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נגד המדינה הציונית צריך ללחום 

  בקול מלחמה

כ ויאמר "כי תשא עה' ל בפ"ס ז"החתוכתב 

דגם יהושע ' פי, אל משה קול מלחמה במחנה

רק שהסברא נותנת שאי , הבין שהוא קול ענות

ויש , צדיקים למעשה הזהאפשר שישתקו ה

דמהאי , כ זה"וגם משה חשב ג, מלחמה במחנה

טעמא הביא הלוחות ולא הניחם למעלה או 

, צדיקים כי חשב שיש ביניהם, שברם למעלה

' רק כאשר בא הרגיש שאין כאן מלחמה וכו

ראוי לשבר תיכף הלוחות אלא שאין ' כ הי"וא

ל "עכ', עד שראה וכו' י אומדנא וכו"לדון עפ

ה שאם "י שהיא סברא מוכרחת ממשה רבעוהר

נעשה בדור תועבה כזאת אי אפשר לעבור 

פ מלחמה "עליה בשתיקה שלא לערוך עכ

כ בתועבה הרעה הזאת של "ומכש, במחנה

מדינה הציונית נגד השבועות החמורות 

וגם מעבירה על הדת , ה"שהשביע אותנו הקב

ומשרישה מינות וכפירה בכל העולם כולו 

שבוודאי צריך , ינו ופדות נפשינוומעכבת גאולת

נ עד "ללחום נגד הרעיון הטמא הזה במסי

משמים וירחם עלינו להוציאנו ' ישקיף וירא ה

מגלות המר והנמהר הזה ויפקחו עיני ישראל 

ת ולתורתו "לראות האמת ולשוב את השי

  )ו"הקדמה דף ט, ויואל משה(                      .הקדושה

ם אפילו אסור להשתתף עם הרשעי

  בתפלה

ן "ש הרמב"עפימ' דעיקר החטא העגל הי

את העם על אשר עשו את ' ויגוף ה' בפ' הק

ל שלא היו מן המשתחוים לו "וז' העגל וגו

והזובחים לו אבל היו מן העושים אותו כלומר 

מן הנקהלים על אהרן והמביאים לו הזהב 

ובעבור שאמר שנענשו על מעשה העגל לא 

ז נראה דהנה אף מה "ועפי. 'על עבודתו וכו

ש כמו "לש' שאמרו אלה אלהיך ישראל הי

ביניהם מי שאמרו ' אכן הי, שמפרשים כולם

ובעת כזאת שישנם אומרים אלה , ז"לשם ע

ז אסור להשתתף "ו לשם ע"אלהיך ישראל ח

ז "דהרי עי' עמהם לומר כלשונם אפילו לשם ה

נותנים להם חיזוק בראותם שאף אנשים 

ז נופלים רבים "ם עיכשרים אומרים כלשונ

' ברשתם מאחר שאין גדר חוצץ בין העובד ה

ש "כ אף שהאמת הוא כמ"וע, ז"ו ע"להעובד ח

ביניהם ' אבל אם הי' לשם ה' כולם שהעגל הי

ז צריכים לברוח ממנה כמטחוי "שעשאוהו לע

שאם הולכים , קשת ולא להשתתף עמהם

מ נשתתף "ביחד עמהם אפילו לשם שמים מ

' ן הק"ש הרמב"ז וכמ"ור עויש לו חלק באיס

על אשר עשו את העגל ' שעיקר הקצף הי

י שהלכו "ז ע"שהיו מסייעים בעשייתה לשם ע

   .ז"יחד עם אלו שהיו מכוונים לע

אל ק "ת מרביה"חדו(  )ג"ע דף ש"זיבעל דברי יו

  

  

  

  

  

  

  

  

úåçåìä úøéáù ìéáùá àð éðçî  
úåçåìä úà åéãéî êìùéå.ò åðéáø äùî úðååë äøåàëì "ä , äéäéù éãë

íéîùì äúéî áééç àåä ,íé÷ìà éáúëîå íé÷ìà äùòî åøáùá , éà áåùå

äúéî áééçúé àåä éë ìåãâ éåâì êúåà äùòàå ãåò øîåì øùôà , áåùå

êá íäì úòáùð øùà úåáàä úòåáù éðôî ìàøùéì çìñé êçøë ìò ,

àð éðçî ïéà íàå íúàèç àùú íà äúòå åäæå ,úçðåî äçðä ùåøéô , ïéá

íúàèç àùúíúàèç àùú àì ïéáå  , àèç ìò àð éðçî íéðô ìë ìò

úåçåìä úøéáù ,íúàèç ìò ìàøùé ìù íúàèç àùú àìéîî áåùå ,

ïáäå .                                                                                           מעין יעקב  

àèçä äùòîá äøëä  
ä ìà äùî áùéå ' íòä àèç àðà øîàéå äæä"äìåãâ äàèç." àìä äøåàëìå 

ò åðéáø äùî"àå íéîçø ù÷áìå úåëæ ãîìì àá ä" íúàèçù øîà êéà ë

 àéä'äìåãâ' .éå"à ÷éãö ìò éúòîù äðäã ì ' éðáì äøåäù äáåùú éðéðò ìëù

â åîöòá àåä äéä ìàøùé"íúåà äùåò ë , ìà äùî áùéå äøåúä áúë ïëìå

ä ,'â àåäù åðééäã"äáåùú äùò ë ,áä äðäåä ìà àáùë äáåùú ìò ,' ïéà

åàèç ïéè÷éù éåàøäî ,ïåùàøä íãà ìò åøîàù åîë , øîåà äéä åìéàù

àèçù ,àèçì åì áùçð äéä àì ,ïë äùò àì àåäù ÷ø , äùàä øîà äáøãà

ìëåàå õòä ïî éì äðúð àéä éãîò éúúð øùà ,â ïëìå"ïàë ë , äùîù ïåéëã

ò åðéáø"â ä"ìàøùé øåáòá äáåùú äùò ë ,áøãà ïëìàèçä ìéãâä ä , øîàå

äìåãâ äàèç äæä íòä àèç àðà .                                                אך פרי תבואה  

äîç êëùî øåáéã  
ä íçðéå 'åîòì úåùòì øáéã øùà äòøä ìò. øùà ïåùìä 'øáéã 'äù÷ ,

 øùà øîåì åì äéäã"äöø"åîòì úåùòì  , äøçé íà íãàä äðäã äàøðå

ðçéùé àìå åôàáåéôá å ,ãàî åñòë êéøàé æà ,óøä àìì , àéöåé íà ìáà

åéôá åñòë ,ò"íéîåéà åéðôì òéîùéå åñéòëîä ìò äøî ÷òæéù é , è÷ùé æà

åñòë çðåéå ,á÷ä øîàù øçà ïëìå" íäá éôà øçéå éì äçéðä äúòå ä

íìëàå ,åúîç äëëùå åúòã äçð ,áåúëä øîàù äæå ,ä íçðéå 'äòøä ìò ,

äîìå , úåùòì øáéã øùàåîòì ,úåùòì øáéãù éðôî , àèéáå øáéãù éðôî

åîòì äùòé øùà úà åéôá ìåëéáë ,åôàá è÷ù åéôá åàéöåäù ïåéëå. אלשיך  

øåèô íéìòáá äòéùô  
ä àð êìé ' åðéúàèçìå åðéðåòì úçìñå àåä óøåò äù÷ íò éë åðéáø÷á

åðúìçðå.åëå àåä óøåò äù÷ íò éë íòè úðéúð ïéòë åäî ÷åã÷ãä òåãé  ,'

éé÷ êà ïì àî)äö àòéöî àáá (.øåèô íéìòáá äòéùô , åäæ øîåì ùé ïë ìò

òøî ù÷éáù" ä'ä àð êìé 'åðéáø÷á ,' øåèô äéäé æàå íéìòáá äøéîù äéäéå

äòéùôî åìéôà ,àåä óøåò äù÷ íò éë ,â äòéùôä íìöà éåöîå"ë , ïë ìò

ìåëéáë íéìòáá äøéîùä úåéäì êéøö ,ïéãä ïî íéøèôð äéäé æàå , úçìñå

ðåòìåðéúàèçìå åðé.                                                                תפארת בנים  
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  מגיד תעלומה
  
  
  
  
  

  ללמדך מדת ענוה

. אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול

אם מחזיק עצמו לצדיק " אשר אין בה מום"

איש כזה בודאי עדיין , שמתקן הכל ואין בו מום

   .מלכות שמים" אשר לא עלה עליו עול"

  )פרה' פ , עבודת ישראל(

  בזכות יעקב

אדמה בגימטריא חמשים . פרה אדומה

מרמז ליעקב . תמימה. וטמא בגימטריא חמשים

תם בגימטריא , ה שנקרא איש תם"אבינו ע

טהור בגימטריא מאתיים , רבע מאות וארבעיםא

אשר לא עלה . תם הוא פעמיים טהור, ועשרים

כי הפרה באה לטהר ולהחזיר הכל . עול' עלי

  )פנים יפות(                            . להסיר העול. לקדושה

  העולם אינו עומד על כסף

מדוע נקראו המטבעות שנתנו בני ישראל 

זהו מחמת שתיבת . בשם שקל, כופר לנפשם

דהנה בני אדם . שקל בנוטריקון שקרא לא קאי

וזה , על הממון העולם עומד, חושבים ואומרים

, לומר לך, לפיכך נקרא המטבע שקל. אינו אמת

העולם אינו עומד על כסף , שקרא לא קאי

הרה) מד' עמ(אמרי דבש (              .וממון מרימנוב זי"בשם    )ע"ק 

  לימוד זכות על ישראל

. יש לימוד זכות עצום על כלל ישראל

לפנים לא רצו להמתין איזה שעות על משה 

ויאמרו אליו קום עשה לנו ", רבינו שעלה למרום

ומה אנו רואים ". אלקים אשר ילכו לפנינו

אבותינו ואנו ממתינים על ? בדורות שלאחריהם

חס , משיח אלפיים שנה ולא נסוג אחור לבנו

הסיבה היה אז , םאמנ. מאחרי אלוקינו, ושלום

  )חפץ חיים(                                           .על ידי ערב רב

  ישר ולמפרע, ונתנו

ל אמר "אהרן מטשערנאביל זצוק' ק ר"הרה

ישכר דוב מבעלזא ' ק ר"פעם לנכדו הרה

תיקח , הבה ואלמדך כיצד לגבות צדקה: ל"זצוק

לפי שכתוב , ומדוע. בכוח כמה שאתה יכול

ומפרש שם בעל הטורים אם ,  ונתנובתורה

לומר לך כל מה , כ ונתנו"פרע יהיה גמתקראנו ל

שהאדם נותן לצדקה יחזור אליו ולא יחסר לו 

וביאור הענין הוא שהנותן . בשביל זה כלום

צדקה יש לו נגיעה ואינו רואה אלא מה שנותן 

ומה שיתנו לו חזרה אינו רואה מחמת , עכשיו

מפני , ולכן קח בכוח, האך לך אין נגיע, הנגיעה

  .שברור לך הדבר שיתנו לו בחזרה

 ) ערך צדקה,ילקוט מאורי אור(

  

   מילי מעלייתא

 



 מילי דאבות
 

  

  
  

 ל"זצוקב "ט ליפא ט"יו' חנני רבי צ"הגה

  ע"ק בעל דברי יואל זי"נ מרן רביה" חדב-מסאסוב סעמיהאלי 

  �המשך�

  על הצדיקים
 

 אפשר לרמז .וראית את אחרי ופני לא יראו 

על זמן הגלות שאין זוכין לראיית פנים 

אבל כבר אמר הכתוב , בבית המקדש

אלקיך '  ובקשתם משם את ה)דברים ד כט(

 וכביכול עמו )ישעיהו סג ט(ו צר דבכל צרתם ל, תדרשנוומצאת כי 

ואיתא , אלא שהוא בבחינת הסתר בתוך הסתר, והוא נמצא תמיד בתוך בני ישראל, אנכי בצרה

 דאין לך שעה קשה בעולם מאותה שעה שאמר הקדוש ברוך הוא ואנכי )'ב' סנהדרין י(בירושלמי 

בבחינת , תברך עלינוגם כן השגחתו י, ואף בזמן שהוא הסתרה גדולה ומרה, הסתר אסתיר פני

וזה שהבטיח הבורא , דמורה על בחינת ההסתר כדאיתא בספרים הקדושים', וראית את אחורי'

דאף בזמן , אף בזמן שיהיה ופני לא יראו, ה שיהיה וראית את אחורי"כל עולמים למשה רבינו ע

את ' ש הולא יטו, מכל מקום יהיה השגחתו יתברך עלינו, שלא יזכו לראיית פנים בבית המקדש

והבורא כל , בבחינת הסתרה הסתר בתוך הסתר', וראית את אחורי'אלא שיהיה בבחינת , עמו

  )דברי יואל(                                                       .במהרה בימינו אמן, שנזכה להגאולה שלימה, עולמים יעזור לנו

דרשו דלא העשיר משה אלא מפסולתן של  )א"ח ע"נדרים ל( בגמרא .אל משה פסל לך' ויאמר ה

בעושר ' אשר חננו ה' ל הכונה כי הנה איש ירא ה"י. פסולתן שלך יהא, לוחות שנאמר פסל לך

ובנכסים יודע ומבין כי כל העושר אשר נתן לו אלקים עליו להשתמש בו למען הרבות כבוד 

שות ישראל משמד ולהציל נפ, לפזרם לצדקה ולהעמיד מבצרי התורה, שמים ולחזק היהדות

, כי זה חלקו מכל עמלו וצדקתו עומדת לעד, ולכל עניני היהדות הצריכים חיזוק, ל"וכפירה רח

כ הממון שהוא משתמש בו לצורך עצמו הנו רק טפל ופסולת אל הממון החשוב והיקר "משא

מה שתהא שלך , ת למשה פסל לך פסולתן שלך יהא"ש לו השי"וז, ההוא שפזר ונתן לצדקה

אבל עיקר החשיבות יהא באותו ממון שתהא מפרישו , ו לצורך עצמך יהא פסולת הממוןשתקחנ

  )דברי יואל(                                                                                                                                   .לצרכי שמים

 וכבר האריכו בספרים הקדושים בטעם הדבר .מחצית השקלזה יתנו כל העובר על הפקודים 

 )בלק' פ(ק רב טוב "ל דהנה הובא בספה"וי. ת לתת מחצית השקל ולא שקל שלם"שצוה השי

כי מעולם לא ראה מלאך שנברא מעבירה של ישראל שיהיה שלם , ע"זושא זי' בשם הרבי ר

ש הישראלי אפילו בשעת מעשה כי אי, כי אם בלא ראש או בלא יד ורגל וכדומה, בכל איבריו

, ובזה נשברו איברי המלאך, כאמרם רשעים מלאים חרטה, העבירה כואב בלבו ונאנח

,  כתב כי החרטה והרהורי תשובה מועיל מחצה)וישלח' פ(והנה בישמח משה . ק"עכדה

ת לתת "ולפי זה מצאנו טעם נכון על מה שצוה השי. ש"עיי, ומתכפר בזה מחצית העבירה

כי מחצית , מחצית השקל ולא שקל שלם שהרי גם מעשה העבירה אינה בשלימותכופר נפש 

  . י החרטה והרהורי תשובה בשעת עשיית העבירה עצמה"העבירה כבר נתכפר ע

  )ע"ק בעל ברך משה זי"ק מרן רביה"כ(
  

  
  

  גודר גדר

באותן הימים כשהתחילו לפרוץ פרצות בכרם בית ישראל 

ברמה כאשר הוא מורשה ' דעמד כחלמיש ציר ולחם מלחמות 

מרן בעל ' נו הקתלו מבית אבותיו ובמיוחד כאשר קיבל מחו

בעת (א "נחמן יאקאב שליט' ח ר"וסיפר הרה, ע"דברי יואל זי

 שפעם אחד שמע )א"ץ דקהלתינו שליט"צ דומ"מעמד ההכתרה לבנו הגה

די אחד אשר היה לו מחלבה לחלב החליבו החלב  אשר אצל יהו

עה לאזניו אזר עוז ווכאשר הגיע השמ, דשקוהשבת בעצם יום 

 השבת עלה לבית המדרש אשר בעל המחלבה םובעצם יו

התפלל שם ועלה על הבימה ומחה מחאה נמרצת על הפירצה 

  .הנוראה בחומת שבת קדשינו

q q q  

  ארי עלה מבבל  

ק "והיה אין והיה אלא לשון שמחה כאשר ניצל מרן רביה

ק בעירום " ועלה לארהע מגיא ההריגה"בעל דברי יואל זי

ל לצדו של "צ מסאסוב סעמיהאלי זצ"וחוסר כל נעמד הגה

  .ובראשית הימים התארח בבית חתנו' חותנו הק

ע יסד "ק בעל דברי יואל זי"ק מרן רביה"תיכף אחר ביאת כ

דושה יטב לב פעיהיאת יש ק והעמיד את חתנו "בתינו הק

צד ועמד ל, ל בראש הישיבה"צ מסאסוב סעמיהאלי זצ"הגה

בהנהגת הישיבה ואמר שיעורים מדי יום ביומו ' חותנו הק

  . לתלמידיו שומעי לקחו

צ מסאסוב "ע עמד הגה"זי' גם בהנהגת בית מרן הק

ה "רויזא ע' ל ואתו הרבנית הצדקנית מרת חי"סעמיהאלי זצ

כמה וע לסדר כמה "בראש כל דבר ולפעמים שלחם רבינו זי

ו את שליחותם ענינים בשליחותו וכשליחים נאמנים עש

  .בנאמנה

q q q  

  ב "בארהפעולותיו 

ע את "ק הדברי יואל זי"ו כידוע עזב רביה"בסוף שנת תש

ק אך אחרי "ב בתחילה בדעה לחזור לארה"ק והלך לארה"ארה

צ "ותקופה קצרה אחרי זה הלך הגה, הקמת המדינה נשאר שם

ב שם נשתקע בתחילה בעיר "ל לארה"מסאסוב סעמיהאלי זצ

בור ליאמס כ בעיר וועסט סייד והקים שם בית "ג ולאחמווי

דירתו היה גם מרכז קליטה לפלטים אשר , מדרשו שם בסמוך ל

ל "צ מסאסוב סעמיהאלי זצ"ב גם שם נכנס הגה"באו לארה

בעובי הקורה והציל רבים מן הפלטים ורבים מן הפלטים 

דים בזכותו   .נשארו יהו

דים פלטי הגול ה אף גם בעניני גשמיות עזר הרבה ליהו

ל בורים ורצוצים בחוסר כ ח " וסיפר הרה.אשר הגיעו לשם ש

ביאתו תה שהוא הגיע לשם בתחיל"נדר דייטש עעס' ר  

לי זצ"ב והגה"לארה ל עזר לו להקים את "צ מסאסוב סעמיהא

פוס שלו   .בית הד

q q q  

  ק     "חזרתו לארה
ד נפטרה "ד טבת תשי"ביום י,   ויהי אין ויהי אלא לשון צער

ה בתו היחידה של "רויזא ע' ית מרת חיהרבנית הצדקנ

דוהו תמרורים אביה הק"ט זי"רביהקוה מרן ' ע בהלויתה הספי

ל אשר ביכו את "צ מסאסוב סעמיהאלי זצ"ע ובעלה הגה"זי

  .האבידה הגדולה

צ מסאסוב "ה חזר הגה"אחרי פטירת הרבנית הצדקנית ע

ק נשא את הרבנית "ק ופה בארה"ל לארה"סעמיהאלי זצ

ה ואתה הקים את ביתה לשם "ת בלומא מלכה עהצדקנית מר

  .ולתפארת

q q q  

  קריה נאמנה

' ק נכנס בעובי הקורה להקים קרי"תיכף אחרי ביאתו לארה

אשר לא גרו ' ותורתו הק' נאמנה ליהודים החרדים לדבר ד

במטרה קדושה כדי , בערים הגדולים כירושלים ובני ברק

 ובעירות ששומרי תורה ומצוות לא יצטרכו לגור בכפרים

  .ק אשר כמובן סכנה רוחנית טמונה בה"נידחים ברחבי ארה

" ישמח משה"ואכן תקופה קצרה אחרי זה יסד את קרית 

ומספרים מקורביו שבאותו עת היה הרבה , לשם ולתפארת

דים אשר היו ממעריציו וכבר הסתדרו עם דירות בערים  יהו

וכעת אחרי התיסדות הקריה רצו לעבור להקריה , הגדולים

היחידה  כי המטרה, אך הוא לא נתן להם ומענו בפיו, החדשה

דים הרוצים לגור בשכונה של  של הקריה הוא לרכז את היהו

  .שומרי תורה ומצוות

בתחילת בניית הקריה היה התנאים שם קשה מנשוא 

בימים הראשונים לא היה הדרכים מסודרים כראוי כדי  ו

ים עם ופעם תחת אחד השיח, ס יוכלו לנסוע שםאשהאויט

דיברו שצריכ ענה ואמר כי , ם לסדר את הדרכיםימקורביו כש

לידי חילול שבת ואכן , אדרבה אם יסודר הדרכים עלול לבוא 

אחר שסידרו את הדרכים והתחילו החילולי שבת הפגינו 

היכו אותם הדיירים החדשים עד כדי הכאה ושוטרי הציונים 

חילול  לחמו בכל עוז ותעצומות נגד מכות נמרצות על אשר

  .שבת בריש גלי

q q q  

  דאגתו על דור העתיד

לדאוג גם לעניני ' כמובן התחיל תיכף בהתחלת בניית הקרי

י "רוחניות להקים בית המדרש ומוסדות חינוך וכשנשאל ע

האם להתחיל קודם עם בניית הבית מדרש או קודם , מקורביו

מוסדות חינוך ענה ואמר שראשית דבר יתחילו עם בניית 

כי ללא בית המדרש היהודים גם יתפללו , חינוךהמוסדות 

אבל מוסדות חינוך באם לא יסדרו , ויסודר איזה מקום לתפילה

שבים ו חלק מהתו"ישלחו ח, תיכף ומיד מקום מסודר

 פי דרכי אבותינו ורבותינו למוסדות אשר אינם מתנהגים על

ד המסורה לנו "ואכן תיכף ומיד יסד בית חינוך לבנים ע', הק

  .ורמדור ד

מים גם הקים בבני ברק בית חינוך לבנות אור  באותן הי

דים וכשקנה את הבנין קראה על שמה , החיים לאחינו הספר

ביה"רויזא ע' של הרבנית הצדיקת מרת חי ק "ה בתו של ר

לי "בעל דברי יואל זי מותיה ע מוקו עמו שבי ע וטעמו וני

אדמות עשתה פעלים להציל בנות ישראל מרדת שחת 

ב נסעה למחנות קליטה להציל ילדות ' יה הקובשליחות א

ל ובחכמתה הגדולה הצילה רבים מצפרני הציונים , ישרא

מ   . ש"י

q q q  

  והוא מחולל

ע "ד התגלה אצלו המחלה הנוראה ל"בסוף שנת תשכ

ואכן , ראציע קשה על הראשעותיכף ומיד עבר אפ

אבל כתוצאה , ראציע הצליחה והוציאו את החיידק ממנועהאפ

והצריכו לעשות ,  נשתתק על חלק גדול מגופוראציעעמהאפ

מי שיעשה רק אשה , אטארפיעזפי אבל באותן הימים לא היה 

אחת ובתחילה לא רצה שהאשה תבוא אליו לרפאותו ורק 

אבל עם כל , אחרי הפצרות מרובות הסכים כדי להציל את חייו

, הקשיים לא הרים את עיניו הטהורים אף פעם להסתכל בפניה

כי בהיו ביקשה פעם ממנו ואמרה ,  מדת תורההתה רחוקואם 

לו למה לא רוצה הרב להסתכל בפני הלוא אנכי מצלת את 

לוותר"בנו לא רצה בשויאבל הוא באחד ומי יש, חייך   .א 

אבל כעבור חצי שנה נתגלה אצלו המחלה שנית וכאשר 

הרופא אמר שצריך לנתחו שנית לא רצה בתחילה וטעמו 

הצריכו להוריד את פיאות הראש ונימוקו כי בפעם הראשונה 

  .ורק אחרי הפצרות מרובות הסכים

ק מרן בעל "ק רביה"ה כאשר ביקר פה בארה"בשנת תשכ

ל היה אז על "צ מסאסוב סעמיהאלי זצ"ע והגה"דברי יואל זי

ם יחדיו בכו מאין הע לבקרו ושני"זי' מיטת חליו בא מרן הק

  .הפוגות בכיות נוראות

ו החזיר את "א אדר תשכ"ום יממיטת חליו לא קם כבר ובי

בוראו   .נשמתו הטהורה ליוצרו ו

, א"השאיר אחריו בניו הרבנים הגאונים הצדיקים שליט

בינ א וזכה קהילתינו "ץ דקהילתינו שליט"צ דומ"הם בנו הגהיו

א "ץ שליט"צ הדומ"להחזיר עטרה ליושנה לעטר את הגה' הק

, מריםעצי הת' מזה נצר חוטר גזע קודש רבותינו הקומזה בן 

א "ק שליט"ק מרן רבינו הגה"לעמוד לימין עוז איתן אדונינו כ

ומלכינו מרן , בהנהגת הקהילה עד ביאת ינון במהרה בימינו

  .אמן ואמן, א בראשינו"רבינו שליט

q q q  

        זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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øòèôà ,ïìäì øôåñéù éôë.  

•  ääéîúä äáöîä çñåð  

øú úðùá" àøáçä åç÷ì ö

ø íùá ãçà àùéã÷ ' âéìòæ

îùì éãëá ÷ñéøá úà õôùìå ø

 íúå÷ðìå íéúæä øäá úåáöîä

íòôì íòôî . éîéî ãçàá

öøú úðùá äëåðçä"â , òöîàá

åúãåáò àöîø éá äáöî âéìòæ 

 úçàíéàéáðä ú÷ìçá , äáå

úåøç :"ô" ð àùøåå ììåë ùîù

åî ùåã÷ä" ä

á øéàî" ø

 èôàî äéìãâ

ä÷ò âøäðù" ù

ë íåéá" à

îøú æåîú"â."  

 øáãä

 äàéìô øøåò

åöòî éðéòá ä

òæ éáøâéì 

 ïåéëî àìù

 ìò òåãé äéä

 íåù úåâéøä

úåéãîùå 

îøú úðùá"â, 

 âéìòæ éáø

øå÷çì ìéçúä 

 ùåøãìå ãò

ù éùàø

çä àøá

 àùéã÷ åçìù

äâäì åúåà" ö

ø 'ïåéö ïá 

àøéôù 

)ïá äâä" éáö éáø ö

ö æ ìëéî"ç î ì" ñ

"ùãå÷ä õéö" (

 äðåëîä"ø ' ïá

 ïåéöø 'ìëéî ùøòä'ñ"øôñéå  åì 

öæ åéáà éôî òîùù äî"ãåà ì úå

÷ä 'öæ øòèôà øéàî éáø"ì ,

äéä êë äéäù äùòîå:  

• îä éìåìòúéøòãðòìãéøô øòðàéñ  

øú úðùá" ãîåùî äìò î

 äðåëîä"øòãðòìãðéøô ñ÷àî" 

 äáøä ìòô àéñåøá øáëù

ìàøùé éðáá ãîù úåáøäì , àìå

åãéá äúìò ,øàì äìòå" äð÷å é

"òéðàìà÷" "áåè øä " êøãá øùà

ìíéìùåøé , úåùòì äöø íùå

åäé áåùééòù åúòãá éã" äùòé æ

è÷ùäá åúãåáò , àéää äðùáå

ìòåàéñåøî íéãåäé äáøä   øùà

éä íáåøåõøàä éîò  , íç÷ì àåäå

äãùä úãåáòì , ìçä êëåõéôäì 

 íäéðéáãîù éøôñ íäì óéèäìå 

äúñä éøáã.   

ø éãåäé íâéá øòèôà øéàî 

øòãðòìãðéøô úà øéëäù 

 ãåò åéúåìåòôååçî"ì, äìò 

ùé õøàì ùôð úåøéñîá ìàø

 ãçåéîá éðá úà øéäæäì éãë

 åúåà íò åøáçúé àìù ìàøùé

ãîåùî ,ø ' øéàî øéàùäåçá" ì

 úàåúçôùîå åé÷ñò ìë ,

äéòáå"äì äéäð íéìùåøé ÷ ùîù

àùøàåå ììåëã.  

ø ' íéðáøä éðôì òéôåä øéàî

å íùàøá éðôìäâä" ìàåîù éáø ÷

èðàìàñ úàöì íúåà øøåòå 

 ãâð äîøç úîçìîì

øòãðòìãéøô ,ëåð øùàë åç

÷ãöá íéðáøäúåéøáã  , åùãéç

 àìù íéìùåøé éðáø øåñéà úà

 ïàéñéîä úë íò øáçúäì

 úëå øòãðòìãðéøô íò ãçåéîáå

äéìéã , íéøéäæî øåñéàä áúëá

 ìëù íéðáøä åì äéäéù éî

 úåëééùðä íò" ì àì úà åàéáé

 åðéáà íäøáà ìù åúéøáá íäéðá

äéáá åúà åøá÷é àìå" ìù ç

ìàøùé.  

• åçåî úà åòöô íåìë ø åáòá 
êîù ãåáë  

 ãìé úî íéîéä ïî íåéá ãçà

ïøòðàéñéîä úëî ,çäå" åáøéñ ÷

ìàøùé øá÷ì åàéáäì , íéñåøä

íéãåäéá í÷ðéäì åòáùð , åúåàáå

 íéèéìôä ïéá íâ äìäá äî÷ úò

 íäì åøñàù ìòäãåáòä , ïéáå

íéðåéøá äáøä åéä íéèéìôä ,

 åëìéå åôñàúéù íäéðéá íëñåä

éãéá õò éøæâå úåì÷îåä ìà í

äâä" èðàìàñ ìàåîù éáø ÷

åâøäìå åúåà úåëäì , ãçà íåé

 åìòå úçà úáá íìåë åàá

 êìéì ãéñçä äãåäé éáø úáøåçì

ø ìà"èðàìàñ ù , áåçø éùðà

úàæä àéôåðëä úà åàøù éãåäéä ,

 øàùð àìå äáøåçäì íìåë åìò

 ì÷î íò àá àìù áåçøá ùéà

õò åà åãéá , úà åçéðä àìå

 úåìòì ïôåà íåùá íéèéìôä

éáìø ú"èðàìàñ ù, íéìùåøé éðá 

ø íáø úà åç÷ì" èðàìàñ ù

á åúåà åàéáçäå íå÷îøúñ , íäå

 íäéðåîäá åàöéäì í÷ðé

íáø ãåáë ìò ïâäìå íäéáéåàá ,

 ïéá äãéáë äîçìîì íøâ äæ øáã

úåðçîä éúù , åìá÷ æàå

áøä ïåîääî úåëî íéèéìôä.  

 éáø ìò ïâäì íéàáä ïéá

 øéàî éáø äéä èðàìàñ ìàåîù

ðä øòèôà"ì , çë ìòá äéä àåä

 íãòá øöòå íéèéìô äáøä äëäå

ø úéáì åìòé àìù"èðàìàñ ù ,

 ãîò áø÷ä íå÷îá äèîì øöçá

÷éø íéî ìù ñøç ãë , ãçà èéìôå

 ìù åùàøá äëäå ãëä úà íéøä

øéàî éáø , åùàø ìò ãëä øáùð

ôð åçåîåöò , ññåáúî õøàì ìôð

úîå åîãá , æøëåä íåé åúåàá

ëùàäå íéãøôñä éðáø íòèî íéæð

 ìò"äëàìî ìåèéá " éùðà ìëå

 ïåøçàä ãåáë ÷åìçì åàá øéòä

 ìë øùà øéàî éáø ùåã÷äì

øàì åúàéáõ úøèîá äéä ìàøùé 

ïàéñéîä úë ãâð íçìéäì ùãå÷.  

éà àåáé êùîä"ä  

  

  
  
  

  מערכות 
  ישראל סבא

 ב
  

  המערכה על טהרת החינוך
  א"ק ירושלים תובב"בעיה

 

àèôàî øéàî éáø ùåã÷ä ìù äáöîä úåãåà íéøáãä ïåøëæ  

íéìùåøéá úéììëä àùéã÷ àøáç øôñá àöîðä  
' אשר הי' ב הרגו אנשי בליעל רעים וחטאים מפליטה רוסי"ב, תמוז, ק"ג לפ"שנת תרמ

מאיר מאפט שמש ' והרגו את היקר ר... ש באו על החורבה ב"אצל כת מסינערין ימ

כי ' מידם הרוצחים ובו נגע יד ה' והוא עמד להציל בית ישראל עם המכולל ווארשא 

אשר נשפך דמו כמים ' פצחו את מוחו והיה חי ערך שמונה שעות ונקבר בקהל עם ה

   ה"א לחודש ותנצב"כ' ונקבר ביום ה, וציון יתן קולה על המעשה הרצח, בחוצות ירושלים

   .ר אליעזר הכהן"שלמה זלמן ב' שקנה רלויפער מלאדז ובין קבר ... ' בין ההרוג ר      

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

        

  

    

    

  

    

  

   

  

                  
  

  

  

  

  

  

  מה יעשה מי שנסתפק אם בירך

אבל ' אלו הן שמות שאין  נמחקין כגון קל אלוקיך וגו' בגמ. ה"דף ל

  .הרי אלו נמחקין' הגדול הגבור והנורא וגו

 כתב דמותר למחוק שם שנכתב בלשון חול )א"ק י"ט ס"קע' סי(ד "ביוך "שה

רצה עקיבא אייגער ' ת ר"שווהשואל ב, ש"י בלשון אשכנז ע"גאט"כגון 

ע "שול ב"ל דמי שנסתפק אם בירך או לא דקי"ך הנ"לחדש לדינא מכח הש
, ת" שהוא מהוןהמזכת  דאינו מברך לא בתחילה ולא בסוף חוץ מבר)ט"ר' סי(

ז דאין בו חשש ברכה לבטלה "מ גם בשאר ברכות יחזור ויברך בלשון לע"דמ

' והגאון ר, ל דהברכות נאמרות בכל לשון"וקי, ואינו עובר משום לא תשא

ז "דבאמת גם בלשון לע, עקיבא איגר דחהו דאין דבריו מכוונים להלכה כלל

ל אחד הנשבע או  שהשביע בשם "ם כתב וז"דהא הרמב, עובר בלא תשא

ן וכו וכיוצא בהם בכל ' המיוחד או באחד מן הכינויין כגון שנשבע בשמו חנו

ומבואר דכך הדין בכל השבועות הן , ש"ה עילשון הרי זה שבועה גמור

מולא תשבעו בשמי לשקר והן בשבועת שוא ' שבועת ביטוי שאזהרתי

ל דאף דהוי "ך הנ"מ אין מזה סתירה לדברי הש"ומ, מלא תשא' דאזהרתי

ז הוי כמו כינויים "ל דשם בלשון לע"די, מ מותר למחקו"שבועה בשם מ

מ הנשבע בהן הוי "ומ,  בסוגייןדמותר למוחקו חוץ מאותן שבעה המפורשות

ן דמלך ומלכים האמור בדניאל "א והר"וכיוצא בזה כתבו הריטב, שבועה בשם

ינו לענין זה דהנשבע , וכן שלמה האמור בשיר השירים דאמרינן דהוי קודש הי

ס מדמי מחיקה "ואף דהש, מ מותר למוחקן"אבל מ, בהם הוי נשבע בשם

ן ורחו מ לפי מה "ל דמ"צ', ם שמות נינהו וכולשבועה כדאמרינן למימרא דחנו

ז "זה בעצמו בכל הכינויים ובשם בלשון לע, דמשני דנשבע במי שהוא רחום

מ הכוונה למי שקוראים אותו כן "מ, ז אינו שם בעצמו"דאך דהשם בלע

  .ז"בלשון לע

דברכה שאינה צריכה , ז עובר בלא תעשה"ה אם מברך בלשון לע"ז ה"ולפ

ה דלא תשא והוי כמו נשבע לשוא דאסור אך ם נפקא לן מאזהר"להרמב

  .ז"ז דמברך למי ששמו כן בלשון לע"בלשון לע

יברך ,  כתב דאם יש לו ספק בברכה)'א' סי(ת דברי יואל "בשוק "ורביה

 דגם המהרהר ברכה לבטלה ) אות הרהור,הביאם בזכור לאברהם(א "דאף די, בהרהור

  .ת" עובר משום ל דאינואמנם יש פוסקים, ת דהרהור כדיבור"עובר משום ל

, ת עיקרו לשבועה כתיב לבטא בשפתים"כתב הטעם דלגן המלך  וב

כ אם נסתפק לו אם בירך הוי ספק ספיקא ושפיר מברך "וע, פ הוי ספק"ועכ

 .ע דבספק ספיקא מותר לברך"דבכמה מקומות מצינו בשו, בהרהור

  

  )ג( עניני מאכלי שבת
  קנית והכנת מאכלי שבת 

  'ביום ו זמן קניית המאכלים
, דכתיב והיה ביום השישי והכינו, ישכים בבוקר ביום הששי להכין צרכי שבת

והבאה היתה בבוקר , דכתיב והכינו את אשר יביאו, משמע בבוקר דומיא דהבאה

  )   נ"ר' טור סי(. לאלתר

  בימים הקצרים 
משנה (. עדיף' כול להקדים ההכנה ביום הומסתברא דבימים הקצרים כל מה שי

  )ב"רנ סק' ברורה סי

  כל המוסיף מוסיפין לו
חוץ מהוצאת שבת , כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה

ואם הוסיף מוסיפין , שאם פחת פוחתין לו, והוצאת בניו לתלמוד ,והוצאת יום טוב

  )ביצה טז(. לו

  לכבוד שבת קודש 
  )א"נ סק"ר' מגן אברהם סי(,  כל דבר שקונה זהו לכבוד שבתויאמר על

כי הדיבור באדם לא דבר ריק , שעל ידי הדיבור יחול קדושת שבת על אותו דבר

  )מחצית השקל(. הוא
  

  קניית והכנת הדגים 

  שיתעסק בדגים בגופו
רב פפא גדיל , רב הונא מדליק שרגא, רבא מלח שיבוטא, רב ספרא מחריך רישא

  )ט"שבת קי(. רב חסדא פרים סילקא, פתילתא

הגיע לשם בפעם , ע בראדושיץ"דוד מקשאנוב זי' ק ר"פעם כשהיה רבינו הרה

ויצאו שניהם בערב שבת לקנות , הראשונה הצדיק מראדומסק בעל תפארת שלמה

   )קשאנוב, דרכי דוד(. דגים לכבוד שבת קודש

דרכי (. בוד שבת קודשע למלוח בעצמו הדגים לכ"מצאנז זי' גם היה מנהג רבנו הק

  )חיים

  עסק הדגים בטלית ותפילין
להכין עצמו לקראת שבת , ע"הבוקר אור השכים רבנו החקל יצחק מספינקא זי

ורבנו בעצמו בירר , עוד קודם התפלה הביאו לפניו סל עם כמה דגים בתוכו, מלכתא

ומה , הדגיםוהיו רואין אצלו עבודה מיוחדת בענין בירור , איזה מהם לקנות לכבוד שבת

ובאם אירע , מאוד גדלה שמחתו כשהביאו לפניו דגים גדולים לכבוד יום השבת קודש

, בירר הדגים בבית המדרש, ד להתפלל"שהתאחרו להביא הדגים קודם שנכנס להביהמ

לא נמנע מלברר הדגים אם עדיין לא התחילו , ואף אם כבר היה מעוטר בטלית ותפילין

ובעוד שרבינו בתפלה הביאו , המשמשים הדגים מלפניוואחר כך נטלו , פסוקי דזמרה

   )ספינקא ,שבת שבתון(. את הדגים לבית התבשיל שמה ניקו את הדגים

היה מולח הדגים בעצמו בבוקר אחר , ה יעקב יצחק מלובלין"מורינו ורבינו מו

, כפי אשר ראינו בעינינו ושמענו מפה קדוש, ביחודים גדולים, התפלה בטלית ותפילין

י העני בימי חורפי הייתי בעצמי עושה כל מלאכת הדגים המליחה והתיקון ואנ

ואין ביכולתי אלא להכין , וכעת כוחי חלש מאד, והבישול היפה בכל מיני מטעמים

  )קאמארנא, שולחן הטהור(. הנרות של שמן

 יסודי התורה
 

 אתקינו סעודתא
 

áøã áì áèé úåãñåî"àñî éøàîè  
  א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ

äéòô"ááåú íéìùåøé ÷"à  
  

  

ä êåøá àá'  
הרבני הנגיד , מקדמים אנו את פני ידידינו, בשם קהל אנשי שלומינו

נודע בצדקת פזרונו בכל , איש חמודות ורב תבונות, המהולל בתשבחות

, בתוך אמוני עדת מי מנה, שמו משבחים ומפארים בכל פינה, עת ועונה

מסור , ומרחיב גבולי הקדושה בסבר פנים ואורה, נה עולמות של תורהבו

ומגדולי , די בכל אתר ואתר בכפליים' בלב ונפש לכל מוסדותינו הק

  .ק ירושלים"תמכין דאורייתא בתוככי מוסדותינו המתנוסס לתפארה פעיה

  ח הרבני הנגיד המפואר"ה הרה"ה

  א"שליטאהרן משה שלאגער ר "מוה
  ק"ות יטב לב בארהחבר הנהלת מוסד

  

הוא הגבר אשר עמד בראש המערכה כאשר שלוחי המוסדות יצאו מהכא הוא הגבר אשר עמד בראש המערכה כאשר שלוחי המוסדות יצאו מהכא הוא הגבר אשר עמד בראש המערכה כאשר שלוחי המוסדות יצאו מהכא הוא הגבר אשר עמד בראש המערכה כאשר שלוחי המוסדות יצאו מהכא 

        ' ' ' ' להתם לדפוק על דלתי נדיבי עם ויום ולילה לא שבת לטובת מוסדותינו הקלהתם לדפוק על דלתי נדיבי עם ויום ולילה לא שבת לטובת מוסדותינו הקלהתם לדפוק על דלתי נדיבי עם ויום ולילה לא שבת לטובת מוסדותינו הקלהתם לדפוק על דלתי נדיבי עם ויום ולילה לא שבת לטובת מוסדותינו הק

  ק זו באתרא קדישא מירון"ק לשבות בשב"לרגל בואו לארה

, להתברך בברכת שלומים, יגן בעדו ובני ביתו, זכות מעשי חסדיו וצדקתו

ויזכה לראות בנים ובני , אורך ימים ושנות חיים בנעימים, מגבהי מרומים

טוב , בשכר החזקת עניים ואביונים, מצוינים בתורה וביראת שמים, בנים

  .בבנין ציון וירושלים, עדי נזכה לביאת משיח הולך תמים, וחסד כל הימים

 הנהלת המוסדות� קדמים פניו בתודהמד ה�הכ

  

  
  

  

  ברוך אתה בבואך
, את כבוד האי גברא יקירא, בשיר ושבחה, בכבוד והערצה נקדם בברכה

, משיב נפש לכל נשברי לב אשר אליו פונה, עוסק בגמילות חסדים תדירא

 ובפרט הגדיל, נ לטובת קהילתינו"מסור בלו, עומד לימינינו בכל עת ועונה

  ה "ה, לקראת חג הפסח הבא עלינו, עשות להביא אור בבתי אנשי שלומינו
  

  ח המפואר"ידידינו עוז הרה

  ו"היאהרן משה שלאגער ר "מוה

 ק זו באתרא קדישא מירון"ק לשבות בשב"לרגל בואו לארה
 

  ובהאי שעתא נפרסם פעליו הטובים אשר עשה למען מפעלינו הקדוש

  ך המסיבה לטובתינוועשה ביתו בית וועד לחכמים לערו
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"י בקשת איתן אדונינו כ"עפ

 

יעמוד , וזכות החזקת עניי ירושלים, ויזכה לכל טוב בהמשכה, יהא בואו לברכה

  .עדי נזכה לביאת גואלינו, וראה בטוב ירושלים כל ימי חיינו, לו בכפליים
  

  ד החותמים בברכת תודה וברכה"הכ

  הנהלת המפעל

  י מסאטמאר"ישיבה קטנה יטב לב דרב
  א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ

  א"ק ירושלים תובב"פעיה

åàùéä úàî äëøá '  

ברביה , ברכת תודה וברכה, נברך בזאת השורה, בברכת התורה

  ה"ה, ברורים ואהובים, קדם הני אברכים חשובים, והמשכה

  ו"הי יואל קלייןר "הר

  ו"הי פעלבערבוים. צ.חגבריאל ר "הר

  ו"הי צבי אריה ראזנבערגר "הר

  ו"הי יעקב בן ציון ווייסר "הר

  ו"הי יואל יאקאבר "הר

  ו"הי יעזר דוב ענגלאלר "הר

øãäå øàô áåøá åëøò íáì áåèáå åðîò úåùòì åìéãâä øùà  

 ãîòî"äøåúä ïø÷ úîøä"  
÷ä åðéúáéùé éãéîìúì úåãåòú ú÷åìçå äëåñ úëñî íåéñ'  

  

בכפלי וזכות התורה יגן עליהם , שכרם מן השמים' ישלם ה

  .אמן סלה, להתברך בכל מילי דמיטב, כפליים
  החותמים ביקרא דאורייתא

  הנהלת הישיבה


