
  
  י"ל ע"יו

  התאחדות אברכים

" ויואל משה"
  סאטמאר'ד

  ע"ק זי"רביהמרן ק "י כ"נתייסד ע
  א"ק מרן רבינו שליט"בנשיאות כ 

  

  א"תובבירושלים ק "בעיה

  
   זמנים לשבת קודש

  4.17 ....................הדלקת הנרות 

  11.47 ...........חצות היום והלילה 

  5.05.......................עלות השחר 

  6.35 ...........................נץ החמה 

  9.10'  ב-8.25 ......ש " זמן קריףסו

  10.02 ................סוף זמן תפילה 

  4.57 ...................שקיעת החמה 

  6.11 ......................ק "מוצאי שב

  

  

  

  
  

  

  
 

  מענינא דיומא
  
  
  

  

  :ק"לאור המצב השורר בארה  
  

ועלינו להתבונן מה נתדרדר בימינו אלה 

בגרמת הכופרים שחשבו לגאלינו בגאולת 

שנתגלגל לנו המצב זה שהוא , זרוע בשר ודם

ארצינו ושורה בכל העולם ובפרט ב, נורא ואיום

ודבר אין בפינו ובלשונינו מלה , הקדושה

י יושבי "להביע רוב הפחד והבהלה בין אחב

השמועות נוראות ומבהילות ונמס , ארץ הקודש

ואין לך יום , כל לב בשמעינו פגיעת כל יום

שאין פגיעתו מרובה משל חברתה באופן נורא 

ובחג הפסח . המקום ירחם עליהם, ומבהיל

, )א"א פ"ח שכ"פרע(ה סח בתפל-שהוא סוד פה

עלינו להפיל תפלה ותחנונים על שלומם של 

אחינו בני ישראל יושבי ארצינו הקדושה שימין 

, והוא ישמרם מכל צרה וצוקה, ירומם עליהם' ה

  .ו"ולא יארע להם שום צער ונזק ח

ז היה "וזכור ימות עולם כאשר בשנת תשי

, מצב נורא בארצינו הקדושה דומה לשל היום

וישלח ' ת פ"נדפס בחידו( ה"ז זללה"מרן דוז והמליץ א

.) חגיגה ה(ל "להמצב ההוא את מאמרם ז) ז"תשי

והיה כי , רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי

מאי רעות , תמצאן אותו רעות רבות וצרות

אמר רב רעות שנעשות צרות זו לזו כגון , וצרות

י חמימי לעקרבא וקרירי לזיבורא "ופירש(, זיבורא ועקרבא

הלכך היכא דנשכא זיבורא ועקרבא נעשות , ילופא סכנתאוח

צרות זו לזו דלית ליה תקנתא לא בקרירי דקשה לעקרב ולא 

ק באיזה "כ כהיום באה"וכמו). בחמימי דקשה לזיבורא

שחלילה אם , דרך שננקוט הוא סכנה גדולה

ע ינצחו הוא סכנה להכלל ישראל שהם "אוה

נה וחלילה אם הכופרים ינצחו אז הסכ, שם

ואין , יותר גדולה דמי יודע מה יבא עוד אחריו

לנו עצה רק שנזכה מיד לביאת המשיח והוא 

דכיון שיהיה , יבא ויבטל אותם כעפרא דארעא

על ידי מלך המשיח ודאי שיהיה ברחמים 

, וביד אדם אל אפולה' נפלה נא ביד ה, וחסדים

כי אין , כי עצה אחרת אין לנו לזיבורא ועקרבא

משני דרכים שהם מצירות זו טוב שום דרך 

ע הוא כל יכול ובידו הישועה שהוא "והבוכ, לזו

  .ד"עכ, גדול העצה ורב העלילה

ובכן כהיום יום שמצב הזה סכנה גדולה 

ונמצאים כהיום , הוא לכל תושב בארץ הקודש

בארצינו הקדושה אלפים ורבבות שומרי תורה 

מחוץ תשכל , ומצות היושבים בסכנה איומה

מפחדים על כל פסיעה , ם אימהחרב ומחדרי

ומצב כזה , ופסיעה ומתייראים מלצאת ברחוב

ומה עלינו , ק"לא היה זה רבות בשנים באה

אין כוחינו אלא בפה להרבות בתפלה , לעשות

ותחנונים לטובת אחינו בני ישראל בארץ 

' אנא ה"ולהרים קולינו ולהתפלל , הקודש

ועלינו לשפוך שיח בין תנור , "הושיעה נא

יריים בתפלות ותחנונים חמות לפני בעל לכ

אבינו , הרחמים שהוא ירחם על עמו ישראל

, מלכינו חמול עלינו ועל עוללינו וטפינו

ת כבר יושיע את בני ישראל בישועה "שהשי

  ב"פ תשס"חוהמ, א"ק מרן רבינו שליט"כ         .שלימה
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  מגיד תעלומה
  
  
  
  

  להשלים מספר ישראל

ש "בחילוף רי, ל שדי אותיות ישראל-א

עם , ב"והנה מספר יעקב שהוא קפ, ת"בדל

ד "יחסר עוד י, ה"מספר אל שדי שהוא שמ

ד שמות של בני יעקב עם "והם י, למספר ישראל

, ובזה יושלם מספר ישראל, נשה ואפריםיוסף מ

ולכן כשבא יעקב אבינו להוסיף שני בניו אל 

י נראה "ל שד"הקדים ואמר א, הקיוסף לשבטי 

  )תם סופרח(                                                                         . אלי

  כל האותיות רשימות בברכת יהודה
  'חוץ מאות ז

, בפרשה זו בברכת יהודהואם תסתכל 

חוץ , תמצא שם כל אותיות התורה רשימות

והטעם לפי שמלכות ישראל הבא ', מאות ז

מיהודה אין עיקר נצחונם בכלי זיין כשאר 

אבל מלכות , כי החרב ירושה לעשו, האומות

ישראל לא בחרבם ירשו הארץ ואינה נוהגת 

ח היד רק לפי הזכות והעונש כמנהג הטבע ו

 ) רבינו בחיי(                                                 . יתברךבכח העליון 

  ברכת יהודה רומז על הלכות שבת 

ועוד נוכל לומר טעם אחר למה נחסרה 

לפי שיהודה בעצמו הוא , ן"משם אות הזי

, אברהם יצחק ויעקב, לאבות שביעי בנפשות

כ יהודה הוא כנגד "וא, ראובן שמעון לוי ויהודה

, כ הזכיר בו יודוך אחיך"וע, ביעי של שבתיום ש

', טוב להודות לה)  ב"תהלים צ(כי כן תמצא בשבת 

הטריפני ) 'משלי ל(מלשון , והזכיר מטרף בני עלית

והכונה לומר יש לך לסלק עצמך , לחם חוקי

וכענין שכתוב ,  אפילו ממזון אוכל נפשבשבת

ואמר כרע רבץ ,  לא תעשה כל מלאכה)'דברים ה(

כשם שכתוב בשבת , וכלביא מי יקימנוכאריה 

, "ומחקק מבין רגליו. " שבו איש תחתיו)ז"שמות ט(

ואמר , רמז למילה שהיא דוחה את השבת

שכן כתוב , "אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו"

כבס ", למען ינוח שורך וחמריך) ג"שמות כ(בשבת 

ואמר , רמז לקידוש היין בשבת" ביין לבושו

ממה שמצינו בשבת , "ןחכלילי עינים מיי"

ל פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש "שדרשו רז

ומהדר ליה , מאות ממאור עיניו של אדם

   )רבינו בחיי(                               . בקידושא דבי שמשי

  נתנו עצמות יוסף בעור של כבש

ור עששמו עצמות יוסף בתוך , במדרש יש

היינו ו, ונכנסה בו באותו עור רוח חיים, של כבש

  . נוהג כצאן יוסף) 'ב' תהלים פ(דכתיב 
  )א"ג ע"סוטה י, תוספות שאנץ(

  שמירת הדרך

ודע כי בעלי השמות . 'לישועתך קויתי ה

שם שמועיל בדרך 'מוצאין מן הכתוב הזה ה

י,  בחייורבינ(                    . כנגד השונאים   )ש באריכות"ועי

  

   מילי מעלייתא

 



 מילי דאבות
 

  

  
  

 ע"זיצבי אלימלך שפירא ק רבי "הרה

 א"י טבת תר" ח- בני יששכר בעל

  על הצדיקים
 

האספו ואגידה לכם את אשר יקרא 

ורה  לכא.תכם באחרית הימיםא

ל אשר יקרא לכם או אשר יקרא "הול

ב כפל הלשונות האספו "גם צ, עמכם

א על כל הגלויות עד גלות "ל שרמז להם יע"ר דרשו ז"ובמד, הקבצו דשניהם מלשון אסיפה

ל האספו "וז, שונות' וכפל הלשון מורה על בחי, האחרון ושעתידין להתאסף ולהגאל מהם

והקבצו לשבט יהודה ובנימין ) בגאולה אחרונה(האספו מעשרת השבטים ' מארץ מצרים וכו

, גלות אשר קרא אותנו באחרית הימים' ואפשר שירמוז הכתוב עוד על בחי, ד המדרש"עכ

א של "והנסיונות באו עלינו מבחוץ מהסט, ע"דשאר כל הגלויות היו כולם גלות בין האוהמ

 גלות בין ישראל והנסיונות המה מהערב רב  שהואדורנוגלות ' אבל נשתנה בחי, ע"אומה

ולא השיגו דורות ', ק היו צריה לראש אלו הערב רב וכו"ל בזוה"ודרשו ז, י"שמעורבין בבנ

כי כל דור בחינתו שונה , שלא הגיעה אליהם את אשר קרא לנו, גלות זה בפועל' שלפנינו בחי

ונתקיים , קדש ידי זרים משלור עון הדור גרם שאף במקום הקודש והמ"ובעוה, ותיקונו שונה

והנסיונות גדולים יותר פי כמה , ל"היו צריה לראש אלו הערב רב כדרשתם ז' נבואת ירמי

פ ורדו בכם שנאיכם שאיני מעמיד " עה)בחקתי' בפ(ל "י ז"ש רש"כמ, ע"מהגלות בין האומה

ע עומדים על ישראל אינם מבקשים אלא מה "שבשעה שאומה, שונאים אלא מכם ובכם

 .'אבל בשעה שאעמיד מכם ובכם הם מחפשים אחר המטמוניות שלכם וכו', בגלוי וכוש

כי הנסיונות והמאורעות , באחרית הימים" אתכם"ואולי זה ירמוז במאמר הכתוב אשר יקרא 

, על דרך הכתוב בתוכחה ורדו בכם שונאיכם, ל בתוככם"של אחרית הימים יהיה אתכם ר

ר האספו הטהרו "ל במד"מ שדרשו ז"א תקנה לזה עפי" יעוהורה לנו, ל"מכם ובכם כדרשתם ז

דבאמת , ל לעניננו"ד הרמז אפ"וע, ולכאורה אין משמעות האספו מורה על לשון הטהרו' וכו

ובפרט בדור חלוש בצירוף כובד הנסיונות , הטהרה בשלימות' קשה להשיג ולהגיע לבחי

כל נקודה ותנועה של תורה לקבץ , אולם העצה לזה נרמז במלת האספו, שעלה על ראשינו

ודיבורי אמת של תפלה ותחנונים לשפוך שיח לפני , ועבודה ומעשה המצות שאפשר להשיג

כי כל , רהההט' ובצירוף כח הקדושה שבהם נזכה להשיג בחי, ולהתדבק בהם בחזקה, ת"הבוי

  )דברי יואל(                                      .קדושה על האדם ומסייעו אל כח הטהרה' עובדא טבא מוסיף בחי

ל בפרשתן "כמו שכתב רשיז,  דהנה אפרים רומז על התורה.וישם את אפרים לפני מנשה

ומנשה רומז על השפעת . שאפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד, בפסוק ויאמר ליוסף

 ויצו את אשר על )בראשית מד א(ככתוב , כי הוא היה ממונה על אוצרותיו של יוסף, הפרנסה

וידוע שעל ידי פגם . וביאר בתרגום יונתן ופקיד ית מנשה דממנה אפוטרופוס על ביתיה, ביתו

וזה שאמר וישם את אפרים לפני , הברית מחסרים לו לאדם משפע הפרנסה רחמנא ליצלן

צריך שישמור אות ברית קודש , שכדי שיזכה האדם לשפע פרנסה הרמוז במנשה, מנשה

  )ברך משה(           .ק על ידי שיקדים עסק התורה הרמוז באפריםוזה אי אפשר ר, בקדושה וטהרה
  

  
  

לים למיניהם   מלחמתו עם המשכי

היה כידוע מראשי הלוחמים בדורו נגד , ע"הבני יששכר זי

: אשר כינו את עצמם, אותם רשעים ארורים יורדי שאול

את מלחמתו ניהל בעוז , מתנועת ההשכלה, משכילים

לא הידר פני גדול ולא חת מפני , נפשובתקיפות מתוך חירוף 

ד, וכאליהו הנביא בשעתו, איש ' השליך נפשו מנגד במלחמות 

אשר לא ' והושיע את בני ישראל החרדים לדבר ה, צבאות

הוא אשר חשף את פרצופם האמיתי של אותם , כרעו לבעל

  .הצבועים והרחיקם בזרוע מתוך קהל הגולה

q q q  

יר הבני יששכר את והזכ, א בדורו"כדרך שעשה הרשב

ב(הדבר בספרו מעין גנים  , אשר החרים מדינה שלימה: ")פרק י

על המתעסקים בחכמות החיצוניות , היא מדינת פרובינציא

והדברים כבר ידועים וחקוקים , "הללו והבדילם מקהל הגולה

ובכל ספרי הבני יששכר ובכל , על ספרי תולדות התקופה

י חם לבו בקרבו כנגד ניכר כ, דרשותיו החוצבים להבות אש

ב, אלה אשנא ובתקוממך ' הלא משנאיך ד: וקיים בעצמו הכתו

  .אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי

ה "ובעיקר משנת תקע, כל צדיקי הדורות לחמו בהם, אמנם

והטיל את , ואולם הבני יששכר אזר עוז בתעצומות, ואילך

ד כדי סכנת ע, עצמו עם כל כוחותיו וכשרונותיו למערכה זו

אלא בקשו , המשכילים לא הסתפקו בחטאיהם, כנודע, נפשות

ולצורך כך הפכו , לעקור יסודי התורה וקיום המצות מלב ההמון

הם הם , י באזני המלכות"להיות מוסרים ומלשינים על אחב

ולהצר את , אשר הסיתו את השלטונות לגזור גזירות רעות

הכריחם לנטוש כדי ל, ולתורתו' י הנאמנים לה"רגלי אחב

בין הגזירות הללו היתה גזירת שינוי הלבוש , אמונתם ודתם

די רבנים וכלי קודש חוייבו לדבר , וכן שינוי הלשון, היהו

חתן וכלה לא יכלו להנשא אם לא עברו את , בשפת המדינה

הוספות "כאשר מזכיר ענין זה בספרו , מבחן השפה הגרמנית

  ":א"מהרצ

שלא יהיה שום כתב , גזירהוכהיום נהפך הגלגל על פי ה"

רק בכתב , בעניני משא ומתן ושטרי מכר בלשונינו הקדוש

וכל זה מרשעת הרשעים אשר בחרו , מכל לשונות הגוים

לנפשם לדבר איש עם רעהו בשפת עילגים ומתייחסים 

וכחרפה היא להם להתערב בתוך דבריהם איזה , בלשון לועז

ון ראיתי כמה בנסי, ותדעו ידידיי, תיבה מלשונינו הקדוש

והיו בעלי תורה ועסקו , אשר היו מהלכים בתומם, אנשים

וכאשר היצר הסיתם ללמד כתב ולשון נכרי לצורך , בה

עד שכמעט כפרו , כאחד הריקים' כ מעל ד"סרו אח, פרנסתם

, והן המה היו בעוכרינו במסירות וגזירות ועול המסים, בעיקר

מן התימא אחי ת אשה עד שלא לשא, תורף הגזירה הוא, ו

ולכאורה , אשר הזוג שניהם יהיו מורגלים בכתב ולשון נכרי

והנה , מאין נפל זה השכל להקליפה לתלות הנישואין בזה

כאשר שבו בני ישראל מן הגולה , תראה בנחמיה בסופו

ובניהם חצי מדבר : אמר שם, שהושיבו נשים נכריות

להיות הבנים שנולדו מהם תיכף היו שומעים , אשדודית

, לא היו מכירין אחר כך לדבר יהדות, אשדוד מאמותיהםשפת 

ר עצת הקליפה "כ גם כעת בעוה"ע, כי נעשה ושב להם כטבע

בשפת ולשון , קודם נישואין, האב והאם, שירגילו את עצמם

ישמעו מפיהם , והבנים שיוולדו להם תיכף בהכירם לדבר, נכרי

בי, וישוב להם לטבע אחר כך, רק לשון עלגים י אחיי על כן אהו

ולא ידברו איש את רעהו רק , שמרו לפיכם מחסום, ורעיי

, בתערובות לשון הקודש, בלשון הנהוג בין אבותינו שבגולה

ומי אשר , בכדי שיהיה ניכר לשון יהדות מיוחד מלשונות הגוים

וידידי אחי , השם יתברך יסלח לו, עד עתה היה כשגגה בידו

, לשונות הגוייםמנעו את בניכם בכל מה דאפשר מכל , ורעי

, ת יעזור לעמו בקרבת הגאולה במהרה בימינו בזכות זה"והשי

  ".כאשר נגאלו אבותינו ממצרים

q q q  

, יתר על כן המשכילים של ארץ גאליציא התחכמו להרע

, ושלא כמשכילי אשכנז שהפרו חוק התורה ומצותיה בריש גלי

היו אלה מכסים , ובקשו להתדמות לגויים בלבושם והתנהגותם

כלפי חוץ היו מתעטפים באיצטלא של יראים , פניהם במסוה

בדרך זו הצליחו להטעות את , ושבע תועבות בלבם, ושלמים

מה עוד שהיו ביניהם עשירים נשואי , ההמון לנהות אחריהם

כ היה ציבור שלומי אמוני ישראל "ע, מקורבים למלכות, פנים

ורוחשים להם כבוד בכל מקום , מקרבים אותם, התמימים

דים בשמחות ובבית הכנסת, בואם ולכבוד גדול היה , בכיבו

כהנה וכהנה תחבולות עוללו רשעים , לבוא עמם בברית החיתון

ובדרך זה עלתה בידם להטיל ארס טומאתם בלבות , אלו

ובפרט אצל נערי ישראל צאן קדשים תינוקות של , פשוטי העם

בחכמתו וקדושתו ראה את האסון " בני יששכר"ה. בית רבן

י אותם סוררים שיצאו מתוך "גדול שניתך על גולת אריאל עה

בויכוחים ולהחזירם , עמינו וגמר בדעתו כי אל לנו להכנס עמם 

י "באשר זו כל כוונתם להתייצב לפני עם בנ, בתשובה כביכול

וכשלעצמם כבר ירדו לבאר , ולהשמיע דברי כפירתם, בויכוחים

ת "א בשווכמו שהבי, ושערי תשובה ננעלו בפניהם, שחת

ושמעתי : "ל"חבצלת השרון להגאון מטארנאפאל בהקדמה וז

, שסיפר לי מה שאזניו שמעו, ואיש תם וישר, מאיש אחד זקן

בהיותו אצלו בבחרותו על שבת , ל"א זצ"מהרב הקדוש מהרצ

, ובשעת הסעודה שלישית אמר תורה בהתלהבות מאד, קודש

ראש והתחיל לדבר מ, על הלומדים חכמותיהם ולשונותיהם

לים מענדעלסאן , שהפך את מדינת אשכנז למינות, המשכי

יכול ! ע"רבש: ל"ואמר בזה, ומגודל התלהבות עמד על רגליו

ועתה מגיע לו גן עדן , להיות שאותו רשע כבר סבל על כל עוונו

אנו , )כי אמרו עליו שבפועל קיים מצוות, נשמה(על שהיה פרומע דושע 

תוריד אותו משם , יושבכל מקום שהוא עכש, מבקשים אותך

והפך הרבה מישראל , יען שהחטיא את הרבים, לשאול תחתית

  "לאפיקורסים וכופרים

q q q  

להרחיקם ולהכריתם מתוך , על כן יצא הפסק דין מלפניו

עד שבקנאו , ולא יזכרו ולא יפקדו בתוך בני ישראל, הקהל

שחלקם מובטח להם בעולם הבא אם , הבטיח להם' קנאת ד

מירו את ד רגיל היה על לשונו לפרש , תם וישתמדו בפרהסיאי

היינו דוד , "ואת כל הרשעים ישמיד"בצחות את הפסוק 

ה התפלל שרשעים אלו הצבועים ישתמדו ויתגלה "המלך ע

הוא ראה בעיני , י"פרצופם האמיתי ולא יוליכו שולל את אחב

ו להשתלט על קהילות "רוח קדשו כי בדרך זו יעלה בידם ח

ולכן הרחיק ,  תורתם ולהעבירם מאמונתםהקודש להשכיח

וקרא להרחיקם ולהוציאם מכלל בית , לכת יותר מכל בני דורו

לפי דעתו ושיטתו האנשים האלה אינם מזרע , ישראל

אלא מבני ערב רב של אומות הגויים שהתערבו בכלל , ישראל

א כאשר כתב וחזר "הם שליחי הסט, ישראל במשך הדורות

ותדע : "כגון, לשונות חריפים"  גניםמעין"כמה פעמים בספרו 

די די ערב להם לחם , שהם מכתות הערב רב ומדור הפלגה, י

אל , בני, אין להם חלק ונחלה באלקי ישראל ובתורתו, שקר

, כי כבר עשאום כגוים גמורים לכל דבריהם, תתחתן עמהם

וכל בני ישראל יהיו , ומאכלם בשר חזיר, ופתם פת כותי

  ".נקיים

        ינו ועל כל ישראל אמןינו ועל כל ישראל אמןינו ועל כל ישראל אמןינו ועל כל ישראל אמןזכותו יגן עלזכותו יגן עלזכותו יגן עלזכותו יגן על

ולתורתו ראה צורך לחבר ספר מיוחד ולבאר ' מתוך קנאתו לד

ועמו ' באריכות שיטתו ודרכי המלחמה באותם הרשעים אויבי ד

ושמענו מספרים מפי חסידים כי , "מעין גנים"וזהו הספר , ישראל

נפגש פעם עם , "בני יששכר"בן ה, א"דוד מדינוב זיע' ק ר"הרה

והראה לו את תכריך , במרחץ קרעניצא, ק רבי יהושע מבעלזא"רהה

ק מבעלזא עבר על "הה, הכתב יד של הספר מעין גנים שנשא עמו

פירש את דבריו , ולנוכח תמיהת השומעים, זה אינו ספר: הספר ואמר

ולנוסח אחר , "א שטיק יודיש הארץ"אלא , כוונתי שזה לא ספר: ואמר

ק "ואז נענה הה, " עס איז א פלאם פייערסאיז נישט קיין ספר: "אמר

, אספר לכם כיצד כתב אבי מורי את הספר הזה, אם כן: רבי דוד ואמר

מיעט באכילה , אבי היה פעם חולה במשך ששה שבועות רצופים

אנשי ביתו לא , ומדי פעם נאנח עמוקות, והיה מהלך מהורהר, ושתיה

כאשר קראו , מהי מחלתו ובמה לרפאותו, ידעו לשית עצה בנפשם

, לחולה ישנה תשוקה מסויימת המעיקה על לבו: לרופא שבדקו אמר

סברו בני ביתו כי כוונת הרופא לאיזה . ואם ישיג תשוקתו זו ייטב לו

, בשמעו את דברי הרופא נטל נייר ודיו" בני יששכר"אך ה, דבר גשמי

עד " מעין גנים"ואז החל לכתוב את הספר הקדוש , והסתגר בחדרו

כאשר סיים את כתיבתו , שך כמה שבועות ללא הפסקהבמ, תומו

: והוסיף, כי עתה הוטב לו: באמרו, הוציא אנחה רוחה ממעמקי לבו

  ) א"תולדות רבינו מהרצ     ( ".עתה גיליתי את פרצופם הטמא של המשכילים"



  קיצור מפרקים הקודמים 

בירך את ע "מבארדיטשוב זיק "הרה

אבל לא , והנה לוקח בידו את שופרו, הברכות

בפעם השני גם לא .  התקיעותעלתה בידו

   . ורק בפעם השלישי עלתה בידו.הולך

בכפר הסמוכה שממחרת החג שמעו 

סבלו נזק רב שלשה אחים ארדיטשוב לב

השוטרים שחיפשו . ציםממשפחת הפרי

אחר הרוצח לא מצאו שום סימן על מי 

  .להעלות האשמה

היה צריך לחזור זיסל ' רכשהגיע העת ש

לקבל ממנו ברכת פרידה פנה מקודם , לביתו

ו ציוה לק "הרה, ק מבארדיטשוב"הרהמ

ובירך אותו שיצליח , לחזור למסחרו כמקודם

בשביתת השנה  דיפי כמה ממה שהפס

אם אני הוא זה : ף לאמרוהוסי, האחרונה

, הרי אני שותף אתך, שמבטיח לך את זה

והסביר ". ועם שותף מתחלקים שווה בשווה

  ".גבוה על גבוהמשהו "לו שכוונתו הוא על 

  הצרה בבית הפריץ
זיסל כמה שעות והגיע ' אחר שנסע ר

לעיירה הראשונה שם עסק בדרך כלל 

  .דפק על דלתו של פריץ העיירה, במסחרו

 הפריץ כשרק ראה את צלו השומר של

רץ לתוך בית הפריץ ובישר , זיסל בחוץ' של ר

תכניס . "  הגיע- סוחר הצמר -לו שהיהודי 

כל ? לאן נעלמת "- ציוה הפריץ -" אותו מיד

כבר התחלתי , כך הרבה זמן לא ראיתי אותך

אולי , לחשוב שמשהו לא טוב קרה אתך

והנה שמחה גדולה , חולה ואולי יותר מזה

  ".י לראות אותך פה שובהוא ל

וענה , זיסל הודה לו על המילים היפות' ר

ט אלא "ה הכל איתי עצהיו"ב, לא, לא: "לו

, כרגע אין לי כסף, המסחר לא היה בכי טוב

, וגם את זה סדרתי בקושי, רק אלף רובל

  ".כ לא התעסקתי זמן רב במסחרי"וע

הפריץ הרגיש התאכזב מעט בשומעו 

א כבר חשב שאכן כי הו, את דברי היהודי

הגיע הזמן והיהודי הזה יקנה ממנו כל 

ובמקום לקנות הוא , הסחורה אשר בביתו

ואלף רובל הוא כל , מתמרמר שאין לו כסף

, אין הוא יכול לקנות יותר, כספו לסחור בה

  ?ומה יעשה עם סחורתו

אחרי משא ומתן ארוך החליט הפריץ 

, שלא שוה לו להפסיד קונה כל כך חשוב

זיסל שיתן לו את האלף רובל שיש ' והציע לר

, ויקבל את הסחורה בהלוואה, לו עכשיו

ואחרי שיסחור בהיריד יחזיר לו את כל 

זיסל יצא ' ור, נמנו וגמרו וכן עשו. הכסף

מבית הפריץ מלא עם סחורה בלי שיפדה 

  .אותה בכסף

ומכפר לכפר נסע , זיסל המשיך בדרכו' ר

וה לעבר היריד כשבידו הרבה סחורה מה של

אחרי כמה שעות של . מאת הפריץ המבוגר

נסיעה עבר באיזה כפר ומיד פנה להבעל 

עגלה שמן הראוי שילך לבקר גם אצל פריץ 

של עיירה זו כמו שהיה דרכו בעת שעסק 

זיסל שלא ידע מאומה על ' ר, במסחרו

האסון שקרה למשפחתו של הפריץ דפק על 

 כמו לפני -הדלת בביטחון מלא שהפריץ 

  .עשה אתו מסחר י-שנים 

אבל משהתקרב לדירת הפריץ 

, כבר היה ניכר שמשהו קרה בבית זה

על יד הדלת של משפחת הפריץ עמד 

, דגל שחור המבשר בדרך כלל רעות

כל הסביבה מסביב סגור אין יוצא 

כאילו כל הכפר משתתף , ואין בא

מה . "בצער גדול שפגע בבית הפריץ

זיסל וכבר ' לא ידע ר" ?הצרה הזאת

אולם רגע ,  לעזוב את ההכפרחשב

לפני זה מצא אותו אחד מבני 

ומיד סיפר , וקיבל את פניו, משפחת הפריץ

לו על הצרה הגדולה שפגע אותם בפתע 

כאשר שני האחים הקטנים נמצאו , פתאום

הרוגים והאח הגדול שבהם הנו חולה מסוכן 

אנחנו צריכים אותך . "ומתאבק על חייו

את רפואת , אמר אותו בן המשפחה" עכשיו

, הבן הגדול מכניס אותנו לחובות עצומים

וקנה , בוא למרתפי הצמר, ואין בידינו די כסף

מאתנו ותתן לנו קצת כסף בכדי שיהיה לנו 

  .על הוצאות הרפואה

זיסל הביע צערו והשתתף בצער ' ר

וגם הציע כסף לעזרתם אולם , המשפחה

אנו צריכים כסף רב : "באומרו, הוא סירב

ובעודם , " אנו שתקנה סחורהכ רוצים"וע

זיסל על יד מטת ' מדברים הכניס את ר

וכאשר נכנס זקף , חליו של הבן הגדול

, זיסל' הפריץ את ראשו וקיבל את פני ר

' ר, ודרש בשלומו ועל סיבת העדרתו זמן רב

זיסל הביט את מבטו על צורת הפריץ 

והחליט לעשות דבר בכדי להעלות , החיוור

  .ארוכה למכתו

סל פתח את נרתיקו הפרטי והוציא זי' ר

יין ברכה שהביא אתו , משם קצת יין

, ק"יין שהיה אצל שלחן הרה, מבארדיטשוב

, ומזה העביר לידי הפריץ וציוה לו לשתות

והנה התחזק , הפריץ לגם מעט ועוד מעט

זיסל הסביר לו שרק ' ר, בקרבו ורוח עלה בו

עתה הוא מגיע מבית רבו מבארדיטשוב 

זיסל הכיר על פני הפריץ ' ר, ייןומשם הביא ה

הרבי "שהתעורר בשמעו שהוא בא מבית רבו 

  !"מבארדיטשוב

  פתשגן הכתב
" בארדיטשוב"הפריץ בשומעו את השם 

זיסל האם הוא יכול ' פנה מיד ושאל את ר

לשתף אותו איך עבר ימי ראש השנה בצל 

זיסל לא הבין ' ר". ק מבארדיטשוב"רבו הרה

וענה ,  לאותו גוי טמאמפני מה נוגע עניין זה

ניגונים , היה תפילות, מה יכול להיות: "לו

: הפריץ שמע אך חזר לשאול, "ועוד

זיסל התפלא שוב ' ר" ?והתקיעות איך עברו"

מה לו לגוי לדעת איך עבר התקיעות אצל 

זיסל עצמו הכיר ' ר, ק מבארדיטשוב"הרה

, את הפריץ כשהוא שונא ישראל מובהק

ת על התקיעות של ומשום מה מתעניין לדע

  .רבו

' אבל כאשר הפציר בו הרבה התחיל ר

הוא סיפר על הברכה ועל , זיסל לספר

אמנם הפריץ לא הביע מדבריו , התקיעות

זיסל ' עד שר, דרש עוד ועוד, קורת רוח

ק "התחיל לדבר ולספר איך שהרה

מבארדיטשוב הרעיש עולמות כמה ימים 

וגם על , לפני ראש השנה על הסכנה הגדולה

שלשה מכשפים גדולים שרוצים להפריע לו 

ולכלל ישראל אצל התקיעות והוא לחם נגדם 

  ...בכל עוז

והתחיל לספר , רק אז נרגע הפריץ, אז

השלשה , זיסל' תדע לך ר: "מה שבלבו

היו לא אחרים , מכשפים עליהם דיבר הרבי

מאשר שני אחי הקטנים שנהרגו והשלישי 

ן מה זיסל לא האמי' ר, "הוא אנכי בעצמי

אבל החריש כי ידע שעכשיו , שאזניו שומעות

שלשה : הסיפור התחיל כך", עת לשמוע

אבינו היה , אחים אנחנו שמקורינו מיהודים

הוא נישא , יהודי שעזב את דתו ואת מולדתו

, ונפטר לעולמו כשהיינו צעירים, לאמינו

אמינו הירבתה לספר שהיהודים גרמו למות 

 בלבינו בכל ויותר מכך היתה משרשת, אבינו

עת שנאה נמרצת נגד העם היהודי באמרה 

שכל הצרות באים לעולם בשביל היהודים 

  .ל"ר

לפני , לפני כמה שנים נחלתה אמנו"

, תדעו בניי: "מותה קראה אותנו ואמרה לנו

וכל זה היא רק בגלל , הנה אני נוטה למות

אביכם היה -גם מותו של בעלי, היהודים

ו אבדנו בגלל גם כל נכסינ, בגלל היהודים

ובקשה אחת יש לי , היהודדים האלה

  ".אליכם

אמינו סיפרה לנו על ספר התורה הנדיר "

ברצוני : "והוסיפה לאמר אלי, שנמצא בידינו

על ידי התיבה , שתנקום ביהודים האלה

קח את המכתב , הזאת תוכל להינקם בהם

וכשתגיע לגיל עשרים ושלש תפתח , הזאת

אות כדת מה ובתוכו כתוב כל ההור, אותו

, ומה שכתוב כן תעשה, לעשות עם התיבה

א אל תפתח את התיבה לפני "אמנם בשו

  ".ל"זמן הנ

כמובן שדבריה עשתה הרושם הנכון "

ולבינו נתמלא עם יותר שנאה ממה שהיה לנו 

, השנאה ליהודים בער בי כל הזמן. עד אז

ולא , אבל עשיתי כמו שציוותה עלי אמי

, להגיל הזהעשיתי שום דבר עד שהגעתי 

כשהגיע הזמן התיישבתי בחדרי פתחתי את 

, המכתב וקראתי כל מה שהיה כתוב שם

בתוך המכתב היה כתוב פרטים רבים שעלינו 

שם היה , לעשות במשך שש חדשים הבאים

כתוב על כמה ספרים שאנו צריכים ללמוד 

ישבנו יחד ועסקנו , משך שש החדשים האלה

ו בספרים אלו עד שכשגמרנו כבר היינ

כך שרק אנשים בודדים , מכשפים מלומדים

יכולים היו להתמודד עם כוחות עצומים 

  .שהיה לנו

  כוחות הקדושה מול כוחות הטומאה
שש החדשים האלה נשלמו ביום ראש "

, בו ביום השקענו את מיטב כוחותינו, השנה

, יודעים היינו שאותו יום הוא היום הגורלי

ו בכל אולם יודע ידענו שיש מי שלוחם נגדנ

כ "וע, והוא הרבי שלכם מבארדיטשוב, עוז

עשינו הכנות גדולות גדולות מאוד כל מה 

  .שהיינו יכולים

שם , התאספנו יחד בבית אחי הקטן"

אולם בפתע פתאום , ריכזנו את כל הכוחות

היה זה באותו עת , התחיל הדברים להשתבש

ק מבארדיטשוב התחיל לתקוע "שהרה

פך אחינו אז באמצע העבודה נה, בשופרו

בתחילה חשבנו , הקטן ונפל על הארץ

בהיותו כל , שהנפילה הוא מאפיסות הכוחות

אבל כעבור , כך משקיע לקראת היום הזה

זמן מה גלינו שהוא שוכב שם ללא רוח 

מתוך יאוש חשבנו לעזוב את כל . החיים

אולם התחזקנו שאחינו הקטן הוא , הענין

, ואנחנו יותר חזקים, היה החלש מכולנו

אבל כשהרבי , תחלנו מחדש את המאבקה

וגם הוא , התחיל שוב לתקוע נפל האח השני

ובכל , אז נשארתי אני לבדי, כהראשון מת

זאת חשבתי שלעולם הייתי אני החזק מהם 

השקעתי כל כוחי , כ המשכתי להתאבק"ע

נשארתי בחיים , אך לבסוף נפלתי גם אני

ועכשיו אני חולה , אבל איבדתי את הרגליים

  .ה למותשנוט

כשסיים הפריץ לספר את כל אשר 

כעת אני : "זיסל' פנה בבקשה לאל ר, קרהו

שתלך ותמסור את ספר , רוצה לבקש ממך

ותתן אותו , התורה של עזרא הסופר לידי רבך

מכיון שהנני יודע שאם , לו במתנה ממנו

הספר תורה ישאר בביתי אז אני הולך 

  .".למות

ה זיסל ישב משתומם ושמע את כל מ' ר

רק עכשיו נתברר לו כל , שסיפר הפריץ

כל מה שחשב והתייגע להבין , הדברים

  .נתברר

, אנא: "זיסל' הפריץ חזר לבקש מאת ר

לך החוצה , עשה לי החסד ותקח את הספר

, להסתכל אם כבר טענו לך את כל הסחורה

זיסל ' ר". ותחזור אלי מיד לקבל את המתנה

 אך הסחורה לא היה באותו עת, יצא החוצה

ועל הסיפור , ת"כל כולו היה אצל הס, בראשו

אבל כאשר יצא ראה איך , ששמע עכשיו

וחזר לחדרו ,  שכמעט כל הסחורה נטען כבר

  .של הפריץ

כאשר חזר שוב לחדרו של הפריץ ראה 

, שמצבו הוא בכי רע ומרגע לרגע הורע מצבו

כשהתקרב סמוך למיטתו ראה שהפריץ 

לקרוא זיסל מיהר ' ר. שוכב ללא רוח חיים

והוא בעצמו לא נשאר שם אלא , להרופאים

  .לקח את התיבה עם הספר והלך לו

  ואיננו כי לקח אותו
זיסל המשיך לנסוע להיריד לצורך ' ר

זיסל מרוגש כולו ' כל הדרך היה ר. מסחרו

מעצם העובדא שבידו נמצא ספר תורה כזה 

הוא המתין , י קדוש"ונכתב ע, עתיק ישן נושן

ביתו ואל רבו אשר בקוצר רוח להגיע ל

חיש מהר . בבארדיטשוב ולמסור לו את ספרו

גמר את מסחרו וראה בו הצלחה למעלה 

מכל המסחר הזאת יצא , מכל ההשערות

אבל , עושר כפול ומכופל מהדרך שבו הגיע

העיקר על מה שחשב , לכל זה לא שת לבו

  .ת"היה הס

זיסל היה ללכת מהיריד ישר ' דעתו של ר

אולם כשהגיע , לרבוומשם לנסוע , לביתו

לביתו פרסם בתוך העיר שברצונו לערוך 

בעת הסעודה , סעודה גדולה לכל בני העיר

ועל , זיסל כל מה שעבר עליו ועל רבו' סיפר ר

הנס הגדול שקרה עם כלל ישראל בהשמדת 

וגם סיפר על האוצר , שונאי ישראל הללו

הגדול שהפריץ נתן בידיו להעביר הלאה 

  .שובק מבארדיט"לבית הרה

גם זימן לביתו בסוד סודות מנין 

מצוצמם שיבואו למחרתו להתפלל בביתו 

כל , ת הלז"ובעת קריאת התורה יקרא בס

האנשים אלו הכינו עצמם והתפללו 

בהתעלות ובהתרוממות עילאה ביודעם על 

ת "הזכיה שנפלה בחלקם לראות את הס

בעת שהחזן . י עזרא הסופר"שנכתב ע

 זיסל בעצמו ניגש 'ור, "ויהי בנסוע"התחיל 

הושיט את ידיו בפנים , לפתוח את הארון

אולם הספר , הארון להוציא את הספר

  ...איננו

, זיסל מכל הענין' שבור ומשובר יצא ר

מיד אחרי תפילת שחרית יצא לדרכו לעבר 

ק על "בארדיטשוב לדרוש ולשאול אצל הרה

ק מבארדיטשוב התחיל "הרה, דבר הספר

, זיסל' אל תיחת ראל תירא ו: לדבר אל לבו

, וכן לא קרה בה כלום, הספר תורה לא נגנב

, עזרא הסופר בכבודו ובעצמו ירד מן השמים

אשריך שזכית , ולך... לקחת את ספרו בחזרה

להיות המארח של הספר ולהציל אותו מבית 

  .השונאי ישראלים

* * *  

, תם ונשלם מסכת קורת הדברים

א שלחם "מלחמת קודש נגד הסט

ע "דיטשוב זיק מבאר"הרה

  ת שכתב עזרא הסופר"להחזרת הס

  

  

  לקוח את
  ספר התורה הזה
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  בנים זכרים

ר יוחנן כל המבדיל על היין במוצאי "חייא בר אבא א' אמר ר: ח"דף י

שבתות הויין לו בנים זכרים דכתיב להבדיל בין הקודש ובין החול וכתיב 

  .התם להבדיל בין הטמא ובין הטהור וסמיך ליה אשה כי תזריע

אלא ידוע דהמשפיע לעולם , כרים ממש קאמרל דלאו ז"ואולי י: חתם סופרכתב ה

ואם היא נקבה בתולדה אם זכתה להשפיע לאחרים אם בממון או לזכות , נקרא זכר

ח ויתפרנס על ידה והוא יושב באהלה של תורה " נביאות או להינשא לת'הרבים כז

והמקבלים מאחרים לעולם נקראים , ומרביץ תורה בישראל על ידה היא זכר באמת

כ מבשרו שיהיה בניו זכרים "וע, ם הם זכרים בתולדה נקבות הם באמתנקבות וא

  . י ראויין להוראה"ל בנ"משפיעים לאחרים וזהו ממש כמו שאמר ריב

  למה אין אומרים בנוסח ההבדלה המבדיל בין טמא לטהור
קאמר רבא :) ג"ק(פסחים ' דבמס, )שמיני' פר(דברי יואל ע ב"ק זי"הקשה מרן רביה. שם

הבדלות בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים בין יום השביעי ' דאומרים ג

ומשני בין יום השביעי לששת ימי המעשה לא , נינהו' ופריך והא ד, לששת ימי המעשה

  .ופסקו הראשונים כרבא וכן אנו נוהגין, קחשיב משום דמעין חתימה הוא

ן הבדלה בין טמא לטהור ל מוכח שיש סמיכות ושייכות בי"דסוגיין הנ' ולפי הגמ

אלא משמע דשייכי תרווייהו , יחד שני הבדלות' דכללה הגמ, להבדלה בין קודש לחול

  .ש"כ למה אין מזכירין הבדלה בין טמא לטהור במוצ"וא, ש"להבדלה במוצ

צריך לומר : ל"וז, כ ולהבדיל בין הטהור ובין הטמא"על מאמה) שמיני(י "פ פירש"ע' ותי

בין נשחט חציו של , אלא בין טמאה לך לטהורה, א כבר מפורשים הםבין חמור לפרה והל

ולמדין אנו מזה דלא שייך לצוות על הבדלה והפרשה אלא בשני , קנה לנשחט רובו

כ חייבים לעשות הבדלה "ע, עניינים השייכים זה לזה במקצת ויש לחוש שיטעו ביניהם

  .ביניהם

דהנה כל ההבדלות ,  טהור לטמאש הבדלה בין"ז יתיישב שאין מזכירין במוצ"ועפי

, ש הם בענינים שאין מרחק גדול ביניהם ושייכי הבדלה בהם"שמזכירין על הכוס במוצ

וכן בין אור לחושך שבתחילה היו משתמשים , כ"דבין קודש לחול אין מרחק גדול כ

ובין ישראל לעמים נמי שייך הבדלה כי נמצאים גם בין , ה ביניהם"בערבוביא והבדיל הקב

כ אילו היו "וכ, והם הגרים הבאים להתגייר, ומות נשמות קדושות שנטמעו ביניהםהא

ולפיכך שייך הבדלה בין ישראל לעמים , ע עול תורה היו מקבלים אותם"חפצים לקבל ע

  .ה להיות לו לעם סגולה מכל העמים"שהבדילנו הקב

לבין מינים אך לא בין ישראל , ענין הבדלה זו שייך אך ורק בין ישראל לעמים, ברם

ואפיקורסים כיון שיש מרחק גדול בין בני ישראל למינים כמאמר הכתוב הרחק מעליה 

כ "ואפילו אם ירצו לשוב אין מקבלין אותם כמש. זו מינות.) ז"ז י"ע(ל "ודרשו חז, דרכך

ואין צורך , ומזה נשמע גודל המרחק וההבדל בין ישראל למינים ואפיקורסים, ם"הרמב

  .ועומדים הםלהבדלה שמובדלים 

, ל לשון מבורר ולא לשון שיש לטעות בכוונתו"והנה כלל גדול דבכל תפילה וברכה צ

שיש , ש לומר המבדיל בין טמא לטהור"ולכן לא נקבע בנוסח ההבדלה על הכוס במוצ

ויצא מזה מכשול , מקום לטעות ולומר שאף בין טמא לטהור ממש שייך ענין הבדלה

, ובאמת אין הדבר כן, כ ביניהם"מ שאין המרחק גדול כ"שדמדצוותה תורה להבדיל , גדול

כ "וכמש, אלא צריך לברוח מדבר שמביא טומאה לישראל ולהתרחק מהם מרחק רב

  .שצריך להתרחק מן הרשעים כדי שלא ילמד ממעשיהם) א"ו ה"דעות פ' הל(ם "רמבה

  

  

  )מו (כסא דברכתא
  ות ברככוס של שבע 

  ח"סעודה שלישית לא נחשב לפנמ

דהא איכא למאן דאמר , שאינה עיקר כל כך, סעודה שלישית לא חשוב כפנים חדשות

  )סב' ע סי"ע אבה"טור בית יוסף ושו(. וגם אין דרך להרבות בו במנות, דיוצא בה במיני תרגימא

  ברכות משום הדרשה ' שמברכים ז

ואפשר משום דרגילים ,  בסעודה שלישיתועכשיו נהגו במדינות אלו לברך שבע ברכות

. ויש אומרים מטעם דרגילים לדרוש והדרשה הוי כפנים חדשות, לבוא פנים חדשות

  )א שם"רמ(

  ג הוי כשאר סעודות שבת "ס

  ) 'א כתובות דף ז"ריטב(. חשוב כפנים חדשות כמו שאר הסעודות' גיש אומרים דסעודה 

  ג "עיקר השמחה הוא בס

ועיקרי , דמרבים בשמחה ובמנות',  השמחה הוא בסעודה גמיהו האידנא דעיקר

, ומרבים במתנות לחתן אחר הדרשה, הקהל באים לסעודה לכבוד הדרשה שדורש החתן

  )ח"ב(. 'הוי פנים חדשות ומברכין ז

  שלא לברך אם לא הרבו לכבוד החתן וכלה 

 שרבו אף', ל לא בירך שבע ברכות בסעודה ג"ה אברהם מטשעכנאוו זצוק"ק מו"הגה

, משום שלא הרבו בהסעודה לכבוד חתן וכלה, הבאים לסעודה זו והיו כמה פנים חדשות

' ואין ראוי בסעודה כזו לברך ז, רק אכלו מעט פת ודגים לקיים מצות סעודה שלישית

  )    סידור צלותא דאברהם(. ברכות

  לאכול עוד כזית פת לשם סעודת חתן 

היה מצוה לאכול עוד זולת מה , לישיתכן היה מנהגו שבבא אצלו חתן בסעודה ש

כדי שתהיה , ועשרה אנשים יאכלו כל אחד כזית פת, שאוכלין בשביל סעודה שלישית

גי הגה(. סעודת חתן ם מנה זי"ברכת אברה שאטש    )  ע"ק מבוט

  שתיית הכוס בסעודה שלישית

רך שכתב דלמי שמב, )'ד' ט סעי"רצ' ח סי"או(א "נפתח בדברי המג, הנה מקור לדין זה

ז קודם "מכוס של בהמ, כשמברך אחר שחשיכה, אסור לו לשתות, לפעמים בלא כוס

, לא ישתה, דגם מכוס של ברכת נשואין, ק"ז כתב בהגהות ממהרש"וע, ש"הבדלה עיי

, ז"מ כיון דאין שותים מכוס של בהמ"מ,  מברכין תמיד על הכוסרכותבשבע אף ד

דאו ישתה מכוס זה , ת" ככתבשו כמיש לנהוג , ובודאי לשיטתו, ש"איכא זלזול עיי

מ דאיתא "והיא עפי, יעשה על כוס זה הבדלה, או אם אין לו כוס אחר, אחרי הבדלה

וכדאיתא , אכן העולם אין נוהגין כן. ש"עיי) 'ד' ז סעי"צ' סי(ח "פ בדה"וכ, ע שם"בש

ש ז(א "ה בא" וכ,)'ד' ט סעי"רצ' ח סי"שם או(ק "במהרש שאט  דראוי ,)ת"ל מהד"מהגאון מבוט

שבע ' ומהראוי שיהי, רק שש ברכות' כ לא יהי"דאל, שבע ברכותלשתות מכוס של 

, כ מבדילים"שמתפללים ואח, לפי מנהג העולם, וביותר שייך זאת, ש" עיירכותב

ם סי (ובמשנה ברורה, )'ד' ז סעי"צ' שם סי(ח "וכמבואר בדה כ הוי "א, )ד בביאור הלכה"ט ס"רצ' ש

ליתן , דאמאי לא נתנו העצה, הגם שצריך לי עיון, רכותבין השבע ב, הפסק גדול

נ "תק' סי(ח "באו' עי, לענין אם החופה ביום התענית, וכמו דאיתא, לשתות לתינוקות

וכן , ואין לפקפק בזה, א"אך למעשה כן נהגו גדולי הדור כדברי הא, א"במג) 'ג' סעי

שות(טעמי המנהגים ' ראיתי בס שי עניני אי שלי ' ועי, ל"ק מאלעסק ז"בשם הה, )חלק 

, ודי בזה בעת כזאת, דהכריע דרק יטעום מהכוס, )ז"פ' ח סי"חאו(ת זכרון יהודה "בשו

שנתן הכוס להחתן שיברך , ואני ראיתי אצל גדול אחד, וכמו שעושים תחת החופה

, )סדר נשואין(ח "משום שאיתא בלקוטי מהרי, נראה לי, והטעם, ג ולשתות"עליו בפה

דבנשים , אבל לא החתן, וגם הכלה, שותה' דהמברך הי, ל"טב לב זק היי"שמנהג הגה

כנהוג , כן כדי שיוכל גם החתן לשתות מכוס זה ועל ,כ"עדלה יש דעות דפטורות מהב

  )ג"קי' ג סי"ת מנחת יצחק ח"שו(. וישתה הוא וגם הכלה כנהוג, הנהיג שיברך החתן, בכל פעם

  

 יסודי התורה
 

  

  מנהג ישראל 
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  ברכת מזל טובברכת מזל טוב
  
  

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

 ו"הייצחק אייזיק וואלנער  'ח ר"הרה
 ותבנישואי לרגל 

 "ארמונות וואלף"ביום חמישי באולם " חתונה"ה
  
  

 ו"הימשפחת פייערווערגער 

  א"שליטנחמן יאקאב '  ח ר" הרהולזקינם

  נכדו-נם באירוסי לרגל 
  

  

ינו  תינו אל אח ו כ רה בר ו ינו שג לב ומק  ק- מע ו הי גיסינ כה, ר  כהל ר  ו ק , הבח כלי מחזי
כה ת, בר ו יד ומ ת  ו למעל ים  ת, תמ ו יד חס נהג ב ים, מת חכמ ו  שמנ ת  ו מד וטר ב   ' עם ה, מע

מים  לך ת ו קינו ה ו ים, אל וד צמ ו  אצל לה  תפי ו רה  ו רים, ת בשע ודע  ים, נ קר הי שיו  ע   .במ
  

  ו"נימשה פייערווערגער ח "הבה
רוסין לרגל יום שמחת    צ"בשעטומלבו בהכנסו בברית האי

  

   באהל תבורךומנשים

  �ח שתחי� חמותינו הצנוה� אמינו 
  

øàåôî ä åðé ð÷ æ  úåáøì  íâå ,øà åú é øô äôé ,àøåáä úãåáòá  ÷åáã ,äøåú ìù  äì äàá  áùå é  íé îú ùé à ,  

äøä"ø ç ' áà÷àé ïîçðèéìù"à  
áðîå"éçúù äáåùçä åðéúð÷æ ú'  

  

ו תינ ו חה בזה ברכ ו ו' ומה, ושל ותינ על אדני ה, ינתן משאל ותו יהא  ת בהבנ רהשהבי רה, תו , בדרך המסו
ות לב לה משו גדו רה ו ת, תו ו ו, לתפארת האב ושמחה ימצא במעונינ ון  ו, שש ואלינ לביאת ג כה  ז   .עדי נ

  

        ד המברכים מעומק הלבד המברכים מעומק הלבד המברכים מעומק הלבד המברכים מעומק הלב""""ככככ
דל, חיים זאב, יצחק אייזיק, שלמה אלעזר, יואל   פייערווערגער', ירוחם ארי, אברהם אלכסנדר, חנוך זונ

 .יואל קליין, ן עהרנטאלישראל נת, יואל ראטה, אליעזר דוב ענגל


