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דרך ארץ קדמה לתורה
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם.

פרש"י הק' ואלה מוסיף על הראשונים, מה 
עמדו  כבר  מסיני.  אלו  אף  מסיני  הראשונים 
המפרשים על זה, הלא כבר למדו חז"ל מפסוק 
אחר על כל פרשיות שבתורה שכולן נאמרו מסיני 
כמובא ברש"י הק' ריש פרשת בהר, ואם כן למה 

נצרך לימוד מיוחד בפרשה זו.
ויבואר הענין על פי מה שנאמרו בפרשה זו 
דיני ממונות ודיני נזיקין, שהם בין אדם לחבירו, 
ובתוכם יש דינים הרבה שהם נגד טבע האדם, 
כגון המצוה דכי תראה חמור שונאך רובץ תחת 
משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו, שעל פי 
טבע ושכל אנושי לא יעזוב האדם את שונאו, כי 
די לו שאינו נוקם בו, והאיך יעלה על דעתו לעזור 
לו, אבל התורה מצווה שאף על פי שהוא שונאך 

לא תחדל מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו.
לכן הוצרך הכתוב ללמד כאן, ואלה מוסיף על 
הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני, כי 
במצות שבפרשה זו צריכין להזהיר ביותר ולפרש 
שהן גופי תורה שניתנו מסיני כמו שאר מצות 

התורה, ואין זו מצות שלפנים משורת הדין.
ולא עוד אלא שאמרו חז"ל דרך ארץ קדמה 

הדרך  שחלק  היינו  לתורה, 
ארץ שבמצות התורה, דהיינו 
לחבירו,  אדם  שבין  המצות 
לפני שאר  דין קדימה  יש להם 
חלקי התורה, ועל זה אמר הפסוק "אשר תשים 
לפניהם", ר"ל שהמשפטים הנאמרים בפרשה זו, 
תשים לפני שאר פרשיות התורה, כי טרם ניגש 
האדם לקיים מצות התורה, צריך לעיין בענינים 

אלו, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו.
)עבודת עבודה פתג"ק משפטים(

תחילת היום צריך ליתן 
להשי"ת

ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך.
ביכורים הם לאו דוקא במצות  המצוה של 
ביכורים של שבעת המינים, אלא גם בזמן הזה 
שאין בית המקדש להביא שבעת המינים, יכולים 
לקיים מצוה זו של ביכורים, ע"י שנותנים הראש 
והראשון להשם יתברך בעת שיש לאדם ביותר 
כח, לכן תיקנו שיתפללו בשחרית קודם לכל דבר, 
דמיד כשקם אדם משינתו צריך להזמין עצמו 
להתפלל ע"י שלומדים קודם, להכנה לתפלה, 
היפה  הזמן  שהוא  להתפלל  עומדים  ואח"כ 
דוד המלך השלום  ביותר שביום, כמו שאמר 
בספר תהלים "קדם ידעתי מעדותיך", דקודם 
כל דבר, ידעתי מעדותיך חשבתי ממצות ה', וזהו 

הביכורים שיכולים לקיים גם היום בגלות, והדרך 
לעמוד בגלות הוא אם התורה והתפלה הוא דבר 

הראשון להאדם.
)עבודת עבודה שפת"ק בראשית(

על ידי אכילה בלי תאוה 
גשמיות יתעורר בו תאוה 

לתורה ולתפילה
זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו.

פירשו בספרים הק' בזה, על פי מה שאמרו 
חז"ל, בזמן הזה שאין ביהמ"ק קיים שולחנו של 
אדם מכפר עליו במקום הזבח, נמצא כי כאשר 
האדם אוכל לשם שמים, הוי כאילו הקריב קרבן 
על מזבח ה', ואם ח"ו אוכל לשם תאוה, הוי כמו 
לקליפת  היינו  אחרים,  לאלהים  קרבן  שזבח 
ולסטרא אחרא רח"ל, וזהו "זובח לאלהים", היינו 
מי שזובח הקרבן לסטרא אחרא על ידי אכילתו 
לשם תאוה, "יחרם", אלא, שכוונת האדם צריך 
להיות "בלתי לה' לבדו", לכוין בכל מעשיו רק 
לעשות נחת רוח ליוצר בראשית, ועל ידי שהאדם 
יתרגל לשבר ולהכניע תאוותיו הגשמיות למען 
רבה  ואהבה  תאווה  בו  תתעורר  יתברך,  שמו 
לתורה ולתפלה, כי תתעורר בו האהבה הטבעת 
הטמונה בו, ועל ידי זה ישתוקק תמיד להתעמק 

יותר ויותר בלימוד התורה הק'.
)עבודת עבודה דב"ק קדושים(

ב+אור פני מ_לך
פניני עבודת עבודה על פרשת השבוע

הםדור הזה נתנדב ע"י הרה"ג ר' יעקב קליין שליט"א, םו"ץ )קרית טאהש(
לרגל שםחת נישואי בתו לםזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן
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שבת קודש דארף מען נישט 
אזוי שווער ארבעטן אויף 

מלחמת היצר
יעבוד  שנים  שש  עברי  עבד  תקנה  כי 
ובשביעית יצא לחפשי חנם. אין די פרשיות 
זאכן,  גרויסע  מרומז  זענען  עבדים  די  פון 
זענען  קבלה  אין  ענינים  טיפע  זייער 
ישראל,  נשמות  פון  דרגות  די  דא  מרומז 
זענען  וואס  נשמות  פארהאנען  ס'זענען 
וואס  נשמות  און  למקום,  בנים  בבחינת 
איז  בנים  למקום,  עבדים  בבחינת  זענען 
וואס  נשמות  די  מדריגה,  גרעסטע  די 
ווערן אנגערופן  פון עולם האצילות  זענען 
אנדערע  די  פון  זענען  וואס  די  אין  בנים, 
עולמות בריאה יצירה עשיה זענען בבחינת 
עבדים, און זיי זענען איינגעטיילט אין דריי 
קלענסטע  די  נשמה,  רוח,  נפש,  מדריגות, 
מדריגה זענען די נשמות פון עולם העשי', 
זיי זענען בבחינת נפש, זיי ווערן אנגערופן 
דעם,  העכער  דרגא  א  כנעני,  עבד  בחינת 
זענען פון עולם היצירה, זיי זענען בבחינת 

אנגערופן  ווערן  זיי  רוח, 
אין  עברי,  עבד  בחינת 
עולם  פון  זענען  וואס  די 
הבריאה זענען בחינת נשמה, 

זיי ווערן אנגערופן בחינת אמה העבריה.

פון  כנען  עבד  בבחינת  איז  וואס  דער 
עולם העשיה איז זייער מקושר צום עולם 
הזה, ער ציט זייער צו שלעכטס, און אלע 
געוואלד  מיט  איז  טוט  ער  וואס  מצות 
מחמת יראת העונש. דער וואס איז בבחינת 
עבד עברי, פון עולם היצירה שפירט יא אן 
אהבה צום אייבערשטן, ער שפירט אבער 
די אהבה צום עולם הזה אויך שטארק, ביי 
אים איז עס חצי חצי, און ער דארף כסדר 
פירן א שווערע מלחמה. און דער וואס איז 
הבריאה,  עולם  פון  בבחינת אמה העברי', 
די  נשמה,  די  צו  השגה  א שטארקע  האט 
אהבה צום אייבערשטן איז זייער שטארק. 
האצילות,  מעולם  איז  וואס  דער  און 
פאר'ן  אויסגיין  נאר  וויל  דער  בן,  בבחינת 
הנפש  כלות  אלץ  האט  ער  אייבערשטן, 
נשמה  בבחינת  איז  דאס  אייבערשטן,  צום 

לנשמה.

זאגט דער פסוק אין די פרשה, אז דער 
עבד עברי, די נשמה פון עולם היצירה, וואס 
פירט כסדר א מלחמה מיט'ן יצר הרע שש 

שנים יעבוד, דאס איז מרומז אויף די זעקס 
יצא  ובשביעית  אבער  וואך,  די  פון  טעג 
לחפשי חנם, שבת איז ער זוכה צו בחינת 
חירות, ווייל שבת באקומט ער א אנדערע 
פון א העכערע עולם, שבת קומט  נשמה, 
בבחינת  יתירה,  נשמה  א  יעדן  אין  אריין 
דעמאלטס  עברי  עבד  דער  קען  עיבור, 
פון אמה העבריה,  בחינה  די  צו  זיין  זוכה 
פון עולם הבריאה, אדער צו בחינת בן פון 
עולם האצילות, איז דעמאלטס נישט אזוי 
שווער די מלחמה מיט'ן יצר הרע, ס'איז א 

בחינה פון חירות.

פון עולם  איז  וואס  אויך דער  אזוי  און 
שבת  קען  כנעני,  עבד  בבחינת  העשיה, 
זוכה זיין צו א העכערע בחינה פון יצירה, 
אריין  ס'קומט  אצילות,  אדער  בריאה, 
העכערע  די  פון  יתירה  נשמה  א  יעדן  אין 
עשרת  די  אין  שטייט  דעם  אויף  עולמות, 
אלקיך,  לה'  שבת  השביעי  ויום  הדברות, 
לא תעשה כל מלאכה וגו', שבת דארפסטו 
א  פירן  צו  שווער  אזוי  ארבעטן  נישט 
ווייל  ואמתך,  עבדך  ינוח  למען  מלחמה, 
און  עבד  פון  בחינה  די  רוהט  דעמאלטס 
אמה, וואס זענען פון בריאה יצירה עשיה, 

מקען זוכה זיין דעמאלטס צו בחינת בני.
)עבודת עבודה שפת"ק(

דער היי_ליגער רבי זאגט
ילקוט אמרים מכ״ק רביה"ק זי"ע מלוקט מספרי דבי רב - באידיש

הםדור הזה נתנדב ע"י םוה"ר אליעזר צבי הערשקאוויטש הי"ו )קרית יואל(
לרגל שםחת נישואי בנו החתן ישראל ני"ו לםזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן

א תורה +אויף די פרשה
ווען מען געט צדקה גרייט 

מען זיך אן פרנסה
אשר תשים לפניהם )כא-א( כשולחן הערוך 

ומוכן לאכול לפני האדם )רש"י הק'(. 
עס זענען דא מצוות ווי למשל צדקה וכדו' וואס 

אסאך  זייער  קאסטן 
געלט, דארף א מענטש 
וויסן אז אפילו מען געט 
אויס גרויסע געלטער פאר 
א מצוה וועט איהם דאס ח"ו נישט אוועק נעמען 
פון זיין פרנסה, נאר אדרבה, עס וועט איהם נאר 
צוגעבן מער און מער פרנסה בשפע, "אשר תשים 
לפניהם" תורה און מצות וואס מען איז מקיים, אפילו 
עס קאסט אסאך געלט, "שולחן ערוך ומוכן לאכול 
לפני האדם", איז ווי ער גרייט זיך דערמיט אן א טיש 

מיט זייער אסאך פרנסה.

)תפארת שלמה(

פארוואס רופט די תורה אן 
א קנעכט "עבד עברי"

כי תקנה עבד עברי )כא, ב(.
איידער מתן תורה האבן די אידן געהייסן עברים, 
אזוי ווי דער פסוק זאגט "אלקי העברים". אבער נאך 

מתן תורה ווערן זיי אנגערופן ישראל.
דאס זאגט דער פסוק: כי תקנה עבד עברי, דאס 
הייסט וויבאלד ער האט גע'גנב'ט און עובר געווען 
אויפ'ן תורה הייסט ער ווייטער אן 'עברי', אזוי ווי 

+א ווארט צום שבת טיש
געק_ליבענע תורות און מעשיות נאכצוזאגן ביים שבת טיש

הםדור הזה נתנדב ע"י םוה"ר צבי םרדכי ארגעל הי"ו )ווםסב"ג(
לרגל שםחת נישואי בתו לםזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן



פרשת םשפטים - תשפ"ג לפ"קגליון באור החיים - טאהש ג

בדורותינו אפילו התגברות אחת 
קטנה חשובה מאד לפני השי"ת

בימינו אלו, בדור עיקבתא דמשיחא, די 
לנו בהתחזקות מעט בעניני קדושה בדבר 
הזה. וכבר אמר אאמו"ר זי"ע בשם הרה״ק 
דהנה  זי״ע,  מאפטא  ישראל׳  ׳אוהב  בעל 
המקדש  שבית  בזמן  הראשונים  בימים 
מיתה  בדיני  דנין  דין  בית  היו  קיים,  היה 
היו  ח״ו  חוטא  אדם  היה  אם  מלקות,  או 
מענישים אותו כמשפט, ועל כן לא היתה 
הבחירה ביד האדם כל כך לעשות כרצונו, 
כיון שהיו יראים לעשות עבירה, וגם אחר 
לעוברי  לענוש  בישראל  תקנות  היו  כך 
הבאים  ובדורות  כידוע.  יתברך  רצונו 
שכבר לא היה לנו בי״ד סמוכין, עכ״פ אם 
ונכלם במעשיו,  בוש  היה  היה אדם חוטא 

ואין  מרגיש  שוטה  שאין  אנו,  בימינו  אבל 
עושהו  עבירה  והעושה  כלל,  פנים  בושת 
בפרהסיא בלי בושה ובלי מורא, ואפי' טוב 

לו בזה רח"ל.

כן  על  כי  זי"ע,  מאפטא  הרה"ק  אמר 
עתה כשאדם מחזק את עצמו בדבר קטן, 
מעט מזעיר, הרי זה עושה נחת רוח גדולה 
לאלוקיו. דכיון שעושהו מתוך בחירה ורצון 
אמיתי, הרי זה חשוב מאוד בעיני השי"ת, 

ובזה תלוי הגאולה בב"א, ע"כ.

והנה כתיב )מיכה ז טו( 'כימי צאתך מארץ 
שהנביא  היינו  נפלאות',  אראנו  מצרים, 
מגלה עתידות, שיעשה לנו השי"ת נפלאות 
בעת הגאולה עתידה כמו שהראה לנו בעת 
'כימי'  הלשון  להבין  ויש  מצרים.  ביציאת 
ביום  ממצרים  יצאנו  הלא  רבים  בלשון 

את  תזכור  'למען  ג(  טז  )דברים  כמ"ש  אחד, 
דאינו  י"ל  אלא  מצרים'.  מארץ  צאתך  יום 
על  אלא  ממצרים,  היציאה  נס  על  קאי 
עבודת התגברות והתחזקות בנ"י אז בתוך 
מצרים. ור"ל, שכמו שבימים ההם, הנה כל 
ישראל  בני  כשהיו  יציאתם,  הימים שלפני 
כל  כן  ועל  טומאה,  שערי  במ"ט  שרויים 
שהתחזקו  קטנה,  אפי'  כלשהי,  התחזקות 
המצב  לעומת  פלא  דבר  היה,  היצר  על 
שהיו בני ישראל שרויים בה, כמו כן לפני 
הגאולה העתידה יגדל כח היצר ונסיונותיו, 
והבריות חלשות מחמת עומק הגלות, וכל 
לפלא.  יהיה  השי"ת  בעבודת  התאמצות 
גם  זה  ובשכר  הזה  הפלא  בזכות  לכן 
הקב"ה יעשה עמנו פלאות, נסים ונפלאות 

וישועות גדולות.
)של"ס פרשת בא תשע"ו(

מתורתו ש_ל כ"ק מרן רבינו עט"ר ש_ליט"א

איידער מתן תורה.
)ילקוט דוד(

סגולה צו פארטרייבן מחשבות זרות
וכי יזוד איש על רעהו להרגו בערמה מעם 

מזבחי וגו' )כא, יד(.
פון דעם פסוק קען מען זעהן א רמז צום סידור 
האריז"ל וואס ברענגט אז דער רמ"ק האט מקבל 
געווען פון אליהו הנביא א סגולה מבטל צו זיין א 
מחשבה זרה, צו זאגן דעם פסוק "אש תמיד תוקד 

על המזבח" )ויקרא ו, ו(.
און דער פסוק וועט אזוי פארטייטשט ווערן: וכי 
יזיד איש – דער יצר הרע, על רעהו – דאס איז דער 
יצר טוב וועלכער געפינט זיך דאך אויך אינעם הארץ 
פונעם מענטש, להרגו בערמה – מיט א שלעכטע 
קרומע געדאנק, )והנחש היה ערום מכל חית השדה(, 
דאן איז די עצה, מעם מזבחי תקחנו למות – דורכ'ן 
זאגן דעם פסוק פון "אש תמיד תוקד על המזבח" 

קען מען באזיגן דעם יצר הרע'ס געדאנקען.
)הרה"ק המגיד מקאזשניץ זי"ע(

דורך האנדלן ערליך ווערט 
מען נאנט צום אייבערשטן

ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח 

ידו במלאכת רעהו )כב, ז(.
דער פסוק איז דא מרמז אויף די אידן וואס 
זיצן אין בית  נישט  ארבעטן שווער, און קענען 
המדרש א גאנצן טאג, אבער ווילן דאך זיין נאענט 
צו השי"ת, גיבט דער פסוק אן עצה, אז מען זאל 

האנדלן ערליך און אזוי קען מען זוכה זיין דערצו.
ונקרב בעל הבית אל האלקים ווי אזוי ווערט 
דער בעל הבית נאנט צום אייבערשטן, אם לא שלח 
ידו אויב ער רירט נישט צו, במלאכת רעהו עפעס 
וואס געהערט פאר זיין חבר, און איז נושא ונותן 
באמונה, דורכדעם קען ער זוכה זיין צו 'ואני קרבת 

אלקים לי טוב'.
)הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זי"ע( 

א שיינעם רמז אויף מתן בסתר
אם כסף תלוה את עמי את העני עמך )כב, 

כד(

נענים,  ואינם  צועקים  אז שלשה  זאגן  חז"ל 
ואחד מהם המלוה שלא בעדים. ווייל ביים בארגן 
דארף מען זעהן אז מען זאל האבן עדים. אבער 
ביי צדקה איז פארקערט, צדקה דארף מען טוהן 
באהאלטענערהייט, אזוי ווי עס שטייט מתן בסתר 

יכפה אף.

דאס זאגט דער פסוק: 'אם כסף תלוה', אויב 
דו בארגסט געלט, זאלסטו זעהן 'את עמי' צווישן 
מענטשען, ד.ה. מיט עדים, מען זאל וויסן דערפון. 
אבער 'את העני', ווען דו גיבסט צדקה, דאן 'עמך', 
זאל קיינער נישט זיין דערביי אויסער דו, )קיינער זאל 

נישט זעהן כדי דער עני זאל זיך נישט שעמען(.
)קרבן שבת(

פארוואס שטייט קודם וברך 
את לחמך ווען אין ווארהייט 

איז די געזונט וויכטיגער
ועבדתם את ה' וברך את לחמך ואת מימיך 

והסרתי מחלה מקרבך. )כג, כה(
פארוואס דערמאנט דער פסוק קודם די פרנסה 
- לחמך מימיך, און ערשט דערנאך די געזונט - 
והסירותי מחלה מקרבך. לכאורה איז דאך וויכטיגער 
פאר'ן מענטש די געזונט פונעם געלט, וואלט דאך 
דער פסוק געדארפט זאגן והסירותי מחלה מקרבך, 

און נאכדעם וברך את לחמך וגו'.
חז"ל  ווי  לויט  פארענטפערן  עס  קען  מען 
דערציילן )תענית ח.( אין די צייטן פון ר' שמואל בר 

המשך בע׳ ו
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די ברכה אויף מזונות די ברכה אויף מזונות 
ראל'סראל'ס

פארווארט

שערוריה  א  געווארן  לעצטנס  איז  עס 
ראל'ס  מזונות  די  אויף  ברכה  די  איבער 
די  דערויף  מאכן  קען  מען  צי  )סענדוויטש(, 

ברכה מזונות און על המחיה, אדער דארף 
א  מאכן  און  ידים,  נטילת  וואשן  זיך  מען 
המוציא, און בענטשן ברכת המזון, אזוי ווי 
געהעריגע ברויט. וואס זענען די צדדים, און 

וואס איז די הלכה למעשה?

כדי צו פארשטיין דעם ענין, פאדערט זיך 
נוגע  זענען  וואס  הלכות  עטליכע  וויסן  צו 
צו דעם ענין פון מאכן די ברכה בורא מיני 
וועלן  מיר  ווי  אזוי  געבעקסן,  אויף  מזונות 

עס ערקלערן בעזהי"ת אין דעם מאמר.

 א
שאלה: וואס איז א חילוק צווישן 
ברויט וואס מען דארף זיך וואשן 

נטילת ידים, און מאכן דערויף 

המוציא, און בענטשן 
ברכת המזון, און 
צווישן אנדערע 
געבעקסן וואס 
מען מאכט דערויף 

בורא מיני מזונות און על המחיה, 
ביידע ווערן דאך געמאכט פון 

מעל פון חמשת מיני דגן?

תשובה: עס ווערט געפסק'נט אין שלחן 
ערוך, אז כאטש מען דארף מאכן די ברכה 
המוציא לחם מן הארץ, און בענטשן ברכת 
המזון אויף ברויט וואס איז געמאכט פון די 
חמשת מיני דגן, פונדעסטוועגן דארף מען 
המחיה,  על  און  מזונות,  מיני  בורא  מאכן 
אויף אלע ערליי געבעקסן וואס מען מאכט 
ברויט  וויבאלד  דגן,  מיני  חמשת  די  פון 
זעטיגט דעם מענטש, און מען איז זיך קובע 

דערויף א סעודה יעדן טאג.

ווערט  טייג  די  וואס  געבעקסן  אבער 
געקנויטן מיט פרוכט זאפט, אדער אנדערע 
א.ד.ג.  האניג  וויין,  אויל,  ווי  פלוסיגקייט 
וואס  בכיסנין"(,  הבא  "פת  אנגערופן  ווערט  )דאס 

דערויף  קובע  נישט  זיך  זענען  מענטשן 
א  פאר  נאר  עס  עסט  מען  סעודה,  א 
פארגעניגן, אדער נאר צו שטילן די הונגער 
אויף צייטווייליג, איז א ספק צי דאס האט 
די זעלבע דין ווי ברויט און מען דארף מאכן 
דערויף המוציא, און בענטשן ברכת המזון, 
בורא  דערויף  מאכן  מען  דארף  אדער 
מיני מזונות, און על המחיה, און דאס 
האט נישט די חשיבות פון ברויט, און 
ברכה  וועלכע  ספק  א  ס'איז  וויבאלד 
ווערט געפסק'נט אין שלחן  צו מאכן, 
ערוך להלכה, אז מען זאל מאכן דערויף 
או"ח  )שו"ע  המחיה  על  און  מזונות  א 

סימן קס"ח ס"ז(.

 ב
שאלה: איז דא א חילוק 
וויפיל וואסער מען דארף 

לייגן אין די טייג, און וויפיל 
פרוכט זאפט א.ד.ג. מען 

דארף לייגן כדי מען זאל מאכן 
דערויף בורא מיני מזונות?

שיטת המחבר

נאר  אז  פסק'נט  מחבר  דער  תשובה: 
א  אויף  מזונות  א  מען  מאכט  דעמאלטס 
געקנויטן  עס  האט  מען  וואס  געבעקס 
שפירט  מען  ווען  נאר  זאפט,  פרוכט  מיט 
אביסל דעם טעם פון די פרוכט זאפט, ווייל 
דעמאלטס איז נישט די סדר דאס צו עסן 

ווען מען איז זיך קובע א סעודה.

דער  משנה ברורה )ס"ק כ"ט( שרייבט: אז 
לויט די שיטה איז נישט קיין חילוק צי די 
פרוכט זאפט איז אסאך אדער ווייניג, דער 
עיקר איז אז מען שפירט כאטש אביסל די 

טעם פון די פרוכט זאפט.

אויף  מען  מאכט  ברכה  א  פאר  וואס 
מזונות ראל לויטן מחבר

מען  אויב  זיך:  ווענדט  מחבר  לויטן 
שפירט נישט א טעם פון די פרוכט זאפט, 
און אזוי זענען דא צו באקומען אין אסאך 
געשעפטן מזונות ראל'ס וואס מען שפירט 
פון  דין  א  דאס  האט  זיסקייט,  קיין  נישט 
ברויט, און מען דארף זיך וואשן און מאכן 
אפילו  המזון,  ברכת  בענטשן  און  המוציא, 
פרוכט  רוב  מיט  געקנויטן  דאס  האט  מען 
פון  אביסל  שפירט  מען  אויב  און  זאפט, 
מען  דארף  זאפט,  פרוכט  די  פון  זיסקייט 

מאכן א בורא מיני מזונות.

שיטת הרמ"א

א  כדי צו מאכן  דער רמ"א שרייבט, אז 
מזונות, איז נישט גענוג אז מען שפירט נאר 
אביסל דעם טעם פון די פרוכט זאפט, נאר 
מען דארף לייגן אזוי פיל פרוכט זאפט, אז 
דא  איז  עס  און  עיקר,  דער  זיין  זאל  דאס 
כוונה פונעם פסק פון  די  צוויי שיטות אין 

רמ"א, ווי פאלגענד:

1. שיטת המשנה ברורה 
בדעת הרמ"א

דער משנה ברורה )ס"ק ל"ג( שרייבט, אז 
לויט די רמ"א מאכט מען די ברכה מזונות, 
זיסקייט  ווען מען שפירט שטארק די  נאר 
עס  שפירט  מען  און  זאפט,  פרוכט  די  פון 
מער ווי די מעל, ]אזוי ווי לעקעך וואס איז 
זייער זיס[, און דאס איז געווענדליך ווען די 

הםדור הזה נתנדב ע"י םו"ה שלומ דוד גוטםאן הי"ו )ווםסב"ג(
לרגל שםחת הולדת בתו לםזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן בי+אור ה_לכה
 ה_לכות וביאורים מתוך ספרי בית נאמן בישרא_ל 

 אשר עדיין _לא ראו אור הדפוס 
םאת הגאון הגדול דום"ץ קריתינו הק' שליט"א

ארנן  נעים  בקול  ידידות,  בשירי  הודו  כולם  יחד  רבבות,  ובמקהלות 
אכבד  שמך  בנגינות,  למנצח  שיר  מזמור  חברינו,  אמע"כ  בזמירות, 
בשירי ידידות, מלא מדע וחכמה בתורה ובעבודה ובחסידות, מכבד 
את ה' מגרונם בתמידות, בקול רם ובתוף וכנור יזמרו זמירות, הלא 

הוא

םוה"ר אליעזר זוסיא סג"ל קרויס הי"ו
לרגל אירוסי בתו

עב"ג החתן שלםה יעקב לאנדאוי ני"ו לםז"ט
םחשובי תלםידי ישיבתינו הק'

בנים עוסקין בתורה  ובני  בנים  יקום פרקן מן שמיא, שתזכו לראות 
ורב  חינ"א  ורב  חיי"א  רב  מעל  משמי  להם  וישפע  לשמה,  ובמצוות 
חסד"א ברוב סייעתא דשמיא ואך טוב וחסד עדי נזכה בקרוב שיולכינו 

כ"ק מרן רבינו שליט"א לקראת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.
המברכים: חברי מקהלות המנגנים
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פרוכט זאפט איז די רוב און די וואסער איז 
די מיעוט, און דעמאלטס ווערט די טייג א 
טפל צו די פרוכט זאפט, און וועגן דעם איז 

עס א מזונות )וכ"כ בבה"ל שם ד"ה הרבה(.

מזונות  אויף  מען  מאכט  ברכה  וועלכע 
ראל לויטן משנה ברורה

האלט  ברורה  המשנה  שיטת  די  לויט 
ראל'ס  מזונות  אונזערע  אז  רמ"א,  דער 
זענען אזוי ווי ברויט, אפילו די בעקערייען 
לייגן אריין רוב פרוכט זאפט, וויבאלד מען 
די  פון  זיסקייט  די  שטארק  נישט  שפירט 
וואשן  זיך  דארף  מען  און  זאפט,  פרוכט 
בענטשן  און  המוציא,  מאכן  און  דערויף, 

ברכת המזון.

2. שיטת השלחן ערוך 
הרב בדעת הרמ"א

אז  שרייבט:  י"א(  )סעיף  הרב  שו"ע  דער 
פרוכט  די  פון  טעם  נאכן  נישט  גייט  מען 
פרוכט  וויפיל  לויט  גייט  מען  נאר  זאפט, 
זאפט מען האט אריין געלייגט אין די טייג, 
פרוכט  רוב  געלייגט  אריין  האט  מען  אויב 
ברכה  די  איז  וואסער,  מיעוט  א  און  זאפט 
מזונות, אפילו מען שפירט נישט דעם טעם 
פון פרוכט זאפט, און אויב די וואסער איז 
מען  ווען  אפילו  המוציא  מען  מאכט  רוב, 
שפירט שטארק די טעם פון פרוכט זאפט, 
י"ד,  )א"ר ס"ק  פוסקים  נאך  אזוי שרייבן  און 
מנחת  שו"ת  ס"ג,  נ"ד  כלל  חיי"א  ס"ז,  תורה  דעת 

יצחק ח"ט סימן י"ז(.

וועלכע ברכה מאכט מען אויף 
מזונות ראל לויטן שו"ע הרב

אויב  אז  אויס,  קומט  הרב  שו"ע  לויטן 
מען קנעיט די מזונות ראל מיט רוב וואסער, 
ווען  אפילו  ברויט,  ווי  הלכה  די  דאס  האט 
עס איז זיס, און אויב מען לייגט רוב פרוכט 
זאפט, מאכט מען דערויף א מזונות, אפילו 
ווען מען שפירט נישט שטארק די טעם פון 
די פרוכט זאפט )ספר ברכת הבית, שער ט' דין י'(.

האבן  וואס  בעקערייען  די  ווי  אזוי  און 
א גוטן הכשר לייגן אריין רוב פרוכט זאפט, 
א  דערויף  מאכט  מען  אז  אויס  קומט 

מזונות, אפילו עס איז נישט זיס.

תמצית פון פריער

ראל  מזונות  א  עסן  וויל  איינער  אויב 
וואס מען פילט בכלל נישט די א זיסקייט, 
האט דאס א דין פון ברויט, סיי לויטן מחבר, 

אז  זיין  קען  עס  און  רמ"א,  לויטן  סיי  און 
המוציא,  דאס  איז  הרב  שו"ע  לויטן  אויך 
וויבאלד מען שפירט בכלל נישט א זיסקייט, 
איז דאס מסתמא נישט געקנויטן מיט רוב 
וואשן  זיך  דארף  מען  און  זאפט,  פרוכט 

דערויף אין מאכן המוציא און בענטשן.

אביסל  איז  ראל  מזונות  די  אויב  און 
זיס, לויטן מחבר איז עס מזונות, און לויטן 
משנה ברורה איז עס א המוציא, און לויט 
די שו"ע הרב אויב מען האט עס געקנויטן 

מיט רוב פרוכט זאפט איז עס מזונות.

 ג
שאלה: איז דא א חילוק צי מען 
עסט נאר א האלבע ראל, צי מען 
עסט א גאנצע ראל, אדער מער?

אין  געפסק'נט  ווערט  עס  תשובה: 
שלחן ערוך, אז אפילו ווען מען עסט אזא 
געבעקס וואס איז זיכער א מזונות, למשל 
עס איז געקנויטן מיט רוב פרוכט זאפט, און 
קאקיס,  לעקעך,  ווי  זיס,  שטארק  איז  עס 
אויב  פונדעסטוועגן  א.ד.ג.,  קאקאש קעיק 
מען עסט דערפון אזוי פיל וואס עס איז א 
דאס  וואס  סעודה,  קביעות  א  פון  שיעור 
ווי ארום  גרויס  איז לויט רוב פוסקים אזוי 
מען  ווען  איבערהויפט  אייער,   4 אדער   3
וואשן  זיך  מען  דארף  דערפון,  זאט  ווערט 

און מאכן א המוציא און בענטשן.

אזוי אויך אויב מען עסט פון די מזונות 
אפילו נאר אזוי גרויס ווי איין איי, נאר מען 
עסט עס אינאיינעם מיט אנדערע מאכלים 
ווי פיש, סאלאט, אייער, טאנא, א.ד.ג., אויב 
עס האט צוזאמען א שיעור פון 3 - 4 אייער, 
צו  מצורף  פוסקים  טייל  לויט  דאס  ווערט 
דערויף  מאכן  דארף  מען  און  שיעור,  א 
המוציא און בענטשן )מג"א סי' קס"ח ס"ק ע"ב, 
דרך החיים דיני ברכת בומ"מ דין ג', כה"ח ס"ק מ"ז, 

מ"ב ס"ק כ"ד..(.

און לויט דעם אויב מען עסט מער פון 
מען  דארף  ראל,  מזונות  גרעסערע  איין 
און  המוציא  דערויף  מאכן  און  וואשן  זיך 

בענטשן, ווייל עס האט ארום 3 - 4 אייער.

א  פון  ווייניגער  עסט  מען  אויב  און 
גאנצע ראל, מאכט מען דערויף א מזונות, 
מיט  צוזאמען  עסט  מען  אויב  אויסער 
סאלאט,  למשל  ווי  מאכלים,  אנדערע 
זיין  וועט  דאס  און  א.ד.ג.,  טאנא,  אייער, 
צוזאמען מיט די מזונות ראל א שיעור פון 
3 - 4 אייער, ווערט דאס מצורף צום שיעור 
און מען דארף מאכן המוציא און בענטשן.

און אויב מען עסט נאר איין ראל, ווענדט 
גרויס  איז  עס  אויב  איז,  עס  גרויס  ווי  זיך 

אזוי ווי 3 - 4 אייער איז דאס א המוציא.

 ד
ביז  אז  געשען  איז  וואס  שאלה: 
אז  געוויסט  מען  האט  לעצטנס 
אויב מען עסט ביז איין מזונות ראל 
)א סענדוויטש(, און מען עסט נישט צו 

מען  מאכט  זאכן,  אנדערע  דערצי 
המחיה,  על  און  מזונות  א  דערויף 
מכשירים  בעלי  די  האבן  אזוי  און 
איז  עס  אז  זעקל  אויפן  געשריבן 
זיך דאס  וואס האט  און  מזונות,  א 
האט  מען  אז  געטוישט  לעצטנס 
מפרסם געווען, אז מען דארף מאכן 
א המוציא אפילו ווען מען עסט נאר 
אביסל, און דאס האט די הלכה אזוי 
ווי געהעריגע ברויט, מען האט דאך 
נישט משנה געווען די רעצעפט פון 
די מזונות ראל, אויב אזוי פארוואס 

זאל די הלכה נשתנה ווערן?

תשובה: דער אמת איז אז אסאך רבנים 
האבן שוין געשריבן קעגן דעם גלייך ווען די 
געשעפטן האבן דאס פארקויפט, און זייער 

טענה איז געווען:

מען  דארף  ברורה  משנה  די  לויט  אז   .1
נישט  ווייל עס איז  מאכן דערויף המוציא, 

שטארק זיס.

דאס  עסן  מענטשן  ווייל  אויך  און   .2
עס  וואס  זאכן  אנדערע  און  סאלאט  מיט 
וואס  קביעות,  שיעור  א  צו  מצרף  זיך  איז 
מען  אז  פוסקים  אלע  האלטן  דעמאלטס 

דארף מאכן דערויף המוציא.

דער בעל שבט הלוי האט געשריבן מיט 
מזונות  די  לשון:  דעם  מיט  צוריק,  יארן 
ראל'ס וואס ווערן געקנויטן מיט רוב פרוכט 
זאפט, און אביסל וואסער, און עס שפירט 
קען  זאפט,  פרוכט  די  פון  טעם  די  גוט  זיך 
מאכן  וואס  די  אויף  זיין  מוחה  נישט  מען 
אבער  המחיה,  על  און  מזונות  א  דערויף 
צוויי  די  פון  איינס  נאר  האט  עס  אויב 
רוב  מיט  געקנויטן  עס  האט  מען  תנאים, 
די  גוט  נישט  פילט  מען  אדער  וואסער, 
דעמאלטס  זאפט,  פרוכט  די  פון  זיסקייט 
זאל מען נישט מאכן דערויף א מזונות, און 

מען זאל שטיין ווייט פון דעם.

און ער פירט אויס אז דער ענין פון עסן 
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מזונות ראל'ס ביי סעודות, און מען וואשט 
זיך נישט צו נטילת ידים, און מען בענטשט 
מען  און  זלזול,  א  איז  המזון,  ברכת  נישט 
)שבט  ספיקות  גרויסע  אין  אריין  זיך  לייגט 

הלוי ח"ח סימן ל"ב(.

יעצט  איז  וואס  שאלה  די  אויף  און 
געשען אז די רבנים זענען ארויס געקומען 
המוציא  מאכן  דארף  מען  אז  פסק  א  מיט 
אפילו ווען מען עסט נאר א קליין שטיקל, 
איז  טאג'ס  צו  היינט  וויבאלד  איז  דאס 
געווארן דער סדר ביי זייער אסאך מענטשן, 
אז מען עסט דאס טאג טעגליך צו די זעט 
ביי פרישטיג, אויך סערווירט מען דאס ביי 
עסט  מען  און  א.ד.ג.  מסיבות  און  שמחות 
דעם  איבער  סעודה,  קביעות  א  מיט  דאס 
האט זיך די הלכה אויך געטוישט, אז דאס 
עס  אפילו  ברויט,  ווי  אזוי  דין  א  באקומט 
איז געקנויטן מיט רוב פרוכט זאפט, און עס 
איז זיסלעך, און אפילו ווער עס עסט נאר 
אביסל, ווייל די גאנצע טעם פארוואס מען 
ווייל  איז  מזונות,  א  געבעקס  אויף  מאכט 
מענטשן עסן דאס נאר פאר א פארגעניגן, 
עסט  מען  און  הונגער,  די  צושטילן  אדער 
דאס נישט פאר א סעודה, אבער היינטיגע 
די  ערזעצן  ראל'ס  מזונות  די  וואס  צייטן 
ברויט, און מען עסט עס פאר א סעודה כדי 
ווי  הלכה  די  דאס  באקומט  ווערן,  צו  זאט 

געהעריגע ברויט.

 ה
שאלה: וויאזוי זאל מען זיך 

פירן הלכה למעשה, ווען מען 
וויל עסן א מזונות ראל?

תשובה: דאס איז אמאל זיכער אז מען 
זאל נישט געבן מזונות ראל'ס, ביי קיין שום 
שמחה, ווי א וואכט נאכט, ברית, בר מצוה, 

אדער  א.ד.ג.,  ברכות  שבע  חתונה,  תנאים, 
חודש, מלוה  פורים, ראש  חנוכה,  מסיבות, 
דעמאלטס  ווייל  א.ד.ג.,  פאדטי"ס  מלכה, 
דארף מען זיך וואשן אין מאכן המוציא און 
בענטשן ברכת המזון, און ווער עס גיט דאס 

קען מכשיל זיין דעם רבים.

געבן  נישט  דאס  מען  זאל  אויך  אזוי 
תורה,  תלמוד  ווי  התורה,  מוסדות  די  אין 
א.ד.ג.,  קעמפ'ס,  שולעס,  מיידל  ישיבות, 
ווייל אז מען עסט דאס פאר א סעודה האט 

דאס די זעלבע הלכה ווי ברויט.

דאס  וואס עסט  יחיד  יעדער  אויך  אזוי 
נאכטמאל,  אדער  פרישטיג,  ביי  בקביעות 

דארף מאכן דערויף המוציא און בענטשן.

נישט  דאס  עסט  וואס  יחיד  א  אבער 
פארט  ער  ווען  נאר  סעודה,  א  פאר 
כאפן  וויל  ער  ווען  אדער  אינטערוועגנס, 
נישט  זאל  ער  כדי  וכדו',  הארץ  דאס 
צי ער דארף מאכן  אין א ספק  אריינפאלן 
דערויף א המוציא און בענטשן, זאל ער זיך 
וואשן צו א כזית ברויט, און נאכדעם עסן 
המזון,  ברכת  בענטשן  און  ראל,  מזונות  די 
וויבאלד עס איז דא א צד אז די הלכה איז 
און  המוציא,  איז  עס  און  געווארן  נשתנה 
מאכן המוציא נאר אויף די מזונות ראל, איז 
אויך א ספק וויבאלד מען לייגט רוב פרוכט 
זאפט, און מען שפירט אביסל א זיסקייט, 
מזונות  א  עס  איז  פוסקים  טייל  לויט  און 
אפילו מען עסט נישט קיין שיעור קביעות, 

אפילו היינטיגע צייטן.

ווען מען האט נישט  און בשעת הדחק 
שווער  זייער  איז  עס  אדער  ברויט,  קיין 
זיך צו וואשן אויף ברויט, זאל מען מקפיד 
זיין צו עסן צוויי גאנצע ראל'ס, אדער זאל 
צו  און  ראל,  גאנצע  איין  כאטש  עסן  מען 
מאכלים  אנדערע  דעם  מיט  צוזאמען  עסן 

גוט  זאל  מען  אז  אזוי  אייער,  סאלאט,  ווי 
זיך  זאל מען  ביי אזא פאל  ווערן, און  זאט 
המוציא  מאכן  אין  ראל,  די  אויף  וואשן 
שיעור  א  איז  דאס  וויבאלד  בענטשן,  און 

קביעות סעודה, לויט רוב פוסקים.

מיר  וועלן  המאמר  סיום  צום 
וואס  מעשה  מורא'דיגע  א  אראפברענגען 
ווערט  וואס  ענין,  אונזער  צו  נוגע  איז 
ווי  זען  צו  כדי  ספרים,  די  אין  געברענגט 
שטארק הארב דאס איז אין הימל, ווען מען 
איז מקיל אין דעם ענין פון עסן מזונות, אן 

נטילת ידים.

וואס  צדיקים  צוויי  געווען  זענען  עס 
האבן געמאכט א הסכם צווישן זיך אז ווער 
פריער,  וועלט  די  פון  גיין  אוועק  וועט  עס 
זאגן  און  חבר  צום  חלום  אין  קומען  וועט 
וויאזוי מען משפט אין הימל, ווען עס איז 
דורך פינף יאר איז געקומען דער וואס איז 
קודם אוועק פון די וועלט צו זיין חבר אין 
חלום, און ער האט דערציילט, אז מען האט 
אים דן געווען אויף אלע זיינע מעשים, און 
מען האט נישט געטראפן קיין עבירות, נאר 
געווען,  דן  אים  מען  האט  זאך  איין  אויף 
פון  מזונות  א  געגעסן  איינמאל  האט  ער 
חמשת מיני דגן מער ווי דער שיעור, און ער 
האט זיך נישט געוואשן די הענט, האט מען 
אים געגעבן א ברירה, אדער זאל ער מגולגל 
וועלט, און האבן  די  ווערן נאכאמאל אויף 
אדער  זיין,  צו  מתקן  דאס  געלעגנהייט  די 
וועט מען אים געבן א ברענעדיגע קוכן דא 
אויסגעוועלט  ער  האט  האמת,  עולם  אין 
און  קוכן,  ברענעדיגע  די  עסן  צו  ענדערש 
צייט  יאר  פינף  גענומען  אים  האט  עס 
אויפגעגעסן,  אינגאנצן  דאס  האט  ער  ביז 
געקומען  יעצט  הערשט  ער  איז  דעריבער 
תפארת  אמונים,  )שומר  צוזאג  זיין  צו  מקיים 

בנים על קיצוש"ע סימן מ"ז(.

נחמני איז געווען א מגיפה 
און א הונגער אינאיינעם 
רח"ל. איז מען געקומען און אים געפרעגט וואס מען 
זאל טוהן, האט ער געזאגט אז מען זאל בעטן רחמים 
וועגן דעם הונגער, ווייל פאר וועם גיבט דען השי"ת 
פרנסה, אוודאי פאר לעבעדיגע, אזוי ווי דער פסוק 

זאגט פותח את ידך ומשביע לכל חי וגו'.
קען מען זאגן אז דאס קומט דא דער פסוק מרמז 

זיין, וברך את לחמך ואת מימיך, אז עס וועט זיין א 
שובע און ברייט פרנסה פאר יעדן, און דורך דעם 
וועט שוין ממילא מקוים ווערן דער והסירותי מחלה 
מקרבך אזוי ווי חז"ל זאגן "דכי יהיב רחמנא שובעא, 

לחיי הוא דיהיב."
)שם משמעון(

+א מעשה +אויף די פרשה

* 
ורפא ירפא.

א איד איז א אמאל געקומען צו א צדיק, און 
געבעטן ער זאל מתפלל זיין אויף א קראנקן מענטש 
פון זיין משפחה. ווייל די דאקטוירים האבן שוין 
אויף געגעבן אויף אים צוליב זיין שווערע געזונט 

צושטאנד אין וועלכע ער געפינט זיך ל"ע. 
האט זיך דער צדיק אנגערופן: עס שטייט אין די 

המשך מע׳ ג
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ער 
האלט 
אלעס 

מיט 
לייוו

טויטע ביים 
ערדציטערניש, 

טראגישע 
עקסידענטן, 
שוידערליכע 

שריפות, 
גרויזאמע 

טעראר 
אטאקעס.

געווען אמאל נארמאל, געזונט און פריש...

נעבעך דיאגנאזירט געווארן 
מיט 'וואטסעפפ' ל"ע

בס"ד

ארמאלע איד, צו א וואטסעפפ איד
נ א 

ון 
פ

אדאנק 
סאושל 

מידיא

תורה ורפא ירפא. זאגט רש"י: פון דא לערענט מען 
ארויס, אז מען מעג גיין צו א דאקטער זיך היילן.

אבער דער תורה הקדושה האט נאר געגעבן 
רשות פארן דאקטער צו היילן א קראנקן מענטש, 

און נישט צו זאגן אז מ'גייט שוין שטארבן חלילה.

* 
וגונב איש

דער הייליגער רבי ר' בונם פון פשיסחא זי"ע האט 
אמאל געזאגט, א מענטש דארף זיך אפלערנען פון 
א גנב דריי זאכן ווי אזוי צו דינען דעם אויבערשטען.
איין, ער איז נישט פויל - אזוי טאר מען נישט 
זיין פויל ביים לערנען און דאווענען. צוויי, אויב עס 
געלונגט אים נישט איין מאל פראבירט ער נאך 
אמאל און ער שטעלט זיך נישט אפ - אזוי אויך 
דארף מען לערנען, אויב עס גייט נישט ביים ערשטן 
מאל דארף מען פראבירן נאכאמאל און נאכאמאל.

דריי, ער גרייט זיך צו די קלענסטע שטיקל גניבה 
מיט די זעלבע ערענסטקייט ווי צו א גרויסע גניבה - 
אזוי דארף מען אויך טוען ביים לערנען, נישט נאר 
א גרויסע-שווערע זאך דארף מען לערנען פלייסיג, 
נאר אלעס וואס מ'לערענט דארף מען לערנען מיט 

די זעלבע חשק און געשמאק.

צדיקים האבן געזאגט: "א גנב איז נישט ווער עס 
קען גנב'ענען, נאר ווער עס גנב'עט. דאס זעלבע איז 
ביי א תלמיד חכם. א תלמיד חכם הייסט נישט ווער 

עס קען לערנען, נאר ווער עס לערענט טאקע".

* 
מדבר שקר תרחק

דער חפץ חיים זי"ע האט אמאל מיט א שיין 
משל ערקלערט ווי ווייט מ'קען פארקריכן אויב 

מ'גייט בדרך שקר.
עס איז געווען אמאל א דארפסמאן וועלכע איז 
געווען באקאנט פאר א  שיכור. איין מאל איז ער 
געווען אונטערוועגענס אנצוקומען צו זיין שטאט. 
אינמיטן האט אנגעהויבן צו שנייען, די וועגן זענען 
געווארן געדעכטער און אנגעלייגט מיט שניי, און פון 
מינוט צו מינוט איז געווארן שווערער צו פארן. כדי 
זיך אביסל צו דערווארעמען, האט ער ארויסגענומען 
א פלאש משקה און אנגעהויבן צו טרינקן דערפון, 
ביז ער איז גענצליך פאר'שיכור'ט געווארן, און 
האלבוועגס איינגעשלאפן. דערווייל האט ער אזוי 
פארשלאפענערהייט געטריבן דעם וואגן, און די 

פערד זענען געגאנגען וואו עס האבן זיך געלאזט.
אין זעלבן וואלד איז געפארן א גרוּפע מענטשן 

וועלכע האבן זיך נישט אזוי גוט אויסגעקענט אין די 
וועגן, און ווער רעדט נאך אין אזא בלאטע, אבער 
דערזעענדיג פאר זיך סימנים אין שניי וואס האט 
געוויזן וואו מ'דארף פארן, האבן זיי זיך שטארק 
דערפרייט, קלערענדיג אז מן הסתם פירט דער 
וועג ארויס פון דעם גרויסן וואלד, און אזוי זענען זיי 
נאכגעגאנגען די פיסטריט וואס די פערד פון דעם 

שיכור האבן געמאכט אין דעם שניי.
דער  געווען  נישט  אבער  איז  וואגן  דער 
איינציגער. צענדליגער וועגנער האבן נאכגעשפאנט 
האבן  אלע  שיכור,   דעם  אט  פון  פיסטריט  די 
פארשטאנען אז דא מוז זיין א דרך המלך, ביז די 
זון האט געווארפן אירע ערשטע שטראלן, האט 
מען באמערקט ווי די פערד פונעם ערשטן וואגן 
האבן זיי טיף אריינגעוואנדערט אין די טיפענישן 
פונעם וואלד, און דער בעל עגלה שלאפט א טיפן 
שלאף... האבן זיי דאן פארשטאנען ווי פאלש זיי 

זענען נאכגעגאנגען דעם ערשטן פערד.
אזא ּפנים האט עס ווען מ'גייט בלינדערהייט 
אין א פאלשן וועג, האט דער הייליגער חפץ חיים 

זי"ע אויסגעפירט...
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הרה''ק רבי יצחק אייזיק 
םסאפרין זי''ע )ב(

דעם קומענדיגן מיטוואך תרומה, א' אדר, ב' דר"ח, 
געפאלט אויס די יומא דהילולא קדישא פון הרה''ק 

רבי יצחק אייזיק אייכענשטיין בן הרה''ק רבי צבי זי''ע, 
ראש שלשלת הקודש לבית זידיטשוב קאמארנא.

ואלה מתולדותיו
דער הייליגער רבי יצחק אייזיק מסאפרין 

זי''ע איז געבוירן בערך אין יאר ת''ק לפ''ק. ער 

איז געווען א אייניקל פונעם הייליגן בעל תוספות 

יו''ט זי''ע. טראץ דעם וואס ער איז געווען א גאון 

הגאונים, האט ער נישט געוואלט נהנה זיין פון 

די ''כתר תורה'', און נישט אנגענומען קיין עול 

הרבנות נאר האט אויסגעוועלט זיך צו באזעצן 

אין א שטילע דערפל סאפרין, און פון דארט 

געדינט השי''ת אפגעשיידט פון אלעס ארום זיך.

רבי יצחק אייזיק איז געווען א גאון מופלג 

בשבע חכמות, און א צדיק נסתר, און איז געווען 

באוויסט מיט זיין קדושה און ערליכקייט, אזוי 

ווי זיין אייניקל הרה"ק רבינו רבי אליעזר צבי 

מקאמארנא זי''ע איז מעיד בספריו הקדושים.

געשפייזט  זיך  האט  אייזיק  יצחק  רבי 

נישט  אבער  האט  דאס  געשעפטן,  פירן  פון 

אריינגעברענגט גענוג פרנסה אין שטוב, און 

דאס דחקות ביי אים אין שטוב איז געווען גאר 

איז  וואס  אייזיק  יצחק  רבי  אבער  שטארק, 

געווען אפגעשיידט פון אלעם אויף דעם עולם 

הזה, האט חס ושלום קיינמאל נישט געבעטן 

נאר  ארומיגע  פון  הילף 

געלעבט אינטער מורא'דיגע 

ענגשאפט. 

געווען  איז  אייזיק  יצחק  רבי 

שטוב  זיין  אורח,  מכניס  בעל  מורא'דיגע  א 

פלעגט אייביג זיין אפן פאר יעדעם, און פלעגט 

אויפנעמען יעדעם ליבליך און צוגעשטעלט אלע 

באדערפענישן וואס האט זיך נאר אויסגעפעלט 

מיט א געוואלדיגע מסירת נפש. 

רבי יצחק אייזיק איז געווען א תלמיד פונעם 

קודש הקדשים רבי רבי אלימלך פון ליזענסק 

זי''ע, און פונעם הייליגן חוזה פון לובלין זי''ע. 

ער איז אויך געווען א נאנטע ידיד מיטן הייליגן 

בעל קצות החושן זי''ע. 

רבי יצחק אייזיק האט זוכה געווען מעמיד 

צו זיין די פינעף הייליגע זון, באקאנט אלטס 

די ''במסל''ה ברידער", וואס האבן באשיינט די 

וועלט באור תורתם קדושתם וצדקתם, וואס מיר 

קלאמערן זיך לאורם הבהיר ביז משיח'ס טאג, 

אזוי ווי מיר האבן געלערנט ביי רבינו הקדוש 

זי''ע, און ווי עס ווערט נמשך דורך נכדם הגדול 

וממשיך דרכם בקודש כ''ק מרן רבינו עט''ר 

שליט''א.

הצדיקים  זענען:  זון  הייליגע  פינעף  די 

הקדושים מארי דרזין ושרי בית הזוהר, רבי צבי 

הירש מזידיטשוב בעל 'עטרת צבי', רבי אלכסנדר 

סענדר מקאמארנא בעל 'זכרון דברים', רבי מ

שה מסאמבור בעל 'תפלה למשה', רבי יששכר 

בעריש מזידיטשוב, ורבי ליפא מסאמבור. זכותם 

יגן עלינו.

רבי יצחק אייזיק איז נסתלק געווארן ב' דר"ח 

אדר תק''ס לפ''ק, ער איז געקומען לקבורה אין 

שטאט סטרי'.

ופרח לו איש אמת
דער  וואס  נאכדעם  צייט  קורצע  א 

הייליגער רבי יצחק אייזיק מסאפרין זי"ע 

רעבעצין  זיין  מיט  געהאט  חתונה  האט 

הרבנית הינדא ע"ה האט זיך אפגעשפילט 

די פאלגאנדע מעשה: איין טאג הערן זיי 

קולות  ווייטאגליכע  שרעקליכע  עפעס 

פון געוויין אינדרויסן פון זייער שטוב, איז 

זעהן  ארויסגעלאפן  זי"ע  אייזיק'ל  רבי 

וואס דא גייט פאר, האט זיך אנטפלעקט פאר 

איהם א שרעקליך בילד ווי צוויי אומשילדיגע 

ערליכע טעכטער ווערן נעבעך געפירט געבינדן 

אין קייטן דורך גוי'אישע וועכטער איבער די 

שטאט, רבי אייזיקל זי"ע איז תיכף צוגעלאפן, 

אפגעשטעלט די וועכטער און געפרעגט וואס זיי 

ווילן פון די אומשילדיגע קרבנות, די וועכטער 

האבן געענטפערט אז די אידן זענען טאקע 

אומשילדיג, אבער צוליב אן אנגעזאמלטן חוב 

וואס זייער טאטע איז שולדיג פארן פריץ פון א 

ווייטע שטאט, האט די פריץ אויסגעפירט זיין 

סטראשע און ער האט צוגענומען זיינע טעכטער 

און זיי פארשיקט ווי ארעסטאנטן גאר ווייט פון 

זייער היים ארט.

רבי אייזיקל זי"ע נישט קענענדיג צוקוקן 

די צער פון די אומשילדיגע נפשות האט זיך 

גלייך אינטערסירט ביי די וועכטער וויפיל די 

חוב באטרעפט און נאכן הערן די גרויסע סומע 

האט ער זיי געבעטן זיי זאלן ווארטן "איך וועל 

אריינגיין אין שטוב זיך דורך שמועסן מיט די 

רעבעצין און איך קום שוין צוריק מיט א תשובה 

צו איך וועל אויסלייזן די מיידלעך". די וועכטער 

האבן מסכים געווען און רבי אייזיקל איז אריין 

אין שטוב און זיך אוועק געזעצט מיט די רעבעצין 

זיך גענומען מאכן א פונקטליכע חשבון  און 

וויפיל ס'באטרעפט די ווערד פון אלע זייערע 

חפצים, מעבל, געשיר, צירונג, קליידונג אלעס 

וואס זיי האבן נאר פארמאגט אין שטוב, און 

מיט גרויס שמחה האט ער אויסגערופן אז די 

חשבון שטימט, און אויב ער וועט שוין לויפן אין 

מארק אריין און אלעס פארקויפן וועט ער בעז"ה 

קענען מקיים זיין די געוואלדיגע מצוה פון פדיון 

שבויים און אויסלייזן די צעבראכענע אידן פון די 

הענט פון די רשעות'דיגע וועכטער.

אומר ועושה רבי אייזיקל מיט זיין רעבעצין 

הינדא ע"ה זענען ארויסגעלאפן בשמחה רבה צו 

די וועכטער און זיי איינגעמאלדן אז ביז אפאר 

שעה זענען זיי דא מיטן פארלאנגטן סומע און די 

געפאנגענע נפשות וועלן זיין ווי זייער אייגענע 

קינדער.

זיי האבן זיך תיכף גענומען צו די ארבעט, 

איין געפאקט וואס זיי האבן נאר געקענט און 

אריבער אויפן מארק זיך אוועקגעשטעלט ווי 

סוחרים און גענומען מאכן געשעפטן פארקויפט 

איין חפץ נאכן צווייטן איין צורינג נאכן צווייטן און 

ותתא  דלעילא  ברכאן  וכל  טוב  מזל  ברכת  לשגר  בזה  הנני 
מו"מ  והחשובים,  היקרים  וידידים  לחברים  רבים,  בת  בשער 
אהובים  תואר,  בכל  מוכתרים  ברכה,  מחזיקי  כלים  בתוי"ש, 

ומכובדים על כל יודעיהם ומכיריהם

החתן אשר ענזיל סג"ל קרויס הי"ו

והחתן ישראל הערשקאוויטש הי"ו
 לרגל בוא עת שםחתם בנישואיהם 
לםזל טוב ובשעה טובה וםוצלחת

קיימא  של  קשר  יהיה  שהזיווג  עטרה,  ראשכם  על  תעלה  ברכתי 
נאמן  ותזכו לבנות בית  ושנים טובים,  ימים  ובנין עדי עד, לאורך 
מרבותיה"ק  לנו  הסלולה  ע"ד  ומבורכים,  ישרים  דורות  בישראל, 
זי"ע, ויבלחט"א מרן רבינו שליט"א, עדי נזכה בקרוב בימינו לבנין 

בית הבחירה אמן.
השמח בשמחתכם, אהרן צבי בינער, שמעון גוטמאן

ב+אור הי_לו_לא
תו_לדות וסיפורים מצדיקים שיודה"_ל ח_ל בשבוע הבע_ל"ט

הםדור הזה נתנדב ע"י הר"ר אברהמ יקותיאל יודא רובין הי"ו )ווםסב"ג(
לרגל שםחת נישואי בנו לםזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן
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אזוי ווייטער, ווען די סחורה איז אויספארקויפט 

געווארן זענען זיי אהיים געלאפן זעהן וואס 

ס'איז נאך געבליבן אין שטוב אזוי אז ביז די 

שטוב איז שוין געווארן אינגאנצן ליידיג האבן זיי 

זיך אנגעזאמלט די פארלאנגטע סומע און מיט 

אן אומגעהויערע שמחה געלאפן צו די וועכטער 

איבער געגעבן דאס געלט, און אויפגעשניטן די 

אייזערנע קייטן און אריין גענומען אין זייער 

האט  אייזיקל  רבי  שטוב.  אויסגעליידיגטע 

אריינגעברענגט אביסל שטרוי פון הויף זיי זאלן 

זיך קענען אביסל אנווארעמען, און תיכף געלאפן 

צום שכן בארגן געצייגן צו קענען צוגרייטן פאר 

די אויסגעלייזטע א מאלצייט צו זיך דערכאפן 

דאס הארץ.

זענען  אידן  די  ווען  אחר הדברים האלה, 

שוין געווען אפגעגעסן, הערט רבי אייזיקל א 

קלאפ אויפ'ן טיר, עס האט זיך באוויזן ביים 

און  אויסגעהונגערט  מאן,  אלטער  אן  טיר, 

איינגעמאגערט, מען האט אנגעזעהן אז ער 

קומט פון א לאנגע וועג, שוין נישט געגעסן א 

עטליכע טעג. רבי אייזיקל מיטן רעבעצין האבן 

תיכף פונדאסיי צוגעשטעלט מיט די געבארגטע 

נארוואס  פארן  מאלצייט  פרישע  א  געצייגן 

אנגעקומענעם גאסט.

ווען דער אלטע מאן האט געענדיגט, האט 

ער זיך גאר שטארק באדאנקט פאר רבי אייזיקל. 

אויפ'ן וועג ארויס האט דער מאן ארויפגעלייגט 

רבי  געפרעגט  און  מזוזה,  אויפ'ן  האנט  זיין 

אייזיקל, "מיט וואס זאל איך אייך בענטשן, 

מיט עשירות עד סוף כל הדורות, אדער מיט 

הייליגע קינדער וואס וועלן באלייכטן די וועלט. 

רבי אייזיקל מיטן רעבעצין האבן זיך זאפארט 

אנגערופן, "אונז דארפן הייליגע קינדער וועלכע 

זאלן באלייכטן די וועלט", דאן האט זיי דער 

אלטע מאן אנגעוואונטשן, ופרח לו איש האמת...

ווי אויבן שוין דערמאנט האט רבי אייזיקל 

טאקע זוכה געווען צו די פינעף הייליגע זוהן 

וועלכע האבן באלאכטן די וועלט.

ג' עמודי עולם
זיין זון רבינו רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע 

האט מפליא געווען זיין גרויסע טאטע רבי יצחק 

אייזיק מיט דריי מורא'דיגע ענינים. ערשטנס, זיין 

הייליגע טאטע האט זיך נישט געזעצט עסן אן 

דעם וואס א ארימאן האט מיטגעגעסן מיט אים, 

און אויב עס איז נישט געווען קיין ארימאן איז 

ער געבליבן שרוי בתענית. צווייטענס, ביי יעדע 

סעודה האט ער זעלבסט, אדער זיינע קינדער 

גערעדט דברי תורה. דריטענס, רבי יצחק אייזיק 

האט קיינמאל נישט גערעדט פון אנדערע, נישט 

ח''ו פון זיינע חסרונות, און נאך מער, אויך אפילו 

נישט פון זיינע שבחים. 

זכותו יגן עלינו ועל 
כל ישראל אמן

סגולת השבת
השבת קודש מלהיב הנקודה 

הפנימיות שבלב האדם

ובזה יבואר מה שדייקא במצוה זו הזהיר 
הכתוב, אמור ואמרת - להזהיר גדולים על 
יותר  בוערת  הקטנים  בלב  כי  הקטנים, 
נתגלו  לא  שעדיין  כיון  זו,  פנימית  נקודה 
אצלם כל כך תאוות עולם הזה, ועדיין לא 
צריכין  והגדולים  שבלבם,  הנקודה  נתכסה 
שבלב  הפנימית  הנקודה  את  להלהיב 
לקיים  בנעורתם  בעודם  ללמדם  הקטנים 
התורה והמצות באש קודש הבוער בקרבם, 
בכחם  יהא  ועי"ז  ה'  אל  לבבם  ולהלהיב 

להמשיך בדרך זה גם בגדלותם.

פרשת  הכתוב,  שהסמיך  הענין  וזהו 
שבת ומועדי ה', אחר פרשה זו, כי לתכלית 
להלהיב  כדי  ה',  ומועדי  שבתות  ניתנו  זו 
אף  כי  האדם,  בלב  הבוער  אש  יקוד  יקד 

אם בכל ימות השבוע לבו 
בהגיע  כאבן,  מטומטם 
נפשו  פנימיות  השבת,  יום 
מתעוררת ומתלהבת, כי שבת 
ויו"ט היא עת עליות והתגלות הנפש. ובכח 
התגלות הנפש בשבת ומועדי ה', יש בכח 
שבנפשו  הפנימיות  נקודה  לגלות  האדם 
משאיר  השבת  כי  השנה,  ימות  בכל  גם 
רושם לימות החול, והשלש רגלים מאירים 

ומפיקים נוגה לכל ימות השנה.

)עבודת עבודה פתג"ק ח"ב קג(

בכח השב"ק יכול האדם להכניע את 
כל כוחות הרע גם בכל ימות השבוע

זוכה  דרגתו,  לפי  כל אדם מישראל  וכן 
בתוך  הנשפע  רוחני  אור  בשב"ק  להרגיש 
בכחו  יש  זה  ובכח  רב,  בהתגלות  הבריאה 
שנמשך  החומרי  גופו  זוהמת  להכניע 
חלקי  כל  ולהכניע  הראשון,  אדם  מחטא 
הרע, ולצאת מכל ההסתרות של כל ימות 
השבוע, ובכח אור הזה שהאדם זוכה להשיג 
בשב"ק, יכול להכניע את כח הרע גם בכל 

ימות השבוע, כי יום השבת משאיר רשימו 
לכל ימות השבוע כדאיתא בזוה"ק דמההוא 
יומא מתברכאן מיני' כל שתא יומין עילאין.

)עבודת עבודה דב"ק ח"א ט(

ע"י קדושת השב"ק יכול האדם 
לכבוש את היצר

דאס זאגט דער פסוק "כי תצא למלחמה 
האלטן  מלחמה  גייסט  די  אז  אוביך"  על 
בידך"  אלקיך  ה'  "ונתנו  הרע,  יצר  מיטן 
וועט דיר דער אייבערשטער העלפן אז דו 
וועסט אים קענען בייקומען, וויאזוי "ושבית 
שביו", ושבית איז מרמז אויפ'ן שבת, דורכ'ן 
הייליגן שבת וועסטו אים בייקומען, דורכ'ן 
אור וואס ווערט נתגלה אום שבת, קען מען 
אנהייבן שפירן א טעם אין אידישקייט, און 
אז מ'שפירט דעם טעם, קען מען משפיע 
זיין אויף די קינדער אין אויף די חברים אז 
זיי זאלן אויך האבן א השגה צו דינען דעם 
אייבערשטן, ס'זאל זיין ומקבלין דין מן דין 

ואמרין קדיש.

)עבודת עבודה אמ"ק ח"א צ(

בו +אשבות
ליקוט מספה״ק עבודת עבודה על עניני שבת קודש

הםדור הזה נתנדב ע"י הר"ר יואל וויינגארטן הי"ו )בארא פארק(
לרגל שםחת הולדת בנו לםזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן
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המשך אהבה - שורש האהבה:

די גשמיות'דיגע 'אהבה' איז 
אנצוקומען צו 'אהבת' השי"ת

אותיות מחכימות:
וע"ז ביאר מרן )בן פורת יוסף ויחי דף פ"ח(, משל לבן מלך, שהיה לבו 
ש]בנו[  המלך  ראה  אחת  פעם  חכמה,  דבר  שום  לקבל  אטום  ושכלו 
תבע אשה זונה שמח ]המלך, ואמר[, כיון שיש בו כח תאוני יפתח לבו, 
וצוה לאותה זונה שלא יקבלהו תיכף עד שיקבל איזה חכמה, וכן עשה 
מחמת תשוקתו לזונה, ואח"כ תבעה אמרה שלא תקבלה עד שיקבל 
חכמה גדולה מזאת, וכן עשה עד שקיבל כל החכמות ונתחכם באמת. 

אמר, מה לבן מלך אצל אשה זונה, מוטב לישא בת מלך.
והנמשל מובן. 'מעיקרא כי עביד אדעתיה דנפשיה קעביד' )פסחים 
סח:(, ועוד אפשר בפניות להקרא רבי ולהיות רב ורבי ורבן, אף שהוא 

וכשנתחכם בחכמה הפנימיות  זונה גמורה.  זה הוא בכלל  בדקות, כל 
וכל  הקדושה,  שכינה  השם  יראת  אשה  מלך  בת  לישא  מוטב  אמר 
ושתיה  אכילה  תענוגים  שאר  כל  וכן  שמים,  לשם  באמת  מעשיו 
הכרחים, בהתעורר בו האהבה והתענוג, לא יהא מופסק אז מאהבת 
בוראו, כי אדרבה אז נקל לו לאחוז בזה המדה לעשות זה התענוג למען 
אהבתו יתברך, לאהוב אז הבורא בהרחבות הדעת ובשמחה, כי אחר 
התפלה והדביקות נשאר רושם המוחין ותענוג רוחני ושמחה רוחניות 
גשמיים,  תענוגים  כל  לו  שיהיה  אף  לו  ובנקל  והתפלה,  התפילין  מן 

שיהיה אצלו כאין מגודל תענוג רוחני ושמחה רוחני.
מחמת  לאכול  יכול  שאינו  אלפים,  אלף  שהרויח  מי  למשל,  כמו 
תענוג, אעפ"כ ]כדי[ שלא יתגרה בו היצר ויכבה נרו חלילה, אם הוא 

כבר מבורר ומזוכך מתאות חומריות, יכול להעלות 
שיתרחב  כדי  מלכים,  כשלחן  שלחנו  על 

דעתו בשמחה ואהבה, וידביק נפשו במקור 
אהבה בתענוגים אור אלקי אין סוף.

מערי  וצדיק  אחד  גאון  על  העידו  וכן 
שלחנו  על  יום  בכל  עולה  שהיה  אשכנז, 
אלא  בו  נהנה  לא  והוא  מלכים,  כשלחן 
יקטרג  והרחבות הדעת, שלא  עיניו  ראות 
באש  בורא  מדביקות  לבטלו  היצר  עליו 
נעים,  ומה  יפה  מה  וזהו  שלהבת,  להבת 
אלא  לעצמו  מקבל  אינו  התענוגים  שבכל 
להתעורר אהבה עליונה, שע"י התעוררות 
יקל  ושמחה,  הדעת  והרחבות  התענוג  זה 
מחומריות  וכל  מכל  עצמו  להפשיט  לו 
גופו, והיצר יניחנו ולא יקטרג לבלבל אותו, 
שאין  גדול  דבר  הוא  מצוה  סעודת  ולכל 
על  שבת  סעודת  וכן  המצות,  בכל  כמוהו 
כוונה זאת. וביאור מורי מרן אלקי )תולדות 
יעקב יוסף בהר אות י"ג( משל לבן מלך, שהיה 

לו  ובא  כפרים,  אנשי  בני  ברפואת  עוסק 

בוש  והיה  לשמוח,  ורצה  המלך,  מאביו  שלומים  ואגרת  טובה  מתנה 
שמח  והוא  ביי"ש,  שמחו  והם  יי"ש  להם  וקנה  ]ה[כפר,  מאנשי  וירא 

בשמחת אביו. כך החומר והצורה של אנשי סגולה.
)נוצר חסד אבות ו, ב אהבה ז'(

תמצית למעשה באידיש:
אלס המשך פון פאריגע וואך ווי דער הייליגער קאמארנער זי"ע לייגט 	 

אראפ וואס מיינט בכלל אהבה פארן מענטש, און אז א יעדע מענטש 
מוז נהנה זיין פון אהבה, אדער פאר תורה ומצות אדער ח"ו פארקערט, 
ברענגט ער א משל פון הייליגן תולדות בשם דער הייליגער בעל שם 
זוהן  זיין  זיך געפלאגט מיט  וואס האט  זי"ע, צו א קעניג  טוב הקדוש 
וואס האט געהאט א פארשטאפטע קאפ זיך אויסצולערנען די חכמות 
וואס א בן מלך דארף צו קענען. וואס האט דער קעניג געטוהן, דורך די 
כח פון 'תאווה' האט ער צוביסליך געעפנט זיין זוהנ'ס קאפ, דער זוהן 
האט געזעהן אז ער קען זיך נאכגעבן זיינע גלוסטענישן, בתנאי אויב 
ער נוצט זיין קאפ זיך צו לערנען חכמה, האט ער טאקע אנגעפאנגען 
צו נוצן זיין חכמה, ביז צום סוף ווען זיין קאפ איז שוין געווען פיל מיט 
אז  פארשטאנען  ער  האט  געווארן,  קלוג  באמת  איז  ער  און  חכמה 
ס'פאסט נישט פאר אים זיך נאכצוגעבן זיינע תאוות און גלוסטענישן 
אויף די אופן וויאזוי עס האט אים פון אנפאנג געצויגן, איז ער געבליבן 

נאר מיטן תאווה פאר אמת'ע חכמה און קלוגשאפט.
א 	  ווען  אנפאנג  אז  נמשל,  די  אויס  קאמארנער  הייליגער  דער  פירט 

א  מיט  טאקע  אפשר  עס  ער  טוט  ומצות,  תורה  מקיים  איז  מענטש 
באמת  נישט  איז  'תענוג'  און  'אהבה'  די  און  גאות,  און  פניות  שטיק 
פארן אויבערשטנ'ס וועגן, אבער ווען ער הייבט אן קלוג צו ווערן מיט 
'אהבה' פארן אויבערשטן, און  די  די אמת'ע חכמה, בלייבט ער מיט 
ווען ער האט שוין אין זיך די 'אהבה' און 'תענוג' פון פארדעם, איז אים 

שוין נאכדעם אסאך גרינגער עס אויסצוניצן פארן אויבערשטן.

ניצוצי +אור
ליקוט מספרי רבותינו הקדושים זי"ע מסודר לפי הענינים

הםדור הזה נתנדב ע"י םוה"ר יואל )בר"ש( גוטםאן הי"ו )קרית יואל(
לרגל שםחת הולדת בתו לםזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן
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עסן בשעת איינער שלאפט 
אויף דעם אויבערשטן בעט

אויב מ'זיצט אויפ'ן אונטערשטן בעט בשעת 
איינער שלאפט אויפ'ן אויבערשטן בעט, זענען דא 
וואס זענען נוהג להקל אז מ'איז נישט חושש און 

מ'מעג דארט עסן  . ויש מחמירין.

אונטער דעם אונטערשטן 
בעט פון א באנק בעט

אויב מ'האט געלייגט עסן אונטער אן אונטערשטן 
בעט פון א באנק בעט, און מ'איז נאר געשלאפן אויף 
דעם אויבערשטן בעט, מעג מען עסן דעם מאכל  .

בעל  שליט"א,  טאהש  קרית  דומ"ץ  הגה"צ  מפי   .1
להקל  צירופים  הרבה  דיש  בישראל.  נאמן  בית 
להנוהגים להקל. א', מכיון שיש בין מיטה למיטה 
י' טפחים, ועכ"פ יותר מג' טפחים שדעת שו"ת 
קרן לדוד )סי' א( שאין קפידא. ב', דוקא מיטה 
לדעת  קפידא,  הוי  שם  ישנים  ואשתו  איש  של 
גבי  על  רק  הוי  הקפידא  ג',  דחסידותא.  המילי 
אין  מטה  על  שישן  דידן  ובנידון  קרקע,  רצפת 
היתר  צד  עוד  יש  כזו  קטנים  ובמיטת  קפידא. 
בדבר  להקל  וכ"כ  רע.  רוח  גבייהו  שייך  דלא 
המדריך  בקובץ  וכ"כ  סקכ"ז(  )פי"ג,  הלכה 

להוראה )ח"א עמ' קכב( י' צירופים להקל. 

ווייל דאס הייסט נישט געליגן אונטער א בעט,   .2
בקובץ  זצ"ל  הלוי  שבט  בעל  הגאון  פסק  לפי 
מבית לוי )ז(, וכן שמעתי מפי הגה"צ בעל בית 

נאמן בישראל שליט"א. 

אונטער א קינדער 
וועגעלע

אדער  עסן  לייגן  מ'מעג 
טרינקען אונטער א וועגעלע, 
אפילו ווען דאס קינד שלאפט 
אינעם וועגעלע, ווייל עס הייסט 

נישט קיין בעט  .

אונטער א 
קינדער בעטעלע

אונטער א בעט פון א קינד וואס איז נישט הגיע 
לחינוך איז כדאי נישט אונטערצולייגן קיין עסן. זע 

הערה  .

אונטער א צוזאמלייג בעט 
א צוזאמלייג בעט וואס ס'איז 

און  ס"ה(  קטז  )סי'  יו"ד  זע   .3
א  ביי  אז  )סק"ד(  פתח"ת 
בעט איז נאר לכתחילה אסור. 
)יו"ד  עיי' שו"ת לבושי מרדכי 
שו"ת  ג(;  אות  יט  סי'  תנינא 
קיז(;  סי'  )ח"ד  יצחק  מנחת 
סי'  )ח"ג  המאיר  שרגא  שו"ת 
מצויינים  שערים  ד(;  אות  קג 
שו"ת  סק"ה(.  לג  )סי'  בהלכה 
דברי שלום )ח"ד סי' קיט(; וכו 
שבט  בעל  הגאון  בשם  מובא 

הלוי זצ"ל.

וויבאלד אין שועה"ר )מהדו"ת   .4
סי' ד( שטייט אז מ'דארף שוין 
פון א קינד,  די הענט  אפגיסן 
רוח  א  ס'דא  אז  אויס  קומט 
יא  מען  האט  אויב  טומאה. 

 געלייגט זע אויבן די הלכה. 
קינדער  א  עס  איז   אויב 
צו  מחמיר  מ'איז  און  פלעשל 
אויס  עסנווארג  די  אפגיסן 
ס'געליגן אונטער א בעט, קען 

מען אפגיסן דאס פלעשל.

געלעגן אונטער דעם עסנווארג בשעת ס'איז געווען 

צוזאמגעלייגט, איז עס מותר  .

מעדיצינען אונטער א בעט

מעדיצינען וואס האבן נישט קיין טעם זענען נישט 

בכלל עסנווארג, און מען מעג זיי לייגן אונטער א 

בעט  . ויש מחמירין  .

ס'איז  און  בעט  עראי'דיגע  אן  ס'איז  ווייל  י"א   .5
נישט נכלל. וי"א ווייל ס'הייסט נישט קיין בעט 

ווען ס'איז צוזאמגעלייגט, להלכה )סי' יח ס"ו(.

קובץ מבית לוי )ז(; שפתי נבונים )ח"א סי' יא(.  .6

7  הגה"צ בעל חיי הלוי שליט"א.

אה_לי מ_לכים
פסקי ה_לכות וואס זענען נוגע ווען מ'האט קינדער אינדערהיים

מתוך הספר שיצא _לאור
ע"י הרה"ג ר' יחיא_ל םיכ_ל ישעי' םאסקאוויטש ש_ליט"א חדב"ן

לימוד קודם התפלה
איתא בשו"ע )סי' פ"ט ס"ו( דאין ללמוד משהאיר 

היום קודם התפלה, והעולם אין נזהרים בזה.
בזוה"ק  דאיתא  זכות,  ללמד  לענ"ד  נראה 
תהיה  ואז  התפלה,  קודם  ללמוד  סגולה  רב(  )ח"א 

תפלתו זכה בלי מחשבות זרות, והמכוון לזה אין 
כוונתו  עיקר  אדרבה  מלהתפלל,  שישכח  חשש 
מאמחז"ל  לזה  ודומה  להתפלל,  עצמו  להכין 

)פסחים יא.( "הוא עצמו מחזר עליו לשורפו".

)שו"ת ארץ צבי(

ב+אור הנפש 
פתגמי חיזוק והדרכה בעניני _לימוד התורה

און די אלע גשמיות'דיגע תענוגים וועט שוין דעמאלט'ס בכלל נישט 	 

רעדן צו אים, אזוי ווי ווען איינער געווינט די גרויסע לאטערי, וועט ער 

שפירן  נישט  אפילו  בכלל  געווינס,  גרויסע  זיין  פון  'תענוג'  גרויס  פון 

אלע  אים  פון  פארנט  און  ליגן  גייט  עס  אפילו  עסן,  פון  'תענוג'  די 

תענוגי עולם הזה און עסן אנגעגרייט פאר אים כשלחן מלכים. אזוי 

ווי מ'פארציילט אויף איינע פון די גרויסע גאונים און צדיקים פון ערי 

מלכים,  כשלחן  טיש  זיין  ביי  טאג  יעדן  געהאט  האט  ער  אז  אשכנז, 

ווייל די  אבער ער האט גארנישט נהנה געווען דערפון פאר גשמיות, 

רוחניות'דיגע לאטערי איז אים געווען אסאך מער ווערד.

שלחן 	  די  פון  זיין  נהנה  טאקע  מ'קען  וואס  מיט  פאר  סיבה  איינע  די 

מלכים, און פון די גשמיות'דיגע תענוגים ביי אן אנגעגרייטע סעודה, 

קענען  צו  הנאה  די  אויפצופרישן  זיך  און  הדעת,  להרחבת  נאר  איז 

גליסן צום אויבערשטן מיט אן אמת'ע אהבה, און אזוי קען די יצר הרע 

ווי ער האט א  ווייל עס קוקט אויס  זיין אויפן מענטש,  נישט מקטרג 

וואס האט באקומען  ווי די משל פונעם בן מלך  גשמיות'דיגע הנאה. 

א מתנה פון זיין טאטן דעם קעניג אין א צייט וואס ער איז געווען אין 

דארף ארומגענומען מיט די פראסטע פויערן, האט ער ארויסגענומען 

משקה און פארטיילט פארן עולם דארט, זיי האבן זיך געפריידט מיט 

זיין טאטן. אזוי זאל מען  זיך געפריידט מיט  די משקה, און ער האט 

של  סעודה  יעדע  א  ביי  און  קודש  שבת  סעודת  די  ביי  האבן  אינזין 

מצוה, אז די גאנצע עסן און טרינקען איז צו פארשטעלן אז מיר פרייען 

זיך מיט אונזער טאטע דער הייליגער באשעפער.
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מ+אנ״ש _לאנ״ש

די טעפלעך אנגעהאנגען 
אויפן סינק, גענוג טעפלעך 

אן קיין קייטעלעך
וואך איבער די  זיין צו מיין בריוו פאריגע  וויל ממשיך  איך 
אז  זי"ע.  רבי'ן  הייליגן  פונעם  וואסער  נעגל  די  פאר  טעפלעך 
אויך אין די סינק האט דער רבי טאקע נישט געוואלט אז מ'זאל 

אריינלייגן די טעפל נאכן זיך וואשן די הענט, ווייל די גרויסע כלי 

פון די סינק איז דאך אויך 'ארור' אזוי ווי ביי די נעגל וואסער 

אייזערנע  אזעלכע  מאכן  מ'זאל  אז  געבעטן  ער  האט  שיסל, 

שטיקלעך וואס איז באהאפטן צום סינק, אז נאכן זיך וואשן די 

הענט זאל מען קענען אויפהענגען דארטן די טעפל )אזוי ווי ביי די 

סינק'ס פון די בתי מדרשים דקהלתינו(.

אזוי אויך איז דער רבי נישט געווען צופרידן פון דעם וואס 

די טעפלעך זענען געווען באהאפטן צום סינק דורך א קייטל אז 

מ'זאל נישט קענען אוועקשלעפן די טעפל, ווייל די הענט רירט 

אן די קייטל וואס איז נאס פון אומריינע וואסער, אדער שפריצט 

הענט  ריינע  די  אויף  צוריק  קייטל  פונעם  וואסער  די  ארויף 

שוין נאכן זיך וואשן. קודם פלעגט זיין די אייזערנע קייטלעך, 

אבער  קייטעלעך  פלעסטיג  די  געלייגט  מען  האט  שפעטער 

דער רבי האט אויך געבעטן אז דאס זאל מען אראפנעמען.

דער רבי האט געבעטן אז מ'זאל צושטעלן אזויפיל טעפלעך 

ביים סינק, אז אפילו ס'מאכט זיך אז ס'ווערט מיט די צייט 

און  גענוג  זיין  אלס  נאך  זאל  אוועקגענומען,  אדער  פארלוירן 

נאך טעפלעך.

יחזקאל שרגא סג״ל שווארץ, קרית טאהש

טעפלעך אין געשעפט
איך האב געליינט אינעם בריוו וועגן די טעפלעך, אז היינט 

איז נאר דא צובאקומען די טעפלעך מיט די אפענע הענטלעך. 

בין איך די וואך געווען אין א גרויסן געשעפט ווי עס זענען 

אויסגעלייגט גאר אסאך טעפלעך פון אסאך קאמפאני'ס, און 

איז  וואס  טעפל  סארט  אזא  אויפצוזוכן  פרובירט  האב  איך 

צוגעמאכט פון אונטן, און איך האב טאקע נישט געטראפן. 

הצלחה רבה, ב.נ.ג.

מקום מנוחת הרה"ק ר' 
אברהם מרדכי מ'פינטשוב 
זי"ע בעיר פינטשוב, פוילן

עס קען זיין אינטערעסאנט מיטצוטיילן מיטן ציבור, וואס 

בריוון און 
מעסעדזשעס 

 אנגעקומען צום מערכת 
פון אנשי שלומינו 
צו אנשי שלומינו

אריינצושיקן בריוון 
צום מדור מאנ"ש לאנ"ש

שיקט א בריוו
11 Van Buren Dr. Unit 305

Monroe, NY 10950

שיקט 
א פעקס
845.230.6884

 לאזט מעסעדזש
אויפן איחוד ליין

718.451.8674 Ext. 841
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פרשת םשפטים - תשפ"ג לפ"קגליון באור החיים - טאהש יג

איך האב געזעהן די וואך הענגען אויפן וואנט אויף די 'אבותינו 
בולעטין', וואס ווערט ארויסגעגעבן וועכנטליך דורך די הייליגע 
ווי עס  'אבותינו' פאר קברי אבותינו באייראפע,  ארגאנעזאציע 
די  פון  איבערזיכט  קורצע  א  פארגעלייגט  וועכנטליך  ווערט 

וועכנטליכע אקטיוויטעיטן פון 'אבותינו'.

האב איך געזעהן די וואך אז מ'גרייט זיך אנצופאנגען וויפיל 
ס'איז שייך איבערצובויען דעם בית החיים אין שטאט פינטשוב, 
שפילמאן,  משפחת  בני  די  ביי  אויפוואכונג  שטארקע  נאך 
מרדכי  אברהם  רבי  הרה"ק  צדיק  הייליגן  פונעם  אייניקלעך 
מ'פינטשוב זי"ע, וואס מקום מנוחתו איז ווארשיינליך דארט אין 
בית החיים אין שטאט פינטשוב. פאר אלע תלמידי טאהש איז 

עס לכאורה א שטארקע נייעס, ווייל דער הייליגער רבי אברהם 
פון  שווער  גרויסע  די  געווען  דאך  איז  זי"ע  מפינטשוב  מרדכי 
הייליגן רבי אייזיקל מקאמארנא זי"ע, און אז איינער וויל צוהעלפן 

צו די גרויסע מצוה קען זיך לכאורה פארבינדן מיט אבותינו.

פלעגט  זי"ע  רבי  הייליגער  דער  וואס  באקאנט  דאך  ס'איז 
און  מקאמארנא,  הקדושים  רבותינו  בתורת  קאכן  אסאך  זיך 
וואס  דער הייליגער רבי פלעגט דאך אסאך מאל צו פארציילן 
קדישא  הסבא  הייליגער  דער  זיידע  זיין  פון  געהערט  האט  ער 
אייזיק'ל  רבי  הייליגער  דער  אז  זי"ע,  מ'טאהש  ר' אלימלך  רבי 
מקאמארנא האט מקבל געווען פון זיין שווער הרה"ק רבי אברהם 
הייליגן  פון  אמיתים  מעשיות  טויזענט  זי"ע  מפינטשוב  מרדכי 
בעש"ט זי"ע, און זיין זוהן רבי אליעזר'ל 
פון  געווען  מקבל  האט  מקאמארנא 
דער  און  העלפט,  גרעסערע  די  אים 
האט  זי"ע,  רביהסב"ק  זיידע  רבינ'ס 
העלפט  גרעסערע  די  געווען  מקבל 

פון רבי אליעזר'ל זי"ע.

שלמה ג.

מודעה חשובה פאר די אלע טייערע תינוקות של בית רבן וואס קומען 
יעדע וואך שבת אינדערפרי צו תהלים מיט א העלדישקייט  אזוי ווי די 

הייליגע רבי זכרנו לברכה האט געבעטן און געפאדערט

עטס זענטס פרוזענדליך איינגעלאדענט צום 

סעודת מוה דמכה 
וואס וועט פארקומען דעם קומענדיגע 

מוצש"ק פרשת משפטים 
און ביהמ"ד פון תלמוד תורה 

בעזהשי"ת

און דאס זענען די גבורי החיל פון דוד המלך'ס ארמיי

בחדוה  ולזמרה,  לשירה  נבל  ועלי  עלי עשור  כף,  ימחאו  עצי השדה  כל 
ובשמחה עילאה אנו מברכים ברכתינו החמידות, ברכת מזלא טבא וגדיא 
יאה, לחברינו היקר כולו המעלות, יקר שבערכין, נח לשמים ולבריות, לב 

טוב ומטיב לכל, ה"ה

החתן שלםה יעקב הכהן לאנדאוי ני"ו
לרגל עת שםחת חדות לבו שםחת אירוסיו לםזל טוב ובשעטו"ם

עב"ג בת םוה"ר אליעזר זוסיא סג"ל קרויס הי"ו
ותזכה  קיימא,  של  וקשר  עד  עדי  בנין  שתהא  שלוחות,  בזה  וברכותינו 
אושר  הדעת,  והרחבת  דקדושה  נחת  ומבורכים  ישרים  דורות  לראות 
ומלכנו  צדקינו,  משיח  לביאת  במהרה  נזכה  עדי  חפניים,  במלוא  ועושר 

בראשינו בב"א
המברכים בלב מלא שמחה ברשפי אהבה המסותרת: 

סג"ל  ברי"ח  ענזיל  אשר  בלום,  שלום  קרויס,  סג"ל  בראמ"ג  לייב  משה 
קרויס, אברהם יושע קרויס, יצחק אייזיק סג"ל טירנויער, אברהם מרדכי 

קרויס, ראובן ראטענבערג

דלבא,  מעומקא  בזה  באנו  ושמחה,  ששון  ברגשי  וחבה,  אהבה  באותות 
פאר  ולתהלה,  לשם  נודע  היקר,  חברינו  לכבוד  טוב,  מזל  ברכת  לברך 

המעלות ונועם המידות, טוב ומטיב לכל, ה"ה

החתן שלםה יעקב הכהן לאנדאוי ני"ו

בן םוה"ר יצחק אליעזר הי"ו - בן הרה"ח ר' חיימ יחזקאל שרגא הי"ו
לרגל שםחתו הגדולה בשםחת אירוסיו לםזל טוב

עב"ג בת םוה"ר אליעזר זוסיא סג"ל קרויס הי"ו 

בן הרה"ג ר' נחםי' צבי חיימ שליט"א - וחתן הרה"ג ר' חיימ ברוך לייפער 
שליט"א

וזאת הברכה מאלקי המערכה, שתהא בנין עדי עד וקשר של קיימא, ותזכה 
לראות דורות ישרים ומבורכים, ונחת דקדושה והרחבת הדעת כל הימים, 

עדי נזכה לביאת משיח צדקינו, ומלכנו בראשינו בב"א
המברכים בלב מלא שמחה: יצחק אייזיק קרויס, אלימלך דוד פריעדמאן

בשפה  וחדוה,  באותות שמחה  עלילה,  לנורא  ורנה,  צהלה  בקול 
ברורה ובנעימה, ברכת מזלא טבא ברורה, מול מעלת כבוד חברינו 
נודע לשערים,  היקר, יראת שמים היא אוצרו, במידותיו הישרים 

יקיריא דחבריא, לו נאה תהלה, הלוא הוא

החתן יצחק אייזיק סג"ל טירנויער ני"ו
לרגל שםחת אירוסיו לםזל טוב ובשעטו"ם

תערב ברכתינו העמוקות, שהזיווג יעלה יפה יפה, ותהא בנין עדי 
עד וקשר של קיימא, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך, עדי נזכה 

לאור חדש על ציון תאיר, במהרה בימינו אמן
יצחק  קרויס,  סג"ל  בראמ"ג  יודא  משה  בלום,  שלום  המברכים: 

אייזיק קרויס, אלימלך דוד פריעדמאן



א חודש'ליכע אריינבליק איבער די 
רוחניות'דיגע אנטוויקלונגען בישיבה של רבי

ר  ו א ל

גאר סוקסעספולע 
שובבי"ם וואכן אריבער 
אין ישיבה אינערהאלב 
חבורת עבודת 
השובבי"ם

תלמידי הישיבה 
אויסזאגענדיג תהלים 
ביים ציון הק' אינאיינעם 
מיט'ן רבי'ן שליט"א

ווארימע דאווענען ר"ח 
שבט בהיכל הישיבה 
עם כ"ק רבינו שליט"א

ספעציעלע חבורת 
לומדי תהלה 
געגרינדעט אין ישיבה

תלמידי הישיבה 
מיטהאלטענדיג די 
דערהויבענע ימי 
השמחה בחצרות 
קדשינו

חבורת עבודת השובבי"ם

געווען  הישיבה  כותלי  בין  איז  השובבי"ם  ימי  די  במשך 
אינערהאלב  התורה,  בלימוד  התחזקות  שטארקע  גאר  א 
וואס איז נתייסד  די ספעציעלע חבורת עבודת השובבי"ם, 

געווארן לקראת די ימי השובבי"ם.

במשך די וואכן זענען געלערנט געווארן טויזענטער שעות 
תורה ברציפות, ווי די היכל הביהמ"ד האט געדונערט מיט 
א קול תורה, און אלץ מתן שכרה בצדו איז אויסגעראפעלט 
געווארן יעדע וואך גאר ווערדפולע גורלות אויף ספרי קודש, 

געבנדיג די ווייטער'דיגע שטופ צו גיין ווייטער.

א באזונדערע סדר הרציפות איז פארגעקומען יעדע ליל 
ששי פארטאגס ווי די תלמידי הישיבה זענען אויפגעשטאנען 
באשמורת הבוקר ארום דריי אזייגער, און זיך מייגע געווען 

בתורת ה' ביגיעה רבה פאר גאנצע פיר שטונדן.

פארגעקומען  וואכן  שובבי"ם  די  במשך  איז  אויך  אזוי 
עטליכע מאל א ספעציעלע סדר פון פינעף שעה ברציפות 
וואס כידוע די גרויסע סגולות דערפון, ווי די היכל הביהמ"ד 
בריתחא  אש  כלפוד  פייער  א  אין  איינגעהילט  געווען  איז 

דאורייתא.

אויך  איז  השובבי"ם  ימי  די  פון  וואך  ערשטן  אינעם 
פארגעקומען א גאר אינהאלטסרייכע דרשה דורך הרה"ג ר' 
אברהם קאפ שליט"א, - ר"מ בישיבת באבוב בארה"ק, וואס 
די  פון  גרויסקייט  די  ארויסגעברענגט  לשונו  במתק  האט 
שובבי"ם טעג, און עס האט איבערגעלאזט א שטארקן רושם.

נאך א סניף במסגרת החבורה איז געווען  די ספעציעלע 
ענין פון "סור מרע ועשה טוב", וואס אריינקוקענדיג אין די 
ספרי החסידות, זעהט מען אז די געוואלדיגע עת רצון זיך 
צו מקבל זיין ענינים וקבלות טובות, איז טאקע אין די טעג 

פון שובבי"ם.

אלץ מתן שכרן בצדו פאר די נושא, וועלן די חשובע בחורי 

שחרית  תפלת  א  דאווענען  צו  געלעגנהייט  די  האבן  חמד 
ביהמ"ד  קליינעם  אינעם  רב,  ובהתרוממות  חדא  בצוותא 

הפרטי של רביה"ק זי"ע ומה נורא המקום הזה.

⋅

תהלים ליל ששי אצל ציון 
המצויינת

וואכן פון שובבי"ם, האבן די תלמידי  במשך אלע זעקס 
הישיבה אויסגעזאגט גאנץ ספר תהלים ביים ציון המצויינת 
פון רביה"ק זי"ע יעדן דאנערשטאג נאכט אינאיינעם מיט מרן 

רבינו שליט"א.

ווי באקאנט איז דאס תהלים זאגן ליל ששי ביי רביה"ק זי"ע 
געווען זייער א גרויסע און שטארקע ענין, און כסדר גערעדט 
שליט"א שטארק  רבינו  מרן  האט  אויך  אזוי  און  דערוועגן, 
אויפגעפאדערט די ענין ביי של"ש תורה פר' ויחי העעל"ט, 
דעריבער האט די הנהלת הישיבה אויסגעשטעלט די סדרי 

משך  הישיבה 
ששי  לילי  די 
שובבי"ם  פון 
גיין  מ'זאל  אז 
ם  ע נ י י א נ י א
רבי'ן  מיט'ן 
ספר  אויסזאגן 
ביים  תהלים 
ציון הק'. ויה"ר 
מ'זאל  אז 
האבן  טאקע 
אויסגע'פועל'ט 

אלעס גוט'ס.

⋅



תפלת שחרית ר"ח 
שבט מיט רבינו 

שליט"א

פארלאפענעם ראש חודש שבט האבן די תלמידי 
הישיבה געהאט די זכי' אז כבוד קדושת רבינו שליט"א 
איז געקומען דאווענען תפלת שחרית ומוסף בהיכל 

הישיבה אינאיינעם מיט די תלמידים.

צו  געווען לפני התיבה  יורד  דער רבי האט 
הלל, און עולה געווען לוי, און נאכן דאווענען 
האט מרן רבינו שליט"א ארומגערעדט מיט די 
ווייטער  אנצוגיין  חיזוק  דברי  הישיבה  תלמידי 

מיט תורה ותפלה בהתמדה ובהתלהבות.

⋅

חבורת לומדי תהלה 
געגרינדעט אין 

ישיבה

געעפענט  איז  וואכן  לעצטערע  די  אין 
תהלה  לומדי  חבורת  ספעציעלע  א  געווארן 
פאר די תלמידי הישיבה, ווי די בחורים לערנען 
די שיעורי תהלים ע"פ סדר החבורה דקהלתינו 

הק', און נעמען דערויף בחינות.

יעדע זונטאג איז צוגעשטעלט בחינות אויף 
די לימוד החבורה פון די פארגאנגענע וואך און 
עס איז אן ערהאבן בילד צו זעהן די תשובות 
קילורין לעינים פון די בחורים'ס בחינות וועלכע 

לערנען דאס אין פרייוויליג.

⋅

ימי השמחה בחצרות 
קדשינו בין כותלי 

הישיבה

תלמידי  די  האבן  באריכטעט  שוין  ווי 
הישיבה זיך געגרייט מיט אן הכנה דרבה צו די 
די  משך  השמחה  ימי  פרייליכע  דערהויבענע 

וואכן בעפאר די חתונה.

ארום  טעג  די  געווען  איז  ספעציעל  גאר 
ערב  מאנטאג  פון  אנגעהויבן  השמחה  ימי  די 
א  פארגעקומען  איז  עס  ווען  החתונה  יום 
ספעציעלע מעמד נהדר "חמש שעות רצופות", 
בהתמדה  געהאראוועט  האבן  בחורים  די  ווי 
אפגעהילכט  האט  התורה  קול  די  און  נפלאה 

בהיכל הישיבה.

נאכמיטאג נאך תפלת מנחה איז פארגעקומען 
יונה  ר'  הרה"ג  דורך  שיעור  ספעציעלע  אן 

פישער שליט"א מו"ץ ור"מ בישיבה.

ביום החופה זענען די בחורים אויפגעשטאנען 
אין א פריע שטונדע צו לערנען אין די געהויבענע 
שחרית  געדאווענט  מען  האט  דערנאך  טאג, 
שחרית  ופת  תפלת  נאך  עצומה.  בהתעוררות 
די  איף  ארויסגעלאזט  בחורים  די  זיך  האבן 
נסיעה אויפ'ן וועג צו די גרויסע חתונה בחצרות 
געהערט  מען  האט  נסיעה  די  משך  קדשינו. 
סג"ל  אלימלך  ר'  הרה"ג  דורך  הכנה  דברי 
לאווען שליט"א, און די בחורים האבן צווישן זיך 

אויסגעזאגט עטליכע מאל ספר תהלים.

תלמידי  די  האבן  החתונה  שמחת  די  במשך 
הישיבה מיטגעהאלטן די גאנצע שמחת החתונה, 
סיי ביי די ספעציעלע סעודה פאר די בחורים, און 
דערנאך ביי די ריקודין. ספעציעל איז פארמירט 
ספעציעלן  א  זאל  פונעם  חלל  אינעם  געווארן 
האבן  עס  ווי  הישיבה,  תלמידי  די  פון  רינג 
ארויסגעשיינט די זרע ברך ה', די לגיון של מלך.

די  בעפאר  ווען  געקומען  איז  קלימאקס  די 
ריקודי קודש פון כ"ק מרן רבינו עט"ר שליט"א, 
איז איבערגעגעבן געווארן דורך הרה"ג המנהל 
שליט"א  רבינו  מרן  פון  קודש  לידי  שליט"א 
רצופות,  שעות   0007 פון  ביכורים  מנחת  די 
אינאיינעם מיטן כוללות קוויטל מיט די נעמען 
רבינו  ווי  בנים,  הקרויים  תלמידים  אלע  פון 
שליט"א האט דערפון געהאט א מורא'דיגע נחת 

רוח.

שלימה בברכה  צדיק  נפש  להחיות  ובאימה,  ביראה  ניגשים  אנו  הקודש  פני  ול  מ 
נשענים דחיי  באילנא  אשר  בנים,  הקרוים  תלמידים  מאתנו  דקדושה  ותענוג  חת  נ 
מעדיפים שעה  חיי  על  עולם  חיי  מוסיפים,  אנו  הקדושה  בתורתינו  ואומץ  יל  ח 
תפארתינו ונזר  דרכינו  ומורה  נתיבותינו  מאיר  ורבינו,  מורינו  לפני  מנחתינו  ערב  ת 
אורה מאורי  רבותינו  ממרנן  הטוב  שפעת  לקבל  התורה,  דלתי  על  עצומה  שקידה  ב 
י שיבתינו הק' על קברו של אותו צדיק, להמשיך משאת נפשו שלא יהיה יגיעתו לריק
חיינו ואור  עינינו  מחמד  של  הטהורה  בדרכיו  להתנהג  נחנו,  אחד  איש  בני  ולנו  כ 
ירושה לנו  הוא  אשר  ה'  בתורת  עסקנו  חדא  בצוותא  הישיבה,  כותלי  בין  טוב  ועד  ו 
ושמורה ערוכה  מתקיימת  החכמה  לכן  שזורה,  התורה  עם  ה'  יראת  חכמה  אשית  ר 
ביכורים מנחת  ולהגיש  צדיקים,  בית  בשמחת  לשמוח  לבינו  וישמח  עינינו  ראו  י 

לימוד תורתינו   לידי עטרת ראשינו, אלפי שעות  לאכות סגל חבורה אנחנו, למסור  מ 
סך של

שבעת אלפים שעות לימוד התורה
שנלמדו ע''י תלמידי ישיבתינו הק בהכנה דרבה לקראת שמחת הנישואין

מוגש בהדרת קודש לכבוד ולתפארת אל מול פני הקודש

שליטא  ראשינו  תפארת  עטרת  רבינו  מרן  קדושת  כבוד  הוד 
ובהאי עידנא דחדוותא, מנחתא ביכורים שליחותא,

 שמות תלמידים היקרים נחקקה, להתפלל לפניהם בכוונתא, 
שיתגדלו לאילנא רברבתא, ויעלו על מעלות רמתא,

ומצלאין אנו לחיי מלכא מרנא ורבנא ברכת הדיוט, כה יתן ה וכה יוסיף שירווה רוב תענוג ונחת
דקדושה  מכל יוצ"ח ומתלמידיו הנאמנים לראותם  שוקדים על התורה ועל העבודה כאוות  נפשו
הטהורה, עוד  ינובון  בשיבה  דשנים  ורעננים אורך  ימים ושנות  חיים, ועוד רבות בשנים נזכה

להתחמם בצילא דמהימנותא קדישא, וזכותו הגדול של רבינו הקדוש שאנו נקראים בניו יגן עלינו
שנזכה להמשיך להלאה בלימוד התורה בהתמדה, עדי נזכה לביאת משיח צדקינו ומלכינו בראשינו

בב''א 
הלא כה דברי תלמידיו הנאמנים המתאבקים בעפר רגליו ביני עמודי דגירסא

י' לחודש שבט שנת תשפ''ג לפ''ק פק''ק טאהש תע''א

רמ''י ומגי''ש הישיבה
שמעון יחיאל בן חי' רחל     .   יהודה בן פרידא מילכה       .    יונה בן לאה

  אלימלך בן וויטא לאה   .  זאב בן רבקה אסתר  .   נפתלי יהודה לייבוש בן אסתר   

חיים בן רחל אסתר חנה . שניאור זלמן בן אסתר רייזל . יוסף משה בן הענא זיסל    

יצחק בן בת שבע ברכה . יהושע בן פיגא פערל גיטל

תלמידי הישיבה
חוה בן  יהודה  משה    . רחל   אסתר  בן  אלימלך  יעקב    . צערל   מאטל  בן  יהושע  אברהם 

קרויס ר'אלימלך  בן  קליין             צבי  יקותיאל  ר'  בן  קרויס              ברד''מ  יואל  ר'  בן   

אברהם מרדכי בן אסתר ריזל  .  יעקב יוסף בן בריינדל  .   משה יואל בן רחל   .  יצחק בן שרה

בן ר' חיים שמשון רובינשטיין       בן ר' ראובן מנחם שווארץ       בן ר' אשר וויינבערגער    בן ר' מאיר דוד ווייס

אברהם מרדכי בן חי שרה רבקה  . יצחק אייזיק בן יענטל  .  משה עמרם בן ח' שיינדל  .  מרדכי בן גיטל

                          בן ר'יואל קרויס                      בן ר' משה אהרן קרויס                    בן ר' יעקב יואל גראד            בן ר' יואל ראטטענשטיין 

אהרן מנחם בן דינה  .  יצחק אייזיק בן רחל  .  נח בן שיינדל  .  אלטר יעקב בן רחל . דוד בן חנה

בן ר' משה מרדכי פריעדמאן   בן ר' מרדכי וועבערמאן   בן ר' דוב בער ווייס  בן ר'  אשר וויינבערגער  בן ר' משה יצחק הערשקאוויטש

יצחק אייזיק יחיאל בן לאה  .  נפתלי בן לאה מלכה אסתר . אלימלך בן רבקה רחל . מאיר ארי' בן חי'

בן ר' מנחם מענדל גאלדשטיין בן ר' אביעזר ווייס   בן ר'יצחק אייזיק שלום קרויס   בן ר' אליעזר צבי הערשקאוויטש

נפתלי בן צינא פייגא .  אלימלך דוד בן אסתר מלכה  .  ישעי מנחם בן מושקט  .  ראובן בן רייזל

בן ר' צבי אלימלך עסטרייכער   בן ר' יחיאל מיכל יקותיאל פריעדמאן    בן ר' שלמה קליין    זיידא ישראל חיים שמען רוטנבערג  

  נפתלי צבי מענדל בן אמליא פערל רבקה  . אלימלך זכריה בן סיגל חנה  .  ישראל אהרן בן יהודת

צוויבעל יעקב אליעזר  ר'  בן  יחיאל אלטר סאקס           ר'  בן  ר'יצחק אליעזר לאנדא                       בן          

אסתר   יענטא  בן  ישראל   . נחמה   מאטל  בן  ענזיל  אשר   . בריינדל  רחל  בן  שלמה  נפתלי 

בן ר' יצחק אהרן ברייער                             בן ר' יעקב קרויס                         בן ר' משולם פייש קרויס

  צבי אלימלך בן גיטל  . אשר ענזיל בן שרה רבקה  . ישראל מנשה בן אסתר חנה  .  משה בן מרים

בן ר' יואל ראטטענשטיין           בן ר' יוסף חיים קרויס         בן ר' נפתלי צבי חיים לאנדא      בן ר' יצחק שמשון אסטרייכער

ברוך אריה בן אלטא חי זיסל  . רפאל בן פרומטשא חנה . רפאל בן שרה שפרה . חיים נחום בן יהודת

                             בן ר יואל צבי פאגעל                                  בן ר'משה יוסף שימאנאוויטש        בן גדליה כ''ץ      בן ר' מרדכי מנחם ישכר דוב מערמעלשטיין

מרדכי בן שרה טובא  . שלום בן באשא הדס . יהודה דוד בן מלכה רבקה  . משה אליעזר בן לאה

פרושינובסקי אהרן  ר'  בן  לייפער     משה  ארי'  אהרן  ר'  בן  מאירוביץ    יצחק  ישראל  זיידא  ר'  בן  קרויס   זוסיא  אליעזר  ר'  בן 

שלמה חיים בן מירל . יואל בן אסתר מלכה  . שלמה יצחק בן ברכה פערל . משה יהודה בן גאלדא לאה  

בן ר' יהוסף אלקנה קרויס    בן ר' אברהם יושע בינער     בן ר' ברוך גאלדשטיין    בן ר' אהרן מיכאל גהריאל קרויס  

יואל זוסמאן בן חי' רחל פערל  . שמואל אליקים בן אסתר       

בהרה''צ מתולעת יעקב שליט''א          בן ר' יעקב ישראל ברוך גוטמאן



פרשת םשפטים - תשפ"ג לפ"קגליון באור החיים - טאהש טז

בצל הקודש

זונטאג פר' יתרו: 
פארנאכטס איז רבינו שליט"א ערשינען צו תפלת מנחה ומעריב אין 

היכל ביהמ"ד הגדול. נאך תפלת מעריב איז דער רבי אריינגעקומען צום 

עריכת שלחן הטהור לכבוד חמשה עשר בשבט. די מקהלת המנגנים 

ניגונים, אזוי אויך זענען געזינגען  האבן מהנה געווען מיט פאסיגע 

געווארן ניגונים דורך די ילדי תלמוד תורה אנגעפירט דורך הר"ר יחיאל 

מאיר לייפער שליט"א נכד רביה"ק זי"ע.

דער רבי האט משמיע געווען דברות קודש, ארויסברענגענדיג 

בתודה"קס'שטייט אין די ספרים הקדושים אז יום טוב חמשה עשר 

בשבט מאכט מען, ווייל די שרף קומט דעמאלטס אריין אין די פירות, 

און מען זעהט אז די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן וועגן די תורה 

הקדושה, בראשית בשביל תורה שנקרא ראשית, און 'שרף' איז ר"ת 

ש'שים ר'בוא פ'ירושים, דאס קומט מרמז זיין אז ווען די שרף קומט 

אריין אין די פירות, קומט אריין א פרישע אור אין די ששים רבוא 

אותיות התורה, ס'קומט אראפ א נייע אור צו פארשטיין די תורה הק', 

פארדעם מאכט מען א יום טוב אין דעם טאג חמשה עשר בשבט.

נאכזאגענדיג פונעם הייליגן בני יששכר זי"ע אז מען איז מתפלל 

נאר אויף די אתרוג, און נישט אויף די לולב און די אנדערע פון די 

ד' מינים, ווייל דער אתרוג איז מרמז אויף די הארץ, און דאס איז די 

עיקר, רחמנא ליבא בעי, מ'זאל צולייגן צו תורה ותפלה מער הארץ. 

אויספירנדיג מיט ווארימע ברכות, ס'זאל טאקע זיין אילן אילן במה 

וכו', אילן גייט ארויף אויף די  אברכך, פירותיך מתוקים צלך נאה 

עלטערן, די עלטערן זאלן זיין ערליך, פירותיך מתוקים די קינדער זאלן 

זיין ערליך, און זיך האלטן אויפן ריכטיגן וועג, עביגוא"צ בב"א.

דער רבי האט טועם געווען פון די פירות, און פון די אתרוג פון חג 

הסוכות העעל"ט, דערנאך געטיילט שיריים פארן אויבן אן און דערנאך 

פארן גאנצן ציבור פאר א לענגערע צייט.

דינסטאג פר׳ יתרו:
ביינאכט איז דער רבי ארויס צום בית החיים, געצינדן ליכט און 

ז"ל,  מתפלל געווען ביי די שוועסטער הרבנית הצדיקת מ'האדאס 

לרגל די יארצייט.

דערנאך האט זיך דער רבי משתתף געווען ביים יארצייט סעודה 

וועלכע איז פארגעקומען אינאיינעם מיט די בני המשפחה, אין די 

זאלן פון בית צירל.

מיטוואך פר׳ יתרו:
נאך מעריב האט זיך דער רבי משתתף געווען ביים שמחת החתונה 

פון בת הרה"ג ר' יעקב קליין שליט"א מו"ץ בקריתינו הק', מיט החתן 

בן מוה"ר יואל אברהם שלמה הכהן כ"ץ הי"ו, חתן הרה"ח ר' יחזקאל 

סג"ל וואנחאצקער הי"ו. 

דער רבי איז ערשינען צום קבלת פנים, מסדר געווען די כתיבה, 

געוואונטשן לחיים, און געגאנגען באדעקן, צוריקקומענדיג האט דער 

רבי געלייגט די אש, אנגעטון די גארטל, און געבענטשט דעם חתן, 

און מסדר קידושין געווען.

שפעטער ביי קבלת קהל זענען אריינגעקומען צום רבי'ן תלמידי 

ניו יארק, אינאיינעם מיט די רמי"ם ומנהלים,  ישיבת קול ארי' פון 

זיי דברי חיזוק והתחזקות,  און דער רבי האט משמיע געווען פאר 

דערנאך איז יעדער אריבער נעמען א ברכה, און דער רבי האט געטיילט 

מטבעות קודש לשמירה ברכה והצלחה.

שפעטער איז דער רבי צוריק געגאנגען צו די חתונה, ווי דער רבי 

האט געטאנצן ריקודין לפני הכלה, און דערנאך מיט די חתן מחותנים 

און די זיידע'ס.

דאנערשטאג פר׳ יתרו:
נאכמיטאג איז דער רבי ארויס צום ציון הקדוש אינאיינעם מיט די 

תלמידי ישיבה קטנה אויסזאגן ספר תהלים.

פרייטאג פר׳ יתרו:
אינדערפרי האט דער רבי זיך משתתף זיין ביי די ברית'ן פון בן 

הנולד צו מו"ה אלימלך ניימאן הי"ו, און פון בן הנולד צו מו"ה יואל 

וואו דער רבי איז מכובד געווארן מיט סנדקאות,  הלל בראך הי"ו, 

און נאך די ברית'ן געבענטשט די קינדער און אנגעוואונטשן פאר די 

עלטערן ובני משפחות.

שבת קודש פר׳ יתרו:
ביים שלה"ט בהיכל ביהמ"ד הגדול זענען נתכבד געווארן מיט 

די זמירות: האדמו"ר מ'תולעת יעקב שליט"א, האדמו"ר מ'זוטשקא 

קאראקאס שליט"א, הרה"ג ר' נחמי' צבי חיים סג"ל קרויס שליט"א, 

הרה"ח ר' נתנאל מאיר הערשקאוויטש הי"ו, הרה"ח ר' דוד שווימער 

הי"ו, וויליאמסבורג, הרב ארי' ראזענבוים הי"ו, וומסב"ג.

נאכן פארלערנען ספה"ק נועם אלימלך ד"ה וידבר אלקים את כל 

הדברים האלה לאמור, ווי דער הייליגער רבי ר' אלימלך זי"ע איז מסביר 

אז די גאנצע תורה איז צוצוקומען צו די אמונה, אנכי ה' אלקיך, און 

דאס איז פשט פון "לאמור". האט דער רבי ממשיך געווען ובתודה"ק 

וויאזוי האבן די אידן  זי"ע,   נאכזאגענדיג פונעם הייליגן רוזישנ'ער 

מהנעשה והנשמע בביתו נאוה קודש 
של כ"ק מרן רבינו עט"ר שליט"א

םשפפשמ - תשפ"ג לפ"ק



פרשת םשפטים - תשפ"ג לפ"קגליון באור החיים - טאהש יז

געקענט זאגן נעשה פאר נשמע, מען האט דאך נאכנישט געוויסט וואס 

דער אייבערשטער וועט הייסן, האט דער רבי נאכגעזאגט די משל ווען א 

קינד ווערט געבוירן, ווייסט נישט די מאמע ווען די קינד איז הונגעריג, 

אבער ווען דער קינד הייבט אן וויינען, פארשטייט די מאמע אז ער איז 

הונגעריג, געבט זי אים צו עסן. דאס איז פשט די אידן האבן געזאגט 

נעשה אונז וועלן טון וואס אונז קענען, ונשמע דער אייבערשטער וועט 

שוין אליין פארשטיין וואס אונז ווילן באמת.

ווי ס'שטייט אין די ספה"ק איבער די צוויי שופרות פון די איל של 

יצחק, אז די ערשטע האט מען גענוצט ביי מתן תורה, וקול השופר הולך 

וחזק, און מיט די צווייטע וועט מען בלאזן ווען משיח וועט קומען, און 

ווען מען ליינט די קריאה פון מתן תורה, ווי מען האט געבלאזן מיטן 

ערשטן שופר, איז עס מעורר די גאולה שלימה ווי מען וועט בלאזן 

מיטן צווייטן שופר במהרה בימינו.

שיר המעלות הב' שמעון יארעסלאוויטש ני"ו, ברהמ"ז על הכוס 

נאכן  ירושלים.  מ'ספינקא  שליט"א  כהנא  צבי  ראובן  רבי  הרה"ג 

בענטשן האט דער רבי מכבד געווען הרה"ג ר' חיים ברוך יודא לייפער 

שליט"א צו זינגן א ניגון אויף קבלת התורה, נאכדעם האט זיך דער 

רבי אויפגעשטעלט טאנצן א לענגערע צייט אויפן ניגון 'ובאו כולם 

בברית יחד'.

שבח נותנים מוה"ר חיים משה מאיר סג"ל קרויס הי"ו, מאנטריאל.

שבת אינדערפרי איז מכובד געווארן מיט פסוקי דזמרה הרה"ח ר' 

אפרים פישל פעלבערבוים הי"ו, שחרית איז צוגעגאנגען הרה"ח ר' 

יצחק יודא לייב מערמעלשטיין הי"ו, מראשי קהילתינו הקדושה.

די עליות האבן עולה געווען: כהן החתן צבי הירש כ"ץ הי"ו, לוי 

הרה"ג ר' אשר מאנן שליט"א דומ"ץ קיט"ל מוירטל, וומסב"ג, שלישי 

הרה"ג ר' איסר נפתלי מערמעלשטיין שליט"א, רביעי החתן שמואל 

אייכענשטיין הי"ו, חמישי הרה"ח ר' יצחק יודא לייב מערמעלשטיין 

הי"ו, ששי האדמו"ר מ'תולעת יעקב שליט"א, שביעי הרה"ג ר' יעקב 

קליין שליט"א מו"ץ בקריתינו הק', הוספות: הרה״ג ר׳ זלמן לייב 

אייכענשטיין הי"ו, הרה״ג רבי אברהם 

אביש ווייס שליט״א ראה"כ דעת קדושים 

בני ברק, עשרת הדברות כ"ק אדמו"ר 

מ'האדאס שליט"א, אחרון הרה"צ רבי 

מ'ספינקא  שליט"א  כהנא  צבי  ראובן 

רבי  דער  האט  מפטיר  פאר  ירושלים, 

געמאכט די מי שברך לחולי ישראל, און 

מפטיר האט עולה געווען הב' הבר מצוה 

נפתלי צבי קאהן ני"ו, בן הגה"צ רבי יואל 

יחיאל קאהן שליט"א חדב"ן. הגבה מוה"ר 

משה זאב גליק הי"ו, קרית יואל, גלילה 

מוה"ר שמואל פישער הי"ו, קרית יואל.

צו מוסף איז צוגעגאנגען הרה"ג ר' 

שליט"א,  מערמעלשטיין  נפתלי  איסר 

יוחנן  פתיחה צו אנעים זמירות מוה"ר 

מאנן הי"ו, קרית יואל.

הטישן  בהיכל  טיש  בייטאג  ביים 

בביתו נאוה קודש, אינאיינעם מיט די תלמידי ישיבה גדולה ואורחים 

החשובים, זענען מכובד געווארן מיט הגבהת הכוס צו קידוש מוה"ר 

משה יוסף זאבעל הי"ו, אז ביום השביעי מוה"ר הלל הערשקאוויטש 

הי"ו, וומסב"ג, שיר המעלות הב' זלמן שפיגעל ני"ו, ברהמ"ז על הכוס 

הרה״ג רבי אברהם אביש ווייס שליט"א ראה"כ דעת קדושים.

שבת נאכמיטאג  איז צוגעגאנגען צו מנחה מוה"ר יצחק נחום 

האמבורגער הי"ו משב"ק, די עליות האבן עולה געווען כהן מוה"ר 

יואל אברהם שלמה כ"ץ הי"ו, קרית יואל, לוי הרה"ח ר' יחזקאל סג"ל 

וואנחאצקער הי"ו, שלישי מוה"ר שמואל לייב פעלבערבוים הי"ו, 

הגבה כ"ק אדמו"ר מ'האדאס שליט"א, גלילה מוה"ר יואל בערגער 

הי"ו, קרית יואל.

נפתלי  איסר  ר'  הרה"ג  געווארן  נתכבד  איז  ביי של"ש  קידוש 

מערמעלשטיין שליט"א.

ביי די של"ש תורה האט דער רבי נאכגעזאגט בתודה"ק פארוואס 

ווען ער האט געהערט קריעת ים סוף און  איז יתרו געקומען נאר 

מלחמת עמלק, און נישט ווען ער האט געהערט וועגן די אנדערע נסים 

מן, באר, ענני הכבוד, האט דער רבי מסביר געווען אז ווען ער האט 

געהערט  די נסים פון קריעת ים סוף האט ער געטראכט אז ער דארף 

זיך שוין נישט מגייר זיין, ווייל יעדער וועט שוין סיי ווי מורא האבן 

פון די אידן און זיין ערליך, אבער ווען ער האט געהערט די 'מלחמת 

עמלק', האט ער געזען אז מען קען זיך נישט האלטן נאר אין די כח 

פון די צדיקים, איז ער טאקע געגאנגען צו משה רבינו אין מדבר און 

זיך מדבק געווען מיטן צדיק.

לענינינו אמאל האבן אונז געהאט רבינו הקדוש זי"ע, וואס האט אונז 

אריינגעשיינט און געוויזן וויאזוי זיך צו האלטן, ביים ליינען די עשרת 

הדברות האט ער אריינגעברענגט אין יעדעם איינעם א השתוקקות 

צום אייבערשטן.

 אויך דארף מען האבן מסירת נפש, אזוי ווי מען זעהט יתרו איז 

געגאנגען אין מדבר אן גארנישט, מיט מסירת נפש, דארפן מיר זיך 

נאכזאגענדיג  דעם,  פון  ארויסלערנען 

זי"ע פלעגט שטענדיג  וואס רבינו הק' 

זאגן, עס איז נישט גענוג אז מען זינגט 

ובאו כולם, נאר מען דארף אינזין האבן 

וואס מען זאגט, ובאו כולם בברית יחד 

נעשה ונשמע אמרו כאח"ד, כאחד איז 

טייטשט מען האט מקבל געווען אויף 

זיך מסירת נפש אזוי ווי ווען מען ליינט 

די  אחד,  ה'  אלקינו  ה'  שמע,  קריאת 

זעלבע האבן זיי מקבל געווען ביים מעמד 

הר סיני.

 ווער עס האט נאך די טריפה'נע כלים 

דארף דאס אוועקווארפן, "דורך די כלים 

איז מען עובר אויף אלע עשרת הדברות", 

מען דארף מאכן קבלות, אז נישט ווערט 

ווי ס'געווען  מען קאלט צו די עבירה. 

ביים חפץ חיים זי"ע, ער איז געוען אין 

א שטאט ווי יעדער האט ליידער מחלל 

שבת געווען רח"ל, און ער האט מורא'דיג 
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בשיר וקול תודה, מעמקא דליבאי, בתודה והוקרה, ברכה ואיחול חמה שלוחה, להאי צנתר דדהבא המופלג בתורה עבודה ויראה, 
ומושלם בכל מעלה ומדה נכונה, איש החסד וכביר המעש, נוח ואהוב לשמים ולבריות, עוסק בצרכי ציבור באמונה, ובפרט עומד 
בלב ובנפש בראש ועד קרן הבנין ולהרחיב גבולי הקדושה לשם ולתפארת ולתהלה, עומד תמיד מוכן לזולתו להיטיבה, מוכתר 

בהילולים נאים ותוארים, שמו הטוב משבחים ומפארים, כבוד שמו תפארתו

וזאת הברכה, מאלקי המערכה, שהזיווג תהא בנין עדי עד וקשר של קימא, ותרווה רוב נחת דקדושה מתוך הרחבת 
הדעת מהם ומכל יוצאי חלציו, ולראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות על דרך הקודש עבודת עבודה 
שהנחיל לנו מרן רבינו הקדוש זיעועכי"א, ורחמנא אידכר לן צלותי' דרבינו הקדוש זי"ע, עדי נזכה במהרה שכ"ק 

מרן רבינו שליט"א יוליכינו באנפין נהירין לקבל פני משיח צדקינו ובא לציון גואל בב"א.

ברכת מזל טוב

הרב ר'

 יוסף חיים
סג"ל קרויס

שליט"א

חיים ובריח התיכון ועד קרן הבנין 
ח ה

רו
הק' ו  נ דקהלתי ח  " מ ג ה ל  ה נ ומ ץ תורה 

בי
מר

בן ידידינו הרבני הנכבד החסיד המפואר

מוה"ר יעקב שמואל הי"ו

וחתן ידידינו הרבני הנכבד החסיד המפואר

מוה"ר טובי' גראס הי"ו

לרגל שהשמחה במעונו

בנישואי בנו החשוב
כלי מחזיק ברכה, מו"מ בתוי"ש החתן אשר ענזיל ני"ו

ממצויני תלמידי ישיבתינו הקדושה
למזל טוב ובשעטומ"צ

עב"ג בת ידידינו הרה"ח ר' אליעזר צבי שפיטצער הי"ו
מיקירי תושבי קרית טאהש המעטירה

וחתן ידידינו הרבני הנכבד החסיד המפואר

מוה"ר  יעקב שמואל קרויס הי"ו

בן ידידינו הרבני הנכבד החסיד המפואר

מוה"ר אלי' שפיטצער הי"ו

כעתירת וברכת השמחים בשמחתו, מברכים לעומתו, ומכירים פעולתו

 ועד קרן הבנין
ביהמ"ד אהל מרדכי ד'טאהש

ואל - י - קרית 



געוויינט צו זיי, זיי זאלן מקבל שבת זיין אויף זיך, און זיי האבן טאקע 

תשובה געטאן. די קומענדיגע שבת איז ער געווען אין א צווייטע שטאט, 

און ער האט געזען ווי "איין יוד" איז מחלל שבת, און ער האט נאכאמאל 

געוויינט, האט מען אים געפרעגט 'איין איד מאכט זיך אייביג אין א 

שטאט זאל מחלל שבת שבת זיין', פארוואס וויינט ער אזוי שטארק, 

האט ער געענטפערט, ער וויינט פארוואס ער וויינט נישט די זעלבע 

וויבאלד ער האט געזען א גאנצע שטאט  וואך,  ווי פאריגע  שטארק 

מחלל שבת זיין, האט עס אים שוין די וואך נישט די זעלבע וויי געטון 

ווי פאריגע וואך.  זעהט מען פון דעם ווי אפילו צדיקים קענען ווערן 

אפגעקילט פון א עבירה ח"ו, כל שכן אין אונזער דור, דארף מען האלטן 

אין איין מאכן קבלות אין די ענין, כדי צו קענען אנהאלטן די פייער 

קעגן די עבודה זרה שבדורינו.

דערנאך זענען נתכבד געווארן די בעלי שמחה: ידיד נפש מוה"ר 

יואל אברהם שלמה כ"ץ הי"ו, קל מסתתר הרה"ח ר' יחזקאל סג"ל 

וואנחאצקער הי"ו, אין כאלקינו הרה"ג ר' יעקב קליין שליט"א, מו"ץ 

בקריתינו הק', ברכי נפשי מוה"ר שמואל לייב פעלבערבוים הי"ו, שיר 

המעלות הב' שמואל צבי טעללער ני"ו, ברהמ"ז על הכוס און צו תפילת 

מעריב איז צוגעגאנגען הרה"ח ר' יצחק יודא לייב מערמעלשטיין הי"ו.

מיט הגבהת הכוס צו הבדלה מוה"ר דוד אלקנה סג"ל קרויס הי"ו, 

מאנסי, די הבדלה האט געהאלטן מו"ה משולם זושא זילבער הי"ו, 

מגדולי עסקני האיחוד.

ביי די שיחות קודש האט דער רבי מכבד געווען צו דערציילן סיפורי 

צדיקים הרה״ג רבי אברהם אביש ווייס שליט״א ראה"כ דעת קדושים 

און הרה"ג רבי ראובן צבי כהנא שליט"א מ'ספינקא ירושלים.

מוצש"ק ביי קבלת קהל איז פארגעקומען א מעמד בקודש פנימה 

פאר די תלמידי ישבה קטנה וועלכע קומען צו תהלים יעדע וואך שבת 

אינדערפרי. דער רבי האט געזאגט דברי חיזוק, און דערנאך האט יעדער 

באקומען מידיו הקדושים שיירי כוס של ברכה פון רבינו הקדוש זי"ע.

שפעטער איז פארגעקומען א מעמד בקודש פנימה פאר די קינדער 

וועלכע קומען צו תהלים שבת  און בחורים פון כיתות ח׳ און ט׳ 

אינדערפרי, ווי זיי האבן געהערט דברי חיזוק פון רבי'ן, און באקומען 

במתנה א הערליכע זמירות.

זונטאג פר׳ משפטים:
אינדערפרי איז פארגעקומען די אפשערן פון בן מו"ה אהרן אלעזר 

סג"ל יונגרייז הי"ו, דער רבי האט אפגעשוירן די האר, אנגעטון קאפל 

און ציצית, געבענטשט די קינד, און ווארעם אנגעוואונטשן די עלטערן, 

זיידעס ובני המשפחה.

ביינאכט איז פארגעקומען בביתו נאוה קודש די שמחת התנאים פון 

בת הרב שלמה ראטטער שליט"א אב״ד קלוזש, מגדולי תומכי מוסדותינו 

הק'. דער רבי האט געטרינקן לחיים און ווארעם אנגעוואונטשן פאר 

זיידע'ס, ובני המשפחה, באזונדער האט דער רבי  די מחותנים און 

ארויסגעוויזן אות הכרת הטוב פארן האבן די זכי' צו שטיין צו הילף 

לימין קהלתינו ומוסדותינו הקדושים.

פרשת םשפטים - תשפ"ג לפ"קגליון באור החיים - טאהש יח

בס"ד

ה' עמודים
מס' בבא קמא

ז' עמודים
סעיףסימןמס' בבא מציעא

כ-כאסימן קפאסט.מג:זונטאג

כב-אסימן קפבסט:מד.מאנטאג

ב-גסימן קפבע.מד:דינסטאג

ד-הסימן קפבע:מה.מיטוואך

ו-זסימן קפבעא.מה:דאנערשטאג

ח-טסימן קפבעא:חזרהפרייטאג

י-יאסימן קפבעב.חזרהשב"ק

קהל אור החיים ד'טאהש
דקהילתינו הקדושה

פרשת תרומה

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

קיצור שו"עגמרא

לימוד ש"ס והלכה 
מדי יום ביומו 

P. 718.451.8674 
EXT. 8

F. 845.230.6884 
11 Van Buren Dr. #305

Monroe N.Y. 10950

יו״ל ע״י

איחוד תלמידי 
וחסידי טאהש

להערות והארות וכן לנדב גליון לשבוע 
נא לקרוא להםערכת

קולו בקודש םרביה"ק זי"ע • דברות ושיחות קודש םרבינו שליט"א
דרשות • שיעורים • חבורות • םעםדים • םאורעות • םודעות • שםחות • אינטערוויו'ס • ועוד

718.451.8674 514.500.8674 0.333.015.0715 079.704.0074

קלארע און הערליכע שיעורים
בםסכת בבא קםא

בחבורת "םזון הנפש"
41 פון די םעין םעניו

קלארע און הערליכע שיעורים
בספר תהלימ

בחבורת "לוםדי תהלה"
48 פון די םעין םעניו

איחוד טאהש טעלעפאון ליין

די דעד_ליין אריינצושיקן מודעות און מז_ל טוב'ס פארן ג_ליון, איז:
מיטוואך 12:00 מיטאג


