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ëší"íí®−ñ "þ −òõë î¬ìî¾î 

ó−š−ð®í , í¾šíî−ïèñêí í® ñ¼ 

³− î−òõñô ³êï ê®³ ’ ö−ê êñíî

 ë−−ì ì−ñ¾î íþ−ë¼ þëðñ ì−ñ¾

 ëþí −þëðð−þëðî −ô −þëð ð−ôñ³í 

ö−¼ôî¾ ,−³î ’−õ¼"ðôèí  ’ ê×−í

ê−þô ’ðñ¾ê" ð−ë¼ −¼ë −êð ê×−í ¼

¼ëð þ®ë ñëê ð−ë¼ êñ −¼ë −êî" ×

îìñî¾ ë−−ì−ô íë ë−³îô ,íî" ò

í®−" ñ¼ óðêí ³ê þ−ë¼ô þ¾ê þ

¼ î³ð" êñð ê×−íî î³ëî¬ë êñ¾ ×

¼ëî ¹−−× −®ô"ðñ¾− −êðî ð−ë¼ ×"¼ ,

½ôë óñîê ’ þôê¾ îò−®ô ö−¾îð−š

ëší"í®− −³êþë ñêþ¾−ñ í" þ

ê óêî ö−ñë³ íþî³ îñ −³êþë ó³

 ö−þ½ôò ó³ê ö−ê íþî³ë ó−š½î¼

 íþî³ë ó−š½î¼ ó³ê ö−ê óêî îð−ë

îð−ë ö−þ½ôò ó³ê , ë−−ì³− ëî¾ ö×ëî

 íñì³ íþî³ë š½¼ êñ¾ ñ¼ óðêí

íî¼ −ñëí −þìê μ¾ôòî" í−í îñ−êî ï

−¾ëñê êñ íþî³ë š½î¼ ’ îþ®−

ð−ë¼ êñ −¼ë −êî îõšî³ë ,¾ïî" −× í

 óðñ óð ö−ë ¬õ¾ôñ þëð μôô êñõ−

îèî ’−ëî ’¬−−ë μ−þ®í þëð îò−−í ëñ ë

 ³î®ô îò−−í íñ¼ô ñ¾ ¬õ¾ôñ

¼ íëî¾³"¾ , êîí ö−ò¼í îò−×þðñî

ö−ðë ë−−ì³ô í³ê íôñ ¼ð³ êñ¾ ,

 ë−þ −× μ−þ¼¾ë ³îë−þ −þëð ñ−ë¾ë

 í³ê ½îòêî μ−þ¼¾ë þ®−í ³ôìñôî

¼ëî îð−ë" ìñ¾ôí ë−−ì³−î ð−ë¼ ×

ì−ñ¾í êñî , ³−ñ¼î ³ôšî þôê íïñ

í þìë− þ¾ê óîšôí ñê" êîí îë ê

³ë þëðí −× ³î¾þðô −³ëî ³î−½ò× −

¼¾ íþî³í ðîô−ñë −îñ³" íþî³í −

ëî¬ë þîìëñî îþ®− ñ¼ þëè³íñ ñ×î− ,

−þôêî ’ðñ¾ê"ì−ñ¾í ë−−ìî ¼ .  

)×" šíèí îò−ëþ öþô"š¬−ñ¾ "ê(
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  ד"שיר המעלות לדו
  

ùãå÷ éìëä úåøùòå åðéúåãñåî éëéðç íééôìàì áåø÷ íùá,  

ùãåâ úåîåìà äæá àùéð ,áåè ìæî úëøáá , íå÷î ÷åçéøî

áì áåøé÷å ,òî íã÷"àøé÷é àøáâ éàä åðéãáåëîå åðéãéãé ë ,

äùòîå äùåòàøéãú ãñçå ä÷ãö  ,äøåà äèåò äîìùë ,

óåâá ùôðå áìá øåñîãñåî ïòîì ïåîîáå äøéèòîä åðéúå,  
  
  

   היקר והנעלההרבני הנגיד 

יחזקאל דוד ר  "מוה
  א"שליט בערקאוויטש

  א"בוויליאמסבורג יע'  מוסדותינו הקבר הנהלתח
  

ä ìâøìåðåòîáù äçîù ,åðåîøàá ïåùù ìå÷  
  

éçú åúá úãìåäá'  
áåè ìæîì  

  
  

  

åäáåøîä åðéúëøá äôåøö ,äáéçå äàãåä ìù ïåùì ìëá ,

öåéî úååøì äëæéù"úçðå âåðòú ç , øùåòå øùåà êåúî

úòãä úáçøäå , åðéúåãñåî úîøä ïéîéì ãåîòì êéùîéå

äùåã÷ä ,êøáúé úàæ øëùáå àùéôðã ïàëøá ìëá.  

äìñ áåè ìëå.  
  

  

  החותמים למען שמו בהוקרה והערכה

  הנהלת מוסדות סאטמאר
  ו"בני ברק יצ -אל קרית יו

 



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'ת האברכים די התאחדו"שע

 

  ה

 

  שופטים

 

  כי השוחד יעוור עיני חכמים
ל מאפטא על כסא "בעת שישב בעל אוהב ישראל זצ

, עלי דין לדין תורההרבנות בקולבסוב באו פעם לפניו שני ב
אולם הרב , יתר הדיינים לקחו שוחד והיו נוטים לצד אחד

ן  מאפטא גילה כלפיהם התנגדות נמרצת והוכיח להם כי אי
את הרב, ההלכה כמותם ישחד גם  ן כי  , יעצו הדיינים לבעל הדי

יסכים הרב לקבל , אך כיצד עושים זאת והלא בשום פנים לא 
אי סכום כסף ניכר לכיס יעצו לו איפוא לשלשל בחש, שוחד

בעל הדין עשה כעצתם ואיש לא ידע דבר על , בגדו של הרב
הרגיש כי , למחר כאשר ישב הרב להמשיך בדין תורה .כך

דעתו החלה להסס בדבר וכי קם בו רצון להסכים עם דעת 
ישיבת בית הדין וכל אותו היום בכה , הדיינים מיד דחה את 

את והתחנן לפני רבונו של עולם כי יאי את עיניו לראות  ר 
את הכסף , האמת אשר גילה הרב  כך עברו ימים מספר עד 

את הכסף  בכיס בגדו ומיד הבין כי בעל הדין הוא אשר שם 
שאפילו , כל כך גדול הוא כוחו של שוחד, בכיסו כדי לשחדו

בכל זאת משפיע על שכלו , אם הדיין אינו יודע מאומה על כך
את דעתו צדיקים זהו פירושו של הפ .לסלף  סוק ויסלף דברי 

צדיק "אמר הרב מאפטא זצ אם הדיין מוסיף להיות  אפילו  ל 
קבלת השוחד ראה ולא ידע מאומה על כך, גם לאחרי  , שכן 

את בינתו ואת דבריו יש בכוחו של השוחד לסלף    .בכל זאת 

  לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך

רבי יהונתן ז ן "באחד הויכוחים שהתנהלו תמיד בין  ובי ל 
כיצד  .לומדים הנוצרים שבדורו שאלוהו פעם כומר אחדהמ

בו בזמן , אמרו חכמיכם העובר על דברי חכמים חייב מיתה
השיב  .שיש הרבה עבירות בתורה שאין חייבים עליהם מיתה

והחוק בכל מלכות , לו רבי יהונתן בדיוק כך הוא גם הנימוס 
אדם אצל המלך ויעשה דבר נגד כבודו או  ומלכות אם יכנס 

, לא יהרגנו המלך על דעת עצמו אלא ימסרנו לידי החוק, צונור
ואילו אם אדם , על מנת שיעמידוהו לדין ויבאוהו על עונשו

רשאי  אינו שומע לפקודתו של הזקיף השומר על ארמון המלך 
סיים ואמר  -חכמינו  .הזקיף ואפילו מחוייב הוא לירות בו מיד

ם על משמר  הינם בבחינת הזקיפים העומדי- רבי יהונתן
וכל המסרב להישמע לפקודתם דינו חמור , התורה והמסורה

  .בהרבה מזה שעובר על מצוה שבתורה גופה

  שום תשים עליך מלך
בעיר לובלין היה איש חסיד אחד שהיה נוהג בכל ערב 
שבת לקנות מסרקות והיה הולך לבית המרחץ ומחלק אותם 

ן כשסיפרו הדברים להרבי מלו, לכל מי שהוצרך למסרק בלי
, הפליא מאוד בגודל מעלת מצות גמילות חסד זו של האיש
' כשהגיעו הדברים להרב מרא דאתרא של לובלין הגאון ר

עזריאל שהיה נקרא בשם ראש הברזל על שם כוחו הגדול 

נענה ואמר הלא נעלמה , הוא היה ממתנגדי החסידות, בתורה
ע"מנחות מ (מהרבי גמרא מפורשת ת  בשעה שנכנס דוד לבי)ב"ג 

אמר אוי לי שאעמוד ערום  המרחץ וראה עצמו עומד ערום 
ואם כדברי הרבי מלובלין שזוהי מצוה רבה הרי ', בלא מצוה וכו

ן  היה יכול דוד אף הוא לקנות מסרקות ולחלקם שם בי
: כשמסרו את דברי הגאון להרבי מלובלין אמר. המתרחצים

 אותו ואין רואין) ה"ב מ"סנהדרין פ(נעלמה מהרב משנה מפורשת 
 כשהוא מסתפר וכשהוא ערום וכשהוא בבית המרחץ )המלך(

שנאמר שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך הרי שדוד 
ולכן ראה עצמו ערום מן המצוות   .לא היה יכול לעשות מצוה זו 

  נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך
אורי ' ק ר"ו קרא הרה"בפרשת שופטים שנת תקפ

מסטרעליסקהנקרא השר(ע "מסטרעליסק זי  את פרשת השבוע )ף 
ק מסטרעטין ומשמאלו "בתורה כשמימינו עומד תלמידו הרה

נביא אקום להם "שלמה וכשהגיע הצדיק לפסוק ' ק ר"בנו הרה
, )במקום כמוך(קרא מקרב אחיהם ממך " מקרב אחיהם כמוך

ושוב נשנה אותו " כמוך"ק מסטרעטין שכתוב "הזכירו הרה
עם השלישית לקח הצדיק בפ, שלש פעמים' הדבר וכן הי

והראה להשרף הפסוק אז התחיל , מסטרעטין את החומש 
כמוך כמוך כמוך שלש ' לקרוא עוד פעם וקרא נביא אקום וכו

ידיו על ראש הרב מסטרעטין ואמר בקול  את  פעמים וסמך 
ובתלהבות עצומה  וגמר הקריאה וידעו הכל כי " כמוך"גדול  

לול נסתלק השרף ג א"וביום כ. סמכו להיות ממלא מקומו
ובנו הרה אפשר : שלמה אמר' ק ר"מסטרעליסק  איני יודע איך 

ואחרי ארבעה חדשים נסתלק אף , לחיות אחרי אבא שכזה
את מקומו של השרף   .הוא והצדיק מסטרעטין מילא 

  אליו תשמעון
בעל דברי יואל  'הקנו בנסוע רביק "לפט "בשנת תשי

ישראל"זי על גדולותו נסתבב השיחה , ע על הספינה לארץ 
יהושע לייב דיסקין זצ אמר אחד , ל"וקדושתו של רבי 

אמר"ק כי הגאון רבי חיים סאלאוויטשיק זצ"לרביה רבי : ל  על 
אדיר , "ואליו תשמעון"יהושע לייב אפשר לומר  אבל גאון 

אמר שלא להדפיס  אימרה זו אליו "כיוון שהפסוק , בירושלים 
רק על נביא בלבד" תשמעון נראה ' ק שהי"יהרב, נאמר בתורה 

רבי עקיבא אייגר , הגיב בקצרה ואמר, אותה שעה כמנמנם
אחר כך התנער לפתע ממקומו , באורח חיים הלכות קדושה

האר(', ל הק"דער אריז', ל הק"נו דער אריז"ואמר  י"כלומר   ,)י שאנ
לאחר הגיעם לירושלים חיפשו הנוסעים בשולחן ערוך בסימן 

בור אומרים עם השליח ציבור אין הצ: וזה לשונו המחבר, ה"קכ
אבל : בא איגריובהגהות רבי עק, 'נקדישך אלא שותקין וכו

צבור "בכתבי האר י כתב דיש לומר כל הקדושה עם השליח 
, א"עד כאן לשונו של רע, "ואליו תשמעו"ל "מלה במלה עכ

  .והיא פלא
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  ל"יברך את בית ישרא
  

לכבוד ידידינו , ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, נשגר בזה מעומקא דליבאה, באותות שמחה והודאה

ד בכל "ויהי דו, מוכתר בכל תואר, ל אשר בך אתפאר"ישרא, הבחור היקר והמהולל, וידיד כל

ים הליכות ורב בנע, זכה לשמש בקודש לפני ולפנים, טוב ומטיב לפרט ולכלל, דרכיו משכיל

  ,ד"על כן נודה לשמו בשיר המעלות לדו, עומד לימינינו בכל עת תמיד, תבונים

  
  נודע לשם ולתהילה, החתן המופלג והנעלה

  ו"ני ישראל דוד ראזענפעלדכמר 
  א""ק שליט"ק מרן רבינו הגה"ק אצל כ"משב

  

  מ"למזל טוב ובשעטו' ג שתחי"לרגל שמחתו באירוסיו עב
  

  ,ביקר ורבותא, מלא טיבותא, נשגר לו כסא דברכתא, עידנא דחדוותאובהאי 
  א"ר שליט"ק מרן אדמו"על התמסרותו הנאמנה בקליטת השיחות קודש אצל כ

צמאון אנ   "קול התאחדותינו"בגליון " משולחן מלכים"ש בכל קצוי תבל במדור "להרוות בהם 

  
ויבנה ,  הזיווג יעלה יפה כגפן אדרת,כל משאלות לבו' ובשכר זה ימלא ה, זכות הרבים תלוי בו

 על כל ' יהא מלא ברכת ה, וביתו בהבנותו על אדני יסודותיו, בית נאמן בישראל לשם ולתפארת

  . טוב סלהלוכ, גדותיו                                   

  
וקול תודה   המברכים בשיר 

  "קול התאחדותינו"מערכת 
התאחדות האברכים "שע יצ'די    ו"סאטמאר קרית יואל בני ברק 
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êì ïúú íéøèåùå íéèôåù.ãîá àúéà " øîåà øæòéìà éáø ø
éã ùéù íå÷îáïéã ïéà ï ,ïéã ùé ïéã ïéàù íå÷îáå , àìà ïë åäîå

 íàå äìòîì äùòð ïéãä ïéà äèîì ïéãä äùòð íà øæòéìà éáø øîà
äåîú àåäå äìòîì äùòðïéãä äèîì ïéãä äùòð àì. æ åðéîëç" ì

 ùé äæ éôìå íéâøäð ïéà åâøä íéâøäð åâøä àì íéîîåæ íéãò éáâ åùøã
ù ïéã ùéù íå÷îá êë ùøãîä éøáã ùøôì ïéã ïéà ïåãéðä âøäð

 ïéã ùé ïåãéðäì åäåâøä àì ïééãòù ïéã ïéàù íå÷îáå åéìò íéãéòîäì
ïéîîåæä íéãòä úà âåøäì , øîåçå ì÷ àìä ïë åäîå ùøãîä äù÷îå

ïéâøäðã åâøä øáëùë éàãåå ïë íà ïéâøäð åâøä àì íà àåä , óàå
÷î ïéùðåò ïéàã åöøéú íù àøîâáù" úøáñ ïéáäì ïééãò êéøö å

øáãä , ïåéëã àåä ïéâøäð ïéà åâøäã íòèäù øîåàå õøúî äæ ìò
íéîùì øñîð àåäå íãà éãéá íðéã ïéà ïåãéðä úà åâøäù , ãöîã ïåéë

äøåú ïéãë úåãò åìá÷ù äôéå áåè ìëä äéä ïéã úéáä , ïî êàå
çà òãååéù ááñð íéîùä"íãà éãéá ïë úåùòéäì êéøö äéä àìù ë ,

 øùàë âøäé äìäù íéîùî åöø ïë íàåëå éðåîã÷ä ìùî âøäé ' íàù
âøäð äéä àì ïë àì ,éá êëéôì ïàë áøåòî íéîù ïéãù ïåéëå" ã

íéîùì åúåà íéøñåîå åøîâìî íäéãé ïéëùåî.  ïéãä äùòð íà åäæå
åîæåäù ïåéë ïåãéðä úà åâøä àìù ïéãë äùòðù äèîì , äùòð æàå

 àìà íéîùì ïéãä øñîð ïéà äìòîì äùòð ïéãä ïéà éæà ÷ãö ïéãä
áäé" ïéãä äùòð àì íà ìáà íéîîåæä ìù íðéã íéøîåâ íîöò ã

òà âøäð àìà êéøöù åîë äèîì" åîæåäù ïåéë áééç äéä àìù ô
çà"äìòîì äùòð ïéãä æà ë ,ïéãä úà ïéøñåî  åäåøîâéù íéîùì

íäéãé úà íéëùåî íäå.                                                 )äøåúä úëåðç(  
  

øú ÷ãö ÷ãöéçú ïòîì óåã 'õøàä úà úùøéå.ìð "ôò ô" î
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åæ äåöî á ïéììëð øå ã ìëá ,øáã á äáøä  ìôì ôì ùéå  .  

éøä îäå" íéàéáð  úøåú øîàî á ú åéç õ) å éø áã

à úë øò î  ãî ç  éã ù á  ïéè è å ö î 'ç î úå à( íâã  äëåøàá øàáî  

áî øä"ôòã  äù òä å øå ñú àì ã åàì ã äãåî í" ä øå úä é

á ÷ø åøî àð àì  êåøåé  øùàéá" ú éæâä  úë ùìáù ìå ãâä ã

íé àöî ðä íéîëçä ìë ïéðîá øæâðù äî åà , ì áà

ùá å àöî ðù íéãéçé éøî àî á" å øé òì ï÷éú ãçà ìë å ñ

çàå  íéàøå îàä å íéàð úä úúâå ìô áå ø åîë åîå÷îìå" ë

ùá ïåîë  äëìä ä ÷ñôð"ñ , àì  ììëá ïðéà úå ëìä åìà ìë

íé îëçä  ìë ïéðîá åøæ âð àì ù ïåéë øå ñú.  

ñ éøáã  ñøè ðå÷áåéñ íé øô å 'á ')ç  í éøå ò éù  õ á å ÷á" á

ø â äî"æ ï àî ø ñ å å  à"ì(ãî äàøð ã äëåøàá øàáî   'áî øä" í

éá ìù çë  íä ì ùé ïáå ø åà ìàøùé éîëç ìë úî ë ñäù" ã

éáì åîë  íìå ÷ì òåîù ì ìàøùé ìë ïéáééçå  ìåãâä" ã

ìåãâä ,éááã  óàå" ï ëìå íøå â íå ÷îäù  åðéöî  ìåãâä  ã

ìò äøî ä å éâàô  úéáá àøîî  ï÷æä ïàöî íàøå èô  ïäé ,

äéæâã åðééä"éáì ïéáùçð ïðéà ïîå÷îá ïðéàùëã ë" ì ù ã

 àè å òéî íä å  ãçàå  íéòáù  ÷ø íä ù ïåéë ìàøùé ìë

ìàøùé éîë ç ìë  ìù àè å òéîã ,ò" ù é ïîå÷îá íä  íà ë

éá úøå ú íä ì" íà ìáà íøåâ íå ÷îäù ïåéë ìàøù é ìù ã

íå ÷îä çë  åäì àã æà ïîå÷îá àì ù íä , ïéëéøö æàå

é éîëç áå ø åéäéùìàøù ,òå" ì àøùé éîëç áå ø íà ë

éá ìù çë ä íä ì ùéù éàãåå åð÷éú åà åøæâ"ìåãâä  ã ,

åùá ãåò ïééòå"øä î ú" ÷éù í)å é"éñ ã 'å è ø(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  רב ברכות
ברגשי ידידות ורעות אמרתי להביע בזה ברכותי מקרב 
הלב לידידי היקר האברך החשוב והמפואר ברוך 

מזכה את הרבים במפעליו , כשר ויתרוןבה, הכשרון
ש "אשר נתפשטו בקרב אנ, כטל וכרביבים, הטובים

ממעתיקי השמועה בהשקפת רבותינו , ועליהם חביבים
א על פלגי מים "ק רבינו שליט"ממשנת כ, משקה ודולה

חכמתו , לפני בחורי חמד ההולכים במסילה, שתולה
 תפי שו, משובח בברכה ותהלה, בחוץ תרונה ותתן קולה

  'שולחן מלכים'הנאמן בהעתקת השיחות העולים על   

  א"שליט שמואל שלמה טעלער' הרב ר
יצ"מרביץ תורה בק ואל  קרית י   ו"ק 

  כ"ג' ומשה היה רועה '- כ"ג' מבצר תורה ויראה'ס "ומח

  ט"לרגל שהשמחה במעונו בהולדת בנו למז

ותזכה לרב נחת ושמחה שובע שמחות נעימות ' יתן ה
 עוד רבות בשנים להמשיך במפעליך ותזכה, בימינו

  עדי נזכה , הטובים מתוך הרחבת הדעת בל יחסר המזג
  א"כולנו במהרה לביאת גואל צדק בב             

  
  מנאי השמח בשמחתו

   יוסף צבי בנעט
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  א טבא וגדיא יאהמזל
 בברכת מזל, נשגר בזה כוס של ברכה, ברגשי הודאה והערכה

ידידינו ומכובדינו כ " קדם מע,מריחוק מקום וקירוב לב, טוב
   מסור בלב ונפש, רודף צדקה וחסד תדירא, האי גברא יקירא

  , המעטירהכוללינובגוף ובממון למען                     

äåîäåî"" ø øååòì âéìòæ øùàååòì âéìòæ øùà  èéìùèéìù""àà  
 øáçäøàá áì áèé úåãñåî úìäðä"òôàøééàá ÷  

  

, ורוממות קל בגרונו,  בארמונוקול ששון, לרגל השמחה שבמעונו
  מ"ט ובשעטו" למזו"כמר יוסף ני והנעלה החשוב החתן ,בנישואי בנו

  

  צ שלשלת היוחסין"בתו של הגה' תחיק ש"ג ב"עב
  א"רבי אברהם חיים האלבערשטאם שליט

  אנדזשעלעס-ק רודניק בלוס"אבד
  

, ברכת מזל טוב בשפה ברורה, והנה כי כן נביע בזאת השורה
עושה ומעשה צדקה וחסד , קדם מר חותנו האי גברא יקירא

בכל קצוי תבל ובפרט , בונה ומקים עולמות של תורה, תדירא
ם עומד בראש קהילתינו זה רבות בשני, בלאנדאן הבירה

  , והמפוארה' ומשמש כעמוד התווך של כוללינו הק, המעטירה
  ,שמו הנכבד והנערץ מהללים בשבח ובשירה              

  

íîåøîä ãéñçä ãéâðä éðáøäíîåøîä ãéñçä ãéâðä éðáøä  

åîåî""ø äø ä ' 'éòùééòùé ' ' ååòì óìàåå ååòì óìàååèéìùèéìù""àà  
äàø"ã áì áèé ìä÷ã ÷'òé ïàãðàì øàîèàñ"à  

  

תעמוד , זה רבות בשנים' ו הקזכות מעשיכם הכבירים לטובת כוללינ
לאורך , מהם ומכל יוצאי חלציכם, לכם לראות דורות ישרים ונאמנים

, ומשמחה זו יושפע לכם רב ברכות ושובע שמחות, כל ימי חיייכם
  .ותזכו להמשיך בפעליכם הישרים מתוך תענוג והרחבת הדעת

  
  ביקרא דאורייתאהמברכים 

  ק "הנהלת הכולל בארה
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äøä úîùð éåìéòì" ç  

ø 'àîìéôù àâøù ìà÷æçé ïæ"ì  

äøä ïá "ø ç 'æ äãåäé íçðî"ì  

áìð "å ò 'ìåìà  

ú .ð .ö .á. .ä  

  

úîùð éåìéòì   

äàä  " úøî ç ïàîãéøô äàì äðçò"ä  
ø úá  'æ á÷òé"ì  

áìð"á ò 'îùú ìåìà"ôì â"÷  

  

úîùð éåìéòì   

äøä  "ø ç ' õèéååàøàä àâøù ìà÷æçéæ"ì  
äøä ïá "ø ç 'æ äîìù"ì  

áìð"ä ò 'ðùú ìåìà"ôì ã"÷  

 

  רשע עדיף מצבוע
 êþôèë)− ¹ð"ï(:.  על גזירת חכמיםאיבעיא להו עבר 

א דינו של תבשיל הומאי מיום טוב לשבת בלא עירוב תבשילין ואפה 

 .דילמא קנסו חכמים ואסרוהו באכילהאו , האם מותר לאכלו בשבת, זה
תא שמע מי שהניח עירובי תבשילין הרי זה אופה 

ואם רצה לאכול את , מיום טוב לשבתומבשל ומטמין 
, הרשות בידוביום טוב לאחר שגמר להכין את צרכי השבת עירובו 

ן הרי זה לא  אכלו עד שלא אפה עד שלא הטמיאבל אם
ולא , יאפה ולא יבשל ולא יטמין לא לו ולא לאחרים

שהרי צריך שיהיה העירוב קיים בשעה אחרים אופין ומבשלין לו 

מבשל הוא ליום עדיין יש לו תקנה על ידי ש אבל ,שמכין לשבת
הותיר לשבת ביום טוב מן המאכלים האלו טוב ואם הותיר 

ר שיש כבר בידו לאחובלבד שלא יערים , ומותר לאכלם בשבת

כ אני מבשל עוד "וע, לומר צריך אני להזמין אורחים היום, צרכי יום טוב

לבשל ביום טוב כאילו מטרתו היא בשביל ואם הערים , לצורך יום טוב

לו לאכול מבישול אסור אורחים בזמן שכוונתו האמיתית היא לשם שבת 

  .זה בשבת
 þë¼ ö−ðí êîíð íïô ¬î¾õñ êþôèí í®þî

êñë ñ¾−ëîî−ñ¼ þ½êò ñ−¾ë³í¾ ëîþ−¼  , êþôèíî
í−êþí íìîð:  

להוכיח למבשל אמר רב אשי הערמה קא אמרת 

שאני הערמה דאחמירו הלא אין הנידון דומה לראיה כי , באיסור
  .בה רבנן טפי ממזיד

¾þ"− þ−ë½ôó¼¬í  ¼îðô îþ−ôìí öòëþ ñ¼ 
ó−þ¼ôí þ³î− þ¾êô ñ¼ ð−ïôí, −òõô ð−ïôí¾ êîí 

¼¾þ êñî îðôñ− îòôô ó−þìê þ−³íñ, óèî êîí îô®¼ 
ñî×− ¼−èíñ íþ×íñ ³−³−ôê ëî¾−î íëî¾³ë, ñëê 

ó−þ¼ôí ë¾îì ³ê îô®¼ š−ð®ñ þîôè þëî½î í¾î¼¾ 
þ³−íë, óðêôî íï× ó−ñîñ¼ ðîôññ −× íêþô îô®¼ 

š−ð®ñ, óðêî íï êñ ëî¾− óñî¼ñ íëî¾³ë −þí¾ 
þëî½ í¾î¼¾ þ³−íë ñ¼ ö× îíî½òš ó−ô×ì îð−ô¼íñ 

ñ¼ î³î¼¬.  
 ëôþí"ó )õ"î ³î×ñíô óî− ëî¬ í"−( ë³× íôñî 
îþ−ôìí îþ½êî ñ¼ ó−þ¼ôí êñî îþ½ê ñ¼ ð−ïôí óê¾ 
þ−³³ ó−þ¼ôñ îê®ôò ñîëí ó−ô−þ¼ô ¼š³¾−î ó¾ 

−ëîþ−¼ ö−ñ−¾ë³’ ñëê ð−ïôí îò−ê −î®ô óêî þë¼ 
óî−í êñ þîë¼− ó¼õ ³þìê.   

  
  שני גויים בבטנך

 þõ½ë³×þë ±þõ  μ−ô½í öî−¼þ íï ñ¼ šî½õí 
)ðñî³ ³¾þõ³î(" î®®îþ³−î ó−òëí íëþšë" ,î¾þðî ïì"ñ  

þ¾ê×¾ íþë¼ íšëþ ð−ñ −³ë ³î¾þðô í−í ëš¼− 
í½òô ³ê®ñ, þ¾ê×î í³−í ³þëî¼ ð−ñ −³ë íðîë¼ 
íþï í−í î¾¼ í½òô ³ê®ñ ñ¼ ö× í×ñí ³−ëñ 

ó¾þðô ñ¾ ó¾ þë¼î ¾îþðñ ö−−ò¼ë, îò¼î íñ" −ò¾ 
ó−−îè μò¬ëë −ò¾î ó−ôîêñ μ−−¼ôô îðþõ−", ñ¼î ö× 
ö−ê μñ íô èîêðñ.   

í¾šî íô ¼−èþô μ×ë ¾−¾ íñ öë ¼¾þ, êñê 
þôîê ³×þëí ±þõ îþôê¾ íñ ¹−ð¼ öë ¼¾þ þ¾êô 
öõ−−ï þšëô¾ ³−ëë ¾þðôí ³−ëëî íðîë¼ íþï, 

íšëþî êñ¾ í¼ð− ¾−¾ íñ ó−ôîê³ íë¾ì ¾−¾ íñ 
öë ðìê í®îþ¾ −³ë ³î¾þðô óèî −³ë íðîë¼ íþï, 
ñ¼î öë íï× íþôê "íôñ íï −×òê", ñëê îþôê¾× 
íñ ¾−¾ íñ ó−ôîê³ ðìê¾ š−ð® ðìêî ¼¾þ í¼èþò 

óî¾ô öë¾ öõ−−ï ö−ê îñ −î×−½ þîïì−¾ íëî¾³ë öî−× 
ë¾îì¾ ³ê îô®¼ ð®ñ−š, ñëê ¼¾þí ¾− −î×−½ 

þþî¼³−¾ þîïì−î íëî¾³ë.  

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו
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 חודש אב
מייזליש שליט מרדכי אהרן    א"הרב 

פאלאטשעק "הרהמלמד    ו"היר נפתלי יעקב 

בריסק הי"מו   ו"ה שלמה 
 ו"היר יואל כף "הרהמלמד 

משה יודא פריעדמאן הי"מו   ו"ה 
  ו"היר משה ראטה "הרהמלמד 

ברילל "מו משה    ו"יהה 
  ו"היר אהרן ווייסהויז "הרהמלמד 

בערקאוויטש הי"מוה צבי  מנחם    ו"ר 
  ו"היר מאיר חיים שישא "הר המלמד

'מו קאהן הי' חיים    ו"ה ישראל 
  א"ר משה ברוך כץ שליט"הרהמלמד 

פנחס גאטליעב הי"מו   ו"ה אברהם 
  ו"היר הערשל גראס "הרהמלמד 

'מו פערלמוטער הי' מנחם יצחק    ו"ה 
  ו"היר מנשה ברוך קליין "הרהמלמד 

רעטעק הי"מו זאב דוב    ו"ה 
משה לאנדא "הרהמלמד    ו"היר אברהם 

'מו בראך הי'   ו"ה אלימלך 
  ו"היר יעקב מיכאל היילברון "הרהמלמד 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ו"ה אברהם שלמה ווערצבערגער הי"מו
  ו"היר משה יוחנן קליין "הרהמלמד 

  א"גראס שליט' הרב אלי
  ו"היר שמואל אלטער בנעט "הרהמלמד 

'מו מענדל הירש הי'   ו"ה 
  ו"היר מרדכי מנחם שווארטץ "הרהמלמדים 

דוד שלמה וואנחאצקער "הרו    ו"הר 

קאהן הי"מו חיים    ו"ה 
  ו"היר יואל וויינבערגער "הרהמלמדים 

  ו"היר שמואל שאול גרינוואלד "הרו

'מו   ו" היה שמעון ישראל כהנא'
  א"ר יוסף מאיר שווארטץ שליט"הרהמלמד 

זילבערשטיין הי' ה ארי"מו   ו"לייב 
  ו"היר שאול יחזקאל שווארטץ "הרהמלמד 

'מו משה אליעזר אלי'   ו"לאנדא הי' ה 
  ו"היר יעקב מאיר ראזענבערג "הרהמלמדים 
 ו"היר יואל גרינוואלד "הרו
  ו"ה אהרן וועלץ הי"מו

 ו"יהר שמעון יואל בראך "הרהמלמד 
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 ìä 'úåëøá )åè(  

 úåëìä) á(  
  

 

הקודמים רכה אחרונה צריכה ב -  קיצור מפרקים 
ן האוכל פחות משיעור כזית  ולכ,ושיעורה בכזית, שיעור

  .אינו מברך לאחריה ברכה אחרונה

  בריהדיני 
האוכל מאכל שהיא בריה יזהר שלא לאכול ממנה 

ובריה היינו מאכל שהיא שלם , פחות משיעור כזית
י "ר' ע סי"שו (.'כברייתו כגון גרגיר של ענב או של רמון וכדו

א שבאכילת בריה כיון שהיא דבר חשוב "והטעם די) א"ס

ת (בפחות מכשיעור ' נתחייב בברכה אחרונה אפי ט כשי

למי  ולכן ,)הבבלי' כשי(א דאף בריה צריכה שיעור " וי,)הירוש

מספק פסק המחבר דלא יאכל ממנה פחות משיעור שלא 
  .)י באריכות"בב' עי, להכנס לספק ברכות

ודוקא מאכל שנברא בטבעו שלם יש לו חשיבות 

ממתקים , פהאבל מאכלים שלימים כמיני מא, בריה
  .   שאינם שלימים בתולדה אין להם חשיבות בריה', וכדו

וכל זה דווקא באוכלו שלא בתוך הסעודה דחייב 
בברכה אחרונה ולכן אם יאכל פחות משיעור יכנס לספק 

כ באוכל בתוך הסעודה דממילא נפטר "משא, ברכות

כ "וכמו, בברכת המזון אזי יכול לאכול אף פחות משיעור
 זמן גם שיעור שלם ממאכל אחר שברכתם באוכל באותו

שוה יוכל לאכול ממנה אף פחות משיעור דממילא יברך 
  .ברכה אחרונה על מין האחר ויפטר גם מין הבריה

  מינים הנחשבים לבריה
שלם :כל המאכלים דלקמן נחשבים לבריה , ענב 

של רמון שלם, גרעין   נחשבים לבריה וכן כל מיני קטניות, תות 

ה בתוך שרביט נחשב כל קטנית אחת ואף שגדילים כמ
שלמים , אגוזים, שקדיםולכן , לבריה אף שהסירו ובוטנים 

 כל אחד מהם יש בו ,גרעינים, מהם הקליפה הקשה מבחוץ

יות"ט סק"באה( חשיבות בריה קטנ .ג גבי  (  
 שמעורב בהם שאר ]קאמפאט[ "סלט פירות"ומצוי ב

לאחריהם בורא נפשות[פירות  ים עם מעט מהענב] שמברך 
וש[ מעין של לאחריהם ברכת  וכלם שלא בתוך כשא ,]שמברך 

הסעודה יראה שלא לאכול פחות משיעור מהענבים 

וכן בכל , או שיבטל הענבים מתורת בריה כדלהלן, בלחוד
מיני תערובת פירות או ירקות שמעורב בהם מעט 

  .         ממינים שנחשבים לבריה
ל "ת שבה"וש( יש להם דין בריה - ] מאהן[ פרג, שומשום

משמע באד "ל' סיח "ח לקמןא"דכן  בא  טשאטש שהו ולכן במין , ) מבו

שנעשה מהרבה שומשומים " שומשום"המתיקה 
  .המודבקים יחד צריך ליזהר שלא לאכול פחות מכזית

' ג עוגות או חלות וכדו"ושומשום ופרג שנותנים ע[

בטלים הם לגבי העוגה ואין להם חיוב ברכה אחרונה 
ו"א( לעצמם י, טשאטשא ב דמסתפק "עי יש ש  העוגה ש דבאכל מ לומר 

דיש  גה כיון  העו משום נפטר בברכה אחרונה של  השו משום אי  עליה שו

תה להעוגה ונפטר בברכ לגמרי  דבטיל  מסיק    .)לה חשיבות בריה ו
מהעוגה שיש עליה כזית ובאכל פחות משיעור 

יש , שומשום דאינו מחויב בברכה אחרונה על העוגה
דכיון דלא נפטר ,  על השומשוםלעיין בדין הברכה

ו חיוב עצמי של יש לשוב , השומשום בברכת העוגה
ל (ברכה אחרונה  לאת בשאר מיני מתיקה באוכ הממו גה  וכמו בעו

י המילו משום  פשות  רך בורא נ דמב עצמה  גה  מהעו משיעור  , )פחות 

כ יש להחמיר שלא "וכיון דלשומשום יש לו דין בריה א
א ע "ועדיין צ(, יאכל בענין זה הי משום טפל  דהשו דכיון  דאפשר  בזה 

גה א העו ין זה"לגבי  לענ ן בריה  ן לו די   .     )כ אי

לא נתבטל בריה אף כשבישלו  - בישלו כשבריה 
מהמ(, ממנו חשיבות בריה משמע  לגבי נתמעט ע"כן  דדן  י "א 

בא"הבישול וכ להדיא  , ]באנדלעך[שעועית ,  ולכן ארבעס,)א"כ 
כ "אא, נחשבים לבריה' גרעין של אפונה וכדו, שעורים

   .י הבישול"נתמעך מאוד ע
ולכן בסעודת שלום זכר דיש שאוכלים מעט 

,  שיעור כזית מהםצריך ליזהר לאכול' וכדו" ארבעס"מה

שאר דברים או שותה ממינים שברכתם אבל אם אוכל 
צ ליזהר "לאחריהם בורא נפשות דאז נפטרו בברכתם א

  .בזה
שלם ם "צ סק"עהש( גם כן נחשב לבריה -  דג קטן  בש כ 

  .)אחרונים

עדיין ,  אף דנצטמקו ונתייבשו מבפנים-  צימוקים
כ מבפנים עד שלא "ורק בנתייבשו כ, שם בריה עליהם

נשאר מבשר הענב כלום רק עור הצימוקים ואינו יוצא 
ה"שו(ל אין מזניחין אותו יבזה מאן דמק, שום ליחה  ל"ת שב

.שם (  

] נטינעקלאמא, מאראנץ[של פרי הדר ] פלח[פרוסה 
  ).   אחרונים (נחשבים לבריה

נתרסקבגליון ה שנחתך או  בריה  דין    בא נבאר 
אחת בבת  נו אוכלן  שאי   או 

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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ל בהיותו "ה יעקב יודא הכהן גליק ז"הרב החסיד מו

, ויקרא' ק פ"עש' שהי, חתן טרם שבת בארווארפן שלו

, ע"ק בעל ייטב לב מסיגעט זי"והלך ליקח ברכה מאת הגה

בן ציון וועט דיר ' דיין טאטע ר": ל"אמר לו הייטב לב בזה

אחר , "און איך וועל דיר העלפן תשובה טאן, העלפן פאסטן

זה התחיל הייטב לב להעביר את הסדרה שני מקרא ואחד 

ואך כאשר התחיל הייטב לב בדבר זה מיד הרגיש , תרגום

, והתחיל לבכות מאד, בנפשו איך שהוא התחיל לעבוד עליו

ל אל הפסוק והקרב והכרעים ירחץ "וכאשר הגיע הייט

הרגיש בעצמו כאילו הוא תולש מקרבו את הקרב , במים

בינתיים נכנסה הרבנית  , והגדיל לבכות ביותר, והכרעים

ו איך הוא פורץ בבכיות גדולות קראה ה וכראות"הצדיקת ע

לאז אים שוין גיין דעם בחור ושוב חדל , ואמרה אל בעלה

א תחת אחד "ופ[ומני אז לא הרגיש כלום , רו לבכימלעור

ע ספרתי "ק מרן רבינו מסאטמאר זי"השיחים עם נכדו כ

. ]כ שמע וידע מזה"ואמר לי  כי ג, ל"לפניו את הסיפור הנ

  )ו" נא אות"גדולת יהושע ח(

* * *  

א שטאט , דאנק טאקע בילדותי'כ סיגעט איז געווען 

איז געווען ' פארשטייט זיך אז ס-אן עיר ואם בישראל 

אבער , איז נישט געוועזן בלויז עידית'ס, פסולת אויכעט

איז געווען דארטן אסאך ערליכע אידן תלמידי חכמים 'ס

לברכה אידן וואס האבן זיך נאך געווייקט ביים זיידן זכרונו 

איך האב נאך געקאנט דארט אסאך אידן וואס ) ט"קדויו(

" ייטב לב"זענען געווען תלמידים פון הייליגן זיידן דער 

ע און אלע אידן האבן גערעדט און דערציילט וויאזוי "זי

האט שוין 'האט אויסגעזעהן פון חודש אלול ווען מ'ס

 האט'ווען מ, און נאכדעם די סליחות טעג, געבלאזן שופר

  .שוין געזאגט די סליחות

פלעגט " ייטב לב"דער , און דער זיידע זכרונו לברכה

זאגן מוסר פאר אידן האט ער געהאט אזא גרויסע השפעה 

ער האט דעך , משפיע צו זיין אויף אידישע קינדער

און " ישמח משה"ל דער "באקומען א ברכה פונעם זיידן ז

געוועזן אז פון אלע צדיקים וואס האבן איהם אזוי סומך 

אזוי האט , ער איז ראוי אויפצוטאהן פאר אידישע קינדער

ער האט געלערנט , ער טאקע געטאן ברוחניות ובגשמיות

תורה מיט קליינע בחורים און מיט גרויסע און מיט 

און מיט דעם אלעם איז ער דעך געווען , תלמידי חכמים

ער איז  דעך ביי זיך געווען ממש " שפל ברך"אזא 

ער האט געהאט א התבטלות פאר א יעדן , טגארניש

איז 'ווער ס, איז נאר געווען א תלמיד חכם'ווער ס, איינעם

  .נאר געווען אן ערליכער איד

און אזוי האט זיך געפירט ווייטער די אלע יארן 

ער איז דאך , ע"זי, ט"קדושת יו"שפעטער ביים זיידן דער 

 - וואס האט געברענט" מלאך צבאות"געווען ממש א 
פאר תורה און פאר ,  פאר אידישקייט-ממש געברענט 

ער איז דאך געווען זייער , און פאר יעדע מצוה, מצות

הייליגן צאנזער זיידן זי ע וואס האט אים אזוי "נאנט צום 

  .סומך געוועזן

ממילא פארשטייט זיך אליין אז דאס אלעס האט 

ז אי'ווען ס, געהאט א גרויסע השפעה אויף אידישע קינדער

וואספארא מין התרגשות האט , געקומען די הייליגע טעג

האבן זיך דערנענטערט די 'זיך געמאכט א יעדן טאג אז ס

מען האט געזעהן ווי אידן האבן , פ"ה יוהכ"ימי הסליחות ר

בעל ברך ' הקמתוך דברות קודש של מרן רבינו (זיך מעורר געוועזן 

  )ו"ר תשנ" הוע"משה זי

* * *  

ה יעקב יודא הכהן גליק "ח מו"הגהשמעתי מפי זקני 

גר ' א אירע עם יהודי אחד שהי"ו שפ"מעיר סיגעט יצ

בישוב דיסעשט הסמוך ונראה לסיגעט שקבל בתוך גרונו 

ל ושלח "ר, בסכנה גדולה' איזה מין מכה של אבעבועות והי

ע "ק רבינו בעל הייטב לב מסיגעט זי"שליח אל הגה

  ויםטייטלבע " זיק רבי אלעזר ניסן"הגהבן  יקותיאל יודאק רבי "הגה
  )ג"רמת (אלול' ויומא דהילולא          "ייטב לב"בעל ה
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גם אמרו לו שיקנה להזכירו לפניו לדבר ישועה ורחמים ו

ל "ו יוצרך לעשות לו תכריכים ר"בד לייואנט שאולי ח

וכאשר הגיע השליח אל הייטב לב . ז"מוכן סחורה ע' שיהי

והייטב , יום ערב ראש השנה אחרי גמר הסליחות' הי, ע"זי

, ט"מלובש במעיל חאלא, יושב בתוך חדרו' ע הי"לב זי

, ל בו צפרניואוחז סכין ומשחיזו כדי ליטו' הי' ובידו הק

וברך אותו בברכת , ובין כך ובין כך הזכירו לפניו את החולה

שמע , כאשר חזר השליח למקומו' ויהי, רפואה שלימה

  .ל כבר הוטב לו מצבו"הבשורה טובה שיהודי הנ

וסיפר לו בעצמו כי בדיוק באותו זמן שהזכירו אותו 

נרדם בשינה וחלם חלום עם הייטב לב ' ק הי"לפני הגה

, ל ובידו סכין חד"ט הנ"איך שהוא מלובש בחאלאע "זי

ומכניס את הסכין בתוך גרונו ומקצץ משם את כל 

והיה כאשר הקיץ משינתו התחיל , האבעבובות והמכות

ז ומיד הוטב לו "להקיא את כל הליחות אייטער בלע

  .ממחלתו ויקם מעל משכבתו

ובאותו יום עוד בא לעיר סיגעט להסתופף בצל 

ע על ראש השנה "ל זי"ק הייט"הגהקדוש של רבינו 

ט הסב על שלחן "ל ובליל יו"ונתאכסן אז בבית זקיני הנ

, זקיני יחד עם כמו עשרה אורחים אשר הסבו אז על שלחנו

. לפלא' והי, וסיפר בעצמו נס הגדול שאירע לו באותו יום

  )ח"א אות נ"גדולת יהושע ח(

* * *  

ל "אהרן טייטלבוים ז' שמעתי מהחסיד הישיש ר

אצל ' איש מנגן א' ל שהי"ק מסאטמאר זצ"שמעתי מהרה

אברהם ועשה ניגונים חדשים ' ק הייטב לב ושמו ר"הרה

א שאל לו הייטב לב לפני הימים נוראים איזה "בכל שנה פ

אמר הייטב לב חלמתי , אמר לו עשיתי ניגון זה, ניגון עשית

הזכיר עצמו , שאני מתפלל לפני העמוד ואשה מסייעת לי

לא עלה לו ' מהניגונים ובבא א' ם שכשחיבר אאברה' ר

שיח (. אז סייעה לו אשתו שגם היא היתה אומנת בזה, יפה

  )זקנים

* * *  

ט בצל אביו בראש "פעם כשהסתופף הקדושת יו

ועמד לימין אביו הקדוש , ל"השנה בעת שהיה חשוך בנים ר

בשעת תפלת מוסף כשהגיע הייטב לב באמצע ברכת אתה 

בות זרעו כעפרות תבל וצאצאיו כחול זוכר לתיבות להר

, ט ורמז בידו עליו"היום פנה לימינו לצד בנו הקדושת יו

ט יצאו המאורות "וברכתו נתקיימה שממרן הקדושת יו

, ע שמילא את מקומו בסיגעט"הגדולים העצי חיים זי

ע שהעמיד דורות ישראל לאלפים "ורבינו הקדוש זי

  . ולרבבות בכל קצוי תבל

* * *  

בכחו ' איך שהי, ע כמה פעמים"ק דודי זי"רן כסיפר מ

ע לפעול ישועות גדולות לכלל "ל זי"ז הייט"של מרן ק

כמו שידוע מה שאירע עוד בצעירותו בהיותו עוד , ישראל

ז בעצמו בייטב פנים "ק גארליץ וכמו שהוא כותב ע"אבד

ק דרוש זה אמרתי "וזל) ב"מאמר אבני זכרון לראש השנה בדרוש ל(

ל "בו מגפה ר' אחר שנה שהי, בראש השנה, יץעוד בגארל

הוא , נודה לאלקינו שהחיינו וקיימנו, ניצלנו' ובחמלת ה

' א בסיגעט שהי"כ פ"ג' וכמו כן הי, ש"עשנו ולו אנחנו עיי

האדם מרגיש שבא ' אשר תיכף כשהי, מחלה קשה ונוראה

פחד גדול ' והי, ל"המחלה עליו היה כבר הסכנה במילואה ר

ל בתפלתו ובדרשתו להתחנן לפני "ז הייט"קועמד , בעיר

ש שינצלו בני ישראל מצרה הגדולה הזאת ואמר "הבורא ית

שמי שירגיש שבא עליו המחלה , בדרשתו' בתוך דבריו הק

ל יצייר תיכף לפני עיניו את צורתו וינצל בעזרת "הזאת ר

דומה לצורת ' ל הי"ז הייט"וידוע שצורת ק, ת מכל רע"השי

ל אז בדרשתו "ע וכן אמר הייט"יז הישמח משה ז"ק

י בראותם את צורתי "שיוושעו בנ, הושענא דמתה לתמר

צדיק '  שהימח משהשהוא דומה לצורת צדיק זקיני היש

  .כתמר יפרח

כ כשבאו להודות לו על הסגולה הנפלאה שנתן "ואח

ל ואמר שהוא איננו "ת תמה הייט"להם והועיל בעזהשי

נותו הגדולה של ובאמת לפיענות, זוכר כלל שאמר כן

רק , אומר דבר כזה על עצמו' הייטב לב מובן שלא הי

לו בראותו צרת נפשם של ' בוודאי מחמת  גודל הצער שהי

גילו שפתיו את הסגולה האמתית של ראיית פני , י"אחב

ל שבאמת דיבר כזה "ואמר להם הייט, קדשו של צדיק אמת

פ "אבל כן מורגל בפי העולם שאע, דבר שאינו דבר חכמה

וכן " מקח בלייבט מקח"מכל מקום " נארישקייט"שעושים 

  )ברך משה(. הוה והועיל הסגולה של צורת פני קדשו

* * *  

מספר מנסיעתו '  הי)ה"ק רבי שאול בראך זללה"הגה(רבינו 

אז לסיגעט על יום שלש עשרה מדות אל הייטב לב בדרך 

, כדרך מעשה נפלאות מצדיקי עולם, כלל כימי חג ומועד

להפרד ממנו ] ה"ם שיק זללה"המהר[נסנו אל רבינו כשנכ

לפני נסיעתינו לסיגעט כל החברייא שנסעו ברך אותנו 

הרבי בנסיעה טובה הוא שם ידיו של ראש כל אחד מאתנו 

איהר זאלט ניצל ווערן פון "בשעת ברכתו וסיים במילים 

המרחק בין , הברכה היתה מוזרה אז בעייננו" שע הענד'גוי

, אבל היו צרכים לנסוע דרך יער, אינו רבחוסט לסיגעט 

עוד טרם הגענו לסיגעט נודע לנו שבעת עברנו דרך היער 

התנפלו שודדים על אנשים שנסעו גם כן דרך שם והרגו 

  .ם שיק"או אז כבר הבינונו ברכת רבינו המהר, ל אחד"ר

נכנס לבית מדרשו  -המשיך רבינו לספר  -הייטב לב 

ל שלש עשרה מדות הוא בשעה שתיים עשרה בלילה לי

אחרי שגמרו , בעצמו אמר לפני התיבה את כל ספר תהלים

אמירת תהלים התחיל הייטב לב לומר סליחות ולפני 

תפלת שמע קולנו אמר דרשה שנמשכה ארבע שעות פחות 

מדרשה זו אמר רבנו פעמים רבות למדתי , רבע שעה

אז שמעתי בעצם , לדרוש על כל ימי חיי לפני בני אל חי
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, ט"רשה הראשונה בחיי בנוסח דרשות תלמידי הבעשהד

למדתי אז כי עיקר דרשות המנהיגים הם ללמד זכות 

ולחפש המלצות טובות על ישראל לזכותם כלפי מעלה 

ובקום להוכיח את ישראל קדושים להפוך את התוכחות 

כביכול כלפי מעלה למדתי אז מדרשה גדולה זו שצדיק 

ו מדת " ישראל ואם חאמיתי מוסר נפשו ממש בשביל כלל

הוא , הצדיק מקבל הכל על עצמו, ע"הדין מתוחה ושורה ל

תהי , ו לעשות דין"ואם צריכין ח, אשם בכל והוא גרם הכל

  .נא ידך בי ואלה הצאן מה עשו

בעל הייטב לב במעמד אותה דרשה בכה בבכיות 

ע מה אתה רוצה "נוראות ושוברות כל לב באמרו רבש

קדקים בכל המצוות ומסורין שמד, מיהודים כשרים אלו

לבסוף לא נחה דעתו , תמיד נפשם על קדושת שמך

הקדושה עד שחירף וביזה את עצמו כאלו היה הוא שפל 

ל של כל ישראל והחזיק בזקנו הקדוש והראה "הנבראים ר

זקן עם שערות .. קבל עם ועדה ראו נא פה עומד לפניכם ג

לא למד שלא עשה עוד מעולם שום מצוה ו, לבנות ארוכות

כ המשיך "ל אח"תורה והוא מחולל ומלא עונות ופשעים ר

כמתנצל שלא יתפלאו עליו שאחרי כל מה שהוא עשה 

כי אדרבה לפי , האיך הוא עומד ודורש ומוכיח לאחרים

שהוא בעצמו חטא בכל מה שהוא מוכיח לאחרים יקבלו 

כי מי שלא חטא ואינו יודע , דבריו וישובו כולם בתשובה

אם הוא יוכיח יגידו לו הלא אתה , העבירהטעם מתיקות 

אבל , לא  טעמת טעם העבירה אין אתה יכול להוכיח אותו

  .הוא יכול להוכיח על הכל

 כי )ח"תהלים ל(פ "עה )ג"אות תע(" גבעת שאול"בספר 

ג שנה זכיתי "ובהיותי ילד בן י"כותב רבינו , עוני אגיד

ותיאל ה יק"ד מדות מפי הגאון הקדוש מו"לשמעו דרוש לי

שאמר שלפי שהוא חטא הוא , ד בסיגעט"ל האב"יודא זצ

, מסוגל יותר להוכיח אחרים כי אם צדיק שלא חטא יוכיח

, יאמר השומעים הוא לא טעם מעולם מתיקות טעם החטא

ל "גם אמרו חכז,  מים גנובים ימתקו)ז"י' משלי ט(כדכתיב 

ולכך ,  ניטל טעם ביאה וניתן לעוברי עבירה)ה"סנהדרין ע(

להכניס גרים תחת ' אברהם אבינו שתכליתו וחיותו הי

ופירש בזה הפסוק , ז"בתחילתו עובד ע' כנפי השכינה הי

 הנה באת במגילת ספר כתוב עלי לעשות רצונך )תהלים נ(

חפצתי והכוונה כל מגילת ספר עונות שאני מוכיח אחרים 

אבל מהיום והלאה , פירוש גם אני נכשלתי בהם, כתוב עלי

והנני שב בתשובה על כן בשרתי , ונך חפצתילעשות רצ

אני מסוגל יותר להוכיח אחרים מאחר שגם , צדק בקהל רב

ומאחר שאני מתחרט על , אני טעמתי ערבות העבירות

על כן ', מעשי ומקבל עלי מהיום ולהלאה לעשות רצונך ית

  .ק"עכדה" גם אתם תעשו כמוני

אחרי הדרשה וסיום אמירת הסליחות התפללו תפלת 

הייטב לב התפלל לפני התיבה רבינו המשיך וסיפר , חריתש

שמשחר ילדות כשלמד עוד בישיבות ובכל ההזדמניות 

, שנסע אל רבותיו תמיד תפס מקום לעמוד קרוב אל הרב

גם פה בסיגעט הייתי עוד ילד , כדי שיראה וישמע הכל

אבל בשעה שנכנס הייטב לב לבית המדרש בלילה , קטן

שים ותפסתי מקום מאחורי הרבי על נדחקתי בין רגלי האנ

ידו ממש ככה עמדתי שם  בערך שבע עשרה שעות 

מחצות הלילה במשך אמירת כל התהלים , רצופות

  הסליחות 

בשעה שהייטב לב גמר תפלת  שמונה עשרה בלחש 

ופסע שלש פסיעות אחורה קפצתי ממקומי הצדה ונעמדתי 

, כםהייטב לב גחן אלי נתן לי שלום עלי, מול פני הרב

האם חיים בנו ", עניתי" מחוסט"ושאלני מאיפה אני בא 

ה חיים "ח המפורסם מו"הרה[שאל " כ"בא ג', של משה ארי

ל מילידי סיגעט אחיו של הגאון הצדיק "פריינד ז

נאסאד שלמד אז יחד עם רבנו בחוסט אצל -מאינטערדאם

הוסיף " מדוע לא בא"עניתי " הוא לא בא] "ם שיק"המהר

אמור לי למה לא בא "אמרתי " נני יודעאי"הרב לשאול 

חיים שאל שנית בתקיפות נבהלתי מאוד ולא יכולתי 

אמור לי תיכף למה "להשיב אחר כך שאל הרב כבר בצעקה 

כשראה שרק עוד בי נשמתי מרוב פחד ואימה " הוא לא בא

אני אגיד לך למה "אמר לי , וכמעט שכבר התחלתי לבכות

אתה אינך מכיר אותי , ילפי שהוא מכיר אות, חיים לא בא

, אבל מי שכבר מכיר אותי אינו בא אלי יותר, לכן באת אלי

' שאול בחיר ה(. אחר כך חזר שלש הפסיעות וחזר על התפלה

  )ד"באהלי צדיקים דף כ

* * *  

, ואיש חשוב' ח אחד וירא ה"אעתיק מה שכתב לי ת

ק הנזכר בעל ייטב "כי שמע מפי רב גדול אחד שמרן הגה

אהובי ,  אומר לפני ארון הקודש קודם כל נדרי'לב כן הי

רבותי הלא עתה לפני כל נדרי ערב יום הכיפורים והנני 

וגם הנני איש זקן מעוטף בטלית ', עומד לפני ארון ברית ה

דובר שקרים חלילה ' הלא לא תחשדוני כעת שאהי, וקיטל

, תאמינו לי שאני פחות מהפחות שבפחותים שנמצא פה

ע "ל זי" אנשים לאלפים כידוע עכמלא' ד הי"והבימה

  )ת בפתיחה"עשר קדושות מהדו(. א אמן"ועכי

* * *  

ק "ע כי הגה"ז רבינו מנאסאד זי"ק דו"שמעתי מכ

ע פעם אחת כאשר ירד "רבינו בעל ייטב לב מסיגעט זי

פניו הקדושים ' מלפני ארון הקדוש אחר דרשת כל נדרי הי

כל בצרותו אז להסת' עד שאי אפשר הי, מאירים ומזהירים

ז רבינו אמר "ה וד"יודא פעלעס ע' שם הרבני החסיד ר' והי

ל מאירים שאין יכולים להסתכל "לו ראה איך פני הייט

, ע"ז רבינו זי"ק דו"ל לכ"יודא הנ' ועל זה השיב ר, בצורתו

ער   זעהט , דו האסט דאך נישט געקענט דעם ישמח משה

זעהן בעת אויס מעין מעין ווי דער ישמח משה האט אויסגע

ספר (. רגיל בכל ליל שבת לילך לחדרו ולומר גוט שבת' שהי

  )ז"א אות נ"גדולת יהושע ח
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äøä úîùð éåìéòì" ç  

ø ' ïàîáìòâ êìîéìà éáöæ"ì  

äøä ïá "ø ç 'æ íäøáà"ì  
  

áìð "ã ò 'ðùú ìåìà"ôì è"÷  

 úîùð éåìéòì    

äàä" úøî ç ùà÷øàô øúñàò"ä  

á"æ ìàøùé íçðî ø"ì  
áìð"ä ò 'ìùú øãà"ôì ç"÷  

 úîùð éåìéòì  

äøä"ø ç ' ùéøô íåìù á÷òéæ"ì  

äøä ïá    "ø ç 'æ éëãøî"ì  
áìð"ã ò ' ìåìà  

בהושענא רבה בלילה הלך הייטב לב לאגוד 

ואגד ההושענות עם , ההושענות בהשול אחר שהתפללו

ר כשהגישו אליו תלמידיו "בכיות גדולות ואחר הדרשה בהו

איך בין "גדולה ואנשים המקורבים אמר להם בענוותנותו ה

  )שיח זקנים(". א גוטער מארשעליק

* * *  

סיפר רבינו שפעם אחת בהושענא רבא סבבו הקהל 

את הייטב לב בעת עבודתו הקדושה באמירת הלל ובאמצע 

מן המיצר החזיר פניו מהעמוד לאחוריו לצד הקהל ואמר 

  . והחזיר פניו להמשיך עבודתו" כל גוים סבבוני: "בקול

* * *  

ה יעקב יודא הכהן גליק "ח מו"הגה[קני שמעתי מז

שפעם אחד בשעה שאמר מרן הייטב לב ] ו"מעיר סיגעט יצ

ע ההושענות ביום הושענא רבה בא להבית המדרש איש "זי

ל "אחד שגילח זקנו באותו יום לכבוד הושענא רבה ר

ל בא לשמוע ההושענות ממרן הקדוש הייטב "והאיש הנ

ל וראה אותו "ש הנוכאשר עבר הייטב לב אצל האי, לב

, נתן לו הייטב לב מתנת סטירה על לחיו, בזקנו המגולח

אז מען האט א " הושענא מרוטת לחי"ואמר לו 

קען מען געבן " הושענא נתונה למכים", אגעקראצטע בארד

  )ט"א אות נ"גדולת יהושע ח(. א גוטען פאטש

* * *  

ק נתאספו אלפים "ד לפ"בהושענא רבא שנת תרמ

ממאד ' ק בעל קול ארי" מעשה אל הגהמחסידים ואנשי

ע שהיה המדובר שהוא יהיה רבן של החסידים במדינת "זי

ע וצווח אז "אונגארן אחרי הסתלקות מרן הייטב לב זי

רבונו של " "הושענא למען פארך"בדרשתו ב' הקול ארי

ק בעל "עולם איה פארך אחרי שניטל פארן של ישראל הגה

'  נחלש הקול אריואז בתוך הדרשה" ייטב לב מסיגעט

  )'תולדות קול ארי (.ע"ה תשרי זי"ונסתלק אחרי כן ביום כ

* * *  

ה מטערניווע "וויינשטאק ע' מתתי' ח ר"סיפר הרה

א באמצע ההקפות של "ל דפ"שהיה מתלמידי הייטב לב ז

שמחת תורה הפסיק באמצע הרקידה וקפל את טליתו מעל 

חתינו על אנו שמחים כי הוא זמן שמ, פניו ואמר לפני העם

לכאורה איך אפשר , שעשינו תשובה ועבירות נעשו זכיות

" חייב"לשמוח ואולי כתבו וחתמו בשמים גזר דיננו 

וכאשר שמעו העם את דבריו געו , ובשמים אין מוחקין

כי הגם שאין , אל תדאג: כ אמר"בבכי והמתין מעט ואח

אבל עושין תגין על , מוחקין בשמים מה שנכתב ונחתם

לכן , כבוד'רננו ב'עלזו י'סידים י'ב שנוטריקון ח"חיי"תיגת 

  ")כרם שלמה"קובץ (. ק"ריקדו בשמחה עכד

* * *  

ל שאביו "הוה עובדא באחד מתלמידי מרן ייטב לב ז

 היה עמדת האשכנזים מגליל העליון )ל"ר אליעזר דייטש זצ"הר(

ולא נסע להסתופף בצל הצדיקים תלמידי הבעל שם טוב 

ם ביקש ממנו בנו שישתתף עמו ע והרבה פעמי"זי' הק

ל "בנסיעתו לסיגעט לקבל את פני רבינו מרן הייטב לב ז

אבל הפציר בו כל , אבל לא עלתה בידו להשפיע על אביו

ע "עד שפעם לקראת הימים האחרונים של סוכות שמ, כך

ושמחת תורה נעתר האב לבקשת בנו ונסעו שניהם יחדיו 

לב יקדם פניהם לסיגעט והוא לתומו חשב כי מרן הייטב 

נודע ' בחילוקא דרבנן ופלפולא דאורייתא כי שמו הי

, בפלפולים וחילוקים' בשערים לגאון הגאונים דרב חילי

אבל מה מאד חלשה דעתו כשהגיע לסיגעט ובשעת 

ל שכל החסידים "ההקפות ראה את עבודת הייטב לב ז

עומדים ומרקדים ומוחאים כפיים והייטב לב סובב את 

ובזמרה ובריקודי קודש בהתרוממות הנפש הבימה בשירה 

ולא שמע מפי הייטב לב דבר ולא חצי דבר מחידושי תורה 

פלפולים נחמדים ונעצב אל לבו על נסיעתו והתחרט על 

  .בזבוז הזמן והכסף

אין " וכשעבר הייטב לב על ידו ניגש אליו ואמר לו 

" הימל איז יעצט דא א חתונה אין איך בין דער מארשעליק

, וכאשר ראה הבן שהייטב לב דבר אל  אביו נתעלף )בדחן(

והודה , ר"אבא בוודאי הרהרת על אדמו"כ לאביו "ואמר אח

לו אביו שהרהר וראו ההוא כי איש קדוש עובר עליו ורוחו 

  . דבר בו' ה

* * *  

א בשעת "שפ] ע"ק מנאסויד זי"הגאוה[סיפר רבינו 

 מ אהב אותו"ל שזקינו היש"ק הייט"ההקפות אמר רביה

כ איז נישט מער ווי  גערעכט ער זאל קומען "וע, מכל נכדיו

ואחר כך אמר פרייטס ענק קינדערלעך , צו מיינע הקפות

 .לכבודו' וה שיזמרו ישמח משה וכודער זיידע איז דא וצ

  )ג"א אות כ"ספר גדולת יהושע ח(
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  )לאלו' ו  ("ייטב לב"ה בעל ה"ק רבי יקותיאל יודא טייטלבוי זללה"הגה
−³¼ô¾ ×ô"šîôêê öþô "þ¬−ñ¾ "ê )−ï"¼ (
šô êðëî¼"ï−ï ëñ ë¬−−í öþô "¼ ,¼ðîòð ³ñì³ëð 

š ñ¾ î³òîí×"ï−ï "¼íë−¾− ð½− ¬¼è−½ þ−¼ë  ,
 ó−þîìë ±ë−šîó−þ−¼®− −òë óè "è−î "ðó−þèîëôî  ,

ó−þîìëí ó¼ ñõ−¬î ðôñ îô®¼ëî ,íþíî"š 
íññï ±−ñþêèô"í−ï ëñ ë¬−−í öþô ñ¾ îò³ì "¼ 

ô ñ¾ îòëî öþ−þëðí−ï ó−−ì "¼ ¬¼è−½ñ êë þ¾ê× 
 ó−þîìëí ó¼ μ× ñ× þ½ô³ò ëñ ë¬−−í¾ μ−ê íêþî

êñî íïë ¾−¾ îþôêë îòô−í íìîò î³¼ð í−í 
ðîë×í ³î³−ìõ óî¾ô , î−ñê þôêî"þ¼ ñêï μ−ï 

μ¼ñèò−ê −ð öîõ öïêñõê" , î−ëê îô× íñ¼³− ïêî
î−³îèþðôñ ¼−è−î ó−−ì −þëðí ,ðî¼î þôîñ ¹−½îí 

ô ðî¼ îñ ê−ë−¾í¼ë ³îê"ëî− ñ¼ "¬ , ë¬−−í íò¼
 êîí¾ ëñþ³îîô ³îêô ñ¼î ³îè−þðôí ñ¼ 

 ó−þîìëí −òõñ íþî³ ³®ëþí ñ¼ ñëê ó−ð−½ìí
þ³îîô îò−ê.  

     
ðî¼ −ô−ë î³îþ−¼® ê−þëìíñ ¹þ¬®íñ í×ï 

 î³îêë¾ ñêþ¾− −è−íòô öî−ñ¼ −¾îðš ö−ë ê¾−ðš
þîð ,óí−ò−ëîíþí "š−ï ±−¾õêþô þ¾ê −ëþ "¼ ,

íþíî"šþ −ëþí ’ ëîòô−þô ¾þ−í −ï"¼ ,íþíî"š −ëþ 
−ï êñïêþô −ë® êðîí−"¼ , ðì− îð¼îî³ò þ¾ê×î

 óî−ëñ"ðíþí ñ¾ êñîñ−íð êôî−ë þôî¼ë "š −ëþí 
þ ’ ëîòô−þô ñðò¼ô óìòô−ï"¼ , ê³îî®ë ïê îë¾−î

ó−š−ð®í −ñîðè −òšïô ó−þ¾¼ μþ¼ñ êðì , öšïî
 íþîëìííþí"š−ï ëîñ½þ¼−ô öî¼ô¾ −ëþ "¼ íþîí 

í öþô ñ¼ ¼ë®êë ë¬−−í öþôî ó−−ì −þëðëñ−ï "¼ 
 ³îþ−ðš −³¾ îññí ó−×þëêí îðô¼− óêë¾ þôêî

 ¾ëð −ô) êþšòí íš¾ô ö−ôñë"êð¼ô ( , ö³ò−
íþîëìí μî³ë ñëš³íñ ³î¾þ óíñ ,î¾¼ ö×î . þìê

 ¾š−ë μ×íþí"šíññï ±−¾õêþô þ¾ê −ëþ "í 
ó³þîëìñ íòôò¾ îí−ô þ−×íñ , ³−ò½×êñ μñíîöþô 

¾ ëñ ë¬−−ííóòôò³ïê  , þôêîíþí"š þ¾ê −ëþ 
íñë"š , ê íêîþ −òêš−¬¾¬õêñ¾ −ò−½ èþêë .  

     
š¾ ¼îð−" šîðê í−í ëñ ë¬−−í öþô ï

íèí ñê þ¾îšôî"þ −ëþí š ’ ëîò−ô−þô ¾þ¼í
î¾ðš ñ®ë íëþí ¹õî³½íî, îþ³ ³ò¾ë" ó¼ ê

 ñ¾ î³þ−¬õš"ï  öþô¾−í" ôíññï" þ¾ê× í
îñë−šíîšô êñôñ îôë îš" šíîê¼ ñ î−í þ¾ê ó¾

 íëþíðèò³ôó− , îò³í þë× ó¾ñ î³ê−ë ó¼ ¹×−³î
 ³îòëþí ë³×ë îô¼ó−¾š ó−êò³ , êñ¾ îò−−íð

îþîôðêë èíò³−" ³ öîè×³îòìñî¾ μîþ¼ñ , ñëšñ
μ¼ñ¬−îîš, ³î¼−ôš ëî³×− êñ ö×î ,î îò³í ö× îô×

− êñ¾ îô¼ −òõñ ññõ³íë−³í , ó−ô− ¼−èí þ¾ê×î
 ññõ³íñ ñî×− í−í êñ êñ−ôô¾ öî−×î ó−êþîòí

íë−³í −òõñ ,¼"−í ×þ −ëþíñ ¼î½òñ ñ−èþ í ’
−ï ëîò−ô−þô ¾þ¼í"−þ¾³ ¾ðîì ñ¼ ¼ , íëþíî

ó−ò³−êí ìþ−ë î¾ðš ñ®ë ¹õî³½í ó−ò¾ ,õ³− î³ñ
íèí ñ¾"þ −ëþí š ’ ¾þ¼í−íí³ ³îô−¼òë 

−í þ¾ê íêñõò ³îš−³ôëî ’öèò ëî¬ ¼ðî− , îòôôî
¬−−í öþô ðôñ"íñ−õ³í ì½îò ³ê ñ.  

     
š"−ï ëñ ë¬−−í öþô ï"íþíñ ó¼õ ¼½ò ¼"š 

−ï êïñ¼ëô óîñ¾ þ¾í"íèí î−ìê ó¼ ðì− ¼"þ š ’
−ï ±−ñþêèô ñêîô¾"¼ . ñê êïñ¼ëñ ó¼−èíë −í−î

íþí"óîñ¾ îñ ö³ñ íô−òõ ¾ðîší ñê î½ò×òî š ,
íþí ¾ìñ"î¾ô¾ô îòïêë þëð š .ë¾ þìêñ" š

íþíô ³ìšñ î×ñí¾ ³¼ë" íð−þõ ³×þë êïñ¼ëô š
¾ô¾ôí −òïêë þëð óîñ¾ þ¾í ¾ìñ ëî¾ .  

¼ëô î¼½ò þ¾ê× −í−î ê³ñ−ô ¼þ³−ê êïñ
 þîïìñ ìþ×îíî îñèþë í×ô ñë−š ëñ ë¬−−í öþôî

êñï¼ëñ ,¹½îò ³ë¾ ñ¼ ó¾ îþê¾òî . îìšñ þ¾ê×
íþíô íð−þõ ³×þë"í−ò¾í ó¼õë š , ¾ìñ ëî¾

íþí"î¾ô¾ô −òïêë þëð êïñ¼ëô š .  
ðîêô ó−¾îðší ó−ìêí îíô³−î , ³êï íô

 þ¾í þëðô î¾ðš ñ×−í ñê ó½ò×í ó¼õ ñ×ë þ¾ê
ñê í¾−ìñë óîñ¾¾ô¾ôí  .íþí ñê¾−î" š

þëðí þ¾õñ ¾ô¾ôí −õ ³ê ±−ñþêèô , óíñ þôê−î
ë¾ôí"î¼−èí þ¾ê× íòî¾êþí ó¼õë −× š , îñ þôê
íþí" ³®−õšë öê×ñ îêë êëíðð −þ³ò® −þ³ −òí š
μþðí . þôê íòî¾êþí ó¼õë îòôô îðþõ³í þ¾ê×î

íþí îñ" −þ³ò® −þ³ −òí îþê¾−¾ íêþ³ ðî¼ š
êëí ³ë¾ ñ¼ óè öê×ë êëíðð .þ¾ê×î îìšñ 

 −× íêþ³ êñí îñ þôê í−ò¾í ó¼õë íð−þõ ³×þë
ë¾ ñ¼ óè îþê¾ò¾ í−í ö× −³þôê þ¾ê×"íï š.  
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íèí ö−ë íþþ¾ íêñõò ³îð−ð−"þíôí š" ó
−ï š−¾"šñ ¼"−ï ëñ ë¬−−í ï"¼ , þôê¾ íô ¼îð−î

 ðòêñþ¼ë−îê ³îþ−−¼ô êëñ −êð× îñ í−í¾) óîšô
šë ³îòëþë ¾ô−¾ ó¾ þ¾ê î³ðñîô"−èþ¼− š" ö

®−"ò¾ ð¼ îîë¾îô š−³¼íî þêõ öí×ñ íñ¼³ (
ðòêñþ¼¬òîêë í−í¾ ¬½îìñ , óðê þ−×íñ −ð×

¬îè−½ô ëþí îô× óñ¾í . ³¼ë¾ ó−¼îð− ó−þëðíî
þíôí ê−®þí¾"¾þ ¾ôîìë îþî¼−¾ ³ê š−¾ ó" −

îð−ì þôîê í−í ó−ð−ôñ³í −òõñ" ë¬−− þõ½ ó¾ë ³
î³î−ì ó−−ìë ðî¼ ëñ ,î−ñê þî¾š í−í μ× ñ× .  

¼õ"ìë −ò¾ ëñ ë¬−−íñ îêë ê î−ð−ôñ³ ó−þî
þíôí ñ¾"¬½îì þ−¼ô š−¾ ó , þôê î¼½ò¾ óþ¬î
¬−−í óíñ" óê¾ ¬½îìô ëþí óëþñ îþôê−¾ ñ

 ëî¬ ö×¾ îñ í−í−¾ í®îþ) íëîþš ê−í ¬½îì
¬¼è−½ñ (íô−ñ¾ íëî¾³ë ëî¾−¾ î−ñ¼ ññõ³−.  

þíôí ñ¾ î−þîèô óîšô ¬½îì þ−¼ ³îë−ë½" ó
ó−ô½þîõô ó−òëþ ó¼ ó−þ¼ íëþí î−í š−¾ , μê

þíôí" š−¾ ó−³¼ð êì−ò í−í êñ ’ î³ë−¾− −þîìë¾
óñ®ê î¼½− ,šñ ¬¼è−½ñ ¼î½òñ î®þ þ¾ê× óòôê" ï

¬−−í" ó³ê ìñ¾ ó¼õ ñ×ëî óððî¼î ðîêô ìô¾ ñ
¬−−íñ ³ðìî−ô óîñ¾ ³½îþõ"îô×î ñ" ìñ¾ ×

¬−−í"þíôíñ óîñ¾ ³½−þõ íþïìë ñ"š−¾ ó.  
š ê−®îí þ¾ê×"ší îþõ½ ³ê þîêñ ï ’ ë¬−−

þõ½í þ¼¾ ñ¼ îô¾ ³ê þ−×ïí êñ ëñ , óñîê
ð ê−ëô¾ îêþ þõ½í ó−òõë"ší îò−šïî î−ëêô ³ ’

 ±õìí þëìôí íï êîí −ô ö−ëíñ ó−ñî×− î−í íïëî
îô¾ óîñ−¼ë , í®þ êñ î¾ðš ³îîò¼ ³ôìô ñëê

±îìëô þ¼¾ë îô½þõñ . èîíò í−í óíí ó−ô−ë
 í−í ó−−î½ô þõ½ þîêñ ê−®îí êîíð öêô þ¾ê×
 í−í þ¾ê ðñ−¾¬êþ öîþêëíñ þõ½í ³ê ìñî¾

ìîñ¾ñ ñ−èþ ñ¾ îðîë×ñ ðë×ò ¹½× óî×½ íþïìë 
þëìôí ,íõ½í þîêñ ê®− þ¾ê×" ëñ ë¬−− š

þëìôí ó¾ ëî³× í−í êñî š−þ þê¾ò þ¼¾íî ,
 ñ¼ ¹½× ì−îîþíñ ¬½îì þ−¼ô ðìê ¾−ê ¬−ñìí

íï þõ½ öîë¾ì ,þõ½í þ¼¾ ³ê ¹−ñìíî , þ¼¾ëî
 í½õðò ó¾¾ ¬½îì îþ−¼ ó¾î îô¾ ³ê ë³× −ò¾í

þõ½í ,ê ðñ−¾¬êþ öîþêëí ñë−š þ¾ê× þõ½í ³
 ëþíñ ¹½×í ³ê ìñ¾ ¬½îìë í½õðò ê−í¾ íêþî

þíôí ¬½îìô" ïñí ¾−êí¾ ð−ô ö−ëí þ¾ê š−¾ ó
 μ× ñ¼ îì−×íî îñ¾ îò−ê¾ ³−ñ¬ë ¾ëñ³íñ í®þ

−¼î"íë−òèí í¾¼ôë íñí ì−ñ®í êñ ï  .  
     

êðëî¼ êò¼ð− îëþ −òõñ ðìê ð−ôñ³ êë¾ 
š"ï−ï ëñ ë¬−−í "¼ , −ô ëñ ë¬−−í î³îê ñê¾î

í³ê ,êí íò¼−³îê þ−×ô îò−ëþ ö−ê óêí ¾− , êñí
 íò¾ë îò−ëþ ñ®ê ðôñ¾ −òîñõ êîí −òê−òîñõ , íò¼

 îô× í³ê −þíî μë −òê þ−×ô öí öí ëñ ë¬−−í

îò−òõñ íò¾ ó−þ¾¼ë , þ−ë½íîë¬−−í þ¾õë ëñ 
þëðí , êòôîíô ëþí íòí)ó¾îëí ³èîþ¼í ( −ò−ê îë
þ−×ô ,þ¾êñ íñ¼³ò þë× îíêîþ −òê¾ ó¼õ ñ×ë 

îôþ ³îèþðô íô×ëóðîšô í−í¾ íôô ³ , ñëê
 í³ê³þê¾òïê í³−−í¾ íôô íè−þðô î³îêë .  

     
ó¼õê þôê ³ìê "ï ëñ ë¬−−í íññï"í 
þ î¾ô¾ôñ ’ï þ¾ê"ñ ¬¼è−½ô ¼î½òñ í®îþ êîí¾ 
 ¾¬¼¬ñ) ïê öí−× ó¾¾³îòëþëî− ³¾îðší "¬ (

î−³îñ−ñ ³ê íñëô êîí μ−ê ³îêþñî îòë ³ê þšëñ ,
 ¼−èí þ¾ê×î¾¬¼¬ñí ³−ëñ î×þð íòõ  ³¾îðš

î−"¬ ð−ô¼íî  îô®¼î öîñìí ñ®êþ μ−ê íê
î− ³¾îðší¾"¬ ë¾î−íòî¾î  , ó−ô ó¼ −ñ× îð−ñî

ö¾−− êñ¾ −ð× î−ñèþ ó−¾ô í−í ó¾ þ¾ê ó−þš ,
 öëîô×î³¾îðší¾î− "¬ î−ëê¾ í¼−ð− îñ í−í êñ 

³îòîñìí öô ì−è¾ôî ðôî¼ , íòõ íô öôï þìêî
ë¬−−íí³−ëí ¼½òî î¾ô¾ôñ ëñ .  

−³¼ô¾× −õô "šôêê öþô î"þ¬−ñ¾ "ê 
)−ï"¼( þõ½ñ ó¾ëþ −êëèí  ’ï þ¾ê"ñ ¾ô−¾¾ 

ëñ ë¬−−í ³ê ðî¼ , ½ò×ò¾ óþ¬ ³ìê ó¼õ −×
 ëñ ë¬−−íñêî− ³¾îðšíî þîí¬í öìñî¾í "¬ í−í 

þõ½ íï−êë ö−−¼î μîô½í þðìë ë¾î− , þë¼¾×
ë¬−−í ¾èþ³òî ¾îðší îòë −òõë ±−®í ó¾ μþð ëñ 

þñ î³îò³îîò¼ ëîþë þôêî ðîêô ’þ¾ê ,íêþ ¬ëíî 
ëêõ−ñ −òë −òõ’¼ñ , −ñ ¾− ó−òõ íï−ê ¼ðî− −ò−ê

îðèò× , î−¾×¼ μñîí −òê íòíμîþ¼ñ −òêî öìñ¾í 
−ð® ñ¼ ë¾− êîíî öìñ¾í ¾êþë ë¾ê , −òêñô μ−ê

íïñ −ëñ , í¾îë êñííô−ñ×î−òõ í½×³  , í−í¾
μîõ−íë ³î−íñ −îêþ ,−þìê −òêî ¾êþë ë¾− êîí¾î.  

     
ô −³¼ô¾×"š  öþôîôêê"þ¬−ñ¾ "ê) −ï"¼( 

 ³ôìñôë ñ−ì³í ¬¼è−½ þ−¼ë ëþ× ñëš³ò¾×ð
ó−ë®ší ó¼ íôþì , þî×ôñ èíòôí ñ¬ëñ í®þ −×

³ìê ³îòìë íôíë þ¾ë ó¼ þ¾× þ¾ë , öþôî
 ¼®ôêë í®−ìô î¾¼−¾ è−íòíñ í®þ ëñ ë¬−−í
þîí¬íñ êô¬í ö−ë ñðëí êí−¾ −ð× ³îòìí ,

 ³îõ−ðþî ³îþ® ëñ ë¬−−íñ ³î¾¼ñ îñ−ì³í ó−ë®ší
íï ñ¼ ðêô ,þï¾ μ× −ð× ð¼ íñîðè öëê ó¼õ îš

¬−−í ñ¾ î³−ë öîñì μî³ë"ï ñ"ñ , î×ñí þ¾ê×î
¼ í¾¼ò¾ þîìí ³îêþñ"öëêí − , êñõ þëð îêþ

íð− ñ¼ í¾¼ò¾ þîìí öô íñîðè öëêí¾ , ê¬ë³íî
¬−−í" ñ× íñîðè öëê îšþï¾ îë¾ì³ ñê þôêî ñ
μ× ,ó−ò¬š ó−òëê íëþí îšþï óí šþ , óí−ò−ë îëþî

 îò¼¬î ó−òëêí ñ×"êþ š−ð® ì−ò− −ñ¼î¾" , í−íî
íñîðè ³ìê öëêñ í¾¼ò¾ ½ò . íòë þ¾ê× ó−ô−ñî

ï ëñ ë¬−−í öþô" ¬¼è−½ þ−¼ë î¾þðô ³−ë ñ
î¾þðô ³−ëñ íò−õí öëêñ îññí ó−òëêë ¾ô³¾í.  
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ä íåé 'øôúù á÷òñùú "çôì "÷  

åî"äëìäá î éøô äùåò ïìéà úöéö÷ ïéðòá  
ë åñéâ íò"áàâ ÷"á øàîèàñ ã"èéìù ô"äå àäâ"÷ãáà ö"èéìù áåðéùòö ÷" à  

ë ìù åøå÷éá úòá"èéìù åðéáø ÷"ð ñðàîùééìô äùî ìàåéå äðçîá à.é.  
ë ìééè øùàë"èéìù åðéáø ÷"ë íò ãçé  äðçîá à"áàâ ÷"èéìù ÷øàô àøàá øàîèàñ ã"äâäå à"áà ö" áåðùòéö ã

èéìù"äðçîä éð÷ñòå äáéùéä ùàø à ,ãîåòù éøô äùåò ìåãâ ïìéà ìò åðéáøì åàøääðçîä òöîàá  ,éìà êùåî øùà '
ïìéàä ìò úåìòìå àáì ìéâø øùà øòéä ïî áåã ,äðçîä éáùåúì ìåãâ ãçôì íøåâ äæåç äðëñ éãéì àåáì ìåìò íâå "å .

éòå ïìéàä úà õåö÷ì äðçîä úìäðäì äáùçîá äúìòå"êåúì àáì áåãä ãòá òåðîì æ ôîò÷ä ,æç éøáãî åùùç íìåà" ì
ñîá 'á" ÷)ö"ò à"á (ì øåñàãéøô äùåò õò õåö÷ ,àáåä ïëå  ãéñçä äãåäé éáø úàåöá)î ïîéñ"ä( , åìàùå úååç úà  

                         èéìù ïøî ìù åúòã     "äæá à, ä øùà äçéùäî ÷ìç ïàë åðàáäååò ÷úò"ééòèä "ô .  
   

áàâ"á øàîèàñ ã.ô :êàæ à êàð àã æéà àã , áöî éã

 èâòìô àã ïééæ øòééæ êéìøòôòâ éãïøòá ïåà ïèìàäòâ ïáàä 

ïòîå÷ ïééà, ïñòæòâ àã êéà ïéá ìàîðééà èøòä âðåìöåìô 

 ïåô úåìå÷ ïòîøòáéà ïâò÷ , èééøãòâ êéæ èàä øòá øòã

àã ùîî ,íòìáàøô à æéà ñò.  

 áåãä øùàë åìáñù íéàøåðä íéãçôä úåãåà íéçëåðä íù åøáãå

äðçîä êåúá ááåñ.  

áàâ"á øàîèàñ ã.ô:.èâàæ áì áèéé øòã  èùèééè à êàã 

ïáàä úåéç éã æààøåî ïùèðòî éã ïåô  ,î áéåà' óéåà èäòæ

êéìøò ïòðòæ ééæ æà íéðô.  

åðéáø:ñ 'øô ïéà êàåå éã æéà 'á÷ò , ÷åñô íòã èùèééè øò

)é íéøáã"ë à"ä(ëéðôá ùéà áöééúé àì " ïúé íëàøåîå íëãçô í

ä 'õøàä ìë éðô ìò.
1

  

åðéáø :äëìäì äìàù à æéà äìàù éã , æà òìà ïâàæ ééæ

 àúééøåàã øåñéà à æéà íéåá à ïãééðùôà)îâá øàåáî  ïë ' íù

äéöö÷éî ì øåñ àã , àø÷á øîàðäî  àúééøåàã øåñ éà àåäå' ú à úéçùú àì

ïæøâ åéìò çåãðì äöò ,àéä ìëàî  õò éë( , ïòðòæ ñéåà øåñéà íòã ñìà

î ñàåå êéåà íéøåñéà òøòãðà àã'î æéàúåáéñ úîçî øéú ,
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של "עיי     במדריגה  היו  שאם י בפניכם'ש שפירש  איש  יתייצב  אף 'לא  ש  
עבודת ה שיעבדו  צב ' בעת  ני איש  היה  לא  לו  כאי בלא פניות  יעבדו  ברבים 

כי , בפניהם יזכו  ראכם'אז  ומו הם ' פחדכם  ל שיש  רא  ומו זה הפחד 
יתן ה"מהקב הארץ' ה  כל  פחדו מהם, על פני  י    . ש"עיי, שכולם 

 àøîâ éã ïéà øàð)ééò"áá ù"÷ ,ñî á ïëå 'ë óã àøúá àáá"ò å"à( 

äðëñ à êéåà æéà ñò æà ïòî èäòæ.  

à 'íéçëåðä: äãåäé éáø úàååö ñìà èùéð æéà äðëñ éã 

ãéñçä?  

åðéáø: àøîâ éã ïéà êàð ïòî èôòøè äðëñ éã )åë àøúá àáá(. 

èâàæòâ èàä àðéðç áø æà éà éøá úçáù æàïáøàèùòâ æ ,

äðîæ àìá àúðéàú õ÷ã . à æéà ñò æà ïåôøòã ïòî èäòæ

äðëñ ,êéæ øàô êàæ òøòèñ÷ò à æéà ñàã.  

áòé øòã èâàæ ñàã" õ)åù"áòé úìéàù ú"éñ  õ 'ò"å( ïòåå åìéôà æà 

 äøåúä ïî øåñéà ïéé÷ èùéð æéà ñò)øúéä éããö ùéù íå÷î á ïåâë ,

äî åãëå êøåöá(äðëñ à øòáà ñàã æéà  . ñàã éáø øàô êàð æéà

ãéñçä äãåäé ,ñéåà àøîâ éã õìà , ñàã èééèù íòãøòñéåà

ãéñçä äãåäé éáø úàååö ïéà êéåà.  

áàâ"á øàîèàñ ã"ô :òìà êéæ ïòðòùèåî ñàã , ñàåå

ãéñçä äãåäé éáø óéñåî æéà ñàåå ïåà àøîâ éã ïéà èééèù.
2

  

åðéáø:éåæà èééèù àøîâ éã ïéà  ,î æà íãå÷ èâàæ øò' øàè

èùéð )ééò" áø øîàî  ù'äéöö÷éî ì øåñà àá÷ ïòè ã àì÷éã'( , ïåà

èøàã èâðòøá íòãëàð  æéà øòðééà æà äùòî à àøîâ éã
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בזה     כו  הארי ו הפוסקים דנו  דברי  א"ועיי, בכל  דחסידות לי  רוש מי בפי , ש 
תמרים ובשבעים מה ,)ג"סימן י, קונטרס כפות תמרים(  בזה  דרכים  כמה  ויש   

החסיד' הוסיף ר הודה  פי , י על  הצואה כי  רק  הוסיף  לא  דאכן  שכתבו  ויש 
סכנה' דברי הגמ בזה     . שיש 

  לה בלתי מוגה פנימי



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'ת האברכים די התאחדו"שע

 

  כא

 

  שופטים

 ïáøàèùòâ)ééò" ù' õ÷ã àìà éøá úçáéù áéëù àìå àðéðç éáø øî à

äðîæ àìá àúðéàú'( , øòååù æéà äøåàëì , æéà èøàã èñééä ñàåå

ïáøàèùòâ øò ?ô øòã æà ñéåà è÷å÷ íòã ïåô æéà íòìáàø

äðëñ õìà ,î æà'èùéð êàã ïòî øàè èùéð øàè? ! ïòåå åìéôà

äðëñ ïéé÷ èùéð æéà ñò, áòé øòã êéæ èòùèåî íòã èéî"õ.  

ñàã ò÷àè èâàæ àøîâ éã æà øéáñî ïòðòæ íé÷ñåô éã , æà

î ïòåå åìéôà'ôò íéåá íòã ïãééðù àé âòî" à æéà êàã äëìä é

àã ñìà êàð äðëñ .àø øòã øòáà" ù)íù àî ÷ àáá( èâàæ 

 æéà ñò áéåà'åîå÷îì êéøöá 'ïòî âòî , èñìéåå åã æà

 ïòî âòî äøéã ïééã ïøòñòøâøàô)éòå 'åé"éñ ã 'è ÷"÷ñ æ" à éáäù å

è ä"àøä éøáã íù æ"äëìäì  ù ,åùá ïëåäò"ìä ø'èñ  ùôðäå óåâä úøéî ù "æ(.   

áàâ"á øàîèàñ ã"ô : ìàîà êéà áàä äëåñ à òâåðá

øòååù íòðåô èøòäòâæ "ïâòååøòã ì.  

åðéáø:ñ 'ïâòååøòã úåìàù ïòååòâ ìàîòìà æéà . éöò ïéà

 íééç)åé"éñ  ã 'é"á( èìàååòâ èàä ïòî æà äìàù à øò èàä 

îäéá à ïòéåá"ã.  

áà"áåðùòéö ã: íééç éøáã ïéà )ç"åé á"éñ  ã 'ð"æ( ïòî èãòø 

èøàã äå÷î à ïòéåá øòáéà .  

åðéáø:î æà ïòååòâ æéà øúéä øòã 'øàô ìàæéåâ à øàô ïôéå÷ ,

î'øèùáå óñëá íéåá ïöðàâ íòã ïôéå÷øàô ñàã ìàæ , à ïåà

õàìô òèééååö à óéåà ïøéôøòáéøà ñàã ìàæ éåâ . èîòð ñàã

úåáåùú òìà ïåô ñéåøà ïòî.
3

   
åðéáø :ë'ïâàæ êééà ìòåå , ïòî èãòø íé÷ñåô òìà ïéà èøàã

åîå÷îì êéøöá , ïéæ ïñéååòâ à ïéà æéà àã æà èìàä êéà

âøòâðéø ,øòá à éåå êàæ àæà ïà èøéø ñò áéåà ìééåå ,éç à '

 ïåô ïéðò øòã àã êàã æéà äðëñ à æéà ñàåå' øáã êì ïéà

äðëñä éðôá ãîåòù' .øòâðéøâ ñàã æéà ïéæ ïñéååòâ à ïéà.  

 íöò øòã æà äìàù à ïåô èùéð ïãòø íé÷ñåô éã ïåô øòðéé÷

äðëñ à æéà íéåá .éç à æéà øòá à 'úôøåè ,ë' äëìä ãòø

äùòîì .ñ' à èéî äùòî à ñðòèöòì ïòååòâ øòãééì êàã æéà

ä øòá" é)ëùì õé÷ äðçî á íéðùá êø ãì é óøè áåã"ò(éä øáë 'äùòî .  

éåæà ñàã æéà úîàá , ïøòá ïòðòæ ò÷éøòîà ïéà øàé ñòãòé

ì ïùèðòî óøåè"ò . èéî ùèðòî ïòðéåàåå ñò åàåå àã èøôá

øòãðé÷ ,ã ïéà àã èôàìù øòá øòãøòãìòåå é ,ñ' à æéà

äðëñ.  
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סניפים(היתר זה ' עי     לב "בשו) בצירוף עוד  למרן הייטב  צדק  אבני  ו(ת  ן "י ד סימ

פי מה, )ה"מ על  הדברים הוא  שכתב היעבויסוד  י"  ידי גו על  דמותר  שם  , ץ 
ין  ד ומכח  לחומרא  שליחות לנכרי  דין  בזה מכח  פלפלו  בפוסקים  אמנם 

בעה כיד  פועל  רה לנכרי, ב"יד  אמי דין  דין גרמא, ומכח  בו "וע, ומכח  כת כ 
יקצצם הגוי  ו ושטר  כסף  בקנין  בשו' עי, שימכרנו לנכרי  גם  ית "בזה  ב ת 

ו(שלמה  קצ"י ובשו,)א"ד סימן  בית"  יצחק ת  ח"יו(  יד "ובשו, )ב"א סימן קמ"ד  ת 
רנ"ח(יצחק  ובשו,)ט"ג סימן  הבושם "  ערוגת  ו(ת  ת "ובשו). ט"ד סימן קי"י
ועי,)ב"א סימן כ"ח(ם "מהרש עו '   שצריך לנט בנוגע מה  הדברים  בהמשך 

אחר    . במקום 

 äðëñ ïâòåå êàã ïãòø íéøéîçî òìà) ì÷äì  íå÷î ùé íà åì éôàù

íéøçà íéøúä ìéáùá åà åî å÷î ì êéøöá ,äðëñ ä éðôî øáãá øéî çäì  ùé( àã 

ïééìà ñàã êàã æéà ,äðëñ à êàã æéà ïééìà ñàã . ïò÷ àìéî

ïâàæ òìà ñàåå øúéä øòã ïöåð ïòî , èâàæ áì áèéé øòã

à ò÷àèñòì , èàä øòðòé ãìàáéåå øò èâàæ óåñ íåö øàð

 ôà æàì øò èâàæ èéé÷ëéìîòåå÷àá ïâòåå èâòøôòâ)ééò" ù

 åðåùìá íééñ ù'äëìäì  äæ  ìëå , ããåð åðéàù äæîå äæî  áåè  úééö éãéãì  éà ìáà

ììë ïìéà ø÷éò ìë ,äæî ÷çøé åùôð øîåùå'(.  äðëñ à æéà øòáà áéåà

ïééæ êîåñ êéæ ïòî ïò÷.   

öò øòãî áéåà àé èâàæ íééç é'îäéá à ïòéåá ìéåå"î æà ã' ïò÷

 ïòéåá)ééò" ä æá ïéà íéáø êøåöì  àåäù ïåéëã úåéàø àéáäå êéøàäù ù

äðëñ( ,éåâ à êøåã øàð øéúî èùéð êéåà æéà øò . àã øòáà àã

èéé÷ëéìîòåå÷àá ïéé÷ ïåô èùéð êàã ïòî èãòø .ë' ñò íòð

øúåî ïééæ èôøàãòâ ñò èìàåå àã æà ïà.  

áòé øòã"î åìéôà êàã èâàæ õ'àã æéà äðëñ éã øòáà âòî ,

øòáà èâàæ áòé øòã"äöò éã õ , ïøéôøòáéøà ñàã ìàæ ïòî

õàìô ïøòãðà ïà óéåà , øôåñ íúç øòã)åé"á÷ ïîéñ  ã( ñðééìà 

óéåøòã èâéø÷ ,ïà íéà èîòð øò øòáà.
4

   

à 'íéçëåðä: ïåô øúéä íòã ïâàæ åö êééù æéà àã ' êéøö

åîå÷îì? øòã èùéð íòìáàøô øòã øòá øòã êàã æéà àã 

íéåá?  

åðéáø : úîçî êàæ éã ïééæ øéúî èâàæòâ êéà èìàåå àã

äðëñ ,ñ'àã êéæ èééøã øòá øòã ìééåå äðëñ à æéà.  

áàâ"á øàîèàñ ã"ô:ïèìàäàá ìàîòìà êéæ èâòìô øò  ,

íéåá ïôéåà óéåøà èëéø÷ øò ,èøàã ïééèù èáééìá øò ïåà .  

à 'íéçëåðä :ïñéù èôøàãòâ íéà èàä ééöéìàô éã.  

åðéáø:î æà èùéð èæàì õòæòâ øòã 'âøä íéà ìàæ'ïòðò , ïéà

äøéáò òëéìøòôòâ à ñàã æéà ò÷éøòîà , èìàåå ìàîøàð

 ïùèðòî ïùéååö èîå÷ éç ìòá àæà æà ïòðàèùøàô øòãòé

ïñéù ïòî óøàã ,èùéð èæàì õòæòâ ñàã øàð . íäéà ïñéù ééæ

åöðééà íéà éãë øàðî ïåà ïôòìù'ïâàøè÷òååà íéà óøàã ,

âøä èùéð'ïòðò .ñ áéåà øàð' ïòî âòî ïùèðòî èòôòùè

âøä ñò'ïòðò.  

áàâ"á øàîèàñ ã"ô: éã èòååòãìéååòö ñàã æà ïèìàä ééæ 

éç' .ìëù èàä øòá øòã ,ñ'éç òâåì÷ à æéà ,'ñ' à èîòð

ñéåà ñò èééøôù ïåà êåèùéè , ïåà äãåòñ ïééæ ôò èñò øò

ã èæàì øòèééøôùòâñéåà êåèùéè íò.  
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יעב' עי     קע "בשאילת  ועם קר עם שרשיו  אילן  עוקר  דאם  שהעלה  שם  ץ 
לח כול  שי קתו  ני הי סכנ שום  אין  אחר  במקום  נוטע  נם , יות ממנו ו אמ

הגמ הוכיח מסוגית  ו כדבריו  דלא  האריך  שם  פר  סו אף ' בחתם  הותר  דלא 
דא למקומו, בכגון  צריך  עם  גם מט כשהותר  רק  רו , ו לעוק גם  יש  אז 

אחר במקום  בשו"וע, ולנוטעו  בענין זה  רי "ע  בדב צדק מה שפלפל  אבני  ת 
פר"היעב סו אשכנזי "ת מהר"ובשו, ץ והחתם  ל(י  ובשו,)ד"סימן  מק "  ע ת 

ו(שאלה  כ"י עיי,)א"ד סימן     . ש" 
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  שופטים

úîàá , à ïéà ïôàìù àã ãðé÷ à ïæàìåöøòáéà äðëñ éã æéà

ùãéøò÷ ,ñ æà ìééåå' à ïééæ ìàæ'øòôééã ' èäéö ùãéøò÷ íòðéà

êéæ åö øòá íòã ñàã.  

 ïéåù ùèòáøàâ éã ééá øãñë àã ïéåù æéà øòá øòã úîàá

ïøàé ,î æà âðàì ïéåù èñééåå øòãòé' ïéé÷ èùéð èæàì

áøàâìàîðéé÷ ïñéåøòãðéà ùèò ,ç" ñðééìà ãðé÷ à ïæàì åö å

ùæãéøò÷ à ïéà , åö ïáéåäòâðà øò èàä øàéàøàô øàð

íéåá ïôéåà àã ïëéø÷ ,ñéåøâ øòééæ ãçô øòã æéà àìéî.  

åðéáø : êéøö ñìà ìé÷î íééç éøáã øòã æéà äìàù éã ééá

åîå÷îì , äùî áéùä ïéà)åé"éñ ã 'æì(êéøö ñìà ìé÷î êéåà æéà  

åîå÷îì .ïôéå÷øàô ïåô äöò éã ïåô èùéð ïãòø òìà éã . ñàã

òøòãðà ïâàæ.   

åðå"èéìù åðéáø ð"èéìù íéðáøä íò à"ù êøòä éøáãá à" äæá é  

)éò 'ù äî íù åè÷ ïîéñ éù êøò áøô åñ íúçä  éøáãáå äæ ïéãá êéøàä  

åëò  éãé ìò  íéøúéä ìò  êîåñ åðéàå"í ,åîå÷îì êéøöá åà ,ééò"ù(  

áàâ"øàîèàñ ãë ìà äðô ÷øàô àøàá " åðéáø ÷
èéìù"à: èàäòâ áàä êéà ñàåå êàã èñééåå øòâàååù øòã 

æ øòèòô ïèéî" ì)éæ ìàåé éøáã ìòá ïøî"ò(,  æéà øòâàååù øòã

ïâòøô øòèòô íåö ïøàôòâñéåøà ñèìàîòã êàã...  

 áàä êéà ÷éøåö øàé âéñééøã êøòá èéî ïòååòâ æéà äùòî éã

 ïôéå÷ íééá ìàîà ïèìàäòâæéåä à ,ë ïòåå ñèìàîòã' áàä

÷øàô àøàá ïéé÷ ïäòéöøòäà èìàååòâ êéæ , æéà æéåä ñàã

 óéåà ïòååòâ57'ñàâ òèñ , øòã øéî èâàæ âàè ïèöòì íòã

ë æà øòãìéá' ìàîà æéà èééèù æéåä ñàã åàåå àã æà ïñéåå ìàæ

íéåá øòðééù à ïòååòâ ,óéåøòã úåøéô èéî , êéî ñò èàä

èøàòâ ìñéáà...  

ë'àäæ øòååù ïøàô èìééöøòã ñàã á"ì ,ë' èâàæòâ áàä

øòååù ïøàô , ñàã èàä øòðòé æà èéîøòã êéà áàä ñàåå

ïòîåðòâôàøà , èâàæòâ øòååù øòã øéî èàä"ñàåå åèñééåå ?

øòèòô íåö ñéåøà øàô ,íäéà âòøô ïåà."  

ïøàô ñèìàîòã èðò÷òâ èùéð áàä êéà , áàä êéà

à àâà÷éù ïéé÷ ïøàôîééäà èôøàãòâúáù óéå,  øòã æéà

 øòâàååù)ë"èéìù åðéáø ïøî ÷"à( íòã ïâòøô ïøàôòâñéåøà 

äìàù éã øòèòô . åö ïééæ íéëñî èìàååòâ èùéð èàä øò

æéåä ñàã ïôéå÷ ïæàì ,ïòðàèùòâ ïéåù æéà æéåä ñàã úîàá ,

î'èòéåáòâ èöòé èùéð ñàã èàä , èùéð èàä øò øòáà

ïòååòâ íéëñî.  

ìàååòâ øòáà êàã áàä êéàèøàã ïåô ïôåî ÷òååà è ,ñ' èàä

ïëàåå øàôà êàð èøòéåãòâ , øòèééååö à ñàã èàä ìééååøòã

èôéå÷òâ ãéà , ïòâðàâòâ øò æéà èøòäòâ ñòôò èàä øòðòé

øòèòô íòã ïâòøô , èùéðøàâ èàä øò æà èâàæòâ øò èàä

ïâò÷øòã .ë ïòåå'æ øòååù ïøàô èìééöøòã ñò áàä"ì , èâàæ

 øòååù øòã øéî"øà ééâøòèòô íåö ìàîàëàð øòáé" , ïéá

ë ïåà ïøàôòâñéåøà êéà'èâòøôòâ áàä , èàä øòèòô øòã

èãòøòâ øòååù ñèìàîòã ïéåù , èâàæòâ èàä øò"ë' áàä

èâàæòâ ïéåù êàã"... , æà è÷ðòãòâ èàä øò øòâàååù øòã

 æéàèâòøôòâ ïåà ïòååòâ àã ïéåù.  

ø 'éä ÷éìâ ìàéøæò"òâ øò èàä ïòðàèùòâ èøàã æéà å èâàæ

î æà' èãòø ïåôæéåä òøòñòøâ à ,î ïåà' èøòì÷òâ èàä

ùøãîä úéá à ïëàî åö èøàã , éåâ à ñàã êàã èàä éååééñ

øòéøô ïåô ïòîåðòâôàøà ïééìà.  

ïééèù éåæà èáééìá øòèòô øòã , éã ïà êéæ øò èôåø íòãëàð

 øòèøòåå"ïéøòã ïééøà èñøéìå÷òôù åã æà , ñò èìòô ñàåå

ñéåà øéã? !æ èòååùøãîä úéá òøòãðà ïà ïéé."  

 øòèòô íòðåô øòèøòåå éã èðøòìòâôà ñòôò áàä êéà' æà

ïéøòã ïééøà èñøéìå÷òôù åã ' æà'ãéô÷ ãéô÷ã ïàî'... èééæ 

éïùèðòî øàô øãñë êéà âàæ äùòî òðòî ïòåå 'èòéåá , êéà

ïåôøòã ñéåøà êéî äéö ...  

æ øòèòô íééá ùåãéç øòã"ñ æà ïòååòâ ñèìàîòã æéà ì' æéà

ì ïèééö òøòååù éã ïéà ïòååòâ ïéåù êàã"ò , øò èàä

î æà è÷ðòãòâ' øàôà äìàù éã èâòøôòâ ïéåù íéà èàä

÷éøåö ïëàåå.  

áà"áåðùòéö ã: ïéà äáåùú éëøã øòã æà èðàñòøòèðéà 

åù" úøàôú éáö ú)å ïîéñ'( æà ìáå÷î èàä øò æà èâðòøá 

ñ'äàøåä äøåî ïøàô èãàù.
5

   

åðéáø:àé  ,øá éåæàøò èâðò , åö àøåî èàä øò æà èâàæ øò

÷ñô'ïòðò ,øòèàô íòðåô ñàã èâðòøá øò
6

   

ú÷ðéî ïåô äìàù à éáâì à ééæ ïòâðòøá êàæ òáìòæ éã ,

ë øàô åøéáç ú÷ðéî ïééæ åö øéúî"ùãåç ã , èãàù ñàã æà

äàøåä äøåî ïøàô .)éò 'òäáà ïçì åùä êåøòá"éñ  æ 'é"ì óéòñ  â 'ééò"ù(.  

áàâ"á øàîèàñ ã.ô:.æ øòååù øòã " ïìòåå èùéð èâòìô ì

ìàîðéé÷ ú÷ðéî ïéé÷ ïééæ øéúî .ñ' àæà ìàîà ïòååòâ æéà

äùøô ,÷ñô èìàååòâ èùéð èàä øò'ìàîðéé÷ ïéøòã ïòðò ,

ïåôøòã èééøãòâ÷òååà êéæ èàä øò.  

åðéáø:ë ' áàä êéåà àøåî èàä øò æà íéà ïåô èøòäòâ

÷ñô åö èàäòâ'ïéøòã ïòðò .åòâ èùéð èàä øò øãñî èìàå

ìàô àæà ééá ïééæ ïéùåãé÷.  

à 'íéçëåðä : øåáéò ïà æéà ñò ïòåå øàéïéã øòã æéà éåæà éåå ,

î'ë éã óéåà è÷å÷"øàé ïôéåà øòãà ùãåç ã?  
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  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'ת האברכים די התאחדו"שע

 

  כג

 

  שופטים

åðéáø:ñ ' ïâòååøòã øôåñ íúç ïéà äáåùú àã æéà)éò 'úç" ñ

òäáà"ç æ"éñ  à 'ì÷"æ(ñ 'ä÷åìçî à æéà ,î' ïåà àøîåçì ïà èîòð

î' èøàåå25íéùãç  , èâàæ øò ìééåå ìé÷î æéà øôåñ íúç øòã

øàé ééååö àã ïéåù æéà äîçä úåîé éã ïéà ìééåå æà ,î' ïò÷

âòè óìò éã ïééæ çéååøî ,âòè óìò éã èéî ìé÷î æéà øò.  

ñ ïòåå æéà èøàã äìàù éã' ééååö éã èâéãðòòâ ïéåù êéæ èàä

øàé , éã ïåà25'øàé øåáéò à æéà ùãåç òèñ .ñ'éæ ïò÷ ïëàî ê

ñ æà ìùîì äìàù éã'çñô øàô æéà ,ñ ïåà' êéæ èâéãðò

çñô êàð âòè òëéìèò , âòè òëéìèò éã ïòî èøàåå áéåà

äøéôñ êàð æéá ïèøàåå ïéåù ïòî óøàã.  

øôåñ íúç øòã äãåäéá òãåð ïôéåà íòã èéî èâéø÷ )àòä" æ

éñ 'é"è(.  

 ñðëðååñéâ úéáá ø÷áì åðéáøäâä "áàâ ö"á ã"èéìù ô"à  

íåéà ' øôúù àø÷éåñùú "çôì "÷  
  

ë ìù ïéìîåâ øå÷éá"åîãà ÷"èéìù òååàðéùî ø"à  
ë ìöà"èéìù åðéáø ïøî ÷"à  

 øéòá åúéðñëàáéñðàîòé "à  
åîãàä"òååàðéùî ø: ééá ïéåù êàã ïèìàä øéî "ùîð ñðë

äçîùá ïéáøî øãà" ,ñ'äãåáò òøòååù à úîàá æéà...  

ë'ìàîòìà âòøô ,ë'òñéåøâ éã èùéð ééèùøàôéáø 'ñ ,

î'èëàð ïåà âàè êòìèéåå÷ èàäòâ èàä ,î'ä ñéåà èøò

øòöøòä òðòëàøáåö ,úåøö òùéãéà , ééæ ïáàä éåæà éåå

äçîù ïåô äåöî éã ïééæ íéé÷î èðò÷òâ? !ë'î ïééî' êàã æéà

íãå øùá à ïòååòâ ... à ñòôò ìàîà èàä øò ùèðòî à

ñéåà ïéåù øò èøòåå êéæ ééá íòìáàøôùèðòî  , àã ïåà

òäèëàð ïåà âàè úåøö ïòî èø.  

åðéáø:î 'ïáééäøòáéà ïòðò÷ èôøàãòâ êéæ èàä...  

 øò ïåà ãéà à ïééøà èîå÷ ñò ïòåå æà øòáà æéà úîà øòã

äáåè äøåùá à èìééöøòã , è÷òã ñàã äçîù à èàä øò

ñò.  

åîãàä"òååàðéùî ø:  ïåô äçîù éã èéî ïòééøôåöèéî êéæ

 éåå øòøòååù êñ æéà ãéà ïèééååö à èéî ãééìèéî ïøéôùåöèéî

ãéà ïèééååö à ,øòøòååù êàñà æéà ñàã.  

åðéáø:ñ 'éåæà æéà , ïà èáééä øò ïåà ïééøà èîå÷ ãéà à ïòåå

 ñàã úåøö òðééæ ïåà ïòîòìáàøô òðééæ ïìééöøòã åö

õøàä ñàã íòðééà èëòøáåö , èéî ïòééøôåöèéî êéæ øòáà

íòðòé ,öðàâ ïèéî äçîù éã íòðòé ïòðéâøàô åöõøàä ï ,

êàæ òøòååù à æéà ñàã.  

åîãàä"òååàðéùî ø:ñ ' õøà ïà øéî ééá ïñòæòâ æéà

ìàøùé'ãéà øòâéã ,íéìåãâ ééååö ïåô èãòøòâ ïòî èàä , øò

ééæ ïåô íòðééà èéî úåëééù èàä ,ìàøùéá ìåãâ à , øò èàä

ùèðòî íòã ïåô úåìãâ èìééöøòã øéî ,äãîúä ïééæ , òðééæ

íéôåâéñ .ôò æéà íòãëàð ïåô ñòåîù øòã ïòîå÷òâñéåà ñò

éøà äùî éáø ')áàâ"îøä ïøî íéìùåøé ã"öæ ãðééøô  à"ì( , êéà áàä

 ïäòæòâ èàä øò êàæ íàðñéåà àøàô ñàåå èâòøôòâ íéà

éøà äùî éáø óéåà ?' øéî øò èâàæ"ïâàæ êééà êéà ìàæ ñàåå ,

 êéæ øò èàä ãéà à ïåô äçîù à åö ïòîå÷òâ æéà ñò ïòåå

 èãééøôòâèéîïöðàèòâèéî ïåà , ïéà ãò ùîî äçîù à èéî

øòùì" ,ì  êàã èàä ïééìà øò"øòãðé÷ ïéé÷ èàäòâ èùéð ò.  

 íéà êéà âàæ"éåæà ?ïâàæ ñòôò êééà ìòåå êéà , äâéøãî éã

 éã éåå øòî øéî èìòôòë èìééöøòã èöòé øéî èàä øéà ñàåå

 øòáéà èìééöøòã èàä øéà ñàåå úåâéøãî òøòãðà òìà

ìåãâ íòðòé."  

åðéáø : ïåà èàä âéø÷ éã øàô êàãéøà äùî éáø ' à èàäòâ

øòãðé÷ èëà èéî áåèù.  

åîãàä"òååàðéùî ø : êéæ ïáàä íé÷éãö éã æà ïééæ ïò÷

èãééøôòâ , èñééä ñò ñàåå êéæ èãðòåå ñò øàð'äçîùá ,'

î'íé÷éãö ïäòæòâ èàä , èùéð ïòî èàä àáåøã àáåø

äçîù ïéé÷ ïñéåøòãðåô ééæ óéåà ïäòæòâ, òìà ïòðòæ ééæ 

êéæ ïéà ïåèøàô ïòååòâ ,î'î æà ïâàæ èùéð ïò÷' ïäòæòâ èàä

äçîù òìòéöòôñ à ééæ ééá , ïòååòâ æéà äçîù éã ñéåà èäòæ

 íòã èéî èãééøôòâ êéæ ïáàä ééæ æàïãéà ïòðòæ ééæ æà . ñàã

æà ïééìàî 'ãéà à æéà.  

ë'ãéà ïëéìøò ïñéåøâ à ééá ìàîà ïòååòâ ïéá ,ñ'òååòâ æéà ï

úåëåñ ãòåîä ìåç , âàæ à øéî øò èéâ"äðùä ùàø àìéî , íåé

ùåã÷ä ,èéî êàð èééâ ïáàä àøåî , øòáà'úçîùå ' éåæà éåå

íéé÷î ïòî æéà?."!  

åðéáø: æà òùéååèéì éã ïåô êàð ïòî èâàæ ñàã 'úçîùå ' æéà

äåöî òèñøòååù éã ,çîù êà úééäå )øâä íùá àúéà ïë"æ à"ì(.  

åîãàä"òååàðéùî ø :æ áø øòöéùàìà÷ øòã" æéà ñò æà ì

 øò èàä ùåã÷ä íåé èéî äðùä ùàø ïòâðàâòâøòáéøà

 èâàæòâ" éã ïéåù ïòîå÷ ñò æà øòèùøòáééà øòã èáéåìòâ

éèñåìââòè ò" ,äðéçá òèééååö à ïòååòâ ïéåù æéà íéà ééá ,

ùôðä úðåëú ïééæ èéåì øòãòé æà ñéåà èäòæ.  

åðéáø:î 'åà íé÷éãö ééá ïäòæòâ èàääçîù êé , íòðééà ééá

ïôåà àæà óéåà ,ïôåà ïèééååö à óéåà éö , ñàã èàä øòãòé

ïæéååòâñéåøà ùøòãðà ,î øòáà'ïäòæòâ ñàã èàä.  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'ת האברכים די התאחדו"שע

 

  כד

 

  שופטים

åîãàä"òååàðéùî ø:éáø íééá ìàîà ïòååòâ ïéá êéà ' ï

æ" ì)äéáø ïøî"éæ  ìàåé éøáã ìòá ÷"ò(ùéè íééá íéøåô  , êéà áàä

èàä øò éåå ïò÷ðéøè íééá ïäòæòâ èðàä éã ïéà ïèìàäòâ 

ø æà øéî êéæ èëåã ïåà ñåë íòã 'ò øòãéæîééì øæòéìà" ä

ïñàâòâðééøà èàä ,ñðééà æéà ñàã , ñàã èàä éáø øòã ïåà

ïò÷ðéøèòâñéåà , ìàîàëàð øò èàä øò êàðøòã

ïñàâòâðà ,ë'äãåáò éã ïäòæòâ ñò áàä ,î ùîî'ïâàæ ïò÷ ...

ë'áø íééá êéåà éøãð ìë ééá ïòååòâ ïéáé'ï ,ñ'äîåã åðéà æéà ,

ïåèòâ èùéðøàâ èàä øò ,ïò÷ðåøèòâ øàð èàä øò , éã

 èùéð èàä ïåèòâôà èøàã êéæ èàä ñàåå úåàøåð úåéëá

êøò ïéé÷ ïåà øåòéù ïéé÷ ,î ùîî' ìå÷ ïôéåà èðééååòâ èàä

íìåò øòöðàâ øòã ,ïåèòâ èùéðøàâ èàä øò , èàä øò

ïò÷ðåøèòâ æéåìá . ïäòæòâ ïòî èàä íòãëàð æéà øò éåå

øçà ùéàì êôäð ïøàååòâ ùîî , èéî ïáéåäòâðà èàä øò

äçîù àæà.  

èøòãðåàååàá ìàîòìà ñàã êéà áàä , ïééæ ñàã ïò÷ éåæà éåå

 èéî æéåìá íìåò íòã ïòååòâ øøåòî éåæà èàä øò æà

ïò÷ðéøè?!  

ñ æà ïäòæòâ øéî ïáàä ñàã'ùôð úåøéñî èéî ïòååòâ æéà.  

åðéáø :ñ'áã øòã æà èééèù êéåà æà èâàæòâ èàä íééç éø

"éøåôá éîåñáì íãà áééç'" ,æç éåå ìàøòáéà" áééç ïâàæ ì

î æà èðééî'ùôð úåøéñî ïáàä óøàã.
7

  

åîãàä"òååàðéùî ø:  ñàã ïòî èàä íé÷éãö áåø ééá

ïäòæòâ èùéð.  

åðéáø: èøéôòâðééà ïòååòâ èùéð ììëá ñàã æéà æìòá ïéà 

ïò÷ðéøè íééá äãåáò éã.  

åîãàä"î øòååàðéù :åé úùåã÷ øòã" àé èàä è

ïò÷ðåøèòâ?  

åðéáø:àé  ,åé úùåã÷ ïôéåà" øò æà èøòäòâ êéà áàä è

ïò÷ðåøèòâ èàä.  

åîãàä"òååàðéùî ø:ïò÷ðéøèòâ ïòî èàä æðàö ïéà .  

åðéáø:æ ïèàè ïåô " æéà àæìòá ïéà æà èøòäòâ êéà áàä ì

èñðøò øòééæ ïòååòâ íéøåô , ïééìà èàä áø øòæìòá øòã

òâãåîò ïøàô íéøåô èðòååàã , íò ã èâàæòâ èàä øò

áåø÷"úåéëá èéî õ.  

åîãàä"òååàðéùî ø : æéà àæìòá ïéà æà èðàñòøòèðéà

èñðøò øòééæ ïòååòâ êéåà óñåî ééá äøåú úçîù , æðåà ééá

éåæà êàã æéà ...)úö÷ çî ùì âåäðù ïåéëî(  

                                                 
7

העבודה ' בס' עי     ושורש  פ"שער י(יסוד  המפקד  וז)ג"ב  ל  נוה  יא : שו ה קבלה  כי 
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   . ד"עכ

åðéáø :î'æ áø øòöéùôàø ïôéåà êàð èâàæ" æéà øò æà ì

 øåëéùïòðééì äìéâî ïåô íéøåô ïøàååòâ , úøöò éðéîù ïåà

óñåî ééá øúë ïåô ...  

åîãàä"òååàðéùî ø :æ òãééæ øòã" óéåà ïòååòâ æéà ì

äùî éáø áø øòååàãøàååæàø íééá úøöò éðéîù'òì , ïëàð

î ïòåå ïòðòååàã'äãåòñ éã åö ïòâðàâòâ ïéåù æéà , èàä øò

àã èìàä øò ïåà êåèðàä ñàã èàäòâ ïéåù øòñàåå ìôòè ñ

èðàä éã ïéà , âàæ à øò èéâ"éåà , èàä øòèùøòáééà øòã

ìåìà à ïáòâòâ æðåà ,íéîçøä ùãåç à , øò èàä êàðøòã

äðùä ùàø à ïáòâòâ æðåà ,øôåù à èéî , øò èàä êàðøòã

 æðåà ïòðòæ íéôøùå íéëàìî ñàåå ùåã÷ä íåé à ïáòâòâ æðåà

âàè íòã èéî àð÷î ,â æðåà øò èàä íòãëàð à ïáòâò

íéðéî äòáøà èéî úåëåñ , äðëä ïà ïòååòâ æéà ñòìà ñàã

úøöò éðéîù ïåô øúë úùåã÷ óéåà ,åà ÷àð÷ àæà êàð ï

â æðåà ïòî èñééäïùàåå êéæ ïéé ... ïáéåäòâðà øò èàä éåæà

ïòðééåå åö êéìøòèéá...  

 ïåô ïéðò à êàã æéà úøöò éðéîù íâä'íëì' . ñòôò ïáàä ééæ

éà íòè à èøéôùòâíéáåè íéîé éã ï.  

æ ì÷éöéà éáø" ì)äøä"öæ  ÷ñ øàååòùôî ì÷éöéà éáø ÷"ì( èâòìô 

ïøàâðåà ïéà ïòååòâ ìàîà æéà øò æà ïìééöøòã , éã ééá

âéø÷ òèùøò ,ïàîøòâðéà à ïòååòâ êàð æéà éáø øòã , èàä

 éã óéåà ïééæ øò ìàæ éåå áø øòöéùàìà÷ íòã èâòøôòâ øò

âòè òâéìééä ?àæòâ íéà øò èàä èâ" íå ö ïééøà øàô

íéáåè íéîé òðééù ôà èøéô øò áø øòååéùøà ." èòðàååðåô

èñåàååòâ ñàã ééæ ïáàä ? ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà íää íéîéá

äîåãëå ïòðàôòìòè ,àéù÷ à , íé÷éãö éã ïáàä åàåå ïåô

èñåàååòâ.  

åðéáø åãáëåïééä ìò êøáì åðéáø   

åîãàä ù÷éáå"èéìù òååàðéùî ø"êøáé åðéáøù à ïåéëî íãå÷î 

äòáù"äìéçú êøáî á )åî úåëøá(.  

åðéáø åì øîàå:" ë'äòá øòã èùéð ïéá"àã á , ìòá øòã æà

úéáä ìòá àã ïéá êéà æà ïøòä èòåå àéðñëà ...  

åîãàä"òååàðéùî ø :ùéëïéð÷ à æéà úåø )éò 'å íéçñ ô .ò"æ 

àë(., êéåà ïéåù êàã èñééä ïééìà ñàã áåùç íãà úìá÷ ïåà 

òâòâ ñòôòúåøéëù éîã óéåà ïá. )éò 'îâá 'æ ïéùåãé÷ . ï éùåãé÷ éáâì

àåä øîàå àéä äðúðùë áåùç íãàá.(  

äìéçú åðéáø êøéáå  

åðéáø êøéáå:" íééçì íééçì , ìàæ øòèùøòáééà øòã

ñ æà ïôìòä' ïééæ ïòðò÷ ìàæ"äçîùá ïéáøî , øòã æà

 èòåå ñèìàîòã úåçîù ïééæ òéôùî èòåå øòèùøòáééà

øî ïééæ ïòðò÷äçîùá ïéá ,äçîù êåúî äçîù."  

íåìùì åãøôðå  



  קול התאחדותינו    סאטמאר בני ברק'ת האברכים די התאחדו"שע

 

  כה

 

  שופטים

à íåé 'øôúù ñçðôñùú "çôì "÷  

ïéìîåâ øå÷éá ìöàø ïåàâä  'èéìù øòðééù ÷çöé"à ,íéìùåøéá õéðòîà÷ úáéùé ùàø  

 åúéðñëàáòé ìàåé úéø÷á" à  
øâä"øòðééù é :ë'éáø ïøàô ïâàæ æåî'ï ,ñ úîàá' àèùéð æéà

ìòåå òöðàâ éã óéåà ìèòèù àæà êàðè .ñ'àøåî à æéà' øòâéã

úåëæ .î'î åàåå äùåã÷ éã àã èøéôù'èééâ.  

à 'íéçëåðä: òëìòæà èùéð ïòî èäòæ ìàøùé õøà ïéà 

êòìèòèù?  

åðéáø: èéî èòèù òñéåøâ àã ò÷àè ïòðòæ ìàøùé õøà ïéà 

ïãéà ,ïãéà èøàñ òìà ïòðéåàåå ìàøòáéà øòáà.  

à 'íéçëåðä :à èðàîøòã øòéøô èàä äáéùé ùàø øòã æ

òèñòá éã ïòååòâ ìàîòìà æéà øàîèàñ , íé÷ìç éã øòáà

 ïåà äøåúä ãåîéì ïéà àã ïøàååòâ ÷æçúð ñðèöòì æéà ñàåå

úåøùë ïéà ,î ñàåå ïëàæ òìà éã' èùéð èðééä æéá èàä

÷øàèù éåæà èñåàååòâ ,êàæ òñéåøâ à øàâ æéà ñàã.  

øâä"øòðééù é:ïøàé òìà ïåô éåæà ÷ðòãòâ êéà  , èéî ïéåù

ëòæ ïåô øàð ïñòâòâ ïòî èàä ÷éøåö øàé âéö'øàîèàñ'.  

ø òãééæ øòã ' à èéî èøéöàôù ìàîà èàä øòá êåøá

ãéîìú ,èøà òùèàã à óéåà ïòååòâ æéà øò , ééæ ïáàä

èøéöàôùîåøà éåæà ïåà ïòðøòì ïéà èãòøòâ , êéæ ééæ ïáàä

íéåá à øòèðåà èìòèùòâ , à øòééæ ïòååòâ æéà ñò

èøà øò÷àîùòâ , ïåàïòðøòì ïéà èãòøòâ ïáàä ééæ.  

ñééåå ïøàååòâ øòá êåøá éáø æéà âðåìöåìô , êéæ èàä øò ïåà

 ïôåøòâðà"èòðàã ïåô ïééâ÷òååà øéîàì , èùéð ïò÷ êéà

àã ïèìàäñéåà" , ééæ ïåà èøàã ïåô ïòâðàâòâ÷òååà ééæ ïòðòæ

ïòðøòì ïéà èãòøòâ øòèééåå ïáàä.  

éøòâééð øòééæ ïòååòâ æéà ãéîìú øòã èøòèùòâ èàä ñàåå â

øòá êåøá éáø øàô , åö ïòâðàâòâ ÷éøåö øòèòôù øò æéà

ïòååòâ àã æéà ñò ñàåå èëåæòâ èàä øò ïåà èøà íòðòé ,

ïòðåôòâ èùéðøàâ èàä øò øòáà . íéà æéà íòãëàð

 ïìàôòâðééà"øòîééá éã êàð ïåè ÷å÷ à øéîàì " øò æéà

 à ïäòæòâ øò èàä øòîééá éã ïòâðàâòâëøåã'åèäàî '

)øòè ñéåì÷( ,èøàã ïåô ïäòæ èðò÷òâ èùéð ñàã èàä ïòî ,

ïòååòâ ùéâøî ñàã èàä øòá êåøá éáø øòáà , èàä øò

ïééèù èøàã èðò÷òâ èùéð.  

ïøàé òìà ,ñ ïòåå' à ïáòð ïééâ åö ïòîå÷òâñéåà æéà'äàîåè '

íåøà ïåà íåøà ïòâðàâòâ øò æéà , èìàååòâ èéð èàä øò

äàîåè à ïééâëøåã .åìéôà øò èàä ïâéåà òèëàîøàô èéî 

ïééâëøåã èøàã èìàååòâ èùéð . ïééâ ìàîòìà êàã èâòìô øò

ïâéåà òèëàîøàô èéî ñàâ ïéà.  

åðéáø : èàä øòìôééèñàðøàä òìòèàî éáø òãééæ øòã

àðééø÷åà ïéà èðéåàååòâ , à ïñééäòâ ñàã èàä èøàã'ãéâî ,'

 ìåèéè øòã ïòååòâ èùéð æéà èøàã'áø ' øàð'úåãéâî ,' ìàîà

 óéåà ñåñðà÷ à òìòèòèù à ïåô ïòîå÷àá øò èàä

'úåãéâî ,' èàä øò ïåà áåèù éã ïôåøòâ ïòîàæåö øò èàä

äãåòñ à èëàîòâ ,ñ' øò æà äçîù òñéåøâ à ïòååòâ ïéà æéà

ìèòèù íòðòé ïåô ñåñðà÷ à ïòîå÷àá èàä .ñ' à ïòååòâ æéà

ùåãéç ñéåøâ ,èù ïééì÷ à ïåô ÷ñò àæà øò èëàî ñàååìèò ?

÷éìâ òñéåøâ éã àã æéà ñàåå èâòøôòâ øòöéîò íéà èàä ?

 èâàæòâ øò èàä" ïéé÷ àèùéð æéà ìèòèù íòðòé ïéà

øòèñéåì÷ ,úåáéùç ñéåøâ à ñàã èàä àìéî."  

åðéáø êéùîäå :" èàä ñàåå èàèù à êéåà æéà ìàåé úéø÷

øòèñéåì÷ ïéé÷ èùéð..."  

èàèù òâéìééîù à ïòååòâ êàã æéà âøåáùòøô , ïáàä ñò

ï÷éìàèà÷ êàñà èðéåàååòâ èøàã ,ï÷àååàìñ éã , âàèðåæ

øòèñéåì÷ íòðåô ï÷àìâ éã ïòâðåì÷òâ êàã èàä , êéæ èâòìô

ïøòéåà éã ïôàèùøàô øôåñ íúç øòã , èùéð èàä øò

ïòâðåì÷ ñàã ïøòä èìàååòâ.  
íé÷çøîá åãîìù íéøåçáä úåãåà åøáãå , éøçà íãåîéì íéëéùîîå

äáéùéäá äðåúçä.  

áøåðé:èâàæ èìòåå éã  , èìééöøòã àøîâ éã)ð íéøãð (. éáø æà

 ïøàôòâ÷òååà æéà øò ïåà èàäòâ äðåúç èàä àáé÷ò

øàé óìòååö óéåà ïòðøòì ,ïòîå÷òâîééäà æéà øò ïåà , ïòåå

 ïééæ éåå èøòäòâ øò èàä ïñéåøòãðéà ïòðàèùòâ æéà øò

ð ïòðøòì ïééâ ÷éøåö øò ìàæ èééæ øéà ïåô æà èâàæ éåøô êà

øàé óìòååö , ÷éøåö æéà øò ïåà èééøãòâñéåà êéæ øò èàä

øàé óìòååö êàð ïòðøòì ïòâðàâòâ . æéà ñàååøàô äøåàëì

ïééøà áåèù ïéà ïòâðàâòâðééøà èùéð øò ? êàã èàä øò

 êàð óéåà ïøàô åö ùéðòáéåìøò èàä øò æà èñåàååòâ ïéåù

øàé óìòååö ,ïñéøâàá ïåà ïòîå÷ðééøà èôøàãòâ øò èàä 

ï÷ðàãàá ïåà ,î æà'øàé óìòååö êàð óéåà ÷òååà èøàô?  

øàð ,èìòåå éã èâàæ , ïéà ïòâðàâòâðééøà øò èìàåå áéåà

 âéöðàååö ïåà øéô ïéé÷ ïòååòâ èùéð ïéåù ñàã èìàåå áåèù

øàé øàé .ñ'øàé óìòååö ìàî ééååö ïòååòâ èìàåå , ïåà ééååö

âéöðàååö ïåà øéô ïéé÷ èùéð æéà óìòååö ìàî...  
ùéìà÷ øéòä úåãåà ìò äçéùä äááåúñðå ,øâä ìù åàöåî íå÷î" é

èéìù øòðééù"à  

åðéáø :çøæî æéà ùéìà÷ -ïòéöéìàâ ,ñ' èøàã ïáàä

íéãéñç øòáå÷èøàùè êàñà èðéåàååòâ.  

îäéá ïéà" æéà èðøòìòâ èàä äáéùé ùàø øòã åàåå ïåéìò ã

é÷ñååàæåøâ ïáåàø éáø ïòååòâ êàã.  

øâä"øòðééù é :ø 'áåàø ïèéî ïòååòâ èðàð øòééæ æéà ï

æ áø øòøàîèàñ"ì . èâéø÷òâ ìàîà ò÷àè êéæ ïáàä ééæ

ïòååòâ ãáëî øòééæ êéæ ïáàä ééæ øòáà.  
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  כו

 

  שופטים

à 'íéçëåðä :ñ'ïîæä úåéòá øôñ à íéà ïåô àã æéà , øò

äô÷ùä éðéðò èøàã èáééøù , ñàã éáâì ñéåøà èâðòøá øò

íéðéîä úñðëá úåôúúùä ,æåî íéøéúîä úèéùì æà êàã 

ãù åàôë åìéàë ïééæ.  

øä"éä ïééèùøòáìéæ ÷éæééà ÷çöé ø"å : èøàã èâàæ øò

ñ æà'ñ æà ïééæ ïò÷'î ñàåå èééö à ïòîå÷ êàð èòåå' ïæåî èòåå

ïééâñéåøà.  

åðéáø :ø æéà øàé òëìòåå '÷òååà ïáåàø?  

øâä"øòðééù é:øà ïéà ñèìàîòã ïòååòâ ïéåù ïéá êéà "é ,

ì èàä øò"éñ÷ò ïà èàäòâ òèðòã , ïøàé òâðàì æéà øò ïåà

èøéæéìàøàô ïòååòâ ,ìéåå à ïéà ïòååòâ æéà øò -øéòùè.  

 äðååëá ïáàä ñøòùèåá éã æà èâàæòâ ïáàä òøòãðà

èðòãéñ÷ò íòã èëàîòâ , âðòøèù øòééæ ïòååòâ æéà øò ìééåå

ééæ åö . éã óéåà øéîçî øò÷øàèù à ïòååòâ æéà øò

äèéçù øòðà÷éøòîà .  

åðéáø:òæ ééæ äøáç òëéìøòôòâ ïòååòâ ïòð , øòééæ ïò÷ ñò

ïééæ êéìâòî ,ïëàæ òëìòæà ïåè èðò÷òâ ïáàä ééæ.  

øâä"øòðééù é: êéåà êàã æéà ììåëä áø øòã óñåé á÷òé éáø 

÷òååà íòã ïåô.  

åðéáø :ùéðòñò õøàä ïåô ÷òååà æéà øò ,úåøùë ïâòåå êéåà ,

ïâàøèøòáéøà èðò÷òâ èùéð ñàã èàä øò .ñ'çô à æéà éåå ã

ïòååòâ æéà ò÷éøòîà ïéà áöî øòã éåæà.  

øâä"øòðééù é : ïéé÷ ïòîå÷òâðà æéà äùåã÷ éã ïòåå æéá

äàîåè êàñà ïòååòâ àã æéà ò÷éøòîà.  

åðéáø :èëàî òñéåøâ à øòééæ èàäòâ ïáàä ééæ , éã

ñøòùèåá ,íéáö÷ éã , ïéé÷ èæàìòâåö èùéð ïáàä ééæ ïåà

úåøùë òâéøòäòâ .øòèòáøà éã èùéð à ïòååòâ ïòðòæ ñ

ïàéðåé ,íòìáàøô øòã ïòååòâ ïòðòæ ééæ íéúá éìòá éã , éã

é à èëàîòâ ïáàäåðéïà , è÷åøãòâðøòèðåà ééæ ïáàä àìéî

êàæ òëéìøò òãòé.  

èçåù à èàäòâ èôòùòâ ùééìô òãòé èàä íää íéîéá ,

ïòååòâ éåæà êéåà êàð æéà øòãðé÷ ïòååòâ ïòðòæ øéî ïòååå ,

øåáñîàéìéåå ïéàñøàèñ øòùèåá òëéìèò ïòååòâ æéà â ,

 èàäòâ èàä íéìäòö'îàì'øòùèåá ñ ,' æéà íòãëàð

 èàäòâ øòèòôù èàä ñàã äèéçù øòðàèñàá éã ïòååòâ

ø 'éä ùèéååàáà÷àé ìøòá"å , ïééæ èàäòâ èàä øòãòé ïåà

èçåù øòðòâééà ,òâ øòãòé èàä úåôåò éã'èçù' êéæ ééá ï

èôòùòâ ïéà.  

òååòâ ïéåù æéà ñàã ïòðòæ øéî ïòåå ïèééö òèåâ éã ïéà ï

øòãðé÷ ïòååòâ ,î øòáà' øàé èøòãðåä èéî àã êàã èãòø

÷éøåö ,ïäòæòâñéåà ñèìàîòã èàä ò÷éøòîà éåæà éåå.  

øâä"øòðééù é :î ìéôéåå' ùôð øñåî ñèìàîòã êéæ èàä

î æà ïòååòâ'èæàìòâ èùéð ééæ ïáàä ïééæ ï÷úî ïòðò÷ ìàæ.  

î'÷òé éáø æà èìééöøòã ïòîå÷àá íãå÷ êòáòð èàä óñåé á

ì ÷åàøèñ à"ò ,èøéæéìàøàô ïøàååòâ æéà øò , òèöòì éã

 à ïâàæ èìòèùòâ êéæ øò èàä äøéèô éã øàô òðééæ øàé

äùøã ,áîø ïöðàâ íòã èðò÷òâ èàä øò" ìòá úåà ïãòé í

äô ,áîø à óéåà èìòèùòâ êéæ øò èàä"í , èàä øò ïåà

 ïâàæ åö ïáéåäòâðà"ïâéìééä ïéàáîø "í èééèù "... æéà øò ïåà

ìéåî íòðòôà ïà èéî ïééèù ïáéìáòâ , ïñòâøàô èàä øò

áîø íòã"í , úåéúåà éã ïìééö èðò÷òâ èàä øò ñàåå øò

áîø íòðåô"ïñòâøàô èàä í ... åö ïáéåäòâðà øò èàä

ïòðééåå ,èééö äòù à èðééååòâ éåæà èàä øò ïåà , æéà ñàã

äùøã òöðàâ ïééæ ïòååòâ , ééææïâà øò ñàåå äòù òðòé æà 

 øòðà÷éøòîà éã óéåà ïåèòâôéåà èàä èðééååòâ èøàã èàä

ïøàé òìà éã ïåèòâ èøàã èàä øò ñàåå ñòìà éåå øòî ïãéà .

ïøàååòâ øèôð êòáòð øò æéà øòèòôù èééö òöøå÷ à.  

åðéáø : ïééæ ï÷úî èìàååòâ èàä óñåé á÷òé éáø òöðàâ éã

èàèù ,â ïòîàæåö èàä øòïòîåðò åö ïáéåäòâðà èàä øò ïåà 

äèéçù éã ééá úåð÷ú ïëàî ,î' èæåîòâ êàã èàä ïæàìïèñà÷ ,

î'íéçéâùî ïìàö èôøàãòâ èàä , ïòî èàä éðòô ïééà

ùééìô éã óéåà èâééìòâôéåøà ,äëéôäî à ïøàååòâ æéà ñò ïåà.  

èâàæòâ ïáàä ñàåå ïòååòâ æéà ñò æà  ïòåå èìàåå øò ïòåå

íòðééì÷ ïéà ïáéåäòâðà , ïãéà òìòôééä à íàæåö èîòð øò

î ïåà'ïòéåá åö ïà àã èáééä , çë øòã ïñ÷àååòâ èìàåå ïàã

äùåã÷ä .äáåøî úñôú ïåèòâ äùòîì èàä øò , èàä øò

èàèù òöðàâ éã ïòîåðòâ ïòîàæåö , èùéð ñàã èàä øò ïåà

ïæééååàá èðò÷òâ . ïùèðòî ïéà ïâàìùòâðà êéæ èàä øò

ïñòøòèðéà èàäòâ ïáàä ñàåå , ïòååòâ ïòðòæ ééæ ïùéååö

êéåà íéðáø . èàä èâéåèòâ èùéð èàä úåøùë ñàã æà àìéî

èùéð èâéåè ñàåå ïñòâòâ ïòî , ïòâðàâòâ ïéåù ñàã æéà éåæà

øòèééåå.  

úáù èéî úåðåéñð òøòååù øòééæ ïòååòâ æéà íää íéîéá.  

øâä"øòðééù é:ø ïòååòâ æéà ìàøùé õøà ïéà  ' íåìù

æ ïàøãàååù"ì , øòãéà øòëéìøò ïà ïòååòâ æéà , øòã

ò÷éøòîà ïéé÷ ïòîå÷òâ æéà øò ñàåå úáù øòèùøò , ïòåå

î' ñò éåå èäòæ øò ïåà ÷å÷ à øò èéâ ïòðòååàã ïòâðàâòâ æéà

ïéìéôú èéî ïåèòâðà ãéà à èééèù , è÷å÷òâðà íéà èàä øò

èäòæ øò ñàåå ïòðàèùøàô èùéð èàä øò ïåà . êéæ øò èàä

ïåà èìéåôòâ èùéð øò ïåà ôòøè éã ïòâðàâòâôéåøà æéà øò 

øéè ïôéåà èôàì÷ , éã èéî ïòîå÷òâåö æéà ãéà øòã ïòåå

 íéà øò èâàæ ïéìéôú"ãéà éáø , èðééä æà ïñòâøàô èàä øéà

úáù æéà? "ïòðééåå åö ïáéåäòâðà ãéà øòðòé èàä ,"ïééð , êéà

úáù æéà èðééä æà ñééåå , úáù ïòî èâééì ñàååøàô øòáà

÷ èùéð ïà æéà ïéìéôú ïåà úåà à æéà úáù ìééåå ïéìéôú ïéé

úåà ,ïøàé úáù ïèéäòâ áàä êéà ,î ïåà' êéî èàä
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ñòìòèù óðéô ïåô èâàæòâôà , ïåà øòãðé÷ ïòö áàä êéà

ééæ øàô äñðøô ïéé÷ èùéð áàä êéà , æåî êéàúáù ïèòáøà ,

ïéìéôú ïâééì êéà æåî àìéîî...  

åðéáø:ïòâðàâòâ æéà ò÷éøòîà ïéà éåæà  , ïòî èàä âàèðåæ

èòáøàòâ èùéð , ïòî èàä êàåå à âàè ñ÷òæ øòáà

èòáøàòâ ,âàè ñèòáøà ïà ïòååòâ æéà úáù ,î æà' æéà

úáù ïòîå÷òâðééøà èùéð , èâàæòâ ïòî èàä" èùéð íå÷

âàèðàî ïééøà ..."èâàæòâ íéúá éìòá éã ïáàä éåæà.  

òâ êàåå òãòé ïáàä úáù ïèìàäòâ ïáàä ñàåå ïãéà éã èëåæ

áàùæã íòééð à ,ùôð úåøéñî ïòååòâ æéà ñàã ,åð , ìéôéåå

ïæééååàá èðò÷òâ ñàã ïòã ïáàä ïùèðòî? ! ìéôéåå ïåà

ïôòøè èðò÷òâ ïòã ïòî èàä ñáàùæã? ! ïéà øòãðé÷ éã

è÷å÷òâåö ñàã ïáàä áåèù , ñàã èàä ñàåå øòðééà åìéôà

ïæéååàá àé ïéåù, èùéð ïéåù ñàã øòãðé÷ éã øòáà ïáàä 

èìàååòâ .æéà ñàã ò÷éøòîà ïòååòâ.  

î ïòåå øòèòôù' à âòè ñèòáøà óðéô åö ïèéðùòâ èàä

ò÷éøòîà ïéà úáù èòååòèàøòâ èàä ñàã êàåå , èàä ñàã

òâñéåà ïàéðåé éã'ìòåô'è , ïåà úáù ïáéì÷òâñéåà ïáàä ééæ

âàèðåæ ,äìöä ïà ïòååòâ æéà ñàã , øòèééåå èìàåå èùéð ïòåå

úåðåéñð ïòååòâ.  

àæ øòèòô øòã ÷ðòãòâ êé" ïèàè íééá ïòååòâ ìàîà æéà ì

æ"êåæàá à óéåà ì ,ñ'÷éøåö ïøàé êàñà ïòååòâ ïéåù æéà ,

î'úáù ïåô èãòøòâ èàä , ïéà ïãéà æà èìééöøòã øò èàä

 éøôøòãðéà úáù øòãðé÷ éã è÷òååòâôéåà ïáàä ò÷éøòîà

ïèòáøà ïééâ ïìàæ ééæ æà ,î'ïñò åö ñàåå èàäòâ èùéð èàä. ..

î'ïãéà òëéìøò ïåô àã èãòø .  

øâä"øòðééù é:ñ 'ïééèùøàô åö èùéð æéà , æéà òèàè øòã

úáù øîåù à ïòååòâ , ïäåæ íòã è÷òååòâôéåà èàä øò ïåà

èòáøà øòã åö ïééâ åö.  

åðéáø :ìàîà ò÷éøòîà ïòååòâ æéà ñàã , ïòðòæ éåæà

ïãéà ïàéìéî à ïåéîèì ïòâðàâòâ.  

øâä"øòðééù é:ðòãòâ êéà  ïòååòâ ïòðòæ âøåáñèéô ïéà ÷

ïãéà èðòæéåè âéöëòæ , ïòðòæ íòã ïåô èðòöàøô âéöëòæ

úáù éøîåù ïãéà òëéìøò ïòååòâ ,ñ' èøòéåãòâ èàä20-30 

ñ ïåà øàé'ïáéìáòâ èùéðøàâ íòã ïåô æéà.  

åðéáø :êåðéç øòã ïòååòâ æéà êàæ òèééååö éã ,ñ' èùéð æéà

ïéé÷ ïòååòâ ò÷éøòîà ïéà êåðéç íåù.  

øâä"øòðééù é: øòã æà èôàëòâ èùéð êéæ ïáàä íéðáø éã 

êåðéç øòã æéà ø÷éò , êàñà ïòðòæ øòãðé÷ òðòâééà øòééæ ïåà

ïìàôòâ÷òååà.
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 שופטים' פר
ראזענפעלד ני"מו משה אליעזר   ו"ה 

הי"הר  ו"ר נפתלי יעקב פאלאטשעק 
לאנדא הי"מו מרדכי   ו"ה יעקב 

ראטה הי"הר  ו"ר משה 
 ו"ה מנחם יודא גרובער הי"מו

הי"הר   ו"ר מאיר חיים שישא 

זלמן ווייס ה"מו  ו"יה שלמה 
 ו"ר משה ברוך כץ הי"הר

ראזענפעלד הי"מו  ו"ה שמואל 
 ו"ר הערשל גראס הי"הר
 ו"ר יואל כהנא הי"מוה

הי"הר  ו"ר מנשה ברוך קליין 
 ו"ה שבתי אבערלענדער הי"מו

משה לאנדא הי"הר  ו"ר אברהם 
זלמן לייב שעהנפעלד הי"מוה  ו"ר 

הי"הר היילברון   ו"ר יעקב מיכאל 
 ו"היה נחום שמשון שווארטץ "מו

  ו"ר משה יוחנן קליין הי"הר

 ו"ה אברהם יושע ווערצבערגער הי"מו
  ו"ר שמואל אלטער בנעט הי"הר

  
  
  
  
  
  
  
  

מרדכי קליין הי"מו  ו"ה פנחס 
  ו"היר מרדכי מנחם שווארטץ "הרהמלמדים 

דוד שלמה וואנחאצקער "הרו    ו"הר 

זאב פריעדמאן הי"מו משה   ו"ה 
  ו"היר יואל וויינבערגער "הרהמלמדים 

  ו"היר שמואל שאול גרינוואלד "הרו

ברוין ני"מו  ו"ה נתנאל 
מאיר "הר  ו"שווארטץ היר יוסף 
פאלאטשעק הי"מו  ו"ה יואל 
הי"הר  ו"ר שאול יחזקאל שווארטץ 

פיש הי"מו ברוך   ו"ה 
  ו"היר יעקב מאיר ראזענבערג "הרהמלמדים 
 ו"היר יואל גרינוואלד "הרו

פייערשטיין הי"מו  ו"ה יוסף שלמה 
  ו"ר צבי יודא ווייס הי"הרהמלמדים 

 ו"ר נפתלי צבי בראדי הי"הרו
ב"מו  ו"ערגער היה דוד שלמה 

הי"הר  ו"ר שמעון יואל בראך 
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ברכה ראה  והקשו ,אנכי נותן לפניכם היום 

מהו כוונת תיבת היום הטורים כתב . המפרשים  ובבעל 

באנכי, אנכיראה  שפתח  הדברות  וכעין זה , ראה עשרת 

במדרש רבה    .וצריך ביאור, )ג"ג ס"פ(מבואר 

דברי אואפשר בהקדם  ה בדברי "ז זללה" לומר 

הפסוק ראה אנכי נותן לפניכם  חיים בפרשה זו לפרש 

וקללה ברכה  הקדוש , היום  ף (דהנה איתא בזוהר  ד וארא 

פסוק :)כו לט( על  ד  יר שה,  וידעת היום)דברים  פסוק מזה

היום ואין , לידע מדת  והלילה ליום אחד נחשבים  שהיום 

בלא לילה שתכלית , והשבות אל לבבך, יום  כי כשם 

ים  ובהם סדר הזמנ וחושך  הבריאה להיות נצמדים אור 

יום אחד בכללות  ולילה נקראים  הלבבות , יום  כמו כן 

המה כאחד נצרכים לעבודת  הרע  יצר טוב ויצר  היינו 

נד(ל "חזכמאמר , ת"השי בכל לבבך.)ברכות  יצריך,   . בשני 

הכתוב ראה אנכי התגלות , וזהו כוונת  היינו לראות 

שך , ם"נותן לפניכם היו, אלקות החו שתראו את  היינו 

ונקראים יום אחד המה כלולים  יחד  וקללה, ואור  , ברכה 

קללה הנקרא  הרע  והיצר  ברוך  הנקרא  טוב  , היינו היצר 

טפל ל הרע ויהיה  יצר טוב לסייעו לעבדות שימתיק היצר 

  .ד"עכ, השם

באודרכובו הטור , א" נלך לפרש  שכתב  בהקדם מה 

תקפ( מן  דרבי אליעזר )א"אורח חיים סי  )ו"פמ( תניא בפרקי 

הקב , ה למשה עלה אלי ההרה"בראש חודש אלול אמר 

במחנה , שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר 

יטעו עוד אחר עבודת שלא  , כוכבים משה עלה להר 

באותו שופר "והקב ו (ה נתעלה  ונמנע בתשובה  ידו חזרו  שעל 

שנאמר )לחטוא מז ו(  בתרועה ה)תהלים  בקול '  עלה אלהים 

בכל "לכן התקינו חז, שופר בחודש אלול  ל שיהו תוקעין 

ושנה תשובה, שנה  ישראל שיעשו  , כדי להזהיר את 

ו(שנאמר  יחרדו)עמוס ג  ועם לא  בעיר  יתקע שופר    . אם 

הבשם ארובי בערוגת  דבר )פ עקב"סו(  הבעל  דמדרך   

התורה מדרכי  ומתעה  מטעה  השנה  ושוב , דבתחלת 

תשובה אזי  שערי  העת והעונה אשר נפתחים  כשהגיע 

שאי  באופן שקרוב להתייאש  מעשיו על לבו  מכביד 

מעלליו"אפשר לו עוד ח וחיה מפני רוע  מדרכו  , ו לשוב 

ימינו  מרומז איך  השופר  בקולות  באמת  ש "יתאבל 

שבים בשל, פשוטה לקבל  הקדוש "וכדאיתא  ש ' מס(ה  א ר

אור תורה  פרק  מרמז )השנה  פשוט  הוא קול  דתקיעה   

ישר האדם  קל , שהאלקים עשה את  קל ואלמלא לא 

ואין  מכשול  בלי  באורח סלולה  מעשיו היה הולך נכוחו 

שאינם מהוגנים נעשו "אבל אח, פגע רע מעשיו  ידי  כ על 

מר, דרכיו עקלקלות השברים שהוא קול ועל זה  מז 

ונשבר לשברים הבעל , מעוקם  מרמז על  תרועה  קול  ושוב 

מעשיו ומילל על רוע  ונעצב  , תשובה אשר לבבו נכאב 

התשובה חוזר לישרותו  ידי  דעל  פשוט  תוקעין קול  ושוב 

שעשו אותו . ד"עכ, כמקדם המדבר אחר  בדור  והנה 

וכלימה בושה  וכבר היה נתמלא לבם  יך , מעשה  היה צר

יתחכם היצהלחוש  פן  על "לאידך גיסא  מלשוב  ר למונעם 

באופן  בעיניהם את אשר חטאו על הנפש  ידי שיגדיל 

קלקולם פר , שאי אפשר להם לתקן את  שו העבירו  על כן 

השי, במחנה מרומז איך  השופר  ת עושה את "דבקולות 

ימיו כראשונה ישר כמקדם ומחדש  תשובה לאדם  , הבעל 

בכ תקנו גם כן לתקוע  טעמא  והנה . ל חודש אלולומהאי 

את  של אדם להפוך  בכחו  בראשית מוכח דיש  ממעשה 

מעוונותיו זכיות להפוך חשוכה  ולעשות  מעשיו לטובה 

ום )בראשית א ה(דהנה כתיב , לנהורא בוקר י  ויהי ערב ויהי 

יום, אחד בכלל  הוא  דערב גם כן  יחדיו , מוכח  שניהם  דהא 

יום אחד בכ, הם  דגם ערב אפשר להכלל  לא ומזה מוכח  ל

פ"ב(ל "וכבר אמרו חז. דיום ויהי ערב אלו )ח"ג ס"ר   

של רשעים של , מעשיהם  מעשיהם  בוקר אלו  ויהי 

מעשיו כולם . צדיקים דאפשר להפוך  מוכח  אם כן 

משה רבינו . לבחינת יום דאמר  ב(והיינו  יא   וידעתם )דברים 

הזה, היום בענין היום  שתתבוננו  כם , היינו  יתברר ל גם כן 

משמרתו כ   .ד"עכ, ל הימיםלשמור 

  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מר רבינו הגה"מכ

  א"ק בקרית יואל יע"ח לפ"רעוא דרעווין פרשת ראה שנת תשססעודת 
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ילובזה במדרש "  דאיתא  מה  פכ"ויק(פ   )ד"ט ס"ר 

טז(פ "עה פט  תרועה ה)תהלים  העם יודעי  באור '  אשרי 

יהלכון העולם יודעים להריע, פניך  כמה , וכי אין אומות 

וכו יש להן  תרועה' קרנות  העם יודעי  אלא , ואמרת אשרי 

מכירין לפתות את בוראן בתרועה על . שהן  הענין  ביאור 

המפרשים פ שכתבו  מה  יפות פ(י  בישראל )נח' פנים   כי 

הלילה הלילה הולך , היום הולך אחר  העולם  ובאומות 

מאיר אור . אחר היום בתחלה  העולם  באומות  ולפי זה 

בא לידי סוף ואינו  הארץ  יכסה  החשך  ולבסוף  כי , היום 

בלילה  שלא נכלל  כשמאיר היום הוא כבר יום אחר 

שאין כן בישר, הקודם לו ההיפךמה  דבתחלה , אל הוא 

של לילה החשך  באותו מקום עצמו , מתגבר  ואחר כך 

ובא אור היום מאיר  מתחלה חשך  באומות . שהיה  ולכן 

בר  ונתג ופשעים  בחטאים עונות  העולם אחרי שנתלכלכו 

החשך ל "ולזה אמרו חז, שוב אין להם תקנה, אצלם 

ינו ס( האז יל )ד"תנחומא  מוע העולם אינו  דלאומות   

ישראל שהיום הולך אחר מ. התשובה שאין כן בבני  ה 

ממדת היום, הלילה יכולים להתחזק  דקודם הוא , הם 

ואח ולילה  יום"חושך  מקום עצמו נעשה אור  באותו  , כ 

החשכות נתהפך אור גדול דגם , ומן  ומזה ראיה 

של צדיקים מעשיהם  יכול להיות  של רשעים  , ממעשיהם 

ומעש מצות  העבירות  מן  שאמר אש. ט"להפוך  רי וזה 

תרוע אם , ה"העם יודעי  שיודעים לרצות את בור היינו 

התשובה הרומז על  יך "באו' והטעם כי ה, בתרועה  פנ ר 

של , יהלכון החשך  במקום  בא  של היום  שהאור  כמו 

באמת מהפכים הזדונות , הלילה התשובה  ידי  כן על 

פשוט , לזכיות בקול  ותוקעין  התרועה חוזרין  ולזה אחר 

ו ידי התרועה  שעל  התשובה חוזר לישרותו להורות 

יא , כמקדם יכולים להב העולם אינם  שאין כן אומות  מה 

היום אם , ראיה מן  יכולים לרצות את בור ועל כן אינם 

בסבך היאוש ונופלים  הם , בתרועה  שחטאו אין ל דאחר 

בתרועה יכולים לרצות את בוראם  ועל כן אינם    .תקנה 

חיזוק גדול שיתבונן האדם  והדברים הללו הם 
חשך של מעשיהם של , ויום בכל יום דאף אם תכסהו 

עם כל זה יתבונן , ר"רשעים ונגרר אחרי פיתויי היצה
האדם לדעת שאם יעשה פעולות הראויות יזכה להפך 

נתהפכו לזכיות ונעשה אור , הערב לבוקר והזדונות 
בטובו בכל יום תמיד "והקב. כאורו של יום ה מחדש 

בראשית שכל ובכל יום יש ללמוד מוסר ה, מעשה 
באיזה מצב שהוא שגם אם הוא , שהתשובה מועיל 

רח"ח בעבירות  בחשכות גדול ונורא"ו משוקע  עם , ל 
באותו מקום עצמו מאיר השמש ונעשה אורו  כל זה 

צדיקים ומהזדונות מתהפכים , של יום מעשיהם של 
  .לזכיות

יש לפרש ובזה הכתוב בפשטות   לט(מאמר   )דברים ד 

דע ש, וידעת היום והשבות אל לבבך הפסוק מזהיר לי

והלילה ליום אחד נחשבים, מדת היום ובאותו , שהיום 

פך  ונתה ולילה נעשה אור  מתחלה חשך  שהיתה  מקום 

יום והשבות אל לבבך, למדת  ' ל הלשוב א, ומזה תדע 

האדם ע, בכל לב ונפש פך י"כי גם  יכול להתה התשובה   

ולשוב אל ה יפיק נהורא', להיות איש אחר    .ומגו חשוכא 

שת ובלכתינו שנאמר בפר מה  יש לפרש  בדרך זה   

. אלהיכם' אתם נצבים היום כולכם לפני ה, נצבים

ישראל צ"ופירש ששמעו  הם "י לפי  פני קללות הוריקו  ח 

באלו משה לפייסם אתם , ואמרו מי יוכל לעמוד  התחיל 

היום שה , נצבים  ולא ע הכעסתם לפני המקום  הרבה 

תכלית. אתכם כליה הלא  המפרשים  התוכחות  ודקדקו 

ישראל ויעבדו את ה בני  ובמה איפוא ', היו כדי שייראו 

משה אחרי כן ישראל . פייסם  בני  הענין כי  אך ביאור 

הצ ים "בשמעם  יסור והבינו כי אין  ידעו  ח תוכחות המה 

קוב, בלא עון בלא דינא"ולא עביד  בראותם , ה דינא  ולזה 

פניהם החטא הוריקו  פגמי  יזכו , גודל  בחשבם מי יודע אם 

הקשים ומרים העוונות  מן  הם , עוד להתרחץ  יהיה ל ואם 

ולטהר אותה "עוד תקנה ח ו שיזכו לתקן את נשמתם 

משה לפייסם . שתשוב להיות כבראשונה התחיל  ולזה 

בתשובה תקנה  שיש להם  משה רבינו , ולחזקם  ולזה אמר 

יר "ופירש, אתם נצבים היום ומא מאפיל  שהוא  הזה  י כיום 

וכך עתיד לה האיר לכם  אף , איר לכםכך  כלומר כמו היום 

ונורא בחשכות גדול  מאפיל  הלילה , שהוא  עם כל זה אחר 

מאיר מקום עצמו הוא  שהוא , באותו  האדם אף  כמו כן 

של רשעים ממעשיהם  ואפילה גדולה  כל , בחשכות  עם 

מקום עצמו הוא זוכה להאיר את נפשו  באותו  זה 

פך  מה בשלימות  תשובה  ידי  ועל  של צדיקים  במעשיהם 

  .ונות לזכיותהזד

ום ובזה הכתוב ראה אנכי נותן לפניכם הי  יתבאר 

דברי , ברכה וקללה תורה הוא  משנה  כי כללית ספר 
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  לא

 

  שופטים

ישראל מהני , תוכחה לבני  דתשובה  ולזה רצה לחזקם 

החטאים ולזה אמר ראה אנכי נותן לפניכם , ויכולים לתקן 

ממדת היום, ם"היו שקודם הוא , שיקחו לעצמם מוסר 

ואח מאיר"לילה  וקללה, אור יום כ  ברכה  תדעו  , ומזה 

מהזדונות  יוכל להתהפך לברכה לעשות  הקללה  שגם 

התשובה"וח, לזכיות מן    .ו לא יתייאשו 

הטורים ראה אנכיוזה בבעל  שרמז  שבעשרת ,   אנכי 

פז(ל "דהנה אמרו חז, הדברות ום .)שבת  הוסיף י משה   

הקב והסכים  עד "אחד מדעתו  שכינה  דלא אתי  ה עמו 

דשבתא דרש, צפרא  מאי  שם  ום , ואמרינן  הי וקדשתם 

י(ומחר  יט  ום , היום כמחר, )שמות  הי מחר לילו עמו אף  מה 

החתם . ולילה דהאידנא כבר אזלא ליה, לילו עמו וביאר 

בדרשות  רפד(סופר  דף  שהיה להם דין .)לשבועות   דמחמת 

הלילה שהיום הולך אחר  שהלילה קודם , ישראל  ונמצא 

הוצרך להוסיף יום , היום ום לכן  הי אחד מדעתו דבעינן 

שעברה עמו ידו"והסכים הקב, כמחר לילו  . ד"עכ, ה על 

מבואר ממתן תורה דבישראל היום הולך אחר  נמצא 

הלילה , הלילה דחשכות  השכל  מוסר  מזה  ואפשר ליקח 

באור היום משה רבינו לחזק את בני , נגמר  ובזה רצה 

דתשובה מועלת שבעשרת , ישראל  ואמר ראה אנכי 

הקבדא, הדברות שרצה  משה "ף  הוסיף  התורה  ה ליתן 

והסכים הקב מדעתו  ונתאחר אמירת , ה על ידו"יום אחד 

שלאחריו ום , אנכי ליום  הי דבישראל  ומזה אנו רואים 

הלילה הסוף, הולך אחר  בא "אלא אח, והחשכות אינו  כ י

העבירות, יום פך , וכמו כן אחר חשכות  מתה החשך 

יום של  שמהפכים , לאורו  התשובה  הזדונות על ידי 

משה רבינו את בני . לזכיות שחיזק  וזהו דברי חיזוק גדול 

ממנו נדח יל , ישראל כי לא ידח  מאפ שהוא  הזה  כיום 

ום , ומאיר תאיר אור י החשכות  שהיה  מקום עצמו  ובאותו 

  .והעבירה גופא נתהפך לזכות

, בכניסתינו לחודש אלול המיוסד לתשובה ובכן
חשבון הנפש ולהתבונן  כל אחד צריך לעשות לעצמו 

בעבירה וכמה פחד היה , איך עבר עליו השנה נזהר  איך 
רצון ה איך היה היראת ', שלא לעשות דבר שהוא נגד 

בשבוע יתבונן כנגד זה , שמים וכך בכל יום ויום אשר 

בכל השנה שעברה צריכים , מה עשה ביום הזה 
במעשים ולעשות  חשבון הנפש ולפשפש  לעשות 

בשלימות להבוכ ת "יקבל השיואז , ע"תשובה 
נעשה תשובה המספקת תשובה  התשובה אם 

  .ונזכה למחילה סליחה וכפרה, אמיתית
ימים , האלו שהן ימי הרחמים והרצון ובימים

צריכים , ע"המיוסדים לבקש ולהתחנן לפני הבוכ
ט יהיה שנה "שהשנה הבעל' לשפוך שיח לפני ה

, תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה, טובה
השמועות הנוראות , מן צרות ישראל הלא נמס כל לב

בפינו מלה להרגיע , מאסונות קשים ומרים דבר אין 
בכה בכה וזה  נכנסים אנחנו , צערן של בני ישראל זה 

בלבבות הנשברות לשברי שברים כי כל , בחודש אלול 
ראש לחלי ראה אנכי , אסון אחר אסון, לבב דוי וכל 
תינו שיהיה ברשו, ה"ה וקלל"נותן לפניכם היום ברכ

תכלה שנה , הברכה והקללה להפוך מן הקללה לברכה
  .וקללותיה תחל שנה וברכותיה

ו  ועלינו להתחזק בחשכות הגדול של צרות שאנ
חשך וצלמות, נמצאים , שעוד יאיר לנו אור, יושבי 

נזכה לגאולה כדכתיב , ועלינו לעמוד ולצפות שבמהרה 
נפשי לה)תהלים קל ו( משומרים לבוקר שומרים '  

נקרא בוקר , לבוקר ב(שהגאולה  כי הוא דבר , .)פסחים 
 אחרד, הברור לנו כיום הזה שהוא מאפיל ומאיר

בא אור היוםח חשכת הגלות , שכת הלילה  כך אחר 
ת יאיר לבבות בני "והשי. נזכה לאור הבוקר של גאולה

ובראותינו צרות ישראל המרובים והחשכות , ישראל
באמונה פשוטה שבוד, הנורא נזכה עלינו להתחזק  אי 

חשכת לילה, לראות גם האור ובמהרה , תאיר כאור יום 
בשבעה דנחמתא ת ינחם "השי, יתקיימו יעודי הנבואה 

  .אותנו ויקיים לנו כל הברכות וההבטחות שהבטיחנו
בשלימות ולתקן  ת"והשי יזכינו שנזכה לתשובה 

ת שיהיה תכלה שנה "ויעזור השי, כתמי הנפש
זכה לגאולה שלימה ונ, וקללותיה תחל שנה וברכותיה

בהתגלות כבוד  בהתרוממות קרן התורה וישראל 
במהרה בימינו אמן   .שמים עלינו 

  

  
 

  ח להם"א ותשוח"ר שליט"ק מרן אדמו"י הוועד להוצאת ספרי כ"נערך ע
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  לב

 

  שופטים
 

  

 
  

öþš  

"−ì ¾õò’í"  
¼"¾ ³š−ð®í ³ −òëþí  
³þô −ì ’¾−ñï−−ô ¼"í  

 

 í¾ô îò−ëþ öþô ³ë−ï"¼  
 

ëñò"ì ¼"ò¾³ ¬ë¾ −"è  

    
öþš  

"í¾ô óìòô −ð½ì"  
¼" ¾  

þ ’±òêè í¾ô óìòô 
ï" ñ  

ë"ï ë îð þ"ñ  
 

òëñ" ¼−"ò¾³ ëê óìòô è"ë  

    
öþš  

"ðñ íñí³îð"  
¼"¾ þ ’ ðîð í¾ô

þ¼ñ¼¬ ï" ñ  
ë"þ óñî¾ô ñêšïì−ï "ñ  

 

ëñò"¼− "ô¾³ −þ¾³ ê"ì 

    
öþš  

"ëê"ñêþ¾ − ö"  
¼"þ ¾’  ö³ò óíþëê

¬êòþ¼ë ï"ñ  
ë"ï ñêþ¾− þ"ñ  

 

òëñ"¼¬ "ñ¾³ öî¾ì ï"ï  

    
öþš  

"í −ì ¾õòñ öî−®"  
¼"¾ þ’  ¬¼òë öî−® öë
ï"ë  ñ"ï −ë® ñêþ¾− þ"ñ  

 

òëñ"¼¬  ’ò¾³ ¬ë¾"è  
 

 ³þô î³èîïî−ì’í¼ "í  
ë"ï ¼¾îí− þ"ñ  

 

ëñò"¼− "ò¾³ öî−½ ê"í  

    
öþš  

"êë −ð½ì"þ"  
¼"¾ þ’  þðò½×ñê

 ¬¼òëï"ë ñ"ï êþï¼ þ"ñ  
 

òëñ"¼× "ò¾³ ö½−ò è"ï  
 

îïîè ’ ³þôñï−−þ¼ "í  
ë"ï ó −þõê þ"öþ¼¬¾ ñ  

 

òëñ"¼í  ’ò¾³ ³ë¬"ê  

    
öþš  

" î³ë¾ öî×ôô
ì−è¾í"  

 

  
  
  
  

öþš  

"öôñï íôñ¾ −ð½ì"  
¼" ¾þ ’ï öôñï íôñ¾" ñ  
þ öë ’ï þ¼èþ¼ë®þ−îî −×ðþô"ñ  

ëñò"ì ¼ ’½¾³ îñ½×"ë  
    

öþš  
"ëš¼ − ñêþ¾ − −ð½ì" 

¼"¾ þ’  
þ¼èþ¼ëòï−−ê ëš¼− ñêþ¾− ï"ñ  

ëñò"¼¬ "−ê îò¾³ þ−"ï  
þ î −ëêî ’ ¼¬ò ö³òë" óìòô þ
ï ñðò¼ô"ò ñ ’×"ò¾³ öî −½ ï"   í

 ³þô îôêî íò −ð¼"í  
ë"ï −îñí ñêþ¾− ëš¼ − þ"ñ  
òëñ"¼× "ò¾³ ï îô³ ¬"è 

    
öþš  

"íòìî ñêîô¾ −ð½ì"  
 ¼"¾  

þ’  −îî¼ñ ëêï ñêîô¾ï" ñ
ë"ï ë îð ëš¼ − þ"ñ  

òëñ"¼è  ’ò¾³ −þ¾³"ì  
èîïî ’ ³þôíòì¼ "í  
ë"ï í¾ô ó −−ì þ"ñ  

òëñ"¼− "ñ¾³ öî¾ì ë"ï 
    

öþš  
"¾òê"−ì −"ñ"  

¼"¾  
 þ’  öêôð−þõ þîðè−ëêï" ñ

ë"−ôìò þ ’ï"ñ  
òëñ" ¼ï ’¾³ ¬ë¾"       è
èîïî ’ ³þôíêñ íòì¼ "í  

ë"ëô ñ−šò¼þõ ëš¼ − þ"ï ì"ñ  
òëñ"¼ë  ’ô¾³ ñîñê"è 

    
öþš  

"ë®"îþô ê"ó"  
¼"¾ þ’  

öêôëñ¼è μñô −ñê −ë® ï"ñ  
ë"ï óíþëê þ"ñ  

òëñ"¼ð  ’ò¾³ ñîñê"¬  
èîïî ’ ³þôñðò− −þë ¼"í  

þ ³ë ’ï óìòô −×ðþô"ñ  

òëñ"¼× "ò¾³ ï îô³ í"¬  
    

 öþš  

"−¬ôò öî−þõê’ þñ ’öî¼ô¾"  
¼"¾ þ ’ï ñêš½êð öî¼ô¾"ñ 

þ öë ’ï öôñï þîê−ò¾"ñ  
òëñ"¼ï  ’ò¾³ ëê óìòô"ì  

    
öþš  

"−ë® ó−−ì öîþ×ï"  
¼"¾ þ ’ï ±þêîî¾ −ë® ó−−ì"ñ 

ë"−šïì þ ’−ëî¬ þô³−ê ’ï"ñ  
 

òëñ"¼− "ò¾³ îñ½× è"í  

  

 

  

  

îòòí  ³×þë ó−þè¾ôïô"¬òêñ ³−ëëñî íôì "× ó−ëî¾ìí ¾ðìê ñμþîë− îô¾ë   

  

  

þ ëþí ’ñééåå éáö¬−ñ¾ "ê  

þ"ší îò−³ë−¾−ë ô’  

íëí îòë −½îþ−êñ"−ò öî¼ô¾ ì"îò−³ë−¾− ð −ôñ³ î  

  

þí" þéøà äùî 'øòãéåå−í "î  

íþí î−ëêñî"þ ì ’þ¼ð−îî ðîð¬−ñ¾ "ê  

íþí îò³îìñî"þ ì ’ö−þè þï¼−ñê¬−ñ¾ "ê  

î³ë ³ðñîíñ ,ó³ð×ò  

 îò−¾þðô ³−ëë êëþ ê¾îð−šöî×−¾ë  

  

  

  

  

  

  א"ק רבי חיים צבי זיעועכי"בן הגהט מרן משה "ק רבינו הקוה"ש כ"ע
  

  בני ברק- קרית יואל 
 

 

  

íþ¬ôí :òêñ þ³î−ë ó−ìîò ó−ôîñ¾³ë ³îñîðè ³îêîîñí ê−®ôíñ"î¬¼¾ë óí−òë ³îñîñ× öôï ¼−èí¾ ¾"ô 
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  לג

 

  שופטים

 

  
 
 
 
  
  
  

  ה"למר לׁשירים אׁשיר הׁשׁש
נויר ושבח ש פי   ש וידיד כל נפידידינוקדם , וקירוב לבבינומריחוק מקום , ט תטופנה שפתותינו"וברכת מז, ימלא 

קא זכמ מהיר במלאכתו,ו" לזכות את הרבים בפרי עטהן שמיא  נו עט סופר  בהם את בני ישרא , בלשו   ללהחיות 

נו המפורסמת והמעטירהלהעשיר, תהי ידיו אמונה ומסורהו קודש שעלו על ,  את גליוני  מישולחן מלכבשיחות 
נעימה וברור"להרוות את צמאון אנשרי שלו ככה א בשפה  מעליותא ערוכים וסדורים  מילי  בכל אתר בהני   הש די 
לשמו בהוקרה והערכה, ו יאתה התודה והברכהל לו , ובשער בת רבים נהלל  לונזמרה   ה"שלמשיר המעלות 

  

  

  ברוך הכשרונות ואיש האשכולות ידען ובקי נפלא בתורה וחסידות ידינו החשוב ה יד"ה
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"ב אצל כ"א ט"מספרי דמר

  א"שליט שמואל שלמה טעלער הרב
  א"י בקרית יואל יע"אב

  

בביתו השרויה השמחה שפתו,לרגל על ושבח שיר ,רון
הב טובו"ניןבהולדת למזל

  
¼ô −òõñ ³îðîíñ óîšôí öê×î"ó−ô−× ³îñ−ñ ó−¾ô þ¾ê ñ¼ ×  

ó−×îþëí î−³îòîþ¾× ë¬−ôë îò−ò−ô−ñ ðîô¼ñ  
  

הודאה וחיבה, וצרופה בזה ברכתינו המרובה לשון של  לו רב ברכות ושובע שמחות, בכל  זו יושפע  ורב , שמשמחה 

בהרמת קרן התורה והחסידות וישכיל ויצליח , תענוג ונחת מעלהמעלבעבודת הקודש   במעשי ידיו הברוכים, ה 

לשם ולתהילה בשנים יזכה להרוות צמאון עם סגולה, המפורסמים  רבות  נורא עלילה, ועוד   , ובשכר זאת יזכהו קל 

   .א"בב, עד כי יבוא שילה, שיתאחדו על שולחנו תורה וגדולה                                                 
  

ובהודאה   החותמים למען שמו באהבה 

  "קול התאחדותינו"מערכת 
התאחדות האברכים "שע יצ'די    ו"סאטמאר קרית יואל בני ברק 

  

¼ô −òõñ ³îðîíñ óîšôí öê×î"ó−ô−× ³îñ−ñ ó−¾ô þ¾ê ñ¼ ×  
ó−×îþëí î−³îòîþ¾× ë¬−ôë îò−ò−ô−ñ ðîô¼ñ  

  


