זמני לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 6.39 ...................
חצות היו והלילה 12.42 ...........
עלות השחר 4.31.......................
נ החמה 6.05 ...........................
סו זמ קרי"ש  -8.37 .....ב' 9.23
סו זמ תפילה 10.29 ................
שקיעת החמה 7.18 ...................
מוצאי שב"ק 8.31 .....................

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 ה'

מענינא דיומא

מילי מעלייתא

יו קבלת שכר

æ"äåòá øëù ùé ú"ì úøéîù ìò

מגיד תעלומה

לרגל יומא דהילולא של מר רביה"ק זי"ע:

יו פטירת הצדיקי הוא יו הילולא
וזמ שמחה ,יו קבלת שכר והתעלות עבור
בית אברה
עבודת הק'.

נשפע שמחה וחסד וחיי
הילולא בגימטריא כמני הש ע"ב,
שהוא בחכמה שהוא מקור החיי ,כמ"ש
החכמה תחיה ,והילולא הוא בחינת שמחה,
שנשפע שמחה וחסד וחיי על כל ישראל.

øçîìå é"ùøéôå .íúåùòì íåéä êåöî éëðà øùà äìòîì áéúë äî
íúøîùå äìàä íéèôùîä úà ïåòîùú á÷ò äéäå ,íøëù ìá÷ì
äéðéî øúåñ äøåàëìå .(áé ,æ) 'åâå êáäàå 'åâå øîùå íúåà íúéùòå
øåëáä áúëã ì"éå .øëù àëéàã íééñîå øëù àëéìã ìéçúîã äéáå
ù"æå .øëù àëéà ú"ìî äøéîùä ìò ìáà ,øëù àëéì äùò ìòã øåù
ë"àå ,ú"ì àìà åðéà äøéîù áéúëã íå÷î ìëáã òåãéå ,í"úøîùå
.ãñçä úàå úéøáä úà êì êé÷ìà 'ä øîùå øéôù
תורת אליהו

מג אברה טריסק

ביומא דהילולא מאירי
הצדיקי יותר למטה
ידוע שהצדיקי ביומא דהילולא שלה
מתעלי למעלה בעולמות העליוני ,וכל מה
שמתעלי יותר ברב המעלה ,מאירי יותר
בית אהר
למטה בעומק ושפל המדריגה.

האסיפה ביומא דהילולא
היא טהרת ישראל
העני שמתאספי ביחד התלמידי
שהיו מכירי אותו הצדיק ביומא דהילולא
ומזכירי הטובות שהיו לה ממנו ,כי אסיפה
זו טהרת ישראל ,כמ"ש חז"ל האספו הטהרו,
כי בעת הזאת כאשר מי אי להעביר
הטומאה ,והצדיק יסוד עול שהיה מטהר
נשמות ישראל נסע למנוחות ,עיקר טהרת
של ישראל היא אסיפת כל ישראל ,כי
באסיפת יחד ואיש את רעהו מספר בשבחו
של אותו הצדיק ,ומתבונני על לב כי מפני
הרעה נאס הצדיק ,ועונותינו גרמו לזה,
ודאגו שלא לגרו לו צער וחרפה ,ממילא
תפארת שמואל
עושי תשובה.

השפעה גדולה
ביומא דאשכבתא יש להנשמה השפעה
גדולה ,להפי אורה עד להבלא הגרמא
אור החיי
שבקבר.

יו מיתת צדיקי מכפר
מידי שנה בשנה
במדרש בא' בניס מתו בני אהר ,למה
מזכיר מיתת ביוה"כ ,אלא מלמד כש
שיוה"כ מכפר כ מיתת של צדיקי מכפר,
פירש אבא מורי זלה"ה מאמר ,כלומר כש
שיוה"כ עצומו של יו מכפר מידי שנה בשנה,
כמו כ מיתת הצדיק מידי שנה בשנה מכפר,
בשביל הצער שמצטערי בזה ,וזה שסיי
המדרש ,ומני שמיתת של צדיקי מכפר,
דכתיב ויקרבו את עצמות שאול ויהונת וגו'
ויעשו ככל אשר צוה המל ,פירש"י להספיד
עליה ,ויעתר אלוקי לאר אח"כ ,והיינו
ייטב פני
מכח שמצטערי בהספדו.

לרגל יומא דהילולא של מר רביה"ק זי"ע:

äìéëàá âðòì éãë úáù ìù øð

ïàëî ,àúéà äàéìô ùøãîá .ïîä úà êìéëàéå êáéòøéå êðòéå
éëøá ìòá ïåàâäã äéîùî éì øîàðå .úáù ìù øð úå÷ìåã íéùðäù
ïëìå ,òáåù åðéàå ìëåà àîåñù ì"æç åøîàã ,ì"öæ (à"ãéçä) óñåé
ìëàé àìù ,úáù âðåò íåùî àåä úáù øð äðäå ,ïîä ìò åîòøúä
íâä ïîä úìéëàá éåðéò êáéòøéå êðòéå åðééäå .òáåù åðéàå êùåçá
ïàëî ,åîòè ÷ø ,åìëàù äî åàø àì ìáà ,íéîòèä ìë åì äéäù
.÷ùåé íéúôùå ,äìéëàá âðòì éãë ,úáùá úåøð úå÷ìåã íéùðäù
כתב סופר

àåä ãñç äéìò êøåöì äãéøé

ãéâäì äúéä äùî úðååë àìä äù÷ .ïîä úà êìéëàéå êáéòøéå êðòéå
,íäîò äùò øùà íéãñçä ìëá øôñìå íå÷î ìù åçáù ìàøùéì
ïúðù ãò íúåà áéòøäå íúåà äðéòù ,êáéòøéå êðòéå øéëæä äîìå
òéâî íéîòôìù äî àåä ú"éùä éãñçî äðäã äàøðå .ïîä íäì
íãàä ùéâøéù éãë åäæ ,äçååøì òùåð ë"çàå å"ç äøö äæéà íãàì
øøåòúé àì íìåòì àìä íãà íúñ éë ,ä"á íå÷îä ìù åúáåèá
ë"çàå åéðéò ùìçðù éî ïë àì ,íéáåè íéðéò åì ïúðù ìò 'äì úåãåäì
øùà 'ãì äãåî ïëìå äìçúî åì äéäù åðåøñçî òãåé æà ,àôøúð
,äòåùéì éì éäúå éðúéðò éë êãåà áåúëä úðååë äæå ,åäàôø
äæå ,åòéùåîå åðéâî àåä ä"á÷ä éë íãàä ùéâøî íãå÷ä éåðéòäîù
úùâøä êì ïúðå ,êáéòøéå êðòéå ,íå÷îä úà åðéáø äùî çáéùù
ìë ìò éë êòéãåä ïòîì äæå ,ïîä úà êìéëàéå ë"çàå ,áòøå éåðéòä
òâø ìëá åäééçî ú"éùä éë íãàä òãéù ,íãàä äéçé 'ã éô àöåî
áø÷úî êë êåúîå ,ãéîú åì áéèî àåä åéìà 'úé åúáäà áåøîå ,òâøå
úáäà ñéðëäì äëåæù ,íãàäì åæî äìåãâ äáåè êì ïéàå ,òâø ìëá
÷.åáìá åðå
דברי שאול
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זמני הראויי להשתטח על קברי צדיקי
זכות גדול הוא להשתטח על קברי צדיקי,
וכתבו בספרי שעיקר זמ ההשתטחות על
קברי צדיקי הוא בערב ראש השנה ,ובערב
ראש חודש ,ובט"ו לחודש )חו משבת ויו"ט ור"ח דלא
יל( ,וטוב ומועיל מאוד ההשתטחות על קברי
צדיקי לכמה עניני ,ועל ידי זה יכולי לזכות
לתשובה באמת ,ולהינצל מכל הצרות בגשמיות
וברוחניות ,ג עיקר תיקו פג הברית הוא על
ידי זה ,כמבואר כל זה בספה"ק באור )ועיי
במשנת חסידי במס' אלול( .כתבו הפוסקי לומר
כשהול על הקבר תפילה זו :יהי רצו שתהא
מנוחתו של פלוני פה בכבוד וזכותו יעמוד לי.
וכתב ברעיא מהימנא שיניח ידו על הקבר.
)אל המג על מטה אפרי ,סי' תקפ"א סעי ק"י(

בש הק' רבי אורי מסטרעליסק ז"ל,
אשר ארבעה פעמי בשנה א הולכי על
קבר הצדיק שהיה מכירו בעת שהיה בחיי
חיותו הוא נחשב ממש כאילו היה מדבר עמו,
ואלו ה הד' פרקי בשנה ,כ"ח אלול,
ויארצייט של הצדיק ,וערב ראש חודש ניס,
ור"ח ניס.
)שיח שרפי קודש ,ח"ג(

העני להדליק נר נשמה משמ זית
אפשר למצוא רמז שמדליקי נר נשמה
משמ זית ,שכתבו ז"ל שע"כ נעל שמו של
משה רבינו ע"ה מפרשת תצוה ,על שנסתלק
בימי שקורי זו הסידרא ,וזה רמז ויקחו
אלי שמ זית .ועוד רמז שמדליקי נר נשמה
משמ דווקא ,כי ה'עלית מ' ש'אול נ'פשי,
הוא ר"ת השמ ,וג ר"ת נשמה ,ור"ת משנה,
כי בזה מעלי את הנשמה.
)מעטה נפתלי ,תצוה(

מנהגי יארצייט מקובלי מאליהו הנביא
כי כל המנהגי דנוהגי העול בעניני
הללו )קדיש ויארצייט( הוא בקבלה מרבינו
הרוקח ז"ל ,שכ היה לו בקבלה מפי אליהו
הנביא זכור לטוב.
)חכמת אד(

המנורה שבבית המקדש
היה עבור נשמות ישראל שנפטרו
ביו הזה )של יארצייט( הנשמה יש לה
רשות לשוט בעול ותבוא לבית הכנסת
ותראה הנר דולק בשבילה ,ויש לה נחת רוח
מזה וכו' ,ומזה הטע היתה דולקת המנורה
בבית המקדש עבור נשמו ת ישראל שנפטרו,
ולפי שז' עדני יעברו על האד מעת
פטירתו עד שיבוא על מקומו בשלו ,ולכ
היתה דולקת במנורה ז' נרות.
)אל המג על מטה אפרי ,דיני קדיש יתו שער ג' בהג"ה(

מילי דאבות

ושמרת את המצוה וכו' אשר אנכי
מצו היו לעשות  ,וסמי ליה והי'
עקב תשמעו את המשפטי האלה
וכו' ושמר ה"א ל את הברית וכו'.

וצ"ב הסמיכות של הפסוקי האלה .ואפ"ל בהקד לת' קושיית הלבוש במה שאמר הכ' והי'
עקב תשמעו וכו' ויעד עליה שכר עוה"ז ולכאו' שכר מצוה בה"ע ליכא ,אלא דהנה רשיז"ל פי'
והי' עקב אלו מצוות קלות שאד דש בעקביו ונ"ל שהיא מצוה קלה שאי בה חיוב רק
תוספות והידור והיא מצוות פסיעות לביהמ"ד וכדו' ושכר פסיעות אלו יקרא לה מצוות
קלות כי אי עליה חיוב לעשות ,וג ה מצוות שאד דש בעקביו דבהליכות הרגלי
ודישת העקב נעשית המצוה עוד זאת נקדי מה שכ' אאמו"ר זלה"ה בקדושת יו"ט דמה
שדרשו חז"ל היו לעשות דשכר מצוה בה"ע ליכא ,היינו רק במצוות שצונו אלוקינו ,אשר
אנכי מצו היו לעשות ,אבל במה שהאד מביא עצמו לידי חיוב ועושה יותר ממה
שנצטוה מגיע לו שכר א בהאי עלמא ,ולפי"ז יתור קושית הלבוש דכא מיירי הכתוב בשכר
פסיעות כנ"ל והיא מצוה קלה שאינה מחויב בה האד אלא שמביא עצמו לידי חיובה ,וע"ז
שפיר מגיע לו שכר בעוה"ז ,וזשה"כ היו לעשות ודרשו בה דשכר מצוה בה"ע ליכא ,והי'
עקב תשמעו המצוות קלות שאינ מחוייב בה ע"ז שפיר ושמר ל ד"א וכו' ובר פרי בטנ
)דברי יואל(
שכר פסיעות בהאי עלמא עוה"ז.

בהפטרה שמעו אלי רודפי צדקה מבקשי ה' )א באמת את מבקשי ה'( הביטו אל צור
מחצבת וגו' .הכוונה להביט על הדר המקובל לנו מאבותינו ורבותינו הקדושי ורק

בעקבותיה נל ,וכמו שפירש"י עה"כ בשה"ש צאי ל בעקבי הצא עיי"ש .ורק אחריה

בינו שנות
דור ודור
נג

מלחמת קודש בי צדיקי הדורות
סביב מלחמותיו של הקיסר נאפוליו

קיצור מפרקי הקודמי

בראש השנה שנת תקע"ד התאמ
הרה"ק מלובלי בכוחות נגד השט  ,ומצד
השני לח השט בכל כוחו נגד כוחות
הקדושה ,במהל הסעודה נענה הרה"ק
ואמר שהקיטרוגי גדולי ,ומ השמי
מעכבי .ואול ,את אשר לא נצליח לפעול
על ידי השופר ,נצליח לפעול על ידי כוח
התורה ,היה זה רמז ברור ,כי בשמחת תורה
יהיה המש הפעולות למע המערכה.
באותה שנה בשמחת תורה פעל החוזה
גדולות ונצורות והלהיב לבב הבאי בצל
קורתו לשמוח במיוחד בשמחת התורה
בהתלהבות אש גדולה ,אבל פתאו באמצע
ההקפות נעל החוזה הק' וכשהתחילו
לחפש אחריו מצאוהו בחצר בית הכנסת
מוטל על האר בכאבי גדולי.

הסט"א כולה התאחדה נגדי

לאחר שהובא החוזה הק' אל הבית
והושכב על מיטתו ,הוזעק אליו הרופא
הצדיק ,בעל התשובה הנודע ,רבי חיי דוד,
דאקטאר בארנהארד ,מפייטריקאב ,אשר
בא א הוא להסתופ בצילו של הרה"ק
מלובלי בשמחת תורה.
"רבי"  שאל הרופא הצדיק  "היכ
כואב לכ?"
היר השמאלית" השיב הרה"ק.
"האי קרה הדבר?" המשי רבי חיי
דוד לחקור.
"כל הסטרא אחרא כולה התאחדה
כנגדי ,ומשניתנה לה רשות מ השמי,
הטילוני ארצה בכח אדיר ,אלמלא המגיד

מקאזני ,אשר בא לתומכני בצידי
הימני ,ואמי ע"ה אשר באה לתומכני
בצידי השמאלי ,לא היתה נותרת בי,
חלילה וחס ,עצ אחת שלימה".
תמיכתו של הרה"ק מקאזני
הועילה יותר ,וע"כ לא נפגע הצד
הימני כלל.
"כפי השמחת תורה"  הוסי
החוזה ואמר  "כ יהיה התשעה
באב"...
בביתו של הרה"ק בעל מאור
ושמש זי"ע אשר עשה יו שמחת תורה הזה
בעירו ,נופצו לפתע החלונות באבני ,אשר
יידתה יד אלמוני בחלונותיו ,בעל מאור
ושמש פר בזעקת שבר וקרא מנהמת לבו:
"אוי ואבוי ,מי יודע מה נשמע
בלובלי"...
ואילו במעונו של הרה"ק רבי נפתלי
הער מברעזא זי"ע ,פרצה שריפה ,באמצע
עריכת ההקפות בבית הכנסת ,האש
התפשטה בביתו במהירות ,ליחכה נירו
וסיכסכה אבניו ,ונערה משרת אחת נשרפה
למוות.
היו אלו ,כזכור ,שני התלמידי ,אשר
נחלצו חושי לקול קריאתו של החוזה
בראש השנה ,לפני התקיעות בבית המדרש
בלובלי ,והתייצבו לימינו ולשמאלו בשעת
התקיעות ,כדי לסייע לו במערכה בשמי מעל
הגדולה.
)מכא נית אולי להבי את טעמו ונימוקו של השר
מסטרעליסק זי"ע אשר יע לגיסו הרה"ק בעל אהבת שלו
מקאסוב זי"ע ,לבל יסע לראש השנה ללובלי כזכור ,ג
הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשי זי"ע אשר עשה את ראש
השנה בלובלי ,נמלט מביהמ"ד לפני התקיעות ,כאשר הכריז
החוזה על גשתו לערו מלחמה גלויה בעני קירוב הגאולה(.

מאותו היו ואיל ,נותר החוזה חולה
אנוש ורתוק למיטתו ,בכל רחבי פולי
היהודית הרעישו בתפילות לרפואתו ,א
שערי התפילות ננעלו ,ביו תשעה באב
תקע"ה ,נתבקש החוזה בישיבה של מעלה.

עבודת הק' של הרה"ק מרימנוב

באותו חג הסוכות תקע"ה ,באחד
מימי חול המועד ,בעת שבתו בסוכתו מוק

הביטו ובדרכיה הקדושי תלכו ,וא שתהיו בדור שאינ הולכי בזה הדר וה משני
מדר אבותינו המקובל לנו וה הולכי בדר האומות ר"ל ,אמר הכ' שאל תתיירא מזה כי
הביטו אל אברה אביכ וגו' כי אחד קראתיו שג הוא היה יחיד ומיוחד בזמנו שהל בדר
האמת והיה מפרס בכל העול אלקותו יתבר ולא נסוג אחור מדעת כל העול שהיו כול
נגדו ובזכות זה ואברכהו וארבהו וכמו"כ מתנבא הכתוב על לעתיד כי נח ה' ציו נח כל
חרבותיה שג אז יהי' כ המצב שתשארו יחידי בעול אעפ"כ אל תתבטלו בפני כל העול.
)קו' חדו"ת ד קל"ז(
והיה עקב תשמעו את המשפטי האלה .נראה לפרש על פי דברי מר דודי זללה"ה )בדברי
יואל פ' משפטי עמוד קל"א( על הכתוב )תהלי י"ט ,י'( משפטי ה' אמת צדקו יחדיו ,כי הגלות קרוי
משפט ,וא שאי אנו משיגי על מה נתאר ק גלותינו ,מכל מקו בעת הגאולה נשכיל
לדעת שכל הגליות והיסורי היו לטוב לנו ,וזה שאמר הכתוב משפטי ה' אמת ,שמשפט
הגלות שגזר עלינו הבורא הוא אמת ,אלא שאי הבריות משיגי להצדיקו עליה ,ואימתי
ישיגו כול אמיתית משפטי ה' ,כאשר נזכה לגאולה וישועה ,וזהו צדקו יחדיו ,היינו כשיהיו
בידינו שניה יחדיו הגלות והגאולה ,אז נודה למפרע שהגלות היה לטוב לנו ,עכ"ד .וזה שאמר
הכתוב והיה עקב תשמעו את המשפטי האלה ,תשמעו הוא לשו הבנה ,על דר הכתוב
)בראשית מ"ב ,כ"ג( כי שומע יוס ,ופירש"י מבי .ומשפטי ירמוז על הגלות שנקרא משפט
כאמור .והיינו כי לעת עתה אי ישראל מביני ומשיגי משפטי ה' על מה זה נתאר ק
גלותינו ,אבל בעת הגאולה אז יבינו למפרע כי משפטי ה' אמת ,וזהו אומרו והיה עקב תשמעו
את המשפטי האלה ,כי בסו הגלות כאשר ירח ה' על עמו ועל ארצו בגאולה וישועה ,אז
)בר משה(
יבינו למפרע את המשפטי האלה שהכל היה לטוב לנו כל הימי.

בתלמידיו ובחסידיו ,נענה הרה"ק מרימנוב
זי"ע ואמר:
"התפללו עלי ,כי אחייה עד סו שנה
זו ,כי אז מבטיחני לכ שתזכו לשמוע קול
שופר של משיח".
לאחר שמחת תורה של אותה שנה,
תקע"ה ,המשי הרה"ק מרימנוב לערו
הקפות בבית מדרשו ,מדי לילה בלילה ,מני
מצומצ של בני עליה מתלמידיו ,הוכנסו
בסוד העני ,ולאחר חצות לילה ,בנפול
תרדימה על אנשי ,מתכנסי היו בחשאי
בבית המדרש ,ש מוציאי היו את ספרי
התורה מארו הקודש ועוסקי בעבודת
קודש ,אשר ערכה עד אשמורת הבוקר .מידי
בוקר בבוקרו בהגיע בני המני הראשו
לתפילת שחרית פוגשי היו באות עשרה
תלמידי ,כשה יוצאי בשתיקה מבית
המדרש ומתפזרי לבתיה.
סדר עבודה מופלא זה ,נמש ברציפות
עד לימי החנוכה של אותה שנה.

ההתמרמרות בצרפת

כזכור ,ויתר נאפוליו על כתרו ,ביו
ט"ז בניס תקע"ד ,ובתמורה לכ קיבל את
השלטו באי הקט ,אלבה .על כס המלוכה
בצרפת ,עלה המל "לואי ה ,"18נצר
לשושלת המלוכה הישנה ,אשר הודחה מ
"המהפכה
תחילת
ע
השלטו
בפראנקריי" .בר ,מי שסבור היה ,כי בכ
נסת סופית הגולל על נאפוליו ,הקדי
במקצת.
מסתבר ,כי המל החדש נטה להאמי,
כי ביחד ע נאפוליו ,יורדי לטמיו כל
הישגיה של המהפכה בפראנקריי ,ובכלל
כל המוסכמות החדשות ,של שוויו זכיות,
אשר באו בעקבותיה .לפי תומו ,הבי ,כי
הע תושבי פראנקריי משתוקק בחזרה
לשיטות השלטו של מלכות שאבד עליו
הכלח ,ולהבדלי המעמדות אשר קיימי היו
בתוככי התושבי באות ימי ,בעוד
שלאמיתו של דבר לא התכוונו מדיחיו של
נאפוליו כי א להיפטר משאיפותיו לבלתי
מעצור והרת המלחמות והחורב של
נאפוליו עצמו ,באופ אישי ,אול איש

מה לא העלה על דעתו ,לחזור ולהשתעבד
תחת עול של מלכי מ הסוג היש ,או
לחזור ולהשליט את מעמד במלכי על המו
הע.
חיש קל ,תפס הע יושבי צרפת את
הטעות אשר היתה בעוכריו ,והתמרמרות
ומורת רוח החלו לשטו את צרפת.

נאפוליו חוזר לשלטו

באי גלותו ,אלבה ,הקרוב לצרפת ,ישב
נאפוליו ,ואוזניו כרויות היטב לכל הגה
ולכל רחש העולי מארצו ,מורת רוחו של
הע יושבי צרפת ממלכו החדש ,לא נעלמה
מידיעתו ,והוא החל לחשוב מחשבות מה
לפעול בעתיד.
ביו י"ט אדר א' תקע"ה ,אס
נאפוליו את ארבע מאות אנשיו ,אשר שהו
עמו באי אלבה ,ובפתע פתאו הפליג מ
האי ועלה על החו בדרו צרפת .כא ,ער
מסע דר הרי האלפי ,כשהוא מלהיב את
המוני האיכרי ,החוששי מפני שוב של
המלכי להשתעבד בה ,ומגייס אות
לצבאו .ע היוודע הדבר לשלטונות ,שוגרה
מיד מחנה גדולה של צבא צרפת כדי לעוצרו.
אול ,נאפוליו הצליח להעביר את כל
המחנה לצידו ,ובכ הגדיל את צבאו באופ
גדול.
במחנה הגדולה של צבאו החדש ,הל
נאפוליו לעבר פאריז ,כשהוא ממקד
מסביבו לאור כל הדר ,התלהבות חדשה
מצד ההמוני ,אשר הצרות האחרונות
שהסב לה המל לואי החדש ,הספיקו
לשכח מה את הצרות הראשונות ,שהסב
לה נאפוליו ,לא ארכו הימי ,והשלטו
בצרפת חזר לידיו של נאפוליו.
שובו של נאפוליו ,היכה בתדהמה את
מדינות אייראפא ,אשר סברו כי נסת
הגולל על האיש אשר היל עליה אימי.
ה חזרו ,אפוא ,חיש ,והקיפו את גבולות
צרפת בצבאותיה .נאפוליו לא נרתע ויצא
שוב למלחמה.

המש וסו המאמר
יבוא אי"ה

 ...אול עיקר חובת החזקת המוסדות מוטלת על יושבי העיר להחזיק בתי התלמוד תורה והמלמדי בעצמ ,וח"ו בשו פני ואופ לבוא לידי התרשלות כל דהוא
בעני זה ,ואדרבא ואדרבא חיובא רמיא על כאו"א מאנ"ש ליקח על שכמו נדבת פרנס היו ,להקל קצת מהעול הגדול הרוב על הנהלת המוסדות העובדי ללא הר
)מתו מכתב קודש ממר רביה"ק בעל בר משה זי"ע לאנ"ש פעיה"ק ת"ו ,שנת תשנ"ח לפ"ק(
להצלחת המוסדות ,ולקבל פני העסקני העוסקי בזה בסבר פני יפות...

דבר ה'
אשר היה אל יואל

 ....ועי בעי ראו כי נתקיי בו מאמר חכז"ל על החסידי
הראשוני ,מתו שחסידי היו תורת מתברכת ,והיו שתי כליותיו
נובעות חכמה כשתי מעיינות ,וחבילות חבילות ראיות ותשובות ברורות
בפלפלול עצו ובסברא ישרה ועמוקה ,עד שכל רואה אומר ברקאי ,כי
ה' עמו ,הלכה כמותו בכל מקו.
)כ"ק מר רביה"ק בעל בר משה זי"ע – הקדמה לשו"ת דברי יואל(

כאשר עומדי אנו ערב האי יומא דהילולא קדישא של רבינו הקדוש שר התורה והיראה זי"ע ,שוב נטלנו
הקולמוס בידינו יד כהה לערו מערכה ולגשת אל המלאכה להתעסק בקדשי הקדשי ,אבל כבר אמרו חכז"ל
במופלא ממ אל תדרוש ,ויודעי אנו כי רחוקי אנו מאד מאד מלערו מערכה ולהרבות בגודל מעלת האי צדיקא
קדישא שריד לדורות הקודמי אשר העמיד את הדור כולו דור האחרו לגיו לפני מל מלכי המלכי.
אבל אמור אמרנו כי פטור בלא כלו אי אפשר ,וכבר ציוו לנו חכז"ל לקיי "מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי"
וע"כ אמור אמרנו לנגוע בקצה קצהו על עני אמירת דברי תורתו ולהעלות כמה מילי מעלייתא על גודל ההשפעות
אשר השפיע רבינו הק' זי"ע בעת אמירתו לגבוה ,כאשר פניו הקדושי מלאי זיו ומפיקי נוגה ,משמיע חידושי
מערכה מול מערכה ,אשר עשה מעשי חייא שלא תשתכח תורה מישראל ,וכבר נודע ביהודא ובישראל גודל כוח
הדרוש המיוחד אשר מ השמי הנחילו לרבינו זי"ע כוח מיוחד לקרב את בני ישראל לאביה שבשמי ע"י דברי
תורתו ואמרי הקודש ,כאשר עמד ודרש כמשה מפי הגבורה ,כיבס וטיהר לב של ישראל.
וג זאת ידוע דאחז צדיק דר זקינו הק' מר בעל ייטב לב זי"ע להשפיע א טוב וחסד לבני ישראל ע"י אמירת
התורה בבחינת כה תברכ"ו את בני ישראל אמו"ר לה ,על זאת ועוד במאמר שלפנינו.
וזאת למודעי כי נקטנו בשולי הגלימה באפס קצהו של גודל קדושת אמירת תורתו ,ובעיקר שמנו את מטרתינו
להרחיב קצת את הדיבו"ר על דברי תורתו שנאמרו בלילי שבתות ובעת רעוא דרעוי ועוד חזו למועד לרגלי
ולמועדי אחרי.

תורה מ השמי
דרכו של רבינו זי"ע היה לומר ד"ת ממה שנשפע לו משמי באותו שעה ,וכידוע
מ"ש בספה"ק דברי יחזקאל פר' מטות ,שצדיקי אמיתיי אי אומרי תורה מ
המוכ אלא ממה שנשפע לה באותו שעה מ השמי ,ועיי בויואל משה )ח"א סי' ק"פ(
שכתב על החידו"ת של הצדיקי בזה"ל :וידוע שדיבורי כאלו באי לפי שורש
נשמת של התלמידי השומעי אז מה שה צריכי ,וצרי להתבונ בכל דבריה
על מה ועל מי הדברי מגיעי .וש בסי' קפ"א כתב :אלא נכתב בספר מה שנשפע
לה חידו"ת עבור התלמידי שבאו אז אליה בשבת ובמועד עיי"ש .ועיי בדברי יואל
פר' בחוקותי עמוד שצ"ג וזל"ק :וכאשר פי' הרה"ק ר"ר מנח מענדל זלה"ה מרימאנוב
עה"פ )שמות ט"ז( ויצא הע ולקטו דבר יו ביומו ,שהחידושי שמחדשי בתוה"ק יש
זמ לכול מתי יתגלו ,וזהו דבר יו ביומו .ועיי"ש מה שפי' בזה רבינו דברי הכתוב א
בחוקותי תלכו.
והוא אשר רבינו עצמו אמר ע הספר בהקדמת ספרו הקדוש דברי יואל ,בזה"ל:
קראתי ש הספר דברי יואל מיוסד על הכתוב דבר ה' אשר היה אל יואל )יואל א'( לשמי
ולזכרי ,ע"כ .ואשרי מי שזכה לשמוע את דבר ה' אשר היה אל יואל מפורש יוצא מפי
קדשו בקדושה ובטהרה.
וסיפר רביה"ק בעל בר משה זי"ע ,שפ"א בהיותו בעיר זענטא עוד לפני ששימש
כאב"ד דש ,ביחד ע דודו רבינו זי"ע ,וראה בליל שב"ק שרבינו מעיי באיזה סוגיא,
וחשב בדעתו כי בוודאי ידרוש רבינו למחר על סוגיא זו ,והנה בעת הדרשה דרש רבינו
בסוגיא אחרת לגמרי .אחרי התפילה שאלו שהלא ראה אתמול שהנו מכי א"ע בסוגיא
אחרת לגמרי ,ענה לו רבינו ,שבאמת היה בדעתו לדרוש באותו סוגיא שלמד אתמול,
אבל בעלותו לפני ארו הקודש ,עלה ברעיונו חידוש אחר וזה מה שדרש.

היה הגה"צ מסעמיהאלי זצ"ל אומר לפניו את המדרש .אמנ במש הזמ נתבטל
מנהג זה מכמה טעמי הידועי.
והנה כ היה דרכו של אביו מר הקדושת יו"ט זי"ע ,ורבינו כשהיה עדיי ילד קט
היתה זו חזקה שלו להגיד לפני אביו המדרש בשעת אכילת הדגי .ובספר חלקינו
בתורתי )אשר חיבר אחד מתלמידיו של מר הקדושת יו"ט זי"ע( מביא )פר' ויחי( מה ששמע מדרש
פליאה מפי רבינו שהגיד בהיותו ילד סמו על שולח אביו ,בליל שב"ק ויחי ,בזה"ל:
מני למזו שקדמה לע שנאמר ויש את אפרי לפני מנשה ,ומביא ש מה שפי' על
זה הקדושת יו"ט ,וכל הדרוש מובא ג בקדושת יו"ט ,רק בתחילתו כתוב בזה"ל
שמעתי מפי מגידי אמת שיש מדרש פליאה מני למזו שקדמה לע וכו' עיי"ש.

ויהי כנג המנג ותהי עליו רוח אלקי
בסעודת שבת ויו"ט היה דרכו בקודש של רבינו זי"ע לומר הד"ת בדר דרוש
כמנהג אבותיו הק' ,והיה יושב ודורש בתנועה נעימה ועריבה משמחת לבבות .וכשהיה
ב' פרשיות משולבות יחד ,אמר בדר כלל ,בליל שב"ק ד"ת על הפרשה הראשונה
ובס"ג על הפרשה השניה.
ויש לציי העובדא שבליל חג השבועות שנת תשכ"ז ,דברו כמה בחורי ביניה
אודות אמירת תורתו של רבינו ,ובחור אחד ענה ואמר שעיקר תורתו של רבינו הוא רק
בדברי דרוש ואגדה א לא במילי דחסידא ,ובאותו חג השבועות פתח רבינו את פיו
באמירת תורה בדברי חסידות בגודל קדושת היו ,א שלא היה דרכו בכ) ,ונדפס
בחידו"ת על המועדי(.

וכ התבטא פע רבינו זי"ע להגה"צ משארמאש זצ"ל :אי ווייס שוי לאנג נישט
פו זי צוגרייט ,"...וכ סיפר הרה"ח ר' יוס אשכנזי ז"ל )הקדמה לספה"ק דברי יואל( שפע
בהיותו ע רבינו במרח שערא-ספרינג ,אמר לו רבינו בזה"ל :ווע האב אי דע צייט
אפילו צו טראכט וואס צו זאג ,נאר וואס דע ,אי לער דא יעד טאג מיט טלית
ותפילי חומש רש"י מיט רמב" או אוה"ח הק' ,ווע עס קומט דערצו ווערט שוי
עפעס געבויר ,עכל"ק.

ובסעודת רעוא דרעווי אמר רבינו את הד"ת בדביקות נפלאה בתנועת
התעוררות המעורר את הלב ונוקבו עד בית חללו ,בכל שעת אמירת הד"ת בס"ש ישב
על קצה הכסא והתנענע בכל גופו הטהור בהתלהבות עצומה ,ודפק בידיו הקדושי
ע"ג השולח בכל זמ אמירתו ,והרבה פעמי בעת אמירת הד"ת )ולפעמי א בעת אמירת
פסוק או מדרש( היה מנג לעצמו תנועה של דביקות מתו ניגו המיוחס לחותנו הגה"ק
מפלאנטש זי"ע ,ולפעמי תנועות של ניגו אשר זמרו בפלאנטש על זמר מה ידידות,
או הניגו המיוחס להרה"ק מקאלוב זי"ע )על השיר גלות גלות(.

בשני קדמוניות נהוג היה בעת סעודה שלישית שאמרו לפניו מדרש פליאה
מפרשת השבוע קוד שזמרו הללוי' אודה ,ואחרי שזמרו שיר המעלות פתח את דברי
תורתו בזה המדרש .ובעת שהותו של רבינו זי"ע פעיה"ק ירושלי ת"ו בשנת תש"ו

לפני אמירת הד"ת בסעודה שלישית שקע רבינו במחשבותיו הטהורות לזמ מה,
ולפעמי היה מנג אז לעצמו איזה זמר בלחש ,ואח"כ פתח את פיו בחכמה בדברי
תורה המשמחי כל שומע ,והתחיל בפסוקי פרשת השבוע ,סידר הרבה קושיות

בפסוקי הפרשה ובפירש"י ובמאמרי חז"ל במדרש רבה ותנחומא ספרא ספרי מכילתא
ומדרשי פליאה וכו' ,והיה יושב ודורש כמעיי המתגבר וכנהר שאינו פוסק ,מקשר חבל
בחבל נימא בנימא מעני לעני באותו עני בדר דרוש נפלא ,והיה מקשר הדרש ע
הפשט ,והעמיס עניני גבוהי לרמז בדברי חכמינו ז"ל ,הלא ה כתובי עלי ספרי
דברי יואל ושאר ספרי.

השבועות שנשבענו להיות בגולה עד ביאת המשיח .ואמר פ"א :בכל מקו שבתורה
שאני פונה ,אני רואה ש ראיות לדר האמיתי ,היפ דעת המתחברי להציוני
בממשלת ,ושמחי עמה בנצחונותיה ,ופ"א אמר רבינו לאחד מאנ"ש שבכל פע
שמעיי באיזה ספר שיהיה ,הוא מוצא תמיד מעני זה של הסכנה המרחפת בלקיחת
מלוכה טר ביאת הגואל.

ודרשת היט"ב

והגה"צ רבי פנחס עפשטיי זצ"ל ראב"ד פעיה"ק אמר פע להגה"ח רבי חנני'
יו"ט ליפא שוואר ז"ל ,שג הוא יודע כל המקורות המובאי בספה"ק ויואל משה ,א
לשלב כל הדברי האלו בתו דברי העומדי על הפרק ,זה יכול רק הגה"ק
מסאטמאר.

דברי תורתו של רבינו היו בנויי עפ"י רוב בדר הדרוש ואגדה המושכת את
הלב ,אכ דרכו היה תמיד לקשר הדרש ע הפשט ,והיה מרגלא בפומיה לומר שכ היה
דרכו של זקינו בעל ישמח משה זי"ע ,והיה מבאר עניני נפלאי המבוארי במדרשי
חכז"ל ובזוה"ק ,אי ה מרומזי בפשטי משמעות הכתובי וסדרי המאורעות
המבוארי בפרשה ,וביחוד היה כוחו גדול לסדר מערכות שלימות בביאור מדרשי
חכז"ל שבה היה בקי באופ מבהיל וידיו רב לו בכל מדרשי חכז"ל המפוזרי ,וכ
עסק הרבה לבאר דברי רש"י ז"ל ,והיה לו יד וש להפליא בכל מפרשי רשיז"ל
כהרא" והגו"א ועוד.
בתו דבריו היה משלב עניני חסידות ויראת שמי והדרכה בעבודת ה' ,מתובל
מספרי חסידות מתלמידי רבינו הבעש"ט הק' זי"ע ,והיה מרמז עניני הללו בדברי
מדרשי חכז"ל והראשוני ,ולעיתי רחוקות הזכיר בדבריו ג עניני המשתייכי להדי
כבשי דרחמנא וטמנ ברמ"ז להלביש הכל בדברי פשוטי המובני ומתקבלי על
לב שומעיה.
ובכוח הגדול בעני זה עלה בידו להשיב רבי מעו ולהשריש בלבות בני ישראל
אמונה בה' ובתורתו ובמשיחו ,ועוד מימי נעוריו נתפעלו גדולי וצדיקי מכוח הנפלא
בדרוש שנתגלה אצל רבינו עוד בהיותו צעיר לימי .ואביו מר הקדושת יו"ט זי"ע
העיד עליו שכוחו בדרוש הוא כשל הרבי רבי יונת אייבשי ז"ל ,וכ אמר הגה"צ
משאמלוי ז"ל כששמע את דרשתו של רבינו בהיותו בעיר שאמלוי ,וכ הגה"צ רבי
שאול ברא ז"ל אבדק"ק קאשוי אמר לבנו שרבינו דורש כמו הערבי נחל .ופ"א כאשר
דרש רבינו בעיר דעברעצי ,התבטא אח"כ לפניו האב"ד הגה"צ רבי שלמה
שטראססער ז"ל ,שרבינו דורש כמשה מפי הגבורה .וכ הגה"צ רבי יונת שטיי ז"ל
כששמע פע דברי אלוקי חיי מרבינו ,אמר :תורת אמת תורת אמת .וככה העידו
עליו הרבה גדולי ,צדיקי ותלמידי חכמי אשר עמדו צפופי שעות ע"ג שעות
לשמוע בקול דא"ח היוצאי מפה טהור וקדוש.

להשריש אמונה בבני ישראל
במיוחד הרבה לבאר בדברי תורתו הקדושי עניני הגאולה העתידה ,בכל
פרשיות התורה היה דרכו בקודש לבאר בה את עבודת ההכנה לגאולה העתידה ,ואי
שהיו כל מעשי האבות ומרע"ה הכנה לתיקו השל ,ודיבר בגעגועי נפלאי מעניני
ביאת המשיח והתגלות מלכות שמי ,ובני ביהמ"ק .עד שהיה משריש בזה אמונה
שלימה ותמה בביאת המשיח בלב כל השומעי ,ואע"פ שיתמהמה עכ"ז נחכה לו בכל
יו שיבוא.
בתו הדרושי היה מרבה ג לדבר ממדריגת האבות הקדושי ומשה רעיא
מהימנא ודור המדבר ונביאי השי"ת ,ועד כמה אנו רחוקי להשיג אפס קצהו
מקדושת ,וא בדברי הנראי כאילו פגמו איזה דבר ,לא היה זה בפשטות כפי
שנראה לעינינו ,רק בכל אלה היו עניני גבוהי למעלה מהשגתינו.
ובדברי קדשו כמסמרות נטועי היה מחזק ידי רפות להתחזק באמונת אומ
לידע שיש מנהיג לבירה ,וג בתו ההסתר פני השגחתו פרוסה עלינו בכל עת ורגע
וא בתו כובד הנסיונות עלינו לדבק עצמינו לה' ולתורתו ,וליל בעקבות אבותינו
ורבותינו מדורות הקודמי ,בדר ישראל סבא בלי שו שינוי.
ואכ דברי היוצאי מ הלב היו נכנסי אל הלב ,וע"י דבוריו הק' ,נתעוררו
אלפי ליל בדרכי ה' להאמי באמונת אומ בה' ובתורתו ובביאת המשיח אמונה
שלימה בלי סיג ופג ,ושלא להמש אחר דעות כוזבות ושיטות פסולות ,ונתגדלו
דורות ישרי זרע בר ה' המתנהגי בדר ישראל סבא בכל דרכיה.

מקנא קנאת ה'
בתו דברי הדרוש והאגדה שילב רבינו דברי מוסר והתעוררות בעניני הצריכי
תיקו ללכת ולהתנהג עפ"י דר ישראל סבא בדר המקובל מאבותינו ורבותינו
הקדושי בדורות הקודמי זי"ע .ישב ודרש כמשה מפי הגבורה ,והוכיח את ישראל
בשבט פיו בתוכחה גלויה ובאהבה מוסתרת ,ובתו דברי תורתו היה מרבה להתריע
ולזעוק נגד כת הציונות וממשלת הטמאה המנאצת את ה' ודוחקי את הק .ובכל
פרשה ופרשה שבתורה מצא ראיות בעני האיסור החמור של דחיקה הק והעברה על

ובעת דברו מעניני אלו שאג מנהמת לבו הקרוע ומורתח על אשר מרבית הע
מבית ישראל וא הכשרי נתפסו לרעיו זה ונתחברו לממשלת זדו ,ופלגי מי ירדו
עיניו על שבר בת עמו ,ועל סמיות העיני הנוראה ,ועל אריכות הגלות ועיכוב גאולת
של ישראל ע"י מפלצת מנאצת זו אשר הרימה יד על ה' ועל משיחו ,ובמר נפש התאנח
על ירידת ושפלות הדור אשר הצדיקי הקודמי הלכו למנוחות ואותנו עזבו לאנחות.
ואירע לפעמי בעת דרשו בס"ג מעניני אלו ,שהיו הדברי נוגעי אל לבו כ"כ ,עד
שנחלש באמצע אמירת הד"ת באי אוני ,והיה מקצר ועולה ולא גמר את הדרוש ,כי
נפשו יצאה בדברו ,ונגע ללבו עד דכדוכה של נפש ,וכמה פעמי הוצר אח"כ לנוח
מיגיעתו.
ג בשבתות השובבי" אשר בשבועות הללו עורר רבינו בבכיות עצומות על
תיקו החטא הידוע ,היה דרכו של רבינו זי"ע לעורר נגד נגע הציונות בקול חוצב להבות
אש ,באמרו ששני עניני אלו ,הטומאה הציונית ופג היסוד ,מעכבי את הגאולה,
וע"ז נאמר ולא תתורו אחרי לבבכ ואחרי עיניכ ,ודרשו רז"ל אחרי לבבכ זו מינות,
ואחרי עיניכ זו עריות.

סוד ה' ליראיו
בשני קדמוניות לפני פרו המלחמה ,היה דרכו בקודש של רבינו זי"ע להתנמנ
באמצע אמירת הד"ת ובפרט בסעודה שלישית ,אבל בשבועות השובבי" לא התנמנ
א פע .ובשני שלאחמ"כ באמעריקא כבר לא התנמנ באמצע אמירת הד"ת רק
מפע לפע.
והנה בספר נחלת יעקב להרה"ג ר' יעקב חיי אמסל ז"ל מספר סיפור כדלהל,
היתה זה בשנת תשי"ג-י"ד בליל שב"ק פרשת בא והיתה אז קור ושלג גדול בעיר ניו
יארק ,ובשולח הטהור של רבינו זי"ע היו אז רק כמה אנשי ספורי מחמת הקור
הגדול ששררה אז ,אני -מספר ר' יעקב חיי ז"ל -היתה לי הזכי' להסתופ בצלו
הקודש בעת שולח הטהור ,בשב"ק ההוא זכיתי לישב במקו סמו ממש ליד רבינו
)א שבכל שב"ק לא היתה לי מקו כ"כ סמו לרבינו ,א מחמת שהיתה אז ציבור קט מאוד ישבתי אז בסמו

ליד רבינו( ,בעת אמירת התורה התחיל רבינו קושית הזוה"ק הידוע למה כתיב בא אל
פרעה ולא כתיב ל אל פרעה ,ומתר הזוה"ק שהשי"ת הכניס את משה רבינו בהיכל
פנימי היכל לפני מהיכל עיי"ש באריכות ,באמצע התורה נמנ רבינו זי"ע כידוע היתה
דרכו בקודש להתנמנ באמצע עריכת השולח ובפרט בעת אמירת התורה ,וידוע בפי
תלמידי וחסידי רבינו שהנמנו הזה לא היתה פשוטה א רבינו היה אז שקוע
במחשבותיו הטהורות וריח אז בעולמות עליוני ומביא בסוד ה' ליראיו ,והיה
לפעמי שרבינו דיבר לעצמו בחשאי דברי נשגבי שלא היו יכולי לשמוע .באותו
שב"ק בעת שזכיתי לישב סמו ונראה ממש ליד רבינו נמנ רבינו באמצע אמירת
התורה כרבע שעה ,והתחיל אז לומר בחשאי ,א מפני שישבתי סמו לרבינו ממש,
וראשו של רבינו נפלה כמעט על כתפותי זכיתי אז לשמוע קצת ממה שמלמל רבינו
לעצמו .ואמר אז בחינה עמוקה בדברי קבלה ,שהמכות באו מתתא לעילא ולהכי כתיב
"בא" שהאות "ב" הוא לפני האות "א" בחינה הפוכה מתתא לעילא) ,עיי"ש בספר נחלת
יעקב כל הבחינה עפ"י קבלה( .כשגמר רבינו למלמל לעצמו את הבחינה לפי קבלה הקי
משנתו והתחיל תיכ ומיד להמשי באמירת התורה בדר דרוש ואגדה כדרכו בקודש,
וזכיתי אז לראות עי בעי שהנמנו של רבינו לא נמנו פשוט הוא אלא כל הליכותיו
בקודש היתה למעלה מהשגתינו ואי אתנו יודע עד מה.

זאת חוקת התורה
כאשר דר רבינו זי"ע עדיי בעיר סאטמאר בהיותו אבר צעיר לימי ,בא הרה"ק
רבי אברה שלו מסטראפקוב זצ"ל לעיר סאטמאר על שבת קודש ,והגה"ק הנ"ל
רצה להתפלל דווקא בבית מדרשו של רבינו ,באומרו שרוצה להיות אצל ב הרב
מסיגעט ,ואנ"ש אמרו לו שלתועלת העני אשר בא לשבות בסאטמאר מוטב יותר
שיתפלל בביהמ"ד הגדול שבעיר ולא אבה לשמוע לה ,עד שטיכסו עצה לבקש את
רבינו שיעתיר וידבר על לבו שיתפלל בביהמ"ד הגדול ,לתועלת בואו לעיר סאטמאר,
ורבינו נענה למבוקש והסביר לו שלתועלת ענינו נכו שיתפלל בביהמ"ד הגדול עד

שהסכי הרה"ק לדבריו ,א התנה שאת שולחנותיו יערו דווקא בביהמ"ד של רבינו,
וכ היה ,ובליל שב"ק נאספו שמה קהל עצו שבאו לקארת האורח הגדול הרה"ק
מסטראפקוב ,ובשעת עריכת השולח כשראה רבינו שהרה"ק כבר רוצה לבר
ברכהמ"ז ,הציע לו רבינו שיאמר דברי תורה ,ולא רצה ,ואמר שאביו הרה"ק משינאווא
זי"ע לא אמר תורה רק א גילו לו מ השמי ,וציווה לבר ברכהמ"ז ,ושוב בסעודה
שניה ג"כ הציע רבינו להרה"ק מסטראפקוב שיאמר ד"ת ולא רצה ,ובסעודת רעווא
דרעווי בקשו רבינו עוה"פ שיאמר ד"ת ,והתרגז הרה"ק מסטראפקוב ואמר :זאת
חוקת התורה אשר צוה ה' ,א יש ציווי ה' לאמר ,יאמרו תורה ,וא לאו אל יאמרו ,ענה
רבינו :לענ"ד יש לפרש באופ אחר ,אשר צוה ה' ,א יגרו ע"י אמירת הד"ת לעורר
לשמור ציווי ה' ,לאמר ,צריכי לומר ד"ת ,וכאשר שמע זאת הרה"ק מסטראפקוב
נענה ואמר לרבינו ,א"כ תאמרו את תורה ,אבל רבינו היה כמחריש ולא רצה לומר
מפני כבודו של האורח הגדול ,אבל הרה"ק כפל ושנה להעתיר ברבינו שיאמר תורה עד
שאמר בקול פקודה שהוא מצוה את רבינו לומר תורה ,התחיל רבינו לומר ד"ת כדרכו
בקודש וממש הפליא כל השומעי בנוע אמריו ,ומני אז התחילו לבוא אליו מידי
שבת בשבתו חסידי ואנשי מעשה ליהנות ולהתענג מזיו אמריו הקדושי.

מילי לצד עילאה ימלל
רבינו זי"ע היה מרבה להמלי יושר על בני ישראל בתו דברי תורתו ,ובפרט
בשבתות השובבי" ,לברר ע"פ הלכה שמועיל תשובה ג על חטא הידוע ,ותמיד היה
מבקש תירוצי שוני ליישב מ"ש בזוה"ק פ' ויחי שאי מועיל תשובה על חטא זה,
והיה ניכר ונראה אשר מילי לצד עילאה ימלל להמלי טוב בעד בנ"י הנשברי
ונדכאי בתו הגלות המר בהסתר פני.
וכ בכל דברי התוכחה היה מערב מליצות ישרות כלפי מעלה ,וכידוע שכ היה
דרכ של צדיקי אמת שאמרו דברי תוכחות קשי לבני ישראל ,ובתו דבריה היו
דורשי כלפי שמיא לימוד זכות על ישראל.

האב אי עפעס געזאגט ,עט זאלט נישט מיינע אז ס'איז עפעס אזא פשוט
געזאגעכ ,ס'איז א גרויסע בחינה ...והוא לפלא וד"ל.
בסיו אמירת התורה היה רבינו רגיל להארי בברכות שונות לבני ישראל ,וסיי
בתפילות ובקשות שיעזור השי"ת שנזכה להתחזק בדר התורה והאמת ושיתקדש
ש"ש על ידינו ,והרבה פעמי היה מתחנ ומבקש שנזכה בחיי חיותינו לראות בביאת
המשיח .והיה מסיי שנזכה לראות בישועת כל ישראל ושמחת בהתרוממות קר
התורה וישראל ובהתגלות כבוד שמי עלינו במהרה בימינו אמ.

והמכתב מכתב אלוקי
אצל שולחנו הטהור של רבינו זי"ע ,עמדו שני אברכי מתלמידיו ,שכתבו
חידושי תורתו ,ובשבוע שלאחריו בליל ד' שהוא אור ליו ה' ,באו השני אברכי הנ"ל
לפני רבינו והראו לו התורה ,והוא אמר לה מה לתק ומה להגיה ,ואח"כ עלה על
מזבח הדפוס.
סיפר אחד מכותבי החידו"ת של רבינו זי"ע ,שבעת אשר עסק בכתיבת וסידור
החידו"ת ,הציע פע לרבינו לציי אצל כל חידוש ,זמ השנה שנאמרה ,כמו שמצינו
בכמה ספרי ,ותהא תועלת לאלו שנוכחו בשעה שנאמרו הד"ת ,שיתעוררו עי"ז לזכור
הדברי אמירת ככתיבת וכאילו בעל השמועה עומד לפניה ,רבינו הקשיב לדבריו
ואח"כ ענה לו :הנה אמת נכו הדבר שתורה הנשפעת משמי מתחדשת תמיד לפי
בחינת אותו הזמ ,והיה אז על השולח ספר פרע"ח ,ופתח רבינו את הספר ונפתח
בדיוק באותו ד שרצה רבינו להראותו ,וש איתא שהתורה מתחדשת תמיד בכל רגע
תורה חדשה במתיבתא דרקיע ,וזה נשפע תמיד לחכמי הדור בעול הזה ,אול  -סיי
רבינו  -בנידו דיד אי אפשר להגיד זאת בקהל רב כי על ידי זה יטעו שהדברי נאמרו
רק לפי בחינת אותה שעה ולא לעול ,והאמת היא שכל דברי התורה שחדשנו על
יסודות חכמינו ז"ל ורבותינו ואבותינו ,כל הדברי הללו הוא דעת תורה נצחית ,ובפרט
בעיקרי יסודי האמונה והדת ,וזאת התורה לא תהא מוחלפת ע"כ טוב יותר לא לציי
השני .והיה לפלא מה שגילה אז טפח וכיסה אלפי טפחי ממדרגותיו בעת אמירת
התורה.

רבינו זי"ע העיד על עצמו פע ביו הפורי באמצע אמירת הד"ת כשהיה
מבוש קצת ,וניגש לפניו בחור אחד כשמקטרתו בפיו ועיש לפניו ,אמר לו רבינו :עד
מתי עשנת בתפילת עמ ,התורה שאנו אומרי ה תפילות על בני ישראל ,עד מתי
אתה מעש בתו תפילתי .ופ"א בעיר אורשיווא אמר רבינו ביו הפורי להראש
הקהל :ווייסטו דע נישט אז ווע אי זאג תורה בי אי מתפלל אוי איד.

וכמו"כ סיפר לנו הגה"צ רבי שמואל ברא שליט"א אבדק"ק נאנאש ,כי פ"א
בעת שראה רבינו זי"ע איזה ד"ת שהדפיסו ,נענה ואמר שלא כל הד"ת צריכי לכתוב
ולהדפיס לדורות הבאי ,כי יש עניני אשר רק לשעתה נאמרה.

וביו הפורי שנת תשי"ט כטוב לב המל ביי והיה מבוש מאוד ,אמר אז רבינו
בתו"ד על איזה בחינה שאמר באותו שבת בס"ג ,וז"ל :דע שבת ביי שלש סעודות,

מקורות המאמר:
זמירות דברי יואל ,עדות ביהוס  ,המאזרני חיל ,הקדמה לשו"ת דברי יואל,
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יסודי התורה

מנהג ישראל
תורה

יו"ט שחל בער"ש יקדי הכנת מאכליו לשבת

כסא דברכתא )לד(
כוס של הבדלה

מתני' ד ט"ו :ועושה תבשיל מערב יו"ט וסומ עליו לשבת.
בתוס' )לעיל ב :ד"ה והיה( הקשה דלפי המבואר בגמ' ש דהכנה היא איסור דאורייתא
האי אופי ומבשלי מיו"ט לשבת ,וכ"ת ע"י עירובי תבשילי וכי אתי תקנתא דרבנ
וליעקר הכנה דאורייתא ,ותירצו דרבה דס"ל הכנה דאורייתא אזיל לטעמיה דאית ליה
)פסחי מ"ו (:הואיל ומקלעי אורחי חזי ליה השתא נמי חזי ליה ועיי"ש עוד.
וביאור הדבר דע"י סברת הואיל הוי רק איסור דרבנ וע"ז מהני העירוב תבשילי,
ועפי"ז כתבו התוס' בפסחי דבמקו דלא שיי סברא דהואיל ,כגו דמבשל סמו
לחשיכה אסור מדאורייתא ולא מהני העירוב תבשילי ,וכ כתב המג אברה )סי'
תקכ"ז( ובשו"ע הרב ש דביו"ט שחל להיות בע"ש יזהר להקדי הכנת מאכליו לשבת
בכדי שיגמר מלאכתו בעוד היו גדול ,וכ יש ליזהר בהמאכלי שמטמי לשבת
שיטמינ בזמ שאפשר שיתבשלו שליש בישול מבעו"י ,וע"ע במשנ"ב )ש סק"ג( לעני
שעת הדחק.

קיי אברה אבינו אפילו עירובי תבשילי
מעני לעני באותו עני ,כתב רביה"ק זי"ע בדברי יואל )פר' תולדות( לפרש דברי הגמ'
)יומא כ"ח (:אמר רב ואיתימא רב אשי קיי אברה אבינו אפילו עירובי תבשילי שנאמר
תורותי אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבע"פ ע"כ .והקשו בתוס' ישני וז"ל :לא ידע
רבי אמאי נקט ה מצוה ,אמאי קילא ליה טפי מכולהו ע"כ .ועוד יל"ד בגופיה דקרא דכי
זו היא כל שבחו של אאע"ה ששמר בעצמו מצות התורה שבכתב ושבע"פ ,והלא גדולה
מזו שבוחי משבחי' קרא למע אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דר ה' ,וקירב
נפשות הרבה להכניס תחת כנפי השכינה ,כמו שדרשו רז"ל מהפסוק ואת הנפש אשר
עשו בחר ,ומהפסוק ויטע אשל בבאר שבע ,ומדוע לא הזכיר קרא ג"כ שבח זה.
ועפ"י הנ"ל חדא מתורצת בחיק חברתה ,דעפ"י הגמ' בפסחי )ש ( הא דמועיל
עירובי לרבה הוא רק מטע הואיל ואי מקלעי ליה אורחי ,ולפי"ז לכאורה אי קיי
אאע"ה עירובי תבשילי ,דהואיל שיי רק באורחי ישראלי ,דבשביל עכו" אסור
לבשל אפילו לבו ביו כמו שדרשו בגמ' לכ ולא לנכרי ,ובימי אברה לא הוי
במציאות שיקלעו אורחי ישראלי כלל ,שאנשי דורו תעו אחר הע"ז חו מאברה
וביתו ,והנפש אשר עשו הסמוכי על שולחנו ,וע"כ צ"ל דהואיל ואי יתגיירו חזי להו
השתא נמי חזי להו ,אלא דלכאורה זה הוי כתרי הואיל ,הואיל ואי מקלעי אורחי,
והואיל ואי יתגיירו ,ומסקנת התוס' ש )מ"ו (:דתרי הואיל לא אמרינ.
אמנ כל אלו שנתארחו בביתו של אאע"ה השפיע אליה בכח קדושתו הגדולה
לקרב לאמונתו יתבר ,ולא יצא מביתו עד שאמרו ברו קל עול שאכלנו משלו,
כמבואר בב"ר )פר' מ"ט ס"ד( וא"כ לא צריכנא רק לחד הואיל דאי מקלעי אורחי ,דאי
אקלעי בוודאי חזי להו ,ושפיר קיי אאע"ה עירובי תבשילי ,ומתור קושיית התוס'
מה דנקטי חז"ל עירובי תבשילי דוקא ,דמזה נשמע דהיה כח השפעתו מרובה
להשפיע על אחרי לקרב לעבודתו יתבר ,ואל"ה לא היה אפשר ליה לקיי עירובי
תבשילי ,ומתור הקושיא הנ"ל דבמה שאמר הכתוב וישמור משמרתי שקיי עירובי
תבשילי ,כבר נכלל ג השבח שהדרי אחרי והשפיע עליה מקדושתו לקרב
לאמונת הבוי"ת.

ברוחניות
בסייעתא דשמיא מרובה מצייני אנו

להריח עש הנר

יש מכבי בו הנר ומריחי בעש ,הכל לחבב המצוה.

סגולה להנצל מרוחות זרות

ועי' בספר זכירה שהוא סגולה להנצל מרוחות

סגולה לשכחה

להנצל משריפות

מסורת היה להגאו המפורס רבי זלמ באניהטא זללה"ה שהיה ראב"ד
דפרעשבורג ,שהזהיר להדליק עוד פע נר הבדלה אחר שכבוהו ,וינצל משריפות ,והוא
בדוק ומנוסה) .אל כתב(
פע אחת היה שריפה גדולה בשכנותו ופחדו בני ביתו מאוד ,ורצו להציל החפצי
ולצאת מהבית ,והוא ישב במנוחה בלי שו פחד ,ואמר לה שאי לו על מה לפחוד,
שהרי הוא מדליק במוצאי שבת קודש את ההבדלה פע שנית אחר הכיבוי ביי ,ומריח
את עש ההבדלה ,וזה סגולה לזה ,והיה פלא שנשקע האש סמו לביתו ולא היה שו
היזק) .קרב העני(

רוחצי את העיני בשיורי הכוס

שופכי מ הכוס לאחר הבדלה ,ומכבי בו הנר ,ורוחצי בו עיניו ,משו חיבוב
מצוה) .רמ"א סי' רצ"ו(

לומר 'מצות הש ברה'

יכבה את הנר מאותו מי ואחר כ ירחו עיניו מ אותו המי ,ויאמר מצות הש
ברה מאירת עיני) .קיצור של"ה(
ורוח בו עיניו ואומר מצות הש ברה מאירת עיני) .סידור היעב" (

להעביר על עיניו ועל גובה ראשו

אחר ששתה הכוס של יי ,שפ לתוכו מעט מי ושתה מה ,והנשאר שפ על ידיו,
והעביר על עיניו ובגובה ראשו ,כ ידענא מנהג אבא מארי ז"ל) .מנהגי החת סופר(

לרחו את פניו

ממה שנשתייר רוחצי את פניה כדי לחבב

להכניס לבתי ידי

להעביר על העיני ג' פעמי

טבל שתי הקמיצות מב' ידיו והעביר על ב' עיניו ג'

פעמי) .סידור בית אהר קארלי(

לשתות מי מכוס של ברכה

וכתב עוד רב עמר ,אנו נוהגי להטיל מי בכוס של ברכה ,לאחר ששותי אותו
ושוטפי אותו ושותהו ,ושמענו מרבותינו שמצוה לעשות כ ,לפי ששיירי מצוה מעכבי
הפורעניות) .טור(

בגשמיות
מאיד גיסא עברנו שנתיי ימי קשי

שנתיי ימי של הצלחה

שנתיי ימי של עמל ותלאה

שנתיי ימי של הצלת עתידינו הרוחני

המצוה) .עמק ברכה(

מה שנוהגי המו ע להושיט האצבעות המלוחלחי ביי זה שכבו בו את הנר ,לבתי
ידי של מלבושיה ,לא מצאתי כעת בפוסקי בשו מקו ,וג לא ראיתי אצל
המדקדקי) .תולדות שמואל(

שנתיי ימי של התעלות

שנתיי ימי של שלו ושלוה ואהבת חברי

זרות) .ליקוטי מהרי"ח(

איתא בספרי שיש להריח בנר הבדלה ,ושמעתי שאומרי בשעת שמריח הפסוק
'זכרו תורת משה' ,ובספר תענוג שבת איתא במוצאי שבת יאמר מ"ט פעמי פסוק זכרו
תורת משה וגו' ויועיל לשכחה) .אור השבת(

שנתיי ימי של הוצאות גדולות

שנתיי ימי של הרבצת התורה

)סידור היעב" (

שנתיי ימי של השקעה בדמי" תרתי משמע
שנתיי ימי של מצב גשמי קשה מנשוא
שנתיי ימי של הצטברות חובות אדירי וכבדי

אנא אחינו אנשי שלומינו ,כהיו מק שנתיי ימי עזרו לנו להמשי בי ברוחניות ובי בגשמיות למע חינו בנינו ודורותינו

