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 אמרי קודש שהשמיע 
 כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בליל י"ט כסלו העעל"ט יומא דהילולא 
 קדישא של מרן המגיד הגדול זיע"א 

בעת עריכת השולחן:

אלקי  'אמר  טז:(  )מו"ק  בגמ'  איתא  פו"א, 
ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק 
מושל יראת אלקים )שמואל ב' כג, ג(, מאי קאמר 
אמר רבי אבהו הכי קאמר אמר אלקי ישראל 
לי דבר צור ישראל אני מושל באדם מי מושל 
בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלה'. וכבר הקשו 
מבטל,  ואיהו  גזיר  'קוב"ה  מה:(  )ח"א  בזוה"ק 

סלקא דעתין דאיהו מקטרגא במאריה', דאיך 
יתכן לומר שהשי"ת גוזר גזרה והצדיק מבטל 

זאת ח"ו. 

הנה בגמ' )ברכות כ.( אמרו 'אמר ליה רב פפא 
לאביי מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא 
אי  כו',  ניסא  לן  ומאי שנא אנן דלא מתרחיש 
תנויי  כולי  יהודה,  דרב  בשני  תנויי  משום 
כו',  ואנן קא מתנינן שיתא סדרי  בנזיקין הוה 
מתיבתא,  תליסר  בעוקצין  מתנינן  קא  ואנן 
ואילו רב יהודה כי הוה שליף חד מסאניה אתי 
קא  ומצוח  נפשין  מצערינן  קא  ואנן  מטרא, 
צוחינן ולית דמשגח בן, אמר ליה קמאי הוו קא 
מסרי נפשייהו אקדושת השם אנן לא מסרינן 

נפשין אקדושת השם'. 

מדקדוק לשון הגמ' מבואר שאפילו בטרם 
כבר  הראשונים  בדורות  להתפלל  התחילו 
כי  יהודה  "רב  אמרו  שהרי  בקשתם,  נענתה 
הוה שליף חד מסאניה אתי מטרא", ויש להבין 
פשר הדבר, דלכאורה השאלה היא שבדורות 

אמרי קודש
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הראשונים כשהתפללו מיד נענו, ואילו בדורות 
היום  כל  להתפלל  כשמרבים  גם  האחרונים 
אינם נענים, אך מהו הענין שמיד כשחלץ רב 
יהודה את נעלו ורק הראה שברצונו להתפלל 
בטרם  רצונו  ונתקיים  נענה  מיד  הגשמים  על 

יתפלל. 

הרה"ק  ההילולא  בעל  מזקני  דאיתא  וי"ל 
דבריו  )מגיד  זיע"א  ממעזריטש  הגדול  המגיד 
ליעקב, קיא-קיב( דידוע שכלל ישראל הם תכלית 

היא  הבריאה  השתלשלות  כל  וא"כ  הבריאה, 
במחשבה  מעשה  'סוף  ע"ד  והוא  עבורם, 
או  כלי  ביצירת  עוסק  אומן  דכאשר  תחילה', 
כשאדם בונה בית, הרי כל מהלך עשיית הכלי 
וכל עסקו בבנין הבית הוא בכדי להגיע ל"סוף 
קודמת  ההכנה  מלאכת  כל  כי  ואם  מעשה", 
בעצם  אבל  הבית,  או  הכלי  להשלמת  בפועל 
תחילה",  "במחשבה  הוא  ועשייתו  הכנתו  כל 
כי התכלית הוא השלמת המעשה כפי שעלה 

ברצונו מתחילה במחשבה.

ומאחר שכל מחשבת ההכנה והעשיה הוא 
עבור "סוף המעשה", לא יתכן שתהיה סתירה 
לתכלית  העשיה  מהלך  כל  בין  והתנגדות 
שהרי  במחשבה,  מתחילה  שעלה  כפי  הדבר 
הכל סובב הולך כדי להגיע לתכלית שברצונו 

להשיג. 

וכן הוא גם בסדר הבריאה, דמאחר שתכלית 
בהכרח  א"כ  ישראל,  כלל  עבור  הוא  הבריאה 
דמאחר  תחילה",  במחשבה  מעשה  ש"סוף 
שיהיה  יתכן  לא  המחשבה  תחילת  הם  שבנ"י 
רצון אצל בני ישראל שיהיה סתירה לבריאה, 
שהרי הם "סוף המעשה", ולכן גם כל מה שקדם 
כפי  שיהיה  בהכרח  תחילה"  ב"מחשבה  לזה 
יהיה מנוגד לרצונו  רצונם, ולא יתכן שרצונם 

ית' כי הם "סוף המעשה". 

אלא דהאדם שהוא תחילת המחשבה כנכון 
הוא מי רק שיש בו יראת שמים, שהרי תחילת 
עם",  בלא  מלך  "אין  מצד  היתה  המחשבה 
וא"כ בהכרח שהעולמות נבראו כדי שיתייראו 
ביראת  מושל  "צדיק  שנאמר  וזהו  מהשי"ת, 
מחמת  הוא  מושל  שהצדיק  דמה  אלקים", 
במדת  הגדולה  ביראתו  כי  אלקים",  "יראת 

הבריאה,  תכלית  מתקיים  שבו  שמים  יראת 
"צדיק  בו  שיתקיים  זוכה  הוא  יראתו  ובגודל 
מבטלה,  וצדיק  גזרה  גוזר  שהקב"ה  מושל" 
דבר",  ו"סוף  הבריאה  תכלית  שהוא  מאחר 
וע"ד הכתוב )קהלת יב, יג( 'סוף דבר הכל נשמע 
את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל 
האדם', לכן בהכרח שזה יתאים ויהיה גם רצון 

השי"ת.

וזהו שנאמר )משלי י, א( 'בן חכם ישמח אב', 
ע"ד 'ראשית חכמה יראת ה'' )תהלים קיא, י(, ד"בן 
חכם" הם בנ"י הזוכים להשיג מדרגת היראה, 
- כי הם גורמים שמחה להשי"ת,  "ישמח אב" 
יראה  של  הזאת  למדרגה  מגיע  חכם  דכשבן 
שהוא התכלית הנרצה בבריאת העולם, והוא 
בודאי  לכן  תחילה",  במחשבה  מעשה  "סוף 
הרצון  ושינוי  השי"ת,  לרצון  מתאים  שרצונו 

אצל הצדיקים הוא ממש רצונו ית"ש. 

ובזה יובן מ"ש בגמ' במחלוקת אודות תנורו 
רבי  השיב  היום  'באותו  נט:(  )ב"מ  עכנאי  של 
אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו 
כו', חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים 
יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי 
רבי  עמד  מקום,  בכל  כמותו  שהלכה  אליעזר 
יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא )דברים 
ירמיה  רבי  אמר  היא  בשמים  לא  מאי  יב(,  ל, 

שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין 
לאליהו אמר  נתן  רבי  כו', אשכחיה  קול  בבת 
אמר  שעתא,  בההיא  קוב"ה  עביד  מאי  ליה 
בני'.  נצחוני  בני  נצחוני  ואמר  חייך  קא  ליה 
ישמח  חכם  "בן   - השי"ת  אצל  השמחה  דזהו 
אב", שבניו זוכים להשיג את המדרגה הגבוהה 
קול",  בבת  משגיחין  "אין  שכשאומרים  הזאת 
השי"ת  אומר  זה  ועל  ית"ש  רצונו  ממש  זהו 

"נצחוני בני". 

ולהאמור י"ל דזהו ביאור מאמרם ז"ל "מאי 
שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ומאי שנא 
אנן דלא מתרחיש לן ניסא כו', ואילו רב יהודה 
כו'",  מטרא  אתי  מסאניה  חד  שליף  הוה  כי 
דאכן זה גופא היתה שאלתו של רב פפא, מדוע 
בדורות הראשונים כשרק חלצו נעליהם והיינו 
כשרק הראו רצונם בירידת גשמים מיד עשה 
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להתפלל  שהתחילו  ולפני  רצונם,  את  השי"ת 
כבר ירדו גשמים. 

קא  הוו  קמאי  ליה  "אמר  שהשיבו  וזהו 
מסרי נפשייהו אקדושת השם אנן לא מסרינן 
הראשונים  דורות  כי  השם",  אקדושת  נפשין 
ה'  יראת  במדרגת  שמים  יראת  במדרגה  היו 
עד כדי מסירות נפש, לכן כשרק הראו רצונם 
מיד נתקיים, עוד לפני שהתפללו וביקשו על 
הגשמים, אולם בדורות האחרונים צריך לגזור 
תענית ולהתפלל ולבקש וכולי האי צריך עוד 

לזכות שהשי"ת ישמע ויקבל התפילות. 

כי כשהבקשה היא באופן של "צדיק מושל 
ביראת אלקים", כשיש לצדיק את מדרגת יראת 
זוכה  היראה,  במדת  חכם"  "בן  והוא  אלקים 

ל"ישמח אב" ולכן הוא מושל בגזרותיו ית"ש. 

וי"ל דזהו ביאור הכתוב )תהלים קמה, יט( 'רצון 
יראיו יעשה', כי כשהדבר הוא עדיין רק בגדר 
רצונו של צדיק, ואפילו לא פתח בתפילה לפני 
את  השי"ת  ממלא  כבר  "יעשה",  מיד  השי"ת, 
רצונם, ולכן בדורות הראשונים "כי הוה שליף 
ביקשו  בטרם  ועוד  אתי מטרא",  חד מסאניה 
השי"ת  זאת  עשה  כבר  רצונם  הראו  רק  אלא 

וירדו גשמים. 

יומא  הוא  הזה  היום  הרי  השי"ת  יעזור 
הגדול  המגיד  הרה"ק  זקני  של  דהילולא 
לברכה,  וקדוש  צדיק  זכר  זיע"א  ממעזריטש 

הן  אלקים"  ביראת  מושל  ל"צדיק  שנזכה 
שנזכה למדת היראה והן שנזכה ל"צדיק גוזר" 
ול"הקב"ה גוזר וצדיק מבטלה", ושנזכה כולנו 
נחת,  פרנסה  געזונט  והצלחה,  ברכה  לשפע 
ונזכה כבר בקרוב לבנין הבית השלישי ולביאת 

גואל צדק במהרה בימינו, אמן.

* * *

פו"א, היום הוא הרי יום נשגב, יומא דהילולא 
)י"ט  זיע"א  אהרן  הקדושת  הרה"ק  זקני  רבה. 
ההילולא  בעל  אא"ז  בשם  אמר  תרס"ז(  כסלו 

תורה  )אור  שאמר  זיע"א  הגדול  המגיד  הרה"ק 
בי  'כי  יד(  צא,  )תהלים  במ"ש  הרמז  תשא(  כי  פר' 

ישלח  משיח  ביאת  שלפני  ואפלטהו',  חשק 
השי"ת תשוקה גדולה בכלל ישראל שיחשקו 
נזכה  ואז   - חשק"  בי  "כי  וזהו  להשי"ת,  מאד 

ל"ואפלטהו" שהשי"ת יגאל אותנו. 

ל"צדיק  בקרוב  כבר  שנזכה  השי"ת  יעזור 
גוזר והקב"ה מקיים", וכן ל"הקב"ה גוזר וצדיק 
גזרות  לגזור  צדיקים  של  בכוחם  מבטלו", 
טובות, ובכוחם של צדיקים לפעול עבור כלל 

ישראל. 

זיע"א אמר  ובודאי אם אא"ז המגיד הגדול 
שלפני הגאולה יתקיים "כי בי חשק", שבכוחו 
הגדול להנחיל בלבבם של בני ישראל תשוקה 
לבנין  בקרוב  שנזכה  השי"ת  יעזור  ית',  לשמו 

נר זכרון
הגליון השבוע נתנדב לע“נ

הרבנית הדגולה והחשובה מרת טובה שיינדיל שפירא ע“ה
בת הגה"ק רבי אברהם שמואל בנימין סופר זצוק"ל

גאב"ד פרשבורג בעל החשב סופר

אשת הרה“ג החסיד מחודב"ן בנש“ק שלוחא דרבנן רבי אברהם יוסף שפירא זצ“ל
נלב“ע ביום כ“ט כסלו תשע“ח לפ“ק

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים
הונצח ונתנדב ע“י בני משפחתה הנכבדה שיחי‘
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במהרה  צדק  גואל  ולביאת  השלישי  הבית 
בימינו, אמן. 

Y

 אמרי קודש שהשמיע
 כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

 בליל שב"ק פר' וישב העעל"ט 
אחר התפילה ע"פ ה'דאווין שטוב':

'כשם  ז(  יט,  )שמו"ר  במדרש  איתא  פו"א, 
שבראתי העולם ואמרתי להם לישראל לזכור 
יום השבת זכר למעשה בראשית, כך היו  את 
וזכרו  במצרים,  לכם  שעשיתי  הנסים  זוכרים 
ליום שיצאתם כו''. ויש להבין ביאור דבריהם 
ז"ל דמה השייכות שבין זכרון מעשה בראשית 
וזכרון יום שבת קודש, שכשם שזוכרים מעשה 
שעשה  הניסים  את  לזכור  יש  כך  בראשית 
השי"ת לבני ישראל במצרים וביציאת מצרים.

)עי' טור  וכבר הקשו הראשונים בדומה לזה 
בליל  בקידוש  מהו הטעם שאומרים  רע"א(  סי' 

שבת קודש "זכר ליציאת מצרים".

בפירש"י  א  א,  )בראשית  חז"ל  אמרו  דהנה  וי"ל 
ואת  השמים  את  אלקים  ברא  'בראשית  שם( 

הארץ, בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו 
כל  של  הנרצה  שהתכלית  ומבואר  ראשית', 

מעשה בראשית הוא התורה וכלל ישראל. 

גם יציאת בני ישראל מגלות מצרים לא היתה 
רק עבור הגאולה הגשמית, שהרי נאמר )במדבר 
בקרבו התאוו תאוה  'והאספסף אשר  ד-ה(  יא, 

וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו 
בשר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם 
וגו'', וא"כ פשוט שהעיקר והתכלית של יציאת 
מצרים הוא להגיע באמצעות הגאולה לקבלת 
התורה, וכמ"ש )שמות ג, יב( 'בהוציאך את העם 

ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה'.

קודש,  שבת  ביום  הנרצה  התכלית  גם  זהו 
עולם  בעניני  עוסקים  השבוע  ימי  במשך  כי 
הכנה  רק  הוא  זה  כל  אך  הגשמי,  העשיה 
להגיע ליום שבת קודש, יומא דנשמתין, וכדי 
לקיים בו 'אז תתענג על ה'' )ישעיה נח, יד(, וכפי 
'תכלית מעשה  ליל שב"ק  שאומרים בתפילת 

שמים וארץ'.

להאמור יובן דברי המדרש "כשם שבראתי 
יום  את  לזכור  לישראל  להם  ואמרתי  העולם 
זוכרים  היו  כך  בראשית,  למעשה  זכר  השבת 
ליום  וזכרו  במצרים,  לכם  שעשיתי  הנסים 
וכמו  שווה,  ענינם  שניהם  דאכן  שיצאתם", 
כלל  שיגיעו  כדי  הוא  מצרים  יציאת  שכל 
ישראל לתכלית הנרצה לקבלת התורה, כך גם 
עצם  אינו  קודש  שבת  ביום  הנרצה  התכלית 
וכל העבודה בששת  והעונג הגשמי,  המנוחה 
ימי המעשה הוא כדי להגיע ליום שבת קודש, 
הוא  קודש  שבת  ביום  שבת  עונג  מצות  וגם 

לקיים "אז תתענג על ה'" בעונג הרוחני. 

בקידוש  שמזכירים  הטעם  גם  יובן  ולפי"ז 
שתכלית  דכמו  מצרים",  ליציאת  "זכר  היום 
גם  כך  הרוחנית,  הגאולה  הוא  מצרים  יציאת 
העיקר ביום שבת קודש הוא "יומא דנשמתין" 
דזהו  וי"ל  הוא.  אחד  בשניהם  המתבקש  כי 
מרדכי  הכנסת  הרה"ק  זקני  בדברי  המכוון 
)עי' אחרון של פסח  זיע"א בביאור דברי המדרש 

תרפ"א(. 

Y
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בעת רעוא דרעוין שב"ק פר' וישב העעל"ט 
בעת עריכת השולחן:

בארץ  אביו  מגורי  בארץ  יעקב  וישב  פו"א, 
לשון  אריכות  מהו  לדקדק  יש  א(,  )לז,  כנען 
הכתוב ומדוע לא נאמר רק "וישב יעקב בארץ 
יש לדקדק מדוע לא נאמר "בארץ  גם  כנען". 

מגורי יצחק" אלא "בארץ מגורי אביו". 

בהפטרת הפרשה נאמר )עמוס ג, ב( 'רק אתכם 
אפקד  כן  על  האדמה  משפחות  מכל  ידעתי 
בגמ'  הקשו  וכבר  עונתיכם',  כל  את  עליכם 
)ע"ז ד.( דאינו מובן מהו נתינת הטעם שמחמת 

אהבת השי"ת לישראל - "על כן אפקד עליכם 
את כל עונתיכם", דלכאורה אהבתו ית' לבנ"י 
היא סיבה לכך שיעלים עינו מעוונותיהם ולא 

שמחמת זאת יענישם. 
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רב  שאמר  פג.(  )ב"מ  בגמ'  איתא  דהנה  וי"ל 
לפועלים  להחזיר  שעליו  חנן  בר  בר  לרבה 
עבור  מהם  שלקח  בגדם  את  נזק  לו  שגרמו 
תשלום הנזק, ושאל את רב וכי כך הוא הדין, 
כ(  ב,  )משלי  מ"ש  לקיים  שעליו  רב  לו  השיב 
רב  לו  אמר  ועוד  טובים',  בדרך  תלך  'למען 
את  וכששאל  עבודתם,  שכר  את  גם  שישלם 
זה נאמר  לו דעל  וכי כך הוא הדין, השיב  רב 
'וארחות צדיקים תשמור'. ומצינו עוד עובדות 

בדומה לזה בש"ס. 

ובבאר מים חיים )פר' בראשית, אופן יג( הקשה 
דלכאורה נהג רב כהנא כדין שהרי הם פשעו 
להחזיר  רב  לו  שהורה  יתכן  ואיך  במלאכתם, 
לפועלים את בגדם ועוד יותר שישלם גם את 
שכרם, וביותר הקשה על מ"ש בגמ' )ב"מ ל:( 'לא 
חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על 
יותר מכך  גבוהה  וכי שייך מדרגה  דין תורה', 
ביאור  ומהו  תורה,  דין  על  דבריהם  שיעמידו 

הדברים שמחמת זאת נחרבה ירושלים. 

וביאר בזה דכלל הדברים הוא שמכל אדם 
דידוע  נשמתו,  מדרגת  כפי  שיתנהג  נדרש 
ומי  חיה,  נשמה,  רוח,  נפש,  מדרגות  שישנם 
כראוי  מתנהג  בודאי  הנמוכה  שבמדרגה 
מ"ש  אכן  תורה,  דברי  על  דבריו  כשמעמיד 
ירושלים אלא על שהעמידו  "לא חרבה  חז"ל 
דיניהם על דין תורה", הכוונה לאלו שבמדרגות 

הגבוהות יותר, דאלו שנתעלו במדרגה עילאה 
נדרש מהם הנהגה אחרת, וכשמתנהגים רק על 
פי דין יש תביעה עליהם. וזהו שאמר רב לרב 
רבה בר בר חנן שעליו להחזיר הבגד לפועלים 
ולשלם את שכרם כי לפי מדרגתו אכן מחוייב 

בזה, ועליו נאמר "וארחות צדיקים תשמור". 

)שער עבודת  והוא כמבואר בחובות הלבבות 
עם  יותר  מיטיב  שהשי"ת  שככל  פ"ו(  האלקים 

בשבח  להרבות  שמחוייב  זאת  מלבד  האדם, 
והודאה להשי"ת על חסדיו, יש עליו גם חיוב 
כי  דרכיו,  בכל  להשי"ת  להתקרב  יותר  גדול 
ככל שיהודי מתעלה בדרגה גבוהה יותר כך גם 
נדרש שידקדק יותר בכל מעשיו, והכל נחשב 

אצלו בגדר חיוב.

ע"ה  המלך  דוד  שאומר  דזהו  י"ל  ולפי"ז 
תגמולוהי  כל  לה'  אשיב  'מה  יב(  קטז,  )תהלים 

להשי"ת  ולהודות  לשבח  ומוסיף  וגו'',  עלי 
מדרגתו  לפי  כי  מופלגים,  הודאה  בלשונות 
ע"ה,  המלך  דוד  של  המלכות  ומדת  הגבוהה 
והודאה  בשבח  מאד  עד  שיתעצם  נדרש  אכן 
להשי"ת, וזהו שאמר "מה אשיב לה'" - כי ככל 
יושלם  לא  עדיין  להשי"ת  בהודאה  שארבה 

חיוב ההודאה להשי"ת המוטל עלי. 

להאמור י"ל דזהו ביאור הכתוב "רק אתכם 
אפקד  כן  על  האדמה  משפחות  מכל  ידעתי 
עליכם את כל עונתיכם", דאכן זהו נתינת טעם 

 מזלא טבא וגדא יאה 
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הר"ר שלמה וועבער הי"ו - בארא פארק

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו הבה"ח יהודה נ"י בשעטו"מ ובמז"ט

יה"ר שירווה רוב נחת דקדושא מכל יוצאי חלציו מתוך געזונט פרנסה ונחת
שפע ברכה והצלחה שלוות הנפש והרחבת הדעת בגשמיות וברוחניות, אכי"ר.
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לדבר, דמחמת זאת ש"רק אתכם ידעתי מכל 
גודל  את  אתם  ויודעים  האדמה"  משפחות 
התביעה  אכן  השי"ת,  אתכם  שאוהב  האהבה 
הנדרשת  והמדרגה  ויותר,  יותר  גדולה  היא 

מכלל ישראל היא גבוהה מאד. 

בזה יובן גם מ"ש "וישב יעקב בארץ מגורי 
אביו", דמה שלא נזכר כאן שמו של יצחק אבינו 
ויעקב,  יצחק  אברהם  בני  שכולנו  ללמד  ע"ה 
מישראל,  אחד  לכל  הרמז   - יעקב"  "וישב 
"בארץ מגורי אביו" - הרמז שעצם הדבר שאנו 
בני האבות הק' מחייב אותנו להתעצם במדת 
היראה והמורא מהשי"ת, וזהו "מגורי" - לשון 
יראה, "אביו" - כי בהיותנו מזרעם של הצדיקים 
למדרגת  אנו  מוכרחים  ויעקב  יצחק  אברהם 
יראת שמים, ולא לאידך גיסא שנתפאר ביחוס 
הגדול לאבות הק', אלא נדרש ומתבקש מאתנו 

יותר ויותר. 

יעזור השי"ת שנזכה לשפע ברכה והצלחה, 
בית  לבנין  בקרוב  ונזכה  נחת,  פרנסה  געזונט 
השלישי בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

Y
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  במוצאי שב"ק פר' וישב העעל"ט 
אחר הבדלה:

פו"א, הנה הזכרנו )רעד"ר( מה שהקשו בגמ' 
)ע"ז ד.( על הכתוב )עמוס ג, ב( 'רק אתכם ידעתי 

עליכם  אפקד  כן  על  האדמה  משפחות  מכל 
את כל עונתיכם', מהו נתינת הטעם שמחמת 
אהבת השי"ת לישראל - "על כן אפקד עליכם 
את כל עונתיכם", וביארנו הענין ע"ד העבודה, 
לכלל  לטובה  הכתוב  ביארו  בגמ'  כבר  אמנם 
ישראל, ואמרו 'משל למה הדבר דומה, לאדם 
ואחד  אוהבו  אחד  אדם,  בני  משני  שנושה 
שונאו  מעט,  מעט  ממנו  נפרע  אוהבו  שונאו, 
והיינו שהשי"ת פורע  נפרע ממנו בבת אחת', 

חובם בעולם הזה כדי שינחלו לעום הבא.

דהשי"ת  ולטובה,  הכתוב  בביאור  עוד  וי"ל 
"רק  כי  ישראל  לכלל  אהבתו  שמחמת  אומר 

דייקא  מכל משפחות האדמה",  ידעתי  אתכם 
לכן "אפקוד עליכם את כל עוונתיכם", מאחר 
להצילכם  עליכם  המגן  אבות  זכות  לכם  שיש 

ולכן בכוחכם לעמוד בזה. 

וע"ד שפירש זקני הס"ק מרוז'ין זיע"א מ"ש 
בגמ' )שבת נה.( 'תמה זכות אבות', שזכות אבות 
עדיין תם ושלם ועדיין מגין עלינו, לעומת זאת 

לאומות העולם אין כל זכות תקומה.

* * *

מדרשנו  בבית  לקבוע  שביקשתי  הטעם 
רואים  לפעמים  כי  נ"ך,  בלימוד  קבוע  שיעור 
איך בנ"א לומדים פסוקי התורה מבלי להעמיק 
חשבון  )שער  הלבבות  בחובות  וכמבואר  כראוי, 
הנפש פ"ג חשבון כ"ד( שיש בנ"א הלומדים חומש 

באותה  שנה  חמישים  בני  בהיותם  ותנ"ך 
הבנה שהבינו בהיותם בני שלש שנים, אמנם 
כשלומדים נ"ך שהם פרשיות שעדיין לא למדו, 

מתעוררים כראוי בשעת הלימוד. 

הנה איתא בגמ' )ברכות י.( 'בימים ההם חלה 
אמוץ  בן  ישעיהו  אליו  ויבא  למות  חזקיהו 
כי  לביתך  צו  ה'  אמר  כה  אליו  ויאמר  הנביא 
מת אתה ולא תחיה וגו' )מלכים ב' כ, א(, מאי כי 
מת אתה כו', אמר ליה מאי כולי האי, אמר ליה 
ליה  אמר  ורביה,  בפריה  עסקת  דלא  משום 
משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין 
דלא מעלו, אמר ליה בהדי כבשי דרחמנא למה 
לך כו', אמר ליה כבר נגזרה עליך גזירה, אמר 
כך מקובלני  וצא,  נבואתך  כלה  אמוץ  בן  ליה 
על  מונחת  חדה  חרב  אפילו  אבא  אבי  מבית 

צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים'. 

אמר  הנביא  ישעיה  כי  שאם  כאן  מפורש 
שקיבל  ה'  דבר  שהוא  נבואה  המלך  לחזקיהו 
מהשי"ת, עכ"ז השיב לו חזקיהו "כלה נבואתך 
וצא", וכל זאת מאחר שקיבל מאבי אבא שגם 

במצב כזה אל ימנע עצמו מן הרחמים.

ע"ה  המלך  לדוד  הכוונה  אבא"  "אבי  והנה 
הוא  בזה  דהמכוון  וי"ל  בפירש"י(,  שם  ברכות  )עי' 

לומר  הנביא  נתן  את  השי"ת  ששלח  לנבואה 
יג-יד(  יב,  ב'  )שמואל  כמ"ש  ע"ה,  המלך  לדוד 
'ויאמר נתן אל דוד וגו', גם ה' העביר חטאתך 
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לא תמות, אפס כי נאץ נאצת את איבי ה' בדבר 
כפי  ואכן  ימות',  מות  לך  הילוד  הבן  גם  הזה 
טו(  )שם,  הכתוב  ממשיך  הנביא  נתן  שנתנבא 

'וילך נתן אל ביתו ויגף את הילד וגו' ויאנש'. 

לדוד  יש  מה  הנביא  דברי  לאחר  ולכאורה 
בחוש  שראה  בפרט  לעשות,  עוד  המלך 
למרות  אולם  להתקיים,  התחילה  שהנבואה 
נבהל  ולא  רואים שלא אבדו עשתונותיו  זאת 
ששמע  לאחר  מיד  אלא  וכלל,  כלל  לנפשו 
הנבואה נעמד להתפלל ולהתחנן לפני השי"ת 
את  דוד  'ויבקש  טז-יז(  )שם,  כמ"ש  בנו,  בעד 
ולן  ובא  צום  דוד  ויצם  הנער  בעד  האלקים 
ושכב ארצה, ויקמו זקני ביתו עליו להקימו מן 

הארץ ולא אבה וגו''.

ואמר  המלך  חזקיהו  למד  דמכאן  וי"ל 
לישעיה הנביא "כלה נבואתך וצא, כך מקובלני 
על  מונחת  חדה  חרב  אפילו  אבא  אבי  מבית 
צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים", 
דברי  את  ששמע  לאחר  גם  המלך  דוד  שהרי 

הנביא פנה להתפלל ולבקש מהשי"ת. 

אכן יש להוסיף ולהתבונן עוד בזה, דהמשך 
ביום  'ויהי  יח-כא(  )שם,  כמ"ש  הוא  הדברים 
להגיד  דוד  עבדי  ויראו  הילד  וימת  השביעי 
הילד  בהיות  הנה  אמרו  כי  הילד  מת  כי  לו 
נאמר  ואיך  בקולנו  שמע  ולא  אליו  דברנו  חי 
אליו מת הילד ועשה רעה, וירא דוד כי עבדיו 

דוד  ויאמר  הילד  מת  כי  דוד  ויבן  מתלחשים 
דוד  ויקם  מת,  ויאמרו  הילד  המת  עבדיו  אל 
מהארץ וירחץ ויסך ויחלף שמלתו ויבא בית ה' 
וישתחו ויבא אל ביתו וישאל וישימו לו לחם 
ויאכל, ויאמרו עבדיו אליו מה הדבר הזה אשר 
עשיתה בעבור הילד חי צמת ותבך וכאשר מת 

הילד קמת ותאכל לחם'. 

המלך,  דוד  עבדי  שאלת  את  אתם  מבינים 
הרי הנהגתו של דוד המלך הוא אכן פלא מאד, 
)שם,  וביותר מה שהשיב להם דוד המלך ע"ה 
כי  ואבכה  חי צמתי  הילד  'ויאמר בעוד  כב-כג( 

אמרתי מי יודע יחנני ה' וחי הילד, ועתה מת 
וגו'', וכי  למה זה אני צם האוכל להשיבו עוד 
כן  אכן  זאת,  כגון  תשובה  מימיכם  שמעתם 
האוכל  צם,  אני  זה  "למה  הילד  שמת  מאחר 

להשיבו עוד", ולכן חוזר לסדר עבודתו. 

כשנתן  גם  חי  היה  שהילד  עוד  כל  והנה 
הנביא נתנבא בשם ה' שהילד ימות, לא הפסיק 
דוד המלך מלהתפלל ולשוב בתשובה בתקוה 
אך  ותשובתו,  תפילתו  את  השי"ת  שיקבל 
לאחר שכבר מת מיד נתעצם כמ"ש "ויקם דוד 
מהארץ וירחץ ויסך ויחלף שמלתו ויבא בית ה' 
וישתחו ויבא אל ביתו וישאל וישימו לו לחם 
ויאכל", והמשך הכתוב הוא )שם, כד( 'וינחם דוד 
את  ויקרא  בן  ותלד  וגו'  אשתו  שבע  בת  את 
שמו שלמה וה' אהבו', כי מההנהגה הזאת נולד 

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הר"ר דוד לקס הי"ו

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו הבה"ח מרדכי נ"י בשעטו"מ ובמז"ט

יה"ר שירווה רוב נחת דקדושא מכל יוצאי חלציו מתוך געזונט פרנסה ונחת
שפע ברכה והצלחה שלוות הנפש והרחבת הדעת בגשמיות וברוחניות, אכי"ר.



 ח

שלמה המלך. 

ויש להתבונן מנין למד דוד המלך ע"ה את 
דרך ההתנהגות הזאת. וי"ל שלמד זאת מהנאמר 
)לח, א(  בפרשתנו על יהודה, דהנה על הכתוב 
וגו'',  אחיו  מאת  יהודה  וירד  ההוא  בעת  'ויהי 
והפסיק  זו לכאן  נסמכה פרשה  'למה  פירש"י 
אחיו  שהורידוהו  ללמד  יוסף,  של  בפרשתו 
ומבואר  כו'',  אביהם  בצרת  כשראו  מגדולתו 
אך  ממלכותו,  יהודה  את  השבטים  שהורידו 
למרות כל זאת לא נפל ברוחו אלא הלך ונשא 
אשה, אולם גם לאחר מכן מתו בניו ער ואונן, 
מתה,  יהודה  של  אשתו  שוע  בת  גם  ובנוסף 
ליהודה שיתרשל בדרכו  גרם  לא  זאת  כל  אך 

ועבודתו. 

בעת  'ויהי  א(  פה,  )בר"ר  חז"ל  אמרו  זה  ועל 
ההוא וירד יהודה מאת אחיו )לח, א(, רבי שמואל 
ידעתי את המחשבות  אנכי  כי  נחמן פתח  בר 
)ירמיה כט, יא(, שבטים היו עסוקין במכירתו של 

יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן 
עסוק  היה  ויעקב  ותעניתו,  בשקו  עסוק  היה 
לו  לקח  עסוק  היה  ויהודה  ובתעניתו,  בשקו 
אשה, והקב"ה היה עוסק בורא אורו של מלך 

המשיח כו''.

כי זו אכן היתה דרכו של יהודה, כשלמרות 
שחרב  נראה  כשהיה  וגם  עליו  שעבר  מה  כל 
עליו עולמו, לא שינה את דרכו אלא המשיך 
"והקב"ה  אמרו  זה  ועל  בעבודתו,  לעסוק 
כי  המשיח",  מלך  של  אורו  בורא  עוסק  היה 
זה נמשך מכח ההנהגה הזאת של יהודה, אין 
לנו כל השגה בקדושת השבטים "וירד יהודה, 
מתה,  אשתו  מתו,  בניו  מגדולתו",  שהורידהו 
אך יהודה המשיך בדרכו, וזה "בורא אורו של 

מלך המשיח". 

וא"כ כבר אין זה פלא כשרואים את הנהגתו 
של דוד המלך ע"ה, שהרי רואים שזוהי ההנהגה 
של מלכות, מדת יהודה הוא הרי מלכות, והדרך 
של מדת מלכות הוא שכל המאורעות שעוברים 
על האדם, גם כשנראה שהכל מתהפך לרעה, 
אין משנים את דרך העבודה, אלא ממשיכים 
לעסוק בסדר העבודה כמו שהיה קודם לכן, כי 

הרי תפקידו הוא "בורא אורו של משיח".

להתפעל  מבלי  העבודה  דרך  את  להמשיך 
משיח",  של  אורו  "בורא  זהו  המאורעות  מכל 

זהו מדת המלכות. 

א גוט וואך

Y

n
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זכרון קדוש

.א הרבנית הצ' מירה מירל ע"ה א"ח מרן רבינו הכנסת מרדכי זיע"א היתה בתו של הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף ממעז'יבוז' זיע"א בן הרה"ק 
רבי אברהם יהושע העשיל ממעז'יבוז' זיע"א שהיה אחיו של הרה"ק רבי יחיאל מקרילוביץ זיע"א, וכקש"ת אדמו"ר מטשערנאביל זיע"א היה 

בן הרה"ק רבי יצחק מלאיעוו זיע"א חתן הרה"ק רבי ישעי' מטשעחויב זיע"א שהיה חתנו של הרה"ק מקרילוביץ זיע"א.  

.א הרה"ק רבי יחיאל מקרילוביץ זיע"א היה בן הרה"ק רבי משולם זוסיא מזינקוב זיע"א בן הרה"ק רבי יצחק מאיר מזינקוב זיע"א בן הרה"ק 
מאפטא זיע"א. 

.א היום היה יום הזכרון של אמי ע"ה, ואספר ממנה כמה עובדות, בתקופה שקודם מלחמת העולם השניה עשתה אמי ע"ה הרבה השתדלויות 
עבור בני משפחתה שיוכלו לצאת מרוסיה שהיתה אז מקור הסכנה לרבנים ובני משפחותיהם כידוע, ולבסוף השיגה עבורם אישורים שמוצאם 
מכך  ידעו  שלא  באופן  האישורים  את  אליהם  להעביר  ורצתה  לשם,  הגבול  לחצות  יורשו  אזי  מפולין  שמוצאם  דלהיות  שבפולין,  מאפטא 
שלטונות רוסיה, מאחר שאם היו מתוועדים לזה היו מענישים אותה ושולחים אותה לסיביר, ופעלה בדרך מסירות נפש ע"פ מצב אותם הימים 
והטמינה את האישורים בעקבי הערדליים וכך באה אל בני משפחתה והצליחה במשימתה ועברו לטארניפול, ואמרה ע"ז שזהו כנאמר )דברים 
ז, יב( "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וגו' ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך", ופירש"י "אם המצוות 

הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון, ושמר ה' וגו' – ישמור לך הבטחתו", היות שעשתה מצוה בעקביה בפועל ממש. )עקבי אבירים, תרומה תשנ"ה, 
אחר הבדלה( 

.א מצאצאי הרה"ק בעל התשואות חן מליניץ זיע"א. 

 שיחת הקודש בביקור שערך 
מרן רבינו הקוה"ט העקבי אבירים זיע"א 

 בבית יבלח"ט 
כקש"ת אדמו"ר מטשערנאביל שליט"א

יום שלישי פר' שמיני י״ט אדר ב' ה'תשנ"ה

[

אדמו״ר מטשערנאביל שליט"א: אמכם ]הרבנית 
קרובת  היתה  ע״ה  מירל[  מירה  הצדקנית 
משפחתנו,.מצד הרה״ק רבי יחיאל מקרילוביץ 
אבי  זיע״א,.  מאפטא  הרה״ק  מנכדי  זיע״א 
זצוק"ל הכיר אותה  ]האדמו"ר מטשערנאביל[ 
ואת כל בני משפחתה ממעז׳יבוז׳ אחר שיצאו 
אחותה  גם  ]ובתוכם  מגאליציא  המשפחה  בני 
לקיוב  והגיעו  בבחרותו[  עדיין  שהיה  ואחיה 

ואח״כ לרוסלאנד.

שיצאו  קודם  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
באופן  לרוסלאנד  ע״ה  אמי  נסעה  מגאליציא 
אמי  משם,  יציאתם  בענין  לפעול  כדי  מיוחד 
שם  ושהתה  לערך,  תרפ״ט  בשנת  נסעה  ע״ה 

כב׳ שנים.

אמי ע"ה סידרה אישורים שבני משפחתה הם 
לא  שהרוסים  וכדי  פולין,  שבמדינת  מאפטא 

בעקבי  אותם  הכניסה  האישורים,  את  יראו 
את  תופסים  היו  שאם  מאחר  הערדליים, 
הניירות היו שולחים גם אותה לסיביר, וכאשר 
ע״ה  ואמי  הניירות,  את  הוציאה  לפולין  באה 
יודעת ספר, אמרה לאחמ״כ שזהו מה  שהיתה 

דאיתא ״מצוה קלה שאדם דש בעקביו״..

מאחיה  אחד  שליט"א:  מטשערנאביל  אדמו״ר 
הרה״ק רבי יצחק מאיר זצוק"ל היה גר באודסה, 
רבי  הרה״ק  חתן  והיה  בחיפה,  היה  ולאחמ״כ 

מנחם נחום רבינוביץ זצוק"ל..

מי היו אותם שאבי זצוק"ל היה אומר שמקיוב 
באו למעז׳יבוז׳, בחור אחד ובת אחת?

רבינו העקבי אבירים זיע"א: הבחור היה לכאורה 
הרה״ק רבי משה׳ניו העשיל זיע״א שהיה חתן 
רבי שם טוב קלינבערג מקאלאשיץ – קראקא 
זצוק"ל, והוא נהרג במלחמה, והבת אולי הכוונה 
נישאה  והיא  הי"ד,  ע"ה  לאה  מרת  דודתי  אל 
חכם  ותלמיד  חסיד  לאברך  בגאליציא  עוד 
ויש ממנה  ז"ל,  פיינער  ושמו היה רבי שמואל 
נפרדו  במלחמה  בלעיקוואד,  באמריקא,  בת 
לשלטון  שעברה  במזרח  היתה  היא  דרכיהם, 
בחיים  נשאר  והוא  במלחמה,  ונהרגה  רוסיא 

דהיה אז בקראקא.

נכדי  הנכם  כיצד  זיע"א:  רבינו העקבי אבירים 
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הרה״ק רבי פינחס מקאריץ זיע״א?

רבי  הרה״ק  שליט"א:  מטשערנאביל  אדמו״ר 
חיים מקאסוב זיע״א היה חתן הרה״ק רבי יהודה 
מאיר משיפיטיווקא זיע״א בנו של הרה״ק רבי 

פינחס מקאריץ זיע״א.ה

היתה  ע״ה  אמי  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
נו"נ לבית קאריץ דרך זקנה הרב מבאפאלי רבי 

יעקב שמשון זיע״א.

אדמו״ר מטשערנאביל שליט"א: גם הרה״ק רבי 
רבי  חתן  היה  זיע״א  מראחמיסטריווקא  זאב 

יעקב שמשון הנ״ל.

רבינו העקבי אבירים זיע"א: האם הנכם יודעים 
מי היה אביו של רבי יעקב שמשון הנ"ל? מה 
שידוע הוא שהיה נכד הרה״ק רבי יעקב שמשון 

משפיטיווקא זיע״א, וגם שהיה בקאריץ.ו

רבי  הרה״ק  שליט"א:  מטשערנאביל  אדמו״ר 
ג״כ  היה  זיע״א  משפיטיווקא  שמשון  יעקב 
מחותנו של הרה״ק רבי פינחס מקאריץ זיע״א.ז

היינו  אנו  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
בשפיטיווקא כאשר נסענו לרוסלאנד לפני כמה 

שנים.

רבי  הרה"ק  שליט"א:  מטשערנאביל  אדמו״ר 
יעקב שמשון זיע״א קבור בארץ ישראל בעיה"ק 
טבריה, אך הרה"ק רבי פינחס מקאריץ זיע"א 
מנו"כ  זיע״א  מאיר  יהודה  רבי  הרה״ק  ובנו 

בשפיטיווקא.

רבינו העקבי אבירים זיע"א: להרה״ק רבי פינחס 
משה  רבי  הרה״ק  בן  עוד  היה  זיע״א  מקאריץ 
מסלאוויטא זיע״א, ואינני זוכר היכן הוא קבור 

אם בסלאוויטא או בשפיטיווקא.

Y

יושב  הייתי  שליט"א:  מטשערנאביל  אדמו״ר 
אדמו"ר  ]מרן  אביכם  אצל  שעות  מאד  הרבה 
מדרשו  בבית  ובפרט  זיע״א,  מרדכי[  הכנסת 

הישן ]ברח' בצלאל יפה[.

בית  נכדי  אנו  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 

הא כקש"ת האדמו"ר מטשערנאביל שליט"א הוא בנו של הרה"ק רבי משולם זוסיא מטשערנאביל זצוק"ל בן הרה"ק רבי חיים יצחק מלויעב 
יוסף  פינחס  רבי  הרה"ק  בן  זצוק"ל  מדעליטין  יעקב  רבי  הרה"ק  חתן  שהיה  זצוק"ל  מלויעב  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  הרה"ק  בן  זצוק"ל 

דאכנער זצוק"ל שהיה חתן הרה"ק התורת חיים מקאסוב זיע"א. 

וא הרה"ק ר' יעקב שמשון חודורוב מבאהפאלי זיע"א היה בנו של הרה"ק ר' יהושע אלעזר חודורוב זיע"א שהיה חתנו של הרה"ק ר' פינחס 
מסלאוויטא זיע"א שהיה חתנו של הרה"ק ר' יהושע העשיל זיע"א בן הרה"ק רבי יעקב שמשון משפיטיווקא זיע"א. 

משפיטיווקא  שמשון  יעקב  רבי  הרה"ק  חתן  היה  זיע"א  מקאריץ  פינחס  רבי  הרה"ק  בן  זיע"א  משפיטיווקא  מאיר  יהודה  רבי  הרה"ק  זא 
זיע"א. 

טשערנאביל מצד הרה״ק רבי אפרים ממאציוב 
המגיד  אברהם  רבי  הרה״ק  חתן  שהיה  זיע״א 
רבי  הרה"ק  זקני  היה  וחתנו  זיע״א,  מטריסק 
וכן מצד מרן  זיע״א בעל קדושת אהרן,  אהרן 
זקני מרן הסב״ק מרוז׳ין זיע״א, שאביו הרה״ק 
רבי שלום שכנא מפראהבישט זיע״א היה חתן 
הרה״ק רבי אברהם מקאריסטשוב זיע״א שהיה 

חתן הרה״ק רבי נחום טשערנאבלער זיע״א.

חתונת זקנכם  אדמו״ר מטשערנאביל שליט"א: 
זיע״א היתה חתונה מפורסמת, והגאון מטשעבין 
רבי  הגאון  שאביו  מספר  תמיד  היה  זצוק״ל 

יעקי׳לי זצוק״ל היה בחתונה. 

Y

את  שליט"א  מטשערנאביל  האדמו"ר  וכיבד 
רבינו העקבי אבירים זיע"א בלחיים.

יעזור  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו  ואיחל 
השי״ת שיהיה ״חודש אשר ישועות בו מקיפות״ 

ו״מרבין בשמחה״ עם כל טוב.

אדמו״ר מטשערנאביל שליט"א: אמן.

Y

מעשה  יש  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
היה  זצוק״ל  מאותה חתונה שהגאון מטשעבין 
היושבים  מן  שאחד  אביו,  בשם  לספרו  מרבה 
בהוסיאטין לא מצא חן בעיניו שהרה״ק המגיד 
הוא  כאשר  עדתו  את  מנהיג  זיע״א  מטריסק 
אינו במקומו, וניגש אל הרה״ק מטריסק זיע״א 
זייד״  וואז׳נע  נישט  איז  בעקעטשע  ״די  ואמר 
הרה״ק  בו  ונסתכל  נקי(,  ממשי  אינה  )הקפוטה 

מטריסק זיע"א... מיד אמרו זאת לזקני הרה״ק 
הגאון  דין עם  בית  והושיב  זיע״א,  מהוסיאטין 
"יושב"  לאותו  ופסקו  זצוק״ל,  יעקי׳לי  רבי 
יושב  להיות  היתה  חייו  שאיפת  שכל  שמאחר 
אצל רבו בהוסיאטין, דהאברכים החשובים היו 
נוסעים מבית חותנם להוסיאטין, אזי בפקודתם 
צריך הוא לשוב אל בית חותנו, ולאותו האברך 
לו  ועוד אמרו  ביותר,  זה כהעונש החמור  היה 
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שיזהר מלהראות את פניו לפני הרה״ק מטריסק 
זיע״א, אך לאחמ״כ היתה שוב שמחה בבית זקני 
ושוב  כיו״ב,  או  מבניו  אחד  של  בברית  זיע״א 
ולא  להוסיאטין,  זיע״א  מטריסק  הרה״ק  בא 
נזהר אותו אברך והבחין אותו הרה״ק מטריסק 
לו  השיב  דא״?!  נאך  איז  ״ער  ושאל  זיע״א, 
זקני מהוסיאטין זיע״א ״מיר האבן איהם שוין 
הרה״ק  שזקני  עוד  וסיפר  אפגעפאסקנט״... 
מהוסיאטין זיע״א לא היה מעלה כלל בת שחוק 

על פניו, אכן כאשר יצא הפסק מפי הגאון רבי 
יעקי׳לי נראה בת שחוק על פניו.

ובירך רבינו העקבי אבירים זיע"א: יעזור השי״ת 
מ'זאל זיך זעהן אי״ה אין פריידן, מיט כל טוב.

ונפרדו  אמן.  שליט"א:  מטשערנאביל  אדמו״ר 
לשלום.

Y

[
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בקודש פנימה

יום רביעי פר' וישב כ' כסלו

בשעות הערב הגיע כבו"ק מרן שליט"א לניחום 
אבלים אצל הנה"ח מו"ה הר"ר שלום לרנר הי"ו 
שבעה  שישב  קדשנו,  לחצר  נאמן  ידיד  מלונדון 
פטירת  אחר  שיחי'  המשפחה  בני  עם  יחד  ל"ע 

אמם המנוחה ע"ה שנלב"ע בשיבה טובה.

זמן  למשך  עמם  שוחח  שליט"א  מרן  כבו"ק 
מקורות ימיה של אמם המנוחה ע"ה, בסיום בירכם 

בברכת התנחומין ושב לחצר הקודש.

n

שמחת  בקו"פ  נערך  קהל  קבלת  בשעות 
וייספיש  זאב  יעקב  הר"ר  לבן  החאלאק"ע 
גזז  שליט"א  מרן  כבו"ק  עילית,  ממודיעין  הי"ו 
לבעלי  ואיחל  החאלאק"ע  חתן  ראש  ממחלפות 

השמחה מברכות קדשו.

n

כן נערך בקו"פ 'מסיבת לחיים' לרגל השידוכין 
של החתן שמואל גילרנטר הי"ו בן הרה"ח ר' יוסף 
חיים גילרנטר הי"ו ממודיעין עילית, כבו"ק מרן 
לבעלי  וחילק  ולחיים  לעקיך  על  בירך  שליט"א 
ניגוני  ושוררו  קדשו  מברכות  ואיחל  השמחה 

שמחה.

n

יום חמישי פר' וישב כ"א כסלו

בשעות הערב הגיע כבו"ק מרן שליט"א לפאר 
בשמחת השבע ברכות לרגל נישואי הכלה תחי' בת 
הרה"ג ר' חיים יצחק צוקרמן זצ"ל המנהל הרוחני 
כבו"ק  לצעירים,  הק'  בישיבתנו  נשכח  הבלתי 
מרן שליט"א בירך על לעקיך ולחיים ואיחל לחתן 
ולמחותנים, אח"כ שוררו ניגון שמחה וכבו"ק מרן 
בפרטות,  החתן  עם  שמחה  לריקוד  קם  שליט"א 
ובהמשך צירף את המחותנים שיחי', ובסיום נפרד 

ברוב ברכות ושב למעון הקודש.

n

שב"ק פר' וישב בצל הקודש

לתפילת מנחה ערש"ק עבר לפני התיבה הר"ר 
שמואל צבי רבינוביץ הי"ו, לתפילת 'קבלת שבת' 
ומעריב עבר לפני התיבה הר"ר שלום יוסף הלוי 
מרן  כבו"ק  יצא  בשלום'  ב'בואי  מאלעד,  הי"ו 
הניגון  ועודד  שטוב'  ה'דאווין  מחדר  שליט"א 

לכבוד שבת מלכתא למשך זמן.

הקודש  לפני  הקהל  כל  עברו  התפילה  אחר 
מרן  כבו"ק  פתח  אח"כ  השבת,  בברכת  להתברך 
המדרש  דברי  בביאור  קודש  באמרי  שליט"א 
לישראל  להם  ואמרתי  העולם  שבראתי  "כשם 
לזכור את יום השבת זכר למעשה בראשית, כך היו 
זוכרים הנסים שעשיתי לכם במצרים, וזכרו ליום 
שיצאתם", ויש להבין השייכות שבין זכרון מעשה 
מצרים,  ביציאת  שהיו  הניסים  לזכירת  בראשית 
וכבר הקשו גם הראשונים מדוע מזכירים בקידוש 
"זכר ליציאת מצרים", וי"ל דביציאת מצרים נראה 
שאין התכלית הנרצה בעצם היציאה, אלא שמכח 
היציאה מגלות מצרים יזכו לקבל את התורה הק' 
בהר סיני, וכפי שתכלית בריאת העולם הוא עבור 
התורה ועבור כלל ישראל, וי"ל דכן הוא גם ביום 
אינו  קודש  שבת  ביום  המכוון  דהתכלית  שב"ק 
המנוחה הגשמית אלא העונג הרוחני, לקיים "אז 
תתענג על ה'", וכל ששת ימי המעשה הם הכנה 
כדי להגיע למדרגה הרוחנית של יום שבת קודש 
ולפי"ז יובן דברי המדרש דכמו שבריאת העולם 
הוא לתכלית הנרצה לתורה ולכלל ישראל, כך גם 
יציאת מצרים הוא עבור התכלית הנרצה שיקבלו 
זה  בין  השייכות  וזהו  התוה"ק  את  ישראל  כלל 
בקידוש  שאומרים  הטעם  גם  יובן  ולפי"ז  לזה, 
לומדים  מזה  כי  מצרים",  ליציאת  "זכר  בשב"ק 
לדעת התכלית של יום שבת קודש דהעיקר הוא 
מצרים.  ביציאת  שהיה  וכמו  הרוחנית  העבודה 

)תוכן האמ"ק במדור 'אמרי קודש'(.

n

ביומא דשבתא ל'פסוקי דזמרה' עבר לפני התיבה 
הרה"ח ר' דוד משה וועבער הי"ו, לתפילת שחרית 
ר' אהרן משה שמואל  לפני התיבה הרה"ח  עבר 
כהן הי"ו, פתיחת הארון הרה"ח ר' מנחם רוזנפלד 
הי"ו, לעליית כהן עלה הר"ר משה רוזנבלום הי"ו, 
כבו"ק  מאלעד,  הי"ו  הלוי  יוסף  שלום  הר"ר  לוי 
הר"ר  רביעי  שלישי,  לעליית  עלה  שליט"א  מרן 
כבו"ק  הבת[,  ]הולדת  הי"ו  וינגוט  אריה  ישראל 
השם  וקריאת  שברך'  ה'מי  ערך  שליט"א  מרן 
ואיחל מזל"ט, חמישי הרה"ח ר' מאיר דייטש הי"ו, 
שישי פע"ח הבה"ח חנניה יו"ט ליפא שארף הי"ו 
]בן פע"ח הרב בן ציון נחום מאיר שארף שליט"א 
ממאנסי[, שביעי הר"ר מרדכי מנחם וינגוט הי"ו, 
מפטיר הרה"ח ר' דוד משה וועבער הי"ו, הגבהה 
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הר"ר  גלילה  הי"ו,  מלניק  בונים  שמחה  הר"ר 
יחיאל גרינפלד הי"ו, ל'ברכת החודש' יצא כבו"ק 
מרן שליט"א ועמד אצל הבימה וכיבד את הרה"ח 
כש"ץ,  לעבור  הי"ו  סלומון  שלמה  מרדכי  ר' 
לתפילת מוסף עבר לפני התיבה הרה"ג ר' אליעזר 
זמירות'  ל'אנעים  פתיחה  שליט"א,  ברגר  זוסיא 
הר"ר יעקב וינגוט הי"ו, אחר התפילה עברו בעלי 
השמחות לפני הקודש וכבו"ק מרן שליט"א איחל 

להם ברכת מזל"ט.

n

לתפילת מנחה עבר לפני התיבה הר"ר אלעזר 
שאול  ר'  הרה"ג  הארון  פתיחת  הי"ו,  פיקסלר 
יהודה שטיין שליט"א, לעליית כהן עלה הרה"ג 
ר' ישראל דוד כהן הי"ו, לוי משב"ק הרה"ח רבי 
דוד משה סגל שליט"א נאמן בית רבוה"ק, שלישי 
פע"ח הבה"ח חנניה יו"ט ליפא שארף הי"ו, הגבהה 
עילית,  ממודיעין  שליט"א  טירהויז  נפתלי  הרב 

גלילה הר"ר אהרן קליין הי"ו מלונדון.

n

שליט"א  מרן  כבו"ק  נכנס  מנחה  תפילת  אחר 
הטהור  השולחן  לעריכת  המדרש  בית  להיכל 
הי"ב  על  ובצע  ידיו  נטל  תחילה  דרעוין,  דרעוא 
ג"פ,  לדוד'  ו'מזמור  היכלא'  'בני  וזימרו  חלות 
בירך  שליט"א  מרן  וכבו"ק  הדגים  הגישו  אח"כ 
על היין ואיחל 'לחיים' לכל הקהל, המשיכו בסדר 
ו'דרור  נפש'  'ידיד  חסדו',  צור  'יצוה  הזמירות 

יקרא'.

אח"כ כבו"ק מרן שליט"א זימר ה'דביקות ניגון' 
ופתח באמרי קודש על הכתוב "וישב יעקב בארץ 
לא  מדוע  לדקדק  דיש  כנען"  בארץ  אביו  מגורי 
מגורי  "בארץ  אלא  יצחק",  מגורי  "בארץ  נאמר 
אביו",  עוד יש להבין מ"ש בהפטרה "רק אתכם 
ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם 
את כל עונתיכם", וכפי שהקשו בגמ' דאינו מובן 
מהו נתינת הטעם שמחמת אהבת השי"ת לישראל 
ויש  עונתיכם",  כל  את  עליכם  אפקד  כן  "על   -
שזכה  דמי  חיים  מים  הבאר  דברי  עפ"י  לבאר 
למדרגה גבוהה יותר נדרש ממנו גם שיתנהג בכל 
עניניו בהתאם למדרגתו,  וכבר מבואר כן בחובות 
הלבבות שככל שהשי"ת מיטיב יותר עם האדם, 
והודאה  בשבח  להרבות  שמחוייב  זאת  מלבד 
להשי"ת על חסדיו, יש עליו גם חיוב גדול יותר 
שיהודי  ככל  כי  דרכיו,  בכל  להשי"ת  להתקרב 
מתעלה בדרגה גבוהה יותר כך גם נדרש שידקדק 

יותר בכל מעשיו, והכל נחשב אצלו בגדר חיוב. 

ולפי"ז י"ל דזהו ביאור הכתוב "רק אתכם ידעתי 
מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל 
זהו נתינת טעם לדבר, דמאחר  עונתיכם", דאכן 

האדמה"  משפחות  מכל  ידעתי  אתכם  ש"רק 
כלל  את  השי"ת  שאוהב  האהבה  גודל  ומחמת 
ישראל, יש עליהן תביעה גדולה יותר ויותר, ובזה 
אביו",  מגורי  בארץ  יעקב  "וישב  מ"ש  גם  יובן 
דמ"ש "וישב יעקב" - הרמז לכל אחד מישראל, 
שעצם הדבר שאנו בני האבות הק' מחייב אותנו 
וזהו  מהשי"ת,  והמורא  היראה  במדת  להתעצם 
"מגורי" - לשון יראה, "אביו" - כי בהיותנו מזרעם 
של הצדיקים אברהם יצחק ויעקב מוכרחים אנו 
למדרגת יראת שמים, ולא לאידך גיסא שנתפאר 
ומתבקש  נדרש  אלא  הק',  לאבות  הגדול  ביחוס 
האמ"ק  )תוכן  בברכות.  וסיים  ויותר,  יותר  מאתנו 

במדור 'אמרי קודש'(.

אחר התורה שוררו ניגון שמחה ]ליובאוויטש[ 
והמשיכו בזמירות 'קל מסתתר', קודם ברכת המזון 
שוררו הניגון 'לב טהור' בהתעוררות רב, בהגבהת 
הכוס לברכת המזון כיבד כבו"ק מרן שליט"א את 

פע"ח הבה"ח חנניה יו"ט ליפא שארף הי"ו.

n

התיבה  לפני  עבר  מוצש"ק  מעריב  לתפילת 
הרה"ג ר' שאול יהודה שטיין הי"ו, אחר תפילת 
מעריב ניגש כבו"ק מרן שליט"א לעריכת ההבדלה, 
את  שליט"א  מרן  כבו"ק  כיבד  הכוס  בהגבהת 
הרה"ג ר' שאול יהודה שטיין הי"ו ובהחזקת הנר 
את הר"ר אהרן קליין הי"ו מלונדון, אחר הבדלה 
שוררו הזמירות כנהוג ועברו להתברך בברכת 'א 

גוטע וואך'.

קודש  באמרי  מרן שליט"א  כבו"ק  פתח  אח"כ 
בהמשך מ"ש ברעד"ר על הפסוק "רק אתכם ידעתי 
במליצת  הכתוב  ופירש  האדמה"  משפחות  מכל 
זכות  להם  דמאחר שקיים  ישראל  כלל  על  זכות 
יבוא  אשר  בכל  לעמוד  הכח  להם  יש  לכן  אבות 
הנלמד  אודות  בדברים  הרחיב  ובהמשך  עליהם, 
בו  נמצא  שיהודי  מצב  שבכל  מיהודה  בפרשתנו 
למד  ומזה  בעבודתו,  ולהמשיך  להתעצם  עליו 
דוד המלך ע"ה בעת שמת בנו שבתחילה התפלל 
לסדר  מיד  חזר  הילד  שמת  לאחר  אך  לרפואתו 
עבודתו, וזהו מדת מלכות ועל זה אמרו חז"ל שזה 
'אמרי  במדור  האמ"ק  )תוכן  משיח".  של  אורו  "בורא 

קודש'(.

n

שליט"א  מרן  כבו"ק  הגיע  מוצש"ק  בהמשך 
יצחק  הר"ר  האברך  שערך  הש"ס  בסיום  לפאר 
מאיר שחטר הי"ו לרגל מלאת השנה להסתלקותה 
של זוג' האשה החשובה מרת תמר שחטר ע"ה בת 
הרה"ג ר' נחום בויאר שליט"א ראש ישיבת 'תורת 
ובנו של  ברק  בבני  יעקב' בשכונת קרית הרצוג 
שליט"א  מרן  כבו"ק  הי"ו,  בויאר  ירחמיאל  הרב 
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קדשו,  מברכות  ואיחל  ולחיים  לעקיך  על  בירך 
אח"כ פתח באמרי קודש אודות מעלת סיום הש"ס 

)תוכן האמ"ק יבוא בעזהשי"ת(.

n

יום ראשון פר' מקץ כ"ד כסלו

שליט"א  מרן  כבו"ק  יצא  למעריב  מנחה  בין 
בהגרי"מ  שלמה  ר'  והרה"ג  חדרו  לפתח 
שצ'דרוביצקי שליט"א ר"מ בישיבתנו הק' וראש 
כולל בבית המדרש הגדול הדליק ה'נרות חנוכה' 
'הנרות  זימרו  אחר  הגדול,  המדרש  בית  בהיכל 

הללו' והתפללו מעריב.

שליט"א  מרן  כבו"ק  יצא  מעריב  תפילת  אחר 
לפתח ה'דאווין שטוב' וביקש שיאמרו לפניו מילין 
יחזקאל  ר'  להגה"ח  ופנה  דיומא  בעניני  יקירין 
טירהויז שליט"א ראש החבורות הק' ולהרה"ח ר' 
חיים בנימין ברנדוויין הי"ו שיאמרו דברי אגדה, 
באמ"ק  שליט"א  מרן  כבו"ק  הוסיף  מכן  ולאחר 

)תוכן האמ"ק יבוא בעזהשי"ת(.

n

ָך" ַחְצרֹות ָקְדֶשׁ "ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְבּ

מעמד הדלקת נר א' דחנוכה בצל הקודש
בהתרגשות וכיסופין עלו ובאו קהל אנ"ש הע"י 
מרחוק ומקרוב אל עבר חצר הקודש בהשתוקקות 
מרן  כבו"ק  עת  הקודש  בעבודת  לחזות  עצומה 
אש  בלהב  הטהורות  הנרות  את  מעלה  שליט"א 
קודש, הציבור הגדול בלעה"ר גדש את היכל בית 
המדרש הגדול והאצטבאות, וכעשר דקות לאחר 
השעה 8:30 נראתה צורת הקודש כשלראשו חבוש 
פאר ה'קאלפיק' ועמד על פתח חדרו הק' ה'דאווין 
שטוב' - וכבו"ק מרן שליט"א פתח באמירת ה'לשם 
הראשונות  הברכות  נשמעו  רטט  ברוב  יחוד', 
בנוסח ונעימת רבוה"ק, אחר ההדלקה אמר כבו"ק 
וזימרו  הללו'  'הנרות  של  הנוסח  שליט"א  מרן 
'הנרות הללו' ]בניגון ר' פיני' חזן ע"ה[, אחר כך 
אמר ז' פעמים ה'ויהי נועם'ס' במתינות ובנעימה 
בהשתפכות הנפש לקל חי, בהמשך זימרו 'למנצח 
בנגינות' וכבו"ק מרן שליט"א המשיך באמירת ז' 
פעמים 'אנא בכח' כל תיבה ותיבה כנהוג בנעימה 
המיוחדת, אח"כ שוררו בהתעוררות רבה 'מזמור 
שיר חנוכת הבית' וכבו"ק מרן שליט"א עודד בידו 

הניגון לכפול הניגון בדביקות נפלאה.

שליט"א  מרן  כבו"ק  ניגש  הזמירות  בסיום 
ולכבודו  המצוה  לכבוד  לחיים'  'שולחן  לעריכת 
ארון  מדריגות  על  הוכן  קדשו  כשמקום  יום  של 
שוררו  תחילה  העם,  כל  יחזו  למען  הקודש 

המקהלה הפזמון 'מעוז צור' ברגש רב.

בנוסח  מ"ש  בענין  קודש  באמרי  פתח  אח"כ 
הנרות הללו "ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא 
לראותם בלבד כדי להודות ולהלל לשמך הגדול" 
יש להבין מ"ש  וגם  דיש להבין קישור הדברים, 
חז"ל שיון זו חושך שהחשיכו עיניהם של ישראל, 
את  החנוכה  בימי  ישראל  כלל  דכשראו  וביאר 
השמן  פך  במציאת  המיוחדת  הפרטית  ההשגחה 
על  מנהיגם  השי"ת  כי  בנפשם  והשרישו  הבינו 
היום  נקבע  ולכן  ורגע,  עת  ובכל  ושעל  כל צעד 
הראשון על עצם ההכרה הזאת וזהו שאמרו בגמ' 
העיקרי  המכוון  כי  והודאה",  בהלל  "וקבעום 
בימים אלו הוא ההכרה בהשגחתו ית"ש על כלל 
כי  חושך  הוא  שיון  יובן  ובזה  עת,  בכל  ישראל 
כל רצונם הוא שיעשו רק מה שמבינים ונלחמים 
נגד ההכרה שהכל מאתו ית"ש בהשגחה מיוחדת, 
ובזה מובן מ"ש שהיו"ט הוא "כדי להודות ולהלל 
לשמך הגדול" כי זהו מהותו ותכליתו של היו"ט 

וסיים בברכות. )תוכן האמ"ק יבוא בעזהשי"ת(.

קנקנים'  'ומנותר  הניגון  שוררו  התורה  אחר 
]בניגון סקולען[, אח"כ בירך כבו"ק מרן שליט"א 
על לעקיך ויי"ג ואיחל לחיים לכל קהל הקודש, 
חזן  פיני'  ר'  ]בניגון  הניסים'  'ועל  שוררו  אח"כ 
שליט"א  צלר  יוסף  ר'  הגאון  בירך  ובסיום  ע"ה[ 
המחיה'  'על  ברכת  לצעירים  הק'  ישיבתנו  ראש 
וכבו"ק מרן שליט"א נכנס לחדרו כשזקני ונכבדי 
הקהל עוברים בסך לפני הקודש לקבלת 'חנוכה 

געלט' באנפין נהירין למשך זמן רב.

n

יום שני פר' מקץ כ"ה כסלו - נר א' דחנוכה

שליט"א  מרן  כבו"ק  עלה  התורה  בקריאת 
לעליית שלישי ]לכבוד יום א' דחנוכה[.

n

שליט"א  מרן  כבו"ק  יצא  למעריב  מנחה  בין 
לפתח חדרו והרה"ג ר' אהרן ביכלר שליט"א ראש 
כולל בבית המדרש הגדול הדליק ה'נרות חנוכה' 
'הנרות  זימרו  אחר  הגדול,  המדרש  בית  בהיכל 
לזמר  שיחזרו  ביקש  שליט"א  מרן  וכבו"ק  הללו' 
יקירין  מילין  לפניו  שיאמרו  ביקש  ואח"כ  שוב 
מרן  כבו"ק  הוסיף  מכן  ולאחר  דיומא  בעניני 

שליט"א באמ"ק )תוכן האמ"ק יבוא בעזהשי"ת(.

n

מרן שליט"א  כבו"ק  עלה  מעריב  תפילת  אחר 
לביתו נאוה קודש להדלקת נרות חנוכה.

שליט"א  מרן  כבו"ק  הדליק  הלילות  בכל  כן 
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בביתו נאוה קודש במעמד בני משפחת המלוכה.

n

בהמשך הגיע כבו"ק מרן שליט"א לפאר בשמחת 
השבע ברכות לרגל נישואי הכלה תחי' בת הרב 
שליט"א  מרן  כבו"ק  שליט"א,  זלמנוביץ  שלמה 
בירך על לעקיך ולחיים ואיחל לחתן ולמחותנים, 
אח"כ שוררו ניגון שמחה וכבו"ק מרן שליט"א קם 
לריקוד שמחה עם החתן בפרטות ובהמשך צירף 
ברוב ברכות  נפרד  ובסיום  את המחותנים שיחי' 

ושב למעון הקודש.

n

יום שלישי פר' מקץ כ"ו כסלו - נר ב' דחנוכה

מֹוָנה ֵני ִביָנה ְיֵמי ְשׁ  "ְבּ
יר ּוְרָנִנים" ָקְבעּו ִשׁ

מעמד  הקודש  בחצר  נערך  הצהרים  בשעות 
מכל  שלומנו  אנשי  ילדי  לכלל  בינה'  'בני  נשגב 
מקומות מושבותיהם בראשות כבו"ק מרן שליט"א, 
הסעות יצאו מריכוזי אנ"ש בארה"ק וילדי החמד 
כ"י בלעה"ר נאספו ועמדו על האצטבאות להופעת 
אור פני מלך חיים, בתחילת המעמד נשא דברים 
לפני צאן קדשים הרה"ג ר' ישראל דוד כהן הי"ו 

בגודל מעלת ימי החנוכה.

קודם כניסת כבו"ק מרן שליט"א הכין המנחה 
הרב חנניה יוסף בריקמן הי"ו את ילדי החן לקבל 
בהתעוררות  וזימרו  שליט"א  רבינו  הוד  פני  את 
'ויהיו זרעי' אחר פתחו הילדים בהתלהבות בניגון 
'ומנותר קנקנים', או אז הופיע כבו"ק מרן שליט"א 
הניגון  רב  ברגש  שוררו  תשב"ר  וילדי  בהדרו 
שליט"א  מרן  וכבו"ק  הבית'  חנוכת  שיר  'מזמור 
ועורר התלמידים שיחי' על  פתח באמרי קודש  
החשיבות לעסוק בתוה"ק בכל ובכל מצב וזהו מה 
שיש ללמוד מנס חנוכה, וכפי שנהגו אז תשב"ר, 
בעזהשי"ת(,  יבוא  האמ"ק  )תוכן  ברכות  ברוב  ובירכם 
ילדי החן בסך לפני הקודש לקבלת  אח"כ עברו 
להם  העניק  מרן שליט"א  וכבו"ק  געלט'  'חנוכה 

במאור פנים.

n

שליט"א  מרן  כבו"ק  יצא  למעריב  מנחה  בין 
לפתח חדרו והרה"ג ר' מרדכי שלום צלר שליט"א 
הדליק ה'נרות חנוכה' בהיכל בית המדרש הגדול, 

אחר זימרו 'הנרות הללו'.

אחר תפילת מעריב ביקש כבו"ק מרן שליט"א 
שיאמרו לפניו מילין יקירין בעניני דיומא.

n

[
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שהשמחה במעונם

מזלא טבא וגדיא יאה נשגר קדם ידידנו היקרים מאנ''ש לרגל השמחה השרויה במעונם
הרה"צ ר' אהרן ברנדויין שליט"א – בני ברק

ולחתנו הרה"ח ר' משה פיקסלר הי"ו – בני ברק
לרגל שמחת הולדת הנין - הנכד שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' מרדכי הלוי שליט"א – בני ברק

משפ' הלוי תחי' – בני ברק
הר"ר יוסף בקנרוט הי"ו – ביתר עילית

לרגל שמחת הולדת הנין – הנכד שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' דוד משה וועבער הי"ו – בני ברק

לרגל שמחת הולדת הנכדה תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' אברהם יעקב כהן הי"ו – טבריה

ולחתנו הר"ר מרדכי שלום היזרעאלי הי"ו – צפת
לרגל שמחת הולדת הנכד – הבן שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"צ ר' נחום כהן שליט"א – ירושלים

ולבנו הרה"ג ר' ישראל דוד הי"ו – בני ברק
לרגל שמחת הולדת הנינה – הנכדה תחי' בשעטו"מ 

ובמז"ט

 
הר"ר ישראל לובין הי"ו – ירושלים

ולבנו הר"ר יצחק הי"ו – מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הנכדה - הבת תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר יוסף סגל הי"ו – בני ברק

לרגל שמחת הולדת הנכד שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 
מוה"ר אברהם שלמה איינהורן שליט"א – בארא פארק

ולבנו הר"ר מרדכי הי"ו – טארנטא
לרגל שמחת היכנס הנכד - הבן הבה"ח שמואל בנימין הי"ו

לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 

מוה"ר יהושע אליעזר ברוקער שליט"א – בארא פארק
ולבנו הר"ר שמואל הי"ו – בארא פארק

לרגל שמחת היכנס הנכד - הבן הבה"ח שיחי'
לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 
משפ' הלפרין תחי' – בני ברק

הרה"ח ר' שלמה הלפרין הי"ו – בני ברק
ולחתנו הר"ר משה כהן הי"ו – בני ברק

לרגל שמחת היכנס הנין - הנכד - הבן הבה"ח שמחה ני"ו
לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר דוד לקס הי"ו – בני ברק

לרגל שמחת היכנס הבן הבה"ח מרדכי הי"ו
לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר שלמה וועבער הי"ו – בארא פארק

לרגל שמחת היכנס הבן הבה"ח יהודה הי"ו
לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר דוד משה יעקובסון הי"ו – בני ברק

לרגל שמחת היכנס הבן הבה"ח שלמה ני"ו
לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 
משפ' שצ'דרוביצקי תחי'– בני ברק

הגה"ח רבי מיכל שצ'דרוביצקי שליט"א – בני ברק
ולבנו הר"ר ישראל הי"ו – בני ברק

לרגל שמחת היכנס הנין - הנכד - הבן הבה"ח משה ני"ו
לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ג ר' יחזקאל טויסיג שליט"א

ר"מ בבית המדרש הגדול
לרגל שמחת אירוסי הבת תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

 

 יה"ר שיזכו לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ"ח לתפארת כרם בית ישראל 
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא וכל מילי דמיטב.

gilyon.sadigura@gmail.com :פנימי – המו"ל: מכון 'כנסת מרדכי' סאדיגורה, לפניות בענין הגיליון


