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 ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן

מפרשי התורה דקדקו למה נאמר  זית זך וגו'.  
ויקחו "אליך", הרי עיקר העבודה היא באהרן ובניו, 

שאמר באהל מועד וגו' יערוך אותו אהרן ובניו כמו 
 וגו', ולמה יחס את קיחת השמן אל משה.

 יקר דקדק עוד מהו ואתה תצוה שתי ובכלי
ואתה צוה מבעי לי' למימר. גם מלת  נוכחיות,     

ואתה כולה מיותרת, כי הי' לו לומר צו את בני 
ישראל, כי בלשון זה נאמר בפ' אמור על הנרות הללו. 

כי תיבת "ואתה" שייך כשמדברים אל א' )גם 
בנוכחות רעהו, אז כשפונים להגיד דבר לרעהו, 
אומרים לו, ואתה תדבר או תעשה כך וכך, אבל כאן 
דיבר כל הזמן רק למשה לבדו, וא"כ מהו שפנה אליו 

 לומר לו, ואתה תצוה(.

 מדקדק במה שאמר להעלות "נר" תמיד לשון  עוד
לי' למימר, כי הרי שבעה נרות יחיד, "נרות" מיבעי'      

 הדליקו.

 הקשה במש"כ מהר"י אברבנאל ז"ל דעיקר עוד
מקום מצוה זו היא בפ' אמור, וכאן רק נאמר      

"תצוה", רצ"ל שעתיד אתה לצוות את בני ישראל )וכן 
פרש"י ז"ל בפ' )ויקרא כד, ב( צו את בני ישראל 
הנאמר בפ' אמור(, ולדבריו קשה, שכל הפסוק הזה 

 יותר, כי מה מגיד לי בזה שסופו לצוות.מ

ליישב עפ"י מש"כ הרמב"ן ז"ל כי מה שנאמר  וכתב
להעלות נר תמיד, היינו נר המערבי שהי' דולק לעולם, 
כי שאר הנרות לא היו תמידיים, כי אם מערב עד 
בוקר, והנה המשכן התחלק לג' חלקים, קדשי 
הקדשים, אהל מועד, וחצר אוהל מועד, ועל כולם 

מר ה' )לעיל כה, ח( ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, א
אמנם בקודש הקדשים הי' דבר המורה על שהשכינה 
שרוי' בישראל, והם לוחות העדות אשר היו מעשה 
נסים, שהיו נקראים משני עבריהם, ומ"ם וסמ"ך 
שבלוחות בנס היו עומדים )שבת קד.(, אבל אחרי 
 שהקב"ה צוה לעשות פרוכת להבדיל בין הקודש

לקודש הקדשים כי אין רשאים להכנס שמה זולת 
הכהן גדול פעם אחת בשנה, ואין מי שיזכה לראות 
את לוחות העדות, ניתן מקום לחשוש אחרי המהרהר 
 שיאמר הרוצה לשקר ירחיק עדיו, ולתקן את זה עשה 
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 ושמת את שתי האבנים וכ"ו
 אבני זכרון לבני ישראל.   

גבי מעשה  )דאמרו חז"ל)סוטה ל"ו:
דיוסף שנסגלה לו דמות דיוקנו של 
אביו ואמר לו עתידין כל השבטים 
לתחקק באבני אפוד וכ"ו וזהו ג"כ 
אבני זכרון לבני ישראל שיזכרו 
ישראל לעשות רצון בורא' מבלי לסור 
מן המצות ימין ושמאל בכדי ששמות 
שבטיהם יאיר באור בהיר על אבני 

ונשא אהרן את שמותם וכ"ו   .אפוד
)בפסוק הנ"ל( היינו ע"י בהיר על אבני 
אפוד ונשא אהרן את שמותם וכ"ו 
היינו ע"י שאבני האפוד יאירו באור 
גדול מן טהרת שורש נשמות ישראל 
שיטהרו מכל דבר רע לכן ישא את 
שמותם לפני ה' לזכרון לפניו שיפיע 

 עליהם כל טוב
 כליל תפארת
()רבו של הגה"צ רי"א אבד"ק סקולען זי"ע  

 

 

'בהמשך בעמוד   

 

 כל אדון יתברך השם בעזרת
 

הקב"ה שיהי' נס תמידי גם בההיכל, והוא בהנר 
המערבי, כדי שכולם יסתכלו בו ויעידו בזה כי ה' 

בתוכם, וע"כ אחרי שבפ' הקודמת צוה על  שוכן
 מעשה הפרוכת המבדיל ומכסה על ארון העדות, צוה

אחרי זה מצות ויקחו אליך וגו' להעלות נר תמיד, הוא 
וגו' יערוך אותו אהרן נר המערבי, וצוה, באהל מועד 

 ובניו מערב עד בוקר, שנותן בה שמן כמדת חברותי'
שתהא דולקת מערב עד בוקר, ועכ"ז הי' מאיר באור 
תמידי, ובזה ישנו גם בהיכל הקודש עדות מפורסם 

 לכל שהשכינה שורה בישראל.

 ה' אשר השמן שלוקחים להדליק את נר וצוה
, כי אצל הנסית נר המערבי יקחו אליך אל משה     

משה רבינו ע"ה נאמר )דברים לג, כא( וירא ראשית 
לו, כי הוא הי' ראשית והתחלה לכל הדברים 
העומדים בנס, והוא הי' כנר זה שמדליקין ממנו כמה 
נרות והנר אינו חסר, כך הואצל ממנו שפע רוח 
הקודש על כל הנביאים שבאו אחריו, כי פני משה 

ם, כך נר מערבי כחמה, כך ממנו הואצל האור על כול
זה שהי' אורו מתמיד בדרך נס הואצל עליו מאורו של 
משה, כי הוא הי' האמצעי בין אור ה' לכל מיני אורה 
אשר עמדו בנס, והי' הסימן על זה שבלידתו נתמלא 
כל הבית אורה, להורות שהוא יהי' המקבל הראשון 
מן אור העליון, ובאמצעותו הושפע האור על כל 

 העומד בנס. מקום שיש בו דבר

 נאמר ואתה תצוה, שתי נוכחיות, רצונו לומר,  ולכך
ואתה, היינו ממהות עצמותך ותוספת אורה        

שבך, תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן וגו', 
שהשמן יוקח לצרפו אליך, כדי שתשפיע עליו 
מהודך, כדי להעלות נר תמיד זה נר המערבי שהי' 

ויעוי"ש מה שהאריך תמידי בדרך נס, עכתודבה"ק, 
 בנועם דברות קדשו לפרש לפי"ז המשך הכתובים.

דרכו בקודש יש להוסיף שגם להדלקת שאר ועפ"י  
הנרות היו צריכים לכחו של משה רבינו, כי        

עבודה רבה היתה מוטלת על הכהן בהדלקת המנורה 
בבית המקדש, כי זה הי' פועל דמיוני להמשיך בזה 

ב בני ישראל, ולהמשיך הארת התורה להאירה בל
מהם את  הארת חסדים טובים, להמתיק ולהסיר

 חשכות כל הצרות הנקראים חושך, וע"כ הי' צריך
 המשך בעמוד ג'

 

 

 תשית לראשו עטרת פז
, והמפואר החשוב ידידנו כבוד למעלת והברכה התודה

 , פעלים ורב חי איש, שבקדושה דבר לכל וראשון ראש

 א"שליט סטפנסקי שמואל אלטר' ר ח"הרה

 "אליעזר חסדי" מפעל ר"יו

  הגליון הוצאת למען לבו מנדבת הרים אשר
 לרוב בברכות שכרו' ה ישלם

 ם"נוע ואמרי קודש דברות נועם אליעזר
  ה"זצוקלל רבינו מרן ק"מכ

 

 מדור זה נתנדב ע"י ידידינו
 ה"ו יצחק משה יגודהמוה"ר 
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 תורה ליקוטי
 נועם החסידות חסידות מספרי

 המשך מעמוד א'

כתית  למאור להעלת נר 
אלו המתתים את רגליהם תמיד. 

לבוא ולהגיע אל הצדיק, המרומז 
מאור, אלו יכולים לזכות שהצדיק 

וזהו להעלת  עליהם, יעלה נשמתם
 למקורם ולשרשם ושיתקנו מה

תמיד,  שמוטל נר )נר ה' נשמת אדם(
במרום נקרא תמיד ע"ד  שורשה

י לא שניתי )מלאכ ה' הכתוב: כי אני
 ג' ו'(  

 מרן מריזין זי"ע 

 

 ואתה תצוה את בני ישראל
מר ,דהתורה הק' לו יש .וכ"ו   

מוסר ותוכחה  מלמדת אותנו דרכי
איך יוכיח אדם את חבירו, דהנה 
הרוצה להוכיח בני אדם צריך להיות 
קדוש וטהור בכל בחינותיו, דהיינו 
נפש רוח ונשמה הוא טהור וגופו 
 טהור ואז הוכיח תוכיח את עמיתך

  

 
 

 נועם התהלה
 נחמדים דברים

 ל"זצ מרבינו
 תהילים ספר על

 

 )תהילים ד', ד'( .ודעו כי הפלה ה' חסיד לו ה' ישמע בקראי אליו
 

י"ל עפימש"כ בהג"ה לפרש"י בפ' ויקרא בשם מ"כ בשם  ,בקראי אליו
הר"ן שתיבת "אליו" מורה על יחוד יותר אליו. וזה י"ל הכוונה, שאני קורא 
להשי"ת שאני רוצה להיות מיוחד ביותר אליו, להיות כולו שלו, לעבדו 
באמת, וכל חושי וכחותי כולם יהיו משעובדים לעבודתו ית"ש. ועד"ז פי' 

מבארדיטשוב זי"ע ועכ"י בפ' )שמות יט, ח( וישב משה את רבינו הגה"ק 
דברי העם "אל ה'", שרצונם להיות אל ה' כפרש"י ז"ל רצוננו לראות 
מלכנו, וכיון שקריאתי הוא על דביקות השי"ת, בודאי ישמע את קריאתי 
ותפלתי, כי ע"ז נאמר )להלן פא, יא( הרחב פיך ואמלאהו כמו שאמרו 

 בד"ת כתיב. חז"ל ברכות )נ.( ההוא
 

 יתפרש גם מ"ש להלן ובטחו "אל ה'", שלפי משפטי הלשון היצ"ל ובזה
בה', וכדכתיב במק"א )ישעי' כו, ד( בטחו בה' וגו', רק הכוונה  ובטחו     

שעיקר הבטחון והתקוה יהי' שנזכה להיות מיוחדים אל ה', ועל דבר זה 
ינים רוחניים אתם יכולים להיות בטוחים שיתקבל תפלותיכם, כנ"ל שבענ

 מובטחים ועומדים שיתקבל תפלתנו לרחמים ולרצון וימלא בקשתנו 
 
 

במילואם. יאר השי"ת עינינו בתוה"ק וידבק לבנו במצותיו ויחד לבבנו 
לאהבה וליראה את שמו ית', למען לא נבוש וכו', כי זהו ג"כ לכבוד 

למען  השי"ת, כי לא מחמת שרע לנו הבושה אנו מבקשים על זאת, כי אם
כבודו ית' שיהי' לו נחת רוח בזה שאנו בריותיו לא נבוש ולא נכלם ולא 
 נכשל לעולם ועד, ויעוין בספה"ק קדושת לוי מרבינו הגה"ק
ויעוין בספה"ק קדושת לוי מרבינו הגה"ק מבארדיטשוב זי"ע ועכ"י בכמה 
דוכתי ובתפלתנו זכרנו לחיים וגו' למענך אלקים חיים, שעיקר בקשתנו 

 כדי שיהי' נחת רוח לבוראנו יוצרנו ית"ש.תהי' 
 

 יתפרש אומרו ובטחו "אל" ה', עפ"י הנ"ל שתיבת "אליו" מורה על יחוד עוד
הדבר אליו ביותר, והנה מדרך בני אדם כשרוצה להצליח באיזו דבר ירבה       

ההשתדלות בה בפעולות ושלוחים, ואף אם ישים בה' מבטחו, אבל גם יסמוך 
הסיבות והשליח שהרבה בדבר, רק יצרף לזה גם בטחון בה' על ההשתדליות ו

שיסייעו שהסיבה והשליח שבדבר יצליחו, ולזה משמיענו הכתוב שהמדה 
הנכונה במדת הבטחון הוא, ובטחו אל ה' ביחוד אליו, בלי שום שיתוף וצירוף 
עוד איזו בטחון ותקוה בדבר וסיבה אחרת ח"ו, כי אף אמנם צריך האדם 

דליות בדרך הטבע, כי כן הוא רצון הבורא בהנהגת העולם, לעשות גם השת
אבל לא יבטח ולא יסמוך כלל בכח השליח וההשתדליות שלו, רק ישים כל 

 מבטחו בה' אלקיו.
 
 

יינו הו"ו הוא המוסיף על הענין. דה
אתה עם כל בחינותך כנ"ל תצוה את 
 בני ישראל על דרך דאיתא בגמ' וה '

הוא ובית דינו דהו"ו מוסיף על  )היינו(
הענין וכ"כ הפירוש כאן ואתה תצוה 
בטוב שזה נקרא צוה על דרך דאיתא 
בספרים הק' מצוה בטוב ומזהר ברע 
ואם תצוה עליהם אם כל הבחינות 

די שלך כנ"ל תפעול שלא תבואו לי
פניות אחרת לא אתה ולא הם: וזהו 
ויקחו אליך שמן  זית דהיינו כל 
התשובות והמצות שיעשו שזה רמז 
שמן זית זך: כתות למאור, כדאיתא 
באלשיך הק' פירושו באורך שצריך 
האדם לכתת  ולשבר עצמו בעניים 
וסגופים בשביל עבודת השי"ת ע"ש. 
וכל זאת גם אם יעשו בפניך לא תבא 

ניה אחרת חלילה .וזה אתם לידי פ
ויקחו אליך, ר"ל בפניך שאתה רואה 
עשושם כמצותך על ידך ולא תפנו 
לשום םניה רק ליחוד שמו ית' 
 להעלות נר תמיד, ר"ל שלא תהיה

כוונתכם רק להעלות הקדושה והאור 
  נועם אלימלך                העליון הנקרא נר:

                                                                     

 

 ( י"ט ח'(ולא ישא עליו חטא )ויקרא 
דאי לאו הכי שיהיה נבחן עם כל 
אופניו בקדושה ובטהרה אזי בלתי 
אפשרי שתוכחתו יעלה כהוגן אף 
אם יצוה בטוב לבני אדם ויעשו על 

הם אינם יכולים שיהיה פיו גם שני
מעשיהם בשלימות ויפנה לבבם זה 
בכה יאמר בלבבו להתאר בלבו איך 
מעלתו גדולה שזיכה את חבירו 
במצות ה' לעשותה ותועבת ה' כל 
גבה לב, וזה יאמר בלבו גם כן 
בהתפארות להתפאר בפני בני אדם 
ולא יעשה המצוה בשלימות לכבוד 
השם ית' רק שיבא לו פניות רבות 

הוא מחמת שזה ו וכל זהבלבב
המצוה לו בטוב אין שלם בצדקובכל 
בחינותיו כנ"ל אבל הצדיק השלם לו 

 וראוי' והגון להוכיח והעושה כמצות
אף בפניו ולא יגבה לבבו בקרבו 
לשום פניה אחרת לא הוא ולא 
העושים רק שניהם כאחד טובים 
 יעשו לכבוד השם ית' וזה ואתה 
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 על פירושים
 רבותינו ניגוני

 
 מדור זה נתנדב ע"י ידידינו נועם הרננות 

 ה"ו מרדכי יעקב קלייןמוה"ר 

  צבאות אלקים' ה קויך בי יבשו אל
 :ישראל' א מבקשיך בי יכלמו אל

 בי מבקשיך א' ישראל. אל יבשו בי קויך ה' אלקים צבאות אל יכלמו
יעוין בפרש"י ז"ל אל תניחני בידם פן יבשו קויך במה שמאורע בי ויאמרו הלא כך     

אירע למי שהי' מקוה להקב"ה, עכל"ק. ולפענ"ד אפשר לפרש עוד עפ"י מה 
שהבאתי לעיל במזמור כ"ה מה ששמעתי מפי אבי מורי הרהגה"ח ז"ל בשם רבו 

ומקושר להרב הצה"ק המפורסם הר"ר ברוך  שלמד אתו בקטנותו אשר הי' זקן
ממעזבוז זצוק"ל בהפ' "אותך" קויתי כל היום, שלא אמר אליך קויתי, כי אז הי' 
משמע שמקוה להשי"ת שיתן לו דבר פלוני, אבל באמת איש ישראל צריך לקוות 
את הקב"ה בעצמו. וזהו "אותך" קויתי כל היום, שאני מקוה אותך את השי"ת 

ובזה יתפרש גם כאן, אל יבשו בי קויך ה', היינו אותם שמקוים אותך  כביכול בעצמו.
 ה' א' צבאות, אל יכלמו בי מבקשיך שמבקשים את כבוד השי"ת א' ישראל.

 
י"ל שהמקוים ומבקשים לישועת ישראל הוא ג"כ ישועת ה', כידוע מאמר  גם

 הזוה"ק
מו ששמעתי מפי אבי בפי' הכתוב "לה' הישועה" על עמך ברכתך סלה. וכ צ:( )ח"ג   

מורי הרהגה"ח זצ"ל שפי' מאמר יעקב אבינו לישועתך קויתי ה', היינו שאתה תושע 
)דו זאלסט געהאלפן ווערן(. וגם ידוע מפרש"י ז"ל שהקמים על ישראל דינם כמו 
הקמים על הקב"ה, וממילא המצפים ומבקשים לישועת ישראל הם כמצפים 

בי", "קויך", כי המקוים ומצפים לישועתי ומבקשים לתשועת ה'. וזה אל יבושו "
היינו ישועת ישראל, הם כמקוים ומבקשים לישועת ה', ואם ח"ו לא יתמלא 
בקשתם ותקותם ה"ה כחילול ה' ח"ו, לזה אנו מבקשים בקשת דוד המלך נעים 

 זמירות ישראל אל יבשו בי קויך ה' א' צבאות אל יכלמו בי מבקשיך א' ישראל.
 

 המשך מעמוד א'

רבע"ה, אשר הי' שורש להתקשר בזה בכחו של משה 
האורה, וכמו שהורה הדבר שבלידתו נתמלא כל הבית 
אורה, כי הוא המקבל הראשון מן האור העליון, וע"כ 
באמצעותו נשפע האור אשר על ידו יצאו בני ישראל 
מחושך גלותם מארץ מצרים, ועל ידו קבלו בני ישראל 

 את אור התורה.

 התחיל מצוה זו במאמר "ואתה", להעירו שהן אמנם ולזה
הדלקת הנרות היא מהעבודות אשר לאהרן, אולם גם        

אתה, משה, הנך צריך לצרף ממהות עצמיותך ולהאציל 
מתוספת אורה שבך, להוסיף על עבודת אהרן הכהן, 
ולהתחבר עמו, ולזה אמר ואתה בוי"ו המוסיף, גם אמר 

בור, כי רק בחיבור זה יוכל אהרן "תצוה" מלשון צוותא וחי
הכהן בעבודתו בהדלקת המנורה לפעול להמשיך את אור 
התורה להאירה בלב בני ישראל, ולהמשיך השפעת האור 
בעולם, להסיר מהם חשכות צרותיהם, ולכן ויקחו אליך 

 דייקא.

 יתכן למצא רמז, במה שנא' )להלן כח, ב( ועשית בגדי  עוד
בוד ולתפארת, ומפרש ברמב"ן ז"ל קדש לאהרן אחיך לכ      

כי אלה הבגדים לבושי מלכות הן, כדמותן ילבשו המלכים 
בזמן התורה וכו', והתכלת גם היום לא ירים איש את ידו 
ללבוש חוץ ממלך העכו"ם, וכתיב )אסתר ח, טו( ומרדכי יצא 

 מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור וגו', יעוי"ש.

 לבושי מלכות, ועפ"י  מזה שבגדי אהרן היו והנשמע
פנימיות התורה כתב בסה"ק באר מים חיים )תצוה(         

דהמבין בסוד הבגדים הם ממש בגדי מלכות אשר לבש בו 
המלך כי הכל רומז אל אורות עליונים וכו' יעוי"ש. ודוגמתו 
הי' לבוש המלכות שיצא בו מרדכי כדאי' בזוה"ק )ח"ג 

בלבוש מלכות, לבוש קסט:( בפ' ומרדכי יצא מלפני המלך 
מלכות ודאי דיוקנא דההוא עלמא וכו', והיינו שהי' בלבושים 
הללו דוגמא למלכות שמים, ע"ד הלבושים שעשו לאהרן 

 הכהן כנ"ל.

 יובן רמז נפלא שכתב בסה"ק כליל תפארת )פ' ובזה
ויגש( בפ' )בראשית מה, כב( לכולם נתן לאיש        

חליפות שמלות ולבנימין נתן שלש מאות כסף וחמש 
חליפות שמלות, וכתב דבג' מאות כסף רמז לו על 
מקום המקדש שהי' בחלקו של בנימין שקנה דוד 

 –מארוונה היבוסי בעד שש מאות כסף )דה"א כא, כה 
"ה דמזדבנא(, ועי' זבחים קטז: ובתוס' בכורות נ. ד

וידוע דשקל הקודש הוא כפול משקל של חול, ודוד 
המלך מסתמא כששקל להדיוט, שקל שקלי חול, ושל 
יוסף הי' קודש כפול, )דהיינו שג' מאות כסף של יוסף 
שהיו של קודש היו שווים כשש מאות כסף של חול 
שבהם קנה דוד מארוונה את מקום המקדש(, ובחמש 

מין שבחלקו יהי' ביהמ"ק חליפות שמלות רמז לבני
אשר הכהן הגדול המשמש בקדשי הקדשים יחליף 
ביוה"כ את בגדיו ה"פ, והיינו חמש חליפות שמלות, 

 עכדבה"ק.

 

 

 

 

 נועם אליעזר
 

 קודש דברות
 ק"םמכ"נוע ואמרי 

  ה"זצוקלל רבינו מרן

 
 

 שיחות מתוך ליקוט
 ד"אב צ"הרה מפי שנשמעו 

  ברק בני דקהילתנו 
 א"שליט חבורתנו וראש

 

 

   שיחנועם 

 ע"זי מקאפיטשיניץ העשיל יהושע אברהם רבי
 

 השתקע שם 1ארה"ב, על פי עצת דודו מרן רבי ישראל מהוסיאטין זי"עבהיגר 
כדרכו נרתם גם בארה"ב לפעולות צדקה וחסד,  .שבניו יארקבאיסט סייד של מנהטן 

לא היתה פניה לעזרה ממוסדות או יחידים שהופנתה אליו ולא נענתה בסיוע שיש 
בו ממש ובדרך כבוד, ומעודו לא עבר עליו יום מבלי שיחלק סכומי כסף ניכרים 

ארץ לצדקה, כי אחרת היה זה בגדר של 'פסקיה לחיותיה', כפי שסיפר יהודי מ
ישראל, שבאקראי נקלע לבית מדרשו בשעה אחת עשרה בלילה ומצאו ריק 
מאנשים, ובשמוע מרן זי"ע שאחד נכנס לבית המדרש פתח את דלת חדרו, ניגש 

שלל רב, באמרו אליו: 'ר' איד, הנני מבקש ממך שתעשה  אליו ושמח בו כמוצא
ס אף אחד שיבקש עמי אות לטובה, היות שבמשך כל היום וכן בשעות הערב, לא נכנ

ממני כסף לצדקה, ואינני מסוגל פשוט ללכת לישון, על כן הכנתי כמה מעטפות עם 
כספי צדקה, ואשלח אותם בבית דואר ואוכל לקיים על כל פנים באופן כזה את 

תתן ותחי נפשי, ובכן הנני מבקש ממך נא לגשת לאחד מהרחובות  הנתון
עם  '. ובתוך כך מסר לו חבילההסמוכים ותוריק אותם לקופסת הדואר אשר שם

  מעטפות שנועדו למטרה זו.
 

יש לציין את המסופר שכ"ק מרן הס"ק מהוסיאטין זי"ע עלה לא"י בשנת תרצ"ז, הלך  1
להיפרד עם ש"ב אדמור"י בית ריז'ין שנמצאו שם בוויען, וביניהם ביקר גם אצל בן אחותו 

גיזעגין איך זיך נישט, די וועסט מיך קומען מרן זי"ע, ואמר לו הס"ק דודו זי"ע, 'פון דיר 
באזוכען אין ארץ ישראל'. ואכן כן היה, בשנת תש"ו מיד כשנתאפשר הדבר, נסע מרן עם 
ספינת משא של סחורה! לארץ ישראל ופניו מועדות לבקר את דודו, כששמע דודו, שבן 

ים שהיו שם, להשתוממות כל החסיד אחותו נמצא באם הדרך והוא בא אליו, המתין עליו,
 עם הנחת תפילין דר"ת עד שהגיע אליו.
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 :לשלוח יש הגליון לנדב או מייל -באי הגליון לקבל וכן והערות להגהות

 
 

 ! תשכח ואל זכור
 תהלים מזמורי' הג לומר

 .         צב, נא, מא
  מרן ק"כ של השלימה לרפואתו

 א"שליט רחל שינא בן אברהם ישראל רבינו
 

 ק"בארה סקולען קול

162-1832  (700 )- 027-6707 (700  ) 
 

 או סיפורים איזה באמתחתו שיש ואחד אחד מכל מבקשים
, הרבים את שיזכו שראה או ששמע ה"זצוקללה מרבינו עובדות
 .השבת נועם למכון בכתב הסיפורים את וישלחו

 

 השלמה לסימן רמ"ב
 הכנות צרכי שבת

קידושין ריש פ' האש מקדש אמר רב  במס'
יוסף מצוה בו יותר מבשלוחו ואמר עוד כי הא 

 דרב ספרא מחריך רישא רבא מלח שיבוטא.

הא דמביא מרב ספרא ורבא הוא  לכאורה
רק לענין ראי' שמצוה בו יותר מבשליחו ואין 

 שייך ודוגמא לענין שליחות בקידושין.

 עלתה בדעתי העני' שיש שייכות אכן
עצמוית בשני הענינים, דשבת קודש הוא    

ג"כ ענין זיווג וקידושין, עפ"י המדרש חז"ל 
מובא בכ"י אאמו"ר הרב זצ"ל שהשבת טען 

הקב"ה לכולם היינו לכל הימים נחת בן לפני 
זוג, יום ראשון ויום שני וכן להלן, ולי לא נחת 
בן זוג, אמר הקב"ה ישראל יהי' בן זוגך, 
וממילא בכל שבת ושבת יתחדשו הנשואין 
הקדושים של שבת וישראל והזיווג הקדוש, 
וממילא מה שמקיימים מצות הבורא ית"ש 

נשואין והכנו את אשר יביאו, הוא כהכנה ל
השבת וישראל, ולשמחת הנשואין הקדושים 
והזיווג הקדוש שזיווגן הקב"ה, ושפיר מביא 
הש"ס הנ"ל במאמר רב יוסף לענין קידושין 
שמצוה בו יותר מבשליחו, פ' הא דרב ספרא 
מחריך רישא ופירש"י ז"ל לכבוד שבת ורבא 
מלח שיבוטא כי שבת הוא ג"כ ענין קידושין 

י התלמוד קיימו וזיווג והאמוראים חכמ
בעצמם והיכינו וגו' לקדושת הנשואין של 

 שבת הזיווג שבת וישראל שמתחדש בכל
 שבתו

ז"סוף מכתב ט –מכתבים ח"א  –קדושת אליעזר    

 נועם הלכה

 

  ממרן שבת הלכות
 ה"זצוקללה רבינו

 

  ממרן שבת הלכות 
 ה"זצוקללה רבינו

  

שבשבת נשפע  בנ"י אנו מאמינים
 פרנסה לכל השבוע

ברמ"א כתיב דאכילת פשטיד"א בליל שבת 
זכר למן והק' המפרשים איזה שייכות יש למן 
בשבת שלא ירד בה מן. ותי' רבינו 
זצוקללה"ה בנועם אליעזר  טעם לעשות 
דוקא ביום שבת , זכר למן )אע"ג שלא ירד 
מן( דבעשית זכר למן  באנו להורות על 
אמנתינו החזקה שבזכות שבת קודש ירד מן 

 כל ימי השבוע:
 

 סימן ר"ן
שכים בבוקר ביום י טור שו"ע סעיף א'

תיב והיה ביום השישי להכין צרכי שבת דכ
השישי והכינו, והיה ביום הששי והכינו וגו'. 
יל"פ בדרך רמז עפ"י מאמרם ז"ל )ב"ר מב, ג( 
"והיה" )לשון( שמחה, ורמז הכ' "והיה" ביום 
הששי והכינו, שההכנה של יום הששי צריכה 
להיות להכין א"ע להתאזר בשמחה לכבוד 
שבת. וכך היה בהיות רבינו זצוקללה"ה עוד 

יא ונסע לשבות שבתים בהרבה ברומענ
עיירות ומושבות לחזק את בניישראל שהיו 
שם שבורים ורצוצים ומדוכאים תחת מסך 
הברזל, ופע"א כשהיגע בער"ש בבוקר לשבות 
בעיר דעשש פו"א לכל היוצאים לקראתו 
לקבל פניו "הרי כתוב בתורה והיה ביום 
 השישי והכינו, ואין והי' אלא לשון שמחה

 מינו לקראת שבת בשמחהלכן נכון עצ 
 ורקידה" ורקד עמהם בשמחה רבה: 

 

 
 

 

 
ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו ישתדל 

לצרכי שבת כדי להכין בעצמו שום דבר 
לכבדו כי רב חסדא היה מחתך הירק דק דק 
ורבא ורב יוסף היו מבקעין עצים ורב זירא 
היה מדליק האש ורב נחמן היה מתקן הבית 
ומכניס כלים צריכים לשבת ומפנה כלי החול 
ומהם ילמדו כל אדם לא יאמר לא אפגום 

 כבודי כי זה הוא כבדו שמכבד השבת:

הדין בכל מצוה והוא  מגן אברהם ס"ק ב'

 מצוה בו יותר מבשלחו. 

 במס' קידושין ריש פ' האיש מקדש

 רב יוסף מצוה בו יותר מבשלחו כי הא אמר
דרב ספרא מחריך רישא ורבא מלך       

שיבוטא לכאורה הא דמביא מרב ספרא ורבא 
היא רק הלענין ראי' שמצוה בו יותר 
מבשלחו, ואין שייך להענין הקודם )שליחות 
בקידושין(, אכן עלתה בדעתי העני' שיש 
שייכות עצמית בשני הענינים, דשבת קודש 
הוא ג"כ ענין זיוג וקידושין, עפ"י המדרש 

מובא בכ"י אאמו"ר הרב זצ"ל שהשבת חז"ל 
טען לפני הקב"ה לכולם היינו לכל הימים 
נחת בן זוג, יום ראשון ויום שני וכן להלן, ולי 
לא נחת בן זוג, אמר הקב"ה ישראל יהי' בן 
זוגך, וממילא מה שמקיימים מצות הבורא 
ית"ש והכינו את אשר יבאו הוא כהכנה 

 לנשואין השבת וישראל.

 
 

 ור זה נתנדב ע"י ידידינו בגליון הבא בעז"ההמשך 
  מרדכי יעקב קלייןמוה"ר 

 חלק מהגליון נתנדב
ע"י ידידינו החשוב והמפואר, ראש וראשון לכל 
דבר שבקדושה, איש חי ורב פעלים, הנודע לשם 
ולתהלה במעשי החסד במסירות ובנאמנות למען 

 בית סקולען, ה"ה

 שליט"א יחזקאל ארדענטליך 'ר חהרה"
 

 לרגל השמחה שבמעונו
 ני"ו דודבנו הבה"ח  נישואיב

 

 שליט"א יושע פיוטרקובסקיעב"ג בת הרה"ח 
 

יה"ר שהזיווג יעלה יפ"ה יפ"ה בכל הפירושים, 
להלאה לקשר של קיימא ולבנין עדי עד, ויזכה 

 להגדיל תורה ולהאדירה ביתר שאת ועוז.
 

 מכון

 נועם השבת
 

 קול רנה וישועה באהלי צדיקים
 ברכת מזלא טבא וגדיא יאה להוד 

 ורבינו עט"ר שליט"אכ"ק מרן אדונינו מורינו 

 אב"ד דקהלתנו הק' ב"ב וראש חבורתנו שליט"א ולחדב"נ

 לרגל השמחה שבמעונו
 שמחת חתונת נכדו 

 ני"ו אליעזר זוסיאהחתן 
 שליט"א ישראל ישכר ראבינאוויטשצ בן הרה"

 אדמו"ר מביאלא לאנדאן שליט"א בן

יה"ר שהזיווג יעלה יפ"ה יפ"ה בכל הפירושים, לקשר 
 ולבנין עדי עד, ויתברך בכל הברכות.של קיימא 

 המברכים
 בני החבורות נועם אליעזר בארה"ק

 

 מדור זה נתנדב ע"י ידידינו
 ה"ו קאללערנחמן חיים ארי' מוה"ר 


