
רוכים אתם לד', קוראים ומטיילים יקרים. כשנהנים 
המציאותי  הפתגם  אומר   – מהר  חולף  הזמן 
לקו  מגיעים  אנו  וכבר  התחלנו  בקושי  והעממי, 
הזו  ההרגשה  את  לזכור  לעצמי  אבקש  הסיום. 
הרבתי  הידיעה  ה'  אלול.  של  "ה-זמן"  כשיגיע 

שמעוררת בנו געגועים. 
ברשותכם, אסכם את מדור הקיץ ובין הזמנים 
של מנחם אב תשפ"ב, בעוררות זיכרון מטווח קצר למדי, נקרא לו 

לצורך ההמחשה, זיכרון טווח קורונה.
זכרנו  ולא  כמעט 
ההסגרים,  תקופת  את 
תקופת הימים בהם מידת 
על  הייתה  מתוחה  הדין 
הבריות והיציאה לחופשה 
לטווח  הייתה  מההסגר 
של כמה פסיעות שנספרו 
קנסות  עם  וטווחו  ונמדדו 

למפירים את ההוראות.
יתברך  הבורא  והנה, 
בחמלתו  והמיטיב,  הטוב 
החסד  במידת  רבה,  כי 
אותנו  גמל  והרחמים, 
חזרה  והעלנו  מהתקופה 
החיים,  שגרת  דרך  על 
מסממניה  כשאחד 
הייתה  המובהקים 

וציבור היראים המבורך  כולו,  הדרישה הגבוהה מאוד של הציבור 
לוותה  היציאה  לחופשה.  לצאת  בפרט,  ותפארת  לשם  במשפחות 
בתחושה חריפה של יציאה מן המיצר כפשוטו - לחלק מהיוצאים 
היא לוותה עם יתמות נלווית של אבדן קרוב משפחה קרוב במגיפה 
-  לחופש. כך שהמטרה לצאת לכל חופשה, לכל יעד, העיקר לצאת, 

הייתה השנה מעין מנטרה משפחתית כללית. 
גם קוראי מגזין במה, זכו לצאת  לחופשה כדת וכדין, הרחבנו 
למשפחה  המותאמת  רבה  אינפורמציה  למהדרין,  טיול  תכנון  על 
נמצא  אני  הקוראים,  מתגובות  כאשר  אליכם,  הועברה  המטיילת 
בסייעתא  נפלה  שכתיבתי  למד, 
שומעים  לבבות  על  דשמיא 

ומשכילים.
ישנן מספר נקודות והארות 
אף הערות ענייניות, שלמדתי 
מכם הקוראים, גם מהנופשים, 
הם  ליבי,  לתשומת  שאקח 
יובאו לידיעת הציבור בהמשך 

הדרך בסייעתא דשמיא.
•   •   •

שסיימתי  כפי  הפעם, 
החולף,  בשבוע  המאמר  את 
 SEEFELD בעיירה  נתמקד 

בחבל טירול.
למרות שמתכנני הנופשים 
על  השנה  דילגו  כולם  כמעט 
עדיין  באוסטריה,  טירול  חבל 

ב

בצילם של גדולי התורה 
והחסידות בעיירת הנופש

יוצא  כשהוא  הזמנים  בבין  ניכר  תורה  "בן  שליט"א:  ויז'ניץ  מסערט  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
לאגור כח, כשהוא מתבונן בדרכי ד' יתברך ושם את ד' יתברך לנגדו תמיד, אזי המנוחה שלו היא 
מויז'ניץ שליט"א  מרן האדמו"ר  כ"ק   • הזמן"  בתחילת  להתברך  כוחו  את  ותעצים  תורה 
עד  זרעיהם  זרע  ומפי  מפיהם  התורה  תמוש  והחסידות שלא  התורה  ללומדי  חמה  ברכה  העתיר 
עולם" • כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרון שליט"א בירך את קוראי המגזין בשפע רוחני 

וגשמי, שיזכו לפתוח את זמן אלול עם כל הבעירה והתחדשות דקדושה
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חבל טירול הגדול, אכלס בעונת הקיץ הזאת הרבה מאוד משפחות 
הוכפל.  ותחושתי, מספרם  לעניות דעתי   - ומצוות  שומרות תורה 
נפלא היה בעיני לראות שבת אחים גם יחד באהבה אחווה ורעות, 
כשהמכנה המשותף לכלל הנופשים הוא י"ג העיקרים לרמב"ם. נפלא 
לראות מניינים ממזרח ומערב, צפון ודרום, מכל החוגים והעדות 
לתפילת  מתקבצים  הישיבתיות,  החסידיות,  התלבושות  ובמגוון 
ישראל  שמע  קריאת  את  שמענו  בכולם  וערבית,  מנחה  שחרית 
לשאלת  לענות  יכלו  כולם  בעקבותיו...  שם  ברוך  והלחש  הנצחית 

הנביא מה ד' רוצה מעמך, במשפט: ותשובה ותפילה וצדקה...
שונה הדבר – ואפוף סוד ד' ליראיו (תהילים כה יד) היה בעיירה 
הציורית SEEFELD בחבל הטירול.  חברת תור עולם בניהולה של 
משפחת פדר המופלאה, שינתה מיקום שהיה חביב עליהם שנים 
רבות. הקורונה ותהפוכותיה כפו על החברה לעזוב את סרפהאוס 
חזרה  והיא  שנים  עשור  מעל  שם  בהיותה  הכתר  פנינת  שהייתה 
בגובה  העיירה  (זייפלד).   SEEFELD בעיירה מרץ  במשנה  לפעול 
של  הנוח  מזגם  וקריר,  צלול  אלפים  באוויר  בורכה  מטר  כ-1.200 
המוריקים  המישורים  מבקריו,  על  הנפש  שלוות  משרה  יושביו, 
מצויים פה בשפע, תוך שמירה על הנכסים הרוחניים, בתיאום עם 

רבי דוד שלמה זולדן שליט"א, רב ומו"צ קהילת סרט ויז'ניץ חיפה.
מתולדות  האדמו"ר  שכ"ק  כשבושרתי  בעיניי  היה  פלא  לא 
אהרון שליט"א, יגיע לנפוש בעיירה, כמעט מובן מאליו היה הלא 
מובן מאליו, שכ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א, יבוא גם הוא 
לנפוש בעיירה.  והם רק חלק משמות הרבנים המכובדים, יושבי דין 
בשבת תחכמוני, מרביצי תורה אדירי דעה, המוכרים לציבור הרחב, 

שזכתה העיירה המנומנמת SEEFELD לארח בקרבה.
מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק  של  בצעידתם  לראות  היה  נפלא  כמה 
שליט"א, אשר הגיע היישר ממרכז מוסדות ויז'ניץ בארה"ק ועתה 
ויז'ניץ  מסערט  האדמו"ר  כ"ק  מחותנו  עם  ידיים  שלוב  כאן  צעד 
שליט"א, שניהם ממתיקים סוד ד', ומי שזכה להאזין לשיחתם, היא 
הייתה כולה רק בפלפול בהוויות התורה שבעל פה, חידוש הלכה 
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בין  לימי  אגדה  בדבר  וקינוח  למעשה 
הזמנים של שבעה דנחמתא.  

אהרון  מתולדות  האדמו"ר  כ"ק 
בטיש  קודש  בדברות  שהפליא  שליט"א 
בשבתו,  שבת  מדי  פה  שקיים  החסידי 
כשחסידיו המבורכים מעניקים גוון מתוק 
מרגש  מחזה  אותנטי.  אידישקייט  של 
היה לראותם משכימי קום לבית המדרש 
ללימוד בחברותא, או פיזי או טלפוני, אבל 
לומדים ומתעמקים בחדוות ד' היא מעוזו.
יכול  יותר  גדול  רוחני  עונג  איזה 
ראשי  מלפגוש  שכמותי,  לתייר  להיות 

שמתנצחים  כוללים  וראשי  ישיבות 
בדברי תורה, בלהט רגוע, כשהם לא 
ממקור  חיותם,  מהוויית  מתנתקים 
ועוזבים  נוטשים  הם  אך  חיים,  מים 
פה  הם  הגשמית,  הדאגה  מקור  את 
לשקט שלפני סערת האלול המבצבץ 

לו מהלוח בדריכות...
עמך  צרכי  על  ושמירה  כשעבודה 
במיקסר  מתערבלת  הגשמיים  ישראל 
הטעמים עם השייכות ללגיון המלך, עם 
זכות גדולה להיות בורג קטן בהטענתם 
הגשמית כדין של מנהיגי העדה בבואם 
האלול  ימי  לקראת  אהבה  למנוחת 

המשמשים ובאים, מתקבל מיקס טעמים 
רוחניים שערב לחיך ומתוק לנשמה.

בה  הסמוכה,  בגרמניה  לויטאש  ערוץ  אל  מרהיב  טיול  גם  אז 
נפגשים ראשי תנועת התשובה עם ראשי הישיבות והכוללים, היא 
אלה  ברא  מי  ראו  להגיד:  ונהנים  הרואים  חכמים  תלמידי  שיחת 

ומתפעלים בברכת מה רבו מעשיך ד'.
•   •   •

העבר,  על  בהודאה  עליון  לקל  כפי  אשא  מהדאטצ'ה,  בצאתי 
בזעקה על העתיד, שתהא אומנותנו אומנות חיים לחיי העולם הבא. 
אוסיף תפילה חרישית רגע לפני פסיעתם של בני הישיבות אל היכלי 
התורה, לשוב וללחום את מלחמתה של תורה, בהכנעת הלב אבקש 

לקבל ברכתם.   
רגע לפני צאתי מאווירת בין הזמנים, נפגשתי לשמוע'ס ייחודי 
עם כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א, הרבי שליט"א ששם את 
לימוד התורה וההלכה כדגש מרכזי בחיי חסידיו האציליים, ברכני 

בעת שזכיתי לסיים מסכת זבחים בשהותי 
האדמו"ר  לכ"ק  כשאמרתי  במקום. 
שליט"א שאני מבקש מהרבי דברי חיזוק 
ובאים,  הממשמשים  האלול  ימי  לקראת 
בחר הרבי שליט"א להתמקד בהוויית בן 
התורה בבין הזמנים, בהדגישו שבן תורה 
לנפוש  יוצא  כשהוא  הזמנים  בבין  ניכר 
ולאגור כח, כשהוא מתבונן בדרכי השם 
יתברך, בברואיו הנפלאים ושם את השם 
שלו  המנוחה  אזי  תמיד,  לנגדו  יתברך 
כוחו  את  שתעצים  כלי  היא  תורה,  היא 
להתברך בשפע ברכה והצלחה בתחילת 
את  לשלוח  וביקש  ובא,  הקרב  הזמן 
בני  התורה,  ללומדי  החמה  ברכתו 
שיעשו  הכוללים,  ואברכי  הישיבות 
יתברך  שמו  שיתקדש  בלימודם,  חיל 

בעולם בזכות שקידתם.
אחרי ברכה כזאת – זכיתי לשמוע 
דברים דומים מכ"ק האדמו"ר מויז'ניץ 
שליט"א, שהעתיר ברכה חמה ללומדי 
התורה והחסידות שלא תמוש התורה 

מפיהם ומפי זרע זרעיהם עד עולם.
כ"ק  של  למעונו  פעמי  שמתי 
שליט"א  אהרון  מתולדות  האדמו"ר 
קוראי  עבור  וישועה  ברכה  לבקש   –
העוסקים  והישרים,  התמימים  המגזין 
והאדמו"ר  עולמים,  בורא  בשעשועיו של 
שליט"א כה טרח ויגע להוציא את צעירי צאנו אל מקום מבודד למען 
יעסקו בתורה ותורה ותורה, בלי שום מחשבת פסול, בלי שום עיסוק 
באף עניין אחר חוץ מתורה, ומה נעימים דבריו של כ"ק האדמו"ר 
שליט"א שבירך את קוראי המגזין בשפע רוחני וגשמי, שיזכו לפתוח 
את זמן אלול עם כל הבעירה והתחדשות דקדושה, ושיעלו מעלה 
ולשנה  טובה  וחתימה  לכתיבה  ויזכו  יתברך  הבורא  בדרכי  מעלה 

טובה ומבורכת.
אחר כל אלה, אסיים בברכת כהן הדיוט, אלווה אתכם השקדנים 
לשקוד על דלתות בית ד', בידיעה מרגיעה, שאנחנו, העם שבשדות, 
אתם  בעתיד.  האומה  מנהיגי  של  ידיים  טובות,  בידיים  נתונים 

תפארת בני הישיבות.
עלו והצליחו, עשו חיל. 
בברכת גוט שאבעס.  
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