זמני לחג השבועות

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 7.08 ...................
חצות היו והלילה 12.38 ...........
עלות השחר 3.42.......................
נ החמה 5.28 ...........................
סו זמ קרי"ש  -8.10 .....ב' 9.03
סו זמ תפילה 10.14 ................
שקיעת החמה 7.49 ...................
מוצאי יו"ט 9.01 ........................

התאחדות אברכי

"ויואל משה"
ד'סאטמאר
נתייסד ע"י כ"ק מר רביה"ק זי"ע
בנשיאות כ"ק מר רבינו שליט"א
בעיה"ק ירושלי תובב"א

חג השבועות

מענינא דיומא
קבלת התורה בזמ הזה
הדברות ששמעו ישראל ה נצחיי
וקיימי ,וא שאינ שומעי מ"מ מרגישי
הארת קדושה מאות הקולות דמת תורה
שעומדות קיימי לעול ,וכל אחד מרגיש
דברי יואל יתרו צ"ו
כפי בחינתו וערכו.
לא יס ,פירש רש"י קולו חזק וקיי
לעול ,שמי שמקדש עצמו יזכה לשמוע קול
ה' שקיי לעול ,כמו שזכה מר הקדוש
האר"י ובעש"ט ע התלמידי ,כידוע
ומפורס שזכו לשמוע הקולות וברקי ,וקול
שופר חזק באמרו אנכי ע כל הרזי סתימי
עילאי ,וכ רש"י ז"ל היה לו זה המדריגה כפי
הנראה מדבריו ,וכ כל יוצאי חלציו.
היכל הברכה ,ואתחנ

הגה"ק מהרי"א מזידHטשוב זי"ע,
קריאתו בעשרת הדברות לא יאומ כי יסופר
ממש כמו שנתנה בקולות וברקי .נחלה לישראל
משה ידבר והאלקי יעננו בקול ,ידבר
לשו עתיד ,כי עתיד הוא משה רבינו לדבר
בכל דור ודור ע כל אחד ואחד הבא לטהר
ולקבל התורה ,כי אתפשטותיה דמשה בכל
דרא ודרא ,והאלוקי יעננו בקול ,להכניס
ולייחד הקול בהדיבור.
בית אהר

מגיד תעלומה

äéäù åîë äùòð àåä ,úåëåñ úåòåáù çñô ïåâë ,íéðîæäî ïîæ ìëá
,äøåúä íéìá÷î úåòåáùáå ,íéøöî úàéöé àåä çñôá ,ïåùàøä íòôá
.ïîæå ïîæ ìëá ïëå
מאור עיני ,פ' יתרו
ïë åîë ,äøåúä úìá÷ì åîöò ïéëîù åîë ,ìàøùéî ãçàå ãçà ìë
úìåæ ,ùãçî åúîùðì òâåðä åúøåú úðéçá ùåã÷ä âçä òéâäá ìá÷î
÷àåä íà ,íéðæàî ñìôá àåä øáãäå ,äøáòù äðùá äøåúä úà åúìá
,ïåëðëå éåàøë úøöòì çñô ïéá åúîå÷ àìî èùé÷å ìåãâ úåëëãæäá
åúøåú úðéçá ,äæä úòá äúò ìá÷î éæà ,øöéä úîäåæ åéìòî ÷åñôì
íåù éìá úåøéäááå ìåãâ úåëëãæäá äàáä äðùä úåììë ìù
.úåùáìúä
אור המאיר
åîëå .æà äéäù äøåú ïúîä äìâúð ,äøåú ïúî úò àåáá øåãå øåã ìëá
,äúò íâ ïë ,äøåúä úà åðì ïúðå ,äéìéã àéìîô ìë íò ä"á÷ä àáù
.íéøôñá øàåáîë äøåúä åðì ïúåðå ä"á÷ä äìâúî ,äæä ïîæä àåáá
דעת משה

:íãàä úà ïéòéáùî íãàä úãéì éðôì åîë éë ,úåòåáù àø÷ðù íòè
"äæä íåéá ,äðùå äðù ìëá àåä ïë åîë ,"òùø éäú ìàå ÷éãö éäú
.úåòåáù àø÷ð êëìå ,÷éãö éäú íãàä úà ïéòéáùî
חסד לאברה
äðùîá àúéàù åîë ,äðùä ùàø úàø÷ð úåòåáùä âçù åðéöî
úòä àéä äøéôñä éîéå ,ïìéàä úåøéô ìò ïéðåãéð úøöòáå :(à"ô äðùä
äáåùú ïéùåò ìàøùé éðá íàå ,úååéòù äî ï÷úìå ,äáåùú úåùòì
íäì êôäîå ,íäéúåðååò íäì ìçåî ä"á÷ä ,äøéôñä éîéá äîéìù
úåòåáùä âçáå ,äéúåìì÷å äðù äìëúå ,íéîçøä úãîì ïéãä úãî
.äéúåëøáå äðù ìçú ,äðùä ùàø àåäù
מאור ושמש ,פ' בחקותי

)ùàø

צרי להבי האי אנו אומרי זמ מת
תורתינו בשבועות בכל שנה ושנה ,הא כבר
עבר כמה זמני טובא ,אבל העני כ הוא,
שבכל שנה בעת שאנחנו בני ישראל מקיימי
מצות הבורא ב"ה ,כגו מצות השבתת חמ
ואכילת מצה בפסח ,אזי נתעורר עלינו בחסדו
הגדול הארה גדולה כמו שהיה לאבותינו
בשעת יציאת מצרי ,הארה גדולה מאוד,
בשכר המצות שקיימו ,כמו כ ג אנחנו מבני
בניה כשאנחנו מקיימי המצות ,אזי אנחנו
מקבלי ג כ הארה שהיה לאבותינו ,ולכ
אנו אומרי בפסח זמ חירותינו ,ובשבועות
זמ מת תורתינו ,כי מתעורר עלינו זמ חירות
וזמ מת תורתינו ,כפי מעשינו הטובי וקיו
מצותיו ,כי יציאת מצרי ומת תורה היה ע"י
הקב"ה בכבודו ,וכש שהוא חי לעד וקיי
לנצח ,כ דבריו חיי וקיימי לעול ,לכ ע"י
קיו מצותיו אנו מתעוררי בכל דור ודור.

,ì"çî ú"ø .(åë ,çë øáãîá) 'ä'ì äùã'ç äçð'î íëáéø÷äá íéøåëéáä íåéáå
íäì ïéìçåî íúôåç íåéá äìëäå ïúçäù íù ìò ,æîøì øùôà
äøåúä úìá÷á úåòåáùä âçáå ,(â"ä â"ô íéøåëéá éîìùåøé) íäéúåðååò
äçðî äæå ,äùãç äéøáë äéäðå åðéúåðååò ïéìçîðå ,äìëì ïéîåã åðçðà
.ìçî ú"ø 'äì äùãç
שובע שמחות

ביו מת תורה נתעורר בכל שנה אור
זה להוריד אור חדש לעול ונידוני בו
הצדיקי מי שיחדש כ חידושי ומי כ ,זה
בכה וזה בכה ,א בגלוי א בסתר ,לפי
קדושת כל אחד כ יקבל האורה ביו מת
נוע מגדי
תורה.

íìåò éìåãâã åðéöîù åîëå ,ìåëàìå çåîùì ùéù íâä éë ,øäæéå
äðúéð äøåúä éë äãòøá åìéâå íéé÷é î"î ,åâðòúéå åòáùéå íéçîù
óéñåé ãåò äáøãàå ,ïìéàä úåøéô ìò ïéã ïîæ àåä íâå ,äîéàå úúøá
ìà äæë ùåã÷ íåéå ,åéìò äáåèä 'ä ãéë äøåúì íåéá ÷ìç úúì õîåà
,èòî çåðì íå÷î àöåî åéúåçøåà íùäå ,äøåúä ãåîéìî í÷éø åðçìùé
.äåìá÷ù íåéá äøåú ãåîììå ,äãåòñá è"åé úçîùá çåîùìå

àøîâá àúéàù åîë ,úìá÷úî äøåú éøáã êåúî äàáä äìôú ìë
åìåë àåäù íåéä äæá ïëù ìëîå ,äøåú éøáã êåúî äìôúá ãåîòì
.äìôú åæ áìáù äãåáòì ïåöø úò àåä äøåú
שפת אמת
äúéä ò"éæ õéùôàøî ÷"äøä ìöà :øôéñ ì"öæ áåãàååæàøî ÷"äøä
úåðôì òáøàî ,úåòù äøùò íéúù úëøåà úåòåáùä âçá äìôúä
÷"äøä ,úåëéøàä øùô äéä äîå ,íéøäöä øçà òáøà ãòå ø÷åá
åãé úà çéðîå ,äáø äáäà úëøáá êøáà ìëì ùâéð äéä õéùôàøî
øò ,úåéëáá "êéúøåúá åðéðéò øàäå" øîåà äéäå ,åôúë ìò äùåã÷ä
.èðééååòâñéåà èåâ èàä
החכמה מאי

קדושת לוי

לב דוד להחיד"א ז"ל

התורה היא סדר כל העול
ומה שדברי תורה תומכי כל העול ,דבר
זה מדברי חכמי שאמרו )שבת פ"ח ,א'( כי לכ
הוסי ה"א בששי לומר כי כל מעשה בראשית
היו תלויי ועומדי עד ששי בסיו א יקבלו
ישראל התורה מוטב וא לאו יחזור העול
לתוהו ובוהו ,וא כ דברי תורה מחזקי
ותומכי הכל עד שיש לעול קיו ,וכל זה מפני
כי התורה היא סדר האד באיזה מעשה יהי'
נוהג ואי יהי' נוהג ואי יהי' מסודר במעשיו,
וזה עני התורה .וכמו שהתורה היא סדר האד
כ התורה היא סדר של העול עד שהתורה
היא סדר הכל ,רק כי סדר האד הוא נגלה
ומפורש בתורה כי אי אפשר זולת זה כי על
האד מוטל לשמור את הסדר הראוי לו ולכ
הדבר הזה נגלה ומפורש לאד ,אבל סדר כל
העול כולו ג כ הוא בתורה שאי התורה רק
מציאות העול בכללו ,וזה שאמרו במדרש
שהי' מביט בתורה וברא את עולמו ר"ל
שהתורה בעצמה היא סדר הכל ,ולכ כאשר
רצה השי"ת לברוא את עולמו ולסדר אותו הי'
מביט בתורה שהיא סדר הכל וברא את עולמו.
)מהר"ל בנתיבות עול ,נתיב התורה ריש פ"א(

כל דברי חז"ל ה בהלכה ה באגדה
רמוזי בתורה
בעני רמזי התורה דע שאי שו דבר
שהוא מדרבנ ה שמעתתא ה אגדתא שלא
יהי' רמוז בתורה ,והרבה טרח הרב ר' אלעזר
מגרמיז"א ויגע ומצא דברי רבותינו ז"ל
שמרומזי בתורה כאשר נמצא בספרו הקודש
שחיבר .וארשו בכא לדוגמא שמעתתא אחת
ואגדתא אחת ,שמעתתא – כבר עשו חכמי
להתיר אשה על פי עד אחד ,והוא רמוז בתורה
"לא יקו עד אחד באיש" )דברי י"ט ,ט"ו( ,וקשיא
"באיש" מיותר ,אלא לרמז באיש אינו ק אבל
באשה ק להתיר עגונה .אגדתא – אמרו רז"ל
)ב"ק ק"ג ,ב'( כל מקו שנמצא בחסיד אחד הוא ר'
יהודה בר אילעאי או הוא ר' יהודה ב בבא,
ורמוז זה בפסוק )תהלי ד' ד'( "ודעו כי הפלה ה'
חסיד לו" סופי תיבות יהודה .ואפשר שזה
רמוז בתורה )בראשית מ"ט ח'( "יהודה אתה יודו
אחי" ,והתורה רמזה ודוד רמז בביאור יותר.
ובכלל אמרו )תענית ט' א'( מי איכא בנביאי
ובכתובי דלא רמוז בתורה ,והוא הדי לכל
דברי רבותינו ז"ל ה אמת ודבריה אמת.
)של"ה הק' מס' שבועות פרק תורה אור ,ח"ב עמ' רצ"ד(

נענוע בעת הלימוד
נהגו המדקדקי להתנועע בשעה שקורי
בתורה דוגמת התורה שניתנה ברתת.
)רמ"א או"ח סי' מ"ח(

דוד המל נולד ביו חג השבועות ,כמובא בספר בכור שור
)עמ"ס בבא בתרא ד יג (:וזת"ד טע קריאת מגילת רות בחג
השבועות ,דהנה מגילת רות נכתבה על ידי שמואל הנביא )ב"ב יד(:
כדי לייחס את דוד המל שיצא מרות ,ושמה רות הלא היא על
ש שיצא ממנה דוד שריוהו להקב"ה בשירות ותשבחות )ברכות
ז ,(:והיות ודוד מת בעצרת ,וקיי"ל בגמרא )קידושי לח (.דהקב"ה
יושב וממלא שנותיה של צדיקי מיו אל יו  ,וכיוו שמת
בעצרת נולד ג כ בעצרת ,לכ קורי רות בעצרת ביו לידתו של
דוד מל ישראל עכת"ד ,בשנת ב' אלפי תתנ"ד ,לאביו ישי שהי'
אחד מארבעה אנשי שמתו בעטיו של נחש )שבת נה ,(:ולאמו
נצבת בת עדאל )ב"ב צא ,(.מזרע פר בכור יהודה ,דוד נולד מהול
)סוטה י ,(:דוד ע"פ מזלו הי' צרי למות תיכ ע לידתו אלא
שקיבל שנותיו במתנה מאד הראשו וז"ל ילקוט שמעוני )פרשת
בראשית רמז מא( :ד"א זה ספר תולדות אד העביר לפניו כל הדורות
הראהו דוד חיי חקוקי לו ג' שעות אמר לפניו רבש"ע לא תהא
תקנה לזה אמר כ עלתה במחשבה לפני א"ל כמה שני חיי א"ל
אל שני א"ל יש מתנה ברקיע א"ל ה א"ל ע' שני משנותי
יהיו למזל זה מה עשה אד הביא את השטר וכתב עליו שטר
מתנה וחת עליו הקב"ה ומטטרו ואד  ,אמר אד רבש"ע
יפיות זו מלכות וזמירות הללו נתונות לו במתנה ע' שנה שיחיה
ויהא מזמר לפני וזש"ה הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי ,ע"כ,
כשנעשה שלש עשרה שנה אמר ,ה' אמר אלי בני אתה אני היו
ילדתי ,וז"ל זוהר הק' )שמות( פרשת משפטי  :כד מטא דוד
לתליסר שני וזכה בההוא יומא דעאל לארביסר כדי כתיב )תהלי
ב( ה' אמר אלי בני אתה אני היו ילדתי ,ע"כ.
qqq
הי' מאוס בעיני אביו ,מפני שכשהי' קט ,הי' מתנבא ואומר,
עתיד אני להחריב את מקומות הפלשתי  ,ולהרוג מה אד
גדול ושמו גלית ,ועתיד אני לבנות בית המקדש ,מה עשה בו
אביו הניחו לרעות את הצא) ,מדה"ג דברי ה יז( ,עיי עוד בילקוט
המכירי תהלי קיח כח ,דוד שהי' רועה את הצא במדבר ,הי'
מסתכל על המדבר ועובד ה' ,והי' משבח ואומר "כי אראה שמי
מעשה אצבעותי וגו' ,ובלילה בזמ שכול ישני על מטותיה ,
הי' הוא יושב במדבר ,ומסתכל לשמי  ,בירח ,כוכבי ומזלות,
וצבא השמי  ,ומשבח ומרומ להקדוש ב"ה) ,זהר חדש שה"ש סז(,
בדק לדוד בצא ,ומצאו רועה יפה ,הי' מונע הגדולי מפני
הקטני  ,והי' מוציא הקטני לרעות ,כדי שירעו עשב ר ,ואחר
כ מוציא הזקני כדי שירעו עשב הבינונית ,ואחר מוציא
הבחורי שיהו אוכלי עשב הקשה ,ולא נהג אלא במדבר
להרחיק מ הגזל ,אמר לו הקב"ה ,נמצא אתה נאמ בצא בא
ורעה את צאני) ,שמו"ר ב ,ב(.

על הצדיקי
דוד מל ישראל חי וקי

ו' סיו – חג השבועות – ב"א תתקכ"ד

ובירושלי מל שלשי ושלש שנה על כל ישראל ויהודה,
)שמואל-ב ה ד-ה( ,שלשי ושתי ומחצה היו  -אלא בשביל לחלוק
לו כבוד לירושלי הוא מונה אות שלימות) ,ירושלמי ר"ה פרק א ה"א(,
עיי בקדושת לוי )לקוטי( וז"ל :שנותיו של דוד שבעי שנה,
משנותיו של יוס ויעקב ואברה ] ,והיא מהזוה"ק פרשת וישלח ,וכבר
עמדו בזה המפורשי דהלא כתיב שאד הראשו נת לו שבעי שנה משנותיו ,ולמה
הוצרכו ג ה לתת לו ,וא כבר נתנו לו הי' לו לחיות ק"מ שנה ,והוא לא חי אלא ע'
שנה ,ותירצו המפורשי דשבעי שנה של אד הראשו כשחטא נפגמו ,ואינ
מועילי לדוד המל ע"ה ,ולכ האבות ויוס נתנו לו ע' שני ,אי נמי שדוד המל ע"ה
לא הי' יש כלל ,ולא טע טע מיתה ,נמצא שחי ע' שנה מ הימי וע' שני

מהלילות) ,מדבר קדמות להחיד"א([ דהיינו ל"ז שנה מיוס מה שחסר
נגד שנותיו של יעקב ,ומאברה ה' שני מה שחסר נגד שנותיו
של יצחק ,ומשנותיו של יעקב עד שנותיו של אברה שמונה
ועשרי שנה ,ונמצא שנותיו שמאברה ויעקב שלשה ושלשי
שנה ,נגד זה מל שלשה ושלשי שנה על כל ישראל ,כי בחברו
שמל שבע שני לא מל על כל ישראל ,ובאמת איזה שני
קיבל דוד מאבות ,שנותיו האחרוני  ,והנה אמרו חז"ל )שבת קנב(.
תלמידי חכמי כל זמ שמזקיני דעת מתיישבת עליה ,
ונמצא קיבל שנותיה האחרוני המחוכמי ביותר ,וזהו הרמז
בזוהר דוד מלכא לא קיבל מלכותא עד דאתחבר באבה ,כי
השני שקיבל מאברה ויעקב ה ל"ג שני וכנגד זה מל על
כל ישראל ל"ג שני עכ"ל ,עשה הקב"ה לדוד המל ,רגל אחת
מהמרכבה העליונה כמו האבות ,ולכ נטל המלכות בחברו דוד
המל שבע שני בכדי להתחבר את ) ,זהר בראשית ד צט ע"א(.

אלמא מספקא ליה  -ודוד הוה ידע  -דוד סימנא הוה ליה ,דאמר
ר' אחא בר ביזנא א"ר שמעו חסידא :כנור היה תלוי למעלה
ממטתו של דוד ,וכיו שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת
בו ומנג מאליו ,מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד
השחר .כיו שעלה עמוה"ש נכנסו חכמי ישראל אצלו ,א"ל וגו',
)ברכות ג (:עיי"ש עוד תירוצי בגמ' ,גבורה תורה וענווה ,שלשת
נמצאו בדוד) ,מדרש שוח"ט יח כח(.
qqq
שבעי שנה מיו ליו היו ימי חייו עלי אדמות ,יו פטירתו -
הוא יו לידתו – היתה בחג השבועות שחל להיות בשבת ,בזמ
המנחה ,בשנת ב' אלפי תתקכ"ד ,וז"ל בירושלמי )ביצה פרק ב ה"ד(
דוד מת בעצרת ]אחר שהתחילו להקריב שלמי ,פני משה[ והיו כל ישראל
אונני ]ולא היו יכולי להקריב כל הזבחי עד למחר לרוב שהיו לה[ והקריבו
למחר ,ע"כ ,אמר דוד לפני הקדוש ברו הוא :רבונו של עול ,
הודיעני ה' קצי ,אמר לו :גזרה היא מלפני שאי מודיעי קצו של
בשר וד  .ומדת ימי מה היא - ,גזרה היא מלפני שאי מודיעי
מדת ימיו של אד  .ואדעה מה חדל אני  -אמר לו :בשבת תמות.
 אמות באחד בשבת  -אמר לו :כבר הגיע מלכות שלמה בנ,ואי מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא - .אמות בערב
שבת  -אמר לו) :תהלי פד( כי טוב יו בחצרי מאל .טוב לי יו
אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאל עולות שעתיד שלמה בנ
להקריב לפני על גבי המזבח .כל יו השבת הי' לומד כל היו ,
והמלא המות לא הי' יכול לו כי לא פסק פיו מללמוד תורה ,אמר
מה אעשה ,הי' לו לדוד פרדס מאחורי ביתו ,בא מלא המות עלה
על האילנות והתחיל לנענע אות בחזקה ונעשה עי"ז רעש גדול,
יצא דוד לראות מה היא הרעש ,כשירד מהמדרגות נשברה
מדרגה תחתיו ,נשתתק מלימודו ונפטר לבית עולמו ,שלח שלמה
לבי מדרשא :אבא מת ומוטל בחמה ,וכלבי של בית אבא
רעבי  ,מה אעשה ,שלחו ליה :חתו נבלה והנח לפני הכלבי ,
ואבי  -הנח עליו ככר או תינוק וטלטלו .ולא יפה אמר שלמה
)קהלת ט( כי לכלב חי הוא טוב מ האריה המת) ,שבת ל ,(:הניח עליו
וילו ופרש עליו ,כדי שלא תרד עליו השמש ,ויש אומרי
לנשרי קרא ופרשו עליו כנפיה ) ,רות רבה ג ,ב(.

qqq
דוד כתב ספר תהלי ע"י עשרה זקני  ,ע"י אד הראש ,וע"י
qqq
מלכי צדק ,וע"י אברה וע"י משה וע"י הימ וע"י ידותו וע"י
,
בימינו
מתושלח
שת
אד
שבעה רועי  ,דוד באמצע,
אס וע"י שלשה בני קרח) ,ב"ב ט"ו( ,רב הונא בש ר' אחא אמר
אברה יצחק יעקב ומשה בשמאלו) ,סוכה נב ,(:שני פרנסי טובי
אע"פ ע"י עשרה בני אד נאמרו ספר תהלי מכלהו לא נאמר
עמדו לה לישראל ,משה ודוד) ,יומא פו (:כל מה שעשה משה
על שמות אלא ע"י דוד מל ישראל ,משלו משל למה"ד
עשה דוד ,משה הוציא את ישראל ממצרי ודוד הוציא את
לחבורה של אנשי שמבקשי לומר הימנו למל ]שיר של שבח,
ישראל משעבוד גליות ,משה עשה מלחמה ודוד עשה מלחמה,
מהר"י הכה[ ,אמר לה המל כלכ נעימי כלכ חסידי כלכ
משה מל על ישראל ויהודה ,ודוד מל על ישראל ועל יהודה,
משבחי לומר הימנו לפני ,אלא איש פלוני יאמר על ידי כלכ ,
qqq
משה קרע לישראל את הי ודוד קרע לישראל את הנהרות,
למה שקולו ערב ,כ בשעה שבקשו עשרה צדיקי לומר ספר
ב כ"ט שנה הי' כשנמשח בשמ המשחה ע"י שמואל הנביא,
משה בנה מזבח ודוד בנה מזבח ,זה הקריב וזה הקריב ,משה נת
התהלי אמר לה הקב"ה כלכ נעימי וחסידי ומשובחי
וז"ל מדרש ילקוט המכירי )תהלי קיח ,כח( והי' הדבר טמו עד
חמשה חומשי תורה לישראל ודוד נת חמשה ספרי שבתהלי
לומר הימנו לפני אלא דוד יאמר על ידי כלכ  ,למה שקולו ערב
עשרי ושמנה שני  ,כיו שאמר לו הקדוש ב"ה לשמואל "ל
לישראל) ,מד' שוח"ט א ב( ,דוד הי' נחשב בי המ"ח נביאי  ,מי ה
הה"ד )ש"ב כ"ג( ונעי זמירות ישראל ,רבי הונא בש רבי אחא
עוד
ואשלח אל ישי בית הלחמי )שמואל-א טז ז( ואמר לו ישי "
שלמה
שמואל
דוד
הראשוני
נביאי
בו
שלט
לא
דוד
,
(:
מח
סוטה
)
אמר מי מנעי זמירותיה של ישראל דוד ב ישי) ,שה"ש רבה ד(,
שאר ]נשאר[ הקט והנה רועה בצא" כיו שבא התחיל השמ
יצר הרע) ,ב"ב יז (.אמר רב אושעיא א"ר אחא ,ה"ק )דוד( :מעול
ספר תהלי כולו יראת שמי ) ,מהרש"א ע"ז י"ט ,(.ידוע שדוד המל
מבצב ועולה ,אמר לו הקב"ה "קו משחהו כי זה הוא" ,פינה
לא עבר עלי חצות לילה בשינה .רבי זירא אמר :עד חצות לילה
ע"ה אמר כל המזמורי ברוח קדשו בשביל כל ישראל) ,יסוד שורש
השמ על ראשו ונקרש כאבני טובות ומרגליות ,חזר הקר מלא
היה מתנמנ כסוס] ,שהיא ששי נשימות ,סוכה כו [:מכא ואיל היה
העבודה בהקדמה( ,דוד המל עליו השלו הי' מתפלל על כל העניני
כמו שהי' ,וישי ובניו היו עומדי ברתת ואימה ,אמרו :לא בא
שצריכי ישראל עד ביאת משיחנו ,על החולי שיתרפאו ,על
מתגבר כארי .רב אשי אמר :עד חצות לילה היה עוסק בדברי
שמואל אלא לבזותינו ולהודיע לישראל שיש לנו ב פסול ,ואמו
הבריאי שלא יחלו ,ועל פרנסת שיתברכו ולבטל מה כל
תורה ,מכא ואיל בשירות ותשבחות .וגו' ,ודוד מי הוה ידע פלגא
של דוד שמחה מבפני ועצבה מבחו ,כיו שנטל כוס ישועות
הגזירות קשות וכו') ,מאור ושמש משפטי( ,אילו ידעת  ,אמר הרה"ק
דליליא אימת ,השתא משה רבינו לא הוה ידע ,דכתיב )שמות י"א(
שמחו כול  ,ע"כ" ,קו משחהו" בגערה אמר לו ,קו מלפניו,
בעל צמח צדק זצ"ל ,כח של פסוקי תהלי ופעולת בשמי
כחצות הלילה אני יוצא בתו מצרי  ,מאי כחצות אילימא דאמר
משיחי עומד ואתה יושב) ,מדה"ג דברי א יז( ,ויקח שמואל את קר
מרו  ,היית אומרי אות בכל עת ,תדעו שמזמורי תהלי
ליה קודשא ברי הוא כחצות  -מי איכא ספיקא קמי שמיא אלא
השמ וימשח אותו בקרב אחיו ותצלח רוח ה' אל דוד מהיו
שוברי כל המחיצות ועולי בעילוי אחר עילוי ,בלי שו הפרעה,
דאמר ליה )למחר( בחצות )כי השתא( ,ואתא איהו ואמר :כחצות,
ההוא ומעלה )שמואל-א טז יג( עיי רד"ק ותצלח רוח
ומשתטחי לפני אדו עולמי  ,ופועלי פעולת
ה' אל דוד ,כתרגומו ושרת רוח נביאה מ קד ה'
דקיי"ל )ירושלמי חגיגה( דוד המל נפטר בעצרת ,וקיי"ל דהקב"ה ממלא שנותיה של צדיקי
בחסד וברחמי ) ,קוב מכתבי בש הרה"ק בעל הצמח
על דוד ,וגו' וכ רוה"ק נולדה בו מהיו ההוא
מיו אל יו ,וא"כ וודאי נולד דוד ג"כ בעצרת ,ע"כ קורי השתלשלות יחוסו בעצרת שהוא יו
צדק מליובאוויטש זי"ע( ,מי שחשקה נפשו לדבקה בו
)תבואות שור(
הולדו.
ומעלה ואמר השירי והמזמורי ברוח הקודש
יתבר ובשבחיו ,אז ידבק עצמו בספר תהלי ,
.
שנולדה בו ,כי בכלל רוח ה' רוח הקודש ,עכ"ל
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וכבר אמרו רבותינו ז"ל שהתפלל דוד המל ע"ה
ואחר שנמשח הי' ה' עמו ,והצליח בכל דרכיו,
יש"י עולה בגימ' וערפ"ל והוא תחת רגליו שהוא נצח והוד ע"כ באותו יו שהי' אז ויט שמי וירד
שיאמרו זמירותיו בבתי כנסיות ובתי מדרשות ,כי
והרג את גלית הפלשתי בחמשה חלוקי אבני ,
)אמרי נוע (
אומרי רות לרמז על וערפל תחת רגליו.
אי לנו דבר גדול יותר מספר תהלי שכלול מ
שאול המל נת לו את בתו מיכל לאשה ,ויצא
ועוד טע מה שאנו אומרי רות בשבועות יבואר ע"פ מאמר חז"ל )יומא ע"ב (:שלשה כתרי
הכל ,מרבי שבחי להש יתבר ,ורבי
דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל וישמהו שאול
בעול כתר כהונה כתר מלכות כתר תורה ,כתר כהונה נטל אהר כתר מלכות נטל דוד המל  ,כתר
מזמורי ה על התעוררות התשובה ,ורבי
אל אנשי המלחמה וייטב בעיני כל הע וג בעיני
תורה וכו' שמא תאמר וכו' שנאמר בי מלכי ימלוכו נמצא עיקר כתר מלכות שזכה בה דהמע"ה
מזמורי ה של בקשות מחילה וסליחה והכל
הוא ע"י התורה שנא' בי מלכי וכו' ולטע זה אנו אומרי רות בשבועות שהוא שעת מ"ת שש
עבדי שאול )שמואל-א יח ה( ,והי' מנצח בכל
מיד ה' השכיל דוד המל ע"ה ברוח הקודש,
כתב לידת דוד המל שזכה בכתר מלכות להורות שע"י כתר תורה שכ' בה בי מלכי וכו' זכה דוד
מלחמותיו ,עיי מו"ק טז :שהי' זורק ח ומפיל
והאומר תהלי הוא כמתפלל והוא ג כ כעוסק
)קדושת לוי(
לכתר מלכות ודו"ק.
שמונה מאות חלל בפע אחת.
בתורה ,כי כבר ביקש דוד המל ע"ה שיהיו
טע לקריאת מגילת רות בחג השבועות ,עפימ"ש האוחה"ק )בראשית( דהגאולה שלימה
מקבלי שכר הקוראי בתהלי כעוסקי בעמקי
qqq
העתידה תהי' בזכות התוה"ק עיי"ש ,והנה בתפלה אנו מתפללי את צמח דוד עבד מהרה
התורה בנגעי ואהלות )שלה"ק עני ס"ת ועני ב"ה(.
,
מל
שנה
ארבעי
ב שלשי שנה דוד במלכו
תצמיח וקרנו תרו בישועתי  ,כי שורש ישועת של ישראל הוא מזרע בית דוד וממנו יבוא
רחמנא אידכר ל קיימיה דדוד מלכא משיחא
בחברו מל על יהודה שבע שני וששה חדשי ,
משיח וע"כ ראוי לקרות מגילת רות שבה קורי שורש לידת מלכות בית דוד.

)דברי יואל(
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úìéä÷ ìù "úåîùð úøëæä" øôñáå ,àæééîøéå øéòá ,ìàøùé ììë áåø ìöà èùôúðù
."íå÷îì úåçáù ï÷éúù øåáö çéìù ÷çöé øá øéàî åðéáø" úà íâ íéøéëæî àæééîøéå
úåøöåéå úéáøòî éèåéô äáøä øîåì íéâäåðù íå÷î ,àæééîøéåá íù à÷ååã ,úàæ ìëáå
íéâäðîá"å .úåòåáùä âçá úåîã÷àä úà øîåì åâäð àì íù ,øéàî éáø ìò ,úåúìåæå

,øéì÷ä øæòìà éáøå éñåé ïá éñåé éîéî ìàøùéì åãîò íéðèééôå íéøøåùî äáøä
íäéðéáå ,ò"éæ äøàâàð ìàøùé éáø ,íéãøôñä íéøøåùîä éáåùçáù ïåøçàä ãòå
.úåîã÷àä èåéô úà øáéç øùà ò"éæ õ"ù ÷çöé ø"á øéàî éáø òåãé
ãçåéîå áåùç íå÷î ùåôúì íéèåéôä åìéçúäùî åøáò øáë íéðù óìàî øúåé
ñéðëäìå øåîàì íéðæçä åâäðù íéèåéôä äìà ,úåéñðëä éúáá åðéúåìéôú êåúá
íéøåæçîäå íéøåãñä êåúì åñðëåäùå "øöåéå äéçîå ïâî" ïåâë ,äëøáä ììëá íúåà
äìàä íéèåéôä .úåðòùåääå úåðé÷ä ,úåçéìñä ,úåøéîæä ,úåáåø÷ä êåúì ,íéðåùä
äìåàâì ,äáäàì ,äøåàîì ,úìåæì ,ïôåàì ,øöåéì :íéðåù íéâåñì ïîæä êùîá å÷ìçúä
ñðëåä "øöåé"ä .úìáå÷îä äìéôúä êåúá ãçåéî íå÷î ãçà ìë íäì åòá÷ù .'åãëå
çôñð "úìåæ"ä .äùåã÷ä êåúá áìùð "ïôåà"ä .òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äëøáì
úëøá úîéúç àéä "äøåàî"ä .êúìåæ íé÷ìà ïéà øîàîì êåîñ ,áéöéå úîà úëøáì
äëîñð "äìåàâ"äå .òîù úàéø÷ ìòå äéðù äëøáì äìôèð "äáäà"ä .øåà øöåé
."ìàøùé ìàâ" úëøá úîéúç éðôì äøùò äðåîù úìéôúì
úàéø÷ úòá íå÷î ùåôúì äëæ àì äìàä íéèåéôä éâåñ ìëî ãçà óà ìáà
úòá äæä èåéôä úà àåø÷ì åìá÷å åîéé÷ ìëäå ,"úåîã÷à"ä èåéô ãáìî ,äøåúä
íåùì âäðåä àìù øáã ,äàéø÷ä ïçìåù ìò çðåî øôñäù äòùáå äøåúä úàéø÷
.úåîã÷àä øáçî øéàî éáø ìù íéøçàä åéèåéôì àì íâå èåéô

úåîã÷àä çñåðå ïåâéð
íéèåéôä ìëì åøáçúð òåãéä éôì éë ,úåîã÷àä èééôá íâ åðàöî ãçåéî øáã
íéîéä êøåàá ìáà ,èééô ìëì ãçåéî ïåâéð åøáéç øùà íéðèééôä é"ò ãçåéî ïåâéð
íåéä ãò äøàùð úåîã÷àä èåéôá àåä ïë àì ,äæì íéãçåéîä íéðåâéðä åçëúùð
äæ çñåðáå ,äîöòá úåîã÷àä ìòá øéàî éáø åøáéçù ãçåéîä çñåðäå ïåâéðä
.(íéìåãâä øöåà) ìàøùé ììë áåø ìöà äúåà íéøîåà

éë ,úåîã÷à íéøîåà ïéà äîì éúìá÷ êë" :øîàð ãé áúëá øùà "àùééîøéåå ÷"÷ã
,äìåãâ äðååëå íéòð ìå÷á úåîã÷à øîàå ãçà ïæç àæééîøéå ÷"÷ äô äéä úçà íòô

õ"ù ÷çöé ø"á øéàî éáø øáéçù íéðåù íéèåéô

ì"éøäîä éâäðîá åäéî ."åúåà íéøîåà ïéà ïë ìòå ,íé÷ìà åúåà ç÷ì íééñù øçàå

ïî ÷ìçå ,äæ ÷çöé ø"á øéàî éáø éãé ìò åøáçúð äáøä íéáåùç íéèåéô íðîàå
èåéôä åîë íéðåù íéèåéô éöáå÷ êåúá ñåôãá ïåøëæì åðì åøàùð äìàä íéèåéôä
,íéù÷ íéðåãàî äèîù ìæøáä øåëî ,íéùáåë ãéî åúîåéà ìàøùé øåà òùåéå"
,çñô ìù ïåøçàä íåéá àæééîøéåá åøîàì åâäðù ,"íéù÷åé óëî äèìîð øåôéöë
ïë åîëå ,çñô øçà ïåùàø úáùì øöåé øåúá åúåà íéøîåà ïéìåô âäðî éôìùå
èåéô íâ åðîî ùé .õ"ù øéàî éáø ìù åãåñéî "çñô ìù áéøòî" íéðåùàøä íéøéëæî
úáùì øöåéá ïéìåô âäðî éôìå ,úåòåáù ìù éðù íåéá àæééîøéåá åøîàì åâäðù ,ãçåéî
ìåâã àîâåãå úåà ,íéàðúî úùåã÷ ùã÷á äàðå øéãà" :ìéçúî àåäå úåòåáù øçà
øúåé äìàëå ."íéàðá ãåñéá çáåùî àìôåî ïîà ,íéàðå íéçáåùî ùã÷ úåááøá
íéèåéô íâ íäáå ãé áúëáå ñåôãá åðîî åøàùðù ,íéèåéôå úåçéìñ íéùîçî
úòùá øîàéäìå "úåîã÷à"ä úìòîì úåìòì äëæ àì íäî ãçà óàå ,úéîøàá
.äøåúä úàéø÷

øùôàå ,àæééîøéååá úåîã÷àä úà åøîà ïëù òîùî àæééîøéååá íù äéäù
.ì"éøäîä ìù åøåã éøçà äéä ì"ðä øåôéñäù
íðîà éë ,øòùì íå÷î ùé àæééîøéåá åúîùð úà øéëæäì íéìéâø åéäù äî éôì
ø"á øéàî éáø éë ,íéøîåàä íðùé úàæ ìëá ìáà ,ãåáë åúçåðî ,àæééîøéåá ,íù
.åúçåðî íå÷î íùå ,ïéìåôáù ïéìáåì øéòì àá úåîã÷àä ìòá ÷çöé
úåìéìâ íùá úåøåãä øãñáå :àáåî (íé÷éãö åððø øîàî) íéìùåøé úáéç øôñá íðîà
éáøå ,áìç ùåâî ÷çöé 'øå ,ïåéìèáàå äéòîù íéøåá÷ áìç ùåâá ,ì"æå ,ìàøùé õøà
øãñî éúáúë úåéúçú úìåâ øîàîá äðäå ...íä éî 'á åìà éúòãé àì ,ñðä ìòá øéàî
øéàîã à÷ìà øîåì äåéöù ñðä ìòá øéàî éáøù ,ìàøùé õøà úåìéìâ íùá úåøåãä
øåá÷ä ñðä ìòá øéàî éáø äæ éî úåøåãä øãñ òãé àì ïëìå ,àéøáèá åúøåá÷ ,åððò
éáø íâ àø÷ðå ,åãé ìò ñð äùòðù øåãä ìåãâ äæéà äéäù äáùçà íìåà ,áìç ùåâá
ìòá øéàî éáø" àåäù íéøîåà íìåòä :áúë ïåéö ïãò øôñáå .ì"ëò ,ñðä ìòá øéàî
.áìç ùåâ øéòá àåä åúçåðî íå÷î äæ éôìå .úåòåáùá íéøîåàù "úåîã÷à øéù

øäðä øáòá åúçåðî íå÷î

ìàøùé øåö èåéô
ìë ìöà äøîàì èùôúð øáéç úåîã÷àä ìòá øéàî åðéáøù äî ãçà èåéô ìáà
,äøùò äðåîù úìéôú éðôì åúåà íéøîåàù "ìàøùé øåö" èåéôä àåäå ,ìàøùé ììëä
.úéøçù úìéôúá åîåéá íåé éãî äøîàì âäðîä èùôúð øåîàëå

øäðì øáòî åúåéä øáãá ìàøùé ììë áåø ìöà òåãéä àìôðä øåôéñä éôì ìáà
ö"ù øéàî éáøå ,÷"áù íåéî õåç ìåçä úåîé ìëá íéðáà ÷øåæä øäðä äæ ,ïåéèáîñ

,íéèåéôä ìë úà åùøãî úéáá øîåì ìèéáù úòá ò"éæ àéðúä ìòáä ÷"äøäå

ìòî äòø äøéæâ ìèáì úåùôð çå÷ô íåùîå äòù úàøåä øåúá úáùá øäðä úà øáò
íéúôåîå úåúåà úåàøäì íéèáùä úøùò éðáî éúò ùéà àéáäì éãë ,ìàøùé ììë
íå÷îá øáë øàùð ïë ìò ,úáùá åîå÷îì øåæçì éàùø äéä àìå ,äìèáúð äøéæâäå

øåãéñä àáåäùëù ,øôåñî úåçö øáã øôñáå .ò"éæ àéðúä çñåð éôì íéøåãéñä
êøãá øéèôäå ,åæ äèîùä äàø ,ò"éæ òãééæ øòìàôùä ÷"äøä ìà àéðúä ìòáä
íéëéìùî àì åðà ìàøùé øåöä ìáà ,ìàøùé øåö èåéôä íéøîåà àì ïä :øîàì úåçö

.ãåáë åúçåðî íùå íúäì àáù

ìëá äæä èåéôä àöîð àì äæä íåéä ãòå ìàøùé øåö ìù äæ èåéô íâ àéöåä

.åá íéæçåàå

éðá åðéçà úùåã÷ úðéëù äðçîì íéðîàð íéçéìù é"ðá åðéçà ìë åçìùéå ,íéãåäéä
éáø åîùå ÷éãö ùéà øåáòéå ,ïåéèáîñ øäðì øáòî íéðåç íúåà åâéùéå ,ä"ò äùî

øåôéñä àáåî ,àéìèéà éîëç éìåãâî ò"éæ ìâé íäøáà éáø ïåàâä ìù åøôñá íâ
íúö÷ øùà úçà äìéâî úàöîð æðëùà éðá úåùåã÷ä úåìéä÷ì éë :÷"ìæå ,ì"ðä

,äøåúä úàéø÷ íãå÷ åðéúøåú ïúî íåéá íéøîåàù úåîã÷à úøéù øáéçù ïæç øéàî
åçìùéå íéùåã÷ä åðéçà ìà áø÷éå ,ùôð çå÷éô ìéáùá úáùá ïåéèáîñ øäð úà
åîù ùãé÷å äàøäå äùò øùà úåàìôð úåøåáâáå ,ïã éáø åîùå ãçà ÷éãö ùéà íùî

êìî íå÷á æðëùà úåöøàá íéãåäéì äùòðù ñð øáã ìò úåòåáùá äøëæì íéâäåð
íùéøùäì ù÷áî äéäå äáø äëî íéãåäéá úåëäì ãçà øîåë ìå÷ì òîù øùà õéøò
åàéáé éë ,ïîæ íäì ìéáâäì êìîä íéëñä íéãåäéä úù÷á éô ìò ÷øå ,íééçä õøàî

.àéää õøàá é"ðá åðéçà úà ìéöä ,ù"úé ùåã÷äå ìåãâä

àåää øîåëä íò íçìäì åãéá äìåëéä äéäú øùàå ,õøôá ãåîòé øùà ùéà äîä íâ
úøùò éðáî éúò ùéà íéãåäéä åàéáä ìáâåîä ïîæä òéâäùëå ,åéøáãå åéúåìåòôá
.åãéî íéãåäéä úà ìéöäå ...àåää øîåëä ìò åúîëçá øáâ øùà íéèáùä

ñøèðå÷á àáåîä éôë ,àæééîøéåá äéä òøåàîä íå÷î éë ,ïë íâ øáãä áåø÷
òñî úòá ììç ìôð íù øùàå úåðòøåôì ïëåî äéäù íå÷î ,ï"áàøäì "å"ðúú úøæâ"
çéìù øéàî åðéáø ïá ÷çöé øî íâ ,äîåàä éùåã÷ øàù êåúá (å"ðúú) ïåùàøä áìöä
íúö÷ ÷ø øùà äìéâîä äúéä àæééîøéåá íùå ,úåîã÷àä øáçî ìù åðá àåä øåáö
éàðåùì äô ïåçúô úúì àìù éãëá éáîåôá äúåà åàø÷ àìå úåòåáùî äøëæì åâäð
íéòðîð åéä êë ìéáùá à÷ååã éìåàå ,íòôä ãåò íäéìò ìôðúäìå ììåâúäì ìàøùé
"àúåâðå éàðñ" éôìë íéðååëî íéøáã åá íðùéù ,úåîã÷àä úà àåø÷ìî àæééîøéåá
."àúäá ïåäì éôçúå àøåäð éì éúéî"á íìåòä úåîåàì éåôöù äîå

ñåôãá àöîð éë :÷"ìæå ì"ðä ïéðòä àéáî (ã"öú ïîéñ ç"åà ò"åù) àáø 'éìà øôñá íâ
äùòî äéäù ïåéëù íééñå ,úåîã÷àä åð÷ú äî ìòã úåëéøàá äùòî ïùåð ïùé à"ìá
äøåàëìå .àáø 'éìàä ìù ÷"ìëò ñðì øëæ éðéñ øáãîá éøçà øîåì åð÷ú ïëì øáãîá
äøáçúðù åéøáãî äàøð àì êà ,ì"öæ ìâé íäøáà éáø éøáã íò íàåú äæ øåôéñ
éøçàù ,øòùì øùôà .ñðì øëæ àåä äîöò úåîã÷àä èåéôä ÷ø ,úãçåéî äìéâî

äðåùàøä äçñåðì ïéëåîñ

ìù äúìòî úà øàúî àåä åáù ,úåîã÷àä èåéô úà øéàî éáø øáéç äæä òøåàîä
ãéúòá äì éåôöä áåèä ìë úàå íéëàìîä úìòî ìò íâ äìåòä úéìàøùéä äîåàä
:åúøéù éøáã íâ äæä òøåàîä éôìë íéðååëî éìåàå ,äéãåøîå äéðò éîé ìë úçú

åàéáä øùà ùéàä àåä úåîã÷àä ìòá øéàî éáø éë íéøîåàä íðùé íìåà
ìèáì éãëá øîåëä éðôì åîöò ãéîòä øùà àåä àåäå ïåéèáîñ øäðä øáòî
íùá åøàúî (å"ò 'éñ) è÷ìä éìåáéù øôñá éë ,íéøáãì ïéëåîñ ïéàéáî íäå ,äøæéâä

øùôàå ..."àúåòãåäì úö÷ ïåäì àúáéúî àúîëçá"å äëìäë äéàðåùì áéùäì

åúåà íéîé úãîç ,úáù úìôúá åðúçñéð øôñá :áúë øùà ì"æå ,ïîàð øéö"
åìà íéøáãîå .ì"ëò 'åë êë øáãä ï÷úî äéä ì"öæ ïîàð øéö øéàî 'øå ,úàø÷
äéäå øîåëä íò åçåëéåá íéãåäéä íòèî øåáéöä çéìù äéä àåäù äéàø íéàéáî
.åéçìåùì ïîàð øéö
ìù åúçåðî íå÷îù ,ì"ðä äçñåðä íò úîàåú øéàî éáø éîé úåøå÷á íúçñåðå
.ïåéèáîñ øäðä øáòá àìå é"øàá åà àæééîøéåá àåä øéàî éáø
***
ñåîìåôä øáãá òéøëäì åðàá àì ïáåîëù ,úàæá øéäáäì åðàá åðéøîàî íåéñìå
.úòâî åðéãéù äîë ãò íéðîàð úåøå÷îî ïáúëë íéøáã åðàáä ÷ø ,äæä

àåä ïîå ïðî ,àúååúà ÷ñòá äéì ïéìééùå ïéäîú àúååãà åæéçë ïéùðëúîå ïéàú"
ìò æîøì - "...àúåøîì éáøòú ïéà úà äàéå àø÷é ...àúååéøá àøéôù êîéçø
úòãåé úéìàøùéä äîåàä éëå åðéãðîå åðéàðåù ãöî åðéãâð íéøéãúä íéçåëéååä
øåôéñ ïéðòî úãçåéî äìéâî íâå úåîã÷àä èåéô íâ åøáçúð éë åäééðúéà åäééååøúã
.åàéáî àáø äéìàä éë äæ øåôéñá úîà ìù áåèøå÷ åäæéà ùé éàãååá ìáà ,ñðä
áåì÷ùî ìàøùé éáø ÷"äøäå ò"éæ ïéò úáä ìòá ÷"äøä íéùåã÷ä íéðåàâä íâ
íò ãçéá åçìù øùà áúëîá ,(íéèáùä úøùò úàéöî øôñá àáåî) äæ øåôéñ åàéáä ò"éæ
éãë íéèáùä úøùò íå÷î úà ùôçì íîòèî àöéù ïîàð çéìù íò úôö éìåãâ
íéøáãä êåúá äæ úøâéàáå ,íúøæòì åàåáéù íãéì äæ áúëî øåñîì íîò øù÷ øåöéì
éãò éôî åðòîù åðéðæàá øùà :àåää äôå÷úá òøéàù ìåãâä ñðä ìò íéøôñî íä
úðéãîá õøàì õåçá äù÷ äøéæâ äúéä éùéîçä óìàá éë ,åðì åøôñ åðéúåáà ,äéàø
úà ãáàì äöø éë ,óùëî ãçà òùø éåâ é"ò ,æðëùà õøàá ìàøùé éðá åðéçà

ביהמ"ד "בר משה" ד'סאטמאר
שע"י קהל יטב לב ד'סאטמאר

נתייסד ע"ש כ"ק רביה"ק זי"ע – בנשיאות כ"ק מר אדמו"ר שליט"א

 פעיה"ק ירושלי תובב"א- 20 רח' יונה

úåìéôúä éðîæ
è"ìòáä úåòåáùä âçì
(úåëøá) 9.30 äòùá .............. úéøçù
7.30 äòùá ................................... äçðî
íéé÷úé ë"îçàìå
íéàðúäå äáåúëä úàéø÷å âçä úìéòð
בברכת שמחת יו"ט

הגבאי

øàîèàñ'ã "äùî úåìéäú" íéìäú úøáç
ò"éæ äùî êøá ìòá ÷"äéáø ïøî ÷"ë ù"ò

åéçéù øòãðé÷ òøòééè òáåùç òìà ãåáëì
דערמיט וויל מיר מודיע זיי אז ס'וועט אי"ה פארקומע א ספעציעלע

 שבועות ביינאכט- חברת תהילי
די יארצייט פו דוד המל ע"ה

" אי זאל "שמח תשמח- 12.30 בשעה
øòãðé÷ òìà øàô ïøòåå èìééèòâ èòåå äðúî òìòéöòôñ à
די חברת תהלי איז געאייגנט אוי פאר די קינדער וואס זענע זי נישט משתת א גאנ יאר

