זמנים לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 4.07 ..................
חצות היום והלילה 11.40 ..........
עלות השחר 5.01......................
נץ החמה 6.33 ..........................
סוף זמן קרי"ש  - 8.21 ......ב' 9.06
סוף זמן תפילה 9.57 .................
שקיעת החמה 4.46 ..................
מוצאי שב" ק 6.00 ....................

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

נרות חנוכה מאירין בכל חודש טבת

äìåàâä áåëéò

מגיד תעלומה

ראש חודש טבת

יוסף פגש את השבטים ביום א' דחנוכה

הנה מבואר בזוה" ק )פנחס רנ"ט
שבעשירי נראו ראשי ההרים ,היינו שבטבת
התחיל להתגלות נגד ההפכי ,ולזה בפרי החג
שקרבו בעד האומות ,והשכינה הקדושה
מגנת בכנפיה על בני ישראל ,שלא יוכלו
לעשות רע לכנסת ישראל ,ולא נראו עד
עשירי ,הוא טבת ,שנראה רשעתן ,וכדברי
הפייט )ב סליחות לעשרה בטבת ,אזכרה( ירח טבת
מאד לקיתי בו ,והקב"ה הקדים רפואה ,וצוה
להמשיך קדושת השורש  ,כדי שגם בימי רע
לא יכלו להרע עמנו .
דברי חיי ם

ע"א(

ר"ח טבת שהוא בחנוכה בוודאי מקבל
הר"ח הארות הנרות על כל ימי החודש  ,כי
בראש תלוי כל החודש ,ויש נכון לרמוז מה
שמדליקין ל"ו נרות ,שהנרות מאירין ל"ו יום,
מתחילת חנוכה עד סוף טבת ,ושמעתי מפי
מו"ז ז"ל כי טבת מלשון הטבת הנרות עכ"ד,
ויתכן לפרש כמו "ש בספרים כי ימי טבת הם
ימי הסתר ,ולכן הקדים הרפואה שע" י הנרות
מאירין גם ימי חושך אלו ,ואור כי טוב.
שפת אמת

הנה הענין מה שנכנס ר"ח טבת בתוך
ימי החנוכה ,הוא להיות כי בחודש הזה הוא
שליטה של עשו ר"ל  ,כמבואר בספה"ק ,והנה
תוקפו הוא בתחילתו וראש פתנים אכזר הלא
הוא כמוס עמדי שנתפס ראשו בתוך ימי
חנוכה ,שהם ימי הגאולה וישועה ,ועי"כ לא
יהיה לו כח לעשות רע ח"ו ,כי כבר נתפס
תפארת שלמה
ראשו.
וראש חודש טבת שחל בחנוכה ,ובראש
חודש שורש הקדושה מכל החודש ,וכמו
שאמרנו דלטעם זה נקרא ראש חודש של
החודש ,בוודאי עסק חודש זה יש לו שייכות
לקדושת חנוכה ,שהוא לתקן העבר ולהתגבר
על היצה" ר להבא ,ושניהם על ידי אור התורה,
שהוא לכל בשרו מרפא  ,ולהבא אמר )זח"א רב
א'( לית לן מלה לתברא יצר הרע אלא
אורייתא ,והיינו תורה שבעל פה שמופיע בלב
פרי צדיק
ישראל על ידי נרות חנוכה.
הרה"ק מאפטא זי" ע אמר על פסוק
בעשירי באחד לחודש נראו ראשי ההרים,
המבול היה לתקן ענין פגם ברי"ק ,וזהו גם
עתה כל אריכות הגלות ,בעשירי הוא חודש
טבת ,שאז מתחילים ימי השובבי"ם ,שהוא
תיקון פגם זה ,באחד לחודש ,שהתחלת
התיקון הוא באחד לחודש שחל בימי חנוכה,
נראו ראשי ההרים ,מתחילים ראשי התיקונים .
בית אברה ם

,íéîé íéúðù õ÷î éäéå ùøôì ò"éæ ïàìùéîéøôî øéàî 'ø ÷"äøä íùá
øôñî ïéà íéðùå íéîé äæ ,äøö ïåùì àìà åðéà éäéå øîàðù íå÷î ìë
,õ÷î éäéå , äæî ìåãâ øòö êì ïéà , àá àì ïééãòå õ÷ä ìò íéëçî åðàù
úà íúðùéù éðôî àåäù íëì åòã ,íéîé íéúðù áåúëä åðì ãéâîå
ïëåîä íåé úåáø íéîòô äéä øáë äìàä íéúòä êùîá éë ,íéîéä
פנים מאירים
.åðùéå äîãøú åðéìò äìôðù àìà ,äìåàâì

êéìòî äúìá àì êúìîù
ìååðî øäåñä úéá éøä éë .åéúåìîù óìçéå çìâéå øåáä ïî åäåöøéå
úéáî øîàå íéøåñàä úéáî ì "ìåä íéøåñä úéá áéúëå çøñåîå
øäñä úéáá äðù á"é áùéù éî éàãå éë , éøñå ùàáéå íåâøú , íéøåñä
àîäåæ åì äúéä àì ÷éãöä óñåéù êòéãåäì àáå ,úôãåð åúîäåæ éàãå
äéä àîäåæ åì äéä åìà éë áåè çéø åì äéä äáøãà , åú÷ãö éôì ììë
åçéøäùë àìà ,ãáì óìçéå çìâéå àìà øîà àìå åëåñìå åöéçøäì íäì
êìé àìù åãçô éë åäåöéçøä àì äæìå , åöéçøäì åöø àì áåèä åçéø
åà åäåôìçéå åäåçìâéå øîà àìå ,óìçéå çìâéå øîàå .áåè çéøä åúåà
á"é íéøåñàä úéáá àåäå åéúåìîù àìà , íéøçà íéãâá åäåùéáìéå
óñåé ïåéë àìà ,å"éúåìîù øîàù ãò ,óéìçäì íéãâá åì åéä ïéàî äðù
éùåòå åéãéñç íò äùåòù åéúåàìôðå ä"á÷ä ìù åúøåáâ úåàøäì
àìå åëìëìúð àìå ,ïåéìò åùáìå ïåúçúä ùåáì óéìçä , äùò äî ,åðåöø
íäå áåè çéø íäì ùé äáøãà àìà ,äòéæ éìåîìî úîçî åçéøñä
äæì ,ä"á÷ä ìù åéñð íñøôì ïë äùòå ,êìî éðôì íäá àáì íéåàø
óéìçä ,íäá ùåáì àåäù ùîî å "éúåìîù ,åîöòá àåä óìçéå øîà
שפתי כהן
.ïåéìò åùáìå ïåúçúä

æ"äåòå øçñî éðéðò
åîåâøúë .õøàä íò ìëì øéáùîä àåä õøàä ìò èéìùä àåä óñåéå
,èéìùä àåäå åøîåà çðéú äøåàëìå ,àòøàã àîò ìëì ïéáæî àåä
ìáà ,õøàä ìò ïåãàå èéìù äéäù ÷éãöä óñåé ìù åúìåãâ øôñîù
óñåé ìù åçáù åäî ,ïáåî åðéà õøàä íò ìëì øéáùîä àåä åøîåà
êøãá ì"éå ,'éîúá úåðçá ãîåòå øçñîá ÷ñåò øçåñ äéäù äæá ÷éãöä
åéä àì á÷òé éðá éë ,åäåøé ëä àì íäå áéúëã ìéòìà éà÷ úåçö
íðéàå øçñîá íé÷ñåò íðéàù íé÷éãöä êøãë åðééä , íìåòî íéøçåñ
úåðçá ãîåò åúåà åàöîå óñåé ìà åàá øùàë ë"òå ,î"åî áåèá íéòãåé
ïåéòø íåù íúòã ìò äìò àì àòøàã àîò ìëì ïéáæîå øçñîá ÷ñåòå
ë"òå , äìàëá åìâøåä àì éë , ÷éãöä óñåé àåä äæù àðéîà äåä íåùå
דברי ישראל
.åäåø éëä àì íäå øéôù
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בשלטי הגבורים ) במה מדליקין אות ג ( כ ' ברוב
השנים חל חנוכה בפרשת מקץ ,וקבלתי סימן
דכתיב בפרשת מקץ "וטבח טבח והכן" הח'
מטבח והתיבה והכן הם אותיות חנוכה  ,עיי "ש .
ולכאורה הוא דחוק דמה ענין חנוכה
להסעודה של יוסף  .אך כאשר נבוא ונדייק
החשבון נמצא כי באותו פעם שהיה יוסף
הצדיק עושה הסעודה הקדוש הלז של טבח
טבח והכן כשנפגש עם בנימין הצדיק ואכלו
כל השבטים ביחד ,היה בדיוק ביום ראשון של
חנוכה ,דהנה כשבא יעקב למצרים היה בן ק" ל
שנה והיה במצרים י"ז שנה ,והנה איתא בגמ'
)ראש השנה יא (.בניסן נולדו האבות בניסן מתו
אבות ,ואם כן נמצא דכשבא יעקב למצרי ם
היה ראש חודש ניסן כיון דהיה במצרים בדיוק
י"ז שנה .
והנה בב"ר )פצ "ג ס"ז( משמע שיוסף היה
רחוק מאביו ת' מאות פרסה ,כדאיתא התם
בשעה שתפס יוסף את בנימין מיד כעס יהודה
ושאג בקול גדול והלך קולו ת' פרסה עד
ששמע חושים בן דן וקפץ מארץ כנען ובא
אצל יהודה ע"ש  ,הרי דהיה ת' מאות פרסה
מיוסף ועד אביו  ,והנה איתא ) פסחים צג (:כמה
מהלך אדם ביום עשרה פרסאות ,נמצא
דהליכה לא "י וחזרה למצרים היה צריך ליקח
זמן של פ' יום ,והנה ידוע דבני יעקב שמרו את
השבת עוד קודם שניתנה כדאיתא בב" ר ) פע" ט
ס"ו( והנה בתוך ימי הליכה פ' יום היו י" א
שבתות שלא הלכו בהם הרי צ" א ימים ,
ונשארו ג' ימים שי" א שבתות הם רק ע" ז ימים ,
צרף הג' ימים עם הי "א הרי ביחד י"ד ימים ,
הרי באו עוד שני שבתות שלא היו יכולים
לילך אם כן היה צריך לזמן ההליכה של
שמונים ימים צ"ג ימים ,והנה תדקדק החשבון
מן ר"ח ניסן למפרע שבאותו היום באו
מצרימה עם יעקב עד זמן יציאתם ממצרים ,
ותמצא שהיה זמן יציאתם ג' דחנוכה כי
נחשוב החדשים כסדרן א ' מלא וא' חסר וא" כ
יום א' של ניסן ל' דאדר כ"ט דשבט ל' דטבת
הרי צ' ועוד ג' ימים להשלים צ" ג וכנ " ל הרי
כ"ז דכסליו שאז יצאו ממצרים ,והנה הסעודה
היה בערב שבת כבמדרש )רבה פצ "ב ס"ד( ,אם כן
היה הסעודה ב' ימים לפנ היציאה כי למחרת
הסעודה היה שבת ואידחי יציאתם ליום א' ,ג'
דחנוכה  ,ומן אז היה הצ"ג ימים  ,הרי לן
בפירוש שסעודת וטבח טבח והכן היה בערב
שבת ב' ימים קודם יציאתם והוא יום א '
דחנוכה בדיוק ולא פחות ולא יותר ,ולכן שפיר
כותב השלטי גיבורים מה שהיה לו מקובל רמז
מוטבח טבח והכן לסעודת חנוכה ) .קדושת נפתלי (

 כי היה פרעה קוראו בתחלה לאחר שחלם,  אז לא היה יוסף מתגדל למלוך, הסהר בעת ההוא
 אך, והיו החרטומים אומרין לו אילו שאלת אותנו כבר פתרנו לך ככה,לפתור לו את חלומו
 ואח"כ בא יוסף ופתר לכן,כעת שהיה יוסף בבית האסורים והחרטומים נתייגעו ולא פתרוהו
 וע"כ חשש יוסף אלו ירצה השר המשקים להטיבו ותיכף להזכירו,זכה ונתעלה למלוכה עיי"ש
 ד" ה גדול( בטעם הדבר דגדול.  וכבר כ' התוס' )ע"ז ג, לכן א"ל זכרתני והזכרתני,לפני פרעה
, כי היצה"ר מתגבר יותר על המצוה להחטיאו עיי"ש,המצוה ועושה ממי שאינו מצוה ועושה
 ועי"ז ישאר,ולכן א"ל יוסף זכרתני כדי שיהא מצוה ועושה ויתגבר עליו יצרו ביותר להשכיחו
 וע"ז שפיר אמר המדרש דלא פנה אל.בבית האסורים עד שיחלום פרעה ואזי יזכה למלוכה
 ומה"ט עצמו אמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני בכדי שיתוסף עליו עוד שתי,רהבים
( )ברך משה
.שנים
 ויל"פ ע"פ מ"ש בספר אמרות.ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ
טהורות )תהלים פ"ד( לפרש הפסוק אשרי אדם עוז לו בך מסילות בלבבם כי אמרו חז"ל )מו" ק דף

ט"ז( הקב" ה גוזר גזירה וצדיק מבטלו וזהו אשרי אדם עוז לו בך כביכול לבטל גזירתך והוא על
.ידי מסילות בלבבם פי' על ידי שמזכה רבים ומביא מסילות עבודתך בלב ישראל עמך עכ"ד
ובזה יתבאר ויוסף הוא השליט על הארץ להיות צדיק מושל ביראת אלקים שהקב"ה גוזר
וצדיק מבטל צדיק גוזר והקב"ה מקיים משום הוא המשביר לכל עם הארץ לזכות את הרבים
() כ" ק מרן רבינו שליט"א
.ללמדם תורת ה ' ועבודת הבורא בכל עת וזמן

äëåðç úåëìä íäøáàì ä"á÷ä øîà
àð èáä øîàéå äöåçä åúåà àöåéå
øåôñì ìëåú íà íéáëåëä øåôñå äîéîùä
ïàë ùéã ì"é .êòøæ äéäé äë åì øîàéå íúåà

( דר ' זירא כשעלה לארץ.מציעא דף פה
ישראל ישב מאה תעניתים כדי שישתכח מזכרונו תלמוד בבלי כי היכי דלא נטרדיה ויוכל
 הרי רואין מזה דכשרוצין לזכות בדבר חדש ההכרח לשכוח תחלה,ללמוד תלמוד ירושלמי
' ( שבא גבריאל ולימד ליוסף ע. והנה מבואר בחז"ל )סוטה לו, דרך הקודמת כדי שלא נטרדיה
 ומעתה היה הכרח לטובת יוסף שישכח ממנו תורתו, וכל החכמות שבעולם למדו אתו,לשון
 ובאמת היה צריך ל"נס" שישכח, שלמד מכבר כדי שיזכה להשגה עליונה שאין למעלה ממנה
 וכמו, כי לפי גודל חכמתו בתורה וגודל קדושתו לא היה השכחה מצויה אצלו בטבע,תורתו
 משמע שלא היתה השכחה מצויה אצלם,שראינו ברבי זירא שהתענה מאה תעניתים על זה
 וע"כ שפיר קרא לבנו,  והוצרכו לנס והשפעה מן השמים להביאם לידי שכחה לטובתם,בטבע
()דברי יואל
.מנשה ע"ש הנס ששכח תורתו ועל ידי זה שוב זכה אחר כך להשגה עליונה
 ולא פנה אל, במדרש אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו זה יוסף. ויהי מקץ שנתים ימים
 וי"ל דהנה. וצ"ב,  ע"י שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני ניתוספו לו שתי שנים,רהבים
 והנה מבואר,היה לו ליוסף בקבלה שעתיד הוא לימלוך בארץ מצרים לטובת בני ישראל
במדרש )רבה פפ" ט ס"ו ( כי אלמלי זכר שר המשקים את יוסף והיה משתדל להוציאו מבית

רמזים וחידודים

.íéîëç éãéîìú íéðá äéì ïééåä øðá ìéâøä (:â"ë

éãòåî äìà
àåä àìä ,ì"æ åäéìàî ìá÷å äìá÷ éøáã åéøáã øùà ùéã÷å øéò áøä áúë
úáù ìéçúä (ã"é â"ë àø÷éå) íéðäëä ìà øåîà úùøôá ì"æå (ä"ëø 'éñ) ç÷åøä ìòá
úà äùî øáãéå" íééñå ,úåëåñ ,íéøåôéëä íåéå äðùä ùàø ,úøöòå çñô íéìâøå
úåìòäì øåàîì úéúë êæ úéæ ïîù êéìà åç÷éå" äéì êåîñå ,"ìàøùé éðá ìà 'ä éãòåî
(øëùùé éðá)
.ì"ëò øçáåîä ïî äåöî úéæ ïîù äëåðçì æîø ,"øð
úùøãð äôé åæ äùøô
ïéî'é ÷éìã'ú ø'ð ìàî'ù úåáéú éùàø "íéúðù" .íéîé íééúðù õ÷î éäéå
,úåàéøáä úà åìëà úåùìçä úåøôäù äéä äòøô íåìç ,úåøôä äðìëàúå .äæåæ'î
.íéùìç ãéá íéøåáéâ úøñî íéñéðä ìòá íéøîåà åðàù äî äëåðçì æîø
å"ì íé÷éìãî äëåðçá ,ìëåà èòî åðì åøáù åáåù íäéáà íäéìà øîàéå
"åðì åøáù" äùøôá ïàë æîøä äæå , úåøð ã "î íä ãçéá íéùîù ' ç ãåòå úåøð
, â"î äéäé íééðùì - å "ô- "åðì" úáéú úà åøáùú ,å"ô àéøèîéâá å"ðì äðäã
åðééä "ìëåà èòî" ,'à úåà àåäù ìëåà úáéú ïî èòî éëä øôñîä úà åç÷úå
íé÷éìãî åðàù úåøðä ïéðîë ã"î äéäé ãçéá ,"ìëåà" úáéúî ïè÷ä íåëñ
.äëåðçá
(à"éøäî éøáã)
øåà äøåúå äåöî øð
å"ì ãâðë íä äëåðç ìù úåøð å"ì ,ì"÷åöæ õòøà÷î ô" øäî ùåã÷ä øîà
(øëùùé éðá)

מילי דאבות

äøåúä ïî äëåðç éæîø

åúåà àöåéå" ,äëåðç øð úååöîì äøåúä ïî æîø
äîéîùä àð èáä øîàéå" ,õåçáî åúéá çúô ìò äçéðäì äåöîù æîø "äöåçä
éë ,÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò äîçä ò÷ùúùî äúåöîù æîø "íéáëåëä øåôñå
äéäéù åðééä "íúåà øåôñì ìëåú íà" ,íéáëåëä úàö ìéçúî äîçä úòé÷ù øçàì
ìù úåøð å"ìá øéäæ äéäé íà æîø "ä"ë åì" øîàéå ,ììä úéá éøáãë êìåäå óéñåî
úáù) 'îâä éøáãë ,íéîëç éãéîìú íéðáì äëæé " êòøæ äéäé" ,äëåðç àåä åìñë ä"ë
(ò"éæ õéùåãàøî ÷"ñä)

ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי
נשני אלקים את כל עמלי ואת כל
 ואפ"ל עפימ"ש בגמ' )בבא.בית אבי

.(éìáá ãåîìú ïî) úåúëñî

äëåðç øð àöîú íéä úðéãîî èâ àéöåîä
ïî ,íéøåçá úö÷îå ,(úåãéç) úåôè÷ (ì"æ ïùãä úîåøú ìòá ïåàâä) äùò äëåðç ìëá
äî íúö÷î áåúëàå ,íéøçà íéøáã ìò íéîòôìå ,äëåðç ìò 'åú åãîìù àéâåñä
éãë åéìà óøöì ãçà êéøö ,íéä úðéãîî èâ àéáîä åà êéìåîä ... éãéá øàùðù
,ì"ð ìáà ,úåôè÷ä ïî íéùåøéôä éúçëù ,ì"æ ïåàâä äùò ìéòìã äæ ,íééå÷î àäéù
øîà êëì ,ãçà øñç äëåðç úåøð ïéðî àöîú ,íéä ïî èâ ïééðî àéöåî äúàù
.'åëå ãçà êéøö
(øùåé è÷ì)

äëåðçì æîøî åæ äùøô úåáéú
,úåáéúä íâ åðîð óåñá õ÷î øãñá

åðîð úåøãñä øàùáå "ä"ë íéôìà íäå"
äùøôá ãéîú äëåðç úåòéá÷ äðäã äàøðå ,íé÷åñôä ÷ø
íéîòô 'ç íä íéôìà 'á äðäå ,íéîé äðåîù ïé÷éìãîå ùãåçì ä"ë íåéá ïéìéçúîå .åæ
.äëåðçì ïéæîåø íøôñî ïéðî øùà úåáéúä íâ úåðîì äøåñîä äæîø äæì .ø"ð
(áåùèéãéæî ä"öø ÷"äøä íùá á"é øîàî ,åéìñë ùãåç øëùùé éðá)

ïîæä ìò úæîøî äàéø÷

úëåðç úàæ" .íéàðåîùç éîéá éäé úàæ àéøèîéâá ,"çáæîä úëåðç úàæ"
,"úàî åúåà çùîä íåéá" .çáæîä éîé úðåîù æà àéøèîéâá ,"çáæîä
( ä"ëø ïîéñ ç÷åø )
.åìñëá äùîçå íéøùò íåéá äëåðç àéøèîéâá
úéøçà 'úéùàøá'î ãéâîä

øðì æîø "øåà" àéä ä"ëä äáéúä úåáú ä"ë úéùàøáî äðåî äúàùë
úåòñîáù úåéðç ùîçå íéøùò äðåî äúàùë ïëå .åìñë ä"ë íåéá àåäù äëåðç
ä"ëá åçðù íéàðåîùçì æîø (èë ,âì øáãîá) äðåîùçá åðçéå øáãîá ìàøùé éðá
.åìñëá
( äùî äèî )
úåøáãä úøùòî (äëåðç) äæ íåé úìá÷
äðåøçàä úåàä - "ïîù ìù êô" :ì" öæ ìàøùé çîùé ìòá ùåã÷ä åðéáø øîà
ïååúà êôéäá (éåìéîá) "óë" úåà äðäå (êòøì úáéúî) ê úåà àåä úåøáãä úøùò ìù
àúééøåàã úååöî â"éøú ãâðë úåéúåà ê"øú ùé úåøáãä úøùòá äðäå ,êô àåä
úåà äæéàá ì"æç åìéëùä äðäå ,úåøáãä úøùòá íéæåîø ïðáøã 'æã àöîð ,ïðáøã 'æå
ó"ë àåäù äëåðç àéä úåéúåà ê"øú ïî äðåøçàä úåàäù åàøå äëåðç æîøð

.êô ïååúà êôéäá

(äîëç íéùéùéá)

äëåðç ñð éæîø
íéøâ à÷ àîù
äùòð ñðäå ,ìàøù 'é íëéøù'à úåø'ð ñð'å äì'î úá'ù ùã'ç ú"ø ,é"àðåîùç
ú "øå .íãéá äúìò àìå ìèáì åöøù ùã'ç úá'ù äìé'î ú"ø ç"ùî àåäù ïîùá
.ùã'ç úá'ù äìé'î ú"ø àåäå ïîùá äùòð ñðäù ç"ùî úëåð'ç øé'ù øåîæ'î
(ç"ä 'ë ÷øô íéøôåñ 'ñî ìò íéîçø àñë)

úåøðä éæîø
óñåé úéáá äëåðç

"äëåðç" úåéúåà íä ,ïëäå úáéúå ,çáè úáéú ïî 'ç úåà .ïëäå çáè çåáèå
íé÷éìãîù úåøðä ïéðîë å"ì àéøèîéâ "áè" åðééäã çáèå ìù úåéúåàä øúéå
(íéøåáéâä éèìù)

.äëåðçá ïéùåòù úåãåòñì æîø äæå ùîùä éìá äëåðçá

êì äùò ,éçå åúåà äàøå ñð ìò åúåà íéùå óøù êì äùò ('ç à"ë øáãîá) áåúë àø÷î
- éçå åúåà äàøå ,íéñéð äùòù úëøá - ñð ìò åúåà íéùå ,÷éìãäì úëøá - óøù
.åðééçäù úëøá

(ïéæàìàååî ÷çöé 'ø ïåàâä)

ììä úéáå éàîù úéá ú÷åìçî éæîø
ììä úéáë äëìäå úåøð 'ç
øð ÷éìãî ïåùàø íåé åøîàù ,ììä úéáë äëìäå úåøð 'ç ïå÷éøèåð äëåðç
.êìåäå óéñåî êìéàå ïàëîå ãçà
(äëåðç øð ú÷ìãä øãñ ,íäøãåáà)
éàîùë àìå ììäë
àéöåä äîá ÷ã÷ãéù [æîø] ,íéàöåéä íéîé ãâðë ììä úéáì óéñåîù úåøðä
àø÷éå ) ì"æùîë] äáåùú [äùòé] åàì íàå ,øåà äøåúå äåöî øðá íéøéàî íä íà åéîé
óéñåäì æîøå .[äåöî ìù úåìéáç äùòé úåøéáò ìù úåìéáç íãà äùò íà (à"ë äáø
åçéðäì äåöîå ,åéîé ï÷úì úåöî ìù úåìéáç úåùòì íéàöåéä íéîé ãâðë úåøð
[ìò æîø] ,äìåñô äîà 'ëî äìòîìå ,àòðöá äåöîä [äùòéù] æîø ,äøùòî äèîì
íéáåè íéùòî óéñåäì ù÷áéù [æîø] ,úåøð óéñåäì êéøö ,äìåñô [àéäù] àøäåé
åéðéò ïéá úåéäì [úæîåøä] äîç úòé÷ùá äðîæ ,äùåòù äîá ÷éôñé àìå ãéîú
íåéä áåùé (.â"ð÷ úáù) ì" æùîëå ,äáåùúå] äåöî øð øéàäìå åùîù úòé÷ùå äúéîä
,íéîé 'çá] úåøð 'ç ïé÷éìãîã åðé÷úäå ,[äáåùúá åéîé ìë àöîðå øçîì úåîé àîù
.úååöîá íøéàäì 'ô úåøåáâá íàå 'ò åðéúåðù éîé [æîø
(ïèá éøãç)

äøåúä øåàî

"øåàì" "øåàä" "øåà" [úìéî íéîòô] á"ë ùîåçá ùé éë ,úåøð å"ì äîìå
úìî [íéîòô] 'âå ,"øàéå" "åøéàé" "øåàîì" "øéàé" "øéàäå" "øåàîä" "øéàäì"
ïéáå "äéúåøð" [úåìéî] ïéáå äðåîùå íéøùò éøä ,'å íäù [íéáø ïåùì] "úåøåàîä"
íúåàå ,øðå øåà ïåùì ùùå íéùåìù éøä [íéîòô] äðåîù "øð" "úåøðä" "úåøð"
(ä"ëø 'éñ ç÷åø ) .úåøð ÷éìãäì êéøöù äëåðç éîé úðåîùì æîø "úåøð" [ïåùì] äðåîù

äëåðç øð ú÷ìãä úåëìä éæîø
ïéîâúô ïåìâú ïéîéúñ ïéìéîá
ìàî'ù úåéúåà ,í"éúðù úáéúá äëåðç øð ìò ïîéñ éëãøî úäâäá àúéà
.äæåæ'î ïéî'é ÷éìã'ú ø'ð

( äùî úòã)

äòøôå íéîé íéúðù õ÷î éäéå úùøôá ïé÷éøèåð éúòîù ãéâà úîà äúòå
éåðéùá é"úë ú"äò íéøôà åðéáø øôñá éúéàø äúòå ,øåàéä ìò ãîò äðäå íìç
åðåé'ö ,åðéùã'÷ úéá'î íéðå'é ãéîù'ä ïðçå'é øùàë'å :äô åáúåëì éúéàøå äáåèì
åùøé'ô ãåîìúá'å ,àöåéä'î ïéî'é ãö'î ÷éìã'é ,äëåðç'î ïéîå'é àéðî 'ú úåø'ð ÷éìãð'ù
éàùå'ð úøáò'ä øçà'å äëéùçù'î ÷éìãä'ì áéé'ç íåìù'ä íäéì'ò åðéúåá'ø
.íéåà'ø íéùð'å íéùð'à ãç'é ìë'ä ÷éìãä'ì åðéì'ò ,ä÷éì'ã úåö'î äøá'ò éàãåîøú'ä
( ç úëøòî óåñ à"ãéçäì úåîã÷ øáãî)

äëåðç úàæ íåé éæîø

ìë'å .ø"àéä ì"ò ã"îò ä"ðäå í"ìç ä"òøôå í"éîé í"éúðù õ"÷î é"äéå
ìéçú'é ,äæåæ' î ïéî'é ÷éìã' ú ø'ð ìàî' ù ,ä÷ã'ö úôå'÷ êåú'î ,å÷éìã' é úåøð'ä ìàøù'é

êøáú éç ìë úîùð
íåéì æîøî éðéîùä íåé àåä ïéðòä 'åâå äùðî éðáì àéùð éðéîùä íåéá
àåäù äùðî éðáì àéùð ïëìå ,úåøð äðåîùä ìë ïéîéìùî åéäù äëåðç ìù éðéîùä
ïå÷éøèåð ä"ùðî úáéúá æîåøî äæå ,äîùðä ïå÷éúì íéëåæù äîùð úåéúåà
úåëæì íéìåëé úåøð 'çä ìë ïéîéìùîù úòáù ,úåø'ð äðåî'ù ú÷ìã'ä ïéîéìù'î
ùéâøéù ì"à é"ì í"â øîåì ìàøùéî ãçà ìë ìëåéù ì"àéìîâ äæå ,äîùðä ïå÷éúì
ïéðîë 'èîéâá ä"ãô ,ø"åö ä"ãô àåä ø"åöäãô ïá ,åáø÷á êøáúé åúå÷ìà úåéç

,äøùò'î äèî' ì ìì'ç ,íéáø'ä éøá 'ò úåù'ø çú'ô çéðé'å ,ìàîù'î íééñ'é ïéîé'î
÷éìãî'ä ,ïúééùò'ì øáå'ò ,ä÷éì'ã äåö'î äùå'ò ,óñåð'ä ø'ð ä÷ìãää'ä ìéçúé'å
(ì"æ àðìéååî à"øâä)
.äàå 'ø å 'à êøá'é

úåãô 'éäéù úåøéçã àîìò äðéá ãåñáã äëåðç ìù éðéîùä øðä íåéäù ,ä"ëåðç
.äùåã÷ä äðéëùäì äìåàâå úåãô äùòð àìéîî ìàøùéì
( íäøáà ïâî)

äøåúä úåéúåà á"ë
úåøð ÷éìãî äìéì ìëá éë 'éô äëåðç úåøð øôñîë å"ì àéøèîéâ ç"æåäãâáà
æîåø - è ,äðåîù 'ç ìéì ãò ïëå ,'â úåøð 'â ìéì ,'á úåøð 'á ìéì åðééäã úåàä ïéðîë
íéøùò'î äìòî'ì øù'ë 'é ú"ø - ô"òñðîìëé ,äøùòî äèîì íéçôè 'è äåöîì
ð"à ,óéñå'ú ùî'ù éåà'ø äùåã'÷ êøå'ö ú"ø ú"ùø÷ö ,ìåñ'ô áåøé'ò äëå'ñ ø'ð
( ç úëøòî óå ñ úåîã÷ øáãî)

.äøå'ú éàðå'ù åçö'ø íéùåã'÷ íé÷éã'ö

äùòé àì äìà ùìù
øð ,éåáî ïä åìàå ,íéìåñô íéøùòî äìòîì íãà åðúð íà íä íéøáã äùìù

חנוכה תשס"ט לפ" ק

אל מעלת כבוד אנ "ש קהילתינו הק' בעיה" ק ירושלים תובב "א
כ"א בשמו הטוב יבורך
!! שלום וישע רב וכט"ס
 באנו בזה בקריאה,אחר דרישת שלומכם הטוב כראוי וכיאות לרם מע"כ
 היות שאנו יוצאים בימי חנוכה אלו להרים,של חיבה ובכל לשון של בקשה
 אשר שנה זו,  למען קופת קרן הלבשה, תרומת ד' מנדיבי עם מאנ"ש היקרים
הגענו לשנת העשור בעזהשי"ת ומעת הקמתה עד היום הזה כבר עלה בידינו
 אשר, חתנים בלע"ה יוצאי ישיבתינו הק' בני ברק213 ב"ה לעמוד לימין
 ובכך.חלק ניכר מכם או מבניכם שיחיו הם יוצאי הישיבה המעטירה
. זכינו לעמוד לימינכם במלבושי כבוד ויקר
 אנא!!! בואו לעזרתינו ושאו ידיכם:אשר על כן בקשתינו שטוחה אליכם
קודש כדאי שנוכל להמשיך במפעלינו הכביר לעמוד לימינכם ולימין אנ"ש בעת
 ובפרט בעת צוק העתים ה"י,הגיע עת דודים ושמחת אפריון צאצאיהם שיחיו
 תרומתכם הנדיבה תעמוד לימינינו שנוכל,ואנשים מצפים לעזרה וסיוע
. ' להמשיך בעבודתינו הק
, וברכותינו צרופה בזה שהשי"ת יעזור ויגן ויושיע בזכות הצדקה החשובה
 בביאת, עדי נוושע בגאולת עולמים,וימלא כל משאלותיכם לטב ולחיין ולשלם
 בבנ ין ציון עיר, ונזכה להדליק את המנורה בבית מקדשינו,משיח הולך תמים
.  במהרה בימינו אמן. ומלכינו כ"ק רבינו הגה"ק שליט "א בראשינו,קדשינו
בברכת א לעכטיגן חנוכה

הנהלת קרן הלבשה

ïë ìò éë (ç ,èé úéùàøá) øîàðù éåáî ,÷åñôä ïî æîø íäì ùé ïúùìùå ,äëåñ ,äëåðç
íéøùò íä íéçôè ìöå øúåé àìå íéçôè ìö ãò äéäú äøå÷äå ,éúøå÷ ìöá åàá
íîåé ìöì äéäú äëñå (å ,ã äéòùé) øîàðù äëåñ .íéçôè äùù úá äîàá äîà
.ë"÷ ïéðîì äìåò (ãô ,æ øáãîá) íåéá çáæîä úëåðç úàæ ,äëåðç .áøåçî
(äëåðç øð ú÷ìãä øãñ ,íäøãåáà)

ä "úëìäë äàéø÷
øîàù áåùèéãéæî ùøéä éáö åðéáø íñøåôîä ÷"äøä íùá áåúë éúàöî
úåëìä ìë íéæîåøî íù úøåè÷ äàìî áäæ äøùò úçà óë 'ôáù åùãå÷á
,'à ú"ø ú"çà .äîà íéøùòî äèîì äúåöîù åðééä ,'ë úåç'ô ú"ø ó"ë .äëåðç
ã'ò ú"ø ä"øùò .ììä úéáë äðåîù ãò ãçàî ìéçúîù åðééä ,äðî'ú ,'ç
äúåö'î ú"ø ä"àìî .úåùîù'ä ïé'á åðî'æ ú"ø á"äæ .÷åù'ä ìâ'ø äìëú'ù
.ç"çôãå ,÷éìã'ú áçåø'å çô'è áåø'÷ ú"ø ú"øåè÷ .çúô'ä ìö'à ÷éìãä'ì
(íééç øå÷î)

äãåäé 'øë äëìäù ïàëî
øð æîåøî ,óøùéúå äåàéöåä äãåäé øîàéå 'åëå íéùãç ùìùîë éäéå
åúéá çúô ìò äéäéù äåöî äëåðç øð ,äðùä ùàøî íéùãç äùìù ìçù ,äëåðç
(.à"ë úáù) øîåà äãåäé 'øù ïéãì àåä æîø " äãåäé øîàéå" ," äåàéöåä" ,õåçáî
( äçîù ìå÷) .úåùøá àéöåäù éðôî ,øåèô ïúùôä óøùðå õåçáî åøð ÷éìãäù éðååðç

úåøðä úëøá éæîø
äøåúä ïî äëåðç úåëøá
ú÷ìãäì úåëøáä øãñ :äëåðç úåøð ú÷ìãä éðôìù úåëøáì íéðîéñ åðéöî
êðîéñå ,åðééçäù 'â ,íéñéð äùòù 'á ,äëåðç øð ÷éìãäì 'à :àåä äëåðç úåøð

מנהג ישראל
תורה

יסודי התורה

כסא דברכתא ) מד (

עניני אמירת ויהי נועם אצל נרות חנוכה

כוס של סידור קידושין

דף ט"ו :בגמ' ושיר של פגעים וי"א שיר של נגעים ,מ"ד דנגעים דכתיב
ונגע לא יקרב באהלך ומ"ד פגעים דכתיב יפול מצדך אלף ואומר יושב
בסתר עליון וכו'.

העזר סי' ס"ב(

החשמונאים אמרוהו במלחמה

מברכין רק בעשרה

המנהג לומר ויהי נועם שבע פעמים כמו שכתב בספר זכירה ,ונראה לומר
הטעם לפי מש"כ במגן אברהם )סי' רצ"ה ,ריש הסימן( דהחשמונאים אמרוהו במלחמה
ונצחו ,ע"ש בשם תשב"ץ ]וזה לשון המג"א :מצאתי בתשב"ץ כשכופלין את
הפסוק "אורך ימים" יש בו תיבות כמנין "הכהנים" ק"ל ,שכהני חשמונאי אמרו
אותו במלחמה ונצחו ,ועיין שבועות רפ"ב )בסוגיין( דבחנוכת הבית אמרו שיר של
פגעים הכי נמי בזה .דעת תורה ,למהרש"ם מבערזאן ,תרע"ו ,ד'

סגולה להינצל מליסטים ואויבים
כתב הר"ב אמתחת בנימין )דף ח (.וז"ל :שמירה לכל השנה כתב האר"י ז"ל וכו '
וסגולה ג"כ בכל פעם שידליק בכל לילה שיאמר אח"כ למנצח בנגינות וגו' אלקים
יחננו ויברכנו וגו' ושיר של פגעים ג"פ ,והאומרו שבע פעמים בכל לילה מובטח לו
שינצל מכל מיני ליסטים ואויבים ומקטרגים בזה השנה .זכר דוד מאמר ג' פרק צ"א

סגולה לכל עת צרה שלא תבוא
סגולה מהרמב"ן )הרה"ק הר"מ מטשערנאביל זי"ע( שיאמר ויהי נועם וכו' כל תיבה ז'
פעמים אחר הדלקת הנרות ,וטוב מאד ,ובשם מורי הריב"ש לומר ז' פעמים ויהי
נועם יושב בסתר כפשוטו ,והיה נוהג לומר כן בכל עת צרה שלא תבא .סידור ר'
שבתי

לברך ז' ברכות אחר כל סעודה
מברכין ברכת חתנים אחר ברכת המזון בכל סעודה וסעודה שאוכלין שם.

אין מברכין ברכת חתנים אלא בעשרה גדולים

)שו"ע אבן

ובני חורין וחתן מן המנין) .שם(

לא בעינן שכולם יאכלו
ולא בעינן שיאכלו שם כל העשרה אבל רוב מיהו בעינן) .פתחי תשובה בשם זכור לאברהם(

הסוברים דסגי בשלשה אוכלי פת
יש אומרים דסגי בשלושה שאכלו

פת) .שו"ת האלף לך שלמה(

הסוברים שלא לברך כל ז'
ועל זה מייתי דברי ב"ח ממנהג קראקא ,שאחר בעילת מצוה פוסקים מלומר
שהשמחה במעונו ואשר ברא ,והרב ב"ש סי' ס"ב ס"ק ז' השיג על הב" ח והש"ך ,דהא
מדינא דהש"ס בתולה נבעלת ליל ה' ומברכין כל ז' ,וראיתי קדוש א' מדבר ה"ה הגאון
בית מאיר ,שכ' והב"ש לא הקשה ארוקח ,דלא הזכיר רק שהשמחה במעונו פוסקים
מלומר ,והטעם משום דהשתא בעו"ה ערבה כל שמחה ,וכמו שכ' סוף הסי' שבזה"ז אין
מברכי' שהשמחה במעונו ,כל י"ב חודש מטעם זה ,א"כ בימי הרוקח לא ברכו רק יומא
קמא ,דאמרי' במ"ק עיקר שמחה חד יומא ,אבל הב"ח הוסיף שלא לברך גם אשר ברא,
ע"ז השיג ב" ש אלו דברי הגאון זצ"ל ,ואני אומר אין זה כדי להשיג דכיון דטעמא משום
ערבה שמחה בעו"ה ,א"כ פשיטא דלאו דוקא שהשמחה במעונו אמר הרוקח שאין
מברכין ,אלא מכ"ש אשר ברא ששון ושמחה גילה רינה דיצה וחדוה ,והשתא שהשמחה
במעונו דקאי אמעונו של הקב"ה אמרי' דערבה שמחה ,ק" ו בן בנו של ק" ו שאין לברך
על שמחה שלנו ,וגם כל ז' ברכות ,מכיון שבטלה השמחה בטלה הברכה ,כמ"ש הר"ן
פ"ק דכתובות למסקנא ,דלא נפישי ימי ברכה מימי שמחה ,ובאמת מנהג זה עדיין נהוג
בארץ אשכנז ומימי לא שמענו ולא ראינו בפפ"דמיין שברכו מיום שני ואילך ,שום ברכה
רק פעם א' ברכו בסעודת שבת ז' ברכות ,עפ" י הוראת גדול א' ולעז עליו כל המדינה,
ונ"ל דאותו גדול נמי לא אמרו אלא בשבת ,דלא ש ייך ערבה שמחה דאין להזכיר חורבן
בהמ "ק בשבת אבל בחול מודה) .שו"ת חתם סופר סי' קכ"ב (

הסוברים שכן מברכים בכל יום

פתח לנו שער בעת נעילת שער

מה טוב ומה נעים שיעשה סעודה בכל יום ויום מז' ימי חופה בוקר וערב ,דכן משמע
ממסכת סופרים ,דמנהג רבותינו נהגו לומר בבוקר ברכת חתנים ,על כוס ברהמ"ז כל ז'
וכן בערבית) .שו"ת זבחי צדק (

הן נודע מפי ספרים וסופרים גודל קדושת ימי החנוכה  ,ובפרט יום זאת חנוכה  ,וכבר כתבו בספה" ק שיום זה הוא גמר
החתימה ומעלה כל התפילות והפתקין מימים הנוראים העבר  ,וכן מסוגל יום זה לכל ההשפעות ברוחניות ובגשמיות .

אשר ע"כ נתאסף לאמירת תהילים בציבור
ביום שני זאת חנוכה בשעה  6:30בבוקר לפני התפילה
ויה" ר מלפני אבינו שבשמים שימלא משאלותינו במדה טובה ישועה ורחמים ,
עדי נוושע בתשועת עולמים בביאת משיח צדקינו ומלכינו כ "ק רבינו שליט"א בראשינו במהרה בימינו אמן.

י" ד סעודות
עוד שמעתי בשמו הקדוש של בעל חידושי הרי"ם זצוק"ל ,ששבעת ימי המשתה אם
עושין סעודות שני פעמים ביום ,י"ד סעודות ,ובכל סעודה שבע ברכות ,עושין צ"ח
ברכות לבטל צ "ח קללות שבמשנה תורה) .שיח שרפי קודש(

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

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

מוה"ר אברהם מנשה ראזען

הי" ו

גבאי נאמן דבית מדרשינו

ולחותנו הרה"ג ר' יוסף משה סופר

שבשב"ק זו  -שבת חנוכה ושבת ר" ח

שליט" א

לרגל נישואי בנו  -נכדו
ה"חתונה" ביום שלישי באולם "תמיר" )היכל ב' (

הרה"ג ר' יצחק מנחם הירש
ולחותנו הרה"ג ר' צבי גרובער

הננו להודיע בזה לכל אנ"ש הע"י

שליט" א

שליט" א

לרגל הולדת בנו  -נכדו
השלום זכר בבית חותנו רח' יואל 5

יתקיים אי"ה

שבת אחים
בראשות הגה"צ דומ"ץ דקהילתינו שליט" א
בליל שב"ק בשעה 9:30

בהיכל הישיבה קטנה
ובכן הננו להודיע בזה שאי " ה נתא ס ף

é"ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä
ïòæàø äùðî íäøáà ø"äåî

å" éä

בבית הגה "צ דומ "צ דקהילתינו שליט "א
 -ב שעה  9:00בערב -

è"æîì å ðá éàåùéð ìâøì

äùî ø"á àãééæ êåøá 'ø ç"äøä ð"òì

ביום ראשון  -ליל זאת חנוכה

ì"æ åäéìã â

ä "áöðú - è"îùú úáè 'â ò "áìð

ויהי"ר שע "י הארת נר חנוכה נזכה לנר מצוה ותורה אור ,ונזכה
להמשיך השפעות קדושות מימים אלו ,עדי נזכה לביאת גוא "צ בב" א

