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  זמן תשובה אדרחודש 
  

 אדר יוצא מפסוק הצירוף של חודש

אסרי לגפן עירה ולשרקה בני ) בראשית מט יא(

כי כתיב , נראה לי הטעם על דרך פשוט. אתונו

כם ראש החודש הזה ל) שמות יב ב(בחודש ניסן 

ל שהוא "ואמרו חז', חדשים ראשון הוא לכם וגו

וכבר , הוקבע לגאולה שבניסן עתידין להיגאל

כ "א. אמרו שואלין ודורשין שלשים יום קודם

מהראוי ונכון לשאול ולדרוש ולבקש רחמים 

, ט"שיגאלנו בניסן הסמוך הבעל' מאת האדון ה

 כלו כל הקיצין ואין .)ז"סנהדרין צ(וכבר אמרו 

כ זה החודש "כ ע"א,  תלוי אלא בתשובההדבר

   ייטב פנים               . אדר זמן תשובה לכל הוא

חודש אדר הוא בחינת חודש אלול שהוא 

וימי הפורים הם בחינת יום , מסוגל לתשובה

  .שיש בהם מחילת עוונות לישראל, הכיפורים
  אור החכמה 

כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה 

שמעתי בשם הרב הצדיק . )בראשית מג(פעמים 

א הוא "דלול, ל"ה על הפסוק הנ"מבעלזא זלל

, וצריך האדם לעשות בו תשובה, ל"אותיות אלו

כי כמו שאלול הוא קודם , ואם לאו יעשה באדר

א "וזה כי לול. כן אדר הוא קודם ניסן, תשרי

כי , ל"אם לא עשינו תשובה באלו, התמהמהנו

ב " היבחודש אדר דהוא חודש, ה"עתה שבנו ז

' דהוא לפעמים ב, ם"וגם פעמי, ה"כמנין ז

  אך פרי תבואה               . פעמים בשנת העיבור

זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית 

מ "נראה עפי. )יג, ל(השקל בשקל הקודש 

ה שלום מבעלזא "ק מו"ששמעתי אשר הרה

 טב למיתב טן דו )ח"יבמות קי(הגמרא ' ל פי"זצוק

, ר טוב למיתב בתשובהאש, מלמיתב ארמלו

כי יש אדר , בחודש אדר שהוא זוג שנים, טן דו

היינו מלשוב , מלמיתב ארמלו, ראשון ואדר שני

ואמר אליו , בחודש אלול שהוא מזל בתולה

ל כי דבר זה "ש מקאמינקא זצ"ק מהר"הרה

כי ) י, בראשית מג(כתוב בתורה ומרומז בפסוק 

י כ, לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמים

אפילו התמהמהנו מלשוב , אותיות אלול, א"לול

גם כעת , כי עתה שבנו, בתשובה בחודש אלול

, ב"ה עולה י"ז, זה פעמים, הזמן לשוב בתשובה

ב הוא "רומז לחודש אדר שהוא חודש הי

ד "ולפענ. זה תוכן דבריהם הקדושים, פעמים

זה יתנו , לומר דגם בפסוק שלפנינו רומז זאת

תיבת יתנו יתפרש , םכל העובר על הפקודי

, כמו בלשון חכמים תנו הוא פירוש שונה

ב "בחודש י, פ זה יתנו"וז, מלשון חוזר ושונה

אז הוא הזמן לכל , ה שכופלין אותו"העולה ז

היינו מי שעובר על מצות , העובר על הפקודים

   דזיקוב-אהל תורה             .        ופקודת המלך

  : נינולרגל שנה השישית להופעת גליו
    

  ששה סדרי משנה
ניגשים אנו אל המלאכה ליכנס , הטוב והמטיב' מלא שיר ושבח לה בפה

אחרי אשר נתקבל בחיבה ' אל השנה השישית בקודש והפעם נודה את ה

ראוהו , עשתה רושם כביר, א גדול שמו"יתירה בתפוצות ישראל וביהוד

עשתונותיו כי נחמד פרי , פ"רבנן וקלסוהו בכתב ובע, חכמים ושבחוהו

ו , וטעמם כצפיחית בדבש, למראה ועל זה מודים אנו לשמו הגדול אשר זכינ

  .להוציאה לאורה ולחלקם ביעקב ובישראל להפיצם, להמנות בין מזכי הרבים

אחרי אשר ראה ראינו מתוך ריבוי התגובות ,  מלאי סיפוק אנואכןו

שלמים והטינו אוזן לדברי רבים ו, המעודדות שהציף את שולחן המערכת

וענו ואמרו כולם פה אחד כי ראוי והגון הוא , אשר ראו את האור כי טוב

זיו ומפיקים נוגה, לעלות על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן קנקן , מאירים 

  .ת"בעזהשיפרי עמל אשר לקטנו , חדש מלא ישן נושן

ל מעלין בקודש ולא מורידין ובכן אמרנו לרגל השנה " אמרו זוכבר

רומם תוכן הגליון בכמה מאמרים חדשים וכאשר תחזינה השישית לפאר ול

  . עיני הקורא כי השקענו כוחות עצומים בזה

" 'מלחמות ד"מדור , ש"ר הבא מן החד" מעלה בקודש באומוהוספנו

אשר מטרתה קודש ללקט מפי ספרים וסופרים אמרי קודש על פרשיות 

 . וגירוריהםצבאות נגד כת הציונים' בתורת הקנאות לקנא קנאת ה, השבוע

כ הוספנו מאמרים בהמשכים בפרקי הסטוריה היהודית ובשמו יקבנו "וכמו

לייחד מקום מיוחד לתאר עלי גליון דברי הימים לבית  " סבאמערכות ישראל"

ישראל במערכות קודש אשר נהלו צדיקים וקדושי עליון נגד מהרסי החינוך 

סדה לקחה על עצמה לדורותיהם ובמיוחד הכופרים כת הציונים אשר מיום הוו

 ועוד בה שלשיה אחרי אשר זכינו .מטרה נעלבה זו להרס את החינוך הטהור

, לבאר ענין כוס של ברכה בכל פרטיה ודקדוקיה" כסא דברכתא"לסיים מסכת 

לבאר עניני סעודות שבת  " סעודתאוניאתק"פנים חדשות באו לכאן למאמר 

  .    ה"רא בעזקודש בכל פרטיה ודקדוקיה כאשר תחזינה עיני הקו

י "אם עו עיננו "ש אשר העירו והאיר" המקום להודות לכל אנוכאן

אם כי התגובות היו מדרך הטבע שונות ו, י השמועה וכדומה"מכתבים ואם ע

ן דעותיהם שוות ן כך אי ן פרצופיהן שוי מתוך אך , ומשונות בבחינת כשם שאי

  . שות באו לכאןובכן פנים חדלמדנו מה לקרב אל תוך , הערותיהם ועצותיהם

, תצליח דרכינו' אנא ה, תפילתינו שגורה בפינו,  מן הקודשובצאתינו

להרבות כבוד שמים שלא נכשל , והיה בעזרינו שנוכל להמשיך בעבודתינו

ויהיו דברינו רצויים , בלשונינו ובעטינו ושלא יצא מאתנו דבר שאינו מתוקן

פסחים (" א אנא"לא סדרנא, אנא לא חכימאה אנא ולא חוזאה אנא"ומקובלים כי 

  .בקרב עדת ישראל קדושים, ויערב מנחתינו ופרי יגיעתינו) ב"ה ע"ק
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  ר� מהעה שלא לקחת נדבה�הקבציוו 

ז "וקצה "ויקהל דף קצ' פר(ק "איתא בזוה

 שפרשת תרומה נאמרה למשה קודם )א"ע

 מאת כל איש כ כתיב"וע, מעשה העגל

לרבות הערב רב שגם המה יתנו ', וגו

אמנם לאחר שחטאו , חלקם לבנין המשכן

מיד ויקהל משה את כל עדת בני , בעגל

שהקהילם להפרישם ולהבדילם , ישראל

וצוה אותם קחו מאתכם תרומה , ר"מן הע

  . מכלל נתינהלמעט הערב רב', לד

נדבה מרשעים יכול לגרום שימשכו 

  אחריהם

ה קחו מאתכם "ויתבאר מדוע צוה הקב

והלא היו יכולים לקחת , ר"למעט הע' וגו

ואם לא טוב לפניו יתברך שישתתפו , מהם

בבנין המשכן היתה נדבתם נותרת כמו 

אמנם . שנותרה נדבת בני ישראל שלא זכו

ות ר היו עלולים להתע"ל כי לפי שהע"נ

כאשר היה , אחריהם את בני ישראל

במעשה העגל שנמשכו אחריהם מבני 

  .ישראל ונתקלקלו

  ר�אסור לשתף את הע� דבבית 

היוצא לנו מזה כמה שמירה גדולה 

וזהירות יתירה צריך שלא להתחבר עם 

ה קחו מאתכם "כ צוה הקב"וע, ר"הע

, אף שהיו יכולים לקחת מהם, ר"למעט הע

שנשתייר חלק כמו , והיה נותר ממילא

אבל יכול לצאת מזה , הפחותים שבישראל

כי בחוץ לא ידעו שנותרה , מכשול לרבים

ר חלק בבנין "ויאמרו שגם לע, נדבתם

י להגרר אחריהם " בנועלולים', משכן ה

  .ולהתחבר עמם

אפילו בדבר טוב אסור להתנהג 

  כמותם

ש בספר אהל יעקב "צא ולמד ממ

לו  שאפי)'ע' סי(ע "י ששפורט זי"למהר

מנהג טוב שמקורו ממסיח ומדיח אסור 

לנהוג כמוהו כי נותנים שבח למסיח 

ז נאמר "וע, ומדיח במה שנוהגים כמותו

 )ג"דברים י(לא תחמול ולא תכסה עליו 

כי עבירה זו , ואסור ללמד זכות על המדיח

חמורה מכל עבירות שבתורה שיבואו 

ו "בפ(ם "כ הרמב"וכמש, להמשך אחריו

ת שכתבו " הטעם בס)ח"רה המהלכות יסודי התו

מין ישרף כדי שלא להניח שם 

                               .לאפיקורסים ולא למעשיהם
 )דברי יואל(



 מילי דאבות
 

  

  
  

 ע"זיחיים יוסף גאטליב ק רבי "הרה

 ז"אדר תרכ'  ד-ס טיב גיטין וקידושין " מח-ד סטראפקוב "אב

  על הצדיקים
 

ד שמע " במדרש הה.ויקחו לי תרומה

דהנה כלל ישראל קרויים ' ישראל וגו

) שמות טו ו(ר "כדאיתא במד, תרומה

ר שמעון גדולה חבתן של ישראל "א

ז ובמקום טנופת ובמקום טומאה כדי לגאלם משל לכהן "ה עליהם במקום ע"קבשנגלה ה

שנפלה תרומתו בבית הקברות אמר מה אעשה לטמא את עצמי אי אפשר ולהניח תרומתי 

א וחוזר ומטהר ולא לאבד את תרומתי כך ישראל "אי אפשר מוטב לי לטמא את עצמי פ

ראשית תבואתה והיו בין הקברות ' לה קודש ישראל )ירמיה ב(' ה שנא"הן תרומתו של הקב

והנה להציל . ל"עכ', וגו' להניחן אי אפשר מוטב לירד ולהצילן שנא' ה וכו"אמר הקב' וכו

כדאיתא במדרש ועברתי בארץ מצרים בלילה ההוא , את בני ישראל יכול רק הבורא לבדו

,  בעצמוה"י הקב"ובפרט בגאולה העתידה שתהיה ע', אני ולא מלאך אני ולא שליח וכו

נושעים בידי אדם "ה בעוה" אמר הקב)ש"ב ע"אחרי י' פ(כדאיתא במדרש תנחומא  ז הייתם 

ל "וזאת י .ל"עכ' אבל לעתיד אני בעצמי גואל אתכם וכו', י משה ואהרן וכו"במצרים ע

נו שיקחו ויצילו את כלל ישראל הנקראים תרומה, בכוונת המדרש ויקחו לי תרומה וזה , היי

וקשה הלא כהן הוא ואיך יטמא עצמו להציל את בני ישראל , מוה בעצ"יעשה הקב

ורק , אחד' אלקינו ה' ד שמע ישראל ה"ז בא כמשיב הה"וע, המפוזרים במקומות הטמאים

כדכתיב השוכן אתם , כ הוא ירד בעצמו למקומות הטומאה ויצילנו"וע, הוא יכול להצילנו

  )דברי יואל(                                                                                                            .בתוך טומאותם

ה " בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד אמר הקב)ז"פירבא ( ליהואי דבנא בת
 לבאר )משפטים' פ(ה בדברי יואל "ז זללה"ד מרן דו"ויתבאר עפי. ב"וצ ,ויקחו לי תרומה

דהנה מבואר באלשיך , מיעים על השקלים ועל הכלאיםדברי המשנה באחד באדר מש

כי כל אחד מישראל הוא רק בבחינת חצי ונעדר , הקדוש דמחצית השקל רומז על אחדות

ועל כן בעת שצוה לנו על האחדות , ושלימותו תהיה רק בהתחברות עם ישראל, השלימות

ולכן ,  כנודערמז לנו כי בשם שמצוה להתחבר עם צדיקים כן אסור להתחבר עם רשעים

בשעת השמיעה על השקלים כלומר צווי על אחדות השמיעו גם על הכלאים להזהר מאד 

 דנעשה )משפטים' פ(ל "ה בייט"ז זללה"והנה כתב א. ד"מלהתערב ולהתחבר עם רשעים עכ

ואיך זה יתכן והלא איכא כמה מצות שאינם , ג מצות"ונשמע הכוונה שיקיימו כל התרי

אך על ידי שלום ואחדות דכל ישראל נחשב כגוף , ליות בארץנוהגת אלא בכהנים והת

' א פ"בבש' עי(, והדברים עתיקים, וכל מה שמקיים אחד מישראל נחשב להכלל כולו, אחד

שהוא לשון קיבוץ , על ידי ונשמע, נעשה' וזה שאמר כל הדברים אשר צוה ה. )שמות

ידי שנתאחד ביחד נחשב לכל דעל ,  וישמע שאול את העם)א טו ד-שמואל(כדכתיב , ואחדות

ז יתכן לפרש בשעה שאמרו ישראל נעשה "ולפי. ש"עי, ישראל כאלו קיימו כל המצות

ה "מיד אמר הקב', ונשמע שהוא מורה על אחדות בין כללות ישראל ובפרט בין יראי ה

כלומר דצריכין לידע גם ענין הפרשה והתבדלות , הפרשה' י ל"ויקחו לי תרומה ופירש

  . כ עם רשעים מזיק מאוד"משא, קא עם צדיקים מצות להתחברמרשעים ודו

  )א"שליטרבינו ק מרן "כ(
  

  
  

ע נולד בשנת "מרן רבי חיים יוסף גאטליב מסטראפקוב זי

, נ בערך בישוב בעצאל הסמוך לטאקאי במדינת אונגארן"תק

ממשפחת הרב הגאון , ל"ז) ר יעקב"ב(ר יהודה אריה "לאביו הר

ק "ל האבד"יואל גאטליב זצ'  רהמפורסם בדורו בדורו

ה "ה היה חוטר מגזע עץ חיים השל"ומצד אמו ע, גאלאנטא

  .ע"זי' הק

q q q  

בראשית ימי בחרותו נתקשר בכל נימי לבבו ונפשו אל 

ורבו חיבבו כנפשו , ע"ק רבי יצחק אייזיק מקאלוב זי"הרה

בעל ' בימי בחרותו למד תורה אצל מרן הק. ועמד לו בעת צרתו

ע והיה נחשב בין התלמידים הגדולים בישיבת " זיחתם סופר

ק "ורגיל היה הרה, והיה קשור ברבו זה כל ימי חייו, רבו

זכות מורי "מסטראפקוב לעורר רחמים ולברך במטבע ברכה 

  ".החתם סופר יגן

q q q  

הצדיקת , ג בערך נתחתן עם זוגתו הראשונה"בשנת תקע

ר מאיר "הה בת הגביר המפורסם החסיד מו"מרת בריינדל ע

ל מטערצאל וישב בביתו על התורה ועל העבודה "ליכטנשטין ז

  .ויצא שמו בכל המדינה לגודל בתורה וצדיק נשגב, כמה שנים

שימש , ק מסטראפקוב לטערצאל"בעת ההוא כשבא הרה

מראה "ס "ע בעמח"ק רבי יחזקאל פאנעט זי"שם ברבנות הרה

דים וצוה עליו ללמוד עם תלמי, שקרבו עד מאד" יחזקאל

לא , והיה מתמיד גדול עד להפליא, מקשיבים לקולו בישיבתו

ומרוב חביבותו עליו היה קראו , פסק פומיה מגירסא יומם ולילה

  .ונתן לו את בניו שילמדו אצלו" מיין יונגערמאן"בלשון חיבה 

כן נתקשר בעת ההוא לכמה צדיקים מפורסמים כמו  ו

ב"ק רמ"הרה ד, צאנז, ראפשיץ, מ מרימנו   .ועו

q q q  

ע "ק בעל מראה יחזקאל זי"בעלות הרה, ג"בשנת תקפ

ק מסטראפקוב לפאר ברבנות "לכהן בקארלסבורג נבחר הרה

, שחיטה, ופקח על כל עניני העיר כגון הוראה, בטערצאל

  .'כשרות וכו

, ע"א אחר הסתלקות מרן הישמח משה זי"בשנת תר

למלא , ד סטראפקוב"ע שהיה אב"נתמנה מרן בעל ייטב לב זי

ק "ופנו אנשי קהל סטראפקוב אל הרה, קום זקינו לאיהעלמ

ע להתיעץ עמו את מי יקבלו עליהם "בעל דברי חיים מצאנז זי

והשיב להם כי מן השמים כבר מנו עליהם את הרב , לרב

וכשבאו אצלו ראשי קהל סטראפקוב וכתב , מטערצאל

בידם תקומה . שמעתי שמעתי, הרכין בראשו ואמר, הרבנות 

ק שגדר גדר ועמד בפרץ "במרות הרה,  לה להעירגדולה היתה

  .בתקיפות וזהירות

q q q  

ק היה מנהגו לערוך את שולחנו לסעודת דוד "במוצאי שב

והרבו בשירות זמירות , ברוב עם הדרת מלך, מלכא משיחא

והיה מאריך בסיפורי , ותשבחות עד קרוב לאור הבוקר

, ל"זצ' ט הק"הצדיקים מרבותיו הקדושים תלמידי הבעש

פה מפיק מרגליות וכל העם " מרא דעובדא"כידוע שהיה 

ובהיותו , שומעים את דבריו בשפה ברורה ובנעימה קדושה

ע היה מכבדו בכל "בצאנז אצל רבו הקדוש בעל דברי חיים זי

והטה אוזן , פעם שיספר איזה סיפור מה ששמע מרבותיו

שבסיפור ' ומרגלא בפומי, קשבת לכל הגה שיצא מפיו

  .צדיקים יש לפעול ישועותמעשיות מ

q q q  

בעת שהיתה האסיפה הגדולה של גדולי , ו"בשנת תרכ

דו של הרה, הרבנים באונגערן בעיר מיהאלוויץ ק רבי הלל "מיסו

כבר היה , ק סיקס"ע שהיה בעת ההוא אבד"ליכטנשטיין זי

עם כל זאת התאמץ ביתר , ע"חלוש בגופו ובעל יסורים ל

, בגיבורים' לבא לעזרת הו, כוחותיו לנסוע אל האסיפה

ולהשמיע את כל דברו נגד מהרסי הדת שיזמו לתקן חדשות 

וקודם נסיעתו אמר , כדרך שעשו באשכנז ואיטליא, בישראל

אוי וואלט מען "לבני ביתו שדאגו על מצב בריאתו הרפהצ 

עולמות זיין , און קעמפען מיט מסירות נפש, געדארפט מרעיש 

כוחות צו ,אזוי ווי דער סיקסער רב טוט  אבער ווי נעמט מען 

  ..."דעם

q q q  

ופעם אחת הציקו , ת היה עד להפליא"מידת בטחונו בהשי

והפצירה בו הרבנית שיסע לעיירות , ל"דוחק הפרנסה ר

, ונענה לה, להקל מעליהם קצת את עול הפרנסה, הסמוכות

מופלג אחד  ונסע עד העיר הקרובה ושם נפגש עם גביר 

, ותיכף שב לביתו, יון נפש איזה זהוביםונתן לו פד, ממעריציו

מדוע זה מהרת , ויהי כאשר פנתה אליו זוגתו הרבנית בשאלה

שרבי , ידוע תדע, ענה לה בענוות צדקו, למצוא ולשוב לביתך

ע היה חי בימי נעוריו בדחקות גדול "ק מרימנוב זי"הרה

בו זוגתו הרבנית שיסע להסביבה לצורך פרנסתו , והפצירה 

ועל אם הדרך ירד מעל העגלה , תיה נענה לה ונסעולרוב הפצרו

ושאלוהו הבעל עגלה מה , והתחיל לחפור קצת ברגלו באדמה

והראה לו איזה מטבעות של כסף שהיו , הוא חופר שמה

אילו הייתי רוצה היה בא לכאן , ואמר לו, מונחים שם בארץ

וכעת  , ותיכף חזר לביתו, רק שאינני רוצה, אוצר יותר גדול מזה

  .כל להבין מדוע זה מהרתי גם אני לביתיתו

q q q  

ובעל רחמנות , שמו נודע בשערים לפזרן גדול בעניני צדקה

ד ומסופר שפעם אחת היתה לה להרבנית איזה סכסוך . עד מאו

וקדם , והיתה תובעת אותה לדין תורה, עם משרתה הישראלית

, שלו" אויבער קאפטן"ק לובש את ה"הדין תורה ראתה שהרה

השיב , וכששאלה אותו להיכן הוא הולך,  את עצמו ללכתומכין

והיא חשבה שבוודאי רוצה להיות , שהולך לדין תורה לטעון

והוא השיב לה , ואמרה לו שאין לה צורך בטוען, הטוען שלה

רק עבור , ברצינות שלא עלה על דעתו לילך לטעון עבורה

ועל כן , מאחר שאין לה מי שיטעון עבורה, היתומה הנתבעת

  .מוכרח הוא להיות הטוען שלה

q q q  

פעם אחת היה לו סכסוך עם בעל הבית אחד בקהילתו 

דוע תדע , וקראו לפניו והתרה בו, שלא רצה לציית לו י

דיו "ק בעל נועם אלימלך זי"שהרה ע קודם הסתלקותו סמך י

ע האציל "ק מרימנוב זי"ועל מורי הרה, על גדולי תלמידיו

שנסעתי אליו השפיע עלי ואני כ, נשמתו שבמוחו כידוע

והבעל , ו בגחלתי"מנשמתו ועל כן הזהר והשמר שלא תכוה ח

, הבית כשמעו דברי קדשו יוצאים בקדושה וטהרה נסוג אחור

  .ושב ורפה לו

q q q  

ואמר לו בשנאה בלשון , פעם אחת פגע בו פריץ אחד רשע

דוי"הגר  די" (זשי , ק פנה אליו בעינים מלאים תוגה"והרה, )יהו

  ".והלואי שאזכה לכך" לו בלשונו והשיב

q q q  

, כפי מנהגו על שבת חנוכה, ז לא נסע לצאנז"בשנת תרכ

ואמר שרוצה לנסוע על שבת שמברכין , מחמת חולשת גופו

, ר מנשה"ר אפרים והר"ח מוה"ונסע עם בניו הרה, ח אדר"ר

והלך , והגיע לצאנז כחצות היום, ל"ר ישראל מנחם זצ"והר

וצוה עליו שישב מול , ע"זי" דברי חיים"ל ק בע"לקבל פני הרה

והעלה עשן עד שהחדר נתמלא , פניו ולקח את המקטרת שלו

ק מסטראפקוב הדליק לעצמו את הציגארן כפי "וכן הרה, עשן

ופתאום , שעות בערך' הרגלו וככה העלו עשן הקטורת ב

גוט:  "ע ואמר לו"ק מצאנז זי"התעורר הרה ן שבת 'א 

והתפרדו זה " א גוט שבת: " הוא ענהווגם, "סטראפקאווער רב

: ואמר לבניו, ק מסטראפקוב הלך לאכסניא שלו"והרה, מזה

קיינמאל האב איך מיך נישט אזוי גוט אויסגעשמיסט מיט "

ואמר לבניו איזה דברי תורה על , "דעם צאנזער רב ווי אצינד

דום כי נטל עליו, הפסוק ותיכף כאשר חזרו לביתם , ישב בדד וי

, אדר נחשכו המאורות' ק ד"ר איזה ימים ביום שבואח, נחלש

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש והשיב את 

  .נשמתו הטהורה לשמי וגנזי מרומים

ב' ביום ההוא יום א והרבה מגדולי , גדל המספד בסטראפקו

והובל בלוויתו של קהל גדול ורב , המדינה ספדוהו לפני מיטתו

ק סטראפקוב סמוך לכפר " של קלמנוחתו לבית מועד לכל חי

  .טיסינעק

        זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן



  

  
  
  

  מערכות 
  ישראל סבא
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  רכה על טהרת החינוךהמע
  א"ק ירושלים תובב"בעיה

 

        

òåðú ìù íúòôåä úéùàøîåòîøàôòøäå äìëùää ú ,ãìéä ùôð ìò úéø÷éòä äëøòîä úà åìäéð , ïéà íàù äøëää êåúîå

íéùééú ïéà íééãâ ,úåãñåî ãñéì íäéöîàî ø÷éò úà åðååéëñ éúá úøåöá êåðéç éòöîà íé÷äìå  éúá åà íéîìùåî íéðåìéç øô

òéáøìå äöçîì íéðåìéç êåðéç ,äáòåú úåøôñ úöôä íò ãçé ,úåðéîå äøéôëá íéìáåúîä úò éáúëå ,äìà ìëì úçà äøèîå , ÷úðì

äúçùåîä íçåø éëøá ìò åëðçìå úåáà úùøåîî øéòöä øåãä úà.  

ìàøùé õøàáå íéìùåøéá äìçä äùòîìù êåðéçä úøäè ìò äëøòîä ,øö÷ äôå÷úäìëùää úòôåä éøçà ãáìá ä , àì

úéçøæîä àôåøééàá íâå àôåøééà áøòîî äá åçúô ìåòä é÷øåôù úáçøð úéæç äúåàá úçà äëøòî àìà äúéä , úà åñéð íëøãáå

åîöò êìî ìù ïéøèìô ùãå÷ä õøàá óà íçåë.  

äëøòîä äãù ïàë äéä äðåù íðîà ,éøîåùå äðîàðä úåãäéä ìù úãëåìî äðâäá åììä åì÷úð ïàëäúøîùî  , áåùéä

ìàøùé õøàáå íéìùåøéá øéòæä éãåäéä ,ùãå÷ä úøäè ìò ãñåéî åìåë ìë æà äéäù ,äðëñä ìãåâá ãéî çëåð , ìäðì àöé ãçà ùéàëå

äøòù äîçìî áéùäìå äëøòî ìåîì äëøòî ,íéñøäîä ãâðë åìåë íìåòá úéãøçä úåãäéä ìù úéîã÷ä úéæçä úåéäì êôä äæ áåùé øùà ãò ,ðîîù àîâåãìååùòé ïëå åàøé ä.  

äìåòôì áçøð øë ïàë äéä íéðøúçì íâù êëî íìòúäì ïéà íìåà ,íäá ïåúð äéä ìàøùé õøàá áåùéäù äîåéàä úåìãä éàðú ,äìåâáù íéçàä úéøîåçä åúåìú ,ïåâøà øãòäå ,

 ò÷ø åùîéù åéãçé äìà ìëäìà íéâåç úåìéòôì ,éñéîä ìù äáòåúä úåãñåî ïîì ïëàåàãì íå÷î æà åàöîù ï úà íúùøá êåùîì úðî ìò íéîåöò íéîåëñ åìéòôäå íéøåëò íéîá íéâã âå

íòá íéìùçðä ,äìà ìù íäéùòîî øúåé äáøä äáåøî äúéäù úéúéîàä äðëñä ãòå ,íìâã ìò úåéîåàìä úà åáéöäù íéâåçä úåìéòô ,íòáù íéîéîúä úà íúùøá ìéôäì åìîòù ,

åæ øùåë úòù úà åìöéð ,éìåãâå íéìùåøé éðá àìåìåùôð úåøéñîá ãòåî ãåòá äðëñä úà óåãäì øòùá åáöééúäù ä ,íéëéìåî äìà äéä ïàì òãåé éî.  

áø÷á åìôð íéìùçðä êåúî íéèòî àì úåðáø÷ íâå äæä íåéä ãò íéîìù úåøåã êùîá äìãç àì ãìéä ùôð ìù êåðéçä úøäè ìò åæ äëøòî íðîà íàå , ãéîú äîçìîä äîééúñä

äì äðîàðä úåãäéä ìù äðåçöðáúøîùîì úøîùî úôéñåäá úåðáäå íéðáä êåðéçá úåáà úøåñî ìù êùîää úçèá ,âééñì âééñå.  

úéãøçä úåãäéä ìò åøáò úåà÷úôøä äîë íééúðéá øùàë äæä íåéë íâù ãò ,åäåîë òãé àì éåâì ìàøùé úåéä íåéîù íéòåæòæå úåøåîú , éãéì ïåèìùä øáò ìàøùé õøàá

íéðåéöä, ïåèìù åãéîòäù íöòùúî÷ä íéîù úåëìîá äøéôëå äãéøî àåä äîåé÷å ä , ú÷ðàð ìàøùé úøåúå ìàøùé éãìé éôìà úåàî úãä ìò íéøéáòî íäù äðù íéùùî äìòîì øáë äæå

íðåèìù úçú ,äøåñîë êåðéç éìåáâ åì øùà úìçâä éøîåù äðîàð úåãäé ìù é÷ðò õåá÷ íéé÷ ãåò úàæ ìëáå ,øåã øåãî úåáà êøãáå.  

àë åìà íéîéá ãçåéîáåáéìä úéðëúå êåðéçä úøéæâ øù"åëå ä 'ìàøùé úéá êîò éãìé ìò úôçøî , åìäéð øùà äøòùä úã ùà úîçìî ïðùìå øåæçì àîøâ ïîæäù åðéðòå åðøîà

øåäèä êåðéçä ïòîì úåøåãä éìåãâ .øâä éãéîìú åìäéðù äëøòîä øàúð åðéøîàî ùàøáå"ìàøùé úåùôð ãåöì åöø øùà ïàéñéîä ãâð à .ìçä åæ äëøòîô÷ú úðùá øáë ä" äëùîðå ä

äðù äàîë ,ôøú úðùáå" æúà ïééãò åðà íéàöåîäâä ïøî "éæ ãìòôððàæ íééç óñåé éáø ÷"òíãâð äãáë äîçìîá  ,åçéìöäù ãòæòá "äúàæä äòôåúä úà øâîì  . åðéôë ìòî éîùìå

ç åðéãé úçúî ìåùëî àöé àìù úåùåøô"å ,ïîàå ïîà íéîìåò úìåàâ ìàâäì äøäîá äëæðå.  
  

  

• ïøòðàéñîä ìù íéìåçä úéá  

ô÷ú úðùá"ä , äðåîùë

 åòéâäù éøçà ãáìá äðù äøùò

øâä éãéîìú éðåùàø" íéìùåøéì à

 áåùéì ãåñéä úà äá åçéðäå

éæðëùàä , äîçìîä äìçä

îáéïàéñ - äëøòîä ìò"  ùôð

ãìéä" - àéää äðùá øáëå 

 ïéá ìäðúäù çåëéå ìò øôåñî

ãðòî íçðî éáøì éãéîìúî ùåøô 

øâä"îîå àáåùéä éãñéé , ïéáå

 òåãé ãîåùî éãåäé øòðàéñéî

úåùôðä ãéöá ÷ñòù ,)æä çåëéåää 

 úàæä äëøòîäî íéèøô ãåòå äëåøàá ñôãð

 ñøèðå÷á"ïåéñîá íéãåäéä úîçìî "

)öøú"ä( ,îëàå"ì(.  

 íäéúåìåòôî úçà

 äìà íéúéñî ìù úåðåùàøä

äúéääéòá íéìåç úéá úî÷ä "÷ ,

 íéîåéàä äàåìçúä éàðú çëåðìå

øéáíää íéîéä ìù íéìùå , äúéä

øúåéá úéðéöø äðëñ åæ äìåòô ,

 ò÷ò÷ì äæ ïåùàø ïåéñð øáë êà

 ì÷úð äðåîàä úîåç úà

 áåùéä éùàø úåãâðúäá

åéúåãâ ìëì éîìùåøéä.  

• ìù åùôð úåøéñî éùàá íëçä  

 íäøáà íééç éáø ïåàâä

 øåöé÷á äðåëîä ïéâàâ" áøä

äâà"ï "ä äéä àåäù" íëç

éùàá "ïåùàøä ,ä øîåìë áø

 ó÷åú åìá÷ åéøáãù ïåùàøä

 àéé÷øòè úìùîî éúìùîî

õøàá æà äèìùù , åîò åúàå

íéìùåøé éðâáø øúé , úà åøñà

 ìù íéìåçä éúáì äéðôä

ïàéñéîä , ìåãâä úñðëä úéááå

 ìò øùà éàëæ ïá ïðçåé éáø íù

ä÷éúòä øéòá , íøç æøëåä íâ

" ìàøùé øá ùéà ïéäé ìáì

 ìù íéìåçä úéáì ñðëéäì

ïî íéúéñîäíéðôìå óñä  "- 

 äøäæà úôñåúá-"  éî ìëù

 àì äæ íéìåçä úéáá úåîéù

ìàøùé øá÷á àáåé."  

 øôñá" éîëç úåãìåú

íéìùåøé " ìù åúøéèô ìò øôåñî

ðä íäøáà íééç éáø ïåàâä"ì ,

åøàúî äëå : øùà åéìçá íâ

àáä íìåòä ééçì äá øèôð , äéäå

â êøòá áëùîä ìò ' íéùãç

æåæì ìåëé äéä àì øùà íéîìù 

åúèîî , ìù àôåøä åéìà çìù

äéá"øîàì øòðàéñéîä ç , õôçù

 åðàôøéù äå÷î àåäå åø÷áì

åôø"â êåú ù 'íéîé ,áøä ïòéå ,

ä éãéá éúåî áåè ' ìò øåáòìî

éøáç éøáã"...  

• øåñéàì íéôøèöî úåøåãä éìåãâ  

 íéðùä úåøùò êùîá

úåàáä éìåãâ åøùàå åøæç 

ðä íøçä úà íéìùåøé"ì . úðùá

øú"î ,íéðù ùìù åúéìò øçà 

 éáø ïåàâä ìù ìàøùé õøàì

 ÷ñéøáî ïé÷ñéã áééì òùåäé

öæ"ì , íéø÷î åø÷ áåù øùàë

 úéáá íéìåôéèì å÷÷ãæð íéãåäéù

äæ íéìåç ,ò øåñéàä ùãåç" é

ä"ïåéöì ïåùàø " á÷òé éáø ïåàâä

çîòá øùéìà ìåàù" àùé ñ

äëøá , ìàåîù çéáø ïåàâäå

èðàìàñ , ÷ñéøáî ïåàâäùë

íäéìà óøèöî ,çàå" úðùá ë

ðøú" úéá åîé÷ä åììä øùàë å

øéòì õåçî ùãç íéìåç , åøáâå

 åá åø÷áé äúòù úåùùçä

øúñäá íéãåäé , åðúð áåù

øåñéàì ó÷åú íéìåãâä úùåìù ,

 ïåàâä íâ íòôä óøèöð íäéìàå

 ìòá ïéìáåìî ïîìæ øåàéðù éáø

ãñç úøåú , åáùåî æà äéä øáëù

íéìùåøéá.  

íéøùòëîçàì äðù "ë ,

òøú úðùá"ç ,ò ìù äùåáéë í

ò ìàøùé õøà"øòãðàìâðòä é ,

 ãðàìâðò ìù ïàéñéîä øùàë

 úéúëìîî à÷ðôùåâ ìáé÷

åéúåìåòôì , äìà ìàøùé éìåãâå

íðéàå åëìä øáë , øåñéàä ùãçúð

áåù ,ò íòôäå" óñåé éáø ïåàâä é

 éáø ïåàâäå ãìòôðòðàæ íééç

ïé÷ñéã íçåøé ÷çöé , úåôøèöäá

ãáä"ö . íééç óñåé éáø

ãìòôðòðàæ ä úà êéùî

 ìùå íéìùåøé éìåãâ ìù íúîçìî

 úàù øúéá ÷ñéøáî ïåàâä åáø

æåò øúéáå , úåáø íéðù íâ íìåà

 æåøëá ÷ôúñä àì ïëì íãå÷

ãáìá øåñéàä.  

• äùðî ãìéä íåúéä ìò äëøòîä  

 øôñá"àøåäðã àãåîò "

ò øôñî"àéåìá äùî éáø ë:  

..."êééøèñò ìù ìåñðå÷ä íòå 

 àðåù íâå ÷åãà éìåè÷ äéäù äæä

ùé÷äáåî ìàø , éáø ïåàâäì äø÷

 äùòî ãåò ãìòôðòðàæ íééç óñåé

ùôð úåøéñî ìù : íééç óñåé éáø

 ìåãâä íéîåúéä úéá éìäðîî äéä

ïé÷ñéã , ìãâúð äæ íéîåúé úéáá

íéøöîî íåúé ,åîù äùðî , äðäå

 úà äìãéâù íåúéä ìù åîà äàá

 úéáäî åúåà äàéöåä ãìéä

ïàéñéîäì åúåà äøñîå .ô" à

á éãìé åëìääé" ïàéñéîä ìù ñ

ä÷éúòä øéòá ìééèì , äæä ãìéä

 äøåùá äéääðåøçàä , ãçà éãåäé

íéîåúéä úéá êéðç àåäù åøéëä ,

çøáå ãìéä úà óèç , íéçøåá ïàìå

äæë áöîá ? éáø ìù åúéáì ïáåîë

òéæ íééç óñåé"à ,éø íðîàå" ç

 úéáì áåù åøñîå ãìéä úà ìáé÷

íéîåúéä , àùéâä ïàéñéîä úìäðä

 ìò àðìáå÷éø" ìåñðå÷ä éðôì ç

êééøèñò ìù , âäðî æà èìù õøàá

àéöàìåèô÷ä , ùøã ìåñðå÷ä

éøå ãìéä úøéñî úà ó÷åúá" ç

áøéñ ,éøì øîà ìåñðå÷ä"ç :' éðà

õøàäî êúåà ùøâà ,'éø" ç

øîàå åúîå÷ àìî íîåøúä :' äúà

éúåà ùøãì ìåëé , àöîà éðà

 äìùîîä ìöà íâ éú÷ãö

àðéååá úéæëøîä , çåèá éðàå

 åáéùéù õøàì áåø÷á éúåà

ìàøùé , êì çéèáî éðà ìáà

éúåà àéáú øùà äðéôñä äúåàù ,

 êúåà øéæçú äðéôñä äúåà

åçì"ì' . íéîé åøáò àì íðîàå

 øèôúä ìåñðå÷äå íéèòåî

ìàøùé õøà úà áæòå åúøùîî .

åçá ììåëä éàéùð" úà åòáú ì

éø ìù åðåáìò"íåéøòèñéðéîäá ç ,

ìåñðå÷ä úà åøèéô åììäå..."  

á ïéáîä ìù íðåèìù áéè

 íâ òãåé íää íéîéá úåéìåñðå÷ä

 úåôé÷ú ìù äáéè úà êéøòäì

åæë , äúéä ùôð úåøéñî äîëå

äá äëåøë.    

éà àåáé êùîä"ä  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

        

  

    

    

  

    

  

   

  

                  

  

  

  

  

  ח שמחל על כבודו כבודו מחול"ת

סהדותא למר זוטרא אתא לקמיה ' אמר רב יימר הוה ידע לי' בגמ: דף ל

לאמימר והאמר עולא מחלוקת ל רב אשי "א, דאמימר אותבינהו לכולהו

, ל האי עשה והאי עשה"א, בבעלי דינים אבל בעידים דברי הכל בעמידה

  .עשה דכבוד תורה עדיף

' דבמס,  ביאר דברי הגמ דעשה דכבוד תורה עדיף)ח"מגילה כ(טורי אבן ב

וכיון דאיתקש , ח כן"מה כהן נוטל חלק בראש אף ת, ח לכהן"נדרים איתקש ת

  .ד תורה עדיף משאר עשהלכהן משום הכי כבו

 דהרב שמחל )ב"קידושין ל(ל "ג דקיי"ובהמשך דבריו שם מוכיח מסוגיין דאע

הני מילי , הוא דכתיב ובתורתו יהגה' על כבודו כבודו מחול משום דתורה דילי

אבל לתת , כגון בקימה והידור רשאי למחול עליהם כיון דתורה דיליה הוא

מגילה (לאחר לא יתן דאיכא משום משנאי כבודו לאחר אם הוא עם הארץ כבודו 

ח שפל לפני עם הארץ "י שגורם לבני אדם לשנאותו שהרואה ת" כדפרש)שם

  .ואיכא זלזול לכבוד התורה ולומדיה, אומר אין נחת רוח בתורה

י "והביאו בבדק הבית להב(ד " בשם הראב)כ"סימן ר(ש בתשובה "ג כתב הריב"וכה

היינו , ל על כבודו מחול דתורה דיליה הואג דהרב שמח" דאע)ד"של' ד סי"ביו

בזיון אלא באותן דברים שחייב אדם לנהוג כבוד לרבו מחמת ' במידי דלית בי

אבל על בזיונו אינו יכול , תורתו כגון לעמוד מפניו וכיוצא בזה יכול למחול

ודמי למאי דאמר התם האב , למחול אדרבה אסור למחול דהתורה מתבזה בכך

דליכא למימר שהאב יכול למחול לבן לומר לו , בודו מחולשמחל על כבודו כ

ח צריך שיהא נוקם ונוטר "ג דיומא דת"והיינודאמר בפ, דברי חרופים וגידופים

  .כנחש לדבר תורה

, והראיה מסוגיין דאמימר אותבינהו לכולהו משום העשה דכבוד תורה עדיף

ק "מפל למחול על כבודם כדי לקיים אידך עשה אלא דקשה "ואמאי הו

אמר איזיל אחזי אירתח '  רב הונא קרע שיראי באנפי רבה ברי)ב"דך ל(דקידושין 

י ואמר לאבוה מידי "ופירש, ופריך דילמא רתח ועבר אלפני עור, אי לא רתח

, אלמא אפילו לענין בזיון כבוד אב מחול, ומשני דמחל ליה ליקרא', בריתחי

ה במקום בזמן אינו יכול " מש,ל דכבוד הרב שאני דכבודו גדול משל אב"ואולי י

  .  למחול על כבודו

  

  )א (עניני מאכלי שבת
  קדושת המאכלים

  קניית מאכלי שבת 

מצא בהמה נאה אומר , כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, אמרו עליו על שמאי הזקן

אבל , ונהואוכל את הראש, מניח את השניה, מצא אחרת נאה הימנה, זו לכבוד שבת

. שנאמר ברוך השם יום יום, שכל מעשיו לשם שמים, הלל הזקן מדה אחרת היתה לו

  )ביצה טז(

  מאכל שיחד לשבת אין לאכלו בחול
  )ו"ספר חסידים תתס(. אסור לאוכלו בחול, אם שלחו לו דבר מאכל שיאכל בשבת

  מאכל בצלים וביצים מיוחד לשבת

, ק"ג לפ" ראש חודש אייר תשלל בסעודת"צ רבי איציקל זצ"הייתי אצל הרה

שפעם הכניסו מאכל זה של בצים , סיפר, וניתן על השולחן מאכל של בצים ובצלים

ק רבי "וסיפר שהרה, נמנע ולא אכל ממנו, ל מצעשינוב ביום חול"ובצלים למרן ז

פרס מפה של שבת על השולחן באחד מימי , משה מאוסטראה שהיה דר בבראד

, היתה שם תינוקת אחת מנכדיו ששאלה, בגדי שבתוהדליק נירות ולבש , החול

הוא , דע כי עומד לבוא אורח גדול, השיב לה רבי משה, הלא אין היום שבת, סבא

ותינוקת ההיא עמדה , ט"ובא הבעש, ולכבודו הכינותי כל זאת, ט הקדוש"הבעש

מאכל זה , ט על ידה ואמר לה"עבר הבעש, מן הצד ואכלה מאכל בצלים ובצים

אינו אוכל , ואמר רבי איציקל שמאז ששמע זאת, הודים רק בשבתאוכלים י

זמירות (. אולם היום הוא ראש חודש, אך הוסיף ואמר, הבצלים ובצים אלא בשבת

  ) פשעווארסק, לעטר פתורא

  אכילת מאכלי שבת בחול
דכירנא כד הוינא בימי חורפי הייתי משמש לפרקים לצדיק אחד שהיה מפורסם 

והצדיק ההוא היה מפורסם לבעל מדריגה ,  מפשעווארסקמ סופר"בדורינו מהר

, והיה מנהגו שהיה מצניע שיורי מאכלים אשר היו מתוקנים לכבוד שבת, ק"ורוה

היה מכבדו בשיריים , ובבוא אליו איש נכבד בימי החול, כגון הרקיקין והדובשנין

, ל אחדוברבות הימים מצאתי בשם גדו, ואמר שזה מיקרי כעין שיירי מנחות, הללו

, או מחמת פרישות, אשר מי שרוצה שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בימות החול 

ומותר לו לאכול , לכבוד שבת' או ביום ה' הנה יקנה בשר ביום ד, וכאשר יכבד עליו

. וגם מה שישתיר לו אחר השבת יכול לאכלן בימי החול, מאותו הבשר גם בימי החול

  )' מאמר אמאמרי חודש תמוז אב, בני יששכר(

  אכילת דגים בימות החול 
רק הכל , כי אין כוח בחול להעלות הניצוצות, ראיתי כתוב שאין לאכול דג בחול

עמוד התפלה(. בזכות שבת ם    )אור צדיקי

בשבוע ' דעד יום ד, ל"ר מאיר מפרימשלאן זצוק"ובשם הרב הצדיק הקדוש מוה

  )        טעמי המנהגים(. ולואילך לא היה אוכל דג בח' ומיום ד, היה אוכל דג בחול

 יסודי התורה
 

 אתקינו סעודתא
 

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

äéòô" ÷ íéìùåøéááåú"à  
  
  
  
  
  

  ברכת מזל טובברכת מזל טוב
  
  
  

äçîùå ìéâ éùâøáå ø÷éå ãåáë úåúåàá ,øâùî åððääæá íé  
  

åðéìåçéàå åðéúåëøá, ðà åðéãéãé ìåî ìà"äéòô ù"÷.  

  ו"היישראל נתן עהרנטאל  ר"הר

ו  א"שליטנחמן יאקאב ' ח ר"הרהז "ולח

  ות נכד-ו תבהולדת לרגל 

 "ברך משה"בבית מדרשינו " קידושא רבא"ה

  התודה והברכה
  ה"ה, אנשי חיל ורבי המעש, א בשמו הטוב יבורך ויהולל"כ, לידידינו החשובים

  ו"הייחזקאל שרגא בערגער ר "מוה           ו "הישאול פריעדמאן ר "מוה
  'י ועד קרן הבנין דקהילתינו הק       מראש      '        ר ועד קרן הבנין דקהילתינו הק"יו     

  

  אשר נדבו סכומים נכבדים להוצאת גליונינו

  

  ישיבה קטנה יטב לב
  דרבינו יואל מסאטמאר

  א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ

יה   א"תובבירושלים ק "פע
  
  

  מזלא טבא וגדיא יאה
  

äîéðô áìä ÷îåòî ,äîéø ð øéù ìå÷ , òéáäì

åðéúåëøá ,åðéøåòéù ãéâî íã÷ ,áì úåøé÷á ã åîöäåðé ,

åðéúçìöäì ãéîú âàåã , ì÷ úéá äìåòä äìéñîá
åðéúåìòäì ,íéøòùá òã åð ,íéø÷éä åéø åòéùá , éðéñ

íéøä ø÷åòå ,ä úà ãáåò 'íéøùéîá , åáì êôåù

 åéúåìéôúá ,åéúåìòîá øãäð ,åéúåøèò ìéìë å ,ùë"ú  
  

ירמיה יקותיאל ' ג ר"הרה
  א"שליטיהודה כהנא 

  לרגל שמחת נישואי בתו למזל טוב
  

àåàéìéî ïéìé ,àéòé÷øì ïåäé , äôé äìòé âååéæäù
úøîùîì ,úøãà ïôâë çøôéå ,íéðùá úåáø ãåò äë æéå ,

íéðîàðä åéãéîìúì äàøéå  äøåú õéáøäì , áåø äååøéå

úçðå âåðòú ,åé ìëî"úçà úáá ç , úåìâúäì äëæð éãò

  åðéìò íéîù ãåáë ,åðé÷ãö çéùî úàéáá ,ïîàå ïîà   .  
  

  בצמא את דבריוד תלמידיו השותים "כ
  ק"סאטמאר פעיה'ק יטב לב ד"דישי' בשיעור א
ין ירש, יוסף בניאמ ה יצחק ה קאל שרגא ווייס, שלמ יר ווייסהויז, יחז , מא
יג אב, יוסף טוס אלימלך יאק הרנטאל, חיים  ון ע ה , גרש יואל מש

אן    ידמ יפמאן, פר ה קו ין, משה יונ אל קלי ילד, יו יביש ראטש ודא לי    .י

  מלא הטנא ברכות
åðéáì ÷îåòî ,åðéúåëøá äçåìù ,áåùçäå  ø÷éä åðéñâ ãåáë  ìà,  

  ו�היישראל נתן עהרנטאל ר �הר
  לרגל הולדת בתו למזל טוב

  ח" חמותינו הצנוה-אמינו , ומנשים באהל תבורך

  'מרת פייערווערגער שתחי

í ã÷  øâ ù ð ú ã ç åéî  äë øá åäç ôùî ä  ùà ø  ,ø à åôî ä å ãá ëð ä  åðéð÷ æ  

äøä"ø ç 'èéìù áà÷àé ïîçð"à  
áðîå"éçú äáåùçä åðéúð÷æ ú' 

  ד המברכים מעומק הלב"כ
צחק אייזיק, שלמה אלעזר, יואל נדל, חיים זאב, י ,  אברהם אלכסנדר,משה, חנוך זו

ראטה, אליעזר דוב ענגל                                        .       'ירוחם ארי  .יואל קליין, יואל 

  שמחה וששון ויקר
ביע , שהשמחה במעונינו, מה מאד ישמח לבינו לה

נפשו הטוב , קדם ראש משפחתינו, מיטב ברכותינו

מינינו כל היום וכל הלילה , קשורה בנפשינו עומד לי

  אילת , לכל דורש ומבקש ידו פתוחה, בלי מנוחה

בים ויעלת חן         דו כן, אה רואיו יעי   ת"כש, כל 

  א"שליטיהושע גראס ' ח ר"הרה
  'בה שתחי חמותי החשו- ת אמינו "ומנב

בתם  ישואי  בנ נו  וני תחי–לרגל השמחה שבמע ו  תינ   ' אחו

תן למעלות תמים"עב עולמים, ג הח , יומם ולילה הוגה בתורה צור 

עטרת   .תפארת שבתפארת, מעלותיו ומדותיו לראשו 

  ו "כמר יואל אברהם מאשקאוויטש הי
  

הנכבד ינו החשוב ו זקינ   ,והברכה אחת הוא לכבוד 

ים   ת"כש, ותיק וחסיד, םירא ושל, זקן ונשוא פנ

  א"שליטיעקב מאיר קוביטשעק ' ח ר"הרה

  ח מנשים באהל תבורך"ולכבוד זקנתינו הצנוה

  'מרת גראס שתחי
רוב נחת דקדושה מכל יו"יהי ח עד "ר שיזכו לרוות 

די נזכה לעלות לציון ברינה, מאה ועשרים שנה   .אמן, ע

   חתנכם-כם יבנ, ד המברכים מתוך שמחה"הכ
, יואל, אהרן משה, אלחנן שלמה זלמן, מרדכי מנחם זאב

  משה יוסף שפילמאן:              חתנכם.חיים, ישראל אריה

áùìåùîä äëøáá åðëø"ú  
  

קדם הני אריות , מעומק לבבי אפתח בשירה וזמרה

כולם , אברכים מופלגים וחשובים, שבחבורה

,  יושבים והוגים בתורה ועבודה,ברורים ואהובים

ברום המעלה מדותיהם , כל פה אליהם יודה

ת  "ה כש"ה, שמם הטוב הולך לפניהם,  ומעלותיהם
  

  ו�היישראל נתן עהרנטאל ר �הר

åúá úãìåä ìâøì  

  ו� הימרדכי געלבערר �הר

åðá úãìåä ìâøì  

  ו� הייעקב קאפיל עהרנטאלר �הר

åðá úãìåä ìâøì  

א לרוות רוב נחת דקדושה מכל "ר שיזכו כאו"יהי
   אך ששון ושמחה באהליהםוישמע, יוצאי חלציהם

 ישראל בראדי: ד ידידכם הנאמן"הכ

 


