
ישראל.  בני  את  תצוה  ואתה 
ישראל  בני  עם  עצמך  תחבר  ר"ל 
ידי  ולא תאמר שעל  הקטנים ממך, 
כי  כך,  כל  בתורה  תתחכם  לא  זה 
אדרבא ויקחו אליך שמן זית זך, ר"ל 
שעל ידם יפתחו לך שכליות חדשים 
בתורה הנרמז בשמן זית זך, ותעלה 
למעלה למעלה בתורה ועבודה, וזהו 
להעלת נר תמיד, ר"ל תוכל להעלות 
את נשמתך הנקרא נר תמיד למעלה 

למעלה ממדרגה למדרגה.
)אמרי יוסף(

אחיך  לאהרן  קודש  בגדי  ועשית 
ישראל  בר  ר"ל  ולתפארת.  לכבוד 
קודש  בגדי  לעצמו  לעשות  צריך 
לבוש  בבחינת  רק  שהוא  שלו  לגוף 
דייקא  והוא  כנודע,  שלו  לנשמה 
במדות  מורגל  שיהי'  אחיך,  לאהרן 
טובות כמו אהרן אחיך, כדאמרו נמי 
רז"ל )אבות א יב( הוי מתלמידיו של 
אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב 
אלא  אינו  שכוונתם  הבריות,  את 
טובות,  במדות  שלו  לגוף  להרגיל 
קודש  בגדי  לגוף  יעשה  שבזה 
בין  בזה  מכובד  שהוא  לכבוד  והוא 
הקדוש  לפני  ולתפארת  הבריות, 
דייקא  בך  אשר  ישראל  בסוד  ב"ה 

אתפאר.
)בן ביתי(

התורה  מפרשי  שהקשו  מה  הנה 
המשפט  החושן  על  נתוסף  למה 
שמות האבות אברהם יצחק ויעקב, 
הלא על השבטים אשר נשא אהרן 
כתיב קרא ונשא אהרן את שמותם 
טעם  לאיזה  האבות  אבל  יב(,  )כח, 
עד"ז  לתרץ  ונ"ל  בהחושן,  נכתבו 
רחמים,  דין  חסד  יש  במשפט  כי 
לזכות  לצדד  שיש  אבות  הג'  כנגד 
מדה  רחמים  המכריע  וקו  ולחוב 
שמדת  שידוע  ובפרט  הממוצע, 
אהרן רודף שלום בישראל וזה הוא 
לכן  המכריע,  קו  הממוצע  מדה  ג"כ 
נשא שמות הג' אבות אברהם חסד, 
התיכון  בריח  יעקב  גבורה,  יצחק 
חשן  על  רחמים  הוא  המכריע  קו 

המשפט.
)בני בנימין(

מכתב קודש מהח"ח מתפרסם לבקשת רבינו שליט"א

השבוע אחרי תאונת הדרכים הקשה שגבתה ששה נפשות רח"ל, נשאל רבינו על זה כמו על המצב הכללי בתקופה 
האחרונה.

פו"א: אינני מוכיח בשער, ולא הגעתי לדרגה כזה שאוכל להצביע על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת ומה חרי האף הגדול 
הזה. אבל הרמב"ם מחייב אותנו לעשות חשבון נפש, ועל כן ב' דברים צריך כל אחד לעשות, א, לב יודע מרת נפשו, ועל 
זה צריך להתאמץ כל אחד לתקן מעשיו ובפרט אותם שהוא יודע שהוא נחלש בהם. ב, כל בית ישראל נחרד לקראת רבן 
ומאורן של כל ישראל החפץ חיים בפסקיו במשנ"ב, וב"ה התרבו הספסלים גם בלימוד ספרו החפץ חיים ושמירת הלשון, 
אין לך אדם שיתעלם מפסקיו ומפיו אנו חיים, ולכן כאשר החפץ חיים כתב מכתב בדם לבבו על המצב שלדאבוני 
משתולל גם בזמננו )למרות ריבוי הלומדים בהלכותיו(, חובה על כל אחד ואחד לקיים דברי חז"ל שכל 
מי שאפשר למחות באנשי ביתו וכו' ולפחות ילמד וישנן בעצמו את דבריו עד שיכנסו ללבו ויקיימם 
בפועל, וכך גם להפיצו בין אנשי ביתו וידידיו שיש לו השפעה עליהם אפילו השפעה קלושה, ולכן כבר 
הוראתי להכניסו גם בעלון היוצא על ידי בית מדרשינו, וכולי האי ואולי נזכה שמי שאמר לעולמו די 
יאמר לצרתינו די ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ובחודש השמחה נזכה רק לשמחות ומידה טובה מרובה, 

שנבשר ונתבשר אך ורק בשורות טובות, עד אשר נזכה לשמחה השלימה והאמיתית בגאולה השלימה במהרה.

בגנות המחלוקת ומעלת השלום
מכתב קודש מאת החפץ חיים זי"ע

ה'  יראי  כל  ואל  שליט"א  הגאונים  רבותנו  ורבנן  למרנן 
החרדים על דברו.

לה  אמרי  ישיחנה,  איש  בלב  דאגה  חז"ל  אמרו  הנה 
מדעתי  להסיחה  דאגתי  והנה  לאחרים.  לה  ואמרי  מדעתו 
אי אפשר כל זמן שאדם עודו בחיים, כאשר יבואר לקמיה. 
ולהסיחנה לאחרים גם זה נסיתי, ודברתי עם כמה אנשים 
ויגוני לעיני  וקראתי ואין עונה. על כן אמרתי להביע צערי 
באזניהם  דברי  שיכנסו  אנשים  ימצאו  ובודאי  ישראל  כל 

ואשיח וירווח לי.

מאוד  עלובה  שהיא  ומצותיה  התורה  מן  מאוד  לי  צר 
)כידוע  אחורנית.  מעלות  עשר  מכבודה  וירדה  זה  בזמננו 
שהיו בכל עיר ועיר חברת ש"ס ומשניות וחברת חיי אדם 
ועין יעקב, ועתה מצויות כמה עשרות עיירות שאין בהם 

תלמיד חכם אחד מלבד הרב(.

ושנית, צר לי מאד ממה שנתרבה המחלוקת בישראל, 
צדדים,  וצידי  צדדים  ויום  יום  מדי  שנתחדש  מה  והוא 
צד  לכל  הרבה  גליונות  שמדפיסים  ע"י  בפרהסיא  והכל 
לצד  חתימות  ומרבה  פונה  זה  ופינה,  פינה  לכל  ומשלחים 
שלו ומבזה לצד שכנגדו וזה להיפך )וראיתי לאחד שכותב 
שכל  אומר,  ואני  משובח,  זה  הרי  בחתימות  המרבה  כל 
המרבה הוא מרבה מחלוקת בישראל(. הכלל, נעשתה כל 
הגולה כמדורה של אש, שאין לך יום שאינו מגיע לידי נגד 
רצוני, עתונים וגליונות מכל צד ששופך בוז על צד שכנגדו, 
ומאד מאד צר לי שגם על ארצנו הקדושה הצליח מעשה 
שטן, וגם היא נפלה ברשת המחלוקת, ולא אדע מי התיר 

להם עון לשון הרע ועון מחלוקת שהוא עון גדול ונורא.

ומה שכל אחד חושב שעם צדו היא האמת ורק הצד 
שכנגדו הוא הגורם למחלוקת ועל ראשו תלוי האשם, אבל 
לו, לא יגיע שום עונש, טעות גדולה היא, דאפילו אם תהיה 
האמת עם צדו מכל מקום בכל מחלוקת מצוי שמתגברת 
מדת הנצחון, ושם נעשים כל המעקשים למישור דעל ידי 
כהוגן,  מתוקן  דבר  בוודאי  לצאת  יכול  לא  והנצחון  הכעס 
מה  כולנה  על  עולה  ועוד  אלקים.  יפקדנו  כי  נעשה  ומה 
שנתרבה עון חילול השם עי"ז מאד, ומי יודע מה יהיה ח"ו 
מזיד  ואחד  שוגג  אחד  משאחז"ל  ידוע  הלא  מזה.  הסוף 

בחילול ה', ואין מקיפין בחילול ה'.

והנה ידוע לכל מה שאירע בימי התנא ר' עקיבא, שהיו 
הכ"ד  כל  ומתו  ר"ל,  דבר  אז  והיה  תלמידים,  אלף  כ"ד  לו 
אלף והיה העולם שמם מן התורה, עד שבא ר' עקיבא אצל 
רבותינו שבדרום, ומצא שם חמשה ושנאה להן, ואלו הן - 
ר' מאיר, ר' יהודא, ר' יוסי, ר' שמעון, ור' אלעזר בן שמוע. 
ועל זה נוהגים אבילות כל ישראל בכל שנה מפסח עד עצרת 
כידוע. ואיתא בגמ' שעונם היה על שלא נהגו כבוד זה לזה:

ועתה נתבונן נא, דהלא רק אונאת דברים הוא, והוא רק 
לאו בעלמא ואין חייב על זה מיתה בידי שמים, ולמה מתו? 
אלא שעי"ז נסבב חילול ה' גדול בעולם שתלמידי חכמים 

רבים זה עם זה ומבזים התורה ומצותיה לעין כל.

מארזי  נירא  לא  למה  ורבותי,  מורי  אומר,  אני  זה  ועל 
בפני  תירוץ  אחד  לכל  היה  שבודאי  עליון,  קדושי  הלבנון, 
עליו,  ולא  חבירו  על  האשם  ועיקר  אשם,  בו  שאין  עצמו 
עליהן  הגינו  לא  וקדושתן  שתורתן  רואין  אנו  הכי  ואפילו 

ושלטה מדת הדין בכולן. 

ערש"ק פרשת תצוה
י' אדר א' תשע"ו לפ"ק

שנה ג' גליון יד )צ(

זמנים לשב"ק פ' תצוה
לפי אופק ביתר
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המשך בעמוד ד'



ארכו  וחצי  אמתים  שטים  עצי  ארון  ועשית 
מזקיני  איתא  קמתו.  וחצי  ואמה  רחבו  וחצי  ואמה 
)שמו"ר  המדרש  בהקדם  הכתוב  לבאר  קודש  בזרע 
משכן,  לי  עשה  למשה  הקב"ה  שאמר  בשעה  א(  לד 

התחיל מתמיה ואומר, כבודו של הקב"ה מלא עליונים 
ותחתונים והוא אומר עשה לי משכן וכו', אמר הקב"ה, 
לא כשם שאתה סבור כך אני סבור, אלא עשרים קרש 
בצפון ועשרים בדרום ושמונה במערב, ולא עוד אלא 

שארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה.

כשנתן  מוצא  אתה  כן,  לפני  במדרש  שם  ועוד 
הקב"ה את התורה לישראל אלו היה בא עליהם בחזק 
כחו לא היו יכולין לעמד שנאמר )דברים ה כב( אם יספים 
אנחנו לשמע וגו', אלא לא בא עליהם אלא לפי כחם 
שנאמר )תהלים כט ד( קול ה' בכח, בכחו אינו אומר אלא 

בכח, לפי כחו של כל אחד ואחד. ע"כ מהמדרש.

במדרש  מצינו  הנה  כי  קודש,  הזרע  ומבאר 
על  מרמזים  היו  שטים  שעצי  י(  )תרומה  תנחומא 
עובר  אדם  שאין  שטות,  לשון  ששטים  תשובה, 
עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטות )סוטה ג.(, וכן יש 
שטים,  מעשה  על  לכפר  ח(  ויקהל  )תנחומא  בספרים 
שט"ן, לכפר על מעשה  גי'  ורמז לדבריהם ששטי"ם 
מסית  היצה"ר  הוא  שהשטן  השטן,  שמסיתו  האדם 
האדם לחטוא, נמצא שמורה על תשובה. והנה אמרו 
ז"ל )קידושין ל:( בראתי יצה"ר בראתי תורה תבלין, וזהו 
עיקר העצה נגד היצה"ר, וז"ש ועשו ארון עצי שטים, 
עצי לשון עצה, שטים לשון שטות, עצה נגד היצה"ר 
כנ"ל, והניחו בארון זה של עצי שטים התורה, לרמוז 

כנ"ל לשבר כח השטן שגי' שטי"ם ע"י התורה.

לרמוז  האמה  חצי  שבורות  מדות  בארון  היו  ולכן 
לשבור כח היצה"ר והגוף בכל מדה ומדה כי מן הסתם 
אם הגוף בטבעו רוצה לדבר זה, אין טוב לנשמה, ולכן 
ישבור טבעו ומדותיו, וכן אם ח"ו כבר חטא ישבור לבו 
נא  )תהלים  תבזה  לא  אלקים  ונדכה  נשבר  ולב  בקרבו 
)ויק"ר כה  ועיקר תשובה הוא התורה כמ"ש חז"ל  כא(. 

א( אם הי' רגיל ללמוד דף אחד ילמוד שני דפין. ועיקר 

אמרו  כי  בהתמדה,  הקדושה  התורה  הוא  חסידות 
כי אורייתא  קונו, הפי'  ז"ל איזה חסיד המתחסד עם 
וקוב"ה חד, והתוה"ק נקראת תורת חסד )משלי לא כו(, 
וקוב"ה חסד קל כל היום )תהלים נב יג(, ואם תרצה אתה 
ג"כ להיות חסיד, תתחסד עם קונך שתדבק בקוב"ה 

ותורתו שהם חסד ותקרא ג"כ חסיד.

שטים,  עצי  ארון  ועשו  על  הנ"ל  במדרש  וז"ש 
שאין ית"ש בא רק בכוחו של כל איש ואיש, שהארון 
נא האדם  ויאמר  כנ"ל,  עצי שטים מרמז על תשובה 
איך יש בי כח לתקן עותתי אין קץ להסיגופים שצריך 
רק  בא  ית"ש  שאין  אמר  לזה  להם,  שיעור  ואין  אני 

בכוחו של כל או"א, וכן במ"ת הי' קול ה' בכח של כל 
או"א שית"ש אינו בא רק לפי כח האדם כנ"ל.

במאור ושמש מבאר הפסוק, ועשית שנים כרבים 
יש  הכפרת.  קצות  משני  אתם  תעשה  מקשה  זהב 
לפרש על פי רמז, דהנה הארון מרמז לתורה. וזה ידוע 
מכל ספרי הקודש כשאדם רוצה ללמוד תורה לשמה, 
קודם  תשובה  לעשות  לימוד  כל  קודם  צריך  אזי 
)קהלת  וגו'  בארץ  צדיק  אין  אדם  כי  ללמוד  שמתחיל 
נ  לך לספר חוקי )תהלים  ולרשע אמר אלהים מה  כ(,  ז 

טז(, על כן צריך האדם קודם הלימוד לפשפש במעשיו 

במעשיו,  חסרונות  לעצמו  ולמצוא  תשובה  לעשות 
וירצה מעתה להיות עובד ה' באמת ללמוד ולעשות. 
שלמד  אחר  מלימודו  כשפוסק  הלימוד  אחר  וגם 
השיעורין דיליה, צריך לפשפש אם היה לו איזה פניה 
לשמה,  שלא  אחרת  כונה  איזה  ח"ו  או  בלימודו,  ח"ו 
וצריך להרהר בתשובה על שלא היה לימודו כהוגן ח"ו, 
נמצא כל ימיו בתשובה, וכן בכל עשית המצות צריך 

גם כן לעשות תשובה מקודם ואחר כך כנ"ל.

מרמז  הארון  דהנה  הנ"ל  הפסוקים  פירוש  וזהו 
לתורה, והכפורת מרמז לתשובה כמו תשובה מכפרת 
על עונותיו, וזהו לשון כפורת, דהיינו שתעשו תשובה 
קודם הלימוד התורה. וזהו ועשית שנים כרובים זהב, 
ופירש רש"י פרצוף תינוק להם, דהיינו שצריך האדם 
בן  כתינוק  ונדמה  בעיניו  נכנע  ויהיה  תשובה  לעשות 
טובים.  ומעשים  מצוות  כלום  עדיין  עשה  שלא  יומו 
ולעשות  תשובה  לעשות  האדם  צריך  פעמים  ושני 
הלימוד  ואחר  הלימוד  קודם  דהיינו  כתינוק  לעצמו 
כנ"ל, וזהו שנים כרובים רצה לומר שני פעמים צריך 
יומו  בן  כתינוק  דהיינו  כרביא  עצמו  להחזיק  אדם 
דהיינו קודם הלימוד ואחר הלימוד כנ"ל, וצריך לחברם 
יחד, וזהו משני קצות הכפורת דהיינו שתעשו תשובה 
ביניהם,  פירוד  שום  בלי  הלימוד  ואחר  הלימוד  קודם 

וזהו מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת.

וזהו פירוש הפסוק שכתוב אחר כך ואל הארון תתן 
את העדות ופירש רש"י איני יודע מה מלמדינו שהרי 
כתיב למעלה, ועל פי דברינו הנ"ל אתי שפיר שהכתוב 
תשובה  דהיינו  הכפורת  שתעשה  שאחר  לנו  מרמז 
שיתכפר לך כל עוונות על ידי תשובה, אחר כך תוכל 
את  תתן  הארון  ואל  וזהו  ובטהרה,  בקדושה  ללמוד 

העדות אחר שתעשה תשובה כנ"ל.

גם,  לרמז  בא  שהמדרש  אפ"ל  ובד"ר  בד"א 
בארבעים  נקנית  והתורה  אומר  ו(  ו  )אבות  שהמשנה 
ושמונה דברים, וזקיני בבאר מים חיים )פ' שמות( מבאר 
בארבעים  היטב  לעיין  לימודו  קודם  האדם  שצריך 
מנאום  כאשר  בהם  נקנית  שהתורה  דברים  ושמונה 
התורה  וללמוד  בלבבו  כולם  לקובעם  ולראות  חז"ל, 

דברים  במ"ח  קודם,  יביט  לא  אם  כי  פרטיהם,  בכל 
הללו לקובעם במעמקי לבבו באמת, לעולם לא יקנה 
העולם  והיה  שאמר  מי  לפני  לרצון  שיהיה  התורה 
דברים,  במ"ח  ניקנית  והתורה  אמרו  כן  כי  בשלימות, 
דברים הללו  לאו, שבלא מ"ח  הן אתה שומע  ומכלל 
לא יקנה התורה, ומזה תראה שלא כל הרוצה ליטול 
את השם יבוא ויטול להיות נדמה לו שבא לכלל תורה 
אף במקצתה, כי מאוד רבו תנאיה ופרטיה המצטרכים 
בהכרח לקנייתה גם במקצת דמקצת וכו'. עיי"ש דבריו 

באריכות.

אוכל  איך  לומר  האדם  בלבב  מורך  יכנס  ומזה 
ללמוד תורה כאשר כל כך קשה להשיג המ"ח דברים, 
וחלילה ירצה לפרוש לגמרי, לכן אמר הקב"ה לא כשם 
שאתה סבור כך אני סבור, אלא עשרים קרש בצפון 
הרומז  הארון  היינו  במערב,  ושמונה  בדרום  ועשרים 
קנין  בשביל  שצריכים  דברים  במ"ח  מוקף  לתורה 
אלא  עוד  ולא  ואומר,  ממשיך  הקב"ה  אבל  התורה, 
וכבר  אמה.  על  אמה  בתוך  שכינתי  ואצמצם  שארד 
עמדו בזה המפרשים שבין הכרובים יש יותר מאמה, 
באמה  גבולו  לתחום  הכוונה  שאין  שמתרצים  אלא 
על אמה, אלא באופן כללי לומר שישרה שכינתו על 
אמה  על  אמה  בדוקא  בא  לרמז  ולדרכינו  הכפורת, 
שאין  בכ"ח,  הוי"ה  קו"ל  בגי'  אמ"ה  ע"ל  אמ"ה  כי 
הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו אלא הקב"ה כביכול 
ואחד,  אחד  כל  של  כוחו  לפי  שכינתו  ומצמצם  יורד 
על האדם לעשות כל אשר בכחו, ואילו והקב"ה יהיה 

בעזרו להשלים מה שצריך גם מה שאין ביכולתו.

)כו  הפסוק  בלשון  קרשים  המ"ח  מרומזים  ולכן 
יח כ כב כג(, בלשון עשרים קרש, לצד צפון, ועשרים 
קרש לצד דרום, ולצד מערב מונה ששה קרשים ושני 
לתרי"ג  רמז  כת"ר  בגי'  עשרי"ם  בירכתים.  קרשים 
מצות ושבע מצות דרבנן, קר"ש בגי' ציצי"ת הרומזים 
לתרי"ג מצות, שש"ה גם רומז לתרי"ג מצות על דרך 
שש"ה  ששה  של  וה'  כנ"ל,  ציצי"ת  בגי'  ש"ש  זה, 
רומז על חמשה קשרים, ושש"ה עם הג' אותיות הוא 
וביחד הם תרי"ג,  ח' חוטים  לציצי"ת עם  רמז  תר"ח, 
ששי"ם  קרשי"ם בגי'  מצות, ושני קרשים בירכתים, 
רמז לששים מסכתות של תורה שבעל פה, בירכתי"ם 

בגי' יג"ן ויושי"ע לכ"ל החוסי"ם ב"ו.

שנוכל  שלימה  לתשובה  שנזכה  השי"ת  יעזור 
של  בצלו  ולחסות  דברים  המ"ח  כל  לעצמינו  לסגל 
הקב"ה בלימוד התורה כל ימי חיינו ואז נזכה לחסות 
ירחף,  גוזליו  על  קנו  יאיר  כנשר  הקב"ה  של  בצלו 
להתברך בכל הברכות הכתובות בתורה בבני חיי ומזוני 

רויחא אמן.

ב

רעווא דרעווין פר' תרומה תשע"ו לפ"ק

אם ברצונכם לקבל גליון זה מדי שבוע בשבוע במייל, או לתרומות ונדבות והנצחות,
ayrozla@gmail.com נא לפנות אלינו במייל

המשך משבוע שעברה

ידוע  פירושו,  שכך  לומר  אפשר  ביאור  וביתר 
)עיין  גמור  לרע  בעולם  קיום  שום  שאין  הדבר 
בכל  כן  ועל  ירצה(,  עוד  ד"ה  ה  יא  שמות  אוה"ח 
וזה  המחייהו,  טובה  נקודה  להיות  צריך  רע  דבר 
טוב  המעט  "מעט"-  ועוד  הכתוב,  ביאור  יהיה 
ואין רשע - שאסור  שבכל דבר, הוא הסיבה ש- 
טובה,  נקודה  בו  יש  שהרי  רשע,  לכנותו  כבר  לך 
ואם תאמר הרי בכל זאת הוא רובו רע, התשובה 
 – מקומו  על  והתבוננת   - הכתוב,  בהמשך  נמצא 
נא במקומו של האדם, מה מקורו, איפה  תתבונן 
גדל ובאיזה תנאים, מי היו חבריו, ומה המאורעות 
ידוע  והרי  עליו,  השפיעו  הם  ואיך  בחייו,  שעבר 
תשפיע  והיא  אחד,  מקרה  רואים  אנשים  ששני 
)משלי  גם  נאמר  והרי  מהם,  אחד  כל  על  שונה 
האדם  שרק  אומר  הוי  נפשו,  מרת  יודע  לב  י(  יד 
שיוכל  מבחוץ  אדם  ואין  עצמו  את  יודע  בעצמו 
להכיר בנבכי נפשו של הזולת, ואיך תוכל לשפוט 
את התוצאה כשאתה כלל לא מכיר את הדברים 

שהרכיבו את כל התמונה המצטיירת לעיניך.

מאורעות  את  שעבר  אדם  לדוגמא  נניח 
יהיה  הוא  אם  גם  אז  בנפשו,  והתערר  השואה, 
סגור,  מוסד  בתוך  להסגירו  ונאלץ  לציבור  מסוכן 
האם בגלל שהכה ופצע אנשים נכנהו רשע, אכזר 
במעשי  שהתנהג  למרות  שלא,  בוודאי  וכדו'? 
לסגור  נאלצנו  נינזק,  שלא  בכדי  ומצידנו  רשע, 
עליו  נרחם  זה  כל  עם  ובריח,  סורג  תחת  אותו 
ונחפש בכל דרך איך לתרץ ולהסביר את התוצאה 

שזה לא כפי ראות עינינו מלמעלה.

אותו הדבר בכל תחום ונושא, וזה מה שהפסוק 
מסיים – ואיננו" כלומר, כאשר תתבונן על מקומו 
חלילה  ואתה  אני  אילו   - ואיננו  ש-  תראה  כנ"ל, 
וחלילה היינו עוברים את מה שהוא עבר, האם גם 
אז היינו מוכנים לקבל את התואר שאנו מעניקים 
עכשיו לזולתנו ? בוודאי שלא, שהרי אדם קרוב 
הוא  ימצא את ה"תירוץ" למה  ותמיד  אצל עצמו 
כשהוא  וגם  מוצדק,  זה  ולמה  כך  לעשות  נאלץ 
הדבר  אותו  צודק,  יהיה  תמיד  בעיניו  צודק,  לא 
על חבירך, "ואהבת לרעך כמוך בדיוק כפי שאתה 
מצפה שהשני יתייחס אליך למרות שהוא לא יודע 
את מכלול הדברים שהביאו אותך להתנהגות כזו 

או אחרת, בכל זאת אתה מצפה שהשני יבין אותך 
ולא ישפוט אותך, כמוך בדיוק אתה מצווה ואהבת 
שהבאנו  אמרות  לשלשה  ומכאן  הזולת.  את 
מהמשנה, אל תהי בז לכל אדם, גם כזה שעל פניו 
נראה בעיניך הכי גרוע, אל תבוז למכלול האדם, כי 
בהכרח כל עוד הוא חי, סימן הוא שיש בו נקודה 
יוכיחו?  מעשיו  זאת  בכל  הרי  תשאל  ואם  טובה, 
עד  חבירך  את  תדין  אל  ואומרת  המשנה  בא 
מוסיפים,  שמעתי  ומהבעש"ט  למקומו,  שתגיע 
כל  את  דן  והוי  הציווי  בא  כן  ועל  נגיע!...  ושלא 

האדם לכף זכות.

שואל:

ישוב נאה לענין לדון את חבירו לכף זכות על 
הסיבות- רח"ל- שהביאוהו לחטוא וכו', אבל מכאן 
ראיה שאין זה כמתעלם מהחטא אלא נסיון לגלות 
הנסיבות הקשות. אגב אני שמח שהבאת לי את 
הוא  מדבש  מתוק  כי  ברוכל  ר'  של  הזה  הפירוש 

ועזר לי כבר למעשה.

משיב:

התעלמות  הקודמת,  בפעם  כתבתי  כבר 
זה  ולא  מהמציאות,  התעלמות  כמו  זה  מהחטא 
מה שנדרש מאתנו, אלא מה שנדרש מאתנו, הוא 
יתכן  אמנם  אם  המעשה,  על  חיובית  הסתכלות 
תדון  אם  אבל  חטא,  של  מעשה  הוא  והמעשה 
אותו לכף זכות, למרות שלמעשה הוא עשה חטא, 
אבל מכיון שאנחנו לא נדע מה הביאו לכך, האם 
דרך  ועל  נפש,  פיקוח  או  שנאנס,  או  שוגג,  היה 
זה אפשריות רבות, אין לי זכות לשפוט אותו או 
לגנותו, ולספר בגנותו, ואדרבה לגביו נוצר המצוה 
על  כפרה  צריך  שהוא  מה  ולכן  תוכיח,  הוכח  של 
עונו, אם צריך, זה בינו לבין קונו, אבל מה שנוגע 
לנו, הוא לא חטא, הוא פשוט לא ידע את ההלכה 

או כל סיבה אחרת, ועשה בתמימות טהורה.

שואל:

ד, ומה הכוונה בנידון זה לימוד זכות?  להתעלם 
מהעברה? או  רק  לחשוב  שאולי  הנ"ל  טועה  או 

שוגג?

המשך בשבוע הבעל"ט

עניני ענוה וביטול היש- ח"ה

קמיע הישועות
תמוז  י"ג  בלק  פרשת  שלישי  ביום 
להושיע  רב  קופת  שליח  הגיע  תשע"ה, 
דקהל  לביהמ"ד  צדקה'  ישעי'לעס  'רבי 
שם  ועשה  במונסי,  דסאטמאר  ייט"ל 
מגבית עבור הקופה. וישראל רחמנים בני 
נענה  והציבור  ונותנים,  נתבעים  רחמנים 
רבי  של  לזכותו  נדיבה  וברוח  רחבה  ביד 

ישעי'לע זי"ע.

אליו  שראו  יהודי  הגיע  היום  בסוף 
שנפשו מרה עליו, ניגש אליו אחד מנכדי 
המדרש  בית  מבאי  שהוא  ישעי'לע  רבי 
דשם, ודיבר על לבו שיקנה קמיע )הקופה 
מוכרת קמיע שנכתב ע"י אחד מנכדי ר' ישעי'לע 
העתק  והוא  שליט"א  ישראל  גדולי  בהסכמת 
ובזה  כותב(,  היה  ישעי'לע  מדויק מקמיע שרבי 
יזכה אי"ה לישועה גדולה, האיש לא רצה 
לומר איזה ישועה צריך, אבל ראו שהוא 
ודברים, הסכים  דין  לישועה, אחר  מצפה 
כעבור  אליו  שיתקשרו  ואמר  לקנות, 
אשראי  כרטיס  ויתן  חמישי  ביום  יומיים 
לחייב במשך 12 חדשים הבאים 72 $ לכל 

חודש.

קיבל  הפרטים,  כל  אתו  שסכמו  אחר 
האיש שיחת טלפון דחופה ויצא מביהמ"ד 
חזרה  נכנס  דקות  כמה  כעבור  לדבר, 
בשמחה עצומה, ואמר לנו שרוצה לשלם 
כל הסכום בבת אחת, ויתקשרו אליו ביום 
ולחייבו  הכרטיס  פרטי  לקבל  הבעל"ט  ב' 

על כל המחיר של 864 $ בבת אחת.

קצר  זמן  שתוך  קרה  מה  לשאלתינו 
שנה  חצי  שזה  ואמר,  ענה  דעתו,  שינו 
שיעבור,  עיסקה  איזה  על  מחכה  שהוא 
הענין  ונסחב  עצום,  ריווח  על  ומדובר 
ולא  לב,  מחלת  ממושכה  תוחלת  בבחי' 
ידע לשית עצות לנפשו, כי כבר ניסה כל 
הדרכים לקדם העיסקה ולא צלחה דרכו.

עם  העיסקה  שגמר  אחר  תיכף  וכעת 
רבי ישעי'לע זיע"א נגמר גם העסק שלו, 
כך  כל  העיסקה  סידר  ישעי'לע  רבי  ואם 
עם  העיסקה  לסיים  רוצה  הוא  גם  מהר, 

רבי ישעי'לע מהר.

אתו  תמיד  נמצאת  הזאת  הקמיע 
ורואה ברכה בעמלו, וכל אשר הוא עושה 

ה' מצליח בידו.

עשות,  הזה  האיש  הגדיל  לאחרונה 
וקנה קמיע זו כמתנה לידידו, באשר ראה 
ישועות נפלאות, ורצה לזכות בזה גם את 

ידידו שישא זאת עמו תמיד

ג

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א יערוך השב"ק תצוה בשכונת רמת שלמה - ירושלם
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המשך משבוע שעברה

ידוע  פירושו,  שכך  לומר  אפשר  ביאור  וביתר 
)עיין  גמור  לרע  בעולם  קיום  שום  שאין  הדבר 
בכל  כן  ועל  ירצה(,  עוד  ד"ה  ה  יא  שמות  אוה"ח 
וזה  המחייהו,  טובה  נקודה  להיות  צריך  רע  דבר 
טוב  המעט  "מעט"-  ועוד  הכתוב,  ביאור  יהיה 
ואין רשע - שאסור  שבכל דבר, הוא הסיבה ש- 
טובה,  נקודה  בו  יש  שהרי  רשע,  לכנותו  כבר  לך 
ואם תאמר הרי בכל זאת הוא רובו רע, התשובה 
 – מקומו  על  והתבוננת   - הכתוב,  בהמשך  נמצא 
נא במקומו של האדם, מה מקורו, איפה  תתבונן 
גדל ובאיזה תנאים, מי היו חבריו, ומה המאורעות 
ידוע  והרי  עליו,  השפיעו  הם  ואיך  בחייו,  שעבר 
תשפיע  והיא  אחד,  מקרה  רואים  אנשים  ששני 
)משלי  גם  נאמר  והרי  מהם,  אחד  כל  על  שונה 
האדם  שרק  אומר  הוי  נפשו,  מרת  יודע  לב  י(  יד 
שיוכל  מבחוץ  אדם  ואין  עצמו  את  יודע  בעצמו 
להכיר בנבכי נפשו של הזולת, ואיך תוכל לשפוט 
את התוצאה כשאתה כלל לא מכיר את הדברים 

שהרכיבו את כל התמונה המצטיירת לעיניך.

מאורעות  את  שעבר  אדם  לדוגמא  נניח 
יהיה  הוא  אם  גם  אז  בנפשו,  והתערר  השואה, 
סגור,  מוסד  בתוך  להסגירו  ונאלץ  לציבור  מסוכן 
האם בגלל שהכה ופצע אנשים נכנהו רשע, אכזר 
במעשי  שהתנהג  למרות  שלא,  בוודאי  וכדו'? 
לסגור  נאלצנו  נינזק,  שלא  בכדי  ומצידנו  רשע, 
עליו  נרחם  זה  כל  עם  ובריח,  סורג  תחת  אותו 
ונחפש בכל דרך איך לתרץ ולהסביר את התוצאה 

שזה לא כפי ראות עינינו מלמעלה.

אותו הדבר בכל תחום ונושא, וזה מה שהפסוק 
מסיים – ואיננו" כלומר, כאשר תתבונן על מקומו 
חלילה  ואתה  אני  אילו   - ואיננו  ש-  תראה  כנ"ל, 
וחלילה היינו עוברים את מה שהוא עבר, האם גם 
אז היינו מוכנים לקבל את התואר שאנו מעניקים 
עכשיו לזולתנו ? בוודאי שלא, שהרי אדם קרוב 
הוא  ימצא את ה"תירוץ" למה  ותמיד  אצל עצמו 
כשהוא  וגם  מוצדק,  זה  ולמה  כך  לעשות  נאלץ 
הדבר  אותו  צודק,  יהיה  תמיד  בעיניו  צודק,  לא 
על חבירך, "ואהבת לרעך כמוך בדיוק כפי שאתה 
מצפה שהשני יתייחס אליך למרות שהוא לא יודע 
את מכלול הדברים שהביאו אותך להתנהגות כזו 

או אחרת, בכל זאת אתה מצפה שהשני יבין אותך 
ולא ישפוט אותך, כמוך בדיוק אתה מצווה ואהבת 
שהבאנו  אמרות  לשלשה  ומכאן  הזולת.  את 
מהמשנה, אל תהי בז לכל אדם, גם כזה שעל פניו 
נראה בעיניך הכי גרוע, אל תבוז למכלול האדם, כי 
בהכרח כל עוד הוא חי, סימן הוא שיש בו נקודה 
יוכיחו?  מעשיו  זאת  בכל  הרי  תשאל  ואם  טובה, 
עד  חבירך  את  תדין  אל  ואומרת  המשנה  בא 
מוסיפים,  שמעתי  ומהבעש"ט  למקומו,  שתגיע 
כל  את  דן  והוי  הציווי  בא  כן  ועל  נגיע!...  ושלא 

האדם לכף זכות.

שואל:

ישוב נאה לענין לדון את חבירו לכף זכות על 
הסיבות- רח"ל- שהביאוהו לחטוא וכו', אבל מכאן 
ראיה שאין זה כמתעלם מהחטא אלא נסיון לגלות 
הנסיבות הקשות. אגב אני שמח שהבאת לי את 
הוא  מדבש  מתוק  כי  ברוכל  ר'  של  הזה  הפירוש 

ועזר לי כבר למעשה.

משיב:

התעלמות  הקודמת,  בפעם  כתבתי  כבר 
זה  ולא  מהמציאות,  התעלמות  כמו  זה  מהחטא 
מה שנדרש מאתנו, אלא מה שנדרש מאתנו, הוא 
יתכן  אמנם  אם  המעשה,  על  חיובית  הסתכלות 
תדון  אם  אבל  חטא,  של  מעשה  הוא  והמעשה 
אותו לכף זכות, למרות שלמעשה הוא עשה חטא, 
אבל מכיון שאנחנו לא נדע מה הביאו לכך, האם 
דרך  ועל  נפש,  פיקוח  או  שנאנס,  או  שוגג,  היה 
זה אפשריות רבות, אין לי זכות לשפוט אותו או 
לגנותו, ולספר בגנותו, ואדרבה לגביו נוצר המצוה 
על  כפרה  צריך  שהוא  מה  ולכן  תוכיח,  הוכח  של 
עונו, אם צריך, זה בינו לבין קונו, אבל מה שנוגע 
לנו, הוא לא חטא, הוא פשוט לא ידע את ההלכה 

או כל סיבה אחרת, ועשה בתמימות טהורה.

שואל:

ד, ומה הכוונה בנידון זה לימוד זכות?  להתעלם 
מהעברה? או  רק  לחשוב  שאולי  הנ"ל  טועה  או 

שוגג?

המשך בשבוע הבעל"ט

עניני ענוה וביטול היש- ח"ה

קמיע הישועות
תמוז  י"ג  בלק  פרשת  שלישי  ביום 
להושיע  רב  קופת  שליח  הגיע  תשע"ה, 
דקהל  לביהמ"ד  צדקה'  ישעי'לעס  'רבי 
שם  ועשה  במונסי,  דסאטמאר  ייט"ל 
מגבית עבור הקופה. וישראל רחמנים בני 
נענה  והציבור  ונותנים,  נתבעים  רחמנים 
רבי  של  לזכותו  נדיבה  וברוח  רחבה  ביד 

ישעי'לע זי"ע.

אליו  שראו  יהודי  הגיע  היום  בסוף 
שנפשו מרה עליו, ניגש אליו אחד מנכדי 
המדרש  בית  מבאי  שהוא  ישעי'לע  רבי 
דשם, ודיבר על לבו שיקנה קמיע )הקופה 
מוכרת קמיע שנכתב ע"י אחד מנכדי ר' ישעי'לע 
העתק  והוא  שליט"א  ישראל  גדולי  בהסכמת 
ובזה  כותב(,  היה  ישעי'לע  מדויק מקמיע שרבי 
יזכה אי"ה לישועה גדולה, האיש לא רצה 
לומר איזה ישועה צריך, אבל ראו שהוא 
ודברים, הסכים  דין  לישועה, אחר  מצפה 
כעבור  אליו  שיתקשרו  ואמר  לקנות, 
אשראי  כרטיס  ויתן  חמישי  ביום  יומיים 
לחייב במשך 12 חדשים הבאים 72 $ לכל 

חודש.

קיבל  הפרטים,  כל  אתו  שסכמו  אחר 
האיש שיחת טלפון דחופה ויצא מביהמ"ד 
חזרה  נכנס  דקות  כמה  כעבור  לדבר, 
בשמחה עצומה, ואמר לנו שרוצה לשלם 
כל הסכום בבת אחת, ויתקשרו אליו ביום 
ולחייבו  הכרטיס  פרטי  לקבל  הבעל"ט  ב' 

על כל המחיר של 864 $ בבת אחת.

קצר  זמן  שתוך  קרה  מה  לשאלתינו 
שנה  חצי  שזה  ואמר,  ענה  דעתו,  שינו 
שיעבור,  עיסקה  איזה  על  מחכה  שהוא 
הענין  ונסחב  עצום,  ריווח  על  ומדובר 
ולא  לב,  מחלת  ממושכה  תוחלת  בבחי' 
ידע לשית עצות לנפשו, כי כבר ניסה כל 
הדרכים לקדם העיסקה ולא צלחה דרכו.

עם  העיסקה  שגמר  אחר  תיכף  וכעת 
רבי ישעי'לע זיע"א נגמר גם העסק שלו, 
כך  כל  העיסקה  סידר  ישעי'לע  רבי  ואם 
עם  העיסקה  לסיים  רוצה  הוא  גם  מהר, 

רבי ישעי'לע מהר.

אתו  תמיד  נמצאת  הזאת  הקמיע 
ורואה ברכה בעמלו, וכל אשר הוא עושה 

ה' מצליח בידו.

עשות,  הזה  האיש  הגדיל  לאחרונה 
וקנה קמיע זו כמתנה לידידו, באשר ראה 
ישועות נפלאות, ורצה לזכות בזה גם את 

ידידו שישא זאת עמו תמיד

ג
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הגה"ק מרן רבי מנחם מענדיל מזידיטשויב זיע"א
יא אדר תרס"א

רבי  הק'  זקיני  הילולת  חל  בשבת 
מנחם מענדל מזידיטשויב בן זקיני הק' 
רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב זי"ע, הוא 
העיד  מהרי"א  שאביו  הצעיר  בנו  היה 
שכשנולד כבר היה מופשט מזה העולם 

כמה וכמה שנים מקודם.

לו  שנולד  שקודם  מהרי"א  סיפר 
הרה"ק  בחלום  אליו  נראה  רמ"מ,  בנו 
ואמר  זי"ע,  מרימנוב  מענדל  מנחם  רבי 
בזה  נשמתי  היתה  שכבר  תדע  ידוע  לו, 
העולם כמה וכמה פעמים, בדור התנאים 
הייתי  האמוראים  ובדור  תנא,  הייתי 
אמורא, וכן חשב לו כל הדורות של רבני 
של  דורם  עד  הגאונים  ותקופת  סבוראי 
האלו  הגלגולים  ובכל  הבעש"ט,  תלמידי 
תקן את כל השיעור קומה שלו חוץ מן 
החוטם, ועכשיו יורדת נשמתו שוב לזה 
צוה  ובכן  החוטם,  את  לתקן  כדי  העולם 
לו  יולד  אשר  בנו  שם  את  שיקרא  עליו 
נולד  ואז  האחרון,  כשמו  מנחם  בשם 
וקראו בשמו של רמ"מ  זקיני רמ"מ  בנו 

מרימנוב זי"ע.

טבק  אבק  להריח  היה  בקודש  דרכו 
הרבה, וכאשר חלה צוה הרופא שיפסיק 
לפקודתו,  שמע  ולא  זה,  אבק  מלהריח 
וכשאמר אליו בנו זקיני רבי חיים אברהם 
זי"ע מדוע אתה עובר את עצת הרופא, 
ומה  זה  לרופא  לו  אומר  מה  לו,  השיב 
לזה  שבאתי  לו  אגיד  האם  עמו,  אדבר 
העולם רק לשם כך כדי לתקן את החוטם 

שבקומה שלימה של נשמתי.

פעם היה בקאלומיי, ולן אצלו בחדרו 

ולראות  לשמשו  שרצה  אחד  חסיד 
ויהי  בלילה,  בקודש  עבודתו  אגב  דרך 
את  שגמר  אחר  הבוקר  באשמורת 
ר'  אל  לך  לו,  ואמר  אותו  הקיץ  שעוריו, 
תומ"י  שיבא  לו  ואמור  ביידאפ  יעקב 
וחמשים  מאה  נפש  פדיון  לי  ויביא  אלי 
סירב  עליו,  דינים  אנכי  רואה  כי  כסף, 
ר'  הלא  לו  ואמר  בתחילה  חסיד  אותו 
והוא  סגור  ביתו  ושער  ישן  עודנו  יעקב 
דר בקומה העליונה, אבל הוא באחת, לך 

והקיצות אותו.
הבית  בשער  ודפק  זה  חסיד  הלך 
וקרא, יעקב יעקב, עד כי נחר גרונו, אבל 
שומע לא היה לו, לקח אבן מאבני המקום 
וזרקו למעלה, נוכח חלון חדר משכבו של 
ר' יעקב ולא החטיא את המטרה, נשברה 
יעקב  וייקץ  לרסיסים,  החלון  זכוכית 
וירא  המרפסת,  אל  החוצה  וירץ  משנתו 
וקורא  למטה  עומד  ההוא  החסיד  והנה 
רמ"מ  הה"ק  ששם  הקריאה  את  אליו 
האם  ויאמר  בו  ויגער  אפו  ויחר  בפיו, 
עד  בשליחותך  להמתן  פנאי  לך  היה  לא 
הבוקר, חשב ר' יעקב כי זריזות זו הוסיף 
השליח מדעתו שלא במצות הרבי, ובכן 

חזר למטתו ויישן.
קמה  פתאום  השחר  בעלות  ויהי 
מנכדיו  אחד  יעקב,  ר'  של  בביתו  בהלה 
הקטנים תקף אותו שיעול מחניק נורא, 
בני  כל  רצו  סכנה,  בה  שיש  אסכרה  מין 
ביתו והבהילו להביא את הרופאים, והם 
אל  מיד  ר"י  רץ  בסכנה,  הילד  כי  אמרו 
והילד  ברכו  המאורע  מן  לו  וסח  רמ"מ 

נתרפא.

ד

והוו יודעין כולם, שאפילו הדין 
נענש  וחבירו  דבר,  בכל  האחד  עם 
כן,  גם  נענש  הוא  לבסוף  ידו,  על 
הקב"ה  לו  שאמר  בגמ'  וכדאיתא 
לדוד המלך ע"ה עד מתי יהיה העון 
הזה טמון בידך, על ידך נהרגו שאול 
ושלשת בניו, על ידך נהרגו נוב עיר 
הכהנים ונטרד דואג האדומי. והגם 
וכן דואג היו רודפים אותו  ששאול 
בכל  לעשות,  עליו  היה  ומה  כידוע, 

זאת איתא שקיבל עליו יסורין.

שמצא  ששמח  לאחד  וראיתי 
ופרסם  חבירו,  את  לבזות  עלילה 
לשמחה  ואבוי  אוי  בגליון,  זה  את 
עצר  ולא  אומר,  הכתוב  הלא  כזו, 
ויגפהו  אביהו  בימי  עוד  ירבעם  כח 
ה' וימת, ואמרו חז"ל והובא ברש"י 
- אתה סבור ויגפהו ה' לירבעם, לא, 
אלא ויגפהו ה' לאביהו מפני שחיסד 
נוכל  ומזה  מדאי.  יותר  ירבעם  את 
של  כבודו  על  אם  מוסר,  לקחת 
ירבעם הקפיד הכתוב קל וחומר על 
שהקב"ה  וישרים  צדיקים  אנשים 

יקפיד על כבודם.

מה  ידוע  הלא  אלה,  כל  ומלבד 
ע"ב(  מ  )דף  בקידושין  דאיתא 
דהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון 
אחר רובו, עשה מצוה אחת אשריו 
שהכריע את עצמו ואת כל העולם 
אחת  עבירה  עבר  זכות,  לכף  כולו 
כל  ואת  עצמו  את  שהכריע  לו  אוי 
העולם כולו לכף חובה וכו', ובשביל 
ממנו  איבד  זה  שעשה  יחידי  חטא 
ומכל העולם טובה הרבה. והנה הלא 
אחד  איש  שאפילו  מזה  רואין  אנו 
בחטא אחד יכול להכריע עצמו וכל 

וכל שכן  העולם לכף חובה חלילה, 
להחטיא  מתגבר  הרע  היצר  כאשר 
לשון  בעון  מישראל  אלפים  כמה 
יודע  מי  ה',  וחילול  ומחלוקת  הרע 
ירחם.  ה'  מזה,  להולד  יוכל  מה 
צרות  שנתרבו  זה  זמננו  על  ובפרט 
וכמעט  שיעור,  לאין  ישראל  על 
שנאמרו  הסימנים  כל  נתקיימו 
בעקבא  סוטה  ובסוף  בחלק  בגמ' 
מאד  הדבר  וקרוב  וכו',  דמשיחא 
שזמננו הוא עקבא דמשיחא, והיה 
בתורה  להתחזק  אחד  לכל  ראוי 
שלום  ולהרבות  טובים,  ומעשים 
של  הכף  שתכריע  כדי  בישראל 
זכות. ואיך יחרד לב כל איש ישראל 
מצליח  כזה  בזמן  שדוקא  לראות 
קטטות  להרבות  שטן  מעשה 
בישראל,  עיירות  בכמה  ומריבות 
ועי"ז נתחלל שם שמים מאד. ועד 
כמה החיוב גדול על מי שיש בידו 
פנים  כל  על  להניח  שלא  למחות 
על  אחד  פלסתר  כתבי  להדפיס 

חבירו שעון פלילי הוא למאד.

חוסו  ורעי,  אחי  כן  ועל 
כלל  ועל  עצמכם  על  נא 
ישראל, וכל אחד במקומו 
אש  את  לכבות  יראה 
יהא  שלא  כדי  המחלוקת 
עוד,  מחולל  הגדול  שמו 
שלום  להרבות  ויתאמץ 
נזכה  זה  ובזכות  במקומו, 
לשמוע קול מבשר שלום 

בעולם:
הצעיר שבכהונה הכותב בלב נשבר.
ישראל מאיר הכהן בעהמ"ח ספר חפץ חיים ומשנה ברורה

המשך מעמוד א'

ברכת מזל טוב
שלוחה בזה קדם ידידינו היקר

הרה"ח ר' מנחם ישראל גוטמאן שליט"א 
 קרית ספר

לרגל שמחת הולדת בנו שיחי' למז"ט בשעטו"מ

יה"ר שיזכה לגדלו ולחנכו לתורה ולחופה ולמעש"ט מתוך נחת 

דקדושה והרחבת הדעת מרובים, עדי נזכה וניוושע בתשועת 

עולמיםפ, בביאת גואל תמים, ומלכינו מרן רבינו בראשינו 

במהרה בימינו

המברכים לעומתו
'הנהלת הקהלה

הגליון השבוע נתנדבה

לעילוי נשמתו הטהורה של אבי מורי 

רבי ראובן ב"ר אברהם וטובה גיטל זצ"ל קורדובה 

שהיה מופת באהבת ה' ובאהבת התורה וכבוד חכמיה 

נזדכך ביסורים קשים ומרים

וקיבלם באהבה באמונה ובגבורה עילאית

נלב"ע בליל י"ב אדר א' תשע"א

הונצח ע"י בנו הרה"ח מוה"ר אברהם שליט"א

מח"ס דליות ראובן


