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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו מאזכרונות

תנחשו - פסק הוציאו  ושם סאטמאר , בקהלת  אסיפה  שהתכנסה  עד 
וישבעו ".איזה  ענוים  ו"יאכלו וישרות, כשרות שהמצות  - ?

שלהם , להיתר להצטרף  רצו לא  הרבנים גדולי יתר לדאבונם  אבל
ומי בפסח , חמץ של חשש קיים  וכי  אסורות , המצות כי  שלהם  על  ועמדו

בפסח . חמץ של  סיכון עצמו  על לקחת ירצה

אסורות סאטמאר מצות

על  יאמרו  שהרבנים לסבול עוד  יכלו  לא  סאטמאר  ובקהלת  היום  ויהי
נגד  בריונים להפעיל החלו חמצות, הן  וכי אסורות  שהן שלהם  המצות 
שלחו אמבולנסים , משטרה , אש, מכבי להם  שלחו  הרבנים , אותם

הפעילול  וכן אותם, הזמינו  לא שכלל מסחר מבתי ענקיות  הזמנות  ביתם 
פסקו שהרבנים עד זמן, באותו  אפשרי  היה שרק  טרור סוגי מיני  כל

המצות . מענין  מלדבר
שהם  יהודים כמה  ישנם עדיין  בסאטמאר ישראל, אלמן לא  ב "ה  אבל
ובענין החיטה בענין  כרוז ופרסמו  המפלגתי, לבעל  כרעו לא  אשר יראים

זמן. באותו  שאירעו  נוספים  מכשולות כמה
ולא  השקה היה  לא  .... במקוה כי  נודע המצות  פרשת לאחר אז  בדיוק
נושא  גם  כך. על למסור זכרו אנשים  לכמה ורק  לצבור, כך  על הודיעו 
היו שלהם, במודעה  כך על  מרה  שזעקו היהודים , אותם את הסעיר זה

אלו. שורות לכותב  כרגע זכורים אינם  אך נוספים דברים
את  קצרו  המצות  ממאפיית החברה שבעלי אירע לכן , קודם שנה
לא  עדיין המאפיות  יתר מכל אחד ולאף גשמים, ירדו  כשעדיין החיטה 
ארץ  מאריזונא , חיטה להביא לחפש החלו  המאפיות  כל  חיטה , היה 

ועוד . ישראל 
עליהן היו אך חיטה  לה שהיה היחידה  היתה סאטמאר  קהילת
חבל  היה אבל  ספקות, ללא כשרה  חיטה הגיעה יותר  מאוחר ספיקות ,
בחיטה  השתמשו  ולכן חיטה , הרבה  כך כל לזרוק סאטמאר לקהילת

שאלות . עליהן  שהיו 
הרטיבו האש ומכבי  שריפה , מאפיה  באותה  היתה לכן  קודם תקופה
מאוד  בהרבה  השתמשו שהם  אמרו דבר  ויודעי  סחורה , מאוד  הרבה

מים . צנורות דרך  התיזו  האש שמכבי היכן שהתרטבה , סחורה 
מצות  כשאפה  בעצמו, רבינו שם מצא ומכשולות  בעיות עשרות 
להתחיל  שחייבים  למסקנה  הגיע הוא  רבנים , עוד עם ביחד  במאפיה
את  בעצמו למצוא יוכל אחד שכל המצות  אפיית  בענין  בחיבורים
את  להעלים  יוכלו  ולא החסרונות , כל את  בקלות ויאתר  הבעיות

למאפיה . הבאים  מעיני המכשולות

 העלון הזה מופץ
 לעילוי נשמת

  רוזה שושנה
  בת רבי יעקב
נ' י"ט תמוז תשע"ו
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ַתיָּה י ְיהוָּדה ּפְ   ַרּבִ
א יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵזֶכר ַצּדִ

גלגולי נשמות

ה "נגיד") משרת ביטול לאחר מצרי יהודי ראש  התרששל יוס רפאל  יוס רפאל
חסותו את  עליו  ופרש צבי שבתי של  הססגונית  מדמותו מאוד

במצרי בדבר[9]בהיותו שמועה  צבי שבתי של לאוזניו  הגיעה 
התגלה כי וטוענת  בליוורנו, המתגוררת שרה  בש תימהונית  אשה
בשמועה, רב עניי גילה שבתי המשיח  של  אשתו תהיה שהיא לה 
נישאו קצרה  פגישה לאחר למצרי שרה הגיעה בקשתו ולפי
יצאו זו שרה על  "המלכה" חסידיו  בידי שנקראה ושרה, שבתי 

של פריצותה, בדבר  שלרינוני תומכיו בידי  מעול הוכחשו  א 
"חת הושע : בנבואת לפרוצה נישואיו את  תלו וה צבי , ְִַשבתי 
וילדי  ניזנ את  ל קח  ל הע  אל ה' ואמר  הע  ה' ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹר

ה'" מאחרי  האר תזנה זנה י  ני[10]זנ. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ובלימוד בסיגופי עסק  בה ,לירושלי צבי  שבתי  המשי ממצרי
בשליחות שיצא  לשד "ר נבחר  והוא נכבד , היה מעמדו קבלה
שקרבתו מאחר  לשליחות הוא נבחר הנראה ככל  למצרי ירושלי
הוא ידועה  הייתה מצרי ביהודי העשיר יוס רפאל הצ'יליבי  אל 
בשליחותו ביותר  הצליח הנראה וככל ,1664  בסו למצרי יצא

נכבד.  כס סכו ואס
אירוע ישראל באר חל במצרי צבי שבתי של שהותו בעת 

חייו. מהל את  ששינה

העזתי  נת ע פגישתו
אשכנזי הלוי חיי אלישע ב נת 1680)אברה  צעיר(1643 חכ היה  ,

למרות חגיז יעקב רבי  מפי ירושלי בישיבות  שלמד ,ירושלי יליד
לנו ידוע  לא  בעיר , צבי שבתי  שהה  בה  בתקופה  בירושלי שהותו
של ששמו הנמנע  מ לא   א זו, בתקופה ביניה כלשהו קשר  על

נישואיו  ע לאוזניו הגיע  צבי 1664)שבתי  בער)מקו את  העתיק 
באינטנסיביות לעסוק  החל   ש העזתי" נת" והתכנה לעזה  מגוריו
"העלאת ובתורת האר "י בכתבי ובעיקר ובקבלה, במיסטיקה
ויו וחלומות , חזיונות  אותו פוקדי החלו לדבריו, שלו  הניצוצות "
לו ונאמר  צבי, שבתי של  דמותו הנבואה  במראה  לו התגלתה אחד 
חזיונו, על  לאיש  לספר  עליו נאסר  ,כ כמו המשיח הוא זה איש כי

בחלומו ראה אותו  האיש בפניו  יופיע  אשר  עד 
הוא אותה נבואתו , סדר  את באגרותיו תיאר  עצמו  העזתי נת

הבא: במשפט מתמצת
על יצריח  א יריע שמו, צבי שבתי בא מושיעכ הנה ה ' אמר  כה

יתגבר  [11]אויביו

 שיית מנת  על  אליו נהרו ואנשי כנביא, מתפרס החל העזתי נת
הנביא על השמועה התשובה דר את  לה ויורה לנפש תיקו
מנוח שחיפש צבי ושבתי ,1665 בשנת למצרי הגיעה  בעזה
בשנת שהתרחשה זו, פגישה בנת לפגוש לעזה  מיהר לנפשו,
התרחשויות, של בסדרה הראשונה האפיזודה  הייתה  ,1665
בשני ישראל בקהילות עצומה טלטלה לחולל  היו שעתידות 

 מכ שלאחר 
בדבר צבי שבתי של  דבריו חרגו לא  העזתי  נת ע לפגישתו עד
את שינתה  העזתי  נת ע ופגישתו ,מעשיי לשלבי משיחיותו

א הוא  כי צבי שבתי את שכנע  העזתי  נת הענייני  מהל כ
מצידו צבי  ושבתי נבואותיו, את  באוזניו  וגילה המובטח , המשיח 

 בנימי  לנת  נת מאברה שמו את  לשנות  עליו שבתי [12]ציווה 
את הפי העזתי ואילו בשורתו, את להביא  לירושלי יצא צבי
כנביא עצמו את  והציג  ,במכתבי ישראל קהילות  לכל הידיעה

שבתי : של משיחיותו את המנבא
סמירנה בק"ק  משיחנו  שנולד לכ להוי ידוע  ישראל : בית  אחינו

ויקח(=איזמיר) מלכותו , תגלה  במהרה אשר  צבי , שבתי  בשמו  נקרא
יל והמל ראשו, על וישי ישמעאל מל מראש מלכות כתר
נעל משיחנו יהיה זה ואחר המלוכה  לו כי כנעני כעבד  אחריו 
ומשיחנו מת  א הוא חי א לכתו אנה  ידעו לא  ישראל כל  מעיני
בת לו  נולד  השלו עליו רבנו  משה וג ,סמבטיו הנהר מעבר  יל

רבקה רבינו[13]בשמה  ומשה לאשה, משיחנו  אותה ייקח  אשר 
רכב בני עד ויעברו אצלו  משיחנו וכשיבוא משיחנו , ביאת  מצפה
ידוע אשר  סמבטיו הנהר את  השבטי ועשרת משה בני או 
ונמהר  ר הוא השבוע  ימות  בכל כי ,ש אד עבר  לא  שמעול
ש לעבור רוצה  וכשאד ינוח, בו בשבת  רק  גדולות אבני זורק 
אשר  יע אותו סוקלי השבטי עשרת  היהודי אצל  כשבא  בשבת 
ע משיחנו  כשיעבור  אבל הקדושה תורתנו כדי השבת , את  חילל
יעברו אשר  עד מלזרוק  ויעמוד  ינוח אז השבטי ועשרת  רבנו משה 
השמי מ ירד  ואז לזרוק  הראשו כמנהגו  יתחיל  ואז היהודי כל 
שבעה ע נחש יהיה האריה  שבפי ופרומביא  עילאה דבי אריה
את משיחנו ויולי משיחנו וירכב האריה  מפי תצא ואש ,ראשי
ומגוג גוג   ב יפגע ובדר ,לירושלי היהודי כל ואת  רבנו משה 
שבתי  ומשיחנו  עמו ללחו  הול הי שפת  על  אשר  כחול  ע ועמו
ויפיל רשע  ימית  שפתיו  ברוח רק  ,ילח ובחרב בחנית  לא  צבי
כל ע רבנו ומשה משיחנו ובבוא  חיי אלהי בדברי  ארצה אות
 מ המקדש בית את אלהינו ה' ירי אז ,לירושלי היהודי
דירושלי קרתא כל המאירי טובות  ואבני בזהב בנוי  ,השמי
המתי תחיית  תהיה  זה  ואחר  לה ', קרבנות משיחנו יקריב ומיד
ניתנו ולא ה רזי כי  הדברי באלו  להארי יכול  ומי  ,העול בכל 
 ציו שיבת  את  ה' בשוב יראו בעי עי רק  ,אד לכל ליגלות
כה לגאולה תזכו במהרה כי תדעו למע הדבר   תכ לכ וכתבתי 

אשכנזי בנימי נת יעדברי  לרבי הקנאות עמדי)(תורת  קב 

בפני  הציג הוא  משיחיי חזיונות  ולחזות  להתנבא  הוסי העזתי נת
אותה מצא  כי  וסיפר בעצמו, שכתב מזויפת  קל מגילת צבי  שבתי 
יהודה רבי  של מחוגו מקובל בידי  נכתבה היא וכי  עתיקה , בגניזה
של הופעתו על  נמר בדיוק מנבאת  זו מגילה 13ה במאה  החסיד 
מעשיו את  ומתארת  ה 'שפ"ו , בשנת  שיולד צבי שבתי  בש משיח 
שבתי  בצעירותו שעבר  הקשה  המינית  החוויה  כולל וגלגוליו

בציבור להפיצה טרח והעזתי מהמגילה, מאוד [14]התרש כ כמו 
שהתבטלו הרי המשיח" "ימות  שהגיעו  מאחר  כי  העזתי, הורה
הגלות,  בזמ עולמות  לתיקו שנועדו האר "י , של  התפילה כוונות 
המילי כוונת את אלא  קבליות  כוונות בתפילה יותר לכוו ואי
הקבלית תפיסתו  שבי הסתירה את  העזתי יישב בכ הפשוטה
המשך בעלון הבא
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לרבנים תורה  כב דין מא|תביעה

כג וההפגמיםתביעה האסונות גודל  על אותו תובע אני :
ההיתוך  כור  הספר את להם  ששלחנו אף על  אותנו שהכשיל
אותנו  הכשיל והוא שוגגים היו והם שם, שקרה מה ויודע

!!!במזיד 

איפה  בעיר שנה מאות כארבע לפני  שקרה סיפור זה
וזה  קראקא]. [בעיר שמה הרב היה עמוקות" שה"מגלה

ובמי כולו, העולם  את אז אירופה,זיעזע יהודי את וחד 
היה : כך שהיה ומעשה

*

 מאכילי צדקה בעלי ושלמי יראי קצבי
רבבות של שלמה  עיר יודעי ובלי בשוגג

ממש. חזיר בשר ע יהודי אלפי
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בדמי שנקטעו צעירים של בנשמות מתמלא החיים בית  .8
ימיהם.

ל"ע. ויתומים אלמנות  משאירים צעירים אנשים .9

ומשאירים עת ללא העולם מן נפטרים  צעירים ילדים .10
צער. מלאי  הורים

גלגלים. על כולה  העיר .11

לאפתות. נזרקים בשר של קילוגרמים אלפי  .12

לזבל. ונזרקים נשברים  דולרים מליוני  של בערך  כלים  .13

את עוזבים חכמים  תלמידי  ואברכים בחורים עשרות .14
הישר. הדרך

ששמה שלמה  לעיר ודם חלב מאכילים מנקרים .15
שנים. עשרות במשך קראקא

53. עלוני זוהר חק לישראל לשמיעה בלשון אידיש 354 ימי השנה - )354 
עלונים(.

54. עלוני כל הזוהר מחולק  עמודים דפי הזוהר עם לשון הקודש. - )5762 
עלונים(.

55. עלוני כל הזוהר מחולק 7412 עמודים דפי הזוהר תרגום ארמית. 
בזוהר לישראל - )7412 עלונים(

56. עלוני ספר אור הזוהר המחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(.   
57. עלוני פניני הזוהר המחולק 2478 דפים. - )2478 עלונים(.

58. עלוני זוהר אבות ובנים מחולק לימי החודש. - )30 עלונים(.   
59. עלוני שכר ועונש מחולק לימי השבוע -)54 עלונים(

60. עלוני שכר ועונש מחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(.
61. עלוני ספר הקדוש מעולפת ספירים מחולק לחודש. - )30 עלונים(.

62. עלוני הערב רב והמסתעף מחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(.
63. עלוני יסוד התשובה מחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(

64. עלוני ספר שערי תשובה יומי, מחולק לסדר בראשית. – )12 עלונים( 
65. עלוני "ד' אמות של הלכה" גליון יומי לחיזוק והתעוררות ללימוד 

הלכה - )101 גליונות(
66. עלוני "קול קורא" לימוד תורה וועד עולמי ללימוד תורה לשמה - 

)178 גליונות(
67. קובץ ספרי עירוב י' חלקים )10 גליונות(

68. קובץ ספרי עירוב י' חלקים 1001-1220 - )219 עלונים(
69.  גליונות "קול קורא" ברית הערבות ומצוות התוכחה - )39 גליונות(.

70. עלוני זוהר המחולק 960 חוברות - )960 עלונים(
71. גליונות "השכינה והכותל" "לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי"! - 

)17 גליונות(.
72. גליונות "קול קורא" זווג הגון / ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל 

לזכות לזווג הגון )60 גליונות(.
73 גליונות "קול קורא" זיכוי הרבים וריבוי כבוד שמים מדריך ומורה דרך 

למזכי הרבים להרבות כבוד שמיים )42 גליונות(.
74. גליונות "קול קורא" חטא ועצת המרגלים / וועד העולמי למען הצלת 

ישראל מעצת מרגלים ולתקן חטא המרגלים / מחודש תשרי תשכ”ג 
לפ"ק  עד שבט תשנ"ג לפ"ק - )365 גליונות(.

75. גליונות "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל / גליון יומי לחיזוק 
והתעוררות למצוות ישוב ארץ ישראל - )200 גליונות(.

76. "וועד עולמי" ישוב ארץ ישראל - )84 גליונות(.
77. גליונות חיוב ישוב ארץ ישראל - )51 גליונות(.

78. גליונות "קול קורא" ישוב ארץ ישראל / מוקדש לעורר מצוות ישוב 
ארץ ישראל - )26 גליונות(.

גליונות "תמיד עיני ה' אלקיך בה" / גליון יומי לחיזוק והתעוררות . 79
למצוות ישוב ארץ ישראל - )120 גליונות(.

גליונות "כהררים בשערה" / ענייני לימוד הלכות שבת - )50 . 80
גליונות(.

"קול קורא" כשרות הקלף / וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות - . 81
)22 גליונות(.

"וועד עולמי" מבשרת ציון / דף היומי על ארץ ישראל - )5 גליונות(. 82
"קול קורא" מי לה' אלי - על הערב רב בלשון הקודש - )90 גליונות(.. 83
"קול קורא" מי לה' אלי - על מלחמה לה' בעמלק - )26  גליונות(.. 84
גליונות "קול קורא" על קדושת שבת / ארגון מוקדש לעורר על . 85

קדושת השבת - )17 גליונות(.
גליונות "שערי תשובה" / ארגון מוקדש להתעוררות לתשובה - )12 . 86

גליונות(.
"קול קורא" תוכחה וזיכוי הרבים / לקיים מצוות תוכחה כהלכתה- . 87

מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום המצווה - )258 גליונות(.
"קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה - )178 גליונות(. 88



 עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
אז נדברו יראי השם )בהמשכים(

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא
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מכתבים למערכת

4

רצ"ב $10 עבור ספריו אפית מצות ואכילת מצות אמינא ליה לפעלא טבא 
הרבים  בזיכוי  חוצה  מעיונותיו  להפיק  וימשיך  לאורייתא  וחילו  כוחו  ישר 

בדברים העומדים ברומו של עולם.

מצות  לאפית  נחוץ  דבר  לפענ"ד  מה  ולעורר  להעיר  אמנע  לא  בהזדמנות 
וכמדומני מתרשלים בזה באמריקה והוא הדינא דגמרא דפסחים דל"ג דתלמוד 
ערוך הוא דאיכא דמחמיץ במחובר וכן הובא בטור ושו"ע סימן תס"ז סעי' ה' 

ולכן כתבו האחרונים והובאו במשנה ברורה.
אברהם יצחק הופמן ,קרית שומרי אמונים

המשך בעלון הבא

ופרדסים כרמים ונטעו שדות וזרעו  בתים ובנו  עצים כרתו בעבודתם,
אט  אט רבה. בברכה יבולה את נתנה הארץ  כי  מאוד, והצליחו 
תבואה כאן  יש וכי חדש, ישוב הזה במקום שנעשה הדבר, התפרסם
אצלם לקנות הנהר  דרך  באניות  סוחרים לשם  לבוא החלו למכירה. רבה 
שמה ובאו רעב, היה שנים ארבעה של תקופה  לאחר ופרות . תבואה 
באו החמישית בשנה  בר. לקנות כדי רחוקים ממקומות  סוחרים הרבה
נושא מתניה שאול היה חיטים . לקנות ואדונו מתניה שאול גם לשם 
ותשמע חנה בית אל באו כאשר  אדונו . של  חפציו  עם השק את גבו  על
גם בעלה. שהוא מיד והכירה בפניו הביטה מתניה, שאול של קולו  את
החלה היא וגם חנה אשתו  לנוכח בסתר לבכות החל  אותה. הכיר הוא
קראה בלילה בזה. איש ירגיש  שלא אחר, לחדר ותצא  ותתאפק  לבכות,
ויבכו קרהו אשר כל  את  לה ספר  הוא אחר. לחדר  בסתר חנה לו
אשתך אני מאומה, תדאג "אל לו: ותאמר חנה אותו ותנחם שניהם.
שניהם נתנו לעולם". בך אבגוד ולא באהבתך בגדתי לא בעלי, ואתה
חנה לו נתנה להם. שנעשו הניסים על הוא ברוך  להקדוש והודיה שבח
שאול ויאמר לצרותיו. קץ בא כי  יבכה , שלא ותבקשהו , ולשתות לאכול
השנה רק וזו שנים  לשבע לעבד נמכרתי הלא הקץ  בא "איך  מתניה:
אותך "אחביא  חנה: לו ותאמר  שנתיים!" לעבוד לי  יש  ועדיין החמישית
יחדיו נחיה מכאן  ילך וכאשר ממנו , ברחת כי אדונך ויחשוב במערה
דרך כי זאת, לעשות אוכל  "לא מתניה: שאול  לה  ויען  נעימים". חיים
שבע בעד בעדי שלם אשר האדון, מן  לברוח  היא ועוולה זו היא  תרמית
והיושר". האמת  מן לסטות  עלי קשה כי לבבי  את מכירה  את שנים .
בעד לו  ואשלם אדונך מאת אותך  אפדה כן "אם חנה: לו ותאמר

ירצה". שהוא כמה השנתיים

'ה יראי נדברו אז  מ

במשפחה, ושנים בעיר אחד ישארו מדוע בזה והביאור 
נידח ? ממנו יודח  לבלתי כתיב הלא

- ב  -
הלבבות חובת בספה "ק עפימ "ש לומר  הכניעהואפשר  (שער

עלפ"ד) שם מוצאים לעוה"ב כשבאים אנשים דהרבה
מימיהם  קיימו שלא מצוות מצוותחשבונם להיפך, וכן  ,

כי לזה, והטעם חשבונם. על עולים  אינם  אבל שקיימו
לשה"ר עליהם  שדיברו מאנשים  במתנה קיבלו אלו מצוות
חבירו  הרי  חבירו נגד  דיבר הוא  אם להיפך, וכן ורכילות,
המצוות כל  מחשבונו חסרים וע"כ מצוותיו  כל ממנו נוטל

בחייו ועי'שעשה ויקהל , פ' מישרים מגיד של "ה , חסידים, בספר (וכ"ה 

תצוה) פרשת  משה וישמח י"ט , דף זרה  עבודה האדםמהרש "א בהעלות .
שגרם איך יאחזנו, ופלצות רעדה לבבו, על זה נורא  דבר 
עליהם שיגע טובים ומעשים  המצוות שכל פיו בדיבור
ע"י דקות כמה במשך ממנו ניטלו חייו , ימי בכל לקיימם
דיבר שעליו לחבירו וניתנו חבירו , נגד לשה"ר דיבורי איזה

מאד ליזהר ואחד אחד  כל צריך וע"כ שלאלשה"ר. בזה,
חבירו. נגד  הרע לשון לדבר

- ג  -
ותלמידי הצדיקים  על הרע לשון שמדברים  ע"י  וע"כ
של חשבונם  על  הם , שעשו מצוות באים עי "ז חכמים,

חכמים . ותלמידי  הצדיקים 

ענין במשפחה,וזהו ושנים  בעיר אתאחד  לוקחים שהם 
יהיו  ושלא עליהם שדיברו אדם  בני  שאר  שעשו המצוות

לפליטה. נשארים  להיות  ח "ו ראויים

- ד  -
הגמרא  מאמר  פירשתי ע"א)ובזה  ל "ב ע"י(שבת זכות  מגלגלין

הלשון וצ"ב חייב. ע"י וחובה מדועמגלגלין,זכאי  צ"ב וגם
זכות ג "כ החייב עושה לפעמים סוכ"ס הלא כן, הוא  באמת

ידו. על ג "כ הזה  הזכות יתגלגל  לא  ומדוע

על לשה"ר  שמדברים אותם על דקאי  י"ל להנ "ל אך 
ועי "ז הזכאים , שהם  זכות,הצדיקים  ידי  על זכות מגלגלין

ש לחשבוןמגלגלין פי ' שיבא החייב, שעשה הזכות את


