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 לתפלהתפלה
כו'האלואתחנן לאמר ההיא הוא,לאמרתיבת.'בעת

ההפסוקדהפירוש,והנראה.מיותר אל ההוא'ואתחנן ,בעת

כך אחר להתפלל שיוכל כדי תחילה מתחנן שהיה .פירוש

היהפירוש,לאמור לא שקודם אלא לאמר צריך שהיה הדבר

לאמר יתברך,יכול מלפניו בוש היה להתוהיהכי פללצריך

להתפלל  :שיוכל
 לויקדושת

 ספריםד"כנגד
וזבפסיקתאאיתא זו לא'ו,תנאףלא'ון"הווי'דל"פרשה

כלא'ו,תחמודלא'ו,תגנוב כנגד שיהיוד"תתאוה ספרים

לעמוד הללול"ונ.לישראלעתידין הווין שכתובים דמה

בראשונות נכתבו ולא האחרונות רזלפי.בדברות ל"שאמרו

נדרים היבמסכת לא ישראל חטאו לא אלא'אלו להם ניתן

וסחומשיחמשה ארץ'תורה של תחומין שם שכתוב יהושע

להיותכ"וא.ישראל ראוי הראשונותהוויןאין בדברות הללו

כ על לרמז מקום ואין החטא קודם אבלספריםד"שנכתבו

כ על הרמז בא שם החטא אחר שנכתבו אחרונות ד"בדברות

לה שעתידין  .פשוטל"כנלהםיותספרים

 תורהחדרי

ואראה נא  אעברה
הבמדרש אל ידך תשלח אל אמרת והחלפתנאתה ער

נא אעברה לכן באיל הי,אותו שלא דטעמא ה"מרע'דידוע

לארץ ליכנס הי,יכול שאם והי'לפי לארץ בונה'נכנס

הי"הביהמ לא ידי'ק במעשי אויבים שלטו דלא ליחרב יכול

כמ רז"משה הי,)א"ע'טסוטה(ל"ש כלי"ח'ואז חשש 'ו

הי דלא ואבנים'לישראל עצים על חמתו לשפוך אולם.יכול

מרע טענת היתה גופא שיהי"הא שרצה עולם'ה בימיו כבר

יכול שפיר וממילא וחורבן לגלות שוב יצטרכו ולא התיקון

לארץ חז,ליכנס דברי הבאנו כבר ע"והנה נגאלין שישראל י"ל

של אילו של מרע"וז,יצחקהקרן יצחק"ש את החלפת אתה ה

הי,באיל כבר האיל הקרן'ואותו והוא הבריאה מתחילת מוכן

ישראל בו במה"וא,שיגאלו מוכן הבריאה מתחילת כבר כ

ישראל את מרע"וע,לגאול ביקש שפיר מהקב"כ שאיפוא"ה ה

וממילא לחרותנו גדול בשופר עכשיו לתקוע נא יעשה זאת

וג ואראה נא יהי'ואעברה לבנות'דלא יוכל ושפיר חורבן עוד

ביהמ ויהי"את התיקון'ק עולם עתה השיבו,כבר זה ועל

מוכן"הקב הבריאה מתחילת שכבר הוא כן שהאמת שאף ה

מ ישראל את בו לגאול הזמן"הקרן הגיע לא עדיין  .מ

לר יואל פ"דברי דף  ו"ה

 ם"בודברת
יט(איתא.'וגובםודברת דף ולא,)יומא בדבריםבם

ב.בטלים באות מתחלת הקדושה דהתורה לרמז 'ונראה

פה.בראשית בעל םמסתיימתוהתורה ואמר.בשלום'באות

ב ודברת בין,ם"הכתוב הנמצאים מהענינים רק שתדבר

שבעהתחלת תורה סוף ועד שבכתב בדברים,פ"תורה ולא

שבין בתורה שאינם  .הללואותיותבטלים
 בההקדמה,תעלומהמגיד

 שלהםיותח
היום'בדהדבקיםואתם כולכם חיים ישש"בק.אלקיכם

ועםה"רמ ד'גתיבות רמ'תיבות המה אמת תיבותח"אלקיכם

אומרים ואם אדם של אבריו מחזקיםש"קכנגד המה בכונה

וזהח"הרמ אחד לאבר כח נותן תיבה כל כי הפירושאברים

בד הדבקים ד'ואתם התיבות היינו אמתאלקיכם'אלקיכם

לק חיותחייםממילאש"מדבקים להם יש האברים כל  .כולכם

מובשםיהונתןמדרש אבה"הגאון  ניקלשבורגד"גבריאל

המחשבהגם  על
קנאכי בקרבך'האל לומרקשה.אלהיך רצה דהלא

קנאה"שהקב אל בקרבךפירושוומה,הוא דאיתא.של ונראה

לט( דף הדאף)קידושין אין כולה התורה מצרףה"קבדבכל

למעשה רעה זרה,מחשבה רעהמצרףבעבודה מחשבה .אף

בע מיירי אחריז"וכאן תלכון לא זה שלפני בפסוק שכתוב כמו

ד,אחריםאלהים קנא אל כי אמר זה בקרבך'ועל שאף,אלקיך

יקנא שבקרבך המחשבה זהת"השיעל  .בעון
 ב"כדרוש,דרכיםפרשת

לקח ה"כי מיד  כפלים'ה
נחמו וגונחמו לקחה'עמי כי עונה נרצה כי צבאה מלאה כי

ה חטאתיםכפלי'מיד ב,הבכל כפלים'ודקדקו וגם נחמו פעמים

חטאתי השיהבכל של דרך כפלים"וכי לעשות דהנה"ואפ.ת ל

האמתתבוכ בהקדמ"היעב(חוקרי סולםסידורותץ שמים עמודי

ב חווק אל לר)'בית אנו יכולים לראות רוצים אנו אם אותכי

מצרים מיציאת יותר נסים שאנחנו,עתה שנים מאות מכמה כי

בכל מפוזרים אומה מכל המרובים אנחנו ועדיין האומות בין

כמו,העולם ביחד מועטים שאנחנו מה הרמב"רק גם 'בפ(ן"ש

מועטים)ואתחנן שנשאר יאמר מספר מתי ונשארתם פסוק על

וגו וגוי גוי ש'בכל רבים אנחנו בכללינו לאלאבל .ל"עכ,בח

גדולים היה אשר אומות וכמה ישראלית אומה נשארים ואנחנו

ת ואנחנו למו זכר ואין ונאבדו הארץ על מקדם בכל"וחשובים ל

ר ושמדות יותר"הגזירות גדול נס זה קיימים ואנו עלינו שעבר ל

בב לגאולתינו גדול ובטחון הניסים הגזירות,א"מכל בכל כי ועוד

התו וגלות ובעושמדות בכתב לנו ניתן כאשר קיים אינו"רה פ

כ חסרון בלי אצלינו וקיים ממנה שהואחסר דור,ל בכל אדרבה

והשי לבטלם עומדים אשר אנשים"ודור ומעמיד מושיע ת

התורה ידי בעו,המחזיקים יש שבפרטות שבתות"ואף מחללי ה

אלמן לא בכללית אבל עבירות בעלי וכמה טריפות ואוכלי

ת ונ"ישראל גרעוןל בלי אצלינו התורה כוונת.שאר אפשר וזה

עמי נחמו נחמו האודבר,נחמות'ב,הכתוב ירושלים לב כי'על

צבא במלואה,המלאה חסרון בלא ישראל צבאות עדיין הלא

לקח,ה"ב כי עונה נרצה כי ה"ועוד מיד לשון',ה לקח היינו

ה,לימוד מיד לקחה תו'כאשר שתי היינו בכתברכפלים ות

חטאתי"ובע בכל אצלם קיים עדיין שעושים,הפ חטאות בכל

הת"אעפי הוכ הבטחנו כאשר אצלם נשאר בכללה גם'רה ואף

וגו בריתי'זאת זאת אני וגם לכלותם גאלתים ולא מאסתים לא

לב'וגו על לשום לנו יש אשר זה זרעך ומפי מפיך ימושו נולא

ל ובא ונקוה הזה הגלות באריכות אותנו בבציולנחם גואל  .א"ון

יצחק  באר

 ו חבר הנהלת המתיבתא בקרית יואל"נייעקב זוסמאן סופרה "י ידידינו מו"הגליון הזה נתנדב ע
 ק"ב לפ"אב שנת תשס'  נפטר כ-ל "זמרדכי אפרים פישלר"בשמואל בנימיןר"ח מוה"נ אביו הרה"לע
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, ן"ק  רבי  צבי  הירש  נולד  בחודש  אייר  בשנת  תק"הרה

ק  בעל  הישמח  משה "נסע  להסתופף  בצל  צדיקי  דורו  הרה
ק  מצאנז "ובמיוחד  הרבה  לנסוע  אל  הרה.  ק  מרוזין"והרה

הנהיג  את  עדתו  בעיר  ליסקא  והיה  מגדולי .  שחיבבו  מאד
ד "ד  מנחם  אב  תרל"נסתלק  י.  ם  במדינת  הונגריא"האדמורי

השאיר  אחריו  ברכה  ספריו ,  כתו  בליסקאכ  בעיר  ממל"ומנו
 ".הישר והטוב" אך פרי תבואה"

וסבב ,  ק  רבי  צבי  מליסקא  ערך  פעם  גלות"הרה
פעם  הגיעו  לאיזה  עיר  ונכנסו ,  בעיירות  ישראל  יחד  עם  בנו

וגם  הם  לא  גילו  זהותם  ולא ,  ד  ואף  אחד  לא  הכירם"לביהמ
 ובאותה  עיר  היתה,  כיבדו  אותם  וישבו  שם  רעבים  וצמאים

ואמה  של  היולדת  נרדמה  ובחלומה  באה ,  אשה  מקשה  לילד
ק  מליסקא  ואמרה  לה  הלא  רצונך "אליה  אמו  של  הרה
ד  יושב  בני  והוא "הנה  כאן  בביהמ,  שתלד  בתך  למזל  טוב

ובזכות  זה ]  מטבע  קטן"  [א  צענערל"גווע  מרעב  חושי  ותני  לו  
ותקם  ותפעם  רוחה  ומיהרה ...  תיוושע  בתך  בישועה  שלימה

  ונווכחה  שהחלום  אמת  הוא  שיושב  שם  עובר ד"אל  ביהמ
וניגשה  אליו  וסיפרה  לו  את  דבר  החלום ,  אורח  בחוסר  כל

 .ונתנה לו מטבע הנזכר
הנה  אמא  מסורה  ויקרה :  ק  אל  בנו"ונענה  הרה

הרי  כבר ,  שהטריחה  עצמה  ממקום  מנוחתה  בגן  עדן  העליון
] מטבע  כפול"  [א  צוואנציגער"היתה  יכולה  לומר  שיתנו  

רק "...  [  הימל  האט  מען  געהייסען  א  צענערנאר  פון"
 )מאמר מרדכי(]. שבשמים הורו שתתן מטבע הקטן

ו  בחור  מופלג  זקן  אחד "פעם  אחת  בא  לעיר  אוהעל  יצ
ל    הבין  שהבחור  הזה  הוא "ז  זצ"ואא,  לפני  שבתא  דרגלא

ק "מכין  עצמו  לפלפל  מחר  בשעת  הדרשה  עם  הרב  הגה
ל  היה  עדיין "ז  זצ"ואא,  )בעל  ישמח  משה(ל  "ב  זצ"ם  ט"מוהר

כ  מורא  עלה  על  ראשו  שהבחור  הזה  לא "ילד  קטן  אעפי
והכין  הוא  את  עצמו  לקראתו ,  ל"יבלבל  את  רבו  הקדוש  זצ

שהוא  בכל  אמיצת  כחו  יפלפל  עם  הבחור  להצדיק  את  רבו 
וכן  היה  שהרב  הקדוש  היה  דורש  והבחור ,  ל"הקדוש  זצ

ל  היה  מפרק  לו  וכל  מה  שהיה "ז  זצ"ואא,  התחיל  לפלפל
הבחור  מקשה  היה  הוא  מיד  מכה  על  קדקדו  וכל  העם  היו 

ויען ,  שומעים  ורואים  איך  הילד  הזה  מתווכח  עם  בחור  זקן
ל  היה  ילד  קטן  קפץ  בהתלהבות  על  הספסל  ומשם "ז  זצ"שאא

ל  שעלה "ז  זצ"ואמר  אא,  בארה  לבאר  ולתרץ  קושית  הבחור
כ  לא  ימנע  עצמו "בלבו  שאפילו  לא  ידע  מה  להשיב  אעפי

וכיא  והיה  הדבר  נאה  ומתקבל  בעיני  העם  איך מלצוח  ככר
ואחר  הדרשה  כאשר  הלך ,  הילד  הזה  עומד  נגד  הבחור  הזקן

ל  מצדו "ז  זצ"ל  לביתו  הלך  אא"ב  זצ"ם  ט"ק  מוהר"הגה
וכן  היה ,  ל  בענין  הנעשה"ק  זצ"אפשר  ישמע  מה  מרבו  הגה

וואס  הא  דאס ,  ל  ואמר  לו  הירשלי"ק  זצ"שפנה  עליו  רבו  הגה
ל  מזה  הבנתי "ז  זצ"ואמר  אא,  ר  שוטהגעוואלט  האבען  דע

ל  שלימים  ראה  את "ז  זצ"שרצה  להחזיק  לי  טובה  וסיים  אא
 )דרכי הישר והטוב(ל "ר' הבחור הלז והיה מגמגם בלשני

ע  עבר  כמה "ר  צבי  מליסקא  זי"ק  מוהר"הנה  הרה
פעמים  דרך  עיר  מונקאטש  ונשא  מאד  חן  בעיני  החסידים 

פעם ,  ו  וחסידותודשם  כי  היה  מבינים  קצת  את  גודל  צדקת
אחד  בקשו  ממנו  אנשי  העיר  שישבות  אצלם  שבת  אחד  למען 

ק  לבקשתם  ובא  לשבות  שם  שבת "ונענה  הרה,  יהנו  מאורו
והיה  לו ,  וכל  העם  באו  אליו  בפתקאות  לקבל  ברכתו,  אחד

ע  היה "הערשילי  זי'  ק  ר"וזה  ידוע  כי  הרה,  שם  ממון  הרבה
וגם ,  וטועניים  בני  ביתך  כפש'  מקיים  מאמר  המשנה  ויהי

כפי  שפירשו  המפורשים  שצריך  להנהיג  בני  ביתו  כבני  עניים 
בכל  הענינים  במאכל  ובמשתה  ובמלבושים  כי  היה  ירא 
תמיד  שמא  הוא  לוקח  לעצמו  ממעות  העניים  כי  היה  מחזיק 

על  כן  היה  דרכו  לצמצם ,  עצמו  רק  כגבאי  צדקה  על  המעות
ם ובתוך  הבאים  בא  ג,  מאוד  בהוצאות  ביתו  בכל  מה  דאפשר

הערשילי  היות  כי '  ובכה  במר  נפשו  לפני  הרבי  ר,  כן  עני  אחד
וזה  כשתי  שנים  שעלתה  בידו ,  יש  לו  בת  שכבר    הגיע  לפרקה

והבטיח  לו ,  בקושי  גדול  להשתדך  עבורה  עם  בחור  נחמד
ליתן  נדוניא  כנהוג  כי  היה  לו  כמה  חשבונות  מהיכן  לסלק 

אמנם  רבות  מחשבות  בלב  איש  וכל  החשבונות .  הנדוניא
, חשבתי  היה  כלא  היה  וכלו  כל  הקיצין  כי  ביתו  ריקם  מכלש

ל  בראותו  כל  זה  נפל  לבו  כי  זה  שתי  שנים "והבחור  הנ
שדחיתי  אותו  בלך  ושוב  על  כן  ברצונו  לעזוב  את  מקומו  ואת 
בתו  הכלה  ורוצה  ליסע  למרחקים  ולהשתדך  שם  ומחמת 

שאל  אותו ,  גודל  צערי  וצער  בני  ביתי  ממש  קצתי  בחיי

ענה ,  מאה  ראניש  כסף,  אתה  צריך  לעסק  זהק  וכמה  "הרה
ק  לא  התיישב  הרבה  ונתן  לו  כל  המעות "והרה,  ל"האיש  הנ
 .בשלימות

ומחמת  כבודו (ובאותו  מעמד  היה  שם  אחד  מיקירי  קרתא  

  ובראותו  זה  מעשה  הרהיב  עוז  בנפשו  ושאל )העלמתי  שמו
ק  מהיכן  לקחתם  זה  הדרך  ליתן  לעני  אחד  בפעם "להרה

  ולמה  לא  ילך  העני  אצל  כמה  מאות אחד  מאה  ראניש  כסף
ק  השיב  לו  בחכמה  נפלאה "והרה,  אנשים  ולקבץ  לו  הסכום

כידוע  שהיה  חכם  גדול  ואמר  לו  הנה  אספר  לכם  מעשה  אך 
שמעוני  היטב  הנה  בימי  חורפי  כשהייתי  אברך  רך  בשנים 

פעם  אחד  נפל ,  הייתי  מלמד  והעניות  היה  שורר  בביתי  מאוד
ע  אבל "ק  מבעלז  זי"ות  לההחשק  בלבי  לנסוע  על  חג  השבוע

מחמת  שלא  היה  לי  מעות  על  הוצאות  הדרך  הוצרכתי  לילך 
ברגלי  ועד  שבאתי  לעיר  לעמבערג  כבר  היה  רגלי  נפוחות 

 )חדשים  בית  המדרש(מטרדת  הדרך  והלכתי  לבת  המדרש  הנקרא  
הירשלי '  ק  הרבי  ר"בתי  מדרשים  העמיד  הרה'  כי  ג

זה ,  קריםלב,  ע  על  סדר  הפסוק  חדשים"זידיטושבער  זי
ועוד  יש  בשני  עיירות  אחד ,  שבלעמבערג  נקרא  חדשים

וזה ,  ואחד  שנקרא  רבה  אמונתיך,  שנקרא  לבקרים
שבלעמבערג  מתפללים  בו  כעת  חסידי  בעלז  והלכתי  לשם 
לנוח  מעט  מטרדת  הדרך  בין  כך  ובין  כך  באו  לשם  כמה 
עגלות  עם  חסידים  מעיר  מונקאטש  הנוסעים  גם  כן  לבעלז 

בהיות  שהסוסים  שלהם  היו  יגיעים  מאוד ו,  על  חג  השבועות
והיה  ביניהם ,  הוכרחו  לשכור  עגלות  עם  סוסים  אחרים

והיה  מקבץ  המעות ,  אברך  אחד  שזה  היה  מוציא  ומביא
לצורך  שירת  העגלות  מהחסידים  הנוסעים  וקרבתי  אל 

ל  ובקשתי  ממנו  מאד  שיקח  גם  אותי  על "האברך  הנ
  אז  תסע והשיב  לי  האם  יש  לך  זעכציג  גראציר,  העגלות
ואמרתי  לו  כי  אין  לי  אפילו  פרוטה  אחת  וספרתי  לו  כי ,  עמנו

יש  לי  יסורים  גדולים  על  הרגלים  והראיתי  לו  רגלי  הנפוחות 
שאיני  יכול  לילך  עוד  ברגלי  עד  בעלז  ומה  אעשה  איפה  הכי 

ו  בבעלזא  על  חג  השבועות  אחר  כל  היסורים "לא  אהיה  ח
אד  אבל  לשוא ולבי  עלי  דוי  מ,  והתלאות  אשר  מצאתני  בדרך

כי  הוא  באחת  שאם  לא  אתן  זעכציג ,  היה  כל  תחנוני  אליו
ואמר  לי  עצה  כי  עד  שעת  הנסיעה ,  גראציר  לא  אסע  עמהם

יש  עוד  שתי  שעות  על  כן  תלכו  בעיר  לקבץ  נדבות  עד  הסכום 
 .ל"הנ

ובראותי  שאין  לי  ברירה  הגם  כי  לא  הורגלתי  באלה 
ה  בלבי כ  מחמת  גודל  התשוקה  שהי"והיה  מר  לי  מאד  אעפי

להיות  בבעלז  על  חג  השבועות  הוכרחתי  לציית  אותו 
והיה  אז  המנהג  שם  ליתן  נדבה ,  וחשבתי  שיעבור  עלי  מה

לעניים  בלעכעליך  ואחר  כך  החליפו  את  הבלעכליך  אצל 
או  שנתנו  להעניים  סחורה  מהחנות ,  פרנס  החודש  על  מעות

וכשבאתי  בחנות  הראשון  שאל  אותי  החנוני  יונגער ,  לנדבתו
כי ,  אמרתי  לו  שיתן  לי  סחורה,  עלד  אבער  סחורהג,  מאן

חשבתי  שהסחורה  יעלה  יותר  מהפרוטה  שיתן  לי  ונתן  לי 
ובאתי  לחנות  השני  ושאל  אותי  גם  כן ,  מעטיר  אחד  פאדים

והשבתי  גם  כן  שיתן  לי ,  געלד  אבער  סחורה,  יונגערמאן
ואחד  כך  באתי  לחנות ,  ונתן  לי  קנעפיל  אחד,  סחורה

, געלד  אבער  סחורה,  ל  יונגערמאן"השלישי  ושאל  גם  כן  כנ
האב  איך  שוין ,  והשבתי  גם  כן  שיתן  לי  סחורה  ונתן  לי  מחט

אבל  ראיתי ,  געהאט  אנאדיל  מיט  אפאדים  מיט  אקנעפיל
שמזה  לא  יהיה  לי  זעכציג  פרוטות  וזמן  הנסיעה  ממשמש 

והיה  צר  לי ,  ל"ובא  כי  כבר  עברה  שעת  אחת  משתי  שעות  הנ
ל  לא "י  ושאל  אותי  גם  כן  כנמאוד  וכשנכנסתי  לחנות  הרביע

ושאל  אותי ,  יכולתי  להשיב  לו  רק  נפרץ  ממני  בכיה  עצומה
למה  אתם  בוכים  וספרתי  לו  כל  לבבי  ונכמרו  רחמיו  עליו 

וממש  החיה  אותי  והלכתי  בשמחה ,  ונתן  לי  ששים  פרוטות
ל  ונתתי  לו  הששים "בחזרה  לבית  המדרש  להאברך  הנ

מאז  קבלתי  עלי ו.  פרוטות  ונסעתי  עמהם  ביחד  לעיר  בעלז
שאם  יבא  אלי  עני  אחד  שאתן  לו  כל  הצטרכותו  שצריך  לו 
לפי  שעה  ולא  אשלח  אותו  שיקבץ  משאר  אנשים  כמו  שאתם 

ע  לאיש  הנכבד "הערשילי  זי'  ק  ר"אומרים  כל  זה  סיפר  הרה
ל  וכשסיים  הסיפור  אמר  לאיש "ל  ששאל  אותו  קושיא  הנ"הנ
י  מאה ל  עכשיו  תדעו  שמכם  למדתי  דרך  הזו  ליתן  להענ"הנ

ל  ואני "ראניש  כסף  בפעם  אחד  כי  אתם  הייתם  האברך  הנ
מכיר  אתכם  היטב  רק  אתם  אין  מכירים  אותי  והזכיר  אותו 
את  כל  הענין  ונתכרכמו  פני  האיש  כי  נבהל  מפניו  כי  גם  הוא 

סיפורים (.  ע"ק  זי"נזכר  את  כל  המעשה  וביקש  מחילה  מהרה

 )נפלאים
שמעתי  מספרים  מאנשים  נאמנים  שפעם  אחד  בא 

ע  על "הערשילי  ליסקער  זי'  ק  ר"חסיד  אחד  מחסידי  הרה
ל  היה  רגיל  תמיד  כשבא "והחסיד  הנ',  שבת  לרבו  הק

, להביא  מברכת  הבית  עגלה  מלאה  כל  טוב,  ל"ק  הנ"להרה
והיות  כי  עכשיו  לא  בא  מביתו  רק  שיה  על  הדרך  לרגלי 

על  כן  לא  הביא  עמו '  מסחרו  ומשם  בא  על  שבת  לרבו  הק
ך  בידים  ריקנות  מבלי  להביא  שום והיה  בוש  ליל,  מאומה

מתנה  כמו  שהיה  רגיל  על  כן  לקח  שני  חבילות  נרות  והלך  אל 
ראה  שהשלחן  מלא  על  כל ,  וכשבא  לבית  רבו',  רבו  הק

גדותיו  מעות  הרבה  צעהנער  רענדליך  לחוד  פינווער  רענדליך 
' ל  הנרות  לרבו  הק"כך  כל  מין  ומין  וכשנתן  החסיד  הנ,  לחוד

ת  אז  איך "  ואמר  לו  געלויבט  השיקבלם  בשמחה  בשתי  ידים
ל  הנה "ואמר  עוד  להחסיד  הנ,  האב  שוין  ליכט  אויף  שבת

בודאי  קשה  לך  קושיא  עצומה  מה  זו  השמחה  שלי  עם  הנרות 
הלא  השלחן  מלא  מעות  על  כל  גדותיו  דע  בני  כי  המעות 

ת  שמני  גבאי  צדקה  על  המעות  וצריך  אני "אינם  שלי  כי  השי
  כי  יש  מהן  שמיוחדין  על ,ליתן  חשבון  מכל  המעות  שראית

ולעני  אחד ,  ויש  שמיוחדין  עבור  בקור  חולים,  פדיון  שבוים
כי ,  ולעני  אחד  צריך  ליקח  סוס,  צריך  ליקח  פרה  חולבת

וכדומה ,  פתאום  מת  לו  הסוס  שהיה  מתפרנס  על  ידו
ואם  לא    היית  מביא  לי  נרות  לא  היה  לי  נרות  על ,  וכדומה
 )סיפורים נפלאים(. שבת

ז "שבא  איש  אחד  בקובלנא  רבה  אל  אא,  עובדא  ידענא
י  כמה  שנים  ולבסוף  אבד "ב  בעיר  גדולה  ואב"ל  שהיה  שו"זצ

עמו  בצוותא '  ב  הראשון  מעיר  ההוא  שהי"חינו  אצל  הש
והיה  יושב  על  צואר ,  עד  שהודחה  ממקומו  ומלאכתו,  חדא
ז "ל  כמה  וכמה  ימים  והיה  תמיד  מתנצל  לפני  אא"ז  זצ"אא
ל  נכמרו  רחמיו "ז  זצ"ואא,  לול  על  גודל  הבזיון  שנעשה  "זצ

ל "ז  זצ"מילתא  בימים  אחדים  שאא'  מסתיי'  אליו  והנה  הי
והנה  מיד  בבואו  לעיר ,  בא  לעיר  ההוא  על  שבת  קדש  אחד

ההוא  באו  השוחטים  עם  סכיניהם  להראותם  לחכם  שבא 
והוא  גם ,  ל"ב  הראשון  הנ"ובראשם  השו,  ל"ז  זצ"להעיר  אא

ל  אחד "ז  זצ"לאאהוא  הביא  בראשם  שני  סכינים  להראותם  
ל  את "ז  זצ"וכאשר  הראה  מתחלה  לאא,  חדש  ואחד  ישן
עמד  כרגע  חדא ,  והיה  בודק  אותו  בצפרניו,  הסכין  החדש

משתומם  והבינו  כולם  שלא  הוטב  בעיני  הצדיק  את  סכין 
החדש  של  ראש  השוחטים  ויפג  לב  כולם  והלבין  גם  פני 

ב  את  הסכין  הישן  שהביא "ולקח  ראש  השו,  ב  הראשון"השו
, ל"ז  זצ"  ואמר  רבי  יש  לי  עוד  סכין  אחר  ונתן  אותו  לאאעמו

ועם  הראשון  לא ,  וכאשר  בדק  אותו  אמר  לו  זה  הוא  טוב
ב  ההוא "ל  את  השו"ז  זצ"ואחר  זה  קרא  אא,  ישחוט  מעלתו

ורק .  לחדר  מיוחד  ודבר  עמו  בהסתר  ולא  נודע  מה  דבר  עמו
ב  הנדחה  והושיבו  על "ב  הראשון  את  השו"אחר  זה  לקח  השו

 .שון כמקדםכנו הרא
ל  רק  להטיב  עם  הבריות "ז  זצ"כי  כל  זה  היה  מגמת  אא
ו  מעולם  לשום  נברא  ולא  יצא "ומאתו  לא  יצא  הרעה  ח

ורק  היה  מבקש  לכל ,  למלחמה  מעולם  על  שום  ענין  פרטי
הבאים  אליו  שיקיימו  התורה  בכללותיה  ופרטותיה  והיה 
מבקש  מאתם  מאד  על  גידול  בנים  לתורה  הקדושה  ובפרט 

והיה  דואג ,  השבת  על  זה  היה  לבו  דוה  מאדלשמור  את  
והיה  מרבה  להטיב ,  עליהם  שיהיה  להם  פרנסה  וכל  טוב

דרכי  הישר (.  להם  בפועל  ממש  שיהיה  להם  לצורכי  חג  הפסח

 )והטוב
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א"ר שליט"ק מרן אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרסם ע

בחנוכת הבית לקרית ברך משה במאנטרעאל
 ק"ז לפ"פרשת עקב שנת תשס' יום א

 
úéùàø כל  הנני  להביע  רגשי  לבבי  בבואו  למקום  הזה  

ר "ק  מרן  אאמו"לשמו  ולזכרו  של  כ"  קרית  ברך  משה"
ודרשו ,  קרינו  אתמול  מצות  כבד  את  אביך  ואת  אמיך,  ה"זללה
ד  זה "ולענ,    מכבדו  בחייו  ומכבדו  במותו:)קידושין  לא(ל  "חז

ה  שקראו  את  המקום  הזה  בשם "הוא  כבוד  לאבא  מארי  זללה
וכפי  השמועות  טובות  ששמענו  על ,  "ך  משהקרית  בר"

המקום  הזה  שיושבים  ועוסקים  בתורה  ובתפלה  ובעניני 
צניעות  והנהגה  הישרה  בודאי  הוא  כבוד  גדול  לאבא  מארי 

וידוע  כמה  פעל  ועשה  למען  צניעות  וקדושת  בית ,  ה"זללה
ובכן  שמו  נאה  לו ,  ישראל  הן  באנשים  והן  במלבושי  נשים

 ".קרית ברך משה"
* 

ðéø÷åושננתם  לבניך  ודברת  בם ,    אתמול  בפרשה
י "ופירש,  בשבתך  בביתך  ובלכתך  בדרך  ובשכבך  ובקומך

  מצינו  בכל  מקום ,אלו  התלמידים,  ושננתם  לבניך
, אלהיכם'  שהתלמידים  קרוים  בנים  שנאמר  בנים  אתם  לה

וכשם  שהתלמידים  קרוים  בנים  כך  הרב  קרוי  אב  שנאמר  אבי 
 .'וגואבי רכב ישראל 

äðäה  בחיים  חיותו  השפיע "ר  זללה"ן  אאמוק  מר"  כ
והציבור  הזה  היה  מקושר  אצלו  בחיים ,  תורה  ויראת  שמים

כל ,  חיותו  והסתופפו  בצלו  והיו  שותים  בצמא  את  דבריו
ובכן  ברור ,  ב  נכבדים  היו  דבוקים  אצלו"האברכים  ובעה

הרי ,  "קרית  ברך  משה"אצלי  שכאשר  קראו  שם  לקריה  זו  
כן  כל  התושבים  מתייחסים  שהם ועל  ,  הוא  ענין  מכבדו  במותו

תושבי  קרית  ברך  משה  משום  שהיה  להם  בחיים  חיותו 
וגדולים  צדיקים  במיתתן ,  שייכות  עמו  והיו  מקושרים  אליו

ומשפיע  לכל  התושבים ,  והוא  נקרא  אב,  יותר  מבחייהם
וזהו  כשם .  להתברך  בכל  טוב  שפע  ברכה  והצלחה

,   בדרכיושמתייחסים  אליו  והולכים,  שהתלמידים  קרוים  בנים
 .שהוא משפיע להם רב טוב משמי מעל, כך הרב קרוי אב

òåãéå  תולדות  יעקב  יוסף  פ(  מה  שפירשו  בספרי  קודש '

  אין  לגבי  משה  יראה  מילתא :)ברכות  לג(ל  "  מאמרם  ז)שופטים
שהכוונה  על  אותו  הדור  שהיו  לגבי  משה  רבינו ,  זוטרתא  היא

אקווה  שכל .  אשר  אצלם  היתה  היראה  מילתא  זוטרתא
התושבים  של  קרית  ברך  משה  שהיו  דבוקים  באבא  מארי 

ויושפע  להם  תורה ,  ה  יהיה  אצלם  יראה  מלתא  זוטרתא"זללה
 .ש והרחבת הדעת וכל מילי דמיטב"ויר

* 
ìåîúàנחמו  נחמו  עמי  יאמר ,    אמרנו  באפטרתא  דיומא

מורה  על  לשון '  ר  אלהיכם  דאות  י"ד  אומרו  יאמ"ויל,  אלהיכם
ובספרי .  ה  אומר  שננחם"שהקב,  םל  אומר  אלהיכ"והיל,  עתיד

ודורשי ,  י"ם  ענ"ו  בגימטריא  לח"ו  נחמ"קודש  כתבו  רמז  נחמ
להיכם  ראשי  תיבות 'אמר  א'מי  י'חמו  ע'רשומות  אמרו  נ

 .א"עני
øàáúéå  על )דרוש  ד(  הפרשת  דרכים  מה  שכתב  על  פי  

, )איוב  יא  יא(  וירא  און  ולא  יתבונן  )ב"  סג"פ  ר"שמו(מאמר  המדרש  
מה ,    של  אברהם  אבינומביתו  שיצתה  הגר  אתה  מוצא  בשעה

אמר  רבי  סימון  בקשו ,  כתיב  שם  ויכלו  המים  מן  החמת
אמרו  לפניו  רבונו  של  עולם  אדם ,    לקטרגוהשרתמלאכי  

אמר ,    הבאראתשעתיד  להמית  את  בניך  בצמא  אתה  מעלה  לו  
וכן ,  איני  דן  את  האדם  אלא  בשעתו,  להם  עכשיו  צדיק  הוא

  שעתידין  לעשות  את ה"קב  ראה  הבמצריםכשהיו  ישראל  
  דנם  לפי איני  ה"ואף  על  פי  כן  אמר  הקב,  מעשה  העגל

ולכאורה  סותר .  המעשים  העתידין  לעשות  והריני  גואלם
  אמר  משה  לפני )ד"שם  ס(  במדרש  שאמרוהמדרש  הלזה  למה  

אמר  לו ,  ממצרים  מה  זכות  יש  בידי  ישראל  להוציאם  ה"הקב
הרי .  ם  נגאליםהוי  יודע  שבזכות  התורה  שהן  עתידים  לקבל  ה

אמנם ,    את  האדם  גם  לפי  מעשיו  העתידיםדן  ה"שהקב
  לעשות  טוב עתיד  שאם  אדם  ש"התירוץ  לזה  כי  מחסדיו  ית

אך  אם  עתיד  לחטוא ,  מטיב  עמו  על  שם  העתיד,  ולהיות  צדיק
 .ד"עכ,  ואינו דן אלא לפי שעתובזהאינו מסתכל 
êøãáå זה  יש  ליישב  מה  שהקשו  המפרשים  על  מאמר  
על  שום  שלא ,    שום  מהעל  מצה  זו  שאנו  אוכלים  ,בעל  הגדה

הספיק  בציקם  של  אבותינו  להחמיץ  עד  שנגלה  עליהם  מלך 
ולכאורה  הא  גם  במצרים  נצטוו .    וגאלםה"  הקבהמלכיםמלכי  

  זה  כי  אז  היה  קודם טעםלאכול  מצה  ושם  לא  היה  שייך  

ל  כי  בני  ישראל  במצרים  אכלו "אמנם  לפי  האמור  י.  הגאולה
ה  בעתיד  שיגאלו "ים  שיעשה  להם  הקבמצה  על  שם  הנס

ולכן  מדה  כנגד ,  והיו  מצפים  על  טוב  העתיד  להיות,  ממצרים
 אףגאלם  ה  עמהם  לצרף  להם  טוב  העתיד  ו"מדה  עשה  הקב

כי  צירף  להם  מעשיהם  הטובים ,  שלא  היה  להם  זכותים
 .שעתידים לעשות כדי שיגאלו

ìéå"  ôהיום  אתם )בא'  פ(כתב  בדברי  יחזקאל  בזה  מה  ש  
  דבזכות :)תצוה  קפג'  פ(  ק"בזוהאיתא  ,  ים  בחודש  האביביוצא

מה  שישראל  אוכלים  מצות  בפסח  ניצולין  בדין  בראש 
אתם ,  :)בא  לב'    פק"זוה(דא  ראש  השנה  ,  וזהו  היום.  השנה

בזכות  המצה  שאוכלים ,  האביבבחודש  ,  יוצאים  בדימוס
ויש  להבין  שייכות  מצות  מצה .  ד"עכ,  בחודש  ניסן  בפסח

אכן  לפי  האמור  יש  לומר  כי  כתב .  ש  השנה  הדין  בראליום
  להמליץ  על  בני )אבני  זכרון  אות  לא(  פנים  בייטב  ה"  זללהז"א

 שיקחעל  ידי  ,  ישראל  שיצאו  זכאי  בדין  בראש  השנה
  המעשים  טובים  שבידינו  מימי  קדם  והמעשים ת"השי

אנחנו ,    בימים  הבאיםלהטיבטובים  אשר  אנחנו  עתידים  
,   והכל  חזו  לאצטרופי  לטוב,וצאצאינו  עד  סוף  כל  הדורות

  בודאי  ירבו  זכיותינו  כיון  שזכות  העתיד  מצטרף  על כןואם  
  רובא  זכיות  וכדאים איכאממילא  ,  של  עתה  ולא  חוב  העתיד
בכן  ביום  ראש  השנה  כאשר ו.  ד"עכ,  אנו  לצאת  זכאי  בדין

  מצה אכילתות  מצדבזכות  ,  מבקשים  שירבו  זכיותינו
במדה  זו  מודד ,  ידשאכלו  בני  ישראל  במצרים  על  שם  העת

  המעשים  טובים  שאנו  עתידים כל  עמנו  לצרף  ת"השי
ובזכות  זה  אנו ,  לעשות  במשך  כל  הדורות  כאילו  כבר  היה

 . זכאי ביום דיןיוצאים
ìòåח"  סכא"  פר"איכ(  ש  פי  זה  יש  לפרש  מה  דאיתא  במדר( 
והדבר  צריך  תלמוד .  על  שבטלו  לחם  עוני,    יהודה  מעוניגלתה

  דבית  ראשון  נחרבה :)יומא  ט(גמרא  דהלא  בפירוש  מבואר  ב
ועוד  עבירות ,  בעון  עבודה  זרה  ובית  שני  בעון  שנאת  חנם

והיאך  אמרו  שנחרב  בשביל ,    המבוארים  בגמראחמורות
  דכיון  שבטלו  לחם הכוונהולפי  דרכינו  .  שבטלו  לחם  עוני

מדה ,  ולא  עשו  פעולה  להורות  שמצרפים  טוב  העתידעוני  
השמים  שלא  היו  מצרפים כנגד  מדה  התנהגו  כן  עמהם  מן  

והיה  חסר  להם  המליצה  ישרה  ולכן  נגרם ,  להם  טוב  העתיד
 .החורבן

ìòå  מכות'    מסבסוף  פי  זה  אמרתי  לפרש  מה  ששנינו ,
  ורבי יהושעוכבר  היה  רבי  גמליאל  ורבי  אלעזר  בן  עזריה  ורבי  

פעם  אחת  היו  עולין  לירושלים  כיון '  עקיבא  מהלכין  בדרך  וכו
כיון  שהגיעו  להר  הבית ,  עו  בגדיהם  קרהצופיםשהגיעו  להר  

  בוכין  ורבי הןהתחילו  ,  ראו  שועל  שיצא  מבית  קדשי  הקדשים
אמר  להם  מפני ,  אמרו  לו  מפני  מה  אתה  מצחק,  עקיבא  מצחק

  והזר )במדבר  א  נא(  לו  מקום  שכתוב  בו  אמרו,  מה  אתם  בוכים
אמר  להן ,  נבכהועכשיו  שועלים  הלכו  בו  ולא  ,  הקרב  יומת

  ואעידה  לי  עדים  נאמנים  את )ישעיה  ח  ב(תיב  לכך  אני  מצחק  דכ
וכי  מה  ענין  אוריה  אצל ,    ואת  זכריה  בן  יברכיהוהכהןאוריה  
אלא  תלה ,    במקדש  שניוזכריהאוריה  במקדש  ראשון  ,  זכריה

באוריה  כתיב ,  הכתוב  נבואתו  של  זכריה  בנבואתו  של  אוריה
ח זכריה  (בזכריה  כתיב  ,    לכן  בגללכם  ציון  שדה  תחרש)מיכה  ג  יב(

עד  שלא ,    ברחובות  ירושליםוזקנות  עוד  ישבו  זקנים  )ד
נתקיימה  נבואתו  של  אוריה  הייתי  מתיירא  שלא  תתקיים 

עכשיו  שנתקיימה  נבואתו  של  אוריה ,    של  זכריהנבואתו
  להבין  וכי וראוי.  בידוע  שנבואתו  של  זכריה  מתקיימת

ולפי  האמור  יתבאר  הענין  אצל .  לשמחה  זו  מה  הוא  עושה
  כשראה  שועל  יוצא  מבית  קדשי מצחקיה  רבי  עקיבא  שה

כי  אלו  התנאים  שהלכו  עמו  בהגיעם  לבית  קדשי ,  קדשים
  וראו  השפלות  הגדול  והחורבן  שבמקום  המקודש קדשים

  היו  יכולים לא,  ביותר  קדשי  קדשים  שועלים  הלכו  בה
ולזה  עמד  רבי ,  להתאפק  וגעו  בבכי  על  מה  ששכינתא  בגלותא

ל  שפלות  המצב  צריכין   להם  שאף  בגודואמרעקיבא  לנחמם  
  אשר זמןשעוד  יבא  ,  אנו  לידע  ולזכור  מה  שיהיה  לעתיד

  ירחם  עלינו  ויגאלינו  מגלות  המר  וישוב  שופטינו ת"השי
  להאמין  אמונת  אומן  על  ישועת צריכיםכי  ,  כבראשונה

כי  הוא ,  מצחקולכן  היה  רבי  עקיבא  ,    שיהיה  במהרהת"השי
ריה  עד האמין  באמונה  שלימה  שתתקיים  נבואתו  של  זכ

ולכן  היה  בשמחה  על  שם ,  ממששהיה  אצלו  בגדר  ראיה  
ובשעה  שהיה ,  שמחת  ירושלים  העתיד  להבנות  מהרה

היה  גם ,    אשר  ציון  בשדה  תחרשירושליםמתאבל  על  
 ברחובותבשמחה  על  יעוד  הנביא  עוד  ישבו  זקנים  וזקנות  

 .ירושלים
äæáåר "  יתבאר  דברי  הנביא  נחמו  נחמו  עמי  יאמ
שעברו  עלינו  ימי  בין  המצרים  אשר  קיימנו כי  אחר  ,  אלהיכם

כל  אחד ,  ל  להתאבל  על  חורבן  ציון  וירושלים"דברי  חכמינו  ז
התאבל  לפי  ערכו  ומדריגתו  כפי  מה  שמגיע  לו  הכאב  על 

ועכשיו  בעמדינו  אחר  ימי  בין  המצרים  וקורין  דברי ,  החורבן
הלא  לא ,  במה  יכולין  אנו  להתנחם,  הנביא  נחמו  נחמו  עמי

לזה  אמר  הנביא  נחמו ,  מיום  אתמול  עד  היוםנשתנה  כלום  
על  שם  העתיד  מה ,  ר  אלהיכם"יאמ,  במה  תתנחמו,  נחמו  עמי

כי  מאמינים  אנחנו  שיבא  זמן  אשר  ינחם ,  שיאמר  אלהיכם
עם ,  ואף  שעכשיו  אותותינו  לא  ראינו,  ה  את  בני  ישראל"הקב

כל  זה  אנו  מתנחמים  על  שם  העתיד  במה  שיאמר  אלהיכם 
וזהו  נחמתינו ,  ה  את  בני  ישראל"ם  הקבלעתיד  לבא  שאז  ינח

שעוד  יבא  זמן  אשר ,  בתוקף  גלותינו  אשר  החושך  יכסה  ארץ
, ת  ינחם  אותנו  במלא  מובן  המלה  ויהיה  נחמה  בכפלים"השי

. ה  הוא  בכח  לנחם  את  בני  ישראל  על  הגלות  המר"ורק  הקב
ם "ו  בגימטריא  לח"ו  נחמ"ולרמז  זה  רמזו  בספרי  קודש  נחמ

אמר 'מי  י'חמו  ע'  דורשי  רשומות  נוכן  מה  שאמרו,  י"ענ
, והרמז  בכל  זה  למצות  מצה,  א"לקיכם  ראשי  תיבות  עני'א

דכשם  שאכלו  בני  ישראל  מצה  במצרים  באמונה  שלימה 
כמו  כן  יש  לנו  עכשיו  בתוקף ,  ה  מכור  הברזל"שיגאל  הקב

, הגלות  המר  אמונה  שלימה  שכל  דברי  נביאים  אמת  וצדק
ימה  ויגאל  אותנו ה  אותנו  בנחמה  של"ובמהרה  ינחם  הקב

 .בקרוב
* 

íéøáãä הללו  חשבתי  לומר  עכשיו  בעמדינו  בחנוכת  
דלכאורה  יש  להתבונן  לשמחה  מה  זו ,  המקום  החדש  הזה

עושה  בחנוכת  המקום  שעדיין  לא  עסקו  בתורה  ובתפלה 
ועדיין  לא  קנה  המקום  איכות  קדושה ,  וקיום  המצות  זמן  רב
חה  מה  זו ואם  כן  לשמ,  ט  של  בני  ישראל"מקיום  מצות  ומעש

כי ,  אך  באמת  השמחה  אינו  על  העבר  אלא  על  העתיד.  עושה
מקום  הזה  נקנה  כדי  שיהיה  מקום  לבא  בימי  הקיץ  הרחק  מן 

הרחק  מן  הסכנה  הגדולה ,  העיר  המזוהם  ביותר  בימי  הקיץ
במטרה  אחת  כדי  שיוכלו ,  השורה  ברוחניות  בחוצות  העיר

ה ועתידות  המקום  הז',  ש  ועבודת  ה"להתעלות  בתורה  ויר
, ולכן  השמחה  גדולה  עכשיו  על  העתיד,  הוא  עתידות  רוחני

במקום  הזה  ויעסקו  בתורה  ובתפלה '  ה  יעבדו  את  ה"שבעז
ת  יעזור  שגם "והשי.  בצדקה  וחסד  ויחנכו  הבנים  והבנות
והגשמיות  יבא  עם ,  הגשמיות  יהיה  בהרחבה  גדולה

ד  נאה "ה  בתים  נאים  וביהמ"במקום  הזה  יעמדו  אי,  הרוחניות
ועל  כן  חנוכת  מקום  הזה ,  יים  ליקבע  בארץ  ישראלשיהיו  ראו

כאשר ,  ה  יתרבה  השמחה  בכל  יום"ובעז,  הוא  שמחה  גדולה
 .יהיו מוסיפין והולכין להתעלות בכל הענינים

éìú"úוהניחו  דגוש ,    היה  התחלה  טובה  במקום  הזה
והגיעו  שמועות  טובות  איך ,  מיוחד  על  לימוד  התורה

נים  והבנות  ליראת שעוסקים  בתורה  ובתפלה  ומחנכים  הב
ז "וידוע  כמה  כוחות  השקיעו  בהם  מרן  דו,  שמים  ולצניעות

ובזמנים  המקודשים ,  ה"ה  ואחריו  אבא  מארי  זללה"זללה
כי  הן  הם  יסוד ,  בשנה  מצאו  לנכון  לעורר  על  עניני  צניעות

ועל  יסוד  זה  נבנה  המקום  כאן  שיתנהגו ,  קדושת  עם  ישראל
 .ח"בתורה עבודה וגמ, בקדושה ובטהרה

 )משך בעמוד הבאה(
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א"ר שליט"ק מרן אדמו"דברות קודש מכ
 )המשך מעמוד הקודם(

ìòåוישאבו  ממקום  הזה  חיות  דקדושה  על  כל  השנה,    כן  נקוה  שיתעלו  כאן  בחדשי  הקיץ,
  לומר  מה  שכתבו  בספרי  קודש  על)ואל  לסוכות  עמוד  רדעיין  דברי  י(ה  "ז  זללה"ומרגלא  בפומיה  דמרן  דו

וכשם  שצריך  להיות  תשבו,  דאין  היקש  למחצה,    תשבו  כעין  תדורו.)סוכה  כו(ל  "מה  שדרשו  חז
שבחזרתו  לדירתו,  כך  צריך  להיות  גם  לאידך  גיסא  שיהיה  תדורו  כעין  תשבו,  בסוכה  כעין  תדורו

ובדרך  זה  אנו  מקוים  שיהיה.  ד"עכ,  סוכהיהיה  אצלו  כעין  הקדושה  שהיה  בזמן  שבתו  בתוך  ה
 .ההתעלות בחדשי הקיץ בעונג רוחני שישאבו ממנו על כל השנה

øåñîàåאקווה  שירווה  רב,  א"ד  שליט"בראשונה  לגיסי  הרב  אב,    בזה  ברכה  לכל  הציבור
ת  יעזור  להנהלת  קהלתינו  הקדושה"השי,  תענוג  ונחת  ממקום  הזה  לרומם  קרן  התורה  והיראה

והברכה.  שיוכלו  להגדיל  תורה  ולהאדירה  להרחיב  גבולי  הקדושה  באיכות  ובכמותבמאנטרעאל 
ומובן,  אחת  הוא  להעסקנים  החשובים  שהשליכו  עצמם  בלב  ונפש  לשם  שמים  להגיע  למקום  הזה

,ובעזרתו  יתברך  עברו  כל  המכשולות  והביאנו  אל  המקום  הזה,  לכל  שלא  בניקל  הגיע  להם  כל  זאת
י  הקדושה  ויתגדל  ויתרחב  המקום  הזה  בכמה  וכמה  ענינים  כראוי  לקהלהה  נזכה  להרחיב  גבול"ובעז

א  שכל  הציבור  יכול  לומר  מכירו  הייתי  לשעבר"ץ  שליט"וכמו  כן  אמסור  ברכה  להדומ.  נאה  וחסידה
ועכשיו  נתגלה  כשרונותיו  הגדולים  תלמיד  חכם  גדול,  עד  עכשיו  היה  נחבא  אל  הכלים,  ועכשיו  ביותר

ת"תלי,  א  ששימש  אצלו"ץ  סקווירא  שליט"טוב  כאשר  שמענו  מהדומוירא  שמים  ובעל  הוראה  
 .וילכו מחיל אל חיל, ואקווה שיצליח במקום הזה, שנתעלה נאה וגדיים נעשו תיישים

éùäå"úיעזור  לכל  העסקנים  שמניתי  העומדים  על  משמרת  הקודש  שיוכלו  לפעול  לרומם  
שיוכלו,  תא  דשמיא  בכל  מעשה  ידיהםת  יתן  ברכה  והצלחה  וסייע"והשי,  ותורתו  הקדושה'  כבוד  ה

ואבקש  בזה  שיעמדו  על  המשמר  בכל  התקנות  שתקנו  למקום  הזה  לגדור  גדרים,  להמשיך  הלאה
 .וסייגים שהמה יסייעו להגדיל כח הקדושה

øùàëåז"מן  הנכון  לחזור  על  דברי  א,    איתרמי  מילתא  שמקום  הזה  הוא  על  שפת  הנהר
שהוא,  נוהגין  לילך  לנהר  לומר  תשליך  במצולת  יםש    בטעם)אאבני  זכרון  אות  מ(ה  בייטב  פנים  "זללה

  בשם)מזמור  צג(ה  בספר  תפלה  למשה  "על  דרך  שהביא  מוזלה,  להתעורר  בתשובה  על  ידי  מי  הנהר
מי  שעתיד',    כי  גדול  כים  שברך  וגו)ז"יסב  "ר  פ"איכ(  דאיתא  במדרש    לפרש  מהל"זרבי  לעמיל  הגאון 

  שמים)ויקרא'  רבינו  בחיי  פהובא  ב(מה  דאיתא  במדרש  פי  יובן  לו.  לרפאות  שברו  של  ים  הוא  ירפא  לך
שיקחו  מהם  לניסוך  המים  בחג'  וניחם  אותם  ה,  התחתונים  היו  בוכים  על  שנתרחקו  משמי  מרום

ורפואתן  ניסוך  המים,  ולפי  זה  שברן  של  מים  שנתרחקו  מאור  העליון.  ומלח  שהוא  ממים  לקרבנות
מי,  והיינו  כי  גדול  כים  שברך.    חזר  השבר  למקומו,וכשחרב  בית  המקדש  ואין  עבודה.  ומלח

חזר,  רבן  בית  המקדשווכיון  שחזר  השבר  למקומו  בח,  שעתיד  לרפאות  שברו  של  ים  הוא  ירפא  לך
ומזה  יקח.  זה  ענין  גלי  הים  כי  רוצים  להתנשאות  לשוב  למעלה  למקומםו.  ד"עכ,  הבכיה  למקומו

יך  ירד  עשר  מעלות  יתר  אחורנית  להתרחקוא,  לדבק  בו'  האדם  מוסר  השכל  איך  ישא  נפשו  אל  ה
ודמעה  תרדנה  עיניו  מאין,  בבכיה'  הנה  העת  לשוב  אל  ה,  מאור  של  מעלה  על  ידי  חטאיו  ופשעיו

קל  וחומר  אדם  שיש  בו,  כמו  שמים  התחתונים  בוכים  ומתנשאים  לשוב  למקור  עליון,  הפוגות
וזה  טעם.  וירחמהו'  המהראוי  לפשפש  במעשיו  וישיב  אל  ,  נשמת  רוח  חיים  חלק  אלקי  ממעל

ובכן  היום  בערב  כאשר  מתחילין  הימים.  ד"עכ,    זהלישא  ממנו  קל  וחומר,  שהולכין  לנהר
הזמן  גרמא  לעמוד  אצל  המים  ולראות  איך  גלי  הים  מנשאים  עצמם  ואומרים  אנן  בעינן,  הקדושים

ובודאי  שאנחנו  צריכים  ללמוד  מהם  שיהיה  לנו  השתוקקות  להתעלות,  למהוי  קמי  מלכא
 .ה"התרומם להיות דבוק להקבול

éùäå"úנתקיים  בנו  חטאו  בכפלים,    יעזור  שיקויים  יעוד  הנביא  נחמו  נחמו  עמי  יאמר  אלקיכם
,ת  ינחם  כלל  ישראל  במהרה"שהשי,  ועכשיו  אנו  מצפים  שנזכה  לנחמה  בכפלים,  ולקו  בכפלים

 .ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן
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T ïáøåçì øëæ ïéã )à (t 
שיעשו  זכר  לחורבן  בכמה,  משחרב  בית  המקדש  תקנו  חכמים  שהיו  באותו  הדור)  א

 .א'ם ומשום שנאמר אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני וגודברי
-ך  "קאלע[ל  הוא  שכל  מי  שסד  ביתו  בסיד  "אחד  מן  התקנות  שתקנו  חז)  ב

וכן המניחים, באלא  יניחנו  פנוי,  ישייר  אמה  על  אמה  כנגד  הפתח  שלא  יסיד  אותו]  ט"פעינ
ל"לא  וואצריכין  לשייר  אמה  על  אמה  פנוי  ב,  על  הכתלים]  וכדומה[ר  "ל  פעיפע"ווא

 .גר"פעיפע
לא  ידענו  טעם]  לעשות  זכר  לחורבן[מה  שלא  נהגו  כן  עתה    "דע"כתב  הקיצור  שו)  ג

ויש  שלמדו  זכות,  ה]ח"ועיין  בהערה  לשון  הצל[ז  בהרבה  ספרים  "וכבר  התרעמו  ע"  ברור
'ק  ר"והגה,  ועל  המקילין  בה  אולם  הטעמים  שכתבו  לא  שייכים  לזמנינו  כמבואר  בהערה

,ל  שהיה  בדוק  אצלו"שמעתי  מאבא  מארי  הרב  אביר  יעקב  ז  "זל  כתב"צי  ז"חיים  פאלאג
ם,  אמה  על  אמה  כשיעור  נגד  הפתח  כדינו'  דכל  ב  דאית  בי אז  אותו  הבית  נכון  עד  העולית
 .ל"עכ" וכל הדרים עליה

או  שאר  צורות  נאים  שמזכירין]  ציגל[יש  התולים  על  הכותל  צורה  של  לבנים    
  ידי  זה  יש"אע,  אולם,  כדי  לקיים  דין  זה,  על  אמהענין  החורבן  שהם  בגודל  אמה  

)ד
פ  שעל

כי  אדרבה  זה  אינו  מגנה  הבנין  אלא מייפהו,  מכל  מקום  לא  יפה  עושין,  זכרון  לחורבן  הבית
הלב  כשאר  ציורים  הנאים ומר  שמניחו"וחז,  ומשמ ל  אמרו  משייר  בו  אמה  על  אמה  כלח  

תוך  כך  יזכור  החורבן  בשברוןשמ,  כך  מקולקל  ובלתי  מתוקן  כדי  לגנות  הבנין  ולשבר  לבו
שייפהו ויזכור מתוך שמחת לב, לב .טאינו מועיל" זכר לחורבן"ואף כשכותב על זה ח, ול

  אמה  פנוי'  וג'  ומטעם  זה  לא  מועיל  כשמסייד  כל  הבית  בב  
א 
קאודס  ויניח  אמה  על)ה

אלא  צריך  להניחו  פנוי,  יואפילו  אם  הצבע  משונה  וניכר  היטב,  עם  קאוד  הראשון  בלבד
יהא נראה השיטראק או הסעמענט וכדומה  .יאלגמרי

====================== 
 )ב"ע' בבא בתרא דף ס(גמרא א

 )'ס סעיף א"תק' בסי(ע " ושו)שם(גמרא 
  שכתב)ס"תק'  בעובר  אורח  סי(ת  "ותמוה  על  בעל  האדר,    ושאר  אחרונים)ג"סק(ב  "ה  ומשנ"  בשם  השל)ג"סק(א  "מג

משום שלא נז  .ש"עי, ל"כר בחזלהקל ב
 'ו סעיף א"בסימן קכ

ומה  מאוד  יש  להוכיח  בזמנינו  זה  שבונים  בתים  כמו  ")ה  הרואה"ב  בד"ח  ע"ברכות  דף  נ'  במס(ח  "זה  לשון  הצלה
דשינו  והגלות  והצרות  ומיעוט  התורה  והמצוות  וביטול  כל  הגדרים  שנהגוהשרים

 ש

  
  ב
   ג

זה 
  ד

   
ין  זכרון  לחורבן  בית  מק,  

בות  אבותינו רב  עמינו,  לי  לדבר  בזה'  והרבה  הי,  ו  לנו  שעלתה  בימינו  כךא,  אבותינו
וא
אבל  מה  אעשה  ונתרבו  בק  וא

סרבים  לקבל  מוסר ובעל  הכרם  יחוס  על  כרמו  יגדור  גדר  לכרמו  וירחם  על,  ואין  דברי  חכמים  נשמעים,  אנשים  
ת  משכנות  הרועים"  ובשו)א"ס  סוף  סק"תק'  סי(ז  בשערי  תשובה  "וכן  התרעם  ע,  ח"דבריו  הנלהבים  של  הצלע"  עמו

שמת אדם )ח"י' סי(  . ועוד)ב"ס סק"תק' סי( ומשנה ברורה )א"ז סק"כלל קל( 
אז,  כ"ל  דאם  הסיד  מעורב  עם  קצת  חול  שאינו  לבן  כ"כ  בנשמת  אדם  הנ"ל  הביא  מש"המשנה  ברורה  הנ

שיור  לפי  גירסתינו  בדברי  הר ,ש"ע,  מנינו  שאין  הסיד  לבן  ביותרכ  אין  משיירין  בז"  וע)א"ז  סק"י  וט"כ  הב"וכ(ן  "אין  
רוך  השלחן   "א,  כמעט  מחצה  על  מחצה,    שכיון  שעתה  מערבין  בסיד  הרבה  חול)'בסעיף  ד(וכן  כתב

המ
כ  "
ובנ
   ו

צריך  
כ  מדין  גמור  אין  בע

שעל  ידי  זה  נאה  יותר,  וכשאינו  לבן  הוא  בדוקא[ט  הוא  נאה  ביותר  "ל  אולם  בזמנינו  שהפעינ"צריך  ש  כלל  עכ
)א"בססק(השערי  תשובה  '  עוד  כ.  לא  שייך  טעם  זה]  אבל  אינו  משום  תערובות  החול,  משום  שאין  רוצין  מראה  לבן

ב  מותר  ללבוש  מנעליו  כדי  שלא"ה  דההולך  בין  הגוים  בת"ז  בהג"ד  סעיף  י"תקנ'  י  המבואר  בסי"ללמד  ז  עפ
)ס"תק'  סי(עת  תורה  בלא  סיד  והביאו  גם  הד,  ה  בזה  הגויים  ילעיגו  כשיראו  אמה  על  אמה  פנוי"וה,  ש"ילעיגו    עיי

ות  חיים  "וכ   במה  שילעגו  הגויים  מה  שאנחנו,    בשם  אמרי  דוד)ד"סק(כ  

יור

כות
עליו
אכן  בזמנינו  בוודאי  דלא  איכפת  לןהארח

ך בתינו בפנים   ].ז"פ שהגויים מלעיגים ע"וכשם שאנחנו הולכים במלבושים שלנו על הרחוב אע[עושים 
 .כף החיים והובא ב)ה"אות צ' סימן י(ספרו מועד לכל חי 
א"וציינו  המג,    על  אותן  שמשחירין  אמה  על  אמה  בשיחור  נגד  הפתח)'ס  סעיף  א"סימן  תק(כל  זה  לשון  הלבוש  

  בבתיהם  צורות  שחורות  מרובעות  אמה  על)תענית  פרק  נר  מצוה'  במס(ה  "  ו  ציין  להשל)ג"בסק(

בתו
 ב ז
   ח
  שכתב  על  אותן  שעושיןגם

אל  ישנה  מדברי'  והירא  את  דבר  ה,  ול  בעיני  כי  אדרבה  זהו  נויוכותבין  על  גבן  זכר  לחורבן  הוא  שחוק  והית,  אמה
,ג  שאמה  שחורה  באמצע  כותל  הצבוע  לבן  מאוס  מאוד"דאע,  ויש  ללמוד  מזה(ה  "ל  השל"ל  ויניח  אמה  על  אמה  בלי  מסויד  עכ"רבותינו  ז

  ואף  שעושה  שחור)ד"א  וסק"ז  סק"במ(ג  "מכ  הפ"  וכ)אינו  מועיל,  מ  כיון  שאינו  מאוס  מצד  עצמו  אלא  מכח  שהוא  צבע  משונה  משאר  הכותל"מכ
כ"וכ,  דציור  הוא  ובעינן  שלא  ימלא  תאוותו,  ומצייר  צדקיהו  מלך  אף  שיש  זכרון  גדול  למעשה  החורבן  אסור

ע  יודעין  שזה  בא  לזכר"  שמקיל  בשחור  כיון  שכו)'סעיף  ה(ע  על  הערוך  השלחן  "ומכל  זה  צ,  )'ז  דין  א"בכלל  קל(א  "החיי
 .ל"הא גם כשכותב בפירוש על האמה השחור זכר לחורבן לא מועיל וכנ, ה בכךדמ, ש"על החורבן עיי

שרי  וכדאיתא  במדרש  שהדרך,  שהוא  לשם  אבילות'    בדעת  תורה  כתב  דאם  כותב  זכר  לחורבן  דגלי  דעתי ט
  כתב  דיש  מקומות)ח"ג  ושער  הציון  סק"בסק(וכן  המשנה  ברורה  .  ד"שהאבל  שלובש  שחורים  ומתכסה  בשחורים  עכ

ר"מ  אין  למחות  בידם  כיון  שהא"ג  דלהחיי  אדם  אינו  מועיל  מ"ואע,  ז  זכר  לחורבן"וכותבין  ע,  ין  האמה  שחורשעוש
ש  הדעת  תורה  להקל"והנה  מ,  ב"ד  המ"עכ,    הביא  בשם  האגודה  סמך  להמקילין  שעושין  שחור  האמה  ההוא)ד"סק(

]המובא  בהערה  הקודמת[ה  "שבשלע  "צ,  כשכותבין  על  השחור  זכר  לחורבן  כיון  שהוא  ניכר  שנעשה  לשם  אבילות
ר  שמעתיק  לשון  האגודה  ולשונו"בא'  עי,  ב  סמך  מהאגודה"וכן  מה  שהביא  המשנ,  כתב  שהוא  שחוק  והיתול  בעיניו

 .לדברי הלבוש' ר מביאו לראי"והא, לעשות האמה שחור" אוסר"ל הבין להיפך שהאגודה "ת הנ"ובדע, סתום
הקיל  כיון  שדרך"  שחור"דדוקא  ב,  ורות  שמזכירין  החורבןפ  אף  לדברי  הדעת  תורה  אין  להקל  בשאר  צ"עכ

ז  יש  סמך  מדברי"דע"  שחור"ב  אינו  מקיל  כי  אם  ב"וגם  המשנ,  האבל  להתעטף  בשחורים  כדמביא  מדברי  המדרש
כ  כתבנו  בפנים  לאסור  בצורת"וע,  ]ד  לשונו"ר  סק"בא'  ע[אבל  בשאר  צורות  כתב  להדיא  באגודה  לאיסור  ,  האגודה
  שהעושין  צורת  הכותל)ס"תק'  סי(ח  "ז  זכר  לחורבן  וכן  כתב  בנימוקי  או"ו  שאר  צורות  אף  שכתוב  עא]  ציגל[לבנים  

 .ש"לא יצאו כלל עיי" זכר לחורבן"המערבי וצובעים 
 .ש בזה"וכ,  וכמבואר באות הקודם דאף כשמשחיר האמה אינו מועיל י
  המובא  בשערי)ט"קס'  א  סי"ח(ץ  "  יעבוכמבואר  בשאילת,  הוא  טיט  ואין  צריך  לגרר  הטיט'    דסעמענט  גופי יא
ם"  שכתב  שכן  מדוייק  מלשון  הרמב)ט"קע'  ח  סי"חאו(א  ציין  לדברי  הערוגת  הבשם  "ץ  שליט"והדומ.  )א"סק(תשובה  

  כתב  שאין  צריך  לגרר)ס"תק'  סי(ח  "וכן  בנימוקי  או.  ש"ץ  שכבר  פשט  המנהג  להקל  בכך  עיי"ושכתב  היעב,  ע"ושו
ל  ועוד  כמה  צדיקים"ק  משינאווא  זצ"אלא  שהגה,  )ל"השם  שלמה  זצ(  וזקינו  )ל"  תשובה  זצהדרכי(ושכן  נהג  אביו  ,  הטיט

 .ח"ד הנימוקי או"עכ, החמירו בזה יותר מן הדין וגררו גם הטיט עד שנראו ונגלו האבנים או הלבנים של הכותל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


