
  

 

    

 

 

 

  

 

  

  
י"ל, על פי הגמרא מסכת סוטה (דף י"ד [ע"א])  עוד רב

וכי לאכול מפריה הוא צריך. ועל זה תירץ הגמרא כדי 
לקיים למצות התלויות בארץ, קשה הלא המצות 
אינם נוהגין רק אחר כיבוש, וזה כבר נגזר שלא יראה 
בכיבוש, כמו שמבואר מהרא"ם פרשת חקת 

כג) ואתחנן למה (תנחומא שהבאתי. והיינו (דברים ג 
ואתחנן סי' ד'), וכי לאכול מפריה הוא צריך. ועל זה 
משני כדי שיכנס לארץ, דהכניסה בעצמה מצוה, 

  (ישמח משה)                                                                                 והבן:

[ג, כג]. שמעתי מפי אחי  ואתחנן אל ה' בעת ההוא וגו'
הרב ר' שמואל טייטלבוים אבד"ק גארליץ על דרך 

הרב הק' זלה"ה מלובלין  שפירש בספר דברי אמת של
מאמרם (ב"ר כא, ו) אין ועתה אלא תשובה, כי האדם 
צריך לחשוב בכל עת כי מה שעבר אין וכלה באפס, 
ומה שעתיד אינו עדיין, ואין לו רק רגע שעומד בו, 
וראוי על כל פנים לעשות בו תשובה, ע"כ דבריו. והנה 
 משה אדוננו היה עניו מאד מכל האדם (במדבר יב, ג),

ודמה בנפשו שאין בידו זכות מן העבר ולא מן העתיד, 
כמאמרם (אבות פ"ב מ"ד) אל תאמן בעצמך וכו', ולא 
נשען להתחנן אל ה' כי אם בשביל עת ורגע ההוא 
שעמד בו לפני בוראו. וזהו ואתחנן אל ה' בעת ההוא, 

  (ייטב לב)                                                  בשביל עת ההוא, והבן:

קאמר אחר זה יובן שפיר המשך הכתוב ד ועל פי
אומרו שמור את יום השבת וגו' דמשמע שצריך 
להוסיף מחול על הקודש, ועל זה אמר ששת ימים 
"תעבוד" ר"ל אף שתעבוד בכל ששת ימי המעשה 
עבודת עבודה בעניני הפרנסה, ואף על פי כן אם 
תרצה שיהיה "ועשית" כל מלאכתך, ר"ל שיהיה 
עשיה בכל מלאכתך, שהיא ע"י שגומר בה את 

תו ומגמתו שרצה לעשות בעבודתו, הסגולה מחשב
לזה ויום השביעי שבת לה' אלקיך, כי השבת הוא 
הנותן כח ושפע במלאכתך שיתקיים, וזהו רק מחמת 
דקאי אדלעיל מניה דקאמר "שמור" את יום השבת, 
דהיינו שצריך להוסיף מחול על הקודש כאמור, אבל 
בשכר שבת קודש גופיה אי אפשר כי שכר מצוה 

עלמא ליכא והרי הוא כמבואר, ועיין מה  בהאי
 (קדושת יו"ט)                                      שכתבתי בפרשת וישב:

, במדרש א"ר עזריה שיהיו ואתחנן אל ה' בעת ההוא
מתפללין בעת צרה ולכא' צ"ב כי הנה תפלה היא 
דאורייתא ומה בא להשמיענו כאן, ואפ"ל דהנה 
ואתחנן בגמ' תקט"ו כמנין תפיל"ה ולכאו' אם לא 

ית"ש שיכנס לא הניחו אותו מן השמים  היה רצונו
להתפלל אלא הנ"ל בהקדם דברי אא"ז בייטב לב 
עה"פ המכסה אני מאבהם ומפרש שם שכל 
התפילות של האבות הק' הם עומדים ותלויים 
לבניהם אחריהם בעת צר, ועד"ז אפ"ל שמשה רבינו 
ע"ה אע"פ שלעצמו לא הועיל התפילה אבל כדי 

יהם הניחו לו להתפלל שיעמוד לדורות הבאים אחר
וזה שאמר המדרש לאמר לדורות שיהיו מתפללין 
בעת צרה שלא ימעטו שאין התפילות שבים ריקן 

 (דברי יואל)     אלא עומדים ותלויים לבניהם אחריהם.

 אעברה נא ואראה את הארץ הטובה הזה והלבנון,
אם אעברה נא לקיים ובמדרש א"ל הקב"ה למשה 

בטל סלח נא ואם סלח נא בטל אעברה נא, ואפ"ל 
דהנה הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה 
ומשה רבינו ע"ה נפגם במי מריבה ויאמר לו ה' ר"ב 
ל"ך דהיינו שאתה כ"כ ברום המעלה שע"ז דברים 
דקים הננו מדייק בך, וז"ש המדרש אם אעברה אז 

נו יעבור לארץ ישיג בטל סלח נא כי ע"י שמשה רבי
את קדושתו במדריגה גבוהה במאוד ועי"ז לא יוכל 
להיות סלח נא כי הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט 
                                                     השערה, ואם סלח נא אז אעברה נא בטל ודו"ק.

 (ברך משה)                                                                                                    

ם וגו' וברש"י רחו ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר ה' א'
בדין, ובמדרש א"ל הקב"ה למשה אם אעברה נא 
לקיים בטל סלח נא ואם סלח נא בטל אעברה נא 

ואפ"ל בהקדם דברי רביה"ק זי"ע דהנה ידוע כי 
מחשבה טובה הקב"ה מחשבה רעה אין הקב"ה 
מצרפה למעשה ומתי כן מצרפים למעשה כשחוזר 
בתשובה מאהבה אז לוקחים את המחשבה הרעה 

א שמגביר זכויותיו, וזה מה ומצפים למעשה נמצ
שאמר יעקב אבינו ע"ה לשמעון ולוי כי ברצונם עקרו 
שור דהיינו שראה יעקב שהם חזרו בתשובה בקש 
מאתם שיחזרו בתשובה יותר מרוממה וכך יחשבו 
להם את המחשבה כמעשה ויהיה להם לזכות 
עכתדה"ק, וממילא אפ"ל כי הנה משה רבינו ע"ה 

ם את מצותיו אמר לו בקש ליכנס לארץ כדי לקיי
הקב"ה מעלה אני עליך כאילו עשית את כל המצוות 
אמר לו משה והלא אין מחשבה מצרף למעשה א"כ 
איך יצטרפו הענין למעשה א"ל הקב"ה רק במחשבה 
רעה אבל כשחוזרים בתשובה אז רחום בדין כפירש"י 
ואז מצטרף אף המחשבה למעשה כדי לזכות ביותר 

רש אם אעברה לקיים שכותים וזה מה שאמר המד
בטל סלח כי אז אין המחשבה מצטרף למעשה ואם 

  (שפתי צדק)          ים בטל אעברה נא ודו"ק.     סלח לקי

ירצה על זה הדרך, כשאתם דבקים בה' פירוש  עוד
שלבכם חפץ בו ובמצותיו, בזה הוא נקרא אלהיכם 
ביחוד, על דרך מה שאמרו ז"ל (ילקוט סוף פרשת נח) 

שראל (תהלים כב ד), שלא בפסוק יושב תהלות י
נתרצה ה' בכל מהלל צבא השמים עד שאמרו 
בתהלותיו ברוך ה' אלהי ישראל, כי לא בחר שתתייחד 
אלהותו אלא על ישראל, ולזה תמצא שאין מתברך 
ולא מתהלל באלהי שמים, ולא באלהי הארץ, ולא 

  (אוהחה"ק)               באלהי מלאכים, אלא אלהי ישראל:

בצר לך ומצאוך כו' באחרית הימים כו' ושבת כו' עד לא 
נראה על פי שאמרו חז"ל חלאים  ירפך ולא יעזבך כו'

רעים ונאמנים בשליחותם שאף על פי שניתן רשות 
למקטרג חלילה לאיזה צרה ח"ו אף על פי כן אינו 
רשאי לעשות שום דבר עד שמשלחין אותו במכוון 

דבר ההוא וזה הוא מחסדי הבורא ברוך הוא לעשות ה
שנקצב לאיזה אדם איזה צער חלילה לכמה ימים אז 
איני יכול הבעל דבר למצוא עת ההוא כי אם בסוף 
הימים שנקצב לו למען יוכל האדם לסבול כיון שלא 
יאריך הזמן הצער * אבל אחר כל זה צריך האדם 
הצדיק היודע מזה לתקן שלא יולד שום צער וצרה 
לישראל כלל והתקנה הוא להביא הדינים אל שורש 
העליון ולהמתיקם שם כמו שדברנו מזה במקום אחר 
ואז אין שטן ואין פגע רע שולט כלל * ונבא בזה אל 
ביאור הכתובים * בצר לך פירוש כשיהיה לך הצר הוא 
הבעל דבר יבא לקטרג עליך חלילה להמציא לך איזה 

רך עושה עמך צרה ח"ו * אני אומר לך שהשם יתב
חסד זה שלא ימצאוך הבעל דבר ההיא כי אם באחרית 
הימים * אבל כשתעשה אתה כך ושבת את הדינים אל 
שורשם ותמתיקם אז תפעול שלא יהיה לך שום צרה 
כלל * והראיה לזה שלא ירפך הוא מלשון רפואה כי 
יש תיבות חסירות א' * ולא ישחיתך פירוש שלא 

תק הכל ולא תצטרך ישלוט בך שום השחתה כי יומ
  (נועם אלימלך)            לרפואה כלל ואז טוב לך והבן:

תיבת לאמר, הוא  ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמור כו'.
מיותר. והנראה, דהפירוש הפסוק ואתחנן אל ה' בעת 
ההוא, פירוש שהיה מתחנן תחילה כדי שיוכל 

ריך להתפלל אחר כך. לאמור, פירוש הדבר שהיה צ
לאמר אלא שקודם לא היה יכול לאמר, כי היה בוש 
                         מלפניו יתברך והיה צריך להתפלל שיוכל להתפלל

  (קדושת לוי)                                                                                                

בזה שהאדם מרגיש בעצמו  אנכי עומד בין ה' וביניכם,
העצמיות שהוא ליש זאת היא המחיצה המבדלת בין 

  (בעל התניא)                                                                      ה' וביניכם. 

אחז"ל  דבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום,ואתם ה
[ברכות י"ד.] בין אלקיכם לאמת לא יפסיק דכתיב וה' 
אלקים אמת, הנה ה' אלקיכם אמת אם תחשוב הוי' 
במספר צ"א היינו הוי' אדני, אז ה' אלקיכם אמת 

גמטרי' אברהם יצחק יעקב היינו ואת"ם אותיות 
ת אמת הדבקים בה' אלקיכם אם לא יפסיק בין אמ

לה' אלקיכם, אזי חיים כלכם היום כי מעורר זכות כל 
  (חתם סופר)     האבות חיות של כל ישראל. [תקפ"ט]:

ושמרת את כל חוקיו וגו' אשר ה' אלהיך נותן לך כל 
נ"ל לפרש דהנה אדם כל שנותיו המה שבעים  הימים.

שנה וגם באותן מעט השנים אין לו פנאי להיות כולם 
עט ולפני הש"י ב"ה אלף שנים כיום נכונים רק מ

אתמול כי יעבור (תהלים צ, ד), וזה אשמעינן הכתוב 
אם האדם עושה מה שביכלתו לעשות בימי חייו אזי 
הקדוש ב"ה נותן לו במתנה כל הימים להיות נחשב לך 
       כאלו היית עובד לפני כל הימים שהעולם עומד. והבן:

  (תפארת שלמה)                                                                                       

קים ואל המשפטים אשר ועתה ישראל שמע אל החו
אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם 

ואפ"ל  את הארץ אשר ה' אלקי אבותיכם נותן לכם.
ע"פ המדרש מצינו שויתר הקב"ה על ע"ז ועל ג"ע 
ועל שפ"ד ולא ויתר על מאסה של תורה שנאמר על 
מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי, ומבואר כי לכן 

פי שעזבו את התורה. וזהו גלו ישראל מארצם ל
שאמר הכתוב ועתה וגו' שמע אל החוקים וגו' ובזכות 
   זה תזכו לירש את הארץ ולא תגלו ממנה.

 (עטרת יהושע)                                                                                         

ואתחנן אל ה' בעת ההיא וגו' בשם הה"ק מקאצק 
זי"ע, שהתפלל אל ד' בעת ההוא. דהיינו רגע 
האחרונה "לאמור ה' אלהים", שיוכל לאמור אז ה' 

  אלהים והבן:

אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן 
בשב"ק פר' ואתחנן תשט"ו  :ההר הטוב הזה והלבנון

לו שם אז עגמ"נ רב כשהי' רביה"ק בארה"ק, והי' 
במלחמתו נגד הציונים וכיתותיהם כידוע, ודרש אז 
רביה"ק בשב"ק ואמר משה רבינו ע"ה ביקש מהשי"ת 
אעברה נא ואראה, דהיינו שביקש שיוכל להיות 
בארה"ק ולראות ולהביט בכל מקום שירצה ולא 
שיהיה מקומות טמאים שלא יהי' ביכלתו להביט 

  לשם.

השם יתברך מנחמינו בזה לבד כי מה ש נחמו נחמו כו'.
יש לנו נחמה. דרך משל, אינו דומה שומע מפי השר 
דברים ניחומים ודברי אהבה אינו נחמה עד גמר קבלת 
טובה ממנו, מה שאין כן פי מלך רצונו כעב מלקוש 
ואמרי פיו הם מעשה טוב גמור, כי בשמוע דברי 
תנחומים מפיו ישעשעו נפשינו. או יאמר, שהנחמה 

מה שכל הסיבות אף על פי שאינם נראים כפולה ב
נוגעים אלינו הם בשבילנו זה אלהים אלהינו הוא 
ינהגנו כו', אלהים סיבות כל הסיבות. אלהינו, שכל 
הסיבות הסובבים הם בשבילנו כמאמר חכמינו ז"ל 
חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. וזהו יאמר 

  (קדושת לוי)                     אלהיכם:

  ניצוצות

ִפָלה  מֹוֶנה ָמעֹותֵיׁש ֵאת ִמלֹות ַהּתְ . ִלְמנֹות ּכְ
ה ָהָאָדם יֹוֵדַ� ִאלּו ָהָיה  לֶ�ְרּכָ ָוָנהִמָלה  ׁשֶ ּכַ , ּבְ

מֹוֶנה ֲאָלִפים ָהָיה מֹוֶנה   !אֹותֹו ּכְ
  

מספרי דבי רב ספה"ק  אור הדבריםבי

  דברי יואל
האיך יתכן שאם אדם עושה עבירה לוקה בכפלים וכי 

  עביד קוב"ה דינא בלא דין

ה מיד ד׳ כפלים ככל חי וגו׳ כי לקמענחמו נחמו 
חטאתי׳, הקשה רשיז״ל האיך מידתו של הקב״ה לשלם 

׳, ובתרגום יונתן רצו לתרץ בתמילאדם כפלים בחטאו 
ומין, כאלו לקתה חקושיא זו, ופי׳ ארי קבילת כוס תנ

דיין צ״ב הכוונה בו, ואפשר לתרץ עו "לכע יןד תרחל ע
 "לרות רמוחירות עבקושית רש״י ז״ל דהנה ישנם 

דמני  'מבגבלבד, כמבואר  ״י תשובהעשאינם מתכפרים 

  

  ז"נגליון תר
  

  נחמו -ואתחנן פרשת 
תשפ"במ'אב  "זט   

  6:50  הדלה"נ

  8:41  מוצש"ק

  4:46  עלות השחר

  5:58  נץ החמה

 8:31  סוזק"ש א'

  9:20  סוזק"ש ב'

  10:28  סוז"ת

  12:43                   חצות    
  

  
  



  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

 

בירה שיש בה כריתות ומיתות עד׳ חלוקי כפרה, עבר 
פ״כ ע, אמנם או'וכ רתשובה תולה ויסורין מכפתב״ד, 

גדול כוחה של תשובה להקל מן היסורים, ואף 
בירות אלו שלא נשלם הכפרה בתשובה לבד, אבל עב

רים, קלים ונוחים אחר התשובה יהיו בחי׳ היסו
שו תשובה, עו אם לא יח"ברחמים ובחמלה, משא״כ 

ו היתה סיבת ר"ל, וזמצד דינא קשיא  יןבאים ח׳׳ו היסור
היסורים בכל דורות הגלות, מפני שחסרה שלימות 

ל בחינתה הראוי׳, אמנם טרם ביאת המשיח עהתשובה 
ש הרמב״ם ז״ל "מוכשו כל ישראל תשובה הראוי׳, עי

חה שכל ישראל טד׳ אלקיך, זו הב דעדמ״ש ושבת 
ולה עשו תשובה לפני הגאולה, ויהי׳ תשובתם מעי

יקרא עמ קור את החטאעד שיהי׳ בכוחה לעומאהבה, 
שקבלו יסורים  עו לזכיות, ואז יתברר למפרכויתהפ

תן עיותר מדאי וכפלים מכל חטאתיהם, ובאמת בש
מתחייבת כן, לפי  יןכשקבלו היסורים, היתה שורת הד

ביד עולת התשובה האמיתית, ולא עאצלם פ שחסרה
התשובה  שלימותקוב״ה בלא דינא, אלא שאז אחר 

ויתברר כי  וןבירות לזכיות, ישתנה החשבעשיתהפכו ה
כיון שלקתה  'לקחה כפלים ככל חטאתי׳, ולכן יאמר ד

מי יאמר עבכפלים ינוחמו בכפלים, וזהו נחמו נחמו 
במהרה  כהשנזאלקיכם וכפי׳ התרגום יונתן, ויה׳׳ר 

ני ברחמיו מיד עלראות בנחמת ציון וירושלים, וישמי
צמו יבוא לנחמנו עוהבוי״ת ב ו'יני כל חי הן גאלתי וכעל

את  'ינינו וישמח לבנו בשוב דעכאשר הבטיחנו, יראו 
(דברי יואל  קב ישמח ישראל בב״א.עמו יגל יעשבות 

  נט) -נח
  

  מצב דורינו במשנתו של רבינו הק'
  דברי יואל"בספרי דבי רב "

  מנהיגי הדור

מחליק לשון זה בלעם מוזה פי׳ המדרש הנ״ל 
ל שבלעם הרשע "שהחליק בנבואתו ונפלו בשטים, ר

הי׳ לוכד חכמים בערמה, שלא אמר לישראל דברים 
ברורים וגלוים, שרוצה להעבירם על דעת התורה 
שיכעיסו להבוי״ת, ובאמת רק זה היתה כל כוונתו, 

יהן של אלו שונא זימה כדאיתא במדרש שאמר אלק
, אלא שלא גילה להם כל לבו, שידע נאמנה 'וכו

שישראל שבאותו הדור לא יאבו ולא ישמעו לו באופן 
זה, אמנם החליק את לשונו לפרש פסוקי התורה 
היפך האמת, ובירר להם שכן הוא דעת התורה, ושכן 

בידו, ואח׳׳כ  זה נלכדו משמעות הפסוקים, ובאופן
ה שנתפתו אליה תועבה הוא אעפ״י שראו שהמעש

י המקום, לא הי׳ בכוחם עוד ליסוג אחור, כי כבר נלפ

גבר עליהם האויב היצר הרע והתגברות התאוה, אבל 
התחלת הצלחתו הי׳ ע׳׳י שהחליק לשונו להביא ראי׳ 

יטב דברי המפסוקי התורה לדבריו, ועתה מבואר 
המדרש ממחליק לשון זה בלעם שהחליק בנבואתו 

וזה דרכו של היצה׳׳ר גם  בעצת שטים. ועי״ז נפלו
בדורינו שהולך בעצת בלעם, ע״י שלוחיו מנהיגים 
שאינם הגונים, שמגלים פנים בתורה שלא עפ״י 
האמת, ומבררים מפסוקי התורה ומאמרי חז״ל, 

 להיותשדעת התורה מסכמת לתועבותם, ושאפשר 
נבל ברשות התורה, ובאופן זה יפלו ברשתם רבים 

ימים והכשרים, וכמ׳׳ש הרמב״ם מבני עמנו התמ
ורה) וז״ל ואלו התלמידים שלא הרבו ת(בפ״ה תלמוד 

ין כבהם המחריבים את העולם, ומ ורה כראוי וכו׳,תב
, ובעוה׳׳ר 'והמחבלים כרם ד׳ צבאות וכו רהנרה של תו

 עודנכללו בדבריו, ו נומהמנהיגים האלה שבימי רבים
 נד) -(דברי יואל  נוספו עליהם.

פים פעולה עם הציונים גלל כן מכניסים את בגלל שמשת

  האמונה לכפירה ומינות

 ואמנם התירוץ לזה שישנם בעוה״ר פשטים שאינ
ישנם  פלאמת באמונת האחדות, ובפרט בדורנו הש

הרבה, שאף שמאמינים באחדות הבור׳ ובסיבה 
ומינים,  םי שמתחברים לכופרינראשונה, אבל מפ

חתה ושמו ם בהצלניומשתתפים לדיעותיהם ומאמי
האלה  םאותותם אותות, וכל הצלחתם של הכופרי

שהוא מן  לולין הכת״י מעשה השטן שמצליח, והם ע
האלה, ובאמת  םהשמים, ומאמינים באותות ובמופתי

הכתוב כי  כמאמרהקב׳׳ה עושה כ״ז כדי לנסותם 
וכו׳, אבל הם  תאתכם לדע םמנסה ה׳ אלקיכ

ם, גדולי םמשתבשים בדיעותיהם ונעשו למאמיני
שמאמינים בסיבה הראשונה ומשתתפיה לאמונה זו 

ו דרכיהם לא טובים בל, ומכניסים "כפירה ומינות ר םג
בהאמונה, ועושים מהאמונה היפוך האמונה שצונו 

חיים לדיעותיהם  םהשי׳׳ת, ומהפכים דברי אלקי
הכוזבת, ואומרים שכן הוא רצון הבוי׳׳ת, והולכים 

ותם במצות בעצת בלעם הרשע שמכניסים כל תועב
התורה, ומבררים בראיוח כוזבות שכ׳׳ז נכלל במצות 

תופסים ברשתם  זהתורה ובמשמעות הכתובים, ועי״
  )נד -(דברי יואל  גם התמימים והישרים.

  ע"ז הציונות הוא גרוע יותר מכל הע"ז שבעולם

ל, שהקשה על דרשת ז"ומעתה יתורץ קושית המזרחי 
ת, והלא לפי קבלת רש׳׳י ז״ל ד׳ אלקינו ולא אלהי האומו

ז״ל פסוק זה הוא צווי ואזהרה על האמונה באחדות ח
ואיך  'שמו ית םדייחהבוי״ת, ובקריאת פסוק זה אנו מי

שייך להפסיק באמצע היחוד בסיפור אופני אמונתם 
של האומות, ועוד שאין זה שבחו ית׳, שהאומות אינם 
מודים באלוקותו ית׳, ולמה לנו להזכיר זו באמונת יחודו 

ולדרכינו א״ש כי כ״ז שייך למצות האמונה באחדות,  'תי
והוא מעקרי תנאי האמונה כאשר יבואר, דהנה כתב 
הרמב״ם ז״ל (בריש ה׳ ע״ז) דאומות הראשונים הי׳ 

עותם טמאמינים בסיבה הראשונה, אלא שחשבו לפי 
שראוי לכבד גם השמשים וכוכבי לכת, אחרי כי הם 

גם ממשרתיו, ויש  , וכבוד האדון לכבדת'משרתים לו י
מהם שהיו אומרים שאין כבודו ית׳ להשגיח בתחתונים, 

״ז למערכי השמים, ונמצא שהיו העוהומסר הנהגת 
עובדים ע״ז בשיתוף, אבל היו מאמינים גם בסיבה 
הראשונה, ובס׳ העקרים פי׳ בזה הכתוב, אשר יומרוך 

, מלשון האמרת והאמירך, ששבחו את שמו למזימה
מר כי רם ד׳ ונשא ואין כבודו להשגיח , לווגדלוהוית׳ 

בתחתונים, וכ״ז עשו למזימה, כדי להפיק זממם 
ותאותם ע׳׳כ, ובעוה״ר בימינו אלה נתהוה בחינה אחרת 
של ע״ז, והוא גרוע יותר מע״ז בשותפות שעבדו הגוים, 
כי הגוים האלה שתפו לאחדות הבוי׳׳ת מערכת צבא 

ם השמים, אבל אלו המתחברים לכופרים משתפי
מכעיסי הבוי״ת לאמונת האחדות, ומאמינים 
במכעיסים האלה ובהצלחתם, ותולים כל הצלחתם 

מן השמים, ומהפכים האמונה לכפירה ומינות  שהוא
  נה) - י "(ד ר״ל.

אלו שמשתפים פעולה עם הציונים אינם נקראים 

  מאמינים אלא מינים ואפיקורסים

מעתה נבין שפיר מה שאנו מזכירים במצות יחודו 
׳, שהוא אלקינו ולא אלהי האומות, דלכאורה למה ית

האומות מאמינים  םנקרא אלקינו לבד, והלא ג
, באמונתםבאחדותו ית׳, אמנם לפי שמשתפים ע״ז 

לא נקרא אלהיהם אלא אלקינו, וכ״ש וק״ו ועל אחת 
כמה וכמה אלו המשתפים מכעיסי הבוי׳׳ת ומינות 

רק וכפירה לאמונת האחדות, שאין זה אמונה כלל, 
מאופני אמונתם, אנו  כפירה ומינות ר״ל, וע״כ להוציא

אומרים אלקינו ולא אלהי האומות, שאנו מקבלים 
חי׳ זו שהוא אלקינו, דהיינו בבעלינו אמונת האחדות 

ד ישראל סבא, בלי ע"אחדות גמור ע״ד האמת ו
שותפות ובלי אמונות טפילות במכעיסי הבוי״ת, 

קרי ויסודי זה סיפור, אלא הוא מעי יןנמצא שא
האמונה, ובאופן זה נצטוינו להאמין ולייחד שמו ית׳, 

  נה) -י "(ד

  

  

  שבת נחמו

  שבת נחמו כוחו גדול מאוד שנזכה שיקויים בנו הנביאה של להשתחחות בהר בית ה'

והיה מדי חדש בחדשו, אולי רמז על חדש אב, דבירושלמי סוף מס' תענית דאחר 
ונ"ל משו"ה נוהגין לקרוא לו שם חדש מנח"ם, והיינו חדש  ט"ב מתחיל חדש אחר,

בחדשו החדש שמתחדש בחדשו היינו מנחם ואותו שבת שבשבוע שאחר ט"ב 
כל בשר להשתחוות בהר בית ה'  יבואמיד והיינו שבת בשבתו שהוא שבת נחמו 

  )יא ,חתם סופר במדבר לותקב"ץ] (בראש ההרים בב"א. [

  ז' מדות שנוכל להגיע למעלת ראש השנהמתחילין לתקן את כל השבת ב

[ו] רוב פעמים היא שבת נחמו בט"ו באב, והרמז ט"ו הוא יו"ד ה"א, חו"ב, ובינה היא  
מקור התשובה כנודע, ובשבת זו מתחילין ז' דנחמתא, והרמז הוא שע"י התשובה 
מתחיל לתקן מה שפגם בז' מדות, והתקון הוא הנחמה. ונחמה אחרונה היא תקון 

על כסא מלכותו, ואומרים  וישב נתעלהלכות, וזה שאח"ז הוא ר"ה שאז מדת מ
המלך הקדוש, יה"ר שנזכה לנחמת ירושלים. וזהו שאמרו (סוף תענית) דמוסיף 
יוסיף ודלא מוסיף וכו', היינו לתקן המדות ולילך ממדריגה למדריגה עד מדת 

  )ואתחנן -ישמח ישראל ( מלכות:

זירות רעות וזאת רואין מהנחמה שניחם ישעיהו ע"י כח התפילה יכולין לבטל ג

  הנביא את ישראל

ד"א ואני תפלתי לך ה' עת רצון, כלומר כשאני מתפלל לפניך אני עושה לך נחת 
רוח ורצון, שכשהצדיקים מתפללים מרצים ליוצרם והם מהפכים מדת הדין למדת 

ביא ע"ה רחמים דכת' (משלי טו ח) ותפלת ישרים רצונו. וכן מצינו בישעיה הנ
כשקצף הקב"ה על עמו ועל ארצו ושלח ישעיה הנביא ע"ה להודיע לישראל 

תמיד בפורעניות  ומתנבאבפורענות שהיו עתידין לבוא עליהן, היה ישעיה הולך 
מלך יהודה והרבה בתפלות  חזקיהוולא היה פוסק מלהתנבא בפורעניות, עד שבא 

ויסב חזקיהו פניו אל הקיר  ותחנונים לפני הקב"ה על ענינו דכת' (ישעיה לח ב)
ויתפלל, וכת' (שם ג) ויבך חזקיהו בכי גדול, מיד נתרצה לו הקב"ה ומתוך כך ניחם 
על הרעות של ישראל והתחיל לשלוח ולנחם את ישראל הה"ד אחרי תפלת 
חזקיהו, נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם. ומפני שהשם ית' הודיע לחזקיה בחרבן 

ש עליהם רחמים, והוא לא עשה כן אלא אמר (שם הבית וגלות ישראל אולי יבק
לט ח) כי אם שלום ואמת יהיה בימי, אמר הקב"ה א"כ אין להם תקנה עוד, לכן אמר 
לישעיה נחמו נחמו עמי, ולכן כפל הלשון נחמו נחמו עמי כי על כל פנים יבואו 

 שהתנבאת, מ"מ תלך ותנחמם על הישועות ועל הטובות שיבואו הרעותעליהם 
  )רשה סוד -תורת המנחה לרבי יעקב סקילי : (עליהם

  

  תקט"ו תפלות של משרע"ה על מה היו?

  כדי שישאר בחיים והיה מוכן להיות תלמיד של יהושע עד,..

הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע וכו', איתא במדרש ילקוט דביום מיתת משה 
י כל ארבעים נתיחד הדיבור ליהושע ושאל לו משה מה אמר לך ה' א"ל יהושע וכ

שנה שאלתי אותך מה דיבר ה' מיד אמר משה טוב אלף מיתות מקנאה אחת והוא 
ואמר הגאון מוה' אלי' ווילנא זצ"ל שהקב"ה רצה שימות מרע"ה בנפש  תמוה

חפיצה ומשה התפלל תקט"ו תפלות וביקש אם גם כבר הגיע זמנו של יהושע מ"מ 
א ימות ורצה הקב"ה להראות לו יהי' הוא כתלמיד לו רק שיעבור לארץ הקדושה ול

למשה לכן צוה השי"ת ליהושע להשיב אל משה וכי כל מ"ם  לנחתשלא יהא זה 
שנה שאלתי לך מה דיבר ה' כדי שאם משה ישאל לו ישיב לו כן ויסבור שיהושע 
משיב לו כן ויקבל עליו למות מקנאה אחת ואפי' אם אח"כ יבין משה רבינו שכך 

ש באותו רגע גודל כח הקנאה ולא יחפוץ להיות תלמיד דיבר לו ה' מ"מ כבר הרגי
  )יד ,דברים לא -תורת משה לחת"ס ( ליהושע ודפח"ח:

  משרע"ה התפלל על הגאולה השלימה

ונחזור לענין הראשון שכל כוונת משה רבנו ע"ה בתפלתו היה בכדי להעביר רוח 
יא, י) הטומאה מן הארץ ושיהיה הגאולה האמיתית, וזה שאיתא במדרש (דב"ר 

שהתפלל תקט"ו תפלות כמנין 'ואתחנן', שכל כוונתו היה בכדי להעביר ולבטל שני 
בחינת 'נחש' 'אפעה' שעם הכולל המה בגימ' תקט"ו, וכל התפלות שלו היו בלשון 

"י אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חנם, אף על פי שיש שפירש כמוואתחנן 
ים מאת המקום אלא מתנת חנם, לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים אין מבקש

ע"ה היה במדריגה גדולה בלי שיעור וערך כמו שכתוב  רבנוכי אף על פי שמשה 
(במדבר יב, ח) פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ה' יביט, עם כל זה 
בעיניו היה נחשב להפחות שבפחותים כמו שכתוב (שם שם ג) והאיש משה ענו 

ר (שמות טז, ז) ונחנו מה שלא היה נחשב בעיניו לכלום, מאד מכל האדם וכמו שאמ
  ולכן לא היה מתפלל על הגאולה אלא בלשון ואתחנן דרך חנינה במתנת חנם:

ונודע דאתפשטותיה דמשה בכל דור, ואין יכול האדם לבוא למדריגה זו שיהיה 
 נקרא בשם צדיק אך כשיש לו מדה זו ענוה ושפלות האמיתית בחינת ונחנו מה, וזה

אף על פי שיש לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, כי כיון שהם צדיקים מסתמא 
והיה להם לתלות במעשיהם הטובים, שיתפללו מלפניו  טוביםיש להם מעשים 

יתברך שעבור המעשים טובים שלהם יעביר רוח הטומאה מן הארץ ויגאול את 
ה והשפלות ישראל עם כל זה אין תולים במעשיהם הטובים, והוא על ידי הענו

שנשרש בקרב לבם ונדמה להם שאין כדאי במעשיהם להגן על בני דורם, ולכן אין 
מתפללים אלא בלשון מתנת חנם, היינו שמתפללים מהשי"ת שירחם על ישראל 
ויגאול אותם גאולה שלימה למען שמו יתברך שהוא כביכול נקרא ה' אלהיכם 

לם עשה למען מדת אמיתות אמת והמה מתפללים לפניו יתברך שמו, רבונו של עו
שלך ותביא גאולה על עמך ישראל בדרך מתנת חנם הגם שאינם כדאים עוד 
להגאולה ח"ו עבור מעשה הרשעים שביניהם עם כל זה תעשה בדרך מתנת חנם, 
וזה מרומז בס"ת אל'א מתנ'ת חנ'ם שהם אותיות אמ"ת, שיעשה למען מדת 

ם' באתב"ש ובאלב"ם בגימ' כמנין אמיתות שלו ויגאול את ישראל במתנת חנם, 'חנ
'פקד' שהם אותיות שלפני אותיות 'צרה', שירחם השי"ת על ישראל ויסיר מאתנו 
כל הצרות והרעות, ויעשה עמנו פקידי לטב לפקדינו בפקודת ישועה ורחמים 
ויגאלינו גאולה שלימה בכלל ופרט ברוחניות וגשמיות בני חיי ומזוני רויחי במהרה 

  ואתחנן) - מגן אברהם (טריסק)( בימינו אמן:

  ה מרוב ענותנותו התפלל תקט"ו תפילות משרע"

לכאורה קשה על משה רבינו ע"ה שארז"ל דברים רבה יא', י שהתפלל תקט"ו 



  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

 

תפלות כמנין ואתחנן, והרי מבואר במדרש ילקוט שמעוני ח"א רמז תתי"ג 
קול היה רבינו ע"ה בקעה רקיעים ובודאי אם היה איזה קל משהשתפלתו של 

מתקן מיד בהתחילו בתחנונים והיה תמיד לזאת מקצר בתפלתו כענין שהתפלל 
, דממה נפשך אם יש רצון מהש"י אז היה בתחנוניםעל מרים וא"כ למה הרבה 

ומה יוסיף בריבוי התפלות הלא שינוי  יתןעושה פרי בתפלה ראשונה, ואם לאו מה 
ו שהיה עניו מכל אדם חשש אולי רצון לא יצויר. אך משה רבינו ע"ה לרוב ענותנות

אינו רק במדריגה הקטנה ושייך ביה הקב"ה מתאוה לתפלתו כתירוץ הא' ואז צריך 
לריבוי התפלות והפצרות, לכן הרבה והפציר בתפלה. ולזה השיב לו הש"י רב לך 
רבן של נביאים אתה ואתה במדריגה גדולה ומזה תבין כי אל תוסף דבר אלי שריבוי 

  )תולדות -ערבי נחל ( ך וכאמור וק"ל:התפלה ללא צור

  ע"י תקט"ו תפילות יכולים לפעול ישועות אפי' שלא כדרך הטבע

ויעתר יצחק לי"י לנוכח אשתו (בראשית כה כא). לפרש ענין אומרו "לנכח אשתו. 
וגם אומרו המסובב תחילה ואחר כך הסיבה. נ"ל דהנה אנשי כנסת הגדולה סדרו 

יצחק "רבקה, דהיינו בפי ישרים תתרומם ובשפתי לנו בנוסח תפלת שבת סדר "
צדיקים תתברך וכו', שמרומז כסדר יצחק רבקה. והלא דבר הוא. אך הוא דהנה 

"ואתחנן (דברים ג כג), שהוא סוד  ובגימטריא"רבקה בגימטריא "תפלה,  יצחק"
תקט"ו תפלות שהתפלל משה (עיין דב"ר פי"א י'), שמבואר ענינם במגלה עמוקות 

ד צירוף י"ה ת"ק, היינו י"ה פעמים ת"ק שנה, שמן הארץ עד לרקיע ערבות שהם סו
(חגיגה י"ג ע"א), שהוא סוד סולו לרוכב בערבות בי"ה שמו (תהלים סח ה), היינו 
ישרו במסלה, "ישרה תפלתכם שתעלה עד לרקיע ערבות בי"ה שמו, היינו עד 

רות אפילו יצטרך מספר שמו ט"ו, היינו ט"ו פעמים ת"ק, ושם תעשה התפלה פי
לשידוד המערכה. וז"ש ויעתר יצחק לי"י לנכח אשתו, היינו שחתר חתירה ועלה 
למעלה שיאת תפלתו כל כך, עד המספר "תפלה שהיא מספר יצח"ק יהיה לנכח 
אשתו "רבקה, אשר שניהם יחד בגימטריא תקט"ו, שהוא עד רוכב בערבות, ואמר 

צרך לשידוד המערכה שלא בטבע, הכתוב שהוצרך לכך כי עקרה היא בטבע, והו
  )דף קכד/ב -אגרא דכלה (דפ"י) ( והבן:

  בשמונה עשר בו:

ילת תענית כיום תענית, שבו כבה הנר המערבי בימי אחז המלך. י"ח באב נזכר במג
הנר המערבי מן המנורה לא כבה מעולם לא במשכן ולא במקדש שבנה שלמה, 
וכשנכנס הכהן הגדול להטיב הנרות, מצאו דולק תמיד וממנו היה מדליק שאר 

ר הנרות. עד שבא אחז והרשיע מכל המלכים שהיו לפניו ולאחריו, ובימיו כבה הנ
חשוכות, והעלה עליו הכתוב כאילו הוא  ישראלהמערבי לסימן שעיניהם של 

ב כח): ויאסף אחז את כלי בית האלקים, ויקצץ את  -וכן כתוב (דברי הימים  כבהו:
כלי בית האלקים, ויסגר את דלתות בית ה', ויעש לו מזבחות בכל פנה בירושלם. 

רים, ויכעס את ה' אלקי ובכל עיר ועיר ליהודה עשה במות לקטר לאלהים אח
אבתיו. ונאמר עוד (שם כט): גם סגרו דלתות האולם ויכבו את הנרות, וקטרת לא 

  הקטירו, ועלה לא העלו בקדש לאלקי ישראל:
  

  סיפורי צדיקים
בעיר לייפניק דר יהודי עני, רוכל בכפרים, ושמו יוסיל. פעם אחת התכונן לנסוע, 
כדרכו תמיד, עם מרכולתו לכפר, וירא את פני אשתו והנם זועפות. שאל אותה 

מצבנו החמרי רע מאוד, חסרים לנו גם הצרכים  לסיבת עצבותה, ואמרה לו:
אל תדאגי! אליהו הנביא  סיל:ענה לה יו מדוכא. במצב־רוחההכרחיים, ולכן הנני 

גמר יוסיל את הכנותיו, והלך לדרכו.  ל לברך גם אותנו.כשבירך הרבה אנשים, יו
בדרך פגש במרכבת הדואר הנוסעת ללייפניק. כשעברה המרכבה על פניו, ראה 

גבי אחד המכתבים רשום  שנפלו על הארץ שני מכתבים, הגביה אותם, וראה שעל
רקים מזומנים, והם נועדים לאדון אחד, שכתובתו שמונחים בו שלושים אלף מ

רשומה על המעטפה. המכתב השני היה מכתב פשוט, רגיל. לא הרהר יוסיל הרבה, 
שם את המכתב עם הכסף לתוך כיס בגדו העליון. ואת המכתב הפשוט אחז בידו, 
וקרא בקול לשליח־הדואר שישוב, כי נאבד לו איזה מכתב, השליח שב, קיבל את 

ויוסיל כבר לא המשיך את דרכו  מיוסיל, הביע לו את תודתו, ונסע לדרכו,המכתב 
הלאה לכפר, וחזר הביתה. כשאשתו ראתה פתאום את בעלה בא שלא בזמנו, 

הנה רואה את שדברי  שאלה אותו בתמהון, למה זה חזר מדרכו. השיב לה יוסיל:
יפורו חרדה למשמע ס נתקיימו: הברכה כבר נשלחה לנו. וסח לה את כל המאורע.

לקחת את הכסף? הרי  בךאיך זה מלאך ל האשה והתחלחלה מאוד, וקראה ברעדה:
התחיל יוסיל לשדל  זוהי גניבה פשוטה! האומנם נהיה לפתע פתאום לגנבים?!

ראשית, אותו האדון שאליו נשלח הכסף הוא נכרי ולא יהודי, ושנית  אותה בדברים:
ר תצטרך לשלם לו, והדואר הוא של ל היזק, כי הנהלת הדואכהוא גם לא יסבול 

אשה פשוטה אני  אבל היא באחת: המלוכה, ולא של איש פרטי, ומה הרעש?.״
ואינני יודעת שום חכמות ותירוצים, אני יודעת רק זאת, שהכסף הוא לא שלנו, 

מה יאמרו הילדים שלנו,  והוסיפה לאמור: ואסור לנו להשתמש בכסף זרים.
 , ויוודע להם פתאום שהוריהם נעשו לגנבים?כשיתעוררו מחר בבוקר משנתם

כשראתה האשה, שכל דבריה אינם משפיעים במאומה על בעלה, והוא יושב לו 
בר אליו לדבמנוחה ושומע את מוסרה, ואיננו חושב כלל להחזיר את הכסף, ניסתה 

בוודאי הרי יבואו בקרוב מהממשלה לעשות חיפוש אצלנו, שהרי שליח  ד אחר:צמ
מצאת, ויחשבו לנכון שמצאת גם את השני, דבריה  דשמכתב אחהדואר יודע 

האחרונים דווקא נכנסו לאזני יוסיל, ותיכף ניגש אל ארון הבגדים שעמד בפינת 
יח שם נהבית, העתיק אותו ממקומו, הסיר קרש אחד מן הרצפה שבאותו מקום, ה

 מו.את הכסף, החזיר את הקרש למקומו הראשון, והעמיד שוב את הארון על מקו
לאחר שעות אחדות נכנסו שני אנשים לבית יוסיל: שוטר, ושליח הדואר. 

לום מלבד כהתחילו לחקור ולדרוש את יוסיל, והוא מכחיש: לא ראה ולא מצא 
אותו המכתב שמסר לשליח הדואר. ואשתו יושבת ושותקת. לבה מר לה על בעלה, 

ית, ולא מצאו כלום, אבל בפני ״האורחים״ לא דיברה דבר, עשו האנשים חיפוש בב
הלא את  השוטר התחיל עוד פעם לחקור את יוסיל, ושליח הדואר התערב לטובתו:

י בשביל שאדם ישר הוא, כהמכתב שמצא מסר מיד אלי, סימן שיותר לא מצא; ו
 התרגז השוטר, וקרא לשליח הדאר: והחזיר לי את המכתב שמצא, נחשדהו חנם?

 יד אחת״ עמו, וצריך לאסור את שניכם,אי שעשית ״דמכיון שאתה ממליץ עליה ו
למחר נודע דבר מאסרו של יוסיל בעיר, וכל . וף דבר: יוסיל נלקח לבית־האסוריםוס

י ידעוהו לאיש תם וישר, ואף אחד לא האמין כבני העיר נדו לו והשתתפו בצערו, 
שהוא מצא באמת את הכסף, וכולם חשבו את הדבר לעלילת־ שוא, והיו באים 

ל נפש, בשבילה כה מיגונה, וגם להביא לה פעם בפעם צרכי אולאשתו לנחמ
ל שהיו כובשביל הילדים הקטנים, שנשארו בלי משען ומשענה, והאשה, כ

משתתפים יותר בגורלה כן רבו יותר יסורי־נפשה, שכן היא הלא ידעה את צרת 
בינתיים פרסם  נפשה, שבעלה לקח באמת את הכסף לעצמו, כך עברו כמה ימים.

הדואר הודעה ברחובות העיר, שכל מי שמצא את הכסף, ויביא אותו  שלטון
 ה בהפרס.כחמש מאות זהובים. אבל כמובן, לא נמצא איש שז סלהדואר, יקבל פר

ובאחד הימים נמלכה האשה בדעתה, לקחת את צרור הכסף ולהביא אותו לבית 
חוסל הרב דמתא, והוא, בחכמתו, ימצא דרך למסור הכסף להדואר, ובאופן זה י

הענין וישוחרר בעלה. החליטה ועשתה. הסירה את הארון והקרש ממקומם, 
סף משם, והלכה לבית הרב דמתא, הוא הגאון ר׳ ברוך כהוציאה את צרור־ה

חיים  ביחותנו של הרב הקדוש ר ", בעל ספר ״ברוך טעםיע"אפרנקל־תאומים ז
ב עם . אבל כשקרבה לבית הרב, ראתה בעד החלון שהוא יושזיע"אמצאנז 

תלמידים ולומד. לא מלאה לבה להיכנס ולהתוודות בפני כמה אנשים, והחליטה 
אחרת: נטלה את חבילת־ הכסף, וזרקה לחדרו של הרב בעד החלון הפתוח, 

והרב ראה שמהחלון נפל איזה דבר על  והסתלקה מיד, באופן שאיש לא הרגיש בה.
על גבה רשום: והנה זוהי מעטפת־מכתב, ו -רצפת החדר. הגביה את הדבר 

שלושים אלף מרקים מזומנים. הבין הרב מיד, שזהו ודאי אותו סכום הכסף 
שמעלילים ״בחינם״ על יוסיל שהוא מצאו. השתומם הרב: מי הוא אותו האלמוני 
שזרק את הכסף לכאן, ולמה זה לא מסר האלמוני את המציאה ישר לתעודתה, 

מהצורך להתיישב היטב בדבר איך  -חשב הרב  -לבית־הדואר? ״עסק מסובך לפני 
י ראה שהם לא הרגישו מה יש כלהתנהג״. שילח הרב את התלמידים הביתה, 

בהדבר שנפל מהחלון, והתחיל להתהלך בחדרו אחת הנה ואחת הנה, ולחשוב את 
ישר להדואר למסור את הכסף, חוששני  -חשב בלבו  -אשר לפניו. ״אם אלך 

מינו במעשיה משונה בזאת, שאיזה אלמוני שיהיה חילול השם בדבר. הם לא יא
זרק לחדרי את הכסף. ודאי, יחשבו, שהרב ביחד עם הקהלה היהודית חשבו 

נמלכו  ססף הממשלה לעצמם, אלא שמאיזה טעם כמוכבראשונה לקחת את 
לקח הרב את הכסף, ושם אותו בתיבת־השלחן שבחדר, סגר  אחרי־כן להחזירו״,..

לולה בדרך טיולו צקצת, בשביל להתיישב בדעה  את התיבה, ויצא החוצה לטייל
עבור רגעים אחדים נמלך בדעתו: ״לא טוב עשיתי, שסגרתי את כמה לעשות. 

הכסף בתיבה. מי יודע: אולי זרק את הכסף מי שהוא לשם עלילה?. הכסף צריך 
להימצא בין כה וכה דווקא על רצפת החדר, באותו המקום שנפל מהחלון, לכל 

ה מקום לאיזו עלילת שוא. אם יבואו מהמשטרה לחפש, וימצאו הפחות לא יהי
את הכסף מוטל על הרצפה, יאמינו שאין כאן איזה מעל מצדי, גנב אינו עוזב כסף 
הפקר על רצפת הבית״. חזר הרב לחדרו, הוציא את הכסף מן התיבה, הניחו על 

ך הרב טרוד בעשתונותיו התהל רצפת החדר, סגר את הדלת מבחוץ, והלך לטייל.
ברחוב, עד שהגיע לקצה העיר, והמשיך את דרכו הלאה, מחוץ לעיר. והכומר של 

ן לטייל, ופגש בדרכו את הרב. הכומר הכיר כאותה העיר, לייפניק, הלך בו בזמן גם־
את הרב כאיש מלומד וקדוש, והיה מכבד אותו מאוד. תיכף כשראה את הרב, ניגש 

 מאוד במחשבותיו שאלו לפשר הדבר. אליו, ובירכו לשלום, וכשראה שהרב טרוד
הגד נא לי: אם אתה מחוייב  נצנץ רעיון במוחו של הרב ופנה אל הכומר בשאלה:

השיב הכומר,  -ודאי,  לשמור בסוד אותן העובדות שמספרים לך בשעת הוידויים?
האם  והרב הוסיף לשאול: סודות כמוסים הם, ובשום אופן אינני רשאי לגלותם. -

 - ובכן  הן, השיב הכומר. וידויים גם מאנשים שלא מבני אמונתך? רשאי אתה לקבל
תדע שאני רוצה להתוודות לפניך, אבל בתנאי שהוידוי יתקיים בביתך,  - אמר הרב 

נשתומם הכומר: הרב יתוודה לפניו?! אבל בראותו שהרב  ולא בבית־היראה שלכם.
 כיסא מיוחד לוידויים.איננו מהתל, ומדבר ברצינות גמורה, השיב לו, שיש גם בביתו 

רצוני בכיסא המיוחד, אלא שנשב יחד על כסאות פשוטים  יןא - אמר הרב,  - לא, 
הכומר נתקשה קצת: הרי זה לא לפי חוקי  על־יד השולחן, ושם אתוודה לפניך.

הכנסיה. אבל משום כבודו של הרב ויתר על הסדר המקובל, והסכים ״לקבל את 
נלך עתה  -אמר לו הרב  -ובכן  לי שום טכס דתי.הוידוי״ של הרב באופן פשוט, ב

הלך הרב לביתו, נטל את צרור הכסף עמו,  הביתה, ובעוד שעה אבוא אליך לביתך.
והלך לבית הכומר. הלה קיבלו בכבוד, והרב סיפר לו את כל המאורע, והביע לפניו 
 את מבוכתו וחששותיו, וביקש מאת הכומר, שהוא, הכומר, יקבל מאתו את הכסף,

וימסור לשלטון הדואר, ויאמר להם, שאיזה בן־אדם מסר לו את הכסף בשעת 
ישרו הדברים  הוידוי, ושוב לא יחקרו אותו כלל, שהרי אסור לגלות סודות של וידוי.

נתפרסמה חדשה בעיר: נמצאה  תולמחר ים לבקשת הרב.כבעיני הכומר, והס
סיל. מי שהוא אחר האבדה, ויוסיל שוחרר! הוברר, שלחינם חשדו בכשרים, ביו

וכשיוסיל בא בשמחה לביתו, סיפרה לו אשתו  מצא את הכסף, והחזירו להדואר.
רב, ושהרב איננו יודע מי ומי זרק את הכסף, אלא האת דבר זריקתה את הכסף לבית 

שהוא איש צדיק וקדוש, ולא איחר להמציא את הכסף להדואר, בשביל לשחרר 
עליך החובה ללכת תיכף אל הרב, ולהביע לו  - הוסיפה האשה,  - את יוסיל. ״ובכן 

שמע יוסיל לעצת אשתו, והלך לבית  את תודתך, וגם לספר לו את כל האמת״.
ו בברכת ״מתיר אסורים״, והביע כהרב. והרב כשראהו, קיבלו בסבר פנים יפות, וביר

השיב לו  -לא, רבי!  מותו יצא לאחרונה לחפשי.כאת שמחתו הרבה, שנקי וצדיק ש
סיפר יוסיל להרב את כל הקורות אותו,  י. רשע אני״.נלא נקי ולא צדיק א -ל יוסי

על מעשה הפשע שעשה. והרב ניחמו בדברים לבל  והביע את חרפתו העמוקה
ובינתיים, עד שהם, הרב ויוסיל, יושבים  יצטער, שהמעות סוף סוף תוקן.

הזהובים,  הכומר לבית הרב, ומסר להרב את הפרם, חמש מאות סומשוחחים, נכנ
מגיע לך  - אמר הרב  - . ״זה סוהרב סירב לקבל את הפר שקיבל מאת שלטון הדואר.

בעד טרחתך להמציא את הכסף לתעודתו. ואדרבה, עודני חייב לך תודה רבה, 
לא מגיע לי, כי אני לא מצאתי  סוהכומר טען: ״לא! הפר שחילצת אותי מן הסבך״.

סף לעצמו, יחלק נא את הסכום ואם כבוד הרב מסרב לקחת את הכ את הכסף,
אתה צריך לעשות זאת, כי המצוה  -השיב הרב  -אפילו לחלק לעניים  לעניים״.

שהם יושבים ומדיינים זה עם זה מה לעשות בהפרס, נזכר הרב  דוע שלך היא,
שמע נא, ידידי: הרי יוסיל לפנינו! הוא הרי הקרבן שסבל  ביוסיל, ויאמר להכומר:

 .סהוא גם עני מדוכא, ומן היושר שנמסור לו את כסף הפרחינם מעסק ביש זה, ו
אמת וצדק! איך זה לא  ישרה מאוד ההמצאה של הרב בעיני הכומר, ואמר גם הוא:

יוסיל סרב לכתחילה לקבל את  עלה על דעתי דבר זה? ודאי שליוסיל מגיע הכסף!
 סף, והבטיח לוכליו במפגיע לקבל, ולפתוח חנות בההכסף, אבל הרב ציוה ע

סף, פתח את כשישלח לו לקוחות ממכיריו שיהיו מלקוחותיו. אז קיבל יוסיל את ה
   החנות, והצליח מאוד במסחרה ונעשה לעשיר גדול, ועשה צדקה וחסד כל הימים.

  

  הילולא דצדיקיא
 מאיר הגדול מפרעמישלאן זיע"א ביהרה"ק רמרן 

  כ"ב אב תקל"ג בן הרה"ק ר' יעקב זיע"א
ונדבורנא זי"ע נולד בשנת  -הרה"ק ר' מאיר הגדול ראש שלשלת פרימישלאן

תס"ג לאביו הגה"ק ר' יעקב זי"ע, בהרה"ק ר' דוד זי"ע בהרה"ק ר' משה זי"ע שהיה 



  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

 

לעבודת הבורא ב"ה, ולמעלה בקדש  ומסירותומכונה השרף על שם התלהבותו 
הגה"ק ר' יצחק מקורביל  גאוני וצדיקי ארץ, כולם בעלי גלוי אליהו ז"ל, עד רבינו

בעל הסמ"ק זי"ע מגזע התנא האלקי הלל הזקן זי"ע מגזע שפטי' בן דוד המלך 
 .ע"ה חיי וקיים זי"ע

רבינו  מגדולי תלמידירבינו היה איש אלקים קדוש ונורא, בקי בנגלה ובנסתר, 
"ק ר' יצחק מדראהאביטש ולהרההבעל שם טוב הק' זי"ע אור שבעת הימים מרן 

זי"ע שהם עקרו מן העולם כת הכופרים זי"ע והרה"ק ר' משה פאסטאק 
 ,הפרענקיסטען בלבוב

רבינו זכה לתלמידים גדולים, שגאונים וקדושים הסתופפו בצל קדשו ובין 
תלמידיו הי' הרה"ק איש אלקים ר' שבתי מראשקוב בעל סידור ר' שבתי זי"ע 
והרה"ק ר' מנחם מענדל מפרימישלאן זי"ע והרה"ק ר' פייביש מבלאשיוועץ זי"ע 

. בא וראה כח רבינו עד שכתב עליו בספר דגל מחנה יהודה מהרה"ק ר' יהודה ועוד
צבי מסטרעטין זי"ע כי הי' רבינו בכח להוריד שרי מעלה וכן העיד הרה"ק ר' ישכר 

  .דוב מבעלזא זי"ע
רבינו השאיר אחריו כתי"ק חיבורים גדולים בשם אור תורתו של ר' מאיר עה"ת 

הש"ס חידושים נפלאים, ובאיזהו מקומן של שבחים ציין בסוף  בדרך פרד"ס ועל
המאמר "ע"כ אמר לי מט"ט " ע"כ אמר לי מיכאל" ע"כ אמר לי גבריאל" ונכדיו 

קדשו לדפוס ופתאום הבערה ללהב יצאה ונשרפו הכתבי  כתבימרבינו ניסו לסדר 
ינו קודש, ופעם אחת הראה רבינו לתלמידיו הק' את הצנצנת המן אשר משה רב

ע"ה הניח למשמרת לדורות, כדבר ה' אליו בפרשת בשלח קאפיטעל ט"ז פסוק ל"ב 
  .והוציאוהו בימי ירמיה ע"ה כמאמרם ז"ל מכילתא בפרשת בשלח

כשהתחיל להאיר אור קדושתו נזדמן לו פעם להיות בעיר אחת, והזמינוהו שם 
ראש לסעודת ברית מילה, הרב של העיר שהיה ממתנגדי הבעש"ט זי"ע ישב ב

הצד בסוף השלחן וחסידיו סבבו רבינו כדי לשמוע בקול  מןהשלחן, ורבינו ישב 
דברו, הדבר היה בראש חודש , אמר רבינו לחסידיו שיזמרו את מזמור היום ברכי 
נפשי תהלים קאפיטעל ק"ד, חרה אפו של הרב על רבינו שמתנהג בחסידות בדרך 

קינטור על רבינו, אחר ברכת  הבעש"ט זי"ע והתחיל לומר דברי תורה, שהיה בהם
המזון נמלך הרב בדעתו שלא טוב עשה לקנטר את רבינו, ורצה לפייסו, הלך וישב 
על רבינו ואמר ר' מאיר! העולם אומרים שיודע ללמוד, ובכן יגיד נא דבר תורה. ובזה 
רצה לפייסו. נענה לו רבינו ואמר: אנחנו נגיד מענינא דיומא מהמזמור ברכי נפשי 

עכשיו לכבוד ראש חודש. "יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב" אדם צריך שאמרנו 
קודם כל לתקן את פעולתו ועבודתו של עצמו, ואחר כך "עדי ערב" יוכל לתקן גם 
את הערבות, שכל ישראל ערבים זה לזה, אבל כל זמן שלא תיקן האדם את עצמו, 

ללב הרב, והפציר אינו יכול לתקן אחרים ולהדריכם בתורת ה'. נכנסו הדברים 
מרבינו לסדר לו דרכי התשובה ולהדריכו בעבודת ה' בדרך הבעש"ט זי"ע, אמר לו 
רבינו שאין לו עצה אחרת אלא לנסוע להבעש"ט זי"ע, מיד נסעו שניהם 

 .להבעש"ט זי"ע, והרב נשאר דבוק להבעש"ט זי"ע ונעשה חסיד מובהק שלו

בי הירש פאטאקער זי"ע שהי' שתי אחים גדולים וקד' הי' לרבינו הרה"ק ר' צ
הבעש"ט הק' זי"ע ואחיו הרה"ק ר' יהודה אור שבעת הימים מרן רבינו מתלמידי 

 .לייב שהי' נקרא ר' ליב שומר שבת זי"ע על שם זהירותו המופלגת בהלכות שבת

בניו הק' היה הרה"ק בנו בכורו ר' ארון לייב מפרימישלאן זי"ע והרה"ק ר' דוד 
  ע"ה.משאץ ובתו הרבנית מרת חיה  .ר' פסח חסיד זי"ע זי"ע והרה"ק מקאליש

בשנת תקל"ג כ"ב מנחם אב קרא רבינו לבנו בכורו הרה"ק ר' ארון לייב זי"ע ומסר 
וחכמה, ואז כבה נר רבינו זי"ע ונסתלק לגנזי מרומים לשנת ע' לימי  תורהלו רזי 

  .חייו ומנ"כ בפרעמישלאן
ם החדש טמון טמון בבית החיים העתיק יותר בעיירה, ואילו בבית החיי רבינו

נכדו הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע [בן בנו הרה"ק רבי ארון לייב מפרמישלאן 
זי"ע]. לעומת בית הקברות החדש שנשמר היטב ועומד על תילו עד ימינו ומצבות 
צדיקי פרמישלאן נמצאים בו, בית הקברות העתיק נחרב לגמרי עד היסוד ולא 

ו בו, יחד עם ציון הקודש של רבי מאיר נותר בו זכר כלשהו למאות המצבות שהי
 .הגדול מפרמישלאן

נוראות מסופר על כוחו העצום בתורה ובעבודה, וכפי שניתן לראות בכתבי ידיו 
הקדושים שהותיר אחריו ברכה בעולם אחרי הסתלקותו, בשם 'אור תורתו של רבי 

של מאיר' על התורה בדרך פרד"ס ועל הש"ס חידושים נפלאים. באיזהו מקומן 
שבחים ציין רבי מאיר הגדול בסוף המאמר: "עד כאן אמר לי מט"ט" או "עד כאן 
אמר לי מיכאל", "עד כאן אמר לי גבריאל". ומסופר, שבשעה שביקשו נכדיו ניסו 
לסדר את כתבי קדשו לדפוס, פתאום הבערה ללהב יצאה ונשרפו כתבי הקודש, 

 .וכבוד ד' הסתר דבר

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל
  

  אר כלל ישראלמסירות נפש פ

פעפערקארן א משומד אין אמתער שונא ישראל זוכט צו פיינוגן  אין קורצן פון פריער:
און ארויס געבן א גזירת גירוש פארן אידנטוהם אין גאנץ דייטשלאנד, כלל ישראל ווערט 

דער  .ע מיינונגןנדערציטערט ווייל זיי ווייסן אז דער קעניג איז זייער וואקלנדיג מיט זיי
אויף דעם. דער קורפירשט האט  ין אין געמאכט געלטמשרת האט גענומען יעדן נאכט ווי

אים געהרג'ט, אין נאך א קורצע תקופע איז דער קורפירשט אויך געשטארבן. פאר די אידן 
  איז דאס געווען א גרויסע ברוך ווייל ער איז געווען א אוהב ישראל.

ייערע קרובים ות אז זוחע כרקשטן האבן אנגעלייגט שטארצאגן און פירהע
אן האט יגן אמט. דער קייסער מאקסימיליזאדן צום רזאלן געוויילט ווע

ע. אבער רינסט פון באווארצאג ערגער הערעקאמענדירט אויף זיין קרוב, דער יונ
וען אין גאנץ אנדערע הענט, אזיגע פראגע איז גאר געודער דדי אנטשיידונג אין 

א ווירקן די באמיהונגען פון די פירשטן און אויף דט נט געקעשהאבן ני סאון ע
פירשט רבן פון קורן שטאנאכרעקאמענדאציעס פון קייסער. באלד  דינישט 

י איז זי סאנאכן פון קעלן קיין מיינץ און עארויסגעפארן צוויי מ יאל זיינעןראו
אט צו אננעמען א באשלוס, אז רכע רטיגן קירצו בעאיינפלוסן דעם א געלונגען

 סאוירמוזן פארפליכטן פון פא ךן, וועט זירוועט געוויילט ווע וואסשט רער פידיע
זיין  ךם באלד נאטונשטרנישט נאר ארויסצוטרייבן אלע אידן פון מיינצער פי

יך ון אריבן וועראידן זאלן ארויסגעט דיגן דערויף אז ריך צו זאונאר א אויסוויילונג,
רויסער ין גען קיוונישט גע ךינות. דאס אליין וואלט נאדי נאהנטע מדפון 

צושרייבן אויף ראונטע ךידאט וואלט גרייט געווען זידאפהאלט, דען יעדער קאנ

ם. אוריאל פון אבלער, אבער דא איז געווען א אנדער פפליכטונגראזא פא
אב פון קגענגער יארלויז זעקס יאהר און זיין פאבשט רגעמינגען האט געהע

שט האט רפירעדער נייער קוישט בלויז פיר יאהר, און רליוונשטיין האט געהע
דן. גול פט אריינטראגן דעם פויפסט אין רוים די סומע פון צוואנציג טויזנטראדגע

פון די איינוואוינער אזא  טעלןשצוזאמענעוען וגע ךאיז דעריבער אוממעגלי
עהן יאהר אפשניט פון די לעצטע צ-עם צייטדאין  וואסיזיגע סומע, נאכדעם ר

ציג רקאלאסאלע סומע פון פע דידינה מן פון דער ראיז ארויסגענומען געווא
וש אז דער נייער ן בפירריבער אויסגענומען געווארן. איז דעדלטויזנט גו

איז  ךקלירמע פון זיין אייגענע קעשענע. וויט זאל באצאלן די דאזיגע סורשפירקו
ט גרייט געווען איינצושטימען, עדער קאנדידאיאויף אט דעם באדינג  ךאוי
ן די קעדענען קזיין אויסוויילונג וועט ער  ךדערויף אז באלד נא ךלאזנדיג זירפא
 דיהייט הכנסות פון רת פון דער מדינה. אדער דאס מעיגע סומע פון די הכנסוזדא
זיינען ארויפגעלייגט  וואסן רע תקופה איז געווען פון די שטייעיענשטן אין רפי

 נטזפן באצאלן צוואנציג טוירן אויף אידן, וועט אלזא דער געוויילטער דארגעווא
עם דט אז ער וועט פארלירן אס הייסדאידן,  די סטרייבןאון גלייכצייטיג ארויגולדן 

איבער די  אזיגע סומע. אט די זאך איז געוועןדיק אויפצומאנען די ראויסזיכט צו
אזיגן וארן צום דוענדע איז אויסגעוויילט גע דידאטן.נמעגליכקייט פון אלע קא

שאפט פון רעגנעקבורג, טראץ די דט פון בראנראמט דער יונגער פירשט אלבע
ען ער איז דאן אלט געווען נישט דב זיין יונגן עלטער, קייסער צו איהם, צולי

עלטערער ברודער, יואכים פון איז זיין  ךאהר, און אוייוואנציג צמעהר ווי פיהר און 
אז  ואלט ליידןוער קייסער האט נישט געדשט, און רג, געווען א קורפירבודבראנ

אבער דער ראט. שטן רפירר זאלן זיך באטייליגן אין דעם קוידערצוויי ב
 שט יואכים האט צוגעזאגט צו באצאלן פון זיין קעשענע די צוואנציגרפירקו

שט יואכים בייגעשטאנען דער רפירעם קודאיז  ךטויזנט גולדן פאר רוים, און אוי
יק געגעבן דעם באפעל צו ראהדן צוי״זכות״ וואס ער האט מיט אייניגע 

ען ייסיג אידן, וועלכע זיינברענען אין מארק פלאץ פון בערלין אכט און דררפא
ויט״, און צו ארויסטרייבן אס ״הייליגע ברדן כבאשולדיגט געווען אין פארשווע

גענוג געווען פאר דער מיינצער ין ואס אליין איז שדפון זיין מדינה,  דןאלע אי
עם איינפלוס פון די דך געפונען אונטער יזראט, וועלכע האט -כערקי

זאל אויסגעוויילט ווערן  סיגן זייער געוויכט אז עידאמיניקאנער אין קעלן, צו ל
פון זיין  ראהישוין אין ערשטן  שט.רפירין ברודער אלבערט אלס מיינצער קוזי

זיי ט געשיקט בריוו צו זיינע אלע שכנים, אין וועלכע רהערשאפט האט אלבע
 ע אידן פון זייערעאייניגן זיך און ארויסטרייבן אלרזיינען גערופן געווארן צו פא

שטן קאנפערענץ אין רצוזאמענגעקומען א פי ךמדינות. אין א צייט ארום איז זי
געקומען, רט פאראדאיז  ספן מאין און אין א אפשטימונג וואט אוירפראנקפו

ן פון זייערע דן באשלאסן ארויסצוטרייבן אלע איטמעךהייט דעלעגא דיהאבן 
ן אויפן רואואיז ארויפגעלייגט געדער דאזיגער אפשטימונג  ךמדינות. נא

גילטיגע באשלוסן וועגן דער דשט פון מיינץ צו באשטימען די ענרפירקו
געוואלט  ךן זיבעלעגאטן האדה. פיהל פון די רקליכונג פון דער גירוש גזירווירפא

געבן א באריכט וועגן דער רון זיי איבעע רעגירונגען ארעבינדן מיט זייריער פארפ
קומען א צווייטן מאל אין צוזאמענצו ךוארן זיובער באשלאסן געיר, איז דעךזא

באלד  ךדי אידן האבן זי אויסצופיךן דעם גירוש. דישים ארום, כדצוויי ח
ראט, - איינעם פון די מיטגלידער פון פראנקפורטער שטאט ךוואוסט, דוררדע

ר פון עשטיירקעגן זיי. ר׳ יוסלמאן און די פא ךוועבן זי וואסוועגן די בייזע פלענער 
 ךען זיניט, זירינען צופעליג געווען אין פראנקפוטום, וועלכע זידנדייטשן אי

כטן וועגן די מיטלען באלד צונויפגעקומען צו א אסיפה, צו באראטן און באטרא
דו, ר׳  פלענער פון די שונאי ישראל. די כדי צו צושטערן דןף אנווענרוואס מען דא

״ריכטיג, דו  הן אנגעהויבן.האט ר׳ משה כ פארן צום קייסער! ט שויןוזיוסלמאן, מ
 עצט און שוין פארן צו איהם״ י ךגיין אוואו דער קייסער געפינט זימוזט באלד דער

זאמלטע אויסגעדריקט זייער צושטימונג צו ר׳ משה׳ס רהאבן אויך די איבריגע פא
אנגערופן  ךאכדעם האט ער זיר׳ יוסלמאן האט א וויילע געשוויגן און נ מיינונג.

בותי, דיינק אנדערש. לויט מיין מיינונג וועט ר ךאי און געזאגט מיט ישוב הדעת:
קיין שום נוצן נישט ארויסקומען פון מיין פארן צום קייסער. לאמיר אננעמען 
אפילו אז איך וועל צוקומען צום קייסער און איך וועל מיטן אויבערשטנס הילף 

לאנג און ער וועט באלד רפילן מיין פארער וועט דע —ין זיינע אויגן געפינען חן א
פצוהעךן די שטן און הערשער און וועט פאדערן פון זיי אויריוו צו די פירשיקן א ב

פון ארויסקומען א נוץ? דער רשע מיר, וועט דעז-ן. זאגטדפארפאלגונגען קעגן אי
ווילן איהם נישט צוהערן.  קייסער אליין האט מיר אמאל געזאגט, אז די פירשטן

זיי?  צוליב אונז מלחמה האלטן מיט סר וועט ארוינט איהר אז דער קייסעצו מיי
שט פון רראנגיקער פי-ן געגן דעם ערשטטמעסראון ווער וועט זיך גיין פא

ין אויף דער עלטער, און זיין קייסער מאקסימיליאן איז שו ערדדייטשלאנד? 
ע זאל ניל פון שפאריז אז זיין אייניקל דער קעניג קאא טער באגערסקרשטא

ס, אויב נישט אין דעם דאען זיין טראן. און אין וועמען ווענדעט זיך נשרקענען י
סטע אין מלוכה דנה איז די אנטשייעזיין די וואסשט פון מיינץ, רפירקו

א אין רוואלף שפי ר'האט געפרעגט ואס זאלן מיר טהון? איז ו אנגעלעגנהייטן.
זאלן מיר זיצן מיט פארלייגטע הענט און אויסווארטן אויף דעם פארצווייפלונג 

איך וועל ט רהאט ר׳ יוסלמאן געענטפעיין! נ אומגליק וואס קומט אויף אונז?
יסט זאומ שט.רפירעל זיך באמיהען צוצוקומען צום קון קיין מיינץ און איך וורפא

אלע ווייסן מיר גאנץ גוט אז בעפאר ר׳ משה כהן געזאגט  האטוועט זיין דיין מיה 
פליכטעט רשט האט ער זיך פארפירקו סן אלרענער איז אויסגעוויילט געוואי

האט  —שט רפירן פריער צום קודועל איך זיך ווענודאך , דןייבן אלע אירארויסצוט
יג דנדען דער וועג צום קייסער וועט שטע —שלאסן טיוסלמאן געזאגט אנר׳ 

שט איינגעבן צו פועלן ביים לייבן אפן פאר מיר, אויב עס וועט זיך מיר ניב
ל וועלכער מהי זער פאטער איןנבותי, איך בין א מלומד בניסים. אורשט. רפירקו

ליכן שטייגער, וועט ראונדעונז שוין אזוי פיהל מאל געהאלפן אויף א ווהאט א
ן טאונז שיקן זיין מלאך צו באגליי ן און ער וועטלאזרמאל נישט פאדאס יך וז אנאו

דו האט ר׳ משה קאנע געזאגט וילן קיין מיינץ ט׳ס ו-פאר אין ג אונזער וועג.
ר׳ אלעקסאנדער  זאלסט נישט קארגן אין קיין געלט. נעהם פון אונזער קאסירער,

און ער איז  ר׳ יוסלמאן האט געשלאסן די אסיפה פאדערט דיר. סווימפפן, וויפל ע
צו נעמען פון איהם א  דיער, כדום קאסירער ר׳ אלעקסאנגעגאנגען צבאלד 

ען פאר די קגעשאנ-ייזע קאסטן און אויף שוחדרע סומע געלט אויף רגרעסע
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