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ם' מעלת יום י   ניסן כיום הכיפורי

בעשור אמאי , בעשור לחודש הזה

אמר רבי אבא בזמנא דאנהיר יובלא , בעשור

ודש דכתיב ביובלא בעשור לח, לסיהרא

   .השביעי הזה יום הכיפורים הוא

  ב"ט ע"ת בא לק פרש"זוה

, עשור הזה כמו עשור דיום הכיפור

לכן , שהוא מטהר ומעמיד בחזרה ביושר

וכמו כן נקרא , נקרא יום הכיפורים יומא רבה

  ם"חידושי הרי                           . שבת הגדול

כיון שהיום , ל הטעם השבת הגדול"י

ט "בא ל(ל "ק הנ"ד הזוה"לחודש הוא עפי' הזה י

כנגד יום הכיפורים שנקרא שבת מכוון ) ב"ע

   .ל כדאמרן"ת הגדו"והיינו שב, שבתון

  'ג אות י"מאמר שבה, מונקאטשיששכר שער 

' א חל בי"שבת הגדול של שנת תרל

דוב ' ק ר"ר הה"לחודש פתח הרב אדומו

עתה הוא כעת צאת , ה"בעריש זצוקללה

ד לחודש בשבת "שאז הוא יו, ישראל ממצרים

כ בלשון "ולכן יוה, יםקודש והוא כיום הכיפור

כי שבת , כפורים שיש עוד דומה לו' ב, רבים

כ "הויו, שלפני פסח הגדול הוא יום הכיפורים

', מדריגות הם פסח וכו 'הוא לפני החג כי ב

וסוכה הוא , הוא מלשון פה סח הוא דיבור

, מלשון סוכה ברוח הקודש הוא מחשבה

ובשניהם הקדים להם יום הכיפורים כדי לבא 

  . ל היינו דיבור ומחשבה"דריגות הנמ' לב

  א"שיח שרפי קודש ח

כי , ולזה הוא הזמן מעתה ומעכשיו

כי מעשינו , באמת בתשרי עתידין להגאל

הטובים יגרמו באשר שמראש השנה ועד 

, כ הוא עשרה ימים עוסקים בתשובה"יוה

כמו , ימים עוסקים במצות רבות' כ הד"ואח

ם צריכין ד ימי"ח ניסן עד היום הזה יו"כן מר

ומהיום והלאה , כ בקדושה ובטהרה"להיות ג

ימים הבאים לתקן ולבדוק מכל חמץ ' בד

ר ולעשות תשובה "ושאור הרומזים על היצה

כי בתשרי הוא עושה רק תשובה , מאהבה

אבל בימים ', מיראה כי אימת מות עליו וכו

האלה צריכים לעשות תשובה מאהבה ולא 

כל זה הוא ו', נשאר כלום ונעשים זכיות וכו

ולפחות , אם נעשה תשובה מעכשיו ומעתה

ד "כי היום הוא יו, להרהר בלבינו תיכף ומיד

ד "כ יו"בחודש והוא ממש כיום כיפור ג

ואינו דומה מועטים העושים , בחודש

  . 'למרובים וכו

 דרוש לשבת הגדול, דברי שמואל ניקלשבורג

  

  

  

  

  

  

  

  

øúåé äðåâî éðò ìöà äåàâä  
ðá úàå ïøäà úà åöäã÷åî ìò äìåòä àéä äìåòä úøåú úàæ øîàì åé. 

 äáø ùøãîá)ô"ñ æ"æ (åøîà :ùàá ïåãð äàâúîä ìë , úøåú úàæ øîàðù

äìåòä ,äàâúîä ,äã÷åî ìò äìåòä àåä .éôì ïéáäì ùéå"æ , äøäæà àìä

åéðáìå ïøäàì ÷ø äúåà øéäæä òåãîå ìàøùé ìëì úëééù åæ . äàøðå

íòèä ,åé äðåâî äåàâä íìöàù éðôîìàøùé ìë ìöàî øú , ìàøùéì éë

íéîøëå úåãù äìçðå ÷ìç ùé ,úåàâúäì òáèä êøãì áåø÷å , áéúëãëå

åâå äðáú íéáåè íéúáå 'êááì íøå ,àùî" íåù íäì ïéàù íéðäëä ë

äìçðå ÷ìç ,ìàøùé øàùî ìá÷ì íéëéøö úáùì íéøò åìéôàå , øáã ïéà

äåàâ íäì íåøâéù ,øúåé íìöà àéä äñåàî ïëì , øîà ïëìå ïåòîù éáø

ñéë ïåøñç ùéù íå÷îá äåàâ ìò ïäëä úà æøæì áåúëä êéøö øúåéá ,

íéîøëå úåãùá äìçðå ÷ìç íåù åì ïéàù ,äàâ ìã äéäé àìù , åäæ éë

øúåéá ñåàî ,êøá ìôùå åéðò äéäé àìà.                     תורת משה, חתם סופר  

íééåáùã àúð÷ú àëéì íëç ãéîìúá  
 äçðîì äìåòì äøåúä úàæíéîìùä çáæìå íéàåìéîìå íùàìå úàèçìå. 

åàøééúð úåðáø÷ úùøô ìàøùé åòîùù ïåéë àúéà äáø ùøãîá , ïäì øîà

åàøéú ìà äùî ,äìà ìëî íéàøé íúà ïéàå äøåúá å÷ñòúä ,ää" úàæ ã

äìåòì äøåúä .éôò ïáåéå" ãâð íä úåðáø÷ä ïéðòù àøæò ïáàá áúëù î

íãà ìù åùôð ïåéãô ,äøåîú úçú äøåîú .å ïðú äðä)äî ïéèéâ (. úà ïéãåô ïéà

íìåòä ïå÷éú éðôî íäéîã ìò øúé íééåáùä ,ñåúä åáúë íìåà ' íù

àúð÷ú éàä åð÷ú àì íéîëç éãéîìúáã .ùøãîä úðååë åäæå , åòîùù ïåéë

íùôð ïåéãô íåùî àåä íòèäù íéøåáñ åéä úåðáø÷ä úùøô ìàøùé , åéä

ðéà åúå äãåô äðåùàø íòô ÷ø øùôàã íéàøééúîäãåô å ,éé÷ éëäã" ì

ñîá ' úåáåúë)áð óã(. ,åàøéú ìà äùî ïäì øîà ,äøåúá å÷ñòúä , åéäúå

íéîëç éãéîìú ,úáå"åæ äð÷ú åð÷ú àì ç.                                    בגדי אהרן  

äéúùå äìéëàá íéîù íùì äðååë  
ãì åéîìù çáæ úà áéø÷îä 'åðáø÷ úà àéáé.ïéðòäã ùøôì äàøðå   íéîìù

åá ÷ìç ïäëì ïéàå íéìòáì øùáä àäã åá ÷ìç íéìòáì ùé , äæçä íà éë

÷åùäå ,àå"åîöò úåàðäì áéø÷îä áåùçéù ùåçì ùé ë , ïáø÷ä úîàáå

ãì éúìá úåéäì êéøö' . äåáâ ïçìåùî êà äàðä åì ùé íéîìù øùáî íâäå

éëæ÷ ,ã íùì úåéäì êéøö äìéëàä ìáà ' äöî úìéëà åîë äåöî íùì

 ùéù úåöî øàùåóåâä úàðä ïäá ,éôòàå"æç åøîà ë" åìöù íéðù ì

äñâ äìéëà íùì ìëà ãçà ïäéçñô , åìùëé íéòùåôå áåúëä øîà åéìò

íá ,ä"íéîìùä øùáî ìåëàì äéì äúëæ äøåúä éë óà ïàë ä , åúðååë ìáà

úåéðôåâ äìéëà íùì àìå äåöî íùì úåéäì êéøö ,ïàë æîåøîä äæå ,

ãì åðáø÷ áéø÷îä ,'ë øùáä ìëàé ìàäåàúì äìéëà øàù , úà àéáé êà

ò åðáø÷"ãì àåää øùá úìéëà é ,'ø"ïáø÷ úìéëà úåöî íùì ì.   זכרון חיים  
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ת   הקרבנות סימן על הגאולה אמיתי

י אין צו אלא "ר לפרש דברי רשאו יאמ

ש ביותר צריך הכתוב "זירוז מיד ולדורות אמר ר

ל בהקדם מה "וי. לזרז במקום שיש חסרון כיס

 )ט"כ' סי' מאמר ב(שהבאנו בספרנו ויואל משה 

 שהאריך לבאר )'א' סי(ת בנין ציון "דברי שו

א "מהכתובים ומן התלמוד שבזמן החורבן א

והנה , ק בנוי"המלהקריב קרבנות לפי שאין בי

ל " וז)ד"א ה"פי(ל בהלכות מלכים "ם ז"כתב הרמב

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק 

 פה לבמצות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבע

ולחזק בדקה אם  ויכוף את כל ישראל לילך בה

עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי 

ישראל הרי זה משיח ודאי ויתקן כל העולם 

כי אז אהפוך אל ' ביחד שנא' לעבוד את ד

'  בשם הםהעמים שפה ברורה לקרוא כול

נמצא כי הקרבת . ק"עכלה, ולעבדו שכם אחד

ש "כמ, קרבנות הוא סימן מובהק לביאת משיח

ל כי מסימני מלך המשיח הוא "ם ז"הרמב

וזאת השיב , שיבנה בית המקדש במקומו

ה בזכות הקרבנות זה הוא סימן "ה לאאע"הקב

וכל זמן שלא שבו כל , על הגאולה האמיתית

ק לא יתכן "ישראל בתשובה ולא נבנה ביהמ

  . שתהיה הגאולה האמיתית

תית תהיה רק אחר שיעשו  הגאולה האמי
ה שלימ   תשובה 

י זה יתבארו לנו דברי המדרש שאלו "ועפ

, י בן קיסמא אימת בן דוד בא"תלמידיו את ר

זמן כלומר ששאלו ממנו אות וסימן אימתי יהי 

כדי שלא יטעו בגאולות של שקר , הקץ האמיתי

כלומר כאשר , השיב להם זאת תורת העולה

סימן מובהק , ק ויקריבו בו קרבנות"יבנה ביהמ

ל פסוק זה "וגם לפי מה שדרשו ז ,הוא לביאתו

ל כי רמז להם כי זה יהיה "י, על לימוד התורה

כאשר יעסקו כל ישראל , בידם לסימן מובהק

אות הוא אל , שובה שלמהבתורה ויעשו ת

  .הגאולה האמיתית

טעו בגאול    שקרתהכתוב מזרז שלא י

י אין צו אלא זירוז "ל דברי רש"ובדרך זה י

דכיון שבפרשה זו מרומז סוד עת , ולדורות מיד

, י בן קיסמא לתלמידיו"הגאולה כמו שהשיב ר

כי בענין הגאולה , על כן כתיב צו לשון זירוז

רות שלא יתפסו צריך זירוז גדול בכל הדו

ש בא להוסיף על דברי "ור, ת של שקרובגאול

כי עיקר הזירוז הוא על הגאולה האחרונה , ק"ת

שלא נאמר בה זמן קצוב כמו , שלא נדע זמנה

ש ביותר צריך הכתוב "וז, בגאולת הקודמות

ל "דאמרו ז, לזרז במקום שיש בו חסרון כיס

 אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה ).ז"סנהדרין צ(

ואף שנאמרו במאמר זה פירושים , ן הכיסמ

מ פשטות פירושו הוא שטרם ביאת "מ, שונים

ועל כן קאמר שביותר , המשיח יהיה חסרון כיס

הוצרך הכתוב לזרז שלא יטעו בגאולות של 

היינו בגאולה , במקום שיש בו חסרון כיס, שקר

  .שתכלה הפרוטה מן הכיס, האחרונה
ל פר(  )קלב' צו עמ' דברי יוא

  

   מילי מעלייתא

 



 

ר הרואה " ת:)ברכות נט(' בגמ 1

אומר ברוך עושה ' חמה בתקופתה וכו

ח "ואימת הוי אמר אביי כל כ. בראשית

שנין והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן 

  .בשבתאי באורתא דתלת נהגי ארבע

 )ו"נ' ח סי"או(הנה החתם סופר 

י אות "ברכות פ' הל(מביא מהגהות מיימוני 

רש  שמפ)ערך חמה( בשם הערוך )'ע

ל "וז, א ענין הרואה חמה בתקופתה"בע

בימות הגשמים בימים שהיו שלשה 

ימים מעוננים ולא נראית חמה וכוכבים 

' ח סי"או(י "והעתיקו ב, ל"צריכים לברך עליהם בעת שיתראו וזולת זו העת לא עכ

, ח שנה"ד אין מקום כלל לברכת החמה שאנו מברכין אחת לכ"ולפי. )ט"רכ

)ח שנה"דהיא אחת לכ(ס דילן " לו הגירסא כמו בשודוחק לומר שלא היה
2.  

שהקשה , )א"ק' סי(אלא נראה דהיה קשה להם קושיות המשאת בנימין 

זה ', ח שנים בליל ד"דלכאורה מה שאמר אביי שחמה בתקופתה חל אחת לכ

שעות '  אין בין תקופה לתקופה אלא ז.)עירובין נו(קאי רק לתקופת שמואל דאמר 

שהוא (אמנם לדעת רב אדא , 3ה ימים ושש שעות"ה הוא שסושנת החמ, ומחצה

ע דלגבי תקופות וקביעות המועדים "כ צ"וא,  לא אתי שפיר)פחות קצת משש שעות

והיאך אנו מברכין , )ו"י ה"קידוש החודש פ' ם הל"וברמב. א"ה כ"ר' עי(ל כרב אדא "קיי

  .רי אהדדיוהני תרי דברים סת, ח שנים שזהו רק לשמואל"ברכת החמה אחת לכ

' ל כר"לאו קושיא היא דהכי נמי לענין חשבון השנים קיי, ב"ותירץ המ

שם (יהושע ' ל כר" בתשרי נברא העולם ולענין תקופות קיי:)'ה י"ר(אליעזר דאמר 

  . הכי נמי בענין זה4 דאמר בניסן נברא העולם.)יא

דאם לא הגיע החמה בתחלת , ס כתב על דבריו שאין להם שחר"והחת

אחר ' יי פי"כ פירשו הערוך והגמ"וע, על מה נברך' לראש מזל טלה וכו' ליל ד

, )ח שנים אינו אלא לשמואל"ואביי דמפרש אחת לכ(, 5הרואה חמה בתקופתה' בהגמ

  .ח שנה"ז אין מקור כלל להברכה שאנו מברכין אחת לכ"ולפי

דם  שמק)ה"ט סק"רכ' ח סי"או (ג"ל וראיתי בשיירי כנה"ס וז"ש בלשון החת"ועיי(

מ אחרי דנהיגי " ומ,6ל"אולי הוא מטעם הנ, ב"מ בתשובת מ"כ, לא נהגו כלל בברכה זו

ם " ורמב7ף מייתי להא דאביי בפשיטות"וגם הרי, ל"י הגאונים הנ"בה עלמא עפ

ן לזוז"י בשו"ש וטור וקבעו הרב ב"ורא ט לא נהגו "ובאמת לא ידעתי מ, ע ממנו אי

,  דנהיג נהיג ומה דלא נהיג הבו דלו לוסיף עלהמ מה" ומ8'כ וכו"נשים לברך ברכה זו ג

פה ' ניסן וברכנו ברכה זו באסיפת עם ה' ז' כי הגיענו ליום ד' ברוך ה. ע"ועדיין צ

  ).'ק וכו"ג לפ"פרעשבורג תקע

                               
, א" תשמ-קונטרס יזרח אור ' עי, חלקים ממנו נדפסו כבר במשך השנים( בשלימותה  הדרשה הלז טרם נתפרסמה)1

ה מפריימאן זצ"קונטרס ברכה וישועה להג והדפסנוה , )ח" תשס-עדות ביהוסף ' ובס, א" ניסן תשמ- קידוש החמה כהלכתה ' ל בס"צ 

 .ומשאר ספרי רבינו, כאן מפי הזקנים שהיו שם

  .ס דילן" שכתב כן שלא היה לו הגירסא כמו בש)שם(א "ס להגרעק"בגליון הש' ועי) 2

מ( וענין פלא כתב בהגהות ברוך טעם )3  שגם שמואל )ש" תלמיד הרא-א "ד פי"מ(יסוד עולם '  בשם ס)ב שם"על 

אוצר נחמד על ' ועי, אך רצה להקל ולהקריבו לדעת הלומדים לומר דבר השוה, ידע מחשבון רב אדא

 .)ח"ק' א סי"ח(ץ "ת תשב" ושו)'ב ב"בא י(ז "כ באבע"כובאמת , )ט"כ' ד סי"מ(כוזרי 

אות ג"חודש אב מ(ני יששכר בבזה ב'  ועי)4  . ענין נאה)'ד 

 תמה דהערוך לא קאי אלא על הרואה הרקיע בטהרתה ולא על חמה :)א דף לד"ח(ח "ליקוטי חב'  בס)5

אפרים "שו' עי(ויש מתרצין דהערוך קאי על שניהם . בתקופתה ת  ליקוטי ' ועי, )ג"ט סק"רכ(ר "א, )'ז'  סיח"או(ת בי

  ).הערות

 .ח שנה"י על קידוש החמה שמברכין אחת לכ" לאחרונה נתגלה כתב יד של פיוט מתלמידי רש)6

ת כ' ב' סי(ת עמודי אש "בשו) 7   .ף לא העתיק כלל הא דאביי"ז דהרי" תמה ע)ד"או

 והאריכו בזה )ז"ט' ח סי"או(א "בת הריבתשו, )ד"ל' סי(כתב סופר , )'צ' ח סי"או(ם שיק "מהר'  עי)8

ת תשכ' פ(וטעם נאה ביאר רבינו בזה . המלקטים  .)מסגרתב' עי, ה"בראשית שנ

ונראה לתרץ דברי המשאת 

בנימין ולבאר דתרווייהו קשוט הן 

, תקופת שמואל והן תקופת רב אדא

ן היום ש מה שאנו מברכי"וממילא א

ל כרב " אף דבעצם קיי)דהיינו כשמואל(

 .)ז"ה כ"ר(' וכעין מה שכתבו התוס. אדא

' אליעזר ושיטת ר' ת דשיטת ר"בשם ר

יהושע תרווייהו קשוט ואלו ואלו דברי 

דבתשרי נברא העולם , אלקים חיים

, ש" עיי9במחשבה ובניסן נברא במעשה

א לפסוק "הרי אף דבפשטות א

ת שניהם מ אליבא דאמ"מ, כשניהם

  .10כ פסקו כשניהם"ל ידעו דתרווייהו אמת וע"כמו כן יש לומר כאן דחז, קשוט

שבת דף (ובביאור הדברים יש לומר בהקדם ליישב שיטת רבינו תם דסובר 

חדא תחלת השקיעה משהחמה מתחלת ,  דשתי שקיעות יש)ה תרי"א ד"ה ע"ל

, מילין ורביע' יש ג' ומתחלת שקיעה זו ועד השקיעה הב, להכנס בעובי הרקיע

דהינו אחר שנכנסה כולה בעובי , והשנית סוף השקיעה. ואז עדיין יום גמור הוא

ל "ם אלשקר ז"והמהר. ד"רביע מיל עכ' וממנה ועד הלילה אין אלא ג, הרקיע

 )ב"ד ע"פסחים צ(ת מהא דאיתא בגמרא " הקשה על שיטת ר)ו"צ' סי(בתשובה 

 ישראל אומרים ביום חמה ע דחכמי"שנחלקו חכמי ישראל עם חכמי אוה

מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע וחכמי אומות העולם 

אומרים ביום חמה מהלכת מתחת לרקיע ובלילה למטה מן הקרקע אמר רבי 

הרי מבואר דמסקנת הגמרא שהעיקר כדעת . כ"ע. ונראין דבריהם מדברינו

כ ליכא למימר "וא, שהחמה מהלכת בלילה למטה מן הקרקע, חכמי האומות

שהרי יסודו בנוי על דעת חכמי ישראל שהחמה מהלכת , כשיטת רבינו תם

, ת"ואף החוש מעיד שלא כדברי ר. ל הכי"ולא קיי, בלילה למעלה מן הרקיע

  .ע"שהרי יש מקומות שהחמה זורחת שם כל המעל

דף (י מה שכתב בשיטה מקובצת למסכת כתובות "ת עפ"ותירצנו שיטת ר

אומר כן על הא ' ת שהי"וכן שמעתי משמו של ר, ל" וז)אי קאמר להוה מ"ב ד"ג ע"י

אם (' ע וכו"מי שהיה טמא שנחלקו חכמי ישראל עם חכמי אוה' דאמרינן בפ

ג דנצחו חכמי "ל דאע"ת ז" ואומר ר)החמה מהלכת בלילה מתחת לקרקע או ממעל לרקיע

ישראל האומות לחכמי ישראל היינו נצחון בטענות אבל האמת הוא כחכמי 

ל "ת ס"מבואר מזה דר. 11ד"עכ' והיינו דאמרינן בתפלה ובוקע חלוני רקיע וכו

דאף למסקנת הגמרא העיקר הוא כחכמי ישראל אלא שלא היה להם מה 

י מה דאיתא "ונראה לומר טעם הדבר עפ. ע"להשיב על טענות חכמי אומה

רקיעים ' ה ז" כי בשעת בריאת העולם ברא הקב)ב"ע' דף ט(ויקרא ' ק פ"בזוה

והנה כל דבר בעולם יש . 'למעלה ובכל רקיע ורקיע משמשים כוכבים ומזלות וכו

י "עפ, לו שורש למעלה וכן החמה והלבנה מתנהגת תנועתם ברקיע שלמטה

ל דמה שאמרו חכמי ישראל כי החמה "י זה י"ועפ. תנועתם ברקיעים העליונים

ליונים שהיא מהלכת בלילה למעלה מן הרקיע כוונתם לחמה שברקיעים הע

ועל פי תנועתה למעלה נקבעים זמני היום והלילה , נכנסת באמת בעובי הרקיע

היינו ברקיעים , וזהו גם ביאור מה שאומרים בתפלה ובוקע חלוני רקיע. למטה

ובזה מובן כי חכמי . 12ששם החמה מהלכת בלילה למעלה מן הרקיע, העליונים

                               
  .)'צ' ז עד סי"פ' ח סי"או(ם שיק "ת מהר"באורך בשו' עי) 9

ת פ"חנוכה מ(ז כתב הבני יששכר " וכעי)10 . ש"י האור הגנוז עיי" דתקופת רב אדא הוא בצנעא עפ)ו"ד או

ועל כגון , מ לא דחה דבריו"מ, ב"ס שתמה על המ" שכתב שאף החת)ז"א דף ר"חנוכה ח( בדברי יואל 'ועי

י(, ח"דא נאמר אלו ואלו דא ת "ועי ה(ש מה שמיישב בזה לשון השאילתו אפילו ליום אחד) חנוכ ה להדליק  ולא הי זהו , שכתב 

אל ' כ לתקו"משא, לילהד היה אז הליל ארוך ביותר ולא היה שמן לכל ה"שלפי, לתקופת רב אדא כ(שמו היה די ) כ"לא היה הלילה ארוך 

  ).שמן לליל אחד

 .ק" לדברי השיטמ)ס פסחים שם"גליון הש(א " וכן ציין הגרעק)11

מ"אבות פ(נוצר חסד '  ועי)12  .כ ענין זה לגבי קידוש לבנה" שכתב ג)ל"ק מקאמארנע זצ" להגה- ו "ד 

  

  
  
  

  ע"ק בעל דברי יואל זי" מרן רביהק"מכ
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ישראל ידעו והשיגו דבר זה בקבלה איש 

אשר עלה , ה"ש עד משרעמפי אי

ובאמת , לשמים וראה זאת עין בעין

דאף שהחמה שברקיע , צדקו דבריהם

, התחתון מהלכת בלילה מתחת לקרקע

א בתנועת החמה "לא משגחינן כ

אלא שלא השיבו , שברקיעים העליונים

ע דבר להוכיח "חכמי ישראל לחכמי אוה

משום שלא יודו , להם כי דבריהם אמת

י לא ניתן להוכיח כ, ע בזה"להם אוה

ועוד יתכן שלא רצו . להם מה שלמעלה

משום , לגלות להם דבר מענינים אלו

שהילוך החמה והלבנה נוגע לעניני סוד 

מדים וועל כך הם מושבעים וע, העיבור

שלא לגלות את הסוד לאומות העולם 

 וכתבו )א"א ע"דף קי(כדאיתא בכתובות 

או שהוא , התוספות דהיינו סוד העיבור

 סתרי תורה שאסור לגלותם בכלל

ואף זה הוא בכלל אותה שבועה לחד (ע "לאוה

י זה מבוארים "ועפ. )ל שם"י ז"לישנא בפירש

ל שהביא בשיטה "ת ז"היטב דברי ר

דבאמת לא טעו חכמי ישראל , מקובצת

אלא שחכמי האומות , והצדק אתם

שלא יכלו חכמי ישראל , ניצחום בטענות

  .13לענות להם על טענותיהם

ם " זה סרה קושית המהרולפי

דשפיר , אלשקר על שיטת רבינו תם

ת כדעת חכמי ישראל "אתיא שיטת ר

שהחמה מהלכת בלילה למעלה מן 

. שהרי דעת חכמי ישראל עיקר, הרקיע

מ ממה דחזינן שיש מקומות "וגם לק

שהרי לאו , שהחמה נראית ביום ובלילה

, עים העליוניםאלא בחמה שברקי, בחמה שברקיע זה קא מיירו חכמי ישראל

י "והמזלות שברקיע התחתון הנהגתם עפ, שעל פיהם נקבעים זמני היום והלילה

על כן אף , וברקיעים העליונים החמה שוקעת בעובי הרקיע, שרשם למעלה

עד שתשקע החמה , ברקיע שלמטה נחשב יום גמור בתחלת השקיעה

  .שברקיעים העליונים לתוך עובי הרקיע

, אף שאין אתנו יודע עד מה,  בענין ברכת החמהובזה יובן שיטת הפוסקים

כ לומר דתרוויהו "וע, מ אנו רואין שיש מהלך המזלות גם בגבהי מרומים"מ

שזה מיירי מסדר המזלות , קשוט ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי

  .ל"וזה מיירי מהמזלות הסובבים בעולם וכנ, ז"בעוה

ה עם נקדימון בן  מעש.)ט" יתענית(ז ישבתי כבר מה דאיתא בגמרא "ועפי

גוריון שלוה בארות מים מהגמון אחד והבטיחו שירדו גשמים בעוד יום עד 

ונכנס להיכל והתפלל ונעשה נס שבא , ולמעשה לא ירד הגשם, שקיעת החמה

כ נפטר "ועוד נעשה נס שזרחה השמש ועי, כבר אחר השקיעה' אבל הי, הגשם

יה כבר אחר השקיעה והוא תמוה דלכאורה כיון שה, ש"מהחוב לההגמון עיי

ה נס ליקח "והיאך עשה הקב, מחויב נקדימון לקיים הבטחתו ולשלם להגוי חובו

  .ממנו ממונו שלא כדין

דבשעה שירדו , דגופא דעובדא הכי הוה, ל אתי שפיר"ובהקדם הנ

הגשמים כבר היה אחר זמן השקיעה הראשונה ולפי דעת חכמי אומות העולם 

                               
 .ט"אל לאלכסנדר מוקדון מה שלא השיבו חכמי ישר.)לב(ז בתמיד " וכעי)13

וא שיתחייב ובדין ה, כבר היה לילה גמור

כפי מה , לשלם לאותו אדון מעותיו

אמנם לפי דעת חכמי . שהותנה ביניהם

, )י יסודם"ושיטת רבינו תם הבנויה עפ(ישראל 

מאחר , עדיין היה יום גמור באותה שעה

כ "וא', שהיה עדיין קודם השקיעה הב

שהרי , אין לאותו אדון כל תביעה עליו

אכן סוד . נתמלאו מעיינותיו מים בזמנם

ם דהזמן נחשב "זה לא ניתן לגלות לעכו

ועוד . י החמה שברקיעים העליונים"עפ

לא היה , אף אילו היה טוען לפניו כן

שאין להם השגה בענינים , מקבל דבריו

על כן היה צורך שיעשה לו נס זה , אלו

כדי , שתחזור החמה לזרוח בעבורו

להוכיח לאותו אדון שאין לו תביעת 

ו הנס "לא היה חואתי שפיר ד. ממון עליו

שהרי כלפי שמאי גליא שעדיין , לשקרא

ואין טענת , היה יום גמור באותה שעה

ולפיכך נעשה לו נס זה , כסף לאדון זה

, להוכיח צדקתו, שנקדה חמה בעבורו

משום שלא היה אפשר להוכיח זאת 

  .באופן אחר

ועל פי זה פרשתי עוד מה דאיתא 

 דמשה רבינו אמר .)'ברכות ד(בגמרא 

" כחצות"'  כה אמר ה)'א ד"י, בא(ה לפרע

והטעם שמא יטעו איצטגניני , הלילה

והדבר . פרעה ויאמרו משה בדאי הוא

קשה להולמו שמשה רבינו עשה כבר 

וכבר בחנו , האותות ומופתים במצרים

ומפני מה , ו אמת וצדקיוראו שכל דבר

משום זמן מועט כזה יאמרו משה בדאי 

הוא אלא וודאי ביאור הדבר כך . הוא

והוא רחוק , מה שהוא למעלה מן הרקיע, שמשה רבינו כיוון על חצות האמיתי

כ היום מחשבין "משא, ע חושבין הלילה מן השקיעה"וטעם הדבר שאומה(, מן חצות הגשמי

כ "דהיינו חציו בין הצאה, כ חצות שלהם מוקדם קצת מחצות האמיתי"וא, כ מן העלות השחר"ג

ש"לעלוה
14
ומשה לא יוכל להשיבם ולגלות להם ,  למשהוהמצרים יאמרו זאת, )

על כן הוכרח משה לומר , גדול' ל בחכמי ישראל ויהיה חילול ה"האמת כנ

  .15'כחצות למנוע החילול ה

ונזכה כל ימינו לקדש ' יעזרנו ברחמיו וחסדיו הגדולים שננצל מחילול ה' ה

ונים ולדעתי דברים שאמרתי לפניכם אינם לחידודא אלא נכ", שם שמים בעולם

  ".לאמיתה של תורה

  :ובירך רבינו להעם

יעזור שנזכה להתאסף שנית יחד עם משיח צדקינו שאז יהיה אור החמה ' ה

  .אמן, שבעתיים כאור החמה עכשיו

                               
ת תש(ת " ביאור זה מובא בחידו)14  עד שמשה )א"ש פ"שה( ומיישב בזה המדרש )'ג דף מ" תשכ- ך "לפסח שנ

ע דהלא "וצ, הכה כל בכור' ה שנאמר וה"וישראל מסובין ואוכלין פסחיהן במצרים כבר הקדים הקב

ש "ל א"ולהנ, ה" אמר הקדים הקבואז היה המכות בכורות והיאך, פ"בחצות הוא סוף זמן אכילת ק

  .ח"ודפח, )שהוא אחריו(וישראל אכלו הפסח עד חצות האמיתי , הכה בחצות שלהם' דה

דוק , ל"ובכל מקום פירש בזה כמה ענינים ומאמרי חז, יסוד זה מובא פעמים רבות בספרי רבינו) 15

תש(ת לפסח "ידובח, )ט"דף תקס(תולדות ' פ, )ה"דף של(תזריע ' בדברי יואל פ' עי, ותשכח דפס בחידו"שנת  ת "כ ונ

 .)ו"א דף ר"ח(ע דברי יואל לחנוכה "וע, )ג"דף י(ב "י ט"בהגדה מהר, )ז"ג דף ל"תשכ

  טעם למה אין נשים מברכות ברכת החמה
,  אמר טעם לשבח לפטור הנשים מברכה זו)בא' פ(ז בייטב לב "הנה אא

  .ונאמר בדרך פשוט, רותואין לנו עסק בנסת, בדרך נסתר

 שכתב על הגמרא אמר )ב"ע' בחולין דף ס(בהקדם דברי הלב אריה 

ז אף שדברים "ע' ה הביאו עלי כפרה שמעטתי את הירח וכתב הלב ארי"הקב

י פשוטו "ז לא אמנע ליתן טעם עפ"עכ' כבושים ונעלמים להבאים בסוד ה

ח והוא כי דמה חבו ישראל בזה שנתחייבו להביא כפרה על מיעוט היר

, בתשובת הלבנה שאמרה וכי בשביל שאמרתי דבר הגון אמעט את עצמי

כ מאי חזיא "נתקשו המפרשים דמאי שאלה היא כיון דצריך אחד מהם א

דדמא דידך סומק טפי ואולם הטעם שלא נתן מקום הוא יתברך לשאלתה 

מאור השמש גדול מאד ' דבאמת בתחילת הבריאה הי, היא פשוט לדעתי

את ' ל וירא ה" שנגנז האור ההיא מפני קלקול הדורות כמאמר חזלמעלה רק

,  ראה שאין העולם ראוי לכך וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא,האור כי טוב ויבדל

י חכמתו "ולכך שוב לא היה באפשר להגדיל אור החמה מאחר שכבר נקצב עפ

, ש שיעור ערך מאור החמה כפי שיעור הראוי לערך האדם לדורות עולם"ית

ולכן לעתיד , ותר מזה שוב אין העולם ראוי לכך לזה הוצרך למעט הלבנהוי

' ואור החמה יהי, כאשר יזדככו הדורות נאמר והיה אור הלבנה כאור החמה

שבעתיים כאור שבעת הימים שאור הלבנה תשאר על עמדה כמו שהיתה 

ה דלא "ולזה כאשר ראה הקב, קודם מיעוטה ואור החמה יגדל למעלה ראש

דעתה אמר לישראל הביאו כפרה עלי שמעטתי את הירח שאתם מייתבא 

אשמים בזה לפי שאם הייתם מתקנים את מעשיכם לא היה צריך למיעוט 

ואור החמה הגדיל כאור שבעת ימי בראשית כמו , הירח רק שתשאר על עמדה

ל כשיתוקן חטא אדם הראשון ויתלבנו הדורות כן נזכה לראות "לעת' שיהי

ה קלקול "נמצא דשבעת מיעוט הירח כבר ראה הקב, ל"ד עכ"ל בס"א כנ"בב

ז לא הוי באפשר להגדיל אור החמה והוצרך למעט הלבנה וגם "הדורות ועי

ק שלכך אין "ו בשם השלה"תכ' א בסי"ש המג"הנשים גרמו לפגם הלבנה כמ

  .ש"הנשים מקדשים הלבנה עיי

ל למה נשים אין מצווין על ברכת החמה משום דאלמלא "ז י"ועפי

רמת האשה לחטא אדם הראשון לא היה נגנז אור שבעת ימי בראשית ג

ל דנשים "כ הם גרמו לזה לכך י"וממילא לא היה צריך למעט אור הלבנה א

  .ק"פטורות מברכת החמה כמו מקידוש הלבנה עכדה

 )ז"א דף שט" ניסן תשמ–נדפס בגליון עולת החודש , ה"בראשית תשכ(



 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

        

  

    

    

  

    

  

   

  

                  
 

 

  

  

  

  

  י יציאת מצרים נעשו ישראל מלכים"ע

  .ל תנא עבד מלך כמלךישמע' דבי ר: דף מז

יציאת (מקשים מה הועיל לנו היציאה   יש)א"פרק ס( 'בגבורות דכתב 

ש מלכות מצרים משאר "הרי אנו משובעדים בשאר מלכיות דמ, )מצרים

 כי כאשר יצאו ישראל ממצרים קבלו הטוב בעצם ,ודברי הבאי הם, מלכיות

עצמית לישראל וזאת המעלה , עד שהיו ראוים להיות בני חורין מצד מעלתם

ודבר מקרי לא יבטל דבר עצמי , שהם ראוים להיות בני חורין עצם מעלתם

כלל כי עדיין על ישראל המעלה הזאת שהם בני חורין בעצם עם השיבעוד 

, ה את ישראל ממצרים ונתן אותם בני חורין"כי אחר שהוציא הקב,  במקרה

זה ,  וגוי קדושולא עוד אלא אף מלכים שנאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים

השם הוא לישראל בעצם והמעלה והחשיבות שיש בזה לא נתבטל בגלותם 

 כל ישראל בני מלכים .)שבת יא(ולפיכם אומרים חכמי ישראל , שהוא במקרה

וזהו מצד המעלה והחשיבות שקנו ישראל בעצם לא נתבטל , הם אף בגלותם

עלה ואין ספק שכמה דברים נמשכים אל ישראל מן המ, במקרה כלל

אחר שהם בני חורין בעצם ולא יגרע בהם מה שהם עבדים , והחשיבות

 .ל"ואין להאריך בדבר למי שהבין דבר זה עכ, במקרה

 

  

  

  

  )ו (עניני מאכלי שבת
  אפיית החלות

  להכין החלות בהשכמה של יום שישי
א "משום דהו, הא דלא מייתי האי קרא מעיקרא' שר יביאו וכודכתיב והכינו את א

ולא הכנה שאר צרכי שבת משום הכי מייתי , דהמן היה בבוקר' לחם'דילמא דווקא 

משמע , כ"דמשמע סתם הכנה כל צרכי שבת ע, ש והיה ביום השישי והכינו"תחילה מ

ר של יום ק בודאי יש לעשות וללוש ולאפות אותן בהשכמה בבוק"מזה דהלחם לשב

  )א"נ סק"ר' פרישה סי(. הששי

  מסירות נפש על אפיית חלות

להם ' אז הי, אילו ידעו הנשים גודל הענין של אפיית החלות לכבוד שבת קודש

זי"בשם מרן רביה, ז"קונטרס מחמדי שבת דף צ(. מסירות נפש על הדבר הזה   )ע"ק בעל דברי יואל 

  "בארכעס"הטעם שהחלות נקרא 
לסדרא פתורא בשבתא בגין דיתברך פתוריה כל אינון שתין איתא בזוהר בעי 

והטיבו בארץ הגר שקורין לה בלשון , וקי'חם ח'טריפני ל'ה נוטריקון ה"וחל, יומין

. ך פתוריה"כ מטעם דיתבר"ת והוא ג"והוא נגזר מתיבת ברכ' בארכעס'פשוט בשם 

  )בארות המים(

שם ' שהי, ינות נפלאיםבקהילתי קאלדבורג מצאתי בתח' בסידור ישן נושן שהי

ת ישלח הממונה על " היא שהשיתמתפלל, ק"תפלה לאשה לאחר הפרשת חלה בעש

וכן , כ"והוא פלא ע, ק"הַברכות הם החלות של שבת שיאפו יפה ומהודרים לכבוד ש

ג(הלכתא רבתא לשבתא ' הוא בס י "ישלח ברכה בהעיסה ע'  שתתפלל האשה שה)'פרק 

  )ז"ב אות תכאלף כת(. ס"מלאך שנקרא בארכע

  להניחן מיד על השולחן

קודם השבת מיד שמוציאין אותן מהתנור מניחים אותן על השולחן משום כבוד 

  )'ק ד"ח ס"קע' ד סי"ז יו"טו(. השבת

, ק משמוציאים אותם מן התנור מניחים מיד על השולחן מפני כבוד השבת"ובערש

   )ב"רמ' סיח "ע או"שו, הגהות חתם סופר(. ח"קע' ד סוסי"ז יו"טו' עי

האשה הצדיקת מרת שמחה לעהמאן , ל"ספרה לי ברתא דמרנא החתם סופר ז

ל ברתא "א אחרי מות אמה הרבנית הצדקת המפורסמת מרת שרל זצ"שפ, ל"ז

ל לבית התבשיל בערב "בא אביה מרן החתם סופר ז, ל"דמרנא רבי עקיבא איגר זצ

 מונחים בבעקקען על 'ק הי"שהוכנו לש] החלות[וראה את הלחמים הברכות , שבת

כי מיד צריכים , ה לנהוג כן"הראית גם אמך ע: וצעק על בתו, הארץ לאחר האפיה

זי(. להניח אותם על השולחן לאחר האפיה   .)א"ו ע"ע דף ע"תולדות מרן החתם סופר 

 יסודי התורה
 

 אתקינו סעודתא
 

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

äéòô" ÷ íéìùåøéááåú"à  
  

  
  
  
  

  ברכת מזל טובברכת מזל טוב
  
  
  
  

å  ø÷éå ãåáë úåúåàáäçîùå ìéâ éù âøá ,äæá íéøâùî åððä  
  

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

  א"שליטיצחק דוד יאקאב  'ג ר"הרה
  מראשי וועד החינוך דמוסדותינו

 א"שליט נחמן יאקאב' ח ר"ולאביו הרה

 א"שליטיודא עקשטיין ' ח ר"ז הרה"ולחו

   נכדם-  בנוהולדתלרגל 

 בבית מדרשינו ברך משההשלום זכר והוואך נאכט 
 ק"ה ביום שב"הכנסתו בבריתו של אאע

 

áøã áì áèé úåãñåî"øàîèàñî é  
  א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ

äéòô" ÷ íéìùåøéááåú"à  
  

  י"והריקותי לכם ברכה עד בלי ד
רה ות כבוד והוק רה, באות התו כת  רה, ובבר השו את  רך בז ך , נב מתו

רה חה ואו רהבשם כל ת, שמ עטי ותינו המ אל ידידינו , למידי מוסד

בשערים ו היקרים, הנודע  ותי רש י , בד רבותינו עצ טת  י בש דבוק 

תמרים ישרים, ה עמיד תלמידים הגונים ו ים, מ אה מקי רש ונ , נאה דו

ם שמי את  ר רה וי ו תו למידי יש בלב ת ו , להשר ידי אשר  הגבר  הוא 

נה, אמונה בכל עת ועו לה  פעו רות , רוב  במסי וסדותינו  מען מ נהל , כ

תבונה עת וב ת , בד ד למידים ע הת מען חינוך  עשה ל ומ ושה  רט ע ובפ

מנה רה, מי  פש מסו בנ הנדיבה ו ד , וברוחו  ע לס לנו בכל עת  ומד    ע

רה     מה"ע, ועז מה, כ עלינו חובה נעי פני מק הלב  מעו  .   לברכו 
 

  א"שליטיצחק דוד יאקאב ' ג ר"הרה
מוסדותינו הק  'מראשי וועד החינוך ד

  ב"סאטמאר ב'בה קטנה דמנהל רוחני דישי
 

 ט"למזה " והכנסתו בבריתו של אאעבנובהולדת לרגל השמחה 

בת הכ"יהי ו הברוכים לטו פעלי בשכר  ת , ללר ש לכל הברכו יזכה 

יזכה , משמי מעל םו הטובי פעליו  חה ונחתלהמשיך ב שמ  , מתוך 

וצ רוה מכל י י ושה"ו שה, ח תענוג ונחת דקד דה מרובה וגדו   , במ

לך תמים, הימים     עדי נזכה בקרוב  משיח הו  .אמן, לביאת 
 

 

 ד המברכים בהוקרה והערכה"הכ

  הנהלת המוסדות
   הנהלת הישיבה קטנה-הנהלת התלמוד תורה 

  

ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä"é  

äåî" øïééèù÷ò çñôéä "å  

òì"úøî ð  ìçø äéçá" ø ïîì÷ ñåîéðåì÷ò"ä  
áìð"é ò"îùú çñô áøò ïñéð ã"á-áöðú "ä  

  

  !היו נכונים
 

 

  

  להמעמד המרומם

  יום מסכת שבועותס
  והתחלת מסכת חגיגה

  

  ה ברוב עם בצוותא עם"שתתקיים אי

  סעודת הילולא רבתי
ë ìù àùéã÷ àìåìéäã àîåé ìâøì"äéáø ïøî ÷"éæ äùî êøá ìòá ÷"ò  

  

  ט"מ הבעל"תזו' ביום ראשון פר

 

  הודעה חשובה
  הננו להודיע בזה

שמכירת מוצרי החלב
  ת"ה בחצר בנין הת"תתקיים אי

  

  ולא כפי שהתפרסם
  

â íåéá íéé÷úé ä÷åìçä 'é"ïñéð â  

 úåòùä ïéá9-12äðôì "ö 


