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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

אדמו"ר א"ז בעל יסוד העבודה ז"ל אמר,
כי שבת בראשית הוא נגד ראש השנה ,נח
בית אברהם
נגד יוה"כ ,לך נגד סוכות.

íéåðò éëøãá êìä çð

מגיד תעלומה

שבת זו הוא נגד יום כיפור

בפרשת נח מרומז חודש מרחשון
בכל השנים קורין פרשת נח בהתחלת
חודש מרחשון ,יש לומר טעמא דמילתא ,כי
בכל חודש תשרי אנו עוסקים בתפילות
ובמצוות ,ולזה נקרא ירח האיתנים כידוע,
ואחריו החודש מרחשון הנקרא ירח בול ,המורה
שאין בו כלום ,וכאשר גם כל צמיחת הנטיעות
הגשמיים נושרים בחודש הזה ,וכדוגמת
ההנהגה בעולם כן גם בנפש ,שבחודש הזה אין
שום התעוררות חדשה על ידי מצוות
המתחדשות בזמן בפועל ,רק הרחישה היא
בלב ,וזה בא משורש הרשימא קדישא הנקבע
בנפש ישראל ,אשר השרש הזה רוחש בלבבם
תדיר ,וכדאיתא בזוה"ק )בהקדמה פקודא שביעאה(
בספרא דחנוך יתרשמון מיא וכו' ,ודא רשימו
כו' יעו"ש ,ואף אם אין שום מעשה בפועל ,הנה
השורש הזה קבוע בלב ישראל כיתד בל ימוט,
להתעורר על ידו לעבודת ה' ,והחודש הזה הוא
חודש השמיני רומז על דרגא תמינאה רזא
דברית קדישא ,ויש לומר שעל כן נקרא
מרחשון ,להורות על הרחישה בלבות בני
ישראל כנ"ל ,כי על פסוק ישרצו המים הנ"ל,
מתרגם ירחשון מיא רחיש כו' ,וזהו רחש לבי
דבר טוב ,כי טוב הוא רזא דברית כידוע .והוא
ענין הסדרא הזאת שהכל נתבטל ,ורק נשאר
הרחישה ]שמשרש הרשימא קדישא[ ,שבשבילה
נתקיים כל השייך אליה ,וזהו וישאר אך נח,
ואשר אתו וד"ל .וזהו שמפטירין כי ההרים
ימושו והגבעות תמוטינה וגו' ,וברית שלומי לא
תמוט ,יורה אף שכלו כל הכוחות הנקראים
הרים וגבעות ,הנה שורש הקדושה הקבוע בכם
הנקרא ברית שלומי ,זאת לא תמוט לעולם,
תורת אמת
וכנ"ל.

חודש מרחשון הוא העת
לקבוע שיעורי תורה
כתב בספרי מוסר והנהגות להרבות
בלימוד ביותר בחודש הזה כי הוא חודש
בסמוך הא' בשנה אחרי ירח האיתנים שהיה
מרובה במצוות ,ועכשיו בחודש הזה אין לנו
שיור רק התורה הזאת ,והוא תחלת החורף,
והלילות כבר ארוכים ,והוא העת לקבוע
ולהרבות בשיעורי תורה ,ע"ד שאחז"ל )עירובין
ס"ה (:לא אברי לילא אלא לשינתא עכ"ד ,ואין
לנו שום מועד ושום יומא דפגרא בחודש הזה
רק לימוד תורה ,הוא יאיר לנו בחודש הזה ,ע"כ
י"ל רמוז מרחשוו"ן גי' תור"ה שצריך לכלול
עצמו בהתורה בחודש הזה כמז'.
שער יששכר ,מאמר חודש מרחשון אות ד'

השתלשלות קבלת התורה

åðéúåáøî ùé .åéúåøåãá äéä íéîú ÷éãö ùéà çð çð úåãìåú äìà
íåìëì áùçð äéä àì íäøáà ìù åøåãá äéä åìà ,éàðâì åúåà ïéùøåã
)ïéùøåã ùé úðååëù ,øîåà éúééä àðéôúñîã àìåì .(àîåçðú ùøãîå é"ùø
êìä ãéîúù åðééä ,éàðâì äéä åîöò éðéòá çðù àåä ,éàðâì åúåà
äìòîá øúåé àåäù äåàâ ìù 'éðô äæéàì àåáé àìù åæ äáùçîá
,äìòî úö÷ åì ùé äæë øåãá àåäù ìéáùá ãéîú åîöò ïã ïëì ,åøåãî
úáéú éà÷å ,íåìëì áùçð äéä àì íé÷éãö ìù øåãá äéä íà ìáà
íé÷éãö ìù åøåãá äéä åìéàù ,ïã äéä åîöòá àåäù ,åîöò ìò éàðâì
.íåìëì áùçð äéä àì
זכרון מנחם

éðùä çåðä ãìåð ãçà çåðî
å÷ìçð ììä úéáå éàîù úéá äðäã äàøð .çð úåãìåú äìà
äìà úîàáå .àøáðù íãàì åì çåð åà àøáð àìù íãàì åì çåð íà
íúåà àöåîå åéùòîá ùôùôîä íãà éë ,íééç íé÷ìà éøáã äìàå
úà øôùì ìãúùîå ,àøáð àìù åì çåðù äøëä éãéì àáå ,íéòøå èòî
èòîá ÷ôúñîä íãà ìáà ,àøáðù øúåé åì çåð úîàá äæë íãà ,åëøã
øúåé åì çåðùå åúáåç éãé íäá àöåéù åì äîãðå ,íéáåèä åéùòî
çåðä ìù äàöåúäù àöîð .àøáð àìù åì çåð úîàá äæë íãà ,àøáðù
åì çåð" ìù äâøãîá åîöò éðéòá íãàä íà ,éðùä çåðä àåä ãçàä
àåä íàå ."àøáð àìù íãàì åì çåð"ä ,éðùä çåðä äæî ãìåð ,"àøáðù
."àøáðù åì çåð"ä äæî ãìåð "àøáð àìù åì çåð" ìù äâøãîá åéðéòá
.éðùä çåðä ãìåð ãçà çåðî ,çð çð úåãìåú äìà ,÷åñôä æîøù åäæå

)(. âé ïéáåøéò

תשואת חן

íéáåè íéùòîìå äôåçìå äøåúì
íé÷éãö ìù íäéúåãìåú é"ùøéô .'åâå ÷éãö ùéà çð çð úåãìåú äìà
åìãâì áàä äëæéù úéøáä úòá íéëøáî åðàù çñåðá .íéáåè íéùòî
ò"éæ øôåñ íúçä ïøî éðé÷æ äù÷ä ,íéáåè íéùòîìå äôåçì äøåúì
ïøî] ùåã÷ä éáà åì áéùäå ,äôåçì íéáåè íéùòî íéã÷äì êéøö äéäã
åéãé äùòî ïä åæéàå (.áò úåáåúë) ì"æç øîàî éô ìò ,ì"öæ [øôåñ áúëä
àéä äëøáäã ïàë éîð éëä ë"àå .åéúåðáå åéðá øîåà éåä íãà ìù
íéàø÷ðä íä íäù ,úåøéùëå úåáåè úåðáìå íé÷éãö íéðáì äëæéù
"íéùòîìå äôåçì äøåúì ïøãñë éåä øéôù ë"àå ,"íéáåè íéùòî
íéðáã úåøåäì àåä ,"íéáåè íéùòî" æîø ïåùìá è÷ðù äîå ,íéáåè
.áàä ìù íéáåèä åéùòîáå åúùåã÷á íééåìú íéøùë
הגאון ר' שלמה סופר זצ"ל ,בהקדמה לכתב סופר עה"ת
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אמר רבי יוחנן ,והלא יפת הוא הגדול ,למה
שם נטל הכהונה ,שם בשביל שהיה תמיד עוסק
בתורה ,ופירש מדרכי העולם ,ומאין היה לו
תורה ,אלא אדם הראשון ידע התורה ,והניחה
בקבלה לשת בנו ואח"כ באה לידי חנוך עד שבא
לשם והיה מתעסק תמיד בה) .זהר חדש נח דף כ"ט ע"ב (

מועט המחזיק את המרובה
ולרבוי המינין שיצטרך להביא בתוכה
היתה קטנה עד מאד כי יצטרך להביא שם
בהמות ועופות טמאים וטהורים ,וחיות קטנות
עם גדולות ,שנים מכל ,ויש חיות גדולות
כפילים וראמים ,ולפי הטבע חמישים תבות
כיוצא בה היו קטנות מהכיל את המינין האלו
כולם ,אבל היה הענין נס גדול בלי ספק ,ומחזיק
מועט את המרובה.
)רבינו ב חיי (

יהי שם  ...ועד עולם
בתולדות שם לא נאמר מיתה כמו בדורות
שקודם המבול ,כי הנה שם בעצמו קבלה
מקדמונים שאכל מעץ החיים וחי לעולם שנכנס
חי לגן עדן ,ותולדותיו ג"כ להיות שממנו יצא
חוטר מגזע ישי היינו מלך המשיח שיבולע
המות לנצח בימיו ע"כ לא נאמר בהם המיתה.
)אגרא דכלה (

יונה אינה אוכלת מחובר בשבת
מצאתי בסידור יעב"ץ )חלק ג' ,עליות הטבע(,
ששמע שיש רמז נפלא על שבת מלבד
הסמבטיון ,שהיונה אינה תולשת מן המחובר
בשבת ,וזה שאמר הפסוק ותבא אליו היונה
לע"ת ער" ב והנה עלה זית טרף בפיה ,והיינו
שבכל השבת לא היתה תולשת רק לעת ערב
עלה זית טרף בפיה ,וזהו רמז נפלא שכנסת
ישראל ליונה נמשלת ,וכנסת ישראל הוא בת
זוגה של שבת ,וכיון שיונה משמרת שבת אם
כן ליונה נמשלה שהיונה מצאה תחילה מנוח
ביום השבת ,וזהו שיסד הפייטן בזמירות ליום
)דברי שאול (
השבת ,יונה מצאה בו מנוח ,עכ "ד.
וכתב על זה בספר משיב נפש )פ' תצוה( ,אמנם
באמת בסידור היעב"ץ הנזכר לא כך איתא ,רק
שהיונה אינה אוכלת ממה שנתלש בשבת ,וזה
לשונו :ושמעתי אומרים שיש עוד אות ליום
מימים ,מן היונה שאינה אוכלת מן הנתלש מן
המחובר בשבת ,דכנסת ישראל ליונה נמשלה,
ואם כן לפי זה הוא יותר פלא שאינה אוכלת
ממה שנתלש בשבת ,וא"כ אדרבה בזה מובן
יותר מה שכתוב והנה עלה זית טר"ף בפי"ה,
שהעלה היה טרף בפיה שלא היה רצונה לאכול
דבר הנתלש בשבת.

מילי דאבות

בעצם היום הזה בא נח וגו' אל
התיבה .ואפשר דבאותן הז' ימים

אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקי'ם התהל'ך נ' ח,
כתב בבעה" ט ,סופי תיבות חכ" ם ,וצ "ב .ו נראה על פי דברי אאמו "ר זלה"ה בעצי חיים

עמ" ס גיטין )בפתיחה אות ד( כתב לפרש אמרם ז"ל )סוטה מד  (.דרוש וקבל שכר ,עפ " י
עדיין הי ' מחשבתו של נח לצאת משם
המבואר בספרים ) אוהל יעקב פ' וירא( דאע "ג ששכר מצוה בה" ע ליכא היינו דוקא על עצם
לגמרי ,לפי שחשב שבודאי ישובו
המצוה אבל על ההכנה לפני זה מגיע שכר גם ב עוה" ז ,והנה לימוד התורה חוץ ממה
ויתבטל גזירת המבול ,וידוע שבמקום שמחשבתו של אדם שם הוא שביתתו ,כמ" ש
שהוא בעצמה מצוה רבה הרי הוא גם הכנה דרבה לשאר מצוות כדאיתא בגמ ' )קידושין
הרמב"ן ז"ל בחידושיו למס ' ערובין ,דאיך מועיל ע ירוב דהוא תקנתא דרבנן למיעקר איסור
מ (:שהתלמוד מביא לידי מעשה ,וכן אמרו )אבות פ "ב מ"ה( לא עם הארץ חסיד ואין בור
תחומין למ"ד תחומין דאורייתא ,אלא לפי שבמקום שמחשבתו ודעתו של אדם שם הוא
ירא חטא ,וזה שאמרו דרוש וקבל שכר ,שכיון שיש בלימוד התורה הכנה לשאר מצוות
שביתתו ,ואמרו חז"ל דדעתו של אדם על פתו וסעודתו ובשעת ביה"ש שם הוא שביתתו
לכן תקבל שכר גם בעוה" ז ,עכ" ד .נמצינו למדין מזה דאי אפשר לו לאדם לצאת ידי
עיי "ש ,מבואר דסברא זו דאורייתא הוא ,ועדיף כוחו להתיר תחומין דאורייתא ,ומעתה אף
חובתו בעולמו בקיום המצות ,בלי שיקדים אליה עסק התורה ,וידע את ההלכות ודינים
שכבר נכנס נח אל התיבה בתחלת הז' ימים כאשר נצטו ה ,וכדאיתא בפרדר "א הנ"ל
השייכים לקיום מצוה ומצוה .וז" ש נח איש צדיק תמים היה בדורותיו ,ודרשו חז" ל צדיק
דבעשרה במרחשון נכנס לתיבה והמבול התחיל בי" ז ,אבל לא הי ' נחשב לכניסה ,לפי
במעשיו תמים בדרכיו ,היינו שעבד השי" ת וקיים מצוותיו ,ועל זה בא הרמז את
שהיתה מחשבתו לצאת והו"ל כאלו יצא ,ואחר הז' ימים שכבר הי' המים שוטף ולא חשב
האלקי ' ם התהל 'ך נ ' ח סו" ת חכ " ם ,היינו שהיה תלמיד חכם שעסק בתורה ,וכמ " ש
עוד לצאת ע"כ כתיב עוה"פ בעצם היום הזה בא נח וגו' אל התיבה ,כי אז היתה ביאה
רשיז" ל מכל הבהמה הטהורה ,העתידה להיות טהורה לישראל למדנו שלמד נח תורה,
גמורה ולא קודם לכן ,ובזה יתבאר קצת דברי רש" י במ"ש אף נח מקטני אמנה הי' מאמין
וע " כ שפיר היה יכול להיות צדיק תמים ,דרק אם לומדים תורה יודעים האיך להתנהג
ואינו מאמין שיבוא המבול ,ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים ,שבאמת נכנס לתיבה
(62:06310גכ(27:49790גר[0קTdף0ף4א(31:22430גו5[35:62190
2גו(18:0150גת8:223690גי(71:52450גה12:60440גבחוץ וישב והמתין מתי יעשו תשובה ) .דברי יואל (
מיד לקיים מצותו ית' אלא שמחשבתו הי '

על הצדיקים
הרה" ק רבי יהודה צבי מראזלע
ז' חשון תר"ח

זי"ע

למען חינוך בנה ,הדבר נגע ללבה
ואחרי זמן קצר גרם הדבר שנפלה
למטתה שמשם לא יצאתה לעולם.

לקוח את
ספר התורה הזה

לארוז את חפציו ולעזוב את העיר
באלעבא לעולם.
הזמן קצר והמלאכה מרובה ,הרי
כעת היה צריך גם להכין צרכי הקבורה
והלויה לאשתו ,וגם היה צריך לסדר
שיהיה מנין בעת הלויה ,בכדי שבנו יחידו
שלמה יוכל לומר קדיש .שלמה בנו ,שלא
ידע מאומה על האסון שקרהו ,בהיותו
שקוע בשינת לילה עמוקה ,התעורר
באמצע הלילה בשמעו את הקולות בתוך
הבית ,כדרך של ילד מיד כשהתעורר
ממשנתו רץ אל אמו ,פתח את דלת
החדר שבו מונחת היתה והתחיל
להתקרב למיטתה של אמו.
ירוחם  -שהיה עסוק באותו זמן
באריזת חפציו  -כאשר ראה את בנו
שלמה כשהוא מתקרב אל מטת אמו,
התחיל מחלחל בלבו שוב ,ומיד נפל על
הארץ ,כששתי ידיו מכסה את עיניו.
שלמה הסתכל אל אמו בעינים תמוהות,
מוחו של ילד כל כך קטן לא תפס את מה
שעובר עכשיו בבית הזה ,מצד אחד אמו
שוכבת ללא רוח חיים ,ומצד שני יושב לו
אביו כשידיו מכסה את ראשו ובוכה
בקול רעם וחזק ,ובתמיה פנה אל אביו:

ליד מטתה עמד ירוחם,
כשהעולם חשך בעדו ,אשתו,
ב
רעייתו היקרה עזבה את העולם
מלחמת קודש נגד הסט "א שלחם הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע
והלכה לעולמה שכולו טוב ,והוא
להחזרת הס"ת שכתב עזרא הסופר
נשאר לבד בעולם ,והעולה על
כולנה כאב לו באשר הוא גרם
קיצור מפרקים הקודמים
לפטירת אשתו ,הוא אשם בהאסון
ק
"
הרה
ר' זיסל מגדולי החסידים של
שפקדו ,בשבילו נתקצרו ימיו של אשתו
מבארדיטשוב ,וגם סוחר מסוחרי הצמר,
"למה היית כל כך אטום לבקשתה?"
נסע לרבו להסתופף בצל הקודש על חג
ספק את ידיו כשדמעות יורדים כנחלי
הפסח ,דרכו היה לנסוע מבארדיטשוב,
מים מעיניו" ,רדפתי אחרי הכסף ,בשביל
תיכף אחרי החג להיריד הגדול ברוסיא,
תאוות בצע נסתם עיני ,וכעת מה שוה
אבל הפעם כשניגש להתברך מרבו לפני
נסיעתו ,ציווה לו רבו שאל יסע להיריד,
הכסף ללא אשה?"
אלא ישוב לביתו.
לא רחוק מעירו של ר' זיסל שכן כפר
באלעבא ,עיר מלאה נוצרים וגוים ,יהודי
אחד גר בעיר וירוחם שמו ,אשר התיישב
שם בשביל מסחרו ,במשך הזמן נהפך
לעושר גדול ,אבל עשירותו גרם שהתרחק
ממוצאו היהודי ,אשתו בראותה כיצד הוא
מתרחק מדרך התורה ,רצתה לעזוב את
העיר ולילך לגור בעיר של תורה ומצוות,
אבל בקשתה נפלה על אזנים אטומות .
כשגדל בנם שלמה התחילה אמו לדאוג

כולו מכונס בתוך עצמו ישב ליד
מטתה ,כעת במרחק של זמן התחילו
הדברים להיראות אחרת ,הלוואי שיכול
היה לחזור כמה ימים קודם ולשנות את
המצב ולשמוע לעצת אשתו ,אבל כעת
מה שהוא יכול לעשות הוא לפחות
לקיים בקשתה ,ולעזוב את העיר מיד
ולילך לגור בעיר שיש שם מושב יהודים.
ירוחם החליט לממש מחשבתו ולהתחיל

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

íéìùåøé ÷ "äéòô

à "ááåú

àúîçðã àñë

, íéùåã÷î øàô , àá ø àø áâ éàä íã÷ ïéîåçðú éôèð åðà íéòéáî áø øòöá
, åúøãä ìàøùé ìò , íùåáä úâåøò íéñãä ïâ , íéùéùøúå íéìàø à òæâî

à"èéìù øàååùòîòèî ø"åîãà ÷"ë

ברכה עד בלי ד" י
רב ברכות ,בזה נשלח ות ,אל כבוד האי גברא יקירא ,
העומד ל ימינ ינו בתדירא  ,ידע ן ובקי  ,משנת ו קב ונקי ,
שוקד על דלתי התורה ,דב וק ומק ושר לתורת רב ותיה" ק
ברוח מסורה ,מתמסר עבור גליונ ינו באמת ובתמים ,
לדלות שיטת רבותה "ק נשמתם ב גנזי מרומים ,כש "ת.

הרה"ג ר' יצחק דוד יאקאב שליט"א

åéçéù äîîåøä åúçôùî ìëå

לרגל הכנס בנו ני" ו לעול התורה והמצוות

על השבר הגדול אשר פקד אותם ,בהלקח מאתם ,זוגתו  -אמם
האשה הצדקנית אשר כל ימיה מסרה נפשה למען חינוך הבנות,

יהי" ר שבשכר מעשיו הנאמנים  ,יזכה לראות בנים ובני
בנים ,עו סקים בתורה ובמצוות ,שמחה ונחת בלי גבול
וקצבות ,ובביתו י הא שורה ,אך שמחה ואורה .

äëæð éãò ,íëìå áâá øá ùå ãåù ãåò òî ù é àìù ,í ëøæò á àä é å ,í ëúà íç ð é íå ÷î ä
. ïîà ,å ðéù àøá åðéëìî å ,åð é÷ã ö çé ùî úàé áì ,å ðéî é á ä øä î á

×¼³×þëî ³þ−³

הרבנית מטעמעשוואר ע"ה

øàîèàñî é"áøã áì áèé äøåú ãåîìú
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
à"ááåú íéìùåøé ÷"äéòô

àîåçðú ùøãî
דמוע תדמע עינינו ,על צערו הגדול של ידידינו ,מפארי מחנינו,
האדם היקר באנשים ,מלמד מומחה לעדרי צאן קדשים ,כש"ת.

הרב שמואל גדליה

לייפער הי" ו

כולל למצוינים ויואל משה ד ' סאטמאר
בנשיאות כ "ק מרן אדמו"ר שלי ט" א

÷äðéøå äìäö ìå
, äåãçå æåò áåøá ,äáäà úåúåà á ,àáéäé äáéúë ,äîéòð äøéîà
' éìéç áøá íéçéìöî åéãé éøô ,à áéáç áø ãåáëì åðéúåëøá åð à ïéëøáî
é÷åñà ì íéîëç éðéò ø" éàî ,íéøùéå íéðåâ ä íéãéîìú ãéîòäì ' éøáåâå
ú " ùë ,àîéè äéá úéìã àúéðâøî , àúëìéäã àáéìà àúúò îù

הרה"ג רבי נחום משה היימליך

שליט"א

ראש כוללינו

úåáø ãåò äë æéå , úçà úáá ç" åé ìëî , úçð å â åðòú úåø äååø éù ø" éäé
åçéùî úàéáì ,íéîéä áø÷á äëæð éãò ,íéáøá äøåú õéáø äì ,íéðùá
. ø " éäéëà ,åðéùà øá åðéëìîå , åðéîéá äøäîá , íéîú ê ìåä
הכ"ד המב רכים בהוקרה והע רצ ה

שהוא לשם ולתפארת כל בית ישראל

יתן ה' שמשמחה זו יתמשך עוד שמחות עם שפע ברכה והצלחה
עמו"ש ,ביחד עם כל משפחתו כאוות נפשו היקרה והחשובה .

"þô³ñ í³ôð" ³×þ¼ô

úåçîù òáåùå úåëøá áø

÷äìë ìå÷å ïúç ìå

ã"åãì øåîæî

בלב מלא שמחה ,ברכותי נו שלוחה ועריכה ,קדם ידידי נו
וריע נו ,עושה חסד לאלפים ,ידיו רב לו בהקמת עולה של
תורה בקרב קהילתינו הק' ,מלא וגדוש בתורה וחסידות,
חן וחסד נסוך על פניו ,שמו הטוב הולך לפניו ,כש"ת

שפתי תפתח ,בשיר ושבח ,קדם האי גברא יקירא ,ארי
שבחבורה ,שמו מפורסם בשערים ,במעשיו היקרים ,למען
הכלל והפרט לא ישבות יומם וליל ,איש גיבור עושה חיל,
יפה פרי תואר ,בפי רבנן ותלמידיהון משובח ומפואר.

מקרב לב פנימה ,קולי ארימה ,לשגר מיטב הברכות,
בשובע שמחות ,אל אחי המהולל בתשבחות ,מרביץ
תורה לעדרים ,דבוק בשיטת רבותינו עצי התמרים,

מוה"ר שמואל זאנוויל פויגל

שליט"א

מוה"ר שמואל זאנוויל פויגל

שליט"א

מן השמי ם תנ וחמו ב כפליים ,בת וך אב ילי ציון ו יר ושל ים ,ולא ישמע
עוד ,בב ית ישראל שבר ושוד ,עדי נז כה לב יאת ג ואל ינו ,בב "א .

יהי"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל ,ויתאחדו על
שולחנם בני חיי ומזוני רוויחי ,ויזכה מע"כ לרוות רוב
תענוג ונחת דקדושה מכל יו"ח מתוך נחת והרחבה.

øòö êåúî íéîúåçä ã"ëä

כעתירת וברכת ידידיך לעולמים

íéãîìîä - äìäðää

יצחק דוד יאקאב – מנחם הלל פאל אט שעק

כעתירת וברכת :י שכר בער וויי ס

לרגל הכנס בנו לעול התורה והמצוות
והברכה אחת הוא לכבוד ראש בית אבא

הרה"ח ר' נחמן יאקאב שליט"א
ומנב"ת אמי מורתי שתחי'
יהי"ר שתרוו רוב נחת דקדושה מכל יו"ח ,אמן ואמן.
יוסף לייב יאקא ב

קול צהלה ורינה

á"÷òéì éçîùå éðø

ìòî íéîù úåëøá

בשיר וקול תודה נברך לאלוקי נו ,לרגל עת ה זמיר הגיע בגבולינו  ,ו נביע מיטב
ברכותינו  ,קדם ראש משפחתינו  ,אבינו היקר והחשוב ,זר זהב לו סביב ,יושב
באהלה של תורה ,חשיכה כאורה ,עוסק בהויות דאביי ורבא ,חו "ב טובא ,נוד ע
לשם ולתהלה ,בתוך עם סגולה ,מופלג בהפלגת חכמים ,מהולל בפי נבונים .

נשירה ונזמרה ,בזאת השורה ,קדם ידידינו הנעלה ,פאר
המעלה ,אברך כמשמעו וכמדרשו ,תורה ועבודה
רכושו ,לב טוב להטיב לזולתו ,כשמו הטוב כן תהלתו.

הר"ר יעקב בן ציון ווייס

הרה"ג ר' יצחק דוד יאקאב

שליט"א

הכ" ד אחיך – בנכם המברך בשמחה רבה

הנני בברכת מזל טוב קדם ריעי וידידי ,הרה"ג מרביץ
תורה ויראת שמים לתלמידים ,לקרב את לבבם
לאבינו שבשמים ,כש"ת

הי"ו

ומנב"ת אמינו חמותינו הצנוה"ח שתחי'

לרגל הולדת בנו למז"ט

áåè ìæîì íúá úã ìåä úçîù ìâøì

ובכן נישא ברכותינו ,בצירוף תפילותינו ,שיזכה לגדלו
לתורה לחופה ולמעשים טובים ,ולרוות ממנו רוב נחת
דקדושה ,עדי נזכה בקרוב הימים ,לתשועת עולמים.

הכ"ד בניכם חתניכם

לעת תת ה' שמחת אירוסין בביתו

הנהלת הכולל  -רבנן ותלמידי הון

אביע את ברכתי ,כי לטובה כוונתי ,שיבנו בית נאמן לתפארת ,לעד
ולמשמרת ,וישמע בביתך קול ששון וקול שמחה לאורך כל ימי
חייך ,ותזכה לרוות מכל יו"ח נחת דקדושה כאוות נפשך ,אמן.

מא י ר מש ה ב ע ר קא וו י ט ש  ,שמ עו ן רי י כ מא ן  ,מש ה מ תת י ה ו ג ע ל ב ע ר  ,י וא ל י וסף א י צ קא ו ו י טש ,
ש למ ה י וא ל  ,ג רש ו ן  ,י ה וש ע א ר י ה  ,י ע ק ב  ,שמ וא ל מא י ר  ,ע ה ר נ טא ל .

כמוה"ר שמואל זנוויל פויגל

שליט"א

ש  .שניצלער

ç " äå ðö ä å îà ú ø é è ô ìò äø î ì á à ú îä

יהי "ר שיזכו לגדלה לתורה לחופה ומ עשים טובים מתוך נחת והרחבה ,וישמע
בגבולי נו אך טוב וחסד כל הימים ,עדי נזכה לביאת המשיח הולך תמים ,אמן .

àéåçäì êîã÷ øôù
הרוכב בשמי עליות ,יתן עוז ותעצומות ,עם סל מלא
ברכות ,בפנים שמחות ,לכבוד ידידי היקר המהולל
בתשבחות ,ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות ,ה"ה

נאום חבירך המקשיב ומאזין לשיעורינו בח ושן המש פ ט

לרגל אירוסי בתו למז"ט

הרה"ג ר' יקותיאל יצחק עהרנטאל שליט" א

המשך יבוא אי " ה

לרגל הכנס בנו ני"ו לעול התורה והמצוות

לרגל יום שמחת לבו באירוסי בתו

ä"ò øàååùòîòèî úéðáøä

"אבא מה קרה עם אמי ולמה אתה
בוכה?" אבל כאשר חזר שלמה על
שאלתו התחזק יללות הבכי של ירוחם
ולא היה מסוגל לענות לבנו.
אך הזמן עשה את שלו ,ירוחם ידע
היטב שהוא חייב לעזוב את המקום כמה
שיותר מוקדם ,אי אפשר להשאיר
נפטרת ללא קבורה ,סידר את כל סידוריו
האחרונים שהיה אפשר לסדר ,והכין את
עצמו לעזוב את העיר לעולם ,כעת היתה
החלטתו ברורה ,הוא עוזב את העיר
לעולם ,מהיום הוא ישתקע בעיר שיש
שם יהודים ,מנין ,תלמוד תורה וישיבה
וכו'.
בכדי שאנשים לא ימנעו אותו
מלעשות את משימתו ,או שאחרים
יטרידו אותו במסחר ,שמר את דבר
הנסיעה בסוד ,והחליט לעזוב את העיר
באישון לילה ,כך שלא יראה שהוא נוסע
עם עגלה עמוסה בחפצים ,ובעת שפנה
יום והשמש התחיל להשתקע ,יצא
לדרכו ,כשבין כל חפציו מונחת גופתה
של אשתו.

כ "ד ח בריך הש מחים בשמחתך
חי ים זאב פי יער ו וער גער  ,גבר יאל ח י ים צב י פעל בערבו ים ,
צבי אר יה ראזנבער ג ,ד ו ד ב צלאל ט וס י ג

מוהר"ר יצחק דוד יאקאב

שליט"א

מנהל רוחני דישיבה קטנה בני ברק

לרגל הכנס בנו לעול התורה והמצוות
יברכך ה' בבנים ובני בנים עוסקים בתורה
ובמצוות  ,והצלחה וסייעתא דשמיא בעבודת
הקודש  ,לאורך ימים ושנות חיים עמו"ש  ,אמן.
כ" ד ידידו הנאמן

שמואל זאנוויל פויגל

ושלמו ימי אבלך
ב צ ער ו ב כ אב  ,אב יע את ת נחומי ב כ תב  ,ל כבו ד י די ד י
ה ח ש וב  ,על כל מכ יריו א ה וב ו חב יב  ,א ה וב ו מ ה ולל ב פי כ ל
ה א נש ים  ,מ למ ד מו מ ח ה לע דרי צאן ק דש ים  ,מע ו ט ר
במ ד ות ו במ על ות תר ומי ות  ,נ וח ל שמ ים ו ל ברי ות  ,ש וק ד
על ד ל תי הת ו ר ה  ,ומו פל ג ב יר א ה ט ה ו ר ה  ,נע ים הל יכ ו ת
ו רב תבונ ו ת  ,שמו מ ה ו לל בש פתי רננ ות .

הרב שמואל גדלי'

לייפער הי"ו

äøî ìáàúîå àëáä ÷îòá áùåéä
ä"ò åîà úøéèô ìò
ה מק ום י נ חם א ו ת ך בת וך ש אר א בלי ציון ו יר ו ש לי ם ול א
ת וס יף ל ד א ב ה עו ד  ,ע די נ זכ ה ל תחי י ת מתי עמך י ש ר א ל
ב ר חמים ג ד ול ים אמן .
הכ ¢ד ידידך המשתתף בצערך הגדול

יואל היילברון

יסודי התורה

מנהג ישראל
תורה

איסוף פירות שנתפזרו בשבת ויו"ט

כסא דברכתא )לז (

דף ל"א .מתני' מביאין עצים וכו' אפילו מן המפוזר.

כוס של ברכה בברית מילה

הקשו התוס' וז"ל :תימא הא הוי מעמר דהוא אב מלאכה וי"ל דלא שייך עימור אלא
במקום שגדלים שם ,ע"כ.
כן נפסק בשו"ע )סי' ש"מ ס"ט( דאסור לקבץ כל דבר ממקום גידולו ,וכתב המ"א דאם
נתפזר במקום אחד מותר לקבצן למקום אחד .אמנם בסימן של"ה ס"ה כתב השו"ע דאם
נתפזרו לו פירות בחצר או בבית אחד הנה ואחד הנה מלקט מעט מעט ואוכל ,ולא יתן לא לתוך
הסל ולא לתוך הקופה ,ואם נפלו במקום אחד נותן אפילו לתוך הסל אא"כ נפלו לתוך צרורות
ועפריריות שבחצר ,שאז מלקט אחד אחד ואוכל ולא יתן לא לתוך הסל ולא לתוך הקופה.
ובא"ר דן מה שבשמחת תורה שנוהגין לפזר פירות ]וה"ה בחתן[ והבנים מלקטים
ונותנים לסלים ולקופה ,דכיון דמשום שמחה לא הקפידו.
והאחרונים דנו לענין אם נתפזרו שאר דברים שאינם פירות שלא במקום גידולם,
דלכאורה משמע משו"ע הנ"ל דרק בפירות יש איסור ,אבל בשאר חפצים שנתפזרו לא
אסרו ללקטם אפילו לתוך הסל.

היונה ששלח נח הביאה אורה

להשקות מן הכוס לאם הילד
משקין אף לאמו ,שעל ידי פרי בטנה בא הכוס ,ומנהג אבותינו תורה ,יאחז בו צדיק
דרכו) .סדור ראב"ן (

לפי שהמצוה באה על ידה
ולמה שותה האם ,לפי שהמצווה באה על ידה וכו' ,לכך שותה אמו של תינוק וכו',
לפיכך צריך שיטעום המברך תחלה ואחר כך אם הילד שכך עושין לחתן וכלה) .כללי המי לה
לרבינו י עקב ה גוזר (

שתתברך פרי בטנה
שולחין הכוס לאמו שתתברך פרי בטנה ,ובסוף כל ברכה מנהג לתת בפי הילד מן
היין ,וכשאומר בדמייך חיי) .ספר המנהיג לרבינו אברה ם ב" ר נתן הזרחי זי"ע (
אמר בירושלמי שהיו מתפללין על הכוס וכו' ,ומפני שהיו מתפללין על הכוס ,נהגו
להשקות הילד והאם מן הכוס) .אור זרוע(

כיון שנאמר עליו שירה

דף ל"ב :בגמ' ואמר רב נתן בר אבא אמר רב כל המצפה על שולחן אחרים עולם
חשך בעדו.
כתב מרן רביה"ק זי"ע בדברי יואל )פר' תצוה( בהקדם מה שמובא במדרש ילקוט הנך

במעשה הגאונים מצאתי ,אמר רבי צדוק גאון ז"ל ,המברך ברכת אירוסין או נישואין
או ברכת קידוש ,ושותה מלא לוגמיו בכוס או ביד ,ואחר כך נותן הכוס לחתן וכלה
שותין ,וכוס של מילה משגרו לאם הילד ,כיון שנאמר עליו שירה) .כללי המי לה לרבינו יעקב

יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים ,א"ל הקב"ה דוגמא שלך דומה ליונה וכו' ,כיצד כשהיה נח
בתיבה מה כתיב ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית וגו' א"ל הקב"ה מה היונה
הביאה אורה לעולם ,אף אתם שנמשלתם ביונה הביאו שמן זית והדליקו לפני שנאמר ואתה
תצוה עכ"ד המדרש ,וצ"ב דלא נתבאר איך הביאה אורה לעולם בעלה הזית אשר טרף בפיה,
ומה ענינו אל מצות המנורה והשמן דעסיק ביה.
ואפ"ל בדרך רמז עפי"מ שפרשתי בדברי הגמ' )בסוגיין( א"ר נתן בר אבא א"ר כל המצפה
וכו' דהכוונה על מאור עיני השכל שנחשך מלראות האמת ,מפני שנעשה משוחד לנטות אל
דעת המחזיקים בו ,כי השוחד יעור עיני פקחים ,ועד"ז פירשנו במתני' )סוף פאה( כל דיין
שלוקח שוחד ומטה את הדין אינו מת מן הזקנה עד שעיניו כהות שנאמר כי השוחד יעור
עיני פקחים ,והקשו המפרשים דהרי רואין בחוש כמה מקבלי שוחד שלא נתעוורו בימי
זקנתם ,ויש שתירצו דהכוונה על עין הנשמה בעוה"ב וכו' ,ולדרכינו הכוונה על עיני השכל
שיהיו עיניו כהות ולא יראה האמת ,ואף בדין שלא יקבל שוחד לא ישיג דרך האמת מפני
שיחשיך מאור שכלו.

הגוזר (

ובזה יל"פ דברי המדרש הנ"ל ,שהיונה הביאה אורה לעולם ,עפימ"ש רז"ל והנה עלה
זית טרף בפיה ,אמרה יונה מוטב שיהיו מזונותי מרורין כזית בידי הקב"ה ,ולא מתוקין כדבש
בידי בשר ודם ,ומי ששם מאמר זה לנגד עיניו תמיד ,ובוטח רק על מתנתו ית' ,יראה אור
לעולמים ,וז"ש שהיונה הביאה אורה לעולם ,בעלה הזית שטרף בפיה ,למדה דעת לבני אדם
איך שיזכו לאורה ולא יחשיך מאור עיניהם.

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

íéìùåøé ÷ "äéòô

à "ááåú

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

הרה"ח ר' שמואל זאנוויל פויגל

שליט"א

מנהל כוללינו

ול אביו הרה"ח ר ' דוד גדלי' פויגל

שליט" א

לרגל אירוסי בתו  -נכדתו

הרה"ג ר' יצחק דוד יאקאב

שליט"א

מראשי וועד החינוך דמוסדותינו  -מנה" ר דישי" ק ב " ב

ול אביו הרה"ח ר' נחמן יאקאב
ול חו"ז הרה"ח ר' יודא עקשטיין

לפי שצריכה רפואה
משקין אף לאמו ,לפי שעל ידה באה הברכה וכו' ,לפי שנאמרה שירה על היין וכו',
דבר אחר לפיכך מטפטפין בפי הילד ,ומשקין אף לאמו ,לפי שצריכין רפואה הקטן ואמו,
ואומרים על הכוס ברכות וכו' ,והמנהג שמטפטפין בפי הילד ,ומשגרין הכוס לאם הילד,
עדיין במקומו עומד) .כללי המילה לרבינו י עקב ה גוזר (

עניין שתיית יין בסעודת ברית
ועל זה רמזו חז"ל ,למה קבעו רפואה בשמינית ,מפני שנתנה מילה בשמיני ,שצריכין
רפואה ,והיינו כי שורש המילה בשמיני יורה על תכלית הרפואה והתיקון של פגם
הראשון ,וכאמרם ז"ל על מחץ מכתו ירפא ,מחץ מכתו של עולם ירפא .על זה מרמז
בחינת המשתה גדול ,שהוא תכלית הבירור והתיקון ,על ידי משתה היין המשומר בענביו
מששת ימי בראשית ,שיהיה לעתיד לבא ,ביום חבוש ה' את שבר עמו ,ומחץ מכתו של
עולם ירפא ,וכמו כן לעת עתה בעולם הזה ,בעת רצון שיש רשימה מבחינת התיקון,
בענין מילה לשמונה ,נרמז על זה בחינת משתה היין) .פרי צדיק (

המנהג שהמוהל הוא המזמן בסעודת הברית
המנהג מקדם שברכת המזון בסעודת ברית היה שייך למוהל והוא לכבוד המוהל
שעסק במצוה וכו' ,והסעודה באה מחמתו שאם אין מילה אין חיוב סעודה ,ואפילו לא
היה מנהג מקדם ,ראוי לקבוע כן המנהג מעתה ועד עולם) .שו"ת תשורת שי (

øàîèàñî é"áøã áì áèé úåãñåî

הרחמן הוא יברך את אבי מורי

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בגילה ורינה בשמחה רבה ,ביראת הכבוד ורוב אהבה ,נשגר בזה ברכת מזלא טבא,
קדם אבינו ,מחמד לבינו ,איש האשכולות ,גדול בתורה ורב הפעולות.

שיר וקול תודה
מתוך שמחה והוקרה נברך לאלקינו  ,לרגל השמחה בבית ידידינו  ,כבוד האי
גברא יקירא הנודע בשערים ,בשיעוריו היקרים  ,סיני ועוקר הרים  ,וטוחנן
בסברות ישרים ,משריש בלב תלמידיו אהבת תורה ויראת שמים ,ירא ושלם,
איש המעש ורב פעלים  ,האדם היקר ב אנשים  ,ידיו רב לו לבוא לעזרתינו
בעבודת הקדשים ,בהרמת קרן מוסדותינו לו עשר ידות ,דבוק בתורה
וחסידות  ,מזכה את הרבים שלא ע"מ לקבל שכר ,לכל מבקש פותח שער,
תמים בדר כיו וחסיד במעשיו  ,נערץ ואהוב על כל מכיריו.

הרה"ג ר ' יצחק דוד יאקאב שליט"א

מ
ז
לבו ער ונפשו מסורה  ,לכל צרכי הקהילה בעוז ובגבורה .
קים עולה של תורה  ,לתהילה לשם ולתפארה .

וכה ומזכה הרבים בניהול כוללינו המעטירה .

ט
ו
ברוך הוא מפי עליון  ,כביר המעש במיטב הגיון.

ובו אוהלינו  ,בעמדו לימין ביסוס ויסוד קריתינו.

עד קרן הבניןדהמוסדות  ,עומד בראשה בביצור היסודות.

ø"åîàà ú"ùë

ìòâàô ìéååðàæ ìàåîù ø"äåî

à "èéìù

,ãñçå ä÷ãö úìòá ,äìòá úøèò ìéç úùà ,ãòì êøåáú ìäàá íéùðîå

'éçú ç"äåðöä äáåùçä åðéîà

לרגל השמחה אשר במעונינו  באירוסי בתם  אחותינו הכלה תחי למז  ט

שליט" א

מראשי וועד החינוך דמוסדותינו הק'

שליט" א

מנה" ר דישיבה קטנה ד' סאטמאר בני ברק

, äøå úä éúì ã ìò ã÷åù ,úåãéñç á âäðúî ,úå ãéîå úå ìòîì íéîú äøå úä ïúç â"áò
. äëë åìù éøùà ,äëì äë ïúç ,äøå àë äëé ùçë

לרגל יום שמחת לבו בהכנס בנו ני"ו
לעול התורה והמצוות

הה דוד מאיר יאקאב ניו

לרגל הכנס בנו לעוהתוהמ"צ

הרה"ג ר' נחום משה היימליך

שליט"א

ראש כוללינו

לרגל הכנס בנו לעוהתוהמ"צ

הרה"ג ר' יקותיאל יצחק עהרנטאל

שליט"א

לרגל הולדת בתו

הר"ר הלל שבתי פוקס

הי" ו

ול אביו הרה"ח ר ' חיים יחזקאל פוקס

שליט" א

לרגל הולדת בנו  -נכדו
ה"שלום זכר" בבית מדרשינו "ברך משה"

הוא הגבר א שר ידיו אמונה ,רוב פעולה ב כל עת ו עונה ,למען מוסדותינו
במסירות כנה ,בדעת ובתבונה ,ובפרט עו שה ומע שה למען חינוך התלמידים
עדת מי מנה ,ו ברוחו הנדיבה ובנפש מסורה  ,עומד לנו ב כל עת לס עד ועזרה .

וזאת הבר כה  ,שיז כה לרוב הצלחה  ,ולהמשיך ב פעליו הטובים עוד רבות
בשנים  ,דשנים ורעננים  ,וב כלל כל העוסקים בצר כי ציבור באמ ונה,
יז כה ל כל הבר כות אשר בתורה אמורה ושנונה  ,שמחה ונחת בטוב
ובנעי מים  ,עדי נוושע ב תשועת עולמים.
הכ"ד החותמים בברכה מרובה ,אסירי התודה

הנהלת המוסדות

. äøå úä ìîòá éðå îëç ú úáùá áùåé ,íñ øåôîä ïåàâä áøäì øé÷é ïáä

הרהג ר אלי זאב יאקאב שליטא  רב דרמת אליהו ראשון לציון
והברכה אחת היא למו"ז החשובים נעימים ואהובים ,אנשי מדות,
האי גברא יקירא ,איש תם יושב באהלה של תורה.

האי גברא יקירא ,מדקדק בקלה כבחמורה .

הרה"ג ר ' דוד גדלי' פאגעל שליט" א

הרה" ג ר' משה מרדכי הערצוג שליט" א

ר"מ בישיבת המקורית רמ"א פעיה"ק

מנהל רוחני דת"ת בית יוסף צבי דושינסקי א

ומנב"ת זקנותינו החשובות שתחי '
מע ו מק הל ב פנ י מה  ,ק ול מ ב ר כי ם נ רי מה  ,יתן ה ' וה זיוו ג יעלה י פה י פה  ,בו רא עו ל ם בקנין י ש לי ם זה ה בנין ,
וי ז כו ל רא ות דו ר ות י ש רי ם ומ בו ר כי ם ב ד ר ך הסל ו לה לנו מא ב ותינו ו ר ב ותינו  ,ל ת פא רת ם ו ל ת פא רת בי ת
א בו ת ם  ,וי רוו מה ם רב תענו ג ונ חת דק דו שה  ,במי דה ג דו שה  ,ע די נז כה ל בנין ציון וי רו של י ם  ,ב ב " א .

כברכת :בניכם  -נכדיכם אלחנן ,מנחם צבי ,יואל ,פאגעל

