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נא לשמור על קדושת הגליון

מפנינים יקרים
ויחן שם ישראל נגד ההר )שמות יט,ב(

חזקיה אמר גדול השלום שבכל המסעות כתיב 
ויסעו ויחנו נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת, 
כיון שבאו לפני הר סיני נעשו כולם חניה אחת, הדא 
דכתיב ויחן שם ישראל, ויחנו שם בני ישראל אין 
כתיב כאן אלא ויחן שם ישראל, אמר הקב"ה הרי 

שעה שאני נותן תורה לבני )ויקרא רבה ט,ט(.
הקשה  זי"ע  מסטריקוב  וואלף  רבי  הרה"ק 
בספרו 'זר זהב', שאם כבר בחנייתם הגיע זמן מתן 
תורה, למה עיכב השי"ת ולא נתן התורה לאלתר. 
וביותר קשה לפי המבואר בספרים הקדושים גודל 
)עי'  השתוקקות השי"ת ליתן התורה לבני ישראל 
'אור החיים' הק', פרשת יתרו עה"פ בחודש השלישי(, וכן 
שמים וארץ היו תלוים ועומדים אם יקבלו ישראל 
את התורה, ואם כן מדוע עיכב הקב"ה את נתינת 

התורה לבני ישראל?
דאף  לתרץ,  זי"ע  מסטריקוב  הרה"ק  ואמר 
שבבואם למדבר סיני נעשו כאיש אחד, עדיין היו 
חסרים בחינה אחת לשלמות, כי עדיין לא נודע מה 
תהיה הנהגתם אם איש אחד מביניהם יהיו מדרגותיו 
אם  בו  יקנאו  אם  אחרים  משל  וגבוהות  נשגבות 
לאו, ועל כן עיכב הקב"ה את מתן תורה עד אחרי 
מצות הגבלה שבה היה משה במחיצה לעצמו ואהרן 
והעמידם  יט,כד(,  המכילתא  )כלשון  לעצמו  במחיצה 
בנסיון זה לראות אם תפריע להם הגבלה זו, ואחרי 
שעמדו בו ישראל ולא קינאו בזולתם ונשארו כאיש 

אחד, אזי נעשו שלמים וראויים לקבל התורה.
)מפי ספרים וסופרים(  

אנכי ה' א-להיך )כ,ב(
במדרש איתא שתבת "אנכי" הוא לשון מצרי. 
וצריך להבין מדוע פתח השי"ת העשרת הדברות 

בלשון מצרי?
ונראה לי, שרצה השי"ת להורות לנו שאפילו 
האדם עומד במדרגה פחותה ונמוכה בחי' מצרים 
ערות הארץ, אפילו שם יכולים להכיר כי ד' אחד 
ישראל  שאיש  בשעה  ואפילו  מלבדו.  עוד  ואין 
ית'  בו  עצמו  לדבק  צריך  גשמיים  בדברים  עוסק 
ולקיים ולדבקה בו, כמ"ש ובכל דרכיך דעהו, וזה 
שנאמר השמים שמים לד' והארץ נתן לבני אדם, 
מדבר בעכו"ם, אבל אצל ישראל אין שום גשמיות 
וגם הארץ מלא כבוד שמים, כמו שנאמר מלא כל 

הארץ כבודו.
וזה שאיתא בגמרא, שארבע פרשיות דתפילין 
פת  שתים  בכתפי  טט  לטטפת,  במלת  מרומזים 
באפריקי שתים, וצריך לבאר למה בפרשת תפילין 
נכתב בלשונות נכרים? ובזה ניחא שהתורה רמזה לנו 
שמצות תפלין שהוא ליחוד שמו ית', יכולים לקיים 
אפילו בכתפי ובאפריקי שהם ארצות גוים, יכולים 
)מאיר עיני חכמים( לעבוד את ד', אם רק רוצים. 

א' דשבועות, יום ו', ו' סיון.
עירוב תבשילין: מניחים עירוב תבשילין, זמנו עד שקיעת 
החמה דהיינו בשעה 21.44, ובדיעבד עד צאת הכוכבים 
דהיינו עד שעה 22.40, ואם שכח מחמת אונס סומך על 

עירוב תבשילין של רב העיר.

קבלת יום טוב: 21.26 )פלג המנחה: 20.04(.

מדליקין הנרות ומברכין להדליק נר של יום טוב ושהחיינו 
)יש מדליקות רק לאחר מעריב לפני הסעודה(.

מערבית(,  אומרים  )יש  ברכו,  כנהוג,  יו"ט  של  ערבית, 
ופרוש, וידבר, חצי קדיש, שמונה־עשרה של יו"ט, "את 
יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו", קדיש תתקבל, 

עלינו.

חג  יום  "את  בנו,  בחר  אשר  הגפן,  פרי  בורא  קידוש, 
השבועות הזה זמן מתן תורתנו", מקדש ישראל והזמנים, 

שהחיינו.

ואומרים  הלילה,  כל  ולומדים  נעורין  להיות  נוהגין 
תקון ליל שבועות, וקריאת תרי"ג מצות. יש מתפללים 

כותיקין.

עלות השחר: 3.34
זמן ציצית וקריאת שמע: 3.59

הנץ החמה: 5.35

דיני ברכות להנעורים בליל שבועות:
ברכת על נטילת ידים: אחר עלות השחר, אף אם היה 
ג' פעמים, כדי  ידיו לסירוגין  ניעור עד אז, צריך ליטול 
להעביר הרוח רעה השורה על הידים, ואינו מברך ברכת 

על נטילת ידים.

הנפנה לבית הכסא לאחר עלות השחר, מברך ברכת על 
נטילת ידים וברכת אשר יצר )משנה־ברורה(, יש אומרים 
)שו"ע הרב בסדורו(,  ידים  נטילת  שאינו מברך ברכת על 

מתוך לוח הקהלה

שבת בשבתו
גליון הקהלה החרדית "מחזיקי הדת" אנטווערפען

Jacob Jacobsstraat 22 - tel. 03-233.55.67

וכל העם רואים את הקולות וגו' )שמות כ,טו(
רואין את הנשמע, שאי אפשר לראות במקום 

אחר )רש"י בשם מכילתא(.
שיצא  ודבור  דבור  שכל  לשמוע  קרוב  והנה 
מפי הקב"ה, מיד נתגשם אותו דבור והיה בו כל כך 
ממשות עד שהיו רואין באויר כל האותיות פורחות 
ממה  לזה  וראיה  לפניהם,  כתוב  הכל  היה  וכאילו 
שנאמר )תהלים לג,ו( בדבר ה' שמים נעשו וגו'. הרי 
שכל דבור שיוצא מפי הקב"ה בורא בריאה חדשה, 
דבור  שמכל  יד,א(  )חגיגה  אמרו  היצירה  לאחר  וכן 
שיוצא מפי הקב"ה נברא מלאך וכן כל דברות אלו 
אחר שיצאו מפי הגבורה היה בהם ממשות, ולפיכך 
אמרו רז"ל )פסחים פז,ב( שכששבר משה הלוחות היו 
היה ממשות באותיות  ואם לא  פורחות  האותיות 

איך היו פורחות.
וראיה גדולה מזו שבלחות אחרונות כתיב )שמות 
לד,א( וכתבתי על הלחות את הדברים אשר היו על 
הלחות הראשונים, "כדברים אשר היו" לא נאמר 
אלא "את הדברים אשר היו", למד שאותן אותיות 
שהיו פורחות מן לחות ראשונות נקבעו בשניות, 
ואם כן ודאי היה ממשות באותן אותיות, ע"כ נאמר 
אלקים  קול  דהיינו  הקולות  את  רואים  העם  וכל 
)כלי יקר( המדבר אתם, אותן קולות ראו בעיניהם. 

דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה 
לנשמע, באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל 
אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד 
שחטאו  וכיון  נשמע,  כנגד  ואחד  נעשה  כנגד 
ישראל, ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה 

ופרקום )שבת פח,א(
על  הכתרים  להנחת  מדוע  העולם  מקשים 
ראש ישראל הספיקו ששים ריבוא מלאכים, ואילו 
להסרתם מראש ישראל לאחר שחטאו היה צורך 

במאה ועשרים ריבוא מלאכים?
התוספות )שבת פח,א ד"ה ירדו( מיישבים זאת על 
פי הכלל "גדולה מדה טובה ממדת פורענות", ולכן 
מלאך טוב יכול היה לקשור ב' כתרים, אולם מלאך 

חבלה לא היה לו כח להסיר רק כתר אחד.
בספרו "חפץ ה'" על הש"ס, מבאר רבינו האור 
אמירת  מצד  שגם  יתכן  אחר:  באופן  הק'  החיים 

)המשך בעמוד ד(

ק"ש ליל א' דשבועות משעה 22.40
ק"ש ליל ש"ק ב' דשבועות משעה 22.41

*
סוף זמן ק"ש א' דשבועות בבוקר

מג"א: 9.01/8.08 - גר"א: 9.37
סוף זמן ק"ש ש"ק ב' דשבועות בבוקר

מג"א: 9.00/8.06 - גר"א: 9.36
*

סוף זמן ק"ש ביום ו' פרשת נשא
מג"א: 8.59/7.53 - גר"א: 9.35

קבלת קהל
ע"י מרן הרב שליט"א לשיחה אישית
בין השעות 11.00-12.00 לפנה"צ

דרך הטלפון בלבד
*

קביעת השיחה בתיאום מראש במשרד הקהלה
טלפון: 03.233.55.67

ערב יו"ט ה' סיון תש"פ ב"ה, שנה כ"ד, גליון אלף שע"ג 

חג השבועות
קבלת יו"ט: 21.26

הדלקת נרות ש"ק: 21.27  פלג המנחה: 20.05
מוצאי שבת ויו"ט: 22.57  ר"ת: 22.59
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מזכירין נשמות
ש"ק יום ב' דשבועות

בשחרית אחר קריאת התורה

עירוב תבשילין

)המשך בעמוד ב(

הגליון הזה הוקדש
לעילוי נשמת

ר' צדוק אלטמאן ע"ה
ב"ר יצחק ז"ל

הלך לעולמו באנטווערפען י' סיון תשמ"ו
ומנוחתו כבוד בביה"ח בפאריז

יהי זכרו ברוך
ת נ צ ב ה
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זה כלל גדול
פעם אחת בליל שבועות כשנכנס אא"ז - הרה"ק 
רבי יחזקאל מקאזמיר -  זצוק"ל לביהמ"ד לסעודה, 
ידישע  ליעבע  בזה"ל:  ואמר  המסובין  אל  פנה 
קינדערלעך, אמרתם תיקון, אבל מה זה תיקון פסוק 
ואגדות  משניות  הלכות  וכן  משם,  ופסוק  מכאן 
מענינים ומקומות שונים שבכל התורה, נמצא כי זה 
כלל התורה, והנה אמרו חז"ל ואהבת לרעך כמוך זה 
כלל גדול בתורה, אם כן אהבת ישראל הוא התיקון, 
אתם אמרתם תיקון ואנחנו עושים תיקון, עכדה"ק.
)דברי ישראל(  

ממרחק תביא לחמה
מסופר על הצדיק רבי יעקב קרנץ זצ"ל, המגיד 
נזדמן  השבועות  חג  לפני  אחת  שפעם  מדובנא, 
בביתו  החג  את  לחוג  הגר"א  אותו  הזמין  לוילנא. 
עסק  הגר"א  הלילה.  אותו  כל  ערים  שניהם  והיו 

בלימוד "תיקון ליל שבועות", ואילו המגיד מדובנא 
מוילנא  הגר"א  בגמרא. ראה  והגה  הלילה  כל  ישב 
את אורחו יושב ועוסק בלימוד הגמרא כבכל ימות 
השנה נגש אליו ושאל אותו: "מה טעם אין כבודו 
קורא ב"תיקון ליל שבועות", כפי המנהג? "אמשול 
לו משל לרבינו" - החזיר המגיד מדובנא - למה הדבר 
דומה? לאותם הסוכנים הנוסעים מטעם הסוחרים 
של  שונות  חתיכות  בידם,  ו"דוגמאות"  שבכרכים 
ארג מכל מין, ועל פי ה"דוגמאות" האלה הם מוכרים 
על  הקטנות,  שבעיירות  לסוחרים  סחורותיהם 
מנת להמציא להם אחרי כן מאת הסיטונאים את 
הסחורה בהתאם לכמות שהזמינו. כמובן שיש ערך 
ל"דוגמאות" אלו רק אם במחסני הסיטונאים ישנה 
סחורה לרוב מכל מין ומין, אבל ה"דוגמא" כשהיא 
המוכן  מן  סחורה  במחסן  שתהא  מבלי  לעצמה, 

במדה מספקת - אין לה כל ערך.
והנמשל - המשיך המגיד מדובנא את דבריו - 
בליל שבועות צריכים אנו להראות "דוגמאות" מכל 
מה שקרינו ושנינו ולמדנו בתורה שבכתב ושבעל פה 
במשך כל ימות השנה. קטעי הפרשיות והמשניות 
מכל  הדוגמאות  הנה  הן  שבועות",  ליל  שב"תיקון 
מין: מתורה, מנביאים ומכתובים, ממשנה, תלמוד 
וכדומה. אבל כל ה"דוגמאות" האלה, יש להן ערך 
רק כשהן יוצאות מפי רבינו, אשר צבר לו בכל ימות 
השנה סחורה לרוב מכל המינים... ברם, אדם כמוני, 
כלום  כמעט  למדתי  ולא  שניתי  ולא  קריתי  שלא 
בליל שבועות להראות את  בכל השנה, אם אבוא 
אני  לגמרי, הרי  ריק  ה"דוגמאות" בשעה שמחסני 
)יינה של תורה(   מביא עצמי לידי גיחוך. 

ריקודי נישואין
חג  בליל  שרוקדים  ישיבות  בהרבה  נהוג 
המנהג  הוא  וכן  מעריב,  תפילת  אחר  השבועות 
בישיבת קול תורה בירושלים, ששם היה הגאון רבי 
שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ראש הישיבה, ושאלו 
אחד התלמידים האיך מותר לרקוד ביו"ט, והשיבו 
אף  שירקדו,  רוצה  אתה  שלך  בחתונה  הגרש"ז: 
הקב"ה רוצה שירקדו ביום הנשואין שלו שהוא יום 
קבלת התורה. )א"ה, ודאי שאין זה עיקר הטעם אלא שהוא 
רקידת מצוה, וגם שאין זה ממש רקידה, ומ"מ כך היה דרכו 
)קול התורה( למתק הדברים לצעירי הצאן(. 

משמחי לב
רבי צבי אלימלך וואגשאהל היה פעם בבעלזא 
בחג השבועות והוא מספר ששמע מפי מרן )הרה"ק 
רבי אהרן מבעלזא זי"ע( בין יתר דברי התורה: "כתיב 

בינו שנות דור ודור
ז' סיון

הגראף  בן   - אברהם  בן  אברהם  הקדוש  תק"ט: 
פאטאצקי מווילנא

רבי יששכר בעריש ]ב"ר יצחק אייזיק[ מזידיטשוב תקצ"ב: 
רב   - בענגיס  צבי[  ]ב"ר  ראובן  זעליג  רבי  תשי"ג: 

דירושלים - לפלגות ראובן

ט' סיון
באר   - רבקה'ש  הירש[  נפתלי  ]ב"ר  משה  רבי  תמ"ד: 

הגולה
פאת   - משקלאב  שמואל[  ]ב"ר  ישראל  רבי  תקצ"ט: 

השלחן
רבי יצחק אייזיק ]ב"ר יששכר בעריש[ מזידיטשוב תרל"ג: 
רבי יעקב חיים ]ב"ר יצחק ברוך[ סופר - כף החיים תרצ"ט: 

רבי יעקב ]ב"ר כלב[ מאיר - הראשון לציון תרצ"ט: 

י' סיון
האדמו"ר   - הורוביץ  אליעזר[  ]ב"ר  משה  רבי  תרנ"ד: 

מראזוואדוב
נפתלי[  ]ב"ר  מרדכי  רבי  הרב  מרן  הקדוש  תש"ד: 
ראטטענבערג - רב אב"ד דקהלתנו - יד מרדכי

י"א סיון
רבי שמואל ]ב"ר ישראל יונה צבי[ ראזענבערג -  תרע"ט: 

אב"ד אונסדארף - באר שמואל
הקדוש רבי מרדכי ]ב"ר יהושע[ בריסק - אב"ד  תש"ד: 

טאשנאד - מהר"ם בריסק
הקדוש רבי שלמה זלמן ]ב"ר יעקב[ עהרנרייך  תש"ד: 

- אב"ד שאמלוי - אבן שלמה
הורוויץ  אליהו[  יחזקאל  אלטר  ]ב"ר  יהודה  רבי  תשמ"ט: 

מדזיקוב
רבי יצחק יעקב ]ב"ר יוסף יהודה[ ווייס - גאב"ד  תשמ"ט: 

ירושלים - מנחת יצחק

י"ב סיון
רבי דוד ]ב"ר יעקב[ פארדו - שושנים לדוד תק"נ: 

תלמיד   - מבאר  צבי[  ]ב"ר  מענדיל  מנחם  רבי  תקנ"ד: 
הבעש"ט

רבי חיים ישראל ]ב"ר דוד[ מפילאוו תרס"ה: 
האדמו"ר   - וויינבערג  נח[  ]ב"ר  אברהם  רבי  תשמ"א: 

מסלאנים - ברכת אברהם

י"ג סיון
שער   - מוילנא  הכהן  יעקב[  ]ב"ר  אפרים  רבי  תל"ח: 

אפרים
רבי שרגא יאיר ]ב"ר נתן דוד[ מבייאלאברזיג -  תרע"ב: 

ארון עדות
רבי יעקב מאיר ]ב"ר בצלאל[ בידערמאן - גאב"ד  תש"א: 

ווארשא
הקדוש רבי יצחק אייזיק ]ב"ר יוסף מאיר[ ווייס  תש"ד: 

מספינקא - חקל יצחק

ֶעְליֹוִנים ָׂששֹּו ְוַתְחּתֹוִנים ָעְלזּו ְּבַקָּבַלת ּתֹוָרה
לקט עובדות וסיפורים בעניני חג השבועות

א יידיש ווארט
נא  אלכה  נעמי  אל  המואביה  רות  ותאמר 
לכי  לה  ותאמר  וגו'  בשבלים  ואלקטה  השדה 

בתי )רות ב,כ(
נעמי  האט  געהונגערט,  האבען  זיי  כאטש 
גיין  זאל  זי  רות,  בעטען  צו  ערלויבט  נישט  זיך 
קלויבען מתנות עניים אין די פעלדער, וויבאלד 
זי איז געווען א קעניג'ס א קינד, א טאכטער פון 
עגלון מלך מואב, ממילא וואלט דאס פאר איר 
געווען א גרויסער פחיתות הכבוד. ביז רות האט 
זיך אליין אנגעטראגען, האט נעמי איר געזאגט, 

)קיצור אלשיך( זי זאל טאקע גיין. 

)המשך בעמוד ג(

בליל א' דשבועות, אם מותר להתפלל מעריב מבעוד יום, או שצריכים לחכות ללילה משום 'תמימות'? א. 
תשובה: נחלקו בזה הפוסקים, ובתפלה בצבור ראוי בעת הזאת להתפלל מנחה לפני השקיעה ומעריב   

אחר השקיעה, ולקדש אחר צאת הכוכבים.1

בימים אלו שרבים נשארו בבית, היוצא ופוגש את חבירו שלא ראהו ל' יום, האם יברך שהחינו? ב. 
תשובה: לא נהוג לברך.2  

כשאין רואים את הס"ת, האם אומרים בשעת הגבהת התורה 'וזאת התורה'? ג. 
תשובה: לא.3  

עוד שאלות שהתעוררו בעקבות המצב יתפרסמו אי"ה.
באם יש לכם שאלה בהלכה וברצונכם לפרסמו כאן כדי לזכות את הרבים, נא להתקשר או לשלוח השאלה ב-sms לטלפון מספר: 0491.285.489

)סק"א(, אולם  )סק"ב( ובמשנ"ב  והיינו בצאת הכוכבים, וכמש"כ בשו"ע הרב  )סי' צד סק"א( דמאחרין להתפלל,  כתב הט"ז   1
המג"א )סק"א( בשם ספר עמק ברכה לאבי השלה"ק וספר משאת בנימין, הביא את המנהג לאֵחר רק לגבי קידוש על הכוס 
ולא לגבי תפלה, וכן מפורש בהדיא בעמק ברכה ובשלה"ק )מס' שבועות ריש פרק נר מצוה(. גם בסידור בית יעקב דעתו דעיקר 
הקפידא הוא על הסעודה. וראה בספר יוסף אומץ )למהר"י יוזפא מנוירלינגען( שכתב "ולא ראיתי לרבנן קשישאי בארץ אשכנז 
שיחושו לזה", ומסיק דמותר לעשות קידוש בין השמשות עיי"ש. וכ"כ בשו"ת מלמד להועיל )ח"א סי' קח(, ובשעת הדחק 

לזקנים ולבתי חולים מתיר בשו"ת שבט הלוי )ח"ח סי' קיט( אפילו מפלג המנחה עיי"ש.
ז"ל המחבר )או"ח סי' רכ"ה ס"א(: "הרואה את חבירו לאחר ל' יום אומר שהחינו". וכתב המשנ"ב )סק"ב(: "ואם קיבל ממנו כתב   2
או שאנשים הודיעוהו משלומו, יש דעות באחרונים וספק ברכות להקל". וגם בלא"ה רבו הפוסקים הסוברים דבזמננו לא 
נהוג לברך על ראיית פני חבר, ראה בספר פסקי תשובות )סי' רכה עמ' 16(. וברואה חולה שנתרפא ראה שער הציון )סי' רכה 

סק"ג(. וענין זה תלוי בגודל שמחתו ומסור ללב, ובכגון דא אין למחות ביד המברך )עי' משנ"ב סי'ק רכג סקי"ג(.

ז"ל המחבר )או"ח סי' קלד ס"ב(: "מראה פני כתיבת ס"ת וכו' שמצוה על כל אנשים ונשים לראות הכתב ולכרוע ולומר וזאת   3
התורה וגו'", וכתב במשנ"ב )סקי"ב(: "ואין לומר 'וזאת התורה' רק נגד הכתב של הס"ת.

שאלות ותשובות אקטואליות בקצרה - נמסרו ע"י הבד"ץ

מתוך לוח הקהלה )המשך(
בלילה  שישן  ממי  זו  ברכה  לשמוע  נוהגים  יש  ולכן 

ולכוין לצאת.

ברכות השחר: היה ניעור כל הלילה, לכתחילה לא יברך 
ברכת "אלוקי נשמה" וברכת "המעביר שנה", רק ישמע 
מאחר ויכוין לצאת )משנה־ברורה(. אם אין לו ממי לשמוע, 
יש אומרים שלא יברך )משנה־ברורה(, יש אומרים שיברך 

)שו"ע הרב, ובסדורו כתב שלא יברך ברכת "אלוקי נשמה"(.

אחר  בבוקר  ישמע  הלילה,  כל  הניעור  התורה:  ברכת 
ויכוין  עלות השחר "ברכת התורה" ממי שישן בלילה, 
לצאת ידי חובתו )משנה־ברורה(. אם אין לו ממי לשמוע, 
יש אומרים שלא יברך )משנה־ברורה(, יש אומרים שיברך 

)שו"ע הרב(.

הישן בערב יום טוב אחר הצהרים שינת קבע, אף שהיה 
ער כל הלילה, לכולי עלמא יכול לברך למחרתו ברכת 
וישן אחר  ניעור עד עלות השחר  וכן אם היה  התורה. 
השינה  אחר  לברך  יכול  עלמא  לכולי  קבע,  שינת  כך 

ברכת התורה.

ברכת ציצית: היה ניעור כל הלילה, לא יברך על לבישת 
על  שעושה  בברכה  לפוטרו  יכוין  אלא  קטן",  "טלית 
ה"טלית גדול". בחור שאין לו טלית גדול, ישמע הברכה 

מאחר ויכוין לצאת.

הערה: השומע הברכות מאחר ויוצא בהם, יזהר שלא 
לענות "ברוך הוא וברוך שמו", ובדיעבד אם ענה, אינו 

מעכב.

הלל  פיוטים,  שמונה־עשרה,  כנהוג,  יו"ט  של  שחרית, 
י"ג  הראת,  אתה  יום,  של  שיר  תתקבל,  קדיש  שלם, 
ספרי  ב'  מוציאין  שמיה.  בריך  עולם,  של  רבונו  מדות, 
על  הכהן  שיברך  קודם  "אקדמות"  אומרים  תורה, 
התורה,  קבלת  יתרו,  בפרשת  גברי  ה'  וקורין  התורה, 
בעשרת  לעמוד  )נוהגין  גמירא  עד  השלישי"  "בחודש  מן 
וקורין למפטיר בספר  על שניהם,  חצי קדיש  הדברות(, 
עד  הבכורים"  "וביום  פינחס  בפרשת  השני  תורה 
)יחזקאל א(  "ויהי בשלשים שנה"  "ונסכיהם", ומפטירין 
יש  רוח".  "ותשאני  בפסוק  ומסיימין  מדבר",  "קול  עד 

)המשך בעמוד ג(

לעילוי נשמת מרן הרב
רבי מרדכי ראטטענבערג זצ"ל הי"ד

בן רבי נפתלי זצ"ל
אב"ד דקהלתנו בשנים תרע"ז-תש"ד

נעקה"ש י' סיון תש"ד
יהי זכרו ברוך - ת נ צ ב ה
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)המשך בעמוד ד(

פקודי ה' ישרים משמחי לב". היינו אם אדם מישראל 
לומד תורה - הוא נעשה רצוי לפני בורא העולם ואין 
שמחה גדולה יותר מאשר להיות מרוצה לפניו ית'.
)אדמור"י בעלזא ח"ד, עמ' רח(  

בשובה ונחת
בליל ראשון של חג השבועות אמר הרה"ק רבי 
יחזקאל מקאזמיר זצוק"ל, איתא במשנה )שבת לד( 
שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת 
עם חשכה, עשרתם ערבתם הדליקו את הנר. ואמרינן 
בגמרא, צריך למימרינהו בניחותא, כי היכי דלקבלינהו 
מיניה. ואמר בדרך מליצה לשמים: "רבונו של עולם! 
אתה נותן לנו היום את התורה, צריך אתה למימריה 
בניחותא בשובה ונחת, כי היכי דלקבליה מיליה. ונזכה 
)בית יעקב( לקבל את התורה באהבה וברצון". 

כל המרבה
על  זצ"ל(  ברים  חיים  רבי  )הגאון  עלה  לא  מעודו 
יצועו כל ליל שבועות גם אחר עלות השחר, ומטעם 
העיר  פעם  כותיקין,  התפלל  לא  גם  עמו,  הכמוס 
בתמיהה לאחד מבני משפחתו הקרובים ואמר, ביום 

כזה ממהרים להתפלל? והתפלל כדרכו מדי שבת 
ובהתעוררות  הדעת  בישוב  במועדו  מועד  בשבתו 

מופלגה.
פעם באחד השיעורים שהשמיע לתלמידיו לפני 
וכי ראיתם פעם חתן  חג השבועות אמר בתמיהה 
שינמנם באמצע שמחת הנישואין, ואיך מנמנמים 

בתפלת חג השבועות.
חג  של  העבודה  שפסגת  לציין  מדגיש  היה 
השבועות היא בשעת אמירת נשמת ובברכת אהבה 

מתוך לוח הקהלה )המשך(

עליונים ששו )המשך(

נוהגין שיפטיר רק גדול וחכם - יש אומרים אותה מעומד. 
ברכות ההפטרה, י־ה א־לי, אשרי, יהללו, חצי קדיש.

נשיאת  הש"ץ,  חזרת  שמונה־עשרה,  יו"ט,  של  מוסף, 
כפים, קדיש תתקבל, אין כאלקינו, עלינו, שיר הכבוד 

)י"א אחר שחרית(.

קידוש של יום טוב כנהוג, והמנהג לאכול מאכלי חלב.

מנחה, כנהוג, אשרי ובא לציון, חצי קדיש, שמונה־עשרה 
של יו"ט, חזרת הש"ץ, קדיש תתקבל, עלינו.

עושין כל ההכנות לשבת ויום טוב לפני הדלקת הנרות 
וקבלת שבת.

ב' דשבועות, יום שבת קודש, ז' סיון.
הדלקת הנרות: בשעה 21.27 )פלג המנחה: 20.05 - פלג 

ב: 21.02(.

טוב,  יום  ושל  שבת  של  נר  להדליק  הנרות,  ברכת 
ושהחיינו, )אף הנוהגות להדליק בכל יו"ט לפני הסעודה, 

צריכות להקדים עם זמן קבלת שבת(.

קבלת שבת, יש בזה מנהגים שונים, יש מתחילין "מזמור 
לדוד הבו לד' בני אלים" ואחר־כך החרוז הראשון או שני 
חרוזים מפיוט של "לכה דודי", ומדלגין עד החרוז "בואי 
בשלום" )יש אומרים גם החרוז "ימין ושמאל תפרוצי"(, 
ויש מדלגין רק החרוז "התנערי מעפר", יש אומרים כל 
ויש מתחילין רק "מזמור שיר ליום  מזמורי לכו נרננה, 
השבת", וכל אחד יחזיק במנהגו. אומרים "ברנה בשמחה 
ובצהלה", מזמור שיר ליום השבת,  )אין אומרים במה 

מדליקין(, אין אומרים כגונא.

ערבית, של שבת ושל יום טוב כנהוג, ברכו, )אין אומרים 
שמונה־ קדיש,  חצי  וידבר,  ושמרו,  ופרוש,  מערבית(, 
עשרה של יום טוב ומזכיר של שבת, אחר שמונה־עשרה 
אומרים ויכולו, ברכת מעין שבע ומסיים "מקדש השבת", 
קדיש תתקבל, מזמור לדוד, ברכו )ליקוטי מהרי"ח(, עלינו.

ז' שלמים לקידוש לבנה: ליל ש"ק, ב' דשבועות, מתחלת 
הלילה )אבל אין מקדשין הלבנה בליל שבת ויו"ט(.

קידוש, של יום טוב, ומזכירין של שבת, שהחיינו.
יודוך,  הכל  ברכו,  כנהוג,  יו"ט  ושל  שבת  של  שחרית, 
א־ל אדון, שמונה־עשרה של יום טוב ומזכירין של שבת, 
חזרת הש"ץ, פיוטים, הלל שלם, קדיש תתקבל, שיר של 
יום, מגילת רות, אתה הראת, )אין אומרים י"ג מדות ולא 
ב' ספרי תורה,  רבונו של עולם(, בריך שמיה, מוציאין 
ז' גברי בפרשת ראה "עשר תעשר" עד  בראשון קורין 
סוף הסדרה, חצי קדיש על שניהם, וקורין למפטיר בספר 
תורה השני בפרשת פינחס "וביום הביכורים" כדאתמול, 
ומפטירין "וה' בהיכל קדשו" )חבקוק ב( עד סוף הנביא. 
אומרים "יציב פתגם" אחר פסוק "תפלה לחבקוק הנביא 
על שגיונות" )יש שאין אומרים(. בברכת ההפטרה מסיים 

"מקדש השבת וישראל והזמנים". יקום פרקן.

הזכרת נשמות, אב הרחמים, אשרי )אין אומרים י־ה א־
לי(, יהללו, חצי קדיש.

הש"ץ,  חזרת  שבת,  של  ומזכירין  טוב  יום  של  מוסף, 
נשיאת כפים )אין אומרים תפלת "רבונו של עולם" ולא 
"יהי רצון", יש אומרים גם בשבת(, קדיש תתקבל, אין 

כאלקינו, עלינו, שיר הכבוד )י"א אחר שחרית(.

סעודת היום, קידוש של שבת ושל יו"ט.
מנחה, קרבנות, אשרי ובא לציון, חצי קדיש, ואני תפלתי, 
ויהי בנסע, וקורין ג' גברי בפרשת נשא )אין אומרים חצי 
קדיש(, יהללו, ובנחה, חצי קדיש, שמונה־עשרה של יום 
תתקבל,  קדיש  הש"ץ,  חזרת  שבת,  של  ומזכירין  טוב 

עלינו, ואוכלין סעודה שלישית.

מוצאי שבת ויו"ט: 22.57 )לשיטת ר"ת: 22.59(
אסרו חג, יום א' פרשת נשא, ח' סיון.

ערבית, של חול כנהוג, בשמונה־עשרה אתה חוננתנו, 
חצי קדיש, ויהי נועם ואתה קדוש, קדיש תתקבל, )ויתן 

לך(, עלינו.

הבדלה, כמו בכל מוצאי שבת.
שחרית, כנהוג, אין אומרים תחנון, אבל אומרים למנצח 

יענך, ואין מתענין בו.

ויש  סיון,  י"ב  עד  תחנון  אומרים  שאין  מקומות  יש 
מקומות שגם ביום י"ג אין אומרים.

שבת פ' נשא )בא"י בהעלתך(, י"ד סיון.
הדלקת הנרות: 21.34 )פלג המנחה: 20.11 - פלג ב: 21.08(

סוף זמן קידוש לבנה: ליל ש"ק, כל הלילה.

תלמוד תורה וישיבה לצעירים דחסידי בעלזא אנטווערפן
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

פינו מלא שבח והודאה ולבנו הומה רגשות של תודות והלל קדם הני צנתרי דדהבי, גבורי הכח, תמכין 
דאורייתא, עושים ומעשים בכל לב ונפש עבור לימוד התשב"ר, העומדים לימיננו במסירות נאמנה לאין 

ערוך, במאור פנים ובנפש חפצה, ביד רחבה וברוח נדיבה, שלא ע"מ לקבל פרס
ה"ה פטרוננו הדגול

הרה"ח ר' יעקב פרידמאן שליט"א
מנכ"ל מוסדותינו רבות בשנים

ואתו עמו הרה"ח ר' הערשל פרידמאן שליט"א
מזכ"ל הת"ת

ואתם עמם חברי ההנהלה שיחיו
הרב משה יוסף גראס שליט"א, הרב יהודה ארי' רוטנער שליט"א, הרב משה קליין שליט"א

וגם לרבות העסקן הנלהב רבות בשנים עבור התשב"ר הרה"ח ר' אהרן קליין שליט"א
גובה שכ"ל התלמוד תורה 

על עמידתם האיתנה בכל עת לשלם את השכר בעתו ובזמנו ובכבוד הראוי למעלה מן 
המשוער, ובפרט על התאמצותם הרבה בתקופה קשה זו בכל לב ונפש.

ברכה מיוחדת אל האברך המיוחד העומד לימינינו במסירות ובשלוות הנפש
הרב יהושע עקשטיין שליט"א

על ארגון מערכת השיעורים בטלפון והכנת הבנין בשלמות הראוי לכל פרטיה
על ראשכם יחולו כל הברכות הכתובות בתורה אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד

ובזכות כח התשב"ר תוושעו בכל משאלות לבכם אכי"ר.
החותמים בהערכה אין קץ

מנהלים רוחניים   /   צוות הרמי"ם בישיבה   /   צוות המלמדים בת"ת   /   מלמדים במסגרת 'חינוך מיוחד'

ויסעו ... ויחנו ...
הגדול  הכנסת  בבית  הנרחבים  השיפוצים  עקב 
הרב  מרן  עוברים משרדי הקהלה, לשכת  אסטען, 

שליט"א ולשכת ההוראה
לרחוב אסטען 49

במקום החדש נעשו עבודות הכנה נרחבות בהשקעה 
נאותה  גדולה, כדי שנוכל להמשיך ולשרת בצורה 
את כלל תושבי עירנו, עד שבע"ה נזכה לחזור לבנין 
הקהלה המקורי ברחוב יאקאב יאקאבס, בתום גמר 

כל עבודות השיפוץ במקום.

תיקון גדול תיקנו שם
בעקבות דברי מרן הרב שליט"א השבוע

לרגל הפתיחה מחדש של בתי המדרש
דחסידי וויזשניץ במאנסי יע"א

חוצבים  בדברים  הרב שליט"א  מרן  אחר שהאריך 
על  לערוך,  שעלינו  הנפש  חשבון  על  אש  להבות 
מה ולמה עשה ה' ככה שבתי המקדש מעט נסגרו, 
ובעיקר מה חובתנו בעת הזאת לקבל על עצמנו על 
להבא בנוגע למורא מקדש ורוממות התפלה - אמר:
"יש לעורר אודות מכשירי הטלפון שנכנסים אתם 
גם  אבל  הצלצול,  קול  את  שמכבים  אף  לביהמ"ד, 
הֶרֶטט שמרגישים באמצע התפלה מסלק את הכוונה, 
ובאמת עצם הדבר שאינו מסוגל להפרד מהטלפון 
לשעה קלה, הוא בזיון גדול לביהמ"ד ובושה גדולה 
במאנשעסטער  שבהיותי  לכם  אספר  לבעליו. 
ועוררתי אודות ענין זה, הצעתי שיקבלו על עצמם 
היה  זה  לביהמ"ד.  הטלפון  את  כלל  להכניס  שלא 
בערב, ומיד למחרת בשעה שבע בבוקר, כשהגעתי 
לביהמ"ד, הראו לי הגבאים שכבר הספיקו לסדר ארון 
מיוחד שבו יניחו כל המתפללים את מכשיריהם עד 

לאחר התפלה".
על כן אנו פונים בבקשה לתושבי עירנו שיחיו, כעת 
שבתי המדרש בעירנו עדיין סגורים לצערנו, לתת לב 
ולהתכונן לקראת פתיחתם בקרוב בע"ה ע"י אימוץ 
תקנה חשובה זו, ולסדר במדת האפשר מקום מיוחד 
מחוץ לביהמ"ד, שבו יוכלו המתפללים להניח את 

מכשירי הטלפון למשך זמן התפלה.
והשי"ת יראה בענֵינו ובמהרה נזכה לאור חדש על 
ציון תאיר ונזכה כולנו יחד במהרה לאור בבנין בית 

המקדש בב"א.
הדרשה במילואה אפשר לשמוע בקו הקהלה

מקוה טהרה
"מים חיים"

בור  יציקת  ב"ה  התקיימה  ב'  ביום  השבוע 
הטבילה האחרון במעמד מרן הרב שליט"א, 
ובזה הננו שמחים להודיע, כי אחר שהסתיימו 
המקוה  בנין  של  השלד  בניית  עבודות  ב"ה 
בהתקנת  בשעטו"מ  מתחילים  החדש, 
חשמל  מים,  צינורות  השונות,  המערכות 
שנזכה  שמים  לשוכן  ותפלתנו  וכדומה, 

במהרה לברך על המוגמר.

הכרת הטוב
אנו מביעים בזה רגשי לבבנו והכרת הטוב, 
שבתקופת מחלתנו בבית החולים הקדיש 
שעות וימים, יום ולילה לא ישבות, והיה לנו 
ליועץ ולעזר, ועל ידי הוראותיו ועצותיו הציל 
לתרופה  לנו  והיה  גדולה,  מסכנה  אותנו 
ולמזור, במסירות רבה, הלא הוא איש כביר 

המעש, העסקן הדגול והנמרץ

ר' אליקים פייביש שפירא הי"ו

יעזור השי"ת שישפיע עליו מאוצר המנוצר, 
נחת מכל  וירוה  דרכיו,  בכל  שיצליח מאד 

יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.

אליהו זלצברג
משה דוד זלצברג
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הנהלת הקהילה מאחלת ברכת מזל טוב חמה ולבבית לכל בעלי השמחה

שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא

Wachtdienst (9.00-22.00 uur)
op donderdag 28 mei
Internationale, Appelmansstr. 11 231.67.98
Eeuwfeest, Mechelsestwg. 181 239.24.38
op vrijdag 29 mei
Antverpia, Nationalestraat 145 237.45.25
op zaterdag 30 mei
Anfarma, Schulstraat 1 237.51.43
op zondag 31 mei
Maus, Lange Leemstraat 74 232.33.39
op maandag 1 juni
Muylaert, Brederodestraat 61 238.12.08
op dinsdag 2 juni
Claeys, Quinten Matsyslei 11 232.54.22
op woensdag 3 juni
Generaal, Generaal Lemanstr. 10 230.94.56
op donderdag 4 juni
Justitia, Justitiestraat 81 237.45.14

*
Na 22u. op 28 mei )ליל א' דשבועות(:
Eeuwfeest, Mechelsesteenweg 181
Na 22u. op 29 mei )ליל ש"ק ב' דשבועות(:
Hooft, Dambruggestraat 209

*
Na 22u.: 0903.92248 (1.50¤ per min.)

Dokter van wacht - 0900.10.512 :רופא תורן

HATZOLOH - 03.289.00.00 :הצלה

Crisiscentrum - 03.208.20.20 :הצלה חי לייפליין

תורנות בתי מרקחת

שמירה: 03.218.91.00
גניזה: 0488.05.25.16

בקור חולים: 0.32.33.34.35
מוקד ה.ר.ב.: 00.972.2.502.02.02

רכב: 0475.76.24.34
שפרה ופועה: 0489.35.64.77

שמייכעל: 0489.79.07.33
טהרנו: 03.808.44.82

חי לייפליין: 0495.19.81.00
מלב ללב: 03.232.22.27

שלוה: 03.239.88.57
חזק: 0485.37.18.42

IN TOUCH - 0486.89.11.90
בוני עולם: 03.500.11.05
A TIME - 03.500.10.75

בית נאמן: 0485.42.87.59
קשת: 0474.20.56.55
טאג: 03.500.8947

טאג-מוסדות: 03.808.49.49
תומכי שבת ויו"ט: 0486.69.08.93
שערי פרנסה טובה: 03.808.39.39

חסדי אהרן: 03.500.60.60
ECJCE-JOBS - 0466.32.34.74

מסילה: 0489.84.17.17
חברים: 03.80.80.424

Pinny's Data Bank - 0496.100.100
שיעורים בטלפון: 03.218.64.64

קול הלשון: 03.80.80.388
וטהר לבנו: 03.208.52.08

רבה, וכל המרבה להאריך בה בהתעוררות ובכונת 
הלב הרי זה משובח. ולשאלת התלמידים ומה יעשו 
שהש"ץ ממהר ואינו נותן זמן מספיק כדי להתפלל 
כדבריו, ענה ואמר וכי מי מכריח אתכם לרוץ עמו, 
טפל  העיקר  את  לעשות  שלא  היטב  להתבונן  יש 
והעיקר  כזה,  ביום קדוש  ובפרט  עיקר  ואת הטפל 
היא כונת הלב בתפלת החג ובפרט במקומות שם 

מבקשים על התורה הק' עיקר חיותנו.
מקומות  שיש  ובהתפעלות  בשבח  מציין  היה 
שעה  כחצי  רבה  ובאהבה  בנשמת  מאריכים  בהם 
)מרבה חיים, עמ' עה( לכה"פ. 

כחתן היוצא
סיפר הגה"צ רבי נטע פריינד זצ"ל: אצל החזון 
רואים  היו  התורה  קבלת  שעת  קודם  זצ"ל  איש 

שמחה והתכוננות יותר מחתן לפני חופתו.
)חיי עולם נטע, עמ' מו(  

מעשה בראשית
הגה"צ רבי אלחנן היילפרין זצ"ל מביא: שמעתי 
בשם  זי"ע,  מפשעווארסק  יעקב  רבי  הגה"ק  מפי 
הרה"ק בעל 'פחד יצחק' זי"ע מבאיאן, על מה שאנו 
'יוצר אור' - "המחדש בטובו בכל  אומרים בברכת 
על  רמז  בזה  שמונח  בראשית",  מעשה  תמיד  יום 
מעלתם של בני ישראל במעמד הנבחר שהקדימו 
נעשה לנשמע, ובכל עת שמתעורר ח"ו קטרוג על 
הזכות  את  מזכיר  טובו  ברוב  הקב"ה  ישראל,  בני 
שהקדימו  מה  בראשית",  "מעשה  המכונה  הזאת 
קודם  ה"נעשה"  לראשית,  האחרית  ישראל  בני 
)יפה שיחתן ח"ב, עמ' עא( ל"נשמע", ודפח"ח. 

עת להתפייס
מהר"א  כ"ק  שערך  בעת  השבועות  בחג  פעם 
אחד  נכנס  הטהור,  שלחנו  את  זי"ע  מבעלזא 
שהתדרדר ל"ע וירד מדרך התורה. כ"ק מהר"א זי"ע 
קראו  המדרש,  בבית  ונמצא  הגיע  שהלה  בהָודעו 
כי שבועות היום,  ודע,  יין,  לך  לו: "הא  ואמר  אליו 
און יעדער יוד קען זיך איבער בעטען מיט די תורה".
)ציונים יקרים, עמ' לט(  

תורה שבעל פה
שמעתי  שליט"א:  מצאנז  אדמו"ר  כ"ק  סיפר 
מכ"ק מרן אאדמו"ר זי"ע שדו"ז הגה"ק רבי מרדכי 
מהורונסטייפל זי"ע נהג לסיים ש"ס מדי שנה בחג 

כמה  ישנם  החכמה  עמק  בספרו  ואכן  השבועות, 
פלפולים להדרן בסיום הש"ס בחג השבועות.

)בצילא דמהימנותא, שבועות תשס"ז(    

דנים על רוחניות
שמעתי  מביא:  זצ"ל  שנעעבאלג  הגרש"פ 
מהרה"צ מבוהוש )שליט"א( זצ"ל בליל שבועות בעיר 
זצ"ל  מרוזין  שהרה"ק  שסיפר  יצ"ו  מאנשעסטער 
אמר בשם הרה"ק היוד הקדוש זצ"ל, שעצרת הוא 
ר"ה לאילן, והוא זמן מתן תורה שדנים על רוחניות, 
ולכאורה  גשמיות,  על  שדנים  הזמן  הוא  ובר"ה 
יותר  בשבועות  וב"ש  ב"ה  מהבורא  לירא  צריכים 
מבר"ה. וכשאמר זה הי' איבריו דא לדא נקשן והיו 
גודל  מחמת  מביהמ"ד  לחוץ  להוציאו  מוכרחים 
)שרגא המאיר, לחג השבועות( היראה ע"כ. 

עליונים ששו )המשך(

קו הקהלה
03.233.55.67  8

נתוספו השבוע
במספר 1

דרשות ממרן הרב שליט"א
בענין "בין אדם לחבירו"

)שנאמרו במסגרת "וטהר לבנו" לכלל תושבי עירנו(
דברי התעוררות בענין מורא מקדש

)שנאמרו לק"ק וויזשניץ במאנסי(
דרשת הכנה לחג השבועות

)שנאמרה לק"ק "עדת ישראל" במעלבארן(
שיחת התעוררות לקראת קבלת התורה
)שנאמרה לתלמידי ישיבתנו הק' "עץ חיים" ווילרייק(

במספר 5
שיעור מהדומ"ץ הגר"ע האניג שליט"א

דברי חיזוק בענין קדושת בית המדרש
בשילוב פי' רמב"ן על הפרשה

שיעור מהדומ"ץ הגרי"ז פאללאק שליט"א
בענין "דרך ארץ קדמה לתורה"

)השיעור שוה לכל נפש, אנשים נשים וטף(

לעבור מדרשה לדרשה קודמת - ללחוץ *

ביום ב' נשא, ט' סיון
לא יתקיים איסוף אשפה

שלמה ב"ר שמואל לייב וויינשטאק נ"י

עליית חתן לתורה

למשפ' ר' ישראל צבי דוידזון-שווארץ נ"י
*

למשפ' ר' פנחס קרויס-מאנדעל נ"י
*

למשפ' ר' אהרן נחמיה טויב-קוביטשעק נ"י

נולד בן

מפנינים יקרים )המשך(
את  מקדימים  היו  לא  אם  אף  ונשמע,  נעשה 
ה"נעשה" ל"נשמע, היו זוכים לכתרים. אולם הרי 
ידוע הכלל ש"אין מלאך אחד עושה ב' שליחויות", 
שני  יניח  אחד  יתכן שמלאך  לא  לכאורה  כן  ואם 
כתרים משונים זה מזה, אחד כנגד "נעשה" ואחד 
ואמר "בשעה  ולכך דקדק בלשונו  "נשמע",  כנגד 
ה"נעשה"  כי  לנשמע",  נעשה  ישראל  שהקדימו 
אי  כי  השמיעה,  את  גם  מחייב  כבר  כשלעצמו 
לעשות,  ומה  איך  שומעים  בטרם  לעשות  אפשר 
ואם כן במצב זה השמיעה והעשיה הם דבר אחד, 
ולכן הספיק מלאך אחד לכל שני כתרים ובסך הכל 
ששים ריבוא מלאכים. אולם כאשר חטאו ישראל, 
היה צורך במלאך נפרד לכל כתר, כי עתה אין לא 
שמיעה ולא עשיה, ואם כן הם שני ענינים נפרדים 

הזקוקים לשני מלאכים שונים.
)במשנת הפרשה, גליון רט(  

ביום  לאכול מאכלי חלב  ונוהגין בכמה מקומות 
ראשון של שבועות )שו"ע או"ח סי' תצ"ד ס"ג בהגה(

יש לומר טעם בזה שנהגו לאכול מאכלי חלב 
בחג השבועות, על פי מה שאיתא בירושלמי פ"ד 
דר"ה ה"ח, בכל הקרבנות כתיב חטא ובעצרת אין 
)דכתיב במוסף ושעיר אחד לכפר ולא כתיב  כתיב חטא 
עול  עליכם  שקבלתם  כיון  הקב"ה  א"ל  חטאת(, 
והנה  לא חטאתם.  כאלו  עליכם  אני  מעלה  תורה 
מה שהבעל תשובה אין מזכירין לו חטא תליא אי 
בתר מעיקרא אזלינן או בתר השתא וקיי"ל דבתר 
השתא אזלינן וילפינן לה מחלב דשריא אף שמתהוה 
מאבר מן החי או דם )ועיין מג"א סי' רט"ז וח"י סי' תס"ז(, 
ולכן אוכלין חלב, להורות דבתר השתא אזלינן וכל 
)מהרש"ם מבערזאן( העונות מתכפרים. 

יגעת ומצאת תאמין
פתרון החידה מגליון שעבר:

היכי תמצא שמברכים ברכת "שהחיינו" על יום טוב, 
בעיצומו של יום חול )לפי דעה אחת באחרונים(?

)או"ח סי' תע"ג אות א(, דגם  כתב החק יעקב 
בעצרת אם שכח לברך שהחיינו יש לה תשלומין 
כל שבעה כמו בפסח, אע"פ שהוא רק שני ימים. 
עי'  אבל  שם.  היטב  בבאר  גם  הדברים  והובאו 
בשער הציון )שם אות ה( שהביא שהפמ"ג והאליה 

רבה חולקים עליו.
תשו"ח לכל אלו שהעירו הערותיהם בנוגע למדור זה. חידות  נ.ב. 

ופתרונות יתקבלו ברצון במערכת.

כולל אברכים אנטווערפען
חודש סיון נקבע מדי שנה ל-

חודש המגבית עבור הכולל
את  מאתנו להתרים  נבצר  שהשנה  ובהיות 
הצבור, נבקש במדת האפשר להקדיש את 
העליות ו/או תרומות "יזכור"  בחג השבועות 

לטובת עמלי התורה בעירנו.
0479.067.688

עטא וייס אריה לוי 
בת ר' יוסף הלוי נ"י ב"ר חיים נ"י 
וייס )היילפרין( לוי )בלנק( 
אנטווערפען גיבראלטאר 

מ א ו ר ש י ם
אנטווערפען, ג' סיון תש"פ

רייזל פריעדמאן שמואל נפתלי הערץ פריעד 
בת הרב זאב שליט"א בן הרב אלי' שליט"א 
פריעדמאן )דייטש( פריעד )בעקער( 
לונדון אנטווערפען 

מ א ו ר ש י ם
לונדון, ג' סיון תש"פ


