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איתא במדרש שאחר גמר מלאכת המשכן לא היו יכולים להעמידו,
הקב"ה יבא זהב המשכן ויכפר
ואמר הקב"ה למשה שהוא בעבורו שידעו כולם שהוא בעבורך ,ואף
על זהב העגל' .לכן היתה כרוכה
הוא לא יכל להעמידו ורק היה נראה שמשה הקים וכו' ,וצ"ב למה
במערכת ההקמה של המשכן מהות
ישראל לא זכו לזכות הזאת ,אלא שהמשכן היה כפרה לחטא העגל
של נקיות  -ענין של טהרה גמורה
וכל זמן שלא התנקו לגמרי לא יכלו להקימו ,ולכן דוקא משה שהיה
ומוחלטת ,ודוקא בגלל שכל עצם
נקי היה יכול להקימו ,וזו הוראה כללית שהשראת השכינה באה רק
הקמת המשכן נועד לתקן 'אותם'
למי שנקי מעבירות.
ולזכך 'אותם' ,לכן לא הם אלו
שיכולים להקים אותו ונזקקו לצדיק
(באר יעקב)
הדורות – רעיא מהימנא שיהיה
דרש רבי תנחומא ,מאריך
בעזרם.
לתאר את הקמת המשכן,
ורק משה רבינו שלא היתה לו שום
המשכן
מלאכת
שגמרו
ובתוך הדברים כותב :כיון
שייכות אל חטא העגל ,הוא זה שיכול לתקן את החטא הזה ,הוא
להעמידו,
יכולין
ולא
יודעין
וכו' היו מבקשין להעמידו ולא היו
זה שהמשכן לא נמנע מלהיות מוקם כאשר מגיע לידיו הקדושות,
בצלאל
אצל
להם
הלכו
מיד
נופל.
וכשהן חושבין להעמידו מיד
או אז השכינה הקדושה כביכול ,מסייעתו ,והנה זה פלא ,אף אחד
ואהליאב ,אמרו להם בואו אתם והעמידו המשכן וכו' שמא
לא יכול להקים אלא הרועה ישראל בעצמו ,למען דעת כל ישראל
ישראל
כל
נכנסו
על ידכם ראוי לעמוד ,מיד התחילו להעמידו ולא יכלו וכו',
שללא הוא אין משכן לישראל .והענין הוא ,כי ההקמה היא תיקון ,ותיקון יכול
אינו
למה
כן
ואם
וכו',
אצל משה ,אמרו ,משה רבינו כל מה שאמרת לנו עשינו
לעשות רק משה.
עומד שהרי נצטערו בצלאל ואהליאב וכל חכמי לב להעמידו ולא היו יכולין וכו',
תשומת לבנו בדור האחרון היתום הזה ,חייבת להיות מופנית אל המוסר
אמר לו הקב"ה למשה וכו' לפיכך לא יכלו אותן חכמים להעמידו ,בשבילך .כדי
הגדול והנפלא שיוצא מהענין הזה ,לומר לנו ,אנשים שבכל דור ודור ,רצונכם
שידעו כל ישראל שאם על ידך אינו עומד שוב אינו עומד לעולם ,ואיני כותב
בהשראת השכינה ובסיוע ממרומים? הקפידו על יצירת הרקע הענינים הרעים
לו הקמה אלא על ידך שנא' ויקם משה את המשכן וכו' ,אמר משה ,רבש"ע
שיכולים לגרום סילוק שכינה ,חס ושלום ,ועל ידי זה יזכה לסיוע עליון שיוקם
איני יודע להעמידו ,אמר לו עסוק בידיך וכו' והוא עומד מאליו ואני כותב עליך
המשכן ,שהוא השראת השכינה ,שהוא התיקון השלם לכל התרחקות שהיא
שאתה הקמותו .עכ"ל המדרש .ורש"י הביא דברי המדרש בקיצור על הפסוק
מאור פני מלך חיים.
 ויביאו את המשכן אל משה.כי הרי מהו משכן? משכן הוא משכון לישראל ,משכן הוא גם מלשון שכינה,
אם לא היינו יודעים מדברי המדרש המפורטים ,ורק היינו שומעים על אי
והיא היא ,כי כאשר האדם חוטא ומסלק את השראת השכינה ,הרי שכל ענין
הצלחתם של ישראל להקים את המשכן ,היינו לבטח מסבירים את התופעה,
השראת השכינה בישראל היא כמשכון ,כלומר ,אם אתם נשארים דבוקים
כי המשכן מחמת קדושתו העצומה לא יכול להיות מוקם אלא על ידי צדיק
בהשם יתברך – הרי הוא שורה בינותיכם ואם לאו הרי אתם מסולקים ממנו,
גדול מאד כמשה רבינו עליו השלום ,אבל לא כן הדבר ,כי המדרש מגלה לנו ,כי
ולכן כאשר יהודי זוכה ומפריש את עצמו מכל חטא ועון ,ומכל דבר מכוער
בעצם ,גם משה – לא יכל להקים ...רק בגלל רצונו של הקב"ה ,שהדבר יבלוט
שגורם לסילוק האור – הרי שהוא זוכה שהוא חי בתוך משכן העדות ,עדות היא
אשר "רק משה מקים את המשכן" ,הוא הגורם לכך שמשה הצליח להראות
שהשכינה שורה בישראל ,ואת ההיפך אין צריך לומר...
כמקים ,ויהי אך התקרב ונגע בקרשים – הוקם כמו מאליו .כעת נותר לנו לברר,
בזמנים מקודשים כאלו ,בעת שאנו מסיימים את אחד מספרי התורה הקדושה,
למה רק הוא זכה לכך ,ולמה ישראל קדושים לא היו יכולים להקים על ידי אותו
עלינו להתאזר ביתר שאת ויתר עוז ,להתקדש כראוי ,וכמאמר המגיד הגדול
סיוע ממרום.
והקדוש הרבי ר' בער ממעזריטש זי"ע ,על המשנה באבות" :הרחק משכן רע",
התשובה לכך נעוצה בעובדה ,כי מלאכת המשכן היתה כפרה לחטא
היינו שתרחיק ממי ששוכן אצלך ,שהוא המחל ה' ית"ש ,כל רע אפשרי ,למען
העגל .וכדברי חכמינו הקדושים במדרשם הטוב (שמו"ר נא ,ח)' :אמר
תזכה לראות את אור השכינה הקדושה אצלך .והדברים עתיקים.
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קודש
דברות
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ליל שבת קודש פרשת ויקהל
שבת שקלים  -מברכים אדר שני תשע''ו
בתוה”ק (לה ,א) ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם וגו’.
וברש”י הק’ ביאר וז”ל :למחרת יום הכפורים כשירד מן ההר ,ע"כ .והנראה לבאר
בעזרתו ית"ש ,בהקדם מה דאיתא בחז"ל (ילקוט שמעוני ויקהל רמז תח) וז"ל:
רבותינו בעלי אגדה אומרים ,מתחלת התורה ועד סופה ,אין בה פרשה שנאמר
בראשה ויקהל אלא זאת בלבד ,אמר הקדוש ברוך הוא ,עשה לך קהלות גדולות
ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת ,כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהר
לות בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות ,ללמד ולהורות לישראל דברי תורה
איסור והיתר כדי שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני וגו' ,ע"כ.
ולכאורה ענין זה טעון ביאור ,אלמה נאמרה לו דייקא להקהיל קהילות ביום
השבת ,וכן נמי ללמד דייקא הלכ' שבת ? אלא די"ל ,דכל המכשולות שנכשל בה
האדם ,כולה נובע מכוחו של השטן היורד ומשטין מדי יום ביומו בנשמת האדם,
אולם ,כבר איתא בחז" ל (יומא כ ).וז"ל :השטן  -בגמטריא תלת מאה ושיתין וא�ר
בעה הוי ,תלת מאה ושיתין וארבעה יומי  -אית ליה רשותא לאסטוני ,ביומא
דכיפורי  -לית ליה רשותא לאסטוני ,ע"כ .ולכך עיצומא דיומא דכיפורי מכפר
על ישראל ,כדבר שנאמר (ויקרא טז ,ל) כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם
מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו .כיוון דמגלים אנו דעתינו לאבינו שבשמים,
דכל העבירות שנכשלים בה עם ישראל ,מקורו ושורשו ביצר הסוכן בנו ,ולולי
הוא ,לא היו ישראל חוטאים כלל וכלל ,והראיה לכך היא מיוהכ"פ שבו לא ניתן
רשות לשטן להשטין עלינו ,וע"כ לא ירהיב האדם לחטוא .ולכן אחרי שהערב רב
החטיאו את עם ישראל במעשה העגל ,והפרידו בין ישראל לאביהם שבשמים,
ואשר בגינם נתמעטו עם רב מישראל ,היתה ברצון משה להקהיל את ישראל
וללמדם תורת ה' ,דייקא ממחרת ליום הכיפורים ,שאז נפשם ונשמתם של ישר
ראל מאוגדים ומאוחדים היטב ,ועדיין זכים ומזוככים הם מכל רבב ונדנוד עוון,
ובכך תדבק היטב נפשם בתורה הק' .ועתה נבוא לבאר על מה שהקשינו לעיל,
אלמה ציוה הקב"ה למשה ללמדם דייקא הלכ' שבת ביום השבת ,והיא בהקדם
מה דאיתא במדרש (הובא בטור או"ח סי' רצ) וז"ל :אמרה תורה לפני הקדוש ברוך
הוא ,רבש"ע ,כשיכנסו ישראל לארץ זה רץ לכרמו וזה רץ לשדהו ואני מה תהא
עלי? אמר לה ,יש לי זוג שאני מזווג לך ושבת שמו ,שהם בטלים ממלאכתם ויכור
לין לעסוק בך ,ע"כ .הרי ,דזמנה של שבת קודש מיועד לאיחוד הלבבות ולעסוק
בתורה ובתפילה ,ולזמר שירות ותשבחות למלך אל חי וקיים ,וע"י שילמד האדם
הלכ' שבת אזי נחרט בליבו גודל קדושת היום ,כיוון דבשבת קודש בא על האדם
מנוחת הנפש מכל ששת ימי המעשה ,ויש בידו העת לחשוב מחשבות להתעסק
בטהרת הנשמה ולהתייחד עם קונו כראוי וכנכון .ובגין כך הנהיג הבעש"ט הק'
ותלמידיו ותלמידי תלמידיו ,עד עצם היום הזה ,להתאסף ולהתקהל בבתי כנר
סיות ובבתי מדרשות ללמוד וללמד ,ולשיר את שיר ה' בדביקות עילאה ,כי מיניה
מתברכין כל שיתא יומין ,וכשכל עדת בני ישראל שרויים כאיש אחד בלב אחד,
אזי מיניה תתקלס שמו הגדול והקדוש לעין ערוך.
שבת קודש זו נקראת נמי “שבת שקלים” ע”ש שקוראים בו פרשת השקלים
שנצטוו בני ישראל להביא אל בית ה’ לכפר על נפשותיהם .ומצינו שהראה לו
הקב”ה למשה מטבע של אש ואמר לו “זה יתנו” .וכבר תמהו תוספות (מנחות
כט .ד”ה שלושה) אלמה לא חשיב ליה בין הג’ הדברים שנתקשה בהם משה? ותי’,
דלא שייך התם נתקשה כיוון דלא היה יודע אם לא היה רואהו ,ע”כ .ואולי י”ל,
דמשה היה מתמה והולך ,אלמה אסרה התורה להביא כל אחד כאוות נפשו ,ובכך
תגדל יותרת כבוד בית הבחירה? אלא ,דבא השי”ת בכך ,לאחד את כל ליבם
של ישראל הן עשיר והן עני ,ובל יתנשא העשיר על העני ,או שהעני יתנשא
על העשיר לומר ,שלי חשובה משלך ,כיוון דזאת חלקי מכל עמלי ,לכך הראה
לו השי”ת מטבע של אש ,דכמו שהאש מאחד בתוכו כל הנוגע בו ,כמו”כ ,יהיו

כלל ישראל מייחדים ליבם לאביהם שבשמים ,ועל זאת תהא עוזם ותפארתם
בשמים ממעל ועל הארץ מתחת .ובזה יבואר נמי מה דאיתא במדרש (תנחומא
כי תשא פרשה ג) וז”ל :אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ,רבש"ע ,משאני מת
אין אני נזכר ,א"ל הקדוש ברוך הוא ,חייך כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם
פרשת שקלים ואתה זוקף את ראשן ,כך בכל שנה ושנה שקוראין אותה לפני,
כאלו את עומד שם באותה שעה וזוקף את ראשן ,ע”כ .רצ”ל ,דמשה רבינו
טען לפני הקב”ה ,אי הוי הטעם של מחצית השקל ,כדי שזה יאחד את כל ישר
ראל ,אזי ,התינח טעם הדבר ,בזמן שבית המקדש קיים  -שכלל ישראל מצווים
ועומדים להביא מחצית השקל ,אז תיראה לפניך חיבת אחדותן ,אולם ,כשאין
בית המקדש יהיה קיים לפניך ,במה תתרומם קרן אחדותן לפניך ? על כך ענה לו
השי”ת ,באם בכל שנה ושנה יהיו קורין לפני פרשת השקלים ,תיחשב אמירתם
כאילו נתנו בפועל מחצית השקל .ואסמכתא לכך מצינו במה שאמרו חז”ל (שבת
קיג ):שלא יהא דיבורך של שבת כדיבור של חול ,וכתב עליה המהרש”א (בחידושי
אגדות שם) וז”ל :וענינו ,שהדיבור במלאכת שבת כמעשה וגו’ .הרי ,דלפעמים
נחשב אמירה כמעשה .וא”כ ,לפי”ז נאמר אף כאן ,שבזכות אמירתן של ישראל
פרשת השקלים ,תהא נחשבת להם כאילו נעשו מצות הבאת מחצית השקל,
בפועל ,ובכך ,תיזכר ציווי אחדותן אף משאתה מת לדורות עולם.
מתאמרא משמיה דהרה”ק רבי פינחס מקאריץ זי”ע ,שהיה רגיל לומר
בכיסופים ובגעגועים ,מחכה אני כבר לה”ארבע פרשיות” שבהם אוכל ליראות
עם הקב”ה .וזהו שאנו אומרים ביוצרות מוסף לשבת שקלים ,אור פניך עלינו
אדון נשא ,ושקל אשא בבית נכון ונישא ,על אף שנצטווינו להביא רק מחצית
השקל ,ולא שקל שלם ,מ”מ ,לעתיד לבוא כשתהיה כל ארבעה חלקי הבריאה
מעודנים ומזוקקים היטב ,אזי חלילה לא תהיה בישראל ,לא קנאה ,לא שנאה ,לא
פירוד הלבבות ,כי אם ישבו כולם יחדיו ,כאיש אחד בלב אחד לעשות רצונו בלבב
שלם ,ואז השקל השלם ירמוז על ישראל ,שכולם בני איש אחד אנחנו ,ואיש את
רעהו יעזורו ,ולאחיו יאמר חזק חזק ונתחזק.
שבת קודש הָדֵין ,הוי נמי שבת מברכים אדר שני ,שבו אנו מתקרבים ליום
הגדול והנשגב יום הפורים הבעל”ט ולברכה ,שבו קיבלו ישראל את התורה שנית
מתוך אהבה והתרוממות עילאית ,ומן ההכרח להתכונן לכך בכובד ראש אמיתי,
בכדי שיקויים בנו בקשת אסתר (ז ,ג) תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי,
וע”כ אזכיר נמי עתה את אשר עלתה בידינו בס”ד לעוור ללמוד מסכת מגילה
ולסיימה בעיצומה של קדושת היום .ומדי דברי בענין זה ,נזכר אני בעובדא
נוראה שהיתה אצל גאון ישראל הגאון בעל ה”אבני נזר” זי”ע ,כשהיה בקאצק
בימי עלומיו נחלה ,והזהירו הרופאים שלא ילמד כלל ,אולם ,מי כגאון הזה ישמע
לעצתם ,לכך היה מיקל במעט על עצמו ,והיה מביט בס’ אחד הקרא בשמו
בחינת עולם ,ופעם אחת בא חותנו הרה”ק מקאצק זצ”ל לבקרו ,ואמר לו ,וואס
טוט דען דער ספר “בחינת עולם” ,ער איז מהבל די וועלט ,וואס קומט ארויס,
דער שכל פארשטייט דאס הונדערט מאהל ,דאס הונדערט מאהל ,דאס פלייש
וויל דאך אבער נישט אזוי ווערן ,א בלאט גמרא מאכט דאס פלייש זאל אויך
אזוי ווערען [וכי מה פועל הספר “בחינת עולם” ,הוא מהבל את עולם ומלואו,
אבל מה התועלת מזה ,אפי’ שהשכל מבין זאת מאה פעמים ,הבשר מצידו אינו
רוצה בכך ,דף גמרא פועל שגם הבשר ירצה בכך] רואים מכאן עד היכן הוא גדולת
וחשיבות לימוד דף גמרא שמעדן את הבשר כולו למקשה אחת של רוחניי.
השי”ת יעזור שנזכה להתכונן כראוי וכנכון ,לקבל את כל ההשפעות
המושפעים מיום הזה ,לנו ולכל ישראל ,עדי תהיה ליהודים אורה ושמחה וששון
ויקר ,בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו ,אמן.

אור זרוע
לצדיק
רבינו הק' רבי יעקב ישכר בער רוזנבוים נולד ביום כ"ג בניסן ה"א
תר"צ ,בעיר סערט אשר ברומניה ,לאביו רבינו הק' הרבי ר' חיים
מרדכי בעל הדבר חיים ,ולאמו הרבנית הצדקנית מרת סימא רייזל
ע"ה בתו של הרה"ק רבי אליעזר זאב מקרעטשניף( .שהיה גם דודו
של אביו).
לרך הנולד ניתנה השם יעקב ישכר בער ,ככתוב במברק שנשלח
ע"י חותן רבינו הדבר חיים הרה"ק מקרעטשניף .לאחר מעשה נודע
כי הסבא התכוון לשם ישכר בער בלבד על שם זקנו הק' ר' בערצי
מנדבורנה (אביו של הסב"ק הרבי ר' מרדכי מנדבורנה) אך האדמו"ר
הזקן טען ששם זה הוא שם טוב שהרי צאצאים הם להרה"ק ר'
יעקב מקורביל ,בעל שו"ת מן השמים ,מבעלי התוספות.
משחר ילדותו ניכר היה על רבינו כי לגדולות נוצר ,ובעודו ילד רך
בשנים כבר הילכו סביבו סיפורי הוד ומופת עד שהיו אנשי העיר
באים להתברך מפה קדשו של האי ינוקא.
ביום כ"ה בסיון תש"א ,בעוד רבינו נער בן  ,11הוגלה עם משפחתו
הרוממה ממקום מושבם ,כך התגלגלו מעיר לעיר עדי הגיעם
לדז'ורין העיר ,שבאותם הימים הפכה למחנה פליטים ענק .אך
רבינו לא ויתר על מנהגיו הק' כמלא הנימה ,ובכל עיר ובכל מקום
אשר הגיע ,המשיך לקיים את מנהגיו השונים החל מטבילה במקוה,
שהיה באותם התנאים ,הנהר הקפוא שלמרגלות העיירה ,כמו"כ
היה קובע לימודו לאורך שעות היום עם חברותות קבועות ,בחדר
הלימוד אשר הועמד לצורך זה בירכתי הבית אשר במחנה.
סיפורי הוד ומופת מסופרים על רבינו ,אשר בעזרת אחיו הק',
הבחור יצחק אייזיק הי"ד ,פעלו רבות ונצורות במעשי צדקה
וחסד גם בשנות הגלות האיומות ,כפי אשר סיפר רבינו ,כי פעם
אחת בהולכו ברחוב העיר ראה איש יהודי שהתמוטט מחוסר מזון
ושתיה ,ע"כ חיפש רבינו ,איזה שהם טיפות מים הנמצאים בקרבת
מקום ,ואכן מצא שלולית מים קטנה שהצטברה ממי הגשמים
האחרונים ,טבל רבינו את שולי ציציותיו ,במימי השלולית ואותם
סחט לתוך הפה היבש של אותו יהודי מיוסר .סיפור זה הוא אחד
מני אלף מאותם מעשי חסד עצומים אשר עשה רבינו בימי הזעם.
בכ"ג בניסן תש"ג נחוגה שמחת הבר מצוה לרבינו ,אשר מפוארת
היתה לאור היכולת המועטה בימים ההם .וסיפר רבינו כי בשנה זו
נמשכה הקרה ושלטה אף בימות האביב ,עד שהנהר עמד קפוא על
מקומו .ביום גדול זה ,העירו אביו רבינו הדבר חיים בשעות הבוקר
המוקדמות על מנת ללוותו אל הנהר הקפוא ,לטבילה ראשונה
ביומו הגדול ,בו יכנס לעול תורה ומצוות ,ונטלו עמם גרזן מיוחד
אשר היה מוקצה לצורך זה בבית ,וחצבו בקרח המוגלד ,עד שנוצר
בור בשיעור אשר מסוגל אדם לרדת דרכו אל מימי הנהר הקרים.
תוך כדי שעמדו והכו על הקרח המוגלד ,קרא רבינו הדבר חיים אל
בנו ואמר לו כבמעין הוראה ,זכור בני ,שעל מנת להיות יהודי ,צריכים
מסירות נפש.
בחודש סיון שנת תש"ד משהסתיימה המלחמה ,נשתחררו יהודי
דז'ורין ממחנה המלחמה ,ופנה רבינו הדבר חיים עם בני ביתו
לטשרנוביץ העיר ,בה התגורר אביו האדמו"ר הזקן .כתחנת מעבר
לקראת חזרתם לעיר סערט ,אשר עזבו .כאשר מגמתם הסופית
היא ,העליה לארץ הקודש.
גם כאן לא פסק רבינו מפעולותיו הנשגבות ,בהצלת נפשות ממש.
בימים ההם היתה אפשרות לאנשים אשר בקשו להמלט מרוסיה
יכלו תמורת תשלום מסוים להבריח הגבול מצד רוסיה דרך הנהר
לעיר סערט שברומניה ,הברחות הגבול אלו נעשו בשעות הלילה
והגיעו לקצה הנהר במקום מסוים אשר היה שומם ואין איש היה
עובר אז שם באיזור זה .רבינו שהיה אז בערך בגיל ארבע-עשרה
היה יוצא בערבים עם בנו של אחד מנכבדי הקהילה לראות אם הגיע
איש יהודי אשר זקוק לעזרה ,על אף הסיכון שבדבר ,מכיוון שהיה
כאמור מקום שומם ולא היה למי לפנות בשאלה מאין יבוא עזרי
ולהיכן אפנה מכאן .בין המגיעים הגיעו פעם ארבעה בחורים שלפי
ההתרשמות הראשונית של רבינו ואשר הוכחה בהמשך כנכונה,
היה נראה לו כי הם בחורים יראי ה' ,ותוך כדי השיחה הראשונה
הגיעה ההחלטה בלבו שעל אף הקושי הרב והסכנה הגדולה שהיה
כרוך בדבר כזה יקבל אותם לאירוח בבית הוריו .התלוו הבחורים
אל רבינו אשר דאג להם לאש"ל מלא ככל יכלתו ,והם שהו במקום
כמה וכמה שבועות .במשך התקופה אף טרח רבינו במסירות נפש,

כ"ק רבינו הקוה"ט זצוקללה"ה – ז' אדר תשע"ב

והצליח ד' בידו להשיג עבורם בדרך לא דרך ניירת כאילו הינם
אזרחי רומניה בכדי שיוכלו להמשיך בדרך החיים בעתידם ,ואז עזבו
את העיר לדרכם ומאז במשך כמה שנים טובות לא היה קשר עם
אף אחד מהם ,ולא שמעו מהם מאומה.
ויהי בהגיע שמחת הכלולות של כ"ק רבינו זי"ע ביום השבת קודש
של העליה לתורה בעת הקידושא רבא הגיע אחד מן הבחורים,
שהפך להיות אדם מכובד באחת מהחצרות ,וביקש רשות לנאום
דברים קצרים ,וסיפר לפני כל הקהל הקדוש את סיפור הצלתם על
ידי החתן דנן ,כמובן שכולם התרגשו לשמוע מפי בעל העובדא על
הדברים אשר לא היו ידועים לכלל החסידים והקהל הקדוש ,דברים
כהוויתן ואשר יצאו מאפילה לאורה בזכות שלוחא דרחמנא ,ומתוך
שמירה עליונה.
אך כ"ק רבינו הקוה"ט ,לא אבה להשלים עם השהיה במקום ,בפרט
לאור השמועות הנפוצות ,אודות הישיבה אשר הקים המהרי"ץ
דושינסקיא ושמה הלך לפניה כישיבה בה מתעלים בחורים
במעלות התורה והיראה.
החל רבינו תר ומחפש אחר דרכים לעלות לחונן עפרות ארץ
הקודש ,והתוודע לכך שניתן לעלות בדרכים לא ליגליות ,מאז נדע
לו הדבר ,לא נח ולא שקט עד אשר הצליח להשיג להרשם לאחת
ההפלגות הללו.
לאחר חג הפסח של שנת תש"ו יצא רבינו מבית אביו לעבר עיר
הנמל בוקרשט משם הפליג באנית מעפילים לארץ הקודש .על
נסיעתו זו ,מתהלכים סיפורי הוד ,מפי אלו אשר זכו לחלוק עם
רבינו את אותה ההפלגה .רבינו שהיה בחור צעיר לא שינה ממנהגיו
הטהורים כמלוא הנימה ,וכך לא ויתר על טבילה במי הים הגדול,
אשר שימש לו כמקוה טהרה הגדול עלי אדמות ,וכן פינה לעצמו
מעין גומחא שתהווה למקום מושב ,בין שלל הארגזים ,אשר הכילו
מארזי חומרי גלם לצורך כלכלת הנוסעים.
לאחר הפלגה של כמה שבועות התקרבה האניה לשערי ארץ
הקודש ,אך לדאבון לב נתפסה ע"י האנגלים אשר היגלו את נוסיעה
למחנה המעבר בעתלית ,וחמישה חודשים לאחר שיצא לדרך,
בחודש אלו תש"ו עלה רבינו לירושלים אשר משם תצא תורה.
מספר יהודי אחד מן הזקנים שבחבורה ,אשר למד באותם ימים
בישיבת מיר ,שבשעתו שם לבו לכך אשר ישנו בחור מישיבת
דושינסקי ,אשר מגיע בכל ליל שישי בשעה תשע בלילה ,ונעמד
על מקומו ללמוד ,ולא נע ולא זע במהלך כל הלילה עד השעה
חמש לפנות בוקר ,אז חזר לישיבתו ,והחל בסדר לימוד מחודש
כאילו זה עתה קם משינה עמוקה( .ואותו הישיש אף הראה באחת
ההזדמנויות איה הוא המקום המדויק בהיכל הישיבה שם נעמד
רבינו)
מאחר ודבר סיגופיו נודע לאביו הק' ,שלח אליו מכתב חריף בו
הורה לו לחדול ממנהגיו אלו עמ"נ שלא יכלה כוחותיו בעבודת ה'
הרוממה .וישמור כוחותיו הדלים למען אשר יוכל להמשיך בעבודת
הקודש ביתר שאת ועוז.
בחול המועד סוכות תש"ח ,הגיעה משפחתו הרוממה אל נמל
חיפה ,והתיישב בירושלים עיה"ק ,עד פרוץ מלחמת השחרור אז
פונה בית רבינו הדבר חיים לעיר הנמל יפו .בתום המלחמה שב
רבינו ירושלימה להמשיך לעלות ולהתעלות בתורת ה' בישיבה הק'.
בשנת תש"י הקים רבינו הדבר חיים את ישיבת "מאמר מרדכי"
ביפו ,אז עבר רבינו ללמוד בישיבתו הק' של אביו ביפו ,ועזר רבות
בכינון הישיבה .רבינו התמסר לצרכי הבחורים – התלמידים אשר
נמשכו אחריו ושיחרו למוצא פיו הטהור.
בט' תמוז תשי"ז הקים רבינו את ביתו עם הרבנית הצדקנית
תליט"א ,כאשר לאחר נישואיהם התגוררו תקופת מה בקרבת
הישיבה הק' ,ורבינו משמש לתלמידים כאב רחום ודואג.
כאשר עבר רבינו הדבר חיים להתגורר בעיר התורה והחסידות -בני
ברק ,בשנת תש"כ ,העתיק את ישיבתו הק' לשם ,הצטרף ובא אף
רבינו והתיישב בבני ברק ,כאשר הוא עומד לימין אביו הק' בהקמת
המוסדות הקדושים בכלל ,והתעסקות בבנית בנין חדש לישיבה.
ואשר סמך אביו ידו עליו ,בכל אשר עשה.
מיד בהתישבותו בבני ברק ,נתפרסם שמו של רבינו בכינוי המוכר
"נדבורנה רבינס' זוהן" בהיות חכמת התורה ניכרת מתשובותיו
ובהיותו בעל אהבת ישראל ללא גבול ,המוסר נפשו לסייע לכל אלו

הפונים אליו בכל דבר וענין.
מספר אחד משכניו של רבינו ,כי תור ארוך היה משתרך באופן קבוע
מאחורי דלת חדרו של רבינו ,אשר מופרד היה מהכניסה הרגילה,
עמ"נ שלא להפריע למהלך החיים התקין של בני הבית .וסיפר כי
באחד הפעמים יצא לתפילת ותיקין משום סבה שהוא ,ועדיין עמדו
אנשים בפתח חדרו של רבינו ,ולימים יצא שחזרו מאוחר משמחה
משפחתית ,ואף גם עתה בשעה מאוחרת שכזאת דלת חדרו של
רבינו סבה על צירה .אכן ,לא אחת שאלונו אנשים זרים אשר היו
עולים במעלה הרחוב ,איה ביתו של הרב .ברור היה לכל בני השכונה
כי הכוונה רב משמעות לה אחת- ,רבינו הקוה"ט.
כן מספר אותו השכן ,כי נוהג היה רבינו לערוך שולחנות שבת במעין
מרפסת מקורה וסגורה ,ומספר אותו שכן ,כי בני הבית היו מצפים
ומייחלים לשמוע את הקידוש אשר אמר רבינו בקול רם מילה
במילה ,עד שהיה ניתן לצאת ידי חובה ממש ,גם במרחק של כמה
בתים.
בט"ו טבת תשל"ח משנתבקש רבינו הק' הדבר חיים לישיבה
של מעלה ,קיבל רבינו שהיה בנו יחידו על עצמו את עול ההנהגה,
ונתעטר באיצטלת האדמורו"ת.
מעתה נתרחבה בית נדבורנה עד למאד ,כאשר מעגל האוהדים
והחסידים נתרחב עד בלי די ,יהודים מכל גווני הקשת ,הקרובים
והרחוקים יותר ,באו להתייעץ והתברך מברכותיו .רבנים אנשי שם,
ראשי ישיבות ולהבדיל ,ראשי צבא ומפקדים פקדו את לשכתו של
רבינו ,להנות מחכמתו הקודמת ליראתו.
רבינו השקיע הרבה מזמנו ולבו ,לפריחתה ושגשוגה של הקהילה
הקדושה ,כאשר עקב כאב לבן יחיד אחר כל ילד ובחור ,ודאג
לעלייתם הרוחנית ולרווחה כלכלית של כל אברך ,וכלל החוסים
בצילא דמהימנותא.
בעיניים צופיות ,עקב רבינו אחר פריחתה ושגשוגה של קהילתנו
הקדושה .כאשר אף הכניס עצמו בהתחייבויות כלכליות עצומות,
לבנין המוסדות הקדושים בגבעה א' .ולא נח ולא שקט עד אשר
גם בגבעה ב' התנוסס בנין ה' לתפארת .והיו כבבת עינו של רבינו,
רבות התענין ושאל על הקהילה המתפתחת ,ומספרים סובביו ,כי
בכל עת אשר הגיעה דרישת שלום אודות שגשוגה של קהלתנו
המעטירה ,זרח עורו של רבינו ,מקורת רוח .מעידים אברכי
הכוללים ,כי בכל עת א שר זכו להיכנס אל הקודש פנימה ,חקר
ודרש אודות הלימודים ,ולא אחת התבטא וביקש כי יהיו כולם לעזר
ואחיסמך עבור הכוללים החשובים .אף על הקמח לבני תורה אלו
דאג רבינו ,כאשר לא אחת התערב לדאוג לטובת האברכים.
בשנים האחרונות ,החל רבינו חש את "ויקרבו ימי ישראל למות",
והחל בכתיבת ספר תורה במטרה לגדל שמו יתברך ,מעמד הכנסת
ספר תורה ,בהשתתפות רבנים ואדמורים רבים ,ובהשתתפות
כל הקהל הקדוש השייכים אליו ,כבקשתו של רועינו ,במעמד זה,
הנחיל רבינו לדורות הבאים את משנתו הטהורה ,שהכל יהיה בלתי
לה' לבדו" ,גדלו לה'"..
כמו"כ החל רבינו מכין את בני ביתו ,והקרובים אליו ,לימים שאחרי
ז' אדר תשע"ב ,אך הם ברוב אהבתם והתקשרותם אל רבינו ,לא
אבו להבין את מסריו אלו .גם כאשר חלה רבינו ,העתירו כולם
בעדו ,כאשר אלפי מניני תהילים נאמרים בעבורו ,וגם אף ישר
והפוך נאמרו ספרי התהילים כבקשת רבינו .טלטלה עזה פקדה את
הקהילה הקדושה כולה ,וכולם בלב אחד הרבו זכויות לרפואת רבינו.
אך רבינו שהכיר לכולם טובה על כך ,המשיך בשלו ,והכין עצמו
ליום המיתה ,ומספרים צאצאיו ,שדרש וחקר בגזעים השונים של
החסידות ,אודות צוואות שכתבו גדולי ישראל.
בצוואתו מחזק רבינו את קהל החסידים ,כשהנו מבטיח לכל
העוזרים והמסייעים לבניו כי גם הוא יכיר להם טובה ויסייע בעדם.
ביום המר והנמהר ז' אדר תשע"ב עלה רבינו בסערה השמימה,
בהותירו את העדה כיתומים ללא אב .רבינו נטמן באוהל רבוה"ק
במרומי הר הזיתים ,אשר עוד בחייו דאג להרחיב ולשפץ עמ"נ
שיוכלו בנ"י בגלות לבוא ולשפוך שיח בפני הצדיקים שימליצו טוב
בעדנו .ושם חלקת מחוקק ספון.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

למשלוח עובדות ,סיפורים ופתגמין קדישין מרבינו הקוה"ט ,נא לפנות למערכת "שארית יעקב" :ת.ד 50034 .ביתר עיליתפקס 02-5800149 :דוא"לnadvornab@gmail.com :

פרי צדיק
מהנעשה והנשמע בחצר הקודש

ביום א' פרשת פקודי ,השתתף כ"ק מרן רבינו שליט"א בשמחת
השבע ברכות לבן הרה"ח אהרן גנזל הי"ו.
לְ ַקּיֵ ם ֶאת יְ ֵמי ַה ֻּפ ִרים ָה ֵא ֶּלה...
לאור קריאת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בדא"ח
בשוה"ט בשבועות האחרונים ,בענין לימוד התורה הק' ,וכהכנה
לקראת חג הפורים" ,שבו ניתנה התורה לישראל מתוך אהבה,

ואין שמחתינו אלא בשמחת התורה ,שעי"כ אנו מגלים דעתינו
שחביבים עלינו דברי תורה ודברי סופרים" ,ע"כ יקבל כל אחד
ואחד ע"ע לסיים את מסכת מגילה עד ליום הפורים הבעל"ט,
וכך יזכה לטעום מקדושת היום ובהשפעות גדולות.
אכן נרתמו וזכו אנשי שלומינו היקרים ,קימו וקבלו עליהם,
'לעשות רצון צדיק' ,והתחילו ללמוד ביתר שאת וביתר עוז,

קול רנה וישועה באהלי צדיקים
מתוך הלל והודיה להשי"ת ,ברגשי גיל ושמחה
נשגר כסא דדהבא מלא ברכתא ,קדם עטרת
ראשינו מורה דרכנו ומיישר אורחותינו ,כבוד
קדושת מרן

אדוננו מורינו ורבינו שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעון קדשו

בהולדת הנכד למז"ט
בן לחתנו

הרב אפרים מנחם מנדל לעמברגער שליט"א
ברכה מיוחדת נשגר בהדרת הכבוד לאביו

הרה"צ מאיר שמחה לעמברגער שליט"א
גאב"ד מאקווא אשדוד
ולחותן המלך

כ"ק הגה"צ גאב"ד רמ"א שליט"א
והברכה אחת היא לעטרת המשפחה הרוממה
כבוד הרבנית הצדקנית תליט"א

מזלא טבא וגדיא יאה

מעומקא דליבא נברך בזאת
את אנשי שלומינו שהשמחה במעונם

הרה"ג אברהם מנשה הלטובסקי שליט"א
לרגל שמחת הולדת הנין

הרה"ח אהרן וולס הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנינה

הרה"ח מאיר שלמה פיגה הי"ו

לרגל שמחת אירוסי הנכד והולדת הנכדה

"אמה של מלכות"

יה"ר שיזכו אביו ואמו לגדלה לתורה לחופה
ולמעש"ט וכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ירוה מלוא
חפניים נחת ותענוג דקדושה ממנה ומכל יוצ"ח עד
עולם לתפארת שושילתא קדישתא דדהבא מתוך
בריות גופא ונהורא מעליא וכט"ס.

המברכים בהדרת הקודש
קהל עדת חסידי נדבורנה ביתר

הרה"ח רפאל חיים הלטובסקי הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנכד

הרה"ח יצחק אייזיק טפר הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנכד

הרה"ח ישראל אלבוים הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנכדה

הרה"ח נתן עקשטיין הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנכדה

הרה"צ יעקב ישראל צבי לייפער שליט"א
לרגל שמחת נישואי הבן

הרה"ח דב שמואל רוט הי"ו
לרגל שמחת נישואי הבת

הרה"ח שלמה רוטשטיין הי"ו
לרגל שמחת אירוסי הבן

הרה"ח דוד הלטובסקי הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבן

הרה"ח צבי טפר הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבן

הרה"ח משה קרימלובסקי הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבן

הרה"ח חיים מרדכי אלבוים הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבת

הרה"ח יחיאל מיכל הורביץ הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבת

הרה"ח יחיאל צבי עקשטיין בר"נ הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבת

הרה"ח מנחם פיגה הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבת

יה"ר שיזכו לראות מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת ותענוג דקדושה
כעתירת קהל עדת חסידי נדבורנה ביתר

וצדיקים ישמחו יעלצו

בשמחה רבה ובהדרת הכבוד נשגר בזה ברכת מזל טוב נאמנה קדם

כ"ק האדמו"ר מספינקא ב"ב שליט"א
ולבנו הרה"צ יקותיאל יהודה שליט"א

מחותנו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו באירוסי בנו ני"ו בשעטומ"צ
עב"ג בת הרה"ג ישעיהו שוורץ שליט"א
אב"ד בי"ד לעניני ממונות זכרון אפרים
חתן הרה"ג דב ווייס שליט"א
גאב"ד קרית צאנז ירושלים
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין יה"ר שיזכו לרוות רוב נחת
דקדושה מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנות חיים מתוך כל טוב סלה
המברכים ,קהל עדת חסידי נדבורנה ביתר

נדבת ידידנו הנכבד
הר"ר משה ווייס הי"ו

לע"נ אמו האשה החשובה
מרת פיגא רחל
בת ר' צבי זאב ע"ה
אשר נדבו ליבו להשתתף
נלב"ע ד' אדר ב' תשע"ד
בהוצאות הגיליון
ת.נ.צ.ב.ה
לרגל השמחה השרויה במעונו
זכות הפצת מעיינות
בהולדת בנו שיחי' למזל"ט
הקודש ,תעמוד לה
יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת
לטובת נשמתה להתברך דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח מתוך
בכל מילי דמיטב.
כט"ס.
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מסכת מגילה.
ויה"ר שבזכות גדולה זו ,יתקיים בנו ברכת כ"ק רבינו שליט"א,
"והנותן ליעף כח ,הוא יחדש כנשר כוחנו וחשקנו ,למען נזכה
ללמוד ולקיים את כל דברי תלמוד תורתינו ,באהבה ובשמחה
פנימית ואמיתית ,ותתקבל צלותהון ובעותהון דכל בית ישראל,
קדם אבוהון דבשמיא ,שיחיש לגאלינו למען כבוד שם קדשו,

שמחו בה' וגילו צדיקים

ברגשי גיל ושמחה ובהדרת הקודש נשגר בזה ברכת מזל טוב נאמנה קדם

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מבני ברק

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בהולדת הנכד למז"ט בן לחתנו הרב נתן דוד גרוס שליט"א
והברכה אחת היא לעטרת המשפחה הרוממה
הרבנית הצדקנית "אמה של מלכות" תליט"א
יה"ר שיזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנות חיים
מתוך כל טוב סלה
המברכים בהדרת הכבוד קהל עדת חסידי נדבורנה ביתר
וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלוקים
וישישו בשמחה בהדרת כבוד ובחרדת
קודש ,אשגר ברכת מזל טוב אל מול
פני מורה דרכינו ומאיר נתיבותינו

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לעת השמחה בבית המלכות
בהולדת הנכד במזל טוב
בן לחתנו
הרב אפרים מנחם מנדל למברגר שליט"א
והברכה אחת היא

לכבוד הרבנית הצדקנית תליט"א

נדבת ידידנו הנכבד

הרה"צ א .מנחם מנדל למברגר שליט"א
אשר נדבו ליבו להשתתף
בהוצאות הגיליון
לרגל השמחה השרויה במעונו
בהולדת בנו שיחי' למזל"ט
יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה
ממנו ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.

נדבת ידידנו הנכבד
הר"ר משה קרימלובסקי הי"ו

אשר נדבו ליבו להשתתף בהוצאות
"אמה של מלכות"
יה"ר מלפני אבינו שבשמים שיזכה
הגיליון
כ"ק מרן רבינו שליט"א לרוות ממנה
לרגל השמחה השרויה במעונו
ומכל יוצ"ח תענוג ונחת דקדושה
בהולדת בנו שיחי' למזל"ט
ומשמחה זו יושפע לכל המסתופפים יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה
בצל הקודש ,להיושע בכל מיני ישועות
ממנו ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.
והשפעות טובות ,עד שנזכה ויוליכנו
לקבל פני משיח צדקנו בב"א.
הקודש ברגשי גיל ושמחה הננו לברך בברכת
בקידה והשתחויה אל מול פני
מזל טוב חמה ולבבית את המג"ש היקר
מרדכי לפקוביץ
הרה"צ א .מנחם מנדל למברגר שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו
ברגשי גיל ושמחה הנני לברך
בהולדת בנו שיחי' למזל"ט
בברכת מזל טוב חמה ולבבית את
ולחברינו ממשתתפי השיעור
ידידי היקר
הר"ר מרדכי אברהם שנור הי"ו
הר"ר משה קרימלובסקי הי"ו
לרגל השמחה השרויה במעונו
לרגל השמחה השרויה במעונו
בהולדת בתו תחי' למזל"ט
בהולדת בנו שיחי' למזל"ט
יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה יה"ר שיזכו לרוות רוב נחת דקדושה
מהם ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.
ממנו ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.
המברכים בלב שמח
המברך בלב שמח
חברי שיעור תלמוד ירושלמי
מרדכי לפקוביץ

נדבת ידידנו הנכבד
הר"ר מרדכי לפקוביץ הי"ו

אשר נדבה לבו בהרמת תרומה
נכבדה להוצאות הגליון
לטובת נשמת אבינו רועינו כ"ק
בעל ה"באר יעקב" זיע"א
הרה"ק יעקב ישכר בער
בן הרה"ק חיים מרדכי
זצוקללה"ה
זכות רבינו הק' יעמוד לו
להתברך בכל מילי דמיטב.

ברכת מזל טוב נאמנה נשגר בזאת קדם
ידידי היקר רודף צדקה וחסד ,מסור
לקדשי בית חיינו
הרה"ח דב שמואל רוט שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו
בנישואי בתו בשעטו"מ
יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה
ממנה ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.
המברך ברוב שמחה והכרת הטוב

מרדכי טייטלבוים

ב/הנהלת המוסדות

