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שכ� בפשטות שערי� ה� , י� השבטי�השערי� וג� לפי מנ

עיירות וערי� של� ולכ� א� יש כמה שבטי� בעיר אחת אז 

זולת מה שצרי� שופט אחד ניצב שזה עיר אחת עוד צרי� עוד 

וכ� איפכא א� , שופטי� כמני� השבטי� שבה שופט לכל שבט

כ זולת שצריכי� "שבט אחד מחולק לגור בכמה עיירות א

ריכי� עוד שופטי� שיהיה ג� שופט אחד לשבט האחד ג� צ

ולכ� כתיב ג� בכל שערי� , שופט בכל עיר עיר של זה השבט

כ למה אמר בכל שערי� "ב א"אלא שעדיי� צ, וג� לשבטי�

' אלהי� נות� ל� לשבטי� באופ� שתיבות אשר ה' אשר ה

אלוהי� נות� ל� מפסיקי� בי� בכל שערי� ובי� לשבטי� ולמה 

א "כ אשר ה"י� לשבטי� ואחלא צירפ� יחד דהיינו בכל שער

והרי שערי� ושבטי� עני� אחד הוא שצרי� לית� , נות� ל�

כ למה הפסיק "וא, ל"שופטי� לפי ער� שתיה� ג� יחד כנ

' ב לש� מה נכתב בכלל אשר ה"ועוד צ, ביניה� ולא כתב� יחד

י "אלוהי� נות� ל� והרי זה ודאי שמדבר על ערי� שיהיו ל� בא

ו לה� ש� ערי� אלא מחנה ישראל שהרי כשהיו במדבר לא הי

על פני המדבר וג� לא שיי� ש� שערי� כי לא היו ש� דלתות 

וג� ש� לא שיי� , כלל אלא היו מכוסי� בענני כבוד מכל צד

כי תיכ� ביציאת מצרי� היה לה� , שופטי� ושוטרי� תת� ל�

כ אחר מת� תורה בסיני שהיה "ה לרב ומורה וכש"משה רבינו ע

כ מינה לה� שרי עשרות שרי מאות "אחמלמד� תורה וכ� 

ושרי אלפי� ותלמידיו ותלמידי תלמידיו היו מלמדי� אות� 

ל שופטי� ושוטרי� תת� "כ על זה אי� צ"א, ק במדבר"ש� תוה

כ מוכח ממילא "דש� לא שיי� בכל שערי� ולא לשבטי� וא, ל�

כ "שאינו מדבר אלא על אר� ישראל שנכנסי� תיכ� אליה א

א נות� ל� והרי יודעי� ה� כול� "ר כא� אשר הלומ' מה צרי� הי

ב למה נכתב "עוד צ, ת הוא הנות� לה� את האר�"כבר שהשי

ולא ', ל�'נות� ' וגו' שערי�'בכל ' ל�'כא� הכל בלשו� יחיד תת� 

ב שהרי בכל "ג� צ', וכו' שעריכ�'בכל ' לכ�'בלשו� רבי� תתנו 

כתוב  כ למה כתוב שערי� ולא"א, שערי� הוא בכל עיר ועיר

        .ק הכל מכוו� ומדוקדק ואתא לדרשה"והרי בתוה, בכל ערי�

ס ולכ� לא כתוב כפי "ק יש פשטי� עא"ל שאכ� בתוה"ילכ� לכ� לכ� לכ� 

ששאלנו תת� ל� בכל שערי� לשבטי� אלא מפסיק ביניה� ע� 
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        ב''תשע אלול' ז

  פפפפ""""קקקקגליו� תגליו� תגליו� תגליו� ת
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

            שופטי�שופטי�שופטי�שופטי�פרשת פרשת פרשת פרשת 

  ע"שופטי� תששת ק פר"מוצש
  ב"ארה - בארא פארק

שופטי� ושוטרי� תת� ל� בכל שערי� שופטי� ושוטרי� תת� ל� בכל שערי� שופטי� ושוטרי� תת� ל� בכל שערי� שופטי� ושוטרי� תת� ל� בכל שערי� 

אלהי� נות� ל� לשבטי� ושפטו אלהי� נות� ל� לשבטי� ושפטו אלהי� נות� ל� לשבטי� ושפטו אלהי� נות� ל� לשבטי� ושפטו ' ' ' ' אשר האשר האשר האשר ה

        ))))יחיחיחיח, , , , טזטזטזטז(((( את הע� משפט צדקאת הע� משפט צדקאת הע� משפט צדקאת הע� משפט צדק

, יש לדקדק בזה כמה דקדוקי�הנה הנה הנה הנה 

ת בפסוק בכל שערי� "תחילה אומר השי

ובפשטות בא , כ הוסי� לשבטי�"ואח

לומר שיש לית� שופטי� ג� לפי מני� 

משו� , א נות� ל�"תיבות אשר ה

שאילו כ� אז לא היה יכול לסמו� 

' לתיבת שערי� את תיבות אשר ה

� ל� כי תיבת לשבטי� אלוהי� נות

היתה מפסקת ביניה� ואז היה 

ת הוא "מפסיד המכוו� שהשי

ולכ� דווקא , הנות� ל� את שערי�

 ב"תשע –ראש חודש אלול 

*  
דיבורי� שנאמרו במעמד תוכ� 

 –סעודת סיו� שיתא סדרי משנה 
  הנלמדת בכולל משניות - 'מחזור ג

לזכרו הטהור של לשמו ושנתייסד 
  א"ל זיע"ר זצוק"אאמומר� ק "כ

===  
' אמר ר )ב"ג מי"פ(עוקצי! מסכת 

ה להנחיל "יהושע ב! לוי עתיד הקב
לכל צדיק וצדיק שלש מאות 

 )משלי ח(' ועשרה עולמות שנאמ
להנחיל אוהבי יש ואוצרותיה� 

אמר רבי שמעו! ב! חלפתא , אמלא
ה כלי מחזיק ברכה "לא מצא הקב

שלו� שנאמר לישראל אלא ה
' עוז לעמו ית! ד' ד )ט"תהלי� כ(

  . יבר& את עמו בשלו�
, ב שלש מאות ועשר"הרע' ופי

כלומר שההנאה וקורת רוח שיש 
ב הוא שלש "לכל צדיק וצדיק בעוה

מאות ועשר פעמי� כנגד כל 
  .כ"ע, ז"העוה

ב את "ב שהמשיל הרע"צולכאורה 
ב וקורת רוח "העולמות בעוה

בלתי  שבה� שה� כולו רוחניי�
ז הגשמי "מושגיי� לחיי העוה

האי& הנמשל , והחומרי המושגי
  , דומה למשל

ל שבדווקא המשיל את "יואולי 
כיו! שבמשל הזה , העני! במשל כזו

רצה להביא ולהמחיש לאד� 
דוגמא של דבר שאי! בכוח אנוש 

ש "ומ, להשיגו ולהתפיסו לשכלו
ז אי! הכוונה להנאה "כנגד כל העוה

אלא , ז"י בעוהשיש לו לאד� יחיד
הכוונה שהנאה של כל העול� כולו 

וכל ההנאות , מיו� שנברא ועד סופו
של כל האנשי� שהיו מיו� שנברא 

וכל היצורי� עלי אדמות , העול�
, מאז שנברא והנאת� וקורת רוח�
, כל זה נכפל בשלוש מאות ועשר

כ& שדבר כזה אי! ביכולת ברנש 
להשיג את עוצמת וגודל ההנאה 

כ& ג� העני! של קורת  ,וקורת רוח
ב "רוח וההנאה בעולמות של העוה

אינו בר תפיסה בשכל גשמי 

א "שאז סמו� אצל שערי� תיבות אשר ה הפסיק ביניה�

כ כותב לשבטי� ואז קאי ומוב� שאת "נות� ל� ורק אח

כ אילו היה סומ� בכל שערי� לשבטי� "משא, שערי�

אלוהי� נות� ל� הרי אז היה ' ה ז היה כותב אשר"ואחר

אלוהי� נות� ל� וזה אינו ' סמו� לשבטי� ע� אשר ה

ת לפני "הפירוש כא� כי את השבטי� כבר נת� לה� השי

י לכ� "על ירושת ונתינת אר כא� קאיזה במצרי� ואילו 

הפסיק ביניה� שאז הפירוש שערי� שאות� נות� ל� 

ולכ� , טי�כ שב ופירש שיהיה לשב"ואח, אלהי�' עכשיו ה

ג� כתוב נות� ל� לשו� הווה ולא ית� ל� לשו� עתיד ולא 

נת� ל� לשו� עבר ויחד ע� זה ג� כתוב ל� לשו� יחיד כי 

י שיהיו באהבה ואחוה ושלו� ורעות "בא לרמז שע

באחדות כראוי שזהו בחינת לשו� יחיד וכמו שמצינו לפני 

 ל"ודרזמת� תורה שכתוב ויח� ש� ישראל כנגד ההר 

ויח� לשו� יחיד להורות שהיו כל ישראל ש�  שכתוב

כ "וכמו, באחדות שלימה עד שהיו כאיש אחד ובלב אחד

שיהיו ה�  י"כא� רוצה להשמיע ולעורר את ישראל שע

ת נות� ל� בלשו� "ז יהיה השי"אז עיד, באחדות כראוי

י ותמיד "הווה תמיד נתינה כסדר שתמיד ית� ל� את א

חינ� שעבורה חרב בית ו שנאת "תשבו עליה ולא יהיה ח

ל אלא תהיו תמיד באחדות "שני וגלו ישראל מארצ� ר

ת ובני� "ז יהיה קיו� לנתינת האר� לכ� מהשי"ועיד

ולכ� נמי . ו"ק ח"מארה ו ולא יגלו"ק ולא ייחרב ח"ביהמ

כתיב נות� לשו� הווה ולא ית� לשו� עתיד הג� שה� עדיי� 

ה "ע י משה רבינו"ת לעורר� ע"ז בא השי"עכ, במדבר

י תוק� אמונה "י הוא ע"שהדר� לזכות לירושת א

שית� לה� את ' ת והבטחותיו לה� ולהאבות הק"בהשי

ה כאילו היא "אמירתו של הקב' לזרע� נתתי'כ "י וכמש"א

ת "עשויה ויהיה בעיניה� כאילו רואי� עכשיו אי� שהשי

י זה יזכו לרשת את "כבר עכשיו נות� לה� את האר� ע

ו "ולא יהיו ח, "� אר� ורעה אמונהשכ"כ "כמש' האר� הק

כמרגלי� שהג� שאי� לנו השגה בדורות הקדמוני� ולא 

ק כתוב שחטאו "ז כיו� שבתוה"בה� ובדקות חטאיה� עכ
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  ניצוצי אשניצוצי אש

  ק"ק הרה"ח מפ"דא
ט "ר רבינו הקוה"מר� אדמו

  א"זיע

        .רק על ש� העתיד שיקבלו התורה בסיני, ראויי�
 

        ))))יטיטיטיט, , , , ככככ((((    ע� השדהע� השדהע� השדהע� השדה    א תכרות כי האד�א תכרות כי האד�א תכרות כי האד�א תכרות כי האד�ואותו לואותו לואותו לואותו ל    ''''כוכוכוכו    ממנוממנוממנוממנוכי כי כי כי 
, דומה לע� השדה שאינו, דלמא' מלכי כי כי כי ' פיי י י י """"רשרשרשרש
        . אלא שכ� דומה' בל' פי� � � � """"רשברשברשברשבוה
ד המוסר כי אכ� הידמות האד� לע� השדה תלוי "על ל ל ל """"ויויויוי

ע� פרי ' דהיינו א� יראה להיות בבחי, במעשי האד�
רשי� חזקי� של תורה וע� ש, ))))יאיאיאיא, , , , בראשית אבראשית אבראשית אבראשית א((((עושה פרי 

כי תצא למלחמה על אויבי� וראית סוס ורכב כי תצא למלחמה על אויבי� וראית סוס ורכב כי תצא למלחמה על אויבי� וראית סוס ורכב כי תצא למלחמה על אויבי� וראית סוס ורכב 
אלהי� עמ� אלהי� עמ� אלהי� עמ� אלהי� עמ� ' ' ' ' ע� רב ממ� לא תירא מה� כי הע� רב ממ� לא תירא מה� כי הע� רב ממ� לא תירא מה� כי הע� רב ממ� לא תירא מה� כי ה

        ))))טוטוטוטו, , , , ככככ((((המעל� מאר� מצרי� המעל� מאר� מצרי� המעל� מאר� מצרי� המעל� מאר� מצרי� 
י בעיני� הוא רב בעיני אינו "רב ממ� פירשע� ע� ע� ע� 
א עמ� "ד מה היא הנתינת טע� כי ה"יל. כ"ע, רב

כי תצא כי תצא כי תצא כי תצא ויש לפרש . ל� מאר� מצרי�המע
 –למלחמה על אויבי� וראית סוס ורכב ע� רב למלחמה על אויבי� וראית סוס ורכב ע� רב למלחמה על אויבי� וראית סוס ורכב ע� רב למלחמה על אויבי� וראית סוס ורכב ע� רב 

ולכ� חושב , והוא מפחד שלא יפגע במלחמה
ומהרהר בלבו שזה נגר� לו מעוונותיו וממעשיו 

פחדו בציו�  ))))ידידידיד, , , , ישעיהו לגישעיהו לגישעיהו לגישעיהו לג((((כ "וכמאה, הרעי�
שכל מי שיש בידו עבירות לבו ירא , חטאי�

ואז מיד , לימהוחוזר בתשובה ש, וחרד מעצמו
והוא יציל אות�  לא תירא מה�לא תירא מה�לא תירא מה�לא תירא מה�ה "אומר לו הקב

כמו  - א עמ� המעל� מאר� מצרי�א עמ� המעל� מאר� מצרי�א עמ� המעל� מאר� מצרי�א עמ� המעל� מאר� מצרי�""""כי הכי הכי הכי המה� 
 �שהציל אות� מפרעה במצרי� א$ שלא היו עדיי

ע� שתול ' בבחי' אז יהי, ת"יראת שמי� ועבודת השי
ית� בעיתו ועלהו לא יבול  על פלגי מי� אשר פריו

כי ממנו תאכל כי ממנו תאכל כי ממנו תאכל כי ממנו תאכל ועל ע� כזה אמרה תורה , ))))גגגג, , , , תהלי� אתהלי� אתהלי� אתהלי� א((((
איל� איל�  :):):):)תענית התענית התענית התענית ה' ' ' ' עיעיעיעי((((' וכדאיואותו לא תכרות ואותו לא תכרות ואותו לא תכרות ואותו לא תכרות 
' פירותי� מתוקי� וצל� נאה וכו' במה אברכ� וכו

ולכ� , ר שכל נטיעות שנוטעי� ממ� יהיו כמות�"יה
 אלאאלאאלאאלאהאד� הוא בלשו� כי כי כי כי ואז , תתתתוווולא תכרלא תכרלא תכרלא תכרואותו ואותו ואותו ואותו 
        .ל"� הנ"הרשב 'וכפי
האד� לא ישי� עמלו בתורה ולא יטעו� וא� וא� וא� וא� 

ע� רק רק רק רק ז אמרה תורה "ע, מפירות האיל� המתוקי�
ואז , אשר תדע כי לא מאכל הוא אותו תשחית וכרת

שאינו דומה לע� השדה , האד� בלשו� דלמא ייייככככ
ק נותנת חיי� "והתוה. ל"י הנ"העושה פרי וכפירש

, , , , משלי גמשלי גמשלי גמשלי ג((((ש "וכמ ))))זזזז, , , , אבות ואבות ואבות ואבות ו((((ב "ז ובעוה"לעושיה בעוה
 .והב�, ע� חיי� היא למחזיקי� בה ))))יחיחיחיח

 

י "ת יכול ורוצה להכניס� לא"ולא האמינו שהשי

לכ� נגזר עליה� שישארו במדבר ולא יכנסו 

לכ� בא משה רבינו , ל"ל אלא לע"ר' לאר� הק

ת שיתחזקו באמונה ויהיו "מפי השי ה לעורר�"ע

ת כבר "בטוחי� בזה ויהיה בעיניה� כאילו השי

ומוחה את עמלק ' עכשיו נות� לה� את האר� הק

ז יזכו שכ� יהיה "ואז עיד, עממי� מפניה�' וז

ויזכו לירושת האר� ומחית , בפועל ולמעשה

שהכל תלוי , ק אוי� אייביג"עמלק ובני� ביהמ

והעמיד� על אחת וצדיק בא חבקוק ' באמונה בחי

ויצליח ויזכו תמיד לכל הישועות , באמונתו יחיה

        ',ובמשה עבדו' ויאמינו בה'ולאמונה ג� בצדיקי� 

ושוטרי� תת� ל� בכל ושוטרי� תת� ל� בכל ושוטרי� תת� ל� בכל ושוטרי� תת� ל� בכל - - - - שופטי�שופטי�שופטי�שופטי�סמי� ליה לכ� לכ� לכ� לכ� 

וכתובי� בלשו� יחיד כדי להורות שבעת  שערי�שערי�שערי�שערי�

שבאי� להכתיר אלו� לראש� לא יעשו 

� זה ו שקצת� יאמרו שחפצי� באד"מחלוקות ח

לראש והשני לא נראה לה� ומקצת� יאמרו 

' בכל שערי�'כ כתיב "ולכ� ג, ש"ושופטיה� כרצונו ית

העני� שהיו מושיבי�  חחחח""""השהשהשהשולא בכל ערי� שכבר כתב 

ד בפתח שער העיר וש� היה מקו� מושב "את הבי

        ,ל שלה�'ד וש� בית� וחדר� ושטיב"הבי

יבלו בני העיר את השופט העני�  שאחר שקל ל ל ל """"ולהנולהנולהנולהנ

עליה� בהכנעה שלימה וקיבלו עליה� מרותו בשלימות 

אז ממילא , ברמה' שאז תכו� מלכותו וינהיג� בדר� ה

ד שלו בפתח העיר מורה שזו העיר "ישיבתו והבי

ולכ� הוא יושב בשער העיר ' ק ודר� ה"פ תוה"מתנהגת ע

י "לרמז שכל הנכנס בשעריה תיכ� מכיר שהוא מתנהג ע

ועל מנת כ� הוא נכנס אליה וג� הוא ' השופט בדר� ה זה

ע ככל יתר תושביה לפני הרב והשופט ויתנהג "יכפו� א

ולכ� , בדר� התורה והמסורה' ג� הוא על פיו בדר� ה

ת שיהיה מושב השופטי� בשערי כל "ציווה כא� השי

עיר ועיר שבזה יראו וישמעו שכולה כפופה לדעת תורה 

ה יעלו ויצליחו כול� בדרכי י שופטיה וראשיה ובז"ע

 .כראוי וכנכו�' ותורתו הק ת"השי

 

כי אז לא , ההיפ� שהשני מרוצה לה� ולא הראשו�

ה "וכאליהו הנביא ע. ינהיג� שו� מנהיג כראוי

אלא מלמד� , ו"שיהיו כול� ראשי� ח' שקילל עיר א

שג� אז יהיו כול� באחדות כאיש אחד ולב אחד 

ובדעת אחד ויקבלו כול� הרב והשופט בהכנעה 

' אפילו ריש גרגותא משמיא קממנו ליה'ינו שויאמ

ואז יעלו ויצליחו ותכו� מלכותו ורבנותו  .).).).)ברכות נחברכות נחברכות נחברכות נח((((

ל בדרכי -וידריכ� כראוי במסילה העולה בית א

על מי מנוחות באי� פר� וצוחה ' ת ותורתו הק"השי

י חילוקי דעות ומחלוקות על מינוי "ולא יקלקלו זה ע

        . אלו השופטי�

לשו� יחיד ואחדות להזהיר�  כתיב ג� על זהולכ� ולכ� ולכ� ולכ� 

מההיפ� כי דבר זה תנאי הכרחי שיצליחו ה� 

  שיחת קודששיחת קודש
  ''אא  ''המש� מעמהמש� מעמ

  ורהורהדברי תדברי ת
  לרגל סיו� שיתא סדרי משנה

  'א' המש� מעמ

        

א להשיג "והמשיל עני! של הנאות גשמית שא, ואנושי
ו "בשכל ומזה יבא ללמד על עני! הנאה וקורת רוח רוחני בק

  . א להשיגו ולהבינו"שא
ה לית! לכל "עתיד הקב .)סנהדרי� ק(ביאר  תורת חיי�בספר 

י עולמות נראה לפי "טע� מספר ש, עולמות י"צדיק ש
ג מצות "& אותיות נגד תרי"שעשרת הדברות יש בה! תר

ונראה שכנגד! יש , ר עליו!"ושבע מצות בני נח במספר כת
אלא לפי שהאד� נברא דו פרצופי! , & עולמות"לו לאד� תר

וכ! כל הנשמות זכר ונקבה , זכר ונקבה ויקרא את שמ� אד�
נשל� ונעשה האד� במלואו וטובו נבראו ובי! שניה� 

& "לכ& ג� אות! תר', לשמור ולעשות את כל מצות ד
עולמות יחדיו יחלוקו מחצית! לזכר ומחצית! לנקבה והיינו 

  . ל"עכ, י עולמות לכל צדיק וצדיק"ש
על ישכר וזבולו! ע "זי ס"החתק "הגההזה מובא מוכרעיו� 

', הקג מצוות נצטוינו בתורתנו "שתרי[& העולמות "שתר
] כ"ה תר"ומוס+ עליה� שבעה מצוות דרבנ! שמקיי� ס

ולכל צדיק וצדיק , י"נחלקי� לישכר וזבולו! לכל אחד ש
  . כ"ע, הכוונה לישכר ולזבולו!

   .להנחיל אוהבי יש ואוצרותיה� אמלאשנאמר 
רבי חנינא משו�  :)ברכות לג(דבא לרמז על הא דאיתא ל "י

אוצר של יראת  ה בבית גנזיו אלא"י אי! לו להקב"רשב
וזוהי כוונת , היא אוצרו' יראת ד )ישעיהו לג(שנאמר , שמי�

שנאמר , י עולמות"ה מנחיל לכל צדיק ש"המאמר שהקב
אוצר הכוונה " ואוצרותיה� אמלא"א& , להנחיל אוהבי יש

היינו שהעיקר שיהיה לו , ה"ש שהיא אוצרו של הקב"ליר
, ש"רה שהיא י"מהאוצר של הקב ,להצדיק העוסק בתורה

כי זהו עיקר ויסוד  ,ובזה ממלא את כל העולמות שמנחיל

ל עוד דאוצר היא מקו� שמכניסי! בו "וי. העסק בתורה
ש היא "כמו כ! יר, לקיו� לזמ! רב' דברי מאכל ויי! וכדו

 .)שבת לא(המקיימת את התורה שלומד האד� כדאיתא 
אמר רבא בשעה שמכניסי! אד� לדי! אומרי� לו נשאת 

' ה אי יראת ד"ואפ' קבעת עתי� לתורה וכו, הונתת באמונ
משל לאד� שאמר לשלוחו , היא אוצרו אי! אי לא לא

ל עירבת לי "העלה לי כור חיטי! לעלייה הל& והעלה לו א
, ל מוטב א� לא העליתה"א, ל לאו"בה! קב חומטי! א

ש היא המשמרת ומקיימת את התורה "מבואר שהיר
  . ט של האד�"ומעש

ד אומר כל שיראת חטאו קודמת "רחב )ג"אבות פ(א "וכ
תהילי� (ל ג� רמז בפסוק "וי, לחכמתו חכמתו מתקיימת

י "י העולמות היא ע"שכדי לזכות לש, יובילו שי למורא )עו
ש שמתעט+ בה העוסק "המורא כפי האיצטלא של יר

  .  בתורה כ! משפיע בהעולמות שמקבל על עסק התורה
הונא כל אד� אמר רבה בר רב  .)שבת לא(ל "חזואמרו 

שיש בו תורה ואי! בו יראת שמי� דומה לגזבר שמסרו לו 
מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו בהי 

] חצר[מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא , עייל
אמר  )ש�(ל "עוד אמרו חז, לדרתא עביד] שער[ותרעא 

והיה אמונת עתי& חס!  )ישעיהו לג(ל מאי דכתיב "ר
זה  עתי$, סדר זרעי�זה  אמונת -' ת חכמת ודעת וגוישועו

. היא אוצרו' יראת ה )ש�(ה "ואפ' וכו סדר מועד
דהנה , ל"ויש לקשר שתי המימרות האלו של חז

' מאמרי חודש תמוז אב מאמר ב( בני ישכרק "ספהב

ח פרקי� "כתב שיש במשניות תקכ )בי� המצרי�
  , ח"מני! מפת

ל שעל הלומד "הנ ל הרמז בשתי המימרות"יז "ועפי
' זרעי� מועד וכו' סדר המשניות אמונת עתי& וגו

ח שיזכור כי "צרי& שיהא לפניו הסימ! של מפת
  .ש"העיקר היא המפתחות החיצוניות שהיא היר

' פ(ת "עה ס"דברי החתמילי! קדישי! עילאי! ונעתיק 

בטע� עונש של זק!  )פ והאיש אשר יעשה"שופטי� עה
אי לא , ימרה הזק! הזהבאיזה טענה , ל"וז, ממרה

שיאמר אני בעל מלאכה אחת עוסק בתורה ומעיי! 
והכה! הזה וחבריו מצאתי� , בה יומ� ולילה

שוהי! שעה אחת , חסידי� ואנשי מעשה
ומקריבי� קרבנות כל היו� וכל הלילה , ומתפללי!

לא יחשו ותורת� מתי משתמרת שיבואו ויכריעו 
בקרב� ' ולא יאמי! כיו! שחסידי� ה� רוח ד, עלי

, כווני� ההלכה אל האמתמותורת� משתמרת ו
אשר יעשה בזדו! לבלתי שמוע אל "והיינו דקאמר 

הואיל , "אלקי&' הכה! העומד לשרת ש� את ד
ה יהיה לו טענה "משו ,ועומד לשרת וטרוד בשרותו

  , לזוד בזדו! שלא לשמוע
בעיני ישראל שארית הע� ' זה מקיל עבודת דוהנה 

על כ! , ! אינ� בני תורהשיאמרו קדושי עליו
במיתתו של זה הזק! נאמר וכל הע� ישמעו שזה 

  'ג' המש� בעמ



 

 

 

 ג

 ג

  . ק"עכלה, נוגע לכל הע� מקצה
, ס ה� על הכהני� המשרתי� במקדש"דברי החתוהנה 

א& לכאורה יש לעיי! שהלא לא הכהני� היו אלו 
שהכריעו ההלכה אלא הסנהדרי! שהיו חכמי� גדולי� 

של זק! ממרה  ומהו טענתו, ועצומי� העוסקי� בתורה
ת באופ! "שופטי� בעזהי' וכבר כתבנו בזה בפ[, עליה�

לסנהדרי! היושבי� ל שהתורה צותה לעלות "וי, ]אחר
שכ& נצטוו לישב ש� , בלשכת הגזית ליד בית המקדש

ולמה ] משפטי�' י ריש פ"מובא ברש[ל "ש חז"כמ
לומר ל& שתשי� , נסמכה פרשת דיני! לפרשת מזבח

ולכאורה מהו מטרת , ]המזבח[סנהדרי! אצל המקדש 
ומהו מעלת� יותר משאר , הישיבה דוקא באותו מקו�

ה וההוראה די בכל אתר ואתר של כל דייני� גדולי התור
א& מעלת� המיוחד היא שה� נמצאי� ליד , כלל ישראל

בבית ' הכהני� המשרתי� בקודש ועובדי� עבודת ד
ובהשפעת כוח קדושת� של הכהני� האלו , המקדש

שורה על הסנהדרי! הסמוכי� לה� שיכוונו אל האמת 
  , בהלכה

י "זה טענת הזק! ממרה אי& מתקיי� כדבר הזה שעועל 
הכהני� יושפע אמיתת ההלכה לסנהדרי! הלא הכהני� 

והאי& ' ה� חסידי� ועוסקי� בעבודת הקרבנות וכו
ז באה הציווי שנאמי! "וע, יושפעו על יד� תורה והוראה

י החסידי� הקדושי� יושפע שפע "בזה שדוקא ע
  .ס"ש החת"הקודש להורות ההלכה האמיתית וכמ

שאמרנו לעיל מ "ת עפי"ז בעזהי"יש להוסי+ עואולי 
שעיקר עסק התורה הוא ביראתו הקודמת והיא 
המקיימת את התורה של הלומד שיהיה לה קיו� נצחי 

והנה העבודה בבית , וישריש בו הארת קדושת התורה
, המקדש היתה ספוגה ועמוסה ביראת שמי� טהורה

לפי , ל"וז )ה כי מציו� תצא תורה"ד. ב כא"ב(' תוסש ב"וכמ
היה  ,לה וכהני� עוסקי� בעבודהשהיה רואה קדושה גדו

' כדדרשי, מכוו! לבו יותר ליראת שמי� וללמוד תורה
גדול מעשר שני שמביא ' למע! תלמד ליראה וגו ספריב

לידי תלמוד לפי שהיה עומד בירושלי� עד שיאכל 
מעשר שני שלו והיה רואה שכול� עוסקי� במלאכת 
שמי� ובעבודה היה ג� הוא מכוו! ליראת שמי� ועוסק 

  . ל"עכ, בתורה
הסנהדרי! שהיו קרובי� וסמוכי� לכהני� העוסקי� ולכ� 

כ "ש ועי"ז נשפע עליה� שפע קודש של יר"בעבודה עי
תורת� המשתמרת היתה במעלה לאי! ערו& וה� 

  .שקבעו ההלכה האמיתית
יש לפרש המש& המשנה אמר רבי שמעו! ב! ז "ועפי

 ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא"חלפתא לא מצא הקב

 שפת אמתק "ספהש ב"ונקדי� מ .'וכו' לו� שנאהש
ובעיקרי� מקשה הלא עיקר עבודת , ל"וז )א"סוכות תרנ(

' ת ביראה ואי& כתיב תחת אשר לא עבדת כו"השי
ומתר. כי אד� , כי יראה ורעד היפו& השמחה, בשמחה

השל� כפי מה שמוציא השלימות הוא מלא שמחה ולפי 
והיטב , ש"מחה עשעיקר השלימות היראה מביא עוד ש

ירושלי� על ש� היראה והשלימות ' ז נק"וע' דיבר וכו
ש היא עיקר "מבואר שיר. ל"עכ, י לקבל ש�"שזכו בנ

ולזה הסמי& המשנה מאמר , השלימות של האד�
השלו� למה שאמר מקוד� ואוצרותיה� אמלא 

ש ישיג "י היר"והמשי& ואמר שע, ש"ש כמ"שהכוונה ליר
  .האד� תכלית השלו� שהיא שלימות

, יש לקשר סיו� שישה סדרי משנה לתחילתהובזה 
מאימתי קורי� שמע בערבית משעה שהכהני� נכנסי� 

  , לאכל בתרומת�
עמדו בזה מדוע נקט התנא דוקא האי סימנא של וכבר 

שבא לרמז בזה ל "אלא שי, אכילת כהני� בתרומת!
לאד� המתחיל עכשיו ללמוד סדר משניות שידע ויקבע 

ש שלא תסור "לימוד התורה היא הירבלבו שהעיקר ב
ויזכור את , ש"מנגד עיניו היראה והפחד מהדר גאונו ית

נות� התורה שנת� לנו את התורה באימה ויראה ברתת 
והודעת�  )'דברי� ד(דתניא  .)ברכות כב(וכדאיתא  .וזוועה

' וכתיב בתריה יו� אשר עמדת לפני ד, לבני& ולבני בני&
ה וביראה וברתת ובזיע א+ מה להל! באימ, אלקי& בחורב

ולכ$ בתחילת לימוד , כא! באימה וביראה וברתת ובזיע
ש שהיא "וג� באומרו מאימתי קורי� קרי, סדר משניות

באותו מקו� ראה , עיקר דברי תורה שכתוב בה ודברת ב�
ולכ$ אמר , ש"התנא לתת אות וסימ� ללימוד תורה ע� יר
נה בזה הכוו, משעה שהכהני� נכנסי� לאכול בתרומת�

שאכילת הכהני� את תרומת� שהיא אכילת מצוה היתה 
  , ש"ספוגה ומלאה ביר

' כתב בפסוק עשר תעשר כו )ו"ראה תרמ(א "ובשפ
 ז"אמר אמו. 'למע! תלמד ליראה כו' א כו"ואכלת לפני ה

. כ"ע, ל להוכיח מזה כי אכילת מצוה מביא יראת שמי�"ז
כילה י הכהני� ודאי שקדושת הא"ו אכילת תרומה ע"וק

וזה ל& האות על לימוד , ש במידה גדושה"הביאה יר
משעה שהכהני� נכנסי� לאכול , התורה ע� יראת שמי�

  .בתרומת!

*****  
הכולל משניות הזה נתייסד לשמו ולזכרו הטהור הנה 
א אשר עוצ� יראת "ל זיע"ר זצוק"אאמו מר� ק"של כ

וכל כולו היה פחד , שמי� שלו היה במדריגה עילאה
  , �ומורא שמי

וכ� הדרכתו והנהגתו ע� כל הבאי� בצילו היתה 
ש שהיא העיקר והיסוד בכל מהות "בעיקר להשגת יר

ורוב דברי תורה , האד� ושורש לכל קיו� חיי היהודי
וכל זיז , ש"שהיה אומר היו מבוססי� על עני� יר

ש היה מדחה ומסלק "כלשהוא שהיה בזה חיסרו� ביר
  .אותו מכל וכל

 רגלא בפומיה בתוכחתו בנוסחאי$ שהיה מוזכורני 
וכל הליכתו אפפה ] ש"היכ! היר" [ש"אוו איז די יר"

  , ש"והיתה מאירה ביר
 בית אהרו�ה בעל בפומיה המאמר שלומרגלא 
קדושיו כי אי! מחסור ' יראו את ד"א "זיע מקארלי�
, שאומרי� לקדושי� הוו יראי שמי�, "ליריאיו

מחסור כי אי! , ש"שעיקר עבודתכ� יהיה להשגת יר
ש שמי� אי! מחסירי� "כי מי שיש בו יר, ליריאיו

א& , ממנו כלו� ומשפיעי� עליו השגת המדריגות
ש ולא להשגת "העבודה צרי& שיהיה על השגת יר

  .מדריגות
ול� 'ע �"עשידוע כי כללות העול� הוא בסוד והנה 

  , פש'ננה 'ש
שזכו , כש� שעזרתנו לסיו� בבחינת שנה ונפשוהנה 

סדר משניות בסיו� השנה שעבר עלינו  נפשינו לסיו�
ת לסיו� בבחינת עול� שנזכה "כ� יעזרינו השי, לטובה

בקרוב בימינו לעול� התיקו� השל� ואור עול� החדש 
  , על ציו� תאיר

רבי הונא  )פינחס רמז תשעו(בילקוט שמעוני ואיתא 
יות מתקבצות אלא בזכות משניות ואמר אי! הגל

יזכינו , תה אקבצ�ומה טע� ג� כי יתנו בגוי� ע
ת שבזכות המשניות שלמדנו יקרב זמ� גאולתינו "השי

  .ופדות נפשינו בביאת משיחינו במהרה בימינו
רעוא שזכות לימוד התורה ישפיע עלינו ממרומי� יהא 

ח� וחסד ורחמי� שנוכל לשבת באהלה של תורה כל 
ימי חיינו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיי� את 

ולעבדו בלבב של� ובנפש , 'כל דברי התורה הק
חפיצה מתו$ שמחה ונחת והרחבה בגשמיות 

ונזכה להיכתב ולהיחת� בספר� של , וברוחניות
צדיקי� גמורי� לאלתר לחיי� טובי� ולשלו� בתו$ 

  .כלל ישראל
=====  
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   הה��הצדקנית עהצדקנית עהרבנית הרבנית 
  ט"הבעל א אלול"צ י"יאלרגל ה

יחול יומא דהילולא פו! די מאמע  )האי שתאב' יו� ד( ק"שהנה 
ה היתה רגילה מאוד בתפילות ותחנוני� והיתה "ל והיא ע"ז

וכל עת מצוא שהיה ' א גרויסע דאוואנער'מתפללת גדולה 
בידה היתה עוסקת באמירת תהילי� ותפילות ושיר השירי� 

� בה ר שיקויי"ויה, ני� חשובי�יועוד עני
הכתוב מה כא! עומדת ומתפללת א+ ש� 

ת ירח� שלנשמתה תהא עליה "והשי, עומדת ומתפללת
או! אלע נשמות זאל! , בתו& שאר נשמות הצדיקי� וצדקניות

כתיבה , האב! א עליה ולחולי� רפואה ולכל ישראל א ישועה
ר "ק מר� אדמו"כ(. ימה טובה עלינו ועל כל ישראל אמ!וחת
  )ע"תש -א"שליט
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   077-470-1973: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  כיצד נעביר לילדינו ההרגשי� בחודש אלול
  
והנני , ו נמצאי� בעיצומו של חודש אלולאנ. ש

והרגשתי שלא מעבירי� , מלמד בחדר
התחושות האמיתיי� של , הילדי�\לתלמידי�

, בעצ� חודש אלול נראה כחודש טבת, חודש אלול
הדרישות , אות� לימודי� אות� מבחני�

 האוירה וחסר, ספק ידעהמההנהלה אותו דרישות 
ו עצבות "ל חאי� כוונתי להנחי( .-'אלול'בלנשו� 

אבל חסר  - )בחודש אלול בגלל יו� הדי� המתקרב ובא
אשמח במאוד א� על גליו! חשוב זה , משהו בעיקר

המפורסמי� ורבי�  'פרקי חינו&'שטבעו יצא כבר ב
טטו לאורו ונאמ! הוא אבינו שבשמי� שישל� ויש

מלמד החפ, ( .'וכו' שכר� לכל העושי� במלאכת ה
  )ש"בעל

  

שמואל ני. גר יהודי בש� הרב 'במושב זקני� ויז. ת
ל מנהגו היה בכל חודש אלול היה דופק על "ז יפה

, יהודי� יקרי� תחזרו בתשובה: הבימה ואומר
הוא , ולא זו א+ זו, נותרו כ& וכ& ימי� ליו� הדי!

קול דודי "הוציא פתקאות והדפיס על גביה� 
הזריז נשכר , הדי! ימי� ליו�------- ונשארו" דופק

 היוצאי� מהלב נכנסי� ומחלחלי� ודברי�', וכו
  .ללב
 כאלו פלקטי� יסוזאת והדפמחנכי� שאימצו יש 

, רהמספ וכל יו� ה� מחליפי�, "קול דודי דופק"
ג� אפשרי שבגמר  .'יו� ליו� הדי! וכו 20דהיינו 

אורי אשר לפני עלינו ' תפילת שחרית לפני לדוד ה

 - שופר -יתקע המלמד בשופר ויאמר לילדי�
  .מעשיכ� מלשו! שפרו

מעביר זאת ברצינות אז לילדי� האבא \כשהמלמד
  .יש לזה השפעה

אריה ' ח ר"ערלוי היה משגיח יקר הרהבישיבת 
בעת שלמד בישיבת מיר היה דל שסיפר "זברי� 

 יחזקאל לוינשטיי�צ רבי "ש� הגהדמשגיח הישיבה 
שאל בחור לתומו , ל והיה באמצע חודש אלול"זצ

בלוח ה שיסתכל והבחור ענ? כמה היו� לחודש
, ענהו רבי יחזקאל - תשובה וכבר יאמר למשגיח

 אוחזי� היתכ! בחודש אלול לא יודעי� איזה יו�
  .?לבדוק בלוח עד שזקוקי� ,היו�
 ,ולא נלהיב את התלמידי� ,לא נספרולא נדבר א� 

אבל רבי� לא יודעי� , ל"זצ רבי שלו� שבדרו�צ "הגה
שהמהפ& הגדול קרא בילדותו כשאמו זעקה לו 

  :קול חוצבוכ& מסופר בספר  "לשולמקע אלו"
, שלו� היה ילד יתו� ובולט בחבורת ילדי השכונה' ר

כ להקדי� הביתה "היה משתובב בחו. ולא רצה כ
הוא , הוא השביע עצמו במשחקי�, קלשולח! ערב רי

א& , הרבה לקפו. להשתובב לספק רגשות הילד שבו
, בשעה מוקדמת יחסית, זה היה נראה אחרת' אלול'ב

שליד הבאר וניצבה היתה אמו יוצאת אל הרחבה 
הדהד קולה ממרחק " שולמקע", מרחוק וזעקה

שולמקע בימי� אלה אפילו דגי� שבי� "! אלול"
  !".?ברועדי� ואתה משתוב

היא , לפע� התייצבה הא� על אד! חלו! ביתהמפע� 
היא " אלול"נעצה מבט חומל בבנה הטרוד במשחקיו 

הא� ימשי& במעשי , מה יהא עליו כשיגדל, חשבה
רבונו של עול� : ומצקו! ליבה לחשה? הנערות שלו

ודמעה אחת ניגרה מעיניה ואחריה עוד אחת ש� ... אנא
' של רצעקת האלול וע את מזכה לשומי ש, ליד הבאר

יכל להבחי! בתו& אותה " ל- ו-ל-א: "ע� האנחה שלו�
ג� "!!. שולמקע אלול"הזעקה בנימת קולה של אמו 

בגיל שבעי� זכר את קריאתה של האמא בימי אלול 
, דמעות בדמעות נפגשו, ודמעותיה וג� הוא בכה

  .תפילת האלול של אמא התקבלו
והרגשי�  מוטל עלינו ועל כתפינו להעביר המסרכ "ע

שיוכלו א+ ה� , לצאצאינו שילווה אות� עד זיקנה
  .להעביר לבניה� ובני בניה� עד עול�

ק "ק הרה"זלו, אפשר להוסי+ בהרחבה כדלעיללילדי� 
פ משל "א& הנה יוב! ע :ליקוטי תורהע ב"זי בעל התניא

אתו למל& שקוד� בואו לעיר יוצאי! אנשי העיר לקר
 יכול שרוצה לצאתכל מי  ואז, ומקבלי! פניו בשדה

להקביל פניו והוא מקבל את כול� בסבר פני� יפות 
ובלכתו העירה הרי ה� , ומראה פני� שוחקות לכול�

כ בבואו להיכל מלכותו אי! נכנסי� "הולכי� אחריו ואח
וא+ ג� זאת המובחרי� שבע� יחודי , כי א� ברשות

מ בחודש אלול יוצאי! להקביל "וכ& העני! עד, סגולה
  .פניו בשדה

תדעו כי : ילדיו\האבא כשחוזר לתלמידיו \המחנ&ולכ� 
ודברי� , יש לנצל זאת, הוא קרוב אלינו, המל& בשדה

. ד יעשו חרישה עצומה וחקיקה בליבות הרכי�"אלו בס
  גוט שבת .ר"אכי

  

 א"ני. זיע'מויז' ישועות משה'ק בעל "נ הרה"מוקדש לעהמדור 

  .לטבת -באמת עול� כמנהגו ולא ירגישו שוב שינוי בי! אלול
 .העביר מסרי� אלו לילדי�חיובית ל חשוב ונחו. בצורהולכ� 

 שעדיי! מהדהדי� באזניה דברי 'סיפרה לי אמי מורתי תחי
ל כיצד "מצפת זצ יעקב שמשו� מרגליות 'צ ר"זקני הרה - אביה

איז 'קינדערלע$ ס"בחודש אלול הסתובב בבית דא לדא נקש! 
ילדי� זה , "דאר. אפ לוזע� די שטותי� והבלי�'חודש אלול מ
  ".ת וההבלי�יוהשטו צרי& לעזובחודש אלול ו
 אומרי� לילדי�, יש די! ודברי� בי! איש לרעהווכשחלילה 

ו יש "וכשח, היתכ! לריב בחודש זה - !!חודש אלול: בהטעמה
ילדי� יקרי� אסור שבחודש : רפיו! בתפילה אומרי� לה�

תפילה מזכירי� לה� הרוצי� לחזק   ,ייראה כ& תפילה, כזה
 הצא! קדשי� את ינשמו בדיבורי� אלו, זה חודש אלול

   .האלול
, צרי& זה להביא להתעוררות לתשובה, ל- ו-ל-אכשמזכירי� 

ודברי� יוצאי� מהלב , בפרט אצל ילדי� קדושי� וטהורי�
  .נכנסי� ללב

כאילו ווארט , י'לדודי 'ודודי 'לני 'את "ר אלוליודעי� כולנו 
לא די בזה אלא כדי  - ,יפה ונחמד שחוזר על עצמו שנה בשנה

כשאני , ה"זה הקב דודייבור על זה נבאר לה� להרחיב הד
ה מתקרב "הקב -אז דודי, ה"מתקרב כביכול לדודי להקב

אבל , ה אז אשובה אליכ�"א� יהא שובו אלי אומר הקב, אלי
שהיא , בחודש אלול אתערותא דלתתא לעשות חייבי�

  .בעצ� ההכנה לחודש תשרי
א ע מבי"ימשה מקאברי� זק רבי "להרה אמרות משהק "בספה

מאני לדודי , "פו� אני לדודי ודודי לי קע� מע� זי$ א� שיכורע�"
 וכ! מובא ש� כשהייתי ילד הייתי, י אפשר להשתכרוד
אחותי הבכורה  שחק ע� ילדי� בחודש אלול ותאמר לימ

או� די "הלא היו� חודש אלול , הא� ג� היו� אתה משחק
תי וכששמע, )והדגי� שבי� רועדי�(" פיש או� וואסער ציטער�

עד היו� , )החילותי לרעוד(" גהויבע� ציטער�האב אי$ אנ"זאת 
  .ק"עכל .אני זוכר את הפחד הזה

הילד . האבא\אלו וכאלו יוצאי� מפי המחנ&רי� כשדב
ועלינו , ל חייובתמימותו בונה זאת ועושה לו השפעה על כ

גדול של המגיד כולנו שמענו את שמעו ה .מוטל חוב קדוש זה
ה "רס� אשר רבי� השיב מעוו! הופהירושלמי הנודע ומ

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  'אשה יראת ה, האשה החשובה  גומלת חסד בכל נפשה

  ה"ע מרדכימרדכימרדכימרדכי' בת ר מננהמננהמננהמננהמרת 
ב אלול "נזדככה ביסורי� קשי� ומרי� ונפטרה ביו� י

  ג"תשס
 .ה . ב . צ . נ . ת 

 

        ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב 
, מ"פא, עלות והמידותכליל המ, הוד מעלת האי גברא רבאלידידינו 

  ד"מתפללי ביהמחשובי מ, אוצר כלי חמדה
   -א"שליט יקיקיקיק''''מנח� הורונצמנח� הורונצמנח� הורונצמנח� הורונצרבי  ג"הרה
  א"מ זיע"ר הרמ"ק מר� אדמו"כנכד 

   לעלוב -כ בוקר "רו
  ט"הולדת הנכדה במזללרגל 

 .ס"יהי רצו� שיזכה לרוב נחת ושובע שמחות וכט

  

  פרקי חינו�פרקי חינו�
  הרב שמואל שטר�

  יוע! חינוכימחנ� ו

  השל� � אור יקר�מכו� 

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

�על האור החיי� הק� אור יקר�ס �מח  
 --------------------------------  

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

, מרבה פעלי� לתורה וחינו� בדרכי אבות, חמודות אהוב למעלה ונחמד למטה
הוא הגבר אשר רוח בו , כביר המעש והפעלי� להרמת קר� התורה והחסידות

" אור יקר"ל את החיבור המאיר באור יקרות "ד להו"וזכה בהצלחה רבה ובס
רבינו האור החיי� ' יסודתו בהררי קודש לבאר דברי קדוש האשר זר זהב הוא ו

ומזכה , המרבי! תורה לעדרי�', , למע� השקות הצמאי� לדבר ה, הקדוש
אוצר כלי חמדה , הרבי� בהרבצת תורה באמונה ובמסירות לגדולי� ולקטני�

  ה"ה, וסגולה
  א"שליט שמואל שטר�שמואל שטר�שמואל שטר�שמואל שטר�הרב החסיד רבי 

ועמל , והזיל זהב מכספו, לות כימי�ולאביו החשוב אשר מסר נפשו וש� לי
וטרח רבות בשני� ביגיעה רבה למע� הוצאת הביאור הקדוש לזיכוי ושמחת 

  ה"ה, י דבר נאה ומתקבל העולה על שולח� מלכי�"שייצא מתח, הרבי�
  נשיא המכו�נשיא המכו�נשיא המכו�נשיא המכו� -א"שליט חיי� ישראל שטר�חיי� ישראל שטר�חיי� ישראל שטר�חיי� ישראל שטר�הרב החסיד המפואר רבי 

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

  ני! ברכפלד'מבחירי ישיבת ויז -ו"הי יעקב שמשו�יעקב שמשו�יעקב שמשו�יעקב שמשו�ח "ה הבה"ה
ק "ד הסלולה מזקה"ע שיזכו לבנות בית נאמ�וזאת ברכתינו מאלוקי המערכה 

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

~~~~~~~~~~  

  ואלפי הלומדי�. בש� חברי המכו�
   

  
        יחד ע� כל בית ישראליחד ע� כל בית ישראליחד ע� כל בית ישראליחד ע� כל בית ישראל

אנו אבלי� וכואבי� מרה את הסתלקותו של האי צדיקא חסידא 
  ק מלעלוב"ידיד נאמ� לרבוה, ופרישא ועמודא צלותא דיהודאי

        לללל""""ר משומרי אמוני� זצוקר משומרי אמוני� זצוקר משומרי אמוני� זצוקר משומרי אמוני� זצוק""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככ
  .'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שר  ה

 ....גליו� זה מוקדש לעילוי נשמתו הטהורהגליו� זה מוקדש לעילוי נשמתו הטהורהגליו� זה מוקדש לעילוי נשמתו הטהורהגליו� זה מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה

        ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב 
מזכה את הרבי� בהפצת תורה הלכבוד מעלת ידידינו 

הולל בפי שמו הטוב מ, מחנ� דגול מרבבה', ועבודת ה
מסור , נהני� באלפי בתי ישראל מאמרותיו העריבי�, כל

ילדי ישראל לחנכ� על  עבורות בכל לב ונפש ימי� וליל
  ה"ה, איש חי ורב פעלי�, במותי החינו� הטהור

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

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

  ירושלי� -א"טשלי לטלטלטלטמשה נת� נטע דופמשה נת� נטע דופמשה נת� נטע דופמשה נת� נטע דופג "הרה
ויזכה להמשי� , ח"יוצמיהי רצו� שיזכה לנחת מה� ו

  המערכת \ב. אמ�צ "הכבירי� עדי נזכה לביאת גובפעליו 

  לקוראים הנכבדים וידידיי היקרים

  שמחת כלולות בני היקראשמח לראותכם משתתפים ב
  'ארמונות חן'ט ב"אלול הבעל' י' ג ה יום"אשר יתקיים אי

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
יראת  ,מפורסמת לש� ותהילה במעשי חסדה וטובה, הרבנית הצדקנית 

ק מר� "כמחברת הקודש של  ,יהללוה בשערי� מעשיה, היא תתהלל' ה
  א"ט זיע"רבינו הקוה

  ל"זצ שמעו� אהר�שמעו� אהר�שמעו� אהר�שמעו� אהר�צ רבי "בת הגה חיה עלקאחיה עלקאחיה עלקאחיה עלקאמרת 
א אלול "לת� בדומיה ואהבה ינסתלקה לאחר יסורי� קשי� אשר קיב

  .ה . ב . צ . נ . ת . ו"תשס
   -ו"הי שלום דעמבינסקי רביח "י ידידינו הנה"הונצח ע

  ב"ארה -בארא פארק

  

        ילוי נשמתילוי נשמתילוי נשמתילוי נשמתלעלעלעלע
יראת  ,מפורסמת לש� ותהילה במעשי חסדה וטובה, הרבנית הצדקנית 

ק מר� "מחברת הקודש של כ ,יהללוה בשערי� מעשיה, היא תתהלל' ה
  א"ט זיע"רבינו הקוה

  ל"זצ שמעו� אהר�שמעו� אהר�שמעו� אהר�שמעו� אהר�צ רבי "בת הגה חיה עלקאחיה עלקאחיה עלקאחיה עלקאמרת 
א אלול "לת� בדומיה ואהבה ינסתלקה לאחר יסורי� קשי� אשר קיב

  .ה . ב . צ . נ . ת . ו"תשס
   -א"שליט שמואל ברילל רביח "י ידידינו הנה"הונצח ע

  ב"ארה -בארא פארק

  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
יראת  ,מפורסמת לש� ותהילה במעשי חסדה וטובה, הרבנית הצדקנית 

ק מר� "מחברת הקודש של כ ,יהיהללוה בשערי� מעש, היא תתהלל' ה
  א"ט זיע"רבינו הקוה

  ל"זצ שמעו� אהר�שמעו� אהר�שמעו� אהר�שמעו� אהר�צ רבי "בת הגה חיה עלקאחיה עלקאחיה עלקאחיה עלקאמרת 
א אלול "לת� בדומיה ואהבה ינסתלקה לאחר יסורי� קשי� אשר קיב

  .ה . ב . צ . נ . ת . ו"תשס
   -א"שליט גוט' אלי' ג ר"ח הרה"י ידידינו הנה"הונצח ע

  ב"ארה -פלעטבוש

  

        לעילוי נשמת האשה החשובהלעילוי נשמת האשה החשובהלעילוי נשמת האשה החשובהלעילוי נשמת האשה החשובה
  בנימי�בנימי�בנימי�בנימי�ר "ה ב"ע טשארנאטשארנאטשארנאטשארנאמרת 

        שטיי�שטיי�שטיי�שטיי�
  ע"ב אלול תש"נפטרה י
  . ה. ב. צ. נ. ת

===  
  י בנה ידידינו "הונצח ע

�' ח ר"הרה   א"שליט בנימי� יוס  שטיי�בנימי� יוס  שטיי�בנימי� יוס  שטיי�בנימי� יוס  שטיי

 


