
  
  
  
  
  
  

        '''' באותות באותות באותות באותותאיש על דגלואיש על דגלואיש על דגלואיש על דגלו''''
        

 שתי ות בעמוד הענן היו קבוע- אותיות האבות היו על הדגליםאותיות האבות היו על הדגליםאותיות האבות היו על הדגליםאותיות האבות היו על הדגלים
 שתי אותיות היו ןואות. משמו הקדוש'  י,מאברהם'  ה:אותיות

 על דגלי השבטים כל ימות ות והיו נרא,פורחות הנה והנה
 כל ן מנהגהכך הי, פעמים על דגל זה ופעמים על דגל זה, השבוע

 כשקידש ותובמקום שהיו עומד, בוע עד ערב שבתימי הש
 ולא היו זזות ממקומן עד מוצאי ותעליהם שבת שם היו נח

  )'ב' ילקוט ראובני במדבר ב(  ! אז היו חוזרות להראות כמנהגן,שבת קודש
                                                                                                                                                   

מן בדבר סימן טוב לך " מזמרים" מה יפית" ב,,,,בזמירות שבתבזמירות שבתבזמירות שבתבזמירות שבת
מה עושה הדגל בין  תמהיםרבים ..." סמבטיון המתגלגל, ודגל

                                                                                                ) כ"ג שז"רההכ ל"יש(            .ןהדבר מוב לא דלפי הילקוטא !?סימני השבת

                                                                                                                  
 וכן היה לכל ....מלמד שכל שבט ושבט היה לו סימן לאב השבטמלמד שכל שבט ושבט היה לו סימן לאב השבטמלמד שכל שבט ושבט היה לו סימן לאב השבטמלמד שכל שבט ושבט היה לו סימן לאב השבט

 שמעון היה ,היה מצוייר דודאיםשבט ראובן דגל . דגלים אותה
אפרים , זבולון בית, יששכר חמור ,יהודה אריה, מצוייר עיר שכם

צורת גד , נפתלי איילה, דן נחש,  זאבןבנימי, מנשה ראם, שור
  )מדרש אגדה במדבר(     . אשר זית,יוצאים למלחמההחמושים אנשים 

 מצוייר שמש השבדגל יששכר הי נכתב רבהרבהרבהרבהבמדרש במדרש במדרש במדרש אמנם אמנם אמנם אמנם 
  )'ז' ב(                                                         .זבולון ספינה וגד מחנה, וירח

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        !!!!השבת היא הדגל של עם ישראלהשבת היא הדגל של עם ישראלהשבת היא הדגל של עם ישראלהשבת היא הדגל של עם ישראל
  

עשרים וחמש סך ב תרם סכום ריקהריקהריקהריקהפפפפעשיר מופלג מדרום אעשיר מופלג מדרום אעשיר מופלג מדרום אעשיר מופלג מדרום א
הכסף היה נחוץ . אהרן פויפרר "ג של ה רנד עבור קהילתואלף

תרומות של לקבל אהרן קבע כלל שלא  אבל רבי ,והסכום עצום
ק אבל 'לא החזיר לו את הצהוא  מפני כבוד האיש .מחללי שבת
  .קום שמור במו אלא הניח,גם לא פדאו

  

אחד ממכריו , בארץ ישראל עשיר ו ביקר אותכעבור זמן מהכעבור זמן מהכעבור זמן מהכעבור זמן מה
נכנסו שניהם לבית מרן  ,הציע שיעלה עימו לבית מרן הרב שך

   .בדרום אפריקהה והציגו כתורם נכבד למוסדות התור
  

ל ח למרבה ההפתעה הרב שך ה,,,,ופף העשיר וביקש ברכהופף העשיר וביקש ברכהופף העשיר וביקש ברכהופף העשיר וביקש ברכהככככהתהתהתהת
 :בחיבה ואמרשל העשיר  ונטל את ידי ,לדבר על שמירת השבת

יודע אתה .  השבת היא מקור הברכה,בני אם בברכה אתה חפץ'
 השבת ! השבת היא הדגל של עם ישראל,דגל משלויש לכל עם 

 ,רובה להמשכיות הדורות היא הע,היא הסימן שיהודים אנחנו
   ."אם מאבדים את הדגל יש סכנה לקיומה של כל האומה כולה

  

אם לא שומרים את השבת יש סכנה , דע" ::::סיף מרן והבהירסיף מרן והבהירסיף מרן והבהירסיף מרן והבהירווווהההה
   "!? חלילה מה ישמור עליהם שלא ינשאו לגויות,לעתיד הילדים

  

 ומיד בצאתו ,חדרו אל ליבו של העשירחדרו אל ליבו של העשירחדרו אל ליבו של העשירחדרו אל ליבו של העשיר הדברים שיצאו מהלבהדברים שיצאו מהלבהדברים שיצאו מהלבהדברים שיצאו מהלב
  !  בבים אותו שהחליט לשמור שבתהודיע העשיר לכל הסו

  

בהתרגשות לרבי אהרן  טלפן קקקק''''המלווה שידע מסיפור הצהמלווה שידע מסיפור הצהמלווה שידע מסיפור הצהמלווה שידע מסיפור הצ
     ") לולי תורתך"(                                    .  ק נפדה' והצבדרום אפריקה

  
  
  
  
  
  

        '''' א א א א----בעקבות הסיפור בעקבות הסיפור בעקבות הסיפור בעקבות הסיפור 
  

הגאון רבי שלמה מרן אל ,  הביא את אחד מספריור צבי כהןר צבי כהןר צבי כהןר צבי כהן""""הגהגהגהג
רבינו לא היה . על הספר התנוססה הסכמת מרן, זלמן אויערבאך

לאחר זמן רבי . ורבי צבי השאיר את הספר אצל הרבנית, בבית
  .תמורה לספר, ק'שלמה זלמן שלח לו מכתב תודה עם צ

  

כעבור כמה . ק לא פדיתי'כמובן שאת הצ ":::: צבי צבי צבי צבירבירבירבירביסיפר סיפר סיפר סיפר 
והוספתי ,  על מכתבוהודתי. חודשים פגשתי את רבינו בחתונה

  ... לא רציתי לגבות פעמיים תשלום–ק 'יתי את הצכי לא פד
  

: אמרתי לו! ? הרי עדיין לא שילמתי לך על הספר::::תמה רבינותמה רבינותמה רבינותמה רבינו
נחשבת , הרי מובא בגמרא שנתינת כסף קידושין לאדם חשוב

  . חלים כאילו קיבלה היא והקידושין
  

אבל היית צריך להודיע לי אבל היית צריך להודיע לי אבל היית צריך להודיע לי אבל היית צריך להודיע לי : ": ": ": "רבי שלמה זלמן חייך אך הוסיףרבי שלמה זלמן חייך אך הוסיףרבי שלמה זלמן חייך אך הוסיףרבי שלמה זלמן חייך אך הוסיף
!"                                                 !"                                                 !"                                                 !"                                                 קקקק''''גיד לי שאתה לא פודה את הצגיד לי שאתה לא פודה את הצגיד לי שאתה לא פודה את הצגיד לי שאתה לא פודה את הצהיית צריך לההיית צריך לההיית צריך לההיית צריך לה, , , , זאתזאתזאתזאת

  )ר צבי כהן" מהג"נר לשולחן שבת"(                                                                                          

u u  
        ''''בבבב    ----בעקבות הסיפור בעקבות הסיפור בעקבות הסיפור בעקבות הסיפור 

        

 אם יש לדחות ילדים אשר , הגאון רבי יוסף שלום אלישיב הגאון רבי יוסף שלום אלישיב הגאון רבי יוסף שלום אלישיב הגאון רבי יוסף שלום אלישיבנשאלנשאלנשאלנשאל
ם יהודי ולא לקבלם לבתי הספר הכלליים של הקהילה יהרק אב

        כן או שכדאי ,ישראל לתורה ולמצוות את ילדי המיועדים לקרב
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ?כל המשפחה תהפוך למשפחה יהודיתשכך בולגרום , לקבלם

  

ת כדי לזכות א לפעמים יש ענין לקרב את הילדים הללו ::::והשיבוהשיבוהשיבוהשיב
הרי שהם , שאם הילדים יגדלו לתפארת וידבקו בתורה, אבותם

 ואין לך שכר גדול ,ואז אביהם לא יענש. יתגיירו ואחריהם אימם
  .ואשרי מי שילמדם ובזה יזכה את המשפחה כולה. מזה

 הינו שטחי ולא הללו היהדות בבתי הספר אך לפעמים לימודאך לפעמים לימודאך לפעמים לימודאך לפעמים לימוד
ן למה מעמיק והוא רק כסות עיניים לאב שמוצא קצת פורק

ובמקרה כזה המלמד אותם תורה שותף  .שכואב לו פנימה בלבו
צריך בדיקת לכן . לעבירה ולטשטוש של האבות ואין ללמדם

    )'ח ב"תשס" נצח ישראל"קובץ (                .לנהוגחכם לדעת בכל מקרה כיצד 

TTTT TTTT        
        ל מפליגים גודל ענין הדגליםל מפליגים גודל ענין הדגליםל מפליגים גודל ענין הדגליםל מפליגים גודל ענין הדגלים""""חזחזחזחז

  

 וכל האומות םםםם קדושים וגדולים היו ישראל בדגליה קדושים וגדולים היו ישראל בדגליה קדושים וגדולים היו ישראל בדגליה קדושים וגדולים היו ישראל בדגליה............''''
  ) 'ר ב"ב('       ... ואומרים מי זאת הנשקפה ם בהם ותמהיםמסתכלי

               

 לא וכי , מה הענין בזהב שטיינמןב שטיינמןב שטיינמןב שטיינמןיייישאל הגאון רבי אהרן לישאל הגאון רבי אהרן לישאל הגאון רבי אהרן לישאל הגאון רבי אהרן לי
הרי ובפרט ש ?ילמדו ויעשו, יכולים האומות לעשות להם דגלים

     על פי על פי על פי על פירבי אהרן לייברבי אהרן לייברבי אהרן לייברבי אהרן לייבאת הענין ביאר את הענין ביאר את הענין ביאר את הענין ביאר  ?לכל אומה יש דגל משלה
 מכולם לא ,ה שבעים אומות" הקבראב' ::::ך דברי המדרשך דברי המדרשך דברי המדרשך דברי המדרשהמשהמשהמשהמש

 אמר ," עלי אהבהודגלו"שנאמר  ,אלא בישראלנחת מצא 
              '...ה יש לאומות דגלים ואין חביב עלי אלא דגלו של יעקב"הקב

  

 פרשת במדבר
  327 'גליון מס

  

  
 בכל עניני העלון 
  תרומות והנצחות

  וזנבליט ררררתנאל ננננ
  5791486ב " ב21 צבי ' רח
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  נ הרבנית לאה מליק "לע
  ד" היומשפחתה

  נלקחו בטרנספר מסאטמר 
 ד "ח אייר תש" כ- לאושוויץ

  



ומה ? כבר אינם קיימיםהללו ם  השבטיהרי דגלי ,,,,יש להביןיש להביןיש להביןיש להביןוווו
   ?ההבדל בין דגלי ישראל לדגלי האומות

ה על "בשעה שנגלה הקב' ::::לא יש לבאר על פי דברי המדרשלא יש לבאר על פי דברי המדרשלא יש לבאר על פי דברי המדרשלא יש לבאר על פי דברי המדרשאאאא
 ,ים דגליםי והיו עשו,ב רבבות מלאכים"מו כיהר סיני ירדו ע

ים דגלים י כיון שראו ישראל שהם עשו".דגול מרבבה" 'שנא
  )'ר ב"ב(     .'ם אנו נעשים דגלים כמותהלוואי' אמרו , לדגליםהתאוו

  

ת מלאכים וחיות ה ירד היו מסביבו מחנו"שהקבכ ,,,,כלומרכלומרכלומרכלומר
 רצו לזכות שתהיה הם, לזה נתאוו בני ישראל, הקודש בדגלים

 ארון -  ואת זה הם עשו,שכינה שרויה ביניהם כמו המלאכים
לכן לכל שבט צבע ו, ישראל סביבו ודגליםעם , ולוחות במרכז

  !  למטה כמו הלמעלה- דגלו היה כמו האבן בחושן
  

 אך דגל כזה הוא ,לים בוודאי יכולים להתקין דגאומות העולםאומות העולםאומות העולםאומות העולם
  ) ה"קל' עמ" מפיקודך אתבונן(".                                                סמל בלבד

�    �        
  )תנחומא במדבר(    ".".".".ומהם למדו מלכויות לעשות להן מפה וצבעומהם למדו מלכויות לעשות להן מפה וצבעומהם למדו מלכויות לעשות להן מפה וצבעומהם למדו מלכויות לעשות להן מפה וצבע""""

        

 כך נמצאו כתובות – נינוה היה דגנינוה היה דגנינוה היה דגנינוה היה דג" " " " הגדולההגדולההגדולההגדולההעיר העיר העיר העיר """"סמלה של סמלה של סמלה של סמלה של 
, מלשון נון נינוה הוא השםמשערים שמקור . ושרידים בעיר

ה האמינו וכתב שאנשי נינ" אור פנים"ב .שהוא דג בלשון ארמי
בעלה מכס  את הורידה .אשת מלך נינוה נינוס ,סימירמיסש

 והרחיבה את גבולות , והושיבה אותו בבית הסוהרומלכות
 ולפי זה ... היתה בתו של האליל דגון שהיה בצורת דג,הממלכה

  .אגדה זומ הוא של נינוה הסמלמקור סתבר שמ
  

   . שנבלע בדג,יונהאת  להוכיחםלח ושה "הקב ש,,,,המופלא הואהמופלא הואהמופלא הואהמופלא הוא
  

 מלכי אשור היתה להם דמות יונה על :םםםם""""ועוד יותר כתב המלביועוד יותר כתב המלביועוד יותר כתב המלביועוד יותר כתב המלבי
 .יונהלסימירמיס המלכה  מימי נםשהיו מייחסים את נצחו, דגלם

 מלך אשור עשו להם דמות על ידיולכן הכותים שגלו לשומרון 
ך אשור בכך שעובדים לדמות  כדי להחניף למל,יונה לעובדה

  )"אוצרות המפרשים על ספר יונה"מתוך (                 .אלילבעיניו שהיתה נחשבת 
  

  .עבודתםוצבעי מתנוססים סמלי בעולם  דגלי המדינות רובגם בימינו על 

g g  
...  ? היאך אני נכנס לתוך אהליהם לדעת מנין יונקיהם:'האמר משה לפני '

ואומרת הל והשכינה לפניו ובת קול יוצאת מן האהל הלך ועמד על פתח הא
  )מדוע היה צריך לספורכ "א "טעמא דקרא"ועיין  ז"ט'  גי"רש(  .'כך וכך תינוקות יש באהל

  

  מונחת בפתח בית בסוף רחוב היהודיםמעשה ונמצאה תינוקתמעשה ונמצאה תינוקתמעשה ונמצאה תינוקתמעשה ונמצאה תינוקת
 ,ות בשמיכעטופה היטב ,עריסהתוך התינוקת היתה ב .ברודיב

   . שכותבין לשמירה לתינוק,"מעלותשיר ה" כתביובתוכה שני 
  

שיר " ד, ודאי דינה כישראלית::::השיב הגאון רבי שלמה קלוגרהשיב הגאון רבי שלמה קלוגרהשיב הגאון רבי שלמה קלוגרהשיב הגאון רבי שלמה קלוגר
 וגם מהמקום בו נמצאה ניכר דהיא , זה סימן טוב"המעלות

ע שאם היה "וכדברי השו )ח"ז ע" אהע"האלף לך שלמה"(. תינוקת יהודיה
אין בו '  קמיע או שנמצא במקום שרבים מצויים וכועליותלוי 

  )'י ז"א ועיין נוב"ל' ז ד"אהע(. א מפני רעבון דלא הושלך אל,שום אסופימ

��  
        """" בתחילת הקיץ בתחילת הקיץ בתחילת הקיץ בתחילת הקיץ הופיעה בבית מדרשנו הופיעה בבית מדרשנו הופיעה בבית מדרשנו הופיעה בבית מדרשנורוח הקודשרוח הקודשרוח הקודשרוח הקודש""""

  

ה מלבד ' המשגיח דישיבת לומז,הגאון רבי משה רוזנשטייןהגאון רבי משה רוזנשטייןהגאון רבי משה רוזנשטייןהגאון רבי משה רוזנשטיין
 ,היותו תלמיד חכם מיוחד וירא שמים מופלג היה מורם מעם

  .  עם חלומות היתה לו הנהגה מיוחדת,ראו שהוא אדם קדוש
  

רבה  בתחילת הקיץ ִה אחת שנה::::סיפר הגאון רבי זיידל אפשטייןסיפר הגאון רבי זיידל אפשטייןסיפר הגאון רבי זיידל אפשטייןסיפר הגאון רבי זיידל אפשטיין
 ,"ונשמרתם מאד לנפשותיכם"רבי משה לדבר על המצוה של 

כמה שבועות מאוחר יותר . שצריך להזהר בשמירת הגוף והנפש
החל מדבר יותר בפירוט שצריך להזהר בפרט בימי הקיץ 

  .שיוצאים מהישיבה שלא להכנס לסכנה
 קרא לבני שיעור אחד בישיבה שעמדו לצאת נה לאחר זמןנה לאחר זמןנה לאחר זמןנה לאחר זמןוהוהוהוה

 ואמר להם שביחוד יש להזהר כשהולכים לרחוץ ,למקום קייט
  ...בנהר שלא להכנס למצב סכנה

 למקום המנוחה קרא לשני בחורים וביקש ממש בטרם יצאוממש בטרם יצאוממש בטרם יצאוממש בטרם יצאו
והו הבטיחו לי שתשימו עיניכם על בחור פלוני ולא תעזב: "מהם
  .כמובן שהם נענו לבקשתו". נהרבפרט בעת השחיה ב, לרגע

  

 כשישבו בני החבורה על שפת הנהר הבחינו בעשן יום אחדיום אחדיום אחדיום אחד
 באותם הימים היו הבתים מעץ ותוך זמן ,העולה מכיוון העיירה

 .קצר היתה השריפה מתפשטת ומכלה את כל הנקרה בדרכה
לאכסניה להציל ולעזור לבני העיירה בכיבוי השריפה מיד רצו 

המהומה שכחו את הבטחתם ואותו בחור מחמת . את חפציהם
  ")לעבדו בלבב שלם("           .  הוא נסחף וטבע למוות,נשאר לבדו בנהר

             גאונית גאונית גאונית גאוניתרוח הקודשרוח הקודשרוח הקודשרוח הקודש
  

  הלוי הלוי הלוי הלויזקני הגאון רבי חייםזקני הגאון רבי חייםזקני הגאון רבי חייםזקני הגאון רבי חיים ::::יקיקיקיק'''' סולובייצ סולובייצ סולובייצ סולובייצרבי משהרבי משהרבי משהרבי משההגאון הגאון הגאון הגאון סיפר סיפר סיפר סיפר 
מבריסק השתתף פעם באסיפת רבנים שהתקיימה בימות 

יש לכל אחד את סתיימה האסיפה עמד והגנכאשר . החורף
  ... את מעילוקיבלכל אחד ש ,מעילו כשהוא קולע אל השערה

  

אין :  השיב רבי חיים????כששאלוהו האם ידע כל זה ברוח הקודשכששאלוהו האם ידע כל זה ברוח הקודשכששאלוהו האם ידע כל זה ברוח הקודשכששאלוהו האם ידע כל זה ברוח הקודש
כי הנה ישבנו פה יחד שעות , פה רוח הקודש אלא שכל פשוט

והנה יש דברים , אחדות והספיק לי הזמן להכיר את האנשים
הוא בעל קומה וממילא שפשוט לזהות אותם כמו שרב פלוני 

  .ומשנהו נמוך ומעילו בהתאם וכדומה, מעילו ארוך
רב פלוני יוצא אשכנז ,  שבהתבוננות ניתן לזהותםויש דבריםויש דבריםויש דבריםויש דברים

, ומסודר על כן הניח מעילו מקופל בקפידה בזוית מסויימת
, וכן הלאה, על כן מעילו זרוק בפינה, ומשנהו עילוי מפוזר

  ...ל שייך לכל אחדממילא ידעתי לזהות בנקל איזה מעי
  

יש יש יש יש , , , , לא בכל דבר צריך לשאוללא בכל דבר צריך לשאוללא בכל דבר צריך לשאוללא בכל דבר צריך לשאול: ": ": ": "כשסיים דבריו הפטיר רבי חייםכשסיים דבריו הפטיר רבי חייםכשסיים דבריו הפטיר רבי חייםכשסיים דבריו הפטיר רבי חיים
  ")והאיש משה("                                ..."..."..."..."דברים שביכולתך להבין לבדדברים שביכולתך להבין לבדדברים שביכולתך להבין לבדדברים שביכולתך להבין לבד

8 
        ....""""הקרב את מטה לוי והעמדת אותו לפני אהרן הכהן ושרתו אותוהקרב את מטה לוי והעמדת אותו לפני אהרן הכהן ושרתו אותוהקרב את מטה לוי והעמדת אותו לפני אהרן הכהן ושרתו אותוהקרב את מטה לוי והעמדת אותו לפני אהרן הכהן ושרתו אותו""""

  

הלויים יהיו  לעתיד לבוא הכהנים יהיו לויים ו::::יייי""""כתב רבינו הארכתב רבינו הארכתב רבינו הארכתב רבינו האר
   )'ת ככרעמ "תומדק רבדמ"(                       . והאריך בסוד הדברים,כהנים

 - וישא אהרן "על הפסוק """"תורת כהניםתורת כהניםתורת כהניםתורת כהנים""""דברי הדברי הדברי הדברי האת את את את לפי זה נבין לפי זה נבין לפי זה נבין לפי זה נבין 
באותה שעה זכה במתנות כהונה וזכה בנשיאת כפים לו 

 דאחרי , מובןי"האר ולפי דברי ."ולדורותיו עד שיחיו המתים
                 )ז" ס"שמי קדם"( .ו אהרן ובניו כהנים אלא לוייםתחיית המתים לא יהי

[ [  
        ))))אאאא""""ממממ' ' ' ' גגגג((((    ".".".".ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראלואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראלואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראלואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל""""

  

ומה אשיבך על אותם לך  מה אעשה ,,,,מאיר הכהןמאיר הכהןמאיר הכהןמאיר הכהן' ' ' ' אל אלופי הראל אלופי הראל אלופי הראל אלופי הר
  אותוכדי לתת, בני אדם המתכוונים לכך שתלד בהמתם בכור

  ...לבנך הכהן להתנקם בו
  

שיש בידם להפקיע את הבכורה  ,כמה עבירות הם עושיםכמה עבירות הם עושיםכמה עבירות הם עושיםכמה עבירות הם עושים
ד "כ, ועוד.  תחת ידםווהמכשלה הז, בהיתר שלא יכשלו בו רבים

 וכל המכוון ,מתנות כהונה ניתנו לאהרן ולבניו לא לצער ולהקניט
  .לקנטר בהן לא יצא ידי נתינה כלל

  

ודומה , נבזה' כאילו אמר שולחן ה, ועוד נראה כמבזה קדשיםועוד נראה כמבזה קדשיםועוד נראה כמבזה קדשיםועוד נראה כמבזה קדשים
הנים ולויים שהיו מסייעים אודות כ' הדבר למה שמצינו בגמ

בבית הגרנות ובבית המטבחיים שאין נותנים להם תרומות 
. וביקשו חכמים לקונסם...  ואם עשו כן חיללו, ומעשרות בשכרן

  .מוכח דהיכן שנראה שהוא נהנה הוי מחלל ברית הלוי
  

זאת שהוא אומר שעושה , כהןב שנהנה להנקם ובוודאי כאןובוודאי כאןובוודאי כאןובוודאי כאן
  .שמים ומחלל את הקדשיםנמצא שהוא מחלל שם , לשם כך

  

נשאל .  הגוייםותפסוהו,  אותו בכור הזיק לגוייםלאחר זמןלאחר זמןלאחר זמןלאחר זמן
  ? ם עד איזה סכום חייב הכהן לפדותו"המהר

  

 היכן שהבכור הזיק שלא בפשיעתו של הכהן לא מצינו ::::והשיבוהשיבוהשיבוהשיב
כמו דינם של , אך מסתבר שאין פודין אותו יותר מכדי דמיו

  )ח"ע' ג מרוטנבורג ם"ת מהר"שו(        .מפני תיקון העולם, ם"שבויים וסת

W X  
        """"שבת של שמחהשבת של שמחהשבת של שמחהשבת של שמחה""""השבת השבת השבת השבת 

  

 ג בעומר"שהשבת שאחר ל, מנהג ישן היה בעיר הומיל שברוסיהמנהג ישן היה בעיר הומיל שברוסיהמנהג ישן היה בעיר הומיל שברוסיהמנהג ישן היה בעיר הומיל שברוסיה
ג בעומר ביום "ואם חל ל, "שבת של שמחה"היו קוראים לה 

  ".שבת של שמחה"עד אחר ה, ראשון היו חוגגים כל השבוע
  

ם ובעלי בתים הלומדי,  אחר שחרית היו החסידים,,,,ג בעומרג בעומרג בעומרג בעומר""""בלבלבלבל
והיו מדברים  ,הלויהלויהלויהלוי     רבי יצחק אייזיק רבי יצחק אייזיק רבי יצחק אייזיק רבי יצחק אייזיקחחחח""""הרההרההרההרה ,באים לבית הרב

וקובעים סך , בעניני העיר מה צריך לתקן ברוחניות וגשמיות
היו הולכים לבית הקברות ומשם לבית . כסף כמה צריך לכל דבר

מכיון . בה הרב היה דורש ,שם היו עורכים סעודה גדולה. הכנסת
  ...ם לכולם היו חוגגים כל השבועלא היה מקושבבית הכנסת 

  

 היו הגבאים עוברים ואוספים את הכספים במשך הימים הללובמשך הימים הללובמשך הימים הללובמשך הימים הללו
והיו מכניסים את התינוקות שהגיעו . שהעריכו לצורכי העיר

     ")התמים("                   .   לחינוך לתלמוד תורה ובוחנים את התלמידים
8 

         ) ע"סד(     ....דת המןדת המןדת המןדת המן השבת הראשונה לירי השבת הראשונה לירי השבת הראשונה לירי השבת הראשונה לירי----ט ט ט ט """" תמ תמ תמ תמ אלפים אלפים אלפים אלפים''''ד אייר בד אייר בד אייר בד אייר ב""""ככככ

  

 


