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   פנחס' גדולת שבת פר


 זי"ק החידושי הרי"הרה" 
ע אמר בש

ע ששבת פרשת "ק החוזה מלובלי� זי"הרה

ת לה
 ופנחס טוב לבני הנעורי
 שיוכל להי

  אבני זכרו�                                  . תיקו� בשלימות

  לשבת זו יש הכוח
  של כל הרגלי�


, לפרשה זו יש הכוח של כל הרגלי

ויכולי
 בני ישראל לקשר את עצמ
 אל 

 
הצדיק כמו בכל הרגלי
 וראש השנה ויו

איני דורש זאת : והוסי� ואמר, י
רהכיפו

ומי שהוא , אלא עבור כל הצדיקי
, לעצמי

, אצל צדיקי הדור, פרשת פנחס, בשבת זה

 
הרי הוא כאילו היה אצלו בכל הרגלי
 וימי


  .נוראי

  , רמתיי
 צופי

  ע"יק רבי שמחה בונ
 מפארשיסחא ז"בש
 הרה

  שמחה בקריאת פרשה זו

ק "הרה. במועדיכ
' אלה תעשו לה

ק "שהרה, ל אמר"
 זצ"החידושי הרי

שיש , ע היה שמח בפרשה זו"מפארשיסחא זי

. ועדי
בנות מכל המבו כל המוספי� מכל הקר

והיה שואל טע
 מפני מה נכתבו באמת כל 

והיה אומר טע
 , הקרבנות בפרשת פינחס

שע
 העבודה והקרבה שהקריבו נדב , לזה

להתחנ� הבית לריח , ה"ע להקב"ואביהו א

שהעבודה , בריח קרבנות ישראל לדורי דורות

ע נדב ואביהו היה למעלה עד אי� "שהקריבו א

 כמו שאיתא בכתבי ,סו� שתקנו את הכל

י השתוקקות "ת� היה עתוסיבת מי, ל"ז י"האר

עד , ה"רב בהתלהבות גדולה להבורא ב

שמחמת דביקת� באור בהיר וז� נפסדו 

כמו שנאמר ותצא אש , נשמותיה� מגופ�

' וכמו שנאמר בקרבת
 לפני ה', מלפני ה

רק החטא שלה
 היה אשר לא צוה , וימותו

אשר הורו וזה הוא , אות
 לעבודה גדולה

, וזה זרה אשר לא צוה, הלכה בפני רב�

ופנחס , נחשב לאש זרה' ומחמת שלא צוה ד

 ,כאשר קנא על ברית דקדושה על האש זרה

כ אשר לא צוה להורה הלכה בפני "ועשה ג

כ במסירות הנפש "ועשה ג, רב� דהיתר

ובהתלהבות הגדולה עד אשר פרחו נשמתו 

אביהו ק דרוח נדב ו"וזהו דאיתא בזוה, מיניה

היינו שתיק� בזה עבודה מנדב , איתעביד בו

ואביהו ונתק� בזה החינו� מבית המקדש 

ונתבשמו הקרבנות לריח בריח קרבנות 

לכ� נכתבו כל הקרבנות , ישראל לדורי דורות

  . מכל המועדי
 בפרשת פנחס
  שיח שרפי קודש
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  מגיד תעלומה
  

   בעלי המחלוקת לא מתו-בני קרח 

שמעתי מאת כבוד .  לא מתוובני קרח

ר מנח� מענדיל "ר הרב הקדוש מוה"אדמו

, רמז הפסוק ובני קרח לא מתו, ל"מרימנוב זצוק

י בנ, ע� כל זה, הג� כי קרח בעל המחלוקת מת

כי בכל , תלמידיו בעלי המחלוקת לא מתו, קרח

דור ודור יש ניגוד מבעלי המחלוקת על 

ונראה לי דנפקא , הצדיקי� וההולכי� בתו�

  ) דכלהאאגר(                                 .מינה למיבעי רחמי

  מתי נבקעה העיר

הביאו , �"הובא ברמב, איתא בירושלמי

 סו� מלכי� אהא דכתיב, ב"א ריש הלכות ת"מג

כי ג� , בתשעה לחודש הובקעה העיר

, בראשונה הובקעה בשבעה עשר כמו בשניה

והוא , ש"אלא מחמת צרות טעו בחשבו� ע

' וא� רוח ה, ז"כ מי הגיד לנו שהיה בי"תמוה א

כ אמאי לא גילה "א, עבר עלינו להודיעינו ככה

אז� ירמיה הנביא והניח לכתוב שקר וכיזוב על 

. והוא דבר תימה, ק"ברוהספר מלכי� הנאמר 

ד בזה כי בוודאי אי� החומה נבקעת "והנלפע

א� בתשעה לחודש הותחלו , בבת אחת

החיצי� ואבני בליסטראות להרוס החומה 

ועדיי� לא היה הצרה , ולהרפות יסודותיה

, תמוז' קשה כל כ� והיו יודעי� שזה הוא יו� ט

היה מועיל בוודאי כי קל ' ואלו שבו אז אל ה

אמנ� ה� הקשו , כ מכה"ומתרה ואח, 'רחו� ה

ערפ� ונתגברו הצרות יו� יו� ונהרסה החומה 

לאחת עד שבשבעה עשר בתמוז נגמרה ' א

הבקיעה ואז כבר היו משובשי� בדעת� מרוב 

, ז"עד יו� י' הצרות שכבר גברו עברו מיו� ט

י שהיה מהראוי להעלות על הספר "ואעפ

 א�, זכרו� יו� האחרו� שבו נגמרה הבקיעה

הואיל וה� מעצמ� לא זכרו ולא ידעו היו� 

מ "מ, ה הודיעוהו לירמיה"י שהקב"ההוא אעפ

לא העלו על הספר אלא תחילת הבקיעה 

ולהודיע כמה החטא והצרות , שזכרו מעצמ�

  .ה"גורמי� גובר השכחה בעו

ש חורב� בית "ועדיי� צריכי� אנו למודעי מ

ומאי שנא , שני דלא נשכח היו� ולא טעו כלל

ונראה משו� דבחורב� . � בית ראשו� דטעוחורב

, בית שני היה מנהיג הדור רבי יוחנ� ב� זכאי

והוא כבר , והוא היה קובע הצו� והתענית

המליט לנפשו ויצא את העיר טר� הובקעו 

כ הוא ידע "ע, כמפורש פרק הניזקי�, חומותיה

כ "משא, פ ולא היה הצרה כל כ� גדול אצלו"עכ

, נביא מנהיג הדורבבית ראשו� שהיה ירמיה 

והוא היה עצור בחצר המטרה כלוא ולא יצא עד 

כ ג� "ע, כ ג� הוא היה בצרה"א, שנכבשה העיר

  . הוא שכח
 ) תמוז' דרוש לח, דרשות חת� סופר(

  

   מילי מעלייתא

 



 מילי דאבות
 

 

  
  

  ע"זימשה דוד אשכנזי ק רבי "הרה

 ז"י תמוז תרט"ח -ווא אשטק טאל"אבד


  על הצדיקי
 

השיב את חמתי מעל בני ישראל  

י "דע. בקנאו את קנאתי בתוכ

שעשה מעשה קנאה זו לעיני כול� 

להבות בהת, בדברי� היוצאי� מ� הלב

הכניס בלבבות בני ישראל קנאה גדולה להתקנאות במעשיו , עצומה הנכנסי� אל הלב

ונכנס בלב� קנאה גדולה , שהבינו הרבה מישראל, וקנאת סופרי� תרבה חכמה, הטובי�

והיה בלב� הירהורי תשובה עצומי� על אותו עו� שלא , וחרטה על שלא עשו ג� המה ככה

, ז גר� פנחס בעשותו כזאת לעיני כול�"וכ, נתכפרו כול�ובתשובה זו , מיחו כדת וכהלכה

, ל בתוכ� ממש בפנימיות לבב� הביא קנאה זו"ר, וזה אמרו בקנאו את קנאתי בתוכ�

  )ק"ז מעצ� כי"על הגאולה ועל התמורה סימ� קט(                                 .ומתו� כ� ויכפר על בני ישראל

 וביאר בתרגו� יונת� ואעבדיניה מלא� קיי� .תי שלולכ� אמור הנני נות� לו את ברי

ויש להבי� העני� מה שהובטח לו לפינחס , וייחי לעלמא למבשרא גאולתא בסו� יומיא

ויתבאר בהקד� להבי� מדוע כשנצטוו . בכא� שעתיד לבשר גאולת ישראל באחרית הימי�

שיי� עבודה בבית נצטוו באזהרה זו ג� בזמ� הזה דלא , הכהני� שלא לטמא עצמ� למתי�

ותו , הרי עיקר האזהרה הוא מפני שה� נכנסי� תדיר לבית המקדש לעבוד עבודה, המקדש

והרי בעלי מומי� אינ� ראוי� , א� בעלי מומי� במשמע, "בני אהר�: "י"קשה דכתב רש

 כי לעתיד )קצח' אמור עמ' פ(בדברי יואל ' וכ, לעבודה כלל ומדוע נאסרו ה� להטמא למתי�

וכיו� שבכל יו� ויו� אחכה , או כל בעלי מומי� ויהיו ג� ה� ראוי� לעבוד עבודהלבא יתרפ

כדי שיהיו מוכני� בטהרה בביאת , על כ� אסורי� ג� ה� להטמאות למתי�, לו שיבא

ז מוב� מה שדרש ואעבדיניה מלא� קיי� וייחי לעלמא למבשרא גאולתא "ועפי. המשיח

, ה לכ� אמור הנני נות� לו את בריתי שלו�ל בפסוק ז"כי מאחר שדרשו חז, בסו� יומיא

, ל"ולכאורה קשה כנ,  ועבודת בעל מו� פסולה,:)קידושי� סו(כשהוא של� ולא כשהוא חסר 

, הרי ממילא נפסלו מעבודה בבית הבחירה, כ איפוא באזהרת טומאת מתי�"מדוע נצטוו א

, אחרית הימי�לזה בא התרגו� יונת� ודריש שהובטח לו לפינחס להיות מבשר הגאולה ב

וכיו� שבכל יו� ויו� , ובעת ההוא יתרפאו כל בעלי מומי� ויהיו ג� ה� ראוי� לעבוד עבודה

כדי שיהיו מוכני� בטהרה , על כ� אסורי� ג� ה� להטמאות למתי�, אחכה לו שיבא

  )בר� משה (                                                                                                                                         .בביאת המשיח
  

 

ד בעיר ראזדאל "ק רבי משה דוד נולד בשנת תקל"הרה

ד ראזדאל ובסו� ימיו "ק רבי אשר אנשיל אב"לאביו הרה

ושימש ש� , ד בעיר וא� ישראל לעמבערג"נתמנה אביו לראב

וועד ארבע "בה, �כאחד מארבע גדולי ומנהיגי ישראל בפולי

א על עצמו שיש לו " אמר פטאלטשאוואק מ"הגה, "ארצות

  .ק"ח דורות כול� בעלי רוה"כתב יחוס ב� אחר ב� כ

q q q  

ד "ג נתקבל לכה� כרב ואב"ט שנה בשנת תקע"בהיותו ב� כ

וכל , נ"וכל בני עירו היה מקושרי� אליו בלו, טאלטשאוואבעיר 

מקושר מאד ' הי, וענינא דמתא עבר תחת עי� הביקורת של

באי� לקבל פניו ליהנות ממנו עצה ' וכל בני העיר הי, לבני עירו

ולזה בעצה , לזה בכס�, והשתדל לעזור לכל אחד, ותושיה

ג� הרבי� ש� תורה לעדרי� והעמיד תלמידי� ', טובה וכדו

 טאלטשאוואוהימי� אשר מל� דוד את ישראל בעיר , הרבה

התייע� , גיל שבעי� שנהג בהגיעו ל"בשנת תר, ארבעי� שנה

' ע� חתנו הייטב לב היות שקיבל על עצמו שכשיזכהו ה

, למלאות שבעי� שנה יעשה איזה דבר טוב שלא עשה מעול�

ומסתפק מה לעשות ע� הכס� א� להדפיס , והחסי� קצת כס�

וייע� לו הייטב לב שיעלה לאר� , ק"ספריו או לנסוע לאה

  .את ספריו הקדושי�ה ש� יעלה בידו ג� להדפיס "הקודש ואי

והחליט בדעתו , ואז עלה לאר� הקודש לחונ� את עפרה

ולעסוק בתורה , ק וש� איוה למושב לו"לישב בירושלי� עיה

, ק"ועבודה את שארית ימיו על האדמה אדמת ירושלי� עיה

א� לא אסתייעא הדבר ולא עלתה בידו להמשי� לגור 

עיר ' היש, ק צפת"בירושלי� לכ� עלה בדעתו להתיישב בעיה

, וגדולי העיר הכירו תיכ� בגדלותו, מלאה חכמי� וסופרי�

אבל הוא , והפצירו בו שיקבל עליו את עול הרבנות של העיר

ונתקבל לרב , ולאחר הפצרות מרובות נעתר לבקשת�, לא רצה

ג שנותיו "וישב ש� י, ד לכל קהילות האשכנזי�"ואב

  .האחרוני�
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ק "י� עצמו לנסוע לארהואכ� קיבל עצת חתנו והתחיל להכ

ק "לפני נסיעתו נסע להיפרד מצדיקי דורו היה אצל הרה

ל שכיבדוהו מאד וליווה אותו עד העגלה והיה "מקאסוב זצ

תימה להמקורבי� שלא היה דרכו בכ� אמר לה� לכל אחד יש 

ק "י ג� נסע אל הרה" הוא כולו אטאלטשאוואי והרב מ"ניצו� א

ע כשנכנס " מרימנוב זיהערש' ק ר"ע ואל הרה"מרוזי� זי

הערשעלע הכיר תיכ� שהוא הוא אותו עני שביר� ' ק ר"להרה

את חתנו ואת בתו ביו� חתונת� שמחלציה� יצאו מאורות 

כידוע העובדא שבחתונת הייטב לב בלילה שלפני הנישואי� עשו (ישראל 

ע נת� סכו� מעות "ומר� רבינו הישמח משה זי, סעודה גדולה לעניי� כנהוג מאז

ופיזר נת� לאביוני� לכל אחד , ע לית� צדקה לעניי�"נו מר� רבי אלעזר ניס� זילב

והיה ש� עני , ע"ק הישמח משה זי"ואחד סכו� קצוב כפי אשר נת� בידו אביו רביה

ואמר מר� רבי , שלא היה שבע רצו� ממה שנתנו לו ודרש שיוסיפו לו על הסכו�

והל� לשאול את , בי אני עושהה דא'אלעזר ניס� כי אי� הכס� שלו ורק שליחותי

ע כדת מה לעשות בעני אחד אשר אינו מסתפק במה שנותני� "הישמח משה זי

, ויצא הישמח משה מחדרו לראות מי הוא זה אותו עני דורש דמי� הרבה, לו

ל שית� לאותו עני את "נ ז"ק רא"ותיכ� כאשר ראהו הישמח משה אמר לבנו הגה

� עשה כאשר צוה עליו אביו הישמח משה ונת� וכ, כל אשר יבקש בי� מעט ובי� רב

שמזיווג זה ", ויבר� אותו עני את הזיווג בלשו� קדשו, להעני את הסכו� אשר דרש

)  את אותו עניטאלטשאוואק מ"וכעת הכיר הגה" יצא דורות שיאירו את העול�

ק "ע נסע וסיפר רביה"מאיר מפרעמישלא� זי' ק ר"וג� אל הרה

מאיר את ' איר ביקש ממנו רמ' ק ר"שכאשר בא אל הרה

ל קע� נישט אונטערשרייב� דע� 'מאיר"הפאספארט ואמר לו 

וכ� אמר לו כמה ימי� ועכבו בתו� ביתו יו� אחד החזיר " פאס

לו את הפאס וברכו לשלו� והל� מהר כדי לתפוס את הספינה 

י וכשבא על שפת הי� ראה שהספינה כבר "שמפליגה לא

רי� לחכות על ספינה אחרת הפליגה והצטער מאד על שהיה צ

וכעבור כמה ימי� הגיע השמועה שאותה ספינה נטבעה בי� 

  .והיה לפלא
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ע "ת אבני צדק אה"ע כותב בשו"ק הייטב לב זי"חתנו רביה

ק זלאטשוב "יואל אשכנזי אבד' ק ר"ו תשובה לגיסו הרה"נ' סי

ייטב לב בתחילה דברי תורה ' ד אשר לא הבאתי בס" וע:ק"וזל

ת מחותנו רק בפרשת "ייטב לב אינו מביא ד' כי בכל ס(ה " הרב זללהח"ממו

אספר לכ� דבר פלא העני� שלא הבאתי כי לא זכרתי ) האזינו

י דבריו "בזכרוני ממנו דבר בעני� אגדה ולכ� לא חדשתי עפ

ולהעתיק מספרו באר שבע בלי חידוש דבר אמרתי למה זה לי 

 לדפוס אמר לי הלא הספר בעול� ופע� אחת בעת שכבר נית�

ק בערבעשט לא טוב הדבר שאיני "ר יוקיל אבד"חתני מוה

ל שיהיה חידוש בעיני העול� ובפרט בעיני "ח ז"מזכיר בש� מו

בניו מה זה ועל מה זה והשבתי לו מטע� הנאמר ואחר זה 

נצבי� כי כלה הנייר ' כשהיה קרוב לגמר עמדו המדפיסי� בפ

מ� המוקד� אבל ארכו הנצר� לזה והמדפיס היה רוצה לגמרו בז

הימי� ששלח אחרי נייר ולא בא והוא כתב כמה פעמי� 

לשלוח לו והשיבו לו ששולחי� לו ושוב ארכו הימי� 

והשבועות וזמ� רב לא בא והיה הדבר לפלא בעינינו מה זה ועל 

מה זה כי בכל עת ששלח אחר נייר מיהר לבוא ומה נשתנה 

היתה ' א� מאת ההיו� מיומיי� ואז עלה בליבי שאי� זה כי 

ח הגאו� הצדיק "זאת הסיבה לעכבו כי לא לרצו� הדבר למו

ה שאינו לפי כבודו ותיכ� נתעוררתי ואמרתי מוכרח אני "זצל

י והזכרתי שני "להעתיק מספרו באר שבע בלא חידוש דבר ע

על הפסוק ' ברכה פע� שלישי א' האזינו ובפ' פעמי� בפ

ברכה א� שניתי ' בפ' אקרא ג' על הפסוק כי ש� ה' האזינו ב

מלשונו ללשוני כאשר היה ע� לבבי ביתר שאת ואחרי שכ� 

  .ת"עשיתי בא הנייר ונגמר להדפיסו ולהוציאו לאורה תלי

q q q  

ע לאר� הקודש "זי בעל דברי יואל ק"על א� הדר� של רביה

ספינה נעמדה הה אירע אז בשבת פרשת שלח ש"בשנת תשכ

ק על גג "י� עלה רביהק אחרי הצהר"י העיר אטענעס ובשב"ע

וראה אי� שבאי� ספינות קטנות , הספינה לשאו� אויר צח

ואנשי העיר הרוצי� לירד על חו� הי� יורדי� מהספינה 

כי לא היתה מקו� להספינה , הגדולה להספינות הקטנות

ובאותו מעמד ראה , הגדולה לחנות סמו� ממש ליד העיר

ופא דעובדא  וגטאלטשאוואמ' מעשה ונזכר סיפור מזקינו הק

ע נסע על הדר� לעלות " זיטאלטשאוואק מ"כשהגה: הכי הוי

כ בעת הירידה על החו� "היה צרי� ג, ק ולחונ� את עפרה"לארה

ומכיו� שהדר� מהספינה הגדולה היה , לעבור דר� ספינה קטנה

, ע" זיטאלטשאוואק מ"קשה עד למאוד הפטיר ואמר הגה

 לאר� ד לאברה� שבעת שבאי� מחו�"שמובא בספר חס

י קדושת אר� ישראל "כי ע, הוא בחינת עיבור נשמות, ישראל

י "ז אמר בדר� צחות כי ע"וע, מתחל� נשמתו בנשמה קדושה

טילטולא דגופא וטירחת הירידה מהספינה הגדולה להספינה 

זכר צדיק (. הקטנה הרי הוא בודאי בבחינת עיבור נשמה אצלי

  )      לברכה

q q q  

כ "לה מקוד� לירושלי� ואחי וע"ג הגיע לא"בשנת תר

ולאחר הפצרות מרובות נענה לקבל את עול , ל"לצפת כנ

הרבנות בעיר צפת ותו� זמ� קצר נתגדל שמו לא רק בצפת 

אחר זמ� קצר קנה ש� , י יצא שמו לש� ולתהילה"אלא בכל א

איזה מקו� לבנות בית ושכר פועלי� כדי לבנות את הבית 

בית וכא� אירע דבר פלא והתחילו לחפור כדי לעשות יסודות ה

כנראה (שבאמצע החפירה נתקלו הפועלי� בגג של איזה בני� 

 והתחילו לחפור סביב )אחד מהבתי� שנהרסו מרעידת אדמה של צפת

הגג והגיעו ג� להכתלי� עד שלבסו� נתגלה בני� של� ובתוכה 

ז לא היה "מטה כסא ושולח� וכל דבר הצרי� לבית ועי' אפי

 לבנות ביתו והיה יכול להדפיס בכס� צרי� להוציא את כספו

  .ותיכ� הדפיס ספריו' אשר חס� את ספריו הק
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ז כתב "בשנה האחרונה עלי אדמות בחודש אדר שנת תרט

ובי� הדברי� ש� כותב שהיות שביתו , ב"צוואה לבניו ולב

כ מפחד שמא נהנה ממעשה "ושאר דבריו באו לו בדר� נס ע

דהיינו , ש כל הבתי� לצדקהניסי� וכדי לתק� זאת הוא מקדי

שמה שיעלה שכר דירה יתחלק לצדקה וכותב ששו� אחד 

מבניו לא ידורו ש� לבד א� חתנו הייטב לב יעלה לאר� 

הקודש ויהיה ברצונו לדור שמה הוא רשאי ובתנאי שג� הוא 

ל והחלוקה "ית� שכירות והשכירות מהדירה יתחלק לצדקה כנ

ח "ח לתיקו� על שלא זימ� עניי� לסעודתו בר"תהיה בר

פ חתנו הייטב לב א� יעלה וא� לא יעלה "חלוקה תהיה עוה

  . טרופוסוי אפ"יהיה החלוקה ע

עד יומו האחרו� היה בריא ושל� ומשה לא כהתה עינו ולא 

ז עלתה "י תמוז תרט"וביו� ח, נס ליחו עד יו� האחרו� ממש

, נשמתו לגנזי מרומי� והוטמ� בבית החיי� היש� בצפת

� הקודש וכבוד גדול עשו לו והספידוהו מרורי� כל אנשי אר

ל הספידוהו "וא� ג� בחו, במותו ויבכו אותו כל בית ישראל

גדולי דורו ובספר מעגלי צדק נדפס בסו� הספר הספידו אשר 

  .     נשא עליו בבכיות נוראות

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�
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  מלחמת קודש בי	 צדיקי הדורות
 סביב מלחמותיו של הקיסר נאפוליו	

  �מי הקודי�פרקמקיצור 
אחרי אשר נאפוליו
 נחל מפלה גדולה 

ברוסיא והוצר� לברוח מש� עוד נשמתו בו 

התחיל שוב במלחמתו הגדולה ובאותו עת 

  .חידש גזירת הגיוס במדינת פולי
 ליהודי�

 כתוצאה מזה גמרו אומר כמעט כל 

צדיקי הדור באותו עת להלח� בכוחות 


ק "הרהחו� מ, הרוחניי� נגד נאפוליו

אשר דגל ג� באותו עת לטובת , מרימנוב

נאפוליו
 ולח� בכל כוחות הקדושה בעד 


  .נאפוליו

  ימות המשיח 
ג� א� לא כל צדיקי הדור מאוחדי� 

, לגבי העדפת נצחונו של נאפוליו�, היו בדעה

הרי שכול� , כדי לקרב בדר� זו את הגאולה

כי מדובר בתקופה , הסכימו ללא עוררי�

 אשר הינה עת רצו� יוצאת ,מיוחדת במינה

  .מ� הכלל לקירוב הגאולה השלימה

אשר , אחד מצדיקי הדור הגדולי�

פתח בפעולות עילאיות מיוחדות לקירוב 

ק רבי ארו� "היה הרה, הגאולה בעת ההיא

ק "ע אביו של הרה"לייב מפרעמישלא� זי

עבודת . ע"ל מפרעמישלא� זי'רבי מאיר

ירוב קודשו המיוחדת של רבי ארו� לייב לק

נודעה בי� צדיקי הדור עוד מימי� , הגאולה

וה� העריכוה עד לאחת והתייחסו , ימימה

  .אליה בהפלגות שלמעלה מהשגת אנוש

בימי , כבר כשלושי� שנה קוד� לכ�

אלימל� מליזענסק ' ק הרבי ר"חייו של הרה

באחת הפעמי� בה� ביקר רבי ארו� , ע"זי

ק הרבי רבי "כיבדו הרה, לייב בהיכלו

ע לזמר על שולח� השבת שלו "� זיאלימל

כאשר , "קה רבו� על� ועלמיא"את הזמר 

פרוק "ק רבי ארו� לייב לתיבות "הגיע הרה

ואפיק ית עמי� מגו , ית ענ� מפו� אריוותא

התלהבה רוחו בקרבו עד כדי כלות , "גלותא

ושעה ארוכה הרעיש עולמות כשהוא , הנפש

כל אותה . חוזר ללא הר� על אות� התיבות

אלימל� ' ק הרבי ר"ישב הרה, העת

, ע תפוס בשרעפיו הקדושי�"מליזענסק זי

ולא הסיר את עיניו מדמותו היוקדת של 

לאחר שסיי� את . ק רבי ארו� לייב"הרה

אלימל� ' ק הרבי ר"נענה הרה, זימרתו

  :ואמר, מליזענסק

כי רבי ארו� לייב לא , בטוח הייתי"

עד אשר יביא את , יניח ולא ירפה הפע�

א� מה אפשר , צדקינו בפועל ממשמשיח 

  ".ומ� השמי� מעכבי�, לעשות

  על כ� משח�
ע "ק מראפשי� זי"פע� הופיע הרה

ק רבי ארו� לייב "לבקר בהיכלו של הרה

אשר עסקה , נתגלגלה השיחה ביניה�, ע"זי

והגיעה , בעניני� העומדי� ברומו של עול�

מיד לכשהוזכר , לדבר מעניינו של משיח

ק רבי ארו� לייב על "הנפל הר, הש� משיח

המטה שניצבה בחדר והתפתל עליה שעה 

כאד� , תו� כדי גניחות עמוקות, ארוכה

ק "לכשיצא הרה. המתייסר ביסורי� קשי�

נענה וסח , מראפשי� מאת פני הקודש

, כי זכה עתה לראות צדיק אמיתי, למלוויו

  :והוסי�

צדיק אמיתי הוא זה אשר בעת 

עיכוב היזכרו באור� גלות השכינה וב

תוקפי� אותו צירי� , הגאולה

  ".וחבלי� כמבכירה

ק רבי מנח� מענדל "הרה

נענה פע� ואמר באוזני , ע"מרימנוב זי

: ק רבי ארו� לייב עצמו"הרה

  ".כי כבודו הוא משיח, סבורני"

נרתע רבי ארו� , "חס ושלו�"

לא מיניה ולא ", לייב לאחוריו

  ".מקצתיה

ניאות רבי ארו� לייב , בהמש� השיחה

כי בכל עמלו שעמל , להודות ברוב ענווה

לא זכה לרכוש לעצמו כי א� , תחת השמש

לאהוב את הצדק ולשנוא , מדה אחת זעירה

  .את הרשע

נענה , "הוא הדבר אשר דברתי"

שהרי מקרא ", ק מרימנוב בהתלהבות"הרה

אהבת צדק : )ה"תהלי� מ(מלא דיבר הכתוב 

על כ� משח� אלקי� אלקי� , ותשנע רשע

הרי לנו הוכחה ברורה , � מחברי�שמ� ששו

  ".כי מר הינו משיח

דחה רבי , "זה וודאי, משיח אינני"

לגבי מה , אול�", ארו� לייב את הדברי�

והוא מחולל ') ג"נ' ישעי(שנאמר על משיח 

יכולני להעיד ', מדוכא מעוונותינו, מפשעינו

  "...כי בגללי אי� הוא סובל מאומה, על עצמי

  הפעולות הקדושות
ערב פריצתו של , ב" תקעבשנת

נאפוליו� לרוסיא וכניסת� של צדיקי הדור 

הגיעה עבודתו המופלאה , לעובי המערכה

ע על עסקי "ק רבי ארו� לייב זי"של הרה

לדרגותיה הרמות והנפלאות , הגאולה

  .ביותר

ק רבי "מנהג היה נקוט בידו של הרה

שכל אימת שמבחי� היה ברוח , ארו� לייב

מקב� היה , וי בדיני�כי העול� שר, קודשו

מסתגר , עשרה יהודי� בני עליה ממיודעיו

ועור� הקפות ע� ספרי , עמ� בבית מדרשו

. כמו בשמחת תורה, התורה מסביב לבימה

ממתיק היה את הדיני� ומסלק את , בכ�

ומשפיע לעול� שפע חסד , הקטרוגי�

, כי בשנתו האחרונה, להל� יסופר. ורחמי�

מענדל ק רבי מנח� "נהג כ� ג� הרה

  .ע"מרימנוב זי

ק רבי ארו� "לא הסתפק הרה, בשנה זו

כי א� טרח , לייב בעשרה בני עליה בלבד

לקב� יחדיו מני� מצדיקי הדור אשר 

כדי שביחד עמ� יוכל לפעול , בגאליציא

גדולות ונצורות ולקרב את הגאולה 

, ת מופלגתוהוא פעל לכ� בחשא. השלימה

של מקו� כינוסו , והדבר נשמר בסוד כמוס

א� , נקבע בעיר קנייניטש, המני� החשאי

  .היא בגאליציא

חסר הצדיק , למגינת לבו, ואול�

, ע� כל מאמציו, העשירי להשלמת המניי�

ק רבי ארו� לייב "לא עלה בידו של הרה

בעל שיעור קומה , להשיג צדיק עשירי

להצטרפות לאותה משימה טמירה , מספיק

אשר התכנסה , החבורה הקדושה. ונעלה

נאלצה ,  בקייניטש ביו� המיועדכבר

להתפזר מבלי לפעול את הפעולות אשר 

  .חשבו לעשות

, גונב הסוד מפה לאוז�, מאוחר יותר

זכה , וזכרו של אותו כינוס צדיקי� חשאי

  ".המניי� הקדוש מקנייניטש"לתואר 

  מושכי� אותי " אדער�"ה
הרעיש , ג"בליל יו� הכיפורי� תקע

יו ובעבודתו ק רבי ארו� לייב בתפילות"הרה

עד אשר נפלה חיתת , מעל ומעבר לכל תיאור

ואיש לא , אלוקי� על כל המתפללי� עימו

  .יכול היה לפצות את פיו מרוב אימה ופחד

כשפניו יוקדות , ק"פנה הרה, ופתאו�

  :וקרא בקול, אל עבר הקהל, כלפידי�

הא� מוכני� את� , יהודי� יקרי�"

 לקבל על עצמכ� מסירות נפש למע� קירוב

הא� מוכני� את� לקבל על , הגאולה

או א� לסבול , עצמכ� לחזור בתשובה

כדי שעוד בשנה זו , חלילה, יסורי� קשי�

נזכה לראות את פני משיח צדקינו ולחזות 

  ".?בגאולה השלימה

שאמור היה לבקוע , האדיר" כ�"ה

כמי� זמ� , בושש לבוא, מפיות הנוכחי�

ואיש מה� לא , נעל� הונח על פיות הקהל

, צה את פיו להשיב על שאלותיו של הצדיקפ

, המתי� רבי ארו� לייב דקות ארוכות

שמט את שתי , ומשלא נתקבלה כל מענה

לא הסכמת� לקבל " :ידיו בצער רב וקרא

, אפוא, התאזרו נא, על עצמכ� מסירות נפש

  ".מעתה בסבלנות

ק רבי "מיד לאחר החגי� החל הרה

� מושכי" אדער�"כי ה, ארו� לייב להתאונ�

היתה זו . כואבי� ומציקי� לו, כלומר. אותו

, ג"תקע' אדר א' ובהגיע יו� ב, שנה מעוברת

ק רבי ארו� לייב בישיבה של "נתבקש הרה

כי בדברו על , הוב� למפרע, מעתה. מעלה

התכוו� לרמוז כי , "אדער�"משיכת ה

מושכי� אותו , חדשי אדר, "אדרי�"ה

  .לעול� שכולו טוב

    מסירות נפש של הצדיקי�
, ג"לקראת חג הפסח של שנת תקע

ע בהכנות "ק החוזה מלובלי� זי"פתח הרה

כשהוא מכניס , מיוחדות לקירוב הגאולה

בסוד הענייני� כמה מתלמידיו הגדולי� 

הוא . במדינות שונות, ומצדיקי הדור

ק רבי מרדכי "המתיק סוד בנידו� ע� הרה

ע� . היושב בוואהלי�, ע"מטשערנאביל זי

, ע" אייזיק מקאלוב זיק רבי יצחק"הרה

ק רבי שמחה "וע� הרה. היושב באונגארי�

  .ע"בוני� מפארשיסחא זי

לערו� את ליל , מנוי וגמור היה ביניה�

, הסדר בכוונות מיוחדות וביחודי� עילאיי�

ולהביא , אשר מטרת� לקרב את הגאולה

  .בסייעתא דשמיא, להתגלות המשיח

בעודו יושב ליד שולח� הסדר , ואול�

' נאנח החוזה הק, לו בלובלי�הערו� 

וגילה את אשר צפה ממרחקי� , עמוקות

  :בעיניו הטהורות

לשבש את , מעשה שט� הצליח"

, בטשערנאביל. הסדרי� בשלושת המקומות

נאל� , בקאלוב. נגנב האפיקומ� ולא הוחזר

� משו� מעשה שהיה�רבי יצחק אייזיק  

ואילו . לערו� את הסדר בשפה האונגארית

גלעה ריתחה בי� הרבנית נת, בפארשיסחא

  ".לחמותה

לא יצאה אל , מחשבות הצדיקי�

  .והיא נדחתה לשעת כושר הבאה, הפועל

התאחדו שלושת , ד"בפרוס שנת תקע

, ק מלובלי�"הרה, גדולי צדיקי הדור ומנהיגיו

ע "ק מרימנוב זי"והרה, ק מקאזני�"הרה

כי מדובר בשעת רצו� וכושר נדירה , בדעה

, ות ולקרב את הגאולהלסיי� את הגל, ביותר

לפעול , וה� נימנו וגמרו

איש איש על פי , בצוותא

ובכל כוחותיו , דרכו

כדי להשיג , העילאיי�

את המטרה הזו 

  .הנשגבה

כארבע שני� 

ה "בכ, קוד� לכ�

נסתלק , ע"בתשרי תק

ק מבארדיטשוב "הרה

ולפני , ע לשמי רו�"זי

הסתלקותו הבטיח כי 

, לא ינוח ולא ישקוט

דיקי� וא� לשאר הצ

שבעול� העליו� לא ית� 

למע� אשר , מנוחה

יקישו על כל השערי� 

עד אשר , וירעישו את כל העולמות העליוני�

הואיל וכבר חלפה . תבוא הגאולה השלימה

ועדיי� אי� קול ואי� , מאז כל אותה תקופה

הוחלט בי� שלושת , עונה וב� ישי לא בא

כי אחד מה� יקבל על , הצדיקי� האמורי�

כדי שיוכל , תלק מ� העול�עצמו להס

ויתבע , ק מבארדיטשוב"להיפגש ע� הרה

יפעלו , או אז. ממנו את קיו� הבטחתו

ויסייעו את השניי� , השניי� מלעילא

  .בפעולותיה� למטה, הנותרי�

והוא , הטילו הצדיקי� גורל ביניה�

אשר , ע"ק החוזה מלובלי� זי"עלה על הרה

החל מיד בהכנות לקראת היו� הגדול בו 

  .עבור לעול� שכולו טובי

  ה"המש� יבוא אי

  
  

  מורא מקדש

 
  עובדות והנהגות לתיקו� החטא

אשר ציוו על השמשי	 להכריז בכל בתי 

נהגתי ... שתיקה יפה בשעת התפילה, כנסיות

ס "אני כמה וכמה שני	 והכרזתי בביהכנ

וכ� בשעת , שתיקה יפה בשעת התפילה

, י בכל קר� וקר�ומניתי גבא, קריאת התורה

ונתנו לי מקל , וישר הדבר בעיני כל שומעיה	

  . ונהגו כ� כמה שני	, ורצועה
  , שערי ציו�(

  )ה"על תקנה שהתקינו ראשי קהילת קראקא בשנת שצ

והיה אחד מתפלל , במקו	 אחד היה עשרה

ס "ויש מה	 שהיו מדברי	 בביהכנ, לה	

ולא רצה להתפלל עד שקבלו , דברי	 בטלי	

  .א ידברו יותרעליה	 של

  )ספר חסידי� לרבי יהודה החסיד (

מורי	 לאד	 המבקר את החולה שלא יציב 

... לפניו דברי	 קשי	 שלא יוכל לעמוד בה	

מה טוב להזכיר להחולה שיקבל עליו דלא 

, ס"ידבר דברי	 בטלי	 ושיחת חולי� בביהכנ

פ שלא לדבר בי� ברו� שאמר ובי� שמונה "ועכ

  )מנהגי פיורדא, ב� אהר�קר(  . עשרה כל ימי חייו

שיקבל האד	 על עצמו , תיקו� לתענית דיבור

וביניה	 לתק� פג	 שדיבר דברי , כמה תנאי	

ס בעת התפילה ובעת קריאת "חול בביהכנ

  )ב"ז ע"פ, קונטרס היחיאלי(  . התורה

ס שו	 דבר אפילו "וא	 הורגל לדבר בביהכנ

ישב במורא גדול , שלא בשעת התפילה

בי� , תענה ארבעי	 יו	ויתפלל בכוונה וי

  .וילקה בהצנע בכל יו	, רצופי	 בי� מופלגי	
  )ל"ראשית חכמה בש� האריז (

, יו	 בי� רצופי	 בי� מופלגי	' ויתענה מ... 

שזילזל אותה , יו	' כנגד התורה שניתנה למ

ולא חשש , ס דברי	 בטלי	"בדברו בביהכנ

והרי נאמר , ס"לספר תורה העומדת בביהכנ

וילקה בכל , והיה ש	 ב� לעד) ו"כ, א"דברי� ל(עליו 

  )  להרוקח, יורה חטאי�( . ולא יעשה עוד, יו	 בהצנע

 שיר המעלות
úåãéãé éùâøá ,úåãçà úåøåùáå ,äàé àéãâå àáè àìæî úëøá êøáà ,

äàìéò àîåøî éîùî ,íéøòùá òãåðä éñéâ ãåáë ìà ,íéø÷éä åéùòîá , áì 

    åúìåæì áéèäì áåè ,åúîâî ìë ãñç úåùò ,åúìéäú ïë åîùë ,ùë" ú  
 

  ו"הי שמעון ראטער ר"הר
  

להפי� , ותיו הכבירי�נודע בפעול, יפה פרי תואר, ח המפואר"והברכה אחת הוא לכבוד מו

   .מופלג בהפלגת חכמי�, באמת ובתמי�' עובד את ה, ק עצי התמרי�"שיטת רבותה

  א"מנח� צבי ראטער שליט' ח ר"הרה
  

  ט" נכדו למז- לרגל השמחה שבמעונ� בהולדת בנו 

éäé"ìãâì äëæéù øåëðçìå åäøåúä éòåáî ìò  ,ãéîú åúéáá òîùéå  

äøåàå äçîù ,äøåùáä òåîùì äëæð éãò ,äøäîá ìàåâä úàéáá ,ïîà.  

ë"áìä ÷îåòî êøáîä ã :êñéâ-êðúç  

áà÷àé áééì óñåé  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לח� משנה ביו� טוב

חול מכי� לשבת ', דאמר רבה מאי דכתיב והיה ביו� השי והכינו וגו: ד� ב

  .ט"וחול מכי� ליו

, ט"תימה דכא� משמע שהמ� לא היה יורד ביו, ד" בא)והיהה "בד(' כתבו התוס

והא דאמר ויבר� ויקדש ברכו במ� וקדשו , י הששי הראוי להכנה וזה בחול"רשיכדפ

, ל דמדרשי� חלוקי� ה�"וי, ט היה יורד"שבשבת לא היה יורד מ� אבל ביו, במ�

ד " עכ,ה יורד לא הירב שבתט שחל להיות ע"מ ביו"ט מ"דאפילו היה יורד ביו, ל"ועיי

  .'התוס

כ לא "ל בהכנה כרבה וא" דקשה הילכתא אהילכתא דקייחת� סופרוהקשה ה

ואי� אמרינ� בתפילתינו בתפילת שבת וברכתו מכל , הראשו�' ט לתי"ירד מ� ביו

ל דבעינ� לח� משנה "השני קשה דהא קיי' וג� לתי, הימי� וקדשתו מכל הזמני�

  .ט"כ דלא ירד מ� ביו"ט וע"ביו

קוט שני לט נתכוונו ישראל ל"דוודאי בכל ערב שבת וערב יו, בדר� דרושותיר� 

ט טוב "וכ� בכל יו, קוט המ�לעומר לכל גלגולת שלא יצטרכו לצאת בשבת בכליה� ל

ובכל יו� היה יורד מ� בשפע , ט"ט כל מה שאפשר לעשות מערב יו"להכי� מערב יו

 יותר ממה שהיו צריכי� אלא בחול א� היו לוקטי�, הרבה יותר ממה שהיו צריכי�

' ט שלקטו ב"כ בערב שבת וערב יו"משא, נעשה נס דלא העדי� המרבה וג� נבאש

וממילא לא , ט לא החסיר וג� רמה לא היתה בו"עומרי� לגלגולת לכבוד השבת והיו

א� בשבת הראשו� שעדיי� לא אמר . ירד המ� למחרתו ביו� הקדוש כי לא הוצר�

,  רק עומר לגלגולתרב שבתעבולקטו ,  בחומשי"ה מצות שבת כדפרש"לה� מרע

כ יפה אומרי� וברכתו מכל הימי� "א, עומרי�' ה ברכו שנעשה מכל עומר ב"והקב

  .וקדשתו מכל הזמני�

  דבר שיש לו מתירי בהשתמשות

  .וכל דבר שיש לו מתירי� אפילו באל� לא בטיל: ד� ג

נ מה " אכילה דממ דהא דדבר שיש לו מתירי� לא בטיל היינו לעני�ח"צלכתב ה

כ אכילה זו שרוצה לאכול היו� באיסור יאכל למחר "א, שיאכל היו� לא יאכל למחר

אבל לעני� טלטול לאיזה צור� לא שיי� דבר שיש לו מתירי� , י"בהיתר וכדפרש

ולא שיי� לומר עד שתטלטלנו באיסור , שהרי יכול לטלטלו היו� וג� למחר

  .תטלטלנו בהיתר

, ל כ�"דלא ס) ח"ב סק"ק' סי(ד "ביו� "ש דייק מה)ח"ל' ח סי"או( ת תורת חסד"שווב

דאפילו באופ� שיש הוצאה מרובה , דכתב בכלי איסור שנתערב ע� שאר כלי�

ג לא הוי דבר שיש לו מתירי� ובטל כלי זה בשאר כלי היתר "ובכה, להגעיל כל הכלי�

דלאחר , �מ ימתי� עד למחר דזה הוי דבר שיש לו מתירי"ומ, ע ש�"במבואר בשו

ח הרי אפשר להשתמש "ולפי הצל, ע הוי נות� טע� לפג� דמותר מדאורייתא"מעל

� לא "כ דהש"וע, ג לא הוי דבר שיש לו מתירי�"ובכה, בקדירה ג� היו� וג� למחר

  .     ל כ�"ס

  

  

  )כט (כסא דברכתא

   הבדלהכוס של 

  פסוקי הבדלה 

', כוס ישועות אשא וכו', הנה קל ישועתי וכו, ונהגו לומר קוד� הבדלה שעושי� בבית

  )ו"צר' א סי"רמ(. לסימ� טוב', ליהודי� אותה אורה וכו

  ליהודי אותה אורה 

ליקוטי (. עוני� ואומרי� כל השומעי� בקול ר�' ליהודי� אותה אורה'מנהגינו שפסוק 

  )  ח"מהרי

  להגביה ההבדלה 

  )קארלי, סידור בית אהר(. הגביהו ההבדלה למעלה' ליהודי� אותה אורה'כשהתחיל 

   לבר� על הבשמי

    ) ז"רצ' ע סי"שו(. רי� לחזור אחריה�וא� אי� לו אי� צ, מבר� על הבשמי� א� יש לו

  להשיב הנפש הכואבת 

  )ז"טו(. שאי� מברכי� עליה� אלא להשיב הנפש שהיא כואבת ביציאת השבת

   שיגי� מריח הגיהנו

ואינו , לפי שכל שבת שובת אור של גהינו�, א שטע� הבשמי� במוצאי שבת"וי

מריחי� בבשמי� שיגי� מאותו ועל זה אנו , ובמוצאי שבת חוזר ושור� ומסריח, מסריח

   ) כל בו(. הריח ריח הבשמי�

  מצוה מ� המובחר לייחד בשמי לריח מצוה 

ונראה דרבינו עשה , שפיר יכול לבר� על בשמי� שמחזיקי� בבית כל שנוטל� בידו

ובאמת כ� נוהגי� רוב העול� , שייחד אות� מתחילה לש� ריח מצוה, מצוה מ� המובחר

ורי� אותו הדס על ש� שהיו מניחי� בדורות הראשוני� ש� וק, שמייחדי� כלי לזה

     ) ז"טו( .הדס

  על פי קבלה לבר� על הדס

  )בית יוס�(. ובעלי קבלה אומרי� שיש סוד בהדס לבר� עליו במוצאי שבת

  הדסי ' לקחת ג

ה� , ועתה בליל מוצאי שבת בעת ברכת עצי בשמי� תיקח שלשה הדסי� כנזכר

  ) כוונותשער ה(. לבד� ותריח בה�

  לבר� על הדס של לולב 

 ליעבד בה מצוה ,דכיו� דאיתעביד ביה מצוה חדא, נהגו לבר� על הדס של לולב

  ) ז"טו (.אחריתא

  הדסי קשורי ואגודי

הדסי� ה� כנגד ' ותכוי� כי ג, שלשה הדסי� אלו קשורי� קשר אחד ואגודה אחת

וזה נשאר ל� , וספו ל� בשבתנ שנת"נר' ותכוו� להשאיר ל� כח מ� תוס, נפש רוח ונשמה

  )   שער הכוונות( .הדסי� האלו והריח� בה�' י ג"עתה ע

שבתו המירה דת , ל איש אחד מאיזה כפר"דוד מטאלנא זצוק' ק ר"פע� אחת בא להרה

ק לעורר "ונסע האיש להרה, ל"ונשאת לגוי אחד מהכפר לעיני אביה ואמה ר, ע"ישראל ל

ק א� מריח "שאל אותו הרה, פר לו מהאסו� הזהק וסי"כשבא לפני הרה, רחמי� עליה

ולא רצה שוב , והתודה האיש שאינו נוהג לעשות הבדלה, בשמי� בעת שעושה הבדלה

שמי שמריח בשמי� בעת , רק לאנשי� שעומדי� סביבותיו אמר, ק לדבר עמו עוד"הרה

  )      ילקוט מאורי אור(                                   . מובטח לו שאסו� הזה לא יהיה בבניו לעולמי�, שעושה הבדלה

 יסודי התורה
 

  

  מנהג ישראל 
 תורה

 

  !אנשי שלומינו

  !הכונו
  למגבית

  "יסוד המוסדות"
  ו"ק ת"פעיה' לטובת מוסדותינו הק

  

  המגבית הראשונה מאז התחדשות זיו אור מוסדותינו
  

  ! זכור

   הוא עתידה של דורותינו–עתידה של מוסדותינו 
  ענ� ולמענינועשה למ


