זמנים לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 4.30 ....................
חצות היום והלילה 11.51 ...........
עלות השחר 5.03.......................
נץ החמה 6.32 ...........................
סוף זמן קרי"ש  - 8.27 ......ב' 9.11
סוף זמן תפילה 10.04 ................
שקיעת החמה 5.09 ...................
מוצאי שב"ק 6.23 ......................

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

מענינא דיומא

מילי מעלייתא

מגיד תעלומה

חודש שבט הוא הזמן
לכבוש היצה"ר ע"י תורה

òáèä êøãá íéñð

מיני מתכות בשעת התקופה

úåìáñ úçúî íëúà àéöåîä 'ä éðà éë íúòãéå íòì éì íëúà éúç÷ìå
íìåòäù (â"ô ùôðä ïåáùç øòù) úåááìä úáåçá ù"îéôò ì"éå .íéøöî
íäù íéøáã ìò íéàìôúî íðéàå ,òáèá àìù øáã úééàø ìò íéàìôúî
éðôî ,íéøâðå íéáùå íéöø íéîå ááåñå êìåä ìâìâ íåé ìëá íéàåø
íäá ïðåáúäì éåàøù íéàìôð íéøáã äîä úîàáå ,êëá åðìâøåäù
åìâøåä íéøöî éàöåé ïë éë äðä ,ù"úé àøåáä úåøåáâ íäî øéëäìå
ïî íçì øèî øáãîá åàøùëå ,õøàä ïî íçì úåàöåäá íéøöî õøàá
íðîà ,íéøöî õøàî íëúà àéöåîä 'ä éðà éë åòãéå åàìôúð íéîùä
,íéîùä ïî íçì úãéøéá åìâøåä äîäå äîù øáãîá íéãìåðä íäéðá
àìôë íäéðéòá äéäé õøàä ïî íçì úåàöåä åàøéå íù åàåáéùë áåùå
àìô àåäù íéîùä ïî íçì é"ò íúòãé íúàù íùë ,'ä éðà éë åòãéå
éë äæ éãé ìò åòãéå õøàä ïî íçì é"ò 'ä éðà éë íä åòãé ïë ,íëéðéòá
.'ä éðà
חתם סופר

והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים.
שמעתי שיש רמז מכאן שבשעת התקופה
מטילין מיני מתכת במים ואז אין היזק שולט
בהן )עי' רמ"א או"ח תנ"ה( שהרי בכאן לא היה דם רק
בכלי עץ ואבן ולא בכלי מתכות מדכתיב
ובעצים ובאבנים ולא כתב בכלי מתכת ,ויש
להשיב אם כן אמאי לא הזכיר גם כן כלי חרס
דהיו שכיחי בימי קדמונים וגם במרדכי בפרק
אלו עוברין )פסחים תקצ"ג( משמע קצת שאין לו
תקנה לחשש תקופה במים כה"ג ,ובעצים
ובאבנים רצו לומר בשקתות המים שהם כלים
גדולים ואין רגיל לעשותן רק מעץ ואבן
שחוקקים אותם לכך ,והוי דומיא דיאוריהם
ואגמיהם ומקוה מימיהם דהנך כעין בריכת
קטנות עשויות ,וכן משמע נמי מפירש"י דפי'
אוהיה דם בכל ארץ מצרים ואתי לרבות אפילו
מרחצאות ואמבטאות שבבתים דמשמע דמאי
דכתיב ובעצים ובאבנים לא אכלים שבבתים
קאי אלא אשקתות שאצל הנהרות) .תרומת הדשן (

חודש שבט נוצר באות צ' ,כמו שאמרו
בספר יצירה וכו' ,שהזמן בחודש זה לתקן
במדת צדיק ולהיות גבור הכובש את יצרו על
ידי דברי תורה והרהור תורה ,ולכן חשבוהו
פרי צדיק ,ר"ח שבט אות ד'
לישכר או ללוי.

חודש שבט הוא הזמן
להיות אוהב שלום ורודף שלום
שבט הוא בחינת הוד ,והוא כמידתו של
אהרן ,וצריך בחודש זה להתאמץ יותר להיות
אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם
לחבירו ובין איש לאשתו יותר מכל חדשי
השנה ,ואתי שפיר הרמז שרמזו הקדמונים
]שבט ר"ת[ ש'לום ב'רכה ט'ובה .מועד לכל חי ,סי' ל'

חודש שבט הוא הזמן
למשול על תאוות האכילה
מטבע האדם שבימות החורף המאכל
ערב לו ,ותאוות האכילה מתגבר יותר
מבימות החמה ,שמחמת החמימות איננו
מתהנה כל כך באכילתו ,אמנם בעת שהקור
מתגבר מאד ,גם כן לא יערב לו לאכול
ולשתות מחמת חוזק הקרירות ,אכן בחודש
שבט שחוזק הקור מתמעט קצת אזי יונעם
לאדם באכילתו יותר מבשאר ימות השנה,
וע"כ אז בחודש שבט העת היותר נכון למשול
על תאוותו שלא למלאות תאוותו במאכלים,
ועל ידי שמקדש עצמו במותר לו ,ושובר
תאוותו ומגביר השכל על החומר ,על ידי זה
הוא ממשיך בעת הזאת חיות חדש לכל
הנבראים מדומם ,צומח ,חי ,מדבר ,ובאילנות
ניכר זאת שמאז והלאה מקבלין כח ללבלב
מאור ושמש ,רמזי ט"ו בשבט
ולהתנוצץ.

בחודש שבט מתנוצץ חיות חדשה
יש לפרש שבט בשנה ,שבחודש הזה
מתחיל טבע העולם לפרוח ,והפירות חונטין
מעתה והיא התחדשות החיות אחר השינה של
ימות החורף ,ויש בהם נמי שני הענינים האלה:
ההכנה והתכלית ,כי כמו בגשמיות כן
ברוחניות מתחילה להתנוצץ חיות חדשה,
ובחודש הזה הוא ראש השנה לאילנות והאדם
עץ השדה ,ובחודש שאחריו ד' פרשיות ופורים,
ואח"כ ניסן ופסח וספירה ושבועות ,והימים
מתעלין והולכין ,א"כ הכנת חודש שבט הינו
התחדשות החיות יש לה תכלית נכבדה הבאה
לקראתינו לשלום ,ואיש הנלבב אינו נמשך
אחר התחדשות החיות לבד ,אלא לתכלית
נכבדה שבלעדי התכלית הנכבדה אין
התחדשות החיות שוה כלום ,ואולי עוד
מקלקל.
שם משמואל ,בפרשתן

שבת מברכין חודש שבט

ïéøåñéá äëåé àì äøåúä ãåîéì é"ò
òñðå ,ì"çø äìçù 'àá äùòî .äðä úåìéôà éë åëð àì úîñëäå äèçäå
úîñëäå äèçäå øîà ,àøàå 'ô úáùì áåùèéãéæî ì"æ à"éøäî ÷"äøäì
'éò) äøåúä úåéúåà á"ëì æîåø ,á"ë 'îéâá äèç , äðä úåìéôà éë åëð àì
áúëáù äøåú ãîåìù éî åðééä ,úëñî úåéúåà ,úîñë .(á"ò çô÷ ÷ìá ÷"äåæ
,äðä úåìéôà éë ,ïéøåñéá äëåî äéäé àì ,åëð àì – ô"òáù äøåúå
ילקוט מהרי"א
.åì äùòð äéäé úåàìô éàìô àáøãàå

ïùåâ õøàá ãøá úëî úòéðî
øîàð àì äîì .ãøá äéä àì ìàøùé éðá íù øùà ïùåâ õøàá ÷ø
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ïéàù éôì ãøá äéäé ïùåâ õøàá íâù éåàø äéä àøáñä ãöî äðäå ,ë"â
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÷ìç ãåò ìàøùéì ïéà ïîæ åúåàáù åéðôì òåãéå éåìâ éøäå ,æ"çàì àåä
äî ìáà ,íéøöî ìù ïðåîî é÷æðá åäì úôëéà éàî ë"à ,íéøöîá ïåøëæå
åëøèöé àìù äãùá ïééåöîä äîäáå íãàä ìéáùá àåä ãøá äéä àìù
øçà àìà äéä àì äîäáäå íãàä ìò øæâðù äîã ïåéëå ,äúéáä óñàäì
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ע"י הצפרדעים נודע גבול מצרים
על ארץ מצרים .דהיה מלחמה בין מלך
מצרים ומלך כוש בעד גבוליהם וע"י צפרדע
נעשה גבול ,והחרטומים רצו שהצפרדע יתפשט
למרחוק שגבול פרעה יגדל ,ועשה ה' ויעלו
הצפרדעים על ארץ מצרים ,דייקו וחזרו
לאחוריהם לתוך גבולו ונודע גבול כוש.
)מדרש רבה י"ג ,ד' (

כל טיפה היתה שיעור מ' סאה
מטר כבד שכל טיפה היתה שיעור מקוה
ארבעים סאה ,והראיה כי מה שנשאר ברפיון
דכתיב )שמות ט ,לג( ומטר לא ניתך ארצה ,הן היו
אבני אלגביש שירדו בימי יהושע שנקשרו מכח
רוח סערה ,ושיערום חכמינו שהיו משא
ארבעים סאה ,כמפורש בדבריהם ז"ל )סוטה לד .(.
)הגש"פ מדרש בחידוש ,
להגה"ק רבי אלעזר נחמן פועה זי" ע ת למידו של הרמ" ע מפאנו(

פלאי פלאות במכת ברד
ואש מתלקחת בתוך הברד ,והיה הברד
משבר האילנות ,והאש שורף לחותם ומייבשם.
וזהו שאמרו רז"ל )תנחומא וארא טו( והחטה והכוסמת
לא ניכו כי אפילות הנה ,פלאי פלאות נעשו להם,
כי לכאורה אינו ניכר הפלא ,כי אפשר שלהיותם
רכים עמדו בפני קשה ,אך הפלא היה בהיות האש
מעורב בברד ומייבש האילנות ,בדין היה שיבש
החטה והכוסמת ,אלא פלא נעשה בהם .וכן כתב
בספר תולדות יצחק.
)שם(

ראש חודש:

ביום שני

מילי דאבות

וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל
אשר מצרים מעבידים אותם
ואזכור את בריתי .ואפ"ל בהקדם מה

דאיתא בזוה"ק )ויחי דף ריט (:תנן אמר רבי
יהודה לית לך חובא בעלמא דלא אית ליה תשובה בר מהאי ,ולית לך חייביא דלא חמאן
אפי שכינתא בר מהאי ,דכתיב )תהלים ה ה( לא יגורך רע כלל .והקשו המפרשים ממה
שאמרו חז"ל )ירושלמי פאה פ"א ה"א ( אין לך דבר העומד בפני התשובה ,וכן מבואר במקום
אחר בזוה"ק )ויקהל דף ריד (:דתשובה מהני אלא צריך תיובתא שלימתא .וי"ל בהקדם מה
שכתבו בספרי קודש )עיין אגרא דפרקא אות רנה( כי תיקון לפגם אות ברית קודש הוא על ידי
עסק התורה הקדושה .ונקדים עוד דברי הגאון בעל פני יהושע ) הובא בפנים יפות פ' תולדות(
לפרש דברי הגמרא )ברכות ה (.כל העוסק בתורה מזיקין בדילין הימנו ,שנאמר ) איוב ה ז( ובני
רשף יגביהו עו ף ,ואין עוף אלא תורה ,ואין רשף אלא מזיקין .דהנה נוקבא דקליפה לילי"ת
גימטריא ת"פ ,והזכר ס"מ ,ושניהם גימטריא רש"ף ,וכשמתדבקין נולדו מהם מזיקין והם

בני רש"ף ,אבל השם א"ל שבשמו של הס"מ מפסיק ומפריד בין הס"מ לנוקביה,
וכשתוסיף מספר א"ל לרש" ף גימטריא תור"ה ,והיינ ו דקאמר דתורה מבטל המזיקין,
ודפח"ח  .ומעתה יתיישב סתירת הזוה" ק דבאמת סתם תשובה אינו מועיל לחטא המר
הזה ,אבל תיובתא שלימת" א ,היינו בצירוף כח תורת ה' תמימ"ה )תהלים יט ח( ,יתקבל
תשובתינו לרחמים ולרצון בכל עת ובכל זמן .וזהו ביאור הכתוב וגם אני שמעתי את נאקת
בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ,וביאר מרן דו"ז זללה"ה בדברי יואל בפרשתן
)עמוד קמב( שעיקר נאקתם של בני ישראל היה על אשר מצרים ,היינו קליפת טומאת
מצרים שנברא מן החטאים ,מעבידים אותם ומכריחים אותם להרבות עוד בחטאים,
וכמעט שנמנע הבחירה ,עי "ש  .ולזה אמר הקב"ה למשה רבינו שומע אני את נאקתם
שבאמת היו רצונם עזה להתנהג כראוי אבל אינם יכולים מקוצר רוח ומעבודה קשה,
שקשה להם לפרוש מעבודה זרה ,ועל כן ואזכור את בריתי ,היינו ברית התורה ,כי כח
הקדושה שבתורה נשגבה עד מאוד ,והיא מכרית את המזיקים אשר מעבידים את בני
)כ"ק מרן רבינו שליט"א(
ישראל להכשילם בחטא.
qqq

נולד בשנת תק"א ,ונודע לגאון גדול חסיד קדוש וטהור .ובימי
עלומיו הי' חבירו של הגר"א מווילנא זצ" ל ולמד עמו יחד.
אח"כ נתחבר לעדת החסידים ונעשה תלמיד מובהק
מהרה"ק המגיד ממעזריטש ופעם אחת אמר שמקודם שבא אל
רבו המגיד הק' למעזריטש היה מתמיד גדול ,והיה דרכו ללמוד
דף גמרא וחזר על הדף ואח" כ למד דף שני וחזר על שניהם
והוסיף דף שלישי וחזר על שלשתם וכן בכל פעם הוסיף עוד דף
וחזר מדף הראשון עד שלמד באופן זה כאלף חמש מאות דפי
גמרא שידעם על בוריים ,ונתיישב אז בדעתו ,מה זאת איתי האם
ארון מלא ספרים אני ...ונסע למעזריטש ללמוד דרכי עבודת
הבורא יתברך.
qqq
הרה"ק מוויטעבסק הסתגר פעם בחדרו למשך תקופה
ארוכה ,ושאלו אחד ממקורביו רבי משה סגי נהור מה זאת ועל
מה זאת ,ואמר הרה"ק שהוא רואה שמכל העבודה הק' בעניני
החסידות לא ישאר מאומה בדורות הבאים "נאר א טרינק
בראנפין" ] לגימת יי" ש[ .ונענה רבי משה ואמר ,שנראה לו עצה
לזה ,שרבו הק' יקבע שיעור בנגלות התורה עם רעו הרה"ק
מקאליסק ובכח לימודם יחד ישפיעו וימשיכו אור התורה בעולם,
וזה יועיל להחזיק אור החסידות לדורות הבאים ,ונראו דבריו
להרה"ק מוויטעבסק ,ואמר לרבי משה שגם הוא יוכל להיות
נוכח בעת השיעור ,אך זאת יזהר שלא ירים את עיניו להסתכל
בהם כי בנפשו הדבר.
qqq

על הצדיקים
הרה"ק רבי אברהם קאליסקער

זי"ע

ד' שבט תק"ע

ויעלו ויבואו בעז"ה ביום ה' אלול תקל"ז לעיה"ק צפת"ו
בגליל העליון .ומצאו את העיר רחבת ידים .אך הרבה בתים
שוממים מאין יושב וגם בתי כנסיות .ובית הטבילה של
האריז" ל .וביהכנ"ס של מרן הרב"י זל" ת .ושם התפללו .וע"כ
בחרו להם לישאר שם.
והיו יושבים שלוים ושקטים בעיה"ק צפת"ו .והשי"ת נתן חנם
בעיני אחב"י יושבי ארצנו הק' .וביחוד יושבי עיירות הק' ירושלים
וטבריא תו" ב ובפרט הספרדים שהחזיקו אותם למלאכי עליון,
והיו מחשיבים כחגבי' בפניהם ,ובח' כסליו ש' תקל"ח שלחו
מירושלים ת"ו לבקשם בבקשה וחנינה שיקבעו דירתם עמם
בירושלים עיה"ק וכן מטבריא תוב" ב בקשו אותם פעמים אין
מספר.

בשנת תקל"ז התחיל המחלוקת מכת המתנגדים כת הגר"א
ז" ל מווילנא להתחזק ביותר מאשר הי' בש' תק" ל בחיי הרב
המגיד ממעזריטש זי" ע .וכאשר הוחלט הרעיון הק' אצל הרה"ק
ר' מענדעלע מוויטעפסק זי" ע בשנה זו לעלות לאה"ק תוב"י.
טרם נסיעתו דאוג דאג עבור המסתופפים בצלו איך יטוש מעט
הצאן תלמידיו וחסידיו בין שיני אריות הרוצים לבלעם חיים.

אנשי ארה"ק הספרדים ידעו מכל הגב" ע במדינת רוסיא מכת
הגר"א ז" ל לנגד הרבנים הנז' ,והי' זה בעיניהם ללעג ולקלס,
והראו להרבנים הנז' הגב" ע שהגיעו להם מרוסיא בח"י ב"ד
שכתבו וחתמו בירח אדר תקל"ז עת נסיעת הרבנים לאה"ק
ושלחום לארה"ק להלשין על הרבנים ולהבאיש ריחם בעיני
יושבי הארץ ת"ו ,והספרדים מסרו ג" כ את הגב" ע ליד הרה"ק
מקאליסק ז" ל ,ובקשו אותו שידין אותם בשריפה .והיו אצלו
כמה ימים ,ואח"כ שרפם לעין כל נגידי העיר.

שלח את הרה"ק בעל התניא בלוית הרב מקאליסקא
לשקלאב הלא רחוקה מוויטעפסק וקאליסקא .לעמוד בוויכוח
עם כת המתנגדים .לא עלה בידם .כי בראות הכת שהם יצאו
המנוצחים מרבותינו הנז' באו ביד חזקה ועשו להם מעשים אשר
לא יעשו .היינו שסגרום בתוך מרתף כל הלילה .ובדעתם הי'
שלמחר יעשו להם בזיונות ורדיפות ,ותלו עצמם באילן הגדול
הגר"א ז" ל ,אך בחסד השי"ת ניצולו משם .וברחו עד מלון א' ז'
וויארסט משקלאוו ,ושם הרגישו שבעל המלון הוא ג" כ מכת
המתנגדים האדוקים .וברחו גם משם עד מלון אחר .עד שבאו
בשלום לרבם הרמ"ם נב" ת .וכאשר ראה הרמ"ם זצ"ל שאין
תקוה טובה נשקפה לבוא עמהם לידי גמר חדל מלדבר עמם.
ושם מבטחו בהשי"ת שלא יעזוב את חסידיו והאלקים יבקש את
הנרדף .ואז התחיל הרה"ק מקאליסק להכין דרכו לאה"ק ת"ו
ארץ ישראל עם רבו הרה"ק מוויטעפסק.

בצפת"ו התעכבו כמו ג' שנים .עד שנת תקמ"א ותלאות
רבות מצאום שם .וחתימת ידו מעיד על זה וזל" ק :ובש'
תקל"ח היתה שנה של בצורת .והי' רעב כזה אשר לא הי'
לפנים .עד שנתייקר השער עשרת מונים .מבלעדי זה סבלו
צרות רבות ורעות עד אין מספר ,מאשכנזים שהיו שם .שהיו
מצירים להם מאוד .וגם נמצאו שם הרבה מכת ש"ץ שר"י
שהיו לוחצים אותם וגם הפקיד מהעיר בא בעלילות עליהם
והי' מבהיל אותם.
ומחמת הלחיצות והנגישות הנז' הוכרח הרה"ק מוויטעפסק
לעקור דירתו בשנת תקמ"א מצפת תו" ב לטבריא תו" ב .ששם
היו רובם מהספרדים והם היו נכנעים לפניו כנז" ל .ושם מצא
מנוח לכף רגלו ,אך הרה"ק מקאליסק נשאר בצפת תו" ב עוד
איזה שנים עד ש' תקמ" ד .אשר הפקיד משם הדפו מעירו ביד
רמה .ואז קבע דירתו ג" כ בטבריא תו" ב.

אחר שיסדו הרבנים הק' מחוץ לארץ במדינות רוסיא ופולין
המעמדות עבור רבוה"ק אשר בארץ המה .והיו מפקחים ע" ז .היו
באים משולחים מאה"ק מדי שנה בשנה לחו" ל .והיו לוקחים
הכסף המתוכן והמקובץ בחו" ל ומובילים לאה"ק לרבותינו ז" ל.
והם היו כותבים מדי שנה בשנה מכתבי קבלות .ובמכתביהם הק'
)החקוקים בח"ש "אגרת הקודש"( היו מדריכים אנ"ש בתורה ויראת ד'.
והם המה היו הראשונים שיסדו " כוללות האשכנזים" באה"ק.
ונקרא על שמם " כולל רייסין" .יען כי הצדיקים הק' מקור
מחצבתם הי' ממדינת רייסין .ולאשר הי' שמעם גדול מאוד בכל
מדינות רוסיא ופולין .והם בלהבת מדברותיהם החוצבים להבת
אש דת תוה"ק נהרו אליהם הרבה אנשים בעודם בחו" ל .ולאורם
הלכו רבים וכן שלמים .לכן כבואם לארה"ק תו" ב וכל מעיינם הי'
בתורה ועבודת ד' הטהורה ויומם ולילה היו מוקדשים לד'
ולעבו דתו .היו מחזיקים אותם אנשי חו"ל די בכל אתר ואתר.
ובדבריהם הק' היוצאים מלבות טהורות הנאמרים במכתביהם
הק' .סללו מסילות בלבות אחב"י תושבי ארץ רוסיא ופולין לחזק
את האנשים היושבים לפני ד' בארעא קדישא אשר ד' דורש
אותה .והכולל אשר יסדו המחוקקים הק' אז הי' כולל יחידי בכל
אה"ק .ובמשך הימים אשר מיום ליום נתרבו הבאים מכל קצות
הארץ לשבת באה"ק .נתחלקה א"י לשבטים .נתפרדו ,לכוללים
רבים .וכל מדינה ומדינה נתחלקה לכולל בפ" ע.
qqq
בשנת תקמ"ה גבר הרעב עוד הפעם בארץ ,וגם אז לא נטש
השם ית' וית' את חסידיו ,וגם ברעב זן ופרנס אותם.
בשנת תקמ"ו הונח להם מעט מזה .ומרן הק' הר"ר מענדל'ע
וויטעפסקער בנה ביתו בצדק ,וגם ביהכ"נ חדש הדור מאוד ,אשר
עד היום עומדים לשם ותפארת.
בשנת תקמ"ז סבבו שם מחלאות הרבה גדולות מאוד ,והיו
צעקות רבות מאנשי העיר .ומרן הק' הרמ"ם זי"ע מגודל הצער
והעג"נ שהיו לו ומגודל הפחד נחלש מאוד מאוד עד כי גברה
מחלתו הרבה.
ובשנת תקמ"ח ב' דר"ח זיו נלקח ארון האלקים כ"ק מרן
הרמ"ם זי" ע ועכ"י ועלה בסערה השמימה והורם הנזר והוסרה
העטרה.
ומאז עלה נזר הנהגת עדת החסידים על ראש מרן הרה"ק
אברהם הכהן הגדול מאחיו מקאליסק ונהג את החסידים ברוב
קדושתו כ"ב שנים עד שנת תק" ע.
הרה"ק מקאליסק זי" ע נתבקש בישיבה של מעלה ביום ד'
לירח שבט ש' תק" ע .וקבור בעיה"ק טבריא תוב" ב בביה"ח
וחקוק על מצבתו בזה" ל " .פ"נ אדמו"ר הרב הגדול והקדוש
כמוהר"ר אברהם במוה' אלכסנדר כהן לאל עליון ,חש"ל ד'
לחודש שבט בש' התק" ע לפ"ג תנצב" ה.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

מסיבות שונות לא יופיע גליונינו בשבועות הקרובים

לרגל שנה הששית להופעת גליונינו יופיע אי"ה המאמרים

גליון הבא יופיע אי"ה
בשב"ק פר' תרומה הבעל"ט

מלחמות ה '

ואתכם הסליחה

עניני השקפה באמונות ודיעות השייכים לפרשת השבוע

מערכות ישראל סבא
מערכות ישראל סבא שניהלו גדולי ישראל נגד מהרסי החינוך ובפרט נגד כת הציונים וגירוריהם
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úåìéàëå úåàáöë íëøùá úà øéúî éðéøä àåä úåòåáù ' âä íåé÷ éà ìò ùðåòä
íéáùçúî íä ïéàù ô "òà - äðéãîä ìåèéá ïéðòá åðéøáã íåéñáå
íäðéëù úà ãéîú íéúéöîä äîä íä éë ìëì ïáåî ìëùä ïéòá óàå .å"ç äãùä
,íéøåáéãå úåáùçî éáâì úéúéîàä äøåú úòã åäî úòãì åðéìò î"î - åðéøáãá
ù
"ééò ã"î 'éñ äìåàâä ìò ò"éæ ïøî éøáã ïëåú) .íéðåù íéðôåàá íîò úåøâúäá íéáøòä
' ÷ä åðéúøåú úòã :÷"ìæå ã "î ïîéñá äøåîúä ìòå äìåàâä ìòá ò "éæ ïøî áúåë
.(úåëéøàá
åìéôà åì ùéù éî ìëå íúìùîîì úîëñîå äöéôç äðéàå íìåòì äðúùú àì
íä ìàøùé úåùôðå ,÷ôñ éìá æ"òá äãåî æ"éøä íúðéãîá êøåö ùéù äáùçî
íéìéöîä íä äîäù úòãä ìò úåìòäì à " à
ùôðå ùôð ìë ìò äñçù ' ÷ä åðéúøåú úòã êôéä äæ ìëå åéðéòá ø÷ôäë
åúåëìî úøæçå äìåàâä úà íéáëòîä åìà éë úòãä ìò äìòéä ïëáå
.÷"ìëò ,ìàøùéî
úáäìù úà íéúéöîä åìàå ,íåé éãî íéîùáù åðéáà úà íéöàðîä åìàå ,ù"úé
åéúåéøá íò àéðåøèá àá ä" á÷ä ïéà
àåä ä"á÷ä ÷øå êà éë øàåáîë ë"ò àìà ,íéìéöî åàø÷é ,úåîçìîä ùà
äðéãîä ìåèéá ìù úåàéöî äàøð àìù óà ìòù øîåì øùôàù éðîåãîëå
,êøáúé åðåöø àåä êëù ìéáùá ÷ø àåä ìåöéð øùà éãåäé ìëå ,éãéçéä ìéöîä
äàøð íééáøòä åðéðéëùî äðëñå äîçìî áöîá ë "åîë íéîã úëéôù éìá
à"èñäì çåë ùéå åðì øùà øùá ïéòá íúåàøì åðéëæ àì åáø éë åðéúåðååòáå
øéåöé åìù øåøá ìáà íãâð äîçìîá úàöì ÷ø äöò íåù ïéàù ïéòì äøåàëì
.íéìéöîä íä åìéàë äàøð àäéù åìà úåìåòôá úåàøäì
åðì çìåùù úåðåéñðä ìëë ïåéñð äéä äæ éøä äæ ïéðòá åðéúòã òåîùì åàåáéù
åîëå åéúåéøá íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéà ì"æ åøîàù äî òåãéëå ä"á÷ä
å" ç ä'éìëî åðúåà ìéöî àåä ÷øå êàù åðàøä åéãñç áåøá ä" á÷ä
æàå ,åéìò øáâúäì ìëåð àìù ïåéñð åðì çìåù ä"á÷ä ïéàù '÷ä íéøôñî åøàéáù
éðá íéðéîàî åðì íéøåøáå íéèåùô íéøáã ìò øåæçì àåä øúåîì êàå
äéäéù êéà íéðåù íéðôåà åðì àéöîî äìéìòä áøå äöòä ìåãâ ä"á÷ä äéä
êùåçä øùà ìôù øåãá óà íéîòôì ìáà ,íãéî åðìéöî ä"á÷äù íéðéîàî
áöîá ë" åîëå ,íù àåä øùàá éãåäé ìëì øòöå ÷æð íåù éìá äðéãîä ìåèéá
äîä ïéà éë àéãäì úåàøì ìëåðù äøàä íéîùä ïî åðì äçìùð õøà äñëé
úòë íéáøä åðéúåðååòá ÷ø ,äîçìî êøã éãòìáî ìöðäì êéàå äîá äîçìî
íéáøòä øùà ' ÷ä åðéöøàá úòë øøùù äù÷ä áöîá åðéàø úàæëå íéìéöîä
ïééòå .íìâøì øðå øåà äøåú úòã ïéàù íéø÷ôåîå íéøôåë éãéá øáãä ìèåî
(î"èäìá úåùåéè÷å íéìéè) ñìñéî úåøùò íåéå íåé ìëá ïàëì åçìù ù"îé íéçöåøä
äîçìî áéùäìù íéàøåð íéøáã (ïéîéä õ÷ øîàî) íééçä øåøö '÷ä øôñ éøáãá
ãéî åðúåà íéìéöî íäéúåìåòô ïéàù ùåçá åðéàøå (äæòá íù íéðåéöä úåìåòô óà ìò)
.íéãé ÷åáéçá áùéìî äìåãâ øúåé äðëñ àåä åðéìò íéî÷ä úåîåàä ãâð äøòù
äîä íéãåîå ïîà äðòé ë"òá òø êàìî íâ äæ ìòå ,åðéìò íéî÷ä íéçöåøä

חובת השעה

יסודי התורה

מנהג ישראל
תורה

יציאת מצרים ע"מ שיקבלו ישראל את התורה

כסא דברכתא )מח (

דף כ"א .א"ר יוחנן ר"י אומר משום ר"י הגלילי כל לא תעשה שבתורה לאו
שיש בו מעשה לוקין עליו ושאין בו מעשה אין לוקין עליו.

כוס של פדיון הבן
לברך על שאר משקים

בתוד"ה חוץ כתבו תימה והא ר' יוחנן אית לי' גבי חסמה בקול עקימת פיו הוי מעשה,
וי"ל דשאני התם דבדיבור עושה מעשה שהבהמה נמנעת מלאכול וכו' .הרי לנו מהתוס'
דבדיבור שעושה מעשה נחשב הדיבור כמעשה.
ועפי"ז כתבו בכסף נבחר )פר' בלק( במה דאיתא בגמ' )גיטין ל"ח (.דעמון ומואב טיהרו
בסיחון ,דאיתא במדרש בשעה שביקש סיחון להילחם במואב היה מתיירא שהיו גיבורים,
שכר את בלעם ואת אביו לקלל את מואב שימסרו בידו ,ולשיטת ר' יוחנן בדיבור כמעשה
מה שכבשוהו ע"י קללת בלעם חשוב כמעשה כיבוש מלחמה ,ונקנה ארץ עמון ומואב
לסיחון.
ואיתא במדרש )ילקוט איוב( כשעמד יהודה לפני יוסף בשביל בנימין כעס יהודה ושאג
בקול גדול ,והלך קולו ד' מאות פרסה עד ששמע חושים בן דן וקפץ ובא אצל יהודה
ושאגו שניהם ,ומקולם נפלו שתי עיירות גדולות שבמצרים פיתום ורעמסס ,ועל דבר זה
נגזר על ישראל לבנותם ,שנאמר ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס ,ולפי"ז
א"א לומר מה שכתבו המפרשים דמה שיצאו ישראל ממצרים קודם הזמן הוא מפני
קושי השיעבוד דהא נתחייבו ישראל בשעבוד מטעם הנ"ל ,וע"כ דדיבור לאו כמעשה,
ולפי"ז לא נתחייבו על מה שהפסידו בקולם.

ואחר כך מברך על כוס יין ,ואם אין יין מברך על שאר משקה שרגילין לשתות
שם ,אבל אזי צריכין לעשות הפדיון קודם נטילת ידים לסעודה ,כי בתוך הסעודה אין
מברכין על שאר משקים ,מה שאין כן כשיש יין שאז עושין הפדיון אחר ברכת
המוציא ) .קיצור שולחן ערוך סי ' קסד ס ע ' ד' (

כשמברך על שא"מ יברך לפני הסעודה
הוא הדין נמי אחמר מדינה ,אלא דאז יברכו עליה לפני הסעודה ולא בתחילתה.
)ט "ז סי' שה ס " ק י' (

בפדיון הבן שחל בתענית לא יברך על היין
ואשר שואל מעכת"ה עוד במי שעושה פדיון הבן בט' באב ,אם י ברך הכהן בופה"ג
על כוס יין כנהוג בכל פדה"ב ,ויתננו אח" כ לתינוק לשתות כמו בברית מילה בט"ב,
או אולי לא יברך בופה"ג כלל ,כי חובת כוס זה אינו מבואר בגמ' ,ומקורו במהרי"ל
מובא ברמ"א יו" ד סי' ש"ה סעי' י' ,ואינו מעכב ,וכן מסתבר לי' למעכ"ת שליט"א
לעשות הפדיון בלי ב רכת היין.
כדברי מעכ"ת מורין דברי הערוך השלחן )חיו " ד סי ' ש " ה ס עי ' מ"ה( ,שכתב שאם חל
פדיון הבן בט"ב ,פודין אותו אחר התענית בלילה ,ושגם ביכולת לפדות ביום התענית
ולעשות הסעודה בלילה ,מיהו יותר טוב לעשות הכל בלילה כדי שיברך הכהן על הכוס
ע" כ .מוכח שאם פודה ט" ב ביום אין הכהן מברך על הכוס) .שו" ת בצ ל החכמה ח לק ד ' סי ' נו (

ועפ"י הנ"ל ביאר כ"ק מרן רבינו שליט"א )בפר' דברים( אחרי הכותו את סיחון וגו'
הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר ,דבאמת יש טענת מודעא דניתנה התורה
בכפיית ההר כמבואר במס' שבת )פ"ח (.אמנם בספר נאוה תהלה כתב דיש לבטל טענת
המודעא ,דקיי"ל )יו"ד סי' רס"ז ס"ז( דעבד שפדאוהו לשם עבדות ישתעבד ,והרי הקב"ה
הוציא ישראל ממצרים ע"מ שיקבלו התורה והמצוות ,כדאיתא בפרשתן והוצאתי אתכם
וגו' ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים ,וא"כ אין טענת מודעא ,אלא דזה שייך
רק אם יצאו ישראל קודם הזמן ,אבל אם הגיע זמנם לצאת א"א לומר כן ,דהא בלאו הכי
צריך להוציאם.
ובדרך זה יתבאר דאחרי הכותו את סיחון אשר יושב בחשבון ,וע"כ דעמון ומואב
טיהרו בסיחון ,דחשבון ארץ מואב הוא וכבשה סיחון ע"י קללת בלעם ,ודיבור כמעשה
וע"כ נחשב לארץ סיחון ,וא"כ נתחייבו ישראל בשעבוד מצרים ממה שהפסידו יהודה
וחושים בדיבור דנחשב כמעשה ,ולפי"ז עדיין לא הגיע זמנם לצאת דקושי השעבוד לא
השלים ,ושפיר י"ל דהשי"ת פדאם ממצרים ע"מ שישתעבדו לו ויהיו לו לעם ,ויש להם
דין עבד שפדאו רבו לשם עבדות ,וליכא מודעא ,ולכן הואיל משה באר את התורה הזאת
דהוא תורה שבעל פה ,ועיקר טענת המודעא היה על תורה שבע"פ כמבואר במדרש
)תנחומא נח(.

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

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

הרה"ח ר' שמואל ראטער

הי"ו

ולאביו הרה "ח ר' משה יעקב ראטער
ולח ו תנו הרה "ח ר ' יצחק אייזיק האבערפעלד

ברם בספר נהר מצרים )חיו "ד ה ל' פדה "ב אות כ "א( ,כתב שאם חל יום ל"א ביום א' או
ב' דר"ה ,המנהג במצרים לעשות הפדיון ליל מוצאי התענית ,או בליל מוצאי ר"ה,
כדי לעשות הפדיון וסעודתו בבת אחת מכמה טעמי תריצי ,חדא שהרי וכו' שנית כי
הנה מנהגינו לברך על הכוס ובשמים ,ולברך ברכה שתיקנוה הגאונים ז"ל בפדיון
בכור וכו' ,וביום התענית אי אפשר לקדש ולברך ,ולתת לתינוקות לטעום הכוס לא
נהירא ,כיון דסו"ס עבר זמנה ולמה לן כל הדוחק הזה וכו' עכ"ל .מ בואר כי דוקא
בנדחה הפדיון מר"ה לצום גדלי' נכון לדחותו עוד עד הלילה בשביל ברכת הכוס ,אבל
חל הפדיון ליום התענית ופודין אותו ביום התענית מברכין על כוס ומטעימין אותו
לתינוק .וכן מצאתי מפורש בס' לקוטי פנחס )הל' פדה" ב סקנ" ג( תשובה ערוכה מהגאון
מהר"נ לוין ז"ל אבד"ק רישא יצ"ו ,דביום תענית יברך הכהן ויתן הכוס לשתות לקטן
שהגיע לחינוך דוקא ע"ש) .שם(

הכהן מברך ברהמ"ז על הכוס בפדיון הבן
וגופא דעובדא הכי הוה ,מסובין היינו בישוע הבן )פדיון הבן( ,וחטף אחד וברך
המזון( ,ושכח ליטול רשות מכהן ,ושחקו עליו לאמור ,איך אפשר לפדיון בלא כהן) .חתם
)ברכת

סופר ח לק יו " ד סי ' שא (

 -תם ונשלם מנהגי כוס של ברכה -

øàîèàñî é"áøã áì áèé úåãñåî

øàîèàñî é"áøã áì áèé úåãñåî

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ברכת מזל טוב

ברכת מזל טוב

בשי ר ו רננים  ,נביע ב רכות נ אמנים  ,ק דם הא י
גב רא יקי רא  ,העושה ו פועל למענינו תדי רא ,
ותיק וחסיד  ,תו רה עבודה וגמ " ח אצלו צמו ד .

בשי ר ו רננים  ,נביע ב רכות נ אמנים  ,ק דם הא י
גב רא יקי רא  ,העושה ו פועל למענינו תדי רא ,
ותיק וחסיד  ,תו רה עבודה וגמ " ח אצלו צמוד .

הרה"ח ר' שמואל ראטער

חבר הנהלת המוסדות וחבר הנהלת הכולל

הסוברים שכן יברך ויתננו לקטן

שליט" א

הרה"ח ר' דוד מאיר ווייס

שליט" א

חבר הנהלת המוסדות

חבר הנהלת המוסדות

לרגל נישואי בנו ני"ו למז"ט

לרגל הכנס בנו ני"ו לעוהתוהמ"צ

לרגל נישו אי בנו  -נכדו

בו רא עולם בקנין השלם זה הבנין

יהי" ר שי רווה רוב נחת מכל יו "ח אמן

ה " חתונה" ביו ם חמישי ב אול ם "בנות י רושלים "

כ" ד המברכים בלונ" ח

כ" ד המברכים בלונ" ח

הנהלת המוסדות

הנהלת המוסדות

שליט " א

הרה"ח ר' דוד מאיר ווייס

ש ליט " א

ולח ו תנו הרה "ח ר ' נחמן יאקאב ש ליט " א
לרגל הכ נס בנו  -נכדו לעוהתוהמ" צ
ה "בר מצוה " ביום שלישי ב אול ם " חי נוך ירושלי ם "

הר"ר משה מתתיהו געלבער
ולח ו תנו הרה " ג

ר' יקותיאל יצחק עהרנטאל

הי"ו
ש ליט " א

לרגל הולדת בת ו  -נכד ת ו

חובה נעימה עלינו  ,להביע מיטב ברכותינו  ,קדם
ידידינו החשוב ,כל מדה נכונה כזר לו סביב ,על
כל מכיריו אהוב וחביב  ,יראת שמים חופף על
פניו ,שמו הטוב הולך לפניו  ,עושה ומעשה ללא
ליאות למען התאחדות האברכים דקהילתינו,
דואג תמיד להרחבת גבולי הקדושה במחנינו,
להגדיל תורה בתוכינו  ,ולהרבות שיעורי תורה
בגבולינו  ,ראש וראשון לכל קדשינו ,ה"ה כש"ת.

הרה¢ח ר שמואל ראטער

הי"ו

חבר הנהלת המוסדות וחבר הנהלת הכולל

äøîæ ìå÷å äãåú

שליט¢א

כולל למצוינים ויואל משה ד ' סאטמאר

כולל למצוינים ויואל משה ד ' סאטמאר

חבר הנהלת מוסדותינו וחבר הנהלת כוללינו

בנשיאות כ"ק מרן אדמו" ר שליט"א

בנשיאות כ"ק מרן אדמו" ר שליט"א

לרגל יום שמחת לבו בנישואי בנו ני"ו למז"ט

סל מלא ברכות

סל מלא ברכות

בשי ר ושבחה  ,נשג ר כוס של ב רכה  ,אל כבוד ידידינו  ,המסו ר
בלו " נ למען כוללינו  ,יום ולילה ל א ישבות להצלחתינו  ,איש
המעש ורב הפעלים  ,עושה ומעשה בלי גבולים ,ה " ה כש " ת

בשי ר ושבחה  ,נשג ר כוס של ב רכה  ,אל כבוד ידידינו  ,המסו ר
בלו " נ למען כוללינו  ,יום ולילה ל א ישבות להצלחתינו  ,איש
המעש ורב הפעלים  ,עושה ומעשה בלי גבולים ,ה " ה כש " ת

הרה"ח ר' שמואל ראטער שליט"א

הרה"ח ר' דוד מאיר ווייס שליט"א

חבר הנהלת כוללינו

חבר הנהלת כוללינו

זאת הברכה  ,יהי"ר מאלוקי המערכה,
שמשמחה זו יושפע לו רב ברכות  ,וישמע בביתו
קול ששון וקול שמחות  ,בני חיי ומזוני רווחים,
בשכר פעליו הברוכים  ,ויזכה עוד רבות בשנים,
לעמוד ולשרת את אחיו אנ"ש הנאמנים  ,עדי
נזכה במהרה ,לבנין בית הבחירה  ,אכיהי"ר
å éúå ìåòôî íéðä ðä ù" ðà íùá í éîúåçä ã" ëä

é"ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä
å"éä áà÷àé á÷òé íäøáà ø"äåî

לרגל שמחת נישואי בנו ני"ו למז"ט ובשעטומ"צ

לרגל הכנס בנו לעול התורה והמצוות

יהי"ר שי רווה רוב תענו ג ונחת מכל יו"ח  ,אמן ו אמן

יהי"ר שי רווה רוב תענו ג ונחת מכל יו"ח  ,אמן ו אמן

íéëøáàä úåãçàúä úìäðä
äøåúä éãåñé úøåáç

כ"ד המברכים בשמחה רב ה

כ"ד המברכים בשמחה רב ה

ä ëøáì íéôøèöî à "â

åðá úçìâú ìâøì

הנהלת הכולל

הנהלת הכולל

äøåúä éãåñé éàáâ - íéëøáàä úåãçàúä éàáâ

