זמנים לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 4.23 ....................
חצות היום והלילה 11.49 ...........
עלות השחר 5.05.......................
נץ החמה 6.34 ...........................
סוף זמן קרי"ש  - 8.27 ......ב' 9.11
סוף זמן תפילה 10.04 ................
שקיעת החמה 5.03 ...................
מוצאי שב"ק 6.17 ......................

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

מילי מעלייתא

מענינא דיומא
ימי השובבי"ם חל אחר עשרה בטבת
ולכן מיד אח"כ מתחילין ימי השובבי"ם,
דאחר עבור עשרה בטבת ,ורואים שעדיין לא
בא בן ישי ,ועדיין העבד מולך ועמל לחטוף
ולהוסיף ולחטוף מבני ישראל את כח תורתם,
ולהכשיל את בני ישראל בעבירות לבל תגן
עליהם התוה"ק ,מתברר שעדיין לא שבנו
מטעותינו אף בי' בטבת ,ומתחילין בתיקוני
זכרון שלמה ,עשרה בטבת
שובבי"ם.

הטעם שימי השובבי"ם חל מפר' שמות
וטעם הדבר יתבאר לך ממה שביארנו
בענין גלות מצרים כי אותם שנשתעבדו
בגלות מצרים היו אותן הניצוצות של
הנשמות שנפגמו ע"י אדם הראשון ,וכל אלו
נתקנו בגלות מצרים ההוא ,ולכן בזמן
הפרשיות אלו ,יש בהם סגולה לקבלת
תשובת האדם ,ולכן הם מתחילים מן פרשת
שמות ,מפני שאז בפרשה ההוא היה התחלת
השעבוד ,ומסתיים בפרשת משפטים .וזה
סוד הפסוק )ירמיה' ג'( 'שובו בנים שובבים' ,כי
ע"י החטא נמסרו ניצוצות אל הקליפות
ונתלבשו תוך הקליפות ונעשו שובבים ,לכן
עתה שובו בתשובה ,והסירו אותם השובבים
מתוך הקליפות ,והשיבום אל הקדושה
האריז"ל בשער רוח הקודש
כבראשונה.

מגיד תעלומה
מאותו שעה ואילך

ãåáòéùä íéìùä äùî ìù øòöä
äæ úåìâá 'éäà øîà 'úé àåäù ì"æç åøàéá .'åâå øîàéå 'éäà øùà äéäà
éëå úøàåáî àéùå÷ä .'úòùá äøöì 'éã äùî øîàå øçà úåìâá 'éäàå
åðééäå íéìùä ãåáòéùä éùå÷ã òåãéã äàøðå ,äìéìç øúåé äùî íéëçä
éãë øúåé øòö ïéëéøö åéä ïééãòã ì"é ë"àå äìåàâä áø÷úð øòöä é"òù
äæ íâå ïåøçàä úåìâî øòöä òéãåä 'úé àåäù é"ò 'éä äæå õ÷ä áø÷ì
åðì àôøð åúøåáçáå ìàøùé ìë ãâðë ìå÷ù 'éä äùîå ,ãåáòéùä íéìùä
úîàá 'éä àìå ,ãåáòéùä úîìùä 'éä ãáì äùî ìù øòöä é"òå òåãéë
êëìå ,ìàøùéì àìå ïåøçàä úåìâ øòöî äùîì òéãåäì àìà 'úé åúðååë
'éä äæå äúòùá äøöì 'éã éë 'éäà à"ë ìàøùéì øîàé àìù ä"á÷ä íéëñä
תפארת עוזיאל
.øáåãîë òéãåäì çøëåä äùîì ÷ø ,äìçúî 'úé åúðååë íâ

é"ðáì çð ïá ïéã ïéàù çéëåäì äöø äòøô

øîà åì äîëçúð äáä ùøãîá àúéà .'åâå åì äîëçúð äáä ùøãîá
à÷åã äîì ,ãåàî äåîú ùøãîäå úáù úøéîù íäî ìèáðå åàåá äòøô
ïòéùåîì åì äîëçúð äáä øîà÷ ñ"ùä àìä äù÷ ãåò .úáù úøéîù
ìàøùé ìëì êééù úáù úøéîù ìåèéá ë"àùî íðåãð äîá ìàøùé ìù
éáã àðú øîà÷ã úåúéî ã"ôá à"ùøäîä ù"îôì ì"ð àìà .åì áúë äîìå
éåä íãàá íãàä íã êôåù øîàðù íéøáåòä ìò íéååöî ð"á ìàòîùé 'ø
ìò ïúéàøå úåéøáòä úåãìéîì äòøô äååö êëìã áúëå íéøáåò äæ øîåà
úåãìéî à÷åã åç÷éù äååö àìå åúåà ïúéîäå àåä ïá íà íéðáàä
ò"à íëçúä äòøôù àìà øúåé åúòîùîì íéøñ éàãå äîäå úåéøöî
äåöî äéä íàå ã"ù íåùî äúéî íäéìò áééçì éìáì íúåà ïåãì
ימי השובבי"ם חל בלילי טבת הארוכים íìåòä øéåàì àöé àì ïééãòù óà íéøáåòä ìò ïéååöî äîäå úåéøöîì
אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא úåãìéîì äåö êëì íéîã úëéôù íåùî úåáééç åéä ë"àå äååöî ð"á
השמש תשיבנו לו ,ידוע אשר ימי חדשי טבת àöéù íãå÷ íéðáàä ìò ïúéàøå íéøáåòä ìò íéøåèô äîäù úåéøáòä
שבט הם מסוגלים להעלות הנ"ק שנפלו ïéã íäì ùé úåáàä éà àçéð äæã ÷ø ,íéøåèô ìàøùéå íìåòä øéåàì
ולהחזיר אותם אל הקדושה בימי השובבי"ם ã"ù ìò íéøáåò úåéøáòä óà ë"à íäì ùé ð"á ïéã éà ë"àùî ìàøùé
יען כי לילי טבת ארוכים ,ולא אברי לילה אלא í"åëò ì"é÷ã î"ôì íäì ùé ìàøùé ïéã ë"òã çëåîã ÷ø íéøáåò úâéøäá
לגירסא ונאמר זאת על לילי טבת כדאי' íéé÷ìå åîöò ìò øéîçäì ïéìåëé äøåúä úåöî øàùá ë"à áééç úáùù
בתוס' ולאשר אז גברו החשכות ביותר צריך ìò íëçúäì äöø äòøôã ù"àå ,øéîçäì ù"ì úáù úøéîùá ë"àùî
אז לתקן זאת ולהאיר ע"י אור תורה ולתקן
ã"ù ìò åøáòé àìù ïéðòá íéøáåòä úà úéîäì ìàøùé ìù ïòéùåî
מה שפגם בשינה ,וזהו ושכב"ת וערבה
÷ø ,à"ùøäî ù"îë úåéøáòä úåãìéîì äååö êëì úåéøáòä é"ò åðééäã
שנתיך ,נרמז בתיבת שכב"ת עולה טב"ת
שב"ט שע"י תיקוני התשובה מתקנים להיות íäì ùé ð"á ïéãã íåùî òåîùì ïéìåëé ïðéàù ò"à åìöðúé àîìã ùùçã
שנתו ערבה עליו בלי מכשול .וזהו הנרמז אם øîàéå úáù úøéîù íäî ìèáðå åàåá øîà êëì íéøáåò ìò ïéååöî ë"âå
חבל תחבל רומז על חטא הידוע הנקרא úåãìéîì äååö øéôù ë"à íäì ùé ìàøùé ïéãã íäî ìèáì ïéàã ìàøùé
בלשון חז"ל חבול"י אורחייהו כנודע ,שלמת .÷"åãå íéøáåòä ìò î"àã åúåà ïúéîäå àåä ïá íà 'åë úåéøáòä
רעך הוא כפי הנודע מספרים הקדושים אשר
האי קליפה ר"ל רצתה להיות לה אחיזה
בטיפין הנזרקין על השמלה ,עדה"כ ופרשו
השמלה נגד זקני עיר ,ועיין בספרים במה
שפירשו בנוסח שאומרין 'בשם ד' עטיפא עד
בא השמש' ,רומז על יומי טבת ושבט זמן
ביאת ושקיעת השמש ושליטות לילות
ארוכים ,והרמז ע"ד ב"א השמ"ש עולה טבת
שבט אז תשיבנו לו ,היינו הזמן מוכשר אז
להשיב הכל אל הקדושה מתוך רחמים.
אמרי נועם ,משפטים

פרדס דוד
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איתא במכילתא בשעתא דאמר משה תן
לי צפורה א" ל קבל עליך כו ' הבן שיהי' לך
תחלה יהי ' לע" ז מכאן ואילך לש" ש וקיבל
עלי' וישבע לו כו' ,תשובה ,אני אומר ח"ו לא
קיבל עלי' תנאי ולא נשבע אלא יתרו הוא
שהטעה את עצמו ,וקיי"ל אסור להטעות נכרי
ואם הטעה א" ע מותר )מרדכי פ" י דב"ק  ,וע' לח" מ פי"א
ה"ד מגזילה ,ורמ"א חו" מ שמ"ח ס"ב( הילכך אם הי '
אומר לו משם ואילך לש"ש מעולם לא הי'
מקבל ,אלא א"ל מכאן ואילך ומשמע מאותו
שעה ,ועדיין אז ל"ה לו בנים ולא אשה ,ומשה
קבל עלי' ונשבע שכל בן שיהי ' לו מאותה
אשה והי' לש"ש  ,ויתרו הטעה א"ע ,ומפני
שחשב שנשבע לו כפי מה שהי' בדעתו לא
ניצל מ"ר מעונש והקדים המלאך להרוג משה
מיד ותקח צפורה כו' לפי של" ה יכול למולו
בהיותו בבית יתרו מפני התנאי ,ועם כ" ז
נתקיים בזרעו שנ ' ושבואל בן גרשום בן משה
על האוצרות )דה" א כ" ו כ" ד(  ,ובשופטים ) י"ח ל' (
תלו את העון לומר שהוא בן משה ומפני
שעשה מעשה מנשה תלו אותו במנשה ,והוא
הי' הלוי אשר הי ' בבית מיכה ושמו יונתן בן
גרשום בן מנשה ,ובד" ה נקרא שבואל ששב
לאל ומשמע שלא שב בלבו שלם ,שהרי אמרו
שזה הי' הזקן שהחזיר את הנביא ושיקר לו
וגרם לו ששיברו הארי) .שו "ת רדב "ז ב' אלפים ק ס"ח (

תיקון אדה"ר ודור המבול
ישראל תיקנו במצרים קלקול דור המבול
והפלגה וחטא אדה"ר ,וזה הטעם ובנ"י פרו
וישרצו ו' בכרס א' לתקן ס' רבוא נשמות
שנתקלקלו באדה" ר ואח" כ מתו בג' ימי אפילה
אף שתקנו חטאה הקודם עכ" ז הוצרכו נשמות
חדשות לכנוס לא"י  ,והי' צריכים להיות
במצרים ת' שנה רק ע" י קושי שיעבוד מהר
הפדות ,והי' צריך קודם זיכוך הנשמות של ס '
רבוא זה כן ירבה ,וע"י עבודת פרך בחומר
שיבר החומר לגוף ולזכות הנשמה.
)מהר"ם שיף סוף מס ' חולין (

למה נשתנה
הטעם מדוע בימים הקדמונים הי' מלין
באבנים והיום בכלי מתכות ,יען כי בעת שעשה
דוד מלחמה עם גלית ולקח האבנים ויגש אל
הפלשתי )ש"א י"ז ח'( והי' לבוש כובע של ברזל,
אמר המלאך הממונה על אבנים למלאך
הממונה על המתכות ,שיעבור על מדתו ויחלוש
הברזל לפני האבנים ובעבור זה יתן לו מתנה
שמהיום והלאה ימולו בסכין של ברזל ולא
באבן.
)צאינ ה וראינה (

וימררו את חייהם בעבודה קשה .ע"ד
דאיתא במד"ר פ' וארא עה"פ ולא שמעו
אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה
שהי' קשה בעיניהם לפרוש מע"ז וכו' הרי
שהפסוק קורא את הע"ז בשם עבודה קשה .וז"ש כאן וימררו את חייהם בעבודה קשה זה ע"ז
שנמשכו אחריו לעבוד ע"ז הגם שבתחלה כאב לבם על זה כמרומז באומרו וימררו את חייהם
שהי' מר להם בזה שעובדין ע"ז ,אבל אח"כ מעט מעט נתרגלו לדבר עד שבסוף נמשכו רוב
ישראל אחריהם עד כדי כך שלא רצו לצאת משם ונאספו בשלשת ימי האפלה .וכל זאת גרם
להם ההתחברות שהי' להם מתחלה עם המצריים להנות משכרם ומפטרונם .וככה עשה גם
עמלק כמבואר במדרש ילקוט סו"פ תצא אשר קרך בדרך רב נחמן אמר קראך וכו' בא ועמד לו
חוץ לענן והי' קורא ראובן שמעון אחוכון אנן פוקו דאנן בעיין למעבד פרקמטיא עמכון וכיון שהי'
יוצא אחד מהם הי' הורגו .כמו כן עשה פרעה שמשך אותם תחלה בפה רך להכשיל אותם
)חדו"ת תשכ"א(
בעבירות ואח"כ בכח זה הי' יכול למשול עליהם ולשעבד בהם בעבודה קשה.

מילי דאבות

הרה"ק ר' ישראל דוב בער הצדיק מווילעדניק זצוק" ל האיר
שמשו בשנת תקמ"ט בעיר קאטעלנע לאביו הרה"ק ר' יוסף
זי" ע ,אך לא ארכו הימים ובעודו בן ארבע וחמש מת ע ליו אביו,
ואמו גדלו לבדה עד שהיה בן תשע ועשר ,ואז נפלה למשכב,
והלכה לעולמה בהשאירה את בנה יתום עגול מאביו ואמו.
ומסופר כי לפני מותה קראה אליה את בנה למיטת חוליה
וביקשה ממנו שיגיש לה ספר ,ואמנם התפלא על זה הילד
הקטן ביד עו שאמו אינה יודעת לקרוא " עברי" ,ושאל אותה
איזה ספר להביא לה ,השיב לה אמו יהיה איזה ספר שיהיה,
והלך הילד ונתן לה כרך גדול של הרי" ף ,ולקחה אמו את הרי" ף
בידיה ואמרה " הייליגע אותיות ,חלו נא את פני הבורא יתברך
שבני ישראל בער יתגדל ליהודי ירא שמים ,שהרי ידעה שהיא
לא תוכל עוד לגדלו ולחנכו ,ורבתה דאגתה ליום מחר כי בא.
ולמרבית הימים סיפר הרה"ק זי" ע בעצמו המעשה הזה ,בעת
אשה אחת ביקשה מאת הרה"ק שיבטיח לה ילד שיהיה גדול
וקדוש כמותו ,השיב למענה הסי פור הנ" ל והפטיר "אם את
תהיה כמו אמי ,יהיה לך גם בן כמותי".
qqq
הילד היתום נשאר במקום מושבו ,והרבה להתמיד בלימודו
עד שיצא שמו וטבעו בעולם כהעי לוי מקאטלענע ,בהיותו בן
שלש עשרה שנים נטה רגליו ללכת לעיר פרוהביטש מקום
מגוריו של הרה"ק ר' שלום זי" ע אביו של הרה"ק מרוזין זי" ע,
בהגיעו לכפר פרוהביטש ונכנס ללון בבית האופה בעיר ,הריח
הרה"ק ר' שלום כי רוח טהור נמצא בעיר ,וצוה למשמשיו
שיחפשו הילד העילוי מקאטעלנע שהגיע לזרוח פני העיר,
המה חיפשו ולא מצאו ,עוד ציוה הרה"ק שיחפשו הילד הנ" ל,
והמה מצאו אותו בבית האופה הנ"ל והלבישוהו כראוי
והציגוהו לפני הרה"ק ר' שלום ולבנו הרה"ק מרוזין שהיה אז
כבן שש ושבע ,הרבי פתח גמרא וביקש מהנער לומר לפניו דף
גמרא ,אחרי רגעים ספורים של עיון חזר לפניהם את הדף עם
כל דברי רש"י והתוספות ,והיה מוכן גם לומר את הדף כולו
בעל פה ישר והפוך ,אך הרבי אמר שכבר אין צורך בכך .ובזה
זכה הרה"ק להביט ולהכיר ו לידע צורת קדשו של הרה"ק ר'
שלום והרה"ק מרוזין ואת תהלוכותם זי" ע.
נישואיו הראשונים היו עם בתו של ר' משה נגיד ,והיות
שהיה הרה"ק שונא מתנות במלוא מובן המילה לא רצה לקבל
שום מתנה מאת חותנו ,וגם על זוגתו הרבה להפציר שלא
תקח כלום מבית הוריה ,והיא עשתה רצונו אף כי היתה רגילה
לחיי תפנוקים ולא הסכינה לחיי צער .בזיוג שני נשא את בתו
של הר"ר חיים שהאריכה ימים אחריו.
qqq
בכתבי ר"י שו" ב מספר איך שהרה"ק היה לו מנהג שבלמדו
באיזה ספר פתח תחלה ללמוד השער בלאט עם ההקדמות
והסכמות ושאר הדברים ,ואחרי כן התחיל ללמוד בספר עצמו,
וטעם לזה אמרו החסידים כי בהיותו בצעירותו היה פעם
בבארדיט שוב בעת שהרה"ק הקדושת לוי זי" ע דרש ברבים
בשבת כלה ,ומחמת שהיה עילוי עמד כמה פעמים באמצע
הדרשה וסתר לו את דרשתו בקושיות ואיבעיות ,עד שעלתה
הקפידא בלבו של בעל הקדושת לוי זי" ע ,וב כזה נפלט דיבור
מפיו הק' של הרב ,ומאותו דיבור היה הרה"ק מבולבל ,עד
שנתקרב אל המגיד ר' מרדכי מטשערנובל זי" ע ונעשה

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה .פרש"י שנמשלו ישראל לכוכבים שנאמר בהם
לכולם בשם יקרא ,וי"ל עפי"מ דכתבו בשם האר"י ז"ל כי השם שקורא האב לבנו ביום המילה
הקב"ה מזמינו בפיו ,ושמעתי מזקן מתלמידי ק"ז הייטב לב זללה"ה ששאל מדו"ז הגה"ק
משינאווא זללה"ה איזה שם לקרוא לבנו הנולד לו וסירב ואמר לו כי את שם התינוק מגלין
לאבי הילד מן השמים ,אכן לא נחה דעתו וביקש את המשמש שיפציר אותו ויודיעהו ע" י
דילוג רב ,וכאשר הגיע יום הברית עדיין לא בא שום תשובה משינאווא והכניס את הילד
בבריתו של אאע"ה וקרא שמו משה ולאחר הברית הגיע דילוג רב משינאווא שצוה לקרות
את הילד משה והיה לפלא .ועם זה יש לפרש הכתוב ואלה שמות בני ישראל ונשתבחו
ישראל על שלא שינו שמם ולכאור' יקשה מאי מעליותא יש בשמותיהם הלא גם האומות יש
להם שמות ,לזה דרש רשיז"ל שנמשלו ישראל לכוכבים שנאמר בהם לכולם שמות יקרא
שהקב"ה בעצמו קורא להם שמות ,וכן הוא הדבר אצל בני ישראל שנקראים בשמותיהם על
ידי הקב"ה אשר הוא מגלה לכל אחד מישראל את השם אשר יקרא לבנו הנולד לו כפי שרשו
)ברך משה(
בעולם העליון.

על הצדיקים
הרה"ק רבי ישראל דוב מווילעדניק

זי"ע

כ"א טבת תרי"ג

מתלמידיו ,יעץ לו רבו שמזמן לזמן ינהג עצ מו בהנהגות
שלעיני הרואים ייראו כהנהגת שטות ,ובזה יגיע לו קפידתו של
בעל קדושת לוי בצורה כזו .כאמור היה תלמידו המובהק של
הרה"ק ר" מ מטשערנאביל זי" ע ,ובספה"ק "שארית ישראל"
הרבה להביא חידו"ת מרבו שמכנהו "שמעתי ממורי" והכונה
על רבו הנ" ל ,מסופר שפעם פנה אליו רבו בהתלהבות ,ואמר
לו" :הנח ראשך על לבי וינוח לי ולך" ,שהוא הרה"ק ר"מ היה
בעל לב רגש ,והרה"ק היה בעל מוח.
פעם ישבו הרב ותלמידו ולמדו בצוותא חדא בחדרו של
הרב בטשערנאביל ,ונכנס אליהם מוכסן אחד ובקשתו בפיו,
שלא תפול בעדריו מגפה שכבר פרצה ופגעה בעדרי הבקר
שבשכינותו ,פנה המגיד ואמר להרה"ק מווילעדניק :ישראל
בער ,ענה לו בקשתו ,הרגיע הרה"ק את המוכסן באמרו :סע
לביתך לשלום ,לא תקרב אליך הרעה ,אדם ובהמה תושיע ה',
ואכן המגיפה שעשתה שמות בעדרים אחרים
לא פגעה כלל ולא נגעה במקנהו של ה מוכסן
היהודי.
התקשרותו של התלמיד לרבו היתה בלי
גבו ל ,ואף כי בהיות כבר נתפרסמה גדלותו של
הרב מווילעדניק עוד נסע רבות למעון רבו
בטשערנאביל ,ואנשיו היו באים אתו עמו
למקום רבו ,על אחת מנסיעות האלו מסופר ,כי
בדרכו לסליחות בליל זכור ברית ,המתין הרב
מווילעדניק לשהות נפשו בכפר בין הכפרים,
ושמע שם קבצן אחד מנגן יפה על כליו
המנגנים ,הרה"ק ביקש ממנו שיוסיף וינגן
נגונים נוספים ,והלה הסכים בעד כוס משקה
עבור כל ניגון ,וכך הלילה נמשכה בנתנו כוס
אחר כוס והלה הוסיף ניגון אחר ניגון ,עד
שהאיר השחר ,ויאי צו הרה"ק ואנשיו לעיר
טשערנאביל וחשבו כי כבר החמיצו את השעה,
אמנם בהגיעם לטשערנאביל עוד לא התחילו
הסליחות ,בהמתין הרב על תלמידו לפעול ביחד
ישועות לכלל ישראל ,ועוד הוסיף ר בו לומר לו
"ישראל בער ,את כל סודות שיר השירים
הוצאת מאותו קבצן".
qqq
בעוד כי נתפרסמה קדושתו ותורתו שהזריח
בלב תלמידיו ששאבו ממנו קדושה וטהרה,
ונהרו אליו קדושים וטהורים מארבע קצוי תבל,
עוד לא נודע טבעו להיות מן המושיעים של

ישראל ,אך באחת הימים פנתה אליו אשה אחת שהיתה עגונה
שבעלה נטתה ממנה זה כמה שנים ולא נודע את פסיעת רגליו
לאן הלך ,מתחלה לא רצה לשמוע הרה"ק מזה מאומה ,אך
באשר סיפרה לו כי הרה"ק בעל צמח צדק מליו באוויטש הוא
ששלחה אליו ,אמר אם כן ,אם הצער כל כך גדול ,בא וראה
היכן הוא בעלך ,ואמר לה :ראי בעד הח לון איך שבעלך עומד
על הספינה שם בעיר ליבוי ועובד שם עבודתו ,העגונה נגשה
אל החלון והביטה ולא ראתה מאומה והתחילה לבכות ,אמר
לה :הנה סע לליבוי ושם תמצאי את בעלך ,וכן עשתה ,נסעה
ומצאה את בעלה בין העובדים על הספינה וקיבלה ממנו גט
פיטורין ,ומאז והלאה נתפרסם שמו וטבעו בעולם כפועל
ישועות בקרב הארץ ,ונהרו אליו שברי לבב הרבה מאד למעון
קדשו להוושע בדבר ישועה ורח מים.
qqq
בחודש אלול תר" ט ביקש הרה"ק מאחד הסוחרים
שהסתופפו בצלו שיקנה עבורו בד פשתן ,ובראש חודש חשון
בא הסוחר שנית לווילעדניק והביא עמו את הבד המבוקש,
מישש הרה"ק את הבד ,ואגב כך הפטיר בשפה רפה :אך טבת
אך טבת ,דיבורים אלו הובנו רק עם הסתלקותו של הרה"ק
זי" ע לבי" ד של מעלה ביום א"ך טבת ,שקודם לה צוה שאת
התכריכים עבורו יתפרו מאותה בד פשתן.
qqq
טרם מותו אמר שמי שיאחז רק הקלאמקע שבדלת שלו
יצא בטח בישועה ממנו.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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,éëàìî àéáðä éøáã úà ò"éæ ïøî øàáî øùà à"ò 'éñá äøåîúä ìòå äìåàâä
.(æ"é óã äîã÷ä) ïìäì øàåáîë íìåòì íéëéøöä íéîùâä úà åàéáä æ"òù
åôëá åùôð íåùé ãçà ìë äæä ïåéñðä úòá éë ,åäòø ìà ùéà 'ä éàøé åøáãð æà
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במשנתו של מרן רביה"ק זי"ע
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יסודי התורה

מנהג ישראל
תורה

למה לא נכתב הנס דזכור ושמור בדבור אחד נאמרו

כסא דברכתא )מז(

דף כ :זכור ושמור בדבור אחד נאמרו ,מה שאין הפה יכול לדבר ומה שאין
האוזן יכול לשמוע.
כתב האבן עזרא )פר' יתרו( :יש לשאול למה לא נכתב בראשונה )בלוחות
הראשונות( וג"כ בשנית וכו' ,והנה זה הדבר הפלא ופלא שהשם דבר זכור ושמור בבת
אחת והיה ראוי להיות זה כתוב ומפורש בתורה יותר מכל האותות והמופתים שנכתבו,
ואם אמרנו אין דיבור השם כדיבור כל אדם ,הנה איך הבינו ישראל דיבור ה' ,כי האדם אם
ישמע זכור ושמור בב"א לא יבין לא זה ולא זה ואפילו מילה אחת.
והדבר הוא כן ,כי עשרת הדברים הכתובים בפרשת יתרו דברי ה' בלי תוספת ומגרעת
והם לבדם הכתובים על לוחות הברית ,ועשרת הדברים הכתובים בפרשת ואתחנן הם
דברי משה ,והראיה הגמורה ששם כתיב פעמים כאשר צוך ד' אלקיך וגו' ,והנה הזכירה
כוללות השמירהוטעם זכור שיזכור כל יום איזה יום הוא מהשבוע ,וכ"ז בעבור שישמור
היום השביעי שלא יעשה בו מלאכה ,והנה טעם הזכירה היא השמירה ,וכאשר אמר ה'
זכור הבינו כל השומעים כי טעמו כמו שמור ,כאלו בבת אחת נאמרו.

הטעם דעשה דוחה לא תעשה
עוד תי' נפלא מצינו ברמב"ן )פר' יתרו( ,וז"ל :כי זכור מצות עשה שנזכור יום השבת
לקדשו ,ושמור הוא מצות ל"ת יזהיר שנשמור אותו לקדשו שלא נחללוהו וכו' ,ויתכן
שהיה בלוחות הראשונות ובשנית כתוב זכור ,ומשה פי' לישראל כי שמור נאמר עמו ,וזו
כוונתם באמת וכו'.
ואמת הוא ג"כ כי מדת זכור רמזו במצות עשה והוא היוצא ממדת האהבה והוא
למדת הרחמים ,כי העושה מצות אדוניו אהוב לו ואדוניו מרחם עליו ,ומדת שמור במצות
ל"ת והוא למדת הדין ויוצא ממדת היראה ,כי הנשמר מעשות דבר הרע בעיני אדוניו ירא
אותו ,ולכן מצות עשה גדולה ממצות ל"ת כמו שהאהבה גדולה מהיראה ,כי המקיים
ועושה בגופו ובממונו רצון אדוניו הוא גדול מהנשמר מעשות הרע בעיניו.
ולכן אמרו אתי עשה ודחי לא תעשה ,ומפני זה יהיה העונש במצות לא תעשה גדול,
ועושין בו דין כגון מלקות ומיתה ,ואין עושין דין במצות עשה כלל אלא במורדין כמו לולב
וציצית  ,איני עושה סוכה  ,שמכין אותו עד שיקבל עליו לעשות.

é"ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä

ìàåé ø"øä

å"éä áà÷àé

á÷òé ìàøùé ø"á äùî 'ø ç"äøä åðé÷æ ð"òì
ä"áöðú - úáè æ"ë ò"áìð

÷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 עמרם בינדער

ì"æ

כוס של פדיון הבן
לברך על היין בפדיון הבן
יש שכתבו שנהגו לעשות סעודה בשעת הפדיון ) שם בהגהות מרדכי ומהרי"ל ות"ה סי' רס"ט(,
ואם יין בעיר ,מברך הכהן על היין מיד אחר הפדיון )מהרי"ל( ,וכן נוהגין עכשיו כדי
לפרסומי מלתא) .שולחן ערוך יו"ד סי ' שה ס ע' י' (

לברך על היין ובשמים
והדר מזגי לכהנא כסא דחמרא ומייתי אסא ,ומברך בורא פרי הגפן ובורא עצי
בשמים ,בא"י ברוך אתה ה' אמ"ה אלהינו מלך העולם אשר קדש עובר במעי אמו,
ולארבעים יום חלק רמ"ח איברים שבו ונפח בו נשמה ,כדכתיב :ויפח באפיו נשמת
חיים) .שו"ת הרא" ש כל ל מט סי ' א' (

לאו דווקא הכהן מברך על היין
ואחר כך יברך הכהן או אחר על היין ועל ההדס ואשר קדש ,ואם הכהן אינו יודע
לברך יברך אחר ,וי"א שאין צריך לשאול לא לאב ולא לאם ,כי באמת אם אינו בכור לא
יפדנו מן הכהן ,וגם לא יאמר במה אתה חפץ בבנך או בכסף ,וגם לא יאמר זה תחת זה
עד שיברך אשר קדש ,וכן נוהגין גדולים ואנשי מעשה ,אלא יתן הכסף לכהן ויברך על
פדיון הבן ושהחיינו ,ואחר כך יברך הכהן על היין ועל ההדס ואשר קדש ,ואחר כך יאמר
אי זה חביב לך או במה אתה חפץ וכו ') .ארחות חיי ם ה לכות פדיון בכורות אות ב' (

ברכת היין הוא מצד המנהג ולכבוד הכהן
בוודאי תענית יאר צייט הוי אם ידוע והוי לדיד' כמו תענית ציבור ,וכתב המג"א בסי'
תקס"ח ס"ק י' בשם הש"ך אם חל פדיון הבן ביום תענית ציבור נוהגים לפדות ביום
התענית ולעשות הסעודה בלילה ,וא"כ בנידן זה אף שהכהן שייך בגוה צריך להשלים והוא
יפדה ביום ,אך לענין ברכה שנהגו שהכהן מברך על היין ,נראה דלא יברך אלא אחר יברך,
ואף דגבי מילה ביום התענית נוהגין דמוהל מברך ,ונותנים הברכה לתינוקת קטנים ,התם
לא איפשר בענין אחר ,וסמכינן אהא דכתב הב"י וז"ל בי"ד סי' רס"ה ,כתב הכל בו באותו
טעימה שמטעמינן לתינוק סומכין שלא לטעום המוהל כו' ,וכתב הב"י וז"ל ,ולי נראה
שטעימת הנימול אינו מוציאתו מידי ברכה לבטלה ,כיון דלאו בר חיובא הוא כלל ואפילו
מדרבנן ,וטעימת האם אפשר דנפקא בברכת המברך ,אע"ג דברכת הנהנין היא ,כיון
דנתקנה ברכת אשר קידש ידיד על היין ,ה"ל ככסא דקדושא ואבדלתא ,דמוציא אחרים
ג"כ מברכת היין עכ"ל ,ואנן סמכינן שהקטני' חייבי' מדרבנן מוציאין אותן ,כמו להוציא
לגדולים ,מטעם כיון שנתקנה ברכת אשר קידש על הכוס ,הוי ככסא דקדושה ,ובבכור לא
נהיגן ,שיאמר שום ברכה אחרת בברכת היין ,ואף שבנוסח ברכות ותיקון גאונים כתבו אחר
ברכת שהחיינו ,והדר מזגי לי' לכהנא כסא דחמרא ,ומברך כהנא בפה"ג בא"ה אשר קידש
עובר ,כבר השיג על זה הרא"ש והטור ,שלא לברך ברכה שלא נזכרה בתלמוד ,א"כ מה
שאנו נוהגי' להביא כוס של יין ,אינו אלא מצד המנהג ולכבד לכהן ,ולא נתקנה בשביל
ברכה הראשונו' ,שהרי כבר בירך ,וא"כ אינו בדין שהוא יברך ולא יטעום ,ונראה דיותר טוב
שאחרים יברכו ,דהא אפי' בברכת אשר קידש ידיד דנזכר בתלמוד אינו חיוב על המוהל,
כמו שכתב בש"ע אבי הבן או המוהל או אחר מברך כו' ,ה"נ דבודאי האי כסא דפדינא לא
הוי ככסא דקדושא ואבדלתא ,וכיון שהכהן צריך להשלים תעניתו אחר מברך ,ואם רוצים
שהכהן יהי' על סעודת מצוה ,יעשו הפדיון סמוך למנחה והכהן ישלים תעניתו ,ויבא על
הסעודה בלילה וכן נראה לי להורות) .שו"ת פנים מאירות חלק ב ' סימן צט (

÷äðéøå äìäö ìå

אז ישיר מש"ה

יום שמחה הוא לנו ,שהחחינו וקימנו ,שהשמחה

בשירי ידידות ,ובשורות אחדות ,נברך ברכה מרובה,
מעומקא דליבא ,אל ידידנו האהוב עלינו בחיבה.

חו"ב בהוויות דאביי ורבא ,גדוש בתורה וחסידות,

משכים על דלתי התורה ,לעסוק בתורת משה
שופך לבו בתפילתו הזכה ,שפיר קאמרת משה
החתן תמים למעלות ומדות ,במתנת חלקו ישמח משה

במעון חברינו ,הצמוד בלבינו ,האי מרגניתא טבא,
מדות ומעלות צמודות ,מצוין בתורה ויראת שמים,

הי"ו

ולאביו הרה "ח ר' חיים שלמה בינדער
ולח ו תנו הרה "ח ר ' אפרים פישל שטאובער
לרגל הולדת בתו  -נכדתם

מוכתר בכשרונות פי שניים ,נוח לבריות ולשמים.

ש ליט " א
ש ליט " א

ה"קידושא רבא" בבית מדרשינו "ברך משה"

הבה"ח משה פייערווערגער הי"ו
לרגל יום שמחת לבו באירוסיו למז"ט
ואילין מיליא ,יהון לרקיעיא ,בעזר הבורא וסייעתא
וגדולה יתאחדו על שולחנו בבת אחת ,אך טוב וחסד

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים ,עוד ישמע בערי יהודה
ובחוצות ירושלים ,קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול
כלה ,כל משאלותיך ה' ימלא ,והזיווג יעלה יפה בהצלחה,
לתפארת המשפחה ,אל תוך ביתך להניח ברכה.

áåè ìæî úëøá

ירדפוהו כל ימי חייו ,ויהי נועם שתשרה שכינה בכל

ש לוחה בזה ברכותינו לידידינו ה נע לה

מעשה ידיו ,עדי נזכה בקרוב בימינו ,לביאת גואלינו

הר"ר עמרם הכהן בינדער הי"ו

כ"ד ידידיך הלומדים אתך בהיכל ישיבת מהרי"ט ד'סאטמאר

יהי " ר שירוה רוב תענוג ונחת דקדושה מכ ל יו "ח

משה טויסיג ,משה ווייס ,
יודא צבי ראטער ,משה הירש.

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

כמר משה פייערווערגער

הי "ו

ö"îåèòùá ïéñåøéàä úéøáá åñðëä ìâøì

דשמיא ,שהזיוג יעלה יפה כגפן פורחת ,תורה

לרגל הולדת בנו למז " ט

ה"ה הבה"ח

ë"¾ µð−ð− ð"×í

, ö−−¬¾š¼ í¾ô ,ö−−¬¾š¼ ñêî− , ½−−îî ó−−ì ¹½î−
.è−½−î¬ öþíê , ö−ôê−òë ñêî−

