
  

  

  

  

  

  

  

  

משפטי משפטי משפטי משפטי """"בעל בעל בעל בעל , , , , ל יום הזכרון לגאון רבי שמואל ברוך ורנרל יום הזכרון לגאון רבי שמואל ברוך ורנרל יום הזכרון לגאון רבי שמואל ברוך ורנרל יום הזכרון לגאון רבי שמואל ברוך ורנרווווחחחחייייהשבוע השבוע השבוע השבוע 
        גגגג""""תמוז תשנתמוז תשנתמוז תשנתמוז תשנ' ' ' ' אאאא. . . . פפפפ""""חרלחרלחרלחרלרבי יעקב משה רבי יעקב משה רבי יעקב משה רבי יעקב משה     הצדיקהצדיקהצדיקהצדיקהגאון הגאון הגאון הגאון     ןןןן חת חת חת חת,,,,""""שמואלשמואלשמואלשמואל

  

בעסקי ודנו  ובית דינו מעשה וישבו הגאון רבי שמואל ברוך ורנרמעשה וישבו הגאון רבי שמואל ברוך ורנרמעשה וישבו הגאון רבי שמואל ברוך ורנרמעשה וישבו הגאון רבי שמואל ברוך ורנר
והיו . שהיתה קשורה בקניית מגרשים לבניית בתים, בר מצרא

  .לכאן ולכאןבדין זה צדדים 
  

שצריך לחשוש ' בלילה שקדם למתן פסק הדין הראוהו בחלוםבלילה שקדם למתן פסק הדין הראוהו בחלוםבלילה שקדם למתן פסק הדין הראוהו בחלוםבלילה שקדם למתן פסק הדין הראוהו בחלום
מיד מסר את התפילין  בוקרב. ותפעם רוחו '!לבתים דרבינו תם

  . המגיה מצא שהכל כשורהךא, דרבינו תם לבדיקה
        

  נזכר בדברי התוספותרבי שמואל ברוך  ופתאום,,,,עברה שעהעברה שעהעברה שעהעברה שעה
, ה אחת המתחלתוכן פירש רבינו תם בתשוב: "ו שכתב,:)מ קח"ב(

        . "ולא מצאנו דין מצרנות בבתים, חזרנו על כל צדי צדדים
 לשקול בהכרעת הבין רבי שמואל ברוך שרמזו לו מן השמיםהבין רבי שמואל ברוך שרמזו לו מן השמיםהבין רבי שמואל ברוך שרמזו לו מן השמיםהבין רבי שמואל ברוך שרמזו לו מן השמים

  .הדין את שיטת רבינו תם בנושא
  

 שבימי כהונתו במטרסדורף פרצה ,סססס""""את המעשה בחתאת המעשה בחתאת המעשה בחתאת המעשה בחת    הזכירהזכירהזכירהזכירוווו
ס בסיוע נדיבים "החת. ה את רוב בתי ישראלתלישריפה וכ

שבהם הצטופפו משפחות , פי שעה צריפי עץ גדולים למוהקי
  .  יחד מרוב דוחקרבות

\  

הסופר מניח בתים בלא  ":::: לאמור לאמור לאמור לאמורופרופרופרופרססססם ם ם ם """"בלילה חלם החתבלילה חלם החתבלילה חלם החתבלילה חלם החת
פתר שעד . ה ושילש בחלומו גם בלילות הבאיםושנ". חריצין
להפריד , כי רומזים לו לעשות בצריפים מחיצות וחדרים, לעצמו

  ) ב"נ' עמ" חוט המשולש", ב ורנר"ר הזכרון לגרשספ(        . עשהךוכ. בין המשפחות

  
                                     

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
פעם בא אליו בחור צעיר     ----" " " "  אדם כי ימות באהל אדם כי ימות באהל אדם כי ימות באהל אדם כי ימות באהל----זאת התורה זאת התורה זאת התורה זאת התורה """"

קראתי , אך הלימוד היה מהיר ,סיימתי מסכת': ושאלו ...ותמים
  '? לעשות סיוםאני יכול האם ...את הגמרא ולא הבנתי

  

 תגידו ,כשאתם אומרים את הנוסחאך , אפשר' ::::השיבו הרב ורנרהשיבו הרב ורנרהשיבו הרב ורנרהשיבו הרב ורנר
  )ו"ג מ"מהרה" נר לשולחן שבת(" ' ...מסכת זו כן אזכהשעזרתני לקרוא כשם '

ò 
  הצדדיםאחדבית הדין פסק שש היה דיון בדיני ממונותהיה דיון בדיני ממונותהיה דיון בדיני ממונותהיה דיון בדיני ממונותפעם פעם פעם פעם 

. טען שהוא לא לקח, סירב הלה.  את הכסףלשניצריך להחזיר 
אותו אך ,  לשכנעו להחזיר את הכסףבית הדין ניסה בכל הדרכים

  . ולא הסכים בשום אופן לשלם' לא לקחתי'טען בתוקף אחד 
  

,  אמר שהוא מוכן להשבעהלה.  להשבע להשבע להשבע להשבעוווווהוהוהוהמחוסר ברירה חייבמחוסר ברירה חייבמחוסר ברירה חייבמחוסר ברירה חייב
  .קבעו יום שהוא יבוא וישבע. לא לקחשהוא לא מחזיר כסף 

  
  

ביום בו היתה שבועה בבית הדין  '::::סיפרה בתו של הרב ורנרסיפרה בתו של הרב ורנרסיפרה בתו של הרב ורנרסיפרה בתו של הרב ורנר
  .חברי בית הדין טבלו וצמוו אבא, פוריכמו יום כהרגשנו בבית 

  

 !!!! הוא נהרג בתאונת דרכים הוא נהרג בתאונת דרכים הוא נהרג בתאונת דרכים הוא נהרג בתאונת דרכיםהההה חזר חזר חזר חזרכוכוכוכובדרבדרבדרבדר ....אותו אחד בא ונשבעאותו אחד בא ונשבעאותו אחד בא ונשבעאותו אחד בא ונשבע
הרגישו , הדיינים לא ידעו אם לבוא לנחם. היה רעש גדול מהענין

 מיד לאחר השבעה .אבא היה בצער גדול. שהפצע מדי פתוח
  )צ"הרבנית ר, מפי בתו" נר לשולחן שבת("  .'מחילה בשם אביהם באו לבקש וילדי

  
  

  

  

  
  )ד"ט י"פי( ..."..."..."..."כל הנוגע במתכל הנוגע במתכל הנוגע במתכל הנוגע במת""""

  

באחד הימים הגיעו  . שלטון האנגלים בארץ,,,,ימי המנדטימי המנדטימי המנדטימי המנדטהימים הימים הימים הימים 
 קבלן ,רבה של צפת , הגאון רבי אברהם לייב זילברמןלבית

  .כבישים אנגלי ושוטר יהודי מלווהו
  

ה אני ממונ, רבי נכבד" ::::ם את דבריום את דבריום את דבריום את דבריורגרגרגרגיייי והיהודי ת והיהודי ת והיהודי ת והיהודי ת,,,,האנגלי דיברהאנגלי דיברהאנגלי דיברהאנגלי דיבר
, כשהגענו לקטע שבין מירון לצפת. צפת-על סלילת כביש עכו

  .בית קברות יהודי עתיק יומין והנה גילינו בה, חצינו גבעה קטנה
  

שכדי , ערבי צפתי ידוע,  הוריתי לקבלן המשנה שלי,,,,כיון שכךכיון שכךכיון שכךכיון שכך
עלינו לנהוג , לא לחלל מקום קדוש ליהודים ולמנוע חיכוכים

דינמיט לפיצוץ סלעי  בזהירות מרובה ולא להשתמש במעתה
ומכל קבר נאסוף את , אלא עבודות החפירה יעשו ידנית, הגבעה

  .עד שיוחלט מה לעשות בהם, העצמות בקופסאות ונשמרם
  

 והובהלתי להגיע אל קטע הכביש שבו התגלו ,,,,עברו כמה ימיםעברו כמה ימיםעברו כמה ימיםעברו כמה ימים
  .הודיעו לי שקבלן המשנה נהרג בפיצוץ. הקברים

        

  הוא.ם לב להוראותיערבי לא שקבלן  אותו ::::וזה סיפור המעשהוזה סיפור המעשהוזה סיפור המעשהוזה סיפור המעשה
 והשתמש בהם , את עצמות המתים בבזיוןהורה לפועלים לזרוק

, בסלעכאשר נתקלו .  כחומר לבניית הכביש,למרבה הזעזוע
מקלות הכניס , נקב בו חורים עמוקים.  בדינמיטלפוצצו החליט

  .םדינמיט ובעזרת פתיל ארוך ניגש להצית
  

את אתה מפר , ראה" ::::ואמרואמרואמרואמר, , , , אחד הפועלים העיר לו על כךאחד הפועלים העיר לו על כךאחד הפועלים העיר לו על כךאחד הפועלים העיר לו על כך
   "!תזהר לך, ה האנגלי'פקודתו של החווג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

מי ,  אלו עצמות של היהוד הכופרים!!!!שתוקשתוקשתוקשתוק"""": : : : ענהו הערבי בכעסענהו הערבי בכעסענהו הערבי בכעסענהו הערבי בכעס
וקילל את היהודים , הכריז בקול רםכך  "...בכלל צריך אותם

  .בקללות נמרצות
  

והנה .  מחסהתפוסומיד רץ ל,  הצית את הפתיל,ניגש בעצמוניגש בעצמוניגש בעצמוניגש בעצמו
והוא לא , כה רגלו באחד מעשבי הברהסתב, תוך כדי ריצתו

  .בפיצוץ התרסק ואבריו התפזרו בכל האיזור. הצליח להשתחרר
  

היה זה עונש מן השמים ",  אמר הקבלן האנגלי,,,,""""שום ספקשום ספקשום ספקשום ספקבלי בלי בלי בלי """"
  !"על בזיון המתים

  

 ביקש אותו אנגלי מהרב שיבוא ויראה מה ניתן ,,,,סוף דברסוף דברסוף דברסוף דבר
עזע בכל  הזדרבי אברהם לייב .כדי לתת מנוחה למתים, לעשות

 לקחו עימם עוד .רבי ברלהגאון  ,כשהתאושש קרא לבנו. גופו
        .  וקברום, ליקטו את העצמות בכדים, יהודים

  
  

היה מפורסם בגדלותו בתורה ובמסירותו המיוחדת      זילברמן זילברמן זילברמן זילברמןרבי ברלרבי ברלרבי ברלרבי ברל
 ליד  נחשובאחד מסיוריו הכיש .גלילב קברים הקדושיםיני היענלכל 

           )       "ספר מירון("              .ח שנים"ן מב ,ושם נפטר, כורזים הסמוכה לכנרת
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        ערב שבת קודש פרשת חוקתערב שבת קודש פרשת חוקתערב שבת קודש פרשת חוקתערב שבת קודש פרשת חוקתשריפת התלמוד בשריפת התלמוד בשריפת התלמוד בשריפת התלמוד ב
  

 לזכר מה שארע בימינו שנשרפה תורת ::::כתבכתבכתבכתב" " " " שבלי הלקטשבלי הלקטשבלי הלקטשבלי הלקט""""בבבב
עשרים וארבע . בתמוז' ט, ביום שישי פרשת חוקת, אלוקינו

  .  הלכות ואגדות נשרפו בצרפת,תלמודקרונות מלאים ספרי 
  

והשיבו ,  שמענו שהם עשו שאלת חלום,,,,ומהרבנים שהיו שםומהרבנים שהיו שםומהרבנים שהיו שםומהרבנים שהיו שם
, ופירושו". זאת חוקת התורה "כלומר" דא גזירת אורייתא: "להם

  . ערב שבת פרשת חוקת,וקא על יום שישיושהגזירה היתה ד
ערב שבת קודש בקבעו יחידים להתענות בכל שנה , , , , לפיכךלפיכךלפיכךלפיכך
                       .  כי יום הפרשה הוא הגורם,הו ליום החודשולא קבעו, חוקת

  

שאלי שרופה " את הקינה רגרגרגרגוווום מרוטנבם מרוטנבם מרוטנבם מרוטנב""""על האסון חיבר המהרעל האסון חיבר המהרעל האסון חיבר המהרעל האסון חיבר המהר
  )פ"א תק"מג, ח"תענית נ' הל" התניא", ג"תענית רס' הל(. ובעיר רומי גזרו יום צום". באש

  

 החל במומר ניקולס דונין שכתב איגרת מלשינות נגד האסון הנוראהאסון הנוראהאסון הנוראהאסון הנורא
בעקבות כך הורה . שהוא מכיל דברי גידוף נגד הנצרות, תלמודה

  .  לפתוח בחקירה נגד התלמוד, האפיפיור למלכי אירופה
  

שבו ,  יעד ברשעותו את יום השבת, לואי התשיעי,,,,מלך צרפתמלך צרפתמלך צרפתמלך צרפת
  .יאספו חייליו את כל ספרי הקודש מבתי היהודים

  

עמה , בראשות המלכה התקיים משפטהתקיים משפטהתקיים משפטהתקיים משפטבפריז בפריז בפריז בפריז בארמון המלוכה בארמון המלוכה בארמון המלוכה בארמון המלוכה 
ייבו וח  ארבעה חכמים.המלךנוכחות בו  הכנסיהראשיישבו 

. רבי יחיאל מפריז ורבי משה מקוציהיו  ביניהם ,בויכוחלהשתתף 
... שהרבנים הודו השקרי הורה פסק דין, גורל הויכוח נחרץ מראש

  . למניינם1240, תמוז 'דהיה זה . ושכל הספרים שהוחרמו ישרפו
  

א "עד לשנת ה ות את גזר הדיןהיהודים הצליחו לדח ,,,,בעזרת שוחדבעזרת שוחדבעזרת שוחדבעזרת שוחד
 הספרים שהובאו בעשרים בכיכר העירייהבה נערמו , 1244', ד

  . ונשרפו לקול צהלת הנוצרים ובכי היהודים, וארבע עגלות עמוסות
  

 פות ישיבות בעלי התוס....ערי צרפתערי צרפתערי צרפתערי צרפתוכך החלו שריפות ספרים בוכך החלו שריפות ספרים בוכך החלו שריפות ספרים בוכך החלו שריפות ספרים ב
את  ישראל חכמי עזבוכך . ו אחר זוזבנסגרו , שנשארו ללא ספרים

רבי יחיאל . בה פעלו מאות שנים לפרובינציה ולגרמניה, צרפת
  . מפריז עלה עם תלמידיו לארץ ישראל

  

 על שריפת ספרי חכמי ישראל ראו בשריפת התלמוד עונשחכמי ישראל ראו בשריפת התלמוד עונשחכמי ישראל ראו בשריפת התלמוד עונשחכמי ישראל ראו בשריפת התלמוד עונש
, "מורה נבוכים"ספר באותה מחלוקת חריפה אודות , ם"הרמב

ם "מחלוקת שבסופה שרפו הנזירים הדומיניקנים את ספרי הרמב
  .1233ג " בשנת תתקצ,בפריז ובמונטפלייר

  

: ושכתב באיגרת    רבינו יונהתלמידו של ,  רבי הלל מוורונה רבי הלל מוורונה רבי הלל מוורונה רבי הלל מוורונהוכדבריוכדבריוכדבריוכדברי
   '!ם"של הרמב זלזלו בכבודו בגלל שבצרפת שריפת התלמוד ארעה'
  

 אודות גזירה ,,,,רבי ישעיהו באסאןרבי ישעיהו באסאןרבי ישעיהו באסאןרבי ישעיהו באסאן, , , , רבורבורבורבו    ללללאאאאל ל ל ל """"באיגרת הרמחבאיגרת הרמחבאיגרת הרמחבאיגרת הרמח
ם שג, ל"כתב הרמח ,שהיתה באיטליה מאות שנים אחר כך

  ".     דא גזירת אורייתא"הגזירה הזאת שייכת לדברי התרגום 
שבאיטליה על  ,ל" שכתב הרמח חריפים חריפים חריפים חריפים תוכחה תוכחה תוכחה תוכחה דברי דברי דברי דברישםשםשםשםוראה וראה וראה וראה 

מכיון שלא המיתו עצמם על  ,על היהודיםהיו קטרוגים רבים 
  )ל"אגרות הרמח(                    ! והלכו שבי אחר הנאות העולם,התורה

                             

 ::::ךךךך""""השהשהשהש     כתב כתב כתב כתב.... במהלך השנים במהלך השנים במהלך השנים במהלך השנים היו עוד כמה וכמה גזירות היו עוד כמה וכמה גזירות היו עוד כמה וכמה גזירות היו עוד כמה וכמה גזירותביום זהביום זהביום זהביום זה
 וימת ,שכו את העםנוי" בפרשת ,,,,ערב שבת חוקתערב שבת חוקתערב שבת חוקתערב שבת חוקתבבבב    ,,,,חחחח""""בשנת תבשנת תבשנת תבשנת ת""""

 ,נחרבו שתי קהילות גדולות בפולין )'א ו"פכ( "עם רב מישראל
             ")                     מגילה עפה("                  .      שהיו רחוקות זו מזו שבעים פרסאות

  

 , ולא רק במדינות מערב אירופה הקפידו על כך,,,, רע רע רע רעיום זה מזלויום זה מזלויום זה מזלויום זה מזלו
  :י'כתב הגאון רבי חיים פאלאגכפי שו ,אלא גם בטורקיה

  

 היו כמה סוחרים שהיו נזהרים לא לצאת לשוק בעירנו איזמירבעירנו איזמירבעירנו איזמירבעירנו איזמיר""""
 היו ,ומה שהיה להם לעשות בערב שבת. בערב שבת חוקת

ים שלא ללכת מהעיר  ועד היום נזהר,מסדרים ביום חמישי
  )'ט' סי" מועד לכל חי"(                        ..                     ."לכפר ביום הזה

8  
ללכת לים שחשש יקר  אברך ,,,,בערב שבת זובערב שבת זובערב שבת זובערב שבת זובענין הליכה לים בענין הליכה לים בענין הליכה לים בענין הליכה לים 

 נווהשיבו רבי ,חיים קניבסקי שאל את הגאון רבי ,ל"מהטעמים הנ
  )ר"ג רש"מהרה" נר לשולחן שבת("                 .לא נהגו איסור בזהש, שאפשר

� �  
        !!!! כדי להציל את השכונה משריפה כדי להציל את השכונה משריפה כדי להציל את השכונה משריפה כדי להציל את השכונה משריפה,,,,תקנה שידור גוי ברחוב היהודיםתקנה שידור גוי ברחוב היהודיםתקנה שידור גוי ברחוב היהודיםתקנה שידור גוי ברחוב היהודים

  

 שלא , בעיר לובמלא בפוליןח תיקנו מנהיגי הקהלח תיקנו מנהיגי הקהלח תיקנו מנהיגי הקהלח תיקנו מנהיגי הקהל""""בשנת שיבשנת שיבשנת שיבשנת שי
מפני שראו שאם לא . יקנה יהודי את הבית שיש לגוי בחומה

יהיו דרים הגויים בין בני ישראל ברחובותיהם יש לחוש שמא 
 וכשגר שם גוי לא ישרפום כדי שלא ינזק ,בתי היהודיםישרפו 

ח כשכיהן "ז בימי הב" תקנה זו חזרו וחידשו בשנת של...הגוי
  )ד"ח" התקנות בישראל("               .                            שם כרב

            !!!!השריפה והתשובההשריפה והתשובההשריפה והתשובההשריפה והתשובה
        !!!!מעשה נורא שארע בעיירה טרנימעשה נורא שארע בעיירה טרנימעשה נורא שארע בעיירה טרנימעשה נורא שארע בעיירה טרני

  

  

שבכיכר השוק " צריףה"בית הכנסת  ,,,, טרני טרני טרני טרניבעיירהבעיירהבעיירהבעיירה    ליל שבתליל שבתליל שבתליל שבת
 ,הכל נראה מואר באור שבתי ונעים, אט אט ממתפלליותרוקן ה

    . בהמשך הלילה העלה בדעתו את האסון שיקרה לאאיש
  

 ,נטה ממקומו,  לכבוד שבת בבית הכנסת שהדליקואחד הנרותאחד הנרותאחד הנרותאחד הנרות
  .ונצמד בצורה מסוכנת לארון הקודש

  

  שראה אתאף,  בית הכנסתענינישתפקידו להשגיח על השמש השמש השמש השמש 
 ופנה בזריזות ,לא שם אל לבו את שעלול להתרחש, הנר נוטה

 הגבאים לא השגיחו להעמיד את גם .שבתהלסעודת , לביתו
הם כנראה אמרו , על ידי נכרי באופן המותר, הנר על מכונו

  "...יהיה בסדר"לעצמם 
  

, ארון הקודשבלהבת הנר נתפסה , בעוונותינו ::::סיפרו הגבאיםסיפרו הגבאיםסיפרו הגבאיםסיפרו הגבאים
למרבה הפלא  .רי התורה שבתוכווהארון נשרף עם ארבעת ספ

ואילו בבית הכנסת ובקירותיו , את ארון הקודשרק האש כילתה 
  !הדבר היה נראה כעונש מן השמים.. .לא נגעה האש כלל

  

 בית הכנסתכיון שבזמנו , אולי סיבת השריפה היאכי  טענוטענוטענוטענוהיו שהיו שהיו שהיו ש
במקום שכזה יהיה בית כי קסרקטין צבאי ולא ראוי כ שימש
  ...  כנסת

  

שטענו ,  באו אלי גבאי בית הכנסת":":":":דברי חייםדברי חייםדברי חייםדברי חיים""""הגאון ההגאון ההגאון ההגאון הכתב כתב כתב כתב 
באופן הנחת הנרות סמוך , שהם אשמים באסון, במר נפשם

 שלא השגיח,  מה דינו של השמש:ובפרט שאלו. לארון הקודש
  ?לכפר עוונםהם מה יעשו  ,כןו. ולא ראה את הנולד

  

ראשית יתנו מקופת הצדקה עשר  ::::להם דרך תשובהלהם דרך תשובהלהם דרך תשובהלהם דרך תשובה    הוריתיהוריתיהוריתיהוריתי
עם כל , כל המתפללים יתענו תענית ציבור .ייםרובל כסף לענ

 ואילו השמש יתענה ארבע ,והנשים לא יתענו. דיני תעניות
  . בארבע עונות השנה, תעניות

  

ינדבו , הן עני והן עשיר,  ללא יוצא מן הכללוכל המתפלליםוכל המתפלליםוכל המתפלליםוכל המתפללים
וישיאו בהם יתומה הגונה לבחור , כל אחד לפי יכולתו, מעות

ואת עפר שריפת הקודש . הםוידאגו לכל צרכי. תלמיד חכם
, ואם ככה יעשו .'סמוך לקבר איש כשר וירא ה,  חרסיגנזו בכלי

  )'ב א"השמטות ח" דברי חיים"ת "שו(               !יסור עוונם וחטאתם תכופר

? [ [ 
        כתב חידהכתב חידהכתב חידהכתב חידה

        

            !!!!מילה אחת היא הפתרוןמילה אחת היא הפתרוןמילה אחת היא הפתרוןמילה אחת היא הפתרון
הלכות הלכות הלכות הלכות , , , , משניותמשניותמשניותמשניות, , , , גמרותגמרותגמרותגמרות, , , , פסוקיםפסוקיםפסוקיםפסוקים חלקי כתב החידה מקורם ב חלקי כתב החידה מקורם ב חלקי כתב החידה מקורם ב חלקי כתב החידה מקורם בוווו""""ננננ

        ....הקושי הוא לפתור את המקורותהקושי הוא לפתור את המקורותהקושי הוא לפתור את המקורותהקושי הוא לפתור את המקורות... ... ... ...  המקשר הינו קל המקשר הינו קל המקשר הינו קל המקשר הינו קל''''חוטחוטחוטחוטהההה''''    ....וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה
  

 ונמצא 2222 ונמשיך באיש האשקלוני 1111 נתחיל בפרשת השבוענתחיל בפרשת השבוענתחיל בפרשת השבוענתחיל בפרשת השבוע
 6666בבגדי הגיבורים  5555בביגוד ו 4444 ביריעות 3333בטור הראשון 

  8888 ם הגויי ובשרוכי נעלי7777והמלכים 
  

 לא רק -' תותים, תותים' 10101010וצובע את עצמו  9999 בשבת צובעבשבת צובעבשבת צובעבשבת צובע
 ובשאר הימים אין 11112222ור עובדים בה ביום כיפ 11111111 ...למאכל

 15151515 בהדסבסוכות פוסל  11114444 בחגים שמחים עימו 11113333עובדים בו 
 כך , לא כל מה שנראהפ כן" ואע11116666ובפסח מצוה לחזר אחריו 

   11118888 ממנו ויש מקומות שנמנעים 11117777... הוא באמת
  

ומיהו האיש  21212121והתינוק המסוכן  20202020 ולבוש 11119999 מה דינו לכתיבהמה דינו לכתיבהמה דינו לכתיבהמה דינו לכתיבה
 זמןוב 22223333ומבחין בין יום ללילה  22222222מש שאסור לו להנות מהש

ואף  26262626 עמוסימן טוב נהיה ו  יש22225555ובין הזריקות  24242424הכעס 
  22228888 לסימון ובאלול משתמשים בו 22227777בפירות סימן הוא 

  

 31313131     ודודי נזכר בו30303030 ודגלו עלי אהבה 22229999 זהבו החשוב ביותרזהבו החשוב ביותרזהבו החשוב ביותרזהבו החשוב ביותר
 התירבניו יורק ו 33333333האומן שקלקל ושילם  33332222השלוליות שהרגו 

  35353535 היה מי שקרע ושילם ו34343434    ...רמות ללקצבים "רבי משה"
  

 וארצו שוים 39393939 וגיבוריו 38383838 ולבושו 37373737 ואכל 33336666 והיה מי שנולדוהיה מי שנולדוהיה מי שנולדוהיה מי שנולד
 44442222נמירוב אגם לשלם על שעשה ב 44441111 ולעתיד לבוא כך יפרע 40404040

  44443333  בפרשת השבוע בפרשת השבוע בפרשת השבוע בפרשת השבועלצבעו של נחל ארנוןלצבעו של נחל ארנוןלצבעו של נחל ארנוןלצבעו של נחל ארנון    נזכהנזכהנזכהנזכהוווו
  

"  האריהגור"עיניו של  44444444 ''''השלשההשלשההשלשההשלשה''''זו תרומת השותף השני מזו תרומת השותף השני מזו תרומת השותף השני מזו תרומת השותף השני מ
 של היפים ביפה ם יופיינמדדך כ 46464646יפה העינים ש האיו 44445555

 44448888ימינו  ועד המשכןמימי  , היפים וכך הגגות44447777שבערים 
   50505050והחוט שנתן תקוה למשפחה  49494949 ודם שבורח "רוצח"

  

 ואוי לו כי ראה 55552222 אוי לה כי ראתה 55551111 בפרשתנובפרשתנובפרשתנובפרשתנוהחטא קרוי כך החטא קרוי כך החטא קרוי כך החטא קרוי כך 
שאולי  55555555 ונסיים במנהג מדרך אפרתה 54545454 והכהן מסגירו 55553333

  ")נר לשולחן שבת("                             !!!55556666רו מהקשירה הראשונה מקו

  

 


