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י �הגאולה העתידה תבוא לאחר שבנ

  יתיאשו ממלוכה

באפטרתא דיומא שמעו אלי רודפי 

הביטו אל צור חוצבתם , צדק מבקשי השם

הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה ', וגו

' כי נחם ה' אתיו וגותחוללכם כי אחד קר

ויש לדקדק מה שהקדים לומר ', ציון וגו

להפסוקים ' שמעו אלי רודפי צדק וגו

  . דלהלן

גם קשר הפסוקים הביטו אל אברהם 

  .צריך ביאור', כי נחם השם ציון וגו' וגו

ל "ם ז"ונראה לומר דהנה כתב הרמב

ם שאומה "באגרת תימן שכשיחשבו העכו

ולא יגאלו זו לא יהיה לה ממשלה לעולם 

וכל החכמים כולם , מן השעבוד שהם בו

, כ"פה אחד בעצה זאת אז יגלה המשיח ע

והדבר נפלא דלכאורה מהיכן לקח המקור 

  . לדבריו אלו

ונראה בזה דהנה המצודת דוד כתב 

כי ' בפסוקים אלו הביטו אל אברהם וגו

עם כי היה , וזה לשונו', אחד קראתיו וגו

שם יחדי בארץ כנען ולא היה מי 

עם כל זה אני , ממשפחתו להחזיק בידו

קראתיו וגדלתיו וברכתי אותו וארבה את 

וכאומר כמו שעשיתי עם אברהם , זרעו

עם שאתם יחידים בין , אעשה עמכם

ומזה , כ"ם ואין מי יחזיק בידכם ע"העכו

נוכל להבין גודל הפגם שעושים אם 

כי זה , מתחברים עם האמות ה ישמרנו

ר שאינם " בעוהגורם התעכבות הגאולה

היינו ', מקיימים הכתוב כי אחד קראתיו וגו

  . שישארו יחידים בין העמים

והנה לפי דברי המצודות אפשר לומר 

שפסוק זה משמש הקדמה לפסוק דלהלן 

והיינו שכאשר יהיו ', ציון וגו' כי נחם ה

והכוונה שכל , ם"ישראל יחידים בין העכו

האמות יתיאשו מגאולתן של ישראל ולא 

', ציון וגו' אז יהיה כי ניחם ה, זיקו בידםיח

ולפי דברינו מצאנו מקור נאמן לדברי 

ם שכתב שאם האמות כולם "הרמב

יתיאשו מגאולתן של ישראל ויאמרו 

שלעולם לא יהיה לישראל מלוכה אז 

  . יוצמח הגאולה

אמנם כדי שיזכו לראות את האמת 

בענינים אלו צריכים להרבה סייעתא 

ים הכתוב לומר וזהו שהקד, דשמיא

שמעול אלי רודפי צדק מבקשי השם 

כי רק מבקשי ', הביטו אל צור חוצבתם וגו

השם ומבקשי האמת המה רואים ומבינים 

ענין זה הנלמד מפסוק כי אחד קראתיו 

  .'וגו
  )תנינא, דברי יואל(
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  המן לא הוליד זיעה

 ,דרך אות,  יש אומרים, לא בלתהשמלתך

כי הוציאו מלבושים רבים , ואחרים אומרים

דת המן להוליד  ויתכן שאין בתול,ממצרים

  )אבן עזרא(                                                                               .זיעה

  מתוך הגוף' מדוי, 'בא מחוץ להגוף' חולי'

 שהוא במנהגו של ,ממך כל חולי' והסיר ה

שהיו חוץ ממנהגו של ,  וכל מדוי מצרים,עולם

 , מחוץ לגוף כל חולי הוא הבא,או יאמר, עולם

, וכל מדוי מצרים, מצד השתנות האויר וקלקולו

וזהו לא ישימם , הוא הבא מבפנים מתוך הגוף

  )רבינו בחיי(                                                                                  .בך

  עייםצעיקר החיות הוא ממיעוט האמ

יל  על הלחם שהאדם רג,לא על הלחם לבדו

בו אין חיותו של אדם בו לבדו בלתי הכח 

וכמו שאמרו , המצמיח אותו והוא מזלו וכחו

 אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין לו ,ל"רז

, שנאמר, מזל מלמעלה מכה אותו ואומר לו גדל

, הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ

ואותו , ואותו כח המצמיח יש לו כח אחר ממונה

מושל עליו שהוא מעמידו כח אחר יש לו גבורה 

וכן מכח לכח עד הסבה העליונה , ומקיימו

והוא , שהוא כח הכחות כלן וגבוה על כל גבוהים

שהרי ישראל כל , מקור חיים וחיות כל חי

זהו על , ארבעים שנה במדבר לא אכלו לחם וחיו

כלומר על הכח , יחיה האדם' כל מוצא פי ה

, המלך הדבר יצא מפי ,כלשון, הנגזר מפי עליון

וכל הכחות האלו האמצעיים , שפירשו גזר

כלומר כי הם כלם ',  מוצא פי ה,קראם הכתוב

ובא הכתוב הזה להודיע , נגזרים ויוצאים מכחו

קר החיות במזון הבא מסבה אחר סבה ישאין ע

, כענין הלחם שאנו אוכלים שהאמצעיים רבו בו

אלא שעיקר החיות במזון הכח המתקרב אל 

 כל מה שיתקרב מכחו כי, הסבה העליונה

, קר החיותים הוא עייתברך ויתמעטו האמצעי

ים ויאכלו קויחזו את האל, ל"וזהו שאמרו רז

, שנאמר, יוחנן אמר אכילה ודאית' ר, וישתו

 נתכוין רבי יוחנן לומר כי ,באור פני מלך חיים

האור העליון שהוא חיי הנפש ומזונה ותענוגיה 

 הבא אבל מזון הגוף, היא האכילה הודאית

נראה לי  .מסבה אחר סבה אינה אכילה ודאית

פ שכל " כי אע,'כי קרא הכתוב המן מוצא פי ה

, הם וזהו שאמר כל' האמצעיים כלן מוצא פי ה

, ממה שכתוב, ממש' מ המן היה מוצא פי ה"מ

. והבן זה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמים

שהם ',  כי כל מוצא פי ה,ויהיה באור הכתוב

אין צריך לומר על ,  יחיה האדם,האמצעיים כלן

 ,ואין שם רבויי אמצעיים, שהוא המן' מוצא פי ה

   )רבינו בחיי(  .וכאשר רמזתי, ממש' והוא מוצא פי ה

  

   מילי מעלייתא
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 ע"זי אברהם מרדכי מפינטשובק רבי "הרה
 ד"תקפ אב ז"י

  על הצדיקים
 

אשר אנכי מצוך ' ושמרת את המצוה וכו 

עקב '  וסמיך ליה והי.היום לעשותם
' תשמעון את המשפטים האלה וכו

ב "וצ' א לך את הברית וכו"ושמר ה

' ל בהקדם לת"ואפ. כות של הפסוקים האלההסמי

שכר ' ז ולכאו"ויעד עליה שכר עוה' עקב תשמעון וכו' והי' קושיית הלבוש במה שאמר הכ

ל "עקב אלו מצוות קלות שאדם דש בעקביו ונ' והי' ל פי"אלא דהנה רשיז, ע ליכא"מצוה בה

ושכר ' ד וכדו" לביהמ שאין בה חיוב רק תוספות והידור והיא מצוות פסיעותהשהוא מצוה קל

וגם הם מצוות שאדם דש , פסיעות אלו יקרא להן מצוות קלות כי אין עליהם חיוב לעשותם

ר "אאמו'  עוד זאת נקדים מה שכ.בעקביו דבהליכות הרגלים ודישת העקב נעשית המצוה

היינו רק , ע ליכא"ל היום לעשותם דשכר מצוה בה"ט דמה שדרשו חז"ה בקדושת יו"זלה

אבל במה שהאדם מביא עצמו לידי , אשר אנכי מצוך היום לעשותם, צונו אלוקינובמצוות ש

ז יתורץ קושית הלבוש "ולפי, חיוב ועושה יותר ממה שנצטוה מגיע לו שכר אף בהאי עלמא

 מחויב בה האדם אלא שמביא ול והיא מצוה קלה שאינ"דכאן מיירי הכתוב בשכר פסיעות כנ
כ היום לעשותם ודרשו בה דשכר "וזשה, ז"ע לו שכר בעוהז שפיר מגי"וע, עצמו לידי חיובה

ז שפיר ושמר לך "עקב תשמעון המצוות קלות שאינם מחוייבם בה ע' והי, ע ליכא"מצוה בה

  )לדברי יוא(                                                           .ז"וברך פרי בטנך שכר פסיעות בהאי עלמא עוה' א וכו"ד

 לא תירא מהם זכור תזכור את ,ה אוכל להורישם בלבבך רבים הגוים האלה ממנו איככי תאמר

כי בעת שיהיו בני ישראל בצרה ,  ביאור הדבר.אלהיך לפרעה ולכל מצרים' אשר עשה ה

בל יפול , ויהיו עומדים ומצפים לגאולה וישועה, ובשביה בין אומות העולם במשך כל הדורות

והלא בדורות האחרונים אזלת , זה כח יוכלו לפעול הישועהרוחם בקרבם באיזה זכות ובאי

לזה אמר זכור , ידינו ואין בנו כח לעורר בתפילתינו רחמים וחסדים כמו בדורות הראשונים

ובגאולת מצרים כבר נפתח הצינור , אלהיך לפרעה ולכל מצרים' תזכור את אשר עשה ה

  )ברך משה(                           . ממעיין הישועהועל ידי זה דורות הבאים ישאבו, והמעיין לכל הגאולות
  

  
  

נולד לאביו ע "אברהם מרדכי מפינטשוב זי' ק ר"הרה

 וואלברום –ד זארנאווצא "בנימין זאב יעקב אב' ק ר"הרה

אהרן ' ק ר"ד בענדין בן הרה"ק רבי משה אב"שבפולין בן הרה

 "מעשה רוקח"אלעזר בעל ה' ק ר"מרגליות אחיו של הרה

  .ע"אלימלך זי' ק הרבי ר"מאמסטערדאם וחותנו של רביה

גו והחשיבו מאוד את היחוס הגדול של  צדיקי דורו הפלי

אין "ק "ק מלובלין אמר פעם בל" והרה,ק מפינטשוב"הרה

הימל הייסט מען נישט קיין יחסן נאר ווער עס איז א קרוב צו 

רבי אברהם מרדכי מפינטשוב און צום רבי שמעלקע 

ק "ע לרבו הרה"ק מראפשיטץ זי"ופעם אמר הרה, רגמניקלשבו

ק "ע שהוא קרוב משפחה עם הרה"החוזה מלובלין זי

ק מלובלין צוה לו שיעמיד יין "וכששמע זאת הרה, מפינטשוב

  .על השולחן לכבוד זה

 מזה וא שידברו ויעש" אבל על אף גודל יחוסו לא רצה בשו

'  רבו רומסופר בספר יד המאיר שכאשר הסתופף בצל,  עסק

אורי מסטרעליסק ולא ' ק ר"שלמה מקארלין יחד עם רעו הרה

גילה יחוסו ואכן ברגע שנתגלה החליט לעזוב את קארלין 

אני צריך רבי "היתה תשובתו ' וכשנשאל על כך מרבו הק

היה לי ,  כל זמן שלא היו מכירים אותי.שיקרע ממני קרעים

חס אין לי כאן מה לעשות אבל עכשיו שכבר יודעים שהנני מיו

  ".     בכאן מה לעשות

q q q  

ק מפינטשוב בבית "כשנפטר אביו בצעירותו נתגדל הרה

ק הרבי רבי "מיגראד מגדולי תלמידיו של הרה'יוסף מז' אחיו ר

 נתגדל ,ק" ואחרי שאחיו עלה לארה.ע"מיכל מזלאטשוב זי

ומסופר בספר אור , ע"ק מזלאטשוב זי"בבית הרה

' ו המגיד הקדש של רבויקרת כי דרכו בק

ולפני כן , ק אחר חצות"מזלאטשוב היה ללמוד זוה

היה בודק אם כולם כבר ישנים ופעם אחת היה הוא 

ק ושמע כיצד הוא אומר "ער בעת שרבו למד זוה

לעצמו בלשון זלזול איך הינך לומד זוהר והתחיל 

לבכות ולאחר מכן שב ללימודו והפסיק שוב באמרו 

נך ראוי ללמוד לעצמו אם באמת היית יודע שאי

 וסיים שמאז לא היה יכול לישון ,כ טוב"זוהר היה ג

והחזיק עצמו לתלמיד . ק"בעת שרבו למד זוה

ב' מובהק של המגיד הק   . מזלאטשו

ע "ק רבי אליעזר צבי מקאמארנא זי"נכדו הרה

נתיב מצותיך שזקנו ' כותב בהקדמה לספר הק

ע זכה לשמש שלוש מאות "ק מפינטשוב זי"הרה

', ט הק"עלי רוח הקדש מתלמידי הבעשצדיקים ב

אלימלך ואחיו ' ק הרבי ר"ז הרה"וקבל תורה מדו

שנה שלימה הסתופף בצל , זושא' ק הרבי ר"הרה

וגם נסע , לוי יצחק מבארדיטשוב' ק ר"רבו הרה

, זאב וואלף בעל האור המאיר מזיטומיר' ק ר"להרה

שלמה ' ק ר"ולהרה, ק החוזה מלובלין"ולהרה

  . ועוד זכותם יגן עלינומקארלין ועוד 

לוי כתב  על תקופת הסתופפותו בצל הקדושת 

יצחק אייזיק מקאמארנא בהקדמתו להיכל ' חתנו ר

, אהבה, יראה, למד אצלו תורה"הברכה על התורה 

  ".עד שנעשה כאש שורף להבת שלהבת

q q q  

ע "ק האוהב ישראל מאפטא זי"מסופר שהרה

בנות שימלא מקומו בר, ק מפינטשוב"ביקש מהרה

לפי גודל החריפות שלכם "אפטא בהעידו עליו כי 

ויען לו " ל"אלימלך זצ' היה מתאים לכם להיות רבי בימי רבינו ר

מרעישים עולמות שלא אהיה רב ' דעו לכם שאבותי הק"רבינו 

   )אור יקרת(". ת לא אהיה גם רבי"ובעזהשי

ע כתב בצוואתו לפני "ק רבי אורי מסטרעליסק זי"גם הרה

ואחרי , ק מפינטשוב ימלא מקומו בקודש"שהרהפטירתו 

ק מסטרעליסק "פטירתו באו אליו גדולי התלמידים של הרה

אבל הוא עמד בשלו ולא , לבקשו שיקבל עליו את עול ההנהגה

ונשאר לגור בעיר ,  לקבל עליו את ההנהגהבשום אופןהסכים 

ב   .  פינטשו

דיקי הבינו צ, להיות נחבא אל הכלים' אבל על אף רצונו הק

בין , ורבים מצדיקי דורו נסעו אליו, דורו על גדלותו וקדושתו ו

ע והיה שם "ק רבי יצחק מווארקע זי"אלו שנסעו אליו היה הרה

כשתי שנים וישן אז במשך כל השתי שנים על ספסל 

ק רבי דוד מלעלוב את בעל "כ שלח הרה"וכמו, ד"בביהמ

דוד דאקטער מפיטרקוב' ק ר"התשובה הנודע הרה י "עפ, חיים 

ק מלובלין ושהה אצלו בפינטשוב שנתיים עד "הוראת רבו הרה

ף ימיו הנהיג עדה וקיבל  דוע שבסו שנעשה לאדם גדול כי

  . פתקאות

ק רבי יצחק אייזיק מקאמארנא החזיק עצמו "גם חתנו הרה

מורי "וכותב עליו בספר מגילת סתרים ' כתלמיד של חותנו הק

לחן חותנו כשלוש ומספר שם שישב על שו" ביראה וחסידות

איך האב "ק "ופעם אמר בל' שנים ושתה בצמא את דבריו הק

ליכע הארות וואס רגעהאט דארט לעכטיגע טעג מיט וואונדע

ואגב יסופר מה שמביא בספר " האט איהם באלויכטן פון הימל'מ

ק "מלובלין הציע לו לקחת את הרה' אור יקרת שרבו החוזה הק

פ שאתה "אע"לבתו ואמר לו יצחק אייזיק מקאמארנא כחתן ' ר

כ "אעפ, מיוחס גדול יותר מרבי אלכסנדר רבה של קאמארנא

 כי עתיד הוא להאיר )שהיה אז כבן עשר שנים(תשתדך עם הילד הזה 

ה בביתו של הרבי "טבת תקע' והתנאים נערכו בז" את העולם

מלובלין שכבר היה אז חלוש ביותר ולמרות זאת השתתף 

חתומים היו על שטר התנאים , םבשמחה זו וקרא את התנאי

ד "מרדכי אב' ח ר"הרהגה, בתור ערב קבלן גדולי תלמידי החוזה

והמאור , שמעון אודרבערג מצד החתן' ח ר"קאריץ והרהגה

אשר היו מרעיו הקרובים , ושמש והאור לשמים מצד הכלה

  .ע"ק מפינטשוב זי"ביותר של הרה

q q q  

ע עם עוד "זיק החוזה מלולבין "מסופר שפעם נסע הרה

פינטשוב עיר  ק "וביניהם הרה, שנים עשר מגדולי תלמידיו דרך 

כי "ע ואמר אח"בעל מאור ושמש זי כ המאור ושמש 

בעת התפילה היה הבעל תפילה שם מכוין כל 

כיון ' הכוונות וכשהזכיר את ה יצא מפיו לפיד אש ו

. אז את הכוונה שכיון הכהן הגדול ביום הכיפורים

 רצה לגלות מי היה הבעל אבל המאור ושמש לא

ק מפינטשוב אמר "אבל אחרי פטירת הרה, תפילה

ע "ק הגוטער יוד זי"בנו של המאור ושמש הרה

שכוונת אביו על הבעל תפילה בעיר פינטשוב היה 

רק שלא רצה לגלות את זה , ק מפינטשוב"הרה

  .ק מפינטשוב"בחייו כאוות נפשו הטהורה של הרה

q q q  

דות עם הרהגם היוד הקדוש היה מאו ק "ד בידי

ע והיה שולח אליו בכל שנה אחד "מפינטשוב זי

מתלמידיו להיות נוכח בשעת ההקפות בשמחת 

ק "תורה ולהתבונן בכוונות הקדושות של הרה

  .מפינטשוב בשעת ההקפות

ופעם לוה היוד הקדוש את הלולקע ציבעך 

ובעת שהעלה את , ע"ק מפינטשוב זי"מהרה

ק " שמכוון הרההמקטרת השיג את כל הכוונות

ואמר , מפינטשוב בעת הקטרת הלולקע ציבעך

כ שהכונות אלו הוא בדיוק הכוונות של הכהן "אח

, גדול בעת שהקטיר את הקטורת בקדשי הקדשים

גילה ' ק מפינטשוב שהיוד הק"כ כששמע הרה"ואח

  .סוד זה לא רצה עוד להלוות את הלולקע ציבעך

ד עלה בסערה השמימה "ז אב תקפ"ביום י

 בודכחתו ומנו,  שניםח"סתלק בהיותו בן נונ

ב ע לא "ק רבי יוסף דוד זי"בנו יחידו הרה. בפינטשו

 לקבל עליו את עול -אביוכ- בשום אופןרצה 

  .ההנהגה

  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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 íéáøù êëî íìòúäì ïéà úàæ

 àì äãòä éìåãâå éùàøî íäéðéáå
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íéîé íééúðù êùîá íéìùåøé àì 
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 éîé ìë åøöé éðôá ãîò àì äîöò

äá åúåäù , ìëéîë íãà ìò ìáà

î äéäù ñòðéôú ÷ãèöîå ãñç

éúéîà ÷éãöå ïãîìì , øëã ïàî

úåùãçúäå äìëùä ìù äéîù ,

 äìéçúáå äøö÷ äôå÷ú ïëàå
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éæ"ò , øéëäù ïåùàøä äéä àåäù

óåéæä úà , äðëñä úà äæçå

ùàøî.  

•  úñéøã øñåà áééì òùåäé éáø
ñòðéô ìù åùøãî úéáá ìâø  

äâäì òãåðùë ãéî"éøäî ÷" ì

 úéá úåãñééúä øáã ïé÷ñéã

ñòðéô ìëéî ìù ùøãîä , ùãé÷

 øáë åúçéúô íòå äîçìî åéìò

 íéîéá úøöòì àø÷ íéðåùàøä

 àåäùë íò úåìä÷îá æéøëäå

éëáá åìå÷ íéøî ,éúåáø ! åðúã ìò

 äøöá åðéúøåú äðëñ úôçøî

äìåãâ , ñòðéô ìëéî éë éúòîù

 ãçåéî íå÷î åì ïðåëì øîåà

äøåúìå äìéôúì , ïéî àåäå

øåîâ ñøå÷éôàå , ïéãä òåãé äðäå

óøùé ïéî äáúëù äøåú øôñù ,

 äçøæù ùøãî úéá ïëù ìëîå

ëáìèáéù úåðéîä úòøö åìå, - 

 äøéæâ íëì åøæâ åùò úàæ ïë ìò

ñéà åøñàååø , íãà àåáé éúìáì

 àîè àîè êë ìò øáåòäå íùì

åì àø÷é . úà äìòô äøäæàä

íéîñ÷ äèîë äúìåòô , ùéàå

 ïéää àì íùä øáãì íéãøçäî

úéáä ìà áø÷úäì øúåé , ãò

 ãñåîä ïååðúä øáã ìù åôåñáù

íìåòä ïî ìèáå øáòå ùãçä.  

•  éð éòá ïç àåöîì äñðî ñòðéô
ø 'áééì òùåäé  

 ñòðéô æéòä ãåò åúòùá

 íò ùâôéäì äñéðåéø"ì øáãìå 

åéúåéðëú ìò åîò , åòñéù íìåà

åéøáã úìéçúá ãéî ,øîàå : íà

 øéòä ééðò ú÷åöî úà ì÷äì

úàá ,äîëééúéú é , íùì íà êà

åðìù êåðéçä úéá ÷ãá úëéøò ,

 úéá óà ïàë ïéàù éðà ãéòî

 ïéàù øöçå óöôöî äøåúä ìå÷

íåìë ï÷úì ïàë êì ïéàå åëåúî .

 úòãì òîùð àì ñòðéôù àìà

äøåú ,äâäå" áééì òùåäé éáø ÷

 ìòá ùéàä ãâðë äîçìîì àöé

 íéìéëùîä ìù ÷ðòä óøåòä

 íééôñëä íéøéùëîäå íìåòá

íéîåöòä , äîçìîá ç÷ì åðéîéìå

äâä úà åæ" íééç óñåé éáø ÷

éæ ãìòôððåæ"ò , êøáà æà äéäù

ñåðîäíééç íé÷åìà úåëøòîá ä .  

• ñòðéô  ãâð äëøòîä  

 øëæ ïá ãìåð íéîéä ïúåàá

 íéìùåøéä õòä éùøçî ãçàì

 íò øçñî éøù÷á ãîò äìäå

ñòðéô ìëéî , åãáëì èéìçäå

úåà÷ãðñá , éáøì òãåð øáãä

 íéøåîéùä ìéìá ÷ø íééç óñåé

úéøáä éðôìù , åúåðîàðá íìåà

åúèéùìå åáøì , åãåáëá àåä ãøé

úéáì åîöòáå äéäù ãìéä éáà 

 øéòáù úåìôàä úåàåáîä úçàá

ä÷éúòä ,úàæ úåùòî åàéðäå.  

éà àåáé êùîä"ä  

  

  

  

  

  

  
  
  

   מערכות
  ישראל סבא

 יד
  

  המערכה על טהרת החינוך
  א"ק ירושלים תובב"בעיה

 

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé úåãñåî  

  תודה וקול זמרה
ברכת מזל טוב בשפה נעימה , נברך בזאת השורה, בקול רינה וזמרה

  .קדם מעלת האי גברא יקירא, באותות כבוד ובכל שבח ושירה, וברורה

  זאי שמו עונה לעומתינו בכל עת ועונה יקר מפנינים ופבקורשמואל 

  נאיר נפשו אלינו להטיב עמנו בעושה ומעשה בעצה בכל עת ועידמ

  ואלי לבבות נשברים אשר פוניםל חסד בסתר והצנע לכת ועושה תיקו

  יבונה ומקים עולמות של תורה לבו כלב האר ורב פעלים חי ישא

  לש עשה ופע"בת אנהעמיד יסוד קהלתינו ומוסדותינו לטול

  

ä"äøä ä"çøàåôîä   

äåî" ø ìâéåô ìéååðàæ ìàåîùèéìù"à  
äéòô åð éì ìåë ìäðî"ú ÷" å-åé  "äéòô åð éúåãñåî å åð éúì éä÷ã  ïéðáä  ã òåå ø"÷  

   בתובנישואי - רון ושבח בשפתו -לרגל השמחה שבביתו 

צלחה"יהי ה בה וג יעלה יפ י , לתפארת המשפחה, ר שהזיו חיי ומזונ ני  ב

ואורה, א שורהבביתם יה חת  הם רוב נ זכו לרוות מ ם , וי ויתאחדו על שולחנ

חי ווי חיי ומזוני ר ני  הברכה, ב זאת  צלחה, ו זכה לרוב ה ו , שי המשיך בפעלי ול

ת בשנים ד רבו ם עו נים, הטובי ורענ ם  צרכי , דשני ם ב העוסקי ובכלל כל 

ושנונה, ציבור באמונה ה  ה אמור הברכות אשר בתור זכה לכל  נחת , י ה ו שמח

ו ם, בנעימיםבטוב  ושע בתשועת עולמי   . עדי נו

  אסירי התודה, ד החותמים בברכה מרובה"הכ
  הנהלת המוסדות

 ùøãîä úéá"äùî êøá "ã'øàîèàñ  

  סימן טוב ומזל טוב
הצמוד , כ ידידינו"אנו משגרים ברכותינו למע, אותות כבוד ויקרב

מסור , ועומד בראש העסקנים למען בית מדרשינו, בקירות לבינו

עושה ומעשה , לבו ער לכל דבר שבקדושה, נ לכל קדשינו"בלו

ובמיוחד , עושה ומעשה למען הכלל והפרט, במדה מרובה וגדושה

  וסדה ועד היום הזה בכל הבית מדרשינו מיום  הפליא לעשות עבור

  .                                        שעל וצעד

  ת"ה כש"ה

  א"שליטשמואל זאנוויל פויגל ר "מוה
  מנהל כוללינו המפוארה

 

 åáì úçîù íåé ìâøìéàåùéðáæîì åúá "è  
  

יזכה לרוות רוב ו, ר שהזיווג יעלה יפה לתפארת בית ישראל"יהי

ועוד , ולחנו תורה וגדולה בבת אחתויתאחדו על ש, תענוג ונחת

   עדי נזכה ,רבות בשנים יזכה לעמוד ולשרת את אחיו בית ישראל

  .ביאת הגואלל                                      

  למען שמו באהבהד החותמים "הכ
íéàáâä  

å ðéù øãî úéá éãîåìå  éììôúî íù á 

 

 íéðéåöîì ììåë"äùî ìàåéå "ã'øàîèàñ  

        ברכה לראש משבירברכה לראש משבירברכה לראש משבירברכה לראש משביר
ושמחהכבוד באותות ברגשי גיל  ברך ,  ויקר ו מזלא ברכתנ  כ"אל מול מע, טבא 

בלב ונפש למענינו ועומד , האי גברא יקירא ור  ות רבהבראשהמס ,  כוללינו במסיר
ם בתוככי קהלתינו במסירות נפש רבה מנגד להרבות פעלי ב א. משליך נפשו  הו

ברחבי תבל ואתר  תן. וחביב בתוככי אלפי אנשי שלומינו די בכל אתר  ו  ולבו עינו נ
מים להרחיב ולי הקדושה במידה גדושה כל הי ול עול שכמו ויט. את גב    לסב
ד                            ול זו שמג ויראהלהחזיק בית גד בה תורה    .לים 

  
  יפה פרי תואר,  המפוארח"הרה

   א"שליטויל פויגל ונא זשמואל ר"מוה
   כוללינו ופטרון מנהל

  מ" ובשעטוט"ו למזת בנישואישמחת  לרגל

ו שעתא נביע בשער בת רבים מיטב ובהאי  הוא הגבר אשר אשר כ" למעברכותינ

גדול  גדלין בה תורה ויראת  שמזהלקח על עצמו לסבול עולה של תורה להחזיק בית 

    לארגןדאורחאלא ולטילא דגופא וטולטיומכתת רגליו מהכא להתם בט, שמים

  .כוללינות להרבות פעלים לטובת ושבי ולילה לא ויום ,הסכומים הכבירים         

 יגן ה וזכות התורה ולומדיח"רוב נחת דקדושה מכל יוב "וב כ" מעו הברכה שירוזאתו
  . ידיכם ואך טוב וחסד ירדפוכם לאורך ימים ושנות חייםעליכם להתברך בכל מעשי

à"åúîå òì  íéë øáîä ã ,å úçîùá  íéçîùå  

 ììåëä úìäðä- ììåëä éùàø -ììåëä éãéîìú   
  

â"äá å øî äë øáá íéôøèöî à: íéðáø ììåë éøáç 



  
  

  
  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

    

  

  

                   
 
 

 

  

  

  

  

  

  

   יחיד קורא אותןשמונה פסוקים האחרונים שבתורה 

'  פליגי בה ר,אלקיםויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת . דף יא
בשלמא . ערי מקלט, מרווחד א,  שמנה פסוקים,מרוחד א, נחמיה' יהודה ור

, ד ערי מקלט" אלא למ,אלקיםהיינו דכתיב בספר תורת , פסוקים' ד ח"למ

 ויכתוב יהושע בספרו את הדברים האלה ,ק" ה,אלקיםמאי בספר תורת 

  .אלקיםהכתובים בספר תורת 

עה בענין שמונה פסוקים אלו מי יהורחבה היר .)טו(מסכת בבא בתרא  ''''גמגמגמגמוב

 יהושע ,אמר מר: 'מוזה לשון הג, ואיזה הלכה מיוחדת יש בה, והיאך נכתבו, כתבם

תניא כמאן דאמר שמונה פסוקים שבתורה . כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה

 ,חי וכתב וימת שם משה  אפשר משה,' וימת שם משה עבד ה,'דתני, יהושע כתבן

 אמר ,נחמיה' ואמרי לה ר, י"דברי ר, מכאן ואילך כתב יהושע, עד כאן כתב משה, אלא

עד כאן ,  אלא, לקוח את ספר התורה הזה, וכתיב,תת חסר אות אח" אפשר ס,ש"לו ר

כמו , ה אומר ומשה כותב בדמע"מכאן ואילך הקב, ה אומר ומשה אומר וכותב"הקב

 ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על ,שנאמר להלן

 שמונה ,ר יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב" כמאן אזלא הא דא,הספר בדיו

, ש" אפילו תימא ר,ש"י היא ודלא כר" לימא ר,סוקים שבתורה יחיד קורא אותןפ

יחיד 'נמצינו למדים ששמונה פסוקים אלו . 'כ דברי הגמ"ע, הואיל ואשתנו אשתנו

  .ה שאינו כן בכל שאר פסוקי התורהמ', קורא אותם

מצאנו כמה פירושים ' יחיד קורא אותם'והנה במשמעות הלכה זו שפסוקים אלו 

 תוספותתוספותתוספותתוספות וה. כלומר אין מפסיקין בהן, יחיד קורא אותן:' פייייי""""רשרשרשרשש, ברי הראשוניםבד

ר משולם היה מצריך מכאן לקרות לאחד " ה, שמונה פסוקים שבתורה:שם כתבו

ת דהא כל התורה כולה "פסוקים שלא יקרא עמו שליח צבור ואין נראה לר' אותן ח

  .'וכונמי אחד קורא 

 שמונה פסוקים : כתב)פרק יג הלכה ו(כפים  הלכות תפילה ונשיאת םםםם""""רמברמברמברמבוה

 תפ שהכל תור"אע, שבסוף התורה מותר לקרות אותם בבית הכנסת בפחות מעשרה

 , הואיל ומשמען שהם אחר מיתת משה הרי נשתנו, היא ומשה מפי הגבורה אמרם'ד

 לא שמענו : בהשגותיו נחלק עליו וכתבדדדד""""ראבראבראבראבוה. ולפיכך מותר ליחיד לקרות אותן

עולם ומה שאמרו יחיד קורא אותן לומר שאינו מפסיק בהן והכי איתא דבר זה מ

 ובמקומות הללו נהגו שהעולים לקרות בתורה הוא לבדו קורא :להיבירושלמי במג

 .ל"ומה שכתב הוא ענין זרות הוא מאד והצבור היכן הלכו עכ, ואין החזן קורא עמו

ואני :  כתב)תתקנברמז (מנחות פרק הקומץ רבה ' במסהלכות קטנות  במרדכימרדכימרדכימרדכיוה

  .לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה' ח כדאמרי"שמעתי יחיד ת

  

  

  )כא (עניני מאכלי שבת
  אכילת הדגים

  אכילת דגים בכל הסעודות
  )א"ב סק"רמ' סי, מגן אברהם(. יאכל בכל סעודה משלוש סעודות דגים

  עונג שבת בדגים 
אל בר שילת משמיה דרב אמר בתבשיל של במה מענגו רב יהודה בריה דרב שמו

  :)שבת קיח' גמ(. תרדין ודגים גדולים

  לדאוג על הדגים ביותר
ל ידאג כל "יותר מענין שאמרו עליו רז, צריך לדאוג יותר אם אין לו דגים בשבת

ליקוטים(. ו"השנה ח זי' ק ר"בשם הרה, בית אהרן    )ע"שלמה קארלינער 

  א שדגים מדאורייתא"י

, שולחן ערוך הרב(. דדגים הוא חיוב מדאורייתא... ה"הבית הלל כתב בהגהנה בנו של 

  )בקונטרס אחרון

  דוגמת הלויתן שלעתיד לבוא
ולכן אנו , שבת בראשית היא דוגמת שבת שלעתיד לבוא שהוא יום שכולו שבת

נגד סעודת שור הבר , היינו לאכול בשר ודגים, עושים כמה דברים בשבת זה דוגמתו

, ביאור הלכה(. נגד היין המשומר בענביו לצדיקים לעתיד לבוא, שין על הייןומקד, ולויתן

  )ב"רמ' סי

  כדי שתהיה הברכה משולשת 
 דגים בשבת בכדי שתהיה ברכה משולשת להאדם המענג את השבת תטעם לאכיל

', לדגים ביום ה, במעשה בראשית' ברכה'ובשלשתן נאמר , ואוכל דגים לכבוד שבת

  )בני יששכר(. וחוט המשולש לא במהרה ינתק', בת ביום זולש', ולאדם ביום ו

  על פי סוד
   )ה"קיצור של(. גם על פי הסוד יהיה נזהר דוקא בדגים

  דגים ממולאים
לוי הדגים עם בצלים ועם מלח יוזהו עצמו הכוונה שאנחנו עושין בערב שבת במ

',  לשבת וכווזהו הכנה גדולה, ומחתכין אותו עם הדגים דק דק עד שלא ניכר הבצלים

ורזי , וכן במלבושיהם יש בהם רזין, וכן כל מאכל וכל עשיות ומנהגי ישראל בגשמיות

  )קאמארנא, נתיב מצותיך(. דרזין

   קודם לכל מאכל םאכילת הדגי
, ומעכל המאכל במהרה, כי הדגים הם חמים ביותר, והדגים קודם לאכילת כל בשר

עולם יקדים דבר הקל ואחר כך דבר כי ל, ש בספר ילקוט ראובני בשם טוב הארץ"כמ

  )כף החיים(. הכבד

 יסודי התורה
 

 אתקינו סעודתא
 

ã áì áèé ìä÷'øàîèàñ  
ë úåàéùðá"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"à  

äéòô" ÷ íéìùåøéááåú"à  

  ברכת מזל טובברכת מזל טוב
  

äçîùå ìéâ éùâøáå ø÷éå ãåáë úåúåàá ,äæá íéøâùî åððä  

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

  
 שמואל זנוויל פויגל 'ח ר"הרה

 א"שליט
 א"שליט פויגל'  דוד גדלי'ח ר"ולאביו הרה

   נכדתו-  לרגל נישואי בתו

 "גוטניק"ביום שלישי באולם " חתונה"ה

  
  א"שליט יעקב יודא שטערן 'ח ר"הרה

 לרגל נישואי בתו

 )"העגול(תמיר "ביום רביעי באולם " חתונה"ה

  
  ו"הי  יואל שווארץר"הר

 א"שליט שה שווארץ מ'ח ר"ולאביו הרה

 א"שליט  ישראל שטרול'ח ר"ולחותנו הרה
   נכדתם- לרגל הולדת בתו

 "ברך משה"בבית מדרשינו " קידושא רבה"ה

  
åäëøáä úàæ ,äùåã÷ã úçð áåø ååøúù  

îäíëéöìç éàöåé ìëîå í. 
 

  עומדת לעדהוד והדר פעלם וצדקתם 
 

ו  בעמדינו אחרי השבת המרוממת שעבר עלינו יחדי
        

  

  
  

 חובה עלינו להודות להני צנתרי דדהבא שהשתתפו בהוצאות השבת

äåî" ø øòèàø ìàåîùèéìù"à  

äåî" ø ñééåå øéàî ãåãèéìù"à  

äåî" ø íéåáøòáìòô éëãøî ìàøùéèéìù"à  

äåî" ø éæðëùà íåìù á÷òéèéìù"à  

  קובעים ברכה לעצמם

  יםים החשובהאברכ

  ו"הי מרדכי יואל שווארץר "הר
  ו"הייואל יוסף געווירץ ר "והר

השבת תרימו סכומים הגונים להוצאות    שה

 פעלם ותהי משכורתם שלימה מן השמים' ישלם ה
 .ויתברכו בכל מילי דמיטב אמן

 חברי השיעור ערב בחבורת יסודי התורה
  א"מנחם הלל פאלאטשעק שליט' ג ר"של הרה

 

        בשבת התאחדותבשבת התאחדותבשבת התאחדותבשבת התאחדות
        וווו""""ק צפת תק צפת תק צפת תק צפת ת""""בעיהבעיהבעיהבעיה

  בב""רני ושמחי ליעקרני ושמחי ליעק
, אל כבוד האברך החשוב, בזה נשלחות, רב ברכות, בשירות ותשבחות

דע במעלותיו, זר זהב לו סביב   .חן הוצק בשפתותיו, נו

  ו"הי פנחס יעקב לויןר "הר
  לרגל שמחת הולדת בתו למזל טוב

ולחנכה ע"יהי דלה  ואורה, ד התורה"ר שתזכה לג נחת בשמחה  וב  ות ר   .ולרו

 משה מענדל הערשקאוויטש :ד המברך בשמחה רבה"הכ

  

  

  

  
äøîæ ìå÷å äãåú  

המסור , אל כבוד ידידינו, נשגר כוס של ברכה, בשיר ושבחה

  עושה , איש המעש ורב הפעלים, חבורתינונ למען "בלו

  ה"ה, ומעשה בלי גבולים                               

  ו�הי יואל שווארץ ר�הר
 

  ט" למזהולדת בתולרגל 

 השיזכה לגדל, בצירוף תפילותינו, ובכן נישא ברכותינו

  פעולותיו ולהמשיך ב, לתורה לחופה ולמעשים טובים

  .א"בב, לתשועת עולמים, הימים עדי נזכה בקרב,  הברוכים

ëä" úøåáç éøáç íùá íéîúåçä ã"äìòð äìñîá"  

äìäðää  
 êéìîééä éåìä äùî íåçð :א מצטרף"ג
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