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ארבעס ובובעס 
בכל יום חמישי וערב שבת 

וכן בהזמנה לשמחות
אצל משפחת גלבשטיין 

רח' אבן גבירול 15
052-7633053

 
 

  בס"ד 

  דרושים 
חסידיים בעלי אברכים 

 ללימוד עם תלמידים נסיון
  בכל שעות היום בעיר

  תאימיםלמשכר הוגן 

  

  פרטים והרשמה ל

073345770  
  

 בברכת התורה 

073-345-3770

קהל  "תפארת משולם" 
טעמשוואר

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

השבת פרשת בחוקתי

תתקיים עריכת השולחן
של כ"ק אדמו"ר שליט"א 

בשעה 11.30

בברכת שבתא טבא 

הגבאים 

שיעור אור החיים הק' 
מפי אדמו"ר שליט"א 
ליל שישי בשעה 10:00

ניתן להאזין לשיעור מידי שבוע 
גם ב"קול טעמשוואר"
 0723-181-778

לידידנו ומכרינו ראו הזמנה זו כאישית
הזמנות פרטיות לא נלשחו כלל

בשבח והודיה להשי”ת על כל הטוב אשר גמלנו
שהחיינו וקיימנו והגיענו ליום הכנס בננו היקר

צבי הירש נ"י
לעול תורה ומצוות בשעטו''מ

הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף בשמחת הבר מצוה
שתתקיים אי”ה 

ביום שני פרשת במדבר
באולם שע''י סמינר ויז'ניץ  רח' יונתן בן עוזיאל 19

קבלת אורחים מהשעה 9:00
לכבוד ולעונג תהיה לנו השתתפותכם בשמחתנו 

ואי"ה בשמחתכם ישמח לבי גם אני

יצחק דוד סמט

בס"ד

אודה ה’ בכל ליבי אספרה כל נפלאותיך
בשבח והודי’ להשי”ת 

על כל הטוב החסד אשר גמלנו 
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה 

בתת ה’ שמחה במעוננו 

בהולדת בני למז”ט
אקרא לידידי אחי ורעי לבוא ולשמוח בשמחת

השלום זכר
שתתקיים אי”ה בליל שבת קודש זו 

בבית המדרש סערט ויז’ניץ 
רחוב רבי פנחס בן יאיר

ובתת ה’ שמחה באוהליכם ישמח ליבי גם אני
ידידכם המצפה לבואכם להתברך מברכותיכם 

גבריאל פדר

בית המדרש הגדול
 נדבורנה 

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
רח' פנחס בן יאיר 27 אלעד 

עריכת השולחן הטהור
ליל שבת קודש פרשת בחוקתי

בשעה 11:00

מלוה מלכה 
בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א

נטילת ידיים בשעה 10:45

בברכת שבתא טבא 

הגבאים

הגעלת כלים
ערש”ק פר’ במדבר - שבת מברכים 

סמוך למקווה ויז’ניץ רח’ רשב”י 

שעון קיץ - בין השעות 11:30-13:00 

מקוה כלים במקום



  

  

  

  

  

  ברוכים הבאים בשם ה'
  

נקדמה בזה ברון שיר ושבח את פני האורח הדגול האי 
גאון וצדיק מעכש"ת שמו מפארים עדת חבלו מעוז 

ומגדול, דולה ומשקה מאוצרות התורה והיראה וממנו 
בקרב עם  נודע ומפורסם לשם ולתהילהישקו העדרים, 

  חסירא ופרישא ונהורא נפישאסגולה, דורש טוב לעמו, 

  שליט"א םרבי דוד משה ראוזנבוי הגה"צ

בן כ"ק מרן אדמו"ר מקרעטשניף שליט"א 
  רחובות בואבדק"ק קרית קרעטשניף 

  

להשפיע  בעירנולרגל בואו לשבות בשבת קודש 
  לה' ליםרה וחסידות לחזק לבב המייחות

ת בליל שב "שבת אחים"ויערוך את 
  "בהיכל בית מדרשינו"קודש 

  

חיזוק יהא בואו לברכה ולהצלחה ו
  מפעלות התורה והחסידות בעירנו

  

  רבנן ותלמידהון              הגבאים

הרה”ק רבי שלמה מזוויהעל זי”ע
יומא דהלולא - כ"ו אייר

הרה”ק  ר’ אלי’ רוט זצ”ל אל רבו  הגה”צ  פעם אחת הביא 
והניחו  חדש,  משי  בגד  זצוק”ל  מזוויהעל  שלמה’קה  רבי 

לפניו על השולחן, בטרם נטלו, נענה ר’ שלמה’קה ואמר:

“לכל אדם יש חשבון מיוחד כמה הנאה מגיעה לו בעולם 
נהנה  אם  מעוה”ז;  ליהנות  שלו  ההיתר  גבול  ומהו  הזה 

האדם יותר משיעור זה, מנכים לו מזכויותיו.

מתגבר  והוא  לאדם,  הנאה  מגיעה  אם  גיסא,  ולאידך 
הנאותיו  כל  את  מוסר  אלא  ממנה  נהנה  ואינו  עצמו  על 

להשי”ת, מוסיפים לו הנאות כהנה וכהנה.

הקדוש,  רבינו  הנשיא,  יהודה  רבי  אצל  מצינו  זה  כעין 
נהנה  שלא  והכריז  מעלה,  כלפי  אצבעותיו  עשר  שזקף 
מהעוה”ז כלל. והדבר אומר דרשני, שדוקא רבינו הקדוש, 
שראה בעולמו כבוד רב ועשירות מופלגת, הוא אמר זאת? 
אבל זה היה מנהגו של רבינו הקדוש, שכל אימת שהגיע 
הקריבה  אלא  לעצמו,  אותה  קיבל  לא  הנאה,  דבר  לידו 
להקדוש ברוך הוא. וממילא השפיעו לו מלמעלה הנאות 
שמים.  מלכות  לכבוד  לשרשן,  העלה  אותן  וגם  נוספות, 
העלה  זה  את  וגם  יותר,  גדול  תענוג  לו  העניקו  שכך  כיון 
לשיא  הגיע  ולכן  ימיו,  כל  נהג  כן  חלילה.  וחוזר  לשרשו, 

העשירות, אך כמובן מבלי ליהנות ממנו כמלוא נימה...

רק לאחר שסיים ר’ שלמה’קה דברים אלו, נטל את הבגד 

החדש שהעניק לו ר’ אלי’.

“איש חסיד היה” )ירושלים תשס”ב( ע’ קכ”א

· · · ·
בד”צ  חבר  זצ”ל,  רבינוביץ  בנימין  רבי  )הגה”צ  רבינו  
בעת  בחרותו  בימי  שפעם  מספר  היה  החרדית(  העדה 
ישבו לאחר חצות הלילה בחדר )שטיבל( הסמוך להיכל 
בתורה,  והגה  ישראל(  )תפארת  שוהל”  “ניש’עס  ביהכנ”ס 
לחש לו אחד לפתע באזניו דבר מה, משפנה לעבר הלוחש 
הבחין שזה לא אחר מאשר הרה”ק רבי שלמה מזוועהיל 
“בחור’ל  לו על אופן לימודו באומרו אליו:  זיע”א, שהעיר 

לערן אופין קול, וועסט גידענקען וואס דו לערנסט” )בחור, 

למד בקול, או אז תזכור את לימודך(.

“עמודא דנהורא” )ירושלים תשס”ג( עמ’ פ’

· · · ·
עם הרה”ק ר’ שלמה’קע מזוויהעל, היה הרה”ח ר’ שמואל 
- כשהעיר העתיקה היתה  ביומו  יום  זצ”ל שב מדי  גפנר 
מנחה  מתפילת   - תש”ח  מלחמת  קודם  עדיין,  פתוחה 
בכותל המערבי. באחד הימים, בעודם בדרך לשער שכם, 
כשחלפו מתחת לכיפת הקשת הקטנה - עמד ילד ערבי 
עיניו  הרים  שלמה’קע  רבי  אבנים.  מלמעלה  והשליך 
הטהורות, הביט בערל הקטן - ובתוך כמה דקות נפל הלה 

פגר מת...
הרה”ח ר’ ברוך גפנר שליט”א

“עולמו של חסיד” )ב”ב תשס”ב( ח”א, ע’ קע”ז

· · · ·
זי”ע[ משיב על  היה ]הרה”ק רבי שלמה מזוויהעל  כידוע 
‘קויטלאך’ שקיבל אחרי טבילה במקוה, משמשו בקודש 

החסיד רבי אליהו רוט זצ”ל היה מקריא לו את שכתבו לו 
השואלים והמבקשים ב’קוויטלאך’, ולאחר שטבל השיב 

גדולה,  בפשטות  חסידיו  עם  מתנהג  והיה  דבר,  לשואליו 
וכמו ששמעתי מפי אחד מאנשי ירושלים בשם ר’ מרדכי 

פריימן, ששאל פעם בעצת קדשו בנוגע לשידוך שהוצע 

שכשישוב  כדרכו  היתה  שלומ’קה  רבי  של  ותשובתו  לו, 
מבית  בשובו  ממחרת,  ויהי  לו.  יענה  המקוה  מן  מחר 
דפק הרה”ק רבי שלמה על דלתו של ר’ מרדכי  הטבילה 
היתה  כזו  האתמול.  מיום  שאלתו  על  והשיבו  פריימן 

התנהגותו, וזו אחת הדוגמאות לכך, הנהגה בפשטות, מדה 
שבני ירושלים מאד אהדו, ובגינה הסתופפו בצילו רבים 

וטובים מיהודי ירושלים.
הגה”ח רבי אליעזר דוד פרידמן שליט”א

“מפי ספרים וסופרים” )ב”ב תשס”ח( ח”ב, ע’ צ”ג

· · · ·
]ז”ל[, שכאשר  לנו הגה”ח ר’ יעקב קוז’ליק )שליט”א(  שח 
נכנס  מצאצאיו,  אחד  אצל  שידוך  לגמור  עמד  ז”ל  אביו 
זי”ע  מזוויהעל(  שלמה’קה  רבי  )הרה”ק  מוהר”ש  לרבינו 

להתיעץ. רצונו היה, שהצד השני יקבל על עצמו, בנוסף 
לזוג,  “קעסט”  נתינת  גם  הנשואין,  בהוצאות  להשתתפות 

החזקת החתן והכלה, משך זמן.

אמר לו רבינו:

אתה  תן  אחר?  מישהו  ע”י  תעבור  שההשפעה  לך  -למה 
“קעסט” וההשפעה תעבור דרכך...

“מעיינות השמחה” )ירושלים תשנ”ז( ע’ פ”ה

· · · ·
שהרה”צ  סיפר לי הגה"צ ר' נטע פריינד )שליט"א( ]זצ"ל[ 
ר’ אלי’ ראטה ז”ל סיפר לו, שהרה”ק ר’ שלמה’קה מזוועהיל 

זצ”ל אמר, אם אין השבת כדבעי, צריכים לפייס את השבת 

במוצאי שב”ק ]אז ס’פירט זיך נישט א שבת ווי עס דארף 
צו זיין, דארף מען מוצאי שבת איבערבעטן דעם שבת[.

הרה”ג ר’ ישראל חיים אשרי שליט”א

“שיח זקנים” )ברוקלין תש”ס( ח”ג, ע’ תל”ד

יומא דנשמתא



שנה  שהלך  זצ”ל  ראטה  אליהו  רבי  החסיד  מפי  שמעתי 
בחג  זצוק”ל  מזוויעהל  שלמה  רבי  הרה”ק  רבו  עם  אחת 
לו  ואמר  הרבי  אליו  פנה  ולפתע  בוקר  לפנות  השבועות 
עליהם  לקבל  שרצונם  אלו  את  מכריזים  בשמים  כעת 
עול תורה ואומרים נעשה ונשמע, א”כ בא נאמר בקול רם 

יחדיו נעשה ונשמע.

כ”ק מרן גאב”ד מאקאווא שליט”א

“שמחת אמרי נועם” )י-ם תשע”ב( ע’ שנ”ז

· · · ·
סיפר לי הגה”צ ר’ נטע פריינד )שליט”א( ]זצ”ל[ שהי’ פעם 
זצ”ל  מזוועהיל  שלמה’קע  ר’  הרה”ק  עם  ביחד  במקוה 
והטביל  ל”ע,  חולנית  שהיתה  קרובתו  את  לפניו  והזכיר 
ר”ש ראשו במקוה, והרים את ראשו ואמר לו, לך ואמור 

לה שתבריא ]גיי זאג איר אז ס’איז גארנישט[.

שניאור  ר’  מהרה”ח  שמעתי  הנ”ל,  הגה”צ  לי  סיפר  עוד 

אחת  שפעם  העובדא,  בעל  את  שהכיר  ע”ה  אייזענבאך 

נחלה בנו ר”ל וכאשר לא ירד החום הלך להחזון איש זצ”ל, 
ואמר לו החזון איש, סע לירושלים לר’ שלמה’לע )הרה”ק ר’ 
שלמה’קע מזוועהיל(. נסע לירושלים ונכנס לר’ שלמה’קע, 

הלך ר’ שלמה’קע לטבול במקוה כדרכו, וכשהגביה ראשו 
בהבדלה,  לדקדק  היה  רגיל  ההוא  האיש  אמר,  מהמקוה 
המדרש  בבית  שומע  בזה,  מזלזל  ולאחרונה  בבשמים, 
והולך לו, אם יקבל על עצמו מכאן ואילך לדקדק בהבדלה, 
מצות  שלמה’קע,  ר’  שראה  כך,  אחר  ואמרו  הילד.  יתרפא 

קלות שאדם דש בעקביו, וגם ראה תיבת הבדלה.
הרה”ג ר’ ישראל חיים אשרי שליט”א
“שיח זקנים” )ברוקלין תש”ס( ח”ג, ע’ תל”א

· · · ·
]הרה”ק  זקה”ק  על  אמר  זי”ע  מבעלזא  מהר”א  הרה”ק 
מתלמידי  פחות  אינו  שהוא  זי”ע[  מזוויהעל  שלמה  רבי 

ישועה  איזה  לפעול  כשרוצה  שהוא  בזה  אלא  הבעש”ט, 
צריך ללכת למקוה או לכותל המערבי.

כ”ק מרן אדמו”ר מזוויהעל-ארה”ב זצוק”ל
בשיחת קדשו - י”ב אלול תשע”א
“מעיינות החיים”, תשרי תשע”ב, ע’ מ”ג

· · · ·
עבודת  ]בעמח”ס  ז”ל  לוריא  אהרן  רבי  מדודי  שמעתי 
ממש,  קדוש  איש  והיה  אותו  להכיר  זכיתי  שעוד  פנים, 
והוא אמר פעם: “איך כאפ זיך יעדן טאג צו, צו די תפילין 
מער ווי יעדער בעל תאוה צו די תאוה”[, ששאל פעם את 
בשו”ע  שנפסק  מה  על  ז”ל,  מזוועהיל  שלמה  ר’  האדמו”ר 

זו  ולכאורה  )או”ח סי’ רל”א( שצריך לאכול לשם שמים, 
עבודה קשה ביותר שמה יעשה האדם שהוא רעב וכוונת 
שיאכל  ההל’  יקיים  והאיך  א”ע,  להשביע  הוא  אכילתו 
מאשר  לש”ש  לאכול  קשה  שיותר  נראה  ובאמת  לש”ש, 
לצום לש”ש, וענה לו רבי שלמה ז”ל שיש ללמוד מאסתר 
המלכה, דבתחילה אמרה )אסתר ה, ח( יבוא המלך והמן 
אל המשתה אשר אעשה להם, ואח”כ אמרה ומחר אעשה 

להתחיל  מאד  קשה  בתחילה  דאמנם  ופי’  המלך,  כדבר 

שההמן  אע”ג  אוכלים,  דבתחלה  אלא  גבוהה,  במדרגה 
המלך  את  להכניס  משתדלים  ובנתיים  ונכנס,  א”ע  דחק 
את  ויסלק  המלך  כדבר  אעשה  ולמחר  עד,  ויותר,  יותר 
כולו  של  למדריגות  שיזכה  עד  דהיינו  העולם,  מן  ההמן 
לשם שמים, וכן הוא בכל הענינים א”א להתחיל מיד בכל 
המדריגות, רק קמעא קמעא, והעיקר שיעשה האדם כל 

מה שביכלתו.

הגה”ח רבי שמואל אהרן לידר זצ”ל

“תכין לבם” )ב”ב תש”ס( ע’ רל”ט

· · · ·
אויערבאך  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  )מרן  רבינו  השיב 
זצ”ל( לשואל שראה את רבינו נוטל בידו מאפה “לעקאח” 

כמנהגו   - מילה  ברית  לאחר  לחלקו  בירושלים  שנהוג 
- ושאל דלכאורה אין  בכל פעם שלא השתתף בסעודה 
דכל  רבינו  והשיב  לרחוב,  כך  לצאת  ת”ח  כבוד  לפי  זה 
)ויצויין  שרי  דא,  כגון  מצוה,  חיבוב  משום  שהוא  שניכר 
ע”פ  מדתו  וכיוונו  שיערו  זה  שמאפה  אומר  היה  שרבינו 
היה  ורגיל  אחרונה(.  לברכה  שיעור  בו  שיהא  חכמים 
בלבו  שנחרט  מאורע  לספר  זצ”ל(  הגרש”ז  )מרן  רבינו 

צעד  עיר  של  ברחובה  פעם  שבלכתו  אברכותו,  משנות 

נושא  כשהוא  זצ”ל  מזוויהל  שלמה  רבי  האדמו”ר  למולו 

סולם ארוך, בדרכו לתקון מקוה בשכונת “בית יעקב” שהי’ 

הנ”ל  האדמו”ר  קראהו  רבינו  ובהתקרב  זחילה,  חשש  בו 

וביקשו לזכות עמו במצוה זו, וצעדו שניהם ונשאו הסולם 

עד מקום המקוה ותקנוהו.

“הליכות שלמה” )ירושלים תשס”ב( ח”ב, ע’ קי”ב

· · · ·
מסכת מופלאה, טמירה ונעלמת, קובעת לעצמה הנהגתו 
רוויית הסוד של האי סבא קדישא, קודש הקדשים, הרבי 
ר’ שלמה’קה מזוויהעל זי”ע, עם החתולים שמצאו מחסה 

נושא  סביב  התהלכו  רבים  מדהימים  סיפורים  בביתו. 
מופלא זה שהעלם מרובה בו על הגילוי.

הכל ידעו כי ר’ שלמה’קה פועל בכך גדולות ונצורות, אם 
להשיב נשמות תועות או תיקון גלגולים נדחים או ענינים 
הצליח  לא  לאשורו  הענין  להבהיר  אך  אחרים,  נשגבים 

איש.

מלבד  בזה,  ראה  והרחמים,  החסד  איש  זצ”ל  רוט  אלי’  ר’ 

בעלי  “צער  במצוות  הקפדה  גם  שבכך,  הנשגבים  הענינים 
חיים”, עובדה שאיננה חדורה כל צרכה בתודעת הבריות.

ר’  הלילה.  חצות  של  רעוא  בעת  הלילות,  באחד  זה  היה 
ואחד  היות  בבקשה:  אלי’  ר’  לתלמידו  פנה  שלמה’קה 
הכנסת  לבית  לגשת  ממנו  הוא  מבקש  נעלם...  החתולים 
מתחת  החתול  נמצא  שם  ישראל,  בית  של  “שטיבלאך” 
למכסה העץ של אחת המדריגות ואינו מסוגל להשתחרר, 
לאחר  דיבור,  כדי  תוך  לחפשי...  להוציאו  נא  ילך  כן  על 
אינך  די,  “די  ואמר:  בו  חזר  המוזרה,  הוראתו  את  שסיים 
צריך... החתול כבר מצא את החור לצאת דרכו...” עודם 
מדברים והנה הגיע חתול, ונכנס לבית הקדוש של הצדיק 

המופלא...

ר’ אלי’, בעל לב הרחום, רואה בסיפור מופת זה את גדלותו 
של רבו “שגם באמצע הלילה דאג הוא לצערם של בעלי 

חיים” - - -

“איש חסיד היה” )ירושלים תשס”ב( ע’ קל”ב

לי  סיפר  ]זצ”ל[:  )שליט”א(  פריינד  נטע  ר’  הגה”צ  לי  סיפר 
פעם  ששמע  ז”ל,  שלעזינגער  שמעון  הלל  ר’  הרה”צ  חותני 

את  שואל  זצ”ל  מזוועהיל  משה  גדלי’  ר’  הרה”ק  את  אחת 

זצ”ל, אמרו חז”ל מזונותיו  ר’ שלמה מזוועהיל  הרה”ק  אביו 
לאמעריקה  נוסע  אחד  שיש  ורואין  וכו’,  קצובים  אדם  של 
מבניו  מהנחת  לו  מנכים  אביו,  לו  ענה  שם,  ומתעשר 

)מ’רעכנט אים אראפ פון נחת פון די קינדער(.
הרה”ג ר’ ישראל חיים אשרי שליט”א

“שיח זקנים” )ברוקלין תש”ס( ח”ג, ע’ תל”ג

· · · ·
אמונה בטחון

הגה”צ ר’ אלי’ רוט זצ”ל היה חוזר ומשנן מה שהיה מרגלא 
זי”ע:  מזוויהעל  שלמה’קה  רבי  הרה”ק  רבו  של  בפומיה 

צריכים להתחיל ללמוד א ב היינו ללמוד ולשנן לעצמנו 
תמיד ללא הרף: אמונה בטחון.

“איש חסיד היה” )ירושלים תשס”ב( ע’ שצ”ג

· · · ·
סגולה להצלחה בתורה

סיפר רבי נטע פריינד )שליט”א( ]זצ”ל[, שפעם הגיע אליו 
להצליח  הוא  שרוצה  באמרו  בחור  מזוויהעל(  )להרה”ק 

חפץ,  אתה  בתורה  בהצלחה  אם   - הרה”ק  ענהו  בתורה, 
די  היטן  אפ  הדקות,  על  לשמור  שתשגיח  היא  הסגולה 
זהו  אותם  מנצלים  ואם  דקות  כמה  יש  ושם  פה  מינוטין, 

ערובה להצלחה בתורה.
כ”ק מרן אדמו”ר מרחמיסטריווקא שליט”א
מוצש”ק פר’ בהר-בחוקותי תשס”ו
“מילין קדישין” )ירושלים תשס”ז( ח”ב, ע’ של”ז

· · · ·
עין טובה

הראה אחד החסידים להרה”ק רבי שלמה מזוועהיל זי”ע 
את דברי הרמב”ן בפירושו על התורה, כי השמח בשמחת 
שלמה  רבי  הפטיר  ועצומה.  גדולה  מעלה  זו  הרי  חבירו 
שנשמח  מאוד,  גדול  דבר  מאתנו  דורש  הרמב”ן  ואמר: 

שמחה אמיתית בשמחתו והצלחתו של חבירו. ואני הייתי 
החבר...  של  בהצלחתו  לקנאות  לא  הפחות,  לכל  מבקש: 

“פארגינען יענעם”...
הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ”ל
ראש ישיבת פינסק-קרלין
“לב ישראל” )ירושלים תשס”ח( ע’ קנ”ט

· · · ·
העומד מצד החתן

וכן  החתן”  מצד  “העומד  התנאים  בשטר  שכותבים  מה 
“העומד מצד הכלה”, לומר, שתפקידם של המחותנים הוא 

לעמוד מן הצד ולראות את ישועת השם בכל פרט ופרט, כי 
עניני הנישואין מתנהלים בדרך “על טבעית” ולא על ידם 

כלל ]וכידוע כמה מעשים שהוכיח זאת הרה”ק לאנשיו[.
הרה”ק רבי שלמה מזוויהעל זצוק”ל
“מעיינות השמחה” )ירושלים תשנ”ז( ע’ כ”ג

· · · ·
ברהמ”ז מתוך סידור

אמר  זי”ע(,  מזוויהעל  שלמ’קה  רבי  )הרה”ק  מוהר”ש  מרן 
לאחד בצעירותו, שאם רצונו בבנים יראים, שיראה לברך 

ברהמ”ז מתוך הסידור.
“מעיינות השמחה” )ירושלים תשנ”ז( עמ’ ח’

מתוך הספר 
'זכרונם לברכה’
 המהדורה החדשה

"צריכים להתחיל ללמוד 
א' ב', היינו ללמוד ולשנן 
לעצמנו תמיד ללא הרף: 

אמונה בטחון..."
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מז+ל טוב!     מז+ל טוב!
ש"ס חתנים, טור, שו"ע, טוש"ע 

וכל סוגי הסטים לחתנים במחירים מיוחדים
להשיג אצל י. פקשר - טל' 054-8447461

ע  בהו+לדת הבן כ

 ר' משה בלויא הי"ו
ולאביו הרב אהרן שלום בלויא שליט"א
ולחותנו הרב אליעזר גרוסמן שליט"א

שלום זכר בביהמ''ד ויז'ניץ 'אהבת שלום' רח' יוב''ע

הרב צבי משולם גרינבוים שליט"א

הרב גבריאל פדר שליט"א
שלום זכר בביהמ''ד סערט ויז'ניץ רח' רבי פב''י

הרב יחזקאל שרגא קריצלר שליט"א
שלום זכר בביהמ''ד באבוב רח' רבי פב''י

ר' יצחק מרדכי שטיין הי''ו
לאביו הרב חיים מאיר שטיין שליט"א

ולחותנו הרב מאיר ויזל שליט"א

  בהו+לדת הבת כ
ע

הרב הערש לייב כץ שליט"א

ר' יוסף זאב כץ הי"ו

ולחותנו הרב שמואל אריה טאובר שליט"א

קידושא רבא בביהמ''ד סערט ויז'ניץ רח' רבי פב''י

הרב אהרן יהודה מנדל שליט"א

ר' יואל צבי רייזנר הי"ו

ולחותנו הרה''ג יהודה קורנבליט שליט"א

קידושא רבא בביהמ''ד דושינסקיא רח' רש''י

ר' שלמה שמעונוביץ הי"ו

ולחותנו הרב יצחק פרידמן שליט"א

קידושא רבא בביהמ''ד סערט ויז'ניץ רח' רבי פב''י

ע  בהיכנס הבן בעותומ"צ כ

הרה''ח פנחס גרוס שליט"א
ובנו הבה"ח הלל ני"ו

הרה''ג יצחק דוד סמט שליט"א
ובנו הבה"ח צבי הירש ני"ו
שמחת הבר מצוה יום ב' 

אולם סמינר ויז'ניץ רח' יוב''ע

 הרב משה ויטמן שליט"א
ובנו הבה"ח יהושע ני"ו

שמחת הבר מצוה יום ה' אולם ויז'ניץ רח' רשב''י

הרב יעקב וייס שליט"א
ובנו הבה"ח ראובן ני"ו

הרב ברוך יצחק רובין שליט"א
ובנו הבה"ח אליהו ני"ו

הרב אברהם שפונד שליט"א
ובנו הבה"ח יעקב צבי ני"ו

ע באירוסי +הבן כ

הרב חיים מאיר לוריא שליט''א

ובנו החתן מנחם מנדל ני"ו

הרה''ג שלמה זלמן לנדא שליט''א

ובנו החתן אלעזר ני"ו

ע באירוסי +הבת כ

הרב יהודה טסלר שליט"א

הרב משה ברוך לעמברגר שליט"א

הרב אליעזר מושקוביץ שליט"א

הרב פנחס רובינשטיין שליט"א

ע  תפארת בנים אבותם כ

הרב יואל הורוביץ שליט"א
בהולדת הנכד ני''ו

הרה''ג שמואל הערש פרידמן שליט"א
בהולדת הנכד ני''ו

ְמעֹוָנם ּבִ ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ
 חברת 

 מלוה מלכה
בבית המדרש מכנובקא בע+לזא

לע”נ הרה”ח ר’ מאיר ז”ל 
בן יבלחט”א הרה”ג ר’ אהרן דוד שליט”א

-------------------------------------

זמן קיץ

נטילת ידיים: בשעה 10:30 

ברהמ”ז: בשעה 11:15
גמ"ח כרית לברית ובגד לרך הנימול

03-90-90-233

קהילת חסידי קרעטשניף באלעד
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ברוך הבא בשם ה'
נקדם בברכת 

ב+רוכים הבאים בשם +השם
את פני אורחינו הדגול פרי עץ חיים פאר מקדושים 

הנודע בשערים שפתותיו נוטפות צוף אמרים

מורינו הרה"צ רבי דוד משה שליט"א

בנו הגדול של כ"ק האדמו"ר שליט"א
רב דקרית קרעטשניף רחובות

אשר בא לשבות בעירנו השבוע פרשת בחוקותי - חזק
לחזק לבב קהל מעריציו ותלמידיו חסידי קרעטשניף. 

יהי בואו לטובה ולברכה להרמת קרן התורה היראה והחסידות בעירנו.

זמני השבת:
מנחת וקבלת שבת: 19:10

 באולם שע"י ביהכנ"ס רמת מאיר רח' אבן גבירול 
באטא בליל שבת: 23:30

בביהכנ"ס מאקאווא רח' אבן גבירול 20
שחרית: 8:30 ברכות

 באולם שע"י ביהכנ"ס רמת מאיר רח' אבן גבירול
מנחה וסעודת רעווא דרעווין: 18:45

 באולם שע"י ביהכנ"ס רמת מאיר רח' אבן גבירול

ערש"ק בחוקותי תשפ"ב

◄ סיום כל הש"ס משניות ביום היארצייט ◄ משנתכם ◄ 03-80-20-600


