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        ....תורהתורהתורהתורה    בדבריבדבריבדבריבדברי    לעסוקלעסוקלעסוקלעסוק

    ולבארולבארולבארולבאר    להביןלהביןלהביןלהבין    רקרקרקרק    הואהואהואהוא    שלנושלנושלנושלנו    העסקהעסקהעסקהעסק    :אחר ובאופן. . . . תורהתורהתורהתורה    בכללבכללבכללבכלל    זהזהזהזה    גםגםגםגם, , , , תורהתורהתורהתורה    לעניינילעניינילעניינילענייני    שנוגעשנוגעשנוגעשנוגע    אלאאלאאלאאלא    בתורהבתורהבתורהבתורה    מפורשמפורשמפורשמפורש    שאיןשאיןשאיןשאין    מהמהמהמה    גםגםגםגם, "תורה בדברי" אלא" בתורה" אמר לא
        ....באורייתאבאורייתאבאורייתאבאורייתא    רמיזירמיזירמיזירמיזי    דלאדלאדלאדלא    מידימידימידימידי    ליכאליכאליכאליכא' ' ' ' אאאא', ', ', ', טטטט    תעניתתעניתתעניתתענית    עייןעייןעייןעיין, , , , התורההתורההתורההתורה    דברידברידברידברי    אתאתאתאת

        ....נאנאנאנא    והערבוהערבוהערבוהערב
    ברכתברכתברכתברכת    היאהיאהיאהיא    התורההתורההתורההתורה    דברכתדברכתדברכתדברכת    כתבכתבכתבכתב    ))))בבבב""""ככככ    סימןסימןסימןסימן    ברכותברכותברכותברכות((((    יעקביעקביעקביעקב    בקהלותבקהלותבקהלותבקהלות    לללל""""זצזצזצזצ    רררר""""אאמואאמואאמואאמו, אחרת מצוה בשום ולא, תורה תלמוד במצות דוקא" בותירע" על שמבקשים מה

  ).ו"ס ז"מ' סי ח"או הלבוש כתב וכן( ....הנהניןהנהניןהנהניןהנהנין

 זמן שכל: "ח"פי רבא אליהו דבי תנא עיין( ....מביןמביןמביןמבין    ממילאממילאממילאממילא    בעריבותבעריבותבעריבותבעריבות    הלומדהלומדהלומדהלומד    כיכיכיכי, )רבה אהבה בברכת כן שמבקשים כמו(' וכו ולהשכיל להבין גם לבקש כאן מוסיפין שאין ומה
 השירים שיר י"רש ע"וע". תורה ותלמוד טובים מעשים לעשות והשכל ודעת ובינה חכמה בהם ונותן עליהם מרחם ה"הקב כך מתוך, עליהןעליהןעליהןעליהן    מתוקמתוקמתוקמתוק    תורהתורהתורהתורה    ודבריודבריודבריודברי המדרש בבית ח"שת

  ).'ד', ב למשלי יונה רבינו' ובפי' ב', א
        ....תורתךתורתךתורתךתורתך    דברידברידברידברי    אתאתאתאת

        ....נאנאנאנא    הערבהערבהערבהערב    קשיםקשיםקשיםקשים    דבריםדבריםדבריםדברים    שאפילושאפילושאפילושאפילו מבקשים כי" דברי" אמר וכאן, )'א, א"י מכות( קשה לשון הוא" דיבור" הנה
        ....בפינובפינובפינובפינו' ' ' ' וכווכווכווכו    והערבוהערבוהערבוהערב

 ג"ק, ט"קי בתהלים וכן( ....למתוקלמתוקלמתוקלמתוק    כדבשכדבשכדבשכדבש    בפיבפיבפיבפי    ותהיותהיותהיותהי) 'ג', ג( ביחזקאלביחזקאלביחזקאלביחזקאל    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק פי על, "בפיות"ו" בפינו" כאן מדגישים, במוח או בלב מקומה התורה מתיקות' שלכאו אף
  "). לפי מדבש אמרתך לחכי נמלצו מה"

        ))))למשהלמשהלמשהלמשה    תפלהתפלהתפלהתפלה    סדורסדורסדורסדור((((
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 ואין בשמחה מרבים אדר משנכנס

 רבינו וכתב, תורה אלא שמחה
) תורה ערך יושר אורחות(  בספרו

    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית    חחחח""""זוזוזוזו((((        לללל""""חזחזחזחז    אמרואמרואמרואמרו    וכברוכברוכברוכבר""""
    נקראתנקראתנקראתנקראת    התורההתורההתורההתורה    ))))ננננ""""במדהבמדהבמדהבמדה' ' ' ' בבבב' ' ' ' הההה

    גבורהגבורהגבורהגבורה    ככככ""""ואחואחואחואח    בתחלהבתחלהבתחלהבתחלה    תושיהתושיהתושיהתושיה
    תדעתדעתדעתדע' ' ' ' וגווגווגווגו    ותושיהותושיהותושיהותושיה    עצהעצהעצהעצה    לילילילי    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר

    תושיהתושיהתושיהתושיה    נקראתנקראתנקראתנקראת    בתחלהבתחלהבתחלהבתחלה    כיכיכיכי    לךלךלךלך
    שיששיששיששיש    מפנימפנימפנימפני    אדםאדםאדםאדם    שלשלשלשל    כחוכחוכחוכחו    שמתשתשמתשתשמתשתשמתשת

    כלכלכלכל    ולכתתולכתתולכתתולכתת    רררר""""יצהיצהיצהיצה    עםעםעםעם    להלחםלהלחםלהלחםלהלחם    לולולולו
    אותואותואותואותו    שירגילשירגילשירגילשירגיל    עדעדעדעד    דדדד""""בביהמבביהמבביהמבביהמ    גופוגופוגופוגופו

    לעסוקלעסוקלעסוקלעסוק    רגילרגילרגילרגיל    שהואשהואשהואשהוא    כיוןכיוןכיוןכיון    בתורהבתורהבתורהבתורה
    וגבורהוגבורהוגבורהוגבורה    שמחהשמחהשמחהשמחה    לולולולו    ישישישיש    אזאזאזאז    בתורהבתורהבתורהבתורה
. ל"עכ """"גבורהגבורהגבורהגבורה    לילילילי    בינהבינהבינהבינה    אניאניאניאני    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר

 זוכה התורה עסק י"דע הרי
  .לשמחה

 עלה אדר בחודש דוקא והנה
 אשר רבנו דברי את ללקט רעיוןה

 הרבים בספריו לאור יצא חלקם
 גליונות מיני בכל נכתב וחלקם

 ולסדרם, לאור שיצאו וחוברות
  .היום ועניני השבוע פרשיות לפי

 מאד נהנה רבינו קמיה וכשנכנסתי
 בכתוב שעיין ולאחר ,מהרעיון

 ,""""כחכחכחכח    יישריישריישריישר"""":  בשמחה ואמר בירך
      ....""""והצלחהוהצלחהוהצלחהוהצלחה    ברכהברכהברכהברכה""""    : ואמר המשיךו

  

 בהקדמה רבינו בדברי ונסיים
    רררר""""ויהויהויהויה: "ל"וז יושר אורחות לספרו
    הרביםהרביםהרביםהרבים    אתאתאתאת    ולזכותולזכותולזכותולזכות    לתועלתלתועלתלתועלתלתועלת    שיהאשיהאשיהאשיהא
    נמינמינמינמי    זכיזכיזכיזכי    לאחרינילאחרינילאחרינילאחריני    דזכידזכידזכידזכי    ומיגוומיגוומיגוומיגו

    לתשובהלתשובהלתשובהלתשובה    שנזכהשנזכהשנזכהשנזכה    רררר""""ויהויהויהויה    לנפשיהלנפשיהלנפשיהלנפשיה
    ולגאולהולגאולהולגאולהולגאולה    הצבורהצבורהצבורהצבור    אתאתאתאת    ולזכותולזכותולזכותולזכות    שלמהשלמהשלמהשלמה
  . """"אאאא""""בבבבבבבב    קרובהקרובהקרובהקרובה

  שלום שבת בברכת

  .ג.י

 

èùô ìò äøåúä  

', וגו במעלות תעלה לא מדכתיב דנלמד' פי י"ורש המשכן בכלי הכבש הכתוב מנה לא למה ע"יל
 סתרוהו כ"ואח כבש לו עשו המזבח שהעמידו פעם כל אלא לעשותו מצוה' הי לא דכבש ואפשר
 כבש דרך שיעלו והעיקר מחול גם לעשותו ואפשר לעשותו ממה לכבש דינים כלל דאין ואפשר

 משום היינו ברזל עליו תניף לא דין בו יש וגם ומקדש מעכב דהכבש ג"ואע מעלות דרך ולא
 ג"בפ כדתנן מאבנים עשאוהו ובמקדש לעשותו איך ת"מה חיוב שאין ל"י מ"ומ למזבח שנטפל
  ).ע"וצ הכבש לרבות את המזבח את ומשחת' שכ' א ז"פ זבחים י"ברש ראיתי שוב( דמדות

        ))))דקראדקראדקראדקרא    טעמאטעמאטעמאטעמא((((
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 הראהו. """"בהרבהרבהרבהר    מראהמראהמראהמראה    אתהאתהאתהאתה    אשראשראשראשר""""

) 'א ט"כ מנחות( המנורה עושה גבריאל
  ).בהעלותך פ"ר זוטא ספרי( מיכאל א"וי
        ".".".".עזיםעזיםעזיםעזים    יריעותיריעותיריעותיריעות    ועשיתועשיתועשיתועשית""""

 אבינו יעקב שלבש העזים גדיי מעורות הם
  ).ד ב"פ ר"שהש( ליצחק כשבא י"ע

        ))))עתיקעתיקעתיקעתיק    למכסהלמכסהלמכסהלמכסה((((    

  

  
   יוצא הגליון
 נשמת לעילוי

   דינה הדסה מרת
  ל"ז יצחק' ר בת

  
   .קבועה להצטרפות בקשה לשלוח ניתן). במייל גם בקרוב( 077-2092005: בפקס לוןהע את לקבל ניתן

  .הרבים את ולזכות לפרסמם שנוכל כדי תשובות עם מכתבים וכן) בלבד ראשון ממקור( א"שליט ממורינו עובדות לקבל נשמח 
  057-3145900 בברכה יתקבלו והארות הערות
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 פרשיות' הד לקרא ענין יש האם   .ש

  .תרגום ואחד מקרא שנים
        .לא  .ת
 מרנא שאצל השמועה נכונה האם. ש

' ב הוציאו לא ל"זצוק א"החזו ורבנא
 אלא שקלים פרשת לקריאת ספרים

 לפרשת סמוך שהוא כיון ת"הס גללו
  .השבוע

  .נכון אינו  . ת 
  ם"הרמב( הפוסקים השמיטו מדוע. ש

 אדר דמשנכנס דינא הך) ע"והשו
  .בשמחה מרבים

  .טובה הנהגה רק חיוב שאינו . ת
 בשמחה מרבים אדר דמשנכנס בהא .ש

 לאחר גם החודש בכל הוא האם
  .פורים עד דוקא או פורים

  .החודש כל . ת
 שצריך השמחה ריבוי מתבטא במה. ש

  .אדר בחודש להרבות
 גוי עם דין לו יש אם. ב .יין קצת .א. ת

  .באדר עמו ידון
  ) פורים על ח"הגר חידושי קונטרס(
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 הדברים אחר' וגו ותרש בגתן קצף

 ם"מלבי הרב כתב'. וגו גידל האלה
 המלך את לפתות הצליח שהמן ל"ז

 גידלו ולכן ותרש בגתן על גילה שהוא
 ותרש שבגתן מזה נראה. ש"ע' כו

 לומר המן הצליח ולכן היו עמלקים
 את הבין כמוהו עמלקים שהם כיון

' ב ג"י במגילה שאמרו ומה לשונם
 בארץ שדרו היינו היו שטרסיים

 רצה ולכך, מעמלק היו אבל טרסיים
 שני להרוג כדי שיהרגום מרדכי

  .עמלקים
  )דקרא טעמא(

  ד"בס


