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פו"א, אנו נמצאים כאן בעיר הבירה וויען, וכשמתבוננים מי 
הם הגדולי וגאוני עולם, צדיקים וקדושים שהתגוררו כאן, 
בעל  ובראשם  בעבודתם,  העיר  רחובות  את  קידשו  אשר 
ובודאי  זיע"א.  מטשארטקוב  הרה"ק  דו"ז  דהיום  הילולא 
נמשך  וזה  קדושתם,  מגודל  רושם  הזה  במקום  שנספג 
לדורות הבאים, והאחריות מוטלת עלינו להמשיך ולעשות 
קיום לקדושה ראשונה זו - קדשה לשעתה וקדשה לעתיד 

לבוא.

י(  כח  )בראשית  עה"פ  הק'  ברש"י  למדנו  שעעל"ט  בשבוע 
העיר  מן  צדיק  שיציאת  "מלמד  שבע",  מבאר  יעקב  "ויצא 
עושה רושם, פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה". וכפי שביאר 
בסה"ק מאור ושמש ובעוד ספה"ק, שלמרות שהצדיק יצא 
מקום.  באותו  נשאר  דקדושה  הרשימא  אבל  המקום,  מן 
עלינו  צדיקים,  וכמה  כמה  בה  שהתגוררו  במקום  ובפרט 

הדר  ואחד  אחד  כל  על  האחריות  גדולה  כמה  לדעת 
בה, לשמור על קדושת המקום ולהגדיל פעלים 

בתורה תפילה ועבודת השם.

חמד  בחורי  אל  כשמדברים  וביותר 
היושבים ושוקדים באהלה של תורה, 

וממשיכים אותה הקדושה מדי יום 
כדבעי.  ובהתעלות  בלימוד  ביומו 
הישיבה  רבני  של  בזכותם  והכל 
ליאות  ללא  הפועלים  שליט"א, 
לפי  להתעלות  בחור  כל  שיוכל 
וכמאמר  ויכולותיו,  כשרונותיו 
ה"ב(  פ"ה  תשובה  )הל'  הרמב"ם 
שיש  להאמין  צריך  אחד  שכל 

בכוחו וביכלתו להיות כמשה רבינו 
באשר  יהודי  כל  שאיפת  וזה  ע"ה, 

נדע,  שלא  הידיעה  תכלית  שם,  הוא 

להתעלות  ושואפים  רוצים  ומתעלים  שמשיגים  כמה  וכל 
יותר ויותר.

זיע"א על זקיני הרה"ק אדמוה"ז מסאדיגורה   וכמו שביאר 
 מאחז"ל )ילקו"ש בשלח רמ"ז( 'ראתה שפחה על הים מה שלא
 ראה יחזקאל בן בוזי', איך יעלה על הדעת לומר כן ששפחה
שהן ז"ל  הוא  ביאר  אלא  הגדולים,  מהנביאים  יותר   ראתה 
 לפי מדרגתן הדלה סברו וחשבו שראו כבר המראה הגדול
 ביותר, ואין מדריגה למעלה ממנה כלל. אבל יחזקאל הנביא
 אחרי כל מה שראה והשיג, האמין וידע שיש מדריגות עוד
 יותר גדולות מזה, ולא השיג הכל, ושאף להשיג יותר ויותר.
מחשבתם לפי   - וכו'"  הים  על  שפחה  "ראתה  ביאור   וזה 
שידע ביחזקאל  משא"כ  ביותר,  הגדולות  המדריגות   ראו 
ואברכים לבחורים  בנוגע  ובודאי  מזה.  למעלה  עוד   שיש 
 שאינם במדריגת הנביאים, שעם כל לימודיהם ומדרגותיהם
 צריכים תמיד לשאוף להתעלות יותר ויותר ממדריגה
למדריגה.

בעל   - זיע"א  מטשארטקוב  הרה"ק  דו"ז 
הזה,  במקום  התגורר  הרי  ההילולא, 
תורתו  מגודל  בכאן  והחדיר 
מהענינים  ואחד  וקדושתו. 
עליהם דיבר הרבה כפי שרואים 
באמרותיו הטהורות, הוא הענין 
וכפי  דעהו'.  דרכיך  'בכל  של 
תמיד  שצריכים  ששוחחנו 
לשאוף יותר ויותר בעניני תורה 
אלוקים,  וקירבת  ה'  עבודת 
בהם  ענין  עוד  יש  למעשה  אך 
אליו  להתקרב  להשקיע  צריכים 
בהתנהגות  והיינו  ית"ש,  כביכול 
יומו  סדר  והנהגת  לחבירו,  אדם  בין 

עמ"י עש"ו

י"ל ע"י מכון 'עטרת ישראל'
שע"י חצר הקודש סאדיגורה לונדון
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של האדם. דו"ז הרה"ק מטשארטקוב זיע"א ביאר הפסוק 
האדם  שיכול  זה,  אופן  על  דעהו'  דרכיך  'בכל  ו(  ג  )משלי 
עוסק  בהיותו  ובין  בתורה  בין בעת שהוגה  ה'  לעבוד את 
בענינים גשמיים, ואף בעת לכתו בדרך גם שם יכול לעבוד 
את בוראו ולהתקרב לאבינו שבשמים. עבודת השי" אינה 
מוגבלת רק למעשיו הרוחניים של האדם אלא אף לעסקיו 

הגשמיים.

ועוד הרבה ספרי  זיע"א  רבוה"ק  מוסד בספרי  יסוד  והוא 
יותר הוא הצדיק העובד את ה'  גדולה  חסידות, שבדרגא 
בכל דרכיו, מהצדיק המסתגר בחדרו ועוסק רק בעבודת ה' 

רוחני ]עי' בסה"ק אוהב ישראל פ' נח[.

ואין הדברים אמורים רק לצדיק יסוד עולם, אלא אף לנו 
לפי מדרגתינו שייך ענין זה שיש לנו גם העבודה הרוחני 
בשכבינו  דעהו.  דרכיך  בכל  בבחינת  הגשמי  העבודה  וגם 
אויף,  שטייט  מען  ווי  און  זיך  לייגט  מען  ווי  ובקומינו, 
ואופן גשתנו לשבת קודש, כמבואר בספה"ק עה"פ )שמות 

את  'לעשות  טז(  לא 
וכבר  לדורותם',  השבת 
המפרשים,  דקדקו 
"עשיה"  שייך  מה 
כל  הרי  שבת,  בענין 
פרישה  רק  הוא  כולו 
ממלאכה,  ושביתה 
האדם  כשמשקיע  אלא 
אל  בגשתו  כוחות 
סעודות  אל  השב"ק, 
בהכנה  שבת,  וזמירות 
השבת  אז  כדבעי, 
'לעשות  בבחינת  הוא 
לדורותם',  השבת  את 
ומכניס כח עליון ורוחני 
הנראה  שבת  בסעודת 
בכל  וכן  גשמי.  כדבר 
מעשי האדם ופעולותיו, 
מעלה הכל ומיחדם רק 
אליו  רוח  נחת  לעשות 
שמה  הבנה  מתוך  ית', 
שנתן לנו הקב"ה תרי"ג 
עטין  תרי"ג   - מצות 
ובמה  איך  עצות  הם 
ית"ש,  אליו  להתקרב 
זאת  וכשמעריכים 
התפקיד  מה  ומבינים 
יכול  בעולמנו,  שלנו 
לבוא בזה מעלה מעלה 

בעבודת השם.

ההרים'  אל  עיני  'אשא 
ביאר  א(  קכא  )תהלים 
נחום  ר'  הרה"ק 
ר"י(  )בהרה"ק  מרדכי 
זיע"א  מטשארטקוב 
עה"פ  המדרש  ע"פ 
הרים  תקרי  'אל  הנ"ל 
בהקדם  הורים'.  אלא 
היה  איך  להבין  דצריך 
מכל  העניו  רבינו  משה 
בעצמו  ידע  הרי  אדם, 
פנים  למדריגת  שזכה 

בפנים ולקבל התורה מפי השכינה, ואיך החזיק את עצמו 
פחות מכל האדם אשר על פני האדמה, אלא שהוא חשב 
שכל מה שזכה הוא רק בגלל היותו נשמה גדולה ורחנית 
ועבודתו,  עצמו  בזכות  ולא  כדוגמתה,  אין  אשר  מאוד 
אלו,  למדריגות  מגיעים  שאין  אף  האנשים  שאר  משא"כ 
אבל מה שמשיגים הוא בעבודה ובעמל שלהם, ולכן אפילו 
מאוד  עניו  היה  עדיין  המעלות,  ברום  היה  רבינו  שמשה 

מכל האדם.

ובזה יתבאר הפסוק )תהלים סב יג( 'ולך ה' הצדקה כי אתה 
לפי  אחד  לכל  משלם  שהקב"ה  כמעשהו',  לאיש  תשלם 
מעשיו ועבודתו ולפי מדריגתו, בכל מה שהשקיע. ועל זה 
נאמר אשא עיני אל ההורים, ללמוד לקח לעצמנו שהקב"ה 
רואה במעשינו לפי מה שאנו משקיעים ועמלים לעשות 
רצונו לפי מדריגתנו ולא לפי התוצאות של העבודה. וחביב 

מאוד עבודה כזו לפניו יתברך שמו.

יעזור השי"ת שנוכל לנצל כדבעי את כל הכוחות והיכולות 
מה  ולהבין  לנו,  שיש 
חובתנו בעולמו ומה ה' 
מעמנו,  שואל  אלוקינו 
בוראי  אותי  שלח  למה 
בישיבה  כאן  לישב 
חז"ל  ומאמר  וללמוד. 
לו  'טוב  עירובין  במ' 
נברא  שלא  לאדם 
ועכשיו  משנברא, 
נבראתי  לא  שנברא...' 
אלא לשמש את בוראי, 
ונחת  רצונו  ולעשות 

רוח לפניו.

ונשאוף  זאת  וכשנבין 
להגיע לקירבת אלקים, 
אחד  כל  יזכה  בודאי 
לעלות במעלות גדולות 
ובפרט  ונשגבות. 
שזוכים לשהות במקום 
הישיבה  כזה,  קדוש 
המתנהלת  הקדושה 
חשובים  רבנים  ע"י 
שליט"א  תורה  מרביצי 
לימינכם  העומדים 

לבוא למטרה זו בס"ד.

בזכות  השי"ת  ויעזור 
וכל  ההילולא,  בעל 
הקדושים  הצדיקים 
המה  בארץ  אשר 
ואשר  כאן,  הטמונים 
בעירכם,  התגוררו 
הרה"ק  אא"ז  ובתוכם 
מרדכי'  'כנסת  בעל 
כאן,  שהתגורר  זיע"א 
לנו  יעמוד  זכותם 
שנוכל להתעלות מעלה 
ליום  נזכה  עדי  מעלה, 
שמחת עולם עת יקיצו 
הצדיקים  כל  נרדמים 
אותנו  ויולכו  נבג"מ 
צדקינו  משיח  לקראת 

בב"א.

דברי התעוררות סוף רעוא 
דרעוין פר' ויצא תשפ"ג 

 קודם ברכהמ"ז
 הודיה ושבח להשי"ת 

 ובענין קדושת בית הכנסת

פו"א זקני הסבא קדישא מרוז'ין זיע"א פי' הפסוק 
בקרב  חסדיך  אלוקים  "דמינו  י(  )מח,  בתהילים 
היכלך" שלפעמים נדמה לנו שהנהגת ית"ש איתנו 
הוא במידת הדין, "דמינו אלוקים", אבל מי שמתבונן 
לתוך  בעמקות  שמביט  כמי  הענין  בעמקות  היטב 

ההיכל רואה שהכל חסדים "חסדך בקרב היכלך".

כפי שהזכרנו רבות וואס צדיקים האבען געטייטשד 
כי  מאמינים  בני  מאמינים  אנו  חסדך"  ה'  "הראנו 
מאתו ית' לא תצא רעות, והכל חסד ה' עלינו, בין 
אם אנו רואים את זה בבירור ובין אם איננו רואים 
בקשתנו מאת  אולם  בהסתרה,  זה, שהחסדים  את 
עמנו  תעשה  תמיד  חסדך"  ה'  "הראנו  השי"ת, 
חסדים כאלה שיכולים לראותם מיט די פליישיגע 

אויגען שהם חסדים.

ב"ה השבוע היה לנו הזדמנות של "הראנו ה' חסדך", 
ראינו בחוש ובגלוי חסדיו השי"ת, ואנו מברכים את 
שמהיום  שיחיו,  וב"ב  הערש  נפתלי  הר"ר  ידידנו 
והלאה יזכו לראות עוד ועוד חסדים שהם בבחי' של 
ולכלל כולו נאמר שמלבד זאת  "הראנו ה' חסדך", 
ולשבח לבורא  אנו להודות להלל  שבוודאי צריכים 
לקחת  צריכים  אנו  כן  גם  הגדול,  החסד  על  ית' 
עבודת  אויף  העכערקייט  א  והלאה  מהיום  מזה 
התפילה  כח  עינינו  במו  לראות  נוכחנו  הרי  ה'. 
ויצא להתחזק  פר'  גרמא  הזמן  היא,  והאחדות מה 
בקדושת בית הכנסת ולקחת חיזוק בתפילה שהיא 
שיעקב  כפי  עולם,  של  ברומו  העומדים  מהדברים 
זה  אין  הזה,  המקום  נורא  "מה  אמר  ע"ה  אבינו 
יעזור,  ה'  וזה שער השמים".  אלוקים,  בית  כי אם 
שהוא  במה  יוושע  וכ"א  ורחמים  לחסדים  שנזכה 
צריך ליוושע, בני חיי ומזוני וכל מילי דמיטב, ונזכה 

לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
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 ליקוט אמרי קודש
 מכבו"ק מרן אדמו"ר ה'עטרת ישראל' זיע"א

 במשנת דו"ז הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב זיע"א
לרגל יומא דהילולא קדישא

 מתוך ד"ת רעוא דרעוין
פ' ויקרא "שבת הפסקה" 

 ה'תשע"א 

"בעטרה שעטרה לו אמו"

וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר".  "ויקרא אל משה 
אמו.  ר"ת  משה"  אל  "ויקרא  הטורים:  בבעל  כתב 
משה  הקדים  יא(.  ג  )שה"ש  אמו"  לו  שעטרה  "בעטרה 
דרך  ומקדימו  חבירו  עם  שמדבר  כאחד  כביכול  לה', 

מוסר". עכ"ל הבעה"ט, ודבריו הק' צריכים ביאור.

ישראל  ר'  הרה"ק  דו"ז  מאת  נפלא  ביאור  ויש 
לך  לך  בפ'  זי"ע, בהקדם מה שמצינו  טשורטקוב'ער 
עם  מלכים  החמשה  מלחמת  אחרי  יח-יט(  יד,  )בראשית 

"ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם  הארבעה מלכים: 
קנה  עליון  לקל  אברם  ברוך  ויאמר  ויברכהו  וגו'.  ויין 
שמים וארץ". ואמרו  חז"ל )ויק"ר כה ז( שמלכי צדק נענש 
על אשר איחר ברכת ה' והקדים ברכת אברהם לברכת 
הקב"ה, וניטלה ממנו הכהונה. וזה מה שנתקשה לבעל 
וידבר ה' אליו  "ויקרא אל משה  הטורים, האיך כתוב 
זה  דבר  שעל  מצינו  והרי  לה',  משה  שהקדים  וגו'", 
נענש מלכי צדק, על מה שהקדים ברכת אברהם אע"ה 

לברכת ה'. 

ועל זה מתרץ הבעה"ט, שכאן היתה בחינת "בעטרה 
המדרש  בדברי  נעוץ  בזה  והביאור  אמו".  לו  שעטרה 
רבה על פסוק זה בשיר השירים )שם(: "צאינה וראינה 
בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום 
"בעטרה  המדרש:  וז"ל  לבו".  שמחת  וביום  חתנתו 
שמעון  רבי  שאל  יוחנן,  רבי  אמר  אמו,  לו  שעטרה 
אפשר  לו,  אמר  יוסי.  ברבי  אלעזר  רבי  את  יוחאי  בר 
ששמעת מאביך מהו 'בעטרה שעטרה לו אמו'? אמר 
לו, הן. אמר לו, היאך? אמר לו, למלך שהיתה לו בת 
יחידה, והיה מחבבה יותר מדאי והיה קורא אותה בתי, 
ולא זז מחבבה עד שקרא אותה אחותי, ולא זז מחבבה 
עד שקרא אותה אמי. כך היה מחבב יותר מדאי הקב"ה 
יא(  מה,  )תהלים  דכתיב  הוא  הדא  בתי,  וקראן  לישראל 

אחותי  שקראן  עד  מחבבן  זז  ולא  וראי',  בת  'שמעי 
זז  ולא  רעיתי',  אחותי  לי  'פתחי  ב(  ה,  )שה"ש  שנאמר 
)ישעיה נא, ד( 'הקשיבו  מחבבן עד שקראן אמי שנאמר 
רבי  כתיב. עמד  ולאמי  האזינו',  אלי  ולאומי  עמי  אלי 
שמעון בן יוחאי ונשקו על ראשו, ואמר אילו לא באתי 

אלא לשמוע מפיך הטעם הזה, דיי", עכ"ל המדרש.

וביאר דו"ז הרה"ק מטשורטקוב זיע"א את עומק כונת 
ביחס  שונות  מדריגות  שלוש  יש  הנה  כי  המדרש. 
אביה,  בעיני  מאוד  חביבה  שהיא  אף  הבת,  ובקרבה. 
עכ"ז לא תתן לאביה עצות האיך להתנהג, ובודאי שלא 
אחות  אחות.  זו  שניה  מדריגה  לעשות.  מה  לו  תצוה 

במדריגה  שהיא 
אחיה,  עם  אחת 
עצות  לתת  יכולה 
ויכולה  לאחיה 
מה  דעה  להביע 
אבל  לעשות,  ראוי 
גם היא אינה יכולה 
אחיה  על  לצוות 
וכך.  כך  לעשות 
יכולה  אם  אמנם, 
מה  לבנה  לייעץ 
לעשות, ויש בכוחה 
עליו  לצוות  גם 

שיעשה כך וכך.

בני  אצל  הדבר  כן 
בראשית  ישראל. 
הם  מדריגתם 
'בת',  בבחינת 
ביכולתם רק לבקש 
מאת  ולהתחנן 
אביהם  הקב"ה 
שיעשה  שבשמים, 
וכך,  כך  עמהם 
שומע  והקב"ה 
כשעולים  תפילתם. 
יותר  למדריגה 
הם  הרי  גבוהה, 
'אחות'  בבחינת 

• בנתיבות מלכות • 

 הלווית הרה''ק רבי ישראל
מטשארטקוב זיע''א

הרה''ק רבי ישראל מטשארטקוב זיע''א
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לרום  כשעולים  ברם,  כביכול.  עצה  לתת  שיכולים 
הם  שכביכול  'אם'  בבחינת  הם  אז  הרי  המדריגות, 
והקב"ה  גוזר  "צדיק  בבחינת  להקב"ה  לצוות  יכולים 
מקיים", וזו מדריגת "בעטרה שעטרה לו אמו", כאשר 
כנס"י הם בחינת אם. וכששמע זאת התנא האלוקי רבי 
שמעון בר יוחאי, "עמד רבי שמעון בן יוחאי ונשקו על 
ראשו, ואמר אילו לא באתי אלא לשמוע מפיך הטעם 

הזה דיי".

האיך  כנ"ל,  כונת הבעל הטורים, שלכאורה קשה  וזו 
וגו'", שהקדים  ה' אליו  וידבר  משה  "ויקרא אל  כתוב 
משה לה', והרי מצינו שעל דבר זה נענש מלכי צדק. 
בחינת  אמו",  ר"ת  משה  אל  "ויקרא  תירץ,  זה  ועל 
של  רבן  רבינו,  משה  כי  אמו".  לו  שעטרה  "בעטרה 
ישראל, משה רעיא מהימנא, שהשבוע חל יום ז' אדר 
יומא דהילולא דיליה, היה בבחינת 'אם' כנ"ל, בחינת 
"צדיק גוזר והקב"ה מקיים", ומשום הכי דוקא הקדים 
לצוות  שבכוחו  זה,  ענין  על  לרמז  כביכול,  לה'  משה 
כביכול להקב"ה לעשות כך וכך, עכדה"ק ביתר ביאור.

מתוך ד"ת שנשא קודם 'קבלת 
 שבת' פרשת וירא ה'תשע"ב
 באהל אשר הוקם לכבוד 'שבת בצילא דמלכא'

 בעת ביקורו בקודש של כבו"ק מרן אדמו"ר
העקבי אבירים  זיע"א בעיר לונדון

לכך  שזכינו  השם  וברוך  פעם,  אחר  פעם  הפצרנו 
)שליט"א(  אדמו"ר  מרן  ורבי  מורי  אבי  אדוני  שכבו"ק 

]זיע"א[ בא לשבות אתנו שבת אחת. 

אמר  זיע"א,  מטשורטקוב  ישראל  רבי  הרה"ק  דו"ז, 
שתכלית הנסיעה לצדיק היא לבוא לידי ענוה ושפלות 
מתאספים  הצדיק  אצל  כי  הק'  בדבריו  הביאור  רוח. 
חסידים ואנשי מעשה. כאשר כל אחד ואחד מסתכל 
על העבודת ה' של חבירו, ורואה האיך חבירו מתפלל 
ועובד את השי"ת, הוא חושב בדעתו וכי אני גם עובד 
הזאת  והתבוננות  ושלימות,  כונה  בכזאת  השי"ת  את 

מביא אותו להכנעה ושפלות הרוח. 

 מתוך רעוא דרעוין
 פ' בא ה'תשע"ב

שבת אויפרוף של כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א

כתוב בפרשתינו לאחר שבנ"י נצטוו על מצות הפסח: 
"וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואהרן 
כן עשו" )יב, כח(. פרש״י: ״להגיד שבחן של ישראל שלא 
הפילו דבר מכל מצות משה ואהרן. ומהו 'כן עשו', אף 

משה ואהרן כן עשו״. 

משה  שגם  הק'  רש"י  משמיענו  מה  קשה  ולכאורה 
ואהרן כן עשו. אם כל ישראל עשו, בודאי שגם משה 
ואהרן יעשו, בפרט שהם שמעו בעצמם מפי הגבורה.

זיע"א,  ישראל מטשארטקוב  רבי  הרה"ק  דו"ז  וביאר 
כי הנה ידוע, שדרך האדם אם רואה שרבו יעשה איזה 
אולם  לעשותו.  הוא  גם  יחפוץ  דבר 
יעשה  אדם  שכל  הראוי  מן  באמת, 
המצוות אך ורק מחמת שהשי"ת צוה 

אותו, ולא מחמת שום דבר אחר. 

שחשקה  אע"פ  ואהרן,  משה  והנה, 
נפשם למהר עשות המצוה הראשונה 
עכ״ז,  במצרים.  אותם  צוה  שהשי"ת 
בקרבם,  שבערה  ישראל  אהבת  מרוב 
הם  כי  לעשותה,  למהר  נמנעו  הם 
רק  המצוה  יקיימו  ישראל  שבני  רצו 
שראו  מחמת  ולא  ה׳,  פקודת  מחמת 
איחרו  ולכן  אותה.  עשו  שרבותיהם 
אותה  יעשו  אשר  עד  והמתינו  המה 
מקודם כל קהל ישראל. וזה משמיענו 
הכתוב: ״ויעשו בני ישראל כאשר צוה 
המצוה  את  קיימו  ישראל  בני  ה׳״. 
"כאשר צוה ה'" רק מחמת פקודת ה'. 
עשו״.  כן  ואהרן  ״משה  גם  כן  ואחרי 
את  וקיימו  חיבבו  שבנ"י  הוכח  ובזה 
המצוה מדעת עצמם, ולא מחמת משה 

ואהרן, עכדה"ק.

• בנתיבות מלכות • המשך

הקלויז בעיר טשארטקוב
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מאפע מכל שטח הבית החיים 
בעיר וויען בחלק המכונה 
'פערטן טויער' - שער ד'

16B, 10B ,10 ,21 ומסומן בתוכו החלקות 

בהם טמונים רבוה"ק נבג"מ ובני משפחותיהם

כתה עיר הבירה וויען להיות ז
אכסניא של תורה וקדושה 
עולם  וצדיקי  גדולי  של 
משך כל הדורות, ובפרט 
עת  ה'תר"פ-צ'  בשנות 
שכנו בה כמה וכמה מרבוה"ק 
בארץ  אשר  קדושים  נבג"מ 
תבל  פני  האירו  אשר  המה, 
ביניהם  ובקדושתם.  בקומתם 
כנסת  בעל  רבינו  מרן  כבו"ק 
את  נהג  אשר  זיע"א,  מרדכי 

עדתו ברמה בעיר הבירה.

זאת ועוד, אלא אף לאחר פטירתם 
בה,  דרו  אשר  הארץ  לעצמם  בחרו 

לנוח בשלום על משכבם, ולהיות למגן 
בבחינת ונשאתי לכל העיר בעבורם. וכן 

המלוכה  משפחת  מבני  הרבה  עוד 
מנוחת כבודם בעיר הבירה וויען.

מגישים  אנו  ויגיעה  עמל  רוב  אחר 
מפה  הנכבדים,  קוראינו  לפני  כאן 
מפורטת עם תמונות ברורות, מכל 
האהלים והמצבות של בני משפחת 
מנוחתם  מקום  אשר  המלוכה 
ד'  בשער  וויען,  בעיה"ב  בביה"ח 
הנקרא פערטן טויער. מחולק לפי 
שלושת החלקות בה הם טמונים 
וירננו  ליקוצו  בקרוב  נזכה  עדי 

שוכני עפר בב"א

רשימת  גם  להשלים  למועד  חזון  עוד  ]ואי"ה 
הצדיקים אשר בערשטן טויער.[

© כל הזכויות שמורות למכון 'עטרת ישראל'

בנשיאות  אבירים  שיח  למכון  והברכה  התודה 
שארף  חיים  שלמה  ישראל  ר'  הרה"צ  פע"ח 
שליט"א נכד כבו"ק מרן בעל עקבי אבירים זיע"א

הנפלא  המאמר  להכנת  הגדולה  עזרתם  על 
הלזה, תשו"ח להם

וכאן המקום להודות לידידנו הר' מרדכי האמער שיחי' 
על עזרתו וחלקו בעריכת המאמר

פרויקט מיוחד
איה מקום 

 כבודו
 מאפע מקומות מנוחתם
של צאצאי בית רוזין 

 בשער ד' בביה"ח
בעיר הבירה וויען
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חלקה 21
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פרויקט מיוחד
איה מקום 

 כבודו
 מאפע מקומות מנוחתם
של צאצאי בית רוזין 

 בשער ד' בביה"ח
בעיר הבירה וויען
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הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב זיע"א
)בן  י' אייר תרי"ד לאביו הרה"ק רבי דוד משה מטשארטקוב זיע"א  נולד ביום 

הסב"ק מרוזין זיע"א(, ולאמו הרבנית פיגא ע"ה בת הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל 

זיע"א בעיר פאטיק.

בהגיעו לפרקו ביום ט"ז סיון תרל"א נשא את הרבנית שבע רוחמה ע"ה בת דודו 

הרה"ק אדמוה"ז רבי אברהם יעקב מסאדיגורה זיע"א.

בהנהגת  מקומו  את  מילא  תרס"ד  רבה  הושענא  ביום  הק'  אביו  פטירת  עם 

העדה, ומאז והלאה נודע כתהלה לאחד ממנהיגי היהדות החרדית בגולה.

ושם  בה,  והשתקע  לוויען  היגר  הארץ,  תרע"ד  עת  העולם  מלחמת  בשנות 

המשיך חצר קדשו כבתחילה למשך קרוב לעשרים שנה.

נלב"ע י"ג כסליו תרצ"ד.

חלקה 21

 1#

 אהל
טשארטקוב

פרויקט מיוחד
איה מקום 

 כבודו
 מאפע מקומות מנוחתם
של צאצאי בית רוזין 

 בשער ד' בביה"ח
בעיר הבירה וויען
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הרבנית רוחמה 

שבע ע"ה 

מטשארטקוב
הרה"ק  לאביה  נולדה 

אדמוה"ז רבי אברהם יעקב 

מסאדיגורה זיע"א )בן הסב"ק 

ולאמה הרבנית  זיע"א(,  מרוזין 

רבי  הרה"ק  בת  ע"ה  מרים 

'בית  בעל  מקארלין  אהרן 

אהרן' זיע"א.

נישאה  לפרקה  בהגיעה 

ישראל  רבי  הרה"ק  אל 

זיע"א,  מטשארטקוב 

קדשו  לימין  לעמוד  וזכתה 

כל ימיו במסירות נפלאה.

בהתקרב היארצייט הראשון של בעלה נפלה למשכב, ונסתלקה ביום 

כ"ד חשון תרצ"ה.

הרה"ק רבי דוב בער מטשארטקוב זיע"א
)בן  נולד בשנת תרמ"ב לאביו הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב זיע"א 

הרד"מ מטשארטקוב בן הסב"ק מרוזין זיע"א(, ולאמו הרבנית רוחמה שבע ע"ה 

בת הרה"ק אדמוה"ז רבי אברהם יעקב מסאדיגורה זיע"א )בן הסב"ק מרוזין 

זיע"א(.

מטשארטקוב  משה  דוד  רבי  אדמוה"ז  הרה"ק  זקינו  ברכי  על  נתגדל 

זיע"א.

בהגיעו לפרקו ביום י"ז סיון תרנ"ט נשא את הרבנית מרים ע"ה בת דודו 

חותנו  שולחן  על  סמוך  ונשאר  זיע"א,  מבאיאן  יצחק'  ה'פחד  הרה"ק 

בבאיאן שנים רבות, ואף היגר ביחד עם חותנו לוויען. רק אחר פטירת 

חותנו בשנת תרע"ז, חזר אל שולחן אביו הגדול.

כסליו  י"ג  ביום  אביו  פטירת  עם 

תרצ"ד, עמד לימין אחיו הגדול 

בענווה  אך  העדה,  בהנהגת 

יתירה ובלי שום קבלת עליו עול 

איצטלא בשו"א.

למשכב,  נפל  כשנתיים  כעבור 

החזיר  תרצ"ו  אלול  כ"ד  וביום 

את נשמתו ליוצרו.

הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפישניץ זיע"א

זינקוב לאביו הרה"ק רבי אברהם  נולד ביום כ"א כסליו תרכ"ב בעיר 

בת  ע"ה  רחל  לאה  הרבנית  ולאמו  זיע"א,  ממעזיבוז  העשיל  יהושע 

הרה"ק רבי שלום יוסף מרוזין וסאדיגורה זיע"א )בן הסב"ק מרוזין זיע"א(.

בת  ע"ה  גיטל  הרבנית  את  נשא  תרמ"א  אדר  י'  ביום  לפרקו  בהגיעו 

ונשאר  זיע"א.  מהוסיאטין  שרגא  מרדכי  רבי  אדמוה"ז  הרה"ק  דודו 

בהוסיאטין סמוך על שולחן חותנו עד לפטירת חותנו בשנת תרנ"ד. 

כעבור כמה חדשים בחודש אלול, קבע את משכנו בעיר קאפיטשניץ 

אפטא  לבית  מאבותיו  לו  המסורה  ע"ד  עדתו,  את  בה  לנהג  והתחיל 

זינקוב והוסיאטין.

2#

אהל 
קאפיטשניץ

וב ק רט א ש ט ל  ה א ך  ש מ ה . . .
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נאלץ  המלחמה  בשנות 
מקאפיטשניץ  לברוח 
והמשיך  בוויען,  והשתקע 
ואחר  חצירו,  את  בה 
לבקר  המשיך  המלחמה 
ובשאר  בקאפיטשניץ 
עיירות בה התגוררו חסידיו.

נלב"ע א' דר"ה תרצ"ו.

הרה"ק רבי משה'ניו מקאפיטשניץ זיע"א הי"ד
ראי"ה  )בן  זיע"א  מקאפיטשניץ  מאיר  יצחק  רבי  הרה"ק  לאביו  נולד 

ממעזיבוז חתן רבי שלום יוסף בן 

ולאמו  זיע"א(,  מרוזין  הסב"ק 

בת  ע"ה  גיטל  הרבנית 

רבי  אדמוה"ז  הרה"ק 

מרדכי שרגא מהוסיאטין 

מרוזין  הסב"ק  )בן  זיע"א 

זיע"א(.

את  נשא  לפרקו  בהגיעו 

רבי  הרה"ק  בת  הרבנית 

זיע"א  מבארשא  פנחס 

ברוך  רבי  הרה"ק  ]בן 

ובזוו"ש  זיע"א[.  מוויזניץ 

חנה  הרבנית  את  נשא 

רבי  הרה"צ  בת  ע"ה  שרה 

נפתלי הורוויץ מפאקשעווניץ זצ"ל.

משפחתו  בני  אל  נשלח  ואפרו  ת"ש,  חשון  י'  ביום  בדכאו  נעקד"ה 

בוויען.

הרבנית שרה ע"ה מהוסיאטין

בן  מוויזניץ  ברוך  רבי  )בן  זיע"א  מאנטניא  חיים  רבי  הרה"ק  לאביה  נולדה 

רמ"מ מוויזניץ חתן הסב"ק מרוזין זיע"א(, ולאמה הרבנית פעסיא לאה ע"ה בת 

הסב"ק  בן  יוסף  שלום  רבי  )בן  זיע"א  מבאהוש  יצחק  רבי  אדמוה"ז  הרה"ק 

מרוזין זיע"א(.

זיע"א  מהוסיאטין  ישראל  רבי  הרה"ק  אל  נישאה  לפרקה  בהגיעה 

בזיווגו השני, וזכתה לעמוד לימין קדשו כל ימיה במסירות נפלאה.

נפטרה בוויען טרם עליית בעלה לארה"ק ביום כ"ח טבת תרצ"ו.

3#

אהל הרבנית 
מהוסיאטין

ץ ני ש יט אפ ק ל  ה א ך  ש מ ה . . .
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4#

הרבנית חיה ע"ה 
 מהוסיאטין

הרבנית חוה ע"ה מהוסיאטין לעמבערג
)בן רבי מרדכי שרגא  נולדה לאביה הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זיע"א 
בת  ע"ה  גיטל  נחמה  הרבנית  ולאמה  זיע"א(,  מרוזין  הסב"ק  בן  מהוסיאטין 

יעקב  אברהם  רבי  )חתן  זיע"א  ממאגלניצא  זעליג  עזרא  אבי  רבי  הרה"ק 
מסאדיגורה בן הסב"ק מרוזין זיע"א(.

מהוסיאטין  נחום  מנחם  רבי  הרה"ק  אל  נישאה  לפרקה  בהגיעה 
לעמבערג זיע"א הי"ד, וזכתה לעמוד לימין קדשו כל ימיה במסירות 

נפלאה.

אייר  כ"ה  ביום  ונלב"ע  לוויען,  המשפחה  בני  וכל  חותנה  עם  עברה 
תרצ"ז.

הרבנית חיה ע"ה מהוסיאטין
נולדה לאביה הרה"צ רבי אפרים מרגליות ממאציוב זצ"ל, ולאמה הרבנית שיינא רויזא ע"ה 

בת הרה"ק רבי אברהם המגיד מטריסק זיע"א.

בהגיעה לפרקה בשנת תרל"ה נישאה אל הרה"ק רבי שלום יוסף מהוסיאטין זיע"א )בן רבי 
מרדכי שרגא בן הסב"ק מרוזין זיע"א(, אך הוא לא זכה לאריכות ימים והלך לעולמו ביום ז' טבת 

תרמ"ג בהשאירו אותה אלמנה עם ילדים רכים.

נישאת בשנית אל הרה"ק רבי דוד מבאהוש זיע"א, אך גם ממנו נתאלמנה בצעירותה ביום 
ה' שבט תרמ"ט.

נלב"ע ו' אדר תרצ"ו.

פרויקט מיוחד
איה מקום 

 כבודו
 מאפע מקומות מנוחתם
של צאצאי בית רוזין 

 בשער ד' בביה"ח
בעיר הבירה וויען

ן י ט א י הוס ל  ה א ך  ש מ ה . . .
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פרויקט מיוחד
איה מקום 

 כבודו
 מאפע מקומות מנוחתם
של צאצאי בית רוזין 

 בשער ד' בביה"ח
בעיר הבירה וויען
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הרה"ק רבי חיים אהרן מטשארטקוב זיע"א
נולד בשנת תרל"ג לאביו הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב זיע"א )בן רבי דוד משה בן הסב"ק מרוזין 

זיע"א(, ולאמו הרבנית שבע רוחמה ע"ה בת הרה"ק אדמוה"ז רבי אברהם יעקב מסאדיגורא 

זיע"א )בן הסב"ק מרוזין זיע"א(.

בהגיעו לפרקו נשא בעיר טשארטקוב את הרבנית שרה ע"ה בת דודו הרה"ק רבי מנחם 

נחום מרדכי מטשארטקוב זיע"א. ובזוו"ש נשא את הרבנית ריקל ע"ה בת הרה"ק רבי דוד 

מבאהוש זיע"א.

עמד לימין אביו בהנהגת העדה ובעניני הכלל, ואביו ראוהו ראוי למלא מקומו, אך למרבה 

הצער נפטר בצעירותו ביום כ"ו אלול תרפ"ו.

אהלי טשארטקוב וקאלינקאוויטש

חלקה 10

#5

פרויקט מיוחד
איה מקום 

 כבודו
 מאפע מקומות מנוחתם
של צאצאי בית רוזין 

 בשער ד' בביה"ח
בעיר הבירה וויען
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הרה"ק רבי ברוך דוד 
מקלינקאוויטש זיע"א

נולד ביום ה' אדר תרל"ה לאביו הרה"ק רבי מרדכי 
דוב מהאראנסטייפל זיע"א, ולאמו הרבנית רייצא 

ע"ה בת הרה"ק רבי חיים מצאנז זיע"א.

בהגיעו לפרקו נשא את הרבנית חיה שרה ע"ה בת הרה"ק רבי שלמה 
זלמינא מראשקוב זיע"א )חתן רבי אברהם יהושע העשיל ממעזיבוז חתן רבי שלום 

יוסף בן הסב"ק מרוזין זיע"א(.

בשנת תרס"ג אחרי פטירת אביו עבר לעיר קאלינקאוויטש, והתחיל 
לנהג בה עדתו הק'.

בגלל הצרות שסבלו תושבי האיזור בשנת תרפ"ב ברח משם תחילה 
למדינת פולין, ולאחמ"כ בעיר הבירה וויען.

מד"ת נדפס ספר 'ויברך דוד'.

נלב"ע כ"ח כסליו תרפ"ו.

#6

הרבנית צפורה הלברשטאם ע"ה ממושינא
רבי  הרה"ק  לאביה  נולדה 
מסקאהל  רוקח  שמואל 
ע"ה  הרבנית  ולאמה  זיע"א, 
בת הרה"ק רבי מנחם מענדיל 
הסב"ק  )חתן  זיע"א  מוויזניצא 

מרוזין זיע"א(.

נישאה  לפירקה  בהגיעה 
אריה  רבי  הרה"צ  אל 
אבד"ק  זצ"ל  הלברשטאם 
משה  רבי  הרה"ק  )בן  מושינא 

מבארדיוב זיע"א(.

תשרי  י"ד  ביום  נפטרה 
תרפ"ב.

הרבנית חוה פריעדמאן ע"ה מסערדהאל
רבי  הרה"צ  לאביה  נולדה 
זצ"ל  הלברשטאם  אריה 
ולאמה  מושינא,  אב"ד 
ע"ה  צפורה  הרבנית 
שמואל  רבי  הרה"ק  בת 
רבי  )בן  זיע"א.  מסקאהל 
חתן  מוויזניצא  מענדיל  מנחם 

הסב"ק מרוזין זיע"א(.

רבי  להרה"צ  נישאת 
זצ"ל  פריעדמאן  שמואל 

מסערדהאל.

נלב"ע ו' תמוז תרצ"ז.

צאצאי סקאהל
#7
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הרה"ק רבי משה מאוזיערנא זיע"א 
נולד לאביו הרה"ק רבי לוי יצחק מאוזיערנא זיע"א )בן רבי יוסף מאנזאהן 

חתן הסב"ק מרוזין זיע"א(, ולאמו הרבנית ע"ה בת הרה"ק רבי יחיאל מיכל 

מגלוגא זיע"א.

צבי  דוד  רבי  הרה"צ  בת  ע"ה  רחל  הרבנית  את  נשא  לפרקו  בהגיעו 

זינגער מבאקשעוויץ זצ"ל.

עם פטירת אביו בשנת תרע"ו מילא את מקומו כאדמו"ר מאוזיערנא 

בעיר וויען.

יסוריו  וקיבל  ולא זכה לזרע של קיימא,  ידע חולי ומכאובים  ימיו  כל 

באהבה.

נלב"ע יום הקדוש תר"פ.

הילד פע"ח אברהם יעקב ע"ה

נולד בשנת תרפ"ג לאביו הרה"ק רבי שלמה מטשארטקוב 

זיע"א )1. בן רבי נחום מרדכי בן רבי ישראל בן רבי דוד משה בן הסב"ק מרוזין זיע"א. 2. רבי 

ישראל הנ"ל חתן רבי אברהם יעקב מסא"ג בן הסב"ק מרוזין זיע"א. 3. רבי נחום מרדכי הנ"ל 

חתן רבי שלמה מסא"ג בן רבי אברהם יעקב בן הסב"ק מרוזין זיע"א. 4. רבי שלמה מסא"ג 

הנ"ל חתן רבי דוד הלפרן חתן הסב"ק מרוזין זיע"א(, ולאמו הרבנית רחל ע"ה בת 

הרה"ק רבי ישראל מסאדיגורה זיע"א )5. בן רבי אברהם יעקב בן הסב"ק מרוזין 

זיע"א. 6. וחתן רבי שלום יוסף בן הסב"ק מרוזין זיע"א(.

כמפורט משך את יחוסו הרם ו' פעמים אל הסב"ק מרוזין זיע"א.

נקרא ע"ש הרה"ק אדמוה"ז מסאדיגורה זיע"א, אליו התייחס ג"פ.

לדאבון לב כל בני המשפחה נפטר בילדותו ביום ל"ג בעומר תרפ"ו.

 אהל
אוזיערנא

#8

#9

פרויקט מיוחד
איה מקום 

 כבודו
 מאפע מקומות מנוחתם
של צאצאי בית רוזין 

 בשער ד' בביה"ח
בעיר הבירה וויען
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#10 הרבנית בת שבע ע"ה מסאדיגורה
נולדה בכ"ז אייר תר"ט לאביה הרה"ק רבי שלום יוסף מרוזין 
וסאדיגורה זיע"א )בן הסב"ק מרוזין זיע"א(, ולאמו הרבנית בלומא 

ריזל ע"ה בת הרה"ק רבי דן  מראדוויל זיע"א.

בהגיעה לפרקה בחודש סיון תרכ"ב נישאה בעיר פאטיק אל 
מטשרטקוב  אדמוה"ז[  ]בן  מרדכי  נחום  מנחם  רבי  הרה"ק 

זיע"א. בכ"ו תמוז תר"ל נפטר רבי נחום מרדכי בדמי ימיו, ונישאת אז בזיוו"ש אל הרה"ק רבי ישראל מסאדיגורה זיע"א, ומאז זכתה לעמוד לימין 
קדשו כל ימיה במסירות נפלאה.

נפטרה בשביעי של פסח תרפ"ח.

)בן רבי ברוך בן רבי מנחם  נולדה לאביה הרה"ק רבי ישראל מוויזניצא זיע"א 
מענדיל חתן הסב"ק מרוזין זיע"א(, ולאמה הרבנית הינדא ע"ה.

מענדיל  מנחם  אלטער  רבי  הרה"צ  ש"ב  אל  נישאת  לפירקה  בהגיעה 
מבארשא זצ"ל, בן דודה הרה"ק רבי פינחס מבארשא זיע"א.

בזוו"ש נישאת להרה"צ רבי משה חיים לאו אב"ד פיעטרקוב זצ"ל.

נפטרה ג' תמוז תר"צ.

אהל הרבנית 
בת שבע ע"ה

הרבנית דבורה 
ע"ה

#10

#11

10B חלקה
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16B חלקה

פרויקט מיוחד
איה מקום 

 כבודו
 מאפע מקומות מנוחתם
של צאצאי בית רוזין 

 בשער ד' בביה"ח
בעיר הבירה וויען
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 הרה"ק רבי יצחק יעקב דוד
מסטראזניץ זיע"א

מנחם  רבי  )בן  זיע"א  מוויזניצא  ברוך  רבי  הרה"ק  לאביו  נולד 
זיע"א(, ולאמו הרבנית ציפורה  מענדיל מוויזניצא חתן הסב"ק מרוזין 

ע"ה בת הרה"ק רבי אריה לייב מזיטאמיר זיע"א.

בהגיעו לפרקו נשא את הרבנית ע"ה בת הרה"ק רבי ישכר 
בעריש מדאלינא זיע"א.

עקר  המלחמה  ובשנות  סטראזניץ,  בעיר  עדתו  את  הנהיג 
דירתו והשתקע בעיר הבירה וויען.

נלב"ע י"ג אדר ב' תרצ"ב, והובא לקבורה בעצם יום הפורים.

אהל סטראזניץ
#12

הרבנית גיטל ע"ה מקאפיטשניץ
נולדה לאביו הרה"ק אדמוה"ז רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין 

זיע"א )בן הסב"ק מרוזין זיע"א(, ולאמה הרבנית ברכה דינה ע"ה.

מאיר  יצחק  רבי  הרה"ק  אל  נישאה  לפרקה  בהגיעה 

זיע"א,  מקאפיטשניץ 

לימין  לעמוד  וזכתה 

במסירות  ימיו  כל  קדשו 

נפלאה.

נלב"ע י"א אלול תרצ"ג.

אהל הרבנית 
גיטל ע"ה

#13
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הרה"ק רבי מנחם נחום מאיצקאן 
)שטעפינעשט( זיע"א

נולד בשנת תרל"ט לאביו הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל 
מאדזוד זיע"א )בן רבי יצחק מבאהוש בן רבי שלום יוסף בן הסב"ק מרוזין 
זיע"א(, ולאמו הרבנית בת שבע ע"ה בת הרה"ק אדמוה"ז רבי 

מנחם נחום משטיפנישט זיע"א )בן הסב"ק מרוזין זיע"א(.

בת  ע"ה  מרים  הרבנית  את  טשארטקוב  בעיר  נשא  לפרקו  בהגיעו 
שם  נשאר  חתונתו  ואחרי  זיע"א.  מטשארטקוב  ישראל  רבי  הרה"ק 
תחילה סמוך על שולחן זקינו אדמוה"ז מטשארטקוב ולאחר פטירתו 

בצל חותנו הגדול זיע"א.

בשנת תרס"ז עלה לכהן פאר כרב העיר איצקאן בבוקובינה, ובשנת 

רבי  הרה"ק  דודו  ימין  לעמוד  לשטיפנישט  דירתו  העתיק  תרפ"ג 
אברהם מתתיהו משטיפנישט זיע"א שלא זכה לזש"ק, ודודו סמך ידיו 

עליו והועידו למלאות את מקומו.

אך לדאבונם של חסידי שטיפנישט, אחרי חולי הקשה שבק לן חיים 
סיון  כ"א  ביום  וויען  שליד  מרפא  במקום  דודו  פטירת  לפני  כחודש 

תרצ"ג.

הרה"ק 
מאיצקאן 

זיע"א

#14

ראבינאוויטש  ישראל  יעקב  ר'  הרה"צ  לאביה  נולדה 

בת  ע"ה  הרבנית  ולאמה  ליניץ,  בית  מגזע  זצ"ל  מחארסון  

אברהם  רבי  )חתן  זיע"א  מראשקוב  זלמינא  שלמה  ר'  הרה"ק 

יהושע העשיל ממעזיבוז חתן רבי שלום יוסף בן הסב"ק מרוזין זיע"א(.

תרפ"ג,  בשנת  השתקע  שם  בארה"ק,  אביה  בהיות  כבר 

נפטרה בצעירותה כ"ב אלול תרצ"ד.

הבתולה 
חיה שרה 

ראבינאוויטש 
ע"ה

#15
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הרה"צ רבי יעקב יוסף מסטאניסלאוו 
זיע"א

נולד לאביו הרה"ק רבי מנחם נחום מראחמיסטריווקא זצוק"ל, ולאמו הרבנית חוה ע"ה בת 
הרה"צ רבי זאב אויערבאך זצ"ל.

בהגיעו לפרקו נשא את הרבנית חוה לאה ע"ה בת הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף מבאהוש 
זיע"א )בן רבי יצחק בן רבי שלום יוסף בן הסב"ק מרוזין זיע"א(, אך היא נפטרה בצעירותה ולא הותירה 

אחריה ילדים.

בזוו"ש נשא את הרבנית שרה ע"ה בת הרה"ק רבי מנחם נחום מרדכי מטשארטקוב זיע"א 
)בן רבי דוד משה בן הסב"ק מרוזין זיע"א(. ובזוש"ל נשא את הרבנית פריידל ע"ה בת הרה"צ רבי 

מתתיהו קטן ממאניסטריטש זיע"א.

נלב"ע בחיי אביו ביום י"ג אייר תרצ"א.

הרה"ק רבי יצחק מרדכי מגוואדזיץ זיע"א
נולד בסא"ג בחודש מנחם אב תרכ"ז לאביו הרה"ק רבי אבי 
עזרא זעליג ממאגלניצא זיע"א, ולאמו הרבנית פייגא ע"ה 
בת הרה"ק אדמוה"ז רבי אברהם יעקב מסאדיגורה זיע"א 

)בן הסב"ק מרוזין זיע"א(.

ובהגיעו  ברכיו,  על  ונתחנך  הגדול  זקינו  בצל  בסא"ג  גדל 
לפרקו  נשא את הרבנית צפורה פיגא ע"ה בת דודו הרה"ק רבי ישראל מסאדיגורה זיע"א, 

ושם נשאר סמוך על שולחן זקינו וחותנו שנים רבות.

ע"פ הפצרת חסידיו נעתר להשתקע בגאליציע, וקבע משכנו בעיר גוואדזיץ שם נהג את 
עדת צאן מרעיתו שנים רבות, עד שנאלץ לברוח מחמת המציק והשתקע בוויען עד סוף 

ימיו.

נלב"ע ג' תמוז תר"צ.

אהל גוואדזיץ
#16

אהל 
סטאניסלאוו

#17
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 הר"ר שמחה בודון הי"ו
לרגל שמחת לידת הבן נ"י למז"ט

~~

 הר"ר שמחה בודון הי"ו
לרגל שמחת לידת הבן נ"י למז"ט

~~

 להר"ר רפאל בודאשעווסקי הי"ו
לרגל שמחת לידת הנכד נ"י למז"ט

~~

 למרת ביוד שתחי'
 ולבנה הר"ר יוסף הי"ו

לרגל שמחת לידת הנכד / הבן נ"י 
למז"ט
~~

 להר"ר דוב האריס הי"ו
 לרגל שמחת אירוסי הבן ני"ו

למז"ט ובשעטומו"צ

 להר"ר שלמה יעקובוביץ   הי"ו
 לרגל שמחת נישואי בנו החתן יעקב ני"ו

למז"ט ובשעטומו"צ

 ולבנו הר"ר יהודה הי"ו
לרגל לידת הנכד / הבן נ"י למז"ט

 ולבנו הר"ר משה יצחק הי"ו
לרגל לידת הנכד / הבן נ"י למז"ט

~~

 להר"ר שמשון סמוס הי"ו
 לרגל שמחת נישואי הנכד נ"י

למז"ט ובשעטומו"צ
~~

 להר"ר משה ווארהאנד הי"ו
לרגל שמחת לידת הנכד נ"י למז"ט

 למרת קורנבלוט שתחי'
 לרגל שמחת נישואי נכדתה שתחי'

 למז"ט ובשעטומו"צ
ולרגל שמחת לידת הנכד נ"י למז"ט

~~

 להר"ר מאיר רוזנטל הי"ו
לרגל שמחת לידת הנכדים נ"י למז"ט

~~

 הר"ר דוד שארפער הי"ו
 ולבנו הר"ר יצחק הי"ו

לרגל שמחת לידת הנין / הנכד נ"י 
למז"ט
~~

 להר"ר אברהם שטיינבאך הי"ו
לרגל שמחת לידת הבן נ"י למז"ט

~~

 להר"ר פינחס פולק הי"ו 
לרגל שמחת לידת הנכד נ"י למז"ט

מכון 'עטרת ישראל'
שע"י חצר הקודש סאדיגורה לונדון

ateres.yisrael@gmail.com 

ברכת מזל טוב מעומק הלב
אל כבוד אנשי שלומנו לרגל השמחות השרויים במעונם

בס"ד

 להרבנית הצדקנית אמה של מלכות תליט"א
 ולחתנה הרה"צ ר' יהושע מאיר פרישוואסער שליט"א - רב ביהמ"ד מאורות חיים

 ולנכדה / חתנו הרב חנניה דוב גאלדבערגער שליט"א
לרגל שמחת הולדת הנין / הנכד / הבן ני"ו

 ברכת מזל טוב חמה ולבבית לידידנו פע"ח

 הרה"צ ר' ישראל שלמה חיים שארף שליט"א 
 נכד כבו"ק מרן אדמו"ר העקבי אבירים מסאדיגורה זצוק"ל  ונשיא מכון 'שיח אבירים'

 לרגל הולדת הנכד
 בן לחתנו הרב אלימלך רובין שליט"א

 יה"ר שיזכו לרוות ממנו ומכיו"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
ברוב שמחה תענוג ונחת אכי"ר
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גג  ככססללוו  הה''תתששפפ""     

 

כי בעז"ה הננו בזה להודיע  

יום שני בערב, י"ט כסלו ב  

ששללייטט""אא    עעטט""רר      ככבבוו""קק  ממררןן  אאדדממוו""רר     
את השולחן הטהור יערוך   

זקינו  רבה של מא דהילולאלכבוד יו   

  ממררןן  ההממגגיידד  ההגגדדוולל  ממממעעזזררייטטשש  זזייעע""אא  
 בהיכל בית מדרשנו 

  בבששעעהה    0000::99
* 

        3300::88ייללתת  יידדייםם  ללססעעוודדהה  בבששעעהה    ננטט  
תתקיים לאחר השוה"ט   תפילת מעריב  

 

 הגבאים
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כל ברכאן דלעילא ולתתא ביומא שביעאה תליין 
יהא בואו של צדיק לחיזוק ולברכה 

להרמת קרן התורה והחסידות 

אכסניא בבית ידידנו הנגיד הנכבד
מוה"ר ר' אהרן שטיינער שליט"א 

Schmelzgasse 12

לפרטים וקבלת קהל 
0044 797600 6647 / (0043) 066 0188 0287 

סידורו של שבת 

לכה
לקראת שבת לכו ונ

בחדוה עילאה ובהתרוממות הנפש מתכוננים אנו
לקראת השבת נועם הנשמות ועונג הרוחות

בצילא דמלכא

כבו"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א 
אשר ישבות בתוך עיר הבירה וויען יצ"ו 

שב"ק פר' וישלח

מנחה ערש"ק  4:10
בביהמ"ד אגודת ישראל 

Tempelgasse 3

עריכת שולחן הטהור
בליל שב"ק  בשעה 8:45

בביהמ"ד מחזיקי הדת 
Grosse Mohrengasse 19

שחרית שב"ק 9:00
בביהמ"ד אהל משה

Lilienbrunngasse 19

מנחה ועריכת שוה"ט
בעידן רעוא דרעוין בשעה 4:00

בביהמ"ד קהל חסידים
Grosse Schiffgasse 8


