


ברוב צער ויגון

מזכירים את פטירת

ל"זצזפרןג הרב שמעון חנן מתתיהו "הרה

מנטריאל'דישיבה גדולה מרכז התורה תפארת מרדכי , ראש ישיבה

ואביו של ידידינו

סגן ראש כולל, א"שליטזפרןיואל דוד ר"הר

.'עולם בבית הולזכרוןדפים אלו מוקדש לשמו הגדול 

, ולכל משפחתו ברכת נחמה, א"שליטיואל ר"הרמשגרים לידידינו 

.עטרת ראשם, ומשתתפים בצערם הגדול בפטירת ראש משפחתם

ולכל בניו  , י"נזפרןמרת לאה , ל"המקום ינחם אשת הראש ישיבה זצ

ובנותיו הגדולים המפוארים בתוך שאר אבלי ציון וירושלים שלא ידעו  

.עוד צער וצרה

ידידים וחבירים המשתתפים בצערם

ראש הכולל, ביברפלדהרב יחיאל 

מנהל הכולל, פרופסרב יוסף 

פילאדעלפיא'דוכל חברי ובוגרי הכולל 





יישר כחכם

כבוד התורה

במהרה בימינו אמן





































































עוסק בצרכי ציבור באמונה

ֶנֶפׁש ָעֵמל ָעְמָלה ּלֹו
ותורתו עומלת לו במקום אחר, הוא עמל במקום זה
:[צטסנהדרין ]



–ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת 
,  והחזיק' ספיקה בידו להחזיק וכווהיתהלמד ולימד ושמר ועשה 

[סוטה, ירושלמי]הרי זה בכלל ברוך 























תורה עם דרך ארץ

















עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר









































זכות

תורה 

חסדים גמילות 

תורה

השםקידוש 

תורה 

מצות 

ברכה  

הקודש על טהרת תורה מקום 















אשרינו

ששמת חלקנו

מיושבי בת המדרש











ָנה  מֶּ ין לֹא ָיסּור מִּ י ַיְזקִּ י ַדְרּכֹו ַגם ּכִּ [וכבמשלי ]ֲחֹנְך ַלַנַער ַעל פִּ







נשמתלעלוי

אברהםועזיזהיוסף חיים 

גלוקושיינדליצחק אייזיק 

עליהם השלום

תורה

מדות 

תורה

שלשלת  ה "בע

תורה ,עבודה  גמילת חסדים 

ּּ





עטרת משפחתנונ"לע

ל"עזריאל דוד בן מרדכי יצחק ז















תזכו להמשיך להרביץ תורה ברבים להגדילה ולהאדירה 







שעוסקים בצרכי ציבור באמונה

















הקדוש ברוך הוא  סייעתא דשמיא 

מחיל אל חיל  הצלחה 

הקדוש ברוך הוא  סייעתא דשמיא  הצלחה 

עבודת הקודש 



הכרת הטוב 























הצלחה 







תזכו לשנים רבות ונעימות

ה"ע

ה"ע

ה"ע

























מזל טוב 

מזל טוב 

הכרת הטוב 







מחיל אל חיל  תורה 

מדות טובות 

כלל ישראל



ספרייאאמר לון ? ומאן אינון נטורי קרתא

'לא יבנה בית וגו' אם יידכתיבהיא הדאומתנייניא

ז:ירושלמי חגיגה א

הכרת הטוב





את ודרך לעלמא דתיזכואו , לך ארבע מאה שנידליספוליךניחא : ואמרה ליהקלאנפקא בת 

.תנו לו זו וזו: אמר להן הקדוש ברוך הוא. דאתילעלמא ודרייאנא דניזכו: אמר? דאתי

(:עירובין דף נד)

תלמידים 

הכרת הטוב 

מסירות נפש 

א"שליטדוד אברהם ' תלמידי ר

תפילה 









לכבוד מרנן 

ורבנן 

שליט״אראש הכולל 

שליט״אזפרןהרב יואל דוד 

שליט״אפרופסהרב יוסף הכהן 

וכל חברי הכולל שיחיו

אשר נפשם קשורה בנפשנו

מקימי ומנהיגי הבית הגדול הזה 

המוקדש לעלייה ופתוח לכל מבקש השם

השם ויצליח בידם להמשיך בעבודתם הקדושה יתן

ללמוד וללמד להרבות דעת ולקרב לבבות לתורה























חזק חזק ונתחזק



באמונה בצרכי צבור עוסקים 









תזכו ללכת מחיל אל חיל

כל מי שעוסקים בצרכי צבור באמונה 

הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם



































חיל אל חיל

לז״נ

אבינו מורינו

ר׳ יצחק צבי בן אשר ז״ל

עבודת הקודש

מצותיו הרבות ומעשיו הטובים

צבי ותפארת לעולמי עולמים

זכרו לנצח בקרבינולבותינוחמדת 

.ה.ב.צ.נ.ת











יָה ְמֻאָשר ים ָבּה ְוֹתְמכֶּ יקִּ יא ַלַמֲחזִּ ים הִּ ֵעץ ַחיִּ





כחיישר 

ט"לאי

פלפול חברים 

כחיישר 

ט"לאי

קדושה 

למוד התורה קריאת התורה

כחיישר 

י "ברוך בן מאיר נ

למוד התורה  תפלה





























הכרת הטוב

















בני עלייה 

קנקנים חדשים מלאי ישן

תורה.





ימים טוביםאריכת

כלל ישראל

פרנסה ונחת , געזונט, הצלחה-ן"הגפ

לימוד התורה 

געזונט



,בכבוד וברגשי לב



ל  לֵיְלכּו ֵמַחיִּ ל־ָחיִּ ה אֶּ יםֵיָראֶּ ל־ֱאֹלקִּ יֹוןאֶּ ְבצִּ

ח:פדתהלים פרק 

עיון שיעור בהלכה

יישר כוח  

לימוד התורה 





כחיישר 

פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה

עובדי השם 













מחיל אל חיל 















מזל טוב

הכרת הטוב 





בעולמךודבקני ביצר טוב ובחבר טוב 

:(ברכות ס)



צורכי ציבור  חינוך





,מרים בת פנחס, יוסף בן חיים ליבפייבל

יוסףפייבליהודה זאב בן 









לימוד והרבצת התורה

יישר כחך





הדרכה 





מזל טוב 















כחיישר  הנהלת הכולל

מקום תורה

שטייג תורה ועבודה





ע"רבש













מחיל אל חיל

הקדוש ברוך הוא  ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם







ה"משה יחיאל ע' רבקה בת הרריזלנ"לז



בעלי חסד

מחיל לחיל 





מזל טוב 

עבודת הקודש 







ולשנים רבות נעימות וטובות, תזכו למצוות





וכל מי שעוסקים בצרכי צבור באמונה

ה ישלם שכרם"הקב



בן עליה









מחיל לחיל עד ביאת גואל צדק בב״א

יישר כחכם 

א"שליטאורי  .דר' ר

אומונתותורתו 



בלי עין הרע עד מאה ועשרים שנה
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