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בני ישראל זכו לצאת 
ממצרים ע"י שהכניעו את 

יצרם
מארץ  ישראל  בני  לצאת  השלישי  בחודש 

מצרים.

כתיב דייקא "לצאת בני ישראל" מארץ מצרים, 

ולא "שהוציא ה'" את ישראל מארץ מצרים, וזה 

בא לרמז כי בני ישראל על ידי עבודתם שעבדו 

בעצמם יום אחר יום, זכו בחודש השלישי לצאת 

בעצמם מבחינת מצרים על ידי עבודתם, ואמר 

היינו שבאו  סיני,  ביום הזה באו מדבר  הכתוב 

למדרגת "מדבר סיני" המרמז שזכו להכניע שני 

כחות הרעים, "מדבר" רומז שזכו לפרוש עצמם 

מכח התאוה של היצר, ולא יחפוץ כלום מתאות 

עולם הזה, כמו מדבר שאין בו כלום והוא הפקר 

לכל, ו"סיני" רומז שזכו להכניע כח הגאוה, כמו 

שאמרו חז"ל שהניח הקב"ה כל הרים וגבעות 

ונתן את התורה על הר סיני, מפני שהוא הנמוך 

שבהרים, ובכח שתי בחינות אלו זכו בני ישראל 

לצאת מבחינת מצרים מצד 

עבודתם. 
)דב"ק במדבר(

צריך לטהר עצמו ממדות 
רעות כדי להיות באחדות

ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני.

פרש"י הק' להקיש נסיעתן מרפידים לביאתן 

למדבר סיני, מה ביאתן למדבר סיני בתשובה אף 

נסיעתן מרפידים בתשובה, והוקשו המפרשים 

על זאת, היכן מצינו דביאתן למדבר סיני היה 

בתשובה, שילמדו מזה דגם בנסעם מרפידים 

היה בתשובה.

כתיבים  דהם  הקדושים  בספרים  ותירצו 

בפסוק דלהלן ויחן שם ישראל נגד ההר, ופירש"י 

הק' כאיש אחד בלב אחד, וזה אי אפשר להיות 

אלא על ידי תשובה, דהיו צריכים קודם לטהר 

ממדותיהם הרעים, ואחר כך יכול להיות ויחן 

שם כאיש אחד בלב אחד.
)שפ"ק תשא(

דרך לקנות התורה הוא רק 
כשפורשים מן התאות

ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני.

מרפידים, פירושו מרפיון ידיהם ומהתרשלות 

עבודתם, ובפרשת בשלח כתיב ויבא עמלק וילחם 

עם ישראל ברפידים, ודרשו חז"ל ברפידים שריפו 

עצמן מדברי תורה, אמרו בלשונם שריפו עצמן 

מדברי תורה ולא שעברו על דברי תורה, כי אין 

הכוונה שעברו נגד רצונו יתברך, לעבור על איסורי 

תורה, אלא שהתרשלו מעבודתם ולא לחמו נגד 

תאות גופם לקדש עצמם בעניני היתר, ועל זה 

כתיב כאן ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני היינו 

שנסעו מרפיון ידיהם ומהתרשלות בעבודתם, 

והתגברו עצמם ללחום נגד כח התאוה של היצר, 

לקדש עצמם במותר להם, ועל ידי זה באו מדבר 

סיני וזכו לקבל התורה, כי כדי שיוכלו לקבל על 

להקדים  הוצרכו  והמצות  התורה  עול  עצמם 

ללחום עם היצר בעניני היתר, כי בלעדי זאת הרי 

יסיתם היצר ויכשילם מן ההיתר אל האיסור, ולא 

יהא ביכולתם לקיים מצות התורה, וזה יש לרמז 

במה שאמרו חז"ל דרך ארץ קדמה לתורה, פירוש 

כי ההנהגה בעניני דרך ארץ היינו בענינים גשמיים 

היא הקדמה והכנה לקיום התורה, כי אם האדם 

אינו עוסק בעניני דרך ארץ בקדושה ובטהרה, אי 

אפשר לו לקיים את התורה, כי היצר יסיתנו מן 

ההיתר אל האיסור ח"ו. 
)דב"ק כי תצא(

ב+אור פני מ_לך
פניני עבודת עבודה על פרשת השבוע

המדור הזה נתנדב ע"י מו"ה ראובן משה גריקא הי"ו )קרית יואל(
לרגל שמחת הולדת בתו למזל טוב
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די וועג וויאזוי יודישע קינדער 
זענען צוגעקומען צו קבלת 

התורה איז געווען דורכ'ן קוקן 
אויפ'ן עתיד 

ישראל  בני  לצאת  השלישי  בחודש 

סיני,  מדבר  באו  הזה  ביום  מצרים  מארץ 

זענען  סיני,  מדבר  ויבאו  מרפידים  ויסעו 

וואלט  לכאורה  אז  מדייק  מפרשים  די 

מרפידים  ויסעו  קודם  שטיין,  געדארפט 

פארוואס  סיני,  מדבר  ויבואו  נאכדעם  און 

שטייט קודם ביום הזה באו מדבר סיני, נאך 

פאר ויסעו מרדפידים, און נאך איז שווער 

ויבואו  נאכאמאל  שטייט  עס  פארוואס 

מדבר סיני.

אז  שטייט,  פרשה  די  אין  שפעטער 

דער אייבערשטער האט געזאגט פאר כלל 

בקולי  תשמעו  שמע  אם  ועתה  ישראל, 

איז לכאו'  לי סגולה מכל העמים,  והייתם 

אם  "ועתה"  לשון  דאס  איז  וואס  שווער 

געדארפט  ס'וואלט  וכו',  תשמעו  שמוע 

שטיין, אם שמוע תשמעו בקולי. אזוי אויך 

איז שווער דאס וואס רש"י הק' באווארנט 

שוין סוף פרשה פאריגע וואך ביי די פרשה 

עם  וילחם  עמלק  ויבא  שטייט,  עמלק  פון 

בשביל  חז"ל  דרש'נען  ברפידים,  ישראל 

זייער  איז  תורה,  מדברי  ידיהם  שריפו 

שווער, דעמאלטס האבן זיי דאך נאך נישט 

די  געווען  מקבל  געהאט 
תורה, וואס הייסט שריפו 

ידיהם מדברי תורה.

נאר דער ענין איז געווען אזוי, 
יודישע  ווען  אז  הק'  אר"י  פון  ידוע  ס'איז 
קינדער זענען ארויס פון מצרים די ערשטע 
נאכט פסח, האט זיי דער אייבערשטער אין 
אורות  גרויסע  מיט  באלאכטן  מינוט  איין 
דער  זיי  האט  חדא  ברגעא  השגות,  און 
מ"ט  די  פון  ארויסגענומען  אייבערשטער 
די  אין  אריינגעברענגט  און  טומאה,  שערי 
מ"ט שערי קדושה, און זיי דערלאכטן מיט 
השגות וואס זענען העכער זייער מדריגה, 
כאטש זיי זענען נישט ווערט געווען דערצו 
בדרך  געגעבן  רבוש"ע דאס  דער  זיי  האט 
מתנה, אז דורך דעם זאלן זיי משיג זיין צו 
זיי וועל זיך  זיי קענען צוקומען ווען  וואס 
האבן  זיי  וויבאלד  אבער  זיין,  מזכך  אליין 
נישט אליין געהאראוועט דעריף, האט דאס 
און  זיי,  ביי  קיום  קיין  האבן  גקענט  נישט 
צוגענומען  דאס  האט  אייבערשטער  דער 
וואס  וואכן,  זיבן  געגעבן  זיי  און  זיי,  פון 
זיי  זאלן  טעג  די  אין  אז  ימים,  מ״ט  זענען 
זיך  און  זיבן מדות  די  זיין  אליין מזכך  זיך 
ווען  אז  מצרים,  טומאת  פון  אויסרייניגן 
ביום  סיני  הר  מעמד  ביים  קומען  ס'וועט 
החמישים, זאלן זיי אליין משיג זיין די אלע 
אייגענע  זייער  דורך  השגות,  און  אורות 

עבודה.

אנגעקומען  זענען  קינדער  יודישע  ווען 
געווען  שוין  איז  דארט  וואס  רפידים,  קיין 
זייער לעצטע נסיעה פאר מתן תורה, האבן 

זיי האלטן, מיט  ווי  געווען  זיך מתבונן  זיי 
זיי  אז  געזעהן  זיי האבן  און  זייער עבודה, 
האלטן נאך אלץ היבש ארומגענומען מיט די 
זוהמת מצרים, זענען זיי דורך דעם געווארן 
צו  אנגעהויבן  האבן  זיי  זיך,  ביי  צובראכן 
טאקע  זיי  וועלן  צו  ספיקות  באקומען 
זיין,  מזכך  זיך  צייט  קורצע  די  אין  קענען 
אין  אריינגעפאלן  זיי  זענען  דעם  דורך  און 
יאוש און נאכגעלאזט פון ארבעטן ווייטער, 
אז זיי האבן זיך מייאש געווען, האט עמקל 
דורך דעם געקענט לוחם זיין מיט זיי, דער 
אייבערשטער האט אים געגעבן א כח ער 
קינדער  יודישע  צו  צוקומען  קענען  זאל 
און  אויפוועקן  דורכדעם  זיך  זאלן  זיי  כדי 
זיך צוריקכאפן צום אייבערשטן, זעהט מען 
פון דעם אז דאס איז געווען דער סיבה פון 
זאלן  קינדעליך  יודישע  כדי  עמלק,  ויבא 
זיך צוריק אויפוועקן זיי זאלן ארויסגיין פון 
זייערע ספיקות און פון זייער יאוש, און זיך 
צוגיירטן  צו  זיך  ווייטער הארעווען  נעמען 

צו קבלת התורה.

ווען עמלק  געווען,  איז טאקע  אזוי  און 
איז געקומען האבן זיך יודישע קינדערליך 
דורך  געפאלן  זענען  זיי  ווייט  ווי  געכאפט 
זייער יאוש און זיי האבן אנגעהויבן תשובה 
צו טון און זיך צוריקכאפן צום אייבערשטן 
מיט  געווען  לוחם  זיי  דעם האבן  מיט  און 

אים און מכניע געווען זיין כח.

נאכדעם וואס די יודן האבן שוין מכניע 
געוואלט  זיי  האבן  עמלק,  דעם  געווען 
האבן  זיי  הארעווען,  צו  אנהייבן  צוריק 
זייער  מיט  זיין  ממשיך  ווייטער  געוואלט 
עבודה אויף תיקון המדות, אבער זיי 
זיייער צובראכן  געווען  נאך  זענען 
האלטן  זיי  וואס  דעם  פון  זיך  ביי 
נאך אזוי נידריג און זייער עבודה, 
מיט  געווען  מחזק  זיך  זיי  האבן 
מצייר  זיך  האבן  זיי  וואס  דעם, 
פאר  פארגעשטעלט  און  געווען 
מער  האבן  זיי  עתיד,  זייער  זיך 
פון  עבר  פונעם  געטראכט  נישט 
די טומאת מצרים וואס האבן נאך 

דער היי_ליגער רבי זאגט
ילקוט אמרים מכ״ק רביה"ק זי"ע מלוקט מספרי דבי רב - באידיש

המדור הזה נתנדב ע"י מו"ה דוד הערש קליינמאן הי"ו )קרית טאהש(
לרגל שמחת הולדת בתו למזל טוב
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ברגשי גיל וחדוה בלב מלא שמחה, אנו מברכים ברכת מזלא 
תלמידי  ממצוייני  היקר  חברינו  מול  אל  יאה,  וגדיא  טבא 
טובות,  ומידות  מעלות  בכל  ומופלג  מופלא  הק',  ישיבותינו 

הלוא הוא

החתן יצחק אייזיק סג"ל טירנויער ני"ו
בן הרה"ג ר' יוסף ישכר בער שליט"א

לרגל שמחת אירוסיו למזל טוב ובשעטו"מ
יהא רעוא מן קדם מרן אבוהון די בשמיא וארעא, שהזיווג יעלה 
יפה יפה, ויהא קשר של קיימא ובנין עדי עד, ותזכה להעמיד 
הק'  מרבותינו  לנו  הסלולה  דרך  על  ומבורכים,  ישרים  דורות 
נ"ע, בורא עולם בקנין השלם זה הבנין, ואך טוב וחסד ירדפוך 
ומלכנו  בימינו  במהרה  גוא"צ  לביאת  נזכה  עדי  חייך,  ימי  כל 

בראשינו אמן.
 המברכים מתוך רב שמחה,

חביריך: מרדכי סג"ל קרויס, אשר ענזיל סג"ל קרויס

עלי עשור ועלי נבל לשירה ולזמרה, אנו מברכים בזה ברכת 
מזל טוב מעומק הלב ברגשי שמחה, אל מעלת כבוד ידידינו 
וידיד כל בית ישראל, נח לשמים ולבריות, לו יאה נעימה, ה"ה

החתן אשר לעמיל ראזענצווייג הי"ו
בן מוה"ר אלימלך הי"ו

לרגל שמחת נישואיו למזל טוב ובשעטו"מ
עב"ג בת מוה"ר אהרן קרויס הי"ו

כפינו פרושות שיהא קשר אמיץ וחזק, ותזכה לראות רב נחת 
עדי  ואושר מלוא חפניים,  יוצ"ח, עושר  ומכל  דקדושה ממנו 
ומלכנו  ברחמים,  לציון  בשובך  עינינו  לותחזנה  במהרה  נזכה 

בראשינו בב"א
המברכים: אברהם יושע קרויס ש"ב, אשר ענזיל סג"ל קרויס.
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התורה הקדושה מצילה מן 
היצר הרע ותחבולותיו

רבינו הקדוש זי"ע רגיל להביא את דברי 
יט(,  הל'  כב  פרק  ביאה  אסורי  )בהל'  הרמב״ם 
מתגבר,  עבירה  ומחשבת  הרע  יצר  שאין 
'אלא בלב הפנוי מן החכמה'. כשלב האדם 

פנוי מדברי תורה, בא אליו יצר הרע, אבל 

כשאדם מדבק את עצמו בדברי תורה, אז 

זוכה לקדש את עצמו בקדושה של מעלה.

ובשם הרה״ק מהרי״א מקאמארנא זי״ע 

מכמה  חשוב  התורה  שלימוד  אומר,  היה 

ערכה  ועולה  וסיגופים,  תעניות  וכמה 

ובימי  וחשיבותה על גביהם עשרת מונים. 
עצה  לנו  יש  להתענות,  שנהגו  השובבי״ם 
פשוטה שמועלת אף יותר מתענית, ובפרט 
בימינו שהגופים חלושים ואי אפשר לסבול 
ריבוי תעניות, והעצה היא לעסוק בתורה, 

ושיהיה לזה קביעות.
)ס"ג וארא תשע"ו(

מתורתו ש_ל כ"ק מרן רבינו עט"ר ש_ליט"א

קוקן  אנגעהויבן  האבן  זיי  נאר  זיך,  אויף 

אויף פאראויס, וואס ס'וועט זיין פון יעצט 

אז  אריינגעטראכט  האבן  זיי  ווייטער,  און 

געהייסן  האט  אייבערשטער  דער  וויבאלד 

מקבל זיין די תורה, איז זיכער אז אויב זיי 

וועלן זיך יעצט נעמען הארעווען וועלן זיי 

אייבערשטן,  צום  נאנט  צוקומען  קענען 

זיי וועלן ביי קבלת התורה צוקומען צו א 

זיי  האבן  כח  דעם  מיט  און  פלאץ,  הויעך 

עבודה,  זייער  מיט  געווען  ממשיך  צוריק 

זיך צוצוגרייטן צו קבלת התורה.

דאס איז פשט וואס חז"ל דרש'נען ויבא 

עמלק וילחם עם ישראל "ברפידים" בשביל 

זיך  האבן  זיי  תורה,  מדברי  עצמם  שריפו 

נאכגעלאזט פון צו מאכן אן הכנה צו קבלת 

עמלק,  ויבא  געווען  איז  פארדעם  התורה, 

כדי זיי זאלן זיך דורכדעם צוריק אויפוועקן.

כפל  מיטן  מרמז  פסוק  די  איז  דאס 

אז  סיני,  מדבר  באו  הזה  ביום  הלשון, 

רפידים  אין  געווען  נאך  זענען  זיי  ווען 

זיי  ווייל  סיני,  מדבר  באו  געווען  שוין  איז 

געווען  מתבונן  דעמאלטס  שוין  זיך  האבן 

מיט  סיני,  הר  מעמד  ביים  סיני  מדבר  אין 

מרפידים",  "ויסעו  געווען  איז  כח  דעם 

ידים  רפיון  פונעם  אוועקגעצויגן  זיי  האבן 

האבן  סיני"  מדבר  "ויבאו  דורכדעם  און 

זיי טאקע געקענט צוקומען צו מעמד הר 

סיני און מקבל זיין די תורה הקדושה ביים 

מעמד הנבחר.

אין דעם  איז פשט  דאס 

וואס דער אייבערשטער 

דאס  געזאגט  זיי  האט 

לשון "ועתה" אם שמוע 

ווייל  בקול,  תשמעו 

ועתה  אין  זאגן  חז"ל 

תשובה,  לשון  אלא 

ועתה  מיינט  פארוואס 

תשובה, וויייל אז מ'וויל 

תשובה טוען דארף מען 

עתיד  פונעם  טראכטן 

ווייטער,  און  יעצט  פון 

טראכטן  נישט  און 

צוריק, האט דער  אויף 

מרמז  אייבערשטער 

כלל  פאר  געווען 

עטץ  אויב  אז  ישראל, 

צו  צוקומען  ווילטס 

דארף  התורה,  קבלת 

פון  כח  די  האבן  מען 

זאל  מען  אז  ועתה, 

עתיד  פונעם  טראכטן 

ווייטער,  און  יעצט  פון 

און דורכדעם וועט עטץ קענען צוקומען צו 

קבלת התורה.

)עבודת עבודה אמ"ק(

ובשירי דוד עבדך נהללךובשירי דוד עבדך נהללך
הילים

חברת ת
 דביהמ"ד

 אהל מרדכי ד'טאהש
 נתייסדה ע"י מרן רבינו הקדוש זי"ע

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

- קרית יואל יע"א -

בשיר וקול תודה, מעומקא דליבא, בתודה והוקרה, ברכה ואיחול חמה 
שלוחה, לכבוד האי גברא יקירא, העסקן המופלג בכל מעלה ומדה נכונה, 
כביר המעש ורב הפעלים, נוח ואהוב לשמים ולבריות, עוסק בצרכי ציבור 
באמונה, עומד תמיד מוכן לזולתו להיטיבה, עומד בראש בנאמנות יתירה 
לכל פעולות התינוקת של בית רבן שלא טעמו טעם חטא דבית מדרשינו, 
ובזמנים  בשבתו  שבת  מדי  נאמנה  במסירות  תהלים  באמירת  ובמיוחד 

מיוחדים, מוכתר בהילולים נאים ותוארים, שמו מפארים

מנהל "חברת תהלים"
מאז הווסדה זה יותר מעשרים שנים כולם שוים לטובה

והברכה אחת לכבוד אביו החשוב, ותיק וחסיד, פאר המעלות והמדות

הרה"ח ר' שלמה שליט"א

לרגל שמחת הולדת הבת
למזל טוב ובשעטומ"צ

נחת  רב  לרוות  יזכה  לטובת התשב"ר  פעולותיך הטובים  יה"ר שבזכות 
ותענוג דקדושה מתוך הרחבת הדעת ממנה ומכל יוצאי חלציו, ואך טוב 
וחסד ירדפוך כל הימים, ותזכה להמשיך פעולותיך הכבירים ביתר שאת 
וביתר עז להנאת כל הקהל הקודש, עדי נזכה כולנו ביחד לקבל פני משיח 

צדקינו ומלכינו בראשינו ב"ב אמן.

כעתירת וברכת השמחים בשמחתו ומברכים לעומתו
הנהלת חברת תהלים

בבששםם  ככלל  ההקקההלל  ההקקוודדשש  ההננההננייםם  ממממעעששייוו  ההבבררווככייםםללטטוובבתת  ייללדדיי  ההתתששבב""רר

יואל גוטמאןמוה"ריואל גוטמאן הי"ו
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כס"ד

וחותנו החשוב, ותיק וחסיד, פאר המעלות והמדות

הרה"ח ר'נטע פארקאש שליט"א



פרשת יתרו - תשפ"ג לפ"קגליון באור החיים - טאהש ד

א תורה +אויף די פרשה
פארוואס שטייט נישט א לשון 

רבים "אשר הצילם"
ויחד יתרו על כל הטובה וגו׳ אשר הצילו 

מיד מצרים )יח, ט(.
לכאורה וואלט געדארפט שטיין אין פסוק אשר 
"הצילם" מיד מצרים, א לשון רבים, ווייל עס גייט 

דאך ארויף אויף די אידן.
נאר מען קען זאגן אז עס גייט ארויף אויף יתרו 
זעלבסט, ווי חז"ל זאגן אז יתרו איז אנטלאפן פון 
פרעה'ס הויז ווייל ער האט נישט געוואלט זיין ביי די 
עצה פון כל הבן הילוד היאורה תשליכהו, דעריבער 
האט יתרו יעצט געלויבט דעם אייבערשטן אז ער 
אויב  ווייל  מצרים,  פון  געראטעוועט  אים  האט 
ער וואלט דארטן געבליבן, וואלט ער דאך אויך 

דערטראנקן געווארן צוזאמען 
מיט די מצריים.

)באר מים חיים(

יתרו האט 
געלערנט די 

אידן אז מ'קען 
אויך דאנקן דעם 
אייבערשטן אויב 
א צווייטן גייט גוט

ויאמר יתרו ברוך ה' 
)יח, י(.

גנאי  זאגט  די גמרא 
הוא למשה וששים רבוא 
עד  ברוך,  אמרו  שלא 
ברוך  ואמר  יתרו  שבא 
ה', איז שווער די קשיא, 
דאס וואס די אידן האבן 
געזאגט שירה ביי קריאת 
ים סוף איז דען געווען א 
פארן  שבח  קלענערע 
די  אט  ווי  אייבערשטן 
ווערטער וואס יתרו האט 

געזאגט.
תירוץ  דער  נאר 
האבן  אידן  די  אז  איז, 
געזאגט  און  געדאנקט 
טובות  די  פאר  שירה 
וואס מען האט געטהון 
מיט זיי, יתרו האט אבער 

מחדש געווען צו דאנקן 
דעם אייבערשטן פאר 
האט  ער  וואס  טובות 
געטהון פאר א צווייטן, אפילו 

ער איז נישט געווען פארמישט אין דעם טובה.
)הרה"ק רבי שלמה מראדאמסק זי"ע(

א לימוד צו זיין מקושר צו צדיקים
עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים )יח, 

יא(.
רש"י הק' איז מפרש דעם פסוק אז ביז היינט 
האב איך געקענט דעם אייבערשטן, און היינט קען 

איך אים נאכמער.
עס איז שוין באוואוסט פון ספרים הק' דעם 
חילוק צווישן א מענטש וואס איז מקושר צו א צדיק 
צו איינער וואס איז נישט מקושר צו א צדיק, ווייל א 
מענטש וועלכער איז נישט מקושר צו א צדיק ווייסט 
אז ער דארף תשובה טוהן אויף די עבירות וואס ער 
האט אפגעטוהן, אבער תשובה טון אויף דעם וואס 
ער האט נישט געדינט "מער" דעם אייבערשטן, 

אויף דעם האט ער נישט קיין השגה, די השגה האט 
נאר אזא איינער וואס האט די זכי' אז ער איז דבוק 
בגוף ובנפש אין א צדיק אמת, און ער זעהט דעם 
חילוק צווישן זיינע מעשים, און די מעשים פונעם 
צדיק, און דורכדעם וועט ער תשובה טוהן אויך אויף 
דעם וואס ער האט נישט געדינט דעם אייבערשטן 

ביתר שאת עז. 
די זעלבע איז דא געווען ביי יתרו, אנפאנג ווען 
ער האט נאכנישט געהאט קיין התקשרות צו משה 
רבינו וואס ער איז דער צדיק, האט ער געוויסט 
ער אז דארף תשובה טהון אויף די עבירות פון 
"מכירו הייתי לשעבר" אויף די עבירות וואס ער 
האט שוין עובר געווען, "ועכשיו ביותר" , און יעצט 
נאכן התחברות צום צדיק משה רבינו, ווייס איך אז 
איך דארף תשובה טהון אויף דעם וואס איך האב 
נישט געדינט דעם באשעפער "ביותר", מיט מער 

מדריגות און השגות.
)הרה"ק רבי יוהסף מקאסאני זי"ע(.

פארוואס זאגט די תורה דוקא דעם 
לשון "ויקח"

ויקח יתרו חתן משה 
לאלקים  וזבחים  עלה 

)יח, יב(.
עס איז באקאנט די 
ווייל  טעם פון קרבנות, 
דער  אז  וויל  הקב"ה 
א  האבן  זאל  מענטש 
פאר  הארץ  צובראכן 
אים. אזוי ווי חז"ל דרשנ'ן 
אויפ'ן פסוק "זבחי אלקים 
רוח נשברה", און אזוי ווי 
עס איז טאקע געווען די 
ווען  ביהמ"ק  אין  סדר 
א איד האט געברענגט 
די  אים  האבן  קרבן,  א 
כהנים און לויים מעורר 
געווען לתשובה שלימה 
איידער מען האט מקריב 

זיין קרבן.
דאך  איז  יתרו 
של  ברומו  געזעצן 
אלעס  האט  און  עולם 
זיין  צוליב  אויפגעגעבן 
אמונה אין אויבערשטען 
צו  ארויסגעגאנגען  און 
כדי  מדבר  וויסטע  א 
אין  זיין  צו  מתדבק  זיך 
מיט  הנבחר.  עם  דעם 

+א ווארט צום שבת טיש
געק_ליבענע תורות און מעשיות נאכצוזאגן ביים שבת טיש

המדור הזה נתנדב ע"י הרה"ג ר' מרדכי בעריש מערמעלשטיין שליט"א 
)קרית יואל( - מנהל ישיבתינו הק׳ בניו יארק

לרגל שמחת הולדת נכדתו למזל טוב
ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן

על
זאת
שבחו
אהובים

 עלינו לשבח ולהודות ולהלל במיטב האיחולים, לכבוד האי עסקן נמרץ וראשי לכל קדשי בית
 תפארתינו, נעים הליכות ורב תבונות, כביר המעש ועושה גדולות, פאר המעלות ונזר הפעולות,
 עוסק בצרכי ציבור באמונה ובמסירות רבה ונאמנה עשרות בשנים כולם שווים לטובה, עומד
מכון של  ומייסד  ראש  יושב  ותעצומות,  עוז  ברוב  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק  של  קדשו   לימין 

"נעימות הלוי" המפורסם לשבח ולתהלה, כשמן הטוב תורק שמו

 יה"ר מלפני אבינו שבשמים שהזיווג יעלה יפה יפה, בנין עדי עד וקשר של קימא, אך אורה
 ושמחה ישכון באהליכם, ברכת ה' ישרה אצליכם, חיים של עושר ואושר, שמחות תענוג ונחת
 וכל טוב סלה מהם ומכל יוצ"ח, זכותו הגדול של רבינו הקדוש זצוקללה"ה יליץ בעדכם בגנזי

.מרומים, עדי נזכה לביאת מלכא משיחא ומלכינו בראשינו בב"א

בס"ד

 אלימלך אלימלך
ראזענצווראזענצווייייגג
 אלימלך
ראזענצווייג

הרה"ח מוה"ר

ומנב"ת החשובה והצנועה שתחי'

שליט"א

 לרגל השמחה השורה בביתו

בנישואי בנו החשוב
החתן המצוין מו"מ בתויר"ש כמר אשר לעמל ני"ו למז"ט - ממצויני תלמידי ישיבתינו הקדושה

עב"ג בת ידידינו הנכבד המפואר, מחשובי אנשי שלומינו בק"י הרה"ח מוה"ר אהרן קראוס הי"ו

בשעה טובה ומוצלחת

מתוך רגשי הלב והכרת הטוב

הנהלת הישיבה - רבנן ותלמידיהון

ברם זכור אותו איש לטובה ור' אלימלך שמו, שעומד בראש הצלחת ישיבתינו 
הקדושה ובמיוחד בשנים הקשים בתקופות קאראנ"א כשהיה הגבולות סגורים, 
עמד על משמרתו במסירות רבה ונאמנה, זיכה רבים וזכה שקול התורה בהיכל 

ישיבתינו הקדושה הלך וגדל עד כי גדל מאוד.

עין ראתה הישיבה הקדושה במתכונתו! אשריך ר' אלימלך שזכית לכך! 
רי 

אש
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די דאזיגע מעשים זיינע האט ער שוין צובראכן 
זיין הארץ און זעל און זיך משפיל געווען. ווערט 
עס גערעכנט כאילו יתרו האט זיך זעלבסט מקריב 
געווען אלס קרבן. דערפאר שטייט ויקח יתרו עלה 
וזבחים, אז ער האט זיך אליין גענומען בשפלות 
ובשברון לב, וואס דאס איז די ריכטיגע עולה און 
זבחים פאר'ן אויבערשטען, אזוי ווי דער פסוק זאגט 

זבחי אלקים רוח נשברה.
)חוט של חסד(

וואס מיינט די ווערטער וואס יתרו 
האט געזאגט "ויהי אלקים עמך"

עתה שמע בקולי איעצך ויהי אלקים עמך 
)יח, יט(.

לכאורה פון די ווערטער פון יתרו איז משמע 
אז ביז היינט חלילה איז נישט געווען אלקים עמך, 
וואס האט ער דערמיט געמיינט צו זאגן פאר משה.

נאר די כוונה קען זיין לויט 
די קשיא פון זוה"ק, ווי 

שכינה  די  קען  אזוי 
זיין בעדת קל בשעת 
א משפט, די משנה 
די  אז  דאך  זאגט 
בעלי דינים דארפען 
די  אין  זיין  אנהויב 
דיינים  די  פון  אויגן 
אזוי ווי רשעים )אבות 
בעלי  כשיהיו   – פ"א 

לפניך  עומדים  דינים 

כרשעים,  בעיניך  יהיו 

וכשנפטרים מלפניך יהיו 

בעיניך כזכאין כשקבלו 

עליהם את הדין(, און 

די שכינה קען דאך 
נישט זיין מיט א רשע 
דאך?  איין  אונטער 
נאר ווייל ווען די בעלי 
דינים גייען ארויס און 
זיך  רעדן  דיינים  די 
דורך, זיי זענען נושא 
ונותן בדין, דאן רוהט 

דארט די שכינה.
יתרו  האט  דאס 
משה  פאר  געזאגט 
אתה  מדוע  רבינו, 
יושב לבדך וגו', ווייל 
ווען משה רבינו איז 
געווען דן יחידי, האבן 
די בעלי דינים נישט 
געדארפט ארויסגיין, 
ווייל ער האט נישט 
געהאט מיט וועמען 
דורכצורעדן.  זיך 
וואו  דעריבער 

קען דארט רוען די שכינה? דערפאר האט יתרו 
גע'עצה'ט מיט חכמה אז ער זאל אויפנעמען נאך 
דיינים מיט זיך, אזוי ארום וועלן די בעלי דינים מוזן 
ארויסגיין, און דאן ויהי אלוקך עמך, אזוי ווי די זוה"ק 

פארענטפערט.
)עדות ביוסף(

אידן זענען ווי א סגול
והייתם לי סגולה מכל העמים )יט, ה(

א "סגול" וויאזוי מען דרייט דאס נאר, בלייבט 
דאס נאך אלטס א סגול, אט אזוי זענען די אידן, 
וויאזוי מען דרייט זיי נאר, אין אלע צייטן, אין אלע 

גלות'ער, בלייבן זיי אידן...
)הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע(

+א מעשה +אויף די פרשה
כי יהיה להם דבר בא אלי

צום ווארשעווער רב זי"ע פלעגט אריינקומען 
א יונגערמאן, א גרויסער מפולפל, און האט כסדר 
פארדרייעט דעם קאפ מיט זיינע פלפול'דיגע קשיות, 

אויפ'ן דרך פון היכי תמצא'ס און שאלות.
פאר'ן רב האט די שאלות נישט געפאלן, און ער 
האט זיך שוין מער נישט געוואלט אומקוקן אויף 
דעם ָאפטער גאסט און אים אפילו נישט מכבד 
געווען זיך אראפצוזעצן. ווען דער מפולפל האט 
געפרעגט דעם רב פארוואס ער באהאנדלט אים 
אזוי, האט אים דער רב אנגעוויזן פון די וואכעדיגע 
סדרה און געזאגט בדרך צחות אז משה רבינו האט 

זיך אויך אזוי געפירט.
אין פסוק שטייט אז משה רבינו האט געענטפערט 
אויף זיין שווער יתרו'ס פראגע: "מדוע אתה יושב 
לבדך וכל העם נצב עליך" מיט די ווערטער: "כי יהי' 
להם דבר בא אלי". זענען דאך שווער צוויי קשיות. 
איינס: מיט דעם ווערט נאכנישט פארענטפערט 
פארוואס משה רבינו זיצט 
עולם  דעם  לאזט  און 
שטיין א גאנצן טאג. 
דאס איז דאך בכלל 
"תשובה  קיין  נישט 
השאלה"!  ממין 
פארוואס  צווייטנס: 
רבינו  משה  האט 
געזאגט "כי יהי' להם 
לשון  א  מיט  דבר" 
כי  אנשטאט  עתיד, 
א  דבר,  להם  "יש" 

לשון הוה.
קשיא  איין  נאר 
ווערט פארענטפערט 
צווייטע:  די  מיט 
האט  רבינו  משה 
פאר  געענטפערט 
דערפאר  אז  יתרו 
נישט דאס  בעט ער 
זיי  ווייל  זיצן,  פאלק 
פרעגן אים נישט קיין 
פאקטישע שאלות פון 
לעבן,  טאג טעגליכן 
טעארעטישע  נאר 
יהי'  "כי  שאלות: 
וואס   - דבר  להם 
עס  אויב  זיין  וועט 
וועט זיך טרעפן אזוי 
פאר  נו,  אזוי".  און 
אזעלכע שאלות וואס 
פארדרייען אומזיסט 
דארף  קאפ,  דעם 
זיין  מכבד  נישט  ער 
ער  לאזט  זיצן.  צו 
די שואלים שטיין א 

גאנצן טאג...

רון שיר ושבח בכל נימי נפשינו נאחל ונברך ברכת סימן טוב ומזל טוב, וכל ברכאן 
דלעילא ותתא, למעלת כבוד ידידינו וידיד נפש כל חי מאוד נעלה, המופלג ומצוין בג' 
עמודי העולם, איש חי ורב פעלים לתורה וחסידות, רוח החיים וכביר המעש, נועם 
הליכות ורב תבונות, רודף צדקה וחסד בכל לבו נפשו ומאודו, לב טוב ומטיב לכל, 
מוכתר בנימוסין ובכל מדה נכונה, ולו יאה קילוסין, פאר המדות ורב תבונות, בר אבהן 
ובר אוריין, לבו ער לכל קדשי בית תפארתינו, עומד בכל נימי נפשו לימין הקודש של 

כ"ק מרן רבינו שליט"א להרחיב גבולי הקדושה, כש"ת

יהא רעוא שהזיווג יעלה יפה יפה לתפארת המשפחה הכבודה, ותהא בנין עדי עד וקשר של 
קימא ותזכה לרוות רב נחת ותענוג דקדושה מיוצ"ח, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות, 
ויבנו ביתם ע"ד ישראל סבא שהנחיל לנו רביהקוה"ט זי"ע, ותזכה להמשיך יתר פעלים רבים 
עוד רבות בשנים מתוך עושר ואושר והרחבת הדעת, וזכותו הגדול של רביה״ק זי״ע ילוהו 
ממרומים להשפיע השפעות טובות ברכה הצלחה והרוחה בכ״ע, עדי נזכה שיוליכינו כ"ק מרן 

רבינו עט"ר שליט"א לקבל באנפין נהירין פני משיח צדקינו ב"ב אמן.

כברכת השמחים בשמחתכם מריחוק מקום ומקירוב הלב

הנהלת התלמוד תורה
עבודת משולם פייש ד'טאהש מאנסי יע"א

הרב

 שלמה
ראטטער

שליט"א

הרב מקלוזש
לרגל שמחתו הגדולה

 באירוסי בתו החשובה 
למזל טוב

עב"ג המופלג בתוי"ש החתן משה ני"ו

בן יקיר להאי גברא יקירא הנודע לשבח ולתהלה

הרה"ח מוהר"ר יצחק בער לעבאוויטש שליט"א

ובהאי עידן דחדותא הננו מכירים טובה וברכה 
שזכה הרב לנדב 'קרן היסוד' לייסד התלמוד 

תורה שמתנוסס לשם ולתהלה

בס"ד

שיר
השירים
אשר
לשלמה

נזר הנדיבים ושר הצדקות
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שבתים פונעם ווינטער שבתים פונעם ווינטער 
))33((

 טו
שאלה: מעג מען אפשאקלען 

שניי וואס איז געפאלן 
אויף די קליידער?

תשובה: עס ווערט געפסק'נט אין שלחן 
נישט  טאר  מען  אז  ס"א(  ש"ב  )סימן  ערוך 
וואסער,  פון  בגד  א  שבת  אפשאקלען 
ווערט  עס  וויבאלד  שטויב,  פון  אדער 
אביסל איינגעזאפט אין בגד, און עס ווערט 
געוואשן  וואלט  מען  ווי  אזוי  גערעכנט 
פון  איסור  א  איז  דאס  )און  שבת  אום  בגד  די 
ליגט  עס  אויב  אבער  ליבון(,  מטעם  סחיטה 

מען  מעג  עופות  פון  פעדערן  בגד  אויפן 
דאס אפשאקלען, וויבאלד דאס איז נישט 
איינגעזאפט אין בגד, הייסט דאס נישט אז 

מען האט דאס געוואשן.

שרייבט דער משנה ברורה, אז די זעלבע 
הלכה איז אז מען טאר נישט אפשאקלען 
שניי פון א בגד, אבער דאס איז נאר אויב 
אויפגלאזט  אביסל  זיך  האט  שניי  די 
בכלל  נאך  איז  עס  אויב  אבער  בגד,  אויפן 
מען  מעג  געווארן,  אויפגעלאזט  נישט 
ווייל  שוואכערהייט,  שניי  די  אפשאקלען 
דעמאלטס פאלט אראפ נאר די שניי וואס 
איז  וואס  נישט  און  אויף,  אויבן  פון  איז 
איינגעזאפט אין בגד, האט דאס די זעלבע 
אויף  זענען  וואס  פעדערן  ווי  אזוי  הלכה 
וואס מען מעג אפשאקלען, אבער  א בגד, 
דעמאלטס  ווייל  נישט,  מען  טאר  כח  מיט 
קען זיך אראפשאקלען אפילו די שניי וואס 
בגד  די  אין  איינגעזאפט  אביסל  נאר  איז 

)בה"ל סי' ש"ב ד"ה מן הטל(.

 טז
שאלה: זענען דא בגדים וואס מען 

מעג יא אפשאקלען פון שניי?

דא  זענען  עס  תשובה: 
יא  מעג  מען  וואס  בגדים 
מיט  אפילו  אפשאקלען 
בכלל  ווערט  עס  ווייל  כח, 
אינעם  איינגעזאפט  נישט 

בגד, ווי פאלגענד:

פלעסטיק

יעדע מלבוש פון פלעסטיק - למשל: א 
פלעסטיק מאנטל ]מעיל[ - פלעסטיק פון 

א היט, - פלעסטיג הענטשיך א.ד.ג.

לעדער

מלבוש  לעדערנע  יעדע  אויך  אזוי 
 - שיך   - באצעס   - שטיוול  למשל:   -
הענטשיך, א.ד.ג., וויבאלד ביי די אלע זאכן 
איינגעזאפט  נישט  בכלל  שניי  די  ווערט 
אין בגד, ממילא איז בכלל נישט שייך דער 
און מען מעג דאס  - סחיטה,  ליבון  איסור 

אפשאקלען אפילו מיט כח.

 יז
שאלה: מעג מען אפשאקלען 

שניי וואס איז אויף א 
היט אדער שטריימל?

תשובה: אויב עס איז געפאלן שניי אויף 
דאס  מען  מעג  שטריימל,  א  אדער  היט  א 
אז  אזוי  לייכטערהייט,  נאר  אפשאקלען 
אויפגעלאזט  נישט  איז  וואס  שניי  די  נאר 
וועט אראפ פאלן, אבער די חלק שניי וואס 
וועלן  אויפגעלאזט  אביסל  שוין  זיך  האט 
בלייבן, אבער מיט כח טאר מען דאס נישט 
זיך  שאקלט  דעמאלטס  ווייל  אפשאקלען, 
און  שניי,  אויפגעלאזטע  די  אויך  ארויס 

דאס איז א איסור פון סחיטה.

באמערקונג

גייט אין  ווען מען  עס איז ראטזאם אז 
גאס און עס איז געפאלן שניי אויף די היט 
קומט  ווען מען  גלייך  אז  אדער שטריימל, 
א.ד.ג.,  שול  אין  אדער  שטוב  אין  אריין 
ווייל  אפשאקלען,  גלייך  דאס  מען  זאל 
בכלל  נאך  שניי  די  זיך  האט  דעמאלטס 
נישט אויפגעלאזט, ממילא איז נישט שייך 
מען  אויב  אבער  סחיטה,  פון  חשש  דער 
ווארט אביסל הייבט זיך אן די שניי אביסל 

די  שייך  איז  דעמאלטס  און  אויפצולאזן 
חשש פון סחיטה.

פארפרוירענע שניי

 יח
שאלה: עס מאכט זיך אז די 
שניי ווערט פארפרוירן אויף 

אייז און עס איז שווער צו גיין 
דערויף, מעג מען צוקלאפן די 
אייז אויף קליינע שטיקלעך?

צוקלאפן  נישט  טאר  מען  תשובה: 
איז  וואס  שניי  שטיקלעך,  קליינע  אויף 
דורכן  ווייל  אייז,  אויף  געווארן  פארפרוירן 
צוקלאפן קען עס ווערן אביסל צולאזט, און 
שבת טאר מען נישט צולאזן שניי, אזוי ווי 

אויבן דערמאנט.

און די הלכה איז אקטועל 
אויף נאך זאכן למשל:

מען טאר נישט אפרייבן די הענט אויף 
וויל אביסל  פארפרוירנע אייז, למשל, מען 
נישט  מען  טאר  הענט,  די  מאכן  נאס 
רייבן די הענט אויף א פארפרוירענע אייז, 
ווערט אביסל צולאזט  די אייז  ווייל  א.ד.ג., 

דורכדעם.

אזוי אויך א פענסטער וואס האט אויף 
זיך פארפרוינע אייז, טאר מען נישט אפרייבן 
די אייז כדי ריין צו מאכן די פענסטער, ווייל 
אייז  די  אויף  הענט  די  מיט  רייבן  בשעת'ן 

ווערט דאס אויפגעלאזט.

 יט
שאלה: אויב עס איז זייער 
גליטשיג אין די גאס פון 

פארפרוירענע שניי, און מען קען 
זיך אויסגליטשן, מעג מען צוהאקן 

די אייז, אויף קליינע שטיקלעך?

גאנץ  אויף  אייז  די  צוקלאפן  תשובה: 
ווערן  זאל  עס  אז  שטיקלעך  קליינע 
אויפגעלאזט, איז לכולי עלמא אסור, אבער 
גרעסערע  אויף  דאס  צוקלאפט  מען  אויב 
ווערן  נישט  וועט  אייז  די  וואס  שטיקער, 
עס  אפילו  און  דעם,  צוליב  אויפגעלאזט 
מען  האט  אויפלאזן,  אביסל  יא  זיך  וועט 

המדור הזה נתנדב ע"י מוה"ר אברהם הכהן קרויס הי"ו )קרית יואל(
לרגל שמחת אירוסי בנו למזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן בי+אור ה_לכה
 ה_לכות וביאורים מתוך ספרי בית נאמן בישרא_ל 

 אשר עדיין _לא ראו אור הדפוס 
מאת הגאון הגדול דומ"ץ קריתינו הק' שליט"א
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נישט קיין כוונה דערויף, און אלץ די הלכה 
געווען  דאס  וואלט  אייז  אויפלאזן  פון 
פארפרוירענע  די  וויבאלד  אבער  מותר, 
שניי איז מחובר צו די ערד א לאנגע צייט, 
זענען דא דיעות וואס האלטן אז עס ווערט 
באטראכט אזוי ווי עס איז פארבויעט צו די 
מען  איז  דאס,  צוהאקט  מען  אז  און  ערד, 
עובר אויף מלאכת סותר, דעריבער זאל מען 
פארפרוירענע  אויפהאקן  נישט  לכתחלה 

שניי.

גליטשיג,  שטארק  איז  עס  אויב  אבער 
מען  קען  אויסגליטשן  זיך  קען  מען  וואס 
אז  פוסקים האלטן  ווייל אסאך  זיין,  מקיל 
איסור  דער  דעם  ביי  שייך  נישט  איז  עס 
)המג"א סי' ש"כ, והשוע"ה סי"ח מחמירים,  סותר 
ורוב הפוסקים מקילים, ובמקום צורך יש להקל, מ"ב 

ס"ק ל"ו(.

באמערקונג

זאלץ  אויסשפרייטן  קען  מען  אויב 
זיין  נישט  שוין  עס  וועט  דעמאלטס  וואס 
גליטשיג, זאל מען ענדערש אזוי טאן, און 

נישט צוהאקן די אייז.

 כ
מען האט פריער דערמאנט אז עס 

זענען דא פוסקים וואס האלטן, 
אז אייז וואס איז מחובר צו די 

ערד, טאר מען נישט אפטיילן פון 
די ערד וועגן מלאכת סותר, און 

לכתחלה דארף מען מחמיר זיין, 
מיר וועלן אויסרעכענען עטליכע 
אקטועלע זאכן וואס עס קען זיך 
מאכן און ווינטער, וואס לכתחלה 
דארף מען אכטונג געבן דערויף.

1. עפענען א פארפרוירענע 
טיר, פענסטער

א  אדער  טיר  א  אז  זיך  מאכט  עס 
און  אייז,  פון  פארפרוירן  ווערט  פענסטער 
מען קען דאס נישט עפענען נאר אויב מען 
נישט  איז  עס  אויב  אייז,  די  אויף  ברעכט 
ברעכן,  אויף  נישט  דאס  מען  זאל  צורך  א 
)מנחת שבת סי' פ'  אלץ חשש מלאכת סותר 

ס"ק נ"ז(.

2. אייז פון א געיט

געיט'ס  די  ביי  אז  זיך,  מאכט  אויך  אזוי 
פון די טרעפן אדער פארטש א.ד.ג., ווערט 
דארף  אייז,  פון  שיכט  דיקע  א  פארפרוירן 
נישט  דאס  געבן  אכטונג  לכתחלה  מען 
שטיקער,  גרעסערע  אפילו  אראפצוברעכן 

אויב עס איז נישט קיין צורך.

3. אייזקילס

עס מאכט זיך אז עס הענגט אראפ פון 
די דאך א.ד.ג. לאנגע שטיקלעך אייז, וואס 

עס  וויבאלד  "אייזקילס",  אנגערופן  ווערט 
דאס  מען  זאל  שבת,  צורך  קיין  נישט  איז 

נישט אראפברעכן.

4. א צוגעקלעבטע חפץ

א   - בענקל  א  אז  מאכן  זיך  קען  אויך 
שליטל, - אדער סיי וואס פאר א כלי וואס 
ערד  די  צו  הויף  אין  געווארן  מחובר  איז 
דורך פארפרוירענע אייז, אז מען זאל דאס 
נישט נעמען נאר אויב עס איז א צורך שבת 
)קצות השלחן סי' קכ"ז ס"ק י"א, אוסר בכלי שנדבר 

בקרח(.

באמערקונג

שייך  איז  סותר  פון מלאכת  דער חשש 
נאר ווען עס איז באהאפטן דורך די שניי צו 
די ערד, אדער צו א הויז א.ד.ג., אבער א כלי 
וואס איז פארפרוירן געווארן דורך אייז צו 
א צווייטע כלי, איז נישט שייך דער איסור 
סותר, ווייל "אין סתירה בכלי", איבער דעם 
מעג מען עפענען א גארביטש קען וואס די 
אייז,  דורך  געווארן  פארפרוירן  איז  דעקל 

אפילו די אייז ווערט צובראכן.

אייז  אויפברעכן  מען  מעג  אויך  אזוי 
וואס געפונט זיך אין א כלי, אויף גרעסערע 
שטיקער, כדי מען זאל קענען נעמען פון די 
)שוע"ה  אייז  די  אונטער  איז  וואס  וואסער 

סימן ש"כ סי"ח(.

המשך בשבוע הבא

עיקר העמל כשאינו מבין
להיות  מת"כ  פרש"י  תלכו  בחוקתי  אם 

להלוך  בתורה  עמל  נק'  זהו  בתורה.  עמלים 

בחקיו ית' לכן אפילו אינו מבין מ"מ מייגע 

עצמו בתורה שחביב בעיניו להגות במאמרו 

זוכה  שאינו  אפילו  יתברך 

התורה  כי  הטעם,  להשיג 

והאדם  חי  כל  מעיני  נעלמה 

הידיעה  אחר  בתורה  לעסוק  צריך 

לו  יש  ואז  שא"א להשיג א' מני אלף שבה, 

חלק בשורש התורה.

"לעסוק  שמברכין  המהר"ל  כתב  לכן 

בדברי תורה", הגם שא"י להשיג מ"מ עוסק 

הוא בתורה, וכ"ה תמיד בזוה"ק לאשתדלא 

באורייתא.

ברכו  שלא  בה  הלכו  ולא  נדרים  ובגמ' 

שזוכין  אחר  פשיטא  פי'  תחלה,  בתורה 

יתמלא  לא  פתי  מי  התורה,  טעמי  לטעום 

שמחה וחדוה לברכו ית', אך העיקר בתחילה 

בדברי  להגות  מתאוה  רק  שמשיג  קודם 

קודש דברי אלקים חיים.

)שפת אמת(

ב+אור הנפש 
פתגמי חיזוק והדרכה בעניני _לימוד התורה

המדור הזה נתנדב ע"י הרה"ח ר' משולם איסר סג"ל לאווי הי"ו )בארא פארק(
לרגל שמחת הולדת נינו ונכדו למזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן
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הרה"ק רבי שבתי 
האפשטיין זי"ע

דעם קומענדיגן דאנערשטאג משפטים כ"ה שבט 
הבעל"ט געפאלט אויס די יומא דהילולא קדישא 

פון הרה"ק רבי שבתי האפשטיין זצ"ל אביו 
הגדול פונעם הייליגן מגיד פון קאזניץ זי"ע.

ואלה מתולדותיו
רבי שבתי איז געבוירן געווארן צו זיין פאטער 

ר' וואלף זצ"ל.

רבי  איז  לעבן  גאנץ  זיין  דורכאויס 

ופרישות  בקדושה  אנגעגאנגען  שבתי 

קיין  ציענדיג  נישט  באהאלטענערהייט, 

אויפמערקזאמקייט, געזיצן אין זיין ווינקל און 

שטענדיג געדינט השי"ת.

רבי שבתי האט זיך געשפייזט און געצויגן זיין 

ביסל פרנסה קוואל דורך בינדן ספרים.

אויף די עלטערע יארן לעת זקנתו, איז צו אים 

געבוירן געווארן א הייליג זוהן, דורכן ברכה פונעם 

הייליגן בעשטה"ק זי"ע, וועלכער האט דערנאך 

פארשיינט די וועלט באור תורתו עד עולם. 

שבט  כ"ה  געווארן  נפטר  איז  שבתי  רבי 

תקכ"א לפ"ק, און איז געקומען לקבורה אינעם 

שטאט אפטא, ווי בנו המגיד מקוזניץ פלעגט זיך 

אפט קומען משתטח זיין על קבר אביו. 

ווי  שטייט  המצבה  נוסח  קורצע  די  אויף 

פאלגענד: פ"נ איש תם וישר הישיש הר' שבתי 

בהר"ר זאב וואלף נפטר ביום ו', כ"ה שבט תקכ"א 

לפ"ק ת.נ.צ.ב.ה.

די פמליא של מעלה טאנצט מיט 
רבי שבתי און איז זוכה צו א קינד

זיין  געצויגן  ווי ערווענט האט רבי שבתי 

ארעמע פרנסה פון בינדן ספרים, צופיל געלט 

א  אבער  פארמאגט,  נישט  שבתי  רבי  האט 

פעסטע החלטה האט רבי שבתי און זיין רעבעצין 

געהאט נישט צו בעטן קיין געלט פון א מתנת 

בשר ודם, נאר זיך שטענדיג 

יכול,  כל  אויפן  פארלאזט 

אויפן הייליגן באשעפער הזן 

ומפרנס לכל.

איין פרייטאג נאכמיטאג איז רבי שבתי'ס הויז 

געווען ליידיג פון יעדע פרוטה געלט, ער האט נישט 

געהאט מיט וואס איינצוקויפן דאס מינימאלסטע 

עסנווארג לכבוד שבת קודש, קומענדיג נענטער 

צום זמן שבת איז רבי שבתי געגאנגען אין ביהמ"ד, 

אבער ער האט אנגעזאגט פאר זיין רעבעצין אז 

קיין שום הילף זאל זי נישט בעטן פון קיינעם, נאר 

דער באשעפער וועט שוין העלפן.

נאכן דאווענען האט רבי שבתי געוואנדן זיינע 

טריט צו זיין הויז, און פון דערווייטענס האט זיך 

שוין אנגעזעהן די הערליך רייך געדעקטע טיש 

לכבוד שבת קודש, מיט ווייסע שיינע ליכט אזוי 

ווי עס פאסט לכבוד שבת המלכה, רבי שבתי 

האט זיך גאר שטארק געווינדערט, וויסענדיג 

אז ער האט אנגעזאגט פאר זיין רעבעצין זאל 

גארנישט בעטן קיין הילף פון קיינעם.

אנקומענדיג אהיים האט רבי שבתי קידוש 

געמאכט בהתלהבות און מיט א געוואלדיגע 

שמחה, דאנקענדיג דעם אין עוד מלבדו פארן 

אים צושטעלן מכל טוב וטב, אינמיטן פון די 

דערהויבענע סעודה האט די רעבעצין אנגעהויבן 

דערציילן פון ווי זי האט געשאפן די אלע מאכלים 

מכל טוב וטב, זאגענדיג, אז ווען זי האט געזעהן 

אז עס דערנענטערט זיך די זמן שבת, און אלעס 

איז ליידיג און עס איז גארנישט דא מיט וואס 

צו מכבד זיין דעם הייליגן שבת, האט זי כאטש 

געטראכט אז זי וועט אויפרייניגן די ערד און 

שאפעס, אז לכה"פ ריין זאל זיין לכבוד ש"ק, 

פלוצלינג אינמיטן די ריינונג ארבעט, האט זי 

געטראפן א אלטע פערל שטיין, וואס איז ווערד 

געווען אסאך געלט, תיכף ומיד איז זי געגאנגען 

צושטעלן מכל מיני מטעמים וברבורים ושליו 

ודגים לכבוד שבת קודש.

ווען רבי שבתי האט דאס געענדיגט הערן איז 

ער געווארן מלא שמחה צו השי"ת פאר די חסד 

וואס ער האט געטוען צו אים, און זיך גענומען 

אפגעפראוועט  ווייטער  דערנאך  און  טאנצן, 

דעם יום שכולו טוב כמידי שבת בשבתו אויף 

א דערהויבענע אופן.

אין דער זעלבער צייט ווען רבי שבתי האט 

אפגעראכטן זיין שמחה'דיגע שבת טיש, איז דער 

הייליגער בעשטה"ק געזיצן מיט זיינע תלמידים 

פראווענדיג כמנהג חסידים בליל שב"ק, דעם 

דערהויבענעם פרייטאג צו נאכט'ס טיש, עטליכע 

מאל צו די שטוינונג פון די תלמידים, האט זיך 

די בעשטה"ק צושמייכעלט.

דער  האט  זמן  ביים  תיכף  שבת  מוצאי 

בעשטה"ק געהייסן איינשפאנען די פערד און 

וואגן, ווען מען איז אנגעקומען צו די הויז פון רבי 

שבתי האט דער בעשטה"ק געבעטן רבי שבתי 

זאל דערציילן וויאזוי די שבת איז אדורך ביי איהם, 

הגם פון אנהויב האט ער נישט געוואלט, אבער 

למעשה האט ער פארציילט דברים כהווייתן, דאן 

האט דער בעשטה"ק געענטפערט "ווען רבי שבתי 

האט געטאנצן די ריקודין אינמיטן זיין סעודה 

האבן די פמליא של מעלה מיטגעטאנצן מיט 

איהם", גלייך האבן די תלמידים שוין תופס געווען 

פארוואס דער בעשטה"ק האט געשמייכלט ביים 

סעודה דעם שבת.

פאר  געזאגט  בעשטה"ק  דער  האט  דאן 

רבי שבתי אז ער קען אים בעטן וועלכע בקשה 

ער דארף, און מן השמים וועט מען דאס אים 

פונעם  געבעטן  שבתי  רבי  האט  גלייך  געבן, 

בעשטה"ק אז ער וויל געהאלפן ווערן מיט זרע 

של קיימא, נישט האבענדיג פון פריער זוכה 

געווען צו קינדער, האט אים דער בעשטה"ק 

הייליג  א  האבן  וועט  ער  אז  אנגעוואונטשן 

געבענטשטע קינד, און זאלסט אים געבן א 

קינד  דאס  איז  שפעטער  "ישראל",  נאמען 

טאקע אויסגעוואקסן הרה"ק בעל עבודת ישראל 

מקוזניץ זי"ע וואס איז געווען ברייט באוויסט 

בקרב הארץ פאר איינע פון די צדיקי הדורות, פון 

די גרויסע חסידישע ריזן בתורה עבודה וגמילות 

חסדים, וואס לגדולתו אין חקר.

די שמחה ביי די הקפות
איין יאר שמחת תורה בעת דער הייליגער 

עבודת ישראל פון קאזניץ זי"ע האט אפגעראכטן 

איז דער קאזניצער מגיד  די מעמד הקפות, 

געווען גאר שטארק אויפגעלייגט און פרייליך 

מער ווי אלע יארן, נאך די דערהויבענע הקפות 

זענען די חסידים געגאנגען צום רבי'ן פרעגן 

די  אויף  עושה,  זו  מה  ולשמחה  ערקלערונג 

ב+אור הי_לו_לא
תו_לדות וסיפורים מצדיקים שיודה"_ל ח_ל בשבוע הבע_ל"ט

המדור הזה נתנדב ע"י מוה"ר אליעזר דוד קרויס הי"ו )קרית טאהש(
לרגל שמחת הולדת נכדו למזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן
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אויסטערלישע שמחה וואס דער קאזניצער מגיד 

האט פארמאגט בשעת די הקפות, האט דער 

מגיד מקוזניץ געענטפערט, אז ווען זיין טאטע 

רבי שבתי האט זיך געגרייט אראפצוקומען צו 

יוחאי,  אים  האט  הקפות,  מיינע  מיטהאלטן 

אביו של התנא רשב"י, געפרעגט צו ער קען 

אים מיטנעמען זיך מיטפרייען בשמחת התרוה 

מיטצוהאלטן די הקפות, האט אים רבי שבתי 

צוריק געענטפערט אז נאר אויב יוחאי וועט 

אים מיטנעמען ביום ל"ג בעומר מיטצוהאלטן 

די שמחה פון זיין זוהן רבי שמעון, און זיי ביידע 

האבן מסכים געווען, און אצינד אז די יאר זענען 

די הייליגע צוויי נשמות קדושים דא געווען 

אוודאי האב איך מיר געפרייעט מיט א גרעסערע 

שמחה ווי אלע יארן ...

זכותו יגן עלינו ועל 
כל ישראל אמן.

וומסב"גהרה"ג רבי יעקב חיים בן רבי נפתלי הירצקא ז"ל אמסעלכ"ג שבט
מח"ס נחלת יעקב )מרבני 
בית מדרשינו וומב"ג ור"מ 

בישיבתינו הק'(

הגה"צ רבי יחיאל מיכל בן הגה"צ רבי יצחק אייזיק זצ"ל כ"ו שבט
תשס"ד ביה"ח אבד"ק ור"מ ק"ק בעסערמיןבארא פארקליעבערמאן

בקרית יואל

זכר חסידים ברכה
יארצייטן פון אנשי שלומינו וואס געפאלט אין די קומענדיגע וואך

אפגעזעהן וואו איר זענט 
יעצט, געדענקט אלעמאל:

יעדע קליינע התגברות

רעש'ט און טומלט 

בס"ד

אויף דער וועלט

אויף יענע וועלט!
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ווען מ'וויל מאכן א ברכה 
אויב מ'שטייט אויף אינמיטן די נאכט צו גיין אין 
ביה"כ אדער טרינקען וואסער, און מ'גייט דארפן 
מאכן א ברכה אשר יצר אדער ברכת שהכל, איז די 
הלכה הארבער און מ'דארף זיך יא וואשן די הענט  . 

זאגן א ברכה נעבן 
אפגעגאסענע נעגל וואסער 

אז מ'שטייט אויף עטליכע מאל אינמיטן די נאכט 
פאר די קינדער און מ'האט זיך אפגעגאסן נעגל 
וואסער אבער מ'גייט זיך צוריקלייגן, און אינצווישן 
וויל מען מאכן א ברכה אדער ליינען קר"ש, זענען דא 
וואס זענען מקפיד נישט צו זאגן א דבר שבקדושה 
ווען ס'איז דא נעגל וואסער אין שטוב. ס'איז דא אן 
עצה צו מבטל זיין די נעגל וואסער דורכדעם וואס 
מען גיסט אריין א רביעית וואסער אינעם שיסל 
נאכ'ן זיך וואשן, וואס דעמאלט איז נישט דא קיין 
חשש, מ'קען עס לאזן אין צימער און זאגן א דבר 

שבקדושה דערביי.
ס'זענען דא וואס זענען נישט מקפיד אויף דעם 
און זיי זאגן יא א דבר שבקדושה אפילו ווען די נעגל 

וואסער איז נאך אין צימער  .

אמאל ווערט עס אליין בטל
אסאך מאל בשעת'ן אנגרייטן נעגל וואסער גיסט 
זיך אראפ אינעם שיסל א רביעית וואסער, ממילא איז 
עס שוין מבטל די נעגל וואסער גלייך בשעת'ן גיסן  .

אנדערע עצה 
אן אנדערע עצה איז אז מ'קען מען איבערדעקן 
די נעגל וואסער און דעמאלט מאכן א ברכה  . אבער 
שבת זענען דא וואס האלטן אז מ'דארף נזהר זיין 
ווייל ס'קען  נישט איבערצודעקן מיט א סחורה, 
אריינפאלן אינעם וואסער און ס'ווערט נאכדעם א 

)סי' סב סק"ח(  כף החיים )ס"ק ד(. ראה מ"ב   .1
שאם אינו יכול ליטול ידיו יקנח ידיו בכותל או 
בכל מידי דמנקי ויברך. ובברכ"י )סי' סג סק"א( 
מסיים: 'וירא"ש יאנוס וידחוק עצמו לעמוד על 
עמדו וירחץ ידיו ג' פעמים ויברך ברכה שלימה 

כתיקונה'. 

שו"ת באר משה )ח"ח סי' לט( שרייבט המקיל   .2
יש לו על מה לסמוך.

מורי הוראה.  .3

פוסקים.  .4

פראבלעם פון סחיטה ווען מ'וויל 
עס ארויסנעמען  .

הלכות בנוגע 
ברכות השחר

א פרוי אדער א מאן וואס שטייט אויף פאר'ן עלות 
השחר צו מטפל זיין מיט א קינד, און מען האט זיך 
אפגעגאסן נעגל וואסער, זאל מען זיך איבערוואשן 
נאכ'ן עלות השחר, כאטש מ'האט זיך שוין געוואשן 

פאר'ן עלות  . 

עסן אינמיטן דער נאכט

אויב מ'שטייט אויף צו א קינד און מ'איז געווארן 
הונגעריג, דאן אויב איז עס פאר חצות קען מען עסן. 
אויב ס'איז נאך חצות און מ'גייט זיך צוריקלייגן און 
שלאפן א געהעריגע שלאף, מעג מען עסן. אויב 
מ'גייט שוין נישט געהעריג שלאפן נאר דרימלען, 

קען מען מקיל זיין במקום צורך  .

סימן ג'

לערנען און דאווענען 
אינמיטן די נאכט

ברכות התורה אינמיטן די נאכט 

זיך  נאכט  די  אינמיטן  אויף  מ'שטייט  אויב 
אפצוגעבן מיט א קינד און מ'וויל דעמאלט אויך 
אריינכאפן צו לערנען, דאן אויב איז עס נאך חצות 
און מ'וויל זיך צוריקלייגן א שינת קבע נאכ'ן צוריקלייגן 
דאס קינד, זאל מען זאגן ברכות התורה   און אינזין 

של  שאלה  ג"כ  ויש  סי"ג(.  )מלבן  היום  שבת   .5
עשיית אהל בשבת.

שו"ע )סי' ד סי"ד( ובמ"ב.  .6

"בבאר  ה(:  אות  יג,  סי'  )ח"י,  הלוי  חיי  שו"ת   .7
חיים  ר'  בשם  כתב  יא(  אות  רלה,  )סי'  היטב 
וויטאל ז"ל דאפילו הקם בחצות הלילה אסור 
בזוהר,  כמ"ש  התפילה  אחר  עד  מיד,  לטעום 
יכולים  דלצורך  האחרונים  כתבו  כבר  אמנם 
קם  ואח"כ  הלילה  בתחילת  שישן  ומי  להקל, 
ללמוד, ועיקר השינה יהי' אח"כ, ודאי מותר לו 

לכתחילה לאכול".

כף החיים )ס"ק מט( עפ"י קבלה, און למעשה   .8
איז אזוי דער מנהג צו טון. וראה פסק"ת )סי' 
מז אות יז(; אוצר הלכות )סי' מו סי' טז(; וע"ע 
טז(, שתלוי  סי'  )ח"א  והנהגות  שו"ת תשובות 
יברך.  זו  מה היא שינתו העיקרית ואחר שינה 
בעבור  משנתו  כשניעור  כלל  בדרך  ולפי"ז 
העיקר  היא  השני  השינה  אז  הקיץ,  שהתינוק 

כדי שלא יחסר לו משינתו להיות עייף ויגע. 

האבן יוצא צו זיין פאר א גאנצן טאג  .
אבער אויב איז עס פאר חצות הלילה און מ'וויל 
זיך צוריקלייגן, איז כדאי צו ווארטן מיט ברכות התורה 

ביז נאך חצות 1 . 

אויב מ'וויל זאגן תהלים אדער הערן 
אויפ'ן טעלעפאן דברי תורה 

אויב מ'וויל זאגן תהלים )פסוקי דרחמי( דארף מען 
נישט זאגן ברכות התורה   . אויב מ'וויל אויסהערן א 
שיעור אויפ'ן טעלעפאן )הרהור בדברי תורה( קען מען 

מקיל זיין נישט צו זאגן ברכות התורה   .

ברכות השחר אינמיטן די נאכט
אויב א פרוי איז אויפגעשטאנען אינמיטן די נאכט 
נאך חצות און זי וויל זאגן ברכות השחר ווייל יעצט 
האט זי צייט, קען זי עס זאגן   . פאר חצות קען מען 
נישט זאגן ברכות השחר, און אויב האט זי געזאגט 
האט זי נישט יוצא געווען, ווייל ברכות השחר דארף 
מען זאגן דווקא פון ווען ס'הייבט זיך אן די צופרי 

שעות   .

שו"ת אבן ישראל )ח"ט סי' סא(.  .9

כף החיים )סי' מז ס"ק כט(. להלכה קען מען   .10
זאגן ברכות התורה פאר חצות וויבאלד מ'איז 
כח(.  ס"ק  מז  )סי'  מ"ב  ראה  געשלאפן,  שוין 
וכמה מהלכים,  יש בהילכתא דא כמה  באמת 
רוב  ולצאת  ונקל  נבון  שיהי'  בדרך  והלכנו 
בפנים  שכתבתי  ומה  יבחר.  והבוחר  השיטות, 

שמעתי מפוסק מפורסם.

שו"ת מנח"י )ח"ח סי' ה( אז תפילות און תהלים   .11
יל"ע  )סי' מו סי' ט(  מעג מען. בשלחן הטהור 
פסוקים  לקרוא  אסור  ברכה"ת  'קודם  שכתב: 
אבל דרך שבח והלל כגון אודך על כי נוראות 
וכיוצ"ב'. משמע דרק איזה פסוקים דרך שבח 

מותר אבל לא תהלים.

דמי.  כדיבור  לאו  דהרהור  ס"ד(  מז  )סי'  שו"ע   .12
שלמה  לך  האלף  בשו"ת  ראה  ד"ת  ובשומע 
)סי' לה( דפטור מברכה"ת, ואף שי"א שהשומע 
דברי תורה יש לו לברך ברכה"ת, כמ"ש בתהלה 
לדוד )סי' מז סק"ב( ובארחות חיים )ספינקא( 
על  ד"ת  בשמיעת  שמדובר  כאן  מ"מ  סק"ו, 
הטעלעפאן, ומה גם שהוא באמצע הלילה שגם 
בזה יש כמה ספיקות, א"צ לברך. וכ"כ להקל 
בשו"ת משיב נבונים )ח"ז סי' ג בצירוף דשינה 

 זו אינה הפסק(.  
שוין  ס'איז  ווען  תהלים  זאגן  מ'וויל   אויב 
קודם  זאגן  לכתחילה  מען  דארף  אינדערפרי 

ברכות התורה, עיי' שו"ע )סי' מו סעי' ט(. 

בינה'  לשכוי  'הנותן  ברכה  ערשטע  די  אפילו   .13
קען מען זאגן, עיי' מ"ב )סי' מז סקל"א(.

ברכות  ווי  אנדערש  סקל"א(;  מז  )סי'  מ"ב   .14
וואס לויט איין דעה איז עס תלוי אין  התורה 
שלאפן, זע כף החיים )ס"ק כט(; שועה"ר פסקי 

הסידור.

אה_לי מ_לכים
פסקי ה_לכות וואס זענען נוגע ווען מ'האט קינדער אינדערהיים

מתוך הספר שיצא _לאור
ע"י הרה"ג ר' יחיא_ל מיכ_ל ישעי' מאסקאוויטש ש_ליט"א חדב"ן

המדור הזה נתנדב ע"י מוה"ר משה הערש ברוין הי"ו )קרית יואל(
לרגל שמחת אירוסי בנו למזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן
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אנדערע תפילות
התמיד,  פרשת  ווי  התפילה,  סדרי  אנדערע 
קרבנות, און איזהו מקומן )וואס א פרוי קען זאגן אויב 
זי וויל(, זאל זי לכתחילה ווארטן ביז נאכ'ן עלות   . 

בדיעבד קען זי זאגן ביינאכט   .
פרשת עקידה, לעולם יהא אדם, פרשה פון כיור, 
הרמת הדשן און די קטורת קען זי אפילו לכתחילה 

זאגן ביינאכט   .

פסוקי דזמרה
פסוקי דזמרה אן די ברכות קען מען זאגן פאר'ן 
עלות   . ויל"ע צי מ'מעג אויך זאגן מיט די ברכות ברוך 

שאמר און ישתבח   . 

קריאת שמע
דער חיוב פון קריאת שמע הייבט זיך אן לכתחילה 
פון דער צייט וואס הייסט 'משיכיר', וואס דאס איז 

שו"ע )סי' מז סעי' יג(; מ"ב )ס"ק לב(.  .15

ו(. עי' פסק"ת )סי'  ארצות החיים )סי' א סעי'   .16
מח אות ג(.

מטה אפרים )סי' תקפד סעי' ו' ז'(. עיי' פע"ח   .17
בשעת  אז  ז"ל,  אר"י  בשם  פ"ד  העשי'  שער 
מגיפה האט ער געזאגט די פרשה פון פיטום 
הקטורת ביינאכט נאך חצות, ווייל דאן איז די 

צייט וואס די קליפות ווערן אונטערטעניגט.

ויו"ט  בשבת  שמוסיפים  דהמזמורים  ונראה   .18
קודם ברוך שאמר, לכו"ע מותר לאומרן קודם 
עלוה"ש )ישראל והזמנים, סי' ז, פ"א, אות ג(. 

וה"ה פסוקי דזמרה בלי הברכות.

בביה"ל )סי' נח, ד"ה זמן קר"ש אצל איש( כתב:   .19
"מי שהשעה דחוקה לו יכול לעת עתה ]קודם 
דזמרה,  ופסוקי  שאמר  ברוך  לומר  משיכיר[ 
בלא תפילין, עד יוצר אור, וכשיגיע הזמן דכדי 

 שיראה יניח תפילין".  
דפסוקי  מצדד  ב-ח(  אות  נח,  )סי'   בתהל"ד 
קודם  אף  לומר  יכול  ברכותי'  עם  דזמרה 
תרסד(  )סי'  למהרש"ם  תורה  ובדעת  עלוה"ש. 
"ועי' במש"ז ושע"ת סק"א מהא"ר בשם  כתב: 
מהרי"ל, בדין פסד"ז קודם אור היום, ושמהרי"ל 
ותפילין  טלית  פ"א  שהניחו  על  תענית  גזר 
היום.  אור  קודם  בשגגה  דזמרה  פסוקי  ואמרו 
ועי' רש"י ברכות י"א ריש ע"ב, בד"ה יוצר אור 
וכו', דאילו ברכה דישתבח אינה מן המנין שהיא 
לאחרי פסד"ז כמו ברכת הלל, ואומרים אותה 
דמותר  ומבואר  ]רש"י[.  עכ"ל  ק"ש  זמן  קודם 

 לומר ברכות פסד"ז קודם אור היום וצ"ע".  
טור  ו,  דף  )ח"ב,  מאהבה  תשובה   ובשו"ת 
לומר  לכתחילה  שמותר  בפשיטות  כתב  ג( 
מה  ]ועל  השחר.  עלות  קודם  פסוד"ז  ברכות 
שגזר המהרי"ל תענית ראיתי באחרונים שהיה 
משום  ולא  וטלית  תפילין  של  הברכות  בגלל 
הפסוקי דזמרה.[ וכן בס' תורת חיים )פעסט - 
התשובה  דעת  להלכה  העתיק  נ"א(  סי'  או"ח, 
מאהבה הנ"ל. ואף שכתב בכף החיים )סי' פט, 
תפלה,  חלקי  ד'  כל  צ"ל  קבלה  שעפ"י  סק"ז( 
מקר"ש  )דהיינו  אבי"ע  עולמות  ד'  כנגד  שהם 
השחר,  עלות  שעלה  לאחר  ואילך(,  דקרבנות 
מ"מ באשה שאינה צריכה להזהר בדברי קבלה 

יכולה להקל. 

בערך צוואנציג מינוט נאכ'ן עלות, אבער בדיעבד 
קען מען ליינען קרי"ש פונעם עלות און ווייטער 1 .

צי מ'איז יוצא די תפילה 
פאר'ן קומענדיגן טאג

א פרוי וואס איז געווענליך יוצא דאס דאווענען 
מיט א קורצע בקשה, אויב זי שטייט אויף אינמיטן די 
נאכט און זי האט געזאגט א בקשה, האט זי מיט דעם 
שוין יוצא געווען די תפילה פונעם קומענדיגן טאג   .

סימן ד'

אונטער א בעט
מאכלים אונטער א בעט

קיין שום עסנווארג אדער  לייגן  נישט  מ'זאל 
ווייל ס'איז דא א רוח  טרינקען אונטער א בעט, 
רעה וואס רוט אויף זאכן וועלכע ליגן אונטער'ן 
בעט, און דאס איז אפילו אויב דאס עסנווארג איז 
איבערגעדעקט מיט אייזן   . אויב מ'האט עס יא 

געלייגט, זע הערה   . 

כלים וואס מ'נוצט צום עסן
געשיר וואס מ'נוצט צום עסן איז נישטא קיין 
חשש צו לייגן אונטער א בעט, אויב ס'איז נישטא 

יעצט קיין עסן אין די כלים   .

שו"ע)סי' נח סעי' א ב(.  .20

'מה ששאל  סא(:  סי'  )ח"ט  ישראל  אבן  שו"ת   .21
ואי אפשר לה להתפלל  ילדים  אם יש לאשה 
הרמב"ם  לדעת  מעריב  בתפילת  יוצאה  אם 
במ"ב  ק"ו  סי'  עיין  דאורייתא[,  הוי  ]שתפילה 
שם, בודאי מותר ויוצאת ידי תפילה, ואם אינה 
אנוסה ועסוקה בילדיה בודאי חייבת בתפילה, 
ה"ה  וא"כ  התורה'.  וברכת  השחר  ובברכות 
בתפילה קצרה; וכ"כ בשו"ת תשובות והנהגות 
חיי  בעל  מהגה"צ  שמעתי  וכן  סו(;  סי'  )ח"ב 
הלוי שליט"א.. וע"ע בפסק"ת )סי' פט הערה 2( 
דאין  הרמב"ם משמע  לשון  שכתב שממרוצת 

יוצאים בו בלילה.

יו"ד )סי' קטז סעי' ה(; באר היטב )ס"ק ה(.  .22

י"א אז מ'טאר נישט עסן דעם מאכל, עיי' ברכי   .23
כתר   - חיים  ארחות  בספר  וראה  )שם(,  יוסף 
של  והנהגות  הוראות  חדשה,  )מהדורה  ראש 
הגר"ח מוואלאזין, אות פ, בדעת הגר"א זי"ע(. 
יעקב,  )שבות  בדיעבד  מותר  ס'איז  אז  י"א 
ו, אות  ח"ב, סי' קה; שו"ת ערוגת הבושם, סי' 
א; אמרי יעקב על שועה"ר חו"מ, סי י', סק"ל. 
מבית  בקובץ  הלוי  שבט  בעל  הגאון  דעת  וכן 
לוי, ח"ז, דף מב. וכן שמעתי מהגה"צ בעל בית 
י"א אז מ'קען מקיל  נאמן בישראל שליט"א(. 
זיין דורך טובל'ען )שו"ת חיי הלוי, ח"י, סי' צו, 
אות ט, שיכולין לטבלו במקוה ולהשתמש בו(, 
ווי  אזוי  מאל  דריי  מאכל  דעם  אפגיסן  אדער 
ביים וואשן נעגל וואסער )שמירת הגוף והנפש, 
ולא  להחמיר  יש  שלמעשה  י"א  ס"ה(.  יד,  סי' 

לרחצו ג' פעמים )שפתי נבונים, ח"א, סי' יב(. 

פשיטא  "ובכלי  תנח(:  )אות  דחסידותא  מילי   .24
דקיל, שלא הוזכר בש"ס קפידא רק על אוכלים 
נח.(  )ב"ב,  גרשום  ברבנו  עי'  אמנם  ומשקים". 

אונטער'ן בעט בייטאג
לכתחילה זאל מען מקפיד זיין נישט צו לייגן 
קיין עסנווארג אונטער א בעט, סיי בייטאג און סיי 
ביינאכט, סיי בשעת'ן שלאפן און סיי ווען מ'שלאפט 
נישט, וויבאלד ס'איז דא וואס האלטן אז אפי' בייטאג 
און אפילו ווען מ'שלאפט נישט איז שורה א רוח 

רעה   .

אונטער א בענקל 
אויב ס'איז געלעגן עסן אונטער א בענקל ווען 
מ'איז געשלאפן דערויף א שינת קבע, איז נישט 
אסור   . דאס זעלבע איז אויך אויב ס'איז געווען 
אונטער'ן זיץ פון א קאר ווען עמיצער איז דארט 

געשלאפן. 

אונטער דער דאכענע
אויב איז געלעגן עסן אין טאש פון א קינד, אדער 
עס ליגט א קינדער-פלעשל מיט מילך אונטער א 
דאכענע פון א קינד, מעג מען געבן דאס עסן אדער 

פלעשל פאר'ן קינד   .

אונטער א באנק בעט
ס'איז כדאי נזהר צו זיין ווען מ'האט א באנק בעט, 
נישט צו לייגן קיין עסנווארג אונטער דעם אויבערשטן 
בעט, אבער בדיעבד קען מען עסן דעם עסנווארג   .

)פי"ג,  הל"ש  ראה  אבל  בכלל,  כלים  שגם 
סקכ"ז( שקשה להורות כן לדינא, כיון שנדפס 
כידוע,  בטעויות  משובש  מכת"י  מאוחר  בזמן 

ובדפוס חדש עפ"י כת"י ליתא לתיבת כלים. 

דרכ"ת )סי' קטז ס"ק ל"ח( 'ועי' שו"ת אור יצחק   .25
יש  דלכתחילה  ראי'  יד שם( שהביא  סי'  )סוף 
ומשקין  אוכלין  המטה  ליתן תחת  לזהר שלא 
ס'איז  אויב  עליה'.  ישינים  שאין  בשעת  אפי' 
טייל  האלטן  שלאפן,  בשעת'ן  בייטאג  געווען 
פוסקים אז ס'איז מותר. כן מובא בשם הגאון 

בעל שבט הלוי זצ"ל.

'וצידדתי  שו"ת תשובות והנהגות )ח"א סי' ח(   .26
בזה  ואף שגם  זה מטה רק כסא  להקל שאין 
בישן  דהיינו  נראה  מ"מ  ווכו'  הגר"א  החמיר 
כדרכו דרך קביעות ולא דרך עראי בישיבה בלי 
פישוט ידים ורגלים בזה לא החמירו הפוסקים 
וכן דעת הגאון בעל שבט הלוי זצ"ל,  מדינא'; 

והגאון בעל עמק התשובה זצ"ל.

דברי  שו"ת  ז(;  סי'  )ח"ב  חיים  שלמת  שו"ת   .27
שלום )ח"ד פסקי הלכות סי' קכ(; שפתי נבונים 
כר  בין  אוכלין  מונחין  היו  יג(. שאם  סי'  )ח"א 
לכסת, מדינא מותר אפילו כשישנו שם, וכן אם 

ישן והי' בבגדו אוכלין מותרין.

בודאי  'לכתחילה  טו(:  סי'  )ח"א  נבונים  שפתי   .28
יש להחמיר וכו' בדיעבד נראה דיש להקל כיון 
מטה'.  ע"ג  אלא  קרקע  ע"ג  אינם  שלמעשה 
אבל בקובץ מבית לוי )ח"ז דף מד( מביא דעת 
הגאון בעל שבט הלוי זצ"ל שנחשב כפי שהונח 
תחת המטה העליונה, מ"מ הרי לדעתו אפילו 

 הונח תחת המטה מותר בדיעבד.  
מתחת  מונחים  הי'  שאם  שכתבו   ויש 
המאטראץ על תבנית המטה, אע"ג דישנו עליו 

יש לצדד להקל.
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שלח תשפ"ג  •  וויליאמסבורג יצ"ו
ג' ב

חוסט-אלעסק
 שמחת נישואי נכד
 כ"ק מרן אדמו"ר

עט"ר שליט"א

רו
מ ז

י ת 
מו נעי הלוי  ית   שמחתב
בית

טאהשטאהש

 בית הלוי
 נעימות
יזמרו

 נודה לשמו ונהללו כי גבר עלינו חסדו, ובעזרתו ית״ש זכינו להסתופף בצילא דמהימנותא בצוותא חדא עם ראשי אלפי ישראל,
ולחגוג בקול רינה ותודה המון חוגג את שמחת החתונה אצל השמחה הרוממה השורר בביתו נאוה קודש של אבינו רועינו

הוד כבוד קדושת מרן רבינו עט״ר שליט״א
י' שבט תשפ"ג לפ״ק בעיר וויליאמסבורג יע"א

ובכן הננו להביע רחשי לבנו והכרת תודתינו העמוקים בעמדינו אחר החתונה הגדולה הנשגבה והרוממה שנערכה בחצרות קדשינו בסייעתא דשמיא והצלחה, אלו הם אישי הציבור 
עסקנים חשובים ומסורים שיעמדו על הברכה, במזמור לתודה בהכרה הערצה והערכה, בשם כל הקהל הקודש תושבי קריתינו הק' ובשם אלפי האורחים  מהתם ומהכא, יזמרו וירננו 

בשיר ושבחה, על פעולותיהם הברוכות בחריצות ונאמנות כדת וכהלכה, אשר הטו שכמם באמונה לשאת ולעמוד בראש המערכה, ולעמוד לימינינו לסדר את המלאכה.

על זאת שבחו אהובים

תודה וברכה להני שעזרו לסדר סעודות החתונה מיוחדת לבחורי אנשי שלומינו 

הרה''ג ר' יוסף ישכר בער סג''ל טירנויער שליט''א
מנהל ישיבה קטנה 

הרה''ג ר' שמעון יחיאל ראטה שליט''א
מנהל ישיבה גדולה 

מוה''ר משה יצחק הערשקאוויטש הי''ו

מוה''ר שמעון לאקס הי''ו, מוזיק 
הודות לעזרתם נערך הסעודת בהצלחה מרובה

מעלין בקודש

לנאמני בית כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

הרה"ח ר' יעקב זוסמאן סופר שליט"א - הרה"ח ר' שלום יחיאל מיכל ארגעל שליט"א 

- הרה"ח ר' ראובן מנחם שווארטץ שליט"א - הרה"ח ר' יעקב יוסף כהנא שליט"א - 

הרה"ח ר' משה סג"ל ראטמאן שליט"א - הרה״ח ר' יואל אלחנן פאפלאנאש שליט״א 

אליעזר הערש פישער  יצחק נחום האמבורגער שליט״א - הרה״ח ר'  - הרה״ח ר' 

שליט״א - הבה"ח מאיר יצחק פישער הי"ו

הנה כי כן יבורך

ידידינו הנעלה צנא מלא ספרא שפתותיו נוטפות מור, ברוך הכשרון, מרביץ תורה בקהלתינו הקדושה

הרה״ג מוה"ר שמעון עזריאל יחיאל סג"ל לאווי שליט״א
 שחיבר בכשרונותיו הברוכות חרוזי ההתעוררות שנאמרו קדם

 כ״ק מרן רבינו עט״ר שליט״א בטוב טעם ודעת מעשה ידי אומן להנאת כל הקהל הקודש

ארי שבחבורה
 בראש וראשונה מיטב ברכותינו ותודתינו קדם האי כהן שדעתו יפה
עושה ומעשה למען כל קדשי בית תפארתינו בכל עת ועונה

מוה"ר אהרן הכהן פיקסלער הי"ו
שעמל ללא ליאות להצלחת כל עניני החתונה והשבת בכל פרטיה ודקדוקיה

האי גברא יקירא העסקן הדגול לחצרות קדשינו בכל זמן ועת

מו"ה יואל טייטלבוים הי"ו
שעמד על המשמר במסירה נאמנה מהחל ועד כלה

ראשי המטות
 הלה המה העומדים אתו עמו בראש הפקודים
לסדר כל הפרטים מקטן ועד גדול להצלחת השמחה כש״ת

הרה"ח מוה"ר ישראל אברהם סג''ל קרויס הי"ו, וומסב"ג

מוה"ר נפתלי צבי ברוך הכהן לאנדאוי הי"ו, וומסב"ג

מוה"ר משה שמואל גאלדרינגער הי"ו, וומסב"ג

מוה"ר אהרן שווַארץ הי''ו, קרית טאהש 

שעמדו במסירות נאמנה בטוב טעם ודעת

מודים דרבנן 
ובמיוחד נעלה על נס מחלקת הכשרות שע״י בית הוראה דקהלתינו הק׳

בראשות הרה״ג רבי יצחק יודא משה גוטמאן שליט״א

 על מלאכתם האיתנה בהכשרת כל הכלים
והגעלתם וכשרות המאכלים לאלפי האורחים.

ויה"ר ששמחת כ"ק מרן רבינו שליט"א יגן ויעמוד בעד כולנו להתברך ממעייני השמחה והישועה, ולאורו ניסע ונלך עד ביאת גוא"צ בב"א.

החותמים בהוקרה רבה בשם הנהלת הקהילה

אהרן קרויס, ראה"ק - יצחק יודא לייבוש מערמעלשטיין

מוה''ר מרדכי ווידער הי''ו, קרית טאהש 

מוה"ר זלמן עקשטיין הי"ו, וומסב"ג

מוה"ר יוסף יהודה גרינוואלד הי"ו, וומסב"ג

מוה"ר אלימלך )ברה''ל( קרויס הי"ו, וומסב"ג

מוה"ר חיים לייב געלב הי"ו, וומסב"ג

מוה"ר משולם זושא זילבער הי"ו, וומסב"ג

מוה"ר ישראל סג"ל קרויס הי"ו, קרית יואל

מוה"ר אהרן אשר יעקב הערשקאוויטש הי"ו, מאנסי

מוה"ר אשר אנשיל בערגער הי"ו, קרית יואל

הרב שלמה צבי חיים ליעבערמאן שליט"א, לינדען

מוה"ר ברוך צבי נוסנצווייג הי"ו, וומסב"ג

מוה"ר ישראל זאב סג"ל שווארץ הי"ו, וומסב"ג

מוה"ר יוסף אלימלך מאירוביץ הי"ו, בארא פארק

מוה"ר מנחם נחום סג"ל שווארץ הי"ו, וומסב"ג

הרב אהרן ארי' משה לייפער שליט"א, מאנסי

מוה"ר משה ארי' סג"ל קרויס הי"ו, קרית יואל

מוה"ר שמואל צבי ווייס הי"ו, קרית טאהש

הרב יחיאל מאיר לייפער שליט"א, קרית טאהש 

מוה"ר אלימלך פעלבערבוים הי"ו, מאנסי

מוה"ר יחיאל אלתר גוטמאן הי"ו, מאנסי

מוה''ר משה יצחק הערשקאוויטש הי''ו, קרית טאהש 

מוה''ר מרדכי הערשקאוויטש הי''ו, קרית טאהש 

מוה''ר יואל קלונימוס קלמן הערשקאוויטש הי''ו, קרית יואל

מזמור לתודה

קדם הני עסקנים דגולים לחצרות קדשינו בכל זמן ועת שהשקיעו מיטב כוחתם וכשרונותם לימי השמחה הרוממה.
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שלח תשפ"ג  •  וויליאמסבורג יצ"ו
ג' ב

חוסט-אלעסק
 שמחת נישואי נכד
 כ"ק מרן אדמו"ר

עט"ר שליט"א

רו
מ ז

י ת 
מו נעי הלוי  ית   שמחתב
בית

טאהשטאהש

 נודה לשמו ונהללו כי גבר עלינו חסדו, ובעזרתו ית״ש זכינו להסתופף בצילא דמהימנותא בצוותא חדא עם ראשי אלפי ישראל,
ולחגוג בקול רינה ותודה המון חוגג את שמחת החתונה אצל השמחה הרוממה השורר בביתו נאוה קודש של אבינו רועינו

הוד כבוד קדושת מרן רבינו עט״ר שליט״א
י' שבט תשפ"ג לפ״ק בעיר וויליאמסבורג יע"א

ובכן הננו להביע רחשי לבנו והכרת תודתינו העמוקים בעמדינו אחר החתונה הגדולה הנשגבה והרוממה שנערכה בחצרות קדשינו בסייעתא דשמיא והצלחה, אלו הם אישי הציבור 
עסקנים חשובים ומסורים שיעמדו על הברכה, במזמור לתודה בהכרה הערצה והערכה, בשם כל הקהל הקודש תושבי קריתינו הק' ובשם אלפי האורחים  מהתם ומהכא, יזמרו וירננו 

בשיר ושבחה, על פעולותיהם הברוכות בחריצות ונאמנות כדת וכהלכה, אשר הטו שכמם באמונה לשאת ולעמוד בראש המערכה, ולעמוד לימינינו לסדר את המלאכה.

 והברכה אחת למע"כ האי איש נעלה,
איש המעש ורב הפעלים, מנהל רוחני "בית צירל"

הרב יוסף מאיר הערשקאוויטש שליט"א

שחרז לפני רבינו שליט"א החרוזי קודש בהתעוררות רב

ובמיוחד האי מרגניתא טובא, מפורסם בכשרונותיו הברוכים

הרב מרדכי דוד עסטרייכער שליט"א

שעמד על הדוכן אצל המצוה טאנץ במומחיותו המייוחדת

בית הלוי נעימות יזמרו

 ברכות לרוב יחול על ראש העסקנים הדגולים
 "מקהלות המנגנים" בחצרות קדשינו,
מהנים את ד' מגרונם לשם ולתפארת

בראשות מוה"ר איתמר ארגעל הי"ו

מוה"ר יואל פרידריך הי"ו

מוה"ר יוסף בנציון וועבערמאן הי"ו

מוה"ר ישכר בער ארגעל הי"ו

מוה"ר נתן פייטל לאנדוי הי"ו

מוה"ר שמואל מאיר האס הי"ו

שפיארו את המעמד והטיבו נגן ברון שיר ושבח לשם ולתהילה

ברכה מיוחדת להני מומחים

מוה"ר מרדכי ברייער ני"ו

מוה"ר אהרן בראנד ני"ו

שברוב כשרונותיהם הברוכים עמדו לנצח במלאכת המוזיק

טאהש פלייש

מוה"ר יואל )בר"ש( גוטמאן הי"ו, קרית יואל

מוה"ר שמואל לייב פעלבערבוים הי"ו, קרית טאהש

לכם נאה להודות
שבח דא שירתא להני חבורתא שעזרו לכל עניני האולם והמסתעף 

מוה"ר יעקב הירש הי"ו בעל אולמי עטרת אברהם

מוה"ר ישראל )בר''ל( גוטמאן ני''ו

הרב מאיר סג"ל שווארץ הי"ו מנהל עטרת יואל

מוה"ר יעקב איצקאוויטש הי"ו

מענידזשער תלמוד תורה
שעזרו בדעת ובתבונה ובסבר פנים יפות

יגעת ומצאת תאמין
 ברכת הטוב והמטיב להני תרי צנתרא דדהבא, 

יומם ולילה לא ישבותו לטובתינו ולעמוד לימינינו בכל עת ועונה

מוה"ר מענדל גרינבערג הי"ו
מוה"ר שמואל גרינוואלד הי"ו

שעמדו בראש כל הפעולות על עזרתם המסורה יומם ולילה

והאיש מש"ה
ברכה מיוחדת לידידינו היקר עסקן נמרץ

מוה"ר משה ווייזער הי"ו
 על שהשקיע מזמנו לסדר הפערמיט ולסדר שיהיו עשויים 

הכל על צד היותר טוב לרווחת ולמנוחת הציבור.

ויה"ר ששמחת כ"ק מרן רבינו שליט"א יגן ויעמוד בעד כולנו להתברך ממעייני השמחה והישועה, ולאורו ניסע ונלך עד ביאת גוא"צ בב"א.

החותמים בהוקרה רבה בשם הנהלת הקהילה

אהרן קרויס, ראה"ק - יצחק יודא לייבוש מערמעלשטיין

מוה"ר חיים ישראל ברוך גוטמאן הי"ו, קרית יואל

מוה"ר יחיאל אלתר גוטמאן הי"ו, קרית יואל

מוה"ר שלמה אלעזר שפילמאן הי''ו קרית יואל 

מוה"ר יחזקאל דוב סג"ל לאווען הי"ו, קרית יואל

מוה"ר אהרן מיכאל גבריאל סג"ל קרויס הי"ו, קרית טאהש

הבה"ח דוד הכהן לאנדאוי ני''ו, וומסב''ג
הבה"ח אשר זעליג הכהן לאנדאוי ני''ו, וומסב''ג

הבה"ח צבי שמעון פאל ני''ו, קרית טאהש
הבה"ח אלעזר ארי' יונגרייז ני"ו, קרית טאהש
הרב יעקב יחזקי' גרינבוים שליט"א, וומסב"ג

מוה"ר אשר ענזיל )בר"א( סג"ל קרויס הי"ו, קרית יואל

מוה"ר ישראל ברוך שאול גרינוואלד הי"ו, קרית יואל

הבה"ח עמרם קרויס ני"ו, מאנסי

מוה"ר אלימלך שווארטץ הי"ו, קרית טאהש

מוה"ר ישראל שמואל גרינוואלד הי"ו, וומסב"ג

מוה"ר אשר ענזיל גליק הי"ו, מאנסי

מוה"ר יעקב דוב כהן הי"ו, בארא פארק 

מוה"ר שלום דוד גוטמאן הי"ו, וומסב"ג

מוה"ר מענדל משה מערמעלשטיין הי"ו, וומסב"ג

מוה''ר אביגדור דניאל סג"ל קרויס הי''ו, וומסב''ג 

מוה"ר שלמה גרינבוים הי"ו, מאנסי

הבה''ח משה ב"ר וואלף שווארטץ הי"ו

הבה''ח שמעון גוטמאן ני''ו, קרית יואל

 לך
 יתרועעו

אף ישירו

מזמור לתודה

קדם הני עסקנים דגולים לחצרות קדשינו בכל זמן ועת שהשקיעו מיטב כוחתם וכשרונותם לימי השמחה הרוממה.
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סגולת השבת
סגולה לזכור התורה

את  לזכור  זוכים  שבת  שמירת  בכח 
התוה"ק ועל זה אומרים בפיוט "כל מקדש" 
זכרו תורת משה במצות שבת גרוסה, שבכח 
כי  התורה,  את  לזכור  זוכים  שבת  שמירת 
נאמר  בשבת  גם  לכן  תורה,  ניתנה  בשבת 
ענין הזכרון, זכור את יום השבת לקדשו, כי 
וזכרון התורה ענין אחד הם,  זכרון השבת 
זוכה  השבת,  יום  את  זוכר  שהאדם  ובזה 

לזכור את התורה.

)עבודת עבודה שיח"ק ח"ג 

שי"ז(

קדושת שבת היא כעין מתן תורה כי 
אז נטהר כל אויר העולם

ומה שאירע בעת מתן תורה, שכל אויר 

העולם נטהר מחטא עץ הדעת, ונתמלא כל 

העולם כולו בשמים כמבואר, מעין בחינה זו 

נעשה בכל שבת קודש, שבכח קדושת שבת 

העולם,  אויר  כל  נטהר  לעולם,  היורדות 

וכמו שאומרים )בזמר כל מקדש( ביום השבת 

קודש שישו ושמחו כמקבלי מתן נחליאל, 

כמו  לעולם  שמחה  יורדת  קודש  שבשבת 
בעת מתן נחליאל, ועל כוונה זו אמרו חז"ל 
לכו"ע בשבת ניתנה תורה, כלומר, כי בעת 
כי  בעולם,  שבת  בחינת  היה  תורה  מתן 

קדושת השבת היא כעין מתן תורה.

)עבודת עבודה פתגמ"ק ח"ב קנט(

שבת קודש משפיע פרנסה מרובה 
וכל השפעות טובות

וזהו שאמרו הכל מודים בעצרת דבעינן 
נמי "לכם" היינו שבזכות עצרת נשפע עלינו 
צרכינו,  וכל  פרנסה  דהיינו  "לכם",  בחינת 
צרכיכם.  לכל  "לכם"  חז"ל  שאמרו  כמו 
עוד,  אמרו  בגמרא  כי שם  זה  על  ואמרתי 
ויש  לכם,  נמי  בעינן  דבשבת  מודים  הכל 
כי  הנ"ל  הטעם  שייך  בשבת  דגם  לומר 
גם יום השבת הוא יום מתן תורתינו, כמו 
שאמרו חז"ל לכו"ע בשבת ניתנה תורה, וכן 
אומרים בזמר כל מקדש, ביום השבת קודש 
שישו ושמחו כמקבלי מתן נחליאל, נמצא 
כי גם בכח השבת נשפעת פרנסה מרובה, 
כי אם יש תורה יש קמח, וזהו הכל מודים 
בשבת דבעינן נמי לכם, ובזה יובן גם הענין 
שאמרו חז"ל כל מזונותיו של אדם קצובין 
חוץ מהוצאות שבתות  ר"ה  ועד  מר"ה  לו 
משפיע  שהשבת  מפני  זהו  טובים,  וימים 
זה  ואין  עצמה,  מכח  חדש  ושפע  פרנסה 
תלוי בהשפעה שנקצבה על האדם בראש 

השנה.

)עבות עבודה דב"ק ח"ב קעו(

בשב"ק יכול האדם לזכות ליראת 
הרוממות

וכן אומרים בזמירות לשבת, מלך תמים 
דרכו, וכן אומרים ה' אלוקי ישראל אהבת 
עם  הוא  בתמימות  המתנהג  לכן  תמים, 
ובכח  הקב"ה  של  מדתו  זהו  כי  אלקיו,  ה' 
התמימות נזכה לשוב בתשובה שלימה, כי 
יראה  ה'  את  ירא  הוא  בתמימות  המתנהג 
אמיתית, יראת הרוממות, מפני שמתבייש 
מהקב"ה העומד עליו, וכמו שכתוב בתיקו"ז 
הק' כי בראשית נוטריקון יר"א בש"ת, היינו 
שירא את ה' מפני הבושה שמתבייש מפניו, 
זו  ולדרגא  יראת הרוממות,  וזהו דרגא של 
האדם זוכה בשב"ק, שהוא אותיות בש"ת, 
יר"א  נוטריקון  בראשית  כי  שם  וכדאיתא 

שב"ת.

)עבודת עבודה שיח"ק ח"ג תלג(

בו +אשבות
ליקוט מספה״ק עבודת עבודה על עניני שבת קודש

המדור הזה נתנדב ע"י מוה"ר אהרן )ברד"מ( קרויס הי"ו )קרית יואל(
לרגל שמחת נישואי בתו למזל טוב

ובזכות זה יברכהו השי"ת שיזכה לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנים טובים אמן

 

 אכסא דנחמת
סילוקו של  לאזנינו הבשורה המרה  על שהגיע  בצער רב יגון ואנחה  

כוס של תנחומים אל לשגר    באנו בזה   הננו  האי עניו, של האי חסיד
חשובי מתפללי בית מדרשינו זה רבות מול אחד מבני החבורה, מ

ומבריחי התיכון מסור בכל לבבו ובכל נימי בשנים, מעמודי התוך  
בית מדרשינו, ועומד מוכן בכל עת ובכל   -נפשו למען בית אלוקינו  

ער ופתוח לבו זמן ליהות לנו לאחיעזר ואחיסמך ככל המצטרך,  
לים  לכל, אדוק ומקושר לרבוה''ק נבג''מ, שמו מפארים בהילו

 ותוארים, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה 

הרב החסיד ה''ה

 שליט''א הוסף יואל סג''ל קרויס-י מוה''ר

היושב בעמק הבכא בסילוקו של אחיו הבלתי נשכח הרבני החסיד 
 בגן עדן תהא מנחתו   ר' מנחם מענדל ליפא יהושע ע''ה המנוח  

ושבר  ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שלא ישמע עוד שוד  
בגבולינו וידבר על לב ירושלים נחמו נחמו עמי, וכאיש אשר אמו 

תנחמנו כן ינחם הקב''ה אותך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא 
יוסיף השם ליסרה עוד ויאמר למשחית הרף, ומחה ה' דמעה מעל 

כל פנים ובכן יצוה השם חסדו ויקוים מה שכתוב ששון ושמחה  
יצמח פורקניה ויקרב משיחיה, ויקיצו וירננו ישיגון ונסו יגון ואנחה, ו

שוכני עפר ונשמע ונשבשר בשורה הטובה בביאת גואל צדק 
 במהרה בימינו ומלכינו בראשינו אמן

 כעתירת: כל מתפללי בית מדרשינו המשתתפים בצערך
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מ+אנ״ש _לאנ״ש

הרה"ח ר' מנחם מענדל ליפא 
יושע סג"ל קרויס ע"ה

לכבוד מדור מאנ"ש לאנ"ש:

בלב  דאגה  החבורה.  כל  ידאגו  חבורה שמת  מבני  אחד 

איש ישיחנו לאחרים.

מיר האבן אלע געגעבן א טיפע קרעכץ ווען די ביטערע 

געווארן  איז  יושע  ר'  ידידינו  אז  אנגעקומען  איז  בשורה 

אוועקגעריסן פון אונז יבלחט"א. עס וואלט געועהן ריכטיג 

עס זאל נישט בלייבן ביי א קרעכץ נאר מ'זאל עפעס טוהן 

אינאיינעם וואס וועט אודאי זיין לטובת נשמתו, ובפרט בני 

יארן  בעסטע  די  אינאיינעם  פארברענגט  האבן  וואס  גילו 

בישיבתינו הק' במחיצתו של רביה"ק זי"ע.

ווער עס האט א הצעה קען זיך מעלדן דא אינעם מדור, 

אדער קען מען מיך אנרופן 447966103826+

שמואל גרשון גראד - לאנדאן

נעגל וואסער טעפל און 
שיסל - 'ברוך' מיט 'ארור' 

גייען נישט צוזאמען 
עס איז געווען געשריבן א צייט צוריק אין מדור 'אהלי 

מלכים' וועגן נישט אריינלייגן די טעפל אין די כלי פון די 

טמא'נע וואסער.  איז געווען דערנאך א בריוו אינעם מדור 

מעשה  א  פארציילט  געווען  איז  עס  ווי  לאנ"ש,  מאנ"ש 

הייליגן  ביים  ישועה  א  געפועלט  האט  וואס  איד  א  פון 

רבי'ן, און זכות וואס ער האט מהנה געווען דעם רבי'ן און 

ערצייגט דעם שוין היינט באקאנטן טעפל מיט צוויי אפענע 

הענטלעך מ'זאל עס קענען אויפהענגען און נישט אריינלייגן 

אינעם סינק. עס איז נישט געווען דערציילט פונקטליך די 

מעשה, וויל איך עס דא פארבעסערן, מיט עטליכע הוספות 

איך האב אליינס  ווי  וואסער שיסל,  נעגל  די  אויך איבער 

עס אליינס מיטגעהאלטן די פרטים דערפון. ומעשה שהיה 

כך היה:

א איד איז געקומען צום הייליגן רבי'ן בעטן א געוויסע 

זאך.  געוויסע  א  אויף  געבעטן  זייער  זיך  האט  ער  ישועה, 

אבער  געוואונטשן,  און  אויסגעהערט  אים  האט  רבי  דער 

דער רבי האט אים געזאגט, איך קען דיר נישט מבטיח זיין 

א גענצליכע ישועה. דער איד איז ארויסגעקומען פון רבינ'ס 

זייער צובראכן, ער האט נישט באקומען די ישועה  שטוב 

וואס ער האט זיך גענויטיגט.

איינע פון די גבאים האט געזעהן ווי ער קומט ארויס אזוי 

פארזויערט, האט אים געפרעגט וואס גייט פאר. האט ער 

דערציילט וואס דער רבי האט אים געענטפערט. האט אים 

די גבאי געזאגט, איך האב פאר דיר אן עצה, גיי צוריק אריין 

צום הייליגן רבי'ן, און זאג פארן רבי'ן, אז דו ביסט גרייט 

פרעגן דעם  ווילסט  דו  און  הייסן,  וועט  ער  וואס  טוהן  צו 

רבי'ן מיט וואס ער קען מהנה זיין דעם רבי'ן. אזוי אז דער 

רבי וועט דיר צוריקקומען א טובה, וועסטו אין אויסטויש 

דערנאך קענען גרינגער פועלן א ישועה.

דער איד האט אזוי געטוהן, ער גייט אריין צום רבי'ן און 

ער פרעגט וואס ער קען מהנה זיין עפעס דעם רבי'ן, און 

וואס דער רבי וועט בעטן וועט ער טוהן וואס מ'דארף דאס 

צו קענען מסדר זיין. האט אים דער רבי געזאגט, אז ס'איז 

געהאט  הנאה  וואלט  ער  וואס  זאך  וויכטיגע  א  זייער  דא 

אויב מ'קען דאס מסדר זיין, אזוי ווי ער גייט אסאך אריין 

צווישן די בחורים אין די צימערן ביינאכט זעהן וויאזוי די 

בחורים שלאפן, צו אלעס איז ווי ס'דארף צו זיין, זעהט ער 

די  לייגט מען אריין  וואסער,  נעגל  די  אן  מ'גרייט  ווען  אז 

טעפלעך אין די שיסל, און עס שטערט אים זייער שטארק, 

'ברוך', און די כלי אין  וואסער פון די טעפל איז  ווייל די 

וואס מ'גיסט אריין די וואסער איז 'ארור', און עס קען נישט 

גיין צוזאמען, ממילא נעמט ער אלס ארויס די טעפלעך פון 

די שיסל, און ער לייגט עס דערנעבן אויף דער ערד. און ער 

נישט דארפן אריינלייגן  מ'זאל  אז  אן עצה דערוועגן  זוכט 

די טעפל אינעם שיסל. זאגט דער איד אן פארן רבי'ן, אז 

ער גייט שוין עפעס פרובירן צו טוהן דערוועגן, צו קענען 

בריוון און 
מעסעדזשעס 

 אנגעקומען צום מערכת 
פון אנשי שלומינו 
צו אנשי שלומינו

אריינצושיקן בריוון 
צום מדור מאנ"ש לאנ"ש

שיקט א בריוו
11 Van Buren Dr. Unit 305

Monroe, NY 10950

שיקט 
א פעקס
845.230.6884

 לאזט מעסעדזש
אויפן איחוד ליין

718.451.8674 Ext. 841
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האבן אזא טעפל וואס זאל זיין אויסגעהאלטן, מיט אזעלכע 

הענטלעך וואס מ'זאל עס קענען אנהענגען אויפן שיסל, און 

עס נישט דארפן אריינלייגן אינעווייניג.

איך בין פונקט דארט געווען דעמאלטס אינדרויסן ווען 

דער איד איז ארויסגעקומען פון רבי'ן, דער איד איז געווען 

א ספרדישע איד, קומט ער צו מיר צו, און ער בעט מיר 

צו איך קען אים ברענגען פון ערגעצוואו א צווענגל, מ'האט 

גענומען איין טעפל, און מיטן צווענגל האט ער אויפגעשניטן 

די הענטלעך פון אונטן, און ער איז צוריק אריין צום רבי'ן 

מיטן טעפל, און ער ווייזט פארן רבי'ן ווי מ'קען ארויפלייגן 

די טעפל אויפן רינדכיגן נעגל וואסער לעוואר און די טעפל 

זיך  די אונטן פונעם לעוואר נאר ס'האלט  נישט אן  רירט 

אין די לופטן.

דער רבי האט געוואלדיג הנאה געהאט דערפון, און ער 

האט עס געהייסן אנפילן מיט וואסער, אבער מ'האט געזעהן 

אז נאכן אנפילן מיט וואסער האלט זיך עס נישט געהעריג 

וואסער, אז  זיך און ס'רינט ארויס  אויפן שיסל, ס'וואקלט 

נישט  קיינער  עס  וועט  הענטלעך  אפענע  ס'האט  אפילו 

ארויפלייגן אויפן שיסל ווייל עס האלט זיך נישט געהעריג. 

ממילא דארף מען טרעפן עפעס א בעסערע מהלך.

מ'דארף אנמערקן אז דעמאלטס האט מען זיך נאכנישט 

ווי  שיסלעך  וואסער  נעגל  קעסטלדיגע  די  מיט  באנוצט 

היינט, ס'איז נאר געווען רינדעכיגע שיסלעך, און צוליב דעם 

האט מען נאר געקענט ארויפליייגן איין הענטל אויפן שיסל, 

נישט ביידע, און צוליב דעם האט זיך עס נישט געהאלטן 

געהעריג.

דער איד איז צוריק ארויסגעקומען פון רבי'ן, און מ'האט 

וויאזוי צו קענען גוט  אנגעפאנגען טראכטן א גוטע מהלך 

אזא  גענומען  מיר  האבן  שיסל,  אויפן  טעפל  דעם  האלטן 

באקסעדיגע קליינע גארביטש קאנטעינער וואס איז געליגן 

אין אלע צימערן, און מ'האט געזעהן אז ס'האלט זיך גאנץ 

רבי'ן  צום  אריינגעקומען  צוריק  איד  דער  איז  אזוי.  פיין 

דערמיט, און געוויזן פארן רבי'ן וויאזוי עס האלט זיך זייער 

גוט אזוי. און דער רבי האט טאקע שטארק הנאה געהאט 

דערפון.

יעצט דארף מען זעהן וויאזוי מ'גייט עס קענען אויספירן 

און  טעפלעך  סארט  אזעלכע  צוצושטעלן  למעשה  אויף 

איד  דער  האט  פארנעם.  געהעריגע  א  אויף  שיסלעך 

איבערגעדרייט דעם טעפל, און ער האט געוויזן פארן רבי'ן 

די קאמפאני נאמען אז עס קומט פון ארץ ישראל, און ער 

זאגט פארן רבי'ן אז ער גייט עס מסדר זיין אהערצושטעלן 

א דבר נאה ומקובל.

נאך חקירות ודרישות צו כאפן דעם קאמפאני איז דער 

און ער קומט אריין  ישראל,  קיין ארץ  איד אראפגעפלויגן 

וויל  זאגט אים אז ער  צו דעם בעה"ב אין אפיס, און ער 

באשטעלן אזעלכע סארט טעפלעך, איז ארויפגעקומען די 

שאלה וויפיל טעפלעך ער וויל דערפון, ווייל די עיקר איז די 

'מאלד' וואס פון דעם ווערט אויסגעפארעמט די טעפלעך, 

און ער דארף זעהן צו עס לוינט זיך בכלל.

האט דער איד אנגערופן צום רבי'ן פרעגן וויפיל טעפלעך 

ער זאל באשטעלן, זאגט דער רבי, ער וויל אז מ'זאל עס 

אזוי אויסארבעטן, אז פון היינט און ווייטער זאל נאר קענען 

זיין צו באקומען אזעלכע סארט טעפלעך, און מ'זאל מער 

בכלל נישט מאכן פון די פארמאכטע טעפלעך. און ער האט 

עס טאקע מסדר געווען, אזוי אז היינט קען מען שוין טאקע 

אנדערע  פון  אפילו  און  קאמפאני  דעם  פון  טרעפן  נישט 

פארמאכטע  מיט  טעפלעך  פלעסטיג  קיין  קאמפאניס 

הענטלעך.

יעצט איבער די לעווא"ר, בין איך אראפגעפארן מיט דעם 

איד קיין וואלמאר"ט צו זוכן א פאסיגע שיסל וואס וועט 

זיין גוט אלס נעגל וואסער שיסל מיט פיר עקן אז ביידע 

הענטלעך זאלן זיך אנהאלטן דערויף. האבן מיר געטראפן 

א גוטע און שטארקע שיסל פון די קאמאפני ראבערמעי"ד 

וואס איז געווען געווען געמאכט פון ראבער און פלעסטיג, 

אפיציעל איז דאס געווען צום באנוץ צו וואשן געשיר, אבער 

וואסער  נעגל  א  פאר  גוט  זייער  אויסגעקוקט  האט  דאס 

שיסל.

פריש  די  מיט  צוריקגעקומען  איז  איד  דער  ווען  און 

האט  ער  וואס  לעוואר"ן  די  און  טעפל  געמאכטע 

איינגעקויפט, איז ער אריין דערמיט צום רבי'ן, און דער רבי 

האט שטארק הנאה געהאט דערפון, דער רבי האט טאקע 

טאקע  איז  טעפל  די  גוט,  איז  אלעס  אז  געמאכט  זיכער 

און  א שטארקע פלעסטיג,  פון פלעסטיג, אבער  געמאכט 

דער רבי האט טאקע געזעהן אז די טעפל רירט נישט אן 

ווענט,  די שיסל נישט פון אונטן, און אויך נישט אויף די 

נאר די הענטלעך רירן אן די שיסל פון אויבן, אז ס'זאל זיין 

אינגאנצן 'ברוך'. און פארשטייט זיך דער איד האט געהאט 

א גרויסע ישועה.

פלעסטיג  די  נאר  מען  זעהט  היינט  נאר  מ'גייט  ווי 

טעפלעך מיט אפענע הענטלעך, איך מיין אז ס'איז אפילו 

בכלל.  הענטלעך  פארמאכטע  מיט  באקומען  צו  דא  נישט 

אויך  און  הייליגער רבי האט דאס אלעס ערלעדיגט,  דער 

ערלעדיגט א ישועה פאר דעם איד.

יחזקאל שווארץ קרית טאהש
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נתייסדה ע”י כ”ק רבינו הקוה”ט זצוקללה”ה  ⋅  בנשיאות כ”ק אדמו”ר שליט”א

וויליאמסבורג יצ”ו

Cong Paer Meshulom Tosh  •  144 Wilson St. Brooklyn NY 11211  •  Tel: 718.384.5467

בית המדרש תפארת משולם ד’טאהש

ברכת תנחומין
הרוממה המשפחה  לכבוד  לשגר  בזה  הננו  ואנחה  ויגון  צער  מלא  לב  מ תוך 
באנשימ היקר  החשוב  אחיכם   - אביכם  פטירת  על  אבלים  ותנחומי  אבלים  נ יחום 
הק למוסדותינו  ופרט  שבקדושה,  דבר  לכל  וראשון  ראש  ומכיריו,  יודעיו  כל  על  ואהוב  ח ביב 
בפניו תמיד  וצהלתו  יפות,  פנים  בסבר  אדם  כל  את  קיבל  להפליא,  עד  היה  ם ידותיו 
בשנים רבות  בראשו  ועמד  ובממון,  בגוף  מדרשינו  לבית  ימיו  כל  ונפש  בלב  מ סר 
די בלי  עד  צדיק  רצון  לעשות  ונפש  בלב  הקוה”ט  רבינו  מוסדות  לכל  התוך  ע מוד 
הבנינ קרן  בראש  לעמוד  וזכה  והמעש,  החסד  לאיש  אנ”ש  בין  ומפורסים  נ ודע 
הכח בכל  ולבבו  נפשו  נימי  בכל  זי”ע  רביהוה”ט  מרן  ה’  משיח  אפינו  ברוח  חיו  ימי  כל  ד בק 
הימים כל  ורכושו  מהונו  רביהקוה”ט  להנות  וזכה  שבקדושה  דברים  לכל  ער  ל בו 
ונפלא יתירה  ובתבונה  בנאמנות  הגמ”ח  את  וניהל  מדרשינו,  בבית  קבוע  ומתפלל  ל ומד 
הלבבות מעומק  באהבה  ימיו  כל  חמיו  וכבוד  ואם  אב  כיבוד  מצות  לכל  ומפורסים  י דוע 
וערכ שיעור  בלי  להתקשר  למסיבת  ועד  בית  ביתו  ועשה  הק’  מוסודתינו  לטובת  הרבה  פ על 
מצומדים אצלו  וגמ”ח  ועבודה  תורה  שלו’,  ורודף  שלו’  לאוהב  ומפורסם  כל,  בפי  ונערץ  א הוב 
שמ בעל  תלמודי  ספרי  ובשאר  עבודה”  “עבודת  רב  דבי  לספרי  ומקושר  אדוק  היה  וגופו  י דיו 
למזכרת זאת  ותהא  אנ”ש  בין  הנודע  ימיו  כל  רבוהקוה”ט  למרן  יתירה  לקירבה  ו זכה 
ונפשו רוחו  בכל  יתירה  בנאמנות  שליט”א  רבינו  ומ”מ  בנו  לימין  לעמוד  זכה  האחרונים  ש נים 
גבורותיך הן  הן  ודמי’  באהבה  שקבלם  יסורים  מתוך  לב  ובטוב  בשמחה  ה’  את  ע בד 

 מוה”ר מנחם מענדל
ליפא יהושע

בן ר’ אשר ענזיל הלוי ז”ל
בשם כל חברי קהלתינו הקדושה

הננו בזה לשגר ברכת ניחום אבלים לכבוד ידידינו החשובים

הרה”ג ר’ נחמי’ צבי חיים שליט”א

וידידינו וידיד כל בית ישרא”ל אברה”ם אברהם ויאמר הננו

ה”ה הרה”ח ר’ ישראל אברהם הי”ו

ואחיו הרה”ח ר’ יעקב שמואל נ”י, ואחיו הרה”ח ר’ יהוסף יואל נ”י, ואחיו הרה”ח ר’ פנחס ארי’ נ”י 

ולבניו החשובים ידידינו ר’ חיים זאב דוב נ”י ואחיו ר’ יואל בנציון נ”י ואחיו ר’ אלימלך נ”י 

 ואחרון אחרון לכבוד

אלמנותו החשובה שתחי’
חלק כחלק יאכלו בפעלותיו הכבירים רבות בשני”ם.

 הקב”ה ינחם אתכם מתוך שאר אבילי ציון וירושלים ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבלינו
עדי שנזכה שיתקיים הכתוב ויקוצו וירננו שוכני עפר ובלע המות לנצח אמן.

גבאי בית המדרש תפארת משולם ד’טאהש
 כל מתפללי ולומדי בית מדרשינו - הנהלת ביהמ”ד

 וועד קרן הבנין - גמ”ח בני לוי

ה”ה הרב החסיד המפואר מראשי קהלתינו הק’ ומנהל מגמ”ח שע”י ביהמ”ד

בס”ד
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בס”ד

בס"ד

צרופה בזה מיטב ברכותינו, שיזכה לרוות מלוא חפניים רב תענוג ונחת דקדושה, 
כגפן פוריה ופורחת, הזיווג יעלה יפה ובנין עדי עד, ותבנו דורות ישרים ומבורכים, 
ויזכה עוד רבות בשנים להמשיך מעשיכם הכבירים ומפעלותיו הנאמנים, עדי נזכה 

לביאת משיח הולך תמים בקרב הימים ומלכינו בראשינו אנס”ו

שליט"א

שווארץ הלוי  מאיר
 לרגל שמחתו הגדולה
בנישואי בנו

כה דברי השמחים בשמחתיך מוקירי פעולותיך
הנהלת הקהלה – ועד קרן הבנין 

“לחדש”

מנהל הגמ"ח דקהלתינו הק'
 ועומד לימין קהלתינו הקדושה במסירות רבה

המופלג בתורה ומדות טובות
החתן שלום יוסף ני”ו

למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

ם 
המאיר לארץ ולדרי

ברכה חמה מבוררת, מכוס הברכה המאושרת, לחן ולתפארת, על ראש ידידינו 
לעטרת, האי איש המעש וכביר המפעלים, נפשו אוותה לעמוד לימין קהלתינו 
ויעש, מלא מדע וחכמה, עושה ומעשה בהכשר ויתרון, בריך הכשרונות עושה 
גדולות, ירא ושלם, מרביץ תורה לעדרים רבות בשנים, מחנך נפלא בחכמה בינה 

ודעת, שמו מפארים בהילולים ותוארים

הרב החסיד

 כל
העוסק 
בתורה 
בלילה 
הקב"ה 
 מושך

עליו חוט 
של חסד 

 ביום
)חגיגה יב:(

בית המדרש

אהל מרדכי ד’טאהש
•  קרית יואל יצ”ו  •

 בשבועות השובבי"םנתייסדה ע”י כ”ק מרן רביה”ק זי”ע   •   בנשיאות כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א
המסוגלים האלו

 ובמיוחד

 ליל שישי
פר' יתרו

כשהקריאה מעורר הזמן
עלינו להתאמץ ביחד לעשות הכנה דרבה לקבל

 כל ההשפעות והסגולות
שנשפע משבת קודש זו

 שבת
קבלת 
התורה

בלימוד התורה
משעה 3:00 עד שעה 5:00 באשמורת

 ובאמירת
ספר תהלים

משעה 5:00

וגדול לימוד ותפילת כח הרבים

בס”ד

שמעתי ממורי, שרוב ענותנותו 
מאת  שנתרחק  גורם  אדם  של 
שפלותו  שמצד  יתברך,  השם 
גורם  האדם  כי  מאמין  אינו 
תורתו  ולימוד  תפלתו  ידי  על 
וגם  העולמות,  כל  אל  שפע 
המלאכים ניזונין על ידי תורתו 
ותפלתו, שאילו היה מאמין זה, 
כמה היה עובד השם בשמחה 
וביראה מרב כל, לעמוד בחצות 
תורה  ללמוד  דייקא  לילה 
והיה  ותשבחות,  שירות  ולומר 
ומילה  ותנועה  אות  בכל  נזהר 

לאומרה כדקא יאות, עיי"ש.
היכל  בספה”ק  זי”ע  מקאמארנא  מהרי”א  רביה”ק 
יעקב  תולדות  בעל  הרה”ק  בשם  בפרשתן,  הברכה 
יוסף זי”ע, בשם מרן הבעשטה”ק זי”ע
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 ,  יאה וגדיא מעומקא דליבא הננו מברכים ברכת מזלא טבא
,  ומעלה נכונה מדה בכל מוכתר  , נאה לו כי להאי אברך יקירא וחשיבא, 

  ,כשרונות  מלא איש האשכולות,  ,למטה ונחמד למעלה אהוב
   ,גריס ועוסק באורייתא  תדירא , ככה שלו אשרי ,ברכה  מחזיק כלי

ורה בעוז  ת במלחמתה של עוסק , דהלכתא אליבא שמעתתא מסיק
  נוחו נוח לשמים ישרה,   וטוחן זו בזו בסברה ברורה,  ובגבורה, בהלכה

  ,בנימוסין מוכתר , ההלל את גומרין עליו אין , ימלל  מי שבח  לבריות, 
הולך  הטוב  , שמו  רב פעלים  חסדורודף צדקה   ,בקילוסין משובח

 משבחים ומפארים, בהילולים ותוארים,  בנעימים,
   , בשער בת רבים 

 הי''ו  בראך הלל יואל ''ררה  ה''ה
 גבאי כוללינו

 
 

 שמחה אשר במעונוהעל 
 בלידת בנו שיחי' למז''ט

 דקדושה נחת רב לרוות שיזכהותפלתינו ותקוותינו שטוחים לשמים,  
באהלה  עוד ינובון בשיבה, שיזכה לישב  ו הדעת והרחבת בריוח ופרנסה

וללמד לשמור ולעשות את כל דברי   של תורה כל ימי חייו ללמוד 
 והרחבת הדעת,   התורה הזאת מתוך נחת דקדושה ופרנסה בריוח 

 עדי נזכה בקרוב לשמוע שופר של משיח בבנין בית המקדש  
 משיח צדקינו בב"א   בביאת

 המברכים:  
 חברי ורבני הכולל 

 

 

 

 

 

 

למעלת כבודו על רוב פעולותיו והזמן גרמא להודות ולהלל 
, הכבירים להרמת קרן התורה, בתוככי כוללינו המפוארה

 ,דירהאלהגדיל התורה ולה

בשמחה וחדוה גילה ורנה, נפאר בשירים דברי שבח להרנינה, מעלת כבוד ידידינו היקר 
איש אמונה, מקים עולה של תורה בתוכינו, באשמורת הבוקר קראתיך לעורר את השחר 
כולנו, דולה ומשקה מתורת ה‘ לאחרים, להרביץ תורה קרנה להרים, תוקף מעשיו הכבירים 
לימוד התורה  לאות,  והיו  יוזקפו  לזכותו  כולם  רבות,  זה שנים  זיכוי הרבים  זכות  ימלל,  מי 

שעות על גבי שעות, בקדרותא דצפרא עת רצון וחנינות, ה“ה

כבוד הרבני הנגיד איש האשכולות, 
ממקימי עולה של תורה בקרייתינו

הרה“ח

יצחק יודא לייב 
מערמע<לשטיין

שליט“א

מייסד מחדש
כוללינו הק‘

לרגל  שהשמחה במעונו בהולת נכדו למזל“ט

נ“י אצל חתנו מוה“ר יואל מערמעלשטיין

והזמן גרמא להביע בשער בת רבים, פעולותיהם הגדולים הנעימים ונאהבים, להגדיל כח התורה באשמורת הבוקר ברן יחד 
הכוכבים, להירצה כקרבן אשה וניחוחים יעלו שעות של תורה כאישים וחלבים, ויטו שכמם לשאת בעול קרן התורה להרים, 

בתוככי כולל בוקר דקרייתינו המעטירה, אשר ממנה פנה וממנה יתד, להגדיל תורה ולהאדירה כאשר כותלי בית המדרש 
יוכיחו להעד, קול תורה הבוקעת ועולה מדי יום זמן ומועד, על ידי עשרות הלומדים וצורבים בהתמדה רבה בסגל חבורה 

להתוועד, זכותים הנשגבים בוודאי יעמדו להם לעד!

הבאים על החתימה, בשפה ברורה ובנעימה:      אברכי הכולל

בעזהשי"ת

G
ra

ph
ics

LU
S

// 
43

8.
63

0.
15

98

בלב מלù àמחä וחãוä, ÷ול ùùון וùמחù äפúיðו úרäðð, רùâי 
לבביðו ðביע, מול פðי äמäðל âãäול äחùוב, ùàר מùים עöמו בלב 
ומחðכם   ,ùבãמ äמúו÷ים   'ä  úורú ולäביðם  ללמãם  úäלמיãים 
לâäðúä במãוú טובוú ויùרוú, ורועàöä äן ùã÷äים בðחú ובפðים 

ä"ä רãäו ãוäיו בðולך לפä טובä מוù äãר כלי חמöוà ,úובוäö

מעומ÷ לבביðו ðברך úà מע"כ,  ùיזכä לäכðיסו בבריúו ùל àברäם àביðו בעיúו וביזמðו ולãâלו 
ולחðכו לúורä ולעבוäã לחופä ולמעùים טובים ולרàוú רוב ðחã÷ã úוäù מכל יוàöי חלöיו, 
 âמזä יחסר àול ,àúורייà מיâúיבטול מפ àי לãיפסו÷ ו àי לã àרים ומבורכים, זרעùי úורוã
 úלוàùמ כל   àימל  'äו לו   ãיעמו זי"ע   ÷"äרבי מרן  ùל  ãâäול  וזכוúו   ,úמיוùâוב  úיוðברוח
 äויזכ àמעלי àורäðו àופâ úבריו úמחוù ובעùו úטובו úפעוùä וךúמ ,äולברכ äלבבו לטוב

à"ו בבðיùàו ברðו ומלכיðי÷ãö יחùמ úàלבי äזכð יãע ÷"äיך בעבוùמäל

בית המדרש התאחדות אברכים

ביום זה כולנו נשמח ונגיל, בשמחתו של ידידינו הרבני הנכבד איש הדגול, נודע 
ומפורסם בצדקת פרזונו בישראל, שבחו בפי כל אין גומרים עליו את ההלל, כי לו 
נאה ויאה השבח והתהילה, כל פינות אליו פונים מכבד את ה' מהונו באופן מיוחד 
זכותים  ולהאדירה  תורה  להגדיל  שבקדושה  דברים  לכל  ופתוח  ער  לבו  במינו, 

אדירים ונשגבים קנה לו לעד ולנצח, עמוד הצדקה והחסד

הרב רבי

 שליט"א - אב"ד קלוזש

בריח התיכון דבית מדרשינו
מזלא טבא וגדיא יאה שהשמחה במעונו כל השומע ישמח 

לקראת השמועה הטובה כי בא בהחיתון שנעשו יפות 

באירוסי בתו הכלה החשובה והמושלמת שתחי' 
 בסימן טוב ובמזל טוב בשעה טובה ומוצלחת

 ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל

יוצאים  השיר  בעלי  לעומתו,  נברך  הלב  ומעומק  שמחתינו,  הוא  שמחתו  ובכן 
לקראתו, בברכת ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת עץ חיים הוא למחזיקים 
בה ותומכי' מאושר, יזכה לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות לשמה ומשמחה 
זו יושפע ממרומים סל מלא ברכות והשפעות טובות ויחולו על ראשו ועל כל ב"ב 
ועל כל הנלוים אליו מעתה ועד עולם ובאו עליך כל הברכות האלו שובע שמחות, 

עדי נזכה לביאת משיח צדקינו ומלכינו בראשינו בב"א.

המברך מעומק הלב

יואל זוסמאן פישער
בשם הנהלת התאחדות אברכים

הרבני החשוב והמפואר כבוד שמו תפארתו
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בצל הקודש

מאנטאג בשלח
נאכמיטאג האט דער רבי מנחם אבל געווען ביי משפחת פינקוס 

זיצן שבעה על פטירת הרה"ח מוה"ר  אין בארא פארק, וועלכע 

פנחס ז"ל לאנג יעריגע בעל אכסניא פון רביה"ק זי"ע. דער רבי 

האט מעלה געווען זכרונות ימי קדם ווען רביה״ק זי"ע איז דארט 

איינגעשטאנען, און דערמאנט די פולע מעשים טובים פון ר’ פנחס 

ומשפחתו לטובת מוסדותינו הקדושים. פארן ארויסגיין האט דער 

רבי געצינדן ליכט לע"נ.

שפעטער ביינאכט ביי קבלת קהל האט דער רבי ספעציעל 

מיט  אנגערופן  זיך  האבן  וועלכע  שלומינו  אנשי  אויפגענומען 

גרעסערע סכומים, לטובת מגבית "לחדש" וועלכע רענאווירט בית 

מדרשינו תפארת משולם אין וויליאמסבורג.

דינסטאג בשלח
אינדערפרי האט דער רבי געדאווענט שחרית בבית מדרשינו 

תפארת משולם אין וומסב"ג.

זיין ביי  נאך תפלת שחרית איז דער רבי געווען מבקר חולה 

הרבני החסיד ר׳ בעריש קאהן הי"ו.

מיט פארווייטאגטע הערצער האבן אנשי שלומינו באגלייט 

למנוחת עולמים, הרה"ח המפואר ר' מנחם מענדל ליפא יושע 

ז"ל, מראשי קהלתינו הק' אין וומסב"ג, ביים מסע  סג"ל קרויס 

הלוי' פארלאפענעם דינסטאג פארנאכטס, פארנט פון בית מדרשינו 

תפארת משולם אויף ווילסאן סט.

צום ערשט האט מספיד געווען רבינו שליט"א בקול נהי בכי 

מקאסאן  אדמו"ר  געווען  מספיד  האבן  דערנאך  און  תמרורים, 

שליט"א, הגאון הגדול דומ"ץ דקהלתינו ב"פ שליט"א, הרה"ג דומ"ץ 

דקהלתינו וומסב"ג שליט"א, די ברודערס הרה"ג ר' נחמי' צבי חיים 

שליט"א, הרה"ח ר' ישראל אברהם שליט"א, דער זון מו"ה חיים 

וואלף הי"ו, דער איידעם מו"ה חיים יושע בראך הי"ו.

באלד נאכן הערן די בשורה איומה האט מען ארויפגעריקט די 

זמני החתונה מיט א שעה.

אשרי עין ראתה שמחת קהלינו, ווי אנשי שלומינו זקנים עם 

נערים האבן זיך מיטגעפרייט בשמחת רבינו, ביים דערהויבענעם 

חתונה פון נכד רבינו שליט"א, ווי עס איז געגאנגען אונטערן חופה 

החתן הרב משה גיזנבערג שליט"א בן הגה"צ רבי מרדכי אברהם 

גינזבערג שליט"א חדב"ן, בן כ"ק אדמו"ר מ'חוסט שליט"א, מיט 

שליט"א  אשכנזי  הירש  צבי  רבי  הרה"צ  בת  המושלמת  הכלה 

מ'אלעסק.

ארום 7:30 איז דער רבי ערשינען אין די זאלן פון עטרת אברהם 

צום מעמד הקבלת פנים, אינאיינעם מיט די חתן און מחותנים, וואו 

עס איז געזינגען געווארן ניגוני דביקות מיט גרויס התעוררות. מיט 

הערליכע גראמען האט אויפגעטרעטן הר"ר מרדכי דוד עסטרייכער 

פון דעם  גרויסקייט  וועלכער האט ארויסגעברענגט דאס  הי"ו, 

זיידע'ס צדיקים קדושי  מאמענט, און אויסגערעכנט די הייליגע 

עליון שרפי מעלה זי"ע וואס קומען אראּפ פון גן עדן העליון, זיך 

משתתף צו זיין ביי די שמחה. דער רבי האט דערנאך געוואונטשן 

לחיים פארן גאנצן ציבור.

דערנאך איז דער רבי מיט די מחותנים געגאנגען באדעקן די 

כלה.

צוריקקומענדיג האט דער רבי מכבד געווען די מחותנים אנצוטון 

די קיטל פארן חתן, און דער רבי האט אנגעטון די קאפל מיטן 

גארטל פון רבינו הק' זי"ע, געלייגט די אש און געבענטשט דעם 

חתן.

ניגונים אנגעפירט  במשך די חוּפה האט מען געזינגן ווארימע 

ווען די פיוטים לכבוד  דורכ'ן מקהלת המנגנים דחצרות קדשינו, 

החתן והכלה זענען פארגעזינגן געווארן בקול אדיר דורך מוה"ר 

יוסף בנציון וועבערמאן הי"ו.

מחותנו  געווען  מכבד  רבי  דער  האט  קידושין  סידור  מיט 

כ"ק אדמו"ר מ'חוסט שליט"א, מיט כתובה ליינען כ"ק אדמו"ר 

מ'הארעדענקא שליט"א. עדי קידושין זענען געווען הנגיד מוה"ר 

אלעזר סטרולאוויטש הי"ו און הרב ישראל אונגאר שליט"א, מיט די 

שבע ברכות זענען מכובד געווארן: כ"ק אדמו"ר מ'ספינקא שליט"א, 

ווייטצען שליט"א, הגה"צ אב"ד ניימארק שליט"א,  הגה"צ אב"ד 

הגה"צ אב"ד סענדרא שליט"א, אדמו"ר מ'אלעסק שליט"א, ברכה 

אחריתא רבינו שליט"א.

קדשו,  ברכת  געוואונטשן  רבי  דער  האט  דערנאך  תיכף 

דערציילנדיג די מעשה ווען דער הייליגער בני יששכר זי"ע האט 

זיך משדך געווען מיטן הייליגן עטרת צבי זי"ע, און דער עטרת צבי 

האט געבעטן מען זאל מאכן די חתונה פריער ווייל ער וויל נאך 

דארט זיין, דער הייליגער בני יששכר האט פארשטאנען וואס דאס 

מיינט, דער עטרת צבי איז שוין געווען אין די עלטערע יארן, און 

מען האט טאקע באשטימט די חתונה אויפן צייט וואס דער עטרת 

מהנעשה והנשמע בביתו נאוה קודש 
של כ"ק מרן רבינו עט"ר שליט"א

ותתי - תשפ"ג לפ"ק
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צבי האט געבעטן. למעשה איז דער הייליגער עטרת צבי נסתלק 

געווארן נאך פאר דער צייט פון דער חתונה, ווען עס איז געקומען 

צו די חתונה בשעת'ן חופה האט דער מחותן די זון פונעם בני יששכר 

געפרעגט פונעם טאטן, ווי איז דער הייליגער זיידע דער עטרת צבי? 

האט דער בני יששכר געזאגט "זעהסט אים נישט? ער איז דא!".

יעדער איז מאמין וואס ס'שטייט אין זוה"ק, אלע הייליגע אבות 

זענען דא, און עס איז זיכער אז זיי זענען משפיע פאר יעדעם אלעס 

גוטס. און דער גאנצער עולם האט זיך ארויסגעלאזט אין פייערדיגע 

ריקודין של שמחה.

נאכן מעמד החופה איז אין א דערהויבענע שטימונג סערווירט 

געווארן א רייכע סעודת החתונה פאר אנשי שלומינו אין די זאלן 

ווי די זאל איז געווען פול מקצה אל הקצה  פון עטרת אברהם, 

מיט אנשי שלומינו וועלכע זענען געקומען זיך מיטפרייען מיט די 

שמחה בבית צדיקים. 

באזונדער איז פארגעקומען די סעודת החתונה פאר בחורי חמד 

אין די זאלן פון ויואל משה. בשעה 9:30 איז דער רבי אריינגעקומען 

צום סעודה פון די בחורים, ווי מען האט מקבל פנים געווען דעם 

רבי'ן מיט קול רנה וישועה, און מען האט געזינגען ווארימע ניגונים. 

דער רבי האט משמיע געווען ברכת הקודש פאר די בחורים, 

ארויסברענגענדיג קורת רוחו פון די בחורים וואס האבן געלערנט 

שעות רצופות כהכנה צו די חתונה, סיי פון ישיבה קטנה סיי פון 

ישיבה גדולה. דער רבי האט אויסגעפירט מיט ווארימע ברכות.

מען האט געזינגען רננו צדיקים, דער רבי האט געוואונטשן 

לחיים פארן גאנצע עולם, און דערנאך זענען אלע בחורים אריבער 

ווינטשן לחיים פארן רבי'ן פאר א לענגערע צייט, און דערנאך האט 

זיך דער רבי מיטן גאנצן עולם אויפגעשטעלט טאנצן ובכן צדיקים 

און וחסד השם.

ארום 10:45 איז דער רבי ערשינען אין די זאלן פון עטרת אברהם, 

ווערענדיג ענטפאנגען דורכ'ן ציבור בקול תרועת הזמר ובשמחה 

וצהלה. דער רבי האט דערנאך מעריך געווען שולחנו הטהור, געצינדן 

זיך געוואשן צום סעודת החתונה, און ארויפגעשיקט  ליכט און 

שיריים פון די מאכלים. ווען דערביי האט מען געזינגן ניגוני שמחה 

אנגעפירט דורך די מקהלת המנגנים דחצרות קדשינו. 

גאר התרגשות'דיג איז געווען ווען דער חתן איז ערשינען צו 

די חתונה, און גלייך זיך ארויסגעלאזט אין א שיינעם טאנץ מיטן 

זיידן רבינו שליט"א, מיט גרויס התלהבות וואס האט אנגעהאלטן 

א לענגערע וויילע, בעת די אנדערע זיידעס און מחותנים האבן 

געטאנצן מיטן חתן שליט"א. דער חתן איז דערנאך ערשינען אין 

צענטער פון זאל צו די פרייליכע און געהויבענע ריקודין וואס האט 

אנגעהאלטן במשך שעות, ווען דער ציבור האט זיך געהויבן אין די 

לופטן מיט גרויס חיות און התלהבות, ווען אינצווישן איז א ריזיגער 

ציבור פארריבער וואונטשן לחיים פאר'ן רבי'ן און מקבל געווען 

ברכת הקודש בעידן חדוותא.

אום איינס אזייגער האט מען אּפגעשטעלט דאס טאנצן, און מען 

האט צוגעגרייט דעם זאל צו די ריקודין של מצוה. מיטן בענטשן 

איז מכובד געווארן דער ברודער פונעם מחותן הגה"צ אב"ד אבני 

צדק קרית יואל שליט"א, מיט די שבע ברכות זענען מכובד געווארן 

הגה"צ אב"ד מיקאלייאב שליט"א, הגה"צ ר' מרדכי אהרן מייזליש 

מ'ווייטצען שליט"א, הרה"ג אב"ד סוואליעווא שליט"א, הרה"ג אב"ד 

חמעלניק שליט"א, הרה"צ רבי אברהם יודא סג"ל שליט"א, ברכה 

אחריתא אדמו"ר מ'נאנאש שליט"א.

אין אן ערענסטן שטימונג האט מען זיך געגרייט צום מצוה טאנץ, 

ווען דער בדחנא דמלכא הרב יוסף מאיר הערשקאוויטש שליט"א 

האט גענומען דאס ווארט, און צום ערשט אויסגערופן אז מען וועט 

איבערגעבן פארן רבי'ן א "מנחת ביכורים" פון די טויזענטער שעות 

לימוד התורה מיט וואס די בחורי חמד תלמידי ישיבותינו הקדושות 

האבן אריינגעהארעוועט זיך גרייטנדיג צום דערהויבענעם שמחת 

החתונה, און די מנהל ישיבה גדולה הרה"ג ר' שמעון יחיאל ראטה 

שליט"א האט איבערגעגעבן די מנחת ביכורים ליד קדשו פון רבי'ן, 

עס איז קענטיג געווען די זעלטענע התרגשות און קורת רוח.

דערנאך האט הר"ר יוסף מאיר שליט"א מיט הערליכע חרוזים 

אויפגערופן דעם רבי'ן צו די ריקודין, זייענדיג מעורר זכות אבות, 

דער רבי זאל מתפלל זיין אויף כלל ישראל, פאר אלעם גוטן, בני 

חיי ומזוני, ישועות ורפואות און אלע השפעות טובות. אנהייבנדיג 

מיטן מעשה וואס האט פאסירט ביי רבינו הק' זי"ע אלץ קינד אין 

טאהש אונגארן, ווען די שוועסטער האט זיך אמאל זייער נישט גוט 

געשפירט, און נאכן זיך בעטן פאר א רפואה ביים ברודער, איז דער 

הייליגער רבי געלאפן צום טייך און געברענגט א גלעזל וואסער 

זאגנדיג איך האב דיר געברענגט פון די בארו של מרים, בעטן מיר 

יעצט פון רבינו הק' זי"ע בשמי מרום זאל אונז אראפשיקן השפעות 

פון די בארו של מרים, זכור אב נמשך אחריך כמים, בעבורו אל 

תמנע מים.

ניגוני התעוררות, האט דער רבי אּפגעראכטן די  זינגן  נאכ'ן 

געהויבענע עבודה פון די ריקודין של מצוה, בעת דער ציבור פון 

אלע זייטן האט זיך געהויבן אין די לופטן מיט אן התרוממות וחדוות 

הנפש. שּפעטער האט דער רבי שליט"א ממשיך געווען מיט די 

ריקודין מיטן חתן ווען אינצווישן זענען אריינגעקומען אינעם רינג 

די קינדער און אייניקלעך פון רבי'ן.

דערנאך האט מען ארויסגערופן צום מצוה טאנץ די מחותנים 

און חתן כלה.

ויהי רצון שמשמחת בית צדיקים זו יושפע שפע רב לנו ולכל 

ישראל.

מיטוואך בשלח
אינדערפרי האט דער רבי געדאווענט שחרית בבית מדרשינו 

תפארת משולם אין וומסב"ג.

נאכמיטאג איז דער רבי ערשינען צו א פריוואטע שבע ברכות, 

וואס איז פאררופן געווארן פאר א ענגע צאל נגידים בעם, לטובת 

החזקת ישיבתינו הקדושה "תפארת משולם פייש" אין ניו יארק, 

אין שטוב פון הנגיד מוה"ר אברהם שלמה סטראלאוויטש הי"ו.

ווארימע ווערטער דער משב"ק  עס האט אויפגעטרעטן מיט 

מוה"ר יואל אלחנן פאפלאנאש שליט"א, און דערנאך האט רבינו 

שליט"א משמיע געווען ברכת קדשו.

מיט ברכת המזון איז מכובד געווארן הרבני הנגיד והטפסר 

מוה"ר בנימין פיליפסון הי"ו, די שבע ברכות זענען צוטיילט געווארן 



פאר די נגידים בעם מוה"ר יחיאל מיכל הכהן פריעד הי"ו, 

מוה"ר ישראל שלמה זאב פריעדלענדער הי"ו מוה"ר אברהם 

שלמה סטרולאוויטש הי"ו, הרה"ח ר' ישראל דוד וויינבערגער 

הי"ו, מוה"ר אברהם אשר זעליג מאירוביץ הי"ו. ברכה אחריתא 

הנגיד הטפסר מוה"ר יואל לאנדא הי"ו. דערנאך האט דער רבי 

געדאווענט מעריב אויפן פלאץ.

פון דארט איז דער רבי אריבער מנחם אבל זיין ביי משפחת 

המנוח הרה"ח ר' יושע קרויס ז"ל, דער רבי האט געצינדן א ליכט 

לעילוי נשמתו, און דארט מעלה געווען זכרונות פון די מצות און 

מעשים טובים פונעם נפטר.

די  פון  דעלעגאציע  א  אנגעקומען  איז  קהל  קבלת  ביי 

בארימטע 'צדק' ארגאנאזאציע בראשות העסקן הר"ר משה 

מארגרעטן הי"ו, דער רבי האט מאציל געווען ברכתו הטהורה 

לברכה והצלחה בכל הענינים.

ביינאכט איז פארגעקומען א שבע ברכות פאררופן געווארן 

לאות הכרת הטוב פאר די נדיבים בעם וועלכע האבן זיך משתתף 

געווען מיט גרעסערע סכומים לטובת די קרן הבנין פון בית 

מדרשינו תפארת משולם אין וומסב"ג.

אלץ יושב ראש האט געדינט העסקן מו"ה מרדכי הלל סג"ל 

קרויס הי"ו, עס האבן אויפגעטרעטן הרה"ג הדומ"ץ שליט"א, 

און דער רבי האט משמיע געווען דב"ק.

דערנאך האט מען געהערט חרוזים פון מו"ה וועלוול פעלדמאן 

הי"ו, און דער רבי האט פארטיילט אות הכרת הטוב פאר די 

נדיבים להחזקת בית מדרשינו.

מיט ברכת המזון על הכוס איז מכובד געווארן הרב הגאון 

די דיין שליט"א, די שבע ברכות זענען צוטיילט געווארן פאר: 

הרה"ח ר' חיים יחזקאל שרגא לאנדאוי הי"ו, הרה"ח ר' הערשל 

סג"ל שווארץ הי"ו, הרה"ח ר' יודל זילבער הי"ו, העסקן הדגול ר' 

אהרן פיקסלער הי"ו, הרה"ח ר' ארי' יודא פלאהר הי"ו, מגדולי 

עסקני קרן הבנין, ברכה אחריתא דער זיידע האדמו"ר מ'חוסט 

שליט"א.

שפעטער האט דער רבי זיך משתתף געווען ביי די חתונה 

פון די אייניקלעך פון גיסיו הגדולים כ"ק אדמו"ר מ'ספינקא 

שליט"א, וכ"ק אדמו"ר מ'זידיטשוב לאנדאן שליט"א. דער רבי 

האט מפאר געווען בראש המסובים, און געטאנצן מצוה טאנץ 

און דערנאך מיטן חתן און אלע שוואגער'ס פון ביידע צדדים, 

און מאציל געווען ברכות לרוב.

דאנערשטאג אינדערפרי האט דער רבי געדאווענט שחרית 

בבית מדרשינו תפארת משולם אין וומסב"ג.

מיטאג צייט האט זיך דער רבי ארויסגעלאזט למעון קדשו 

אין קריתינו הקדושה.

אום 6:00 פארנאכטס איז דער רבי אנגעקומען בהיכל ישיבה 

גדולה צו תפילת מנחה און דער רבי איז צוגעגאנגען צום עמוד. 

דערנאך האט מען געדאווענט מעריב, צום עמוד איז צוגעגאנגען 

הב' דוד ני"ו בן מוה"ר משה יצחק הערשקאוויטש הי"ו, חבר 

הנהלת מוסדותינו אין קריתינו הק'.

ארום 6:40 איז דער רבי אנגעקומען צום ציון הק' פון רבינו 

הק' זי"ע אינאיינעם מיט די תלמידי ישיבה גדולה אויסצוזאגן 

זיך  האט  רבי  דער  השובבי"ם.  ימי  די  לרגל  תהלים,  ספר 

אנגעלאנט אויפן ציון הק' פאר לענגערע מינוטן, און דערנאך 

אנגעהויבן ספר תהלים מיט גרויס התעוררות און השתפכות 

הנפש אינאיינעם מיט די בחורי חמד תלמידי ישיבה גדולה.

שבת קודש פרשת בשלח - שבת 
שירה

פרייטאג צונאכטס פארן דאווענען האט דער רבי אנגעטון 

די שטריימל פאר החתן אשר לעמיל ראזענצווייג ני"ו מתלמידי 

ישיבתינו הק', בן מוה"ר אלימלך ראזענצווייג הי"ו, מגדולי עסקני 

קהלתינו הק', ויו"ר מכון נעימות הלוי.

ביים עריכת שלחן הטהור בהיכל ביהמ"ד הגדול, זענען מכובד 

יונה פישער  געווארן, מיט הגבהת הכוס צו קידוש הרה"ג ר' 

שליט"א, מו"ץ בקריתינו הק', מיט זמירות אדמו"ר מ'זוטשקא 

קאראקאס שליט"א, הרה"ח ר' אהרן שלמה ווייס הי"ו, וומסב"ג, 

הרה"ח ר' יוסף ניימאן הי"ו, בארא פארק. במשכ'ן טיש האט 

מען אויך געזינגען ניגונים לכבוד שבת שירה.

נועם  ספה"ק  פארגעלערנט  רבי  דער  האט  תורה  די  ביי 

אלימלך ד"ה כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, 

ווי דער הייליגער רבי ר' אלימלך זי"ע רעדט ארום פון מאתו 

לא תצא הרעות, דער אייבערשטער וויל נאר טון גוטס, דערנאך 

האט דער רבי נאכגעזאגט פונעם הייליגן חוזה פון לובלין זי"ע, 

אז עס שטייט די לשון 'אז ישיר', א לשון עתיד, עס וועט אייביג 

זיין, 'אז' איז אלף-זיין, אל"ף איז אולפנא, א לשון פון לערנען, 

זיי"ן גייט ארויף אויף שביעי של פסח, די זיבעטע טאג פסח, 

דאס איז מרמז אז סיי פר' בשלח ווען מען לערנט די קריעת ים 

סוף, און סיי שביעי של פסח ממש, קומען אראפ אלע השפעות 

און ביזת הים וואס זענען געווען דעמאלטס ביי קריעת ים סוף. 

דארף מען זעהן עס אנצוהאלטן און מיטצונעמען מיט זיך.

ני"ו, וומסב"ג.  שיר המעלות הב' לוי יצחק סג"ל שווארץ 

ברהמ"ז על הכוס הר"ר אהרן הערש שטעסל הי"ו, צו די יארצייט 

פון זיין טאטע ע"ה וואס איז אויסגעפאלן דעם שב"ק.

נאכן בענטשן האט דער רבי מכבד געווען הר"ר יעקב זוסמאן 

שליט"א משב"ק, צו זינגן 'ואמונה כל זאת' לכבוד שבת שירה, 

דערנאך האט זיך דער רבי אויפגעשטעלט טאנצן ריקודין אויפן 

ניגון בבקעך ים סוף א לענגערע צייט.

דערנאך האט דער רבי געטאנצן מיט החתן החשוב אשר 

ני"ו, מתלמידי ישיבתינו הק', און מיט די  לעמיל ראזענצווייג 

מחותנים ובני משפחה.

פרשת יתרו - תשפ"ג לפ"קגליון באור החיים - טאהש כב



שבת אינדערפרי איז דער רבי צוגעגאנגען צום עמוד צו פסוקי 

דזמרה, און פארגעזאגט די שירת הים מיט גרויס התעוררות, 

זינגענדיג דעם ניגון המיוחס לכבוד שבת שירה כנהוג. צו שחרית 

איז צוגעגאנגען מוה"ר אברהם מרדכי זילבער הי"ו.

די עליות האבן עולה געווען: כהן הרה"ח ר' הערש אלימלך 

קאהן הי"ו, לוי הרה"ח ר' יוסף ניימאן הי"ו, שלישי הרה"ח ר' 

מרדכי יוסף מאיר זילבער הי"ו, רביעי הרה"צ רבי יצחק אייזיק 

פיש שליט"א נכד רביה"ק זי"ע, לרגל די יארצייט פון אמו הרבנית 

צירל ז"ל בת רבינו הקדוש זי"ע. חמישי הרה"ג ר' איסר נפתלי 

מערמעלשטיין שליט"א, ששי הר"ר יחיאל מאיר לייפער הי"ו, 

יואל. אחרון  שביעי מוה"ר אהרן )ברד"מ( קרויס הי"ו, קרית 

החתן אשר לעמיל ראזענצווייג ני"ו, און עס איז פארגעקומען 

די באווארפן. פאר מפטיר האט דער רבי געמאכט די מי שברך 

לחולי ישראל,  מפטיר האט עולה געווען הרה"צ רבי מרדכי 

יודא פיש שליט"א נכד רביה"ק זי"ע, און איז צוגעגאנגען צו 

מוסף. הגבה הרה"ג אלעזר ליעבערמאן הי"ו, וומסב"ג, גלילה 

מו"ה שלמה זלמן בלום הי"ו. נאכן דאווענען איז דער רבי ארויף 

אויפן ארון הקודש און געוואונטשן 'א גוט שבת' פאר כל הקהל 

הקודש.

ביים בייטאג טיש בהיכל הטישן בביתו נאוה קודש, אינאיינעם 

מיט די תלמידי ישיבה גדולה ואורחים החשובים, זענען מכובד 

געווארן מיט הגבהת הכוס צו קידוש מוה"ר יחיאל אלתר גוטמאן 

הי"ו, משמש דבית מדרשינו מאנסי. אז ביום השביעי מו"ה 

שמואל מנחם עסטרייכער הי"ו, קרית יואל, במשכ'ן טיש האט 

דער רבי פארגעלערנט ספה"ק נועם אלימלך. שיר המעלות הב' 

חיים יחזקאל דוב סג"ל לאווען ני"ו, ברהמ"ז על הכוס מוה"ר 

יושע יצחק גרינוואלד הי"ו.

שבת נאכמיטאג צו מנחה איז צוגעגאנגען הר"ר אהרן הערש 

שטעסל הי"ו, די עליות האבן עולה געווען ראשון מוה"ר יואל 

הי"ו, שלישי  ווייס  אהרן שלמה  מוה"ר  הי"ו, שני  גאטליעב 

אדמו"ר מ'זוטשקא קאראקאס שליט"א, הגבה רבינו שליט"א, 

גלילה מו"ה יואל סג"ל שווארץ הי"ו, וומסב"ג.

קידוש ביי של"ש איז נתכבד געווארן הרה"צ רבי יצחק אייזיק 

פיש שליט"א.

ביי די של"ש תורה האט דער רבי ארומגערעדט בתודה"ק 

וויאזוי עס האט אויסגעזען די 'אמירת השירה' ביי רבינו הקדוש 

זי"ע, מ'איז געקומען פון ווייטע וועגן כדי צו קענען מיטהאלטן 

דעם זה קלי ואנוהו, דער הייליגער רבי איז שוין טאקע נישטא, 

אבער מען קען זיך ווייטער לערנען פון די הייליגע ספרים וואס 

ער האט אונז איבערגעלאזט. אז ישיר איז א לשון עתיד, מען 

קען ווייטער ממשיך זיין אלע השפעות.

נאכזאגענדיג פון מדרש, עס שטייט אז ישיר, הדא הוא דכתיב 

נכון כסאך מאז מעולם אתה. דער אייבערשטער'ס כסא איז פעסט 

געווארן ווען די אידן האבן געזאגט די שירה. פארוואס טאקע 

איז עס נישט פעסט געווארן ביז דעמאלטס, פשט איז אז די אלע 

כפרות וואס מען דארף דורכגיין נאכן תשובה טון איז נאר אויף 

עבירות וואס מען האט תשובה געטון דערויף תשובה מיראה, 

אבער אז מען טוט תשובה מאהבה דארף מען נישט צוקומען צו 

דעם, ווייל אלעס ווערט מכופר. און ביי קריעת ים סוף זענען 

די אידן צוגעקומען צו די מדריגה פון תשובה מאהבה, אזוי ווי 

עס שטייט גלייך נאך די שירה ויסב משה את ישראל, פשט איז 

זיי אוועקגעדרייט פון אלע עבירות, ס'איז אלעס  אז ער האט 

מכופר געווארן נאכן דורכגיין די קריעת ים סוף, ווייל זיי זענען 

צוגעקומען צו תשובה מאהבה. און איינמאל מען טוט תשובה 

ווערט השם שלום והכסא שלום, און דאס איז פשט פון די לעצטע 

פסוק די וואכעדיגע סדרה, כי יד על כס קה מלחמה לה' בעמלק 

מדור דור, זאגט רש"י פארוואס שטייט קה כס, נישט הוי"ה און 

כסא, ווייל נשבע הקב"ה וכו' עד שימחה זרעו של עמלק, דאס 

מיינט ביז די אידן טוען תשובה. און וועגן דעם איז נכון כסאך 

מאז, דעמאלטס ווען די אידן זענען אריבער די ים סוף און זיי 

האבן תשובה געטון מאהבה, איז געווארן נכון כסאך מאז, איז 

שטארק געווארן די כסא פונעם אייבערשטן.

תשובה  צו  צוצוקומען  מסוגל  אויך  דאך  איז  קודש  שבת 

מאהבה, מען טראכט אריין וואס דער אייבערשטער טוט מיט 

אונז יעדע רגע, ובפרט שבת שירה, מען זעהט די שובבי"ם טעג 

איז צוטיילט אין 2 חלקים, די ערשטע 3 וואכן שמות וארא בא, 

וואס דער אייבערשטער האט געטון מכות פאר די מצריים, 

ברענגט דאס צו תשובה מיראה, בשלח יתרו משפטים, ווען מען 

וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט די  זעהט די חסדים 

אידישע קינדער ברענגט דאס צו תשובה מאהבה, איז שבת שירה 

דארף מען טאקע זעהן צו אריינטראכטן און צוקומען טאקע צו 

תשובה מאהבה. און כדי צו קענען מקבל זיין די תורה דארף מען 

האבן אהבת הקב"ה און אהבת התורה, און ווי דער הייליגער 

בעש"ט הק' האט אונז געלערנט אז מען דארף אויך האבן צו 

דעם אהבת ישראל, וואס אין דעם זכות וועט מען אויסגעלייזט 

ווערן פונעם גלות.

דערנאך זענען נתכבד געווארן מיט די זמירות, ידיד נפש 

הרה"ח ר' אלי' שפיטצער הי"ו גבאי דביהמ"ד הגדול, קל מסתתר 

מוה"ר אהרן קרויס הי"ו, קרית יואל, אין כאלקינו מוה"ר אלימלך 

ראזענצווייג הי"ו, ברכי נפשי הר"ר מרדכי אהרן פילאפף שליט"א, 

וומסב"ג. שיר המעלות הב' דוד )ברנש"ז( הערשקאוויטש ני"ו, 

ברהמ"ז על הכוס און צו תפילת מעריב איז צוגעגאנגען הרה"צ 

רבי מרדכי יודא פיש שליט"א.

הגבהת הכוס צו הבדלה מו"ה שמואל מנחם עסטרייכער הי"ו, 

די הבדלה האט געהאלטן החתן אשר לעמיל ראזענצווייג ני"ו. 

ביי די שיחות קודש האט דער רבי פארציילט פונעם הייליגן רבי 

ר' שמעלקא מ'ניקלשבורג, און פון רבי משה לייב סאסוב'ער 

זכותם יגן עלינו.

שפעטער האט דער רבי אויפגענומען דעם ציבור אורחים 

החשובים לברך ולהתברך, בחדר הפרטי בבנין ביהמ"ד הגדול.
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ה' עמודים
מס' בבא קמא

ז' עמודים
סעיףסימןמס' בבא מציעא

ז-חסימן קפאסה:מא.זונטאג

ט-יסימן קפאסו.מא:מאנטאג

יא-יבסימן קפאסו:מב.דינסטאג

יג-ידסימן קפאסז.מב:מיטוואך

טו-טזסימן קפאסז:מג.דאנערשטאג

יז-יחסימן קפאסח.חזרהפרייטאג

יט-כסימן קפאסח:חזרהשב"ק

קהל אור החיים ד'טאהש
דקהילתינו הקדושה

פרשת משפטים

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

קיצור שו"עגמרא
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נא לקרוא להמערכת

קולו בקודש מרביה"ק זי"ע • דברות ושיחות קודש מרבינו שליט"א
דרשות • שיעורים • חבורות • מעמדים • מאורעות • מודעות • שמחות • אינטערוויו'ס • ועוד
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קלארע און הערליכע שיעורים
במסכת בבא קמא

בחבורת "מזון הנפש"
41 פון די מעין מעניו

קלארע און הערליכע שיעורים
בספר תהלים

בחבורת "לומדי תהלה"
48 פון די מעין מעניו

איחוד טאהש טעלעפאון ליין

די דעד_ליין אריינצושיקן מודעות און מז_ל טוב'ס פארן ג_ליון, איז:
מיטוואך 12:00 מיטאג

בעזהשי"ת

ישיבה תפארת משולם פייש ד'טאהש
מיסודו של כ"ק מרן רביה"ק זי"ע | בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ניו יארק יע"א

מזלא 
טבא 
וגדיא 

יאה

בהכרת הטוב ובשמחה רבה ברכות נרימה, מקרב הלב פנימה, בקול 
צהלה ורנה, הננו בזה לשגר ולברך כסא דברכתא לכבוד ידידינו וידיד 
קדשינו,  בחצרות  העסקנים  נזר  יקירא,  גברא  האי  ישראל,  בית  כל 
מופלג בתורה עבודה ובחסידות, איש המעש ורב הפעלים, וכתר שם 

טוב עולה על גביהן, כש"ת

העסקן הדגול והנעלה מוה"ר

אלימלך ראזענצווייג
הי"ו

יו"ר מכון "נעימות הלוי"
ומחשובי העסקנים להצלחת ישיבתינו הקדושה

לרגל שמחת נישואי בנו
החשוב מושלם ומעוטר בכל מעלה ומדה נכונה

החתן אשר לעמל ני"ו
ממצויני תלמידי ישיבתינו הקדושה "אור החיים"

למזל טוב ובשעטומ"צ

עב"ג בת האי גברא יקירא, רודף צדקה וחסד, כש"ת

מוה"ר אהרן קרויס הי"ו
מחשובי קהלתינו הק' בקרית יואל

ברכותינו העמוקות למעלת כבודכם שתהא קשר של קימא ובנין עדי 
עד, ותרוו רב תענוג ונחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח החשובים, בנים 
ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות בנחת ובניקל, ותוכלו להרבות יתר 
פעלים רבים לתורה ועבודה, עדי נזכה כולנו יחד במהרה לאורו של 

משיח צדקינו ומלכינו בראשינו בב"א

השמחים בשמחתיך

הנהלת הישיבה

מלמרוכפינונפרוש,שמחותושובעונחתאושר,ברכותברביתברךמעלשמימ
זבעוישריםדור,פעמיםאלףככה'היוסיף,במרומיםל-לקתפילתינוהיוםהז
למעמשמיוהצלחהברכה,לעדבמעונווגדולהתורה,וועדבית'יהיביתוחכמיםל
טנבינפלאותעינינו,באהלינוישכוןושמחה,עלינויגןאבותוזכותשפעלליט
ולשלחנסביבזתיםכשתילי,פורחת'פוריכגפן,נחתרבח"יוצמכלירווהו
בקרובזמן,תהלהבארץירושליםאתוישים,בגילהויהודהציוןלעירהשםשובב

ארץ יהי
גבור ב

 '
זרעו דור

שרים יבורך
י

,ברכתאלעילא מן כל , שירתאדא היא 
,ברא ששון ושמחה בקול חתנים מצהלותלאשר 
הזהשהחיינו לזמן , לפניו שירות ותשבחותונאמר 
למעלת,עלינוובכן לשבח ולהלל חובה נעימה , והגיענו

,פעולותיו הכבירים לפלל, מי ימללשבחיו , מורינו הרבכבוד 
,והיה ידיו אמונה, כל היום חונן ונותן וזרעו לברכה, וגדולהליקר זכה 

וחכמהמדע מלא , אשר מי יוכל למנהבפעולותיו הכבירות , חברת הצלהלטובת 

מורינו הרב

ד קלוזש"אב-א "שליט

ם  י כ ר ב מ נה ו ל ח"ב

הצלההנהלת חברה 

אשר בביתו שורה, עוטה אורה, לרגל שמחתו המפוארה

טובבתו למזל באירוסי 
ת 

חו
מ
ש
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