זמנים לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 6.58 ....................
חצות היום והלילה 12.36 ...........
עלות השחר 3.51.......................
נץ החמה 5.33 ...........................
סוף זמן קרי"ש  - 8.13 ......ב' 9.04
סוף זמן תפילה 10.14 ................
שקיעת החמה 7.36 ...................
מוצאי שב"ק 8.52 ......................

התאחדות אברכים

"ויואל משה"
ד'סאטמאר
נתייסד ע "י כ"ק מרן רביה"ק זי" ע
בנשיאות כ"ק מרן רבינו שליט" א
בעיה"ק ירושלים תובב"א

פרקי אבות פרק ו'

מילי מעלייתא

מענינא דיומא

מילאו את השליחות

ע"י קריאת פר' הדגלים בשב"ק זו
זוכים לקבל את התורה בהווה
מה שעל פי קביעות השנים קוראים
תמיד פרשת הדגלים קודם חג השבועות זמן
מתן תורתינו ,כי אחת מן המ"ח דברים
שהתורה נקנית בהם הוא המכיר את מקומו
)אבות פ"ו מ"ה( ולזה קורים פרשת הדגלים
שבאמצעותם נגבל מקום כל שבט ושבט,
ומקריאת פרשה זאת בכל שנה ושנה יתבונן
כל אחד ויתעורר להכיר את מקומו ,ויזכה
עי"ז לקבל את התורה בהווה בחג השבועות,
כנודע שבחג הק' הזה נתעורר הארה עליונה
מהאור הגדול שהאיר בנתינת התורה בהר
סיני ,ונמשך מהאור הנפלא הזה הארת עיני
ישראל שיאירו עיניו באור התורה לחדש
חדו"ת בכל שנה ושנה חדשים לבקרים ,ולזה
צריך קודם להכיר את מקומו .ערכי יהושע עמ' נ"ה

בשבת זו מתנוצץ בחינת מתן תורה
כאשר הפרשה הזאת )במדבר( אנו קורין
אותה תמיד מפרשה זו ,קודם מתן תורה
מתנוצץ בחינת מתן תורה ,ויורדים נשמות
מעולם העליון לסייע לכל בני ישראל לקבלת
תפארת שלמה
התורה כמו שהיה אז.

äøåúä úìá÷ì íéçøëä íéøáã
,øáãîá äîìå (à"ô øáãîá äáø) ùøãîá .éðéñ øáãîá äùî ìà 'ä øáãéå
.øáãîáå íéîáå ùàá ,äøåúä äðúéð íéøáã 'âá íéîëç åðù ïàëî
úà ãåáòìî íãàä éðá áì úà íéðéèùîä íä úåòéðî éðéî 'âù äðååëä
äåàúä ùàä åá äøòáå ,åúéîäì åá ïëåñ åøöé øùà ùé ,íááì ìëá 'ä
ùé äæ úîåòìå ,ìáú éãåîçá âðòúäìå ,ïîæä éáæë éðèù éøçà úëìì
àì êåôéäì íâ íðîà ,åá äøòá àì äåàúä úáäìù ùà éôùø øùà
òéøôäì äîãøú åéìò ìéôî øöéäå ,'ä úãåáòì úåáäìúä åáø÷á ã÷åú
éâåðòú úîåòì øùà 'â úë íâ ùéå ,úåöîå äøåúá ÷åñòìî åéùòîî åúåà
,'ä úãåáòá úåãáëð úåìöò åéìò ìéôé àì íâ ,åúéñî øöéä ïéà íìåòä
ïë øåáò øùà ,åéøëåòá äîä ïä åúéá éùðà ìëìëì äñðøôä úåãøè íìåà
äæå .åéðá ìò áøåòë åîöò úåùòìå ,ãâðî åùôð êéìùäì íãà êéøö
äîä åììä úåãî 'âù ,ìàøùéì äøåú äðúð íéøáã 'âá ùøãîä ùåøéô
ùàë úåéäì êéøöù ,úåîéìùá äéúåöî íåé÷å äøåúä úâùäì íéçøëä
úøùìå ãåîòì ù"úé 'ä úáäà ùà éôùøå äøåúä ú÷ùç åáø÷á øòåá
íéî úâøãîá úåéäì ë"â êéøö íðîà , àìôð ÷ùçá íéîéä ìë 'ä íùá
ùà úåáëì ,åáìá øùà åúåàú úåçéúø èé÷ùäì ,åëåúá åîã ïðöì
áåúëä àáé ãåòå ,õáåø úàèç çúôì òøä åøöé úéáùäì ,åúãîç
åùôð úà êéìùé ïë ,ìëì ø÷ôåî àåäù äæä øáãîë äéäéù éùéìùä
.åé÷ìàá çèáéå 'äá ïòùé ,åúñðøô úù÷áá äáøä åîöò ãéøèé ìàå ,ãâðî
ç"ôøú ïåéñ ,'á ÷ìç ,íéçøé ãâî

שבת זו משפיע רפואות
שבת הוא מלזעוק ורפואה קרובה לבא
)שבת י"ב (.הוא ביחוד בשבת זה שקודם מתן
תורה ,כידוע שבמתן תורה נתרפאו כולם וכו',
שע"י קבלת התורה נעשה רפואה לכל
המיחושים וכו' ,ובוודאי בכל שנה נשפע הכח
הזה בשבת הקודם למתן תורה ,שיהיה שבת
הוא מלזעוק ורפואה קרובה לבא.
תורת אמת ,לובלין

בשבת זו יוכל לתקן הז' מדות
ומה גם שבת זה )קודם שבועות( שהוא
מדת מלכות ,יוכל לזכות לתקן ולטהר כל הז'
מדות ,שהוא הכנה לקבלת התורה ,רק שגם
זה יהיה באמת ,שידע באמת ובתמים שצריך
לתקן הז' מדות ,ולזה זוכים ג"כ ע"י קדושת
ישמח ישראל
שבת קדש.

מגיד תעלומה

ïúåà äðåî ïúáéç êåúî
äðåî åéðôì ïúáéç êåúî" é"ùøéô .ìàøùé éðá úãò ìë ùàø úà åàù
ïéðî òãéì ïàðî ìâòá åìôðùëå ïàðî íéøöîî åàöéùë äòù ìë íúåà
í÷åä ïñéðá ãçàá ,ïàðî íäéìò åúðéëù úåøùäì àáùë ,íéøúåðä
åúðéëù àäå ,ïñéðá ïàðî àì äîì äîéúå ."íàðî øééàá ãçàáå ïëùîä
, "úåøèò äøùò ìèð íåéá åá" :íìåò øãñá áåúëù åîë ,ãéî íäá éåøù
úî÷äá ùãåçä åúåàá íéãåøè åéäù èåùôä éôì ì"éå ,íäî ãçà äæå
øáãîá åéäù äðù íéòáøàä ìëù ,úåðáø÷ øàùáå çñô ïáø÷áå ïëùîä
, øééàá ïàðî êëì ,íòè ãåò .ãáìá çñô åúåà àìà íéáéø÷î åéä àì
äøéã ïéàã (.ç á"á) àøîâá ïðéøîàå ,ïñéðá ãçàî íåé 'ì àåäù íåùî
íåé 'ì øãù ãò íéñîá áééç åðéà éøäù äééàø àäå ,íåé 'ìî úåçôá
.íàðîì íééåàø ïä æà äøåîâ äøéã ìàøùéá äðéëùä äøãùëå ,øéòá
ביאורי מהרא"י ,להרה"ק בעל תרומת הדשן

וימת נדב ואביהוא לפני ה' בהקריבם אש
זרה וגו' .שני חוטין של אש יצאו מבית קדשי
הקדשים ונחלקו לארבעה ונכנסו שניים
בחוטמו של זה ושניים בחוטמו של זה ושרפום
)סנהדרין נב .(.על מה ולמה מתו מיתה משונה
שכזו .שנינו :כל המורה הלכה בפני רבו ראוי
נחש להכישו )עירובין סג .(.והנה ,אמרו חכמינו ז"ל,
לא מתו בני אהרן אלא על ידי שהורו הלכה
בפני משה רבן ,ואם כן ראויים היו שישכם
הנחש כעונש על חטאם .ואולם ,באותה שעה
לא נמצאו נחשים שיוכלו להכישם כדין המורה
הלכה בפני רבו ,שהרי אמרו חכמינו ז"ל )שיר
השירים ג ,ה( כשבאו ישראל למדבר יראו
מהנחשים ,יצאו שני חוטין מבית קדשי
הקדשים ונחלקו לארבעה ושרפום לכל
הנחשים .לפיכך ,עתה משנגזר עליהם להיענש
בהכשת נחש ,באו אותם שני חוטי האש ששרפו
לנחשים ונכנסו בחוטמיהם של נדב ואביהוא
ושרפום ,ועל ידי כן ביצעו את שליחות הנחשים
)תפארת יהונתן ,שמיני(
עצמם שנשרפו על ידם.

לשון חסרון
ואיש נבוב ילבב בפקודי משה ואהרן
במדבר סיני ,שלא נאמר פקודיו במספר שמות
אלא בשבט שמעון לבדו ,שרוח הקודש דואג
עליהם אשר טפחתי ורביתי אויבי כלם ,לפי
שנספחו עליהם רבים מערב רב ונשאו אח"כ
נשים מבנות שמעון וילדו להם .מעין מה
שאירע לדינה בת יעקב שהטיל בה החוי זוהמא
קודם שנישאת לשמעון וילדה לו זמרי בן סלוא
הוא שאול בן הכנענית .אלא איפא חטאו
והחטיאו ,וגם יד ה' היתה בם ויהיו המתים
במגפה במספר הרוגי שכם אחרי שנכנסו בברית
המילה שלא לשמה .והדבר ידוע בפקודי משה
ואלעזר בערבות מואב שהיה שבטו של שמעון
ירוד מאד באותו מנין .ויש במשמע פקודיו
האמור שם המנין לדאבון נפש בשביל ה חסרון
שיהיה עתיד וצפוי אליהם ע"כ.
)עשרה מאמרות ,מאמר אם כל חי ,ח"א סי' ג' (

לפני מתן תורה נשלחו הלויים אל האומות
שבת דרך ארץ
בשבת שלפני חג השבועות שאל הרה" ק
רבי מנחם מענדל מווארקא זי"ע ,שבת שלפני
הפסח נקראת שבת הגדול ,שבת שלפני יום
הכיפורים נקראת שבת תשובה ,ומה שמה
של שבת זו שלפני שבועות .וענה מיד" ,שבת
דרך ארץ" ,משום שדרך ארץ קדמה לתורה.
בית יצחק ,ווארקא

שבת מברכין חודש סיון
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ראיתי בספר ישן וז"ל :קבלה בידינו ,דקודם
נתינת התורה שלח הקב"ה את בני לוי לכל
אומה ולשון על קבלת התורה ,ע"כ .ולמה שלח
את בני לוי קודם ,מחמת שהם היו צדיקי הדור,
והצדיק של הדור הוא כלול מכל הדור ,ובזה
שהלכו אצלם ולא רצו לקבלם ,היו משברים
הכח של כל אומה ולשון.
)הרה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע ,ברכה(

זמן

המולד :יום א' .שעה  51 .8.00דקות 3 .חלקים.

ראש חודש:

יום ראשון

מילי דאבות

במדרש מה זכו אלו להתקרב יותר מן
הכל סתם הקב"ה את פיהם הביאו
לכם ספר יחוסיכם כשם שמביאין
בני .בפשטות י"ל שטענתם היה שאין

להם סיעתא דשמיא משא"כ לישראל ,וע"ז השיב להם שבני ישראל זכו לזה ע"י שתמיד
הביטו על דרכי אבות ולמדו ממעשיהם ,ואם מתנהגין כן תמיד להביט על דורות הראשונים
ולומדים ממעשיהם הטובים אז זוכין ומכונים אל האמת ויש סייעתא דשמיא ,אבל באוה"ע
לא שייך להביט על הדורות הראשונים ,כי הראשונים היו מקולקלים כמוהם ואולי עוד יותר
מהם נמצא שהיו צריכין לייגע עצמם מחדש שיכוונו אל האמת בלי עזר מאבותיהם ,וזה הדרך
קשה מאוד כי האדם עלול לטעות ,ורק ע"י שלומדין מדרכי הראשונים יכולים לכוון אל
האמת ,ובאופן זה יכולין לזכות לסיעתא דשמיא ,ובזה סתם את פיהם על קנאתם לישראל
)קו' חידו"ת דף י"ד (
שזכו לסיעתא דשמיא.
איש על דגלו וגו' יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו .לכאו' 'מנגד' סותר
לאומרו סביב לאהל מועד ,שהרי מנגד פירושו מרחוק ,וסביב לאהל מועד משמעותו
בסמוך לאה"מ ממש  .וי"ל עפ"י המבואר בישמח משה )פ' אמור( לפרש הפסוק מה יתרון
לאדם בכל עמלו ,דהנה יש לו להקב"ה רבבות מלאכים ושרפים העובדים אותו בבחינת
עילאה ,ובמה נחשב עבודת האדם שוכן בית חומר לפניו ית' ,אך בזאת יתירה מעלת האדם

הגאון הקדוש רשכבה"ג רבי מאיר הלוי איש הורוויץ אב "ד
טיקטין נולד לאביו הגה"ק מורינו רבי שמואל שמעלקא הלוי
איש הורוויץ אבד"ק טארנא ]אי"ש ר"ת א'ברהם י 'שעיה ש'עפטיל ,רבי
אברהם  ,ובנו השל"ה הקדוש ,ובנו רבי שעפטיל בעמח"ס ווי העמודים ,כי משפחת

הורוויץ נתכבדה בשלשה צנתרי דדהבא אלה[ ,בן הגה "ק עמוד האש
ונורא מורינו רבי יהושע הלוי איש הורוויץ אבד"ק פרעמיסלא,
שהיה נקרא בפי כל בשם רבי יהושע הארוך ,מפני שבהגיע
עליו קדושת שבת כאשר התחיל ללבוש בגדי שבת נתגדל
קומתו והיה ארוך יותר מבחול ,וראוי לציין כי נכדיו הרבנים הק'
מראפשיץ ,דזיקוב ,נהגו לשיר את הניגון ששר זקינם הקדוש
רבי יהושע הארוך בעת שנתגדל קומתו ,על החרוזים מתפלת
שחרית של שבת לאל אשר שבת וכו'.
מבני מהר"מ היו הגה"ק מורינו ר' יוקל אבד "ק בראד  -אבי
הגה"ק מורינו ר' יצחק אב"ד אה"ו
הנקרא ר' איציקל האמבורגער  -והגה"ק מורינו רבי צבי הירש
אב"ד טשארטקוב ,ושאר גדולי ישראל היו מבני ונכדיו ,ומורינו
רצ"ה מטשארטקוב היה אבי האחים הקדושים הרבי ר'
שמעלקא מניקלשבורג ואחיו בעל ההפלאה זי"ע ושאר בנים
גדולי ישראל.

]אלטונא ,האמבורג ,וואנדסבעק[ ,

המהר"ם אמר לבניו שלא היה מערב לימודו נגלה ונסתר,
רק בשבע שנים עסק בתורת הנגלה ובשבע שנים תורת
הנסתר ,ואמר לבניו שבנו רבי יוקל נולד בשנים שלמד תורת
הנגלה ,והיה גאון גדול בישראל ,ובנו רבי צבי הירש נולד לו
בשבע שנים שעסק בדברי קבלה ,והיה מנהיג את עצמו
בחסידות ופרישות.
נכדו הגאון רבי יצחק'ל האמבורגער ,היה חותן הגה "ק רבי
מנחם מענדל מלינסק ,אבי הגה "ק מראפשיץ בעל זרע קודש,
)ומשום כך היסב הרב מראפשיץ שם משפחתו הורוויץ כשם
משפחת אמו ,כי הבעש "ט הק' זי"ע אמר שג' משפחות נקיות
המה דור אחר דור ,א( משפחת מרגליות ,ב( שפירא ,ג(
הורוויץ .והגה "ק מראפשיץ נקרא נפתלי על שם צדיק אחד ר'
נפתלי אשר היה רגיל לבוא בהקיץ אחרי פטירתו לזקינו הגה"ק
מהר"ם ללמוד עמו.
qqq
פעם בעמדו לקדש הלבנה במוצאי יום הכיפורים הוא ובית
דינו ,והשמים התקדרו בעבים וכיסו את פני הלבנה ,וכשעה
עמד מחריש ומשתאה ,וכל בית דינו – המאורות הגדולים –
עומדים מימינו ומשמאלו ,השמיע את הוד קולו "כמה עזין פני
רקיע ,מאיר ובית דינו עומד " ,וככלותו לדבר והנה רוח גדולה
באה ונתפזרו העננים ונראתה הלבנה ופתח את פיו בתודה
וקול זמרה ובירך ברכת הלבנה בשמחה רבה.
qqq
דרכו היה מעולם שלא ליתן תעודה לרב שוחט-ובודק,
וסופר ,וכדומה ,פעם בא אליו שוחט ובודק אחד בקי גדול
באומנתו וחרד לדבר ה' וחשב כי בטח לא ימנע לתת עליו
תעודתו ,אבל הוא דחהו מיום ליום עד חצי שנה לערך ,ופעם

עליהם 'בכל עמלו' שהוא קרוץ מחומר ועומדים לנגדו מניעות ועיכובים שונים ,ואעפי"כ
הוא שובר כל המניעות ומתגבר כנגדם ועובד את השי"ת  .וז" ש דע"י 'מנגד' שעומדת
לעומת בני האדם התנגדות להשביתם מעבודת ה'' ,מסביב לאהל מועד' כשתעלה בידם
לשבור כל המניעות המתנגדות להם יזכו להתקרב אל הקדושה ביותר ,ולחנות בסמוך
לאהל מועד ,וכמבואר שבזה תרבה מעלת האדם ותגדל חשיבות עבודתו שעמד והתגבר
)דברי יואל(
על המניעות .
עוי"ל עפימש"כ בגמרא )סנהדרין כ"ו( קשר רשעים אינו מן המנין ,ופי' המהרש"א ז"ל דאף
שהרשעים הם הרוב וכתיב אחרי רבים להטות ,אבל מכיון שאין הקב"ה בקשר עמהם אינם
נחשבים לרוב ,דהרוב המה מי שמקושר עם הבוכ"ע .ובדרך זה פי' בויואל משה )מאמר א' סי '
קנ"ז( לבאר הלשון 'יחיד ורבים הלכה כרבים' פי' כשהם עם היחיד יחידו של עולם ,אזי
נחשבים כרבים ,עיי"ש .וזה ביאור המדרש שנתקנאו אומה"ע בישראל שנתקרבו להקב"ה,
וטענתם בפיהם דהיות שרוב העולם לא רצו לקבל התוה"ק א"כ צריכים לילך בתר רוב ומדוע
קיבלו המה התורה וזכו להתקרבות יתירה ,סתם הקב"ה את פיהם הביאו ספר יוחסין ,היינו
שבנ"י מקושרים לאבותיהם הק' והולכים בדרכיהם הטובים והישרים ,ועי"ז הקב"ה משרה
שכינתו ביניהם ונמנה במנין שלהם ,וכדאיתא בזוהר הק' )שלח קע"ד( באתר דאבהן תמן,
שכינתא תמן ,משא"כ האומות שסרו מדרכי ה' אין הקב"ה נמנה עמהם ,ומפני כן אין הולכין
)ברך משה דף י"ט(
אחר הרוב ,כי קשר של רשעים אינו מן המנין.

qqq

על הצדיקים
מאיר הורוויץ

זי"ע
הרה"ק רבי
אבדק"ק טיקטין  -ר"ח סיון תק"ג

הקדושת לוי זי"ע נסע במכוון לטיקטין לשמוע הנהגותיו,
וסיפר לו השמש הזקן עשרים ושמונה מהנהגות שלו ,וסיפר לו
שפעם אחת בא השו"ב דשם לפנ י הרב להראות סכיניו,
והרבנית ביקשה שישחוט אווזא שלה תיכף ,ואמר מהר"ם
שישחוט למחרתו ,ולהיות שלא הבינו טעמו בזה ,שחטו תיכף
ונטרף האווזא על ידי גמי ,כמבואר ביורה דעה )סימן כ"ג( ,אז
הבינו דברי קדשו כי אם המתינו היה הגמי יורד לקוקבן והיה
כשר.
qqq

הפציר בו השו"ב לתת לו תעודתו ,וכראותו כי אין מפלט לו
קראו לחוץ והעביר מטפחתו על עיניו ויאמר לו הבט נא
השמימה ,וירא ממעל לו על פני אויר עומד איש וסכין
השחיטה ומשחזת בידו ,ואמר לו ראה כי זה כ "ה שנים הוא
עומד לתקן הפגימות שנעשה בו והסכין היה טוב אך על ידי
קלותו ועוונותיו הגיע פגימות בסכינו בעת השחיטה ועתה
במה תערוב לי כי לא תשחית מעשיך ,אז חזר לאחוריו ולא
רצה להיות שוחט ובודק עוד.
qqq
דרכו היה להשתדל מאוד בכל יום קודם אכילה בעמוד
גמילות חסדים ,והיה לו גדר שלא לטעום מאומה קודם
שיעשה גמילות חסד ,והשי "ת רצון יראיו יעשה ונזדמן לו בכל
יום לעשות גמילות חסד וטובה לאיזה איש ,יום אחד לא נזדמ ן
לו לעשות חסד ,והתענה כל היום ,ובלילה לא הלך לישון ,ויצא
באמצע הלילה חוץ לביתו והנה עגלה עם קרשים לפניו ,וירץ
לבית חרש עצים להודיע לו שיש לו הזדמנות לקנות עצים
הצריך למלאכתו ,וילך עמו החרש עצים ושאל מהמוכר כמה
הוא רוצה ויאמר לו המקח ,מקח השוה מאוד למלאכתו ,והיה
ממש כמו מציאה ,אבל לא היה לו מעות ,אז מצוה גוררת
מצוה ,והלווה לו מעות וקנה האומן את הקרשים ,והצדיק אכל
בשמחה לחמו.
qqq
פעם היה בעירו חולי העיפוש דבר ר "ל ,והיה תמה שלא
הודיעו לו מן השמים סיבת החטא בעיר ,כי אין מיתה בלא עון
)שבת נ"ה ע"א( ,ובלילה נתן מכתב עם מטהו ביד המשמש שלו,
ושלחו ליכנס לחורבה אחת שהיה במבצר הישן הסמוך לשם,
ולמסור המכתב ליד המלך מכיתות המחבלים ,ויהי כבואו שמה
ראה טרקלין גדול ,והיכל מלך וכל צבאיו ,ושומרי המלך
הניחוהו ליכנס בהראות להם מכתב הרב ,ואז שמע אחד יושב
לימין המלך ומזכיר שמות אנשי העיר ,ולכל אשר נענה המלך
ראשו ,פקד השר היושב לשמאלו על אחד מצבאיו להמיתו,
ואחרי אשר קרא המלך את המכתב מהרב ,ויאמר להמשמש:
בערב יום הכיפורים יבוא אחד לבית הכנסת עם אזור מעורות
שועלים ולחיו קשורה במטפחת על ראשו ,בשלו כל הרעה
הגדולה הזאת .אזי צוה הרב לה משמש שכשיכנס אותו האיש
יודיעו ,וזה היה החזן דשם ,וכאשר בא הרב לבית הכנסת ונתן
עיניו בו ,מת פתאום על מקומו ,ונשקט הרעש.

פעם אחת בא לטיקטין מוכיח ודרש דרשת תוכחה ,והרב
בשמעו בכה בקול מאין הפוגות ושאל להמוכיח :למה ביישתני
ברבים ולא הוכחתני ביני לבין עצמי ,ועברתם על הלבנת פני
חבירו ,והשיבו :לא כוונתי עליכם ,אז צעק הרב :הלא כולם
צדיקים ,ומי מהם חטא אם לא אני.
qqq
הרה"ק מו "ה רבי יצחק ז"ל מווארקי סיפר פעם ביומא
דפגרא כשמזגו לו כוס יין ,שפעם אחת היה מעשה אצל
הרה"ק מהר"מ אב "ד טיקטין ,אחר דרשה שדרש ברבים היו
יושבים הקצינים והעשירים בבית הרב ,ובתוך כך היה אחד
משתעשע עם חבירו בדברי תורה ,זה אמר כך וזה אמר כך ,עד
שאחד אמר לחבירו אינך יודע מה אתה שח ,ודברים של הבל
הם ,והשני אמר לחבירו אתה אינך יודע מה אתה שח ,עד
שבאו לידי קטטה ,ואמר להם המהר"ם על דרך הלצה :אלו
ואלו דברי אלקים חיים ,היינו שגם שניכם אינכם מכוונים אל
האמת וכל אחד מכם אינו יודע ,ואחר כך שתו המסובין יין
בבית הרב ונעשו שניהם אוהבים כמקדם ,ואמר להם הרב ר'
מאיר אתם לא קיימתם את והב בסופה )במדבר כא ,יד ,עיין קידושין
ל (:רק מתוך שתיית יין ,ומעתה מובן מה שאסרו חז"ל )ע" ז לא(:
יינם של עכו"ם מטעם חתנות ,ולא אמרו הטעם דאסור ללמוד
לעכו"ם תורה גם כן משום חתנות ,שאכן אנו רואים שעל ידי
לימוד נעשים שונאים זה לזה ,ועל ידי היין בא התקרבות
ואחדות.
qqq
זקן ושבע ימים כבן מאה ושבע שנים היה בעת שהחזיר
נשמתו הטהורה ליוצרה בראש חודש סיון שנת תק"ג לפ "ק,
ומנוחתו כבוד בטיקטין ,הגה"ק רבי חיים ראפאפארט זצ"ל
אבד "ק לבוב הספידו ובתוך דבריו כותב" :הלא תדעו כי שר
וגדול נפל בישראל ,ה"ה כבוד הגאון הגדול המפורסם מו"ה
מאיר הלוי זללה "ה שהיה גדול בתורה ובמעש "ט ולא פסק
פומיה מגירסא ,ועשה לילות כימים ,ושמעתי עליו שהיה תמיד
יושב ושונה בביהכנ"ס בימות החורף עד חצי היום ,והניח בנים
כמוהו י "ב גדולי עולם.
qqq
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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ìò øáåòä ìò íøçá åøæâéå
íù íáúë åñéôãéå ,íúøéæâ
. ì" åçì åäåçìùéå
ú" ëòîåø ïéáé ïéá øáã óåñ"
ìéç åøæàéå ,íäéðôì øùà úà å"øð
åîæé øùà úà ìèáì íéîù ãåáëì
åàùéå íäéðô 'ã çëð äéäé ,úåùòì
ïúé øùàå áèéä äæä øáãá åðúéå
åøàùé ìà ÷ø ,åùòé íááìá 'ã
íááìá åîãé ìàå ,äùòú ìàå áùá
åòéðéå øùä àáéù ãò ïéúîäì
úàæ àì úàæ ,åæ äöò åàéðéå åááì
ááìá ñðëðä àåä î" ñ äùòî éë
ìò äøò÷ä êåôäì íéùðàä ïúåà
å÷æç ïëìå ,å"ú é"àá íâ äéô
åôøúú àìå íëááì êøé ìàå åöîàå
åðáé íøè øåúñì äùòî úåùòìî
,ïë éøçà ñåøäì äù÷ éäéå
...íøæòá 'ã éäéå íåòééñé íéîùîå
" è" ñ ,ïøäòì ìùøéä éáö '÷ä"
ìèáúî êåðéç úéáäå ç"äéá •
,äî÷ù äøòñä êåúî ïëàå
íéìùåøé äøùáúð øö÷ ïîæ êåú
,åâåñð íéìåçä úéá éëîåúù
íééîøåôøä
íéâåçä
úéðëúå
,êåðéçä úéáå íéìåçä úéá úî÷äì
.÷øôä ìòî äòù éôì äãøé
äéäù éøàéôòèðàî íðîàå
éìåãâ ìù íäéøáãì äòåù øéîú
,áúëá ë"ò çéèáä ,íéìùåøé
íééç éáøì çìùù áúëîáå
:åäùòî ìò ÷ãèöä ,íäøáà

'á íåé ïàãðàì äô ä" òá"
íééçä ,ò" äáì ã" øúä æåîú à" ë
áøä úàî òðîé ìá íåìùäå
ïéâàâ íäøáà íééç ä" åî íëçä
÷ " äòá ïåøåùé úãò ìäðî
íéòðä åáúëî .à " ááåú íìùåøé
àìå íéãçà íéîé äæ éìà òéâä
éðôî åéøáã ìò áéùäì éúøçà
ïä ,éðåãàì úåàé øùà ãåáëä
àôåøä éøáã éúàø÷ øùàë úîà
éìà çìù øùà ì÷ðàøô 'ñ
äð áú íà øáãä áåè éë íé øî à
íéùðàä éìâø ÷éæçú éë úé áä
ìò íãîòá íéìåñø÷ åãòîé éúìá
å ë ìé àìå äãåáòä ìòå äøå úä
éàåìçúî òâå ðî ä úéáì ãå ò
ìáà (ïàéñéîä ìù íéìåçä úéá) ùôðä
ì ôð éë åáúëîî éúéà ø øùà úòî
åæéìé éìåà åøîàá éðåãà ìò ãçô
éìâã úà íéìùåøéì íéà áä

íéìåçä
ïéîä àéöîäù
éùàøî ) ïàæôéìéô
íéîéá

íéîøåôøä

מערכות
ישראל סבא

íù úåðáì (íää
ז
å " ú ú" å÷éòá
úéá åéìà çôñðå
המערכה על טהרת החינוך
ïåùìå áúë ãåîì
בעיה"ק ירושלים תובב"א
øæç äúò ,æòì
èðòéøàá àöéå
êøáù éî äùåò éøàéôòèðàî •
ìò úåëéøàá ìò÷éèøà 9 'ñî
åãâð íéîçåìäì
íù úîéúç éìá ,ïéðò åúåà
éáø ö"äâäì) úåáà äùòî øôñá
ïî 'àî ë" ôòà øùôà ,áúåëä
(à"ñøú ,ì"öæ øòâðéæòìù óñåé àáé÷ò
íééäøé÷å ïééèùðéååòì íéðéîä
ãâðë äîçìîä éáúë ìë åôñàð
äàøð äéäéù íúñ åáúëå ,ù" îé
íùå
,íéìùåøéá
ñòìà÷ùä
,øáãá íéëñî ë" â íúìåæ åìàë
:øôåñî
éúçìù õåçð øáãä éðéòá øùàáå
øùä íéìùåøéì àá øùàë"
ïåùìá åðîî ä÷úòä ìåîúà
,éøåéôéèðåî äùî 'ø çåðîä ÷éãöä
àìôåîä áøä ï"éãé ãéì æðëùà
ãñééì åöôç éë ,äðçîá ìå÷ àöé
éåìä óéù éìáòè ãåã ø" øäîë
,äðéãîä ïåùì ãåîéì íò ú"ú
ø" éðî äàøé äæá óåöøäîå ,å"éä
íäî åàáå øéòä íåäúå äòù äúåà
äú÷úòä (äé÷øôå àðîçø äéøèð ) å"øð
äãò åëìä éë ãò ,úåàð÷á
øúåé åðéáéå åòãé ïòîì ÷" äìá
åæéøëäå åòéøäå åò÷ú ,úåøôåùá
ïúåà ÷éçá äðåîèä äòùä øúåéå
,ìåæðà÷ì òãåúð øùàëå ,íøç åéìò
áäæå óñë íéáøîä íéùðàä
øùò äùîç åç÷ìå íéøèåù çìù
. ú" å÷éòá àéää äøùàä òèéì
."íéøåñàä úéáì íéàð÷ä ïî
éìáå úîàá éë åðçáéå"
øåñîì íéëéøö äãîä ìò äæøôä
íå÷é ìáì äæä øáãä ìò íùôð
ïàë êéøö ïéà é"äòá ïä äéäé ìáå
ìùî êøã ìò ìáà ,ùôð úåøéñî
úåøéñî åìéôàù ïàë øîåà éðà
àùéì àìù ù" ëîå êéøö ùôð
øáãá éøåéôéèðåî øùä ìà íéðô
ð " ñîã éàî ÷ ì"æçà øáëå ,äæä
àñéð ïäì ùéçøúà ä" ÷ ìò
ìò ð" ñî íäéìò åìá÷é íà ð" ääå
àìù àñéð åäì ùçøúé åæ äöøô
,äæä òøä øáãä äéäé àìå íå÷é
àø÷ ïàæôéìéô ïéîäù éåäì òåãéå
íéðáøä ìë ìù ãòå åðééä íåö
æðëùà úðéãîáù íéðùøãäå
äæéàá ì" òáä õé÷á ãòååúäì
äéäé òéöéù íéøáãä êåúå ,íå÷î
,àåä àéöîäù íéìåçä úé á ë"â
íéðéîä ïî äîë åì åáéùä øáëå
ë " çàå ,ãòååì åà å áéù íéòåáöäå
àìå ïë úåùòì ìéçá éø÷ àæåøë
íàù äæá êéøàäì ö" àå ,åðùé
úåðáì íéöì áùåî åúåàá íëñåé
úåòî úúìå ,å" ç 'ëæðä äøùàä
à " à éæà ,äæ ïéðòì é "àã ä÷ãö
ïúåàî é"à úåòî ãåò àéöåäì
,äæá åîéëñé íéðáøäù úåìä÷ä
øùì áúë àì äæ ïéðòá ìéòåé àìå
ïåãàä ìà áúë àìå éøåéôéèðåî
àåä áåè øúåéä éðéòá ,ãìéùèåø
íéðáøä íò å"øð ø" éðî åãòååúéù
éðééãå éîëçå éðáø íé÷äáåîä
åëåúáå ,å"ú ú" å÷éò éâéäðîå
ìéèäì å "øð ÷ùîãã áøä â" ää
íé÷éå äðáéù éî ìò ïæ ï" áã íøç
,ãåîéìä úéáå íéìåçä úéá
áéöé åøéòöáå äðãñéé åøåëáá
íâ íäîò óøöì åàøéå ,äéúåúìã
íéùåøô ÷" ÷ éðééãå éðåîîå éðáø
áøä ïî é "úç åç÷é íâå ,å"éä

,øáãä
ïééðòî
êà
êéøòäì òãé åîöòá éøàéôòèðàî
ìù äöéîàä íúãîò úà
íàéöåäì çìùù éøçàå ,íéãøçä
äìòä àì éë íäéðôì ìöðúä
úà åøéúä ãéîå ,äæ øáã åááìá
,øåà ø÷åáá äæ äéäå ,íøçä
ïîæ äéäù åîò íù åììôúäå
,ú"ñì øùä äìòå ,ú"ñ úàéø÷
äìà ìëì êøáù éî úåùòì äåöå
.íéøåñàä úéáá åéä øùà

íäéúåðåë äìâî "èðòéøà"ä •
íéìéëùîä ìù úåðåãæä
äîééúñä àì äîçìîä íìåà
éùàø ìéòì øåîàëå ,úàæá
éáúë ìëá åöéîùä íéìéëùîä
ø÷éòáå í"åà÷ôä ãòåå úà úòä
.ì"äöø úà
åìàë äéäé éìåàù ùùç ì"äöø
øáë äîçìîä êùîäù åðéáéù
ìù úåéèøô úåòéâð íò ìäðúî
ìà áåù áúë ïëìå ,äî÷ðå äøéèð
éãëå ,êåøà áúëî ï"âàä áøä
áúëîî ÷éúòä åéøáã úà úîàì
íùîù ,íìù øîàî "èðòéøà" úò
íäéúåðååë úà ùåçá íéàåø
.é"øù íéìéëùîä ìù úåðåãæä
:áúëîä ïëåú äæå

äî ìë éë úéðù íåéä åðàá..."
,øúåé àåää ïéðòá íéøáãî åðàù
øäîìå ïåëð øúåé åðì äàøð
éë ,åøð ø" éðî åðì ïéîàéå ,åúåùòì
úåðåéæáä ïî éúìòôúð øùàë àì
ùãçî íää íéðéîä éúåà åæáù
íà éë ,úàæë áåúëàå éúáúë
úàæ äùòú úå÷áö 'ã úàð÷
åáúëù øîàîä åúåàî øùàá
äî ìéìòá äàøð ùãçî åñéôãäå
íéöåøä íéùðàä ïúåà ìù íáìá
,ãåîìä úéáå íéìåçä úéá úåðáì
øééöì éúùìùå éúéðù øáë ïä
úéá åúåàî úôòúñîä äøöä

יסודי התורה

אתקינו סעודתא

מעשה בראשית בשנים

עניני מאכלי שבת )יב(
סעודת ערב שבת קודש

דף י"א :מתני' אין דורשין ...ולא במעשה בראשית בשנים.
זקני הה"צ ר' יוסף יהושע ז"ל חתנו של הראב"ד זצ"ל
אב"ד בוטשאטש( סיפר שחותנו היה פעם בחתונה אצל הצדיק הקדוש רבי שלום
מפראהאביטש אבי הצדיק הקדוש הרר"י ז"ל מרוזין ,וכשחזר מהחתונה אמר
הראב"ד ז"ל ,בעמדי תחת החופה עם הרבי ר' שלום זצ"ל למדתי ממנו את סוד
דעת קדושים ,תולדותיו
הבריאה.
)הרה"ק רבי אברהם דוד זצ"ל,

סוד נסתרים

לשבר את הלחם בערש"ק
טעם שנוהגים בערב שבת לשבר את לחם המוציא בידים ,כי יום ו' הוא נגד יסוד
יוסף ,וביוסף כתיב בשבר אשר הם שוברים) .טעמי המנהגים ,אות רמ"ה(

אין לאכול בערש"ק כדי להשביע
בשם הרה"ק ר' פנחס מקאריץ זי"ע ,כי רמז חיתוך המוציא לשם חת"ך ,הוא שם של
פרנסה ומשביע גימטריא חת"ך ,וביום השישי ערש"ק כתב השו"ע שאין לאכול כדי
להשביע ,על כן אין לחתוך המוציא בסכין כדי רק לפרוס אותה בידים) .טעמי המנהגים ,אות
רמ"ו(

שם :מתני' ולא במרכבה ביחיד.
ידוע וברור כי החכמות ההם היו מקובלות להם מן הזוגות ,והזוגות מן
הנביאים ,וכיון שכן בטוחים אנו שלא היה בלמוד ההוא דבר סותר פנת התורה
ויציאה מעקרי הדת ,ואעפ"כ אמרו ז"ל )חגיגה י"א (:אין דורשין במעשה מרכבה
ביחיד ולא במעשה בראשית בשנים ,אא"כ היה חכם מבין מדעתו ,ואמרו עוד )שם
י"ג (.אין מוסרין סתרי תורה אלא לאב בי"ד ,והוא שלבו דואג בקרבו ,וז"ש )קידושין
ע"א (.בענין למוד שם מ"ב אותיות ,שהוא למוד ידוע מן החכמה ]האלקית[ לפי פי'
רבינו משה ז"ל )לכאורה כוונתו על הרמב"ן( ,ולכל האותיות ההן הוראה ורמז על הלמוד
שו"ת הרשב"א ,ספר מנחת קנאות ,פ"ג
ההוא.

בורא חושך
דף י"ב .תנא תהו קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו שממנו יוצא חושך.
נ"ב ש"מ חושך דבר ממשיי לא העדר בלבד כדעת המתחכמים וכך מוכיחים
כמה מקראות עם שיש חלוק בין חושך של לילה טבעית שסבתו ודאי העדר אור
השמש ובין חשך דתחלת היצירה וכן חשך דמצרים שהיה בלתי טבעי .ולענין ערב
יעב"ץ
דג"י ראשונים דבראשית עמ"ש בספר אם לבינה בס"ד.

במופלא ממך אל תדרוש

נוהגים לאכול בערש"ק מהחלות של שבת
לפי שנוהגים לאכול בערש"ק מהחלות אשר נאפים לכבוד שבת קודש ,על כן נוהגים
לפרוס בעש"ק פרוסות המוציא בידים ,כדי לחלק בין החלות אשר אוכלים אותם
בערש"ק ,לבין החלות שאוכלים אותם בשבת קודש שחותכים בסכין) .טעמי המנהגים ,אות
רמ"ז(

להתענות בערב שבת
דרך אנשי מעשה להתענות בכל ערב שבת.

)שו"ע סי' רמ"ט סע' ג'(

שלא להתענות בערב שבת
והב"ח כתב בשם הפוסקים והירושלמי דאסור להתענות בערב שבת כשהוא מעונה ,
וצריך לומר דהא דר' אבין ציים כל ערב שבת היינו משום שהיה איסטניס ,ואם היה
אוכל ביום לא היה אוכל בלילה לתיאבון ,כמ"ש סי' ת"ע וכן עיקר) .מגן אברהם סי' רמ"ט(

טועמיה חיים זכו
מצוה לטעום התבשילין וצריך לטעום מכל תבשיל בערב שבת.

)מגן אברהם ,סי' ר"נ סק"א(

זוכה לחיים עליונים
גם ראוי לאדם לטעום כל התבשילין שמבשל בערב שבת לכבוד השבת ,כי הוא דוגמת
האדם המכין סעודה למלך ,וטועם התבשילין אם הם טובים ואם חסרין איזה תבלין
כדי שיתקנם ,או כדי שיבשל תבשילים אחרים ,וכל זהו הוראה שמקבל האורח בסבר
פנים יפות ,וזה סוד טועמיה חיים זכו שתקנו בתפלת מוסף דשבת המתחיל תכנת שבת
רצית קרבנותיה וכו' ,כי כל הטועם התבשילין של שבת בערב שבת זוכה לחיים עליונים .

דף י"ג .א"ל רבי יוחנן לרבי אלעזר תא אגמרך במעשה המרכבה א"ל לא קשאי.

)שער הכוונות(

מכאן תשובה לאותן אנשים שבדור הזה שמבלים כל ימיהם בחכמת הקבלה
גם בילדותם ,ואם החכמה ההיא חכמת הקבלה אינו נוגע במעשה מרכבה לא
ידענא למה לא הוזכרה זו החכמה בשום מקום לא במשנה ולא בתלמוד
ובתוספתא ובמכילתא ובספרא ובספרי ,ולפי הנראה שחכמה זו נוגעת בלמעלה
ממעשה מררכבה ויותר ראוי להסתירה ולא לגלותה ,ובפרק י' יוחסין אמרתי בזה
מהרש"א
שיש למחות ביד הדורשים בחכמה זו ברבים גם בסוד השם ע"ש.

שלא יכעוס על בני ביתו
ובירושלמי מפרש טעמא שלא יכעוס על בני ביתו מפני הקדחת תבשילו ,וכתוב וידעת
כי שלום אהלך ,ומוקמינן ליה בשבת בהדלקת הנר וכל שכן שצריך להיזהר פן יקדיח
התבשיל) .מחזור ויטרי(

סגולה ואריכות ימים
טועמיה חיים זכו ,תנא כל הטועם תבשילו בערב שבת מאריכין לו ימיו ושנותיו .
)מחזור ויטרי(

÷øàîèàñ'ã áì áèé ìä
à "èéìù ø"åîãà ïøî ÷"ë úåàéùðá
à"ááåú íéìùåøé ÷"äéòô

ברכת מזל טוב
äæá íéøâùî åððä ,äçîùå ìéâ éùâøáå ø÷éå ãåáë úåúåàá
. ÷"äéòô ù" ðà åðéãéãé ìåî ìà , åðéìåçéàå åðéúåëøá

הר"ר שמואל עקשטיין

הי"ו

ולאביו הרה "ח ר' דוד אלכסנדר עקשטיין
ולזקינו הרה" ח ר' יודא עקשטיין שליט" א

הי"ו

לרגל אירוסי בנו למז"ט
כעתירת וברכת ידידיך בשיעור של הרה"ג ר' יחזקאל שרגא בראך שליט" א

לרגל הולדת בנו  -נכדם
ה"שלום זכר" בבית מדרשינו "ברך משה"

ולאביו הרה "ח ר' אברהם חיים וויינבערגער
ולחותנו הרה" ח ר' חיים שאול כהן

שלוחה בזה ברכותינו לידידינו הנעלה

מוה"ר דוד מאיר ווייס

שליט" א

הר"ר שמואל יוסף וויינבערגער

áåè ìæî úëøá

 
שלוחה בזה ברכותינו לידידינו הנעלה

הי"ו

שליט " א

מוה"ר שמשון פישער

הי"ו

לרגל הולדת בנו למז"ט

שליט" א

לרגל הולדת בנו  -נכדם
ה"שלום זכר" בביתו רח' עלי הכהן 23

הר"ר מנחם זאב

היילברון הי"ו

ולאביו הרה "ח ר' אהרן צבי היילברון שליט" א
חבר הנהלת המוסדות  -חבר הנהלת הכולל
לרגל הולדת בתו  -נכדתו
ה"קידושא רבא" בבית מדרשינו "ברך משה"

כעתירת וברכת ידידיך בשיעור של הרב מנחם הלל פאלאטשעק שליט" א

 
שלוחה בזה ברכותינו לידידינו הנעלה

מוה"ר שמואל יוסף וויינבערגער

הי"ו

לרגל הולדת בנו למז"ט
כעתירת וברכת ידידיך בשיעור של הרה"ג ר' שלום שניצלער שליט" א

להשיג אצל הר"ר יודא אריה וויינבערגער הי"ו

