זמנים לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 4.03 ....................
חצות היום והלילה 11.37 ...........
עלות השחר 4.58.......................
נץ החמה 6.30 ...........................
סוף זמן קרי"ש  - 8.17 ......ב' 9.03
סוף זמן תפילה 9.54 ..................
שקיעת החמה 4.42 ...................
מוצאי שב"ק 5.57 ......................

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

מילי מעלייתא

מענינא דיומא

מגיד תעלומה

יום א' דחנוכה
ועל כן כל שמונת ימי חנוכה כלהו כלולין
ביום הראשון כ"ה לחודש ,ומעתה כך הפירוש
של דברי הש"ס ,מאי חנוכה ,למה נקראו ימים
אלו חנוכה חנו -כה ,על זה אמר בכ"ה בכסלו
יומי דחנוכה ,באותו יום כלולין כל יומי דחנוכה
שם משמואל
לכן נקרא חנו -כה.
והוא על פי מה שכתב הרח"ו דביום
המילה נקבצו ובאו בתינוק כל הנפש רוח
ונשמה כדי שכולם יזכו במצות מילה אלא
שאח"כ מסתלקין עד שיזכה בהם אחר כך בכח
מעשיו ,וכבר הגדנו שכך הוא בכל המצוות כמו
שנראה בחוש מיום הראשון שמתחיל להניח
תפילין או ביום חתונתו שמתרבה הרגש
וההתפעלות ,וממש הכי הוא ,והתועלת בו אף
שאח"כ נסתלק מכל מקום הרשימו נשאר בו
ועל ידי כן נקל להשיג אחר כך בכח מעשיו,
ועל כן יש לומר דכן הוא בחנוכה דכל אורות
חנוכה של כל שמונת ימים באים כולם יחד
ביום הראשון אלא שמסתלקין ונשאר הרשימו
מהם וזוכין בהן אחר כך יום יומו ,ובהאריז"ל
איתא דביום ראשון הוא המדה הראשונה מי"ג
מידות של רחמים ,וידוע שהוא בכתר והוא כלל
כל המידות .ובכן י"ל דהיינו דרמז הש"ס דבכ"ה
בכסלו יומי דחנוכה שכל ימי חנוכה הם כלולין
בכ"ה בכסלו ,ומעתה יש לומר דהיינו טעמא
דבית שמאי דביום הראשון מדליק שמונה ,אך
בית הלל סברו דהאור יותר ביום הראשון הם
מתנה מן השמים וההדלקה מתייחסת ביותר
למה שזוכין מכח מעשיו ,יום אחר יום מתעלה
והולך על כן מוסיף והולך וביום השמיני מדליק
שמונה ,ומכל מקום מודים בית הלל שביום
הראשון נקבצו ובאו כל האורות של כל שמונת
הימים וכולל הכל ,ובזה מיושבת קושיית הבית
יוסף שביום הראשון היה להם פך אחד ולא
שם משמואל
היה בו נס ,ולהנ"ל ניחא.
הגם לחם יוכל תת אם יכין שאר לעמו,
)תהילים עח ,כ( הנה שמונת ימי חנוכה הם קצ"ב
שעות שהם עולה במספר הג"ם לח"ם יוכ"ל גם
יוכ"ל עולה יו"ן במספרו ולפי המבואר בס'
אשר ברכתו של הקב"ה אינה פחותה מאלף,
ובחנוכהה לא היה רק שמונה והמותר תתקצ"ב
חלקים נשאר לעתיד לזה הג"ם לח"ם יוכ"ל
עולה קצ"ב שהם שמונה של חנוכה והנותר עד
אלף שהם תתקצ"ב עולה הג"ם לח"ם יוכ"ל
ת"ת וזהו אם יכין שא"ר לעמו שא"ר עולה נצ"ר
ונק"ה לעשות הכנה תיכף ביום א' אשר
מברכים ג' ברכות כמו שרמזנו בתיבת לח"ם
יעשה הכנה על כל הקצ"ב שעות עד יום
האחרון.
אמרי נועם ,חנוכה

שבת מברכין חודש טבת

חכמת יוסף

çð ïá àìå ìàøùé ïéã ùé íéèáùäì
éì éåà øîà åäúìëà äòø äéçå åððéà óñåéù á÷òé òîùùë ùøãîá
àèç ìò õøúì à"ùøäîá ù"î íéã÷ðå .äåîúå úåéçà éúù éúàùðù
äàéáá ùãé÷ äàìå ,äãåáò øëùá øáë ùãé÷ ìçøù éôì úåéçà éúù
,íäî úçà ùøâì ì"åäã øîåì ïéàå ,ñðåàá åì úùãå÷î åéä åäééååøúå
íäì ïéàå ,çð ïá ïéã íäì äéä ú"î íãå÷ úåáàã ì"éã ,åðéà äæ
åðééä ,éçä ïî øáà åìëàù äòø íúáã óñåé àéáäù äîå .úåúéøë
ïî øáà éåä àìå àúìéî àéìú äèéçùá ìàøùéáå úñëøôî åìëàù
øáñ óñåéå ,éçä ïî øáà éåä àìå íäì ìàøùé ïéãã ì"ñ íéèáùå ,éçä
ìë ïéëåøéòá àúéàå .í"àøá ïééò éçä ïî øáà éåäå íäì çð éðá ïéãã
á÷òé òîùùë ë"à àúùäå .íéáìëì åëéìùäì éåàø òøä ïåùì øôñîä
ïéãã íéèáùä íò ïéãäã çëåî ë"à ,åäúìëà äòø 'éçå åððéà óñåéã
.åäúìëà äòø 'éç êëìå ,íäéìò òøä ïåùì øôéñ óñåéå íäì ìàøùé
,úçà ùøâì ì"éä íäì ìàøùé ïéãã ïåéëã ,úåéçà 'áá á÷òé àèç ë"àå
פרדס דוד
.ç"çôãå ,úåéçà éúù éúàùðù éì éåà øîà øéôù êëìå

ישא פרעה את ראשך מעליך .בפתרון שר
האופים שמעתי אומרים :במעשה שני ציירים
שבחנו מי גדול מחבירו ,והאחד צייר תינוק
ובידו אשכול ,וכל כך היתה הצורה מתוקנת עד
שבא צפור לאכול מענבי האשכול ,שחשב שהיו
ממש ענבים ,ובא השני וצייר וילון על הלוח,
ובא הצייר הראשון לבית זה ודימה שהיה וילון
ממש ,ושלח ידו לפותחו .ושבחו לצייר השני ,כי
הראשון הטעה לצפור ,והשני הטעה לאדם וגם
הוא צייר גדול ,והוא פלא .ועוד שהראשון לא
הטעה לצפור כי אם בענבים ,שאילו היה טועה
בתינוק לא שלח ידו בענבים ,שתינוק חי ירא
הצפור לגשת ליקח ממה שהוא בידו .וזהו
חכמת יוסף ,שחלם שהעוף אוכל מעל ראשו
מוכרח שהוא מת ,שאם היה חי היה מתירא ,עד
)פני דוד (
כאן שמעתי.

àéöåîä úëøá êøáð êéà

מדה כנגד מדה

åðà ïéâøåä àãåäé øîàù äàéìô ùøãîá òöá äî 'åëå íçì ìëàì åáùéå
ø"ú (á"ò ä"ì) úåëøáá àúéàã ì"ðå .àéöåîä úëøá êøáð êéàå åðéçà úà
åøáñ ïðáø 'åëå àéöåî øîåà ð"ø õøàä ïî íçì àéöåîä øîåà àåä äî
íëúà àéöåîä 'ëã ÷éôîã àéöåîä øáñ ð"øå 'åëå òîùî ÷éôàã àéöåîä
åëì àð÷éôî ãë ìàøùéì ä"á÷ ÷"ä àåää ïðáøå íéøöî úåìáñ úçúî
ïåëúé úå÷éôàã àåä àðàã åúéòãéã éëéä éë àúìéî åëì àðãéáò
ïëìã òãåð äðäå ,ù"ò íëúà éúàöåäù àåä éðàù é"ùøôå íéøöîî
úåàî 'ãä ìù ïîæä íìùð 'éä øáëã íéøöîî åîöòá ä"á÷ä íàéöåä
ïîæä íìùð ïëìå çéìù é"ò ÷ø íéàöåé 'éä ïîæä íìùð àì íàã íéðù
äîàä ïá àìå íäøáà òøæ ë"â àåäã ìàòîùé éðá ìò úåìâä éöç ìçã
äðäå ,æ"áá äùòé àìù äøøçéù éàãåáã ïðéøîà åúçôù ìò àáäã
'éäé àìù åøøçúùð úîàáå íéãáò úåçôùä éðáì ïéøå÷ù 'éä äáéãä
øîàù ùøãîä ïáåî æ"éôìå ì"æ íéðåîã÷á øàåáîë íéðá äîäå æ"áá
àì úåçôùäã ïòé ïéãë àìù øáéãù åðéçà úà åðà ïéâøåä íà äãåäé
íäøáà òøæ éø÷î àì ìàòîùéå äøøçúùð àì øâä ä"ä ë"à åøøçúùð
'éôäã ì"àà ë"à çéìù é"ò 'éä äìåàâäã ì"ö ë"ò ë"à ïîæä íìùð àìå
òîùðå íàéöåä íîöòá ä"á÷äã íéøöî úåìáñ úçúî àéöåîä
בנין דוד
.÷"åãå ,àéöåîä êøáì ïéà àìéîî òîùî ÷éôîã àéöåîäã

ו'ישחטו ש'עיר ע'זים ר"ת למפרע עש"ו ,על
ידי שרימה אביו בעורות גדיי עזים רמוהו בניו
)שפתי כהן (
בשעיר עזים.

נר חנוכה אינו נוהג בנשים מטעם צניעות
ראיתי מי שנתקשה מאי טעמא לא נהיגי
נשי דידן להיות מן המהדרין ,והיכא דליכא זכר
והיא מדלקת ,היא מוספת והולכת והרי היא
ממהדרין מן המהדרין ,ומאי טעמא לא תהיה
מהמהדרין .ונלפע"ד בתחילה כשתיקנו נר איש
וביתו על פתח ביתו מבחוץ ,ונמצאו בישראל
מהדרין שיצאו לחוץ והדליקו בעצמם נוסף על
הדלקת של בעל הבית ,אז לא נמצא שום אשה
שתהיה מהמהדרין ,כי אין כבודה לצאת בחוץ
ברשות הרבים לעיתותי ערב ולהדליק בין
האנשים ,נהי אם אין האיש בביתו ,ועליה מוטל
מצות הדלקה ,על כרחה תצא לחוץ להדליק,
מכל מקום אם יש כאן זכר המדליק אין מן
חסידות שתחמיר על עצמה בזה ותביא עצמה
לידי חשדא ,והשתא אע"ג שכולם מדליקין
בפנים מ"מ מנהג הראשון לא זז מקומו ,כנ"ל
)חתם סופר ,מס' שבת דף כ"א ע"ב (
נכון בעזה"י.

משה רבינו התפלל
על הצלחתם של החשמונאים
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המולד :יום שב"ק .שעה  10 .16:00דק' 16 .חלקים.

מחץ מתניים קמיו )דברים ל"ג י"א( .ראה
שעתידין חשמונאי ובניו להילחם עם היונים,
והתפלל עליהם לפי שהיו מועטים ,י"ב בני
חשמונאי ואלעזר ,כנגד כמה רבבות ,לכך נאמר
ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה.
)רש"י (

ראש חודש:

ביום שב"ק ויום ראשון

 ולכן מברכ ין מוצי"א בלשון עבר דלפני החטא היו כולן צדיקים,עדיפי מבעלי תשובה
, שאמרו השבטים שעתיד הוא להשיא לבעלים, ומעתה א" ש דברי המדרש. עכ"ד,גמורים
 מ"מ רצו להרגו כי ס" ל,ואף שעתידים לתיקון אחר החטא ויהיו בבחינת בעלי תשובה
 אמנם יהודה השיב להם דבעלי תשובה עדיפי ויותר ניחא,דצדיקים גמורים עדיפי
 ולכן אמר יהודה, מ"מ יבוא על תיקונו לעת"ל, ואף שעתיד להחטיאם בבעלים,להחיותו
 ולכן ניחא שנהרוג אותו שלא, וכי תימא שצדיק גמור עדיף,מה בצע כי נהרוג את אחינו
"  על זה הביא ראי' דבעלי תשובה עדיפי דאל "כ א יך נברך "המוציא,להשיאם לבעלים
 ולעת"ל יבוא על, וע"כ משום דבע"ת עדיף, הא צריך לומר מוציא בלשון עבר,בלשון עתיד
 ובזה יתבאר דברי המדרש הילד איננו ואני אנה אני. ולכן לכו ונמכרנו לישמעאלים,תיקונו
 וכתב רשיז"ל מהיכן שב משקו, דהנה כתיב שם וישב ראובן אל הבור,בא ממעשה בלהה
 לכן עשה תשובה על, והכונה י"ל דאחר שבירר ראובן דבעלי תשובה עדיפי,ותעניתו
 לכן, אבל כאשר ראה שהילד איננו א "כ על כרחך דבעלי תשובה אינן עדיפי,מעשה בלהה
 ואף שעשה תשובה אמנם בעלי תשובה אינם עדיפים,אנה אני בא ממעשה בלהה
( מדרשת כ"א כסליו תשכ"א לפ"ק,) קונטרס תשועה גדולה
.מצדיקים גמורים

 איתא.מה בצע כי נהרוג את אחינו
במדרש אם נהרוג את אחינו איך
 וצ" ב מה ענין,נברך ברכת המוציא

מילי דאבות

 ונראה עפי"מ דאיתא במדרש.זה לזה
 הרי,)רבה פפ"ד סי"ד( א"ר לוי זה עתיד להשיאם לבעלים ע" י ירבעם בן נבט ועתה לכו ונהרגו
'  רבנן אמרי המוציא ר, והנה במדרש )ב"ר פט"ו ס"ז( פליגי מאי מברך,דדנו אותו ע" ש העתיד
 רבנן סברי, כי פליגי בהמוציא, במוציא כו "ע לא פליגי דאפיק משמע,נחמי' אמר מוציא
, כי כן היתה קודם החטא דאז הוציא הארץ לחם ממש מן הארץ,המוציא דאפיק משמע
 וכ ' בנזה"ק,ר"נ סבר המוציא דמפיק משמע דקאי על לעתיד לבוא שיוציא הארץ לחם
 או גדולים צדיקים גמורין,דפלוגתא זה תלוי במה דפליגי אי בעל תשובה גדול מצדיק גמור
 עפי"מ שכתב בספר יונת אלים שכל הנשמות שהיו תלוין באדם,יותר מבעלי תשובה
 ונמצא דלמ" ד שעל שם העתיד מברכין,הראשון ונדחו בחטאו יהיו לעתיד בעלי תשובה
 ולכן מברכין המוציא ע" ש העתיד שיתוקן החטא,היינו משום דס"ל בעלי תשובה עדיפי
 ומאן דס" ל דמברכין מוציא ע" ש העבר היינו שצדיקי ם גמורים,ונהיה כולנו בעלי תשובה

ãçà íåé éìò åáëò

íéáù ìá÷ì äçåúô ãåò åãé

äòôùäå äøàä êùîð äæ íåéá åðéúìåòô é"òù íâå

íéàøåð íéîéä úøàä êùîð ãåò äëåðç éîéá

äúåà àåä äëåðç ìù éðéîùä øðù" òåãéëù äðùä ìëì

ïéòë òé÷øá øéàî äëåðç ãòå ìåìà ç"øî " éë åðéìò

בינה לעתי"ם

íé÷éãö íéøîåà" ïëìå "úøöò éðéîù ìù ùîî äðéçá
ïéðòù" òåãéå

(ïøäà úéá)

"äîéúçä øîâ àåä äëåðçù

øùà äáåùú éìòá íúåà ìá÷ì äèåùôä ãé úéðáú
úìá÷úîå ú"éùòá áåùìî åçãð äáéñ åäæéàî

úòôùä åìöà øåöòì åáì ìà íãàä íåùì àåä ö"òîù

áåðéãî ã" ø ÷" äâä ]

,äðîî ãøôé ìáì íéùåã÷ä íéîéá úòôùðä äùåã÷ä

ãòå äëåðç úàæ ãò úøáåò ãéä ïéà åúòãìù

קדושת וסגולת ימי חנוכה

ô"æå ,äðùä úåîé ìë ìò íéãòåîä úùåã÷ êéùîäìå
ìãåâî åãøôúúù éìò äù÷ù åðééä íëúãéøô éìò äù÷

éãåã æ"ò íééñå ,äëåðç ãò íúáåùú

øîâä àåä åéùëòå ,(ø ëùùé

éðá íùá ïéîéðá éðá )

[ ò"éæ

"ììëá

ãòå ìåìà ç"øî úåãåáòä ìë ìù äìåòôä óåñå

íåé ãåò éîò åáëò ë"òå ,íéãòåîä ìù äùåã÷ä úðéçá

øáòä ä "øî äùòðù íéðå÷éúä ìë éë" åéùëò

úåîéì íâ äúåà åëéùîéå ä ùåã÷ä úòôùä íáø÷á åøöòé ö"òîù ìù äæä íåéä é"òå ãçà

øîâ àåä äëåðçá" åéùëò íâå ,(äî ìù úø àôú) "äëåðç éîéá äúò øîâð øôåù úòé÷úá

éîé øåáò øçà íâ ììë äãéøô íäéðéá 'éäé àìå äùåã÷ä ìà íéøùå÷îå íé÷åáã åéäéå ,ìåçä

ïî åúåéä óà éë åá åðéöî äøéúé äìòîå

åîöò äæ íòèîã äëåðç éáâì íâ ì"ôà ë"åîëå ,íéîéä ìë 'ä úà ãåáòì åç÷é åðîîå ,è"åéä

ä"åî ÷"äøä" øùàë íéðéãä íé÷úîî íä ãåòå íéîçø úðéçáá àåä íéàøåðä íéîéä

àìù åðééäå ,íëúãéøô éìò äù÷ã íòèî 'ç íåé óéñåäìå íéîé 'ç äëåðç úåùòì ÷"äåú äæîø

éôë ïé÷úôäå íé÷ñôä íéé÷úäì à"à éàãåá éë øîà áåùèéãøàáî ò"ð ÷çöé éåì

íåé é"òå ,íéîéä åìà øåáò øçà íâ äëåðç éîé ìù äøàääå äùåã÷ä úòôùä ìãåâî ãøôäì

íéàøåð íéîéä ìù äîéúçä ïé÷úîúî íðîà íéøåôéëä íåéå äðùä ùàøá áúëðù

íåé àø÷ð è"äîå .íéîìåòì åðîî åãøôé ìáì àéää äøàääå äùåã÷ä íëåúá åøöòé éðéîùä

íéàøåð íéîé ìù äîéúç øîâ àåä äæá íâå " åìà íéîé ìù úåãåáòä ìë úà äìòîù

íåé é"òã äëåðç íùá íéàø÷ðù íéîéä åìà ìë ìù ø÷éòä àåä äæ íåéã "äëåðç úàæ" éðéîùä

åìá÷úð äáåùú äùåò íà íéàøåðä íéîéá ø"äåòá åìá÷úð àì øùà úåìéôúä ìëù

.(å"î÷ úåà ìàåé éøáã) "íìåò øåà úåìâúäå äùåã÷ä úðéçá íò íéàáä íéîéä íâ åøù÷úé äæ

"íéøåôéëä íåé ìù äîéúçä

éðá ïéëåæù äëåðç øð úîçîù æåðâä øåàä" çë é"ò àåäå ,(çìùéå –

ïàîå" åäåîë àåä äëåðç úàæù ò"îù íåé ìò íéáåúëä ( á"ì óã â"ç) ÷"äåæä éøáã íéòåãéå

. (íäø áà ì ãñç)

éøòù çúôù êìî" åîëå "äéì áéäéå ìéàù éòáã äî ìë äéãåçìá äéì ìèðå àëìî íò áéúéã

òðöåîä ø éáã)

"äëåðçá

"äéìò íäì àäé íäìù úåìéôúäù ìàøùé

äëåðç úåöî òôù

,ç÷é õôç åùôðù úà êìîä úåøöåàî ç÷éì äöåøä ìë íåé åúåàáå äðùá ãçà íåéá úåøöåà
ìë ïùé ÷ø íäéìà äðô àìå ,íéçúôð êìîä úåøöåà éøòùù íåéä äæá øùà ìéñëì éåàå

, (ì "éøäî éèå÷éì)

íéðåéìòä úåîìåòá íéøéàî åðà äëåðç úåøðá ïé÷éìãî åðàù ïîùä é"ò " äðäå

"íåéä

øùàëå (úåãìåú ùîùå øåàî) "äîëçì æîåøä ïåéìò ïîùî úåáåè úåòôùä äèîì íéëéùîîå

úîâåãë ãáàì ãåò øùôà äëåðçä úåîé øàùá ïéçéåøîù äî ìë éë" èøôáå êìîä úåøöåàá

íãàì àçééð úåéäì äåöîä øëù ìåãâù ' éô" äåöî äùåò äçðä íøîàá ì"æëç åæîø ïë

ùéù äî ìë óåèçðå ïîæä éìáîå íéèåùä ïúåàë 'éäð ìá ïëáå ,('á

äù åã÷ éåì úùåã÷)

úàæ äëåðç úàæ íåéá ïéçéåøîù äî íìåà ,ïéçéåøîù äî ãáàéì øùôàù ìãééøãä ÷çùîä
.(ïéæåø ìàøùé øð)

"ãáàì ãåò à"à

ãéúòìã ÷"îäéá ïéðá

ú÷ìãä é"ò äìâúðä åæ øåàå (äî ìù úøàôú) "áéáñî úåàìúä ìëî äçåðî åì úåéäì äùåòä
( íééç éøáã)

"úååöîä ìëî ùôðì äàåôøä àá åðîî éøäù úååöîä ìëî åçë ìåãâ" úåøðä

î"øä øîà" ïëå ( íòåð éøîà) "äàåôøä úëùîä ïîæ àåä äëåðç éë" äæì ìâåñî åðîæ íâå

éðéîù" åîëå ãéúòã ùã÷îä úéá ïéðáì äðëä úåùòì äæ ùåã÷ íåéá åðà íéëåæ ãåòå

äëåðçä éîé ìëá àåä æ"ëå , (úåáà úøåú) "äëåðçá ìåòôì ìåëé äàåôøì ÷å÷æä ì"æ ïéøáà÷î

÷ìç úåîåàäì ùéù æ"äåò ìò ïéæîøî úåëåñä éîé úòáù ìëáã çéùîä úåîéì æîøîã úøöò

äëåðçä éîé ìë äìåìë äáù äëåðç úàæ íåé úìòî äìòúðå äìåãâ äîë ù"ëå ù"ë
"íéðáì ìâåñî äæä íåéä øùà ÷"äôñî òåãé" ïëå .÷"äôñá øàåáîë

úåîé ìò æîøî úøöò éðéîù íåéå ,íäéìò øôëì âçá íéøô íéòáù ïéáéø÷î åéä êëìå ,åá

åéùëòå ,(øëùùé

ïéðòî äìçúä àåäã äëåðçá àåä ïëå .åá ÷ìç íééåâäì ïéàå ìàøùé ÷ø åøééúùéù çéùîä

òéôùîù ( ìôééèñàðøàä õòåé àìô) "ãñç øöåðå ïååò ùáåë úðéçá" íâ àåä äëåðç úàæ íåéá

äìåàâ ïéò î àåäù íéîé äðåîù ï÷úúð êëìå ,äãéúòä äìåàâì àëééùå çéùîä úåîé
äëåðçáù éôìã" äãéúòä äìåàâì äìà åðéîé ïéá òöåîîä àåä åæ íåéå ,(á÷òé úìä÷) "äãéúòä

"äñðøô úòôùäì ë"â ìâåñî ïåøçàä äæ íåé øùà íé÷éãö íùá òåãé" ïëå ìàøùéì íéãñç

äìåãâä äùåã÷ä ìà êðçúäì äãéúòä äìåàâä ìò êåðéçä úòôùä äìòîìî àáå òôùð

.áåè ìë ìòôð éàãåá æàå

éðá)

äæ íåéá ììôúäìå çéù êåôùì ùé ãàî äæ ùåã÷ íåé úìåâñå úìòî ìåãâ êë ìë éë íàå ,(íù)

äùåã÷ä úøàäî ìàøùé ìù íúãéøô ä"á÷ä éðôì äù÷å .ãéúòìã àåää ìåãâä øåàäå

íìåë ïéìòî äëåðçä éîé

òöåîî 'éäéù 'çä íåé àåä ãçà íåé ãåò ñðä éîé ìò åôéñåä ïëì ,åæìä äåå÷îä äìåãâä
.(æ"î÷ úåà ìàåé éøáã) "íéàáä íéîéä íâ äá êðçìå åæìä äùåã÷ä úòôùä åãé ìò êéùîäì

ìëì ïå÷éú ùé äëåðçáù" àåäù äâéøãîå áöî ìëá ãçàå ãçà ìëì àåä åæ äìåâñå

íéîé úåçë íâå äëåðçä éîé úåçåë ìë åá ìåìëä äæ ùåã÷ íåéá åðéçåë ìåãâ äî ïëáå

íäá æøàúäì ìëåé àìù åðééä íäá úëëñî øåàäù ,ãàî åîâôù íúåà åìéôà úåîùðä

äìåàâä úåçë íâå ,äáåèì åðéìò íéàáä íéîéä úåçë íâå äáåèì åðéìò åøáòù íéàøåðä

å"ç äáëð 'éôàå ,äëåðçá ïå÷éú íäì ùéù äëåðçá íäá ïé÷éìãî î"î úå÷ìà õåöéðä å"ç

éîéì èøôáå 'éåàøä äðëää úåùòìå ÷æçúäì åðéìòå ,íéàáä íéîéì êåðéçäå äãéúòä

êë ìëå ,(ìàøùé úéøàù) "äì ÷å÷æ ä "á óåñ ïéà øåàä æà íéîâôä ìãåâ úîçî úéãåäéä äãå÷ð

øðá úåìëúñä " é"ò äðëä úåùòìå åðéìúë øçà øáë ãîåò äæ øùà íéùåã÷ä í"éááåù

øæò ùé äëåðçá ,äáåùúä éáëòîî ïäù íéøáãä ïúåà 'éôàù" åìà íéîé ìù äçë ìåãâ

éãé ìòå" (ìàøùé úãåáò) "ïéòä úééàøá åãåòî íâôù äî ãçà ìë ï÷úì ãáìá íúåàøì äëåðç

éîéá éë êì éøä ,(íééç

êéøö ë"òå ,äùåã÷ úðéçá åîöò ìò êéùîî ùãå÷ ïäù äåöî ìù úåøðá èéáîå íãà äàåøù

äëåðç úàæ íåéá øúåé äìòúî äëå øúåéá íâôù óà éãåäé ìë úìòî äìòúî äëåðçä

úåëæå ,(áåè áø) "åáìá åãâðëù ãö úà òéðëäìå åúùåã÷ åëåúá áåàùì äëåðç øðá èéáäì

úàæá ìåòôì íãà ìë ìåëé ,ë"äåéå ä"øá ú"éùäî ìåòôì íéìåëé íé÷éãöäù äî" æàù

"íéùåã÷ íéðéòä åéäé äúòîå íéðéòä ùã÷ì øðá äèáä é"ò ìëåðù" åðì àåä ìåãâ

ùé ãàî äî ë"àå (íäø áà ïâî) "íúîùð ïå÷éúì ïéëåæ ìàøùé ìë æàù" ,(ïéæåø ìàøùé øð) "äëåðç

åîöò ìò ãçàå ãçà ìë ìá÷éù ÷ø ïåöøì åðéùòî ìá÷ì åðéìò ùé äëåðç éîéá" ô"ëò

ìåòôì ïéìåëéù øúåéå ùîî ë"äåéå ä"øá åîë ìåòôì åðà ïéìåëéù òâøå òâø ìëá øäæ éì

"ú"éùä éðéòá øùéäå áåèä úåùòì ú"éùä úãåáòá êðçúäì

.äøäåèî óåâå äîùðá íé÷éãöä åîë

( ÷éãö éúôù )

.(äîìù úøàôú)

éøáã)

"ì÷á äáåùú úåùòì øùôàå ,äáåùúä çë ìåãâ æàå ìòîî

הרגיל בנר חנוכה
בגמ' מס' שבת )כ"ג ע"ב( :אמר רב הונא
הרגיל בנר הויין ליה בנים ת"ח .פירש"י
דכתיב )משלי ו '( כי נר מצוה ותורה אור  ,ע"י נר
מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה .ובבית
הבחירה להמאירי )מס' שבת( כתב ג"כ דקאי על נר חנוכה  ,וז"ל :
דרך הערה אמרו הרגיל בנר חנוכה דרך חבוב מצוה הויין ליה
בני תלמידי חכמים לקיים עליו כי נר מצוה ותורה אור.

הוא ובנו תלמידי חכמים
כתב הב"ח )או"ח תרע"א( בטעמא דמילתא דכתבו דהוה
ליה בנים ת"ח ולא שהוא בעצמו יהיה ת"ח ,וז"ל :א"ר הונא
הרגיל בנר הויין ליה בנים ת"ח ,פירש"י דכתיב )משלי ו'( כי נר
מצוה ותורה אור ,ע"י נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה.
והא דלא קאמר איהו גופיה הוי צורבא מרבנן כדקאמר התם
]בגמרא[ אמאן דדחיל מרבנן ,יש לפרש דקאמר אי לאו בר הכי
הוא ,מ" מ זוכה לבנים תלמידי חכמים .ובלבוש )סי' תרע "א ס "ב(
הוסיף עוד בענין זה :ולא שייך לומר הוא עצמו יזכה לתורה ,כי
עם האיש השלם ידבר שכבר הוא בשלימותו.
אמנם בחידושי הרי"ם מצינו שבאמת קאי על המדליק
בעצמו שיהיה לת"ח ,והא לך לשון קדשו :ע"י נר חנוכה זוכין
לתורה ,וזהו מרומז בפסוק )משלי ו' כ"ג( כי נר מצוה ותורה אור,
ע"י נר מצוה זוכין לאור התורה ,ומה שלמדו בגמ' שבת כ"ג ב'
מפסוק זה של נר מצוה ותורה אור ,דהרגיל בנר הוויין ליה
בנים ת"ח ,אין הכוונה רק על הבנים ,אלא אף על הבנים ,אך
גם המדליק עצמו פועל נ"ח שיזכה לתורה.

מדה כנגד מדה
כתב במאירי )שם( :דרך הערה אמרו הרגיל בנר חנוכה
דרך חבוב מצוה הויין ליה בני תלמידי חכמים לקיים עליו כי
נר מצוה ותורה אור ,הרגיל במזוזה זוכה לדירה נאה  ,הזהיר
בציצית זוכה לטלית נאה ,הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא
גרבי יין ,וכל אלו מדה כנגד מדה ,וכל עוד שמרבה במצוות
שכרו מתרבה.
וכתב במנורת המאור )נר ג' כלל ד' ח"ב( לבאר מהו מדה
כנגד במדה וז"ל :ולפי שמצוה זו היא תקנת חכמים  ,הזהיר
בה יצאו ממנו בנים חכמים כדקתני עלה שם )שבת כ"ג( אמר
רב הונא וכו' .
עוד טעם מצינו ברי"ף )על עין יעקב( וז"ל :לפי שמלכות
עו"כ הרשעה בקשה לשכח תורה מישראל ,והצילנו ה '
וחזרה עטרת התורה ליושנה ,הדלקנו הנרות הללו על
הנסים ,והרגיל וזריז בנרות חנוכה הוא יורה שחביבה עליו
התורה ,ולכך יאכל מפרי דרכו ,והויין ליה בנים תלמידי
חכמים דהיינו אור תורה יהיה זורח מזרעו.

זה קלי ואנוהו
כתב במאירי )שם( דהרגיל בנר קאי שיעשה את הנר
דרך הידור וחיבוב ,וז"ל :דרך הערה ספרו באחד גדוליהם
שראה באחד שהיה רגיל בשתי נרות ר"ל של חנוכה ושל
שבת בהדור ודרך חבוב ,ואמרי תרי גברי רברבי נפקי מהכא,
וראה אחד שהיה רגיל באחת בהידור ובחיבוב ואמר גברא
רבא נפיק מהכא ,וכאשר פתר כן היה.
וכן כתב הב"ח )או"ח סי' רס"ג( :מאי קאמר רב הונא
"הרגיל בנר וכו'" דמשמע דאינו אלא רשות ,אלא הכי
קאמר ,אע"פ שחייב בנר של שבת מ"מ יוצא ידי חובתו
אפילו אינו יפה ,ואם הוא זהיר לעשותו יפה לכבוד שבת
הויין ליה בנים תלמידי חכמים וכו' ,וכן דחנוכה נמי הוי
פירושו שעושהו יפה דהוי מצוה  ,ואינו חובה לעשותו יפה.
גם בשו"ע הרב )סי' רס"ג סעיף א'( פסק כן ,וז"ל :ויהא זהיר
בו לעשותו יפה ,וכל הזהיר בו זוכה לבנים תלמידי חכמים,
שנאמר כי נר מצוה ותורה אור ,ע"י נר מצוה בא אור תורה.

דתורה ,והמהרש"א ז"ל דקדק דבכל הני
שהזכירו חז"ל שם אמרו לשון הזהיר ,כגון
הזהיר במזוזה ובציצית ובקידש ,ולמה נקטו
בנר הרגיל בנר ,והשבות יעקב הקשה ע"ד
הגמ' הנ"ל דעכשיו בזה"ז שכו"ע רגילים בנר של
שבת וחנוכה  ,וה רי חזינן דלאו הכי הוא עיי"ש  ,והנה הטור ) סי '
עוד מצינו שנכון להדליק בכלי נאה ,וז" ל הפלא יועץ :
רס"ג( העתיק לשון הגמ' הנ"ל ,ושינה והוסיף בלשונו ,וז"ל :
נר שבת ונר חנוכה ידוע מאמר רז"ל )שבת כ"ד (:שהזהיר בהן
ויהא זהיר לעשות נר יפה ,דא"ר הונא הרגיל בנר שבת
זוכה לבנים ת"ח ,וענין הזהירות הוא ,שיהא הכלי שמדליק
להשתדל בו לעשותו יפה ,הו" ל בנים ת"ח ,וכתב הב"ח איכא
בו נאה ונקי ושידליק בשמן זית זך.
להקשות דבגמ' סתמא קאמר הרגיל בנר הו"ל בנים ת"ח,
ומנ"ל לפרשו לעשותו יפה עיי"ש תירוצו ,ולדרכינו אפ"ל
בכל פרטיה ודקדוקיה
דקשיא לי ' להטור קושיית השבות יעקב הנ"ל ,דא" כ הכל
יהיו בניהם ת"ח ,וגם לשון הרגיל צ"ב כנ"ל  ,וע"כ הוסיף
אמר רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי
ביאור דכוונתם ז"ל  ,שירגיל את עצמו וישתדל בעבודתו
חכמים .מה שאמרו רז"ל הזהיר בנר חנוכה הויין ליה בנים
לעשותו יפה ,ואפשר לומר בלשונו הקדוש ,ע"ד שאמר
זכרים שיהיו ת"ח ,והרי כולי עלמא מדליקין נרות חנוכה ואין
הה"ק מראפשיטץ זלה"ה כשהייתי בדחן רגיל הייתי לומר
כולם ולא רובם זוכים לבנים זכרים ושיהיו ת"ח ,אין לתמוה
זיווגם יעלה יפה ,בכוונה על זיווג העליון ,דלעתיד יהיה זיווג
מזה שהאמת הוא ,חכמים הם אמת ודבריהם אמת ,וכפי
שם הוי' ושם אדנ' עולה צ"ה כמנין יפ"ה כידוע ליודעי חן ,
מה שכל העולם מדליקין נרות חנוכה ,שרובא דרובא יוצאים
והנה בני עלי' מכוונים בכל מצוה לכוונה הנ"ל לשם יחוד
ידי חובתן ,אבל מיעוטא דמיעוטא זהירין
קוב"ה ושכינתי' ,וזה נרמז בלשונו הקדוש
להדליק כפי כל פרטי המצות
זמן שיעור הדלקת נר
של הטור במה שהוסיף ביאור בדברי הגמ'
והדיקדוקים ,שהזהיר בהדלקתן בכל
חנוכה עד שתכלה רגל
הרגיל בנר שבת להשתדל בו לעשותו יפ"ה,
פרטיה ודקדוקיה יקנה וישיג בכח המצוה
מן השוק ,כי מאן
ר"ל דהעושהו לכוונה הנ" ל הובטח לו שיזכה
ובסגולתה בנים זכרים ת"ח .ודע כי נרות
לבנים תלמידי חכמים מאירים בתורה,
דרגיל בנר חנוכה זוכה
חנוכה הם ל"ו בכל הח' לילות ,והזהיר
כמשפירש"י ע"י נר מצוה יזכה לתורה אור.
בהם יזכה לחכמה ,והסוד 'לו חכמה
לבנים זכרים תלמידי

הרגיל בנר
הויין ליה בנים ת"ח

ישכילו זאת' ,כי הזהיר בל"ו נרות של
ובוודאי
חכמים,
אמנם מצינו בעיון יעקב
,
מצות חנוכה יזכה לבנים בעלי חכמה
שכתב לפרש דהרגיל בנר קאי על המדליק
תלמידי חכמים אינם
יתכוננו
אימתי אם ישכילו זאת ,ר"ל אם
נרות בכל לילה ולא דווקא על חנוכה ,וז"ל :
יוצאים לשוק.
פרטיה
להזהר בזאת המצוה בכל
בכדי שבניו יאירו בתורה ,וז"ל :עיין פירוש
מאור עינים
ודיקדוקיה ) קונטרס סוד הדלקת נרות לרבי יצחק בן
רש"י דפירש ,על ידי נר חנוכה ושבת דכתיב
הראב"ד(.
כי נר מצוה ותורה אור ,ועיין בחידושי הרי"ף ,ובתוס' מקשה
למה כאן נקט הרגיל ובאינך נקט הזהיר במזוזה וכו ' ,ועוד
כל המרבה הרי זה משובח
דעכשיו בזמן הזה דכ"ע רגילים במצות נר חנוכה ונר של
שבת יהיה לכולם ת"ח  ,ואי לאו דמסתפינא הייתי אומר
ענין מיוחד מצינו ,שהרגיל בנר קאי שיהדר להרבות
דקאי הרגיל בנר כדי שבני ביתו יכולים ללמוד בלילה אצל
בנרות ,וכתב בסידור עמודי שמים )לר"י עמ דין ,מס וך השבת אות ל'( :
הנר ,ה"ל בנים ת"ח ,וכיון דאין זה מצוה פרטיות מחויבת
וירבה בנרות בכל יכלתו ,דרגיל בשרגא טובא נפקין מיניה
נקט לשון רגל ,משא"כ באינך מצוה מחויבת כמו מזוזה
גברי רברבי )שבת כ "ג.(:
וציצית ,על כל אדם הוא החיוב ,רק הזהיר בהו לעשותם
ובילקוט הגרשוני כתב עוד יותר ,שירבה בשמן זית
כתיקונם ולבדוק אותם שכרו שיש לו דירה נאה וטלית נאה.
זך ,וז"ל :במחבר סעיף א' יהא זהיר לעשות נר יפה וכו ',
במעשה רב להגר"א ז"ל כתב דהיה רגיל להרבות מאוד
ברכת הבנים
בנרות שמן זית וכו ' ,ובהערות דברי שלמה להגאון ר ' שלמה
הנה בגודל סגולת נר חנוכה אמרו חז"ל )שבת כג (:הרגיל
כהן מווילנא כתב סמך לדבריו ,מדאיתא בשבת )כ"ג ע"ב( חזא
בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים  ,וכתב בספה"ק בני
דהוה רגיל בשרגא טובא ,ולא אמר דהוה רגיל טובא בשרגי,
יששכר )לחנוכה מאמר ב אות י ( מרגלא בפומייהו דרבנן רבותינו כת
ש"מ דכל המרבה בנרות הרי זה משובח ,וזוכה לבנים
הקודמים ,אשר בחנוכה יש מקום לעורר פקודת עקרים
תלמידי חכמים.
ועקרות כעין ראש השנה  ,ולדעתי עיקר הענין ועיקר
ועוד מצינו דהזהירות הוא להדר להדליק בשמן זית
הסגולה ביום האחרון הנקרא בפי כל זאת חנוכה ,עכדה"ק .
ועי"ז יזכה לבני ת"ח ,וז"ל החיד"א בספרו מחזיק ברכה ) סי '
)וע"ע באמרי נועם לחנוכה( .אמנם כל בר לבב יבין וישכיל כי חוץ
רס"ד אות ב'( :ובמקום שמצוי שמן זית צריך ליזהר בו ,דהרגיל
שאין הדבר יוצא מידי פשוטו ,וכל חשוכי בנים השי" ת
בנר הויין לי' בנין רבנן וכו' ,ומטעם זה צריך להיזהר בשמן
יפקדם לטובה ביום הזה  ,מכל מקום עוד נכלל בפקודה זו
זית ,לזכות לבנים המאירים בתורה ,שנוחים בהלכה כשמן
לטובה מה שאמרו חז"ל )בכורות מד (:לא יהיה בך עקר ,לא יהיה
זית.
ביתך עקר מן התלמידים ,כי עיקר ברכת הבנים המה רק
וכן כתב הפלא יועץ להדליק בשמן זית זך ,וז"ל :וענין
בנים תלמידי חכמים וחסידים אהובים למעלה ונחמדים
ושידליק
הזהירות הוא ,שיהא הכלי שמדליק בו נאה ונקי
למטה ,וכדמצינו במדרש )ב"ר פמ"ד ס"י ( אצל אברהם שאמר
בשמן זית זך.
)בראשית טו ב ( ה ' אלק ים מה תתן לי  ,אמר לפניו רבונו של עולם
אם עתיד אני להעמיד בנים להכעיסך ,מוטב לי ואנכי הולך
הרגיל לעשותו יפ"ה יזכה לבנים ת"ח
ערירי ,ע"כ .ובכן ביום הזה אנו צריכין לעורר רחמים מן קדם
אבוהון דבשמיא שנזכה לגדל בנינו על דרך התורה
כתב מרן רביה"ק זי"ע )דברי יואל ,חיי שרה ( לבאר בדרך
והמסורה ,ונזכה לראות בנים ובני בנים עוסקין בתורה
נפלא הענין דהרי לא חזינן דהרגיל בנר הויין ליה בנים ת"ח ,
ובמצות ,תלמידי חכמים יראי ה' חסידים ואנשי מעשה ) כ " ק
וזל"ק :ונקדים עוד מ"ש חז"ל במס' שבת )כ"ג ע"ב( א"ר חנינא
מרן רבינו שליט"א(.
הרגיל בנר הויין ליה בנים ת"ח ,פירש"י דכתיב )משלי ו' ( כי נר
QbR
מצוה ותורה אור ,ע"י נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור
) לבע ל שבות יעקב (

מנהג ישראל
תורה

יסודי התורה
היכי דמי תשובה

כסא דברכתא )מג (

דף יב :אי דעבד תשובה כל ימי נמי דתניא עבר על מצות עשה ועשה
תשובה לא זז משם עד שמוחלין לו.
בבני יששכר )תשרי ד' י"ג( העלה ארוכה ומרפא גם למצות לא תעשה וכריתות

כוס של סידור קידושין
הסוברים שלא לברך בפה"ג על כוס של ז' ברכות

וכו' ,דאע"ג דתשובה לבדה אינה מועלת רק לביטול מצות עשה ,אבל לעונות
צריך לחילוקי כפרה כידוע ,אמנם יש סגולה בזה מה שאמרו בזוהר )במדבר( שע"י
המסירות נפש האמיתי בלב בשעת קריאת שמע איתחשיב לי' כאילו מסר נפשו
בפועל על קדושת שמו ית"ש ויחודו ואחדותו ,ואמרו שם דאפי' אותן עבירות
שנאמר עליהם אם יכופר העון הזה לכם עד וכו' ,הכל מתכפר ע"י העדות הזה
שמעיד האדם בשעת קריאת שמע ומקבל על עצמו מסירות נפש בכח ,ועפ"ז
א"ש דאע"פ שכתבו המקובלים שכל התורה ומצות שהאדם עוסק בעודו רשע
לא לרצון ואדרבא וכו' ,וכמו שאמר הנביא נירו לכם ניר ואל תזרעו אל הקוצים,
ולפ"ז מה יעשה האדם קודם שישוב וקודם שקיבל ד' חילוקי כפרה ,וכי ס"ד
שיתבטל מתורה ומצות ,אבל הסגולה לזה תשובה גרידתא בכל זמן ועידן קודם
שיעסוק באיזה מצוה ותורה ,ואם תאמר הרי תשובה גרידתא לא מהני רק לביטול
מצות עשה ,הנה הסגולה היא הקריאת שמע במסירות נפש בצירוף התשובה.

אין מברכין על כוס דששה ברכות בורא פרי הגפן ,כיון שכבר בירך ברכה זו על
כוס ברכת המזון ,כי אין נכון לברך פעמים) .תוס ' פסחי ם דף ק"ב (
מביאים כוס אחר ואומר עליו ו' ברכות ,וחוזר ולוקח כוס של ברכת המזון
ומברך עליו בורא פרי הגפן ,ואל תתמה שמביאין כוס לומר ברכות ואין אומרים
עליו בפה"ג ,דכה"ג אמרינן לקמן רב אשי בריך אכסא קמא) .רא"ש שם(

המברך ברהמ"ז אינו שותה
המברך אינו שותה כלל מהכוס דז'

ברכות) .ים של ש למה (

מנהג העולם שמברך לעצמו בפה"ג
העולם נוהגים כעת דהאומר ששה ברכות הוא מברך גם כן בורא פרי הגפן בפני
עצמו ולא ידעתי מנ"ל) .שו"ת משיב הלכה (

המברך ברהמ"ז מוציא את המברך ז' ברכות בברכת בפה"ג
נראה דיכול אחד לברך ברכת המזון ויוציא כולם ,וששה ברכות יכול ליתן לאחר
לברך ,ואח"כ מברך המברך ברהמ"ז בפה"ג על כוס שלו ,ומוציא אף לאותו שבירך
ו ' ברכות) .ספר המקנה(

יוהכ"פ מכפר אף לשאינם שבים
דף י"ג .רבי אומר על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה
תשובה יום הכיפורים מכפר וכו'.
כתב המאור עינים )האזינו( דלכאורה קשה האיך אפשר שרבי סובר שיהכ"פ

כל אחד מברך בפה"ג על כוסו
אולם לא ידעתי ,מדוע לא יברכו שניהם כל אחד על כוסו בורא פרי הגפן ,וישתה
כל אחד שיעור רביעית ,ואח"כ יערבו הכוסות כמנהג ,ובזה יצאנו מידי כל החששות,
וכמדומה שראיתי כן מיחידי סגולה ,אבל על פי רוב אין נוהגין כן ,ולעניות דעתי
תיקון גדול היה לתקן כן) .שולחן העזר(

מכפר אף לשאינם שבים ,הלא אמרו חז"ל כל האומר הקב"ה וותרן וכו' ,אך נראה
דוודאי בלא תשובה אינה כלום ,אף הפי' ע"פ משארז"ל בזוה"ק )ויחי( על עון הוז"ל
כולהו חובין תליין בתיובתא לבר מהאי ,וזה שאמר אף לשאינם שבים ,ר"ל אף
לאותן שאינם מקבלין אותם בתשובה כל השנה דהיינו על עון הנ"ל ביוהכ"פ מקבלין
אותם.
ורביה"ק זי"ע בדברי יואל )יוכ"פ( כתב דהגם שלכאורה מפשטות הגמ' לא נראה
כן ,דאמרו ז"ל האומר אחטא ואשיב אין יו"כ מכפר ,ולפי הנ"ל דמ"ש רבי שיוהכ"פ
מכפר אף על שאינם שבים הכונה על הני דלא מהני עליהם תשובה ,הי' צריך שיו"כ
יכפר גם על זה אף שתשובה לא מהני עליו ,אמנם גברא רבא אמר מילתא בוודאי
שכן הוא ,ודבר גדול דיבר בזה שעל חטא הידוע באמת מהני יו"כ לכפר עליו,
דהתשובה שעושין ביום זה היא בבחינה גדולה ומתקבלת בוודאי באין מונע ,ועפ"ז
י"ל כי ביום הזה יכפר וכו' מכל חטאתיכם ,כל לרבות גם את חטא הידוע שבשאר
ימות השנה לא מהני עליו תשובה ,מ"מ ביהכ"פ מהני תשובה גם בזה וכנ"ל.

לערב את הכוסות
מערבין הכוסות זה בזה ושותה החתן

ואחר כך תשתה הכלה אחריו) .מחזור ויטרי (

גם המברך והמסובין יטעמו
מערב יין הכוסות זה בזה ויטעום המברך והמסובין.

)חופת חתנים (

ומנהגינו שהמברך והחתן והכלה וכל המסובין שותין מכוסות של ברכה הללו.
)שולחן העזר(

מכוס ז' ברכות לחתן כלה ומכוס ברהמ"ז למסובין
מערבין הכוסות זה עם זה ,ושותין המברך ברכת המזון והמברך ברכת חתנים כל
אחד מכוס שבידו ,ומכוס של ברכת חתנים נותנים לחתן ולכלה ,ומכוס ברהמ"ז
נותנים למסובין) .כף החיים(

÷øàîèàñ'ã áì áèé ìä

÷øàîèàñ'ã áì áèé ìä

áì áèé úåãñåî

à"èéìù ø"åîãà ïøî ÷"ë úåàéùðá
à"ááåú íéìùåøé ÷"äéòô

äùî ìàåéå ììåë

à"èéìù ø"åîãà ïøî ÷"ë úåàéùðá

à"ááåú íéìùåøé ÷"äéòô

ברכת מזל טוב

ושלמו ימי אבלך

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

מתוך יגון צער ,נביע תנחומינו בשער ,קדם האי גברא יקירא ,עומד לימינינו
תדירא ,יום ולילה לא ישבות למען קהילתינו המעטירה ,קובע עיתים לתורה,
תפארת שבתפארה ,גאון בגמילות חסדים ,במעלות ומדות צמודים ,ה"ה

é"òä ù"ðà ìä÷ ìëì äæá òéãåäì åððä

äëåðç úåìéìá óñàúð ä"éàù

הר"ר יוסף חיים גרינוואלד

íéððøå øéùá ììäìå úåãåäì

הי"ו

לרגל הולדת בתו
ה"קידושא רבא" בבית מדרשינו "ברך משה"

. ø "äé ëà ,í ëé öìç éàö åé ìëîå í äî äù åã÷ã úçð áåø ååø úù ,äëø áä úàæå

ìåãâ ÷ìç
áãðúð ïåéìâä úåàöåäî
úîùð éåìéòì

ç"äøä

ñééåå øéàî ãåã 'ø ç"äøä

התודה והברכה

åðéììåë úìäðä øáç – åðéúåãñåî úìäðä øáç

בבית

åéçéù äáåùçä åúçôùî ìë åîò åúàå

הגה"צ דומ"צ דקהילתינו שליט"א

í äéáà úøéèô ìò àëáä ÷îòá íéáùåéä
ì"æ íééç óñåé ø"á áåã øëùé 'ø ç"äøä

ביום ב' נר ב' דחנוכה  -וביום א' ליל זאת חנוכה
בשעה  8:30בערב

המקום ינחם אותכם בתוך שאר אבילי ציון וירושלים ,וישלח לכם תנחומים
בכפליים ,ויהי"ר שלא ישמע עוד ,שבר ושוד ,אך טוב וחסד ירדפוכם כל הימים,
עדי נזכה לתחיית מתי עמך ישראל ברחמים ,בביאת משיחו הולך תמים ,אמן.

êéùîäì äëæðå ,øåà äøåúå äåöî øðì äëæð äëåðç øð úøàä é"òù ø"éäéå
à"áá ö"àåâ úàéáì äëæð éãò ,åìà íéîéî úùåã÷ úåòôùä

הכ" ד המשתתפים בצערכם הגדול

הנהלת המוסדות  -הנהלת הכולל

לידידינו החשוב

מוה"ר פנחס
בינדער

הכהן

שליט" א

אשר נדב סכום נכבד להוצאת גליונינו

ì"æ äîìù ø"á àãåé 'ø

לעי "נ אמו

åìñë æ"ë òáìð
.ä.á.ö .ð.ú

נלב "ע כ " ה כ סלו
ת.נ .צ.ב .ה.

מרת שרה רחל ב "ר שלמה יוסף

ע "ה

à"èéìù

ברכת מזל טוב

ברכת מזל טוב

ברכת מזל טוב

ברכותינו שלוחה קדם ידידינו הנעלה ו החשוב  ,זר זהב לו
סביב  ,תורת ה ' הוא אוצרו  ,מעוטר בכל המדות והמעלות.

בסימן טוב ובמ זל טוב  ,אביע ברכות לרוב  ,אל יד ידי
האברך הנעלה  ,פאר המעלה  ,חביב ואהוב  ,לב ז הב  .ה " ה

ב ש מ חה רבה  ,אבר ך ברכה מר ובה  ,אל כב וד ג י סי ה מה ולל  ,ת ורה ו עב ו דה אצל ו מב ולל ,ש ו קד
בה ת מ דה על דל תי ה ת ורה  ,מ על ו ת יו ו מד ו תיו לר א שו ע טרה  ,כב וד ש מו מפאר י ם ,בה יל ול ים ות ואר י ם .

הר"ר יוסף חיים גרינוואלד

הי"ו

הר"ר יודא ארי' וויינבערגער

הי"ו

הר"ר יוסף חיים גרינוואלד

הי"ו

לרגל הולדת בתו למז"ט

לרגל הולדת בנו למז"ט

לרגל הולדת בתו למז"ט

יהי "ר שיזכה לגדלה ולחנכה ע "ד התורה והיראה אמן
משה צבי סופר ,יוסף קאלינסקי ,דוד דוב דאווידאוויטש

יהי "ר שיזכה לגדל ו ולחנכ ו ע "ד התורה והיראה אמן
כעתירת וברכת ידידך :צבי ארי' ראזנב ערג

ותערב לפניך עתירתי  ,בצירוף ברכתי  ,שתזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל יו "ח  ,אמן ואמן .
הכ"ד גי סך המ ברך מ קרב הלב :ישראל דוב קליין

