זמנים לשבת קודש

יו"ל ע"י

4.19 .................. הדלקת הנרות
11.25 .......... חצות היום והלילה
4.36...................... עלות השחר
6.15 .......................... נץ החמה
8.47 ' ב- 8.01 ...... סוף זמן קרי"ש
9.40 ................. סוף זמן תפילה
4.40 .................. שקיעת החמה
5.53 .................... מוצאי שב" ק

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

הזמנים לפי אופק בני ברק

: à " èéìù ÷ "äâä åðéáø ïøî ÷ "ë ìù åúòôåä ìâøì

ïåéö úá éçîùå éðø - åì åðéåé÷ íåéä äæ

מענינא דיומא

íéôìàä ìä÷å ,ùãå÷ä ìöá úåñçì åðéîåìù éùðà éôìà åëæ øùàë å"èùú úðùã úåòåáùä âçá äæ äé ä
è "äå÷ä åðéáø ïøî éðô øàåú ìò èáî óåèçì íéìâøä ïäåá ìò íéöåçì íéãîåò ,àøåð ÷çåãä , øé÷ì øé÷î óôåèöä
."úåîã÷à" ä úøéîà úàø÷ì äîéáä ìò áöéðä ò"éæ ìàåé éøáã ìòá
àìä ,å÷çã éãë êåú ùçìá àåäã ïàî åìàù .ì"öæ óééèù ïúðåé éáø ÷éãöä ,ùéùéä ïåàâä äàøð íé÷çãðä ïéá
ìù åìöá åðçðà íééç :øîàì ..."äéçð åìöá åðøîà øùà" :ùçø ùçìá àåä óà åì áéùä ?÷çåãä ìåáñì øîì äù÷
. åéðô øåàá ìëúñäì éãëá êòî äìå ìåáñì éàãëå (ò "éæ) à"èéìù ïøî
* **
ìöá óôåúñäì ,åðéîåìù éùðà éôìà ì"åç éðá åëæ øùà éøçà íéøåôñ íéîé ïåùç- øî ùãåçá úòë åðà íéãîåò
éðôì åàåáá íéàøåðä íéîéá ,íéçååø ååçúùäå íéôåôö åãîò øùàë ,à"èéìù ÷"äâä åðéáø úùåã÷ ãåáëã ø"îåú
,'ã íò ìò íéîçø ù÷áì íéîë êôù åùôðå ,åéáà éðôì àèçúîä ïáë åðå÷ éðô äöøîå äìôúá ãîåò úåéäì êìîä
äáåùú úåøøåòúäá úéøåáë íáì ìàøùé éðá åñáéë äáø àðòùåäå ùåã÷ä íåéáå äðùä ùàøá úåàøåðä åéúåùøãáå
úòá ,úåô÷ää úòá êìî ïåøåùéá éäéå ïëáå .úåùâøúäå úåøøåòúää ìãåâî íäéðéò úåòîãá åìëå ,áìä úøéáù êåúî
çáùå àìéò éáâì åäåãé ÷éìñ ,à "èéìù åðéáø í÷ùë íéòåðòðä úãåáòá äùåã÷ä äøåúä íøåä øùàå óðåä øùà
,íåéàå àøåð äæçî úåàøì íéôåçã åàöé íéöøä ìä÷ä ìëå ,÷éãö úìåòô úåùòì ä"ðåéìòä ìò åãéå àîìò éøàîì
. äìà ìë äúàø ïéò éøùà ,ïåéøôà äåðî ïåéìò òôù òéôùä íúåà òåðòðáå
àìäå '÷ä úãåáòá úåàøéìå úåàøì àúùä åðéëæ àì åðúàî àáåøã àáåø ,ïéãä àùéã÷ àòøà éðá åðà äðäå
."íééåâá äéçð åìöá" åðøîà
éàäá ,åðéðéò äðéæçú åéôåéá êìîå à" èéìù åðéáø úùåã÷ ãåä éðô ìá÷ì åðéùôð ìâúå åðéáì çîù ãåàî äî ë" òå
ãåò äîå ,íéàøåðä íéîéä úåìéôúî ï "éùçøî ìàøùé éðá úåúôù éë äéìò åæîø éàî÷ é÷éãö øùà ïåùç- øî ùãåç
íéîéì äáøã äðëä àéä "ìåìà ùãåçá äðåúç" éë ò"éæ æðàöî íééç éøáã ìòá ÷"äå÷ ïøî ìù åùã÷ éîùî åøîà éë
. íéàøåðä
ö "äâä ïá í"éøîúä éöò ÷"äéúåáø éòèî ø öð åðéùã÷ úéá úçîùá óúúùäì åðà íéëåæ øùàë úàæ ìë øåàìå
÷"äâä ïøî åðéùàøá åðéëìî øùàë ,à "òé ÷øá éðá äøåúä øéòá '÷ä åðéúáéùé ùàø à"èéìù ùéìæééî éáö íééç éáø

בצל כנפיך יחסיון
חודש חשון בצל צדיקים

לשהות אצל הצדיק בחודש חשון
הוא סגולה לפרנסה
 לשהות אצל הרבי,שסגולה לפרנסה
 שר"ת של החדשים,בר"ח תשרי חשון וכסלו
 או לנסוע לשבתות,הוא חת"ך שם הפרנסה
 שסופי תיבות של,בראשית נח לך לך
.השבתות האלו הוא גם כנ"ל
 להרה" ק מהר"י מבעלזא זי"ע,אמונת צדיקים

הצדיק פועל ישועות
בחודש חשון
 וקשה וכי שייך,חשון הוא מזל עקרב
 וגם,לשרץ טמא כמו עקרב שיהיה לו מזל
קשה על מאמר חז" ל שלשה באין בהיסח
 מה,הדעת אלו הן משיח מציאה ועקרב
 ויל"פ שהצדיק נקרא עקרב ע"ד,מרומז בזה
 עקרב הוא,המשנה ועקיצתן עקיצת עקרב
 ולכן,נוטריקון ע'ושים ב'אימה ר'צון ק'ונם
מזלם הוא בחודש חשון כי חודש חשון הוא
לאחר חודש תשרי אשר הצדיקים עבדו את
 שופר סוכה לולב ואתרוג,ה' במצוות יקרות
 אזי המה בכח לפעול בחודש חשון,ועוד
 ועקרב המרומז לצדיק ג" כ,ישועות ישראל
 כי אפילו ישועה מצדיק,בא בהיסח הדעת
מצמיח ישועות
.ג"כ בא בהיסח הדעת

. åðéùã÷ úåøöçá äøåúä úçîù éîéìå íéàøåðä íéîéì äëùîä àéä "ïåùç ùãåçá äðåúç" éøä ,åðéëåúá òéôåî à"èéìù
***
ãñééî øùàë ,áåè íåéá ä ãìåðù äöéá àúëñî íåéñ úçîù äøåúä úçîùá çåîùì åðçð ãçà ùéà éðá åðìåë äëæð øùàë ,åðéúçîù äìãâ éë äéðùäå
úîâî àéä úàæ øùà äøåúä ãåîéìá ÷æçúäì åùã÷ úåøáãîå åøãäå åãåäî åðéìò òéôùéå '÷äå ìåãâä ãîòîä úà åúùåã÷ úøãäá øàôé ïéãä àúùéã÷ àúøåáç
. åúòîùîì íéøñä åðéîåìù éùðà áø÷á äøéãàäìå äøåú ìéãâäìå äãåòúìå äøåúì íéìòô úåáøäì ,äâäðää úà åîöò ìò ç÷ì øùà íåé åúåà æàî 'èä åééç
.ééç éîé ìë 'ä úéáá éúáù ù÷áà äúåà 'ä úàî éúìàù úçà éë ,íéîùä ïî úåùåã÷ úåòôùä ìá÷ìå '÷ä äøåúä êøãá êéùîäì ,åðìåëì äæ ùåã÷ ãîòî äååäéå
- ' å ãåîòá êùîä -

ביום שני הבעל" ט
נתאסף כולנו בנערינו ובזקנינו בני איש אחד אנ שי שלומינו בארה"ק

à "èéìù åðéúøåáç ãñééî åðéáø ïøî ÷"ë åðéëìî åðéùàøáå
להמעמד הגדול "התרוממות קרן התורה" וכינוס אנ"ש בארה"ק
לרגל סיום מסכת ביצה והתחלת מסכת שבועות במסגרת חבורתינו הק
מלך ביופיו תחזינה עינינו שמח בשמחת התורה בצוותא עם מאות מסיימי מסכת ביצה ומתחילי מסכת שבועות

àåäå àøîî éðåìàá 'ä åéìà àøéå
. íåéä íåçë ìäàä çúô áùåé
êåøá àøåáäù àåä úîàä äðä
, ìàøùéî ãçà ìëá àöîð àåä
ìëìù äéàø àäå , å"ç ìåãâ øúåéä äøéáò ìòááå ìåãâ øúåéä òùøá åìéôàå
àìå ,íúñ áúë ,' ä åéìà àøéå åäæå ,íåé ìëá äáåùú éøåäøä åì íéàá òùø
, êøáúé 'ä åéìà äàøúîù ,ìàøùéî ãçà ìë ìò éà÷ éë ," íäøáà ìà" áúë
: ùåøéô , äàøîä ïåùì àåä "àøîî" ,÷æåç ïåùì àåä " éðåìà" ,àøîî éðåìàá
, å" ç ìåãâ òùø åìéôà åðééäã , ú "éùä éô úà àøîîù äàøîää ÷æåçá åìéôà
çúô áùåé àåäå , åì íéàáù äáåùú éøåäøä åðééäã ,ú "éùä åéìà äàøúî
éøåäøä úåáäìúä åì àáùë ,íåéä íåçë ,çúô åì íéçúåô äæù ùåøéô ,ìäàä
מאור עינים
. äáåùú

מילי מעלייתא

êëéôì äìéîä ìò äöò åì ïúðù àåä é" ùøéô .àøîî éðåìàá 'ä åéìà àøéå
ìò àøîî ïî äöò ç÷é à "à éëå àìôé åäàåø ìë ä ðäå .å÷ìçá åéìò äìâð
äðäå . äùåòå äååöî åðéàù éîî äùåòå äååöîä ìåãâ éë äàøðäå .äìéîä
åäåöé øùàë áåù àøåáä éååéö éúìá óà íúåà äùòé øùàë ú ååöîä øàù
úçà íòô ìåîéð 'éäé øùàë äìéî úåöî ìáà .äùåòå äååöî æà ' éäé àøåáä
àìå æà äîéé÷ì ìëåé àìå ìåîéð øáë æà 'éäé äéìò é "ùä åäåöé øùàë áåù
åì ïúð äöòä åæå . äåèöðù íøè ò "à ìî àì ïë ìòå . íìåòì äùåòå äååöî ' éäé
úåöî ìò íéëøáî íéîòô áúë íéçñô ùéø ù"àøä äðäå . ìåîé àìù àøîî
áùéì åîë úåùòì íéëøáî íéîòôå .úéöéö úåöî ìò .õîç øåòéá ìò ïåâë
úéöéö åà õîç øåòéá åîë ïúééùòì øáåò 'éäú øù àë àåä ÷åìéçäå .äëåñá
àìå êøáî ë"çàå øáëî äëåñá ' éäù äëåñ åîë äùò øáë øùàëå .ìò êøáé
øùàë áåù ò" à ìî íäøáà 'éä íà äðäå .äëåñá áùéì êøáé æà õåçá êøáé
ìò àìå ã"îìá àìà äìéî äåöîä ìò æà êøáì ìëåé àì áåù ú" éùä åäåöé
ìëá ,ïééãò íàùò àìù ïéáå íòô íàùòù ïé á ú ååöî øàù ë"àùî úåöî
àìù äìéîä ìò äöò åì ïúðù åäæå .úåöî ìò êøáîå ïúééùòì øáåò éåä íòô
.äìéîä ìò êøáéå ïúééùòì øáåò äåèöéùë æà éäéå ìåîé
חתם סופר  -תורת משה ,מהדורא תנינא

נולד בשנת תרי" ד ,בטרם אצרך בבטן ידעתיך ,מקרא זה ניתן
להמליץ עליו ,שנים רבות לפני שנולד ,חזה בעל אוהב ישראל
זי"ע ברוח קדשו כי עתיד הוא להיולד ולהאיר פני תבל בקדושתו,
הי' זה כאשר שבת זקינו הגה"ק השר שלום מבעלזא זי"ע אצלו,
ומנהגו הי' לכבד את הצדיקים ששבתו במחיצתו בברכת המזון,
ואילו הם חזרו וכיבדו אותו ,וכן נהג גם השר שלום ,אך הרה"ק
מאפטא מיאן לברך ,באמרו לו שרצונו שהוא יברך ,לאחר מכן
שאלו בנו הרה"ק ר' יצחק מאיר מזינקוב זי"ע מה ראה לשנות
ממנהגו ,ולמה חזר וכיבד את הרה"ק מבעלזא בבהמ" ז ,ענה
הרה"ק מאפטא שני תשובות בדבר ראשית מכל הנוכחים לא הי'
מי שהבין את דברי תורתי אלא הוא בלבד ,ושנית עתידים בניך
להשתדך עם בניו ,ומשידוך זה יוולד בן שיאיר את העולם ,לימים
נשא הרה"ק מהר"י מבעלזא את בתו של הרה" צ ר' שמואל
אשכנזי זצ" ל חתנו של הרה"ק מזינקוב ,ולהם נולד בן ה"ה
הרה"ק מהרי" ד.
זקינו השר שלום חיבבו מאוד ,פ"א הושיבו על ברכיו הק'
ולחש לו באזנו דברים רבים כשנשאל לאחר מכן ע"י אביו מה
לחש לו ,ענה שאינו זוכר כשגדל חזר אביו ושאלו שוב על כך,
ושוב ענה שאינו זוכר ,כך חזר הדבר בתקו פות שונות ,רק
בשעה שנסתלק אביו הרה"ק מהר"י לאחר שישב על כס
הרבנות בעת הקבורה נזכר בדברי זקינו ,וזה הי' הדרכה וחיזוק
על התמנותו לרבנותו.
qqq
כשהגיע לפרקו נעשה לחתנו של הרה" צ ר' ישעי' משולם
זושא זצ" ל בנו של הרה"ק ר' אהרן מטשערנאביל זי" ע ,ונשאר
שם בטשערנאביל לאחר חתונתו אצל זקינו שקירבו במיוחד
והשתעשע בו ,ושקד והתייגע בתורה משך רוב שעות היממה,
עד לבואו היו מפנים כל השאלות של החצר בטשערנאביל
להגה"ק ר' מרדכי דוב זי"ע מהא רנאסטייפל לאחר נישואיו
הודיע כי מהיום והלאה אינם צריכים לפנות אליו אלא יכולים
לשאול בכל השאלות המתעוררות למהרי" ד.
קנה לו שלימות בכל הש" ס בבלי ירושלמי רמב" ם טור ב"י
ו ב"ח היו שגורים על פיו ממש ,ועלה ונתעלה ונודע בישראל
כגאון עולם ,עד שאמר עליו הגאון האדיר רבי יצחק שמעלקיס
בעל הבית יצחק זי"ע שסברותיו הן כסברות הרשב" א ,וגם

והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו.
איתא במדרש )שמו"ר פכ"א ס"א( כשעלה
משה למרום לקבל את התורה  ,בקשו
מלאכי השרת לדחפו ,צר הקב"ה קלסטרין
פניו דומה לשל אברהם ,ואמר להם אי אתם מתביישין הימנו ,לא ז הו שירדתם אצלו ואכלתם
בתוך ביתו .וצ"ב וכי בשביל לגימה זו שאכלו פעם אחד ,בטלה טענתם מלקבל את התורה ,
ומה טענה יש בזה .ואפשר לומר שטענת המלאכים היה  ,כי יושבי הארץ לרוב טרדותיהם על
המחיה ועל הכלכלה ושאר צרכי גופניות ,לא יוכלו לעסוק בתורה  ,ויהיה התורה מונחת אצלם
בקרן זויות ,אין דורש ומבקש אותה ,משא"כ מלאכי השרת יושבי השמים אין להם כל
מניעות ,ופנויים המה אל התורה  ,לכן אמרו תנה הודך על השמים ,אבל בטלה טענתם מחמת
המן שירד לאבותינו במדבר ,ועי"ז למדו תורה ארבעים שנה בלי מניעה ,והנה איתא במדרש,
בשכר שאמר ואקחה פת לחם ,הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ,נמצא שעל ידו זכו ישראל
לקבל המן ,ועי"ז בטלה טענת המלאכים ,ובזה יובן מדרש לא זהו שארחתם בתוך ביתו ,
)דברי יואל(
ומשם זכו ישראל להיות אוכלי המן ,ויוכלו שפיר לקבל התורה ולקיימה.

מילי דאבות

ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' אל עולם .י"ל דמבואר בספרים שלכך ברא
הקב"ה כל העולמות בדרך עיגול ,כגון השמים והארץ וגלגל חמה ומזלות ,הכל בעיגולים ולא
מרובע ,כדי להורות שהקב"ה ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ,לית אתר פנוי מיניה ,כמו
שדבר עיגול יש בו השתוות ממרכז האמצעי לכל הקצוות ,כך השגחתו ית"ש שוה לכל
הנבראים ,אבל דבר המרובע בלתי אפשר שיהיו כל הצדדים שוים ,כי הזוויות הם רחוקים
יותר מקצוות הצדדים) .עי' זרע קודש פ' תרומה( .וי"ל דזהו הכוונה ויקרא בשם ה' אל עול"ם ,
שאברהם אבינו לימד את בני אדם דעת ,כי השגחת הבורא ית"ש שוה בכל הנבראים ,ועל
דבר זה מוכיח העולם שנברא בעיגול ,להורות שהשגחת הבורא היא כדוגמת העיגול אשר יש
)ברך משה(
בו השתוות ממרכז האמצעי לכל הקצוות.
והשענו תחת העץ ואקחה פת לחם וסעדו לבכם .כי הנה אורייתא וקוב"ה וישראל חד הוא ,ואך
בדרך זה ימצא שביל ודרך נכונה להגיע לדביקות בה' ,בלימוד התוה" ק ובקיום המצוות  ,וזה
שאמר והשענו תחת העץ ,זהו אילנא דחיי ,והדרך להגיע אליה ,שיזכה להתדבק בהבוכ"ע ,
ימצא רק כאשר יקיים ואקחה פת לחם ,פ"ת בגימטריא תלמו "ד ,היינו בלימוד גמרא
ותוספות ,וסעדו לבכם במתיקות התורה ,זהו העצה הנכונה ודרך הישרה שיגיע למצוא חפצו
)כ "ק מרן רבינו שליט"א (
להתדבק בקל חי העולמים.

על הצדיקים
הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא

זי"ע

כ"ב חשון תרפ"ז

נכתבה בספרו בית יצחק תשובה בהלכה ,והרבה מספרי
השו"ת של גדולי הדור המפורסמים מפלפלים בחידושיו ,וניסו
ליישר קושיותיו ,כהגאון ר' שמואל ענגיל זצ" ל רבה של
ראדימישלא הגאון ר' מאיר אראק זצ" ל רבה של טורנא ,הגאון
ר' מאיר שפירא ז צ" ל רבה של לובלין ועוד ,וגם העלה בכתב
הרבה מחידו שיו ,ובעוה" ר נאבדו בתקופת השואה.
qqq
ביום כ"ג שבט תרנ" ד עלה בסערה השמימה אביו הק' רבי
יהושע זי"ע והחסידים נתנו עיניהם בהרה"ק המהרי" ד אבל
הוא סגר עצמו ולא רצה לקבל על עצמו בשו"א את עול
ההנהגה ,אבל זקני החסידים וביניהם גדולי הרבנים חסידי
בעלזא הפצירו בו ,או אז הסכים לקבל עליו את עול ההנהגה.
תיכף כשקיבל את ההנהגה לידו התחיל להנהיג את עדת
צאן מרעיתו ביתר שאת ,ואלפי חסידים ואנשי מעשה נהרו
אליו מכל פינות תבל ,ונודע בכל רחבי תבל כפועל ישועות ,ואף
הוא בעצמו העיד כמה פעמים על גדלותו בקריאת הקוויטל
וכדומה ,ומסופר בספר שיח זקנים בזה" ל שמעתי מהרה"ח ר'
יחזקאל אייזדערפער נ"י ,ששמע מהרה"ח ר' הערצקי
יאקאבאוויטש ע"ה שפעם אחת בערב ראש השנה אצל
הרה"ק מהרי" ד מבעלז כשהי' מאד מאוחר ודחפו החסידים
להתברך ממנו ,אמר הרה"ק בהמות וואס שטופט עטץ ענק?
ווען איך ליין א קוויטעל פארלויפט מיר די בלוט אין מוח.
אף גם בעניני רוחניות השפיע על בני קהילתו מלוא חפניים
וגדולי הדור אמרו עליו ,שלמי שנתן לו שלום און ער האט נאך

צוגעזאגט ,וואס טוט איר ,האט ער אים אויסגעוואשן די נשמה
כמו שמהרהרים בתשובה ביום כיפור.
qqq
לפני שנסתלק הרה"ק מהרי" ד מבעלזא ,יצא יחזקאל ) בן
הרה"ח ר' יצחק פוילידשער( לרחוב וצעק בקולות שהרה"ק הוא
מסוכן וכמעט גוס ס ,על כן יאספו כל החסידים ,וכן עשו
החסידים כל אחד בא להגרויסע שטוב ,הדוחק הי' גדול מפני
שבאו הרבה אנשים לבעלזא והגאון מטא רניפאל והרה"ק ר'
פייויש יאבראבער בתוכם שמעו שהרה" ק אינו מרגיש טוב
ופסק מלדבר ר" ל ביום רביעי ,ונעשה צעקה בהגרויסע שטוב
כל אחד צעק רבונו של עולם העלף ,רבונו של עולם שלח
רפואה שלימה כו' ,ובתוך הצעקות עלה הרה" צ ר' מאיר
מקאזלאוו על הספסל ואמר בקול רם שהיות שהמצב של
הרה"ק הוא מסוכן ע"כ יתן כל אחד ימים להרה" ק ,התחילו
האנשי ם לצעוק ,זה צעק שנותן שבוע וזה צעק שנותן חודש
וכן כל אחד ואחד ,אחר שעבר זמן מסוים התפללו מנחה,
הרה"ח ר' איטשעלי נאווירער התפלל לפני העמוד ,ובחזרת
הש" ץ התפלל השמונה עשרה בבכי ,וכשהגיע לרפאינו לא הי'
יכול להמשיך בתפלתו ופרץ בבכי וכל האנשים אחריו פרצו
בבכי ,דער גאנצער עולם האט געוויינט ,אחר שגמרו להתפלל
הלך כל אחד לביתו ואח"כ בשעה תשע וחצי שמעו שהרה"ק
נסתלק ,ונאספו גדולי החסידים בהחדר שהמתינו ליכנס
להרה" ק ,ובתוכם הגאון מטארניפאל ור' פייוויש הנ" ל ,ושוחחו
בגדלות של הרה"ק ואמר אחד מגדולי החסידי ם שכל אחד
נתברך ונתעלה מברכתו ומהשפעתו של הרה" ק ,הבעל מלאכה
והסוחר ,התלמיד חכם והאיש פשוט ,פנה ר' פייוויש להגאון
מטארניפאל ואמר לו ,כמדומה לי שגם כבודו הרגיש שנתעלה
בתורתו ע"י ברכת הרה" ק ,ענה לו הגאון שאמת כן הוא.
ו סיפר הגה"צ ר' אלעזר בריזל )שליט" א( ]ז צ" ל[ ששמע
ההספד שנשא ה רה"ק ר' יוסף חיים זאנענ פעלד זצ" ל על
הרה"ק מהרי" ד מבעלז ,התחיל בבכי ואמר הוא הי' שר התורה
רמז לזה שנסתלק בכ" ב חשון ובהתורה יש כ"ב אותיות ,וגם
שנסתלק שלושים יום אחר שמחת תורה) .שיח זקנים(
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

לקוח את
ספר התורה הזה
ד

לאור זאת ,ביום אחד לקח את
תיבת הספרים שנשאר ממשפחתו ,
וטמן אותו בתוך המרתף של הפריץ ,
כשחושב שביום מן הימים כשיהיה
לו הזדמנות לעזוב את המקום
ויחזור לעמו ,אז גם יצרף אתו את
התיבה וילמוד בספריו הקדושים .

מלחמת קודש נגד הסט"א שלחם הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע
כך עבר שנה ועוד שנה ,
להחזרת הס"ת שכתב עזרא הסופר
שלמה'לע התרגל כל כולו לביתו של
הפריץ ,לתענוגיו ולמנהגיו ,וחי כגוי
לכל דבר ,כשהתגדל נסע ללמוד בבתי ספר
קיצור מפרקים הקודמים
הגדולים בעיר הבירה ,והיות שהיה מבורך
אחר שאשתו של ירוחם נפטרה מרו ב
בכשרונות הצליח בלימודו ,והיה נחשב
צער על מעשיו של בעלה ,החליט ירוחם
לאחד מהתלמידים המוצלחים ביותר .
לעזוב את העיר ,ובאישון ליל עזב את
הכפר  ,כשבין חפציו מונחת גופתה של
אשתו אשר נפטרה והיה צריך להכין לה
צרכי הקבורה והלויה .
באמצע הדרך ,בתוך היער ,נפל ו
עליהם שודדים מזוינים  ,שדדו וחמסו את
כל האוצרות שהיו על העגלה ,וה יכו את
ירוחם עד כדי מות  ,ורק תיבה אחד של
ספרים השאירו הגזלנים עם הילד  ,ושם
היה מונח ספר תורה הקדוש שכתבו עזרא
הסופר.
שלמה התחיל לחפש את הדרך לצא ת
מהיער ,כשהוא לוקח עמו את תיבת
הספרים ,והנה הוא שומע קול של רכב
וסוס מתקרבים לקראתו ,בתוך העגלה
ישב הפר יץ ,וכשראה את המחזה הנורא
הלך הוא בעצמו להביא אנשים מתוך
העיר בכדי לבוא לעזרתו של הילד ולטפל
בגופות המתים המונחים לפניו ,ואת הילד
שלמה לקח הפריץ לביתו .

ויגדל הילד
כעבור כמה שעות נסיעה ,הגיע הפריץ
יחד עם שלמה'לע ונכנסו לארמונו של
הפריץ ,שניהם היו שקועים במחשבותיהם ,
הפריץ חשש מהרגע שבו יפתח דלת ביתו,
ורעייתו הגראפין תראה אותו עם הילד ,ומה
תגיד על רעיונו לגדל את הילד בתוך בית ם
וליעד אותו ליורשו ,ולעומת זה שקע
שלמה'לע בהרהוריו ועבר במחשבתו הקטן
את כל אשר אירע לו באותו לילה הארוך,
כשנגד עיניו נהרג אביו בידי שודדים
וחמסנים.
דווקא מצא רעיונו של הפריץ חן
בעיניה של רעייתו ,והסכימה לגדל את
הילד בביתם ,ולהועיד אותו כיורשם הפרטי ,
וכך מצא שלמה'לע הקטן את עצמו מתגדל
בבית גוי ,פריץ ,רחוק מהוריו ו בני עמו.
בתחילה ניסה את עצמו להימנע
ולהיות אחד עם בית הגוי ,כל יום
כשהתעורר בבוקר מלמל לעצמו מודה אני ,
ולפני כל מאכל שהכניס לפיו בירך ,וכשלא
ראה אותו הפריץ  ,התפלל ,חזר על לימודיו
שלמדו אמו ,גם את הקופסא שהשאיר
אביו עם הספרים שמר לעצמו כאות היחיד
שנשאר לו מהוריו .
והנה לא ארכו הימים ונטש את כל זה ,
בהיותו בבית גוי ,ולא סתם גוי מן השורה ,
אלא פריץ אשר כל תאוות עולם הזה
פתוחים לפניו  ,ומה שרק רמז שרוצה קיבל
על טס זהב בלי פיקפוק ,כלום לא חסר לו,
במשך הזמן מצא התענוגים התמידים
בבית הפריץ חן בעיניו ,והתחיל קצת לנטוש
את דרכי התורה ,עד שבתוך זמן קצר מאוד
נטש הכל ,ועזב את קשרו עם עם ישראל
ועם תפילותיו .

כשהגיע לגיל העשרים לקח לו אשה ,
וכמובן מאליו שאשתו לא היתה מזרע
היהודים ,אלא ,גויה נוצריה בת לאחד
מהפריצים הגדולים בעיירה הקרובה ,והוא
עם אשתו נסעו יחדיו לגור בבית הוריה.

עשיו שונא ליעקב
אחרי כמה שנים שגרו בני הזוג בביתם
של הפריצים ממשפחת אשתו ,קיבל
שלמה'לע  -כהיום "סערגיי פעטראוויטש
שאפניקאוו"  -מכתב מבית אביו הפריץ,
תוכן המכתב היה הודעה שאביו הפריץ מת
וכבודו מתבקש לחזור לעירו לבוא להורישו,
היות שהוא היורש היחיד שנשאר מכל בני
המשפחה .
אמו הפריצה עדיין היתה בחיים  ,אבל
לא ארכה הזמן וגם היא מתה ,וכך הפך
סערגעיי להיורש היחיד של כל בית הפריץ
שהיה מלא באוצרות וחפצי ערך וירושות .
אבל גם כאן לא נסוג הכלל הידוע:
"עשו שונא ליעקב" .אשתו ,עם רוב עשרה

וטובה לא נגרעה ממנה שנאת ישראל ,כל
היום וכל הלילה דברה ודברה בגנות
היהודים ,ביודעה שבעלה מקורו הוא מעם
ישראל וברצותה למחוק כל זיק של קשר
ליהדות מליבו ,לא פסקה מלהשמיץ את
היהודים ולדבר בגנותם.
כמה ששלמה ניסה לא לשית לב
לדבריה ,בכל זאת מילה פה ומילה שם
הצליחה להחדיר ללבו ,ובמשך הזמן החל
להבין כדבריה שהיהודים הם מגונים והם
חלילה סכנה לקיום העולם עפ"ל ,עד שכבר
היה ברצונו של שלמה למחוק כל רגש
וקשריו עם עמו היהודים ,ואף הוא הרבה
לדבר בגנות כלל ישראל וכן הרבה לד בר נגד
דתו ,ובזה חשב לעצמו שיפטר מהנקודה
פנימית ש בתוכו שהתלהב מפעם לפעם .

וימת שלמה
אמו הכשירה של שלמה אשר כל
דאגתה בחייה היתה לגדלו ולחנכה על דרכי
התורה ,ראתה משמי מעל כל הנעשה עם
בנה שלמה ,ולא היה לה מנוחה בעולם
העליון ,ופעולות רבות עשתה משמי מעל
בכדי להחזיר את בנה למוטב ,כמעט בכל
לילה התגלתה אליו בחלום ,ודיברה על לבו
שיעזוב את אשת ו הנוכריה ,ויחזור לעמו
ולדתו ,אולם שלמה כבר היה כל כך שקוע
במעשיו הרעים ומרוחק אלפי מילין מעמו
ומתורתו עד אשר כבר לא שת לבו לדברי
אמו ולתחנוניה .אמו התחננה אליו בחלומו
כשדמעותיה בעיניה שאין לה מנוחה
בעולם העליון בגלל מעשיו ,אבל לא פעלה
אצלו כלל.
מן הקל אל הכבד עברה אמו ,בתחילה
ניסתה לשכנעו במילים יפים שישנה דרכו,

אבל כאשר גם זה לא פעל ,התחילה לדבר
עמו קשות ,שבאם לא יעזוב דרכו אז הוא
עתיד ליתן את הדין ,ובאם לא ישי ת את
לבו לדבריה תפעול היא שיקחו אותו מזה
העולם ,אבל גם דברים אלו לא השפיעו
עליו ,ולא האמין שדבר זה יכול לקרות אצלו
יום אחד.
אמו ,בראותה שאין לה מנוחה בעולם
העליון ,עשתה הלכה למעשה  ,ו בוקר אחד
בזמן אשר שלמה'לע בדרך כלל התעורר,
הוא לא קם ,ומצאו אותו שוכב ללא רוח
חיים.
כמובן שאשתו הנוכריה לקחה את דבר
מותו ללבה ,וציערה את עצמה על זה מאוד ,
ולגודל שנאתה לעם ישראל טענה שידי
יהודים באמצע ,ובוודאי הם גרמו למות
בעלה ,אע"פ שהיא עצמה לא ידעה כיצד ,
אבל בוודאי היהודים אשמים ,מכיוון שהם
אשמים בכל צרות העולם .
שלמה'לע השאיר אחריו אלמנתו עם
שלשה בנים ,גם בהם הרבתה אלמנתו
לדבר בגנות היהודים ,והשרישה בהם את
אמונתה שהיהודים אשמים במות אביהם ,
וגם השנאה הנחילה בהם  ,עד שלא
השאירה מקום פתוח בלבם לחשוב על דרך
אחרת ,שאולי היהודים טובים ,וכאשר
הרגישה שמשימתה להשריש שנאת ישראל
עלתה בידה ,רוותה נחת מזה .

השריפה אשר שרף
ביום מן הימים ירדה אלמנת שלמה'לע
לבקר במרתפה ,ויהי אך כשירדה נדפק
רגלה בתיבה קטנה ,תיבה עתיק ישן נושן ,
התיבה מצאתה חן בעיניה והחליטה לקחת
את התיבה אתה ולהעלותה לביתה בכדי
לבדקה.
מיד קראה למשרתה שת בוא לעזור לה
להעלות את התיבה העתיקה לביתה ,
בזהירות עצומה העלה המשרת ת את
התיבה ויחד התחילו לפתוח את התיבה
ולראות מה נמצא בתוכה ,אך נדהם לב ם
כשפתחוהו  ,הרי יש בה ספרי קודש ,ספרים
של יהודים ,הדבר עוררה את חמתה ,יתכן
שבביתה ימצא חפצי יהודים  ,איך זה יכול
להיות .

קול מברכים נרימה ,בשמחה עצומה ,ברגשי כבוד וחדוותא ,נשגר כסא דברכתא ,ביקרא
דאורייתא ,אל מול רב האי גאון גדול ונשגב ,מעוז ומשגב ,מרביץ תורה לעדרים ,מחדש
חדשים לבקרים ,פה מפיק מרגליות ופנינים יקרים ,חן הוצק בשפתותיו ,בשיעוריו
ובדרשותיו ,אוצר כל כל י חמדתא ,מלא מדע וחכמתא ,פרי ידיו מצליחים ברב חיליה
וגובריה ,לעמוד על המשמר בכל מילי דשמיא ,עומד לימינינו ביתר שאת ,בכל זמן ועת,
נצר מטע מגזע קדושים ,אראלים ותרשישים ,פרי צדיק עץ חיי"ם.

ö" îåèòùá åðá éàåùéðá äåàð åúéáá äçîùä ìâøì
ברגשי כבוד מגישים אנו כוס של ברכה אל כבוד אביו האי גאון וצדיק  ,שלשלת היוחסין ,גן
הדסים ערוגת הבושם  ,מפורסם במעשיו הטובים ובפעליו הברוכים במעשה צדקה וחסד
בפרט ובכלל ,איש על העדה בתבונה ובדעת ,מחדש חידושים מתוקים ערבים לאוזן שומעת ,
על ישראל הדרתו  ,רועה נאמן לעדתו ,עומד לנס קהילתו,

à"èéìù .ô.á øàîèàñ ÷"÷ãáà ö"äâä ÷"ë
יהי" ר מלפני שוכן מרומים  ,שיזכ ו לראות רב נחת דקדושה מכל יו "ח לאורך ימים ושנות עולמים ,
לתפארת בית אבותיהם הקדושים ,ועוד רבות בשנים יזכה להעמיד תלמידים הגונים ,ולהרביץ תור ה
בקרב תלמידיו הנאמנים  ,ומשמחה זו יושפע שפע רב לכל בית ישראל ,עדי נזכה לביאת הגואל ,אכיה "ר.
äöøòäå äáéçá ,äöéôç ùôðå áìá íéëøáîä

úåãñåîä úìäðä - äìéä÷ä úìäðä

מיד ציותה למשרתה להכין אש עם
עצים ,ולהדליק מדורה ,והיא בעצמה
התחילה לקחת כל ספר וספר בידה
והשליכה אותם לתוך המדורה ,ועל כל ספר
צעקה מעמק לבה "עוד יהודי נשרף"
כשצירפה עם ההשלכה תפילה שיחשב
פעולתה כאילו זרקה יהודי ממש לתוך
המדורה.
והנה כשגמרה לשרוף את כל הספרים,
נשאר דבר אחד ,תיבה בתוך תיבה ,וברוב
שנאתה ציוותה להשליך גם זה לתוך
המדורה ,אולם כאשר זרקו את התיבה לתוך
האש ,והאש התחיל לקלף את ציפוי הכסף,
ביקשה המשרתת לעברתה להפסיק ,משהו
נצנץ בעיניה ,דבר דומה לכסף וזהב ,אולי יש
שם אוצר גדול של כסף וזהב ואבנים יקרות
וחבל להפסיד את זה.
כיבו את הדליקה והוציאו את התיבה ,
והתחילו להתעסק עם זה ,אבל הדבר היה
לפלא ,הם התחילו לחפש את פתח התיבה ,
הפכו אותו מצד לצד ,אבל אין ...הפתח
נעלם.

המשך יבוא אי"ה

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה  ,אשר עת משוש היא לנו ,עת שמחת
גזע קודש מבית רבותינו הקדושים עצי התמרים ,ואף גם זאת ש נזכה ונראה את
מלכינו איתן אדונינו יושב בראש המסובין ,ונזכה להנות מאור זיוו והדרו בקודש,
והנה ספרן של צדיקים  ,מלאים זיו ומפיקים נגה מעלת ההסתופפות בצל הקודש,
וגודל קדושת מעמד זה השולחן אשר לפני השם  ,והשפעתה ברוחניות ובגשמיות
על כל המסתופפים בצל הקודש בשעה נעלית זו ,אשר על כן אמרנו ללקט ולקבץ
אל מקום אחד ,את מעלותיה ,ועניניה ,מנהגיה ,ויהא רעווא ,שכאשר זכינו לסדר
את סדר הליכותיה ,כן נזכה גם לעשותו ולקיימו בפועל ,ונזכה להנות מנועם אור
זיו שכינתו  ,ונשאוב מלא חפנים השפעות טובות לנו ולכל ישראל אמן.

זה השולחן
אשר לפני ה'
כאילו נהנה מזיו השכינה
הנה גודל מעלת זה השולחן אשר לפני השם ,מצאנו בדברי חכמינו ז"ל
סד( ,ואמר ר' אבין כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה ,כאילו נהנה
מזיו השכינה  ,שנאמר ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חותן משה לפני
האלוקים ,וכי לפני אלוקים אכלו והלא לפני משה אכלו ,אלא לומר לך כל הנהנה
מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו השכינה.

)ברכות

והנה כמה וכמה אופנים נאמרו ונשנו בביאור דברי חז"ל ,ואיתא בספר
מרגניתא דבי רבנן שהקשה הרה"ק ר' יעקב שמשון מקאריץ זי"ע ,שלכאורה
למה הוא כאילו נהנה מזיו השכינה ,וכ י מה עשה חוץ ממה שגופו נהנה מעצם
הסעודה בבשר ויין ,וכי משום זה בלבד הוא כאילו נהנה מזיו השכינה ,ותי' דהכי
פירושו ,דמיירי במי שאינו נהנה מגוף הסעודה ,אלא נהנה מזה שת" ח מסובין
בה ,לכן הוי כאילו נהנה מזיו השכינה כי הת"ח נקרא בזוהר אנפי שכינתא.

בעולם הזה ,וז"ל :שמעתי מהר' הצדיק וכו' ר' ישראל אברהם בהרה"ק ר"ר זוסיא
מאניפולי זי"ע נבג"מ ביאר אגרא דכלה דוחקא ,כי שכר שמיעה עצמה היא המצוה
בעצם ושכרה רב לאין קץ ,ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא ,אלא ה'דוחקא' היא
הלבוש להמצוה וזה שנהנים משכרה בהאי עלמא ,וזה אגרא דכלה דוחקא.
ומסופר שאצל הרה"ק ר' מנחם נחום משטעפינעשט זי"ע ,בן הרה"ק מריז' ין
זי"ע ,בחג הסוכות בשעת הסעודה ,חילק לכל המסובין ראהן קוך כנהוג ,ונדחקו
אז מאוד סמוך למקומו ,ואמר אחד לחבירו בחשאי ,הלוואי שבזכות זיעה זו
שאנו מזיעים כאן מאוד ננצל מחולי הזיעה ,וכשמוע הרה"ק את הדברים האלה,
הניח מידיו את הפרוסה שאחז ,ונאחז בסבך עומק מחשבותיו הקדושות ,ונענה
להם בזה"ל :אזוי זאגסטו ,אז מיט דעם שווייס זאלסטו ניצול ווערין פון דעם
היציקין שלאפקייט ,דער טאטע ז"ל האט געזאגט ,און איך זאג ,אז די מענטשען
וואס שוויצען ביי אונזער טיש וועלין נישט שוויצען גיהנום.

והנה לעומת זה מצאנו לכמה צדיקים אשר התרעמו על אלו הדוחפים,
וכעין דברים אלו אמר רבינו הק' בעל ברך משה זי"ע ,בשם מרן רבינו הק'
כמסופר על הרה"ק ר' יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע ,שלפעמים
בעל דברי יואל זי"ע ,ששמע מפה קדשו בעת אשר שם לדרך
כשנדחו השומעים והפריעו את מנוחתו ,היה זורק בהם מרה
פעמיו אל שולחנו הטהור ,של דו"ז הרה"ק ר' ישעי' מטשחויב
הרה "ק ר' משה
ואמר להם ,ששרפים ואופנים רועדים מפניו ,ומיד נפל פחד על
זי" ע הי" ד )מובא בברך משה פר' יתרו( ,שפירש את דברי חכמינו ז"ל ,
מקאברין זי"ע אמר איני
כל הציבור ולפעמים היה מייחד את גערתו על איזה יחיד ,מבלי
כל הנהנה מסעודה שתלמדי חכמים מסובין בה כאילו נהנה
מבקש מהשי "ת שום
להזכירו בשמו או לרמוז עליו באצבע ,ואמר בסתם אם לא
מזיו השכינה ,שלכאורה צריך ביאור הלשון כל הנהנה ,דלכאורה
שכר בעולם הבא  ,רק
תתנהג בנימוס ,הריני אומר לך מי ומה היו מעשיך גם בגלגולים
הול"ל כל האוכל ,וביאר דהא דאמרינן שלאחר האכילה שוב אין
שאזכה להיות שם על
הקודמים.
האדם תאב לה ונמאס בעיניו ,היינו דווקא בסעודה שאינה של
שולחן רבותי .
המכוון
מצוה ,אבל בסעודה שת"ח מסובים בה ,הרי תכלית
וכן סיפר הרה"ק הרבי ר ' מנחם מנדל מרימנוב זי"ע ,שפעם
)אור ישרים(
השם
דבר
בסעודה זו אינה האכילה הגשמית ,אלא לשמוע את
אחת היה העולם דוחקים א"ע לשמוע תורה מפי הרה" ק
וליהנות מעבודתם הרוחנית של התלמידי חכמים ,ולכן מעלתה
מאפטא זי"ע  ,ואמר הלא לחנם הוא ,כי מי שצריך לשמוע ישמע
שוה ללימוד התורה ,שאף לאחר הסעודה עדיין יערב לנפשו ותאב לה ,וזה
גם מרחוק ,ומי שאינו צריך לשמוע לא ישמע גם מקרוב,
שדקדקו חז"ל בלשונם כל הנהנ "ה מסעודה שת"ח מסובים בה ,היינו שנהנה
גם הרה"ק היסוד העבודה מסלאנים זי"ע ,הקפיד מאוד בדבר זה ,ואמר
הנאה רוחנית מסעודה זו ,כאילו נהנה מזיו השכינה ,פי' שמעלתה שוה כהנהנה
לנדחקים ,למה זה אתם נדחקים ,הלא הארת הדיבורים השייכים לכל אחד
מדברי תורה אשר גם לאחריה עדיין יערב לנפשו.
הולכת למקומו ,ואם יש הפסק של אדם העומד באמצע ,הרי הוא הצינור
שצריכים הדיבורים לעבור דרך אדם זה ,וכאשר מאן דהו נדחק הרי הוא דוחה
קיום מצות ובו תדבק
את הצינור שלו.
עוד מצאנו בגודל מעלת ההשתתפות בשולחנם הטהור של צדיקים שבזה
אנו מקיימים מצות עשה של ובו תדבק ,וכ"כ הרמב"ם בספר המצות מצות עשה
אכילת השיריים
ו' וז"ל :והמצוה השישית היא שצונו להדבק עם החכמים ולהתייחד עמהם,
והנה הציר העיקרי בשולחנם הטהור הוא קדושת שיירי המאכלים ,והרה"ק
ולהתמיד ישיבתם ולהשתתף עמהם בכל אופן מאופני החברה במאכל ובמשתה
המנחת אלעזר ממונקאטש זי"ע בספר דברי תורה ,הראה את מקור ושורש ענין
ובעסק ,כדי שיגיע לנו בזה להדמות במעשיהם ,ולהאמין הדעות האמיתיות
זה בדברי חכמינו ז"ל ,והוא בתלמוד ירושלמי סנהדרין פ"ח ה"ב ,ר' יוחנן בצפרא
מדבריהם ,והוא אמרו יתעלה ובו תדבק.
הוי נחית לכנישתא ,והוי מלקט פירורין ואכיל) ,שבשחרית היה יורד לבית הכנסת ,שישבו

כל השפעת ימי השבוע תלוי בה

והנה הרה"ק ר ' משה מקאזניץ זי "ע ,הפליג ביותר בגודל קדושת השולחן
הטהור ,אשר כל השפעת ימי השבוע תלוי בה ,וז"ל בספר הקדוש באר משה:
והכל פועל להם הצדיק ע"י השבת קודש ,וזה הרמז 'ומלכותו' דהיינו הצדיק
שממליך להשי"ת כנ"ל' ,בכל' ר" ל בכל ימות השבוע' ,משלה' רמז נוטריקון
מ'זמור ש'יר ל'יום ה'שבת ,דהיינו שכל צרכי ישראל של כל ימות השבוע ,פועל
להם הצדיק ע"י השירות ותשבחות ,שמזמר ומשבח להבורא יתברך בשבת
קודש בדביקות העצום והנפלא.

הלחץ והדוחק
ובספר הק' שפתי צדיקים להרה"ק ר' פנחס מדינאוויץ זי"ע )תלמיד האוהב ישראל
זי"ע( ,הפליג בגודל מעלת הלחץ והדוחק בשעה גדולה זו ,שמשכרה אנו ניזונים

שם אתמול לקידוש החודש ,והיה מלקט פירורין שנפלו בסעודה שאכלו לאחר קידוש החודש ואכלן ,פי '

קרבן העדה( ,ואמר יהא חלקי עם אילין דאכלין הכא ברומשא,

)שאכלו כאן אתמול בערב,

שקיימו מצות קידוש החודש ,וגם הסעודה מצוה רבה הוא .פי' קרבן העדה( ,והרי זה מפורש
דמסעודת מצוה צריכין לחבב ולאכול שיירי הפירורין ,ושיירי מצוה מעכבין את
הפורעניות ,והיינו לדידן ,סעודת שבת ויו" ט או שארי סעודת מצוה כגון ברית
מילה ונישואי ת"ח וכיוצא ,וגם הצדיק שאוכל בימות החול בכונות ויחודים ,ה" ז
סעודת מצוה ושייריה מעכבין את הפורעניות .
והנה ביותר נאמר גודל קדושת מאכלי הצדיקים בסעודת שבת קודש,
כמבואר בדברי הרה"ק ר' יחזקאל מקאזמיר זי"ע )מובא בספר דברי ישראל( ,וז"ל :ועל
כן נוסעים אל הצדיקים על שבת קודש ,כי המה בהכנתם לשם קדושת שבת,
ממשיכים שמא דקודשא בריך הוא ,בתוך הסעודת שבת כנ"ל ,וע" י שאוכלים על
שולחנם לשם שמים ,ומכניסים קדושת שבת שמא דקודשא בריך הוא ,לתוך

מעיהם ,המה נושעים ומתברכים בכל הטוב ,וכל זה הוא במי שנותן את דעתו
לזה ,שרוצה לאכול אצל הצדיק להכניס בתוך מעיו הקדושה של שבת כאמור,
אבל מי שתאב לאכול אכילה גסה גשמיית  ,הגם שאוכל שבת אצל הצדיק אינו
מתפעל כלל עי"ז ,ע"כ דבה"ק.

עבודת הצדיקים בחלוקת השיריים
והנה רבינו הק' בעל ייטב לב זי"ע גילה לנו ,אשר עבודה נשגבה טמנו להם
צדיקי הדורות ,בעת חלוקת שיירי מאכלם בשולחנם הטהור ,וכן כתב בספרו
הקדוש בפרשתן וז"ל :ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו כי על כן
עברתם וגו' ,עי' רש" י נלחץ לפרש אחר כן תלכו על אשר עברתם ,ולי נראה
כפשוטו ,כי דרך הנוסעים לצדיקים ,יש מהן שבאים כדי להתפלל עליהם
להשפיע להם שפע פרנסה  ,וכן דרך הצדיקים בעת שנותן אוכל להבאים בצל
קורתו מתפלל עבורם  ,כמו שהוא מרחם עליהם ונותן להם לאכול ,כן ירחם
השם עליהם וימלא אסמיהם בר ומזון ,ובכל אשר יפנו יצליחו בשבתם בביתם
ובלכתם בדרך ,ואכילה שנותן שלהם הוא פועל דמיוני על העתיד  ,וז" ש ואקחה
פת לחם וסעדו לבכם גם אחר תעבורו ,שעי "ז ישפיע לכם שפע פרנסה תמיד ,
כי על כן דייקא עברתם על עבדכם ,לקבל שפע תמיד לא בשביל פת לחם של
עתה  ,ויותר מזה אני אומר ,כי לא על עצמם בלבד מתפלל הצדיק ,כ" א על
הכלל כולו גם על מי שאינו אתו במחיצתו ,יבקש רחמים שכמו שהוא עושה
כפי אשר תשיג ידו לזון ולכלכל אחרים  ,כ"כ ירחם הקב "ה על הבריות לזונם
ולפרנסם  ,ולהספיק להם די מחסורו מ ידו המלאה והרחבה .

סדר חלוקת השיריים
כמה וכמה דרכים ואופנים היה להם לצדיקים קדושי עליון
בסדר חלוקת השיריים ,דהנה דרכו בקודש של הרה"ק משינאווא
זי"ע היתה ,שהיה מקפיד לחלק את השיריים בעצמו ,באמרו
שרצוי יותר לחלק את השיריים ,מאשר להניח לחסידים לחטפם,
שאם יחטפו אותם ,עלול להגיע לאחד חלקו של חבירו ,ומאחר
שהחסידים באים להוושע כל אחד בבקשתו המיוחדת ,זה
ברפואה וזה בפרנסה ,א"כ כשהוא עצמו מחלק הוא נותן לכל אחד
את מבוקשתו ,אבל כשהחסידים חוטפים ,עלול אחד לחטוף את
חלקו של חבירו ,וכשעני מרוד מטופל בתריסר ילדים יבא להוושע
בפרנסה ,ויחטוף את השיריים של חבירו חשוך הבנים הוא עלול
להוושע בבן נוסף.

זריקת שיריים
והרה"ק ר' יהושע מדזיקוב זי" ע מבאר את דרך הצדיקים ,אשר
נהגו לחלק את שיירי מאכלם בדרך זריקה ,וז"ל בספרו הקדוש
עטרת ישועה )ליקוטים שמות( :בדרך הלצה מה שנוהגים הצדיקים
לזרוק שיריים של אכילתם לתלמידיהם וחסידיהם ,יש לרמז זאת
במאמרם ז"ל )כתובות ק"ג( זרוק מרה בתלמידים ,כי תראה רמז אשר
שיריים של אכיל"ה שהוא אל"ף כ"ף יו"ד למ "ד ה"א ,המילוי לבד
עולה במספר מרה בתלמידים ,היינו לזרוק שיריים של אכילה
לתלמידים.

לכל אחד מנתו המיוחד לשורש נשמתו
ועוד זאת יסופר  ,על דרך הצדיקים שהיו מכוונים לכל אחד
מתלמידיהם ,את מנתו המיוחדת לו לפי שורש נשמתו ,כמסופר
בספר שיח שרפי קודש שבשולחנו הטהור של הרה"ק ר ' העניך
מאלכסנדר זי "ע ,הזכיר פעם אחת הר' יחיאל פישל ,איש אחד
שלא היה לו עוד יין ,ורצה שהרה" ק יתן לו ,אבל הרה"ק
מאלכסנדר נתן לאיש אחר  ,והזכיר עוד הרב ר' יחיאל פישל את
האיש הנ"ל  ,והרה"ק נתן עוד לאיש אחר ,כך היה כמה פעמים ,
עד שהרה"ק לקח את הגלעזל יין והביט בו ואמר  ,שהרה"ק
מפרשיסחא פי' ,הכר נא למי זאת נרשמת ,בזה"ל :אויף יעדען
גלעזל וויין שטייט אויפגעשריבען פאר וועמע ן עס איזט ,ולא נתן
לאיש הנ"ל.

חטיפת השיריים
אמנם לעומת זה יש אשר ראו הצדיקים לנחוץ ,שיחטפו החסידים בעצמם
את השיריים ,כמו שמובא בספר זכרון טוב ,שכך הייתה דרכו בקודש של הרה"ק
ר' יצחק מנעשכיז זי"ע ,שבכל שב"ק היו מכניסים שיריים של מאכל קוגל לשולחן
האורחים ,וכמה פעמים כשהיה נותן שיירי הטעימה שלאחר קידוש שבת
שחרית להנכנסין ,והיו חוטפין עד כפול כדרך שאיתא בגמרא ,היה אומר :כל
דאלים גבר מחמת שמי שהוא שלו מוסר נפשו עליה  ,וכן באכילת שיריים מי
שיש לו שייכות לשורש נשמתו עם הניצוצין קדישין שבהשיריים המגיעים
לחלקו ,הוא מוסר נפשו עליה ,ואע"ג דלא חזי מזליה חזי .
ולא זו בלבד אלא שענין חטיפת השיריים הוא תיקון לחטא דור המבול ,כמו
שאמר הרה"ק ר' יעקב ישראל מטשערקאס זי "ע ,על מאמר הכתוב כי מלאה
הארץ חמס מפניהם ,ותרגם אונקלוס ארי אתמליאת ארעא חטופין ,שענין
אכילת שיריים מצדיקים ,הוא תיקון חטא דור המבול ,שכל חטאתם היה בגזל
ובחטיפה ,כתרגום אונקלוס ,וזה הוא הענין מה שחוטפין שיריים ,לתקן בהחטיפה
את חטא דור המבול.
אמנם לעומת זה מצאנו לכמה צדיקים שלא היו סובלים את אלו החוטפים
משיירי מאכלם ,כמובא בספר אוהב שלום אשר הגה"ק מורינו הרב שלום
מקאמינקא זי"ע ,לא היה גורס את אלו החוטפים שיריים בלי דעת ,ורק לשם
חטיפה ,והוא בעצמו לא היה נדחף אף פעם לחטוף שיריים ,וכך העיד מרן הדברי
חיים מצאנז זי"ע :כשהסתופפתי בצל הרה"ק מראפשיץ זצ"ל ,יחד עם ידידי הרב

תקנת תלמידי הבעש"ט לאכול ברוב עם
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ,לכאורה אינו מובן הלשון אשר תשים ,אשר
תלמדם מבעי ליה לכתוב ,ברש " י פי ' אשר תשים לפניהם  ,כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני
האדם  ,וצריך ביאור כוונת המשל לשולחן ערוך ומוכן לאכול .
ויתבאר על פי מה דאיתא בעבודת ישראל  ,לפרש את מאמר הכתוב ,וכי יזיד איש על
רעהו להרגו בערמה מעם מזבחו תקחנו למות ,דהנה ידוע בשם הרמ"ק ,דאם בא לאדם
מחשבה רעה  ,סגולה היא לגרשם מפניו שיאמר הפסוק אש תמיד תוקד על המזבח לא
תכבה ,ובזה פי ' וכ י יזיד איש קאי על היצר הרע ,העומד על האדם להרגו בערמה  ,מעם
מזבחי ,על ידי הפסוק אש תמיד תוקד על המזבח ,תקחנו למות לנצח את יצרו הרע .
ואפ"ל כעין דבריו דהנה ידוע שאנשי כנסת הגדולה תקנו להתפלל בציבור ,ובימיהם
אחריהם תקנו צדיקי הדור גם ללמוד בציבור ברב עם הדרת מלך ,עד שבאו תלמידי
הבעש"ט הקדוש זי"ע ,ותקנו גם לאכול בציבור ולהנהיג שולחנות לפני השם ,וידוע
מהמובא בספרים הקדושים ,בגודל מעלת העבודה באכילה בציבור ,שמעלתו גדולה פי
כמה מהרבה דרכים ,לנצח את היצר הרע ולבערו מן העולם ,ושולחנו של אדם דומה
למזבח  ,וז " ש הכתוב וכי יזיד איש על רעהו כשיצר לב האדם הרע מנעוריו רוצה להרגו
בערמה ,מעם מזבחי משולחנו של אדם שדומה למזבח ,תקחנו למות שאז אם אבן הוא
נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ .
ובימינו אלה בוודאי דבר חשוב זה שמתקבצים בני ישראל ביום השבת קודש ,בשמחה
של מצוה ובקדושת השבת ,וישראל קדושים שמחים בזה שזכו להיקרא בשם ישראל ,ובזה
שנתנה להם היכולת להיות דבוק בהקב"ה צור כל העולמים ,
וזהו ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם  ,לפניהם לשון רבים ,וגם לא אמר אשר
תלמדם אלא אשר תשים  ,ופי' רש" י כשולח" ן ערו" ך ומוכן לאכול לפני האדם ,שהכוונה היא
להשולחן הטהור אשר ישראל קדושים עורכים ברב עם  ,ובכך הם מלהיבים את לבבם
לאביהם שבשמים ,כשהם מתאספים מדי שבת בשבתו בריקודין של מצוה ,והם מתנשאים
בשמחה של מצוה ,בבחינת אנן בעינן למהוי קמי מלכא ,ובזמנינו אלה הוא דבר חשוב
מאוד ,כי בזה האדם מתעורר להתקרב אל בוראו ,וז"ש ואלה המ שפטים אשר תשים
לפניהם  ,תלמדם לא כתיב אלא תשים לפניהם  ,שישראל קדושים גם כשהם עסוקים
במאכלם על שולחנם הערוך ,הם מתלהבים ומתעוררים להתענג על השם וליהנות מזיו
שכינתו .
וידוע שק" ז הקדושת יו"ט זי"ע ,לא היה ישן במשך כל השבת ,וטעמו ונימוקו עמו
שהרי צריכים להיות בבחינת שומר שבת ,ושומר הרי הוא אסור למעול בשמירתו ואיך
אפשר לישון ,ובכן בשבת קודש בסעודתא דחקל תפוחין קדישין ,כשישראל קדושים
מנדדים שינה מעיניהם  ,עד השעות המאוחרות של הלילה ,ומזמרים לכבוד שבת כלה
מלכתא ,הרי הוא בבחינת ישמחו במלכותך ,ששמחים במלכותו של מלך מלכי המלכים ,
בשבת קודש שהוא שמא דקודשא בריך הוא ,ולאות הוא בינו ובין בני ישראל ,על ידי
שומרי שבת ששומרים על השב"ק ואינם מועלין בשמירתן ,ובבחינת ישמחו השמים ותגל
הארץ ששמחה גדולה היא בשמים ממעל ועל הארץ מתחת.
)כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א,
קונטרס "א"ך טוב" ,דרשות שאמרם בחמשה ימי ביקורו בארה"ק בשנת תשנ"ט(

פעם אחת ראה ר' זושא
מאניפולי בביתו ,צורת אחיו
רבינו אלימלך ,ואמר להמשרת
מה זה שאתה נושא שם ,וראו
שהוא שיירי מאכל שלו )של
הרה"ק רבי אלימלך זי"ע( והיה בהם
צורת אחיו הקדוש  ,וזה משאת
מאת פניו .

מקאמינקא ,היינו יושבים מאחורי
הכסא ,ולא נדחפנו אף פעם לחטוף
שיריים ,ואם הגיענו כגריס היה זה די
לחלקו בינינו .

שיריים פחות מכשיעור
עוד זאת מצאנו שהקפידו שיהיו השיריים פחות מכשיעור ,כמו שביאר
הרה"ק המנחת אלעזר ממונקאטש זי"ע את הענין ,וז"ל :ומה דאשמעינן שליקט
ר' יוחנן הפרורין בלבד ולא חלק לחם או מאכל הנשאר מהסעודה ,י"ל ע" ד
ששמעתי בשם קדוש אחד מדבר זי"ע ,שהיה אומר כי שיריים הוא ענין גדול ,כי
על כן לעומת זה היצה"ר מסיתו לחטוף שיריים חלק גדול ובשר שמן כדי לאכול
לתאות נפשו ,עכד"ה דפח"ח ,ודבריהם צריכין לימוד ,והרי מזה ללמוד בירושלמי
הנזכר דלכך אשמעינן דלקט פרורין ,ממנו יראו וכן ילמדו ליקח רק פירורין
לכוונת המצוה של שיריים ,ולא חלק שמן ועב של אכילה לשובע נפשו ,והחכם
עי ניו בראשו ,ומשאחז"ל בשתי הלחם וכו' הגיענו כפול ,היינו שזהו ג"כ לחשיבות
חלק קטן רק כפול כמו בפרורין כנזכר ,זולת כשיש ענין לצדיק שנותן לאחד
לאכול מהקערה שלו וכיוצא בוודאי יאכלנה וסוד השם ליראיו.

וכן מסופר בספר חשבה לטובה ,על
הרה"ק ר' העניך מאלכסנדר זי "ע ,שפעם
אחת בשבת קודש פרשת קדושים
בחזרתו משולחן הקדוש בשבת בבוקר,
באו לחדרו איזה אברכים מקורבים
כדרכו ,ובתוכם היה הרה"ק ר' צבי
)היכל הברכה בראשית (
מטאמשוב זי"ע ,לקח בקבוק יין אחד
וגם איזה פאמיראנצען ,והתחיל לחלק לכל אחד מעט יין וחתיכה פאמיראנץ,
ונשאר מונח על השולחן חתיכה פאמיראנץ אחת ,והושיט אחד מן האברכים את
ידו לקחתו .ושאלו למה חטפת ,והשיב כי הוא שיריים ,ושאלו מה זה שיריים,
וכמדומה לי שהוא פשוט כי לכל אחד נותנים כפי מה שהוא ולאדם גדול נותנים
ממקום גבוה יותר לכן חוטפין כי כל אחד רוצה לטעום מזה ,על כן צריכים
לראות שלא לקלקלו ולידע האופן שהוא מקבלו כי גם בקדשים קלים צריכים
לאכלם לפנים מן החומה.

וכן מסופר בספר תפארת ישראל ,על הרה"ק ר' ירחמיאל ישראל יצחק
מאלכסנדר זי "ע ,שפעם אחת בסעודת חנוכה כשנתן שיריים מהרוטב ,לקח אחד
ב' כפות עם רוטב ,ואמר רבינו הקדוש מה זאת 'פערגין יענים אויך' ,אדמו"ר הזקן
זצ"ל ,שאל גם על הכף הראשון אכן גם על הכף השני ממנ"פ ,אם שיריים טוב
למה תמנע הטוב מחבירך ,ואם רק כוונתך לאכול זהו דרכי זולל.

וכן מסופר בספר עשר צחצחות על הרה"ק ר' שלמה לייב מלענטשנא זי "ע,
שמעולם לא פשט את ידיו לדבר הרשות ,אפילו ליקח שיריים מרבותיו נ "ע ,רק
אם נתנו לידיו ,אבל הוא לא פשט ידיו אפילו מעט ,ושאלו לו חביריו על זה,
והשיב להם ,שלא עדיף שיריים מלחם הפנים ,ועם כל זה הצנועים מושכים וכו',
ולא מיבעיא שלא פשטו רק מושכין ידיהם.

והנה על גודל קדושת השיריים תעיד מאמרו הקדוש של מרן הדברי חיים
מצאנז זי"ע  ,שגם מאכלים שרק עמדו על שולחנו של צדיק אפילו שלא טעם
מהם כבר נקרא שיריים ,והביא לזה ראיה מלחם הפנים ,דאיתא בקידושין )נ"ג(
דהצנועים מושכין את ידיהם והגרגרנים חוטפין ,ובלחם הפנים הרי שום רבי לא
אכל ,וזה רק עמד משבת לשבת על השולחן ועכ"ז חטפו.
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. úéî åàìä äøéôëä çåø
ïøäà ìåãâ ïäë äàøî äéä øãäð äî øùàë '÷á åéúåøáã åðéðæàá ãäãäî ãåòå
øéò ìù äáåçøá ãåáëä úîéá ìòî ãîò øùàë à"èéìù åðéáø ïøî àùéã÷ àðäë
÷"äðéôä ïáà úçðä" ãîòîá æ"ñùú ìåìà ùãåçá íéðô úìá÷ä ãîòî úòá åðéùã
íìåò ìá÷ æéøëîå éìà 'äì éî óñé àìå ìåãâ ìå÷á àø÷å "ìàåé úéø÷" '÷ä åðéúéø÷ì
äìçðå ÷ìç åðì ïéà èìòåå òöðàâ éã øàô ñéåà øéî ïôåø àã ïåô" : åùã÷ ïåùìá åàåìîå
øàð ïòîå÷ èòåå ñàåå äîéìù äìåàâ éã óéåà øàð øéî ïèøàåå æðåà úéðåéöä äðéãîá
."éãé íöåòå éçåë ïèéî íãå øùá úìåàâ ïéé÷ èùéð øéî ïìéåå æðåà åðé÷ãö çéùî êøåã

êàìîëå

éðä ìù íã÷ã÷ ìò äëäå ãîò àøåîå úç àìì òéùåîå ìéöî

ùà úåáäì íéáöåç íéøáãä êùîäáå òéáøìå ùéìùìå äöçîì íéòùøì íéøáçúîä
åðéöøà ïéà úåðéîä úåëìî éã èéî úåëééù ïéé÷ èùéð ïáàä æðåà" : à"èéìù ïøî êéùîä
úéàã ' éëéðçå íåù ìëá ñøòôòìùëàð òøòééæ èéî úåëééù ïéé÷ èùéð ïáàä ïåà '÷ä
."òùé 'ãøôñ éã èéî èùéð ïåà òùéååèéì èéî èùéð ïåà òùé' ãéñç éã èéî èùéð åäì
äçîùðå äìéâð , åá äçîùðå äìéâð 'ä äùò íåéä äæ ,åðéúçîù äìåãâ ïëìå
íò éì íå÷é éî øîàì , äùôð äëáú íéøúñîá úéãøçä úåãäéä øùàë éë , åúòåùéá
úéá úéøàù ìò ïâé éî íéðåéöä éòùø íò äåö îä úîçìî úà êéùîé éî .ïåà éìòåô
úéðùòøä äìåîää êåúî àùðúî éøàë øùà à "èéìù ìåãâä åðéáø äæ àåä éøä .ìàøùé
."éìà ' äì éî" æåòáå øãäá åìå÷ íéòøîå
àì äøåúä , øáã ïéà – ? ãîù úåøéæâ ? ä"áéìä úéðëú ?íéðéîä úñðë ?äðéãî
äðçîá ìå÷ øéáòî à"èéìù åðéáø .íëãîìà 'ä úàøé éì åòîù íéðá åëì !äúðúùð
. åäìéã íù ìëá úåðåéöä ãâð åðéúîçìî úà íéëéùîî åðà éë ,äì äöåçáå õøàá ìàøùé

ïëì

øåà úåìâð úåìâäá , äæä íåéä ãáëð äî . ÷"äøàì åàåá íåé ùåã÷å ìåãâ

÷ïåøé÷ úà äàøð ïéòá ïéò ,åðëåúá åðéáø àåáé .ùãå÷ä úîãà ìò à"èéìù åðéáø úùåã
.ùãå÷ä ìà åàåáá åìå÷ òîùðå ,÷éãö éðô øåà
úéáùä àì øùà àåä êåøá , á÷òé úåàð úà ìîç øùà àåä êåøá íå÷îä êåøá
. ìàåâä úàéá ãò ìàåâ åðì

äæ ÷ç "íëéúåøåãì íìåò ú÷åç" ,ïéé úåúùì ìëåú æà ,äàãåä úãåòñ äùòéå
ïéáå ùãå÷ä ïéá ìéãáäìå" ,ïéé úåúùì ìëåú æà äìéî úéøá äùòúùë ,äìéî
ïéáå àîèä ïéáå" ,ïéé úåúùì ìëåú æà ,äìãáäá ïëå ùåãé÷á åðééä ,"ìåçä
ïîä øåøà ïéá òãé àìã ãò àéøåôá éîåñáì íãà áééç éë ,íéøåô äæ ,"øåäèä
ìë úà ìàøùé éðá úà úåøåäìå" ,øåäè àåäù éëãøî êåøáì ,àîè àåäù
ìáà ,ïéé úåúùì ìëåú æà ,àúëñî íåéñ åà ñ"ùä íåéñ äùòúùë åðééä ,"íé÷åçä
(á"ò÷ óã úáù éðéðò ,íéâäðîä éîòè)
.êúéáá êãáì äúàùë àì

"åðåòîá äçîùäù" êøáì
éðôì øúåé äçîù êì ïéàã ,úëñî íåéñá åðåòîá äçîùäù êøáì äàøð äéä
äùòîì äëìä úçà íòô éúéøåä ïëå ,äøåú ìù äðéøå äçîù àìà ä"á÷ä
éá ïåçøñä éúéìúå ,úåù÷ úåáéñ éãé ìòå úåìåãâ úåîåäîá äçîùä ìáìáúðå
(æ"ì 'éñ àî÷ àáá ,äîìù ìù íé) .äæ øáã íìåòî åòîù àìù ,ééúåáø éøáã ìò éúøáòù

"ïøãä" úøéîà âäðî
úéùàøá úùøôù íâäå
åúåø÷ì ñ"ùá øëæð àì
,ùåã÷ä äøåú úçîùá
àåä åìéàë äæ éøä î"î
äøéöé øôñáù ïåéë ,ùøåôî
עניני סיום מסכתא
õåòð' áåúë (ä,à) ùåã÷ä
àåä ïëå ,'ïúìçúá ïôåñ
íéùòðä íéùãçä íéîùä éîéë øãäã àìâìâ úðéçáå ó÷éä úðéçáå ìåçî úðéçá
óé÷îä ñåðéé÷åà íé éðî äáçø äùåã÷ä äøåúäå ,òåãéë äùåã÷ä äøåú éùåãéçî
ìáå÷îå ,äùåã÷ä äøåúá øçåàîå íã÷åî ïéàå ,ó÷éäá äãî õøàî äëåøàå ,íìåòä
ìàã àúëîñà ïëå ,ó÷éä úðéçá àåäù 'åëå êìò ïøãä úëñî íåéñá øîåì åðéãéá
(è"ñøú ' éñ ,ùèàùèåá ,íäøáà ìùà )
.÷øôä ìò ãåîòú

הדרן עלך

"ìåãâî" øîåì
äàøð äæ éôìå ,'åëå ìåãâî íéøîåà úáù éàöåî úãåòñá íâù íéøîåà ùé
.äåöî ìù äøàä ùéù ïåéë ,ìåãâî øîåì ùé àúëñî íåéñ åà ïúç úãåòñá íâù
(à "é úåà è"ô÷ 'éñ ,íééçä óë)

íåéñä íåéá ïåðçú úøéîà
ùøôì äàøð ,ïðáøì äãåòñ àðãéáò øîà àìå àáè àîåé àðãéáò øîàã àä
äãåòñä úìéçúî áåè íåé úøåúá íåéä åúåà ÷éæçäì íâäðî äéä éë ã"ñá
ïéã åîë ,äçðî úìôúá éåãéå åøîàé àìù ïéðòì äìåãâ äçðî íãå÷ äá íéìéçúîù
ïéàù ,úëñî íåéñ úãåòñá åðøéò äô íéâäåð ïëå ,äìéî úãåòñå ïúç úãåòñ
.äãåòñäå àúëñîä íåéñ íå÷îá íéììôúîù äìéôúá éåãéå íéøîåà
(á"ò ç"é÷ úáù ,åäéðá)

íåé àåä éë ,ììë ïåðçú íéøîåà ïéà úñðëä éðáî ãçàì úëñî íåéñ ùéùë
(æ"éñ à"ì÷ ' éñ ,øåäèä ïçìù ) .øùåàî äéëîåúå ,ïéøæåòäå ïéëîåúä ìëìå ïðáø ìëì áåè

íåéñä øçàù íéîé âäðî
,àúëñîä íåéñ øçàìù íåéá íâ áåè íåé úåùòì åâäð ,ìàøùéá íéðôì úàæ
áúëù ('ò ïîéñ) øéàé úååç úáåùúá ïééò ,(ç"÷ñ å"îø 'éñ ã"åé) äáåùú éçúôá àáåîëå
äòáù äúùî äùò ä"ò êìîä äîìù äéäù ,âåäðë åéøçà ìù íåé ïéãä àåäã
.àìåìòä úîçî úåëøá òáù éáâ ù"îë åéøçà øçàù íâù øùôàå íéîé
éðù ïéùåòå ,íéøãñ äùùä ìë íåéñá ÷ø ,øãñå øãñ ìë ìò íåéñ ïéùåò ïéàå
.'åëå åúéáá äàð äùøãá íééñî ã"áàä åà íäáù ìåãâäå ,äçîùå äúùî íéîé
(á"ñø úåà ,àùéîøåå ÷"÷ã íéâäðî)

åâäðù äî ïëà ,íåéñ úãåòñá ìáàì ìåëàì øéúä õðéî í"øäî úáåùúáå
øåñéà ,íåéñì äéðù äãåòñá ìëåà ìáàäù äøåú éãîåì úåøåáç ïë ,'åëå áåø÷î
(â"òø ãåîò ,õîåà óñåé)
.àåä ìåãâ

ùåøãå ìåôìô úøéîà
íò äúìéçú øåù÷ìå íéáøá úãîìðä úëñî íåéñá 'ïøãä' øîåì íéâäåð ùé
äáéáç äúéäù äùøô ìë (.'é úåëøá) åøîàù íù ìò ,ùåøãäå ìåôìôä êøãá äôåñ
à÷åã åàì (ìë ä"ã) 'ñåú íéùøôîå ,éøùàá 'àá íééñå éøùàá 'àá çúô ãåã ìò
(â"ç è"ñ ã"åé ,âäðîå äëìä éøòù ) .äçéúô ïéòî äîéúç àìà ,éøùàá íééñå éøùàá çúô

íéâã ìåëàì
äòùúì ùãåç ùàø ïéáù íéîéá õéðòø÷ì íòô òñð íéåáèòîéö ñçðô éáø
àáùëå ,àúëñî íåéñ íù äùòå ,ò"éæ àååàðéùî ÷"äâä åáø éðô ìéá÷äì ,áàá
íò úåéäì êéøö äåöî úãåòñù ïåéë äãåòñì íéâã åàéáéù äøåä äãåòñì åáø
íåéñ úãåòñáù ,ì"öæ àååàðéùî ùåã÷ä ïøî íùá øîà ãàñàðî ÷"äâä ïëå .íéâã
(å"ë÷ ' îò ,ùãçä ìà÷æçé éøáã)
.íéâã äéäéù êéøö úëñî

ïéé úåúùì
åéðôì ÷éñô ùé "äúà" úáéúá .('è 'é àø÷éå) 'åëå äúà úùú ìà øëùå ïéé ÷åñôá
ïàæøòáî à"èéìù ùéáééì äéøà ø"øäåî ùåã÷ä áøäî éúòîùå ,åéøçàì ïëå
úùú ìà øëùå ïéé" :ì"÷åöæ õèéùôàøî ùåã÷ä ö"äøä åð÷æ íùá ÷åñôä ùøéôù
æøæì áåúëä àá æà ,ïéé úåúùì äöøúå êúéáá äéäú êãáì äúàùë åðééä ,"äúà
äùòúùë åðééä ,"êúà êéðáå" ,ïéé úåúùì ìëåú éúî ÷ø ,äúùú àìù êúåà
åðééä ," ãòåî ìäà ìà íëàåáá " ïëå ,ïéé úåúùì ìëåú æà ,êéðáì ïéàåùéð úçîù
åéìçî íå÷éùë åðééä ,"åúåîú àìå" ,ïéé úåúùì ìëåú æà ,úéáä úëåðç åùòúùë

כולל רבנים

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé úåãñåî

שע"י כולל למצוינים "ויואל משה" ד'סאטמאר

à"èéìù ø "åîãà ïøî ÷"ë úåàéùðá

בנשיאות כ"ק מרן אדמו" ר שליט"א

à" ááåú

íéìùåøé ÷"äéòô

'ברוכים הבאים בשם ה
 כאו" א בשמו הטוב יבורך, את פני אורחינו הדגולי ם,בהדרת כבוד מקדמי ם אנו בברכ ה

מוה"ר יעקב יוחנן קליין
מוה"ר וואלף פערל הי" ו
מוה"ר שלמה צבי עקשטיין הי" ו
הי" ו

íéîòô äòáù àôô áø éðá úøéîà
ïîæá äéäù àáñ àôô áø éðá øùò ãçà íäå ,úåôøè åìà ÷øôá àôô øá åøàã
,ùéëø ,áçøåñ ,åøàã :íä åìàå ,àáøå ééáà ïîæî äéäù àôô áø éðá íäîå ,áø
ì "æ éøàî àáàù éúòîùå .àôô øá ïîçð ,øî àáà ,àððéç ,éîø ,àñà ,àáà ,íøôø
äòáù íúåà åøîàéùå .äçëùì íéìéòåîù äëøáì íøëæ íéð÷æä íéîëçäî ìá÷ù
(' á øîàî ,úåëæ à "øì ïéñçåé øôñ )
.åäéìà úøéëæá åîë äì ùé äìåâñä äæùå ,íéîòô

הי"ו

הי"ו – מנהל האפיס

מוה"ר בן ציון אלכסנדר ווערצבערגער
מוה"ר מנחם גרשון לעבאוויטש הי"ו
מוה"ר יצחק טייטלבוים הי"ו

מוה"ר מאיר פערל

הן המה העומדים על הפקודים לשרת בקודש בתור

חברי הנהלת מוסדות יטב לב
ויום ולילה לא ישבותו להרבות פעלים לטובת מוסדותינו הק ' פעיה" ק ירושלים ת "ו

לרגל הופעתם פאר בשערי ארה " ק לרגל הש מחה בחצרות קדשינו
 וראו בטוב ירושלים כל ימי, להצליח בכל מעשה ידיכם,ברכת ציון וירושלים תמיד תלוה אותכם
. אכיה "ר, במהרה בימינו, ומלכינו בראשינו, עדי נזכה לביאת גואלינו,חייכם

המקבלים פניכם בברכה בהוקרה והערכה הנהלת המוסדות

øàîèàñ 'ã áì áèé ìä÷
à"èéìù ø "åîãà ïøî ÷"ë úåàéùðá
à"ááåú íéìùåøé ÷"äéòô

äøåî äèòé úåëøá íâ
åððä ,äàìéò àîåøî éîùîå ,äòåùéå äðø ìå÷á
,äøåî éàä ïåàâ úøãä ìåî ìà åðéúåëøá íéøâùî
,äøåà äîìùë äèåò ,äøåúä éðîëîá àìôð é÷á
åúðùî ,äøåîçáë äì÷á ,àøéøáá ÷ãö äøåî
àøá ñáå íòèá , äøåøá äìîùë ,äøåãñå äëåøò
éëëåúá äøåúä ïø÷ íîåøì ð"åìá øåñî ,äøùé
÷éæçî éìë ,åðëéøãäì äëìää úåáéúðá ,åðéììåë

ברכת מזל טוב
äæá íéøâùî åððä ,äçîùå ìéâ éùâøáå ø÷éå ãåáë úåúåàá
.÷"äéòô ù"ðà åðéãéãé ìåî ìà ,åðéìåçéàå åðéúåëøá
שליט" א

הרב הגאון ר' יהושע אשר כהנא

'ראש כולל רבנים דקהילתינו הק
 ומו"ץ פעיה"ק ת"ו- רב דביהמ"ד משכנות הרועים
לרגל אירוסי בנו

.äàé åì éë ,äàð åì éë ,äëë åðìù åðéøùà ,äëøá

ïåàâä áøä

à "èéìù

àðäë øùà òùåäé éáø

å ðéììå ë ùà ø
å "ú ÷"äéòô õ"åîå - íéòåøä úåðëùî ã "îäéáã áø

לרגל יום שמחת אירוסי בנו למז" ט
, åðéú øéú ò êéðôì äö øéù ,åðé÷ì à 'ä êéðôì î ø " éä é
ä à øéå äøåú úö á øä á ,ä ëøá ä ú à åúà 'ä åö é

הי" ו

הר"ר דוד דוב דאווידאוויטש

שליט" א

ולחותנו הרה"ח ר' אשר אנשיל שווארץ
 נכדת ו- לרגל הולדת בתו

ה"קידושא רבה" בבית מדרשינו "ויואל משה" בני ברק

é"ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä

, í éîéä ìë åì äà á ïåëù é ãñç å á åè êà å , äç ì öä á
. ï îà , íéîì åò úò åù úì äëæð éãò
החותמים בברכת התורה

 רבנן ותלמידיהו ן- הנהלת הכולל

å"éä

ïåøáìééä ìàåé ø"øä

ì"æ äùî ø"á á÷òé ç"äáä ð"òì
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בשיר מזמור לתודה ,בחרדת קודש וברגשי גיל ורעדה ,לשמו הגדול
נגידה ,חסדיו המרובים נספר בירושלים ובערי יהודה ,על רוב טובו וחסדו
עמנו ,אשר כולנו נזכה בנערינו ובזקנינו ,לקבל פני מלכינו ,הדרת גאון
עוזינו ,עטרת תפארת ראשינו ,מאור עינינו ,נזר תפארתינו .

כ"ק מרן אדונינו מורינו
ורבינו הגה"ק שליט"א
÷"äøà éøòùá ãåáë åúòôåä ìâøì
åðéùã÷ úåøöçá äçîùä ùàøá øàôì
מלך ביפיו תחזינה עינינו ,נשיא אלוקים בתוכינו ,יראו עינינו וישמח לבינו ,ובכפות
תמרי"ם יסכך עלינו ,בדרכי התורה והיראה המסורה לנו לנהלינו ,בהוד תורתו
וקדושתו לחזקינו ולאמצינו ,ומבארו הגדול שפע קודש להשפיענו ,לנו ולבנינו
ולדורותינו ,ונזכה להסתופף בצל הקודש כל ימינו ,עדי נזכה לביאת מלכא משיחא
גואלינו ,ובראשינו מלכינו ,באנפין נהירין ינחינו ,במהרה בימינו.

ùãå÷ä úãøçå úàøéá íéîúåçä
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