זמנים לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 7.13 ....................
חצות היום והלילה 12.44 ...........
עלות השחר 3.47.......................
נץ החמה 5.34 ...........................
סוף זמן קרי"ש  - 8.15 ......ב' 9.08
סוף זמן תפילה 10.20 ................
שקיעת החמה 7.51 ...................
מוצאי שב"ק 9.06 ......................

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

מלחמות ה'

מגיד תעלומה
האם ראתה האתון את המלאך

הגאולה העתידה תבוא בזכות נטרונא
ומדברי חז"ל אלו מפורש יוצא כי אין
לנו זכות אחר להיגאל מן הגלות החל הזה
אלא זכות נטרונא ,דהיינו לשמור ולהמתין
על ישועת ה' ולא לבקש הגאולה בהבהוב
טרם הגיע זמנו ,ואלו הרשעים אשר מרדו
בה' ולקחו לעצמם מלכות וממשלה קודם
ביאת המשיח הן המה המעכבים את
גאולתינו ופדות נפשנו ,כי בפירוש אמרו
חז"ל אשר הגאולה העתידה תבא רק בזכות
נטרונא ,ולעומת זה אלו השרידים אשר ה'
קורא העומדים ומצפים בתמימות על
הגאולה ועל הישועה ,ואף גם בראותם
אורך וקושי הגלות אינם אומרים לנפשם
נואש אלא מתחזקים בכל עת כי הכל הוא
בהשגחה פרטית מן השמים ,ובאותו רגע
שתעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו
ויתעלה לגאלינו בא יבוא משיח צדקינו ולא
יאחר ,בזכות אלו המאמינים נזכה לראות
בישועת כל ישראל ושמחתן במהרה
בימינו.
ודבר זה יש לרמז במאמר הכתוב ואמר
ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו
ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה
בישועתו ,ולפי דרכנו משמיענו הנביא
ואומר ,ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה ,כי
עתידין ישראל להגאל ולהוושע בתשועת
עולמים ,וביום ההוא יראו עין בעין התגלות
כבוד מלכות שמים העולם ,אך באיזה זכות
יזכו לזה ,על זה אמר קוינו לו ויושיענו,
היינו זכות נטרונא שהיו עומדים ומצפים
בתמימות לישועת השם ,וכדי לחזק הענין
כפל הנביא דבריו ואמר שנית ,זה ה' קוינו
לו נגילה ונשמחה בישועתו ,כי בזכות
שקוינו אל ה' בימי ענינו ומרודינו באמונה
פשוטה ולא עשינו מעצמינו שום פעולה
והשתדלות לפרוק עול הגלות מעלינו,
בזכות נטרונא זו נגילה ונשמחה בישועתו.
וזהו שאמר הכתוב לא הביט און ביעקב
ולא ראה עמל בישראל ,וכתב הרמב"ן
שהוא על דרך הכתוב תחת לשונו עמל
ואון ,ולדרכינו ירמוז על אותן בני ישראל
הכשרים שאינם דוחקים את הקץ ,ואין
להם חלק ונחלה בגאולה של שקר קודם
ביאת המשיח ,ועליהם הוא אומר לא הביט
און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ,וזהו
הכונה ה' אלוקיו עמו ,פי' שמתחזקים
ומאמינים בה' אלוקיהם ומצפים לישועתו
הקרובה לבא.
) ברך משה(

íäéìò äìç äìì÷ä ïéà ,é"ðá ìù íäéúåîù çåëî
íòæà äîå ìà äá÷ àì áå÷à äî ,ìàøùé äîòæ äëìå á÷òé éì äøà äëì
ùéå ,íèøåôì øùôà éàå íé÷åã÷ãä åáø åììä íé÷åñôá äðä .'ä íòæ àì
÷çöé íäøáà ,åðåùì äæå ,á"éô ï"áîøì äðåîàä øôñá àúéàã øàáì
ïë íâ äàì ìçø ä÷áø äøù úåéúåà ïëå ,ãçà ïéðîë úåéúåà â"é á÷òé
íùá íâ á÷òé àø÷ðùëå ,(å"ë) ä"éåä àéøèîéâá óåøéöá íäéðùå ,â"é
ìàøùé íúåç ïëì ,ìà íù àìîúð (à"ì 'èîéâ) úåéúåà 'ä åôñåúéð ,ìàøùé
íéàø÷ð ïéàëæ ìàøùéùë ,ùåã÷ä øäæá àúéà äðäå .ïàë ãò ìà íùá
ã"îìäã ,àúéà äðäå .á÷òé íùá íéàø÷ð íåìùå ñç íéáééçùëå ,ìàøùé
ìàøùé íäù íò ,äèîìå äìòîìà ããá úáéúã ,éåìú ïåëùé ããáì ìù
äæ éôìå .ãçà ìàì íéãáåòù ïåëùé ããá íâå .õøàá ãçà éåâ íäù ããá
÷øå ,ìàøùé äîòæ åà ,á÷òé éì äøà úøîà íòìá øîàù äî ,øîåì ùé
íéàèåçùë êùôð äîî ,áå÷à äî øîà éëä íåùî ,÷äáåî ãçà íù
àäã ,íéëñî åðéà íòåæ ìà íù øîåì äöø ,ìà äá÷ àì æà ,á÷òé íéàø÷ð
íòæà äîå .ìéòì øëæðë ìàøùé íéàø÷ð ïéàùë ,ìà íù íäéìò àø÷ð àì
àì æà àäã ,íéëñî åðéàã ,ä"éåä íùä íòæ àì ,ìàøùé íéàø÷ðùë óà
ùàøî éë øîà äæì úàæ ïìðî àîéú éëå .ìà íù ÷ø ,äæ íù íäéìò ìç
åìà íéøåö èå÷ìéáå ùøãîá àúéàå .åðøåùà ú"åòáâîå åðàøà í"éøåö
íò ïä .íøåâ íîù úåéúåàã .íù ïééò úåäîàä åìà úåòáâå úåáàä
ìà íù ìò íéîòôìå ä"éåä ìò íéîòôìå ãçà ìò æîø ïåëùé ã"ãáì
חנוכת התורה
.ìéòì øëæðë

ìì÷ì àìà åçåëá äéä àì íòìá
êøáî ïåùìã ÷ã÷ãì ùéã ,ùøôì ùé .'åâå êøåáî êøáú øùà úà éúòãé éë
,êøåáé êøáú øùà ãéúò ïåùìá øîà àìå ,àúòùá êøåáî àåäù òîùî
àåä åðéðò ,øøåàî øåàú øùà øîà àìå ,øàåé øàú øùà øîà äìì÷áå
øæåç åðéà äáåèì àöéù øåáéã ìë íéàéáðá äùåã÷ä ãöá åðéöîù éôì
íà øáãä àá àìå àáðúîù àéáðá í"áîøä áúëù åîë ,øæåç äòøì ìáà
àåä íìåòä úåîåà éáâ ìáà ,âøäð åðéà äòøì âøäð äáåèì àáðúð
ìëù íòìáá (:ä÷ ïéøãäðñ) ù"îë ,ïîæ øçàì øæåç äáåèì àáðúîã ,êåôéäì
íäìù úåìì÷ä ìáà ,'åëå äìì÷ì åëôäð íìåë ìàøùéì êøéáù äëøáä
úà íòìá êøéáù äëøáä ïëå ,òøä ãöî íäù ïåéë íòèäå ,íéé÷úî
äî äæáå ,ïåçéñ úà ìàøùé åùáë éøäù íéé÷úî äéä àì ,äìéçúá ïåçéñ
úà êøáéù åðîî ìàù àìå ,ìàøùé úà ìì÷éù àìà íòìá ìàù àìù
úà ììé÷å ïåçéñ úà êøáù âåòå ïåçéñ úåîçìîá äùòù êøãë ,áàåî
,øàåé øåàú øùà úàå êøåáî êøáú øùà úà éúòãé éë áéúëãë ,áàåî
,úîéé÷úî åúìì÷ ïåçéñ íò íçìðùë áàåî úà ììé÷ øáëù ïåéë àìà
.ìàøùé úà ìì÷éù àìà ù÷éá àìå ,íúåà êøáìå øåæçì ìåëé åðéàå
פנים יפות
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ותרא האתון את מלאך ה' .מלאכי השם
השכלים הנבדלים ,לא יראו לחוש העינים ,כי
אינם גוף נתפש במראה ,וכאשר יראו לנביאים
או לאנשי הרוח הקודש כדניאל ישיגו אותם
במראות הנפש המשכלת כאשר תגיע למעלת
הנבואה או למדרגה שתחתיה ,אבל שיושגו
לעיני הבהמה אי אפשר .על כן תוכל לפרש
"ותרא האתון" ,כי הרגישה בדבר מפחיד אותה
מלעבור והוא המלאך אשר יצא לשטן ,כענין
ולבי ראה הרבה חכמה ודעת )קהלת א טז( ,שיאמר
על ההשגה לא על הראות .וכאשר אירע בה
הנס ושם לה הבורא הדבור ,אמרה לבלעם
ההסכן הסכנתי לעשות לך כה )פסוק ל( ,אבל לא
ידעה למה עשתה עתה כן כי לאונסה נעשה בה
כך ,ולפיכך לא אמרה לו "הנה מלאך השם עומד
לנגדי וחרבו שלופה בידו" כי לא עלתה השגתה
לדעת זה כלל .ואמר ותרא את מלאך ה' וחרבו
שלופה בידו ,לא שתראה חרב אף כי מלאך ,אבל
ירמוז הכתוב כי מפני היות המלאך נכון להכות
בה ,חרדה חרדה גדולה נדמה לה כאלו באים
לשחוט אותה .ואם נאמר כי המלאכים הנראים
בדמות אנשים ,כאשר הזכרתי בפרשת וירא
)בראשית יח ב( ,יושגו אף לעיני הבהמות ,אם כן
איך לא יראנו בלעם ,ולא הוכה בסנורים .אבל
יתכן ,שהוסיף בהשגת עיניה מי שהוסיף בה
הדבור וראתה כאדם ,ולא הזכיר בה הכתוב
"ויגל השם עיני האתון" כאשר הזכיר באדוניה
)פסוק לא( ,כי הענין כולו באתון נס גדול כבריאה
חדשה בנבראים בין השמשות ואינו נקרא גלוי
עינים בלבד .אבל רבותינו )אבות פ"ה מ"ו( לא
יזכירו בנסים רק פתיחת פיה .וטעם הנס הזה,
להראות לבלעם מי שם פה לאדם או מי ישום
אלם ,להודיעו כי השם פותח פי הנאלמים ,וכל
שכן שיאלם ברצונו פי המדברים ,גם ישים
בפיהם דברים לדבר כרצונו כי הכל בידו,
ולהזהירו שלא ילך אחר נחש וקסם ויקללם
)רמב "ן(
בהם ,כי מנחש וקוסם היה.

לא מצינו בכתובים שישאל הקב "ה  ,רק לרשעים
ויאמר מי האנשים האלה עמך .לא מצינו
בכל הכתובים שישאל הקב"ה אלא לרשעים,
לאותן שהוא רוצה להטעותן כדי להאבידן
ולהשמידם עדי עד .כענין שכתוב" :משגיא
לגוים ויאבדם" )איוב יב ,כג( .וזהו שכתוב בקין" :אי
הבל אחיך" )בראשית ד ,ט( ,לפי שהיה כופר
בהשגחה ואמר :לית דין ולית דיין ולית עלם
אוחרן ,רצה להטעותו שישאל לו כמי שאינו
יודע ,וכן כאן בבלעם רצה לשאול לו כדי
להטעותו שיאמר :עתים יודע ועתים אינו יודע.
)רבינו בחיי(

וירא בלק בן צפור .במדרש איתא נוח
לרשעים שיהיו סומין ,שעיניהם מביאין
רעה לעולם .ויש לומר הטעם למה בלק
לא היה סומא כנאמר ויר"א בלק .דהיה
מרגלא בפי אאמו"ר מרן הקדושת יום טוב ז"ל עה"פ מאויבי תחכמני מצותיך ,דהנה מי
שמתנהג בדרך הטובה והישרה יש עליו התגברות היצר עצומה ,ויתכן לפעמים שהיצה"ר
מסמא עיני האדם לטעות בדבר עבירה לחשוב עליו שהוא מצוה וכן להיפוך ,משא"כ
הרשעים אין להם סמיות עינים ומשיגין מהר מה היא הדרך שאינו טוב היפך הקדושה,
דהיצה"ר אינו טועה וידע מלאכתו היטב וממלא תפקידו בשלימות ,ואינו מניח לאלו הנופלים
ברשתו שיטעו לעשות פעמים איזה דבר טוב ,ולכן בניקל יותר ללמוד ממעשה הרשעים איך
לעשות להיפך ,דזה ברור שכל מה שהרשעים עושין הוא רע ומר ,ויש להתרחק ממנו בתכלית
הריחוק ,נמצא דממעשה אויבי יכול להיות תחכמני לעבודת ה' האיך לעשות להיפך .ולכן היה

מילי דאבות

וירא בלק ,אע"פ שבאמת מוטב לרשעים שיהיו סומין ,עכ"ז השאיר לו הקב"ה הראי' למעשיו
הרעים ,כדי שיוכל להיות מאויבי תחכמני מצותיך ,שממנו ניקח לעבוד את ה' ע"י שנדע
לעשות הכל להיפוך.
)רביה"ק זי"ע שבת פ' בלק תשכ"ה בבני ברק(
ויקץ מואב מפני בני ישראל  .פרש" י קצו בחייהם  ,ויתבאר עפימ"ש בספה"ק אגרא דכלה )פ '
לך( עה"פ ואת בריתי אקים את יצחק ,א"ר אבא מכאן למד בן הגבירה ק"ו מבן האמה ,כתיב
בישמעאל הנה ברכתי אותו והרבתי אותו וגו ' ,וק" ו ואת בריתי אקים את יצחק עכ"ד המדרש,
ותו"ד בקיצור דח" ו כשלא יזכו ישראל מצד עצמן ,יושעו מכח מידת הק"ו ,שניתן לדרוש
עפ"י התורה ,שמגיע להם חסד וטובה ,ק"ו מהצלחת ישמעאל וגדולתו עייש"ד ,ואפשר שזה
הכוונה ויקץ מואב פרש"י קצו בחייהם מפני בני ישראל ,שע"י חייהם יומשך לישראל חסד
וטובה בכח הק"ו ,ולגודל רשעתם מאסו וקצו בחייהם ,שלא רצו שיצמח לישראל טובה ע"י
חייהם ,וע"כ קראם כאן בני ישראל ,דבחי' הק"ו מגיע להם ,מכח שהם בני הגבירה ובזכות
)דברי יואל(
אבותיהם ,ולצד זה קצו בחייהם ,ע"כ אמר מפני בני ישראל.

הזכרת בני רב פפא מסוגל לזיכרון
דארו בר פפא בפרק אלו טריפות ,והם אחד עשר בני רב
פפא סבא שהיה בזמן רב ,ומהם בני רב פפא שהיה מזמן אביי
ורבא ,ואלו הם :דארו ,סורחב ,רכיש ,רפרם ,אבא ,אסא ,רמי,
חיננא  ,אבא מר  ,נחמן בר פפא ,ושמעתי מאבא מארי ז"ל ,
שקבל מהחכמים הזקנים זכרם לברכה שמועילים לשכחה,
ושיאמרו אותם שבעה פעמים ושזה הסגולה יש לה כמו
בזכירת אליהו ) .ספר יוחסין לר"א ,מאמר שני אות הדל"ת(

נוהגים להזכיר את שמם בעת הלימוד לזכרון טוב  ,כמו ענין אל
מלא רחמים ,כי מימיהם אנו שותין ,ומפני זה לא נזכרו בכינוי
'רב' כי אין גבהות לפני המקום) .מטעמים(

הדרן עלך
עניני אמירת הדרן עלך

אשה כי תזריע וילדה זכר  ,וידוע שהצדיקים שזכו
להמתנה להיות מנוטרי ברית קודש אין למעלה מהם ,ושכרם
בעולם הזה שיולדים בנים זכרים צדיקים ,ובכל דור ודור
ההכרח לקיום העולם בצדיקים כאלו ,ובימי האמוראים היה הצדיק רב פפא ע"ה מצדיקים
אלו וזכה לעשר בנים תלמידי חכמים וצדיקים ,לכן אומרים ומזכירים אותם ע"ה בסיום
מסכת ,כי בצדיקים אלו אין שכחה ,שנזכה בזכותם לזכירת התורה הק') .אור ישע ,פר' תזריע(

רב פפא היה עושה לבניו סעודה בסיום מסכתא
מה שנוהגין לומר אחר סיום כל מסכתא רב פפא עם
עשרה בניו ,שהיו מאירים וגדולים בתורה ,על ידי שהיה עושה
להם סעודה בסיום המסכתא ,כי עשיר היה והיה מחזיק
לעוסקי תורה ,לכך זכה שמזכירין אותו עם עשרה בניו
הרומזים כאילו הוזכרו עשרת הדברות) .תשובות הרמ"א(

מתפללים שנזכור את התורה בתחיית המתים
ושמעתי מרבינו הק' מאיזביצא זצוק"ל ביחוד  ,שכל אחד מזרע ישראל לעתיד בתחיית
המתים מתברר שלא מת רק היה כישן ,וכמו שכתוב הקיצו ורננו שוכני עפר ,וכשינער משנתו
יזכור כל הדברי תורה ,ועל זה מבקשים 'לא תתנשי מינן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי'.

האם היו כולם בני רב פפא אחד

)פרי צדיק(

מזכירין בסיום מסכת שמות עשרה בני רב פפא ,וכתב בסוף תשובות הרמ"א ז"ל רמז על
זה שרומזים לעשרת הדברות ,וכנראה ממנו דכולם היו בני רב פפא אחד ,אבל בספר האשכול
מבואר שלא היו כולם בני רב פפא אחד רק דהוזכרו כולם בש"ס ושם אביהם היה רב פפא
אבל לא היה אחד  ,והובא שם שמקובל בידם רמז 'ואתה את בריתי תשמור' ולא פירש מה
נרמז בזה ,ונראה שם שהיה מנהג זה מהגאונים ועוד קודם לזה מזמן הגמרא ,והרמ"א ז"ל
כתב כי רב פפא מרמז על משה רבנו ע"ה שהיה מעלתו פה אל פה אדבר בו ופה אל פה ר"ת
רב פפא וכו' ) .פרי צדיק ח" ג ,ל" ג בעומר(

'הדרן עלך' שנחזור למידה זו שנשמח בטובת חברינו

טעם הזכרת רב פפא ובניו לפי שהיה מוקיר רבנן
טעם מה שזכה רב פפא להני עשרה בנים שמזכירין אותן בהדרן למסכתות ,זהו כנגד
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משום זה זכה רב פפא לעשרה בנים דהוי רבנן ומזכירים אותם בסיומי המסכת) .ישועות שמשון,
מהרב מטעפליק זצ"ל(

מזכירים אותם לזכרון טוב
עוד טעם שאומרים בני רב פפא בסיום מסכתא לפי שבני רב פפא נהרגו כולם ,ועל כן

תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה עבידנא יומא טבא לרבנן ,דהנה הבית
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עובדה שפעם נסע חסיד אחד ללמוד אצל הרה"ק מוהר"ר דוב בער זי"ע המגיד ממעזריטש,
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הכוונה 'הדרן עלך' ,היופי שלנו שהגיע לנו על ידי שמלמדינו אותך הוא 'הדרך עלן' ,כי התורה
למד עמנו מדות טובות ויפות) .ויגד יעקב(
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אתקינו סעודתא

יסודי התורה
סלמנדרא מהי
דף כ"ז .אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר ,תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן ,קל
וחומר מסלמנדרא ,ומה סלמנדרא שתולדת אש היא הסך מדמה אין אור שולטת בו ,תלמידי
חכמים ,שכל גופן אש ,וכו'.

חיה הנבראת מן האור
ופי ' רש"י ,סלמנדרא  .חיה הנבראת מן האור  ,כשבוערין אש במקום אחד שבע שנים
תמיד בלי הפסק .

מין צב הוא
אמנם רש" י ב מס' חולין )דף קכז (.פירש ,וסלמנדרא  -שרץ הנוצר מן האור מעצי הדס,
ע" י כשפים  ,והסך מדמו אין האור שולט בו  ,וקים ליה לר" ע דמינא דצב הוא .

עניני מאכלי שבת )טז (
בציעת החלות
להוציא את החלות מתחת המפה
מוציא הפת מתחת המפה ,ואחר כך יסירנה ,דהוי דומה לטל שהיה על המן,
שהוציאו אותו מתחת הטל) .פרישה סי' רע" א(
וצריך עיון הא בפסוק בפרשת בשלח כתיב ותעל שכבת הטל וכו' ,פרש"י
כשחמה זורחת עולה הטל שעל המן וראו וכו' ,הרי שנסתלק הטל תחילה ,וכן
באמת לא ראיתי להקפיד בהך שמוציאים הלחם קודם שמסירין המפה) .אליה רבה
סי' רע" א(

לרשום בסכין על הלחם

בריה שביסוד האש
ובחידושי חתם סופר שם עמד על סתירה זו בדברי רש"י  ,ועוד הקשה שקשה לומר
שהכשפים יש בכוחם לבראות בריה חדשה  ,וגם קשה שקרא בא לרבות בריה שע" י כשפים
שלא בטבע  ,וכתב שם  ,ע " כ נראה לענ "ד דודאי בריה היא שביסוד האש כדמשמע
בשמעתין ,והיא גדילה בהרים המריקים אש הידועים ,והמכשפים חוברי חבר שרגילים
לאסוף בריות ולחברם ,כשרוצים להוציא הסלמנדרא מיסודו והרי הגדלים באש כשפורשים
לאויר מיד מתים  ,ע " כ צריכים המכשפים להכין להם מקום חם כמו יסוד אש שהיו דרים
שם  ,כמו שמכינים כלים מלאים מים לדגים שמוציאים מים ליבשה  ,כן מכינ ים המכשפים
כבשן שהוסק ז ' שנים בעצי הדס שאז חמימתו קרוב ליסוד אש ,ולשם מחברים הסלמנדרא
ממקומו להביא לכאן  ,ופרים ורבים שם ,ומדמם מושחין בני אדם ואין אש שולטת בהם.

מין עכבר
וב תוס ' מס' חגיגה )דף כז (.פירש  ,סלמנדרא החלד והעכבר  ,תרגם יהונתן כרכושתא
וסלמנדרא  ,ערוך .

סלמנדרא היא התנשמת
אמנם בתרגום יונתן שלנו ויקרא )פרק יא פסוק ל'( ,והאנקה והכוח והלטאה והחומט
יתא וְ ִקיצ ֹו נָא וְ ַס ְל ַמ נְ ְד ָר א .
והתנשמת ,כתב ,וּ ִמ י ְנ ַק ת ִחיוְ יָא וְ כוֹ ָחא וּ ְש ָמ ִמ ָ
ובחי' מהר"ץ חיות כתב שאצלינו בתוס' ט "ס הוא וצ "ל תרגום ירושלמי וז "ל :תוס' ד "ה
סלמנדרא תרגם יהונתן כרכושתא וסלמנדרא ערוך .נ "ב כבר התעוררו המבקרים שט "ס כאן
לשון תרגם יהונתן ,דעל התורה לא תרגם יהונתן ,כדמוכח פרק קמא דמגילה ,ורק הוא תרג ום
ירושלמי ,ו בערוך ערך סלמנדרא ,מובא באמת בשם תרגו ם ירושלמי.

חיה שנוצר באש הכבשן כשבוער זמן רב
וב דרשות הר"י ן' שועיב ז" ל פרשת בהר פירש  ,סלמנדרא ,היא חיה הנוצרה מיסוד
האש  ,כשמתמידין להבעיר אש בכבשן זמן גדול  ,נוצרת זאת החיה ,וניזונית מיסוד האש.

בריה הגדלה בכבשן של עושי הזכוכית תוך שבעה מעל"ע
וב מדרש תנחומא פרשת וישב כתב וז "ל  :בריות הגדלות באור ואין גדלות באויר ואיזו
זו סלמנדרא ,כיצד העושין את הזכוכית כשהן מסיקין את הכבשן שבעה ימים ושבעה
לילות רצופין מכובד האש יוצא משם בריה הדומה לעכביש )ס"א לעכבר( והבריות קורין אותה
סלמנדרא ,אדם סך ידו מדמה או אחד מאיבריו אין האור שוטלת באותו מקום למה על
שתחילת בריאתה מן האור .

÷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

הרב הגאון

המדקדקים נוהגים לרשום בסכין

כדי למעט בהפסק
הטעם נראה לענ"ד דבחול צריך שיחתוך קודם שמתחיל לברך ,אלא שלא
יפרידנו לגמרי כשיעור המפורש לעיל סי' קס"ז ,עד שיסיים הברכה ,אבל על כל
פנים העיקר צריך לחתוך קודם הברכה כדי שלא תהיה החתיכה הפסק בין ברכת
המוציא לאכילה ,אלא דבשבת אי אפשר לחתוך קודם שיתחיל לברך ,כדי שיהא
שלם לגמרי בשעת הברכה ,מ"מ המדקדקים נוהגים לרשום ,דכל מה דאפשר
למעט בהפסקה בין ברכה לאכילת המוציא עדיף ,ועל ידי הרשימה אין צריך
להפסיק לאחר הברכה באיזה מקום ,ועד כמה יבצע ,כי כבר רשם קודם הברכה.
) מחצית השקל ,שם(

לחתוך במקום הרשימה
וחותך במקום הרשימה ,דלא כמנהג ההמונים שמסבבין בסכין סביב הלחם ,אבל
אין רושמין ואינו ניכר שום רושם ,דמאי הועילו בזה ,ואין טעם לזה ) .מחצית השקל ,שם(

שאין להקפיד לבצוע במקום הרשימה
אדמו"ר הצמח צדק נ" ע דיבר פעם מענין דבר דקדוק אחד שאינו נצרך ,ואמר
בדרך הלצה שהדבר דומה בעיניו כאותו המחפש את הרשימה בלחם ,והבינו
החסידים שאין צורך לחפש את הרשימה ,ואפילו אם אין הרושם ניכר בלחם ,מכל
מקום כיון שהעביר הסכין במקום שרוצה לחתוך בו ,בחציו ,או בשליש ,או ברביע,
ויזכור אחר כך לבצוע שם ,אף אם אין רישומו ניכר ) .קצות השלחן סי' פ"ב(

שלא ירשום בסכין
ואין נכון לרשום בסכין המקום ששם יבצע ,דאם כן הוא מגלה דעתו שעל
המקום שעד הרושם הוא מברך ,ולכן טוב שלא לרשום כלל) .צל"ח מס' ברכות לט(.

אופן אחיזת החלות
וב' שולי הלחמים יהיו דבוקים זה בזה ,וב' פנים מב' צדדיו שלהם ,יהיו פן זה
מצד ימין ,ופן זה מצד שמאל ,ואז יתראו כאילו הב' לחמים נעשו לחם אחד ,ובו ב'
פנים מב' צדדיו ,ויהיה כדמיון לחם הפנים שבמקדש) .שער הכוונות(

כולל רבנים
שע"י כולל למצוינים "ויואל משה" ד' סאטמאר
בנשיאות כ"ק מרן אדמו" ר שליט"א

äøåî äèòé úåëøá íâ
, äø åî éàä ïåàâ úø ãä ìåî ìà åðéúåëøá íéøâùî åððä , äà ìéò àîåøî éîùîå , äòåùéå äðø ìå÷á
åúðùî , äøåîçáë äì÷á , àøéø áá ÷ãö äø åî , äø åà äî ìùë äè åò , äø åúä éðîëîá à ìôð é÷á
éëëåúá äø åúä ïø÷ íî åøì ð " åìá øåñ î , äø ùé àøáñáå íòèá , äø åøá äìîùë , äø åãñ å äëåøò
. äàé åì éë , äà ð åì éë , äëë åðìù åðéø ùà , äëøá ÷éæçî éìë , åðë éøãäì äëìää úåáéúðá , åðéììåë

ïåàâä áøä

ר' יהושע אשר כהנא

שליט " א

àðäëåðéììåë
øùà
òùåäé éáø
ùàø

à"èéìù

ראש כולל רבנים דקהילתינו הק'
רב דביהמ"ד משכנות הרועים  -ומו"ץ פעיה"ק ת"ו
לרגל נישואי בנו

לרגל יום שמחת לבו בנישואי בנו למז"ט

ה "חתונה " ביום ר אשון באול מי " בנו ת יר ושלים "

é "òä ù"ðà ìä÷ úà ïéîæäì åðà íéãáëúî ïëáå

.íëéöìç éàöåé ìëîå íäî äùåã÷ã úçð áåø ååøúù ,äëøáä úàæå

שיתקיים בצוותא עם המעמד הגדול

å"ú ÷"äéòô õ"åîå - íéòåøä úåðëùî ã"îäéáã áø

úåëøá òáù úçîùì
סיום מסכת חגיגה

במסגרת חבורת יסודי התורה

é"ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä
, äçìöäá äàøé å äøå ú úöáøäá ,ä ëøá ä úà åúà 'ä åöé , åðéúøé úò êéðôì ä öøéù , åðé÷ìà ' ä êéðôìî ø"éäé

øúìà 'éøà àãåé ø"øä

å"éä ùèééã

è"æîì åðá úãìåä ìâøì

קודם הברכה ) .מגן אברהם ,סי' רע"ד(

. ïîà , íéîìåò úòåùúì äëæð éãò , íéîéä ìë åìäàá ïåëùé ã ñçå áåè êàå

÷äòåùéå äðø ìå
באותות כבוד ויקר משגרים אנו ברכותינו לרום מע"כ רב
האי גאון ,משיב לשואליו ודורשיו דבר ה' זו הלכה ,מאש"ר
שמנה לחמו לחמה של תורה ,נודע בשערים ,בשיעוריו
היקרים ,מפז ומפנינים יקרים ,כש"ת.

הרב הגאון

רבי יהושע אשר כהנא

שליט  א

ראש כולל רבנים דקהילתינו הק 
רב דביהמד משכנות הרועים  ודומ ץ פעיה ק ת ו
לרגל נישואי בנו ני"ו למז"ט

åîöò øñåîù ìò äãåúá åéøòù àåáð àúååãçã ïãéò éàäáå
.ïøãñë ïéãéîú íéàìôðä åéøåòéù úòîùäá ,åðéðòîì
ויהי"ר שהזיווג יעלה יפה לתפארת האבות ,ויזכו לבני חיי
ומזוני משולבות ,ויזכה רומע"כ לרוות רב תענוג ונחת
דקדושה מכל יוצ"ח ,ויזכה להמשיך בהרבצת התורה
והוראה ,עד ביאת הגואל ,אמן

החותמי ם בברכת התורה

íéø÷éä åéøåòéùî íéðäðä ù"ðà íùá íéîúåçä ã"ëä

הנהלת הכולל  -רבנן ותלמידיהון

äìäðää

