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×ñí³í þ¾ê ó−šñêí" î−òõñ −³îëê î

 î×ñ− ó−þìê¾ μ×ñ îê−ëí¾ îò−−í

í μþðë ,’¼þï ³×þëñ î×ï μ× −òõôî î

í×þëñ , þ¾ê ¹½î−ñ ðîô¼³ îï ³î×ï

ó−þìêñ íîñôî öòîì óî−í ñ× êîí óè ,

 ¼þ ñ×ô −³îê ñêîèí μêñôí ö×ñî

ó−þ¼òí ³ê μþë− , óíë ó−−š³−¾

í×þëñ î¼þïî         .)í¾ô μþë(  

  

 μþë− ¼þ ñ×ô −³îê ñêîèí μêñôí

ó−þ¼òí ³ê. íô −õ ñ¼ þêë³− 

 î−ñ¼ îþôê ó¾îëí ³èîþ¼ë ë³×¾

íþí ñ¼"±−¾õêþô šíñï " í−í¾ í

¼õ ¹õî³½ô" ñ¾ î¾ðš ñ®ë ê

íþí"þ −ëþí š ’ ñðò¼ô óìòô

íññï ëîòô−þô"íò¾í ¾êþë í ,

íþí ë¾¾×î" ³þ−ôêô ëîòô−þô š

íþíë ¼èõ μ−ñ¾³" ±−¾õêþô š

μ−ñ¾³ þôîñ ó¾ñ μñîí í−í¾ , îñê¾

íþí"μñîí í³ê ö×−íñ ëîòô−þô š ,

 ³î®ôí ³ê ¬šññ μñîí −òê ë−¾íî

ôîðê μ−ñ¾í¾"ó− ³îñî®ôñ î ,í ö−ò¼

íþí ¹−½îí íò¾ë íò¾ −ðô −×" š

íîëè þ³î− íèþðô , ñ× îñ®ê í−íî

 íþë¼í íò¾ë í¾¼¾ ³îî®ôí

ó−ê¬ì ³ò−ìëë , šð® þôê¾ íïî

 ³ê ³¾þ−î í−ì³ ö¼ôñ ¹îðþ³ šð®

±þêí ,¼ð" −êíë óè þ×¾ ê×−ê ï

¼ êôñ¼"× ,ïî" μêñôí îò−ëê ëš¼− ¾

×ô −³îê ñêîèí"¼þ ñ , í−í êñ¾ −×

öèîí× ,ïì î¾þðî"þñ ñ× ñ −®ì ³îë

þî¼−¾ , šðšð þ¾ê× îò−ëê ëš¼−î

íš−ðë þìê íš−ðë î−¾¼ôë , îñ ê®ô

 μêñôí þôê íïñ êîí¾ ñ× ð−ô³

 ñ× îñ−õê îò−−í ¼þ ñ×ô −³îê ñêîèí

¼þ êîí¾ ,¼ ê×−ê êñ−ôôî" þ×¾ ï

þêí ëþšë ëîþñ îèð−î" ³î®ô ñ¼ð ±

êôñ¼ −êíë óè þ×¾ ê×−ê îññí .  

)×"íèí îò−ëþ öþô š"¬−ñ¾ š"ê (



  

ã  
  

  
 

  ויחי  

  
  

  רבינו יואל מסאטמארמרכז המוסדות ד
  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 ,øùà øáâä àåäò äðîúð "äéáø ïøî é"éæ ìàåé éøáã ìòá ÷" åðéúåãñåî ìäðì ò  

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

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

  

  

  ,רו וקונובעזר צו, קול רינה וישועה בארמונו, לרגל השמחה הגדולה שבמעונו
  בהולדת הצאצאים שיחיו

  

  , כביר המעש וברוך הכשרונות, רב תבונות ונעים הליכות, ך היקר המהולל בתשבחות"אצל בנו יקירו ידידינו האבר
  ,עומד לימין מוסדותינו בהתמסרות רבה ונאמנות

  

  ו"הי אהרן מאיר ווייסר "הר
  

åùã àúø÷ éøé÷éî áåùçä åðéãéãé åðúåçîì àéä úçà äëøáäåááåú àéøô"à  
  

íþí"þ ì ’−í öêô×−−¬ ëš¼−"î  
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 ,úøøåâ úåçîù ãåò àäé åæ äçîùù ,íéðîàðä åéìòôå åéùòî øëùáå ,

íéðá éðáå íéðá úåàøì äëæé ,éùîéåíéðùá úåáø ãåò åðì áéèéäì ê ,íéðåà õéîàå çë áøá , úòãáå äðåáúá  

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

  המשתתפים עמו בשמחה, המברכים באותות כבוד והערכה

  ,ראטהפסח , גרשון כף, יצחק ברוך אילאוויטש, יוסף יהושע גרין
 צבי יודא ווייס, יחזקאל ראטער, יקותיאל יצחק בראך

  
  

 

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

  ,גשי הודאה והערכהובר, בקול ששון ובקול שמחה, גם אנו מצטרפים בזה בברכה
  

  ו"ר משה חיים ווייס הי"מוה' לכבוד מנהל מוסדותינו הק
  

  ו"ר אהרן מאיר ווייס הי"וברכה מיוחדת לבנו ידידינו היקר הר
  ב רבה תפארת"וכאן המקום להודות לו על התמסרותו המרובה למענינו במעשי חוש

  

  המברכים בשמחה רבה ומזמור לתודה

         הנהלת הישיבה גדולה              הנהלת הישיבה קטנההנהלת התלמוד תורה        



  

ä  
  

  
 

  ויחי  

  והריקותי לכם ברכה עד בלי די
ëñ ëîþ−šî óîšô šîì−þô , ñïô ³×þë íïë þè¾ê

ëî¬ ,¼ô óðš"þêîõôíî ðë×òí −ð−ð− × , þ³×îô

þêî³ ñ×ë ,íðî¼³ñî íþî³ñ ó−ñ¼õ ëþ ,íõ ñ× 

   íðî− î−ñê ,−−ì"íð−ôî íñ¼ô ñ× îë ¾−¾ ó,  
  

 א"ר משה חיים ווייס שליט"מוה
  א "בבני ברק יע' מנהל מוסדותינו הק
  

åéçéù íéàöàöä úãìåäá åúçîù ìâøì  
 òåáùá òåáù éãî íéáøä úà äëæî áåùçä éãéãé åðá ìöà  

  íñøåôîäå øãäðä ïåéìâä úëéøòá"åðéúåãçàúä ìå÷"  

øä" øñééåå øéàî ïøäà éä"å     

í−"³ìòî íìô¾ñ î×ï³¾ þ ,³ìê óîšôë íñîðèî íþî³,  
íñ½ ëî¬ ñ×î  

  
  

  השמח בשמחתכם ,  ידידכם מוקירכםד"כ

  יוסף זאב וואלדמאן

  ו"טאראנטא יצ

 
  נא שא נא פשע אחיךא

לייב ' ארי' ק ר"ק מאפטא והרה"התאספו יחד הרהפעם 
, משה צבי מסאווראן' ק ר"והרה' מקעשינאב בעל גבורות ארי

ק מקעשינאב לומר לו דבר "ק מאפטא את הרה"ביקש הרה
כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך : פתח ואמר, תורה

כי ידוע , ביךועתה שא נא לפשע עבדי אלוקי א' וחטאתם וגו
ושור זה , אדם שור אריה נשר, צורות' שבכסא הכבוד חקוקים ד

, י שנצח את יצרו השיג את המעלה העליונה הזאת"יוסף שע
הפסוק שאחיו טענו ליוסף שבחינה העליונה שהשיג ' וזהו פי

ולזה , לו נסיון ועמד בו' י שמכרו אותו הי"שע, היא באמצעותם
שעד ' פי, ]ריה'אשר 'נדם 'את "ר[א "אמרו כה תאמרו ליוסף אנ

שא נא פשע , אדם נשר אריה, צורות במרכבה' עתה היה רק ג
א "א נ"כי על ידינו נעשה ועתה ש, אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך

כ להיות חקוק "שצירפו אותך ג, ]ריה'אשר 'נדם 'אור 'שת "ר[
י מה "ע' פי, וזה היה לפשע עבדי אלוקי אביך, בכסא הכבוד

' פי[ומא 'יאי 'האו 'לי 'אך נוטריקון "י אבי"וגם אלה, שחטאנו לך
ולא , שוקא'יכא ב'וסף א'מה י'כ] אי לאו האי יומא שמכרנו אותך

  .נחקק צורתך בכסא הכבוד' הי
ק "אמנם להרה, ק מאפטא מאוד את הדבר הזה"ושיבח הרה

אלוהי [מסאווראן לא נתחוורו הדברים לעשות משם הקדוש 
ק "ומיד נתכרכמו פניו של הרה, ותצירוף של ראשי תיב] אביך

ק מסאווראן צו לביתך כי לא יוציא שנתו "מאפטא ואמר להרה
ז רעש גדול בין "ונעשה ע, ונחרדו מאוד כל המסובין, ו"ח

, ונכנסו אל הקודש פנימה אולי יוכלו לבטל את הגזירה, החבריא
ק "וגם הרב מקעשינוב בעצמו התחיל להתחנן ולבקש מהרה

ק "אמר להם הרה,  שום אדם בסיבתומאפטא שלא יענש
ק מסאווראן יוכל להגיד תורה כזאת ואם יטב "מאפטא אם הרה

  .בעיניו אז ימחול לו ויבטל הגזירה
ק מסאווראן את ראשו על מקלו והתבונן קצת "השעין הרה

קץ כל בשר "נח ' כתוב בפר: ואמר שיש לו דבר תורה שינעם לו
מפורסמת הן גזל היא והקושיא , "בא לפני כי מלאה הארץ חמס

, ולמה לא הענישם על העבירות היותר חמורות, רק לאו הניתק
, לנח לעשות התיבה דווקא במדה הזאת' גם קשה מדוע צוה ה

, שבו' ש הוא מה שיונק מאות ח"רק ידוע דכל כח הרע של נח
מ הוא כן "וגם אצל הס, המה טובים והם ההמתקה' והש' והנ

כי הם משם , ל הם ההמתקה"והאותית א, ל"דשמו הוא סמא
ודור המבול חטאו כל כך עד , )'ב ג"תהלים נ(חסד אל כל היום , אל

ונתהוה , ל"מ מסמא"דנחש וס' שנלקח ההמתקה ונשאר רק הח
ולכן אמר הכתוב כי מלאה הארץ , ס"מהרע הנשאר צירוף חמ

לנח שיעשה תיבה דהיינו להחזיר ' ה ציוה ה"והקב, ס"חמ
', מאות אמה ארכה דהיינו שולכן עשה שלש , ההמתקה

', ושלושים אמה קומתה דהיינו ל', חמישים אמה רחבה דהיינו נ

ובזה החזיר כל ההמתקות ', ה תכלנה מלמעלה דהיינו א"ואל אמ
  .ויתקנו כל האותיות ויתהפכו לרחמים

ע וימזוג כוס יין ויתנהו "ק מאפטא זי"מיד צהבו פניו של הרה
תה לחיים כי דבריך טובים ע ואמר לו ש"ק מסאווראן זי"להרה

  )אוצר אפרים(              . ונכונים מאוד ואיחל לו שיאריך ימים

  ויעשו בניו לו כן כאשר ציום

ע נדחפו פעם החסידים "ק רבי יחזקאל משינאווא זי"אצל הרה
כשחילקו שיריים בעת עריכת השולחן הטהור בשבת קודש 

מונח על ק שהיה "נכבה נר שב, ומחמת רוב הלחץ זו הדחק
הקפיד על כך מאוד , השולחן ועל אף שהדבר קרה מחמת אונס

הצדיק משינאווא באומרו סימן הוא שלא היתה כוונתם 
כי לו , ש"בחטיפת השיירים לשם שמים ולנחת רוח לפניו ית

היה הדבר כן לא היה הדבר מגיע לידי חילול שבת או איזה דבר 
שו בניו לו כן כאשר וענין זה רמוז הכתוב אצל בני יעקב ויע .חטא

, כ כן בנות צלפחד דוברות"מלשה, ציום כן לשון בצדק וכראוי
כראוי וכנכון אם כתוצאה מכך , כלומר מנא ידעינן כי עשו כן

ת והיינו שיהיה המצוה גוררת "יגיעם כאשר ציום מצות השי
  )עטרת חיים(            . ו גוררת עבירה ואפילו שוגג"מצוה ולא ח



  

å  
  

  
 

  ויחי  

 

ã áì áèé ìä÷ã áì áèé ìä÷''øàîèàñøàîèàñ  
  

  
  

  

  

øäà ìù åçáù ãéâäìøäà ìù åçáù ãéâäì""ïï  
àúååãçå äàãåä éùâøá ,ðàúëøáã àñë äæá øâù , íã÷ åðéãéãé áåùçä ï÷ñòäàúçáùåú ìëî àìéòì ,òé÷ùî 

åðéúìéä÷ ïø÷ úîøäì íéëåøáä åéúåðåøùëå åúðåáú áèéî ãéîú , ïåéìâä úëéøòá ãçåéîáå" ìå÷åðéúåãçàúä" ,
åðéîåìù éùðà øåáéö úà äðäî íéøàåôîä åéãé éùòîá ,åðéùã÷ úåøöçá úåòøåàîäå úåáéñîä øàôìå øèòì,  

  

øäøä""øø  ñééåå øéàî ïøäàñééåå øéàî ïøäàéä éä ""åå  
÷ä åðéúìéä÷ áø÷á íéð÷ñòä éìåãâî 'åðéúåãçàúä ìå÷ ïåéìâä êøåòå  

 åúçîù ìâøìúãìåäá  åéçéù åéàöàöæîì"è  
  

ùàøì úøèò åðéúåëøá àð éäúê ,êéìäàá úåçîù òôùåé åæ äçîùîù , äøåúá íé÷ñåò íéðá éðáå íéðá úåàøì äëæúå  
ëêéùôð úååà ,åðéúìéä÷ úîøäá êéùîäì äëæúå ,å èøôáåðéðåéìâ úëéøòá ,åðéúìéä÷ ìù äøôåù ,èëå"ñ.  

  

  
åëä"ùãå÷ä ìä÷ä ìë íùá äøîæ ìå÷å äãåúá ç  

  
  
  
  
  

  ן כי לעולם חסדו"יאמרו נא בית אהר
   מנעים זמירות ברגשי ידידות ושמחה עצומה להביע ברכות ואיחוליא

  ארי ריע כאח לי האי צנתר דדהבעומק לבבי אשא ברכותי לידידי וחבימ

  א בתורה וחסידות עושה חסד תדיראברך היקר והחשוב ידען ובקיה

  ההלל שמו בשער בת רבים על התמסרותו להיטיב לזולת במסירות רבא

  יאש וראשון לכל דבר שבקדושה בפרט ובכלל ברב מרץ עד בלי דר

  רלרומם ולהעשי" קול התאחדותינו" הגליון למען ומם ולילה לא ישבות י

  רידיו להתפאודע במידותיו הזהובות ובכשרונותיו הברוכים מעשי נ

  ן"אהרים בשבתו עם חברים להללו ולהגיד שבחו של ר"מאיאה פניו ר
  

øä" øñééåå øéàî ïøäàéä "å  

ä úúá 'ìù"åðåòîá íéìâø ù ,åðåøâá ì÷ úåîîåø ,åéçéù åúáå åéðá úãìåäá  
  

  טרן דבשמיא יהא בסעדך שתזכה לגדלם ולחנכם על מבועי התורה והיראה נאמנים לאלקא דקשומ

  ו יושפע לך מזאת השמחה שבניך שיחיו כשתילי זתים סביב לשולחנך את ביתך יאיראת הברכהז

  בעולם ועד ירדפוך אושר ועושר וחיי נחת ותוכל להמשיך בפעליך מתוך הרחבת הדעת וכל טול
  

ë"äùåã æåò êãéãé ã"è  

åìù ' ìà÷ñàã ìàéøæò ÷çöé  

 
  

  

 íùá øòèàø éáö íçðîíéëøáàä úåãçàúä úìäðä   

 íùá ãìàååðéøâ ïøäà çñôäùî éãé ãñçä ìòôî   

íùá ïäë éáö íçðî äøåú éøåòéù ïåâøéà  
íùá õøàååù ÷éìàô òùåäéåðéúåãçàúä ìå÷ úëøòî  

  

 
  

  

 êéçàéòùé íäøáà 'íùá ñééååäøåúä éãåñé úøåáç   

 íùá ïäë àãåé óñåéøä éøôñ úàöåäì ãòåå"èéìù î"à  

íùá õøàååù ìà÷æçé ìåàùàçñôã àçî÷ ìòôî   
ù"á  íùá ñééåå ìàåéïéåòøã àåòø úøáç  

  

÷øá éðá÷øá éðá



  

æ  
  

  
 

  ויחי  

  ן"פרח מטה אהר
ññíî íìë¾î þ−¾ë , μþëêí îò−ð−ð− ³ê μþëò

ññôñ ö−ê þ¾ê ³îìë¾³ë þ³×îôí ,þ− íþî³" ¾
ó−þîï¾ îñ®ê ³îð−½ìî ,ó−þ¼¾ë ¼ðîò ó−×îþëí î−ñ¼õ ,

ó−¾òêñ ë−¬−íñ íëþô ,−−ð" îò−³þï¼ë êîëñ îñ ëþ î
ó−¾ðší ³ðîë¼ë               ,  

  ו"הי אהרן מאיר ווייס ר"הר
 ìâøìæîì åéçéù åéàöàö úãìåäá åúçîù"è  

  

í−"íþî³í −¼îëô ñ¼ ó×òìñî óñðèñ í×ï³¾ þ , μî³ô
íþîêî íìô¾ ëþ ,μ−òëñ ó−òë íêþî , íþî³ë ó−š½î¼

μ¾õò ³îîê× ³îî®ôëî          ,−×ê"þ.  
  

  

   מקרב לב ידידיך מוקיריךהמאחלים
  

  נפתלי יעקב פאלאטשעק            יואל כף

äðù äøùò òáù íéøöî õøàá á÷òé éçéå. ùøáå" àúéà é
åðéáà á÷òé øèôðù ïåéëù éôì äîåúñ åæ äùøô äîì , åîúñð

íãáòùì åìéçúäù ãåáòùä úøöî ìàøùé ìù íáìå íäéðéò ,
åôîä åù÷äåíéùøùøì åì ïéðî úåéùøôä ïéá ÷ñôä ïéà íàã " é

úãøôð äùøô ïàë ùéùúçà äùøô úîàá àåä éìåà  ,ìð êà" ô
áùãåàî åáøéå åøôéå äá åæçàéå íééñî ùâéå úùøô , äî òåãéå

æçàù" úà ãáòùì íéøöîä åìçä øùàë ÷ø ìéçúä éåáéøäù ì
ìàøùé ,îë"õåøôé ïëå äáøé ïë åúåà åðòé øùàëå ù , øàåáî ãåò

éä íéèáùäî ãçàù ïîæ ìë ìéçúä àì ãåáòéùäù íéùøãîá '
íéé÷ ,åîëå" åéç íéèáùäù ïîæá ìéçúä àì éåáéøä ëïééãò , àäã

ðë àéìú àäá"ì ,îëåäîà" ë àåää øåãä ìëå åéçà ìëå óñåé úîéå
çà ÷øå"åëå åöøùéå åøô ìàøùé éðáå ë ,' øîàð òåãî äù÷ äúòîå

åðéáà á÷òé úúéî éðôì ãåò ãåàî åáøéå åøôéå ,øîåì ùé êà  ïéàã
äøåúá øçåàîå íã÷åî , ïéà íéøîåà ïéàã äù÷é äæ ìò íìåà
 äøåúá øçåàîå íã÷åîáúçà äùøôá åðééäã àðéðò ãç , äî æàã

øçåàî øçåàîù äîå íã÷åî íã÷åîù ,ùø ç÷ì äæîå"éàø é '
ïä úåéùøô éúùù ,íäéðéá ÷ñôä ïéà íà óà , äù÷ä øéôù äúòîå

äîåúñ åæ äùøô äîì åì.                                )øåù øåëá.íéçñô (  
    

ùðå éúåáà íò éúáëùå íéøöîá åðøá÷ú àð ìà éðúà
íúøåá÷á éðúøá÷å íéøöîî. ìéå"æéùø äðäã ô" ùøôì áúë ì

íéøöîá åðøá÷ú àð ìà á÷òé øîàù äî , äøôò úåéäì äôåñã
éôåâ úçú ïéùçøîå íéðéë ,ò íéøöî éðåùòé àìùå"æ , éúî ïéàùå

åç"úåìéçî ìåâìâ øòöá àìà íééç ì ,éä éðùå ïåùàø íòèì äðäå '
íéøöîî ÷ø åúåà úàùì éã , êøåö ïéàåìàøùé õøàì åàéáäì ,

àì åúåà úàùì çøëää éùéìùä íòèì ìáà"à÷ééã é , äðäå
åôîä 'íéúîä úééçúì æîø åáúë ,äáéëù ïåùìá äúéî åðéöîãî ,

 àì áëù øùà áåúë äçëåúáã íå÷ì úðî ìò òîùî äáéëùå
íå÷ì óéñåé ,íå÷ì åôåñ äáéëù íúñã òîùîå , ÷åñôä úðååë åäæå

á÷ú àð ìàøíéøöîá éð ,íéøöîáãéðøá÷ú àì éàãåå  , ùé àäã
íéîòèä ìë äá ,îå" î"éúáëùå "ò àåä äáéëùå éúåáà íò" î

úåìéçî ìåâìâ øòö àëéàå íéúîä úééçúá íå÷ì , éëä íåùîå
ééã íúøåá÷á éðúøá÷å íéøöîî éúàùðåà÷.  

                           )ïåéøôàøäîä íùá "à í"ù(  
    

÷å íéøöîî éðúàùðå éúåáà íò éúáëùåíúøåá÷á éðúøá. 
îì ïåùìä ìôëã äù÷å"ìé êà ì"ôò ô"éàã é 'îâá ')î ïéøãäðñ" æ

ò"à (÷éãö ìöà òùø ïéøáå÷ ïéàã ,åîëå" úåîå÷î äáøäá åðéöî ë
åðîî íéìåãâä íé÷éãö ìöà ÷éãö ïéøáå÷ ïéàù, ùøãîá àúéàå 

éä á÷òéù 'úåáàáù øçáåîä ,àå" á÷òé ù÷éá äîì äù÷ ë
å÷ ïéà àä éúåáà íò éúáëùåäæ ìöà äæ íéøá ,é êà" àúéàã ì

îâá ')ä úéðòú (:úî àì åðéáà á÷òé ,ñîá àúéàå ' íéìåãâ ïéìåç
íäééçáî øúåé íúúéîá íé÷éãö ,éôìå" úåáàäã ïåéëã øîåì ùé æ
íäééçáî øúåé íéìåãâ íäå åúî ,àáù øçáåîä åðéáà á÷òéåá úå

úî àì ,íäì äåù àåäù àöîð ,äæ ìöà äæ øåá÷ì øùôàå ,
äùæå" ë"åéúáëù "äúéî àìå ãáì äáéëù åðééä éúåáà íò ,

éúåáà ãéì éúåà øåá÷ì ìëåúù íúøåá÷á éðúøá÷å àìéîîå , àìå
ðë äù÷é"ì .                                                           )äøåúä úëåðç(  

    
 úà íâ íé÷åìà éúåà äàøä äðäå éúììô àì êéðô äàø

êòøæ. ìé"ôò ô"á àúéàã éîâ ')ñ úåîáé (: ï÷åøãä äøéáòì ïîéñ
ùøôå"íé÷éøåî äøéáò éøáåò ìù íäéðôã é ,ñîá àúéà äðäå '

ïéø÷ò ìù ñåë úåúùì åúð÷ú úå÷éøåî åéðôù éîã úáù , êà
øúåé ãéìåî åðéà ïéø÷ò ìù ñåë äúåùä ,æå"éðô äàø á÷òé ù" àì ê

ù éúáùçù åéðéäã éúììô éàãååáúå÷éøåî êéðôå àèçá úìùëð ,
 ïëàë êéúéàøùéì òãååúðúàèç àìù  ,øîåì àøáñ ïéàå 

ùïéø÷ò ìù ñåë úéúùå úàèç ,íåùî äù íâ íé÷åìà éúåà äàø
 úà"êòøæ "ïéø÷ò ìù ñåë äúù àìù çëåî äæîã ,àã"éä ë '

ø÷òð.                                                                        )óñåäéá úåãò(  
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  ויחי  

  
  
  
  

  
äìéäú äåàð íéøùéìäìéäú äåàð íéøùéì  

áùä úà úåáùì åðéúåéìò ìâøì"øô ÷ 'àãç àúååöá ãçé íâ íéçà úáùá ïåøéî àùéã÷ àøúàá éçéå  
éîøä úåùàøáå"èéìù éðçåø ìäðîäå í"à  

àãåä úëøáá äæá åððä"ãåúì øåîæîå ä"áùä úåàöåäá åôúúùäå ÷ìç åìèðù åìà ìëì áìä ÷îåòî ä"÷  
  

ëðäå äìòðä éðáøä åðéãéãéãá ,ãñçå ä÷ãö óãåø  
  

äåî" øïàîìéôù á÷òé ìàøùéèéìù "à  
äåî åðáå" øïàîìéôù íçðî éëãøîèéìù "à  

 ק"אשר נדבו כל הדגים לשב

àáäãã éøúðö éøú éðäì ,äáø úåøéñîá äåöî øáãì íéôúåù  
äåî" øïééèùì÷ðéô äùî êåøáéä "å  

äåîå" øïééì÷ áåã ìàåîùéä "å  
 ïåâøéà éìäðî"áùøä úòåùé"é

ק"נדבו המשקאות לשבאשר 
 

ãáëðäå äìòðä éðáøä åðéãéãé ,ãñçå ä÷ãö óãåø  
  

äåî"øïàîãéøô äîìù íçðî èéìù "à  
  ק"אשר השתתף בהוצאת השב

 

ãáëðäå äìòðä éðáøä åðéãéãé ,ãñçå ä÷ãö óãåø  
  

äåî"øñééåå ÷éæééà ÷çöé èéìù "à  
  ק"אשר השתתף בהוצאת השב

 

ãáëðäå äìòðä éðáøä åðéãéãé , óãåøãñçå ä÷ãö  
  

äåî"ø ìà÷ñàã ïîìæ äîìùèéìù "à  

  ק"אשר השתתף בהוצאת השב
 

ãáëðäå äìòðä éðáøä åðéãéãé ,ãñçå ä÷ãö óãåø  
  

äåî"ø äèàø çñôèéìù "à  

  ק"אשר השתתף בהוצאת השב
 

áéáç ïåøçà ïåøçà ,äðåîàá øåáéö éëøöá íé÷ñåò éðä åëøáúé ,äðåëðå äáø úåøéñîáå  
òä úåãñåîä úìäðä éøáç"é  

  שנטלו חלק ניכר בהוצאת השבת
 

  

  

áùø é÷åìàä àðúä úåëæ"äáåèì íáì úåìàùî ìëá åëøáúéù íãòá ïâé é ,ä íòî äîéìù íúøåëùî éäúå,'  

äçìöäå äëøáá òùååäì ,äëùîäå éåáéøá ,äçîù ìù òôùìå ,èëå"ñ  

  
åëä"äáåøî äëøáá ç ,äáåè úøëäáå  

  

                             äáéùéä úìäðäïåäéãéîìúå ïðáø                
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  ויחי  

  

ïúùøôá äáùç íé÷ìà äòø éìò íúáùç íúàå 
áø íò úåéçäì äæä íåéë äùò ïòîì äáåèì.å äåàá"÷ä ç '

ë ' ïéé ñåë åä÷ùäå úåîñåë åøéáç úå÷ùäì ïéúîäì äîåã äæ éøäå
 íéîù éðéãá íâ íéàëæå íéáåèä íä éøäå íåìë áééçúî åðéàù

ë óã øéæðá ïðéøîàã àäî íéùøôîä åù÷äå"ò â"ú à" äùà ø
äå äøôä 'ìñé äìòá äì øôäù äùàá øáãî áåúëä äîá äì ç

 äéäùëå äçéìñå äøôë äëéøö àéäù øáãî áåúëä äòãé àì àéäå
ø òéâî" åãéá úåìòì ïååëúðù éî äîå äëåá äéä äæ ÷åñô ìöà ò

åëå äçéìñå äøôë ïåòè äìè øùá åãéá äìòå øéæç øùá 'éôìå" æ
â"òøì åäåáùç íäù ïåéë ìáà äáåèì äáùç íé÷ìàã óà àëä ë 

íéîù éðéãá íâ íéøåèôã áúë äîìå äøôë ïéëéøö éøä.  
åùá õøéúå"åé ÷çöé úéá ú"éñ ã 'ç ' øåñéàì ïååëúð íàã

 ïîãæð íà ìáà äøôë êéøöã ïðéøîà äæá úåùø åãéì ïîãæðå
òå éøîâì øåèô äåöî åãéì"éò àöéã ïåéë ë" íå÷îá äáåè æ

 øéæðáã àä äæá øàéáå íéîù éðéãî íâ ïéøåèô øéôù äòøä
àñ óã úåçðîáå úåèéùôá ïë ïðéøî"ò ã" ïðéñøâã äæá éâéìô à

 äìòäå íéâã úåìòäì äãåöî ùøôå íéá ÷åðéú òáèù òîù íù
áééç íéâã , øåèô øîà äáø íéâãå ÷åðéú äìòäå íéâã úåìòäì

 øîà àáøå åéùòî øúá ìéæ øåèô øîà äáø áééç øîà àáøå
ëò åúáùçî øúá ìéæ áééç"îâä ã 'òã éðàù äæáã áúëå äì

òå äåöî åãéá"ñ ë"åúëò øåèôã ãçì ì"ã ,éôì ïëà" øáãä éøä æ
éôìã åéìò åù÷ä ãåòå ú÷åìçîá éåìú"îì æ" øúá ìéæ ã

åëì éøä øéæðáå äúéî áééç åúáùçî"ò úå÷ìî áééç åðéà ò" æ
 íéâã äìòäå íéâã úåìòäì ïååëúð éøä àëäã èåùô øáãä ìáà

â ÷åðéú äìòä äæ íò ÷ø"òå ë"ñ ë"ééçã àáøì ì àì íà ìáà á
ìå äúéîî øåèô éàãååá ÷åðéú ÷ø äìòä" íùã øéæðã àäì ã

åîëå øåñéà íåù äùò àì éøä"é ë"äåàä éøáãá íâ ì"÷ä ç '
ñ úåçðîáã" ÷ø áùçù äøéáòä äùåòã ïåéë áééçã àáøì ì

áäã äåöî åãéì ïîãæðã"åëì äåöî ÷ø åãéì ïîãæð íà ìáà é" ò
íéîù éðéãî íâ éøîâì øåèô.  

øåàéá íöòáå ïîãæðùë éøîâì øåèô àäé äîì åúøáñ 
é äåöî åãéì"ùîéôì ì"ô øôåñ íúçá ë ' àäî äù÷äã úåèî

àã äøôë êéøöã ïðéøîàã"äå áúë äîì ë 'á÷ä àä äì çìñé" ä
 ïî åöò øòéöù ìò ïéáø÷ åééçã úåøéæðã éøééîã áúëå ïøúå åðéà

òå àèç éåä íöòá äæå ïééä" àèçä ìò ïå÷éúë éåä äøáòù äæá ë
òå" ëéôìå äøôë äëéøö äðéà"é æ"â ì" åãéì ïîãæðù ïåéëã äæá ë

òå åúáùçî ìò äøôë åéä äåöî"íéîù ïéãî óà øåèô ë.  

ô ìàåé éøáãáå 'ôò õøúì áúë éðéîù"ùî é" ìçð éáøòá ë
 àèçá à÷åã äæ äøéáò úáùçî ìò äøôë ïéëéøöã àäã ïúùøôá
 äùåòå äòø åøéáçì úåùòì áùåç úà íà ìáà íå÷îì íãà ïéáù

éôìå àèç íåù äæá ïéà úåáåè åîò" úìéëàá åà íéøãðáã áùåéî æ
 éåäã óåñé úøéëîá ìáà àéîù éôìë àèç éåäã äøôë êéøö øéæç

à äìåãâ äáåè äæî àöéå åøéáçì íãà ïéá"äøôë íåù ö.  
éöðä ÷îòáå"ô éøôñä ìò á ' øáãä øåàéáá áúë úåèî

ñ äøåàëìã äøôë äëéøöù"øñàã øåñéà ìò øáåòá àîìùá ãé '
 éøäã åúáùçî íéé÷úð àìù óà äçéìñ êéøö ùôð èàùá àðîçø

ëî"éä øáã î ' äðåîã àøåñéà àåäã øãð ìáà øåáòì äöø
 åøãð ìò øåáòì äöøù éì äî åéô ìò àìà åðéà åø÷ò íâå àöôçà

ëîã ïåéë" àìå áåðâì äöøù ïåîîáù øåñéàì äîåãå øáò àì î
 àðúä ìéùîä äæì íåìë áééç åðéà éøä åãéá äìò äìèå øéæçì

ëîã øéæçì ùîî äîåã àðîçø äøñàã ïåéëã"â àøáâ øåñéà î" ë
éá úéà 'ééò"éôìå ù" åøëîå ùéà áðåâå áéúë éøäã äæá øéòäì ùé æ

éå àðîçøã àøîéîà åøáòå" àì äøåú ïúî íãå÷ äéäã ïåéëã ì
àèç íåù äæá ïéà äáåèì äéäù ïåéëå øáãä úðååë ÷ø äæá êééù.  

ìàåé éøáãá íù áúë ãåò íäéùòî ìë åùò íäã õøúì 
ò"åîë äøåú ô"ùøäîä ù" ãåã úéá úåëìîá ãøåîë åúåà åðãã í

àå ãåòå ø÷ù àéáðä åà" àìà äåöî úåùòì äéä íúáùçî éøä ë
â äæî àöé äùòîìå øáãá ïòèù" áø íò úåéçäì äìåãâ äáåè ë

åëå èåùô øáãä àã ïåâë" åáùçã äøôë íåù íéëéøö ïéàù éãåî ò
òåôáå äåöî úåùòìâ ì"éôìå äåöî åùò ë"ö æ" àéáäù äîã ì

äåàä"÷ä ç ' åä÷ùäå úåî ñåë åøéáçì úå÷ùäì ïååëúîì ìùî
â éøééî ïéé ñéë"ééò äåöî àåäù áùçù ïôåàá ë" øáãä ÷éåãîå ù

éôì ÷åñôä ïåùìá"éôù î ' äòø éìò íúáùç íúà åðøåôñä
åëå äáåèì äáåùç íé÷ìàå äòø äùåò àåäù åáùçù ' éøîà äæá

ïåéëã íäì íéùåò íä äåöîù åøáñ äòø äùò àåäù åáùç íäù 
òå áø íò úåéçäì äáåèì äáùç íé÷ìàå"àèç íåù äæá ïéà ë.  

ø äëá ïëìã áúë ùãå÷ä øæðá ïëà ' äæ ÷åñôá ÷åã àáé÷ò
øå óñåé úøéëî àèç íåùî åâøäð úåëìî éâåøä äøùòã" âøäð ò

 íéøáãîä ùàø äéä àåäù ïåòîù ìåâìâ äéäùî äù÷ä ïôåàá
òå"à ëà ùðòð åðéà ìòåôì àöé àìå äøéáò úåùòì áùéçá í" ë

 ïåéë ìáà äáåè äæî àöéã óñåé úøéëî àèç ìò äøôë êéøö ïéà
 áùéç ÷ø íà íâ äøôë êéøöã äàøã äëá äæ ÷åñôì òéâäù

à ìòåôì àöé àìù óà øåñéà úåùòì"éò âøäé àåä íâ ë"ééò æ" ù
éòå 'ùî ïúùøôá äùî çîùé"äæá ë.  

  

 úîùð éåìéòì    

äàä" úøî ç õèéååàøàä ìèéâò"ä  

á"æ ÷çöé ø"ì  

áìð"é ò"úáè æ  

 úîùð éåìéòì    

äàä" úøî ç ùà÷øàô øúñàò"ä  

á"æ ìàøùé íçðî ø"ì  

áìð"ä ò 'øãà  



  

é  
  

  
 

  ויחי  

áåùéááåù íéðá å"í  
  

  י"לכל אנשי שלומינו העהננו מודיעים בזה 

  ט"ם הבעל"במשך שבועות שובבי כמדי שנה בשנה תתקייםכי 
  

  מנין תהלים
  

 í¼¾ë −¾−ôì óî− ñ×ë3:00íìê " ®  
öî×−¾ë îò−¾þðô ³−ëë  

  

ôìêñî"í¼¾ë × 4:45 ñì−î ³ê−þšî íìòô ³ñ−õ³  
  תפילת מנחה ביום רביעיע ב"אלו שמתענים צריכים לקבל תענית כמבואר בשו

       

  כ מפרסמים אנו בזה את"כמו
  רשימת מניני התהלים בציבור המתקיימים בבית מדרשינו

  
  

  ד"בהיכל הביהמ 11:45 בשעה  -ם "בכל ליל שישי בשבועות שובבי •

  ד"לפנות בוקר בהיכל הביהמ 4:00 בשעה -בכל יום שישי בכל שבועות השנה  •

  'לפנות בוקר בחדר א 5:15 בשעה  -ם "בכל יום שישי בשבועות שובבי •

 ד"לפנות בוקר בהיכל הביהמ 5:45 בשעה  -ק בכל שבועות השנה "בכל יום שב •
 'חדר אב  בבוקר6:30 בשעה  - ם "שבועות שובביק ב"בכל יום שב •

  

  אמן, ןכל משאלותינו לטובה ולברכה ויקבל את תפילתינו ברחמים וברצו' ר שימלא ה"ויה
  

  

ëþ ðîë×ë  

ó−êëèí  



  

àé  
  

  
 

  ויחי  

  

  

  כי לך טוב להודות
ïô ³×þëë íïë îòòí"í×þë š−ïìô −ñ× ëî¾ìí −ð−ð−ñ ¬ , í×ïô

í×ñíî íðèêë ó−ëþí ³ê ,öîþî þ−¾ë ó−ññíô îô¾ , ð−èíñ
þíê ñ¾ îìë¾             "ö ,öîþ¾×í μîþë,  
  
  

  ו" היאהרן מאיר ווייסר "הר
  

  שמחתו בהולדת צאצאיו שיחיוגל לר
  

í−"íþî³í −¼îëô ñ¼ ó×òìñ í×ï−¾ þ ,íþîêî íìô¾ μî³ô.  
  

  ח ידידך עוז"המאחל בלונ
  יחיאל מיכל אברהם פרידמאן

 ìä äèéîù úåë)é(  

  
  דמי שביעית

הכסף , המוכר פירות שביעית ומקבל כסף בעדם
דמי "שהוא מקבל נתפסים בקדושת שביעית ונקראים 

ומותר להשתמש בכסף רק לצורך קניית , "שביעית
  .מאכל או משקה ולאוכלם בקדושת שביעית

והוא הדין אם מקבל בעד הפירות תמורה אחרת 
אז נתפס , קדושת שביעיתשאין בהם ' כגון מאכל וכדו

בהם קדושת שביעית ומותר להשתמש בהם רק כדיני 
, ב"ע' סוכה מ, א"ז מ"פ' מתני(ההשתמשות בפירות שביעית 

  ).א"ו ה"ם פ"רמב

וקדושת שביעית חל על הכסף שמשלם עבור 
הפירות משדה ישראל או עבור פירות משדה נכרי 

  .להנוהגים קדושת שביעית בפירות נכרים
  יות השמיטהכסף שבחנו

נמצא לפי זה דחנות ירקות המוכרת פירות 
הכסף שהקונים משלמים עבור הפירות , שביעית

  . קדושים בקדושת שביעית
 אולם החנויות -י ועד השמיטה "חנויות שע

שתחת השגחת ועד השמיטה הכסף שמשלמים הקונים 
הן בפירות נכרים , אינם  נתפסים בקדושת שביעית

חות דהכסף אינו עבור הפירות י שלי"שהמכירה נעשית ע
והן , אלא עבור הטירחא וממילא אינו נתפס בקדושה

ד שהכסף אינו "י אוצר בי"בפירות ישראל שנמכרים ע
  .בא עבור הפירות אלא עבור הוצאות הטירחא

  אופנים שאין הדמים נתפסים בקדושת שביעית
 כשקונה דבר הקדוש בקדושת -קניה בהבלעה 

, ינו קדוש בקדושת שביעיתשביעית ביחד עם דבר שא
והלוקח מתנה עם המוכר שהדמים שהוא משלם הם רק 

ואת , בעבור הדברים שאין בהם קדושת שביעית
הדברים שיש בהם קדושת שביעית המוכר נותן לו 

דמוכר , א"ג ע"סוכה ל' גמ(אז אין הדמים נתפסים , במתנה

הלולב י שימכור "רש' ופי, אתרוג ולולב ומבליע הדמי אתרוג בלולב

  ).ביוקר עד שיתן לו אתרוג במתנה
 כשקונה בהקפה דהיינו שאינו -קניה בהקפה 

אלא מתחייב , משלם מיד בעת המכירה עבור הפירות
אזי לא ניתפס הכסף בקדושת , לשלם לאחר זמן

דאז הכסף אינו כחלק מהמקח אלא כתשלום , שביעית
נה ונחלקו הפוסקים אי רק היכא שהקו, ב"ב ע"ז ס"ע' גמ(חוב 

או לאחר שמסרם , משלם המעות רק לאחר שכבר אכל את הפירות

או , )ן שם"רמב(שאין המעות נתפסים לקדושה ' אז אמרי, לאדם אחר

כ אין נתפסים הכסף "ג, כשמשלם כשהפירות עדיין אצל הלוקח' אפי

כיון דהקונה כבר קנה הפירות ואין המוכר יכול לחזור אזי , בקדושה

  )).שם' תוס(כברר נחשב לפרעון חוב 

  כסף המצוי בשוק בשנת השמיטה
סתם מעות המצויים בשוק בשנת השמיטה אין 

דהיינו שמא שילמו אותם , חוששים שמא הם דמי שביעית
משום שרוב מעות שבשוק אינם , תמורת פירות שביעית

  ). ט"קכ' ו סי"י ח"ת מנח"שו(דמי שביעית ואין לחשוש בזה 

 ,שביעיתהמקבל עודף ממוכר שיש ברשותו דמי 
כגון שקונה חפץ בחנות המוכרת פירות או דברים שאין 
הם קדושת שביעית ביחד עם פירות שיש בהם קדושת 

שאינם מוכרים (, שביעית באופן שהדמים נתפסים בקדושה

ויש לחשוש שמא העודף שקיבל  ,)י השגחה"כפי החנויות שע
א שבעודף שהוא מקבל צריך "י, הם מדמי שביעית
ל ולאוכלם בקדושת שביעית או לחללו לקנות דברי מאכ

ת "שו(על מאכל שהוא חולין ולאכלו בקדושת שביעית 

אם רוב הכסף שבידי המוכר אינם מקדושת ' ד שאפי"ותוכ, י שם"מנח

דאין כסף זה מבטל את דמי השביעית כיון , ז יש לחוש"שביעית עכ

ששביעית אינה בטילה מין במינו שהיא דבר שיש לו מתירים לאכלו 

  ).דושת שביעיתבק

כיון , א שהעודף שהקונה מקבל אינו בקדושה"וי
שהמעות שהמוכר נותן לעודף הם כתמורה להמעות 
שמקבל נמצא שהעודף יוצא לחולין כדין דמי שביעית 

  ).א"מ שטרנבוך שליט"שמיטה כהלכתה להגאון ר' ס(שנתחללו 

  ה ההמשך לגבי מעות מהבנק"בגליון בהא נכתוב אי

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



  

áé  
  

  
 

  ויחי  

  



  

âé  
  

  
 

  ויחי  
  

  ישיבה קטנה דרבינו יואל מסאטמארישיבה קטנה דרבינו יואל מסאטמאר
  א"צ ראש ישיבתינו שליט" בראשות מורינו הגה-א "ק שליט"ק מרן רבינו הגה"בנשיאות כ

  

 øéàî ïåøëæ -÷øá éðá   
  
  

éù"äãåú ìå÷å ø  
êë−ñð êšôî¼ô ,êë¬ êñïô ³×þë íïë þè¾ò ,¼ô ðîë×ñ"êëíðð þ³ò® −êí îò−þî¼−¾ ð−èô × ,è−−ëêð ³î−îîíë ½−þ

êëþî ,ó−þí þšî¼î −ò−½ ,ó−þ−ðê ó−ôë ññî® ,ó−þš−í î−þî¼−¾ë êë¬ ê³−òèþô íñ¼ôî ,ó−š³ôô î×ì ,ó−ðôìô îñî×î,
íòîôê î−ð− −í³î               ,íòîë³ëî ³¼ðë ³îþ−½ôë ,þ−ë íþî³ë îò−³îñ¼íñ"íòî×ò íð−ô ñ×ëî ¾,  

  

íþí"þ è ’±þêîî¾ ñêî−¬−ñ¾ "ê  
þ" îò−³ë−¾−ë ôší’  

  

−ò îòë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ−ò îòë ³ðñîíë î³ìô¾ ñèþñ""ëî¬ ñïôñ îëî¬ ñïôñ î  

í×þëí ³êïî ,í−"í×þ¼ôí −šîñêô þ ,í î®− ’í×× ,×¼ô í×ï−¾"í¾îðšð ³ìòî èîò¼³ ³îîþñî ³îêþñ ³ ,ôôîò®î− þê¾ôî " íð−ôë ì

í¾îðè ,ó−ò¾ë ³îëþ ðî¼ í×ï−î ,ó−òò¼þî ó−ò¾ð ,ó−òôêòí î−ð−ôñ³ñ ³îñðñ ,ó−òîþìêíî ó−òî¾êþí ñ¾ óþêëô ,ô ±−õ−îí®îì î−³îò−−¼ ,

í®þ¼íë îô¾ ó−þ−šîôí î−ð−ôñ³ñ ,îñô¼ë −þõ íêþ−î ,îñ¼õ ³îþ−½ô ëþ −õ× ,ó−ô−í ñ× îíîõðþ− ð½ìî ëî¬ μêî , ³ìô¾ñ í×ïò −ð¼

            ó−ôñî¼ ,ëîò−¾êþë îò−×ñôî îò−šð® ì−¾ô ³ê−ë ,ëîò−ô−ë íþíô ,êöô.  
  

×"òîñë ó−×þëôí ð"ê þî¼−¾ë ó−òôêòí î−ð−ôñ³ ì ’¬š íë−¾−ðëþð íò"ë þêô¬ê½ô −"ë  
¾þ−í êðî− í¾ô ,þ¼šê μîþë ,μ−ñô−−í íôñ¾ ,î− íìô¾"ö−þè ¬ ,í¬êþ ¼¾îí− ,þ¼èþ¼îîþ¼−−õ ñðòîï μîòì ,½−−îî šì®− μîþë, 

¾¬−îîêš®−ê öî−® öë ,½−−îî ¹½î− ñêî− ,èþ¼ëòïêþ êðî− šì®− ,−ñê í¾ô ’ï−îí½−−îî ,ö−−ñš öî¼ô¾ ,¹¼¾ïê− þ¼¬ñê ö−ô−òë, 

öí× ëš¼− ,×ðþôöêôð−þõ ñðò¼ô − ,öîþëñ−−í þï¼−ñê šì®− ,¾¬−îîêš¾êô ðîð ,öêôñ−õ¾ ñðò¼ô óìòô ,ï−îí½−−îî íôñ¾ ñêîô¾.  

  קול רינה וישועהקול רינה וישועה
äçîùå ïåùù ìå÷á ,äëøá áø äæá øâùð ,òî íã÷" åðéáà ë-àøé÷é àøáâ éàä åðéðúåç  , ñéøâ

àøéãú àúééøåàá ,÷òéå"íéìäà áùåé íú ùéà á ,íéììäîå íéçáùî áåèä åîù , åéëøãá íéîú

                   åéùòîá ãéñçå   ,åéøéëî ìë ìò áåäàå õøòð, 
  

íîôíîô""¬−ñ¾ öêô×−−¬ ëš¼− þ¬−ñ¾ öêô×−−¬ ëš¼− þ""êê  
 îò−ôê μþîë³ ñíêë ó−¾òôî-−ì³¾ íëî¾ìí îò−³îôì  ’¬−îêñ"ê  

  

åéçéù íéàöàöä úãìåäá íðåòîá äéåøùä äçîùä ìâøì  
åðéøé÷é åðéñâ íðáë íðúç ìöà ,åðéááì úåøé÷á äáäàá ãåîöä ,  

øáàä"åùøãîëå åòîùîë ê ,å äøåúåùåëø àéä úåãéñç ,ïåøùëä êåøá ,ïåøúéå øùëäá,  

øä" øñééåå øéàî ïøäàéä "å  
 

äááø àðèä àåìîá úåëøá äæá äôåøöå ,äáåøî äãéîá ãòì úåçîù íëì òôùåé åæ äçîùîù ,

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

  כם חתני- כעתירת וברכת בניכם 
  

  

  .    טייכמאן, שאול יחזקאל, יואל, פנחס, ישראל, משה, יהודה, שמחה יהושע, מנחם מענדל אליהו
  דוב שטיינבערג, אהרן אליהו שטיינבערג, שמואל צבי ראזמאן



  

ãé  
  

  
 

  ויחי  

  

  כסא דברכתא
íëîþôí ³ê š−ïìôí ¬¼îô ³îðìê ³îþî¾ë , μþëê ³×þë íïë

êë¬ êñïô ,ì ñ¾ öî¾ñ ñ×ëíë− , óðšî −þëì −ð−ð−
 −êí       êëíðð þ³ò® ,êëþî −−ëêð ³î−îîíë èñõîô,   

  

  

  ו" היאהרן מאיר ווייסר "הר
  

  שמחתו בהולדת צאצאיו שיחיולרגל 
  

í−"íñ−í³ñî ó¾ñ óñðèñ í×ï−¾ þ ,íñîñë þ¾î¼î þ¾îêë.  
  

  כעתירת וברכת ידידך  
  נפתלי מנחם שטיינמעץ

  

  

úåãìåú äìàå  
נולד בשנת ע "ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"הרה

פסח יאנוועניקער ולאמו שהיתה בת ' ג לאביו ר"תקמ

שמו ע ונקרא "אלימלך מליזענסק זי' ק ר"אחותו של הרה

י מעשה שהיה שאמו סבלה "עפ" צבי אלימלך"בישראל 

הרבה מצער גידול בנים ולא נתקיימה אצלה זרע של 

, ק"בזשר אלימלך שיברכה "י דודה הר לפנהבאו קיימא

, הבטיח לה בן שיאיר את העולם בתורתו ובקדושתוו

, על שמו" אלימלך"תקרא את הבן הנולד בשם ביקשה שו

קשה לה לקרות על ' וכאשר הי, ובשנה ההיא נולד לה בן

על כן קראה שמו , עוד בחיים חיותו' שמו של דודו שהי

ר אלימלך "וה להרוכאשר גדל הילד הביא, "צבי אלימלך"

אילו "  הירש איז נישט קיין מלךַא"ר אלימלך "ויאמר לה הר

זה כ "אעפאבל ,  ממשכמוני' היית קורא אותו אלימלך הי

  .ויאיר בתורתו וקדושתו בכל העולם' הקטן גדול יהי

åéúåáø ìöá  
הבני יששכר הסתופף בצילם של ארבעת אבות 

מנחם '  רק הרבי"רבו הראשון היה הרה, החסידות בדורו

ע שקירבו מאוד והיה נמנה על גדולי "מענדל מרימינוב זי

  .תלמידיו ולאחד מבחירי החבריא

ק ריביטיטש "לימים ביושבו על מדין כרב ומורה בק

ע והפך לתלמידו "מלובלין זי' התוודע אל החוזה הק

בהכירו את גדלות רוחו העריכו והעריצו ' רבו הק, המובהק

  .לומר תורה על שולחנו הטהורואף כיבדו פעם , עד למאוד

אמר פעם בהיותו בלובלין שמע מפי רבו החוזה ש

ששמע כרוז מן שמיא "בשלחנו הטהור בעת רעוא דרעוין 

, שכל מי שהוא בדורו של המגיד מקאזניץ ולא יראה פניו

ק "כששמע זאת הרה, "לא יזכה לראות פני משיח צדקינו

ולא , זניץע נסע תיכף ומיד להמגיד מקא"הבני יששכר זי

כי פחד שמא בכל רגע , נתעכב בדרך הילוכו בשום מקום

ומצא , ובהגיע נכנס מיד אל ביתו, יכול לבוא משיח צדקינו

ומחמת גודל , שם אנשים רבים עומדים סביב למטתו

על כן עלה אל , ביכלתו להתקרב אליו' הצפיפות לא הי

והנה הוא רואה שהמגיד מגביה את עצמו , איזה ספסל

  .בעלמא קנה' בראי: מר אליוקצת ואו

ק מאפטא "כן היה נוסע לעתים קרובות אל הרה

   .כשכיהן עדיין ברבנות בעיר קאלבסוב

הוא הגבר האדם הגדול שהעביר לדורות הבאים ו

מה שקיבל בתורת החסידות מרבותיו , בכתב מורשת גדולה

  .ט הקדוש"הקודשים ומרבותיהם עד הבעש

úåðáøä íìåòá  
עיירות ריבאטיטש סטריזוב שימש ברבנות בכמה 

ה עזב את מדינת גאליציא "האלישיץ דינוב ובשנת תקפ

והתיישב במדינת אונגארין ועלה לכהן פאר בעיר 

מונקאטש ושם במונקאטש תיקן תקנות רבי יהושע בן 

גמלא והקים תלמידי תורה לבני עניים והוציא קונטרס 

, בשם תמכין דאורייתא ששם מבאר כל הענין באריכות

ץ שכל הגירושים של ספרד "י יעב"יא שם בשם מהרומב

ופורטוגאל באו בשביל שלא השגיחו על בני עניים שמהם 

והקים לצרוך זה קופה בשם קופת תמכין , תצא תורה

, דאורייתא וחייב את כל בני העיר לשלם כל אחד לפי ערכו

צריך לשלם להקופה כפי ערך ' ומי שעשה שמחה הי

פה נמשכו גם לימים ושנים והתקנה והקו, השמחה שהכין

ט עזב הרבנות במונקאטש "בשנת תקפ, רבות אחר פטירתו

  .וחזר לגאליציא לעיר דינוב ושם נשאר עד סוף ימיו

åéîé úéøçà  
 טבת נולד בן לבנו והודיעו לו ג"יום יא ב"בשנת תר

י שליח להזמינו לברית ולשאול לו איזה שם יקרא "ע

שליח שעל הברית י "ושלח להם בחזרה ע, ט"להנולד במז

ובשולי המכתב כתב אשר שאלתם מאתי , לא יוכל לבוא

ולא , עוד חזון למועד, אודות קריאת השם לבן הנולד לכם

י "וביני לביני ביום ח, הבינו פירוש המילים עוד חזון למועד

טבת נסתלק לגנזי מרומים אז הבינו כוונתו וקראו בשם 

 תורה על כמה זמנים לפני הסתלקותו אמר. צבי אלימלך

ה "הפסוק תקבר בשיבה טובה הנאמר לאברהם אבינו ע

כ כשנפטר בחודש טבת "לפלא בעיני השומעים ואח' והי

ובה שהיא 'שיבה ט'קבר ב'הבינו שרמז הנוטריקון של ת

  .קרנים' בא בסו כמזהה נפטר בחודש "גם אאעשטבת 

  מדינובע " בן רבי פסח זיצבי אלימלךק רבי "הגה

  )א"תר( ח טבת"ייומא דהילולא      "בני יששכר"ס"בעמח
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  ויחי  

  נהנהקול צהלה ורנה שפתינו תרנקול צהלה ורנה שפתינו תרנ
, הצמוד באהבה בקירות לבבינו,  חותנינו יקירינו-אבינו , לכבוד ראש בית אבא, נשגר בזה ברכת מזלא טבא, מעומקא דליבא

  ביתו פתוח לרווחה , משליך עצמו מנגד למען מוסדותינו הקדושים, האדם היקר באנשים, ומסור בלב ונפש למענינו
  ,משנתו קב נקי ורחבה, בלי גבול וקצבה,  לבו ער וחם לכל דבר מצוה,                                 לכל מבקשים

  א"משה חיי ווייס שליט' ח ר"הרה
  '  חמותינו החשובה שתחיומנשי באוהל תבור אמינו 

  

  בהולדת הצאצאים שיחיו, קול רינה וישועה במשפחתינו, בעזר צורינו וגואלינו, לרגל השמחה השרויה באהלינו
  , מופלג בתורה וחסידות, אהוב ומבורך בפי כל הבריות, מסור בכל עת למענינו, הצמוד באהבה בקירות לבבינו, אצל אחינו בשרינו

  ו " היאהרן מאיר ווייסר "הר

  

  

  
  

ומשמחות אלו יושפע לכם שובע שמחות , תענוג ונחת במלוא חפניכם, ר שתזכו לראות ולרוות מהם ומכל יוצאי חלציכם"יה
  .ר"אכי, ברכה והצלחה בכל עת, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת,  חייכםלאורך כל ימי, באהליכם

  

 íëéðá úëøáå úøéúòë-íëéðúç  ,íëéãëð  
  

  

éòùé íäøáà ,' àãåé éáö)ïôøòååèðà( ,ïåòîù ÷çöé ,ìàéøæò , ìàåé)ìàåé úéø÷( , ïåùîù êìîéìà)ïàãðàì(,ñééåå .  
áà÷àé áàæ åäéìà ,óòùæàé ìãðòî íééç ,àé òùåäé íäøáàóòùæ ,ñééåå ïøäà äîìù.  

  ן"יברך את בית אהר
ëñí šôî¼ô ,ëî¬ ñïô ³×þë íïë μþëê ,ëîþñ ³î×þëî ,

ññîíôíî ëî¾ìí μþëêí −þëìî −ð−ð− óðš , ±þ¼òî ëîíê

ñ× −õë ,êô® íîîþôî ó−ëþí ³ê í×ïôöî , î−ð− −¾¼ôë

öîêèëî ³þêõ³ë ó−×îþëí            ,  
  

 ו"הי אהרן מאיר ווייס ר"הר
 ìâøìæîì åéçéù åéàöàö úãìåäá åúçîù"è  

  

í−"íþî³ñ ó×òìñî óñðèñ í×ï³¾ þ , íìô¾î öî¾¾ μêî

−í− μ³−ëë ’íþî¾ ,ó−þ−ë×í μ−ñ¼õë μ−¾ôíñ í×ï³î ,

ó−þ¼¾ë μ³ñ−í³ þõ½ò ð−ô³î           .  
  

  
  

 ³þ−³¼×μ−³ñî¼õ þ−šîô μð−ð− ³×þëî  

ðò−−þõ ñêî− 

  

  כי לך טוב להודות
ìë¾ ñîšî þ−¾ë ,μþëê ñïô ³×þë , μþëêí −ð−ð− óðš

íñ¼òíî ëî¾ìí ,íñ¼ô ñ×ë èñõîô ,þ− íþî³" îñ®ê ³îð−½ìî ¾
íñîñ×     ,íñ−ñî óôî− ³ñîïñ ë−¬−íñ ðèòô îô®¼ μ−ñ¾ô,  

  

  ו" היאהרן מאיר ווייסר "הר
  

  שמחתו בהולדת צאצאיו שיחיו לרגל
í−"¾¼ôñî íõîìñî íþî³ñ ó×òìñî óñðèñ í×ï−¾ þ"¬×î ¬"½  

  

  כעתירת וברכת ידידך מוקירך
  יוסף יודא יאזשעף

  

  רולשמך נאה לזמ
íñ−èî íò−þ ñîšë ,íñ¼òíî þš−í −ð−ð− ³ê μþëê , ñ×ë èñõîô

íñ¼ô ,í¾îðšë¾ þëð ñ×ñ ±þôò öš½¼ , êþîíòëî ±þô ëþë
ê¾−õò       ,í¾îðè íð−ôë ó−þìê ó¼ ë−¬−íñ íëþô,  

  

  ו" היאהרן מאיר ווייסר "הר
  

  שמחתו בהולדת צאצאיו שיחיולרגל 
í−"¾¼ôñî íõîìñî íþî³ñ ó×òìñî óñðèñ í×ï−¾ þ"¬¬×î "½  

  

  כעתירת וברכת ידידך מוקירך
  דוד יואל קליין

  

  

  

  

  

  

  

  

  , עטרת תפארת משפחתינו, זקינינו' והנה כי כן יבורך גבר ירא ה
  ,מופלג בדעת זקנים ונבונים, נשוא פניםזקן ו

  א"יהושע ווייס שליט' ח המפואר ר"הרה
  א"לאויט' ב זקינתינו החשובה שתחי"ונוו

  והברכה אחת היא לכבוד זקינתינו החשובה 

  'שתחי שווארטץמרת 
  א"לאויט
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  ויחי  

  ם"גודל מעלת ימי השובבי  
ר " בתיבת אח,.)חגיגה טו(ובבים חוץ מאחר שובו בנים ש

' א, מרומזים זמני התשובה שבחודש תשרי מיראה ומאהבה
רומז על שבת ימי ' ח, רומז על היום המיוחד בשנה יום כיפור

שובו , רומז על ראש השנה' ר, הסוכות ויום שמיני עצרת
חוץ ממה שעשיתם תשובה , ם"בנים בזמני פרשיות שובבי

  )עטרת ישועה             (.חודש תשריר בזמנים שב"באח
  

פ "ת שהוא גמר של יוהכ"ם ת"והנה עכשיו בימי שובבי
ת יש תיקון "ם ת"פ מכפר בימי השובבי"שעבירות שאין יוהכ
 - ם חוץ מאחר "וזהו שובו בנים שובבי, עצום לעבירות הללו

שהוא " אחר"היינו אפילו שפגמו כל כך שנתהווה בבחינת 
 היינו הנשמה שהיא בקצה -ו "ושה חחוץ מהיכלות הקד

 שאין להם אף בחינת שם ישראל כלל כי אם -השמים 
כ בימים "ל אעפי"ישראל מומר שנקרא בבחינת אחר כנ

י "אחד ע' האלו גם הם ישובו ויכללו באחדות ישראל לה
ת "וזהו הר, ויעשו מאחר אחד, ל"ם כנ"תיקוני שובבי

ופא שהוא ותפארת ג, ת הוא תפארת"שת, ת"ם ת"שובבי
ה ושכינתיה והחטאים שאין להם "גוף היחוד בעצם יחוד קוב

ם "פ יש לו תשובה בימים האלו בימי שובבי"תשובה ביוהכ
פ שמתעורר בהם אחדות "ל שהוא גמר היוהכ"ת הנ"ת

  )שארית ישראל(.                        ה"ישראל ואורייתא וקוב
  

 שמקובל ם הם כמו עשרת ימי תשובה והוא זמן"שובבי
והנה כלל ענין , התפילה בבחינה כמו עשרת ימי תשובה

ם הוא לתקן את המידות ולקדש החושים לשמור "שובבי
  ) זיטאמיר-תולדות אהרן (.     עצמו מעצבות וכעס וגאוה

  

ם לשוב בתשובה "הנה לאשר בשבת זו מתחילין ימי שובבי
והם ימי תשובה כמו עשרת , ל"שלימה על חטאת נעורים רח

שעל ידי התשובה מתקנים כל הפגמים עד , ימי תשובה ממש
  )עטרת ישראל(.                                   שמתבטל הקטיגור

  

 ידוע ,)ד, תהלים קמז(מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא 
, יש עוד שני זמנים, חוץ מהימים נוראים שזה זמן של תשובה

והנה ,  ימי ספירת העומר'ב, ם"ימי קריאת פרשיות שובבי' א
, יש לכוון בכל יום לתקן ספירה אחת, בימי ספירת העומר

ומה שאין כן בימי קריאת פרשיות , ודא לאו כל מוחא סביל
זה , ימי ספירת העומר" מונה מספר"וזהו שאמר , ם"שובבי

שמות "הזמן הוא " לכולם"אך , לבני עליה" לכוכבים"
  )בני שלשים(            .  ם"כשקוראים פרשיות שובבי" יקרא

  

וטעם הדבר יתבאר לך ממה שביארנו בענין גלות מצרים כי 
אותם שנשתעבדו בגלות מצרים היו אותן הניצוצות של 

וכל אלו נתקנו , הנשמות שנפגמו על ידי אדם הראשון
יש בהם , ולכן בזמן הפרשיות אלו, בגלות מצרים ההוא

ים מן פרשת ולכן הם מתחיל, סגולה לקבל תשובת האדם
מפני שאז בפרשה ההוא היה התחלת השיעבוד , שמות

שובו  ")ירמיה ג(וזה סוד הפסוק , ומסתיים בפרשת משפטים
כי על ידי החטא נמסרו ניצוצות אל הקליפות " בנים שובבים

לכן עתה שובו , ונתלבשו תוך הקליפות ונעשו שובבים
 והשיבום, והסירו אותם השובבים מתוך הקליפות, בתשובה

   )ל בשער רוח הקודש"האריז(.     אל הקדושה כבראשונה
  

ידוע מה שכתבו בספרים הקדושים דבימים האלו שמתחילין 
הוא מסוגל מאוד לשוב על חטאת נעורים , ם"פרשיות שובבי

כי בימים האלו מתעורר התיקון שהיה , ולתקן מדת היסוד
במצרים שתיקנו מדת היסוד והעלו הניצוצות הקדושים 

  )צמח צדיק(.                                                          ןלשרש
  

חדשים אלו טבת ושבט צריך להתנהג בהם פרישות ' והנה ב
' וטהרה כמו שאמרו הקדמונים לעשות כדי שנפעול שלא יהי

כ הם לטובה לנו ולכן אחר "א חלק ואחיזה בהם והיפכו ג"לס
א בחודש זה "יה לסעשרה בטבת שמורה על האחיזה שה

א אחיזה בשמות הקדושים כביכול ומנעו השפע "והיה לס
ב "משמות הקדושים כי כל חודש שולט בו צירוף אחד מי

ל מתחיל "ולכן אחר עשרה בטבת שמורה כנ' צירופי הוי
א שיש "י שנעשה תשובה אז נבטל אחיזת הס"ם שע"שובבי
  )זרע קודש(                    .                                           בהם
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  קיצור מגליון הקודם
, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונךגזרו הרבה גזירות כדי  וק"ביהמיוונים פרצו חומות ה
מי שימאן ו,  שכל מי שיתחווה לצלם ויאכל בשר חזיר ויחדול מדת תורת משה ישאר בחייםוהכריזו

ויעץ לו , ל ביד חזקהופוס שרו שהוא ימשיאנטיכוס מסר לפל, רג בלי חמלה יהתםדוויסרב את פק
ולמול , ומלחוג את חגיהם, שתמנע מהם לשמור את השבת, איך להכניע את עם קשי עורף תחתיו

 רק את הפריצים ורשעי הוהחי',  הבדרכיויהרוג רבים מבני ישראל אשר הלכו , וכן עשה, את בניהם
ויתלו את העוללים הרכים הנמולים , מצאו שתי נשים שמלו את בניהםובימים ההם , בני ישראל

והוספו לגזור גזירות ולענות את בני ישראל בכל , שם בזזוובצוואריהם ואמותיהם הרגו בחרב ואת רכ
 וך ביתו ומי שימצא בתוך ביתו יהרגושגזרו שאסור להחביא ספרי קודש בת, מיני צרות משונות

קצת ' בעת החשכות הי' אבל אפי,  את ירושלים בכל מיני טומאות וזוהמהואת בני ביתו ויחללואותו 
רושים ועוד גזרו שמי גזרו הוריד את דלתות בתיהם של פשיוונים פ "ואע, אור מציץ מן החרכים

כדי שלא יהא להם מה לאכול , שיש לו פרה יכתוב על קרן השור שאין לו חלק באלקי ישראל
ונעשה נס שמתוך כך , יראו ופחדו מפריצי היווניםכי תיהם ולשתות ולא יכלו לשבות בבטח בב

פתוחים באו חיות ובהמות ועופות כשרים מן היערות והשדות לתוך בתיהם ובתוך כך ' דלתיהם היש
להם נפתח במקוה ש לטבול ועשה להם נס בעת אשר אסרמו כן נוכ, את נפשםהשביעו והתענגו 

ה עומד להם בעת "כשראה היוונים שהקב, בשמים בתוך בתיהם ובכן הקדישו לאביהן שיינותמע
,  אבותםמדרךלסור בדברים ערבים שהם יכבשו את דעת העם סופים ופילוצרתם שלחו חכמים 

   אך ,ולסבול את הצרות והתלאות אשר עבר עליהם והתיוונרבים מבני ישראל לא יכלו ולדאבונינו 
  .ד"כקוצו של יו' ת מדרך אבותם אפיהשרידים עמדו באמונת ולא נכנעו ליוונים לשנו         

  
  
  

  
  :בלונחשבנו כצאן לטבח י

 להרגילכל מה שביכלתם את היוונים עשו 
מוסי יון בכל מיני ינאת ישראל בתכסיסי ו

 כדי לעקר ולאבד את שם תלות שונוותחב
באחד מן הימים עד ש, מקרב הארץ" ישראל"

'  כל יראי הלרדוף ולצער אתשעתם ו ברהחליט
הוציאו גזר דין להרוג את יוסי בן ו, יבאופן פרט
חת כקוץ בעיניהם שלא ' הוא היאשר , יועזר הנשיא

ובכל עת מצוא היה  כלל ירא מפניהם' ולא הי

לבל יתיאשו מהחשכות מחזק את לבן של ישראל 
 בלימוד הרבות ולהוסיףאלא ל, יםשרויבה הם 

על כן , התורה ובקיום המצוות במסירות נפש
היפטר ממנו ושוב יוכלו לבצע החליטו היוונים ל

, את זממם הרע בקרב ישראל כחפצם באין מפריע
בכיכר לתלותו  בחרו הצוררים ובכדי לפרסם הדבר

 המון עםלנגד עיניהם של , העיר על עמוד גבוה
 לבצע את והיום שנבחר על ידם, הדםצמאי הגויים 

  .יום הכיפורים שחל בשבת' הי, גזר דין הנורא

  
  ח"י

 



  

çé  
  

  
 

  ויחי  

'  אלפי תלמידיו של רוביום המיוחד התקבצ
ועמם רבבות מ ישראל שומרי התורה , יוסי בן יועזר

 ווכולם הצטרפ, ולתורתו' האשר נותרו נאמנים ל
 דמעותרב ו בכי בכווהסוהר סביב חומות בית 

, א איום ונוראהמצב הו, נשרו מבין ריסי עיניהם
  .י"רג הוגדול הדור עומד להיות מוצא להההמנהיג 

 האסוריםשערי בת , אה השעה הנורההגיעכש
יוסי אל הכיכר בו ' והשיירה מלווה את ר, ונפתח

מלפניו התליין העמידו , לבצע את גזר דינו עומדים
בכדי שיראה בכל רגע לנגד עיניו משך כל הדרך 
הלך רגוע יוסי ' ראך , מיועד לוהאת עץ התליה 

יו ורגליו היו אזוקות בכבלי ברזל אף שידו, ושאנן
, כל עם ישראל' אחריו הלכו בדומיו, פניואור קרן 
  .אל עבר הכיכר הנוראהתקרבו  וכך

יוסי בן ' באמצע הדרך ראו תלמידי של ר
,  רוכב על גבי סוס לבן, איש הדור מראה,יועזר

ודיגלו מתנופץ , וענני אבק מתרוממים תחת רגליו
הדגל המונף על גבו של ' דבאותם הימים הי, ברוח

י הדגל נועל פ, הסוס מסמל את מעמדו של הרוכב
 כי מדובר בנקל הבחינואשר נשא רוכב הסוס הלבן 

וכאשר התקרב , ממשלה היווניתמה באיש מכובד
הרוכב ראו התלמידים שזה הוא יקום איש צרורות 

כולם ו, יוסי בן יועזר' אחיו של רבן ' שהימתיוון ה
בוודאי הפעיל את קשריו עבור דודו כי חשבו 

  .של הנשיאיח להמתיק את גזר דינו והצל
כאשר התקרב יקום ו, תוחלתם נכזבהאולם 

 של יום ומואל דודו בעודו רכוב על סוסו בעיצ
פנה אליו , חל בשבת קודששהכיפורים 
ראה נא דודי את ",  ואמר לו,ובגאוהבהתנשאות 

ומאידך גיסא , הסוס אשר העניקו לי היוונים
הלא הוא עמוד ,  לךנתנואשר " בסוסך"התבונן 

וראה , נך עומד לסיים עליו את חייךהתליה אשר הי
לו שעשועים אני בא, נא איזה חיים נפלאים אני חיי

וכמה תענוגים , ערבהבוקר עד ן המשתעשע מ
ראה את ו התבונן, נופלים בחלקי מדי יום ביומו

סופו של מי שעבד את אלקיו באמונה , סופך המר
 'הי מה תועלתובכן אמור לי , במשך כל ימי חייו

את נפשך עליו יך אשר המסרת והאללך מעבודת 
   ?חייךימי כל 

כי שקוע בהרהוריו , בדבריםיוסי לא האריך ' ר
באותם רגעים אחרונים של חייו בחשבון הנפש 
ובהכנות אחרונות לקראת המעבר המיוחל לו 

אולם הוא לא השתמט מלהשיב , לעולם שכלו טוב
 קול –אם כן למכעיסיו "ליקום תשובה קצרה 

 קל –ואם כן לעושי רצונו , רצונווחומר לעושי 
הבין נתפעל מדבריו ולא יקום לא , וחומר למכעיסיו

, בדבריםהקניטו  והתחיל ל,דודואמר לו כלל מה ש
הלא מי ,  טובה אתה מדברהעל איז: ושאל אותו

 זה השכר טוב האםו, כמוך עבד את אלקיך באמת
וכך , שיתלו אותך בראש כל חוצות, המגיע לך

  .ולהלוצץ ממצבו המרממנו  המשיך ללגלגל
שב דבריו יקום את יוסי שלא הבין ' כשראה ר

אם כה רע , ראה נא: במתק לשונושנית הסביר לו ו
ומר למי שעשה רצון קונו באהבה כל ימי חייו 

לעיני ובסוף גורלו לסיים את חייו על עמוד התליה 
שחטאתי באיזה נדנוד מפני בוודאי זה , כל העדה

 אשר אינו עומד לנגד עיני ה מן הדקהשל חטא דק
בדמיונך יכול לתאר ולצייר אם כן הנך , בשעה זו

ם על עובריאלו שאיזהו עונשים נוראים צפויים ל
ובגאוה ובוז רמסו , ייהםמשך שנת חבכל רצון ה 

  .' הקתורתובו' המצוות על 
דברים גלויים מפורש יוצא  כששמע יקום

ידע כי היטב , אחזתו חיל ורעדה, מפי דודו הצדיק
מיראת ביראה ופחד ו, על מי ירמזון דבריוהבין ו

  .'התחרט על מה שהמרה את פי ה העונש
ופנה משם , החליט לעשות מעשהיקום 

דברי דודו לביתו כאשר בדרך חוזר כמה פעמים על 
ואם כן ,  קל וחומר לעושי רצונו–אם כן למעכיסיו "

ל יחתוה, " קל וחומר למכעיסיו–לעושי רצונו 
  .ודר הכפרה אשר בחר עבורסלכונן להת

ומתחתיו הבעיר , יקום הכין עמוד התליה
ובתוך , סביבה בנה גדר אבנים רעועה, מדורה

לאחר , יההתלאבנים תחב חרב כלפי פנים של ה
שסיים את הכנותיו עלה יקום על הגרדום וקרא 

עצמו אז תלה ו,  ופסוקי יחוד"שמע ישראל"בקול 
פו הכביד על ומשקל גו,  לובחבל התליה אשר הכין

נכנס  לחרב שהונפל התלי החבל וגרם לפקיעתו
  מהמדורה ובתוך כךלבו וגופו התחיל לשרוףלתוך 

 בעצמו ארבע עשה כןו, גדר של אבניםהפלו עליו נ
ת "כאשר הוא מבקש ומתחנן להשי, מיתות בית דין

  . במזידעשהעל כל עונותיו אשר לו כפר שי
ר יוסי בן יועז' רהמשיך דודו  בעת ההוא

בעת אשר  ,עמוד התלייהעבר  את דרכו אל לעשות
ראו על פניו  כאשר קם ,תנמנםנחו קצת בדרך ה

פנו אליו ושאלוהו התלמידים , חיוך של קורות רוח
ולשמחה מה זו עושה , לפשר את חיוך על פניך

הבה ואספר יוסי ' אמר להם ר,  כזוגורליתבשעה 
,  את יקום איש צרורותםמכירים אתהאם , לכם
  .גן עדןהכנס למני בשעה קלה ליו יקום הקדאות

 וכי ,השתוממו למשמע אזנםהתלמידים 
 ,מהיכן זכה איש צר ואויב הרע הזה להכנס לגן עדן

, מת במיתה כזהכאשר מצאו את גופו של יקום אך 
שב בתשובה שלימה ואף כיפר בוודאי הבינו כי אז 

 התחוורואז , כל עוונותיו בארבע מיתת בית דין
  ".מנו לגן עדןיבשעה קלה הקד"ר המאמלהם 

  ה"המשך יבוא אי
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 íåéà 'øôúùñùú êì êì "çôì "÷  

áé÷å åø ìùäâä"öø  'èéìù âøòáøòáìéæ øéàî éáö"à   
äéò íéìùåøéá á÷òé úìçð úøåáç ùàø"çîáå ÷"úå÷æçúä úåçéù ñ  

åéöéøòîå åéãéîìú úøåáç íò  

äöåá÷ä ìò ìàùå åîåìùá ñøô åðéáøåéìà úéååìðä   

èéìù åðéáø"à : ïéé÷ ïòîå÷òâ èöòé øéà èðòæ ñàåå åö

ò÷éøòîà?  

öøâä"î :äðåúç èëàî øòâàååù ïééî , ïéá êéà

ñðòâòååøòèðåà ,êàååèéî èééæ àã ïéåù ïéá êéà.  

åðéáø :àã êàð øéà èðòæ âðàìéåå ?  

öøâä"î :âàè øàôà.  

åðéáø:åð  , åö òéôùî èééö éã ñéåà ùèàë ïòî èöåðïééæ ?

øàô êéæ ìòèù êéà , éã øàô ïééæ òéôùî ïò÷ ïòî æà  èøôá

ò÷éøòîà ïéà ïãéà...  

öøâä"î :î'ìãúùî êéæ æéà ..  

åðéáø:úáù ïòååòâ øéà èðòæ åàåå ?  

öøâä"î : éã óéåà íéøáç éã ïøàôòâñéåøà ïòðòæ øéî

âøòá ,ìèòèù øòøòåå÷ñ íòééð íòðéà .î' èøéáåøô èàä

ïééæ åö ÷æçî .  

åðéáø :î'øòãðé÷ òùéãéà øàô ïâàæ óøàã ! áì áèéé øòã

 äàååö èæàìòâ èàä"ìàøùé éðá úà åëøáú äë" , ìàæ éåæà

øòãðé÷ òùéãéà ïùèðòá ïòî ,"íäì øåîà" , ééæ èñìàæ

ïâàæ.  

öøâä"î:íéìùåøé ïéà èãòøòâ è÷ðåô ïáàä øéî  , ïéà

 èàä áì áèéé øòã æà ïäòæòâ ïòî èàä ïèééö òðòé

èâàæòâ ,ïòðòæ ñò èãòøòâ èàä øò ñàåå íéðîæ ïòååòâ 

íìåò ïøàô úåòù òöðàâ.  

åðéáø :àé ,úåãéî äøùò ùìù ,âä"öæ êàøá ìåàù ø" ì

]÷ãáà"öé éåùà÷ ÷"å [ïâòååøòã èãòø . ïééìà áì áèéé ïéà

úåùøã òâðàì òëìòæà àèùéð æéà .  

ïååøòð òðòâéåöòâðà íìåò øòã èàä èðééä ,î' øàð âòî

äòù ïééà ïâàæ ,ååö éãïéåù æéà äòù òèéé...  ïòðòæ ñò øòáà

íéù÷áî àã !úîà ñò ïòðééî ééæ'âéã ,î'ïøòä ìéåå ,î' æéà

ä øáãì íéàîö ùîî ,'èøàåå ùéãéà à ïøòä ïìéåå ïãéà .

î æà'ïåèôéåà ïòî ïò÷ èâàæ.  

ñ'ïéðò âéãìàååòâ à æéà.  

öøâä"î : øèôð áì áèéé øòã æéà øàé òëìòåå ïéà

ïøàååòâ?  

åðéáø :îøú"â.  

 øôñ íòã è÷åøãòâ èàä áì áèéé øòã äøåúä ìò áì áèéé

àïòîàð ïééæ ï , øò ñàåå íéðô áèéé ÷ìç ïèùøò íòã êéåà

 ïéé÷ ïà è÷åøãòâ êéåà øò èàä åééçá è÷åøãòâ èàä

ïòîàð . ïøàô åúåð÷æ úòì è÷åøãòâ ñàã èàä øò

úå÷ìúñä.  

öøâä"î :î' øòã æéà ñò øòåå èñåàååòâ èùéð ò÷àè èàä

 ïåô øáçîíéøôñ éã?  

åðéáø :î' ïøàååòâ áø÷úð æéà íùáä úâåøò øòã æà èâàæ

úåãéñç åö ,äôñ íòã ïäòæòâ èàä øò ìééåå"áì áèéé ÷ . øò

ïöéîò ééá ïäòæòâ ñàã èàä ,ïéøòã ïòååòâ ïééòî èàä øò ,

ïìàôòâ øòééæ íéà æéà ñò ïåà , èñåàååòâ èùéð èàä øò

øáçî øòã æéà ñò øòåå .øôòâëàð êéæ øò èàäèâò , øò ïåà

èòâéñ ïéé÷ ïøàô åö ïòîå÷òâ æéà.  

ãìéùèàø úçôùî ïåô øòðééà ñèìàîòã ïòååòâ æéà ñò ,

 è÷éùòâ íéà èàä øáçî à ïòåå æà èøéôòâ êéæ èàä ñàåå

øôñ à ,èìòâ è÷éùòâðééøà øò èàä.  

 íòã ïòîåðòâ èàä øòðééà èñåç ïéà äùòî à ïòååòâ æéà

áì áèéé øôñ , à èâééìòâåö èàä øò ïééæ èéî èàìá øòù

ïòîàð íòðòâééà , øàô è÷éùòâ ñàã èàä øò ïåà

ãìéùèàø ,øáçî øòã æéà øò åìéàë éåå.  

øôñ íòã ïòîå÷àá èàä ãìéùèàø ïòåå , øò èàä

øäî øòã áø øòèñåç íåö èìòâ íåëñ à è÷éùòâðééøà" í

÷éù ,øáçî íòã øàô ïáòâøòáéà ñàã ìàæ øò æà.  

  ב
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øäî øòã"åòâ àé êàã èàä ÷éù í èàä ñò øòåå èñåàå

áì áèéé íòã èëàîòâ , øòã ïòîéååùòâôéåøà æéà éåæà

ìãðéååù.  

øäî øòã"ùø ùîåç èðøòìòâøàô èàä ÷éù í"é , íòãëàð

 èâàæòâëàð øò èàä ïòîå÷òâñéåøà æéà áì áèéé øòã ñàåå

øôñ íòðåô ïëàæ.  

øäî øòã" øòééæ ïòååòâ ïòðòæ áì áèéé ïèéî ÷éù í

úåãéãéá , áì áèéé øòãøäî íòã ïòååòâ ãéôñî èàä" í

÷éù ,äâä ïòååòâ æéà ñèìàîòã"ø ÷ ' øòùéìòñ ò÷ìòîù

öæ"ì ,èðòâòâ íòã ïéà íéìåãâ ééøã éã ïòååòâ ïòðòæ ééæ ,

èñåç ,ùéìòñ ,èòâéñ , èâàæòâ áì ëèéé øòã èàä" âðàìéåå

ø ' øéî ïòðòæ èáòìòâ êàð èàä øòùéìòñ à÷ìòîù

ìåâñ à éåå ïòååòâ ,ð æéà øò ïòåå øéî ïòðòæ ïøàååòâ ÷ìúñ

éøéö à ïáéìáòâ , øèôð æéà áø øòèñåç øòã æà èöòé

èåùô à ñðééìà ïáéìáòâ êéà ïéá ïøàååòâ'÷éøéç øò."  

öøâä"î:íéøáç éã ïåô òðééà ]  ãçà ìò äàøäéòîåùî åç÷ì 

åîò äåìúðù [ øòùéìòñ ò÷ìòîù éáø ïåô ì÷éðééà ïà æéà

öæ"ì.  

åðéáø:] äøä ìò äàøä"ø ç '÷çöééä íéåáìèééè "ìàåé úéø÷î å[,  ïåà øò

øäî ïåô ì÷éðééà ïà æéà"öæ ÷éù í"ì.  

øäî íééá ïòååòâ æéà áì áèéé øòã"÷éù í ,øäî øòã ïåà" í

 éã ïøòä áì áèéé íåö íéãéîìú òðééæ è÷éùòâ èàä ÷éù

úåùøã ,äîåãëå úåãéî äøùò ùìù.  

èòâéñ ïéé÷ èñåç ïåô ïøàô åö ïòîå÷ ïâòìô íéøåçá éã ,éî è

 ïáìòæ íòðéà ïøàô åö ïòîå÷ èðò÷òâ ïòî èàä ïàá éã

âàè ,ïøàô ÷éøåö ïåà , øò èàä ïáòâòâ íåìù ïáàä ééæ ïòåå

 èâòøôòâ ééæ"ñèò èîå÷ åàåå ïåô?" , æà èâàæòâ ééæ ïáàä

èñåç ïåô ïòîå÷ ééæ .èéé øòã ééæ èàä" èâàæòâ ì" èéâ

éáø øòééà øàô íåìù úñéøô à øòáéà'ï , íéà èâàæ ïåà æà

ïëù ïèåâ à ïáàä ìàæ øò æà ïééæ ììôúî ìàæ øò , ìàæ êéà

ïåè åö äáåùú ïééæ äëåæ ,ïëù ïèåâ à ïáàä øò èòåå "...

èòâéñ åö úåðéëù ïñééäòâ èàä èñåç.  

ïééæ äìåç ø÷áî ïòååòâ íéà æéà áì áèéé øòã ,ñ' æéà

 èâòøôòâ íéà èàä áì áèéé øòã æà äùòî éã èðà÷àá

"ñåç êééà èìòô ñàååáø øòè? " èâàæòâ øò èàä"çë" ,

 èâàæòâ áì áèéé øòã èàä"ñ'  èééèù)éòùé 'àì î(ä éå÷å  '

çë åôéìçé , èéî ïéôéìç ïéð÷ à èëàî øòèùøòáééà øòã

íé÷éãö éã ,çë ééæ èéâ øò , úãåáò èéî ÷éøåö ïáòâ ééæ ïåà

ä'."  

èéé øòã ïòåå"ïòâðàâòâñéåøà æéà ì ,øäî øòã èàä" ÷éù í

÷ èàäòâ èùéðïèééìâàá åö íéà çë ïéé , ïñééäòâ øò èàä

ïèééìâàá ïééâ íéà ïìàæ íéãéîìú éã ,øäî øòã ïåà" ÷éù í

çë ïéé÷ èùéð èàä øò æà ïòååòâ øîøîúî êéæ èàä , èàä

 èâàæòâ øò" àøîâ éã êàã èâàæ úîàá)ä úåëøá(. äàåø íà 

åéùòîá ùôùôé åéìò íéàá íéøåñéù íãà , àöî àìå ùôùô

ú ìåèéáá äìúéäøå ."øäî øòã èàä" èâàæòâ ÷éù í" êéà

äøåú ìåèéá ïååò ïéé÷ èùéð ìéô."  

èéé øòã ïòåå" éã ïòâðàâòâèéî ïòðòæ ïòâðàâòâñéåøà æéà ì

ïèééìâàá íéãéîìú , èâòøôòâ áì áèéé øòã èàä" èñàä

èâàæòâ èàä áø øòèñåç øòã ñàåå èøòäòâ?" , èàä

àé èâàæòâ øòðòé ,éð èøéôù áø øòèñåç øòã æà ïéé÷ èù

äøåú ìåèéá ïååò.  

áì áèéé øòã íéà èâàæ ,"ïìèá , àìå ùôùô ééá èìàä øò

àöî ."...èâàæòâ èàä øò ñàåå èøòäøòã èùéð èñàä åã ,

àöî àìå ùôùô ééá èìàä øò æà èâàæòâ èàä øò."  

èéé øòã"ïééæ äìåç ø÷áî ìàî òëéìèò ïòååòâ íéà æéà ì.  

éåì éã ééá ïòååòâ øò æéà øòèòôù 'åå íéà èàä øò åà

ïòååòâ ãéôñî ,àá úùøô ïòâðàâòâ ñèìàîòã æéà ñò ,

 ãôñä íòã ïáéåäòâðà áì áèéé øòã èàä"ä øîàéå ' ìà

àá äùî ."øäî øòã"äùî ïñééäòâ êàã èàä ÷éù í . øòã

ëåá" äáéùéì ïòîå÷ôéåøà ìàæ äùî øàô èâàæòâ èàä ò

äìòî ìù.  

øäî ïèéî úåãéãé ñàã ïòååòâ æéà ÷øàèù øòééæ"÷éù í.  

öøâä"î :èòâéñ åö úåðéëùá ùîî ïòååòâ æéà èñåç?  

åðéáø :øäî øòã æà æéà ùåãéç øòã"  ïòååòâ êàã æéà ÷éù í

ïâøòé ïéà áø ,èñåç ïéé÷ ïòîå÷òâ øò æéà èøàã ïåô . ïâøòé

âøåáùòøô ïáòð ìèòèù ïééì÷ à æéà . æéà èñåç

ãðàìøòèðåà ïéà ùàøàîøàî .ñ' òèééååö à õðàâ êàã æéà

òâèðòâ ,íéâäðî òøòãðà , ïòðò÷ øò èàä èøàã

áì áèéé íòã èðøòìòâ ,øäî øòã èàä" æà èâàæòâ ÷éù í

 ïåô ïòîå÷ åö èðéåìòâ íéà êéæ èàä ñòãðàìøòáéåà ïéé÷ 

áì áèéé øòã éåå íìùä íãà àæà ïòðò÷ åö éãë èñåç.  

úåøéôá åðéáø åãáéëå  

åðéáø: áåè áø ïéà )øô 'àá (ôéåà áì áèéé øòã èâàæ ï

êðá ïáå êðá éðæàá øôñú ïòîìå ÷åñô , óøàã òèàè øòãòé

èëàðøòãôéåà çñô ïãòø , æéà òèàè øòãòé èùéð øòáà

ïìééöøòã ïòðò÷ ìàæ øò æà øôñî ìòá à êàã , øòã èâàæ

 øòèùøòáééà"ä éðà éë íúòãéå'" , æéà øòèùøòáééà øòã

 ïìééöøòã åö ïèàè ïãòé ïåô åðåøâ êåúî úøáãî äðéëù

é øåôéñíéøöî úàéö.  

 òùéãéà øàô ïãòø íéáøá óéåà êéæ èìòèù ãéà à ïòåå

øòãðé÷ , ïéà øòèøòåå éã ïééøà ìîéä ïåô íéà ïòî è÷éù

 òùéãéà øàô ïééæ òéôùî ïòðò÷ ìàæ øò æà ïééøà ìéåî

øòãðé÷.  

öøâä"î :çñô óéåà ñàã èâàæ áì áèéé øòã , æéà éåæà ïåà

ìàîòìà.  

ëøéáåøì òéôùäì äëæéù åðéáø ååëå íéá'  

íåìùì åãøôðå  
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ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו 
ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי 

ובמדרש . י הראה להם שהוא מהול"ופירש. מצרימה
ירד מלאך ופזרם ,  כיון שהכירוהו בקשו להרגו)ה"ס(תנחומא 

ודקדק בכסף נבחר למה רצו להרגו  .בארבע פנות הבית
  .כשהראה להם ברית מילה

 אם .)דף צט(בבא קמא ' בהקדם מה דפליגי תנאי במסל "וי
אומר לאשה התקדשי לי בשכר שאעשה עמך אם מקודשת או 

, ד ישנו לשכירות מתחלה ועד סוף אינה מקודשת"דלמ, לאו
ד "ולמ, והמקדש במלוה אינה מקודשת, ל כל פרוטה מלוה"דהו

 )פ וישב"ר(וכתב בכסף נבחר . ינה לשכירות אלא לבסוף מקודשתא
דלפי זה יעקב שקידש את רחל בשכר שאעשה עמך כמו 

אי ,  אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה)בראשית כט יט(שאמר 
אמרינן ישנו לשכירות מתחלה ועד סוף אז קידושי רחל לאו 

עקב ועתה שרימה לבן את י, דהוה ליה מקדש במלוה, קידושין
ובנשאו אחר כך את , בנשואי לאה אם כן נשא את לאה בהיתר
אבל אי אמרינן אין , רחל הוה ליה נשואי אחות אשתו דאסור

ונשואי לאה היה , שכירות אלא לבסוף אז קידושיה קידושין
  .ד"עכ, נשואי אחות אשתו

,  בשם ספר אשל אברהם)תולדות אות לו' פ( כתב בבנין דוד אך
שנה לשכירות מתחלה ועד סוף הוה מלוה ד י"דאף על גב דלמ

, :)עבודה זרה יט(ומקיש האחרון לית ביה שוה פרוטה , .)קידושין מח(
מכל מקום בבן נח .  דמלוה אינו קונה)ד סעיף י"חושן משפט סימן ר(ל "וקי

דנחשב אצלו ממון , :)עבודה זרה עא(דנהרג על פחות משוה פרוטה 
עיין (הוא הדין דקונה בפחות משוה פרוטה , )נ"ה ב"ד. עירובין סב' עיין תוס(

. ד"עכ, וקונה אף במלוה, )א"ב אות כ"ומנחת חינוך מצוה מ. המקנה קידושין ח
ל לגבי קידושין במלוה דמסתמא שוין למכר במלוה "והכי נמי י

דבבן נח דאף פחות משוה פרוטה , )ז"ח סקט"עיין אבני מלואים סימן כ(
. דש במלוה הוי מקודשתאמרינן דאף המק, נחשב אצלו ממון

אם כן , ונמצא שאם היה לאבותינו קודם מתן תורה דין בני נח
, יעקב אבינו שאמר ללבן אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה

מכל , ד ישנו לשכירות מתחלה ועד סוף הוי ליה מלוה"אף דלמ
, מקום כיון שהיה לו דין בן נח נתקדשה רחל במקיש האחרון

ונמצא דנשואי , וקדמה קידושי רחל, הגם שאין בו שוה פרוטה
  .ורחל בהיתר נשאה, לאה היה נשואי אחות אשתו דאסור

 )דרוש א( זה יש להסביר מה שכתב בפרשת דרכים ובדרך
שהשבטים היו סוברים , בביאור מחלוקת יוסף עם השבטים

ויוסף סבר , שיצאו מכלל בני נח ויש להם דין ישראל אף להקל

וחייבים בחומרות בני נח , קלדלא יצאו מכלל בני נח לה
שהשבטים סברו , ביאור מחלוקתם. ד"עכ, ובחומרות ישראל

כלומר שאמם לאה נשא יעקב בהיתר , שיש להם דין ישראל
ונמצא , אבל יוסף סבר שיש להם דין בני נח, ורחל נשא באיסור

וכל אחד נתן , שיעקב נשא את אמו רחל בהיתר ולאה באיסור
ציא לעז על הורתו דהוי נולד בפסול טעם לסברתו כדי שלא להו

  .ולא בכשרות
 שהשבטים רצו להרוג )ד"ד סי"ר פפ"ב( איתא במדרש אולם

את יוסף משום שדנו אותו על שם העתיד שעתיד ירבעם לצאת 
 דלפי מה שפירש )וישב' פ(וכתב האלגאזי בשמע יעקב , ממנו

על שם  דהא דבן סורר ומורה נידון )קול בוכים איכה ג לד(הגאלאנטי 
אם כן מה שדנו . ש"עי, היינו דוקא משום דשורשו רע, סופו

היינו דוקא משום שיוסף נולד , השבטים את יוסף על שם סופו
ועל כן היה ראוי לדונו על שם , מאיסור שתי אחיות, מפסול

ולפי האמור נמצא דדוקא השבטים לשיטתם . ד"עכ, סופו
בהיתר ואת אם כן נשא יעקב את לאה , שהיה להם דין ישראל

אבל לא , ועל כן בקשו לדון את יוסף על שם סופו, רחל באיסור
שהיו מסתפקים בדין זה , הוציאו מחשבתם מכח אל הפועל

ואם כן לא נשא , שמא הצדק עם יוסף שיש להם דין בני נח
ונמצא שלא נולד יוסף בפסול , יעקב אבינו את רחל באיסור

 המיתו אותו רק ועל כן לא, ואינו ראוי לדונו על שם סופו
  .מכרוהו

' הל(ם " דלפי שיטת הרמב)דרוש ב( כתב בפרשת דרכים והנה

ואם אנסוהו לעבור ',  דבני נח אינן מצווין על קידוש ה)ב"י ה"מלכים פ
אם כן לכאורה יוקשה מי , על אחת ממצותיו מותר לו לעבור

מאחר שאדונתו , התיר ליוסף שיסכן עצמו בנסיון אשת פוטיפר
 אותו שאם לא ישמע אליה שתעליל עליו היתה משטמת

והלא בן נח אינו מצווה , )ט"תנחומא וישב ס(ויהרגנו כדאיתא במדרש 
שהרי , וליכא למימר שרצה להחמיר על עצמו', על קדושת ה

 שכל מי שנאמר בו יעבור ואל )ד"ה ה"ת פ"יסוה' הל(ם "כתב הרמב
היה לו ועל כרחך ש. יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו

ומשום הכי וינס ויצא החוצה וסיכן בעצמו כדין , דין ישראל
  .ד"עכ, ישראל שהוא מוזהר בגילוי עריות שיהרג ואל יעבור

קשה דלמא ,  במה שהראה להם יוסף שהוא מהולוהנה
וביאר בכלי , הוא מבני קטורה או מבני ישמעאל שהיו מולים

 זימה יקר שרצה יוסף להראות בזה צדקתו שהיה בין שטופי
, .)עירובין יט(כי הבועל ארמית נמשכה ערלתו , ולא נכשל בעריות

א בפני דוד "והחיד. )ה בדברי יואל בפרשתן עמוד תסב"ז זללה"כ מרן דו"וכ(. ד"עכ

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

 א" בקרית יואל יעק"ח לפ" שנת תשסויגש פרשת ליל שבת קודש
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 .)דף סו(ק "על פי מה דאיתא בתיקוני זוה, בפרשתן כתב עוד יותר
ומאן דמשקר , ה מלגאו"י מלבר הוי"רשימא דברית מילה שד

ה ושריה "משקר בחותמא דמלכא ומסתלק מיניה הוי, בברית
וזה היה כוונת יוסף להראות להם . ם מלבר"ן מלגאו וס"ביה שט

י מלבר "שהשבטים הכירו שלא נפגם חותם זה שד, שהוא מהול
נמצא לפי זה דיוסף . )ע במדבר קדימות ערך ברית"וע(. ד"עכ, ה מלגאו"והוי

ו באותו "של חהראה להם בזה שזכה לעמוד בנסיון ולא נכ
  .מעשה דאשת פוטיפר

ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא ,  יתבאר דברי המדרשובזה
והיינו שלא נכשל באותו מעשה , והראה להם שהוא מהול, אלי

ומעתה כיון שהכירו , ו אלא עמד בנסיון במסירות נפש"ח
על כרחך שגם יוסף מודה , השבטים שיוסף מסר נפשו על זה

, ייב למסור נפשו בשלש החמורותשיש להם דין ישראל ומחו
כי מאחר שגם הוא מודה שיש להם דין , ולזה בקשו להרגו

כי רחל לא , ישראל אם כן נולד מפסול איסור שתי אחיות
ואם כן נשא יעקב אותה באיסור ואת לאה , נתקדשה במלוה

וכיון שנולד יוסף מפסול ראוי לדונו על שם סופו , בהיתר
ועל כן ירד , זה בקשו להרגוול, שעתיד ירבעם לצאת ממנו

, מלאך ופיזרם בארבע פינות הבית והציל את יוסף מידם
דבאמת כיון שהיה להם דין ישראל נמצא שיעקב נשא את 

וכמו שכתב , שניהם בהיתר ולא היה בהן איסור שתי אחיות
,  שאם יצאו אבותינו מכלל בני נח לגמרי)דרוש א(בפרשת דרכים 

ר "ב(וכמו שכתב ביפה תואר , חיותאז לא היה בהן איסור שתי א

,  דכשנשא יעקב שתי אחיות וגיירן לית בהו איסור קורבה)ו"ו ס"פט
דהוו כגר שנתגייר דמדין תורה לית בהו איסור קורבה ונושא 

ואם כן לא נולד יוסף . ש בדבריו"עי, .)יבמות סב(אפילו אחותו 
ועל כן בא מלאך , ולא היה ראוי לדונו על שם סופו, בפסול

  .ופיזרן שלא יגעו בו

  ק"ח לפ"פרשת מקץ תשס' א כסלו בהיכל הישיבה יום א"בסעודת הודאה כ

בכל לבב בסוד '  אודה ה)קיא א(בתהלים 
  .'גדולים מעשי ה, ישרים ועדה

 נתת ליראיך נס להתנוסס )ס ו(בתהלים  )ב
 מפרש פסוק זה )חנוכה' הל(ובאבודרהם , מפני קושט סלה

  .על חנוכה
אורח חיים (א בשולחן ערוך "פי מה שפסק הרמ על ויתבאר

כשמגיע להרחמן ,  שכח על הנסים בברכת המזון)א"סימן תרפב ס
והתבואות שור . 'יאמר הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות וכו

והביא , דאין להתפלל שיעשה לו נסים,  חולק:)בכור שור שבת כא(
מר יהיה  היתה אשתו מעוברת וא.)ברכות ס(ראיה מהא דאמרינן 

משום דאין מזכירין , רצון שתלד אשתי זכר הרי זו תפלת שוא
  .מעשה נסים
 דהא דאין )ב"ב סק"ח סימן תרפ"או( הישועות יעקב ותירץ

 העושין .)שבת לב(ל "משום שאמרו חז, להתפלל שיעשה לו נסים
, ל דעל נס נסתר אין להתפלל"ולפי זה י, לו נס מנכין לו מזכיותיו

אמנם כשהנס מפורסם שהכל מכירין , ון זכותכיון שיש כאן נכי
, ועל ידי זה נתקדש שמו יתברך בעולם, היתה זאת' כי מאת ה

אדרבה ניתוסף לו זכות חדש מה שעל ידו יתקדש שם שמים 
וזהו ביאור הכתוב . ועל זה מותר להתפלל שיעשה לו נס, בעולם

נו היי,  אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד)בראשית טו א(
שהרי , שלא יתיירא מכח נכיון זכיות בנס דמלחמת המלכים

על כן שכרך הרבה , הכל יודעין שאנכי מגן לך ונתקדש שמי
  .ד"עכ, מאד

 לפרש מה )הוד והדר אות כו(ה בייטב פנים "ז זללה" כתב אובזה
כי במקלי '  קטונתי מכל החסדים וגו)בראשית לב יא(שאמר יעקב 

 התרגום ארי יחידי עברתי ית ופירש, עברתי את הירדן הזה
 נתן מקלו בירדן )ו"אגדת בראשית פמ(י הביא מדרש "ורש, ירדנא
ועל פי האמור דא ודא . ועיין שם במזרחי דלכאורה פליגי, ונבקע

, נתמעטו זכיותי, והכי פירושו קטונתי מכל החסדים, אחת הוא
י "וגם כפירוש רש, כי במקלי כלומר יחידי עברתי את הירדן

,  נבקע הירדןף אם כן נעשה לו נס במקום שאין רואיןשבמקלו
אם כן אין כאן פרסום , כי ועתה הייתי לשני מחנות ולא קודם

  .ד"עכ, הנס ואיכא נכיון זכות
 מזה כי על נס מפורסם מותר להתפלל כי נס נמצא

ת "ואם כן כשהשי, מפורסם הוא למעליותא ולא לגריעותא
דם זה בשביל שניכו ו חשש כמה גרוע א"עשה נס לאדם יש ח

' ואז העצה לספר לרבים הנסים ונפלאות שעשה ה, לו מזכיות
  .לא יהיה עוד נכיון זכות' כי על ידי שיפרסם חסדי ה, עמו

ועל ידי , בכל לבב בסוד ישרים ועדה'  שאמר אודה הוזה
, ותתגדל ותתרבה כבוד שמים' זה יאמרו הכל גדולים מעשי ה

 שעשה עמדי דהוי למעליותא בכל לבב על הנסים' ואז אודה ה
  .כיון שאין כאן נכיון זכות

 כתב ליישב קושית )לחנוכה אות לד(ה בעצי חיים "ז זללה" אאך
דהא דאין להתפלל שיעשה לו נס היינו דוקא , התבואות שור

כיון דעל ידי הנס ינוכה לו , אם הנס הוא לטובת עצמו וגופו
מצות אשר צונו אבל אם הנס הוא כדי שיוכל לקיים ה, מזכיותיו

אם כן בזה אין לומר שלא יתכן להתפלל מחשש שינוכה , ש"ית
והנה בנס . דהא אדרבא על ידי הנס יתרבה הזכיות, לו מזכיותיו

חנוכה היו הנסים על דרך זה שעמדו היונים על עמך ישראל 
ה עשה לנו נסים מסרת גבורים "והקב', להשכיחם תורתיך וכו

ואם כן כל הנסים היו כדי , היו נסיםוכן במנורה ', ביד חלשים וכו
ל דעל הנסים כמו שהיה לישראל "ולכן י', שנוכל לקיים מצות ה

כיון דעל ידי , בימים ההם מותר להתפלל שיעשה לנו נסים ההם
א דאם "ושפיר כתב הרמ, הנסים הללו נתרבה לנו מצות וזכיות

יתפלל שיעשה לנו נסים שמרבה , שכח לומר על הנסים
  .ד"כע, זכיותינו
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שנסים אלו נמשכים ,  שאמר נתת ליראיך נס להתנוססוזה
מדי שנה בשנה כאשר אנו מתפללים על זה הרחמן הוא יעשה 

והטעם שכל הנסים הללו הן מפני , לנו נסים שעשית לאבותינו
ואם כן , בשביל קיום התורה הנקרא תורת אמת' פי, קושט סלה

ום עלינו על ואז כמה מעלות טובות למק, אין בזה נכיון זכות
שעל ידי זה , ליראיו בימים ההם ובזמן הזה' הנסים שעשה ה

  .מתרבה זכיותינו עד אין מספר
 כתובים אלו הן באים כאחד בסעודת הודאה ושני

שהיתה , ה"ז זללה"ק מרן דו"לכבוד הצלה והשחרור של כ
, י"בזה נס ופלא בזמן שגברה הסתרת פנים וחרון אף ה

 לאבד חלק גדול מכלל שניתנה רשות למלאך המשחית
' נסתרים דרכי ה, ל בזמן קצר ובמיתות משונות"ישראל רח

והניחו דגוש מיוחד על כל איש זקן , ואין אתנו יודע עד מה
ועם כל , ל היה ביניהם"וגם הוא ז, ונשוא פנים ובעל השפעה

אבל עתה , נסים והציל אותו חוץ לדרך הטבע' זה עשה ה
 כיון שהוא בסוד ישרים ,בכל לבב על זה' ת אודה ה"תלי

ואף גם ', והנס הוא לטיבותא לספר לרבים תהלות ה, ועדה
שאנו , זאת כי נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושט סלה

רואים בחוש שתכלית הנס היתה מפני קושט סלה כדי 
להעמיד הדת על תילה ולהקים מחדש תורה ויהדות ואם כן 

, אן נכיון זכותהנס היתה בשביל קיום התורה והמצות ואין כ
על הנסים ' ולזה אנו מתאספין להודות ולהלל לשם ה

  .שעשה עמנו
 אתמול כבר נתאספו ציבור גדול לאלפים והנה

ועתה עושים מסיבה מיוחדת , ר בסעודת הודאה"בליעה
הישיבה הקדושה שהיתה קשור ללבו , תלמידי הישיבה

ועד היום הזה נשאר בישיבה , ולנשמתו בקשר של קיימא
, אהבה אשר הראה אותות חיבה לתלמידי הישיבהרשפי 

שהורה לנו תמיד כי יסוד קיום היהדות הן צעירי צאן 
ובעצמו ,  ותלמידי הישיבהלמוד תורהקדשים תלמידי הת

פנה ונתק מטירדותיו המרובות כדי להרציא שיעורים 
וצריכים לדעת . שזה היה יקר בעיניו מכל דבר, בישיבה

להשפיע לבחורים קדושה , שזאת היתה עבודתו בקודש
כל ימיו היה לו קשר עם . וטהרה ופרישות בדרכי החסידות

וגם בערוב ימיו בימי חליו כשהיה מחוץ , תלמידי הישיבה
היה מסודר מנין מיוחד של בחורים להתפלל עמו , לעיר

,  ההנאה שיש לו כשבאים הבחוריםחתאם הביע פע, בביתו
  .ד"עכ, מפני שהם מתפללים בהתלהבות

 השנים במדינתינו כאשר עדיין לא היו חילתובת
, הרבה תלמידים בישיבה והיה מעורב יותר בישיבה
', בתפיסתו המהירה הכיר הבחורים תלמידי חכמים ויראי ה

ואם בחיים חיותו היה , והראה להם טוב עין וקירבות יתירה
עתה בהיותו בעולם האמת ודאי יודע , מבין על הבחורים
ה "ר זללה"ק מרן אאמו"ה שמעתי מכוהנ. להבין על בחורים

ה להרצאת "ט זללה"ז הקדושת יו"כי פעם אחת כשנכנס ק
טאמער מיינט עמיצער אז "פתח ואמר , שיעורים בישיבה

, וויל איך אייך זאגען קיינער פאפט מיך נישט, פאפט מיך'מ
, אפילו בחדרי חדרים, איך ווייס יעדער בחור וואס ער טוט

. וסגר הגמרא ויצא לחוץ, "כענעאון אפילו אינטער די דא
ולא הרהיבו לזוז ממקומם מרוב , והיתה פחד גדול בישיבה

ה "ז זללה"ק מרן דו"ובכן בהיות שכ. כ העובדא"ע, הפחד
על כן בודאי גם , מקום מנוחת קדשו הוא קרוב להישיבה

ער האלט אן אויג אויף ", כהיום הוא משים עין על הישיבה
כל תלמיד הישיבה מה מעשיהו ל יודע ב"והוא ז" די ישיבה

ז הקדושת "ויהיו דברי ק, אפילו מה שעושה בחדרי חדרים
שאפילו מה שעושים בחדרי , ט לנגד עיניכם תמיד"יו

פנים , ל"ובחיים חיותו היה לו למרן ז. חדרים הוא יודע
שוחקות לכל תלמיד הישיבה ודאג בשבילם לעזרם בכל 

ומה כאן עומד ,  כןבודאי גם כהיום עדיין הוא עושה, צרכיהם
אין עמידה אלא לשון , ד ומשמש"ומשמש אף שם עומ

  .להתפלל על כל תלמיד הישיבה בכלל ובפרט, תפלה
שיהיו ראויים ,  לזכור מה שתבע מן הבחוריםוצריכים

היינו ירא ', ראשית חכמה יראת ה, להקרא תלמיד הישיבה
, ד ירא שמים בלכתו בשוק"שמים בבית ירא שמים בביהמ

ולמלאות הזמן .  יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוילעולם
וזכור אזכור שבעת שהרציא , בעסק התורה ביגיעה דוקא

אם אחד מהתלמידים הקשה לו איזה , שיעורים בסוגיא
אז שם אליו אוזן קשבת ופלפל , קושיא או הערה בסוגיא

, וראו פניו מאירים בהנאה ושמחה יתירה, עמו בהנאה
הצטער בצער רב , א כהוגןוההיפוך כשעשו דברים של

, גם נהנה ממה שהולכים הבחורים לקבץ מעות. נ"ועגמ
, א כשרצו בישיבה לעשות איזה גדרים בעניני החסד"ופע

דארף , טאמער בחורים קענען נישט טוען קיין חסד"אמר 
ותבע גם , הוא היה איש החסד" איך נישט קיין ישיבה

  .מהבחורים שיעסקו בצדקה וחסד
מונח בחותמו של כהן גדול של מרן ' ק הישיבה הובכן

, וגם כל בחור תלמיד הישיבה בפרטית חתום בחותמו, ל"ז
בכל ענינים " אים מיינט מען, !יא"וזאת צריך כל אחד לדעת 

לדעת שזהו יסוד היהדות חינוך הצעירים לתורה , אלו
ה תתגדלו "בע', כי על ידי שתהיו בחורים יראי ה, ש"וליר

, ערליכע אינגעלייט"' יראי הוהייתם לאיש אברכים 
כי מכם תצאו כל , "חסידישע אינגעלייט ערליכע בעלי בתים

שוחטים , תלמידי חכמים ומורי הוראה, ה"הסוגים אי
ובעלי בתים , כלי קודש מלמדים ומרביצי תורה, ומוהלים
העושים צדקה וחסד ומעמידים בתים נאים ' יראי ה

 הבחרות שהן וכל זה מתחיל בימי, בישראל לשם ולתפארת
וזאת היתה עבודתו בקודש של מרן , היסוד לשנות העמידה

, ל שטרח בהקמת המוסדות ולמד בעצמו עם הבחורים"ז
א כלל "ד ישראל סבא "כדי שיעמדו בתים נאמנים ע

כל אחד ". און אלעס וואס כלל ישראל פארמאגט, ישראל
וממני , .)סנהדרין לז(ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם 

  .בע לעשות הכלנת
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צריכים , ת" כזאת שנותנים שבח והודאה להשיולעת
, על כל הנסים שעשה עמנו בעבר' להביא קרבן תודה לה

שכל , והוא הקבלה טובה שאנו מקבלים עתה על עצמני
אחד ישים לנגד עיניו דבר זה וידע שממני נתבע כל זה ואלי 

ולקבל על עצמו שצריך אני לתבוע ממני , דובר הכתוב
ולהגיע לאותה , עלות במדריגה יתירה ממה שהנני כעתלהת

ת יעזור "השי. מדריגה שאוכל להגיע לפי ערכי וכחותי

, שנזכה להוושע בכל טוב שפע ברכה והצלחה וכל טוב
וזכות בעל הנס יגן עלינו שנזכה לילך בהדרך שהורה לנו 

  .ומה שרצה ותבע ממנו
 , קודם יומי דחנוכה נזכה לימים מאיריםובעמדינו

ואורות חנוכה ישפיעו הארות בלבבות ישראל הארה בבתי 
ונזכה לאור בהיר בשחקים , כי נר מצוה ותורה אור, ישראל

   . א"אורו של משיח בב

   בהיכל הישיבהק"ח לפ" פרשת תולדות שנת תשס'שיעור תהלים יום ד

לבב עקש יסור ממני רע לא ) קא ד(בתהלים 
ר סופי 'ש יסו'עקב 'א ביוסף תהלות לב"וכתב החיד .אדע

  .תיבות בשר
 אהא )אחרי' פ(ה בדברי חיים "ז זללה" על פי דברי קויתבאר

 שהאדם צריך לשמור גופו בבריאות :)ברכות לב(ס "דאיתא בש
אך הן אמת ,  ונשמרתם מאוד לנפשותיכם)דברים ד טו(דכתיב 

אבל העיקר הוא שמירת נפשו , שצריך לשמור הבריאות
ולזה הזהיר הכתוב , האכילההשכלית שלא ישקע בתאוות 

להורות כי גם בעת , ם"שמירת גופו בלשון ושמרתם נפשותיכ
קיום וחיזוק גופו לעבודת השם צריך שמירה שלא יוזק הנפש 

ומי , רק שניהם יחדיו הגוף והנפש יתחזקו באכילה, חס ושלם
גם בעסקו בעניני העולם הזה כמאמר ' שעושה כן הוא עובד ה

  .ד"עכ, ל דרכיך דעהו בכ)משלי ג ו(הכתוב 
 מבואר בספרים כי בשר יש בו תאוה יתירה משאר והנה
.  בשר תאוה:)חולין טז(וכמו שנקרא בלשון חכמים , המאכלים

ובמאכל זו מבקשת ביותר נפש הבהמית להתגבר על נפש 
 הרס הנפש )מ"ם לפיה"הקדמת הרמב(וידוע המבואר בקדמונים , השכלי

כי תיקון הגוף הוא חורבן . נפשבבנין הגוף ובנין הגוף בהרס ה
ומלחמה כבידה , וכשזה קם זה נופל, וההיפוך בהיפוך, הנפש

ובאם מרבים בתאות הגשמי , נמצא ביניהם בכל עת ובכל זמן
וההיפוך אם , ו מפסיד להנפש השכלית"ח, ותאות האכילה

התורה הקדושה מתשת , משים מגמתו להרבות כח הרוחני
 והיינו שנחלש כח הבהמית שבקרב ,:)סנהדרין כו(כוחה של אדם 

  .האדם
 בזמן אכילת בשר צריכים להשגיח על לבב עיקש ולזה
, שלא להגביר נפש הבהמית להעשות לבב עיקש, יסור ממני

  .ם"ולא יפסיד חלק הרוחני ונשמרתם מאד לנפשותיכ
ובני אדם כמונו , כל אחד אוכל,  נאמר לכל איש ישראלוזה

אומנם שמרגישים טעם ה, מרגישים טעם באכילה ושתיה
לצאת , אבל צריכים להשגיח שלא להפריש על המדה, באכילה

מן ההכרח ולהוסיף טעם במאכלו כדי שיטעם בהם טעם נאה 
והוי עובדא . למלאות תאותו שירגיש טעם היפה והמתוק לחיך

א ראה אחד "שפע, ה"ז מרן הקדושת יום טוב זללה"אצל ק
נאנח הקדושת יום , מילדי ביתו שמוסיף מלח להמתיק מאכלו

עובדא . ד"עכ, האם את כל התאוות יש למלאות, אוי, טוב ואמר
והיינו מחמת . זו איתרחיש אצל ילד ובכל זאת נרעד נפחד ונאנח

שהיה חשש מאד שעל ידי שירדוף אחר תאותו יחליש נפשו 

ה "ז העצי חיים זללה"שהיה אצל א, ושמעתי מזקן אחד. השכלי
ב לפניו בשר לאכול "יש הבעהבעת שהתאסכן אצל אחד והג

אמר , ב האם רוצה לאיזה תבלין למתק הבשר"ושאל לו הבעה
די פלייש דארף נישט קיין (אבל הבשר אינם צריכים לסרסור , לו איישר

, במדינתינו נמצאו כמה סרסורים לכל מיני מאכלים, )מעקלער
, בכדי שתהיה תאות האכילה במלואה בכל פרטיה ודקדוקיה

, ורואה מה ואיך יוכל לעורר התאוה כמה וכמהכל אחד מבקש 
  .בזה מגבירים נפש הבהמית ומפסידים נפש השכלית

 אין חידוש על מה שאנו רואים לדאבונינו בהרבה ומעתה
בהזדמן מצוה , שבעת שבא אל התפלה יש לו קרירות, בני אדם

אין לבו , בבוא ללמוד אין מוחו פתוח, לידו אינה מושכת לבו
והסיבה היא , איש משתאה לדעת מה נעשהוה, חושק ללמוד

כיון שמוחו שקוע במידי דאכילה מה להוסיף תבלין , פשוטה
ולא , כי כשזה קם זה נופל, התגבר אצלו נפש הבהמית, לאכול

אלא השחית והפסיד בפועל את , בלבד שלא שמר נפשו הרוחני
נפשו השכלית ולכן חסר ממנו החשק ללמוד וחסר הרצון 

שהתגבר אצלו כח , חסר אהבה למצוה' ת החסר אהב, להתפלל
 וילכו )מטות' פ(ה בישמח משה "ז זללה"וכמו שפירש א, הגשמי

שעל ידי שהלכו אחר ההבל נעשיו עצם , אחר ההבל ויהבלו
  .ר"בעוה" א שטיק גשמיות", הבל

איני מדבר , זה צריכים לעבוד עבודה תמה ועל
 לצורך בני אדם כמונו צריכים לאכול, מסיגופים ותעניתים

כי באם מניחים הרבה , אבל יש לדעת איך לאכול, הבריאות
, ם עסן'צו מאכן אזא גרויסן וועזן פינ"דגוש על האכילה 

, עס זאל אזוי זיין און אזוי זיין, ם עסן'מאכן א גאנצן עסק פונ
שמכניס , זה מרבה לבב עיקש, "מיט דעם און מיט יענעם

 הוא להתגבר ועיקר עבודת האדם, בלבבו עקשות ועקלתון
חלק הרוחני חלק , רוממה' ימין ה' בבחי, נפש השכלי

וזה אי אפשר רק אם אין , הנשמה שבמח שהוא בצד הימין
שבאם נזהרים לאכול רק במדה ובמשורה , ממלאים התאוה

כראוי לירא אלקים לאכול לשבוע נפשו רק בשביל 
וכשבאים לעשות , על ידי זה מגביר חלק הרוחני, הבריאות

, בעשיית המצוות ובלימוד התורה ועבודת התפלה' רצון ה
  .עושים כל זה בשמחה ובהתרוממות

צריכים להתפלל תפלה זו לבב , ולזה בעת אכילת בשר
שלא תתגבר נפש הבהמית ולבב עיקש על , עקש יסור ממני

  .ותתגבר נפש השכלית בעבודת האלקים, ידי אכילתו

  הםח ל"א ותשוח"ר שליט"ק מרן אדמו"י הוועד להוצאת ספרי כ"נערך ע
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