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שפרחה נשמתו כידוע ועשה  ))))אאאא""""ד� קיז עד� קיז עד� קיז עד� קיז ע(((( ק"זוהכדאיתא ב
עבור כבוד שמי� וכבוד , מעשה קנאות זו בקדושה ובטהרה

קנאות אמיתית בלתי , צבקות' וכל זה היה בקנאת ה, ישראל
        .ק"כמובא בספה, לבדו ללא שו� פניה' לה

ק שהיתה "וזלה בקנאו את קנאתיבקנאו את קנאתיבקנאו את קנאתיבקנאו את קנאתיה "בפרשת� ד קקקק""""אוחהאוחהאוחהאוחהבועיי� ועיי� ועיי� ועיי� 
וזה , דבר זולתו הקנאה בשביל כבודי לבד לא לאמצעית שו�

בה יותר מכל אשר יעשה ' הוא מצוה שלימה אשר יתרצה ה
        .ק"האד� עכדה

ז במעשיו "ק שהאד� בעוה"ק ובספה"מה דאיתא בזוהוידוע וידוע וידוע וידוע 
הטובי� ובעבודת הש� אז גור� לאבותיו שמחה גדולה ולתענוג 

ו "ק, ה"ח בא נחת רוח לפני הקב"שמיוצ, רוחני וכבוד לה�
        .'י נחת רוח הוא לאבותיו הקאז', כשהצדיק עובד את ה

לנו עני� זה שלהורות , מה שיחסו הכתוב אחר אהר�וזה וזה וזה וזה 
ובפרט , ר לאבותיו"שהצדיק בעבודתו אזי גור� לתענוג ונח

פנחס בעבודת הקנאות הנעשית בשלימות הגמור וקנאות 
אמיתית אז נעשה שמחה גדולה לאלעזר אביו ולאהר� כהנא 

  .ד לאד� הראשו�מדור דור ע' קדישא ולכל אבותיו הק
שפירש אחר כ" עד לאהר� ולא יותר דהכתוב נקט דור ומה ומה ומה ומה [[[[

ומזה נלמד לכל , הראשו� של יחוסו שיש קורי� לאבי אביה� אבא
        ].'האבות הק

מישראל ובפרט הצדיקי� במעשיה� הטובי� עושי� א א א א """"וכאווכאווכאווכאו
א� מתנהג שלא , ו"וכ� להיפ" ח, שמחה בעולמות העליוני�

, ל"� לאבותיו ביזיו� וצער גדול רחאזי גור' י תורה וכו"עפ
וכדחזינ� אצל קרח שביקש יעקב אבינו רחמי� על עצמו 

משו� , שלא יזכר שמו על מחלוקת�, בקהל� אל תחד כבודיבקהל� אל תחד כבודיבקהל� אל תחד כבודיבקהל� אל תחד כבודי
ח אינ� הולכי� בדר" הישר "שצער גדול הוא להאבות כשיוצ

  .ל"והטוב רח
אינו רק איזהו בקשה שלא יזכר ' יעקב אבינו בקהל� וכוובקשת ובקשת ובקשת ובקשת 
דהרי כל אחד יודע שלוי הוא בנו של יעקב אבינו , ו לאשמו ות

אלא דהבקשה היא כדי לנתק את הקשר שיש לו לזרעו  ,ה"ע
כ "משא, ושוב אינו מתייחס אליו מעשיה� הרעי�, אחריו

אזי גורמי� לאבות , ל"כשהולכי� בדר" התורה והמצוות כנ
ח ומתייחס "וכבוד הוא לה� שזה מיוצ, ר"שמחה גדולה ונח

  , �אחריה
ח "דאז האבות רוצי� להתקשר ע� יוצ, טובה מרובהומידה ומידה ומידה ומידה 

וכמו שרואי� אצל קרח בעצמו בדוכ� , וכבוד גדול הוא עבור�
        .דש� נתייחס עד ליעקב אבינו

גוונא כשהולכי� בדר" הטוב לא רק שגור� לה� לתענוג ובכהאי ובכהאי ובכהאי ובכהאי 
אלא א� ג� זאת מסייעי� לאד� מלמעלה שיוכל ', ר וכו"ונח

' ' ' ' ועיי� בנוע� אלימל" פרועיי� בנוע� אלימל" פרועיי� בנוע� אלימל" פרועיי� בנוע� אלימל" פר((((בקודש ביתר שאת להמשי" בעבודתו 
        ::::קקקק""""ד וזלד וזלד וזלד וזל""""ה ויקח קרח בתהה ויקח קרח בתהה ויקח קרח בתהה ויקח קרח בתה""""קרח דקרח דקרח דקרח ד

ושורש הדברי� שזכות אבות הוא דבר גדול ועומדת לו לאד� בשעה ושורש הדברי� שזכות אבות הוא דבר גדול ועומדת לו לאד� בשעה ושורש הדברי� שזכות אבות הוא דבר גדול ועומדת לו לאד� בשעה ושורש הדברי� שזכות אבות הוא דבר גדול ועומדת לו לאד� בשעה 
שיהיה לו סייעתא מ� השמי� לעשות שיהיה לו סייעתא מ� השמי� לעשות שיהיה לו סייעתא מ� השמי� לעשות שיהיה לו סייעתא מ� השמי� לעשות ' ' ' ' שהוא רוצה לעבוד את השהוא רוצה לעבוד את השהוא רוצה לעבוד את השהוא רוצה לעבוד את ה
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

        
        ב''תשע תמוז ד"כ

  דדדד""""גליו� תקעגליו� תקעגליו� תקעגליו� תקע
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

            פינחספינחספינחספינחספרשת פרשת פרשת פרשת     - - - - שבת מברכי�שבת מברכי�שבת מברכי�שבת מברכי�

        עעעע""""תשתשתשתש    - - - - ק פרשת פינחסק פרשת פינחסק פרשת פינחסק פרשת פינחס""""מוצשמוצשמוצשמוצש
  בבבב""""ארהארהארהארה    - - - - א פארקא פארקא פארקא פארקבארבארבארבאר

פנחס ב� אלעזר ב� אהר� פנחס ב� אלעזר ב� אהר� פנחס ב� אלעזר ב� אהר� פנחס ב� אלעזר ב� אהר� ' ' ' ' וגווגווגווגו' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה
הכה� השיב את חמתי מעל בני ישראל הכה� השיב את חמתי מעל בני ישראל הכה� השיב את חמתי מעל בני ישראל הכה� השיב את חמתי מעל בני ישראל 

        ))))יאיאיאיא, , , , כהכהכהכה((((    ''''וגווגווגווגו
לפי ' ה פנחס ב� אלעזר וכו"די י י י """"וברשוברשוברשוברש

בא ' שהיו השבטי� מבזי� אותו וכו
        .כ"הכתוב ויחסו אחר אהר� ע

, איתא פשטי� עד אי� סו�ובתורה ובתורה ובתורה ובתורה 
הנה פנחס קנאה קדישא והנראה ד

בפועל ממש  רות נפשנתלבש במסי

וזאת אינו אלא וזאת אינו אלא וזאת אינו אלא וזאת אינו אלא , , , , המצוות בשלימותהמצוות בשלימותהמצוות בשלימותהמצוות בשלימות
כשלא לקח מעלת היחוס לצד אחר כשלא לקח מעלת היחוס לצד אחר כשלא לקח מעלת היחוס לצד אחר כשלא לקח מעלת היחוס לצד אחר 

עבודת הבורא עבודת הבורא עבודת הבורא עבודת הבורא אז בוודאי עומדת לו לאז בוודאי עומדת לו לאז בוודאי עומדת לו לאז בוודאי עומדת לו ל
        .))))קקקק""""עכלהעכלהעכלהעכלה
ק ק ק ק """"הרההרההרההרהידוע מה שפירש וכ� וכ� וכ� וכ� 

כ הבא "ע על מש"זי מלובלי�מלובלי�מלובלי�מלובלי�
, ))))....יומא לחיומא לחיומא לחיומא לח((((להיטהר מסייעי� אותו 
ולכאורה , מסייעי� בלשו� רבי�

ה הוה "ול על הקבא� זה קאי כביכ

  )יא, כה( פינחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה�
לפי שהיו השבטי� מבזי� , י"ברש
הראית� ב" פוטי זה שפיט� אבי , אותו

אמו עגלי� לעבודה זרה והרג נשיא 
לפיכ& בא הכתוב ויחסו , מישראלשבט 

ולכאורה אי& אפשר . כ"ע, אחר אהר"
שהשבטי� יבזו איש אשר מסר נפשו 

ליל הניסי� וראו בע' למע" קנא קנאת ד
סנהדרי� (' אשר נעשו לו כדאיתא בגמ

, ששה ניסי� נעשו לו לפנחס :)פב
ב ניסי� שנעשו "ובתרגו� יונת" איתא י

ואחרי כל זה אי& יעלה על דעת , לפנחס
מא" דהו לבזות את מי שנעשו לו כל 

  , זאת
דהנה ידוע , ת הכוונה בזה"בעזהיל "וי

כי יש ולפעמי� צרי& האד� להשתמש 
תכונות שאינ� טובות כגו" במידות ו

כעס לכעוס על עוברי עבירה ובעזות 
ולהתגאות בגאות , פני� לעמוד נגד�
ר הרוצה להשפילו "דקדושה נגד היצה

, י עניוות פסולה"ולמנעו מהעבודה ע
משאר ' וכדו, ק"וכמבואר כל זה בספה

מידות מגונות שלפעמי� יש להשתמש 
בה� לעני" טוב ולמטרה מועלת 

והנה במעשה פנחס , ת"בעבודת השי
שהרג נשיא בישראל היה מקו� לומר 
שהפעולה הזאת אמנ� שהיה פעולה 

א& מקור הפעולה הזאת , טובה וישרה
באה לפנחס מצד היותו נצר לאבי אמו 

ולכ" היה בקרבו , ז"שפיט� עגלי� לע
ובטבעו ממדת הרציחה ככל הגויי� 
, שיד� דמי� מלאו ועל חרב� יחיו

שבתוכו  ופנחס לקח המידה הזאת
בטבעו והשתמש בה לטובה לקנא בזה 

ז באה התורה ויחסו אחר "ע', קנאת ד
אהרו" לומר ל& שכמו שאהרו" היה 
בטבעו כל כולו חסד ושלו� וכל מהותו 

ללא כל רבב , רחמי� וחמלה תאפפהו
ושמ( של תכונה ושל מידה מגונה כלל 

וכל מה שעשה היה על צד הטוב , וכלל
ידה התורה כ" מע, והמועיל מצד החסד

על פנחס כי כל המעשה שעשה היה 
מצד החסד והרחמי� ולא מצד הגבורה 

, ולכ" היתה שכרו בריתי שלו�, והדי"
ה שמו שלו� וכולו "שכמו שהקב

רחמי� כ" מעשה פנחס היה באופ" של 
ש שהיו השבטי� "וזה מ, רחמי� גמורי�
הכוונה שהיו ממעטי� , מבזי� אותו

אמרו י ש"בחשיבות המעשה של פנחס ע
כי היא באה משורש של מידה רעה שיש 

ובא הכתוב , בו אלא שהשתמש בה לטוב
להודיע ולגלות כי מעשה פנחס היה כל 
 .כולו משורש מידה טובה ומטיבה

  )א"פינחס תשע(

 

        .ליה למימר מסייע
כ על הצדיקי� "ג קאי דהואע "ק מלובלי� זי"הרהופירש ופירש ופירש ופירש 

טהרה כ לאד� שבא להיטהר שיזכה ל"שמסייעי� ג
        ,גמורה ולעבודת הש� כדבעי

, מסייעי� בלשו� רבי� דקאי כביכול על יתבר" שמווזהו וזהו וזהו וזהו 
וכ� על הצדיקי� שמסייעי� לאד� שיוכל להוסי� מעלה 

ק ייטב פני� מאמר יפה ק ייטב פני� מאמר יפה ק ייטב פני� מאמר יפה ק ייטב פני� מאמר יפה """"ועיי� בספהועיי� בספהועיי� בספהועיי� בספה((((. כ"ע' מעלה בעבודת ה
ש אריכות הדברי� מה ש אריכות הדברי� מה ש אריכות הדברי� מה ש אריכות הדברי� מה """"ה קומי רוני בלילה עייה קומי רוני בלילה עייה קומי רוני בלילה עייה קומי רוני בלילה עיי""""לעיניי� דלעיניי� דלעיניי� דלעיניי� ד

שמח משה בעת לכתו לראשונה שמח משה בעת לכתו לראשונה שמח משה בעת לכתו לראשונה שמח משה בעת לכתו לראשונה ק בעל היק בעל היק בעל היק בעל הי''''""""שדיבר בקדשו הרהשדיבר בקדשו הרהשדיבר בקדשו הרהשדיבר בקדשו הרה
          .).).).)עעעע""""ק מלובלי� זיק מלובלי� זיק מלובלי� זיק מלובלי� זי""""להרהלהרהלהרהלהרה
ר "ולעשות נח' ה שנזכה להתעלות בעבודת ה"הקביעזור יעזור יעזור יעזור 

        .ע ולאבותינו מדור דור"לפני הבוכ
************ 

השיב את חמתי מעל בני ישראל השיב את חמתי מעל בני ישראל השיב את חמתי מעל בני ישראל השיב את חמתי מעל בני ישראל ' ' ' ' ב� אלעזר וכוב� אלעזר וכוב� אלעזר וכוב� אלעזר וכופינחס פינחס פינחס פינחס 
        ))))יביביביב- - - - יאיאיאיא, , , , כהכהכהכה((((    לכ� אמור הנני נות� לו את בריתי שלו�לכ� אמור הנני נות� לו את בריתי שלו�לכ� אמור הנני נות� לו את בריתי שלו�לכ� אמור הנני נות� לו את בריתי שלו�', ', ', ', וגווגווגווגו

שנמצא באחד  לבאר דהנה התורה באה ללמדינווהנראה והנראה והנראה והנראה 
, צבקות ומתכוי� לש� שמי�' שמקנא את קנאת ה

ואנשי� פחותי ער" ריקי� וקלי דעת אומרי� עליו שאינו 
ובאמת , עושה זאת לש� שמי� ולכבוד עצמו הוא דורש

וכסדר ימצא אמתלאות שונות אי" , הוא שונא ישראל
כהנה וכהנה , להציק� ולצאת נגד� בחרב ובחנית

        .וקנאי זהמוציאי� לעז על צדיק 
בא הכתוב להשמיענו שדווקא קנאי זה פנחס ב� לכ� לכ� לכ� לכ� 

והוא זה , השיב את חמתי מעל בני ישראל' אלעזר וכו
שהביא שלו� בעול� ושלו� בי� ישראל לאביה� 

שהיה כל כולו , והוא אוהב ישראל האמיתי, שבשמי�
' ' ' ' ח הקח הקח הקח הק""""ל מהאוהל מהאוהל מהאוהל מהאוה""""וכנוכנוכנוכנ((((לבדו ' בשלימות הגמור בלתי לה

בשעת אותו מעשה ללא שו� פניה והיה כולו טוב , ))))שששש""""עייעייעייעיי
  , ו"ונקמה ח

א" ורק לש� שמי� למחות את הרע  היתה כוונתו, , , , אלאאלאאלאאלא
דהיינו שמרוב , "שנאו רע' אוהבי ה", ולבער אותו מקרבינו

אינ� יכולי� לסבול כשיש רע בתו" כלל ' אהבת� לה
  .ישראל
י "דע, הקנאות נתרבה כבוד שמי� וכבוד ישראלובזה ובזה ובזה ובזה 

ואז , בודו יתבר" בעול�אותו מעשה גר� שלא יתחלל כ
ונתרבה כבודו של  ,,,,""""ותעצר המגיפה מעל בני ישראלותעצר המגיפה מעל בני ישראלותעצר המגיפה מעל בני ישראלותעצר המגיפה מעל בני ישראל"

  .ישראל
הרי הוא , שמרוב אהבתו לישראל, קנאי האמיתיוזה וזה וזה וזה 

  , ושלו� בעליוני� ובתחתוני�, עושה שלו� בעול�
        .ר"ועל ידיו באי� כל הישועות והברכות בגו

============        
        !!!!!!!!!!!!אידכר ל� זכותא דפינחס קנאה קדישאאידכר ל� זכותא דפינחס קנאה קדישאאידכר ל� זכותא דפינחס קנאה קדישאאידכר ל� זכותא דפינחס קנאה קדישארחמנא רחמנא רחמנא רחמנא 

        

  10:30       10:22     8:58לאנדא"        

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

  .חלקי� 6, 12:29שעה ' אור ליו� ה: מולד אב, ט"ה ביו� שישי הבעל"ח אי"ר, מברכי� החודש
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  ניצוצי אשניצוצי אש

  ק"ק הרה"ח מפ"דא
ט "הקוהר רבינו "מר� אדמו

  א"זיע

        .פעולה טובה
בכל מקו� שאד� שהכלל הוא כי , הואוהביאור והביאור והביאור והביאור 

ופעולתה , שהיא פועלת לטובה טוב עושה דבר
� כ� אזי ג ,לאותה שעה ע"חשובה ואהובה לפני הבוכ
היא רק  אבל, מת� שכרו יזכה לקבל מ� השמי� את

והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עול� והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עול� והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עול� והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עול� 
תחת אשר קינא לאלהיו ויכפר על בני תחת אשר קינא לאלהיו ויכפר על בני תחת אשר קינא לאלהיו ויכפר על בני תחת אשר קינא לאלהיו ויכפר על בני 

        ))))יגיגיגיג, , , , כהכהכהכה(((( ישראלישראלישראלישראל
מה שאמר הש� יש להבי� הכוונה בלכאורה לכאורה לכאורה לכאורה 
 �לכ� אמור לו הנני נות� לו את בריתי "יתבר

ובהא דנקט , "שלו� והיתה לו ולזרעו אחריו
 ,שהמתנה היתה ג� כ� לו וכ� לזרעו אחריו

זרעו היו בכלל מתנת שכרו של פנחס הרי ד
כמו שכתוב בפסוק ת "שקיבל מאת השי

מה שלא , "'תחת אשר קינא לאלהיו וגו"
מצינו כ� בשאר מקומות בקבלת שכר עבור 

בניו וזרעו  לבדו ולא לאחר זולתו כגו� לעצמו
הרי עשה ,  קנאה קדישא כ בפנחס"משא, אחריו

לטובה  תו היתהפעולדבר עצו� ונורא ש
שכל קיו� כלל ישראל בכ� , בקנאותו הקדושה

' כמבואר בגמ, תלויה בו וכל המש� הדורות
כפרה זו שתהא מכפרת ' דראוי :):):):)פבפבפבפבסנהדרי� סנהדרי� סנהדרי� סנהדרי� ((((

שג� מתנת שכרו  פנחס לכ� זכה, והולכת לעול�
ולכ� ג� לו וג� , לא רק לעצמוו לדורות הוה

, ולזרעו אחריו יתמש� לעד ברית כהונת עול�
 .ק"ודו

  שיחת קודששיחת קודש

חיזוק לימי בי� ברי ד
  המצרי�

        

        
        רודפיה השיגוה בי� המצרי�רודפיה השיגוה בי� המצרי�רודפיה השיגוה בי� המצרי�רודפיה השיגוה בי� המצרי�כל כל כל כל 

ימי� המסוגלי� ביותר  ה� בי� המצרי�ימי ימי ימי ימי 
ולשוב אליו יתבר" כמובא ' להתקרב אל ה

 ))))דדדד""""ב משנה יב משנה יב משנה יב משנה י""""אבות פאבות פאבות פאבות פ((((" עבודת ישראלעבודת ישראלעבודת ישראלעבודת ישראל"ק "בספה
        :ק"וזלה
כל רודפיה " ))))גגגג,,,,איכה אאיכה אאיכה אאיכה א((((ימי� אלו נאמר ועל ועל ועל ועל 

ה -פירוש כל רוד� י, "השיגוה בי� המצרי�
', יוצא לעזר ולסעד לנו וכו' כי הבורא ית, ההשיגו

בימי� אלו ' לכ" קל להתקרב עצמו אל הבורא ית
כדוגמא ומשל כשהשר יושב , משאר ימי�

בפלטי� שלו אז אינו בקל לבוא אצלו מחמת 
אבל כשהשר יוצא ', השומרי� הסובבי� אותו וכו

        .ק"ש עכדה"עיי' לדר" קל לבוא אצלו וכו
מצרי� שהוא עת השבתות של בי� הובפרט ובפרט ובפרט ובפרט 

 תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהק "כמובא בספה' להתקרב אל ה
, "רב ל" שבת בעמק הבכא"על מה שאומרי� 

, ז בתמוז לתשעה באב"ק ימי המצרי� בי� י"וזלה

יו� השבת יו� השבת יו� השבת יו� השבת , תּבָ שַ ואז רב ל" , המה עמק הבכא
, בימי המצרי� הוא יותר גדול מכל ימות השנהבימי המצרי� הוא יותר גדול מכל ימות השנהבימי המצרי� הוא יותר גדול מכל ימות השנהבימי המצרי� הוא יותר גדול מכל ימות השנה

ק "לכ� בשב, מפני שבימי החול גדול הצער
        .ק"חה למעלה עכלהמתרבה השמ

ביאר העני�  אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""מר� רבינו הרממר� רבינו הרממר� רבינו הרממר� רבינו הרמק ק ק ק """"וזקהוזקהוזקהוזקה
, ששבתות אלו ברו� המעלה מכל שבתות השנה

כל ברכאי� דלעילא  קקקק""""זוהזוהזוהזוהי מה דאיתא ב"עפ
, ))))    פחפחפחפח    ,,,,זוהר חדש בזוהר חדש בזוהר חדש בזוהר חדש ב((((ותתא ביומא שביעאה תלי� 

ק נשפע כל הברכות והישועות לכל "ומיו� השב
ולכ" בימי� אלו שה� נמוכי� , ימות השבוע

ובכדי להרי� את הימי� , נהביותר מכל ימות הש
ק המאיר מתו" "י שב"ע הוא, הללו משפלות�

, האפילה את הימי� החשכי� והנמוכי� ביותר
לכ� צרי" שהשבתות האלו יהא לה� כוח מיוחד 

        .כ"ביותר להתגבר על חשכות הימי� האלו ע
פינחס שקורי� אותו בבי� ' ק פר"שבובפרט ובפרט ובפרט ובפרט 
ובפרשת� , והקריאה מעורר את הזמ�, המצרי�

וכעת הוא הזמ� , אה של כל המועדי�הקרי

תשובה , ה שנזכה לתשובה אמיתית"הקביעזור יעזור יעזור יעזור 
עשות רצונ" בלבב ויעשו כול� אגודה אחת ל, מאהבה

ושנשפע ממרו� דעת אמיתי אתה חונ� , ר"של� בגו
לא , ונזכה לאהבת ישראל ואהבת חינ�, לאד� דעת
, ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלו�"מצא הקב

ושנזכה , ר שנזכה להיות הכלי מחזיק ברכה"ויה
ש ומידות טובות ולשמחת קיו� "להתעלות בתורה ויר

        .התורה והמצוות
        

        בשמחה בואו לפניו ברננהבשמחה בואו לפניו ברננהבשמחה בואו לפניו ברננהבשמחה בואו לפניו ברננה' ' ' ' ההההאת את את את עבדו עבדו עבדו עבדו 
שמחה  - א געזונטע אידישע שמחה שטענדיג מיט מיט מיט מיט 

, וגילו ברעדהוגילו ברעדהוגילו ברעדהוגילו ברעדה, ש"אמיתית שעל ידו מתעלי� בתורה ויר
והיראת , דהיינו שהשמחה צריכה להיות ביראת שמי�

, שמי� צריכה להיות בשמחה ובטוב לבב מרוב כל
ואחר הגזונטע אידישע שמחה זוכי� להתרוממות 

עוז "פ "ק עה"בספהוכמובא , דת הש�ולהתעלות בעבו
, ה הוא מקור השמחה"שהקב ,"וחדוה במקומו

וכשיהודי בשמחה וכל עבודתו הוא בשמחה גדולה הרי 
        .ה שהוא מקור השמחה"הוא מתקשר להקב

פ "עה אאאא""""ק רבי דוד מלעלוב זיעק רבי דוד מלעלוב זיעק רבי דוד מלעלוב זיעק רבי דוד מלעלוב זיע""""מר� רביהמר� רביהמר� רביהמר� רביהופירש ופירש ופירש ופירש 
ופירש דהרי , "ומכיר הוליד את גלעדומכיר הוליד את גלעדומכיר הוליד את גלעדומכיר הוליד את גלעד" ))))כטכטכטכט, , , , כוכוכוכו((((בפרשת� 

  פ"וזפה, ושבעי� פני� לתורה' וכובתורה אי� נקודות 
באמת ' ה והוא עובד ה"דהיינו מי שמכיר בהקב ומכירומכירומכירומכיר

דהיינו  ילילילילגִ גִ גִ גִ ההההנתתי את  -והסימ� לזה יהיה ש, ובלבב של�
לעדות שהוא עובד הש� והוא דבוק  עדעדעדעדמידת השמחה 

        .ל חי וקיי� מקור ושורש השמחה- ומקושר בק
ה שנזכה לשמחת� השלימות של כלל "הקביעזור יעזור יעזור יעזור 
ונזכה לשמירה עליונה לכלל , בכללות ובפרטות ישראל

, ל"ק ובחו"ישראל בכל מקומות מושבותיה� בארצה
פרנסה בהרחבה , ונזכה לחיי בני מזוני רויחא ואריכא

, בריאות השלימות ובשמחה השלימות, גדולה ובניקל
ישועות השלימות ורפואות , תורה וגדולה במקו� אחד

        , נ"והבריאות הג, ר"השלימות ושפע רב בגו
ק שוי� יעצט אוי� א "השלימה ולבני� ביהמולגאולה ולגאולה ולגאולה ולגאולה 

 .זיסע אופ� אוי� אייביג

לפעול ביותר כל טוב ולכל הישועות ולהתקרב לאבינו 
        .שבשמי�

        
        שנאת חינ� נחרב בית המקדששנאת חינ� נחרב בית המקדששנאת חינ� נחרב בית המקדששנאת חינ� נחרב בית המקדשבעוו� בעוו� בעוו� בעוו� 

י "ע ע"זי חפ* חיי�חפ* חיי�חפ* חיי�חפ* חיי�לזה כידוע מהגאו� בעל הוהתיקו� והתיקו� והתיקו� והתיקו� 
רק שעה אחת של אחדות ' ואפי, אחדות ואהבת חינ�

        , כ"ע, ואהבת חינ� בי� אד� לחבירו מיד נגאלי�
בימי� אלו ימי בי� המצרי� צרי" להזדרז פרט פרט פרט פרט ובובובוב

אהבת חברי� ואהבת , ולעסוק באחדות ושלו� ורעות
ולקרב רחוקי� נשברי� ונדכאי� , צדקה וחסד, ישראל

        .ח מרבי� שלו� בעול�"בגשמיות ורוחניות ות
אהבת חינ� נקרא ללא שו� חשבונות וללא שו� והנה והנה והנה והנה 

מת אהבה שאינה תלויה בדבר הקיי, מטרה מסויימת
א מישראל "וצרי" שיאהב כאו, לעד ולנצח נצחי�

ואוהב את המל" אבינו שבשמי� אוהב , שהוא ב� מל"
        .וכל ישראל בני מלכי�, ל חי-כ את ב� המל" בני א"ג

ע שהסימ� "זי מפשיסחאמפשיסחאמפשיסחאמפשיסחא' ' ' ' מהיהודי הקמהיהודי הקמהיהודי הקמהיהודי הק' ' ' ' וכדאיתאמריוכדאיתאמריוכדאיתאמריוכדאיתאמרי
, אצל הצדיקי� בא� יש לה� התעלות בעבודת הש�

בת ישראל אז הוא על ידי שרואי� שניתוס� לה� אה
. כ"ע. כ בעבודת הש�"בידוע לה� שה� בהתעלות ג

באי� לידי אהבת ' י אהבת ה"וידוע מאמר צדיקי� דע
        .ישראל והא בהא תליא

ובל , של אהבת חינ� הוא אינו דבר של מה בכ"והעני� והעני� והעני� והעני� 
כי , ירמה האד� את עצמו שכבר אוחז במדריגה זו

להגיע לזה צרי" יגיעה רבה ועבודה קשה שבמקדש  
        .להגיע לידי אהבת ישראל ואהבת חינ�

בעתו מה טוב בימי� אלו להרבות שלו� בעול� ודבר ודבר ודבר ודבר 
ולעסוק בשלו� ושלוה אחוה וריעות ולקיי� מצות 

ז נזכה לכל הישועות "ועי, ואהבת לרע" כמו" כתיקונו
        .ולבני� בית המקדש

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
אוצר ', אוצר מלא יראת ה, להאי חסידא ופרישא, נשגר בזאת טנא מלא ברכות, בשמחה ובחדוה

משפיע , פה מפיק מרגליות האי גברא רבא, משנתו ז� ונקי, ט"ש חוב"יו, פרי ע� חיי�, כלי חמדה
  ,מ"הגאו� הצדיק פא, ומורה דר�

   אאאא""""בידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליט    נחמ�נחמ�נחמ�נחמ�מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי     הההה""""הההה
   א"ק תובב"ורב דקהילתינו בקרתא דשופריא בירושלי� עיה ,א"ט זיע"הקוה ר"אדמומר�  ק"כ ב�

  צ "בשעטומי "נ יוס יוס יוס יוס     הר� הנימול ה לנכדו"כנסתו בבשאאעהשמחת רגל ל
  שמו מהללי�, ס"צנמ, החשוב והמפואר ב� לחתנו
  א"שליט ל מיכל הלפרי�ל מיכל הלפרי�ל מיכל הלפרי�ל מיכל הלפרי�יחיאיחיאיחיאיחיאג רבי "הרה

  .ר"קודש אכי שפע לכל ישראל ומשמחה זו יושפע, ח"רוות נחת ממנו ומכל יוצר שיזכה ל"יה
  המערכת

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
אוצר כלי ', אוצר מלא יראת ה, להאי חסידא ופרישא, נשגר בזאת טנא מלא ברכות, בשמחה ובחדוה

משפיע ומורה , האי גברא רבא פה מפיק מרגליות, משנתו ז� ונקי, ט"ש חוב"יו, פרי ע� חיי�, חמדה
  ,מ"הגאו� הצדיק פא, דר�

   אאאא""""בידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליט    אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי     הההה""""הההה
  א "ט זיע"הקוה ר"אדמומר�  ק"כ ב�

  צ "בשעטומ ו"ני יעקביעקביעקביעקביצחק יצחק יצחק יצחק   ונכדל הב� דיו�פ שמחתרגל ל
  שמו מהללי�, ס"צנמ, שוב והמפוארהח ב� לחתנו

  א"שליט משה יהודה לייב רבינובי�משה יהודה לייב רבינובי�משה יהודה לייב רבינובי�משה יהודה לייב רבינובי�ג רבי "הרה
  .ר"קודש אכי שפע לכל ישראל ומשמחה זו יושפע, ח"רוות נחת ממנו ומכל יוצר שיזכה ל"יה

  המערכת

לעילוי לעילוי לעילוי לעילוי גליו� זה נודב גליו� זה נודב גליו� זה נודב גליו� זה נודב 
        נשמתנשמתנשמתנשמת

  האי גברא יקירא וחשיבא
אשר אשר אשר אשר ר "ל ב"ז יצחק בנימי�יצחק בנימי�יצחק בנימי�יצחק בנימי�רבי 

        ל"ז מרדכימרדכימרדכימרדכי
  ח"ח תמוז תשנ"ע כ"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
===  

יקר י חתנו ידידינו ה"הונצח ע
הנדיב הנכבד היקר , והנעלה

, שבערכי� ורוד  צדקה וחסד
  ש"מחשובי אנ

יוס  חיי� יוס  חיי� יוס  חיי� יוס  חיי�  'ח ר"ההר
בארא  –ו "היבירענפעלד בירענפעלד בירענפעלד בירענפעלד 
  ב"ארה –פארק 

        ברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבא
על כל מכיריו אהוב , המפוארלמעלת ידידינו היקר ו

כלי מחזיק , שבקדושהלבו ער וח� לכל דבר ,  וחביב
  מופלג בכל מידה ומעלה, ברכה
   ו"הישי רוזנטל שי רוזנטל שי רוזנטל שי רוזנטל יייי 'ר ח"ההר

  רצליהה
מצויי� בנוע� מידותיו והליכותיו שמחת הכנס בנו הרגל ל

  הנעימי� והישרי�
  צ"ו לנוע� עול התומ"ני יואליואליואליואלמר כ

ומכל  מנואביו ואמו לנחת ושמחה מ ר שיזכו"יה
וא� טוב וחסד ושמחות יהיו מנת חלק� כל  ,ח"יוצ

 .ר"הימי� אכי
===  

  הדגול והנעלה הנגיד י ידידינו"זה נודב עגליו� 
  ו לרגל השמחה"הי ישי רוזנטלישי רוזנטלישי רוזנטלישי רוזנטל' רב הר

זיכוי הרבי� תעמוד לו ולזרעו ולכל משפחתו בכל זכות 
  .מילי דמיטב

 העור� -יוס  לב -א מצטר "ג -המערכתבש� 

  



 

 

 

 ג

 ג

 בהונגריה אונגוואר בעיר נולד גאנצפריד שלמה נורבי
 מאמץ כל חסך לאאשר  יוסף רבי אביול. ד"תקס בשנת
  . החכם בנו בחינוך וטורח

 יתנכר ובמעלליו, בטנו בפרי ברכה לראות זכה, ואכן
 הטובה יימ ארכו לא אך. נוצר לגדולות כי בו וראו נער
 כבן שלמה רבי בהיות ב"תקע ובשנת ולבנו לאב

 משען ללא ונשאר מאביו התייתם, בלבד שנים שמונה
 פרנסת כדי למצוא התקשתה האלמנה אמו. ומשענה

 עליו פרס אז או. ומחסור בעוני התנהלו וחייהם ביתה
 לאב לו והיה חסותו את חריף הערשלי רביהגאון 

 ידי על מלבו כיחהש אביו מפטירת יגונו את. ולרב
: בתהילים הפסוק את בתוקף וקיים בתורה התמדה

  ".בעניי אבדתי אז שעשועי תורתך לולי"
 את רבו עזב, עשרה חמש כבן בהיותו, ט"תקע בשנת
 כאב בה לשמש באניהאד לעיר ועבר אונגוואר העיר
 שם. עמו גולה תלמידו אף -  גולה וכשהרב, דין בית

 ואשר כנפשו חברים שלמה רבי לו מצא באניהאד בעיר
. ישראל כגדולי השנים ברבות נתפרסמו מהם חלק

 שלמה רבי חזר, ובפוסקים ס"בש כרסו שמילא לאחר
 שם, אונגוואר מולדתו עיר ואל האלמנה אמו לבית

  .התורה בהתמדת נפשו באהבת המשיך
' ר הנגיד של בתו את נשא" מקדש האיש" לפרק בהגיעו

 רבי חתנו כי דעשי ומכיוון, מודרר ליפא טוב יום
 לו העמיד - הרבנות בכתר להתעטר רוצה לא שלמה

 במסחר ידיו לשלוח שיוכל כדי גדול כסף סכום חמיו
 אותו, היין במסחר התעסק תחילה. לביתו טרף ולהביא

 האירה לא ההצלחה אך, ובדקדוק ביושר באמונה ניהל
 לו שהקציב הכסף כל את איבד קצר ובזמן, פנים לו

  ...חמיו
 ופתח מהונו והאציל שב, כנפשו אהבו אשר, וחמי אך

  .אונגוואר מולדתו בעיר גדול מסחר בית לחתנו
 בבית ההתמדה את הפסיק לא הרבים עיסוקיו למרות
  .קבע ותורתו עראי מלאכתו ועשה, מסחרו

 מה לבדוק האלמנה אמו הגיעה אחת שפעם, מספרים
 מצודתך העלתה מה: אותו שאלה, מסחרו בבית קורה
  ? היום
 דפי את לפניה ופרס מגירתו את שלמה רבי פתח

  ... חידושיו
 שלא בעסק כספו כל את והפסיד מנכסיו ירד לימים
 של בכתרה להשתמש נאלץ ברירה בלית, הצליח
 עלה, ושבע שלושים כבן בהיותו, ג"תר ובשנת, תורה

  .ברעזאוויץ בקהילת ברבנות לשמש
 קהילת בני שלחו, י"תר בשנת, שנים שבע לאחר

 כאב להם שישמש שלמה לרבי בקשתם את גוואראונ
 ולשמש לשרת ושמח להם נענה שלמה רבי, דין בית
 של נבואתו נתקיימה אז או. הולדתו בעיר עמו את

 קודם שנים עשרה שש שכתב" סופר חתם"ה בעל הגאון
 בקהילת' וכו המצויין הדיין בתורה המופלג הרב: " לכן

  ".אונגוואר קודש
 וזרעו ראש הרימו הרפורמים תכ, ברית מרשיעי כאשר

 נורבי עמד, בהונגריה ישראל בקהילות והרס ארס
 בכרם פרץ ולמנוע גדר לגדור הדור גדולי עם שלמה

  . 'ה בית

  )יד, כה( הכה אשר' וגו ישראל איש וש�
 בתחילת וכ�, ישראל איש בש� ק"התוה קראו מה לעני�, להבי� צרי�

 ב� שלומיאל היה 'הק ל"חז דברי וכפי' בא ישראל מבני איש והנה' המעשה
 ב� שמעו� ב� ממש – הכנענית ב� שאול והוא שבט נשיא שהיה שדיצורי

 יעקב הקדשי� קודש פני והכיר מצרי� מיורדי והיה, ה"ע אבינו יעקב
  ?כזו לנבלה ו"ח שיל� שיי� ואי�, ה"ע אבינו
 מסבבי� כשהיו ל"ז' הק רבותינו צדיקי מפי ששמעתי י"עפ ת"השי חנני

 בעלי הרבה ועשו ל"זצ זושא' ר ורבי אלימל� 'ר רבי' הק האחי� במדינה
 עד משמי� כחומה לפניה� ועמד שחור כלב בדמות ר"היצה ובא ,תשובה

 מכל יפנה אזי, ביחד עוד ליל� לבל יתפרדו לא שא� עליה� ואיי� לאר�
  .ימיה� כל לאחיו איש ראו לא ומאז, ו"ח להכשיל� עליה� רק עסקיו
ת לו לית� לבקש להיצר דר� שיש כמו ובכ� ' בב כוחו כל שיתחוב רשו

 על לקבל לצדיק רשות לו שיש שכ� ומכל כ�, העול� מכל ויסור צדיקי�
 ובפרט ישראל שנופלי� שלומיאל ראה וכאשר, היצר מלחמות כל עצמו

 על לקח, ו"ח לזנות מוכ� 'שהי שטי� מעי� ידי על ו"ח כזבובי� שבטו בני
 אי� מקו� מכל, בניסיו� לעמוד גמר שלא וא!, היצר מלחמות כל עצמו

 בו שהתעורר" בא ישראל מבני" כתיב לכ�, בריה כל שכר מקפח הכתוב
 טובה עשה ומסת� ,ירידתו ידי על להציל� וחשב ישראל כלל על חמלה
ת כמה למנוע  וכל אחרא הסטרא כל מש� כי, עוד נכשלו שלא נפשו

 קראו פטירתו אחר ג� מקו� ומכל, בניסיו� עמד ולא ,עצמו על הניסיו�
 להיטיב שנתכוו� מה זכותו בדיא שלא להורות ישראל איש ש� הכתוב

  .תשובה עשה שלא שכותב הקדוש החיי� אור על ותמהני, ישראל לכלל
 היה לא לפנחס והרגו זמרי נהפ� אלמלא .)פב סנהדרי�( שאמרו מה אפשר

 רק -  רוד! מטע� ולהרגו להתהפ� ביכולתו שהיה ואפשר, מיתה חייב
  .מידו למות ונתרצה פנחס מקדושת יראה נתמלא
 שיעבדו שְיַפתו� כדי היה הרשע דבלע� העצה שכל ל"הנ לכל וראיה
 על מש� וזמרי, עליו חס היה לא שהכתוב, עבד לא וזמרי, פעור לבעל
 לא כי יצרו את נצח ובפעור, דשיטי� היצר ומלחמות א"הסט כל עצמו
 אז כי מתניו לחגור שצרי� ידע זה חטא שעל מפני, זה חטא עליו נכתב

 ומדי� מואב בבנות החוטאי� שכל ובפרט, מאוד בוער ז"דע יצרא היה
 שהיה לפניו קל דבר שזהו חשב דזנות יצר שעל אלא, בזה ג� נכשלו

 לניסיו� כשירד בעול� אפשרות היה לא ובאמת, זו מתאוה מרוחק כברמ
 ליצרו ליש ב� פלטי ועל בועז על ל"חז שאמרו כדר� רק, מזה להנצל
  .נשבע

 יעקב הקדשי� קודש פני שהכיר מטע� זכותו על ביותר שסמ� ל"אפ ג�
 מחבראי דעדיפנא הא רבי שאמר :)יג עירובי�( ל"בחז כדמצינו ה"ע אבינו

  )בפרשת� מפיל! ק"להרה צדיק שפתי( .מאחוריה מאיר לרבי דחזיתיה
  

  )יז, כה(' וגו המדיני� את צרור
 למדי� זאת היא נקמה מה לדעת צרי�"' הק החיי� האור רבינו כותב

 ודאבו� נקמה יותר שזה אויב� שלל את ואכלת לקיי� לה� היה ואדרבא
  ..." נפש

 ג� המחטיאי� לשנוא להקדי� בזה שהכוונה דבריו בהמש� ומתר!
 וכל מתוק מעי� וכל נחמד ע� כל לאבד מה� הבא והטוב הערב להתעיב

  .'וכו" רע עשות לה� גרמו אשר על מה� הבא טוב
 אל והביאו רב שלל מה� שלקחו רואי� אנו )לא פרק( מטות בפרשת ואילו
 רבינו בדברי ד"נ פסוק א"ל בפרק ש"ועי, מה� וקבלו אלעזר ואל משה

   .ע"וצ המדרש בש� מועד אוהל אל ה"בד
*  

 את צרור פ"עה פנחס שבפרשת, ח"האוה בדברי סתירה שהקשה מה ל"וי
 ',וכו המדיני� מאת לבוא שיכול מה כל את לתעב שיש כתב המדיני�

 שמשה ש� מתבאר וא!, שלל מה� לקחו שכ� רואי� מטות בפרשת ואילו
  .זה את שיבח ה"ע רבינו
 ,הקדוש ח"האוה דברי כללות ה� וכ�, ברורה לזה שהתשובה נראה

 בני נקמת נקו�" ופרשת, פנחס בפרשת" המדיני� את צרור" שפרשת
  .ה� פרשיות שתי, מטות בפרשת" המדיני� מאת ישראל

 לה� לבוא שיכול דבר כל ולתעב לשנוא' ה אות� ציוה פנחס בפרשת
 יוכל זה י"ע ורק מהחטא גמור ניתוק ליצור בכדי וטוב ָעֵרב אפילו

 לשונו והרי. פעור ובעל מדי� נשות אחרי שהלכו העו� לה� להתכפר
 הוא אליו ותשוקתו הדבר תאות מהחוטא נפרד שלא עוד וכל: "בקצרה
 הזנות עריבות טעמו ישראל בני ע� שלפנינו ומה' וכו מהכפרה מושלל

 בזה הכוונה' וגו המדיני� את צרור ואמר' וכו לרפאות�' ה וחפ�' וכו
 ובזה' וכו מה� הבא והטוב הערב להתעיב ג� המחטיאי� לשנוא להקדי�

 פירוש" המדיני� את צרור" כא� הכתוב מאמר והוא 'וכו הקוד� עו� יתכפר
  .ל"עכ' וכו התשובה מתיקוני אחד וזהו' וכו ואויב צר בגדר לכ� יהיה
 וכשנתכפר, העו� לכפר הוא המדיני� את צרור של עני� שכל מתבאר הרי

 ששאל וכמו השלל את מה� לקחת יש שבודאי לומר חזרנו הרי העו�
 שכתוב ומה". נפש ודאבו� נקמה יותר יש שבזה" דבריו בתחילת ח"האוה

 רבינו שביאר כמו אלא העתיד על ציווי זה אי�" אות� והכית�" כא�
� זמנו אי� כי' וכו אות� שתכו נק� ליו� תחכו פירוש: "ל"וז דבריו בהמש

  .ל"עכ' וכו עתה
 המדיני� מאת ישראל בני נקמת נקו� הצווי עת כשהגיע מטות ובפרשת

 מהחרדים אלפים להם התאספו, ט"תרכ בשנת
 הגאון בראשות בודפסט הבירה בעיר' ה לדבר
 שלמה נורבי את ומינו" סופר כתב"ה בעל

 שלטונות בפני נההנאמ היהדות את לייצג
 ואת התורה את ייצג ובתפארת בגאון, המדינה

  .ברבים שמים שם וקידש הטהורה השקפתה
 בהפרדת שלמה רבי תמך זו גורלית בשעה

 להיגרר לא כדי, מהחילונים החרדיות הקהילות
  . בהם תלויים להיות ולא אחריהם

 רבי חלה, וארבע שבעים בגיל, ח"תרל בשנת
  ,למשכב ונפל שלמה

 זעקה קול הרימו ישראל בית ועמך הדור יגדול
 ננעלו לא רחמים שערי, ואכן, לרפואתו ותפילה

 קם שלמה ורבי ריקם שבה לא ותפילתם
  . חוליו ממיטת

 פעם שוב, ושבע שבעים בגיל, א"תרמ בשנת
 שנים שש במשך, למשכב ונפל שלמה רבי חלה

 פסק לא זאת כל ועם, ממחלתו התייסר
  .הרבנותו התורה משמר על מלעמוד

 בני מסעי ואלה" פרשת קודש שבת בליל
 יכל ולא נחלש, ו"תרמ שנת תמוז ח"כ" ישראל

 התפלל, קודש שבת קיבל, ממיטתו לקום אף
 כולו כל והוא - היין על קידש, תמה תפילה

 כוחותיו כלו כי הרגיש אז, השבת מטוהר זוהר
  , קרב וקיצו

 נשמתו יצאה ושם לחדרו התאספו ביתו בני
  .ישראל שמע ובקריאת וידוי מירתבא בטהרה

*  
 קיצור" הוא ביותר והמפורסם הידוע חיבורו
 הספר של קיצור - הוא כן וכשמו, "ערוך שולחן
 נמרץ בקיצור ההלכות ערוכות שם, ערוך שולחן
 דנים מהאחרונים רבים ורבים, קלה ובשפה

  . בדבריו ומפלפלים
 ם"סת כתיבת דיני" הסופר קסת", מספריו עוד

  ]. מזוזות, תפילין, ורהת ספרי[
 יתנו שלא לתלמידיו הורה סופר חתםהק "הגה

 בקי הוא כן אם אלא סופר לשום והסכמה רשות
  . הזה בספר
 שחיטה בדיני" הזבח תורת"מספריו עוד 

 טבילה, נידה דיני על" שמלה לחם. "וטריפות
 ונשים אנשים שמות על" שם אוהלי. "ומקוואות
 פירושים" פילותהת על פירוש. "וגיטין לכתובה
 חוות"ה לבעל" החיים דרך" סידור על והלכות

  ". דעת
. בתרא בבא מסכת על חידושים" שלמה פני"
" אפריון. "ס"הש סוגיות על" שלמה שם"

 ספרים ועוד. האגדה בדרך התורה על פירושים
" אדם פני", נדפסו ולא יד בכתב הניח אשר

 אברהם לרבי" אדם חיי" ספר על הערות
 לשון בדקדוק כללים" הזהב שוןל. "דאנציג
 על פירוש" האמת בחכמת כללים. "הקודש
  .הקדוש הזוהר

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 
 

  ע"ק רבי שלמה גאנצפריד זי"הגה
  "קיצור שולח� ערו�"בעל 

  )ו"תרמ(ח תמוז "כיומא דהילולא 
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

        ))))הההה""""תרמתרמתרמתרמ((((ר גדליה מליני� "רבי יצחק יואל מקונטקוזבה ב    ––––
        ))))טטטט""""תרמתרמתרמתרמ((((יצחק אייזיק ר "ד סערענטש ב"רבי עמר� ישי ביליטצער אב

        ))))טטטט""""תרמתרמתרמתרמ((((ר אפרי� מקאזמיר "רבי ירחמיאל צבי טויב משעננא האמרי צבי ב
        ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ(((( מלובלי�' החוזה הק' הלוי תל ר שמואל"אור לשמי� ב' רבי מאיר מאפטא ב-

  ))))וווו""""תקמתקמתקמתקמ((((' א הק"תלמיד הגר -מ בוילנא"רבי משה שלמה מ
        ))))גגגג""""תרנתרנתרנתרנ((((ר דוד מפלאצק "ד קוטנא ב"רבי ישראל יהושע טרונק אב

�""""תרתרתרתר((((מעשי למל� ' � בעמוויצ זילבערשטיי� ר דוד יהודה לייב"ב' רבי ישעי���((((        
    ))))בבבב""""תרתרתרתר(((( �"על רמב שלו� ירושלי�' ד ניקלשבורג ב"אב טריביטש ר זליג"רבי נחו� ב –

        ))))טטטט""""שצשצשצשצ((((מעבר יבוק ' ר משה ממודינא ב"ב' רבי אהר� ברכי
        ))))וווו""""תרטתרטתרטתרט((((קב ח� קב ח� קב ח� קב ח�     ––––ש ממאקרוב "ק מקאצק ור"רבי נח ממאקרוב תלמיד הרה

        ))))וווו""""תרכתרכתרכתרכ((((י מיאמפולי "ר ישראל מטשוה� נכד ר"רבי נחמ� מסקאליט ב
        ))))חחחח""""תרלתרלתרלתרל((((ר זאב וול  מסטריקוב "רבי יחיאל מיכל מפרושני� ב

        ))))וווו""""תרפתרפתרפתרפ((((הכתב סופר ' תל –ר ראוב� "רבי יצחק יהודה שטר� ב
ת מצפה אריה "שו' ר אברה� יוס  מהוראדנא ב"ד לבוב ב"לייב ברודא אב' רבי ארי

        ))))גגגג""""תצתצתצתצ((((ד לבוב "ר משה פנחס חרי  אב"ד יאברוב ב"בי צבי הירש אבר    ))))חחחח""""תרפתרפתרפתרפ((((
        ))))וווו""""תשמתשמתשמתשמ((((ברוקלי�  -ר חנו� העני� דוב טייטלבוי�  מקירלהאזא"רבי יואל ב

  ))))אאאא""""תשתשתשתש((((ר ברו� מגורלי� "ב מזימיגראד רבי סיני הלברשטא�
        ))))רררר''''בבבב((((ה "היו� לידתו ופטירתו של יוס  הצדיק ב� יעקב אבינו ורחל אמנו ע –

ד ד ד ד """"ככככק ק ק ק """"יו� שביו� שביו� שביו� שב
        תמוזתמוזתמוזתמוז

        
        ה תמוזה תמוזה תמוזה תמוז""""ככככ' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו� 
        
        
        

        ו תמוזו תמוזו תמוזו תמוז""""ככככ' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו� 
        
        
        
        
        
        
        

        
  ז תמוזז תמוזז תמוזז תמוז""""ככככ' ' ' ' גגגגיו� יו� יו� יו� 

 

  

  

  
  

  

ח ח ח ח """"ככככ' ' ' ' יו� דיו� דיו� דיו� ד
  תמוזתמוזתמוזתמוז

  

  

  
ט ט ט ט """"ככככ' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 
  תמוזתמוזתמוזתמוז

  

  

  אבאבאבאב' ' ' ' אאאא' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 

  

  

 

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

        ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע((((ת זרע יצחק "שו –ר יוס  משה מדארגאטשי� "רי  מסאמבור ברבי יצחק ח
  ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((חת� רבי צבי מזידיטשויב  –ר יצחק אייזיק מקאליב "רבי משה חיי� טויב מראזלא ב
הראשו� לציו� חכ� באשי רבי יעקב שאול     ))))זזזז""""תרלתרלתרלתרל((((ר צבי אלעזר "ד קארטשי� ב"רבי שמואל אהר� רובי� אב

        ))))טטטט""""תשלתשלתשלתשל((((' ר מיכל דוד רוזובסקי מראשי ישיבת פוניבז"רבי שמואל ב        ))))וווו""""תרסתרסתרסתרס((((ר אלעזר ירוח� "אלישר ב
 ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((ד ווידאסלאב תלמיד הקצות החוש� "רבי משה אב ))))וווו""""תקסתקסתקסתקס((((ענסק 'אלימל� מליז' רבי אלעזר ב� הרבי ר –

ר אהר� "משול� זושא ב' רבי ישעי ))))חחחח""""תרעתרעתרעתרע((((ר יהודה צבי מסטרעטי� "ד קניהניטש ב"רבי אברה� לנגר אב
  ))))אאאא""""תרתרתרתר((((ישמח משה ' ר צבי טייטלבוי� מאוהל ב"רבי משה ב ))))רררר""""תתתת((((ל ירנובטשעמ

        ....ו תמוזו תמוזו תמוזו תמוז""""ד כד כד כד כ""""זכרו� צדיקי� כתב יוזכרו� צדיקי� כתב יוזכרו� צדיקי� כתב יוזכרו� צדיקי� כתב יו' ' ' ' בסבסבסבס    ))))וווו""""תרמתרמתרמתרמ((((ע "קיצור שו' ר יוס  גאנצפריד ב"רבי שלמה ב
        ))))דדדד""""תרסתרסתרסתרס(((( חת� האמרי יוס ' ר חיי� ארי"ב ארחות חיי�' רבי נחמ� כהנא מספינקא ב

רבי משה  ))))הההה""""תתסתתסתתסתתסא א א א """"דדדד(((( ר יצחק מעיר טרויש בצרפת"ב מאיר עיני הגולה' י הק"רש -רבינו שלמה יצחקי   –
ד ליטאוויסק "רבי שמואל זיינויל בער אב ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((תק� שבת  –משפט צדק  -ר יוס  גרשו�"מזאלשי� ב

ד טילא "ר יחיאל ראטענבערג מלפני� אב"רבי דוד יהודה ב ))))זזזז""""תקצתקצתקצתקצ((((והמגיד מקאזני� ' החוזה הק' ואיסטריק תל
  ))))בבבב""""שעשעשעשע((((שלטי הגיבורי� ' רבי אברה� שער אריה מפורטליאוני ב ))))זזזז""""תריתריתריתרי((((תהלה לדוד  –ענטפעטער כ ס"ולאחמ

 ))))זזזז""""תקטתקטתקטתקט, , , , אאאא""""בבבב((((    ואלעזר ואיתמר בני אהר� הכה�    ))))חחחח""""תפתפתפתפ    אאאא""""בבבב((((בהר ההר  כהנא קדישא ב� עמר�יו� פטירת אהר�  –
ל "א וחת� המהרש"מליש מוויע� אחי הר'ר ישראל איסר"רבי אליעזר ב    ))))דדדד""""תלתלתלתל((((המקובל רבי אייזיק מלובלי� 

        ))))סססס""""תתתת((((יסוד יוס   –ד דובנא "ר יהודה אב"רבי יוס  יוסקא ב    ))))גגגג""""תקנתקנתקנתקנ((((ר צבי הירש מקראסנה "רבי חיי� ב    ))))גגגג""""שפשפשפשפ((((
        ה תמוזה תמוזה תמוזה תמוז""""ד כד כד כד כ""""זכרו� צדיקי� כתב יוזכרו� צדיקי� כתב יוזכרו� צדיקי� כתב יוזכרו� צדיקי� כתב יו' ' ' ' בסבסבסבס    ))))הההה""""תקעתקעתקעתקע((((' ר ארי לייב השאגת ארי"רבי אשר וואלרשטיי� ב

  ))))גגגג""""תקנתקנתקנתקנ((((ר צבי הירש מקראסנה "ברבי חיי�     ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((רבי משה מזאלושי� תלמיד החוזה מלובלי� 
ד מאטערסדאר  "רבי שמואל אהרנפעלד אב    ))))חחחח""""תרעתרעתרעתרע((((ר יהודה לייב עפשטיי� מביאליסטוק "רבי מנח� נחו� ב

      ))))גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((חת� סופר  - ר דוד צבי"ב
ר יהודה לייב עפשטיי� "רבי מנח� נחו� ב ))))גגגג""""תרסתרסתרסתרס((((ר חיי� מצאנז "קרייז בוה ד צאנז"אב רבי אהר� הלברשטא�

        ))))חחחח""""תרעתרעתרעתרע((((ק מביאליסטו
  ))))סססס""""תשתשתשתש((((ליקוטי כר� שלמה ' ר מבאבוב ב"ר ב� ציו� הלברשטא� האדמו"רבי שלמה ב

  תורת אמתתורת אמת
  פניני� יקרי� על הפרשה

  'ח הק"האוהבמשנת 
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מזל טוב רכת ב
  נאמנה

  

לבר� לכבוד הננו 
הוד מעלת האי 

מסור , גברא יקירא
נ לבית "בלו

וראש  ,מדרשינו
יקר ה ,קהלינו

  ה"ה, שבערכי�
נחו� דוד ' ח ר"הרה

  א"שליט טמבור
שמחת  לרגל

 תבאירוסי הנכדה 
  בנו היקר והחשוב

  ו"הימשה ' ח ר"הרה
ר שיזכה לרוב "יה

נחת ושובע שמחות 
  .ס"וכט
  

קהל חסידי בש� 
  לעלוב

 � וחברי�ידידי

 

  

   077-470-2136: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  החינו� להערכת מנהגי ישראל בכל אתר ואתר
  

האברכי� היקרי� חברי מערכת זכרו תורת למעלת 
אשר כשמו כ" הוא לזכור את תורת משה , משה

ש "ר כבוד הרשלעור& המדו, לפרטיה ודקדוקיה
  .א ח" ח" לו"שליט

האחרוני� נכתבו כמה מאמרי� נפלאי� בשבועות 
וכיצד עלינו , ונוראי� בגנות הליצנות וטומאתה
ה ילדינו היקרי� "לשמור על פח השמ" הטהור ה

כידוע , אולי כדאי ג� לעורר בנושא פשוט. שיחיו
ר "בהושענא רבא לאחר חיבוט הערבות אומרי� יה

הבוחר בנביאי� ומנהגיה�  מיוחד ותפילה על
, כידוע במש& הדורות נוספו עוד מנהגי�, הטובי�

יש מנהגי� , יש מנהגי� לחסידי�, יש מנהגי אשכנז
ו כל קהילה קדושה ע� מסורת אבותי' בליטא וכו

  .וורבותי
מחוסר ידע כשנקלע מא" דהו ושומע על לפעמי& 

אזי בשוגג ממלא פיו בצחוק , מנהג קהילה אחרת
ד כדאי להוסי+ לבאר שאי" לזלזל על "לענ ,ובזילזול

  .מנהגי ישראל
שהמשכילי� המחדשי� רצו בחוצפת� ידוע 

 ד"יק מהר"הרהלשנות מגופי תורה ופע� באו ל
א כידוע אשר היה מראש הלוחמי� "זיע מבעלזא

ואמרו שרוצי� להתפשר ע� , נגד המשכילי�
ימי� להתיישב ' ק שנצר& לו ג"השיב הרה, היראי�
: ל"בזה" מנהגי ישראל תורה"בא בספר כמו...בדבר

צ "ובעני" זה כדאי להביא כא" מה שסיפר הרהגה
 ר מפאלטישע�"אדמול "זצוקא טווערסקי "מהר

אשר , ע"יהושע מבעלזא זי' ק ר"הרהבש� זקינו 
מהלוחמי� נגד המחדשי� והמתקדמי� ' כידוע הי

ופע� שלחו אליו לאמר שברצונ� להתוועד , בדורו
, שוה ולהתפשר ע� היראי�עמו לבוא לעמק ה
ימי� ' ק שנצר& לו זמ" של ג"והשיב לה� הרה
הימי� השיב לה� ' וכעבור ג, להתיישב בדבר
התיישבתי היטב ואחרי העיו" , כדברי� האלה

כי , בדבר לא מצאתי שו� מבוא להתפשר עמכ�
ו או לעשות פשרה באחת ממצות "הנה לוותר ח

לה פ דבר כזה א+ לא יע"התורה שבכתב או שבע
וכ" הדי" א+ בגדרי� וסייגי� , על הדעת חלילה

אמנ� מתחילה חשבתי שאכ" מצאתי מקו� , ב"וכיו
והוא בדבר מה שנהוג בקרב , לפשרה בדבר פעוט

, בני ישראל שכשבאי� לשרו+ הצפרניי� הקצוצי�
קוצצי� שני עצי� דקי� משולח" של ארבע רגלי� 

בזה אמרתי , ושורפי� אות� יחד ע� הציפורניי�
חילה שאולי יש להתפשר שבאופ" שלא יזדמ" מת

שלח" של ארבע רגלי� יהא מותר לשי� עצי� 
אמנ� נמלכתי בדעתי וחזרתי , רגלי�' משלח" של ג

א( מנהג קל שהונהג בקרב כי , ממחשבתי זאת

עלינו להסביר לילדינו , אלולא אימצו מנהגי� ' מהקהילות הק
, דיש לכל עדת ישראל מנהגי� קדושי� ומנהג ישראל תורה

לספר שידוע שרבי� חזרו בתשובה או שגילו ' אפשר אפי
שה� בעצ� יהודי� בגלל איזה מנהג של סבתא ששמרו עליו 

  .במשפחה נשארו כיהודי�
לומר אחד מהדברי� הנפלאי� של מנהגי ישראל תכ� י

י "כי ע, מי הדור בגלל שלא ידח ממנו נדחה האיר בחכ"שהקב
ה אכשר דרא רבי� ה� "ב, מנהג גילו שורש� שה� יהודי�

מנהגי , מנהגי חסידי�, שמחפשי� מקורות למנהגי אשכנז
  .שכול� תורה שלימה, א"הגר

ומנהג& "' ה אות ו"מ' תשו ספר הישרב רבינו ת&כתב וכבר 
נו וכבר שהרי כמה דברי� קבלה בידי" הקדמוני& תורה היא
וכ& כותב , א"ס ובני ישראל יוצאי� ביד רמ"המלי( רבינו החת

ואי� לבטל מנהג : "ז"ח סימ" תרצ סי"ע או"בשו א"רמרבינו ה
כ "ועיי� עוד בהלכות יו(" או ללעוג עליו כי לא לחינ& הוקבעו

כתב במפורש  )'ט' ס( א"ת הרשב"שווב )א"ט ס"סימ� תרי
 .של זקני� וזקנותבקבלה ' דאי" לזלזל בשו� מנהג ואפי

: ל"בזה )יג' ס(ת השיב משה "בשו ישמח משהז ה"והוסי+ ע
ה "וכ', וכו דאי� לדחות קבלה שיש ביד נשי& הזקנות מבני עמנו

ד "א לגיסו גאב"ני( זיע'מויז  ישועות משהק ה"אמר הרה
אודות מנהג לשתות לחיי� אחרי  מנחת יצחקירושלי� ה
היו לה& כוונות ' נו הקבכל דבר שהנהיגו רבותי: "קידוש לבנה

שיחות ומאמרי קודש ( פ"ומנהגי ישראל נחשבי& ג& תורה שבע
  .)שכב' א עמ"ח

חינו& כלול ג� החשיבות לחנ& לכבד ולהערי& מנהגי בפרקי 
ולכבד כל איש ישראל ומנהגיו , ישראל בכל קהילות הקודש

לא לזלזל בגלל שלא  ו"וח ,למרות שלא ראה זאת אצל רבותיו
ולבל לשנות ג�  ,מהמנהג שבוודאי יסודתו בהררי קודש שמע

  .שני� נהגו בזה ממנהגי בית אבא שמאות
*  

כל אחד , נהרא נהרא ופשטיה .אנחנ& את ילדינו : לסיכו&
שיסודתו בהררי קודש ' ואחד וכל ציבור וציבור ע� מנהגיו הק

אדרבה נחשיב אות� ונחנ& את ילדינו , ו שלא ללעוג"וק
כ" ע� ישראל נחלק , שכמו בי� הגדול יש הרבה סוגי דגי�

י "כמו שרש, רה אחתה וכול� במט-מיד לשני� עשר שבטי י
כל הנפש הבאה "פ "עה )כו, בראשית מו(כותב ' הק

יעקב שבעי� היו לו והכתוב קורא אות" נפש לפי ".. מצרימה
וזה הסוד של ע� ישראל , ק"עכל" ל אחד-לא"שה� עובדי� 

ל אחד למרות שיש מנהגי� שוני� בי" -כול� עבדי� לא
לבנינו וזאת עלינו להחדיר לילדינו ו. הקהילות הקדושות

  . ולתלמידינו
שכל מנהג , ועוד חת& סופרה א"הרשבק "נזכור דברי רבוה .ב

ישראל תורה היא וג� א� לא יודעי� טעמה יש לה מקורות 
ולכ" נכבד ונערי& את המנהגי� של , ושורש שרק לנו זה נעל�

ובזכות שנרבה אהבה אחוה וריעות וננהג כבוד , כלל ישראל
יתהפכו לששו" ולשמחה  אלוימי� ', בכל עדה ועדה ומנהגי

  גוט שבת. אמ"
, להרב יוס( לעווי, ספר מנהג ישראל תורה: מקורות למאמר(

  .)ל"בעריש וינברגר זיוס(  ' ח ר"עדות ביהוס( להרה
 = א"ני- זיע'מויז" שועות משהי"' ק ב"נ הרה"זה מוקדש לטוטור = 

 

כי זה יגרו& , ישראל אי� לוותר עליו בשו& פני& ואופ�
  .כ"ע. ו"שיבואו לעקור גופי תורה ח

על חשיבות להערי& " פרקי חינו&"במדור  ג� להוסי+כדאי 
  .מנהגי ישראל

  פ . יוהוקרה בידידות 
  
ולא , ולתורתו' היות ומוטל עלינו לחנ& ילדי ישראל לה .ת

די כמו שיש אומרי� העיקר שישמור על השולח" ערו& 
והאמת חובה עלינו לחנ& ג� לעני" של  –' וינהג כיהודי וכו

לזלזל מה שראו ובפרט  שלא , "אל תטוש תורת אמ&"
במבט מלמעלה למטה מסתכלי� על מה , בבית אבא

כאילו אנו יותר , שהורי� וזקינ� במסירות ובנאמנות דקדקו
  .חכמי� יותר מביני�

כבר הטביע במטבע שטבעו  א"ס זיע"ק החת"הגהשידוע 
יש לנו , עוד יש לנו אב זק", אל תאמר נשתנו העיתי�, חכמי�
  .'אנו וכו וא� הראשוני� כבני אד�, מסורת
החת� סופר ל& מלשונו הזהב של ספרא רבא אדונינו והא 

וכדי שיהא לתועלת לרבי� , אח סימ" נ"בתשובותיו חא
ברשות הקוראי� הנאמני� אעתיק במקצת מלשו" הזהב 

חלילה לא  כי נקל בעיניו מנהגי ישראלד "וע: ק"ס וזל"דהחת
אי� " כגוא מנהגי הדיוטות "כ, במנהגי� המיוסדי� על אדני פז

וא חושב לא יהי� לעצמו לפשוט יד במנהגי ישראל כי אות& שה
י& ממקור מי& חיי& נוזלי& מ� חצובמנהג דורות ה& בארות 

  .ש"וזה נכתב לרב גדול מישראל עיי...לבנו�
ו במנהגי ישראל אפילו "מידי דמנהגא שלא לזלזל חבובפרט 

.. מה חשב מעלתו ממי נשתרבבו זה המנהגתמהתי ...כל שהוא
ד על מנהגי ישראל שנעל& ת שלא ילעג עו"ידע נא פאר רו& מכ

יל אני לומר כל טעמ& ממני כי ממקור חיי& ה& נובעי& ורג
והכל שלא ...ומנהגנו צרי� בדיקה אחריו נוהמפקפק על נימוסי

  .ק"עכל.. לזלזל במנהג אבותינו בידינו
, חוצבי להבות אש' אי" לנו מה להוסי+ על דבריו הק, בעצ&

בדיבור על מנהגי� רק להנחיל לבנינו לתלמידינו שאי" לזלזל 
ובפרט כשיש לפעמי� , למרות שאצלו ורבותיו לא נהגו כ"

כותב רבינו החת� סופר . אסור לזלזל, מנהג להחמיר ולאסור
כבר כיו" דיש דעה להחמיר : ק"צ וזל"ד סימ" ק"בתשובותיו יו

קבלנו אבותינו עליה& כאותה דיעה אבל לעבור על זה עובר על 
  .ש"עיי' וכו יי� באיסורנדר דאורייתא העובר הוא עבר

*  
מ להטפיח "עלינו להיות טופח ע ,חובת החינו&לפנינו כש

חוג  לדעת להכיר שכל, נהרא נהרא ופשטיהשלהכניס בקרבנו 
וחוג יש לו מנהגיו וג� א� לא יודעי� טעמ� מי אנו שנזלזל 

 ולמרות שבחלק נכבד, ני� נהגו כ"בדברי� שכבר מאות ש

  פרקי חינו�פרקי חינו�
  הרב שמואל שטר�הרב שמואל שטר�

  חנ& ויוע( חינוכיחנ& ויוע( חינוכיממ
  

 טוב מזל וברכת פז עטרת לראשו תשית

 

 �  'ת בעמוד בהמודעוהמש

 דבר לכל חם לבו, ת"לשו והמפורסם הנכבד ידידינו כבוד מעלת אל דליבא מעומקא הוברכ תודה רחשי מביעים אנו ושבח שיר ברון
 והנעלה המפואר הנגיד ה"ה, הבוקר באשמורת משמרתו על עומד, הנפש ובהשתפכות בסילודין' ה את עובד, שבקדושה

 )ירושלים -  הרצליה( - ו"הי רוזנטל שלמה ישי' ר ח"הרה

 ולימינ עומדת אשר' תחי החשובה ב"ולנוו

* 

 הרחבה מתוך ולשפץ, מעט מקדש בית את ולפאר להרחיב כדי, הטהור לבבו וברוחב יפה בעין' ה תרומת להרים זכה אשר הגבר הוא
 .שיחיו ד"ביהמ ובאי ולומדי מתפללי כל ורווחת לנוחות

 הבית בבנין זריז שהיה, ה"שלמ זה במלאכתו מהיר איש חזית )א"פ רבה ש"שה( המדרש דברי בך שיתקיימו זכית: שלמה ישי' ר אשריך
 .השמים מן ועצום גדול ושכרך .'וכו

* 

 בכל מוכתר, ומשובח מיוחד, וחכי� יניק היקר ב�ה הכנס ליו� �לב שמחת ביו� �שבמעונ השמחה לרגל ברכותינו צרופה א  כזאת לעת וכ�
 צ"בשעטומ ומצוות התורה לעול ו"ני    יואליואליואליואל כמר לפניו הול� הטוב ושמו, נכונה מדה

* 

 הדר ברוב ח"יוצ ומכל ממנו דקדושה נחת רוב וירוו, וכבוד עושר ובשמאלה בימינה ימים לאורך יזכו' ה תרומת שבזכות ברכותינו תוזא
 .ס"וכט דשמיא בסייעתא יפנו אשר בכל ויצליחו, והוד

* 

 והערכה הוקרה ברוב המברכים ד"כ

 ד"ביהמ ומתפללי י"בא לעלוב דחסידי מרכז מוסדות הנהלת

* 

 המנין של התווך מעמודי היקר ידידינו למעלת, "נ"שנ תורת" ותיקין כולל תלמידי מאת וחדתמי ברכה

 .זה בכוחך לך, כוח יחליפו' ה קוי בברכת, הקודש במלאכת להמשיך שתזכה, ו"הי שלמה ישי' ר' ר ח"הרה
 .תצליח תעשה אשר ובכל 

  


