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יומא דהילולא של מרן כ"ק רבינו השפת אמת זצוקלל"ה זכותו תגן עלינו

 

 

 

 

שמחו בה' וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב
ברכת מזל טוב שלוחה בזה

לפני כב' מוהר"ר הגה"ח רבי דניאל חיים אלתר שליט"א ראש ישיבת פני מנחם
דולה ומשקה ממעיינות התורה והחסידות לעדרים בארץ ובתפוצות

לרגל שמחת נישואי בתו שתחי' נכדת כ"ק מרן רבינו הפני מנחם זי"ע
עם החתן כמר שמעלקא שלסר שיחי' בן הרה"ח ר' ישראל שליט"א

יעמוד הבית הזה לבניין עדי עד ולבית נאמן בישראל, ויזכו לרוות מהם רוב נחת מתוך שמחה והרחבה ושפע רב, יתן ה' בידו כח להרביץ תורה ולהגדיל
תורה ולהאדירה ולהמשיך בעבודת הקודש לאורך ימים, בבריאות ואושר מכל יוצ"ח, יחד עם כל בני המשפחה, אכי"ר

 ~~~~~~~
אלו דברי המברך בהדרת הקודש

לייבל גוטמן - ארה"ב

 

 

ברכת מזל טוב
לידידנו היקר, אהוב לשמים אהוב לבריות, עושה ומעשה,

מסור יום וליל לצרכי רשת המוסדות 'פני מנחם', איש חי רב פעלים
הר"ר יהושע רייס שיחי'

לרגל לידת בנו למז"ט
יזכה להכניסו בבריתו של אאע"ה בעיתו ובזמנו, 

לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים, מתוך בריאות ונחת מכל יוצ"ח

 



https://members.smoove.io/lk0t3eqnrkrey8by67ggnit6y1bx8nchsncgg114b1wfsnenjz3bwkbiq.ashx


 

מכתב עוז מרבינו שליט"א לרגל שבת התאחדות בראשות מו' ר' אברהם מרדכי אלתר שליט"א
בשבת שירה, סידורו של שבת יתפרסם בשטיבלעך אי''ה

 

 

 

 

תולדותיהן כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן
כיצד היא מלאכת החינוך בדורינו

משא נרחב בענייני חינוך הילדים מאת רבינו שליט"א 
****

נאמר לאחר השיעור שנמסר 
באוהל שע"י ביהמ"ד יגדיל תורה בשכונת בארא פארק נ.י.

ארה"ב - א' תולדות - כ"ו מרחשוון תשפ"ג

***
 in English - מתוך חוברת 'מסע הקודש' שיצאה בארה''ב, ללימוד וקריאת השיחה בלה"ק PDF מצורפים קבצי 
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בגלל אבות תושיע בנים ותביא גאולה לבני בניהם
 

 

"לאמיר מהרהר זיין בתשובה"...
רבינו שליט"א

בדברי התעוררות ודברי כיבושין בחופת נכדי כ"ק מרן אדמו"ר ה'פני מנחם' זי"ע
~~

דברי התעוררות מאת מו' הגה"ח רבי דניאל חיים אלתר שליט"א ר"י פני מנחם
~~

ב' שבט תשפ''ג - ירושלים עיה''ק
~ בהמשך אי"ה יופיעו השיחות ומראות משמחת הנישואין ~ 

~~~
מצורף קובץ תמלול חופשי של שיחות רבינו ביידיש בחופה ובסעודת הנישואין ללא עריכה
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"קול צהלה ורינה שפתינו אז תרננה"
שמחת הפארשפיל שנערכה ע"י ישיבה קטנה "פני מנחם" לעמלי תורה לחתן הבה"ח כמר שמואל שמעלקא

שלסר שיחי' חתן מוהר"ר הגה"ח רבי דניאל חיים אלתר שליט"א ר"י פני מנחם
בהשתתפות רבינו שליט"א

~~~
מוצש"ק פ' וארא - כ"ח טבת תשפ"ג

 ▫ ▫ ▫ ▫
• דרשת רבינו ראש הישיבה שליט"א:

"בנערינו ובזקנינו נלך" - הכח של עזיבת הרע בימי הנעורים, זהו תחילת יציאת מצרים והכח לעשות תשובה בימי השובבי"ם
"אשרי האיש" - אשרי מי שעושה תשובה בעודו איש - בזמן רתיחת הדם בימי הנעורים ובכח האחדות כאיש אחד בלב אחד.

מענה כ"ק הפני מנחם זי"ע - כשהפצירו בני המשפחה להוריד ממנו הטרחה, ושיאמר מזל טוב לכל הציבור בכללות ולא בפרטות אחד אחד.
"למעלה עומד ומשמש" וממליץ טוב על כל המשתתפים בשמחה, ובפרט בענייני שידוכים הנצרכים, ולזכות ליציאת מצרים כדבעי.

• דרשת מורינו הגרד"ח שליט"א:
ביאור פנימיות שם הסעודה שעושין קודם החתונה - "חתן מאהל".

• דרשת מורינו הגה"ח רבי אברהם מרדכי אלתר שליט"א (בן מוהרי"א זצ"ל) - תוך כדי ריקודי השמחה:
ענין הריקוד טפח מעל גבי הקרקע - מרמז על ריקוד אחד שיוצא מכלל הנפילות והעליות של האדם.
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תפילין הם הקשר שלנו מהעולם הזה עם הקב"ה
דברי רבינו שליט"א ( - יידיש)

לילדי בר מצווה מארה"ב - בני:
הר"ר יצחק ידידיה גוטמן שיחי'    הר"ר משה ברקוביץ שיחי'

הר"ר ישראל מלניק שיחי'        הר"ר יהודה ריינדעל שיחי'
~~~

יום א' פר' בא - כ"ט טבת תשפ"ג
 

 

 

 

"שפת אמת תיכון לעד"
דרשת הגאון החסיד רבי אליהו פישר זצ"ל

בסעודת ה' שבט תשנ''ג במתיבתא בית ישראל ארה''ב
****

ייש"כ לידידנו הרה"ח מאיר יחזקאל קמפינסקי שיחי' על המצאת הדרשה לתועלת הרבים
***

בתמונה נראים: הגה"ח ר' אליהו זצ"ל עם כ"ק רבינו אדמו"ר הפני מנחם זי"ע, בעת שמחת נכד הנה"ח הר"ר מיכאל יצחק טננבוים ז"ל
 

 

זכות פרסום דברי התורה והחסידות
לעילוי נשמת הרה"ח ר' נתן יוסף גוטליב ז"ל מארה"ב
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לשה''ק
הארת הנפש בהתחדשות יומית
בא תרנ"ז ותרנ"ט ד"ה בפס'  

יידיש
משמעות פנימית לתפילה בגוף נקי

בא תרנ"א ד"ה במצות 

לרגל יום היארצייט העשירי ביום ה' שבט תשע"ג
יומא דהילולא רבא של כ''ק ה'שפת אמת' זי"ע

***
מצורף מאמר לזכרו שנכתב ע''י חתנו

הרה''ח ישראל איילבירט הי''ו ברוקלין - ניו יורק
ופורסם בעיתון 'המודיע' לאחר פטירתו

 

 

 

 

 

 

 

שיעור שבועי בספר הקדוש "פרי הארץ"
מאת הגה"ח רבי אברהם מרדכי אלתר שליט"א

שבוע פרשת בא - בעניין השגחת והווית הש"י בכל מקום
נמסר בפני תלמידים בישיבה גדולה "פני מנחם" - מוצש"ק פרשת וארא כ"ח טבת תשפ"ג

מצורף גם להורדה וללמידה! ייש"כ למתעסקים על יגיעתם! 
חכם לב ייקח מצוות - עלויות כתיבת עריכת הגהת והדפסת השיעור הנכבד הלזה עולה דמים תרתי משמע 

ניתן להשתתף בעלויות וליקח חלק בזיכוי הרבים והפצת תורה
 

 

 

שיעורי 'שפת אמת' על הפרשה
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פרטי המערכת:
מערכת 'דבר אמת' להפצת תורה וחסידות 

שעל ידי קהילת רבינו ראש הישיבה מגור הגאון רבי שאול אלתר שליט"א
de422144@gmail.com  כתובת המערכת לתגובות הערות וקבלת הגליון וכל דבר אחר - בדוא"ל
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