זמני לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 7.03 ...................
חצות היו והלילה 12.37 ...........
עלות השחר 3.45.......................
נ החמה 5.30 ...........................
סו זמ קרי"ש  -8.11 .....ב' 9.03
סו זמ תפילה 10.14 ................
שקיעת החמה 7.41 ...................
מוצאי שב"ק 8.57 .....................

התאחדות אברכי

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

פרקי אבות פרק ה'

מילי מעלייתא

מענינא דיומא
בר"ח סיו מתגלה הקרבת
של בני ישראל להר סיני
ביו הזה באו מדבר סיני .ופרש"י לא
היה צרי לכתוב ביו הזה אלא שיהיו דברי
תורה חדשי עלי כאילו היו נתנ  ,נראה
לרמוז בדברי קדשו ,כי באמת בכל שנה ושנה
כל ימי עול מתגלה הדבר ההוא שהיה
בימי הה וכו' ,וג בחודש הזה ]סיו[ כיו
שקרבו לפני הר סיני ,נתגלה ג"כ שיוכלו
לקרב את עצמ להקב"ה ,ולקבל התורה
ולקרב עצמ לפני הר סיני ,סינ"י מלשו
שנאה שישנא לכל דבר רע ,כמ"ש חז"ל סיני
שבו ירדה שנאה לעכומ"ז ,ר"ל למעשה
עכומ"ז .ולזה צרי כל אד כשבא ר"ח סיו
עד חג השבועות לקרות באותו עסק התורה,
ולהמשי לו זה הקדושה שנתגלה ביו זה.
וזה שפרש"י שיהיו דברי תורה חדשי עלי
כאילו היו נתנ  ,דהיינו שבאמת נתגלה כל
עבודת ישראל
דבר בעתו כמ"ש.

מעלת יו המיוחס
היו שאחרי ר"ח סיו ]ב' סיו[ נקרא
בש יו המיוחס ,ולכאורה אינו מוב למה
זכה יו זה לתואר כה חשוב בו בזמ שלא
היה בו שו דבר מיוחד ,אלא העני הוא כי
דייקא משו זה שאי היו הזה מייחס לעצמו
שו חשיבות מיוחדת וכל יחוסו הוא שיו
אחד לפניו הוא ר"ח ,אשר בו ביו באו מדבר
סיני ויח ש ישראל וגו' ושלאחריו מתחילי
השלשת ימי הגבלה ,מגיע לו להיות נקרא
מיוחס ,כי מי שאינו רואה בעצמו סגולות
מיוחדות ורק בלפניו ולאחריו .משל למה
הדבר דומה ,למל שהזמי אליו ארבעה
אומני מטובי הציירי ומסר לה לצייר את
הד' קירות של היכלו המיוחד לו לעצמו,
האומני חילקו ביניה את העבודה וכ"א
לקח על עצמו לצייר קיר אחד ,שלשה מה
עשו עבודת באמונה לפי מיטב כשרונ ,
והרביעי לא עשה שו מלאכה אלא היה יושב
ומחשב חשבונות ומדד מדידות ורוב הזמ
היה בחו ,ולא הבינו חבריו פשר הדבר ,וא
כשהשלשה גמרו את עבודת בא זה הרביעי
והביא מראות מלוטשות יקרות אשר הכי
לעצמו ,וחיפה בה את הקיר הרביעי,
והשתקפו בתוכה כל הציורי של שאר
הקירות בהתמזגות נפלאה ,והקיר הזה היה
היפה ביותר ,זהו גדלותו וחשיבותו של יו
המיוחס ,כי הוא מרכז ומשק בתוכו כל
נר ישראל
הסגולות שלפניו ושלאחריו.

שבת מברכי חודש סיו

מגיד תעלומה
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úà úåðîì äöøùë äìéçúî éë ùøôì ùéå ,(ã"îì éìá) éðá øîàð éìúôð
íéèáùä åéä äìéçúîã ,èáùä ìëî ãçà ìëì øøåá äéä èáùä
,íéáøåòîä ìëî ãçà äìéçú ç÷éì êéøö äéäå ,äæá äæ íéáøåòî
äùò ïë ,ïåùàøì åãéîòîå ãçà ãåò øøéá êë øçàå ,ãöì åãéîòäìå
éìúôð éáâ íðîà ,éðáì íéèáùä ìë éáâ áéúë ïëì ,èáùå èáù ìëì
éìúôð èáù äéä íéèáùä ìë åøøáðùë ïë íà ïéðîì ïåøçàä äéäù
àì äðåøçàá åðîð íäù éìúôð èáù éáâ ïëìå ,åîå÷î ìò àìéîî øàùð
íìåë àìéîî íä åøàùð íéèáùä øàù åøøáðùë ÷ø ,ììë åøøáð
.éìúôð éðá øîà ïëì ïåøçàä àåäù òåãéå ,íéøåøá
ג רוה  בש היהודי הק'

האוהל מועד מזכיר יו המיתה
מנגד סביב לאוהל מועד יחנו .י"ל דהחת
סופר אמר סביב רשעי יתהלכו ,שהולכי
סביב ,שאוכלי כדי שיחיו ,ויחיו כדי שיאכלו,
וכנגד מדת סביב הזה צרי שיזכיר לו יו
המיתה ויבריח את היצר הרע .וזה שאומר מנגד
סביב ,להיות נגד הסביב של הרשעי ,לאהל
מועד יחנו ,יזכרו את האהל מועד את הקבר,
)דרשות לח שלמה ,עמ' רע"ז(
והב.

המלמד ב חבירו תורה
ואלה תולדות אהר ומשה .כתב רש"י ואינו
מזכיר אלא בני אהר ,ונקראו תולדות משה ,לפי
שלמד תורה ,מלמד שכל המלמד את ב חבירו
תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו .נראה
לפרש הטע לזה ,דהנה אמרו חז"ל )עירובי יג(:
שנמנו וגמרו דנוח לו לאד שלא נברא
משנברא ,משו שעלול לחטוא ,אמנ בא
לומד תורה הרי היא מגני ומצלי מעבירות ואז
נוח לו שנברא ,לכ כל הלומד ב חבירו תורה
כאילו ילדו ,שעל ידי כ נוח לו שנברא) .כתב סופר(

רמז לסעודת פדיו הב שהוא כפ"ד תעניתי
ויקח משה את כס הפדיו .אמר דודי
הקדוש זצ"ל מו"ה ר' יצחק מנעשכיז ,שהעול
טועי במה שאומרי שסעודת פדיו הב
נחשבת כפ"ד תעניתי נמצא באיזה ילקוט או
מדרש ,שאי נמצא מזה בשו מקו ,רק הוא
נובע מאמרי פיו של אביו ,הוא אדוני אבי זקני
הקוה"ט מו"ה ר' מרדכי זצ"ל מנעשכיז שאמר,
שבכל התורה כתיב 'כס הפדוי' ורק כא כתיב
'כס הפדיו' שהוא אותיות 'פ"ד יו' ,לרמז על
)אילנא דחיי(
זה ,ע"כ.

מה עשו בני ישראל אחר ר"ח סיו
סיפר לי חסיד ישיש מלינסק ,ששמע
בעצמו מהחסיד של הה"צ רבי מנח מענדל
מרימנוב ,שאמר בשמו הקדוש ,מה עשו ישראל
על הר סיני מ ראש חודש סיו עד קבלת
התורה ,הרי לא היה לה תורה ללמוד ,ואמר
שהיו אומרי אהבה רבה ,וד"ל והדברי
)ילקוט מנח(
עמוקי.

הכנה לקבלת התורה
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המולד :ליל רביעי .שעה  2 .12דק' 9 .חלקי .

ויאמר היו נכוני לשלשת הימי .אמר
הרה"ק ]רבי מנח מענדל מרימנוב[ ומה היו עושי
באות הימי ,הנה באלו הימי היו מתפללי
להשי"ת והאר עינינו בתורתי ודבק לבינו
)בארות המי(
במצותי.

ראש חודש:

ביו רביעי

ואתה הפקד את הלוי .במסורה
איתא הפקד את הלוי ,הפקד עליו
רשע ,וצ"ב .וי"ל בפשוט עפ"י
המבואר בכתבי האריז"ל )בליקוטי תורה
יחזקאל( דלעת"ל יהיו הלויי כהני .וז"ש ואתה הפקד את הלויי ,ואל תתמה על הציווי
שיתמנו הלויי על משמרת לעבוד את עבודת אהל מועד ,לשיר ולמשא ולהגפת דלתות,
ומדוע לא יטלו שכר משל לתת עטרת כהונה על ראש ,כאשר יעד לה השי"ת ,לזאת
אמר הפקד עליו רשע ,כלומר לפי שנמצאי עדיי בעול רשעי המעכבי את הגאולה
בפשעיה ,ועדיי לא אתא זמ התיקו השל ,ע"כ לא זכו עוד הלויי להיות כהני.

מילי דאבות

)דברי יואל(

בסו פרשת הלוי כתיב אני ה' .והקשה ק"ז זל"ה בישמח משה בש המפרשי ממה
שמצינו בדבריה ז"ל ,בכל מקו דכתיב אני ה' ,דרשינ ביה נאמ לשל שכר ,וזה שיי דוקא
היכא שהשכר משתל לזמ רחוק ,שאז הוצר הכתוב להאמינו על תשלו השכר ,אבל הכא
הלוי קבלו שכר מיד באותו זמ ,דבעבור שלא חטאו בעגל נתמנו על משמרת לשרת
בקודש ,א"כ אי כא צור להאמינ על תשלו שכר ,שהרי כבר התקבלו שכר משל ,ומה
טע אמה"כ אני ה' .וי"ל דאיה"נ זהו בעצמו כוונת הכתוב ,שלא ימצאו מקו לטעות כי במה
נולד לאביו רבי יצחק אשר יחוסו מגיע לרבינו האי גאו,
וזקניו היו הגה"ק רבי שמשו מאוסטראפאליע והרה"ק
המהר"ל מפראג זי"ע ,ומצד אמו מגזע רש"י הקדוש זי"ע ,הי'
מתלמידיו הגדולי של הגה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע,
והרה"ק ר' פנחס מקארי זי"ע ,עובדא מופלאה יסופר בספר
"נתיב מצוותי" להרה"ק רי"א מקאמארנע זי"ע ,על דביקותו
ברבו זה ,כשהי' רי"ש באה"ק בשנת תקנ"א ,ראה פ"א בחזיו
הלילה את השכינה בדמות אשה בוכיה על בעל נעוריה,
כשהקי אמר לסובבי אותו אי בעול כעת מי שיהי' בעלה
דמטרוניתא אלא רבו הק' רבי פנחס מקארי ובוודאי נסתלק
באותה לילה ,וקרע קריעה בבגדו בברכה כדי תלמיד שמת רבו
עליו רח"ל ובכה בכיה גדולה ,כעבור זמ קצר הגיע הבשורה
מחו"ל שאכ באותו לילה נסתלק רבו ר"פ ,כמ כ יצק מי על
ידו של הרה"ק הרבי ר' ברו ממעזיבוש ב בתו של
הבעשטה"ק זי"ע ,ג הי' מבאי ביתו של הרה"ק יעקב יוס
מפולנאה זי"ע בעל ה"תולדות" ,ומגדולי וקדושי אר הללו
שאב מלא חופניי תורה וקדושה ממה שקבלו מקדוש ה'
הבעש"ט הק' זי"ע.
qqq
כשנדפס הספר הק' "תולדות יעקב יוס" מאת הגה"ק ר'
יעקב יוס מפולנאה זי"ע ,ספר שהאיר לאר ולדרי עליה,
הטומ בתוכו חריפות ובקיאות בצד חסידות ויראת הש ,אז
באו בסוד ה' ליראיו החברייא קדישא תלמידי הבעשטה"ק
והמגיד ,והסכימו להפי את הספר בעול ,ושיגיע הספר ג
לידי המתנגדי ,למע ידעו את דר החסידות ,ג להגאו
בעל "נודע ביהודה" זצ"ל  -שהי' ידוע ומפורס בהתנגדותו
העזה מול דר החסידות  -נשלח הספר ,וכולי האי ואולי
ירכ את התנגדותו למעט ,כעבור זמ מה ,נודע לה
שאדרבה ה"נודע ביהודה" לא נות תשומת לבו להספר אלא
אדרבה הספר מונח למטה בארו הספרי שלו ,אז החליטו
החברייא קדישא ע"פ הוראתו של הארי שבחבורה הרה"ק
ר"פ מקארי זי"ע לשלוח את ר' יעקב שמשו לה"נודע
ביהודה" למע ימתיק את העני ויוכיח לנו"ב את גדלו של
הספר בפרט ואת שיטת החסידות בכלל ,רי"ש קיבל עליו את
השליחות ויצא לפראג מקו מגוריו של ה"נודע ביהודה",
בהגיעו לפראג הל לביהכ"נ מקו בו מתאספי תלמידי
הנודע ביהודה לשמוע את שיעוריו ,רי"ש לא התוודע לה
מי הוא ,והתחיל לפלפל עמה בפלפולי התורה ,עד שהכירו
את גדלו בתורה ,פ"א באמצע שיעורו של הנו"ב הגיע למבוי
סתו ,קושיא שלא יכלו לפתור אותו ,אז ק רי"ש על רגליו
והחל ליישב את הקושיא בטוב טע ,הנו"ב בראותו את גדלו
בתורה החל לכבדו במאד וא הזמינו להיות בי אוכלי
שולחנו ,כאכילת כ תורת בעת הסעודה עסקו בתורה,
ונעשו אוהבי זה לזה ,ולא משה ידו מתו ידו ,אז הבי רי"ש
שהגיע השעה למלא את תפקידו שלמענו בא לפראג ,ביקש
מהנו"ב שית לו רשות לדרוש בבית המדרש ,הנו"ב שמח
מאד ,וביקשו שיגלה לפני התלמידי באיזה סוגיא רצונו
לדרוש ,רי"ש השיב שהדבר תלוי בה ,יביאו נא מסכת אחת
ובכל מקו שייפתח ש ישא את דברו ,והביאו מסכת בבא
בתרא ופתחו בד י' ,מאמר הגמ' "עשרה דברי קשי

שנתמנו לעבודת הלויי כבר קבלו שכר על מפעל הטוב אשר עשו ,ושוב לא יהא לכ שכר
בעוה"ב בעבור כ ,לזאת הבטיח הכתוב "אני ה'" נאמ לשל שכר ,כי עתידי ה לקבל
שכר טוב לעת"ל על מה ששירתו בקודש.
)דברי יואל(

בשעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו בה אומות העול ,מה ראו להתקרב יותר
מ האומות ,סת הקב"ה פיה ואמר לה הביאו לי ספר יוחסי כש שבני מביאי,
שנאמר ויתילדו על משפחות לבית אבות .וי"ל עפימ"ש בספה"ק נוע אלימל

בפרשת ,דידוע קושית אומות העול שבני ישראל בטלי ברוב לגבייהו ,כי את המעט מכל
העמי ,אמנ נפסק בשו"ע )יו"ד סימ צב( כי בדבר הדבוק צרי ביטול כנגד כל הדבוק ,ולכ
כשאנו דבוקי בו יתבר אינ יכולי לבטל אותנו ,עכ"ד .והנה מבואר בגמרא דכל המדבק
עצמו לתלמיד חכ כאילו מדבק עצמו בשכינה הק' ,והשתא מבואר המדרש על נכו ,בשעה
שקבלו ישראל את התורה נתקנאו בה אומות העול ,מה ראו להתקרב יותר מ האומות ,כי
טענו האומות דמכיו שה הרוב מה ראו אלו המועטי להתקרב ,והלא כבר נאמר אחרי רבי
להטות ,סת הקב"ה פיה ואמר לה הביאו לי ספר יוחסי שלכ כש שמביאי בני ,רומז
שבני ישראל מדבקי עצמ בתלמידי חכמי ומתייחסי אחריה כבני לאבות ,וכיו
שה דבוקי בתלמידי חכמי ,נחשב לה כאילו דבוקי בשכינה ,ולכ אינ בטלי ברוב
אומות.
)בר משה(
בשנת תקנ"ד יצא לאה"ק על מנת להשתקע ש,

)בשנת

תקנ"א בעת פטירת רבו ר"פ מקארי זי"ע ,כבר הי' אז בא"י אבל ככל הנראה

על הצדיקי
הרה"ק רבי יעקב שמשו משפטיווקא

זי"ע

ג' סיו תקס"א

נבראו בעול ,הר קשה ברזל מחתכו ,ברזל קשה אש
מפעפעו ,וכו' ,אמר אדרוש בסוגיא קשה זו ,התלמידי
תמהו מאד הא למילי דאגדתא אלה ייקרא סוגיא חמורה,
בשבת נתאספו כול בביהמ"ד לשמוע מה בפיו על ה"סוגיא
החמורה" ,א עמדו משתומ בשמע את דבריו המופלאי,
את העשרה דברי הקשי החל לקשר ולשזר בסוגיות
החמורות שבש"ס ,הוא התחיל בדבר הראשו" :הר קשה"
ובאמרו זאת הביא את כל הסוגיות העוסקות בעני הר ,כגו
השוחט להר וכדו' ,והקשה ע"ז קושיות חמורות מסוגיא
אחת של הר על משנהו ,וסיי על זה "הר קשה" כלומר
הקושיו"ת של סוגיא דה"ר" ,ברזל מחתכו" כלומר יתור ע"י
סוגיות המדברות מעני ברזל ,והביא סוגיות של ברזל ופרק
ע זה כל הקושיות שהקשה מהסוגיות של הר ,וכ עשה ע
כל עשרה דברי ,פעורי פה נשארו התלמידי בסיימו את
פלפולו הנפלא והמעמיק.
הנו"ב בראותו עתה יותר כמה נפיש חילא דהאי גברא רבא,
קרבו אליו ביותר ועתה שאלהו על מטרת בואו לפראג ,ענה
רי"ש האמת אומר ,כי לא לכבודי הגעתי הנה ,כי א לכבודו
של מורי ורבי מחבר הספר הקדוש "תולדות יעקב יוס",
שמעתי שכבוד תורתו אי מכבד את הספר כראוי ,וכתלמידו
של רבי יעקב יוס שהנהו מתלמידיו של הרה"ק רבי ישראל
בעש"ט לא מצאתי מנוח לנפשי ובאתי להוכיח למעלתו מה
גדול הוא הספר ,וע"י כ ידע כמה גדולי ה דרכי החסידות,
ועתה שטוח אני בקשתי לפני כבודו שיעיי וישי לבו בספר
הזה ,הנו"ב כשמעו כ"ז ענה לו ,שית לו שלשי יו כדי לעיי
בספר ולאחר מכ יחווה דעתו על זה ,כתו ל' יו נכנס רי"ש
ומצאו מעיי בספר ,וכשגמר עיונו סגרו ונשקו והניחו בכבוד,
רי"ש כבר הסתפק מה שראה והבי שהנו"ב הושפע לטובה
מהספר ,אז גילה לו רי"ש כי הוא הרב שהתיר את השאלה
החמורה ,ועל דא יצא נגדו ר' סענדער מסטאב ,ומפאת
התנגדותו אל דרכי החסידות שלחו לו התשובות מבלי להכיר
ש האוסר והמתיר ,והנו"ב הסכי עמו ,הנו"ב בשמעו דברי
אלו ,התרע עליו מדוע לא גילה לו עד עתה כל זאת ,כי אז הי'
מכבדו ביותר ,ובקש סליחה א לא כבדו כראוי ,רי"ש נפרד
מאתו ונסע לביתו לאחר שמילא את שליחותו כיאות) .א"ה ,על
סיפור זה יש הרבה גרסאות ,הגירסא שלפנינו הוא מספר "דור דעה" של הרב
מסלאוויטא נכדו של הר"פ מקארי שסיפר בש אביו ששמע מזקינו ר"פ(

qqq

חזר לחו"ל( לפני עלייתו נסע לחבריו החברייא קדישא על מנת
להפרד מה ,ונסע עד איסטאנבול כדי לקחת מש ספינה
להפליג לא"י ,הרה"ק ממונקאטש זי"ע מביא בספרו דברי
תורה )ועיי בקיצור בבר משה פ' ל( וז"ל :סיפרו לנו זקננו בש
הגה"ק משפיטיווקא זי"ע בבאו לאה"ק הגיד )בדר משל
ומליצה( וסיפר :ה בנסעי לאה"ק אמרתי להבעל דבר טר
נסיעתי מסטאמבול על הספינה ,בילע"ט )טיקע"ט( של נסיעה
עולה ס רב ,אמרתי לו בחר ל א' משני אופני או את
תסע לאה"ק ואני אשאר בחו"ל ויהי' לי טוב בלעדי בחו"ל
או אתה תשאר בחו"ל ואני לבדי אסע לאה"ק ,כי לשל שני
בילעטי" בעד שניני אי לי ממו ולא כח ,ובחר לו לישאר
בחו"ל ואני לבדי אסע לאה"ק ,וזהו בוודאי טוב מאד,
ושמחתי בנסיעתי על הספינה ,ובבואי לאה"ק מיד על הנמל
ראיתיו להבע"ד עומד שמה וצעקתי מכאב לבי מה אתה
עושה פה הלא הנחתי בסטאמבול ואמרת שתשאר שמה,
והייתי בעיניו כמתעתע ,ויע ויאמר אתה תשאלני מה אני
עושה פה )אחד בא לגור וגו'( הלא בכא אני גר בקביעות דירתי,
ומ"ש שדיברת ע א' בסטאמבול ,זה הי' בוודאי שלוחי
בחו"ל עכ"ד ,הגיע לאה"ק והתיישב בטברי' ,תיכ ע ביאתו
לאה"ק בראותו את מצב הדחוק נרת לפעולות למע
הישוב ,ושלח מיד שד"ר לפולי להתרי את בנ"י למע ישוב
א"י ,וג הוא בעצמו יצא בגלל זה לחו"ל ,ונדד להרבה
מדינות בעול ,לארצות המזרח מצרי וצפו אפריקא ועוד,
בספר "גדולת צדיקי" מובא וז"ל :שמעתי שפע אחת
סיפר הרב הגה"ק אלקי רבינו שמחה בונ זצ"ל מפרשיסחא
מכבוד הרב הגה"ק אלקי רבינו יעקב משפעטיווקא זצ"ל
שפע אחת נסע בספינה על הי בליל ראש השנה והיתה
רוח סערה גדולה מאד ועמדה הספינה להטבע בי ,והי'
ממתי הרב הנ"ל ומצפה ומשתוקק מאד שיאיר היו כדי
שיוכל לתקוע תקיעת שופר ,וכ הוה תיכ כשהאיר היו
לקח את השופר ותקע בו תקיעת שופר ,ותיכ נח הי
מזעפו ,ואמר הרבי ר' בונ שהעול היו סוברי שמשו זה
הי' מצפה שיאיר היו לתקוע בשופר כדי שתגי עליו
המצוה ,ובאמת לא כ עמדו ,רק הי' חושק ומצפה ומשתוקק
לעשות עוד מצוה אחת קוד פטירתו ,וראה עד היכ גדולת
הצדיקי ,עכ"ל ,משליחותו זו חזר בתחילת שנת תקנ"ט
והגיע לחיפה ,ומש חזר לטברי' ש מצא את הרה"ק ר'
נחמ מברסלב ששה ש באותה זמ בא"י.
qqq
ביו ג' לחודש סיו בשנת תקס"א נח נפשי' ועלה השמי,
ומנוחתו כבוד בביה"ח בטברי' ,סמו למקו קבורתו של
הרה"ק ר' נחמ מהורדאנקע זי"ע ומצבה אחת מציינת את
מקו קבורת שניה ,וזה אשר חרות על מצבת קבורתו :זאת
מ"ק הרב המובהק חסיד קדוש ה' מוהר"ר ר' יעקב שמשו ב
ר' יצחק משפיטיווקא נ' יו שלשה לח' סיו ש' תקס"א
תנצב"ה .מדברי תורתו נשאר קצת מפוזר בספרי החסידות.
זכותו יג עלינו ועל כל ישראל אמ

בינו שנות
דור ודור
מב

מלחמת קודש בי צדיקי הדורות
סביב מלחמותיו של הקיסר נאפוליו

קיצור מפרק הקוד
המלחמה בי נאפוליו לרוסלאנד
ממשיכה ביתר שאת ,הרה"ק הבעל התניא
עמד בכל עוז לימי הצד של ממשלת
רוסלאנד וא ג ציוה לאחד ממקורביו
העסק הידוע רבי משה מייזליש זצ"ל שיל
לרגל אצל ממשלת נאפוליו לטובת ממשלת
רוסיא.

המרגל השתול

יש הטועני ,כי כבר בשלבי פעולתו
הראשוני של רבי משה בי סגל יועציו
הקרובי של נאפוליו ,קלט זה ,כי מדובר
במרגל מטע הממשלה ברוסיא ,ולא סת
כי א במקורב למלכות ממש.
בהמש לדעה זו ,קרא נאפוליו לרבי
משה ואמר לו" :יודעני ,כי מרגל שתול אתה
מטע הצאר אלכסנדר ,אול דע ל ,כי
הדבר אינו מפריע לי כלל ,ואדרבה ,הנני א
מרוצה ממנו ,שהרי כיבושי את רוסיא,
איננו מוטל בספק כלל ,ג הידיעות שעלול
אתה להעביר לצאר ,מחדרי משכיותי בתו
תוכי ,אינו אמור למנוע את הכיבוש הזה,
ויהיה מה לכל היותר ,יידע אלכסנדר את
מחשבותי ,ויבי ,כי מוטב לו להיכנע בפני,
בטר יהיה צור במלחמה ,ובכל הנני
מעוניי"...
באחד הימי ,הזמי אליו נאפוליו את
רבי משה ,וביקש ממנו כי ילווה אותו
בהליכה בחוצות ווילנא כשהול בלבושי
פשוטי כאיש פשוט שלא יכירו אותו,
נאפוליו התחפש לבל יכירהו ,וכ יצאו
שניה לתייר את ווילנא לאורכה ולרוחבה.

פשר המכתב

מרוב קשריו הקרובי ע נאפוליו,
הפ רבי משה אט אט להיות מעריצו,

ובהשוותו בינו ,לבי הצאר ,אשר א
אותו הכיר מקרוב ,גמר בדעתו כי
נאפוליו טוב יותר ליהודי מאשר
אלכסנדר הצאר ,והוא החליט לחדול
מסיועו לצאר ולהתחיל לסייע
בנאמנות לנאפוליו.
לפי אותה דעה ,זהו פשר
האיגרת ששיגר בעל התניא אל רבי
משה ,לאחר ראש השנה תקע"ג ,בה
טרח לבאר לו ,מדוע עדי בכל זאת
הצאר על פני נאפוליו ,רבי משה קיבל
את הדברי ,וחזר בו ממחשבתו.

הדיעה השניה לגבי רבי משה

אמנ לפי הדעה האחרת ,המקובלת
יותר ,והמסתייעת ג במכתבו הנזכר של
רבי משה אל מזכירו של מונטיפיורי ,לא
עלתה על דעתו של נאפוליו כי רבי משה
מרגל אותו לטובת הצאר.
בחודש שבט תקע"ג ,לאחר שנאפוליו
נסוג ממוסקבה ,נותר חלק גדול מצבאו
בדאנציג ,בגבול רומניא – פולי ,כשצבא
רוסיא מסבב אותו מכל עבר ,בעת ההיא,
שיגר נאפוליו בידי רבי משה איגרת סודית
למפקדי הצבא של ממשלת צרפת הנצור
בדאנציג ,רבי משה דאג להעביר את תוכ
האיגרת לפעטערבורג ,וג את התשובה
שקיבל מראשי הצבא בדאנציג להעביר לידי
נאפוליו ,הראה תחילה להצאר של ממשלת
רוסיא .כעבור זמ לא רב ,הוא ביצע פעולה
דומה ,וג הפע קרא הצאר את שני
האיגרות.

עינו החדה של נאפוליו

באחד הימי ,ונאפוליו ישב בלשכתו
הצבאית ע סגל יועציו הקרובי ,נפרשו
לפניה מפות אשר תיארו את מהל
המלחמה ואת מצבי הכוחות ,ונתבקשה
הכרעה חותכת וגורלית בדבר הפעולה
הצבאית הבאה שיש לנקוט ,רבי משה היה
בי הנוכחי בחדר ,ובידו אחז את מקלו
עמו הל תמיד ,ואשר לראשו מותקנת
היתה גולת עופרת ,היתה זו עופרת רכה,
אשר לעת הצור ,נית היה לחקוק בה
סימני באמצעות ציפורני האצבעות ,רבי
משה ,משתמש היה באמצעי זה ,כדי לרשו
לעצמו לזכרו ידיעות חשובות במיוחד ,אשר
נתגלו לו בהזדמניות מעי אלו ,ואשר חפ

נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו

ברגשי כבוד והערכה ,הננו מקדמי בברכה ,את כבוד ידידינו רב פעלי לתורה ולתעודה בעוז ובגבורה ,בונה
ומקי עולמות של תורה ,נדיב לב רב חסד וצדקה פזורה ,מהיושבי ראשונה במלכות סאטמאר המעטירה ,הוא
הגבר אשר ידיו אמונה ,רוב פעולה בכל עת ועונה ,למע קהילתינו הק' פעיה"ק במסירות כנה ,ובפרט למע
הקמת הבני הגדול דקהילתינו הק' לעדת מי מנה ,עומד לימי מוסדותינו וקהילתינו לסעד ועזרה ,ברוחו הנדיבה
ובנפש מסורה ,להגדיל תורה ולהאדירה ,שמעו הטוב הול בכל המדינות לתפארה ,ע"כ לפניו נזמרה ונשירה.

ה"ה הרבני הנגיד ,הטפסר המרומם

מוה"ר

יצחק ראזענבערג

שליט"א

ס .ראה"ק דקהל יטב לב ד'סאטמאר – מראשי וועד קרן הבנין דקהילתינו הק'
לרגל בואו לארה"ק לרגל הילולת התנ"א רשב"י זי"ע

וישבות אי"ה בשב"ק זו בתוככי עיה"ק ירושלי ת"ו
ובהאי זימנא דקא גרי ,קולינו נרי ,להביע זמירות ושירי ,לרגל השמחה בנעימי

באירוסי נכדו בסימ טוב ובמזל טוב

ברכת ה' מציו תלווה אתכ להתבר בכל מילי דמיטב וראה בטוב ירושלי כל ימי חייכ ,
עדי נזכה לעלות לציו ברינה בבנית בית המקדש השלישי בביאת מלכא משיחא בב"א.
כ"ד המקדמי פניו בתודה

הנהלת הקהילה – הנהלת המוסדות – הנהלת הכולל – וועד קר הבני

להודיע את הצאר של רוסיא.
הפע ,קלטה עינו החדה של
נאפוליו ,את תנועת ציפורנו של רבי משה
על גולת המקל ,וכמו ברק פילחה את מוחו
המחשבה ,כי מרגל שתול לפניו.
בפתע פתאו ,זינק נאפוליו מקומו,
והצמיד את כ ידו אל לוח לבו של רבי
משה ,היתה זו מעי בדיקה אמיתית כדי
לחוש א לבו פוע בהתרגשות ובחרדה,
אשר ילמדו בוודאות על הפשע אשר ביצע
זה עתה.
אמו על שיטת רבו הגדול" :מוח
שליט על הלב" ,הצליח רבי משה לשמור
על קור רוחו ,וא על פעימות לבו ,אשר
נותרו שלוות ונינוחות מבלי לגלות מאומה
מ המתרחש במדעיו.
"ראוי אתה שיירו ב"  סינ
נאפוליו מבי שיניו  "אול ,חבל על ב
אד כמו ,ל ,ובל אשוב עוד לראות"...
כא ,הגיע פרשת ריגולו של רבי משה
מייזליש לסיומה.
בשנת תקע"ה ,עוד פנה האדמו"ר
האמצעי מלויבאוויטש זי"ע ,אל רבי משה
באיגרת בקשה ,כי יפעיל את קשריו ע
שרי הממשלה של רוסיא בפעטערבורג,
ואפילו ע הצאר בעצמו ,כדי למנוע פגיעה
בבית העלמי בהודי ,ש מקו מנוחתו
של הבעל התניא.

רבי משה עולה לארה"ק

בשנת תקע"ו ,החליט רבי משה לעזוב
את רוסיא סופית ,ועלה להשתקע באר
ישראל ,הוא התיישב בחברו .בשנת
תקצ"ח ,כעשרי ושתיי שני לאחר
ישיבתו של רבי משה באר ,והוא כבר
למעלה מגבורות ,הגיע הסיר משה
מונטיפיורי לבקר באר .ביו ט"ו באב,
בא לבקר בחברו ,ובערב הראשו אחרי
בואו ,בא "החכ הישיש רבי משה
מייזליש מווילנא" לבקרו – כ רוש
מזכירו של מונטיפיורי ,ד"ר ר' אליעזר
הלוי ,בפנקסו מאז.
במהל ביקורו זה של מונטיפיורי,
שיגר רבי משה מייזליש מכתב אל מזכירו,
בו מבקש הוא לסייע לו בימי זקנתו ,לרגל
המצב הקשה והנורא אשר שרר אז
בחברו ,בי היתר ,מתאר ש רבי משה
בקצרה את קורות חייו הסוערי ,לאמור:
"...הייתי מנהל ומנהיג בעיר
מולדתי ק"ק ווילנא כ"ב שנה ,ברוב
שלו וחדוה ,כל מוצאות ומובאות
הקהילה היו על ידי ...ומרוב ש טוב
שקניתי בעז"ה בעיני אלקי ואד,
בהתחלת המלחמה בי קיסר רוסיא
לבאניפארט )נאפוליו בונפרטה( ,נקרא
נקראתי לבית הקיסר )של ממשלת רוסיא(,
שהיה אז בווילנא ,וציווני שאעשה
לפי שכלי במה שאוכל ,בכדי להתחבר
לבאניפארט ,עד שיהפ לאוהב נאמ
שלי ,ואראה ואדע כל סודותיו ,להודיע
לקיסר .והרבה לדבר אי כא מקומו,
רק בקיצור ,שהזמי לי השי"ת
שהייתי בשעת המלחמה אצל באני
פארט והוא מסר לי איגרת להולי
לדאנציג ,מקו שחיילותיו היו
סגורי שמה ,ולהביא לו תשובה ,וכ
עשיתי .רק בינתיי ,קרא אותה
הקיסר ,וג איגרת התשובה שכתבו
מדאנציג לו ,קרא אותו הקיסר שלנו.
וכזה עשיתי ב' פעמי"...
באותה איגרת ,מבקש רבי משה
מייזליש סיוע ממונטיפיורי ,להדפיס שנית
את ספרו "שירת משה" על תרי"ג מצוות
אשר נדפס לפני חמישי שנה ,ושוב לא נותר
ממנו עד אחד.

מורא מקדש
חומר האיסור לדבר בביהכנ"ס
ממשי היצה"ר עליו

האד



המדבר בביהכנ"ס



יותר טוב שלא יבוא כלל
צרי להיות ירא וחרד ורועש ורועד ,אי יכנס
להיכל המל כלי מלא בושה וכלימה וכו',
ומתו כ החי ית אל לבו לעמוד ש באימה
ביראה ברתת ובזיע ,ושלא לשיח ש שיחת
חולי ח"ו מאימת השכינה השורה ש וכו',
תסמר שערות אנוש מראות חומר שבו,
ולבבות יכאבו על שנעשה כהיתר לרבי
מעמי האר ,ואולי נגרע ששומעי לפעמי
חומר שבו בהדורשי בע ,ואעפי"כ אי
מניחי מנהג הרע ועול כמנהגו נוהג ,אוי
לה לבריות מיו הדי ומיו התוכחה וכו',
וכל מי שיש בידו למחות ימחה על כבוד
שמו ,וא אי בידו למחות ,יזהר לנפשו
להיות כאל לא יפתח פיו.
)פלא יוע ,ער בית הכנסת(

בכל העבירות לא ראיתי לרוע כהנה ,כי בשאר
העבירות כגו גזל ועריות ומאכלי אסורי
וכיוצא בה ,יצרו גובר עליו ומחטיאו
שמתאוה לה ,אבל בזה אי שו דבר יוצא
ממנו ,כי א ברצונו מורד באדונו ומוש עליו
כח היצה"ר ,ועל זה נאמר )קהלת י' י"א( ומה יתרו
לבעל הלשו ,וביותר הוא שמזלזל כבוד
הקב"ה בפרהסיא בתו קהל ועדה ,ובאות
השעות המיוחדות לקדושה ולהלל ולשבח,
בבית הקדוש המיוחד לעמוד ולשרת לפני
המל ה' צבאות ,ולקבל עלינו עול מלכותו.
)דברי חכמי ד רכ"ה :להרה"ק רבי יהודה לייב פאחוויצער זצ"ל(

ועתה בעוה"ר ג הגדולי קופצי ממקו
למקו ורצי ושבי בביהכנ"ס לחפש אחד
לדבר עמו דברי בטלי ,היה טוב לה יותר
שלא יבואו כלל לביהכנ"ס ,וכ איתא בתיקוני
זוה"ק תקונא תמני סרי

)ד ל"ו(:

רשיעיא

אדחיקי מתמ ולא יהיב לו שאלתי דלהו,
אלא עלייהו אתמר

)ישעי' א' י"ב(

מי ביקש זאת

מידכ רמוס חצרי ,ואילו אינו רשיעייא דהוי
מבזי למלכא בצלותהו ,דמנח למשמע
צלותא ופסקי לה על שיחה בטילה.

)ספר הפני(

הרופא השונא ישראל

ג בשעה שנאפוליו וצבאו ניצבי היו
בשערי מוסקבה ,לא נשתחררה פולי
מנוכחותו של צבא צרפת בתחומה ,מחנות
של חיילי צרפת המשיכו לחצות את פולי,
בדרכ לאר רוסיא ,ומה שא נותרו
בפולי לזמ ממוש יותר ,ושימשו בה כחיל
מצב של שלטו צרפת ,אחד הגדודי הללו,
איווה את העיר פרשיסחה למושב לו ,והקי
בתוכה מחנה צבאי גדול.
הרופא של צבא צרפת ,אשר נתלווה
אל אותו המחנה ,שונא ישראל מושבע היה,
במש שהותו בעיר ,הספיק להתוודע אל
אורחותיה של תושבי המקו ,וביותר חרה
לו יחס הכבוד המיוחד במינו שרחשו
התושבי ,לרבות הנוכרי ,לרוקח היהודי
רבי שמחה בוני בוניהרד ,אשר נודע לימי
בתור הרה"ק הרבי ר' בוני מפרשיסחה
זי"ע ,אשר הפעיל במקו בית מרקחת
ברשיו .העובדה כי מומחיותו הרבה של
הרוקח היהודי קנתה לה ש ג בקרב חיילי
המחנה ,אשר העדיפו להיווע באופ פרטי
ברוקח היהודי ,מאשר לשעות לרפואות של
רופא חיילי צרפת ,ליבתה את חרונו של זה
האחרו ביתר שאת ,עד אשר החל לשטו
את רבי בוני באופ אישי ,וחיפש דרכי
כיצד לטמו ,חלילה ,פח יוקשי לרגליו.

המש יבוא אי"ה

יסודי התורה

מנהג ישראל
תורה

מצות ספירת העומר בכתיבה

כסא דברכתא )כב(

ד ע"א .גמ' אמר רב זירא אי קשיא לי הא קשיא לי דתניא א לא
יגיד פרט לאל שאינו יכול להגיד אמאי הא יכול להגיד מתו הכתב
א"ל אביי עדות קאמרת שאני עדות דרחמנא אמר מפיה ולא מפי
כתב.
בשו"ת חוות יאיר )סי' קצ"ד( הוכיח מגמ' זו דשבועה בכתב הוי שבועה ממש,
מדמיעט הקרא גבי עדות מפיה ולא מפי כתב משמע דבעלמא כתיבה כדיבור
דמי .ובשו"ת שב יעקב ,דחה ראייתו דלאו ראיה הוא ,דאי לא מיעט רחמנא
מפיה ולא מפי כתב הו"א בעדות מהני מפי כתב משו דעדות רק גילוי
מילתא בעלמא הוא ,ומה לנו א נודע ע"י ההגדה או הכתיבה ,לכ צרי קרא
לאורויי דגזה"כ הוא דדוקא מפיה ולא מפי כתב ,משא"כ בשאר מילי לעול
קיימא הסברא דכתיבה לאו כדיבור דמי ע"כ .והגאו רבי וואל אייגער )בשו"ת
רעק"א סי' כ"ט( הוסי ע"ז דהט"ז באו"ח )סי' מ"ז( על מה דפסק השו"ע דהכותב
בד"ת צרי לבר ברכת התורה ,הוכיח מגמ' זו דמפיה ולא מפי כתב ,דכתיבה
לאו כדיבור דמי.
ועל פי זה כתב ש דא כתב מני הספירה של היו לא יצא וצרי לחזור
ולספור בברכה ,וא לשיטת ר"ת דס"ל דהא דמיעט הקרא לגבי עדות מפיה ולא
מפי כתב היינו רק באלמי שאי ראויי להגיד ,אבל בעדי שראויי להגיד
מותרי לשלוח עדות בכתב לבי"ד דשפיר מקרי מפיה ,מ"מ יש לחלק כנ"ל,
דדוקא לעני עדות דגילוי מילתא בעלמא הוי משו"ה מהני ,אבל בעלמא לא הוי
כתיבה כדיבור ,והדבר ברור שצרי לחזור ולספור בברכה.
ועוד הביא ראיה דמצד תקנת חכמי לא יצא ידי ספירת העומר א לא
שהוציא בשפתיו ,א דאי הכרע בפסוק דוספרת ,שצרי להוציא בשפתיו ,כמו
ספירת זבה דכתיב ביה נמי וספרה ,ולא מצינו בשו מקו שצרי להוציא
בשפתיו ,מ"מ כיו דתיקנו חז"ל לבר על ספירת העומר ממילא נשמע דצרי
להוציא בשפתיו מני הספירה ,דאל"כ הוי דברי שבלב ואי ראוי לבר ,כמ"ש
הב"י )סי' תל"ב( בטע הדבר שתקנו חכמי לבר על בדיקת חמ שהוא דדבריה,
ולא תקנו טפי לבר על הביטול שהוא דאורייתא ,משו דביטול הוי בלב ואי
מברכי על דברי שבלב.
והגאו רבי עקיבא אייגער )ש סי' ל'( השיב על ראיה זו דא דבלב לא מהני
מ"מ הכתיבה הוי כממשה וכמו דיבור ,ואפשר דמבר עלה ,וכמו בכל הברכות
דלא יצא בהרהור ומ"מ יצא בכתיבה א נדו דכתיבה כדיבור דמי ,ועוד הארי
ש להוכיח די"ל דיצא ספירת העומר בכתיבה עיי"ש.

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

שליט"א

ראש כולל רבני דקהילתינו הק'  -מו" פעיה"ק ת"ו
לרגל הולדת נכדו

הרה"ג ר' משה טייטלבוי
הרה"ח ר' שלו שניצלער

שליט"א

אמירת הקידוש מתו הסידור

מצוואת הגה"ק ר' נפתלי כ" זצוק"ל(

אמירת ויכולו

אומרי ויכולו בקידוש א שכבר אמרוהו פעמי בתפלה ,כדי להוציא בניו ובני
ביתו) .טור סי' רע"א(
שלש פעמי חייב אד לומר ויכולו ,אחד בתפלה ,ואחד לאחר התפלה ,ואחד על
הכוס ,כנגד ג' פעמי 'אשר' שבפרשת ויכולו) .הגהות מיימונית(

לרמז ש הוי"ה

מתחילי קידוש מתיבת 'יו השישי' שהוא מסו הפסוק הקוד כי בראשי תיבות
אלו נרמז ש הוי"ה י'ו ה'שישי ו'יכולו ה'שמי) .רמ"א סי' רע"א(

לומר את כל הפסוק

והנה תיבות יו השישי ,ה סו פסוק דוירא אלוקי את כל אשר עשה והנה טוב
מאוד ויהי ערב ויהי בוקר יו השישי ,ולכ יש שנהגו לומר בלחש כל הפסוק ,ומתחילי
מיו השישי בקול ר ,והטע כדי שלא יהיה התחלה באמצע פסוק) .ערו השולח סי' רע"א(

להתחיל ויהי ערב ויהי בוקר

וכשמתחיל שמעתי שיתחיל בלחש לומר ויהי ערב
צרי לומר בלחש ויהי ערב ,כדי שלא לחלק פסוק לשני ,דכל פסוקיה דלא פסקא
משה רבינו ע"ה ,לא פסקינ) .סידור היעב"(

ויהי בוקר) .לבוש(

להפסיק בי שני הפסוקי

יפסיק קצת בי יו השישי לויכולו ,כדי להדגיש שה שני פסוקי ,שאי רשאי
לעשות משני פסוקי פסוק אחד) .סידור היעב"(

סברי רבותי

ויאמר סברי רבותי ר"ל סוברי את לצאת.

)רמ"א סי' קע"ד(

זכר ליציאת מצרי

אמר רב אחא בר יעקב צרי שיזכיר יציאת מצרי בקידוש ,כתיב הכא למע תזכור
את יו ,וכתיב הת זכור את יו השבת לקדשו) .גמרא פסחי קי"ז(

סגולה לזכרו

סגולה לזכרו להתפלל במחשבה על הזכרו ,בשעת הקידוש בשעה שאומר זכרו
למעשה בראשית) .טעמי המנהגי בש הרה"ק מהרי"א מזידטשוב זי"ע(

ששו ושמחה ישיגו

כולל רבני

í¼î¾−î íòþ ñîš

מתו שמחה וטוב לב ,אבר ברכת מזל טוב ,קד ידידי הצמוד
בקירות לבבי ,רב חביבי ,לעילא מכל תושבחתא ,עסוק באורייתא,
מוכתר במעלות מופלגי ,ובכל המדות שמנו חכמי ,נוח לשמי
ולאנשי ,שמו מפארי ,בהילולי ותוארי .ה"ה

יואל יהושע היילברו

úà ,äøåúá ïåàâ éàä áø íã÷ ,äçìùð äæá ,äëøáä úàæ ,äçáùå øéùá

ניו
הבהח
לרגל הכנסו בברית האירוסי למזט ובשעטומצ

àúúòîù é÷åñàì íéø÷éä åéøåòéùá òãåð ,äøåî äëìä åæ 'ä øáã

יהי"ר שהזיווג יעלה יפה ,ויזכה לבני חיי ומזוני רוויחי ,אמ.

.àúçáùåú ìëá ììåäîå õøòð ,àúééøåàì 'éìéç áø ,àúëìäã àáéìà

כ"ד ידיד המבר מריחוק מקו וקירוב הלב

הרב הגאו

רבי יהושע אשר כהנא

שליט"א

è"æîì åãëð úãìåäá åðåòîáù äçîùä ìâøì
äëæéå ,ç"åé ìëî äùåã÷ã úçðå âåðòú áåø úååøì ë"òîåø äëæéù ø"éäé

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

)רמ"א סי' רע"א(

שמעתי מנהג הגאו בעל ט"ז שהיה הקידוש של שבת ויו טוב תמיד מתו הספר,
ואמר הטע ,מלבד שיש קדושה באותיות ,ג כ מהאי טעמא שפעמי שמתארח אצלו
ע האר ,או שמיסב עמו בבית אחד ,וע האר אינו יודע הקידוש בעל פה על נכו ,וג
יתבייש לומר מתו הסידור ,על כ היה עושה עצמו כ כדי שיעשה כ הע ולא יתבייש,
ולפעמי היה אומר לו :עשה כמוני לומר מתו הסידור ,ומנהג ותיקי היא) .טעמי המנהגי.

ראש כוללינו  -מו" פעיה"ק ת"ו

שליט"א

לרגל אירוסי בתו

וכשמתחיל ית עיניו בנרות ,ובשעת הקידוש בכוס של ברכה.

בנשיאות כ"ק מר אדמו"ר שליט"א

ברכת מזל טוב

לרגל הולדת נכדו

ית עינו בנרות ובכוס

שע"י כולל למצויני "ויואל משה" ד'סאטמאר

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

הרה"ג ר' יהושע אשר כהנא

כוס של קידוש

æåòá äàøåäå äøåú õéáøäìå ,äøåú ìù äìäàá úåçåðî éî ìò áùéì
.äøåàå äçîùá ö"àåâ úàéáì äëæð éãò ,äøåáâáå

äáø äçîùá íéîúåçä

ïåäéãéîìúå ïðáø - ììåëä úìäðä

דוד יהושע יעקב לאנדא – אוסטרליא יצ"ו

בשורה משמחת

הננו להודיע בזה שעדיי נשאר כמות מצומצמת

מהספר הנפלא

ומשה היה רועה
אצל הר"ר יואל בר"י קליי הי"ו

קחו ברכה אל תו בתיכ

