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גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט

גליון מס' 370

ויהי בשלח פרעה את העם.)יג. יז( איתא במדרש שרז"ל 
)שמו"ר פ"כ ז( דרשו מי צווח ווי, פרעה. וביאר הגר"ש טויבש 
רז"ל  שאמרו  דרך  על  לדעתי  הכוונה  וכתב:  יאסי  אב"ד 

וגם )עי' תנחומא בשלח סי' א( פרעה אמר  מתחלה 
ויהי בשלח, את ישראל לא אשלח ולבסוף 

רצה  לא  דמעיקרא  והוא 
ה'  מאמר  לאשר  פרעה 
לשלחם לזמן מועט דרך 
כך  ואחר  ימים  שלשת 
מורה  דשליחות  יחזרו, 
כתיב  כך  ואחר  לחזרה, 
כלה  כשלחו  א(  יא  )שמות 
מזה,  אתכם  יגרש  גרש 
בגדר  שיהיה  והיינו 

על  בחזרה,  דליכא  גירושין 
שהיה  בשלח  ויהי  אמר  כן 
שהיה  בשלחו  לפרעה  ווי 
דיחזרו  ולא  לגמרי  שליחות 

תו שמה.
)חיי עולם להגרש"ש טויבש אב"ד 
יאסי(

על מה צווח 
פרעה בעת שילוח 

ישראל מארצו?
ִּכי  ָעִשֹינּו  ֹּזאת  ַמה  ַוֹּיאְמרּו 
ֵמָעְבֵדנּו  ִיְשָֹרֵאל  ֶאת  ִׁשַּלְחנּו 
)יד. ה( הנה מי שיש לו עבדים 
ואיש אחר זולתו כופה אותו 
ומכריח  לחירות,  להוציאם 

אותו שהוא עצמו יבקש מעבדיו שיצאו לחרות, דבר זה 
יקשה בעיניו מאוד ויהיה לו לדאבון רוח יותר מאם היה 
האיש האחר לוקח ממנו בחזקה את עבדיו. ואכן גם כאן 
הרי פרעה אמר "וגם את ישראל לא אשלח" מרצוני, כי 
אם לא ביד חזקה יקחם ממני, ולבסוף לא רק שישראל לא 
יצאו ממנו בקושי כי סגר עליהם ביד חזקה, אלא הוא עוד 
היה מחזר על פתחיהן של ישראל ואמר להם קומו צאו 
י(  פ"כ  )שמו"ר  כוונת מדרשם  וזה  לכו לשלום צאו לשלום 

היה צווח על זה ווי.
)חיי עולם להגרש"ש טויבש אב"ד יאסי(

ישראל רצו לשוב בתשובה 
"באותו מקום"

והנה  עיניהם  את  ישראל  בני  וישאו  הקריב  "ופרעה 
כאן  נאמרת  נפלאה  פנינה  י(  )יד.  אחריהם  נוסע  מצרים 
יששכר  רבי  הרה"ק  בעלזא.  בית  מצדיקי  שנים  ידי  על 
לו  היה  דלכאורה,  תמה  מבעלזא,  המהרי"ד   – זי"ע  דב 
אחריהם",  נוסעים  המצריים  "והנה  רבים:  בלשון  לכתוב 
או לחילופין: "והנה פרעה נוסע אחריהם", ומדוע הכתוב 
אמר  הנה,  אך  יחיד?  ללשון  ועובר  רבים  בלשון  פותח 
המהרי"ד , על הפסוק )יג. יז(: "ולא נחם אלוקים דרך ארץ 
העם  ינחם  פן  אלוקים  אמר  כי  הוא  קרוב  כי  פלשתים 
הרה"ק  תמה  זה  ועל  מצרימה",  ושבו  מלחמה  בראותם 
יעלה על הדעת שישראל  ה'שר שלום' מבעלזא: הכיצד 
יחפצו לחזור למצרים, לאחר השעבוד הקשה שהיה להם 
פו:(:  )יומא  הגמרא  דברי  פי  על  זאת,  לבאר  יש  אך  שם? 
'היכי דמי בעל תשובה? אמר רב יהודה: כגון שבאת לידו 
דבר עבירה פעם ראשונה ושניה וניצל הימנה, מחוי רבי 
יהודה... ובאותו מקום', כלומר: שיבוא לידו שוב חטא זה 
באותו מקום שחטא, וכאשר יתגבר ולא יעבור עליו – אות 

הוא כי שב בתשובה גמורה. ואם כן, חשש הקב"ה שמא 
יהיה בדעתם לשוב למצרים – כדי לשוב בתשובה 'באותו 
הפסוק  אף  מובן  המהרי"ד,  הוסיף  זאת,  לאור   ...' מקום 
ישראל  דהיינו:  אחריהם",  נוסע  מצרים  "והנה  שלפנינו: 
ראו ש'מצרים', דהיינו: ארץ מצרים, 'נוסע אחריהם', שעם 

פרעה נעקרה ארץ מצרים ממקומה ובאה לכאן, וממילא 
היכולת בידם לשוב בתשובה שלימה 'באותו מקום', ולכן 
"ויצעקו בני ישראל אל ה'", שעשו תשובה גמורה ושלימה 

ודפח"ח.
)כת"י רבי אברהם גאטסמן, בעל "פנים מסבירות"( 

ברכת הצדיק עושה רעש בכל העולמות
ונשאלת  טו(.  )יד.  אלי  תצעק  מה  משה,  אל  ה'  ויאמר 
השאלה הידועה: וכי היכן מצינו שמשה צעק, שה' אומר 
הרה"ק האדמוה"ז רבי  מרן  וביאר  אלי'?  תצעק  'מה  לו: 
שבשעה  הוא,  שהענין  זי"ע  מהוסיאטין  שרגא  מרדכי 
יעזור לו, נעשה,  שצדיק מברך לאדם מישראל, שהשי"ת 
בכל העולמות. כאשר אמר משה  זו, רעש  ברכה  ידי  על 
אל העם: 'אל תיראו, התיצבו וראו את ישועת ה'', נעשה 
'מה  לו,  אמר  כן  ועל  למעלה,  גדול  רעש  ברכתו  ידי  על 

תצעק אלי'".
)הרה"ק רבינו מרדכי שרגא – אדמוה"ז מהוסיאטין זי"ע(

שם קדוש שמסוגל לרודף 
אויבים ולהכניעם 

ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּים ּוְבָקֵעהּו )יד. טז( כתב 
הרה"ק בעל ה"באר מים חיים" מטשרנוביץ זי"ע: שמעתי 
בשם הרב הגדול איש אלקים קדוש מוהר"ר דוב בער מ"מ 
דק"ק מעזריטש זללה"ה. כי המלאך שהיה עם משה בעת 
בקיעת ים סוף היה שמו 'לרד' והמה אותיות שלפני 'משה'. 
הים  שבקיעת  משה"  'לפני'  ים  "בוקע  אומרים  אנו  ע"כ 
ע"י השם שלפני 'משה', וזה השם מסוגל לרדוף את אויבי 

ולהכניעם  האדם 
שם  על  תחתיו, 
מה(  )ישעי'  הכתוב 
לרד לפניו גוים וגו', 

עכ"ד.
)באר מים חיים - פר' 
משפטים עה"פ הנה אנכי 
שולח מלאך לפניך(

כח גופני 
שנובע מכח 

האמונה
בה'  ויאמינו 
)יד.  עבדו  ובמשה 
כ"ק  סיפר  לא( 
בעל  האדמו"ר 
אבירים"  "עקבי 
מסאדיגורה:  זי"ע 
שמעתי מהרה"ח ר' 
זצ"ל  אייזנטל  יוסף 
ששמע  שסיפר 
ר'  החסיד  מהגאון 
מנאווסעליץ  פסח 
בשלחנו  זצ"ל: 
רבינו  של  הקדוש 
מרוז'ין  הס"ק 
כידוע  היתה  זי"ע 
גדולה  צפיפות 
החסידים  מאוד. 
בזיו  לחזות  שרצו 
של  הקדושים  פניו 
נשענים  היו  רבינו 
פעם  השלחן.  על 
העומס  מרוב  אחת, 
עמד  השלחן,  על 
לקרוס  השלחן 
תחתיו, והניח רבינו 
שלום  רבי  הרה"ק 
רגלו  את  יוסף 
כך  לשלחן,  מתחת 
נשאר  שהשלחן 

כל  עם  לעמוד 
המסובים והנדחקים עליו במשך שעה ארוכה עד לסיום 
שלחנו הקדוש של אביו. לתמיהת האנשים - שנודע להם 
לאחר מכן מה היה כאן - על כח גבורתו, השיב: אל לכם 
לחשוב שזו גבורת הגוף, למעשה אין זה גבורה אלא כח 

רוחני הנובע מכח האמונה בהשי"ת.
)רשפי קודש - רוז'ין(

החלק שאינו כתוב רב 
הוא מהחלק הכתוב

בחז"ל:  איתא  א(  )טו.  ישיר משה את השירה הזאת  אז 
גבי  על  ולבינה  לבינה  גבי  על  אריח  נכתבות  "השירות 
אריח" )מגילה טז, ב, מסכת סופרים פי"ב( וביאר ברש"י במגילה: 
אריח הוא הכתב, לבינה הוא החלק שאין בו כתב - והוא 
ראתה  כך:  הדבר  טעם  הים,  ובשירת  הכתב.  מן  כפלים 
שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי )מכילתא – 
מובא ברש"י בשלח טו, ב(. ההשגה על הים היתה גבוהה כל כך, 
שחלק ממנה לא היה יכול להתבטא במילים וזה מתאים 

באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

שנה ח'שנה ח'

באר בשדהבאר בשדה

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

 גני הילדים 
 * 

 כתות הת"ת 
* 

 מכינה לישיבה קטנה כלל חסידית 
 - הרי"ף 35, אלעד 

 * 
בית הכנסת

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

רח’ רמב”ם 1 גבעתיים
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

מתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט
רח’ אליזבטה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

 *
מקווה טהרה

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

· אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח
· אמונת אמת - שטפנשט

· רשפי קודש - רוז’ין
· סגולת מלכים - ניסן

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ.

· ילמד ענוים - בדרכי הלימוד
· כנורו של משיח - נגוני שטפנשט עתיקים

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

מראות ורגשות מועידת החינוך 
ה13 של מחנכי תלמוד תורה תורת 

אמת שטפנשט ביאס רומניה

בתמונה הגה"צ רבי זושא הורוביץ שליט"א רב קהילות החסידים באלעד ומכוון דרכו 
של הת"ת הכלל חסידי 'תורת אמת' שטפנשט, יחד עם חברי ועידת החינוך, ברגע 

של התעלות רוחנית מיוחדת, מלמד ניגון חדש מהיכל הנגינה שלו, למרגלות הכניסה 
לבית הכנסת שבבית העלמין העתיק ביאס, ציון הקודש של הרה"ק משטפנשט
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2 באר בשדה- שטפנשט

בלבינה – שהיתה כפלים מן הכתב".
)הסב"ק רבי ישראל מהוסיאטין זי"ע(

'זה קלי' או 'אלוקי אבי' 
'זה קלי ואנוהו, אלוקי  הנה הפסוק שנחלק לשנים, 
אבי וארוממנהו' )טו. ב( ולכאורה תמוה, מה פשר שינוי 
הלשון? למה בתחילה נאמר "זה קלי", דהיינו 'אלוקי 
שלי', ואחר כך סיים 'אלוקי אבי'? וביאר הגאון הצדיק 
רבי אלימלך אשכנזי זצ"ל, גאב"ד מעלבורן – מצאנו 
זכו  שבגללה  הזכות  היתה  מה  חלוקות  דעות  בחז"ל 
ישראל להיגאל ולצאת ממצרים: יש אומרים שנגאלו 
ויש  ולבושם,  לשונם  שמם  את  שינו  שלא  בזכות 
אומרים שנגאלו בזכות האבות הקדושים אברהם יצחק 
ויעקב. ונראה לבאר, ש'אלו ואלו דברי אלוקים חיים': 
היו מבני ישראל שהיתה להם זכות עצמם, שלא שינו 
שמם ולבושם וכו', ואמנם הם נגאלו בזכות עצמם ולא 
זכות  להם  היתה  שלא  אלו  אבל  אבות,  לזכות  נזקקו 
נוכל  זאת,  לאור  האבות.  בזכות  נגאלו  הם   – עצמם 
לומר שאת הפסוק שלפנינו לא אמרו כולם )על עצמם(, 
אלא הפסוק מחולק לשנים, דהיינו: 'זה קלי ואנוהו' – 
אמרו אלו שהקב"ה גאלם בזכות עצמם, ששמרו מצוות 
שהוא  עבור  לה'  הודו  הם  במצרים,  גם  ישראל  ודת 
אלוקיהם, ואילו את חציו השני של הפסוק, 'אלקי אבי 
וארוממנהו' – אמרו אותם שלא היתה להם זכות עצמם, 
אלא נגאלו בזכות האבות הקדושים, ועל כן הם הודו 

ושיבחו את ה', שהוא אלוקי אבותם!
)ושלל לא יחסר(

 "קשה מזונותיו של אדם 
כקריעת ים סוף קשה זיווגו 
של אדם כקריעת ים סוף" 

"בנין  בעל  זצ"ל  לייביש  מאיר  רבי  הגה"ח  כתב 
שלמה" מהיושבים ראשונה במלכות רוז'ין, סאדיגורה, 
ובאיאן: שמעתי מפה קדשו ]אדמוה"ז מסאדיגורא זי"ע[: מה 
)פסחים קיח.(, קשה מזונותיו של אדם כקריעת  שאיתא 
ים סוף וכן קשה זיווגים. ובאמת איך שייך קושי לפני 
השי"ת הבורא הכל. אך מחמת שכל אחד תולה בסיבה 
מדוע נמנע ממנו פרנסה זאת או שידוך זה, הכל מחוסר 
אמונה, זה הוא קשה שיבא אליו השפע, אבל אם האדם 
ישים אמונתו בה' אין שום מסך מבדיל, ונמשך לו הטוב 

כמו שיצא משרשו ממקור הטוב, עכלה"ק.
)בנין שלמה - לקוטים תלפיות ערך אמונה עמ' כ אות ו(

הצעקה למשה "מה נשתה", 
היו ירידה לצורך עליה

יכלו לשתות מים ממרה כי מרים  ולא  ויבאו מרתה 
הם וגו', וילנו העם על משה לאמר מה נשתה, ויצעק אל 
ה' ויורהו ה' עץ )טו, כג-כה(. בתרגום מתרגם: "וצלי קדם 
ה' 'ואלפיה' ה' אעא". הרה"ק רבי ישראל מטשרטקוב 
זי"ע ביאר להבין מה ענין זה שפירש "ואלפיה", כלומר 
משה  הלא  כעת,  ללמדו  צריך  ומה  'לימדו',  שפרושו 

רבינו ע"ה התפלל לה' שיתן מים לעם? 
דיעה,  דור  המדבר,  שדור  איך  להתפלא  יש  אכן, 
כאשר הציק להם הצמא אך מעט, תיכף התלוננו ולא 
היה בהם כח המעצור, וזה אחר אשר רק מקרוב ראו 

נפלאות ה' בקריעת ים סוף?
אולם כתב הרה"ק מטשורטקוב נראה לי כך, כי כן 
יסד הבורא בכל הנבראים, דכאשר צריכים הם לקבל 
הישנה,  מצורתם  לפשוט עצמם  עליהם  צורה חדשה, 
כמו שמובא במדרש )רש"י תהלים קג, ה, בשם מדרש אגדה( על 
הנשר, שכאשר יזקין, ימרוט שערו וישן, ואח"כ יתחדשו 
נעוריו, וכן גם האילנות, כאשר יגיעו ימי הסתיו וצריכין 
עליהם  קודם  ינשרו  מהאדמה,  חדשה  חיות  לקבל 

ויתיבשו ויקמולו.
לקבל  צריך  היה  ישראל'  'עם  כאשר  גם  הדבר  וכן 
ומוחין  צורתם,  לפשוט  מקודם  צריכים  היו  התורה, 
ולהיות  ומצרים,  סוף  ים  בקריעת  שקיבלו  שלהם 
למוחין  לבוא  מסוגלים  יהיו  שאח"כ  המוחין,  בקטנות 

דגדלות ולקבל התורה.
ורצו  למרה  באו  וכאשר  מזה,  ידעו  לא  המה  אך 
לשתות מים, כלומר ללמוד הדינין שקיבלו קודם קבלת 
שנפלו  מרים  היו  הם",  מרים  "כי  יכלו  ולא  התורה, 

ממדריגתם, וזהו "וילונו".

כך  אעא",  "ואלפיה  למשה  הקב"ה  שרמז  מה  וזה 
לקבל  מוכנים  כי  תלונתם,  שכך  ע"כ  בעולמי,  יסדתי 

התורה עי"ז.
וה' יזכנו לעבדו בתורתו ומצוותיו, ולראות עת ימלוך 

עלינו ועל כל העולם, בבא"ס.
)גנזי ישראל(

כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך )טו. 
כו( כתב ברש"י הק': לא אשים עליך, ואם אשים הרי 
היא כלא הושמה, כי אני ה' רפאך. ולבאר מהי כוונת 
הדברים? אומר הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל, 
)זוהר  ניתן להבין על פי מה שתמה הזוהר הקדוש  כי 
ה'  'רפאנו  צ.( על מה שאנו מתפללים  חדש, פרשת בלק, 
נרפא?,  ממילא  ה',  ירפאנו  אם  בודאי  הרי   – ונרפא' 
ותירץ הזוהר, שיש חילוק בין אם הקב"ה בעצמו מרפא 
חולה, שאז הוא נרפא לגמרי ולא נותר עוד שום שורש 
של מחלה, לבין אם החולה נרפא על ידי שליח, שאז 
אף שהוא נרפא, אך שורש המחלה לא הוכחד לגמרי. 
ועל כן אנו מבקשים 'רפאנו ה'' – בעצמו ולא על ידי 
שליח, ואז 'נרפא' – לגמרי, כאילו לא חלינו כלל. ואף 
רש"י לכך התכוון: "ואם אשים, הרי היא כלא הושמה", 

ולמה? שהרי "אני ה' רופאך"!.
)אמרי דעת(

איזו ברכה ברכו ישראל על המן? 
אלימלך  צבי  רבי  הגה"ק  ד(  )טז.  השמים  מן  לחם 
מדינוב בעל ה"בני יששכר" מביא )מאמרי השבתות מאמר 
רבי צבי  ג'( שכאשר הסתופף בצילו של מחותנו הק' 
הירש מזידטשוב זי"ע שמע שחקר איזו ברכה בירכו 
ברמ"ע  שמצא  והשיב  מדינוב  הרה"ק  קם  המן,  על 
שבירכו  המן,  על  בירכו  ברכה  איזו  שחקר  מפאנו 
כך בשם  אולם העיר על  מן השמים",  "המוציא לחם 
אחד מן החברים שיש לומר שלא בירכו על המן כלל, 
כיוון שהוא "לחם אבירים" הנבלע ברמ"ח איברים )כמנין 
"מחספס" = 248 הנאמר על המן(, וכיון שכל עיקר הברכה היא 
לברר ניצוצין ולהפרידם מן הפסולת, ובמן לא היתה 
פסולת, הרי שלא היה צורך לברך עליו. וכתב ה"בני 
יששכר" שלדעתו הדברים "קרובים אל האמת", ואולי 
כל דברי הרמ"ע מפאנו, שיברכו על המן )"המוציא לחם 
ההבדל(,  את  שם  )וביאר  לבוא  לעתיד  רק  הם  השמים"(,  מן 
ה"בני  כלל.  ברכה  צריך  היה  לא  שבמדבר  המן  אבל 
יששכר" עצמו כתב בסיום דבריו שלולי דברי הרמ"ע 
מפאנו אפשר היה לומר שבאמת לא היו מברכים על 
המן בימות החול שום ברכה )מן הטעם שהובא לעיל(, אבל 
בשבת היות והיא קודש והאכילה בו היא כעין אכילת 
קדשים, היו מברכים - ולא כברכת הנהנין אלא ברכת 
המצוה: "אשר קדשנו במצוותיו וציונו לאכול סעודת 
שבת", וזו הכוונה במה שאמרו חז"ל על הפסוק "ויקדש 

אותו" -קדשו בברכה".
)כמוצא שלל רב - הרמ"ע מפאנו. בני יששכר. ברכת אהרן(

למה ניתן המן לפני קבלת-התורה
הנני ממטיר לכם לחם מן השמים )טז. ד( כ"ק אדמו"ר 
כ"ק אדמו"ר מבאיאן  זקנו  כי  אומר  מבאיאן שליט"א 
ענינה  המן  פרשת  כי  לומר  רגיל  היה  ז"ל  יארק  ניו 
לחם  לכם  ממטיר  'הנני  הגוף,  ככתוב  מזון  מזון,  הוא 
מן השמים' )שמות טז, ד(.  התורה היא מזון הנפש, ככתוב 
'לכו לחמו בלחמי' )משלי ט, ה(. הקב"ה הקדים את נתינת 
המן לקבלת התורה, וזהו לימוד לדורות, שכדי שיוכל 
להיות לימוד התורה בשלמות, שהוא מזון הנפש, צריך 
להיות מקודם מזון הגוף, שכל הצטרכויות האדם יהיו 
מוכנות ומזומנות לו שיוכל ללמוד תורה מתוך הרחבת 
הדעת. אמנם כל אחד לעצמו הרי הוא מחויב ללמוד 
תורה בכל המצבים, כך היא דרכה של תורה, אבל לגבי 
חברו צריך הוא לראות להעמיד לו את כל הצטרכויותיו 
כדי שיוכל ללמוד תורה מתוך הרחבה. זהו הענין של 

נתינת המן לפני קבלת התורה. 

שבת יום של קדושה ולא יום 
של מנוחה סוציאלית

ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העומר לאחד 
)טז. כב( נשאלת  ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה 
השאלה: מפני מה אכן לא אמר משה רבינו לבני ישראל 
את מצות השבת ?אם משה רבינו אכן נצטווה לומר את 
מצות השבת, מפני מה התעכב ולא אמר זאת עד לאחר 
העובדה זו עם המן ?רעיון נפלא השמיע על כך כ"ק 
מצרים  בארץ  כבר  כי  ידוע  האדמו"ר מגור שליט"א: 

תיקן משה רבינו לכלל ישראל את מנוחת השבת ,וכמו 
שאמרו במדרש )שמות רבה א. כח( ראה ]משה רבינו[ שאין 
להם מנוחה ,הלך ואמר לפרעה :מי שיש לו עבד אם 
אם  עבדיך  ואלו  מת,  הוא  בשבוע  אחד  יום  נח  אינו 
אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע הם מתים, אמר 
משה  הלך  שתאמר!  כמו  להן  ועשה  לך  [פרעה[  לו 
ותקן להם את יום השבת לנוח .חפץ היה משה רבינו 
שלא יחשבו בני ישראל כי אף מצות שבת זו עליה הם 
מצטווים עתה מאת ה' היא כעין מנוחת השבת שאותה 
הוא תיקן להם בהיותם בארץ מצרים, משום כך, בכוונה 
תחילה, התעכב משה רבינו לומר לבני ישראל בעצמו 
את מצות השבת, כל עוד הם בעצמם לא יראו ויווכחו 
בקדושת השבת האלוקית .רק כשבני ישראל ראו את 
שידוד מערכות הטבע: שביום השישי יורד 'לחם משנה' 
לכבוד שבת, ואילו בשבת עצמה אין יורד בה מן – יכול 
היה משה לומר להם את מצוות השבת האלוקית, כי אז 
הם עצמם כבר יבחינו ויכירו במעלתה ובגדולתה של 
השבת, רק לאחר שבני ישראל ראו את שינוי הסדרים 
לקראת יום השבת, יכולים הם היו לשמוע את מצות 
השבת מפי משה. כי רק כך הם היו משכילים שאין זו 
'מתנה טובה' הניתנת להם  אותה שבת כמאז, כי אם 
על ידי הקב"ה ...זהו איפוא מה שאמר להם משה רבינו 
)פסוק כט )ראו כי ה' נתן לכם השבת, כלומר: הביטו 
והבחינו כי אין זו שבת כמו במצרים, זוהי שבת שניתנה 

על יד ה'.
)'דברות קודש' מאת כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א(

לנצל כל יום ובפרט את יום השב"ק
בפומיה  מרגליה  כה(  )טז.  בשדה'  תמצאהו  לא  'היום 
תמצאהו  לא  'היום  זי"ע:  מבאיאן  האדמו"ר  דכ"ק 
בשדה' )שמות טז, נה( - יום שעובר של כמו שהיה צריך 

להיות הרי שכבר אי אפשר למוצאו כל כך מהר... 
 ולפעמים היה אומר אמרה זאת על יום השבת: "היום 
לא תמצאהו בשדה" - יום קדוש כמו יום השבת, לא 

מוצאים כל כך מהר, וע"כ צריכים לנצלו כראוי. 

התכסיס של עמלק
בדברים  ט(  )יז.  והלחם בעמלק  וצא  לנו אנשים  בחר 
שאמר כ"ק ה"פני מנחם" מגור זצוק"ל, לכ"ק האדמו"ר 
רבי יוחנן מטאלנא זצוק"ל כאשר נכנס אליו להתברך 
ביום-הולדתו יו"ד אלול, נמצא הסבר לדברי הירושלמי 
)ד"ה דף יז ב(: "ריב"ל אמר עמלק כושפן היה, מה היה 
עושה? היה מעמיד בני אדם ביום גינוסיא שלו לומר 
עשה  מה  שלו.  גינוסיא  ביום  נופל  אדם  במהרה  לא 
עמד  ירח  'שמש  הה"ד  המזלות,  את  עירבב  משה? 
יום הולדת שלו שיש בו  והיינו מכיוון שהיה  זבולה', 

מזל לא יפול".
וביאר: דמובא על מלחמת עמלק "בחר לנו אנשים". 
בספרים  איתא  לבחור?  צריכים  היו  אנשים  איזה 
מה  וידע  גדול  מכשף  היה  שעמלק  התורה,  מפרשי 
כדאי לעשות, והיה בוחר חיילים שיש להם יום-הולדת 
באותו היום, שיהיה להם כוח יותר גדול וזכות להלחם 
ויהיה קשה ליהודים להפילם במלחמה. לכן אמר משה 
'בחר לנו אנשים', שיהיו מוצלחים נגד  רבנו בשם ה' 
כל עניניו וכשפיו. כן גם איתא להדיא בגמרא ירושלמי 
מסכתא ראש-השנה, שיודע היה עמלק לבחור לחיילים 
מסביר  כך  בריא,  שמזלם  יום-הולדת  להם  שיש  אלו 
טובה  'מידה  נמצאנו למדים מכוח  'קרבן העדה'.  שם 
מרובה ממידת פורענות' עד כמה גדול כוחו של יום-

ההולדת, ע"כ.

אם המלחמה תהיה היום – מה 
מקום יש להתפלל מחר?

וצא  אנשים  לנו  בחר  יהושע  אל  משה  "ויאמר   
הלחם בעמלק מחר אנכי ניצב על ראש הגבעה ומטה 
האלוקים בידי" )יז. ט( הגמרא )יומא נב.( מונה פסוק זה 
)לדעת היכן  בין חמש מקראות בתורה שאין להן הכרע 
האם  להכריע  יודעים  שאיננו  כלומר,  רש"י(.   - נוטין  הן 
המילה 'מחר' מתייחסת לחלקו הראשון של הפסוק – 
'וצא הלחם בעמלק מחר', או שמא מתייחסת המילה 
צא  כלומר:  הפסוק,  של  האחרון  לחלקו  דוקא  'מחר' 
הילחם בעמלק מיד, ומחר אנכי ניצב ומתפלל )אבל היום 
אין אתה צריך לתפילתי, רש"י(. והקשה ההרה"ק רבי יששכר 
דב מבעלזא: אם המלחמה תהיה היום – מה מקום יש 
להתפלל מחר? )ומכיון שתמוה מאוד לומר כך, לכאורה היה עלינו 
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באר בשדה- שטפנשט

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

 סגולות דברים הקשים
כקריעת ים סוף

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף
אמר רב שיזבי משמיה דרבי אלעזר בן עזריה קשין 
מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, דכתיב נתן לחם 

לכל בשר וסמיך ליה לגזר ים סוף לגזרים.
)פסחים קיח, א( 

אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן וקשין לזווגן 
כקריעת ים סוף, שנאמר אלהים מושיב יחידים ביתה 

מוציא אסירים בכושרות.
)סוטה ב, א( 

קשין נקביו של אדם כקריעת ים סוף
אדם  נקביו של  קשין  עזריה  בן  אלעזר  רבי  אמר 
סוף,  ים  וכקריעת  המיתה  כיום  רש"י[  עצור,  ]כשהוא 

שנאמר מהר צעה להפתח, וכתיב בתריה רגע הים 
ויהמו גליו.

)פסחים קיח, א( 

קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף
אדם  של  מזונותיו  קשין  אמר  לוי  בן  יהושע  רבי 
כקריעת ים סוף, שנאמר לגוזר ים סוף לגזרים וכתיב 

תמן נותן לחם לכל בשרץ
)בר"ר צז ג(

עבדים  אלף  שזיווגה  במטרונא  מעשה 
ושפחות

רבי יהודה בר סימון פתח )תהלים סח( אלהים מושיב 
יחידים ביתה, מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא 
אמרה לו לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו, אמר 
לה לששת ימים כדכתיב )שמות כ( כי ששת ימים עשה 
ה' את השמים ואת הארץ, אמרה לו מה הוא עושה 
יושב  הקב"ה  לה  אמר  עכשיו,  ועד  שעה  מאותה 
ומזווג זיווגים בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני 
לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני. אמרה לו ודא הוא 
אומנתיה, אף אני יכולה לעשות כן, כמה עבדים כמה 
שפחות יש לי לשעה קלה אני יכולה לזווגן, אמר לה 
אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקב"ה כקריעת 
עשתה,  מה  חלפתא.  בר  יוסי  ר'  לו  הלך  סוף,  ים 
אותן  והעמידה  שפחות  ואלף  עבדים  אלף  נטלה 
ופלונית  לפלונית,  יסב  פלן  אמרה  שורות,  שורות 
תיסב לפלוני, וזיווגה אותן בלילה אחת, למחר אתון 
לגבה דין מוחיה פציעא, דין עינו שמיטא, דין רגליה 
אנא  לית  אמרה  דא,  לכון  מה  להון  אמרה  תבירא, 
בעי לדין, ודין אמר לית אנא בעי לדא, מיד שלחה 
והביאה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לית אלוה 
יפה  ומשובחת,  נאה  תורתכון,  היא  אמת  כאלהכון, 
אמרת. אמר לא כך אמרתי לך, אם קלה היא בעיניך 
הקב"ה  סוף,  ים  כקריעת  הקב"ה  לפני  היא  קשה 
בטובתן,  שלא  כרחן  בעל  מזווגן  להן  עושה  מה 
הה"ד )תהלים סח( אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא 
אסירים בכושרות, מהו בכושרות בכי ושירות, מאן 

דבעי אומר שירה ומאן דלא בעי בכי.
)בר"ר סח, ד(

אדם  של  וזיווגו  מזונות  שקשין  בטעם 
לפני הקב"ה

דהא קשין מזונא דבר נש קמי קודשא בריך הוא, 
דעלמא  דמזונא  בגין  טעמא.  מאי  סוף.  ים  כקריעת 
כך  ובגין  וכו',  ומזוני  חיי  בני  דתנן  הוא,  דלעילא 
קשיין קמיה מזוני דעלמא. דהא במזלא תליא מילתא. 
קמיה  קשין  כך  ובגין  ובני.  וחיי  מזוני  נפקי  דמניה 
מזוני דעלמא, דהא לאו ברשותיה קיימא, עד דיתברך 

איהו. 

כמו  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  אדם  של  מזונותיו  קשים   ]שהרי 
קריעת ים סוף, מה הטעם? משום שהמזון של העולם שלמעלה 
לפניו  קשים  כך  ומשום  וכו'.  ומזונות  חיים  בנים  ששנינו  הוא, 
מזונות  ממנו  שיוצאים  הדבר  תלוי  במזל  שהרי  העולם.  מזונות 
לא עומד ברשותו עד שהוא יתברך.[ וחיים ובנים. ומשום כך קשים לפניו המזונות של העולם, שהרי זה 

בגין  וכלא  קמיה,  קשין  דעלמא  זיוגין  דא   כגוונא 
וכל שכן אלין מלין  וילון לא משמש כלום.  דרקיע 
אצטריך  דא  ועל  אחרא,  באתר  לעילא  דקיימין 

לאתברכא. 

 ]כמו כן הזווגים של העולם קשים לפניו, והכל משום שרקיע 
במקום אחר, ועל כן צריך להתברך.[ וילון אינו משמש כלום, וכל שכן הדברים הללו שעומדים למעלה 

תא חזי, כל זווגין דעלמא קשין קמיה האי דרגא, 
בגין דכד האי זווגא קדישא אשתכח, כל )דף רח ע"א( 
נפקין מגו האי מזלא לעילא, דאיהו ההוא  נשמתין 
מלרע  אשתכח  תיאובתא  וכד  ונפיק.  דנגיד  נהר 
לעילא, כדין פרחין נשמתין, ואתייהיבו כלהו כלילן 
דכר ונוקבא כחדא בהאי דרגא. ולבתר איהו פריש לון 
כל חד וחד לאתריה כדקא חזי ליה. ולבתר קשין קמי 
האי דרגא לחברא לון כקדמיתא, בגין דלא מתחברן, 

בר כאינון ארחי דבר נש, וכלא לעילא תליין. 

]בא ראה, כל הזווגים של העולם קשים לפני הדרגה הזו, משום 
שכאשר הזווג הקדוש נמצא, יוצאות כל הנשמות מתוך המזל הזה 
ההשתוקקות  וכאשר  ויוצא.  ששופע  נהר  אותו  שהוא  למעלה, 
זכר  כלן  ונתנות  הנשמות,  פורחות  ואז  למעלה,  מלמטה  נמצאת 
ונקבה יחד בדרגה הזו, ואחר כך הוא מפריד אותן, כל אחת ואחת 
למקומה כראוי לה. ואחר כך קשים לפני הדרגה הזו לחבר אותם 
תלויים למעלה.[ כבראשונה, משום שאין מתחברים, רק באותם דרכי האדם, והכל 

ועל דא קשין קמיה כקריעת ים סוף. דהא קריעת 
וכמה  איהו.  לעילא  שבילין,  ביה  לאתפתחא  ימא 
אתבקע  הכי  ביה,  ואורחין  שבילין  דמתפתחין 
ואתפתח. ובגין כך כלא תליא לעילא, ובעינן לברכא 
דיתברכא  בגין  מתתא,  תוקפא  ליה  ולמיהב  ליה, 
מלעילא, ויתתקף כדקא חזי. ועל דא כתיב, וברכת 

את ה', את דייקא. 

]ועל כן קשים לפניו כקריעת ים סוף. שהרי קריעת הים שיפתחו 
בו שבילים היא למעלה, וכמו שנפתחים בו שבילים ודרכים, כך 
נבקע ונפתח. ומשום כך הכל תלוי למעלה, וצריכים לברך אותו 
כתוב וברכת את ה', דוקא את.[ ולתת לו חזק מלמטה כדי שיתברך מלמעלה ויתחזק כראוי, ועל כן 

)זוה"ק ח"א רז, ב( 

קשה בשביל לזון לרשעים
חד, לתיקונא פתורא על ההוא מזונא של אדם, בגין 
יקרא דמלכא, דיהיב ליה מזונא לגופיה. דתנינן, קשין 
כקריעת  הוא  ברוך  הקדוש  קמי  אדם  של  מזונותיו 

ים סוף. 

כבוד  אותו המזון של אדם, משום  - לתקון השלחן על  ]אחד 
הקדוש ברוך הוא כקריעת ים סוף.[ המלך, שנותן לו מזון לגופו. ששנינו, קשים מזונותיו של אדם לפני 

אתיין  לא  דעלמא  דמזוני  בגין  אלא  קשין.  אמאי 
אלא מגו דינא. והקדוש ברוך הוא אעבר על דינא, וזן 
לרשעים, להגונים ולשאינן מהוגנים. והקדוש ברוך 

הוא זן לכולם, מקרני ראם על ביצי כנים. 

 ]למה קשים? אלא משום שמזונות העולם אין באים אלא מתוך 
את  הרשעים,  את  וזן  הדין,  על  מעביר  הוא  ברוך  והקדוש  הדין, 
ראם עד ביצי כנים.[ ההגונים ולשאינם הגונים. והקדוש ברוך הוא זן את כלם, מקרני 

 )זהר חדש רות פו, ב(

שייכות זיווגו של אדם לקריעת ים סוף
ריש  כי הוה פתח  יצחק  רב  אמר רב שמואל בר 
לקיש בסוטה אמר הכי אין מזווגין לו לאדם אשה 
אלא לפי מעשיו וכו', אין מזוגין לאדם אשה אלא לפי 
מעשיו. דבר זה פשוט, כי האיש והאשה בשר אחד, 
ולפיכך אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו. וקאמר 
וקשה לזווגם כקריעת ים סוף, ר"ל כשם שהוא פלא 
גדול לקרוע דבר שהוא אחד כמו הים שהוא אחד, 
פלא  הוא  וכך  לשנים,  ולהפרידו  לחלק  הוא  וקשה 
מחולקים,  בעצמם  שהם  דברים  שני  לחבר  גדול 
יחידים שהם  ביתה, כלומר  יחידים  כדכתיב מושיב 
מחולקים ומפורדים להושיב אותם לחבר אותם, הוא 
כמו קריעת ים שהוא חלוק דבר שהוא אחד )כזה(, כי 
חלוק דבר שהוא אחד לגמרי הוא קשה כמו לחבר 
איש  כמו  בעצמו  מחולק  דבר שהוא  אחד  ולעשות 

ואשה.
)חדושי אגדות למהר"ל ריש מסכת סוטה(

עיקר מזונות הוא חוץ לדין בדרך רחמים 
כבקריעת ים סוף

ולכן  רחמים,  בדרך  לדין  חוץ  הוא  מזונות  ועיקר 
)פסחים קיח.( קשין מזונותיו של אדם כקריעת  אמרו 
ים סוף, שגם שם היה חוץ לדין כמש"ל, ואף מזונות 
כן, לכך עיקר מזונות בבוקר, כי אז הקב"ה מתמלא 
רחמים, ולכך נאמר ]תהלים צ, יד[ שבענו בבוקר חסדך, 
וכן במדבר היה בבוקר בבוקר בעלות שכבת הטל 

וכו', ולכך באו לדוד בבוקר לצורך מזונות ישראל.
)יערות דבש ח"א דרוש א(

בדעתו  עולה  שלא  ממקום  פרנסה 
כקריעת ים סוף

וזה הי' כוונת מאמר מרן רשכבה"ג מו"ה ר' שמחה 
מאמר  על  ועכ"י,  זי"ע  מפרשיסחא  זצללה"ה  בינם 
חז"ל )פסחים קי"ח.( קשין מזונותיו של אדם כקריעת 
שום  דעת  על  עלה  לא  הים  אצל  דהנה  סוף,  ים 
אחד מישראל אשר יקרע להם הקב"ה הים ויעברו 
בתוכו בחרבה, רק לכל אחד מישראל הי' אופן אחר 
להישועה, וד' הושיעם בישועה כזאת אשר לא עלה 
זן  הפרנסה, שהקב"ה  בענין  הוא  כן  כלל,  לבם  על 
ומפרנס לאיש מהאופן אשר לא עלה על לבו מעולם. 
וכמו כן בענין פרנסת הנפש, כאשר האדם הוא שפל 
בעיניו ויודע מך ערכו, ואינו יודע באיזה אופן יבא 
להתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, כי הוא 
בעת  אז  בקרבו,  נשבר  ולבו  ופשעים,  עונות  מלא 
ההיא יקשב ד' וישמע לקול תפילתו, ובתפילה כזו 
רוח  אלקים  זבחי  י"ט(  נ"א,  )תהלים  וכדכתיב  ד',  חפץ 

נשברה.
)ישמח ישראל פרשת שמיני(
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סגוליותו של יום ט"ו בשבט
ט"ו בשבט זמן מוכשר 

ומסוגל לפעול עבור בנים
נהגו להרבות בפירות ביום ההוא כמ"ש במג"א )סי' 
קלא ס"ק טז( בשם ספר תיקון יששכר. ומברכים ברכת 
שהוא  בענין  בזה  יששכר מ"ש  ועי' בבני  העץ,  פרי 
ארבעים יום קודם יצירת הולד בבריאת העולם בכ"ה 
מאאמו"ר  המועדים  על  בנים  תפארת  ובכתי"ק  באדר, 
והנה  בשבט,  לט"ו  בדרוש  בזה  האריך  זי"ע  הגה"ק 
מקודם  יום  ובארבעים  העולם  לברוא  ברצונו  כשעלה 
כנז', ורצון הוא אותיות צנו"ר כנודע במקובלים, היינו 

שנמשך כביכול דרך צנו"ר חוט השדרה עד היסו"ד.
בכונות  כמ"ש  ביסו"ד  הוא  הע"ץ  פר"י  כי  ונודע 
מברכין  ע"כ  הנהנין,  בברכת  וכן  שבת  בליל  האכילה 
תנ"ה,  שעולה  הע"ץ  פר"י  ברכת  בשבט  בט"ו  אז 
שמות  ג'  טז(  כלל  )בהקדמה  חיים  בעץ  וכעפימש"כ 
והם  תנ"ה  עולה  ה'(  מילואי  )בג'  במילואם  אהי'ה 
ונמצא  עיי"ש,  שלו  ביסו"ד  לז"א  מאומא  בהתפשטות 
כי במספרו ג"כ הוא בחי' יסו"ד כנז', ועל כן י"ל מקובל 
מהצדיקים ז"ל שאז הזמן בט"ו בשבט להמשיך בני"ם 

כי הוא ברכת היסוד כנז'.
ועי' מה שכתבתי במאמר חדש שבט )אות ה( כי לכך 
וקורקב"ן  בשנה  שב"ט  שהמליך  יצירה  בספר  נאמר 
בנפש וכו', כי קורקב"ן בגי' חת"ן עיי"ש, ולעניננו יובן 
קודם  יום  ארבעים  מכריזין  כי  הדברים,  בהמשך  קצת 
היינו  פלוני  כי  לפלוני, משמע  פלוני  בת  הולד  יצירת 
הדבר )החתן( כבר נמשך ונגמר אז, אלא שצריך ליתן לו 
בת פלוני שהוא זיווגו )הכלה שלו( שזהו יוגמר בפסח 
שאז יהי' יחוד חתן על כלה כנ"ל, משא"כ בחדש שבט 
גי' אי"ש, אחז"ל דרכו של אי"ש לחזר אחר אשה, היינו 
שאז בשב"ט הוא רק בחי' אי"ש הוא החת"ן כנז', ומזחרי 
אחר אש"ה הוא בת זוגו הכלה להיות היחוד בשלימות, 
שהוא אז רק הכנה לימים הקדושים הבעל"ט חג הפסח.

ויש לרמז עוד בזה במה שכתבנו לעיל בזה, כי פר"י 
וזהו  אה"י',  מילואי  ג'  מספר  והוא  תנ"ה,  עולה  הע"ץ 
מספר חותם, כמ"ש בכתבי האר"י ז"ל להושענא רבה, 
והוא בבחי' זו, כמו שבהושענא רבה ההכנה בחי' זר"ע 
גי' ערב"ה להיחוד השלם חתן על כלה שיהי' אחרי זה 
בשמיני עצרת כמבואר בכונות הו"ר שם, כן בזה הוא 
הכנה בט"ו בשבט בארבעים יום מקודם להיחוד בפסח 
והיינו מלידת והויית העולם בניסן )ורשמתי רק בדרך 
רמז ואפשר(. ועל כן הזמן בט"ו בשבט כנ"ל להמשיך 
בנים, היינו ג"כ בבחי' זר"ע כמו בהו"ר יום ערב"ה כנז' 

עכד"ק.
)שער יששכר לט"ו בשבט(

*     *     *
בספר ברכת אבי כותב כעי"ז וז"ל:

שתי מחלוקת ישנם במשנה, אחת לענין ר"ה למעשה 
בהמה ואחת לענין ר"ה לאילן, במחלוקת לענין מעשר 
בהמה, מבואר בגמ' )ר"ה ח, א( טעם המחלוקת, ולגבי 
המחלוקת של ר"ה לאילן ליכא טעם המחלוקת, אלא 
אמרינן בגמ' )שם יד, א( הטעם דשבט הוא ר"ה לאילן, 
הגיע  לא  ועדיין  ]פרש"י  מבחוץ  תקופה  שרוב  אע"פ 
זמן החנטה ולא היה להם לקבוע ר"ה עד אדר[, הואיל 
באילנות  השרף  ועלה  ופרש"י  שנה,  גשמי  רוב  ויצאו 

ונמצאו הפירות חונטין מעתה.
דלב"ש  לב"ה,  ב"ש  שבין  המחלוקת  דזוהי  ומסתבר 
הזמן הזה הוא באחד בשבט, ולב"ה הזמן הזה בחמשה 
עשר בו, ויש להבין שיטת ב"ה, כיון שבלא"ה הם דחו 
את הזמן מאחד בחודש לט"ו בו, למה כבר לא דחוהו 
החנטה  זמן  הוא  אז  המדובר  דכפי  באדר,  לאחד  עד 
השרף  שבו  היום  על  הזמן  לקבוע  לנו  ולמה  אמיתי, 
עולה באילנות והוא דבר שאין נראה לאדם, למה לא 
נקבעהו על זמן החנטה האמיתי הנראה לעיניים, דהיינו 

ר"ח אדר.
וי"ל הטעם דלכו"ע צריך להיות ר"ה לאילנות דוקא 
בחדש שבט, על פי מש"כ בבני יששכר )על חודש שבט( 
די"ב חדשי השנה הם כנגד י"ב השבטים, וחדש שבט 
הוא החדש אחד עשר מניסן, והשבט האחד עשר לפי 
סדר הדגלים )במדבר ב, כז( הוא שבט אשר, שהנו השבט 
השני מהדגל הרביעי, וא"כ חדש שבט הוא מיוחד לשבט 
אשר, דכתיב ביה )בראשית מט, כ( מאשר שמנה לחמו, 
ולפי זה י"ל דשמנה לחמו היינו פירות טובות ושמנים, 

ולכן ר"ה לאילנות צריך להיות דוקא בחדש שבט שהוא 
מסוגל לפירות טובים. עכ"ד ודפח"ח.

ט"ו בשבט זמן תפילה על הגאולה
עוד כתב בספר אמונת עתיך וז"ל: בפרשת בחוקותי 
על הכתוב "ועץ השדה יתן פריו". פירש"י בשם חז"ל, 
שלעת"ל עתידין אילנו סרק להוציא פירות, ובאמת הם 
מוציאין  אינם  ולכן  האדמה  קללת  מחמת  רק  נבראו 
ישראל  נצח  בספר  במהר"ל  כמבואר  פירות  האידנא 
האילנות  נשפטים  לאילנות  ר"ה  ביום  ולכן  נ(  )פרק 
אם יזכו להוציא פירות בקיץ הבאה, כלומר אם תהיה 
הגאולה, ואז אפי' אילנו סרק יוציאו פירות, ובודאי ביום 
זה שופכים כל אילנו הסרק שיח, ומתפללין עמנו על 

הגאולה.
ונראה שזו כוונת הפסוק "אז ירננו כל עצי יער", כי 
משתעי מקרא זה על ימות המשיח כידוע, ואז אפי' עצי 
יער יוציאו פירות ועל שזכו לזה ירננו. והנה ביום חמשה 
עשה בשבט דנים על אילנו הסרק אם יקוים בהם מקרא 

שכתוב "ועץ השדה יתן פריו".
כי  ומי שמרגיש בנפשו  כי האדם עץ השדה,  וידוע, 
הוא בבחינת אילן סרק, מסוגל ביום זה להתפלל שיפקד 

גם הוא להוציא פירות. עכ"ד ודפח"ח.

שם היום ט"ו בשבט – 
רחמים גמורים

כ"ק אדמו"ר מבובוב זצ"ל דרש: תנן בריש מס' ר"ה, 
באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי ובית 
הלל אומרים בחמשה עשר בו. וידעו מה שדקדקו בזה 
)עיין בני יששכר מאמרי חודש שבט מאמר ב אות ב( 
דהול"ל ראש השנה לאילנו"ת בלשון רבים, ומדוע נקט 

אילן.
מסוגל  בשבט  עשר  חמשה  יום  כי  בזה,  לרמז  ויש 
לעורר רחמים ולהשפיע לבני ישראל חסדים מרובים. 
החודש,  בזה  המאיר  השם  צירוף  כי  לזה,  אמת  ואות 
ה'וא(.  ו'היה  ימירנו  ה'מר  מפסוק  )היוצא  היו"ה  הוא 
וכשהם  דין,  כי אותיות השם למפרע, מורה על  וידוע 
של  השם  תחילת  ולכן  לרחמנים.  מורה  ישר,  נכתבים 
חדש זה, הוא ה"י, שהוא למפרע, וחציו השני הוא ו"ה, 
שהוא ישר, לרמז שביום ט"ו בשבט, שבו מתחיל חציו 
השני של החודש, אפשר להמשיך שפע רב של חסדים 

ורחמים.
ולכן שנו חכמים בלשון המשנה, ראש השנה לאיל"ן, 
כי תיבת איל"ן עולה בגימטריה צ"א כמנין הוי"ה אדנ"י, 
וזיווג שני שמות הללו רומזים לרחמים גמורים, להורות 
בו  להתפלל  ראוי  כן  ועל  הוא,  וקדוש  גדול  זה  שיום 
ולהוריד שפע רב של בני וחיי ומזוני רויחי ורחמי שמיא 

עכד"ק.

בזכות פירות ט"ו בשבט 
המגיפה פסחה על הבית.

הרה"ק רבי דוד בידרמן זי"ע שישב על כסאו של זקנו 
הרה"ק רבי משה מלעלוב זי"ע הראה את כוחו הגדול 
ביום זה, באומרו שחמשה עשר בשבט מסוגל לישועה, 
האדם  ישתבח  כך  בפירותיו  מתברך  שהאילן  וכשם 

בפירותיו.
העולמית  המלחמה  שהתחוללה  בזמן  תרע"ו,  בשנת 
הראשונה, ערך הרה"ק רבי דוד את השולחן ביום ט"ו 
בשבט עם פירות ארץ ישראל, אולם אין בא, שכן מחוץ 
שכלה חרב ובחדרים השתוללו מגפות ומחלות שהפילו 
של  בנו  קטן  וילד  הדלת,  נפתחה  והנה  רבים.  חללים 
אחד מחסידיו נכנס ומספר לו שאביו וכל בני ביתו נפלו 

למשכב וקיצם קרוב.
פרץ רבי דוד בבכי מר ואמר:

ישראל  ארץ  של  בחגה  שימחתי  עולם!  של  "רבונו 
הושבתה, אמור די לצרותינו"! ומיד התאושש ובמאור 
פנים פנה אל הילד, הוציא פרי מערימת הפירות שלפניו 
והושיט לו בהוסיפו: "הא לך והבא הביתה ובטוח אני כי 
בזכות פירות חמשה עשר בשבט יזכה אביך לראות ממך 

פירות". המגיפה פסחה על הבית.

אתרוג שיצאו בו למצוה 
נאכל בט"ו בשבט
בלקוטי מהרי"ח )ח"ג ד' קטו, ב( כותב:

"המנהג, שהאתרוג אשר יצאנו בו ידי מצוה, מטגנים 
אותו אחר סוגות ואוכלים אותו בט"ו בשבט".

זמן תפילה לאתרוג כשר 
בחג הסוכות הבעל"ט

ובבני יששכר )מאמרי שבט, מאמר ב' אות ב'( כתב: 
ר"ה לאילן, לא אמר "לאילנות" כמו באינך, יש לרמז מה 
אתרו"ג  על  בט"ו בשביל  מרבותינו, להתפלל  שקבלנו 
כשר יפה ומהודר שיזמין הש"י בעת המצטרך למצוה, 
)רש"י  באילנות  השרף  עולה  אשר  היום  זה  הנה  כי 
כל  והוא כפי הזכות של  וכו'(,  ד"ה הואיל  ב  יד,  ר"ה 
אחד מישראל, הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם 
ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה, שיזמן לו הש"י לעת 
המצטרך את הפרי עץ הדר. והנה תפלתו תעשה פירות, 
וזה שרמז התנא באומרו לשון יחיד "לאיל"ן" להורות 

על האילן המיוחד המבואר בתורה למצוה ע"כ.

ואתה תחזה
בספר אור הנר )שבסוף ספר אילנא דחיי( לט"ו בשבט 
ישראל  וז"ל: הגה"ק מאפטא בעל אוהב  א( מביא  )ח, 
זי"ע אמר, שיודע בחמשה עשר בשבט איזה אתרוג יהיה 

לחג הסוכות עכ"ל, והדברים נפלאים.

אתרוג סגולה ללידה
ובספר יפה ללב ח"ב )סי' רכ"ה( כתב, דמעלה גדולה 
הרה  שהיא  לאשה  בשבט  בט"ו  מהאתרוג  ליתן  היא 
וגם ליתן ממנו למקשה לילד, שאומרים שהיא  ללדת, 
סגולה שתלד בריווח ולא בצער, ויצא הוולד בר קיימא 

לחיים טובים ולשלום ע"כ.

אתרוג סגולה להשלים שנתו
בעריש  דוב  ישכר  לרבי  ישכר  אהל  בספר  וכתב 
היהודי  מרן  בשם  וז"ל:  קכו(  )ע'  זצ"ל  מוואלבארז 
בשבט,  בט"ו  אתרוג  שאוכל  שמי  מפשיסחא,  הקדוש 

יזכה להשלים שנתו ע"כ.

מי חיבר התפילה על האתרוג ?
לשון  בספרו  זצ"ל  מבגדד  חיים  יוסף  רבי  הגה"ק 
מיוחדת  ובקשה  תפילה  ערך  לח(  סי'  )ח"א  חכמים 

להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג יפה לחג הסוכות.

זמן אמירת התפילה
בקובץ מבקשי תורה )גליון ד ע' קו( כותבים: ובמנין 
ותיקין של הגר"ש דבליצקי )שליט"א( זצוק"ל בישיבת 
"תפארת ציון" בבני ברק, נוהגים לאומרו אחרי תפלת 
לאומרו  מקדימין  בשבת  וכשחל  בשבט.  בט"ו  שחרית 
ביום שישי אחרי תפלת שחרית, משום שאין אומרים 

בשבת תחנונים ע"כ.
בספר  וכן  בשבט  ט"ו  על  גבריאל  נטעי  בספר  אכן 
פרותיך מתוקין )ע' סב( כותבים, דאפשר לומר תפילה 
זו אף בשבת, שאין זה תחינה אלא תפילה, וכמו בערב 

פסח בשבת שאומרים היה"ר של ביעור חמץ ע"כ. 

 התפילה מבעל ה"בן איש חי"
תפילה מהרה"ק ר' יוסף חיים מבגדד בעל "בן איש 

חי" על אתרוג בט"ו בשבט
ואלוקי אבותינו, שתברך כל  ה' אלוקינו  יהי רצון מלפניך 

ויוציאו אתרו ־אילנות האתרוג להוציא פירותיהם בעתם, 
גים טובים יפים ומהודרים ונקיים מכל מום, ולא יעלה בהם 
ואפילו  חסרון,  שום  בהם  יהיה  ולא  שלמים,  ויהיו  חזזית, 
בכל  אחינו  ישראל  ולכל  לנו  מצויים  ויהיו  הקוץ,  עקיצת 
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מקום שהם, לקיים בה מצות נטילה על הלולה בחג הסוכות, 
ע"י  בתורתך  צויתנו  כאשר  ולשלום,  טובים  לחיים  שיבא 
משה עבדך, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות 
ואלוקי  אלוקינו  מלפני  רצון  ויהי  אבות,  עץ  וענף  תמרים 
נטילת  של  זו  מצוה  לקיים  ותסייענו  שתעזרנו  אבותינו, 
הסוכות  בחג  בזמנה  כתיקונה  ואתרוג  וערבה  והדס  לולב 

־שיבא עלינו לימים טובים ולשלום, בשמחה ובטוב לב, ות
זמין לנו אתרוג יפה ומהודר ושלם וכשר כהלכתו.

כל  שתברך  אבותינו,  ואלוקי  אלוקינו  ה'  מלפני  רצון  ויהי 
וטובים,  שמנים  ברבוי  פירותיהם  ויוציאו  האילנות,  מיני 
ותברך כל הגפנים שיוציא ענבים הרבה שמנים טובים, כדי 
שיהיה היין היוצא מהם מצוי לרוב לכל עמך ישראל, לקיים 
טובים,  וימים  בשבתות  הבדלה  ומצות  קידוש,  מצות  בו 
"לך אכול  ובכל ישראל אחינו מקרא שכתוב  בנו  ויתקיים 
בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה אלוקים את 
מעשיך". "באתי לגני אחותי כלה, אריתי מורי עם בשמי, 
אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי, אכלו רעים, 
שתו ושכרו דודים" )שיר השירים ה, א( יהיו לרצון אמרי 

פיה והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

סגוליות האתרוג הנרקח במרקחת 
סוכר עבור ט"ו בשבט

וכן כתב בספר יפה ללב להג"ר יצחק פאלאג'י זצ"ל 
)ח"ב או"ח סי' תרסד אות טו( וז"ל:

אחר  בסוקא"ר  מרקחת  רוקח  אותו  עושין  "האתרוג 
החג, להעלות על השלחן בליל ט"ו בשבט ר"ה לאילנות 
בכלל הפירות שיברכו עליו מאנשי הבית איש או אשה, 
וגם ליתן ממנו למקשה  ומה גם אם היא הרה ללדת, 
בצער,  ולא  בריוח  שתלד  סגולה  הוא  שאומרים  לילד, 
ויצא הולד בר קיימא לחיים טובים ולשלום כשאוכלת 

ממנו באותה שעה ע"כ.
גם הג"ר חיים פאלאג'י זצ"ל בספרו מועד כל חי )סי' 
ו(  ס"ק  תרס  )סי'  המגן  ובאלף  כן  הביא  כה(  אות  כד 
ע"ש ובספר מעשה טוביה במאמר פרדס רימונים )ס"ק 

י( ע"ש היטב.
דאי': אשה  א(  )כתובות סא,  לציין לדברי הגמ'  ויש 

דאכלה אתרוגא, הוה לה בני ריחני ע"כ ודו"ק.

סדר הלימוד למהר"מ חאגיז
וראה בספר אלף כתב להג"ר יצחק וויס זצ"ל אב"ד 

ווערבוי )ח"א אות פט( הכותב:

מהר"ם  מהגאון  בליקוטים  אלי'  ברכת  ספר  בסוף 
מיני  ט"ו  לאכול  בשבט  בט"ו  היה  שמנהגו  ז"ל,  חגיז 
פירות, ומזכירם שם בשם לאילו הפירות, וללמוד אלו 
דביכורים,  ג'  דפאה,  פרקים  ח'  משניות,  פרקים  הט"ו 
וד' דראש השנה ע"ש. ובפי' מחזורים הקדמות לרבינו 
מהר"ם מעגלי צדק )המובא הרבה פעמים במג"א( וז"ל 
בדיני חודש שבט, ט"ו בשבט קבעו ראש השנה לאילנות 
וכו', ולפי שיום זה הוא ר"ה לאילנות, מנהג לקנות כל 
א' בביתו ביום זה מעט מכל פרי ופרי שיומצא אז עכ"ל. 
ועיין מג"א סימן קל"א ס"ק ט"ז מש"כ מתיקון יששכר, 

ובפר"ח שם ]סק"ו[ ע"כ.

י"ג סוגי פירות
ובקובץ כרם שלמה )שנה יא קו' ד ע' מד( מביא:

הי"ד  ווערבוי  ראבד"ק  וויס  יצחק  ה"ר  הגאון  הרב 
הישמח  הגה"ק  נכד  כי  )כת"י(  מפקנסיו  באחד  כותב 
לאכול  נהג  משה  הישמח  שזקנו  לו,  סיפר  ז"ל  משה 
כמספר  פירות  מיני  י"ג  דייקא  בשבט,  עשר  בחמשה 

אח"ד עכ"ל.

משקה בירה
ראוי לציין למש"כ בספר נטעי גבריאל על ט"ו בשבט 
)עמ' קפו הערה ז( דכ"ק אדמו"ר מוהר"א מבעלז זצ"ל 
נהג לשתות בט"ו בשבט משקה שכר בירה משעורים, 

כדי שיהנה ג"כ משעורים בט"ו בשבט ע"כ.

שמן זית מאר"י לט"ו בשבט ול"היי 
מיט צוויבל" בשאר שבתות השנה

נציין עוד למה שסיפר כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל 
בעל שפע חיים, כי כאשר היו שולחים לאביו הגה"ק 
מזה  טועם  היה  ישראל,  מארץ  זית  שמן  ז"ל  מרודניק 
בט"ו בשבט, ובנותר השתמש בש"ק לערב עם הביצים 

והבצלים עכד"ק.

אכילת חרובין בט"ו 
בשבט סגולה לניסים

יום  בהקשר לזה יש לציין, כי בשנת תשנ"א, כאשר 
ט"ו בשבט הי' בעצם ימי המלחמה הנקראת "מלחמת 

לאכול  זצ"ל  מליובאויטש  אדמו"ר  כ"ק  אמר  המפרץ" 
חרובין בט"ו בשבט, כי חרובין היו מאכלו של רבי חנינא 
בן דוסא )כמבואר בגמ' תענית י, א( ורבי חנינא בן דוסא 
היה מלומד בניסים )כמובא בגמ' ב"ק נ, א ועוד(, ויש 
ע"כ.  ונפלאות  ניסים  עמנו  גם  שי"ת  שיעשה  לצפות 
)אגב, המעיין בפרטי המלחמה נוכח להדיא, כי הנזקים 
בשבט,  ט"ו  קודם  רק  היו  בארה"ק  שהיו  הממשיים 

ולאחרי ט"ו בשבי כבר לא היו נזקים ממשיים(.

לאכול חרובין לפחות אחת בשנה
שיאכל  וטוב  כותב:  קנ(  )אות  מלכות  כתב  ובספר 
חרובין לפחות פעם אחת בשנה, לכוין בהם, ויותר טוב 
שיהיה זה ביום ט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות 

ע"כ.

ויש לציין כי אכן במנהג סקווירא הוא לברך שהחיינו 
על החרובין.

אכילת הפירות ביום או בלילה
כו(  סעיף  קלס  בנים" )סימן  "תפארת  בספר   כתב 
בחמשה עשר בשבט ראש השנה לאילנות אין אומרים 
בו תחנון ונוהגין להרבות בו במיני פירות אילנות )עיין 
מובא  רלה(  עמוד  ח  חלק  מטרסדורף  ישראל  בבית 
שם מה שאמר אאמו"ר זי"ע אבי הגאון ר' דוד יששכר 
הי"ד היה נוהג לאכול בליל חמשה עשר בשבט חמשה 
י"ה  שם  כנגד  כוונתו  היתה  ושמא  פירות.  מיני  עשר 
בשבט  עשר  חמשה  יום  כנגד  נתכוין  שאולי  והעירוני 
בכף  עיין  שליט"א  הישיבה  ראש  אחי  והעירני  עכ"ל 
החיים )סימן תרסה אות ס( וזה לשונו: והאתרוג עושין 
על השלחן  להעלותו  החג,  בסוקר אחר  אותו מרקחת 
בליל חמשה עשר. הרי שגם בעל כף החיים סובר שיש 

להעלות את הפירות על השולחן בליל חמשה עשר.

זי"ע  מבעלזא  רוקח  אהרן  רבי  שהאדמו"ר  שמעתי 
הכינו  שבם  ובט"ו  שבט  ז'  ביום  ישראל  לארץ  הגיע 
והביאו  שולחן  ערך  האדמו"ר  לכבודו,  גדולה  סעודה 
פירות אל השולחן, לשאלת האדמו"ר האם פירות אלו 
הם מפירות הארץ, השיבוהו: הן, ואחד מיושבי השולחן 
אמר האם רבינו אינו רואה שאלו מפירות הארץ, שהרי 
הם קטנים ולא כל כך יפים אמר לו האדמו"ר ח"ו לומר 
התורה  שהרי  וטובים  יפים  שאינם  הארץ  פירות  על 
משבחת מאוד את פירות הארץ, וציוה להנ"ל להתחרט 

ולומר בשבח הפירות של הארץ. 

 ט"ו בשבט - כי האדם עץ השדה 
בפי צדיקי בית רוז'ין

"ר"ה לאילן" נקבע דווקא 
בעת ריקנותו

רק אדם המרגיש בשפלותו וריקנותו זוכה להתעלות 
חז"ל קבעו את יום חמשה עשר בשבט כיום ראש השנה 
ומתגלה  ערטילאי  עומד  האילן  בו  בזמן  דווקא  לאילן 
לעין כל במערומיו, אין בו עדיין את חיות הפרי ואינו 
יכול להתגאות והרי הוא שפל באמת. ללמדנו כי אף 
האדם שלא זכה להתקרב אל ה' ע"י ריפוי ועידון החלק 
הבהמי שבקרבו, יוכל להתקרב אך ורק ע"י רוח שפלה 
ונמוכה, "זבחי אלוקים רוח נשברה", וע"י שבירות הלב 

יזכה ל"קרוב ה' לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע".
)רבנו קדוש ישראל מרוז'ין זי"ע(

עיקר האילן- פירותיו, 
עיקר האדם – בניו

והיגיעה  הטרחה  האילן,  של  מהותו  ועיקר  תכלית 
הפירות  הם  מביא,  שהוא  והתועלת  סביבו,  שטורחים 
אשר הוא נותן. וכן אנו מוצאים שהדרתו של האילן הוא 
הפירות באתרוג, הנקרא "פרי עץ הדר", שהפרי עושה 
את העץ 'הדר'. כך גם האדם: הפירות, הלא המה הבנים, 
הם התכלית וההדר של עבודת האדם בעולמו, והעיקר 
הוא חינוך הדור הצעיר. אפילו פרעה רצה למנוע את 
ואילו  הגברים"  נא  "ילכו  באומרו  הצעיר  הדור  חינוך 

משרע"ה  ע"י  נענה  הוא  אולם  במצרים.  ישארו  הטף 
ואהרן הכהן "לא כן" אלא "בנערינו ובזקנינו נלך", כי 
זה כל עיקרנו ומהותנו, חינוך ילדינו לעבודת הבורא. 
לקיטתו  בשעת  "אתרוג  גמליאל  רבן  שאמר  מה  וזה 
עישורו", כשרוצים שהפירות יהיו "הדר" כפי האתרוג, 
הרי שבשעה שמלקטין אותו, כלומר בימי הנערות, יש 
לנקוט בבחינת "עישורו", כלומר בחינת "עשירי קודש 
שיהיה  להשתדל  צריך  בכללותו,  בחינוך  גם  כך  לה'". 
כולו "קודש לה'", שיהיה טעם עצו ופריו שווה, שהדור 

יתחנך כפי שרצו אבותינו לראות את בניהם.

)הרה"ק אביר יעקב מסאדיגורה(

אכילת פירות בט"ו בשבט
יעקב מהוסיאטין מביא על ענין אכילת  הרה"ק רבי 
הריעב"ץ  הק'  שכתב  מה  את  בשבט  בט"ו  פירות 
בפירות  להרבות  נוהגים  בשבט  וז"ל: בט"ו  בסידורו, 
ולומר עליהם שירות ותשבחות, והוא תקון גדול בעולמות 
היום  שהעבודה  היא  הכוונה  כי  העליונים" ומוסיף 
שירות  באמירת  כי  הרחמים.  למדת  הדין  מדת  להפך 
תיקונים  בוודאי  עושים  בדביקות  להשי"ת  ותשבחות 
בפירות  להרבות  במנהג  גם  אבל  העליונים,  בעולמות 
אפשר לעשות תיקונים למעלה, אם מקיימים את המנהג 

בכוונה הראויה, מנהג אבותינו תורה היא...

                              )אהלי יעקב(

דרכי הטיפול בנטיעה ובילד שווים
דרך הבריאה היא שהאילן לא יצמח ולא יתן פירותיו 
כי  לדעת  צריך  כן  כמו  רבים,  במים  השקייתו  ללא 
ההצלחה בחינוך הילדים תתכן רק עם תפילה ושפיכת 

לב ודמעות כמים.

ט"ו בשבט, זמן החנטה, הזמן גרמא להשפעות טובות, 
עבור  להתפלל  המתאים  הזמן  וזהו  טובים,  פירות 

הצלחת הילדים.

סביבו  וחורש  עץ  שתיל  נוטע  אדם  לראות  אפשר 
ומנקה ומיטיב האדמה מסביב, מזבל ועושה כל הדרוש 
לצמיחת האילן ולנביטת פירותיו, אולם אם לא ישקהו 
במים - לא יעלה ויצמח בכלל ופירות לבטח לא יתן. 
כך גם האדם, אם רוצה לגדל בנים בדרך הישר והטוב, 
דורות  לגדל  שמים,  ויראת  ומצוות  תורה  של  דרך 
הוא להשקותם במים של  - מוכרח  וטהורים  קדושים 
תפילתם  בעת  הנשפכות  ואם  אב  דמעות של  דמעות, 
בבנים  לזכות  הלב  בהשתפכות  ליבך",  כמים  "שפכי 
את  לעשות  וצריך  אפשר  דורות".  "לעכטיגע  מאירים 
כל מה שנדרש לעשות לצורך חינוך הילדים, אולם רק 
בבכיות  שליש  בדמעות  הלב,  מעומק  לתפילה  בנוסף 
ובתחנונים לבורא כל עולמים, שכל העמל והיגיעה אשר 
מהם  נחת  ונראה  פירות  ישאו  בילדינו  משקיעים  אנו 

ומהדורות הבאים אחריהם.
 )כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א(
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חכמי 
רומניה

מראה כללי של בית העלמין 
העתיק בטבריה, משמאל רואים 
את מצבת רבי חיים זאנויל ב"ר 
משה שהתגלתה, וברקע חלקת 
תלמידי הבעש"ט הקדוש זיע"א
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של  ומנו"כ  קברו  מקום  של  הגדול  הגילוי  לרגל 
הרה"ח המפורסם רבי חיים זאנוויל אברומוביץ זצ"ל 
מגדולי חסידי שטפנשט וזקינו של הרה"ק רבי חיים 
זאנוויל מריבניץ זצ"ל בבית העלמין העתיק בטבריה, 
ולרגל הגילוי של יום פטירתו ביחום י"א שבט תרנ"ד, 
פרטים  ולשאוב  לדלות  מכונינו  ארכיון  אל  שבנו 
מהמסתופפים  וגדול  צדיק  חסיד  מאותו  ועובדות 
בית  צדיקי  ובצל  משטפנשט  הרה"ק  בצל  בקודש 
הרה"ק  המפורסם  האדמו"ר  של  וזקינו  זי"ע,  רוז'ין 
מריבניץ זצ"ל שעל שמו גם נקרא שמו בקודש 'חיים 
חסיד  אותו  היה  מי  במעט  להבין  וניסינו  זאנוויל', 
וצדיק שזכה שמלכים ממנו יצאו הוא ניהו אותו מלכי 

רבנן הרה"ק מריבניץ.
נולד  זצ"ל  אברמוביץ  זאנוויל  חיים  ר'  החסיד 
זצ"ל  משה  רבי  המפורסם  החסיד  לאביו  בבוטשאן 

בנו של רבי יחיאל מיכל אברמוביץ זצ"ל.
כל ימיו היה רבי חיים זאנוויל מקושר בלו"נ ברבינו 
הק' מרן רבי מנחם נחום משטפנשט זי"ע והיה עורך 
אליו נסיעות לעיתים תכופות והסתופף בצילו לקנות 

אורחות חיים וחסידות צרופה. 
עם  כי  מריביניץ  זצ"ל  אדמו"ר  כ"ק  נכדו  סיפר 
זי"ע  משטפנשט  אדמוה"ז  הק'  רבינו  הסתלקותו 
בשנת תרכ"ט, אזר זקנו רבי חיים זאנוויל את עצמו 
ונסע להסתופף בצלו של אחיו הק' רבי אברהם יעקב 
מתקשר  לא  הוא  כי  הרגיש  הוא  אולם  מסאדיגורה, 
זי"ע,  משטפנשט  אחיו-רבינו  אל  כמו  כראוי,  אליו 
זכה  ואז  לב.  ובשברון  עגומה  ברוח  לביתו  וחזר 
בחלום  זי"ע  משטפנשט  הק'  רבינו  אליו  שנתגלה 
ביסט  די  ווי  אזוי  יחיד.  בן  מיין  צו  פאר  לו:  ואמר 
ביי מיר געהלפן געווארן, וועסטו ביי איהם געהלפן 
]- תסע לבני יחידי, וכשם שנושעת אצלי כך תוושע אצלו[  ווערן. 
וכן עשה רבי חיים זאנוויל, ומאז נתקשר בקשר איתן 

ובאמונת אומן ברבינו הק' רבי אברהם מתתיהו זי"ע.

מחיה מתים במאמרו 
אחד הסיפורים הידועים אודות מופת גלוי שפעל 
של  לזקנו  מתתיהו  אברהם  רבי  הרה"ק  רבינו  מרן 
וכה  זנוויל,  ר' חיים  הרה"ק מריביניץ רבינו הרה"ח 
סיפר נכדו האדמו"ר מריבניץ )וכן סיפר כזאת הרה"צ רבי 
נפתלי כהן שליט"א יו"ר ועד חסידי שטפנשט(: היה זה באחת 
השנים התפשטה מגפת מחלה מדבקת ר"ל שהפילה 
לערוך  נאסר  הרופאים  הוראת  ולפי  רבים,  חללים 
כינוסים ואסיפות צבור, בכדי למנוע את התפשטות 
עולם  בשטפנשט  הקודש  שבחצר  וכמובן  המחלה, 
כמנהגו נוהג, וקהל גדול הגיע להסתופף בצל הרה"ק 
זצ"ל ביום הקדוש, ביניהם הרה"ח ר' חיים זאנוויל, 
זקינו של הרה"ק מריבניץ. לפני תפילת מוסף התעלף 
ר' חיים זאנוויל ואיבד את הכרתו וככל שניסו להקיצו 
ללא הועיל, הרופא שהוזעק למקום בדק אותו וקבע 
הודיע  המתאספים  בריבוי  ומשנוכח  מותו,  את  מיד 
נמרצות כי אחת היא החלטתו למסור לשלטונות על 
ההתאספות האסורה עפ"י חוק. לשמע דבריו הקשים 
מהבאות,  עמוקה  חרדה  החסידים  בקרב  השתררה 
ונכנסו לחדר התפלה המיוחד של רבינו הרה"ק בצד 
הביהמ"ד ]כפי שנהגו אצל צדיקי בית רוז'ין[ וספרו לו על 
כל המתרחש והמצב הנורא, אך הרה"ק משטפנשט 
לא הראה שום סימני פחד ודאגה, אדרבה הוא נענה 
להם: לא חסר לו מאומה, עליו רק לשתות קצת תה, 
אמנם כאשר ניסו להשקותו תה לא הראה שום סימני 
חיות כלל, וישובו אל רבינו הרה"ק והודיעו לו את 
לו  ושאל  אליו  וניגש  יצא מחדרו  ומיד  הנעשה,  כל 
האם   -[ טרינקען",  ווילסט  דו  זאנוויל  "חיים  בזה"ל: 
רצונך לשתות?[ וכאשר לא ענה, הוסיף הרה"ק בלשון 
פקודה: "חיים זאנוויל, איך הייס דיר טרינקען" ]אני 

מצווה עליך לשתות[, ומיד פתח ר' חיים זאנוויל את עיניו 
ומיד  הקדוש,  רבו  כפקודת  לשתות  ראשו  והגביה 
הוסיף רבינו לדבר אליו ואמר לו: "חיים זנוויל, שטעל 
זיך אויף, ס'איז שפעט, מ'דארף גיין דאווענען מוסף", 
"מוסף"[  להתפלל  לגשת  צריך  מתאחרת  השעה  ממקומך.  ]קום 
וכאילו לא קרה דבר, קם ר' חיים זאנוויל על רגליו 

ויהיה כאחד האדם.
אמנם הרופא הנוכרי מיהר למסור לשלטונות אודות 
מקרה החולי שהגיע לחצה"ק, וממחרת יוה"כ הגיעו 
רופאים מומחים מטעם הממשלה לבדוק את הצבור 
זאנוויל עצמו  נדבקו במחלה, אולם כשר' חיים  אם 
הופיע לפניהם בריא ושלם, ראו שדברי הרופא אין 
להם בסיס, ואז התנצל הרופא מרוב בושה, והתבטא 
ואמר: כי אצל "צודיק" זה, אף אם יחתכו אדם אברים 
אברים, בכחו להחיותו. ואכן ר' חיים זנוויל חי עוד 

כעשרים שנה אחר עובדה זו.

המאיר לארץ ולדרים 
הרה"ק רבי חיים זאנוויל אברמוביץ, הותיר אחריו 
ברכה את חתנו הרה"צ רבי משה בן הרה"צ רבי יחיאל 
מכיל אברמוביץ זצ"ל, שנשא את הרבנית מרת מרת 
יוטא צפורה ע"ה, בת הרה"ח ר' מנחם ישראל ע"ה, 
מגזע אראלים ותרשישים, נכדת המקובל האלוקי רבי 
אדם בעל שם זצוק"ל. וממשפחת אחות בעל ה"נודע 
ביהודה", הרה"ק רבי ליבר הגדול מבארדיטשוב זי"ע, 
וי"א גם ש"ב להרה"ק רבי אליעזר זאב מבוטשאטש 

ז"ע. 
בבוטשאן נתברכו בזרע ברך ה', וכל העולם נתמלא 
אורה עם הולדת בנם היניק רבי חיים זאנוויל שנקרא 
על שם זקנו הק', מי שלימים נתפרסם והוכר כהרבי 
הקדוש מריביניץ זי"ע. )עוד בן היה לה להרבנית יוטא צפורה 

הגילוי בבית העלמין העתיק בטבריה
מריבניץ  הרה"ק  של  זקינו  אודות  חדשים  גילויים 
וקבורתו  מגוריו  ומקום  הסתלקותו  תאריך  זצ"ל, 

בטבריה

רבי חיים זאנוויל זי"ע ]הראשון[ התגורר כל ימיו 
ברשימת  מופיע  שמו  כי  אם  בבוטושאן,  כפיה"נ 
יקרות'  אור  'לבושי  ספר  בראש  הפארנומראטן 

העיירה  שם  תחת  בלבוב  בתר"מ  שנדפס 
ב"ר  זאנוויל  "חיים  מיהאילן(  )היא  'סאניוואוץ' 
משה", ובהמשך גם "אליעזר ב"ר חיים זאנוויל", 
חיים  לר'  זה  בן  על  יודעים  אנו  אין  כי  יצויין 
זאנוויל, ואולי תרי חיים זאנויל ב"ר משה איכא 
ברומניה ואין מסתבר לומר כן. אגב בין החותמים 
על לקיחת ספר לכשייצא מבית הדפוס "הבאים 
על החתום" )הם "הפרונומרענטין"( מוצאים אנו גם 
הצדיק הקדוש  "אדמו"ר  את  "שטפנשט"  בעיר 
ר' מתת' שליט"א, האב"ד ר' חיים זאב, ר' צבי 
המדרש[  ]בית  בה"מ  ועבור  לעצמו  תאומים  לייב 

של אדמו"ר.
*

והנה זה לאחרונה נחשף גילוי מדהים, כאשר 
מצבה  נמצאת  בטבריה  העתיק  החיים  בבית 

ועליה הכיתוב:
פ"נ ר' חיים 

זאנוויל ב"ר 

משה יא שבט 

תרנ"ד ת.נ.צ.ב.ה.

וכך גם מופיע בפנקסי הח"ק בטבריא.
*

אם הגילוי אכן אותנטי ונכון )כיון שעד עתה כותבי 
קורות רבינו מריבניץ לא ידעו לספר אודות מגורי וקבורת 

הרי שזהו  או בטבריה(  זאנוויל הראשון בארה"ק  חיים  רבי 
הגיע  מריבניץ  הרה"ק  של  שזקנו  עצום  חידוש 
)על  בטבריה  והתגורר  ימיו,  בערוב  כנראה  ארצה 
ככל  לקברו,  מעולם  זי"ע  הריבניצער  עלה  לא  מדוע  השאלה 

הנראה מקום קבורתו לא נודע וזוהי הסיבה לכך!(

העצום  הגילוי  עם  נחשפים  שאנו  נקודה  עוד 
רבינו  כי  לראשונה  כאן  בזאת  המתפרסם 

שבט  י"א  התאריך  אחר  לפחות  נולד  הריבניצער 
תרנ"ד. שכן רבינו הריבניצער קרוי על שמו "חיים 
כותבי  שכתבו  ההשערות  לעומת  וזאת  זאנוויל". 
הולדתו  שתאריך  מריבניץ  רבינו  של  קורותיו 
משוער למן שנות תרנ"ג עד שנת תרנ"ט )ראה בספר 
'הליכות חיים' - רבינו הקדוש מריבניץ, פ"א עמוד כ"א הערה 

א'(.

בית העלמין העתיק בטבריה, המצבה שהתגלתה, 
המצבה לאחר ששוקמה ושופצהמול חלקת הרה"ק מהוסיאטין זיע"א
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שנולד מזוו"ש לאחר שנפטר בעלה הרה"ח ר' משה זצ"ל. ה"ה הרה"ח ר' 
דוד הערמן זל"ל שנפטר בארה"ק(. 

זכרונות לבית אבות
מריבניץ,  הרבי  של  אביו  זצ"ל,  משה  ר'  הרה"ח 
נסתלק לבית עולמו בגיל צעיר והותיר את את חיים 
זאנוויל כיתום רך בן פחות משלוש שנים. עם זאת 
נותרה דמותו העילאית חקוקה היטב בנפשו של בנו 
לחיקוי  ראויה  מופת  כדמות  זי"ע  מריבניץ  הרה"ק 
מורה  לפעמים  היה  וכן  קדמונים,  מחסידים  כאחד 
והיה  בשמו,  "משה"  ילדיהם  את  לקרוא  לחסידיו 
וקדושתו,  צדקותו  מעלות  רום  אודות  בערגה  שח 
תפילותיו ותורתו, ועבודתו את השי"ת במסירות-נפש 
ממש. במיוחד היה רבינו – הריבניצער זי"ע מדגיש 
שתי עובדות מזכרונותיו אודות אביו הצדיק וכך היה 
איד...  ערליכער  אן  געווען  איז  טאטע  דער  אומר: 
יהודי  היה  ]האבא  פלאנקע"  די  געבראכען  האט  הער 
יר"ש, הוא "תבר גזיזי דברדא" – היה שובר את הקרח כדי לטבול 
בנהר הקפוא[; והיה מספר ממנו ב' עובדות: האחת היא 

הקפדתו לקום מדי לילה לערוך תיקון-חצות ולקונן 
והשניה:  בית-המקדש,  וחורבן  השכינה  גלות  על 
במסירות-נפש  הטהרה  במידת  וזריזותו  זהירותו 
היו  כשהנהרות  החורף  בחודשי  בפרט  ממש, 
ושובר  לנהר  יוצא  היה  והוא  לחלוטין  קפואים 

את הקרח על מנת לטבול ולהיטהר. מעניין כי שני 
שבחים אלו אותם ציין רבינו מריבניץ על אביו באופן 

מיוחד, מייחדים אף את דמותו עצמו... 

אמו  גדלות  אודות  מספר  היה  מריבניץ  הרה"ק 
ר'  בת  צפורה  יוטא  מרת  אמת,  בצדיקי  ודבקותה 
מנחם ישראל ע"ה, והיה שח אודות גדלותה של אמו 
הצדקת ואמונת-הצדיקים המופלגת שסיגלה לעצמה. 
אף היא היתה נוסעת עם בעלה לשטפנשט בעלותו 
להסתופף בצל רבו הק' בימי חג ומועד וסופגת אל 

קרבה רגשי קדושה והתרוממות.

 ועינינו תראנה
אודות  פלא  מעשה  מספר  היה  הריבניצער  רבינו 
לשהות  נסעה  פ"א  לשטפנשט,  והתקשרותה  אמו 
במחיצת הצדיק לשמחת תורה, ויהי באמצע ההקפות 
רבי  הרה"ק  כיצד  וראתה  נשים"  מ"עזרת  הסתכלה 

אברהם מתתיהו משטפנשט רוקד עם אביו הרה"ק מרן 
האדמוה"ז רבינו מנחם נחום משטפנשט שמזה כמה 
שנים כבר נסתלק לגנזי מרומים. ונתעלפה מהמראה 
הנורא, ומרוב מורא ופחד הרגישה שאיבדה את כוח 
מבנה  ביקשה  ההקפות  ולאחר  ר"ל,  לגמרי  ראייתה 
שיזכירנה לטובה אצל רבינו הרה"ק משטפנשט, ויהי 
כאשר נכנס והזכירה לרפואה, ענה לו הרה"ק "ווער 

האט איר געהייסן קוקן" ]מי אמר לה להסתכל...[

יתומים צעירים בבית 
רבינו משטפנשט

עם הסתלקותו של הרה"צ רבי משה זצוק"ל אביו 
שני  עם  הצדקת  האם  נותרה  זי"ע  הריביניצער  של 

עוללים רכים – הריבינצער ואחיו ר' דוד. היא נטלה 
את בנה ה'גדול' בן השלוש, - לימים הריביניצער - 
הביאה אותו לחצר הקודש בשטפנשט ומסרה אותו 
לרבי הק' על מנת שיגדלו ויחנכו כראוי. הרבי הק' 
משטפנשט, אשר לא התברך בילדים משלו, פרש על 
וגידלו  חסותו,  ולקחו תחת  קודשו  אדרת  את  רבינו 
נחשב  כי  עד  יתירה  קרבה  מתוך  ברכיו  על  וחינכו 
כבנו ממש, וכפי שהתבטא הרה"ק מריבניץ זצ"ל: "...
ומאז נתקשרתי אליו בקשר בל ינתק, ונפשי קשורה 

בנפשו". 

בעצמו  זי"ע  הריבניצער  זאת  סיפר  לימים 
רבי  לבית  אמי  לקחתני  שלוש  "כבן  מזכרונותיו: 
הק' ומסרה אותי לידו ורבי הק' הושיבני על ברכיו, 
ומאז נתקשרתי אליו בקשר בל ינתק, ונפשי קשורה 
עליו  התבטא  זי"ע  משטפנשט  רבינו  ואף  בנפשו". 
באופן מופלג באומרו: "חיים זאנוויל שלי הוא דבר 

פלא!".

מצבת הרה"ק מריבניץ בבית העלמין במאנסי 
ארה"ב מתחת לשמו נכתב "תלמיד מובהק להרה"ק 
רבי אברהם מתתי' משטפנשט עלינו יגן זכותו, אצלו 

נתגדל כבן חביב בביתו, ודרכו היתה אור לנתיבתו" תואר פני מלאך הרה"ק רבי חיים זאנוויל ב"ר משה מריבניץ רבינו מריבניץ בתפילה והשתטחות על קברי צדיקים

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה 1} עמוד מס 2){2לבושי אור יקרות (ריקאטי) - ב שמות ויקרא במדבר דברים: יפה, מרדכי בן אברהם<<ת''ך;>> ( 

עמוד שער הספר 'לבושי אור יקרות' ועמוד ה'פרענומערנטין' ובהם הרה"ק משטפנשט זיע"א הרב דמתא 
דשטפנשט, והגבאי של הצדיק, וכן רבי חיים זאנוויל ב"ר משה ובנו מהעיר סעניאוויץ היא מיהאילן ברומניה

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה 3} עמוד מס 2){2לבושי אור יקרות (ריקאטי) - ב שמות ויקרא במדבר דברים: יפה, מרדכי בן אברהם<<ת''ך;>> ( 
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האם רבי חיים זאנוויל זקינו של הרה"ק מרימניץ קבור בטבריה?

לדפוס,  הגליון  את  הורדנו  שכמעט  לאחר 
איתרנו את אחד ממחוללי התגלית של קברו 
של רבי חיים זאנוויל דנן, ונפנינו לשוחח עמו 
ולהבין מה עומד מאחורי התגלית המפעימה?  

חיים  רבי  את  לחפש  התחלת  בכלל  איך 
זאנוויל בטבריה שאלנו את הר"ר יוסף יהודה 

ליפש מלוד מצאצאי רבי חיים זאנוויל?

"דורוהוי"  בספר  באקראי  שקראתי  לאחר 
בפרק על העיר מיכאילן, את זכרונותיה של הגב' 
ע. טוקר תחי' מק. אתא. על משפחת ר' בנימין 
בוימן ושלושה עשר ילדיהם, הגעתי למסקנה 
ומקורות  קורות  את  לחפש  להתחיל  צריך  כי 
כותבת  וכך  הקודש,  בארץ  גם  שושלתינו 
היה  בוימן  הכהן  בנימין  ר'  סבי  בזכרונותיה: 
ממכובדי, העירה איש חסיד, מחסידי סדיגורה, 
מארח  והיה  מפרמישליאני,  מאירל  לרבי  נצר 
בביתו את הרבי משטפנשט כאשר היה מגיע 
למיכאילן, על סבי הרבתה לספר לי אמי, רוזה 
גרטנר, בת ר' בנימין ורחל בוימן, היא סיפרה 
לי שמוצאו של אביה היה מרוסיה ומשפחתם 
כאשר  ה"קנטוניסטים",  בתקופת  משם  ברחה 
כדי  רכים  יהודים  ילדים  לחטוף  היה  נהוג 
 25 של  שירות  לתקופת  הצאר  לצבא  לגיסם 
הגיעה  טאובה,  בנימין,  סבא  של  אמו  שנה, 
למיכאילן כדי להשתדך עם בתו של ר' חיים 
זנוויל ואשתו רבקה - רוחלה, שלימים היתה 
לסבתי. סבא רבה חיים זנוויל היה איש מכובד, 
וכנראה לא עני, הוא תמך בנזקקים ונתן צדקה 
עלה  אשתו,  מות  לאחר  זקנותו,  לעת  לעניים, 
כמה  בה, התגורר  להקבר  כדי  הקודש,  לארץ 
שנים בצפת, וקברו נמצא בבית העלמין הישן 

הלוי,  אריאל  נינו  מצא  קברו  את  בטבריה. 
שערך מחקר שורשים. )דורוהוי מיכאילן עמוד 217(.

הרב בשיחה  עם 
אנו  הנ"ל,  לשיחה ליפש  נסחפים 

ארוכה ומרתקת על שורשי משפחתו המצטלבים 
עם משפחת רבי חיים זנוויל, כחוקר שורשים 
מקצועי וותיק הוא מרבה לספר ולתאר לנו, על 
השיחה  ובמדעיו,  בארכיונו  שנערם  רב  חומר 
עוד עלולה לקחת שעות ארוכות, אלא שלחץ 
למועד,  חזון  עוד  ובע"ה  לנגדינו,  עומד  הזמן 
ומסועפת  עלומה  פרשיה  את  ולתעד  לחקור 

ומרתקת זו.

תורה שבעל  יש  אלא שלעלילה המסתעפת 
פה שאיננו יכולים לפסוח עליה, גם אם גלגלי 
הדפוס אצים ודוחקים בנו לסיים את המלאכה, 
רבי  הרה"ח  משפחתו  מבן  ששמע  מה  והוא 
נפתלי חכם שליט"א ממונסי )בעבר פרסמנו שיחה 
ממנו אודות אביו רבי מנחם חכם זצ"ל והקשר המשפחתי 

לרבי מרימניץ, יעויין ב'באר בשדה' גליון 257(, שתיאר 

זאנוויל  חיים  רבי  מריבניץ  שהאדמו"ר  בפניו 
הוא בן דוד של משפחתם, והוא קרוי על שם 

הסבא הגדול רבי חיים זאנוויל.

את  עתה  עד  שמע  לא  חכם  שהרב  אלא 
ונקבר  התגלית שלפנינו, שהוא עלה לישראל 

בטבריה.

בידי  יש  ליפש,  הרב  לנו  מספר  ועוד  זאת 
לפני  שנכתבו  ממשפחתנו,  שורשים  מפות 
למעלה מחמישים שנה על ידי ש"ב מר אריאל 
שלמה  רבי  של  נכדו  מירושלים,  הי"ו  הלוי 
בוימן, אחיו של ר' דוד בוימן זקני, שם כותב 
כמסיח לפי תומו, שמשפחת בוימן הם משפחה 

עם האדמו"ר מריבניץ.

אם כן רבי חיים זאנוויל דנן הטמון בטבריה 
לוודאי  וקרוב  זקנינו,  זאנוויל  חיים  רבי  הוא 
בן  שהיה  מריבניץ  הרבי  של  זקינו  גם  שהוא 

משפחתינו.

תגליותיו  לחצי  הגענו  ולא  שיחתנו  ארכה 
של מכובדינו הלודאי, התלהבותו ומרץ נעוריו 
הדביקונו, והלהיבו את מרחב דמיונינו, דמיינו 
את עצמינו מפליגים ברוחינו אל עבר מחוזות 
עלומים, בטבריה, בצפת, במיכיאילן, ובריבניץ, 
וההצטלבות שלהם אל עיירת שטפנשט, אלא 

שלא זכינו לפקדם עתה בפועל.

הנאמנים  הקוראים  כי  אנו  סמוכים  לסיום, 
ובמידת  זה,  מאמרינו  את  לקרוא  ישמחו 
האפשר גם להוסיף ממקורותיהם ומידיעותיהם, 
להשלמת היריעה הבלתי פתורה די צרכה עד 
חזון  עוד  דא,  בכגון  לומר  שנהוג  וכפי  עתה, 

למועד, בעז"ה.

להכריע שהכוונה לומר שהמילה "מחר "מתייחסת גם למלחמה וגם 
יישב המהרי"ד מבעלזא: רש"י פירש  לתפילה?(. אולם, 
על הפסוק "ויהי ידיו אמונה עד בא השמש" – 'שהיו 
עמלקים מחשבין את השעות באיצטרולוגיא"ה באיזו 
שעה הם נוצחים, והעמיד להם משה חמה וערבב את 
השעות'. נמצא, אם כן, שהשמש שהיתה צריכה לזרוח 
משה  אמר  ולכן  היום,  כבר  להם  זרחה   – מחר  להם 
ליהושע: היום איני צריך להתפלל עוד, אבל את תפילת 
המחר אני מתפלל – כי לפי חשבון השעות, כבר עכשיו 

הוא מחר...
)נרשם מפיו ע"י הגר"א גאטסמן, בעל "פנים מסבירות"(

 ההשגה מוגבלת לפי הטבע וע"י 
אמונה אפשר להתרומם מעל לטבע

ויהי ידיו אמונה )יז. ט( - אמונה נמשלת לידים. את 
היא  אמונה  מהראש.  למעלה  להגביה  אפשר  הידים 
למעלה מן השכל ולמעלה מן ההשגה, השכל וההשגה 
הנבראים  טבעיות  כל  כמו  גבול,  להם  יש  האדם  של 
והבריאה שיש להם גבול. השכל משיג לפי הנהגת טבע 
העולם, אך למעלה מדרך הטבע אין האדם יכול להשיג. 
השכל  מן  למעלה  היא  מוגבלת,  אינה  אמונה  אבל 

שלימה  אמונה  ליהודי  וכשיש  הטבע,  מדרך  ולמעלה 
בבורא עולם והוא מאמין שיש מנהיג לבירה, יכול הוא 

ע"י האמונה להגביה את עצמו למעלה מדרך הטבע. 
)כ"ק אדמו"ר מבאיאן ניו יארק זי"ע( 

כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה 
)כה,  תצא  כי  בפ'  והנה  יד(.  )יז,  עמלק  זכר  את  אמחה 
יט( נאמר: "והיה בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך וגו' 

תמחה את זכר עמלק".
שיש  זי"ע  מטשרטקוב  ישראל  רבי  הרה"ק  וכתב 
אמחה",  מחה  "כי  כתיב  דכאן  השינוים,  על  לדקדק 
דפירושו שהקב"ה ימחה את שמו מן העולם, ושם ב"כי 

תצא" כתיב "תמחה", שמשמע שתלוי במעשינו?
והנראה, דכאשר איש יהודי ימצא עצמו שלם בגופו 
מצוה,  מלחמת  ללחום  החיוב  עליו  חל  אז  ובדמים, 
למחות את עמלק ימ"ש, כאשר במחייתו יש שני מינים, 
עמלק  את  למחות   - ברוחניות  ואחד  בגשמיות,  אחד 

שיש בכל אחד, שמקרר ומצנן אותו בעבודת ה'.
והנה המלחמה הגשמית תלויה בה', כי יכרית אויביו 
בבחירתם  תלויה  הרוחנית  המלחמה  אבל  לפניו, 
ועבודתם, ולכן בפ' כי תצא מדבר במלחמה הרוחנית, 
וגו' ואתה עיף ויגע",  )שם, יח( "אשר קרך בדרך  ואמר 
ונתרשלת בעבודה ולא יראת מאלקיך, ע"כ מחויב אתה 

להתחזק ולעמוד על נפשך נגד אויביך - למחות אותו 
מקרבך.

אבל בפ' זאת מדבר במלחמה גשמית, וע"כ אמר ה': 
מחה  כי  יהושע  באזני  ושים  בספר  זכרון  זאת  "כתוב 

אמחה את זכר עמלק מתחת השמים".
וה' יזכנו לראות במהרה שהוא ימלוך עלינו ועל כל 

העולם.
)גנזי ישראל(

מחיית עמלק יוצאים גם במכות!?
פעם נכנס אחד מהתלמידים להגה"ק גאב"ד טשעבין 
זי"ע ובפיו חקירה בדין מחית עמלק, האם הדין הוא 
רק למחותו לגמרי או גם להכות בו זוהי מצוה. רבינו 
רבי  ברש"י'.  מפורשים  הדברים  'הלא  ואמר:  התפלא 
ישראל משה לא הבין את כוונת רבינו שהמשיך: 'הלא 
"מנקבן  סח.(  )פסחים  פסח  קרבן  גבי  מפורש  רש"י  זה 
בסכין – שיצא הרעי, שאם יניחנו בתוכן יסריחו קודם 
דנמחת  רכה  פרש  שמוציא  מיחוי  ולשון  שתחשך, 
בתוכה וכו'. לישנא אחרינא מיחוי לשון נקיבה וחיבול, 

כמו תמחה את זכר עמלק".
)שר התורה(

באר חפרוה שרים - המשך מעמוד 2

 סיפורה של סיפורה של
 ת תגליתגלית

הסטוריתהסטורית
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 יומיים רצופים של התעלות רוחנית 
בוועידת החינוך ה-13 של מחנכי ת"ת 

שטפנשט בעיר יאס-רומניה

יהדות  של  וההיסטוריים  הקדושים  במקומות  נרגשים  סיורים 

עם  המרכזית  בהתוועדות  ורוממות  דביקות  של  שעות   • יאס 

הגה"צ רבי זושא הורביץ שליט"א • תפילת רבים נלהבת באוהל 

 • זי"ע ביאס  נחום משטפנשט  הקדוש של הרה"ק רבי מנחם 

מושב חינוך מרכזי עם כלים מקצועיים לצוות החינוכי של ת"ת 

שטפנשט באלעד המסורים בלו"נ להצלחת התלמידים

עברו  רוחנית  בהתעלות  גדושים  יומיים   
אמת'  'תורת  תורה  בתלמוד  המחנכים  עשרות  על 
בימי  ברומניה  יאס  לעיר  שיצאו  באלעד,  שטפנשט 
שלישי-רביעי כ"ד-כ"ה טבת, במסגרת ועידת החינוך 
'וקשרתם לאות' שצוינה השנה בפעם ה-13 לקיומה. 
ובלתי-נשכח,  מיוחד  במסע  ארוכות  שעות  אלו  היו 
מלא וגדוש בתכנים חינוכיים שנשמעו מפי הרבנים 
והמחנכים, להביא את הצוות החינוכי בתלמוד תורה, 
המסורת  והנחלת  החינוך  עולם  של  הבמה  לקדמת 

החינוכית בדרך התורה והחסידות, בע"ה.
הועידה המכובדת המתקיימת כאמור זה 13 שנים, 
'וקשרתם  של  וסמלי  מיוחד  בסימן  השנה  נחגגה 
לאות' המציין את מספר 13 וקשר התפילין, בקשר 
מעבר  אף  הנמשך  לתלמיד  המחנך  בין  המיוחד 
לשעות הלימוד בין כתלי הת"ת, בה השתתפו רבנים 
חשובים ואישי ציבור שהגיעו במיוחד מארץ הקודש 
התכנים  את  ולהעשיר  הועידה  במושבי  להשתתף 

מאוצרם המנוצר כיד ד' הטובה עליהם, בראשם רב 
קהילת שטפנשט ויו"ר 'האגודה למקומות הקדושים 
אברהם  ר'  הרה"ג  הת"ת,  ונשיא  מייסד  ברומניה', 
יעקב סלמון שליט"א, העומד על הפקודים בכל ימות 

השנה בעצה ובתבונה.
השנה התלווה לועידה, אורח מיוחד ונואם הכבוד, 
שליט"א  הורביץ  זושא  ישראל  רבי  הגה"צ  מורינו 
אב"ד קהילות החסידים באלעד, הנודע בפיו המפיק 
מרגליות ובשיחותיו המעמיקות בחינוך החסידי ברוח 
דרך הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים, הידוע בכוח 
בנים  לב  לקרב  זוכה  ודרכו  ניחן  בו  הסוחף  הניגון 
לאביהם שבשמים. יחד עמו הגיעו: הרה"ח מנחם וייס 
שליט"א המנהל החינוכי של ת"ת שטפנשט באלעד, 
הרה"ג ר' יהושע גפנר שליט"א מנהל ת"ת מונקאטש 
שליט"א  סגל  מנדל  מנחם  והרה"ג  בב"ב,  ומתיבתא 
מנהל מחלקת המקוואות בב"ב, אשר פיקח זה תקופה 
האורחים  הכנסת  בבניין  החדש  המקווה  בניית  על 

הועידה  ימי  ובמהלך  ביאס,  שטפנשט  מוסדות  של 
התקיימה השלמתו וחנוכתו לתפארה.

 

אדמת קודש

המסע המיוחד נפתח בבוקרו של יום שלישי כ"ד 
טבת, עם התכנסותם של צוות המלמדים וההנהלה 
 1 בטרמינל  האורחים  הרבנים  עם  יחד  החינוכית 
מיני  עם  אישית  כל אחד שקית  קיבל  בנתב"ג, שם 
מזונות ותוכניית הועידה. בצהרי היום נחתה הפמליה 
עם  יצאו  ומשם  ביאס,  הבינלאומי  התעופה  בשדה 
לתפילת  הוועידה,  לימי  במיוחד  שנשכר  האוטובוס 
מנחה בהיכל בית הכנסת העתיק של הרה"ק ה'אוהב 

ישראל' זי"ע מאפטא.
ההיכל  מבואות  על  מרחף  מרומם  קדומים  הוד 

הגה"צ הגר"ז הורוביץ שליט"א בשבילי בית העלמין העתיק ביאס

הגרא''י סלמון נואם בועידה המרכזית

חברי ועידת החינוך של ת"ת שטפנשט מתכנסים למרגלות המטוס

המחנך הרב אברהם קופילוביץ במסת החינוך המרתקת
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המקודש, העומד על תילו כבר מאות רבות בשנים 
עלה  התפילה  לאחר  רבים.  צדיקים  בו  והתפללו 
וסיפר  הקודש  ארון  מדרגות  על  סלמון  הגרא"י 
בקצרה את ההיסטוריה העשירה של המקום הקדוש 
הזה, בהכריזו לפני קהל הנוכחים: "כי המקום אשר 
אתה עומד עליו אדמת קודש היא". כאן במקום הזה 
עמד הרה"ק ה'קדושת לוי' זי"ע מבארדיטשוב שהגיע 
גזירה  כדי לבטל  יאס,  יהודי  פי הזמנת  במיוחד על 
וכאן כמובן עמד הרה"ק מאפטא משך שנות  קשה, 
את  ועורר  התיבה  לפני  התפלל  יאס,  בעיר  רבנותו 
הציבור בדברות קודש ואף ערך כאן בין כותלי בית 

המדרש את שולחנותיו הטהורים.
דברים נרגשים נשמעו מפי הגר"ז הורביץ שליט"א 
לאדם  שיש  הגדולה  והתועלת  הרבה  החשיבות  על 
הסתובבו  בהם  הקדושים  המקומות  על  בהתהלכו 
וחיו גדולי עולם ומצוקי ארץ, בהביאו את דברי ספר 
החינוך על הסגולה של עיר מקלט שהם כידוע ערי 
הלווים, כי היות והרוצח צריך לעדן את עצמו ולקבל 
תיקון על מעשהו, הרי שבכך שכף רגלו תדרוך על 
יש  הקדושים,  הלווים  פסעו  עליה  זו  קודש  אדמת 
בכך סגולה מיוחדת לעידון הנפש ולתיקון המעשים. 
על אחת כמה וכמה, אנחנו הרחוקים כמטחווי קשת 
על  אלו  שבפסיעותינו  הרי  רוצחים,  של  מחטאם 
נפלאה  התעוררות  בכך  שיש  הללו  קודש  אדמות 

להאיר את הלב ואת הנפש.
 

קבר חתן וכלה

שם  הכנסת,  בית  אחורי  אל  הפמליה  יצאה  משם 
נודע  לא  אשר  שם  עלומי  והכלה  החתן  קבורים 
פשרם. זוג קברים אלו נקראים בפי כל 'קבר החתן 
הגרא"י  בערפל.  לוט  היסטורייתם  וסיפור  והכלה' 

סלמון הסביר, כי על פי המסורת שעוברת ביאס מדור 
שהפילה  מגיפה  ביאס  פרצה  השנים  באחת  לדור, 
חללים רבים. לגודל האסון היא תקפה גם חתן וכלה 
לאחר שחופתם נערכה בחצר בית הכנסת כפי שנהוג 
לקבור  הוחלט  הנראה  וככל  ישראל.  בקהילות  היה 
לב  לעורר  כדי  בחצר  שם  החופה  מקום  על  אותם 

הציבור על האסון שפקד את הקהילה.
עוד סיפר הגרא"י סלמון, כי על פי המקורות של 
הבעש"ט  מרן  המסורת,  ולפי  יאס  קורות  כותבי 
קבר  על  והתפלל  תק"א  בשנת  ליאס  הגיע  הק' 
החתן והכלה. בעמדו ליד קבר זה, ראה באור הגנוז 
מבני  ואלפים  יאס  עיר  על  גזירה  שיש  לצדיקים 
ישראל והם שליש מבני העיר יהרגו על קידוש ה'. 
היום  כל  כמעט  בתפילתו  והאריך  עמד  הבעש"ט 
יום  שתדחה  שפעל  עד  קדושים  קבר  על  והשתטח 
למפעל  תוקף  ליתן  וכדי  שנה.  למאתיים  זו  פקודה 
של ביטול הדינים השורים על עיר יאס, שלח מכתב 
ליאס  הוא  גם  שיבוא  הנסתרים  מהצדיקים  לאחד 

לעורר רחמים בתפילתו.
ניתן  זו,  לפלא יש לציין כי על פי גרסא מקובלת 
להבין את מאורעות הפוגרומים הקשים שידעו יהודי 
תש"א,  תמוז  בחודש  בדיוק,  שנה   200 כעבור  יאס 

הי"ד.
 

המוזיאון בבניין 
המשטרה

את  הובילה  יאס  העיר  ברחובות  קצרה  נסיעה 
נהרגו  שם  ביאס,  המשטרה  לחצר  המסע  משתתפי 
עשרות אלפי יהודי יאס בחודש תמוז תש"א, במסגרת 
פוגרומים קשים מנשוא שהתקיימו משך כמה ימים 

השנייה.  העולם  מלחמת  של  בעיצומה  ברציפות, 
נקראו המוני היהודים להתכנס בחצר  ימים  באותם 
בניין המשטרה ברחוב ואסילי אלכנסדרו 6, ושם נורו 
מאות רבות מהם על קיר המוות שעומד עד היום על 

תילו בחצר המבנה הנודע לשמצה.
עשרות אלפי היהודים הנוספים שלא נורו בשעת 
מעשה, נדחסו לתוך קרונות רכבות עד אפס מקום, 
וכך נסעו הרכבות אנה ואנה בלי שום יעד ותכלית, 
משך כמה ימים, עד שמרבית היהודים נספו במיתות 
משונות של הרג, חנק וסקילה, ברעב ובצמא, בתוך 
נאמד  יאס  הקרונות. מספרם של ההרוגים בפרעות 
כיום בקרוב ל-25,000 יהודים הי"ד, כאשר פרשייה 
בספרי  נרחב  לאזכור  זכתה  לא  כמעט  זו  כאובה 

ההיסטוריה היהודית הטבולה בדם הקדושים.
הידים  רחב  המבנה  גם  כמו  החצר  כיום משמשת 
עצמו למוזיאון היהודי בעיר יאס שברומניה, שחידש 
המשטרה  בחצר  הזכרון  מרכז  חנוכת  עם  פניו  את 
לשעבר - ה'קסטורה' בפי לשון הרומנית לפני כ-3 
וגם  הבניין  בחצר  הפמליה שהסתובבו  חברי  שנים. 
נחרדו  המוזיאון,  אגפי  בתוך  מעמיק  לסיור  נכנסו 
רבבות  על  לראות מקרוב את הסבל העצום שעבר 
מי  שיהיה  בלי  והאימה,  הזעם  בשנות  יאס  יהודי 
שישמע את שוועתם הנואשת מול קלגסי המרצחים 

ימ"ש.
פסעו  ניקיתי'  לא  דמם  'וניקיתי  שירת  לקול 
המזוויעות  המראות  מול  דומעות  בעיניים  הנוכחים 
פסוקי  ומלמלו  האכזרי,  ההרג  מסע  את  המתעדות 
תהלים לזכרם של הקדושים. הגרא"י סלמון המכיר 
היטב את ההיסטוריה הכאובה של יהדות יאס באותם 
החשוכים  הימים  על  ולספר  להרחיב  היטיב  ימים, 
האלו שנחקקו לדורות באותיות של דם בספר דברי 

הימים של יאס וגלילותיה.
  

הגה"צ הגר''ז הורביץ שליט"א בדברי התעוררות בועידה המרכזית

הרה''ג ר' יהושע גפנר שליט"א נושא דברים במושב החינוכי

הגרא''י סלמון שליט"א נושא דברים בבית הכנסת אפטא ביאס

הרב מנחם וייס שליט"א מנהל ת''ת שטפנשט באלעד נואם במושב החינוכי
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חנוכת המקווה 
החדש

בשעות הערב המוקדמות התכנסו חברי המסע של 
'ועידת החינוך' בבניין הכנסת האורחים של מוסדות 
שטפנשט ביאס, שם התקיים תחילה המעמד הנרגש 
וביזע,  בעמל  שנבנה  החדש  המקווה  חנוכת  של 
לרווחת  שקלים,  אלפי  מאות  של  מרובה  בהשקעה 
ציון המצוינת  והעולים להשתטח על  המוני הבאים 
בן  זי"ע,  משטפנשט  נחום  מנחם  רבי  הרה"ק  של 
ממוקם  המקווה  זי"ע.  מרוז'ין  ישראל  רבי  הרה"ק 
וישמש  בניין הכנסת אורחים  בקומה התחתונה של 
ומבקשים  ליאס  המגיעים  הציבור  כלל  את  מעתה 

להיטהר במקווה טהרה.
ועד  מהמסד  ליווה  המהודר  המקווה  בניית  את 
מנהל  שליט"א  סגל  מנדל  מנחם  הרה"ג  הטפחות, 
המהודרת  כשרותם  שע"י  בב"ב  המקוואות  מחלקת 
של רבני בני ברק. יצוין כי הגה"צ רבי חיים יצחק 
לפני  הגיע  ברק,  בני  אב"ד  שליט"א  לנדא  אייזיק 
אחר  מקרוב  ולעמוד  לבדוק  במיוחד  ליאס,  כחודש 
תהליך הכשרת המקווה וסיום בנייתו, והפליא ביותר 

את כל ההידורים והחומרות שהושקעו במקווה זה.
דברי  לנוכחים  להשמיע  סגל  הרב  כובד  תחילה 
הסבר על בור המים החדש ועל החידושים ההלכתיים 
הרבים שיש בו, ועל פרקטיקת בניית מקווה בגולה 
או בכל מקום קטן כגדול בבחינת להנגיש את הטהרה 
יהיה  ביאס  שטפנשט'  'מקוה  כי  בכריזו  דורש  לכל 
מודל לחיקוי ולהעתקה בכל העולם כולו ללא ספק. 
לאחר-מכן התכבד הגר"ז הורביץ שליט"א לפתוח 
את ברז המים מ"מי העיר" כפי שנקראים מים אלו 
בור המקווה לראשונה  בלשון ההלכה, שימלאו את 
ההמשכה  תעלת  גבי  על  ג"ט  ובהולכת  טהרה  במי 
תקוות  כאשר  הטבילה,  לבור  המים  מברז  שנבנתה 

הקהל כי בקרוב גם יתמלא בור אוצר מי הגשמים ואז 
תושלם המלאכה. 

לקול שירת 'מה מקווה מטהר את הטמאים', צפו 
הנוכחים בהתרגשות רבה כיצד מתמלא הבור במים 
עם  נלהב  בריקוד  פתח  סלמון  והגרא"י  טהורים, 
הגר"ז הורביץ והרב סגל יחד עם המחנכים וההנהלה, 
להודות ולהלל להשי"ת על רחמיו וחסדיו בכל צעד 

ושעל, שהחיינו וקיימנו והגיענו עד הלום.
 

הוועידה המרכזית

משם עלו כולם לתפילת מעריב בחצר בניין הכנסת 
השולחנות  סביב  התיישבו  ובסיומה  האורחים, 
הערוכים עם תחילתה של הועידה המרכזית בהיכל 
חדר הכנסת האורחים. לפני המסובים הוגשה סעודה 
שעה  ומשך  המלך,  כיד  גדולה  בהרחבה  יוקרתית 
ארוכה זימרו ניגוני שמחה ודביקות לכבוד המאורע, 
ישעיה  הר"ר  הרגש  אמן  של  תזמורתו  צלילי  לקול 
והנשמה  הלב  נימי  על  לפרוט  שהיטיב  הי"ו  רוזנר 

בצליליה רגש ושמחה.
סגל,  מנדל  מנחם  הרה"ג  מפי  נשמעו  ברכה  דברי 
שקשר כתרים לראשו של הגרא"י סלמון על השקעתו 
גדולות  בעלויות  המקווה  ובהקמת  בבניית  המרובה 
לחסוך  בלי  משמע,  תרתי  מרובים  דמים  ובהכנסת 
מאומה ובלבד שיהא המקווה מהודר ביותר כהלכתו 
ואף יותר מכך תוך שהוא מרתק את הקהל בשיעור 
והטבילה בהם.  בנייתם  הלכתי על הלכות מקואות, 
ילדי  את  לחנך  שיזכו  הנאספים  את  בירך  כמו-כן 
ישראל, בני הדור העתיד, במיטב הכוחות ובמסירות 

נאמנה.
לאחר שעה ארוכה של ניגוני דביקות והתעוררות 
ששולבו להפליא ע"י הגר"ז הורביץ שליט"א, אשר 
ובתוכן רב  נועם אמריו במתיקות נפלאה  תיבל את 
מספרי החסידות על גודל מעלתו של כל יהודי באשר 

ובהתלהבות,  בשמחה  עוז  לריקודי  כולם  קמו  הוא, 
בהתרוממות הנפש ובהתעלות הלבבות, כשכל ההיכל 
לקול  ושמחה,  ששון  של  אחת  למקשה  הופך  כולו 

מצהלות הריקודים הנלהבים.
ההתוועדות  לה  נמשכה  שעות  מ-4  למעלה 
המרוממת בראשות הגר"ז הורביץ, ששזר דברי חיזוק 
בהביאו  הועידה,  משתתפי  של  בליבותיהם  ועידוד 
ציטוטים וסיפורים מהמקורות על גודל מעלתה של 
הנשמה היהודית, ואחת מטרתה היא להתעלות מעלה 
מעלה מתוך רצון טוב ופנימי אמיתי להיות יותר טוב, 
לשאוף להגיע אל הפסגות בלי להביט ימין ושמאל 
ההכרה  לצד  מסביב,  שיש  הרבים  המכשולים  על 
במעלת חברינו ולפרגן לזולת בעין יפה טובה, כי רק 
על ידי כך ניתן להגיע למטרה הנכספת של דביקות 

בה'.
קשה לתאר במילים יבשות את האווירה הייחודית 
בהן  יקרות,  שעות  באותן  הנוכחים  בקרב  ששררה 
הזמן כמו עצר מלכת וכל הון דעלמא לא היה שווה 
של  בליבו  שניצתה  המיוחדת  ההתעוררות  מול 
הגר"ז  לימד  הוועידה,  סיום  לקראת  ואחד.  אחד  כל 
הורביץ לחן חדש שעלה בליבו בימים האחרונים על 
דלים  ועוזר  ענווים  ופודה  אסירים  'מוציא  המילים 
מתפילת  אליו'  שוועם  בעת  ישראל  לעמו  ועונה 
שחרית ושייכת לעניני דיומא פרשיות הגלות וגאולת 
בתיבות  ושוב  שוב  אחריו  חוזרים  כשכולם  מצרים, 
הזו  לבקשה  מיוחדת  משמעות  ומקבלים  הניגון 

הנאמרת בכל יום בתפילת שחרית.
קרוב לחצות הלילה הסתיימה לה הוועידה ברשפי 
עמוסים  מטענים  עם  יוצא  אחד  כשכל  קודש,  אש 
וגדושים בתורה ובחסידות שבוודאי יעמדו לו לעידוד 
התקיימה  הלילה  בהמשך  רבים.  ימים  עוד  ולחיזוק 
לשחרור  המסע  לחברי  חינוכית  חווייתית  פעילות 
והחלפת הכוחות הגשמיים, ומשם פרשו כולם לשנת 

הלילה במלון מקומי ביאס.
 

תפילת רבים על ציון הרה''ק רבי מנחם נחום משטפנשט זי''ע

ליד קבר החתן והכלה בחצר בית הכנסת של הרה"ק מאפטא ביאס

מושב ההתועדות 'משוך נועם יראתך'' נמשך כל שעות הלילה 'בשבת אחים גם יחד'

סיור בחצר המשטרה בו נהרגו אלפי יהודים בפוגרום תמוז תש''א
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מושב החינוך 
המרכזי

בשיעורי  נפתח  החינוך  וועידת  של  השני  יומה 
המסע.  חברי  ידי  על  שונים  ובלימודים  היומי  הדף 
תפילת שחרית נלהבת התקיימה בבית הכנסת העתיק 
הממוקם  דניאל'ס  מיכל  ר'  הבנקאי  של  וההיסטורי 
בית  ליד  משטפנשט  הצדיק  של  הציון  למרגלות 
העלמין העתיק ביאס, שחודש ושופץ על ידי 'האגודה 
למקומות הקדושים ברומניה'. לפני התיבה עבר הרב 
מנחם מנדל סגל, ובמהלכה זימרו כמה וכמה ניגונים 
כמו בקטע 'וכולם מקבלים', 'אהבת עולם', 'כי בשם 
הורביץ(  הגר"ז  של  החדש  )ניגונו  אסירים'  'מוציא  קדשך', 
ועוד והייתה הרגשה של מעין עולם הבא, תפילת חול 

המועד באוירת חג מיוחדת ונעלית.
בבניין  האוכל  בחדר  בהרחבה  שחרית  פת  לאחר 
בית  הכנסת האורחים הסמוך, שבו הנוכחים להיכל 
וועידת  של  המרכזי  המושב  התקיים  שם  הכנסת 
מחנך  של  סימולציה  במופע  נפתח  המושב  החינוך. 
המתמודד מול שני תלמידים המתקוטטים זה עם זה 
במהלך השיעור והמחנך מנסה לשמור בכל מצב על 
ידי  איפוק וסבלנות. המופע התנהל בטוב טעם על 
המחנך הר"ר אברהם קופילוביץ הי"ו והשתתפו בו 
מרדכי  והרה"ח  הי"ו  קורץ  אשר  הרה"ח  המחנכים 

רוטנברג הי"ו.
משא חינוכי מאלף נשמע מפי אורח הועידה הרה"ג 
יהושע גפנר שליט"א מנהל ת"ת מונקאטש ומתיבתא 
של  החשיבות  על  טעם  של  בדברים  ב"ב, שהרחיב 
היה  כאילו  עצמו  בפני  ילד  בכל  הרבה  ההשקעה 
לא  בהם  ממצבים  פעם  אף  להתייאש  בלי  יחיד,  בן 
רואים תמיד את התוצאה החיובית תיכף ומיד, אלא 
להמתין בסבלנות פנימית עד שהילד יצליח לעלות 
מעלה בסולם הדרגות לשביעות רצונם של ההורים 
והמחנכים. בדבריו שיבח מאד את הצוות החינוכי 
של ת"ת שטפנשט באלעד אשר שמם הטוב הולך 
לרוב שיצליחו  ברכות  והוסיף  בכל מקום,  לפניהם 

בכל מעשי ידיהם ובמילוי משאלות ליבם לטובה.
בקשב רב נשמעו דבריו של המנהל החינוכי של 
הת"ת, הרב מנחם וייס שליט"א, שריתק את הקהל 
מתוך  הטוב  הכרת  מידת  מעלת  על  ארוכות  דקות 
מקורות התורה והמפרשים, כי היא מידה ראשונה 
הודה  בזאת  ה'.  בית  בשערי  הבאים  לכל  וכללית 
ושיבח את ראש המוסדות הגרא"י סלמון שליט"א 
העומד על הפקודים כל ימות השנה ומפקח מקרוב 

כי אכן עבודתם בקודש 
של המחנכים מתבצעת 
ונעשית על הצד היותר 
טוב כראוי וכנכון, וכפי 
שרואים ושומעים כולם 
השלום  דרישות  את 
והמשמחות  הטובות 
כותלי  מבין  היוצאות 
מגיע  זה  כשכל  הת"ת, 
יסודית  השקעה  אחרי 
תלמיד  בכל  ופרטנית 
ידי  על  עצמו  בפני 
הראוי  החינוכי  הצוות 

לכל שבח ותהילה.
סיכם  הורביץ  הגר"ז 
הוועידה  ימי  את 
וחן  טעם  של  בדברים 
שהוצקו בשפתותיו, עם 
חשובים  חינוך  פרקי 
לקח  אותם  ומאלפים 
לתשומת  אחד  כל 
ימים  לאורך  ליבו 
לאחר- טובות.  ושנים 
של  דבריו  נשמעו  מכן 
הגרא"י סלמון שהרחיב 
המיוחדת  המעלה  על 
בתלמוד  המחנכים  של 

תורה שטפנשט, שאינם מוותרים לעצמם כלום ולא 
מדלגים על שום קושי העומד בדרכם כדי לחנך את 
התלמידים לתורה וליראה ולמעשים טובים, בהדגישו 
ומקצועיות  רבה  סבלנות  נדרשת  כך  לצורך  כי 
איכותית להבין את נבכי הנפש של התלמיד הצעיר 
ואיך  פנים  לו  להאיר  איך  לדעת  בכיתה,  היושב 

להנחיל לו את התורה באהבה.
הר"מ  מפי  נשמעו  נוספים  והערכה  ברכה  דברי 
הרה"ג  הת"ת  שע"י  קטנה  לישיבה  המכינה  מחנך 
ישראל ויסבלום הי"ו, ומהר"ר יוסף מאיר האס הי"ו 
חבר 'האגודה למקומות הקדושים ברומניה' שהתלווה 

למסע המרומם.
 

תפילת רבים 

באוהל הקדוש

מטרים ספורים ממתחם אולמות הועידה החינוכית 
ובו  יאס  וההיסטורי של  בית העלמין העתיק  נמצא 
בשגב  העולם  בכל  שנודעו  עליון  קדושי  טמונים 
אדמו"ר  הרה"ק  של  אוהלו  צבאם  ועל  רוממותם, 
שכידוע  זי"ע,  משטפנשט  נחום  מנחם  רבי  הראשון 
הבטיח שאצלו אפשר לפעול ישועות בנקל. תחילה 
התקיים סיור קצר בין משעולי בית החיים העתיק, 
סלמון,  הגרא"י  ידי  על  נרחב  ופירוט  הסבר  עם 
מעניינות  מצבות  ועל  כאן  הטמונים  הצדיקים  על 
התפילה  סגולת  ועל  מרתק  סיפור  מאחוריהם  שיש 

וההשתטחות על ציון קדשם.
של  קבורתם  בחלקת  התקיימה  נרגשת  תפילה 
בפרעות  ונרצחו  שנהרגו  יאס  יהודי  קדושי  רבבות 
הרכבות המוות בחודש תמוז תש"א ונקברו במתחם 

'ייוודע  שירת  ולקול  רכבות,  בצורת  הבנוי  מיוחד 
נישאה  השפוך',  עבדיך  דם  נקמת  לעינינו  בגויים 
השי"ת  יאמר  שכבר  כולם  בליבות  חרישית  תפילה 

לצרותינו די ונזכה להיפקד בדבר ישועה ורחמים.
התפילה המרכזית התקיימה בתוך האוהל הקדוש 
של הרה"ק משטפנשט, כאשר תחילה פתחו בניגוני 
התעוררות באווירת התעלות שקשה לתארה במילים 
השמיע  לאחר-מכן  חיוורים.  ובתיאורים  פשוטות 
על  התעוררות  דברי  הורביץ  זושא  רבי  הגה"צ 
הצדיק  של  הגדול  כוחו  ועל  המקום  קדושת  גודל 
משטפנשט הטמון באדמת קודש זו אשר ידועים עליו 
סיפורי הוד ומופת רבים מיהודים שנושעו כאן בהאי 
ניגוני  לאחר  הטבע.  מדרך  למעלה  קדישא  אתרא 
דביקות ותחינה נוספים שהושרו בהשתפכות הנפש, 
בהתלהבות  הנוכחים  ידי  על  תהלים  פרקי  נאמרו 
גדולה וכן תפילת השל"ה שנאמרה בהתעוררות רבה 
בדרך  ההולכים  טובים  לילדים  לזכות  בקשות  עם 

התורה והמצוות, באמת ובתמים.
נשא  הת"ת  של  החינוכי  המנהל  וייס  מנחם  הרב 
היא,  רבה  כי  המקום  קדושת  על  נרגשים  דברים 
רבים  יהודים  של  אישיות  עדויות  מציין  כשהוא 
הלב  מעומק  אמיתית  תפילה  ידי  על  כאן  שנפקדו 
הכלל  עניני  על  לכוון  מכולם  ביקש  ובזאת  הנשבר, 
והפרט וכן לזכות ליטול חלק בהדלקת נר התמיד על 
ציון המצוינת, כי כידוע שהרה"ק משטפנשט ביקש 
לפני הסתלקותו שתמיד ידליקו נרות על ציון קדשו 

והבטיח על כך ישועות גדולות.
 

מיאס לארה"ק

הכנסת  לבניין  כולם  שבו  הכביר  המעמד  בסיום 
החפצים  איסוף  ולאחר  צהרים,  לארוחת  האורחים 
נחפזו  משם  הבניין.  בחצר  מנחה  תפילת  התקיימה 
כולם לשדה התעופה ביאס, שם בשעת ערב התרומם 
המטוס לכיוון ארצנו הקדושה ובכך הסתיימו להם 
יומיים רצופים של דביקות והתעלות לרוח התורה 
ימי  של  וההדר  ההוד  רשמי  ספק  ובלי  והחסידות, 
בקרב  לנצח  ייזכרו  עוד  הבלתי-נשכחת  הוועידה 

המשתתפים.
העסקנים  של  לראשם  נקשרו  והודאות  ברכות 
של  הגדולה  ההצלחה  מאחורי  העומדים  החשובים 
הרב  החינוך:  וועידת 
מנכ"ל  חריטן  משה 
מוסדות שטפנשט, הרב 
מחברת  זייבלד  שרגא 
'פאר הפקות' שהשקיע 
כוחותיו  כל  את 
המסע  להצלחת 
ולתפארת,  לתהילה 
מזכיר  וייס  יהודה  הרב 
הרב  שטפנשט,  הת"ת 
אגף  ראש  קליין  אליהו 
בהכנסת  המטבחים 
שטפנשט  אורחים 
לב  ראובן  הרב  ביאס, 
הפקודים  על  העומד 
אורחים  בבית ההכנסת 
ישבות,  לא  וליל  יום 
עומד  אבינו  וכאברהם 
להכניס  הדרך  על 
להם  ולתת  אורחים 
מכל טוב המקום, שנתן 
והנשמה  הלב  כל  את 

להצלחת האירוע.
רגע מרגש 'ושאבתם מים בששון' במעמד חנוכת המקווה 
ביאס, נראה הרב מנחם מנדל סגל מסביר מתוככי הבור 

את תהליך בניית והכשרת המקווה שלב אחרי שלב

הסופר וחבר ה'אגודה למקומות הקדושים 
ברומניה' הרב יוסף מאיר האס

המחנך הרה"ג ישראל ויסבלום שליט"א

מעמד חנוכת המקווה החדש בבניין 
הכנסת אורחים שטפנשט ביאס

בחדרי האימה של מוזיאון השואה ביאס, שומעים 
ורואים את זוועות השואה ואימיה



14 באר בשדה- שטפנשט
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