
בעזהשי"ת

גליון כ"ט – פרשת תולדות תשע"ג

אגרא דכלה
הוספות  הינו  מרובעים[  ב]סוגריים  הקטעים 

מרבינו בענין זה, ממקומות אחרים: 

לדקדק  יש  וכו'.  ידעתי  לא  זקנתי  נא  הנה 
לא ידעתי לשון עבר, היה לו לומר לא אדע לשון 
להביא  וציוה  לברכו,  רצה  דהנה  הוא  אך  הווה, 
לעצמו מאכל לאכול ולשתות מעדנים ומטעמים, 
ומה ענין זה לברכות, אך הוא דזה ענין הצדיקים 
בשמחה  ית'  להבורא  עבודתם  שכל  הגדולים 
עליהם  שתשרה  כשרוצים  ובפרט  לבב,  ובטוב 
רוח הקודש אזי מטיבים את לבם בשמחה ובטוב 
ומונע  בעיניהם  מגונה  דבר  העצבות  כי  לבב 
מצוה  סעודת  עניני  וזה  הקודש,  ורוח  העבודה 
ידי  וסעודות שתלמידי חכמים מסובין בה, שעל 
הקודש,  לרוח  לבם  את  מטיבין  הגשמיי  התענוג 
ירגיז  לעולם  ה.[  ]ברכות  חז"ל  בדברי  מ"ש  וזה 
אדם יצר טוב על יצר הרע, נצחו מוטב ואם לא 
רפואה  הוא  המיתה  יום  לו  יזכיר  לאו  ואם  וכו', 
היא  מה  ותורה,  שמע  מקריאת  יותר  בדוקה 
רע, אך  וינצל מכל  לו תיכף  יזכיר  המניעה שלא 
הוא בוודאי שאינו מהראוי לעורר יראה פחותה 
הלזו המביאה לידי עצבות אם לא על צד ההכרח 
שיראה שאין עוזר לו נגד היצר הרע, על כן מוטב 
לו לבא לידי עצבות ולא יעבור על התורה לשמוע 
באפשרי  שיש  זמן  כל  אבל  הרע,  היצר  לעצת 
אחרת,  תחבולה  באיזה  הרע  יצר  נגד  לעמוד 
יום  ומזכרון  העונש  מיראת  עצמו  את  ירחיק 
המיתה בכדי שלא יבא לידי עצבות, כי על ידי זה 
ירע לבבו ולא יעבוד את הש"י בשמחה ויסתלק 
ממנו הרוח הקודש, הגם שהיראה הפחותה הלז 
נצרכת מאוד לשפלי מצב אשר אין להם יד ושם 
הערך  לגדולי  ית"ש,  עבודתו  ונפלאות  בגדולות 
בזהר  הענין  כמבואר  מאוד,  פחותה  יראה  היא 
וכו',  יראה  ואית  יראה  ע"ב[ אית  ]י"א  בראשית 

עיי"ש:
היה  אך  היראה,  מדת  מדתו  אבינו  יצחק  והנה 
מתוך  שהוא  הרוממות  ביראת  תמיד  מתנהג 
יראת  דעתו  על  עלתה  לא  ומעולם  שמחה, 
רוצה  שהיה  בכאן  הענין  היה  וזה  העונש, 
לברך  הקודש  ורוח  השכינה  עליו  שתשרה 
אליו  הבורא שראויין  גזר  ברוח קדשו את אשר 
מטעמים  לעצמו  לעשות  צוה  אזי  הברכות, 
הקודש,  רוח  עליו  תשרה  ואז  לבבו  את  לשמח 
לבנו  לומר  רוצה  שהיה  הכוונה  אל  נבא  ובזה 
כן  על  לברכו,  שרוצה  דהיינו  הנרצה  הענין 
בהכרח שיהיה זה מתוך שמחה, על כן יעשה לו 
מטעמים, ובכדי שלא יקשה לו הדבר לבנו הלא 
מדתו מדת היראה, ושמחה מה זו עושה, על כן 
הקדים מאמרו והודיעו לבנו שמעולם שמר את 
הנה  תראה  הלא  ואמר  הפחותה,  מיראה  עצמו 
מותי,  יום  ידעתי  לא  עדיין  ואעפי"כ  זקנתי,  נא 
מעולם לא עלתה זאת בידיעתי ומחשבתי הזכרת 
יום המיתה שהוא יראה הפחותה, רק אני מתנהג 
ביראת הרוממות הבאה מתוך שמחה של מצוה 

ורוחב לב, על כן ועתה שא נא וכו', והבן:
תשרי  חודש  מאמרי  יששכר  בבני  ]עיין 
מאמר י - צלא דמהימנותא, וזלה"ק: ופדויי 
ששון  וכו'  עולם  ושמחת  וכו'  ישובון  י"י 
ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה ]ישעיה לה 
י[. הנה יש להתבונן מהו הנרצה בשמחת 
עולם על הראש, וגם מהו הכוונה שישיגו 
אחריהם  רודפים  כאילו  ושמחה  ששון 

וישיגום, וגם מהו הכפל ששון ושמחה, וגם 
כיון שאמר מקודם שישובו לציון ושמחת 
עולם על ראשם מהו הצורך אח"כ להשיג 
שכתבתי  מה  פי  על  ונ"ל  ושמחה,  ששון 
כמה פעמים שאין בלשון הקדש שום דבר 
שיש  המדקדקים  שכתבו  ומה  לבטלה, 
זה  להם,  אחד  ומשמעות  נרדפים  שמות 
אינו, דבהכרח יהיה איזה חילוק משמעות 
ופחד,  אימה  וישועה,  עזרה  כגון  ביניהם, 
אויב ושונא, ששון ושמחה, הנה נ"ל, ששון 
דבר  על  ושש  מתעלס  שהאדם  מה  הוא 
ישועה  איזה  לו  שיבא  ביודעו  המקווה 
וטובה על דרך הנאמר בבקשת המשורר 
יד[  נא  ]תהלים  ישעך  ששון  לי  השיבה 
רוח  אליו  שישוב  שביקש  חז"ל  ודרשו 
הקודש ]סנהדרין קז א[, ואיך נרמז בכאן 
שביקש  הוא  הנרצה  אבל  הקודש,  רוח 
הישועה,  מן  ששון  לו  שיהיה  מהשי"ת 
אשר  הקדש  ברוח  לו  כשיתוודע  היינו 
קרובה ישועתינו לבוא הנה יהיה לו ששון, 
ושמחה היא בהגיע לאדם פעולה הנרצית 
אשתו  את  ושמח  כענין  בה  חשק  אשר 
אשר לקח ]דברים כד ה[ כבר, ותבין לפי"ז 
הפסוק ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה 
וכו' זה י"י קוינו לו )והן בא היום שקוינוהו, 
]ישעיה  בישועתו  ונשמחה  נגילה  כן(  על 

כה ט[

שמוע  וכו'.  אביו  דברי  את  עשו  כשמוע 
מו"ה  הקדוש  הרב  אדמו"ר  כבוד  מאת  שמעתי 
למה  שדקדק  זצלל"ה  בלובלין  מ"כ  יצחק  יעקב 
לא נאמר ויהי כשמוע וכו' כדרך הכתוב, ואמר כי 
ויהי מורה על צער כנודע ]מגילה י ע"ב[, ובכאן 
שמחה הוא לכל באי עולם שלקחו מידו הברכות, 
נראה עוד  ולי הקטן  ידעון דעת.  ושפתי חכמים 
]תנדבא"ר  ז"ל  חכמינו  כתבו  דהנה  רמז,  בדרך 
הוא  היום  עד  לעשו  שיש  הגדולה  דכל  פכ"ב[ 
שצעק  הצעקה  ובשכר  אביו,  את  שכיבד  בשכר 
מידו  יעקב  שלקח  לו  נתוודע  בעת  נפש  במר 
שהיה  הללו  מהצעקות  נראה  ממילא  הברכות, 
הלא  הזכיות,  עבור  הברכות  מאד  בעיניו  חשוב 
קצירו  יבוש  אשר  עד  בעוה"ר  הרעה  בנו  נגעה 
הם הזכיות וישבר לאין מרפא, וזה שנרמז בכאן, 
כשמוע עשו דברי אביו, ר"ל להיות ששמע עשו 
בשכר  וגם  צעקה,  ויצעק  עת,  בכל  אביו  לדברי 
שצעק צעקה, כעת הדבר הזה הוא גדולה ומרה 
קצירו  יבוש  אשר  עד  נפש,  עד  ונגע  מאוד  עד 

וירחם עלינו השי"ת ברוב רחמיו:
אל  לך  ברח  וקום  בקולי  בני שמע  ועתה 
ועתה  כפשוטו  אמרה  לא  למה  הנה  וכו'.  לבן 
קום ברח וכו', למה האריכה למעניתה באמור בני 
שמע בקולי, ונראה לבל יאמר יעקב הנה אני פה 
בארץ הקדושה מתיירא, ואיך אצא לחוץ לארץ 
אל בית לבן הרשע, ומכל שכן שמורא יעלה על 
לזה  הארץ,  זכות  בהעדר  עשו  לי  יוכל  פן  ראשי 
אמרה שאינו כן להיותך בני ומחוייב אתה לשמוע 
בקולי ותכוון בזה לקיים מצות כיבוד ומתן שכרה 
יוכל  לא  ובודאי  וכו',  ימיך  יאריכון  למען  בצידה 
כנ"ל  כוונה  בני  באמרה  עוד,  לומר  ואפשר  לך, 
היינו היותך בני מחוייב במצותי, ובתיבות שמע 
בקולי כיוונה לבל יאמר יעקב היאך אקבל לשון 
בקולי,  שמע  וז"ש  עשו,  על  זה  להאמין  הרע 
דהדין הוא הגם שאינם רשאים לקבל לשון הרע, 
עם כל זה למיחוש מיהא מיבעיא, כמו שהוכיחו 
וז"ש שמע  בן אחיקם,  מגדליה  סא.[  ]נדה  רז"ל 

בקולי, מחוייב אתה מצד הדין לשמוע בקולי:

דבר המערכת
 כ"ט חשון יומא דהילולא

דהרה"ק רבי ר' צבי הערש מרימנוב זיע"א
הרבי ר' הערש מרימנוב שהיה משרתו של רבינו רבי מענדלי' מרימנוב מילא 
את מקום רבו לאחר פטירתו ברימנוב, ולא צאצאיו, אולם היו מן התלמידים 
שנתדבקו בכמה מתלמידיו של הרבי ר' מענדלי ומינו אותם לרבם ומאורם, 
ביניהם רבינו הבני יששכר זי"ע והרבי ר' הירש מזידיטשוב, והרבי ר' נפתלי 

מרופשיץ זיע"א. 

אולם רבינו הבני יששכר ביקר לעתים אצל גדולי עמיתיו האדמורים, וכך נהג 
גם לגבי רבי הירש מרימנוב, במיוחד לאור העובדה שהיה מזדמן מדי שנה 
לרימנוב, ביום השנה לפטירת רבו הרבי ר' מענדלי בי"ט אייר, אולם רבינו 
ידוע היה כאיש תקיף אשר הקפיד על קוצו של יוד בהלכה, והסתייג מכל 
סטיה ולו הקלה ביותר, וכך נהג בכל מקום בו נסע לנהוג ברבנות לחיזוק 
היהדות בגדרים וסייגים, גם במחיר רדיפות ע"י מתנגדיו, וגם אם ידע שכך 
יהיו כאלו מן החסידים שדרכו התקיפה ירחיק אותם ממנו, לא רצה לוותר 
על עקרונותיו כאשר הדבר נוגע להלכה, וכך היה בכמה מן המקומות ששהה 
שם שויתר על כל אדמורותו ואפילו על מקום מגורתו, והעיקר לא להתפשר 

בדברים שראה לנכון לעמוד עליהם על המשמר לתקן פרצות.

וכך היה גם כשעמד ליד גדולי ישראל, הרהיב עוז בנפשו ולא נמנע להעיר 
בעיניו  שנראה  לצעד  בהקשר  דעתו  את  מביע  והיה  כבחמורה,  קלה  על 
קלקול או זלזול בהלכה, גם אם עושהו היה גדול בתורה ובחסידות, אשר 
בוודאי כלכל את מעשיו ומדדם בפלס. מציאות זו באה לפעמים לידי ביטוי 
בפגישות שבין רבינו הבני יששכר והרבי ר' הירש מרימנוב, למרות הערצה 
ההדדית שהיתה ביניהם, ואשר העיבה על גישות שונות בדברים מסויימים.

פעם אחת, כאשר יומא דהילולא של הרבי ר' מענדלי חל בשבת, בא רבינו 
הירש,  ר'  הרבי  במחיצת  שם  לשבות  ונשאר  שישי,  יום  לקראת  לרימנוב, 
בבואו ביום ה' לפנות ערב לרימנוב, ראה כי בבית רבי הירש התפללו מנחה 
משהחשיך כבר היום, רבינו שהקפיד מאוד על הנפסק בשולחן ערוך, שאל 
את רבי הירש מדוע עשה כך, אך הוא לא ענה לו דבר, בשבת בעת עריכת 
השולחן ישב רבינו לימינו של רבי הירש, הגבאי העמיד על השולחן בקבוקי 
יין כנהוג, וקרא בקול: פלוני העמיד לוג יין, וכו' ויסתכל רבינו על הבקבוקים 

וירא כי הם מכילים שלשת רבעי לוג בלבד.

היותר  לכל  המכיל  בקבוק  על  לומר  יתכן  כיצד  הירש:  לרבי  רבינו  ויאמר 
הם  הלוא  בעיר,  המוזגים  יאמרו  מה  לוג?  מכיל  הוא  כי  לוג,  רבעי  שלשת 
ילמדו ממעשיכם לתת שלשת רבעי לוג במקום לוג, באמרם כי אם בבית 

הרבי עושים כן, הותרה הרצועה גם להם.

אך למרות שגם הפעם לא השיב לו רבי הירש מאומה, המשיך רבינו לישב 
לידו בהכנעה, ומספרים כי ביום ראשון כשרבינו היה בדרכו חזרה מרימנוב, 
ונשבר גלגל אחד בעגלתו, והוא נאלץ להמתין יממה אחת על אם הדרך, אמר 

על כך רבנו כי זה בא לו מן השמים על שהרהר אחר הרבי ר' הירש.

בשנה אחרת כאשר יום השנה לפטירת רבו הרבי ר' מענדלי שוב חל להיות 
בשבת, דחה רבינו את נסיעתו לרימנוב במספר ימים, כשכוונתו לא לבקר 
כי רבינו  זו אצל רבי הירש מרימנוב, כאשר הודיעו לרבי הירש  בהזדמנות 
בא העירה, אמר לנוות ביתו הרבנית: אורח חשוב יבוא אלינו היום, הכיני נא 

סעודה מיוחדת בעבורו.

והוא עצמו אף התלבש בבגדי שבת, אך מכיון שבדעת רבינו לא היה לסור 
הפעם לבית רבי הירש, יצא את העיר בעגלתו, לאחר שהשתטח על ציון רבו, 
על אף שהודיעו לרבי הירש שרבינו עזב כבר את העיר, הוא פנה שוב לרבנית 
והזכיר לה את ענין הסעודה בעבור האורח החשוב, לאחר שרבינו כבר נסע 
כברת דרך חוץ לתחום העיר, נשבר לפתע אחד מגלגלי העגלה, לאחר תיקון 
זמני, המשיכה העגלה בנסיעתה, לאחר זמן קצר נשבר לפתע הגלגל השני, 
אחד  נשבר  בדרכה,  המשיכה  שוב  והעגלה  זמנית  תוקן  הוא  שאף  לאחר 
המוטות המחזיק את הגלגלים, זו הייתה תקלה שקשה היה להתגבר עליה.

ויאמר רבינו: אם הרבי ר' הירש כבר שבר את המוט, עלינו לשוב העירה... 

המשך בעמ' הבא

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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כשהוא  הירש  ר'  הרבי  לבית  רבינו  ויבא 
רבה,  ובלבביות  יפות  פנים  בסבר  מקבלו 
וישבו  תורה,  דברי  לומר  רבינו  את  וכיבד 
בדרבי  והתעמקו  רבות  שעות  הצדיקים 
סיים  רבינו  וכאשר  ובנסתר,  בנגלה  תורה 
כאשר  הירש:  ר'  הרבי  אמר  דבריו,  את 
דברי  לומר  החל  אלימלך  צבי  ר'  הרבי 
אשר  באויר  פורחות  אותיות  ראינו  תורה 
מה  הכל  לא  אבל  אותן,,  שיקחו  התחננו 
שטטו  וכך  לנו..  מסר  לשמוע  שרצינו 
הכמונות  בסודות  הקדושים  הצדיקים 
בדרכיהם,  ולא  בהם  השגה  לנו  אין  אשר 
כבני  אנו  כמלאכים  הראשונים  אם  אשר 

אדם...

פטירת  על  הירש  לרבי  סיפרו  כאשר 
כאשר  הפוגות,  מאין  מאוד  בכה  רבינו, 

לשאול  בנפשו  עוז  הרהיב  מחסידיו  אחד 
לרבו על פשר הצער הגדול בפטירת הבני 
החסידים  בעיני  היה  נדמה  אשר  יששכר, 
ביותר,  אדוקים  היו  לא  השניים  שקשרי 
הרי  אבכה,  לא  כיצד  הירש:  רבי  השיב 
צבי  ר'  כשהרבי  ברימנוב,  פה  הרגשנו 
בדינוב  להתפלל שחרית  התחיל  אלימלך 
והגיע ל"הודו לה' קראו בשמו", אזי פתח 

לנו את דרך המלך לעבודה זו תפילה..

כוחם וקדושתם של צדיקים אלו, בוודאי 
יעמדו לכל אלו הדבוקים בהם ובתורתם.

בכל ליל שישי בשעה 10.00 מתקיים שיעור בספר 'אגרא דכלה' בבית המדרש דינוב רחוב בלזר 17 שכונת בית ישראל.
השיעור השבוע נתרם ע"י ר' אברהם יואל פרידמן לרגל השמחה בבית ידידו ר' שמואל חיים אופנהיים לאירוסי בנו בשעטומ"צ
זמן תפילת שחרית בשב"ק בשעה 9.45 – קידושא רבא במקום – בבית מדרשינו לא מדברים בשעת התפילה וקריאת התורה
מדי יום רביעי שיעור בספה "ק בני יששכר ע "י האדמו"ר מסאסוב שליטא בבית מדרשו רחוב רש "י  44  י-ם בשעה  8.15

הפרטיים  הלינה  חדרי  של  החדש  באגף  הבניה 
את  סיימנו  כבר  וב"ה  התנופה,  במלוא  נמשכת 
החלוקה לכל 12 החדרים החדשים, וכעת עומלים 
לחדרים,  והמים  החשמל  תשתיות  את  להכין 
ושירותים,  מקלחת  חדר  יהיה  חדר  בכל  כאשר 

וכיור נט"י בחוץ.

שכם,  להטות  אחבנ"י  לעזרת  אנו  מחכים 
הפרוייקט  בניית  בהמשך  חלק  ולקחת 
 12.000 של  במחיר  הק',  הציבור  לטובת 
דולר אפשר להנציח שם, או לזכות בקניית 

חדר אשר יירשם על שמו. 

והבנין  כמו"כ פונים אנו בקריאה של מצוה, היות 
לבנין,  הבידוד  הושלם  ולא  מבחוץ,  הושלם  לא 
ומחמת כן חודר קור לבנין, וזה מאלץ אותנו לחמם 
נמצאים  כשלא  גם  החורף  ימות  בכל  הבנין  את 
שם אנשים, בשביל שלא יתפוצצו צינורות המים 
מהקור העז, וחימום הבנין עולה אלפי דולרים בכל 
גדול  בחלק  נחסוך  הבידוד  יושלם  וכאשר  חודש, 
לציבור  אנו  פונים  המיותרת,  החימום  מהוצאות 
ומי  החיצון,  לסיום החלק  ומעשים  עושים  להיות 
יביא  או  הבנין  של  החיצוני  גמר  את  ישלם  אשר 

תורם יקבל את שער הבנין על שמו לזכרון נצח.

 ההרשמה לשבת חנוכה
בדינוב בעיצומה

שבת  לשהות  למעוניינם  בודדים  חדרים  נשארו 
עדיין  בלבד  )לגברים  למשפחות,  בדינוב  חנוכה 
חנוכה  זאת  חל  השנה  מקומות(  יותר  נשארו 
ביום  ניוושעו  והרבה  לישועות  המסוגל  במוצ"ש 

הזה בציון רבינו הבני יששכר.

סדר הנסיעה לשבת חנוכה, יציאה ביום חמישי נר 
בדינוב, במוצא"ש,  ישהו  דחנוכה בערב, בשבת  ו' 
וריקודין  מעמד הדלקת נר חנוכה בליווי תזמורת 
לאות הודאה להשי"ת על הניסים והחסדים בימים 

ההם בזמן הזה.

יעלו  שחרית  תפילת  לאחר  חנוכה  זאת  א'  ביום 
לציון רבינו, ומשם ימשיכו לרימנוב, לאנצוט לציון 
תפילה  למעמד  ולליזענסק  מראפשיץ,  הרה"ק 
משם  מנחה,  תפילת  חנוכה,  זאת  הגדול  ביום 
 2.00 ובשעה  ולינה  ערב,  וארוחת  ערבית  לדינוב 
בערב יצאו בדרך חזרה לשדה התעופה בווארשא.

המחיר כעת לכל המסלול כולל אש"ל מלא כולל 
מלונדון  להזמין,  למקדימים  דולר   550 הטיסה 

המחיר 300 דולר בלבד.

שבת ח"י טבת
שבת לפני הילולת רבינו ה'בני יששכר' החל בח"י 

טבת יום א' בערב.

חמישי  ביום  יציאה  בלבד:  פולין  א'  מסלול 
ערב,  ארוחת  לדינוב,  לילה  נסיעת  לפולין,  בערב 
בדינוב,  שבת  לשבת,  הכנה  שישי  יום  לינה, 
ערב  לכבוד  דמלכה  מלווה  סעודה  במוצאי שבת 
הילולת רבינו בליווי תזמורת, יום א' נסיעה לקברי 
ריישא- שינאווה,  ליזענסק,  לאנצוט,  הצדיקים, 
בלאזוב, חזרה לדינוב חי טבת ליל הילולא, סעודת 
שחרית  תפילת  לאחר  בדינוב,  לינה  הילולא, 
היהודי  מוזיאון  לרימנוב,  יסעו  בוקר,  וארוחת 
בקראקוב,  לינה  קראקוב,  צאנז,  בפשעמישל, 
קראקוב,  ליד  המלח  מכרות  אושביץ,  שלישי  יום 
בדרך  ורשא  לכיון  יציאה  בקראקוב,  ערב  ארוחת 
יעצרו בקילץ, קאזניץ, ראדישיץ, שחרית בווארשא 

וחזרה לארץ רביעי בבוקר.

 המחיר למסלול א':
 590 דולר כולל הכל,
למקדימים להירשם!

וולעדניק: עם  משולב  ב'   מסלול 
החלק הראשון בפולין של המסלול הינו ביחד עם 
קבוצה של מסלול א' בפולין, עד ליום שני בבוקר חי 

טבת, אחרי הביקור במוזיאון היהודי בפשעמישל 
לבעלז  לאוקריינה,  וממשיכים  הקבוצות,  נפרדים 
ארוחת ערב ולינת לילה, יום ג' המשך לאוסטואה 
ר'  והרבי  ממעזריטש  המגיד  אניפולי  המרשא, 
זושא, קוריץ, בארדיטשוב, לינת לילה, רביעי בוקר, 
כא  ההילולא  ליל  וולעדניק  ערב  רביעי  מעזיבוז, 
טבת, תפילת שחרית בנץ אמירת תהלים, יציאה 

לקייב לחזרה לארץ.

 המחיר למסלול ב':
 730 דולר בלבד!

למקדימים להירשם!

עיניו  החכם  יעלו!!!  שהמחירים  בטוחים  תהיו 
בראשו.

לפרטים והזמנות: 050-4132188

 <<החלה ההרשמה
לשבת כ"א אדר בדינוב<<

מהנעשה בחצרות קדשינו:

בית המדרש דינוב שע"י מוסדות 'בני יששכר'
עיה"ק ירושלים – דינוב פולין 

והריקותי לך ברכה
 מעומק לבינו מאחלים אנו בברכת מזלא טבא לידידינו העומד לימינינו בכל עת,

ומסור בלב ובנפש למען רבותינו הק' ה'בני יששכר' וצאצאיו הק'

ה"ה הרה"ח ר' שאול דוד פאמפ הי"ו
לרגל השמחה במעונו בהולדת בתו 

יוצ"ח  מכל  דקדושה  נחת  לראות  יזכה  הקדושים  הצדיקים  כוח  בזכות  רצון  יהי 
וברכה והצלחה בכל אשר יפנה, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך

המברכים,
פנחס בנימין פאמפ

אלימלך  צבי  גוטליב,  מרדכי  משה  ברוין,  שלום  יוסף  בירנהאק,  ברוך 
פאמפ,  ברוך  פרנקל,  דוב  ישכר  פאמפ,  אהרן  זליקוביץ,  יוסף  טוסיג, 

אברהם יואל פרידמאן

בברכת שבתא טבא.
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

המשך 'דבר המערכת'

 הגליון והקידושא רבה
בשבת זו נתרם

 לעילוי נשמת הרה"ח ר' שלמה זלמן
בה"ר שמואל חיים זצ"ל - נלב"ע ג' כסלו


