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  מענינא דיומא

  

  

  קרח' קריאת פר
  בהתחלת חודש תמוז

לזה אנו קוראי	 פרשת קרח בעת 

להורות , שמתחילי	 ימי החוש� תמוז ואב

כמו , אשר לא יוכל להיות אור בלא חוש�

 אור ניכר אלא מ� כי אי� יתרו�. שרצה קרח

אבל , וצרי� להיות בבחינת אור וחוש�, החוש�

יוכל , קרח רצה שמיד כאשר יבא אל משה

ולידע , להשיג תיכ� ומיד את כל החסידות

ובאמת לא כ� במהרה יוכל , מיד את חסרונו

כי אי� יתרו� , להיות זאת בפע	 אחת מיד

  תולדות אד�             .האור ניכר אלא מ� החוש�

  באי�'תקרבי� ו'שובה מ'י תמנ'ז
ז ראשי "והנה דורשי רשומות אמרו תמו

על כ� , באי�'תקרבי� ו'שובה מ'מני ת'תיבות ז

בואו ונחשוב , יאמר המושלי	 בואו חשבו�

כבר עבר עלינו רוב , חשבונו של עול	

, והימי	 הקדושי	 מתקרבי	 ובאי	, השנה

ועלינו לדעת שרק על ידי עסק התורה נזכה 

כי עוד מעט יתקעו בשופר , בדי�לצאת זכאי 

וג	 , ולואי שנזכה על ידי זה לתשובה מיראה

בזה צריכי� אנו לתקנה להפ� הזדונות 

ועל ידי עסק התורה יש כח לעקור , לשגגות

  .רוש	 החטא לגמרי ולהפכו לזכיות

כלה .) תענית כד(ל "פ מה שאמרו חז"ויל

, שעיניה יפות אי� כל גופה צריכה בדיקה

מוז אב ה	 חדשי העיני	 דהנה חדשי ת

, )תמוז אב מאמר א אות ב(כמבואר בבני יששכר 

אה ווזהו כלה דא כנסת ישראל כלה קר

א	 יעסקו בתורה , ה יפות"שעיני, בנעימה

ויעברו חדשי	 הללו חדשי הקי� יפות 

אז אי� כל גופה צריכה , בתורה ומצות

היינו שאינ	 צריכי	 לבדוק א	 , בדיקה

כי מאחר , מאהבההתשובה היה מיראה או 

שעסקו בתורה א� מיראה יתהפכו הזדונות 

כי כח התורה הקדושה מעלי� את , לזכיות

  . האד	 מטומאה לטהרה

  ד"ג חוקת תשס"א ס"ק מר� רבינו שליט"כ

  ג מכילי� דרחמי"י
בגימטריא " זו", אותיות ת	 זו" תמוז"

ל הג	 "רצ, ג מכילי� דרחמי"ג רומז על י"י

מ יהיה "מ, י	כ טוב"שימי	 אלו אינ	 כ

ג "בהשפיע עלינו הי, הבורא תמי	 עמנו

והשפעות טובות וכל טוב , מכילי� דרחמי

ויהפו� לנו החודש , עלינו ועל כל ישראל

  דעת משה             . והב�, אמ�, לששו� ולשמחה

  

  

  

  

  

äøåúä çëá ïðåáúä àì  
çø÷ ç÷éå.ãîá àúéà " ø)à ïîéñ çé úùøô( :ää"ã" :æò úéø÷î òùôð çà "

çø÷ äæ .ùøôì äàøðå , äöøù íåùî äúéä çø÷ ìù åú÷åìçî ø÷éò ìëã

äðåäëä úùåã÷ì úåìòì ,äùî íäì øîàù åîë" :äðåäë íâ íúù÷áå" ,

íúù÷á ø÷éò äúéä åæù .äùî íäì áéùäå" :ä òãåéå ø÷åá'" ,ùøéôå" é

æ"ì :á÷ä ÷ìç úåìåáâ"åîìåòá ä .äæá äðååëä ,à äùòîáù óàã" à

ïäë úåéäì éåìì ,ò ìáà úåéîéðôá òéâäì øùôà äùåã÷ä äøåúä éãé ì

úåìåãâä úåâøãîä ìëì ,íåéäî åúâéøãîá äèîì àåäù äìéìä åîë ,

òå" äéåìú íãàä úåîéìù áåøù ãò åúåà íéäéáâî äøåúä ÷ñò é

äìéìä úãåáòá .äæá ïðåáúä àì çø÷å , íâ äöøå ú÷åìçî äùò ïëìå

ïäë úåéäì àåä .ùøãîä úðååë åæå" :òùôð çà" ,ø÷ äæ ÷ìçå òùôù ç

äðåäëä ìò ,"æò úéø÷î" ,äøåú àìà æåò ïéà ,òù ïðåáúä àìù íåùî" é

äðåäë úùåã÷ì íâ úåéîéðôá òéâäì ìëåé äøåúä , ìò ÷ìç ïëì

äðåäëä.                                                                                ד מבעלזא"מהרי  

è ïðéùøã äøåúä ìëáã øáñ çø÷àø÷ã àîò  
çø÷ ç÷éå .åúéìè ç÷ì , äùî éðôì åàáå úìëú ïìåëù úåúéìè ïùéáìä

úáééç åà úéöéöä ïî äøåèô åæ úéìè åìàùå ,úáééç íäì øîà , åìéçúä

åéìò ÷çùì ,úøèåô ãçà èåç äî ,ë àì úìëú äìåëù" ù)äáø ùøãî( .

éâìôéî à÷ éàîá äøåàëìå ,éå" àúâåìô àúéàã ì)á"ô î"è (øã" ùéøã ù

àîòèàø÷ã  ,òè éùøã àì íéîëçå àî÷ãàø . ïéëéøöã íòè äðäå

úéìèá úìëú íéùäì ,ùøá øàåáî" é)ô 'çìù (úåøåëá úëî ïåøëæì ,

úéöéöá úìëúì íòè åùøã ùøãîáå , àñëìå òé÷øì äîåã úìëúã

ãåáëä ,éòå"íéîù úàøéì íãàä øøåòúð æ .òè ïðéùøã íà äðäå àî

÷ãàø ,à"â úìëú äìåëù úéìè ë" úà àéáî ëíéîù úàøéì íãàä ,

úéöéöä ïî äøåèô úìëú äìåëù úéìèã àöîð , ïðéùøã àì éà ìáà

òè àî÷ãàø ,éôà úáééçî éæà 'úìëú äìåë , åàø äîåãà äøôî äðäå

éàø åç÷ìå 'òè ïðéùøãã àî÷ãàø ,äåúä äøîàã"äøåúä ú÷åç úàæ ÷ ,

äéøçà øäøäì úåùø êì ïéàå àéä äøéæâ ,à"ù ë" äìåë äøåúä ìëáã î

ì øúåîòè ùåøã àî÷ãàø ,ìàã"äîåãà äøôã àúåáø åäî ë .æå" äî ù

äùî ìò ÷åìçì äàø , ïî äøåèô úìëú äìåëù úéìèã åäì àøéáñå

úéöéöä ,ô 'äàø äîåãà äøô ,òè ïðéùøã øéôù äøåúä ìëáã àî÷ãàø ,

àå"úìëúá áéåçî úéìèã íòèä ë , ãåáëä àñëî øåëæì éãë àåä

íéîù úàøéì íãàä àéáîå ,àå"ëù úéìè ë øåèô øéôù úìëú äìå

äæ íòèî .                                                                          חקל יצחק  
  

  

  

 

 

 

øôì ãåîéìä øãñ 'ú÷ç -ñî  úëïéèéâ  

íåé à  á â  ã  ä å áù"÷ 

óã ô"ç: ô"è. ô"è: ö.  
 íåéñ

úëñîä
äøæç 

  
  

  מגיד תעלומה
  

  

 עצה טובה בשעת המחלוקת
הפקח הוא שמחזיק בשעת מעלת 

המחלוקת ע� שני הצדדי� ויודע האי� לצאת 

עולה שני " פקח"והרמז לזה כי , ידי שניה�

דהיינו הפקח מחזיק תמיד בשני , "צד"פעמי� 

לקח , ויקח קרח: ל"י ז"וזהו שכתב רש, הצדדי�

וקרח שפקח היה מה ראה , עצמו לצד אחד

כיו� שפקח היה מה ראה , פירוש, לשטות זה

הרי פקח , ות זה ליקח עצמו לצד אחדלשט

   .צרי� להיות מחזיק בשני הצדדי�
 )ל"ק מראפשי� זצ"בש� הרה.) ד
 מח(ב "חמדה גנוזה ח(

  בעלי מחלוקת לש מחלוקת

ה� נזכרי� כמה פעמי� . ודת� ואביר�

בפרשה ואילו שמות המאתיי� וחמשי� איש לא 

שה� התכוונו לכבוד עצמ� ואפשר , נתגלו

אבל דת� . אינו מתגבר על יצרולסלוח לאד� ש

  .ואביר� היו בעלי מחלוקת לש� מחלוקת בלבד
  )שפת אמת( 

 עניו מאוד מאוד
דר� ] ע"ק רבי זאב וואל� מסטריקוב זי"הרה[אמר 

אמאי נענש קרח דוקא בזו העונש , בדיחותא

, ואמר כ�, ל"בבליעת האר� ולא בשאר עונשי� ר

ה "שעיקר החטא של קרח היה שאמר למרע

ק כתבה עליו "הלא התוה, ע תתנשאוומדו

והאיש משה עניו מאוד מכל האד� אשר על פני 

ל שהיה עניו שמגיע עד "ודרשו רז, האדמה

כ אמר "ע, והוא החזיק אותו בהתנשאות, לאר�

ועוד , א� הוא עניו עד לאר�: מדת הדי� לקרח

ולפי דברי� ענוות היא , הוא בעיני� התנשאות

 )זר זהב(                     .תהיה אתה עניו, למטה מאר�

 י המחלוקת באי החסידי לרב"ע
ל נהג לומר בש� "חותני זצ', ויקח קרח וגו

ע שאמר "ק רבי נפתלי אלימל� זי"אביו הרה

ס 'בי'ריג� ר'ת ק"קרח הוא ר, בדר� הלצה

� יש ביניה� "שמה שהאדמורי, סידי�'ח

לפעמי� מחלוקת זה גורמי� שבאו אצל� 

  )ע"י מפשעווארסק זי"ר מהר"ק אדמו"כ                      (       . חסידי�

 קרח ועדתו נבלעו באר� כי ש האמת
ותבלע אות� ואת  ותפתח האר� את פיה

שמעתי בש� המפורס� . בתיה� ואת כל האד�

מ "י בהמ"נ] מראדוויל[ר יצחק "בש� טוב מוהר

] מזלאטשוב[ר מיכל "המפורס� בש� טוב מוהר

מצד שחלקו על , ח ועדתו שלכ� נבלעו קרה"ע

ל על "כמאמר חז, ואמת הושל� ארצה, האמת

, אמת מאר� תצמח) ב"ה י"תהלי� פ(מה שנאמר 

ולזה בלועי דקרח צועקי� משה אמת ותורתו 

  )תורת המגיד מזלאטשוב(                 . )א"תנחומא קרח י(אמת 

  

   מילי מעלייתא

 



 מילי דאבות
 

 

  
  

  ע"זיקלונימוס קלמ� הלוי ק רבי "הרה

 ג"תמוז תקפ'  א- בעל מאור ושמש 


  על הצדיקי
 

אל תפ� ' ויחר למשה מאוד ויאמר אל ה 

אל ) י"ח ס"פי(במדרש רבה  ,אל מנחת�

ונראה על . והוא פלאי, תקבל� בתשובה

 אמר .)ד� לב(פי מה דאיתא במסכת נדרי� 

ני מה נענש אברה� אבינו ונשתעבדו בניו למצרי� מאתי� ועשר מפ, רבי אבהו אמר רבי אלעזר

,  וירק את חניכיו ילידי ביתו)בראשית יד ד(שנאמר , מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמי�, שני�

, )דהיינו בני אד� שחנ� לתורה, כדכתיב וירק את חניכיו, שהוליכ� למלחמה, שעשה אנגרייא בתלמידי חכמי�, �"הר' פי(

. במה אדע כי אירשנה) בראשית טו ח(ה שנאמר "ר מפני שהפריז על מדותיו של הקבושמואל אמ

תלוי אי דרשינ� את לרבות , אמנ� דבר זה שנענש בשביל שעשה אנגריא בתלמידי חכמי�

ונחשב זה לחטא לאברה� אבינו ונענש , וא� כ� אסור לעשות אנגרייא בה�, תלמידי חכמי�

הרי ליכא אזהרה על מוראת , אבל אי לא דרשינ� את לרבות, בשביל כ� שנשתעבדו בניו במצרי�

והנה דרשו . ולא חטא אברה� אבינו בעשותו כ�, ומותר לעשות בה� אנגרייא, תלמידי חכמי�

י שיהא מורא רב� כמורא "ופירש, אלהי� תירא לרבות תלמידי חכמי�'  את ה:)פסחי� כב(ל "חז

ולפי זה לשיטת קרח דלא . רש את לרבותומעתה קרח שבא לחלוק על משה רבינו לא ד. שמי�

, צרי� לומר דלא נענש אברה� אבינו בשביל שעשה אנגרייא בתלמידי חכמי�, דרש את לרבות

אכ� . אלא העונש בא לו על מה שאמר במה אדע, שהרי ליכא אזהרה על מוראת תלמידי חכמי�

 היינו רק א� חטא ,דבר זה שגלות מצרי� היתה לו לעונש לאברה� אבינו על שאלתו במה אדע

כי , כתב להמלי� על אברה� אבינו שלא חטא בשאלתו) ל�' פ(ל "� ז"והרמב, אברה� בשאלתו

רגע ) ירמיה יח ז(שמא יעשו הכנעני� תשובה ויקיי� בה� , ביקש לידע ידיעה אמיתית שירשנה

ה "והקב, אדבר על גוי ועל ממלכה לנתוש ולהאביד ושב הגוי ההוא מרעתו וניחמתי על הרעה

' סוטה למס' קישור מס(אול� כתב בסמיכת חכמי� . ד"עכ, כרת עמו ברית שיירשנה על כל פני�

, חקירה אי מהני תשובה בשלש עבירות החמורות עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמי�) קידושי�

שת איש 'ופר א'� כ'א נוטריקו� ד"דכ,  תשב אנוש עד דכא)תהלי� צ ג(והדבר תלוי בהא דכתיב 

לא מהני תשובה על אלו השלשה , ואי אמרינ� עד ולא עד בכלל, )ה מסכת יומא פרק נר מצוה"של(

ומעתה . ד"עכ, מהני תשובה א� על אלו השלש עבירות, ואי אמרינ� עד ועד בכלל, עבירות

צרי� לומר שנענש מפני שאמר במה , לשיטת קרח דלא דריש את וע� כל זה נענש אברה� אבינו

ולא היה מועיל תשובה להכנעני� שחטאו , ה על שלש עבירות החמורותולא מהני תשוב, אדע

השמר ל� פ� תנקש אחריה� אחרי השמד� מפני� ) דברי� יב ל(כדכתיב , בשלש עבירות החמורות

עוד כתיב , ופ� תדרוש לאלהיה� לאמר איכה יעבדו הגוי� האלה את אלהיה� ואעשה כ� ג� אני

הרי שה� , בכל אלה נטמאו הגוי� אשר אני משלח מפניה� אל תטמאו בכל אלה כי )ויקרא יח כו(

ובזה יתבאר הכתוב . אות� מפני בני ישראל' חטאו בהני עבירות החמורות ומשו� הכי גרש ה

' וכיו� שכ� הרי מוכח דלא דרשו את ה, על מה שבאו קרח ועדתו לחלוק עליו, ויחר למשה מאד

ולכ� אמר אל תפ� אל , מורא שמי�אלהי� תירא לרבות תלמידי חכמי� שיהא מורא רב� כ

מוכח דנענש , דכיו� דלא דרשו את, אל תקבל� בתשובה בשלש עבירות החמורות, מנחת�

דלא מהני תשובה על שלש עבירות , אברה� על שאמר במה אדע שמא יעשו כנעני� תשובה

  )א"ק מר� רבינו שליט"כ(                                                                                                                                                            .החמורות
  

 

א בעיר "נולד בשנת תקיק רבי קלונימוס קלמ� "הרה

כ עבר "ואחלאביו רבי אהר� הלוי עפשטיי� ניישטאט שבפולי� 

זרחיה הלוי נצר מגזע בעל החינו� ורבינו , לגור בעיר קראקא

ומסופר בספר אור יקרת שברבות הימי� בעת . בעל המאור

אשר השיא המאור ושמש את אחד מבניו ולא היה לו הוצאות 

ע על שאי� בידו "החתונה בא אצל רבו החוזה מלובלי� זי

ע ואמר לו נשמת� הוא "החוזה זי' ענה לו רבו הק, ההוצאות

לו אביו אל� נשמת רבי אליעזר ב� חרסו� שאמרו עליו שהניח 

וכי אתה צרי� לדאוג , עיירות ביבשה וכנגדו אל� ספינות בי�

  . עבור צרכי הנישואי� ובאותו שעה נוושע ברווחה
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' ק ר"ל ששמע מהרה"ק בעל דרכי תשובה זצ"סיפר הרהו

שזקנו דהיינו , ל בנו של בעל מאור ושמש"אהר� קראקעווער זצ

אכת אופה בעיר מלאכתו מל' אביו של בעל המאור ושמש הי

מסייעו ' ילד כבר שית ושבע הי' ש כשהי"קראקא ובנו בעל המאו

א בימי החור� "פ, חרי� מאוד במלאכתו' ל והי"במכירת הבייגע

ל והיה לו קר מאוד מהקרירות ששררה "יגעיכשגמר מכירת הב

תלמידי חכמי� הוכראותו את , ד להח� עצמו"בחו� נכנס לביהמ

הלכה בחריפות ובקיאות הטה ד מפלפלי� זה בזה ב"ביהמבש

אזנו לשמוע ולא זז עיניו מה� והתענג מאד מהמראה עד כמה 

ולמחרת גמר מהר את עבודותו והל� עוד פע� , שעות בלילה

ש� אחד ' והי, כמה ימי�' כ� הי, ד להתענג עצמו"לביהמ

ח גדול ויפלא "עשיר מאוד ות' ד שהי"מהמפלפלי� שבביהמ

ה כל יו� כמה שעות לבוא מאד בראותו נער קט� אינו נלא

ד ולשמוע קול התורה ויפנה אליו ושאלו בני אתה יודע "לביהמ

וענה לו הנער שיודע ואמר לו , איזה דבר מהפילפול דיברו היו�

כל הפילפול מהחל עד כלה ויפלא מאד העשיר ושאלו מי הוא 

 בנו של האופה ואיני יובאיזה חדר לומד ויע� הנער ויאמר הננ

ויהי , לאביו אי� לאל ידו להחזיק אותי אצל מלמדלומד בחדר כי 

חומש אינו יודע ' אפיוכראות העשיר דבר פלא זה כי נער קט� 

 פילפול מכמה שעות הבי� שא� יחזיקו אותו אצל  עלרויוכל לחז

ויל� אצל אביו ויאמר לו הנה , מלמדי� לאילנא רברבא יתעביד

 לבתי אז יש לי בת קטנה בת ששה שני� וא� תת� את בנ� לחת�

ולעת החתונה את� לו נד� גדול עשרת , אלביש אותו ואחזיק אותו

והגביר קיי� את , ויעשו התנאי�, והסכי� אביו, אלפי� זהובי�

ובהיותו כב� עשר , דברו והלביש אותו והוליכהו אצל מלמד

ח גדול ויקנא בו עשיר אחר ורצה לקחתו לחת� "שני� נעשה לת

 לבתו מוכ� �� ית� לו בנו לחתלבתו הל� אצל אביו ואמר לו שא

וג� אני את� , לו עד כה' להחזיר כל ההוצאות של המחות� שהי

, � ג� ל� עשרת אלפי� זהובי�יעשרת אלפי� זהובי� לנד� ואוס

אמר לו ה� , הל� אצל המחות� ואמר לו דברו של אותו עשיר

, ל"אמת ידעתי שמוכרח אתה לכס� אז את� ג� אני ל� סכו� הנ

 כ"ע,  מוסי� עודיא למחר עשיר אחר ויאמר הננוכדי שלא יבו

בעוד כמה שבועות ובנ� נעשה בר מצוה אז נעשה החתונה 

ג שנה התקיי� החתונה ע� " יהנעששוכ� הוה ביו� , מ"בשעטו

  .בתו של אותו עשיר

הוא היה ג� דר בעיר קראקא והמאור ושמש ההעשיר 

 ועויד, ע"א זי"ס של הרמ"התפלל אז ביחד ע� חותנו בביהכנ

ל רק "ד הנ"שהקפידו עד למאוד בכל הדורות להתפלל בביהמ

ולכ� , ובליל התקדש חג הפסח לא אמרו הלל, בנוסח אשכנז

המתי� המאור ושמש בליל הסדר עד שיצאו כל הקהל 

ד והתחיל לומר בהתעוררות גדולה את ההלל וש� "מביהמ

' ובלילה הב, נשארו עוד כמה אברכי� אשר ג� אמרו הלל

ד "מ ישבו הבי"ובחוה, ות מני� ביחד לומר הללהחליטו לעש

דעיר קראקא וקראו לפניה� את המאור ושמש ואמרו לו האי� 

אשר הוא כותב , א"ס של הרמ"מלאו לבו לאמור הלל בביהכנ

ענה המאור ושמש ואמר " ואנו אי� נוהגי� כ� ")ז"סימ� תפ (ע"בשו

 אני לכ�, א"ע לא מצינו לשו� כזה ברמ"חלקי השו' רבותי בכל ד

ואנו "א אומר לשו� זה כמתמרמר "שהרמ, אומר הפשט הוא כ�

והוטב הדבר בעיני , היינו למה אי� אנו נוהגי� כ�" אי� נוהגי� כ�

  .       ד ולא קנסוהו"הבי
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ק הנוע� "ביו� מ� הימי� עברה השמועה מפה לאוז� שהרה

אלימל� עובר דר� קראקא א� לא רבו הדורשי� בשלומו כי 

א� האבר� הצעיר שדר אז , אקא היה מלאה מתנגדי�העיר קר

ותיכ� כשראה את , ע"זי'  הקובקראקא הל� לראות את פני

ומני , עבודתו נתדבקה נפשו ואור חדש של קדושה נכנסה בלבו

אז החליט יהיה מה שיהיה אני צרי� להתדבק באותו צדיק 

בראותו שאי� לו תכלית לישב ולא ארכה זמ� רב , וקדוש

' ק ר"לפעמו בקרבו לנסוע להרה' חל רוח דבקראקא ות

כי , א"ע ויגל את אשר בלבבו לאשתו ונסע בסוד לר"אלימל� זי

באותו זמ� שררה בקראקא התנגדות גדולה לדר� החסידות 

ויהי כאשר בא לליזענסק , מתנגד גדול מאוד' וג� חותנו הי

ולמה , א נת� לו שלו� ושאלו מי אתה"ויעמוד אחורי הדלת ור

, ב אני קלונימוס מקראקא ובאתי ללמוד אצל הרביהשי, בא

 ויעמוד ש� כמו שעה ,א איני לומד ע� תלמידי�"ענה לו ר

כמה ' וישאלהו שנית כבראשונה ויענהו כבראשונה כ� הי

וכ� ', עד שאמר לו א� רוצה להיות משרת אצלו יהי, פעמי�

' וג� רבו הק, ונתדבק בו מאוד' זכה לצקת מי� על ידיו הק

מקו� קבורתו כידוע ' לתלמידו הנאמ� ולו גלה היכ� יהיהחשיבו 

א באמצע הלילה אמר לו רבו שיבוא עמו לבית "העובדא שפ

וכל מה שיראה יעשה במקל סימ� על , החיי� ויקח עמו מקל

, ש שנתגלה עמודא דנורא"האר� במקו� ההוא וראה המו

ועשה סימני� על , ומסביב עמודא דנורא ניתזו ניצוצות אש

א שהעמודא "כ אמר הרר"ואח, מקו� ההוא ע� המקלהאר� ב

ובהמקו� שנתגלה העמודא דנורא , ע"ט זי"הבעש' דנורא הי

האהל ' ובהמקו� שבו ניתזו הניצוצות אש יהי, הקבר שלו' יהי

א וצוה לבניו שיעמדו "על ציונו של רבו הנוע' א הי"פ. מסביב

רב מ� הצד והשכיב עצמו על הציו� בפישוט ידי� ורגלי� זמ� 

ובקושי הקיצו , ובניו נבהלו וניגשו אליו והתחילו להקיצו, מאוד

כ מה רצית� ממנו א� היית� מניחי� אותי "ואמר אח, אותו

  .אז כבר הלכתי ע� רבי ישר לג� עד�, לישכב עוד כמה דקות
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בספר דברי� ערבי� מביא שכשהמאור ושמש היה עוד בימי 

, ע"ק הקדושת לוי זי"הילדותו בעיר קראקא ביקר פע� בעיר הר

והמאור ושמש בהיותו ילד קט� התחבא עצמו תחת טליתו של 

ומאז , כדי לראות מעשיו בקודש של הקדושת לוי, הקדושת לוי

וברבות הימי� התפאר עצמו , נתגדל יותר ויותר בקדושה וטהרה

והביט , ק המאור ושמש כי תלמידו הוא"הנוע� אלימל� על הרה

כי , זה משלי הוא, ואמר לו, בפניו והכירו, ק בעל קדושת לוי"הרה

בעת אשר כבר היה רק חמש שני� והתחבא תחת טליתו אשר 

ק "כ נסע להרה"כמו, הופיע עליו אור קדוש עד כי גדל עד למאוד

' ק רבי ר"וכ� נסע להרה, א" של רבו ריפ ציוו"המגיד מזלאטשוב ע

ל מבקר בהיכלו ש' וג� הי, ע"ק מאפטא זי"ולהרה, ע"זושא זי

, ע"ר הערש מרימנוב זי"ק ר"מ הרה"מ מרימנוב ומ"ק מהר"הרה

ק "נ מראפשי� חבירו בבית מדרשו של הרה"ק ר"כ� נסע להרה

ק האור "ואהבת דודי� שררה בינו ובי� הרה, החוזה מלובלי�

  .ע"לשמי� מאפטא זי
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הרופאי� יעצו לו לנסוע , פ חלה ונפל למשכב"בשנת תק

פע� באות� הימי�  .ש� הל� ונחלשלקראקא ולדרוש ברופאי� ו

, ק רבי יוס� ברו� הנקרא דער גוטער יוד"נכנס אליו בנו הרה

ומצא אותו שוכב על האר� בפישוט ידי� ורגליי� ובוכה מאי� 

ע חוס וחמול על נפשי העניה שלא אמות "רבוש, הפוגות ואמר

עד אשר וככה נתמש� חולשתו , ו בלא תשובה שלימה לפני�"ח

 בעיר קראקא ג"תמוז תקפ' א' ב שני� ביו� ג"� ענאס� לעמיו ב

ת קברו מטע� התנגדות ואבל לא נבנה אוהל מסביב, כ"וש� מנו

  . לחסידות ששרר אז בעיר קראקא בכל תוקפו

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�

 ,ב"טבת שנת תר' הספר הקדוש מאור ושמש נדפס לראשונה בי

שני� מספר , בהקדמת הספר מצוי� שהדברי� נכתבו בערוב ימיו

י "ואילו מכא� ואיל� ע, עד חומש דברי� נכתבו על ידו, לפני פטירתו

  . ה שאמרממועטא דמועטא מה�  וידוע שדברי� אלו ,תלמידיו

בספר בית שלמה מסופר כי בתחילה היה דרכו בקודש לומר 

עד שגילו לו מ� , תורה בי� כל מאכל ומאכל עד שנצטננו המאכלי�

, ק להצטנ�"השמי� שמקפידי� עליו בזה יע� כי מניח מאכלי שב

  . ומאז היה זהיר לומר התורה רק בסו� הסעודה

בא ש� שלפני פטירתו ביקש לקב� כל החידושי� לכר� עוד מו

ע חתנו של "דבי עילאי זי' ק בעל ארי"ש� הספר קבע הרה, אחד

כשמו כ� תהלתו המאיר לאר� "ע כדבריו "מר� בעל הישמח משה זי

והמשכילי� יזהירו כזוהר הרקיע , � עליה אור שבעת הימי�יולדר

 ושמש ויש בכ� רמז לש� המחבר כי מאור, "וכשמש וירח

ב אותיות של "בגימטריא קלונימוס קלמ� ב� אהר� הלוי בצירו� י

  .שמו

 



  

 

  בינו שנות 
  דור ודור

 

 מו
  

  מלחמת קודש בי	 צדיקי הדורות
 סביב מלחמותיו של הקיסר נאפוליו	

  
  

  מורא מקדש
 

  מכתב קודש

  ש דפאריטש וסביבותיה"לאנ

י הנוכחי "היות שהגיעני מכתב בבקשת� ע

ר לבוא למחוז� על איזה "� שד"ז כ"מוהר

  .שבועות בחור� הבא

הג� שקשה עלי הדבר מאוד לפי העת והזמ� 

כ "אעפ, כלית הבריאה כידוע לכלשאיני בת

א� בתנאי שאוציא , אראה למלאות בקשת�

מכח אל הפועל נדו� אשר נפשי מרה לי מאוד 

ד השיחה בטילה אשר בכל עיר ומני� בעת "ע

ר "וכמה אזהרות קבלו ג� בחיי אאמו, התפילה

ל ולא הועיל להיות מתקיי� בקשתו "ז

  .ואזהרתו

וכי� לכ� להודיע משמי לכל עיר ומני� הסמ

א שלא "והרחוקי� שיעשו הסכ� חזק בחד

� "ידברו בעת התפילה משעה שיעמוד הש

לפני התיבה ויעשו איש משגיח נאמ� רוח 

ג� יעשה בזיו� , שלא ישא פני� לשו� איש

, בשמי ובכוחי יעשה, א"לכל העובר על החד

א� , ועלי לית� כח ועוז עד מקו� שידי מגעת

ר וממש יהיו נא עושי� באמונה ויתקיי� הדב

  .יחיו אותי וישיבו את נפשי ממש

כי מי לא ידע מקטרוגי� הקשי� שעלינו ואי� 

ולדעתי , איש ש� על לב בשל מי הרעה הזאת

כי לא , ו"מוסי� הדבר הרע הזה חרו� א� ח

נית� לכתוב גודל עגמת נפש שאני סובל מזה 

בראותי הפר� שפרצו הע� איש איש ולשונ� 

 של מה בכ� תהל� באר� דברי היתול ודברי�

� "ובעסקי העול� ודוקא בשעה שהש

כ ארוכות "מתפלל הולכי� הנערי� והזקני� ג

' ע הישמע ה"וקצרות ויחדיו יתלחשו בפר

  ...לתפילת שארית הנמצאה

חוסו נא על נפשכ� אהוביי אחיי ורעיי אל 

בושו והכלמו , תרעו רעה גדולה כזאת

שישמע לכ� בכל ' ממעשיכ� הרעי� נגד ה

ואני את נפשי הצלתי שלא יחשב ... עת מצוא

  ...עלי עו�

דברי המודיע נאמנה ומצפה לתשובת כל עיר 

ועיר ומני� ומני� על שקיימו וקבלו עליה� את 

ואמלא ג� אנכי בקשת� , בקשתי ומשאלותי

  )-(דברי המעתיר        .                      'ומכלל ה� וכו

  )ע"זיק רבי דובער מלויבאוויטש "מהרה, אגרות קודש(

  �מי הקודי�פרקמקיצור 
כאמור התחיל נאפוליו
 במלחמה שנית 

צמ� אשר לא הכניעו ע, נגד צבא רוסיא


בתחילה חשש , לגמרי תחת יד נאפוליו

ליו
 להכנס אל תוככי רוסיא רק בחדשי ונאפ

א� מדינת רוסיא טמנו לה� רשת , האביב

להכניס� אל תוככי אר� רוסיא בחדשי 

החור� ע� הקור העז אשר חיילי רוסיא לא 

י היתה המפלה "אשר עהיו רגילי� לזה 


  .לנאפוליו

 ליו
 את מפלתו החליטובראות נאפ


  .לעבור אל העיר בוריסוב כדי לחזור לפולי

  טבעת חנק לנאפוליו� 
בעוד נאפוליו וצבאו נסוגי� אל עבר 

במטרה לחצות את נהר , העיר בוריסוב

אגוב 'יצ'כבש צ, ברזינה כדי לשוב לפולי

, הגענאראל הנודע של מדינת רוסיא

את עברו של נהר , בראשות צבא גדול

 צרפת הברזינה מידי המחנה של חיילי

ובכ� חס� בפני נאפוליו את , שהחזיק בו

מוקפי� , מעתה. אפשרות האחרונה להמלט

אשר סגרה , היו נאפוליו וצבאו בטבעת חנק

בעוד שני מחנות , עליה� משלוש צדדי�

גדולי� של צבא רוסיא רודפי� אחריה� 

נסגרה בפניה� , מימי ומשמאל, מאחור

וה� נותרו , הדר� אל נהר ברזינה מלפני�

  .באי מנוס ומפלט, נבוכי� באר�

נעשתה , אגוב'יצ'דעתו של הגענאראל צ

כאשר בטוח היה כי נאפוליו , זחוחה עליו

וכי עוד מעט , אינו מסוגל להימלט עוד מפניו

בבטחונו זה כי . קט והוא יהיה שבוי בידו

אשר , עמד ופירס� את הפקודה הבאה, רב

ועוד רבות בשני� , זכתה לפירסו� עולמי רב

וזה היה , עג ולשנינהלאחר מכ שימשה לל

  :דבר הפקודה

, מחנה צבאו של נאפוליו נמלט"

ובתוכו האיש אשר גר� לפורענותה של 

אנו חוסמי� בפניו את , איירופה כולה

שסימניו של , הריני דורש, לפיכ�... הדר�

הוא : אותו האיש יהיו ידועי� ומוכרי� לכל

 ,צווארו קצר ועב, בעל בשר, קט קומה

ליתר בטחו כדי . ראשו גדול ושערו שחור

הנני , למנוע ממנו כל אפשרות של הימלטות

מצווה לחפש ולהביא אלי את כל קטני 

למותר לדבר על השכר הגדול (!...) הקומה 

ידו . אשר יות לאיש אשר יצליח ללוכדו

הפתוחה והרחבה של מלכות רוסיא 

הינו ערבות , המפורסמת בעול�

  "...מספקת לכ�

  ליו�וה החכומה של נאפהעצ
  .אול� נאפוליו לא אמר נואש

אשר בו גברו , לאחר מאבק עז

חיילי צרפת וחיילי רוסיא אלו על 

נותרה העיר בוריסוב , פותואלו חל

לכאורה לא , בידי צבא צרפת, עצמה

 כדי להושיע לנאפוליו �היה בכ

שכ החזקה על צדו השני של נהר , מאומה

, אגוב'צי'אל צרעברזינה נותרה בידי הגענ

ואול� , ומנעה את מעבר חיילי צרפת

נאפוליו ניצל את השליטה של חיילי צרפת 

  :במידה מחוכמת עד להפליא, בבוריסוב

הזמי אליו מפקד , על פי הוראתו

המרשל , הכוחות של חיילי צרפת בבוריסוב

מספר עסקני� בולטי� מקרב יהודי , אודינו

 אשר נודעו בדר� כלל בנאמנות�, העיר

והחל , להצאר של מדינת רוסיא ולצבאו

לחקור אות� על מוצאיו ומבואיו של הכפר 

ועל , אשר בדרומה של בוריסוב, אוכולוד

החול� , מבנהו של הגשר של נהר הברזינה

הוא ביקש לדעת פרטי� , באותו מקו�

מדוייקי� על עומק מי הנהר באותו 

הנוחות , על דרכי הגישה אל הנהר, הסביבה

וכל ,  היש בה גבעות א� אי,ה הגרועות

הוא א� . מיני חקירות ודרישות כיוצא באלו

לספק , ביקש מאת העסקני� היהודיי�

המכירי� היטב , לצבאו מורי דר� מלומדי�

והבטיח לשל� על כ� , בנבכי אותו הסביבה

בסיומ� של אות� החקירות , ביד רחבה

כי העברת , הודיע המרשל אודינו לבני שיחו

 שביניה� לצד מדינת השיחה הסודית

שכ , עלולה לעלות לה� בחייה�, רוסיא

  .  מדובר בסוד צבאי כמוס ביותר

, תקוותו של נאפוליו התגשמה במהרה

נמצאו שלושה יהודי� , ותו� זמ קצר ביותר

אשר שמו , הנאמני� ביותר למדינת רוסיא

התחמקו מעבר לגדרות צבא , נפש� בכפ�

, זינהצרפת ועברו אל צדו השניה של הבר

את , ראל של חיילי רוסיאענעכדי לגלות להג

. הסוד הצבאי הכמוס של חיילי צרפת

לייב ביניסו , משה אנגלגארד: השלושה

הצליחו לחצות את הברזינה , וברו� הנומנער

וע� הגיע� לידי כוחות צבא , בספינה קטנה

, אגוב'יצ'ביקשו להביא� לפני צ, רוסיא

  .כמוצא שלל רב' סוד'אשר שש על ה

נאספו כל הנחשלי� , בו בזמ

פצועי� ובעלי , שבמחנה חיילי צרפת

, מומי� אשר לא יכלו כבר לעשות מאומה

וכשה� , ה� אורגנו בקבוצות גדולות

, מוקפי� במעגל של חיילי� אמיתיי�

הדבר נועד . וצעדו אל עבר הכפר אוכולוד

כי צבא צרפת צועד , להשאיר את הרוש�

 של בהמוניו אל עבר פאתו הדרומית

שוגרו כמה עשרות , בנוס� לכ�. הברזינה

חיילי צרפת אל היער הצומח על כת� 

והחלו , בפאתי הכפר אוכולוד, הנהר

שמועות . לעסוק ש� בכריתת עצי�

סיפרו כי , חשאיות אשר נפוצו מפה לאוז

אשר על , העצי� מיועדי� לבניית הגשר

  .גביו אמור צבא צרפת לחצות את הנהר

ללו נעשות בריש ובעוד כל הפעולות ה

הרי שבחשאי ובאי , גלי ולעי השמש

שקד נאפוליו להעביר את כל צבאו , רואי�

הנמצא בדיוק , אל עבר הכפר סטודיאנקה

ש� . בפאת צפו, בקצה השני של בוריסוב

אשר , ריכז את שרידי צבאו למחנה מאורג

המתי לשעת הכושר כדי לחצות את 

  .הברזינה

, ה להפליאתחבולתו של נאפוליו פעל

כאשר כל התכסיסי� הללו יחדיו הצליחו 

ראל הגדול של עלהולי� שולל את הגענ

עד ללא שמ� של , מדינת רוסיא ולשכנעו

כי אכ זה הדבר אשר עומד , פקפוק

הוא מיהר לארג את המחנות של , להתרחש

והעתיק , מדינת רוסיא אשר תחת פיקודו

כשהוא , מנגד לכפר אוכולוד, כול� דרומה

י בקוצר רוח לבואו של נאפוליו ממת

  .ולנפילתו היישר אל תו� ידו

  נאפוליו� נמלט מרוסיא
 ברגע בו נעל� אחרו מחיילי רוסיא מ

נת נאפוליו את , הצד הצפוני והלכו דרומה

וגשר , החונה מצפו לבוריסוב, האות לצבאו

אדיר מעצי� הוק� במהירות בתו� מימי 

יילי צרפת ועל גביו חצה מחנות ח, הברזינה

  .בדרכו אל מחו� לרוסיא, את הנהר

המפלה הגדול , אול�, נאפוליו ניצל

מכל . קשה היתה עד לאי ערו�, אשר ספג

הצבא הגדול אשר בראשו יצא לכבוש את 

, לא נותרו עתה כי א� מתי מעט, רוסיא

. אודי� מוצלי� מאש, שרידי� בודדי�

עימ� נכנס , מתו� שבע מאות אל� החיילי�

חזר עתה נאפוליו לפולי , בתחילהלרוסיא 

  ...עשרת אלפי� חייל בלבד... ע�

ימי� מספר לאחר שהמחנה של חיילי 

, צרפת יצא מ הסכנה ונעל� מ הסביבה

עדיי ממתינות היו המחנות של חיילי 

ראל עתחת פיקוחו של הגענ, רוסיא

להופעתו של , מול אוכולוד, אגוב'יצ'צ

  .נאפוליו

תו הנורא והפח לאחר שנודע אליו מפל

ליו אשר הפ� למשל ואשר טמ לו נאפ

שפ� , בקנה מידה עולמי, ולשנינה לדורות

אגוב את חמתו ואת חרפתו הגדולות 'יצ'צ

, על ראש� של שלושת היהודי� מבוריסוב

וענש אות� , אשר חרפו את נפש� למענו

  .'בוגדי�'חמורות בתור 

בשנת , כשבע עשרה שנה לאחר מכ

סוב גענעראל של מדינת ביקר בבורי, צ"תק

ושמו , עיר הבירה, בורגררוסיא מפעטע

באקראי נודע לו כי בבוריסוב . אנגלגארד

קיימי� צאצאיו של אחד מאות� שלושה 

הנושאי� א� ה� את ש� , יהודי�

, השוה לש� משפחתו, המשפחה אנגלגארד

בורג הגיש בקשה רמיד ע� שובו לפעטע

לקיסר ניקולייא הראשו בטענה כי חרפה 

שש� משפחת� של צאצאי אותו , היא לו

בקשתו . בוגד יהיה זהה לש� משפחתו

נתקבלה וצו מטע� המלכות מיוחד אשר 

חייב את המשפחה היהודית , יצא בנידו

  .  'אנגלסו'לשנות את שמה ל

  ה"המש� יבוא אי

áøã áì áèé úåãñåî"øàîèàñî é 
  א"ר שליט"ק מר� אדמו"בנשיאות כ

  י עליו	"ברו� הוא מפ
áåè ìæîáå áåè ïîéñá ,áåøì úåëøá ,äî 'áåèä ,

íéìòô áøå éç ùéà åðéãéãé íã÷ ,îöò êéìùî å

íéìåáâ éìá åðéúìéä÷å åðéúåãñåî úáåèì ãâðî ,

äøåñî åùôð åðéùã÷ ìëì , äðåô åéìà øùà ìëì

äøåøá äôùá äðåò ,ò"äøîæå äøéùá åéðôì àåáð ë.  

ä"äøä ä"ç  

äåî"ø  éëãøî ìàøùé
íéåáøòáìòôèéìù "à  

åðéúåãñåî úìäðä øáç  

  לרגל הולדת נכדתו במזל טוב

åðéôë úåùåøô íéîùì ,äî 'ìàùî ïúðéåðéúå , òîùéù
åìäàá äçîùå ïåùù ,åìåáâá äçîùå úçð ,ïîà.  

  בהוקרה והערכה, ד החותמי� בתודה וברכה"הכ

 הנהלת המוסדות

  

  
  

áåè ìæî úëøá  

   ברכותינו לידידינו הנעלהשלוחה בזה

  ו"היישראל מרדכי פעלבערבוי�  ה"מו

  ט"לרגל הולדת נכדתו למז

  ח"ר שירוה רוב תענוג ונחת דקדושה מכל יו"יהי

  כעתירת וברכת ידיד� הלומדי� את�
  א"יחזקאל שרגא ברא� שליט' ג ר"בשיעור של הרה

  

  שלוחה בזה ברכותינו לידידינו הנעלה

  ו"הילבערבוי� גבריאל חיי� צבי פע ה"מו

  ט"לרגל הולדת בתו למז

  ר שירוה ממנה רוב תענוג ונחת דקדושה"יהי

  כעתירת וברכת ידיד� הלומדי� את�
  א"מנח� הלל פאלאטשעק שליט' בשיעור של הרב ר

  

  

  

  

  

  שיר וקול תודה
אל האבר� , נשגר כוס של ברכה, בקול ששו� וקול שמחה

מדותיו , נודע לש� ולתפארה, פאר המעלה, החשוב והנעלה

לב טוב , בפי ישרי�שמו מהולל , היקרי� לראשו עטרה

  , עומד תמיד הכ� בעושה ומעשה לימינינו, להטיב לאחרי�

  ת"כש, ובפרט בעריכת הסעודות מצוה בכל עת ועונה     

øä"ø éáö íééç ìàéøáâ 

 íéåáøòáìòôéä"å  

áåè ìæîì åúá úãìåä ìâøì  

ט "לחופה למעש, ד המסורה" שיזכה לגדלה ער"יהי

  נזכה לשמוע עדי , מתו� נחת שמחה ואורה, ולתורה

  .אמ�, בביאת גואלינו במהרה,                   הבשורה

ë"ðåìá íéëøáîä ã"ç  

äìäðää 

סאטמאר'כולל למצוינים ויואל משה ד
 א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ

  

  

ìéç äùåò ìàøùé  
åðéúåëøá äìòé ,åðéãéãé ùàø ìò ,àúáè àúéðâøî , àìî

àúîëçå òãî ,éò ïúåðåðéúáåèì íéîéä ìë åáìå åéð ,

åðéëåúá äùåã÷ä éìåáâ úåáøäì , éãéî ãâðî åîöò êéìùî

åùãåçá ùãåç ,åðéììåë úáåèì íéøéáëä íéîåëñä ïâøàì ,

åðéëåúî âæîä øñçé àì ïòîì , ãñååä íåéî øùà øáâä àåä  

      åðéììåë ,äøåàë äëéùç äðòîì åîöò øñåî  ,ùë"ú  

ישראל מרדכי ר "מוה
  א"שליט יפעלבערבו

  מנהל כוללינו

  ט"לרגל עת משוש לבו בהולדת נכדתו למז
éäé"òî äååøéù ø"åé ìëî äùåã÷ã úçðå âåðòú áåø ë"ç.  

  ד המברכים בשמחה רבה"כ

   תלמידי הכולל- חכמי ורבני הכולל-הנהלת הכולל 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  כ"ר גדול כ"בדורות האחרוני� אי� היצה

ה שלא יהודה בר אלעי בא ורא' ר יוחנ� משו
 ר"ח א"ואמר רבב. א"ד� פ


דורות הראשוני
 מכניסי� פירותיה� , כדורות הראשוני
 דורות האחרוני

דורות האחרוני
 מכניסי� פירותיה� דר� , דר� טרקסמו� כדי לחייב� במעשר

  .'גגות ודר� קרפיפות כדי לפוטר� מ� המעשר וכו

דדורות הראשוני� א� שלא הוצרכו כלל ) יתרו' פר(ישמח משה וביאר ה

ודורות , דגדול המצווה ועושה, כניסו דר� טרקסמו� כדי לחייב�ה, להכניס� לבית

ואלו ואלו לש� , האחרוני� א� א� הוצרכו להכניס� לבית דר� גגות כדי לפוטר�

ועשו , ואפשר ללמוד זכות על האחרוני� דבאמת נתנו ג� ה� מעשר, שמי� נתכוונו

, ינו מצווה עדי�דמצד הסברא א, רק כדי לפטור כי היכי דלהוי כאינו מצווה ועושה

וידוע דכל , תקי� טפי' היינו טעמא משו� דיצרי, ל דמצווה ועושה עדי�"ש ז"ומ

כ דורות הראשוני� דהיו גדולי� במדרגות� אצל� "א, מחבירו יצרו גדול הגדול

ע "כ הכניסו דר� טרקסמו� לחייב א"ע', מצווה ועושה חשוב טפי דתקי� יצרי

, כ אי� מצווה ועושה עדי� טפי"א, ר קליש"צהובדורות האחרוני� די, במצווה ועושה

  .ד"עכ, לכ� הכניסו דר� גגות

דדורות הראשוני� , פירש באופ� אחר) בראשית( דברי יואלע ב"ק זי"ומר� רביה

ר "ומגרי יצה, כ הכניסו עצמ� בגדר מצווה ועושה"וע, היה כוח התגברות� חזק

 יראו לנפשות� פ� לא אבל דורות האחרוני�. ל"בנפשייהו דהוא עבודה חשובה כנ

ובחרו יותר להיות אינו מצווה ', כ נמנעו מלמעבד קרבא בהדי"ע, יכלו להתגבר

  .שהוא עבודה חשובה לפי מדרגות�, ועושה

  ע מלעשות מצוה"לא להפקיע א
ע קוד� "ל דמיירי דמפקיע א"הנ' ל העיר בגמ" זצ� דושינסקיא"מהריק "הגה

י הערמה לאו שפיר "ייב במצוה עע אחר שנתח"כ המפקיע א"משא, חיוב המצוה

דלא יאות לעשות טצדקי למיפטר נפש� מציצית .) א"מנחות מ(' וכדאיתא בגמ, עביד

 בתשובה הידועה )ז"צ' ד סי"יו(ת דברי יואל "שוע ב"ק זי"וכ� כתב רביה, ש"עיי

ונראה דמכירה כזו שעושי� להפקיעה : ק"וזל, בחומר היתר המכירה בשמיטה

והפקעה , שאר מכירות שעושי� בשביל איזה תועלת אחרתממצות חמורה יותר מ

אבל כשאי� שו� תועלת במכירה ואינה אלא הערמה , וג� זה אסור, ממילא בא

כ הוא מתכוי� בפירוש רק לאותו דבר "א, בעלמא ומתכוי� רק להפקיעה ממצות

כ במה שרוצי� לתק� להפקיע חיוב המצוות מעליו "וא. 'ק וכו"שאסרה התוה

  .   כיו� דהפקעה גופיה איסור חמיר הוא, תרמקלקלי� יו

  

  

  )כו (כסא דברכתא

  כוס של קידוש 

 קידוש היו� מעומד
  ) סידור רבי שבתי(. יאמר הקידוש מעומד

  י "מנהג האר

כ יושב וטוע� מ� "ואח, ט"ל היה נוהג לומר כל הקידושי� מעומד בשבת ויו"מורי ז

  )כ� החיי	 (.הכוס של קידוש

  נות� עיניו בכוס 

  ) �"סידור היעב(. יושב ונות� בכוס עינו

  קידוש בסעודה שלישית 

  )  א"רצ' ע סי"שו (.אי� צרי� לקדש בסעודה שלישית

  ג "אי� צרי� לקדש בס

. א� ביו� סגי בחד זימנא, מה לילה סגי בחד זימנא, דאיתקש יו� ללילה לעני� קידוש

  )  ז ש	"ט(

  ג" לקדש בס�צרי

  ) טור (.כ"� שג� בסעודה שלישית קובע על היי� ע"וכתב הרמב

  קדש על היי� המנהג ל

המנהג לקדש על היי� בסעודה , פ שאינו מחויב לנהוג"ואע, כ לוקח הכוס בידו"ואח

סידור (. כ לקדש בסעודה שלישית על היי�"לפי חכמי האמת יודעי ח� צרי� ג, שלישית

  )ה"השל

  דעת המקובלי�

  ) ערו� השולח�(. דעת המקובלי� שג� בסעודה שלישית צרי� כוס יי� לקידוש

  היי� בתו� הסעודה לבר� על 

  ) מג� אברה	 (.ובתיקוני שבת כתב לבר� על היי�

  ) מחצית השקל(. בתו� הסעודה) שצרי� לבר� על היי� (והיינו

ש "ספר הכוונות עיי, רק בתו� הסעודה יבר� על היי� וישתה, ואי� לקדש על היי�

  )  באר היטב(. סודו

  ג "כוס של ברכת המזו� בס

  ) מג� אברה	(. המזו�ומותר לשתות כוס של ברכת 

  )  משנה ברורה(. דכוס של ברכת המזו� שיי� לסעודה, א� שהוא קוד� הבדלה

  שלא ישתה את הכוס 

ג� , כמא� דאמר דאי� טעו� כוס, ונראה לי דמי שאינו נזהר בכל השנה לבר� על הכוס

  )  מג� אברה	(. עתה אסור לשתות ממנו

  )מנהגי חת	 סופר(. ר לילה ממשוהמבר� היה שותה כוס ברכת המזו� א� שהיה כב

  ) חוט המשולש(. )ששתה את הכוס(  ביר� בעצמו היה עושה כ�)החת	 סופר(וא� א� הוא 

 יסודי התורה
 

  

  מנהג ישראל 
 תורה

 

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

äéòô" ÷ íéìùåøéááåú"à  
  

  

  ברכת מזל טובברכת מזל טוב
  

äçîùå ìéâ éùâøáå ø÷éå ãåáë úåúåàá ,äæá íéøâùî åððä  
 åðéúåëøáåðéìåçéàå ,ðà åðéãéãé ìåî ìà"äéòô ù"÷.  

  

 ו"היגבריאל חיי� צבי פעלבערבוי� ר "הר
  א"שליטישראל מרדכי פעלבערבוים ' ח ר"הרה ולאביו

   חבר הנהלת מוסדותינו–מנהל כוללינו 

   נכדתו-הולדת בתו לרגל 

 "ברך משה"בבית מדרשינו " קידושא רבא"ה
  

åäëøáä úàæ ,î äùåã÷ã úçð áåø ååøúùä ííëéöìç éàöåé ìëîå,äéëà"ø. 

 ïåéìâä úåàöåä
ò áãðúð"é  

øä"ø  
ö íééç ìàéøáâ.
 íéåáøòáìòô 

éä"å 
åúá úãìåä ìâøìæîì "è

�� � ��  

  ונתנו ידידי
 זמירות שירות ותשבחות

úøîàð áìä ÷îåòî ,úøøåáî äëøá ,úøàôúáù úøàôú êøáàä ìà ,

úøèò åùàøì íéáåèä åéúåãî ,íéãéãé éôá õøòðå áåäà , äãåáò äøåú

îâå"íéãåîö åìöà ç ,àáà äîëçá íéðùá êøå, äðåô åéìà øùà ìëì 

íéðô øáñá äðåò,  å úåëéìä íéòðúåðåáú áø ,úåððø éúôùá ììåäî åîù.  

øä" ø íéåáøòáìòô éáö íééç ìàéøáâéä"å  

æîì åúá úãìåäá åáì úçîù íåé ìâøì"è  

éäé"íéîùáù åðéáà éðôìî ø ,íééìôëá úçð äåøéù , ïåùù åúéáá òîùéå

íéîéä ìë äçîùå ,íéîìåò úòåùúì äøäîá äëæð éãò ,ïîàå ïîà.  
  

ë"êúîåòì íéëøáîä êéãéãé ã  

 íééçøòâøòååøòééô áàæ ,éøà éáö 'âøòáðæàø ,  
ñééåå ïåéö ïá á÷òé ,âéñéåè ìàìöá ãåã. 

  "ויואל משה"מפעל צדקה וחסד 
  גש בעת שמחה וח"עזר ותמיכה לאנ

  

  רו� שיר ושבח תוק	 תהילות תפארתו
אל האי , הננו משגרי ברכת מזלא טבא, באותות כבוד ואהבה

  איש אשר בו רוח , לכל דבר שבקדושה ר�, גברא המהולל ונער�

  ה"ה,  בכל עת ועונהדואג לרווחת אנשי שלומינו,         תבונה
  

  ו"הי ישראל מרדכי פעלבערבוי� 'ח ר"הרה
  ר מפעלינו"יו

 והברכה אחת לכבוד בנו החשוב אשר מסר והשלי� עצמו מנגד
  ת"כש  , לחברי קהילתינו בחלוקת הקמחא דפסחא,תינולטוב

  ו" הי גבריאל חיי� צבי  פעלבערבוי�ר"הר
 åúá úãìåä ìâøì -áåè ìæîáå áåè ïîéñá åúãëð   

  :המברכי� מעומק הלב

  ההנהלה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מול אל ,ביקרא דאורייתא, נשגר כסא דברכתא, ברגשי כבוד וחדוותא, בשמחה עצומה, קול מברכי� נרימה

מחדש חדשי�  ,י�מרבי� תורה לעדר, עוטה כשלמה אורה, התורה גאו� ובקי בחדרי ,מורה האי הדרת גאו�

 , עומד לימינינו ביתר שאת, בשיעוריו ובדרשותיו, ח� הוצק בשפתותיו , ופניני� יקרי�פה מפיק מרגליות, לבקרי�

  .�"פרי צדיק ע� חיי, מגזע אראלי� ותרשישי�,  בנ� של קדושי�,ג� הדסי� ערוגת הבוש�, בכל זמ� ועת          

  

  

ìâøì òì åðá ñðëäá íé÷éãö éìäàá äçîùäúååöîäå äøåúä ìå  

שלשלת , וברגשי כבוד מגישי� אנו כוס של ברכה אל כבוד אביו האי גאו� וצדיק

עושה , אמרותיו ודרשותיו מפז ומפניני� יקרי�, ג� הדסי� ערוגת הבוש�, היוחסי�

   .עומד לנס קהילתו, רועה נאמ� לעדתו, על ישראל הדרתו, ומעשה צדקה באהבת מישרי�

  א"שליט. פ.מאר בק סאט"צ אבדק"ק הגה"כ

 לתפארת בית , לאור� ימי� ושנות עולמי�ח"יו לראות רב נחת דקדושה מכל ושיזכ, ר מלפני שוכ� מרומי�"יהי

 ובית , הנאמני� ולהרבי� תורה בקרב תלמידיו,  הגוני�ועוד רבות בשני� יזכה להעמיד תלמידי�, אבותיו הקדושי�

  .ר"אכיה, עדי נזכה לביאת המשיח, ישתא יפרח ויתעלה ויצליחוהשושלתא קד, ויתקיי� לעד, צדיקי� יעמוד     
  

  בחיבה והערצה, המברכי� בלב ונפש חפיצה
   הנהלת המוסדות-הנהלת הקהילה  


