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  כ בשבת זו"התעוררות יו

] אשר מסטאלין' ק ר"הרה[ר "אאמו

כשהיה קורא בשבת זה פרשת , ה"זצוקללה

היה לו געגועין גדולים על , יום הכיפורים

והיה , יום הכיפורים כמעט עד כלות הנפש

משל כשרוקחין מרקחת קודם נשואין , אומר

טועמים מן המרקחת גם , בשביל הנשואין

וכך בשבת זו צריך להתעורר , בשעה ההיא

  בית אהרן.  בהתעוררות קדושת יום הכיפורים

  קריאת פרשת אחרי בימי הספירה

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם 

תמיד אנו . תטהרו' מכל חטאתיכם לפני ה

דכידוע ,  פרשה זו בימי הספירהקוראים

מכל הספרים הקדושים שאנו סופרים היום 

והעיקר הוא להרגיש שבכל יום , יום כך וכך

', ויום נכנס בשער אחד משערי הקדושה וכו

והכל הוא כדי שיטהרו נפשות עם בני 

ישראל מזוהמתם לבוא זכאין ליום הקדוש 

כי 'ואפשר לומר . קבלת התורה הקדושה

אם יספרו כל יום ויום בקדושה ', ביום הזה

כידוע ', יכפר עליכם מכל חטאתיכם, 'וטהרה

שבימי הספירה בשבע שבתות האלו יוכל 

כל בר ישראל לתקן כל מעשיו מה שפגם 

ויוכל לטהר , בשבע מדות הקדושים

ויוכל לבוא , ולהתקדש בקדושה של מעלה

' לפני ה'וזהו , ק"בטהרה לקבלת התוה

, בטהרה'  לפני השכל כוונתם תהיה' תטהרו

ל הקדושה בקבלת "י ז"כידוע מכוונת האר

  . וכן יזכנו יתברך לקיים כל זה, התורה

   אור יהושע

  סגולת קריאת פרשת קדושים

וכן פרשת קדושים שיש בני אדם 

שטבעם מחוממים וקשה עליהם לפרוש 

והסגולה לקרות פרשת קדושים , מעריות

ויקבל , וללמוד אותה עם כל שרשי המצוות

  מנחם ציון                         . יו לקיימם באמתעל

  ק"אחו' ק לפר"סגולת לימוד אוהחה

ד "ה הי"יהושע פליישמאן ע' ח ר"הרה

צ רבי חיים האלברשטאם "שמע מהרה

שמקובל מצדיקי , ץ בסאטמאר"ל דומ"זצוק

, אמת שיש סגולה שלא למות בלי תשובה

מפרשת אחרי ' שילמוד כל אור החיים הק

  .קדושים
  ה"אברהם יאקבאוויטש ע' ח ר"מכתבי הרה

  אלקא דמאיר עננו 

] רבי ירחמיאל משה מקאזניץ[ר "ק אדמו"כ

ד לחודש "אשר בפסח שני י, ל אמר"זצוק

, אייר הוא היארצייט של רבי מאיר בעל הנס

טוב לנדור אז עבור , לכן מי שצריך לישועה

  . נשמת רבי מאיר בעל הנס

 'דג אות "דף ל, ספרן של צדיקים
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  מגיד תעלומה
  
  
  
  

  

  איש עתי שהגיע זמנו למות בשנה ההיא

נמצא , ושלח ביד איש עתי המדברה

מות תוך אותה שהגיע זמנו ל' עתי, 'במדרש

, שהרי הנושא את השעיר אינו עובר שנתו, שנה

איש שהגיע זמנו למות תוך לכך היו בוררין 

וחכמת המזלות היתה קלה , אותה שנה

קוני(                           . בעיניהם   )חדשים' וכן הובא בתוס, חז

וראו אדם , בקיאים היו בחכמת המזלות

 השעיר אותו שנה ושלחו עמו] שימות[שמת 

, שהגיע זמנו למות בשנה ההיא' ביד איש עתי'

  . כי כל העוסק בשעיר לא הוציא שנתו
  )ילקוט ראובני(

  סדר עבודת יום הכיפורים בקודש הקדשים

בקודש הקדשים היה חקוק השם 

וכאשר היה , באותיותיו ובניקודיו בשער הארון

רואה הכהן שער הארון היה מלא זוהר לכן היה 

יה רואה אדום לא היה סימן ואם ה, שמח מאד

ובראות הכהן האדום , טוב לישראל ולא לכהן

שוב , רבון העולמים"הזה היה מתאמץ ואמר 

ב "שמות ל(מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך 

והיה אומר ומרבה בבקשות ותחנונים לפני , ")ב"י

והיתה קו אחד נקשרות חוצה כמו כן , ה"הקב

היה רומז והיה כהן גדול מנענע הקו ו, בעזרה

וישובו אליו בכל ' שיצעקו בני ישראל אל ה

וכראות הכהנים והעם שהכהן מנענע , לבבם

היו צועקים בנפש מרה ושואלים רחמים , הקו

והכהן , ומיד האדום חוזר ללבן, ה"מלפני הקב

  . גדול מנענע הפעמונים מרוב השמחה
  )ברית מנוחה(

  לא תשנא את אחיך

 צחות שמעתי דרך. בךבלא תשנא אחיך בל

ה ברוך "ק המפורסם בחכמתו מו"מהה

דיש לתמוה , ק גארליץ"ע אבד"האלבערשטאם זי

, "ואהבת לרעך כמוך ")ח"פסוק י(לכאורה הלא כתיב 

ש שמחוייב לאהוב את אחיו שהוא עצמו "אם כן כ

אלא וודאי דגרע בזה קרובים היינו יחדיו , ובשרו

כי על פי רוב המה אחים , משארי בני ישראל

זה לזה מפני ירושת אבותם או קנאת שונאים 

אביו שאוהב לאחד יותר מחבירו וכיוצא וכהנה 

יותר המה שונאים זה , הקרובים ביותר זה לזה

לא תשנא את "' על כן הזהירה התורה הק, לזה

פ אם לא תאהוב אותו כראוי "שעכ, "ךבאחיך בלב

, פ לא תשנאוהו"לאחים טובים ונוחים זה לזה עכ

פ בשב "היינו עכ, "' אחיך וגולא תשנא"וזה שאמר 

כ שארי "משא, ואל תעשה לא תשנא אותו כנזכר

היינו " כמוךואהבת לרעך "בני ישראל יוכל לצאת 

  .ל"אהבה בלב ובפועל ולא שלילת השנאה כנ
   )ו"ט עמוד כ"ח, דברי תורה(

  

   מילי מעלייתא

 



 מילי דאבות
 

  

  
  

 ע"זישמואל מקאמינקא ק רבי "הרה

 ג"אייר תר' י

  על הצדיקים
 

אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם  
 במדרש בשעה ,וימותו' לפני ה

פולמסין דנורא לתוך שנכנסו שני 

א ענו שרפי מעלה "חוטמיהן של נדו

נו כקדם' השיבנו ה במדרש ' ל דהנה כ"י, אליך ונשובה חדש ימי

' וכ, ולבסוף בראו במדת הרחמים, ה לברוא העולם במדת הדין"שתחלה רצה הקב

ל כי הצדיקים "והטעם י, ה מתנהג בהם גם כעת במדת הדין"ק דעם הצדיקים הקב"השלה

כ "וע, והרי בתשובה נתהפכים מזדונות לזכיות,  בתשובה כידוע מחובת הלבבותהמה תמיד

. כ זכותם בעשותם תשובה"כ יתרבה אח"ועי, מתנהג בהם במדת הדין כדי להגדיל אשמם

מדת הרחמים למדת ' קודם ששיתפו שם הוי', ה' לפני'ובזה יש לפרש הקרא בקרבתם 

דת הדין כפי המחשבה הקדומה של א צדיקים המה ובהם מתנהגים במ"כי נדו, הדין

' ענו שרפי מעלה השיבנו ה, שנענשו במדת הדין' ש המדרש בשעה שנכנסו וכו"וז, ה"הקב

היינו לדון ' כקדם'אז חדש ימינו , רק אחרי שכבר הגענו לעשות תשובה' פי, אליך ונשובה

ולד כ הזכות הנ"כ יתרבה ג"כ יתרבה החטא ועי"שעי, כפי המחשבה הקדומה במדת הדין

  . ד"ו למה יגרע חלקם של צדיקים להתנהג עמם במה"כ להעניש ח"משא, ממנה

  )כ"דברי יואל ליו(

מאות ועשר רמז לבית ' ל בזאת גימטריא שלו ד"י ז" פירש,בזאת יבא אהרן אל הקדש

ירושלמי (ל דאיתא "וי. ב מדוע רמז לן כאן מנין השנים של בנין בית המקדש"וצ. כ"ע, ראשון

' ק ר"בייטב פנים בשם אביו הרה' וכ, ק בימיו כאלו נחרב בימיו" שלא נבנה ביהמ כל דור)יומא

הוא משום שאין , ה כעסו על עצים ואבנים"כי עיקר הפדות ששפך הקב, ל"אלעזר ניסן זצ

כ עתה "וכמו, ובזה הצער נתכפר להם, לצייר גודל הצער של אותו הדור שבימיהם נחרב הבית

כ "ע על גלות השכינה עי"ומצטער א, דול ומחכה מתי יבנהי שמשים אל לבו החורבן הג"ע

ש ואל "וז. כמו שנתכפרו להדור שנחרב הבית בימיו' פי, נתכפרים העוונות כאילו נחרב בימיו

וכי תקשה איך יוכל , רמז שיבא עת ויחרב הבית ולא יוכלו לבא בו, יבוא בכל עת אל הקדש

' בזאת'לכן אמר , יתכפרו עונותיו ופשעיוובמה , איש ישראל לבא אל הקדושה בזמן החורבן

ק "ואחר שיזכור מחורבן ביהמ, י שנה"ל רמז לבית המקדש שעמד ר"י ז"ש רש"וכמ, יבא

  )דברי יואל(                                                            . לו מזבח כפרה על עונותיו' ז יהי"עי' ויצטער עלי

כי אחרי שפרט הכתוב האיסורים שאסר , פרושים תהיו'  פיל "ן ז"הרמב ,קדושים תהיו

בבחינת קדש עצמך במותר , צוה להם דבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות, אותם לגמרי

. ל"עכ, ונהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות, לך

שלא די לבן תורה במה , ע" זיהנה כי כאן מקור מוסמך לדרך אבותינו ורבותינו הקדושים

ק "וכדאיתא בזוה, אלא צריך להיות מוסיף והולך בדרכי החסידות, שמתעלה במעלות התורה

והכוונה להתחסד לפנים משורת הדין הן ,  איזהו חסיד המתחסד עם קונהו)ד"משפטים קי(

בוש כי ההולך ל, כ לענין המלבושים"וכלל זה נאמר ג, בחלק סור מרע והן בחלק עשה טוב

לא כן מי ששם עינו ולבו לקשט מלבושיו , כדרכי החסידים יש לו תריס ומגן בפני היצר הרע

  )ברך משה(                                                                       . כדרכי המתחדשים דבר זה אינו מביא טובה לנפשו
  

  
  

 לאביו ע נולד" מקאמינקא זי)השני(ק רבי שמואל "הרה

ע מהיכלא קדישא של מרן אור שבעת "ק רבי צבי זי"הרה

מים הבעש   .ע"זי' ט הק"הי

q q q  

היה מתלמידיו של ע "זי שמואל מקאמינקא ק רבי"הרה

דו של המגיד ע"זישידנוב טהמגיד הקדוש מ  שהוא היה תלמי

, ל" רבו הקדוש הנפטירתולאחר , ע"זיש יטהגדול ממעזר

דו של  לוי יצחק ק רבי "ישראל הרהסניגורן של נעשה תלמי

  . בעל קדושת לויע "זישוב יטמבארד

q q q  

 ביתו העצומה וקדושתו הנוראה של רותו וחריפומלבד גאונ

היה גם בעל צדקה גדול שאין באפשרי לתאר , ע"זישמואל 

והוא התפרנס , ממש חלק לעניים כל מה שנתנו לו. זאת

 במשכון ואם היו מביאים לו כלי כסף וכדומה נתנם. בדוחק

לוה עליהם מעות וחלקם לעניים דוע ומפור, ו   .םסכי

q q q  

מדוע עושה ככה , פעם אחת שאל אותו אחד ממקורביו

המעות שנותנים לו האנשים הרבים שנוסעים אליו מחלק הכל 

לוה  לעניים ולא די לו בזאת אלא שעוד ממשכן כליו וחפציו ו

לים ב משתמשים בכ"והוא וב, עליהם מעות ונותנם לעניים

וענה לו שני דברים ראיתי . פחותים וגרועים שאין זה לפי כבודו

ל ובעבור זאת "שידנוב זצוקטאצל מורי ורבי הקדוש המגיד מ

הנה כד הוינא , והתחיל לספר להם בזה הלשון. אני מתנהג כך

אברך קבעתי אותי ללמוד בבית מדרשו של רבינו הקדוש 

פרי יראים סופעם אחת עלה ברעיוני לאשר מבואר ב, ל"הנ

לזאת אבטל יום , שדבר גדול הוא לומר כל התהלים בלי הפסק

מודי ואמר תהלים רתי בדעתי שבודאי עוש, אחד שיעורי לי

במשך כל היום אגמור כל התהלים ועמדתי ממטתי בבוקר 

ותיכף אחר התפלה , השכם והתפללתי עם המנין הראשון

יע ק וכשהגסהתחלתי לומר תהלים ואמרתי כל היום בלי הפ

, ך עד הגמרעלטלי לומר עוד כעשרה קפי' לפנות ערב הי

התהילים בלי ת אגמור כל "ושמחתי בלבי מאד שבעזר השי

  .הפסק

והנה פתאום נכנס לבית המדרש המשמש של רבי הקדוש 

ליו, ל"הנ והראתי לו , ואמר לי שרבי הקדוש קורא אותי לבוא א

עבור ך ויצא משם ובעבאצבע שעוד יש לי לגמור איזה קפיטל

עים נכנם עוד הפעם המשמש הנ ואמר לי אשר הרב , ל"איזה רג

הקדוש גער עליו בהקפדה וציוהו לומר לי שתיכף ומיד אבוא 

כשמעי זאת הפסקתי , ואפסיק מאמירת התהלים כעת, אליו

ולבי היה , מאמירת התהלים ונכנסתי תיכף לבית רבי הקדוש

דוי שכל יגיעותי היה לריק ת והנה רבי אך מה אוכל עשו, עלי 

הקדוש התחיל לגעור עלי בקול בזה הלשון למה לא נכנסת אלי 

ואני עמדתי , כשקרא אותך המשמש שלי בהפעם הראשון

מחריש לדעת מה זה שהוא מקפיד עלי כל כך איזה ענין נחוץ 

 צריך לו 'ונודעתי שבא אליו איש אחד שהי, יש לו לדבר אתי

, ן לותו אז מה ליולאשר שרבי הקדוש לא היה ל, איזה פרוטות

ף עבורו הפרוט והתחלתי ,  האלהותלזאת קרא אותי שאאסו

גיעות שיגעתי כל סלפייס את רבי הקדוש ו פרתי לו מכל הי

לימוד שלי היום כדי שאגמור כל הלתי את שיעורי טהיום וב

ל שערתי "התהלים ולאשר בעת שקרא אותי המשמש הנ

 נכנסתי צי שעה אגמור כל התהלים לזאת לאחבדעתי שבעוד 

  .תיכף

 המשמשכבר אמר לי  ,ענה לי רבי הקדוש בזה הלשון

שהראית לו באצבעך שאתה אומר תהלים ורמזת לו 

שכשתגמור תיכנס אלי אבל מה יותר טוב אם לומר תהלים או 

ליתן לעני די מחסורו הלא ידעת שאיתא במדרש שיש 

מלאכים בשמים שיש להם כמה וכמה ראשים ובכל ראש 

ובכל פה ופה יש להם אלף לשונות , לף פיותוראש יש להם א

ובכל לשון ולשון מקלסין ומשבחין ואומרים כמה וכמה שירות 

בספר הקדוש ראשית [. ה"ותשבחות לפני מלך מלכי המלכים הקב

ואם כן אשאלך נא האם נחוץ להתהלים , ]חכמה מובא זה המדרש

דיטאך לעשות , שלך ואם כן , תוכל אתה ולא מלאך, ובה ליהו

קרא אותך המשמש שלי הלא היה לך להבין כי אני קורא כש

כי הלא ידעת זה כבר שבכל עת שאני , אותך בשביל ענין כזה

 מלאך לבך לבלי  איךואם כן, קורא לך הוא מעניינים כאלה

אמת נכון הדבר שאמירת תהלים הוא דבר גדול , ללכת תיכף

א אבל זהו דוק, ק בנגעים ואהלותסל כאלו עו"כמאמר רז, מאד

אבל אם , ה טובה ליהודייזאם אין מזדמן בעת הזאת לעשות א

די היז לעשות אךבעת הזאת מזדמן שצרי זהו יותר , טובה ליהו

גדול מאמירת תהלים כי אמירת תהלים יכול מלאך גם כן 

די תוכל אתה ולא מלאך עכ רבי ל של "ולעשות טובה ליהו

  )חסבית פנ(. וש אלידהק
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והנה תמיד .  שמה כמה שבועותפעם אחת בא מדרכו שהיה

, בעת ביאתו מדרכו נתן המעות שנשאר לו לבני ביתו כמנהג

ולאשר כי החנוונים באו לתבוע , ובפעם הזה לא נתן להם כלום

הוכרחה , בית שלקחו אצלםהאת המגיע להם עבור צרכי 

ושאלה אותו למה לא מסר לה , ה לילך לחדרו"זקנתי הרבנית ע

אמרה לו שהחנוונים מחכים לפרוע המעות שהביא מנסיעתו ו

כשמעה , וענה לה שאין לו כלום, להם את החוב שמגיע להם

זאת אמרה לו אם כן מה יהיה עם החובות שמגיע להם וענה 

   :לה בזה הלשון

האמת אגיד לך שהיה ביכולתי להביא כמה מאות כסף אך 

ה "ל וזקנתי הרבנית ע"ו באלקי ישראל ר"באופן שיכפור ח

עמדה מרעיד ומשתוממת ולא הבינה , רים האלהכשמעה הדב

ל מה זאת שאינך "ל הנ"ז הקדוש זצ"ומיד אמר לה אא, כוונתו

כל המעלים עין , מבינה מה שאני אומר הלא גמרא ערוכה היא

איך , ואם כן תאמרי בעצמך, ו"מן הצדקה כאלו כופר בעיקר ח

כול להיות לכפור ח הלא אף בשביל סכנת , ו בשביל מעות"י

בים אנחנו למסור את נפשותינו ולהיות יהרג ואל נפשו ת מחוי

  )סבית פנח( .ו על אחת כמה וכמה בשביל מעות"יעבור ח

q q q  

הלא גמרא , רבינו, אחד ממקורביו שאל אותו פעם אחת

 המבזבז אל יבזבז יותר מחומש )א"ע' כתובות דף נ(ערוכה היא 

ם כן איסור יש  באין חולק וא)ט"רי' ד סי"יו(ערוך  ונפסק כן בשלחן

בדבר לחלק יותר מחומש כי השמר פן ואל הוא לא תעשה 

ומדוע . ל אמרו בלשון אל הוי לא תעשה דרבנן"וממילא דאם חז

ל "ז הקדוש זצ"וענה לו מיד אא. מחלק רבינו הכל מה שיש לו

גמורה שאני עושה כראוי וכנכון שאני ' אדרבא מכאן ראי, ל"הנ

ל בלשון זה "דק למה אמרו חזנותן יותר מחומש כי הלא יש לדק

להם לומר הנותן צדקה לא יתן יותר מחומש או ' המבזבז הי

ל מדברים מאדם "שיעור צדקה עד חומש אך האמת הוא שחז

השלם במדותיו ומקיים סור מרע ועשה טוב ואין נחוץ לו להציל 

רק שהוא מוכרח לקיים מצות צדקה שהוא , את עצמו בהצדקה

ל שיעור וגבול שאף " האיש נותנים חזלזה, ג מצות"מצוה מהתרי

איש חסר , אם רוצה לבזבז לא יבזבז יותר מחומש אך איש כמוני

, וגרוע ומלא עונות ופשעים ונחוץ לו בהצדקה להציל את נפשו

ואם כן הלא פסוק מפורש , כמו שנאמר וחטאך בצדקה פרוק

ואם כן איך עולה , עור בעד עור וכל אשר לו יתן בעד נפשו, הוא

תך שכל אדם אף הגרוע ופחות המלוכלך בעונות ופשעים בדע

ל "והגע בעצמך חז, פר אסור לו ליתן רק חומשכעצמו מ

ואומרים לנו לבלי , ה מלמדים לנו מה לעשות"הקדושים ע

וכן אומרים לנו שמחויבים אנחנו לקיים , ו"לעשות שום עבירה ח

וכשמדברים מהמצוה הזאת מצות צדקה נותנים לנו , המצות

ת "ו והשי"אבל אם אדם שעבר עבירות ח, ור בהמצוה הזאתשיע

עוזר לו שחוזר בתשובה ונותן צדקה לכפר העבירות שעשה 

ל אומרים לזה האיש אסור לך "איך יעלה על הדעת שחז, ל"כנ

כי , הלא זה דבר בדאי ולא ניתן להאמר כלל, להציל את נפשך

ר לו מלבד שאין בידם לאמר היפך דברי הפסוק המפורש וכל אש

ל חוץ מזה הוא דבר שאין לו שחר לומר לאדם "יתן בעד נפשו כנ

ואך היצר הרע מטריד את האדם , אסור אתה להציל את נפשך

ואחר כך יאמר לו , ל"וממיתו לעבור עבירות רח, ומעבירו מדעתו

ומפתהו בערמומותיו שאדם , שאסור לו ליתן יותר מחומש

נות אני ונחוץ לי לכפר כי איש מלא עוו, אך לא כן בני, השלם הוא

ולזאת מחויב אני ליתן כל מה שיש לי להציל . על נפשי בהצדקה

הביטו וראו איך שהיה כמעט , ל הזהב"ל עכ"את נפשי משחת כנ

בית ( .כחד מקמאי במדותיו וצדקותיו והיה נאה דורש ונאה מקיים

  )פנחס
        זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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úãçåéî "íéìùåøéá , åôúúùä åá

äâä úåùàøá íéìùåøé éìåãâ" ÷

éø"öæ ãìòôðòðàæ ç"ì , øúéä ïéá

 íðåøèôë íâ ãòååä ùîéù ììåë ìù

åä" úðåëùå ã"äñçî éúá".  

ô÷ú úðùî äùòîì" à

ò ãòååä äìäðúä" úéáì íéçàä é

ïéøòäì ,ðä ùøéä éáö éáø" åéçàå ì

ø íúçôùî ïáå àáé÷ò éáø ' øéàî

ïéøòäì.  

 äðåùàøì ãòååä ãñåð øåîàë

 æåëéøìå ñåéâì äøáçë äøèîá

åçá úåîåøúä"áåùé ïòîì ì õøà 

ìàøùé ,êà úðëñ úà åàøùî 

øä úéá ìò úîééàîä äîøåô

ìàøùé , äãâðë äîçìîä úà åììë

ãé÷ôú ïéáäéí , ãçåéî ñøèðå÷å

 íùá"úåàð÷ä úøåú ") ñôãð

àáîø ú úðù á íàã øàèù"ä( ìò íñøåô 

íéð÷úîä ãâðë íãé ,

 úåéäì äëôä íàãøàèùîàå

 ãâðë úåãâðúää éæëøîî ãçà

 íéðáøä úôéñà úåèìçä

âééååùðåàøáá íéîøåôéøä. ïëìå 

 úôçøî äðëñäù åùéâøä íâùî

éùàø åàöé ìàøùé õøà éîùá 

åò ïòîì íéøåñîä íéâàåãä äæ ã

ùãå÷ä õøà ,äîøç úîçìîì ,

íäéâéöð ïëàå  åçéìöä íéìùåøéá

 úåãâðúää úà ïâøàì ãéî

úéá úî÷äì íéìåçä ,åæ  äúéäå 

 äðåùàøä úðâøåàîä úåãâðúää

 úøéãç ãâðë ìàøùé õøàá

äìëùää.  

• ð ååë äáåèì éëéú  

 ãìéùèàø ìù íúðååë

éøàéôòèðàîå , úî÷äì íúëéîúá

ñéøúë éøåäé íéìåç úéá  úðëñ éðôá

ïàéñéîä ,äáåèì äúéä íðîà ,

àå÷ô éùàø íìåà"í  åðòè

äéàðúáù  íéìùåøé ìù íéãçåéîä

 úéàåôø äøæò úùâäá ÷ôúñäì  ùé

äìçíäéúáá íéìå,  êë ìò óñåð

ùùç òáåä , ÷åîéðä äæ äéäå

íúåãâðúäì éø÷éòä ,ù àôåøä

ùãçä ãå÷ä øéòì åúà àéáéù 

åøîçúéðåìéçä äìëùää  , äøåãçä

åúãìåî õøàî åá,  øçàì ãåçéáå

 úéá ìù åéãñééî úðååëá éë òãåðù

úéá íâ åéìà óøöì íéìåçä øôñ 

äàåôøä  òãîì.  

 äéäæ ïéøäòì ùøéä éáö éáø ä

àå÷ô ùàø"í , ìåèéì ññéä àìù

åîöò ìò  úà ãéîòäì ãé÷ôúä úà

é éðáøø íéìùå÷ùðä äðëñä ìòô ú

úéáî äæ íéìåçä  ìù äúùåã÷ì

íéìùåøé , úàöì íäî òåáúìå

äîçìîì ,àáåç åéáúëîî ã

íééúøâùä éä éðéðòáùë íåéî áå" ã

øú øãà"ã ,ìä"ïåùàø ïåéöì " ïåàâä

íäøáà íééç éáø ïéâàâ , ùéâãä

 áåùéì úô÷ùðù äðëñä ìò ãçåéîá

úéá úî÷äî éîìùåøéä íéìåçä ,

áúëå" :àìä åäî åðòãé áåø ú

á íéàôåøäæîðéðå , åðúðåîà ïéðòá

ä÷äùåã, íá ïåîà àì íéðá , íàå

éà åàåáéæ÷ øéòì íäî äã åðù

ú åðúøàôúå"å ,éæ åòø òøæîäðé úå

ç"å , åàéìçé íéôåâä åàôøé íà íâå

úåùôðä ,åæî äìåãâ äòø êì ïéàå".   

éà àåáé êùîä"ä  

  על זאת שבחו אהובים
, קדם ידידינו הצמוד בלבינו באהבה רבה, נברך בקול רינה, בידידות נאמנה

  .שמו הטוב הולך לפניו, חוט של חן וחסד משוך עליו, עוסק בהוויות דאביי ורבא

øä"éä é÷ñðéìà÷ óñåé ø"å  
æîì åðá úãìåä ìâøìæîì åðá úãìåä ìâøìæîì åðá úãìåä ìâøìæîì åðá úãìåä ìâøì""""èèèè        

  אמן ואמן, ח" דקדושה מכל יור שירווה רוב תענוג ונחת"יהי

 ראזנבערג'  צבי ארי-יואל ראזנבערג  :ד השמחים בשמחתך"כ

  

  כוס של ברכה
זר זהב , קדם ידידי החשוב, אשגר ברכה לבבית וחמה, מתוך רגשי לבבי ההומה

  ב"ה ש"ה, מדות טובות לו נצמדות, ותדבוק בתורה וחסיד, לו סביב

øä"éä é÷ñðéìà÷ óñåé ø"å  
æîì åðá úãìåä ìâøìæîì åðá úãìåä ìâøìæîì åðá úãìåä ìâøìæîì åðá úãìåä ìâøì""""èèèè        

  אמן ואמן, ח"ר שירווה רוב תענוג ונחת דקדושה מכל יו"יהי

 יעקב אטיק :ב"ש, ח"המברך בלונ

  מלא הטנא ברכות
עסקן , האדם היקר באנשים, א"קדם רב חביב, אברך ברכה מרובה, מעמקא דליבא

  . נ חפיצה"א בלו"עוזר לכ, רבים נהנים ממנו תושיה ועצה, נמרץ לכל קדשים

äåî"èéìù øòèàø ìàåîù ø"à  
æîì åðá éñåøéà ìâøìæîì åðá éñåøéà ìâøìæîì åðá éñåøéà ìâøìæîì åðá éñåøéà ìâøì""""èèèè        

  אמן ואמן, ח"ר שירווה רוב תענוג ונחת דקדושה מכל יו"יהי

 ישראל דוב קליין :ד ידידו הנאמן"כ

ã áì áèé ìä÷'øàîèàñ  
äùî ìàåéå ììåë               áì áèé úåãñåî  

äéòô" ÷ íéìùåøéááåú"à  
  
  

  
  
  
  

  כי תקדמנו ברכות טוב
  

ו נרים לינ ם, קו וברכה נאמרי קדם האי , בברכת תודה 

רא לימ, גברא יקי ראיהעומד  ו תדי ו של ולב, נינ כרחב  

ח, אולם פתוח ולהשבי לפאר  ו  ו , מעשי ידי רב ל ו  ידי

ארה ו המפו לתינ בתוככי קה שה  לי הקדו ו , בהרחבת גב

עטרה לראשו  מה  ם ה כי ו והבר ם  רי ו הכבי   .ת"כש, פעלי

äøä"ø ç ' øòèàø ìàåîùèéìù"à  
åðéììåë úìäðä øáçå åðéúåãñåî úìäðä øáç  

  

éð åðá éñåøéàá åáì úçîù íåé ìâøì"æîì å"è  

ברכה לך  והמשכה, הרחמן הוא ישלח  כה , ברביה  ויז

רב נחת במדה גדושה"לראות מכל יו ו , ח  בשכר פעלי

לי הקדושה בב, להרבות גבו אל  ו את הג כה לבי   .א"עדי נז

  החותמים ביקרא דאורייתא

   הנהלת הכולל- הנהלת המוסדות 

  

  

  
  

äøîæ ìå÷å äãåú  
קדם ידידינו , להביע מיטב ברכותינו, חובה נעימה עלינו

על כל מכיריו אהוב , כל מדה נכונה כזר לו סביב, החשוב

, מו הטוב הולך לפניוש, יראת שמים חופף על פניו, וחביב

  עושה ומעשה ללא ליאות למען התאחדות האברכים 

  .מחנינודואג תמיד להרחבת גבולי הקדושה ב, דקהילתינו 
  

  א"שליטשמואל ראטער ' ח ר"הרה
  חבר הנהלת מוסדותינו וחבר הנהלת כוללינו

 

  צ" ובשעטומט"ו למז" בנו ניאירוסילרגל 

פרסם בשערים ם נ דגרי ל, ובהאי זימנא  ל פעו די לים להג דו תיו הג

נו, תורה בתוכינו לי ל , ולהרבות שיעורי תורה בגבו די ובמיוחד הג

נו   מי חול המועד העבר עלי דור השיעורי תורה בי   .עשות בסי

וישמע בביתו קול , ר שמשמחה זו יושפע לו רב ברכות"יהי

בשכר פעליו , בני חיי ומזוני רווחים, ששון וקול שמחות

   לעמוד ולשרת את אחיו , ת בשניםויזכה עוד רבו, הברוכים

  .לבנין בית הבחירה, עדי נזכה במהרה, ש הנאמנים"אנ   

ë"ðà  íùá  íéîúåçä ã"åéúåìåòôî íéðäðä ù  

íéëøáàä úåãçàúä úìäðä  

 

  סאטמאר'ד" ברך משה"בית המדרש 
  סאטמאר'י קהל יטב לב ד"שע

  א"ר שליט"ק מרן אדמו" בנשיאות כ–ע "ק זי"ש מרן רביה"נתייסדה ע

  א"ק ירושלים תובב" פעיה– 20יונה ' רח

  ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל
קדם הני תרי , בשם אנשי שלומינו, נביע מיטב ברכותינו, מתוך רגשי לבבינו

יום ולילה לא , העומדים לימינינו בכל עת ובכל שעתא, צנתרא דדהבא

  א בשמו "כאו, להרים קרן בית מדרשינו, שי שלומינוישבותו לטובת אנ

  הלא המה, שמם נערץ בפי כל,    הטוב יבורך ויהולל                  

  גבאי קודש דבית מדרשינו

  

  
  

  לרגל אירוסי צאצאיהם בסימן טוב ובמזל טוב

ויזכו לבנות בית נאמן , שהקשר יהא קשר של קיימא, ויהא רעווא מן קדמא
  .ויזכו לכל הברכות האמורות בתורה, לולה והמסורהד הס"בישראל ע

   ד החותמים בשמחה רבה"הכ

 הגבאים בשם מתפללי ולומדי בית המדרש

  ר"מוה

  אברהם מנשה ראזן
 ו"הי

  ר"מוה

  זוסיא אריה שטערן
 ו"הי

  

  
  
  

  מערכות 
  אל סבאישר

 ה
  

  המערכה על טהרת החינוך
  א"ק ירושלים תובב"בעיה

 



  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

        

    

    

    

  

    

  

   

  

                   
 
 
 
  

 

  

  

  

  

  

 ם"מפענח נאלמי
  . הני תרי אילמי. 'דף ג
, י סרוק"ע ממהר"ל כתוב בגלגולי הנשמות שקבל הרמ"זא "פתח עינים להחידב

ואפשר לרמוז אלמי נוטריקון אלדד , ש באורך"דהני אילמי היו גלגול אלדד ומידד עיי

  .כ"מידד ע

 עשה לך רב
  .'ז ששמע מרבו ורבו מרבו וכו"כך מקובלני מריב'  אמר לו וכו:'דף ג

' וכן הי'  דבר שלא שמע מפי רבו מעולם וכו)ז"יבר(א ולא אמר "ח ע"כ' סוכה ד' מס

מלך יהודה ' גלגול נשמת חזקי' ז הי"והנראה דהנה ריב. אליעזר תלמידו נוהג אחריו' ר

לו רב ' לא הי' והנה חזקי, מלך יהודה' אומר בשעת פטירתו הכינו כסא לחזקי' כמו שהי

 וכדי לתקן זה הנה )' וכוגדייםמ אמר אם אין "כי אחז אביו אחז בתי כנסיות וב(ומעצמו למד 

ל "א י"ור, ז עשה להיפך לגמרי שלא אמר שום דבר רק ששמע מרבו"כשנתגלגל בריב

והנה כל האומר ראובן , א הגדול"כ נקרא ר"להיות ידוע שהיה גלגול נשמת ראובן ע

לו להתייעץ ' והי, ש"חטא אינו אלא טועה ומה שבלבל יצועי אביו היתה כוונתו לש

ולפסוק איזה דין בפני רבו לא , עדיין חי' ותיו ובפרט עם יצחק שהיבדבר עם רב

א הגדול גלגולו לא אמר דבר שלא "כ כדי לתקן זה ר" ע,'ש בגמ"מסתייעא מילתא כמ

  ע"א מדינוב זי"ס סוכה מהרצ"דברים נחמדים עמ                               . שמע מפי רבו

 חייב אדם לטהר עצמו ברגל
  .'ואו לראות פני וגוכי תב: דדף 

' ופי, ל עוד דהנה כתיב כי תבואו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי"ואפ

ולכאורה ', רגלים מי בקש מידכם שתבואו לפני וכו'  כי תבואו לראות פני בגק"הרד

ש שלש "כמ', א מישראל לעלות לרגל ולראות את פני ה"הלא הוא מצות עשה על כאו

  .ומה זו שאלה מי בקש זאת מידכם' זכורך וגופעמים בשנה יראה כל 

כ " בביאור מאמה)ג"ה אות י"דרושים לר(ה הישמח משה "ז זלה"פ בהקדם דברי ק"ונל

 כדרך )'חגיגה ב(ל "כי הנה דרשו חכז, א"שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה

ל "ואמרו חז, ה כביכול שומר משמרתה של תורה"והקב, שבא לראות כך בא ליראות

שצריך האדם לעשות תשובה , וזהו יראה כל זכורך, דאסור להסתכל בפני אדם רשע

ת כביכול מותר "ולתקן מעשיו ויבוא לראיית פנים בעזרה בבחינה זו שיהא השי

  .ד"עכת, להסתכל בפניו

ל כי תבואו לראות פני באופן כזה שאסור להסתכל "הנ' ז יתפרש הפס"ועפי

שהרי תלה הכתוב מצות ראיה בתנאי שיהא , ס חצרימי בקש זאת מידכם רמו, בפניכם

ונמצא דבאופן כזה שאינו ראוי לכך , ל יראה ייראה"כאומרם ז, האדם ראוי לראיית פניו

ובכגון דא שפיר , ה כביכול בפניו מחמת החטאים אינו מקיים המצוה"שיסתכל הקב

  .כ מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי"אמה
  'ז' סימועדים הושענא רבה , דברי יואל

  

  

  )ט (עניני מאכלי שבת
  אפיית החלות

  לכל סעודה ' ב חלות כדי שיהיו ד"לעשות י
לתלת סעודתי , בעי לתקנא ולסדרא על פתוריה ארבע ככרות בכל סעודתא דשבת

פנחס(. תריסר אנפין   )זוהר פרשת 

' הגדולות כדי לבצוע על ד' חלות קטנות ולהניח תחת ב' טוב לכל אדם לעשות ב

' ככרות בכל סעודה וכו' ד' וזה לשון הזוהר מאן דאית ליה וכו, ככרות בכל סעודה

פנחס(. 'תריסר אנפין וכו   )אמרי 

  ב לחם הפנים"כנגד י
, ב לחם הפנים"ב לחמין על השולחן כנגד י"יש להזהר ולהניח בכל סעודה י

    )שער הכולל(. אלמצד שמ' לחמים מצד ימין ו' ו, ותסדרם כסדר זה

  ג מכילין דרחמי"להשפיע מי
ועל ידי , ג"הרי י, והשולחן, ב חלות"הם הי', לחם'גם יש לומר ונתת על השולחן 

וכעת שאין לנו בית המקדש , ג מכילי דרחמי"זה תוכל גם כן להשפיע עליהם שפע מן י

אנו , ב חלות והשולחן כנודע"אזי ביום השבת על ידי הי, ולא שולחן ולא לחם

, כל מקום שנאמר פנים אינו אלא למזרח, ג מכילין דרחמי לחם הפנים"ממשיכין הי

     )קאזניץ, דעת משה( .לבוא עלינו בכל טוב אמן, היינו שנזריח ונאיר במידות

  להיוושע בבנים ובכל טוב
והיה נוסע תמיד להרבי רבי מאיר , איש אחד מקהילת טשעריץ היה חשוך בנים

ק רבי "ובתוך העיתים בא הרה, עם הבטיחו שיהיה לו בניםובכל פ, מפרעמישלאן

ולאחר השבת , והאיש הנזכר בא על שבת לפרעמישלאן, ישראל מריזין לסאדיגערי

ושם יהיה לך , הנני שולח אותך לסאדיגערי להצדיק מריזין, אמר לו הרבי רבי מאיר

קח חלה ול' שאפע'ופתח , ופתח את התיבה מהשולחן ולקח משם מפתח אחד, ישועה

ואמר להאיש הנזכר הנני נותן לך סימן להצדיק מריזין החלה , ב חלות שלו"אחת מי

, בבואו לשם באמצע השבוע אמר האיש, ב חלות שלי"ותאמר לו שזה מהי, הזאת

ושלח לכם סימן חלה , ל שלח אותי אליכם שתבטיחו לי בנים'מאיר' מורי ורבי רבי ר

ופתח , ולקח מפתח, בה מהשולחן שלוופתח הריזינער תי, ב חלות שלו"אחת מי

עשר (. ישועה בבנים ובכל טובלו והאיש בא לביתו והיה , והניח החלה בהשאפע' שאפע'

       )עטרות

  סגולה לרפואה 
אברהם ' ר ר"ל מה ששמע ממרן אדמו"נחום מרדכי שוחט ז' ח ר"סיפר הרה

, ות רובלשפעם אחת נצטברו הרבה חובות אלף ושבע מא, ע"אלימלך מקארלין זי

ולא , מאיר חיים והמציא לו את כל הסכום' ר הזקן היה שרוי בדאגה ובא ר"ואדמו

כ נתן תודה רבה על זה ואמר לו שילך לבנו ויתן לו "ואח, רצה לקבל ממנו בלא שטר

כ תודה רבה ונתן לו במתנה חלה אחת "נתן לו ג, וכשבא לפני בנו, וכן עשה, מתנה

חלה אנושה והמחלה גברה עד שנמצאה כבר במצב לימים חלתה בתו מ, ב חלות"מהי

ורץ תיכף ולקח החלה ופרך , ב חלות"פתאום נזכר שיש אצלו חלה מי, ל"של גסיסה ר

ובכף אחרת פתח את פיה שהיה , על כף עם מים, ממנה מעט על קמח דק ונתן לה מעט

נתן לה ו, כי כבר לא יכלו לבלוע, וכשנתן לה עוד הפעם מעט התחילה לגרגר, כבר סגור

זמירות (. וביקשה שיתנו לה לשתות, אז תיכף התחילה לדבר, בפעם השלישית עוד מעט

  )קארלין, פתורא דאהרן

 יסודי התורה
 

 אתקינו סעודתא
 

  

  

  

áåè ìæî úëøá  
לידידי נעלהשלוחה בזה ברכותינו    נו ה

  ו"הישמואל ראטער ר "מוה
  ט" בנו למזאירוסילרגל 

הי ל יו"י ג ונחת דקדושה מכ רוב תענו רוה    ח"ר שי

 כעתירת וברכת 

  א"יחזקאל שרגא בראך שליט' ג ר"ידידיך בשיעור של הרה
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áåè ìæî úëøá  
נעלה לידידינו ה   שלוחה בזה ברכותינו 

אברהם מנשהר "מוה  
ו"הי ראזען  

  ט" בנו למזסיאירולרגל 

הי ל יו"י ג ונחת דקדושה מכ רוב תענו רוה    ח"ר שי

 כעתירת וברכת 

  א"שליטשלום שניצלער ' ג ר"ידידיך בשיעור של הרה
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ë úåàéùðá"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"à  

äéòô" ÷ íéìùåøéááåú"à  
  
  
  

  
  

  ברכת מזל טובברכת מזל טוב
  

  
  
  

äçîùå ìéâ éù âøáå  ø÷éå ãåáë úåúåàá ,äæá íéøâùî åððä  
  

åðéìåçéàå åðéúåëøá ,ðà åðéãéãé ìåî ìà"äéòô ù"÷.  
  

  א" שליטשמואל ראטער' ח ר"הרה
   חבר הנהלת הכולל–חבר הנהלת המוסדות 

  לרגל אירוסי בנו

  

  א"ט שליאברהם מנשה ראזן' ח ר"הרה
  גבאי נאמן דבית מדרשינו

  לרגל אירוסי בנו

  

  א" שליטשטערן' זוסיא ארי' ח ר"הרה
  גבאי נאמן דבית מדרשינו

  ותלרגל אירוסי ב

  

  ו"הייוסף קאלינסקי ר "הר
   בנוהולדתלרגל 

   

  ף אמר מבורכת"וליוס
 כבוד ידידינו היקר ארי תא, נברך בזאת השורה

, שיכה כאורהמשים לילות כימים ח, שבחבורה
בתורה וספרי חסידות לו , לעסוק בדברי תורה

יראתו , מדות מוזהבות לו נצמדות, עשר ידות
עומד לימין , כשמו כן תהילתו, קודמת לחכמתו

ובפרט בעריכת המאמר , גליונינו בקביעותא
  . בשבח ושירתאוכ נבוא לפני"ע, "אתקינו סעודתא"

  ו"הייוסף קאלינסקי  ר"הר

  ט "מזלרגל הולדת בנו ל

להתברך בכפלי , בדין הוא שיטול שכרו מן השמים
ויזכה לראות בנים ובני , ברכות מלוא חפניים, כפליים

  . וימצא בביתו אך שמחה ואורה, בנים עוסקים בתורה

  ד אסירי התודה"כ

 "דמתה לתמר"מערכת 

וישמע בבית זה קול וישמע בבית זה קול וישמע בבית זה קול וישמע בבית זה קול 
        ששון וקול שמחהששון וקול שמחהששון וקול שמחהששון וקול שמחה

נברך את , ובכל לשון של חיבה, מעומקא דליבא

עוסק בתורה , האי גברא רבה, ראש בית אבא

, עשר ידותבכל דבר שבקדושה לו , וחסידות

  , מחונן משמי מעל, עושה ומעשה לטובת הכלל

  ת"כש, בפי כל תהילתו, יראתו קודמת לחכמתו 

äøä"ø ç ' øòèàø ìàåîùèéìù"à  
áðîå" åðéîà ú-äåðöä åðéúåîç "éçúù ç'  

  

  גסינו-באירוסי אחינו, לרגל יום שמחת לבינו
 מעוטר במעלות ,עדיו לתפארת ולגאון, ח המצוין"הבה

  תורה וחסידות אצלו משולבות, בותובמדות מוזה
יעמרם כמר    ו"נ

  ו" יצ קרית יואלתורה ויראהממצויני ישיבה ומתיבתא 

  ,והברכה אחת לכבוד זקינינו החשובים
  הלא המה, חסידים ואנשי מעשה

ה ליטמשה יעקב ראטער' ח ר"הר   א" ש

ה ליט יצחק אייזיק האבערפעלד' ח ר"הר   א"ש

וה"ומנב צנ ה נו  נתי זק שתחי"ת  י' ח    א"טלאו
  

ר שיזכו הורינו וזקינינו לרוות רוב נחת "יהי

  והזיווג יעלה יפה לתפארת , ח"דקדושה מכל יו

  .ס"ויזכו לבני חיי ומזוני רוויחא וכט,   המשפחה
  

  נכדיכם-חתנכם-ד בניכם"הכ
אלכסנדר , שלום אליעזר, יודא צבי, פנחס יוחנן, יואל

  ראטער, שמעון בנימין', אשר אנטשיל ארי, יוסף חיים
 יואל רובין , משה שמואל פארגעס :כםיחתנ

ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä"é  

äåî" øøòèàø ìàåîù éä"å  
æîì åðá éñåøéà ìâøì"è  

  

å äãåúäääëøá  
áåùçä åðéãéãéì  

äåî" ø ïòæàø äùðî íäøáàéä"å  
ïåéìâä úàöåäì ãáëð íåëñ áãðù  

æîì åðá éñåøéà ìâøì"è  


