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  ק זו נשפע שפע וברכה"משב
עני� פרשת נסכי	 אחר המעשה של 

כ עד "היא לרמז שיהיה הריצוי כ, המרגלי	

כי , שיושפע מזה שפע כל מיני ברכות

פיכת יי� וש, נסכי	 הוא שפיכת יי� לשיתי�

על :) ה"עירובי� ס(ל "כאמר	 ז, מרמז על ברכה

, בית שנשפ� בו יי� כמי	 שהוא סימ� ברכה

ר שיהיה נשפע לנו משבת קודש זה כל "וכי

  ע"ל אייגער זי"ק רי"להרה, אמרי אמת         . שפע ברכה

  ק"ללמוד בכל יו הזוה
  בעני� המרגלי

ר מגור " אדומוק"שמעתי שהגה

ע אמר בש	 "אמת זיה בעל שפת "זצללה

אשר חיוב על כל אד	 , ע"זי' היהודי הק

) ב"ט ע"ד� קנ(שלח ' ק פר"ללמוד בכל יו	 הזוה

אמר רבי שמעו� מפרשתא , בעני� מרגלי	

דא אולפנא רזא דחכמתא ואשתמעו מנה 

שהוא , כל העני�' רזי� עלאי� ויקירי� וכו

ר המפתה את "התחזקות כנגד טענות היצה

  ג  "אות תכ, שיח שרפי קודש                    .הבריות

  ג מצוות"מוד תרילל
ועשית	 ' וזכרת	 את כל מצות ה

חייב אד	 ") בראשית(ובמדרש רבה . אות	

לאחד ראיתי  ".ג מצות"ללמוד תרי

ג מצות "דקדקי	 שהיה לה	 רשו	 תריממה

והיה נוהג לחזור בכל יו	 , בקונטרס קט�

, אות	 עד שכול	 שגורי	 בפיו בעל פה

' או ס' ה יודע מצוה פלונית הוא מצוה מוהי

וכל מי שמנדב לבו לאהבת , ב"וכיו' או כ

  שבועות פרק נר מצוה' מס' ה הק"של  .התורה יעשה כ�

  פרחה נשמת
שהיה , ל"ר הרב מבארנוב זצ"סיפר מו

וכשהגיע , פע	 אחד בפרשת שלח בצאנז

לקח הרבי , בשולח� הקדוש לאמירת תורה

, ל חומש בידו"ז זצבעל דברי חיי	 מצאנ' הק

ודפד� באותה פרשה למצוא איזה פסוק 

ועבר על כל הפרשה עד , לומר עליו תורה

ולא תתורו אחרי : ופתח ואמר הפסוק, סופה

ונתלהב מאוד ', לבבכ	 ואחרי עיניכ	 וגו

ודפק על השולח� בהסתערות , כדרכו בקודש

איר : "ואמר כ� הוא פירושו הפשוט, גדולה

או� , א� אייערע הערצערזאלט ניט נא� גיי� נ

נאר פאר דע	 אי� סו� , נא� אייערע אויג�

, ומדברות קדשו אלו. ק"עכדה, אויסצוגיי�

, נפל פחד גדול על כל המסובי� בשולח�

עד זמ� מה , וממש פרחה נשמת	 מכול	

   .שרוח	 שב בקרב	

  ס"י מפתחות בסוה" כחו דרשב–תהלת חיי� 
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ä ìò äòåú øáãì åìëé äëéà íéáåèå íéìåãâ íé÷éãö ìàøùé éðá '

äìéìç ,õøàä äáåè àì éë ,ä íçéèáä øáëå ' äáåè éë àåää õøàá
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ðéàø íé÷ðò éðáå äéìò áùåéä íòä æò éë àåä äéáùåé úìëåàíù å ,

íäåîë åéäú äîù åàåáú íà ïëì .éàøì õøàä éøôî åàéáäù äæå ' ìò
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ä úàøéá íé÷æç äéäð åðçðà íà 'õøàä úåàú ìà äèð àìå , àì éæà
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õøàä úáãá åùðòð ,æå" òùåäéå ùåëå ïåð ïá ,' ìò åðééä íäéãâá åòø÷

 øåúì åðøáò øùà õøàä íäì íøâ àèçä äæù åøîàå íéìâøîä àèç

 äúåà–åðéãéá àéä äøéáò äîöò úåçéìùä åðééä  , úîàáù ïòé

ä åðá õôç íà ãåàî ãåàî õøàä äáåè ' õøàä ìà åðúåà àéáäì
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  מגיד תעלומה
  

  

  מאי� לקח הנקודה

שמעתי . ויקרא משה להושע ב� נו� יהושע

מנח� מענדל ' בש� הרב הצדיק איש האלקי� ר

למה לא מצינו בכל , ה שהקשה"מרימנוב זצלה

 הלשו� ב� בחיריק תחת הבית רק בסגול התורה

, ותיר� הוא הקדוש, תחת הבית פלוני ב� פלוני

כי ידוע שלקח משה היוד משרה ונתנה ליהושע 

 אול� ש� בשרה אמנו לא היה להיוד .)סנהדרי� קז(

ובכא� , שו� נקודה כי ש� היתה בסו� התיבה

, היה צרי� לנקד היוד בשבא ומאי� לקח השבא

על כ� , שאר ש� רק חיריק� ונ"מהבית של ב

  .ח"ודפח, כתיב דייקא בכא� תיבת ב� בחיריק

  )ג"אות קי, דבש השדה(

  ]ל"ק הרבי מלובלי זצ"עיי אגרא דכלה מטו כ משמיה דהרה[

  ק"מ בימי� שנחרב ביהמ"כח הס

ביאור דברי קודש . והימי� ימי בכורי ענבי�

כי בימי� אלו מחמת שבכו , אלו כ� הוא

היינו , לדורות'  גרמו בכיכ"ע, המרגלי� אז

מ וגרמו שיגבור "שנתנו אז כח וממשלה להס

ר "ל ויחרב שני בתי מקדשות בעוה"כוחו רח

ועל זה גרמו אלו הימי� של הליכות , בימי� אלו

והימי� היינו , וזהו פירוש אמרי קודש, המרגלי�

ה� ימי� , אלו הימי� של הליכות המרגלי�

היינו , לאות� אותיות הכתובי� בכורי ענב�

והיינו לשו� , האותיות שקוד� אותיות ענב�

כידוע לשו� [, שהוא לשו� בכור וראשו�, בכורי

 - ' הוא ס' והנה בוא וראה שקוד� אות ע, ]בכורי�

'  וקוד� מ- ' הוא א'  וקוד� ב-' הוא מ' קוד� נ

והיינו שאז בא יומו , מ"והוא ש� הס. 'הוא ל

שהצליח אז לחרוב הבית , ל"והצלחתו רח

  . האומות�קדש והגלנו לביהמ

  )ק רבי שמשו מאסראפאליא"הרה(

  ב חוטי הציצית"ב שיניי� נגד ל"ל

,  בסכי�]של ציצית[אל יחתו� החוטי� 

רק יפסק� , משו� לא תני� עליה� ברזל

  . ב חוטי�"ב שיניי� ה� נגד ל"דל, בשיניי�

  ) א"י' כ� החיי� סי(

  קדושת ציצית הנפסקי�

 בציצית ג דאי�"א� על גב דכתב בסמ

וא� , קדושה דמותר ליכנס מעוט� לבית הכסא

מכל מקו� ראיתי , נפסקו זורק� לאשפה

 כיו� דאיתעבד בהו ל נהגו בו"בשכונת מהרי

 העיר מצוה עשו בה אחרת והחזיק שמש

לקשור ע� הנפסקי� את בגדי צבעוני� 

ויש מסמני� בה� , שמכסי� בה� כסאות המילה

  )ציצית ותפילי' הל, ל"מהרי(                               . ספרי�

  ראשי תיבות

ציותיו 'פריד צ'דיק י'צ: ציצית ראשי תיבות

  )ו"ט' סי, מטה משה(                                               . מיד'ת

  

   יתאמילי מעלי
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  ע"זיישכר בער מראדאשי�  ק רבי"ההר

 ג"י סיו� תר"ח


  על הצדיקי
 

, דרשו) טז(בבא בתרא '  במס.היש בה ע� 

 
הכי קאמר להו ישנו לאותו אד

ורו ששנותיו ארוכי
 כע� ומגי� על ד

. וכונתו על איוב שהגי� על הכנעני
, כע�

ר יצחק "א, אל השט� הנו ביד� א� את נפשו שמור' ובזה  אמרתי  לבאר מה דאיתא  ויאמר ה

י "פירש, משל לעבד שאמר לו רבו שבור חבית ושמור יינה, גדול צערו של שט� משל איוב

ה " יפלא מדוע נת� הקב'ולכאו. גדול צערו של שט� שהוזקק לשמור את נפש איוב שלא תצא

ה הוא שומר נפשות כל ישראל ומה יקט� לו לשמור "והלא הקב, נפש איוב להשט� לשמרו

והרי זה , ל יוב� כי מבואר שכל זמ� שאיוב חי לא היו יכולי
 ליכנס לאר�"ולהנ. עוד נפש אחת

דמפי עליו� לא תצא , ה"כ לא יתכ� שתהיה שמירת נפשו בידי הקב"וע, דבר רע לישראל

כ הופקדה "ע, דזה מעכב גאולת� של ישראל, וחיותו של איוב רעה היא לישראל, הרעות

  )דברי יואל(                                                                                              .שמירת נפשו בידו של השט�

עצות ' ג) ברכות ה( דאיתא .געביאור העני� אי� נתהפכו המרגלי� מצדיקי� לרשעי� כמו ר

ר "והנה הזכרת יו
 המיתה מועיל רק כשהיצה, ש והזכרת יו
 המיתה"תורה ק, ר"לנצח היצה

אבל כשבא , כ שיזכיר יו
 המיתה אינו ניסת לעצת היצר"דעי, מפתה אותו לעבירה מפורשת

שוק נפשו כ ביותר יח"דאדרבא עי, אינו מועיל לזה הזכרת יו
 המיתה, לצבוע עבירה למצוה

 שצובע עבירה ראבל בכח התורה יוכל להנצל א� מפיתוי היצ, לקיי
 זאת בחשבו שזהו מצוה

) כמבואר במדרש(י שלא יוכנסו לאר� יהיו המה המנהיגי
 "והנה המרגלי
 סברו שע. למצוה

והנה המה . אבל זה היה עצת היצר שצבע עבירה זו למצוה, ויוכלו לפעול לטובת הדת ויהדות

, )א"ברכות י(ש "כי ההול� לדבר מצוה פטור מק, ש"עצות של תורה וק' לקיי
 בלא יכלו 

ולא נשאר לה
 אלא הכח של , ש אל תרגזו בדר�"וההול� בדר� אי� רשאי לעסוק בתורה כמ

. כ יוב� אי� נתפתו לעצת היצר"ועי, אבל זה אינו מועיל לעבירה שנצבע למצוה, יו
 המיתה

כ נגר
 "עי, ש"ונפטרו מלימוד התורה ומחיוב ק, 
 בדר�" הולכיי שהיה"דע, ש וילכו ויבואו"וז

  )דברי יואל(                                                                    .החטא הזאת שיבואו להוציא דבה על האר�

  

 

ק רבי ישכר בער נולד בעיר ראדאשי
 "הסבא קדישא הרה

על זכייתו בב� , ה יצחק"מוהרבני ' לאביו איש ת� וישר ירא ה

ק "ל שימש בבית הרה"יצחק הנ' כזה מסופר שבבחרותו של ר

ע ובאותו זמ� היתה ש� משרתת נערה "המגיד ממעזריטש זי

ולא היתה אפשרות לאבותיה לבוא עמה , אחת הבאה בשני�

א קרא "פ, להיותה חולנית ללא תואר והדר, בקשרי השידוכי�

פניו את המשרתת הנערה מ את משמשו לחדרו והציע ל"הרה

הזאת להיותו לו לעזר ולבנות בית נאמ� בישראל מתחילה 

ל להשתד� ע� המשרתת באמרו כל מה "י הנ"סירב מוהר

שיצוה עליו רבו לעשות יעשה באמונה ובלב של� רק זאת לא 

כי איככה יוכל לסבול את גודל הבושה , יוכל למלאות רצונו בזה

מ והבטיחו שיהיה לו " הרהבר� הפציר בו, כ"שיהא לו מזה אח

י לשמור פקודת "אז הסכי� מוהר, ב� מתנה שיאיר את העול�

ט ונשא אותה "ותיכ� עשה הרב המגיד את התנאי� למז, רבו

  .ע"ק מראדאשי
 זי"מ ונולד לה� הרה"בשעטו

q q q  

צ "בא בקשרי החיתו� ע� הרבה, כשהגיע לעת דודי�

, ל"ה מרדכי ז"ה בת המנוח המרומ� מו"המהוללה מרת בילא ע

וסבל אז , ועבר לגור עמה סמו� על שלח� חותנו בעיר חנטשי�

ועבד את בוראו יתבר� תמידי� כסדר� ומוספי� , דחקות גדול

כשלא הצליח , והתפרנס כמלמד לילדי ישראל, כהלכת�

כשהתחיל ללמוד , במלאכה זו במלמדות התכונ� להיות שוחט

י� להיות דרכיו  ראשית צר–השוחט , ד"ע יו"דיני שחיטה בשו

 אמר –תחלה , נבעת ופסק מלמודו, על פניו' מתוקני� ויראת ה

 עלי ללמוד כדי שיהיו דרכי מתוקני� רק לאחר מכ� אוכל –

עסק במסחר נטל מיני סידקית והחל לחזר , ללמוד דיני שחיטה

שלא נזדמ� לה� לבוא לעיר , עמה� על פתחיה� של כפריי�

די פרנסתו מזה וז� ומפרנס ולקנות צרכיה� והרויח בכל יו� כ

א בעת הליכתו לרגלי מסחרו "פ, ב באופ� זה זמ� מה"את ב

כפע� בפע� התיישב בדעתו ואמר בלבו זאת יהיה תכלית שלי 

ז שאעסוק כל "ובשביל זה באתי לעוה, שאבלה כל היו� בזה

ועלה , מ ולא אחשוב מאומה על התכלית האמיתי"היו� במו

כל הב� הילוד היאורה ) טז, שמות א(על הפסוק ' על רעיונו אז פי

" כל הב� הילוד היאורה תשליכוהו", תשליכוהו וכל הבת תחיו�

ת מה "וא, שכל זכר הילוד יעסוק בתורה שנמשלה למי�' ופי

שאשתו תעסוק " וכל הבת תחיו�"ז אמר הכתוב "נאכל ע

ב ואז יוכל לעסוק בתורה ועבודת "מ והיא תפרנס את ב"במו

וכאשר אמר ', נשי� במאי זכיי� וכו' מד שאמר הג"ע, ת"השי

, ז ולקחה תיכ� להעבודה"זאת לאשתו קבלה עליה באהבה כ

ק שמר לרבנית טובה על עזרתה לו בימי נעוריו וזכר לה "והרה

כל ימיו ג� בגדלותו את סבלות נעוריה והזהיר את החסידי� 

ד ובילה ימיו בתפלה ולימוד "והוא התיישב בביהמ, לכבדה

לות ובכל יו� ויו� התהל� אל הנהר לטבול שמה וטבי, ק"התוה

  .ובימי החור� תבר גזיזי דברדא ונחת וטבל
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ק רבי "במש� הזמ� שהיה גר בחמעלניק נתקשר בהרה

ע שהיה גר "אלימל� זי' ק הרבי ר"אליעזר ליפא בנו של הרה

, ה"ש� אז לשמשו בקודש ולקבל לקח טוב לעבודת הבוב

ר "ק מוהר"ו� קוד� תפלת הרהק היה שבכל י"ודרכו של הסב

כ הל� אל הצדיק "ואח, ל עיש� את מקטרתו"אליעזר ליפא הנ

ק "ויע� שהרה, ופע� התאחר לבוא אליו, לצוק מי� על ידו

מדוע אחרת , ל היה גברא דקפדנא הקצי� עליו לאמר"מוהא

ובידעו בלבו כי לו אי� , מבוא עלי לעת הקבוע ל� בבוקר השכ�

בתמימות שג� הוא היה צרי� לעש� ק "ענהו הסב, אש� בדבר

ל את דבריו נתמלא "וכשמע מוהרא, לו מקטרתו קוד� תפלתו

לביתו ק פנה והל� "רוגז עליו עוד יותר ושלחו מעל פניו והסב

  .לשלו�

כתת רגליו אל צדיקי דורו ושמש� בקודש ) מחמעלניק(מש� 

ורוב ימי חלדו היה על א� הדר� וכאשר היה מרגלא בפומא 

כ בעלי רוח "שתיתי לי שזכיתי לשמש ק, קדישא לאמר

צ שתקבל ממנו גט "הקודש ובכ� הציע פע� לזוגתו הרבה

ח איש אמיד והוא יפרנס אותה ולא תצטער עוד קפטורי� ותי

באמרה שברצונה לגור , להיותה לבדנה ולא רצתה בשו� אופ�

רוח ממרו� עליה� ויתרומ� קרנ� ' עדי שיופיע ה, עמו חיי צער

 וע ודוד"משה לייב מסאסוב זי' ק ר"ת רבו הרהבהשפע, בכבוד

ל מנכבדי תלמידי "
 ראדאשי
 זצ"ר זונדל דומ"אחי אמו הג

ע נתקרב אל רב� "מליזענסק זי" נוע� אלימל�"ק ה"הרה

וג� ש� זכה להכיר רבי� מגדולי " הנוע� אלימל�"ק בעל "הרה

ל "אר
 אשר אליה� המשי� לנסוע ג� אחרי פטירת רבו הנ

ביניה� , ב שנה"ק בהיותו ב� כ"ז לפ"ר תקמא אד"ביו� כ

ע "הרחיק נדוד להסתופ� בצל קדושת החוזה מלובלי� זי

א שאל "ומסופר שפ', שממנו ספג הרבה להתקרב לעבודת ה

ת השיבו החוזה "דר� כללי בעבודת השי' את רבו החוזה הק

א לומר לחבירו באיזה דר� יל� כי יש דר� "שזהו דבר שא

 ויש בתפלה ויש באמירת תהלי� ויש ה בתורה"לעבודת הבוב

ב וכול� ה� דרכי� "ח וכיו"באכילה ויש בתענית ויש בגמ

א צרי� לראות לאיזה דר� לבו "א� כ, ה"נכוני� לעבוד בה� הקב

בא ! בעריל, ופע� אמר לו החוזה, מוש� ובזה יעשה בכל כחו

ת יזמ� ל� יהודי� "השי, וזאת הברכה אשר בר� אותו, ואברכ�

צ "והגיד הרה) פו� ערינסקייט( מתורה ותפלה שיעקרו אות�

הלא יוכל ' ע לאביו החוזה הק"ר יוס� מטארטשי� זי"מוהר

א� נרכי� עבורו את כל ' אפי', ענהו אביו הק, ו"להתגאות ח

  .ו מזה"כ לא יתגאה ח"שבעת הרקיעי� ג
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, ע"מקאזני
 זי' ג� נסע להסתופ� בצל קדושת המגיד הק

ע צלוחית שמ� אשר ריפא "דאשי
 זיק מרא"והיה למר� הסב

' ל היה עוד מרבו המגיד הק"והשמ� הנ, בו חלאי� הרבה

ע אשר נמסר לו במתנה מאיש אחד ממעשה "מקאזני
 זי

אירע ) בעצמו' אשר נמסר לו השמ� מיד המגיד הק(ל "כי לאיש הנ, שהיה

א שנפלה לו הצלוחית שמ� מעל החלו� והצלוחית הוצג על "פ

ק הרגיש "ה דבר זה נפלא בעיני הרואי� והסעמדו בזקופה והי

ורצה לקנותו , ל ושלח תיכ� אחריו"מיד שאצלו נמצא השמ� הנ

ל לא רצה לקחת ממנו מאומה "אבל האיש הנ, בדמי� יקרי�

ק "בי� הרפואות אשר היה לסב, ק"ונתנו במתנה למר� הסב

והשני , מיני� בורשטי� הראשו� היה נקרא חולי�' נמצא אצלו ג

, והשלישי היה קודש, לי� שנעשו על טהרת הקודשהינו חו

' אשר זאת הקודש אשר הומסר לו מיד רבו המגיד הק


בו כח גדול ' ק שהי"ועל הבורשטי� הלז אמר הסב, מקאזני

פע� , כזה שא� נגע בו הבורשטי� במת החיה המת על ידו

ק ישב אז בחדרו "והסב, ק"אירע שבא דיבוק אל בית הסב

והל� , ה יכול אז שו� איש ליכנס אליוכדרכו בקודש ולא הי

ל ולקח מהבורשטי� חולי� "ר יצחק זצ"צ מוה"חתנו הרב הגאוה

ז "וצעק עי, ל"שנעשו על טהרת הקודש וזרק על הדיבוק הנ

הדיבוק בקולות משונות עד שנאספו כל העיר במעמד אחד 

מקול הזעקה אשר עשה וכל העומדי� סביבו נבהלו מפניו 

, ל"מה זה היללות וסיפר לו חתנו הנק שאלו "וכשמוע הסב

, ל והשיב לו ה�"ק הא� לא נתת עליו האזוב הנ"ושאל לו הסב

  .אז אמר אליו א� בשביל זה ניחא
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ק הרבו "ג לפ"ק שנת תר"בשנה האחרונה לימי חיי הסב

ושאלו אנשי מקו� , ל לבוא יותר מאשר הורגל"הדיבוקי� רח

הנה מה שלא היה ראדאשי
 את הרוחות מדוע מרבי� לבוא 

ויענו בלשונ� אזוי לאנג וויא דאס לעכטיל צאנקט המה , עד כה

  .באי� להחיות נפש� להשיג תיקו� לנפשות�

י לחודש סיו� איזה "בהעלות� את הנרות ח' ק פ"ערש' וביו� ו

ק במטתו בדעה צלולה "והסב, ב"שעות קוד� פטירתו לחיי העוה

נס ושל חברת מ בעל ה"צוה להגיש אליו קופסא של צדקת ר

ולקח מתחת הכר מעות ונת� לכל , ביקור חולי� והכנסת אורחי�

ואחר הצהרי� בשעות המאוחרות סמו� , צדקה איזו מטבעות

לכניסת השבת קודש בא השמש בצהרי� ונצחו אראלי� את 

בהיותו ב� שבעי� , המצוקי� ונשבה ארו� האלקי� השמימה

מאוחרות נדחתה בגלל השעות ה, ושמונה שני� כול� שוי� לטובה

הכריזו בקול שכל מי ' ותלמידיו הק, בסיו�' הלויה ליו� ראשו� כ

והיו ש� הרבה , שלא היה היו� במקוה בל יהי� לגשת אל המטה


ויהי באמצע הלויה הגיע חסיד אחד ממרחק לעיר , קדושי אר


ר
 , מ� העיר' ובראותו כי כבר הרחיקו ע� הנפטר הק, ראדאשי

בר� , ק"דו עוד לגשת אל מטת הסבבמהירות שיהא סיפק בי

והגישו אנשי� , כאשר נגע בהמטה נתעל� ונפל ארצה באי� אוני�

אליו ושפשפו אותו אבל לא יכלו להקיצו בשו� אופ� ונתהוה 

רעש גדול בי� המלוי� עד שאמר קדוש אחד מ� המלוי� שיקחו 

אותו במהירות לתו� העיר וישליכהו בתו� מקוה של מי� ע� 

ואז סיפר שזה עתה הגיע ,  עשו ותיכ� שב רוחו אליווכ�, מלבושיו

ובראותו שכבר הרחיקו ע� הנפטר לא , מעירו שהיא רחוקה

  .הספיק ללכת מקוד� למקוה

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé úåãñåî  

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"בנשיאות כ
  

  ששו� ושמחה ישיגו
 בשמחת אחד המיוחד ,ישמח לבינו ג
 אנו, יו
 שמחה היא לנו

, מחונ� בדעת ישרה, מעשיו הטובי
 לראשו עטרה, שבחבורה


מ לקבל "שלא ע, עושה ומעשה לטובתינו במעשי
 נאמני


  .לסדר תשלומי השכר לימוד באופ� נפלא וג
 נעי
, תשלומי
  

ä"áåùçä êøáàä ä  

øä"ø éð äèàø ïéîéðá ïúð"å  
  

  בסימן טוב ובמזל טוב' חילרגל השמחה בהולדת בתו שת
  

, בבקשה ובתפילה, לנורא עלילה, ידינו פרושות כלפי מעלה


' לה, בני
 ובני בני
, שיזכה לרוות נחת דקדושה מלוא חפניי


בשכר מעשיו , דורות ישרי
 ומבורכי
, ולתורתו נאמני


   ומשיח ,בביאת גואלינו, עדי נזכה לשמחת לבינו, הברוכי

  .אמ�, במהרה בימינו, ינו בראשינו ומלכ,         צדקינו

  בברכת תודה וברכה

  הנהלת המוסדות



  

 

  בינו שנות 
  דור ודור
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  מלחמת קודש בי	 צדיקי הדורות
 סביב מלחמותיו של הקיסר נאפוליו	

 
  

  מורא מקדש
 

  להפריד המקטריגי�

, ע"ק בעל בר משה זי"רביהק מר� "סיפר כ

 ,ל"צריסקאווא זק "צ אבדק"גהמה ששמע מה

אברה� ' ק ר"ק אצל הרה"ששבת פע� בשב

בעת שהיה ש� ג� , שלו� מסטראפקוב

ק כיבד הרב "וביו� שב, ל" זצ מנאסאדק"ההר

מסטראפקוב את הרב מנאסאד שידרוש לפני 

ומיא� הרב מנאסאד בתחילה עד , הלהק

, פתח ואמר, שהפציר בו הרב מסטראפקוב

הנה בשמי� ישנ� שני מיני מקטריגי� 

י מה "וע, אחד זכר ואחד נקיבה, א"מהסט

שנזהרי� שלא להפסיק באמצע התפילות 

ז מפרידי� ביניה� "עי, בשיחות בטילות

ו אינ� "וא� ח, ומכניעי� את מקטריגי� האלו

אז , � בשעת התפילהנזהרי� ומשיחי

כי , מוכרחי� לערו מלחמות כדי להכניע�

זה הוא , מה שאי� משיחי� בשעת התפילה

'  וזהו פי.עיקר המלחמה היותר מועיל נגד�

ל במסכת סוטה השח בי� תפלה "דברי חז

כי השח , לתפלה חוזר מעורכי המלחמה

באמצע התפילה צרי לערו מלחמות הרבה 

ראפקוב את  וכאשר שמע הרב מסט.כנגד�

ואמר זאת היתה כוונתי , דבריו נהנה מאד

ומעתה כל מי שישיח באמצע , שיאמר

  .התפילה לא אניחנו להתפלל בבית מדרשי

  )א"אלה מסעי ד� קפ (

  �מי הקודי�פרקמקיצור 

כאמור התחיל נאפוליו
 במלחמה שנית 

אשר לא הכניעו עצמ� , נגד צבא רוסיא


בתחילה חשש , לגמרי תחת יד נאפוליו

ליו
 להכנס אל תוככי רוסיא רק בחדשי ונאפ

 רשת א� מדינת רוסיא טמנו לה�, האביב

  .י היתה המפלה לנאפוליו
"אשר ע

  נאפוליו והסוחר היהודי
יצא סוחר עצי� יהודי , באחד הימי�

, ר יעקב אהר� לוריא"יוס� יונה ב' ר, עשיר

אל מחס� העצי� הענק ,  מבני מוהילוב�שמו 

אשר מקומה היתה בפאתי היער , שלו

, למרות מצב המלחמה, הסמו� לסמולנסק

עיל חלק מפועליו יוס� יונה להפ' הצליח ר

בחלקת , ולהמשי� במלאכת כריתת העצי�

התעכב , באותו היו�, היער החכורות על ידו

משו� מה בלשכתו אשר במחס� העצי� יתר 

וכאשר עמד לעזוב ולשוב אל , על המידה

  .כבר נטו צללי ערב, ביתו

, הגיע לעומתו מתו� סב� היער, לפתע

מיד , פרש לבוש הדר ורכוב על סוס אביר

בחי� הפרש בדמותו של הסוחר לכשה

וע� , מיהר להפנות את סוסו לעברו, היהודי

, דילג וירד מעל הסוס, הגיע בסמו� אליו

ומבלי , הושיט את ידו לעומת הסוחר

  :להרבות בהקדמות פתח ואמר

קיסר , נאפוליו� בונפארטה"

נאלצתי לנטות מעל . אנכי, צרפת

כדי להימלט מפני , צבאי ולנוס בגפי

, י רוסיא שדלקה אחרימחנות חייל

מצפה אני כי כיהודי תגמול עמדי 

  ".ותסתירני מפני רודפי, חסד ואמת

לאחר שנת� את עיניו בלבושו 

, ההדור של האיש ובסוסו המיוחד

יוס� יונה להאמי� ' נטה לבו של ר

שב ופתח לפניו , ומבלי להסס, לדבריו

, לרווחה את דלת חדרו אשר במחס� העצי�

,  העיי� והרעב פנימההוא הכניס את הקיסר

ומיהר לערו� לפניו שולח� מכל דברי המזו� 

הציע , לאחר מכ�, שנמצאו עמו ש� במקו�

ונאפוליו� עלה , לפניו מיטה מוצעת נוחה

  .עליו כדי לתת תנומה לעיניו העיפות

שקעה חמה , בעוד נאפוליו� מחלי� כוח

היה כבר , כאשר התעורר משנתו, ואתא ערב

 בחסות החשיכה עתה. הלילה בעיצומו

עלו נאפוליו� , שפרוסה היתה על היער

והסוחר , איש איש על סוסו, והסוחר היהודי

, החל להוביל את נאפוליו� במשעולי היער

מתוק� עבודתו , אשר מוכרי� היו לו היטב

שבע פרסאות . רבת השני� ביערות הסביבה

הוביל הסוחר היהודי את ) מ"כשלושי� ק(

אל אחד מוצאי עד אשר הביאו , נאפוליו�

אשר סלל בפניו את הדר� לשוב , היער

ולהתאחד ע� צבאו אשר חנה בקרבת 

  .מקו�

, בטר� היפרדו מעל מיטיבו היהודי

ומתחתיו , פשט מעליו נאפוליו� את מעילו

עשוייה , התגלתה גלימה מלכותית מפוארת

הוא הסיר , מבד שש ירוקה ומרוקמת זהב

ה יוס� יונ' ומסרה לר, מעליו את הגלימה

  .לאות תודה והוקרה

על החסד אשר גמלת , הא ל� למזכרת"

וג� לי ", הפטיר הקיסר בהתרגשות" עמדי

להמשי� את דרכי ללא , ייטב בעת הזאת

אשר עלול להכיר אותי , בגד השרד המלכותי

  .על ידיה

ו� עזב את המקו� ונעל� נאפולי

  .במהירות

  ליו והפרוכת מגלימת נאפ
רה אל יוס� לוריא בחז' דרכו של ר

בעודו , טמנה לו סיפור בלתי נעימה, ביתו

לאחר , רוכב על סוסו בגפו בעבי היער האפל

התנפלה עליו , שליווה את הקיסר לדרכו

אשר ששו למצוא בכליו , כנופיית ליסטי�

אשר קישוטי , את הגלימה היפה של נאפליו�

לאחר רוב , הזהב שעליה נצצו ג� בחשיכה

, ונה לשכנע�יוס� י' הפצרות עלה בידו של ר

כי יסתפקו בנטילת הקישוטי� המוזהבי� 

ואילו את גו� גלימת השש יניחו , לעצמ�

קטפו מעל הגלימה את , השודדי�. בידו

, כפתורי הזהב שעיטרו אותה סחור סחור

, את שני� עשר זיתי הזהב שהיו קבועי� בה

, גלימת השש עצמה, ותפורות היו על דשיה

  .שללנותרו ליהודי ל, על שלל ריקמתה

חבויה היתה הגלימה , במש� שני�

מבלי לגלות , יוס� יונה' באוצרותיו של ר

כי , זאת מתו� חשש כבד, לאיש על קיומה

, הדבר עלול להמיט אסו� עליו ועל משפחתו

, א� לא א� על יהודי קהילתו כולה

כי ידו של יהודי , לכשיוודע למלכות רוסיא

רק , היתה מעורבת בהצלתו של נאפוליו�

ההי� , שו� הדי המלחמה מ� האר�לאחר 

ומסרה , להוציא את הגלימה ממחבואה

כדי שיעשה הימנה פרוכת , בחשאי לאומ�

  .לארו� קודש

נרקמו , בחלקה העליו� של הפרוכת

אזי� 'ד� י'ושב ק'פילתי י'אני ת'ו: "התיבות

: היוצרות את ראשי התיבות. אקתי'נ

רקומות , ואילו מ� הצדדי�, "ותיקי�"

יוס� : "רות את ראשי התיבותתיבות היוצ

י מאהליב ואשתו "ב� יעקב אהר� לוריא נר

  ".פרומע מסלוצק

יוס� יונה לעלות ' לאחר מכ� החליט ר

וא� את , לאר� ישראל ולחונ� את עפרותיה

. הפרוכת העלה עמו לעיר הקודש ירושלי�

מסר לפאר בה את ארו� , את הפרוכת

של , "מנח� ציו�"הקודש שבבית המדרש 

בעיר , ל"רבי ישעיהו ברדקי זצהגאו� 

נתנאל ' ר, לימי� כאשר עקר בנו. הקהעתי

, "ימי� משה"מבי� החומות לשכונת , לוריא

בית "העביר עמו את הפרוכת לבית הכנסת 

  .שבאותה שכונה" ישראל

מסרו צאצאי המשפחה , חר יותרומא

לידי מומחי� אשר , את הפרוכת למשמרת

ת כדי לאמת א, שלחו את הפרוכת לצרפת

מסורתה על ידי בדיקת מומחי� בארצו של 

כי , ואכ� תוצאות הבדיקה העלו, נאפוליו�

הבד שש הירוקה וכ� הריקמה המפוארת 

, צוב�יבאיכות� ובע, אכ�, מתאימי�, שעליה

כמו , לסגנו� מלבושיו של נאפוליו� הראשו�

כי הפרוכת עשוייה מגלימה , כ� נית� להבחי�

קישוטי וג� אותות הכפתורי� ו, מלכותית

ניכרי� עדיי� על גבי , הזהב שנתלשו מעליה

  .הקטיפה

  ק מלעלוב "הביקור אצל הרה
על אודות גלימה של , סיפור נוס�

  :מסופר כ�, נאפוליו� שהפכה לפרוכת

כאשר , בעודו בפולי� בערב המלחמה

, ער� את הכנותיו האחרונות לחדור לרוסיא

הסמוכה , נסטחוב'הגיע נאפוליו� לעיר צ

אשר שמע מפי מקורביו באר� כ, ללעלוב

כי בלעלוב הסמוכה מתגורר צדיק , פולי�

, הנודע כאיש אלוקי� קדוש, רבי דוד, יהודי

כפי שביקר , החליט לסור בחשאי אל מעונו

כאשר , במעונותיה� של צדיקי� נוספי�

, הוא התחפש בבגדי חייל פשוט. סופר לעיל

  .והגיע בגפו ללעלוב

הסיר , בהיכנסו אל חדר הצדיק

הראה לצדיק , נאפוליו� את מעילו הצבאי

אשר עליה , את גלימתו ובגד המלכות

התנוסס סמל מלכות צרפת והתנכר בפניו 

  :לאחר מכ� שאל. כקיסר אר� צרפת

פני מועדות עתה להילח� על "

, ומבקש אני לשאול, מוסקבה כדי לכובשה

הא� , כאשר ישאל איש בדבר האלוקי�

  "?א� לאו, אצליח בדרכי זו

החזיר " אוכל להשיב על השאלהלא "

עד אשר יובטח לי כי תשובתי "לו רבי דוד 

  ".לא תעורר עלי תרעומת מאת הוד מלכות�

לאחר שנת� נאפוליו� את הבטחתו 

הדר� אשר אתה : "השיב לו רבי דוד, לכ�

  ".איננה צופנת ל� הצלחה, הול� בה עתה

הפטיר " � יהיה הצדק עימ�א"

, ו� תרעומתלא תהיה לי עלי� ש"נאפוליו� 

א� א� יתברר כי לא צדקת , כפי שהבטחתי

  ".כי אז מרה תהיה אחרית�, בדברי�

כאשר חזר דר� , לאחר מפלתו ברוסיא

חל� נאפוליו� שוב בסמו� , פולי� לצרפת

,  להיכנס אל מעונו של רבי דודהוזכ, ללעלוב

  :ואמר, הוא קד לפניו עמוקות

, איש האלוקי�, נבואת� התקיימה"

  ". לא נפל ארצהודבר מדברי�

 מעליו נאפוליו� רהסי, לאות הוקרה

אשר עשוייה , את גלימתו ובגד המלכות

והניחה בידי הצדיק , היתה מבד שש אדומה

  .למזכרת

כאשר עלה בנו של רבי , א"בשנת תרי

, רבי משה מלעלוב, הצדיק הקדוש, דוד

, נטל עמו את הגלימה ארצה, לאר� ישראל

ימנה טבלה במקווה טהרה ועשה ה, כא�

  .פרוכת לארו� הקודש שבבית מדרשו

  ה"המש� יבוא אי



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  שכר ועונש בדיני תנאי

מה , מכדי כל תנאי מהיכא גמרינ� להו מתנאי בני גד ובני ראוב�. ה"ד� ע

 תנאי מה הת�', הת� תנאי קוד� למעשה א� כל תנאי קוד� למעשה וכו

 הכא דתנאי ומעשה בדבר בדבר אחד ומעשה בדבר אחר א� כל לאפוקי

   .בדבר אחד

י� שיהא ה� קוד� ללאו ואפשר  לאפוקי כתבו עוד דבדיני תנאי צרה"תודוב

  .ש"עיי, י שליח"לקיימו ע

בפסוק ראה אנכי נות� ) ראה' פר(י "על פירשכתנות אור ז כתב לפרש בספר "ועפי

, י על מנת אשר תשמעו"ופרש, את הברכה אשר תשמעו, לפניכ� היו� ברכה וקללה

, י� בברכהל כי יצחק שהיה אוהב ישראל פתח בקללה ומסי"וי, י בזה"ל מה בעי רש"וי

, ובלע� שהיה שונא ישראל פתח בברכה ומסיי� בקללה, אוררי� ארור ומברכי� ברו�

ז משה רבינו שהיה אוהב "והקשה לפי. כמבואר בילקוט, מברכי� ברו� ואורריח� ארור

ל דבדיני תנאי צרי� שיהא "י הנ"והתירו� הוא עפ. ברכה וקלה, ישראל למה סיי� בקלה

 שהרגיש למה פתח בברכה וסיי� בקללה הלא היה אוהב י"וזה דברי רש, קוד� ללאו

, י שתשמעו ומשפט התנאי להיות ה� קוד� ללאו"ע, אשר תשמעו' לכ� פי, ישראל

  .ולכ� פתח בברכה

הוסי� דלדבריו קשה דא� היה רוצה לומר בדיני תנאי הלא ) ש�(ישמח משה וב

נאי קוד� הברכה דהיינו אשר תשמעו שהוא הת, ל"צרי� להיות תנאי קוד� למעשה כנ

וכא� נאמר , ל א� תשמעו את� לכ� ברכה"והכי הול, שהוא המעשה הנעשה בזה

דבאמת התנאי הוי דבר שרוצה בו הנות� ' ותי. מעשה קוד� לתנאי ואי� זה בדיני תנאי

ד משל שאומר לחבירו א� תבנה לי הבית את� "והמעשה הוי זה שנות� עבור זה כגו� ע

כ עיקר "וא, בית שרוצה הנות� והמעשה הוי החפ� שנות�ל� חפ� פלוני דהתנאי הוי ה

וכ� המגרש לאשה על תנאי ואמר , הקפידא שהדבר אשר רוצה בו הנות� יפרט בתחילה

, דהתנאי הוי מה שרוצה בו הנות� דהיינו שתת� היא לו המנה, א� ת� לי מנה הרי זה גט

 שרוצה בו יתבר� נ התנאי הוי מה"ז הקושיא דה"ולפי, והמעשה הוי הגט שנות� הוא

אמנ� באמת אי� עצ� רצונו . והמעשה הוי הברכה שנות�, דהיינמו שמירת מצוותיו

כ נתינת הברכה "ב וא"ז ובעוה"ש בשמירת מצוותיו רק בשביל שית� הברכה בעוה"ית

  .ד"כ רצונו כמו עצ� התנאי והוא נכו� בס"הוא ג

ד� לתנאי או תנאי תיר� דלא שיי� לומר מעשה קו) ג"שוב אשיב ל(ייטב פני� וב

שהרי , אבל בדיבוריו של יוצר בראשית לא שיי� לומר זה קוד�, קוד� אלא לבני אד�

וזה שאמר הכתוב ראה אנכי , ולא שיי� זה קוד� לזה, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו

  . ז לא הוי מעשה קוד�"ועכ, לכ� את הברכה אשר תשמעו ' דייקא נות� וגו

  

  

  )הכ (כסא דברכתא

  כוס של קידוש 
  נוסח הקידוש 

או זכור את יו� השבת עד ' יש נוהגי� לפתוח מתחלה פסוק ושמרו בני ישראל וגו

    )ט"רפ'  סי,משנה ברורה(. דשהוויק

  'על כ� בר'להתחיל מ

ג "י(. ק מראפשי�"כמנהג הרה' על כ� בר�'מ, רבינו מצאנז התחיל קידוש ביו� שבת

  )אורות

  ' על כ� בר'הסוברי� שלא להתחיל מ

ושלא כדי� הוא דכל פסוקא דלא פסקיה ', ויש מההמו� שפותחי� מעל כ� בר� וכו

  )'ק ב"רפט ס' שנה ברורה סימ(. אנ� לא פסקינ�, משה

  'על כ� בר'י מתחילי� מ"פי האר על

שה� דברי , הובאה בספר פרי ע� חיי�, ואני אומר מאחר דאמירת חצי פסוק זה

כי מי , אי� לפקפק בה� כלו�, דרוח אלוקי� קדישי� ביה, ה"י החי זלה"רבינו הגדול אר

     )   להב� איש חי, ת רב פעלי�"שו(. יחוש יותר ממנו

  לעורר את עצמו למע� ישמרו קדושת השבת 

הא ', ומקוד� אשיב על מה ששאל על המנהג דמסיימי� בקידושא רבה על כ� בר� וכו

ואני אמרתי דזה הכלל דכל פסוק , ובאמת העול� נוהגי� כ�', זה אינו התחלת הקרא וכו

ו זהו דווקא א� רוצה לומר הקרא בדיוק משו� איזה חיוב א', דלא פסקיה משה וכו

ל "הוי כמו דקיי, אבל א� אומר רק דר� צחות, דרשה או דצרי� לזה העני� וכדומה

, מ א� כותב רק דר� צחות מותר"מ, ג דאי� כותבי� דברי תורה בלי שרטוט"ד דאע"ביו

וא� כ� הכי נמי נראה לי כ� בנידו� דיד� דמה שאנו . ש"אפילו בלא שרטוט מותר עיי

בר� את יו� השבת קוד� מששת ' ודיע ולפרס� שההוא רק לה' מסיימי� על כ� בר� וכו

והוי רק כמו קריאה והכרזה , וקדושתו קבוע וקיימא בקשר אמי� וחזק, ימי בראשית

. שהוא קדוש מאוד, כ קדושת השבת"להתעורר את עצמו ואת השומעי� למע� ישמרו ג

  )      � שיק"ת מהר"שו(

  אי� כוונת� להפסיק 

דאי� כוונת� להפסיק אלא , הוא באמצע הפסוקויש מתחילי� על כ� בר� א� כי 

  )    ערו� השולח�(. להקדי� דברי�

  קידוש היו� מיושב 

  ) שער הכוונות (.תשב מיושב במקומ� ותקבל הכוס בשני ידי�

ש וויטאל מוכח דקידוש היו� הרב "ועיי� בברכי יוס� דמספר הכוונות שסידר מהר

  ) שערי תשובה (.ב"ק ירושלי� תוב"העיבוכ� נהגו רבנ� קדישי ש, היה אומרו מיושב

היה דרכו בקודש לאכול דגי� , ע מדינוב"ק בעל הנות� אמרי שפר זי"ז הה"כי דו

, ק"כיו� שמהדרי� כל כ� אחרי הדגי� בש, וטעמו ונימוקו אמר, בשעת הקידוש

כיו� שה� דברי� הבאי� , � כל זה אי� מברכי� עליה� מעול�עו, והוא עני� גדול

כ אכל "ע, ואוכלי� אות� באמצע הסעודה ואינ� צריכי� ברכה, בתו� הסעודה

  )      דרכי חיי� ושלו�(                    .כדי שיבר� עליה� שהכל, אות� לאחר הקידוש בשחרית

 התורהיסודי 
 

  

  מנהג ישראל 
 תורה
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 א"שליטלייפער בנימי�  'רג "ההר
  א"שליטר מטעמשוואר "אדמוצ "הגהולחותנו 

   נכדתו-נישואי בתו לרגל 

 ו"היהערשקאוויטש ' משפ
  אירוסי בנם לרגל 

 ו"היא הירש יקותיאל יודר "הר
  צ"המהכנס בנו לעוהולרגל 

 "יטב לב"ביום רביעי באולם " בר מצוה"ה

 ו"הינת� בנימי� ראטה ר "הר
  א"שליט משה צבי בניאמין' ח ר"ולחותנו הרה

  א"שליטיודא עקשטיין ' ח ר"ולזקינו הרה

  א"שליטישראל פייערשטיין ' ח ר"ז הרה"ולחו

   נכדתם-הולדת בתו לרגל 

  

åäëøáä úàæ ,î äùåã÷ã úçð áåø ååøúùäéàöåé ìëîå ííëéöìç ,äéëà"ø. 

  ששו� ושמחה בגבולינו
, רגשי לבבינו למלל, לבר� ולהלל, עת הזמיר הגיעה, קול רינה וישועה

יומ� ולילה , הצמוד באהבה אלינו, עטרת ראשינו, קד� ראש משפחתינו

 עושה ,א בסבר פני� מאירה"עונה לכ, האי גברא יקירא, דואג לשלומינו

  עוסק והוגה , במעשיו הכבירי� לטובת הכלל ידועות, חסד ע� הבריות

  ה"ה, שמו נודע בשערי�, דבוק בחסידות במדה גדושה, ת משהבתור   

  א�ר אברה� מנשה ראזע
 שליט�מוהר
  �ת אמינו החשובה שתחי�ומנב

  ,ח למעלות תמי�"הבה, ירוסי אחינובא, לרגל השמחה שבמעונינו
  .מעוטר בכל המעלות שמנו חכמי�, עוסק בתורת צור עולמי�

  ו"ח שמואל שלמה ני"הבה

  א" שליטיעקב פרענקל' ח ר"הרה' ג בת מחו"עב
  

  זקינינו החשוב והנכבד', והנה כי כ	 יבור� גבר ירא ה

  א"יוס� משה סופר שליט' ג ר"הרה
  א"ח תליט"ת זקנתינו הצוה"ומנב

להעמיד , שהזיווג יעלה יפה בכל המובני�, ר מלפני שוכ� מעוני�"יהי

  תורה וגדולה , לתפארת המשפחה והאבות, דורות ישרי� והגוני�

  .אמ�, ושמחת עול� על ראשינו, עדי נזכה לביאת גואלינו, משולבות     

   בניכ� הנאמני�-ד החותמי� בשמחה רבה "כ

 יעקב מנח� מענדל, שמעו� יצחק, מאיר, שמחה בוני� דוד

ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä"é  

äåî"ø  ïòæàø äùðî íäøáàéä"å 
 ìâøì éñåøéàáåðæîì "è  

מאר סאט'כולל למצוינים ויואל משה ד
 א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ

  

  שיר וקול תודה
äøéùå äãåúá ,äøîæðå äìéâð ,åðéìåçéàå åðéúåëøá òéáäì , íò

åðéááì éùâø ,åùøãîëå åòîùîë ø÷éä êøáàä íã÷ , äøåú

åùåëø àåä äãåáòå , äàìôð úåøéñîá åðéììåë ïéîéì ãîåò 

   íéìåáâ éìá ,íéìòô áøå éç ,íéìåìéäá íéøàôî åîù,ä "ä  

  ו"הי נת� בנימי� ראטה ר"הר
  ט"לרגל השמחה שבמעונו בהולדת בתו למז

éäé"ùòîì äìãâì äëæéù ø"äøåúìå è ,äøåñîä êøãá ,ïîà.  

 הנהלת הכולל: כעתירת וברכת

  רב ברכות ושובע שמחות
�וגילה �שמחה �ברגשי �תהילה, �תבענה �שפתינו קדם�,

�והנעלה �החשוב �האברך �המעלה, �פאר �במדותיו�, �נודע
��ת"כשה�"ה,�נוח�לשמים�ולבריות,�תרומיות��ובמעלות��

øä"ø äèàø ïéîéðá ïúð éä"å  
 ìâøì åúçîùæîì åúá úãìåäá"è  

להביע , שלומינובש� קהל אנשי , ובכ
 חובה נעימה עלינו

 לקב�  מידי שבת בשבתולותיוועל רוב פע, לפניו תודתינו

  .ג"ר בזמירות שירות ותשבחות בעת ס"תלמידי התשב

ובשכר�פעליו�הטובים�ישלם�לו�,�ח"ר�שירווה�רוב�נחת�דקדושה�מכל�יו"יהי

��.עדי�נזכה�לבנין�ירושלים,�ה�בכפליים"הקב

 ר"הורי התשב: ח בהוקרה והערצה"הכו


