זמנים ל חג השבועות

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 7.02 ....................
חצות היום והלילה 12.36 ...........
עלות השחר 3.47.......................
נץ החמה 5.31 ...........................
סוף זמן קרי"ש  - 8.11 ......ב' 9.03
סוף זמן תפילה 10.14 ................
שקיעת החמה 7.40 ...................
מוצאי שב"ק 8.56 ......................

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 א'

מילי מעלייתא

מענינא דיומא
כל המועדים מרומזין בחג השבועות
כל הימים טובים צריכין להיות להם
רמז בחג השבועות שהוא זמן מתן תורה
ובתורה כלול כל הימים טובים וא"כ בעת
נתינתה מההכרח שיכלול כל הימים טובים
בו .וראש השנה מרומז בו וקול שופר חזק
מאוד במתן תורה ובר"ה ג"כ שופר .וסוכות
מרומז דישיבת סוכה תחות גדפי שכינתו
וכן במ"ת .וגם א"א להחזיק שבועות רק
אחר ספירות ז' שבועות כמאמר בזוה"ק
דהכוונה הוא על ז' ימי הבנין ,וענין נטילת
לולב ג"כ כוונה זו .ופסח ג"כ כוונה א' עם
שבועות כמבואר בדברי האריז"ל דשבועות
הוא יום ח' של פסח כמו שמיני עצרת
מסוכות .
אמנם ענין יום כיפור צריך לדעת האיך
מרומז בו אפס חז"ל אמרו בגמרא )ירו' בכורים
פ"ג ה"ג( בג' דמוחלין עונותיהם ואחד מהם
הוא חתן ,וכיון דמוחלין לחתן וודאי מוחלין
ג"כ לכלה ,דמאי בינייהו תרווייהו נשואים
זה לזה .וחז"ל אמרו )תענית פ"ד מ"ח( ביום
חתונתו זה מתן תורה ,נמצא כיון דהי '
נשואין בשבועות ואנו הכלה נמחל לנו
עונותינו א"כ זהו רומז ליום הכפורים
בשבועות ,דביוה"כ מוחלין עונות ג"כ.
קדושת לוי

מעלת חג השבועות משאר המועדים
גדלה מעלת חג השבועות על יתר
המועדים ,אשר בו מגיע לכל השלימות מכל
התרי"ג מצות .משל למה הדבר דומה ,עפ" י
הנראה מחכמי הרופאים שיצוה לבשל
לחולאים רוטב מכל מיני בשר אשר עולה
לסך עצום ,ומחמת כח השמנונית מכל מיני
בשר עולה לתרופה לחזק כחות כל הגוף ,כן
נוכל להבין גודל מעלת היום הזה זמן מתן
תורתינו  ,כי בכל המועדים שיש בהם מצות
פרטיות מצה ולולב וכדו' ,אנו מברכין על
כל מצוה ומצוה ברכה הראוי' לה על נטילת
לולב ,או על אכילת מצה וכדו' ,וזמנו של
מצוה זו איננו בזמנו של מצוה זו ,וכל דבר
ודבר בעתו מה טוב ,לא כן בחג בקבלת
התורה הנה נכללים בו כל התרי"ג מצות
ביחד ,טועמיה חיים זכו ,לא תחסר כל בה.

מגיד תעלומה
הר סיני נזדעזע

äìòîá åéäé àìùë øää úééôë
ãîìî àîç øá éîéãáà éáø øîà .(æé ,èé úåîù) øää úéúçúá åáöéúéå
úà íéìá÷î íúà íà íäì øîàå ,úéââë øää úà íäéìò ä"á÷ä äôëù
åëøöåä äîìã (ïäéìò äôë ä"ã) 'ñåúá åù÷äå .(.çô úáù) 'åëå áèåî äøåúä
á"è í"øäåî '÷ä õøéúå .òîùðì äùòð ìàøùé åîéã÷ä øáë àìä äæ ìëì
åéäå äìåãâä äìòîá ìàøùé åéä æà úîàáã ,ò"éæ äùî çîùé ìòá
åéäé àì ë"çàù òãé ú"éùä ìáà ,øåîâ ïåöøá äøåúä úà ìá÷ì íðåöø
íéçøëåîù ú"éùä íäì äàøä ïëì ,äæî åøæçéå úàæä äìòîá ìàøùé
êåìîà ä÷æç ãéá àì íà 'ä íåàð éðà éç (âì ë ìà÷æçé) ù"îëå ,ìá÷ì íä
אור הנר ,לשבועות
.íëéìò

íìåòä ïéîéé÷î ìàøùé
'äåî ø"åîãàëî éúòîù .(:çñ íéçñô) íëì éîð ïðéòáã úøöòá íéãåî ìëä
äøåúä ìàøùé åìá÷ úøöòá éë :ùøéôù ò"éæ áàðîåøî ä"äìöæ ìãðòî
ìòå ,åäåáå åäåúì øæåç íìåòä äéä äøåúä ìàøùé åìáé÷ àì íàå ,'÷ä
,"íëì" éîð ïðéòáã úøöòá íéãåî ìëä åäæå .íìåòä íéé÷úî ìàøùé éãé
.ç"çô ã"ëò íìåòä åîéé÷ íä éë ,ìàøùéì "íëì" êéøö íìåòäù
אור לשמים ,נשא עה ,ב

íëì éîð ïðéòá
ìàøùé úãåáòã ,àåä ïéðòä .íëì éîð ïðéòá úøöòáã íéãåî ìëä
ìåëéáë åì ìèáéäìå ùôð úøéñîá úåéäì êéøö ,àåä êåøá àøåáäì
øáã ïéà ùôð úøéñîä íðîà .ùôðä úåìë ãò ,åúàøéå åúáäà úîçî
,ùîî íîöò ïéìèáîù ãò òéâî ìàøùé úãåáò úîàá ïë éë ,êë ìë ìåãâ
àåöø úðéçáá úåéäì àåä ìåãâ øáã ìáà ,åúåîöòá ìåëéáë íé÷åáãå
"áåùå àåöø úåéçäå" úðéçáá úåéäì ìëåé ,äðùä ìëá äðäå .áåùå
ïúî íåé àåäù ,ùåã÷ä úåòåáùä âçá êà ,úå÷éáãäî úö÷ ÷úðäì
úðéçáá úåéäì àåä ìåãâ éùå÷á ,åîù êøáúé åúå÷ìà úåìâúäå äøåú
äæ éãé ìòù éãë ,"íëì éîð ïðéòá úøöòáã ,íéãåî ìëä" ïëì .áåùå àåöø
.é"ùå ç"çôãå ,úå÷éáãäî úö÷ ÷úðéäì ìëåé
הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"ע ,הובא בעשר צחצחות מערכת ט' ,אות ע"ב

ãåçì äìá÷å ãåçì ïúî
,åðéúøåú "ïúî" ïîæ ,äìôúä çñåðá äìåãâä úñðë éùðà åðì åøãéñ äðä
à"ô úåáà) åðéðùù êøãë åðéúøåú "úìá÷" ïîæ åøãéñ àì òåãî ÷ã÷ãì ùéå
äì ùéå ïåéñ ùãçá æà 'éä äøåú ïúî ÷ø éë ,äøåú ìáé÷ äùî (à"î
éë ãåò ì"éå ,'éðîæ àîåéå àîåé ìëã äìá÷ä ë"àùî ïîæä íò úåëééù
ãçà ìë ÷ø äåùá äåìá÷ àì äìá÷ä ìáà ìëì äåù 'éä äøåúä úðéúð
הרה"ק רש"ב מפרשיסחא זצ"ל
.åúâùä êøò éôë ãçàå

ההר עלה כעבד רץ לפני רבו
כשירד ה' פי' כשהתחיל להוריד שכינתו
רעש ההר ועלה לקראתו כעבד רץ לפני רבו,
וזה שיעור הכתוב וירד ה' ,ועדיין לא גילה
הכתוב לאיזה מקום ירד  ,והודיע פעולת ההר,
הגם היותו דומם שנעשה בעל חי ועלה קודם
שיגיע עדיו ,ואח"כ הודיע הכתוב לאיזה מקום
ירד ואמר אל ראש ההר ,הא למדת שעלה
ההר קודם הגעת השכינת ה' אל ראשו .

הקול נשמע בהר סיני עד היום הזה
אמרו הטבעיים שגם עכשיו סביב להר
סיני נשמע באויר שממעל להר תמיד קול
הברה כעין קול רעם ,דברים ואין מבין.
)תפארת ישראל (

אין קול ואין עונה
וכן הוא אומר )דברים ה'( את הדברים האלה
דבר ה' אל כל קהלכם קול גדול ולא יסף ,מהו
לא יסף ,אלא כשהאדם קורא לחבירו יש
לקולו בת קול ,והקול שהיה יוצא מפי הקב"ה
לא היה לקולו בת קול  ,ואם תמה אתה על זו,
הרי אליהו כשבא לכרמל כנס כל הכומרים
ואמר להם קראו בקול גדול כי אלהים הוא ,מה
עשה הקב"ה הדמים כל העולם והשתיק
עליונים ותחתונים והיה העולם תוהו ובוהו
כאילו לא היה בריה בעולם ,שנאמר )מלכים א'
י"ח( אין קול ואין עונה ואין קשב  ,שאם ידבר
הם אומרים הבעל עננו ,עאכ"ו כשדיבר הקב"ה
על הר סיני השתיק כל העולם כדי שידעו
שאין חוץ ממנו ואמר אנכי ה' אלקיך.
)שמות רב ה פ כ"ט(

כל המועדים בטלין חוץ מחג השבועות

כף החיים

)רמב"ן  ,שמות כ' ט"ו(

)אור החיים ,שמות י"ט כ'(

תפארת שלמה

בשגם אמרו כל המועדות בטלין ,חג
השבועות אינו בטל .ולי נראה פשוט דכמו
שהתורה היא נצחית דתורה לעולמים
עומדת לעד ,כך חג שבועות שהיא בשביל
התורה נצח סלה ועד שאין לו ביטול
עולמית ,ולכן העוסק בתורה מאריך חיים.

ובהיותם שם בתחתית ההר מצפים
ומתיצבים ירד ה ' על ההר באש ,ויעל עשנו עד
לב השמים חשך ענן וערפל וחרד ההר עצמו
ונזדעזע כאשר יעשו ברעש הנקרא "זלזלה "
או יותר מכאן ,וכן כתוב ההרים רקדו כאלים
גבעות כבני צאן ,ואיננו משל כאשר איננו
משל הים ראה וינוס הירדן יסוב לאחור .

שבע מחיצות של אש
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והיה הקול יוצא מתוך שבעה מחיצות
מתוך ענן ערפל מתוך זיקים מתוך ברקים
מתוך חושך מתוך רעמים מתוך האש אח" כ
נחלק הקול לשבעה קולות ושבעה קולות
נחלקו לשבעים לשונות .
)מדרש שיר השירים ,פרק א' ,מתוך כתב יד עתיק (

אהבה רבה

להצלחה האמיתית ולב טוב הצפון ,אשר על כן באהבתה
נשגה תמיד ומתפללים להשי"ת שיפתח לבנו להבין
)סידור בית יעקב ,יעב"ץ(
ולהשכיל באמת וכו'.

אינו אומר יוצרות ,ואמר הרה"ק מצאנז ,אפ"ה תתפלל
לפני העמוד ,והוסיף הרה"ק מצאנז בזה"ל" :נאר איר ר'
שלמה זאלט זינגען אהבה רבה אז עס זאל אונז
דערקוויקען דער הארץ".
) שיחות מלכים(

היכל חמישי היכל אהבה ,והוא ברכת אהבת עולם
אהבתנו ,וצריך לכוין בברכה הזאת הרבה מאד שכוללת
דברים הרבה ,ובפרט בענין נתינת הדת והחוקים
והמשפטים אשר צוונו אלוקינו ובחר בנו מכל האומות
וקדשנו מכל הלשונות בתת ה' לנו כלי חמדת וחשק
שעשועיו תורה תמימה וקדושה מרוב אהבתו אותנו
ובחמלתו עלינו בעבור שמו הגדול ובעבור אבותינו
)סדר היום ,כוונת תפילה מיושב(
שבטחו בך.

תפילת אהבה רבה בחג השבועות מתקבלת
בזכות תפילת אבות

אשר בחר בנו מכל עם

גודל אמירת ברכת אהבה רבה
בפרט ביום חג השבועות
תפילת אבות על בנים
ותמיד יהיה תפילה שגורה בפי אב ואם להתפלל על
זרעם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מדות טובות,
ויכוין במאוד על זה בברכת התורה ונהיה אנחנו וצאצאינו
וכו' ,וכן בברכת אהבה רבה ,אבינו אב הרחמן המרחם
רחם עלינו ותן בלבינו וכו' יחשוב ג"כ על זרעו וזרע זרעו
) של"ה ,שער האותיות אות ד'(
עד עולם.

ע"י אהבת עולם שוכחים מאהבה רבה
פעם אמר הרה"ק בעל יסוד העבודה זי"ע ,בגלל אהבת
עולם שוכחים בני אדם מאהבה רבה.
)כתבי רמ"מ(

בשלשת ימי הגבלה אמרו בנ"י אהבה רבה
ויאמר היו נכונים לשלשת הימים .אמר הרה"ק
מענדל מרימנוב[ ומה היו עושין באותן הימים ,הנה באלו
הימים היו מתפללין להשי"ת והאר עינינו בתורתיך ודבק
לבינו במצותיך.
)בארות המים(
]רבי מנחם

לומר אהבה רבה בכוונה עצומה
וליזהר מאד באמירת אהבה רבה קודם קריאת שמע
שיהיה בכונה גדולה ועצומה ובדביקות הבורא ב"ה אין
שיעור ,שיהיה קשה להוציא כל תיבה ותיבה מחמת אהבת
הבורא באמונה שלימה בהתפשטות הגשמית מכל וכל.
)דמשק אליעזר ,קאמארנא(

א"א לכון לאמיתה של תורה בלי כוונה באה"ר
בשם הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זצ"ל ,מי שאינו
מכוון בתפילת שחרית בברכת אהבה רבה ובברכת אתה
חונן ,א"א לו שיכוין בלימודו באותו היום לאמיתה של
תורה .ועובדא באחד מתלמידיו שהתפאר בעצמו שאם כי
לא כיון בתפילתו עלתה לו לתרץ קושיית התוס' בחולין
דף כ"ה ע"ב באופן מופלא ,אכן רבו הג"ר שמעלקא ז"ל
סתר דבריו והראה לו שטעה טעות חמורה בלימודו משום
שלא כיון באותו היום בתפילה.
)גילוי דעת להמהרש"ם מברעזאן זצ"ל(

טעם איחור ביאת משיח
בשם מורי מה שנאמר לו משמים טעם איחור ביאת
משיח שאין מאריכין באהבה רבה) .תולדות יעקב יוסף פ' וארא(

והאר עינינו באמונה ובטחון
חיוב גדול על כל בר ישראל להאריך באמירת אהבה רבה,
ולהתחנן ולבקש מה' שיאיר עיניו בענין האמונה והבטחון
בה' ,וידריכו בנתיבותיהם ,ואז יזכה לומר שמע ישראל
במסירות נפש ,לקבל עליו עול אמונתו ומלכותו יתברך
שמו ,כמובא בספה"ק דרכי צדק כי עיקר אריכות הגלות
בשביל שאינם מכוונים כראוי באהבה רבה ,ועיי"ש כי זה
הכוונה צריך כל בר ישראל ,ואף אם לא כיון בשאר
מזמורי התפילה אבל מזה לא יפחות ח"ו ,כי בזה תלוי
יהדותינו ,ושם יכול כל בר ישראל להתבודד עצמו עם ה'.
) שולחן הטהור ,אמונה ובטחון פ"ג(

באהבתה נשגה תמיד
ברכת אהבה רבה צריך לכוין בה הרבה ,שכוללת דברים
רבים ,ביחוד ענין נתינת התורה הקדושה המביאה אותנו

אהבה רבה אצל הרה"ק מראפשיץ זי"ע
סיפר הרה"ק מראזוואדוב זצ"ל שאצל הרה"ק מראפשיץ
זצ"ל ,היתה התפילה בחג השבועות אורך שתים עשרה
שעות ,משעה ארבע לפנות בוקר עד ארבע אחר הצהריים,
ומה היה פשר האריכות ,הרה"ק מראפשיץ זצ"ל היה ניגש
לכל אברך בברכת אהבה רבה ,ומניח את ידו הקדושה על
כתפו ,והיה אומר והאר ענינו בתורתיך בבכיות ,ער האט
)החכמה מאין(
גיט אויסגעוויינט.

החזירנו בתשובה שלימה
פעם אחת בחג השבועות בשעת אמירת אהבה רבה ,הלך
הרה"ק מראפשיץ לכל מי שהיה אז בביהמ"ד ואחז בבגדו,
ואמר עמו והאר עינינו בתורתך ,ולא זז ממנו ובכה עליו
) שיח זקנים ,ח"ג(
עד שהחזירו בתשובה.

אמירת אהבה רבה ב' שעות עד כלות הנפש
נישואי אחד מתלמידי מרן החתם סופר זצוק"ל התקיימה
בראפשיץ לפני חג השבועות ,וכשהיה בחזרה על אם
הדרך ועבר את העיר המעטירה פרעשבורג התיישב
בדעתו ליכנס לקבל פני רבו החת"ס ,וכשבא להחת"ס
שאלו היכן היית על חג השבועות ,והשיב שזכה להיות
אצל הרה"ק מראפשיץ זי"ע ,ביקש ממנו רבו החת"ס
שיגיד לו איזה חידוש מה ששמע שם ,והשיב התלמיד:
מה אספר לרבי ,שבועות בתפילת אהבה רבה האט מען
זיך געדראפעט צוויי שעה אויף די גראדע ווענט ממש עד
כלות הנפש ,ומגודל ההתרגשות אשר תיאר לו התלמיד,
)זכור לאברהם ,תו"א(
נתפעל החת"ס למאוד.

ולא עמד איש אתו
מסופר שבשעה שאמר הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב
זצוק"ל את ברכת אהבה רבה ביו"ט שבועות ,לא עמד
איש אתו ,כי לא היה אפשר לשום אדם לעמוד בקירוב
ובסמוך לו מגודל ההתלהבות ואש הקדושה שבקרבו.
)החכמה מאין(

בהתחלת הברכה כשאומר האדם אהבה רבה אהבתנו ה"א צריך להכניס בלבו אהבה רבה
ועצומה להבורא ית"ש ויתעלה ,מאחר שמודעת זאת שחביבין ישראל לפני המקום וחיבה
יתירה הוא שנודעת להם האהבה רבה שאהב אותנו ה"א ית"ש ,לכן את זה לעומת זה צריך
האדם ג "כ בהוציאו הדברים האלה מפיו להראות בלבו עוצם אהבתו אל הבורא ית" ש
ויתעלה ויזהר מאוד בזה כי הוא מ"ע דאורייתא כנ "ל.
ואח"ז מתוך תשוקת אהבת הבורא שבוער בלבו יתפלל מלפניו בנוסח הברכה שיתן לו
לב להבין ולהשכיל ללמוד וללמד לשמור ולעשות וליחד לבבו לאהבה וליראה אותו ית"ש .
וכוונתו יהיה בכל נוסח הברכה שיוכל בתמידות לעשות לו ית"ש נחת רוח וביחוד
בחתימת הברכה ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל באהבה ,יזהר האדם מאוד בקיום מ"ע זו
של אה בת השם ,דהיינו שיכניס בלבו אהבה עזה ועצומה בכל עוצם כוחו אל הבורא ית" ש
ויתעלה ,כפי גודל אהבת הבורא ית' אלינו ,כמו שאומר הבוחר בעמו ישראל באהבה ,כן
החיוב עלינו להכניס בלבינו גודל אהבת יוצרינו ובוראינו ית"ש ויתעלה וכו' ,לכן יזהר האדם
מאוד כשיסיים הבוחר בעמו ישראל באהבה ,ליתן בלבו ובמחשבתו שבח והודאה עצומה רבה
עד מאד להבורא ית"ש ,על שזיכה אותו ג"כ להיות בחלקו וגורלו הקדוש בעמו הישראלים
הקדושים ,ויכניס שמחה עצומה בלבו עד מאד באלקותו ית"ש ויתעלה זכרו לעד אמן .
)יסוד ושורש העבודה ,שער רביעי פ"ג(

ויחד לבבינו לאהבה
סיפר הרה"ק רבי איציקל
מפשעווארסק זי"ע אצל
הסעודה בחג השבועות שנת
תשל"א לפ"ק ,שהרה"ק ר'
שלמה מראדאמסק זצ"ל
בעל תפארת שלמה נסע
בימי זקנותו פעם על חג
השבועות להרה"ק מצאנז
זי"ע ,והרה"ק מראדאמסק
היה בעל תפילה נפלא,
והרה"ק מצאנז ביקש ממנו
לפני
שחרית
שיתפלל
העמוד ,והרה"ק מראדאמסק
אמר להרה"ק מצאנז שהוא

במס ' פסחים )דף סח (:רב יוסף ביומא דעצרתא אמ ר
עבדי לי עגלא תלתא אמר אי לאו האי יומא דקא גרים
כמה יוסף איכא בשוקא  ,וצריך ביאור הא רב יוסף ענוותן
היה ,כדאיתא בגמרא )סוטה מט (:אמר ליה רב יוסף לתנא
לא תתני ענוה דאיכא אנא ,והאיך אמר מעצמו אי לאו
האי יומא כ מה יוסף איכא בשוקא .
ונראה בהקדם מה שכתב א "ז זללה "ה בייטב פני ם
)זמן מתן תורתינו אות ב' ( יש להבין הלא בכל יום אנו
מבקשים ומתפללים והערב נא וכו' ואחר זה בברכת
קר "ש ותן בלבנו בינה וכו ' ,וכמו כן היה ראוי ונכון
בעמדם נגד ההר להתפלל על זה להבין הדברות
היוצאים כביכול מפיו יתברך ,ולא מצינו מזה מאומה ,אך
ביאור הענין ,כי באמת התפללו על זה ,והכתוב מרמז זה
באומרו ויחן שם ישראל ,ע " ש .
אמנם יתכן לומר דאבותינו שבאותו הדור שקבל ו
התורה לא על עצמם בלבד התפללו ,אלא גם עלינו ועל
דורותינו ועל כל דורות בני ישראל ,ובתפלתם פתחו
צינור לדורינו אלה שגם אנחנו בדרא בתראה זוכים
להתפל ולבקש ממי שהחכמה שלו ,וזה נרמז במאמר
הכתוב )שמות יט יז( ויתיצב"ו בתחתי "ת ההר ,כי תיבת
ויתיצבו שהוא לשון עמידה רמז על תפלה  ,ע "ד שאמרו
חז "ל ) ברכות ו (:אין עמידה אלא תפלה ,והב' של בתחתית
משמש בלשון בשביל  ,ורמז ב זה שבני ישראל שבאותו
הדור התפללו בשביל תחתית ההר ,שלא יהיו ראויים
להתפלל  ,כי תבונה חסרנו ואיך נוחיל  ,אמנם בזכות
אבותינו שהתפללו על השגת התורה בעמדם על הר סני ,
גם תפלתינו מתקבלת ברחמים וברצון לפני אדון כל ,כי
מצטרפת עם תפלותיהם הזכות .
ומעתה י"ל כי רב יוסף י דע והבין כי כל השגותי ו
בתורה באו לו רק בשביל שהיה מאריך בברכת אהבה
רבה בחג השבועות זמן מתן תורתינו ,ובתפלתו שפך
שיח לבבו בבכי ותחנונים והאר עינינו בתורתך ודבק
לבנו במצותיך וכו' ,וזכה שנתקבל תפלתו ברחמים
ונתעלה במעלות התורה ,אך ברוב ענוותנותו אמר רב
יוסף כי מה שנתקבלה תפלתו הוא רק בזכות תפלת
אבותינו יוצאי מצרים שעמד" ו רגליהם על הר סיני
והתפללו על השגת התורה ,שהם פתחו הצינור לדורות
ובזכותם בחג השבועות מתקבלת לרצון שנוכל לזכות
לכתרה של תורה .
וזה שאמר רב יוסף אי לאו האי יומא דק"א גרי " ם
כמה יוסף איכא בשוקא ,פי ' דדוקא קדושת היום הזה
שהתפללו בה אבותינו על השגת התורה ,ודבר זה נחקק
בזמנו ומתעורר מידי שנה בשנה ,זהו הגורם שגם
בדורות האחרונים אף אם אין אנו ראויים מצד עצמינו ,
מכל מקום מתקבלת תפלותינו בחג השבועות לזכות
להשגת התורה .
ולזה אנו אומרים בברכת אהבה רבה  ,אבינו מלכינ ו
בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חקי חיים לעשות
רצונך בלבב שלם ,שנתקבלה תפלתם ברחמים וברצון
וזכו לכתרה של תורה  ,על כן אף שאין אנו ראויים
שתתקבל תפלותינו מצד עצמינו ,עם כל זה בעבור
אבותינו שבטחו בך ונתקבלה תפלתם ,כן תחננ" ו
ותלמדינו במתנת חנם בזכות תפלת אב ותינו ,ועל
תפלותיהם יסמוך לבינו בה' לשפוך שיח והאר ענינו
בתורתך ודבק לבנו במצותיך ויחד לבבינו לאהבה
וליראה את שמך ,כי האבות כבר התפללו על זה ,
וממילא תפלה זו כבר מוכנת לפנינו "די תפלה איז שוין
אויסגעבעט  ,אויסגעוויינט און אוי ס געבעטן פו ן די אבות
הקדושים  ,וואס האבן זיך אויסגעוויינט ביי אהבה רבה
יעדן טאג ובפרט אין דעם יו "ט שבועות " ובכחם גם
אנחנו זוכים להתפלל מעומק הלב אבינו אב הרחמן
המרחם רחם נא עלינו ותן בלבינו בינה להבין ולהשכיל
וכו' ,והשי "ת מקבל תפלותינו להשפיע לנו השפעת
התורה והשפעת מתן תורה המתעורר ביום זה.
)כ"ק מרן רבינו שליט"א(

äæä ïîæá íää íéîéá åðéúøåú ïúî ïîæ

åðì ïúðù ,ú" éäì ììäå úåãåäå úåéðçåø äçîù 'éäú

úùøô ïéàøå÷ù úòá åá íéãîåò åðà øùà åæ úòá

åéùòî ï÷úìå ùã÷úäì åáìá ãàî øøåòúî , äøåúä

בינה לעתי"ם

äìéìå íîåé åá úéâäå íéé÷ì äøåú øúëá øúëåî úåéäìå
éë øäæéå" ('÷ä ä " ìù) " àðéãã àîåé àåä äæä ùåã÷ä íåéä éë

úåàéöîáå úîàá äøåú ïúîä åðùðå øæåç åðéúøåú ïúî
åìù äøåú ïúîì ãçàå ãçà ìë äëåæ äðùå äðù ìëáå

íìåò éìåãâá åðéöîù åîëå , ìåëàìå çåîùì ùéù íâä

úà ïéøå÷ åéä éðá ìàøùéì ä"á÷ä øîà"ù åîëå éèøôä

éë äãòøá åìéâå íéé÷é íå÷î ìëî ,åâðòúéå åòáùé íéçîù

íúà åìéàë íëéìò äìòî éðàå äðù ìëá úàæä äùøôä

äæ ùåã÷ íåéå ,ïéã ïîæ àåä íâå äîéàå úúøá úðúð äøåúä

התעוררי התעוררי כי בא אור"ך

àöåî ,åéúåçøà íùäå ,äøåúä ãåîéìî ,í÷éø åðçìùé ìà

( ) אורה זו תורה

äãåòñá áåè íåé úçîùá çåîùìå èòî çåðì íå÷î
óñåé íéãé øäèå"

(à" ãéç ãåã áì )

äåðìá÷ù íåéá äøåú ãåîéìå

úã åòñ ãåòñéå èòî çåðéù øçà éë äæä ùåã÷ä íåéá õîåà
éë ,íåéá úåòù åäæéà ãåîìì íå÷î àöîé äçîùá ùåã÷ä ìâøä

êåùîð äëùîä ïåùìî àåäù äðåîàä çëáå úåëæáå àåä ïëù
ùã÷úäì äëæðå åðéìò äðéëùä úåìâúäå äùåã÷ä åðéìò
. ùãçî äøåúä ìá÷ìå

' ä úøåúá ÷åñòìå äîëçá øåúìå ùåøãì íéøâ÷ã àåä àîåé
õøîð ÷ùçáå ...åðì äðúð íåéä åéîçø áåøá øùà äîéîú
àì åìéìë åîåéå ,äá øèòúäì äëåæå äìá÷ù íåéá äá ÷åñòé
. (ìâøä úçîù à" ãéç) "éøô úåùòî ùéîé

äìéôú äéúåìö éòá àúúòîù

èå÷ì é àú÷éñô )

åðà íéðéîàî î"î éëðà åøîåàá 'ä ìå÷å øôåù ìå÷ä òåîùì

éë í÷éø åðçìùé ìà äæä àøåðä íåéä íâ äìéì ùã÷éäì äëæ íà

íåéá øîàðù ,äøåúä úà ìá÷îå éðéñ øä éðôì íéãîåò

ïéãä íåé äðä åøîàéå
éðôì åàéáä ä "á÷ä øîà äðùä ùàø 'ñîá 'éñøâ äðä
...ïìéàä úåøéô íëì åëøáúéù éãë úøöòá íçìä éúù
äùòî ùåøãìå çéâùäì ä "á÷ä äöø ä "øáù åîë éë òãå"
ïë ...íìåòä ùåãçå äðåùàøä äàéøáä íåé àåä éë íãà éðá

éùéìùä ùãåçá éúîéà ,éðéñ øáãî åàá äæä

ú å àéöîì æà øæåç ùåã÷ä âç òéâäá" å ,(à "òø

æîø åøúé

øæåç úåòåáùä âçáå ,åúðéçá êåøòì âç ìë ïåùàøä
åîë ìàøùéî à "åà ì ëå ,äøåúä úðéúð ïåùàøä úåàéöîì
âçá òéâäá ìá÷î ë" îë ,äøåúä úìá÷ì åîöò ïéëîù
åúìá÷ úìåæ ,ùãçî åúîùðì òâåðä åúøåú úðéçá ùåã÷ä
øàåáî øúåé ãåòå

(øéàîä øåà)

"äøáòù äðùá äøåúä úà

øëæ äîäù íéáåè íéîé øàùë àìã äøåú ïúîá ïàë äæ ïéðò
äøåú ïúî " ïë àì ãåáëä éððòì øëæ ù" îëå íéøöî úàéöéì
àéä éë ,äéäù äîì øëæ åððéà , åîöòá äøåú ïúî íåé àåä
äøåúä ïúåðî äìá÷î íåéäå äðåùàø äòùë äùãç äìë
íéìùî àåä åæ äøåúä úìá÷å (úåòåáù ñ " úç äùî úø åú) " ù" úé

äìéôú åæ áìáù äãåáòá ãåáòì ùé äìåãâ äãåáò

...íìåòä ùåãéç ìò äøåî àåäù äøåú ïúî íåéá äöø

íéâäåð " åéä ïëå äðùä ìëá äøåúä úìá÷ ìò ïéðãù äæ íåéá

íâå ( á÷òé ú òì åú) "åá äðúðù äøåúä ìò äæ íåéá ïåãéð íìåòäå

ë " ùîôò ì"é ... äáø äáäà úëøáá êéøàäì íé÷éãöä

åøáòå åôìç øùàë" ã äøéôñä éîé ìò èôùî àåä äæ íåé

, äáø äáäàá ïéëéøàî ïéàù úåìâä úëéøà úáéñ úåãìåúá

âéùäì øúåéá íéøùëåîå íéðëåîä äìàä úåúáù òáù

ïéëéøö ïëìå àúåìâî ïå÷ôé úåòåáùä âçáã àúéà ÷"äåæáå

ìò åîò ïéãì õøàä ìà ìòî íéîùî àø÷é ... ùôðä úåîéìù

úå÷éáã ùøåù ï÷åúî åæ äðù úðéçáá êà ,åðéîéá äøäîá

ùéáìäå íéàåöä íéãâáä åøéñä íà äìàä úåùôðä

÷ø àìå (úåòåáù íééç éøáã) "äøåú ïúîá äéäù åîë ìàøùé éðá

úàéá øçàì àìù äáø äáäà úëøáá øúåé êéøàäì
õéùôàøî ÷" äøä ìöàå (øëùùé øòù ) "'äá åáø÷ì ÷ø çéùîä
èòôàøãòâ êéæ ïòî èàä úåòåáùä âçá äáø äáäàá ò"éæ
øå ëæ ) " ùôðä úåìë ãò ùîî

èðòåå òãàøâ éã óéåà äòù ééååö

ò "éæ áåãàååæàøî ÷ "ää øôéñ øúåé ãåòå ( ç"ù ó ã á "ç íäøáàì
êøåà úåòåáùä âçá äìéôúä äúéä ì"ðä ÷"ää ìöàù
øçà òáøà ãòå ø÷åá úåðôì òáøàî úåòù äøùò íéúù
äéä õéùôàøî ÷"äøä ,úåëéøàä øùô äéä äîå , íéøäöä
äùåã÷ä åãé úà çéðîå äáø äáäà úëøáá êøáà ìëì ùâéð
øò úåéëáá ,êéúøåúá åðéðéò øàäå øîåà äéäå åôéúë ìò
äìãâ êë ìë éë íàå ,(ïéàî

äîëçä )

"èðééååòâñéåà èéâ èàä

ìåãâ äîë äæ íåéá äáø äáäà úìéôúá íé÷éãöä úãåáò
î " î íúâéøãîì àåáì åðì à"à éë óàå äæ íåéá åðéúåáåç
íäéëøãá úö÷ äòéâð ô"äëì éùòî åòéâé éúî úðéçáá
øùà ìë íãàäì ú"éùä àìîî úåòåáùä âçá éë" èøôáå
äìéôú ìëù ïåéëî àåäå (íäøáàì ãñç ) " åðîî ììôúîå ù÷áî
åìåë àåäù íåéä ù " ëîå ...úìá÷úî ú" ã êåúî äàáä
( úîà ú ôù )

"äìéôú àåä áìáù äãåáòì ïåöø úò àåä äøåú
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יסודי התורה

אתקינו סעודתא

מאי מיעוט

עניני מאכלי שבת )יג (

דף י"ג :בגמ' כתוב אחד אומר שש כנפים וכו' כביכול שנתמעטו
כנפי החיות.

חיוב אכילת סעודות שבת
החיוב לאכול ג' סעודות בשבת

הלא אחיך רועים בשכם )בראשית ל"ז י"ג( .במדרש הדא הוא דכתיב לדור ודור נגיד
גדלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלקינו מפינו לא ימוש לעולם ועד .והוא
פלאי וי" ל כי הנה איתא בגמרא )חגיגה יג (:מאי טעמא גבי ישעי' הנביא כתיב )ישעיה ו  ,ב(
שש כנפים לאחת וגבי יחזקאל הנביא כתיב )יחזקאל א ,ו( וארבע כנפים לאחת .ומשני
הגמרא כאן בזמן שבהמ"ק קיים .וכאן בזמן שאין בהמ"ק קיים .היינו בימי ישעיה היה
עדיין בהמ"ק קיים אז היו שש כנפים לאחת .ובימי יחזקאל כבר נחרב הבהמ"ק לזה כ'
שם רק ארבע כנפים .נמצא כי בזמן הזה היינו אחר חורבן הבהמ"ק נחסרו ב' כנפים.
והנה איתא בכהאר"י זללה"ה .ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .אינון שית תיבין נגד
שית גדפין .נמצא בזמן הזה שחסר ב' גדפים כנ"ל .חסר ג"כ ב' תיבין מאלו ששה
תיבות ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד הנ"ל .ואמר מורי הרב הקדוש כו' מ' אלימלך
זללה"ה .ששני תיבות החסרים הם כבוד מלכותו .ולזה אנחנו מבקשים ומתפללים
להש"י בתפלת מוספים של י"ט גלה כבוד מלכותך עלינו ע"כ דברי קדשו .ואני אומר
שהשני תיבות אשר הם חסרים מזמן החורבן בהמ"ק הם לעולם ועד .דהנה איתא
בגמרא )ב"ב עה (:עתידין הצדיקים שיקראו קדוש .כי השתא נקרא הקב"ה קדוש
ולעתיד יהיו נקראים כל הצדיקים בשם קדוש .ומקשה הגמרא היאך יהיה נקרא
הקב"ה לעתיד .ומשני שם שהקב"ה יהיה נקרא לעתיד קדוש לעולם ועד .ומעתה
יתפרש המדרש על נכון .והוא מרומז בהפסוק הנ"ל .הלא אחיך רועים בשכם .רומז על
זמן שיהיו בני ישראל בגלות וזהו אחיך הם בני ישראל רועים היינו בזמן הגלות ) .ע"ד צאי
לך כו' משכנות הרועים( )שיה"ש א ,ח( ונחרב הבהמ"ק .וחסר ב' גדפין .ולזה נחסר ג"כ ב' תיבות
מהששה תיבות הנ"ל .היינו לעולם ועד .ונשאר רק ד' תיבות .היינו ברוך שם כבוד
מלכותו .שהר"ת שלהם הוא בשכ"ם .ועל זה קאמר המדרש .הדא הוא דכתיב לדור
ודור נגיד גדלך .היינו בזמן הזה .אבל ולנצח נצחים .היינו לעתיד ,קדושתך נקדיש ,היינו
מה שאתה נקרא קדוש בזמן הזה .ולעתיד נהיה אנחנו נקראים בשם קדוש באותו
השם שאתה נקרא בזמן הזה .והוקשה להמדרש קושיית הגמרא א"כ באיזה שם יהיה
נקרא הקב"ה לעתיד .על זה מסיים המדרש .ושבחך אלקינו מפינו לא ימוש לעול"ם
וע"ד .ר"ל שהקב"ה יהיה נקרא לעתיד בשם קדוש לעולם ועד .כי לעת עתה בזמן
החורבן חסרים אלו השני תיבות לעולם ועד .אבל לעתיד יתמלאו השני תיבות
למקומן .ולכן יהיה נקרא הקב"ה אז קדוש לעולם ועד .כתירוץ הגמרא הנ"ל.

תנו רבנן כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת ,שלש ,ר' חידקא אומר ארבע ,אמר
ר' יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו ,ויאמר משה אכלוהו היום ,כי שבת היום לה',
היום לא תמצאוהו בשדה ,ר' חידקא סבר הני תלתא היום לבר מאורתא ,ורבנן סברי
בהדי דאורתא) .שבת קי"ז (
שלש סעודות חייב כל אדם לאכול בשבת ,ורמז לזה ששלש פעמים 'היום' נאמר
גבי אכילת המן) .שולחן ערוך הרב סי ' רע "ד(

אף נשים חייבות בסעודות שבת קודש
וכתבו הר"ן והמרדכי בפרק כל כתבי בשם רבנו תם דנשים חייבות בשלש
סעודות ,וכן נמי לבצוע על שתי ככרות ,שאף הן היו בנס המן ,וכתב הר "ן ואין
צורך ,שבכל מעשה שבת איש ואשה שווין ,וכן כתוב בשבלי לקט דנשים חייבות,
משום דעל כולם הוא אומר אכלוהו היום ,ובין אנשים ובין נשים נתרבו באכילה
זו ) .בית יוסף  ,סי ' רצ "א(

סגולת סעודות שבת
אמר ר' שמעון בן פזי ,אמר ר' יהושע בן לוי ,משום בר קפרא ,כל המקיים שלש
סעודות שבת ניצול משלש פורעניות ,מחבלו של משיח ,ומדינה של גיהנום ,וממלחמת
גוג ומגוג ) .שבת קי "ח( אמר מרן הריבש"ט שאין שום עונש יוכל לחול ,כל עוד שאדם
עומד באמונה שלימה ובטחון אמת באלוקיו ,וכשראוי לעונש נוטלין ממנו מדריגת
הבטחון ,וזהו מלחמת גוג ומגוג שניצול ממנו בזכות זכות) .שולחן הטהור ,קאמארנא (

חיוב לחם משנה
חייב אדם לבצוע על שתי ככרות בשבת דכתיב לחם

אפי' סועד הרבה פעמים חייב בלחם משנה
ואם סועד הרבה פעמים בשבת צריך לכל סעודה שתי ככרות.

אם אוכל קצת פת אינו חייב בלח" מ

לצרף ללחם משנה חלה קרושה
ע" ד אם יש לצרף לחם משנה שהוציאו מהמקרר הקרושה ואינו ראוי לאכילה
כמות שהיא רק אחרי עבור איזה זמן להפשירה ,ורצונם לאכול סעודת שבת מיד,
נראה דבכעין נידון דידן דראוי לאכילה בלי שום תיקון ,ורק מחמת קרירות אי אפשר
לאכול ,אשר כעבור קצת זמן יסור קרירותו מעצמו ,וגם עכשיו על ידי חמימותו אצל
האש באופן המותר בשבת ,הרי בנידון דידן הרי יהיה ראוי לאכילה אותו פת גופיה,
וגם בלא שום תיקון על ידי תערובות וכיוצא בזה ,אלא הפת גופיה ,בודאי קרוי ראוי
לאכילה ומצטרף ללחם משנה) .שו" ת מנחת יצחק ,ח " ט סי ' מ "ב(

וכתב ע"ז מרן רביה"ק זיע"א )דברי יואל ,שמחת תורה ,דף תרס"ד( וזל"ק :וזהו ששלחו
אנשי טולטולה לעזרא הסופר ויציב ונכון וקים וישר וכו ' ,ור"ל דהגם שאנו נשארים
לעת עתה בגלות עם כל זה שלימים אנחנו עמך ,אלא שאנחנו מוכרחים להיות עוד
בגולה כיון שלא נשלם עדיין גמר הבירור והתיקון ועדיין לא הגיע זמן הגאולה שלימה,
ואימתי נוכל גם אנחנו לעלות בשעה שיהי' "הדבר הזה עלינו" היינו בשעה שכל אלו
המדות קדושות ויציב ונכון וכו' יתוקנו ויהיו בשלימות ,ומתי יהי' זאת בשעה שיהי'
"לעולם ועד" ור"ל לעתיד בשעה שהקב"ה יהי' נקרא קדוש לעולם ועד שאז יהי'
התכללות ושלימות כל המידות והיחוד הגמור בב"ב.

é"ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä

øòãéåå ìàéçé äîìù ø"äåî

ביקרא דאורייתא ,ובלב מלא שמחה
וחדוותא ,נברך את האי ארי שבחבורתא ,
עוסק בתורה יומי ולילתא ,מדותיו הטובות
נפקין לו בהדרתא ,שופך לבו בתפילתא.

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

הרה" ח ר' שלמה יצחק טויסיג
ולח ו תנו הרה "ח

ר ' נחמן יאקאב

הי" ו

ש ליט " א

á÷òé íäøáà ø"øä
å"éä âéñéåè ïéîéðá
לרגל אשר זכה לקצור פרי עמלו
ולהתעטר בכתר תורה בנזר

יורה יורה כדת של תורה

לרגל אירוסי בנ ו  -נכדו

øéãàä ïåàâä ìöà

משפחת פייערווערגער
ולזקינם

הרה " ח ר ' נחמן יאקאב

הי"ו

שליט " א

לרגל אירוסי בתם  -נכדתו

מוה "ר שלמה יחיאל ווידער
לרגל הכ נס בנ ו לעול התורה והמצוות
ה"בר מצו ה" ביום ג' באולם "י טב לב "

הי"ו

úååöîäå äøåúä ìåòì åðá ñðëä ìâøì - å"éä

י"ש שכר לפעולתך

÷øàîèàñ'ã áì áèé ìä

ברכת מזל טוב

)רמ " א סי ' רצ "א(

כתב בספר מאורי אור דזה דווקא בקבע לאכול ,אבל קצת פת לחולשא דליבא אינו
בכלל) .ארחות חיים ,ספינקא(

אוהב ישראל פר' וישב

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

משנה).שבת קי"ז (

ì÷ðòøô à÷öøéä éìúôð éáø

à " èéìù

å"ú ÷"äéòô õ"ãáä øáç

יהי "ר שכשם שסיימת מקצוע זה כך תזכה
לסיים הרבה מקצועות בתורה  ,ותזכה
לישב על התורה ועל העבודה עוד רבות
בשנים מתוך שמחה ואורה ,אמן.
א"ד ה שמחים ב שמחת התור ה
אביך  :שלמה יצחק טויסיג
אחיך  :ישראל  ,דוד בצלאל ישעי' ,משה  ,אהרן ,
ירוחם ,יוסף ,צבי אלימלך .המיול "ג :שמעון ווייס

ברגשי שמחה ,נשגר כוס של ברכה ,קדם ראש
משפחתינו ,הצמוד בקירות לבינו ,דואג תמיד
למענינו ,דורש כל הימים טובתינו ,נודע לשם
ולתהילה ,בתוך אמוני עם סגולה ,תורה עבודה
וגמילות חסדים ,אצלו משוקדים ,לכל שואל
ומבקש עונה במישרים ,בצדקת פזרונו נודע
בשערים ,שמו מהולל בפי ישרים ,ה"ה .

הרה" ח ר' שלמה יצחק טויסיג

שליט " א

ומנב"ת אמנו החשובה שתחי'

לרגל השמחה השורה במעונינו
באירוסי בנם – אחינו
הבחור כהלכה  ,כלי מחזיק ברכה  ,תורה ויראת שמים חופף על פניו  ,שמו
הטוב הולך לפניו  ,מעוטר בשלשה כתרים  ,מפורסם במעשיו הי שרים

כמר משה הי" ו

מנשים באהל תבורך אמינו  חמותינו הצנוה  ח

מרת פייערווערגער שתחי
÷å áã ,øàå ú éøô äôé , øàå ôîä åðé ð÷æ úå áøì íâå
, äøå ú ì ù äì äàá áùå é íé îú ùé à , àøå áä úãå áò á
øå ñî

ð" å ì á

ï éîé ì ïë ä ãé îú ãîå ò ,å ðé ðòîì

.å ðé úáå èì úå áùé àì äì éì å íå é ,å ðé úç ôù î

áà÷àé ïîçð 'ø ç"äøä

à "èéìù

' éçúù ä áåùçä åðé úð÷æ ú" áðîå

לרגל השמחה אשר במעונינו שורה  ,בשמחה ואורה

אירוסי בתה  -נכדתם הכלה המהוללה שתחי '

והנה כי יבורך גבר ירא ה' זקינינו הנכבד והמפואר

הרה"ח ר' נחמן יאקאב

הרחמן הוא ישלח ברכה מרובה לכבוד ראש
משפחתינו ,לרגל שהשמחה במעונינו ,שהחיינו וקימנו,
ולזמן הזה הגיענו ,קול הזמיר הגיע ,בצלצלי תרועה,

שליט"א

ומנב"ת זקנתינו הצוה"ח שתחי'
וברכה קובעת לעצמה זקנתינו הצנוה"ח

הרבנית ממאטערסדארף תליט"א
ובכן נרים ונישא קולינו ,יהי"ר שתתקבל ברכותינו ,
שיזכו לרוות מכל יו"ח רוב תענוג ונחת ,תורה
וגדולה במקום אחת ,והזיווג יעלה ויצמח על במתי
ההצלחות  ,וישמע בבית זה קול שון וקול שמחות .
הכ"ד בניכם -נכדיכם החותמים מתוך שמחה והוקרה

אברהם יעקב בנימין ,ישראל ,דוד בצלאל ישעי' ,אהרן,
ירוחם ,יוסף ,צבי אלימלך .המיול"ח :שמעון ווייס

עב" ג חתן למעלות תמים ,עוסק בתורת צור עולמים,
נודע במעשיו הנעימים ,ובמדותיו התרומיים.

כמר משה טויסיג ני"ו

בן דודינו החשוב והנעלה ,פאר המעלה ,עומד תמיד לימינינו,

מוה"ר שלמה יצחק טויסיג שליט"א
ושלוחה בזה ברכותינו ,ומה' ינתן משאלותינו ,שהבית
בהבנו תו יהא על אדני התורה ,בדרך המסורה ,תורה
וגדולה משולבות ,לתפארת האבות ,אמן ואמן.
כ"ד המברכים מעומק הלב

יואל ,שלמה אלעזר ,יצחק אייזיק ,חיים זאב  ,חנוך זונדל,
משה  ,אברהם אלכסנדר  ,ירוחם ארי' ,פייערווערגער
אליעזר דוב ענגל  ,יואל ראטה ,
ישראל נתן עהרנטאל ,יואל קליין

