøéå äøåú úöáøäá ,

êøåáé àåä ïéò áåè àúìéìå íîåé úåáùé àì åðéðòîì ,ë úà ìá÷î"çáùáå íéðô øåàîá à , âàåã

äøàåôîä åðéùøãî úéá ïéðá ïø÷ úáçøäå úîøä ïòîì ,ééç çåø åðá çéôî"áäìðä åéúåùøãá í íé

íéø÷éä åéúåøîàå ,íéøùé éëøãá úëìì åðéááì úà ÷æçî ,úåìåëùàä ùéà ,úåéìâøî ÷éôî äô ,  

                  åúãòì ïîàð äòåø ,åðéáéìì ãåîö ,åðéúáéúð øéàîå  
  

  כבוד מורינו

  אא""צ ראש ישיבתינו שליטצ ראש ישיבתינו שליט""הגההגה
  

éð ãëðä úãìåäá äåàð åúéáá äéåøùä äçîùä ìâøì"å  
åùçä åðúç ìöà øåëáä ïáäåðéùøãî úéá éøàôî á  

òöøô"äøä ç"èéìù íéåáìèééè íåìù éáø â"à  
  

íéùåã÷î øàô áåùçä åðéçøåà åðúåçî ãåáëì àéä úçà äëøáäå ,åúãòì ïîàð äòåø ,åúøãä ìàøùé ìò,  

äâä"éøà éáø ö 'èéìù íéåáìèééè ùåáééì"à  
îåã"îäéá õ"ã äùî ìàåéå ã'øàîèàñ  

  

  
  

åðéúåëøá äæá äôåøöå ,åðéááì é÷îåòî ,òî íã÷"åðéúáéùé ùàø ë , úëùîäá úåàøì äëæéù

áäæä úìùìù ,áåè ìæîáå áåè ïîéñá ,íìåò ãò êòøæ òøæ éôîå êòøæ éôîå êéôî åùåîé àì íééå÷éå ,  

                                åìù áåø ìò âðòúéå úçðå âåðòú áø äååøéå"í ,èëå"ñ.  
  

  המברכים באהבה ובהערצה

ד  "                        מתפללי ביהמהגבאים             
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  שמיני

  ברכות עד בלי די
³îðìê ³îþî¾ë ,³îð−ð− −þ−¾ë μþëê ,ëî¬ ñïô ³×þë ,
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éôà àîèé íúìáðá òâåðå 'íéîä êåúá íä ,ëò"ã.  

ã íéòåãé äðäå  'áîøä" í)ô"ìäî å 'èä äàîåèä úåáà"æ( áúë 
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äå÷îäì ïéðò åðéàå åúøäè øåîâì ,ìñôð äå÷îä íà óàå ïéà 

÷ôð"äæá î ,ééò"ù ,éôìå" øæð éðáàä úééùå÷ íâ õøåúî æ

 íéîä ïî äìåò àåäù úòá ìñôð äå÷îä íà óàã ìéòì àáåîä

øäèð øáë àåä . 



  

áé  
  

  
 

  שמיני
  
  
  
  
  
  
  
  

  וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלקים ישישו בשמחה
, טופנה שפתותינונופת ת, ונביע מיטב ברכותינו ואיחולינו, מעומק לבבינו, נרים ונישא קולינו, וברגשי גיל וחדוה, באותות כבוד ואהבה

יומם ולילה , מסור בלב ונפש למענינו, הצמוד באהבה בקירות לבבינו, מאליפנו ומדריכינו, אל מול פני כבוד מורה דרכינו ומאיר נתיבתינו
היורות זיקים , בדרשותיו הנלהבים,  בתוכינום"חיימפיח רוח , להרים ולהעלות את קרנינו, לא ישבות להשריש תורה ויראה בקרבינו

יקריה , ואתרעי בן ומסר לן אורייתא י"צב, בתורה וחסידות משולבות, פה מפיק מרגליות, ומתקבלים באהבה בלב השומעים, ושביבים
המלאים זיו ונוגה , ומעלה מרגניתא טבא בשיעוריו וחידושיו המתוקים, צולל במים אדירים, סיני ועוקר הרים, מטיל עליה ביומי ולילותא

לבית אבותיו , נזר יופי כליל תפארת, ר"בפלפולים נחמדים דמתה לתמ, יום ולילה יביע אומר, בשיעוריו היקרים, נודע בשערים, מפיקים
בסבר פנים וברוח , ובפרט אלינו דואג ומוסר נפשו בכל עת ועונה, בעצה ישרה וברוח נכונה, אוזן קשבת לכל אשר אליו פונה, עטרת
נאה , משקה ודולה, ק מאורי הגולה"מתורת אבותיו רבותה, ל ולהרבות קרן התורה והיראהלהגדי, עומד לנס קהילתינו המעטירה, נאמנה

  ת"כש, ם"פרי צדיק עץ חיי, בהרבצת תורה ויראת שמים, דורש ונאה ומקיים
  

äâä åðéøåî"èéìù åðéúáéùé ùàø ö"à  
   ק"לרגל השמחה באהלי צדיקים בהולדת הבן הבכור אצל חתנו החשוב בנש

  א"טייטלבוים שליט ם שלוג רבי"ההר
  

מתוך , ח במדה מרובה וגדושה''מכל יוצ, א לראות ולרוות תענוג ונחת דקדושה''ג שליט''שיזכה הדר, עתירתינו' ותערב לה, וצרופה בזה ברכותינו
, בת תורה ויראת שמיםאה, ם''מבאר מים חיי, לדלות לנו תלמידיו הנאמנים, דשנים ורעננים, ויזכה עוד רבות בשנים, ברכה והצלחה ונהורא נפישא

ת יהא בעזרו ''והשי, להורות לנו הדרך ישכון אור ואת המעשה אשר יעשון, ולהמשיך בעבודת הקודש בכלל ובפרט ולרבות גבולי הקדושה בתוכינו
ואך טוב וחסד , ולתורתו' פרי קודש הילולים לה, ויזכה לראות פרי בעמלו, לתפארת בית אבותיו, ויפיץ חוצה מעיינותיו, ויפרח כזית הודו, ובסעדו

  , בביאת משיח הולך תמים, עדי נוושע בתשועת עולמים, שמחה ונחת בטוב ובנעימים, הרחבת הדעת והצלחה לאורך כל השנים, ירדפוהו כל הימים
  .אמן, במהרה בקרב הימים, ק מרן רבינו אביר הרועים''             ובראשינו כ                                       

  

  השותים בצמא את דבריו, תלמידיו הקרויים בניו, בחיבה והערצה, המברכים בלב ונפש חפיצה
  שיבה גדולהתלמידי הי  

  
  

ùøéä êåøá íäøáà ,õøàååù íçðî íäøáà ,ñééåå ïøäà ,éòùé ïøäà'
øòèàø ,ñàøâ äùî ïøäà ,ãìòä êìîéìà ,ñàøâ äùî ìà÷æçé êìîéìà,

ïééì÷ øæòéìà ,ìàùâàåå ìùéô íéøôà ,ãðééøô íçðî ïåéö ïá ,àðäë êåøá,
ùèéååà÷ùøòä ïîçð êåøá ,àãðàì á÷òé òùåäé ãåã ,áà÷àé øéàî ãåã ,ãåã

õèøàååù øéàî ,ïàîãéøô ãåã ,éãàøá íééç ,ùøéä ìàéçé íééç ,øéàî íééç
øòâøòáãìàâ ,øòâðéæàø íçðî íééç ,øòèàø íééç ,ìãðéæ êåðç
øòâòååøòééô ,ïàîæàø äãåäé ,ïàîìéôù òùåäé ,ùèéååà÷ùàî íäøáà ìàåé,

õèøàååù íäøáà ìàåé ,ïàôùñ÷éá ìàåé ,ïééèùãìàâ ìàåé ,÷àáàè ìàåé,
éóòùæàé ìàå ,øòãéåå ÷çöé ìàåé ,ìáéø ìàåé ,ïøòèù ìàåé ,ïá éáö àãåé

øòèàø ,õèøàååù äðåé ,èòðàá ïéîéðá ïúðåé ,ñééåå íééç óñåé ,ìàéçé óñåé
æéåäñééåå ìëéî ,àðäë øéàî óñåé ,éøà äùî óñåé 'ïåøáìééä ,äîìù óñåé

íéåáðéøâ ,éååòì àãåé á÷òé ,ãìàååðéøâ óñåé á÷òé ,øàî á÷òéùèéååà÷ ,÷çöé
øòâøòååøòééô ÷éæééà ,éòùé 'ìà÷ñàã á÷òé ,èàðøòá éáö ìàøùé ,äùî éåì

øòìòè ãåã ,øòâøòáðæééà øéàî ,èòðàá øéàî ,ñàøâ áàæ íçðî øéàî,
ñééåå éáö øéàî ,ïééì÷ áàæ íçðî ,äèàø ïáåàø ìãðòî íçðî ,éáö íçðî

øòèàø ,õèòîðééèù éëãøî ,ùøéä äùî ,ñééåå äùî ,åè äùîâéñé ,äùî
øò÷à ìàåé ,ñééåå áééì äùî ,ùèéååà÷øàî äùî ,øòâøòååøòééô äùî,

øòèàø íøîò ,øòöìàä ñçðéô ,àãðàì ïîìæ äîìù ,ùèéååà÷ùàî äîìù,
ùèééã àáà ìàåîù ,øòâøòáðéøâ ìéååðàæ ìàåîù ,ïéøâ ïåòîù ,áåã ïåòîù

                ãìòä ,æéåäñééåå áåã ïåòîù ,ñééåå ïåòîù ,òîùïàîìéôù ïå 
  

  גם אנו מצטרפים צוות הרוחני דישיבה גדולה
  מנהל רוחני, הרב חיים משה לעווי

 הרב חיים יצחק הירש, הרב יצחק ארון איזראעל, הרב יודא מנחם ראזנבוים
 הרב שניאור זלמן ווייס, הרב ישראל יודא בערגער

  
  

  תלמידי הישיבה קטנה
  

  

ïàîôéå÷ ãåã ,ñééåå íäøáà ,æéåäñééåå ìåàù íäøáà ,ïøäà ïåòîù
ùèéååà÷öéà ,ïééèù÷ò ìàåé ,ïééèù÷ò äùî ,ñééåå ïåòîù ÷çöé ,ïåòîù

øòâøòáãìàâ áåã øëùé ,ïéîàéðá ìàåé ,áà÷àé ìàéøæò ,óòùæàé éåìä éáö,
äé íäøáà÷àáàè äãå ,õøàååù ìàéøæò ,ùéìæééî ïåòîù ,éìà äùî 'ïéøâ,

øòðèòèùòâ äùî ,ñàøâ ìàåé ,õèéååàøàä äùî ìàåé ,ïàîæàø ìàåé ,ìàåé
íéåáøòáìòô ,êéìîééä á÷òé ,ñàøâ òùåäé ìàåé ,óòùæàé éåìä ïåòîù ,çð

óòùæàé éåìä éáö ,ùèéååàáòì ìàåé ,âéñéåè ïøäà ,ïåøáìééä ìåàù ìàéøæò,
øùàìôà ìéùèðà  ,êàøá àâøù ìà÷æçé ,éøà 'ùèéååà÷ùàî éåìä ,íäøáà

à÷ðéîøàá éåìä ÷çöé ,ìàèðøäò ìàåé äîìù ,ïàôùðñ÷éá åäéìà ,ìàåé
ãðééøô ,ïàîìéôù ìàåé ,õøàååù ìãðòî íçðî éëãøî ,éððç 'åé"àôéì è

íéåáðéøâ ,ìâéåô ïðçìà ,êàøá ïîçð ,åé øåãâéáà"àùéù è ,óñåé
øòðèòèùòâ ,øéàîãìàååðéøâ äãåäé  ,åèéåè åäéìà ìàùéî ,á÷òé éúáù

ñ÷åô ,ùèéååàáòì éëãøî ,ùøéä àãåé äùî ,øò÷à êåøá ,êéìîééä äîìù,
åé äçîù"ïéøâ è ,äèàø òùåäé ,øòâøòååøòééô ìãðåæ êåðç ,÷çöé êåøá

ñééåå ,ùèéååà÷öéà ïåéö ïá ,ñééåå óñåé ìàåé ,âøòáðæàø àãåé ÷çöé ,äùî
éìà 'æéåäñééåå,ïééì÷ ïåòîù  ,óòùæàé øòèìà ïéîéðá ,ïäë á÷òé ,éëãøî

ïàîãéøô ìãðòî ,ïåøáìééä øæòéìà ÷çöé ,ùèéååà÷ùàî ãåã ,ìãðòî íçðî
                                  ïàîìéôù ,æéåäñééåå äîìù ìàåîù  

  

  

  גם אנו מצטרפים צוות הרוחני דישיבה קטנה
  מנהל רוחני, הרב יצחק דוד יאקאב

  הרב צבי ווייס, הרב שניאור זלמן גרינבוים, ישראל שלום גאלדבערגערהרב 
 הרב נפתלי ראטשילד, ווייס' הרב אברהם ישעי, הרב חיים עזריאל יאזשעף
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"íéìùåøé áåøç àöî÷ øáå àöî÷à"  
äòåãéä äìàùá : íù ìò íâ ïáøåçä àø÷ð äîì"àöî÷ "äãåòñá ììë óúúùä àì éøä ,óòúñîäå  

  

וטעם הדבר שקבעו  "אגדתא דחורבן בית המקדש"הוא : ח"עד דף נ: ה"דף נבפרק הניזקין מ

 )'קדושת השבת מאמר ג(ל "כתב רבי צדוק הכהן מלובלין זצ,  גיטין'ל ענין חורבן בית המקדש במס"חז

  ונקבע בפרק הניזקין כי החורבן אינו אלא נזיקין, משום דענין גלות ישראל הוא כמו גט

 êþôèë) ö−¬−èò"í:îò (. " אקמצא ובר קמצא
בשביל שני אנשים שאחד קרוא קמצא : חרוב ירושלים

, )י"רש(ושניהם היו יהודים , והשני קרוא בר קמצא נחרב ירושלים

, דבר קמצא היה הבן של קמצא, א הם היו אב ובנו"ולפי המהרש

 דההוא גברא דרחמיה קמצא הגמרא מספרת המעשה
 שאוהבואחד מעשה באדם ובעל דבביה בר קמצא 

ולפי , ושניהם היה יהודים(,  ושונאו בר קמצא,נקרא קמצא

  עבד סעודתא,)א היה בר קמצא הבן של קמצא"המהרש
 זיל אייתי לי : אמר ליה לשמעיה,עשה סעודה

 אזל קמצאאוהבי  לך והבא לי את :אמר לשמשוקמצא 
הלך והביא לו את בר קמצא אייתי ליה בר קמצא 

בא הוה יתיב  אתא אשכחיה ד.שהאיש המזמין שנאו

 מכדי : אמר ליה.בעל הסעודה ומצא את בר קמצא יושב
 מאי ,ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא

 ?הרי שונא אתה לי ומה לך כאן ! קום פוק?בעית הכא

 הואיל ואתאי אמר לו בר קמצא:  אמר ליה!קום וצא
 , ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא,שבקן

 אמר . דמי כל מה שאוכל ואשתההואיל ובאתי הנח לי ואתן לך
 יהיבנא לך דמי פלגא : אמר ליה. לא:ליה

  אתן לך דמי חצי סעודתך: בר קמצאאמר לו .דסעודתיך
 יהיבנא אמר לו בר קמצא:  אמר ליה. לא:אמר ליה

 :ל" אאתן לך דמי כל סעודתךלך דמי כולה סעודתיך 
 ,תפסו בידו נקטיה בידיה ואוקמיה ואפקיה .לא

 הואיל והוו יתבי אמר בר קמצא  אמר.יאוהעמידו והוצ
 איזיל ,מ קא ניחא להו" ש,ו ביהחרבנן ולא מ

הואיל וישבו שם חכמים איכול בהו קורצא בי מלכא 

 אלך ואלשין עליהם לפני ,ולא מיחו בו סימן שנוח להם הדבר

 , מרדו בך יהודאי: אזל אמר ליה לקיסרהמלך
   .’î×î הלך לקיסר ואמר לו מרדו בך היהודים

î íþîê×ñ®" öëþîìë ê®ôš ñ¾ îšñì íô ë
ó−ñ¾îþ− , ó−þôîê¾" ëîþì ê®ôš þëî ê®ôšê
ó−ñ¾îþ− "íðî¼½ë ¹³³¾í êñ ññ× ê®ôš −þí ,

 í−íî ê®ôš þë ñ−ë¾ë êñê ó−ñ¾îþ− ëþì êñî
 êîí¾ ó−ñ¾îþ− ëþì ê®ôš þëê þôîñ ó−×−þ®

−êðîí− μë îðþô¾ μñôñ ö−¾ñíî μñí.  
  
  אחדות לשם פירוד. א

þíôí þê−ëî"ñ )õ ñêþ¾− ì®òë"í( óè¾ 
óò−ì ³êò¾ ö−ò¼ ìòîô ê®ôš ñ¾ î³ëíêë, −× 

 šîñìñ ëíîê îñ ìš−¾ óò−ì ³êò¾ ¾−¾×¾ μþðí
îñ êòî¾¾ þìê ó¼, −ð× êñê ³îþ¾š³íí ö−êî 
ó−þìê ñ¼ šîñìñ -  אהבתם היתה התאחדות

 î  ’þíôí"ñ¼ íþîô îô¾ óè −× ñ×- לשם פירוד
šîñì  -  שהשם קמצא הוא לשון קמיצה שמפריד

  .¾" ¼−−– הקמיצה מהמנחות
  

  שהיה בידו למחות. ב
 ë³×¼ð−îí− öëë )ó¾ ö−¬−è(òî " −ô ñ×ð ñ

 ñ¼ þëðí êþšò íì−ô êñî ³îìôñ îð−ë ¾−¾
îô¾ ,êðîôñ³ñ í−ñ ó−š ê×íî , þë êë¾ ³¼ë

í¼ë ñ¾ îëîíê ê®ôš í−í ê®ôš"ë¾î− ë , í−íî
 þëñ îòê−®î− êñ¾ íïí þëðí öô î¼òôñ îð−ë

î³−ëô ê®ôš ,ñð öî−×îî¼òô ê , í¾¼ò êîí óè
íï þëð ³ôìô ëë³½ò þ¾ê šïòë ¹³î¾.  

õñî"¾þíôí ð"îòëî ëê î−í¾ ê ,ê" ×
 ö−ë íë−þôî íêò¾ ¾−¾ ¼ðî− í−í −êðî ê®ôš

í¼ë"ê®ôš þë îòë ö−ëî ë , ³î¾¼ñ ë−−ì í−íî
êþš−¼ô óí−ò−ë óîñ¾ , óîñ¾ í¾¼ êñð öî−×î

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו
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íï þëð ëë³½ò óí−ò−ë , ö×ñî
îô¾ îñ¼ óè êþšò.  

  
   הזהרו בדבריכםחכמים. ג

ò ðî¼î"½ë ñ" ³òîîî× ð
¾í"½ ,þð" êñ¾ ñ−ë¾ë ñ

 ñê ó−¾ñî ö−ëíñ ¼ôî¾í šðšð
 ³ë−³ ö−ë ¾−¾ −îò−¾ë îëñ
ê®ôš þë ³ë−³ ö−ëî ê®ôš ,

ó−ñ¾îþ− öëþîì ëë³½ò , ³òîî×î
îò−ðôññ íïë þôêôí ñ¼ë ,

 îòî¾ñë šðšðñ óðêí μ−þ®¾
ë¬−í ,ô×" îþíïí ó−ô×ì ¾

ó×−þëðë ,è ¼ôî¾í ö×î"μ−þ® × 
¼ô¾−¾ ó−þëðí ñ¼ ëñ ³³ñ ,

 íò¬š íë−³ ñ−ë¾ë ó−ô¼õñ −×
 íïô ê®− í−ñ¼ îëñ ó¾ êñ¾

öëþîì , ¾þõí ñ−ë¾ë −ïì ê³ð
 ê®ôš þôêô ö−ë ¾−¾ ö¬š

ê®ôš þë þôêô ö−ëñ , êñ¾
 íëþì ë¬−í ¼ôî¾í šðšð

 ó−ñ¾îþ−)ó¾ .(  
  

  השם קמצא מרומז על חטא המרגלים. ד
 þ½îô −ìšñî ó−¾îþð þõ½ë)ëêë í¼¾³( ë³× 

ôþ¾ôõ¼ íïë ï" ëî³×í ñ¼ êþôèë ×" í×ë
í×ë³ "ëší þôê" óòì ñ¾ í−×ë ó³−×ë ó³ê í

î×î ,’ ó−ëèì× îò−ò−¼ë −íòî ë−³× ìñ¾ ³¾þõëî
î×î ’’ ó−ëèì× óîèþ³î–" ö−®ôš× "– í−í ê−íî 

³îþîðñ í−×ëí óþîè þš−¼ , öëþîìí ñèñè³ò ö×ñî
 íë−½í¾ ïôþñ ê®ôš þëî ê®ôš −ð− ñ¼ êšîîð

 ó−ñ¾îþ− öëþîì óþè¾ ê¬ì ñ−ë¾ë êîí
ó−ñèþôí  .  

  

  להשתתף בסעודה שלא הזמינו
 ë³×ë½ë¼− þîð−" ±)ñí ’ï ³îê íñ−ôí þð½’( 

" ð¼ íðî¼½ñ î×ñí êñ ó−ñ¾îþ−ë¾ ³¼ðí −−šò
îò¾òî îêþšò¾."íïñ þîšô ê−ëí êñî . êîíî 

þðôë ¾þíë )ð í×−ê ’ë’(í¼ "õ " öî−® −òë
ó−þš−í",ê í−í êñ¾ ðì ð¼ íðî¼½ñ μñîí óíô 

¾òî êþšò¾íò,−õî ’ îò³ôí ³×íòîí êô¼¬ îò−−íð 
ì−ñ¾í í¼¬ êô¾,ê®ôš þëð êðëî¼×î .  

 îòêëí μð−êô μê)î ³îêë’( ð−ð−ð íëþðêð 
îêþš−¾ êñë îþ−ëì ñ¾ ³ìô¾ë ¹³³¾íñ μ−þ® ,

 ì−ñ¾ ìñ¾¾ íïë ñ−ì³í öëþîìí ñ× −þí¾
î³ìô¾ñ î−ñêô êë êñî îëíîê ³ê êîþšñ.     

  בשביל עשיר ועני נחרב ירושלים

ù øôåñîääø" ÷éæ ìéáàðøòùèî íåçð éáø"ò] íéðéò øåàî ìòá[íééåáù ïåéãô úååöîá íòô ÷ñòúä ,  ìò
ïéé úåúùì áäàù ìéáùá úåáåçì ìôðù ãçà íãà ,äáãð úåãåà ãçà øéáâì òéâäå ,äãéâð éøáã ìëì áéù÷ä 

øáùð áìî åàöéù ÷éãöä, åéøåáéã ÷éãöä úåìëëå äæ àåä éî ãéâðä åìàù ,åà áøäù íãàä åäæéàåóñë åì óñ ,
 åì äðòéðåìôì óñë óñåà àåäù áøä.  

ä åéìà äðôãéâð åì øîàéå äçëåú éøáãá ÷ôñ úîåòøúá ÷ôñ " åì øéòäì éîöòì äùøà åãåáë úìéçîá
åæ åúåðìãúù ìò íòôä,øåîàä ïééðòá óúúùäì éðù÷éáù äù÷áä ìòå . äáãð ïúî øáãá ÷éãöä éìà àá åì 

åäãù äôçúñðù ïééøåà øá éãåäéì,åà åà àçéð äòåðöå äééðò äîåúéì äìë úñðëä úååöî úåã, øåæòì ìáà 

  

ä .ãéåàø÷ àìùë óà åøéáç úçîùá óúúùäì êéøö ãé  
  

äøä úçà øéò ìà àá ãçà íòôù øôåñî"÷  éáøøéàî ÷çöé  åðá
 ìùäøä"ìàøùé áäåàä ÷èôàî à, äéðñëàä úéáá ïñëàúä àìå 

åìù òåá÷ä,øçà úéáá àìà , àá àìå  ìòáïåùàøä äéðñëàä 
"ìíåìù ìá÷ "ìöàå. åúåàáå åéåëøò øéòá áøä ääùù íäøáç  

 àùéã÷äãåòñ øéòáù,òñì àåø÷ì åçìù åäãäøä úà " éáø ÷
øéàî ÷çöé åùàøä äéðñëàä ìòá úà íâïå ,äàøùëáøä åúåà , 

åìàù:íåìù ìá÷ì íåéä ãò úàá àì äî íåùî ?åì áéùä :  íåùî
éì åàø÷ àìù, äøä åì äðò"÷ø  ' åéùëò ïåùìä äæá øéàî ÷çöé

øá íëìàùà éúåàéùå÷.  

 àøîâä)ð ïéèâä (.úøôñî"  àöî÷àíéìùåøé áåøç àöî÷ øáå" 
ïéù÷îåíåìë íìåòä íéìùåøé áøç àöî÷ ììâá ? äáøç àì àìä 

àöî÷ øá ììâá àìà,áééç äîå  àöî÷  ìò íâ àø÷ð ïáøåçäù
îùå,åä õåøéúäå à:äúàù úòãé éøä àöî÷ äúà  ìòá ìù ãéãé 

äçîùä,î éðôêîöòá úàá àìå êì åàø÷éù úéëç äî ? àìà 
ìò ïéúîäù ìéáùáãåáëä ä íøâ àå íéìùåøé ïáøåçì àöî÷. 

 ãéãéì åîöò úà áùåçù éî ìë äæ ìéáùá áééç åéìàî àåáì
åì åàø÷éù úåëçì àìå øáç ìù åúçîùì.  
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  שמיני

åäðä íéì÷áù ì÷ øùà äæ éåáùì òééñìå,ïàì òéâä úîæâåîä åúåøëéù úîçîå  òéâäù, éáø ìù åãåáëì íåìë 
åøñàîî åàéöåäì åðòîì çøèé éë,øæòå ãòñì íé÷å÷æä íéðåéáàä éëøåöá øî ÷ñòúé éë äéä áèåî , âàãé àìå 

ò ÷øåô åúåàììå, åúåà øàùéé íãàäééúùì ïåöøäî çëôúéå ç÷ì ãîìé øùà ãò àöîðù íå÷îá , åì çååøé åàå 
ãçàë åðìå,úà àì úçà ä÷åçù äèåøô íâ åðòîì ïëìå ï.  

á÷òé ïéò åéðôì øîåì ùîùîä ìéâø äéä äðéùä íãå÷ ,åãéöá åúåà áéùåäå øéáâä øçà çìùå , ìéçúäå
íéìùåøé ïáøåçã àúãâà ãåîìì ,"áå àöî÷àíéìùåøé áåøç àöî÷ ø" ,êë àøîâä éøáã ùåøéôå.  

äéä êë äéäù äùòîå:   

àöî÷ - òäéä ïöî÷å øéù -íä íéðöî÷ íéøéùòù òåãéä ììëä éô ìò .   

àöî÷ øá -ïåéáàå éðò äéä  -éð úåéäì õìàðù æõåçì íéëéìùî íéðöî÷äù äñî ïå.   

äéåé íåéä òååçàì äãåòñ äùò ãçà øéùæåéòøî ú,ìùå ç åúøùî úà åéìò áåäàä àöî÷ úà ïéîæäì ,- 
íä íéáø øéùòä éáäåà éøäù - àááã ìòá äéç àöî÷ øá åìéàå,åáéåà øîåìë , éðòù íåùî 

àåä, - íééðòä éë òåãéå íéøéùòä ìò íéàåðù-.ïéîæäì äãåòñä ìòá áùç àì åúåà .  

äî íåùî úøùîä,äå êìä æäãåòñì àöî÷ øá úà ïéî.åáéåà éë úéáä ìòá ïéçáäùî  ,"øáàöî÷ ", î áñ
íéàåø÷ä ìë íò,úåôé÷úá åéìò äååéöå ñòëî çúø :' êúåîëù ïåôìã,äô êì éîå äô êì äî , ìåëàì úàá éë 

éúãåòñî?éë äöåø éðéàå êúåà éðà àðåù  åæ äðùã äçåøàá óúúùú.êì êì !   

éúàá øáëù ïååéëî íéîçøá éðòä åðîî ù÷éá, äãåòñá øàùéäì éì çðä àðà æå, ìë úà êì íìùàå  éîã
éúééúùå éúìéëà.÷ñô åúååòá øéùòä êà :' äöåø éðéà àì!" çúäïðä éðòù÷éáå : ìëåàù äîî øúåé êì íìùà 

äúùàå, å åúôöåçá øéáâäéòï:' åàì!ïàë øàùéú éë ó÷åú ìëá éðà áøñî !    

"ä äñéðéðòøéùòä ìù åúîç úà êëùì ïåøçà ïåéñéð ,íéôúúùîä éðôá åðùééáé ìáì ,å äåéðôì øéúò: 
 úàäãåòñä éîã ìë úà êì íìùàå øåëîà éîöò, éðîéìëú àìù ãáìáå âðíéáåñîä ã.   

åìùá ãîò äãåòñä ìòáå,÷åñôéå åúøéúòì ïæåà úåèäì áøéñ :' êì êì 'åàéöåäå ãîò ãéîå.   

éðòä øîà:äãåòñá åáùéù íéîëç éãéîìúù ïååéëî ,å÷úù ,ëî ììòîä ïî äçåð íúòãù ùä, " êìà
î éá àöøå÷ ìëåàåëìà" ,-ìù åëìî éðôì éçéù éøî úà êåôùà  íìåò,àåä êåøá ùåã÷ä àåä .   

"øñé÷ì åì øîà "-íìåò ìù åðåáéøì : "éàãåäé êá åãøî"   

 åì øîàá÷ä"ä: 'äæ øáã çéëåé éîå'." éðòä åì øîà:'  íùá àø÷ð éðòäù ïååéëî'ïáø÷ ')æáùåã÷ä øäå( 
ïáø÷ íäì çìù -çà éðò  ã-  íä íà äàøúå'÷éåäåáø' -ìá÷é  øáñá åäåðôåàì íà úåôé íé.  

åéëïå éðòä òéâîù áìøéùòä úé,íåî åá ìéèî àåä ãéî .  

 àåä íåîä éë íéøîåà ùé"íéúôù áéðá" - òåè øéùòäïåéô ìáðî éðòä éë ,íéø÷ù øáãî , 
íéøëùîä úåðéé éðéî ìë åéô êåúì àîåâå .   

ïéòáù ïé÷åãá àåä íåîä éë íéøîåà ùéå - åéðéò ñåëá ïúåð , éðéò  åñåë øáòì úåðééòî éðòä
øéùòä ìù åðåîîå,åäðä øåëéù éðòä éë øéùòä ïòåè ïëìå ,íéì÷áù ì÷ ,ïáæëå ïø÷ù .åìà íéîåîù óàå .   

íéîåî íðéà íéøéùòä úòãì,íééúôù áéðáù íåîä äæ íà ïëù  - íéøéùòä ïéà íîöò ïéáì íðéá éøäù 
íäéôì ïñø úúì íéìâåñî,áøòäå íëùä íäéô úà íéìáðîå ,àå ïéòáù ïé÷åãáù íåîä äæ í - íäéðéò 

åùéå øåöòî ìë úåùåùîèèäîäååå øåñéà øáã ìë ìò å, ñåëá íäéðéò íéðúåð íäùë àìà ãåò àìå 
çø úååî ãò íéøëúùîå"ì.   

ç íåî øãâá äæ ïéà"å,íìöà àåä ìáå÷îå øáãä øéáñù àìà ,éà åð ïë âì àì øùà àåä ïåøñéçå íåî éðòä éá
éðïúïå÷éúì , éãë ãòå ëåéìò íçøì øåñàù ê.åæë úåâäðúä  úéá ïáøåçì äîøâå íòä ìò ïáøåç äàéáäåðéùã÷î  .

äðåâä äáãð åì ïúðå ùééáúä øéáâä                             )æôú úåà óñåé ïâ ,ãåòå(  
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  שמיני

  מרכז המוסדות דרבינו יואל מסאטמאר
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"  בנשיאות כ-א  "ט זיעועכי"ק מרן רבינו הקוה"י כ"נתייסד ע

  בני ברק -קרית יואל 

  
  

  

  שיר וקול תודה
 

íþôï ñîšî íðî³ë ,íþî¾í ³êïë μþëò ,ëî¬ ñïô ³×þë ,ëîþñ ³î×þëî ,

êþ−š− êþëè −êí ëî¾ìí îò−ð−ð− ðîë× ³ñ¼ô óðš , ö¼ôñ í¾¼ôî í¾î¼

êþ−ð³ îò−³îð½îô ,ó−¾ðš öê® −þð¼ñ êñõò μòìô , ë¬−ô ¼−š¾ô ðìî−ôëî

ó−¾ñìí ó−ðñ−í ³ìñ®í ö¼ôñ ó−×îþëí î−³îòîþ¾× ,¾ô ðèòô îô®¼ μ−ñ

îò−³îð½îô ö¼ôñ ,îò−³ñ−íš ëþšë ó−−ì ìîþ ì−õôî , ñ¼ μî½ò ð½ìî íô×ì öì

î−òõ ,³îðî¼³ñî íþî³ñ ó−ñ¼õ ëþ ,³îð−½ìëî íþî³ë ¾îðèî êñô , îô¾  

           ³îð−ð− −þ−¾ë ó−ññíô ëî¬í ,¾òë"š  
   

  אא"" שליט שליטיקותיאל יצחק בראךיקותיאל יצחק בראך' ' ג רג ר""הרההרה
  'ינו הקת וחבר הנהלת מוסדות"מנהל רוחני של הת

 
   

  ו"בהולדת הנכד הבכור ני, קול רינה וגילה על שפתו, לרגל השמחה השרויה בביתו
  נודע לשם ולתהילה, אצל חתנו החשוב המופלג והנעלה

  ו"הילאנדא ' אליהרב 
 

îò−³î×þë íïë íõîþ®î ,¼ô ñê"îò−ð−ð− × ,³ìòî èîò¼³ ëþñ í×ï−¾ , ñ×ôî îòôô

®î−"³ìê ³ëë ì ,ëìþíî þ¾î¼î þ¾îê μî³ô³¼ðí ³ , î−ñ¼õë ³îëþíñ μ−¾ô−î

³¼ ñ×ë îò−³ñ−íšî îò−³îð½îô ³ëî¬ñ ó−þ−ë×í ,ñ×ë μþë³− ³êï þ×¾ëî  

   íëî¬ñ îëñ ³îñê¾ô   ,³− îð−ô"íëìþíî íìî³õí íêñôí ¾ ,¬×î"½.  

  
  החותמים למען שמו באהבה ובהוקרה

  

  ל"מנכ ,משה חיים ווייס
  ,ח ראטהפס, גרשון כף, יצחק ברוך אילאוויטש, יוסף יהושע גרין

  צבי יודא ווייס, יחזקאל ראטער

 

  ט דסאטמאר"  ישיבת מהרי•  ישיבה קטנה דרבינו יואל  •תלמוד תורה יטב לב  
  מילות חסדים  קופת ג•  חברה משניות  •בנות ארץ ישראל בית פייגא  
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  שמיני

  éðéãíéìë úìéáè  

 
 

ת והנה ישראל המהדרים במצוו, שואלין ודורשין בהלכות החג שלושים יום קודם החג

  ורוכשים כלים חדשים ורבים מהם צריכים , נוהגים להשתמש בכלים מיוחדים לפסח

  .על כן מצינו לנכון לכתוב קצת מדיני טבילת כלים, טבילה               

  חיובי טבילה
י גוי או שנקנו מגוי חובה "כלי אכילה המיוצרים ע

להטבילם בכדי שיצאו מטומאת הנכרי ויכנסו לקדושת 
כלי ' ממה שכתוב בתורה בפר' וילפי', א' כ סעי"ק' ד סי" יוע"שו(ישראל 

דכתיב לגבי הכלים שלקחו שלל במלחמת ) ג" כ-א "כ, א"במדבר ל(מדין 

  ")אך במי נדה יתחטא... כל אשר לא יבוא באש תעבירו במים"מדין 
  השתמשות בכלים

כלים החייבים בטבילה אסור להשתמש בהם לצורך 
', ח' א שם סעי"רמ(ות פעם אחת אפילו להשתמש' אכילה וכדו

' וזהו דוקא בכלי המיועד לתשמיש קבע אבל כלי המיועד לתשמיש עראי עי

  ).לקמן

אין המאכל נאסר , עבר והשתמש בכלי קודם טבילה
משום שטבילה זו אינה אלא משום קדושה ולא משום , ז"א שם סט"רמ(

  ).איסור

עדיין , והשתמש עם הכלי הרבה פעמיםגם אם עבר 
' א סי"רמ, לבוש שם(ו פטור מחובת הטבילה וצריך לטבלו אינ

   ).פ מטות"ח סו"בא, ג"ע

ישן מאדם שמשער ' ולכן הקונה או המקבל כלי אפי
  .צריך עכשיו לטבלו, שמסתמא לא טבלו

  כלים המחוייבים בטבילה
אין חייבים בטבילה אלא כלים שמניחים עליהם או 

עליהם רק אבל כלים שמניחים , בתוכם את המאכל עצמו
  .את הקדירה ולא את המאכל עצמו אינם טעונים טבילה

ולכן חצבות הגז או הרשתות שבתנורים שמניחים 
  .אינם טעונים טבילה' עליהם את התבניות האפיה וכדו

כמו כן הצלחת שמניחים מתחת הכוס של קידוש שאין 
  ).א"ל שליט"בעל שבה(אוכלים בה אינה טעונה טבילה 

וזים ושקדים פטור מטבילה כלי המיועד לפצח אג
  ).ו"ת שבט הלוי ח"שו, והמחמיר יטבול בלא ברכה(

אם ( מחוייב בטבילה )שיילער(כלי המיוחד לקילוף ירקות 

' א וכדו"הוא מיוחד לירקות שאינם ראויים לאכילה בלא בישול כגון תפו

  ).ואם הוא גם לירקות הנאכלין חיים מטבילו בברכה, יטבלנו בלא ברכה
  יםעמי חד פםכלי

כלים ששימושם היא חד פעמי ואחר התשמיש הם 
אינם חייבים בטבילה דלא חשיבי כלי , נזרקים לאשפה

' ה סי"י ח"ת מנח"שו( ,כ לתשמיש קבע"תשמיש דאינם ראויים כ

דאין משתמשים בו קבע הן מפני שעלותם זול ואין , ט"ס' ח סי"ח, ב"ל

תעקמין ומתקלקלין והן דמחמת דקותן וחלישותן מ, מטריחין לנקות אותן

  ).א להשתמש בהם אלא חד פעמי"וא

ולכן כלי אלומניום חד פעמיים באם כוונתו להשתמש 
   .בהם פעם אחת בלבד אינם חייבים בטבילה

, ואם משתמש בהם יותר מפעם אחת חייבים בטבילה
ואף לשימוש הראשון חייב בטבילה אם בכוונתו להשתמש 

  ).ל"שם שבהקובץ מבית לוי ב(, בו יותר מפעם אחת

, ץ"ם שמוטבע בהם חותמת הבדיניוהתבניות מאלומ
' ואינם צריכים טבילה אפי, י שומרי שבת"י ע"מיוצרים באר

והתבניות הגדולות הארוזים עם , אם משתמש בהם שנית
ל "מיוצרים בחו, )ולא מוטבע בהם החותמת(ץ "תוית חותמת הבד

  . וצריכים טבילה

  חציצה בטבילה
 דבר שמודבק עליהם בכדי שלא יש להסיר מהכלים כל
  .יהיו חוצצים בעת הטבילה

דברים שאדם רוצה להשאיר על גבי הכלי לנוי אינם 
שיש אנשים ' ל וכדו"ולכן בקבוק ליין מקריסטא, חוצצים

לנוי או בכדי שיראו (" תוית"שמקפידים להשאיר עליהם את ה

ואפשר לטובלם ביחד עם ,  אינם חוצצים)שזה מקורי
  . המדבקה

  ם"י קטן או עכו"לה עטבי
קטן או , ם אינם נאמנים על הטבילה"קטן או עכו

ואם יהודי , ם שאמרו על כלי שהוטבל אינם נאמנים"עכו
כ "ק' ד סי"יו( .גדול ראה ומעיד שהוטבל הכלי הרי היא נאמן

ואף בכלים , דקטן אינו נאמן להוציא כלי מחזקת איסור, ו" ט- ד"י' סעי

ש "פת' עי, נאמן הקטן לפי הרבה פוסקיםשחיוב טבילתן מדרבנן אינו 

  ).ד"י' א שם סעי"ורעק

 גדול הרואה עםאלא , לכן אין לשלוח קטן לטבול כלים
וכשגדול עומד על גביו ורואה , ויוכל להעיד שהוטבל הכלי

  ).ה"ק ק"ת ס"דרכ(, הטבילה יוכל אף הקטן לטבלו ולברך

ואין לשלוח קטן , ודין זה שייך אף לגבי הגעלת כלים
הגעיל הכלים אלא אם כן גדול רואה ומעיד לבעל הכלי ל

  שהקטן הגעילם
ובשולח קטן להגעיל העצה הוא שגדול העומד על 
, ההגעלה יודיע לבעל הכלי בפה או בכתב שהכלי הוגעל כדין

, י קטן"וכלים חדשים דהגעלתם אינו אלא חומרא יש להקל להגעילם ע(

  ).  א"כ שליט"הראה

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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åì òéøð úåøéîæá äãåúá åéðô äîã÷ðåì òéøð úåøéîæá äãåúá åéðô äîã÷ð  
äëøáå äãåú éùâøá ,äçáùå ììä áåè ìæî úëøá òéáð ,íéùðàá ø÷éä íãàä åðéãéãé ãåáë úìòî íã÷ ,

íéùã÷ ïàöä éøãòì àìôð êðçî ,÷î äàðå ùøåã äàðíéé ,íéîù úàøéå äøåú úöáøäá ,çöé òøæéå" ÷

íéøòù äàî ,íéøéáëäå íéáåèä åéúåìåòôá ,åðéðòîì äùòîå äùåò ,åðéðéîéì ãéîú ãîåòå , úãåáòá

åðéùã÷ ,åðéëøö ìëî åðì øñçé ìáì ,äðåîà åéãé éäúå ,äðåáúáå úòãá , äøåúá åðéãéîìú úåìòäì  

äðåëð äàøéáå  ,äøåáâ íò òåøæ åì ,ïø÷ úîøäáäøåú ãåîìúä  ,äøàôúìå íùì ,ùë íéùåã÷ ìù ïðá"ú  
  

äøääøä""ø âø â ' 'êàøá ÷çöé ìàéúå÷éêàøá ÷çöé ìàéúå÷éèéìù èéìù ""àà  
îò−³îð½îô ³ñíòí þëìî íþî³ ðîôñ³í ñíòô  

  

ä úú ìâøì 'éð åøåëá åãëð úãìåäá åðåòîá äçîù"å  
  

øáàä åðáë åðúç ìöà"åç áåùçä ê"äàøéáå äøåúá âìôåî á  

éìà áøä 'éä àãðàì"å  
  

  

ê³ìô êðìëî ,−êíëê³îîðìð öð−¼  ,ê³þî¾ −òíë î−òõ íôðšò ,ê³×þë öî¾ñ ñ×ë ,  
ší îò−³îð½îô ö¼ôñ íôî®¼ ³îþ−½ôë î−ñèþ ³³×ôî ðèòô îô®¼ μ−ñ¾ô þ¾ê ñ¼’  
îò−³þî×¾ô îòñ óñ¾ñ þ¾õê³ô ¾ðîší ³ðîë¼ë íôî®¼í î³îþ½ô³í ³îðîêî  

  

åììäðå åîùì äãåð ïë ìò ,çöé òîåùä ìë"åì ÷ ,ä íìùé 'åìòô ,ùàøá åì áåùéååìåîâ å ,ä êøá 'åìéç ,

äøåúä éëøãá åðéàöàö êåðéçá ùãå÷ä úãåáòá êéùîäì äëæúå , ùãå÷ éøô êéìîòá éøô äàøúå

äøàôúìå íùì íéìåìéä ,ïáø úéá ìù úå÷åðéú úåëæå ,ïãéòå úò ìëá êãòá åðéâé , êøáúú úàæ øëùáå  

   äçìöäå äëøá òôùá              ,íâå âðåò ãéîú êì òôùåé åæ äçîùîåäçîù  ,äéëà"ø.  

  
×"íìô¾ −¾èþë î³ìô¾ë ó−õ³³¾ôí ð ,í×þëíî íðî³í −þ−½ê  

ë þêô¬ê½ô ñêî− îò−ëþð ëñ ë¬− ³îð½îô −××î³ë ¾ðîší ³×êñô −ðëî¼"ë  
  

  

  הנהלת התלמוד תורה
  ם והמנהליםבשם המלמדי

  הנהלת הישיבה קטנה

  ם והמשגיחים"בשם הרמי

  הנהלת הישיבה גדולה

  ם והמשגיחים"בשם הרמי

  י בית פיגא"הנהלת הבנות א

  המחנכות בשם
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  מכון לשבתך
עבודתו ' א הי"של הרר' עבודה מיוחדת בעבודת הק

בעל תפארת  ק"הרה' היויסופר שכאשר , ק"בערב שב

שלח אחר זקנה אחת שהכירה את , שלמה בליזענסק

אמר לו שבכל ערב שבת קודש , א לספר לו מגדולתו"הרר

דוגמת ערב יום הכיפורים בקבוצת העיר בבית הכנסת ' הי

  .ר והגיד להם מוס,על תהלים ובכיות

' שמענו שכל מי שהי: כתב )בשלח' פ(אילנא דחיי ' ובס

, פלצות ורעדה אחזתו, א"ביום ששי אחר חצות בבית הרר

כי , והוכרחו המשרתים שלו לתקן הכל קודם חצות היום

אחר חצות אם עשה אחד בבית הקדוש הזה איזה עובדא 

  .בהם' דחול נפלו הדברים ונתקלקלו כל מה שהי

אלעזר בנו ' ק ר"הרה: כתב )פ ויגש"ר(בית אברהם  'ובס

ש "ק ר"ל הראה פעם להרה"א מליזענסק ז"ק ר"של הרה

', ק אצל אביו הק"ל גודל הרגש קדושת שב"דייטש ז

והכניס אותו , שאפילו המשרתות מרגישות גודל הקדושה

וראה איך שהמשרתות מפייסות אחת , ק למטבח"בעש

ולי הרגיזו אחת לחברתה א, כ"לחברתה כמו שנהוג בערב יו

כדי שלא יעכוב אותם , שתמחול לה על זה, במשך השבוע

  .י התרעומות שיש מזה על זה"מלהרגיש קדושת השבת ע

א "חסידים מספרים שכבר ביום רביעי בעת שהרר

, "לכו נרננה"את הפסוק " שיר של יום"אמר בסיום ה

  .הרגישו הנוכחים מעין טעם של שבת

  חאסעודתא דדוד מלכא משי
ה נתגלה אליו בכל "ר אלימלך זכה שדוד המלך ע"הר

פעם אחד , ק כשהוא מעוטר בכתר על ראשו"מוצאי שב

ענה לו , וכששאל לו טעם הדבר, נתגלה אליו בלי הכתר

, ש שותה את הקאוע או הטיי עם צוקער"משום שבכל מוצ

ר אלימלך לא נטל ידיו "הר, ובפעם ההוא שתה בלי צוקער

ופעם אמר שלא ידע שסעודת מלוה , לסעודת מלוה דמלכא

וכיון שכבר אין לו כח בזקנותו ליטול , דמלכה גדול כל כך

על כן יצוה את בניו אחריו , את ידיו לסעודת מלוה מלכה

   .שהם ידקדקו לערוך סעודת מלוה מלכה

, ה"מ זל"מתלמידי בענועא' ע הי"ק מנעשכיז זי"הרה

 שתה ממנו ה את הכלי אשר"ולקח לעצמו לזכרון מרבו זלה

ואמר כי אצל שתית הטהעה המה הולכים בעולם , הטייא

א באת אשה אחת "פ, העשייה ויש לפעול בזה דברים רבים

ק "כי ימליץ עבורה אצל רבו הרה, ממקורביו וביקשה מאתו

ה כי יתפלל עבורה כי הרופאים כבר "בעל נועם אלימלך זל

ק בעת אשר "אמר לה שתלך אצל הרה, התייאשו ממנה

ק "ואמר הרה, והיתה לה ישועה' וכן הי,  הטייאישתה

מנעשכיז כי הרבה עקרות נפקדו כשזכרונם בא לפניו בעת 

מ "ל אשר קיבל מרבו בענועא"אשר שתה טייא מכלי הנ

ק מפרימשלאן אומרים כי אמר בזה רמז "ובשם הרה, ה"זלה

   .א השעה זאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך"תה, נאה

משה ' שמעתי מהחסיד ר: דברים ערבים כתב' ובס

ק בעל "י מזידיטשוב כי זקינו הרה"צ מהר"זאב חתן הרה

, ה"לו גילוי אליהו זל' ל לעת פטירתו הי"נועם אלימלך זצ

ודוד המלך , ובאו', וביקש מאתו כי יזמין אצלו האבות הק

השיב אותו יען כי הוא לא כיבד אותו ולא , לא רצה לבא

" מלוה דמלכא"ה "נהג כבוד בסעודתו סעודת דוד המע

מ כי "הבטיחו בענועא, אשר על כן לא ירצה לבוא אצלו

, להקפיד על סעודת מלוה דמלכא, יצוה את בניו אחריו

וכן האמת כי נכדיו היקרים , ה אצלו"כ בא גם דוד המע"אח

  .המה משתעשעים בסעודת מלוה דמלכא עד היום

ה התלבש בבגדי "ה שמעתי כי דהמע"ומפי חותני זל

בעל '  בתרמילו עם דגים חיים והלך אצל הרב הקנכרי ובא

נועם אלימלך ודיבר אותו בלשון נכרית כי יקח מאתו 

והרבנית השיבה לו כי , שלח אותו אצל הרבנית, הדגים

ק ואינה "כבר נגמרה מלאכת שבת עוד בצהרים ביום עש

ק ושלח אותו עוד הפעם "הלך בחזרה אצל הרה, צריכה עוד

וחזר אצל , מרה לו כבראשונהוהרבנית א, אצל הרבנית

ולקח הדגים , מ ואמר לו תשובת הרבנית"ק בענועא"הרה

' כי טוב יהי: ואמר, מתרמילו והשליכם לארץ בעודם חיים

ק "אזי הגביה הרה, "מלוה דמלכא"לו ליקח הדגים לסעודת 

, גדולים למאוד] אויגן ברעמען[לו ריסי עינים ' כי הי(את ריסי עיניו 

 והבין שהוא דוד המלך )ת איזה איש הגביה אותםוכאשר ביקש לראו

מיר האבען שוין קיין כח אייער סעודה צו : "ה ואמר לו"ע

נאר פאר אינזערע קינדער וועלען מיר אן זאגען , האלטען

  ."אייער סעודה בכבוד צו האלטען

ונכדיו פעלו הרבה ישועות עם , וכדבריו כן היו

 אחד להרב א בא איש"ומסופר שפ, סעודת מלווה דמלכא

ל " אודות כי אשתו הוא ר)כ אדם גדול"ג' שהי(דעיר ליזענסק 

ל "והרב הנ', אז באשמורת הבוקר ליום א' והי, מקשה לילד

 )לבוש במלבושי חול' וכבר הי (ע במי קרח הנוראים"הלך לטבול א

) ה"מ זל"נכד בענועא (אליעזר ליפא' והלך דרך הבית של הרב ר

ם ושמחים מרקדים ושמע קול מצהלות אנשים ששי

וראה כי המה , הלך לראות שמה מה היא, בריקודים

שאלוהו החברייא , "מלוה דמלכא"יושבים עוד בסעודת 

והוא בענות צדקו אמר להם כי פלוני , והרב להיכן הולך

ופלוני בא בבקשתו עבור מקשה לילד להתפלל עבור 

אמר לו הרב , והולך מקודם התפלה לטבול בהנהר, אשתו

   מליזענסקע"בן רבי אליעזר ליפא זי אלימלך' ק הרבי ר"הרה
  )ז"תקמ(א אדר"כיומא דהילולא   
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כ לילך לטבול ולשבור "לזאת לא צריך מע, זר ליפאאליע' ר

מין משקה (ד "מידות מע' יתן לנו האיש הלזה ב, גזיזא דברדא

ומיד יפקד אשתו " מלוה דמלכא"לצורך סעודת  )בימים ההם

מידות ' הלך הרב ואמר זאת לבעל האשה והביא ב, ק"בזש

וכן ידוע  [ט"לה בן זכר למז' ד ומיד נפקדה אשתו והי"מע

הקפידו  –אלימלך ' שהיו נכדי הרבי ר –ע "קי בית פשעווארסק זישצדי

  .]מאוד על סעודה זו

  תוקף קדושתו
' ק ר"בן הרה(ע "נפתלי ליזענסקער זי' ק ר"הרה

ק מרוזין "א אצל הרה"פ' הי) ע"א זי"ק הרר"אלעזר בן הרה

ע גם אנו כעת היינו רוצים "ק מרוזין זי"אמר לו הרה, ע"זי

צו אייער גרויסען זיידן ", ין לנו כחלנסוע לצדיקים רק א

" דעם גרויסען רבי אלימלך צו איהם וואלטין מיר געפארן

ע "א זי"כי עשרה אצבעות של הרר, ק מרוזין"וסיים הרה

וחמש , שתי ידיו הם שני לוחות הברית, הם עשרת הדברות

מאות שנה טרם שירדה נשמתו לזה העולם ירדו כבר 

  .השפעות טובות בעולם בזכותו

ע מגודל מדריגות "ק מראפשיץ זי"א דיבר הרה"פ

המגיד , ה החוזה מלובלין"ה, א"תלמידיו הקדושים של הרר

: ואחר כך סיים ואמר, ע מרימנוב'מענדל' והרבי ר, מקאזניץ

א "ופ, אלימלך אינם מגיעין אפילו לקרסוליו' שלהרבי ר

' כוונתו על הרבי ר(לולא דמסתפינא מהזקן : הוסיף ואמר

הייתי אומר שהם ) ל"הזקן שבין הצדיקים הנ' שהיע 'מענדל

' אלימלך הי' ורק הרבי ר, בעלי תשובה' היו כולם בבחי

  .צדיק מעיקרא

א בשם זקינו "ר מפשעווארסק שליט"ק אדמו"סיפר כ

ק מצאנז בשם "ע שאמר בשם הרה"ל זי'איציקי' ק ר"הרה

בימי אמוראים ' א שאם הי"ע על הרר"ק מראפשיץ זי"הרה

ואם , ובימי הנביאים נביא, ובימי התנאים תנא, אאמור' הי

בימי האבות היו אומרים אלקי אלימלך כמו שאומרים ' הי

  ,אלקי אברהם יצחק ויעקב

א "איש אחד נכד הרר' א הי"שפ, וסיפר בשם זקינו

ע "ק מצאנז זי"והרה, ק מצאנז וביקש ממנו כסף"אצל הרה

א "פ, ן לוכמה פעמים שביקש ממנו והוא נת' וכך הי, נתן לו

חדרים ואין ' ק מצאנז שהוא גר בג"אמר הלה להרה

' לך אין מספיק ג: ע"ק מצאנז זי"אמר לו הרה, מספיקין לו

' לו אלא ב' אלימלך זקינך לא הי' הלא להרבי ר, חדרים

, די המקום לו ולהרבנית' והי", קטן' גדול וא' חדרים א

  ."ולהשבעה רועים, ולהחברייא, ולבניו

ק בעל " אלימלך מתלמידו הרהר"א ביקש הר"פ

כשנכנס הבעל מאור ושמש , ע להביא טיי"זי" מאור ושמש"

, נבהל ונשתומם בראותו שאיזה איש זר יושב אצלו, לרבו

אחר כך שאלו , ומרוב פחד נפל הכוס מידו ונשפך ארצה

השיב שראה איש , ר אלימלך למה לא הביא לשתות"הר

ומרוב , מרומיםוהבין שהוא בא מגבהי , אחד היושב בהחדר

ווי לבנים שאינם : ר אלימלך"אמר הר, פחד נפל הכוס מידו

  .אברהם אבינו' והלא זה הי, יכולים להביט בפני אביהם

בעת שהלך המלך נאפליון הראשון ללחום על 

אצל : ל"ע בזה"ק המגיד מקאזניץ זי"אמר אז הרה, רוסלאנד

ע היו מונחים כל השרי מעלה על "הרבי אלימלך זי

ולא היו רשאים לטבול הקולמוס בדיו מכאן , עךהפיעקל

, אנחנו אין אנו יכולים להתפאר בזה, ועד כאן בלי דעתו

לאז ער , דאס קאנען מיר אויך", אבל המה יבנו ואני אהרוס

  .נפל תפול נאפליון תפול, "דארט גיין

ל והוא "חבר ושמו רבי יוחנן זצ' להחוזה מלובלין הי

' ע שלח ר"א זי" של הררלאחר הסתלקותו, אדם גדול' הי

' לכן או החוזה יהי, יוחנן שליח לומר להחוזה שצריכים רבי

והרבי מלובלין לא ענה דבר , או להיפך, רבי והוא תלמיד

, יוחנן שלא ענה כלום אזי נסע להחוזה' כשראה ר, להשליח

וכשהגיע להעיר של החוזה שלח להודיע להרבי מלובלין 

אך החוזה לא , לקראתווחשב שהחוזה ישלח שליח , שהגיע

כשהגיע ', ולא שלח שליח אליו כאילו לא הי, ענה כלום

, וקיבל בפניו בקרירות, להחוזה נתן לו שלום בשפה רפה

אז שאל לרבי יוחנן , וראה החוזה שיש לו חלישות הדעת

, אמר בוודאי הלא נסע אליו, אם הכיר את הרבי אלימלך

ר את ענה שהכי, שאל אותו החוזה במה הכרתם אותו

ט חלקים בעולם העליון וחלק אחד על זה "צ' א שהי"הרר

כי , א"אמר החוזה אם כן עדיין לא הכרתם את הרר, העולם

כ תשעים ותשעה "ג' בזה העולם הי' זה החלק האחד שהי

גם ' היום בחיים חיותו הי' ואם הי חלקים בעולם העליון

  .צריך לבוא אלי היום

משפשף את ידיו ' ע לפני השינה הי"ק מצאנז זי"הרה

שרוצה , כלומר (אלימלך' רבי ר, ז"ט, ם"רמב: בהקיר ואמר

  ) הצדיקים' ת כמו אלו ג"לעבוד השי

ל סיפר בסעודת "מקרעסטיר זצוק' ישעי' ק ר"הרה

א "ע נתן פ"הערשעלע ליסקער זי' ק ר"מלוה דמלכא כי הרה

ולא רצה , ל"ש זצ"ם א"קוויטל עם פדיון להגאון המהר

הערשעלע ליסקער כי מובא '  לו ראמר, לקבלו מאתו

א לצדיק לגמול טוב ליהודי "ק נועם אלימלך שא"בספה

בפרשת קורח על (בלא לקבל ממנו טובת הנאה כלשהיא 

ה הצדיק את דתן "כי משרע, הפסוק אל תפן אל מנחתם

לו עמהם ' ואבירם יען כי לא לקח מאתם מאומה ולא הי

הם טובה ביכולתו לעשות ל' שום התחברות לזאת לא הי

ש נייתי "ם א"אמר המהר) ולהצילם מאש המחלוקת הלזו

ז "אח, וראו שמה דברים ככתבן, ספר ונחזי אם כך כתוב

א "ה את הקוויטל ואמר אם הרר"ש זלה"ם א"קיבל מהר

  .אמר זאת אני מוכרח לקבל זאת

א "אספר לכם מהות הרר: דברים ערבים כתב' ובס

פרו בשם רבו כי ס, ע"ס זי"כי שמע מרבו החת, ז"והרר

נישט : א בזה הלשון"ל כי אמר פ"הגאון רבי נתן אדלער זצ

אבל , בחינם זאגט מען פוילישע האבן נישט קיין דרך ארץ

תמיד הננו , כי בעת כי יש לי עליית נשמה בגן עדן, כן היא

איך האב איינמאל , רואה שמה כבר את שני אחים היקרים

יז נאך געווען אפגעפאסט צו קומען אין גן עדן ווען עס א

און ווען מען האט שוין געפענט די , אבגעשלאסן די טירן

, טירן האבן איך שוין דארט געפינען די צווי טייערע ברידער

, וועלכער הארט זיי זענען אריין געגאנגען ווייס איך נישט

נישט בחנם זאגט מען פוילישע , אבער זיי זענען שוין דארט

אבן נישט געקענט ווארטן זיי ה, האבן נישט קיין דרך ארץ

, ש"ם א"וסיים המהר, ביז מען וועט אויפשפארן די טיהרן

מלך איז יא אזוי גרויס אז הננו מוכרח לציית ' אז דער ר

  .ואת דברי
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äøîæ ìå÷å äãåúäøîæ ìå÷å äãåú  
àúååãçã ïãéò éàäá ,ðá øâùàúëøáã àñë äæ ,åîæàúåáéè àì ,àúåáøå ø÷éá , íã÷ åðéãéãé

êøáàä  áåùçäàúçáùåú ìëî àìéòì ,àáäãã  øúðö éàä ,ñéøâ àáøå ééáàã úåéååäá , é÷áå óéøç
àáåè ,àáà äîëçáå íéðùá êø,åððéîéì ãéîú ãîåò íéëåøáä åéúåðåøùëáå åúðåáú áèéîá  ,

åðéðåéìâ íîåøìå øàôì åçåë áèéîå òé÷ùî ,åíéàìôð íéðéðòá áéèéä úø÷çå úùøã , úåòéãéá  
           íéàð íéøåøéáå úåàé÷áå ,  

  
  

  וו""היהי  לאנדאלאנדא' ' אליאלי  בבהרהר
  

 ñèþñíìô¾îòî¼ôë í−îþ¾í í ³ðñîíë−ò îòë "îëî¬ ñïôñ   
  

êùàøì úøèò åðéúåëøá àð éäúå ,êéìäàá úåçîù ãéîú òôùåé åæ äçîùîù ,åêåôãøé ãñçå áåè êà , êøåàì
êééç éîé ìë , äàøåêéðáì íéðá ,êéùôð úååàë úåöîáå äøåúá íé÷ñåò,ò "àáñ ìàøùé ã ,àáè àìæîáå àðîéñá , 

åðéðåéìâ úîøäá êéùîúå           ,åðéúìéä÷ ìù äøôåù ,ä íòåð éäéå 'åðéìò ,åðéìò äððåë åðéãé äùòîå ,ïîà.  
  

î×í"íðî³ ñîšî þ−¾ë ì  

 ³×þ¼ô"îò−³îðìê³í ñîš"  
  

î ³îð−ð−ë ó−×þëôí ö−ë −òê óèíþšîí :ñêš½êð ñêî−  

  במקום גדולתו שם ענוותנותו
מתנגד ויסופר על , עד למאוד' גודל ענוותנותו הי

מי הוא המחבר של : ע"ק בעל התניא זי"אל להרהשאחד ש

ספר נועם אלימלך המונח אצלי על גבי הריצפה מתחת ה

רק דבר אחד אגיד לך : והשיב לו הבעל התניא, להספסל

דע כי אפילו אם היית מניח אותו בעצמו , אודות המחבר

היינו מחמת (ם אומר כלו' גם כן לא הי, תחת הספסל

  .)ענוותנותו וסבלנותו

: ל"ק מקאמארנא מביא בספרו נתיב מצותיך וז"הרה

ואמר , ם אחד הכה אחד על לחי לרבינו אלימלךפע

, רבונו של עולם אני מוחל בלב שלם ובלב שמח]: א"הרר[

  ,ולא יענש שום אדם בסבתי

א במוצאי יום הכיפורים בעת תפלת ערבית "פ

קשה לו על ' הי, כשרבינו אמר סלח לנו אבינו כי חטאנו

והלא זה עכשיו בתפילת נעילה , מה מבקשים סליחה

עמד , פנאי לחטוא מחדש' ומתי הי, מחל הכלבוודאי נ

ועלה בחשבונו שמנעילה עד תפילת ערבית , והתבונן בדבר

  .כבר עבר על ארבע מאות עבירות

שמעתי בשם רבינו מרן רבי אלימלך : בן ביתי' ובס

ידעתם למה : שפעם אחת אמר לתלמידיו הקודשים, ה"זלה

כל להושיע אותם מ, נוסעים לאלימלך כמה אלפים ישראל

עשה מצוה אחת אז :) קידושין מ(ל "לפי שאמרו רז, צרתם

, ואם עושה עבירה אחת, מכריע את כל העולם לכף זכות

זהו הטעם שנוסעים , אז מכריע את כל העולם לכף חוב

לפי שאלימלך , אצלי כמה אלפים ישראל עבור ישועתם

עבור , והכריע את כל העולם לכף חוב, עשה כמה עבירות

ולזה חיים ולזה , זה מזונות ולזה בניםל, זה חסר להם

ת בלי שום "כי אם הייתי עושה רק מצות השי, רפואה

חסר ' ולא הי, אז הכרעתי לכל ישראל לכף זכות, עבירות

' הי, אבל עתה על ידי עבירות שעשיתי, להם שום דבר

, ל"לזה חסר להם כל בקשתם הנ, הכרעה לישראל לכף חוב

אלימלך : ואומרים,  להםלזה באים אצלי אלו ישראל שחסר

כי אתה מחויב , ת שיהיה אצלנו ישועות אלו"התפלל להשי

חסר ' לא הי, כי אם היית צדיק גמור, בדבר לעשות תשובה

לנו שום דבר לי שהכרעת אותנו לכף חוב על ידי עבירות 

, כ"ע, לזה באנו אצלך להחזיר לנו מה שנחסר לנו, שלך

  . ח"ודפח

בשם רבינו אלימלך שמעתי : זקן ביתו מובא' בס

אמר , א אחר תפילת השחר"שפ, ה"אלקי קדש קדשים זלה

בלי , היום התפללתי בדביקות גדול, לתלמידיו הקדושים

ואדם הרשע , והלכתי מעולם ועד עולם, שום מחשבה זרה

והוא עבור , לא עיכב לי מהלוך מעולם עד עולם, הבליעל

עלות מל, מה לי לעכב את אלימלך, כי הרשע הבליעל חושב

ותפלתו גם כן , כי הוא עצמו שלי הוא, מעולם עד עולם

מה לי , עבור שכל עשיותיו הוא שלא לשמה, שלי הוא

ובשעת , ממדריגה למדריגה, לעכב לו מלהלוך בתפלתו

נראה לי מזה : ואמר, בוכה בבכיה גדולה' הי] זה[אמירתו 

נאבד משני עולמות וכל ימיו לא עשה שום רצון ] שאני[

' הי, ה אבן תחתיו"בורא הקב' שאם הי, ך הואהבורא ברו

    .עושה יותר רצון הבורא ברוך הוא ממנו
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áì áèé ìä÷áì áèé ìä÷  
ãã''øàîèàñøàîèàñ  

  

  

íñ−í³ íîêò ó−þ¾−ñíñ−í³ íîêò ó−þ¾−ñ  
ùäìåãâå ø÷é çá ,äìéäúå øéùå ,äìéâå äçîù ìå÷á ,äìéä÷ä ìë íùá òéáð ,äìéìò àøåð ì÷ì,  

ä åðéìò øåáòá"éúáøä àëìî äåìî "äå"ìéôù íéøåô "áù éàöåîá"ìòòä ÷"è  
øãäå øàô áåøáå íîåøîå øãäð ãîòîá ,úòãå íòè áåèá ,ââåç ïåîäå äðéø ìå÷á,  

 åðéúìéä÷ úãò åðéîåìù éùðà ìë ááì úàðäìòä"é  
  

 ó−þš−íî ó−ëî¾ìí ó−òš½¼í ñ×ñ ññíñî ³îðîíñ íïë îòê ó−ðë×³ô ó−ëþ ³ë þ¼¾ëî  

íôî®¼î íëþ ³îþ−½ôë ó−×îþëí óí−³îòîþ¾×ë îò−ò−ô−ñ îðô¼ þ¾ê  
  

  כל אחד ואחד בשמו הטוב יבורך
  

  

  ם ברוכי הכשרוןקדם הני תרי צנתרי דדהבא האחים היקרי, בהוקרה הודאה והערכה, ובמיוחד נביע בזה שלמי תודה וברכה

  ו"הייודל ענגעל ר "ומשנהו בדומה לו הר      "מקורית"ו בעל חנות "הייעקב נח ענגעל ר "הר

øãäå ãåäá ãîòîä úà åøàéôå íäéãé úà åìëéù øùà äîä ïä  
  

íðî³ ñîšî þ−¾íðî³ ñîšî þ−¾  
  ,שמו מהללים ברון, קדם האברך היקר ברוך הכשרון, בזה מיועדת, ברכה מיוחדת

  ו"הידאוויטש  שמעון דוד דאוויר"הר
îöò êéìùä øùà ìòíéëåøáä åéúåðåøùë òé÷ùäå ãâðî å  

ìéôù íéøåôä úà ïéëäìå êåøòì  
  ו"ובחדא מחתא נשגר לו בזה ברכת מזל טוב לרגל שמחתו בהולדת הבן ני

  

í ³êô í×þë îê¾− ’ó¼¾− −šîñêô íšð®î , óëñ ³îñê¾ô ñ×ë μþë³íñ óð¼ë öè− ó−ëþí ³î×ïî

í×þëñî íëî¬ñ ,ôë î×−¾ô−î¬þõñî ññ×ñ ó−ëî¬í óí−¾¼ ,í ³×þëî ’óí−−ì −ô− ñ× ó³îê íîñ³ ,¬×î"½. 
  

íðî³ñ þîôïôë ó−×þëôí  

íñ−íší ³ñíòí 

÷øá éðá÷øá éðá
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  הוישנה את מנהגי
ותגבר יד יוחנן על כל סביביו והרחיב את 

 ישראלוישבו , בימי דוד ושלמהכגבולות ארץ יהודה 
וירבו ויעצמו , תונלבטח איש תחת גפנו ותחת תא

,  התקין יוחנן כהן גדול בשעתווהרבה תקנותמאד 
ומי שאין , מאז ולפנים היה האב מלמד את בנודהנה 

מה עשו חכמים , לו אב לא היה לומד תורה כל עיקר
התקינו בימי עזרא הסופר שהיו מושבים מלמדי 

 לירושלים ין עולותתינוקות בירושלים והיה התינוק
וכך היו ,  קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודהיןורוא

ג "אבל בזמן יוחנן כה, דםומבליביראתם ומתאמצים 
הו היה לו אב אשר דואג לבנו היה מעלילד ש

 לו אב לא היה 'לא היוכל מי , לירושלים ומלמדו תורה
  עכשיו להושיבהתקינועל כן , עולה ולומד תורה

 ולא היו עוד זקוקים עיר ועירמלמדי תינוקות בכל 
  .רושליםלהעלות התינוקות בדרכים המובהלים לי

 יוחנן לעשות ולהתקין למען שמירת דאגגם 
בה ' היהמעשרות אשר מאז ימי הצדוקים והמתיוונים 

אם העם מפרישים וישלח שלוחים לראות , רפיון
ואז ראו שאף העמי הארצים ,  ומעשרותתותרומ

נזהרים בתרומה גדולה מפני שהוא עון מיתה וגם 
שר כ מע"משא, מפני שהוא דבר מועט רק אחד ממאה

 ,מקצתם מעשריםרק ,  ומעשר שני ומעשר עניראשון
ובית דין הגדול יהושע בן כהן גדול אז עמד יוחנן 

פרחיה ונתאי הארבלי וגזרו שלא יהא נאמנים על 
, המעשרות רק אנשים נאמנים שנקראים בשם חברים

רותיהם הם ספק מעושרים יכ עמי הארצים שפ"משא
, מאי- דא כלומר, ונקראים בשם דמאיאינם נאמנים 

ועל  ,שהיינו שלא יודעים אם זה מעושר או לא , זההמ
ש יפרלחזור ולה צריךרות מעם הארץ יקוח פוהלכן 

וגם היו ממונים משגיחים שלא , ותמעשרות ותרומ
רותיהם בלתי שהפרישו יימכרו עמי הארצים את פ

  .ממנו תחילת תרומת ומעשרות
 שבכל יום ,"המעוררים" ביטל יוחנן את כמו כן

ק על הדוכן ואומרים "ום היו הלוים עומדים בביהמוי
" 'עורה למה תישן ה"בשעת קריאה השיר שעל הקרבן 

והלא כבר , נה לפני המקוםיאמר להם יוחנן וכי יש ש
אלא בזמן , "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל"נאמר 

שישראל שרוים בצער ועובד כוכבים בנחת ובשלוה 
אבל עתה שחזרה ', לכך נאמר עורה למה תישן ה

  .השלוה והנחת לישראל אז למה צריכין עוררין וביטלן
שכשהיו כהנים " הנוקפים"ויבטל יוחנן גם את 

רוצים להפיל את העגל לארץ לשמטו היו שורטין אותו 
ואינו מתחזק כל כך ניו יעמ הדם רדכדי שי, בין קרניו
ם שנראה כמקריב בעל ובא יוחנן וביטלו מש, על רגליו

היו כהנים חובטים את העגל במקלות שיפול וגם , מום
אמר להם , כדרך שעושים לפני עבודת כוכבים, ארצה
שמא , ם טריפות למזבחיעד מתי אתם מאכיל, יוחנן

עמד ותקן להם , נקב קרום של מוחיעל ידי החבטות 
 כדי למטה וצרות מהרחבות מלמעל, ת בקרקעוטבע

חנן  זכה יוכמו כן, להכניס הצוואר של בהמה לתוכה
  .לעשות שני פרה אדומות
  והקהילות ישראל בשל

לות בישראל יבזמן הבית האחרון הלכו ורבו קה
ועוד רבו , שנתיישבו בארצות הסמוכות לארץ ישראל

שברחו מפני חרבם כעליהם ונתוספו היורדים עליהם 
מהם , ומלכי הצפון העוברות בארץ, של מלכי הנגב

 ומהם ,שברחו מפני מצוקות המתיוונים והשמדות
ובאותה שעה היו , ל מפני דאגת הפרנסה"שירדו לחו

  .גם היהודים אשר בתפוצות הגולה שרויים ברוב טובה
, ישראל אשר בארץ בבל מצפוןבותהי השלוה 

בבבל מהם  הרבהאת ציון נשארו ' כי אף בשוב ה
הרחוקה ואף משחזרו העולים וקבעו ישיבות החכמה 

הרדעא  בנותבארץ ישראל גם אז לא פסקה ישיב
אשר מהם נביאים ומהם חכמים גדולים והם , שבבל

והיו הוגים בתורה יומם , שיסדו והקימו תורה בבבל
וראה יוצאת לישראל מישיבת אשר ולילה והיתה ה

והיו היהודים אשר בבבל יושבים ברוב טובה , לבבב
גם לא עברה , ולא הכבידה המלכות עליהם את עולה

רץ יהודה לא באישראל  שעברו, עליהם כל הצרות
בכל זאת ו,  ולא שמד ולא שלל ולא שלט בהם יוןישב

היו קשורים באחיהם אשר אף שהיו מרוחקים 
ויתרמו מדי , בירושלים ולא פרשו עצמם מן הציבור

בני שאלא , שנה בשנה את שקליהם לקרבנות הציבור
את הבבלים שלא עלו  לא ראו בעין יפה ארץ ישראל

  ה"המשך יבוא אי                                          .את ציון' בשוב ה

  
  ט"כ
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úåëøá àìî ìñ  
àáéìã à÷îåòî,äáéç ìù ïåùì ìëáå , äæá øâùð å àáè àìæî úëøáäàé àéãâ ,äàìéò àîåøî éîùî ,íã÷ òî" åðéñâ ë

åðéøé÷é ,åðéáì ìò õøòðå áåäàä ,åðéðòîì úò ìëá øåñîå ,åðéúçôùîá áéáçå ãîçð ,íéðåáú áøå úåëéìä íéòð ,åîù 

     íéððø éúôùá íéììäî      ,ãâðî åîöò êéìùî ,ãñçå ä÷ãö éùòîá úåáøäì ,  
  

íîôíîô""¬−ñ¾ ¬¼òë þ¼¬ñê ñêîô¾ þ¬−ñ¾ ¬¼òë þ¼¬ñê ñêîô¾ þ""êê 
  

ìô¾ ñèþñ−ì³¾ íþî×ëí î³ð×ò ³ðñîíë íñîðèí î³ ’  
íñ¼òíî þš−í μþëêí îòë ñ®ê ,îô"íñ¼ôî íëî¬ íð−ô ñ×ë ô ,þ− íþî³"íñîñ× îñ®ê ³îð−½ìî ¾,  

þí"þ ñêî−−ò "î  
íñ¼òíî þš−í îò−ð−ð− îò³îìô ðîë×ñ ê−í ³ìê í×þëíîíîô "−í š−ñè îí−þô¾ þ"î  

  

 îò−ôê μþîë³ ñíîêë ó−¾òô- íëî¾ìí îò−³îôì ±òêè ³þô−ì³¾ ’ ¬−îêñ"ê  
  

äëåøòå äôåøö äæáå ,äëøáä úàæ ,äëøòîä é÷åìàî ,éùäù"äçîùä úàæî òéôùé ú ,äëë íéîòô óìà ,äëùîäå éåáøá ,

äçååøäå úçð êåúî ,äçôùîä ìëîå íäî úçð áø úååøìå úåàøì åëæúå ,èëå"ñ.  
  

  החותמים למען שמו באהבה מריחוק מקום וקירוב לב גיסיו אוהביו ומוקיריו
  

  ' יוסף חיים גרינוואלד ומשפ-' דוב גאנץ ומשפהלל 

  רב ברכות ושובע שמחות
çáùå øéù ïåøá ,êøáðå àùéð áåè ìæî úëøá ,òî éðô ìåî ìà" åðéáà ë-åðøé÷é åðéðúåç  , ãåîöä

åðéááì úåøé÷á äáäàá ,å áìá øåñîååðéðòîì äöéôç ùôð ,íéùðàá ø÷éä íãàä , ïåùàøå ùàø 
íéùã÷ ìëì                        ,úåðåáú áø ,úåëéìä íéòðå ,úåçáùúä ìëá íéììäî åîù,  

  

äåîäåî""èéìù ÷éìâ åäéøîù øèéìù ÷éìâ åäéøîù ø""àà  
  

 åðéîà êøåáú ìäåàá íéùðîå-éçúù äáåùçä åðéúåîç  'èéåàì"à  
  

  

  

  בהולדת נכדתם , לרגל השמחה השרויה בביתם
  ,ש היא רכושו"תורה ויר, האברך כמשמעו וכמדרשו, הצמוד באהבה בלבינו, אצל גסינו יקירינו

  ו "הייואל בנעט ר " הר
  
  

  

äøåîàå äôåøö äðîàðä åðéúåëøáå ,äøåùä úàæá ,äøåøáå äîéòð äôùá , òôùåé åæ äçîùîù
äøåàå äçîù áø íäì ,äøåúá íé÷ñåò íéðá éðáå íéðá åàøéå ,ùî íëéìò êùîúúå åæ äçî 

       áåøì úåçîù            ,äéëà áåè ìëå"ø.  
  

 ó×−òë ³×þëî ³þ−³¼×-ó×−ò³ì   

 ëêï)öîðòîñ( ,óíþëê ,í¾ô ñêî− ,êðî− ñêšïì− ,óîñ¾ ¹½î− ,š−ñè.  
ö−þè ñêõþ ,±¬−îîêþêí ñþ¼ë,ï−îþè êë−š¼ þï¼ñê,ó−îëòï−îþ ñêšïì− ,þ¼®−õ¾ ö−ô−òë ñêîô¾  



  

æë  
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  כסא דברכתא
ëñí šôî¼ô ,ëî¬ ñïô ³×þë íïë þè¾ê , îð−ð−î −þëì óðš

ëî¾ìí ,−þ−×ô ñ× ñ¼ëîíê î ,šîìþôñ ¼ðîò ëî¬í îô¾,  
  

  ו" הי יואל בנעטר"הר
−ò îòë ³ðñîí ñèþñ"ëî¬ ñïôñ î  

  

ê−ñ−ô ö−ñêî ,ê¼−šþñ öîí− , ñ×ôî îòôô ³îîþñî ³îêþñ í×ï³¾
®−"í¾îðšð ³ìòî èîò¼³ ëþ ì ,−×ê í¾îðèî íëîþô íð−ôë"þ 

  

 μð−ð− ³×þëî ³þ−³¼×þ¼èþ¼ëðñêè óíþëê ëš¼− 

  סל מלא ברכות
íòôêò ³îð−ð−ë ,íò−þ ñîšë μþëê , þ³ò® −êíñêëíðð ,

−ëëñ ³îþ−šë ðîô®ííëíêë  ,êëþî −−ëêð ³î−îíë š½î¼,  
  

  ו" הי יואל בנעטר"הר
−ò îòë ³ðñîí ñèþñ"ëî¬ ñïôñ î  

  

−³×þë ³êïî ,í −òõñ ëþ¼³î ’−³þ−³¼ , î×òìñî îñðèñ í×ï³¾
³¼ðí ³ëìþíî ³ìò μî³ô ó−ëî¬ ó−¾¼ôñî íõîìñî íþî³ñ  

  

 μð−ð− ³×þëî ³þ−³¼×±òêè ¼¾îí− öþíê   

 שבת פרשת פרה 
היום פרשת פרה הוא אצלינו במקום הזאת אפר פרה 

ואיתא בספר הרב , מטהרת טמאים ומטמאת טהורים
לכך צריך האדם , ש"עיי' דפולנאה שזה רומז למדת גאוה וכו

וא ל להיות שפל אצל עצמו וידע שה"הנ' קודם קריאת הפ
  )אמרי פנחס                             (.שפל ואז מטהרתו

  

מהפטרת פרשת פרה שאינו מדבר כלל מטהרת הטומאות 
כמו שנאמר וזרקתי עליכם , רק מטהרה מהחטאים ועונות

', ונתתי לכם לב חדש וגו, ומכל גלוליכם אטהר אתכם' וגו
ומה שייכות , ואחר כן ביום טהרי אתכם מכל עונותיכם

מזה מבואר כמו שאמרנו דעיקר , פטרה זו לפרשת פרהה
ומטהר מכל טומאה , הטהרה בפרה הוא משורש היצר הרע
  )פרי צדיק(.             אף מטומאת מת שהביא הנחש לעולם

  

כי הנשמה טהורה , בענין טהרת פרה שקבעו לקרות בשבת
ועיקר הטומאה הוא רק , ש נשמה שנתת בי טהורה"כמ

כן בשבת שהוא יומין דנשמתין שהנשמה ול, מחלק הגוף
לכן זוכין בו , גובר ביותר על הגוף ונקראת נשמה יתירה

  )שפת אמת(.                                                        לטהרה
  

שאחר מחיית , איתא מהרב הקדוש איש אלקים ממעזיבוז
הגם , כי מזה שנתאבק עם ההיפוך, עמלק נצרך הטהרה

עם כל זה נדבק איזה שמץ ולזה צריכים , צחו ומכניעושמנ
  )תורת אמת(.                 ליטהר בפרשת פרה אחר הפורים

  

ע אמר שמקובל אצלו שלשבת פרשת פרה "ק מצאנז זי"הגה
וכשנסתלק רבו המובהק , צריכים לנסוע להצדיק הדור

ע התחיל לנסוע על "ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"הגה
מראפשיץ ' ק רבי אשר ישעי"ת פרה לחתנו הגהק פרש"שב
ק "ק פרשת פרה להגה"ואחר הסתלקותו נסע על שב, ע"זי

   )כתבי צאנז(.                              ע"רבי הערש מרימינוב זי

אם הייתי נוסע : ע אמר"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"הגה
  )כתבי חסידים    (.ק פרשת פרה"לרבי הייתי נוסע על שב

  

הנה בשבת פרשת פרה הקדימו לקרות פרשת פרה לפרשת 
שיש בה טהרתן של ישראל כמו שאמרו בגמרא , החודש

דבזמן שאין בית המקדש קיים דבר , הענין' ופי, .]מגילה כט[
שפתינו לרצון לפני אדון כל כאילו קיימנו והקרבנו 

ועל ידי , וגם הפרה בהזאת שלישי ושביעי, הקרבנות
ים נטהר טהרה רוחניית לכבוד הרגל קריאתה על כל פנ

אל משה ואל ' וידבר ה, וזה הרמז איתא בפסוק, הבא עלינו
דהיינו שיהיה , לאמר' אהרן זאת חקת התורה אשר צוה ה

וזה , כאשר אין בית המקדש קיים, זמן שדי באמירה לבד
  )עבודת ישראל(.                                 לאמר' אשר צוה ה

  

מין שכשם שנטהרים באפר הפרה ממש להקרבת צריך להא
, כמו כן נטהרים בזמן הזה בקריאת פרשת פרה, הפסח ממש

  )בית אהרן(.                כל אחד ואחד לפי בחינתו בקדושה
  

ובחודש אשר אז הוא התחדשות אורות הרגל צריך להקדים 
ממעזריטש ' וכמו שאמר המגיד הק, הטהרה שהיא אפר פרה

ל שאפר פרה היא "ומרומז להנ, ם אש באפרהאיך מחפשי
הכנה לקבל התלהבות רשפי אש שלהבת השם ואורות 

  )ישמח ישראל(.                                  ט פסח"הרגל של יו
  

בכל שנה קודם ניסן יורד משמים טהרה לנפשות בני ישראל 
ל לקרות פרשת פרה "ולא לחנם קבעו חז, המצפים לטהרה

   )שפת אמת(.    ק שיכולין עתה לזכות לטהרהר, בשבת זה
  

שבת הוא מלזעוק ורפואה .] שבת דף יב[ל "הנה אמרו חז
ה הוא "כי פר, בשבת קודש זה נמשך רפואה, קרובה לבוא
  )תורת אמת(.                                              ה"אותיות רפ
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  רב ברכות ושובע שמחותרב ברכות ושובע שמחות
çáùå øéù ïåøá ,êøáðå àùð áåè ìæî úëøá ,òî éðô ìåî ìà"åðøé÷é åðéáà ë ,åðéááì úåøé÷á äáäàá ãåîöä ,

ðåìá øåñîå"åðéðòîì ç ,úåçáùúá ììåäîä ø÷éä íãàä ,úåëéìä íéòðå úåðåáú áø , ãñçå ä÷ãö äùòîå äùåò 
   úò ìëá               ,úôåîìå úåàì ïàö éøãòì äçîåî ãîìî ,úôôåç åéðô ìò ãñçå ïç ,  
  

äåîäåî""èéìù èòðá øòèìà à÷ìòîù ìàåîù øèéìù èòðá øòèìà à÷ìòîù ìàåîù ø""àà  
−ì³¾ íëî¾ìí îò−³þîô îò−ôê μþîë³ ñíîêë ó−¾òôî’  

  
  

  בהולדת נכדתם, רון שיר ושבח על שפתם, לרגל השמחה השרויה בביתם
  , טוב לבב ואיש חמודות, ש אצלו צמודות"תורה ויר, אצל אחינו אהובינו היקר והחשוב תמים למעלות ולמידות

  

  ו"הי יואלר "הר
  

ä àøé øáâ êøåáé ïë éë äðäå              'äìòðäå áåùçä åðéðé÷æ                          ,åðéúðé÷æì àéä úçà äëøáäå  

äøä             "ø ç 'èéìù èòðá ÷çöé"à  éçúù õðàâ úøî        'èéåàì"à  
  

  

  

äøåîàå äôåøö äðîàðä åðéúåëøá ,äøåùä úàæá ,äøåøáå äîéòð äôùá ,æéùäøàôúáå ãåäá åìãâì äë , áø êåúî
äøåàå äçîù ,áåøì úåçîù åæ äçîùî íëéìò êùîúúå ,áåè ìëå.  

  

 ó×−òë ³×þëî ³þ−³¼×-ó×−ð×ò   

þï¼−ñê,í¾ô óìòô,¬¼òë  

š¼− μ−ñíîê îëî¬ íôš¼− μ−ñíîê îëî¬ íô""ëë  
êë−ñð êšôî¼ô ,íë−ì ñ¾ öî¾ñ ñ×ëî ,íê− ê−ðèî êë¬ êñïô ³×þë íïë þè¾ò ,−ô¾ôíêñ−¼ êôîþô  ,¼ô óðš" ×

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

                                í ³ê    ’ëþ¼í îñîšë ,í"í,  
  

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

  

íúéááù äçîùä ìâøì ,íúôùá ì÷ úåîîåø ,íúãëð úãìåäá  

äìòðäå áåäàä ø÷éä åðéñâ ìöà ,äìéìå íîåé ìàøùé úåùôð ìéöî ,ùàî"åîçì äðîù ø ,åîù ÷øåú ïîùë  

øä"ùà øéä ùèéååàîàìù ìîòì ø"å  
  

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

  
 ó×−òë ³×þëî ³þ−³¼×-ó×−ò³ì   

  

ñêî− ,μñô−ñê öòìñê ,í−þê í¾ô ¹½î− ,þï¼−ñê šì®− ,ñîê¾ ñê−þï¼ ,öîþëñ−−í.  
ñ¼èò¼ ëîð þï¼−ñê,±¬−îîêþêí þï¼ñê ,−ëîè íôñ¾.  
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 משולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכיםמשולחן מלכים
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 íåéä ' úùøôùîíéèôñùú "ôì ç"÷  

 ìù åúéáá øå÷éáë"åîãà ÷"èéìù ñééåå éáö éìúôð éáø ø"à  
åîãà"÷øàô àøàá à÷ðéôñî ø  

åë åðúåçî íù åçëð"áàâ ÷"èéìù ÷øàô àøàá øàîèàñ ã"à  
åðáå -äâä åðúç"öø  'èéìù ùéìæééî áééì ïîìæ"åî à"öáì áèé ìä÷  á"ô  

èéìù åðéáø"à :æ íééç éøáã øòã"øàôòâ ìàîà æéà ì ï

ïòéåå ïéé÷ ,ïòéåå ïáòð ãàá ïéà ïøàô åö èâòìô øò ,

øòðéåå -ïñééäòâ ñò èàä òãàá . èàä íùáä úâåøò øòã

æ øôåñ áúë íééá âøåáùòøô ïéà èðøòìòâ ñèìàîòã"ì ,

 éã ïéà æéà áø øòæðàö øòã æà èøòäòâ èàä øò ïòåå

èðòâòâ , äáéùé éã ïåô íéøåçá äöåá÷ à ïøàôòâ ïòðòæ - 

æéà âøåáùòøô ïòéåå ïåô èééåå èùéð êàã  - éøáã íåö 

íééç.  

íéøåçá éã ïùéååö ïøàôòâ ñèìàîòã ïòðòæ , úâåøò øòã

íùáä , áø øòôøàãñðåà øòã]äâä" âøòáðòæàø ìàåîù éáø ÷

öæ"ì[ ,äáéùé éã ïéà èðøòìòâ èøàã èàä øòëìòåå , ïåà

íéøåçá êàð.  

 êéæ ééæ ïáàä ïòéåå ïéé÷ ïòîå÷òâðà ïòðòæ ééæ ïòåå

àô éøáã íòðåô àéðñëà éã æéà ñò åàåå èøéñòøòèðéàø

íééç ,ïòâðàâòâðéäà ïòðòæ ééæ ïåà ,îäéá íåö" øò åàåå ã

èðòååàãòâ èàä.  

 ïéåù æéà ùøãîä úéá ïéà ïòîå÷òâðééøà ïòðòæ ééæ ïòåå

úåöç êàð ïòååòâ , èùéðëàð æéà íééç éøáã øòã ïåà

ùøãîä úéá ïéà ïòîå÷òâðééøà ,àã ïòðòæ ñò øòáà èø

îäéá ïéà ïãéà ïòååòâ"ã , ééæ ïåàïäòæòâ ïáàä ïãéà éã éåå 

ïéìéôúå úéìè èéî ïåèòâðà íåøà èøàã êéæ ïòééøã.  

èìééöøòã èàä íùáä úâåøò øòã , øò èàä äìéçúî æà

ùä éîëç éîéá éåå éåæà æà ïòðàèùøàô" ïòî æéà ñ

ïéìéôúå úéìè èéî âàè ïöðàâ à ïòâðàâòâ , óøàã úîàá

éâ êàã ïòîïéìéôúå úéìè èéî âàè ïöðàâ à ïé , úåéä øàð

î'î æà ïäòæòâ èàä' åö óøàã ñò éåå ïééæ øäæð èùéð ïò÷

 ïòðòååàã íééá øàð ïà ñò ïòî èåè ïééæ)éò 'âë úåëøá: ,

àøáå"ä ù"çë ïîéñ ïéìéôú ÷ ,ùåèå"åà ò"æì ïîéñ ç( .åð , ñàååøàô

çðî ééá èùéð ïåà úéøçù ééá ïéìéôú ïà øàð ïòî èåèä ?

 úøåùî íéðôì êéæ ïøéô íéãéñç æà ïòðàèùøàô øò èàä

ïéãä ,äçðî ééá êéåà ïéìéôúå úéìè ïà ïòåè ïãéà éã ïåà .

ãéñç éã ïìàôòâ ÷øàèù øòééæ ïàã íéà æéà'éòùíéâäðî  ,

ïåôøòã èàäòâ äàðä ÷øàèù èàä øò.  

øòáà ,ïòðòååàã èìòèùòâ êéæ ïáàä ïãéà éã , ïåà

òâåö æéà ééæ ïåô øòðééà ïáéåäòâðà ïåà ãåîò íåö ïòâðàâ

 ïâàæ åö'úåëøá' ...ïáéìáòâ ïééèù øò æéà , æà èäòæ øò

úåöç êàð úéøçù ïòðòååàã ééæ ! êéæ øò èàä

àã èùéð èáééìá øò æà èâàæòâ ïåà ïáéåäòâôéåà , øò

èùéð ñàã ïò÷...  

 èâàæòâ øòáà íéà èàä áø øòôøàãñðåà øòã" øòã

 éáø]æ øôåñ áúëä"ì[äéà èàä ïòååòâ çáùî êàã í , áééìá

àã ,àã áééìá"  èùéð èàä íùáä úâåøò øòã øòáà

 ïåô ïòâðàâòâñéåøà æéà øò ïåà ïåôøòã ïøòä èìàååòâ

ùøãîä úéá.  

 òðééæ øàô èìééöøòã êéåà èàä áø øòôøàãñðåà øòã

òèëéùòâ éã íéãéîìú , æéà øò æà èìééöøòã èàä øò ïåà

îäéá ïéà ïáéìáòâ àé"ã , éøáã øòã íòãëàð æéà íééç

ïòðòååàã èìòèùòâ êéæ ïåà ïòîå÷òâðééøà , øò èàä

  טו



  

ì  
  

  
 

  שמיני

 èâàæòâ" åö ïòîå÷òâ æéà ñò ïòåå'åãåä ' ïéåù øò èàä

èñåàååòâ èùéð ,êàìî à éö ùèðòî à æéà ñò éö , ïòåå

 åö ïòîå÷òâ æéà ñò'øîàù êåøá ,' - èâàæ íéãéñç ééá 

øîàù êåøá íòãëàð ïåà åãåä íãå÷ êàã ïòî ,æéà øò 

 èøò÷øàô ïâàæ åö èðéåàååòâ ïòååòâ êàã - ïéåù øò èàä 

òâòæêàìî à éåå øòëòä æéà øò æà ïä" , èâàæòâ øò èàä

 éã ùåã÷ä íåé áøò ïáàä ìàæ øò æà êéæ èùèðåàåå øò æà

èàäòâ èøàã èàä øò ñàåå äàøé , àã ïòååòâ æéà ñò

ïù÷ð àãì , íéøáéà òìà ïôøàååòâ íéà èàä ñò

áò éã âéãðò÷å÷åö íòðåô ïòðòååàã íééá ùãå÷ä úãå

íééç éøáã.  

äùòî éã èìééöøòã êéåà èàä íùáä úâåøò øòã , øò

 æéà øò ñàååøàô óéåøòã ïòååòâ ïðåàúî åéîé ìë êéæ èàä

ùøãîä úéá ïåô ïòâðàâòâñéåøà . ìàîðéé÷ èàä øò

éæ íééç éøáã íòã ïäòæòâ èùéð"ò , ñàã êéæ èàä øò

ïééæ ìçåî èðò÷òâ èùéð .ô øò ìàîòìà ñàã èâòì

úåøîøîúä àæà èéî ïìééöøòã.  

áàâ"á øàîèàñ ã"èéìù ô"à : óòéøá ìàøùé éáø

æ"ïìééöøòã èâòìô ì ,äùî éáø óéåà'æ øòååàðéù òì"ì ,

ì ùåìç øòñéåøâ à ïòååòâ êàã æéà øò"ò , èàä øò

äøîæã é÷åñô èðòååàãòâ , èéî êéåä èðòååàãòâ èàä øò

ïòøá à ,èâéãðòòâ èàä øò ïòåå øò èâòìô ì÷éèù íòã 

ì÷ðòá ïôéåà ïìàôôàøà ,ïìàôôàøà ùîî èâòìô øò.  

åðéáø:ïòøá à èéî ïòðòååàã íééá ïöðàè èâòìô øò  ,

ïìàôòâîåà øò æéà èøòäòâôéåà èàä øò øàð éåå.  

æøâä"ùéìæééî ì :î éåå øòâééèù à' ïôéåà èìééöøòã

éæ ãéâî øòöéðæà÷"ò.  

òã íùáä úâåøò íòðåô êòì÷éðééà éãïìééöø , æéà øò æà

èñåç ïéà áø ïòååòâ , ïòååòâ ìä÷ä ùàø øòã æéà èøàã

ãéà øòëàååù à . ïòååòâ øòéøô æéà íùáä úâåøò øòã

àðîåä ïéà áø , èàä øò æà ïòîå÷òâñéåà ìàîà æéà

ïàá ïôéåà ïòðòååàã èôøàãòâ , íéà øò èàä èøàã

ïäòæòâ....  

åðéáø :éåæà ïòååòâ æéà äùòî éã , úâåøò øòã æéà íùáä

àðîåä ïéà áø ïòååòâ , òèùøò éã ïéà ïøàôòâ æéà øò

ïàá ïôéåà ñàì÷ , åö èééö ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä øò

ïéìéôú íú åðéáø ïâééì, èàä ïòðòååàã ïëàð  øò ïéåù

ïøàô èôøàãòâ , ïéåù èòåå øò æà èëàøèòâ øò èàä

ïàá ïôéåà ïéìéôú íú åðéáø éã ïâééì ñàã ïééæ íééñî . øò

 èàäïàá ïôéåà ïéìéôúå úéìè éã ïòîåðòâèéî êéæ . éã

êòìáéèù òðééì÷ òëìòæà ïòååòâ æéà ñàì÷ òèùøò ,

ãéà à êàð èöòæòâðééøà èøàã êéæ èàä.  

íùáä úâåøò ïøàô íåìù ïáòâòâ èàä ãéà øòã , øò ïåà

æéà øò øòåå íéà èâòøô , æéà øò æà èâàæòâ øò èàä

áø øòðîåä øòã .ä íùáä úâåøò øòã ïåà êéæ èà

 øò ìééåå ïñòåîù èùéð ïò÷ øò æà íéà øàô èâéãìåùèðà

êàð óøàã  ïòðòååàã - ïòååòâ øéáñî èùéð èàä øò 

éæðëùà ïà øàô' øàð óøàã øò æà êéìè÷ðåô ãéà øòù

 ïéìéôú íú åðéáø ïåèðà - éã ïòîåðòâñéåøà èàä øò 

ïéìéôúå úéìè ,íú åðéáøã ïéìéôú ïåèòâðà , èâàæòâ ïåà

 òîù úàéø÷úåéùøô éã èéî , èàäòâðà ñàã èàä øò

ïéìéôú éã ïåèòâñéåà ïåà èåðéî ïòö íåøà.  

ïééãøàååðééì÷ ïéà ìä÷ä ùàø øòã ïòååòâ æéà ãéà øòðòé ,

 èâàæòâ øò èàä ïäòæòâ ñàã èàä øò" óøàã áø àæà

ïáàä êéà ,èåðéî ïòö ïéà èðòååàã ñàåå áø à"...  øòðòé

èòâ ïéåù èàä øò ïåà ïòâðàâòâ æéà æà èâéãòìøò ïåà ïå

ïééãøàååðééì÷ ïéà áø ïøòåå ìàæ áø øòðîåä øòã.  

åîãàä"à÷ðéôñî ø : ééæ æà ïáéøùàá ïäòæòâ áàä êéà

 ïééãøàååðééì÷ ïéà èðééîòâ ïáàä æà à èéî áø à

ùèðòî øòðøòãàî à øòëéæ æéà øòãðéìéö . øòáà éåæà

éååïéäà ïòîå÷òâðà æéà øò  , èéî ïáéåäòâðà èàä øò ïåà

úåð÷ú éã ,èøàã ïòååòâ íçåì èàä øò ïåà , øò èàä

úåøö òñéåøâ èàäòâ èøàã , ééæ ïáàä áéåäðà øòáà

ïëàî íéà èéî ïòðò÷ ïìòåå ééæ æà èðééîòâïáòì à ...  

åðéáø :úåôéãø òñéåøâ èàäòâ èøàã èàä øò.  

 äìéä÷ òèìééèòâ ïéé÷ ïòååòâ èùéð ïéà ïééãøàååðééì÷ ïéà

)ïâàìòðäî( ,àã æéà ñòâðåìééè øòã ïòååòâ èùéð èø.  

åîãàä"à÷ðéôñî ø :æ òèàè øòã"ì  ïìééöøòã èâòìô

 ïòååòâ æéà ïòéåå ïáòð æààøå÷  -èøà , øòã ïòååòâ æéà

ïéäà ïòîå÷ èâòìô áø øòæðàö øòã æà øãñ , øò èàä

íé÷øáå úåìå÷ èéî áéøòî èðòååàãòâ èëàðééá èòôù ,

ìòèàä à ïòååòâ æéà èøàã ,ðòååàã ñàã ïåà èëàðééá ïò

èàä èøòèùòâ ïùèðòî éã øàô , ïòî èàä øàé ñòãòé

õàìô òééð à ïëåæ ïééâ èôøàãòâ , æéà úéáä ìòá øòã

î æà ïèòá ïòîå÷òâ'î æà ïâàæåö íéà ìàæ' èùéð èòåå

ùòø ïéé÷ ïëàî ,î ïåà'èâàæòâåö èàä ,î' èàä

èñòåîùòâôà ,î' êéåà áø øòæðàö ïèéî èãòøòâ èàä

î æà'ïòðòååàã èòååìéèù .  

 åö ïòîå÷òâ æéà ñò ïòåå øòáà'åëøá ' èëàîòâ øò èàä

íé÷øáå úåìå÷ òëìòæà , êàã èàä áø øòæðàö øòã



  

àì  
  

  
 

  שמיני

ì ñéô òâéãòééåå à èàäòâ"ò , øò èàä ñéô éã èéî ïåà

ãøò øòã óéåà èôàì÷òâ ,ìîåè àæà èëàîòâ ïåà . èàä

 øò åàåå íå÷î ééð à ïëåæ ïééâ èôøàãòâ øàé ñòãòé øò

à ïòðò÷ ìàæïééèùðéé.  

èâòøôòâ ìàîà íéà ïòî èàä , èôàì÷ éáø øòã áéåà

ñéô ïèðåæòâ ïèéî ïôàì÷ éåæà êàã øò ïò÷ ñéô éã èéî ,

ñéô ïâéãðòééåå ïèéî à÷åã ïééæ ñàã óøàã ñàååøàô ? èàä

 èâàæòâ áø øòæðàö øòã" òëìòåå èéî ïñéåå ìàæ êéà ïòåå

ôàì÷ êéà ñéô"...  

åðéáø :ñ' æà ìáå÷î êéåà æéàñò øòã ïòåå ïòååòâ æéà 

ïàîøòâðåé à ïòååòâ æéà áø øòæðàö , ïéà ïòååòâ øò æéà

æ áø øòöéùôàø íééá õéùôàø"ùãå÷ òøæ øòã ì . øò ïåà

èðòååàãòâ éåæà ñèìàîòã ïéåù èàä , éã èàä

 áø øòöéùôàø íòã èâòøôòâ ïéöéáø øòöéùôàø' êéà

ïôàì÷ óøàã øò æà ééèùøàô , øò ìàæ ñàååøàô øòáà

àì÷ñéô ïâéãðòééåå ïèéî ïô , ïøòãðà ïèéî ïôàì÷ øò ìàæ

ñéô ,'? èâàæòâ áø øòöéùôàø øòã øéà èàä" øò ïòåå

èôàì÷ øò ñéô ïëìòåå èéî ÷åìéç à ïñéåå ïòåå ìàæ , èìàåå

ïôàì÷ èæàìòâ èùéð íéà êéà..."  

åîãàä"à÷ðéôñî ø : ïàã èàä áø øòæðàö øòã

øöî õøàá á÷òé éçéå èééèù ñò æà èâàæòâíé ,î' èìàåå

 ïéé÷ ïøàôòâ æéà åðéáà á÷òé ïòåå æà ïòðééî èðò÷òâ

 ÷éøåö ïåà ïâéåöòâðééà ñàååèò êéæ øò èàä íéøöî

ïèìàäòâ ,ïééð ,"á÷òé éçéå "íòøåèù ïèñòøâ ïèéî ,

î åìéôà'ìòèàä à ïéà ïòéåå ïáòð àã èöòé æéà , óøàã

äãåáò òáìòæ éã èéî ïòðòååàã ïòî.  

áàâ"á øàîèàñ ã"ô :î' ÷éãö çîö íòðåô êàð èâàæ

æ"èøéôùòâ èåâ èùéð ñòôò ìàîà êéæ èàä øò æà ì , øò

êàååù ïòååòâ æéà , æà èâàæòâ ïùèðòî áåèù éã ïáàä

ñèëàðåö âàèééøô ùéè ïéé÷ ïøéô èùéð ìàæ øò , ìàæ øò

áåèù ïéà ïëàî ùåãé÷ , èâòøôòâ øò èàä"åð , èòåå ñàåå

ïééæ? "áåèù ïéà æà èâàæòâ ééæ ïáàäåëå ùøòãðà æéà  ,'

 èâàæòâ øò èàä" øòã ïà ùøòãðà èîå÷ ñò ïòîòåå

ùøãîä úéá ïéà ùåãé÷ øòã éåå áåèù ïéà ùåãé÷, øòã 

ùøãîä úéá ïéà ïëàî ùåãé÷ èùéð éååééñ óøàã."  

åîãàä"à÷ðéôñî ø :î'äøä æà èâàæ" òìòèàî éáø ÷

 øòðéèùéá)äøä"ø ÷ 'éæ àðøåáãðî éëãøî"ò(æ " èâàæòâ èàä ì

 àìãåîçú , òìà øàô ïáòâòâ êàã ïòî èàä äøåú éã æà

âéðééà ïãéà ,éáø øàô'êéåà ñ ,"êòéø úùà ãåîçú àì "

éáø øàô èùô øòã æéà ñàåå'ñ ? èâàæòâ øò èàä" ïòåå

à÷ðéôñ ïéé÷ íéùð èéî øòðòâòåå ïøàô àðéèùéá ïåô  ìàæ

ïééæ àð÷î èùéð ïòî..."  

åðéáø: ïåùì íòã èâàæòâ èàä øò "øàô ñò æà à è

 èéî ïâàåå íéùð à÷ðéôñ ïéé÷ -øéàî óñåé éáø åö ' ï)äâä" ÷

éæ óñåé éøîà ìòá"ò(ñéåøâ à ïòååòâ æéà   ïåô ñèëòøàôòâ

íéùð  -éëãøî ìàæ 'ïèñåìâ èùéð òì."  

ø øàùðååîãàä íò úåãéçéá åðéá"èéìù à÷ðéôñî ø"à  

äâä åñéâå" öáàâ" ã øàîèàñá"ôèéìù "à  

â íåé 'ñùú äîåøú úùøô"ôì ç"÷  
ë ìù åøå÷éá úòá äçéùä êåúî òè÷"äâä ÷"èéìù íàèùøòáìàä éðéñ éáø ö" à  

åîãà"öé ÷øàô àøàá ãàøâéîæî ø"å  

åîãàä"èéìù ãàøâéîæî ø"äðîæä áúëî åðéáøì øñî à  

éä åãëð ìù äåöî øáä úçîù ìâøì"å  

åðéáø :äà , ïéåù èëàî øéàá" äì÷éðééà à äåöî øá...  

åîãàä"ãàøâéîæî ø:ø øòã æà  ïåô ïòîå÷ðééøà ìàæ éá

ïèòáòâ èùéð êéà èìàåå ìàåé úéø÷ , ìàæ éáø øòã øòáà

 úåéðåîã÷ íéðùá êàã è÷ðòãòâ ÷øàèù ïåà èðåæòâ ïééæ

ë æà'òìòñéáà ïôìàäòâ áàä...  

ë'éáø ïøàô ïìééöøòã ìòåå' äùà ãåìé ïéé÷ ñàåå äùòî à ï

èùéð ñàã èñééåå , ïúåçî ïééî èéî êéà øàð- øòã 

øòöéìøàâéáø  äøä"èéìù æééøâðåé ìøòá éáø ö" à- ïòåå 

 ãðé÷ òèùøò ñàã èëàîòâ äðåúç áàä êéà- êéà 

îù ìòá à ìééöøòã'äùòî ò÷ñ.  

åðéáø : èðòæ øéà êàãêòì÷éðééà øòöéìøàâ òãééá ...

)åîãàä"èéìù ø"äøä ïá à"ø ö 'öæ ãàøâéîæî ìàøùé"ì ,äøä ïá"ø ö '

öæ ãàøâéîæî éðéñ"ì ,äøä ïá"éìøàâî ÷÷åöæ õ"ì .ååîãàä" õéìøàâî ø

èéìù" àïúç àåä åîãàä"÷øá éðá õéìøàâî íàèùøàáìä êåøá éáø ø ,

ë ïá"öæ õéìøàâî òùéìà éáø ÷"ì ,ïá äøä"õéìøàâî ÷öæ "ì...(  

åîãàä"ãàøâéîæî ø:àé  , ïòååòâ ãáëî ïàã ïáàä øéî

éáø íòã'òèàè ñð ,æ äùî êøá íòã"ì , øåãéñ èéî

ïéùåãé÷.  

â ïàã áàä êéà ïãéà òðééî æà íéàáâ éã øàô èâàæò

ïùèðòî òëéìèééö ïòðòæ , èùéð èðééî øòâééæà èëà

èëà êàð èåðéî ïòö øòãà óðéô éåå øòèòôù . ïúåçî ïééî

èéìù"íòìáàøô ïéé÷ èùéð æéà åãöî æà èâàæòâ èàä à ,



  

áì  
  

  
 

  שמיני

ìéåå øò ïòåå ïòîå÷ ïò÷ éáø øòã , èàä øéî ééá øòáà

èëàîòâñéåà ÷øàèù ñàã.  

áø øòã èøàã ïééæ èòåå øò æà èâàæòâ ïàã øéî èàä é

øòâééæà èëà.  

äðåúç éã åö èîå÷ ñò ,èëà åö èåðéî óðéô ïòååòâ æéà ñò ,

ïúåçî øòã øéî åö åö èîå÷ ñò , øòáéà øéî èéâ øò ïåà

 ïàôòìòè íòã - ñðåàôìòñ ïéé÷ ïòååòâ èùéðëàð æéà ñò 

-èôåø éáø øòã .  

 ïéà ïòååòâ ïàã æéà øò'àøùé úéáì 'ìàèéôù , èéî

ìçáäì"éáø íòã ç'èéìù ï"à' øòèñòååù ñ)öä úéðáøä 'éç'( 

ò"ä .æ éáø øòã"úåéëá èéî ùîî èãòøòâ èàä ì ,

"ë' à èëà óéåà ïééæ èøàã ìòåå êéà æà èâàæòâåö áàä

øòâééæ ,èåâ èùéð æéà áöî øòã øòáà , æà èòá êéà

î' à ïèøàåå ìàæ10-15èåðéî  ,ç éã ééá ïééæ ìéåå êéàäôå ."

ö ïñéåå èìàååòâ øàð èàä øòåíéëñî ïéá êéà  ,ë' áàä

éáø ïøàô èâàæòâ'àé æà ï.  

äòù òáìàä à øòáéøà èééâ ñò , à êàð èîå÷ ñò ïåà

ïàôòìòè , ïöôåô ïòö êàð èîéåæøàô êéæ èàä éáø øòã

èåðéî ,éáø ïøàô âàæ êéà'ïèøàåå ïìòåå øéî æà ï.  

èééâ ñò èééö ì÷éèù à êàð øòáéøà ,òã èôåø éáø ø

ìàîàëàð ,ïééæ íéæâî èùéð ìéåå êéà , èàä éáø øòã

úåàøåð úåéëá èéî èðééååòâ, ' ïéé÷ ïøàô åö êéà óøàã

æðàö ,ìòäéà ïéé÷ ïøàô åö êéà óøàã , åö êéà óøàã

 èòâéñ ïéé÷ ïøàô] íéùåã÷ä úåáàä òåãéë éøäù øîåì ïååëúðå

äåæá øàåáîë äçîù úòá äìòîì íéàá" ÷)ñçðô (àå" ë ïàë åì äéäé

íúåëæá ììôúäì úåðîãæä (" èðò÷òâ èùéð áàä êéà

ìéåå éáø øòã ñàåå ïééèùøàô , èðééååòâ éåæà èàä øò

úåàøåð úåéëá . ïåôøòã êéæ ïàîøòã êéà ïòåå èöòé êàð

ïøòøè åö øéî èîå÷.  

 øéî èâàæ éáø øòã"øéî óéåà ïèøàåå èùéð èôøàã øéà ,

êéã èòá êéà øòáà ,ñéåøà øàô êéà, ïòîå÷ ñòãééæ éã 

äðåúç éã åö ôàøà êàã" ,ïâàæ èìàååòâ ñòôò áàä êéà ,

ï÷àäøòáéà èæàìòâ èùéð êéî èàä øò øòáà , èàä øò

 êéæ ïåô èéé÷ðëàøáåö ïåà úååéðò àæà èéî èãòøòâ

"øòãðé÷ òøòééè ,î' éã øòèðåà úåøéáò òìà ìçåî ééæ æéà

äôåç ,ñ'òãééæ øòöéìøàâ øòã ôàøà èîå÷ ... øòã

äíééç éøáã øòâéìéé ...áì áèéé øòã ...äùî çîùé øòã ...

ïøàô åö èùéð êéà óøàã ,ë' ñàã ïñéâñéåà êéæ ìòåå

õøàä"...  

øéî ïáòð èøàã èééèù ïúåçî ïééî ,èäòæ øò ïåà ... êéà

ë ñàåå ùâø íòã ïééæ øéáñî èùéð ïò÷'èàäòâ ïàã áàä .

øàô èééâ ñàåå øéî èâòøô øò ?  

òâ øéî èàä éáø øòã íìåò íòã ïâòøô ìàæ êéà æà ïñééä

ïèøàåå åö ãìåãòâ ïáàä ééæ éö .ïåè èæåîòâ éåæà áàä êéà ,

ë' ïôåøòâñéåà ïåà èôàì÷òâñéåà áàä" øãñî øòã éåå éåæà

áø øòøàîèàñ øòã æéà ïéùåãé÷ ,èîéåæøàô êéæ èàä øò ,

ïèøàåå ìéåå íìåò øòã éö" , èàä øòðéé÷ æà êéæ èééèùøàô

øòâðà èùéð êéæïâò÷øòã ïôå .øåöé÷á , òìà ïáàä øéî

ïòîå÷òâðà æéà éáø øòã ïòåå æéá èøàååòâ.  

ìàæ äùî ìàåéå ïéà ïòååòâ æéà äðåúç éã , èøàã æéà ñò

øòîéö íéðô úìá÷ òøòãðåæàá à àã , æéà éáø øòã

ïòîå÷òâðééøà ,èâðòøèùòâðà ÷øàèù ïòååòâ æéà øò ,

êòøôùòâ íòðåô èñåàååòâ èùéð èàä øòðéé÷ , èàä øò

èàååéøô øéî åö èãòøòâ.  

 óëéú øò æéà ìàæ ïéà ïòîå÷òâðééøà æéà éáø øòã øàð éåå

øéî åö ïòîå÷òâåö , æà øéî èâàæ øò ïåà"î' ïáòâ óøàã

ñåéô à íìåò ïøàô .ïáòâ ééæ êéà ìàæ ñàåå?" , æà êéà âàæ

éáø íòðåô äëøá à ïìéåå ïãéà éã'ï .  

 ïéé÷ ïòååòâ èùéð èøàã ïéåù æéà ñòùéè ïôéåà êà÷òì ..

î'î æà ï÷éù ïöéîò èæåîòâ èàä'êà÷òì ïòâðòøá ìàæ ,

ïòååòâ æéà ïôðàøá , ôàì÷ à ïáòâòâ èàä øòöéîò ïåà

ïééâøòáéøà ïìàæ ïãéà òìà æà ïôåøòâñéåà ïåà ùéè ïéà ,

ïùèðéååòâðà úåéèøôá íòðééà ïãòé èàä éáø øòã , øò

î æà ïèòáòâ èàä'éî ïùèðåàååðà êéåà íéà ìàæ äëøá è

åëå äçìöäå' .î ïåà'äôåç éã åö ïòâðàâòâ æéà...  

äùòî éã êéæ ïàîøòã êéà ïòåå ,ùâø íòã...  

ïééä ìò êøáì åðéáø åãáëå  

åðéáø åëøéáå:" íééçì íééçì , ìàæ øòèùøòáééà øòã

úçð êàñà ïôìòä ,êòì÷éðééà éã ïåà øòãðé÷ éã ïåô ,

áåè ìëå äçìöäå äëøá."  

åîãàä øéëæäå"øèéìù "àéç úá àìéá åîà úà  'éçú'  

äâä úá"öæ é÷ñðàìôòè ïøäà ïåùîù éáø ö"âä ìáà" ÷éìôòè ã

äìåãâ äòåùéì ä÷å÷æù  

ååìçéà åðéáø:"  úåàåôø ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã

úåòåùé ïåà , ïèëàøòâôéåà ñðééìà ïéåù ïìàæ òìà øéî

áåø÷á ïøòåå ,î' íòìà èéî øòãðé÷ éã ééá úçð ïäòæ ìàæ

ïèåâ ,ú øàðøòöøòä òëéìééøô èéî ãéî , äåãçáå äçîùá

ïèåâ íòìà èéî."  



  

âì  
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  הודעה משמחתהודעה משמחת
  י "שמחים אנו להודיע בזה לציבור אנשי שלומינו הע

  ש"ט עלה שוב בידינו לספק לאנ"כי לקראת חג הפסח הבעל
   

 צרכי החג במחירי  
ומסובסדי מוזלי  

עופות, בשר: כגו ,געפילטע פיש, דגי ,ענבי מי ,  
  עוגיות, שקדי ואגוזי, סודה, מימוצרי חד פע

  

   הכמות מוגבלת ונא להזדרז ולהרשם מבעוד מועד-המכירה אך ורק לפי הזמנה מראש 
  

  תזריעפרשת  ש"ומוצ' ה' ד תתקיים בימיהרשמה ה

  17ט "קדושת יו' במשרדי התאחדות אברכים רח
   בערב8.00 - 10.00 בין השעות

  -ל "מנות אך ורק במקום ובזמנים הנ בכדי למנוע טעויות כבעבר לא יתקבלו הז-
  

  ו"ר דוד יואל קליין הי"ו והר"ר פסח אהרן גרינוואלד הי"בערב אצל הר' טופס הרשמה ניתן לקבל מיום ג
  התשלום יתבצע בעת ההרשמה בלבדהתשלום יתבצע בעת ההרשמה בלבד

  אנו מבקשים את הציבור לשלם במזומןאנו מבקשים את הציבור לשלם במזומן, , מאחר שאנו משלמים על הכל במזומןמאחר שאנו משלמים על הכל במזומן
  

  בברכת פסח כשר ושמח

 הגבאים

  

  עע""ט זיט זי""ק מרן רבינו הקוהק מרן רבינו הקוה""ש כש כ""עע
 6168833: טלפקס,  שיכון קרית יואל בני ברק17ט "קדושת יו' רח: המשרד

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

  

òù"øàîèàñ éãéñçã íéëøáàä úåãçàúä éá "á  
ë úåàéùðá"äâä åðéáø ïøî ÷"èéìù ÷"à 



  

ãì  
  

  
 

  שמיני

 
  
  
  
  

  א"צ ראש ישיבתינו שליט"בראשות מורינו הגה

  

  דד""מזמור לדומזמור לדו


íþôï ñîšî íðî³ë ,íþ−¬¼ôí îò−³ë−¾− −ð−ôñ³î −ê®î− ó¾ëî ,íþî¾í ³êïë μþëò , íô−¼ò íõ¾ëî
íþîþëî ,³×þëíþ−¾ ñ×î ëî¬ ñïô  ,íþîëìë¾ −þê þš−í îò−ð−ð− óðš ,íþî¾ î−òõ ñ¼ ð½ìî öì ,

íþîêî íìô¾ë ð½ìî íšð® í¾î¼ ,íþî½ô ìîþë í¾ëñí öþš ñ¼õôí ö¼ôñ î³îþ½ô³íë ¬þõëî,  
  

  וו""ר שמעון דוד דאווידאוויטש היר שמעון דוד דאווידאוויטש הי""הרהר
  'בישיבתינו הק" קרן הלבשה"מנהל מפעל 

  

  ו"לרגל שמחתו בהולדת בנו ני

  ט"בים נביע לו ברכה מיוחדת על אשר הואיל בטוב לבבו לנדב מלבושי יוובשער בת ר
  למען הבחורי חמד שיחיו המסיימים את זמן החורף בקביעת שעות רצופות בלימוד התורה

  זכות התורה נזקף לזכותו ויגן בעדו להתברך בכל מילי דמיטב
  

í−" þíìô¾ óèî èòî¼ μñ ¼õ¾î− îï íìô¾ô¾ ,í μ−ñ¼ ¹½î−î ’ô¼õ ¹ñêí×× ó− , ³îëþíñî μ−¾ôíñ
ó−þ−ë×í μ−ñ¼õë ,ó−þîìëí ³ëî¬ñ îò−ñ¼õô ³þï¼ë ¬þõëî ,ó−þ¼¾ë μ³ñ−í³ þõ½ò ð−ô³î.  

  

òîñë ó−×þëôí"ì  

íë−¾−í ³ñíòí  

  

äøáà úëøá úà êì ïúéå"í  
ëëñ ëî¬ëî íþšîíë ,ëî¬ ñïô ³×þë íïë þè¾ò ,ëîþñ ³î×þëî ,¼ô óðš"îò−ëê ×-îò−þ−š− îò−ò³îì ,

îò−ëëñ ³îþ−šë íëíêë ðîô®í ,îò−ò¼ôñ ¾õòî ëñë þî½ôî ,ó−¾òêë þš−í óðêí , íþî³ ðôñô
ó−¾ðš öê® −þð¼ñ ,íî ’íþëê ³ê μþë"ñ×ë ó ,ñ× ñ¼ññîíôî ±þ¼ò î−þ−×ôî î−¼ðî− ,  

   

äåîäåî""èéìù àãðàì äùî íäøáà øèéìù àãðàì äùî íäøáà ø""àà  
  

åðéîà êøåáú ìäàá íéùðîå-éçúù äáåùçä åðéúåîç'  
  

  

íúéáá äéåøùä äçîùä ìâøì ,íúôù ìò çáùå øéù ïåø ,íúãëð úãìåäá   
  

øáàä åðéñâ ìöà"úåçáùúá ììåäîä áåùçä ê ,úåëéìä íéòðå úåðåáú áø ,äøåúä éúìã ìò ã÷åù ,ãåðäøàôúì ò,  

øä"éä àãðàì àãåé äîìù ø" åáà"äéòá é"òé ïàãðàì á"à  
  

  
  

îò−³î×þë ³êïî ,îò−ëëñ šôî¼ô ,®î− ñ×ô ³îîþñî ³îêþñ î×ï³¾"³ìòî èîò¼³ ëþ ì,  
³ìê óîšôë íñîðèî íþî³ ,³¼ðí ³ëìþíî þ¾î¼î þ¾îê μî³ô ,³¼ ñ×ë íìñ®íî í×þë ,öôê.  

  
ó×−òë ³×þëî ³þ−³¼× ,ó×−ò³ì  

öþíê −×ðþô ,êî−ñ ,êðòêñ  
¾¬−îîêñ−ê þ−êô ñêîô¾ ,í¬êþ š−ï−−ê šì®− ,±−¾õ−ñ −ñ³õò  



  

äì  
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xnfl d`p jnylexnfl d`p jnyle  
ññíî íìë¾î þ−¾ë ,ññíò îòë−ñ šôî¼ô ,

 ³îìë¾³ë þ³×îôí îò−ëîíêî îò−ð−ð− óðš
ññôñ ö−ê þ¾ê , ¼ðîò ëî¬í îô¾

ó−þ¼¾ë  ,ó−ô−¼òë í¾ô ³þî³ë ðôîñ , 
  

  וו"" הי הייואל בנעטיואל בנעטר ר ""ררהה
  

−ì³¾ î³ë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ ’ïôñ"¬  
  

í−"ר −¼îëô ñ¼ í×òìñî íñðèñ í×ï³¾ 
íþî³í ,íþêõ³ñî íñ−í³ñ ó¾ñ , μêî

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

  

  כעתירת וברכת ידידיך השמחים בשמחתך 
  

¾¬−îîêñ−ê ñ−¾¬òê þ¾ê þ¼¬ñê  
±þêîî¾ ëîð ö³ò ,−−îî öî−® öë ëš¼−½  

þ¼¬êþ ó−−ì  

 
  

  

zecedl aeh jl ikzecedl aeh jl ik  
 ³ê š−ïìôí ¬¼îô ³îðìê ³îþî¾ë

íëîþôí ,íë−ì ñ¾ öî¾ñ ñ×ë μþëò ,
êë¬ êñïô ³×þë , þš−í îò−ð−ð− óðš

íñ¼òíî      ,íñ−í³ñî ó¾ñ ¼ðîò ,   
  

  וו"" הי הישמעון דוד דאווידאוויטששמעון דוד דאווידאוויטשר ר ""הרהר
  

−ò îòë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ"ïôñ î"¬  
  

í−"ר èîò¼³ ëþ ³îîþñî ³îêþñ í×ï³¾ 
®î− ñ×ôî îòôô ³ìòî" þ¾î¼ μî³ô ì

¬×î ³¼ðí ³ëìþíî þ¾îêî      "½.  
  

  
   ידידיך השמחים בשמחתך ח"המברכים בלונ

  

±þêîî¾ š−ñêõ ¼¾îí−  
þ¼èþ¼ëðñêè îí−³³ô  



  

åì  
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הובא בקדושת (איתא במדרש , זאת תורת העולה

 שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא אימתי בן )ט"יו
 .והוא פלאי ,השיב להם זאת תורת העולה, דוד בא

ט הקדוש "ז מרן הבעש" על פי מאמר קויתבאר
 אל )תהלים צד א( על הכתוב )בא' הובא בתולדות יעקב יוסף פ(ע "זי

, ולכאורה איך שייך בנקמה שם הרחמים, ה"נקמות הוי
והמלך נשאו על כל , אלא משל לאחד שמרד במלך

וכוונתו כי אם ימיתנו יהיה הצער לפי , השרים ועבדי המלך
מה שאין כן אם מטיב עמו להרבות לו עוד יקר , שעה

ויבוש ,  ידי זה יגדל צערו הלוך וגדול כל ימיועל, וגדולה
אשר לא די , ויכלם האיך העיז פנים נגד מלך רחמן כזה

אלא עוד מתחסד עמו , שאינו מיסרו בעונש המגיע לו
ואתמר ביה משמיה דהמגיד הקדוש . ומנשאו לגדולה

ע לפרש בזה את החרוז משוך חסדך "ממעזריטש זי
סד בעצמו הרי הוא שבהשפעת הח, ליודעך אל קנא ונוקם

 פירש בזה )ויקרא' פ(ה בייטב לב "ז זללה"וא. קנא ונוקם
,  אל נושא היית להם ונוקם על עלילותם)תהלים צט ח(הכתוב 

הרי הוא , כי בזה עצמו שנושא היית להם לנשאם ולגדלם
  .ד"עכ, נוקם על עלילותם

ט בפרשתן שזהו גם "ה בקדושת יו"ז זללה" אוכתב
י באמת אם אדם חטא מהראוי היה כ, כן ענין הקרבנות

הטוב צוה להביא תמורתו קרבן ' אמנם ה, לשחוט אותו
בודאי , וממילא כשיראה האדם גודל חסדי השם, ונרצה לו

יבוש ויכלם ויכנע לבו האיך העיז פנים נגד מלך רחמן כזה 
ומהאי . ויתודה ויבכה על עוונותיו ויכופר לו, הטוב ומטיב

 שלא ניתנו הקרבנות אלא )ד" סתנחומא(טעמא אמרו במדרש 
כי עונש כזה על ידי התנשאות , לישראל שקבלו את התורה

לאשר הם קבלו את , ורוממות שייך דוקא אצל בני ישראל
ומשם נוכחו לדעת לאחוז במדת , התורה על הר סיני

 לעולם ילמוד אדם מדעת .)סוטה ה(ל "כמו שאמרו חז, הענוה
שרה שכינתו על הר ה ה"שהרי הקב, קונו להתנהג בענוה

ועל כן נחשב להם ההתנשאות . סיני הנמוך מכל ההרים
ה גדולה הם "כי אפילו בשעה שנותן להם הקב, כעונש

ממעטים את עצמם בהכנעה ותבירו דלבא כמבואר בגמרא 
מה שאין כן אומות העולם אשר גבה לבם , .)חולין פט(

ולא יכנע לבם על ידי עונש , בעשרם הם יפלו ברשעם

ועל כן ההכרח להיות עונשם על ידי יסורים , ותהתנשא
 .ד"עכ, ומלקות
 והקרוב אליו כרשנא )אסתר א יד( בזה הכתוב פ"ויל

מגילה ' ובמס, שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן
,  אמר רבי לוי כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר:)דף יב(

ה רבונו של עולם "כרשנא אמרו מלאכי השרת לפני הקב
בו לפניך כרים בני שנה כדרך שהקריבו ישראל כלום הקרי

אדמתא כלום , שתר כלום הקריבו לפניך שתי תורין, לפניך
ויש להבין הרמז בזה ואיזה שייכות . בנו לפניך מזבח אדמה

אך ביאור הענין על פי המבואר . יש ענין הקרבנות לכאן
מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור , שם לעיל בגמרא

השתחוו לצלם או מפני שנהנו מסעודתו של מפני ש, כליה
ולזה יצא הגזירה של עונש מיתה להשמיד , אותו רשע

ומלאכי השרת רצו , ל"להרוג ולאבד את כל היהודים ר
ולזה אמרו כלום הקריבו , להמליץ טוב על בני ישראל

ורצו להמליץ בזה טוב על בני ישראל , לפניך כרים בני שנה
ה ברוב רחמיו " מקום הקבדאף אם ראויים הם לעונש מכל

וחסדיו יענשם בעונש התנשאות וישפיע עליהם חסד 
ודבר זה שייך דוקא אצל , ורחמים ובזה יהיה אל קנא ונוקם

ולזה אמרו כלום בנו , בני ישראל שהם ענוים ושפלי רוח
 )שמות כ כג(כדכתיב , רמז למדת ענוה, לפניך מזבח אדמה

שבא ללמד שיחזיק האדם , ולא תעלה במעלות על מזבחי
ואז יכול , במדת ענוה בבחינת ונפשי כעפר לכל תהיה

וכיון שבני ישראל , לזכות שיהיה העונש בדרך התנשאות
ממילא , מקריבין קרבנות יש להם מדת ענוה ושפלות רוח

 .הם ראויים לעונש התנשאות
ה לפני  ובבוא)אסתר ט כה( זה יתבאר הכתוב ובדרך

המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על 
והרמז בזה שגם בקבלת התורה למדו בני ישראל , היהודים

ולזה , לאחוז במדת ענוה מן הר סיני שהיה נמוך שבהרים
אמר , להמליץ טוב על בני ישראל, אמר ובבואה לפני המלך

דמספר תורה למדו בני ישראל להתנהג במדת , ר"עם הספ
וכיון שכן ישוב מחשבתו הרעה אשר , ושפלות רוחענוה 

ו עונש בהכאות "שאין צורך שיבא ח, חשב על היהודים
אלא יכול להיות , ויסורים בגזירת להשמיד להרוג ולאבד

 )שם ג(ועל ידי שהיה בבחינת , גם על ידי עונש התנשאות

  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מר רבינו הגה"מכ

  א" יעקרית יואלק ב"ח לפ"שנת תשספורים המשולש  - סעודת רעוא דרעווין



  

æì  
  

  
 

  שמיני

שנשאו ונתרוממו במדריגה גבוה , מנשאים את היהודים
כי בני , זה היה העונש על חטאתם, ובוזכו להשפעות וכל ט

ישראל הבינו שאינם ראויים להנסים ונפלאות שעשה 
, וזה היה מרדות בלבם שאינם ראויים לזה, ה עמהם"הקב

  .וזה כיפר על חטאתם בהשפעות טובות וחסדים
' תצוה דרוש לפ' פ(ה הקדוש "פ מה שכתב השל" ילובזה

ג "ב בי"א בי"ת בי מגילה נקרא.)מגילה ב( בביאור המשנה )זכור
. י"כי זה החשבון עולה כמנין שם הקדוש אדנ, ו"ד בט"בי

והדבר צריך תלמוד הלא קריאת המגילה הוא בא להשפיע 
וכתב בתפארת שלמה , רחמים וחסדים לבני ישראל

שעל ידי קריאת המגלה , ם"ה בגימטריא לח" מגל)לפורים(
י "נואם כן למה רמז בזה שם אד. ש"עי, יורד השפעת מזוני

ל דאדרבה הרמז בזה "אמנם לפי האמור י. המורה על דינים
כי בבוא ימי הפורים נשפע לנו על ידי קריאת המגילה כל 

 )קדושה שלישית(ק קדושת לוי "דכתב בספה, השפעות טובות
ד "הוא ע, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים

 )גשמות טו (ה שנאמר " איש זה הקב.)סנהדרין צג(ל "שאמרו חז
נשתלחה , הוא צדיק יסוד עולם, לרעהו, איש מלחמה' ה

ה שיתפלל על הדור שיתבטלו גזירות "מתנה מאת הקב
ה "ובימי הפורים יורד שפע גדול שהקב. ק"עכדה, קשות

ה "ואם ראויים לזה הקב, נותן משלוח מנות לבני ישראל
ואם חלילה אינם ראויים לכל , נותנו בתורת רחמים
, ה נותנו בתורת דין ומשפט" הקב,השפעות טובות הללו

כל , ששופט את בני ישראל ומענישם בעונש התנשאות
וכל אחד זוכה , ואף אם אינם ראויים, הפושט יד נותנין לו

והחילוק הוא רק באיזה אופן , להשפעות טובות מן השמים
  .בתורת דין או בתורת רחמים, יורד ההשפעה

ו טעמא  היינ.)סוכה מג(ל "פ רמז מאמרם ז" ילובזה
ה בייטב "ז זללה"דהנה א, דשופר היינו טעמא דמגילה

 אשרי העם )תהלים פט טז( מפרש הכתוב )אבני זכרון אות כה(פנים 
 שיודעין לפייס )ד"ט ס"ר פכ"ויק(ל "ודרשו חז, יודעי תרועה

כי , ו"לא מכח שמענישים אותם ח, את בוראם בתרועה
ישין על ידי זה מתבי, אם על ידי באור פניך יהלכון

 תקעו בחודש )תהלים פא ד(ש "וז. ומפייסין לבוראם בתרועה
ל "ר, חוק לישנא דמזונא, כי חוק לישראל הוא' שופר וגו

עם כל זה משפט , אף על פי שמשפיע מזונות לישראל
ל היינו טעמא "וזה שאמרו חז. ד"עכ, לאלקי יעקב כאמור

דכמו בתקיעת שופר נשפע , דשופר היינו טעמא דמגילה
 לבני ישראל אף אם אינם ראויים על ידי השפעת מזוני

כמו כן , חסד ורחמים שהוא בתורת עונש התנשאות
ו נשפע מזוני "ד בט"ג בי"ב בי"א בי"במגילה הנקראת בי

לבני ישראל ואף אם אינם ראויים הוא בא בתורת עונש 
  .התנשאות

 שעיניהן של עניים :)מגילה ד(ל " זו אמרו חזולכוונה
דעניי בני ישראל עיניהם נשואות , גילהנשואות במקרא מ

, ה שעל ידי מקרא מגילה יושפע פרנסה ושפע רב"להקב
ד שאומרים בסליחות כדלים וכרשים דפקנו "וכן יתפרש ע

נשואות , עניים במעשים, וזהו עיניהם של עניים, דלתיך
ג "ב בי"א בי"שעל ידי שקורין המגילה בי, במקרא מגילה

ה "ישפיע הקב, י" אדנו שעולה כמנין שם"ד בט"בי
ויעניש אותנו בעונש , השפעות מרובות בתורת דין

  .התנשאות על ידי שישפיע לנו שפע רב
ומתאמרא משמיה , ה בוחר בירושלים" הקבוהנה

ה מקיים מצות היום של "ע שהקב"ז הדברי חיים זי"דק
ובירושלים יתנו , ו שהוא פורים בירושלים"פורים ביום ט

ן עיניהם של ישראל נשואות בימי ובכ, למחר משלוח מנות
כל הפושט , ה משלוח מנות לכל אחד"הפורים שיתן הקב

ה שנוושע "ואנו פושטין ידינו ומבקשים מהקב, יד נותנין לו
כל משאלות לבינו ' בימי הפורים בכל צרכינו וימלא ה

כל משאלות לבבות בני ישראל המצפים להוושע , לטובה
צרכי בני ישראל מרובים , בישועות ורפואות בני חיי ומזוני

ה שירחם על "וישנם הרבה לבבות נשברות המצפים להקב
ורק , בני ישראל וישלח לכל אחד די מחסורו אשר יחסר לו

, ה יכול לראות בלבות בני ישראל כל מה שצריכים"הקב
ה "הקב, ולא ראי זה כראי זה, לבות בני ישראל שבורים

 בני ישראל ,צופה ומביט מה דמתרחיש בבתי בני ישראל
  .מצפים לדבר ישועה ורחמים זה בכה וזה בכה

מה דכתיב על מרדכי הצדיק שהיה דורש טוב פ "ויל
כי מרדכי הצדיק תיקן משלוח מנות איש לרעהו , לעמו

, וימי הפורים האלו לא יעברו מתוך היהודים, לכל הדורות
ובכל שנה ושנה יש חיוב לקרות המגילה וליתן משלוח 

 קימו .)מגילה ז(ל "והנה אמרו חז, יוניםמנות ומתנות לאב
שבשמים קבלו התקנה של , למעלה מה שקבלו למטה

ובכן בני ישראל , מרדכי הצדיק לשלוח מנות איש לרעהו
  .ה"מצפים בימי הפורים שיקבלו משלוח מנות מאת הקב

 אין בן דוד בא אלא בדור .)סנהדרין צח(ל " אמרו חזוהנה
בר נפלא מלהבין דבשלמא והד, שכולו זכאי או כולו חייב

הרי מבואר שם בגמרא דהיום אם בקולו , בדור שכולו זכאי
וכן כתוב בתורה וכן הבטיחו , תשמעו נזכה לביאת הגואל

ל דאם יעשו "לנו בנביאים ובכתובים ובכל מאמרי חז
 אין ישראל :)שם צז(ל "ואמרו חז, תשובה נזכה לגאולה
כאי בודאי וממילא בדור שכולו ז, נגאלין אלא בתשובה
אולם בדור שכולו חייב יש להבין , שנזכה לביאת הגואל

אכן הכוונה בזה . איך יגרם דור שכולו חייב לביאת הגואל
כי באמת בדור שכולו חייב על פי שורת הדין צריך שיבא 

ה ברוב "אלא שהקב, ו"עלינו עונשים קשים ומרים ח



  

çì  
  

  
 

  שמיני

רחמיו וחסדיו גם בדור שכולו חייב יעניש בעונש 
, על ידי שיקרב את בני ישראל בקירבה יתירה, תהתנשאו

ובני ישראל יבינו וידעו שאינם , וישיב אותנו לפלטין שלו
והוא רק עונש , ראויים לזה מאחר שהוא דור שכולו חייב

ה מעניש את בני ישראל ונוקם בנו על ידי עונש "שהקב
ועל ידי זה גם בדור שכולו חייב נזכה לגאולה , התנשאות

  .שלימה
 יתבאר מה ששאלו תלמידיו את רבי יוסי בן ובזה

כי גם הם הבינו שקשה מאד , קיסמא אימתי בן דוד בא
כי הדורות מתמעטים , שנזכה שיהיה דור שכולו זכאי

כי בדורות , ובכן היה קשה להם אימתי בן דוד בא, והולכים
לזה השיב להם זאת תורת , הללו איך נזכה לביאת הגואל

להביא ' ן הקרבנות שצוה הורמז להם על עני, העולה
תמורתו קרבן ונרצה לו ועל ידי זה יבוש האדם ויכלם ויכנע 

ועל כן אף בדור , ד התנשאות"והוא עונש ע', לבו לפני ה
שכולו חייב שלא יהיו ראויים מצד החסד והרחמים 

ה ברוב רחמיו "עם כל זה ירחם הקב, לגאולה שלימה
רומם אותנו וחסדיו ויעניש את בני ישראל בעונש זה שי

ונזכה , ויהיה עונש בדרך התנשאות, ויוציאנו מגלות המר
  .לביאת בן דוד

 יעזור שנזכה לצאת מימי הפורים בשפע ת"והשי
כל אחד די , ונוושע כולנו בכל מילי דמיטב, ברכה והצלחה

כל משאלות לבינו ' וימלא ה, מחסורו אשר יחסר לו
  .ונזכה לביאת הגואל במהרה בימינו אמן, לטובה

, על כן העתקנו כאן החידושים שנאמרו על פסוקי המגילה, מחמת קוצר הזמן לא הספקנו לכתוב הכל
  ה בהזדמנות אחרת"והשאר יודפס אי

 איתא ,המלך שנת נדדה ההוא בלילה
 הבשר את בזכות ואכלו )אליעזר בדמשק הובא( במדרש
 נדדה ההוא בלילה זה בזכות ,)ח יב שמות( הזה בלילה

 .פלאי הואו ,המלך שנת
 בטעם )אמור' פ דוד ראש( המפרשים דברי פי על פ"ויל

 העולם לאומות ולא רק לישראל תשובה דמהני הדבר
 ישראל נקראים בני כי ,)ד"ס האזינו( תנחומא במדרש כמבואר

 כבודו כבודו על שמחל ואב ,אב למו ה"והקב ,למקום בנים
 ה"קבה נקרא העולם לאומות כן שאין  מה,:)יז כתובות( מחול

 .ד"עכ ,מחול אין כבודו כבודו על שמחל ומלך ,מלך עליהם
 בנים )א יד דברים( דכתיב בהא .)לו קידושין( בגמרא פליגי אך

 מנהג נוהגים שישראל בזמן ,)א יד דברים( אלהיכם 'אתם לה
 קרויים אינם בנים נוהגים מנהג אינם ,בנים קרויים בנים
 כך ובין כך ןבי אומר מאיר רבי ,יהודה רבי דברי בנים

 יהודה ורבי מאיר רבי במחלוקת תלוי זה ולפי .קרויים בנים
 .לא או מהני תשובה אי

 מאיר כרבי דהלכה מצרים מיציאת ראיה להביא ויש
 בינה( המפרשים כתבו דהנה ,קרויין בנים כך ובין כך דבין

 משום קודם הזמן ממצרים יצאו ישראל דבני )כה דרוש לעתים
 בראש א"החיד זה על וכתב .הזמן םהשלי השעבוד דקישוי

 או למקום בנים דין לישראל יש אם תלוי שזה ) שמות'פ( דוד
 לגבי .)י דף( בתרא בבא דמבואר במסכת ,עבדים דין לנו יש

 לפרנס העניים אסור עבדים קרויים הם דאם ,צדקה מצות
 ודם בשר למלך משל ,לפרנסן מצוה בנים קרויים הם ואם

 שלא עליו וצוה האסורין ביתב עבדו וחבשו על שכעס
 אחד והאכילו אדם והלך ,להשקותו ושלא להאכילו
 כעס אם אבל ,עליו כועס לא המלך כששמע ,והשקהו

 כששמע והשקהו והאכילו אחד והלך אדם בנו על המלך
 הבן עם  והמטיב,גביה חביבותיה דאכתי( לו משגר דורון לא המלך

 ליה ניחא לא ודאי ,בנים דין לנו יש אם ומעתה .)לאב ליה ניחא
 ,השעבוד בקישוי בנו השתעבדו המצריים ה אם"להקב

 אם אבל ,הזמן שכבר נשלם ולומר לאיצטרופי זה ומועיל
 שהשתעבדו במה ליה איכפת לא ,כעבדים נחשבים אנו

 .ד"עכ ,הזמן נשלם לא ועדיין זה נצטרף ולא ,אותנו בפרך
 ובין כך דבין מצרים מיציאת ראיה לנו יש זה ולפי

 ולא ,המצות מן ועריה ערום במצרים היו שהרי ,בנים קרויין
 יצאו קודם זה כל ועם ,מקום של רצונו עושין בכלל היו

 מטעם כרחך ועל ,השלים השעבוד דקישוי משום הזמן
 מאיר כרבי דהלכה ראיה ומזה ,בנים למקום דין להם דיש
 .בנים קרויין כך ובין כך דבין

 כרבי הלכה אין דבאמת ולומר למפרך איכא אמנם
 ומה ,עבדים קרויין של מקום רצונו עושין ובאין ,מאיר

 השעבוד השלים דקישוי מטעם היה לא הזמן קודם שיצאו
 שיצאו בטעם )ח"פמ א"פדר( שתירצו כמו אלא ,הזמן

 שנולד מעת הגירות זמן דחשבינן ,ו שנה"רד אחר ממצרים
 א"כתב החיד אך .להם לא בארץ אז היו שכבר יצחק

 אי זה שדבר )לאברם ויאמר בפיסקא( הרגל שמחת בהגדת
 בבא( בגמרא להו דמספקי במה תלוי מלידת יצחק חשבינן

 ,לא או לנו מאבותינו מוחזקת ישראל ארץ אי :)קיט בתרא
 איכא ,מאבותינו לנו מוחזקת אינה ישראל ארץ דאי

 ,להם לא בארץ הוי דהא יצחק שנולד מזמן למחשב גירות
 אין שוב ,לנו מאבותינו חזקתמו ישראל ארץ אי אבל

 .ד"עכ ,להם לא ארץ הוי דלא יצחק שנולד מזמן לחשוב
 לומר יתכן ,מאבותינו לנו מוחזקת ישראל ארץ זה אי ולפי
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 ויצאו ,בנים קרויין ובין כך כך דבין מאיר כרבי דהלכה
וליכא  ,השלים השעבוד דקישוי משום הזמן קודם ממצרים
 מוחזקת אינו ישראל ארץ אי אבל ,יצחק מלידת למיחשב

 מצרים שעבוד דחשבינן יתכן לומר הרי ,מאבותינו לנו
 מאיר מיציאת כרבי דהלכה ראיה אין זה ולפי ,יצחק מלידת
 דיצאו למימר איכא שהרי ,השלים השעבוד דקישוי מצרים

 הלכה כן ואם ,יצחק מלידת דחשבינן הזמן משום קודם
 קרויין םמקו רצונו של שעושין בזמן דדוקא יהודה כרבי
 .בנים

 משמיה קושיא הביא :)ג פסחים( חדש באור והנה
 )מאליה ה"ד שם( 'בתוס אהא דכתבו אריה שאגת בעל דהגאון

 מהא דעשו ,מראיה כמו מפסח פטור קרקע לו שאין דמי
 להם היה לא ועדיין ,במועדו הפסח את במדבר ישראל בני

 סימן דשותהח ציון בנין ת"ובשו שם ח"או( ותירצו האחרונים ,קרקע

 להם היה ושפיר ,לנו מאבותינו מוחזקת ישראל דארץ )ד"פ
הפסח  את ישראל בני שהקריבו ממה זה ולפי .קרקע

 ,מאבותינו לנו מוחזקת ישראל דארץ ראיה לנו יש ,במדבר
 דהיו יצחק מלידת מצרים למיחשב שעבוד ליכא כן ואם

 ומזה ,השלים הזמן השעבוד דקישוי כרחך ועל ,להם בארץ
 והנה .בנים קרויין כך ובין כך דבין מאיר כרבי דהלכה חמוכ
 אינם ך"המל דתי ואת ישראל בני על הרשע קטרג המן

 ונקראו מקום של עושים רצונו ואינם חוטאים שהם עושים
על  שמחל דמלך ,להניחם שוה אין ך"ולמל כן ועל ,עבדים
 מהקרבת אך ,תשובה להו מהני ולא ,מחול כבודו אין כבודו
 .בנים קרויין כך ובין כך מוכח דבין במדבר סחפ קרבן

 בלילה הבשר את ואכלו בזכות המדרש ביאור וזהו
 ישראל דארץ ראיה דמשם ,הפסח במדבר שהקריבו ,הזה

 הזמן משום קודם שיצאו ומה ,מאבותינו לנו מוחזקת
 קרויין כך ובין כך דבין מוכח ומזה ,השלים השעבוד דקישוי

 תשובה שעשו וכיון ,שחטאו מה על ומהני תשובה ,בנים
 ובזכות ,המן גזירת נתבטל חטאתם על

 תקפו התחיל דשם ,המלך שנת נדדה ההוא בלילה וזה
 יעזור ת"והשי .לישועה בני ישראל וזכו ,.)יט מגילה( נס של

 בכל הענינים ישראל לכלל ישועה יושפע פורים ט"היו שמן
 )יםדפור א ליל( .אמן בימינו במהרה שלימה לגאולה ונזכה

* 
 המה היהודים ישלטו אשר הוא ונהפוך
 תלפיות במדרש שכתב מה פי על  ויתבאר.בשונאיהם

 על היה המן שהפיל  שהגורל,המפרשים בשם )אחשורוש ענף(
  והפור,רוחותיו מארבע בנקודות מרובע עצם חתיכת ידי

 יש התחתית מהצד ,נקודות שלשה שיש הצד מן הזה
 בתחתיתו יש קודותנ ששה הצד שיש ומן ,נקודות ארבע
 ויהיו למעלה פורים שלשה תפל שאם באופן ,אחת נקודה

 אם ,נקודות ששה ובאחד נקודות ארבע אחד בכל בשניהם
 בשנים תמצא בתחתיתם שיש לראות הנקודות תהפכם
 באופן ,אחת באחד ונקודה אחד בכל נקודות שלשה

 ולמטה ,דוד מנין הוא וששה וארבע ארבע שהם שלמעלה
 והמן .אגג מנין הוא ואחד ושלשה לשהש מהם שהוא

 יצאו שלמעלה ונפלו באופן פורים שלשה הפיל זה בגורל
 למטה מה להפכו רצה ,למעלה עלה כי ושמח אגג מנין

 למטה הוא נשאר דבהופכם נמצא ,דוד מנין  ומצא,מהם
  .ד"עכ ,למעלה ודוד

 טוב שוחר במדרש דאיתא מה לפרש יש זה פי ועל
 העולמים רבון ,דוד אמר ,ברצון עמך 'ה זכרני )ד קו תהלים(

 חייך ,ה"לו הקב אמר ,זכרני מרדכי ידי על ישועה כשתעשה
 יהודה משבט שהיה יהודי איש ,קדמאי מדכר אנא לך

 המדרש בדברי ונתקשיתי .ל"עכ ,ושמו מרדכי כך ואחר
 ,זה בדבר של דוד תפלתו שנתקיים מצאנו לא כי ,הלזה
 שנרמז המדרש ודברי ,במגילה מקום בשום שמו נזכר שלא

 דברי לפי אמנם .כך כל מתקבלת אינו יהודי במאמר איש
 דוד ידי על ממש הנס היה עצם הרי ,תלפיות המדרש

הוא  נשאר ,דוד מנין ומצא הפור שהפך ידי על כי המלך
 .דוד של בזכותו היה דהנס נמצא ,למטה

 הרשע המן שהפך ידי על היינו ,הוא ונהפוך שאמר וזה
 אשר זה ידי על ,למטה ואגג דוד למעלה נמצאו ,הפור את

 .קרן הצדיקים ונתרומם ,בשונאיהם המה היהודים ישלטו
 )פורים שושן יום(

* 
 והחתם ,ושמחה משתה ימי אותם לעשות

 הגאון בשם  הביא:)קעג דף אדר' לז( בדרשותיו סופר
 משה של לידתו דיום )לה אות ג"י שער ב"ח בסידורו( ץ"מהריעב

 אדר ד"י ביום מילתו יום והיה ,אדר 'בז בתבש רבינו היה
 ברית דם ממנו הטיפו .)סוטה יב( מהול נולד והיותו ,בשבת

אלו  ימים 'ב קבעו כן על ,.)קלה שבת עיין( ו"ט ביום למחרתו
 החתם זה על העיר אך .ד"עכ ,ליהודים שמחה ימי ו"ט ד"י

 בו נימול דלא דכיון לפקפק יש ד"יום י שמחת דעל סופר
 .ש"עי ,נמצאת השמח מה

 מרן שאמר מה פי על ץ"היעב דברי להצדיק ונראה
 ע"זי ממעזריטש הקדוש משמיה דהמגיד ה"זללה ז"דו

 חישב .)ו ברכות(ל "ז אמרם על )קסז עמוד ויצא' פ משה בברך הובא(
 הכתוב עליו מעלה עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות אדם

 מצוה איזה מקיים האדם כאשר דהנה .כאילו עשאה
 דקדוקיה בכל לקיים המצוה לבי זכיתי יאמר מי ,עלבפו

מעשות  ממנו ונמנע האדם נאנס כאשר אמנם ,וכוונותיה
 ,הראוי בשלימות המצוה לקיים משתוקק בודאי ,המצוה

 נחשב אז ,עשאה כאילו מעלה עליו ה"הקב כאשר ולכן
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שאמרו  וזה ,ביותר המעולה באופן המצוה עשה כאילו
 עשאה כאילו שנחשב ,עשאה כאילו ב"הכתו עליו מעלה

 ודקדוקיה פרטיה לעשות בכל הכתוב שצוהו כפי
 .ק"עכדה ,וכוונותיה
 להטיף צורך היה מהול שנולד רבינו משה זה ולפי

 מאחר מלקיימו נאנסו  אולם,השמיני ביום ברית דם ממנו
קיימו  ראשון ביום ורק ,שבת דוחה ואינו ק"שב שהיה

 לעשות חשב ינתבבח היה ק"דבשב נמצא ,בפועל המצוה
 ,עשאה כאילו ב"הכתו עליו הרי מעלה זה ובאופן ,מצוה
 ד הוא"י יום ולזה ,מאד עד ונעלה גבוה במדריגה והוא

 רבינו משה של מילתו יום שהוא ביותר חשוב והוא פורים
 משתה יום הוא ו"ט ויום ,גבוה יותר והוא בחינה במחשבה

 .פועלב רבינו של משה מילתו יום הוא שאז כיון ושמחה
 כרשנא אליו והקרוב )יד א אסתר( הכתוב בזה פ"ויל

 מגילה 'ובמס ,ממוכן מרס מרסנא תרשיש אדמתא שתר
 ,קרבנות נאמר שום על זה פסוק כל לוי רבי אמר :)יב דף(

 עולם של רבונו ה"הקב לפני השרת מלאכי אמרו כרשנא
 ישראל שהקריבו כדרך שנה בני לפניך כרים הקריבו כלום
 כלום  אדמתא,תורין שתי לפניך הקריבו כלום שתר ,לפניך

 בני גם דהא פלא הדבר ולכאורה .אדמה מזבח לפניך בנו
 וגם ,קרבנות שום בבל גלות בימי אז לא הקריבו ישראל
 אולם .הקרבנות להקריב אותן בידינו אין אלה בימינו אנחנו

 מקום מכל בפועל הקרבנות הקריבו שלא דאף הכוונה
 מצוה לעשות וחשב ,הללו רבנותק להקריב חשקה נפשם

 ודקדוקיה פרטיה עשאן בכל כאילו ב"הכתו עליו מעלה
מחשבתם  ובשביל ,ונעלה גבוה במדריגה והיא ,וכוונותיה

 נחשב ק"בביהמ העבודה סדר כל לקיים שחשבו הטוב
 אמרו שפיר ולזה ,המעשה הכל בפועל קיימו כאילו להם
 לא שגם המה אף ישראל בני כי ,קרבן לפניך הקריבו כלום

 העולם אומות אבל ,להקריב רצונם היה מקום מכל הקריבו
 .להקריב רצון היה להם לא גם

 אשר אלה בימינו גדול חיזוק הוא הללו והדברים
 כל לקיים יכולים אנו  ואין,מארצינו גלינו חטאינו מפני

 מצות לקיים אפשר אי וכן בארץ התלויות המצות
 פנים ייטב עיין( 'פי קודש ובספרי ,וכדומה הנהוגות בכהנים

 ממצות היינו ,מן המצות ישנים ,אחד עם ישנו )לפורים
 חסר לא באמת הרי האמור לפי אמנם .בארץ התלויות
 עליו מעלה ונאנס מצוה לעשות חשב כי ,מצוה לנו שום
 כאילו מחשבו ה"וכיון שהקב ,עשאה כאילו הכתוב
 דכל ונמצא ,ונעלה גבוה במדריגה עוד הוא הרי עשאה
 עשינו כאילו הכתוב עלינו מעלה בארץ התלויות מצות
 שאנו המצות  ושאר,ונעלה גבוה במדריגה והוא

שהוא  מה כפי ערכו לפי אחד לכל זהו ,יום בכל מקיימים

 כל שאף להתחזק פורים ט"מיו ליקח לנו יש וזה ,מקיימו
 ועוד עשינו כאילו לקיימו נחשב בידינו שאין המצות

 )פורים שושן יום( .ונעלה גבוה במדריגה
* 

 ישוב הספר עם אמר המלך לפני ובבואה
 ',כו על היהודים חשב אשר הרעה מחשבתו

 זה דמה ,הכתוב בביאור )פורים רמזי( שלמה בתפארת וכתב
 אסתר בקשה עליה אשר לישראל לרעה המן ענין מחשבת

 הארץ מן וזכרו שמו המן ונמח נהרג כבר הלא להשיבה
 .)יומא כט( ל"חז אמרו כי הענין אורבי אך ,הגזירה בטלה וכבר

 שיש פ"דאע הוא 'והפי ,מעבירה קשים עבירה הרהורי
 מכל ,הנברא המזיק להמית ותשובה בעבירה תיקונים

 אינו זהו ל"האדם ר ממחשבת בעבירה שנולד הפגם מקום
 לזה ממחשבתו זה להוציא המחשבה ולתקן ,כן ידי על בטל

 ממנה רשימו רנשא מקום מכל כי ,יתירה צריך עבודה
 שהקדושה פ"שאע שיש בהקדושה כמו ,ל"ר במחשבה
 כן להבדיל כ"אח ממנה נשאר רשימו מקום מכל נסתלקת

 מעבירה קשה עבירה הרהורי וזהו ,ל"ר בהטומאה יש
 מקום מכל ,נתבטל והמזיק שהעבירה עצמה פ"שאע

 אסתר היא עבודת היה וזה .במחשבה נשאר ההרהור
 מחשבת את להעביר ה"קבה המלך לפני בבואה השכינה

 שכבר פ"ואע ,העיקרי הפגם הוא קליפת המן 'בחי כי ,המן
 עוד מ חרדה"מ למטה הוא שנהרג כמו הקליפה נבטלה
 ויהרהרו יפגמו שלא ישראל מתוך הרעה מחשבתו לעקור

 .ד"עכ ,כ"אח שלו זרות עוד במחשבות
 עם אמר ,ולפרש הקדושים דבריו על להוסיף ויש

 להעביר היעוצה העצה  כי,הרעה מחשבתו הספר ישוב
 ,התורה עסק ידי על הוא בעבירה שנולד מחשבת עמלק

 ספר עם ,הספר עם אמר המלך לפני שאמר ובבואה וזה
 המחשבות אותן לבטל ,ישוב מחשבתו הרעה ,התורה

באים  הם דכולם ,האויר את המקלקלות ומטמאות
 וזהו ,התורה עסק ידי על לבטלם  ואפשר,עמלק מקליפת

 עם ללחום בידינו אין כי ,אלה עמלק בזמנינו מחיית מצות
 עסק ידי עמו על ללחום אפשר  אבל,ובחנית בחרב עמלק

 .היהודים על חשב אשר הרעה  חשבתו ולהעביר התורה
* 

 אחשורוש למלך משנה היהודי מרדכי כי
 טוב אחיו דורש לרוב ורצוי ליהודים וגדול
 ענין הומ ביאור וצריך .זרעו לכל שלום ודובר לעמו
  .לעמו טוב דורש

 דחנוכה' א ליום( קודש בזרע שכתב מה בהקדם ל"ואפ

 מהפכין צדיקים )ג"ס ג"פל ר"ב( ל"לשון חז בביאור )בגמרא ה"ד
 לו היה ,לשון מהפכין להבין ויש ,הרחמים למדת הדין מדת
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  שמיני

 צדיקים עצת בדבריהם כאן רמזו ל"חז אך ,מבטלין לומר
 וכי לבטל יכולין איך הקש דלכאורה ,הדין לבטל מדת איך
 ה"שהקב הוא כן אך הענין ,ו"ח ה"ב בהבורא רצון שינוי יש
 ל"חז שאמרו כמו ,צירופים לצרף הצדיקים ביד כח נתן

 ,וארץ שמים בהם שנבראו אותיות לצרף בצלאל יודע היה
 הצירוף בזה אחרים ומצרפים צירופים הצדיקים עושים וכן

וצדיקים  ,באדם נגע רואים אם ,לענג מנגע כמו ,עצמו
 כח ,האדם על ל"רח נגזרו האותיות אלו הרואים בתפלתם

 או ,ענג צירוף אותיות מאלו תפילתם לעשות ידי על בידם
 כפי צירוף אחרים לעשות תחבולות איזה או ,לשפע מפשע
 ,דשמיא הסייעתא כפי הזמן לאותו או אדם לאותו הצורך

 למדת הדין מדת ן"שמהפכי ל"חז מתק נמצא לשון
 ,וכדומה לענג  מנגע,לטובה עשו אשר בצירוף רחמיםה

 .)מצורע פ"ר לב בייטב כ"וכ( .ק"עכדה
 בלעם שאמר מה על .)ז ברכות( בגמרא איתא והנה

 הימים אותן שכל מלמד ',ה לא זעם אזעם ומה )ח כג במדבר(
 אבין רגע רבי אמר רגע וכמה ,רגע זעמו וכמה ,זעם לא

 מה תאמר ואם )רגע ה"ד: ד זרה עבודה( 'בתוס וכתבו כמימריה
 יכול היה לומר ויש ,כזה מועטת לומר בשעה יכול היה

 )כא כג במדבר( מלך כדכתיב ואמר הפכו ה"והקב ,כלם אומר
 )וילך' פ( לב בייטב ה"זללה ז"א וכתב .ד"עכ ,בו ך"מל ותרועת

 לעשות ,ך"המל השנה בראש אומרים אנו זה מטעם כי
 והמתקת התמזגות חרא ואחרי כן ,ך"מל ם"כל מאותיות

 ,ם"לכ צירוף מזה נעשו ,האלו הקדושים בימים הדינים
 כמו ,הראשון ביום ם"לכ ולקחתם )מ כג ויקרא( דכתיב והיינו

 לכל ,לכם יעשה :)כח ביצה( באוכל נפש ל"חז שדרשו
 .ד"עכ ,צורכיכם
 מודים הכל :)סח פסחים( בגמרא דאיתא מה בזה פ"ויל
 ושמחה משתה ימי טעמא  מאי,לכם נמי דבעינן בפורים

 ,גזירת כלם היה בפורים כי והכוונה .)כב ט אסתר( ביה כתיב
 כל את ולאבד להרוג להשמיד בקש הרשע המן כי

 ם"לכ צירוף נעשה ומזה ,ך"לאותיות מל ונתהפך ,היהודים
 ,ם"נמי לכ דבעינן בפורים מודים הכל כן ועל ,צרכיכם לכל

 .לטובה האותיות להפך שיוכלו
 טעמא היינו .)מג סוכה( ל"ז מאמרם רמז פ"יל ובזה

 עושים השנה בראש  דכמו,דמגילה טעמא היינו דשופר
 כן הוא כמו ,ם"לכ צירוף נעשה ומזה ך"המל ם"כל מאותיות

 .צרכיכם לכל לכם להשפיע בפורים
 בצירופי התיבות להפוך זו בחינה כי לומר ומסתבר

 שכתב וכמו ,התורה אור חכמת בכח הוא לטוב אותיות
 ,ה"תעשה לתיב ר"צה הפסוק בביאור )נח' פ( אלימלך בנועם

 מהפך הוא ,בה שלומד התורה תיבת ידי על הצדיק כי
 .)הפסוק בהמשך נח' פ דכלה באגרא ועיין( .ד" עכ,ר"לצה ה"הצר

' פ( משה בברך ה"ר זללה"אאמו מרן ק"כ ביאר זו וכבחינה

אמר  )ב"פ משה ויסע בשלח מכילתא( מאמרם על )קיח עמוד בשלח
 שנתתי תורה דברי לישראל להם אמור למשה ה"הקב לו

 ,ם"הלח אותיות ה"מחל  דהנה,לכם הם רפואה לכם
 לכו לחמי )ה ט משלי( ש"כמ לחם נקראת הקדושה ותורתינו

 מחלה להפוך ישראל זוכים התורה בכח ובכן ,בלחמי
 לכם שנתתי תורה דברי ה"הקב וזה שאמר ,לחם לבחינת
 יזכו ,לחם התורה הנקראת עסק דיי שעל ,לכם הם רפואה
 בבעל ועיין( .ד"עכ ,הלחם לאותיות מחלה אותיות להפוך

 ה"מחל תיבת להפך גם יש כי להוסיף ויש .) בשלח'פ הטורים
 ובכח ,עלינו חמלת גדולה ויתירה חמלה ,ה"חמל לתיבת
ה "חמל להמשיך זוכים ם"הלח הנקרא הקדושה התורה

 .ישראל כל על ורחמים
 ימי לקבוע בפורים שתיקנו מה הענין שלפר יש ובזה

 לבסומי יין ושותין לחם עם ועושין סעודה ,ושמחה משתה
 הובא( ה"מבעלזא זללה ש"מהר ק"הרה דברי פי על ,בפוריא

 עצמו המקדש והאדם ,ף"נג אותיות הם ן"גפ )נח' פ ד"במהרי
 הסעודה ידי שעל נמצא .ד"עכ ,גפן לאותיות מהפך מנגף

 יין ששותין ידי ועל ,לה להלחםממח מהפכין ,לחם של
 ל"כן י וכמו .לגפן מנגף להפוך זוכים ,ן"גפ מעצי יוצא שהוא

 אדר( יששכר בבני שכתב ,מנות משלוח מצות בענין גם

 אחד לאיש מנות 'ב מנות דמצות משלוח )א אות ח מאמר
 ש" עי,ן"גפ ן"דג בגימטריא ה"מנ פעמים 'וב ,.)ז מגילה(

 ם"לח שהוא ויין דגן ששולחין ידי שעל ל"י ולדרכינו .לדרכו
 .לגפן ומנגף להלחם להפוך ממחלה זוכין ,ן"וגפ

 את קבלו תורה שבמתן .)פח שבת( ל"חז אמרו והנה
 ל"י זה ולפי ,לאורייתא רבה ואיכא מודעא בכפיה התורה

 התורה להם כח היה לא בכפיה תורה מתן שהיה הנס דעד
 יששכר יבבנ שכתב ד"וע ,לטובה אותיות צירופי להפוך

 מכבה דעבירה .)כא סוטה( ל"דקי בהא )אות ב ח מאמר אדר(
 היה ימי אחשורוש דעד ,תורה מכבה עבירה אין אבל מצוה

 להם שהיה מאחר התורה הועילה דלא ,תורה מכבה עבירה
 ,וברצון באהבה קבלוה שהדר לאחר אבל .ש" עי,מודעא

 .הקללות לברכות כל להפך כח להם היה
 קבלו ידו שעל הצדיק מרדכי של בזכותו הוא זה וכל

 ב"טו דורש הצדיק כן מרדכי ועל ,מאהבה התורה את
ולברכה  לטובה הקללות כל להפוך יכולים ידו שעל ,לעמו

 לחיין לטב לטובה נתהפך והכל ,התורה כח באמצעות
 .ולשלם

 בענג פורים ט"מיו לצאת שנזכה ת"השי ויעזור
 ברכה שפע ,דמיטב וכל מילי ובלחם ובחמלה ובשפע

ביאור  וזהו ,לברכה הקללה את לך 'ה ויהפוך ,והצלחה
 המה היהודים ישלטו אשר הוא ונהפוך הכתוב
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 וניצולים אותיות לטובה צירופי שנתהפך ,בשונאיהם
 לנו ולשלם לחיין לטב ת"השי יעזור כן ,רע פגע מכל
 )היין משתה( .בני ישראל ולכל

* 
 ,ולעמ טוב דורש הצדיק מרדכי שנקרא מה ל"י עוד

 ממצרים ישראל יצאו איך שהקשו המפרשים מה פי על
 דקישוי )דרוש כה לעתים בינה( ותירצו ,הזמן שנשלם קודם

' פ( דוד בראש א"החיד זה על וכתב .הזמן השלים השעבוד

 לנו יש או למקום בנים דין לישראל יש אם שזה תלוי )שמות
 מצות לגבי .)י דף( בבא בתרא במסכת דמבואר ,עבדים דין
ואם  העניים לפרנס אסור עבדים קרויים הם דאם ,קהצד
 ודם בשר למלך משל ,לפרנסן מצוה בנים קרויים הם

 שלא עליו וצוה בבית האסורין וחבשו עבדו על שכעס
והאכילו  אחד אדם והלך ,להשקותו ושלא להאכילו
 כעס אם אבל ,עליו כועס לא המלך כששמע ,והשקהו

 כששמע והשקהו אחד והאכילו אדם והלך בנו על המלך
 עם הבן והמטיב, גביה חביבותיה דאכתי( לו משגר דורון לא המלך

 ליה ניחא לא ודאי ,בנים דין לנו יש אם ומעתה .)לאב ליה ניחא
 ,השעבוד בקישוי בנו השתעבדו אם המצריים ה"להקב

 אם אבל ,נשלם הזמן שכבר ולומר לאיצטרופי זה ומועיל
 שהשתעבדו במה ליה איכפת לא ,כעבדים נחשבים אנו

 .ד"עכ ,הזמן נשלם לא ועדיין זה נצטרף  ולא,בפרך אותנו
 צדקה גדולה .)י בתרא בבא( הגמרא מאמר בזה פ"ויל

 מוכיחים צדקה שנותנים ידי כי על ,הגאולה את שמקרבת
 של שעבוד הזמן נשלם כבר וממילא חי אל בני שאנחנו בזה

 כן עלו ,השעבוד שישלימו גליות בשאר צורך ואין ,מצרים
 .את הגאולה מקרבת היא

 ,לאביונים מתנות שיתנו תיקן הצדיק מרדכי והנה
 ,מפרנסן אינו למה עניים אלהיכם אוהב אם קשה ולכאורה

 ,מתנות לאביונים ליתן רשאים אנו אין מפרנסן שאינו וכיון
 בנים דין להם יש ישראל דבני סבר הצדיק מרדכי אולם

 ואין השעבוד קישוי ידי על הזמן נשלם ממילא כבר ,למקום
 הוא הצדיק כן מרדכי ועל ,ישלימו גליות ששאר צורך
 כי ,לאביונים מתנות מצות שתיקן ידי על ,לעמו טוב דורש

 ,מצרים שעבוד ונשלם למקום בנים דין לנו דיש מזה מוכח
 מגלות ישראל בני על ה"ירחם הקב אשר הזמן הגיע וכבר
 בני ישראל וקיימ אשר הפורים יום עבור ואחר ,הזה החל

 הרבה ונתחלקה המובנים ככל לאביונים מתנות מצות
 הצדקה שזכות לצפות עלינו בודאי ,בני ישראל לעניי צדקה
 )פורים שושן ליל( .הגאולה יקרב

* 
 טוב דורש הצדיק מרדכי שנקרא מה ל"י עוד

' פ( משה בישמח ה"ז זללה"א שכתב מה פי על ,לעמו

הלכה  דכל :)ו סוכה( ל"חז שאמרו מה הענין לבאר )אמור
 בכתבי מבואר כי ,לחומרא ולא אתי לקולא מסיני למשה
 הוא שבכתב דתורה )א"פ  השכיבה'מס חסידים משנת( ל"האריז

 הכתוב הוי כפי ולכך ,רחמים הוא פה שבעל ותורה דין
 למשה הלכה אבל ,הגמור הדין שורת כפי והוא חומרא

 לאולקו הרחמים מצד והוא שבעל פה תורה הוא מסיני
  .ד"עכ ,אתי

 קושית לתרץ )ג"ס נח' פ( תנחומא במדרש איתא והנה
 ההר עליהם ה"הקב כפה  למה)כפה ה"ד. פח שבת( 'התוס

 דנעשה ונשמע ותירץ ,ונשמע נעשה אמרו כבר הא כגיגית
 לקבל רצו לא פ"שבע ותורה ,שבכתב תורה על רק אמרו
 רבה דמודעא זה לפי נמצא .ד"עכ ,כפיית ההר הוצרך ולכן

 ,שבכתב על תורה ולא פ"תושבע על רק היה אורייתאל
 תורה של דין בחינת רק אחשורוש ימי עד היה זה ולפי

 כאשר אבל ,פ"שבע תורה של רחמים ולא בחינת שבכתב
 מדת בזה נשפע ,באהבה וברצון פ"התושבע קבלוה הדר

  .הרחמים
 בימי קבלוה הדר ידו על אשר הצדיק מרדכי כן ועל

 להשפיע ,לעמו ב"טו דורש  היה,הנס מאהבת אחשורוש
  שנתגבר,פ"שבע תורה ידי על ישראל לבני וחסדים רחמים

  .בעולם הרחמים מדת
 מתנות הצדיק מרדכי שתיקן כיון ל"י ובפשטות

 הבריות על המרחם כל :)שבת קנא( ל"חז ואמרו ,לאביונים
 ד"ר פל"ויק( במדרש אמרו ולזה ,השמים מן עליו מרחמין

 עם עושה העני העני עם עושה הבית שבעל ממה יותר )ח"ס
 .השמים מן עליו מרחמין הבריות על כי המרחם ,הבית בעל
 על שירחמו ,מתנות לאביונים שתיקן הצדיק מרדכי כן ועל

 ,השמים מן ישראל בני על מרחמין הרי זה ידי ועל ,הבריות
 טוב דורש הוא זו תקנה שתיקן ידי על הצדיק מרדכי כן ועל

 לבני שולח ת"והשי ,השמים יהם מןעל שיתרחמו ,לעמו
 והרחבה כל הקדושה הפתוחה המלאה מידו ישראל

 פרנסה ,רוויחי ומזוני חיי בני והצלחה ברכה שפע צרכיהם
 'ה יברכך ק"לזש הצריכים ישועה לאלו ,ובניקל בריווח
 לכל מאן הגונים ושידוכים ,ישראל לחולי רפואה ,בבנים
 כולנו ונוושע ,ול יחסר אשר מחסורו די אחד כל ,דבעי

 במהרה שלימה לגאולה נזכה והצלחה עדי ברכה בשפע
 )פורים שושן ליל( .אמן בימינו

* 
 ,לעמו טוב דורש הצדיק מרדכי שנקרא מה ל"י עוד

 על )ישעיה ליקוטי( ל"להאריז בליקוטי תורה שכתב מה פי על
 כי במעשה ,שלום הצדקה מעשה והיה )יז לב ישעיה( הכתוב
 ,י היא הפרוטה כי ,ה"ב ה"הוי שם יחוד גורם הצדקה
 ,ו צורת הוא הנותן אדם וזרוע ,ה אצבעות הנותנות וחמשה
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 מעשה ה"סוד והי וזהו ,ה המקבלות אצבעות וחמשה
 .ד"עכ ,שלום הצדקה

 לפרש )תרומה' פ( קדומים בנחל א"החיד כתב ובזה
 עם עשה ,צדקה לעשות אם בקשת )א"ס א"פי ר"קה( המדרש

  ובעל,שואל אינו חכם התלמיד כי והטעם .תורה עמלי
 וחמשה ',י כעין המטבע כן ואם ,תחילה ידו פושט הבית

 אצבעות וחמשה ',ו הנותן וזרוע ',ה הנותנות כנגד אצבעות
 שהוא ה ביושר"ב ה"הוי שם נרמז הרי ',ה חכם התלמיד
 ,שואל העני הנה הארץ לעם צדקה כשעושה אך ,רחמים

 ,אחרונה 'ה הוא ידו את העני שפשט חמשה אצבעות ובכן
 ,י"וה הם אצבעות ופרוטה וחמשה הנותן זרוע כך ואחר
 חכם לתלמיד הצדקה ולכן ,דין שהוא מהופך השם כן ואם

 ט"הבעש מרן ז"ק בשם הובא זה וכעין .ד" עכ,מעולה
  .)ראה' פ צדק במבשר עיין( ע"זי הקדוש

 ל"חז שאמרו בפורים שמצינו מה לבאר יש זה פי ועל
 פושט שהעני ,לו נותנין יד כל הפושט )ד"ה א"פ להמגי ירושלמי(

 שלא כסדרו ה"הוי שם נתייחד בזה הלא .תחילה ידו
' פ משה בברך ה"זללה מארי אבא בזה ש"מ ועיין( .דינים בזה ומעורר

 .)קפו עמוד תרומה
 הפורים של היום דסגולת לומר צריך הנושא ולחומר

 והשם ידו פושט העני שאפילו אם ,כך כל ונשגבה גדלה
מדת  בזה נמשך זה כל עם ,כסדרן שלא הוא ה"הוי

 בדרך הוא הצדקה שנתינת ,הוא ונהפוך ענין וזהו .הרחמים
 זה ודבר ,רחמים לעורר הוא היום זה מסגולת כל ועם ,היפך
 ,לאביונים תיקן מתנות אשר הצדיק מרדכי של בזכותו הוא

 נשפע תחלה ידו פושט העני אם שגם סומכין אנו ועליו
  .ישראל ים לבנירחמ

 ,לעמו טוב דורש 'וגו היהודי מרדכי כי אמר ולזה
 שהם אופן שבכל ,טוב לעמו הם שתקנותיו כלומר

על  וחסדים רחמים להשפעת זוכים צדקה מצות מקיימים
 ימי ובעבור ,להנותן המקבל שהקדים אף ישראל בני

 ,ישראל בני שקיימו מצות צדקה רום לשמי עולה הפורים
 ידי מצות שעל כוונה עוד ל"וי ,ה"הוי שם ייחדנת זה ידי ועל

 וכסא שלם שמו שיהיה היינו ,ה"הוי שם נתייחד צדקה
 שושן יום( .הגאולה את צדקה שמקרבת גדולה כי ,שלם

 )פורים
* 

 ,לעמו טוב דורש הצדיק מרדכי שנקרא מה ל"י עוד
 הרשע המן )ו"פ הפורים שער ח"פרע(ל "האריז דברי פי על פ"ויל

 הפוכה ובסופי ה"הוי שם לקח ולהשחית לעלב כשביקש
 שבקשה ואסתר ,י'ל ה'שו ו'איננ ה'ז )יג ה אסתר( תיבות
 )ד ה אסתר( תיבות ובראשי ביושר ה"שם הוי לקחה גאולה

 אסתר( הכתוב פ"ובזה יל .ק"עכדה ,יום'ה המן'ו מלך'ה בוא'י

 'פי ,בשונאיהם המה היהודים ישלטו אשר הוא ונהפוך )א ט
 ,ביושר ה"להוי הפוכה ה"מהוי הצירוף הפךשנת שעל ידי

 .המה בשונאיהם היהודים ישלטו זה ידי על
 והוא )וירא' פ אליעזר בדמשק הובא( המדרש בזה פ"ויל

 לאברהם ה"הקב אמר ,העץ ויאכלו תחת עליהם עומד
 אותו ואת ותלו שנאמר ,המן בימי לבניך פורע אני אימתי

 אמרו דהנה ל"י האמור ולפי .פלאי והוא .העץ על בניו
 מדת שמהפכת עניים מתנת  גדולה)וירא' פ י"ברש הובא( ל"חז

 הצדקה והחסד בזכות כי ל"י זה ולפי ,לרחמים הדין
 ה"הוי הדין מדת להפוך זכו ,ישראל בני בלבות המושרש

 בבני מושרש זו ומדה .ישר ה"הוי למדת הרחמים הפוכה
 ובזה ,מדת החסד שורש אברהם זרע להיותם ישראל

 כי ,ויאכלו העץ תחת עליהם עומד והוא המדרש אריתב
 אורחים והכניס שבע בבאר אשל אבינו ויטע אברהם

 לאברהם ה"אמר הקב ,אחריו בבניו צדקה מדת והשריש
 זכו הצדקה שבזכות ,המן ימיב לבניך פורע אני אימתי
 ואת אותו ותלו ,המן גזירת ונתבטל הדין לרחמים להפוך

 .העץ על בניו
 ,לעמו טוב דורש שהיה הצדיק מרדכי לע נאמר ולזה

 מצות לקיים הדורות בכל לבני ישראל שתיקן ידי על כי
 מדת  נתהפך,לאביונים ומתנות לרעהו איש מנות משלוח

 שיתעורר לעמו ב"טו דורש והיה ,הרחמים למדת הרוגז
 .עולם עד ישראל גמורים לבני רחמים

 כל למעלה עולין המשולש פורים החג נעילת ובעת
 וטירחא דגופא ישראל בטירחא בני שקיימו צוותהמ

 ,ע"הבוכ אצל גדול וחביבות חשיבות לה ויש ,דממונא
 מצות שקיימו מה ובפרט ,למעלה גדול רושם ועושה
 מאד חשוב ופרוטה כל פרוטה אשר לאביונים מתנות

שיכוין  ובלבד הממעיו ואחד המרבה אחד ,ה"הקב לפני
 הוא ובודאי ,ניםלאביו מתנות מצות לקיים לשמים לבו

 ,הרחמים מדת הרוגז להפך מדת לטובה פעולה עושה
 ,ישראל בני בבתי וחסדים רחמים שיהיה ת"השי ויעזור

 רק ויהיה ,לברכה הקללה את לך אלהיך 'ה ויהפוך
 ימי כל ירדפונו טוב וחסד ואך ,ישראל בני בבתי ברכות

  פורים שושן יום( .וחסדים ברחמים חיינו

  ח להם"א ותשוח"ר שליט"ק מרן אדמו"י הוועד להוצאת ספרי כ"נערך ע
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