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   ראש חדשים-חודש ניסן 
  

  .ח ניסן מתחדש השפע על כל השנה"בר
 קדושת לוי 

ניסן שמו נודע בשערים והוא בכתובים 

נקרא ניסן , ופירושו נודע) ג ז(במגילת אסתר 

בהים למעלה מן חודש של ניסים נגלים מוג

חודש אשר הוא מוכן לניסים , הטבע והשכל

ליל שמורים ) שמות יב מב(מששת ימי בראשית 

הוא הלילה הזה ' להוציאם מארץ וכו' הוא לה

י שמורים לכל בני ישראל לגאלנו בגאולה "לי

והנה מה שכתבתי לך , העתידה במהרה בימינו

אשר שמות החדשים ודאי היו מקובלים מסיני 

ובבבל ,  בבחינת תורה שבעל פהאבל היה

הנה , ניתנו לכתוב גם בבחינת תורה שבכתב

בשם החודש הזה הראשון לכל חדשי השנה 

 בני יששכר     . יתכן שפיר נקרא ניסן על שם נס

בניסן ובפסח שזהו זמן גאולה צריך כל 

' אחד ואחד לראות להשתדל שהוא לא יהי

  ם"יחידושי הר. י מעשיו"המונע את גאולת הכלל ע

ובראש חודש לרוב ההארה הנפלאה 

ה המופיע על עמו ישראל "מחסדי המקום ב

, זוכים שורש נשמתינו לעלות למעלה למעלה

ה כביכול מגביה אותנו עד שוה לראשו "והקב

, ונקרא ובראשי חדשיכם תרין ראשין, כביכול

כ תקריבו עולה "וע, כי ראש הבן והאב שווין

וב להיות הט' שתקרבו עצמיכם לעלות לה' לה

שפע ' לנחת רוח לפניו ולקבל משם כל בחי

 ו"א ל"באר מים חיים נ            . ברכה וקדושה רבה

מורה , ח אינו בא אלא בתחילת החודש"ור

, ט של כל החודש"ח לעומת המעש"שאין אור ר

ח מקודם אף "אלא להיפוך שיתרון אור של ר

כ יום המשכת "וע', לבלתי מוכנים דיין וכו

פת עתסוא יום הנכבד שממנו מהקדושה ה

  ח"שם משמואל ר           . קדושה לכל ימי החודש

ונוסף עליהם החודש הזה שההארתו נותן 

  . כח להתעוררות על כל חדשי השנה
  ב"ם קמ"חידושי הרי

החודש הזה לכם ראש חדשים שכל 

חודש יש לו קדושה מיוחדת ויום ראשון נקרא 

' וראש חודש שהוא ראש של כל החודש וכ

וניסן כולל כל , והיא כולל כל קדושת החודש

ח שלו ראש "ב החדשים ונקרא ר"קדושת י

  'פרי צדיק החודש אות ב                         . חדשים

ח צריך להשיג ולהרגיש קדושת "ומר

ח לרגלים "המועד שיבוא בחודש זה והוא ר

  .שממנו מסתעף כל קדושת הרגלים

 פרי צדיק החודש אות ו
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ב�רק ע פרד מהערב ר   י אחדות אפשר להי

כי הנה כאשר נצטוו בני ישראל לתת נדבה 

נכספו והשתוקקו גם הערב רב , לבנין המשכן

ומסתמא , אשר עלו אתם לתת חלקם בנדבה

והיה , היו כל הערב רב מאוחדים בחבורה אחת

שהרי היו רבים במספר , ללהם כוח השפעה גדו

ולכן כאשר נאמר , מבני ישראל כמה פעמים

ולא , תרומה להשם' מאתכם'לבני ישראל קחו 

, מן הערב רב הוצרכו ישראל לעשות כל טצדקי

כדי להשמר מן הערב רב שלא יהיה להם חלק 

צה וולתכלית זה היתה נח, בנדבת המשכן

כי אף , התחברות בין בני ישראל הכשרים

שראל לעסוק בתורה ובמצות גם שיתכן לי

אך כדי שיוכלו לעמוד , כשאין אחדות ביניהם

איתן נגד השפעת הערב רב ולהתרחק מהם 

א "לא סגי במה שישמור כ, בתכלית הריחוק

כי יחיד בטל במיעוטו נגד , תורה ומצוות לעצמו

ועל כן הוצרכו ישראל , הרבים המאוחדים

כדי לשמור על הפירוד , להתקהל ולהתאחד

  .בינם לבין הערב רבוחלט המ
         

ם בין ישראל הכשרי   חובת האחדות 

ומבלעדי ההקהלה וההתחברות בין 

הכשרים אי אפשר לשמור על פירוד והתבדלות 

ודברים אלו הם גם הוראה ', מן הערב רב וכו

ל "כמרומז במדרש ילקוט הנ, לדורות האחרונים

כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל 

ר נשארו עדיין מתי מעט " כי בעוה',קהילות וכו

, ותדיר מתמעטים והולכים, יהודים כשרים

והמה מאוחדים , וכיתות הערב רב חזקות מאוד

על כן חייבים יהודים , זאציעסיבהרבה ארגאנ

מעטים אלו להתחבר והתחזק ובכח מאוחד 

יהיה כמה מועט שיהיה יעמדו כחומה בצורה 

  .נגד הערב רב
         

הערב ר הוא כדי שיהיה אחדות הפירוד מ ב 

  בקרב ישראל

נחזור לענינינו לבאר דברי הזוהר הקדוש 

כי הנה הערב רב היו לבני ישראל לפוקה 

כמבואר בזוהר הקדוש כי , ולמכשול בדבר העגל

המה עשו את העגל והסיתו את ישראל לעבוד 

וכל זמן שהם נמצאו עדיין בין בני ישראל , לו

אפשר והיה להם שייכות עמהם לא היה ב

לעשות אחדות בקרב ישראל הכשרים על כן 

', הקהיל משה את כל עדת בני ישראל וכו

, ק שיחדם והפרישן מן הערב רב"ש הזוה"וכמ

הכרח , כדי שיוכלו לשמור על האיחוד בינותם

אשר המה להם , הוא להם להתפרד מן הערב רב

כקוץ מכאיב וכסילון ממאיר לחרחר ריב 

י ההתפרדות מן "ורק ע, ומחלוקת בקרב ישראל

הערב רב נעשתה הקהילה והתחברות בין 

             .ישראל הכשרים
 )ויקהל, דברי יואל(

  

   מילי מעלייתא

 



 מילי דאבות
 

 .משכן משכן העדותאלה פקודי ה 
 ,ל המשכן משכן שני פעמים"י ז"פרש

רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על 

והקשו המפורשים , עוונותיהן של ישראל

שייכא להך פרשה של חשבון נדבת המשכן ולא בשעת דמאי 

ה לקחת תרומה למשכן רק מן הצדיקים "ק שצוה הקב"ונראה לתרץ דהנה איתא בזוה .הציווי

אמנם כיון שלא רצו לבייש את האחרים לקחו את כסף , ל לבבם ובכל נפשםבכ' עובדי ה

,  כי נשתלחה בו ברכה,הספיק לבנין המשכן חלק הצדיקיםשונעשה נס , התרומה מכל ישראל

ה רוצה "שראו שאין הקב, ה דעתם ונפלה רוחם בקרבםלש וח,וחלק שאר המתנדבים נותר

 ,)כדאיתא בילקוט(שיעשו מן הנותר בית המדרש ה למשה "וכדי להפיס דעתם צוה הקב, בנדבותם

ה שיעשה מן הנותר משכן לדברות וכתבו המפורשים שהכוונה שיבנה בית "שאמר לו הקב

 .)מגילה כט(' והנה איתא בגמ . וגם בית המדרש נקרא בית מקדש מעט,המדרש ללמוד תורה

א בזה את "מהרשה'  ופי,ל להיקבע בארץ ישראל"עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו

, ק גדול כירושלים"הביהמ'  דלעתיד יהי, ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדיו)תהלים(הפסוק 

חוברה למקדש יחדיו כל המקומות של בתי ' וקאמר הטעם כי ירושלים הבנויה לעתיד יהי

 , הרי מפורש יוצא שהבתי כנסיות יקבעו לעתיד במקום המקדש,ד" עכ,כנסיות שהיו בעולם הזה

מ לעתיד לבוא " מ,ואם כן זאת נחמתם של המתנדבים שאף שלא זכו שיבנה המשכן מנדבתם

ה חשבון "י שנתן הקב" כי ע,ובזה יובן שפיר הרמז הכא .יקבע הבית המדרש במקום המקדש

והוצרך לנחמם שיבנה ,  ונפלה רוחם בקרבם, נתגלה לישראל שנותר מן הנדבה,נדבת המשכן

', כ גם להם חלק במשכן ה" וא,ם להקבע במקום המקדש לעתידד מנדבתם והם עתידי"ביהמ

המקדשות להיחרב ובבית השלישי שיעמוד יזכו שיקבע גם ' ולכן הוצרך להודיעם שעתיד ב

  )רי יואלדב(                                                                                                .ד אשר נבנה מנדבותיהם"הביהמ
  

  
  

ע סיפר בכל שבת מברכין ניסן "הקדוש מקאזניץ זי

ומסוגלים להשפיע לבני ישראל צרכי , סיפורים' אלו הג

  .פסח בהרחבה

 היה איזה יהודי שעשה לפני חג הפסח :מעשה הראשון

ועבר עם החבית , ש"ונסע עם החבית למכור היי, חבית יין שרף

הגבול תפסו אותו וכשעבר , ש הגבול בין מדינה למדינה"יי

כי היה אסור מחוק , ש"שומרי הגבול ולקחו ממנו החבית יי

די , ש מבלי רשות מיוחדת"המדינה לסחור עם יי ונסע היהו

ע ובכה מאוד שלקחו כותו יגן עלינותיכף להרבי רבי אלימלך ז

א שילך ויאמר לשומרי הגבול "אז אמר הרר, ש"ממנו החבית יי

וכן , ש"ה חבית מים ולא ייויראו שז, ש"שיטעמו מהחבית יי

וראו , ש"עשה היהודי וצוה לשומרי הגבול לטעום מהחבית יי

מים ולא יי , ש"ונתנו לו בחזרה החבית יי, ש"שהיא מלאה 

די חזר שוב להרר ש "ובכה לפניו האיך שהחבית יי, א"והיהו

ש "ועכשיו החבית יי, הינם מקור הכנסה עבורו לצרכי פסח

א שיטעום ויראה שהחבית מלאה "אז אמר לו הרר, מלאה מים

די צרכי פסח , ש"וכך הוה שהחבית חזר ליי, ש"יי והיה להיהו

  . בהרחבה גדולה

וצוה ,  פעם היה מלך שנאבדה ממנו טבעתו:מעשה השני

ומי שקיבל עליו לחפש הטבעת נתן לו המלך , לחפש הטבעת

והיה שם איזה , הרבה מעות שיהא לו אפשרות לחפש הטבעת

אזי , ולא היה לו במה להכין צרכי חג הפסח, ני ואביוןיהודי שהיה ע

הנה אתה רואה שהמלך נותן מעות למי שרוצה , אמרה לו אשתו

כ רוצה לחפש "לך גם אתה ותאמר שאתה ג, לחפש טבעתו

ובזה המעות יהא לנו במה להכין , והמלך יתן לך מעות, הטבעת

ר והלך להמלך ואמ, ונראה בעיניו עצת אשתו, צרכי חג הפסח

  יהודי הכיןהו, כ לחפש טבעתו והמלך נתן לו מעות"שרוצה ג

   

כ מכניס "והיהודי היה ג, בזה המעות צרכי פסח בהרחבה גדולה
, אורח והביא לביתו על הסדר של ליל חג הפסח הרבה אורחים

ולא , ושם אצל המלך היה אחד מיועציו איזה גלח שונא ישראל

ימה את המלך והוציא ל ר"היה יכול לסבול זאת האיך היהודי הנ

, והלך הגלח בליל חג הפסח מתחת לחלון היהודי, ממנו מעות

וראה האיך שאוכל ושותה ואינו עוסק בכלל בחיפוש טבעת 

והלך הגלח להמלך ואמר לו אתה חושב שהיהודי מחפש , המלך

הנה אראה להמלך מה עשה היהודי בהמעות שנתן לו , הטבעת

ועמדו מתחת ,  של היהודיוהמלך הלך עם הגלח עד ביתו, המלך
, וראו האיך שהיהודי יושב כמלך בגדוד, החלון והסתכלו בפנים

, "דיינו"והיהודי היה לו מנהג כשאמר ההגדה כשהגיע להחרוזים 

ובעת , אמר היהודי חרוז אחד וכל המסובים ענו אחריו דיינו

ושמו של , אמר אז החרוזים של דיינו, שעמד המלך מתחת החלון

ואמר המלך הנה עכשיו עושה היהודי החקירה , יניהגלח היה די

אז הבין המלך שהגלח , וכולם אומרים דייני, מי גנב טבעת המלך

וצוה המלך לאסור הגלח ולהכותו עד , דייני הוא גנב הטבעת

והיהודי היה לו צרכי פסח , וכך הוה שהודה שגנב הטבעת, שיודה
  .    בהרחבה גדולה

פעם , י שעבד אצל פריץ היה איזה יהוד:מעשה השלישי

די נכון הדבר באם לא , אחת התפאר הפריץ ואמר להיהו

גווע ברעב ח די היה , ו"הייתי נותן לך פרנסה היית  והיהו

, ענה להפריץ מה אתה אומר אתה מפרנס אותי, ש"תמים וי

ג כ "הלא יש קל בשמים והוא זן ומפרנס לכל הברואים ואותי 

לי ואם הפריץ לא יהיה השליח מן, מפרנס  השמים יתן 

די , י שליח אחר"ת ע"השי דיבוריו של היהו וכששמע הפריץ 

מו ולא יתן , חרה לו מאוד די שיעזוב מיד את מקו וצוה להיהו

די היה עני ולא , והיה אז לפני חג הפסח, לו שוב עבודה והיהו

כין צרכי החג ולהפריץ היה אוצר של , היה לו במה לה

 לנקות המטבעות והפריץ היה נכנס לאוצרו, מטבעות זהב

והיה מנקה המטבעות ברוק , אם יש עליו איזה חלודה

פיו ף, שב דוע שזה החיה עושה מה , ולהפריץ היה חיה קו וכי

וכשנכנס הפריץ לאוצרו לנקות , שרואה האדם עושה

וראתה החיה שהפריץ מנקה , המטבעות לקח עמו הקוף

, וחשבה שהפריץ אוכל מהמטבעות, המטבעות ברוק שבפיו

רדה החיה לבדה להאוצר והתחילה לאכול כ י"אח

עד שנתמלא כרסה עם המטבעות של זהב , מהמטבעות

צוה למשרתו , וכשראה הפריץ שהחיה נפלה פגר, ונפלה פגר

די לו , שיזרוק הנבלה לביתו של היהו שידע שאם אני לא נותן 

די נקרע , אזי אין לו פרנסה וכשזרקו החיה בביתו של היהו

והיה כבר , מטבעות של זהבבטנה ונפלה ממנו הרבה 

די צרכי חג הפסח בהרחבה גדולה ליל הפסח שלח . להיהו וב

ל לו מה לאכו די לראות אם יש  , הפריץ את משרתו לבית היהו

בלו ומשרתו הגיע בחזרה ואמר שיש  אז שלח לקרוא , כל טו

די כין צרכי פסח, את היהו לו מעות לה סיפר , ושאל מאין היה 

די האיך שזרקו לו חיה  בביתו וממנה נפלה מטבעות של היהו

ת זן ומפרנס "שהשיאני אז אמר הפריץ עכשיו מודה , זהב

די צרכי פסח בהרחבה גדולה, לכל   )אוצר ישראל(. והיה להיהו

  

  
  

  סיפורים המסוגלים' ג
 להשפיע צרכי פסח בהרחבה 

  

  על הצדיקים
 

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé úåãñåî  
  ע"ק בעל ברך משה זי" בהמשכת מרן רביה-ע "ק בעל דברי יואל זי"י מרן רביה"נתייסדה ע

  א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ

äéòô" ÷ íéìùåøéááåú"à  
  

  יראו וישמחוובכן צדיקים
äìéâå äðéø ìå÷á ,äìéìò àøåð ì÷ì çáùå øéù ,àáè àìæî úëøá êøáð , àøáâ éàä íã÷

àáø ,ìåãâä øåàîä ,ìåãâîå æåòî ,úòîåù ïæåàì íéáøò íé÷åúî íéùåãéç ùãçî , ìò ùéà

úòãáå äðåáúá äãòä ,øîùîä ìò ãîåò ,øãäáå æåòá ïåàâá , ìëì íéðô øéáñîå øéàî

ùøåã ,øãäìéîá åðéëùãå÷ä úåìéñ,åðéúåãñåî ñðì ãîåò  ,åðéðòîì åðîæîå åúòî ùéã÷îå ,   

           íéìãâî úìåìë ,íéìàøà òæâî ,åúøãä ìàøùé ìò ,åúãòì ïîàð äòåø,  

äâä"åç ö"îåã ô"ä÷ã õéèéìù åðéúì"à  
éçú åúá éñåøéà íé÷éãö úéáá äçîùä ìâøì'  

  

äî 'åðéúåìàùî ïúðé ,åðëæé àåä ïîçøä ,ìòé âååéæäùåðéúåáø êøãá äôé ä , íéìåúù

íéçøåôîå ,íéëøåáîå íéøùé úåøåã úåàøì åëæéå ,àðáøå àðøîì åðà ïéëøáîå , ìä÷ íùá

äðî éî úãò ,åúøîùî ìò ãåîòé íéðùá úåáø ãåò ,åúøåú øàáî åðì òéôùäì , äëæð éãò  

åðéðéò äðéæçúåì       ,åðéìàåâ úàéáá ,åðéùàøá åðéëìîå ,åðéîéá äøäîá ,àå ïîàïî.  

ë"äøåúä úëøáá íéëøáîä ã  

úåãñåîä úìäðä  

 

  

  

  
  

  קול רינה וישועה באהלי צדיקים
, רכינוקדם מורה ד, נברך ברכותינו, ובצלצלי תרועה, בקול רינה וישועה, ברגשי גיל וחדוה עילאה

על מי , פרי ידיו מצליחים לרומם בית אלוקינו, להשפיע ולהאיר לקהל עדתינו, העומד לנס קהלתינו

חריף ובקי בחדרי , מורה דרכה של תורה בהלכה ברורה, כינו בדרך הישרהימדר, מנוחות מנהלינו

  תיבות כינו בנידולה ומשקה מתורת רבותינו להדר, דרשותיו הנלהבים מפיקים עוז ואורה, תורה

  .לו נאה הכבוד והתפארת, לבית אבותיו עטרת, גפן אדרת, אליו יאספון עדרים עדרים, ישרים    
  

  פאר מקדושים , חסידא ופרישא

  א"ץ דקהילתינו שליט"צ דומ"הגה
 

        
        
        
        
        

עמוד"יהי והוד, ר שבית צדיקים י הדר, בהדר  יזכה  שליט"ו יו"ג  במדה מרובה , ח רוב נחת דקדושה"א לרוות מכל 

שא, ושהוגד הדעת ונהורא נפי ים, מתוך הרחבת  ים, ויזכה עוד רבות בשנ עננ ור ים  ו, דשנ גבולי הקדושה בתוכינ   , להרחיב 

נו    יושפע שפע רב לכל קהלא, ולהגדיל תורה במחני   .אמן ואמן, עדי נזכה לביאת הגואל השתא בעגלא, ומשמחה זו 

  אלה דברי המברכים בהדרת כבוד ויקר

  בית המדרש גבאי - הנהלת הקהילה

            לרגל השמחה באהלי צדיקיםלרגל השמחה באהלי צדיקיםלרגל השמחה באהלי צדיקיםלרגל השמחה באהלי צדיקים
        ''''המושלמת בת קדושים תחיהמושלמת בת קדושים תחיהמושלמת בת קדושים תחיהמושלמת בת קדושים תחיבאירוסי בתו הכלה באירוסי בתו הכלה באירוסי בתו הכלה באירוסי בתו הכלה 

        

  ו"ג החתן המצוין הרב שלמה הי"עב
  משפיע רוחני בקהל חסידי ירושלים - א"ח רבי חיים אייזיק טעפ שליט"בן הגה



        

• ïøòðàéñéîä ìù íéðåù íéñåñëú  

 éùðà ìù íäéñéñëúî ãçà

 ìàøùé úåùôð úà ãåöì ïàéñéîä

ãîùä úùøá íéîéîúä , úòá äéä

äøàì íéìåòäù" íò åòéâä ÷

äðéôñä , àìì åéä íäî íéáøå úåéäå

 éîã íîöòì íìùì íéòöîà íåù

äòéñðä , éùðà íäì åðéúîä

áäæ éøä íäì åçéèáäå ïàéñéîä ,

 íúåà úøùì íäì åòéöä ïëå

äéòì íúåà úåìòäìå" àìì íðéç ÷

ìåîâ íåìùú àììå óñë , éùðà

 øùà úà åìéâ àì ïáåîë ïàéñéîä

íáìá , àåä íðåöø åìéàë àìà àåáì

 úåøéñîá íéìåòä åìà ìù íúøæòì

äøàì ùôð"÷ ,òå" íéëéøö åéä ë

 íéãøçä ïéá ïéçáäì äøéúé äðéá

ä øáãì 'ïàéñéîä úë ïéáå , ïëàå

íúùøá åñôúð íéãåäé äáøä.  

• àì íéìåòä ìù í÷çåã"é  

 øôñî êë ìòå ãéâîä

 øòìãàé ïåéö ïá éáø éîìùåøéä

 åøôñá"íéìùåøé áåèá ")é ÷øô"à( 

ëøú úðùáù" æ åéáà äìò øùàë

äâä" ÷éúòäì áàæ ÷çöé éáø ö

äøàá åáùåî"÷ , ãåò äðéôñäá äéä

 úåãòåî íäéðô øùà äìåãâ äöåá÷

ìàøùé õøàì , æà åúåéäá åéáà

íéîéì øéòö êøáà , éðáá äååìî

íéëø íéãìé íòå åúçôùî , àéìôä

 ìë úà øáãä

 ãöéë íéòñåðä

 äæ êøáà àöåé

 åéãìé íò

 øáãîì íéðè÷ä

äîîù ,åë äáåùú

 øôéñ íúìàùì

 áà ìò íäì

 åì ùéù øéùò

 ìàøùé õøàá

òñåð àåä åéìàå , åéäù íéòñåðä

íèåùôë åéøáã úà íéìá÷î , åéä

åðîî íéù÷áîå íéøîåà , àåáéùëù

 ïî êãéøåäá êéðô ìá÷ì êéáà

 åðîî ù÷áì àð âåäðë äðéôñä

åðéìò íâ ïéò íéùéù , ÷çöé éáøå

íäì äðåò äéä ÷éãöä áàæ , éðåîë

íëåîë ,éù íùë çéâùé ïë éìò çéâù

íëéìò íâ éàãååá , åæ äçèáäáå

åìùå òåâø áìá íéòñåðä ìë åòñð ,

íìá÷ì àåáé êøáàä ìù åéáàù ,

 åì íé÷éöî åìçä åôéì åòéâäùë

øéùòä êéáà äéà ,íäì äðò , éáà

 íâå íìåòä ìë éáà àåäå íëéáà íâ

ãàî ìåãâ øéùò àåä , ìëì ñðøôîå

íìåòä ,áäæä éìå óñëä éì áéúëãë ,

ëå åðéðô ìá÷éù çåèáì íéëéøö åðà ï

ä ìò êìùä áéúëãë ' àåäå êáäé

êìëìëé.  

•  äøæò íéòéöî ïøòðàéñéîä
íéùãçä íéìåòäì  

 åðéîöòì øàúð åìà íéøáãî

 úðî äéä øùà úå÷çãä ìãåâ

 õøàì íéìåòäî íéáø ìù í÷ìç

íää íéîéá ìàøùé ,ëòå" æ- 

øàúì ïåéö ïá éáø ãéâîä êéùîî:  

éôñä ïî åãøé øùàë éäéå äð

øéòì åñðëðå , ãçà ï÷æ íúàø÷ì àá

 øáéãå íåìù íäì ïúðå ìãåâî åð÷æù

 íäì ãéîòäì äöøå úå÷ì÷ìç íîò

 íäá úåìòì éãë øëù àìì íéøåîç

íéìùåøéì , áøéñ áàæ ÷çöé éáø êà

åì øîàå åäçãå ìá÷ì" : äöåø éðéà

øëùá ÷ø" , éðéòá àìôì äéä øáãä

åäçãù ìò íéòñåðä ìë ,îçàì" ë

ôì åòéôåä áåù íéëøáà éðù íäéð

íðçá íéøåîç ãéîòäì åöøå , åéáàå

 áøéñå åìùá ãîò áàæ ÷çöé éáø

íäì åëìéå ìá÷ì.  

çà ÷ø" éùðà éôî øáãä òãåð ë

øéòä , åìàä íéãñçúîä íéùðàäù

íä íéøðåéñî , úà ïåîîá íéãöù

íúùøá ìàøùé õøàì íéìåòä , æàå

 äãåú íéòñåðä øúé åúàå åéáà ïúð

äì 'åæ úùøî íìéöäù ìò,çàå " ë

 íäì òéöäå áåù òéôåä ï÷æä øùàë

ùà"íðéçá ì ,åéìò å÷òö" : òùø

 úà õöåøð ïô åðîòî ÷ìúñä

êçåî  ..."  

• òéáöåïøòðàéñéîä ìù íú  

 íúåäæ ïàéñéîä úë ìù äéä

éðåöéçá éë úåäæì ãàî äù÷å íú

 øáãì íéãøç íéùðàë íéâäðúî åéä

ä ,'íéâìôåî íé÷éãöë íéîòôìå.  

øåôéñäî åðà íéàåø ïëå 

ïìäìã:  

 ïéáàåää ïîæá íéàôåøä   äéä

ï÷æ ãçà àôåø ,ãîåùî ,ã íùá" ø

ùèéååàìé , ìù éèøô àôåø

íéúéñîä , úà úåàôøì êìäù

 íðéçá åìá÷ ïëå íðéçá íéãåäéä

 ìù íéìåçä úéáá àôøîä éîñ úà

òäòìâøòãð )ïøòðàéñéîä( , ïúð íééðòì

áìç úåð÷ì óñë íâ , øééðä ìò

 íéîñä úîéùøì)ïèôòöòø(äéä  

ãåî ñô"ä éðà éë '-åàåìéîá- 

êàôåø", ïåáùç ìò äéä äæ ìëå 

ïàéñéîä.   

ëòå" íéìùåøé éùðà åãîò æ

ä øáãì íéãøçä ' úåðååëä ìò

ïàéñéîä úë ìù úåøúñðä , åøîùå

ä úøîùî ' úåøéùì ÷÷ãæäì ìáì

 éãë ãò íäéàôåøå íéìåçä úéá

ùîî ùôð úåøéñî.  

 ïåàâä áúåë ïëåáé÷ò éáøà 

á øòâðéæòìù óñåé åøôñ" åøîù

àðéðú èôùî" )òøú íéìùåøé"ã(:"  áúëð

 åøîàå úðëåñî éúá äúéäù ïîæá

 íéàôåøäð úà àéáäì åöòéå ùàå

ôåøà íéúéñî ìù )øòðàéñî( àìå 

úéöøéç "å ,ä éãñçáå ' àôåø ïéîæä

 äàåôøä äùòå àá éë ùãç

úàôøúðå."  

•  äîçìîì íéôøèöî íéìéëùîä

 ù åøôì éãë ïàéñéîä ãâð
áì éîéîúì íúùø  

éñéîä ãâðë äëøòîäà ï

 äúãø ãò äæåò ìëá æà äìäðúä

ãîùä úðëñ ìù , äôå÷ú êåú íìåà

 äøö íéìùåøé ìò äèò äøö÷

äðåùàøä úà äçëùù äùãç ,

 íéîøåôøäå íéìéëùîä éðåùàø

 éðô ìò õåöì åìçä ÷ø æàå èòîëù

õøàä ,îä íò äëøòîá åàøééñà ï

 äàéöî ùãå÷ä õøàá äçúôúäù

äáåùç ,ì äìëùää úøéãç ìò õøà

íòô íùá åììä åîìç àì ìàøùé ,

åæ äëøòî íúåàøá êà , åèéìçä

 íéôúåù íäå åìéàëù íéðô ãéîòäì

 ìò íéãîåòä íéìùåøé éãåäéì

íùôð , øåãçì êë éãé ìò íúåñðá

ïéôé÷òá.  

 åìéçúä úò äúåàá

ëùîäé óøèöäì íéðåìéçäå íéì

 íåçìì í÷åäù úåãòååä úà ÷æçìå

ïàéñéîäá , íéöåø íä åìéàëù

 øåæòìùãå÷ä úîçìîá , ãáá ãáå

øôñ éúá ãñééì åìéçúä åëðçúéù 

úåîå÷òä íäéëøã éôì íù ,

éòù äúéä úøäöåîä íúøèîå" æ

ïøòðàéñéîä éðøôöî åìöðé ãçåéîáå 

 ïéà øùà íéîåúéä åà íéùìçä åìà

òéùåîå ïâî íäì , ìùá éøôë åìôðå

ïøòðàéñéîä úåúëá , íúðååëå

úçù úãøî íìéöäì äéåöø.  

íéàöåî åðà ïëå  ñøèðå÷á" ìå÷

ïåéöî éäð ")ìøú íéìùåøé"â( ïåàâä ìù 

áé÷ò éáøàøòâðéæòìù óñåé ðä "ì ,

å åøôñá ÷úòð"úåáà äùòî :"

" úîà ïéàù ø÷ù ìëù íòãéáå

íéé÷úäì åôåñ ïéà åúìéçúá ,ò" ë

÷ãö úåùò íäì åîéã÷ä , äúò íâå

 äæ íëøãá íðåöøù åøîàå åçúô

ïøòðàéñéîä úùøî ìàøùé ìéöäì ,

ã äàø 'úåòéèôùî äèôù íú , íà

 éúá úåðáì íäì äéä íäéøáã íéðë

øåú ãåîìì íéîåúéúä  ' äðéâîä

 úãåáò åà úåëàìî íò äìéöîå

 äîãà)àéîàðà÷ò( àìå äñðøôì 

 çúô çåúôì åìàë íéåâ éãåîì

 íìåò ïåàøãìå úçùì úàèç

çø"ì"...  

 íééúéîàä ìàøùé éìåãâ êà

ãòåî ãåòáî äðëñä úà åàø ,

 íéìéëùîä úà åùéøôäå íéðåìéçäå

 úîçìîá óøèöäìå óúúùäìî

ïàéñéîä úë ãâð ùãå÷ä , àìù ïëå

ç ìùëéäì" íéùìç íéãìé çåìùì å

åãëå íéîåúé åà ' äìöä ïåáùç ìò

ïàéñéîäî , úà íéàöåî åðà øùàëå

ä àáö øù 'äâä ìåãâä íçåìä" ÷

öæ ïé÷ñéã áééì òùåäé éáø" ì

÷ñéøáî ,äâä åãéîìú åéøçàå" ÷

òôðòðàæ íééç óñåé éáøöæ ãì" ì

áàâ"äéòô ã"÷ , øéöë íéãîåò

 øàåúé øùàë äæ ïéðòá ùéîìç

éà"àáä ÷øôá äáçøäá ä .   

éà àåáé êùîä"ä  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

äá åçîù 'áì éøùé ìë åðéðøäå íé÷éãö åìéâå  
åðì àåä äçîù íåé ,åðîé÷å åðééçäù ,åðéìäàá òîùð ï åùùå äåãç ìå÷ , úéáá äçîùäù

åðéøåàîå åðéøåî ,íé÷ðòá ìåãâä íãàä ,íå÷î ìëá íñøåôî åúøåú ìãåâ ,ä úøåú ãîìî '

ðî éî úãòìä ,äðåòå úò ìëá íéø÷éä åéøåòéùá ãçåéîáå ,íéðéðôå úåéìâøî ÷éôî äô ,

ùî"íéáäìðä åéúåùøãá ìàøùé éðá úåáì áéäìäì øîà÷ øéôù ä ,ë úà ìá÷î" úååðòá à  

         àùéôð àøåäðáå ïç ,àùéøôå àãéñç ,àùéã÷ àúìåùìåù òæâî ïéñçåéä úìùìù.  

  א�ץ דקהילתינו שליט�פ דומ�צ חו�הגה
  ט�למז באירוסי בתו השמחה בביתו נאוה לרגל 

åðéúåëøá äôåøöå ,åðéáì ÷îåòî , ìëî äùåã÷ã úçð úååøì äëæéù

åé"íéðîàð éòèð ç ,íéðåà õéîàå çåë áåø êåúî , ìò ãåîòì äëæéå  

  íéðùá úåáø ãåò ùãå÷ä úøîùî ,íéððøá ïåéöì úåìòì äëæð éãò.  

  המברכים מתוך אהבה והערצה

   חבורת יסודי התורה-ם הנהלת התאחדות אברכי

  סאטמאר 'ד" ויואל משה"כולל למצוינים 
 א"ר שליט"ק מרן אדמו"אות כבנשי

 

 א"תובבירושלים ק "פעיה

äá íé÷éãö åððø '  
נשגר כסא , ברגשי כבוד וחדוותא, בחדוה עילאה ובשמחה עצומה, קול מברכים נרימה

נ "דבוק בלו ,מעוז ומשגב, אל מול רב האי גאון גדול ונשגב ,ביקרא דאורייתא, דברכתא

, מדריך אותנו במסילת ישרים, ורה הבהירהתינו בדעת תומאיר נתיב, לכוללינו המעטירה

  ביד מוציא חרב מתערה , השותים בצמא דבריו היקרים, מבאר תורתו משקה לעדרים

  .עצי התמרים' מגזע רבותינו הק, גדלותו בתורה נודע בשערים, אוצר ענווה וחכמה, רמה 

  פ"צ חו"הגה

  א"ץ דקהילתינו שליט"דומ
� תחידושיםק לרגל שהשמחה במעונו באירוסי בתו בת  

כל ברכאן , שמשמחה זו יושפע לנו שפע רב בכפליים, ר מלפני אבינו שבשמים"יהי

  .להוושע בתשועת עולמים, עדי נזכה בקרוב הימים, במדה מרובה וגדושה, דנפישא

   הכבודתהמברכים ביותר

   חכמי ורבני הכולל-הנהלת הכולל 

 

  

  
  
  

  מערכות 
  ישראל סבא

 ג
  

  המערכה על טהרת החינוך
  א"ק ירושלים תובב"עיהב

 



  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

        

  

    

    

  

    

  

   

  

                  
  

  

  

  

  

 ת פסולה"האם מותר לשבוע לשקר בס

  .שבועה בספר תורה' בגמ: דף לח

פ " נשאל מן האדון הקייזר אם מותר ע)א"ע' ד סי"יו(ת נודע ביהודה "שוב

ת שאוחז בידו בשעת השבועה "ק ליהודים לישבע לשקר אם הס"דין תוה

  .היא פסולה

באינו אוחז ' והשיב דבאמת אנחנו מוזהרים שלא לישבע כלל בשקר אפי

רק עיקר שורש של , כי אין אחיזת הספר עיקר שורש של השבועה, ת בידו"ס

השבועה מפיו באומרו אני נשבע שעשיתי או שאעשה דבר זה או באומרו אני 

י מפרט "והנוב, נשבע שלא עשיתי או שלא אעשה דבר זה מיד חלה השבועה

  .ל"ע שאכמ"ם ושו"ם שכן מפורש בתורה ובנביאים ובכתובים וברמבש

 מי שנשבע בשמים ובארץ וכיוצא בהם )ו"ז ס"רל' ד סי"יו(ע "שווזה לשון ה

ה למי שנשבע בנביא מן "וה, פ שאין כוונתו אלא למי שבראם אינה שבועה"אע

כ מאיימין עליהם ומראין להם "ואעפ, הנביאים או בשאר כתב מכתבי קודש

ז שלא נטל בידו אבל אם נטל בידו כתב אשורית "א וכ"וכתב הרמ, שזו שבועה

ב שאין בו רק אותיות אם נשבע בהם והמה "אינו רק חכמה חיצונה או א' אפי

דגם אם הניח ידו עליהם הוה ם מינץ "מהרבשם  ך"שוכתב ה, בידו הוי שבועה

ב הוי "ל אכתיבה אשורית ש' והרי מפורש שם שאפי, כ"דינו כנטלם בידו ע

וכמה ' ת עלי"פ שיש בו איזה פסול הרי עדיין קדושת ס"ת אע"ו ס"שבועה ק

  .פשיטא דהוי שבועה חמורה מאד, שמות קדושים יש בה

, וענין הספר הוא רק לאיים עליו ולהזכירו עונש השבועה הכתוב בתורה

השבועות שאנו ' ואפי', ואף גם זה לא בכל השבועות אנו עושים איום הזה וכו

כ "ה ספר אחר כמש"ת אלא ה"בנקיטת חפץ לאו דוקא ס' והגין שיהינ

  .ך"ש בש"ו ועיי"ז סט"פ' בסיא "רמה

ת עם כל זה עדיין "ועוד דאף שיש איזה פסול או כמה פסולים בס

שהרי אנחנו רשאין לתקן הפסול ההוא ואנחנו ', ת ממש עלי"קדושת ס

  .ש"בקדושתו עייכ שנשאר "וע, חוזרים אחר התיקון וקוראין בו בציבור

דהתורה נחלקת , פסול לגמרי' ת שיהי"ובאמת אין נמצא בימינו ס

ואם נמצא פסול בספר אחד מהן , לחמשה ספרים שהם חמשה חומשי תורה

הספר ההוא , או אף בשנים או אף בארבעה ונשאר מהם אחד שלם בלי פסול

א כ בקושי שימצ"וא, שנשאר בשלימות כשר לקרות בו בציבור ולברך עליו

ואף שהמנהג להעמיד הספר , יות בכל ספר וספרובו טע' אצלנו ספר שיהי

  .ל לענין שבועה אין שום חילוקבא, ע שלא לקרות ממנו"בפנ

  

  )ד (עניני מאכלי שבת
  הדגיםקנית והכנת 

  מנהג הצדיקים להביט על הדגים קודם בישולם
דגים שהביאו רגיל להסתכל בה, ע"ק מליסקא זי"בערב שבת קודש היה רבינו הרה

  )דרכי הישר והטוב(. ואמר שמכיר מהדגים האורחים שיבואו אליו על שבת קודש, אליו

במה שהיו מביאים לפניו את הדגים שהוכנו לכבוד שבת , ענין היה לרבינו בזה

  )מנהגי ראפשיץ, נזר הקודש(. והביט בפניהם

יל שישי הכניסו בל, ק"שהדגים שקנו או שהביאו לכבוד ש, בבעלזא היה המנהג

  )בעלזא, בצילא דמהימנותא(. והסתכל בהם איזה זמן, לחדר קדשו

הרבה פעמים ראיתי שהגבאי הביא לפני רבינו קערה שבו מונחים הדגים קודם 

ולפעמים , ורבינו נתן ידיו הקדושות לתוך הדגים ואומר איזה דברים, שנתבשלו

          )סקפשעוואר, שיח יצחק(. ראיתי שרק נתן עיניו הקדושות בהדגים

  חיתוך הבצלים ומילוי הדגים 
, ר יעקב יצחק לתלמידו מורי דודי רבינו צבי הירש"ואמר רבינו הקדוש מוהר

וכן כשממלאים ', מר לך היחוד של מליחת דגים לכבוד שבת וכוובוא וא, הירש בני

וזהו עצמו הכוונה שאנחנו עושים בערב שבת במילוי הדגים ', הדגים עם בצלים וכו

וזהו , ומחתכין אותו עם הדגים דק דק עד שלא ניכר הבצלים, צלים ועם מלחעם ב

  )קאמארנא, נתיב מצותיך( .'הכנה גדולה לשבת כמו נר שבת וכו

כ לחתוך "ואח, לדעתי טוב מאוד לחתוך בצלים דק דק לצורך מילוי הדגים

     )קאיידינאוו, משמרת שלום( .הבצלים עם המילוי ביחד כנהוג

  מליחת הדגים 
  )צאנז, דרכי חיים(. גם היה מנהג רבינו למלוח בעצמו הדגים לכבוד שבת קודש

ק "וכשנכנס לבית הרה, ל לצאנז בליל שישי"ע מהרמילוב זצ'יעקל' פעם אחת בא ר

ק לקח בידו "והרה, וגם הביאו כלי עם מלח, מצאנז ראה שמביאים קערה עם דגים

אחר כך לקח עוד הפעם , יםמהמלח ובהיותו שקוע בדביקותו זרק המלח בדג' הק

ל שדגים "וחשב הגאון הנ, וכן עשה כמה פעמים, מלח ונתן את המלח לתוך הדגים

ק אכל בשבת "אמנם לא כך היה אלא שהרה, אלו כבר לא יוכלו לאכול מחמת מלחו

זקנים(. מהדגים והיו טוב למאכל   )ג"ח ,שיח 

ת המליחה בזה אמר בע, ע כשמלח הדגים"ק בעל אמרי יוסף מספינקא זי"הרה 

  )פאר יוסף( .א בגימטריא בני חיי מזוני"רב, רבא מלח שיבוטא, הלשון

  בישול הדגים  
שנית ומלח אותם , ואחר שסיים רבינו את התפלה הביאו לפניו את הדגים שוב

ושוב הביאו את , ואחר ששהו הדגים בהמלח זמן מה הדיחו אותם המשמשים, בעצמו

ונתן , ואז חתך את הדגים לחתיכות,  שחרית שלוהדגים לפני רבינו אחר אכילת פת

והוליך בעצמו את הקדרה עד לפני פתח , את החתיכות לתוך קדירה עם מים והתבלין

שבתון(. בית התבשיל לבשלם   )ספינקא, שבת 

היה בעצמו מתעסק בהדגים בקנייתם , ע"דוד צבי שלמה מלעלוב זי' ק ר"הרה

ואמר שצריכים , עד שנתרככו העצמותח שעות "והשאיר אותם על האש י, ובהכנתם

  )לעלוב, ליקוטי דוד( .להיות טעם עצם ופריים שוה

 יסודי התורה
 

 אתקינו סעודתא
 

  ישיבה קטנה יטב לב דרבינו יואל מסאטמאר
  א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ

  

  סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
ון מסור בכל נימי , מאיר נתיבותינו, כבוד מורה מורינו,  בהגיע עת חדוה במעון,צהלי ורוני יושבת צי

ד ולרבים במאור פנים וגובריה, כאב לבנים, נפשו ליחי לעמוד על , פרי ידיו מצליחים ברב חיליה 

חן הוצק  , ופנינים יקריםפה מפיק מרגליות, מחדש חדשים לבקרים, המשמר בכל מילי דשמיא

ו ו, בשפתותיו   עומד לימינינו ביתר , מלא מדע וחכמתא, אוצר כל כלי חמדתא, בדרשותיובשיעורי

  .לפאר ולרומם קרן ישיבתינו, במיוחד בדרשותיו הנלהבים להלהיב לבנו, בכל זמן ועת, שאת      
  

äâä"îåã ö"èéìù åðéúìéä÷ã õ"à  
  

ìâøì îåèòùá åúá éñåøéàá äåàð åúéáá äçîùä"ö  
  

 לתפארת , לאורך ימים ושנות עולמיםח"יו לראות רב נחת דקדושה מכל השיזכ, ר מלפני שוכן מרומים"יהי

  .ר"אכיה, עדי נזכה לביאת הגואל, ומשמחה זו יושפע שפע רב לכל בית ישראל, בית אבותיו הקדושים
  

  

  

  

  

äöéôç ùôðå áìá íéëøáîä ,äöøòäå äáéçá  

øò âøò å åøò é éô øãðñëìà  íäøáà ,íé åáøáìò ô ïåùøâ ,ñé éåå íçå øé ,íçå øéâé ñå è  ,éòùé 'ï ééì÷  éëã øî ,ï ééì÷  áàæ  íçðî ,øòã é åå ãåã äùî ,

øòèàø  øæòé ìà  íå ìù ,é ðá íçå øéàï éî ,ùè é éã ãå ã åäé ìà ,ï øòèù ïîìæ  äîìù ïøäà ,øòâøòáðé éù åäé ÷æç åäé ìà ,ï éîàé ðá óñå é , äîìù

ùøéä ÷çö é ,ñé éåå àâøù ìà÷æçé ,æ éåäñé éåå øé àî ,âé ñå è  óñå é ,áà÷àé  êìî é ìà  íé é ç ,ùøâìàè ðøäò  ïå ,ï àîã éøô äùî  ìàå é , ä ðå é äùî

ï àîôéå ÷ ,ïé éì÷  ìà å é ,ãìéùèàø  ùé áé é ì àã å é ,ïé éì÷  ïîìæ  äîìù ,ñàøâ  äé øà  ìàøùé ,øòã é åå ïøäà ,ñé éåå ïéîé ðá ïúðå äé , ì ùé ô íé øôà

   øò âðé ìé é ð ,ùè é ååàã é ååàã  áå ã ãå ã ,íé å áøòáìò ô  ïåùøâ ,øòèàø  íé éç  óñå é  øã ðñëìà ,å åù ïå ùîù êìî é ìàõøà ,ìàè ðøò  äé øà  òùå äé.  

úéðçåøä äìäðä íùá ïééì÷ áåã ìàøùé  

" ויואל משה"כולל למצוינים 
  סאטמאר 'ד
 א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ

 

  שיר וקול תודה
לרגל השמחה בבית ראש , נברך לאלקינו

, האי גברא יקירא הנודע בשערים, כוללינו

וטוחנן , סיני ועוקר הרים, בשיעוריו היקרים

בהרמת קרן כוללינו לו עשר , בסברות ישרים

  תמים בדרכיו , בתורה וחסידותדבוק , ידות

  .נערץ ואהוב על כל מכיריו, וחסיד במעשיו     
 

  נחום משה ' ג ר"הרה
  א"שליטהיימליך 
 ראש כוללינו

 

לרגל יום שמחת לבו 

 באירוסי בנו למזל טוב
 

 

ויזכו , כסולת מנופה, הזיווג יעלה יפהר ש"יהי

לעד , לבנות בית נאמן בישראל לתפארת

    כ לרוב שמחה ונחת "עויזכה רומ, ולמשמרת

ובנעימים  ושע בתשועת עולמים, בטוב    .עדי נו

  ד החותמים בברכה מרובה"הכ

   חכמי ורבני הכולל-הנהלת הכולל 

 

ã áì áèé ìä÷'øàîèàñ  
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"÷.  

  הגאון הצדיק

  א"ץ דקהילתינו שליט"דומ
  לרגל אירוסי בתו

  

א"שליטנחום משה היימליך  'ג ר"הרה
ו   ראש כוללינ

  לרגל אירוסי בנו

  

  ו"הימנחם יודא גרין  ר"הר
  הולדת בתולרגל 

  

  

åäëø áä úà æ ,î äù åã÷ã úçð  áåø  ååø úùäí ëé öìç éàö åé  ìëîå í. 


