
  

שבת לכות ה לכההנועם 
 רבינו ממרן

 ללה"הוקצז
 

  טור : מן רמ"בסי
 א"ר עקיבא עשה שבתך חול ואל  והא"

תצטרך לבריות היינו בדלא אפשר ליה          
אבל בדאפשר ליה צריך לכבדו כפי יכלתו... 
והא דא"ר חייא בר אשי אפילו דבר מועט 
ועשאו לכבוד שבת הוי עונג וא"ר פפא אפי' 

דחוקה לו כסא דהסנא היינו למי שהשעה 
לפני אדוני וכמה פעמים נשאתי ונתתי בדבר 

אבי הרא"ש ז"ל כמוני היום שיש לי מעט 
משלי ואינו מספיק לי וצריך אני לאחרים אם 
אני בכלל עשה שבתך חול אם לאו, ולא 
השבינו דבר ברור, אח"כ מצאתי בפרקי 
אבות לרש"י שפי' על ההיא משנה  דר' 
יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר שכתיב 

אומר וז"ל תיכף לאותה משנה ר' עקיבא 
עשה שבתך חול שנויה ההיא דבן תימא 
לאורויי דר' עקיבא לא אמר אלא למי שהעה 

רז עצמו דחוקה לו ביותר אבל צריך אדם לז
צריך כל  על כנמר וכנשר לכבוד שבתות ע"כ:

אדם לצמצם בשאר ימים כדי לכבד השבת 
ואל יומר האיך אחסר פרנסתי כי אדרבה אם 

   יוסיף יוסיפו לו"....
 המשך בעמוד ד'

 

 כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"אבנשיאות     ע"ש כ"ק מרן רבנו זצוקללה"ה
 

  לפ"ק שתע"ושנת   משפטיםפרשת   שנה ד' חצ"גליון   ןסקולע אליעזר  נועם איגוד חבורת יוצא לאור ע"י  
 

 בעזרת השם יתברך אדון כל
 

 הנה תיבת "לי" נראה ואנשי קודש תהיון לי.
די לומר  כשפת יתר, כי לכאורה הי'                

ואנשי קודש תהיו, ורש"י ז"ל פי', ואנשי קודש, 
אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבלות 
וטרפות, תהיון לי, הרי אתם שלי וכו', ולפירושו 
ניחא תיבת "לי", אמנם בת"א מפרש ואנשין 
קדישין תהון קדמי, ולפירושו צריך לדעת לאיזה 
צורך הוסיפה זאת התוה"ק ולא הספיקה לומר 

 א ואנשי קודש תהיון.סתמ
 

 כי הכתוב רמז בזה מדת הצדיקים ואפ"ל
והצנע לכת עם )מיכה ו, ח( המקיימים              

אלקיך, ועיקר קדושתם היא בסתר לפני ה', 
כאשר לפני בני אדם לא יתגלו בקדושתם, וזהו 
ואנשי קודש תהיון "לי", שעיקר קדושתכם לא 

ינו בסתר, תהי' לפני בני אדם, אלא "קדמי", דהי
כשאתם עומדים רק קדם ה' היודע וצופה 

 נסתרות.
 

 יש לרמז בפירוש התרגום יונתן, ואנשין ועד"ז
קדישין טעמין חולין בדכותא תהון קדמי,           

דרמז בזה על מדת הצדיקים שלעיני אנשים 
נראים כאוכלים חולין, ובאמת הם אוכלים 
בטהרת הקודש בכוונה לש"ש, וגם אכילתם 

 דת הקודש היא.עבו
 

 המעיין שכבר השגתי מדרגות כאלו, יטעה ולא
שעניני קדושה, דהיינו עשי' של  ולואי          

מצוה כמו תפלה ולמוד, לא תהא מעורבת 
בחולין, עכ"ז לא נמנעתי מלרשום מה שעלה 
בדעתי הקלושה לרמז בכתוב זה, כי כן שמעתי 
מחסידים, וכן ראיתי מבואר בספרים דרכן של 

, )סי' תק"ל( צדיקים, וכן מבואר בספר חסידים
שצריכים לרשום כל הד"ת שהשי"ת מעלה 

)קהלת יב, יד( בדעת האדם, ועל זה אמר הכתוב 
יביא במשפט על כל נעלם, שיתן משפט על מה 
שהעלים מה שנתנו לו מן השמים, יעוי"ש. יזכנו 
השי"ת להיות חלקנו עם אלו הצדיקים אשר 

ם אלקיך, ושנזכה לעסוק מקיימים והצנע לכת ע
 בתוה"ק ובמצות וגמ"ח בהרחבה בתוך כ"י.

 
 
 
 
 

 תשית לראשו עטרת פז
התודה והברכה למעלת כבוד ידידנו החשוב והמפואר, 
 ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, איש חי ורב פעלים, 

 שליט"א אלטר שמואל סטפנסקיהרה"ח ר' 

 יו"ר מפעל "חסדי אליעזר"

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

 א ________________________________________________________________________________________שתע"ומשפטים       נועם השבת
 

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

 
 עפ"י מש"כ עוד יש לפרש בפסוק זה,

דמי שמטמא א"ע )ח"ב קכה:( בזוה"ק              
במאכלות אסורות יש לו לפחד מחיות רעות כי 
הוא נראה בעיניהם כגדי, וע"כ יוכל להנזק, כי 
צלם האדם הוסר ממנו, עוד כתב שם, דע"כ זכו 
דניאל חנניה מישאל ועזריה להנצל 
מנסיונותיהם, בשביל שלא נטמאו במאכלי 

ומקצת ימים )דניאל א, טו( עכו"ם, וזהו שכתוב 
ה מראיהם טוב וגו' מן כל הילדים עשרה נרא

האוכלים את פת בג המלך, הנה מה שאמר 
נראה מראיהם טוב הכוונה דצלם אלהיהם לא 
הוסר מהם, ומסיים ע"ז בזוה"ק, מאן גרים האי, 
בגין דלא אתגעלו בגיעולי מיכליהון, זכאה 
חולקהון דישראל, דכתיב בהו ואנשי קדש 

 תהיון לי.
 

  דמסיים דכתיב שכוונת הזוה"ק במה ויתכן
בהו ואנשי קדש תהיון לי, כי כל מה             

שכתב במעלת הזהיר ממאכלי טריפות נרמז 
)בזה אשר( כאן, והיינו, ואנשי קדש תהיון לי 

ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, כי ע"י זה 
שתשליטו את הרצון שבמוח על רגשי הלב 

)וכמו שכתיב אצל לבלתי להטמא בבשר טריפה, 
וישם דניאל "על לבו" אשר לא ם פסוק ח( )שדניאל 

יתגאל בפת בג המלך וביין משתיו וגו', והיינו 
שהשים והשליט את הרצון שבמוח על חפץ הלב 

בזה תזכו להיות לבלתי התגאל במאכליהם(, 
"אנשי" קודש, תיבת אנשי תתפרש מלשון 
שררה, כי כמדתכם שהנכם אנשי שררה על 

שתזכו  תאוות וחפץ לבכם, כן ימודד לכם
למלכות להיות אנשי שררה. גם תתפרש תיבת 
"ואנשי" שע"י השמירה ממאכלות אסורות 
תהיו אנשים, כי תשרה צלם אלקים על פניכם 

נשים ולא בדמות בהמה וגדי, ועי"זלהיות כא  
 המשך בעמוד ג'

 

 מדור זה נתנדב ע"י ידידינו
 ה"ו יצחק משה יגודהמוה"ר 



  

 ליקוטי תורה
 חסידותהנועם  מספרי חסידות

 .בלבדצריך לעבוד את ה' בכוונה שעושה לכבוד שמים 

  אם בגפו יבוא בגפו יצא אם בעל אשה 
ותרגומו  .אשתו עמוהוא ויצאה       
בלחודוהי, פי' אם האדם עובד את ה' בגפו 

בשביל הנאת עצמו בכדי לקבל פרס ולא 
בשביל כבוד שמים, וזהו בלחודוהי היינו עבור 
כבוד עצמו גרידא אזי בגפו יצא ואין בידו 
כלום, אבל אם בעל אשה הוא ר"ל שהאדם 
הוא משפיע היינו שאינו עובד אלא בשביל 

להשפיע כל טוב בעולם אזי הקב"ה ובכדי 
ויצאה אשתו עמו פי' ממקום שהשפיע 

 .בעצמו משם הוא מקבל

 אדה"ז מסא"ג זי"ע

 
 

   .תשובה למי שחטא בבטחון לאמר כחי ועוצם ידי וכ"ו
 

 אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו 
פי' אם יקום היינו שהוא ונקה וגו'         

עשיר גדול ע"ד כל היקום אשר ברגליהם 
)דברים יא ו( זהו ממונו של אדם שמעמידו על 
רגליו )שם בפרש"י( ומצד זה והתהלך בחוץ 
היינו חוץ לגבול הקדושה ע"ד עושר שמור 
לבעליו לרעתו )קהלת ה' יב(, מצד מה בא 
הדבר, מפרש הפסוק "על משענתו " והיינו 

 ר כחי ועוצם ידי, ובאמת אין לנו על שהוא אומ
 

 

כי זהו ג"כ לכבוד  לבבנו לאהבה וליראה את שמו ית', למען לא נבוש וכו',
על זאת, כי אם למען  השי"ת, כי לא מחמת שרע לנו הבושה אנו מבקשים

כבודו ית' שיהי' לו נחת רוח בזה שאנו בריותיו לא נבוש ולא נכלם ולא 
הגה"ק הגה"ק נכשל לעולם ועד, ויעוין בספה"ק קדושת לוי מרבינו 

מבארדיטשוב זי"ע ועכ"י בכמה דוכתי ובתפלתנו זכרנו לחיים וגו' למענך 
אלקים חיים, שעיקר בקשתנו תהי' כדי שיהי' נחת רוח לבוראנו יוצרנו 

 ית"ש.
 

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

ירבה ההשתדלות בה בפעולות ושלוחים, ואף אם ישים בה' מבטחו, אבל 
גם יסמוך על ההשתדליות והסיבות והשליח שהרבה בדבר, רק יצרף לזה 
גם בטחון בה' שיסייעו שהסיבה והשליח שבדבר יצליחו, ולזה משמיענו 

ביחוד אליו, בלי הכתוב שהמדה הנכונה במדת הבטחון הוא, ובטחו אל ה' 
שום שיתוף וצירוף עוד איזו בטחון ותקוה בדבר וסיבה אחרת ח"ו, כי אף 
אמנם צריך האדם לעשות גם השתדליות בדרך הטבע, כי כן הוא רצון 
הבורא בהנהגת העולם, אבל לא יבטח ולא יסמוך כלל בכח השליח 

 וההשתדליות שלו, רק ישים כל מבטחו בה' אלקיו.
 

  נועם השבת     שתע"ו  משפטים_______________________________________________________________________________________ ב
 

 )תהילים ד', ד'( ה' ישמע בקראי אליו.

עפימש"כ בהג"ה לפרש"י בפ' ויקרא בשם מ"כ בשם הר"ן שתיבת  י"ל     
"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' רבינו 

( וישב משה את דברי )שמות יט, חדיטשוב זי"ע ועכ"י בפ' הגה"ק מבאר
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 

הרחב פיך ואמלאהו כמו שאמרו חז"ל )להלן פא, יא( ותפלתי, כי ע"ז נאמר 
 ת כתיב.ההוא בד")נ.( ברכות 

 

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

שעיקר הבטחון והתקוה יהי' שנזכה להיות מיוחדים אל ה', ועל דבר זה 
אתם יכולים להיות בטוחים שיתקבל תפלותיכם, כנ"ל שבענינים 
רוחניים מובטחים ועומדים שיתקבל תפלתנו לרחמים ולרצון וימלא 

 ותיו ויחד יאר השי"ת עינינו בתוה"ק וידבק לבנו במצ בקשתנו במילואם.

 התהלהנועם 
 דברים נחמדים
 מרבינו זצ"ל

 תהילים ספר על
 

 מי להישען אלא על אבינו שבשמים, ולזה 

נתנה לנו התוה"ק עצה ונקה המכה פי' באיזה 
אופן יכול להיות תרופה למחלתו ע"ז מפרש 
הפסוק רק שבתו יתן פי' תשובתו הוא שרק 
ית"ן דווקא היינו שיתן צדקה ואז רפא ירפא 

 ושב ורפא לו.

 מרן מריזין זי"ע

 
 אופן הראי ביותר לתת צדקה

 אם כסף תלוה את  עמי את העני 
אם בשעה  .עמך לא תהיה לו כנשה      

שאתה נותן צדכה לעני, תתאוה ותכסף 
להתחבר עמו ]כסף מלשון נכסף נכספתי, 
ותלוה לשון התחברות, ע"דהפעם ילוה אישי,[ 
אזי המצוה שעשית לקנין נפשי, והשי"ת 

ך בתנאי לא תהיה לו יחזיר לך כפלי כפליים, א
כנשה, שלא תבוא בטענות עם הקב"ה שמגיע 

 לך, ולא ירום לבבך בה.

 רן מריזין זי"עמ

 
 צריכין לעבוד את ה' באמונה פשיטה מבלי להבין טעם הדבר

   וידוע. כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע
בשעה שהקדימו )שבת פ"ח( מאמרם ז"ל           
 ואמרהיצתה בת קול  נעשה לנשמעל ישרא

 

מי גילה לבני רז זה לשון שמלאכי השרת  .צריך לעבוד את ה' בכוונה שעושה לכבוד שמים בלבד
משתמשין בו, להבין הענין דאיך יתכן באמת 
להקדים העשייה לפני השמיעה דהלוא אינו 

 .יודע מה לעשות בלי שמיעה מקודם
 

ל מרמזת לנו בזה הענין הוא כי כלל גדואכן 
בכדי להשיג השגת התוה"ק, כי יהודי צריך 
לדעת שיהי' לו אמונה פשוטה שכל מה 
שדיבר ה' הוא מחויב לעשות מבלי שירצה 

הטעם של הדבר, אלא רק אח"כ שיש להבין 
לו האמונה הזאת והוא מקיים בכל מאודו 
ונפשו דברי אלקינו ית' הוא זוכה להבין 

דבר זה מוכרחת ולהשיג אמיתיות הדברים, ו
שהוא  דכמו שיש ענין אכילה ומזון גופניהוא 

אכילה ושתיה מזון הגוף כן יש אכילה ומזון 
נפשי והוא התורה והמצות מזון לנשמה הק' 
וכמו שבאכילה ושתיה גשמיות א"א להבין 
אמיתיות הטעם רק אחר שאכל ושתה כמו"כ 
א"א להבין אמיתיות דברי התוה"ק רק אחר 

וידוע  שציוה אלקינו ית', שעושה בפועל מה
שנשמע הוא לשון הבנה ע"ד "שמעו שמוע" 

הכתוב "כל אשר דבר ה'  ביאור, וזהו )ישעיה ו ט(
אומן נעשה" היינו אחר שיהודי מאמין אמונת 

שיקיים כל מה שציוה ה' מבלי שירצה להבין 
טעם הדבר, יזכה עי"ז ל"נשמע" שיבין וישיג 

 .אמיתיות הדברים
 אדה"ז מסא"ג זי"ע

 

 .תשובה למי שחטא בבטחון לאמר כחי ועוצם ידי וכ"ו



 אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי   
 :לארך ימים ה'חיי ושבתי בבית 

 יל"פ שגם מה שירדפוני כל ימי חיי, הנני יודע שאך טוב  אך טוב וחסד ירדפוני וגו'.
 וחסד הוא, כי מה דעביד רחמנא לטב עבד.          

 

 שתיבת "אך" מיעוט הוא ומורה על מדת ענוה למעט א"ע, וידוע )בפ' ד'( עפ"י הנ"ל  א"י
 עה"פ לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם, אמר להם הקב"ה)חולין פט.( אוז"ל          

לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם 
לפני וכו', ויעוין בסה"ק כליל תפארת בפ' ויצא עה"פ והי' ה' לי לאלקים מה שהאריך בזה 
שזה הדרך המובחר בעבודת אלקינו שבל יחכה האדם שהיסורים יגרמו לו שישפיל 

הטוב יכניע לבבו לפני ה'. וזהו "אך" שאמעיט  ויכניע את לבבו לפני ה', רק מתוך השפעת
ואכניע לבבי גם כאשר טוב וחסד )שזה כולל הן טוב וחסד גשמי וגם טוב וחסד רוחני 
דהיינו שזוכה שהמצות רצים אחריו( ירדפוני, כי מתוך השפעת הטוב אכניע לבבי לפני 

 ה'.
 

 ד רמז ע"פ י"ל ע" אך טוב וחסד ירדפוני וגו' ושבתי בבית ה' לאורך ימים.
ואביי מדבית עלי קאתו רבה דעסק בתורה )נ"א רבא יעוי"ש בפירש"י( רבה )ר"ה יח.( הגמ'          

חי' ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חי' שיתין שנין, ע"כ. והנה בוודאי 
גם רבה קיים גמ"ח, אולם מעלת אביי עליו הי' "דעסק" בתמידיות בגמ"ח, ומזה נראה 

 ע"י שעוסקין בתורה ובגמ"ח בשניהם גם יחד זוכין לאריכות ימים.ד
 

  אין טוב אלא תורה, וחסד )אבות פ"ו מ"ג(אך טוב וחסד ירדפוני, טוב זה תורה כמחז"ל וזהו 
זהו גמ"ח, וע"י אשר כל ימי חיי ארדוף "לעסוק" בשניהם יחד עי"ז אזכה ושבתי         

 בבית ה' "לאורך ימים".
 

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

 

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

עפ"י מה שהבאתי לעיל למי שהי' מקוה להקב"ה, עכל"ק. ולפענ"ד אפשר לפרש עוד 
במזמור כ"ה מה ששמעתי מפי אבי מורי הרהגה"ח ז"ל בשם רבו שלמד אתו בקטנותו 
אשר הי' זקן ומקושר להרב הצה"ק המפורסם הר"ר ברוך ממעזבוז זצוק"ל בהפ' "אותך" 
קויתי כל היום, שלא אמר אליך קויתי, כי אז הי' משמע שמקוה להשי"ת שיתן לו דבר 

איש ישראל צריך לקוות את הקב"ה בעצמו. וזהו "אותך" קויתי כל  פלוני, אבל באמת
היום, שאני מקוה אותך את השי"ת כביכול בעצמו. ובזה יתפרש גם כאן, אל יבשו בי קויך 
ה', היינו אותם שמקוים אותך ה' א' צבאות, אל יכלמו בי מבקשיך שמבקשים את כבוד 

 השי"ת א' ישראל.
 

 )ח"ג ועת ישראל הוא ג"כ ישועת ה', כידוע מאמר הזוה"ק י"ל שהמקוים ומבקשים ליש גם

בפי' הכתוב "לה' הישועה" על עמך ברכתך סלה. וכמו ששמעתי מפי אבי מורי צ:(            
)דו זאלסט הרהגה"ח זצ"ל שפי' מאמר יעקב אבינו לישועתך קויתי ה', היינו שאתה תושע 

ל ישראל דינם כמו הקמים על הקב"ה, . וגם ידוע מפרש"י ז"ל שהקמים עגעהאלפן ווערן(
וממילא המצפים ומבקשים לישועת ישראל הם כמצפים ומבקשים לתשועת ה'. וזה אל 
יבושו "בי", "קויך", כי המקוים ומצפים לישועתי היינו ישועת ישראל, הם כמקוים 
ומבקשים לישועת ה', ואם ח"ו לא יתמלא בקשתם ותקותם ה"ה כחילול ה' ח"ו, לזה אנו 

קשים בקשת דוד המלך נעים זמירות ישראל אל יבשו בי קויך ה' א' צבאות אל יכלמו מב
 בי מבקשיך א' ישראל.

 

 'אהמשך מעמוד 

עי"ז קודש תהיון לי, קודש היינו כפירוש חז"ל 
בביאור לשון קידושין דאסר לה אכו"ע )קידושין ב:( 

כהקדש, והיינו שתהיו כהקדש, שלא יוכל שום ברי' 
דעלמא לשלוט עליכם, כי תהיון "לי" מיוחדים אלי, 

כי לי בני ישראל עבדים עבדי )ויקרא כה, נה( ע"ד הפ' 
הם וגו', ולא ישלוט בכם שום ברי' שום שליטה, רק 

 לי יהיו לעולם.
 

 נועם אליעזר
 

ואמרי  קודש דברות
מרן כ"ק מנוע"ם 

 רבינו זצוקלל"ה 
 

 ג ________________________________________________________________________________________שתע"ומשפטים       נועם השבת
 

 המשך נטילת ידים ובציעת הפת 
 

  הנטילה שפשף את ידיו ואמר פסוקי שאו  חריא
 ,ובירך ברכת על נטילת ידים וכו', ידיכם קודש         

אמירת על נטילת ידים הגביה קצת את ידיו  בשעת
למעלה, ואח"כ שפשף עוד פעם את ידיו ונגב אותם 

  במגבת.
 

  טל בעמידה, וכן הברכה, חוץ כשהי'הי' נוידיו  תא
גם כן עומדים  שהעולם ברבים, והבחין מיסב        

עומד ליטול את ידיו, אז, מפני בעת שהוא  ממקומם
מיושב, אבל ברכת  את ידיו דציבורא, הי' נוטל טירחא

  .לברך מעומד דוקאבכל עת  על נטילת ידים הקפיד
 

 שב על מקומו, הרים את המכסה שעליש חריא
 החלה הגדולה החלות, ובליל שבת השים את       

קלועה,  על צד שמואל, ואת החלה שאינהוהקלועה, 
ם עלצד קטנה מהחלה הגדולה, הי' משישהיתה קצת 

ימין קרוב ונמשך יותר איל, אך היתה מונחת בקצתה 
  .הגדולה מתחת החלה

 

 -חלה, ין לידו, והעביר אותו על הנטל את הסכ "כחא
לא הי' עושה רושם בלבד, כי אם גם חתך קצת        

הרשימה  )כנראה שחשש שלא יהאבהחלה, חיתוך קטן, 

אח"כ  -, שרושמים על החלות בכלל כתיבה האסורה בשבת(
כסה בחזרה את החלות, ואת ידיו שם מתחת המכתה 
על החלות, וכך בירך ברכת המוציא, בשעת הזכרת 
השם הי' נוהג כמו שכתבו הפוסקים להגביה את 

  .החלות קצת
 

 ביצע את החלה, וחתך לעצמו פרוסה הברכה  חריא
עגולה, ופרס הימנו פרוסה קטנה מעליונה של         

החלה ומתחתונה, וטבל אותם ג' פעמים במלך, ואח"כ 
ניערם, אחר שאכל הפרוסה הראשונה, הי' פורס 

  .פרסה גדולה להרבנית
 

 בגליון הבא בעז"ההמשך 
 

 השבת קודש (מד)השבתנועם 
 בצל רבינו

 ללה"הוקזצ
 

 פירושים על
 ניגוני רבותינו

 
 מדור זה נתנדב ע"י ידידינו  רננותהנועם 

 ה"ו מרדכי יעקב קלייןמוה"ר 



 

  נועם השבת     שתע"ו  משפטים_______________________________________________________________________________________ ד
 

 או לנדב הגליון יש לשלוח: מייל -לקבל הגליון באיכן להגהות והערות ו

 noamhashabbes@gmail.com 
 

 חלק מהגליון נתנדב
החשוב והמפואר, ראש וראשון לכל  ע"י ידידינו

איש חי ורב פעלים, הנודע לשם  דבר שבקדושה,
ולתהלה במעשי החסד במסירות ובנאמנות למען 

 בית סקולען, ה"ה

 שליט"א יעקב דוד ראזענבערג 'ר חהרה"

  קהלתנו במאנסי יע"צ יראשמ

 לרגל השמחה שבמעונו
 ני"ו צחק אייזיקיי בנו הבה"ח נשאב

 מחשובי בחורי חבורתינו

 שליט"א מנחום לעפקאוויטשרבי  חהרה"ע"ג בת 

ים, לקשר יה"ר שהזיווג יעלה יפ"ה יפ"ה בכל הפירוש
 .של קיימא ולבנין עדי עד, דורות ישרום מבורכים

 

 מכון

 נועם השבת
 

 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

 זכור ואל תשכח! 
 לומר הג' מזמורי תהלים

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

 שינא רחל שליט"אבן ישראל אברהם רבינו 

 מזלא טבא וגדיא יאה
לכבוד חברינו היקר המושלם ומופלג בתורה וביראה טהורה, 

מוכתר בכל תואר, שבחיו מי ימלל, אין הבחור המפואר, 
 גומרים עליו את ההלל, ה"ה

 ני"ויצחק אייזיק ראזענבערג  החתן
 שליט"א יעקב דודרבי  חהרה"בן 

 לרגל השמחה שבמעונו
 למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת ובנשאי

 שליט"א מנחום לעפקאוויטשרבי  חהרה"ע"ג בת 
 

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

 המברכים

 בני החבורות נועם אליעזר בארה"ק
 

  ממרןשבת לכות ה לכההנועם 
 ללה"הוקצז רבינו

 
 'אהמשך מעמוד 

 

 סעיף א'שו"ע 
 מעט  מי שצריך לאחים אם יש לו אפילו

משלו צריך לזרז עצמו לכבד את השבת          
ולא אמרו עשה שבתך חול ואל תצטרך 

שעה דחוכה לו ביותר לבריות אלא למי שה
 .על כן לצמצם בשאר ימים כדי לכבד השבת

 
 לענג  מה יעשה אדם ויהי לו בריח

 את השבת בשמחה ובהרחבה
 

 דברות את יום השבת הנאמר ב ידוע
הראשונות הוא מצות שבת, בקום         

עונג שבת ועשה, כמו זכרהו על היין ומצות 
וכיוצא בו, ומצות שמור הנאמר בדברות 
האחרונות הוא ענין שמירת שבת, בשב ואל 
תעשה, לשומרה לבל לחללוה, ועל כן יש 

 "קלומר שרמז בזה שעל ידי שמירת ש
שיקבל על עצמו לשמור את השבת קודש 
לבל לחללוה יזכה לקיים גם המצות עשה של 
שבת קודש, דהיינו עונג ש"ק וכבוד ש"ק 

  אמן: רצוןבשמחה ובהרחבה כן יהי 
פר' ואתחנן ד"ה שמור ובמכתב מרבינו  נוע"א)

"העסק ובירור הל'  כתב להמנחת יצחק זצ"ל
שבת הוא בכלל שמירת שבת וכבוד שבת 

אי'  החתם סופרלדברי  ראי לציין ".כרהורב ש
בספרים כשם שהכנה לשבת מביא ברכה 

הלימוד בעניני שבת ובמס' שבת  והשפעה כך
 מביא השפעה יתירה(

 

 רמ"א
    שבמקצת מקומות נהגו לאכולשכתבו  יש

מוליתא שקורין פשטיד"א בליל שבת        
 למן שהי' מכוסה למעלה ולמטה: זכר 

 

 שהקשו המפרשים למה עושין זכר למןמה 
כמו בכיסוי הלחם משנה ובאכילת )בשבת         

בשבת לא ירד המן ויעוין הלא  פשטיד"א(
 שבת שהביא מס' תוספות הלכה מה בביאור

לתרץ בשם זקיני מצד אמי הגה"ק בעל תורת 
, זצוק"ל ר'אברהם חיים שור((חיים על הש"ס 

שהוא נגד המן שיאכללו לעת"ל יום שכולו 
וז"ל הביאור הלכה, לכאורה מנהג ) ת יע"ששב

זה תמוה לרבים דמה ראוי לעשות בשבת זכרון 
למן שלא ירד בו כלל... ומה נמרצו אמרי יושר של 
התורת חיים שכתב טעם הגון לזה והוא לפי 
דשבת בראשית הוא דוגמת שבת שלעתיד לבא 
שהיא יום שכולו שבת ולכן אנו עושים כמה 

אכול בשר ודגים דברים בשבת זה דוגמתו היינו ל
נגד סעודת שור הבר ולויתן ומקדשין על היין נגד 
היין המשומר לצדיקים לעתיד לבא וכבר אמרו 
חז"ל דעל שם זה נקרא רקיע שחקים שבו 
שוחקים מן לצדיקים לעתיד לבא ולכך שפיר יש 

עכ"ל הביאור הלכה לעשות בשבת זכר למן ההוא, 
ר' פויעון בסה"ק קדושת לוי  - בשם תוס' שבת

ועפ"י הנ"ל דכל  בהעלותך בפ' מי יאכילנו בשר(
מקורם ההשפעות של כל ימי השבוע 

ושרשם הם ביום השבת המשפיע לכל ימי 
השבוע כמש"כ בזוה"ק ההיא יומא מתברכאן 

 ירידת  ולפ"ז הרי היתהמיניה כל שיתה יומין 

 

החזקה ביום ש"ק דוקא על אמונתינו  המן
 נוע"א)  .שבזכות ש"ק ירד המן כל ימי השבוע

 פר' בראשית ד"ה בפי' רש"י ז"ל(
 

 בנ"י אנו מאמינים שבשבת 
 נשפע פרנסה לכל השבוע

 
 בליל שבת  כתיב דאכילת פשטיד"א ברמ"א

המפרשים איזה שייכות  זכר למן והק'          
ותי' רבינו יש למן בשבת שלא ירד בה מן. 

טעם לעשות   בנועם אליעזר זצוקללה"ה
)אע"ג שלא ירד מן( דוקא ביום שבת , זכר למן 

מנתינו באנו להורות על א דבעשית זכר למן 
החזקה שבזכות שבת קודש ירד מן כל ימי 

 השבוע:
 

 סימן ר"ן
 

בבוקר ביום ישכים  א'סעיף  טור שו"ע

השישי להכין צרכי שבת דכתיב והיה ביום 
 והיה ביום הששי והכינו וגו'. ,השישי והכינו

 )ב"ר מב, ג(יל"פ בדרך רמז עפ"י מאמרם ז"ל 
שמחה, ורמז הכ' "והיה" ביום  )לשון("והיה" 

הששי והכינו, שההכנה של יום הששי צריכה 
להתאזר בשמחה לכבוד  להיות להכין א"ע

 קודש. שבת
 

 
 בגליון הבא בעז"ההמשך 

 בארה"ק קול סקולען

261-2381  (077 )- 910-6470 (079  ) 
 

mailto:noamhashabbes@gmail.com

