זמנים לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 5.05 ....................
חצות היום והלילה 11.50 ...........
עלות השחר 4.29.......................
נץ החמה 5.55 ...........................
סוף זמן קרי"ש  - 8.10 ......ב' 8.52
סוף זמן תפילה 9.51 ..................
שקיעת החמה 5.44 ...................
מוצאי שב"ק 6.59 ......................

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

מענינא דיומא
שבת זכור
שבת זכור מסוגל לפקידת עקרות
שבת פרשת זכור הוא זמן המסוגל
לעקרות שיפקדו בזרע חי' וקיימא ,כי אצל רחל
כתיב ויזכור אלקים את רחל ,ובשרה כתיב וה'
פקד את שרה לשון פקידה ,ובפרשת זכור
קורין לשון 'זכירה' ,ומפטירין בלשון 'פקידה',
פקדתי את אשר עשה לך עמלק.
תורת אבות ,לעכאוויטש

בפרשת זכור ופורים שהוא הזמן דמחיית
עמלק להיות אל אחר אסתר ולא עביד פירין
)זוה"ק( ,אז הזמן לפעול בקדושה לזרע יעקב
פירין בנים חיים וקיימים לעד ,וכן קבלתי כי
בפרשת זכור שקורין לעמלק תמחה וכו',
מסתמא בקדושה נגדו ריבוי והוספה ושפע
דברי סופרים
בני.

בשבת זו נפתח אור המופיע עד פורים
מתגלה אור הגדול י"ג מכילין דרחמי...
בשבת שלפני פורים נפתח תמיד האור הזה
להופיע עד י"ד וט"ו שהם ימי משתה ושמחה,
עבודת ישראל
ובהם קורים את המגילה.

תיקון שבת זכור כתיקון של יוהכ"פ
ומי שיודע ומבין ,בוודאי יודע שתיקון
ועבודה של שבת פ' זכור הוא התיקון של יום
הכיפורים ,וצריך להתעורר עצמו בעבודה
ובתשובה גדולה באותה שבת ,ולא כמו שאומר
אדם שדביקות קל הוא לעשות ,זה בוודאי אינו,
רק שצריך למסור נפשו ולקרוע את גידיו
ואבריו בדכיותא דגרמי ,כולי האי ואולי.
תולדות אהרן -זיטאמיר

התחלת ענין מחיית עמלק
הענין שקורין פרשת זכור בשבת קודם
פורים ,שהוא העת של מחיית עמלק ,שהוא
כמו השבת שקודם ברית מילה שנקרא שבת
זכור ,לכן מתחיל היום הענין של מחיית עמלק
הוא היצר הרע המכשיל את האדם בעון
הגאוה ,וצריך האדם לבטלו מנו ולהשפיל
ולהכניע עצמו בבחינת מה ואין ,בכדי שיגרום
מגן אברהם -טריסק
שלימות בהשם וכסא.

מלחמות ה'
עדיין נמצאים יהודים הנהני ם
מ סעודתו של אחשורו ש

úéæì äìùîð ìàøùé úñðë
äî úéæì äìùîð ìàøùé ììëù àúéà ùøãîá .êæ úéæ ïîù êéìà åç÷éå
íðéà ìàøùé úñðë ïë ,äìòîì óö ÷ø íé÷ùî øàùá áøòúî åðéà ïîù
äæù äðåëäå ,äìòîì ãéîú íäå íìåòä úåîåàä øàùá íéáøòúî
ìàøùé ìëá ùéù é÷ìà ÷ìç ,éîéðôä úåéç øåîùì ìàøùé éðáî ù÷åáîä
.äìòîì óö äéäéå ,úåéîùâá áøòúé àìù
שפת אמת

äåöî øåãéä
íéîëç åøòéùå ,'åëå ú÷ìåã àäúù äãéî äì ïú é"ùøéô .ø÷åá ãò áøòî
åéä àä äæä øåòéùä ïéðò äî ì"ö ,'åëå ïéëåøàä úáè éìéìì âåì éöç
[â"÷ñ] á"òøú 'éñá ç"àá à"îä äðä ,äìéìì êéøö ïîù äîë úåàøì íéìåëé
ïðéøîàã äîî ,äòù éöç ìò ïîùì øåòéùä ãîì â"ùá ì"æå â"ùä àéáä
éáåò éôì ìëä úîàáå ,ù"ò íéëåøàä úáè éìéìì äøåðîì ïîù âåì éöç
äéäé äîë òãéì íéîëç åøòéùù äæ øåòéù ø÷éòã äàøðå ,ì"ëò úåìéúôä
äåöî øåãéä íåùî øúåéá ä÷ã äìéúôä úåùòì ïéàã ,äìéúôä éáåò
úåùòì ïéà íâå ,äéìàî äìåò úáäìù àäúù ,øð úåìòäì áéúëãë øéàäì
éòöîà øåòéù íéîëç åøòéù ë"ò ,ä÷åáàë éæçîã øúåéá äáò äìéúôä
äìéúôä àäúù äæá åøòéùå ,ä÷åáàë äàøð äéäé àìå äôé äøéàî àäúù
פנים יפות
.úáè éìéìì âåì éöç ÷éôñéù êë ìë äáò

ìàøùé åàèç àìù øøáúé ïøäàì äðåäëä ïúúù é"ò
êúøåú éìåì ã"ää (ã"ñ æ"ìô äáø) ùøãîá .êéçà ïøäà úà êéìà áø÷ä äúàå
êéìà áø÷ä äúàå ä"òøîì ä"á÷ä øîàùë ,ééðòá éúãáà æà éòåùòù
éúãáà àéä àìîìàù ,êì äéúúðå éì äúéä äøåú ä"á÷ä ì"à ,åì òøä
ì"æç åøîàå ,éúã÷ôå éã÷ô íåéáå áéúë éøäã ïéðòä øåàéá .ë"ò éîìåò
åöøéúå ,äáåèì äøéëæ äæ éåä êéàä úîàáå ,ìâòä äùòî úà 'ä øåëæéù
áùçð äéä àì ìâòä äùòî éìåì éë (ìàøùé úãåáò ÷"äôñá ïééò) íéùøôîä
íäéúåáàî ïë íéòáèåî íä éøä éë ,ìàøùéì úåëæì äøåúä úìá÷ ãîòî
íòáèã äæî åðì éøä ,ìâòä úà åùòù åéùëò ìáà ,íéáåè íéøáã ìá÷ì
àåä ìåãâ úåëæã ë"ò äøåúä åìá÷å åìãúùä äæ ìë íòå ,òøì øúåé äèåð
êéìà áø÷ä äúàå äùîì ä"á÷ä øîàù äòùá ùøãîä øîàù äæå .íäì
ä"á÷ä åì øîà ,áäæä ìâòä äùåò åäàøù ïåéë ,åì òøä ,êéçà ïøäà úà
äùòîä åàì íà øîåìë ,"àéä" àìîìàù ,êì äéúúðå éì äúéä äøåú
é"òå ,äøåúä åìá÷ù åéùëò ÷øå ,ìâòä úòá – éîìåò úà éúãáà æà ,ìâòä
úòá ùðåòî åìåöéð ë"éò ,ìåãâ úåëæì äøåúä úìá÷ä òøôîì áùçð ìâòä
êááì òøé ìà äúò íâå ,äøåúä úìá÷ä àåä äáåè áåù ïë ìòå ,ìâòä
úåáéùç éìöà øøáúä äæî äáøãà éë äðåäëä úà ïøäàì åì êúúá
באר מנחם
.íåìë äæá àèç àìå ìàøùé úìåãâå

התחלת התנוצצות בחינת מרדכי
הנה שהיה מרדכי אז נתגלה אור פנימי
של עולמות וזה גם כן בעת בא אותו זמן בכל
שנה ושנה נולד בחינת מדרכי ,ובגמרא ,אין לך
דור שאין מזרע פסול וכו' ,ובפורים הוא נמתם,
ובשבת שקודם פורים הוא פרשת זכור ,הוא
התחלת התנוצצות בחינת מדרכי.
ליקוטי תורה -טשערנאביל
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גזירת ימי הפורים לא בטלה לגמרי אלא
שנדחתה לזמן מאוחר יותר ,ובכל שנה ושנה
באותו הפרק שבו נגזרה הגזירה ,חוזר ומתעורר
בשמים קטרוג הס"מ על ישראל בעבור אותו
החטא ,ובעוה"ר עדיין השטן הזה מרקד בינינו,
שהרי ישראל שבאותו הדור נתחייבו כליה על
שנהנו מסעודתו של אותו רשע והסכימו לע"ז
בלבם ,ועתה בדור השפל הזה אותו החטא
מושרש בקרב רבים מישראל ,שנהנים ממעשי
הרשעים ומסכימים עמהם בלב.
השי"ת ירחם על עמו ישראל בשפלות המר
הזה ,אשר קמו על ישראל תרבות אנשים
חטאים כופרים ומורדים בה' ,שכל מגמתם
להסית ולהדיח את כלל ישראל מדת תוה"ק,
ולהעבירם על אמונתם ודתם ,ולקחו לעצמם
ממשלה למרוד בה' ובתורתו הקדושה ,ועדיין
נמצאים יהודים הנהנים מסעודתו של אותו
רשע ,וששים ושמחים במעשי הרשעים הללו
הכופרים בעיקר ,השם יצילנו מהם ומהמונם.
השי"ת ירחם עלינו ויצילנו מכל צרה וצוקה,
ונוושע במהרה תשועת עולמים ,כי גזירת ימי
הפורים כבר נתקיימה בסכום הנפשות שהיו
בזמן הגזירה בימי מרדכי ואסתר ,כי סבלנו
הריגות די והותר וכבר כשל כח הסבל ,וחוששני
שכבר נהרגו בזמן הגלות נפשות בסכום רב
יותר ממה שהיו בשעת הגזירה .ואף בדורינו אנו
נשמדו בחורבן הנורא שעבר על ראשינו הרבה
יותר נפשות ממה שהיו באותו זמן ,הבוי"ת
יעזור שננצל מכאן ולהבא מכל צרה וצוקה.

בימים אלו יש לעורר רחמי ם
לב טל גזירת המן
ועתה מבואר טעם שקבעו חז"ל תענית
אסתר לדורות ,כי הנה בכל שנה מתעורר
בשמים קטרוג על ישראל ,כשם שהי' קטרוג
למעלה באותה העת ,כדאיתא במד"ר עה"פ
בלילה ההוא נדדה שנת המלך נדדו עליונים
נדדו תחתונים .דאף שהעם היו חושבים כי כל
הגזירה היתה בעצת המן לאחשורוש ,מ"מ
עיקר התעוררות הקטרוג היתה בשמי מעל,
כאשר גילו לנו חז"ל שהשטן עמד לקטרג מאד
על ישראל ,ורצה להכניע את כוחות הקדושה
תחתיו ,וע"כ זקוקים ישראל לרחמי שמים
מרובים בימים אלו ,אשר אותו הקטרוג חוזר
ומתעורר בשמים ,כי הגזירה לא בטלה לגמרי,
כמ"ש ק"ז זלה"ה ,ויש לדאוג שלא להסיח דעת
מלבקש רחמים בימים אלו ,ולכוונה זו קבעו
חז"ל את יום י"ג באדר ליום תענית ,וזמן קהלה
לכל הוא ,שבו נקהלים היהודים להרבות
בתפלות ובתחנונים ,שיתבטל הקטרוג
המתעורר בשמים ,ועלינו לדבק עצמנו בכח
הקדושה ולקבל על עצמינו עול מלכות שמים
ועול תורה ,ובזה נעורר רחמים על ישראל ,על
הכלל ועל הפרט שיוכלו להתקיים.
)דברי יואל ,צו(

ובזה אמרתי רמז למה שנוהגין להחליף
כסות ולשנות הפנים
בפורים ,לפי שגם מרדכי עשה כן
ששינה עוז פניו ומלבושיו בפני ההמון,
שק ואפר וזעק זעקה גדולה ומרה ועשה קולות וברקים
שלבש
בפני ההמון על אודות הגזירה ,ובאמת לא הי' זה לאמיתו שהרי הוא לעצמו ידע האמת שאין
צורך בכל זה כי ליום מחר תהי' ישועה גדולה לישראל ,וא"כ מה לו כי נזעק ומפרפר באפר ,אלא
שהוכרח לשנות טעמו ולעשות את כל המעשים האלה כדי להחזיר את ישראל בתשובה ,וגם
ידע שמוכרח לעשות כן מפני שראה שהי' כתוב כן במגילה שלאחר כל המעשים האלה ודברי
הצומות וזעקתם תהי' הישועה ,וא"כ כל מה שעשה לא הי' מלבו אלא שהי' מוכרח להיות
)דברי יואל לחנוכה(
)פארשטעלט( ,וע"כ עושין בפורים רמז לזה לזכר מה שמרדכי הצדיק עשה כן.

מילי דאבות

)זיך פארשטעלין(

חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי .אפ"ל דהנה מדרך העולם
לשנוא את המן לאו דוקא מפני שמורד בהקב"ה רק מפני שהוא עושה רעות גם לבני אדם וכן
מה שאוהבין את מרדכי הוא לאו דוקא מפני שדבוק בד' בכל מפעליו רק מפני שעושה טובות
ומטיב עם הבריות .אבל בפורים ע"י היין אפשר וצריך להגיע למדריגה שיאהבו את הצדיק
וישנאו את הרשע לא בשביל ענינים פרטיים דהיינו הצדיק מחמת טובו בין אדם לחבירו והרשע
מחמת רשעתו בין אדם לחבירו שזה הרי נגיעות פרטיות ובפורים צריך ואפשר לסלק את
העצמיות לגמרי .וזה מרומז חייב אדם וכו' בין ארור המן ובין ברוך מרדכי דמלת "בין" מרמז על
דברים שהם לא עצם רשעתו של הרשע ועצם צדקתו של הצדיק ובין מרמז על האמצעיים
שגורמים לנו שנאהוב את הצדיק ולשנוא את הרשע אבל זה על עצם הברוך מרדכי דהיינו שהוא
עובד ד' ועצם הארור המן שהוא מורד בהקב"ה ,ובפורים צריכים ואפשר לשכוח מכל הנגיעות
והעצמיות ולזכור רק מהבורא כל עולמים ולאהוב את הצדיק רק בשביל שהוא עובד ד' ולשנוא

את הרשע רק בשביל שהוא מורד בד' ולא בשביל הדברים הפרטיים שישנם בינינו לבינם וזה
א"ל את הפסוק )שופטים ט'( תירוש המשמח אלוקים ואנשים שע"י היין אפשר להגיע לאהוב את
האנשים המרמז לצדיקים בשביל שהם דבקים באלקים) .כ"ק מרן רביה"ק בעל ברך משה זי"ע ,תשמ"ז(
ויפקד המלך פקידים בכל מדינות במלכותו .וי"ל דהנה רמזו חז"ל על השפעת היום הקדוש הזה
שהוא דומה לראש השנה ,וכאמרם )סוכה מג (.היינו טעמא דשופר היינו טעמא דמגילה .והנה
בראש השנה הזמן לפקידת עקרות ,כמו שאומרים בתפלת ראש השנה )יוצר לשחרית יום ב( וה'
פקד את שרה כאשר אמר )בראשית כא א( ,צאצאיה כן פקוד לטוב היום ,ושלש עקרות נפקדו בזה
היום )ראש השנה יא ,(.ומזה נמשך פקידת עקרות בזה היום ,וכמו שכתב א"ז זללה"ה בקדושת יום
טוב )לראש השנה אות ט( על המדרש )ב"ר פנ"ג ס"ח( בשעה שנפקדה אמנו שרה הרבה עקרות נפקדו,
פי' עקרות שבדורות אחרים אשר יצטרכו להפקד ,המה נפקדו על ידי פקידת שרה אמנו ,כי
ישועת הצדיקים היא כמו מעיין הנובע מיד ולדורות ,עכ"ד .ובכן כמו בראש השנה בשעת תקיעת
שופר הוא עת פקידה ,כך ביום הפורים בשעת קריאת המגילה הוא גם כן עת פקידה לישראל.
וזה שאמר ויפק"ד המלך פקידי"ם בכל מדינות מלכותו ,שבכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע
לכל איש ישראל באיזה מקום שהוא בעולם ,השי"ת פוקד העקרות שבהם ,וזוכים להוושע בדבר
ישועה ורחמים ולזרע ברך ה' ,וי" ל שהפקידה הוא על בן זכר דוקא ,כי כן נרמז בפסוק )בראשית כא
ח( ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמ"ל את יצחק בנו ,ואמר רבינו ברוך ממעזביזש זללה"ה
)הובא בדברי יחזקאל לפורים( הגמ"ל אותיות מגל"ה ,עכ"ד .והנה בתוספות )שבת קל (.הביאו המדרש,
ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק ,ביום ה"ג מל את יצחק ,דהיינו ביום השמיני
דמילה כמנין ה"ג ,עכ"ד .ואם כן בעת קריאת המגילה הזמן להפקד בבן זכר ,ויעזור השי"ת
שיפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ,ויזכו כל ישראל להוושע בזרע ברך ה' בני חיי ומזוני
)כ"ק מרן רבינו שליט"א ,ליל א' דפורים תשס"ז(
רוויחי וכל מילי דמיטב.

לידתו וחינוכו בקדושה
הגה"צ מסאסוב -סעמיהאלי זצוק" ל נולד לאביו הגה"ק רבי
חנוך העניך מק ערעצקי זי" ע ולאמו הצדקנית מרת אסתר ע"ה
בת מרן הגה"ק בעל קדושת יו"ט זי" ע ,ביום הקדוש שנת
תרס"ה ,שמונה חדשים לאחרי הסתלקות זקנו הקדוש מרן
הקדויו"ט זי" ע ונקרא ע"ש זקנו הק' אשר זה היה השם הראשון
במשפחתו של הקדויו"ט זי" ע.
בבית ג דול וקדוש זה קיבל הגה" צ מסאסוב -סעמיהאלי
זצוק" ל את חינו כו בקודש מאביו הקדוש אשר היה ידוע
כגאון וקדוש מ פורסם בתורתו וצדקתו ,ואותו הו עיד רביה"ק
בעל קדויו" ט זי" ע ללמוד עם רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע
בבית אביו הק' ,ורביה"ק בעל דברי יואל זי" ע הפטיר פעם
ואמר " שוין דעמאלט איז ער ג עווען בקי אין אלע כתבי
האר"י הק' זי" ע" .גם אמו הרבנית הצדקנית ע"ה היתה
מפורסמת במעשיה הגדולים ובכל יום ויום היתה מתפללת
בדמעות שליש וגמרה כל ספר תה לים ,גם במעשי החסד
עשתה רבות ,הכנסות אורחים וצדקות גדו לות יצאו מביתה
הגדול ,ולאחר פטירתה כתב בעלה הק' על מצבתה " דומה
לאחת האמהות".
במשך ימי חייו התאונן הגה"צ מסאסוב -סעמיהאלי זצוק"ל
פעמים אין ספור שעדיין לא עשה ופעל כלום לפי החינוך שקיבל
מאביו הק' ומאמו הצדיקת ע"ה כי מיום הוולדו היתה אמו
הצדקנית מקפדת להניח חומש לראשו ,ולא נתנה לו לאכול רק
עם כיסוי ראש ,ובהשגות קדושות אלו אכן גדל הגה"צ מסאסוב -
סעמיהאלי זצוק" ל ומעודו ניכרו בו סימני גדלות נדירים ביותר,
את תורתו קיבל מאביו הקדוש ,ובהיותו בחור צעיר קיבל כבר
היתר הוראה מהגה"ק רשכבה"ג רבי מאיר אריק זצוק"ל
ומהגה"ק רבי אברהם שטיינבערג אב" ד בראד בעל שו"ת מחזה
אברהם.

האיש מקדש
כשהגיע לפרקו דיברו בו נכבדות ושמעו הלך למרחוק ,גם אל
דודו רביה"ק בעל דברי יואל זי" ע הגיע שמעו הטוב ומרן זי" ע בא
אל קערעצקי לעמוד על טובו מקרוב וזקני ק ערעצקי מספרים
שמרן זי"ע התעכב בקערעצקי מיום ב' עד יום ה' ובאותן הג'
ימים בחן אותו דודו מרן זי" ע כמה פעמים ביום ואכן מצא את
שאהבה נפשו וביום ה' נגמר השידוך בכי טוב עם הכלה הצדקנית
מרת חי' רויזא ע"ה.
שמחת החתונה התקיימה ברוב פאר והדר כראוי לשמחת
בית צדיקים ,ענבי הגפן בענבי הגפן ,ביום י" ב אלול תר ּפ" ד בעיר
אורשיווע ,בההזמנה להחתונה כותב רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע
"הבחור החריף ובקי חתן תמים למעלות בנש"ק מו"ה חנני' יום
טוב ליפא נ"י".

על הצדיקים
הגה"צ רבי חנני' יו"ט ליפא ט"ב זצוק"ל
מסאסוב סעמיהאלי  -חדב"נ מרן רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע
י" א אדר תשכ" ו

אחרי החתונה נשאר בבית חותנו מרן הק' זי" ע ושם התעלה
מעלות רמות בתורה בקדושה וטהרה ,כשעבר מרן זי" ע לעיר
קראלי הלך אתו חתנו הצעיר ושם בקראלי עטרוהו בתור דיין בבי"ד
הגדול שבעיר על אף היותו אברך צעיר ,אך אב בחכמה ורך בשנים.

ומשפטיו עם ישראל
כשעבר מרן רביה"ק זי" ע לכהן פאר בעיר סאטמאר הלך עמו
חתנו הגה"צ מסאסוב -סעמיהאלי זצוק" ל ,ושם בעיר סאטמאר
נתגלה עד להפליא גדלותו האמיתי של האדם הגדול בענקים,
סאטמאר עיר גדולה לאלקים ומשימה גדולה וכבידה נפל על כתפי
מרן רביה"ק זי" ע ,וכעבד נאמן עמד הגה"צ מסאסוב -סעמיהאלי
זצוק"ל לצד חותנו הק' ,הן בעניני הישיבה אשר עמד לצד מרן זי"ע
ושימש כראש ישיבה ,להרצות שיעורים להבחורים הצעירים,
וכמו" כ היה הבוחן אחת לשבועיים ,והסדר היה שבוע אחד בחן מרן
הק' זי"ע ושבו ע אחד בחן הגה"צ מסאסוב-סעמיהאלי זצוק" ל.
כמו"כ הוכתר כראב" ד סאטמאר בהבי" ד הגדול שבעיר וניהל כל
עניני הדיני תורה הקשים ,ושמעו בתור פוסק מומחה בעניני חושן
משפט הלך בכל המדינה ,ומספרים זקני העיר סאטמאר שבלשכת
הביד"צ בסאטמאר היה עשרות עשרות דיני תורה קשים ,שהיה
מונחים בצד ללא פסק סופי ,וכשהגיע הראב" ד החדש ,לקח על
עצמו המשימה הכבידה לפסוק בסוגיות קשים אלו.
גם כשמרן רביה"ק בעל דברי יואל זי" ע יצא את העיר
סאטמאר עמד הגה"צ מסאסוב -סעמיהאלי זצוק"ל בראש
הנהגת העיר הן בעניני הקהילה ,והן בעניני הישיבה ,ואף גם
הנהיג את שולחנו בליל שב"ק לבחורי הישיבה.
באותו עת כששימש בעיר סאטמאר כראש ישיבה וכראב" ד,
נקרא גם לכהן פאר כרב ואב" ד בעיר סעמיהאלי ,ועל אף
טירחו תיו המרובים בעיר סאטמאר היה נוסע מידי שבת מברכים
לשבות את שבתו בעיר סעמיהאלי ובאותם הימים אשר התעכב
בעיר ניהל את כל עניני העיר וכל דבר הקשה אליו יביאון.
גם בעתות צרה כשמעל שמי אייראפא התחיל העננים
הקשים מצוררי ישראל למיניהם ופליטים רבים נמלטו ממדינה

למדינה ומעיר לעיר ,ומכיון שהעיר סאטמאר שכן על הגבול בין
אונגארין לרומעניא נמצאו באותן הימים פליטים רבים שהגיעו
לעיר סאטמאר ,נעמד אז הגה"צ מסאסוב -סעמיהאלי זצוק"ל
כאיש מציל ומושיע .וסיפר הגאון ר' יצחק וויינגארטן ז" ל שהוא
ברח אז מאונגארין וחצה פעם את הגבול לרומעניא והגיע
באמצע הלילה לעיר סאטמאר ,ואחרי חיפוש מצא את ביתו של
הגה"צ מסאסוב -סעמיהאלי זצוק" ל והיה שם נר דלוק ,ולכן
הקיש על דלת ביתו והגה"צ מסאסוב -סעמיהאלי זצוק" ל קיבלו
בסבר פנים יפות וכיבדו לישב ותיכף ומיד נכנס למטבח והכין לו
שתי ה חמה ורק אחרי הכנת השתיה יצא אליו וקיבל פניו בברכת
שלום עליכם ,ודיבר אתו שעה ארוכה.

בארץ הקודש
באותן הימים הקשים כשהמצב התדרדר מיום ליום ורביה"ק
בעל דברי יואל זי"ע ברח לעיר קלויזענבורג ,כידוע ברח חתנו
חביבו והרבנית הצדקנית מרת חי' רויזא ביחד עם מרן זי"ע
ומשם נסעו הגה"צ מסאסוב -סעמיהאלי והרבנית הצדקנית
לארץ הקודש ,שם נתעטר בתור רב דביהמ" ד "אוהל רחל"
דסאטמאר פעיה"ק ,והנהיג את קהי לתינו הק' פעיה"ק בראשית
ימיה בגאון ובעוז.
כאן בעיה"ק נתגלה דמותו האמיתית של האדם הגדול אשר
אחרי המלחמה כשפליטי הגולה התחילו לעלות לארה"ק אזר עוז
ותעצומות ופעל ועשה רבות למען הפליטים אשר הגיעו שבורים
ורצוצים אחרי השבר הנורא אשר קרא אותם ,בימים קשים אלו
נעמד הוא ומחברתו הרבנית הצדיקת מרת חי' רויזא ע"ה
כמלאכים מושיעים ,ואצל הרבה בחורים ובתולות אשר נשארו
ללא אב ואם אחד מעיר ושניים ממשפחה הכניסו עצמם בעובי
הקורה לזווגם עם שידוכים הגונים ,ואצל חלק מהם גם עמדו
מצד החתן או הכלה ,ואצל רבים מהזמנות להחתונה מוצאים אנו
את שם הגה"צ מסאסוב -סעמיהאלי זצ" ל כהעומד מצד החתן
או מצד הכלה ,בכמה מהם כתב החופה תתקיים בחצר ביהמ"ד
של כ"ק מרן מו"ח שליט"א )האי ניהו מרן רביה"ק הדברי יואל זי" ע(.
גם נסע באותן הימים הקשים ביחד עם הרבנית ע"ה למקומי
קליטה של העולים החדשים להציל ילדי ישראל מרשת הכפירה
אשר טמנו להם הציונים הארורים אשר רצו להעבירם מעל דתם,
וסיפר הרה"ח ר' שמואל זאנוויל שווארץ מלאס אנדז'עלעס אשר
הוא עלה לארה"ק אחרי המלחמה בהיותו ילד צעיר ללא אב ואם,
ושלחו אותו למקום קליטה של הציונים ,והגה"צ מסאסוב -
סעמיהאלי זצ" ל הגיע לשם ביום מן הי מים ,והתחיל לשדל לו
בדברים שיבוא אתו ,ובין הדברים הבטיח לו שיקנה לו בעת הבר
מצוה תפילין מהודרים בכל ההידורים שיש לו לעצמו ,ואכן
בהגיע עת הבר מצוה קנה לו תפילין בדמים יקרים באותן הימים
אשר עוני ומחסור היה מנת חלקם של יושבי ארה"ק.
המשך יבוא אי"ה

עת רצון

שתיית יין בפורים מן התורה

הרה"ק החידושי הרי"ם זצ"ל מבאר את ענין שתיית היין
הרה"ק ר' שלום מקאמינקא זי"ע אמר ,רמז למצות
בפורים שהפליגו חז"ל בגודל מעלתה ,ע"ד מעשה ,שפעם
שתיית יין בפורים מן התורה ,דכתיב בפרשת בשלח וילונו
נסע אחד לדבר עבירה רח"ל ולקח אתו באמתחתו חמש
העם על משה לאמור מה נשתה ,ויורהו השם עץ .פירוש,
מאות דינרי זהב לכך ,כשהיה בדרך שמע קול בכיות מאנשים
העם התלונן מה נשתה מתי נשתה ,ויורהו השם עץ ,ויתלו
ונשים אשר שם אותם אדוני העיר בית הסוהר ,והיה שם
אותו ואת בניו על העץ ,זה פורים ,אז נשתה.
)אוהב שלום(
בעינויים קשים ומרים ,יען אשר לא העלו לו את שכר דירתם
לשם יחוד
עובדות והנהגות מצדיקי קדמאי
ואת המס אשר שת עליהם .האיש הנ"ל בשמעו את הבכיות
מסופר על הרה"ק רבי אלימלך מטאהש זצ"ל ,אשר
הנוראות נמס לבו בקרבו ונכמרו רחמיו עליהם ,ואחרי דרישה
בענין שתיית יין ביום הפורים
לפני קיום מצות השתיה בפורים ,מלאו לו כוס מלא יין חזק,
נודע לו שסך הכסף אשר המה זקוקים לו הוא בדיוק כמנין
והיה נוהג לומר לשם יחוד ,לערך רבע שעה .וכך היה אומר :
הכסף אשר נשא עמו לדבר עבירה רח"ל ,ולקח כל הסך אשר
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וכו' ,הרינו רוצה לקיים מצות שתיה בפורים ,כדי
הקצה לעבירה ,ופדה בזה את השבויים מעבדות לחרות ומאפילה לאור גדול .ונעשה מזה
לקיים צווי חז"ל שאמרו חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך
רעש גדול בשמים ,ויצא הפסק שכל מה שיגזור כן יקום ,ולגודל החשש פן יבוא להחיות מתים
מרדכי ,ולקיים מצות לא תעשה של לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל ,ומצות
ושאר דברים שאין זמנם עדיין ,לכן נגזר שישתה הרבה יין שרף ,וממילא רוב הזמן התגלגל
עשה של שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך ,על דעת המקום ועל דעת הקהל ,על כוונתם
כשיכור ,ולא ידע בין ימינו לשמאלו ,ולא היה בכוחו לפעול מאומה .פעם אירע שהיה העולם
ועל דעתם של האבות הקדושים והשבטים ,הנביאין והנביאות ,אנשי כנסת הגדולה ,תנאים
בצער גדול ,ושלח הבעש"ט הק' כמה מתלמידיו לאיש הנ"ל שהוא יבקש רחמים ויפעול,
ואמוראים ,גאונים ,רבנן סבוראי ,ורבינו סעדיה גאון ,וכל הגאונים ,הרמב"ם והרמב"ן וכו',
כשבאו אליו נאלצו להמתין זמנים טובא שלא יכלו לדבר אתו מתוך שכרותו ,עד שטרחו
ועל דעת וכוונת הרבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו ,ועל דעת וכוונת האר"י הקדוש ותלמידיו
ותפסוהו לאחר שהתפכח וקודם ששתה שוב ,ועי"כ היתה הרווחה .ואמר החידושי הרי"ם זי"ע
הקדושים ,ועל דעת כוונת הבעל שם טוב הק' ,ותלמידיו הקדושים ,ותלמידי תלמידיו ,הרב
דכן הענין בפורים ,יש כ"כ עת רצון עד שכל איש מישראל יכול לפעול אין שיעור ,אך מהחשש
ק
הקדוש העטרת צבי ותלמידיו הקדושים ,והרה"ק רבי יודא צבי מראזלא והרה"
פן ידרוש שלא כהוגן ,כיבדוהו חז"ל בכוס כהנ"ל .והוסיף :אין שום הוה אמינא שנפסיד ח"ו ע"י
מקאמארנא זי"ע ,ועל דעת כוונת עטרת ראשי אדוני אבי מורי ורבי זיעועכי"א ,ועל דעת
תקנת חז"ל ,ומן הסתם עולה יותר נחת רוח מי שמבטל חפצו לרצון הבורא ולציית לפקודת
השם שלמה ממונקאטש ,ועל דעת רבו הק' מקאנארנא ובלאזשוב .ככה פרט עוד הרבה
) שפתי צדיק ,פילץ(
חז"ל ,מאשר יכוון לבקש עבור עצמו טובות אף שיפעול.
צדיקים וקדושים משך רבע שעה ,והיה אמרו בהתרגשות גדול אין לשער ,עד שבברכו
הברכה באמרו ברוך ,געה כבר בבכיה ,ואח"כ שתה קצת ותיכף נתבסם מאד.
אשרי איש שלא ישכחך

משתה היין

)פורים המשולש ,טאהש(

הכנעת האויבים ע"י שתיית יין בליל פורים
ושמעתי שכן אמר רשכבה"ג הצדיק דודי שר שלום מבעלזא זצ"ל ,בשם זקינו הגאון
רשכבה"ג ה"ר אלעזר זצ"ל אבד"ק אמשטרדם ,כי העיר אמשטרדם עומדת על קעמפא
בים ,והיה שם בים חיה גדולה ,שהתחילה לנקוב את הקעמפא ,ועשו שם כמה וכמה
פעולות כדי להרוג את החיה ההיא ,אבל לא הועילו כלל ,ובאו שרי העיר בליל פורים
להגה"ק הנ"ל לבקש ממנו שיתפלל לה' ,כי העיר ההיא עומדת בסכנה גדולה .ואמר הגה"ק
הנ"ל לשלוח להביא יין ולשתות ,כי יש לו בקבלה שאם שותין הרבה יין בליל פורים ,אז
השונאים נבקעו ,עכלה"ק .וכן הוה שפקע כריסה של החיה ההיא ,ונתהפך המים של ים
לדם ,כל זה שמעתי מש"ב הה"צ הק' אדמו"ר ר' יצחק זצ"ל אבד"ק אלעסק ,ששמע זאת
)אוצר יד החיים(
מזקינו הנ"ל.

"חייב" אדם לבסומי בפוריא
הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע נהג ביום הפורים ,שעמד על שולחנו קרוג ,וכל מי שהביא
משקאות שפך בזה הקרוג ,ואמר הרב
מבארדיטשוב ,שרבינו המגיד ממעזריטש
זי"ע אמר כי יש לו תלמיד שיודע לצרף
האותיות כבריאת שמים וארץ כמו בצלאל,
וכיוון זאת עלי ,חבל לקלקל מוח כזה ,רק אם
חז"ל אמרו חייב אדם לבסומי בפוריא ,צריכים
ע"ז מסירות נפש ,ושתה מהקרוג) .אוצר ישראל(

ישתה יותר מלימודו
ראוי לציין דבר צחות שאמר הגאון
בעל שאגת אריה זצ"ל ,שבעת נדודיו בשנות
המלחמה ,הגיע עני וגלמוד לעיר לעמבערג
לקראת יום הפורים ,והתאכסן אצל המרא
דאתרא הגון רבי חיים ראפפארט זצ"ל ,
ובפורים קיים הגאון השאגת אריה את מצות
היום כפשוטו ,ושתה די הרבה ,והבחין
במארחו שאין זה לפי רוחו .אח" כ כשהעיר
לו הגר"ח על מנהגו ,שהיה משונה קצת
אצלו ,ענה לו השאגת אריה בעקיצה כל דהו ,
אנו מפרשים מש "כ הרמ"א בהלכות פורים
וישתה יותר מלימודו ,שישתה יותר ממה
שהוא לימודו ,וכאומר שמי שלומד הרבה כל
השנה ,אזי הוא צריך לשתות הרבה ,שאצלו
שתייתו יותר מלימודו ,הוא במשהו יותר
מהרגילו כל השנה .התערב בנו של הגר" ח
ורצה למחות על כבוד התורה של אביו ,
והתחיל לומר מאחז "ל )ב"מ פ"ג (:מדחציף כולי
האי שמע מינה  ...ובעוד הוא ממשיך בדבריו ,
ענה לעברו השאגת אריה ,נא ,גמור
משאחז "ל )הוריות י" ג (.ממזר תלמיד חכם
קודם לכהן עם הארץ .
) שופריה דרבי אליעזר(

הרה"ק רבי ישראל סאלאנטער זללה"ה היה רגיל להית בפורים כשכרותו של לוט
ממש ,ובמצב זה היה אומר כל היום בלי סוף חידושים בחריפות וגאונות להפליא ,בכל
הש"ס והוא קרא לזה לעשות בחינה על הגוף ,היינו לבחון אם הוא במדריגת חוש ,שגם
הגוף יהיה קרוב לתורה .פעם נזדמן אדם גדול ,למעמד זה בפורים ,שהגר"י היה בשכרותו,
אמר הגדול הזה שהוא ירא בעצמו להגיע למצב כזה של שכרות ,כי מי יודע מה היה יכול
)אור ישראל(
לומר אז ,אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך.

עד כלות הנפש
סיפר הרה"ח רי"א לעפקאוויטש ע"ה מתלמידי רביה"ק בעל קדושת יו"ט זי"ע שפעם
בסעודת פורים במשתה היין שתה הקדושת יו"ט יין לבסומי לקיים מצות היום ,ואחר
המשתה לקחוהו שני משמשים והעלוהו לחדרו ,והשכיבוהו על הקאנאפע שינוח קצת
מעבודת היום ,אבל הקדושת יו"ט קם על רגליו והתחיל לרקוד ולזמר אשרי איש שלא
ישכחך ובן אדם יתאמץ בך ,והיה רוקד ומפזז ומכרכר למעלה מכוחותיו עד שנפל על
הקאנאפע מחוסר אונים ,ושכב כמה מינוטען ,ואח"כ קם שנית לרקוד ולזמר את הפסוק
הנ"ל ,כן היה כמה פעמים עד שהרגיש אפיסת
הכוחות ואז השכיב את עצמו לנוח קצת.
)קונטרס ימי הפורים דברי יואל(

כטוב לב המלך ביין
פעם אחת ביום הפורים כשמרן רבינו
הקוה"ט זי"ע הי' בגילופין וכטוב לב המלך
ביין ,אמר לו אחד מאנשי שלומינו שהי' ג" כ
בגילופין ,שרוצה לישב עצמו על כסא מרן
זי"ע ,באמרו שעכ"פ פ"א בשנה רוצה הוא
להיות רבי ,ענה ואמר לו רבינו זי"ע ,אם
תערוך הלילות מ' שנים כמו שאני ערכתי אז
תוכל להיות רבי...
)הגה"צ רבי שמואל בראך שליט"א מנאנאש(

מתוך שתייתו
נתגלה מקצת מפנימיותו
בימי צעירותי סמוך לנישואי ,הייתי גר
בשכונת בית ישראל באותו תקופה שהה
האדמו"ר הרה"ק רבי יואל מסאטמער זצוק"ל
בארה"ק והייתי גר בשכונתו והרבה פעמים
הייתי עולה לחזות בעבודתו הק' ולשמוע
תפילותיו ,וזכרני שבפורים בסעודת היום
שתה יין למכביר וכפי כמה ששתה כך גם
עלתה כמות ואיכות ברכותיו והמלצותיו ,עד
שסובביו ומעטרי שולחנו נשתוממו ונפלאו
במאד מאד ממחזה נורא זו שראו ובאו
להשגה בדברי חז"ל )עירובין ס"ה( בשלשה
דברים אדם ניכר בכוסו וכו' שמתוך שתייתו
נתגלה מקצת מפנימיותו ,ומה שראו עליו
תמיד אינו אלא משהו מפנימיותו.
)אור פניך להגה"צ רבי חיים ברים זצ"ל(

יסודי התורה

אתקינו סעודתא

קריאת המגילה נמסר מסיני

עניני מאכלי שבת )ב (

דף לט .בגמ' שכן מצינו במשה רבינו כשהשביע את ישראל וכו' ואין לי
אלא מצוה שקבלו עליהם מהר סיני ,מצות העתידות להתחדש כגון מקרא
מגילה מנין ,ת"ל קימו וקבלו קימו מה שקבלו כבר.
הבה"ג מנה במנין המצות לקרוא את המגילה ,והשיג עליו הרמב"ם בספר
המצות שלו )שורש א'( דאיך יתכן שנצטוו עלי' בסיני ,הלא כל מעשה אחשורוש
והמן הי' רק אחר חורבן בית ראשון ,אשר מזה נמשכה קריאת המגילה ,ובזמן
נתינת התורה במעמד הנבחר עדיין לא נעשה ולא נשמע מהנס הלזה ,והרמב"ן
בהשגותיו לסה"מ מיישב דעת הבה"ג ז"ל ,ע"פ הגמ' הנ"ל ,דמבואר שמקרא
מגילה מקובלת מסיני ,ונכרת עלי' ברית כשאר המצות.
והישמח משה )פר' תרומה( מביא דברי הרמב"ן הנ"ל ,ומה דמייתי ראי'
שהמגילה נאמרה בסיני מהא דאיתא בגמ' )מגילה ז (.עה"פ כתוב זאת זכרון בספר,
כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה ,זכרון מה שכתוב בנביאים ,בספר מה
שכתוב במגילה ,וכן מבואר להדיא בירושלמי )מגילה פ"א ה"ה( וע"פ זה פירש היפה
מראה סיפא דקרא ושים באזני יהושע ,דקשה שהלשון מורה שילחוש לו בדרך
סוד נסתר ,והלא כל התורה שבכתב ושבע"פ למד משה עם כל ישראל ,וביאר
דהנה בימי מרדכי ואסתר היו צריכים לתשובה גדולה ,והנה אם הי' נגלה ונתפרסם
מראש מקדם נפילת המן ותשועתם ,א"כ בוודאי לא היו מתייראים מגזירת המן,
ולא היתה סיבה שתביאם לעשות תשובה ,ע"כ לא נמסרה המגילה בסיני אלא
למשה בלבד ,והוא מסרה ליהושע ,וכן כל ראש הדור מסרה בדרך סוד לראש
הדור של עכשיו ,ובזה פירש מאה"כ ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ,דהנה מרדכי
הצדיק שהי' באותו הזמן ראש הדור כבר ידע מעיקרא כל ענין הגזירה וגם
ההצלה ,ולא פחד מגזירת המן ,ומה שהרעיש כ"כ הי' בפני ההמון כדי שיעשו
תשובה ,וזהו ויקרע מרדכי את בגדיו ויצא בתוך העיר ויזעק ,דהיינו בפני ההמון,
אבל הוא בעצמו ידע שפיר.
ועפ"ז כתב מרן רביה"ק זי"ע בדברי יואל )פר' ויקרא -זכור( דאף קודם ימי מרדכי
ואסתר היתה המצוה של קריאת פרשת זכור בשבת זו ,דהא כבר נודע ענין קריאת
המגילה מסיני ונמסר הדבר בלחישה דור אחר דור ,ומתחילה כך באה המצוה
לקרוא פרשת זכור באדר בשבת שלפני הפורים ,העתיד להיות יו"ט בימי מרדכי
ואסתר כדי להקדים זכירה לעשי'.

לזכר עולם יהיה צדיק
כ"ק הגה"צ רבי חנני' יו"ט ליפא בן הגה"צ רבי חנוך העניך זצוק"ל
אדמו" ר מסאסוב  -סעמיהאלי
נלב"ע י"א אדר תשכ"ו

קדושת המאכלים
המלאכים היוצאים מהיסק התנורים
בעת שנסעו מרן אדמו" ר הזקן ) מקאר לין( זיע"א ,ובנו מרן אדמו" ר הצעיר ) מקאר לין(
זיע"א והיה זה בערש"ק לפנות בוקר ,ובהגיעם סמוך לעיר ראו מרחוק את העשן
היוצא מהיסק התנורים ,שעקרות הבית כבר הסיקו לצורך הכנת מאכלי שבת ,נענה
אדמוה"ז ואמר לבנו היקר ,זעה דיא מלאכים וואס גייען ארויס פון דעם רויך פון דיא
קוימענס ,עוד אמר על הנשים הטורחות בהכנת צרכי שבת ,מרוב יגיעה בעבודתם ,זיי
וואלטין גיקענט צוא קומען צוא גרויסע מדריגות ,אבער זייער ירגזון מאכין זיי דאס
קאיילע) .פרי יש ע אהרן(

המאכל 'לאקשין' מיוחד רק לשבת
ובחול לא אכל )הרה " ק ר ' ירחמיא ל מקאזני ץ זי"ע( לאקשין ,כי אמר שזקינו הרב הקדוש
ממאגלניצא ,לא היה אוכל לאקשין בחול ,כי אמר שהוא מרמז על אריכת הגלות חס
ושלום) .בס פרן של צדיקים(

קנית והכנת מאכלי שבת
זמן קניית המאכלים ביום ו'
ישכים בבוקר ביום הששי להכין צרכי שבת ,דכתיב והיה ביום השישי והכינו,
משמע בבוקר דומיא דהבאה ,דכתיב והכינו את אשר יביאו ,והבאה היתה בבוקר
לאלתר ) .טור סי ' ר "נ(
ויותר טוב לקנות ביום ו'

מביום ה ') .מ גן אברהם  ,ש ם סק "א (

עיקר המצווה והשתדלות צריך להיות ביום הששי ,והמכין מיום ה' לא קיים מצות
ההכנה כראוי ,והטעם כי דרך המכינים להכין מיום לחבירו ,והרואה שמכין דבר מב'
ימים קודם ,אין ההכנה ניכרת כל כך שהיא לשבת ,שיאמרו לכך הוא צריך ,אלא
לאיזה ענין אחר ,וצריכין אנו להודיע לכל ,שכל הכנתנו וטרחנו הוא ליום הנכבד הבא
עלינו ,ובזה כבודו מודעת לכל ,וזהו שאמר הכתוב והיה ביום הששי ,ואין והיה ביום
אלא לשון הויה וקיום ,שכך צריך להיות ,ואין ראוי לשנות) .סדר היום  ,סדר ער"ש(

ביום ה'
ונראה דזהו דווקא בעניני המאכלים שהם יותר ערבים ומוטעמים לאכול אם קונה
אותם מערב שבת ,כענין שהתירו אוכל נפש ביום טוב ,אבל ענינים שהם טובים
ומתוקנים ויפים כשקונה אותם קודם ערב שבת ,כמו בערב שבת ,אז אדרבה זריזין
מקדימין ) .סידור של "ה(

לפני התפילה או אחר התפילה
והיינו מיד אחר קריאת שמע ותפלה ,אך אם הוא רגיל ללמוד אחר התפילה שיעור
קצוב או שלומד עם רבים אל יבטלנו ,ואם דרך המקום ההוא למכור בבוקר ולא
ימצא לקנות אחר לימודו ,לא יקבע למודו אלא אחר הקניה ,ואם רגילין למכור
בבוקר השכם קודם התפילה ,יקנה ואחר כך יתפלל ,אך יראה לקרות קריאת שמע
מקודם ,ואין זה בכלל מה שאמרו אסור לעשות חפציו קודם שיתפלל ,שזו חפצי
שמים) .משנה ברורה ,ש ם סק"א (
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íéøåçáä úùåìù øåøçùì ä÷òæå äìéôúì
'éøëåð õøàá øñàîä éáùá íé÷ðàðäå íéçðàðä

à"èéìù õ"îåãä ö"äâä úàøåä é"ôò òá÷åä ë"ò
åðéùøãî úéáá úøîùî òåá÷ì

íéìäú øôñ ìë øåîâì

÷äìéâîä úàéø

1:00 - 11:00 äòùäî øúñà úéðòú íåéá

øàîèàñ'ã è"éøäî úáéùé ìëéäá

בימי השמחה האלו זכור את צער הבחורים ומשפחותיהם
והשתתף בעצרת תפילה זו ,והן קל כביר לא ימאס תפלת רבים.

÷åéãá áøòá 7:30 äòùá

