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התאחדות אברכים

"ויואל משה"
ד'סאטמאר
נתייסד ע"י כ"ק מרן רביה"ק זי"ע
בנשיאות כ"ק מרן רבינו שליט"א
בעיה"ק ירושלים תובב"א

מילי מעלייתא

מלחמות ה'

מגיד תעלומה

0

ליום המר והנמהר ה' אייר:

ה קורא הלל ביום זה הוא מחרף ומגדף
...גם מה ששאל אודות אמירת ההלל ,הנה
אמרו חז"ל )שבת קי"ח (:הקורא הלל בכל יום הרי
זה מחרף ומגדף ,וק"ו בן בנו של ק"ו אותן
שאמרו הלל על האסון הנורא הזה ר"ל אין לך
חירוף וגידוף כמותו ,וכל אשר עינים לו יראה
האמת הברור בתורה ובנו"כ ובדברי חכז"ל ובכל
ספרי גדולי הראשונים והאחרונים ז"ל ,וגם שכל
עניניהם הוא נגד שכל האנושי ממש ,אך כח
הס"מ וכת דילי' מסמא את העינים ,ושאני
מינות דמשכא )סוטה מ"ט (.בפרט בדור השפל
הזה אשר התגברו כ"כ ,ובאמת אין לנו לצפות
אלא על ביאת המשיח אשר אנו מאמינים
ומחכים לו בכל יום שיבוא וכבר הגיע עת
דודים ,ובטח בלי ספק כבר היה בא לולא העדה
הרעה הזאת אשר הסיתו לב ישראל אחריהם.
) דבר י יוא ל מכתב ים ח " א סי' ע" ג (

יום זה גרוע מהחג שעשה ירבעם
איך אפ"ל דפסוק )ישעי' א' י"ד( "חדשיכם
ומועדיכם שנאה נפשי" קאי על החג שעשה
ירבעם הלא הוא לא עשה רק חג אחד החודש
השמיני ,והפסוק אומר בלשון רבים "חדשיכם
ומועדיכם" ,אמנם קושיא זו מתורצת קצת בדור
השפל הזה שהוסיפו המינים חג בה' אייר ועשו
אותו ליום אידם ,שזה גרוע הרבה יותר מהחג
שעשה ירבעם ,שהרי הוא היה מאמין בהשי"ת
ובתורתו הק' אלא שהיה לו איזה טעות כמבואר
בפסוקים ובדברי המפרשים ,אבל המינים
ואפיקורסים הללו הם כופרים גמורים בהשי"ת
ובתוה"ק.
)ח ידושי תורה  ,מועד ים  ,סוכות תשכ "ב (

מי ש עושה חג ביום זה אזי גם מועדי ה 
שנואים אצל המקום
...דהנה במדרש הנ"ל לא אמרו שפסוק
"חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי" נאמר על
החגים שעשה ירבעם ,אלא דייקו בלשו'÷ä íð
ùאם שומרים את החג של ירבעם אז הוי גם
מועדי ה' שנואים אצל הקב"ה ,דבזה מראה
שאין לבו שלם עם ה' וגם כששומר את חגי ה'
יש בו שותפות לע"ז ובהפרת התורה ,דאעפ"י
שירבעם היה לו רק טעות כנ"ל ,אעפ"כ היה בו
הפרת התורה ,ואם נוטלין חלק בזה ובזה אז
שניהם שנואים לפני המקום.
וכמו שהסביר בעל העקידה למה הפוסחים
על שתי הסעיפים הם שנואים לה' כיון
שלבסוף יעזוב את התורה ויפנה לגמרי לע"ז,
וע"כ היו המועדים שנואים לפני השי"ת כיון
ששמרו גם את חגו של ירבעם ,ושפיר נאמר
הפסוק על חגים ומועדים שבתורה ,אבל מי
שאינו נוטל חלק באותן המועדים שהם נגד
רצונו ית"ש ואין לו שייכות עם דבר שעשו
מינים ואפיקורסים אז הוי מועדים שלו לנחת
רוח ולרצון לפני השי"ת.
) שם (

מוציא רע

äøåúä é"ò äàåôø
úàùìå .úéáìå ãâáá úòøöìå .÷úðìå úòøöä òâð ìëì äøåúä úàæ
(. ãð ïéáåøéò) ì"æç øîàî êøã ìò , æîø êøãá äæá øîåì ùé .úøäáìå úçôñìå
äæ ,àôøî åøùá ìëìå (áë ,ã éìùî) áåúëù åîëå ,äøåúá ÷åñòé åùàøá ùç
íâôù úîçî àåä ì"ø íãàä ìò àáù íéòâðå íéàìçä ìë éë ,àåä íòè
(æì ,æ àø÷éå) øîàù åäæå .åéúåðååò úøôëî äøåúä äøåúá ÷ñåòùëå ,äøåúá
äî úøôëî äøåúä úàæ åðééä ,úàèçìå äçðîìå äìåòì äøåúä úàæ
åäæå .úøôëî ë"â äøåúä ,íéøôëî íìåëù äî ïëå ,úøôëî úàèçå äìåòù
ìëì úàôøîù ,'åëå úòøöä òâð ìëì ìéòåî äøåúä úàæ ,ïë íâ øîàù
íéòâðä ìë åàôøúð àìéîîå ,åéúåðååò ìë ìò úøôëîù é"ò åøùá
.ïáäå ,ì"ø íéàìçäå
דגל מחנה אפרים

ä"åà úåéúåà
åì áùåîì ä"åà ,ì"æéøàä íùá àáåî .úâùî åãé ïéàå àåä ìã íàå
÷íùî ä-å ïëå ,àñëî 'à .úåìâá íéøñç 'ä'å'à úåéúåàä ùåìù éë ,(âé ,áì
ìåãâä åîù úîìùä øñç ä-é ('à øñç) ñë ìò ãé éë :øîàðù åîë ,ä"á ä"éåä
äéòùé) íåøîì éðéò åìã :åîë ääáâä äùåøéô "ìã" úáéú äðäå .ä"éåä ä"á
úåéúåàä åîîåøúéå åàùðúé éúîéà – àåä ìã íàå :äðååëä åäæå ,(ãé ,çì
:åøîà éøäù – úâùî åãé ïéàå :øùàë äéäé äæå ,äìåàâä úòá åðééä ,'à'å'ä
åîîåøúé æàå ,(à ,æö ïéøãäðñ) ñéëä ïî äèåøô äìëúù ãò àá ãåã ïá ïéà
úàéáá äìåàâä àáúå ìåãâä åîùî ä- å ïëå ,ñëî 'à úåéúåàä úùåìù
אור פני משה
.ãåã ïá çéùî
)íéìäú

øôòì åôåñå øôòî åãåñé
øñåî åì ç÷åì ,áåè úåàøì íéîé áäåà ,íééç õôçä ùéàä éë .åúøäè íåéá
àáå ùîùä çøæå (à úìä÷) ë"ùåîëå ò÷åùå çøåæù íåéä ïî ÷ãö úåðòå
åôåñå øôòî åãåñé ,ò÷åùå çøåæ íãàä íâ ïë ,óàåù åîå÷î ìà ùîùä
עבודת יששכר
.äàâúé äîáå ,øôòì

שאת או ספחת או בהרת וגו' .בענין הצרעת
יש דעות חלוקות ,כי יש אומרים שהם חולי
טבעי נסתר בתוך הגוף ומבצבץ לחוץ ,ויש
אומרים שהכל בא על צד העונש לגלות על
רעתו הנסתרת בקרבו .ובין כך ובין כך נראה לי
לפרש לשון מצורע שהיא מלה מורכבת ,מוציא
רע ,שמגלה ומוציא לחוץ כל רעתו שבקרבו ,הן
העיפוש הפנימי ,הן אם הוא מכה רעהו בסתר
בשוט לשונו ואין הבריות יודעין להשמר ממנו,
על כן הקב"ה מפרסם על החנפים ומוציא כל
רעתו לחוץ כדי שתגלה רעתו בקהל .ובזה
מיושב הכפל בפסוק שאמר אדם כי יהיה בעור
בשרו שאת וגו' והיה בעור בשרו לנגע צרעת.
תרתי בעור בשרו למה לי ,אלא לומר לך שזהו
השאת והשבר אילו היו באיש טהור המחשבות
לא היו מזיקים כי בנקל לרפאותם ,אך מצד
היותם בעור בשרו של זה החוטא על כן נעשו
)כלי יקר(
לנגע צרעת.

ארבעה אבות נגעים
שאת או ספחת או בהרת .בספר קדמון כתב
יד מצאתי ,ש'את ס'פחת ב'הרת צ'רעת ר"ת
שסב"ץ ,והוא רמז לארבע אבות נגעים ששנינו
במשנתינו בהרת עזה כשלג שניה לה כסיד
ההיכל והשאת כקרום ביצה שניה לה כצמר
לבן ,ש'לג ס'יד ב'יצה צ'מר ר"ת שסב"ץ ) עוד
מצאתי( "ומחית" בגימטריא מחיה בכעדשה.
) נחל קדומים (

מצורע אסור ליטול צפרניו

ãñçå ä÷ãö óåãøì
ïäá ìòå úéðîéä åãé ïäá ìòå úéðîéä øäèîä ïæåà êåðú ìò ïäëä ïúðå
íéøáã äòáù ìò (.æè) ïéëøòá àúéà äðäã ùøôì øùôà .úéðîéä åìâø
ìëå ä÷ãöä ïî åéðéò íéìòîù ïéòä úåøö ìò àéä íäî 'àå íéàá íéòâð
åæ íâ ùéà íåçðã äùòîë íã êôåù åìàë àåä ä÷ãöä ïî åéðéò íéìòîä
úåîå÷î 'â ìò íùàä íãî ïäëä ïúðù æîøî 'éäù äæå (.àë) úéðòúá àáåä
àìù ìò åãé ïäá ìòå ìã ú÷òæî åðæà íèåà 'éäù ìò åðæà êåðú ìò åììä
úñðëä úåöî íéé÷ì åéìâøá êìä àìù åìâø ïäá ìòå åãéá ä÷ãö ïúð
åéùëòî åéìò ìá÷éù äæì ïå÷éúäå ì"ø éðòä íã êôù åìà ìëáå íéçøåà
בית אשר
.ì"ðä úåîå÷î 'â ìò ïîù ïúðù äæå ãñçå ä÷ãö óåãøì

ועל שפם יעטה .איתא בתרגום יוב"ע ועל
ספריא יהוי מהלך .ועיין בפירוש יונתן ספריא.
יש מפרשים על שפת הים ילך ,ור"ל כלומר
מחוץ למחנה .ואין בו לא טעם ולא ריח .והגאון
מהר"ד מגיה ספדיא בד' ,מלשון המקרא וסבבו
בשוק הסופדים )קהלת יב ,ה( ,ור"ל שילך באבל
במקום ספדיא ,וקרוב לראשון .ונראה ביותר
צריך להיות ספדיא ,ופירוש שאסור ליטול גם
צפרניו דדמי לאבל ,כמו שאבל אסור בנטילת
צפרניו גם מצורע אסור ,וסבירא ליה כרבי
יהודא דפליג אדרבי יוסי בפרק אלו מגלחין
)מו"ק יז (:ואמר כשם שאבל אסור לגלח הכי נמי
אסור ליטול צפרניו ,והכי קיימא לן אם לא ע"י
)משך חכמה(
שינוי כדכתב הטור )יו"ד סימן שצ(.

סגולת האזוב
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ולקח הכהן עץ ארץ ואזוב וגו' ,פירש"י ז"ל
ידוע ,ועפ"י הרמז יש לומר כי התורה מרמזת
כאן כי האזוב יש לו סגולה נפלאה להבריח
הרוחות רעות ,ולטהר תמיד את הנפש.
) עבודת יששכר (

מילי דאבות

יש ליתן טוב טעם על שהקפידה תורה
שתהיה ראיית הנגע ע"י כהן דוקא,

דהנה הנגעים באים על האדם בסיבת
חטאו ,והנה מבואר בזוהר הק' דאין
העבודה אלא בחדוות הלב ,ולהכי היה נצרך שמחת
שלימות
הכהן שיצטרף לתשובתו של החוטא בשעת הקרבת הקרבן ,ובזה יהיה תיקונו בשלימות ,ובלאו
הכי לא סגי .ומעתה היינו טעמא שנצטרך ראיית הנגע לעיני הכהן דוקא ,משום שהכהנים הנם
בשמחה בכל עת תמיד ,ותצטרף שמחת הכהן אל תשובתו ,כי בעוד שרוחו שבורה ונדכאה
וערבה כל שמחה ,הרי לא תהיה תשובתו תמה ,לזאת צריך הוא לצרף אל תשובתו את שמחת
)דברי יואל(
הכהן כמו בקרבן.
זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו  .י" ל דידוע דברי חובת הלבבות )שער הכניעה פ"ז(
שאדם המדבר על חבירו לשון הרע ,עובר זכיותיו ומצוותיו לאדם שדיבר עליו ,ודבר זה נרמז
במאמר הכתוב זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו ,כי רק ביום טהרתו ,שמטהר עצמו
ועושה תשובה ,אז נחשבת לו תורתו שלומד לעצמו ולזכותו ,אבל כל זמן שלא עשה תשובה,
)ברך משה(
נזקף התורה והמצוות שלו לחשבון של חבירו שדיבר עליו לשון הרע.

והנה נרפא נגע הצרעת ,לכאורה תיבת והנה שפת יתר הוא והול"ל וראה הכהן ונרפא נגע
הצרעת .ואפ"ל על פי מה דמתאמרא משמיה דהגה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע לפרש אמרינו
בתפילת נשמת ,מלפנים ממצרים גאלתנו וכו' ומחליים רעים ורבים ונאמנים דליתנו ,דהנה אמרו

חז"ל )עבודה זרה נה (.מאי דכתיב )דברים כח נט( וחליים רעים ונאמנים ,רעים בשליחותן ונאמנים
בשבועתן ,כי בשעה שמשגרין יסורין על האדם ,משביעין אותן שלא תלכו אלא ביום פלוני ,ולא
תצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני .אולם נתן הקב"ה לישראל
כח התפילה שיוכלו לפעול בתפילתם לשנות את השבועה ויסתלקו היסורין אף קודם הזמן
שנצטוו לצאת ,וזהו הכוונה ומחליים רעים ורבים ונאמני"ם דילתנו ,היינו שהושעתנו שלא יהיו
החליים נאמנים בשבועתן ,ודליתנו מהם אף קודם הזמן ,והראיה לזה ,מלפנים ממצרים גאלתנו,
שאף ממצרים יצאו קודם הזמן של ארבע מאות שנה שנגזר עליהם בברית בין הבתרים ,עכ"ד.
ואמר בנו הגה"ק מהרי"ד זי"ע שכאשר אמר אביו דבר תורה זו נוושעו על ידי דיבורו הרבה
חולים שהוצרכו לרפואה .אמנם מודעת זאת מפי ספרים וסופרים שאין תפילתו של אדם
מתקבלת לפני הקב"ה אלא אם כן ישמור פיו ולשונו מכל דבר רע ,ובזה יתפרש מאמר הכתוב
זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן ,כי אמרו חז"ל )ערכין טו (:שהנגעים באים
בעון לשון הרע .ובכן מאחר שהמצורע לא שמר פיו ולשונו ,לא יוכל להתפלל ולבקש רחמים על
עצמו כי אין תפילתו מתקבלת לפני הקב"ה ,ועל כן והובא אל הכהן העומד לשרת לפני ה' אלהיו
שהוא יעתיר ויתפלל בעדו שיתרפא מצרעתו ,ועל זה המשיך הכתוב וראה הכהן והנ"ה נרפא נגע
הצרעת ,פי' שנרפא בפתע פתאום אף שעדיין לא הגיע הזמן שנגזר מן השמים שתסתלק ממנו
הצרעת ,מכל מקום הועילה תפילתו של כהן שיסור הנגע קודם הזמן ,ולזה דקדק הכתוב ואמר
והנה נרפא נגע הצרעת מ"ן הצרו"ע ,היינו שנרפא הצרעת והלכה לה אף שעדיין היה ראוי להיות
צרוע ,כי גדול כוחה של תפילה להושיע את האדם מחליים רעים ונאמנים אף טרם שהגיע הזמן
)ברך משה(
שנגזר עליהם מן השמים.

]מן הראוי לציין דבר פלא כ י לפי החשבון היה פרשה זו ש ל
מברך את ה ' בעצם היום הזה של ה' אייר ,דהנה רשיז" ל פי' עה " פ
ויצא בן אשה ישראלית מהיכן יצא רבי ברכיה אומר מפרשה
פעם אחת בליל ד ' דחול המועד סוכות )אושפיזא
שלמעלה יצא לגלג על לחם הפנים וכו' ,ומתניתא אמרה מבית דינו
דיוסף ( שנת תשי " ב ,בא איש אחד – שלא מאנ " ש –
של משה יצא מחוייב שלא רצו ליתן לו חלק ונחלה בתוך בני ישראל
להתברך מרביה " ק זי "ע להתברך בברכת גמר חתימה
מפ ני שהיה בן איש מצרי ,ובאמת אלו ואלו דברי אלקים חיים ,
טובה לפני הושענא רבה ונתן פיתקא לרבינו  ,והוציא
שהמברך את ה' עשה שניהם הן שלגלג על לחם הפנים ,והן שקילל
את ה' לפי שלא רצו לתת לו נחלה  ,וזאת אומרת שמעשה זה היה
האיש הזה מכיסו לוח השנתי שקיבל במתנה על הבי
עובדות וסיפורי קודש
בשב "ק אחרי שהקריבו את לחם הפנים ,ובאותן ימים הראשונים של
דואר מאת " ישיבת יטב לב " בא " י ושם נרשם ביום ה '
חודש אייר שבו ציוה הקב"ה לחלק את הנחלות " למשפחותם לבית
אייר "יום העצמאות " ,ורבינו בראותו זאת אורייתא קא
אודות יום אידם ה' אייר
אבותם " .והנה בשנה ההוא חל ראש חודש ניסן ביום ראשון שזה
מרתחא ביה  ,ולא מצא מרגוע לנפשו ופסק תיכף
היה אחד שהעשר עטרות ,נמצא שר"ח אייר היה ביום שני ושלישי ,
מלקבל פתקאות  ,וציוה לקרוא לר ' שלמה בראווער ע " ה
ושב "ק לאחר מכן – שבו לגלג על הלחם הפנים – היה בשב"ק ה' אייר ,
וכך נרמז שבן האשה הישראלית שחירף וגידף את ה ' עשה זאת ביום ה' אייר [.
שהיה אז מנהל מוסדות יטב לב ושאלו היתכן שיצא מידו דבר כזה ,והשיב ר ' שלמה

טעות לעולם חוזר

יום המר והנמהר

מכ"ק מרן רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע

לרבינו שגם הוא לא ידע מזה כי הדפיס את הלוח אצל פירמא שמדפיסים לוחות להרבה
מוסדות והוא לא ידע שמדפיסים זאת ומדגישים ביום ה' אייר " יום העצמאות " ,ורבינו ל א
נח ולא שקט ואמר שבעוד מועד ילכו ויחפשו אחר מדפיס ולהדפיס מחדש בלי הנ "ל
כמובן ולהפיצם לכל אנ "ש  ,ובצירוף מכתב התהצלות על הלוח הקודם  ,ובאו בחזרה לבשרו
לרבינו שסדרו את הכל כרצונו  ,ורבינו נכנס אז אל הסוכה לעריכת השולחן בשעה
מאוחרת מאוד  ,והתחיל ל ומר האושפיזין ובאמצע האמירה נשרו עיניו דמעות ובכה מאין
הפוגות מרוב צער ועגמת נפש שנתהווה טעות כזאת בשם המוסדות " יטב לב" ולא מצא
מרגוע לנפשו זמן רב  ) .מחזור דברי יואל ,פסח ,עמ' תתשס" ו (

מסוה שקר
פעם בא רב אחד להיפרד מרבינו טרם נסיעתו לא "י באמרו שנוסע לחוג ח ג
השבועות בצל א ' מגדולי הצדיקים  ,ובאותה שנה בחודש סיון התקיימה הכנסיה הגדולה
של אגודת ישראל ,אמר לו רבינו שכנראה כוונת מע" כ לנסוע להכנסיה אך הוא מסתיר
עצמו במסווה של נסיעה לצדיק  ,דוגמת הציונים החרדים שרוצים לומר הלל ביום אידם
ה ' אייר  ,ובושים קצת לומר הלל ביו ם ה ' אייר  ,ע" כ מתחילים לומר כמה קאפיטלעך תהלים
לפני הלל וממשיכים עד אחר הלל  ,ודי למבין  ) .שם ,עמ' תתשס"ח (

ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא
פעם אחת הגיע למרן רבינו זי" ע איש אחד אשר היה לו דעות כוזבות בעניני ציונות ,
והלה אמר לרבינו מפני מה יצא הקצף על עצם הקמת ה מדינה  ,הרי אם יתנהל המדינה
עפ" י תורה אין שום רע במדינה  ,רבינו ז "ל שוחח עמו הרבה וביאר לו את חומר הענין
שאסור אפילו להעלות במחשבה הרהורים כגון אלו שהם דברי כפירה ומינות ,כי אנו
יהודים מאמינים בני מאמינים צריכים לדעת שכל דבר שיש לו רק שייכות לציונות או
להציונים הוא אסון נורא לישראל ודין גרמא לעיכוב גאולתינו ופדות נפשינו .
בתוך הדברים נסתובב השיחה אודות ה"יום טוב " שבדו הציונים מלבם  ,וקראו אות ו
"יום העצמאות" שבו הוקם ממשלת הכופרים ,והציונים שמחים וחוגגים ביום זה ואומרים
הלל בעת התפילה ואף יהודים החרדים לדבר ה ' ש נגררו אחריהם אומרים הלל ביום זה ,
והתבטא רבינו ואמר  " :עס איז נישטא קיין גרעסערע כפירה און ניאוץ בה ' ווי דאס וואס זיי
זאגן הלל " .והפטיר רבינו ואמר בדרך צחות  " :מצאתי רמז בתורתינו הק' בפרשת
המועדים על "יום העצמאות "  ,דבפרשת אמור מפרט הכתוב כל המועדים  ,פסח  ,שבו עות ,
ראש השנה  ,יו "כ  ,סוכות  ,ואחריו פרשת המנורה דמבואר בספה " ק שרומז לחנוכה ,תיכף
לאחמ "כ מתחיל הפרשה של "ויצא בן אשה הישראלית ויקב את שם ה '" שחירחירף וגידף
את שם ה' ,וכאן מרומז ה"יום טוב שלהם " ה' אייר ,שהיא כפירה וניאוץ בה ' ובתורתו .

לב מלכים ושרים
ביום ה ' אייר תש " ח הכריז בן גריון שר" י על הקמת המדינה הציונית  ,ותיכף באות ו
היום פרצה המלחמה בין מדינת ישראל ובין מדינות הערביים השכנות ,הקרבות היה עזין
ונוראים  ,באובדן הרבה נפשות מישראל רח " ל  ,לאחר כמה שבועות וחדשים של מלחמות
ושפיכת דמים  ,הצליחו שליחי האומות המאוחדות  ,להפסיק את המלמות  ,אבל גם אח " כ
המצב היה איום מאוד  ,וכמעט בכל יום נהרגו נפשות מישראל רח " ל  ,באותה עת נקראה
אסיפת הרבנים וראשי ישיבות מכל החוגים והקהילות ,האסיפה התקיימה באולם "ליטול
האנגרי "  255איסטן האוסטאון סטריט בשכונת איסט סייד ניו יארק  ,גם רבינו נתבקש
להשתתף באסיפת רבנים זו ,שנקראה לכאורה כדי לטכס עצות אעיך ובמה לבוא לעזרת
אחינו בני ישראל בארצינו הקדושה .
אולם מטרת האסיפה נהפכה לכיון אחר הרבנים נתבקשו מאת ראשי הציוני ם
לפעול אצל ממשלת ארצות הברית לשלוח נשק לצורך מדינת ישראל ,וגם להשפיע על
היהודים באמעריקא לשלוח כספים עבור רכישת נשק  ,הרבנים וראשי ישיבות אכן דרשו
דרשות נלהבות שצריך לשלוח משלחת של רבנים לוואשינגטון לתבוע נשק עבור מדינת
ישראל  ,וגם לתבוע ממשלת ארצות הברית שלא לשוח שום נשק לארצות הערביים .
רבינו ראה שנלכד באסיפה שמטרתה באסיפה שמטרתה מרידה באומות  ,ולא מצ א
מנוח לנפש ,מיד עמד רבינו ויצא בכל תוקף נגד הצעת הרבנים הנאספים  ,רבינו צעק אש
שאסור להתגרות באומות  ,ושאסור לייסד מדינה וליקח ממשלה לפני ביאת המשיח ,
ממילא לא שייך כלל לישא ולידון בדבר לבקש מאת ממשלת ארצות הברית נשק לער וך
מלחמות ולסכן נפשות ישראל ח "ו .
ונעשה קצת קטיגוריא בין הת " ח זה בכה וזה בכה  ,ורבינו השמיע דבריו ואמר שעצ ם
הקמת המדינה היא נגד התורה  ,ועלינו מוטלת האחריות למנוע שפיכת דם ישראל  ,ואסור
להקריב אפילו נפש אחת מישראל .
ובגוף הענין מה שהעלה הצעה לתבוע שממשלת ארה "ב לא תספק נשק למדינ ת
ערב  ,אמר רבינו הרי זאת אלי ' וקוץ בה  ,כי אם לא תספק ארה " ב נשק למדינת ערב  ,יפנו
הערביים אל מדינת רוסיא  ,והרוסים יתנו להם נשק מספיק  ,ואז לא תהא ממשלת
אמעריקא שום שליטה ושום השפעה על מדינות ערב  ,משא " כ אם הערבים מקבלים נשק
מאמעריקא  ,הרי יש לה ם למנהיגי ארצות הברית ,קצת השפעה  ,על השליטים של מדינת
ערב ויכולים לרסנם במלחמתם  ,אולם הנאספים הרבנים וראשי הישבות השמיעו דברים
שאסור לאומרם  ,ורבינו מחה כנגדם וצעק ככרוכיא מנהמת לבו.
ולפלא שבסוף הדבר אמרו ראשי ארצות הברית בעצמם ,שאם ארה "ב לא ישל ח
למדינות הערבים נשק  ,יאבד כוח השליטה של ארה " ב על הערביים ויהיה סכנה יותר  ,וראו
אז עין בעין את ראייתו העמוקה של מרן זי "ע .
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åì øîà áøä ( 'á ä"ã) "êéùòî úà
."äæá ïééòà éëðàå íåìùì êì"

ì " éøäî ìù åúîëç ÷îåò •
çìù ,äéòùé 'ø úàöë ãéî
ãçà éøçà àåø÷ì ÷ñéøáî áøä
íåçð 'ø â"äøä ,äøáçä éøáçî
ìù äáéè äî áøä úìàùì ,éååòì
äøáçäù íåçð 'ø åì øôéñ ,åæ äøáç
ïåéëîå ,ïàéñéîá äîçìîì äãñåð
úåðôì åðà íéëéøö íéîòôìù
úà íâ åðôøö ,äìùîîä úåãñåîì
.'åëå ïîìãà úà ,÷àéîìåñ
éøéòá
åðééä
íéìáå÷î"
íé÷äì àìù ,øåãä éð÷æî ÷ñéøáá
ñ"ù úøáçî õåç äøáç íåù
áøä åéðæàá ùéâãä - úåéðùîå

çñåðå ïåâéð åúåàá øîåì ìéçúä
úòùá çñô áøòá øîåàù éôë
:õîçä úôéøù
àëéàã àòéîçå àøéîç ìë"
,äéúéæç àìãå äéúéæçã ,éúåùøá
ìèáéì ,äéúøòéá àìãå äéúøòéáã
."."àòøàã àøôòë ø÷ôä éåäìå
ìëäå äáäìä äúáëù éøçà
úà ìàéðã 'ø ç÷ì ,÷ã øôàì êôäð
ë"îçàì ÷øå ,çåøì åäøåæå øôàä
æàå ,ìàéðã 'ø ìù åçåø äè÷ùð
ãîòù ù÷åîä ìò åúùàì øôéñ
.íøé÷é íðáì ïåîèì éáøòä òùøä

äòîùù úéð÷ãöä åúùà
àéä íâ äìôð äìòá éøáã
äøîà äøøåòúðùë ãéîå ,úåùìçá
àì ïééãò êëáù úùùåçù äìòáì
íäì ïéàå ,åæ äùøô äîééúñð
åëìéù éðôì ìåëàì úòë áùééúäì
åéôá äî òåîùì íééç óñåé éáøì
.ïéðòä ìë ìò
:øîàå åúùàì äðô ìàéðã 'ø
íàä êà ,êë éúáùç éðà íâ ïëà"
íéøéàîä åéðô úà úåàøì ìëåà
éðôì íééç óñåé 'ø éáøå éøåî ìù
äîäæåî äøäè äå÷îá øäèàù
ãøàå òì'éòùé úà àåôéà ç÷à ?åæ
ë"çà ÷øå ,äå÷îá ìåáèì åîò
."íééç óñåé éáøì åéãçé äãøð
"åæ äòùá íéàåô÷ äå÷îä éî"
åúùàì øîåàå ìàéðã 'ø óéñåî äøéøá åðì ïéà úàæ ìëá êà" åðì øåñà äø÷ù äî ìë éøçà
.ø÷åáä ãò úåäúùäì
ìà åðá íò õø ìàéðã 'ø
ìù ñ"ðëäéáì êåîñä äå÷îä
øéòá "úåîåçä éøîåù ììåë"
éîá åìáè íéðùä ,ä÷éúòä
íúéáì åøæçùëå ,íéø÷ä äå÷îä
åéãçéå ,åúùà íäéìà äôøèöä
óñåé éáø ìù åúéáì äùìùä åãøé
."äñçî- éúá" úðåëùá íééç

òâåùî úééäå •
ìù åúéá ìà åñðëðùë ãéî
éëáá äùàä äöøô ,íééç óñåé éáø
øôñì ìéçúä ìàéðã éáøå ,øî
íäì ììåò øùà ìë úà åáøì
íéøä íééç óñåé éáø ,øñàð éáøòä
äðô ìåèéá úòåðúáå åãé úà ãéî
ïî ïåéñð ÷øå ,íåìë àì" :íäéìà
úà ïåçáì éãë ïàë äéä íéîùä
ìë ìò 'äì åãåä äúòå ,íëú÷ãö
,âåäðì ãöéë äòãá íëððç øùà
òì'éòùéå ,íåìùì íëúéáì åëìå
"...ìàøùéá ìåãâì äéäé
óñåé éáø óéñåä øúà ìòå
íéàøå÷ äæ éáøòì :øîàì íééç
åîù éøä "éçìñ øñàð" íùá
åôåñ ,(419) "òâåùî" àéøèîéâá
."åúåòùø ìò ìëá ùðòéù

ד
המערכה על טהרת החינוך
בעיה"ק ירושלים תובב"א

åéä íáåøá øùà íéàîè úåðåéìâ
ïî íéùáåùî íé÷åñô íéáåúë
íúåà øéáòî äéä àåäå ,ê"ðúä
ç÷é äìäù éãë ,òì'éòùé ìù åéãéì
.úñðëä úéááù äæéðâì íúåà
úåðåéìâäá õéöé ãìéäù äåé÷ øñàð
.åùôðá òâôéå
íé÷åñôä úà äàøù òì'éòùé
ìéâø äéä ,íúàîåèá ùéâøä àìå
éáøòä éãéî úåðåéìâä úà úç÷ì
äìåãâä
äæéðâäá
íæðâìå
."äáøåçä" ñ"ðëäéááù
úà ùâåô øñàðå ,íòô äø÷
åéãåîéìî øæåç àåäùë òì'éòùé
íéãçà íéîé ,íéðîæä ïéá éîéá
åãéá øñåî àåä ,úåëåñä âç éðôì
øäéîù òì'éòùéå ,úåðåéìâ éðù
øåæçìå äî øáã ìåëàì éãë åúéáì
úà ïðùì ñ"ðëäéáì ãòåî ãåòá
éùãåç êùîá ãîìù åéãåîéì
äòùá õåøì ïîæ åì àöî àì ,õé÷ä
,åì ø÷é äéä ïîæä ,"äáøåç"äì åæ
÷éæçî àåäùë åúéáì ñðëð àåäå
.úåðåéìâä úà åãéá
'ø åéáà åéìà äðô "?êãéá äî"
.ìàéðã
éáøòä ,ø÷éä éáà ,íåìë àì"
éãéá øñî úåøöçä ìòá øñàð
úæéðâá íæðâì éãë 'úåîù' äîë
"...äáøåçá úåîùä
òùøä éáøòäì åì äî
òãåé éî ,ìàéðã 'ø äîú ?úåîùìå
áèéä øéëä àåä ?íîåæ àåä äî
ìù åúåòùø úàå åúåéîåîøò úà
úà ãéî ñôú ïëìå ,äæ øñàð
.íðëåú úà àåø÷ì éãë úåðåéìâä
ìôð ,íäá íäá õéöä êàùî
...óìòúðå õøàä ìò óëéú

úåëåñ áøòá "àøéîç ìë " •
áø éùå÷á øøåòúð ìàéðã éáø
åéðéò úà ç÷ô êàùëå ,åðåôìòî
úéð÷ãöä åúùàì æîøî ìçä
úéöäì æøãæú éë ,í éãé úåòåðúá
òåîùì äìäáð åúùà ,øöçá ùà
ïô äùùç àéä ,äìòá úù÷á úà
åéìò úùáåùî ïééãò åúòã
.åðåôìòî
åúùìåçî ÷æçúä ìàéðã 'ø
,ùàä øéòáäì åîöòá í÷ àåäå
äúöåä íéãçà íéòâø êåú ïëáå
.äìåãâ äáäì øöçá
úåæéøæá áåù ñðëð ìàéðã 'ø
úéìèä ÷ù êåúî àéöåä ,úéáì
á÷òé éáø øåãéñ" úà åì ù ïéìéôúå
,ììôúäì ìéâø àåä åá ,"ïéãîò
úà ùàä êåúì ìéèäå äöåçä àöé
òì 'éòùé äúò äæ àéáäù úåðåéìâä
øãñ"á øåãéñä úà çúô àåä ,åðá
åîéçøå åìéçãáå "çñô áøò

ú åçåëá

ùîúùî
æ" çéø •
ïàéñéîä ãâð íéàìéò

øôñá àáåî äàøåð àãáåò
øùà ( å"ì 'îò) "äìòî ìù íéìùåøé"
óñåé éáø ÷"äâä áøåòî äéä äá
úà ìéöäì ì "öæ ãìòôðòðàæ íééç
ãçà ìù åéðøôöî íéìùåøé
äéä øùà ,ïøòðàéñéîä éùàøî
äæì óñåðáå ,÷äáåî ìàøùé àðåù
,ïøòðàéñéîä ïòîì úåáø ìòô
çøëåî äéä íééç óñåé éáøå
éãë äùåã÷ä úåçåëá ùîúùäì
åæ äàîåè ò÷ò÷ì
éçéìù øùàë äæ äéä
øòðä ìò íðéò úà åùèì ïàéñéîä
éøé÷éî ãçà ìù åðá ,òì'éòùé
åñéðå ,ìàøèù ìàéðã éáø íéìùåøé
.íëéçá åãåöì
ãîì ,äæ ìàéðã éáø ìù åéáà
íééç óñåé éáø íò ãçé åúåøéòöá
,âàù ïäøáà éáø ïåàâä íáø ìöà
åéáàî ìàéðã éáø íúééúð åúåãìéá
ìò åìãâ íééç óñåé éáøå ,åîàå
úéøáá àáù øçàå ,åéëøá
,òì'éòùé åðá åì ãìåð ïéåàùéðä
áåùéä éùðà ïéá òãåð íéîéì øùà
.óéøçå éåìéòì
íéìùåøéá äéä íéîéä ïúåàá
,÷äáåî ìàøùé àðåù éøöåð éáøò
íùá ,ïøòðàéñéîä éùàøî ãçà
òãåð äéä àåä ,"éçìàñ øñàð"
,íéìùåøé éãåäé ïéá åúåîéîøòá
ïéáù úåøöç äáøä äéä åúåìòáá
íéãåäé øøåö åúåéäá ,úåîåçä
íäéúåîöò ãùì úà õöî,òáùåî
,úåøöçä éøãî íéãåäéä ìù
íäì äìòî äéä ùãåçì ùãåçîå
àì àåä êà ,äøéãä øëù úà
ìë äøáò åúåòùø ,äæá ÷ôúñä
òøå÷ íâ äéä íòôì í òôîå ,ìåáâ
êéìåäù ,øéòä ìù áåøéòä úà
éãë ,'äòáù úìçð' úðåëùì ãò
íéìùåøé éãåäé úà ìéùëäì
.úåùøì úåùøî úáùá ìåèìèá

ú åðåéìâ íéöéôî ïøòðàéñéîä •
äæéðâ ìù äåñîá
ãçà àåä äéä ,ìéòì øåîàë
äáøä ìòôå ïøòðàéñéîä éùàøî
åúåéä êåúîå ,íúçìöä ïòîì
øéëä ,úåáø úåøöç ìù ïäéìòá
úàå øéòä éãåäé úà áåø÷î
éìëä ìò òãé íâå ,íäéúåëåìäú
ïåéáàä ìù éàìôä ãìéä – ø÷éä
äøáò åúàð÷ .ìàéðã éáø ÷éãöä
èéìçä åáì òåøáå ìåáâ ìë
õòééúä àåä ,øòðä úà ìéùëäì
øôéñå ïàéñéîä éùðà åéøáç íò
øùôàù äìåãâä äîùðä ìò íäì
åãéá åøñî åììä ,úåøöðì "ìéöäì"

אתקינו סעודתא

יסודי התורה
לרגל התחלת מס' חגיגה במסגרת חבורתינו הק':

עניני מאכלי שבת )ח (
אפיית החלות

לא נתנשי מנך מסכת חגיגה ולא תתנשי מנן
אני אני המשנה המדברת בפיך ,אני נשמתא דמשנה ,דאנא ומשנתא ואנת
מתיחדין כחדאי ,לכן אהדרותך יהא תדיר למשניות ,ולא תפריד מחשבתך אפילו
רגעא חדא ,ואתלוה תדיר ב הדך ,ולא אשבקינך לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי ,
ופוק חזי איך אוקרית ומאי עבדות לההוא גברא דאוליף מסכת חגיגה ,בר מחולקא
מגיד משרים להבית יוסף ,בפרשתן תזריע
דיהבית ליה בההיא עלמא.

הטעם שנקרא המסכת "חגיגה"
מסכת חגיגה לשון יחיד ,לרמז שכל המועדים יהיו בטלים חוץ ממועד אחד
שהוא יום הפורים )מדרש משלי פר' ט'( .ונקראת חגיגה לשון נקיבה עם אות ה' בסופה,
משום שיום הראשון והאחרון של חג הפסח הם ימים טובים וחמשת ימי חול המועד
הם תשלומי יו"ט הראשון ,וזה מרומז בתיבת "חגיגה" ,חגיג ה'.
סמיכת חכמים עמ"ס ברכות

כנגד שלש רגלים

לעשותם בצורת שני ווי"ן כנגד לחם הפנים
אמר הרה"ק משינאווע מה ששמע מאביו הוא הה"ק מצאנז בשם הה"ק
מראפשיץ ז"ל ,שלאחר החורבן כשפסקה לחם הפנים ,תקנו אנשי כנסת הגדולה
שכל אחד מישראל יעשה על שבת שני חלות קיכען עם קויליש ,וידקדקו שיהיו
החלות ארכן יותר על רחבן ,ועי"ז יש להחלות צורת שני ווין ,נגד הסוד של הי"ב
חלות של לחם הפנים שהיה ג"כ וי"ו כנגד וי"ו ,והגם שלא כל אדם זוכה לזה שיוכל
לכוין הכוונות  ,מ"מ כיון שעושהו כתיקונה הכוונה נעשית מאליה ,כמו בכל המצוות
שהכונה נעשית מאליה ,וזהו הפירוש שכינתא תתעטר בשית נהמי לסטר ,קאי על
הלחם הפנים בזמן שבית המקדש היה קיים ,שהיו מסודרים ששה חלות כנגד ששה
חלות ,אבל לאחר החורבן ' בווין תתקטר' ,על ידי השני חלות שמרמזים על הווין.
)חמדה גנוזה(

ומצוה מן המובחר שיהא הלחם ארוך כעין ווא"ו ,ובפרט בשבתות ויו"ט ,לרמוז
שם הוי"ה במילואו בעת המוציא ,כי חתיכת המוציא היא כעין יו"ד ,וה' אצבעות
שבכל יד שאוחז בהם הפת הם שני ההי"ן ,והלחם כדמות ווא"ו ,נמצא שמייחד שם
הוי"ה בשעת ברכת המוציא) .דברי צדיקים (

מסכת חגיגה יש בה שלשה פרקים ,כנגד שלש רגלים ,ומתחלת בה"ה ,היכל,
ומסיימת בנו"ן ,מצופין ,הרי הן ,רמז לעם לבדד ישכון כמו שאותיות הן אין להם בת
זוג כידוע ,כן ישראל יושבים לבדד ובשמחתם לא יתערב זר אלא הם בעצמם שמחים
הון עשיר
וחוגגים.

וסיפר הגה"צ אבדק"ק נאנאש שליט"א ,ששמע מפי זקני חסידי צאנז -נאסויד
שהרה"ק מנאסויד זי"ע הקפיד מאוד שלא יעשו כן ,ופ"א היה הרה"ק מנאסויד
בעיר סאטמאר יצ"ו על שב"ק והכינו על השולחן בליל שב"ק חלה פשוטה ,והיה
עליו עוד חתיכת בצק כדמות וי"ו על החלה ,והתרעם ע"ז הרה"ק מנאסויד מאד,
ואמר :מאין נובע המנהג הזה ,וצוה להסיר החלה מהשולחן ולהביא מהאופה לחם
פשוטה בלא שום צורה עליו) .מבאר רבותינו(

במועדים לחזור על המסכת השייכת לאותו מועד ,וענין גדול לחזור על מסכת
חגיגה בכל רגל ,אחרי שאין בידינו בעוה"ר לעלות ולראות ולקיים בפועל.
הנהגות הצדיקים ,הנהגות רי"מ מסלאצק

ליתן שומן אל תוך החלות

ללמוד מסכת חגיגה ברגלים

ראיתי אצל רבותי חסידים מופלגים ,שלמדו מסכת זו ]חגיגה[ שלש פעמים
בית פנחס ,הקדמה
בשנה ,בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות.
סיפר הגה"צ מטאמאשוב זצ"ל ,שהיה מנהגו של זקינו הגה"ק בעל דברי
שמחה מצעשינוב זצ"ל ללמוד מידי שנה בשנה בליל שמחת תורה קודם ההקפות
כל מסכת חגיגה .ופ"א באותן השנים שישב הגה"ק מציעשנוב על שולחן חותנו
הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע ,אירע פ"א בליל שמחת תורה כישב הגה"ק מציעשנוב
בחדרו ולמד שיעורו במס' חגיגה ,שלח
חותנו הק' מבעלזא לראות אם כבר סיים
חתנו שיעור דילי' במסכת חגיגה ,והמתין
ליכנס לעריכת ההקפות עד שיסיים מס '
חגיגה.

שכרו של הלומד מסכת חגיגה
במדרש תנחומא מעשה בחסיד אחד
שהיה מתיחד במקום אחד ,והיה לומד בו
מסכת חגיגה ,והיה מתהפך ומהדרה כמה
פעמים ,עד שלימד אותה היטב ,והיתה שגורה
בפיו ולא היה יודע מסכת אחרת מן התלמוד,
והיה שונה בה כל ימיו ,כיון שנפטר מן העולם
היה בביתו לבדו ,ולא היה שום אדם יודע
מפטירתו ,באתה דמות אשה אחת ועמדה עליו
והרימה קולה בבכי ומספד ,ונתרבה אנחתה
וצעקתה עד אשר נתקבצו ההמון ותאמר להם,
ספדו לחסיד הזה וקברוהו ותזכו לחיי העוה"ב,
שזה כבדוני כל ימיו ,ולא הייתי עזובה ולא
שכוחה ,מיד נתקבצו כל הנשים ,וישבו עמה
ועשו עליו מספד גדול ועצום והאנשים
התעסקו בתכריכו וכל צרכי קבורתו ,וקברו
אותו בכבוד גדול ,ואותה אשה בוכה וצועקת,
אמרו לה מה שמך ,אמרה להם חגיגה שמי,
כיון שנקבר אותו חסיד נעלמה אותה אשה מן
העין ,מיד ידעו שמסכת חגיגה היתה שנראית
בצורת אשה ,ובאתה בשעת פטירתו לספוד לו
ולקברו בכבוד על שהיה שונה אותה תמיד
ושקד ללמוד בה.
מנורת המאור ,נר ג' כלל ח' ח"ג

ודע לענין מה שנוהגין קצת ליתן שומן בלחם שבת ,ביו"ד סי' צ"ז מבואר דמותר
דמשונה וניכר יעוי"ש) .פרי מגדים  ,סי ' רמ"ב (

לא לערב בהם שום דבר
לא היה רוצה הרב שיערבו בחלה של שבת שום דבר ,לא בשמים ולא בצים ,רק
קמח ומים ) .אמרי פנחס (

חלה פשוטה לליל שב"ק
ושמעתי מהה"ג מו"ה פנחס סג"ל אב" ד מפראנקפורט דמיין ,לכך בלילה מברכין
המוציא על רקיק שקורים 'קוכין' ,כי סעודת לילה סעודת נוקבא ,ואשה קרקע עולם
ודפח"ח ,וסעודת יום דכר) .ליקוטי מהרי "ן ,
בארדיט שוב (

חלה קלועה לסעודת היום
בליל שבת קודש היה מברך ברכת המוציא
על החלה הישרה ,ובסעודת היום בצע את
החלה הקלועה כנהוג) .אוהב שלום ,קאמינקא (

אחת גדולה אחת קטנה אחת בינונית
כתב בספר כוונות דיש לעשות אחת
גדולה ,ואחת קטנה ,ואחת בינונית ,ובליל
שבת יבצע על האמצית ,וביום על הגדולה
ובסעודה ג ' על הקטנה) .א ליה רבה ,סי' רמ "ב (

ענין הקליעות
שכינתא תתעטר בשית נהמי לסטר ,עיין
בעיון תפלה שלכאורה מי שאין לו י" ב חלות
לא יאמר ג" כ החרוז שכינתא תתעטר בשית
נהמי לסטר ,אמנם מנהגם של ישראל לעשות
חלות קלועות ,ויש בכל חלה ששה קליעות,
ובשניהם הם י" ב) .ליקוטי מהרי "ח(

צורת כתר על החלה
הרה"ק מנאסויד זיע"א שבת פעם בעיר
סאטמאר יצ"ו ,והרבנית הצדקנית מרת חוה
ע"ה )א " ח ש ל רביה " ק ב ע ל דברי יואל זיע "א  ,בזיוו ג
ראשון ( ,בקשה ממנו לבוא להתאכסן בביתה,
והיא היתה רגילה לאפות על החלה קליעה
אחת בצורת כתר ,וכאשר הביאה בליל שב"ק
את החלה אל השולחן ,לא היה ניחא ליה
להרה"ק מנאסויד זי"ע בזה ,ושאל אותה
מדוע עשתה כן ,והשיבה שכן היא נוהגת על
פי מהג אבותיה ואז נחה דעתו) .זמירות עטרת
יהושע(

