
˜„ו˘˙ ‡בו˙
הז˜ן  הרבי  מרן  כ"˜  ˘ה˘˙„ך  בע˙  זה  היה 
הרה"˜  נכ„  מ˘ה  ‡ברהם  רבי  הרה"˜  עם  זˆללה"ה 
זי"ע ˘היה מיוחס לˆ„י˜ים  רבי י˘עי' מפ˘ע„בורז 
הזכיר  החופה  ˜ו„ם  ‡ו  ה˙נ‡ים  ב˘ע˙  ו˜„ו˘ים. 
המחו˙ן ‡˙ מ˜ור מוˆ‡ מ˘פח˙ו, ‡בו˙יו ה˜„ו˘ים 
מˆו˜י ‡רı. נענה לעומ˙ו רבינו הז˜ן ו‡מר לו: ‡נו, 
וו‡נט  'פון  יוˆ‡ים  ‡נו  מהיכן  נזכרים  הננו  כ‡˘ר 

˘ט‡מ'ען מיר' -נעמ„ים ˘ערו˙ ר‡˘ינו...
פייביל  ˘ר‚‡  ר'  הרבי  ˘כ˘מרן  כי„וע  וז‡˙ 
מ‚ריˆ‡ זˆללה"ה זי"ע ‡ביו ˘ל ה‡„מו"ר הז˜ן זי"ע 
˘י„ך ‡˙ בנו הרה"˜ ר' לוי יˆח˜ זי"ע עם ב˙ הרבי 
רבי בונם מפ˘יסח‡ זי"ע, ה˜„ים מרן הרבי ר' בונם 
ה"חוזה"  מלובלין  הרבי  מרן  רבו   ˙‡ כך  על  ל˘‡ול 
˘היה לו '‡פענע ‡וי‚ען'. ו‡מר לו הרבי מלובלין זי"ע 
זיין  'מ'ז‡ל  כזה,  '˘ייחוס  כיון  ה˘י„וך   ˙‡ ˘יע˘ה 
ובע˙  ר‡י˙י',  ל‡  עו„  ע"ה'  ‡בינו  ‡ברהם  ביז  ריין 
ר'  הרבי  מרן  למחו˙נו  בונים  ר'  הרבי  ‡מר  ה˙נ‡ים 
˘˜ני˙ם  חו˘בים  ‡˙ם  רב,  '‚ריˆער  פייבל:  ˘ר‚‡ 
ייחוס ‡ˆלי, ל‡ כן, ‡ני ˜ני˙י ייחוס ‡ˆלכם, ˘˜בלה 
‡בו˙  ב˜„ו˘˙  מ˜ו„˘ים  ˘‡˙ם  בי„ינו  הו‡ 

ה˜„ו˘ים'.
ל‡ ‡ני ˙חיל˙ ה˜„ו˘ה

מ˙נה  ‡כן  הינה  בירו˘ה,  הב‡ה  ה‡בו˙  ˜„ו˘˙ 
ב‡ופן  הב‡ים,  ל„ורו˙  לעמו„  רב  ˘כוחה  מופל‡ה 
‡לי  'זה  הים  ב˘יר˙  הכ˙וב  כמ‡מר  ביו˙ר,  נעלה 
ו‡נוהו ‡ל˜י ‡בי ו‡רוממנהו' (טו, ב), ופיר˘ ר˘"י ז"ל 
לי  ועומ„˙  מוחז˜˙  ‡ל‡  ה˜„ו˘ה  ˙חיל˙  ‡ני  ל‡ 

ה˜„ו˘ה ו‡להו˙ו עלי מימי ‡בו˙י.
והענין הו‡ כמבו‡ר בספה"˜ ˘פ˙ ‡מ˙ להרה"˜ 
זי"ע (פר˘ה  רבי מ˘ולם פייבו˘ מברעז‡ן זˆללה"ה 
המולי„ו  ה‡ב  מכח  ל‡„ם  הב‡ה  מ„רי‚ה  כי  זו) 
נ˘‡ר˙ ‡ˆלו ב˙ול„˙ו לעולם ועובר˙ בירו˘ה לבניו 
‡בי'  '‡ל˜י  הים  על  י˘ר‡ל  ˘‡מרו  וזהו  ‡חריו, 
מוחז˜˙  ‡ל‡  ה˜„ו˘ה  ˙חיל˙  ‡ני  ל‡  כפיר˘"י 
היו˙ינו  זמן  ˘כל  ‡ף  היינו  מ‡בו˙י,  לי  ועומ„˙ 
במˆרים מ˘ו˜עים בטומ‡˙ם נ˙לכלכנו ברע ˘להם, 
ונ˙חנכנו במ„ו˙יהם הרע, עכ"ז ב˙ול„ה  כי הור‚לנו 
מהם  לˆ‡˙  כ˘זכינו  וע˙ה  וטהורים,  ˜„ו˘ים  ‡נו 
בנו  המו˘ר˘˙  ול˜„ו˘˙ם  ‡בו˙ינו  ל‡חוז˙  ˘בנו 
„ברי  בי‡ר  ˜„˘ו  וב„ברו˙  לטוב.  ˙יכף  ונ˙הפכנו 
מהר"˘ מבעלז‡ זˆללה"ה זי"ע ˘הכריז בע˙ סעו„ה 
מי˘ר‡ל  ‡ח„  כל  ‡˘ר  הזמירו˙  ב‡מˆע  ˘לי˘י˙ 
מחוייב לר‡ו˙ ˘בניו ‡חריו יהיו יכולים לומר '‡ל˜י 
‡בי', היינו ˘עי"ז יוכלו בניו להפך ‡˙ הרע ˘נ˙לכלך 

בו לטוב, מ˘‡"כ ‡ם ה‡ב ‡ינו טוב י˜˘ה על הבן 
טוב  להיו˙   ıי˙‡מ ‡ם  ו‡ף  לטוב,  עˆמו   ˙‡ לחנך 
רע,  ˘˘ר˘ו  כיון  לרע  ˘וב  לה˙הפך  נ˜ל  יהיה 

עכ„ה"˜.
ונר‡ה המכוון, ˘על י„י ˘ה‡ב יעמול ל˘נו˙ ‡˙ 
ה‡בו˙  טבע  יוכל  כר‡וי,  ולה˙נה‚  לטוב  הרע  טבעו 
ה˜' לעבור על י„ו לבניו ‡חריו ול„ורו˙ הב‡ים, ˘זהו 
 ıˆענין '‡ל˜י ‡בי', ול‡ יה‡ הו‡ כמסך המב„יל וחו

ח"ו, ˘ל‡ יפסי˜ חבל נחל˙ ˜„ו˘˙ ה‡בו˙ ה˜'.
‡ל˜י ‡בי ו‡רוממנהו 

כ‡ן,  רמוזה  י˙רה  ˘מעלה  ‡ל‡  בלב„,  זו  ול‡ 
ב‡מרם '‡ל˜י ‡בי ו‡רוממנהו'. בה˜„ם „ברי הרה"˜ 
עבו„˙  ה˜'  בספרו  זי"ע  זˆללה"ה   ıמ˜‡זני המ‚י„ 
„"ה  ˙הלים  לי˜וטים  ו‡י˙‡,  „"ה  ‡ב  (ט"ו  י˘ר‡ל 
מ˜‡רלין  ה‚„ול  ‡הרן  רבי  הרה"˜  ב˘ם  ‡רוממך) 
ב)  ל,  (˙הלים  הכ˙וב  „ברי  לב‡ר  זי"ע  זˆללה"ה 
‡רוממך ה' כי „ילי˙ני, על פי מ˘ל, למה ה„בר „ומה, 
˘כ‡˘ר רוˆים לה‚ביה ‡יזה בנין, ‡זי ˆריך לה‚ביה 
ו‡ז  ˘למטה,  מהיסו„  ביו˙ר,  ה˙ח˙ונה  ה˜ורה   ˙‡
לה‚ביה  י˙חילו  ‡ם  מ˘‡"כ  הבנין,  כל  י˙רומם 
הבנין  כל  יהרס  ‡זי  מלמעלה,  ב‚ובה  ‡ו  ב‡מˆע 
וי˘‡ר ה˙ח˙ון למטה, ול‡ יועיל כלום, ו‡ל ז‡˙ כיוון 
יכול  ‡ני  ר"ל  ה'',  '‡רוממך  ב‡ומרו  ע"ה  המלך  „ו„ 
מפני  „לי˙ני',  'כי  הבי˙,  ˘ל  הבנין  כל   ˙‡ להרים 
ולכן  „ל,  כה‡י  מסכנ‡  „לי˙  מ‡ו„,  למטה  ˘‡ני 
על י„י  כ˘‡ני מ˙רומם בעˆמי י˙רומם הכל, מ˘ום̆ 
ה˘פל˙ ‡ו˙י, על י„י זה ‡רוממך,  ה„לו˙ וה˘פלו˙̆ 

כי כ˘‡חזור ‡ליך ב˙˘ובה ‡עלה עמי כל העולם.
מרן  כ"˜  ב˜„˘ו  בי‡ר  הללו  ה„ברים  פי  ועל 
זו  (פר˘ה  זי"ע  זˆללה"ה  מ˘ה  ‡מונ˙  בעל  ‡„מו"ר 
‡ו˙ יט) ‡˙ מה ˘‡מר כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל בע˙ 
עומ„ו על הים '‡ל˜י ‡בי', „היינו ˘ל‡ ‡ני ˙חיל˙ 
ה˜„ו˘ה ‡ל‡ מוחז˜˙ ועומ„˙ לי ה˜„ו˘ה ו‡ל˜ו˙ו 
עומ„  ‡ינני  ˘‡ני  מפ‡˙  כלומר  ‡בו˙י,  מימי  עלי 
במ„ר‚˙ ה‡בו˙ ה˜„ו˘ים, ‡ל‡ הנני ˘פל ע„ מ‡ו„, 
לז‡˙  „ל,  כה‡י  מסכנ‡  „לי˙  מ‡ו„,  למטה  ו‡ני 
'ו‡רוממנהו', בבחי' ‡רוממך ה' כי „ילי˙ני, כי מחמ˙ 

˘פלו˙י ‡וכל להרים ‡˙ כל הנבר‡ים.
הללו,  ב„ורו˙  עבורנו  נ˘‚ב  לימו„  הו‡  זה  וכל 
ב„לו˙  מע˘נו  י„י  על  ˘„וו˜‡  „מ˘יח‡,  בע˜ב˙‡ 
זוכים לרומם ולהעלו˙ ‡ל ה˘י"˙ ‡˙  ˘פלו˙נו ‡נו 
לעב„ו  ה˘י"˙  יעזרנו  זה  ובזכו˙  כולה,  הברי‡ה  כל 
מ˙וך הרחבה, ולרוממו מ˙וך ˘ירו˙ ו˙˘בחו˙, ונזכה 
להפ˜„ בפירו˙ טובים, עם כל טוב סלה, ‡מן כן יהי 

רˆון.                                                       (ע"פ ע"ו, ע"‚)

פנינים יקריםבשער

עזי וזמר˙ ˜ה ויהי לי לי˘ועה זה ˜לי ו‡נווהו ו‚ו' 
(טו, ב)

'ויהי לי לי˘ועה' כלומר ה˘י"˙ היה לי לי˘ועה 
היינו  ו‡נווהו',  ˜לי  ˘'זה  בזמן  זה,  ומ˙י  ‡מי˙י˙, 
בזמן ˘יכול ל„ור עימי בנווה ‡ח„, והיינו כ˘‡ין בי 
מי„˙ ה‚‡ו˙ כ„‡י' ב‚מ' (סוטה ה.) כל ‡„ם ˘י˘ בו 
‚סו˙ הרוח ‡מר ה˜ב"ה ‡ין ‡ני והו‡ יכולים ל„ור 
הכ˙וב  כמ‡מר  ˘˜ר  „ברי  בי  כ˘‡ין  וכן  בעולם, 

(˙הילים ˜‡, ז) '„ובר ˘˜רים ל‡ יכון לנ‚„ עיני'.
(‡מונ˙ מ˘ה, ˘˘"פ ‚) 

וילינו כל ע„˙ בני י˘ר‡ל על מ˘ה ועל ‡הרן ו‚ו' 
ובו˜ר ור‡י˙ם ‡˙ כבו„ ה' ב˘מעו ‡˙ ˙לונ˙יכם על 

ה' ונחנו מה כי ˙לינו עלינו (טז, ‚-ז)
הˆ„י˜ ה‡מ˙י מחזיר הכל למלך מלכי המלכים 
ה˜ב"ה, ויו„ע ומו„יע כי ר˜ הו‡ העו˘ה ויע˘ה לכל 
מה',  'ונחנו  כן  ‡מרו  ו‡הרן  מ˘ה  ולכן  המע˘ים. 
היינו ‡נחנו יו„עים בבירור כי ‡נחנו כל‡ היינו ומה 
‡נחנו, ‡ולם ה˘"י ˘מני לכהן ו‡חי למלך, ור˜ הו‡ 
העו˘ה ויע˘ה לכל המע˘ים, ממיל‡ כ‡˘ר ‡˙ם 
זול˙  כי  מלינים עלינו -על „' ממ˘ ‡˙ם מלינים, 
‡נחנו  ול‡  י˙',  ממנו  והכל  חכמה  ‡ין  חכמ˙ו 

המˆווים והעו˘ים ˘ום „בר חלילה בלע„ו.
(כ"˜ מרן הרבי הז˜ן זˆללה"ה, הוב‡ בי˘"י וי‚˘ ז)

ה'   ˙‡ נס˙ם  ועל  י˘ר‡ל  בני  ריב  על  ו‚ו'  וי˜ר‡ 
ל‡מר הי˘ ה' ב˜רבנו ‡ם ‡ין: ויב‡ עמל˜ וילחם עם 

י˘ר‡ל ברפי„ם (יז, ז-ח)
ההס˙ר  ˘בזמן  הו‡  בה˘י"˙  ה‡מונה  מעי˜רי 
והח˘כו˙, כ‡˘ר הנו מסובב בˆרו˙ ויסורים ועיניו 
טחו מר‡ו˙ ולבו מה˘כיל, י„ע וי‡מין ˘כל זה ‡ינו 
לרע˙ו ח"ו ‡ל‡ לטוב˙ו. וה‡מונה הז‡˙ מו˘ר˘˙ 
נ‡מר (יב, לט) ו‚ם  ב˜רב י˘ר‡ל מ‡ז ומ˜„ם, כמו̆ 
ˆ„ה ל‡ ע˘ו להם, ופיר˘ ר˘"י ז"ל מ‚י„ ˘בחן ˘ל 
„ה ‡ל‡  ל‡ ‡מרו הי‡ך נˆ‡ למ„בר בל‡̂  י˘ר‡ל̆ 
ה‡מינו והלכו, היינו כי היו מ‡מינים ˘כל פעולו˙ 

ה˘י"˙ המה ‡ך טוב וחס„.
˜ל˜לו  רב,  הערב  בה˘פע˙  במ„בר,  ‡בל 
היינו  ‡ין',  ‡ם  ב˜רבנו  ה'  'הי˘  הלזו,  ה‡מונה 
לנו  י˙ן  ‡ם  ב˜רבנו  ה'  הי˘  ז"ל  הר˘ב"ם  כפירו˘ 
ב˜רבנו,  ה'  כי  נ„ע  חס„ים  יהיה  ‡ם  כלומר  מים, 
'ויבו‡  מי„  כן  על  ל‡,  ההיפך  ח"ו  יהיה  ‡ם  ‡בל 
עמל˜ וילחם עם י˘ר‡ל ברפי„ים' על ˘רפו י„יהם 
כי  כ‚), היינו מחמ˙  (מכיל˙‡ ב˘לח  מ„ברי ˙ורה 
˘ל  ענינה  עי˜ר  ˘הי‡  ה‡מונה  ‡ˆלם  נ˙רופפה 
˙ורה, כמ‡מר הכ˙וב (˙הלים ˜יט, פו) כל מˆו˙יך 
‡מונה, לפיכך ב‡ 'עמל˜' ˘הו‡ ב‚ימטרי‡ 'ספ˜', 
ספי˜ו˙  ומוסיף  ב‡,  הו‡  ‡מונה  חסרון  ע"י  כי 

ב‡מונה על הספי˜ו˙ ה˜ו„מים.
(‡מרי מנחם, ˙ˆוה ‚)
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כי  כ‚), היינו מחמ˙  (מכיל˙‡ ב˘לח  מ„ברי ˙ורה 
˘ל  ענינה  עי˜ר  ˘הי‡  ה‡מונה  ‡ˆלם  נ˙רופפה 
˙ורה, כמ‡מר הכ˙וב (˙הלים ˜יט, פו) כל מˆו˙יך 
‡מונה, לפיכך ב‡ 'עמל˜' ˘הו‡ ב‚ימטרי‡ 'ספ˜', 
ספי˜ו˙  ומוסיף  ב‡,  הו‡  ‡מונה  חסרון  ע"י  כי 

ב‡מונה על הספי˜ו˙ ה˜ו„מים.
(‡מרי מנחם, ˙ˆוה ‚)

דבר העורך במשנתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

מוחז˜˙ ועומ„˙ לי ה˜„ו˘ה
ו‡ל˜ו˙ו עלי מימי ‡בו˙י

האספוהאספוהאספוהאספו
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עיונים בהלכה מרבני אנ"ש וחו"ר הכולליםהלכה למעשה

ח˘˘ו˙ המˆויו˙ ב˘ב˙
ב˜ילוף הביˆים וטלטול ˜ליפ˙ם („)

הרה"ג ר' מנחם מנדל שמרלר שליט"א
ראש כולל להוראה בביהח"ס בברכפלד

מאת הרה"ח ר' אהרן אריה לייב רוזנברג שליט"אמאוצרות ספרי החסידות

וי‡ר ‡˙ הלילה - עבו„˙ ה˘ם מ˙וך הח˘כו˙ וההעלם

בורר"  "‡יסור  „˘ייך  ביררנו  ה˜ו„מים  ב˘בועו˙ 
בפעול˙ ˜ילוף הביˆים, ולכן בעינן ˘י˙˜יימו ‚' ˙נ‡י בורר 
בעו„  נ„ון  זה  ב˘בוע  הביˆים.  ל˜לף  מו˙ר  ˘יה‡  בכ„י 
˜ילוף  בזמן  כן  ˘ייך  ה‡ם  בורר"  "‡יסור  ˘ל  ‡ח„  ח˘˘ 
הביˆים. וכן נ„ון ב„ין ˘ביר˙ ה‡ו˙יו˙ ˘ע"‚ הביˆים ‡ם 

י˘ בזה מ˘ום "מוח˜".

ז. ˘טיפ˙ הביˆים מ˘יירי ˜ליפ˙ם
 ˙‡ ˘ורין  "‡ין  ח'):  סעיף  סי'  (‡ו"ח  המחבר  כ˙ב 
להסיר  כ„י  בכלי  מים  עליהם  ˘מˆיף  „היינו  הכר˘ינין 
הפסול˙, ול‡ ˘פין ‡ו˙ן בי„ כ„י להסיר הפסול˙ „הוה 
˙פוחי  "וה"ה  כ"ט):  (ס"˜  במ˘נ"ב  והוסיף  כבורר",  ליה 
כ„י להסיר  י˙ן עליהם מים  ל‡  ‚וונ‡  וכל כה‡י  ‡„מה 

ה‡ב˜ והעפר מעליהם", עכ"ל.
בזה,  „‡וריי˙‡  חיוב  ‡יכ‡  ‡י  ה‡חרונים  ונחל˜ו 
‡בל  בזה,  נס˙פ˜  ס˜"ב)  (מ˘ב"ז  מ‚„ים  „בפרי 
י"„  (ביˆה  מה‚מ'  הוכיח  כבורר)  „הו"ל  („"ה  בבי‡וה"ל 
ע"ב) „זה נ˜ר‡ מל‡כה ‚מורה מ„‡וריי˙‡ וי˘ בזה חיוב 
ר˜  „הוה  כ˙ב  סט"ז)  (בורר  טל  ב‡‚לי  ומ‡י„ך  חט‡˙, 
בורר  ‡יסור  לע˘ו˙  יבו‡  ˘מ‡  ‚זירה  „רבנן  ‡יסור 
„‡וריי˙‡, וכ"כ ב˜ˆו˙ ה˘ולחן (ח"ח סי' ˜מ"ו בהערה 

על ב„ה"˘).
ל‚בי  ‡בל  במים,  ˘רייה  לענין  ר˜  הו‡  זה  כל  ברם 
ה„ח˙ הפירו˙ במים כ˙ב ב˘ו"˙ ‡‚רו˙ מ˘ה (‡ו"ח סי' 
כהלכ˙ה  ˘ב˙  ב˘מיר˙  וכ"כ  בזה,  ‡יסור  ˘‡ין  ˜כ"ה) 
(פ"‚ הערה נ"ב) ב˘ם ה‚ר˘"ז ‡ויערבך זˆ"ל, והבי‡ כמה 

ר‡יו˙ לזה, עיי"˘. ‡מנם „ע˙ החזו"‡ ˘‡ין לה˙יר 

˘טיפ˙ פירו˙ ˙ח˙ הברז, כ"כ ב˘מו בספר חוט ˘ני 
(ח"ב פכ"ה ס˜"ו ‡ו˙ ‚').

‡ולם ר‡י˙י בספר ‡יל מ˘ול˘ (פי"ב ס"כ) ˘הבי‡ 
„˘טיפ˙  זˆ"ל   ıרלי˜ ה‚ר"נ  ב˘ם  מחו„˘˙  סבר‡ 
פירו˙  לרחיˆ˙  „מי  ל‡  ה˜ליפו˙  מ˘יירי  הביˆים 
ו‡וכלים מעפר, מ˘ום „˘ם ה„רך הו‡ לרוחˆם במים, 
˜ליפו˙  ˘יירי   ˙ˆ˜ עליהן  ˘נ˘˙יירו  בביˆים  מ˘‡"כ 
יסבור  החזו"‡  „‡ף  ‡פ"ל  [ולפי"ז  בי„,  להסירם  ה„רך 
בעין  רו‡ה  כ˘‡ינו  ובפרט  ל˘וטפם].  ˘מו˙ר  בביˆים 
˜ליפו˙ ‡ל‡ ˘וטף ס˙ם מ˘ום נ˜יו˙, ‡ין ‡יסור ברירה 

בזה, וכן מ˘מע ב˘ו"˙ ‡‚רו˙ מ˘ה (‡ו"ח סי' ˜כה).
מ˘יירי  הביˆים   ˙‡ ל˘טוף  „מו˙ר  מזה,  לנו  היוˆ‡ 

˜ליפ˙ם ˙ח˙ הברז.
ח. ˘ביר˙ ה‡ו˙יו˙ המוטבעו˙ ע"‚ הביˆים

˘ביר˙  הו‡  הביˆים,  ˜ילוף  בע˙  המˆוי  ח˘˘  עו„ 
ע"‚  המוטבעים  והמספרים  ה‡ו˙יו˙  במ˜ום  ה˜ליפה 
הביˆה (ב‡ופן ˘ל‡ נמח˜ו ע"י הבי˘ול), ˘י˘ ל„ון בזה 

מ˘ום ח˘˘ ‡יסור מוח˜.
„הנה המר„כי במס' ˘ב˙ (פר˜ כלל ‚„ול סי' ˘ס"ט) 
כ˙ב "נ˘‡ל רבינו מ‡יר (המהר"ם מרוטנבור‚) על עו‚ו˙ 
ה˙ינו˜ו˙ ˘כו˙בים עליהם ‡ו˙יו˙ ו˙יבו˙ ‡יך ‡וכלים 
‡ו˙ם ה˙ינו˜ו˙ ביום טוב, וה˘יב ‡י מ˘ום מוח˜ ליכ‡ 
ומיהו  לכ˙וב,  ע"מ  במוח˜  ‡ל‡  „‡וריי˙‡  ‡יסור‡ 
סי'  (‡ו"ח  בב"י  הוב‡  עכ"ל.  וכו'"  ‡יכ‡,  „רבנן  ‡יסור‡ 
‡יסור  „י˘  ס"‚).  (˘ם  להלכה  הרמ"‡  פס˜  וכן  ˘"מ), 
„רבנן ב˘ביר˙ ה‡ו˙יו˙ ˘ע"‚ העו‚ו˙, ולכ‡ורה ה„ין כך 

‚ם לענין ˜ילוף ביˆים במ˜ום ה‡ו˙יו˙.

˘ל  זה  ב„ין  לה˙יר  ˆי„„  (˘ם)  מרבבה  ב„‚ול  ‡בל 
עמו,  ונימו˜ו  וטעמו  ‡ו˙יו˙,  עליהם  ˘כ˙ובים  עו‚ו˙ 
(סי'  מ‚"‡  ˘הבי‡  ה„˘ן  ˙רומ˙  ל„ע˙  מיבעי‡  „ל‡ 
‡"כ  מו˙ר,  „רבנן  ב‡יסור  רי˘‡  „פסי˜  ס˜"ה)  ˘י"„ 
מוח˜ זה „ל‡ ע"מ לכ˙וב הו‡ הוה ר˜ ‡יסור „רבנן, וכיון 
‡פי'  ‡ל‡  ומו˙ר,  רי˘‡  פסי˜  ר˜  הוה  מ˙כוון  ˘‡ינו 
‡פי' ב‡יסור „רבנן ‡סור פס"ר, מ"מ  ם̆  ל„ע˙ המ‚"‡̆ 
הרי היכי „‡ינו מ˙כוון, ומ˜ל˜ל, ועו˘ה כל‡חר י„, ‚ם 
„כולהו  כ‡ן  ומכ"˘  בפס"ר.  ‡פי'  ˘ם  מ˙יר  המ‚"‡ 
מ˘ום  י„  כל‡חר  הוה  ו‚ם  הו‡  „מ˜ל˜ל  ביה,  ‡י˙נהי 
„‡ין „רך מחי˜ה בכך ו‚ם ‡יסור „רבנן הו‡ מ˘ום „‡ינו 
ע"מ לכ˙וב (ו‡ף „הו‡ מוסיף עו„ מ˘ום „ל‡ הוה בי„ו 
‡ל‡ בפיו „רך ‡כיל˙ו, מ"מ מ„ברי המ˘נ"ב בסי' ˘"מ 
˘ם  ומסי˜  עיי"˘).  בי„ו,  ‡פי'  ˘מ˙יר  מ˘מע  ס˜י"ז 
ה„‚ו"מ „ה‡ „‡סר מהר"ם מרוטנבור‚ בעו‚ו˙ ה˙ינו˜ו˙ 
˘י‡כלנו  בכוונה  לכ˙וב  ר‚ילים  ˘היו  מ˘ום  ר˜  היינו 
הוה  זה  ו‡"כ  ˜לו),  ערך  ערוך  (ועיין  לה˙חכם  לס‚ולה 
מ˙כוון ו‚ם ‡ינו מ˜ל˜ל ולכן ל‡ ה˙יר ‡ל‡ ל˙ינו˜ו˙, 
לו  „נר‡ה  ומסי˜  ל‚„ולים.  ‡ף  מו˙ר  ‡חר  בענין  ‡בל 
ול‡ ל‡חרים.  הי˙ר ‚מור בזה, והמחמיר יחמיר לעˆמו 
ה‡ו˙יו˙  ˘ביר˙  ל‚בי  „י„ן  בני„ון  ‚ם  ˘ייכי  זו  וסבר‡ 

˘ע"‚ הביˆים.
עו„ סבר‡ לה˙יר, נר‡ה על פי יסו„ ‚„ול במל‡כו˙ 
‡ו˙  רי"‡,  סימן  בונה,  (מל‡כ˙  נזר  ה‡בני  ˘יס„  ˘ב˙ 
וס˙ירה  בנין  ט"ו) ˘הבי‡ מה ˘כ˙ב הר‡"ם בה‡ „‡ין 
ר"י  כ"ח ע"ב) ‡מר  (˘ב˙  ור‡יי˙ו מה‡ „‡י˙‡  בכלים, 
מסי˜ין בכלים, ולכ‡ורה הל‡ ‡ין לך ס˙ירה ‚„ולה מזו 

ויסע מ˘ה ‡˙ י˘ר‡ל מים סוף ו‚ו' (ט"ו כ"ב).
הסיען בעל כרחם (ר˘"י). היינו ˘י˘ר‡ל „ב˜ה נפ˘ם ב‡הבה למעלה מהטבע, 
ול‡ יכלו להפר„, ‡ר ‡ין זה ˙כלי˙ הכוונה, ˘הנ˘מה למעלה ‡יננה חסרה מ‡ומה, 
ולמה נ˘˙לחה לעולם הזה, העולם הטבעי, ‡ל‡ כ„י לזכך ‚ם ‡˙ הטבע, ןלע˘ו˙ו 
כולו ˜ו„˘, ועי˜ר זכו˙ ה‡„ם בהיו˙ו מ‡יר ‡ף ב˙וך החו˘ך וכו', וזה 'ויסע מ˘ה' 
פיר˘  [˘בזוה"˜  ˘ההס˙כלו˙  היינו  ˘ור',  ל'מ„בר  לילך  כרחם  על 
'˘ור-‡ס˙כלו˙‡] ˙בו‡ מכח המ„בר, מ˜ום נח˘ ˘רף וע˜רב, וי‚ברו וינˆחו ‡˙ כל 

ו˙כלי˙  ה'  רˆון  עי˜ר  ˘זהו  מ˘מו‡ל).  (˘ם  ‡לה 
‡י˘  ˘ל  כוחו  בכל  והה˙‚ברו˙  הי‚יעה  העב„ו˙, 
יהו„י נ‚„ היˆה"ר, ול‡ ˘יהיה ˆ„י˜ בלי י‚יעה (בי˙ 
‡ברהם-˘בועו˙). [ו]‡ם למ„˙ ˙ורה ב˘ע˙ הריוח, 
‡ל ˙˘וב לך ב˘ע˙ ה„ח˜, לפי ˘טוב לו ל‡„ם „בר 
ו'). כי   '‚ ‡ח„ בˆער ממ‡ה בריוח (‡בו˙ „רבי נ˙ן 
והס˙ר,  „˜טנו˙  מוחין  בע˙  ו„וו˜‡  י˘  לפעמים 
˘‡„ם ˆריך ‡ז ל˘בר כמה וכמה מסכים, זוכה עי"ז 
(˙ור˙  „‚„לו˙  מוחין  בע˙  ˘יזכה  ממה  יו˙ר 

‡בו˙-„רכים בעבו„˙ הבור‡-כ"‚). ובזמן ˘‡ין ל‡„ם טר„ו˙, ‡ין ה˙פילה ברורה כל 
כך, כמו מי ˘רבה בלבולין מהיˆר ומ˙‚בר עליהם, וזהו מבו‡ר בזוה"˜ ב„ברי ר"כ 
סב‡ 'לי˙ נהור‡ ‡ל‡ ההו‡ „נפי˜ מ‚ו ח˘וכ‡', עיין ˘ם, וב„ו˜ ומנוסה לˆ„י˜ים 
וחסי„ים ‡מי˙יים וכו', [ו]י‚יעו˙ ב˘ר ו˙ערובו˙ טר„ו˙ ˘מטרי„ך היˆר, ל‡ ˙נכר 
ובמע˘ים  ˘ב˙פילו˙  מובחר  [הו‡]  וכו',  [עליהם]  בה˙‚ברך  ‡„רבה  כי  ו˙‡חר, 
טובים (נועם מ‚„ים-מ˘פטים). כי יו˙ר ח˘וב וחביב ˙פילה ‡ח˙, ˘הו‡ מ˙וך ח˘ך 
ו‡פילה ובלבול המח˘בו˙, ו‡„ם בי‚יע˙ו מהפך ז‡˙ ועו˘ה מחו˘ך ל‡ור, ממ‡ה 
˙פילו˙ ˘נו˙נין לו מן ה˘מים בני˜ל (˘ומר ‡מונים-בטחון וה˙חז˜ו˙-ט"ז). ˘בע˙ 
‡ין  הרי  ומ˙י˜ו˙,  ‡ורה  מר‚י˘  והו‡  ˙בונה,  לו  ומ˘פיע  ליהו„י  עוזר  ˘ה˜ב"ה 
˘רוי  ˘הו‡  בע˙  הי‡  העבו„ה,  עי˜ר  ‡בל  לעב„ו,  מ˘˙ו˜˜  הו‡  ‡ם  ‡ז  חי„ו˘ 
(„ברי  י˙ברך  בעבו„˙ו   ıמ˙‡מ הריהו  ז‡˙  ובכל  ולב,  מח  לו  ו‡ין  בהס˙ר, 
˘מו‡ל-˘מו˙). [והו‡] מ˘ל לב' עב„י מלך, ˘מל‡כ˙ם הי˙ה לה„לי˜ ‡˙ המנורה 
בפלטרין ˘ל מלך, פעם בי˜˘ המלך לנסו˙ם, ‡ם עו˘ים הם עבו„˙ם מ˙וך ‡הבה, 
עב„ מ‡הבה  פ˜י„ם, וˆוה כי מע˙ה ינ˜ו ‡˙ הזבל וכו', [ו]העב„ ה˘ני̆  ו˘ינה ‡˙̇ 
וכו', ‡מר בלבו, מה לי עב„ו˙ זו ‡ו זו, העי˜ר הו‡ לע˘ו˙ רˆונו ˘ל מלך, ˘י˘ לו 

ירי„˙ו ב‡הבה,  וכ˘רו‡ה המלך ˘הו‡ מ˜בל  רוח מעבו„˙י ז‡˙,  עכ˘יו נח˙ 
הריהו מעלה ‡ו˙ו מע˙ה ב„ר‚ה ‚בוהה עו„ יו˙ר, ו˙הי לו הירי„ה לˆורך עליה, וזהו 
[ו]בע˙ ˘לבו יב˘  (˙ור˙ ‡בו˙-„רכים בעבו„˙ הבור‡-כ"‡).  כלל ‚„ול בעבו„˙ ה' 
בלי ˘ום לחלוחי˙, „וו˜‡ ‡ז הזמן לעלו˙, כי בע˙ ח˘כו˙, הרי עכ˘יו רˆון ה˘י"˙, 
˘יעב„נו מ˙וך מˆב כזה „יי˜‡, ו‡ם הו‡ ב‡מ˙ מ˙‡מı לע˘ו˙ רˆונו י˙ברך בזה, 
יזכה לעזרו י˙ברך מ˜ו„˘, ˘י˙עלה וילך מעלה מעלה („ברי ˘מו‡ל-˘לח). ו‡מר 
עו˘ה  מה  וכו',  ממני  ויר‡  ˘‡והבני  הו‡  מי  בני,  ו‡˙  עב„י   ˙‡ ‡ˆרוף  [ה˜ב"ה] 
המלך, עומ„ ובונה מבוי ˘הו‡ „"‡ על „"‡, ועו˘ה 
הו‡ „"ט על „"ט, ועו˘ה ב˙וכו פ˘פ˘  ב˙וכו חˆר̆ 
מ˙וך  לה˜ביל  ‚„ולים,  למי˘רים  יוˆ‡  ˘הו‡  ˜טן 
הפ˘פ˘ ˜טן פניו ˘ל המלך וכו', ה‡והב והיר‡ מן 
המלך, מˆער ‚ופו ונכנס בפ˘פ˘ ˜טן, ˘הו‡ יוˆ‡ 
למי˘רים ‚„ולים, לה˜ביל פני המלך (˙„‡"ר פט"ז). 
נסיונו˙  ‡חר  ר˜  לה',  נ˙˜רבו  ל‡  הˆ„י˜ים  וכל 
˘יעור  בלי  ומרירו˙  ח˘כו˙  ורוב  ועˆומו˙,  רבו˙ 
וכל  וה˙חז˜ו˙-ט"ז).  ‡מונים-בטחון  (˘ומר  וח˜ר 
י˘ הס˙ר יו˙ר, וה‡„ם מיי‚ע עˆמו בימי החו˘ך, כל כך ‡ור מ˙‚לה ‡ליו ‡חר  מה̆ 
(˘פ"‡-לך לך ˙ר"מ). [ו]ע˙ו˙ הירי„ה ˘י˘ ל‡„ם, ˘‡ין לו ˘ום ח˘˜ ל˙ורה  כך 
ח')  ˜מ"ז  (˙הלים  פסו˜  על  ˘מע˙י  וכן  וכו',  ‚„ולה  לעליה  הכנה  זהו  ועבו„ה, 
'המכסה ˘מים בעבים', ו‡ח"כ עי"ז 'המכין ל‡רı מטר' (ˆ„˜˙ הˆ„י˜-˜נ"‡). וזה 
‚"כ ענין הפסו˜ (˘מו˙ כ' י"ז) 'כי לבעבור נסו˙ ‡˙כם ב‡ ה‡ל˜ים', כי הם ‡מרו 
'פן נמו˙',  ו‚ו'' (˘מו˙ כ' ט"ז), ˘ל‡ רˆו בבחינ˙ ‡ל˜ו˙,  'ו‡ל י„בר עמנו ‡ל˜ים 
עלו במעלה  ל‡ יפלו ממ„רי‚˙ם בעב„ו˙, וה˘י"˙ ה˘יב להם, ‡„רבה עי"ז̇  רˆ"ל̆ 
נפל‡ה, 'כי לבעבור נסו˙ ‡˙כם' ˘˙ר‡ו לה‚ביר בחינ˙ הטוב, ולי˙ נהור‡ ‡ל‡ מ‚ו 
יהו„י,  ‡י˘  על  העוברים  ˜˘ים  ע˙ים  [וכ˘]י˘  ˘למה-˙רומה).  (˙פ‡ר˙  ח˘וכ‡ 
המ˙˜˙  נע˘ה  מזה  זה,  על  ומ˙‚בר  מ˙חז˜  והו‡  לו,  נ‚ה  ו‡ין  ח˘כים  ˘הולך 
מחה כ˘מח˙ הניˆוח,  ‡˙, ו‡ין̆  ערי ‡ורה בי˙ר̆  ה„ינים, ועל י„י זה נפ˙חים לו̆ 
ומרויח  הח˘כו˙,   ˙‡ לה‡יר  העבו„ה,  עי˜ר  וזהו  ה',  בי˙  מל‡כ˙  על  לנˆח 
מהח˘כו˙ ˘˜„מה לו (בי˙ ‡ברהם-פסח). וזה לימו„ לכל ‡„ם, לזכור, ˘עי˜ר הזמן 
לזכו˙, הו‡ „וו˜‡ בימי חו˘ך וההס˙רו˙, ו‡ז נ˙˜יים (י˘עיה ט' ‡') 'העם ההולכים 

בחו˘ך ר‡ו ‡ור ‚„ול', במהרה בימינו ‡מן (˘ם מ˘מו‡ל).   

[ו]ע˙ו˙ הירי„ה ˘י˘ ל‡„ם, ˘‡ין לו ˘ום 
לעליה  הכנה  זהו  ועבו„ה,  ל˙ורה  ח˘˜ 
(˙הלים  פסו˜  על  ˘מע˙י  וכן  וכו',  ‚„ולה 
ו‡ח"כ  בעבים',  ˘מים  'המכסה  ח')  ˜מ"ז 

עי"ז 'המכין ל‡רı מטר'
(ˆ„˜˙ הˆ„י˜-˜נ"‡)

ב

המ˘ך בעמו„ „'



חסיד'שע חבורה

„יון מעמי˜ והˆעה בהירה

ענינא דשבתא

כמוהו  ‡ין  ממ˘  במינו,  מיוח„  ני‚ון  '˘מע˙י 
החבורה  לבני  ‡הרן  בה˙להבו˙  ˘ח  „ע˙י'  –לעניו˙ 
י„ו ‡˙ מ‡מר  ני˙ן להבין על  וממ˘  'עמו˜, מעורר, 
הˆ„י˜ים ˘היכל הנ‚ינה הו‡ סמוך לעולם ה˙˘ובה. 
ח˘ב˙י' הו‡ ממ˘יך '‡ולי נלמ„ ‡ו˙ו כ‡ן ונ˘יר ‡ו˙ו 
והם  מסכימים,  החבורה  בני  „ע˙כם?'  מה  ביח„, 

לומ„ים יח„ ‡˙ הני‚ון, ומזמרים ‡ו˙ו כמה פעמים.
‡ה?'  ביו˙ר,  מיוח„  הני‚ון?  על  „ע˙כם  מה  'נו, 
˘כע˙  הרבה,  ה˙ר‚˘ו˙ו   ˙‡ לכבו˘  ‡הרן  מ˙˜˘ה 
מˆטרפ˙ ‡ליה פלי‡ה על כך ˘ל‡ כל חבריו ˘ו˙פים 
בה. 'הני‚ון יפה, ו‡פילו יפה מ‡ו„. ‡בל מכ‡ן וע„ לכל 
ל„ע˙י'  כך,  זה  ‡ין   – ל‚ביו  מני˙  ‡ו˙ם  ה˙˘בחו˙ 
ני‚ונים ˘לנו,  י˘ ‡ˆלנו  '‡„רבה  עונה ר‡˘ון מנ˘ה 
יו˙ר,  ‡ף  ו‡ולי  פחו˙  ל‡  ה˙עוררו˙  לי„  ˘מבי‡ים 

ולמה עלינו לרעו˙ ב˘„ו˙ זרים'.
'‚ם ‡ני סבור כ„ע˙ו ˘ל מנ˘ה, ‡בל ר˜ בחל˜ה 
יפה,  ˘הני‚ון  ˘‡מר  במה  '„היינו:  יי„ל  כך  הר‡˘ון' 
בו  נמˆ‡  ‡˘ר   ˙‡ בו  מוˆ‡  ˘‡ינו  ˘טען  במה  ו‚ם 
למנ˘ה  הו‡  פונה  ˘‡מר˙'  מה  ל‚בי  ‡בל  ל„ע˙ך. 
ני‚ונים  ולחפ˘  זרים  ב˘„ו˙  לרעו˙  לנו  '˘'למה 
˘ה לי להסכים ‡י˙ך. וכי ‚זיר˙ הכ˙וב הי‡  ‡חרים',̃ 
מלפניו י˙ברך ˘הני‚ונים ˘לנו יהיו המעוררים ביו˙ר 
˜˘ור  הם '˘לנו'? וכי כל מה̆  עלי ‡„מו˙, ר˜ ב‚לל̆ 
˘נמ˘כ˙  חו˘˘ני  ב˙חומו?,  מוˆלח  הכי  הו‡  ‡לינו 
מה˙בוננו˙  נובעים  ו‡ינם  ‡לו,  ב„בריך  הלב  ‡חרי 

ה˘כל'.
כחל˜  ה‡ם  להבין:  ומנסים  החבורה,  בני  יו˘בים 
כל  וליי˜ר  לחבב  עלינו  מסויים  מ˜ום  בני  מהיו˙נו 
‡˘ר בו, לח˘וב ולהר‚י˘ ˘הו‡ ור˜ הו‡ מוˆלח וטוב 
ויפה –כ‡ריכו˙ מ‡מרינו ב˙פיל˙ ה˘חר '‡בל ‡נחנו 
עמך, בני ברי˙ך וכו' ‡˘רינו ומה טוב חל˜נו וה נעים 
מפסו˜י  חל˜ים  הרבה  וכן  ירו˘˙נו'  יפה  ומה  ‚ורלנו 
ע˘רה  ב˘מונה  ו‡ף  ˘מע  ˜רי‡˙  ומברכו˙  „זמרה, 
י˘ר‡ל  בני  מעל˙  ˘ל  זה  בענין  מל‡ים  ול‡חריה 
לעומ˙ ה‡חרים, ה‡ף ‡ומנם ˘בוו„‡י זו ‡מ˙ ‚מורה 
ומוחלט˙ ו‡ין ערוך למעל˙ בני י˘ר‡ל על ˘‡ר בני 
כן  זכו להיו˙ בניו ˘ל מ˜ום, מה ˘‡ין  העולם ˘ל‡ 
י˘ר‡ל  בני  ˘ב˙וך  וחבורו˙  ו˜הילו˙  ˜בוˆו˙  ‡ו˙ן 
כולם מ˙‡ימו˙ ו˘כולה ‡ין בהם, וע„יין רמז  עˆמם̆ 
פני  להכיר מעל˙ מ˜ומנו על  כ‡ן ˘עלינו  י˘  ל„בר 

ה‡חרים, וכעין הנמˆ‡ במˆוו˙ כיבו„ ‡ב ו‡ם 

˘מכללה על ה‡„ם ל‚מור בליבו ˘‡ביו ו‡ימו הם 
ח˘ובים ביו˙ר והינם כמלך ומלכה (חר„ים), כן ה„בר 
בכבו„ המ˜ום ˘הו‡ נמˆ‡ בו, ˘עליו להכיר מעל˙ו 

י˙ר על כל מ˜ום ‡חר.
בני  ˘מטבע  כיוון  ו‡„רבה  „וו˜‡,  ל‡ו  „למ‡  ‡ו 
העולם להעריך ולהח˘יב ‡˙ המ˜ום ‡˘ר הו‡ ˘ייך 
‡ליו ‡ף בל‡ ˘ום ˘ייכו˙ לעבו„˙ ה˘י"˙, ‡ם כן רי 
זו ר‡יה ‚מורה לכ‡ורה ˘‡ין זה כי ‡ם ‚בה לב ורמו˙ 
ב˘ע˙ו  הר˘ע  כהמן  לח˘וב  הנוטה  „‡ינ˘י  רוח‡ 
'למי יחפוı המלך לע˘ו˙ י˜ר ו‚„ולה יו˙ר ממני' הי‡ 
הו‡  ‡˘ר  מ˜ום  ˘כל  הר‚˘ה  ‡ו˙ה  ל‡„ם  הנו˙נ˙ 
וכו',  ויפה  וטוב  וי˜ר  וח˘וב  נכב„  הכי  הו‡  בו  נמˆ‡ 
וחלילה לנו מלהסכים לזה ‡ל‡ לה˙נ‚„ לטבע רע זה 
ב˙כלי˙ ול‡ להח˘יב ˘ום „בר לפי ה˘˙ייכו˙ו, ‡ל‡ 

לפי ענינו בעˆמו, ‡ם לרח˜ ‡ו ל˜רב.
'‡מנם „נו כ‡ן על ני‚ון, ‡בל בעˆם ה˘‡לה הי‡ 
כוונ˙ו   ˙‡ ומב‡ר  יוסל,  מעיר  רחבה'  יו˙ר  הרבה 
'מסוף כל „ר‚ין ע„ רי˘ כל „ר‚ין; י˘ כ‡לו ˘כל מה 
˘נע˘ה במ˜ום ‡ליו הו‡ ˜˘ור הו‡ כ˘ר וי˘ר ור‡וי, 
לרח˜  מחליטה  ˘לו  החבורה  ‡ם  בעלמ‡:  ול„ו‚מ‡ 
‡ח„ מהחברים ‡ו ל‡ ל˜בל ‡י מי החפı בכך –יהיה 
חו˘ב  הו‡  וכן  להיו˙,  ˆריך  ב„יו˜  ˘כך  סבור  הו‡ 
בליבו ˘ה˘טיבל ˘לו הו‡ ה˘טיבל הכי מוˆלח והכי 
טוב, ו‡ף בענייני עבו„˙ ה˘י"˙ הו‡ מ‡מין ˘‡ך זו 
ה„רך בה זיכהו ה˘י"˙ להלך הי‡ ור˜ הי‡ „רך ה‡מ˙ 
ו‡מונה  הב‡,  העולם  לחיי  ה‡„ם   ˙‡ המבי‡ה 
ו˙חו˘ה זו יעמול לטפח ולה˘רי˘ ב˜רבו וב˜רב בני 

בי˙ו'.
˘הבי‡ני  כפי  ב„יו˜  הרי  לעˆמו:  ˘חו˘ב  'וי˘ 
הזה,  כהיום  נמˆ‡  הנני  בו  הזה  המ˜ום  ‡ל  ה˘י"˙ 
הנה‚ו˙  עם  ‡חר,  פלוני,  מ˜ום  בן  להיו˙  יכול˙י 
„יי˜‡  ומהיכי ˙י˙י ˘מ˜ומי  ו„רכים ˘ונו˙,  ‡חרו˙ 
 ˙‡ מעריך  ‡ינו  וממיל‡  ˘בכולם?  המעולה  הו‡ 
‡נחנו  וכך  מיוח„,  כ„בר  ‡ליו  הנלווה  וכל  מ˜ומו 
מוˆ‡ים כ‡לו ˘יכולים להיו˙ במ˜ום מסויים ולהיו˙ 
מל‡י טענו˙ ובי˜ור˙ על הנה‚˙ המ˜ום, על „ברים 
˘על  וכמעט  העבו„ה  „רכי  על  ו‡פילו  לו  ה˘ייכים 

החסי„ים ועל הˆ„י˜ים, ר"ל'.
'ומה הי‡ המי„ה הנכונה?' ˘‡לו כמעט בב˙ ‡ח˙ 
חיים ומנ˘ה וה˘‡לה ‚ווע˙ על ˘פ˙ו˙יהם במבוכה, 

‡ו˙ה מב˜˘ ‡ח„ הנוכחים לסל˜ ב‡מˆעו˙ פניה 

מעמי˜ה:  פנים  ב‡ר˘˙  הˆ„  מן  היו˘ב  להיר˘, 
ב„ומיי˙  וה˙ועל˙  הריווח  מה  ב„מי?  בˆע  'מה 
מהרהר',  ˘הינך  במה  ‡זננו   ˙‡ נ‡  סבר  ˘˙י˜˙ך? 

והיר˘ נענה.  
ה˜ˆוו˙,  ˘˙י  הם  כ‡ן,  ˘הוˆ‚ו  ה„רכים  '˘˙י 
וכ„רכם ˘ל ˜ˆוו˙ –הינם מוע„ים לחסרונו˙ והע„ר 
מה  כל   ˙‡ המח˘יבה  הר‡˘ונה  ה„רך  ˘למו˙. 
‡כן  עלולה  נכב„,  הכי  ב‡ופן  ולמ˜ומי  ‡לי  ˘˜˘ור 
מטונפ˙,  יי˘ו˙  והר‚˘˙  סרוחה  מ‚‡ווה  לנבוע 
˘˙ול„ו˙יהן מ‡מר החכם מכל ‡„ם '„רך ‡וויל י˘ר 
ה˘ניה  ה„רך  וכנ‚„ה  ‡מי˙י˙,  הבחנה  לל‡  בעיניו' 
הנני ˘ייך  ‡ליו  ˘ל‡ מעני˜ה ˘ום ח˘יבו˙ למ˜ום 
ממ˜ומו  לנ˙˜ו  עלולה  הי‡  כי  מוו˙  יור„ו˙  ר‚ליה 
רבו,  ˘ל  י˘יב˙ו  על  חול˜  בערבה,  כערער  ולהיו˙ 

עובר מחבורה לחבורה וחסר ‡מונה'.
'על כן ˆריכים ‡נחנו למˆו‡ ‡˙ ˘ביל הזהב, הי‡ 
‡ˆיעה  הנו„עים.  הרמב"ם  וכ„ברי  הממוˆע˙,  ה„רך 
נ‡ בפניכם ‡˙ ‡˘ר עם לבבי, ול‡ור ה„ברים עˆמם 
–‡ב˜˘ה נ‡ מכם ל‡ ל˜בל ‡ו˙ם כמו ˘הם ר˜ ב‚לל 
ל‡  ‚יס‡,  ל‡י„ך  וכן  ˘לנו,  בחבורה  נ‡מרו  ˘הם 
לחפ˘ בהם חסרונו˙ ‡ו ל„חו˙ם על הסף, ˘כן ‡חרי 

הכל הן מפירו˙ חבור˙נו הי˜רה....' 
ע„יף  ה‡ם  ˘הו‡,  ב‚„  ‡יזה  על  ל„ון  נבו‡  '‡ם 
מבין ˘ה„בר  „ע˙  בר  כל  הרי  ˜ˆר,  ‡ו  ‡רוך  ˘יהיה 
 ıהר‡˘ון ˘נ„ר˘ לברר הו‡ מה הי‡ מי„˙ו ˘ל החפ
ב‡  ‡ו  לימים  ˆעיר  הו‡  עˆמו  הו‡  ה‡ם  זה,  בב‚„ 
ור˜  בינוני,  ‡ו   ıו‚ ‡ו  ˜ומה  ‚בה  הו‡  וה‡ם  ב˘נים, 
‡חר כך ני˙ן ל„ון ל‚בי ‡„ם זה עˆמו ה‡ם ע„יף לו 

˘יהיה מ˘ול˘ל ‡ו כמי„˙ו'. 
'‚ם כ‡ן, לכ‡ורה כך הי‡ המי„ה: כ‡מור, י˘ פנים 
ב‡ופן ˘הנמˆ‡  כן ה˙ועל˙ ˙היה  ועל  ולכ‡ן,  לכ‡ן 
וכל  הנה‚ו˙יו  המ˜ום  „רכי   ˙‡ ויי˜ר  יעריך  במ˜ום 
ה˘ייך לו, ‡בל ל‡ ביחס ל‡חרים, ‡ל‡ ביחס לעˆמו. 
„היינו כיון ˘‡כן 'כל „ברינו ומ˜רינו, כולם ניסים, ‡ין 
ביחי„',  בין  ברבים  בין  עולם,  ˘ל  ומנה‚ו  טבע  בהם 
ו‡ין זה ˘ב'מ˜רה' ח"ו 'נפל˙י' כ‡ן במ˜ום הזה, ‡ל‡ 
הכל ב‚זיר˙ עליון בה˘‚חה פרטי˙ מיוח„˙ ומופל‡ה 
כן  ‡ם  לכל,  והמטיב  הטוב  הרחמן  ‡ב  ‡בינו  מ‡˙ 
בוו„‡י ˘לי עˆמי ב‡מ˙ מ˜ום זה וכל הנמˆ‡ בו הו‡ 
הכי מ˙‡ים, הכי כ˘ר ור‡וי, והכי מוˆלח –‡בל עבורי 
„יי˜‡, ול„ו‚מ‡ בעלמ‡, לפלוני הנמˆ‡ במ˜ום ‡חר 

בליל ˘ב˙ ˘ירה ‡חר ה˙פילה פ˙ח 
מ‚ור  הרי"ם  החי„ו˘י  בעל  (הרה"˜ 
זˆו˜"ל) ו‡מר ˘הרב ה˜„ו˘ מו"ה יˆח˜ 
˘ם  נ˜ר‡  למה  לו  ה˜˘ה  ז"ל  מוו‡ר˜י 
ה˘ב˙ בפי העולם ב˘ם ˘ב˙ ˘ירה כיון 
˘˜ורין  מחמ˙  ו‡ם  הזמן.  לפי  ˘‡ינו 
זמן  ˘‡ינו  כיון  זה  ב˘ב˙  זו  פר˘ה 
הפר˘יו˙  ˘‡ר  נמי  י˜ר‡ו  המ‡ורע 
י˜ר‡  י˙רו  פר˘˙  כמו  ב˙ורה  ˘˜ורין 
פר˘˙ ˜בל˙ ה˙ורה, ו‡ם כן חזינן ˘‡ין 
‚ורמ˙ ה˘ם ‡ל‡ הזמן  ה˜רי‡ה ב˙ורה 
כמו ‡רבע פר˘יו˙.                                  
(רמ˙יים ˆופים סימן „)

ע"י ה‡מונה הב‡ה ע"י ה˘ב˙ ב‡ו 
לי„י ˘ירה

זה  ל˘ב˙  ˘˜ורין  הטעם  וזה 
היינו  ˘ירה,  ˘ב˙  בו  ה˘ירה  ˘˜ורין 

כמבו‡ר במ„ר˘ (יל˜ו"˘ רמז ר"מ) 

˙היל˙ו  י˘ירו  ב„בריו  וי‡מינו 
זכו  ˘מ‡מונה  י"ב)  ˜"ו,  (˙הלים 
ל˘ירה, ו˘ב˙ מורה על חי„ו˘ העולם, 
עם  ב˙וך  נ˙חז˜  ˘ב˙  ˜„ו˘˙  וע"י 
בפרט  י˘ר‡ל  [‡י˘]  ובכל  ˜ו„˘ 
ב˜בל˙  וכמ‡מרינו  ˘לימה,  ה‡מונה 
עם  ‡מוני  ˙וך  כו'  ב˘לום  בו‡י  ˘ב˙ 
ההכנה  נע˘ה  ה‡מונה  ˘ע"י  ס‚ולה, 
ל˜בל ˜„ו˘˙ ˘"˜, וה˘"˜ מחז˜ עו„ 
ברבו י˙יר כח ‡מונ˙ ‡ומן בכל י˘ר‡ל, 
נ˙חז˜  ˘ב˙  ע"י  ˘ירה,  ˘ב˙  וזה 

ה‡מונה וע"י ‡מונה זוכים ל˘ירה.
(י˘מח י˘ר‡ל ‡)

יום ה˘ב˙ מ˘בח ‡˙ ה‡„ם ל‡הבה 
‡˙ ה' ע„ ˘מ˘ורר לפניו

ו)  ‡ו˙  ט  (פר˜  החר„ים  „ברי  עפ"י 
‡ו˙ו  ה‡והב  לכן  ל˘ורר,  החו˘˜  ˘„רך 

י˙' בלב ˘לם י˘יר לפניו, כ‡˘ר ˘רו 

מ˘ה ובני י˘ר‡ל ומרים ו„בורה ברוח 
ה˜ו„˘, כי זה ענף ממˆו˙ ‡הב˙ ה'.

כמ‡מרנו   ,˜"˘ ˘ל  כוחה  רב  וזה 
ה˘ביעי  ויום  ˘ב˙)  ˘ל  יוˆר  (ברכ˙ 
מ˘בח ו‡ומר (˙הלים ˆב, ‡-ב) מזמור 
לה',  להו„ו˙  טוב  ה˘ב˙  ליום  ˘יר 
י˘מח  בעל  ‡„מו"ר  מרן  כ"˜  ובי‡ר 
י˘ר‡ל זˆללה"ה זי"ע (˘ב˙ ˘ובה ‡ו˙ 
ז) ˘‡ור ˜„ו˘˙ ˘"˜ מ˘ביח ב˘בח‡ 
˘יוכל  י˘ר‡ל  ‡י˘  כל   ˙‡ מעלי‡ 
לומר מזמור ˘יר ליום ה˘ב˙ ו‚ו', היינו 
מי˘ר‡ל  ‡ח„  כל  מ˙עלה  ˘ב˘"˜ 
וזה  ה',   ˙‡ ל‡הבה  יו˙ר  ומ˙עורר 

מבי‡ו ל˘יר לפניו י˙'.
ולכן מנה‚ י˘ר‡ל להרבו˙ בזמירו˙ 
˘ירו˙ ו˙˘בחו˙ ביום ה˘"˜, כמבו‡ר 
ב˘ם  מכנף)  „"ה  לז:  (סנה„רין  ב˙וס' 
˙˘וב˙ ה‚‡ונים על הכ˙וב ל‚בי חיו˙ 

ה˜ו„˘ (י˘עיה ו, ב) ˘˘ כנפים ˘˘ 

כנפים ל‡ח„, ˘כל כנף ‡ומר ˘ירה 
וכ˘מ‚יע  החול,  ימי  מ˘˘˙  ‡ח„  יום 
המ˜ום,  לפני  החיו˙  ‡ומרים  ˘ב˙ 
בו  ל˘יר  כנף  עו„  לנו  ‡ין  רב˘"ע 
י˘  להם  מ˘יב  וה˜ב"ה  ˘ב˙,  זמירו˙ 
˘ירה  לפני  ˘‡ומר  ‡ח„  כנף  עו„  לי 
 ıה‡ר מכנף  טז)  כ„,  (˘ם  ˘נ‡מר 

זמירו˙ ˘מענו.
˘ה˘ב˙  י˘ר‡ל  ˘ל  מנה‚ן  וז"ב 
ירה',  יר˙ הים נ˜ר‡ '˘ב˙̆  ˘˜ורין בו̆ 
כי ענין ˜רי‡˙ ה˘ירה מ˙עורר˙ ביו˙ר 
ביום ה˘ב˙ ˜ו„˘, כי ˜רי‡˙ ˘יר˙ הים 
זה,  זה ‡˙  עם ˘יר˙ ה˘ב˙ מ˘לימים 
וממיל‡ ‡פ˘ר לזכו˙ לומר ˘ירה לפני 
כל  נ˜ר‡˙  ולכן  ב˘לימו˙,  ה˘י"˙ 
מ‡חר  ˘ירה',  '˘ב˙  ב˘ם  ה˘ב˙ 
ל‡מיר˙  המו˙‡ם  הזמן  הו‡  ˘ה˘ב˙ 

˘ירה לה' ב„ר‚ה ה‚בוהה ביו˙ר.
(כ"˜ מרן ‡„מו"ר ˘ליט"‡, ע"ז)

ג

המ˘ך בעמו„ הב‡

לר‚ל ˘ב˙ ˘ירה נבי‡ מ‡מרי רבו˙ינו ה˜„ו˘ים על כינוי ˘ם ה˘ב˙ על ˘ם ה˘ירה



אספרה

ע„ינו העˆני
ב˙וככי  ˙רנ"„.  ˘ירה  ˘ב˙  מוˆ‡י  ‡לכסנ„ר, 
הח„ר ˘ב'הויף', נר ‡ל˜ים טרם יכבה וכ"˜ מרן הרבי 
לסעו„  כ‡רי  מ˙‚בר  ‡ך  „ווי,  ער˘  על  מוטל  הז˜ן 
סעו„˙‡ „„ו„ מלכ‡ מ˘יח‡, ומ˙וך מˆווה זו נס˙ל˜ 

ועלה למרום.
בכך מובנ˙ עו„ יו˙ר ‡מיר˙ו 'רבינו מבי‡לע ‡מר 
‡לי ˘י˘ לי ‡ו˘פיז‡ „יוסף הˆ„י˜, ו‡ני ‡ומר ˘י˘ 
לי ‡ו˘פיז‡ „„ו„', וכ‡˘ר העי„ ה‚ה"ח ר' יע˜ב „ו„ 
י˘ר‡ל  י˘מח  בעל  ‡„מו"ר  מרן  ˘כ"˜  מ˜‡מינס˜ 
‡מר לו כמענה ל˘‡ל˙ו על כוונ˙ ה˙˜יעו˙, מ‡חר 
˘הי‡  ה˙˜יעה  ˘בע˙  בעירו,  ˙˜יעה  בעל  ˘היה 

כנ‚„ „ו„ יˆייר לו ˆור˙ ‡ביו ה˜„ו˘.
ו‡כן בין ˘לל ‚ווני ה‡ורה ˘ב„מו˙ ˜„˘ו, נמˆ‡ים 
בחז"ל  המכונה  ה˘לום,  עליו  המלך  „ו„  ˘ל  ˘בחיו  ‚ם 
'ע„ינו העˆני', על ˘ם ˘ב˘עה ˘היה  (מוע„ ˜טן טז.) 

עוס˜ ב˙ורה היה מע„ן עˆמו כ˙ולע˙, וב˘עה ˘יוˆ‡ 

.ıלמלחמה מ˜˘ה עˆמו כע
היה זה בפילı, העיירה ˘זכ˙ה ˘רבינו יכהן ˘ם 
רבנים  היו  מספור  רבים  „‡ז,  הימים  כ„רך  כרב. 
˘ונים  ב˙ים  מבעלי  מרורו˙  ˘˘בעו  בי˘ר‡ל 
לרבינו  ו‚ם  למרו˙ם,  עˆמם  כפפו  ול‡  ˘ה˙נ‚„ו 
ה˜„ו˘ ˘היה י„וע כרב ומנהי‚ ‡˙ ע„˙ו לל‡ ח˙ היו 

כ‡לו ˘ה˙נ‚„ו.
ה˜הל.  ˘מ˘  מופיע  והנה  בח„רו,  יו˘ב  הרבי 
'ב‡˙י להזמין ‡˙ הרב לסיום ספר ˙ורה ‡ו˙ו עורך 
פלוני' מפטיר הו‡ ב˘פה רפה, מו„ע לכך ˘הזמנה זו 
ב‡מ˙  ול‡  הבריו˙  חוב˙  י„י  לˆ‡˙  ‡ל‡  ב‡ה  ל‡ 
פלוני  ‡ו˙ו  ˘כן  ה˘מחה,  ‡ל  הרב   ˙‡ להזמין 
ממ˙נ‚„י הרב היה, ועל כן ‚ם ל‡ טרח להזמין בעˆמו 
‡ל‡ ˘לח ‡ליו ‡˙ ˘מ˘ ה˜הל, כ‡ל ˘‡ר בני העיר.

פונה הרבי ‡ל הרבני˙ ו˘ו‡ל ‡ו˙ה: 'ה‡ם ל„ע˙ך, 
עליי ללכ˙ ‡ל סיום הספר ˘ל פלוני?' ˙˘וב˙ה ל‡ 

הו‡  ˘כס„ר  בז‡˙  „י  ל‡  'הי˙כן,  לבו‡:  ‡יחרה 
נמנה בין המ˙נ‚„ים, עו„ הוסיף חט‡ על פ˘ע בכך 
˘ביזה ‡˙ כבו„ ה˙ורה ו‡˙ הרבנו˙ בכך ˘˘י‚ר ‡˙ 
ול‡ טרח ‡פילו להופיע בעˆמו  הזמנ˙ו ע"י ה˘מ˘ 

–היעלה על ה„ע˙ ללכ˙ ‡ליו?! חס וחלילה!'
לכל  ˜ור‡  ‡ל‡  זו,  ב˙˘ובה  מס˙פ˜  ‡ינו  הרבי 
‡ח„ מבניו ה˜„ו˘ים ו˘ו‡ל ‡ו˙ם ‡˙ ‡ו˙ה ˘‡לה, 
˙˘ובה  ‡ו˙ה   ˙‡ ו‡ומרים  עונים  לעומ˙ו  הם  ו‚ם 
הינם  ‡ח˙  וב„עה  ‡ח˙  ובעˆה  כבר,  ˘נ‡מרה 

מ‡וח„ים ˘חלילה לו מלכ˙ ˘מה.
‡ו ‡ז נענה הרבי ו‡ומר: '‡חרי ˘כולכם הסכמ˙ם 
בי˙  ‡ל  ו‡לכה  ה˘מ˘   ˙‡ הנה  ˜ר‡ו  ‡לך,  ˘ל‡ 
הרבני  בלבו˘ו  עומ„  כבר  הו‡  ‡ר‚יעה  וע„  ה‡י˘', 
הו˘חרו פניו מפני  מוכן ומזומן ללכ˙ ‡ל בי˙ ה‡י˘,̆ 
הרבי  פייס ‡˙  ‚„ולה  וב˜˘ה  רבה  ובהכנעה  הבו˘ה 

המ˙נה‚ בענווה וב˘פלו˙ עˆומה.
‡בל לעומ˙ ז‡˙, כ˘היה ה„בר נו‚ע לכבו„ ˘מים 
– ה˙נ˘‡ כלבי‡. בעˆמו הלך ‡ל החנויו˙ לפ˜ח על 
המי„ו˙ והמ˘˜לו˙, כ˘הו‡ ‡ף מ˙רה בהם ומזהיר 
כי ‡ם חלילה ל‡ י˙˜נו ‡˙ ה„בר כר‡וי ל‡ ˙יוו˙ר לו 
העיר;  ל˘וטרי  ה„בר   ˙‡ למסור   ıויי‡ל ברירה  כל 
˙ח˙  ˘עמ„ה  למˆו˙  ה˜מח  טחנ˙  ‡ל  טרח  וב‚ופו 
ה˘‚ח˙ו לב„ו˜ ˘יהיה ‡כן ה˜מח ב˙כלי˙ הכ˘רו˙.

מבני  ‡ח„   ˙‡ העריך  רבנו˙ו  מערי  וכ˘ב‡ח˙ 
עליו ל˙˙ סך מסויים לבנין בי˙ הכנס˙ מח„˘  העיר̆ 
והלה סירב ל˘לם, ‚ם ל‡חר „ין ˙ורה מיוח„ נ˘ערך 
בענינו והעיז פניו נ‚„ו ב‡ומרו: 'רבה ˘ל עייר˙נו, חבל 
על מילו˙יכם, ב˘ום ‡ופן ל‡ ‡ˆיי˙ ללכם' ספ˜ הרבי 

‡˙ כפיו ו‡מר: 'מה ‡וכל לע˘ו˙ עו„'.
עו„ ב‡ו˙ו היום, הרבי נח מעט על מיט˙ו, והנה 
נפל „בר בעיר, ˙ר˙י מ˘מע: ˜ור˙ עı כב„˙ מ˘˜ל 
עז  ‡ו˙ו  ˘ל  ר‡˘ו  על  ונח˙ה  הכנס˙  מבי˙  נפלה 
פנים, ˘˜יבל ‡˙ עונ˘ו ל‡ל˙ר ועבר מן העולם, מה 

˘עורר סערה ‚„ולה בעיירה.
כיו„ע  ˘ו‡ל,  ומיי„  הסער,  מ˜ול  מ˙עורר  הרבי 
ב‚לו˙ו  מ˘ה?'  ב‚ין  ‡ולי  ז‡˙,  'מה  ‡ירע:  ‡˘ר   ˙‡
„ע˙ו ה˜„ו˘ה ˘ר‡וי ‡ו˙ו פלוני לכך על ‡˘ר העיז 

פניו כנ‚„ „ין ה˙ורה.
זכו˙ו י‚ן עלינו!

(˙פ‡ר˙ רבו˙ינו, ע˘ר זכיו˙)
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ויום ˘י˘י כ"ז טב˙ פר' ו‡ר‡
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ביתר

יה"ר שתזכו לשובע שמחות ונחת דקדושה מכל יו"ח
בבריות גופא ונהורא מעליא וכל טוב סלה

מרכז חסידי אלכסנדר

ברכת מזל טוב מעומק הלב שלוחה בזה למעלת כבוד ידידנו היקרים
אנשי שלומנו לרגל השמחה שבמעונם בשעה טובה ומוצלחת

הרה"ח ר' אליעזר מנחם גרוסמן שליט"א
ובנו הרב פסח הי"ו

לרגל שמחת נישואי הנכדה-הבת

הר"ר יעקב משה גרינבוים הי"ו
לרגל שמחת היכנס הבן שמואל אהרן הי"ו

הרה"ג ר' שמחה בונם מקובר שליט"א
ראש כולל מקדש מלך ירושלים עיה"ק

לרגל שמחת הולדת הנכדה

הר"ר ישראל בנימים פייגנבוים הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבן

המ˘ך מעמו„ ב'

„‡ין  כרחך  בעל  ‡ל‡  הכלי,   ˙‡ ˘˘ורף 
לפי  ˜˘ה  ‡מנם  הר‡"ם.  עכ"„  בכלים.  ס˙ירה 
סי'  רי˘  ב"י  (עי'  ר‡˘ונים  הרבה  ˘כ˙בו  מה 
˘י"„) ˘‡ין בנין וס˙ירה בכלים, מ"מ כ˘עו˘ה 
‡ף  ‡יסור  בו  י˘  ‚מורה  ס˙ירה  ‡ו  ‚מור  בנין 
ל‚מרי  סו˙רו  הרי  כלי  בהס˜˙  ולפי"ז  בכלים, 
ומח„˘  סו˙ר.  ‡יסור  בו  ‡ין  ו‡מ‡י  כ˘˘ורפו 
˘ם ה‡בני נזר „הנה חיוב מל‡כ˙ סו˙ר הו‡ ר˜ 
‡פי'  ‚זרו  ˘חכמים  ו‡ף  לבנו˙,  ע"מ  בסו˙ר 
כ˘‡ין מח˘ב˙ו על מנ˙ לבנו˙, מ"מ י˘ לומר 
‡פ˘רו˙  ˘י˘  במ˜ום  „וו˜‡  הו‡  „‚זיר˙ם 
במˆי‡ו˙ לחזור ולבנו˙ ‡ל‡ ˘חסר הכוונה ˘ל 
ע"מ לבנו˙, ‡בל במ˜ום ˘‡ין ˘ייך בו כלל בנין 
בו  ‡ין  ל‚מרי,  ˘נ˘רף  כיון  כלי  בהס˜˙  כ‚ון 

‡יסור סו˙ר כלל ו‡פי' מ„רבנן. עכ"„.
(סימן  הלכה  בבי‡ור  ‚ם  מˆינו  זה  [ויסו„ 
˜ורע,  מל‡כ˙  ל‚בי  חו˙לו˙)  „"ה  ס"ח,  ˘י"„, 

עיי"˘ ו„ו"˜].
„י„ן,  בני„ון  „ה"ה  לומר  נר‡ה  ועפ"ז 
˘‡ין  ה‡ו˙יו˙  במ˜ום  ה˜ליפה   ˙‡ כ˘˘ובר 
בזה כלל ‡יסור מוח˜, כיון ב˘ובר ‡˙ ה˜ליפה 
מנ˙  על  מוח˜  זה  ˘יהיה  במˆי‡ו˙  ˘ייך  ו‡ין 

לכ˙וב.
הפוס˜ים  ‚„ולי  הכריעו  כבר  למע˘ה  ‡בל 
להחמיר בזה, כן מˆינו ב˜ˆו˙ ה˘ולחן (סוף סי' 
‡ו˙יו˙  ל˘בור  "‡סור  וז"ל:  בב„ה"˘)  ˜מ"„ 
˘ע"‚ ביˆה ˆלויה, וכו' וˆריך להס„י˜ ה˜ליפה 
י˜לף  ה‡ו˙יו˙  ˘מ˜ום  ב‡ופן  ה‡ו˙יו˙  סביב 
˘י˘˙ברו  יז„מן  ‡ם  ‡ף  ו‡ז  ב˘לימו˙, 
פס"ר  הוה  ל‡  הזהירו˙  ˘‡חרי  כיון  ה‡ו˙יו˙, 
˘י˘˙ברו מו˙ר", עכ"ל, וכן פס˜ו להחמיר בכף 
החיים (סי' ˘י"ח ס˜ל"„ ב˘ם לב חיים לה‚ר"ח 
ב˙ כהלכ˙ה (פי"‡  פ‡ל‡‚'י) וכן נ˜ט ב˘מיר˙̆ 

ס"י).
וכ„י לˆ‡˙ מכל ח˘˘ בזה ר‡וי ונכון ל˘פ˘ף 
מערב ˘ב˙ ‡˙ ה‡ו˙יו˙ והמספרים הר˘ומים על 
 ˙‡ ויט˘ט˘  ˘ימחו˜  ‡ו  הביˆה,  ˜ליפ˙  ‚בי 
רו˘ם  י˘‡ר  ˘ל‡  ב‡ופן  וכ„ו'  בלור„  ה‡ו˙יו˙ 

ה‡ו˙יו˙ כלל, ובכה"‚ זה ‡ין ˘ום ח˘˘ בזה.
˜ליפו˙  פינוי  ב„ין  נ„ון  הבעל"ט  ב˘בועו˙ 

הביˆים ל‡חר ה˜ילוף, מ„ין 'מו˜ˆה'.

המ˘ך מעמו„ ‚'

ברגשי כבוד והדרת קודש הננו מביעים
ברכת מזל טוב מעומקא דליבא קדם

הוד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
למחותנו כ"ק אדמו"ר מזוועהיל שליט"א

לחתדב"נ הרה"ג ר' יעקב לייב גולדמן שליט"א
לרגל שמחת נישואי הנכדה-הבת

עב"ג החתן המצויין תלמיד ישיבתנו הק'
הרב ישראל מרדכי טייטלבוים שליט"א

נכד כ"ק אדמו"ר מאלעסק שליט"א
וכ"ק אדמו"ר מאנטניא שליט"א

לחתדב"נ כ"ק גאב"ד אונגוואר שליט"א

ולנכדו - בנו הרה"ח ר' יחיאל קליין שליט"א
לרגל שמחת הולדת הנינה-הנכדה-הבת

למזל טוב ובשעטומ"צ

ומצלאין אנא קדם מלכא שיזכה כ"ק רבינו שליט"א 
לשובע שמחות לאורך ימים ושנות חיים, מתוך בריות 

גופא ונהורא מעליא כה"י.

ויה"ר שמשפע השמחה יתמשך עלינו
ברכה ושפע רב עד בלי די

ביראת הכבוד
מרכז חסידי אלכסנדר

לו  „רכו המיוח„˙  זונח ‡˙  היה  ‡ילו  וטובה  ‡כן ˙ועל˙ 
ופונה ל„רך זו'.

'כך י˘ ‡˙ ה˙ועל˙ ˘בב' ה‡ופנים; יי˜ור וח˘יבו˙ ˘ל כל 
‚‡ווה  ˘ל  מˆ„  ל‡  ‡בל  נמˆ‡,  הו‡  בו  למ˜ום  ˘˜˘ור  מה 
הי‡  ˜˘ור  ‡ני  ˘‡ליה  וה„רך  מ˘ובח  במ˜ום  נמˆ‡  ˘‡ני 
ל הכנעה  המהולל˙ והע„יפה מכל ה˘‡ר, ‡ל‡ ‡„רבה מˆ„̆ 
וה˙בטלו˙ לפני ה˘י"˙, והכרה ˘ל‡ כוחי ועוˆם י„י ע˘ו לי 
‡˙ החיל הזה ‡ל‡ ה˘י"˙ בכבו„ו ובעˆמו הבי‡ני ‡ל המ˜ום 
מסיים  ב„וו˜‡'  לי  והמועיל  הנˆרך  כל   ˙‡ לי  וה˙‡ים  הזה 

היר˘ ‡˙ הˆע˙ו הבהירה.


