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  באי
'משמשי
 ו'שובה מ'מני ת'ז

ה השולט בחודש תמוז "הצירו� הוי

ה 'ו שו'ה איננ'יוצא מפסוק וכל ז, י"הוא הוה

והצירו� הש� הזה הוא למפרע לגמרי , י'ל

כ לומר "ד ג"נלפע, י" השוהוא מורה על די�

ק זה "דהנה איתא בזוה, כוונה הרמוזה בזה

ה ע� "י, שמי לעול� וזה זכרי לדור דור

והנה שמעתי , ח"י בגימטריא רמ"שמ

ז "שתמו, ל" זצוק)בעל בית היוצר(ר "ז מו"מאא

, באי�'משמשי� ו'שובה מ'מ� ת'נוטריקו� ז

זהו הרמז כשהגיע ימי התמוז צרי� 

ח "בדוק את כל הרמלהתעורר ולחפוש ול

ח מצות "ה גידיו שה� כנגד רמ"אבריו ושס

', זה'ולחשוב דוכל , ה לא תעשה"ושס, עשה

לעול� ' זה שמי'דהיינו בי� , וכל הזה, כלומר

וזה 'ובי� , ת"ה ל"ה שס"שבגימטריא על י

ח "ה רמ"לדור ודור שבגימטריא ע� י' זכרי

ל שעדיי� אינ� "ר', שוה לי'איננו , ע"מ

כדי לתק� אות� בתשובה , לימתוקני� אצ

והמ� הרשע .  שלימה ולהפו� הדי� לרחמי�

ד "ע, נמי אמר זאת לעורר די� על מרדכי

, ולא לכל אחיו, ל ורצוי לרוב אחיו"שארז

מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרי� לפי 

, שנעשה קרוב למלכות והיה בטל מתלמודו

ו 'ה איננ'וכל ז, זהו נמי שאמר המ� הרשע

ל עת אשר אני רואה את בכ, י'ה ל'שו

על שאז ', בשער המל�'מרדכי היהודי יושב 

כדי לעורר עליו , ל"הוא בוטל מתורה כנ

י תשובה "וע, הדי� על שבוטל מדברי תורה

ונתקיי� הכתוב , נתהפ� עליו לרחמי�

 כופר לצדיק רשע ותחת רשעי� )'משלי כ(

  ז" יב"ח, דברי שיר                                    . בוגד

  עיקר העבודה בחודש תמוז
  הוא התפילה

בחודש תמוז עיקר העבדות להבורא 

ל איזה "ש הוא התפילה כמאמר חז"ית

והנה עיקר , עבודה שבלב זהו תפילה

' ברכות ראשונות וג' התפילה הוא ג

ראשונות ה� ' ל שג"כמו שדימו חז, אחרונות

אחרונות ' וג, כעבד שמסדר שבחו לפני רבו

ונפטר והול� , פרס מרבוה� כעבד שמקבל 

והנה בשאר , לו והאמצעיות אינ� רק צלותא

כל ימות השנה החסדי� מגולי� על כנסת 

ואז התפילות של , ישראל בלי שו� קטרוג

' א� בג, בני ישראל עולי� בלי מס� המבדיל

ה� התעוררות הדיני� , ל"החדשי� הנ

', ולזה צרי� שיהיה הצנע לכת ע� ה, וקטרוג

� להתפלל באופ� שג� בתפילה צרי

  מאור ושמש   .שהמקטרגי� לא ידעו ולא יבינו
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äìåãâ åà äðè÷ úåùòì. ìë ïè÷ øáã úåùòì åúìåëéá ïéà íà äù÷å 

ìåãâ ïëù .éå"éåä íùã òåãéã ì"íéîçø àåä úåîéìùá ä , ïéàùë ìáà

ìù íùäé íù åðééäã í"ïéã àåä ãáìá ä ,é÷ìà íùå"êåôéäá àåä í ,
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íìì÷ì ìåëé éðéàå åéùëò ïéãä úèéìù.  íòìá éøáãá æîøì ùéù åäæå
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ð àéøèîéâá"éä úåéúåà åîë ä"éäìà íùî í"í ,ä øîàù åäæå" ï

éä úåéúåà"ä àéøèîéâá íäù í"ï , ããáì ìàøùé éðá íò ìöà åðééä íò
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éäìà íù äùòðå"ïéã àåäù í.                                             מנורת זהב  

äðéëùä úåìâ ìò úåëáì  
íéáø íéîá åòøæå åéìãî íéî ìæé. úåòîãä íãàä éðéòî íéî ìæé íàù ,

úåòîãä éîãá íéáø íéîá åòøæå ,úå åëìî ââàî íøéå æàåúåëìî àùð ,

úåòîãä úåëæá ÷ø çéùî àáéå .íéáø íéîá åòøæå øîàù äî äðäå ,é" ì

 òåãé äðäã)ç úåëøá(. ñàîé àìå øéáë ìà ïäã )ä åì áåéà( ,á÷ä ïéàã" ä

íéáø ìù ïúìôúá ñàåî ,íéãéçéë íéðåãéð íéáø íäù óà íéîòôì êà ,

äåù ïúìôú ïéà ïë íà åì êéøöù äî ìò ÷ø ììôúî ãçà ìë íàã ,

ùøçà øáã ìò äæå äæ øáã øåáò ììôúî äæ ,íéáø àø÷ð àìå , íà êà

îäéá ïáøåç ìò ïéììôúî" øáãì ïéðååëî íìåëù ïåéë äðéëùä úåìâå ÷

çàãíéáø åàø÷ð æà .                              ה"ק זללה"ה להגרש"קהלת יעקב ר  

ãéúòä íù ìò ïã äååöîá  
ïéòä íåúù øáâä íåàð.øéô  ' àøáâ íåâøúäåæç øéôùã . àìôé äøåàëìå

òùøä íòìá ìò äæë áåè ïåùì úåðëì íåâøúä äàø äî , åøîàù èøôáå

æç"äòø ïéò äéä íòìáù ì ,äðåëä äàøðå , ìëá íâô äæä òùøä éë

åéøáéà , íåùá äáåè äìåòô ìåòôì ìëåéù éìáî òøä úéìëúá åéä íìåëå

åéøáéàî ãçà ,æçà íðîà" ì)ä÷ ïéøãäðñ (.î úçàá àîåñ äéäùåéðéò , ïéòáå

íåâôì ìåëé äéä àì äøå÷ðä ,áåèá äá äàåøù äéìò åøîà åæ ïéòå , ïëìå

éô ' åììä úåáéú ìò à÷ééã íåâøúä"ïéòä íåúù" ,åæç øéôùã .  
  ש מבעלזא"מהר
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  מגיד תעלומה
  

  הואכשמו כ� 

אפשר לומר דר
 הלציי . לקרוא לו לאמר

, דציוה בלק להני סבי דבהתא לקרא לו לאמר

כלומר יקראו , שכאשר יגיעו אליו לקרוא לו

בשמו בלע� שמורה דיש בו כח לבלע 

וזה שאמר לקרוא לו לאמר הכונה , ולהשחית

שיקראו בשמו לאמר שיפרשו ש� שיש לו 

� וראוי הוא למשחית כשמו כ, דמורה השחתה

  )פני דוד(                                                                . הוא

  ה� ע� לבדד ישכו�

הנה . ה� ע� לבדד ישכ� ובגוי� לא יתחשב

מקו� אתי לספר עובדא שראיתי אצל הגאו� 

, ד"ל הי"הקדוש רבי אלחנ� וואסערמא� זצ

וא� , וש בבית הכנסתרשנזדמ� פע� לד

, ב החמור של הישיבהשנשתלח עבור מצ

, היה עומד ודורש בעניני יהדות, מבחינה גשמית

אשר לא אחת הזיקו למאמציו , דברי� כדרבנות

   .להתרי� נדיבי ע� עבור הישיבה

וישא מדברותיו לפרש פסוק זה בהקד� 

כי " גוי"ו" ע�"ביאור ההבדל בפירוש תיבות 

 אשר תשב בארצה המורה על האומ" גוי"תיבת 

ואילו , ל האומות אשר על פני תבלככ, על מכונה

מתפרש לקבוצת אנשי� שמיוחדי� " ע�"

וא� , בלשונ� ונמוסיה� או בדר
 מלבוש�

ע� אחד , בשאי� לה� אר� או מדינה משלה�

  .ה� וגורל אחד לה�

וזהו שאמר בלע� בנבואתו כי ע� ישראל 

כי " ע�"שלא נצר
 לו דבר להיותו , לבדד ישכו�

, � ונימוסיה�נשתנו מכל יושבי תבל בדת

ונתייחדו בזה להיות ע� בפני עצמ� בלא 

, שיוצרכו לאר� מושב לעשות� אומה אחת

שלא נחשבה " ובגוי� לא יתחשב"ולזה אמר 

האר� בעיניה� ככל הגויי� הזקוקי� לארצ� 

וכל השתוקקות� , ליעשות לאו� על ידי זה

  .לאר� בסבת קדושתה והמצות התלויות בה

רחיב העני� עד ודכירנא שהארי
 בדבריו וה

, שהלאומיי� דאז שא� ה� באו לשמוע דרשתו

יצאו מבית הכנסת באמצע הדרשה לאות מחאה 

ל "והוא זצ, על דבריו בגנות הלאומיות החילונית

ולאחר מכ� , לא נרתע ממחאת� והמשי
 בדבריו

ביאר לשואליו כי א� שיודע הוא גודל ההפסד 

, שמביא בדבריו אלו למצב הגשמי של הישיבה

כי נתחייבנו ,  זאת אי� לו להתחשב בזהבכל

ואילו לקיו� התורה , למחות על כבוד שמי�

ולא עלינו , ת"ולומדיה בישראל הובטחנו מהשי

ומובטחי� אנו , להכנס בהדי כבשי דרחמנא

ש יעשה לתורה שלא תשתכח "שהוא ית

והבאתי עובדא זו ללמד
 גדולת גאוני , מישראל

 זכר ,ת"ישראל וטוהר כונת� בעבודת השי

  .צדיקי� לברכה
 )ק"עיהפד "ראב, א"שליטמ שטערנבו� "ר מהגאו
 .טע� ודעת(

  

   מילי מעלייתא

 



 מילי דאבות
 

 

  
  

  ע"זיאלעזר ווייסבלו� ק רבי "הרה

 ע"ו תמוז תר"ט - ק ריישא "מק


  על הצדיקי
 

עתה ילחכו הקהל את . איתא במדרש 

כל סביבותינו כלחו� השור את ירק 

א� , מה שור מנגח בקרניו, השדה

שנאמר בכור , אלו מנגחי� בתפילת�

על ) ויצא' תורה שבכתב פ( ה הקדוש" ויבואר על פי דברי השל.שורו הדר לו וקרני רא� קרניו

דהנה מה שאמרה , י� אני אשר מנע ממ� פרי בט�קאמרת יעקב אבינו לרחל אמנו התחת אל

ת מונע ממנה פרי בט� מחמת שמתאווה לתפילתו של "רחל הבה לי בני� לפי שחשבה שהשי

ה מתאוה לתפילת� "מפני מה היו אבותינו עקרי� מפני שהקב.) יבמות סד(ל "כאמר� ז, יעקב

אבל , ה בעצמו"ועל זה השיב יעקב שזהו רק באר� ישראל שהוא תחת יד הקב. של צדיקי�

כי , ה מייסר את הצדיק מפני שחושק תפילתו"בחו� לאר� הנית� תחת שרי מעלה אי� הקב

וזה שאמר התחת , אולי יפסיקוהו עוברי דרכי� ה� שרי� החיצוני� ולא תתקבל תפילתו

והנה מצינו אצל יעקב . ד"עכ, ה בעצמו" שהוא תחת יד הקבוכי אני באר� ישראל, אלהי� אני

וביאר בתרגו� , אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי) כב, בראשית מח(אבינו שאמר 

א� כ� מה , ולכאורה יקשה דא� היה לו ליעקב אבינו כח התפילה, בצלותי ובבעותי, אונקלס

נצח� בכח תפילתו כש� שעשה והלא היה יכול ל, היתה כל החרדה אשר חרד מעשו ומלב�

וכמו כ� , כי לב� הארמי הרי היה בפד� אר� שהיא חו� לאר�, אמנ� לפי האמור יוב�. לאמורי

כל אותה פרשה ע� עשו הרשע היתה בחוצה לאר� טר� שנכנס לגבולות אר� ישראל 

ובכ� כיו� שהיה יעקב אבינו בחוצה לאר� תחת שליטת שרי , )פ ויצא"בסו(� "כמבואר ברמב

על כ� נתיירא לנפשו שמא לא תתקבל תפילתו כי יפסיקוהו עוברי דרכי� ה� השרי� , עלהמ

מה שאי� כ� מלחמת האמורי כבר היתה באר� ישראל וש� היה נכו� לבו בטוח , החיצוני�

וירא בלק ב� צפור , וזהו ביאור דברי הכתוב. שתתקבל צלותיה ובעותיה קד� אבוהו� דבשמיא

שראה את כל אשר עשה ישראל סבא הוא יעקב ' פי, י"אמורל ל"את כל אשר עשה ישרא

כי מיד שנכנס לאר� ישראל הועילה תפילתו ונצח לאמורי בחרבו , אבינו לאמורי דייקא

שהרי ג� בני ישראל , ועל כ� ויגר מואב מאד מפני הע� כי רב הוא, ובקשתו בצלותא ובבעותא

ה בעצמו יש לה� "ת� תחת יד הקבובהיו, נכנסו עתה לאר� סיחו� ועוג שהוא מאר� ישראל

 הקהל את כל וה ילחכ"ולזה אמר עת, כח גדול ורב לכבוש את כל האומות בכח התפילה

ודרשו במדרש מה שור מנגח בקרניו א� אלו מנגחי� , סביבותינו כלחו� השור את ירק השדה

נ� כי בחו� לאר� אי, כי כל זמ� שהיו בני ישראל במדבר לא היה מתיירא מה�, בתפילת�

עכשיו , אבל עתה דייקא שנכנסו לגבולי אר� ישראל, בטוחי� שתתקבל תפילת� השמימה

  )בר� משה(                                                                                                                     . יש להתיירא שינגחו בתפילת�
  

 

 אלעזר' ר"ונה כ המע"וייסבלו זי הקדוש רבי אלעזר והרב

נולד בשנת , בגאליציע" ריישא "ק"על ש עירו ק, "ריישער

'  רק"ב� הרה, ע"אלימל� מרודניק זי'  רק" לאביו הרהח"תקצ

אלעזר מליזענסק '  רק" ב� הרהע"וארסק זיו בער מפשעמענדל

  .ע" אלימל� מליזענסק זיר" הקדוש ררבינו ב� ע"זי

 הצדיקי היה מגדולי ע" מרודניק זיאלימל�'  רק" הרהאביו

 שפע ע" מראפשי� זיק"מבני היכלא קדישא של הרה, בדורו

 מליזענסק אלימל� ר" נכדי רעל ":ל" בזהרבוהעיד עליו 

ועל אבר� זה אנו יודעי , אומרי שיש לה גילוי אליהו

  ."בבירור

נכנס ,  אלעזרר"אלימל� בנו יחידו הלא הוא הר'  לרכשנולד

 שהה הילד הנולד והסתכל עליו רגעי אחדי  החדר שאל

 דאס האב אי� אטאט "ובצאתו אמר , תפוס בשרעפיו

  ."געמיינט

 שילמדנו ל"שמחה שפירא ז'  רח" להמלמד הרהכשנתנו

ולקחו אביו על זרועותיו , הזהירו שישמרנו כבבת עינו, תורה

 כי בשמי יש לי אילנא של נשמתי� דע, ל"ואמר להמלמד בזה

 הראה "ואותו",,  ולאו כל אד זוכה להאי אילנא דחיי,קדישי�

זכיתי לקבל נשמה משופרא דשופרא ממקו הכי ", על בנו

  ."גבוה

 זכה להתבש מזיו קדושתו וטהרתו של ט" שנת תרעד

'  שנה בא השמש בצהרי ונשמתו הקא" ילד ב� יבהיותו, אביו

 עלתה בסערה השמימה בעיר ע"זי מרודניק ק"של הרה

  . חלקק מחוקק ספו�וש, וסאקאלאו

q q q  

 מדינובדוד '  רק"הכניסו לביתו הה'  פטירת אביו הקאחר

וסיפר , ע"ק בעל בני יששכר זי"ב� הרה, צמח דוד בעלע "זי

ק בייטש גיסו של "ל אבד"ישכר בעריש היילפרי� ז' צ ר"הגה

זעליג בלייכפעלד שהיה נוכח ' ששמע מהחסיד ר, ר אלעזר"ר

כשנכנס להבית פנה אליו הצמח ,  לדינובאלעזר' בשעה שבא ר

השיב הנער אי� , ת� תיקו�, הנ� אורח חשוב אצלינו, דוד ואמר

אבל הצמח דוד לא הניחו ואמר לו בחיבה בא ואחפש , לי כס�

, רבי, התיר הנער את כתנתו ואמר, בכיס� אולי אמצא דבר מה

יחפש אצלי וימצא כיסי מלאי רק בחטאי עונות , אדרבא

התרגש מאד הצמח דוד מתשובתו ואמר ... ופשעי

אלימל� ' גאר א שיי� קינד האט ר, אה ווא", ל"בהתפעלות בזה

  ."איבער געלאזאט

ק "מש הל� לבית הגה, בדינוב שהה כתשעה חדשי לער�

ש בצל , שקירבו וחיבבו מאד, ע"בעל דברי חיי מצאנז זי

י עד כ, הקודש עלה ונתעלה בתורה ועבודה בקדושה ובטהרה

כשהגיע לפרקו נת� מר� הדברי חיי את נכדתו בת , גדול מאד

  .ע לו לאשה"דוד מקשאנוב זי' ק ר"בנו הרה

ומתורתו , כל ימיו היה דבוק מאד ברבו הקדוש מצאנז

בכל שבתות השנה היה רגיל ללמוד ברבי , שקבל לא זז ממנו

והארי� להסביר ולבאר את דבריו , "דברי חיי"בספר הקדוש 

  . מקשיבי תורתולפני' הק

אלכסנדר שמואל טייטלבוי הרב ' צ ר"סיפר הרה

בליל , ו"שבשנת תרל, ר אלעזר"ב� גיסו של ר, ל"מקאלבסוב זצ

כמה שבועות לפני פטירתו של בעל דברי , התקדש החג הפסח

ויהי אחרי עריכת , ח"היה סמו� ש על שלחנו של הדב, חיי

� לו מיינו ונת, ר אלעזר"הסדר פנה הדברי חיי לנכדו ר

הוא , "בזה תחיה מתי"ואמר לו , כוסות' שנשתייר בכוסו מהד

לעת הצור� . והשתמש בו הרבה, שמר על היי� הזה כבבת עינו

ונת� ממנו לשתות , היה מוזג טיפה מ� היי� הזה לתו� יי� אחר

' ותיכ� לשתיתו באה ישועת ה, למי שהוצר� לישועה גדולה

  .כהר� עי�

יהושע חיי האלבערשטא ' צ ר"הבתו של הג, הוה עובדא

שלח , היתה מסוכנת במחלה קשה, ל"ק טשענסקאווי� ז"אבד

יי� זה ", בצירו� מכתב בו כתב בזה הלשו�, עבורה מהיי� הזה

וא יאמר לכ מישהוא שיש , הוא הכי משובח וטוב שבעול

, את היי� הזה תתנו להילדה, לו עוד יי� כזה טעות הוא בידו

  )המכתב נמצא עדיי	 אצל המשפחה( .� הוהוכ, "ה תתרפא"ובע

q q q  

, ל בעניני רפואות'ר אלעזר"במיוחד נתפרס כוחו של ר

כמה מעשיות יש על זה שרפא והחיה נפשות ונשמות ישראל 

ע בעל "שלו מסטראפקאוו זי' ק ר"פע כשהגיע הרה, לרוב

וביקש , אלעזר' אחר פטירתו של ר, לעיר ריישא, דברי שלו

, ל"ר אלעזר ז"ג בעומר בחדר שיש� בו ר"ו ביו ללערו� שלחנ

ק "א בא אל אבי הרה"פע, ל"אחר הסעודה סיפר בזה

, ע אחד מאנשי בריתו שהיה לו מחלה מסויימת"משינאווע זי

וסיפר במר נפשו שכבר כיתת רגליו לכל גדולי הרופאי ולא 

שלחו אבי לריישא וג נת� לו מכתב , הועילו בעבורו כלו

החולה נסע , שישתדל לעזור לו, ל" אלעזר זר"המלצה לר

אלעזר שלחו ' ר, ושהה אצלו שני שבועות ונתרפא, לריישא

ק "כשקרא אבי הגה, בחזרה לשינאווע בצירו� מכתב לאבי

משינאווע את המכתב התעמק מאד בדביקות עצומה והכה 

בשמי מחלקי מתנות ותפקידי ", ואמר, בידו על השלח�

כל צדיק וצדיק , ושעו בית ישראלשעל יד יו, לכל צדיק

כגו� , ובמקצוע זה הוא המשפיע, ממונה על מקצוע מיוחד

, לאיש אחד יש כח השפעה בעני� פרנסה ואחד לישועת הכלל

 )וסקושהיה מקד� רב בעיר ביקא, אלעזר' הוא ר(ולהרב מביקוואסק ', וכו

, "וזהו כוחו וגדלו, מסרו כח מיוחד מ� השמי לרפא חולי

  .ק"עכלה

איציקל מפשעווארסק על ' וראוי לציי� מה שאמר פע ר

וסיפר , ע"ק משינאווע זי"שפע בא אד אחד להרה, עני� זה

אלעזר מריישא ריפא אותו ' לו שהיה חולה מסוכ� ורבי ר

? בסגולות", ק משינאווע בתמיה"ענה הרה, בסגולות

  !"בתפילות

'  ונכנס לר- א דייטשעל -פע בא איש מאר� אשכנז 

, עזר ובכה לפניו שבתו נחלתה במחלה מסוכנת מאודאל

אלעזר ביקש ממנו סכו ' ר, והרופאי כבר נתייאשו ממנה

והבטיח לו , גדול לצדקה והלה נת� תיכ� ומיד הסכו הדרוש

  .מיד רפואה שלימה עבור בתו החולנית

אלעזר בצאנז ' ל היה ר"ה ניס� אחר המעשה הנ"ביו כ

ל ביומא דהילולא "רי חיי זצלהשתטח על קברו של מר� הדב

באמצע הסעודה אמר , ועשו ש סעודת הלולא רבתי, דיליה

ו "אלעזר והזכירו ההבטחה שנת� להדייטשעל א ח' אחד לר

ו שהרי הדייטשעל אינו "ו חילול הש ח"לא תתקיי יצא ח

, אל תדאג, אלעזר בשלוות רוח' השיבו ר... ז"חסיד שיוותר ע

לבסו� יצא מכ� , ה" יהיה נכו� בעזוהכל, "לאז עס פאר מיר"

 כליל וקמה ממיטתה בלי שו אהשנתרפ, גדול' קידוש ה

  .רוש מהמחלה ששררה עליה

ושלח לו , ל היה פע חלש"משה מדעעש ז' ק ר"הרה

, ע איזה תרופה למכתו"ק מטשענגער בעל מנוחת אשר זי"הגה

)כ הראה "אח) כי ג הוא ניסה בכאלה לרשו תרופות לחולי

' ל את התרופה שקבל מהמנוחת אשר לר"ק מדעעש ז"הרה

, אלמלי שהמנוחת אשר רש לכ התרופה, ענה לו, אלעזר

י איש "אבל כיו� שנרש ע, היתה התרופה עבורכ ס המות

כי לצדיקי יש , ז רפואה שלימה"יהיה לכבודו עי, צדיק

  ".תרופות אחרות לגמרי"
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, חשכו המאורותק נ"ע לפ"ו תמוז שנת תר"ק ט"ביו עש

בהיותו בכפר רחוק מעיר , ונשמתו עלתה בסערה השמימה

וכל , הובילו את ארונו לריישא וש נערכה הלויה גדולה, מושבו

ועבור רצונו שהביע ', בית ישראל בכו על השריפה אשר שר� ה

לוהו לעיר סאקאלאוו כדי לקברו ליד קבר אביו יבובצוואתו שי

 ע המלוכה שיהא מותר הוצרכו לסדר, אלימל�' הקדוש ר

וכמה , הדבר עלה בקושי להעסקני, להעבירו מעיר לעיר

כשנודע הדבר להרבנית ניגשה להנפטר , שעות טרחו על זה

ית בעל מופת בחיי� תהיה בעל הקדוש ואמרה לה כש שהי

כיו� שהיה ערב , ותיכ� אחר זה קבלו הרשות, מופת ג עתה

והספיקו עוד לקברו בעיר סאקאלאוו , שבת קודש מיהרו מאד

איציקל מפשעווארסק ' ק ר"ז הרה"ואמר ע. לפני כניסת השבת

ל שלפי דר� הטבע לא היה שיי� לעשות את כל הדר� בזמ� "ז

מדה דו לכבוד הנפטר עד אחר שהשמש ע"רק , קצר כזה

  ".סתימת הגולל

, ל"שלמה הורווי� ז' ונישאה להרב ר, הניח אחריו בת יחידה

והוא מילא , ע"ק צבי הירש מראזוואדאוו זי"בנו של הרה

היה מפורס מאוד בתורתו ובצדקתו , ק ריישא"מקומו בק

רבי הלכו לאורו להתחמ , נ שהאיר לאר� ולעדרי"ובמסי

אז עלה , ג"נהג את עדתו עד שנת תש,  וחכמתומזיו קדושתו

  .ד"ש הי"הוא וכל משפחתו נהרגו עקדה, ה"על המוקד בעו

הוא , ר אלעזר אחריו ברכה"מורשתו הרוחני שהשאיר ר

 על והוא כתב בעצמו את חידושי, ספרו הקדוש משנה למל�

ב הוציא לאור "ועוד בחייו בשנת תרס, התורה ומועדי

 טע על קריאת ש ספרו משנה הוא אמר, בעילו שמו

אלימל� ' ר' לאבי הק, אני משנה למל�, משנה, כ� אמר, למל�

הספר מלא בדרושי נפלאי ומתוקי מדבש ונופת , ל"ז

זכותו הגדול ', מלהיב לב הלומד בו ליראת ולאהבת ה, צופי

ומתחממי לאור תורתו אמ� כ� ' יעמוד לכל ההוגי בדבריו הק

  .יהי רצו�

  � עלינו ועל כל ישראל אמ�זכותו יג



  

  

  בינו שנות 
  דור ודור

 

 מח
  

  מלחמת קודש בי	 צדיקי הדורות
 סביב מלחמותיו של הקיסר נאפוליו	

  
  

  מורא מקדש

 
 ליבוש  � ובה  שלא לדבר אפילו דברי מוסר ותש

  סיבת אריכות הגלות  �ס  "ולפחוד בבואו לביהכנ

וראוי להיות כל איש זע וחרד מקדושת 

שלא ידבר ש� , ס משעה שנכנס"ביהכנ

שלא ימש� , אפילו דברי מוסר ותשובה

  )ב"א ע"מ, סידור חסד לאברה�(  . קיקהרלדיבור חֹול ו

, בגזירת עירי� פתגמי� ומאמר קדישי� שאלתי�

על כל נשמתי� קדישי� העומדי� בתפילה 

לפני המקו� , ותחנוני� ערב ובוקר וצהריי�

ש ובאהבתו "ברו� הוא וברו� שמו ביראתו ית

ומשו� זה בכ� מה מאוד ראוי לכל אחד ', וכו

ס או "יות ליבוש ולפחוד בבואו לביהכנלה

, ד שה� נקראי� בית מקדש מעט"לביהמ

כמאמר , ולהכניס תחילה מורא מקדש בלבו

כ "ואח, "ומקדשי תיראו ")'ט ל"ויקרא י(הכתוב 

ליכנס אל הקודש פנימה ליראה ולפחוד 

שלא , ה"מאימת מל� מלכי המלכי� הקב

, ת בואו עד צאתו שו� דבר בטלעלדבר מ

תפילה אסור אפילו דברי תורה ובשעת ה

', כי מצוה להתפלל ביחד וכו, דהיינו ללמוד

וכשצרי� אתה לדבר צרי� ליל� לחו� א� 

, תאבו ושמעת� טוב האר� תאכלו בזה ובבא

ונזכה לביאת המשיח , בגשמיות וברוחניות

  . במהרה בימינו אמ� נצח סלה ועד

  )'הדרכה ז, טשערנאביל, ליקוטי תורה(  

אשר כל האריכות ', ק וכו"הוהנה נמצא בספ

הגלות הוא בחטא הזה שמדברי� בעת 

ואפשר לומר שזה כוונת הפסוק , התפילה

היינו ', תעו במדבר בישימו� דר�': )'ז ד"תהלי� ק(

, הולכי� מדר� הטוב לדר� עקו� ותועה

עיר 'ומחמת זה , שמדברי� בעת התפילה

אבל כשישיבו מהחטא הזה ', מושב לא מצאו

',  ישרה ללכת אל עיר מושבוידריכ� בדר�'

בזכות זה יתקרב הגאולה שלימה במהרה 

  . ונבוא לארצינו הקדושה

  )ע"ד מבעלזא זי"ק מהרי"מכתב קודש מהרה( 

  �מי הקודי�פרקמקיצור 
אחרי אשר נאפוליו
 נחל מפלה גדולה 

ברוסיא והוצר� לברוח מש� עוד נשמתו בו 

התחיל שוב במלחמתו הגדולה ובאותו עת 

  .חידש גזירת הגיוס במדינת פולי
 ליהודי�

 כתוצאה מזה גמרו אומר כמעט כל 

צדיקי הדור באותו עת להלח� בכוחות 

ק "חו� מהרה, רוחניי� נגד נאפוליו
ה

אשר דגל ג� באותו עת לטובת , מרימנוב

נאפוליו
 ולח� בכל כוחות הקדושה בעד 


  .נאפוליו

ניסה , ק מראפשי�" תלמידו הרה

מרימנוב ' בכמה אופני� להניע את רבו הק

  .      מדעתו לטובת נאפוליו
 א� לא הצליח

  עוד חמש מאות קרבנות

  מחיילי רוסיא
ק "הגיע הרה, ג"חג הפסח תקעבערב 

להשתת� באפיית , מראפשי� לרימנוב

בעת ההיא . מרימנוב' המצות אצל רבו הק

, נלח� נאפוליו� בשתי מלחמות בעיקר

 מול –והשניה ,  מול רוסיא–האחת 

בעודו מכניס מצות אל תו� התנור . עסטריי�

  :ק מרימנוב וקרא"נענה הרה, הבוער מאש

הבה , היות ועוסקי� אנו בהכנסה"

  "...נכנס כבר לוויע�

ק מרימנוב והכריז "המשי� הרה, להל�

עוד : "על כל מצה ומצה שהכניס לתנור

עוד ... חמש מאות קרבנות מחיילי רוסיא

  ..."חמש מאות קרבנות מחיילי רוסיא

ק מראפשי� "לא יכול עוד הרה

  :ויקרא בקול גדול לאמור, להתאפק

וטמא , נאפוליו� הרי טמא הוא, רבי"

  ". לפסח שנינדחה

ק "נס הרה, תו� כדי דיבור

בחששו מפני , מראפשי� החוצה

עלה על עגלתו , הקפדת רבו הקדוש

  .ומיהר לשוב לביתו

  לא שבו ריק�' דבריו הק
דיבוריו הטמירי� , ובכ�

ק "ופעולותיו הנשגבי� של הרה

במהל� אותו , מרימנוב לא שבו ריק�

זכה נאפוליו� לכמה וכמה , אביב

אשר , ל" במלחמות הנהצלחות גדולות

הנחילו לו נצחונות והיטיבו את מעמדו מול 

  .יריביו עד לאי� ערו�

אחד הסופרי� באותה תקופה כתב אז 

כי נאפוליו� בעצמו מספר אי ש� בי� , בספרו

ראה תמיד יהודי , כי בכל מלחמותיו, כתביו

 )ק מרימנוב"והיה זה תיאור דמותו של הרה(אדמוני 

י שאמר אלכסנדר כפ, ההול� ונוצח לפניו

.) ט"יומא ס(על שמעו� הצדיק , בשעתו, מוקדו�

דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית "

חו� מ� עת המלחמה בסופו בעיר , "מלחמתי

כשלושה שבועות , ה"סיו� תקע' אשר התקיי� בי(ווטרלו 

אשר בו לא ) ק מרימנוב"לאחר הסתלקותו של הרה

כרע ובו אכ� נוצח והו, נראתה לו עוד הדמות

  .סופית

  ק מקאזני�"דעת הרה
אשר הפכו את דעת� , בי� צדיקי הדור

 לשק� את נאפוליו� –לפחות ,  או החריפוה–

, בלט המגיד, ולפעול בכל עוז למע� מפלתו

אשר ג� , ע"ק רבי ישראל מקאזני� זי"הרה

א� ניבא כבר מראש מקד� את מפלתו 

לא , כמסופר לעיל, העתידה של נאפוליו�

, מסתבר. י� שולליו התקיפי�נימנה עד כה ב

, כי גזירת גיוס היהודי� לצבא, כאמור

  .היתה גור� עיקרי לשינוי לצד זה

עשה , ג"את חג השבועות של שנת תקע

ע "ק בעל אוהב ישראל מאפטא זי"הרה

כאשר הגיע , ק מקאזני�"במחיצתו של הרה

פנה בראשונה לקבל את , בערב החג לקאזני�

ו שכוב רפה ומצא, פני המגיד במעו� קדשו

  .אוני� במיטתו

היה כידוע בעל גו� , ק מקאזני�"הרה

בשנותיו . וכל ימיו  חלוש ותשוש, כחוש

שכוב היה מרבית הזמ� , האחרונות בפרט

במיטתו באפיסת 

מבלי , כוחות

יכולת כמעט 

. להניע אבר

לקראת התפילה 

נישא היה על כפי 

משמשיו לבית 

מאי� , המדרש

אוני� להציג את 

 כ� רגלו על

ואול� , האר�

משמגיע היה 

לשערי ההיכל 

עוקר היה את 

עצמו בכוח מידי 

, המשמשי�

מתייצב על רגליו 

ור� אל מקומו 

, בגבורת ארי

ופותח להתפלל 

בכוחות אדירי� 

ובלבת אש מחו� 

  .לדר� הטבע

לאחר שנת� 

לו שלו� והחזיר 

פתח , לו שלו�

ק "האורח הרה

מאפטא ושאל 

' את המגיד הק

נענה , לשלומו

, כעת הנני איש מלחמה: "והשיב' יד הקהמג

אשר נטל , את אות� חמשה חלוקי אבני�

ה מ� הנחל כדי להילח� בה� "דוד המל� ע

 הנני מחזיק )ז"י' שמואל א(נגד גלית הפלשתי 

  ".במטתי, עמי פה

היה זה רמז ברור להתנגדותו העזה 

  .לנצחו� של נאפוליו�

ק מאפטא "סיפר זאת הרה, לימי�

ע רבה "ל� נת� מרגליות זילהגאו� רבי משו

א� הוא הוסי� לספר על , של בארדיטשוב

, אודות אותו חג השבועות שעשה בקאזני�

עמד , כי חר� חולשתו הבלתי ניתנת לתיאור

שלוש , ביו� הראשו� של חג' המגיד הק

הוא נכנס , עשרה שעות רצופות בתפילה

, לתפילת שחרית בשעה שתיי� לפנות בוקר

מוד את תפילת התפלל בעצמו לפני הע

ושוב , א� קרא בעצמו בתורה, השחרית

. התפלל לפני העמוד את תפילת המוס�

היתה כבר השעה , כאשר סיי� את תפילתו

  .שלוש אחרי הצהריי�

  חכמת אלקי� בקרבו 
שוב עשה , ד"את יו� הכיפורי� תקע

', ק מראפשי� במחיצת רבו הק"הרה

ק "הורה הרה, לפני תפילת מוס�. ברימנוב

כי יעבור לפני , ק מראפשי�" להרהמרימנוב

וציווה עליו לכוו� בתפילתו , התיבה

  .להצלחתו של נאפוליו� במלחמה

חזקה על בעל חכמת אלקי� , אמנ�

שידע לכלכל את , ק מראפשי�"בקרבו כהרה

, כיצד לקיי� את פקודת רבו, צעדיו בתבונה

ולא לעבור על דעת עצמו ודעת� , מחד גיסא

  .ד� גיסאמאי, של שאר צדיקי הדור

ק "פנה הרה, במוצאי יו� הכיפורי�

  :ואמר לו, ק מראפשי�"מרימנוב אל הרה

  "...הפכת לי את כל הסדר"

ק "נסע הרה, ליו� הושענא רבה

כדי לבקש את ברכתו , מראפשי� לקאזני�

, חלילה, כי לא יכווה, והבטחתו של המגיד

על , ק מרימנוב"בגחלתו של רבו הרה

בינתיי� . �ביו� הכיפורי' הפיכת הסדר'

ק מראפשי� לבקר ג� "הספיק כבר הרה

ולבקש את סיועו של החוזה , בלובלי�

נמנע ' אול� החוזה הק, מלובלי� בנידו�

  .מלהתערב

כי , ק מראפשי�"להרה, נהיר היה לו

לא בניקל יעלה בידו , בקאזני�, ג� כא�

, לערב את המגיד בדברי� שבינו לבי� רבו

שב ואל 'בוכי ג� הוא יעדי� בוודאי לנקוט 

מכיוו� שחש היה כי מדובר , אול�. 'תעשה

נאל� , לגביו בשאלה של פיקוח נפש ממש

אשר רק , היה לנקוט בפעולה יוצאת דופ�

  :גאו� וקדוש כמותו רשאי לעשותה

חל באותה שנה ביו� , הושענא רבה

כאשר הגיעה שעת הליכתו . ק"ערב שב, ששי

, מקאזני� לטבול לכבוד שבת' של המגיד הק

שיו נטלוהו ממיטתו ונשאוהו על ומשמ

ק "מיהר הרה, זרועותיה� אל המקווה

ונכנס אל תו� מיטתו , מראפשי� במהירות

, כאשר שב המגיד מ� המקווה. של המגיד

מצאה תפוסה על , וחפ� להיכנס אל המיטה

  .ק האורח"ידי הרה

ק מראפשי� "קרא הרה, "רבי"

אינני יוצא מכא� עד ", ממעמקי השמיכה

כי לא אכווה מהקפדת רבי , לישלא תבטיחו 

  ".הקדוש מרימנוב

מיהר , מבלי יכולת לעמוד עוד על רגליו

המגיד להבטיח להאורח הצדיק את 

ובלבד שיפנה לו את המיטה להניח , מבוקשו

  .בה את גופו התשוש

  להשמד� עדי עד 
בתפילת קבלת , בליל שמיני עצרת

נענה , בהגיעו למזמור שיר ליו� השבת, שבת

  :וש בהתלהבות אדירה וקראהמגיד הקד

, כי נאפוליו� מתקד� וכובש, אומרי�"

 –להישמד� עדי עד , 'ואילו אנחנו אומרי�

  ..."''ואתה מרו� לעול� ה

נחל , ד"שמיני עצרת תקע, בו ביו�

נאפוליו� את אחת ממפלותיו המכריעות 

. במלחמה הגדולה שנער� בלייפציג, ביותר

� איבד נאפוליו� שישי� אל, באותו הקרב

אשר לא מכבר שוק� , וצבאו הגדול, חייל

  .החל מתפורר לפירורי� קטני�, וחודש

היתה התדרדרות במצב , מכא� ואיל�

עלה צבא , בחודש טבת הקרוב, מהירה

, מאוחד של כל האומות היריבות על צרפת

. ופתח במלחמה גדולה בכל גבולותיה סביב

כי אי� , התקפה גדולה זו לוותה בהצהרה

כי א� , ת להילח� בצרפתבכוונת האומו

  .באופ� אישי, בנאפוליו� לבדו

הגיעה צבא האומות לשערי , בניס�' בט

בעוד נאפוליו� מנסה להדו� את . פאריז

הכריזו , האוייב ולהתקיפו מאחור

השלטונות בצרפת על סילוקו של נאפוליו� 

מ� השלטו� וכרתו שלו� ע� האומות 

  .התוקפות

וליו� ויתר נאפ, ד"ז בניס� תקע"ביו� ט

כשהוא מקבל בתמורה לכ� , על כתרו מרצו�

,  אי קט� בלב י�–את השלטו� באי אלבה 

הורשה ,  לש�–דרומית מזרחית מצרפת 

. להביא עמו ארבע מאות מתנדבי� מאוהדיו

השלטו� בצרפת חזר לידי שושלת המלוכה 

לפני כעשרי� , זו אשר הודחה בשעתה, הישנה

     . 'המהפכה בצרפת'על ידי , וחמש שנה

  ה"המש� יבוא אי



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :'ביצה במסגרת חבורתינו הק' לרגל התחלת מס

  ראת מסכת ביצהקשנטע� 

ל לקראה בש� "וקשה דהו, "ביצה"לכ� נקרא מסכתא זו בפי הכל בש� , ד"ל בס"נ

א� , )מאירי ועוד, אגרת רב שרירא גאו�(וכ� היא נקראת במקצת ספרי הראשוני� , "יו� טוב"

לרמוז כמו שהתרנגולת , בתיבה הראשונה של המשנה, נראה בחרו לקרותה בש� ביצה

, כ� הלומד מסכתא יוליד ממנה חידושי תורה בכל יו�, בכל יו�דרכה להוליד ביצה 

ד שאמרו "ע, כ� חידושי תורה חידוש נולד מחידוש, וכמו שהביצה נולד ממנו אפרוח

  ביצה' סו� מס, ב� יהוידע להב� איש חי                               .מבי� דבר מתו� דבר, בינה

  לזכור את יו� המות

ויש לזכור , כי וגילו ברעדה כתיב, לידע להודיע ולהיוודע" ביצה"והמסכת נקראת 

וביצה מאכל אבילות ,  וי ל� דמיתנ�)'א א"ברכות ל(כדאמרינ� , בזמ� השמחה את יו� המות

        שושני� לדוד                                            . שהוא גלגל שחוזר בעול�, היא

  מסכת ביצה היא א� הבני�

כדי להבי� דקדוקיה , שהיא א� הבני�, ק דמסכת זו צריכה בינה"הדרשו בזו

  ביצה' סו� מס,         ב� יהוידע להב� איש חי       .                                             ופרטיה

  ביו� טובללמוד מסכת ביצה 

כל הקורא פסוק בזמנו , העיד רבי שמעו� ב� אלעזר משו� רבי שמעו� ב� חנניא

� של "והרי, ו הזהרו למוד בימי ניס� פרק ערבי פסחי�"על בניי יצ, ביא טובה לעול�מ

ובחג השבועות מאמרי� של מת� תורה המוזכרי� , וכ� הטור ע� הבית יוס�, פסחי�

� "וכ� בראש השנה הרי, באב ותענית' וכ� בתשעה באב הלכות ט, בפרק רבי עקיבא

תלמדו מ� , � שיי� בכל הימי� טובי�ומסכת יו� טוב מיש... והטור של ראש השנה

כי זו התורה היא ביותר חביבה , � והטור כפי אשר תוכלו� שאת"ומ� הרי, התלמוד

כי יפה היא , ה"ותורה זו חביבה במאוד מאוד לפני הקב, ומביא לידי מעשה כהוג�

  מסכת שבועות, ה"ל       ש                                                                   . ובזמנה היא

   . ש היה ללמוד בכל יו� טוב מסכתות ביצה וחגיגה"� א" מהרמנהגו של

  ב"אות קמ, זכרו� יהודה

  ללמוד מסכת ביצה בעת הסעודה

, ומה טוב לו לחזור אותה בכל יו�, ג� טוב ללמוד מסכת בעל פה ולשנותה תמיד

ק "� היה הנהגת אבדקוכ, שעל ידי זה תהיה סעודת מצוה, וג� טוב לו לאכילה

היה חוזר , ובעת שהיה נחו� לדר�,  במסכת ביצה וחגיגה)בעל ההפלאה(פראנקפורט דמיי� 

  . על מסכת כלה כולה
  ' אות כ, ע"מענדל מיערסלאב זי' ק רבי זכרי"להרה, מנדל' זכרי' אגרת ר

  

  

  )כח (כסא דברכתא

   הבדלהכוס של 

  ימלאנו על גדותיו 

  ) ג"קפ' א סי"רמ(. וכוס של ברכה ימלאנו שיהא מלא על גדותיו

  הברכה לשפו� על האר� קוד� סיו� 

כדי שלא יהא , קוד� שיסיי� בורא פרי הגפ�, ונוהגי� לשפו� מכוס של יי� על האר�

  ) ו"רצ' א סי"רמ(. הכוס פגו�

  שישפ� על האר� בשעת המילוי 

ובלבוש כתב שלא ישפו� עד שיתחיל תחילה הברכה כדי שלא תהיה , אי� לזה פירוש

הא ג� סו� הברכה , זה לפגו�דא� תחשוב , ואי� לזה טע�, תחילת הברכה על כוס פגו�

, דזה פשוט דכל הברכה תהיה על כוס ראוי ללברכה, צרי� להיות על כוס שאינו פגו�

ותו נראה דאי� מנהג זה יפה לבר� ברכה ', וטפי היה לו להמתי� עד גמר הברכה וכו

א דאחר שביר� על מיני שתיה אסור "קי' וכ� כתב בספר חסידי� סי, ולשפו� על האר�

נקרא יש נוחלי� חברו החסיד , אלא נראה לנהוג כמו שמצאתי בספר אחד, מנולשפו� הי

ל שמצאתי כתוב שבשעה שממלאי� הכוס של ברכה להבדלה "ר אברה� שעפטלש ז"מהר

וזה , מחמת שהכלי מלא מאד, וישפו� עוד בעני� שישפו� על האר�, ימלאנו על כל גדותיו

  )'ק א"ז ס"ט( .�ואחר כ� לא ישפו� כלו, לסימ� יי� שנשפ� כמי�

  למעט בהנשפ� 

  )        ו"רצ'  סי,משנה ברורה(. וג� זה יש למעט בחלק הנשפ� משו� הפסד משקי�

  עושי� כ� לסימ� טוב 

ועושי� כ� ,  ברכהמ�וטע� השפיכה דאמרינ� כל בית שלא נשפ� בו יי� כמי� אי� בו סי

  ) ו"רצ' א סי"רמ(. לסימ� טוב בתחילת השבוע

  על פי קבלה 

  )מג� אברה�(. ש" משה כתב טע� לשפיכה על פי קבלה עייובמטה

  להבדיל מיושב 

  ) ו"רצ' מחבר סי(. אומר הבדלה מיושב

  ) 'ק ה"ז ס"ט(. ובמעומד לא הוה קביעות, כיו� דאחד פוטר חבירו יש לעשות קביעות

  להבדיל מעומד 

  ) א ש�"רמ(. א מעומד וכ� נוהגי� במדינות אלו"וי

ודר� לויה , דיל מעומד לכבוד המל� שאנו מלוי� אותונוהגי� במדינות אלו להב

שאי� לתלמידי , ומכל מקו� אחר גמר ההבדלה יש לו לישב ולשתות הכוס, מעומד

   )שולח� ערו� הרב(. מדולשתות מעחכמי� 

  יתנו את העיני� בכוס ובנר 

  )  ו"רצ' א סי"רמ(. ובשעת הבדלה יתנו עיניה� בכוס ובנר

מחצית (. העוני� קאיאעל כרח� , לשו� רבי�' יתנו'ואמר , יחידלשו� ' ית�'מדלא קאמר 

  ) השקל

  יאמר הבדלה בניגו� טוב ויפה 

משל למל� , ויאמר הבדלה בניגו� טוב ויפה כדי ללות המלכה בשמחה ובשירי�

  ) שבת' ה מס"של(. שמלוי� אותו הע� בשמחה ובשירי�

 יסודי התורה
 

  

  מנהג ישראל 
 תורה

 

  

  

  

òîåàúáéìã à÷î ,àúééøåàã àø÷éáå ,úåëøá øâùðåðé ,åðéãéãé íã÷ ,

äëìäë øåçáä ,äëøá ÷éæçî éìë ,äìéôú åæ áìáù åúãåáòá òãåð ,

äìéìò àøåð éðôì åçéù êôåù ,àøåáä úãåáòì íå÷ íéëùî , áùåé

äøåúá äâåäå ,äøåàë äëéùç ,áéáçå áåäà ,áéáñ åì áäæ øæ , 

äøèò åùàøì íéáåèä åéúåãî          ,äøàôúì òãåð åîù ,  
  

äáä"çòáìòô ìàåé  íéåáøéð"å 
  

  אשר זכה אחרי יגיעה עצומה בלימוד מחו	 לסדרי הישיבה
  פ"לעמוד על המבח� בע

  על כל הלכות בשר בחלב

  א"אצל הגאו� רבי שלמה זלמ� אולמא� שליט
  א"ש וואזנער שליט"ד דמר
 הגר"� בבי"דומ

  

éäé" íùëù ø øîâåîä ìò êøáìå íééñì åëæú ïë åæ àúëñî úîééñù

åøçà úåéâåñå úåúëñîä äøåúá ú 'ååàë"áåèä ð , áùéì åëæúå

äîãàä ìò íééç íúà øùà íéîéä ìë äøåú ìù äìäàá, äëæð éãò  

            åðé÷ãö çéùî éðô ìá÷ì,åðéùàøá åðéëìîå ,áá "à.  
  

  א"ק ירושלי� תובב"ד חברי� וידיד� מפעיה"הכ
  י מסאטמאר בני ברק"הלומדי את
 בישיבה קטנה דרב

  , יואל בניאמי�, משה עקשטיי�, שטיי�יואל עק, דוד קויפמא�
  .אהר� טוסיג, יואל גראס, עזריאל שוואר�


