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   בחג השבועותמרומזיןכל המועדים 

כל הימים טובים צריכין להיות להם 

רמז בחג השבועות שהוא זמן מתן תורה 

כ בעת "ובתורה כלול כל הימים טובים וא

 הימים טובים נתינתה מההכרח שיכלול כל

וראש השנה מרומז בו וקול שופר חזק . בו

וסוכות . כ שופר"ה ג"מאוד במתן תורה ובר

מרומז דישיבת סוכה תחות גדפי שכינתו 

א להחזיק שבועות רק "וגם א. ת"וכן במ

ק "שבועות כמאמר בזוה' אחר ספירות ז

וענין נטילת , ימי הבנין' דהכוונה הוא על ז

עם ' כ כוונה א" גופסח. כ כוונה זו"לולב ג

ל דשבועות "שבועות כמבואר בדברי האריז

של פסח כמו שמיני עצרת ' הוא יום ח

  .מסוכות

אמנם ענין יום כיפור צריך לדעת האיך 

רו(ל אמרו בגמרא "מרומז בו אפס חז בכורים ' י

דמוחלין עונותיהם ואחד מהם '  בג)ג"ג ה"פ

וכיון דמוחלין לחתן וודאי מוחלין , הוא חתן

דמאי בינייהו תרווייהו נשואים , כלהכ ל"ג

 ביום )ח"ד מ"תענית פ(ל אמרו "וחז. זה לזה

' נמצא כיון דהי, חתונתו זה מתן תורה

נשואין בשבועות ואנו הכלה נמחל לנו 

כ זהו רומז ליום הכפורים "עונותינו א

   .כ"כ מוחלין עונות ג"דביוה, בשבועות

  קדושת לוי

  מעלת חג השבועות משאר המועדים

ה מעלת חג השבועות על יתר גדל

אשר בו מגיע לכל השלימות מכל , המועדים

י "עפ, משל למה הדבר דומה. ג מצות"התרי

הנראה מחכמי הרופאים שיצוה לבשל 

לחולאים רוטב מכל מיני בשר אשר עולה 

ומחמת כח השמנונית מכל מיני , לסך עצום

כן , בשר עולה לתרופה לחזק כחות כל הגוף

מעלת היום הזה זמן מתן נוכל להבין גודל 

כי בכל המועדים שיש בהם מצות , תורתינו

אנו מברכין על ', פרטיות מצה ולולב וכדו

לה על נטילת ' כל מצוה ומצוה ברכה הראוי

, או על אכילת מצה וכדו, לולב וזמנו של '

וכל דבר , מצוה זו איננו בזמנו של מצוה זו

לא כן בחג בקבלת , ודבר בעתו מה טוב

ג מצות " נכללים בו כל התריהתורה הנה

  .לא תחסר כל בה, טועמיה חיים זכו, ביחד

 תפארת שלמה

  חג השבועותכל המועדים בטלין חוץ מ

חג , בשגם אמרו כל המועדות בטלין

ולי נראה פשוט דכמו . השבועות אינו בטל

שהתורה היא נצחית דתורה לעולמים 

כך חג שבועות שהיא בשביל , עומדת לעד

ועד שאין לו ביטול התורה נצח סלה 

  .ולכן העוסק בתורה מאריך חיים, עולמית

   כף החיים
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  הר סיני נזדעזע

ובהיותם שם בתחתית ההר מצפים 

ויעל עשנו עד , על ההר באש' ומתיצבים ירד ה

וערפל וחרד ההר עצמו לב השמים חשך ענן 

" זלזלה"ונזדעזע כאשר יעשו ברעש הנקרא 

וכן כתוב ההרים רקדו כאלים , או יותר מכאן

ואיננו משל כאשר איננו , גבעות כבני צאן

  .משל הים ראה וינוס הירדן יסוב לאחור

  ) ו"ט' שמות כ, ן"רמב (

  ההר עלה כעבד רץ לפני רבו

כשהתחיל להוריד שכינתו ' פי' כשירד ה

, ש ההר ועלה לקראתו כעבד רץ לפני רבורע

ועדיין לא גילה ', וזה שיעור הכתוב וירד ה

, והודיע פעולת ההר, הכתוב לאיזה מקום ירד

הגם היותו דומם שנעשה בעל חי ועלה קודם 

כ הודיע הכתוב לאיזה מקום "ואח, שיגיע עדיו

הא למדת שעלה , ירד ואמר אל ראש ההר

  .ראשואל ' ההר קודם הגעת השכינת ה

י, אור החיים(   ) 'ט כ"שמות 

  הקול נשמע בהר סיני עד היום הזה

אמרו הטבעיים שגם עכשיו סביב להר 

סיני נשמע באויר שממעל להר תמיד קול 

  .ןדברים ואין מבי, הברה כעין קול רעם

  ) תפארת ישראל (

  אין קול ואין עונה

 את הדברים האלה )'דברים ה(וכן הוא אומר  

מהו , כם קול גדול ולא יסףאל כל קהל' דבר ה

אלא כשהאדם קורא לחבירו יש , לא יסף

ה "והקול שהיה יוצא מפי הקב, לקולו בת קול

, ואם תמה אתה על זו, לא היה לקולו בת קול

הרי אליהו כשבא לכרמל כנס כל הכומרים 

מה , ואמר להם קראו בקול גדול כי אלהים הוא

ה הדמים כל העולם והשתיק "עשה הקב

ותחתונים והיה העולם תוהו ובוהו עליונים 

' מלכים א(שנאמר , כאילו לא היה בריה בעולם

שאם ידבר ,  אין קול ואין עונה ואין קשב)ח"י

ה "ו כשדיבר הקב"עאכ, הם אומרים הבעל עננו

על הר סיני השתיק כל העולם כדי שידעו 

  . אלקיך' שאין חוץ ממנו ואמר אנכי ה

  ) ט"שמות רבה פכ(

  אששבע מחיצות של 

והיה הקול יוצא מתוך שבעה מחיצות 

מתוך ענן ערפל מתוך זיקים מתוך ברקים 

כ "מתוך חושך מתוך רעמים מתוך האש אח

נחלק הקול לשבעה קולות ושבעה קולות 

  .נחלקו לשבעים לשונות

יד עתיק', פרק א, מדרש שיר השירים ( כתב   )מתוך 

  

  לייתאמילי מע

 



  

  
  

  גודל אמירת ברכת אהבה רבה
 בפרט ביום חג השבועות 

  אהבה רבה
 

  תפילת אבות על בנים
רה בפי אב ואם להתפלל על ותמיד יהיה תפילה שגו

, זרעם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מדות טובות

ויכוין במאוד על זה בברכת התורה ונהיה אנחנו וצאצאינו 

אבינו אב הרחמן המרחם , וכן בברכת אהבה רבה', וכו

כ על זרעו וזרע זרעו "יחשוב ג' רחם עלינו ותן בלבינו וכו

       )'שער האותיות אות ד, ה"של(                                 .עד עולם

  לומר אהבה רבה בכוונה עצומה
וליזהר מאד באמירת אהבה רבה קודם קריאת שמע 

ה אין "שיהיה בכונה גדולה ועצומה ובדביקות הבורא ב

שיהיה קשה להוציא כל תיבה ותיבה מחמת אהבת , שיעור

  .הבורא באמונה שלימה בהתפשטות הגשמית מכל וכל

  )קאמארנא, ק אליעזרדמש( 

  ר"א לכון לאמיתה של תורה בלי כוונה באה"א
מי שאינו , ל"שמעלקא מניקלשבורג זצ' בשם הרבי ר

מכוון בתפילת שחרית בברכת אהבה רבה ובברכת אתה 

א לו שיכוין בלימודו באותו היום לאמיתה של "א, חונן

ועובדא באחד מתלמידיו שהתפאר בעצמו שאם כי . תורה

בחולין ' ילתו עלתה לו לתרץ קושיית התוסלא כיון בתפ

ל "ר שמעלקא ז"אכן רבו הג, ב באופן מופלא"ה ע"דף כ

סתר דבריו והראה לו שטעה טעות חמורה בלימודו משום 

  . שלא כיון באותו היום בתפילה

  )ל"ם מברעזאן זצ"גילוי דעת להמהרש(

  טעם איחור ביאת משיח
את בשם מורי מה שנאמר לו משמים טעם איחור בי

  )וארא' תולדות יעקב יוסף פ(  .משיח שאין מאריכין באהבה רבה

  והאר עינינו באמונה ובטחון
, חיוב גדול על כל בר ישראל להאריך באמירת אהבה רבה

שיאיר עיניו  בענין האמונה והבטחון ' ולהתחנן ולבקש מה

ואז יזכה לומר שמע ישראל , וידריכו בנתיבותיהם', בה

יו עול אמונתו ומלכותו יתברך לקבל על, במסירות נפש

ק דרכי צדק כי עיקר אריכות הגלות "כמובא בספה, שמו

ש כי זה "ועיי, בשביל שאינם מכוונים כראוי באהבה רבה

ואף אם לא כיון בשאר , הכוונה צריך כל בר ישראל

כי בזה תלוי , ו"מזמורי התפילה אבל מזה לא יפחות ח

  .'עצמו עם ה דושם יכול כל בר ישראל להתבוד, יהדותינו

  )ג"אמונה ובטחון פ, שולחן הטהור( 

  באהבתה נשגה תמיד
שכוללת דברים , ברכת אהבה רבה צריך לכוין בה הרבה

ביחוד ענין נתינת התורה הקדושה המביאה אותנו , רבים

אשר על כן באהבתה , להצלחה האמיתית ולב טוב הצפון

ת שיפתח לבנו להבין "נשגה תמיד ומתפללים להשי

  )ץ"יעב, סידור בית יעקב(                              . 'ל באמת וכוולהשכי

  אשר בחר בנו מכל עם
והוא ברכת אהבת עולם , היכל חמישי היכל אהבה

וצריך לכוין בברכה הזאת הרבה מאד שכוללת , אהבתנו

ובפרט בענין נתינת הדת והחוקים , דברים הרבה

ל האומות והמשפטים אשר צוונו אלוקינו ובחר בנו מכ

לנו כלי חמדת וחשק ' וקדשנו מכל הלשונות בתת ה

שעשועיו תורה תמימה וקדושה מרוב אהבתו אותנו 

ובחמלתו עלינו בעבור שמו הגדול ובעבור אבותינו 

  )כוונת תפילה מיושב, סדר היום(                            .שבטחו בך

  י אהבת עולם שוכחים מאהבה רבה"ע  
בגלל אהבת , ע"על יסוד העבודה זיק ב"פעם אמר הרה

  )מ"כתבי רמ(             . עולם שוכחים בני אדם מאהבה רבה

  י אהבה רבה"בשלשת ימי הגבלה אמרו בנ
רבי מנחם [ק "אמר הרה. ויאמר היו נכונים לשלשת הימים

הנה באלו , ומה היו עושין באותן הימים] מענדל מרימנוב

ינו בתורתיך ודבק ת והאר עינ"הימים היו מתפללין להשי

  )בארות המים(                                                    . לבינו במצותיך

  ע"ק מראפשיץ זי"אהבה רבה אצל הרה
ק מראפשיץ "ל שאצל הרה"ק מראזוואדוב זצ"סיפר הרה

היתה התפילה בחג השבועות אורך שתים עשרה , ל"זצ

, חר הצהרייםמשעה ארבע לפנות בוקר עד ארבע א, שעות

ל היה ניגש "ק מראפשיץ זצ"הרה, ומה היה פשר האריכות

ומניח את ידו הקדושה על , לכל אברך בברכת אהבה רבה

ער האט , והיה אומר והאר ענינו בתורתיך בבכיות, כתפו

  )החכמה מאין(                                     . ינטיגיט אויסגעוו

  החזירנו בתשובה שלימה
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  שעות עד כלות הנפש' אמירת אהבה רבה ב
ל התקיימה "מרן החתם סופר זצוקנישואי אחד מתלמידי 

וכשהיה בחזרה על אם , בראפשיץ לפני חג השבועות

הדרך ועבר את העיר המעטירה פרעשבורג התיישב 

ס "וכשבא להחת, ס"בדעתו ליכנס לקבל פני רבו החת

והשיב שזכה להיות , שאלו היכן היית על חג השבועות

ס "ביקש ממנו רבו החת, ע"ק מראפשיץ זי"אצל הרה

: והשיב התלמיד,  לו איזה חידוש מה ששמע שםשיגיד

שבועות בתפילת אהבה רבה האט מען , מה אספר לרבי

זיך געדראפעט צוויי שעה אויף די גראדע ווענט ממש עד 

, ומגודל ההתרגשות אשר תיאר לו התלמיד, כלות הנפש

   )א"תו, זכור לאברהם(                              . ס למאוד"נתפעל החת

   עמד איש אתוולא
ק רבי צבי הירש מרימנוב "מסופר שבשעה שאמר הרה

לא עמד , ט שבועות"ל את ברכת אהבה רבה ביו"זצוק

כי לא היה אפשר לשום אדם לעמוד בקירוב , איש אתו

  .ובסמוך לו מגודל ההתלהבות ואש הקדושה שבקרבו

  )החכמה מאין( 

  ויחד לבבינו לאהבה
ק רבי איציקל "סיפר הרה

ע אצל "ק זימפשעווארס

הסעודה בחג השבועות שנת 

' ק ר"שהרה, ק"א לפ"תשל

ל "שלמה מראדאמסק זצ

בעל תפארת שלמה נסע 

בימי זקנותו פעם על חג 

ק מצאנז "השבועות להרה

ק מראדאמסק "והרה, ע"זי

, היה בעל תפילה נפלא

ק מצאנז ביקש ממנו "והרה

שיתפלל שחרית לפני 
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' נאר איר ר: "ל"ק מצאנז בזה"והוסיף הרה, לפני העמוד
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  אבות בזכות תפילת 
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ם "ז זללה"ונראה בהקדם מה שכתב א יטב פני ה בי

ו )'זמן מתן תורתינו אות ב( ום אנ  יש להבין הלא בכל י

וכו נא  ואחר זה בברכת ' מבקשים ומתפללים והערב 

וכו"קר נה  ותן בלבנו בי ן ', ש  נכו ו וכמו כן היה ראוי 

נגד ההר להתפלל על זה להבין הדברות  בעמדם 

וצאים כבי אך , ולא מצינו מזה מאומה, כול מפיו יתברךהי
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ועל , התורה לא על עצמם בלבד התפללו אלא גם עלינו 
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א צריך להכניס בלבו אהבה רבה "בהתחלת הברכה כשאומר האדם אהבה רבה אהבתנו ה
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äàéøáä íåé àåä éë íãà éðá ùåãçå äðåùàøä íìåòä ... ïë

íìåòä ùåãéç ìò äøåî àåäù äøåú ïúî íåéá äöø ...

åá äðúðù äøåúä ìò äæ íåéá ïåãéð íìåòäå ")á÷òé úòì åú(  íâå

ã äøéôñä éîé ìò èôùî àåä äæ íåé" åøáòå åôìç øùàë

 âéùäì øúåéá íéøùëåîå íéðëåîä äìàä úåúáù òáù

ùôðä úåîéìù ...ìò åîò ïéãì õøàä ìà ìòî íéîùî àø÷é 

 ùéáìäå íéàåöä íéãâáä åøéñä íà äìàä úåùôðä

éúîéà åéùëò àì íà éë äìàä íéîéá úåöìçî, ïòîì 

îá äëåøà äì äìòä àì íà åúîùð úðéçáá ïðåáúé" è

åìàä íéîé , ìçðë ãéøåé åéðéò éôòôò íéî åìæé åçåø ùáé äìòå

çéø ïúú íéàãåã åîë çéøôú íéî çéøî éìåà äòîã ") úì åò

äøä ãéîìú ùãåç"éæ õéðæà÷î ÷"ò( ,å"øáã åîë" ìò ïéãä íåé àåä ä

éçé éî íìåò éàá ìë ' úåéîùâá äìéìç úåîé éîå âçá ïë

 úåéçå äñðøô éðéðò ìëî ïéãä íåé àåä äæä úøöòä ùåã÷ä

ùôðä ,éäéù ãòñìå øæòì åì úåéäì éî úàå ' ãåîìì åúìåëéá

ä úøåúá ' àáéìà àúúòîù é÷åñàìå äìåìö àúòãá

àúëìäã...ééôäå  ìéçúéù äéúåëøáå äðù ìçú óéñåä ïè

äéúåëøáå äáåè äðù äúòî åðì , úåðëää ìë åðééä

 äùåã÷ä äøåúäì åðì íéöåçðä ãîììå ãåîìì ìëåð ïòîì

úòãä úáçøä êåúî úåùòìå øåîùì , äæá ììëð àìéîîå

éäéù ' úòãä áåùé ùåã÷ä âçä úìçúäá äúò åðì ìëåðùå

äáäàá äàøéá äøåú ãåîìì åðéîöò ìò ìá÷ìäçîùáå  

éà øçî äëæðå" äòìáð úåéäì ùîî äøåúä úìá÷ì ä

úé åðåöø úåùòì åðéîãå åðéøáà ìëá äøåúä ,' àìéîîå

ïéãá éàëæ àöð äæä äìá÷á ")ìàøùé çîùé( åðéúîçð åðì úàæå 

éðòáéò éë äæä ùåã÷ä ïéãä íåéá åð"ðù äùåã÷ äìá÷ éäé '

ä éãáåò ' úîàáòå" åðìèáù ìò äòîã ìçðë ãéøåðù é

ãî"úïéãá éàëæ àöð éàãåá , ïéã àåä äæ íåéá ïéãäå 

 íãàäå úåðìéàì ïéãä íåé àåä éë ïéðòå ïéðò ìë ìò èøåôî

 äãùä õò" äæ øåà äðù ìëá øøåòúî äøåú ïúî íåéá äæì

 êë ùãçéù éî íé÷éãöä åá ïéðåãðå íìåòì ùãç øåà ãéøåäì

 éôì øúñá íà éåìâá íà äëá äæå äëá äæ êë éîå ïéùåãéç

ë úùåã÷ úøöòá äæå äøåú ïúî íåéá äøåàä ìá÷é ïë ãçà ì

 é÷éãö ïä ïä úåðìéàä åùãçéù ïéùåãéç ïìéàä úåøéô ìò

 äøåúá ÷åñòì àúúìã àúåøòúà äæì  êéøöå øåãä éìåãâå

òáùåúá äæ íåéá"ô ")äàø íéãâî íòå ð( äù÷ ïéãá úåëæì éãëá 

 éøùúá äðùä ùàø íåéî äáøä äù÷ àåä øùà äæ" éë

øá" àåä èôùîä ä ùèéìéå÷ à óéåøà ùèéìéå÷ à äñðøô ìò

íãàä úåéðçåø ìò ïéðã úåòåáùá ìáà óôàøà" ) àðéöåá

àøåäðã( úåàìîì øäæéì ïéëéøö ãàîå øúåé  øåîçå äù÷ àåäå 

ïéãá éàëæ úàöì éãëá äøäèå äùåã÷á äæ íåé . àåä éë óàå

î äçîù íåé" äãòøá åìéâå àäú î" çîù øùà äçîùäå

éäú 'åãåäå úåéðçåø äçîùéäì ììäå ú"ú , åðì ïúðù

äøåúä , åéùòî ï÷úìå ùã÷úäì åáìá ãàî øøåòúî

 äìéìå íîåé åá úéâäå íéé÷ì äøåú øúëá øúëåî úåéäìå

àðéãã àîåé àåä äæä ùåã÷ä íåéä éë" )ìù"÷ä ä'("   éë øäæéå

ìåëàìå çåîùì ùéù íâä , íìåò éìåãâá åðéöîù åîëå

åâðòúéå åòáùé íéçîù , íéé÷é íå÷î ìëîåìéâå éë äãòøá 

ïéã ïîæ àåä íâå äîéàå úúøá úðúð äøåúä , äæ ùåã÷ íåéå

í÷éø åðçìùé ìà ,äøåúä ãåîéìî,åéúåçøà íùäå  , àöåî

 äãåòñá áåè íåé úçîùá çåîùìå èòî çåðì íå÷î

äåðìá÷ù íåéá äøåú ãåîéìå )ãéç  ãåã áì"à("  óñåé íéãé øäèå

åòñ ãåòñéå èòî çåðéù øçà éë äæä ùåã÷ä íåéá õîåà úã

íåéá úåòù åäæéà ãåîìì íå÷î àöîé äçîùá ùåã÷ä ìâøä , éë

 éë í÷éø åðçìùé ìà äæä àøåðä íåéä íâ äìéì ùã÷éäì äëæ íà

ä úøåúá ÷åñòìå äîëçá øåúìå ùåøãì íéøâ÷ã àåä àîåé '

åðì äðúð íåéä åéîçø áåøá øùà äîéîú... õøîð ÷ùçáå 

äìá÷ù íåéá äá ÷åñòéäá øèòúäì äëåæå  ,éìë åîåéå àì åì

éøô úåùòî ùéîé ")ãéç"ìâøä úçîù à(.  

äìéôú äéúåìö éòá àúúòîù  

äãåáò äìéôú åæ áìáù äãåáòá ãåáòì ùé äìåãâ 

 åéä ïëå äðùä ìëá äøåúä úìá÷ ìò ïéðãù äæ íåéá" íéâäåð

äáø äáäà úëøáá êéøàäì íé÷éãöä ...é"ùîôò ì" ë

 úåãìåúáäáø äáäàá ïéëéøàî ïéàù úåìâä úëéøà úáéñ, 

æáåäå" àúéà ÷àúåìâî ïå÷ôé úåòåáùä âçáã ïéëéøö ïëìå 

 úàéá øçàì àìù äáø äáäà úëøáá øúåé êéøàäì

äá åáø÷ì ÷ø çéùîä' ")øëùùé øòù(äøä ìöàå " õéùôàøî ÷

éæ" úåòåáùä âçá äáø äáäàá ò èòôàøãòâ êéæ ïòî èàä

ùôðä úåìë ãò ùîî èðòåå òãàøâ éã óéåà äòù ééååö" ) øåëæ

ç  íäøáàì" óã áù"ç(ää øôéñ øúåé ãåòå "éæ áåãàååæàøî ÷" ò

ää ìöàù"ðä ÷" ì êøåà úåòåáùä âçá äìéôúä äúéä

 øçà òáøà ãòå ø÷åá úåðôì òáøàî úåòù äøùò íéúù

íéøäöä ,úåëéøàä øùô äéä äîå ,äøä" äéä õéùôàøî ÷

 äùåã÷ä åãé úà çéðîå äáø äáäà úëøáá êøáà ìëì ùâéð

åðéðéò øàäå øîåà äéäå åôéúë ìòêéúøåúá  , øò úåéëáá

èðééååòâñéåà èéâ èàä" )ïéàî äîëçä( , äìãâ êë ìë éë íàå

 ìåãâ äîë äæ íåéá äáø äáäà úìéôúá íé÷éãöä úãåáò

à éë óàå äæ íåéá åðéúåáåç"î íúâéøãîì àåáì åðì à" î

äëì éùòî åòéâé éúî úðéçáá" íäéëøãá úö÷ äòéâð ô

 èøôáå"éùä àìîî úåòåáùä âçá éë" íãàäì ú øùà ìë

åðîî ììôúîå ù÷áî" )íäøáàì  ãñç( äìéôú ìëù ïåéëî àåäå 

ã êåúî äàáä"úìá÷úî ú ...ëîå" åìåë àåäù íåéä ù

äìéôú àåä áìáù äãåáòì ïåöø úò àåä äøåú" )úîà úôù( 

 úåòôùää ìë ìåòôì ìëåéå"äàéøäì äàåôø êéùîäì" 

)øäî éèå ÷éì"ï( íéðá ìò ïåãéðå ,íé÷éãö äøåú éðá åéäéå" )øã ê

øùéä(ì ìâåñîå "éðåæîå ééç éðáå äñðøô úòôùä" )øëùùé øòù( 

÷ä íåé ãúåòî íâå ' äæääåéë ùîî" åúùåã÷á ë íåé àåäùå

 éîìùåøéá ùøåôîë äìéçîå äçéìñ íåé àåäù íâå ïéãä

"àèç áéúë ïéà úøöòáå àèç áéúë úåðáø÷ä ìëá , øîà

á÷ä ïäì" ä éðà äìòî äøåú ìåò íëéìò íúìá÷ù ïåéëî

 íëéìòíëéîéî íúàèç àì åìéàë ")ø"ô ä"ä ã"ç(  àåäù ïåéëå

äùåã÷ä äðéëùä íò ìåëéáë åðéáì úçîùå åðéúðåúç íåé ,

" åðì ìçîð äìëä åðàå úåòåáùá ïéàåùð éåäã ïåéë àöîð

äåéì æîåø åäæå åðéúåðåò"úåòåáùá ë" )éå ì úùåã÷( , ïëáå

á÷ä éàãåá äøåú ìåò åðéìò ìá÷ì åðéùòîá ìãúùðùë" ä

äàøé àìá÷ä éë í÷éø åðéðô " äøåú ìù äúøîùî øîåù ä

å"åàøé  àìå ïéåöî åðà ïáø÷ àéáäì í÷éø éðô , íùëå

á÷äù"á÷ä êë í÷éø åàåáé àìù äåéö ä" òôù æà óéñåî ä

åì øùôàäå éåàøä åúëøá éôë ùéà äëøáå" )úç"åú ñ"î( , ïîà

ïåöø éäé ïë.  

  

  
  

  ך"התעוררי התעוררי כי בא אור
)  )אורה זו תורה 

  

  

 ם"בינה לעתי
  



  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

    

    

    

  

    

  

   

  

                   
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  מאי מיעוט

כביכול שנתמעטו ' כתוב אחד אומר שש כנפים וכו' בגמ: ג"דף י

  . כנפי החיות
דרש הדא הוא דכתיב לדור ודור נגיד במ. )ג"ז י"בראשית ל(הלא אחיך רועים בשכם 

והוא . ינו מפינו לא ימוש לעולם ועדק ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלגדלך

 )ב, ישעיה ו( הנביא כתיב ' מאי טעמא גבי ישעי:)חגיגה יג(ל כי הנה איתא בגמרא "יופלאי 
ומשני .  וארבע כנפים לאחת)ו, יחזקאל א(שש כנפים לאחת וגבי יחזקאל הנביא כתיב 

היינו בימי ישעיה היה . ק קיים"כאן בזמן שאין בהמו. ק קיים"הגמרא כאן בזמן שבהמ

' ק לזה כ"ובימי יחזקאל כבר נחרב הבהמ. ק קיים אז היו שש כנפים לאחת"עדיין בהמ

. כנפים' ק נחסרו ב"נמצא כי בזמן הזה היינו אחר חורבן הבהמ. שם רק ארבע כנפים

ון שית תיבין נגד אינ. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ה"י זללה"והנה איתא בכהאר

תיבין מאלו ששה ' כ ב"חסר ג. ל"גדפים כנ' נמצא בזמן הזה שחסר ב. שית גדפין

אלימלך ' מ' ואמר מורי הרב הקדוש כו. ל"תיבות ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד הנ

ולזה אנחנו מבקשים ומתפללים . ששני תיבות החסרים הם כבוד מלכותו. ה"זללה
ואני אומר . כ דברי קדשו"ט גלה כבוד מלכותך עלינו ע"י בתפלת מוספים של י"להש

דהנה איתא . ק הם לעולם ועד"שהשני תיבות אשר הם חסרים מזמן החורבן בהמ

ה קדוש "כי השתא נקרא הקב.  עתידין הצדיקים שיקראו קדוש:)ב עה"ב(בגמרא 

ומקשה הגמרא היאך יהיה נקרא . ולעתיד יהיו נקראים כל הצדיקים בשם קדוש

ומעתה . ה יהיה נקרא לעתיד קדוש לעולם ועד"ומשני שם שהקב. ה לעתיד"הקב

רומז על . הלא אחיך רועים בשכם. ל"והוא מרומז בהפסוק הנ. יתפרש המדרש על נכון

ד צאי "ע(. זמן שיהיו בני ישראל בגלות וזהו אחיך הם בני ישראל רועים היינו בזמן הגלות

תיבות ' כ ב"ולזה נחסר ג. גדפין' וחסר ב. ק"חרב הבהמ ונ)ח, ש א"שיה( )משכנות הרועים' לך כו
היינו ברוך שם כבוד . תיבות' ונשאר רק ד. היינו לעולם ועד. ל"מהששה תיבות הנ

הדא הוא דכתיב לדור . ועל זה קאמר המדרש. ם"ת שלהם הוא בשכ"שהר. מלכותו

היינו , שתך נקדישקדו, היינו לעתיד. אבל ולנצח נצחים. היינו בזמן הזה. ודור נגיד גדלך

ולעתיד נהיה אנחנו נקראים בשם קדוש באותו . מה שאתה נקרא קדוש בזמן הזה

כ באיזה שם יהיה "והוקשה להמדרש קושיית הגמרא א. השם שאתה נקרא בזמן הזה

ם "ינו מפינו לא ימוש לעולקושבחך אל. על זה מסיים המדרש. ה לעתיד"נקרא הקב

כי לעת עתה בזמן . ד בשם קדוש לעולם ועדה יהיה נקרא לעתי"ל שהקב"ר. ד"וע

אבל לעתיד יתמלאו השני תיבות . החורבן חסרים אלו השני תיבות לעולם ועד
   .ל"כתירוץ הגמרא הנ. ה אז קדוש לעולם ועד"ולכן יהיה נקרא הקב. למקומן

  וישב' אוהב ישראל פר

וזהו ששלחו : ק" וזל)ד"דף תרס, שמחת תורה, דברי יואל( א"ק זיע"מרן רביהז "וכתב ע

ל דהגם שאנו נשארים "ור', אנשי טולטולה לעזרא הסופר ויציב ונכון וקים וישר וכו

אלא שאנחנו מוכרחים להיות עוד , לעת עתה בגלות עם כל זה שלימים אנחנו עמך

, בגולה כיון שלא נשלם עדיין גמר הבירור והתיקון ועדיין לא הגיע זמן הגאולה שלימה
היינו בשעה שכל אלו " הדבר הזה עלינו"' ו לעלות בשעה שיהיואימתי נוכל גם אנחנ

' זאת בשעה שיהי' ומתי יהי, יתוקנו ויהיו בשלימות' המדות קדושות ויציב ונכון וכו

' נקרא קדוש לעולם ועד שאז יהי' ה יהי"ל לעתיד בשעה שהקב"ור" לעולם ועד"

  .ב"התכללות ושלימות כל המידות והיחוד הגמור בב

  

  )יג (עניני מאכלי שבת
  חיוב אכילת סעודות שבת

  סעודות בשבת ' החיוב לאכול ג
אמר , חידקא אומר ארבע' ר, שלש, תנו רבנן כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת

', כי שבת היום לה, ויאמר משה אכלוהו היום, יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו' ר

ורבנן סברי , חידקא סבר הני תלתא היום לבר מאורתא' ר, היום לא תמצאוהו בשדה

  )ז"שבת קי(. בהדי דאורתא

נאמר ' היום'ורמז לזה ששלש פעמים , שלש סעודות חייב כל אדם לאכול בשבת

       )ד"רע' שולחן ערוך הרב סי(. גבי אכילת המן

  ים חייבות בסעודות שבת קודש אף נש

ן והמרדכי בפרק כל כתבי בשם רבנו תם דנשים חייבות בשלש "וכתבו הר

ן ואין "וכתב הר, שאף הן היו בנס המן, וכן נמי לבצוע על שתי ככרות, סעודות

, וכן כתוב בשבלי לקט דנשים חייבות, שבכל מעשה שבת איש ואשה שווין, צורך

ובין אנשים ובין נשים נתרבו באכילה , והו היוםמשום דעל כולם הוא אומר אכל

    )א"רצ' סי, בית יוסף(. זו

  סגולת סעודות שבת
כל המקיים שלש , משום בר קפרא, יהושע בן לוי' אמר ר, שמעון בן פזי' אמר ר

וממלחמת , ומדינה של גיהנום, מחבלו של משיח, סעודות שבת ניצול משלש פורעניות

כל עוד שאדם , ט שאין שום עונש יוכל לחול" מרן הריבשאמר )ח"שבת קי(. גוג ומגוג

וכשראוי לעונש נוטלין ממנו מדריגת , עומד באמונה שלימה ובטחון אמת באלוקיו

  )קאמארנא, שולחן הטהור(. וזהו מלחמת גוג ומגוג שניצול ממנו בזכות זכות, הבטחון

  חיוב לחם משנה
  )ז"שבת קי(.נהחייב אדם לבצוע על שתי ככרות בשבת דכתיב לחם מש

  סועד הרבה פעמים חייב בלחם משנה' אפי
   )א"רצ' א סי"רמ(. ואם סועד הרבה פעמים בשבת צריך לכל סעודה שתי ככרות

  מ"אם אוכל קצת פת אינו חייב בלח

אבל קצת פת לחולשא דליבא אינו , כתב בספר מאורי אור דזה דווקא בקבע לאכול

   )ספינקא, ארחות חיים(. בכלל

   משנה חלה קרושהלצרף ללחם
ד אם יש לצרף לחם משנה שהוציאו מהמקרר הקרושה ואינו ראוי לאכילה "ע

, ורצונם לאכול סעודת שבת מיד, כמות שהיא רק אחרי עבור איזה זמן להפשירה

ורק מחמת קרירות אי אפשר , נראה דבכעין נידון דידן דראוי לאכילה בלי שום תיקון

וגם עכשיו על ידי חמימותו אצל , ירותו מעצמואשר כעבור קצת זמן יסור קר, לאכול

, הרי בנידון דידן הרי יהיה ראוי לאכילה אותו פת גופיה, האש באופן המותר בשבת

בודאי קרוי ראוי , אלא הפת גופיה, וגם בלא שום תיקון על ידי תערובות וכיוצא בזה

        )ב"מ' ט סי"ח, ת מנחת יצחק"שו(. לאכילה ומצטרף ללחם משנה

 יסודי התורה
 

 אתקינו סעודתא
 

ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä"é  

äåî" øøòãéåå ìàéçé äîìù éä"å -  ìâøìúååöîäå äøåúä ìåòì åðá ñðëä  
  

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

äéòô" ÷ íéìùåøéááåú"à  
  
  
  
  

  ברכת מזל טובברכת מזל טוב
  
  
  

äçîùå ìéâ éùâøáå ø÷éå ãåáë úåúåàá ,äæá íéøâùî åððä  
  

åðéìåçéàå åðéúåëøá ,ðà åðéãéãé ìåî ìà"äéòô ù"÷.  
  

  

  ו"הישלמה יצחק טויסיג  'רח "ההר
תנו   א"שליטנחמן יאקאב ' ח ר"הרהולחו

   נכדו- ונבאירוסי לרגל 

  

  ו"היפייערווערגער משפחת 
 א"שליטנחמן יאקאב ' ח ר"הרהולזקינם 

   נכדתו-תם באירוסי לרגל 

  

  ו"הישלמה יחיאל ווידער  ר"מוה
   לעול התורה והמצוותונבהכנס לרגל 

 "יטב לב"ם באול' ביום ג" בר מצוה"ה
 
 

  ש שכר לפעולתך"י
קדם ראש , נשגר כוס של ברכה, ברגשי שמחה

דואג תמיד , הצמוד בקירות לבינו, משפחתינו
נודע לשם , דורש כל הימים טובתינו, למענינו
תורה עבודה , בתוך אמוני עם סגולה, ולתהילה

לכל שואל , אצלו משוקדים, וגמילות חסדים
  בצדקת פזרונו נודע , ומבקש עונה במישרים

  .ה"ה, שמו מהולל בפי ישרים, בשערים       

 א"שליט שלמה יצחק טויסיג' ח ר"הרה
 'ת אמנו החשובה שתחי"ומנב

  

  לרגל השמחה השורה במעונינו
   אחינו–באירוסי בנם 

הלכה ור כ יק ברכה, הבח י מחז יו, כל על פנ פף  ם חו י שמ יראת  ה ו ור שמו , ת
יו ולך לפנ ה וב  ים, הט וטר בשלשה כתר ע י, מ ו ה עשי ורסם במ יםמפ   שר

  ו"הימשה  כמר

  זקינינו הנכבד והמפואר' והנה כי יבורך גבר ירא ה

  א"שליטנחמן יאקאב ' ח ר"הרה
  'ח שתחי"ת זקנתינו הצוה"ומנב

  ח"וברכה קובעת לעצמה זקנתינו הצנוה

  א"תליט ממאטערסדארף הרבנית
  

ינו ישא קול ים ונ , ר שתתקבל ברכותינו"יהי, ובכן נר
תענ"שיזכו לרוות מכל יו ונחתח רוב  רה , וג  תו
במתי , וגדולה במקום אחת   והזיווג יעלה ויצמח על 

זה קול שון וקול שמחות, ההצלחות   בבית    .וישמע 

  נכדיכם החותמים מתוך שמחה והוקרה- ד בניכם"הכ

, אהרן', דוד בצלאל ישעי, ישראל, אברהם יעקב בנימין
   שמעון ווייס: ח"המיול  .      צבי אלימלך, יוסף, ירוחם

 

  

 לכבוד ראש הרחמן הוא ישלח ברכה מרובה

  , שהחיינו וקימנו, לרגל שהשמחה במעונינו, משפחתינו

  , בצלצלי תרועה, קול הזמיר הגיע ,  ולזמן הזה הגיענו
  

נו  אמי תבורך  באהל  שים    ח� חמותינו הצנוה�מנ

  �שתחיפייערווערגער  מרת
  

øàåôîä åðé ð÷ æ  úåáøì  íâå ,øà åú éøô äôé , ÷ åáã

áàøåáä  úãåáò ,äøåú ìù  äì äàá  áùå é  íé îú ùé à ,

å ì á  øå ñî"å ðé ðòîì  ð , ï éîé ì ïë ä ã é îú ãîåò  

å ðé úç ôù î         ,å ðé úáåèì  úåáùé  àì  äì éì å íå é .  

äøä"ø ç ' áà÷àé ïîçðèéìù"à  
áðîå"éçúù äáåùçä åðéúð÷æ ú'  

  

  בשמחה ואורה, לרגל השמחה אשר במעונינו שורה

 'וללה שתחי נכדתם הכלה המה-אירוסי בתה 
  , ר עולמיםועוסק בתורת צ, ג חתן למעלות תמים"עב

  .ובמדותיו התרומיים, נודע במעשיו הנעימים
  ו"כמר משה טויסיג ני

  , עומד תמיד לימינינו,פאר המעלה, בן דודינו החשוב והנעלה

  א "ר שלמה יצחק טויסיג שליט"מוה
שהבית , ינתן משאלותינו' ומה, ושלוחה בזה ברכותינו

  תורה , בדרך המסורה, תו יהא על אדני התורהבהבנו

  .אמן ואמן, לתפארת האבות, וגדולה משולבות     
  

  ד המברכים מעומק הלב"כ
, חנוך זונדל, חיים זאב, יצחק אייזיק, שלמה אלעזר, יואל

  פייערווערגער', ירוחם ארי, אברהם אלכסנדר, משה
   ,יואל ראטה, אליעזר דוב ענגל

 ואל קלייןי, ישראל נתן עהרנטאל

  

  
  

ובלב מלא שמחה , ביקרא דאורייתא
ותא , נברך את האי ארי שבחבורתא, וחדו

ולילתא ומי    מדותיו הטובות , עוסק בתורה י
   .שופך לבו בתפילתא, נפקין לו בהדרתא   

øä" ø á÷òé íäøáà
âéñéåè ïéîéðá éä"å  

  

  לרגל אשר זכה לקצור פרי עמלו
  ולהתעטר בכתר תורה בנזר

  יורה יורה כדת של תורה
 ìöàøéãàä ïåàâä  

 éáø ì÷ðòøô à÷öøéä éìúôðèéìù"à  
ãáä øáç"äéòô õ"ú ÷"å  

ר שכשם שסיימת מקצוע זה כך תזכה "יהי
ותזכה , לסיים הרבה מקצועות בתורה

דה עוד רבות לישב  ועל העבו   על התורה 
  . אמן,            בשנים מתוך שמחה ואורה

  ד השמחים בשמחת התורה"א

 שלמה יצחק טויסיג: אביך
, דוד בצלאל ישעי, ישראל :אחיך , אהרן, משה'
שמעון ווייס : ג"המיול  . צבי אלימלך, יוסף, ירוחם


