זמני לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 6.54 ...................
חצות היו והלילה 12.45 ...........
עלות השחר 4.20.......................
נ החמה 5.56 ...........................
סו זמ קרי"ש  -8.32 .....ב' 9.20
סו זמ תפילה 10.28 ................
שקיעת החמה 7.33 ...................
מוצאי שב"ק 8.46 .....................

התאחדות אברכי

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

פרקי אבות פרק ג'

מענינא דיומא

מילי מעלייתא

אמירת משנה תורה
מעורר הלבבות

ìâòä àèç øøåòúð çø÷ ìù åúå÷ìçî é"ò

כתב בספר תולדות הנפלאות )אות ק"ד(
שמעתי מהרה"ק ממאגלניצא ,שמר בעל
נוע אלימל זצ"ל ציוה להחסידי בני
הנעורי ,שיהיו אומרי בלילה ובכ ת פחד,
בכדי לעורר לבב .והרה"ק היהודי ז"ל ציוה
שיאמרו משנה תורה לעורר לבב.
אהל אלימל ,אות ר"ט

לימוד משנה תורה
מעורר לתשובה
שמעתי ממורי הגה"ק רבינו בונ
זצוללה"ה מפרשיסחא כי עצה היעוצה לאד
שנפשו חשקה לשוב בתשובה שלמה לפני
יתבר שמו "שילמד כל השנה ספר משנה
תורה" ובזה יתעורר לבבו לתשובה .בית יעקב

ספר דברי הוא מוסר גדול
ופועל הרבה
אומרי בש היהודי הקדוש זצ"ל שלמד
בכל יו איזה פסוקי מספר משנה תורה,
שאמר שהוא לו לספר מוסר .ומה זה דוקא
ספר דברי הלא יש כמה ספרי מוסר .א
הכח בדברי משנה תורה שמי שקורא בה
הוא כשמוע עתה מפי משה ,וה ה אלה
הדברי אשר משה דובר עתה בפי הקורא,
וכתיב 'כ יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישיב
אלי ריק' רק נכנס ללב ופועל בטח ,וזה
מעלת דברי התוכחה של משנה תורה דכתיב
אלה הדברי שהקורא בה שומע עתה אלה
הדברי אשר דובר משה עתה בפי הקורא.
פרי צדיק

במשנה תורה כלול
כל דברי מוסר
במשנה תורה כלול כל דברי מוסר
שבעול.
רשפי אש ,נעשכיז

משנה תורה מלא
נביאות ועתידות
עני אלה הדברי אשר דבר משה אל
בני ישראל ,לא לאותו הדור לבד דיבר ,כי
ג לכל הדורות וכל הנשמות העתידי
להיות עד ימות המשיח והלאה ,וכל ספר
משנה תורה הזאת הוא מלא נבואות
ועתידות לכל העתיד לבוא לעול ,כמו
שאמר לבסו ולא אתכ לבדכ אנכי כורת
את הברית הזה כי את אשר ישנו פה עמנו
עומד היו ואת אשר איננו פה עמנו היו.
תפארת שלמה

מגיד תעלומה

áäæ éãå ,çø÷ ìù åúå÷ìçî åäæ úåøöçå é"ùøéô .áäæ éãå úåøöçå
àäã åù÷äå ,íäì äéäù áäæ áåø ìéáùá åùòù ìâòä ìò ïçéëåä
íéøôà éáø íùá éúòîùå .ìâòä àèç øçà äéä çø÷ ìù åúå÷åìçî
éì ìàøùé ìò úåìöðúä ä"òøî øîà ìâòä éáâ äðäã ì"æ úåéìâøî ïîìæ
ú÷åìçî é"ò ìáà ,ãéçé ïåùì êé÷ìà 'ä éëðà úøîàã íäì àìå úéåö
÷'ä éëðà äøåáâä éôî åòîù íìåë 'ä ìä÷ ìò åàùðúú äîì ïòèù çø
åúå÷ìçî ìò íãå÷î çéëåä êëìå ,ìâòä ïåò øøåòúð áåù ë"à ,êé÷ìà
.ìâòä àèçä êë øçà øøåòúéù íøâ äæã ,çø÷ ìù
פניני יקרי

äáåè äãî äáåøî

íäì øîà 'ë é"ùøáå .íéîòô óìà íëë íëéìò óñåé íëéúåáà é÷ìà
àåä ïåáùçä .íëì øáã øùàë íëúà êøáé àåä ìáà éìùî åäæ äùî
éåâì êúåà äùòàå' íéîòô 'á ä"á÷ä éôî êøáúî äéä äùî éë ,êë
(åò àîåé) ì"æç åøîà äðäå .íéìâøîá úéðù íòôå ìâòá ãçà ,'ìåãâ
äáåè äãîá éøäù ,úåàî ùîç úåéðòøåô ìù äãîî äáåè äãî äáåøî
ìòå íéùìù ìò øîà úåéðòøåôáå ,íéôìàì ãñç øöåðå (æ ãì úåîù) áéúë
íäì íøåâ äéäù ïåéë ë"àå ,ù"úé ïåéìò ãñç ïë éë ,øúåé àìå íéòáø
äáåè äãî äùî úëøá äéä ë"à ,íãà éðá àåáéø íéùù ìò 'éìë àèçä
éðùå ,àåáéø íéùù ìò íéîòô úåàî ùîç ä"á÷ä úàî åì òéâäù
íéùù íéîòô óìà å÷ìçá åì àá ë"à ,äùîì åæ äëøá 'éä íéîòô
,'éìùî åäæ' ,íéîòô óìà íëë íëéìò 'ä óñåé åúëøá äéä äæå ,àåáø
.íëì ïúéì éì ùé êë øîåìë
פני יפות

ìëùäå äðéá äòã åððçå íéììôúî åðà äî ìò

íéðåáð ìáà é"ùøéô .íéòãéå íéîëç íéùðà íëéèáù éùàø úà ç÷àå
ììôúäì äìåãâä úñðë éùðà åð÷ú äîì äù÷ æ"éôìå .éúàöî àì
'åðàöî êéà íéðåáð àöî àì ä"òøîù ïåéë ,'ìëùäå äðéá äòã åððçå
ìëùä ìë ìéá÷äì ìåëé øåáéãä ïéàã àúéàã áùééì ùéå .åðéìâøå åðéãé
øùôà àìã ,íãàä ìëùáù éðéîùä ÷ìçî 'à ÷ìç àìà ,íãà ìù
÷ø ,øáãîä ìù ìëùä éôë úåùòì åì à"à ë"àå ,ìëùä ìë øáãì íãàì
ìáà ,ïåòîù ìöà ìëù äùòð ïáåàø ìù øåáéãäù ,øåáéãä úâùä éôë
ìëùä íâ ïáåàø ìù åøåáéã êåúî ïéáî éæà ìåãâ íëç àåä ïåòîù íà
àöî àì äæ ìòå .ïéáî ïáåàøù åîë åìù ìëùá äùåòå ,ïáåàø ìù
ìù ìëùä ìáà ,íéîëçä éáà ä"òøî ìù ìëùä åðéáéù íéðåáð ä"òøî
åððçå íéììôúî åðà äæ ìòå ,àåöîì íéìåëé øéôù øåãä éîëç øàù
.åðìù øåãä éôë äðéá äòã
בית פנחס

שבעה כנגד שבעה
אלה הדברי .חשב כא שבע חטאי
שחטאו בשבע מקומות ,ולתק אות אנו חוגגי
ז' ימי הפסח ,וחג השבועות ג כ נחשב לז'
ימי ,כי יש לו תשלומי כל שבעה ,וכ ז' ימי
הסוכות לתק השבע חטאי ,ולעתיד כשיתוק
בשלימות יהיה לנו מי"ז בתמוז עד ט' באב,
הכ"א יו חג ויו טוב נגד הג' רגלי ,שכל אחד
)זרע קודש(
שבעה.

אל פעמי ככה
ה' אלקיכ יוס עליכ ככ אל פעמי,
עיי רש"י שאמר זו משלי אבל השי"ת יבר
אתכ כאשר דבר לכ ,והשורש הוא דאי יכול
לית בלי תכלית רק הבלי תכלית ,והנה לכאורה
מה ראה משה לקצבה זו דאל פעמי ,ועוד
דתיבת ככ מיותר ,והנ"ל ע"פ מה שראיתי כתוב
בדור מקבלי התורה היה כ"א מה שקול כאל
איש של עכשיו ,שנאמר דבר צוה לאל דור,
והנה ידוע דמשה רבינו היה שקול כנגד כול,
והנה אז בערבות מואב כבר תמו אותו הדור
והיה דור אחר בניה של מקבלי התורה ,נמצא
משה היה שקול אל פעמי כאותו הדור ,ע"כ
אמר יוס עליכ דייקא אל פעמי ,ואמר זו
משלי דייקא ,שזה יש לי ואיני יכול לית יותר
)ישמח משה(
ממה שיש לי ,אבל הש"י יבר וכו'.

כב המתחטא לפני אביו
הנה הג שאי דרכי להתנהג בגדולות
ובנפלאות ממני ,לית הסכמה ,כי איני לא רב
ולא מגיד כי א במקו ההכרח שא"א בלא זה
לרצונו ית"ש איני חושש לשו עני  ,בעני זה
ג"כ נ"ל שהוא למצוה גדולה ,היות שנהירנא כד
הוינא טליא היה לי תשוקה לעשות ספר פירוש
על סדר קדשי ,מפני שידוע גודל המצוה
לעסוק בהלכות קדשי כי כל העוסק בפר'
עולה כו' ...ואח"כ כשבא לי הרבה טרחא
דציבורא צרכי בני ישראל המרובי ה ליע
וה לתפילות ובקשות ,ואני הייתי מתיירא
לדחות אות כיו שהשי"ת עזר לי לפעול טובת
ישראל ג אנהי נעשיתי טרוד מאוד לא מבעיא
לעשות פי' בעצמי אפילו לי בעצמי היה קשה לי
מפני שלא היה לי פנאי לעיי ...
)מתו הסכמת הרה"ק מלובלי זי"ע ]יו"ד תשעה באב[

על ספר צאת קדשי מבעמח"ס תורת חיי(

אופ הקריאה בט"ב
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יש מקומות שנהגו בט' באב להטות ראש
איש וגבו למעלה ולכסותו ולהניח ס"ת עליו
ולקרות ג' גברי ,ויש שפקפקו דמיחזי כחוכא,
וג דיש לחוש שמא יפיח ,ואי בדבריה ממש,
)ברכי יוס סי' תקנ"ט(
ויש שורש למנהג.

מילי דאבות

אלה הדברי אשר דיבר משה אל כל
ישראל וכו' .ובמדרש זשה"כ מוכיח

אד אחרי ח ימצא ממחליק לשו ,
וצ"ב ,ואפ"ל בהקד מאמר ז"ל האי
צורבא מרבנ דמרחמי ליה בני מתא ,לאו משו דמעלי טפי ,אלא משו דלא מוכח להו
במילי דשמיא ,פי' האי ת"ח שאוהבי אותו בני העיר ,זה לא משו שטוב הוא אלא משו
דלא מוכיח אות על עוונותיה ,וכ הוא דר העול לשנוא את המוכיח ,ולאהוב את
המחני ,ודבריו מתקבלי יותר על לב הבריות אמנ זהו רק לפי שעה אבל אחר זמ ניכרי
דברי אמת ,והמוכיח ימצא ח והמחני יתגנה ,כי שיקרא לא קאי ,והנה מצינו כל מקו
שנאמר אחרי אינו אלא מופלג ,וכ ידוע דמציאה הוא דבר הבא בהיסח הדעת ,וזאת תורת
המדרש מוכיח אד אחרי ח ימצא ,כלומר המוכיח את האד ,אח"כ לזמ מופלג ,ימצא
בהיסח הדעת ח על כל שומעיו באופ שלא חשב עליה ,שהמחני עושה פעולה שימצאו
דברי ח משא"כ המוכיח הרי עשה ההיפ ממציאת הח  ,אבל הקב"ה עוזר לו שבמש הזמ
יתקבלו דבריו וימצא ח על כל שומעיה  ,והב כי נכו הוא.
)דברי יואל(

הגה"ק ר' מנח זצוק"ל נולד בשנת תרכ"ב לאביו הגה"צ
המפורס רבי אברה אב"ד ברעזנא זצ"ל ,אשר חו מגדלותו
בתורה ,היה אש להבה בעבודת ה' ועבד את בוראו בדר
החסידות ,וסיפר פע הבאר מנח מעשה שהיה אצל אביו
בהיותו ילד ,שאביו זצ"ל הל בכל יו בסו התפילה לביתו
לפני תפילת "עלינו לשבח" פע החליט שהוא יל אחריו
לראות מה מעשהו שהוא הול דווקא לפני עלינו ,וכ עשה
וראה אותו נכנס לחדר בביתו ,ומתחיל לומר עלינו לשבח
בהתלהבות אש קודש ,ובי כל כמה תיבות של התפילה אמר
בלשו אידיש "טאטע אי ליב די" ולזה הל לביתו שלא רצה
שיראו את עבודתו הלזו.
בהיותו ב אחד עשר נסתלק אביו ונשאר יתו קט ,ולפני
פטירת אביו קרא אותו ואמר לו יש לי שלוש ידידי טובי
בזה העול וה ,הגה"ק בעל המהר" שיק ,והגה"ק רבי
שמעלקע סעלישער ,והגה"ק בעל בית היוצר מסאלקע ,ומצוה
אני אות שתל ללמוד אצל אחד מה ,ובכל סו זמ תל
לשני ידידיי האחרי לעמוד על המבח אצל על כל מה
שלמדת במש הזמ ,הבאר מנח בחר לעצמו ליל ללמוד
בישיבתו של הבית היוצר ,ובסו הזמ עשה כמצות אביו והל
להבח אצל המהר" שיק ורבי שמעלקע מסעליש.
qqq
כשהגיע לפרקו בנה את ביתו ע בת הרה"ק רבי משול
פייש סג"ל לאווי זצוק"ל מטאש ,על החתונה הגיע ובא רבו
הגה"ק בעל בית היוצר להשתת בשמחת תלמידו החביב ולקח
עמו עשרה בחורי ,ולמחרתו אחרי החתונה חזר רבו לסאלקא,
אמנ לפני שנסע מש אמר להבחורי את תשארו פה ,שאלו
למה ,ענה לה מפני שהוא )היינו הבאמ"נ( יתחיל ללמוד עמכ,
וה לא רצו ללמוד אצל חבר שלה וצעיר כל כ ,וארבעה
מהעשרה היו קשישי ממנו ,אמנ רב בשלו ,שה ישארו פה
ללמוד אצלו ,וכשראה רב שאינ מסכימי שאל לה מה
עשית אצל השלש סעודות שלי ,ענו ואמרו ,שמענו כל התורה
מידי שבוע בשבוע] ,מנהגו של בית היוצר בש"ס היתה כמו אצל
הבא"מ ,כ שמעתי מתלמידי שזכרו השלש סעודות אצל רבו,
אמירת התורה היתה בבכיות נמרצות בכי של שמחה ע
התעוררות כל כ שאב היתה נימוח[ אמר לה על הבאמ"נ ,הוא
ישב בפינה ובכה מאד וביקש מהשי"ת שאל יקח ממנו הנשמה
יתירה ,ושמע השי"ת לתפלתו ונשאר ע הנשמה יתירה,
ובשבוע שאח"כ הגיע לו נשמה יתירה יותר משבוע שעברה דהרי
זה נעשה הנשמה שלו מימי החול ,וכה הוסי בכל שבוע ושבוע,
מהשבוע הראשונה שהגיע לכא ,ע"כ תשארו אצלו ,לבסו
הסכימו ,אח"כ אמר לה עכשיו נל להחת להפרד ממנו ,ונכנסו
אצלו אמר רבו הבית היוצר להבאמ"נ ה ילמדו אצל ,אמנ
בתנאי שאתה צרי להבטיח לה דבר מה ,התחיל הבאמ"נ
לבכות ואמר מה אני יכול להבטיח ,אני בער ולא אדע ,אמר לו
אינ צרי יותר ממה שביכלת ,אמר הבא"מ שמבטיח לה שכל
זמ שהוא יחיה יחיו ה ,אמר רבו די והותר ,ואחד מהתלמידי
ר' חיי פייש שפיצער ז"ל] ,אשר היה אד חשוב מאד ,ועני
גדול ,וסדר שלו היתה שהל לקב נדבות ,וכשאס די כס
בשביל לח ובצלי על ג' חדשי הפסיק מלקב ,וישב על
התורה ועל העבודה ,וכה עשה כסדר[ ,לא רצה להשאר ש ,ע"כ

הבו לכ אנשי חכמי ונבוני וידועי לשבטיכ  .הבו לכ הזמינו עצמכ לדבר,
וידועי לשבטיכ שה ניכרי לכ וכו' ,דצרי לזה דור ראוי וזכאי ,שיהיו מנהיגי ישראל
האמיתיי ניכרי וידועי ,ולא יתדמו אל המתעט בטלית שאינו שלו ,כי הוא הראוי לסמו
על הנהגתו והוראתו ,וע"כ פי' הבו לכ הזמינו עצמכ לדבר ,כי זה תליא בהזמנת הדור
)דברי יואל(
והכשר מעשיה.
ויבר אתכ כאשר דבר לכ  .י"ל על פי מה דאיתא בזוהר הקדוש )תרומה ד קנב (:בזמנא דהוו
ישראל בארעא קדישא הוה נחית לו מזונא מאתר עלאה ,ואינו יהבי חולק תמצית לעמי עובדי
כוכבי ,ועמי כולהו לא אתזני אלא מתמצית ,והשתא דישראל אינו בגלותא אתהפ בגוונא
אחרא ,מתל למלכא דאתקי סעודתא לבני ביתיה ,כל זמנא דאינו עבדי רעותיה אכלי סעודתא
ע מלכא ,ויהבי לכלבי חולק גרמי למגרר ,בשעתא דבני ביתיה לא עבדי רעותא דמלכא ,מלכא
יהיב כל סעודתא לכלבי וסליק לו גרמי ,עכ"ל .וזהו ביאור הפסוק ויבר" אתכ" כאשר דבר
לכ ,היינו שיזכו בני ישראל לשוב אל המנוחה ואל הנחלה ,ויושפע שפע ברכה דלעילא אליה
ולא לאומות העול ,ואומות העול לא יהיו נזוני רק מ התמצית ,ודלא כבזמ הגלות שהשפע
)בר משה(
יורד לאומות העול ובני ישראל נזוני רק מ התמצית.

דיר נישט" ,ענה אותו הבחור "ניי עס שטעכט מיר נישט" אמר
לו רבו הבאר מנח "אבער מיר שטעכט דעס יא או עס טוט
מיר זייער וויי" כששמע הבחור דבריו היוצא מ הלב החליט אז
תיכ ומיד לעשות כמצות רבו והתחיל לגדל את זקנו כמימי
קד ,ובכל פע כשכעס על אחד מתלמידיו שנהג שלא
כשורה ,א כאשר פייסו אותו היה נח לרצות תיכ ומיד
לתלמידיו הקרוי בני.

על הצדיקי
הרה"ק רבי מנח בראדי

זי"ע

בעמ"ס באר מנח – אב"ד קאלוב  -ח' אב תרצ"ח

לא רצה לשמוע מה שרבו מדבר ,והל מש ,וחזר אחר כל
המעשה ,אח"כ אמר לו רבו שג הוא מוכרח להשאר פה ונשאר
ג הוא ,בשבוע שאח"כ ניגש אליו הבאמ"נ )לר' חיי פייש( ואמר לו
אתה קשיש ממני ,ואתה יכול ללמוד יותר טוב ממני על כ נלמד
בחברותא ,וסיפר ר' חיי פייש ,אז ראיתי עבודתו במש ימי
החור ,איני יכול למסור ל מפני שאי אפשר הוא ,אי שלמד
תורה באהבה ובהתלהבות שבכל יו הי' רוח נשמתי והי' לומד
ע כל כ קדושה שנפל פחד עלי ,ומה שאני ערליכער איד הכל
הוא מה שלמדתי עמו ,אח"כ אמר לי שהוא מפחד שההבטחה
מהאריכות ימי לא יתקיי אצלי מפני שלא היייתי בשעת
ההבטחה ,וכ הי' ,הוא נפטר כשתי שני לפני מו"ר וכל שאר
התלמידי חיו עד אחר ההסתלקות של הבאמ"נ וא' מה נפטר
בשלושי של הבאמ"נ ,התלמידי הנ"ל היו אדוקי מאד
בהבאמ"נ ובאו לקאלוב כשבע ושמונה פעמי בכל שנה.
qqq
בספר באר מנח בהקדמת המו"ל כותב בזה"ל סיפר לי
ידידי מוה"ר שלו אלי' פעלבערבוי נ"י ששמע מאביו מוה"ר
שמואל יודא הי"ד שהיה שו"ב בקאלוב שאמר לו אדמו"ר זצ"ל
לער בשנת תרפ"ה כעת יש לי י"ב אלפי תלמידי כ"י ויודע
אני התנהגותו ומהותו של כל אחד ואחד ע"כ.
על א היותו איש חשו בני הראה בכל פע פני
שוחקות לתלמידיו והשפיע אליה כל פע בשמחה וטוב לב
ובסבר פני יפות ,ואהב אהבת נפש והראה לה בכל פני
שוחקות וקרא בלשו חיבה על שמ וש עיר ,ובספר באר
מנח בהקדמת המו"ל מסופר שדרכו הי' לנסוע על כל שמחה
שנתהוה אצל תלמידיו ,א כי מנע הרבה מנסיעה כמוב
מחמת שהפריעה אותו מסדר היו שלו וג הי' למרות רצונו
הפירסו והכבוד ובפרט על ש"ק מ"מ לא עצרוהו שו דבר
מלהיות אצל שמחת תלמידיו שהיו קשורי וחקוקי ודבוקי
בנפשו הטהור .עוד מסופר ש שפ"א באמצע הסעודה של
צהרי בא ה"ר שמעו נעמעטי מנירעדהאז וסעד עמו,
ובאמצע השיחה נתגלגל הדיבור שה"ר שמעו הנ"ל אמר כי
הבאמ"נ אי לו בני ,ואחז הבאמ"נ את ר' שמעו בידו ופתח
הדלת שהיו הבחורי עוטרי סביב לשולחנות בארוחת
הצהרי ,ואמר ה כול המה בניי.
ומסופר שפע היה לו תלמיד אחד אשר הוריד את זקנו,
וביו מ הימי ראה אותו רבו וראה שמגלח זקנו ,קרא אותו
והעביר ידיו על פניו ושאל אותו בלשו המדוברת "עס שטעכט

qqq
סיפר המגיד הנפלא הרה"ג רבי יוס חיי גרינוואלד שליט"א
בש אביו שהיה תלמיד הבאמ"נ ,בשנתו האחרונה נחלש עד
למאוד ואנשי הקהלה רצו מאוד שהבאר מנח יסע לאיזהו
מקו להנפש קצת מעבודתו הק' ,אבל הבאר מנח לא רצה
בשו"א לנסוע ,עד שהחליטו לשלוח את הרה"ח המפורס רבי
אברה משה שטארק השוחט דמתא ,שהוא יכנס אל הבאר
מנח ,לדבר על לבו שיסכי לנסוע ,כשנכנס רבי אברה משה
והתחיל לדבר ע הבאר מנח בעני זה ,לא רצה מקוד להסכי
בשו"א ,עד שבאמצע שיחתו שאל אותו הבאר מנח הא אתה
מוכ לבוא עמי יחד ,אז הבי השוחט בשביל שהבאר מנח לא
רוצה לאכול משחיטת אותו שוחט של המקו ההוא שרצו
שיסע לש ,אמר לו כ אני מוכ ומזומ לבוא ע רבינו ביחד ,וכ
עשה שנסע אז ור' אברה משה נסע עמו ,כידוע היה הבא"מ
בעל צדקה גדול ,וכשהגיע לש חילק את כל מעותיו לצדקה,
ולא נשאר לו כלו ,אז לוה מ ר' אברה משה סכו של שמוני
ושתי פענגא וחילק לצדקה.
אחרי כמה שבועות שנשתהו שמה ,והיה אז כבר אחרי ר"ח
אב אשר אסור במילא לאכול בשר ,שחח פע רבי אברה
משה ע הבא"מ ,ופתאו באמצע השיחה התחיל הבא"מ
לשחוק ,ועל שאלתו לשמחה מה זו עושה ,ענה לו מגיע ל
מז"ט נולד ל ב ,אז החליט רבי אברה משה שהיות שבמילא
כבר אסור לאכול בשר ,ולא צרי עוד הבא"מ לשחיטתו ,והוא
צרי עכשיו ג"כ להתכונ עצמו להברית מילה ,ע"כ יסע הביתה,
לפני שנסע הביתה שאל את הבא"מ איזה ש לקרוא לר
הנולד ,אמר לו "מנח" אחרי כמה ימי שחזר הביתה בליל
שישי אותו שבוע ,חזר הבא"מ לביתו ,ותיכ ומיד ביקש
שיגישו לו כוס מי וביר שהכל ,ונכנס למטה ,ויצאה נשמתו
בטהרה ,ביו ח' אב ,או אז תפס ר' אברה משה למה אמר לו
שיקרא את הר הנולד בש מנח ,ולפלא שבעת הלוויה אמר
ר' אברה משה את הקל מלא רחמי והמנהג היה שבעת
אמירת קל מלא רחמי היה החז מחזיק קופה מיוחדת וכל
הקהל נדבו לו כספי ,ובעת ההוא שאמר רבי אברה משה
את הקל מלא רחמי ,נכנס לקופת רבי אברה משה בדיוק
סכו של שמוני ושתי פענגא ,וראה אז שהבאר מנח
שיל לו את הסכו שלוה ממנו ש.
זכותו יג עלינו ועל כל ישראל אמ
úîùð éåìéòì
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על ידי אדו

אלה מסעי
ביאור מפת הגבול הדרומי של אר ישראל
קיצור מתו הקוטנרס הנפלא "אלה מסעי"
מאת

הרב שמואל בנימי אליעזר בערגער שליט"א
בול נֶגֶ ב ִמ ְקצֵ ה יָ ם
ְוהָ יָ ה לָכֶ ם ּ ְפ ַאת נֶגֶ ב ִמ ִּמ ְד ּ ַבר ִצן ַעל יְ ֵדי אֱ ֹ
דום ְוהָ יָ ה לָ כֶ ם גְ ּ ּ
תו ְצא ָֹתיו
יו ּ ֹ
בול ִמ ּנֶגֶ ב לְ ַמ ֲעלֵה ַ ְ
עק ַר ִּבים ְו ָעבַ ר ִצנָ ה ְוהָ ּ
הַ ּמֶ לַח ֵק ְד ָמהְ :ונָ סַ ב לָ כֶ ם הַ גְ ּ ּ
עצמֹנָ ה:
ִמ ּנֶגֶ ב לְ ָק ֵד ׁש ּ ַב ְרנ ֵַע ְויָ ָצא חֲצַ ר ַא ָ ּדר ְו ָעבַ ר ַ ְ
וַ יֵ צֵ א ֶאל ִמ ּנֶגֶ ב לְ ַמ ֲעלֵה ַ ְ
עק ַר ִּבים:

)במדבר ל"ג ג' ד'(
)יהושע ט"ו ג'(

ממדבר צי
הנה היות שכל גבול אשר היא בי צפו הערבה ובי י המלח והרי יהודה ,היא נמצאת במדבר
צי  ,הנה כדאי להרחיב כא את תכונת זו המדבר הקט בכמות ,והגדול באיכות.
הנה בספר הערו כתב על צי  ,שני ערכי  ,האחד שהוא מלשו קרירות דהיינו ציני ופחי ,
והשנית מלשו ציני הר הברזל .והנה הבעל תבואות האר תפס לשו שני .והנה אפ"ל שהיות שיש
ש תמיד רוח חזק כמו שראיתי בחודש אדר תשס"ח לפ"ק ,וג כשהייתי בשבת פר' בלק באכסניא
בערד בתקופת תמוז ,היה ש רוח חזק ,הנה אפ"ל שנקראת צי כי יש ש תמיד רוח חזק.
הנה הרדב"ז בשו"ת חלק א' )סימ ע"ו( כתב וז"ל ]לעני הזמ של כניסת שבת ויציאת שבת[ :אפילו באר
ישראל יש חילוק קצת וכו' ונמצא שאי כל בני אר ישראל שוי וכו' שהרי יש מהל קרוב לד' ימי
באר ישראל מ המזרח למערב וכו' עיי"ש .והנה בפירוש האברבנאל על התורה )ריש פר' בשלח( וז"ל:
וכ כתוב בספר חלוקת האר שממצרי עד ירושלי בדר אשקלו יש בלבד מהל שמונה ימי
והיה מפני זה קרוב הדר ההוא מאד ,עכ"ל.
והנה בחזקוני כתב ,וז"ל בפר' שלח :אל מדבר פאר קדשה .מדבר פאר ומדבר צי וחצרות
וקדש ברנע ורתמה סמוכי זה לזה ,דהא כתיב הכא נסעו הע מחצרות ויחנו במדבר פאר והוא
רתמה ,כמפורש בפרשת מסעי ,וש כתיב ויחנו במדבר צי היא קדש ,וכא כתיב אל מדבר פאר
קדשה ,ובפרשת מטות כתיב בשלחי אות מקדש ברנע ,ובפרשת מסעי כתב מנגב לקדש ברנע,
שני קדש ברנע ה  ,זה שבאר כנע והוא אותו הנזכר בספר יהושע בעיירות שבאר כנע  ,וקדש
ברנע שמש נשתלחו המרגלי כדכתיב בפרשת מטות בשלחי אות מקדש ברנע ,ואי לומר
שנשתלחו מקדש ברנע שבאר כנע  ,דהא קי ל לא נכנס משה רבינו לאר ,וקדש גרידא בקצה
גבול אר אדו  ,עכ"ל החזקוני.
והנה מקצה י המלח קדמה עד הי הגדול דהיינו "וואדי על עריש" ,יש מאה וחמישי
קילאמעטער ממזרח למערב ,ומחרב עד קדש ברנע יש קרוב למאתיי ועשרי וחמש
קילאמעטער מדרו לצפו .
והנה בפרשת שלח ,וישכמו בבקר ויעלו אל ראש ההר לאמר הננו ועלינו אל המקו אשר אמר
ה' כי חטאנו ,וברש"י אל ראש ההר ,הוא הדר העולה לאר ישראל .ומש נראה שיש אצל קדש
ברנע איזה הר אשר מש עולי לאר ישראל.
ומצאתי בספר אלה מסעי ,בעני נחל מצרי והנילוס ,שכתב :הרדב"ז בתשובותיו )סי' שני אלפי
ר"ו( כותב וז"ל :הרב המזרחי חשב כי נחל מצרי הוא נילוס כאשר צייר באותו פרשה )ש( ,ואי לתפוס
עליו ,לפי שהוא ז"ל צייר מה שלא ראה וכו' ,ועוד שאי קורא הכתוב לנילוס נחל מצרי אלא יחור ,או
פישו  ,אלא האמת הברור כי נחל מצרי הוא הנקרא היו 'ואדי אל עריש' ,ואני עברתי בו והוא מלא
על כל גדותיו ,ושוב עברתי בו והוא יבש אי בו מי כלל ,ונקרא נחל כמו נחל אית וכו' ,ולכ אי
לתלות טעות כזה ברש"י ז"ל עכ"ל ,וכותב עוד בתו"ד שכ כותב בעל "כפתור ופרח" בהדיא ,שוואדי
אל עריש הוא נחל מצרי המפסיק בי גבול מצרי לגבול א"י ,ומסיי ש  :ולמפורסמות א"צ ראיה,
עכ"ל .וכמו"כ כתב ש בש רבינו בחיי ,עכ"ל בספר אלה מסעי להרב ד שוואר שליט"א.

אמר המלקט ,הנה לפי כל הנ"ל אפ"ל כי העומד אצל שעיר והר מואב אצל נחל זרד ,ופניו
למערב ואחוריו למזרח והול למערב הנה יגיע אל קצה הדרו של י המלח וש היא המישור או
להל אצל מעלה עקרבי כי ש היתה הנקודה האמצעית בי כל המלכיות שגרו באותו האיזור
שש היו מתקבצי שעיר ומואב ועמו מהמזרח ,וכנע סדו ועמורה וצביי וצוער מהאמצע,
ועמד ממערב ,וכל המלכיות היו גרי בזו האיזור אשר היו קרובי לעמק השדי היא י המלח
באות הזמני  ,והנה ההול ממזרח למערב ,הנה מצד הימי יראה את הרי יהודה ,ובשמאלו יראה
את הרי שעיר ,ובאמצע הוא הול במדבר צי אשר היא רחב במזרחה ונעשה צר במערבה ,וכל עוד
שהולכי אל המערב מתקצר המדבר עד שמגעת אל הר החלק ,וזה המדבר הוא קט הכמות וגדול
האיכות ,מפני שהוא הגבול של אר הקודש ,והוא בי צפו מדבר פאר ובי י המלח והרי יהודה,
כמו שיראה הרואה על המאפע ,ובמזרחה היא עמוקה כמו י המלח ,כי פני י המלח נמוכי 393
מעטער מהמי שבי הגדול ,כמוש"כ למעלה אצל י המלח ,ובמערב היא גבוה ממימי י הגדול
כמו  600מעטער בער ,ומש בער היא התחלת נחל צי אשר היא הולכת ממערב למזרח מקו
גבוה להנמו עד שהיא שופכת אל י המלח ,וכשהגבול הולכת יותר למערב באלכסו  ,היא מגעת
עד קדש ברנע ,כי אחר שכתוב בתורה ונסב ולא מצינו שו לשו של הטייה ימי או שמאל ,אלא
הגבול באלכסו הולכת בזו הדר ,כמו שיראה הרואה בהמאפע שהיא מיוחס לבטלמיא"ס ,דהיינו
המאפע שנעשה אחר החורב של בית שני.
והנה אור מדבר צי מהר שעיר עד קדש ברנע היא בער  80קילאמעטער ,והרוחב אצל
מעלה עקרבי היא בער  15או  20קילאמעטער ,נמצא לפי כל הנ"ל שקדש ברנע היא בער
באמצע הגבול הדרומי ,בי י המלח לי הגדול.

הנה החלק היותר גדול של הגבול הדרומי ,רובא דרובא ,דהיינו מי המלח עד נחל מצרי  ,היא
על תחו אדו  ,כמ"ש באונקלס על תחומי אדו  .וכשהגבול מגיע לנחל מצרי אז היא אר הקודש
על תחו מצרי מעצמו עד הי הגדול.
והנה הגבול של אר אדו  ,תחילתה בי הר שעיר להר מואב ,דהיינו נחל זרד .כמבוא בפר'
דברי )ב' י"ג( עתה קמו ועברו לכ את נחל זרד ונעבר את נחל זרד וכו' ,וידבר ה' אלי לאמר אתה
עובר את גבול מואב את ער.
והנה זה הגבול הול ממזרח של העול עד לי המלח ,ומש באלכסו לדרו של מערב של
העול עד לקדש ברנע ,והמתבונ בהמאפע שעשה בטלמיא"ס בזמנו של רבינו הקדוש ,ימצא לנכו
כל מה שאמרנו.
והנה י המלח ,הגבול המזרחי שלה היא אר מואב כמבואר ברש"י באריכות בפר' מסעי ,וז"ל
בסופו :וקרבו עד הירד  ,והוא כנגד מקצוע צפונית מערבית של אר מואב .נמצא שאר כנע
שבעבר הירד למערב היה מקצוע דרומית מזרחית שלה אצל אדו  .והיוצא לנו מדברי רש"י
שמקצוע צפונית מערבית של אר מואב עד המקצוע צפונית מערבית של אר אדו הוא אצל
גבול מואב.

מעלה עקרבי
הנה מלשו הכתוב יש להבי שהמציאות היא שבתו הרי יהודה ההולכי באלכסו מסו
הדרו של י המלח מקצה י המלח בקצה המערב לצד דרומית מערבית של אר הקודש וה
הרי יהודה המגיני על אר הקודש מפאת נגב ,הנה באמצע ההרי יש "מעלה" גבוה אשר על ידיה
עולי מאר שעיר לאר הקודש ויש בזו המעלה צורה של הר שהוא נראה כמו "עקרבי " וכ הוא
עד היו הזה ,ולקחתי תמונות מזו המעלה ,ממעלה למטה ,מהעליקאפטע"ר ,וג ממטה ללמעלה.
והמעלה עקרבי שציינו עושי המפות של כהיו וג המקובלי של המאות שנות האחרונות היא
המעלה עקרבי האמיתית שכתוב בתורתינו הק'.
והנה כפי הנראה הלכו המרגלי לרגל את אר כנע ועלו ע"י מעלה עקרבי  ,שהיא בקצה
דרומית מזרחית של אר הקודש .וז"ל רש"י בפר' שלח :ממדבר צי עד רחב לבא חמת .הלכו
בגבוליה באור וברוחב כמי גא  ,הלכו רוח גבול דרומית מזרחית עד הי שהי הוא גבול מערבי
ומש חזרו והלכו כל גבול מערבי עד שפת הי עד לבא חמת שהוא אצל הר ההר במקצוע
מערבית צפונית כמו שמפורש בגבולות האר בפרשת מסעי.
ובפרשת חוקת )במדבר כ' כ"א( וישמע הכנעני מל ערד ישב הנגב כי בא ישראל דר האתרי
וילח בישראל וישב ממנו שבי .פרש"י :יושב הנגב זה עמלק שנאמר )במדבר י"ג( עמלק ישב וגו'
דר האתרי דר הנגב שהלכו בה המרגלי שנאמר )ש( ויעלו בנגב .הנה מסתבר לומר שג
מל ערד ירד מערד למדבר צי בהדר של מעלה עקרבי שהיא הדר היחידי שש יורדי
ממדבר יהודה למדבר צי  ,כ נראה לפענ"ד ,דהיינו שהמרגלי שהיו רק מעט אנשי היתה לה
היכולת לעלות דר ש לרגל את האר ,אבל קשה לעלות דר ש לכמה מאות רבבות אנשי
נשי וט ,ולכ היתה הצור לסבוב את אר אדו ומואב עד שנכנסו לאר ישראל על ידי
שעברו הירד .
וברוקח בפרשת מסעי כתב :והיא עקרבי מ הדרו מהל יו אחד ,ושני יישובי היו על שני
שיני סלעי סמוכי זה לזה ,זהו למעלה עקרבי .
והנה הנוסע למעלה עקרבי יוכל לראות שכל הסימני שכתבנו לעיל ה נכוני .

הר החלק
עיי בספר תבואות האר )ד כ"ד( וז"ל :ובי קצה דרומית י המלח ובי קדש ברנע כמעט מכוו
באמצע המרחק שביניה נמצא הר אחד גבוה ושמו "ג'בל מאדורא" )אולי הוא ההר החלק העולה שעיר ,יהושע
י"א י"ז( עכ"ל .הנה ממה שכתב המהר"י קרא יכולי לדעת את מקומו של הגבול בתכלית הדיוק ,והיות
שלא מצינו איזה ראשו או מגדולי האחרוני שיחלוק עליו ,ע"כ י"ל שיכולי לסמו על זו הגבול
הלכה למעשה.
כתוב בספר יהושע )י"ב( ואלה מלכי האר אשר הכה יהושע וכו' מבעל גד בבקעת הלבנו ועד
ההר החלק העלה שעירה וגו' .ועיי במהר"י קרא ,וז"ל :תרגומו טורא פליגא ,שחולק בי הר יהודה
להר שעיר ,והר זה משופע מחציו כמי גג ,כל ששופע ויורד כלפי דרו קרוי הר שעיר ,כל ששופע
ויורד כלפי צפו נקרא הר יהודה והר אפרי  ,עכ"ל.
וכדי שנבי למה שמו את הר החלק על המפות במקו שהוא ,ומי יאמר לנו שהוא באמצע א"י
למערבה של המעלה עקרבי  ,ע"כ אמרתי להעתיק את לשונו של הכפתור ופרח ,ומזה יכולי
ללמוד שכוונת הכתוב היא נכח בעל גד בבקעת הלבנו  ,דהיינו שהר החלק היא באמצע אר ישראל,
נכח בעל גד בבקעת הלבנו .
וז"ל הכפתור ופרח :וכ נמצא לרבותינו ע"ה ,לפעמי יקראו קצה האר הזאת עכו ,לפעמי
רק  ,לפעמי ד  ,לפעמי באר שבע ,לפעמי אשקלו  ,ולפעמי סולמא דצור ומחתנא דגדר,
וכדאיתא פרק עושי פסי )עירובי כ"ב ב'( לפעמי כזיב ,טורי סמנוס וסולמא דצור ,ד  ,גבע ,רק ,
וכיו"ב .כבר ידעת שנחל מצרי וטורי אמנוס בקו ישר למערב ,וכ באר שבע וד למזרח ,אבל
אשקלו ורק בקוטר )פי' כוונתו :באר שבע מול ד בקו ישר אבל אשקלו ורק באלכסו ]=קוטר[ ,ואפשר לפרש ,קו ישר
הכונה מצפו לדרו ,וקוטר הכונה ממזרח למערב ,והוא משתמש כמה פעמי בלשונות יושר וקוטר במוב זה( ,וכ סולמא
דצור ומחתנא דגדר .האמנ אחר ביאור גבולי התורה עפ"י הפרשה המיוחדת לזה לא יפול ספק
בשו דבר מזה.
היוצא לנו מדבריו שלכ כתוב מבעל גד כדי שנדע את מקומו של הר החלק שהיא מכוו נגד
בעל גד בצפו  ,ומזה ידעו את מקומו של הר החלק.

ועבר צנה
הנה אחר שנתברר לנו עפ"י היסודות של חז"ל והראשוני את מקומו של גבול הדרו בי י
המלח ומעלה עקרבי והר החלק ,כי זה היתה עיקר הבירור הנוגע הלכה למעשה בעני שטח
הערבה אשר הוא חו לאר ישראל והוא אר החול ,נשאר לנו עוד לברר את הכתובי המדברי
אודות הסימני הנשארי בעני גבול הדרו .
ואפ"ל בעני ועבר צנה ,שהר החלק היא חציה באר ישראל וחציה הר שעיר כמ"ש לעיל,
ואח"כ יש עוד בקעת צי הסובבת את ההר מצד השני ,ואח"כ נמשכי ההרי שג ה נכלי
במדבר צי שהיא נמשכת עד קדש ברנע שהיא במדבר פאר  ,והגבול המדויק בי מדבר צי ומדבר
פאר לא נודע לנו ,וכ מבואר בתוס' במס' שבת פ"ט ע"א ,עיי"ש בד"ה צי .

בינו שנות
דור ודור
נא

מלחמת קודש בי צדיקי הדורות
סביב מלחמותיו של הקיסר נאפוליו

קיצור מפרקי הקודמי

בפרוס שנת תקע"ד ,התאחדו שלושת
גדולי צדיקי הדור ומנהיגיו ,לפעול בצוותא,
כדי לסיי את הגלות.
בי שלושת הצדיקי ,הוחלט ,כי אחד
מה יקבל על עצמו להסתלק מ העול ,כדי
שיוכל להיפגש ע הרה"ק מבארדיטשוב 
שנסתלק כארבע שני לפני כ ,והבטיח
שירעיש עולמות לקירוב הגאולה  ויתבע
ממנו את קיו הבטחתו .הצדיקי הטילו
גורל ביניה ,והוא עלה על הרה"ק החוזה
מלובלי זי"ע.
היהודי הק' מפרשיסחא בשמעו את זה
קיבל על עצמו שהוא יסתלק מ העול הזה
במקו רבו הק' מלובלי ,ואכ נסתלק באותו
שנה בחג הסוכות.
באותו שנה בראש השנה התאמ
הרה"ק מלובלי בכוחות נגד השט ,ומצד
השני לח השט בכל כוחו נגד כוחות
הקדושה ,לאחר התפילה ,ער הרה"ק
מלובלי את שולחנו הטהור ,במהל הסעודה
נענה ואמר" :המצב קשה ,הקיטרוגי
גדולי ,ומ השמי מעכבי .ואול ,את
אשר לא נצליח לפעול באימה ופחד ,על ידי
השופר ,נצליח ,בעזרת הש ,לפעול בששו
ובשמחה ,על ידי כוח התורה" ,היה זה רמז
ברור ,כי בשמחת תורה יהיה המש
הפעולות למע המערכה.

עבודת הרה"ק מקאזני

להיכנס אל הקודש פנימה ,להזכיר את
המגיד לפני החוזה ,כדי שיעורר עליו
רחמי.
האיגרת הגיעה לידיו של הרה"ק
רבי מרדכי דוד בערב יו כיפור לעת
ערב ,לאחר שהוא עצמו התבר כבר
מפי החוזה לקראת היו הקדוש.
למרבה יראת הרוממות מפני רבו
הקדוש ,לא ראה רבי מרדכי דוד
כמידת דר אר ,לשוב ולהיכנס שנית,
מה ג באות שעות נעלות ורוממות
במעלי יומא דכיפורי ע דמדומי חמה ,כאשר
ניכר היה בעליל כיצד מרח החוזה בעולמות
עליוני ,וסביביו אז נשערה מאוד.
הוא מיהר ,אפוא ,לחפש את הרה"ק
רבי יוס מטורטשי זי"ע ,בנו של החוזה,
וביקשו כי יכנס הוא להזכיר את המגיד לפני
אביו ,אול בדיוק רגע קוד לכ יצא רבי
יוס מאת פני אביו ,לאחר שנתבר ג הוא,
ולא מצא א הוא עוז בנפשו לשוב ולהיכנס.
לרגל דחיפות הנושא ,החלו שניה
לטכס עצה ,כדת מה לעשות כדי להביא את
מצבו החמור של המגיד ,לידיעתו של הרה"ק
מלובלי ,נענה בנו של הרה"ק מלובלי ,ואמר
לרבי מרדכי דוד:
"מי כבנ העל ,רבי יוס ,המאורס
לבתו של רבי משה מקאזני ,חביב על אבי
הקדוש ,הבה נשגרו פנימה כדי שימסור הוא
את האיגרת עצמה לידי אבי".
פתחו שניה את הדלת בלאט ,ודחפו
את העל פנימה ,כדי שיניח את האיגרת על
שולחנו של הרה"ק ,ואול מראה פניו
הלוהטי של החוזה אשר שקוע היה כולו
בשרעפי ,החריד את העל ,והוא נס בחזרה
על עקבותיו .חזרו השניי לדבר על לבו של
העל ולאמ את רוחו ,עד אשר ניאות ונכנס
פנימה ,עקב בצד אגודל ,כשה עוקבי אחרי
תנועותיו מבי הדלת והמזוזה.
כאשר קרב העל אל שולחנו ,פקח
החוזה הק' את עיניו וקיבל מידו את האיגרת,
משהבחינו ה בכ ,אזרו א ה עוז להיכנס
פנימה ,ופתחו לעורר רחמי בעד המגיד ,נענה
הרה"ק מלובלי והשיב:

בקאזני ,הגיע חולשתו של המגיד
באות ימי לידי חולשה גדולה עד למאוד,
במהל השנה האחרונה נבצר ממנו לקיי
את מנהגו ,לעבור יו יו לפני התיבה ,והוא
עשה זאת א בחודש אלול בלבד ,וא זאת
מתו מסירות נפש עצומה ,אשר לא נית
לתארה.

"באשר לשלומו של המגיד ,אינני
מתעניי כלל ,שכ ברי לי ,כי לשנה הבאה
נתראה בוודאי ,ואילו מה שלאחר מכ אינני
חפ להביט"...

במכתב ששיגר ביו ה' אלול תקע"ד
לפיקוב ,אל הרה"ק רבי ישראל בנו של
הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע,
מבקש המגיד הקדוש לאמור:

ה הבינו כי מדובר בהתראות בעול
הזה ,ויצאו מעודדי ורגועי מלפניו ,אול
בימי הבאי התברר ,כי הכוונה היתה
להתראות בעולמות העליוני.

" ...אבל עדיי אני חלוש ותש כוח מאוד,
ולא אוכל לעמוד לשקוד על התורה ועבודה
כדרכי תמיד .על כ ,ג אליו בקשתי להעלות
זכרוני לטובה ,בפרט בימי הקדושי
הבאי עלינו לטובה ,להתפלל בעדי לה' ,וג
לצוות להסרי למשמעותו ליל עבורי
להשתטח על קברי הצדיקי ,ה"ה כבוד אביו
אדמו"ר המנוח זצ"ל ,וכבוד אחיו )רבי מאיר,
בעל כתר תורה( המנוח זצ"ל ,לעורר ישני לבקש
רחמי עלי ,שישלח לי השי"ת רפואה שלימה
בקרוב ,ואשוב לבריאותי ואחזור לאיתני ברב
כוח ויתר עוז ,לשוב להסתפח בנחל ה' ,כי זה
חלקי מכל עמלי".

המכתב אל החוזה הק'
בי כסה לעשור תקע"ה ,שיגר בנו של
המגיד מקאזני ,ה"ה הרה"ק רבי משה
אליקי בריעה זי"ע ,איגרת דחופה אל
מחותנו ,הרה"ק רבי מרדכי דוד
מדאמבראווא זי"ע ,אשר עשה את הימי
הנוראי בלובלי ,בה מבקשו כי יואיל

אבינו שבשמי אמור סלחתי
בערב יו הכיפורי ,ע דמדומי חמה,
הובא המגיד לבית המדרש על מיטתו ,אול
הוא התחזק והתפלל כל נדרי לפני העמוד,
לאחמ"כ התאזר המגיד עוז ,ובנושאו את
עיניו לשמי פתח וקרא:
"ריבונו של עול ,גודל גבורת ועזוז
נוראותי ,מי יוכל לספר ולמלל זולת ,וג
את רוב חולשתי ואפסות כוחי ,לא יודע איש
מלבד .והנה ,גלוי וידוע לפני כי מאז
ומקד לא החסרתי יו מלהתפלל לפני
העמוד ,ואילו בשנה החולפת לא יכולתי עוד
לעמוד בכ ,לרוב חולשתי ותשישותי .ואול
למרות חולשתי הגדולה והנוראה ,אשר אתה
יודע ועד עליה ,אזרתי עוז בכוחות עילאיי,
ובמש כל חודש אלול ירדתי יו יו לפני
התיבה ,וכי למה עשיתי זאת ,הלא גלוי וידוע
לפני כי א ורק למע ישראל קדושי ,בני
רחומי ,עשיתי זאת ,כדי להתפלל עליה
ולבקש בעד רחמי וישועות.

ועתה שואל
ומבקש
אני
כסא
מלפני
כבוד :אי יתכ
כי אד חלוש
כמותי,
ורופ
ומסוגל
יכול
את
לאמ
כוחותיו הדלי
ולעמוד שעות על
גבי שעות ,יו
יו,
אחרי
ולהתפלל תפילות
שלימות בעד עמ
ואילו
ובני,
אתה ,אשר ל ה'
הגדולה והגבורה,
קשה יהיה ל
לומר בעד בני
תיבות
שתי
בלבד" :סלחתי
כדברי".
"אולי
תשיבינו" המשי
המגיד וטע כלפי
מעלה "כי חסרו
בדור
צדיקי
הזה ,הוא הגור
כי לא נית לומר
סלחתי ,יש ל
הרי ברימנוב את
מענדעלע
רבי
מפריסטיג
השקול כנגד כל
צדיקי הדור.
אולי
כי
תחזירני,
העדר האורי
הוא
ותומי,
בעד
המעכב
מלומר סלחתי,
יש ל הרי
בלובלי את רבי
איציקל ,המאיר
האורי
כמו
ותומי.
ואלא
תאמר ,כי חסרי
ל בעלי תשובה
בדור הזה ,הנה
אנכי ,ע חולשת
ודלות
כוחי
מוכ
כוחותי,
ומזומ לעשות
תשובה בעד כל
עמ בית ישראל.
אשר על כ,
מבקש אני ממ,
אבינו שבשמי –
אמור :סלחתי"...
אחר שחזר
על דבריו עוד
הורה
ועוד,
המגיד
למשוררי
לפצוח בניגו של
ואז
שמחה,
וקרא
הכריז
אדיר
בקול
וחזק:
"ויאמר ה'
סלחתי כדברי".

המש
יבוא אי"ה

מורא מקדש
הקבלה שעצרה המגיפה
בעיר אוסטראה פרצה מגיפה רח"ל ,ורב העיר ובית דינו גזרו תענית ויו תפילה,
ג הכריזו בכל העיר כי מי שחשוד לו על איזה איש בעיר שאינו מתנהג כדבעי
או איזה פירצה שהוא ,חייב לבוא ולהודיע לבי"ד ,למע התוודע בשל מי הרעה
הזאת הגור למיתת בני ישראל ,לקיי מה שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה
ונשובה עד ה' ,ולידע במה לתק לעצור המגיפה.
והנה בעיר הנ"ל היה יהודי אחד שלא היה רגיל לבוא להתפלל בביהכנ"ס ,אשר
עני זה לא היה מעורר עליו חשד ,רק עתה ע"י הכרזת הבי"ד החליטו שניי
מאנשי העיר לעקוב אחרי מעשיו וללכת אחרי עקבותיו ,אנשי האלו עקבו
אחריו ביו ובלילה ,והנה בחצות הלילה ראו שהלה יוצא מביתו לכיו שערי העיר
ונכנס ביער ונעל ש ,השניי חזרו העירה ,ולמחרתו באו אל הרב וסיפרו לו את
כל הקורות אות בלילה ,ושיש דברי בגו בכדי לעורר חשד על האיש הנ"ל ,הרב
אמר לה מאחר שלא ראית כלו ,עצתי ובקשתי שבלילה הבא תלכו ג"כ אחרי
עקבותיו ,וא תראו שהוא רוצה לצאת מביתו להיער תבואו להודיע לי ,כי רצוני
ג"כ לעקוב אחריו.
בלילה כשראו השניי שהלה מתכונ לצאת מביתו ,קראו להרב והצטרפו יחד
אתו לעקוב אחרי האיש הנכנס ביער ,עקבו אחריו וראו שנעצר במקו מסוי
במעמקי היער ,ומתיישב על האר ומוציא סידור מאמתחתו ומתחיל לומר תיקו
חצות בקול בכי מר וצורח ובדמעות שליש ,עד שנמס לבב מגודל הבכי
והנעימות.
ה עמדו ונשתאו על כ ,וביותר הפליא אות כי שמעו עוד קול בלתי מוכר
שאומר יחד ע האיש תיקו חצות ,ותמונה אינ רואי זולת שמיעת קול ,הרב
החליט שאי לחשדו על מעשיו אלו והמתי עד שיצא האיש מהיער ,ואז
ישאלוהו על עני זה ויוכל להתוודע מיהו השני ששמעו את קולו ,בצאת האיש
מהיער הלכו שלשת לקראתו ,ואמר לו הרב עקבנו אחרי מעשי מחמת חשד
מסיבת המגיפה המתחוללת בעיר ,וכשראינו עובד את ה' חזרנו מחשדותינו
עלי ,אבל יפלא שראינו אות נכנס ביער יחידי ,וכשאמרת תיקו חצות שמענו
שני קולות ביחד.
הלה ניסה להשתמט ולהתחמק מלענות על שאלת הרב ,עד שהרב גזר עליו מכח
מרא דאתרא שמוכרח לגלות סודו ,בלית ברירה השיב האיש ,כי האמת מטבעו
להתאבל על חורב ביהמ"ק ,ומרוב הנח"ר שנגר למעלה ,נתנו לו במתנה
שירמיהו הנביא שראה בעצמו כל החורב הנורא ,מצטר אתו לומר תיקו חצות,
וזה עני קול השני ששמעת .הרב בשמעו כל זה ,שאלוהו א ביד כח וזכות
גדול כזה למה אינ רואה לביטול המגיפה ,או עכ"פ לברר אצל ירמיהו הנביא
סיבת המגיפה שבא עלינו ,וג שאלוהו הסיבה שאי הוא בא להתפלל
בביהכנ"ס .הלה השיב כי למחרת יבוא להתפלל שחרית בביהכנ"ס ,וש יתורצו
כל הקושיות והשאלות ,וכשגמר דברו נפרדו ארבעת לדרכ ,שני האנשי
שליוו את הרב בראות כל זאת לא יכלו לעצור ברוח ,ופרסמו בעיר עוד בזו
הלילה שיש צדיק נסתר בעיר ,ושיבוא מחר בבוקר להתפלל בביהכנ"ס,
כשהבוקר עלה התכנסו כל בני העיר לביהכנ"ס כדי לזכות לראות פני הצדיק
הנסתר ,עד שהביהכנ"ס לא הכיל את הקהל הגדול ,ועמדו מבחו זמ רב קוד
התפילה בכדי לזכות לראותו.
זמ התפילה הגיע והצדיק עדיי לא בא .הרב ציוה להתחיל להתפלל שלא לאחר
בגללו זמ התפילה ,באמצע פסוקי דזמרה כשהציבור התפללו בהתעוררות
ובצפיה לבואו ,נכנס הצדיק לביהכנ"ס מעוטר בטלית ותפילי ,ופתאו נעשה
קול רעש גדול ובהלה בביהכנ"ס ,כי כמה אנשי בראות אותו נפל עליה פחד
ואימה גדולה והתעלפו מגודל הפחד ,והשתדלו להקי המתעלפי עד שהעירו
אות ,וזה הצדיק הל ועמד לו בזוית הביהכנ"ס והתפלל כדרכו.
אחר גמר התפילה ניגש אליו הרב ,ושאלו לפשר הדבר של הפחד והאימה שנפלו
על האנשי בהיכנסו בביהכנ"ס ,וג על זה שעדיי לא נתיישבו לו כל השאלות
והקושיות של אתמול שאמר שכשיבוא לביהכנ"ס יתורצו כול.
אז פתח הצדיק את פה קודשו וענה :הנה כתיב וראו כל עמי האר כי ש ה'
נקרא עלי ויראו ממ ,ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילי שבראש ,הרי
שמסגולת התפילי היא להטיל יראה ופחד ,וסיבתה של נפילת האימה ופחד
מהתפילי בהיכנסי לביהכנ"ס היא כי אני נזהר מעודי שלא לדבר שו דיבור חול
בתפילי ,והנני נזהר בה בקדושה כראוי ובכובד ראש והכנעה ,על כ לא
נתבטלה סגולת התפילי שלי ,ואלו שאינ נזהרי מלדבר בתפילי ומזלזלי
בה חלילה לדבר בה דיבורי חול ,ונוהגי היסח הדעת וקלות ראש ,סגולת
קדושת היראה שיש בה נאבדה עי"ז.
וסיבת מניעתי מלבוא לביהכנ"ס היא ג"כ מפני שאי נזהרי מלדבר דיבורי חול
בביהכנ"ס ,אשר קדושתו רבה ונוראה ולא אוכל לסבול זאת ,וג כדי שלא אכשל
ח"ו לדבר דיבורי חול בביהכנ"ס ,לכ לא אוכל לבוא להתפל בביהכנ"ס ,וכל הנ"ל
היא ג"כ סיבת המגיפה הנוראה בעיר ,עבור שאי נזהרי באלו הדברי שלא
לדבר דיבורי חול בביהכנ"ס ובפרט בתפילי ,א תראו לתק זאת אזי מיד תפסק
המגיפה.
בגמרו דבריו הל לו ונעל ,כשמוע הרב כל זאת ציוה להכריז בעיר שידרוש היו
בביהכנ"ס הגדול ואיש בל יעדר .כשנתאספו כול בביהכנ"ס הגדול עלה הרב
ודרש בהתלהבות והתעוררות גדולה על עניני קדושת ומורא וכבוד ביהכנ"ס ,ועל
קדושת התפילי וגודל האיסור של שיחת חולי בביהכנ"ס ובפרט ע התפילי
וסיפר לה כל פרטי המעשה הנ"ל ,ושזאת סיבת המגיפה רח"ל ,וגעו כל הע
בבכיה רבה.
ובאותו מעמד קבלו על עצמ ועשו תקנה שאסור לשו איש לדבר בביהכנ"ס
שו דיבור חול ובפרט ע התפילי ,וג חרטו על טבלא באותיות גדולות שאסור
לדבר שו דיבור חול בביהכנ"ס ,וקבעו אותו על קיר הביהכנ"ס ,וכ קיימו
קבלת ,ומאז והלאה היו נזהרי בזה מאוד ,ותיכ אחר שקיבלו על עצמ קבלה
הנ"ל ,נעצרה המגיפה וליהודי היתה אורה ,וכשבא אורח לביהכנ"ס שלא ידע
מזאת התקנה ,ושאל באיזה עני כל שהוא ,לא השיבו לו כלו רק מיד הוליכו
אותו והראו לו מה שכתוב בטבלא ,ויצאו עמו לחו ואז שמעו דבריו.
)ימי הבחרות(

יסודי התורה

מנהג ישראל
תורה

כל דפריש מרובא פריש

כסא דברכתא )לב(

בגמ' ד י' :שתי ומצא שלשה אסורי ,מה נפש וגו' הא איכא חד
דמערב בהו.
בתוס' )ד"ה איכא( הקשו דליבטיל ברובא ,דהרי שני גוזלי מותרי ה ,ותירצו
דבעלי חיי חשיבי ולא בטלי ,אי נמי דה"ל דבר שיש לו מתירי אחר יו"ט ,ודבר
שיש לו מתירי לא בטיל כנ"ל בגמ' )ג (:עכ"ד התוס'.
והקשה הצל"ח דנכבשינהו דניידי פי' שנפריח ויתפזרו ובכה"ג אמרינ כל
דפריש מרובא פריש ,כדנפסק בשו"ע )יו"ד סי' ט"ז סי"ב( לעני אותו ואת בנו ,דבהמה
שנשחטה אמה היו ונתערבה באחרות וצרי לשחוט מה היו ,כיצד תקנתו
נכבשינהו דניידי ממקו קביעות ויקח מה אחד וישחוט דכל דפריש מרובא פריש
וכו' עיי"ש.
והנה על תי' הראשו דהתוס' לכאורה קושיא אלימתא היא ,אמנ בתי' השני
דהתוס' דלא בטיל משו דבר שיש לו מתירי י"ל דאפי' ע"י נכבשינהו דניידי לא
הותר דלא אמרינ בדבר שיש לו מתירי כל דפריש מרובא פריש וכמש"כ מהר"
בנעט בחידושיו ליו"ד )סי' ק"י( וז"ל :עיי בר" בנדרי ר"פ המודר כתב טע לדבר
שיש לו מתירי דלא בטיל משו דמקרי מי במינו ע"ש] ,והיינו דהא לר' יהודה מי
במינו לא בטיל ,ונהי דאנ קיי"ל מי במינו בטל היינו באיסור שנתערבה בהיתר דעי"ז הוי כמו
מי בשאינו מינו ,אבל בדבר שיש לו מתירי הוי כהיתר שנתערבה בהיתר והוי מי במינו ולא

בטיל ,וכדילי ר"י מד הפר וד השעיר[ וברש"י ביצה )ג (:כתב הטע משו דלא
תאכלנו באיסור ,וכ משמע ש מדילי מיני' רב אשי לעני ספיקא ,ונ"ל דתרווייהו
איתנהו דברובא דאיתא קמ ,ר"ל דנתערב איסור בתו היתר לא שיי האי טעמא
דלא תאכלנו באיסור דהא האיסור נתבטל ברוב ונעשה כולו היתר גמור ,ובזה שיי
טע הר" דהוה דשיל"מ ,אבל ברוב ע"י כל דפריש מרובא פריש ש לא שיי טע
הר" ,אבל שיי בי' ה סברא דלא תאכלנו באיסור דסו סו יוכל להיות שהוא
האיסור עכ"ל.
והנה בר" )ג :ד"ה ודוקא( מבואר די"ל דאפי' בדשיל"מ אמרינ כל דפריש מרובא
פריש ,ולכ מתיר ליקח ביצה שמביא הגוי ביו"ט ,ולא חיישינ דנולדה ביו"ט דכל
דפריש מרובא פריש ,ומ"מ חוכ בזה ההילו )עיי מש"כ טז .ד"ה ת"ר( ,ועיי מש"כ
בשו"ע )או"ח סי' תקי"ג ס"ו( דהנכרי נאמ במסיח לפי תומו דנולד קוד יו"ט ,ובמג"א
ש חוכ לאיסור ,ובצל"ח התיר מטע כל דפריש מרובא פריש,
ועל הקושיא הנ"ל תי' הצל"ח דא נכבשינהו נצטר להעלי עינינו עד שיתפזרו
שלא בפנינו וא"כ שוב יתחדש ספק שמא כל הני אחריני ניהו עיי"ש.
ובשמחת יו"ט )להגאו מפלאצק( תי' דכיו שנתערבו הגוזלות מתחילה וא"כ קוד
דנכבשינהו הי' התערובת אסור מכח מוקצה ,וא"כ י"ל דמיגו דאתקצי לביה"ש
איתקצי לכולי יומא.

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

ברכת מזל טוב
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מוה"ר אברה מנשה ראזע

הי"ו

גבאי נאמ דבית מדרשינו "בר משה"

ידי פשוטות וכפופות

ז"ל דרכי משה ,ומנהג ישראל תורה היא ,שנוהגי לכפו האצבעות ולראות
בצפרניי ,ולא לפשוט האצבעות ,רק אחורי האצבעות מקו הצפרניי ,ויש בזה סוד
כמ"ש הזוהר עכ"ל ,וז"ל כוונות ד מ"ב ,כוונת הזוהר להחזיר אחורי האצבעות מקו
הצפרניי כנגד הנר ,ונמצא כפיית האצבעות על האגודל ולא יראה האגודל חוצה ,ולא
כי"מ להחזיר פנימות האצבעות ולכפות רק להיפ עכ"ל ,וכ"כ בכתבי ,ונראה לי,
דמשו הכי נוהגי לכפות האצבעות לתו היד ,כמו שכתב הרמ"א ,ואחר כ פושטי
אות ורואי מאחוריה ,לצאת ידי שניה) .מג אברה ס"ק ה'(

ליהנות לאורו

ונוהגי להסתכל בצפרניי ,לראות שיוכל ליהנות לאורו ,ולהכי בי מטבע למטבע
אחרת) .שולח ערו הרב(

צפרני יד ימי

ויש לראות בצפרני יד ימי.
מקרב ידו הימנית לנר וכופ אצבעותיו) .סידור היעב"(
)רמ"א סי' רצ"ח(

בתחילת הברכה ביד שמאל ואח"כ ביד ימי

וכשהתחיל הברכה ממאורי האש ,ראה בצפור של יד שמאל ,עד שבא למל העול,
ואח"כ לקח הכוס ביד שמאלו ומסתכל בצפור של יד ימינו עד שסיי הברכה) .לקט יושר(

להסתכל בשתיה

ומנהגינו להסתכל בשתיה ,אחוז מזה ,וג מזה אל תנח ידי.

האבוקה באמצע

ראיתי שהקדוש ר"א ז"ל מטריסק הי כופ שתי ידיו והאבוקה באמצע שתי ידיו.

)משמרת שלו קאיידינאוו(

להחזיק את נר ההבדלה בברכת המבדיל

ומה שנוהגי שבשעת ברכת המבדיל לוקחי את הנר הנקראת הבדלה ,לא מצאתי
כעת בפוסקי ,ואולי הטע כדי שלא יצטר אחר הברכה להפסיק במה שיטול ההבדלה
מיד האוחז בו ,כי המנהג להסתכל בכוס אחר הברכה קוד שישתה כנגד אור האבוקה.
)מנהג ישראל תורה בש ספר תולדות שמואל(

הבדלה בליל תשעה באב:
ליל תשעה באב שחל באחד בשבת ,כשרואה הנר אומר בורא מאורי האש,
ואי מבר על הבשמי ,ובליל מוצאי תשעה באב ,מבדיל על הכוס ,ואינו מבר
לא על הנר ולא על הבשמי).שולח ערו סי' תקנ"ו(
יבר על האור קוד שקורי איכה דבאיכה כתיב במחשכי הושיבני ומ"מ
א שכח מבר אח"כ) .ט"ז(
ואי מבר על הבשמי .אע"ג דמותר להריח ביו התענית דהא אפילו
טעימה יש מתירי דאינו אסור רק אכילה ושתיה מ"מ כיו דהבשמי באי
במוצאי שבת לתענוג להשיב נפש יתירה אי נכו לעשות כ בתשעה באב) .מג
אברה(

והנשי שאינ יודעות להתפלל ,ולא הבדילו בתפלה ,צרי כל איש להזהיר,
שביו התענית לא יבשלו לצור הלילה ,עד שיאמרו המבדיל בי קודש לחול.
)של"ה(

øàîèàñî é"áøã áì áèé úåãñåî

ביהמ"ד בר משה ד'סאטמאר

וה' ברך את אברהם בכל

בנשיאות כ"ק מר אדמו"ר שליט"א

רח' יונה  – 20פעיה"ק ירושלי תובב"א

הננו להודיע בזה

בנשיאות כ"ק מר אדמו"ר שליט"א

שע"י קהל יטב לב ד'סאטמאר

à"ááåú íéìùåøé ÷"äéòô

מתו רגשי לבבינו ,שלוחה ברכותינו ,אל מע"כ ידידינו,
מסור בלו"נ למענינו ,יו ולילה לא ישבות להרבות
פעלי לטובת מוסדותינו ,עסק נמר בתו קהילתינו,

מוה"ר אברה

מנשה ראזע שליט"א

חבר וועד החינו דמוסדותינו הק'
לרגל הכנס בנו ני"ו לעוהתוהמ"צ

יהי"ר שירווה רוב תענוג ונחת דקדושה מכל יו"ח ,אמ.
הנהלת המוסדות

ה"בר מצוה" ביום רביעי באולם "יטב לב"

ברכת מזל טוב

שאי"ה יתקיי

שלוחה בזה ברכותינו ,בש קהל אנשי
שלומינו ,אל מול ידידינו המפורס בפעליו
הנעימי ,עסק נאמ להרי קר קהילתינו כל
הימי ,זכה לעשות ביתו בית ועד לחכמי,
עובד את ה' בתמי ,עוסק בתורת צור
עולמי ,על כ לו יאתה ברכה אל פעמי.

המגבית

מוהר אברה

.íëéöìç éàöåé ìëîå íäî äùåã÷ã úçð áåø ååøúù ,äëøáä úàæå

מנשה ראזע היו

לרגל הכנס בנו ני"ו לעוהתוהמ"צ

áãðúð ïåéìâä úåàöåä

ïòæàø äùðî íäøáà ø"äåî

å"éä

ö"îäåúäåòì åðá ñðëä ìâøì
  :  :

õøéååòâ óñåé ìàåé ø"äåî
\

åðá úãìåä ìâøì

áåè ìæî úëøá

שלוחה בזה ברכותינו לידידינו הנעלה

מו"ה אברה מנשה ראזע

הי"ו

לרגל הכנס בנו לעול התורה והמצוות

å"éä

)כ החיי פלאג'י(

היו נכוני !!!

כעתירת וברכת

לרגל הכנס בנו לעוהתוהמ"צ

כוס של הבדלה

יהי"ר שירוה רוב תענוג ונחת דקדושה מכל יו"ח
כעתירת וברכת ידידי הלומדי את
בשיעור של הרה"ג ר' שלו שניצלער שליט"א

יהי"ר שיזכה לראות תענוג ונחת מלא
חפניי ,לאור ימי ושנות חיי ,ויזכה
להמשי בפעליו הטובי מתו עושר וכבוד
שמחה ואור עיניי ,עדי נזכה לביאת הגואל
ואור החמה שבעתיי ,אמ.

הכ"ד החותמי בשמחה רבה

הגבאי

"יסוד המוסדות"
ביו חמישי פר' שופטי – ה' אלול
לקראת יומא דהילולא של רביה"ק בעל ייטב לב זי"ע
החל בהאי שתא בשב"ק

באול אפריו פעיה"ק ירושלי ת"ו
ù"ðà éúìã ìò ÷åôãì íéð÷ñòä åìéçúé åìà íéîéá
úéáâîä úàø÷ì íîéøúäì

:äçåèù åðéúù÷áå

úåôé íéðô øáñá íäéðô åìá÷ àðà

