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  .פטפוטי דאורייתא להדר�
שטעה בדרש ' אחר'בסופה מיירי מעני� ' מסכת חולי�'הנה 

צרי� לדעת , ובאמת כפי שביארנו הרבה פעמי�. הפסוקי�
א, שאי� לנו השגה בקדמוני� כלל להבי� העני� שנעשה "ו א לנו 

א� אנו לעצמנו צריכי� מזה ללמוד מזה לימוד מוסר , ש�
  .בפשטות הנוגע לנו

אמר רב יוס� אלמלא " .)חולי קמב(ש� בשלהי המסכת איתא 
דרשיה אחר להאי קרא כרבי יעקב בר ברתיה לא חטא מאי חזא 

המובא לפני כ על האב ששלח ( איכא דאמרי כי האי מעשה חזא

ואיכא דאמרי לישנא דרבי  )את בנו להביא גוזלות ובחזרתו נפטר
פה שהפיק  חוצפית המתורגמ חזא דהוה מוטלת באשפה אמר

מרגליות ילחו� עפר והוא לא ידע למע ייטב ל� בעול� שכולו 
�רצונו לומר היינו ". טוב ולמע יאריכו ימי� בעול� שכולו ארו

לכ� , ב"ולא פירש דמיירי לעוה, שלמד הפסוק דלא כהוג�
עו מעשי� אלו ע , הוקשה לו האי� יתכ� שיאר א� אי הוה יד

שה , ב"הוא לעוהכ אשר הטוב המדובר בו "דהפירוש ג לא הוק
רק לעוה, לו כלל ל , ב"כי עיקר הטוב והשכר הוא  י� ער� כל וא

  .ב"לטוב דעוה
ר ומדה  שווה ושוקלת הרבה יות ל� הבא  קטנה של טוב מהעו

עול� העשיה"העוה. מכל טוב חיי העול� הזה יגו� , ז נקרא 
א י� הו � "א� בעוה, ואנחה לגוי ל� השכר והתענוג וא ב הוא עו

  .ראתה אלוקי� זולת� עי� לא, טוב
ס� ', עד�ג 'ה להביע בפה ולפר לל לומר ו אי אפשר ואי� שיי� כ

' אז תתענג על ה"כדכתיב , עוצ� גודל השכר והתענוג שבו
אבי� כי פי ה ' והרכבתי� על במתי אר� והאכלתי� נחלת יעקב 

  ".דיבר
 הדרא דלא אפשר למיפרט "' אקדמות'איתא בפיוט הוכ

י�  לכ� הצדיקי�, "בשפוותא המקבלי� שכר� משל� מקבל
יבב השי, ב"שכר� בעוה רי� ס ת "ופעמי� הקדושי� הטהו

ל לה� שכר� , שימסרו נפש� על קדושת הש� כדי לגמו
לו  אמת וש� נמצא הטוב בשלימות בעול� השכר אשר כו

ל . והשכר האמיתי כי כל טוב עול� הזה אינו מגיע כלל לעונג ש
א עול� הב ל אחד מישראל המ, רגע אחד ב רה וכ קיי� ושומר תו

כל שכ� לצדיקי אמת קדושי� , ומצוות אי� ערו� לשכרו
  .וטהורי�
רגמ� עלה למעלה בַזּכּותוהצדיק  ת  רבי חוצפית המתו ונקיו

ועל ידי זה זכה וקיבל שכרו למע� ייטב ל� בעול� , בשלימות
ל� שכולו ארו�, שכולו טוב אשר ש� , ולמע� יאריכו� ימי� בעו

  .והתענוגעיקר התכלית הוא השכר 
ואי� , ת אמת ה�"לדרכינו נלמד מזה אשר כל פעולות השיואנו 

לל ח ר , ו"שו� קושיות ושאלות כ רואי� צדיקי� אש ג� א� 
י� וצרות או שמסרו נפש� על קדושת שמו , עבר עליה� ייסור
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        ב''ח מרחשו� תשע"כ

  א"גליו� תקמ
ת  זמני כניסת ויציאת השב

 

        תולדותתולדותתולדותתולדותפרשת פרשת פרשת פרשת שבת מברכי� שבת מברכי� שבת מברכי� שבת מברכי� 

אור "בכולל ' חולי'סעודת סיו� מסכת 
�  ב"ג חשוו תשע"כ, לעלוב" מנח

ב לרגל סעודת "נאמר בשידור מארה
אשר נלמד זה כמה ' חולי�'סיו� מסכת 

י אברכי "ס ע"שני� ע� מפרשי הש
  .הכולל מתו� יגיעה והתמדה עצומה

 א מאוד אשר התאספו כא� עני חשוב הו
ת סעודת סיו�  רבנ� ותלמידיהו� לחגוג א

  .ז"וטוב מאוד שלא ויתרו ע, המסכת
 , ברי תורהד' סיו� מסכתא'לומר בנוהגי

ת  יתבר� במיתות אכזריות וגזירו
ל כלל ישראל , רעות אשר עברו ע

בידוע שהכל לטובת� ולטובת 
, באי� לתכלית� הטובההדורות ה

לג�  כדי שיעלו למעלה זכי� ונקיי� 
 � עד� העליו� באור גדול ז

  . ומצוחצח בשלימות עד אי� סו*
להשאשר  להכיר ו יג אי� שיי� כלל 

  )ה, כז( לצוד ציד להביא
ד , מהו להביאי "פירש צי � לא ימצא  א

� הלא ע' ולכ. כ"יביא מ� הגזל ע שו הצטיי
' ל עי"ש חז"במצוות כיבוד אב כמ

  , )ה"ס' פ(במדרש 
א כ "וא � עלה בליבו להבי למה דוקא כא

י  צודה ל יו של יצחק ו מ� הגזל היפ� ציוו
, י"ש רש"מ� ההפקר ולא מ� הגזל כמ

  , והיכ� כיבוד אב שלו
צחק בבקשתו ל "וי דהנה איתא דכוונת י

א לו מטעמי� ואז יברכהו י , מעשו שיבי כ
יהיו הברכות מתו� שמחה של רצה ש

� , מצוה ויהיה השראת השכינה באופ
ל , הנעלה ביותר ובכ� יחולו הברכות ע

� , ראש עשו מתו� שמחה של מצוה ולכ
ציוה אותו לעשות מטעמי� שיהיה עוסק 

  , במצוות כיבוד אב
ת והנה  א� היה עשו באמת מתכוו� לעשו

ב כתיקונה � ' הרי שאפי, מצוות כיבוד א א
ה לבסו* לא אי ע לו לגמור המצו סתיי

מ מחשבה "מ, ויצחק לא יאכל ממטעמיו
ה מעלה  טובה היתה לו ונאנס ולא עשא

ב , עליו הכתוב כאילו עשאה והיה נחש
� , שפיר לעוסק במצוה והיה מקו

ב� תחיה וגו ' להברכות שקיבל ועל חר
ה , שיחולו מתו� שמחה של מצוה א� עת

לאחר שעשו הל� מלכתחילה במחשבת 
הרי שלא היתה כא� , � הגזלזדו� להביא מ

ב כלל וכלל א , כיבוד א לא במעשה ול
  , במחשבה

צחק לא היו מתו� כ "וא הברכות שברכו י
אי� לה� תוק* כל כ� , שמחה של מצוה ו

  .כמו ברכתו של יעקב
ת ל "ועוי א� היה עשו הול� במצוו ש

לא היה יכול לבוא לו היזק , כיבוד אב
� , שיפסיד הברכות חי מצוה אינ כי שלו

כ עכשיו כשהל� במחשבת "משא, זוקי�ני
ובא לו ההיזק על , זדו� הפסיד לנפשו

  .ראשו
א ל "ועוי דאילולי שהיה עשו חושב להבי

ב "מ� הגזל א ד א כ היה לו מצוה של כיבו
ב , שנצטווה מאביו להביא לו אוכל ויעק

ל  אכו שחט* המצוה והביא לאביו ל
אפשר שהיה לו ליעקב די� של חוט* 

� לו מצוה מיד חבירו שמח וייב לשל
מ "חו(ע "עשרה זהובי� כנפסק בשו

  , )ב"שפ
ברכות עו "וק יע לו  א , ז"שלא יג אבל השת

מ� הגזל לא ' י שרצה עשו להביא אפי"ע
  .היה יעקב חוט* מצוה

ב ויש  להבי� כ� מסדר הפסוקי� שכתו
עשו וגו ' ורבקה שומעת בדבר יצחק אל 

ה  ציד להביא ורבקה אמר עשו לצוד  ויל� 
חר שעשו , 'אל יעקב וגו א לומר שלא שב

� ' הל� לצוד ציד להביא אפי מ� הגזל לכ

ר . 'דלא אפשר למיפרט בשפוותיזה  רהר אח ואי� לה
רות גדולות בי� , שהכל לטוב, ש כלל"מידותיו ית בי� צ

י� על האד�, קטנות ל  צרי�, העובר להאמי� ולשמוח כי הכ
י , לטובה רהור קושיות כלפ להיכשל חס ושלו� בה ולא 

  .וכל מידותיו אמת, מעלה
רי� על בני אד� הכל כדי להרבות כל  המעברי� העוב

א רבות שכר� , ז"ישועות בעוה, שכר� בזה ובב לה
  .ב"בעוה

כה "זי שלו� מיערוסלב' ק ר"הרהעל ומובא  ע אשר ז
לגת  )מו אמר זהצאולי הוא ע(דיו ואמר לתלמי, לזיקנה מופ

כי זכה לאריכות ימי� עבור כי א* פע� לא הקשה שאלות 
לכ� הניחו לו מנוחה בעול� , ת"וקושיות על הנהגת השי

  .הזה
א , מי ששואל ומקשה קושיותכי  אומרי� לו משמיא בו

ל� האמת אשר הכל ברור ונהיר א� בעו כי ... עלה וראה כ
  .ש� אי� קושיות כלל

למע� "ואי הוה ידע הפירוש , י� פשט הפסוקלא הב' אחר'ו
, "למע� יאריכו� ימי�"ו, בעול� שכולו טוב, "ייטב ל�

� י , בעול� שכולו ארו היה מבי� כי הצדיק הקדוש רב

עול� האמיתי  חוצפית המתורגמ� יקבל שכרו האמיתי ב
לו שאלות וקושיות כלל, בעול� הבא   .ולא היו 

הכל ", .)חולי ב(מרומז ג� כ� במשנה תחילת מסכתי� וזה 
ל "והביאו רש' הק' ובגמ, "שוחטי ושחיטת כשרה י ע

  .ייתור לשו� הוא' דלכאו', הכל'המשנה מהו לשו� 
ל "ר', הכל שוחטי'ואפשר לתר� על דר� דרוש ורמז  

ל ' הכל'דהיינו  אפילו קדושי עליו� צדיקי אמת ג� כ� יכו
, להגיע שיעבור עליה� שחיטות וקטרוגי� מהיצר הרע

ר "א� עכ, ירות קשות ומיתות אכזריותגז רה ז אסור לה
  .לעול� על מידותיו

רות הללו ' אפי, "ושחיטת� כשרה"וזהו  כל השחיטות והגזי
אי� שו� , כולו אמת וטוב, כשר וישר הוא מ� השמי�

כולו טוב ולמע� , ו"קושיות ח למע� ייטב ל� לעול� ש

רו�   .יאריכו� ימי� לעול� שכולו א
עיקר אשר בני ישראל יהיו בשמחה טובה מרובה הומידה 

כדאמרי מימרא , וטוב לבב ע� משיח צדקינו במהרה
י אמת "זי ד מבעלזא"מהרי ק"הרהמשמיה ד ע ועוד צדיק

יבלו בקבלה, ע"זי עברו ומשיח , שק כי חבלי משיח כבר 
ת , והרחבה גדולה, נחת, צדקינו יבוא מתו� שמחה ישועו

ול� ושמחות על הצדיקי� ולכל כלל ישראל עמ� כ
שירות ותשבחות ושמחות לכל כלל ישראל , צדיקי�

  .אוי* א זיס� אופ� בתמידות, בכללות ובפרטות
 'ב' המש� בעמ 'ב' המש� בעמ

ט  "הבעל ה  ביו� ראשו"ראש חודש כסלו אי: מברכי� החודש
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

        
ל , סעודת המצוות לסיו� מסכתא, לעני� אשר אנו נמצאי� בונחזור  הוא עני� גדו

רו� ולהשתדל בסיו� זאת , עד מאוד א שהשכילו האברכי� לע טוב מאוד הו
  .המסכתא חולי�

א "ע, עשות'לי� 'אסכת 'מיו� 'סבראשי תיבות מ מרומז "כי הסוידוע  כ הו
כות לקיי� סיו� , ומידה טובה מרובה .ו"משתדל שלא יעשו סיו� מסכתא ח לז

ייצר הטוב חז, מסכת הוא ניצחו� ל דאמר אביי " .)וד� קיט: שבת קיח(ל "ואיתא ב
כעי� יו� " כד חזינא צורבא מדרבנ דמסיי� מסכתא עבידנא יומא טבא לרבנ

   . טוב
כי , ואפשר לבאר בפשטות, צרי� לבאר מדוע גדול כל כ� עני� סיו� המסכתוהנה 

דר� משל להבדיל אל* אלפי הבדלות למי שלמד , לכל שלימות יש לו חשיבות גדולה
הרי הוא שמח מאוד שגמר כל  -  עד שקיבל דיפלומה ותעודה, חכמת הדאקטאריי

די� עד לקבלת התעודה וכ� בכל החכמות שלומ .חכמת הרפואה והשתל� בחכמה זו
  , שמחי� על שקיבלו שלימות בחכמה ההיא

לפי  .ב"אחת כמה וכמה בשמחת התורה שהיא שמחת חיי עול� נצחיי� בעוהעל 
כיו� שגמר מסכת אחת קיבל שלימות במסכת , ל הקדושי� סידרו סדר המסכתות"שחז

ת שמחה ועת לכ� סיו� מסכתא היא ע, ודאי וודאי שמחה גדולה היא עד מאודכ "א , זו
  .רצו�
, עוד מסכתות ונזכה להתחיל ולסיי� תמיד, הש� יתבר� וירח� שנפעל הכל לטוביעזור 

י ובכל "וישמור בשמירה עליונה על כלל ישראל בא, שנשמע ונתבשר בשורות טובות
חה והישועות ברכות השמ, כל הרפואות, "הנה לא ינו� ולא ייש� שומר ישראל", מקו�

ותמיד נקיי� , ק במהרה"ויביאנו לגאולה השלימה בבני� ביהמ .עלינו ועל כל ישראל
 .אנחנו וכל בני ישראל אמ�, בשמחההתורה והמצוות 

לומר שזאת אמנ� היתה דעתו האישית של 
אברה� אביו היה  נתו� . א� שלא בצדק, יצחק

בסכנה אמיתית  והיה לו סיבה לחשוש אבל 
הוא הפ� , מאז שנענש אבימל� על דבר שרה

ושוב לא היה חשש לסכנה , לירא לאלקי�
סופו של והאמת היא שיצחק עצמו הודה ב

כי אמרתי כי אמרתי כי אמרתי כי אמרתי באמרו , דבר שחששו היה חשד שוא
שמשמעו כי סברתי כמו  פ� אמות עליהפ� אמות עליהפ� אמות עליהפ� אמות עליה

שמצינו כיוצא בזה אני אמרתי אלהי� את� 
ובני עליו� כולכ� אני אמרתי במוב� סברתי 
וחשבתי שכ� הוא אבל לא כ� היה באמת 

        ))))� בלו�� בלו�� בלו�� בלו�""""הראהראהראהרא((((
        

        ))))יחיחיחיח, , , , כוכוכוכו((((וישב יצחק ויחפור את בארות המי� וישב יצחק ויחפור את בארות המי� וישב יצחק ויחפור את בארות המי� וישב יצחק ויחפור את בארות המי� 
וישב יצחק ויחפור את וישב יצחק ויחפור את וישב יצחק ויחפור את וישב יצחק ויחפור את ו כתוב אצל יצחק אבינ

עיקר , ויסתמו� פלשתי�ויסתמו� פלשתי�ויסתמו� פלשתי�ויסתמו� פלשתי�' ' ' ' בארות המי� וגובארות המי� וגובארות המי� וגובארות המי� וגו
חפירת הבארות היא לזרוק עפר ואבני� שה� 

, חיי� באר מי�באר מי�באר מי�באר מי�הגשמיות והפסולת ולמצוא 
היינו לצאת מ� הטבע ולהאמי� כי הטבע הוא 

' וגו ויל� יצחק גררהויל� יצחק גררהויל� יצחק גררהויל� יצחק גררהת כתוב "ג� כ� מהשי
ל שלכ� נקרא שמה גרר לפי "א ז"ואמר א
הכל להטבע והל� יצחק להראות שהכל  שגורר
  ))))אמרי אמתאמרי אמתאמרי אמתאמרי אמת((((. ת"מהשי

  
        ))))זזזז, , , , כזכזכזכז((((לפני מותי לפני מותי לפני מותי לפני מותי ' ' ' ' ואברככה לפני הואברככה לפני הואברככה לפני הואברככה לפני ה

ורבקה אמרה אל יעקב בעבור אשר יברכ� 
הטע� לפי ', ולא אמרה לפני ה, לפני מותו

בינתי כי האבות הקדושי� לא יוציאו מפיה� 
ברשותו א� , ''''לפני הלפני הלפני הלפני הכ אמר "ע, דבר של בטלה
, באמת לא הסכי� ולא ברכוכי , יסכי� על ידי

אמר בנבואה דיתבר� יעקב נאבל לאמנו רבקה 
אונקלוס על פסוק ותאמר לו אמו עלי אונקלוס על פסוק ותאמר לו אמו עלי אונקלוס על פסוק ותאמר לו אמו עלי אונקלוס על פסוק ותאמר לו אמו עלי גו� גו� גו� גו� כתרכתרכתרכתר((((

ואמרת ליה אמיה עלי אתאמר ואמרת ליה אמיה עלי אתאמר ואמרת ליה אמיה עלי אתאמר ואמרת ליה אמיה עלי אתאמר ' ' ' ' קללת� בניו גוקללת� בניו גוקללת� בניו גוקללת� בניו גו
, וכ אמרה אשר יברכ� לפני מות"ע ))))''''בנבואה וכובנבואה וכובנבואה וכובנבואה וכו
ויעקב אבינו שאמר חיה רעה שנצנצה , בבירור

  .))))זר זהבזר זהבזר זהבזר זהב(((( .בו רוח הקודש
        

        ))))כזכזכזכז, , , , כזכזכזכז((((את ריח בגדיו את ריח בגדיו את ריח בגדיו את ריח בגדיו     וירחוירחוירחוירח
, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו .).).).)סהדרי� לזסהדרי� לזסהדרי� לזסהדרי� לז((((' ובגמ

ויש לדקדק למה , והיינו הבוגדי� והפושעי�
ולא נכתב בפירוש וירח , נרמז הדבר בדר� רמז

ויש לומר דהנה ידוע מצדיקי� . בוגדיובוגדיובוגדיובוגדיואת ריח 
ע שאמרו "הקודמי� שבכל הדורות זי

שתחילת הסתת היצר את האד� לנטות מ� 

שילבוש , הוא בעני� הבגדי� והלבושי�, הדר� הטוב והישר, דר� אשר ילכו בהה
כי אחרי זה כבר יש לו להסטרא אחרא השפעה , האד� מלבושי� מודרניי�

, ודבר זה נרמז כא�. ל לשאול תחתית"עד שהוא מפילו רח, גדולה על האד�
אד בעני� נכתב בגדיו בכדי שיזהר האד� מ, וירח את ריח בוגדיווירח את ריח בוגדיווירח את ריח בוגדיווירח את ריח בוגדיו    שבמקו� לכתוב

ת תלוי הכל בבגדי� ובמלבושי� שהוא "ו בוגד בהשי"כי להיות ח, המלבושי�
  ))))ש מבאבובש מבאבובש מבאבובש מבאבוב""""שיחי שלמה מהרשיחי שלמה מהרשיחי שלמה מהרשיחי שלמה מהר((((. לובש

        
  ))))כחכחכחכח    ,,,,כזכזכזכז(((( מטל השמי� ומשמני האר!מטל השמי� ומשמני האר!מטל השמי� ומשמני האר!מטל השמי� ומשמני האר!
, משמני האר! יהיה מושב� ומטל השמי� מעל ))))לטלטלטלט,,,,כזכזכזכז((((ואילו בברכת עשו כתיב 

ל לדבר בשבח אז מתחי, ל למשל שדכ� הציע שידו� לבחור מופלג בתורה"י
ויש לו הרבה ספרי� ותוכל לשבת ש� ללמוד , המחות� כי הוא אוהב תורה

אבל א� הבחור הוא מדור החדש אז , וג� הוא עשיר גדול וית� ל� מזונ�, תמיד
וג� א� תרצה , יאמר לו השדכ� שהמחות� הוא עשיר גדול וביתו יתנהג בהרחבה

 .).).).)נדרי� פאנדרי� פאנדרי� פאנדרי� פא((((הא דאיתא  ועל פי זה פירש בעוללות אפרי�, ללמוד מעט תוכל
 י�ברכמ שאי� רבינא אומר' וכו מבניה� ח"ת לצאת ח"ת מצויי� מפני מה אי�
א� א� אי� , לה שיהיה תלמיד חכ�ידאוהב תורה מבר� לבנו תח, בתורה תחילה

אבל מי שאינו אוהב תורה מבר� בנו בעשירות , כ בעשירות"מברכו ג' קמח כו
וזהו שאמרו מפני . יהיה תלמיד חכ�כ ש"לה ואחר כ� דר� אגב מברכו גיתח

 את ויצחק התחיל לבר�, שלא ברכו בתורה תחלה שתורה אינה חשובה אצל�
משמני משמני משמני משמני ואחר כ� , עניני� שמימיי� מתורה וית� ל� האלקי� מטל השמי�וית� ל� האלקי� מטל השמי�וית� ל� האלקי� מטל השמי�וית� ל� האלקי� מטל השמי�יעקב 
משמני האר! משמני האר! משמני האר! משמני האר! ולעשו שהיה אוהב עול� הזה ברכו תחלה , מעניני� ארציי� האר!האר!האר!האר!

וא" , מטל השמי�מטל השמי�מטל השמי�מטל השמי�וא� תרצה ג� , של יו� י איטליה"ופירש רש יהיה מושב�יהיה מושב�יהיה מושב�יהיה מושב�
מכל מקו� רוח הקודש הנחהו לית� לכל אחד , שיצחק סבר על יעקב שזה עשו

  .))))פרדס יוס"פרדס יוס"פרדס יוס"פרדס יוס"(((( ברכתו הראויה לו
        

        ))))ש�ש�ש�ש�((((    וית� ל� מטל השמי�וית� ל� מטל השמי�וית� ל� מטל השמי�וית� ל� מטל השמי�
הנות�  ))))ב עאב עאב עאב עא""""בבבב((((' על פי מה שאמרו בגמ ממממ""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרימבאר בש� ה שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמתב

וכמו כ� , ור כי נות� בעי� יפה הוא נות�בור לחבירו במתנה נות� לו ג� הדר� לב
ועל כ� נת� לנו ג�  ))))::::שבת ישבת ישבת ישבת י((((� לנו מתנה טובה את השבת ה נת"לגבי שבת הקב

הדר� להגיע לשבת והיינו את ששת ימי המעשה שה� ההכנה לשבת כמו 
. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת שצרי� להכי� עצמו לשבת .).).).)ז גז גז גז ג""""עעעע((((שאמרו 

ג� הסמ� למנהג� של ישראל לומר במוצאי ומוסי" השפת אמת שאולי זהו 
כי תיכ" שיוצאי� משבת זו צרי� כבר להתחיל ההכנה לשבת , "וית� ל�"שבת 
שית� ל� ה� וכיבושיה� של השבת הבאה דהיינו  וית� ל�וית� ל�וית� ל�וית� ל�ולכ� אומרי� , הבאה

וזהו שדרשו במדרש ש� . וכ� הוא בכל שבוע ושבוע לעול�, ששת ימי המעשה
  ))))אמתאמתאמתאמת    שפתשפתשפתשפת((((. וית�וית�וית�וית�ויחזור  וית�וית�וית�וית�
  

            ))))לזלזלזלז, , , , כזכזכזכז((((' ' ' ' וכווכווכווכו    ודג� ותירוש סמכתיו ודג� ותירוש סמכתיו ודג� ותירוש סמכתיו ודג� ותירוש סמכתיו ' ' ' ' שמתיו ל� כושמתיו ל� כושמתיו ל� כושמתיו ל� כו    צחק ויאמר לעשו ה� גבירצחק ויאמר לעשו ה� גבירצחק ויאמר לעשו ה� גבירצחק ויאמר לעשו ה� גבירויע� יויע� יויע� יויע� י
ד בגיטי� בשנת בצורת יכול העבד לומר לרבו או "ויש לומר הכונה עפי, ב"וצ

מ "וזה שאמר הכתוב הג� דגביר שמת אותו עלי מ ,פרנסני או הוציאני לחירות
ברכה זו יש לה הפסק דיתרמי שנת בצורת ואצא לחירות באמור אליו או פרנסני 

ה� ה� ה� ה� ז אמר לו יצחק "או שחררני ויוכרח לשחררני מבלתי יכולת בידו לפרנסני ע
ו' ' ' ' גביר וגוגביר וגוגביר וגוגביר וגו ולכה איפא מה ולכה איפא מה ולכה איפא מה ולכה איפא מה     כ לעול� לא יבוא לשנת בצורת"א ודג� ותירוש סמכתיוודג� ותירוש סמכתיוודג� ותירוש סמכתיוודג� ותירוש סמכתי

        ))))מגדל דודמגדל דודמגדל דודמגדל דוד((((. אעשה בניאעשה בניאעשה בניאעשה בני
        

        ))))ממממ, , , , כזכזכזכז((((    ואת אחי� תעבודואת אחי� תעבודואת אחי� תעבודואת אחי� תעבוד
ה נת� לו עצה לאחר "צרי� להבי� מה ברכה הוא זו אלא שמעתי שיצחק אע

שנתוודע ליצחק שעשו הוא רשע שיכניע את עצמו תחת יעקב ואז יהא לו 
ה "פ בעול� הזה ובא� לא יכניע את עצמו תחת יעקב אזי יעקב אע"תקומה עכ

 ש שחכמי המ� נתנו עצה להמ� שיכניע את עצמו"כמ ,ר אותו מ� השורשויעק
  .))))נפלאות חדשותנפלאות חדשותנפלאות חדשותנפלאות חדשות(((( .תחת מרדכי שהיו אומרי� לו נפול תפול לפניו

        

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
        פניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשה

        

            ))))כאכאכאכא, , , , כהכהכהכה((((    ותהר רבקה אשתוותהר רבקה אשתוותהר רבקה אשתוותהר רבקה אשתו' ' ' ' ויעתר לו הויעתר לו הויעתר לו הויעתר לו ה    ''''לנכח כולנכח כולנכח כולנכח כו' ' ' ' ר יצחק להר יצחק להר יצחק להר יצחק להויעתויעתויעתויעת
ל ויתר לו ולא לה שאינו דומה תפילת צדיק ב� צדיק "י ז"פירש

ולכאורה קשה הלא . ל"לתפלת צדיק ב� רשע לפיכ� לו ולא לה עכ
ל ששניה� ידעו כי א� תועיל תפילת� יהיו שני "וי, שניה� נענו

ביטנה משוני� זה מזה אחד צדיק ואחד רשע ובודאי על גויי� ב
ההריו� בלבד לא היה תפלת� רק ג� על איכות� שיצחק ביקש על 

והיינו על ידי שהרשע ישאב כל  ,הצדיק שיהיה בשלימות הגמור
הפסולת ישאר הצדיק נקי ומזוכ� וא" כי על ידי זה יהיה השני רשע 

הרשע לא יהיה כ רבקה היתה מבקשת ש"גמור לא חש לזה משא
שאינו דומה שאינו דומה שאינו דומה שאינו דומה ז לא יהיה הצדיק בשלימות וזהו "רשע גמור א" שעי

הרבי הרבי הרבי הרבי , , , , אהל תורהאהל תורהאהל תורהאהל תורה(((( ....ב� רשעב� רשעב� רשעב� רשעעל  לתפלת צדיקלתפלת צדיקלתפלת צדיקלתפלת צדיק ב� צדיקב� צדיקב� צדיקב� צדיקעל  תפלת צדיקתפלת צדיקתפלת צדיקתפלת צדיק
  ....))))מקאצקמקאצקמקאצקמקאצק

        
            ))))כבכבכבכב, , , , כהכהכהכה((((    ''''ותאמר רבקה א� כ� למה זה אנכי וגוותאמר רבקה א� כ� למה זה אנכי וגוותאמר רבקה א� כ� למה זה אנכי וגוותאמר רבקה א� כ� למה זה אנכי וגו

ד נשי� צדקניות לא היו בפתקה של חוה ואי� "יש לבאר הכתוב עפי
ה מתאווה "מפני מה היו אמותינו עקרות שהקב 'לה� צער לידה ואי

וזהו כונת רבקה שאמרה אצלי יש שני הפכי� , לתפלת� של צדיקי�
א� אני צדיקת ולזה  ואנכי לא ידעתיואנכי לא ידעתיואנכי לא ידעתיואנכי לא ידעתיעקרה וצער עיבור ' בנושא א

צרכתי וכ למה הייתי עקרה וה"א ,ל"ה חפ! כנ"שהקב הייתי עקרה
' ' ' ' כתב בש� הגאו� רכתב בש� הגאו� רכתב בש� הגאו� רכתב בש� הגאו� רדברי יוס" דברי יוס" דברי יוס" דברי יוס" ((((. ח"נ למה זה אנכי ודפח"להתפלל וממ

  ))))ק בריסקק בריסקק בריסקק בריסק""""העשיל אבדהעשיל אבדהעשיל אבדהעשיל אבד
        

        ))))כגכגכגכג, , , , כהכהכהכה((((    ורב יעבוד צעירורב יעבוד צעירורב יעבוד צעירורב יעבוד צעיר
ק ק ק ק """"הרההרההרההרהל שאמר בש� "ז נחו� ליבערזו�נחו� ליבערזו�נחו� ליבערזו�נחו� ליבערזו�ח רבי "שמעתי מהגה

 לעבודלעבודלעבודלעבודעליו , מי שהוא גדול בעיני עצמוורב ורב ורב ורב ע "זי י מסדיגוראי מסדיגוראי מסדיגוראי מסדיגורא""""מהראמהראמהראמהרא
אבל . היינו שיהיה קט� ושפל בעיני עצמו, צעירצעירצעירצעירעל עצמו שיהיה 

הרבה לעבוד על כ� עד שיגיע למדה שיצטר�  ורב יעבודורב יעבודורב יעבודורב יעבודעליו לדעת 
    ))))מזקני� אתבונ�מזקני� אתבונ�מזקני� אתבונ�מזקני� אתבונ�((((.צעירצעירצעירצעירזו שיהיה 

        
            ))))כחכחכחכח, , , , כהכהכהכה((((    ה אוהבת את יעקבה אוהבת את יעקבה אוהבת את יעקבה אוהבת את יעקבבפיו ורבקבפיו ורבקבפיו ורבקבפיו ורבקויאהב יצחק את עשו כי ציד ויאהב יצחק את עשו כי ציד ויאהב יצחק את עשו כי ציד ויאהב יצחק את עשו כי ציד 

ואיתא במדרש שיצחק אהב את עשו על ששאל אותו אבא האי� 
ביאור דהנה יצחק נתגדל בבית וה, מעשרי� את התב� ואת המלח

אבל רבקה נתגדלה , ל צד האמתולכ� הבי� שעשו שואלו ע קדוש
ועל כ� , וידעה  והבינה מהו רמאות, בבית לב� הארמי ראש הרמאי�

אש פינחס אש פינחס אש פינחס אש פינחס ((((. רהלא האמינה אותו שמתכוו� לידע לאמיתה של תו
  ))))מלובלי�מלובלי�מלובלי�מלובלי�� שפירא  � שפירא  � שפירא  � שפירא  """"בש� מהרבש� מהרבש� מהרבש� מהר
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נ א� דינו כישראל לא עשה מלאכה כי מלאכת "דממ, לעשות חרי!
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  מרמז על חסד -תולדות
ולדות'דפרשת� שמה  ק ' ת ו תב באופני� שוני� בדי נכ

י "ב פעמי� בס"י ת אחד כשהוא מלא דהיינו ע� שנ
ת , תולדו� ת"ווי ת אחרו וד אחד עשר פעמי� בצורו וע

ה תו "או שיש לו רק את הוי ר והראשונ ת או כאש לד
לד"יש לו רק את הוי ב "כ י"ת סהוו האחרונה ת

 )סו� מגילת רות(� "עוד פע� אחת בתנ. פעמי�
ת ולדו� ת"בתולדות דוד המל� וש� כתיב ע� שני ווי

� איתא בספה, ג פעמי�"כ י"סה גד "ועל כ � כנ ק שה
  ' ג מידות הרחמי� קל רחו� וחנו� וכו"י

ו היהעוד  ל  מצאנו שיצחק אבינ ו י הראשו� שנימ היהוד
ל רק ב� צ ואברה�, לשמונה ימי� ינו נימו ה "אב ט שנ

ה . ג"וישמעל רק בגיל י וד ידוע דלאחר מעש ע
אי� המשי� ' ולכאו, העקידה פרחה נשמתו של יצחק

ו "אלא י, יצחק לחיות והרי פרחה נשמתו ל ל שירדה 
עד "נשמה חדשה מ� העוה ב ואיתה הוא חי שאר ימיו 

� "זו היתה ממש חלק מהעוה נשמה, פ שני�"ק ב שג
מסמל את המספר שמונה שהיא מעל העול� הזה 

מ' יצחק'ל מצאנו כי "עוד רמז להנ. שהיא שבע ' בגי
דה� שמונה פעמי� ,  ח"ר= ו "פעמי�  כ' הרי ח, ח"ר

כל הרמזי� האלה בפרשתינו מבקשי� . ש� הש�
ת של י מדה השמיני ת "שנברר איזה היא ה ו ג המיד

ידת נו   . צר חסדדהיינו מ
ד "אנחנו נזכרי� ביו� עלייתו של ב ציו קרומ היושוב 

ד "השמימה יחד ע� עוד הרוגי� קדושי� בבית חב
והוא היה סמל , ט חשוו לפני שלוש שני�"שבהודו בכ

של חסד כידוע לכל מי שזכה להכיר אותו או שמע על 
ו . מעשיו ודר� עבודתו בקודש ובחולי ז שדר�  יהי רצו� 

  .'ר לרגלינו עד ביאת משיח צדקינו אתהיה לנו נ
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א  א הו יעקב בנה שיבי ורבקה אמרה אל 
חוט*  מ� הכשר ולא יהיה בזה משו� 

ק "ואת כל זה ידעה רבקה ברוה, מצוה
ת  � יונת� ורבקה שמע כדאיתא בתרגו
� עשו  דשא כד מליל יצחק ע ברוח קו

  . 'בריה וכו
 )'ו אות בבפרשתינ(כתב  פרי צדיקובספר 

ד "וז ל והנה מצינו עשו שהיה מקיי� כיבו
ל "ארשב )ל"הנ(ש במדרש "אב וכמו ג כ

ימי הייתי משמש את אבא ולא שמשתי 
אותו אחד ממאה ששימש עשו את 

אי לא היה כוונת ', אביו וכו וא* שבווד
י� מצות "רשב ג לשבח את עשו שקי

יותר ממנו שהרי זה אסור לומר , כיבוד 
� כמכמה נאה עובדת כוכ  .)כ(ז "ש ע"בי

, ש לשבחו במדה או שמקיי� מצוה"וכ
רק , ש"רק בודאי כוונת עשו לא היה לש

א "א חייבו שכלו לכבד או"מפני ד
, ז היקר בעיניו"שהביאוהו לחיי עוה

מכבדי� יותר לפי  )הגויי�(ואדרבה ה� 
א, ז בעיניו"חביבות העוה ל "מש ישרא כ 

עוה יכבד אבותיו "שאי�  ז חשוב בעיניו ש
ז שהרי אמרו "י שהביאוהו לעוהמפנ

י�  נוח לו לאד� שלא נברא  :)ג"י(עירוב
או, יותר משנברא א מפני "רק מכבד 

ע והוספות "תולדות תש(. ל"עכ' מצוות ד

   )א"עתשב
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  הזהב שלשלת
 ק"הגה לאביו ח"תרל נולד בשנת  ל"זצוק סופר עקיבא רבי
 רבי ק"בן הגה  ע"זי הסופר בעל השבט בונם שמחה רבי

 של בנו ע"זי" סופר כתב"ה בעל בנימין אברהם שמואל
  " סופר חתם"ה בעל ג"רשכבה רבינו
 אביו פרשבורג בבית ק"בק רבי עקיבא זרחה של שמשו
, מהודו עליו האציל אשר ע"זי סופר השבט בעל הגדול
אביו  של ויראתו תורתו את לתוכו ספג מדרשו בבית

טל  בשחר עוד ונתעלה עלה הנעלים ובכשרונותיו, הגדול
 ,הגדולה הישיבה בחורי בין לתהלה יצא ששמו עד ילדותו

  ...במספרם מאות שכשל, אריות בתורה כולם שהיו
להרביץ  התחיל שנה עשרים בן בהיותו, ח"תרנ משנת החל

 חוובכ ומאז התפרסם, הרמה בישיבה אביו ליד תורה
 שנבנו החריפים ובחידושיו הנפלא בזכרונו, הגדול בתורה

 הן, ישרה ובסברא בהבנה עמוקה, יסודות נאמנים על
 אדירים במים צלל בהן החמורות ס"בסוגיות הש בהלכה

 מתוקים נעימים בדרושים באגדה והן ,פנינים יקרות העלהו
  .למרחקים שם לו קצר קנה זמן ותוך -מדבש 

 של שמשו ששקעה עת ז"תרס שנת עד אביו ליד עמד כה
 ישראל גאוני מיד הכריזו בהלויה, ע"זי סופר השבט

  .אביו מקום כממלא רבינו על שנוכחו
 עגסאזבער ק"הגאבד ל"זצ סופר רבי שלמה הגאון דודו

 על ארוך ונפלא תמרורים הספד שנשא )המשולש חוט בעל(
 מזל ברכת בירך ,מטתו לפני ע"זי סופר השבט בעל אחיו
 כל ואת הצעיר הגאון אחיו בן המנוח ואת אחיו את טוב

 ,הרבנות כסא על עלות רבינו לרגל, הקדוש הקהל
". ורבינו מורינו אדונינו יחי" אחריו ענו כשכולם

 אביו את ל להספיד"זצ רבינו אז תייצבה רבה בהתרגשות
 רבי היה ט"כ בן ורק אך .עצומה בהתעוררות גדול הספד

שלשת  של הרבנות שלשלת לממשיך כשהוכתר אז עקיבא
  .ע"זי הגדולים הרועים אבותיו

  
  השלשלתממשיך 

 שהיו הרבנים וגדולי ע"זי סופר השבט אביו תלמידי זקני
 יורש של ולותהסג כל מיד את בו הכירו, מעמד באותו
ופרנסי  ראשי עם יחד והם, פרשבורג רבנות למלכות העצר
 דוד רבי הגאון, לרבם ומנהיגם עליהם קבלוהו הקהל

 לתוך קרא ד דפרעשבורג"הראב )לדוד ניר בעל( ל"זצ לקנבאך
 רבינו" :ל"ע בזה"זי סופר ק השבט"הגה אל הפתוח הקבר

 מקום ימלא בנכם כי על טוב אתכם מזל מברך הנני
ת "שו בעל( ל"זצ פרידמן לייב רבי הגאון והדיין .!"דשכםק

 מסוף הולך ששמך עקיבא הוא אתה: עליו הכריז )ד"הריב
  .סופו ועד העולם
 עצום קהל, ההכתרה מעמד התקיים השבעה כלות אחרי
 אחד פה רבינו נבחר, הכנסת הגדול בית היכל את מילא

 את ונשא באסיפה הופיע רבינו, מ"ור ד"אב כרב והוכתר
 אני בטוח: "הידועה את אמרתו השמיע בהם אשר ,דבריו
 -" אבות ובזכות שלשת" -  הנאמנים האנשים - " באלה
 בעזרי יהיה ת"שהשי ע"זי סופר והשבט - הכתב - החתם
 נגש דרשתו את רבינו משגמר, תפקידי בנאמנות למלא
 אחרי .ידו את ונשק ל"זצ פרידמן לייב רבי הגאון אליו

 ל"זצ לקנבאך דוד רבי הגאון את לבקר הלך ההכתרה
, מטתו על שכב זקנותו המופלגת שמחמת ד"הראב

עיניו  ממיטתו ובהגביהו הישיש הגאון קם לביתו משנכנס

 ת"בשו, מטארנא אריק ם"מהר להגאון יושר אמרי ת"בשו ,מסאכטשוב
מרדכי  לבושי ת"בשו, מסאטמאר גרינוואלד י"להגר זכרון יהודא

 כמו, דושינסקיא ץ"ץ להגרי"מהרי ת"בשו, ממאדע ווינקלער ד"להגרמ
 ת"בשו הגאון אביו, הלכה של ומתן במשא באהבים אתו כן התעלס

  .ע"זי סופר שבט
  

  מלחמה צבא שר
 מחבלי נגד בשער תמיד זקופה בקומה הדור ממנהיגי כאחד עמדרבינו 

, רודפיה נגד החרדית היהדות את מלחמת לחם ף נפשוריבח .'ה כרם
 אם לכל כי, רבתי ב"פ בעיר לא רק המתרחש לכל פקוחות היו עיניו
 היו כולם, במדינה החרדיות הקהלות של הרבנים כראש ארץ קצוי

 זרים יבואו לכל, בפרצותיהן ועמד גדר גדריהן הוא, ליבו על חרותים
 גארןאונ - כשאסטרייך הראשונה העולם מלחמת אחרי .חילם לבזוז

 הקהלות נהגו ,הארצות ושאר "כולובסקי'צ ונתייסדו נתפצלה
 .אונגרן –אסטרייך  במלכות היותן כמאז, מנהגן את האורטודוקסיות

 התגברו למיניהן פשיותוהח תותיהכ ושאר כשהציונים ט"תרע בשנת
, הצעיר ולדור החרדיות לקהלות רוחנית סכנה צפויה והיתה ,והתפשטו

 של רשמי יסוד לשם רבני הקהלות של כללית אסיפה נקראה
 רבי ק"הגה וחולשתו של זקנותו מחמת, סלובקי במדינת האורטודוקסיה

נקבעה  )שמואל באר ס"בעמח( אונסדארף ד"הגאב ל"זצ רוזנברג שמואל
  ..לאונסדארף הסמוכה פופראד לעיר אסיפה

 רבינו את לארח לו שנזדמן על מאד נרגש היה ל"זצ מאונסדארף ק"הגה
 ק"הגה ואילו, לימים צעיר היה אז ל"זצ למרות שרבינוו, ל"זצ

ק "הגה עליו ציוה זאת בכל ,המדינה גאוני זקן היה ל"זצ מאונסדארף
 שזכיתי 'ה ברוך: הכריז ובהתלהבות, האסיפה בראש שישב מאונסדארף

 אבותיו מקום ממלא )ע"הכתב סופר זי( הקדוש מורי של נכדו את לראות
   !וביראה בתורה

 להיות, הקדוש תפקידו לקראת אותו ועידד חיזק ע"זי נסדארףמאו ק"הגה
, לפניהם יבא ואשר לפניהם יצא אשר, קהילות החרדיות ומנהיג על ראש

 בסערה מאונסדארף ק"הגה עלה באותה שנה – מנוחות מי על לנהלם
  .א"ועכי ע"זי, השמימה

 

  כבדוהו הדור גדולי כל
 היה רגיל, הדור וליגד כל אליו התיחסו רבה ובהערצה גדול בכבוד

 מאורי, במארינבאד הישועה מעייני על המרחצאות אתם במקום פגשילה
 רים"גדולי האדמו, שם נפגשו ממזרח וממערב ומדרום מצפון ישראל

 ומאונגרן הישיבות מליטא וראשי הרבנים וגדולי ומפולין מגאליציא
, אלה ישראל גדולי בתוך בלט בצעירותו ל כבר"זצ רבינו, שם נראו

 זענען דורות ווייטערע ה"ב: "אמר למרום
 והוציא ,)מובטחים הבאים הדורות ה"ב(!" געזיכערט

 מורינו ברשות: "הכוס על ובירך יין צלוחית
  ...."ורבינו
 ניגש אז, זה לאחר קצר בעולם זמן יצא וטבעו שמו

' ד על" סופר שבט" ת"שו אביו של ספרו להוצאת
 בשנת בהופעתו תבל פני ע שהאיר"שו חלקי
מתאר  בה הקדמתו את כתב הספר בראש, ט"תרס

 ביתר .ע"זי סופר השבט אביו דרכי את בקצרה
 שטרי בכל חוצה מעיינותיו להפיץ התחיל שאת

 לפעול התחיל ומרא דאתרא ד"כאבו, והדת התורה
 תמיד היו דבריו, ותיקונה הקהילה בשיפור גדולות
 הגדולה באישיותו, אחריהם באין מהרהר נשמעים

, השונים החוגים את השפעתו כנפי תחת ליכד
 ,למשמעתו וסרו וכבדוהו שכולם העריצוהו

 המוסדות, שאת להתפתח ביתר החלה הקהילה
, פרי דלו ועשוג הקהילה בסמכות שהיו השונים

צעד  כל על ניכרת היתה הגדול המנהיג והשפעת
  .ושעל
 הגאון, המדינות רחבי בכל לתפארה יצא שמו

 כשעטרת, אבותיו כסא על ב שישב"מפ הצעיר
 נתפרסם, בכל המובנים הולמתו הגדולה הרבנות

  דעת סופר פרעשבורג' ע ב"י עקיבא סופר זירבק "גהה
�"תש( כסלו' ביומא דהילולא (  

 

 כבוד רחשו לו שכולם, הישישים ישראל גדולי בין
 ניםהרב ועד כחבר נבחר מיד, והערצה רבה

 ארבעים מלאת כשלרגל ט"תרס ובשנת ,דאונגארין
 ביקרה הקהילות האורטודוקסיות לקיום שנה

 בעיר בבית הקיסר הרבנים ראשי של משלחת
מפרשבורג  הצעיר הגאון גם נמנה, ווין המלוכה
  .שנה א"ל בן רק אז והוא, ביניהם

  
  דורו גאוני עם בתורה מ"מו

 הדור גאוני עם מכתבים בחליפת בא אלה בימים
 באופן גדול בכבוד לו כתבו כולם אשר ,הזקנים

 מופנות תשובות הננו מוצאים, הכלל יוצא מן
 רבי יצחק להגאון יצחק בית ת"בשו :איליו

 להגאון נזר אבני ת"בשו ,מלבוב שמעלקיס

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ר"ת(ת מי� חיי� "שו –ר דוב בעריש מאוסטראה "רבי חיי� הכה� ראפפורט ב –
  )ג"תרכ(ר יעקב שלו� "ד דברעצי� ופעסט ב"רבי זוסמא� סופר אב

  )ב"תרל(ר יחיאל מיכל מזוועהיל "רבי יצחק שלמה מזעליחוב ב
  )ג"תרל(מעיני מי�  –ד טוקאי "ר יעקב אב"רבי שמעו� יהודה ב

  )א"תרע(מ הראשו� מזוועהיל "רבי אברה� דוד ממירופיל חת� ר
  )ה"תרע(ר יחיאל מיכל מגלינא "ב ברבי מאיר מזבירו

  )מ"תשד(ר יעקב שמשו� "רבי אברה� אביש מטשחויב ב
  )ט"שנ(ובנו רבי ישראל  )ט"שי(ר יוס* "רבי שלו� שכנא מלובלי� ב –

  )ה"ת(מ בלבוב "רבי דוד אשכנזי דיי� ור, ר חיי�"רבי יצחק אלפנדרי הזק� הספרדי ב
  )ב"ר(' כבוד ה שער' ד אלנקאווה ב"ר ישראל הי"רבי אפרי� ב

  )ד"תס(ס "מסורת הש' ב הירש ר צבי"רבי יוס* שמואל ב
  )ב"תע(ת "מלאכת מחשבת עה -ר גרשו�"רבי משה חפ� ב

  )ז"תק(ד אעכני� "ר יצחק אב"ד פרוסטי� ב"רבי אהר� ממעזריטש אב
  )ז"תקי( )ב כסלו"א י"י(פחד יצחק  -'ד פיראה איטלי"ר שמואל לאמפרונט אב"רבי יצחק ב

  )ג"תקצ(עמק השידי�  -ד וואלטשיסק"הלוי הורוי� אב רבי משה
  )ג"תרנ(כלילת יופי מקראקא ' רבי חיי� נת� דמביצר ב

  )ה"תרס(ויקח משה ' ר יוס* אלטר מראדובי� ב"רבי משה הגר ב
  )ד"תרי(ר עקיבא "רבי אברה� אייגר מפוז� ב

  )ו"תקל(א "זיע' ט הק"רבי שמריה וורחובקר תלמיד מר� הבעש –
  )ו"תקפ(ד פרויקירכע� "רבי יהושע הורוי� אב )ג"ת(ר אברה� "ד לבוב ב"הלוי ראב רבי מאיר

  )ח"תרי(ר ישכר בער "רבי ישראל יצחק מראדושי� ב

 )ש"ת(חזו� נחו�  –ר יעקב מהרימלוב "רבי נחו� מדומברובה ב. כנפי שחר –ר נח חיי� "רבי שלו� דוב מלעכוויטש ב
  )ש"ת(ר יעקב "נחו� בחזו� ' ש רבי נחו� מדומבראווה ב"נעקה

�"תש(דעת סופר מפרשבורג ' ר שמחה בונ� ב"רבי עקיבא ב(  
  )ג"תשכ(לייקווד -ר שניאור זלמ� קוטלר מקלצק"רבי אהר� ב

  )ה"תשנ(אלעסק -ר צבי הירש אשכנזי מסטניסלב"רבי משול� יששכר דב ב –
  )ג"ת(� "אבי הש -ר משה כ�"רבי מאיר ב

  )ר"ת(בוש מזברז ר משול� פיי"רבי שמעו� מאוזיר� ב
  )ז"תרמ(ר יצחק מסקוירא "רבי אברה� יהושע העשיל ב

  )ג"תרנ(זכרו� אפרי�  –ר זוסמא� "ד שארוואר ב"סופר אב )פישל(רבי ישראל מרדכי אפרי� 
צחק מוורקא "רבי יעקב דוד מאמשינוב ב – הו קובי אב )ח"תרל(ר ישראל י לוניקא "רבי אלי ת אדרת אליהו "שו –ד סא
  )ט"תמ(

  )י"תר(ד שטאמפע� "רבי משה מרדכי בנעט אב )ו"תקס(ר שאול מרגליות מלובלי� "בי הירש ברבי צ
  )ב"שצ' ה(' א הק"המהרש' ר יהודה הלוי ב"רבינו שמואל אליעזר ב –

שי הרד' ר יהודה לוריא מביחוב ב"רבי דוד ב   )ז"תרט(ל "חידו
  )ד"תרל(מנחת אשר ' ר שמואל ב"רבי אשר אנשל ב

  )ו"תרמ(ר נת� נטע "דרזי� ברבי יעקב יהודה מנ
�"רבי שרגא פייביל הלוי אב שי  )ס"תר(רב שלו�  -ד סערעדנע"רבי שלו� אדלער אב )ט"תרנ(הקדש מעט ועוד  -ד בראד

  )ט"תרנ(דרכי הוראה ' ר מרדכי אליישבערג ב"רבי יהונת� ב
  )ש"ת(ברכת שמואל ' ר שמואל דוד ב"ב בער ליבבי� מקאמני� רבי ברו� דב

 )ה"שע(ל מפראג "חת� המהר –ד קראקא "רבי פישיל אב )ה"תר(משכנות יעקב מקרלי� ' ר אהר� שיק ב"ברבי יעקב  –
ר"רבי חיי� אב יציקל המבורג משכנות -ר אהר� שיק מקרלי�"רבי יעקב ב )ט"תקנ(מרכבת המשנה  -ד ראזלא חת� רבי א

מרדכי דוד  רבי )ג"תקע(מנחת עני \דוד יד -ד טריר"ר יצחק אב"יוס* דוד זינצהיי� משאראסבורג ב רבי )ה"תר(יעקב 
רבי יחזקאל שרגא  )ג"תש(ר אברה� חיי� מפלנטש "רבי אליעזר מגראדזינסק ב )פ"תר(ר נחו� צבי "מדראהוביטש ב

  )ו"תשנ(דברי יחזקאל שרגא  -ר יששכר דוב "ליפשי� הלברשטא� מסטרופקוב ב
יסמאנדל ר"חיי� מיכאל דב ב רבי   )ח"תשי(מצר מ� ה' מ נייטרא ב"ר יוס* וי

  
 �ט "כ ק"בשיו

  חשוו
  
  
  
  
  

 �  כסלו' א' איו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 � כסלו' ב' ביו

  
  
  
  

 �  כסלו' ג' גיו

  

  

  

  
 �  כסלו' ד 'דיו

  

  
 �  כסלו' ה' היו

  

  

  

  

  

  

  

  כסלו' ו' יו� ו

 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

 התחשבו אשר כולם
 דפרעשבורג מ"ור ד"בהגאב

 שם, הגדולה כראוי לאישיותו
 כמה וכמה עם ידדיהת

 עם כמו, מפורסמים גדולים
 ,מבעלז ע"זי' הק רים"האדמו

 ,מליובאוויטש ,מוויזניץ
' וכו מראדזין, מטשורטקוב

 מאיר רבי כמו הגאונים ועם
 "שמח אור" בעל ע"זי שמחה

 מדברי בכמה אתו ונתן שנשא(

  .וכדומה )בתשובותיו ס"החת
' רבינו נסתלק ביום בכאמור 

ך למגינת לב כל "כסלו תש
עוד ה "יעה אירמקוצר הי(. הדור

 חזון למועד מעשה תקפו וגדולתו

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן )ל רבינוע י ועוד"חביבותו לא
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני נית לשלוח לפקס המערכת

  .ג –לילדינו ' עי טובה'ד מדת "כיצד ננחיל בס
  

ה , )ח"רכ' הובא בספר נתיבות איש עמ(ע "זי החזו אישסיפר  מעש
שבת ר הכ, בחסיד אחד שהזמי� אורח לסעוד אצלו ב ביתו כב ו וב ינ

, כי ג� בני ביתו אהבו את האורחי�, בלב� קבלת פני האורח
ח  ל החסיד וישל ואמנ� המחלק את האורחי� לא ידע מהזמנתו ש

ש , את האורח לאשר הכי� לו וכאשר שב החסיד בליל שבת קוד
ביתה ר את האורח ויבוא בגפו ה ת לא מצא כב , מבית הכנס

ו מאוד � אורח התעצב � ו, וכששמעו בני ביתו שאי� לה יאמר לה
א , החסיד אי� האורח כאחד מהנכסי� לעשות בו סחורה דאגתי הי

להאורח צרכיו וסעודת שבת � , רק שיהיו לו  לי א אבל אחת היא 
ני או מזולתי   .קיבל זה ממ

לא , א� הוא אוהב לעשות טוב, כ� מנת חלק� של דלת ע�לא 
ת עי� ואי� דעתו נוחה לראות אחרי� במלאכתו . ימנע ממנו צרו

  .כ"ע
  

  ל"עי גורמת למחלות ורעות רחצרות 
 �ב בזאתלילדי ה: אפשר להרחי ה ירח�  ל המחלה האיומ אמר  -'ע

ה : פני מנח�פע� ה ו המחל ה ולמה פוגעת בנ ל מ רבות ע תי  חשב

� "ל, האיומה ע יהודי� רבי� וטובי
אני אינני , ל"שמקפחי� חייה� ממחלה זו רח

  . מצליח לישו� בלילות
ב ומפרק לה בזהוהוא  דעו שהמחלה : ל"מותי

לכ� שאי עי טובה , הנוראה מגיע מצרות עי
ומכ� שמדברי� לשו הרע איש , בי הבריות

מדארפט "על רעהו ותמיד חזר ואמר 
היינו צרי� לנהוג בעי טובה הסביר , "פארגינע

  . במילי� פשוטות
ו וזאת  ל לבנינ א מורשה לנו להנחי התורה הי

ת  ולתלמידינו וכאמור ננצל שולח� השב
מידי�, בנושא זה , או בשיחת מוסר לפני תל

 � ב לאלו שיודעי ת ל ר שימ נתייחס ביות

  , נשבח אות� ובאופ� עקי* נגנה צרות עי�, לפרג�
כי אד� שהתבר� בטוב , מחובתינו להתריע ולעורר בנושא חשוב זהאבל 

ב רוח , עי� יבור� ת ומצ ר עי� שתמיד שרוי בעצבו שמח וטוב לו לעומת הצ
� , נוחקודר ואי� לו מ נספר לה� על מי כעמ� ישראל וגדולי� וצדיקי

ה מנת חלק� ה אושר הי ה, שהתברכו בטוב עי� וכמ ר עי�'לעומת זאת  ' צ
ל ולא יודע לבטאות מה "נ ומסכ� כנ"שכל ימיו מכאובי� וצער ועגמ

ל , מפריע לו ה ע ו ומשפחתו ומחפש תמיד סיב ומדוע לא סובל חברי
  .מרירותו
ע ואמר לו שבנו לקוי "זי י הסטייפלער"הקהק "שהגיע אחד להגהמסופר 
ה זה "יע� לו הגאו� שילמד ע� בנו הקט� חמש דקות מוסר ובעז, במידות

ז הדברי� חודרי� "ישפיע והוסי* ואמר לו שא* שאינו רואה שיפור עכ
וכשיגדל יבי� מה , ללב וגודלי� עמ� כלבושו של החומט שגדל עמו

  .כ"ע. שלמד בקטנותו
והדברי� , צרי� לדבר ולדבר ולעמול על כ�' טובה עי�'להנחיל בכדי 

� \וכ� א* המחנכי�. היוצאי� מהלב יכנסו בסייעתא דשמיא ללב ההורי
היות  ה , "טוב עי� הוא יבור�"צריכי� ל � בעי� טוב וללמוד וללמד לילדי

קדשובזכות זה נזכה שעינינו , עני� עי� טובה בית המ    .גוט שבת. תראינה בבני� 

        אלות להרב שטר� נית� להפנות לפקס המערכת שמספרו והארות ושהערות הערות הערות הערות 
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�        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו
  הרב שמואל שטר�

 �  ויוע' חינוכיויוע' חינוכימחנ� מחנ

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
� בהפצת תורה ועבודת מזכה את הרביהלכבוד מעלת ידידינו 

מאמרותיו , הולל בפי כלשמו הטוב מ, מחנ� דגול מרבבה', ה
מסור בכל לב ונפש ימי� , המתוקי� נהני� באלפי בתי ישראל

, ולילות למע� ילדי ישראל לחנכ� על במותי החינו� הטהור
  ה"ה, איש חי ורב פעלי�

        " " " " פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�""""        מדורמדורמדורמדור    עור�עור�עור�עור�    - - - - אאאא""""רבי שמואל שטר� שליטרבי שמואל שטר� שליטרבי שמואל שטר� שליטרבי שמואל שטר� שליטב ב ב ב הרהרהרהר
  ש "שמחת אירוסי בנו היקר המופלג בתוי לרגל

  צ"ג בשעטומ"ו עב"הי יעקב שמשו�יעקב שמשו�יעקב שמשו�יעקב שמשו�החת� 
  ת"בת האי גברא רבה המפורס� לשו

ד "ראש כולל ביהמ -א"שליט משה נת� נטע דופהלטמשה נת� נטע דופהלטמשה נת� נטע דופהלטמשה נת� נטע דופהלטג "הרה
  בית הלל ירושלי�

ויזכה להמשי� בפעליו , ח"יוצמיהי רצו� שיזכה לנחת מה� ו
  א"צ בב"הכבירי� עדי נזכה לביאת גו

        המערכת בש� אלפי הקוראי�המערכת בש� אלפי הקוראי�המערכת בש� אלפי הקוראי�המערכת בש� אלפי הקוראי� –רכי� מקרב לב המב
 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
ממשכימי קו�  ,חברינו מהכוללהננו לשגר בזה לקד� הוד 

, אהוב על מכיריו, 'ת העוסק ויגע בתור, לעבודת הבורא
  חרי" ובקי במכמני התורה, וענוות ח� נסוכה על פניו

  א"שליט יהושע בלוייהושע בלוייהושע בלוייהושע בלוי בהר
  ג "עב אירוסיולרגל שמחת 

  א"שליטברו� שלמה לייב רבינובי! ברו� שלמה לייב רבינובי! ברו� שלמה לייב רבינובי! ברו� שלמה לייב רבינובי! ג רבי "הרה בת
  צ"בשעטומל "ר מביאלה זצ"ק אדמו"ב� כ

שהזיווג יעלה יפה בהוד , וזאת ברכותינו מעומק לבבינו
ובית� יהא , ושמחה זו תהא עוד שמחה גוררת, ותפארת
  .ק לתורה ולתעודה ולמזכרת"ד הסלולה מרבוה"בנוי ע

        ב בני ברקב בני ברקב בני ברקב בני ברקלעלולעלולעלולעלו" " " " ננננ""""תורת שנתורת שנתורת שנתורת שנ""""    נ!נ!נ!נ!    בש� אברכי הכוללבש� אברכי הכוללבש� אברכי הכוללבש� אברכי הכולל
בנימי� יוס� , ישראל אלברשטיי�, דניאל משי, נחמ� כהנא

, דוד לוי�, יצחק קארו, שמעו� שמעוני, יוס� לב, שטיי�
  .משה לאמפי�, מרדכי יעקב רינגל, שמעו� שטוקמ�

 

        ו� זה נודבו� זה נודבו� זה נודבו� זה נודבגליגליגליגליחלק חלק חלק חלק 
        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

        אביגדוראביגדוראביגדוראביגדורבת  הרב  ה"ע פייגי מלכהפייגי מלכהפייגי מלכהפייגי מלכהמרת 
        רבינובי'רבינובי'רבינובי'רבינובי'

  ה"כסלו תשס' נפטרה ד
  .ה . ב . צ . נ . ת 

  ,ת"ק מגאו"בנש, י ידידינו הנכבד והנעלה"הונצח ע
  א"שליט ברו� פנחס רבינובי'ברו� פנחס רבינובי'ברו� פנחס רבינובי'ברו� פנחס רבינובי'' ח ר"הרה

  ב"ארה -לייקווד
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
ראשו� היה , האי צנתר דדהבא, יקר והנעלההאבר� ה

רוד* צדקה וחסד , ח"למקראי קודש בתורה עבודה וגמ
וקיבל כל אד� , במידה מרובה וגדושה לכל דורש ומבקש

צמוד באהבה בלבבנו ולא ימוש , י ונהורא נפישא"בסבפ
  ה"ה, מזכרנו

  ד ב� "ל הי"ז ב� ציו� קרומא�ב� ציו� קרומא�ב� ציו� קרומא�ב� ציו� קרומא�הקדוש הרב 
  א"שליט חיי� דבחיי� דבחיי� דבחיי� דב' ח ר"א הרה"שיבלחט

ש ביו� "ע בעיר מומביי עקה"שנהרג ונעקד במדינת אינדי
  ט"חשו� תשס -ט מר"כ

נקו� אבינו נקמת ד� עבדי� השפו� , אר' אל תכסי דמ�
  .ה . ב . צ . נ. ת . י"ויהא למלי' יושר עלינו ועכ

ט מחשובי "י גיסיו וחותנו ידידינו היקרי� שיבלח"הונצח ע
  שיחיו לוי�לוי�לוי�לוי�ש משפחת "אנ

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"ז יוס*יוס*יוס*יוס*' ב� רירחמיאל ירחמיאל ירחמיאל ירחמיאל רבי 

  א"כסלו תשנ' ע ב"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 
  'יחיי המשפחה ש"הונצח ע

 

        נאמנהנאמנהנאמנהנאמנה    ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
יושב ,  ב"בארה ש"אנ רבני מחשובי החשוב והיקר נולידידי

   ,ענוות� כהלל ,והוגה בתורה ועבודה וידיו רב לו בה
  א"שליט נ למר�"דבוק ומקושר בלו,  �לועל כ אהוב ומהולל

 -פלעטבוש -א"שליט אפרי� זלמ� שטיינווארצלאפרי� זלמ� שטיינווארצלאפרי� זלמ� שטיינווארצלאפרי� זלמ� שטיינווארצל' ר ג"הרה
  ב"ארה

  בפלעטבוש" וידבר דודוידבר דודוידבר דודוידבר דוד"ד "רב ביהמ
  ט"לאוישצ "בשעטומ נכדלרגל שמחת הולדת ה

מתו� בריות גופא , ח"נחת ממנו ומכל יוציהי רצו� שיזכה ל
  .ס"ושובע שמחות וכט, ונהורא מעליא

===  
  הדגולי ידידינו "צאות הגליו� נודב עהשתתפות בהו

  לרגל השמחה    אאאא""""אפרי� זלמ� שטיינווארצל שליטאפרי� זלמ� שטיינווארצל שליטאפרי� זלמ� שטיינווארצל שליטאפרי� זלמ� שטיינווארצל שליט ג "הרה
 .הברכותבכל זכות זיכוי הרבי� תעמוד לו ולמשפחתו להתבר� 

        יעמוד על הברכהיעמוד על הברכהיעמוד על הברכהיעמוד על הברכה
כלי , איש חמודות ורב תבונות, ידידינו היקר והנכבד

, אצלו משולבהש וחסידות "תורה יר, מחזיק ברכה
נ "דבוק ומקושר בלו, ומידותיו המוזהבות לו לעטרה

  ה"ה, א"ר שליט"ק מר� אדמו"לכ
  ח מאוד נעלה"הרבני הנה

בארא  - א"שליט יצחק מאיר לנדאיצחק מאיר לנדאיצחק מאיר לנדאיצחק מאיר לנדא ר"והמג "הרה
  ב"ארה -פארק

  ק ווערעצקי"ד דק"רב ביהמ
  
  
  
  
  
  
  

 ולחנכה ולחכמה לתורה לגדלה ו אביה ואמהר שיזכ"יה
� שמחה מתו לבעל תורה לחופה ומעשי� טובי�ו

� בכל עמ' ויהי ה ,ה�ש בכל מעשי ידי"תמיד וסיד
וזכות זיכוי הרבי� לאלפי� תעמוד לו ולכל  , יה�עשמ

  .לובכ להתבר� משפחתו לעולמי עד
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"ז ידידיהידידיהידידיהידידיה

        יצחק ואסתריצחק ואסתריצחק ואסתריצחק ואסתרב� 
        דיי�דיי�דיי�דיי�

  ז"כסלו תשס' ע ד"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  הרבנית הצדקנית

 דוד אהר�דוד אהר�דוד אהר�דוד אהר�צ רבי "בת הרה ליבאליבאליבאליבאמרת 
  ה"ע

        אשלגאשלגאשלגאשלג
  ה"ח מרחשוו� תשס"נפטרה כ

  . ה. ב. צ. נ.ת
 

        לקיי� בנו חכמי ישראללקיי� בנו חכמי ישראללקיי� בנו חכמי ישראללקיי� בנו חכמי ישראל
  נא להתפלל על

  סקולע�ר מ"אדמוק "כ
שיינא שיינא שיינא שיינא ב� ישראל אברה� ישראל אברה� ישראל אברה� ישראל אברה� צ רבי "הרה

  א"שליט    רחלרחלרחלרחל
לרפואה שלימה ואריכות ימי� 

  .ושני� טובות
  

        לקיי� בנו חכמי ישראללקיי� בנו חכמי ישראללקיי� בנו חכמי ישראללקיי� בנו חכמי ישראל
        נא לעורר רחמי שמי� מרובי�נא לעורר רחמי שמי� מרובי�נא לעורר רחמי שמי� מרובי�נא לעורר רחמי שמי� מרובי�

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    רבי ניסי� ב� סוליקארבי ניסי� ב� סוליקארבי ניסי� ב� סוליקארבי ניסי� ב� סוליקאצ צ צ צ """"על הגהעל הגהעל הגהעל הגה
        לרפואה שלימה ואריכות ימי� ושני� טובותלרפואה שלימה ואריכות ימי� ושני� טובותלרפואה שלימה ואריכות ימי� ושני� טובותלרפואה שלימה ואריכות ימי� ושני� טובות

 

  השל� � אור יקר�מכו� 

  ל �ש הגאו� הצדיק רבי יצחק מאיר הזנפר� זצ�ע

  �על האור החיי� הק� אור יקר�ס �מח
  

        ~~~~    ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב~ ~ ~ ~ 
מעומקא דליבא משגרי� אנו ברכת מזלא טבא אל האי גברא רבא 

מרבה פעלי� לתורה וחינו� , איש חמודות אהוב למעלה ונחמד למטה
, המעש והפעלי� להרמת קר� התורה והחסידות כביר, בדרכי אבות

החיבור  ל את"ד להו"הוא הגבר אשר רוח בו וזכה בהצלחה רבה ובס
אשר זר זהב הוא ויסודתו בהררי קודש " אור יקר" המאיר באור יקרות

למע� השקות , רבינו האור החיי� הקדוש' לבאר דברי קדוש ה
המרבי' תורה , אלידיד נפשינו וידיד כל בית ישר', הצמאי� לדבר ה

ומזכה הרבי� בהרבצת תורה באמונה ובמסירות לגדולי� , לעדרי�
  ה"ה, אוצר כלי חמדה וסגולה, ולקטני�

  א"שליט שמואל שטר�שמואל שטר�שמואל שטר�שמואל שטר�הרב החסיד רבי 
, והזיל זהב מכספו, אשר מסר נפשו וש� לילות כימי�ולאביו החשוב 

הקדוש  ביאורועמל וטרח רבות בשני� ביגיעה רבה למע� הוצאת ה
נאה ומתקבל העולה על י דבר "שייצא מתח, זיכוי ושמחת הרבי�ל

  ה"ה, שולח� מלכי�
  נשיא המכו�נשיא המכו�נשיא המכו�נשיא המכו� - א"שליט חיי� ישראל שטר�חיי� ישראל שטר�חיי� ישראל שטר�חיי� ישראל שטר�רבי הרב החסיד המפואר 

, מדרבנ�צורבא , ש"הב� המופלג בתוי -לרגל שמחת אירוסי הנכד
   נכונה לעי באורייתא ומוכתר בכל מדה, 'ממשכימי קו� לעבודת ה

  ני' ברכפלד'מבחירי ישיבת ויז -ו"הי שמשו�שמשו�שמשו�שמשו�    יעקביעקביעקביעקבח "ה הבה"ה
ד הסלולה "ע וזאת ברכתינו מאלוקי המערכה שיהא הזיווג יפה עולה

ק תג� בעדכ� להתבר� "וזכות רבינו האוהחה, 'אור יקר'ה' ק ב"מזקה
  .מתו� שפע שמחות וכל טוב סלה ח"נחת מכל יוצ ,ממקור הברכה

~~~~~~~~~~  

  ואלפי הלומדי�. בש� חברי המכו�
   

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"זאהר� אהר� אהר� אהר� ב� הרב  נפתלינפתלינפתלינפתליהרב 

        ברלינגרברלינגרברלינגרברלינגר
  ב"תשס כסלו' בע "נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
י בנו ידידינו החשוב והנעלה "הונצח ע

  א"שליט יצחק ברלינגריצחק ברלינגריצחק ברלינגריצחק ברלינגרח הרב "רוצו
  

  שנדבו לבו הטהור לנדב להוצאות הגליון
  צ "לרגל שמחת הולדת הבת בשעטומ

 


