משמחת נישואין
של
לוי יצחק ורבקה
יוזביץ

יום הבהיר ,כ"ח סיון ה'תשע"א  -שנת "ביאת משיח"

תשורה משמחת הנישואין של לוי יצחק ורבקה יוזביץ

פתח דבר
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנשואי ילדינו
החתן התמים הרב לוי יצחק שי' עם ב"ג הכלה מ' רבקה תחי'.
התודה והברכה מובעת בזאת לבני המשפחה ,ידידנו ומכרינו שי' שבאו מקרוב
ומרחוק להשתתף בשמחתנו ולברך את צאצאינו שי' בברכת מזל טוב וחיים
מאושרים בגשמיות וברוחניות.
כידוע ומפורסם אשר בעת שמחת נישואין מגיעים אל שמחת החתונה נשמות
האבות מן העולם האמת עד שלוש דורות למפרע ,ולפעמים אף דורות רבים יותר.
אין ספק שגם בשמחה הנוכחית מגיעים מעולם העליון זקני החתן והכלה
כדי לשמוח עמנו בשמחה הגדולה .על כן ,בתור מזכרת והכרת טובה לבבית לכל
הנוטלים חלק בשמחתנו מוגשת בזאת תשורה מיוחדת ,הכוללת סיפורים ופרשיות
מופלאות מחייהם העשירים והמרתקים של סב החתן ,הרה"ח הרה"ת ר' משה רובין
ז"ל ,שו"ב ממאנטרעאל.
זכו המשפחות להתייחס לדמויות מרתקות ,יהודים יראים ושלמים שמסרו נפשם
למען הזולת ,ועסקו במסירות נפש בהפצת תורה והרבצת יהדות במקומותיהם
במשך עשרות שנים .זקנינו אלו היוו דוגמה חיה של אנשים מופלאים שלבם היה
פתוח לרווחה בפני כל יהודי באשר הוא ובכל מצב.
הא–ל הטוב ,הוא יתברך ,יברך את כבודו ואנשי ביתו בתוך כלל ישראל בברכות
מאליפות מנפש ועד בשר ,ובמיוחד בברכה העיקרית  -שנזכה תיכף ומיד לנישואין
של כנסת ישראל עם הקב"ה ,בגאולה האמיתית והשלימה.
מוקיריכם ומכבדיכם
יעקב דוד ושרה קריינא יוזביץ

משה חיים ודאבא לוין

יום חמישי ,יום הבהיר כ"ח סיון ה'תשע"א  -שבעים שנה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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הרה"ח ר' משה
רובין ע"ה
קווים לדמותו של סב החתן
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התכתבות שלו עם הרבי הריי"צ
לפנינו כמה מכתבים (כשלצד כל אחד כותרת רקע לה) שכתב ר' משה ז"ל
לאדמו"ר מוהריי"צ ,ומענות קודש אליו .חלק מהם הם בסביבות זמן נישואיו (ענינא
דיומא) ,וחלק מתקופת הולדת בנו בכורו ,ישראל שי'.
לפני חתונתו של ר' משה (שהתקיימה ביום בדר"ח אלול ה'תש"ז) ,שואל הוא
חוו"ד אדמו"ר מוהריי"צ – מה תפקידו והיכן ,הוא מעלה כמה אפשרויות .הוא מציין
לתפקידה של הכלה בניו דזערסי ,ומצפה לתשובת הרבי בנושא.
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במכתב זה ,הוא מבשר לאדמו"ר מוהריי"צ את זמן קביעות חתונתו ,ומבקש
ברכת הרבי.
ולמטה כותב שצירף "עשרה שקלים מעמד" [=הכוונה ,עשרה דולר לקופת
מעמד בית הרבי].

בפ"נ הבא מבשר ר' משה לרבי הריי"ץ על הולדת בנו הבכור ,ישראל שי' (תחילת
אייר תש"ח) ומבקש ברכה עבור הברי"מ בזמנו וכו' ,ועל קביעת שמו כשם אביו
ישראל אליעזר (שנהרג עקדה"ש בשואה .הי"ד).
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מענה קדשו של אדמו"ר מוהריי"צ ע"ז שבישר אודות הולדת בנו למזל"ט,
וברכה לרפואת אם התינוק ,ועוד.

דו"ח שכתב לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ע"ד פעילותיו במאנטרעאל ,בו מונה
שיעוריו .ניתן להבחין בראש העמוד מצד שמאל – מה שהוסיף אדמו"ר מוהריי"צ
בכתי"ק 10" :ד'" (=הכוונה ,שנתקבלו דמי הפ"נ ( 10דולר) שצירף למכתבו).
[פרנסתו בעניני שחיטה; לימוד "עין יעקב" בכל יום עם מתפללי ביהמ"ד נוסח
האר"י שברחוב 'דשין מענס'; בש"ק לומד מדרש או פרק לפני מנחה;
ובסעודה שלישית "חוזר דא"ח ענינים קלים להבין להבעלי בתים כפי אפשרותם
לקבל .וגם מעוררם על עניני חזוק בשמירת התו"מ]".
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מכתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ,להר' ירוחם פישל אוורוטשק ז"ל ,חברו של
ר' משה במלאכת השו"ב במאנטרעאל( .לימים ,נעשה מחותנו של ר' משה
כשנישאה בתו לר' צ .זקלס שי') – במכתבו מציין הרבי בין היתר לפ"ש שקיבל
מסב החתן שי' על אודות מצב בריאות אשתו.
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דולר מאב לבנו ,ובהקשר מיוחד..
בסביבות חג השבועות ה'תשמ"ז ,קיבל זקנה של הכלה (הרה"ח ר' משה רובין
ז"ל) דולר נוסף מכ"ק אדמו"ר ,בשביל בנו ר' ישראל שי' ורשם על הדולר המילים
שהרבי אמר לו אז" :איך ווייס אז ישראל איז אין אלבני"..

הדולר המדובר ,עם הכיתוב.
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קבוצת אנ"'ש ותמימים שהגיעו ממאנטריאל לבית
חיינו לקראת יו"ד שבט ,תשכ"א.
בשורה האחורית  -בצד השמאל של דלת הכניסה
ל 770-סב החתן ,הרה"ח ר' משה רובין שו"ב ז"ל.

יום הבהיר כ"ח סיון ה'תשע"א
מוגש בזה צילום גוכתי"ק אדמו"ר מוהריי"צ ,במכתב להנהלת תות"ל ווילנא
מתאריך י"ז מנ"א ה'ת"ש (האג' נדפסה באג"ק שלו ,חי"ג עמ' רפח ואילך)
מצו"ב כתי"ק
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"קבלת עול" – מ"בורג" קטן..
הסב ר' משה היה מספר :
"בא' הפעמים שהרבי הריי"צ התלווה אל אביו הרבי הרש"ב בלנינגרד ,רצה
להראות לאביו מהחידושים שנתחדשו אז בהמפעלים .בין היתר "המציאו" מכשיר
המייצר כוסות מעץ (כידוע סגנון המדינה ההיא) ,המכונה פעלה באופן כזה :הוא
סיבב חתיכת עץ במכונה עד שנשתפשף מבחוץ ומבפנים ,וביציאתו הרי ..נעשה
כוס שלם! הרבי הרש"ב הגיב בהתפעלות [תוכן]" :ראו ,מגולם נעשה "כלי""!..
משך זמן אחר כך ,ביקרו שניהם שוב באותו העיר .ביקש הרבי מבנו לחזור
לאותו מפעל לראות שוב את ההמצאה .אולם הפעם אמרו שהמכונה נשברה...
עובדי המפעל הסבירו ,שישנו "בורג" המחבר את המכונה מבפנים ,שבמשך הזמן
נשתחררה ומתוך כך ,חתיכת העץ שהכניסו בתוך המכונה ,שיברו מבפנים.
הרבי התבטא אז לבנו [התוכן] :ה"בורג" הקטן ,ענינו קבלת-עול .בלעדיו ,הכל
נשבר מבפנים" (יכול לילך לאיבוד)
[סיפור זה לא מצאנו שיודפס באיזהו מקומן ,אך הוא קיבלו ממשפיעיו בישיבות
תו"ת בפולין שלמד בהם]

גם כאן תאמר שתי פעמים!
דרכו של ר' משה בתפלתו היתה ידועה .כשר' משה התפלל ,פעמים שהיה דואג
שמא לא ביטא את המלה כהוגן ,ועד שהתברר לו שהתיבה הקודמת הי' "טוב" ,לא
הי' ממשיך לתיבה שלאחריה( .כידוע לשון אדה"ז כ"מונה מעות")..
בא' מחלוקות "כוס של ברכה" אצל כ"ק אדמו"ר ,נתן לו כדרכו הק' "לחיים"
מכוסו .לאחר שהמשיך ר' משה ללכת ,קרא לו הרבי חזרה ,ושפך לכוסו שנית ,ואמר
(התוכן)" :איר זאגט דאך יעדן ווארט (אין דאווענען( צוויי מאל ..זאלט איר אויך
"לחיים" זאגן צוויי מאל".
[ר' ניסים הייווארד (ע"ה) ,מחשובי אנ"ש במונטריאול ,הי' מ"עדי-ראיה" שהיה
מאחורי ר' משה באותו חלוקת כוסש"ב ,בנו ישראל שי' שמע מפיו].
הרה"ח ר' י"מ גורארי' שי' סיפר שפעם בשאלו את ר"מ על סדר הנהגתו הנ"ל,ענה לו בחשאי ,שהנהגה זו ביסס על הוראה שקיבל מהרבי הקודם ביחידות .בדרך
צחות היו שואלים לגביו "היכן מחזיק בתפילתו ,ב"ויברך" או ב"דוד"-.
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בעידוד רבו
"..בשיחה השלישית פנה כ"ק אד"ש לימינו ואמר שכיון שישנם גם אורחים
מקנדה הרי גם להם שייכות עם צרפת=( ...מונטרעאל) והמשיך במעלת אחדות
ישראל .בסיום השיחה לגם מהגביע עד תומו וטעם מהמזונות.
ניגנו "שובה ה' עד מתי" ,ובשיר זה עודד הרבי לעבר הרה"ת ר' משה שי' רובין.
כשהגיעו למילים "יראה אל עבדיך" החל הרבי לעודד בשתי ידיו הק' יחד בחוזק
רב ובמהירות"...
[מ"בית חיינו" גל' ( 117ע'  – 12מ'יומן פנימי' ,ש"פ וישב ,מבה"ח טבת כ"ג כסלו
תשנ"ב)]

...ועיניו משוטטות
קרה פעם שהתפלל ר' משה במנין שהתקיים בחדרו של רבינו .הסדר הי' אז,
שהחזן הי' מתחיל (את "חזרת הש"ץ") רק לאחרי שרבינו גמר שמו"ע .הרבי הי'
מסתכל בסידורו מילה במילה עם החזן בחזרת הש"ץ (כפי שתמיד דייק הרבי).
כ"יוצא מהכלל" ,באותו יום ,כשהרבי גמר תפלתו ,במקום להביט בסידורו,
כדרכו הק' בזמן שהחזן התפלל "חזרת הש"ץ" .הביט הרבי אל פינה השני' של
החדר... .הרבי פשוט הסתכל איך ר' משה מתפלל שמו"ע (הוא האריך יותר) ,רק
לאחר שסיים "עושה שלום" ,חזר הרבי למנהגו לעיין בסידור ,והיה לפלא.

"והיה כנגן המנגן"
מזכרונות נכדו ר' מענדל רובין שי' ואחרים שנכחו בשעת מעשה:
בסמיכות לחודש אדר תשמ"ו ,באחד מהתוועדויות ש"ק ,בין השיחות והקהל
כבר סיימו לנגן ועוד רגע קמעה מתחיל הרבי בשיחה הבאה .והנה ר' משה נתלהב
מדיבוריו הקודמים של הרבי בכמיהה לגאולה ,התחיל נגן הנגון" :ונזכה ונחי' ונראה..
לשני ימות המשיח ולחיי העוה"ב"( ..תפילת ובל"צ)
ניגון זה אכן לא היתה ממקור חב"די ,אך הי' שגור בפי כמה חסידים .הוא הובא
ע"י ר' שלמה שימאנאוויטש (חותנו של ר"פ מאצ'קין) ועוד ,ניגון זה היה חביב אף
אצל ר' משה ,והיה מנגנו לעיתים קרובות בקרב משפחתו וכו') .היות והרבי עשה
אז "שטורעם" בענין משיח וזירוז בואו ,התחיל ניגון ברוח זה.
הקהל (שלא הכירו הניגון כ"כ) לא השתתפו בנגינתו .גם זקני החסידים שישבו
על יד הרבי ,התפלאו במקצת ,ביניהם ר' יואל כהן שי' .אחרים אף רצו להפסיקו
(שהרי שלא הי' מתוכנן מראש ,ועוד שהרבי עומד להתחיל השיחה) .לעומתם ,חייך
הרבי ואמר "נו ,מד'ארף עם ארויסהעלפ'ן"...
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ר' משה מתאר את התווע' י"ב תמוז תשכ"ד
ב"ה .יום ג' שהוכפל בכי טוב ,כ' תמוז תשכ"ד לפ"ק.
לכ' בני היקר אהוב נפשי צמוד לבבי מחמד עיני ישראל אליעזר נ"י ולכל ב"ב
[=בני ביתי] שיחי'
שלום וברכה! מה שלומך? איך אתה מרגיש בבריאות? בטח הנך לומד בסדר
מסודר עם חברך משה ברוך נ"י והנך שבע רצון מזמן הקיץ עד ט"ו מנ"א שיתחיל
הצוויטער טריפ צום קעמפ שבעזהש"י תלך לשם אם תרצה ובטח הנך לומד אצל
ר' דוד טענענהויז שיחי' ועושה את השעורים אשר הוא מצוה לך.
כאן הנני שבע רצון בכלל ת"ל .כאן נמצא הרה"ג משה פיינשטיין עד שיסע
לא"י בעוד שבועיים .בש"ק העבר ,אדמו"ר שליט"א התוועד עם אנ"ש עד השעה
השביעית והיו  14שיחות ,המשך מי"ב תמוז והיו גילויים עצומים .בדרך שעת
הכושר והוראת שעה ,אמר כ"ק שלא להשאיר אף טפה אחת משקה וגם אלו
שקבלו בי"ב תמוז להביא לא"י או למדינות אחרות ,הוריקו את היי"ש והיו שמחים
כמו בשמחת תורה כמעט .דיבר על הרמב"ם של איש ואיש אשר נדבו רוחו והבינו
מצאו ...הרבה חב"ד ...ופתגם המהר"ש על הטו"ב תמוז שהי' נדחה בלידת כ"ק
אדמו"ר זי"ע זצללה"ה ,שיידחה לגמרי .את הפרטים עוד לא שמעתי .לכאן באו הרב
יוסף וויינבערג וזוגתו לשתי שבועות .פ"ש לאמא ממני וגם מזוגתו של וויינבערג.
א גוטען שבת ,א גערוס אלעמען ,אביך המשתוקק לראותך בשובע שמחות פא"פ.
פ"ש לרחל דבורה ,ואסתר שיינדיל ,ולשרה קריינה תחיי'נה .כתב לי מכל הנשמע
אצלך ובבית ,הדו"ש משה רובין.

מודה במקצת הטענה ,ישבע!
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משה רובין סיפר :פעם שלחו עיר א' שלוחים להצ"צ ,שחפצים שהוא ישלח
להם רב .הצ"צ ענה :שילכו לפלוני ,ויאמרו לו שיעשה להם לרב .הלכו אליו ואמר
הוא להם שאכן מסכים להיות רב ,אך אינו מחזיק א"ע לפקח דיו ,על כן אינו רוצה
לקיים רצונם בפועל.
באו חזרה לכ"ק אדמו"ר הצ"צ .אמר להם הצ"צ (בזה"ל)" :ער זאל ווערען א רב
און ער וועט ווערע מאכען בעסער ווי אן אנדערער א קלוגער".
כשמוע את דברי הצ"צ ,תיכף קיבל על עצמו התפקיד ונעשה רב .לאחר שבוע
ימים בא אליו אחד בטענת מודה במקצת .אמר לו ,שהדין נותן שיצרך לישבע .ענה
האיש ואמר "איך שווער שוין"!
כראות הרב את מצבו ביר"ש ,שמוכן להשבע כ"כ בקלות ,א"ל הרב שיחכה
אין הדבר נקל כל כך .נתיישב לידו וביקש קודם ללמוד עמו הגמרא בב"מ .התחיל
קורא :תנא ר' חייא ...ושאל את האיש  ,שמא תוכל לבאר מדוע אומרת הגמ' כמה
"האי"? האיש ש לא הי' למדן גדול ,אמר שאינו יודע את ביאור
"האי" ַ
פעמים הלשון ַ
הדברים.
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ביאר לו הרב :אפשר לך אדם מורכב מנשמה וגוף ,ששניהם רחוקים זמ"ז כרחוק
מזרח ממערב ,והנה כאשר באים יחד כל אחד חפץ בשלו וכרצונו .וזהו הפי' בדברי
הגמרא:
"והאי בכולי' בעי לכפרי'"  -הגוף חפץ לכפור בכל ענין של הנשמה ופעולותיה.
"והאי דלא אכפריה ,משום דאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו"  -והך שאין
היצה"ר כופר בכל ,משום שיודע שהנשמה בקרבו ,ואינו מעיז פניו .לכך אי אפשר
לו לכפור לי' בכוליה.
"והאי ,בכולי' בעי דלודי ליה"  -הנשמה חפצה רק לעבוד השי"ת.
"והאי דלא אודי ,אישתמוטי קא משתמיט מיניה"  -משום הגוף משתמט ואינו
נותן לנשמה כרצונה.
כאשר גמר ללמוד באופן זה (כשכל פעם שכתוב "האי" איירי בנפש אחרת,
האלוקית או הבהמית) ,אמר האיש" :רבי ,איך האב די גאנצע געלט"...
בהמשך לזה ,סיפר ר' שמואל לויטין ע"ה ששמע בדומה לזה ,על הרה"ח ר'
זלמן זעזמער (מחשובי חסידי אדה"ז) שפעם בא אחד לפניו עם דין תורה .נתגלגלו
הדברים והוצרך לחכות עד שיגמור ר"ז את תפילתו ,אך עד שסיים ר"ז את תפילתו
כבר נשבר לבו בקרבו .אח"כ למד ר"ז עמו גמ' הנ"ל עם ביאור הנ"ל ופעלו הדברים...
[מכתבי ר"א וויינגארטן תש"ז ,בהתוועדות צאתכם לשלום לר' מענדל פלדמן -
תשורה למשפחת וויינגארטן תשס"א]

נשיקה בספר תורה
חזר ר' משה בשם רבו הרבי הריי"ץ" :איינער זאל אפ'לעבן כל ימיו און האבען
כל טוב בגו"ר  -קומט דאס ניט צו דעם שכר פון קוש'ן א ס"ת איין מאל אפילו".
["וואס געדיינקסטו" עמ'  41מרשימות ר' א.ב .בלעסאפסקי ,תשס"ד -ולהעיר
משינוי הלשון ב"סה"ש תש"ו-השי"ת" ע'  127ובהנסמן שם].

תפילות האב ,ופעולות בנו
השנה שנת תשט"ז והילד ישראל רובין ,בא עם אביו לחסות בצלו של הרבי בחג
החגים י"ט כסלו .יצאו הם בנסיעה ממונטריאל הרחוקה לניו-יורק.
למחרת ההתוועדות עשו את דרכם חזרה ברכבת ,כאשר ר' משה רובין ,האב,
המשפיע וה'עובד' הוותיק מניח א"ע בלימודו ותפלתו כדרכו.
כשבא זמן תפילת המנחה ,נעמר ר' משה להתפלל .שניות ספורות לאחר
שנעמד לתפילת מנחה ,עצרה הרכבת בתחנת העיר 'אלבאני' ,ועלה 'מבקר הרכבת'
והודיע כי על כל יושבי הקרון לעבור לתחילת הרכבת .תוך דקות אחדות התרוקן
הרכבת על נוסעיו ,שכן קרון זה לא ממשיך הלאה.
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בנו ישראל ,עמד מבוייש קמעא .לא ידע כיצד להסביר ל'מבקר' מדוע אביו אינו
יכול לזוז עתה ,ובלבו הרי ידע שתפילתו של האבא תארך יותר משתי דקות ...כך,
עמדה הרכבת והמתינה  15דקות תמימות בתחנת 'אלבני' ,עד שסיים הרב משה
רובין את תפילתו .רק כשסיים המשיך בדרכם למונטריאל...
...כעבור  20שנה ,כאשר הרב ישראל רובין נבחר להיות השליח החב"די באלבני,
נזכר בסיפור המעשה ותהה בלבו האומנם ישנו קשר של 'השגחה-פרטית' בין
תפילתו של אב לפעולותיו של בן...
[מתוך שבועון "כפר חב"ד" גל' ( 290כ' סיון תשמ"ז) ,בכתבה על חב"ד באלבאני]

הרבי מציע פסוק...
בא’ מיחידויותיו של דוד החתן (ר’ ישראל רובין שי’) ,שאל מאת הרבי עבור
אחותו (אם החתן שי’) ,שהיות ואחת משמותיה הינה “קריינא” ,ואינה יודעת איזה
פסוק לומר אחר תפי' שמו"ע ,מאחר ולא היה בנמצא צירוף זה (ק..א) ברשימות
שבסוף הסידורים.
רבינו ענה כמעט מיד ,שכדאי שתגיד פסוק באיכה “קרבת בעת אקראך אמרת
אל תירא” (ג ,נז ).שמתחיל ומסיים באותיות אלו.
מן הראוי לציין שבאותה צירוף השם נמצא השם "קלארא" ג"כ .לפני כשלשים
שנה ,אחת שחזרה בתשובה ע"י שלוחים (וכעת גרה ע"י אחד מקרובי החתן שי'),
ושמה “קלארא” ,העלתה שאלה לכ”ק אדמו”ר שרצונה לשנות שמה לשם יהודי –
ונענה ,שאין בעי’ ,באשר הוא אכן שם יהודי.
[ולהעיר ,שבסידורים החב”דיים שהוסיפו רשימת השמות – לא הובא פסוק זה
לשם “ק..א” ,כי-אם אחרת .ולכאו’ יש לומר דוקא הפסוק שאותו ציין הרבי].

במלאכת הזביחה
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נוסף לכך ידוע עד כמה היה קפידה בין חסידים ,להשיג שחיטה משוחט חסידי
דווקא ,ועד כדי כך שעבור זה וויתרו על השגת רב חסידי.
הנקודה של חסידישע שחיטה ושוחט התבטא ביותר אצל ר' משה ,למרות
שרבות בשנים עסק בתחום השחיטה ,למרות זאת תמיד התלונן על שזה גוזל ממנו
זמן מתפילתו בבוקר ומאיצים בו שאר השוחטים להצטרף עמהם ל"שלאכט הויז".
בהקשר לכך מסופר שמועה שהסתובבה בין השוחטים וחסידים דאז.
...
כידוע שמלאכת השו"ב דרכה להעשות שעות המוקדמות של הבוקר ,אי

יום הבהיר כ"ח סיון ה'תשע"א
לזאת פעמים שהפריע מלאכתו ,לסדר עבודתו בתפילה .המצב נמשך עד כדי
כך שבאיזשהו שלב "ערערו" על ר' משה ,ורצו להעבירו ממשרתו (בגלל תפילתו
שהתארכה והי' מתאחר לבוא לשלאכט הויז).
כשהגיע טענה זו אצל רבינו ,הגיב" :עדיין ישנו שוחט במונטריאל עם יר"ש,
משה רובין ,ואותו רוצים להסיר משם"!?..
(מפי חברו לספסל הלימודים באטוואצק ,שאנגחיי וכו'  -הרה"ח ר' הירשל
פוקס ז"ל ,שהי' מנהל החברא קדישא של אגו"ח בנ.י .ועוד).

צעטלאך וקופסאות סיגריות
עוד נמצאים בידינו כמה קופסאות של סיגריות ,שעליהם היה רושם "ווערטלאך"
נקודות למחשבה וכיו"ב .פעמים היה רושם נקודות שעליהם עמד להתוועד או
לעורר אחרים אודותם .בין הקופסות שנמצאו ,נמצא קופסה אחד שעליו ביטא
את מר נפשו על מצב השחיטה והשוחטים (כמובן ,שלא כתב שמות .אך על הענין
התאנח) הננו מוצאים לנכון להוציאם לאור עולם ,למען ידעו מהו שוחט שנוגע לו
הידור וכשרות עד מיצוי נפשו.
שוחט
”[]...א
פלעגט נאר שחט‘ן און
בודק זיין די בהמות,
עגלים וכבשים מכשיר
זיין זיי פוןאינה זבוחה,
און אבר מן החי.
נשחטה  -הותרה,
נבדקה  -הותרה .נאך
דעם ,פלעגט מען
סטעמפען חותם זיין
מיט א ועד העיר .און
ווען נשחט און הודח,
אכשר דרי בתמיהה,
סטעמפט מען אליין
אלעס [“]...
ר' משה מתלונן
על כך שהחותמות לא
חזקות ,הצבע נאבד
וא"א לקוראו.
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זקני החתן הרה"ח ר' משה רובין ע"ה ורעיתו מקבלים דולאר מהרבי
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יום הבהיר כ"ח סיון ה'תשע"א

סב החתן הרה"ח ר' משה רובין ע"ה ,סנדק בברית של הנכד  -החתן  -לוי יצחק
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לזכות

החתן הרב הת' לוי יצחק
והכלה המהוללה רבקה שיחיו
יוזביץ
ליום נישואיהם בשעטומ"צ
יום הבהיר ,כ"ח סיון ה'תשע"א
ולזכות הורים ,זקניהם וכל משפחתם
שיחיו לאורך ימים ושנים טובות

