זמנים לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 6.44 ....................
חצות היום והלילה 12.36 ...........
עלות השחר 4.13.......................
נץ החמה 5.48 ...........................
סוף זמן קרי"ש  - 8.24 ......ב' 9.11
סוף זמן תפילה 10.19 ................
שקיעת החמה 7.21 ...................
מוצאי שב"ק 8.37 ......................

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

פרקי אבות פרק ג'

מילי מעלייתא

מענינא דיומא
התעוררות יו"כ בשבת זו
אשר
ר'
]הרה"ק
אאמו "ר
זצוקללה"ה ,כשהיה קורא בשבת זה פרשת
יום הכיפורים ,היה לו געגועין גדולים על
יום הכיפורים כמעט עד כלות הנפש ,והיה
אומר ,משל כשרוקחין מרקחת קודם נשואין
בשביל הנשואין ,טועמים מן המרקחת גם
בשעה ההיא ,וכך בשבת זו צריך להתעורר
בהתעוררות קדושת יום הכיפורים .בית אהרן

קריאת פרשת אחרי בימי הספירה

äìéî úåëæá ,ùãå÷ä ìà ïøäà àáé úàæá (ä ,àë ø"÷éå) ùøãîá àúéà
úàæ åàø÷ðù íéèáù úåëæá ,úàæ àø÷ðù äøåú úåëæá ,úàæ àø÷ðù
äáøä íù ùé ïëå ,íäéáà íäì øáéã øùà úàæå (çë ,èî úéùàøá) øîàðù
äéä øùà ïùøã ìàøùé ø"øäî ïåàâä éøåî øîà äæ ìòå .áéùç÷ã úàæ
ìë á÷òé òùôá (ä ,à äëéî) àéáðä ïðå÷î äéä äæ ìò ,ùéìà÷ ÷"÷á ã"áà
כסף נבחר
.äøåúá íéáåúëä úàæ ìëá ,úàæ

íéìòúî úååöîä
äìéáèä íòèá áùééúäì ùé .'åëå õçøå 'åëå ãáä éãâá úà èùôå
,åðîî ì÷ì øîåçîë àåä ïáì éãâáî àìä ,äì÷ äùåã÷ì äøåîç äùåã÷î
åéúåöî é"ò ë"çà æà ,äøéúé äùåã÷á íãà ùã÷úðù øçàìã ì"éå
ë"ò ,úàù øúéá íéùã÷úîå íéìòúî íéèåùôä úåöî 'éôà ,åúøåúå
é"ôòà áäæ éãâáá åúãåáò æà ,íéðô úãåáòå ïáì éãâáá ùã÷úðù øçà
íéìòúî íä î"î ,íéçéëùå íéìéâøä íéèåùô úåðáø÷å õåçá ãáåòù
äìéáè êéøö ë"ò ,äæë ïåéìò ùåã÷ é"ò äúò íéùòðù ,úàù øúéá
חתם סופר תורת משה
.äùåã÷ éåìéòì

øåáéãá äúéáù
éô ìò ,úåëéîñä ùøôì ùé .åøîùú éúåúáù úàå åàøéú åéáàå åîà ùéà
éáø ,(æè ,ãì) äáø àø÷éåî (àìù ä"ã :ãé÷ óã) úáùá úåôñåúä åàéáäù äî
àéòúùî éåäã (äð÷æ àîà åì äéä) àúáñ àîéà äéì äåä éàçåé øá ïåòîù
åîà ùéà" åäæå .ä÷úùå ,àåä àúáù ,äì øîà (äáøä úøáãî äúéäù) éâñ
éë - éúåúáù ,åøåîùú éúåúáù úà ïë éô ìò óà íìåà ,"åàøéú åéáàå
íåéá ïë íà úáùùëå ,(à"î ,ä"ô úåáà) åéô øîàîá íìåòä úà àøá ä"á÷ä
åðééäã - éìù äúéáù ,"éúåúáù úà" åäæå ,úáù åøåáéãî – éòéáùä
דברי שאול
.øåîàëå ,"åøåîùú" øåáéãî

אור יהושע

סגולת קריאת פרשת קדושים
וכן פרשת קדושים שיש בני אדם
שטבעם מחוממים וקשה עליהם לפרוש
מעריות ,והסגולה לקרות פרשת קדושים
וללמוד אותה עם כל שרשי המצוות ,ויקבל
מנחם ציון
עליו לקיימם באמת.

סגולת לימוד אוהחה"ק לפר' אחו"ק
הרה"ח ר' יהושע פליישמאן ע"ה הי" ד
שמע מהרה"צ רבי חיים האלברשטאם
זצוק"ל דומ"ץ בסאטמאר ,שמקובל מצדיקי
אמת שיש סגולה שלא למות בלי תשובה,
שילמוד כל אור החיים הק' מפרשת אחרי
קדושים.

איש עתי שהגיע זמנו למות בשנה ההיא

úàæá æîåøî

מסטאלין[

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם
מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו .תמיד אנו
קוראים פרשה זו בימי הספירה ,דכידוע
מכל הספרים הקדושים שאנו סופרים היום
יום כך וכך ,והעיקר הוא להרגיש שבכל יום
ויום נכנס בשער אחד משערי הקדושה וכו',
והכל הוא כדי שיטהרו נפשות עם בני
ישראל מזוהמתם לבוא זכאין ליום הקדוש
קבלת התורה הקדושה .ואפשר לומר 'כי
ביום הזה' ,אם יספרו כל יום ויום בקדושה
וטהרה' ,יכפר עליכם מכל חטאתיכם' ,כידוע
שבימי הספירה בשבע שבתות האלו יוכל
כל בר ישראל לתקן כל מעשיו מה שפגם
בשבע מדות הקדושים ,ויוכל לטהר
ולהתקדש בקדושה של מעלה ,ויוכל לבוא
בטהרה לקבלת התוה"ק ,וזהו 'לפני ה'
תטהרו' שכל כוונתם תהיה לפני ה' בטהרה,
כידוע מכוונת האר" י ז"ל הקדושה בקבלת
התורה ,וכן יזכנו יתברך לקיים כל זה.

מגיד תעלומה

íãå÷ úçà äòù äôé

מכתבי הרה"ח ר' אברהם יאקבאוויטש ע"ה

אלקא דמאיר עננו
כ"ק אדמו"ר
זצוק"ל אמר ,אשר בפסח שני י"ד לחודש
אייר הוא היארצייט של רבי מאיר בעל הנס,
לכן מי שצריך לישועה ,טוב לנדור אז עבור
נשמת רבי מאיר בעל הנס.
ספרן של צדיקים ,דף ל"ג אות ד'

äâéâç úëñî - øåîà 'øôì ãåîéìä øãñ
íåé
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בקיאים היו בחכמת המזלות ,וראו אדם
שמת ]שימות[ אותו שנה ושלחו עמו השעיר
'ביד איש עתי' שהגיע זמנו למות בשנה ההיא,
כי כל העוסק בשעיר לא הוציא שנתו.
)ילקוט ראובני (

סדר עבודת יום הכיפורים בקודש הקדשים
בקודש הקדשים היה חקוק השם
באותיותיו ובניקודיו בשער הארון ,וכאשר היה
רואה הכהן שער הארון היה מלא זוהר לכן היה
שמח מאד ,ואם היה רואה אדום לא היה סימן
טוב לישראל ולא לכהן ,ובראות הכהן האדום
הזה היה מתאמץ ואמר "רבון העולמים ,שוב
מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך ) שמות ל"ב
י"ב(" ,והיה אומר ומרבה בבקשות ותחנונים לפני
הקב"ה ,והיתה קו אחד נקשרות חוצה כמו כן
בעזרה ,והיה כהן גדול מנענע הקו והיה רומז
שיצעקו בני ישראל אל ה' וישובו אליו בכל
לבבם ,וכראות הכהנים והעם שהכהן מנענע
הקו ,היו צועקים בנפש מרה ושואלים רחמים
מלפני הקב"ה ,ומיד האדום חוזר ללבן ,והכהן
גדול מנענע הפעמונים מרוב השמחה.
)ברית מנוחה (

éëå ãé úáéúë åùåøéôá íéøôà åðéáø ùøéô .'åëå íéîìù çáæ åçáæú éëå
íëéáà ïéáì íëéðéá íåìù úåùòì òøä øöé åçáæúù ,íéîìù çáæ åçáæú
úçà úåãøî äôé åøîàù åîë ,åäåçáæú íëúòãì íëðåöøì .íéîùáù
ïø÷ä] ,úøçîîå .æ"äåòá úåøéô ,ìëàé íëçáæ íåéá .'åëå íãà ìù åáìá
÷éùéìùä íåéá .äáåùú äùåò åðéà íà ,øúåðäå .àáä íìåòì [úîéé
)øîàðù óøùé ùàá .åðîé÷é éùéìùä íåéá (å òùåä) áéúëã (íåé åúåà àåáéùë
)íåðäéâ ùàá ,éùéìùä íåéá ìëàé ìëàä íàå .äáëú àì íùàå (åñ äéòùé
ïéàå ,'åëå äìë íðäéâ ,äöøé àì àåä ìåâô ,(äôéøù ïåùìá äìéëà ùøéô) óøùé
åðåò .÷éæîäå ãùä .åéìëåàå .íé÷éãöä ìâø óë êøãî äéäéù äæî ìåâô êì
פני דוד
.åéøáã ïàë ãò ,ìåãâä íåéá ïéã ïúéì ãéúò àåä íâ ,àùé

]רבי ירחמיאל משה מקאזניץ[

ושלח ביד איש עתי המדברה ,נמצא
במדרש' ,עתי' שהגיע זמנו למות תוך אותה
שנה ,שהרי הנושא את השעיר אינו עובר שנתו,
לכך היו בוררין איש שהגיע זמנו למות תוך
אותה שנה ,וחכמת המזלות היתה קלה
)חז קוני ,וכן הוב א בתוס' חדשים(
בעיניהם.

å

÷ "áù
äøæç

לא תשנא את אחיך
לא תשנא אחיך בלבבך .שמעתי דרך צחות
מהה"ק המפורסם בחכמתו מו"ה ברוך
האלבערשטאם זי"ע אבד"ק גארליץ ,דיש לתמוה
לכאורה הלא כתיב )פסוק י"ח( "ואהבת לרעך כמוך",
אם כן כ"ש שמחוייב לאהוב את אחיו שהוא עצמו
ובשרו ,אלא וודאי דגרע בזה קרובים היינו יחדיו
משארי בני ישראל ,כי על פי רוב המה אחים
שונאים זה לזה מפני ירושת אבותם או קנאת
אביו שאוהב לאחד יותר מחבירו וכיוצא וכהנה
הקרובים ביותר זה לזה ,יותר המה שונאים זה
לזה ,על כן הזהירה התורה הק' "לא תשנא את
אחיך בלבבך" ,שעכ"פ אם לא תאהוב אותו כראוי
לאחים טובים ונוחים זה לזה עכ"פ לא תשנאוהו,
וזה שאמר "לא תשנא אחיך וגו'" ,היינו עכ"פ בשב
ואל תעשה לא תשנא אותו כנזכר ,משא"כ שארי
בני ישראל יוכל לצאת "ואהבת לרעך כמוך" היינו
אהבה בלב ובפועל ולא שלילת השנאה כנ"ל.
)דברי תורה ,ח"ט עמוד כ"ו(

מילי דאבות

אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם
לפני ה' וימותו ,במדרש בשעה

שנכנסו שני פולמסין דנורא לתוך
חוטמיהן של נדו "א ענו שרפי מעלה
אליך ונשובה חדש ימינו כקדם ,י" ל דהנה כ ' במדרש
השיבנו ה '
שתחלה רצה הקב"ה לברוא העולם במדת הדין ,ולבסוף בראו במדת הרחמים ,וכ '
השלה"ק דעם הצדיקים הקב"ה מתנהג בהם גם כעת במדת הדין ,והטעם י"ל כי הצדיקים
המה תמיד בתשובה כידוע מחובת הלבבות ,והרי בתשובה נתהפכים מזדונות לזכיות ,וע "כ
מתנהג בהם במדת הדין כדי להגדיל אשמם ,ועי"כ יתרבה אח"כ זכותם בעשותם תשובה .
ובזה יש לפרש הקרא בקרבתם 'לפני' ה ' ,קודם ששיתפו שם הוי' מדת הרחמים למדת
הדין ,כי נדו "א צדיקים המה ובהם מתנהגים במדת הדין כפי המחשבה הקדומה של
הקב"ה ,וז"ש המדרש בשעה שנכנסו וכו' שנענשו במדת הדין ,ענו שרפי מעלה השיבנו ה '
אליך ונשובה ,פי ' רק אחרי שכבר הגענו לעשות תשובה ,אז חדש ימינו 'כקדם' היינו לדון
כפי המחשבה הקדומה במדת הדין ,שעי "כ יתרבה החטא ועי"כ יתרבה ג "כ הזכות הנולד
ממנה ,משא"כ להעניש ח "ו למה יגרע חלקם של צדיקים להתנהג עמם במה"ד.
)דברי יואל ליו"כ (

בזאת יבא אהרן אל הקדש ,פירש" י ז"ל בזאת גימטריא שלו ד' מאות ועשר רמז לבית
ראשון ,ע "כ .וצ"ב מדוע רמז לן כאן

מנין השנים של בנין בית המקדש .וי" ל דאיתא )ירושלמי

הרה" ק רבי ש מואל )השני( מקאמינקא זי" ע נולד לאביו
הרה" ק רבי צבי זי" ע מהיכלא קדישא של מרן אור שבעת
הי מים הבעש"ט הק' זי" ע.
qqq
הרה"ק רבי שמואל מקאמינקא זי" ע היה מתלמידיו של
המגיד הקדוש מטשידנוב זי" ע שהוא היה תלמידו של המגיד
הגדול ממעזריטש זי" ע ,ולאחר פטירת רבו הקדוש הנ" ל,
נעשה תלמידו של סניגורן של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק
מבארדיט שוב זי" ע בעל קדושת לוי.

יומא( כל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאלו נחרב בימיו ,וכ' בייטב פנים בשם אביו הרה"ק ר'
אלעזר ניסן זצ"ל ,כי עיקר הפדות ששפך הקב"ה כעסו על עצים ואבנים ,הוא משום שאין
לצייר גודל הצער של אותו הדור שבימיהם נחרב הבית ,ובזה הצער נתכפר להם ,וכמו"כ עתה
ע"י שמשים אל לבו החורבן הגדול ומחכה מתי יבנה ,ומצטער א"ע על גלות השכינה עי"כ
נתכפרים העוונות כאילו נחרב בימיו ,פי' כמו שנתכפרו להדור שנחרב הבית בימיו .וז"ש ואל
יבוא בכל עת אל הקדש ,רמז שיבא עת ויחרב הבית ולא יוכלו לבא בו ,וכי תקשה איך יוכל
איש ישראל לבא אל הקדושה בזמן החורבן ,ובמה יתכפרו עונותיו ופשעיו ,לכן אמר 'בזאת'
יבא ,וכמ" ש רש" י ז"ל רמז לבית המקדש שעמד ר"י שנה ,ואחר שיזכור מחורבן ביהמ"ק
ויצטער עלי' עי"ז יהי' לו מזבח כפרה על עונותיו.
)דברי יואל (
קדושים תהיו ,הרמב"ן ז"ל פי' פרושים תהיו ,כי אחרי שפרט הכתוב האיסורים שאסר
אותם לגמרי ,צוה להם דבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות ,בבחינת קדש עצמך במותר
לך ,ונהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות ,עכ"ל.
הנה כי כאן מקור מוסמך לדרך אבותינו ורבותינו הקדושים זי"ע ,שלא די לבן תורה במה
שמתעלה במעלות התורה ,אלא צריך להיות מוסיף והולך בדרכי החסידות ,וכדאיתא בזוה"ק
)משפטים קי"ד( איזהו חסיד המתחסד עם קונהו ,והכוונה להתחסד לפנים משורת הדין הן
בחלק סור מרע והן בחלק עשה טוב ,וכלל זה נאמר ג"כ לענין המלבושים ,כי ההולך לבוש
כדרכי החסידים יש לו תריס ומגן בפני היצר הרע ,לא כן מי ששם עינו ולבו לקשט מלבושיו
)ברך משה(
כדרכי המתחדשים דבר זה אינו מביא טובה לנפשו.

על הצדיקים
הרה"ק רבי שמואל מקאמינקא

זי"ע

י' אייר תר"ג

qqq
מלבד גאונו תו וחריפו תו העצומה וקדושתו הנוראה של ר בי
שמואל זי" ע ,היה גם בעל צדקה גדול שאין באפשרי לתאר
זאת .ממש חלק לעניים כל מה שנתנו לו ,והוא התפרנס
בדוחק .ואם היו מביאים לו כלי כסף וכדומה נתנם במשכון
ו לוה עליהם מעות וחלקם לעניים ,כידוע ומפורס ם.
qqq
פעם אחת שאל אותו אחד ממקורביו ,מדוע עושה ככה
המעות שנותנים לו האנשים הרבים שנוסעים אליו מחלק הכל
לעניים ולא די לו בזאת אלא שעוד ממשכן כליו וחפציו ו לוה
עליהם מעות ונותנם לעניים ,והוא וב" ב משתמשים בכ לים
פחותים וגרועים שאין זה לפי כבודו .וענה לו שני דברים ראיתי
אצל מורי ורבי הקדוש המגיד מטשידנוב זצוק" ל ובעבור זאת
אני מתנהג כך .והתחיל לספר להם בזה הלשון ,הנה כד הוינא
אברך קבעתי אותי ללמוד בבית מדרשו של רבינו הקדוש
הנ" ל ,ופעם אחת עלה ברעיוני לאשר מבואר בספרי יראים
שדבר גדול הוא לומר כל התהלים בלי הפסק ,לזאת אבטל יום
אחד שיעורי לי מודי ואמר תהלים ,וש ערתי בדעתי שבודאי
במשך כל היום אגמור כל התה לים ועמדתי ממטתי בבוקר
השכם והתפללתי עם המנין הראשון ,ותיכף אחר התפלה
התחלתי לומר תהלים ואמרתי כל היום בלי הפסק וכשהגיע
לפנות ערב הי' לי לומר עוד כעשרה ק פיטלעך עד הגמר,
ושמחתי בלבי מאד שבעזר השי"ת אגמור כל התהילים בלי
הפסק.
והנה פתאום נכנס לבית המדרש המשמש של רבי הקדוש
הנ" ל ,ואמר לי שרבי הקדוש קורא אותי לבוא א ליו ,והראתי לו
באצבע שעוד יש לי לגמור איזה קפיטלעך ויצא משם ובעבור
איזה רג עים נכנם עוד הפעם המשמש הנ" ל ,ואמר לי אשר הרב
הקדוש גער עליו בהקפדה וציוהו לומר לי שתיכף ומיד אבוא
א ליו ,ואפסיק מאמירת התהלים כעת ,כשמעי זאת הפסקתי
מאמירת התהלים ונכנסתי תיכף לבית רבי הקדוש ,ולבי היה
עלי דוי שכל יגיעותי היה לריק ,אך מה אוכל עשו ת והנה רבי
הקדוש התחיל לגעור עלי בקול בזה הלשון למה לא נכנסת אלי
כשקרא אותך המשמש שלי בהפעם הראשון ,ואני עמדתי
מחריש לדעת מה זה שהוא מקפיד עלי כל כך איזה ענין נחוץ
יש לו לדבר אתי ,ונודעתי שבא אליו איש אחד שהי' צריך לו
איזה פרוטות ,ולאשר שרבי הקדוש לא היה לו אז מה לי תן לו,

לזאת קרא אותי שאאסוף עבורו הפרוטות האלה ,והתחלתי
לפייס את רבי הקדוש וס פרתי לו מכל היגיעות שיגעתי כל
היום ובט לתי את שיעורי ה לימוד שלי היום כדי שאגמור כל
התהלים ולאשר בעת שקרא אותי המשמש הנ" ל שערתי
בדעתי שבעוד חצי שעה אגמור כל התהלים לזאת לא נכנסתי
תיכף.
ענה לי רבי הקדוש בזה הלשון ,כבר אמר לי המשמש
שהראית לו באצבעך שאתה אומר תהלים ורמזת לו
שכשתגמור תיכנס אלי אבל מה יותר טוב אם לומר תהלים או
ליתן לעני די מחסורו הלא ידעת שאיתא במדרש שיש
מלאכים בשמים שיש להם כמה וכמה ראשים ובכל ראש
וראש יש להם אלף פיות ,ובכל פה ופה יש להם אלף לשונות
ובכל לשון ולשון מקלסין ומשבחין ואומרים כמה וכמה שירות
ותשבחות לפני מלך מלכי המלכים הקב" ה] .בספר הקדוש ראשית
חכמה מובא זה המדרש[ ,ואם כן אשאלך נא האם נחוץ להתהלים
שלך ,אך לעשות טובה ליהודי ,תוכל אתה ולא מלאך ,ואם כן
כשקרא אותך המשמש שלי הלא היה לך להבין כי אני קורא
אותך בשביל ענין כזה ,כי הלא ידעת זה כבר שבכל עת שאני
קורא לך הוא מעניינים כאלה ,ואם כן איך מלאך לבך לבלי
ללכת תיכף ,אמת נכון הדבר שאמירת תהלים הוא דבר גדול
מאד ,כמאמר רז" ל כאלו עוסק בנגעים ואהלות ,אבל זהו דוקא
אם אין מזדמן בעת הזאת לעשות איזה טובה ליהודי ,אבל אם
בעת הזאת מזדמן שצריך לעשות איז ה טובה ליהודי ,זהו יותר
גדול מאמירת תהלים כי אמירת תהלים יכול מלאך גם כן
ולעשות טובה ליהודי תוכל אתה ולא מלאך עכ" ל של רבי
הק דוש אלי ) .בית פנחס(
qqq
פעם אחת בא מדרכו שהיה שמה כמה שבועות .והנה תמיד
בעת ביאתו מדרכו נתן המעות שנשאר לו לבני ביתו כמנהג,
ובפעם הזה לא נתן להם כלום ,ולאשר כי החנוונים באו לתבוע
את המגיע להם עבור צרכי ה בית שלקחו אצלם ,הוכרחה
זקנתי הרבנית ע"ה לילך לחדרו ,ושאלה אותו למה לא מסר לה
המעות שהביא מנסיעתו ואמרה לו שהחנוונים מחכים לפרוע
להם את החוב שמגיע להם ,וענה לה שאין לו כלום ,כשמעה
זאת אמרה לו אם כן מה יהיה עם החובות שמגיע להם וענה
לה בזה הלשון:

האמת אגיד לך שהיה ביכולתי להביא כמה מאות כסף אך
באופן שיכפור ח"ו באלקי ישראל ר" ל וזקנתי הרבנית ע"ה
כשמעה הדברים האלה ,עמדה מרעיד ומשתוממת ולא הבינה
כוונתו ,ומיד אמר לה אא"ז הקדוש זצ" ל הנ" ל מה זאת שאינך
מבינה מה שאני אומר הלא גמרא ערוכה היא ,כל המעלים עין
מן הצדקה כאלו כופר בעיקר ח"ו ,ואם כן תאמרי בעצמך ,איך
י כול להיות לכפור ח"ו בשביל מעות ,הלא אף בשביל סכנת
נפשות מחויבים אנחנו למסור את נפשותינו ולהיות יהרג ואל
יעבור ח "ו על אחת כמה וכמה בשביל מעות ) .בית פנח ס(
qqq
אחד ממקורביו שאל אותו פעם אחת ,רבינו ,הלא גמרא
ערוכה היא ) כתובות דף נ' ע"א( המבזבז אל יבזבז יותר מחומש
ונפסק כן בשלחן ערוך )יו"ד סי' רי" ט( באין חולק ואם כן איסור יש
בדבר לחלק יותר מחומש כי השמר פן ואל הוא לא תעשה
וממילא דאם חז" ל אמרו בלשון אל הוי לא תעשה דרבנן .ומדוע
מחלק רבינו הכל מה שיש לו .וענה לו מיד אא"ז הקדוש זצ"ל
הנ" ל ,אדרבא מכאן ראי' גמורה שאני עושה כראוי וכנכון שאני
נותן יותר מחומש כי הלא יש לדק דק למה אמרו חז"ל בלשון זה
המבזבז הי' להם לומר הנותן צדקה לא יתן יותר מחומש או
שיעור צדקה עד חומש אך האמת הוא שחז" ל מדברים מאדם
השלם במדותיו ומקיים סור מרע ועשה טוב ואין נחוץ לו להציל
את עצמו בהצדקה ,רק שהוא מוכרח לקיים מצות צדקה שהוא
מצוה מהתרי"ג מצות ,לזה האיש נותנים חז" ל שיעור וגבול שאף
אם רוצה לבזבז לא יבזבז יותר מחומש אך איש כמוני ,איש חסר
וגרוע ומלא עונות ופשעים ונחוץ לו בהצדקה להציל את נפשו,
כמו שנאמר וחטאך בצדקה פרוק ,ואם כן הלא פסוק מפורש
הוא ,עור בעד עור וכל אשר לו יתן בעד נפשו ,ואם כן איך עולה
בדעתך שכל אדם אף הגרוע ופחות המלוכלך בעונות ופשעים
עצמו מכפר אסור לו ליתן רק חומש ,והגע בעצמך חז"ל
הקדושים ע"ה מלמדים לנו מה לעשות ,ואומרים לנו לבלי
לעשות שום עבירה ח"ו ,וכן אומרים לנו שמחויבים אנחנו לקיים
המצות ,וכשמדברים מהמצוה הזאת מצות צדקה נותנים לנו
שיעור בהמצוה הזאת ,אבל אם אדם שעבר עבירות ח"ו והשי"ת
עוזר לו שחוזר בתשובה ונותן צדקה לכפר העבירות שעשה
כנ" ל ,איך יעלה על הדעת שחז" ל אומרים לזה האיש אסור לך
להציל את נפשך ,הלא זה דבר בדאי ולא ניתן להאמר כלל ,כי
מלבד שאין בידם לאמר היפך דברי הפסוק המפורש וכל אשר לו
יתן בעד נפשו כנ"ל חוץ מזה הוא דבר שאין לו שחר לומר לאדם
אסור אתה להציל את נפשך ,ואך היצר הרע מטריד את האדם
ומעבירו מדעתו ,וממיתו לעבור עבירות רח" ל ,ואחר כך יאמר לו
שאסור לו ליתן יותר מחומש ,ומפתהו בערמומותיו שאדם
השלם הוא ,אך לא כן בני ,כי איש מלא עוונות אני ונחוץ לי לכפר
על נפשי בהצדקה .ולזאת מחויב אני ליתן כל מה שיש לי להציל
את נפשי משחת כנ" ל עכ"ל הזהב ,הביטו וראו איך שהיה כמעט
כחד מקמאי במדותיו וצדקותיו והיה נאה דורש ונאה מקיים ) .בית
פנחס(

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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ô"÷ú- ò"÷ú
íéðùä
ïéá
é"ò ìàøùé éìåãâ ìù íúòôùäá
ì"öæ ãøàáèééøá ÷çöé éáø â"äøä
éáö éáøå ,õðéøô ÷çöé íäøáà éáø

úçèáä ìòå ,ïàéñéîä ìù íéìåçä
äùî øéñ áåùéä êîåú ìù åúëéîú
úà áùç åîåúìù ,éøàéôòèðàî
éìåùá ,íéìåçä úìòåúì øáãä

úåçúôúäî äáøä ,ïéøòäì ùøéä
ïäå åúåéøîåçá ïä éîìùåøéä áåùéä

äøö íéìùåøé ìò äèò äøö÷
,äðåùàøä úà äçëù øùà äùãç
æàù íéîøåôøäå íéìéëùîä éðåùàø
åàø ,õøàä éðô ìò õåöì åìçä ÷ø
äçúôúäù ïàéñéîä íò äëøòîá
ìò ,äáåùç äàéöî ùãå÷ä õøàá
àì ìàøùé õøàì äìëùää úøéãç
êà ,íòô íåùá åììä åîìç
åèéìçä ,åæ äëøòî íúåàøá
íéôúåù íäå åìéàëù íéðô ãéîòäì
ìò íéãîåòä íéìùåøé éãåäéì
øåãçì êë éãé ìò íúåñðá ,íùôð
. ïéôé÷òá
àáé÷ò éáø ïåàâä áúåë äëå
åñøèðå÷á ,ì"öæ øòâðéæòìù óñåé
åøôñá ÷úòðå "ïåéöî éäð ìå÷"
ø÷ù ìëù íòãéáå" :"úåáà äùòî"
åôåñ ïéà åúìéçúá úîà ïéàù
úåùò íäì åîéã÷ä ë"ò ,íéé÷úäì
åøîàå åçúô äúò íâå ,÷ãö
ìàøùé ìéöäì äæ íëøãá íðåöøù
íúåò 'ä äàø ,ïøòðàéñéîä úùøî
íäéøáã íéðë íà ,éèôùî äèôù
ãåîì íéîåúé éúá úåðáì íäì äéä

שע"י קהל יטב לב ד'סאטמאר

äøîæ ìå÷å äãåú

נתייסדה ע"ש מרן רביה"ק זי"ע – בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 קדם ידידינו, להביע מיטב ברכותינו,חובה נעימה עלינו
 על כל מכיריו אהוב, כל מדה נכונה כזר לו סביב,החשוב
, שמו הטוב הולך לפניו, יראת שמים חופף על פניו,וחביב
עושה ומעשה ללא ליאות למען התאחדות האברכים
. דואג תמיד להרחבת גבולי הקדושה במחנינו,דקהילתינו

ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל

שליט"א

הרה"ח ר' שמואל ראטער

חבר הנהלת מוסדותינו וחבר הנהלת כוללינו

øòèàø ìàåîù 'ø ç "äøä

åðéììåë úìäðä øáçå åðéúåãñåî úìäðä øáç

המערכה על טהרת החינוך
בעיה"ק ירושלים תובב"א

בית המדרש "ברך משה" ד'סאטמאר

íéìùåøé ÷"äéòô

 קדם האי,  בברכת תודה וברכה נאמרים, קולינו נרים
 לבו כרחבו של, העומד לימ י נינו תדירא,גברא יקירא
 ידיו רב לו,  מעשי ידיו לפאר ולהשביח, אולם פתוח
, בהרחבת גבולי הקדו שה בתוככי קה לתינו המפוארה
.  כש " ת, פעליו הכבירים והברוכים ה מה לראשו עטרה

ה

úàèç
çúô
ïåàøãìå úçùì
."ì"çø íìåò

ïåàâä ìù åáúëî àáåî (ñåôãä úðù
:ì"æå ,ì"öæ ïééèùðèëéì ììä éáø
äìàä
íéòùøäå
íéòùåôäå"

áì áèé úåãñåî

כי תקדמנו ברכות טוב

מערכות
ישראל סבא

äîãà
úãåáò
äñðøôì (àéîàðà÷ò)
íééåâ éãåîéì àìå
çåúôì
åìàë

óâð ïáàì úàèç éøôì íéáø
ìò åìòé àì øùà úåø÷é úåùôðì
øôñá ïëå ."íìåòì ïàéñéîä úùø
ïåéö àìì àéöéìàâá ñôãð) " äìåâî úçëåú"

øàîèàñ'ã áì áèé ìä÷
äùî ìàåéå ììåë

äðéâîä 'ä úøåú
íò
äìéöîå
åà
úåëàìî

óéñåä
äòãåîä
:âðåèééö òðééîòâìàä

 – פעיה"ק ירושלים תובב"א20 רח' יונה

 קדם הני תרי,  בשם אנשי שלומינו,  נביע מיטב ברכותינו, מתוך רגשי לבבינו
 יום ולילה לא,  העומדים לימינינו בכל עת ובכל שעתא, צנתרא דדהבא
 כאו" א בשמו,  להרים קרן בית מדרשינו, ישבותו לטובת אנ שי שלומינו
 הלא המה,  שמם נערץ בפי כל, הטוב יבורך ויהולל

גבאי קודש דבית מדרשינו

לרגל אירוסי בנו ני"ו למז"ט ובשעטומ"צ
 פעולתיו הגדולים להגדיל,ובהאי זימנא דגרים נפרסם בשערים
 ובמיוחד הגדיל, ולהרבות שיעורי תורה בגבולינו,תורה בתוכינו
. עשות בסידור השיעורי תורה בימי חול המועד העבר עלינו

 ויזכה,  ברביה והמשכה, הרחמן הוא ישלח לך ברכה
 בשכר פעליו,לראות מכל יו " ח רב נחת במדה גדושה
.  עדי נזכה לביאת הגואל בב " א, להרבות גבולי הקדושה

 וישמע בביתו קול,יהי"ר שמשמחה זו יושפע לו רב ברכות
 בשכר פעליו, בני חיי ומזוני רווחים,ששון וקול שמחות
 לעמוד ולשרת את אחיו, ויזכה עוד רבות בשנים,הברוכים
. לבנין בית הבחירה, עדי נזכה במהרה,אנ"ש הנאמנים

החותמים ביקרא דאורייתא

åéúå ìåòôî íéðä ðä ù" ðà íùá íéîúåçä ã" ë

 הנהלת הכולל- הנהלת המוסדות

מוה"ר

אריה שטערן
זוסיא
הי"ו

מוה"ר

מנשה ראזן
אברהם
הי"ו

לרגל אירוסי צאצאיהם בסימן טוב ובמזל טוב
 ויזכו לבנות בית נאמן,  שהקשר יהא קשר של קיימא, ויהא רעווא מן קדמא
. ויזכו לכל הברכות האמורות בתורה, בישראל ע"ד הסלולה והמסורה

íéëøáàä úåãçàúä úìäðä

הכ"ד החותמים בשמחה רבה

הגבאים בשם מתפללי ולומדי בית המדרש

כוס של ברכה

על זאת שבחו אהובים

מלא הטנא ברכות

 זר זהב, קדם ידידי החשוב, אשגר ברכה לבבית וחמה,מתוך רגשי לבבי ההומה
 ה"ה ש"ב, מדות טובות לו נצמדות, דבוק בתורה וחסידות,לו סביב

, קדם ידידינו הצמוד בלבינו באהבה רבה, נברך בקול רינה,בידידות נאמנה
.  שמו הטוב הולך לפניו, חוט של חן וחסד משוך עליו,עוסק בהוויות דאביי ורבא

 עסקן, האדם היקר באנשים, קדם רב חביב"א, אברך ברכה מרובה,מעמקא דליבא
. עוזר לכ"א בלו"נ חפיצה, רבים נהנים ממנו תושיה ועצה,נמרץ לכל קדשים

å"éä é÷ñðéìà÷ óñåé ø"øä

å"éä é÷ñðéìà÷ óñåé ø"øä

à"èéìù øòèàø ìàåîù ø"äåî

è"æîì åðá úãìåä ìâøì

è"æîì åðá úãìåä ìâøì

è"æîì åðá éñåøéà ìâøì

 אמן ואמן,יהי"ר שירווה רוב תענוג ונחת דקדושה מכל יו "ח

 אמן ואמן,יהי"ר שירווה רוב תענוג ונחת דקדושה מכל יו "ח

 אמן ואמן,יהי"ר שירווה רוב תענוג ונחת דקדושה מכל יו "ח

 יעקב אטיק: ש"ב,המברך בל ונ" ח

 צבי ארי' ראזנבערג-  יואל ראזנבערג:כ" ד השמחים בשמחתך

 ישראל דוב קליין:כ" ד ידידו הנאמן

יסודי התורה

אתקינו סעודתא

מפענח נאלמי"ם

עניני מאכלי שבת )ט (

דף ג' .הני תרי אילמי.

אפיית החלות

בפתח עינים להחיד"א ז"ל כתוב בגלגולי הנשמות שקבל הרמ"ע ממהר"י סרוק,
דהני אילמי היו גלגול אלדד ומידד עיי"ש באורך ,ואפשר לרמוז אלמי נוטריקון אלדד
מידד ע"כ.

עשה לך רב
דף ג' :אמר לו וכו' כך מקובלני מריב"ז ששמע מרבו ורבו מרבו וכו'.
מס' סוכה ד' כ"ח ע"א ולא אמר )ריב"ז( דבר שלא שמע מפי רבו מעולם וכו' וכן הי'
ר' אליעזר תלמידו נוהג אחריו .והנראה דהנה ריב"ז הי' גלגול נשמת חזקי' מלך יהודה
כמו שהי' אומר בשעת פטירתו הכינו כסא לחזקי' מלך יהודה ,והנה חזקי' לא הי' לו רב
ומעצמו למד )כי אחז אביו אחז בתי כנסיות וב"מ אמר אם אין גדיים וכו'( וכדי לתקן זה הנה
כשנתגלגל בריב"ז עשה להיפך לגמרי שלא אמר שום דבר רק ששמע מרבו ,ור"א י"ל
להיות ידוע שהיה גלגול נשמת ראובן ע"כ נקרא ר"א הגדול ,והנה כל האומר ראובן
חטא אינו אלא טועה ומה שבלבל יצועי אביו היתה כוונתו לש"ש ,והי' לו להתייעץ
בדבר עם רבותיו ובפרט עם יצחק שהי' עדיין חי ,ולפסוק איזה דין בפני רבו לא
מסתייעא מילתא כמ"ש בגמ' ,ע"כ כדי לתקן זה ר"א הגדול גלגולו לא אמר דבר שלא
דברים נחמדים עמ"ס סוכה מהרצ"א מדינוב זי"ע
שמע מפי רבו.

חייב אדם לטהר עצמו ברגל
דף ד :כי תבואו לראות פני וגו'.
ואפ"ל עוד דהנה כתיב כי תבואו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי ,ופי'
הרד"ק כי תבואו לראות פני בג' רגלים מי בקש מידכם שתבואו לפני וכו' ,ולכאורה
הלא הוא מצות עשה על כאו"א מישראל לעלות לרגל ולראות את פני ה' ,כמ"ש שלש
פעמים בשנה יראה כל זכורך וגו' ומה זו שאלה מי בקש זאת מידכם.
ונל"פ בהקדם דברי ק"ז זלה"ה הישמח משה )דרושים לר"ה אות י"ג( בביאור מאמה"כ
שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה"א ,כי הנה דרשו חכז"ל )חגיגה ב'( כדרך
שבא לראות כך בא ליראות ,והקב"ה כביכול שומר משמרתה של תורה ,ואמרו חז"ל
דאסור להסתכל בפני אדם רשע ,וזהו יראה כל זכורך ,שצריך האדם לעשות תשובה
ולתקן מעשיו ויבוא לראיית פנים בעזרה בבחינה זו שיהא השי"ת כביכול מותר
להסתכל בפניו ,עכת"ד.
ועפי"ז יתפרש הפס' הנ"ל כי תבואו לראות פני באופן כזה שאסור להסתכל
בפניכם ,מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי ,שהרי תלה הכתוב מצות ראיה בתנאי שיהא
האדם ראוי לראיית פניו ,כאומרם ז"ל יראה ייראה ,ונמצא דבאופן כזה שאינו ראוי לכך
שיסתכל הקב"ה כביכול בפניו מחמת החטאים אינו מקיים המצוה ,ובכגון דא שפיר
אמה"כ מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי.

דברי יואל ,מועדים הושענא רבה סי' ז'

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

ברכת מזל טוב
הרה"ח ר' שמואל ראטער שליט"א
חבר הנהלת המוסדות – חבר הנהלת הכולל
לרגל אירוסי בנו

áåè ìæî úëøá
ש לוחה בזה ברכותינו לידידי נו ה נע לה

גבאי נאמן דבית מדרשינו
לרגל אירוסי בנו

הרה"ח ר' זוסיא ארי' שטערן שליט"א
גבאי נאמן דבית מדרשינו
לרגל אירוסי בתו

לרגל הולדת בנו

יש להזהר ולהניח בכל סעודה י"ב לחמין על השולחן כנגד י" ב לחם הפנים,
ותסדרם כסדר זה ,ו' לחמים מצד ימין ו ' מצד שמאל) .שער הכו לל(

להשפיע מי"ג מכילין דרחמי
גם יש לומר ונתת על השולחן 'לחם' ,הם הי" ב חלות ,והשולחן ,הרי י"ג ,ועל ידי
זה תוכל גם כן להשפיע עליהם שפע מן י"ג מכילי דרחמי ,וכעת שאין לנו בית המקדש
ולא שולחן ולא לחם ,אזי ביום השבת על ידי הי" ב חלות והשולחן כנודע ,אנו
ממשיכין הי"ג מכילין דרחמי לחם הפנים ,כל מקום שנאמר פנים אינו אלא למזרח,
היינו שנזריח ונאיר במידות ,לבוא עלינו בכל טוב אמן) .ד עת משה  ,קאזניץ(

להיוושע בבנים ובכל טוב
איש אחד מקהילת טשעריץ היה חשוך בנים ,והיה נוסע תמיד להרבי רבי מאיר
מפרעמישלאן ,ובכל פעם הבטיחו שיהיה לו בנים ,ובתוך העיתים בא הרה"ק רבי
ישראל מריזין לסאדיגערי ,והאיש הנזכר בא על שבת לפרעמישלאן ,ולאחר השבת
אמר לו הרבי רבי מאיר ,הנני שולח אותך לסאדיגערי להצדיק מריזין ,ושם יהיה לך
ישועה ,ופתח את התיבה מהשולחן ולקח משם מפתח אחד ,ופתח 'שאפע' ולקח חלה
אחת מי" ב חלות שלו ,ואמר להאיש הנזכר הנני נותן לך סימן להצדיק מריזין החלה
הזאת ,ותאמר לו שזה מהי" ב חלות שלי ,בבואו לשם באמצע השבוע אמר האיש,
מורי ורבי רבי ר' מאיר'ל שלח אותי אליכם שתבטיחו לי בנים ,ושלח לכם סימן חלה
אחת מי" ב חלות שלו ,ופתח הריזינער תי בה מהשולחן שלו ,ולקח מפתח ,ופתח
'שאפע ' והניח החלה בהשאפע ,והאיש בא לביתו והיה לו ישועה בבנים ובכל טוב) .עשר
עטרות(

סגולה לרפואה
סיפר הרה"ח ר' נחום מרדכי שוחט ז"ל מה ששמע ממרן אדמו" ר ר' אברהם
אלימלך מקארלין זי"ע ,שפעם אחת נצטברו הרבה חובות אלף ושבע מאות רובל,
ואדמו" ר הזקן היה שרוי בדאגה ובא ר' מאיר חיים והמציא לו את כל הסכום ,ולא
רצה לקבל ממנו בלא שטר ,ואח"כ נתן תודה רבה על זה ואמר לו שילך לבנו ויתן לו
מתנה ,וכן עשה ,וכשבא לפני בנו ,נתן לו ג" כ תודה רבה ונתן לו במתנה חלה אחת
מהי" ב חלות ,לימים חלתה בתו מחלה אנושה והמחלה גברה עד שנמצאה כבר במצב
של גסיסה ר"ל ,פתאום נזכר שיש אצלו חלה מי" ב חלות ,ורץ תיכף ולקח החלה ופרך
ממנה מעט על קמח דק ונתן לה מעט ,על כף עם מים ,ובכף אחרת פתח את פיה שהיה
כבר סגור ,וכשנתן לה עוד הפעם מעט התחילה לגרגר ,כי כבר לא יכלו לבלוע ,ונתן לה
בפעם השלישית עוד מעט ,אז תיכף התחילה לדבר ,וביקשה שיתנו לה לשתות) .זמירות
פתורא דאהרן  ,קארלין (

מוה"ר שמואל ראטער הי"ו

נברך בזאת השורה ,את כבוד ידידינו היקר ארי
שבחבורה ,משים לילות כימים חשיכה כאורה,
לעסוק בדברי תורה ,בתורה וספרי חסידות לו
עשר ידות ,מדות מוזהבות לו נצמדות ,יראתו
קודמת לחכמתו ,כשמו כן תהילתו ,עומד לימין
גליונינו בקביעותא ,ובפרט בעריכת המאמר
"אתקינו סעודתא" ,ע"כ נבוא לפניו בשבח ושירתא.

הר"ר יוסף

קאלינסקי הי"ו

וישמע בבית זה קול
ששון וקול שמחה
מעומקא דליבא ,ובכל לשון של חיבה ,נברך את
ראש בית אבא ,האי גברא רבה ,עוסק בתורה
וחסידות ,בכל דבר שבקדושה לו עשר ידות,
עושה ומעשה לטובת הכלל ,מחונן משמי מעל,
יראתו קודמת לחכמתו ,בפי כל תהילתו ,כש"ת

øòèàø ìàåîù 'ø ç"äøä

à " èéìù

לרגל אירוסי בנו למז " ט

לרגל הולדת בנו למז"ט

יהי" ר שירוה רוב תענוג ונחת דקדושה מכ ל יו" ח

בדין הוא שיטול שכרו מן השמים ,להתברך בכפלי
כפליים ,ברכות מלוא חפניים ,ויזכה לראות בנים ובני
בנים עוסקים בתורה ,וימצא בביתו אך שמחה ואורה.

לרגל יום שמחת לבינו ,באירוסי אחינו -גסינו

ידידיך בשיעור של הרה"ג ר ' יחזקאל שרגא בראך שליט " א

 

áåè ìæî úëøá
ש לוחה בזה ברכותינו לידידינו ה נע לה

מוה"ר אברהם מנשה
ראזען הי"ו
לרגל אירוסי בנו למז " ט

הר"ר יוסף קאלינסקי הי"ו

כנגד י"ב לחם הפנים

' éçúù ç" äåðöä åðéúåîç - åðéîà ú" áðîå

כעתירת וברכת

הרה"ח ר' אברהם מנשה ראזן שליט"א

טוב לכל אדם לעשות ב' חלות קטנות ולהניח תחת ב' הגדולות כדי לבצוע על ד'
ככרות בכל סעודה ,וזה לשון הזוהר מאן דאית ליה וכו' ד' ככרות בכל סעודה וכו'
תריסר אנפין וכו ') .אמרי פנחס (

וליוס"ף אמר מבורכת

÷øàîèàñ 'ã áì áèé ìä

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

לעשות י"ב חלות כדי שיהיו ד' לכל סעודה
בעי לתקנא ולסדרא על פתוריה ארבע ככרות בכל סעודתא דשבת ,לתלת סעודתי
תריסר אנפין) .זוהר פר שת פנחס (

יהי" ר שירוה רוב תענוג ונחת דקדושה מכ ל יו" ח
כעתירת וברכת

ידידיך בשיעור של הרה"ג ר ' שלום שניצלער שליט " א

מערכת "דמתה לתמר "

והברכה אחת לכבוד זקינינו החשובים,
חסידים ואנשי מעשה ,הלא המה

é"ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä
å"éä øòèàø

è"æîì åðá éñåøéà ìâøì

הר ה " ח ר' משה יעקב ראטער
הר ה " ח ר ' יצחק אייזיק האבערפעלד ש ליט " א
ש ליט " א

ומנב " ת זק נתינו ה צנוה " ח שתחי ' לאוי ט " א

יהי"ר שיזכו הורינו וזקינינו לרוות רוב נחת
דקדושה מכל יו"ח ,והזיווג יעלה יפה לתפארת
המשפחה ,ויזכו לבני חיי ומזוני רוויחא וכט"ס.

äëøáäå äãåúä
áåùç ä åðéãéãéì

ïòæàø äùðî íäøáà ø"äåî

כמר עמרם

ני" ו

ממצויני ישיבה ומתיבתא תורה ויראה קרית יואל יצ"ו

כ "ד אסירי התודה

ìàåîù ø"äåî

הבה"ח המצוין ,עדיו לתפארת ולגאון ,מעוטר במעלות
ובמדות מוזהבות ,תורה וחסידות אצלו משולבות

å "éä

ïåéìâä úàöåäì ãáëð íåëñ áãðù
è"æîì åðá éñåøéà ìâøì

הכ"ד בניכם -חתנכם -נכדיכם
יואל ,פנחס יוחנן ,יודא צבי ,שלום אליעזר ,אלכסנדר
יוסף חיים ,אשר אנטשיל ארי' ,שמעון בנימין ,ראטער
חתניכם :משה שמואל פארגעס ,יואל רובין

