זמנים לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 4.12 ....................
חצות היום והלילה 11.44 ...........
עלות השחר 5.04.......................
נץ החמה 6.35 ...........................
סוף זמן קרי"ש  - 8.23 ......ב' 9.00
סוף זמן תפילה 10.00 ................
שקיעת החמה 4.51 ...................
מוצאי שב"ק 6.05 ......................

התאחדות אברכים

"ויואל משה"
ד'סאטמאר
נתייסד ע"י כ"ק מרן רביה"ק זי"ע
בנשיאות כ"ק מרן רבינו שליט"א
בעיה"ק ירושלים תובב"א

מילי מעלייתא

מענינא דיומא
מפר' זו יש לנו ליקח מוסר לקראת
ימי השובבי"ם הבעל"ט
אמרו חז"ל )יומא לה (:יוסף מחייב את הרשעים,
והדבר יפלא איך יחייב יוסף את הרשעים ,הלא
בודאי יוסף הצדיק לרוב קדושתו היה יכול לעמוד
בנסיון ,ומה יענו קרוצי חומר אזובי קיר ,אמנם לפי
האמור אתי שפיר ,כי גם יוסף הצדיק באותו זמן
בעת הנסיון היה איש פשוט גלמוד בארץ מצרים
ולא היה לו שום מדריגות של תורה ועבודה ,ועם
כל זה התגבר על היצר הרע ,ומזה נובע כח קדושה
בקרבי בני ישראל ובכחם לעמוד בנסיון.
ואשר על כן כאשר באו בני ישראל מצרימה
היה להם כח הקדושה של יוסף הצדיק אשר גדר
עצמו מן הערוה ,ואף שהיו רחוקים מאד מאד
ממדריגת השבטים הקדושים ומופלגים הרבה
הרבה ממדריגת יוסף הצדיק ,מכל מקום עמד
להם כח קדושתו של יוסף הצדיק שהיה גודר
גדרה של קדושה ,לא רק לאנשים קדושים כערכו
הרם והגבוה ,כי אם גם לפשוטי עם לכל אחד
מישראל באיזה מדריגה שיהיה ,שיוכל להתגבר
על יצרו ולעמוד בנסיון ,והגם שהיו ישראל
במצרים במדריגה פחותה מאד כמ"ש ואת ערום
ועריה ,עם כל זה זכו להיות נשמרים בקדושה
בכחו ובזכותו של יוסף הצדיק .והוא שעמדה לנו
עד היום הזה ,ובכחו של יוסף הצדיק יוסיף ה'
שנית ידו לגאלינו ,והגם שנדחינו ונתפזרנו
בארצות הגוים והנסיונות הם קשים ומרים ,עם כל
זה כל איש מישראל באיזה מדריגה שהוא ובכל
מקום שהוא ,הגם שהגלות קשה מאד שהוא ערות
הארץ והנסיונות קשים ומרים ובפרט לבני אדם
המוכרחים לצאת מביתם למצוא טרף חקם ,עם
כל זה זכותו וכח קדושתו של יוסף הצדיק עומד
לכל אחד מישראל מחוטב עציך עד שואב מימיך,
אפילו מי שהוא במדריגה פחותה מאד ,כי גם
יוסף הצדיק היה באותו זמן בלי שום מדריגה ,ועל
ידי זה הכין כח הקדושה לכל בני ישראל עד ימינו
אלה ,ובזכותו אנו מחזיקים מעמד.
ולעת כזאת אשר ימי השובבי"ם מתקרבים
ובאים ,אשר בהם יכולים לתקן ולפעול בו דברים
נשגבים ,יש לנו ללמוד לקח מוסר מיוסף הצדיק,
וכל אחד באיזה מצב ובאיזה מדריגה שיהיה
יתבונן שגם יוסף הצדיק לא היה באותו זמן
במדריגה מעולה הימנו ועם כל זה התגבר על
כוחות היצר ,והוא על ידי שעמד איתן נגד פיתויי
היצר הרע ,ולזה נאמר )בראשית לט ח( וימאן ,שזהו
יסוד הראשון לעמוד נגד היצר הרע ,וכמו שהביא
א"ז זללה"ה בייטב פנים )מאמר קדישין אות מד( משמיה
דהרה"ק בעל עטרת צבי מזידיטשוב זי"ע לפרש
הכתוב )קהלת ג יט( ומותר האדם מן הבהמה אין ,כי
עיקר המותר שיש לאדם על הבהמה הוא מה
שבידו לשבור תאותו ולומר אין ונמנע מלעשותה,
אבל בהמה אין בידה להמנע ושלא לעשות,
עכדה"ק) .ועיין בספה"ק דברי יחזקאל פ' וישב( .ומכחו של
יוסף הצדיק זכינו לכח זה שנוכל להתגבר על כל
הנסיונות ולומר אין.
כ"ק מרן רבינו שליט"א ,ס"ג תשנ"ז לפ"ק

מגיד תעלומה
לשון הקודש שוכנת רק אצל קדושים
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והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי
המדבר אליכם ,שדיבר עליהם בלשון הקודש,
ונראה דהנה כל הראשונים רעשו העולם מ"ט
לקרות הלשון קודש ,מה קדושה נמצאת בו,
ונ"ל להקדים מ"ש חכז"ל )ברכות ה (.דאצל התורה
שכיחא שכחה גבה יותר מכל חכמות העמוקות
שבעולם ,ואמרו עוד )מגילה י (:לאוקמי גירסא
סייעתא הוא משמיא ,פי' לקיים משנתו שלא
תשכח ,לא יועיל השתדלות ויגיעה אם לא ע"י
סייעתא משמיא ,והטעם לזה הוא כי כל דברים
הקדושים שהם רוחניים אינם חונים ברצונם
אצל הגשמיים העכורים ,וכמו שמצינו
שהנשמה רוצית לצאת מהגוף כל רגע ,לולא
שהקב"ה כופה כפו ית"ש עליה שלא לצאת
מהגוף ,והוא הטעם בתורתינו הקדושה לא
תסבול בטוב ההתחברות בעולם הזה ,אם לא
ע"י רצון הקב"ה כי פיו הוא צוה ,ואח"כ צריך
לזה זכות ודבקות בד' ובהתורה ,אבל התעיף
עיניך בו ואיננו .והנה יש לתמוה כיון שבימי בית
ראשון היו מדברים יהודית ,איך בימי גלות חיש
קל נשתנה הדבר עד בימי תחלת בית שני כבר
ערבבו לשונם ,והוא אחת מהתמהיות שבעולם,
אבל אין זה כ"א מרוב קדושת הלשון ההוא
שאיננו נשאר ברצון בין בני אדם ,מה גם בארץ
הטמאה ,מפני כן נס וברח מזכרונם ,וא"כ מתוך
מה שאנו רואין שנשכח מהר מאומה שלימה
אנו רואים קדושתו וראוי לקרותו לה"ק ,כמו
שאנו אומרים תורתינו הקדושה .והיות כן
הרווחנו שראי' ברורה היה להאחים שזה יוסף
אחיהם ,מפי המדבר בלשון הקודש ,כי בהיותו
עבד בבית איש מצרי ימים רבים ועל כרחו
לדבר כלשון עמו של אדונו ,וכן בהיותו שליט
וכל עסקו עם אנשי מצרים וכל בני ביתו ואשתו
מצריים ,איך לא ישכח הלשון ההוא אשר
התעיף עיניך בו ואיננו ,אין זה כ"א לעוצם
קדושתו ורוב עסקו בתורה ,א"כ היה עדות
נאמנה כי עודנו אחיהם כמקדם בבחינת אחוה
)חתם סופר (
בקדושה ומצוות.

כוונת יוסף
וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו
ומושל בכל ארץ מצרים .והנה אמר שלשה
התארים האלה לפי שהם כוונו במכירתו שלא
יהיה עוד לבן זקונים ליעקב אביהם וכנגד זה
שמהו ה' לא לבן אבל לאב לפרעה ,גם כוונו הם
במכירתו שלא ישב בבית אביו כאדון והם רועים
בשדה כעבדים וכנגד זה שמהו ה' אדון על כל
ארץ מצרים ,גם כיוונו הם שלא ימשול עליהם
וכנגד זה שמהו ה' מושל על כל ארץ מצרים.
)אברבנ אל (

כי כמוך כפרעה .דהנה השבטים הק'
הכינו תפלה ופועל דמיוני בדבריהם
הקדושים בשביל דורות הגלות ,ובכל
דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה
מצילנו מידם ,וברוב רחמיו וחסדיו ית"ש מפיר עצת אויבינו ומבטל כל גזירות קשות שגוזרים
על ישראל ,וכמו שביטל גזירת פרעה ,כדאיתא בגמרא )סוטה י"ב ע"ב( שמשה רבינו היה
הראשון שנשלך ליאור ,ומיד בטלה הגזירה שאמרו אצטגניני פרעה כבר נלקה מושיען של
ישראל ואח"כ ניצול גם משה ,נמצא שבטלה גזירתו לגמרי ,וכמו כן הקב"ה מבטל גזירות כל
הקמים עלינו בכל דור ודור .וזה שאמר יהודה ליוסף ,אתה רוצה לגזור עלינו גזירה קשה מרוע
בחירתך ,דע לך שהקב"ה יבטל גזירתך ,כמו שהוא עתיד לבטל גזירותיו של פרעה ,כי האבות
והשבטים הק' ראו ברוח קדשם כל מה שעתיד להיות עד סוף כל הדורות ,זולת מה שהעלימו
מן השמים מהם בכוונה לתכלית הענין ,כגון זאת שלא הכירו את יוסף ,וכמו שהעלימו
מאברהם אבינו ע"ה בשעת העקידה שאין רצון השי"ת לשחוט את יצחק ,אבל חוץ מאלו
השיגו וראו כל העתידות ,ולכך אמר יהודה ליוסף כי כמוך כפרעה ,פרעה גוזר ואינו מקיים ,כי

מילי דאבות

הגאון הקדוש רבי יהושע נולד כבן השני לאביו הרה"ק רבי
מאיר הורוביץ זי" ע אבד"ק דז'יקוב בעמח"ס "אמרי נועם"
ולאמו הרבה"צ מרת ד בורה ע"ה בתו של הרב ר' קלונימוס
קלמן ריינהולד ז" ל הנקרא ר' קלמן פיצאל' ס ,בשושן פורים
שנת תר"ח בחיי סבו הרה"ק רבי אליעזר זי" ע מדז'יקוב.
מאמר חז" ל בוצין בוצין מקטפיה ידיע נתקיים ברבי יהושע,
וכבר בילדותו נתגלה כבעל כשרונות בלתי רגילים ,הוא חונן
בתפיסה מהירה ונדירה ביותר בצירוף הבנה עמוקה שנינות
וחריפות נוסף על זכרונו העצום שהפליא את כל שבא אתו
במגע ,כל אלה הקנו לו שם של "ילד פלא".
qqq
עצמאותו ודרכו המיוחדת גרמו לכך שקהל חסידיו היה
קהל נבחר ומיוחד ,כדרכו של מייסד השלשלת הרה"ק רבי
נפתלי צבי מרופשיץ זי" ע ,היתה כל הנהגתו בדרך ההסתר
וההעלם ,כל דרכיו והליכותיו היו בחכמה עילאה "חותם לפנים
מחותם" שלא תמיד יכול האדם הפשוט להבין את הדברים.
qqq
פעם נסע העטרת ישועה לשבות בעיר אחת ,בערב שבת
קודש לפני תפילת מנחה ,ניגש העטרת ישועה אל התיבה ולפני
שהתחיל הודו פנה אל הציבור ,ואמר" :נמלכתי בדעתי ,מדוע עלי
להתפלל לפני התיבה וההוא יצחק ממני ,מוטב שיתפלל הוא
לפני התיבה ,ואני אצחק ממנו" .ושוב חזר ואמר" :לא ,מדוע
שתצא לי המרה הירוקה מרוב צחוק מוטב שתצא לו המרה
הירוקה מצחוק" ואז התחיל וא מר הודו לה' כי טוב וגו'.
הרה"ק רבי יהודה'לע הורביץ מדז'יקוב זיע"א שמע עובדא
זו מאיש אחד שהיה נוכח שם ,והלה אמר לו בזה הלשון:
" כאשר שמעתי דברים אלו ,רציתי מיד לצאת מבית המדרש,
ו כי ככה מתחילים ' הודו' בערב שבת לפני מנחה ,שהוא זמן
אשר כל יהודי באשר הוא ,מרגיש קצת הארת קדושת השבת,
אלא שהתביישתי מפני הציבור ,ולכן לא יצאתי החוצה ,ומה
אומר ומה אדבר ,שמעתי אז תפילת 'שמונה עשרה' כזו אשר
לא שמעתי מעולם ,שהרי מתפלל אני תפילה זו שלש פעמים
ביום ,ובכל זאת לא ידעתי מעולם מה אומרים בה ,ותיבות
התפילה לא נקלטו במוחי אף פעם ,ואז זכיתי לש מוע תפילת
'שמונה עשרה' אשר נחקקה בעצמותי ,עד שלא שמתי לב עוד
למה שהיה לפני תפילת מנחה".
qqq
פעם באמצע עריכת השולחן ,סיפר הרה"ק העטרת ישועה
זיע"א בזה הלשון " :הייתי פעם בעיר 'ווין' וראיתי פועל אחד
העוסק בנקיון הרחוב ,שאלתי אותו ,מה תועלת יש במה שהוא
מנקה את הרחוב ,והלא ממילא תיכף אחרי זה הם מתלכלכים
כבתחילה" והשיב לי" :אדוני הרב ,אם לא היו מנקים את
הרחוב כל כמה זמן ,היה הלכלוך מגיע כבר עד למעלה
מהראש" ,והראה בידו על למעלה מראשו] ,והנמשל מובן כי
גם אם אחרי התשובה אדם חוזר לסורו ,לא יפסיק מלשוב אל
בוראו תמיד ,כי אם לא כן ,יגיעו עוונותיו עד למעלה ראש[.
qqq
פעם באמצע עריכת השולחן ,אמר העטרת ישועה בלשון
קדשו" :מדוע האנשים הבאים אלי ,נותנים לי ממון רב ,ואילו
הנוסעים אל הרה"ק משינאווא נותנים לו רק כמה פרוטות ,אולם

השי"ת יפר עצתו וגזירתו ,כך אתה גוזר ואינו מקיים ,ולא יתקיים גזירתך כי הקב"ה יבטל
אותה ,ורמז לו עוד שיעמדו על ישראל בכל דור ודור גוזרי גזירות על ישראל ,והשי"ת יפר
עצת אויבינו וכולם יתבטלו ,וזה שאמר כי כמוך כפרעה ,פי' יעמדו על ישראל עוד אנשים
)דברי יואל (
כמוך וכפרעה ,שיגזרו גזירות רעות עלינו ,והקב"ה יצילנו מידם ויתבטל גזירתם.
ויגש אליו יהודה .הקשו המפרשים הא הם בעצמם לעיל חרצו עליהם הדין להיות כולם
עבדים ,ומדוע עתה שינו את טעמם לדבר אתו קשות ,ואפ"ל כי באמת כבר הבטיחנו יוצרינו
שלא יעשה כליה בישראל ככתוב כי אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם ,ועי' מ" ש
הברוך טעם בראש ספרו עטרת חכמים דעל קצת ישראל הרי אפשר לחול קללת רשע
ולכלותם ברגע וכמו שרצה בלעם לקלל קצתם שנאמר אפס קצהו תראה וכלו לא תראה
עיי"ש ,ומעתה מתחלה בצדק אמרו שיהיו כולם עבדים ,ואז הרי כשיהיו כולם ביחד לא יוכל
להרע להם כי כבר הובטחו שלא יעשה כליה ,אבל כשאמר להם שרק בנימין הוא יהיה לו עבד
הרי יוכל להרע לו מאחר שאין הגזירה כ"א על אחד מהם ויוכל לחול הגזירה ,וע"כ יצאו
)ברך משה ,בשם אחיו הגה"ק מסיגוט זלה"ה(
לדברו אתו קשות.

על הצדיקים
הרה"ק רבי יהושע מדזיקוב זי"ע
בעל "עטרת ישועה" – י"א טבת תרע"ג

הדבר יובן על פי עובדא דהוי .והיא ,כי פעם הייתי בעיר 'ווין'
וראיתי שם קבוצה של אנשים עומדת ברחוב ,שאלתי ,מדוע הם
עומדים שם ,וענו לי ,כי נמצא שם בית תיאטרון ,חזרתי ושאלתי,
אם כן מדוע הם עומדים ברחוב ולא נכנסים לפנים ,וענו לי כי הם
מתבוננים על לוח המודעות ,איזה משחק יציגו היום ,בקשתי
לדעת גם אני איזה משחק יציגו היום ,ואמרו לי ,כי יציגו היום את
משחק 'הקבצן' שאלתי שוב 'הדבר תמוה אצלי מדוע אנשים
משלמים ממיטב כספם לראות בבית תיאטרון אדם עושה עצמו
כקבצן ,שהרי עצם הכניסה לראות עולה עשרים רייניש,
והאנשים המכובדים שאינם חפצים לישב בחברת כל שאר
הצופים ,משלמים עוד יותר ,עד מאתים רייניש ,כדי לקבל חדר
מיוחד לצפות משם על המשחק ,והלא כאן באמצע הרחוב עומד
קבצן אמיתי ,ואף אחד אינו נותן לו אלא כמה פרוטות' והשיבו
לי' :בבית התיאטרן נמצא קבצן שאינו אמיתי ,אלא הוא עושה
עצמו כקבצן ,וכדי לראותו משלמים היטב' ,כן גם השינאווע'ר רב
הוא אמת'ער רבי על כן יש לו מעט ,ועל עצ מו אמר ,א
געמאכטער רבי על כן יש לו הרבה) .זכרון יהודה(
qqq

ס'איז נישט גוט ,ווי לאנג מ'האט אויף אונז געהאקט איז אונז
געווען גוט ,יעצט איז נישט גוט ,די וועלט האט אנגעהויבן צו
ווערן מבינים אויף אונז ,ס' איז זיייער נישט גוט .ובי" א טבת
בשנה ההיא נסתלק לחיי עולם.
בשנים האחרונות לחייו היה הרה"ק נחלש והולך ,והיו
שבתות שלא היה יכול לערוך את שולחנו הקדוש בבית
המדרש ,בשנה האחרונה יעצו הרופאים שהרה"ק יסע
למעיינות המרפא אולם הוא סירב ,למרות הפצרותיהם
ובקשותיהם של בני משפחתו ,הוא נימק את סירובו באומרו כי
אביו הקדוש בעל אמרי נועם זי" ע לא רצה בשנתו האחרונה
לשמוע לעצת הרופאים ולנסוע לקארלסבאד )שכידוע נפטר שם(
עד שהוא הבטיח לו להביאו בחזרה לדז'יקוב" ,אבל אני לא
רוצה להכביד על בני"...
חולשת הרה"ק העטרת ישועה נמשכה כמה חדשים ועם
כל יום הורע מצבו ,למרות כל זאת התמסר כולו להנהגת
חסידיו עד יומו האחרון ,בזמן האחרון היה מאד מודאג
ממלחמת העולם הראשונה )בשנת תרע" ד( שאותה חזה הרה"ק
מראש והרבה לדבר על תוצאות המלחמה ועל החורבן העתיד
לבוא ,וזמן קצר לפני פטירתו חדל לומר תורה בפני חסידיו
ומקורביו ,והרבה לדבר על עניני הסתלקות הצדיק מן העולם,
בני המשפחה והמקורבים הרגישו את האסון המתקרב ,אולם
היה בבחינת "לבא לפומיה לא גלי".
בשבת קודש פרשת ויגש י" א טבת שנת תרע"ג חשכה
השמש בצהרים ונשבה ארון הקודש ,ה"ה הרה"ק שנתבקש
לישיבה של מעלה כשהוא מוקף בבני משפחתו ובחירי
החסידים ,והוא בן ס"ה שנה במותו.
למחרתו נתקבצו ובאו רבבות חסידים מכל הסביבה
ובראשם רוב אדמור"י גליציא ופולין אשר באו לחלוק לו כבודו
האחרון ,ויבכו כל בית ישראל את השריפה אשר שרף ה'.
ונטמן בתוך האהל ע"י אביו הק' בעל אמרי נועם זי"ע
הרה"ק ר' שמחה ישכר בער מציעשינוב זצ" ל היה אז חולה
ושכב במיטתו ) הוא נסתלק בכ' טבת שנת תרע"ד והיה חולה כמה שנים
מקודם( פתאום התעורר הרה"ק מציעשינוב ואמר ,עכשיו
הכריזו במרומים שכל הצדיקים בגן עדן יתקבצו לשמוע את
הרה"ק ר' יהושע'לע מדז'יקוב מקבל שבת ) .שיח זקנים ח" ג(
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

סיפר הרה"ח רבי רפאל פרידמאן :הרה"ק העטרת ישעוה
זצ" ל נסע פעם לרישא כמדומה שהיה על שבת שירה ,ונתאכסן
אצל החסיד המפואר רבי מאטיש עקשטיין ז" ל נסע אבי הרה"ח
רבי יהודה עם אחיו הרה"ח רבי שמחה לרישא להסתופף בצל
הרה"ק והלכו בשבת בבוקר לבית המדרש של רבי מאטיש,
ושמעתי מהחדר בצד ,שהיה שם הרה"ק העטרת ישועה איך
שהתפלל בהתלהבות ,ניגשו אל חור המפתח ,והסתכלו
שמה כדי לראות את הרה"ק מתפלל ,תיכף יצא הרה"ק
מהחדר ואמר להם ,עטץ קוקטס מיר נאך ,והוסיף ואמר,
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אוי ב מ' דאוונט נישט שפעטער דאוונט מען פריער .אחר
כך נאספו הציבור להתפלל ,לאבי היה חבר חסיד הרה"ק
הננו מקדמים בברכה מרובה ,את פני ידידינו האי גברא רבא ,מרגניתא טבתא ,מלא
משינאווא זצ"ל והתפלל גם כן שמה ,ניגש לאבי ,ואמר
מדע וחכמתא ,אוזר כגבור חיל ,ומסור בלב ונפש לטובת הכלל והפרט יום וליל ,עומד
לו ,יודל ,איזה רבי הוא זה ,שיושב ברגלים תכופות ואינו
לימינינו בכל עת ועונה במסירות נאמנה ,להרחיב גבולי הקדושה בתוך עדת מי מנה,
פותח את פיו ,ומונה החרסים ,מה יענה לו אבי ,שהרה"ק
איש חי ורב פעלים ,לטובת מוסדותינו פעיה"ק ירושלים ,שמו הטוב מברכים ומהללים.
כבר התפלל בהשכמה? אחר כך כשהגיע הש"ץ לקדושה,
ה"ה הרבני הנגיד המפואר
עמד הרה"ק ואמר כדרכו כמו שהוא היה אומר ,אח"כ
שליט"א
מוה"ר
ניגש החבר הנ"ל לאבי ואמר לו ,יודל מחול לי ,מי שאינו
מראשי הנהלת מוסדות יטב לב בארה"ק סניף לאנדאן יצ"ו
מתפלל כראוי אינו יכול לומר קדושה כזו ) .שיח זקנים(
qqq
לרגל בואו בשערי עיה" ק ת"ו
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ברוך הבא בשם ה'

אשר זעליג לעוו

בשנה האחרונה לחיי הרה"ק העטרת ישועה זצ"ל
אחר ימים הנוראים דשנת תרע"ג אמר לב"ג הרה"ק רבי
א ליעזר בעל הדמשק א ליעזר מוויזניץ" ,אליעזר' ל,

יהי"ר מאלוקי המערכה ,שיהא בואו לברכה ,וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך ,ששון
ושמחה בארמנותיך ,עדי נזכה בקרוב בימינו ,לביאת משיח צדקינו ,ומלכינו בראשינו ,אמן .
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שיש לו ,מרמז לר' זיסל שיכריז עוד
הפעם ,ר' זיסל עושה כדברי רבו
ומכריז שוב "תקיעה" ,הרה"ק
מבאריטשוב בפעם השני לוקח
שופרו ומכניסו לתוך פיו ומתחיל
ח
לתקוע ,אבל גם הפעם לא הולך .אי
אפשר לתאר את גודל הדאגה
מלחמת קודש נגד הסט "א שלחם הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע
והפחד ששררה בביהכנ"ס של
להחזרת הס"ת שכתב עזרא הסופר
הרה"ק מבארדיטשוב ,מאות
חסידים מכוסים עם טליתיהם
עומדים וממתינים שהרה"ק יתקע בשופר,
קיצור מפרקים הקודמים
הרי כבר בכל חודש אלול העבר עמד והזהיר
כבר ימים א רוכים שהרה"ק
על קטרוג גדול ונורא המרחפת על כל
מבארדיטשוב יושב סגור ומסוגר בחדרו,
ישראל ,וכאן בעבודת הקודש של תקיעות
זקני החסידים מעידים שלא זוכרים ימים
שופר טמון המאבק ,ואם הרה"ק לא יצליח
נוראים כל כך מפוחד ומתוח אצל הרה"ק
עכשיו הרי הכל אבוד ר"ל .
מבארדיטשוב .היה זה יום לפני ערב ראש

לקוח את
ספר התורה הזה

השנה כשהגיע ר' זיסל לעיירה
בארדיטשוב ,כמה דקות עבר מעת פסע ר'
זיסל לביתו של הרה"ק מבארדיטשוב וראה
איך המון אנשים ממתינים ליכנס אל
הרה"ק להתברך לפני ימים הנוראים
הבאים ,פתאום נפתח דלתו של חדר
הרה"ק ,וע"י הדלת נעמד הרה"ק בעצמו,
וקרא לר' זיסל שיכנס אליו.
הרה"ק סגר אחריו את הדלת ,ואמר
לר' זיסל שסכנה גדולה מרחפת עליהם ,ור'
זיסל הוא היחידי אשר יכול לעמוד לימין
הרה"ק במלחמה גדולה זו וע" כ ביקש ממנו
לעמוד לימינו .
ביום א' דראש השנה עם אור הבוקר
הלך הרה"ק מבארדיטשוב לטבול
בהמקווה ואחריו ר' זיסל .כשנכנס הרה"ק
מבארדיטשוב לבית מדרשו ,ביקש מכל
הקהל לעורר רחמי שמים ולהתאמץ ביותר
בעבודת היום להצלחת המשימה לבטל את
הגזירה הר עה ,רק אחרי שסיים הרה"ק
את דבריו ,התחיל החזן לשיר אדון עולם,
רוח של דאגה שררה בקרב הציבור
ובעקבות זה הרבה כל אחד להתפלל יותר
מן הרגיל אצלו ,כך התפללו הציבור כל
תפלת שחרית עד הסוף.
אחרי תפילת שחרית וקריאת התורה,
נכנסו הרה"ק מבארדיטשוב ביחד עם ר'
זיסל לתוך חדרו של הרה"ק ,הציבור בבית
המדרש המתינו בכליון עינים שהרה"ק
כבר יצא מחדרו ויתחיל עם סדרו ועבודתו
הקדושה .כעבור בערך ב' שעות נכנסו
הרה"ק עם ר' זיסל לבית המדרש.
הציבור התחיל עם אמירת פסוקי
למנצח ,אחר אמירת המזמורים הגיע העת
והנה הרה"ק מבארדיטשוב לקח בידיו את
השופר והכין א"ע לתקוע" ,גלוי וידוע
לפניך"  -מלמל לעצמו הרה"ק
מבארדיטשוב – "שבכל ימי חיי לא עברתי
על עוון ברכה לבטלה ,ומעולם לא אמרתי
את שמך לבטלה ,תעמוד לימיני גם הפעם
שלא אכשל ואברך ח"ו ברכה לבטלה.
ברוך! "...והרה"ק מבארדיטשוב התחיל
את הברכה.
ה רה"ק בירך את את הברכות ,והנה
לוקח בידו את שופרו ,ור' זיסל אחרי שכיון
כל הכוונות הכריז "תקיעה"...

באותו עת הרהרו כולם בתשובה
שלימה מחדש ,הרה"ק מרמז אל הציבור
להתעורר ,מרים מעט את טליתו ומביט
לעבר הציבור בתביעה והציבור בראותו נפל
פחד גדול עליהם ,אולי ואולי לא יצליח
הרה"ק מבארדיטשוב חס וחלילה ,כולם
התעלו יותר והרה"ק מבארדיטשוב מרים
שוב את השופר ומרמז לר' זיסל שיכריז עוד
פעם "תקיעה".
ר' זיסל עושה כדברי רבו ,ושוב בתוך
השקט הגדול ששרר בבית המדרש מהדהד
קולו של ר' זיסל "תקיעה" ,הרה"ק מכניס
לתוך פיו הק' את השופר מנסה לתקוע
והנה עלתה בידו ,קול השופר נשמע היטב
וברור ,כל הציבור נשמו לרווחה ,גם על
הרה"ק מבארדיטשוב עצמו היה ניכר שאכן
היקל על לבו ,ופניו הק' המלאה דאגה נהפך
לשמחה.
והנה אח"ז עברו כל התקיעות בשלום,
בסיום התפילה נראה פני הרה"ק
מבארדיטשוב מלא שמחה וענה לכל אחד
בשמחת יום טוב שיצליח שתפילותיו
תתקבל ברחמים וברצון ותפעול כל טוב
השנה.
בעת שהרה"ק מבארדיטשוב פנה
לעבר ביתו אחרי התפילה ,קרא לר' זיסל
והודה לו על כל עזרתו ובמיוחד על מה
שעבר .אחרי הבדלה של מוצאי יום טוב
ניגשו זקני חסידים להרה " ק ושאלו פשר
על כל הימים הגורלים האלה ומהו כל

הענין אשר עבר על כלל ישראל ומה ביטל
הרה"ק  ,אמנם הרה" ק מנע מלהשיבם ,
הוא רק אמר להם שהסטרא אחרא
התלבש בשנה זו בשלושה מכשפים
שמקורם מיהודים והמה גרמו לעורר
קטרוג כל כך גדול ששנים לפני זה לא היה
כזה ,וב"ה הצלחנו להכניעם .

ויפן כה וכה וירא כי אין איש
כבר ממחרת החג שמעו כולם את אשר
נעשה .בכפר הסמוכה לבארדיטשוב קרה
משהו יוצא דופן ,שלשה אחים ממשפחת
הפריצים סבלו נזק רב ,עליהם התנפל
קבוצת שודדים והרגו שניהם ,השלישי
הגדול מכולם נשאר חי אבל הוא חולה
מסוכן ,נאבד לו רגליו  ,והרופאים אומרים
שגם לו יש רק כמה ימים אחדים לחיות,
ואחרי כמה ימים ימות גם הוא .
עם הגיע בשורות אלו הגיעו גם
העובדות שהשוטרים מחפשים בנרות
הבדלה את הרוצחים ,אבל לא נמצא שום
רמז שיכול להובילם לקצה חוט ,אבל ביותר
מוזר הוא ,ששני האחים אשר נהרגו נמצאו
ללא שום סימן ממה נהרגו ,גופם היה שלם
כמו בחיותם ,גם הרופאים אומרו שאין
להם שום סימן מאיזה מחלה או סם
שאפשר לתלות שמזה מתו ,ומפני כך לא
ידעו כדת מה לעשות ואיך להעניש את
הרוצח הנעלם.
בנוסף להפליאות שלא היה עליהם
שום סימן הריגה לא הבינו השוטרים עוד
דבר ,בתוך בית הפריצים היו אוצרות כסף
מרובים ,אבנים יקרים ועוד שלל רב ,ובאם
רצו השודדים כסף או ערך כסף הרי יכלו
לשדוד כאוות נפשם ,אבל לא נגעו לשום
חפץ ,הכל מונח היה כמו שהיה בלי שידים
זרות יגעו לאוצרות אלו .

חדש ימיך כקדם
ימים כבר עברו מאז נעילת ימי תשרי
אצל הרה"ק מבארדיטשוב ,ר' זיסל לא
ממהר לשוב לביתו ,בחושבו כי כמו בכל
השנה העבר ,גם הפעם לא יתן לו רבו רשות
לצאת למסחרו ,ובכן החליט לישאר בצל
הרה"ק ולישב על התורה ועל העבודה .
והנה כשהגיע העת שהיה צריך לחזור
לביתו ,פנה מקודם לבית הרה"ק

אשרי העם יודעי תרועה

"אבל"  -גמגם ר' זיסל " -הרי לא
הכנתי שום דבר להנסיעה להיריד ,לא
הזמנתי בעלי עגלות ,את בית מסחרי כבר
כמעט סגרתי ,אפילו כסף לצאת לא הבאתי
איתי כדי לקנות  ,ואיך אני יוצא?"
הרה"ק מבארדיטשוב שמע כל דבריו
וכל מענותיו אבל עכ"ז לא התפעל כלל" ,ר '
זיסל אין לך מה לדאוג ,להקב"ה לא חסר
אמצעים ,גם אם אין לך די כסף הוא יצליח
דרכיך ,ועכשיו אל תחשוב פעמיים ,לך
להזמין בעלי עגלות ותכין את עצמך לצאת
לדרכך".

אלה מסעי
ר' זיסל כחסיד נאמן עשה כדברי רבו ,
ובעת צאתו פנה אליו הרה"ק באומרו " :אל
תשכח שכמו שהבטחתי לך אתה תצליח
ותצליח במסחרך פי כמה ממה שהפסדת
בשביתת השנה האחרונה מעבודתך ,וע"כ
אם אני הוא זה שמבטיח לך את זה ,הרי
אני שותף אתך ,ועם שותף מתחלקים שווה
בשווה"" .בוודאי רבי ,כל מה שהרבי יבקש
אתן ,אפילו את כל הריווח" ענה ר' זיסל .
הרה"ק הסתכל עליו כמתמיה ,ושוב אמר
לו" :לא לכך כוונתי  ,הנני לא צריך כסף וגם
לא שווה כסף  ,ולא מתנות ,משהו יותר
גבוה ,גבוה על גבוה".
"למה מרמז הרבי?" לא ידע ר' זיסל
לכוון  ,כמה שהתאמץ לחשוב לא עלה
בדעתו על מה מתכוון הרה" ק
מבארדיטשוב ,אך תקוותו היה שסוף סוף
יתגלה כוונת רבו .

המשך יבוא אי"ה

øàîèàñî é"áøã áì áèé úåãñåî

øàîèàñ 'ã "äùî ìàåéå" íéðéåöîì ììåë

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

à"èéìù ø"åîãà ïøî ÷"ë úåàéùðá

íéìùåøé ÷"äéòô

à "ááåú íéìùåøé ÷"äéòô

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
ברגשי הערכה ,בשיר ושבחה ,נברך ברכותינו ,קדם ידידינו ,איש חי ורב פעלים
לתעודה ולתורה ,משליך עצמו מנגד למען מוסדותינו המפוארה ,עומד לימינינו
בלב ונפש חפיצה ,רב העצה ,צהלתו בפניו ,חכמת אדם תאיר פניו,
שמו הטוב הולך לפניו ,מדקדק בקלה כבחמורה ,קובע עיתים לתורה ,כש"ת

הרה¢ח ר אהרן צבי היילברון

שליט¢א

חבר הנהלת מוסדותינו
לרגל השמחה שבמעונו בנישואי בנו בשעטומ¢צ

הרה"ק מבארדיטשוב כבר אוחז את
השופר בידו ומנסה לתקוע ,אבל לא עלתה
בידו .הוא מניח את השופר על הבימה
פותח את תיקו ומוציא את השופר השני

מבארדיטשוב בכדי לקבל ממנו ברכת
פרידה ,הבית היתה פתוחה לכולם ואך
כאשר הגיע נכנס לחדרו הפרטי של רבו.
הרה"ק שאל בשלומו ,ולאחר מכן פנה אליו
ושאלו" :האם אתה כבר מוכן להיריד?
הבעלי עגלות כבר מוכנים?" תמה ר' זיסל
לעצמו ,הלא כבר עבר שנה שלימה שלא
שמע ולא התעסק בדברים אלו ,הוא חשב
שכבר לעולם יעזוב את הדברים הפשוטים
האלה ויעבור לעסוק בדברים גבוהים
ונעלים ,אבל הרה"ק חוזר על דבריו" :ר '
זיסל ,הסוחרים מחכים לך ,הכל עומד על
מקומו וממתין לך".

à"ááåú

ïøäà ìù åçáù ãéâäì
,äçìöä áåøá ,äëøá ìù ñåë øâùð , ïåøå øéùá ,ïåùùáå äçîùá
÷íùì òãåð ,àøéãú ãñç äùòîá ÷ñåò ,àøé÷é àøáâ éàä íã
íéðäð íéáø ,äðåò åì íéðô øáñá ,äðåô åéìà øùà ìë ,äøàôúìå
ïðåçî ,ìòùå ãòö ìëá åðéðéîéì ãîåò ,äðåëð äéùåúå äöò åðîî
.äàé åìå äàð åì éë ,äàìôð úåøéñîá íéìòô áø ,ìòî éîùî

הרה"ח ר' אהרן צבי היילברון

שליט"א

חבר הנהלת כוללינו
לרגל השמחה שבמעונו בנישואי בנו בשעטומ"צ

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים ,כה יתן ה' בכפל כפליים ,שהבית בהיבנותו
על אדני יסודותיו ,יהא מלא ברכת ה' על כל גדותיו ,וישמע בבית זה ששון
ושמחה ,בני חיי ומזוני רוויחי ,ויזכה מע "כ לרוות רוב נחת ,
מכל יו"ח בבת אחת ,עדי נזכה לבנין בית הבחירה ,בקרוב ובמהרה ,אמן.

éúîá ìò äôé äìòé âååéæäù ,åðé÷åìà 'ä éðôì ,åðéúðé ø áø÷ú
úçð áø ç" åé ìëî ë "òî äååøéå ,úåçîù áøì åëæéå , úåçìöä
.íéîìåò úòåùúì , íéîéä áåø÷á äëæð éãò ,äùåãâ äãîá äùåã÷ã

הכ"ד המברכים בהוקרה והערצה

úëøáå úøéúòë

הנהלת המוסדות

ììåëä úìäðä

מנהג ישראל
תורה

יסודי התורה
ביהמ"ק העתיד יבוא מן השמים

כסא דברכתא )מה (

דף ט"ו :אין בנין בית מקדש דוחה יו"ט וכו'.

כוס של שבע ברכות

כתב מרן רביה"ק זי"ע בספרו ויואל משה )מאמר שלש שבועות אות ס"ח( וז"ל :דבנין העתיד
אפשר ביו"ט שהוא בנוי ומשוכל מלמעלה ,דאף לפי מה שנראה באיזה מקומות שיהיה קודם
איזה בנין בידי אדם ,דכיון דלפי מה שנתבאר למעלה יבוא תיכף אח"כ הבית בנוי ומשוכל
מלמעלה ויתבטל במציאות אותו הבנין שבנו בני האדם שוב לא הוי אלא בנין לשעה ואין בו
איסור דאורייתא ,ושפיר כתבו שאין לדמות זה למה שאמרו בגמ' בבתים הראשונים דא"א
לבנות ביו"ט דהוי בנין קבוע ,משא"כ לעתיד דהבנין הקבוע לא יהיה אלא מה שיבוא מן השמים
ולא יחשבו על שום קיום ועבודה שיהיה באותו הבית הנבנה ,דמהאי טעמא לא נזכר כלל בקרא
כי תיכף אח"כ לא יהיה לנו אלא מה שיבוא מן השמים ,וממ"נ מותר ,עכ"ל.
ואפ"ל עוד שבאותן המקומות שנראה שמלך המשיח יבנה ביהמ"ק ,הכוונה בכח דיבורו
ותפילתו הק' והשפעתו המרובה שמותר ביו"ט ,ובתנא דבי אליהו כתב וז"ל :כביכול אין
ביהמ"ק נבנה ביד אדם אלא בידו של הקב"ה בלבד שנאמר מקדש ד' כוננו ידיך ,ופי' שם
הזיקוקין דקאי על בית שלמה דאף שבנאו ע"י בני אדם מ"מ לא נבנה אלא ע"י הקב"ה כי
האבנים עלו מאיליהם על הבנין ,ובביהמ"ק דלעתיד מבואר יותר שיבוא בנוי ומשוכלל מן
השמים בלי שום פעולת בני אדם כל ,והמלך המשיח בדיבורו ותפילתו הק' בתכלית יתעביד
מעשה להוריד הבית הבנוי ומשוכל הוי הוא העושה מעשה בבנין ביהמ"ק אף אם בידים לא
יעשה שום פעולה.
ורביה"ק זי"ע )שם( מסיק בסוף דבריו :אחר כתבי כ"ז נזכרתי מה שהביא המהר"ם חגיז
זצוק"ל בענין בנין ביהמ"ק וראיתי להעתיק קצת מלשונו שכתב בענין זה בס' אלה מסעי דף
י"ט אחר שהביא המעשה באריכות שכותל המערבי ומקום המקדש היה מכוסה בזבל ואשפה
מרובה שהוטל שם בפקודת הרומיים שלא יהיה ניכר המקום כל ,וח"ו לא יהיה זכר למקום
המקדש ,והיה אח"כ מלך אחד מלכות של חסד שפיזר הון רב לסלק האשפה עד שגלה את
כותלן המערבי ,והיסודות הנראין היום לעין כל ונתן כבוד גדול למקום המקדש וקרא אח"כ את
היהודים ודבר על לבם באמור הנה מאת ה' היתה זאת ושמא גרם להחזיר עטרת הבית ליושנה
וכו' הרי היסודות לפניכם בנו אותה על הוצאות שלי ואל תשגיחו בהוצאה .היהודים נשבר לבם
בקרבם וגעו כולם בבכיה ולא ענו דבר ,אמר להם המלך למה אתם בוכים במקות שיהיה לכם
להיות שמחים כי למחיה שלחני אלקים לכונן בית מקדשו אשר החריבו אותו הרומיים ,אם על
ממון אתם דואגים ,כבר אמרתי לכם כי על ההוצאות שלי תהיו בונים אותה ,ענה זקן אחד
שבהם בבכיחה רבה ,יחי אדונינו המלך ויאריך ימים על ממלכתו ,אנו עבדיך מחוייבים לברך את
ה' אשר יעצך ולהחזיק לך טובה על חסדך זה האחרון מן הראשון שאתה מנדב הוצאות הבית,
אמנם כפי אמונתינו אין בידינו לבנות הבית שאנו מאמינים ומקוים שהבית הזה יהיה לנו בנוי
מאת ה' מן השמים כשיהיה ברצונו ית"ש לא זולת ,אמר המלך א"כ אני ידעתי כי שלמה המלך
התפלל גם אל הנכרי וגו' והתפלל אל הבית הזה שתהיה תפלתו נשמעת ובכן אני אבנה אותו
ואקחהו לבית תפלה שלי ופטרם לשלום ,עכ"ל יעיי"ש שהאריך וכתב אח"כ טעמים למה אסור
לבנות ,ולפלא שלא הביא דברי הרמב"ם והתוספות יו"ט שא"א לבנות .ועכ"פ אנו רואים
מהמעשה ההיא שהיה בכיה גדולה בישראל בעת שאמר להם המלך לבנות ביהמ"ק ,וכבר
הבאתי לעיל שגם בימי ריב"ח קראו לזה גזירה ,ומה שהיה הבכיה כ"כ נראה שהיה להם פחד
מהמלך שלא יכלו למלאות דבריו ,אלא שעמדו בנפשותם להגיד לו שאינם רשאים לבנות,
וכבר הבאתי שאחר חתימת המשנה והתלמוד א"א כלל לבנות עד שיבוא אליהו ומשיח בב"א.

כשאין פנים חדשות מברך רק אשר ברא
רב איקלע לבי רב כהנא ,יומא קמא בריך כולהו ,מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות
בריך כולהו ,ואי לא אפושי שמחה בעלמא הוא ,ומברך שהשמחה במעונו ואשר ברא.
)כתובות דף ח' ע "א (

רק כשמזמנים אורחים
בר כה זו שמוסיפים בבית חתנים היא ברכה אחרונה מז' ברכות ,שהיא ברכת אשר
ברא .הגה :וי"א דאף אשר ברא אין מברך כל ז' אלא כשמזמנין אחרים ,אבל אם אוכל
עם בני ביתו אין מברכין )הר"ן בשם הרמב"ן(  ,וכן נוהגין במדינות אלו ,כשהיו האוכלים הם
שעמדו בברכת הנשואין ושמעו הברכות ,אבל אם היו האוכלים אחרים ,שלא שמעו
ברכת נשואין בשעת נשואין ,מברכין בשבילם אחר ברכת המזון ז' ברכות ,כדרך
שמברכין בשעת נשואין ,והוא שיהיו עשרה וחתן מן המנין .וי"א שאפילו היו בשעת
החופה ושמעו הברכות ,אם לא אכלו שם עד עתה ,מקרי פנים חדשות ומברכים בשבילם
ז' ברכות אחר ברכת המזון ,וכן פשט המנהג .הגה :וי"א דאם היו שם פנים חדשות,
אע"פ שאין אוכלין שם ,מברך בשבילם לילה ויום ) .שולחן ערוך אבן העזר סימן סב סעיף ז (

רק אם רגילים להרבות בשבילם
יש אומרים שאינם נקראים פנים חדשות אלא א" כ הם בני אדם שמרבים בשבילם.
)שולחן ערוך סי ' סב ס עיף ח (

פנים חדשות היינו ששמחים איתם בני החופה
שמרבים בשבילם ,כתב ב"ח אפילו אם עכשיו אינם מרבים בשבילם ,אלא הם ראוים
להרבות בשבילם הוי פנים חדשות ,והיינו לדעת הפוסקים דס"ל פנים חדשות הם
שאוכלים שם ,אבל להר"ן שהביא בהג"ה ,א"צ להרבות בשבילם אלא ששמחים
בשבילם בני החופה) .בית שמואל אבן העזר סימן סב ס "ק י(

מנהג העולם להקל אפילו באורחי פורחי
והעולם מקילין באין להם בסעודה פנים חדשות ,שלוקחים אחד מן השוק מן הבא
קודם ,אפילו אורחי פורחי שאינם מכירים ,ומברכין שבע ברכות ,ויש שלימדו עליהם
זכות) .שולחן העזר(

המצריכים שני אנשים
יש אומרים דבעינן שני אנשים לפנים חדשות.

שבת קודש נחשב כפנים חדשות
סעודות ליל שבת ושחרית חשובה פנים חדשות ,דאמרינן במדרש מזמור שיר ליום
השבת אמר הקב"ה פנים חדשות באו לכאן שהכל שמחו לקראתה ומרבים בשמחה
בשבילה ,וסעודת שחרית נמי ,כיון דכבוד יום עדיף מכבוד לילה ,הוי נמי פנים
חדשות ,דדרך להרבות בשמחה ובמנות שחרית ,יותר מבליל שבת) .טור בית יוסף ו שו לחן
ערוך שם (

÷øàîèàñî é"áøã áì áèé úåãñåî øàîèàñ'ã áì áèé ìä
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
à"èéìù ø"åîãà ïøî ÷"ë úåàéùðá
à"ááåú íéìùåøé ÷"äéòô

íéìùåøé ÷"äéòô

ברכת מזל טוב

שליט"א

חבר הנהלת המוסדות – וחבר הנהלת הכולל

ול אביו הרה"ח ר' חיים היילברון

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

à"ááåú

יתן לך ה' את ברכת אברה" ם
משמי מרומא עילאה ,נברך מזלא טבא וגדיא יאה  ,אל
אחד המיוחד שבחבורה ,שמו נודע לתפארה ,ברוך
הכשרון  ,ב הכשר ויתרון ,משים לילות כימים  ,לעסוק
בתורת צור עולמים  ,גאון בגמילות חסדים ,מוסר עצמו
למען חינוך התלמידים  ,עונה לכ " א בסבר פנים
מאירים  ,שמו מפארים ,בהילולים ותוארים  ,ה "ה כש" ת

שליט" א

לרגל נישואי בנו  -נכדו
ה"פארשפיל" במוצש"ק באולמי "בנות ירושלים"

הרב יוסף גוטליב

שליט"א

ר"מ בישיבתה"ק

לרגל הולדת בנו
ה"שלום זכר" בבית חותנו רח' אליהו ראם 3
ומשעה  10.45בביהמ"ד סלאנים רח' דורש טוב

הר"ר יואל אהרן הילמאן

ישיבה קטנה יטב לב
דרבינו יואל מסאטמאר
פעיה"ק ירושלים תובב"א

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

הרה"ח ר' אהרן צבי היילברון

)תשובות הר" א בן הרמב"ם (

הי"ו

לרגל הולדת בתו

מוה"ר אברהם מנשה ראזען

שליט " א

חבר וועד החינוך דמוסדותינו
ö"îåèòùá åðá éàåùéðá åáì úçîù íåé ìâøì
בורא עולם בקנין  ,השלם זה הבנין  ,שיהא בנין עדי עד
לתפארה ,בדרך הסלולה והמסורה ,בני חיי ומזוני
רוויחי  ,בביתם ישגשגו ויפריחו  ,ויזכו לחיים של עושר
וכבוד  ,לתפארת ולהוד ,עדי ישמע בערי יהודה
ובחוצות ירושלים  ,קול שש ון וקול שמחה ,קול חתן
וקול כלה  ,בבי את גואלינו ,ומלכינו בראשינו  ,אמן ואמן .
הכ"ד המברכים בהוקרה והערצה

הנהלת המוסדות
ג"א מצטרפים בברכת מז"ט לכבוד ידידינו הי"ו

.ø"äéëà ,íëéöìç éàöåé ìëîå íäî äùåã÷ã úçð áåø ååøúù ,äëøáä úàæ å

ההנהלה רוחנית

áåè ìæî úëøá

מזלא טבא וגדיא יאה
òéáäì , äîéøð øéù ìå÷ , äîéðô áìä ÷îå òî
úåøé÷á ãåîöä , åðéøåòéù ãéâî íã÷ , åðéúåëøá
úéá äìåòä äìéñîá , åðéúçìöäì ãéîú âàåã , åðéáì
÷, íéø÷éä åéøåòéùá , íéøòùá òãåð , åðéúåìòäì ì
åáì êôåù , íéøùéîá 'ä úà ãáåò , íéøä ø÷åòå éðéñ
ú " ùë , åéúåøèò ìéìëå , åéúåìòîá øãäð , åéúåìéôúá

הרה"ג ר' יוסף גאטליב

שליט"א

לרגל הולדת בנו למזל טוב
åëðçìå åìãâì ë "òî äëæéù , àéòé÷øì ïåäé , àéìéî ïéìéàå
úåáø ãåò äëæéå , äøåàå äçîù êåúî , äøåúä ã"ò
, íéðîàðä åéãéîìúì äàøéå äøåú õéáøäì , íéðùá
äëæð éãò , úçà úáá ç"åé ìëî , úçðå âåðòú áåø äååøéå
. åðé÷ãö çéùî úàéáá , åðéìò íéîù ãåáë úåìâúäì

כ"ד תלמידיו השותים בצמא את דבריו
בשיעור ב' דישי"ק יטב לב ד'סאטמאר פעיה"ק

ש לוחה בזה ברכותינו לידידינו ה נע לה

מוה"ר אברהם מנשה ראזען הי"ו
לרגל נישואי בנו למז " ט
יהי " ר שירוה רוב תענוג ונחת דקדושה מכ ל יו "ח
כעתירת וברכת

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

בית המדרש "ברך משה"
שע"י קהל יטב לב ד'סאטמאר

הזמנה מילתא היא
הננו מתכבדים בזה להזמין את אנ"ש

לסעודת מלוה מלכא
ושמחת שבע ברכות
לכבוד שמחת הנישואין לבנו של ידידינו החשוב

מוה"ר אברהם מנשה ראזען

הי"ו

ג באי נאמן דבית מ דרשינ ו

אשר אנו עורכים כאות הכרת הטוב על רוב
פעולותיו בכל עת ועונה לטובת בית מדרשינו

אברהם אלכסנדר פייערווערגער ,גרשון פעלברבוים ,ירוחם ווייס ,
ירוחם טוסיג ,ישעי' מרדכי קליין ,מנחם זאב קליין ,משה דוד שתתקיים אי"ה במוצש"ק זו בשעה  - 9.30בבית מדרשינו
ווידער ,שלום אליעזר ראטער ,ירוחם בניאמין ,אליהו דוד דייטש,
המצפים לבואכם
אהרן שלמה זלמן שטערן ,ראובן חזקיהו שיינבערגער.
הגבאים

