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CC  השבועהשבועמעיי� מעיי� cc 
  

úåì÷îä úâöä íòè  
 úåìöô ïäá ìöôéå ïåîøòå æåìå çì äðáì ì÷î á÷òé åì ç÷éå

åâå 'ä úà âöéååâå íéîä úåú÷ùá íéèäøá ìöô øùà úåì÷î'.  
úåàîø äùòîá åðéáà á÷òé æçà êéà íéùøôîä åäîú , àìä

éäéù åìà ìò ÷ø åðúä 'éäéù òáèä êøãá íéãå÷ð íéãå÷ò íéãìåð '
ò åãéìåéù äìà àìå á÷òì"úåì÷î úâöä ìù úåîëçúä é.  

áîøä ùøôî úîàáå"äìàá åøëù úåéäì åîéëñäù ïåéëù ï ,
éàùø á÷òé äéä ïë íãéìåäì ìëåéù äî ìë úåùòì , íò äðúä éìåàå

äöøéù äî ìë ïäá äùòéù ïáì ,ééò"ù.  
úçáå" åúéáì äëøáä äàáù äãåä ïáì íâù ïåéëù ùøôî ñ
á÷òé éìâøì , àìå åúéáì íâ úåùòì åäåçéðéù åéðt äìç á÷òéå

åúøåëùî óéìçä íâ àìà ïáì åçéðä ,ò" ìë úåùòì á÷òéì øúåä ë
á àéöåäì úåà÷ãèöä äëøáäù åìù ìëä éøäù ïáì ìù åétî åòì

á÷òé éìâøì äúàá , ìçä úåìâá á÷òé éðáì òøéà ïëù íù ÷éñîå
 ìù íúñðøô úà íéçô÷î íäå íìéáùá íéðåæéð úåîåàäù äæä

ò íîöò úñðøô àéöîäì íéëéøö íãà ïàö ééðòå ìàøùé" äá÷ò é
éîøå 'ìëä íäìùî úîàáå.  

úçä ùøôî ãåò" äàìå ìçø íà ïáì úùàù ñæà äúî øáë ,
éé÷å"ñîá ì ' ïéùåãé÷)é"ò æ"á ( àì ìáà äøåú øáã åéáà ùøåé éøëð

éåâì úåùéà ïéà éë åúùàì , íà éë åúùà éñëðá ïáìì úåëæ ïéà ïëìå
éúåðáì 'ãîá øàåáîë äùà åúåàî íéðá åì åéä àì éë" ø)ñ"ò ô"â (

íéøëæá ã÷ôð àì ïáì ìù åúéáì åðéáà á÷òé ãøé àìù ãòù ,
äùåøé äúåàå åîöòì åáëòù øùôàå åéúåðáì åðúðù åðéöî àì , ïëìå

 àéöåäå ïéãë äùòå äøåú ìù äîëçá äîøîá àåä íâ á÷òé àá
ò åãé úçúî åìù"úåì÷îä úâöä é ,äå 'ò íéëñä" ïàöä àéáäì é

 çìù àìå åãéî ÷åùòä ìéöäì á÷òé ìù åøãòì ïáì éðá øãòî
åéãé äúìåòá ÷éãöä ,ä  òãé øùàëå 'ì á÷òé ìáé÷ øáëù êøò éô

åéúåéëæ øàùå ìçøå äàì íà úùåøé ÷ìçì òéâîä ,ä åì øîà '
à úéáì øéæçéù-òùøä úéáá ãåò áëòúé àìå ì.  

ãéçäå" úåàîø äùòî äìéçú äùò ïáìù áúë ãåã éðôá à
åâå íéãå÷ðä íéùéúä úà àåää íåéá øñéå áéúëãë ' ï÷éçøä íâå

íúåàøì ïàöä åìëåé àìù íéîé úùìù êøã ,ñä åì øîà á÷òéå ø
åâå àåìèå ãå÷ð äù ìë íùî 'íéùéúä úà àìå , øîàðù äî íéé÷ì

ìúôúú ù÷ò íò.  
 étî äéä á÷òé äùòù äî ìëù íéùøôî ãåòå ééçá åðéáøä

åâå êéðéò àð àù íé÷ìà êàìî éìà øîàéå áéúëãë êàìî ' úâöäå
 ïáì åðéáé àìù éãë åøéúñäìå ñðä íéìòäì éãë äéä úåì÷îä

 ïéò åá èéìùé àìùå åéùðàåòøä ,ò ñðä íéé÷úéù éãë ãåòå" é
ùîëå òáèä äùòî" òùåäé øôñá ë)ç-á ( øéòì áøåà êì íéù

éøçàî 'åâå ' åùòéù éãë íéñéð äùòî äéä íäéúåîçìî ìëù óàå
éäéù øáã 'ñðì äáñ.  

äôñá"éæ ïøî ùøôî ìàåé éøáã ÷" íéëàìîä úåçéìùù ò
á÷òé àìá ïáì øãòî àéáäì ,àéâñ äéä àì ,ïáì áëòé àìù éãë 

åéôùë çëá ,äìòî éøù íâ çéøëäì íçåëá íéôùëä éë , äéä äæìå
ò íâ êøåö"úåì÷îä úåìåáçúá åðéáà á÷òé ìù åúåìòô é , íéìåãâå

íäá èåìùì íéôùëá çë ïéàù õøàå íéîù éùòîî íé÷éãö äùòî ,
åâå æåìå çì äðáì ì÷î ç÷ì äæì éìåàå ' á÷òéì òåãé äéä éë

íéôùëä çë ìèáì åúìåâñù . ùøôî ãåò úåðäéì á÷òé äöø àìù
íéñð äùòîî ,ò" ìëåéå òáèá ùáåìî ñðä àäéù úåì÷îä âéöä ë
íäî úåðéäì ,ééòå"äæá íéîòè ãåò ù.  

á"ä  
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    )ל"קת( 'חגליו�  ג"שנה י  ויצא א"עתש כסלו' ה
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  ש"סו� זמ� קר
  ויצאק "עש

8888::::34343434        
  8:38 וישלחק "שע

[]  

  ש בעונתיה"מא� דלא קרי קר
  בנדוי הוא כל ההוא יומא

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  ויצאפרשת 
  :דמעד  :מב סוטה' מס

  וישלחפרשת 
  .מזעד  .מה סוטה' מס

 []  
סוטה רואי� כח היצר ' בלימוד מס

ובדר� הטבע אי , לדבר עבירהלהסית 
וא� ורק בכח קדושת , אפשר להתגבר

לימוד התורה אפשר לנצח נסיונות 
  .ואז יש תקוה להשאר יהודי כשר, הקשי�

  סוטה' א בהתחלת מס"מדברי רבינו שליט

  'לש� ה
י מה שדרשו "יש לפרש עפ. וכל אשר תת� לי עשר אעשרנו ל�

ובחנוני נא , תעשר עשר בשביל שתתעשרל על הפסוק עשר "חכמז

ה אמר אשר "ת אבל יעקב אע"דבמעשר מותר לנסות הי' בזאת אמר ד

בלבד לא כדי ' כלומר שהוא לא ית� מעשר אלא לש� ד, אעשרנו ל�

  .שיתעשר כלל וזה אעשרנו ל�

  שבא זהב

  'ויבר� ד
יש לדקדק א� לב� בעצמו יאמר ליעקב  ,בגללי�' נחשתי ויברכני ה

, שנתבר� בשבילו פשיטא שיעקב יבקש וירבה בבקשת שכרו מלב�

ד דלב� ירא מזה שיעקב יאמר הלא תברכת בשבילי כי כאשר "ונלע

לכ� , הרבה נא לי שכרי, באתי אלי� עני היית וכיו� שעל ידי נתעשרת

ז "שעל ידי ניחוש ע, שהוא לשו� עבודה זרה" נחשתי"מר הקדי� לב� לא

ואז בוודאי יחריש יעקב , יודע זאת

מלומר לו בשו� פע� שעל ידו 

ז "כיו� שיודע זאת על ידי ע, נתבר�

כמא דתנינא לא יאמר אד� שמור לי 

בצד עבודה זרה פלונית כי אפילו 

, נגיעה רחוקה מאוד אל יהנה ממנה

ויבר�  אבל יעקב אמר באמת ּפשוט

  .ל"וק, אות� לרגלי" 'ה"

  תורת משה

  לא הרהר
ויק� יעקב ממשנתו ויאמר אכ� 

יש לדקדק למה לו לסיי�  .'וגו' יש ה

ונראה דהנה איתא . ואנכי לא ידעתי

בגמרא דחלומות באי� מהרהורי לבו 

דהרי מימיו לא חל� , של האד� ביו�

אד� שּפיל נכנס בתו� מחט דק לפי 

זה מעול� שלא עלה על לבו הרהור כ

והנה הכא . כיו� שאי אפשר להיות

במקו� הזה ' שאמר יעקב אכ� יש ד

נצב ' והוכחתו היתה מהזה שחל� שד

לכאורה איכא למימר שבאמת , עליו

' אלא שביו� הרהר כ� שד, זה אינו

על זה , נצב עליו ולכ� חל� כ� בלילה

, במקו� הזה' אמר יעקב אכ� יש ד

יינו שמעול� לא ידעתי ולא עלה על ה, "ואנכי לא ידעתי"שהרי ' והראי

על כ� אי אפשר להיות שהחלו� בא ליד , במקו� הזה' לבי שיש ד

אלא , מהרהורי היו� שהרי לא ידעתי ולא הרהרתי מזה כלו� ביו�

  .במקו� הזה' בודאי חלו� אמת הוא שיש ד
  חנוכת התורה

  רמיזא באורייתא
פסוק מה ת של ה"יש לרמז בר. ויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנה

ל שאליפז ר  אחר יעקב ולקח את כל ממונו ולא השאיר "שאמרו רז

א 'יד ב'דבשעה שיצא יעקב מ, וזה אמר הכתוב. בידו כי א� מקלו בלבד

  .מקל'שאר ה'ק נ'ילו ר'ל ח'ו כ'עקב ל'ית� י'שו ו'� ע'הוא ב'שע ש'ליפז ר'א

  ל"א אסאד זצ"מהרי

  העובר על שבועה
י שהיה ירא מּפני "פרש .תיוויקח מאבני המקו� ויש� מראשו

ונראה . ירא דוקא עכשיו מּפני חיות רעות' יש להבי� למה הי. חיות רעות

וישבע , השבעה לי, כי הנה יעקב אמר לעשו בעת שקנה הבכורה ממנו

ועתה הפר עשו את השבועה ורצה להרגו על שלקח ממנו את . לו עשו

לשניה� יש , ירול שבי� הנשבע ובי� המשביע את חב"ואמרו חז. הבכורה

והנה אמרו באבות חיה רעה . חלק באיסור א� עוברי� על השבועה

ולכ� כיו� שיעקב היה המשביע של עשו . באה לעול� על שבועת שוא

היה ירא יעקב שחיות רעות , ועתה עבר עשו על השבועה, על הבכורה

  .הבאות לעול� בשביל שבועת שוא יזיקוהו על שהשביע את עשו

  כתב סופר

  מוד מדרכיה�יש לל
מקשי� העול� היתכ�  .ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה

הכבוד של יעקב ' דהלא באמת הי, שנכתב בתורה דברי שקר של בני לב�

ז מר� הקדוש "ונראה על ּפי מה שפירש אא. ת ולא מלב�"מהשי

כי ' ע הפסוק אשרי האיש אשר לא הל� בעצת רשעי� וגו"מרָאּפשי  זי

ז יש "עכ, ואמר שהג� שדר� רשעי� הוא רע מאד, וחפצ' א� בתורת ד

דכש� שהרשעי� לא , ת"ללמוד ג� מדרכיה� להתאמ  בעבודת השי

כ� האד� צרי� להתלהב בכל , ינוחו ולא ישקוטו כדי להשיג תאות�

וללמוד תורה בכל ' כחותיו לעבודתו ית

ומאשר , וזה שאמרו בני לב�. חפצו וחשקו

שיעקב , לאבינו עשה את כל הכבוד הזה

למד ולקח עצה לעשות רצו� קונו בשקידה 

כש� שלב� עושה חטאיו , ובכל כחו ואונו

ודבריה� כני� . בהתאמצות ובמיעוט שינה

  .כי אמנ� למד יעקב מלב� דבר זה, היו

  עטרת ישועה

  יתקיי� בידו
ונת� לי לח� ' וגו' וידר יעקב נדר ל

ל "דקדק בכלי יקר ז ,ללבושלאכול ובגד 

ד שילבש "וכי ס, לח� ובגד ל ונת� לי"דהול

פ דהנה נמצא "ונל, הלח� ויאכל הבגד

לפעמי� אשר יש לאד� עושר ונכסי� 

והוא משו� , ונאבד ממנו שלא בטובתו

ה "והקב, ד של מעלה"שנתחייב עונש בב

, ברוב רחמיו וחסדיו ריח� על נפשו וגופו

ומעתה א� ג� . ופרע מאתו ממונו והונו

לו שפע יראה האד� שהש� יתבר� השפיע 

מכל מקו� אינו בטוח עליה� , ברכה ועושר

כי מי יודע א� אינו על כוונה זו , שיהנה מה�

וליקח , כדי לפרוע ממנו תמורת נפשו וגופו

א "כוונת יע' ואולי זה הי. אות� כופר לנפשו

, ה בנדרו שאמר ונת� לי לח� לאכול"ע

לו הלח� כדי לית� אות� ' לשלול שלא יהי

� בידו לאכול וליהנות ממנו וכ� הבגד יתקיי� בידו רק יתקיי, כופר נפשו

  .ללבוש

  דברי יואל

  י אחר"אי אפשר ע
מגיד שיציאת , ר"י ומקורו במד"פרש .ויצא יעקב מבאר שבע

יצא . 'שבזמ� שהצדיק בעיר הוא הודה וגו, צדיק מ� המקו� עושה רוש�

והלא הוי תמ� , רק במדרש רבה הוסיפו להקשות. 'מש� פנה הודה וגו

מ שכתב בדברי יואל לפרש דברי הגמרא חכ� "ויבואר עפי. חק ורבקהיצ

לפי שכל אחד ואחד מישראל קיבל מסיני כפי , שמת אי� לו תמורה

י חכ� זה "ומה שראוי שיתגלה ע, שורש נשמתו ואי� אחד דומה לחבירו

, חכ� שמת אי� לו תמורה, כ אמרו חכמי�"וע, י אחר"א שיתחדש ע"א

ובזה מוב� . ד"עכ, ה השיי� אליו על ידי זולתושאי אפשר שישתל� עבוד

כי , ה הדרה"ה זיוה פנ"ה הודה פנ"ל הלשו� פנ"על נכו� מה שכתב רשיז

מ בחינת העבודה השיי� "מכ, א" שיצחק אבינו עדיי� נשאר בעיר

  .ואי� לו תמורה בעבודתו של יצחק, ליעקב אבינו פנה לגמרי

  משה בר�

  נדמה לה�
åë á÷òé àöéå'.  þ¾ê ó−¾òêí µþð íòíð

 šþ −îêþ× ó¾õòë ³îô−ñ¾ îè−¾í êñ ö−−ð¼
ð µþðë µñîí êîí ó¼õ ’ î−³î®ôí ³−−¾¼î

í¾¼¾ óèõ íï−êë î³è−þðôô ñõîò ó¼õî ,¼" −
 íôí óè¾ þîðí −š−ð® ñ¼ îñ íôðò íï

óò−ê¾ îñê ³îò−ìëë  í¾îðšë ðìê ðô¼ôë
ñë ³îš−ëðîš½õí − , ö−ê óî−í −× óíñ íôðòî

 óî−× íþîí¬ëî íþîþëî í×ï š−ð®í ñ¾ î³ñõ³
ñîô³ê .íïë ó−¼î¬ ³ôêëî , êñ š−ð®í −×

óñî¼ñ ¬îš¾− êñî ìîò− , þ½îô êîí ð−ô³î
 ³îš−ëðë µþë³− ó¾í ³¾îðš ñ¼ îìîþî î¾õò

±þôò . îôèõ óí þ¾êñ óðê −òë ó³îê µêî
íþ−ë¼ þëð íï−êë ïê ,¼" îñ×î− êñ íï −

ñëšñ  ¼−õîíñ î³¾îðš ³¼õ¾íî š−ð®í ³þêí
î−òt ñ¼ .š−ð®í öîþ½ì ³êõô íï ö−êî , šþ

ó−ñëšôí −îò−¾ ð®ô. ëš¼− ê®−î îíïî , ê®î−¾
í¾îðší þðèô ó−ô¼õñ ,¼î" ¼èõ−î íï −

óîšôë ,óîšô êþšò š−ð®í¾ , ëî³×¾ îô×
 þíþíôî ¼èît êîí¾ ³−¾êþë ¾îðší þíîïë

š−ð®í ðîë×ë óè ,ó−ô¼õñ ê®î− š−ð®í óè¾ 
î³îš−ëð ³¾îðšô .ó¾ öñ−î îíïî ,−¼¾" ï

ðìê ðô¼ôë ð−ô³ îò−ê¾ î³îèíò³í íêîþ¾ ,
¼"š−ð®í ñ¼ öòîñ³ôî þíþíô êîí íï − ,

í¾ô ñ¼ ó¼í îòîñ−î öî¾ñô êîíî.  
)ó¼îò −þôê( 
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  אלה תולדות 
מגיד ' ל שהי"דוד זצ' ה לאביו הגאו� ר"נולד בשנת תקנ

ואצל , הנודע לאיש קדוש ובעל מדריגה, מישרי� דעיר חמעלניק

ויצא , ועלה ונתעלה במעלות רמות בתורה ויראה, אביו זה נתגדל

, שמו כחרי� ומפולפל וג� נתוודע בצדקתו ותהלוכותיו הקדושי�

י וועלט מיינט אז פו� א הינדל מיט פע� ואמר דוסיפר הוא בעצמו 

וסיפר שבהיותו נער כב� תשע , לאקש� ווערט מע� א גוטער יוד

, פע� ישב ולמד כל ליל שישי, יתו� ונתגדל בבית סבתו' שני� והי

, ולמחרת בצהרי� הגישה לו זקנתו סעודה טובה יותר מהרגיל

� או"ומרוב צער נשכתי את ידי , והבנתי שזה מפני שלמדתי בלילה

בהגיעו לפרקו ). מאמר מרדכי" (זי� אפגעביס� א שטיק פלייש

  .ד בעיר אווריטש"ל רב ואב"צ רבי נת� נטע זצ"נשא את בת הגה

  רבותיו בצל 
ע  בעל "נחו� מטשערנאביל זי' ק ר"הרה' מובהק היהרבו 

ועוד יותר , מאור עיני� שאליו שלחו אביו עוד בימי צעירותו

קשור ' היותו בבית חותנו שהיק מטשערנאביל ב"נתקשר אל הרה

ק מטשערנאביל ממש כבחינת אהבת דוד "בקשרי ידידות ע� הרה

ק "ומסופר שלהרה, לודי�יובכל עת מצוא הזכיר שמו בס, ויונת�

, משה אפרי� שהיה איש קדוש מאוד' מאווריטש היה אח בש� ר

שא� ית� לו , ק מאווריטש שלא היו לו בני�"פא� אמר לאחיו הרה

ק כל ימי "ואמר לו הרה, ק"ול בעבורו ויוושע בזשקוויטל יפע

ומימי לא נתתי קוויטל לא� , במידת הנצחו�' עבדתי את הבורא ית

  .ואיני יכול לית� ל� קוויטל, אחד חו" מהרבי שלי

אצל ' וג� היאבל בנוס� לזה נסע להסתופ� בצל צדיקי הדור 

 ק"וג� קיבל הרבה מהרה ,ע"זושא מאניפאלי זי' רבי רהק "הרה

ופע� שמע אחד מגדולי המתנגדי� מדבר  ,ע"מבארדיטשוב זי

ק להג� על כבוד "ועמד הרה, ק מבארדיטשוב"בביטול מרבו הרה

לא , ואמר לו אותו גדול שא� לא יפייסו, רבו ומחה בחריפות גדולה

הרי , כ לא אבקש סליחת�"ק אעפ"ואמר לו הרה, ל"יזכה לבני� רח

  .ולא פייסו, בכבוד רבי מדובר

ע "ק מטשערנאביל זי"הסתלקותו של רבו הרהלאחר 

ממש , ע"מרדכי מטשערנאביל זי' ק ר"ה הרה"נתקשר ע� בנו ה

וקשרי ידידות� רואי� אנו ממה שכתב , לא זזה ידו מתו� ידו

מכתב ששלח לו רבו  בהקדמהמביא ש� , הכותב הספר בת עי�

דענא בא� שיסכימו צדיקי יהו� הדפסת ספרי מוניד :ל"הבת עי� וז

ה "ה ידידי הרב הצדיק המפורס� מו"וביחוד ה, ור להדפיסוהד

ובתנאי שיעיי� היטב בכל , ק טשערנאביל"מ דק"י מ"מרדכי נ

ואז א� יסכי� ויהיה רצונו להדפיסו אזי ג� ', הכתבי� שלי וכו

' ק ר"שהרה, וכמי� פני� אל פני�, על הדפסת הספר' רצוני יהי

דבאד� , דות אד�מרדכי מטשערנאביל אמר לו שיקרא ספרו תול

  .רדכי'וב מ'ברה� ד'נכלל ג� שמו א

  נשיאותו 
כשעוד לא הגיע לשנת העשרי� כבר נקרא לכה� ברבנות על 

נת� ' צ ר"ה כאשר חותנו הרה"ובשנת תקמ, כסא אביו בחמעלניק

מ חותנו "שלחו בני העיר אחריו שיבוא למ, נטע עלה לגנזי מרומי�

יטש ישב ימי� רבי� ועל ושמה באוור, באווריטש והוא ניאות לה�

ו הוכתר כרב "בשנת תקפ. שמה נקרא עד היו� הרב מאווריטש

וזו היתה לו מושבו האחרונה בחו" לאר" ומש� , בעיר זיטאמיר

  .י"נסע לא

  בה תמיד ' עיני ה
קש תלמידו יכשב, מאז ומתמיד שא� לעלות לאר" ישראל

ר מיארבי משול� זוסמא� להדפיס ספרו בת עי� עוד בשבתו בזיט

י וכה כותב "בקש ממנו לעכב את ההדפסה עד שיגיעו הכתבי� לא

כדי שיספגו את , טב שאקח את הכתבי� לאר" ישראלומ"לו 

ועוד , "קדושתה של האר" ויתבסמו מריחה ולאחר מכ� יודפסו

כותב וש� הספר קראתי בת עי� מפני שעולה כשמי אברה� דוב 

, ישראל עוד טע� מפני שהכנסתי בהכתבי� קדושת אר", בער

ק נסע אל צדיקי דורו "לפני עלייתו לארה ,"בה תמיד' עיני ה"אשר 

ע אמר לו "י� זישק מרוז"בעת היותו אצל הרה, להפרד מעמ�

נסיעתו  ,בטענה על מי יעזוב את חסידיו הרבי� שנתחממו לאורו

באגרתו ששלח לתלמידו כותב מעט מה , היתה רצופה פלאי�

תי הייתי בטשערנאביל אצל כאשר קוד� נסיע: ל"שעבר עליו וז

ובקשתיו שית� לי , המגיד רבי מרדכי לקבל ממנו ברכת פרידה

וכאשר באתי , אמר אשר ישלח לי שמירה לאדעס, שמירה על הי�

הלפרי� ודרשתי  'הלכתי להגאו� המפורס� רבי יעקבקי, לאדעס

מחמת , ממנו אולי קבל שמירה מהמגיד מטשערנאביל בשבילי

והשיב שלא קבל שו� , קורביו של המגידממ' הי' שרבי יעקבקי

שבועות באדעס והמתנתי על השמירה ולבסו� לא ' דבר ועמדתי ב

שישבתי על הספינה בא אלי ' וביו� א, והוכרחתי לנסוע כ�, הגיע

עני אחד ובקש ממני נדבה וראיתי בתואר פני� שלו שהוא עני 

נדיל ולא רצה לקבל ובקש רק רע, זהובי�' ונתתי לו נדבה ב, הגו�

אדו� והתחלתי להתנצל לפניו כאשר אני נוסע לאר" הקדושה 

ורציתי לית� ' ביו� ב' כ נעל� ממני וכ� הי"ומעט מעות יש לי ואח

', ולא רצה ואמר רק ארויט רענדעל הוא רוצה וכ� ביו� ג, כ"רו' לו א

כ ירד מהספינה ואמר לי אשר אי� "וכאשר ירדתי מהספינה העני ג

שהמגיד מטשערנאביל שלח אותו  דורש ממני מעות מחמת

   .למענכ� ולשמרכ� על הי�

  על אדמת קודש
כבר בתחילת ביאתו התחיל ו, ק"" הגיע לארה"בשנת תק

להפיח רוח חיי� בישוב היהודי צפת שש� קבע את 

בני העיר צפת הכירו , דירתו מיד בעלותו ארצה

בימי� הראשוני� ע� ביאתו את האור הגדול 

הו עליה� למנהיג וחרדו וה� קבלו, שהגיע אליה�

ל "שמואל העליר זצ' ק ר"ג� הרה, לכל מוצא פיו

רבה של צפת הכיר בגדלותו וקבל מרותו ונתקשר 

והיה נוהג א� נעשה לו במש� , עמו בקשרי ידידות

היו� איזה שאלות וספיקות היה רוש� זאל על 

וכשבא לתפלת מנחה נת� הפתקא להבת , פתקא

לו כל השאלות  והוא פשט, ע מאווריטש"עי� זי

פע� היה לו פתקא ע� הרבה שאלות , והספיקות

וספיקות וכשהראה הפתקא להבת עי� פשט לו כל 

' וכשראה הבת עי� על ר, הספיקות תו� כמה דקות

אמר לו הבת , שמואל שיש לו קצת חלישת הדעת

עי� גלייבט מיר איי� שמונה עשרה אפ צו דאווינע� 

  .אכ�איז ביי מיר שווערער ווי די אלע ז

' רומעני� לעני� באותו עני� מסופר ש

בקי בחכמת הרפואה ותמיד שלח ' שמואל הי

ק מאווריטש אנשי� שבאו אליו לצור� "הרה

א בהגיע אליו אחד "שמואל פ' רפואה אל ר

' סירב ר, ק מאווריטש"החולי� ששלח הרה

באמרו אליו שהחליט להפסיק , שמואל לרפאותו

וכרח לעיי� באשר שהוא מ, עסקו בחכמת הרפואה

ואותיות , ז"בספרי רפואה הכתובי� בלשו� לע

, ת מטרידות אותו בעת עמדו בתפילה"הלועזו

ק מאווריטש ומסר לו "ל חזר להרה"החולה הנ

ק מאווריטש "שלח הרה, שמואל' החלטתו של ר

שמואל ובקשו שימשי� ברפואתיו בגלל ' אחר ר

י כיו� "י כ� נצמח רפואה וג� ישועה לאחב"שע

י כ� "וע, רפא מפע� לפע� ג� נכרי�י שמ"שע

שמואל ' ושפ� ר, נמתק קצת את שנאת� ליהודי�

העביר , את לבו עבור מחשבותיו המטרידות אותו

ק מאווריטש את ידו על פניו ובזה סלק "הרה

  .תיוולגמרי את מחשב

  ותרעד האר�
ובעל , שמו יצא בקרב האר" לאיש קדוש

, בותמופת גדול ומסופר ממנו מופתי� מופלאות ר

, ונשאר זכר למופת הזה, ואחד מה� הידוע ביותר

שנהפכו , ה המופת בעת הרעידת אדמה בצפת"ה

וכל העיר , ונהרסו כל הבתי� וכל הבתי כנסיות

ק "הרה' ובשעת שהתחיל הרעש הי, חרבה עצומה

ומתפללי בית , ע בשעת תפילת מנחה"מאווריטש זי

כי כותלי בית הכנסת , המדרש רצו לברוח החוצה

ע "ק מאווריטש זי"והרה, דו וכמעט שנפלומע

וציוה , הזהיר אות� שא� אחד לא יצא החוצה

וכ� עשו וכל המתפללי� הצטופפו מיד , שכול� יתקרבו אליו

ואז אירע המופת הגדול שחצי , ע"אצל הרב מאווריטש זי

ק "ואול� אותו החצי שבו נמצא הרה, ס נהרס"ביהכנ

וגג הכיפה נשאר  נשאר עומד, ע והמתפללי�"מאווריטש זי

  .כמעט באויר' עומד תלוי

  ויהי בעלותו השמימה 
, א שררה מגיפה נוראה בתו� העיר צפת"בשנת תר

ע נתפס "ק מאווריטש זי"וג� הרה, ל"והפילה חללי� רבי� רח

, והבטיח לבני העיר, והתאבק כמה ימי� ע� החיי�, במחלה זו

עוד ' כי הוא הקרב� האחרו� במגיפה הזאת ואחריו לא תהי

ב כסלו בהשיבו "וכ� הוה שע� פטירתו ביו� י, מגיפה בעיר זו

כמה ימי� לפני פטירתו , נשמתו הזכה ליוצרו נעצרה המגיפה

ל כדי למסור לו את כל "שמואל העליר זצ' שלח לקרוא את ר

שמואל העליר ' ובני ביתו של ר, תורתו וחכמתו שקבל מרבותיו

ע שפחדו שג� "יטש זיק מאוור"ל לא הרשו לו שיל� לבית הרה"זצ

שמואל על שלא הל� ' ז ר"וכל ימיו נתחרט ע, הוא ידבק מהמחלה

ח בצפת במערה אשר "טמ� בביהנ. לקבל ממנו חכמת התורה

לייב ' ארי' ק ר"והרה, ק בעל ערבי נחל"ספוני� בו הרה

  ע "מחאלטישיסק זי

אהרו� מטשרנאביל שישלחו ' ק ר"לאחר פטירתו ביקש הרה

והיו , ושלחו לו אחד מהבגדי�, ק מאווריטש"הרהלו בגד שלבש בו 

ק חייט וציוה "והביא הרה, צריכי� לתקנו להתאימו למידתו

  .עבוד רק בביתו ושאת השריי� יגנזו ולא יזרקויש

  כח

ïééòîî èùôä  
  עד שוב� להתייצב

הראהו בחלו
 הנבואה כי כל . 'והנה מלאכי אלקי
 וגו' והנה סל
 מצב ארצה וגו

כי מלאכי אלקי
 אשר , � עליה
והנעשה באר� נעשה על ידי המלאכי
 והכל בגזרת עלי

להתהל� באר� לא יעשו קטנה או גדולה עד שוב
 להתיצב על אדו� כל האר� ' שלח ה
והוא יצוה עליה
 , והנה יושבת בשלוה או מלאה חרב וד
 לאמר לפניו התהלכנו באר�

והראהו כי הוא יתבר� נצב על הסל
 ומבטיחו ליעקב  .לשוב לרדת באר� ולעשות דברו

, ויהיה עמו תמיד' להודיע שהוא לא יהיה ביד המלאכי
 אבל יהיה חלק ה, בהבטחה גדולה
�גדולה משאר הצדיקי
 כי מעלתו , כמו שאמר והנה אנכי עמ� ושמרתי� בכל אשר תל

�  .שנאמר בה
 כי מלאכיו יצוה ל� לשמר� בכל דרכי
  �"רמב

  נדחו ממחיצתו

שתלו הכבוד , היינו המלאכי
 שהלכו להפו� את סדו
, והנה מלאכי אלקי
 עולי

ולכ� נדחו ממחיצתו של , ה"וג
 גלו מסתורי� של הקב, שאמרו כי משחיתי
 אנחנו, לעצמ�
  .לוועכשיו ע, ח שני
"ה קל"הקב


 מבעלי תוסידעת זקנ'  

  מש� מתפשטי�
ּפרשת בדבר זה  שעיי� פירו. קפל כל האר� תחתיו, האר� אשר אתה שוכב עליה


והשוכב , לפי שש
 אב� שתיה וש
 מרכז העול
, בראשית בּפסוק אשר לוקח מש

לכ� , כי מש
 מתפשטי
 כל האקלימי
, במקו
 ההוא דומה כאילו שוכב על כל האר�

י קניית מקו
 זה תקנה "כי ע, רוחות' מה רצה לומר ממקו
 זה תפרו� לכל דנאמר ופרצת י
  .רוחות העול
 כי מש
 מקור
' כל ד

  כלי יקר

  ג� מקדש שלמעלה

וא
 , י מקדש של מעלה מכוו� כנגד מקדש של מטה"פירש רש. וזה שער השמי

הרי הוא קפ� נגד יעקב , קדש שלמעלה כנגד מקדש של מטהמתאמר כיצר היה ה

  .לכ� צרי� לומר שג
 מקדש של מעלה קפ� כנגדו, אמרינ� לעילכד
  חזקוני

  הול� מדעתו
יצדק עליו , הנה כשיל� האד
 מדעתו אל מקו
 מכוו� מאתו. וישא יעקב רגליו

יצדק , אבל כשאר יסע מאיזה מקו
 מבלי אי� ש
 מנוח לכ! רגלו, שהוא נושא את רגליו

  .רגליהני� יובילוה עכ, עליו שרגליו נושאות אותו
  ספורנו

  לעתיד לבא
לעתיד לבוא ישאלו  ,ּפשטה. 'הידעת
 את וגו, אחי מאי� את
 ויאמר מחר� אנחנו


ּפירוש מחרונו . ויאמרו מחר� אנחנו, את ישראל הבאי
 מתחת יד הגלות אחי מאי� את
הידעת
 א
 הלבינו עוונותיכ
 בניחור גרו� אשר , של מקו
 אנחנו שבעי רוגז ועגומי נפש

 
  .כ� יהי רצו� במהרה, ויאמרו ידענו, הלח� אשר לחצו אתכ
 בגלות �מתוצעקת
  ש"ּפירוש הרא

  לסייע לו
ועכשיו שנולד לו ב� , עד עכשיו הייתי מנהלת שני בני בשתי ידי. ילוה אישי אלי


  .שלישי יצטר� אישי לסייע לי לנהל
  חזקוני

  בכול� יחפו�
ואיננו , כי הוא חפ� ומודה בה
להגיד , הזכיר בכל השפחות ליעקב. ותלד ליעקב ב�

ואמר בלאה ב� חמישי וב� . נקרא לו ב� האמה רק ב� ליעקב כבני הגבירות המתיחסי
 אליו
ולא הזכיר , לומר כי בכול� יחפו� ואת כול
 יקרב, בעבור רבוי הבני
, שישי ליעקב

  .בראשוני
 כ�
  �"רמב

  מהו תרפי�

היו שוחטי� אד
 , מהו תרפי
ואמר בפרקי רבי אליעזר . ותגנוב רחל את התרפי

וכותבי� על טס של זהב ש
 רוח , ובשמי
במלח  וומולחי� אות, אותוי� כותחו, ורכב

, ומשתחוי
 לו, ומדליקי� לפניו נר, ונותני� אותו בקיר, ומניחי� אותו תחת לשונו, טומאה
אי . קבולכ� גנבה אות� שלא יגידו ללב� כי ברח יע. כדכתיב התרפי
 דברו או�, והוא מדבר

  .נמי נתכוונה לעקור עבודה זרה מבית אביה
  'דעת זקני
 מבעלי תוס
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  ‡Ï˘ È˘‡ÈÈ˙ Ì„‡ ÔÓ ÌÈÓÁ¯‰        
ב קצא יעוי, וא� געפי� מיר ביי יעקב אבינודי ו

א ברענגט א "דער חיד, מבאר שבע ויל� חרנה
יצחק אבינו האט געגעב� אינטערעסאנטע מדרש אז 

איז אי� אליפז או� , פאר יעקב א גרויס פארמעג�
פו� יעקב אבינו אלעס צוגענומע� נאכגעלאפ� או� 

או� אזוי האט , די�גאפילו די ב ,וואס ער האט געהאט
ער אי� איבערגעלאזט אוי� א שרעקליכ� מצב על א� 

או� יעקב אבינו האט נישט געקענט אזוי , הדר�
או� יעקב , איז דארט געווע� א וואסער, ווייטער גיי�

איז געקומע� צו פאר� א , אבינו איז אריי� אי� וואסער
ער גייט זי� אביסל  או� ער האט באשלאס� אז, רייטער

, ער האט זי� אויסגעטו� די בגדי�, באד� אי� וואסער
איז געקומע� א וואל או� , או� ער איז אריי� אי� וואסער

ע� קנרטרואזוי ווי ער איז דע, רשוועמטהאט אי� פא
געוואר� איז יעקב אבינו ארויס פו� וואסער או� 

אזוי , או� איז ווייטער געגאנגע� ,גענומע� זיינע בגדי�
  .א א מדרש"ברענגט דער חיד

א , די מעשה איז א געוואלדיגע מוסר השכל
מענטש ווי יעקב אבינו גייט ארויס מיט א גרויס 

, לעס אוועקקומט אליפז או� נעמט אי� א ,פארמעג�
אי� , דיג� מצב'או� לאזט אי� איבער אי� אזא שפלות

פלוצלינג איינע� אזוי דרייט זי
 'אזא צייט אז ס
אזא , פאלט מע� אריי� אי� יאוש, איבער דאס רעדל


, יעקב אבינו האט זי
 אבער נישט מייאש געווע�, ברא
האט נישט לאנג 'סאו� , ער איז אריי� אי� וואסער

או� , דער אייבערשטער האט אי� געהאלפ�, געדויערט
או� ער האט שוי�  ,דאס רעדל האט זי
 צוריק געדרייט

או� מסתמא , געהאט בגדי� או� שוי� געהאט א פערד
האט ער שוי� , האט יענער געהאט אי� טאש עפעס
  .געהאט עפעס א פרוטה ביי די נשמה

מענטש� , דאס איז א געוואלדיגע מוסר השכל
, מע� האט אמאל גוטע מינוט�, ב�מאכ� מיט אי� לע

מע� מיינט , מאכט זי� אמאל א שווערע מינוט'או� ס
מע� קע� זי� פארשטעל� אזא מצב , איז עק וועלט'ס

יעקב אבינו האט , ווי יעקב אבינו איז געווע� עק וועלט
דער אייבערשטער וועט , זי� אבער נישט פארלויר�

  .עושה שמי� ואר ' עזרי מע� ה, העלפ�
אז , � א מענטש דאר� דאס שטענדיג געדענק�או

מע� קע� כאפ� א , זי� אמאל א שווער� טאגמאכט 'ס
טוט וויי או� מע� האט עגמת נפש או� 'ס, ליקגוט� פ

דער אייבערשטער , מאכט זי� אזוי אי� לעב�'ס, צער
, אבער מאכט זי�'ס, זי� נישט מאכ� זאל'זאל העלפ� ס

או� דער בחיר האבות דאר� מע� געדענק� יעקב אבינו 
איז דא א 'ס, עושה שמי� ואר ' עזרי מע� ה, זיי� מצב

, באשעפער או� סו� כל סו� העלפט ער יעד� איינע�
יעדער ווערט , אביסל פריער אביסל שפעטער

  .געהאלפ�
ו האט געבענטשט יעקב אבינו וית� ל� יצחק אבינ

, האלקי� מטל השמי� ומשמני האר  ורוב דג� ותירוש
האט  אליפז, ת"דעאיז בגימטריא  �"ל השמי"מט

זיי� זילבער זיי� , אוועקנעמע� פו� יעקב געקענטאלעס 
אבער די ברכה וואס , או� אפילו זיינע בגדי�, גאלד

וית� ל� יצחק אבינו האט געבענטשט יעקב אבינו 
דע� דעת האט ער נישט , �"ל השמי"האלקי� מט

או� ער האט , דאס איז געבליב�, געקענט אוועקנעמע�
או�  .עתער האט געהאט דע� ד, זי
 נישט פארלויר�

, מע� קע� אלעס פארליר�, דאס דאר� מע� געדענק�
  .דע� דעת טאר מע� נישט פארליר�

  במתיבתא 'דרשת התחזקות לתלמידי שיעור גמתו� 

 א"ויצא תשע' ביו� 

  

  

   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ
òåáùä úùøôì  

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

והיה זרע� כעפר 

. 'האר� ופרצת ימה וגו

א "ר פכ"שמו(איתא במדרש 

, רבי עקיבא אומר )ח"ס

בזכות יעקב אני קורע 

שנאמר , לה� את הי�

ויש להבי� . ופרצת ימה

למה נקרע הי� דייקא 

 .בזכותו של יעקב

וייק� יעקב  )ב

' משנתו ויאמר אכ� יש ה

ש דקדק באור החיי� הקדו, במקו� הזה ואנכי לא ידעתי

שנראה שצרי� לדעת כל , על מהו התמיה ואנכי לא ידעתי

עוד הקשו המפרשי� וכי יעלה על הדעת שיעקב . נסתר

והלא מלא , במקו� הזה' אבינו לא ידע עד כה אשר יש ה

 .כל האר� כבודו ולית אתר פנוי מיניה

וידר יעקב נדר לאמר א� יהיה אלהי� עמדי  )ג

�לי לח� לאכול  ושמרני בדר� הזה אשר אנכי הול� ונת

לי ' ושבתי בשלו� אל בית אבי והיה ה, ובגד ללבוש

של� מ� החטא שלא אלמד , י בשלו�"ופירש, לאלהי�

�  .מדרכי לב

ע "ט הקדוש זי"ז מר� הבעש"בהקד� מאמר א ל"וי

שוחט  .)שבת עה(על דברי הגמרא  )ל�' הובא באורח לחיי� פ(

 )וחטה ש"ד(' וכתבו התוס, משו� צובע, משו� מאי מחייב

והכוונה כי שוחט דעלמא רומז על . אשוחט דעלמא קאי

 .)סוכה נב(ל "ואמרו חז, מלא� המות שהוא היצר הרע

ועל זה הקשה משו� , ת"דלעתיד לבא ישחוט אותו השי

והלא הוא עושה רצו� קונו ובשביל כ� נברא , מאי חייב

היינו שהוא , ומשני משו� צובע, להסית בני אד� לעבירה

רה למצוה ומראה פני� לבני אד� כאילו צובע את העבי

  .ד"עכ, ובשביל זה לא נברא ועל כ� חייב, עושי� מצוות

פי זה נראה להמלי� טוב בעד בני ישראל להקל  ועל

סנהדרי� (ל "דקי, ו"מעליה� עונש החמור על כל חטאת� ח

ובכ� כיו� שהיצר , דמתעסק פטור בכל התורה כולה :)סב

הרי , ות או לדבר מצוההרע הוא צובע העבירה לדבר רש

דהלא כוונתו היתה דבר , האד� פטור מטע� מתעסק

 .רשות או מצוה

זה יש  ובדר�

' בפ  לפרש הכתוב

וירח את ריח , תולדות

בגדיו ויברכהו ויאמר 

ראה ריח בני כריח 

', שדה אשר ברכו ה

י זהו שדה "ופירש

�ז "וכתב א. תפוחי

' פ(ה בייטב לב "זללה

רומז לשבת  )תולדות

ויש להבי� . ש"עי, חקל תפוחי� קדישי� .)זוהר יתרו פח(הנקרא 

א� ביאור העני� דהנה פליגי האחרוני� בעני�  .הרמז בזה

 )א"סימ� תל(שיטת החוות דעת במקור חיי� , מתעסק

ושיטת , נעשית העבירה כלללא דבמתעסק הוי כאילו 

דמקרי  )סימ� ח(ה בתשובותיו "הגאו� רבי עקיבא איגר זללה

ורק , ומקרא ממעטינ� ליה דפטור מקרב�, עבירה בשוגג

לגבי שבת דממעטינ� ליה משו� דמלאכת מחשבת אסרה 

אינו , במתעסק דלא הוי מלאכת מחשבת, :)שבת עב(תורה 

חזינ� . ד"עכ, בכלל מלאכה וכאילו לא נעשה העבירה כלל

מזה דבמלאכת שבת היכא דלא הוי מלאכת מחשבת כולי 

, ולא הוי עבירה כללעלמא מודי דלא הוי בכלל מלאכה 

אבל גבי שאר דברי� אי מתעסק חייב פליגי בזה 

ומעתה כאשר נכנס יעקב אבינו לקבל הברכות  .האחרוני�

אל תקרי בגדיו  .)סנהדרי� לז(ל "ודרשו חז, וירח את ריח בגדיו

לזה ביקש יצחק אבינו , היינו אלו שחטאו, אלא בוגדיו

ועל זה , רלהמלי� טוב עליה� ולהקל מעליה� עונש החמו

שיש לו ריח טוב כיו� שכוונתו לדבר , אמר ראה ריח בני

כריח שדה , רשות ודבר מצוה והוי מתעסק לגבי עבירה

זה שבת קודש דמתעסק פטור מכל וכל ', אשר ברכו ה

והכי נמי בשאר מלאכות נקטינ� , דלא הוי מלאכת מחשבת

כשיטת החוות דעת דבמתעסק נחשב כאילו לא נעשית 

  .ופטור מעונש החמורהעבירה כלל 

ז "וכתב א, יתבאר הכתוב וייק� יעקב משנתו ובזה

שנתעורר , ה בעצי חיי� בפרשת� בכוונת הכתוב"זללה

עורו  )ד"ג ה"הלכות תשובה פ(� "ד שכתב הרמב"עבתשובה 

. ש"עי, ישני� משינתכ�

ולדרכו בקודש יתפרש המש� 

הכתוב כי יעקב אבינו שחשב 

המלי� , ברוב ענוותנותו שחטא

על עצמו מליצה ישרה ואמר 

דא# על , במקו� הזה' אכ� יש ה

ע� כל זה עדיי� הוא , פי שחטא

ה ולא נדחה "דבוק בהקב

כי ואנכי לא והטע� , מהשכינה

, שלא ידע פג� החטא, ידעתי

ר רימה אותו ובא "אלא היצה

עליו בערמה לצבוע לו בצבע 

יפה את העבירה לדבר מצוה 

ובאמת כל כוונתו , או רשות

ומחשבתו לא היה לדבר 

ולכ� פטור מטע� , עבירה

  .מתעסק

בשעת קריעת י�  והנה

ילקוט (סו# קטרג שר של מצרי� 

חטאו דג� ישראל  )בשלח רמז רלד

אכ� מעתה , ואינ� ראויי� לנס

הרי חידש ל� יעקב אבינו 

מליצה על ישראל ואנכי לא 

דכיו� דלא ידע פג� , ידעתי

ולכ� , עבירה הוי מתעסק ופטור

בזכות יעקב שהמלי� ואנכי לא 

על ידי זה זכו ישראל , ידעתי

ושפיר , דשוב אי� כא� שו� חטא וראוי� ה� לנס, בדינ�

  .נקרע הי� בזכות יעקב

דבחלבי� ועריות  :)ד# יט(כריתות ' מבואר במס והנה

ובזה יתבאר מה שאמר , מתעסק נמי חייב כיו� שנהנה

יעקב אבינו א� יהיה אלהי� עמדי ושמרני בדר� הזה אשר 

ושבתי בשלו� אל בית ' אנכי הול� ונת� לי לח� לאכול וגו

ונתכוו� יעקב אבינו לבקש בזה מ� . של� מ� החטא, אבי

אותו מ� החטא שלא יכשל במידי  ת שישמור"השי

כי על מידי דאכילה ליכא מליצה דמתעסק כיו� , דאכילה

ובזה אהיה ', וזה שאמר ונת� לי לח� לאכול וגו, שנהנה

  .של� מ� החטא

‡Ï˘ ÁÈÒ‰Ï ˙Ú„ ‰¯Â˙‰Ó ‰˘Â„˜‰        

איתא  ,דג� ותירושוית� ל� האלהי� מטל השמי� ומשמני האר� ורוב 

, ד"כי פת בגימטריא תלמו )ל"ס אריז"ליקוטי ש(וכ� נודע . דג� זו תלמוד )ג"ו ס"פס(במדרש רבה 

  .ואפשר לקשר הדרש והפשט דכחדא אזלי
  

  דבר בעתו מה טוב

  קונטרסה "אי להשיג 'יכי יה ש שיחיו"הננו בזה להודיע לכל הקהל הקודש אנ

äøåú éùåãéç  
  א"ר שליט"ק מר� רבינו עט"כמ

ùú íéàøåð íéîéò"à ôì"÷  
  אצל מסיבה רבתי

  לטובת קופת אבני חסד

  ט"הבעל וישלח' גיו� 

  פטרו� הקופה, א"ק רבינו שליט"בביתו נאוה קודש של כ

  .היוז סט 152

ïåîîáå óåâá äôå÷ä úáåèì íéôúúùîä ìëì  

  בברכת התורה

  חברי הועד



  

  
  

  
������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

  

 úåøåîù úåéåëæä ìë© אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת ק"על פי די� תוה  

  )206( 339 � 1842 פעקסי �או ע )845( 418 � 4421 ��י הטעל�ע יתקשר ע� המערכת להאיר ולהעיר לפרס� מודעות הרוצה לנדב גליו�

  א"ר שליט"ק מר אדמו"דברות קודש מכ
  )המש
 מעמוד הקוד�(

éôìå כי אי� צדיק באר� אשר , זה נמצא כי התנאי לקבלת התשובה הוא עסק התורה

וכל אחד מישראל מזדמני� לו , ה אי� ל� אד� שאי� לו שעהולעומת ז, יעשה טוב ולא יחטא

א� א� אינו עוסק בתורה והוא בכלל עמי האר� שאינ� חיי� , הרהורי תשובה לשוב על חטאיו

ולזה , נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, ה"א� כ� אי� יתקבל תשובתו לפני הקב, לעתיד

ועל ידי זה לא ידחה האד� מ� , תיד לבאצרי� האד� לעסוק בתורה אשר אור תורה מחייהו לע

  .הקדושה ויועיל לו תשובה

êøãáå כי . בשביל התורה שנקרא ראשית, ל בראשית ברא אלקי�"פ דברי רשיז"זה יל

א� השיב לה� , זמי� הוא למחטי קמ�, כבר נתבאר שהמלאכי� טענו מה אנוש כי תזכרנו

שאז עתידי� , סקי� בתורהאמנ� התשובה מועלת רק א� עו, ת שתיק� לה� תשובה"השי

ולזה בשביל התורה שנקרא ראשית נברא , ואינ� נדחי� מ� הקדושה, לעמוד בתחיית המתי�

  .העול�

ìòå  התורה לתחלתהפי זה יש לקשר �ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר , סו

דאיתא בספרי לכל , בראשית ברא אלהי� את השמי� ואת האר�, עשה משה לעיני כל ישראל

דשר של י� קטרג ) ילקוט בשלח רמז רלד(ומבואר במדרש , מורא הגדול זו קריעת י� סו�ה

) ד"א ס"ר פכ"שמו(אלא שעשו תשובה כמבואר ש� במדרש , עליה� שעבדו עבודה זרה

לזה , ואי� הועיל לה� התשובה נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, :)ל� ד� פא' פ(ק "ובזוה

שעל ידי אור תורה המחייהו , שביל התורה שנקרא ראשיתב, הסמי� בראשית ברא אלהי�

  .לא נדחו מעול� מ� הקדושה, לעתיד לבא

äæáå ה מי גר� לכ� לדור המבול שתאבדו מעול� הזה "יתבאר המדרש אמר הקב

היה מועיל לה� , כי אלמלא היו לה� כח התורה, ומעול� הבא מפני שלא קבלת� התורה

וא� בעו� גזל שהוא מעבירות , דה זרה וגילוי עריותא� שהיה בה� עבו, להנצל מ� המבול

כי על ידי התורה היו ראויי� לעמוד בתחיית , שבי� אד� לחבירו וחשבינ� בהו בתר יומו דיד�

ולא היה בא מבול , ועל כ� היה מועיל לה� התשובה, דאור תורה מחייהו, המתי� לעתיד

, והיה ממתי� לה� עד שישובו, .)אסנהדרי� קי(ה הוא אר� אפי� א� לרשעי� "כי הקב, לעול�

נדחו מ� הקדושה בעול� הזה שלא הועיל לה� התשובה ובא , א� כיו� שלא קבלו את התורה

דדור המבול אי� לה� חלק :) סנהדרי� קז(כמבואר בגמרא , וג� נדחו לעתיד, עליה� המבול

  .לעול� הבא

êøãáå ח סופי '� נ'ל� התה'זה יש לפרש מה שכתב בבעל הטורי� בפרשת� את האלהי

שא� על נח נחת� גזר די� אלא שמצא ח� בעיני .) סנהדרי� קח(ל "כי אמרו חז, �"תיבות חכ

ולכאורה אי� הועיל לו , איתא שעמד נח ועשה תשובה) ה"ס(ובמדרש תנחומא בפרשה זו . 'ה

ח סופי '� נ'� התהל'לזה בא הרמז את האלהי, הלא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, תשובה

ושפיר חשובה , ולכ� אור תורה מחייהו לעתיד לבא, שעסק בחכמת התורה, �"חכתיבות 

  .ולזה שפיר הועיל לו התשובה, ומעול� לא נדחה מ� הקדושה, חיותו

ìòå משלי י (ד "הה, אלה תולדות נח) א"ל ס"פ(במדרש רבה  דר� זה יבואר מה דאיתא

, ו� רשעי� ואינ� זה דור המבולהפ, )משלי יב ז(הפו� רשעי� ואינ� ובית צדיקי� יעמוד ) כה

כי , זה דור המבול, �"ולפי דרכינו הרמז בזה הפו� רשעי� ואינ .ובית צדיקי� יעמוד זה נח

זה נח אשר , ד"ובית צדיקי� יעמו, מיתת� הוא מיתת עול� ולא יעמוד לעתיד בתחיית המתי�

  .כי אור תורה מחייהו, עתיד לעמוד בתחיית המתי�

ëò"ô פ שחטאו בעבירות החמורות ביותר"כי אנשי דור המבול אע, ינוהיוצא לנו לענינ ,

כי לא , נדחו מ� הקדושה רק מפני שלא קבלו התורה, ה� בי� אד� למקו� וה� בי� אד� לחבירו

אמנ� איש הישראלי יהיה מי שיהיה ואיזה עבירה שחלילה עבר , היה לה� אור תורה המחייהו

אזי , והוא מדבק עצמו בתורה שעה אחת ביו� ד בבוקר או בערב"א� הוא בא בביהמ, עליה

, ועל כ� לעול� אינו נדחה מ� הקדושה, ולעתיד יעמוד בתחיית המתי�, אור תורה מחייהו

ו אינ� עוסקי� בתורה ואי� אור "אמנ� א� ח. ה מקבל התשובה"כי הקב, ותמיד אפשר לתק�

ולזה כל בר . ו"קומה חואי� לה� ת, אזי בכל עבירה נדחי� חלילה מ� הקדושה, תורה מחייהו

ד בערב או בבוקר "לבא בביהמ, דעת אשר לו מח בקדקדו יראה לקבל על עצמו עול התורה

ועל ידי זה יועיל לו , שיהיה לו חיות מ� התורה הקדושה, וידבק עצמו בתורה הקדושה

  .התשובה ויוכל לתק� מה שחטא

éùä"ú יה שיהיה לנו הרהור ויהיה לנו הזכ, יעזור שנזכה להיות דבוק בתורה הקדושה

ויהיה לנו תקומה בעת , וחלילה לא נדחה מ� הקדושה, ה"תשובה לתק� מה שחטאו לפני הקב

ונזכה להתרוממות קר� התורה וישראל , ת יעזור שנזכה לראות באורו של משיח"השי, התחיה

  .בהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה בימינו אמ�

  

  
  
  

  מבצר הכוללי� קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמי�"י מערכת "נער� ונסדר ע, בירורי הלכות
  א"# קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה

  7213 781 845: י הפעקס"או ע  4936 662 845: להערות והארות

T   ïé÷ùî éðéî ìë øèåô ïéé ïéã)à(  t  
בורא "שברכת , מי ששותה יי ושאר משקי אי צרי� לבר� על המשקי לפניה�) א

שנפטרי� בברכה " בורא נפשות"וכ אי צרי� לבר� אחריה� , פוטר המשקי" פרי הגפ
כ שאר על , והוא ראש לכל משקי, שהיי חשוב מאוד, והטע� לזה, אאחרונה של היי

  .במשקי טפילי ה� אצלו ויוצאי בברכתו
אכ כששותה פחות מרביעית , גכ נפטרי המשקי"וא� כששתה רק מעט יי ג) ב

 מ צרי� לבר� "אבל מ, שנפטר בברכת היי" שהכל"א� שאינו צרי� לבר� על המשקי
על שאי היי פוטר המשקי מברכה אחרונה כשאינו מבר� " בורא נפשות"אחריו ברכת 

וא� כשלא שתה מהמשקי לבדו שיעור רביעית רק בצירו� [, דהיי ברכת על הגפ
צרי� לבר� אחריה� בורא , )ס"אונסע 3שהוא לער� (המשקי והיי ביחד שתה רביעית 

  ].הנפשות
או שהיה , מה שנתבאר שיי פוטר שאר משקי זה דוקא כשהיה דעתו לשתות) ג

אינ� , דעתו עליה�' משקאות על השלח וג� לא היה' אבל א� לא הי, ולפניו על השלח
ג יתבאר "ולעני ברכה אחרונה בכה[נפטרי� בברכת היי וצרי� לבר� לפניה� שהכל 

  ].ה"בהמש� דברינו אי
כ "לפניו ואח' דעתו לשתות שאר משקי וג� לא הי' אורח ששתה יי ולא הי) ד

י מכיו דהוא סומ� על המשק כ אי צרי� לבר� על"אעפ, ב שאר משקי"הביא הבעה
  .זוהרי זה נחשב כאילו היה דעתו לשתות, ב"דעת בעה

לקידושא רבא ועושי� ש� קידוש  בשבת בבוקר כשהולכי� ודיני� אלו מצויי�) ה
וכ אי צרי� לבר� אחריה� , ע"אי צרי� לבר� שהכל על הסאד, חס"פ דשאו"על גרעי
עת קידוש וג� לא ע על השלח בש"וא� כשלא היה עדיי הסאד, ט"בורא נפשות"ברכת 

צ לבר� עליו מכיו שהוא סומ� "כ א"אעפ, ב"כ הביאו הבעה"רק אח, היה דעתו לשתותו
  .ב"על דעת בעה

שאי צרי� פ דשאוס "גרעיכ שתה מעט "ואח, ששמע קידוש מאחרכוכ הדי ) ו
א� ] ס"אונסע 3שהוא לער� [רביעית אכ א� שתה מהיי פחות מ, ע"לבר� על הסאד

כמבואר [צרי� לבר� מ "מ" בורא נפשות", ע"על הסאד" שהכל"שאי צרי� לבר� 
  .י]לעיל

ע זהו דוקא כשטע� "צ לבר� על הסאד"ומה שנתבאר דכששמע קידוש מאחר א) ז
אבל א� לא שתה בעצמו כלל מהיי צרי� לבר� על , ס"פ דשאו"בעצמו מעט מהגרעי

ולא מהני מה ששמע ברכת בורא פרי הגפ מאחר "] ורא נפשותב"ו" שהכל["הסאדע 
  .יאבשעת קידוש

======================  

  ).ז"ח סעי� ט"ר' וסי' ד סעי� ב"קע' סי(ע "שו) א

 .והעתיקוהו הפוסקי�) ב"ברכות ד� מ(תוספת ) ב

ג "פ הפמ"וכ) א"א הכ"נ פ"ובסבה' ד סעי� ד"קע' סי(פ התניא "וכ, וכ� דעת הדר� החיי�) 'ק א"ד ס"קע' סי(א "נ ממג"כ) ג
ד "הו', דצרי� לשתות יי� בקביעות ולא סגי כששותה רק כוס אחד או ב) 'ב די� ה"כלל נ(א "אכ� דעת הח, )א"א סק"ז א"קע' סי(

פ "וכ, אכ� לדינא כתבנו כדעת רוב הפוסקי�, ש"פ כמלא לוגמיו עיי"וסיי� דנכו� לכתחלה שישתה עכ) ה יי�"ד ד"קע' סי(ל "בבה
ושכ� יוצא מהרבה גדולי אחרוני� ) 'ח אות ד"ר' סי(וציי� שכ� מבואר בספר כסא אליהו ) י"עדיי� בכת(� בתשובה "צ הדומ"הגה

 .ש"בתשובותיה� עיי

א ציי� שכ� מבואר בספר כסא אליהו "� שליט"צ הדומ"והגה, )'סעי� ז' ס' סי(ש "הובא בקצוה) א"א הכ"נ פ"סבה(תניא ) ד
  .ל"הנ

סתפק במי ששתה מהיי� מלא לוגמיו כיו� שיש ספק אי חייב לבר� אחריו על נ) ע"ח סק"ר' צ סי"בשעה(ב "אכ� המשנ
על "בר� ינו מאדסו� כל סו� , אכ� דבריו תמוהי� דאיזה ספק יש בזה, באופ� זה" בורא נפשות"ע אי יבר� "כ סיי� בצ"וע, הגפ�
צ "והגה, ועוד אחרוני�) 'אות בו "קס' ח סי"ח(וכ� הקשו עליו בשבט הלוי , כ באיזה אופ� יפטרו המשקי� ששתה"וא" הגפ�
" בורא פרי הגפ�"ב דנסתפק אולי לאו הברכה של "כתב ביאור נפלא לספיקת המשנ) י"עדיי� בכת(א בתשובה "� שליט"הדומ

כ יתכ� לומר שא� כשאינו מבר� על העיקר "וע, פוטר המשקי� רק שתיית היי� לבדו הוא הפוטר מטע� עיקר וטפל" על הגפ�"ו
ל באמת "וכ� ס, כ יש לומר דאי� צרי� לבר� על הטפל דנטפל לגמרי אצלו"אעפ, כמו בנידו� דיד� שלא שתה מהעיקר כשיעור

כ כשנזכר שלא ביר� שוב אינו רוצה "דא� שתה יי� ושכח לבר� עליו ואח ז חידוש גדול"ומחדש עפי) ה"ע' סי( הבית שערי�
על המשקי� א� שלא ביר� על היי� כלל מכיו� שהמשקה הוא טפל " שהכל"לשתות עוד יי� רק שאר משקי� שאסור לו לבר� 

, ]ש"בלא ברכה עייז "אלא שמסיי� דאולי אסור לשתות עוד מהמשקי� לחוד מחמת דאסור ליהנות מעוה[ואי� לבר� על הטפל 
מבעל (כ בספר ברכות ישראל "לדינא נקטינ� כפשטות לשו� התניא דבכל אופ� צרי� לבר� וכל אמנ� "ז ליישב ספקת הבה"וכ

הארי� שכ� דעת מר� ) א"י & ' אות ט' ט' א סי"ח(ת אגלי דבש "א בשו"� שליט"הדומצ "והגה) א"א הכ"פ & טהרת ישראל 
 .ש"ושכ� כתבו עוד הרבה פוסקי� לעני� שאר עיקר וטפל עיי) ג"י' יס(ת דברי יואל "ע בשו"ק זי"רביה

  .ל"וכ� יוצא מדברי הפוסקי� הנ) א"י סק"ר' סי(א "במג' עי) ה

  ).א"סק(ד "תהל) ג"סק(ב "משנ) 'סעי� ד(תניא ) ו

וכתב  הארי� בזה) י"עדיי� בכת(א בתשובה "� שליט"צ הדומ"והגה, ועוד) פעסט(ח "ד בתו"הו) 'די� א' כלל א(גינת ורדי� ) ז
ל כהפוסקי� "זהו רק משו� דס, ב סמכינ�"א דבעהכתדאשא� שהאורחת חיי� הביא בש� שלחנו של אברה� דכא� לא אמרינ� הדי� 

  .ש"כ מהני עיי"ב ג"ה דעת בעה"ל דדעתו לחוד מהני ה"אבל לפי מה דקיי, דכא� לא מהני דעתו רק כשמונח לפניו מהני

לו כל המעלות של יי� דא� שיש מפקפקי� לומר דגרע מיי� מגיתו דאי� לה�  ס יש"שוזפ ד"ירעגבמקו� אחר הארכנו דג� ב) ח
 .ל"ואכמ, מ לדינא הארכנו דדינ� כיי� גמור לעני� שפוטר כל מיני משקי�"מ, לעאלכהאיזה חלקי� מההחלק שהוא מסעיד דנחסר 

וא דוקא כששותה בדר� דהביא מספר בתי כהונה דהא דיי� פוטר שאר משקי� ה) 'ע סעי� ב"הגהות שו(א "ברעק' עי )ט
מ מסתימת הפוסקי� נראה להדיא שלא כדבריו וכ� מבואר להדיא "מ, ז אינו פוטר"אבל כששותה רק מצד מצוה כמו בהמ' שתי

ת צידד שג� הבתי כהונה מודה לעני� "אלא שבדע, ש"א עיי"לעני� קידוש ובאמת שכבר העיר בזה הרעק) א"סקי(א "להקל במג
מ "מ ,)ז"ט' ג סי"ח(פ השבט הלוי "וכ ז והבדלה יש מקו� להחמיר"ז בבהמ"אלא במקו� סעודה ולפיקידוש מכיו� שאי� קידוש 

 ).י"עדיי� בכת(א בתשובה "� שליט"צ הדומ"פ הגה"וכ ,הבדלהז ו"בהמלעני� דינא נראה להקל כסתימות הפוסקי� ג� לעני� 

, � מקוד� בורא נפשות על המשקי�וג� אכל מיני מזונות יבר] והוא לער� אונס אחד[וא� שתה מהיי� יותר מכזית ) י
  .ש"בש� הקצות השלח� עיי) 'א אות ז"כ' א סי"ח(ת אגלי דבש "ויכלול עמו על הגפ� כמו שנתבאר בשו' כ יבר� על המחי"ואח

א "� שליט"צ הדומ"והגה, )ב"ע' סי(בית שערי�  ת"שו) ו"ל' ק סי"מהדו(ת לבושי מרדכי "שו )ג"סק(ב "משנ) יא
ת צור יעקב "ובשו) ע"ק' א סי"ח(ת הלכה למשה "ובשו) ד"נ' ב סי"ח(ת יד יצחק "ציי� שכ� פסק בשו) י"עדיי� בכת(בתשובה 

ל דמשמע מדבריו להקל בזה וכדבריו פסק "וכל זה דלא כדמוכח בגינת ורדי� הנ) ד"קע' סי(ובספר פקודת אלעזר ) ל"ק' סי(
א "ר דאולי דעת הגינת ורדי� כדעת הרמביא) י"עדיי� בכת(א בתשובה "� שליט"צ הדומ"והגה(, )ח"ל' סי(ת זכור ליצחק "בשו

כתב דא� , ל"ועוד דבפקודת אלעזר הנ, ל"א הנ"ל כ� שרוב פוסקי� חולקי� על דברי הרמ"כ לא קיי"אעפ) 'ז סעי� ז"קס' סי(
  .)ש"א להמשקי� להיות טפל להיי� עיי"ס לא שתה כלל מהיי� א"א מודי בנידו� דיד� דצרי� לבר� דסוכ"הרמ
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 ד"בס
 

  ד"בס
שבא ו "אשר זעליג אייכלער הי' ישעי' ח ר"הרהתושבי קרית יואל קבלו בכבוד ובהערצה את 

� הציוני שתובעת "י הבג"שנרדפי� באכזריות וחימה ע, במושב עמנואל" אסירי החינו�"לטובת 
� אשר חשבו להשתלט על החינו� הטהור"על אשר זכו לקדש ש� שמי� וללעוג על הבג, עלבונה.  

ח "ש 3600ששמוני� ושמונה הורי� נתחייבו לשל� " קנסות"ל הביא אתו עמו את ה"האורח הנ
ובזה לחזק את ידיה� של " קנס"עסקני הוועד קבלו על עצמ� לכסות כל ה. על עוו! בזיו! בית המשפט
  .נ על החינו� הוהור"אלו הסובלי� למע! מסי

ת" בסכו� נכבד לשל� שג� השת א"ק שליט"ק מר� רבינו הגה"כי "האורח נתקבל בהערצה ע
לפעול לטובת העני! שמצוה רבה וקידוש ש� ' וג� חיזק ואימ� את ידי העסקני� שיחי', קנס'הוצאות ה

  .שמי� כרוכה בזה
כלנו נל� בעקבות אבינו , אנא שאו ידיכ� קודש: ש"מכריזי� בזה לכל קהל אנ' העסקני� שיחי

ובזה להכריז קבל תבל ומלואה , י רבה הואא ולהשתת" בסכומי� הגוני� לגודל המצוה כ"רועינו שליט
  ".אי! לנו חלק ונחלה בשלטו! הרשע"

*  
בית חינו� לאנשי ישוב  לטובת המוסד" מעמד היסוד"ה בימי� הקרובי� "ת יתקיי� אי"בעזהשי

  .ק ירושלי�"בעיה" עטרת ירושלי�"היש! 
מאות תלמידות שבה מתחנכי� יותר משש גדול בבית חינו� מדובר הוא  ט"כאמור בשבוע העעל

תלמידות הו, חדשי�' בריח ומנעל יותר מג תחתסגר המוסד נונינו כבר באדשל, על דר� ישראל סבא
נטל  ק"א ובית דינו הצדק בעיה"ד ירושלי� שליט"ק מר� הגאב"כ ובפקודת, ישבו בבית� בלי בית חינו�

תה לא מצא מנוח ומאז ועד ע, כל המשא הכבד על כתיפו א"ג רבי אהר� דימאנט שליט"הרההמנהל 
       . ועוסק יו� וליל לטובת המוסד במסירות נפש ממש, לרגליו

� "א מו"ג רבי בנציו� לאוב שליט"הרהה בבית "יתקיי� אי" מעמד היסוד"המסיבה של מצוה 
השתת" ולסייע ובקשתינו שטוחה לכל אחד ואחד ל, ומרבני וועד משמרת חומותי� ירושלי�, בקהלתינו

  .בסכומי� הגוני� ובממו!לטובת המוסד בגו" 
  למע! החינו� הטהור  בואו בהמוניכ�

****  
� דושינסקי"מהרי"מוסדות מסיבה לטובת הו "בקרית יואל יצ ה"ט יתקיי� אי"הבעעלבשבוע " 

תחת  א"ר שליט"האדמומר� ק "כהעומדת בנשיאות  ,המתנוסת לש� ולתפארת בעיר בית שמש
  . ו"יצ � דושינסקי בבית שמש"ק מהרי"א אבד"צ רבי מרדכי יהודא דושינסקי שליט"הגההדרכת אחיו 

 "שערי חמלה"מוסד מנהל  א"ח רבי חיי� ידידי פישער שליט"הרהבבית ה "המסיבה יתקיי� אי
שתתפו בהמסיבה ברוח נדיבה ונפש חפיצה בגו" י ש תושבי קרית יואל"אנותקוותינו חזקה ש, י"בק

שבאלו הימי� נגמר ובפרט , ועול הכספי קשה מנשאוהעומד כעת בזמ! קשה  ותסדובממו! לחזק המו
ונצרכו לסכומי� גדולי� שיכלו , לצור� מאות התלמידי� ותלמידות הבניני� החדשי� של המוסדות

  . צ"לכנס ש� בשטומ
****  

של המוסדות  אתושבי קרית יואל מקבלי� בברכת ברוכי� הבאי� פני הני שלוחי דרחמנ
ר "ק מר� אדמו"כהעומדי� תחת נשיאות , א"ק ירושלי� תובב"בעיה" תולדות אברה� יצחק"� הקדושי

 . שבאו לשערי עירינו לטובת המוסדות הקדושי� א"מתולדות אברה� יצחק שליט

, ק"י בעיה"לטובת מבצר האדיר של מוסדות תוא" אפיל"ה בעירינו קרית יואל "ק יתקיי� אי"בשב
  .א נמצא פה בנוא יארק לטובת המוסדות הקדושי�"י שליט"מתואר "ק מר! האדמו"בו בזמ! שכ

שלא יפלו בר� תחת משא כבידה , א לחזק המוסדות הקדושי�"לכ! בקשתינו שטוחה לפני כאו
ו בסבר פני� יפות ולתר� סכומי� הגוני� לטובת המוסדות "ולקבל פני העסקני� החשובי� הי, הלזו

  .הקדושי�
****  

  !ביו� הטוב והמטעות טובות אומר ברועל שמ
בשורה טובה הגיע לתלמידי וחסידי סאטמאר ההוגי� בדבריו הקדושי� של אבינו רועינו  
אור כי "שהנה זה עתה נגמר החלק השני של הספר , "ויואל משה"ובפרט בהספר הקדוש , ע"ק זי"רביה
אברכי�  א מנהל התאחדות"מאיר וויינבערגער שליט' ג ר"הרהוכמעשהו בראשונה עשה המחבר " טוב

' הקילרו! לעיני� של רבינו הק' ביאור נפלא בלשו! צח ומזוכ� דבריו הק, ו"דקהלתינו באנטווערפע� יצ
כדי , אחר כל עני!' מסודר באופ! נעי� מאוד דבר דבר על מקומו ע� מפתחות ותמצית דבריו הק, ע"זי

    .'להקל על הלומדי� החשבי� ההוגי� בדבריו הק
ו "ש נדיבי לב הי"ו והזדמנות ינת! לקהל אנ"כעת פה בנוא יארק יצ א נמצא"ג המחבר שליט"הרה

שעוזרי� מ בזה "ע בגז"ק זי"ר לרביה"ואי! די באר גודל הזכות והנח, לקנות שערי� וזכותי� של הספר
  .ומסייעי� לעסוק בתורתו ומשנתו

  

  ברכות מאליפות
, מלא וגדוש בתורה ויראה על כל גדותיו, המפואר הרב הגאו�ידידינו כ "שלוחה בזה למעברכת מזל טוב 

  מידי שבוע בשבוע" בשבילי הלכה"ידיו רב לו בעריכת המדור , כמעיי� המתגבר באוצרותיו

  א"שליט שבתי הכה� קאה� 'ג ר"הרה
  צר הכוללי� בקרית יואלי מב"שע" להוראה מדרש"כ "ראה

  'יחלרגל שמחת נשואי בתו הכלה ת

וירווה , אל תו� ביתו להניח ברכה, שהזיווג יעלה יפה לתפארת המשפחה, ואילי� מיליא יהו� לרקיעיא

  ויזכה עוד רבות בשני� לשבת באהלה של, ח רב נחת דקדושה במדה מרובה וגדושה"מה� ומכל יוצ

  .במהרה בימינו אמ�עד ביאת הגואל , טוב וחסד ירדפוהו כל ימי חייווא� , תורה ולהרבי� תורה והוראה  

  :ברכתעתירת וכ

  המערכת

  


	דף א
	דף ב
	דף ג
	דף ד

