
  

é äðù"î÷ú ïåéìâ á"å                            íôîþ³                             â 'øãàñùú "ç  
  

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ñ "ø÷ æ" ùà '8.23 
ñ "ø÷ æ" ùá ' 9.07 
ñ " äìôú æà ' 9.34 
ñ " äìôú æá ' 10.04 

  

  
 'עמוד ג...................לקח טוב

 'זעמוד ..............דבש תמרים

 'טעמוד .........בשפתי צדיקים

  א"יעמוד ....פרפראות לחכמה

 ג"עמוד י.........ודרשת וחקרת

 ו"עמוד ט........חוקים להורותם

 ט"יעמוד ......הילולא דצדיקיא

 א"כעמוד ..............בר בעתוד

 ג"כעמוד .......תקופת בית שני

 ו"עמוד כ........משולחן מלכים

−³ò×¾î ¾ðšô −ñ î¾¼îó×î³ë   
øåáù  åãéá åìéîøúå åì÷îùë úåáçñ ééåìá åùáì éðòä åì êìäúä õåöøå

äèåøô äåù åìéôà õá÷ì åãéá äúìò àìå úëøôîå äù÷ äãåáò íåé éøçà ,

 óøè àéáäì ìëåé äîáå êéà åáìá úîñøëî äâàãùë ããð íéøåäøäá òå÷ù

íéàîö íâ íéáòøä åéðá úà ìëìëì óèä éôì íçì åúéáì.  

òúôìåéòø äöðöð åçåîá ï ,åðé÷æî äùåøéá åì äìôðù ø÷é ùåáìî åì ùé àìä ,

éä íìåòìù óà ìòå ' åìéôà íéøçàì åðëùîì äöø àìå åéðéòá ø÷éå áéáç øáãä

íéúòä ÷åöá , çøëåî ùôð ãò íéî åàá øáë øùàë äúò éë èéìçä íå÷î ìëî

áòø úôøçî åúçôùî úà ìéöä ïòîì äåìî ìöà åðëùîì àåä.  

íééùãçåôìç øáë íéîé æàî åøáò  , àá äåìä ïéàù äàåø äåìîä äðäå

åðåëùî úà úåãôì , øôñî äðîéä åì øéëæä øáëù éøçà íâù äåìîä úåàøáå

óñëä úà åì íìùì áééç àåä éë åáì ìà íù åðéà äåìä íéîòô , èééç åéìà àø÷

åúãéîì åîéàúéå ãâáä úà ï÷úéù éãë ïîåà.  

òãåðùëéðòä äåìäì øáãä  ,õøå úåòî âéùäì õîàúä äåìîä úéáì óëéú 

ùåáìîä úà úåãôì éãë ,åìàùå ïåäîúá åéìò èéáä äåìîä : úöîàúä òåãî

áø äë ïîæ éìöà çðåî øáëù éøçà úòë åúåãôì úæøãæäå , úøäéî àì äîìå

äðä ãò åúåãôì.  

áéùäéðòä åì  :àåä èåùô øáñää ,ïåëùîë êìöà éúã÷ôäù ùåáìîä ,

éúãéî éôì àåä ãåãîå ï÷åúî , àåäù ïîæ ìëåæ äãéîá ï÷åúî ïééãò äéä , éúééä

åùáåììå åúåãôì ìëåà íåéä àåááù çåèáå êåîñ , úèìçäù øçàì úòë íìåà

úîãå÷ä åúãéî úà ì÷ì÷ìå êéúåãéîì åîéàúäì , ãéî åðãôà àì íàù éúòãé

íéîìåòì éìà øåæçé àì øáë àåäå åúåãôì äå÷ú éì äéäú àì áåù.  

ìùîðäåïáåî  , ÷åñôä ìò ùøãîá àúéà äðäã éúðëùå ùã÷î éì åùòå

íëåúá ,ãçàå ãçà ìë êåúá íëåúá àìà øîàð àì åëåúá , êë øáãä øåàéáå

 ìéáùá åðëùîúð úåùã÷îä éðùå åðéöøàî åðéìâ åðéàèç éðôîù óàã àåä

î ìàøùé ìù íäéúåðååò" àø÷ã àôéñ äìèá àì î"íëåúá éúðëùå " óàå

÷é ùåáìî øàùð ïééãò äâéøãîä ìôùá úåìâá ìàøùé úåéäáåúåîéìùá äæ ø ,

ìàåâ ïåéöì àáéù úòá íëåúá ïåëùúå áåùú äðéëùäù äçèáä äæá åìáé÷å.  

íìåà áåøîù íéàåø åðà øùàë êëî øúåéå åðéúåìâ êøåà úà åðéúåàøá 

úåéðçåøá íéãøåé åðà ïîæä úãøéèå úåàìúå úåøöä , äìéìçù ùùç íéé÷ù ãò

äðéëùä úàøùäì íééåàø äéäð àì ,åðà íéáééåçî åæ äòùáäì ÷åòæì  ' áåùéù

àåâ úàéáá ïåëùîä úåãôì äøäîá äëæðù åðîçøéå äøäîá"áá ö"à.  

  
  

  
  
  

  
  קול יסודי התורה

21 17 2  -  03.6171120 
     ìòáä òåáùä øåòéù"è  

  .מוגיטין דף ראשון   יום 
  :מו גיטין דף שני  יום 
  .מז גיטין דף שלישי  יום 

  :מז גיטין דף רביעי  יום 
  .מח גיטין דף חמישייום   
  חזרה  - ק "ש ושב"ער 

'מס
  
  

4621
  

4622

4721
  

4722

4821
  

äìãä ïîæ"  ð  4.58 
 íéìùåøé   :4.43ב

ùöåî ïîæ"    ÷6.34 
 íéìùåøé   :6.37ב



  

á  
  

  
 

  תרומה 

  

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

  

  

  ''בא ברוך הבא ברוך ה
איש , ידידינו וידיד כל בית ישראל, את פני רב האי גאון וגדול, הננו מקדמים בברכת ברוך הבא, באותות כבוד ואהבה

ות צמוד באהבה רבה בקיר, מסור מריחוק מקום וקירוב לב למענינו, ל-צדקתו כהררי א, חי ורב פעלים מקבציאל
פה מפיק מרגליות בדרך , מעמיד תלמידים הגונים וישרים, דין רפיש מדבית אבא, א"האי מרגניתא טב, לבבינו

נודע ומפורסם , באהבה מגולה ותוכחת מוסרים, מרביץ תורה ויראה לעדרי עדרים, ק עצי התמרים"אבותיו רבותיה
 ריכא בר ריכא בהרמת קרן , על ישראל הדרתו, עומד לנס קהילתו, בדרשותיו הנלהבים ושיעוריו היקרים, בשערים

  ,נערץ באראלי קודש הילולו בנזר ועטרת, התורה והחסידות לשם ולתפארת     
  

  הגאון הצדיקהגאון הצדיק

  אא""שליטשליט  מנחם מענדל טייטלבויםמנחם מענדל טייטלבויםרבי רבי 

  סאטמאר וויליאמסבורג'ד קהל יטב לב ד"אב
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"בנו בכורו וחביבו של כ

 

  

  

  ק" בשערי ארהלרגל הופעתו כבוד
  ק המתאחדת במירון "לפאר את השב

  ב"ק ירושלים תו"ש עיה"י אנ"שע
  

  

  ט"ה ביום שני הבעל"איכי ש "לציבור אנ ושמחים אנו להודיע בזה
  א"יופיע וידרוש אורחינו הגדול שליט

  דברי חיזוק והתעוררות
  בהיכל בית מדרשינו הגדול בשיכון

  

  - פרטים יבואו -
  

ובכל אשר , מתוך הרחבת הדעת ורוב שמחה, ה לרומם קרן התורה והיראה אלף פעמים ככהויזכ, יהא בואו לברכה
 להשקות צמאי תלמידיו , ויפיץ מעיינותיו חוצה, והמשכה' וימשיך בהרבצת התורה ברבי, יפנה ישכיל בהצלחה

  .כאן דנפישאבכל בר, י יגן בעדו להתברך במידה גדושה"וזכות הרשב, הנאמנים השותים דבריו בהערצה       
  

þš−î ðîë× ³þðíë î−òõ ó−ñëšôí  

äìéä÷ä úìäðä  

÷øá éðá÷øá éðá

      



  

â  
  

  
 

  תרומה 

  

  בליל שבת קודש זו

 ש"לאנ" באטע"תקיים הת
 א"צ ראש ישיבתינו שליט"בבית הגה

  10.00בשעה 

   

íþî³í ðîô−ñ  
äîåøú éì åç÷éå. íéøôñá áåúëù êøã ìò 

 ùøãîáå)íéøåèä ìòáá ïééò" (äîåøú " - 
íî äøåú ,äðúéð äøåúäùîì "íåé í ,

îì äðúéðù íòèäå 'íåé , úåà åîëù æåîøì
î 'ãö ìëî íåúñ , øåãâì íãàä êéøö ïë

ãö ìëî íéâééñå íéøãâá åîöò , àìù
àøçà àøèñå òøä ãö åéìò èåìùé , äæå

 øîàù)ã÷ úáù (.î"îñå í" úåçåìáù ê
ïéãîåò åéä ñðá , åçåëá äéä àì úîàáù

êë ìë åîöò øåãâì íãà ìù , àìîìà
á÷ä"åò äåøæ ,æå"î ù"îñå í" úåçåìáù ê

 êéøö äøåúä ïëùî äéäéù äöåøù éîù
î úåà åîëù 'ñå 'ãö ìëî íéîåúñù , ïë
åîöò øåãâé ,ïéãîåò åéä ñðá úîàáå ,

òøä øöéä ãâð åîù êøáúé åúòåùéá , äæå
 ïåùì åç÷éå äîåøú éì åç÷éå øîàù"ãåîéì "

éì åãîìéù ,ùø ùøéôå"é ,éîùì , åãåîìéù
äøåúä äîùì äøåúîì äðúéðù  'íåé ,

ìéòì øëæðë æîøäå ,î úåàáù åðáúë íâ" í
äôä úà ïéçúåô äçåúô ,îáå" äîåúñ í

ïéîúåñ , ÷ø åéô íãà çúôé àìù æåîøì
äøåúì ,äôä íåúñé êë øçàå . )ùãå÷ òøæ(  

  
íþî³í ì×  

äîåøú éì åç÷éå.ùøôå "éå éîùì éì é"ò ì" ã
áå÷ òåãéä" íãå øùáë àì ãçà åîùå àåä ä

ôá åîù éë"ôá àåäå ò"á÷ä äåöå ò" ä
á÷äì íãàä ç÷éù" ùøåôîù åîë åìöà ä

 êà ùîî íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå
á÷ä ç÷éì øùôà êéà" äøùéù ìåëéáë ä

ò åðééäå íãàä ìöà" àåäù äøåúä é
á÷ä ìù åéúåîù"á÷ä àéäå ä" ùîî ä

ðë"äåæá íâå ãçà åîùå àåäù ì" àúéà ÷
áå÷" äøåú ãîåìùëå ãç àìåë àúééøåàå ä

ìá÷ä íù" øåîùìå åéúåöî íéé÷ì àåäå ä
ìä" åéúåîù íäù äøåúä úåéúåà øéëæîå ú

á÷ä ìù"á÷äì ç÷åì àåä äæá ä" ùîî ä

ðë"îë ìåëéáë äðéëùä åéìò äøåùå ì" ù
 øéëæéùë éîù úà øéëæà øùà íå÷î ìëá

á÷ä ìù íù úà" äùåã÷ä äøåúä àéäù ä
 êéúëøáå êéìà àåáà æà åéúåîù íìåëù

é äæå"ôá æîåøîù ì åðééä éì åç÷éå ÷åñ
 êéàå íìöà ïåëùì ìåëéáë éúåà åç÷éù

ùøéô êëì ìåëéáë åúåà ç÷éì øùôà" éì é
 ç÷åì åéäé àìéîîå éîù åç÷éù åðééä éîùì
 ïëéäå àåä ïëéäå ãçà åîùå éðà éë éúåà

î äøåú åðééä äîåøú åîù 'ò åðééä" é
 äæéàå ùîî éîù àåä äøåúä éë äøåúä

 åäæå íéé÷ìå úåùòìå ãåîììî úøåú æîåøî '
îá äðúéð äøåúä éë åðééä ' úøéöé éãë íåé

 åéãéâå åéøáà ìë øééèöð ãìååä åîë éë ãìååä
îá ' ìù åîù åîù äùåã÷ä äøåúä ïëå íåé

á÷ä"îø äá ùé ä"ñùå ç" íéøééèöîä ä
îá äá 'íåé .                   )íéøôà äðçî ìâã(  

  
ñêþ¾− ³ñ¼ô  

é øùà ùéà ìë úàî äîåøú éì åç÷éå åðáã
åâå åáì'. åðéöî ïàë äðäã øîåì øùôàå 

ä øîàù ' äæå ìàøùé éðá ìà øáã äùî ìà
 áúëðù äøåú ïúî øçà ïåùàø íòô àåä
 òåãéã øîåì ùé êà ìàøùé éðá ìà øáã
 ùé÷ì ùéøã ïàî éãäá åðéúåáø åøîàã
 éãäñ  àìá à÷ñò äéì ïéáäé éåä éòúùî
 åøåáéã úà ãåàî øîåù ÷éãöäã àåä ïéðòäå

íò åìù íò øáãî íãàùë íåùî íò ïåîä 
 åúåà ÷éñôäì ïéìåëé íéðåîä íãà éðá

éùä úå÷éáãî" ìåëé íãàä äæ íà úìåæ ú
îåøúäì ' åøåáéã éãé ìò äáøãà éë åîò

ä úå÷éáãá ' ñéðëéå åøåáéãá íùåø äùåò
â åúåà" ùéøã ïéðòä àåä ïë äùåã÷ä ìà ë

 ãåàî øîåù äéäå ìåãâ ÷éãö äéä ùé÷ì
ò øáãì àìù åøåáéã úìåæ ììë íãà éðá í

 åúåà íîåøì ìåëé äéä øùà íãàä äæ íò
 éàãååá éãäá éòúùî éåä ãë æà äùåã÷ä ìà
 äéì ïéáäé äæì øùëå øùé äéä ùéàä åúåà

éãäñ àìá à÷ñò , ìâòá åàèçùë äðäå
 äéä æà ïúîäåæì åøæçù íúùåã÷î å÷ñôðå
 éååéöä àá äæì íäîò øáãì àøééúî äùî

éùä úàî"ðá ìà øáã åéìà ú äöø ìàøùé é
 ÷çöé íäøáà éðá ìàøùé òøæ íäù øîåì
 äéáâú éàãååá íäîò êøáãá øùà ìàøùéå
 éîùì éì å÷áãéå äùåã÷ä ìà íúåà íîåøúå

ò"íäîò äúà øáã ë  .             )éåì úùåã÷(  
  

þîë−ðí ³¾îðš  
íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå. å å÷ã÷ã

 áéúë àì éàîà íéùøôîä"åëåúá éúðëùå "
åã øîåì ùé äðéëùä úàøùä ø÷éò ìò éà÷

 ãçà ìë ìù íáì úáãð úåéîéðô ìò äéäù
åøåáéãá ãçàå , íúåáãð íéùéã÷î åéäù

 íøåáéãá æà íéëéùîî åéä ïëùîä éëøåöì
äùåã÷ä , úåéîéðô ìò äøåù äðéëùä äéäå

 åøåáéã úòùá ãçàå ãçà ìë ìù áìä
åùã÷äå ,íëåúá éúðëùå áéúë äæ éðôîå ,

 úåéîéðôä êåúá øîåì äöø ìù íááì
íéáãðúîä , çë ìåãâ äîë ãåîìì ùé äæîå

ìàøùé éðá ìù øåáéãä , íéàåø åðà àìä
ïéìåç äúéäù äîäá , äøæòá äáéø÷î íà

úìñôð àéä ,äøæòá åèçùù ïéìåç íåùî ,
äùã÷ì øåáéãä äéìò àéöåäù øçàå , àåä

êôéäì ,úøë áééç õåçá äèçù íà , ïëå
ìòî åá äðäð íà åùã÷ä øçà õôç , äæ ìëå

åä íãàä íà ïëù ìëî åøåáéã úîçî à
 äùåò åøöåéì åøåáéãá ììäîå øàôîå çáùî
 çåø úçð úåùòì ãàî ìåãâ åçëå íùåø

ááäì"åøåáéãá ä .              )äîìù úøàôú(  

 
              úîùð éåìéòì  

äøä" çø 'òùåäéá " øãåã ìàåîù  øòééìáæ"ì  

áìð"æ ò 'øãà  
ú .ð .ö .á .ä.  

úîùð éåìéòì  ãìéä óñåé æ" ì  

áìçáäì ï" áøä ç ÷çöé á÷òééä"å  

áìð"è ò 'ñùú øãà"æ  
ú .ð .ö.á .ä.  



  

ã  
  

  
 

  תרומה  
  

  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 

  
  
  

  

úùìåùî äëøáúùìåùî äëøá  
äøîæå ììä äçáùå øéùá ,æî úëøá êøáð" èäøåøá äôùá ,ìòî"àøé÷é àøáâ éàä ãáëðä åðãéãé ë , ùéà

àøéãú íéìòô áøå éç ,ò äðîúð øùà øáâä àåä"äéáø ïøî é"é éøáã ìòá ÷éæ ìàå" åðéúåãñåî ìäðì ò  

÷ä         'åäøéèòîä ,åáø äæå íéãå÷ôä ìò ãîåò íéðùá úôúáäøà ,äøåú ìù úåîìåò íé÷îå äðåá,  
  

  

íþí"þ ì ’ ½−−îî ó−−ì í¾ô−í"î  
×òô"ší îò−³îð½îô ñ’  

  
  

  

  ,בעזר צורו וקונו, קול ששון ושמחה בארמונו, לרגל השמחה המשולשת שבמעונו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ä àøé øáâ êøåáé ïë éë äðäå 'íéðô àåùðå ï÷æ õøòðäå áåùçä åðéãéãé åéáà  
  

íþí"þ ì ’−í ½−−îî ¼¾îí−"î  
  

úøèò åùàøì åðéúåëøá àð éäúå ,ùäçîúå ìàääé ååéúøøåâ úåçîù ãåò  ,íéðîàðä åéìòôå åéùòî øëùáå ,

íéðá éðáå íéðá úåàøì äëæé ,íéðùá úåáø ãåò åðì áéèäì êéùîéå ,áøáíéðåà õéîàå çë  , úòãáå äðåáúá  

     íéðåîà ,åðé÷ãö çéùî úàéáì äëæð éãò ,ë åðéëìîå"äéáø ïøî ÷"åðéùàøá ÷ ,åðéîéá äøäîá ,ïîà.  
  

  
  המשתתפים עמו בשמחה, המברכים באותות כבוד והערכה

  ,פסח ראטה, גרשון כף, יצחק ברוך אילאוויטש, יוסף יהושע גרין

 צבי יודא ווייס, ראטעריחזקאל , יקותיאל יצחק בראך

 

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

  ו "ובהולדת נכדו ני
  למזל טוב

  

, אצל חתנו כבנו היקר הנעלה
  , מופלג בכל מעלה

 ו"הי זשעףאושע יהאברהם י ר"הר

  ו "ובהולדת נכדו ני
  למזל טוב

  

  , אצל בנו היקר הנעלה

  , מופלג בכל מעלה

  ו" הייצחק שמעון ווייסר "הר

  ט"למזבאירוסי נכדו 
  ו "הבחור החשוב והנעלה כמר יהודה ני

  

  ,מרביץ תורה בן בנו החשוב

  ,בעוז ובתפארה

  א"שליטווייס ' אברהם ישעיהרב 



  

ä  
  

  
 

  תרומה  
 

  סאטמאר'ד" חסדי יואל"ביקור חולים 
   קרית יואל בני ברק32ישמח משה ' רח

íìùì êééúî êéøá  
 ãåáë úåúåàá äø÷åääáäàå ,àáä êåøá úëøáá íã÷ð ,òî úà"àáäãã øúðö éàä ãáëðä åðéãéãé ë , ãîåò

ðéîéì ãéîúäáø úåøéñîá åðéëîúì åðé ,àáàã àòøë àøá , éùòîáäå ä÷ãöääáåøî äãéîá ãñç, 
                   ééç "äøåú úáäà åá ùéù íøéå "ùäðåëð äãéî ìëå  ,äðåáú áøå úåëéìä íéòð,  

  

 íîåøîäå áåùçä ãéâðä éðáøä íîåøîäå áåùçä ãéâðä éðáøä  

äåîäåî""èéìù éååòì íééç øèéìù éååòì íééç ø""àà  
áàáà""äéòá éäéòá é""òé ïòéåå áòé ïòéåå á""àà  

  
  

  

äøà éøòùá åàåá ìâøì"áùá óúúùäì ÷"ïåøéîá úãçàúîä ÷  
÷ãáà ÷éãöä ïåàâä úåùàøá"èéìù âøåáñîàéìéåå øàîèàñ ÷"à  

  
  

äëøáì åàåá àäé ,äëë íéîòô óìà ä÷ãöä éùòîá êéùîäì äëæéå ,áùøä úåëæå"íëéìò ïâé é ,íëééç éîé ìë íéîéòðáå áåèá úçð ééçì ,èëå"ñ.  
  

íþôï ñîšî íðî³ë ó×−òõ ó−ñëšôí ,ë −¾èþîíî í®þ¼ííþš  

 ó−ñîì þîš−ë ³þëì"ñêî− −ð½ì"ë þêô¬ê½ð "ë  

¾ ³ëóêþèêþõ í×þëí þîšô  
¼¾"ë þêô¬ê½ −ð−½ìð μòî¾ñ þî®ò −"ë  

  
  

 äøåùááåèää éàøéì '  
 ïéàïòéåøô øàô ùéãéà ïéà íàøâàøô úåðéçá éã ééðñàã ïåô ïà êéæ èâðàô âòè òâéæàã éã  

 ïåà óéåà ìàî ñàã" úåëìäúáù"  

 øéàÇà èöòé èàä èééäðâòìòâ  ïåô úåëæ ïñéåøâ íòðéà ïòîòð åö ìééèðà"íéáøä éåëéæ"  
ïáàâñéåà òëéìèàðàî éã ïéà ïâéìééèàá êéæ èòåå øéà ñàåå íòãëøåã  

  

 éãéìâòîïèéé÷ë:  
•  øòãÇà óéåà úåðéçá éã ïøéôà÷ ïåô úåëæöðàâ òùãåç .  

•  øòãà"ùãåçä ñðøô" Çà óéåà íàøâàøô ïöðàâ íòã ïöéèù ïåô úåëæ øòãùãåç øòöðàâ .  
  

 ïòîéòì ïééæ çéöðî ñò ïò÷"åôøì øòãà ð"ù ,åãëå äòåùéì'  
  

 èéîøòãæ ïâéãìàååòâ íòðéà íéôúåù øéà èøòååïøò÷øàèùøàô ïåô úåë  
ô éãèéé÷âéèëéæøà ïéà "úáù úåëìä"øòæééä òùéãéà ìéô ééá   

  

äé" ïøòåå èùèðòáòâ èìàæ øéà øáèéîã éìéî ìëá ìîéä ïåô  
  

 øàôìè íåö ïãðéáøàô êéæ ïòî ïò÷ íéèøô: 6197844  



  

å  
  

  
 

  תרומה  

  
  
  
  

  

   היא למחזיקי בה היא למחזיקי בה"" חיי חיי""עע
íþî¾í ³êïë ,íþ−¾î ìë¾ ñ×î ëî¬ ñïô ³×þë þè¾ò ,íþîþëî íô−¼ò íõ¾ë ,ðš þš−í îò−ð−ð− ó

íþêõ³ñî ïî¼ñ ¼ðîò ,í¾îðšë¾ þëð ñ×ñ óìî þ¼ îëñ ,í¾îðè íð−ôëî íë−ðò ìîþë , ³ê ñëšô
×             "ê¾−õò êþîíòë ê ,íî ’íþëê ³ê μþë"ñ×ë ó ,ññî×í ö¼ôñ ëíñò μôî³ ,  

  

øäøä""éä óòùæàé òùåäé íäøáà øéä óòùæàé òùåäé íäøáà ø""åå  
ô"¹ñêí −þ¾ "íþ−¬¼ôí îò−ññî× ³šïìíë  

  ט"ו למז"חתו בהולדת בנו נילרגל שמ
  
  

  
  
  
  

³þ¬¼ ó×¾êþñ îò−³î×þë êò −í³î ,³þêõ³ñî ó¾ñ ³ìòî èîò¼³ ëþñ í×ï−¾ ,  
íìñ®íî í×þë ¼õ¾ë μþë³− íþî³í ³šïìí ³î×ïëî ,íìîþíëî íëìþíë þ¾î¼î þ¾îê ,−×ê"þ.  

  
  

  
  

    ê³−−þîêð êþš−ë ó−×þëôí  
ññî×í ³ñíòí

  
  

−¾"íðî³ ñîšî þ  
 ïãéò éàäáàúååãçã ,ðàúëøáã àñë äæá øâù , íã÷ åðéãéãé áåùçäàúçáùåú ìëî àìéòì ,úåðåáú áø  ùéà

úåãåîç ,øé äøåú"úåãåîö åìöà úåãéñçå ù ,ìéòåäì àìôð êðçîå ãîìî ,ììåäîå õøòð ìë éôá , äùòîå äùåò 

ììëäå èøôä ïòîì             ,åððéîéì ãéîú ãîåò äîåöòå äàìôð úåøñîúäá ,ðåìá øåñî" çåðéùã÷ ìëì,  
  

þíþí"" þ þ ±þêîî¾ ñêšïì− ñîê¾ ±þêîî¾ ñêšïì− ñîê¾−í−í""îî  
îòî¼ôë¾ íìô¾í ñèþñ ,îòîþèë ñš ³îôôîþ ,îòë ³ðñîíë ,−ò"ïôñ î" ¬  

  

êùàøì úøèò åðéúåëøá àð éäúå ,êéìäàá úåçîù ãéîú òôùåé åæ äçîùîù ,êéúåìåòôá êéùîäì äëæúå ,

êéðáì íéðá äàøå ,êéùôð úååàë úåöîáå äøåúá íé÷ñåò,úå ú áøì äëæäùåã÷ã úçðå âåðò , íéîùä ïîå 

                                  ïàëøá ìëá êøáúé àùéôðã ,äùåãâ äãéîá íéáåøîä åéúåìåòô ìò,ïîà .  
  

î×í"ó−×þëêí ³îðìê³í ³ñíòí íðî³ñ þîôïôë ì  
 îò−³ñ−íš ³×î½ë íëêî¾í ³−ë ³îìô¾í −×þî¼     öîþ−ô ³ë¾ ð¼îî       êì½õð êìôš ñ¼õô  

 

  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מ כ" בהדרכת והמשכת מ-ע "ק בעל ברך משה זי"ק מרן רביה"מיסודו של כ
  

  זקינו ידידינו החשוב זקן ונשוא פנים נכבד'  ירא הוהנה כי כן יבורך גבר

  א"יהושע ווייס שליט' ח ר"הרה
'חותנו ידידינו הנכבד והמפואר מתומכי כוללינו הקוהברכה אחת היא ל  

  מנהל המוסדות ,ו"משה חיים ווייס הי' ח ר"הרה



  

æ  
  

  
 

  תרומה  

íôîþ³ −ñ îìš−î.¾þõ "−ô¾ñ −ñ − ,

ô−õ¼ íêþòî"ì ¾ï" šî½¼− óñî¼ñ ñ

ôî íþî³ë óðê êñ¾ îñ−õê ³îî®

 êë íô¾ñ êñ¾ μî³ô¾ íô¾ñ

íô¾ñ , ñêþ¾− îþôê¾ íïð þôîñ ¾−î

¼ô¾òî í¾¼ò , îñ−õê í¾¼òð îò−−í

−í− êñ óê ’ íè−þðôë ¹×−³ μ× ñ×

 óè μþë³− îô¾ñ šþ ñ×í ³î¾¼ñ îï

î¾¼− ö× , öî¾ñ ¼ô¾òî μ× þìêî

 μ−þ® ð®−× ³îî®ôí ö−ò¼ íòëí

 êë íô¾ñ êñ¾ μî³ô¾ ö³î¾¼ñ

íô¾ñ ,×í þôê¾ íïî −ñ îìš−î ëî³

¾þ−õ× íôîþ³" þôêî −ô¾ñ −ñ −

 ñ× ³îëþñ ¾−ê ñ× ³êô óèð ëî³×í

−õê ¾−ê ’ ³³ñ íè−þðôë ðî¼ îò−ê

 îìš³ ö× óè μþë³− îô¾ñ íôîþ³

 êë íô¾ñ êñ¾ μî³ôð −³ôîþ³ ³ê

íô¾ñ ,ïî" −ñ íôîþ³ −ñ îìš−î ¾

−ô¾ñ , ¹êî× ³êô óè"−ê ñ" þ¾ê ¾

 îëñ îòëð− −³ôîþ³ ³ê îìš³ ö× óè

ëñ îõî½ −×íô¾ñ êî   . )ó−−ì −®¼(  

  
íôîþ³ −ñ îìš−î.ðôë ê³−ê "íí þ" ð

 ³ìšñ −ë¾ ³−ë¾ óîþôñ ³−ñ¼

óðêë ³îò³ô,−õ¼ þêîë−î " ê³−êð ô

ë íò³ ó−×êñôí ³ò¼¬ð þ×¾¾− −òë

−í ó−ô¾í ñ¼ μðîí ’ þëð êò−ð ì×ô

ôèë ê³−ê óòôê êþ®ô’) ë"ôìš  (.

 íë ³−ñ þ×îôð êð−½õ óîšôëð

êþ®ô þëð êò−ð óî¾ô , ê®ôò

¬ð íþî³í ³ê îñëš−¾ ó−×êñôí ³ò¼

 −þí¾ íñ−¬ë þ×îôð êð−½õ ê×−ê

¾ ó−ñî×− óò−êî ¼þí þ®− óíñ ö−ê

 ³î−ô−òõ šþî íþî³í ³î®ô ó−−šñ

îí−îîèë −×−−¾ íþî³í,ê¾ô " ×

ñ¼îõë ³îî®ôí ó−ô−−šôí ñêþ¾−ë, 

×¼"ð ,ö×ê í¼¾ë ¾þðôë ê³−ê 

 þš¼ò ¼ô¾òî í¾¼ò ñêþ¾− îþôê¾

óëñô ¼þí þ®− ,êî" ×ëî¾¾îìñ ¾−  

 ñ¼ μðîí íò³ ó−×êñôí ³ò¼¬ñ

 êþ®ô þë ³ò¼¬ ê×−−¾ð ó−ô¾í

 −þí¾ê×−ñ êð−½õ ñ −òë óèð þ×îô

 ³î−ô−òõ šþ îô−−š− êñ ñêþ¾−

í®−í ì× óíô ñ¬ë¾ −õñ íþî³í"þ ,

î −ð×® ó−×êñôí ³ò¼¬ ñ¬ëñ− íî

ëší" −³ò×¾î ¾ðšô −ñ î¾¼î ð−ô í

 íñ¬ëî îò×î³ë î³ò−×¾ íþ¾−î ó×î³ë

òë −× ó−×êñôí ³ò¼¬" óí −

®ôó−òþ ,ïî"íí ¾" óîþôñ ³−ñ¼ ð

−ë¾ ³−ë¾ , í¾ô íñ¼ þ¾ê× −×

 ³ò¼¬ ó−×êñôñ í³−í ö−−ð¼ óîþôñ

êþ®ô þë ,¼þô ñëê" ñ¬−ëî óì®ò í

−¼ ó³ò¼¬" ³ëðò ³îò³ô ³ìšñ¾ ï

 þë ö−ð ñêþ¾−ñ í−ñ −îí íïëî ö×¾ôí

ö−ðë ñêþ¾− î×ïî êþ®ô. )ñêî− −þëð(  

  
 þ¾ê ¾−ê ñ× ³êô íôîþ³ −ñ îìš−î

îëñ îòëð− .íêþòî ¾þõñ óðšíë 

 −òê þ¾ê ñ×× ö³¾þõë ëî³×í

 ³êî ö×¾ôí ³−òë³ ³ê μ³îê íêþô

¾þõî î¾¼³ ö×î î−ñ× ñ× ³−òë³" −

³îþîðñ ,−î"¾ô −õñ íòîî×í ñ" ¼þïë ×

 ³−ë íòë³ −× ëî³×í ¾þõñ ¾ðîš

μ−èèñ íš¼ô ³−¾¼î ¾ðì , îòê íòíð

îò−ô−ë ëîþšë í³îê íòëî ó−þôîê ,

ëší −×"ò−ô−ë ó−ñ¾îþ− íòîë í"î , ñ¼

ð− óðê¾× óî− ñ×ë¾ îòñ¾ ó−ô−í −

³− î³îê" íòîë î−¾¼ô −õñ ñ×í ¾

¾ðšôí ³−ëî ó−ñ¾îþ− ³ê , íòîë ¾−

 ì−òô ¾−î íô−ñ¾ íþî¾ ðìê óî−ë

³ìê íò−ëñ ñ¾ôñ ,ïî" íòë³ −× ¾

¾ðì ³−ë , íòîë óðêí¾× îò−−í

êîëñ ð−³¼ñ ¾ðì³−¾ ¾ðšôí ³−ëí ,

μèèñ íš¼ô ³−¾¼î , íš¼ô í¾¼³¾

êñ¾ ³êï μ³ðîë¼ë ë−ë½ þðèî 

μ−¾¼ô þ−³½³î μ³ðîë¼ íêþ³− , šþ

 ¼ò®íî μëñ ³î−ô−òõë í−í− μ³ðîë¼

í ó¼ ³×ñ ’×¼ μ−šîñê"ð , í³¼ôî

−" −³ò×¾î ¾ðšô −ñ î¾¼î ³î®ô −× ñ

¼¾ ³îþîðí ñ×ë èíîò ó×î³ë" −

 ¾ðšôí ³−ë îòë− ñêþ¾− −òë ³ðîë¼

íñ¼ô ñ¾ , ö×î ëî³×í ó−−½ íïñî

¾þõî î¾¼³"³îþîðñ − , ³îþîðí ñ×ë¾

 íï −îî−® ó−−š¾ðšôí ³îòëñ , íï ñ¼î

 þ¾ê ¾−ê ñ× ³êô ëî³×í þ−íïí

ëñ îòëð−" þ³½íë îï íðîë¼ êí³¾ î

þîôê× ³î−ô−òõëî      .)í¾ô μþë(  

  
íôîþ³ −ñ îìš−î.−ê ¾þðôë  ’ í¼¾ë

 ð−ô ¼ô¾òî í¾¼ò ñêþ¾− îþôê¾

ëší þôê"íôîþ³ −ñ îìš−î í ,

−õ¼ þêë³−î"ôèë ê³−êð ô ’ þôê

þñ êò−ô −êí í−ñ" öí× ó×−šîñê ê

îííôîþ³ −ñ îìš−î ë−³×ð ê , −×

ñ−ë¬ −êôë í¾ôñ í−þëš , îë³×î

½î³ë ’ μ−êí í−ñ ê−¾š êñð ó¾

êô¬ò , ó−òë îêþšò ñêþ¾−ð öî−×

óîšôñ ,îõôí î¾šíî ’ þêî³− óêð

ëší" þôîñ μìþ× ñ¼ öí× ó¾ë í

êîí ñîðè öí×ð , îò−ê ñîðè öí× −þíî

îòëñ êô¬ô ,ëší êô¬ò μ−êíî" í

í¾ôñ ,−³î ’ö³¾þõë þìëò ¹½×ë 

−õ¼" ³êþ− í¾ê ¾þðôë ê³−êð ô

í ’í¾ô íï ññí³³ ê−í , ö× óêî

 −ê¾þî íñ¼ë −ëèñ í¾ê ö−ð× îñ í−í

êô¬ñ , þ³−í −ëèñð ö×ô êõ−ð¼î

 î¾þðî êô¬− íñ ë−³× öí× ³¾êð

ïì"íî®ô êô¬− íñ ñ ,êî" −îí ×

í¾¼ ³î®ô , í¾¼³ êñ íìîð í¾¼î

¼î"ëší í−í ×" êô¬−ñ −ê¾þ í

îò−ëþ í¾ô ³þîëšñ îô®¼ ,×¼"ð ,

î íô þêëñ ñíêí ì³õë ë³× íòí

 íô ¼îð−ð ¼ô¾òñ í¾¼ò îô−ðší¾

−õ¾ ’¾þíôí" ñ¼ −êš í¾¼òð ê

ö−îîêñí ñ¼ ¼ô¾òî ö−¾¼í , ë−³× μ×ñî

 í¾¼ ³î®ô¾ óî¾ô í¾¼ò íñ−ì³ë

í¾¼³ êñ íìîð í¾¼î ¹−ð¼ , îíïî

ïì î¾þð¾" ñêþ¾− îþôê¾ í¼¾ë ñ

¼ô¾òî í¾¼ò , íìîð í¾¼ íï ó¼¬ôî

í¾¼³ êñ ,ëší þôê ð−ô"îìš−î í 

íôîþ³ −ñ ,öí× êîí¾ , í¾šî− êñî

ëší óê" êô¬ò μ−êí êîí öí× í

îò−ëþ í¾ôñ , íìîð í¾¼ð þìêô −×

í¾¼³ êñ , êô¬− íñð í¾¼ ö× ñ¼

íêôî¬ð í¾¼³ êñ íìîð.  

 )×"íèí îò−ëþ öþô š"¬−ñ¾ š"ê(  



  

ç  
  

  
 

  תרומה  

  
  
  
  
  

  תודה וקול זמרה
íþî³í ³×þëë ,íþî¾í ³êïë ê¾−ò ,íþ−¾ ñ×î ëî¬ ñïô ³×þë ,íñ¼òíî þš−í îò−ð−ð− óðš , ðôìò

íñ¼ôñ ëîíêî í¬ôñ ,ñ× −õë ë−ëì ,ñî¼ óšîí þëèí êîí ,ññî×í ³šïìí ³ëî¬ñ îò−³þï¼ñ îêîëë , ¬−î
ñîë½ñ îô×¾ ,ñ−ñî óôî− ³−ë¾í êñ ,−î¬ò îð− ðî¼î ’ ó−þ−ë×í î−ñ¼õë μ−¾ôíññ îò−ò¼ôñ−ì ñê ñ−ìô ,  

  

øäøä""õøàååù ìà÷æçé ìåàù øõøàååù ìà÷æçé ìåàù øéä éä ""åå  
−ò îòë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ"ëî¬ ñïôñ î  

  

 ê−í ³ìê í×þëíîší îò−ññî× −×ôî³ô íñ¼òíî ðë×òí ëî¾ìí îò−ð−ð− î−ëê ðîë×ñ’  

äøääøä""ø çø ç ' 'éä õøàååù äãåäé ìàéúå÷ééä õøàååù äãåäé ìàéúå÷é""åå  
  

  

äéå"àéîù éî÷î ø ,ëæúùêéùòîá êéùîäì äàéîìò éîìòìå íìòì íéáåèä  ,øáúú úàæ øëùáåêäçìöäå äëøá òôùá  ,  
äçôùîä ìëîå åðîî úçðå âåðòú ,äçåøäáå äáçøäá øùåòå øùåà êåúî ,àçéùî àëìî úàéá ãò ,áá"à.  

  
  

ëôííþî³í ³×þëë ó−×þ ,íþšîíî íêðîíë                  

ññî×í ³ñíòí  

 

  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מ כ" בהדרכת והמשכת מ-ע "ק בעל ברך משה זי"ק מרן רביה"מיסודו של כ
  

  
  

  

  ם"ברך את אברה' וה
  

ê³þî¾ −òíë ,ê³×þëð ê½× íïë þè¾ò ,ê³îë−¬ êñô ,ïô ³×þë"ê³îëþî þš−ë ¬ , óðš
ê³×þë ñ×ô êñ−¼ñ þš−í îò−ð−ð− ,ó−¾òêë þš−í óðêí , þ¼ îëñ þëð ñ×ñ ìî³õî

ó−¾ðšë¾ , ¼ðîòó−þ−ë×í î−ñ¼õë ,ó−þ¾− −õë î³ñ−í³î îìë¾, öîôôëî ¹îèë îò−ò−ô−ñ ðôî¼ 
                  î¼î ³¼ ñ×ëòí ,í−¾î³î í®¼ îòôô ó−òíòîíòî×ò ,   

  

  ו"הי אברהם יהושע יאזשעף ר"הר
  

 ñèþñ−ò öëí ³ðñîíë î³ìô¾"î  
  

  

îò−³î×þë ³êïî ,îò−ëëñ −šôî¼ô ,®î− ñ× þê¾ôî îòôô ³îîþñ í×ï−¾"ëþ ì³ìòî èîò¼³  , ðìê³−î
³ìê ³ëë íñîðèî íþî³ îòìñî¾ ñ¼ ,þ¾ê ñ×ëî− ³¼ ñ×ë ì−ñ®−î ñ−×¾− íòõ , μ−¾ô−î

         ë−¬íñ îòô¼î−¾¼ôë ,î−×þð ñ×ë μþë³− ó−ô¾í öôî.  
  

  ד ידידיך וחבריך השמחים בשמחתך"א
  

  ברוך משה פינקלשטיין         שמואל דוב קליין 
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   לי לשמי- ויקחו לי תרומה 

, ע"ק רבי יהודה צבי מסטרעטין זי"אחרי הסתלקותו של הרה
, ו שנים מחסידיו הגדולים לחפש להם רבי ומורה דרך חדשיצא

ק רבי מאיר "והיות ששמע גדולתו וקדושתו של הרה
החליטו ללכת אליו לבחון , ע הגיע גם לאזנם"מפרעמישלאן זי

כשהגיעו אליו , אם כדאי להם הדבר לקבלו כמנהיג ומורה דרך
מאיר משחק עם כסף ' ק ר"והרה, ראו איך שאשה עומדת לפניו

כ הניח את "ואח, ומעביר את הכסף מיד ימינו ליד שמאלו, בידו
כן ראו , הכסף על השולחן והאשה לקחה את הכסף והלכה לה

: והרהרו בינם לבין עצמם, וכן תמהו על המחזה התמוה הלזה
והחליטו , איך יתכן כזאת שאיש קדוש ישחק עם כסף בפני אשה

יש ברוח מאיר שהרג' ק ר"הרה, שמקומם אינו בפרעמישלאן
בוודאי , חסידי סטרעטין: פנה אליהם ואמר, קדשו בהרהורי לבם

המשנה : אז במטותא אשאל מכם שאלה, תלמידי חכמים הנכם
כל שעסקיו עם הנשים לא יתייחד עם .) קידושין פב(אומרת 

וכי איך יעלה על הדעת שמי שיש לו , ולכאורה תמוה, הנשים
, ל מתניתין"קמומאי , עסק עם הנשים רשאי להתייחד עמהן

ק בלשון קדשו ואמר "והמשיך הרה, החסידים לא ידעו לענות
ל "דהנה מבואר בכתבי האריז, אלא ביאור הדבר כך הוא: להם

ה "ה ב"אותיות של שם הוי' שבעת נתינת צדקה צריך לייחד ד
אצבעותיו של ' ה', צורת המטבע העגולה היא כצורת י: באופן זה

זרועו הפשוטה של הנותן היא , ראשונה' הנותן הם כנגד אות ה
הרי , שניה' אצבעותיו של המקבל כנגד אות ה' וה', כצורת אות ו

, והנה התינח כשנותנים צדקה לאיש, ה"ה ב"אותיות שם הוי' ד
ז מתייחד "ועי, אז אפשר לתת את הכסף לידו של המקבל צדקה

אצבעותיו של המקבל ' כי ה, ה"ה ב"אותיות של שם הוי' ד
ל שצריך לתת צדקה 'אך מה יעשה מאיר, השםמשלימות את 

, ולפרנס הרבה אלמנות שבורות ורצוצות שאין להם לחם לאכול
אותיות ' ואיך אפשר לייחד ד, הלא אסור לתת כסף מידו לידה

ל נתן לעצמו עצה לעשות היחוד בינו 'אך מאיר, השם באופן זה
 ונמצא, על ידי שיתן את הכסף מיד ימין ליד שמאל, לבין עצמו

אצבעות יד ימין והזרוע הפשוטה הם אותיות ' שהפרוטה עם ה
אותיות ' שניה המשלימות לד' אצבעות יד שמאל הן ה' וה, ו"יה

כל שעסקיו עם : "וזהו שרמז לנו רבינו הקדוש במשנה זו, השם
לא יתייחד עם ", שהוא צריך לפרנסם ולתת להם צדקה, "הנשים
כיון שאסור , נשיםלא יעשה היחוד עם של צדקה עם ה, "הנשים

והוסיף , ל"וכנ, אלא יעשה היחוד בעצמו, לתת כסף מידו לידה
אני  ")טו, יז(ובזה נראה לפרש גם כן הפסוק בתהלים : לפרש

דהנה כשהאדם נותן , "בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך
ל אזי בזה הוא ממשיך עליו "פרוטה לעני ועושה את היחוד הנ

וזאת דווקא , ה שהוא שם הרחמים"יי שם הו"ע, חסדים ורחמים
דהיינו שהיהודי מתחיל בנתינת , כשסדר אותיותיו הן כסדרן

ה כסדרן הוא שם "דשם הוי, צדקה טרם הפשטת יד העני

דאז אין , לא כן כשהעני מתחיל בפשיטת ידו לבקש, הרחמים
, האחרונה' כי הוקדם אות ה, יחוד אותיות אותיות השם כסדרן

" אחזה פניך"אז , כשמממנו מתחיל הצדקה" אני בצדק"כ "וזשה
אולם , וגורם לאור פנים של רחמים', אני גורם יחוד שמו ית

כשהעני מקיץ ומעורר אותי בפשיטת ידו " אשבעה בהקיץ"כש
אך לא , האותיות' אין זה אלא תמונת ד" תמונתך", ליתן לו צדקה

 "ויקחו לי"וזהו גם כן כוונת הכתוב בפרשתן , פנים בפנים' בחי
דהיינו שיקחו בעצמם להפריש מממונם , "לי לשמי"י "רש' ופי

שיתעורר " לי לשמי"כדי שיהא , י התעוררות המקבל"ולא ע
י "לשון התרוממות שיתרומם ע" תרומה"ויהא , השם כסדרן

מאת כל איש אשר "ואימתי הוא , הארת השם שמאיר כסדרן
י "ולא ע, מרצונו הטוב, אם הוא מנדיבת לבו" ידבנו לבו

י שגורם את "אז הוא מרומם ומאיר את השם ע, התעוררות העני
שני חסידים אלו בראותם אית שפס מחשבתם , מידת הרחמים

ק "ובשעם דברים אלו נתפעלו מאוד וקיבלו את מרותו של הרה
  )דברי מאיר(                   .                                 ע"מפרעמישלאן זי

  ... האחדשלשה קני מנורה מצדה

ל ביום "ק רבי שלמה חנוך מראדומסק זצ"פעם אחת נסע הגה
כנסת יחזקאל "ק בעל ה"י חשון על ההילולא של אביו הגה"ח

ומפני מחלתו נסע לראדאמסק ביום שאחר , ל"מראדאמסק זצ
ק "דהנה ידוע מספה, ובדרך אמר לאנשי שלומו, היארצייט

 גופו של שביום היארצייט ישנה התאחדות נפש רוח ונשמה עם
י השתטחות על "שע) א"שמות דף קמ' פר(ק "וכדברי הזוה, הצדיק

קברי צדיקים מתאחדים בחינת נפש רוח ונשמה של הצדיק עם 
הגוף ועולים ומבקשים רחמים לפני האבות ומביאים ישועות 

אבל אפשר לבוא ולהשתטח לא רק ביום , ונחמות בעולם
ה ימים לאחר היארצייט כי אם גם שלשה ימים לפני זה ושלש

', ועשית מנורת זהב טהור וגו: "ודבר זה מרומז בפסוק, מכן
וששה קנים יוצאים מצדיה שלשה קני מנורה מצדה האחת 

דהנה ידוע שנרות רומזים , "ושלשה קני מנורה מצדה השני
ל "וכאמרם ז" נשמת אדם' נר ה"כדכתיב , לנשמת האדם

מי שלא ) .פסחים קו(' ואיתא בגמ, נשמתו של אדם קרויה נר
ועד כמה , הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל השבוע כולו

כי מיום רביעי כבר שייכת לשבת , ר זירא עד רביעי בשבת"א
ימים אחריו הוי ' ימים מקודם וג' וכן הוא לענין יארצייט ג, הבא

כמו היארצייט ואם משתטחים בימים אלו על קברם אז 
, נשמת אדם' ר המתאחדים הגוף עם נפש רוח ונשמה דהוא נ

שלשה קני מנורה "וזהו שאמר הכתוב , כמו ביום היארצייט
ושלשה קני מנורה ", ימים שלפני ההילולא' זה ג" מצדה האחת
אז אפשר להמשיך , ימים אחר יום ההילולא' זה ג" מצדה השני

, י השתטחות על קברי צדיקים"השפעות טובות וישועות ע
ל אמן שנזכה להוושע זכותם הגדול יגן עלינו ועל כל ישרא

  )שבחי כהן(     .                  א"צ בב"בגאולת עולמים בביאת גוא
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  ט דסאטמאר"  ישיבת מהרי•  ישיבה קטנה דרבינו יואל  •תלמוד תורה יטב לב  
    קופת גמילות חסדים•  חברה משניות  •בנות ארץ ישראל בית פייגא  

  

  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 

  
  
  

  

  שמעו ותחי נפשכםשמעו ותחי נפשכם
  

 äæá òéãåäì åðà íéçîùðà øåáéöì"íéãéñçå íéãéãé ùòä " é  
 âéùäì ïúéð øáë éëä÷ñéã ìù  

  

 'מגבית השנתית להחזקת מוסדותינו הק
  :תוכו רצוף הדרשות מלאי תוכן שנשמעו במשך המסיבה הנהדרה

  
 :בענין ההתבדלות מהציונים ותמיכותיהםמשא הערב 

 א" הגאון הגדול רבי יעקב מענדל יאראוויטש שליטמפי
  א"ק ירושלים תובב"צ העדה החרדית עיה"חבר הביד

 :דברי ברכה
  א"צ ראש ישיבתינו שליט" מורינו הגהמאת

  :שבח המוסדות

  'ב דקהילתינו הק"שו ,א"שניאור זלמן טאבאק שליט' ח ר"דרשת הרה
  :דבר ההורים

  א"ין שליט' חיים יוסף טורצ'ג ר"הדרשת הר
  :כת ההולכים בערכאות הציונינגד  מחאה בריד

  ' הקמרבני כוללינו ,א"יחיאל מיכל פרידמאן שליט' ג ר" הרהדרשת
  :דבר ההנהלה

  מנהל המוסדות ,א"משה חיים ווייס שליט' ח ר"דרשת הרה
  

âéùäì ïúéð :ïåëéùá åðéùøãî úéáá ùãå÷ éøôñ øöåàá  
  

  

ëþ ðîë×ë  

ó−êëèí  
  



  

àé  
  

  
 

  תרומה  

äîåøú éì åç÷éå.å  ùøãîá àúéàää" ã" äùî åðì äåö äøåú
ìàøùéì àéä äùåøé äùåøé àìà äùøåî éø÷ú ìà äùøåî ,öå"á, 

éå"ò ì" àøîâä ô)ç ïéèéâ' (:éøåç ïá àöé åãáòì åéñëð ìë áúåëäï, 
ïéøåç ïá àöé àì àåäù ìë ò÷ø÷ øééù ,åéùä äðä" úà àéöåä ú

 õøà úà íäì ïúðå íéãáò åì åéäéù úåøéçì úåãáòî ìàøùé éðá
à åãáòì åéñëð ìë áúåëä ïéãë ìàøùé" íðéàå úåøéçì åàöé ë

á÷ä äåéö ïëì úååöîä íéé÷ì íéáééç" ä"äîåøú éì åç÷éå " äéäéù
àöåé åðéà æàå àåäù ìë ò÷ø÷ øééùúåøéçì  , ùøãîä øîàù äæå

"äîåøú éì åç÷éå " åðàöé àìå àåäùìë ò÷ø÷ øééù äéäéù éãëá
ää úåøéçì" ã"äùøåî äùî åðì äåö äøåú " íéé÷ì íéáééç ïëì

äøåúä .                                                                              )ïúéà ìçð(  
    

äîåøú éì åç÷éå.ùøãîá   çúô äéëøá éáø àúéà)ã"èë à ä (ä êì '
åâå äøåáâäå äìåãâä ,'ñô êééù äî äåîúå 'ïàëì äæ, åé" ì äðäã

ôîä åáúëåøíéùá÷äù "âá ìàøùé úà ùã÷ ä ' äùàäù íéøáã
äàéááå øèùá óñëá íäá úùã÷úî ,ïëùîä óñë åðééä óñë ,

äåúä àåä øèù"÷ ,úòì àåä äàéááåàåáì ãé, àìä äù÷ ìáà 
á÷ä" àåä äïéùåã÷ä óñë åðúð ìàøùéå ùã÷îä, ïëàé " äî éôì ì

åøîàù) æ ïéùåã÷' (. íâä úùãå÷î áåùç íãàì óñë äðúðù äùà
 éàäá úùã÷úî àéäù ïðéøîàù íåùî ïéùåã÷ä óñë äðúð àéäù

óñëä äðîî ìá÷ì íéëñä áåùç íãàù äàðä ,æå" ù" éì åç÷éå
äîåøú "ò ïéùåã÷ä óñë åðééä"ïúéì êéøö ùã÷îä àìä äù÷ æ 

ò óñëä" ùã÷îä õøúî æ"ä êì 'äìåãâä " åç÷éå úåéäì ìåëé ïëì
äîåøú éì .                                                                  )ïúðåäé ùøãî(  

    
äîåøú éì åç÷éå. íééñî íéèôùî úùøôáå " øäá äùî éäéå

äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà", åééôò ïéëåîñ ùåøãì ù"ã îúéà à
)÷ìé"é íéìäú ù"òøú è"â(ä íò íù äéäå äùîá áéúë  ' íåé íéòáøà

àøù äéîò àøåäðå áéúë àìäå ,êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëå ,
àåäù äìéì éúîå íåé éúî òãåé äùî äéä ïéðîå  íåé íéòáøà áùçî

äìéì íéòáøàå ,à"á÷äù äòùá éîéãáà ø" äéä àø÷î åãîìî ä
äðùî åãîìî äéäùëå íåé àåäù òãåéäìéì àåäù òãåé äéä  ,

 àúéàåá àéäå äøåáâä úãî àåä øåáã ïåùì ìë éðáåàø èå÷ìé
òáùåú àéäå úåëìî úãî àåä äøéîà ïåùìå áúëáù äøåú"ô ,

æå"úëä ùáå" äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà øäá äùî éäéå " äéäå
 õøéúå äìéì éúîéàå íåé éúîéà òãé ïéðî ùøãîì äù÷"ä øáãéå '

äùî ìà "ä øåáã ïåùì áúëáù äøåú åðéé"øîàì " äøéîà åðééä
òáùåú àåäù"äìéì éúîå íåé éúî òãé ïàëî ô.            )ïøäà òøæ(  

    
íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå.á äàéìô ùøãîàúéà  äòùá 

á÷ä øîàù" ìàøùéì ä"ùã÷î éì åùòå " úøùä éëàìî åøîà
à íäì úúð äøåú íäì úúð ìàøùé õøà"á÷ä ì" éúúð éøä ä

 íëìíéðéãä , äåîú äæä ùøãîä ?éå" åàéáä ùøãîá àúéà ì
ãøä" ÷)à òùåäé 'è"æ( çëî ïòðë õøà åç÷ì ìàøùéù " øáã àðéã

àøöéî ") íéøçà ìò äîéã÷ ïéã åì ùé äãùá åìù ïëùä åäãù øåëîì äöåøä

äãùä úåð÷ì íéöåøä (àì äáåø÷ ïùåâ õøàù íåùî"é , àúéà ãåò
 ùøãîá)ùäù"ç ø 'è"å(á÷äù äòùá "ð ä åøîà ìàøùéì äøåú ïú

 úøùä éëàìî"íéîùä ìò êãåä äðú " äøåúä ìá÷ì åöø íäù
 íòèî"àøöéî øáã àðéã ")íéîùá äúéä äøåúäù íåùî(, úðòè äéä äæå 

 íåùî êçøë ìò íäì úúð ìàøùé õøà êùôð äîî íéëàìîä
à àøöéî øá íäù" ùé äøåúä ìò éë äøåúä úà íäì úúð äîì ë

àøöéî øá ïéã íéëàìîä åðìá÷ä íäì áéùä " ä" íäì éúúð éøä
íéðéãä " àúéàå)é úáù'(. óúåù äùòð åúîàì úîà ïéã ïãù ïééã ìë 
á÷äì"à úéùàøá äùòîá ä"á÷äì íéôúåù íä ìàøùé ë" ä

àåä ïéãäå) åù"åç ò"ò÷ î"é ä"á(î óéãò óúåùù "àøöéî øá " éðà ïëì
äøåúä íäì ïúåð.                                                              )úåãé éúù(  

    
íéãîåò íéèù éöò ïëùîì íéùø÷ä úà úéùòå.àúéà ùøãîá  

)åîù"ì ø"ã ä' ( úéùòå àìà øîåì êéøö äéä àì íéùø÷ä úà úéùòå
à ïëùîì åäî ïëùî íéøù÷ä úà" ãîåò àåäù íåù ìò àéòùåä ø

 ïëùîúî àäé äééìë ìàøùé ìù íäéàðåù åáééçúð íàù ïëùîì
 ïäéìòá÷ä éðôì äùî øîà" íäì äéäé àìù íä íéãéúò àìäå ä

á÷ä øîà íäéìò àäú äîå ùã÷î àìå ïëùî àì" ìèåð éðà ä
 ìë ìò íäéìò éðà øôëîå íãòá åðëùîîå ãçà ÷éãö íäî

íäéúåðåò , úôéøùë úøôëî íé÷éãö úúéîù ïåéë äù÷ äøåàëì
ä úéá 'á÷ä êøöåä äîì"îäéá úà áéøçäì ä" ìåèéì åì äéä ÷

à ÷éãöîäéá øàùéå ãç"åðåëî ìò ÷ ,ïëàé " ìã àåä ïëùîä äðä
á÷ä äåö ïëìå ïåëùî"îäéáå ïëùîä åðáé íäù ìàøùéì ä" æàù ÷

ò äðáé íà ìáà ïëùúîäì ìåëé"á÷ä é" ìåëé åðéà æà åîöòá ä
ä éãé äùòîù ïëùîúäì 'ìèáúäì ìåëé àì ,åéôì" øàáúé æã ãò

á÷ä ïëùî àì ùã÷îå ïëùîä åðì äéäù" ÷éãöä úà ä íòèä éë
 äæ ïéáøò ìàøùé ìëù íåùî àåä øåãä ïååò ìò øôëî ÷éãöäù

éé÷å äæì" ùé íàå áøòä ïî ïéòøôð ïéà äåìì ùéù ïîæ ìë ì
îäéá"à ÷" øçà ìáà ÷éãöä ïî ïéòøôð ïéà ïëì íìùì äåìì ùé ë

îäéá áøçðù" àåäù áøòä ïî ïéòøôð æà íìùì äåì ïéà àìéîî ÷
÷éãöä ,æå" ùøãîä ù"ø÷ä úà úéùòåïëùîì íéù " äù÷ äéä

á÷ä äåö äîì ùøãîì"ä àìå íéùø÷ä à÷ååã åùòé ìàøùéù ä '
ò åîöòá" õøúî æ"ïëùîì åäî " ïëùî àø÷ð äîì" àåäù íåù ìò

 àäé äééìë ìàøùé ìù íäéàðåù åáééçúð íàù ïëùîì ãîåò
ïäéìò ïëùîúî "ò äéäéù êéøö ïëì"ò ìàøùé é" äùî øîà æ

"á÷ä éðôì"àìù íä íéãéúò àìäå ä àìå ïëùî àì íäì äéäé 
íäéìò àäú äîå ùã÷î "á÷ä åì øîà íäéìò øôëé äî" ä" éðà

ãçà ÷éãö íäî ìèåð "áøòä ïî ïéòøôðå äåìì ïéàù ïîæá éë .  
                                                                            )ñçðô úòáâ(  



  

áé  
  

  
 

  תרומה  

  

áåè úåëøá åðîã÷ú éë  
  

 אל, וסל מלא ברכות לרוב, אשגר בזה ברכת מזל טוב, מריחוק מקום וקירוב לב

השומע כל ,  ארי שבחבורה,צמוד באהבה בקירות לבבי, גיסי כאחי ריע כאח לי

אהוב וחביב על , ולכלל עושה ומעשה צדקה וחסד לפרט, ה" בשבח ושירק לו"יצח

   משליך עצמו מנד ,ו מהללים בכל התשבחותשמ, רב תבונות ונעים הליכות, כל

  ,תהילתו בפי ישרים, טיב עם אחריםלה       
  

  ו"הייצחק שמעו ווייס ר "הר

  
  

í ³³ ñèþñ ’−ò îòë ³ðñîíë îòî¼ôë íìô¾"î  
 

  
  

  

   ,לעילא מכל תושבחתאוהחשוב כ חותני היקר "קדם מע ,הברכה אחת היא בחדא מחתאו
  

  א"שליטשמואל יצחק ראזינגער ר "מוה
  

  

, עליו אלף פעמים ככה' יוסף ה, ברגשי ידידות והערכה, ברכהלשגר לו כוס של והנני 

  ומשמחה ,  ומכל המשפחהווירווה רב תענוג ונחת ממנ, ובכל אשר יפנה ישכיל בהצלחה

  .אמן, והערכה בלי קצבה, בריבוי והמשכה, זו יושפע לו עונג וגם שמחה              

  
  השמח בשמחתך, גיסך מוקירךכעתירת וברכת 

  אןאהרן ראזמ
  ו"וויליאמסבורג יצ



  

âé  
  

  
 

  תרומה  

 

 ïéðòáîäéá ïéðá úåöî"÷  
 

ùøôáíëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå áéúë ïú , áúëå
äáîø" í)ìä 'ô äøéçáä úéá"à(îäéá ïéðåá ïéàå " íåéáå øîàðù äìéìá ÷

äìéìá àìå ïéîé÷î íåéá ïëùîä úà íé÷ä ,åëå ' úåðáì ïéáééç ìëäå
ùã÷îá íéùðå íéùðà ïðåîîáå ïîöòá ãòñìå.  

åù÷äåáîøäã íéðåøçàä "éðéî åîöò øúñ í ùéøáã äéáå ä
éøáãäìéìá ïéðåá ïéàã áúë å ,éôì àöîð"î éåäã æ"àîøâ ïîæäù ò ,
çàå"äðéðáá ïéáééç íéùðã áúë ë ,î éåä éøä éàîà äù÷å" ïîæäù ò

àîøâ.  
ñáå ' íäøáà øàá)ïúéà äôöî ìòá ïåàâäî (éú 'ðä àéùå÷ä ìò" ì

éôò" ïáà éøåèä ã)è äâéâç"æ(. úåéãéîú úåöîá à÷ééãã ãåñé ùãçîù 
 áìåìå úéöéö ïåâëíìåòì äá ïéáééçù ïéìéôúå , äìéìá ïàùò íàå

ïúåùòìå øåæçì íåéá áéåçî ,àùî" íòô ïúåùòì ïúáåçù úåöî ë
åãëå äëéîñå äìéî ïåâë úçà 'éôà æà ' êéøö ïéà äìéìá ïàùò íà

éåùò øáëù ïåéë íåéá ïúåùòìå øåæçì ,ò" àø÷ð àì åæ ïåâë äååöîá ë
úáåç ÷éñôî àìà ìèáî äìéìä ïéàã àîøâ ïîæä äîëì äååöîä 

àùî úåòù"åãëå úéöéöá ë 'äåöîä ìèáî äìéìä , ìç åúøçîìå
ùãç áåéç øáë ,î éåä æàå"àîøâ ïîæäù ò.  

 íéøåëéá úàáä ìò úòãì äù÷äù äî äæá õøéú ïáà éøåèäå
î éåä éøä úåáééç íéùð éàîà"æäù ò"ðä ãåñéá åöøúîå â"ì.  

îäéá ïéðáã åðéúééùå÷ íâ õøåúî äæáå"çà äååöî ùé ÷ ú
ùãç áåéç íåé ìëá ïéàå äúåðáì áåéçù ,àå" ÷ø ìèáî åðéà äìéìä ë

÷éñôî ,àå"îë áùçð åðéà ë"æäù ò"òå â"áîøä ÷éñô øéôù ë" í
úåáééç íéùðã.  

â àáåî äæ õåøéúå"åùá ë" ÷çöé úéá ú)åàç"éñ ç 'â'(éôò " ã
ðä ïáà éøåèä"ã àéáî åéøáã ùéøáå íéøôåñ é÷åã÷ãá ãåò êéøàîå ì '
äðùî óñëäáîøä ìù åøå÷îù "ò í" ïéðáá úåáééç íéùðù ÷ñôù æ

 ÷åñôäî àåä)äì úåîù ,áë ( íéæòä úà ååè äéãéá áì úîëç äùà ìëå
åëå ,'â åéä íéùðã äðéî ïðéæç"äðéðáá úåáééç ë.  

áîøä ìù åøå÷î ìë äæ íàã äæá ÷ô÷ô ÷çöé úéáä íðîà"í ,
ôà"î áåéç ïéà íöòáã ì"îäéá ïéðá ìù ò"íéùðä ìò ÷ , àìà ÷ø

úåðáì àìå ãòñìå øåæòì ,éàøå 'ñîá áéùç÷ àìãî ' éãäá ïéùåãé÷
î"æäù ò"úåáééç íéùðã â ,íéæòä úååèì ïéàùø åéäã àäå ,é" éìâã ì

úååèì íäì øúåîã àéãäá àø÷ ïì.  
ã ãîçð ïôåàá øàéá äæáå 'îâä 'àîåéá) çñ óã(. äùà äìàù 

øì äîëç 'éä àì äî éðôî øæòéìà 'ìâòá äååù ïúúéî ,ùäå äì áé
êìôá àìà äùàì äîëç ïéà ,ø úáåùú ùøôîå ' úîàáã øæòéìà
äøåú ãåîìúî äøåèô äùà ,òå" éøáãá äì áéùäì äöø àì ë

äøåú ,à êì éù÷éú íà êà"îäéá ïéðáá íéæòä úà ååè êéà ë"÷ ,
éôàã òîùîå 'îäéá ïéðáî íéøåèôã"ôòà ÷" äååöîä íéé÷ì ïéìåëé ë

àå"ä ë"äøåúá ä ,ò"ç ïéà äì áéùä æ êìôá àìà äùàì äîë
åëå ååè äéãéá áì úîëç äùà ìëå àø÷ ïì éìâ äééååèá åðééäã ,'

çôãå"ç.  

âàùä êéøàî ïáà éøåèä ìù åãåñé íöò ìòå" åéìò äù÷äå à
 úåëøááã)ë óã (.éøîà '÷ã"î éåä ù"æäù ò"÷á íâ áééçã óàå â" ù

äìéìá ,î"÷ î"â ãò àåä úéøçù ìù ù 'òå íåéá úåòù" ïîæä ë
àîøâ ,äå÷ '÷ éøäã"â ù"îå íåéá úçà íòô ÷ø áééç åðéà ë"åä î" ì

àîøâ ïîæä ,àå"ä ë" äìéìá àìå íåéá áö÷ð äðîæù úååöî øàùá ä
åä"àîøâ ïîæ ì.  

åùáå" ÷çöé úéá ú)åà"éñ ç 'â 'æ úåà' (ã øàéá 'åèä" äù÷ àìã à
â ãò àø÷ àì íà òîù úàéø÷á éøäã éãéî 'äúååöî ãéñôä úåòù ,

îëå"âîä ù" à)éñ 'ð"ç(çà àø÷éù äîå " äùãç äååöî àåä éðù íåéá ë
ùãç áåéçå ,ïå÷úì ìëåé àì øùà úååòî äæå ,òå"î éåä ë"æäù ò"â ,

]âàùäù äàøðëå"ãá úøçà àøáñ ïéáä à 'åèä" äî éôë éë à
éãéî àìå äù÷ àì åéøáã ìéòì åðàáäù .[àå"åèä ìù åãåñé ë" à

ãòì íéé÷å úîà.  
îò ïåéö ïáø÷ øôñáå" äøåîú ñ)äîáà ïåàâ"æ øòèòôðòñ ã"ì (â" ë

å÷ àéáî 'ðä"éôò õøéúå ì"ðîä ã" ç)ö äååöî"ä ( äìéçúëì ÷øã áúëù
äæ ìéáùá ìñôð àì ãáòéãá ìáà äìéìá úåðáì øåñà.  

éøäîá äðäå"îò è" ïéùåãé÷ ñ)ë óã"è (. óñåé úåîöòá ïëå)íù( 
éòá éàîàã íéðåøçàä úééùå÷ ìò åöøéú ' äúåà àìå åúåà àø÷

äùà øèôéîìäìéîî  ,éôà éøä ' éåäã ïåéë ïéøåèô åéä éîð àø÷ àìá
î"æäù ò"úáù äçåã åðéà åðîæá àìù äìéîãî â , ïåéëã åöøéúå

 àåä úáùã àøåñéà ÷øå ãáòéãá äååöî ãéáò úáùá ìî íà íöòáã
äìéçúëì øåñàã äìò òéáøã ,ò"î éåä àì ë"æäù ò"â.  

àå"éôì øéôù áùåéî ë"ðîä ã"îäéá ïéðá øùë ãáòéãáã ç" ÷
éôà 'äìéìá ,éôìå"éøäîä ã"ðä è"î àðååâ éàäëá éåä àì éøä ì" ò
æäù"â ,àå"úåáééç íéùð øéôù ë.  

ã íöò ìò íðîà 'ðîä"îäéá ïéðáù ùãéçù ç" äìéìá ÷
äøùë ãáòéãá ,åùá äîú" íåçð ïåæç ú)éñ 'î"ç] (ø ïåàâäî ' ãìòôðòãééåå íåçð

áà"æ àååàøáîàã ã"ì[ úùøåôî éîìùåøéî )ô àîåé"ä à"à( úî÷äù úøîåà úàæ 
îäéá"íåé úãåáòì äìåñô äìéìá ÷ ,éôàã ïðéæçå 'ãáòéãá ,öå"ò.  

åùáå" áéùîå ìàåù ú)åãäî 'ç àðéðú"éñ â 'ô"è (éú 'áîøä éøáã" í
ôò" ìåàù ãéá åéøáã é)éñ 'ø"ñ (å÷ õøúì 'ñåúä ' ïéùåãé÷á)èë(.ã " ä

åëå åúåà '÷äù 'ì"ì àáééçî àì äùàã äúåà àìå åúåàã àø÷ ì ìåî
î éåäã äéì ÷åôéú äðá úà"àîøâ ïîæäù ò.  

éúå 'éôò ìåàù ãéá" äøåèô äùàù íòèäù íäøãåáàä ã
îî"æäù ò"äååöéù äî ìë úåùòì äìòáì úãáòåùî äùàù ïåéë â ,

ò"äøåèô ë ,àå"åðá úà ìåîì åîöòá áééåçî ìòáäù ïåéë ë ,åä" à
äðá úà ìåîú äùàä íàù , äúùòî òøâ àìå äìòá úà úøèåô éøä

ìåäå äëàìî å" àëééù àì øåèôä íòè ìëã äååöîäá úáééçã à
éëäá ,ò"éòá ë 'äìéîî äùà øèôéîì àø÷ ,ëò"ìåàù ãé úåäâäá ã.  

éôòå"äðéðáá ïéáééç ìëäã ïåéë ïãéã ïåãéðá éîð ïáåé æ ,à" íà ë
éäé ìòáä äðáú àì àéä 'äúåðáì áééç , øæò äæ äáøãàã àöîð

åãâðë ,òå"ì ë"î ìëë ä"æäù ò"ðù âúåøåèô íéù ,ëò"åãå ã"÷.  



  

ãé  
  

  
 

  תרומה  

éù"äãåú ìå÷å ø  
³îð−ð−î íþšîí ³î³îêë ,³îðìê ³îþî¾ë ¼−ëò ,³îðî³ ëþî ëî¬ ñïô ³×þë , þš−í îò−ð−ð− óðš
³îðîôì ¾−ê íñ¼òíî ,³îð−ôí ó¼îòî ³îòîë³ ëþ ,³îð−½ìëî íþî³ë ¾šëôî ¾þîð , íšð® −¾¼ôë
³îð− þ¾¼ îñ ð½ìî ,þ−î íþî³"³îðîô® îñ®ê ¾ ,−"í¼¾ë îôñî¼ íòîš ¾ , ö¼ôñ î³îþ½ô³íë

íêñõò ³îþ−½ôë þšîë −ðô îò−þî¼−¾                        ,  
  

  ו"יס היר יצחק שמעו ווי"הר
   

í ³³ ñèþñ ’−ò îòë ³ðñîíë îòî¼ôë íìô¾"ïôñ î"¬  
  

îò−³×þë íïë íõîþ®î ,îò−þëìî îò−ð−ð− óðš , ö¼ôñ ¬þõëî î−¾¼ôë ³îëþíñ μ−¾ôíñ í×ï−¾
îò−þî¼−¾ ,®î− þê¾ μî³ë î×òìñî îñðèñ í×ï−î"íþî³í −¼îëô ñ¼ ì ,íþîêî íìô¾ μî³ô.  

  

  דים אתו בצוותא בשיעור בוקר מדי יום ביומו החותמים למען שמו באהבה ובהוקרה ידידיו הלומ
 

  , יחיאל מיכל אברהם פרידמאן, נתן טאבאק, שלום אליעזר ראטער, יהושע פאליק הכהן הערשקאוויטש
  אהרן מאיר ווייס: אחיך ,מנחם צבי כהן, דוד שלמה וואנחאצער, אפרים משה לעווי

  

  דל שטיינמעטץ נפתלי מנחם מענ,ידידך עוז, גדול העונה יותר מן המברכים

úåëøá àìî ìñ  
î ³îð−ð− −¾èþëíþšîí ,íþî¾í ³êïë þè¾ê ,

ïô ³×þë"íþîþë íõ¾ë ¬ , þš−í −ð−ð− óðš
íþêõ³ñî ïî¼ñ ¼ðîòí , î¾êþñ ó−þš−í î−³îð−ô

íþ¬¼ , ó−òõ þë½ë óðê ñ× ³ê ñëšô
íþîêî   ,þ− íþî³"íþîï¾ îñ®ê ³îð−½ìî ¾ ,  

  

 ו"ר יצחק שמעו ווייס הי"הר
  

−ò îòë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ"ïôñ î"¬  
  

þñ îò−³î×þë êò −í³î³þ¬¼ μ¾ê , í×ï³¾
³þô¾ôñ íþî³í −¼îëô ñ¼ î×òìñî îñðèñ ,

î− ñ×ôî íòôô íîîþ−î" ³ìòî èîò¼³ ëþ ì
³þêõ³ñ            ,¬×î"½.  

  
  המאחל בידידות ובהוקרה

  

  שמואל דוב קליין

àúëøáã àñë 
ëñí šôî¼ô ,ëî¬ ñïô ³×þë ê¾ê , −ð−ð−ñ

ññîíôíî þš−í ,ñ× −õë ±þ¼òî ëîíê , ñ×ñ
íòîõ î−ñê þ¾ê ,íòî×ò íð−ôë ë−¬−íñ íëþô ,

−ô³íòî¼î ³¼ ñ×ë ð , ³î×−ñí ó−¼ò
íòîë³ ëþî   ,ì®− ¼ôî¾í ñ×"íòòþë îñ š,  

  

  ו"ר יצחק שמעו ווייס הי"הר
  

−ò îòë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ"ïôñ î"¬  
  

íñ¼− öî®þñ μ−ñê −³×þëî , ³îñê¾ô ñ×¾
í íëî¬ñ μëñ ’êñô− , ³îîþñî ³îêþñ í×ï³î
®î− ñ×ôî îòôô"í¾îðšð ³ìòî èîò¼³ ëþ ì ,

      îðè íð−ôëí¾ ,öôê.  
  

  כעתירת וברכת ידידך מוקירך 
 

  נפתלי יעקב פאלאטשעק
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  תרומה  

 øåäè íå÷îá äùåã÷áù íéøáã úøéîà éðéã )å(  

 
 

  אמירת דבר שבקדושה נגד צינור של שופכין 
 מעיקר -] 'צינור של ביוב וכדו[צינור של שופכין 

הדין אין איסור לומר כנגדן אינו נשאר שם אלא נשטף 
מש והוא מש, וגם אין רוח רע נודף מהם, ויוצא החוצה

ומחת ', ו' ת מנחת יצחק סי"ליקוטי שו(גם לזרימת מים נקיים 

ל אינו דומה לבית הכסא ועביט שאסור לומר נגדם דבר "הטעמים הנ

  ).כשהם נקיים' שבקדושה אפי
' מ נכון לכסות את כל הצינור בבגד וכדו"אך מ

ובפרט בצינורות (בשעה שרוצה לומר שם דברים שבקדושה 

וש שמא במשך הזמן נדבק על דפנותיהם העשויים מפלסטיק שיש לח

א שהשיב "מביא עדות מהחזו) ג"ח(ובארחות רבינו , לכלוך וצואה

לשואל לגבי הדלקת נר חנוכה מול צינור כזה שאם הוא עשוי מחרס 

  ).שיחמיר

  בתי כסא בזמנינו
אסור לומר דבר 
שבקדושה בחדר בית 

כשאין שם ' ואפי, הכסא
דכיון , לכלוך צואה

לבית שהחדר מיועד 
הכסא אסור לו לומר 
שם שום דבר שבקדושה 

  ).'א' ג סעי"פ' ע סי"שו(

ומחוץ לחדר מותר 
לומר בתנאי שאין שם 

אבל אם מגיע , ריח רע
לשם ריח רע מהבית 
הכסא אסור לומר גם 
שם דבר שבקדושה אלא 

אמות ' אם כן ירחיק ד
ממקום שכלה הריח 

ובענין הרחקה מריח רע (

 ה עוד בגליונות"נאריך אי

  ).הבאים ביתר פרטים

בענין בתי הכסא 
בזמנינו הכריעו גדולי 
הפוסקים שיש לנהוג 
בהם כפי הבתי כסאות 
בימיהם לאסור אמירת 
  .דברים שבקדושה בהם

ע "וכן נפסק בשו, ו"ברכות דף כ(איתא ' דבגמ, והנידון הוא

דהיינו שהוא עשוי , דבית הכסא דפרסאי) 'ד' שם סעי
ל מיד למרחוק ולא נשאר כלל במדרון בענין שהלכלוך נופ

ומותר לומר , דאין לזה דין בית הכסא, באותו המקום
וכמו כן בבית , שם דבר שבקדושה כשאין שם ריח רע

, הכסא שלנו שבכל פעם הכל נשטף מיד ונעלם עם המים
  .ויש לצדד לומר דיהא מותר שם לומר דברים שבקדושה

אולם הכרעת הפוסקים דאין לומר שם דבר 
 ורק לגבי דין דהיוצא מבית הכסא שצריך ,שבקדושה

  .צ ליטול"טול ידיו אז יש להקל שאלי
וכן יש להקל לגבי עצם הנטילה דמי שאין לו מים 

' א סי"ת ארץ צבי ח"באריכות שו' עי(לנטילה שיכול לרחוץ שם 

י "ומובא דבריו במנח, י"ק

ז "י' א סי"חזו', ס' א סי"ח

, ועוד פוסקים, ד"ק י"ס

מירו בזה כיון והטעם דהח

שאינו דומה לגמרי לבית 

הכסא דפרסאי דהתם לא 

היתה הצואה מתעכבת כלל 

ונופלת תיכף למרחוק אבל 

בבית הכסא שלנו הצואה 

מתעכבת עד שמזרים עליה 

  ).מים לשוטפה

  בית הכסא חדש
בית הכסא במקום 
חדש שעדיין לא 

כ "ג, השתמשו שם
אסור לומר שם דבר 

כשהמקום , שבקדושה
דכיון , צותמוקף מחי

שהזמינו המקום לבית 
הכסא ממילא חל שם 

  ).'ב' שם סעי (האיסור
ואף אם לא 
התקינו עדיין את 
המושב ורק המקום 
מוקף מחיצות החדר 

כ אסור "המיועד לזה ג
  ).ב שם"לפי המתבאר במשנ(

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

  

 åéñëð åîéé÷úéù äöåøä
ãà íäá òèé"ø  

  

  ק דהכוונה הוא "הנה כתבו בספה
  " הרוצה שיתקיימו נכסיו"

  שך כל השנה אלו השקעותיו הרוחניים במ

  " יטע בהם אדר"
  ישקיע בהם בכל כוחותיו בחודש אדר

  

  !!!חבר יקר 
 קבל על עצמך בחודש זה להוסיף 

  בקביעת עתים לתורה 
ביתר שאת וביתר עוז בהתחדשות 

  ובתמידיות בכל יום ויום
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 áèé ìä÷ áèé ìä÷áìáì  
ãã''øàîèàñøàîèàñ  

    
ä íùá àáä êåøáä íùá àáä êåøá''  

íþšîíî ðîë×ë ,íþî¾í ³êïë óðšò ,íþîþëî íô−¼ò íõ¾ë ,¼ô −òõ ³ê" −þõ ×
−−ì ±¼ š−ð®"ó ,ó−−šô íêòî ¾þîð íêò ,ó−ô¾ ³êþ−î íþî³ ³®ëþíë , óî−

þôîê ¼−ë− íñ−ñî ,ô³ñ í³ôð ó−ðôìò ó−ñîõñõë"þ ,îëê ±¼ ¹ò¼"³ , −õî− þïò 
  ³þêõ³ ñ−ñ× ,¼ î−³îëê ³−ëñ³þ¬ ,î³ñ−íš ½òñ ðôî¼ ,î³þêõ³ îô¾ ðîë×,  

  

  אא""שליטשליט  חיים צבי טייטלבויםחיים צבי טייטלבויםצ רבי צ רבי ""הגההגה
  אא""רב דקהל עצי חיים סיגוט וויליאמסבורג יערב דקהל עצי חיים סיגוט וויליאמסבורג יע

  א א ""ק שליטק שליט""ק מרן רבינו הגהק מרן רבינו הגה""בנו יקירו של כבנו יקירו של כ
  

 

-  åðéëåúá ãåáë úåáùéå åðéøéò éøòùá åàåá ìâøì  -  
  

  ש שיחיו"ובכן אנו מודיעים בזה לציבור אנ

  א"ינו החשוב שליטכי אורח
  ק"בליל שב" באטע"ה את ה"יפאר אי

  א"צ ראש ישיבתינו שליט"בבית מורינו הגה
  

  

í×þëñ îêîë êí− ,íìñ®íë ñ−×¾− íòõ− þ¾ê ñ×ëî , þêõ− ó−ò¾ë ³îëþ ðî¼î
í×ñí×î ³ð× î³ñ−íš ³ð¼ óôîþ−î ,íìîîþíî ³ìò èîò¼³ μî³ô , ê×ñô ³ê−ë ð¼ 

             êì−¾ô ,öî®þ −í− ö× öôê.  
  

þš−î ðîë× ³þðíë î−òõ ó−ñëšôí  

íñ−íší ³ñíòí 

÷øá éðá÷øá éðá
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  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 

  
  
  

äìéäú äåàð íéøùéì  
  

  שוערד בהצלחה גדולה למעלה מן המ"בעבור עלינו המגבית השנתית בס
  ש ידידים וחסידים שיחיו"וברוב פאר והדר להנאת כל הציבור אנ

  

, לא נוכל להתעלם מלהביע רגשי תודה וברכה המפעמת בלבינו קדם אורחינו הדגול הרבני הנגיד הנכבד

  ,מהיושבים ראשונה במלכות סאטמאר המעטירה, הוא הגבר הוקם עולה של תורה, רודף צדקה וחסד

  א"ליטשאהרן וועלץ ' ח ר"הרה
  א"בבארא פארק יע' מנהל מוסדותינו הק

  אשר נדבה אותו לבו הטוב לנדב את הוצאות הסעודה של מצוה

  

  והנה כי כן יבורכו ויהללו ידידינו היקרים אשר נדבו בטוב לבבם את החפצים יקרי ערך

  הלא המה, לששת הגורלות שנערכו בעת המסיבה הנהדרה
  

  ו" הייק ווייסיצחק אייז ר"ח מוה"הרבני הנגיד רודצו

  ו" היאהרן דוד גריןר "מוה

  ו" היחיים עזריאל יאזשעף' ג ר"הרה

  ו" הייואל וואנחוצקערר "מוה
  

  אשר השקיעו מיטב כשרונותיהם , קדם הני צנתרי דדהבא, בזה מיועדת, ברכה מיוחדת

  לעריכת חפצי הגורלות בהוד ובהדר רבה תפארת, במסירות נאמנה ורבה
  

ו"הי יעקב נח ענגעל ר"מוה  
  ברוח נדיבה' תמכה מוסדותינו הקאשר ה " עענגעלח מרת שיינדל "נ זקינתו האה"לעי

  

  ו" הישמעון דוד דאווידאוויטשר "מוה
  ו" היאשר ענזיל גליקר "ומוה

  

  ט"אחרון אחרון חביב יתברכו העסקנים היקרים שסייעו בידינו בעת המגבית עצהיו
  

  ו" הידוד יואל קלייןר "ומוה                      ו" היפסח אהרן גרינוואלדר "מוה
  .ס"וכט, ל יגן בעדם להתברך בכל משאלות לבם לטובה ולברכה"ק זצוק"זכותו הגדול של רביה

  
äàãåä úëøáá íéîúåçä  

úéáâîä ãòåå                úåãñåîä úìäðä  

 

  ט דסאטמאר"  ישיבת מהרי•  ישיבה קטנה דרבינו יואל  •תלמוד תורה יטב לב  
    קופת גמילות חסדים•  חברה משניות  •בנות ארץ ישראל בית פייגא  
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  סאטמאר'ד" חסדי יואל"ביקור חולים 
   קרית יואל בני ברק32ישמח משה ' רח

  

çöé òøæéå"ä åäëøáéå ÷'  
,  ידידינו היקר והמהוללקדם, מזל טוב ורוב ברכה, נברך בשיר ושבחה, בקול ששון וקול שמחה

כבר זה , חן וחסד נסוך על פניו, אהוב וחביב על כל ידידיו, ה ומעשה למען הפרט והכללעוש

  ,מדי שבת בשבתו מתמסר ומרבה פעלים, רבות בשנים משליך עצמו מנגד למען ביקור חולים

  ו" הייצחק שמעון ווייסר "מוה
  

 åúçîù ìâøìéð åðá úãìåäá"áåè ìæîáå áåè ïîéñá å  
      

שיזכה לרוות רב נחת ממנו ומכל צאצאיו , נברכו בהלל ושירים, ותינו הכביריםבשם כל הנהנים מפעול

  .ס"וכט, עוד רבות בשנים,  הנשגבים למען החולים והזקניםומשיך לעמוד לימינינו במעשיוי, היקרים
  

î×í"íþôï ñîšî íðî³ë ì  

ó−ñîì þîš−ë ³ñíòí  

  

  
  
  

îîìæìæ à àâå àáèâå àáèããééäàé àäàé à  
íëî¬ ³þ×í −¾èþë ,êë¬ êñïô ³×þë íïë ¼−ëò ,êëíðð þ³ò® −êí þš−í îò−ð−ð− ñê ,ó−ñ¼õ ëþî −ì ¾−ê , îô¾

ó−ññíôî ó−ìë¾ô ëî¬í ,íþëê î−ñê ó−þôîê ³¼ ñ×ë"îòòí þôê−î ó ,íš −××î³ë ë−¬−íñ íëþôîò−³ñ− , ³ê ñëšô  
       ×"íþîêî íìô¾ë ê ,íþî½ôî íòôêò ìîþë š½î¼ ,íþî³ þõ½í ³ë−³× ö¼ôñ,  

  

øäøä"" ø ø óòùæàé òùåäé íäøáà óòùæàé òùåäé íäøáàéäéä""åå  
  

éð ïáä úãìåäá åúçîù ìâøì"å  
  

íþî³í ³î×ïë ,íþîêî íìô¾ ëþ μñ ¼õ¾î− ,−í− μ³−ëë íìô¾î öî¾¾ μêî ’íþî¾,  
³ìòî èîò¼³ ëþñ í×ï³î  ,³ìê ³ëë μ−®ñì −ê®î− ñ×ô ,îμ−³ñî¼õëî μ−¾¼ôë μ−¾ô³ ,μ−−ì −ô− ñ× ,öôê.  

  
  המאחלים בתודה וקול זמרה

  בני ברק סאטמאר'דקהל יטב לב ד ועד לכתיבת ספר תורהו
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  מתולדותיו
נולד ע " זיאוסטראה-מטשארניק רבי זאב וואלף "הגה

כבר בשחר טל , ע" נפתלי צבי זירבי לאביוו "שנת תקטב

 זכה לחסות ולהיות בין תלמידי בן שמונהילדותו בהיותו כ

אשר הראה לו אותות , ע"ק המגיד ממעזריטש זי"הרה

  .אהבה וחיבה

ועל אף ששימש , שמו בישראל' גדול ומפורסם הי

היתה מצודתו פרוסה , אוסטראה-ק טשארני"ד דק"כאב

י אבל לא רצה "כל הימים ביקש לעלות לאאך , למרחקים

, ע" זייזפייבוש מזבאר' ק ר"ה הרה"להיפרד מרעו כאח ה

  . לארץ הקודשעלהע " זיזק מזבארי"נסתלק הרהשוכ

שם מצא את הכהן , י התיישב בטבריה"כשהגיע לאר

אחד עשר שנים ישבו ו, ע"הגדול רבי אברהם מקאליסק זי

' ק מקאליסק בד"רה עד פטירתו של ה,הני תרי צדיקים יחד

, וכל אותן השנים שררה אהבה גדולה ביניהם, ע"שבט תק

וועלוויל נהג ללכת מדי שבת בשבתו לשולחנו הטהור ' ר

והצדיק מקאלסיק , של הצדיק מקאליסק בסעודת שלישית

   .וועלוויל בכל ראש חודש' נהג ללכת לשולחנו הטהור של ר

ליו קיבל ע, ע"ק מקאליסק זי"לאחר פטירתו של הרה

ושימש כמרא דארעא , הלהנהיג את העדת החסידית בטברי

השיב שאז ג "אדר תקפ' יום ה דישראל עד יומו האחרון

ליד ' ונטמן בבית החיים בטברי, ונשמתו הטהורה ליוצר

  .ע"ק מקאליסק זי"רעו הרה

  עושה פלא
דר מסור ' הי, אוסטראה-בסביבות העיירה טשארני

 שרי המלוכה על בני מסית ומלשין אצל' עוכר ישראל שהי

תמיד , וסבלו רבות ממנו, הכפרים תושבי העיירות הללו

באים הבני הכפרים אצל צדיקי הדור שגרו בסביבתם ' הי

, ע"ל זיויוועל' ק ר"ר זושא והרה"ק הר"ביניהם הרה

א הגיעו "פ, בטל כחו של אותו רשעישיעוררו רחמים למען 

, ראיםוועלויל בימים נו' מנין חסידים לשהות אצל ר

כי יעוררו אז אותו שישפיע לבער את הרע ' ובדעתם הי

והמסור מת מיתה , ואכן עברו ימים מועטים, מקרב הארץ

אחר ימים נוראים נזדמנו הני , חטופה לאחר מחלה קצרה

בתוך , וועלויל לפונדק אחד' שא ורור ז"תרי צדיקים הר

איך ביערתם את הרע  ":שא למחותנוזור "הדברים שאל הר

' ענה ר, " אני לא מצאתי לי עצה כיצד לעקרו,הזאת

ביום הכיפורים התפללתי ', כך הי'  מעשה שהי:וועלויל

, כשליח ציבור את תפילת נעילה והארכתי מאוד בתפילה

בני העיר סיימו את תפילתם ובאו כולם להטות אזנם 

גם ' ניהם הייוב,  להאזין לתפילתיד"ממאחורי כותל ביה

, כ הוא נעשה שלי"ועי,  תשובההכנסתי בו הרהור, המסור

כ רחוק מן הקדושה "כ' כי מתחלה הי, ובקל יכולתי לנצחו

  .לו שום התגברות עליו' עד שלא הי

' ה בתו של ר"דוד מטאלנא ה' ק ר"הרבנית אשת הרה

' חתנו של רו ע" זישאו ז'בי רבן הרע "זיישראל אברהם 

כאשר , וועלוויל סיפרה מעשה פלא שהיא היתה נוכחה

' עדיין צעיר לימים הי' דוד שהי' בקשרי שידוכין עם רבאה 

' וגם אביה ר, מרדכי מטשערנאביל' ק ר"עדיין אביו הרה

אבל בהגיע זמן החתונה כבר , ישראל אברהם בחיים חיותם

ואמה האלמנה לא , ישראל אברהם בחיים חיותו' ר' לא הי

בני ביתה דיברה על ', לה על הוצאות החתונה ונדן וכדו' הי

ע שהוא "מנחם מענדל מקאסוב זי' ק ר"ה שתסע להרהלב

כבר '  שהי-וועלוויל ' ר' תלמיד מובהק של אביה הק' הי

אולי ,  וגם שמו הולך לפניו לבעל מופת-בגנזי מרומים 

, ונסעה עם הכלה לקוסוב, וכך עשתה, משם תבא ישועתה

בהיותם יוצאי חלציו , כשהגיע לשם שמח מאד לקראתם

 למשרתו שיסדר להם אכסניא טובה וכל וצוה', של רבו הק

ק מקאסוב אין "הם שהו שם כמה ימים והרה, הצטרכותם

ק מקאסוב "ביום השלישי שלח הרה, אומר ואין דברים

שפכו לפניו כל שיחם ,  למטרת בואםםושאל, תם אולקרוא

ציוום להכנס לחדרו , שזמן החתונה הגיע ולרש אין כל

קח את הסינר שלה כבואם הביתה אמר להכלה שת, הפנימי

והוציא " שיפלאד"פתח את ה, והוא ימלאנו דינרי זהב

, מתוכה מלא חפניו שקלי זהב ושלשלם לתוך הסינר

ולא הבינו מאין לו להרבי , והתפעלו מאד למראה עיניהם

כפי הנראה תוכלו לחוג את : ופנה אליהם, כל האוצר הלזה

אני חי הייתי אף ובכ' ואלמלי הי, שמחת הנישואין בהרחבה

ולא , חי ואור עיני אין אתיואבל כ, משתתף בשמחתכם

אבל רצוני עז לקחת חבל , אוכל לעבור דרך מרחק

לקיים כאן מנהג ל הפחות לכן ברצוני לכ, בשמחתכם

ושלח לקרוא מבית המדרש , "מצוה טאנץ"ישראל בריקוד 

והוא , והתחילו לנגן לפניו ולהכות כף אל כף, כמה מנגנים

, קד זמן מה בשמחה ובדבקות עצומהור, לבש בגדי שבת

ת יתמוה מאד בעיני הרבנ' הענין הזה הי, ופטרם לשלום

לאחר שחקרה הדבר , מאין הגיעו לידו כל ההון שנתן להם

ק מקאסוב "שכל אימת שהרה, נתוודע לה דבר נפלא מאד

פותח הוא את השיפלאד , זקוק לממון בשביל דבר מצוה

ותמיד נזדמן לו , יעה נאוועלוויל הוש' בזכות רבי ר: ואומר

  .מעות ולפי המקבל כן ימצא אם מעט ואם הרבה

  אוסטראה-מטשארני ע" זינפתלי צביבן רבי  זאב וואלףק רבי "הגה
  )ג"קפת(אדר'היומא דהילולא   
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  תרומה  

  
  
  

  

íþëê ³×þë ³ê μñ ö³−î"ó  
íêðîí ³×þëë ,íê− ê−ðèî êë¬ êñïô íïë þè¾ò , μ−ñ¾ô¾ ¾¼ôí þ−ë× þš−í μþëêí îò−ð−ð− óðš

 í½òþõ ³îþîšô ñð³¾íñî èîêðñ ðèòô îô®¼"ó−¼þî ó−ìê ö¼ôñ "ó−òôêò, î−³îòîþ¾× ë¬−ô íïë ¼−š¾ôî  

ó−òîëòíî ó−×îþëí     ,öî−èí ë¬−ôë í®¼ îòôô ó−òíò ,öîôôëî ¹îèë îò−³îñî¼õ ñ× ö−ô−ñ ð−ô³ ðôî¼,  
  

þíþí""−í ¹¼¾ïê− ¼¾îí− óíþëê þ−í ¹¼¾ïê− ¼¾îí− óíþëê þ""îî  
  

éð ïáä úãìåäá åúçîù ìâøì"æîì å"è  
  

³ñîïí ö¼ôñ î³îþ½ô³í ³î×ï ,³õîôñî ³îêñ îñ ðîô¼− ,îñô¼ë í×þë íêþ−î ,óñ¾−îí  ’îñ¼õ , íîîþ−î

³ìòî èîò¼³ ëþ ,®î− ñ×ô"³ìê ³ëë ì ,³¼ðí ³ëìþíî þ¾î¼î þ¾îê μî³ô ,³¼ ñ×ë íìô¾î öî¾¾ ,  

         íñ½ ëî¬ ñ×î           
  

î×í"íþôï ñîšî íðî³ë ì  
  

 ³ñíòí"ó−×þëêí ³îðìê³í        " ³ñíòí"−¼þî −ìê ö¼ôñ"  

äøîæå ììä äçáùå øéù  
  

מורה דרכינו , כ המלמד היקר לעילא מכל תושבחתא"קדם מע, כסא דברכתא, ה רבה הננו לשגר בהני שורתאבשמח

 בסבר פנים , ומידות טובות בדרך הישרה, משריש בלבינו אהבת התורה, בעסק התורה להאיר עינינו, ומאיר נתיבותינו

  ,פתי רננהשמו מהללים בש, להעלותינו בכל מידה נכונה, וברוח נפלאה ומסורה     
  

  וו""היהי  הרב שאול יחזקאל שווארץהרב שאול יחזקאל שווארץ
  

éð åðá úãìåäá åúçîù ìâøì" áåè ìæîì å  
  

, ח רב נחת במלוא חפניים"וירווה ממנו ומכל יו, שמשמחה זו יושפע לו שמחות בכפליים, ר מלפני אבינו שבשמים"יה

 , ה פרי קודש הילולים בעמליואויר, ובשכר עבודתו המסורה והנאמנה למענינו יזכה לרב טוב וחסד לאורך כל ימי חייו

  .וכל טוב סלה           
  

×"òîñë î³ìô¾ë ó−ìô¾í îìšñ −¼ôî¾ î−ð−ôñ³ ð" ì  
ï í³−×ë ’)ë (³ë"ëþð ëñ ë¬− ³"þêô¬ê½ô −  

  

öêôïêþ þï¼−ñê óíþëê ,öêôð−þõ šì®− óíþëê ,þ¼èò−îî¼ñ ðîð óíþëê ,þ¼šê ñê−þï¼ öþíê ,ö−−ñš í¾ô þ¼¬ñê ,½−−îî ñêî− ,  
ö−−¬¾ ñêî− ,½−−îî ëš¼− ,±þêîî¾ ëš¼− ,ï−îí½−−îî šì®− ,±þêîî¾ êõ−ñ ñêšïì− ñê−³îš− ,êòí× ñêþ¾− ,þ¼¬êþ −ë® óìòô ,  

−þê í¾ô ’þ¼š®êìòêîî ,öêôð−þõ −ë® ,ðñ¼õò−−îî ñêîô¾ ,èþ¼ëò−−¬¾ ñêîô¾ ,êšò−ôþêë ¹½î− ñêîô¾  
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  תרומה  

  ת"ם ת"שתי שבתות האחרונות של ימי השובבי  
 בעל ק"רביה אמר ד"תשי תרומה 'פ דרעוין רעוא בסעודת

 כי, לתשובה מסוגלים הללו שהזמנים טעם ע"זי יואל דברי
 שחר של תמיד של הקרבנות סדר מבואר תצוה בפרשת
 )ג"סי פינחס תנחומא( ל"חז ואמרו, הערבים בין של ותמיד

 של תמיד כיצד עון ובידו בירושלים אדם לן לא דמעולם
 הערבים בין של תמיד בלילה שנעשו עונות על מכפר שחר
 תרומה 'פ( הקדוש בזוהר ואיתא. ביום שנעשו עונות על מכפר

 כההמער של העשן, קיים היה המקדש שבית בזמן כי )קל דף
 מעכב היה, הלילה כל המתאכלים ופדרים אברים של
 צלותא דא ועל, אדם בני את ומלטמא מלהחטיא א"הסט

 לא ומדבחין דקרבנין השתא, וליליא ליליא בכל דערבית
, בלילות פחד מגו עלן לאגנא איהו דא צלותא, אשתכחו

, העבירות על מכפרים היו תמידים השני פ"עכ. ק"עכדה
 וכמו, ובלילה ביום מקושר שהוא הידוע הזה העון על ובעיקר
 דבר מכל ונשמרת )י כג דברים( פ"עה )מו כתובות( ל"חז שדרשו

 אם כי, בלילה טומאה לידי ויבא ביום אדם יהרהר שלא, רע
 בלילה העון נגמר הרי ביום ל"ר רעים הרהורים לאדם לו יש

 על כפרה המשכן בנין היה הרי פ"עכ. ו"ח טומאה לידי ובא
, ישראל על גדולה כפרה היו הקרבנות מעשי וכן, ישראל
 את ם"השובבי ימי על העיבור בשנת הוסיפו ולכן
 המשכן מלאכת בהם שמבואר הללו שבועות השני
 כי גם ומה. כפרה זמן הוא ואז הקרבנות וענין וכליו

 הנרות הדלקת מצות ענין מבואר הרי תצוה בפרשת
 ונתקדשו, העליון אור מהארת שהיה ק"בביהמ

 הזה הזמן כן על, עליונה בקדושה זה ידי על שראלי
 .ולהטהר להתקדש לתשובה מאד מסוגל

  

 מרן ק"כ אמר ג"תשס תרומה 'פ דרעוין רעוא בסעודת
 פרשת מעוברת בשנה שהוסיפו מה לפרש א"שליט ר"אדמו

 הנפש לטהר יכולים בהם שגם, ם"השובבי לימי תצוה תרומה
 )תרומה 'פ( שלמה בתפארת שכתב מה בהקדם, הכתמים מכל
 המפרשים ודקדקו, בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו הפסוק על

 על קאי כי הענין ביאור אך, בתוכו ושכנתי כתיב לא אמאי
 כל של לבם נדבת פנימיות על שהיה השכינה השראת עיקר
, המשכן לצרכי נדבותם מקדישים שהיו, בדיבורו ואחד אחד
 על שורה השכינה והיה, הקדושה בדיבורם אז ממשיכים והיו

, והקדשו דיבורו בשעת ואחד אחד כל של הלב פנימיות
 לבבם הפנימיות בתוך ל"ר, בתוכם ושכנתי כתיב זה ומפני

 של הדיבור כח גדול כמה ללמוד יש ומזה, המתנדבים של
 מקריבה אם חולין שהיתה בהמה רואים אנו הלא, ישראל בני

 ואחר, בעזרה שנשחטו חולין משום נפסלת היא בעזרה
 בחוץ שחטה אם להיפך הוא לקדשה הדיבור ליהע שהוציא

 זה וכל, מעל בו נהנה אם הקדשו אחר חפץ וכן, כרת חייב
 ומפאר משבח האדם אם שכן מכל, דיבורו מחמת הוא

 לעשות מאד גדול וכוחו רושם עושה ליוצרו בדיבורו ומהלל
 בדברי כתב והנה. ד"עכ, בדיבורו ה"ב להבורא רוח נחת

 ם'באי'ה ל'שרא'י י'נ'ב ת'מו'ש ה'אל'ו )שמות 'פ( יחזקאל
 כי, ם"תהלי תיבות וסופי, ם"השבי תיבות ראשי, מצרימה
 לומר ם"השובבי בימי ובפרט ל"ר הידוע לחטא מסוגל
 לעצמו לחשוב האדם לב על יעלה אם אמנם. ל"עכ, תהלים
 ראיה ליקח נוכל אך, שלי תהלים לאמירת לו יש שויות איזה
 ויקח, בשמים הדיבור פועל כמה עד בהמה שמקדישים ממה
 ה"הקב אצל דיבורו חשוב כמה עד מזה ראיה לעצמו אחד כל

 אנו צריכים כאשר הללו בשבועות כן ועל. בשמים
 גם הוסיפו, תהלים של הקדושה בכח נפשינו את לתקן

 אנו בהם אשר תצוה תרומה פרשת שתים שבועות
 רואין זהשמ, כהונה ובגדי וכליו המשכן מהקמת קורין
 האדם רוצה ואם ,הישראלי איש של הדיבור כח גודל
 .ה"הקב אל להתקרב יוכל

  

 כשהשנה מה מפני להבין הענין, כתב יהודה אמרי בספר
 מתענין מעוברת וכשהשנה. ם"שובבי רק מתענין פשוטה
 'ד נוסף הלא שבועות 'ב רק מתענין אין למה. ת"ת ם"שובבי

 הפרשיות אלו שקוראין שהימים נודע כי ל"ואפ. שבועות
 תיקן במצרים 'שהי כמו. הידוע החטא לתקן מסוגלים המה
 משפטים 'בפ קורין אשר עד מתענין מתי ועד. שנים ל"הק

 שנתכפר ורומז. נפשותיכם על לכפר ומסיימין. שקלים פרשת
 בשנה לכן. עוד מלהתענות אז מפסיקין כ"ע החטא להם

 קוראין שפטיםמ פרשת כי ם"שובבי רק מתענין אין פשוטה
 פרשת שנדחה מעוברת בשנה אבל. ל"כנ לכפר להם

 אין לכן נפשותיכם על לכפר אז קורין ואין שקלים
 ובפרשה. ת"ת עוד ומתענין מלהתענות מפסיקין
 ראשונה הפרשה שקוראין מנחה עת בשבת תצוה
 לכן. נפשותיכם על לכפר אז ומסיימין. מתשא
 אז יקיןמספ לכן. נפשותיכם על לכפר אז מפסיקין

 .והבן. מלהתענות
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äëøá ìù ñåë  
íìô¾ëî ³îð−ð−ë ,í×þë ëþ íïë ¼−ëò ,−ð− ðîë× ñêíìë¾ ñ×ë ññîíôí −ð ,

 ðêô ìîþ þš−íñ¼ò ,íñ¼ôî íð−ô ñ×ë èñõîô ,ë−ëìî ëîíê î−þ−×ô ñ× ñ¼ ,  
   ë−¬ôî ëî¬, íî ’íþëê ³ê μþë"³îòîþ¾×ë ó ,³îòîë³ ëþî ³îðîôì ¾−ê,  

  

þí" þ¹¼¾ïê− ¼¾îí− óíþëê −í"î  
  

−ò öëí ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ"ïôñ î"¬  
  

îð¼½ëî îþï¼ë êí− óîšôí ,îð− −¾¼ô ñ×ë íìñ®íî í×þë ìñ¾−î , μòìñ í×ï−î
íþî³í −×þðë î−ê®ê® ³ê ,íþêõ³ñî ó¾ñ ,íþîêî íìô¾ μî³ô ,í ³×þëî ’  

            −í− îñ®ê ’íþî¾.  

  
òîñë ñìêôí" μð−ð− ìμþ−šîô  

öêô×−−¬ íìô¾  

é éáäåà ìéçðäì"ù  
êë−ñð êšôî¼ô ,íë−ì ñ¾ öî¾ñ ñ×ëî , ½î×

íô−þêî ê¾ê ³î×þë , ³−ëëñ ëî¬ ñïô ³×þëë
íôìî ,ññîíôíî þš−í −¼þî −ð−ð− óðš , ëîíê

ñ× −õë ë−ëìî ,ññ×íî ¬þõí ö¼ôñ í¾¼ôî í¾î¼ ,
êëíðð þ³ò® −êí ,êëþî −−ëêð ³î−îîíë ½−þè , μþ

êëê íô×ìëî ó−ò¾ë ,ó−¾òêë þš−í óðêí , ðôñô
   ó−¾ðš öê® −þð¼ñ ñ−¼îíñ,  
  

  ו"הישאול יחזקאל שוואר  ר"הר
  

−ò îòë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ"ïôñ î"¬  

−³×þë ³êï ,í −òõñ ëþ¼³î ’−³ñ−õ³ , í×ï³¾
íêþ−íî íþî³í −³ôë ñ¼ î×òìñî îñðèñ , íìô¾ôî

³îìô¾ ¼ëî¾î ³î×þë ëþ îñ ¼õ¾î− îï ,μî³ô 
      ³¼ðí ³ëìþíî þ¾î¼î þ¾îê, ¬×î" ½  

  
  ד ידידך מוקירך השמח בשמחתך"כ

  יוסף יודא יוזשעף

ìòî íéîù úåëøá 
 íêë−ñð êšôî¼ô êë¬ êñïô ³×þë íïë μþëê

íê− ê−ðèî ,íêñ−¼ êôîþô −ô¾ô öê×þë ñ× ó¼ ,
 óðš−þëì−ð−ð−î  ,−ëëñ ³îþ−šë ðîô®í , š−ïìô −ñ×
í×þë ,−¾"í×ñíî íþî³ îë ¾ , ³îëî¬ ³îð−ôñ

í×ï ³îñ¼òî ,í×× îñ¾ −þ¾ê ,ñ ±þôò öš½¼ ñ×
í¾îðšë¾ þëð , êþîíòëî ±þô ëþëê¾−õò , ìîþë

   í¾îðè íð−ôëî íë−ðò ,í"í¾× "³  
  

  ו"הישאול יחזקאל שוואר  ר"הר
  

−ò îòë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ"ïôñ î"¬  

−í" þô ³îîþñî ³îêþñ í×ï³¾îòô ®î− ñ×ôî" ì ëþ
ò¼³³ìòî èî ,³¼ðí ³ëìþíî íìô¾ μî³ô ,

íìô¾ ñ¾ ¼ëî¾ μñ ¼õ¾î− îï íìô¾ôî, ¼õ¾ë 
   í×þëíìñ®íî  ,íñ½ ëî¬ ñ×î  

  
  ד ידידך השמח בשמחתך"כ

  אהרן מאיר ווייס
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 קיצור מגליון הקודם

וכשחזר ליון , לו כשלון גדול בירושלים אחרי שאלעזר הכהן מרד בו והבריחו משם' בגריס הי
רצה לחפות על כשלונו על כן התנצל ואמר למלך כי לא שייך ללחום ולהתמודד עם חמשת בני 

רק אם תשלח , למעלה מדרך הטבע לנצח במלחמותיהםכי יש להם כוחות , מתתיהו במתי מעט
אז , את כל החיילים שבארץ יוון יחד עם החיילים שבשאר המדינות סביב אשר הם תחת חסותך

ואכן עצתו התקבלה וגייסו את כל צבאם , כי נגד צבא אדיר כזה לא יוכלו לעמוד, תוכל להכניעם
שים מלכים ושמונים נסיכים רוכבי והצטרף עמהם ש, עם כל טכסיסי המלחמה החזקים ביותר

וכך עלו למלחמה כשבגריס בראשם אשר בגאוותו , פילים מבני ישמעאל והמון רב לאין מספר
כשהגיעה השמועה אל בני ישראל תושבי , כבר ראה את נצחונו ונקמתו אשר ינקום ביהודים

הם שיושיעם ויתן בצר ל' ירושלים קרעו שמלותם ולבשו שק ואפר וגזרו תענית וצום וצעקו אל ה
, יוחנן, אלעזר, כשהגיעו הצוררים יצאו נגדם חמשת בני מתתיהו יהודה, את היוונים בידיהם

כיון שבני ישראל יראו לגשת , רק הם לבד באו להילחם עם צבא אדיר וחזק, ושמעון, יונתן
ו ובכוח אמונתם זכ, שלא יניח שבט הרשע על גורל הצדיקים' אך הם בטחו בה, לשדה המלחמה

ונתגלה להם דמות , נלחם להם' ובעיניהם ראו כי ה, לנצח במלחמה והרגו אלפי יוונים לפי חרב
וכך נפלו אוביהם , רוכב על סוסי אש אשר בידו חרב ורומח נוצצים והורג בהם במחנה יון

  .לפניהם מבלי שיצטרכו ללחום עמהם
 

 
 

  הקריבו עצמם כקרבן ציבור
וכל ,  יוןששים מליון ראשי גייסות היה בצבא

כ הרגו "ואעפ, ממונה על אלף איש' אחד מהם הי
חוץ ממה , חמשת האחים בחרבם ריבוא רבבות מהם

שמתו מהברקים והרעמים ומהאש אשר ירדה מן 
ולמשך שלש שנים נדף ריח סרחון החללים , השמים

ומצינו , במקום ההוא עד שלא היו יכולים לעבור שם
ישראל את במדרש חנוכה כי במשך שבע שנים זרעו 

די בדם ' צריכין לזבלם מאחר שהי' שדותיהם ולא הי
ושלש , החללים אשר נשפך בו לספק לקרקע די זבולה

שנים לא היו ישראל צריכין לקנות עצים כדי להסיק את 
, תנוריהם כי השתמשו ברמוחיהם ובחיציהם של היוונים

עוד איתא במדרש שם כי לא יו ישראל יכולין לשלול 
,  אשר היו בפגרי גופיהם של היווניםאת שלל אוביהם

ניתן לפלס דרך אל גופות ההרוגים מרוב ' מכיון שלא הי
ובדרך נס זכו , הפגרים אשר היו פזורים בשדה הקרב

שבכל פעם כשמת אחד , ישראל לשלול מבלי כל טורח
ירדו , ממלכי האומות אשר הצטרף למחנה היוונים

מלאכים בתוך המחנה והפשיטו מכל האוצרות 
  . והשליכו אותם אל תוך מחנה ישראלטמונותה

ה נלחם "על אף שהנצחון היה מופלא מאוד והקב
מכל מקום ספגו בני ישראל שתי , עם סוסי אש בסערה

כמו כן לא ,  המלחמהקרבביהודה נפל , אבידות קשות
ולאחר שחיפשו הרבה , מצאו את אלעזר הכהן זמן רב

 את גופו בין גופות ההרוגים אשר נהרגו במלחמה מצאו
ויש אומרים שמשום אסון , הקדוש בערמת גללי פילים

זה לא נקבעו ימי חנוכה לימים טובים שאסורים 
  .בעשיית מלאכה אלא לימי שמחה בלבד

  תאות רשעים תאבד
מכל מקום חרף האבידה הכבידה עדיין שררה 

על אשר סר מעליהם עול , השמחה במחנה בני ישראל
משונאיהם של ישראל ולא נשתייר , מלכות יון הרשעה

  
  ד"כ
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  ברכות עד בלי די
íëîþôí ³ê š−ïìôí ¬¼îô ³îðìê ³îþî¾ë , μþëê ³×þë íïë

êë¬ êñïô ,íë−ì ñ¾ öî¾ñ ñ×ë , óðš íñ¼òíî ëî¾ìí −ð−ð− 
öê® −þð¼ñ ðîô−ñë íìôîô  ,öîþî þ−¾ë ó−ññíô ëî¬í îô¾,  

  

  ו" הייצחק שמעון ווייסר "הר
  

  

 ìâøìéð åðá úãìåäá åúçîù"æîì å"è  
  

í−"®î− ñ×ôî îòôô ³îîþñ í×ï−¾ þ"öôê í¾îðšð ³ìòî èîò¼³ ëþ ì  
  

  כעתירת וברכת ידידך

  יצחק שלמה ראטער

וכן היוונים שנתפסו חיים במלחמה הרגו , שריד ופליט
גם בגריס הרשע שר הצבא , ישראל במיתות שונות

  .בשריפה כמו רבים מחייליו' וסופו הי, נתפס בחיים
כאשר נודע לאנטיוכוס מהמפלה הגדולה אשר 

' ולא הי, לא ידע לשית עצות בנפשו, ספגה צבאו האדיר
בסופו של דבר ,  פניו מחמת הבושהיכול להראות את

 אל - אשר נשאר לבדו מבלי צבאו –ברח המלך הבודד 
אולם אף שם נחל בזיונות במשך , מדינת הים בספינה

וכולם קראו , כאשר מרדו בו כל המדינות, כל ימי חייו
יכול ' ולא הי, "המלך הבורח"לו בשמות של גנאי כגון 

פשו בכפו ונטל נ, אנטיוכוס לסבול הבזיון הנורא
טוב לו ' כי הי, והשליך עצמו אל תוך הים ונטבע למוות

  .יותר המוות מחיים כאלו
ובני ישראל , בכך בא הקץ למלכות יון הרשעה

ויצאו מעבדות לחירות ברוחניות , נשמו לרווחה
כי נתבטלו כל הגזירות אשר גזרו עליהם , ובגשמיות

, היוונים להשכיחם תורתיך ולהעבירם מחוקי רצוניך
ת ברוב רחמיו וחסדיו עשה עמהם נס ופלא "והשי

  .להציל את ישראל מידם
  חנוכת המקדש

טו רוחות המלחמה נכנסו נשקכאשר לאחר מכן 
, ם להיכל בכדי לטהר את בית המקדשהחשמונאי

, כל כלי המקדש, כשלפניהם התגלה מחזה מחריד
נתבזזו מכבר , ושאר כלי השרת, הארון, המזבח, המנורה

י הערלים אשר "מחולל ע' מזבח העולה הי, על ידי נקנור
פרצות רבות נפרצו , הקריבו עליו קרבנות לאליליהם

, אבל בכל זאת לא נשבר רוחם בקרבם, בחומת העזרה
ומקודם , ועד מהרה ניגשו ורתמו למלאכת הקודש

ומשיירי התחילו לנקות ולטהר את העזרה מכל הבמות 
  .כלי העבודה זרה אשר נשאר שם

כשטיהרו את המקדש נתקלו במשך הימים 
מזבח העולה אשר עמד בעזרה , קשייםישראל בכמה 

היה מחולל ולא היו יכולים לשוב ולהקריב עליהם 
ניתן לבטל את פסול ' והי, כבראשונה' קרבנות לה

אם יתקלו בפגימה דקה באמצע אך , האבנים בשבירתן
ומזבח צריך להיות בנוי מאבנים , השבירה פוסלות אותן

' ומאידך הי, ואסור להניף עליהם ברזל, ווקאשלימות ד
אסור להשתמש באבנים אלו לחולין כיון שעשו עליהם 

לשכת "על כן הוצרכו לגנוז את האבנים ב, את העבודה
עד שבסוף מצאו אבנים שלימות אשר לא , "החותמות

הניפו עליהם ברזל ובנו מזבח חדש והכינו כלי שרת כדי 
  .יוכלו לעשות העבודה כתיקונה

אבל , בנוי מצופה בזהב טהור' מזבח הזהב הי
ת ברירה בליהחליטו לכך , למנורה לא היה להם די זהב

ולא היו בו כפתורים , לעשותו מברזל מחופה בעץ
, ובכדי למנוע שלא יטמא המנורה, גביעים ופרחים

הכינו החשמונאים את בזיכיה משברי כלי חרס אשר 
ים ובמשך כל השמונת ימ, אינם מקבלים טומאה

הדליקו את המנורה בכלים חדשים משברי כלי חרס 
  .בכדי שלא יקבל טומאה

כשנשלם כל המלאכה התברר שהיוונים טימאו 
' ולא הי, כל השמנים הטהורים שהיו בבית המקדש

ל כדי השמן כי כ, בנמצא אפילו פך אחד של שמן טהור
' ובכדי שיהי, היו פתוחים בכדי להראות שטימאו אותם

והדרך , "תקוע"צריכים לנסוע לעיר שמן טהור היו 
ולחזור עוד , מירושלים לתקוע הוא מהלך ארבעה ימים

ולא היו יכולים לכתוש שם הזיתים כיון , ארבעה ימים
והיו צריכים להזות עליהם , שהיו טמאי מתים במלחמה

שייך כלל שיהיה ' ועל כן לא הי, מאפר הפרה לטהרם
  .להם שמן טהור לפני שמונה ימים

ק "יפשו עוד בכל פינה ופינה שבביהמכאשר ח
חבוי בשיתין אשר ' מצאו פך אחד של שמן אשר הי

חתום בטבעתו של יהוידע הכהן גדול ' תחת המזבח והי
, אשר שימש בכהונה בתקופתו של שמואל הנביא

ק ובעזרות "פ שהפכו היוונים כל אבן בביהמ"ואע
ה מהם את פך השמן הקטן ולא שלטה "העלים הקב
אך בכל זאת עדיין לא היה בו אלא כדי , בהם יד זר

דולק ' ונכנס בו הברכה שהי, להדליק יום אחד ולא יותר
כשראו , שמונה ימים עד שהביאו שמן חדש מתקוע

ישראל את הנסים והנפלאות שאירע להם שמחו שמחה 
  .חסדו' גדולה והודו לה

לשנה הבאה נמנו חכמים וקבעו את ימי החנוכה 
 להדליק נר חנוכה שמונה ימים להלל ולהודאה והתקינו

כ על מה שרצו היוונים "ושמונת ימים רומז ג, לזכר הנס
  .לבל את המילה שהוא ביום השמיני

אחר שהדליקו הכהנים את המנורה רצו להקריב 
להם אש מן השמים ' אך לא הי, קרבנות על גבי המזבח

ויצעקו , והתורה אמרה אש זר לא יקרב על מזבחי
ותרד אש מן , את תפילתם' הושמע ' ישראל אל ה

ואש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה מאתיים , השמים
  .ושש שנים עד זמן חורבן בית שני
בעת תקופת בית שני ' ולפי שכל הנסים הללו הי

כיון , על כן לא נכתבה במגילה כמו מגילת אסתר
ואין מגילה יכולה להיכתב , שבטלה נבואה מישראל

ום אף בלא מגילה אבל מכל מק, אלא ברוח הקודש
קבעו חכמים שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל על 

ה לאבותינו בימים "הנסים ועל הנפלאות שעשה הקב
  ה"המשך יבוא אי                             .  בזמן הזהההם
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äåäå ' 'äøáà úà êøáäøáà úà êøá""ìëá íìëá í  
äø÷åäå úåãéãé éùâøá ,äøåùä úàæá íéùéâî åððä ,æî úëøá"äøéùáå çáùá è ,åðéøé÷é åðéãéãé íã÷ ,

åðéáì úåøé÷á ãåîöä ,äðåîàá åúëàìî äùåò àáäãã àøúðö éàä ,äðåáú áøá ùòîä øéáë , ïéò áåè  

       úåëéìä íéòðå ,ìåäî åéøéëî ìë ìòúåçáùúá ì,  
  

  

øä" øóòùæàé òùåäé íäøáàéä "å  
  

éð ïáä úãìåäá åúçîù ìâøì"å  
  

äé"öåé ìëîå åðîî úååøìå úåàøì äëæéù ø"äùåã÷ã úçðå âåðòú áø ç ,äùåãâå äáåøî äãéîá ,

äçìöäå äëøá åéãé éùòî ìëá äøùéå ,ä àìîéå 'äëøáìå äáåèì åáì úåìàùî ìë , úåàøì äëæéå  

       íéðá éðáå íéðá ,íéðééåöî úååöîáå äøåúá ,èëå"ñ.  

  
íþšîíëî ³îð−ð−ë ó−×þëôí  

−þê íðîí−         ñîþ¬¾ −ë® íôñ¾ ’         μ−ñô−−í

½î− ¾êþñ í³êîë³½î− ¾êþñ í³êîë³""¹¹  
äçîùå ïåùù ìå÷á ,äëøá áø äæá øâùð ,òî íã÷"åðéáà ë -åðéøé÷é åðéðúåç , äáäàáå ãåáëá ãåîöä

åðéáéìá ,àøé÷é àøáâ éàä ,äøåúä éúìã ìò ã÷åù ,äøåàë äëéùç ,äøàôúá íéöéøòî áåèä åîù ,
 íéìòô áø  äãåòúìå äøåúì ,äãåé åéìà äô ìë ,ä éäéå 'ñåé úà"ó ,ä úàøé 'óôåç åéðô ìò , 

  

íþííþí""þ ìþ ì ’ ’¬−ñ¾ ö−þè ¼¾îí− ¹½î−¬−ñ¾ ö−þè ¼¾îí− ¹½î−""êê  
 îò−ôê μþîë³ ñíêë ó−¾òôî-−ì³¾ íëî¾ìí îò−³îôì ’  

  

 áåùçä øåçáä íãëð éñåøéàá íðåòîáù äçîùä ìâøìéð äãåäé øîë"å  
 áåùçä åðéñâ íðúç ìù åøåëá åðáòùé íäøáà áøäé 'éä ñééåå"å  

éçúù íúãëð úãìåäáå 'áåùçä åðéñâ íðúç ìöàøä "éä øòâøòáðééåå ìàåé ø"  å  

ä àøé øáâ êøåáé ïë éë äðäå 'ãáëðäå áåùçä åðéðé÷æ ,ééç"ãåäå øãäá äðåëð äãéî ìë åá ùéù í, 

íþííþí""þ ìþ ì ’ ’¬−ñ¾ ö−þè ó−−ì¬−ñ¾ ö−þè ó−−ì""êêîõþë îõþë ""¾¾  
  

 íëî¾ìí îò−³ò−šï μþîë³ ñíîêë ó−¾òôî íëî¾ìí îò−³ò−šï μþîë³ ñíîêë ó−¾òôîþ¼ë−î¬¾ ³þôþ¼ë−î¬¾ ³þô  ì³¾ì³¾−− ’ ’¬−îêñ¬−îêñ""êê  
 

äááø àðèä àåìîá úåëøá äæá äôåøöå ,äáåøî äãéîá ãòì úåçîù íëì òôùåé åìà úåçîùîù, 

öåé ìëîå íäî úååøìå úåàøì åëæúå"úçðå âåðòú áø ç ,úçà úáá øùåòå øùåà êåúî ,èëå"ñ. 
 

   נכדיכם,חתניכם - בניכם המברכים בכבוד ובאהבה
   חיים דוב צבי בלאשטיין, עזריאל גרין, אברהם יעקב קליין, יעקב אביגדור פרידמאן, אקער' אליאיר מ

  .מרדכי מנחם אקער    -    מרדכי מנחם שווארץ, יואל פריינד, יודא יאזשעףיוסף 
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á íåé'øô úù êìéå íéáöðñùú "æôì "÷  

åøå÷éá  ìù ïåàâäî ìãðòî íçðî éáøèéìù ïäàæìãðò"à ,áàâ"úåéîîå÷ ã  
äøä"ø ö ' òùéìàèéìù íàèùøáìä"à,á õéìøàâî "úéòéáùä ïø÷ ãòåå øáç á  

äøä úåãåà äçéùä çúôð âåäðë íåìù úùéøã øçàì"ø ÷ ' áåã éëãøî

éæ ìôééèñðøàäî"èéìù åðéáø ìù åð÷æ ò"äøä ìù åð÷æå à" ö

èéìù ÷øá éðáî õéìøàâî"à.  

äøä"î öõéìøàâ:æ òèàè ïééî ïòåå " ì)äâä" êåøá éáø ö

öæ íàèùøòáìàä"÷øá éðá õéìøàâî ì ,äâä ïá"öæ õéìøàâî òùéìà éáø ö"ì ,

é øéáéñá øèôð 'ùú èáù"ã ,äøä ïá"ø ÷ 'éæ õéìøàâî êåøá"ò , åãåã ïúçå

äøä"ø ÷ 'éæ ìôééèñðøàäî áåã éëãøî"ò(ïòååòâ àã æéà   , øòã æéà

òèàè] ë"åîãà ÷"ìòá øöæ äùî êøá "ì [ ìàî øàôà ïòâðàâòâ êéæ

íäéà èéî ïôòøè.  

åðéáøèéìù "à : æà ÷ðòãòâ êéàæ ïèàè ïøàô" ùîî æéà ì

íäéà èéî ïôòøè åö êéæ ïáòì ïéà ïòâðàâòâ , øò æéà ìàîà

ïòâðàâòâ ïééìà ,íéàáâ éã ïà , à íäéà èéî ïöòæòâ æéà ïåà

èñòåîùòâ ïåà èééö òâðàì .  

áàâ"úåéîîå÷ ã : ïåô òìòèàî éáø]äâä"ø ÷ ' áåã éëãøî

éæ ìôééèñðøàäî"ò[úåãîåì óéåà íéøåáéç ò÷øàèù àã æéà .  

åðéáø:íéùåãéç èéî íéáúë êàñà ïòååòâ êàð æéà ñò  , ñàã

âéø÷ éã ïéà ïøàååòâ ïøéåìøàô øòãééì æéà ïåôøòã áåø , ïéà

 à èàä øò æà øò èáééøù íé÷îòä úðùåù øôñ íåö äîã÷ä

åà øåáéç ïöðàâïéèéâ úåîù óé ,ïáéìáòâ èùéð êéåà æéà ñàã.  

áàâ"úåéîîå÷ ã:èìòåå éã ïéà èðà÷àá éåæà èùéð æéà ñàã  ,

 úåëìä óéåà òìòèàî éáø ïåô øåáéç øò÷øàèù à àã æéà ñò

úéáø ,áäæ éøåú ïòîàð ïèéî . óéåà äøäèì øåáéç íòðéà êéåà

íéùåãéç ò÷øàèù àã æéà úåàåå÷î , íòã èøòôèðòøàô øò

éøáãñøôè÷ ïåô íééç  ...  

åðéáø : èøàã øò èáééøù êàæ òèðàñøòèðéà à êàð] äîã÷äá

íé÷îòä úðùåù åøôñì[ à ãé áúëá êéæ ééá èàäòâ èàä øò æà 

éæ éåì úùåã÷ íòðåô øåáéç ïöðàâ"ñî óéåà ò ' ìò óã úåáåúë

óã .àèùéð êéåà æéà ñàã.  

åðéáø :ïîæ éã êàã æéà èöòé ,÷ä äøåú éã ñàåå 'å èâàæ éúéåéö

éúëøá úà ,úéùéù äðù óéåà êàã èééâ ñàã , ïòî èðééî ñàã

äèéîùä úðù à ïéà ïééøà ïòééâ øéî ïòåå èöòé.  

áàâ"úåéîîå÷ ã :áîø ïåô ïåùì àæà æà ïééî êéà" æéà ï

äøåú òöðàâ éã ïéà àèùéð , äèéîù ééá èâàæ øò)ë àø÷éå"á ä'( 

"àåä éëäæä íå÷îá æåîø íìåò úåîé ãåñ , åá éë  úáù äéäé

ìåãâä íùì" ééò "ù ,àøåî êàã æéà ñàã'øòèøòåå òâéã...  

åðéáø :æç ïéà" êàã øéî ïòðåôòâ ì)ô úåáà"î ä"è("  àá úåìâ

õøàä úèéîù ìò íìåòì" , ïâòåå ïòîå÷òâ êàã æéà úåìâ éã

äèéîù ,æéà äèéîù áøàä éåå ïòî èòæ .  

 íòã èéîïòî èééèùøàôøäá úùøô ïéà ïòðéôòâ øéî ñàåå , 

ä øáãéå 'øîàì éðéñ øäá äùî ìà , úøîàå ìàøùé éðá ìà øáã

åâå õøàä ìà åàåáú éë íäéìà 'äì úáù õøàä äúáùå' .ùø" é

 èøàã êéæ èìòèù"éðéñ øä ìöà äèéîù ïéðò äî " êéà áàä

úåèùôá èøòì÷òâ éåæà ,íéìåâ ìàøùé äèéîù ïåòá áéåà ,

äèéîù äìéìç èùéð èìàä ïòî áéåà èîå÷ úåìâ ,îâ éã àø

 êàã èâàæ)äâéâç ä(: ïåéë åìâù ìàøùé ïîå÷îî, ïéà êì ìåèéá 

äøåú ìåãâ äæî , ìåèéá òèñòøâ éã èâðòøá úåìâ ùèééè ñàã

äøåú .éðéñ øä ìöà äèéîù ïéðò øòã æéà ñàã àìéî , ïéà ìééåå

úåìâ ïéà ïééâ èùéð ïãéà ïôøàã äèéîù ïåô úåëæ , àã êàã æéà

 éãäøåú .ô úåëééù øòã æéà ñàãéðéñ øä ìöà äèéîù ïå.  

éùä åö ïôàä øéî"äãî ãâðë äãî ïöåð èòåå ñàã æà ú , áéåà

 ìàøùé åìâ äèéîù ïåòá)ùø"é àø÷éå ë"ä é"ç( , éàãååà êàã æéà

äáåøî äáåè äãî , èòåå äèéîù úåöî íåé÷ ïåô úåëæ ïéà æà

ìàøùé éçãð õåáé÷ åö ïééæ äëåæ ïòî.  

äåöî éã øòãééì èùéð ïáàä æðåà ...å åðéìâ åðéàèç éðôî

åðéöøàî...  

áàâ"úåéîîå÷ ã : éã ïøàååòâ øøåòúð ÷éøåö èöòé æéà ñò

äøéëî øúéä ïåô ïéðò , èàä ïòî éåå è÷ðåô èöòé ïèìàä øéî

îøú úðù ïéà ñèìàîòã ïèìàäòâ"á , ùéøô ïáàä ééæ

úåéùòî éã èéî ïáéåäòâðà.  

åðéáø : éã ïøàååòâ äáøúð âàè åö èðééä êàã æéà úîàá

åùúéòéáù éøî ,ìàîà éåå øòî . éã ñéåøâ éåæà èùéð æéà èðééä

úéòéáù úøéîù éáâì ñèìàîòã éåå úåðåéñð .  

  ט
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áàâ"úåéîîå÷ ã:úîà  , øòã æéà èééæ òøòãðà éã ïåô øòáà

øòñòøâ èðééä íòìáàøô ,äøéëî éã ïëàî åö ìàîà , èàä

îúç èôøàãòâ ïòî'âéèøàô ïåà ïøéôàô ì÷òô à ïòðò , àìéî

 ïòî èàäïåôøòã úåðöì ñàã ïäòæòâ ãìàá.  

 óéåøà ééæ ïòééâ èðééä]úéùàøä úåðáøä éçåìù[íééäøòãðéà  , ééæ ïåà

äèéîù ïåô äåöî òñéåøâ à àã æéà ñò ïâàæ ,âéãìàååòâ , øòáà

äöò à àã æéà øòååù æéà áéåà ,íéðéð÷ òöðàâ èëàî ïòî ïåà ,

ïéð÷ øòã ïåà ïéð÷ èøàñ øòã ,ééøà ïòî èôàë éåæà ïåà êéåà ï

äèéîù èéäòâ ïòåå ïèìàåå ñàåå òëìòæà , øòãééì ïèòáøà ééæ

äèéîù éøîåù ñìà ïèìàäòâ ïòåå ïèìàåå ñàåå éã óéåà êéåà ,

äøéëî øúéä ïôéåà ïæàìøàô êéåà êéæ ïìàæ ééæ æà.  

èééæ òøòãðà éã ïåô ,á ïøòåå"úéòéáù éøîåù äáøúð ä ,

ìùîì , ïòðàèùòâ èöòé æéà ïòî åàåå ãìòô øòã] äáù äãùä

èéìù åðéáø ø÷éá"äøàá åøå÷éá úòá à"÷[äòá øòã æéà " ñàåå øòðééà á

äèéîù ïèéäòâ èùéð èðééä æéá èàä ,ïèéä øò èééâ èöòé ïåà ,

øòååù øòééæ æéà ñò õàøè.  

åðéáø : øçáð óñë øòã)øô 'øäá(ùåãéç øòâéãìàååòâ à èâàæ  ,

å÷îì íéãáò ïòðòæ ïãéà æà ïòî èäòæ äèéîù ïåô æàí , ìééåå

 íòðéà ïééæ ÷éæçî èùéð øéî ïòðò÷ æðåà æà ïæééåå èîå÷ äèéîù

ãìòôúå÷æç ïéé÷  ,ðèùøòáééà íòã æéà ñòìà ìééåå' ñ- éåæà 

 ø÷é éìë øòã èâàæ - êéæ ìàæ ùèðòî øòã æà èîå÷ äèéîù 

ñðééæ æéà ãìòô øòã æà ïòðééî ïåà ïééæ äòåè èùéð , ìàæ øò

äì ïñéåå 'äàåìîå õøàä ,ãéîåìëä å  .  

 àøúá àáá ïéà êàã æéà ììë øòã ïåà)áî(. èùéð æéà åéáàì ïá 

÷éæçî ,øòôòùàá ïåô èëòð÷ øéî æðåà ñàã èæééåå àìéîî ,

øçáð óñë øòã èâàæ éåæà . òùéãéà æà èæééåå ñàã äèéîù

íå÷îä éãáò ïòðòæ øòãðé÷.  

éåæà ùåøã êøãá èâàæòâ ìàîà êéà áàä íòã èéî , ñàååøàô

äèéîù ïåòáíéìåâ ìàøùé  .ùø ïéà ïòðåôòâ øéî ìééåå" âàôðà é

úéùàøá , äøåúä úà ìéçúäì êéøö äéä àì ÷çöé éáø øîà

 äá ååèöðù äðåùàø äåöî àéäù íëì äæä ùãåçäî àìà

ìàøùé ,úéùàøáá çúô íòè äîå , íåùî)å àé÷ íéìäú( çë 

íéåâ úìçð íäì úúì åîòì ãéâä åéùòî , úåîåà éã áéåà æà

 ïìòåå íìåòäíéåâ äòáù úåöøà íúùáëù íúà íéèñì ïâàæ ,

á÷ä ìù õøàä ìë ïøòôèðò ïãéà éã ïìòåå"ä , ãðàì éã

øòôòùàá ïøàô èâðàìàá , äìèð åðåöøáå íäì äðúð åðåöøá

åðì äðúðå íäî .øòååù æéà ñàã ,ìù éã" ùåã÷ä ä)ôø 'úéùàøá( 

ñàã èâòøô ,éåæà äëìä éã ïòã æéà ? ïøàô èáéâ øòðééà æà

à ïøòãðàäðúî  ,ïòîòðåö íòãëàð ñò øò ïò÷ ? øòã æéà ñàåå

ïåôøòã èùô?!  

øò èâàæ øàð,ëåá øòã "ïãéà óéåà êìî à æéà ò ,îâ éã ïåà '

 èâàæ)ë ïéøãäðñ(:åá øúåî êìî êìî úùøôá øåîàä ìë  , ééá ïåà

 êìî úùøô)ìàåîù-ãé ç à( ïúðå ç÷é íëéúåãù æà øéî ïòðåôòâ 

åéãáòì .øòã ïò÷ éåæà áéåà åðëåá " øòãìòô éã ïòîòð÷òååà ò

ïãéà øàô ïáòâ ñò ïåà íìåòä úåîåà ïåô.  

 øòáàäèéîù ïéé÷ èùéð ïèéä ïãéà áéåà äìéìç , ÷øåô ééæ ïðòæ

íéîù úåëìî ìåò êéæ ïåô , éã óéåà íéìòá ïòðòæ ééæ ïòðééî ééæ

ò÷ø÷ , ïåô úåëìî éã ïéà øéëî èùéð ééæ ïòðòæ ñèìàîòã ñàåå

éùä"ú ,å éåæà áéåà ïåô äðòè éã øøåòúð ÷éøåö êàã èøòå

èðòä òøòééæ ïéà ìæâ æéà ñàã æà íìåòä úåîåà , æéà øàôøòã

äìéìç íéìåâ ìàøùé äèéîù ïåòá   .  

áàâ"úåéîîå÷ ã:íåçð ïåæç øòã  ]âä" ãìôðãééå íåçð øöæ" ìáà" ã

àååàøáîàã,öæ á÷òéî áëåë ìòá ïåàâä ïá "ì[ äèéîù ïåô èãòø øò ïòåå 

)åù" ïåæç úéñ íåçð '(áãéø ïèéî ùéðòâòâàá ïééæ èìééöøàô øò  "æ ,

 øò èâàæ'áãéøä ìù åéúåòîã éðôá ãåîòì éúìåëé àì"æ' . øòã

áãéø" æ]áãéø ãåã á÷òé éáø ïåàâä"öæ æ"åù ìòá úôö ìù äáø ì"áãéøä ú" æ

éø úôñåúå"éîìùåøéä ìò ã ,÷å÷ ìù äøéëî øúéää ãâð äîçìîä úà ìäéðù[ 

øéôòâ èàä øò ïòåå úåòîãá èðééååòâ øò èàä äëøòî éã è

äèéîù úåöî ìò ùéìù.  

æ òèàè ïééî" ì)öæ ïäàæìãðòî ïéîéðá éáø ïåàâä"áàâ ì"úåéîîå÷ ã( 

ïâàæ åö èâòìô ,ùåãé÷ ééá ïòðåôòâ øéî éåå éåæà ,î æà' ìàæ

 åúùá úôä äàøé àìù éãë úåìç éã ï÷òãåö)éò 'åà"éñ ç 'òø"à( , éã

áòâ èëà ïòî óøàã øòáìòæäúùåá õøàä äàøé àìù ï ,åð ,

 õøà øàô äùåá éã æéà ñéåøâ éåå ïìòèùøàô êéæ ïòî ïò÷

äìéìç äèéîù èùéð èéä ïòî æà ìàøùé…  

åðéáø : ùøãî øòã)ãî"ö úéùàøá ø"ô â"ä( éåå èøàã èâàæ 

äùåá òñéåøâ , éë åúåà úåðòì åéçà åìëé àìå ÷åñô íòã óéåà

åéðôî åìäáð , éåà øîåà àìãøá ïäë àáà åðì éåà ïéãä íåéî åðì

 íéèáù ìù ïðè÷ óñåé äçëåúä íåéîå ãåîòì åéçà åìëé àì

åúçëåúá ,åá÷ä àåáéùë ãéúòì" úçà ìò ãçà ìë çéëåäì ä

äîëå äîë…  

áàâ"úåéîîå÷ ã :àøåî à àã æéà èøàã' éåì úùåã÷ òâéã)øô '

õ÷î( ,øéáñî æéà ñàåå ,àéù÷ éã èøòôðòøàô øò , ñàååøàô

éåà èùéð óñåé èàäïèàè ïééæ øàô èâàæòâñ ,øò èâàæ , ñàã

èñâøòêàæ ò à  èéî ïäåè åö èàä øò ïòåå íòðééà øàô 

ïèééååö ,çöðî íäéà æéà ïåà , íòã ï÷å÷ óøàã çöåðî øòã ïåà

çöðî íäéà æéà øò úòùá íéðô ïéà çöðî , à øòééæ æéà ñàã

øòö øòñéåøâ ,èàäòâ êàã èàä óñåéçåëéåå à  íéèáù éã èéî 

ç éã èéîúåîåì , åö êéæ ï÷åá ééæ úòùá èñåàååòâ ïèìàåå ééæ ïòåå

óñåé æéà øò æà íäéà ,çöåðî èöòé ïøòåå ééæ ïåà , ñàã èìàåå

øòö òñéåøâ à øòééæ ïòååòâ , èìàååòâ èùéð óñåé èàä ñàã ïåà

ñøòãåøá éã øàô ïäåè ,ìëùä øñåî òâéãàøåî à æéà ñàã...  

åðéáø:æ èðò÷òâ èùéð óñåé èàä úåèùôá  æéà ñò ìééåå ïâà

íøç à ïòååòâ ,íøç íòðéà ììëð ïòååòâ êéåà æéà æéà øò ïåà.  

éà ñàã æéà íéöåøéú òìà êàð úîàá øòáàé éã ïåô òð

äøåú éã ïéà úåéùøô òèñáøàä , óñåé ïåô äùòî òöðàâ éã

íéèáù éã èéî , èééèùøàô ïòî ñàåå ïëàæ ïéé÷ èùéð æéà ñàã

ìëù øòæðåà èéî .  

à ïúð åðéáøåä çøåàäì åúëøá úáàâ áåùç"èéìù úåéîîå÷ ã"à  

ùá ùøãåíåìùì åãøôðå åéìà íéåìîä ìë íåì  
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, המשפטים אשר תשים לפניהםואלה 
 פריך מאי אשר תשים אשר :)סנהדרין דף ז( 'גמוב

אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי , תלמדם מבעי ליה
  .חייא בר אבא אלו כלי הדיינין מקל ורצועה

ק בפרשתן "קדם מה דאיתא בזוה בהונראה
דא , את בתו, ה"דא קוב,  וכי ימכור איש:)דף צו(

למיהוי אמה משתעבדא , לאמה, נשמתא קדישא
במטו מנייכו בשעתא דמטי , בינייכו בהאי עלמא

לא תצא כצאת , זמנא לנפקא מהאי עלמא
אלא תפוק , לא תפוק מתטנפא בחובין, העבדים

והוסיף מרן . ק"ש בדבה"עי, בת חורין ברירה נקיה
 כי )עמוד קמה(ה בדברי יואל בפרשתן "ז זללה"דו

אשר היא הזוהמא , אזהרה זו קאי על חטא הידוע
הגדולה ביותר שנדבקת לנשמת האדם והוא 

והיינו לא תצא , המעכבת את הגאולה שלימה
כצאת העבדים שהם פרוצים בזנות כדאיתא 

  .ד"עכ, .)גיטין יג(בגמרא 
אדם לטהר את נפשו  היעוצה שיזכה הוהעצה

ק מרן "הביא כ, ונשמתו שלא יצא מלוכלך בחובין
 מה )עמוד קעז(ה בברך משה בפרשתן "ר זללה"אאמו

הובא בייטב פנים יפה (ע "ק מלובלין זי"שפירש רביה

 הבא ליטהר .)שבת קד(ל '' אמרם ז)לעינים אות יח
ל מסייע לשון יחיד "ולכאורה היל. מסייעין אותו

אלא הכוונה על צדיקי הדור , עת לבדו מסיי"שהשי
, שמסייעים להם לישראל להתקדש ולהיטהר

ה כי "אך מתאונן שם אבא מארי זללה. ק"עכדה
בדורות הראשונים זכו בני ישראל לתשובה בלב 

בכח הצדיקים הקדושים אשר האירו עיניהם , שלם
  .ש שהאריך"עי, ולבם של ישראל בימים הללו

 כאשר נעדרו , בעניינו מה נאמר ומה נדברואנן
מעולם השפל הזה כל הצדיקים הקדושים מדור 

, הם הלכו למנוחות ואותנו עזבו לאנחות, האחרון
כל עוד שהיו צדיקים וקדושים היה מי שיסייע 

והאירו לבות בני ישראל בדברי כבושין , ליטהר
ועל ידי זה , שהיו יוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב
תנו מכתמי היו מכבסים את נשמותינו וטיהרו או

ר בימינו אלה אין מי שיעורר לבות "ובעוה, העונות
אין מי , ת"בני ישראל לתשובה שלימה להשי

אין מי שיאיר יראת שמים , שיאמר דיבור אמיתי
מאמינים אנחנו בסגולת וערך , בלבות בני ישראל

ימים הללו שיכולים לכבס הנשמה ולהתקרב לפני 
ינים ובקצת תשובה יכולים לזכות לענ, ת"השי

וצריכים רק לזכך ולטהר הנשמה , גדולים ונשגבים
אבל באיזה כח נוכל להתעורר , מכתמי הנפש

  .ת"לתשובה להתקרב אל השי
ק מרן "בדברי כ,  מצאנו כופר לנפשינואמנם

 לפרש )הושענא רבה עמוד שפט(ה בדברי יואל "ז זללה"דו
סוטה דמפרש ואזיל גודל ' דברי הגמרא בסוף מס

קבתא דמשיחא איך שיהיה פני שפלות הדור בעי
ומסיים ועל מי יש לנו להשען על אבינו , הדור

ולכאורה קשה דמשמעות הדברים יגיד , שבשמים
דרק במצב השפלות הגדול ההוא אין לנו על מי 

והוא תמוה דכי , להשען אלא על אבינו שבשמים
בזמנים אחרים כשלא היה מצב הדור שפל כל כך 

אך . י אבינו שבשמיםהיה לנו על מי לסמוך מבלעד
ל התנבאו בזה ברוח קדשם "ביאור הענין דחז

שיבואו ימים אשר לא יהיו עוד לישראל צדיקי 
אמת להנהיג דורם לסייע לישראל לטהר לבם 

  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מר רבינו הגה"מכ

 א"בקרית יואל יעק "ח לפ" שנת תשסמשפטים פרשת סעודת רעוא דרעווין
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ולא נותר לנו שום מסייעין , ולקרבם אל דרך האמת
ואין לנו שום עצה , כי אם אבינו שבשמים בלבד

הוא אחרת אלא להשען על אבינו שבשמים ש
את עמו בעבור ' כי לא יטוש ה, יסייענו ויושיענו

ומעתה בימינו אלה אף כי אזלת . ד"עכ, שמו הגדול
ואין לנו הצדיקים , שור כי אבדו חסידינו, ידינו

עם כל זה הרי יש לנו אל , הקדושים שיסייעו אותנו
ועליו אנו נשענים שיסייע בידינו להטהר , חי וקים

  .ולהתקדש בקדושה של מעלה
ויחי דף (ק " זה יש לפרש מה דאיתא בזוהבדרךו

 תנן אמר רבי יהודה לית לך חובא בעלמא דלא :)ריט
ולית לך חייביא דלא , אית ליה תשובה בר מהאי

 לא )תהלים ה ה(דכתיב , חמאן אפי שכינתא בר מהאי
והקשו המפרשים ממה שאמרו . יגורך רע כלל

 בפני  אין לך דבר העומד)א"א ה"ירושלמי פאה פ(ל "חז
ק "ובהדיא מבואר במקום אחר בזוה, התשובה

.  דתשובה מהני אלא צריך תיובתא סגי:)ויקהל דף ריד(
ר רחוקים אנו "ובאמת כאשר נתבונן הלא בעוה
ק מחמיר "ובזוה, מאד גם ממדריגת תשובה תתאה

הלא אימה ופחד יאחז , מאד שצריך תיובתא סגי
 וכמה רחוקים אנו, אותנו איך נוכל לזכות לזה

אולם בזה יש לנו . מנקודה אמיתית של תשובה
דאלמלי היינו צריכים לעשות תשובה , להתחזק

אזי היה צורך לעשות חשבון על , בכוחינו הדלה
איזה עבירה מהני תשובה ועל איזה עבירה לא מהני 

אכן , רק תיובתא סגי שהוא למעלה מכוחות אנושי
ל דהבא לטהר מסייעין אותו "מאחר שגילו לנו חז

ה שהוא כל יכול אין "הרי אצל הקב,  השמיםמן
ומעתה אם אנו זוכים , חילוק בין רב למעט

נמצא שאין חילוק , לתשובה רק בסייעתא דשמיא
, אם צריכים לזה תשובה קלה או תשובה חמורה

ה מסייע "וכאשר הקב, ה מסייע בידינו"שהרי הקב
ועל ידי זה , הרי יעזור לנו שנזכה גם לתיובתא סגי

ונזכה , צאת העבדים מלוכלך בחוביןלא תצא כ
  .לתקן כל החטאים עוונות ופשעים

ה מסייע את בני ישראל " דבר זה שהקבוהנה
ה שומר משמרתה "דהקב, הוא על פי חוקי התורה

וכתב , ומקיים בזה מצות השבת אבידה, של תורה
 דמצות תשובה יש בה )תצא' פ(באור החיים הקדוש 
, קרוי נדח' פי הכי העובר את , משום השבת אבידה

,  ונדחת והשתחוית להם)דברים ד יט(על דרך הכתוב 
והוא תועה בדרך שאינו יודע איזה דרך הישרה 

והחיוב מכח מצות השבת אבידה , שיבור לו
ולהחזירו בדרך הישר , להורות דרך תשובה

ה "ובכן הקב. להתהלך לפני האלהים באור החיים
כאשר רואה איך , השומר משמרתה של תורה

תהלים (תעיתי כשה אובד , בני ישראל תועים בדרךש

כולנו תועים ונאבדים בכובד הגלות ואין , )קיט קעו
לשוב , אנו יודעים איזה שיבה ואיזה ביאה

ה מסייע בידינו להשיב "הקב, ת"ולהתקרב אל השי
' וכן פי. אותנו ולהדריכנו במעגלי צדק למען שמו

ה בפרשתן "ש מבעלזא זללה"ק מהר"הרה
ד פתחו לי "ע,  מקיים מצות עזוב תעזובה"דהקב

פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של 
 )מ"מטו' פ(א בראש דוד "אך העיר החיד. אולם

ה כביכול פטור מדיני "דבאמת מצד הדין הקב
 דזקן ואינו לפי כבודו )א"ג ס"רס' מ סי"חו(ל "דקי, השבה

ה מלך הוא "והקב, פטור ממצות השבת אבידה
ל "אכן קי.  כבודו כביכול לקיים מצוה זוואינו לפי

 אם מצא בהמה והכישה נתחייב להטפל )ב"שם ס(
שהרי , בה ולהחזירה אף על פי שאינה לפי כבודו

ה מייסר את "ובכן מאחר שהקב. התחיל במצוה
, ל התחיל במצוה"הו, האדם לעוררו לתשובה

ועיין בנחלת (. ד"עכ, וכביכול צריך שיחזירנו בתשובה

  .)ב אות ח"צוה קכבנימין מ
 )נצבים' פ(ל "פ דברי רשיז" בדרך זה ילובלכתינו

לפי , למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות
הוריקו , ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים

התחיל משה , פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו
הרבה הכעסתם לפני , לפייסם אתם נצבים היום
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מים המקום ולא עשה אתכם כליה והרי אתם קיי
וקשה האיך יתכן שבא משה רבינו להקל . לפניו

בעיניהם ענין התוכחה לבל יפחדו מאימת הדין 
ואמר הרבה הכעסתם לפני המקום ולא עשה 

ואיך , ה אמת ותורתו אמת"הלא הקב, אתכם כליה
, ה אינו מקיים התוכחות"פייסם משה כאילו הקב

ה " כל האומר הקב.)בבא קמא נ(ל "הלא אמרו חז
כי הוא שופט אמת ודיין את כל העולם ', ווותרן וכ

  .ומה פייסם משה רבינו, בדין ומשפט
 ביאור הענין על פי מה שכתב בתפארת אך
 לפרש הכתוב האספו ואגידה לכם )ויחי' פ(שלמה 

דהנה כתיב , את אשר יקרא אתכם באחרית הימים
אנו ' פי,  משכני אחריך נרוצה)שיר השירים א ד(

 אותנו אליו במדת ה להמשיך"מתפללים להקב
כי קנין משיכה הוא , החסד ואנחנו נרוצה אחריו

הכישה ' הא, :)קידושין דף כב' כמבואר במס(בשני אופנים 
והנה , קורא לה והיא באה' והב, במקל והיא תבוא

באופן הראשון בבחינת הכישה במקל כבר לקינו 
אך אנו מצפים להיות , והוצללנו בכובד הגלות המר

באופן השנית בבחינת קורא לה הגאולה וישועה 
א "וזה שאמר יעקב אבינו את אשר יקר, והיא באה

שהיה מתפלל על אחרית , אתכם באחרית הימים
הימים קודם ביאת הגואל שאין בנו עוד כח לסבול 

הנה יקרא אתכם , היסורים מכובד הגלות המר
ויהיה המשיכה אליו בקריאה ולא , בקריאה בעלמא
  .ד"עכ, ו"על ידי יסורים ח
ה "ק של אבא מארי זללה" מפושמעתי

להוסיף על זה בדקדוק לשון הכתוב משכני אחריך 
כי , שהרי יש חילוק בין שני קנינים אלו, נרוצה

אז האדם הקונה עומד , באופן קורא לה והיא באה
הוא הולך והבהמה , לפני הבהמה וקורא אותה

מה שאין כן באופן הכישה במקל , הולכת אחריו
שהאדם הולך אחרי הבהמה ומכיש , הוא להיפך

ועל זה מבקשת כנסת ישראל , עליה ורצתה לפניו
ה "שיקנה הקב, ה משכני אחריך נרוצה"מלפני הקב

והיינו , אותנו בקנין משיכה בקריאה של חיבה
ת יעמוד לפנינו ואנו נלך "שהשי, ך נרוצה"אחרי

באופן קורא לה והיא באה שהבהמה הולכת , אחריו
ין כן כשהיא באופן הכישה מה שא, אחר הקונה

  .ד"עכ, במקל אז הבהמה הולכת לפני הקונה
ח "ל דכאשר שמעו ישראל צ" יומעתה

כי המה ידעו והבינו היטב , תוכחות הוריקו פניהם
ה "ולא עניש קוב, .)שבת נה(דאין יסורים בלא עון 

, אלא הכל הוא בחשבון מדה כנגד מדה, למגנא
האדם והרי פרשת התוכחה ניתן להפחיד את 

אך בשמעם בתוך , שישמור את נפשו לבל יחטא
גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב , ח תוכחות"הצ

ל על מיתת "דדרשוהו חז, בספר התורה הזאת
נתבהלו בני ישראל על דבר זה שיבא זמן , צדיקים

אשר לא יהיה ביניהם משה רבינו וכל הצדיקים 
אשר יסייעו את בני ישראל הרוצים ליטהר שיוכלו 

ולזה הוריקו את פניהם , בס כתמי נפשםלכ
, בראותם המצב הקשה שיהיה בעקבתא דמשיחא

ה הוא כל יכול ובכוחו לסייע את "ואף שידעו דהקב
ה הוא מלך זקן "מכל מקום הלא הקב, בני ישראל

ולזה אמרו מי , ואינו לפי כבודו לסייע לבני ישראל
ולזה , יוכל לעמוד בכל אלו בלי שום סיוע ועזר

משה לפייסם אתם נצבים היום כולכם התחיל 
דאדרבה מחמת גודל הצרות , אלהיכם' י ה"לפנ

', י ה"והיסורים יהיו בבחינת אתם נצבים לפנ
ה הוא אחרינו ומכיש אותנו במקל לעורר את "והקב

ה "ומעתה כיון שהתחיל הקב, לבבינו לתשובה
נתחייב בחיוב גמור במצות השבה לסייע ולהדריך 

שנוכל , בדרך התורה והישרהאותנו שנזכה לילך 
  .להגיע לדרך תשובה הראויה

 יתבאר הכתוב ואלה המשפטים אשר ובזה
כי בא , ולא נאמר אשר תלמדם, ם לפניהם"תשי

, לרמז על משפטי התורה המבוארים בפרשה זו
, ובפרטן מצות השבת אבידה השב תשיבנו לו

ה השומר משמרתה של תורה "דחייב הקב
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,  זקן ואינו לפי כבודוה הוא"ואף שהקב, לקיימם
מכל מקום כבר נתבאר דאם התחיל במצוה חייב 

אלו כלי , ל אשר תשים"ולזה דרשו חז. להחזירה
ה לקיים מצות "דחייב הקב, הדיינין מקל ורצועה

ה "שהכיש הקב, השבת אבידה מכח המקל ורצועה
ודינא הכי דאם , אותנו במקל ורצועה מן השמים

  .הכיש הבהמה נתחייב בהשבה
 לפרש בזה דברי התרגום ואלה המשפטים שוי

, ואילין דיניא די תסדר קדמיהון, אשר תשים לפניהם
 קדמיהון )חמרא טבא פרשה זו(וכתבו דורשי רשומות 

ה מסייע "והכוונה כי דבר שהקב. ה"ן מקו"אותיות די
, ל ממקוה"את בני ישראל להטהר למדוהו חז

 מה מקוה מטהר את :)יומא פה(וכדאיתא בגמרא 
ולזה תרגום , ה מטהר את ישראל"טמאים אף הקבה

, אונקלוס על ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם
ן "ונרמז בזה די, ן"ואילין דיניא די תסדר קדמיהו

, ה מקיים משפטי התורה"לרמז שהקב, ה"מקו
ובזה יש לנו התחזקות על , וראיה לזה הוא ממקוה

 יש לנו על מי, ימינו אלה דאף שנשארנו בלי צדיקים
כי הבא לטהר מסייעין , להשען על אבינו שבשמים

ה בעצמו הוא המטהר את "והקב, אותו מן השמים
ובעזר אלהי ממעל יכולים להגיע גם , בני ישראל

תיובתא סגי המועיל על , למדריגה גבוה של תשובה
  .כל החטאים עוונות ופשעים

ישראל מאמינים בני מאמינים בסגולת  והנה
ולזכות , ולכבס הנשמההזמן הזה שמסוגל לטהר 

לתשובה גם על עבירות שקשה לשוב עליהם 
כי הקריאה בשבועות הללו , בזמנים אחרים

וביותר , מעורר הזמן שיהיה לנו רצון להטהר
ש "וכמ, ק פרשת משפטים"הסגולה הוא בשב

 )עמוד קמה(ה בדברי יואל בפרשתן "ז זללה"מרן דו
דשבת קודש פרשת משפטים מסוגל לתשובה 

שכתוב ,  חטא זה כי הוא גמר מתן תורהולתיקון
וכל , בה שקבלו ישראל עליהם נעשה ונשמע

ועוד יותר מסוגל השבת . המשפטים כתובים בה

, בשנה שמברכין בו החודש, של פרשת משפטים
כמבואר בספרי קודש שבשבת מברכין החודש 

וכאמרינו בתפלת יהי , מסוגל לתיקון חטא הידוע
, נפות הארץרצון ויקבץ נדחינו מארבע כ

שהכוונה בזה גם על הנשמות שנדחו על ידי חטא 
וכל ניצוצי הקדושה הפזורים הם בחינת , זה

  .ד"עכ, ושייכים לקיבוץ נדחים כידוע, נשמות
עלינו , ם"בעמדינו על סף ימי השובבי אולם

לעשות חשבון הנפש איך שעברו עלינו חלק גדול 
איך אנו , ם ולא פעלנו כלום"מימי השובבי

ויכול האדם , ובמה שפרנו את מעשינו, םנראי
ו בסבך היאוש בראותו איך שהניח "ליפול ח

, זמנים גבוהים כאלה בלי פעולה ותיקוני תשובה
, ואיך יזכה להגיע לאיזה מדריגה של תשובה

הרי , אמנם כאשר זוכים לסיוע ועזר אלהי ממעל
ה הוא כל יכול וברגע אחד יכול לטהר "הקב

וכל ,  צריך לזה זמן גדוללבבות בני ישראל ואין
ל על כמה ענינים שצריכים לזה "מה שאמרו חז

זה רק אם עושה , זמנים מיוחדים לתשובה
ה מסייע "אבל אם הקב, תשובה בכוחות עצמיות

נמצא , ה הוא למעלה מן הזמן"הרי הקב
ה מסייע יכול להיות ברגע "דהתשובה שהקב
ויכולים לזכות לכל תיקוני , חדא ובזמן קצר

דיגע 'א אמת, דיגע קרעכץ'מיט א אמת "תשובה
, ה"שופכים דמעה אמיתית להקב, "טרער

ה רואה שהאדם רוצה באמת "וכאשר הקב
  .ה מסייע לו"ליטהר עצמו הקב

יעזור שנזכה לתשובה אמיתית  ת"והשי
, ם"בזמן הקצר שנשאר לנו עוד בימי השובבי

ונזכה לעזר , ויהיה לנו רצון וחשק שנרצה להטהר
ואז , ה שיסייע בידינו"יא מהקבוסייעתא דשמ

נזכה לתשובה שלימה ותיובתא סגי שמועיל כל 
ת יעזור וטהר "השי, כל חטאים עוונות ופשעים

לביאת הגואל במהרה ונזכה , לבינו לעבדך באמת
  .אמןבהתגלות כבוד שמים עלינו 
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  תרומה  

  דברות קודש בענין תקנות צמצום הוצאות נישואין
  ב"סאטמאר ב' דעצי חייםכולל ' אצל דינער לטובת כוללינו הק

א"ד הגדול בוויליאמסבורג יע" בביהמ-ק "ח לפ"משפטים תשס' יום ה

ואלה ,  געפונען די וואך אין דער סדרהמיר

ר "שמו(דער מדרש , המשפטים אשר תשים לפניהם

 מגיד דבריו ליעקב )יט, תהלים קמז(ד "הה,  זאגט)'ל ט"פ

  . חקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי

, ל אין קדושת יום טוב די וואך" זיידע זדער

ד זאגט ביי טייטשט אויס די ברכה וואס יעדער אי

אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו , ברכת התורה

, מען דאנקט דעם הייליגן באשעפער, את תורתו

 -וואס האט אונז אויסדערוועלט פון אלע אומות 

האט ער אויסגעוועלט , פון אלע זיבעציג אומות

. און געגעבן די תורה פאר כלל ישראל, כלל ישראל

,  זאגט דאך)' דתנחומא ברכה(דער מדרש , פרעגט ער

דער אייבערשטער , )ב, דברים לג(הופיע מהר פארן 

איז ארומגעגאנגען מיט דער תורה צו אלע גוים און 

, ער האט זיי אנגעטראגן זיי זאלן מקבל זיין די תורה

און . און זיי האבן נישט געוואלט מקבל זיין די תורה

צום סוף זאגן מיר יעצט אשר בחר בנו מכל העמים 

מען האט דאך געוואלט געבן ,  את תורתוונתן לנו

  .די תורה פאר אלע אומות

ן "דער ר, ן"ן ר' ער דאס מיטפארענטפערט 

, אין די דרשות טייטשט אויס דאס וואס מען זאגט

וואס הייסט , ן"זאגט דער ר, ונתן לנו את תורתו

 דער אייבערשטער האט אונז - זאגט ער -? ונתן לנו

די תורה איז ברשותנו און , איבערגעגעבן די תורה

דער אייבערשטער האט איבערגעגעבן די , ובידינו

 די -תורה פאר כלל ישראל אז מען קען מוסיף זיין 

חכמי ישראל קענען מוסיף זיין גדרים וסייגים לפי 

ווי מען האט , די גמרא איז פוהל. ראות עיניהם

בשב ואל , מוסיף געווען גזירות מיט מצות דרבנן

ע ענינים וואס מען האט אלץ פארשידענ, תעשה

ל אין קדושת יום " זאגט דער זיידע ז-מוסיף געווען 

 דאס האט דער אייבערשטער נישט געגעבן -טוב 

מצות בני נח האט מען ' ז, פאר די אומות העולם

אבער זיי האבן , געגעבן פאר די אומות העולם

' נישט קיין רעכט מוסיף צו זיין עפעס אויף די ז

אבן א רעכט מוסיף צו זיין לפי ראות אידן ה. מצות

און אויף דעם . בכל דור ודור, עיני חכמי ישראל

און , מאכן מיר די ברכה אשר בחר בנו מכל העמים

דער אייבערשטער האט אונז , ונתן לנו את תורתו

מיר , איז אונזער'כאילו ס, אהין געגעבן די תורה

ווי ביי אן , מען קען מוסיף זיין, קענען טוהן

וי מען לויט ו, גענער חפץ קען מען דערמיט טוהןאיי

 דאס - טייטשט ער - פעלט זיך אויס'זעהט ווי ס

 דער ואלה איז -ואלה המשפטים , י"זאגט רש

דאס וואס די חכמים זענען , מוסיף על הראשונים

,  אויף דער תורה-מוסיף מדבריהם על הראשונים 

 ביי, ם"איז אשר תשים לפניהם דוקא ולא לפני עכו

גוים איז דאס נישט דא אז מען זאל קענען מוסיף 

און אזוי טייטשט ער אויס , זיין אויף דער תורה

מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו , דעם מדרש

 א גוי האט נישט -לא עשה כן לכל גוי , לישראל

  . דעם כח מוסיף צו זיין

 - וועל צוזאגן א ווארט צו דעם מדרש איך

. קיו ומשפטיו לישראלד מגיד דבריו ליעקב ח"הה

ל ברענגט אראפ אין ברך משה א "דער טאטע ז

ער ,  איך האב דאס געהערט פון אים זאגן-ווארט 

וואס ער האט דאס , האט דאס נאכגעזאגט

ל "וואס דער פעטער ז, ל"ם פעטער זעגעהערט פונ
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  תרומה  

ער האט , האט עס נאכגעזאגט אויך בשם אחד

נישט געזאגט פון וועמען ער האט דאס 

פארוואס דער רבינו גרשום הייסט , געזאגטנאכ

פארוואס דוקא האט ', מאור הגולה'רבינו גרשום 

דער רבינו גרשום אזא שיינעם טיטל וואס א 

 מאור -צווייטער האט דאס נישט באקומען 

רבינו גרשום האט מתקן געווען , זאגט ער?, הגולה

ן דאס ווייב בעל 'אז מען טאר נישט גט, צוויי תקנות

און מען טאר נישט מוסיף זיין אשה על , כרחה

צוויי תקנות האט ער געמאכט פאר , אשתו

כביכול האט חתונה , ה"הקב. אידישע קינדער

אזוי ווי מען מאכט די , געהאט מיט כנסת ישראל

און , י חופה וקידושין" מקדש עמו ישראל ע-ברכה 

אז קודשא בריך הוא , אלע ספרים זענען מדמה

און דער , עהאטכביכול האט חתונה ג

דוגמת , אייבערשטער פירט זיך מיט כלל ישראל

ל אין ייטב לב פרשת בא "דער זיידע ז, בעל ואשתו

, איז געווען די קידושין'וויאזוי ס, ברענגט אראפ

אז די ביזת הים איז געווען די כסף , טייל זאגן

דאס האט , א טייל זאגן אז די לוחות. קידושין

כפה עליהם ,  קדושי שטרגעדארפט זיין אזוי ווי די

 אזוי אז -דאס איז געווען די חופה , ההר כגיגית

ה פירט זיך דאך מיט "הקב. איז געווען א חופה'ס

 -איז דא די תקנה , כלל ישראל דוגמת בעל ואשתו

אז ער קען נישט , דער חרם פון רבינו גרשום

און ער קען נישט , ן כלל ישראל בעל כרחם'אפגט

,  צונעמען נאך א אומה-ומה מוסיף זיין נאך א א

, ה"ממילא איז הקב. מוסיף זיין אשה על אשתו

דערפאר איז רבינו . צוגעבינדן צו כלל ישראל

, כאטש אידן זענען אין גלות', מאור הגולה'גרשום 

, אבער דער אייבערשטער איז דוגמת בעל ואשתו

ער קען זיי , און ער מוז זיך האלטן מיט כלל ישראל

ון ער קען נישט מוסיף זיין נאך אן ן א'גט'נישט אפ

מאור 'דערפאר איז דער רבינו גרשום , אומה ולשון

  . 'הגולה

ומדינא דגמרא ביז צו ,  מדיני התורהבאמת

האט מען געקענט , דער תקנה פון רבינו גרשום

מען האט געקענט מוסיף זיין אן , ביידע זאכן טוהן

ן בעל 'און מען האט געקענט גט, אשה על אשתו

 פון ווען דער רבינו גרשום האט מתקן -ה כרח

איז נתפשט געווארן זיין תקנה בכל 'און ס, געווען

אז מען , איז אנגענומען אזא הלכה, תפוצות ישראל

איז נישט מער ווי 'ס. טאר די ביידע זאכן נישט טוהן

א דאנק וואס דער רבינו גרשום , א תקנה דרבנן

ה איז "באון הק, האט מתקן געווען א תקנה מדרבנן

ה אויך "איז הקב, דאך א שומר משמרתה של תורה

איז פארהאן 'און אזוי ווי ס, מקיים די תקנתא דרבנן

קען , ן חרם'נישט עובר צו זיין אויפ, דער חיוב

און ער קען , ן כלל ישראל'גט'ה נישט אפ"הקב

  . נישט צונעמען א צווייטע אומה

דער ,  המשפטים אשר תשים לפניהםואלה 

אז , ל דער קדושת יום טוב טייטשט אויס"זיידע ז

. דאס גייט ארויף אויף דעם ענין פון תקנות דרבנן

איז 'אז ווען ס, קען  זיין ואלה מוסיף על הראשונים

ה "דא אן ענין פון מקיים זיין א תקנה דרבנן איז הקב

קומט , אויך מחויב מקיים צו זיין די תקנתא דרבנן

 אן אשה על ה נישט מוסיף זיין"קען הקב, אויס

מגיד דבריו ליעקב , דאס זאגט דער מדרש. אשתו

 מען -חקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי 

קען שוין נישט נאכאמאל אזוי טוהן פאר אן 

איז דא א חרם דרבינו 'ווייל ס, אנדערע אומה ולשון

  .מוסיף צו זיין אשה על אשתו, גרשום

זענען געקומען דא היינט און זיך  מיר
אביסל אויסשמועסן דאס ענין , מגעזאמלטצוזא

 די -פון די תקנות וואס מען האט שוין גערעדט 
 .בנוגע חתונה הוצאות, תקנות פון דער קהילה
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דאס איז א בחינה פון ואלה המשפטים אשר תשים 

 ואלה איז מוסיף על -י זאגט " ווי רש-לפניהם 

ווייל , וואס הייסט מוסיף על הראשונים, הראשונים

האבן מיר גארנישט מתקן געווען קיין נייע באמת 

מיר האבן נישט מחדש געווען קיין נייע , זאכן

איז אלטע תקנות וואס זענען נאר 'ס, תקנות

  .צוריק נתחדש געווארן, איבערגעפרישט געווארן

האט קהל געמאכט ', ט"תשל' פרשת ויגש אין 

 נאך בחיים חיותו פון -א וועד צמצום הוצאות 

איז דא א מודעה פון קהל אויף 'ס -ל "פעטער ז

פרשת משפטים , פרייטאג צו נאכטס. דעם

 איז קהל -איז יעצט פרשת משפטים ' ס-ט "תשל

, ל"אריינגעגאנגען אל הקודש פנימה צום פעטער ז

 -איז געווען דריי דיינים פון קהל ' ס-מיט די דיינים 

ל "דער פעטער ז. זענען אריינגעגאנגען דעמאלט

מען זאל מאכן ': ט בפה קדשוהאט זיי געזאג

און קהל האט זיך גענומען דעמאלט די ', תקנות

האט ער דעמאלט . אויפגאבע צו מאכן תקנות

אז מען וועט מאכן ': וזה לשון קדשו, געזאגט

 אזוי האט ער -' תקנות וועט דער עולם פאלגן

אז דאס וואס מיר , קומט אויס לפי זה. געזאגט

 -שט קיין נייע זאכן טוהט מען גארני, טוהען יעצט

מיר טוען דאס , מיר דערמאנען נאר אלטע זאכן

ן דברים 'חזר'פריש איבערשמועסן און איבער

איז מקבל די 'ווער ס, קומט אויס לפי זה. ישנים

איז מקבל און , פאלגט די תקנות'און ווער ס, תקנות

וואס ער , ל"ער פאלגט די ווערטער פון פעטער ז

  . פאלגןהאט געזאגט אז מען וועט

 דאס איז שוין געווען א פאר יאר 'ב"תשמ'

ל אן אסיפה פון "איז געווען ביים טאטן ז, שפעטער

מען האט אויך דעמאלט געמאכט תקנות , קהל

און לגבי תנאים , וואס איז נוגע מתנות פון חתן כלה

איז דא אויך א 'און ס,  אזוי ווי מען מאכט יעצט-

איז ווידער קהל ' ח"תשמ'. בריוו פון קהל אויף דעם

זיך צוזאמגעקומען און ווידער געטוהן אין דעם 

האט אויך 'מען האט עס אויפגעפרישט און מ. ענין

. ארויסגעגעבן א צעטיל בנוגע תקנות ביי שמחות

און מען , איז ווידער געווען אן אסיפה' ב"תשנ'

און מען האט , האט ווידער באשלאסן

י זאכן אזוי אז ד, ארויסגעגעבן תקנות דעמאלט

זענען שוין לאנג צוריק דורכגעשמועסט געווארן 

  . און מען האט געטוהן דערין

יעצט געפאלן דער אחריות און די  איז'ס
מיר זאלן זעהן דאס , אויפגאבע אויף אונז

און אויסצופירן דאס וואס מען האט , דורכצופירן
נאר מען האט דאס . שוין לאנג מתקן געווען

און , זיך מקבל געוועןאון , יעצט מחדש געווען
ס הילף וועט מען מצליח זיין 'ן אייבערשטנ'מיט

   .אין דעם ענין
דער אייבערשטער זאגט פאר ,  זאגטי"רש

אשנה להם , לא תעלה על דעתך לומר, משה רבינו

און ער וועט זיך נישט , פעמים' או ג' הפרק ב

 דערפאר זאגט -מטריח זיין צו געבן צו פארשטיין 

כשולחן ,  אשר תשים לפניהםשטייט'ס, י"רש

  .מיט הסבר, ערוך

אז ווען מען קומט ,  דא א סברא צו זאגןאיז'ס 

דארף מען נישט צוזאמרופן , ארויס מיט תקנות

מען דארף ארויסצוקומען דאס און , מסביר זיין

און דאס און דאס דארף יעדער , דאס איז די תקנה

 דאס קען -צו האלטן און יעדער דארף צו פאלגן 

י וויל מונע "דאס איז די סברא וואס רש, שר זייןאפ

מען זאל יא געבן צו , י זאגט"נאר רש. זיין

. און אזוי וועט דער עולם מקבל זיין, פארשטיין

טאקע דא אין בית המדרש די , איז שוין געווען'ס

האבן אויפגעטרעטן 'ס, אן אסיפת הסברה, וואך

ער 'ובתוכם מיין חשוב, ע דרשנים'זייערע חשוב
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די אלע האבן אויפגעטרעטן און .  דער רב דא-זוהן 

, בטוב טעם ודעת, מסביר געווען בדברי הסבר

די וויכטיגקייט פון די , יעדער אויף זיין שטייגער

און איך מיין אז יעדער בר דעת פארשטייט , תקנות

דאס נחיצות און דער תועלת פון די , און ווייסט

  . תקנות

וואס , ערע ווערטער וויל מוסיף זיין צו זייאיך

 די ווערטער פון הייליגן -מען האט דא געשמועסט 

טעמו , וואס ער האט געטייטשט, ל"זושא ז' רבי ר

ווען א קינד , זאגט ער, )ט, תהלים לד(' וראו כי טוב ה

און , און די עלטערן מוטשען איהם, וויל נישט עסן

וועסטו , קאסט עס: זאגט מען אים. ער וויל נישט

. וועסט שוין נאכדעם וועלן, איז גוט'סזעהן אז 

, דער פסוק זאגט, זושא געזאגט' האט דער רבי ר

. ' כי טוב ה- קאסט וועט איר זעהן -טעמו וראו 

איז ' ס-איז גוט 'וועסטו זעהן אז ס, קאסט עס

  . באמת גוט

איז שוין 'ס, דא אויף די תקנות,  מייןאיך

און , אדורך אפאר וואכן פון ווען מען רעדט דערפון

אין די . מען האט אנגעהויבן איינצופירן די תקנות

ס 'ן אייבערשטנ' מיט-פאר וואכן איז שוין געווען 

בערך צוואנציג ,  תלמידי הישיבה אליינס-הילף 

און מען האט געשלאסן די שידוכים אויף . חתנים

 -דעם אופן וואס עס פאדערן די תקנות פון קהל 

ה " איז באלעס. וואס מען האט אפגעשמועסט

ן 'ן העכסטן און אויפ'אויפ, אדורכגעגאנגען

און אלע , ן פרייליכסטן אופן'אויפ, שענסטן אופן

קאסט , איז טעמו וראו'ס, מחותנים זענען צופרידן

און מען זעהט שוין ,  מען האט שוין געקאסט-עס 

די מחותנים זענען גליקליך און , דעם תועלת

די . שפארטמען האט שוין אסאך איינגע, צופרידן

 - שידוכים וואס זענען געווען אין די פאר וואכן 

וואס איך רעד תלמידי הישיבה , דאס איז דאך נאר

 פארשטייט דאך - חוץ מזה איז דאך געווען -

, ה נאך שידוכים" אין די שטאט ב-יעדער איינער 

, אין זיי האבן זיך אויך צוגעשלאסן צו די תקנות

  .  דאס איז גוטמען קאסט דאס און מען זעהט אז

י זאגן ואלה המשפטים אשר " דאס וויל רשאון

כשלחן ערוך ומוכן , י"זאגט רש, תשים לפניהם

וואס מען קען דאס , כשלחן ערוך, לאכול לפני אדם

און זעהן ואלה , מען קען דאס טועם זיין, קאסטן

טעמו וראו כי טוב , המשפטים אשר תשים לפניהם

  .מען זאל דאס קאסטן', ה

ען זיין פשט אין די ווערטער פון  קאפשר

איז דא א ווארט אין חתם 'ס,  כשלחן ערוך-י "רש

ברענגט ער אראפ א , אב' אין די דרשות ז, סופר

 אן עושר -עשיר ורש נפגשו , )ב, כב(פסוק אין משלי 

. 'עושה כולם ה, קומען זיך צוזאם, מיט אן ארימאן

עשירות מיט ארימקייט ,  זאגט דער חתם סופר-

ן 'ען מחובר און צוזאמגעקלעבט איינס מיטזענ

אזוי ווי די . ה"צווייטן לגבי כלל ישראל מיט הקב

, יאה עניותא לישראל, :)'דף ט(גמרא זאגט אין חגיגה 

 נישט חלילה צו -איז שיין ארימקייט פאר אידן 'ס

נאר דאס ,  עניות ממש-איז שיין ארימקייט 'ס, זאגן

ואס דער וואס מען איז ממעט פון די טובה ו

און מען מאכט זיך , אייבערשטער איז משפיע

נאר מען מאכט זיך ,  און באמת האט מען-כעניים 

 דעמאלס איז דער אייבערשטער ווי אן -כעניים 

  . און ער איז משפיע און משביע מרב טובו, עושר

אבער טאמער איז ,  דער חתם סופרזאגט

 און זענען זיך, אידן מאכן זיך כעשירים, פארקערט

דעמאלט איז פארקערט , משביע מטוב עולם הזה

 עשיר ורש - זאגט דער חתם סופר -. דאס עסק

ן 'טרעפן זיך צוזאם דער עושר מיט'ס, נפגשו

דער אייבערשטער פירט ',  עושה כולם ה-ארימאן 

האלטן ': און דער חתם סופר פירט אויס. דאס אזוי
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 איז, רש הייסט אן ארימאן, זיך אידן ווי ארימעלייט

און ער איז משפיע מיט א שפע , ה דער עושר"הקב

וההיפך , און ער ענדיגט זיינע ווערטער, גדול

  .'איז פארקערט איז פארקערט'און אז ס, בהיפך

,  המשפטים אשר תשים לפניהםואלה 

דער , י כשלחן ערוך"זאגט רש, שטייט אין פסוק

אשר , אייבערשטער איז משפיע די משפטים

ווענדט 'ס, י כשלחן ערוך"שזאגט ר, תשים לפניהם

וויאזוי ער , זיך וויאזוי דער מענטש דעקט צום טיש

, אז ער פירט זיך בפשטות, פירט זיך זיין טיש

דעמאלט פירט זיך דער אייבערשטער מיט גרויס 

אין יעדער זאך ווענדט זיך וויאזוי דער , עשירות

  עס ווענדט זיך -כשלחן ערוך , מענטש פירט זיך

  . ם מענטש'פונאין דער טיש 

וואס , )פרשת תולדות( דא אן אור לשמים איז'ס

ער , די וועלט טראגט ארום דעם אור לשמים

אז , ל"ברענגט אראפ בשם דעם אפטער רב ז

,  בשעת מען מאכט חתונה א קינד-בשעת נישואין 

און ער טייטשט . ווערט נשפע פון הימל פרנסה

ם  ויעש לה)ל, בראשית כו(דאס אריין אין פסוק 

דעמאלט ווערט , דעמאלט ויאכלו וישתו, משתה

  .נשפע פרנסה

ויעש להם , איז אמת,  חתם סופרן'לויט 

ויאכלו , ווען מען מאכט א חתונה איז, משתה

ווענדט זיך 'ס. ווערט נשפע פרנסה' ס-וישתו 

, אבער וואספארע חתונה מען שטעלט אהער

, שטעלט מען זיך אהער אויף א באשיידענעם אופן

, ר אייבערשטער משפיע דעם ויאכלו וישתואיז דע

פון דעם , מידו הגדולה המלאה והרחבה

מיט א , ס גרויסע פוהלע ברייטע האנט'אייבערשטנ

  . גרויס עשירות

וההיפך ,  ווי דער חתם סופר זאגטאבער

די ווערטער פון חתם סופר מאכן . בהיפך

און איך וויל ארויסברענגען , אויפציטערן א מענטש

ווער , ר פון חתם סופר בלשון אזהרהדי ווערטע

וועט דער אייבערשטער , פירט זיך בפשטות כעני'ס

ברכה , אים משפיע זיין עשירות מיט שפע גדול

אבער מען זאל וויסן מען זאל זיין זהיר . מרובה

וואס ער זאגט וההיפך , ם חתם סופר'בגחלתו פונ

  . בהיפך

ווייל דער הרגל ,  ענין איז א שווער עניןדאס

, און אזוי ווי די משנה זאגט דאס לשון, עשה טבענ

און מען איז זיך נישט משים , הכל כמנהג המדינה

ווער האט , ווער האט געמאכט די מנהגים, על הלב

  .דאס איינגעפירט

, ל אין ייטב פנים" דא א ווארט פון זיידן זאיז'ס

ומותר , ל"ער ברענגט דאס אראפ פון עטרת צבי ז

מיט ,  ומותר אדם מן הבהמה,האדם מן הבהמה אין

אז ', ָאִין '-וואס איז מער א מענטש פון א בהמה 

ל אין א דרשה "דער פעטער ז. 'ניין'איך קען זאגן 

' ן ר'האט אראפגעברענגט דאס ווארט פון רבי

און ער האט צוגעלייגט , ל"הערש פון זידיטשויב ז

א ' אלקיך' ואתה לא כן נתן לך ה, 'א פאר ווערטער

,  און דו- ואתה - )יד, יח( פרשת שופטים פסוק אין

 דער -אלקיך ' נתן לך ה,  יא-' כן, ' ניין-' לא'

איז 'ס, אייבערשטער האט דיר איבערגעגעבן א כח

', יא'און צו זאגן ', ניין'ביי דיר אין דער האנט צו זאגן 

ער דארף זיין , א איד דארף זיין בעל הבית אויף זיך

  . 'ָאִין'ם ער זאל קענען זאגן דע, בכח

 איך אזוי אינזין געהאט די ווערטער פון האב

האט שוין געזעהן ' ווער ס-הייליגן עטרת צבי 

,  שטאטישע אידן זעהען דאס נישט-בהמות גייען 

און מען , אז מען פארט אמאל אויף מזרח אייראפע

זעהט , קומט צוריק צו דער אלטער ווירטשאפט

, ין מענטשעס קען גיין אי. מען דארט אמאל אזוי

ער פירט די , און ער פירט א גאנצע סטאדע בהמות
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איינע . ערשטע בהמה און אלע בהמות גייען נאך

ער דארף פירן איינס און , גייט נאך די צווייטע

, פארוואס גייען די בהמות נאך. אלעס גייט נאך

 - די ערשטע בהמה גייט , ווייל די בהמה פארענט

 גייט ווייל די בהמה', מעשה בהמה'דאס הייסט 

 א -ומותר אדם מן הבהמה , אלע בהמות גייען

 - איך קען זאגן ', ָאִין, 'מענטש איז מער ווי א בהמה

 - איך זאג , איך שטעל מיך אפ, אלע גייען', ניין'

, מיר זענען זיך צוזאמגעקומען היינט נאכט דא', ניין'

', ָאִין '-ווייל מיר ווילן אויסשרייען און זאגן דעם 

  . 'יןני'דעם 

 האב געהערט אמאל נאכזאגן א מעשה איך

 מען - ער האט געזאגט אזוי -, ל"פון שינאווער רב ז

 איך וועל אנכאפן א -ראובן ' רעדט א שידוך פאר ר

ראובן פון '  ר-דוגמא פון די גאליציאנע שטעטלעך 

שמעון פון ' ער זאל זיך משדך זיין מיט ר, מעליץ

ן אלס א ראובן האט א נאמע' דער ר, טארנע

און . שער איד' א בעל בתי-פארמעגליכער מענטש 

שמעון ביי זיין שטאט האט אויך א נאמען אלס ' ר

פאר , נו,  א בעל הבית-א פארמעגליכער מענטש 

וויל ער א ברכה פון , ער גייט טוהן א שידוך

, ער קומט אריין צום שינאווער רב, שינאווער רב

א שידוך מען רעדט אים : און ער דערציילט אים

ער ענדיגט , צום סוף, שמעון פון טארנע' מיט ר

בעטן דער רבי זאל אנוואונטשן דער זיווג זאל עולה 

איך וויל דעם רבין זאגן א , יפה זיין האט ער געזאגט

' ווייל דער ר, איך האב אביסל עגמת נפש, סוד

און ער וויל , שער איד'שמעון איז זייער א בעל בתי

שער ' זיין מיט א בעל בתיזיך אוודאי אויך משדך

איך האב א נאמען אין מיין שטאט אז איך , איד

אז איך האב , איך ווייס אבער מיין מצב, האב געלט

' און איך גיי זיך משדך זיין דא מיט דעם ר, נישט

 א -ער איז עפעס א בעל הבית , שמעון

און איך בעט דער רבי זאל , פארמעגליכער מענטש

, ך זאל דאס קענען דורכגייןאז אי, מיר אנוואונטשן

  . זאל אלעס קלאפן'ס

עס געדויערט נישט ,  דער שינאווער רבזאגט

שמעון פון ' דער ר, א פאר טאג שפעטער, לאנג

און ער קומט אויך מיט א , טארנע קומט צו פארן

מען , ער קומט אריין און ער פארציילט מיר, קוויטל

ובן רא' מיט ר, רעדט אים א שידוך פאר זיין קינד

און א , דער רבי ראובן איז אן איש נכבד, פון מעליץ

און איך האב אויך אזא נאמען , שער איד'בעל בתי

 איך מוז מיך דאך -שער איד 'אז איך בין א בעל בתי

און איך ווייס דאך , ש'עפעס צושטעלן בעל בתי

, איך ווייס נישט וויאזוי, מיין מצב אז איך קען נישט

וואו ,  א פארקלעמטן קאפאיך דריי מיך ארום מיט

זאגט דער . צו דעם שידוך, אזוי גיי איך דא צו

איז זייער א 'ס, טראכט איך אזוי, שינאווער רב

צוויי ארימע לייט גייען זיך משדך , גלייכער שידוך

איז זייער 'ס, נישט דער האט, נישט דער האט, זיין

 אזוי -אזוי זאגט מען נאך , א פאסיגער שידוך

וועלט אזא מעשה פון דעם שינאווער פארציילט די 

  . רב

ם 'זיך צוצוגלייכן לקרסוליו פונ ,חלילה
לעבט 'אבער ווער ס. ל"הייליגן שינאווער רב ז

און מען הערט ווי אידן , אביסל מיט מענטשן
קומט 'בפרט ווען ס, רעדן זיך אויס דאס הארץ

און דער , זה שלא בפני זה, הוצאות החתונה
און מיין , יי חתונה מאכןאיך ג, רעדט זיך אויס

און איך האב נעבעך , מחותן מיינט אז איך האב
און איך ווייס נישט וויאזוי איך גיי צו צו , נישט

און א פאר טאג שפעטער קומט דער , דער חתונה
 דאס -  מיטן זעלבן פזמון -צווייטער מחותן 

ווען מען זעהט ווי אידן גייען ארום , הארץ צעגייט
ווי נעמט , טראכט מיר אזוי'כ. אזוי פארקלעמט
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און זיי זאלן זיך , מען איינער זאל זיי צוזאמשטעלן
זיי זאלן זיך פארציילן . אויסרעדן דאס הארץ
, נישט דער האט, ן צווייטן'דעם מצב איינער פאר
און מען קען צוגיין צו א , און נישט דער האט

דיגן 'ן אמת'דיגן אופן לויט'חתונה אויף א פשטות
  . ועלכן זיי געפונען זיךמצב אין ו
וואס , איז געווען איינס פון די סיבות דאס

איז געקומען דער 'אז ס, האט מיך מעורר געווען
און געבן א , צו ארויסגיין מיט א קול גדול, זמן

, !גענוג! 'ניין '-' ָאִין'ן טיש און זאגן 'קלאפ אויפ
  .איז געווען'גענוג געווען דער וועג וואס ס

פון עלטערן וואס זייערע , טןוויל בע איך 
די עלטערע , קינדער הייבן אן חתונה צו מאכן

מער ערפארונג , מער באזעסן, זענען שוין עלטער
 - ' ָאִין'זאלן זיי זאגן פאר די קינדער , אין לעבן

מען מוז נישט נאכגיין דעם שוואונג , !גענוג! 'ניין'
זאלן די . מיט וואס אמעריקע איז געגאנגען

ם בעל שמחה זאגן ' די ידידים פונחברים און
מיר ווייסן דיין מצב און מיר , ן בעל שמחה'פאר

מיר זענען אפילו וויליג , ווייסן וואו דו האלטסט
לאמיר אלע . אבער מיט א שיעור, דיר צו העלפן

אמעריקע וועט אונז נישט ! ניין צו אמעריקע, זאגן
  !.פירן

מען האט אנגעהויבן , א גרויסע וועלט איז'ס
פארשטייט . צו רעדן און צו טוהן אין דעם ענין

זיך כשם שאין פרצופיהן שוות כך אין דיעותיהן 
טייל קומען . זה אומר בכה וזה אומר בכה, שוות
אז מען איז גוזר גזירות רעות אויף אידישע , זאגן

מען נעמט צו די שמחה פון אידישע , קינדער
 מען נעמט צו די.  פון אידישע הייזער- קינדער 

מען נעמט צו די פרייד פון א , שמחה פון א חתן
אין דעם טאג ווען דער אייבערשטער , כלה

, איז א גרויסע שמחה'ס, העלפט זי ווערט א כלה

און מען נעמט איר צו איר שמחה אין איר 
  .געהויבענעם טאג

אין ,  איך ווידער דערציילן א מעשהוויל

שלמה ' ר, אינטערדאם איז געווען שוחט

שלמה ' ער האט געהייסן ר, אמעראינטערד

 דער זיידע פון די ווערצבערגער -ווערצבערגער 

ער איז ,  ער איז געווען א גאליציאנער- משפחה 

, נתגדל געווארן אין שטוב פון הייליגן דברי חיים

ער איז געווארן אויפגענומען אלץ שוחט אין 

אין אינטערדאם איז געווען ווען ער . אינטערדאם

איז געווען זייער ' ס-  אהין איז געקומען

 - איז ער געקומען אהין ,  פראסט- פארגרעבט 

איז געווען א בריקל ביי אינטערדאם איבער א 'ס

איז זיך , שבת נאכמיטאג זומער. וואסער

ע "און ל, צוזאמגעקומען דאס שטעטל דארט

ווען , געטאנצט אויף א זייער נישט אידישן אופן

,  געווארן שוחטער איז אנגעקומען אהין און איז

האט ער , און ער האט דערזעהן אזא מצב

 א איד - מען טאר נישט -אנגעהויבן מעורר צו זיין 

מען האט זיך נישט . טאר אזוי זיך נישט פירן

איז געקומען איין 'ס, געוואלט אומקוקן אויף אים

האט ער אנגעהויבן צו , נאך א שבת, שבת

 - וייטן געגאנגען פון איינעם צום צו, דערקוטשען

און מען האט , איז געווארן דארט א פראבלעם

אריינגעקלערט וויאזוי ווערט מען פטור פון דעם 

 אין אונגארן איז - איז איינעם בייגעפאלן . נודניק

 זייער א גרויסע - א פוילישער בירגער - געווען 

 אזוי ווי ער איז דאך - ביי דער רעגירונג , עבירה

 דאך נישט געווען איז ער, געקומען פון גאליציע

איז איינער , קיין אונגארישער בירגער

און ער האט אים , אוועקגעגאנגען דארט צום פריץ

ער האט . ט אז ער איז א פוילישער'מסר'איינגע

  .פארשטאנען וואס דאס מיינט
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האט נישט לאנג געדויערט און דער פריץ ' ס, נו

 ער קומט אריין אין שטוב -האט אים געלאזט רופן 

 דער פריץ - מען רופט מוז מען דאך גיין  אז-

זאגט ? דו ביזט א פוילישער, פרעגט אים דעם אמת

ער איז א ,  יא-? ער וועט גיין זאגן ליגענט, יא, ער

גייט צו דער פריץ און ער שפארט צו די . פוילישער

איך וועל דיר אויסזאגן א , און ער זאגט אים, טיר

ט מיר 'חלש' סאון, איך בין אויך א פוילישער, סוד

איך קען נישט , דאס הארץ צו רעדן אביסל פויליש

 ער האט זיך נישט -מיט קיינעם רעדן פויליש 

געטרויעט פאר קיינעם אויסצוזאגן אז ער איז א 

, איך הער אז דו ביזט א פוילישער, פוילישער

ער , יא, זאגט ער? קענסטו רעדן אביסל פויליש

 קום אריין ,זאגט ער. האט געקענט אביסל פוליש

, איך וויל מיט דיר פארברענגען, איין שעה א וואך

, זאגט ער אים גוט. איך וויל רעדן מיט דיר פויליש

איז ער דאן כסדר געקומען . ער איז ארויסגעגאנגען

 ער האט אים צוליב -צו אים אהיים און גערעדט 

, ן פריץ' איז ער דאך געווארן היימיש מיט-געטאהן 

איך , אדוני הפריץ':  איינמאלזאגט ער אים אזוי

שבת נאכמיטאג קומט מען , האב צו דיר א בקשה

איז נישט 'ס, איז אזוי און אזוי'און ס, זיך צוזאם דא

אפשר קענסטו , ן אידישן דין'אויסגעהאלטן לויט

נישט קיין ': זאגט ער אים. 'עפעס זעהן דא צו טוהן

יענעם שבת נאכמיטאג איז א . 'פראבלעם

און פארטריבן , שטאנען דארטןפאליציאנט גע

איז אהין געקומען האט ' ווער ס-דעם גאנצן עולם 

, קיינעם נישט געלאזט דארט זיין, ער פארטריבן

א , און אזוי איז דאס געווען וואך נאך וואך

און אזוי איז די , פאליציאנט איז דארט געשטאנען

  .זאך אונטערגעגאנגען

י ל האט פארציילט ד" נאסוידער רב זדער 

אז ער האט נאך , און ער האט געזאגט, מעשה

 ווייל שפעטער איז נתגלה -געקענט א אידענע 

איז געשטאנען דא הינטער דער 'געווארן ווער ס

און וויאזוי , גאנצער מעשה מיט דעם פאליציאנט

און יעדער האט , דאס איז צושטאנד געקומען

אז , האט ער געזאגט. איז געווען'געהערט וואס ס

:  געקענט א אידענע וואס זי האט געזאגטער האט

שלמה וועט קיינמאל פון גיהנם נישט ' דער ר'

ער האט צושטערט עונג שבת פאר , ארויסגיין

  ... 'אזויפיל אידן

מיר ווילן נישט צושטערן קיין , ורבותי מורי
, תהלים סח(אין פסוק שטייט . שום שמחה חלילה

ישו ויש,  וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלקים)ד
מען זאל ', וישישו בשמחה'וואס הייסט . בשמחה

מיט דער עצם , זיך פרייען מיט דער שמחה
נישט מיט די הבלים און נישט מיט די , שמחה

שטותים אין וואס מען האט איינגעהילט א 
  .שמחה

, )פרשת מסעי(ל אין ישמח משה " זיידע זדער 

וילכו , )ז, ירמיה ב(טייטשט וילכו אחר ההבל ויהבלו 

, ן הבל' מען איז נאכגעגאנגען נאכ-אחר ההבל 

,  ביז מען איז געווארן אליינס א שטיק הבל-ויהבלו 

מען איז , און דאס איז ליידער מקוים געווארן דא

מיט אלע שטותים , נאכגעגאנגען מנהג אמעריקא

וואס אמעריקא האט פארגעשטעלט וויאזוי א 

וילכו אחר ההבל , אידישע שמחה דארף צו זיין

. ביז מען איז ליידער געווארן א שטיק הבל, יהבלוו

ליגט , ווען מען מאכט א שמחה ליגט דער קאפ

דער מח אין די שטותים אזוי ווייט אז מען קען 

  . נישט הנאה האבן פון דער עצם שמחה

און א , קען זיין א גליקליכער חתן מען 
אויב מען . ָאן די אלע הבלים, גליקליכע כלה

נצער גליק איז תלוי אין די אלע מיינט אז דער גא
אבער . איז דאס דער גליק, יא, דעמאלט, הבלים
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דיגע גליק 'אז די אמת, טאמער פארשטייט מען
איז דאס וואס דער , דיגע שמחה'און די אמת

מען האט זוכה , אייבערשטער האט געהאלפן
מען האט זוכה געווען צו , געווען א שידוך צו טוהן

, און הן מצד הכלה, החתןהן מצד , א גוטן שידוך
און דער אייבערשטער וועט העלפן מען גייט 

דורות ישרים , אויפשטעלן א ערליך אידישע הויז
מיט א , מיט א ערנסטקייט, ומבורכים

עס איז א , מיט א געהויבנקייט, הייליגקייט
דעמאלט , א ערנסטע שמחה, געהויבענע שמחה

ען ווען מ, פעלט נישט אויס די אלע נארישקייטן
עס איז א , ווייסט וואס דער עיקר שמחה איז

  . שמחה רבה ועצומה
סיי די חתנים און סיי די , ת"השי געלויבט

זענען פוהל מיט ערליכקייט און יראת , כלות
און , און זענען גרייט צו מקבל זיין אויף זיך, שמים

זענען גרייט צו פארשטיין און צו וויסן וואס 
ן זענען גרייט צו או, דיגע שמחה'הייסט אמת'ס

  . פאלגן
אז נישט לאנג ,  גענוג אז מען דערמאנטאיז'ס

יארן לאנג האט , צוריק איז געווען א פראבלעם

. דאס אנגעהאלטן פון בחורים צו גיין אויף חתונות

די גרויסע , מסביר צו זיין די תקלה, ממילא

איז יעצט נישט , פראבלעמען וואס דאס ברענגט

איז אביסל באקאנט אין 'אבער ווער ס, דער זמן

איז 'ס, תהלה לקל. חינוך ווייסט וואס דאס ברענגט

, א תיקון גדול לטובה, געשעהן די לעצטע פאר יאר

  . און די בחורים פאלגן

וואס עס ,  איז אנגעקומען צו מיר א בריוועס

זענען אונטערגעשריבן דערויף הונדערטער 

 אז זיי זענען, תלמידי ישיבתינו הקדושה, בחורים

גרייט מקבל צו זיין אויף זיך און פאלגן בכל מכל 

מען זעהט די , האב געהאט גרויס הנאה'כ. כל

, בעלי תורה, זענען בעלי דעת, תלמידי הישיבה

זיי פארשטייען דעם תועלת און נחיצות , יראי השם

 געלויבט -און זענען גרייט צו פאלגן , פון דעם ענין

  . ת פאר דעם"השי

און , טן און איך טוה מאנעןוויל איך בע ,ובכן
מקבל , פון אלע אנשי שלומינו, איך טוה פאדערן
און פאלגן די אלע ענינים וואס , צו זיין די תקנות

מרבה צו זיין . זענען געמאכט געווארן לטובתכם
אביסל פארקלענערן , שמחה אין אידישע הייזער

מרבה , די איבעריגע גרויסע הוצאות ביי א שמחה
, אין די הערצער פון די מחותניםצו זיין שמחה 

אביסל צו פארגרינגערן דעם שווערן עול פון 
האט א ריח תורה און 'ווער ס. הוצאות החתונה

נישט קיין נפקא מינה צו וועלכן , יראת שמים
טוהט אפשעצן אונזער , קרייז מען באלאנגט

  .ארבעט
איז מיר אנגעקומען א בריוו בכתב פון א  עס 

וואס ער טוט , ר תלמיד חכםן רב א גרויסע'חשוב
, און ער פארשטייט און ער בעט, אונז מחזק זיין

, חוץ מזה. מען זאל ממשיך זיין אין דער מערכה
ס מנהיגי עדות 'מערערע רבי, מערערע רבנים

און , טוען אונז מעורר זיין, קדושות בישראל
פאר א טייל האב איך . מען זאל אנגיין, מחזק זיין

, קומט און העלפט מיט, הגעזאגט אדרבה ואדרב
דאס איז , מיט א כח הרבים וועט מען מצליח זיין
די צייט , א זאך וואס איז נוגע גאנץ כלל ישראל

, און דער ציבור איז גרייט מקבל צו זיין, איז רייף
  .בעזרת השם יתברך נעשה ונצליח

נעמט א טייל אין די תקנות יעצט 'ס ווער
, ר טובהאויסער דער אייגענע, בשעת ההתחלה

ווייל ממנו ילמדו וכן , איז זכות הרבים תלוי בו
די . אנדערע וועלן זיך אפלערנען פון אים, יעשו

וואס , איז מחזק א צווייטן איד'זעלבע זאך ווער ס
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און מען זאגט אים א , יענער איז מקיים די תקנות
איז אויך זכות , מען איז אים מחזק, גוט ווארט

ער , זכה את הרבים ער איז מ-. הרבים תלוי בו
פון צענדליגער מענטשן , איז מונע ביטול תורה

ער איז מונע ביטול עבודה . ביי יעדער שמחה
וואס אידן דארפן דעם אנדערן טאג גיין זוכן 

ער , ער איז מונע איבוד ממון ישראל. פרנסה
מען זאל מחנך זיין די , צו חינוך הבנים, העלפט צו

דיגע 'אויף אמת, דיגן חינוך'קינדער אויף אן אמת
און נישט צו שטותים , אויף יראת שמים, תורה

ער איז מרבה מנוחה ושמחה אין . און הבלים
  .ער איז מרבה שלום בעולם, אידישע הייזער

כמשלם , .)נט( גמרא זאגט אין בבא מציעא די  

ווערט , שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתא

 די בעל -אז מען פאדערט , מחלוקת אין שטוב

און דער מאן קען דאס , טע פאדערט זאכן'בית

דאס איז גורם אסאך מחלוקת אין , נישט נאכקומען

זייער אסאך מחלוקת און , ליידער. אידישע הייזער

פראבלעמען אין שלום בית קומען ארויס פון די 

לייגט צו א האנט 'און ווער ס. איבעריגע הוצאות

  .איז מרבה שלום בעולם

שפעט 'ווער ס, ארקערט דאס זעלבע איז פאון 

. דער שטערט,  מאכט דאס אוועק-אפ פון דעם 

ער איז מרבה ביטול , ער איז מרבה ביטול תורה

און ער , ער איז מאבד ממון ישראל, זמן

און ער איז , פארדארבט חינוך פון אידישע קינדער

פארשטייט . א מרבה מחלוקת אין אידישע הייזער

 ווער יעדער איינער דעם גרויסן שכר פאר

לייגט צו א פלייצע פאר 'פאר ווער ס, העלפט צו'ס

 ווי דער לשון -און ווייטער דאס פארקערטע , דעם

  . וההיפך בהיפך-פון חתם סופר 

וועט זיך מפלפל זיין 'אז מ,  קץ לדברי רוחאין

 איך וויל נאר דערציילן -. מיט דעם און מיט יענעם

וען א בין איך געו,  מיט א פאר יאר צוריק-א מעשה 

איז 'נו ווייסט מען דאך אז ס, שבת אין בארא פארק

יא טראגן , ן עירוב'דא א גאנצער פלפול איבער

און מיר איז . ן עירוב'נישט טראגן מיט, ן עירוב'מיט

האב 'און כ, אויסגעקומען צו רעדן אין בארא פארק

אז מען , גערעדט דארטן אין בית המדרש ביי אונז

אויפן וועג אהיים . ובן עיר'זאל נישט טראגן מיט

, גייט מען דאך אויף דער גאס, פון בית המדרש

קומט אנטקעגן א איד מיט שטריימל און 

ער נעמט אראפ דעם שטריימל פון , בעקיטשע

ער , ער טראגט דאס אין דער האנט אזוי, קאפ

און ער , און ער קומט צו, קומט מיר אזוי אנטקעגן

. וי צו ווייזןאז, פארשטייט זיך, זאגט מיר גוט שבת

דו , אנטשולדיגט, האב איך מיך אנגערופן

איך האב נישט געזאגט פאר , טשעפעסט מיך נישט

איך רעד נאר פאר . דו זאלסט נישט טראגן, דיר

, געזונטערהייט, דו ווילסט טראגן, אנשי שלומינו

דו טשעפעסט מיך , מיך ארט נישט וואס דו טוסט

  . נישט

מען רעדט , תזעלבע איז לגבי די תקנו דאס 
האט א 'און צו ווער ס, נאר צו אנשי שלומינו

האט נישט קיין 'און ווער ס, שייכות צו אונז
איך האב . שייכות צו אונז זאל טוהן וואס ער וויל

נישט אינזין ארויפצוצוואונגען מיין מיינונג אויף 
און איך , און אויף קיין שום מענטש נישט, אים

ם נאר בעטן איין וויל אי'כ. זאג אים גארנישט
ווילסט ,  מאך חובות-ווילסט מאכן חובות , זאך

דו ביסט ,  דו קענסט עס טוהן-זינקען אין חובות 
, טוה וואס דו ווילסט, בעל הבית אויף דיר אליינס

אז ,  דו מוזט נישט שטערן א צווייטן-  אבער -
  .יענער וויל נישט גיין אויף דיין וועג

לטובת , עווארן אלע תקנות זענען געמאכט גדי

וויל ארויסברענגען דא 'און  כ. בני אדם בלבד
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, פארשידענע פראבלעמען וואס קענען זיך מאכן

עס , וועט זיך מאכן'און מען שטעלט זיך פָאר ס

איינער וואס איז יא , וועלן זיך משדך זיין צוויי אידן

און א צווייטער , מוכן אנצונעמען די תקנות

. וואס נעמט נישט אןבאלאנגט צו אזא מין קרייז 

פארשטיי אז דאס ברענגט שוין אויף א 'כ

וויל איך דא בעטן מען זאל ממעט זיין , פראבלעם

מען קען פראבירן מסביר צו זיין . אין מחלוקת

  .אבער אלעס זאל גיין בדרכי נועם, יענעם איד

 זעלבע פיל איך א פליכט צו רעדן יעצט דאס 

 אבער איך ,הגם זיי זענען נישט דא, צו בחורים

, פארשטיי אז די ווערטער וועלן אנקומען צו זיי

א זיווג איז מן . בחורים תלמידים פון דער ישיבה

איז דא א מציאות אז א בחור וועט 'און ס, השמים

אנקומען אין אזא שטוב וואס דער מחותן איז נישט 

, וויל איך בעטן דא, דערביי אנצונעמען די תקנות

מען . בהשכל ובדעת,  גדולמען זאל גיין מיט זהירות

, זאל זיך נישט גורם זיין קיין צער און עגמת נפש

מען דארף האבן גרויס פארשטאנד וויאזוי זיך צו 

אין אזא צייט דארף מען זיך . פירן אין אזא מצב

קומען דורכרעדן מיט איינעם וואס איז גדול ממנו 

  . בחכמה ובשנים

די זאך קען ברענגען , זעלבע זאך די
וויל , דענע פראבלעמען בין אדם לחבירופארשי

אלעס זאל גיין , דרכיה דרכי נועם, איך דא בעטן
  .בדרכי נועם

איז דאך דא א פסוק , די אלע תקנות מיט
מיט , כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, )יא, דברים טו(

דאך איז ליידער דא עניים , צמצום הוצאות
קומט זיי שווער אן א גאנץ יאר 'ס, ואביונים

איז דא א 'ובפרט ווען ס, ורכצושטופן דאס יארד
, און זיי זענען אנגעוויזן לשולחן אחרים, שמחה

. מען זאל זיי ארויסהעלפן חתונה צו מאכן

און , זענען נתבעים ונותנים, ישראל קדושים הם
איז פארשטענדליך 'אבער ס, מען גיט בנדיבת לב

די נדיבי עם זעהען אז , אז ווען די מענטשן זעהען
דער מענטש , ען איז נישט מפזר געלט לבטלהמ

דאס וועט , מיט ערנסטקייט, לעבט מיט חשבון
ברענגען אז מען וועט מוסיף זיין צו געבן צדקה 

וועט נתרבה 'און אדרבה ס, וחסד ברוח נדיבה
  .ווערן מדת החסד בעולם

דא בעלי בתים וואס דער  איז'ס
, אייבערשטער האט זיי געבענטשט מיט עשירות

זיי ,  זיי זענען פארמעגליך-  זיי האבן א יכולת און
הן וואס איז נוגע . קענען אויסגעבן אסאך געלט

אין , הן צו מאכן טייערע סעודות, תכשיטים
 וויל איך רעדן -ברוב פאר וכבוד , טייערע זאלן

קודם איז דא א דין פון אל , דא צו די אידן
אין לך , צווייטנס. )ד, אבות ב(תפרוש מן הצבור 

און נאכדעם , )תנחומא כי תשא לא(יפה מן הצניעות 
, כב(י אין פרשת וירא "וויל איך דערמאנען א רש

איז געווען א קטרוג 'י ברענגט אראפ אז ס"רש, )א
וואס בשעת שמחת הגמל , אויף אברהם אבינו

ת א "בנו האט ער נישט מקריב געווען פאר השי
  . י דאס אראפ" אזוי ברענגט רש- קרבן 

האט , ל" געהערט אמאל פון טאטן ז האבאיך

ל אז ווען " ז)ד"מהרי(ער נאכגעזאגט פון בעלזער רב 

און זי גייט , א אידישע טאכטער האט חתונה

, און זי שניידט זיך אפ די האר, אונטער דער חופה

ת אזוי ווי זי איז מקריב א "איז דאס חשוב פאר השי

  .ן הייליגן באשעפער'קרבן פאר

 א בעל בית וואס איז אן ,איך דא זאגן וויל
און ער האט די יכולת אויסצוגעבן אסאך , עושר
מיט אלע , מיט צירונג, פאר א שמחה, געלט

אבער ער האלט זיך איין ווייל אזוי איז די , ענינים
און דאס איז די טובה פונעם , תקנה פון קהל
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, :)תענית כו(שלא לבייש את מי שאין לו , ציבור
ת אזוי ווי א קרבן "איז דאס חשוב פאר השי

ת "וואס ער גיט אוועק פאר השי. בעת שמחתו
דאכט זיך אים וויאזוי ער 'וואס ס, פון זיין כבוד

, ויקר תפארתו, וואלט געדארפט פירן א שמחה
איז דאס אוודאי א גרויסער זכות ער זאל 
געבענטשט ווערן אין דעם טאג פון דער שמחה 

  .פון זיין קינד
, גערעדט בעיקר איז וואס מען האט דאס

אבער וואס איז . וואס איז נוגע דבר הנוגע לממון

מען , ן די בקשה'חזר'וויל איבער' כ-נוגע צו די צייט 

מען זאל נישט גורם , זאל ענדיגן א שמחה אין צייט

פאר אלע , קיין ביטול זמן, זיין קיין ביטול תורה

ביטול ממון , דאס איז גזל שינה. געלאדנטע געסט

יעדער איינער , בעביסיטערס וכדומהמיט , ישראל

ווייסט דעם , יעדער מחנך. ווייסט וואס דאס קאסט

מיינט ווען 'אחריות און די גרויסע סכנה וואס ס

קומען אהיים , גרויסע ערוואקסענע מיידלעך

און אז מען . שפעט אויפדערנאכט פון א חתונה

איז מען זיך פון אסאך , ענדיגט א חתונה פריה

אויך , איז א תקנה גדולה'קומט אויס ס, ענינים מונע

  . אויף קדושה וצניעות

דער אייבערשטער העלפן פאר די אלע  זאל
און , וואס זענען עוסק מתקן צו זיין די תקנות

וואס עס וועט נאך צוקומען בעתיד לטובת בני 
און די אלע וואס זענען זיך מקבל צו , ישראל

 זאלן געבענטשט, פאלגן לשמור לעשות ולקיים
, ווערן פון הימל בבריות גופא ונהורא מעליא

חיי אריכי , בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות
און אסאך תענוג ונחת פון אלע , ומזוני רויחי

קינדער און אייניקלעך שפע ברכה והצלחה אין 
  .אלעם וואס זיי טוען

*  

איז דאך א מסיבה לטובת דער ארץ 'ס נאר
וויל איך מסיים , דיגער כולל אין בני ברק'ישראל

מיט עטליכע ווערטער לשבח , זיין מיינע ווערטער
דער טאטע , פון דעם כולל עצי חיים אין בני ברק

, ש אביו הקדוש"ל האט דאס מייסד געווען ע"ז
און ער האט געטראגן דעם , ל"דעם עצי חיים ז

נאך דער פטירה פון . עול פון דער החזקת הכולל
' צ ר"הרה, ברודערער 'ל האט מיין חשוב"טאטן ז

גענומען אויף זיך , שלום אליעזר זאל זיין געזונט
, מחזק צו זיין דעם כולל, ממשיך צו זיין, דעם עול

ואתו עמו , ער לייגט אריין אין דעם אסאך כוחות
, דער ראש ישיבה פון בני ברק, מיין פלומעניק

נאר צו , דאס איז אלעס שלא על מנת לקבל פרס
ל אין גן עדן " טאטן זמאכן א נחת רוח פארן

  .העליון

איז באמת א , מוסד פאר זיך אליינס דער
א כולל פון קרוב צו הונדערט , ער מוסד'חשוב

 - וואס זיי זיצן און זענען עוסק בתורה , אינגעלייט
ובפרט אנשי , אין תורה כתורת ארץ ישראל

אשרי , שלומינו וואס זיצן און זענען עוסק בתורה
 החזקה פון דעם כולל מי שנוטל חלק אין דער

זאל דער , פון די לומדי תורה בארצנו הקדושה
אייבערשטער באצאלן פאר די אלע נאספים 

שפע , מיט השפעה מרובה, המתנדבים בעם, כאן
ביז דער , ברכה והצלחה מיט אלעם גוטן

אייבערשטער וועט העלפן מען וועט זוכה זיין צו 
  . א"בב, ביאת גואל צדק

  ח להם"א ותשוח"ר שליט"רן אדמוק מ"י הוועד להוצאת ספרי כ"נערך ע
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