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הפרשה פניני

 אמה טרקסין
ונתת את הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון 
העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים )שמות כ"ו 

 ל"ג(
היה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוכת  יומא פ"ה מ"א מתני'

רבי יוסי אומר המבדילות בין הקדש ובין קדש הקדשים וביניהן אמה, 
כת לכם בין לא היתה שם אלא פרכת אחת, שנאמר והבדילה הפר

הקדש ובין קדש הקדשים. ובגמרא, שפיר קאמר להו רבי יוסי לרבנן, 
במשכן, אבל במקדש שני כיון דלא הואי אמה  ורבנן אמרי לך, הני מילי

טרקסין, ובמקדש ראשון הוא דהואי, ואיסתפקא להו לרבנן בקדושתיה, 
 )יומא דף נ"א ע"ב(. לפנים אי כלחוץ, ועבוד שתי פרוכתאי כ

כת בלבד, שות באמצע העזרה מחיצה על ידי פריש לעיין, אם מותר לע
 שכיל עלי?או שגם זה נכלל באיסור דהכל בכתב מיד ה' ה

ת מספיקא, כוועיון איך היה מותר לעשות שתי פרואם נימא כן, צריך  
ת קדשי קדשים, דלא ידעינן היכן נגמר קדושת ההיכל ומתחיל קדוש

או  ,המיותר נמצא או באמצע הקדשי קדשים מהפרוכותדנמצא דאחד 
 באמצע ההיכל.

היה בזה והיה אפשר לומר, כיון דבבית ראשון היה רוחב המחיצה אמה, 
גילוי דכל המקום הזה מותר להיות מחיצה, אף על גב דאינו דומה, 
דבבית ראשון האמה טרקסין היתה מחיצה אחת, וכל האמה משמשת 
למחיצה לצד האמיתי, מה שאין כן כאן שיש עוד מחיצה חדשה, מכל 
מקום, אפשר דלמדו מזה דמותר למלאות את המקום הזה, אפילו שלא 

יכה. ואפשר דהיה על שתי הפרכות דין מחיצה ישמש בעד מחיצה הצר
 אחת.

ברש"י ד"ה אלא שבהיכל, דמבואר דעשו  ]ע"א[ועיין שבועות דף ט"ז 
קלעים לפנים, והמחיצה של ההיכל בחוץ, ונמצא דהקלעים מיעטו את 
שיעור ההיכל, וכן בעזרה שהיו עושין בחוץ, נמצא דהקלעים היו יותר 

 משיעור הצריך לעזרה.
לשנות המחיצה ממקום האמיתי. אם זה היה על פי נבואה  ויש לעיין 
 (אילת השחר בבא בתרא דף ג' ע"ב ד"ה גמירי או כולו בבנין)

 תרומת המשכן
 י"לרש הוקשה לשמי לי י"פרש תרומה לי ויקחו' ב פסוק ה"ס פרק

 ,ח"השפ כדפירש הוא שלו העולם כל והא' לה לתת שצריך דמשמע
 ?לשמי כתוב ולא לי כתוב באמת למה יש להתבונן והנה

 ה"הקב של בכחו הוא הלא עושה שאדם מה וכל המצוות כל דהא ל"וי 
 שנותן חסד הכל וזה ,הדבר לעשיית לו עוזרו ממש כח לו הנותן הוא כי
 משהו עשה כאלו את זה דמחשיבין אלא ,המצוות מעשה את לבצע לו

 נתנו ומידך הכל ממך כי ד" ט"נ' א הימים בדברי כ"מש וזה ,ה"להקב
 כאילו שבאמת לי כתב ולזה ,לי נתנו כאילו מתחשב שהוא אלא "לך

  .שלו הכל זה שלאמיתו פ"אע לו נתנו
 ,ויתנו ל"צ' הי כ"דאל הגבאים אל שמדבר משמע ויקחו מדכתיב הנה
 אמנם ,הספורנו כ"וכ קדמי ויסבון דכתב ע"יב בתרגום משמע וכן

 ,הנותנים אל מדבר ז"ולפי קדמי ויפרשון כתב אונקלוס התרגום
 משמע וכן תסבון כותב הוא תרומתי את תקחו דכתיב הפסוק ובהמשך

 שיש בפסוק מפורש ולפירושם ,נדבה מממונם לי יפרישו י"רש כ"ממש
 בפסוק מפורש לא והספורנו ע"יב לתרגום אבל ,תרומה לתת מצוה
 מצוה רק היא הנתינה כ"וא יקחו שהגבאים אלא ,לתת מצוה שיש

 .הלוי ז"רי מרן חידושי' ועי ,קיומית

 ם"המלבי כ"כמש ל"י ,ויתנו ולא ויקחו כ"מש י"לפרשו תרגוםלפי הו 
 עוד' ועי ,הכרח שום י"ע ולא לבם מנדבת תרומה שיתנו רצה ה"שהקב

 .והקבלה הכתבפירוש ב
 מרוממת זו שפעולה משום ל"י הפרשה לשון ולא תרומה לשון כ"ומש 

 מלשון זה ותרומה גבוה לצורך ונמסרים ,חולין שהיו החפצים את
 .התרוממות

 הקדש בלב
 למה ב"צו ."טוב רצון לשון והוא נדבה לשון" י"פרש .לבו ידבנו אשר שם
 .טוב רצון זה מרצונו נדבה שהנותן בודאי הרי טוב רצון מוסיף י"רש

 .אני רוצה שיאמר עד יכפו שלא לאפוקי דבא ותירצו
 דעיקרה המצוה קיום בעיקר לו חסר טוב מרצון נתן שלא מי אם ע"ויל 

 ,טוב ברצון נתן לא אם גם חל שההקדש פ"ואע ,טוב ברצון לתת
 ע"ויל בזרוע יקחו שלא הפסוק את מפרשים הספורנוו ע"יב התרגום

 כיון או ,הקדש ואינו כגזל נחשב זה בזרוע ולוקחים עוברים היו אם
 .'ב ז"מ ב"בב כדאיתא זביני' דזביני וזבין כתליוהו נחשב זה מצוה שזה

 גם אם ע"יל, קיומית מצוה היתה הנתינה דלדבריהם כ"למש אמנם 
  .וזבין כתליוהו דנחשב אומרים קיומית במצוה

 השארת השכינה
 השכינה השראת גדולה הכי הקדושה שבהם והמקדש המשכן הנה

 ,גשמיים דברים מיני וכל וזהב כסף י"ע נעשה עוזה במלוא בישראל
 הכי שכינה השראת יוצא וזהב כסף כמו ז"עוה מעניני טהור יוצא ואיך

 ?גדולה
 לבו ידבנו אשר איש כל מאת כתוב המשכן שבנדבת משהו עוד ומצינו

  ?הצדקה על ממשכנין באמת ובצדקה
 כך ,'אלוק וחלק מגשמיות מורכב הוא שהאדם כמו כי הוא הענין אבל
 ,רוח זה את ומקשר מרכיב אם רק בגשמיות הוא עסקנו כל ז"בעוה

 ,השכינה השראת מקום את לבנות יכולים לנשאתו שיוכל בלב רצוןו
 הוא ראוי יותר הגשמי להמפעל הנשמה מקושר שיותר מה כל ולכן

 אלפי רבבות יאמר ובנחה איתא' א ג"פ ק"ובב ,השכינה להשראת
 אלפים ושני רבבות משני פחות על שורה השכינה שאין מלמד ישראל

 שריא שכינתא עשרה בי דכל הא כאן שייך ולא' התוס וכתבו ,מישראל
 שכינה ולהשראת ש"יעי קאי ונביאים משכן של השכינה השראת דעל

 זה לב נדיב שיותר מה וכל ,לגשמיות הנשמה התקשרות צריך כזאת
 . לזה ומוכשר ראוי יותר

 מין התחש
 שמים למלאכת הוכשר דלא טהור ח"בע' הי דתחש איתא' בשבת כח' 

 כ"וכ חיה מין הוא שתחש י"רש לדעת והנה .בלבד טהורים אלא
 .שמיני בפרשיות בתורה כתוב לא למה ב"צ בתנחומא

 ב"ק ביבמות' תוס לדעת ובשלמא הטהורים ח"מבע הוא דתחש ראהנו 
 הבהמות שמות כל את כתוב שלא כיון ש"א בהמה מין הוא שתחש' ב

 מין זה אם חכמים הכריעו דלא מ"ר בשם כתוב בשבת' ובגמ המותרות
  .בהמה או' חי
 ולא ,תורה מתן בשעת מצויים שהיו החיות את רק בתורה שכתוב ל"וי

 . ונגנז המשכן שנעשה שעה באותה להם שנזדמן תחש
 היא מ"מ טהרה סימני' הי לא לתחש אם' שאפי לומר יתכן אולי ז"ולפי

 טמאה אינה היא ממילא אסרה לא שהתורה דמה ,טהורה נקראת
 על ולא ת"מ בזמן בעולם שהיו ,וחיות לבהמות צריכים טהרה דסימני

 וצ"ע. ונגנזה לשעה כ"אח שנבראת זו
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 לשמה –ענין בפרשה 
 לי לשמי  -ויקחו לי תרומה
 

 בשיחה לבני ישיבת בין הזמנים שלמדו שלא ע"מ לקבל שכר אמר רבנו:
 לשמה שלא בתורה אדם יעסוק לעולם" פסחים נ, א בגמרא כתוב

 רק, לשמה זה התורה שעיקר משמע ",לשמה בא לשמה שלא שמתוך
, דומה לא זה אבל, טוב זה גם אז, לשמה בא לשמה שלא שמתוך היות
 .אחרת מדרגה זה לשמה תורה זאת שבכל דברים הרבה ויש

 זוכה לשמה בתורה העוסק כל )אבות פ"א מ"ו( אומר מאיר רבי התנא
 אין לשמה שלא בלומד אבל, לשמה בלומד רק וזה, וכו' הרבה לדברים

 אבל, לשמה בא לשמה שלא שמתוך למרות, האלה המעלות כל את
 נפש בספר שכתוב כמו, אפשר אי רק, לשמה בשביל זה התורה עיקר

 לעבור כל קודם מוכרחים רק, ללשמה תיכף להגיע אפשר שאי החיים
 !לשמה - האמיתי התכלית אבל, לשמה שלא

 של מחופתו נכוה ואחד אחד שכל מהפסוק דורשים ב"ב )עה.( ל"חז
 כל רתמאו זאת, חבירו של מחופתו נכוה אחד כל צדיקים אפילו, חבירו
 אם! כך כדי עד! שורף, כויה לו יש, נכוה הוא חבירו של מהמדרגה אחד

! ואיום נורא, חבירו של מחופתו נכוה אבל, לומדש צדיק אפילו יוצא כן
 שכליב, ח( )  במשלי כותב הגר"אש כמו כ"עוב ?להיות יכול זה והאיך

, דבר כזה אין לשמה הלומד אבל, לשמה שלא שלומד במי דוקא זה
 !לשער אין לשמה לשלא לשמה בין שההבדל רואים כן אם

והרי כל מה שאדם בא לעולם הזה זה בכדי שלא יהיה לו ]ובעיקר הענין נשאל רבנו: 

 "נהמא דכיסופא" לעתיד לבוא וא"כ אם נכוה מחופתו של חבירו שוב הוי "כיסופא". 

תשובה: שעל מה שיקבל לא יהיה לו "כיסופא", אבל מה שאחרים יקבלו והוא לא יקבל 

 [.ע"ז יהיה לו "כיסופא"

 אומר אחד שאם אומרים העולם, פשוט כך כל לא זה ללשמה ולזכות
 מאיר רבי התנא כי, אותו מכחיש מאיר רבי התנא, לשמה תורה שלומד

 זוכה, דברים הרבה כך לכל זוכה לשמה בתורה העוסק כל אומר
 מדרגה לו יש אחד כל שלא ורואים, דברים מיני כל ועוד ממשלהל

 .לשמה לומד לא שהוא כ"ע, הזאת
 לשמה בכלל להשוות אפשר שאי עד, מאד גדולה מדרגה זה כן אם

 לכל, במועט מסתפקים בימינו אנחנו זאת שבכל פ"אע, לשמה לשלא
 הוא התכלית פ"עכ אבל, שילמדו העיקרו, לשמה שלא ללמוד הפחות
 פחות ודאי זה, יותר מלשמה מתרחק שזה דבר כל זה לפי כן אם. לשמה

 .ערך יותר לזה יש ללשמה מתקרב יותר שקצת ובזמן, ערך
 ברוך אבל, הלימוד על פרס שמקבלים מקומות הרבה יש האחרון בזמן
 תחזקנה, ז"ע תמורה לקבל בלי לומדים שאתם עליכם שמעתי השם

 לאאני  , ללשמה קרובה יותר אחת מדרגה הפחות לכל אתם! ידיכם
 לדברים זוכה, מאד גדולה מדרגה זה לשמה, לשמה כבר שזה אומר
 להתרחק קצת להתחיל בשלב הולך הוא הפחות לכל אבל, הרבה

 אם. משהו גם זה לשמה משלא להתרחק שיותר ומה, לשמה מהשלא
 התכלית שלא שמבינים כאלה שיש, הזה הדבר על להעריך מאד יש כן

 ".ידיכם תחזקנה" ...כסף, תכלית לא זה, כסף בעד ללמוד
 לימוד תורה לשמה )גדרה(

ענין לשמה בנפש החיים )שער ד' פרק ג'( וז"ל: אבל האמת, כי כתב 
פירוש: לשם התורה, והענין, כמו שפירש הרא"ש ז"ל על מאמר ר' 
אליעזר בר צדוק )בנדרים סב( עשה דברים לשם פעלן ודבר בהן לשמן, 

לשמו של הקב"ה שפעל הכל למענהו.  –ז"ל: עשה דברים לשם פעלן 
כל דבורך ומשאך בד"ת, יהיה לשם התורה, כגון:  –ודבר בהן לשמן 

להוסיף לקח ופלפול, ולא לקנטר ולהתגאות, עכ"ל. ורש"י  לידע ולהבין.
ז"ל גרסא אחרת היתה לו שם: ודבר בהן לשם שמים. לכן פירש: שתהא 
כל כונתך לשמים. אמנם ענין ופרוש לשמה שאמרו רבותינו ז"ל בכל 

רוש הרא"ש ז"ל כאן לפי גרסתו, ימקום, ודאי שגם רש"י ז"ל יפרש כפ
תו דבקות אלא דאתי לאפוקי שלא יהא למודו וגם רש"י ז"ל כאן אין כונ

ה לקיים מצוות לשמה, הכונ :לשם קנטור וגאות וכו', עכ"ל ותורף דבריו
כמו שכתב הרא"ש במסכת הכוונה  דבקות, ובתורה ללמוד תורה לשמה

 ופילפול. ,לידע ולהבין ולהוסיף לקחנדרים )סב.( 
תורה  וקשה האם כאשר קורא תהילים ג"כ יסבור הרא"ש שזה כמו

יש פסוקים וכגון "ואחות לוטן בתורה דהיינו להוסיף לקח ופלפול, וכן 
, והרי תורה שבכתב גם אם לא לפלפולא תמנע" שאין בזה משמעות

ורק תורה שבע"פ זה רק אם ' מ"ח. כמבואר במג"א סי מבין זה תורה,
מבין, אלא ודאי שלא בכל מקום נאמר שתורה זה להוסיף לקח 

 מקומות מועטים שהכונה היא "דבקות" ממש.ופילפול, אלא יש 
: אדם לומד אותיות א' ב' איזה להוסיף לקח ופילפול רבנו עוד אמר

שייך בזה, אלא ודאי שלא בכל מקום כונת הרא"ש קיימת אלא שברוב 
 המקרים זה כך.

)פ"ח  הגר"א באבן שלמהדהנה סתפק מאד גבי הגדרת לשמה יש לה
שמקים מצות בוראו. ויל"ע האם  ד'( כ' החכם נהנה בעת לימודו בה

אלא ה"ח בשם הרא"ש, או לאו. ונראה שלא, היא כמו מה שכתב הנפ
הגר"א לומד שהכונה לשמה הוא לשם שמים ולא דביקות, אבל גם לא 

, אלא כמו המשמעות בפשיטות מרש"י בנדרים להוסיף לקח ופלפול
 שם שלשמה הכונה לשם שמים! )והנפשה"ח דוחק בדברי רש"י שדעתו
כדעת כהרא"ש אלא שפירש כן משום שהיה גירסה אחרת לרש"י, וזה 

ועיין ברש"י תענית )ז. ד"ה "לשמה"( וז"ל: משום כאשר  דוחק, עיי"ש(.
צוני ד' אלקי ולא כדי להקרות רבי עכ"ל. הרי דמשמע כמו הגר"א 

 .שלשמה הכונה לש"ש
 אימתי יש לכוין לשמה בתורה

ח שבא לאפוקי שכונת לשמה ועוד יש להוסיף שאין הכרח מהנפשה"
אינה לש"ש, אלא כונתו שדי ומספיק בכונת הרא"ש לידע ולהוסיף לקח 

 .ופלפול אבל גם לש"ש מהני
ונראה שיש בזה נפקא מינה בין הגר"א ז"ל, לבין דעת הנפשה"ח, בזמן 
כונת הלשמה, דלדעת הנפשה"ח מכוין זאת בתוך כדי לימודו שלומד 

ול, אמנם לדעת הגר"א אפשר לכוין בכדי לידע ולהוסיף לקח ופלפ
בזמן לימודו, אך אפשר גם שיחשוב כן בברכות התורה וכמו שחושב 

 על שאר המצוות שיעשה במשך היום שעושה אותם לש"ש.
 מעלת לימוד התורה לשמה מתחילתו

"שלמד תורה  שאם אדם יכול ללמוד אצל רב הגר"אשם מובא ב
עכשיו לומד שלומד בתחילה "שלא לשמה" ו לשמה" מתחילתו, או ברב
רב שלמד מתחילה "לשמה". רואים מהגר"א ה"לשמה" עדיף שיקח את 

יד דלא כהגר"ח מוואלוז'ין זצ"ל שאומר שלא יתכן שאדם יתחיל מ
 אחד למד "לשמה" מתחילתו. ללמוד "לשמה", שהרי כתוב שרב

העיד  ךהחזו"א קיבל על עצמו ללמוד תורה "לשמה" מגיל בר מצוה כ
 בהספד בלויה שלו, ובאמת רואים את לל"העליו אחיו הגר"מ קרליץ ז

 .זה בספרו כי תמיד הוא חותר לאמת
שאלה: אדם שלומד בכולל ומקבל כסף ע"ז האם זה נחשב קצת "שלא 

 לשמה"? תשובה: יכול להיות.
שאלה: אדם שיושב בביתו ולומד ואינו "מקבל כסף" איזה? חסרון 

ְלָמה הוא לומד, וגם כבוד אין לו? תשובה: כמה בלשמה יש לו, שהרי 
זמן כזה כבר יש, ועוד אפילו אם יש כבר זמן כזה אינו לומד כדי לדעת 

 מה הקב"ה באמת רוצה ממנו, וזה עיקר הלימוד לשמה.
 בלימוד התורה "לשמה" אינו נכוה מחופתו של חבירו לעתיד לבוא

ה נחשב שלומד שאלה: אדם שלומד בשביל לומר שיעור אמיתי האם ז
 לשמה? תשובה: הלוואי.

שאלה: ומדוע בלימוד "לשמה" אינו "נכוה" שהרי יש כאלו שלומדים 
יותר "לשמה" וא"כ מה ההבדל ביניהם, ועוד שגם מצד ההספק יש 

 כאלו שלמדו יותר? 
תשובה: נכון, אבל אינו "נכוה" אלא הוא יותר במעלה ממנו, וזה הולך 

 (ערות ומקורות לדבריםוראה שם ה )אפיקי איל ביחד.
 הלימוד ילפנ לשמה ללמוד להתעורר אמירה לשמה התור

 קצת להתקרב לנסות כדי נוסח שלומד לפני לומר יכול ירצה אם
  לשמה תורה לימוד של לדרגה

 שמו יתברך בוראי שציוני עשה מצות לקיים לשמה תורה לומד הריני"
  ".לעשותם ושמרתם אותם ולמדתם' שנא תורה ללמוד הקדושה בתורתו

 התורה ברכת סדר השנים אור מספר לקחת מרן אמר' רצון יהי"ה את 
  .בהרחבה ש"ע

 וידע ,לשמה לומד שאכן ויחשוב עצמו את ירמה לא הנוסח וכשיאמר
 תורה למד חיים החפץ ,לשמה למד א"החזו לכך הגיעו יחידים שרק

שעי"ז , אלא לשמה ולומד בדרגתם שהוא עצמו את ירמה ושלא ,לשמה
  מתקרב ללשמה.
ענינים בהגדרת מצוות תורה לשמה במשנת  מאוד ויש עוד הרבה
 ובל"נ עוד חזון למועד ,רבנו שליט"א



 

3 

  
 צער השכינהצטער בהל

 
 בותגיוס בני הישיל שקמו זדים לפעולהנוראה  בתקופה

רבנו ו הדבר מאד את כלל ישראל,וכזכור החריד ח"ו, 
עשה לילות כימים במשך כל אותה התקופה שליט"א 

וניווט את כל הפעולות של ראשי להעביר רוע הגזירה, 
והן בקריאה  ,הן בהשתדלות בכל האופניםעולם התורה, 

כמה פעמים להתעוררות ובקשת רחמים ותחנונים, ו
וס לבני ונביא ממה שאמר בכינ ,נשא דבריו ברבים בענין זה

  הישיבות ניסן תשע"ד:
יום צרה גדולה אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו יודע איזה צרה גדולה ב

מאוד מאוד. כבר כמה שנים ברוך השם שאפשר לנו, יכולנו ללמוד 
וללמד את בנינו תורה, והתרבו, ברוך השם הישיבות גדלים בבחורים 

ו להחריב את הלומדים תורה, ופתאום באה עלינו צרה כזאת, רוצים ח"
 כלל ישראל מתורה, חס ושלום! השם ירחם! צרה גדולה מאוד. 

אנחנו מבקשים רחמים מהקב"ה שיתן לנו עוד להמשיך ללמד בנינו 
 תורה כל החיים, שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו לעולם ועד.

אז מה  ,יש הלא דבר אחד חוץ מזה שאנחנו צריכים להתגבר בתורה
 הקב"ה יאיר, זכות התורה יעמוד לנו. שיותר נתגבר בתורה 

כל זמן שיש אנשים שמצטערים על החילול השם  -עוד דבר יש 
הגדול הזה שיצא חלילה וחס שיתמעט תורה מכלל ישראל, 

]יועיל[ שחס  גדול כזה שכואב לו "כל הלב כואב"החילול השם 
 ושלום לא יקרה חלילה צער כזה.

יוכלו למעט תורה, אף פעם  והקב"ה יעזור שנזכה שיהיה רק טוב, לא
 ., עכ"דלא למעט תורה, עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן סלה
 וכאן קיצר בדבריו ובמק"א הרחיב רבנו שליט"א בביאור הענין

 התחזקות ברוחניות היא המלחמה בחילול ה'
הנה יש הרבה פרשיות בתורה שלא כתוב בהם מצוות, אבל יש הרבה ללמוד 

רה בפרשיות האלו לדעת את דרכי ה' בהנהגת העולם, וזה מכל סיפורי התו
אלא  ,בכלל מצות ידיעת ה', כי עצמותו ית' אינה ניתנת להשגת אנוש כלל

  שייך לדעת את הנהגתו ית'.
ועוד ענין יש בכל סיפורי התורה להראות לאדם איך הוא צריך להיות, ולכן 

שנראה שכך צריך התורה כותבת את מעשי האבות והאמהות ומשה וכו' כדי 
להתנהג, בכל פרט המסופר בתורה יש לימוד לאורח חיים או להכרת השגחת 

 ה'.
והנה בפרשת שלח )י"ד י"א( כתוב ויאמר ה' אל משה עד אנה ינאצני העם 
הזה וגו' אכנו בדבר ואורשנו ואעשה אותך לגוי גדול וגו', ויאמר משה אל ה' 

גו' מבלתי יכלת ה' להביא את העם ושמעו מצרים כי העלית וגו' ואמרו הגוים ו
 הזה אל הארץ וגו' וישחטם במדבר.

והנה הדבר תמוה איך הגוים יאמרו כן לאחר ששמעו את כל הניסים שהיו  
ביציאת מצרים, ורש"י )פסוק ט"ז( מפרש לפי שיושבי הארץ חזקים וגבורים 
ואינו דומה פרעה לל"א מלכים זאת יאמרו על יושב הארץ הזאת )וכן הוא 

 בברכות ל"ב א'(.
וצ"ב דבשלמא אם המצריים היו נענשים בדרך הטבע במלחמה וכדו', הי' מקום 
לטעות ולומר שדוקא נגד עם כמצרים יכלו לעמוד, משא"כ נגד עם רב של ז' 
אומות ול"א מלכים שבראשם לא יכלו לעמוד, אבל מאחר שכל המכות 

מלכים, וכי אין  במצרים היו שלא כדרך הטבע מאי נ"מ בין מלך אחד לל"א
מספיק מים בים לכסות ל"א מלכים וכל חייליהם, ועוד וכי כשיראו שהקב"ה 

  מכה את ישראל ח"ו בֶדֶבר ויכלם לא יבינו שגם אותם הי' יכול לכלות בֶדֶבר.
והנה בהמשך כתוב שמשה התפלל ה' ה' ארך אפים וגו', ולכאורה למה לא 

 יאמרו מבלתי יכולת וכו'. הספיק בזה ולמה הוצרך לכל ההקדמה שהאומות
והנה בברכות )ל"ב א'( איתא עה"פ ואולם חי אני נאום ה', אמר רבא אמר רב 

 יצחק מלמד שאמר לו הקב"ה למשה, משה החייתני בדבריך.
)ומסתמא הוקשה וכתב רבנו נסים גאון זה הדבר הי' קשה לפני התלמידים וכו' 

 י' מת אבל מה זה שייך אצל הקב"ה(ילו הלהם דאצל בשר ודם שייך שהחייהו כי לולא זה שהצ
וביארתי טעמי' וכו' הודיע לנביאו שבודאי אילו השמידם לעם היו האומות 

והואיל ואין מתברר להם  ,אומרים שאין לו יכולת ולא היו מכירים גבורתו
שהוא יכול ג"כ אין מתברר להם שהוא חי, והנה בשביל עתירת הנביא בעד 

הקב"ה החיים לעלמין וכו', ונתברר להם שהוא חי העם הודו האומות כי יש ל
וקיים וזכה הנביא לשבח בשביל זה הדבר כי בשביל עתירתו נודעה גדולתו 

 של מלכנו וכו', ונתברר ונתקיים כי הקב"ה יתעלה שמו חי בעצמו עכ"ד.
ולכאורה יפלא שהרי לאחר תפילת משה ומחילת הקב"ה, והאומות ראו שיש 

מלכים, מ"מ כולם נשארו עובדי ע"ז ולא התגיירו כגירי  יכולת ביד ה' גם לל"א
 צדק או לכל הפחות כגירי תושב, ומהו החי אני.

ונראה לבאר דהנה הראשונים כתבו דלא כל האומות כפרו לגמרי, אלא היו 
אצלם שיטות שיש בעלי כוחות בבריאה, ולא האמינו ביחוד השלם שאין עוד 

 מלבדו שום כח.
הנסים שהיו בקריעת ים סוף הם אמרו דאע"פ ולכן אע"פ ששמעו את 

שהקב"ה הוא מאלו שכחם גדול מאד, אבל עדיין כחו מוגבל, ומשו"ה כשיש 
ל"א מלכים שלכל אחד יש שר במרום ולפי סברתם יש בו כח עצמי, א"כ כח 

ולכן כל  הקב"ה לא יוכל ח"ו נגדם )ועי' ברמב"ן פסוק י"ג שמפרש כעין זה(.

ין עצה, וזהו שטען משה דמאחר ששמעו כי אתה ה' זמן שנשארים בטעותם א
בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה ה' ועננך עמד עליהם וכו', ולאחר 
כל הניסים שעשית עמהם עד עכשיו והשגחתך התמידית עליהם תשחטם 
במדבר, הרי יוכיחו מזה גופא שתשש כחו כנקבה )כלשון חז"ל( ואין לו ח"ו 

ולפיכך אמר הקב"ה  וזה יהי' סיוע וחיזוק לטעותם.יכולת נגד ל"א מלכים, 
החייתני, דאה"נ דלא חזרו האומות למוטב, אבל עכ"פ לא ניתן חיזוק 

 לכפירתם.
והנה צריך להבין מה הועילה כאן תפילת משה, שהרי רואים דלולא תפילתו 
הי' מתקיימת ח"ו הגזירה של אכנו בדבר ואורישנו ואעשה אותך לגוי גדול, 

 שום שעל חטא בא עונש אע"פ שיגרם מזה חילול ה'.והיינו מ
והרי בחורבנות שהיו בעם ישראל במשך הדורות עד החורבן הגדול שבדור 
האחרון הי' חילול ה' גדול מגודל הצרות, אלא שכך הוא ההנהגה דעל חטא 
 יש עונש, וא"כ מה משה חידש בטענותיו ולמה הקב"ה אמר החייתני ע"י דבריו.

דאה"נ חטא גורר עונש אע"פ שיהי' מזה חילול ה', אבל זה  אלא לומדים מזה
אבל במקום משום שכל חטא גופא הוא חילול ה' וצריך לקבל עליו עונש, 

 שיש אדם שכואב לו חילול השם זהו גופא קידוש השם.
ובמה שאדם כמשה רבינו עמד והתפלל בכאב לב על חילול ה' זהו קידוש ה', 

ל חילול ה', משה לא טען טענות לפני הקב"ה, וקידוש ה' הוא שיכול לכסות ע
 אלא לבו כאב על חילול ה' וזה קידוש ה' ובכחו לכסות על חילול ה'.

בחלק התפילה ה' ארך אפים וכו' עדיין לא הי' מספיק, וגם תפילה של משה 
רבינו לא הספיק לכפר על החילול ה' שבחטא, ורק לאחר שכופר החילול ה' 

 ה התפילה שלפחות לא ינתן סיוע לכפירת האומות.ע"י קידוש ה', אז הועיל
ולמדנו מזה ב' ענינים, א' לראות כמה החטא גורם, דהנה אין לאו מפורש 
בתורה על הוצאת דיבת הארץ, אלא עיקר החטא הי' שהראו את חוסר בטחונם 

ואע"פ שלכאורה בדרך הטבע הי' מקום לפחד מבני הענק הנמצאים בארץ  בה'.
שכל הנהגתם עד עכשיו היתה למעלה מדרך הטבע, היו צריכים וכו', אבל כיון 

ובזה חטאו שנחלשה אמונתם וכ"כ גדול הי'  להאמין דגם אח"כ יזכו לנסים.
החטא עד שנגזר לכלות את כלל ישראל ברגע אחד, עקירת כלל ישראל 

וצריכים ללמוד כמה חמור עונש  רות ח"ו )והי' נעשה עם חדש ממשה(לדו
  שמים על חסרון אמונה בה'.

ועוד צריך ללמוד הענין שביארנו מה פעל להוריד את הגזירה, העובדה 
 שלמשה רבינו כאב כבוד שמים, קידוש ה' זהו ההצלה.

היו יוצאים וכותבים מאמרים  ,אם בימינו הי' חשש שיטעו האומות באמונה בה'
 הטועים.וכדו' להוציא הטעות מלב 

אבל לא זו ההצלה, בויכוחים עם האומות א"א לפעול כלום, אלא בזה גופא 
 .אמת, אפשר לפעול ביחד עם התפילהשכואב לאדם כבוד ה' ב

חילול ה' ומתחזקים בתורה ומצוות יראת ההמלחמה עם החשך היא כשכואב  
 שמים ואמונה, זהו הנשק שבידינו.

לב כשעלול להיות חילול ה', ואז וצריכים ללמוד לעבוד על עצמנו שיכאב ה
תהי' התוצאה מזה שיבוא חיזוק בתפילתנו ובלימוד התורה והמצוות, וככל 
שמתחזקים בזה קיימים סיכויים, בזה עושים חי אני נאום ה' שיוכר בבריאה 

 כבוד שמים, שלא יהיו מאורעות הסותרים ומחזקים ח"ו טעות הטועים.
 .ה ברחובים ונעשורק כך אפשר למנוע את חילול ה' הקי

במלחמות לא נוכל להם כי חזקים הם מאתנו, הדרך היחידה היא התחזקות  
, עם ההשתדלות ש השפעה גם על עצמו וגם על אחריםבתורה ומצוות שבזה י

 .וכמו שנהגו בעבר גדולי ומנהיגי הדורות זי"ע וכפי שהורנו חז"ל הקדושים
בתורה במדינות שבהם וכמו שאומרים בשם הגרי"ס ז"ל דכשפרוש מתחזק 

נמצאים לומדי תורה, זה מונע איזה יהודי בצרפת להתבולל או להמיר דת, וה' 
 יעזרנו על דבר כבוד שמו.

ושמענו מנכדי רבנו שליט"א שהיו נמצאים ליד רבנו בלילות בתקופה  
שרבנו היה מוריד דמעות כמים על הגזירה, ובתוך ההיא, 

ורים, וה' שמע תמר כדי שינה היה מתעורר ובוכה בכי
 והעביר רוע הקדושה בצער השכינה קול בכי המצטער

 הגזירה.
 לא לרמות

יכנס לרבנו שליט"א התי לישליט"א פ"א חיכ שח לנו הגאון ר' אליהו ד.
ופתאום נכנס א' שלא היה נראה שומ"ת  ,וישבו שם עוד כמה ת"ח וחיכו

ונכנס מיד, וכולם התפלאו כיצד הכניסו אותו בלי תור, ולאחר שיצא 
הסביר הנכד, שזה היה רופא שהגיע לבדוק משהו אצל רבנו, ולכן נכנס 

  ללא תור.
דברי הנפש החיים שאומר שכעת התחוור לי בהגיע תורי אמרתי לרבנו 

דהנה כולנו ישבנו וחיכנו בתור והוא  מתקבלת מיד, ה' על צערשתפילה 
נכנס מיד, אלא שאנחנו צריכים את הרה"י בשביל הצרכים שלנו ובזה 
יש תור, אבל הרופא הגיע בשביל הרה"י ואצלו אין תור, כך אדם 

, אבל אם מבקש על צער השכינה תור יששמבקש גשמיות לעצמו 
 עוקף את התור ומקבל מיד.

ך ליזהר שלא לרמות את עצמו שהוא 'אבל אדם צריחייך רבנו ואמר 
 ובאמת בוכה על עצמו'. ,בוכה על צער השכינה
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 תפילין – בפרשה ענין

 בג

 

 

כסדר בכל הליכותיו ומעשיו שעושה שהיא המעלה הגדולה שבענין זה. 

ואשרי מי שחושב על כך בתמידות בכל עסקיו. ומ"מ מי שחושב כל העת 

 בדברי תורה עולה על כולם דת"ת כנגד כולם.   

 ו"לחיות את האמונה" הוא הדבר 

ה"חזק ביותר". והדבר הגדול ביותר המועיל להתחזק באמונה הוא שמירת 

 כל המצוות והכנעת היצר. 

והמתחזק בזה זכה לעצמו ולכל סביבתו, וכמו שכשהיה הח"ח בדורו מכיון 

שהיה הוא חזק באמונה העלה בזה גם את בני דורו, ולעומת זה בדורינו 

 ביותר.נחלשה האמונה 

 

 שכיהן בישיבת כפר סבא ובעת שכיהן בישיבת פונביז'[.

 

 

 

 

 

 

 

 ף שלום אלישיב. אהרן יהודה לייב שטיינמן.   

דברים הנ"ל . אהרן יהדוה לייב שטינמןבעזה"י כל ה
 פשוטים וברורים וזו הדרך היחידה לבטל הגזרה

חיים ק

 
 

 הכנסת אורחים – בפרשה ענין
 

 הכנסת אורחים בימינו
 כי עיקר המצוה ,בימינו אין כל כך מציאות לקיים מצות הכנסת אורחיםשח רבנו: 

שמכניסים  להכניס אנשים שאין להם היכן לאכול, לישון וכו׳ והרי לא מצוי היום
הקודמים. וכן לגבי  לבית עניים מרודים שאין להם מקום אחר לאכול כבדורות

סעודה לעניים או לחלק  סעודת הודיה אמר רבינו למי ששואלו שעדיף לעשות
כך אוכל בביתם אין בכך ענין  להם כסף, שבעשותו סעודה לאנשים שיש להם בין

 עלול לגרום עין הרע[.רבות  גדול ]והוסיף רבינו עוד שמלבד זאת פעמים
 ולאחד שהתרגשה עליו צרה גדולה, ואמר לו רבינו לקבל עליו מצות חסד
 גדולה כהכנסת אורחים, ותוך כדי דיבור דן איתו אם יש אפשרות שיקיים

 המ
 
 
 
 
 
 

 שאין להם הורים -צוה, ואמר רבינו שכאשר הוא מארח בעלי תשובה 
 וכן מי שמארח משולחים משפחה וכד׳, במקרה כזה יתכן שמקיים המצוה,

טוב  גם מקיים מצוה זו שהרי לאכול במסעדה ]או לישון במלון[ לא כל כך דבר
להתארח  הוא, וכן כל כיוצ״ב. ולארח אנשים שיש להם אוכל בביתם אולם באים

 כגון זוגות צעירים בעלי תשובה -ע״מ למלא חוסר רוחני 
 רב  ם שמתארחים אצלשמתארחים אצל משפחות כדי ללמוד הנהגות, או אברכי

 

 

 

 

 

 

 נלב"ע ו' אדר תשנ"טראש ישיבת פונביז' יום היארציט של מרן הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל 
 .בנו כמה ענינים אודות מרן הגר"ד בגליון פר' תצוה תשע"ד, ונביא כאן עוד כמה עניניםכבר כת

 
 צואת ריה"ח

זכיר בתו"ד שגדולי ליטא הקילו בזה, והביא את מכתב הגאון רבי שמואל סלנט שהביא פדה בענין צואת רבי יהודה החסיד מרבנו על הק כשמדבר
שלקח לבתו ולבנו שידוכים  שהנה מרן הגר"ד זצ"ל היקל בזהציין עוד רבנו מוודור )ח"א עמ' צח([  . ]ונדפס בס' שנות דורבשם הגר"א להיקל בזה

 וראה בענין זה הנהגה למעשה בגליון פר' לך לך תשע"ו.ממשפחה אחת אח ואחות. וכן מרן המשגיח הגר"י לוינשטין זצ"ל לקח ב' אחים חתנים לב' בנותיו, 
 אצל מרן הגרי"ז

ואמר  ,מהמראה החיצוני של הספר 'ישועות דוד' של מרן הגר"ד זצ"ל שיצא בוילנא תרצ"ג גם שמרן הגרי"ז זצ"ל מאוד נהנה :סיפר רבנו שליט"א
 שיהיה ז"ע עין לפקוח ]א"ה וידועים דברי הגרע"א לבניו  להדפסת ספריו 'למדפיס בבריסק שיוציא את הס' חידושי מרן ר' חיים הלוי באותו מתכונת של ספר. 

 ומהודר[ נאה בספר הלימוד מתוך מתעוררת והכונה מתרוחת והדעת מתפעלת הנפש לדעתי כי נאותות ואותיות שחור דיו יפה נייר לע נדפס
 אני בריא

רגל ועד ראש אין בי מתום, והרהר  , מכףד כולי חולהענה לו הגר" ?בחליו, שאלו רבנו איך הוא מרגיש את מרן הגר"ד שליט"א בעת שביקר רבנו
אמר לו מרן הגר"ד, הלב כך, הכליות כך, הכבד כך וכו', אבל 'אני' בריא דהגוף חולה אבל האדם ו ...בריא אני"ידיו ורגליו, ואז אמר: אבל " והביט על

 , (פי המוסר ל גופי ? זה רק עלעל המשפט הזה: אבל איך אפשר להפריד בין "אני" לבין כ לל"הז עזרא ברזל הגה"צ ר'אמר ו .זצ"ל ס' זכרו תורת משה עמ' קטו להגר"מ גפן) בריא
 הערה בספר ישועות דוד

 לומר ודוחק ?בשבת שיאפה בתנור מלהכניס חמיר זה למה ולכאורה .בשבת הקנין שיחול ש"בע להקנות לאסור דן ט"קנ' סי ת"בשו א"הגרעק 
 .שקונה בשעה אז על שייך יכתוב שמא דגזירה

 ,תיעשה הפעולה שירצה או שיחשוב בלי דגם דעתו לצרף לזה צריך לא המלאכה שתיעשה דכדי בתנור כ"משא לקנות כחושב הוי דאז משום ואולי 
 .הקנין נעשה רצונו י"דע במה האיסור וזהו .לקנות ורוצה ליה ניחא דאז דאמרינן משום דקונה מה כ"ע בקנין אבל

 בשבת שיחול ורוצה קודש ולמחר חול היום דאמר יום טבול לגין גבי ו"ל דף דעירובין מהא פשיט לא למה דמקשים הביא ד"נ' סי דוד ישועות' בם 
 .דשרי משמע ז"ובכ התרומה

 דכתבו רק ,מחשבה דמהני מחמת מותר מדומע דלכן' א א"ל דף גיטין' בתוס כדמוכח מתקן דהוי משום דהוא משמע בשבת להפריש איסור והנה 
 ק"ובשטמ המלך השער נקט וכן ,להפריש באמת מותר דבמחשבה פירש שם ש"והרש .במחשבה דמהני פ"אע בשבת אסור תיקון דתחילת' התוס
 דגזרו דמבואר ב"קמ דף לקמן י"רש' ועי ,במחשבה ממש בשבת מפריש' הי מאם יותר לאסור שייך לא כ"א ,במחשבה מותר דבאמת' ב ד"ל דף ביצה
 . אסור אולי לקנות אבל ,תרומה בהפרשת למיגזר שייך לא בשבת שייעשה ש"בע לעשות מותר דהמלאכה כאן כ"וא מלאכה י"שע תיקון אטו

 ]א"ה ראה בהליכות שלמה מועדים ב' עמוד קכ"ט באריכות[וע"ע אילת השחר ב"מ לג, ב עוד הערה בדבריו. 
 

  יום היארצייט של הגאון רבי משה דוד ראם זצ"ל ראש כולל הלכה למשה נלב"ע ד' אדר תשע"ד
 היה עם רבנו שליט"א בשוויץ[]ש

 יימונטרבישיבת 
 רבי הגאון עם בחברותא למד הוא זלל"ה בוצקו י"הגר בראשות שבשוייץ' מונטרה לישיבת חשון ח"בר אביו שלחו' לשוויץשל ר' משה  הגיעו עם

 חוקי שלפי כיון אחריו חיפשו לא שוייץ ושלטונות ,נס איתו עשה ה"שהקב ציין פעמים הרבהו זה עם זה מאוד ונקשרו א"שליט רוזנבלום יוסף
 ל"הגראי הישיבה ראש מרן א"ויבדל ל"זצ סאלוויציק משה רבי הגדול הגאון באו שכאשר סיפר ל"זצ משה רבי .ספר לבית ללכת חייב היה המדינה

 מכתב שלח ל"זצוק עוזר חיים רבי הגאון ומרן להחזיקם כסף לו שאין בטענה לקבלם סירב הישיבה ראש ,מבריסק למונטרה א"שליט שטינמן
 !ישראל לכלל הרבה ישלמו הם אבל עתה לשלם יכולים שאינם הגם :לו וכתב

 ישן על הספסל
 הלילה באמצע קם כשהיה לא אחת ההם, בימים כבר נדירה והיתה עצומה היתה לייב אהרן רבי של שההתמדה קרובות לעיתים סיפר משה רבי

 כך הבוקר. עד ללמוד תמשיך ער כבר אתה אם בבית המדרש: ולמד שישב רבנו שליט"א לישן, אמר לו לחזור מתכונן והיה שעתיים שעה ללמוד
 )הקדמה לס' משה ידבר( המדרש. בבית הספסל על ישן היה כלל ובדרך בישיבה שנותיו במשך א"שליט מרן נהג

 במטבח ליד התנור
 ידים לנטילת בכלי שהכינו המים מעלות, ממינוס עשרים יותר בחוץ עז קור היה במונטרה בישיבה רבות שפעמיםרבי משה ראם זצ"ל  סיפר עוד

 כדי קרוב בשתים לפנות בערך השמיכה את איתו לקח בחדרו לישון הצליח לא ל"זצ משה רבי בחוץ עצום קור שהיה אחרי לילה לקרח. ונהיו קפאו
 באמצע לשם כשהגיע הישיבה, בשביל היום במשך שעשו והבישולים התנור מחמת חם יותר קצת ששם בחושבו הישיבה של במטבח לישון לנסות
  .כל הלילה התנור ליד במטבח ולומד יושב א"שליט ל"הגראי הישיבה ראש מרן כי ראה הלילה

 שמחת תורה
 ובשמחת בפורים להתבשם קבוע מנהג ל"זצ סאלאויציק לרבי משה לו היה במונטרה. תורה שמחת על ל"ז משה רבי תדיר שח היה ייחודי סיפור
 יתפלל, אל יין שתה שהרי מוסף להתפלל לו מותר אם הסתפק התורה קריאת ולאחר כדרכו, התבשם רבי משה תורה, בשמחת השנים ובאחת תורה,

  להתפלל. יכול שאתה שואל סימן אתה אם בפשטותו: לייב אהרן רבי לו ענה לעשות? מה אותו ושאל א"שליט לייב אהרן רבי הגאון למרן ניגש הוא
 במחנה

 של עבודה במחנה בתחילה היו הם לשוייץ ל"זצ סאלוויציק משה רבי עם יחד הגיע א"שליט ל"הגראי הישיבה ראש שכשמרן סיפר ל"זצ משה רבי
 החל ל"זצ סאלוויציק משה רבי ,טובות שעות כמה יום כל לעבוד היהודים את חייבה והממשלה שוייץ ממשלת תחת "באיי" בעיירה פליטים יהודים
 ראש למרן ל"זצ משה ביואמר ר ,כלום ייצא לא שמעבודתו ראו בעצמם השוויצרים וגם ,הצליח ולא ניסה א"שליט הישיבה ראש ומרן שם לעבוד

 )הקדמה לס' משה ידבר( .ותלמד תשב ואתה שלך המשמרת את אעבוד אני א"שליט הישיבה
 בעת חוליו

 עליו הקשתה המדרגות ועליית וההליכה הברך לו כאב שנים כעשור לפני איתן קשר על י"הר מרן עם ל"זצ משה רבי שמר ארצה עלייתו לאחר גם
 רבנו את לשאול מבלי את עושה אינו שהוא אמר ל"זצ משה רבי בברך מפרק החלפת ניתוח לעשות לו הומלץ גדול מנתח רופא עם בהתייעצותו

  .א"שליט
 וכשענה ?ולכולל המדרש לבית להגיע כדי לו יש מדרגות וכמה ,לבית להגיע כדי לו יש מדרגות כמה :אותו שאל השאלה את כששמע א"רבנו שליט

 עדיף] אויבען אין וי וועלט די אין דו שמרצען ובעןה באסר סיז הישיבה ראש לו אמר .לעלות אחת קומה ולכולל לעלות קומה חצי לו יש שלבית לו
 קטן דבר כל על ניתוח לו לעשות ממליצים חולים לבית שבא אחד כל שהיום לו הוסיף וגם [למעלה מאשר הזה בעולם למטה כאן כאבים שיהיה

 היתה לא שלו הראשונה והתגובה ,ניתוח מיד לעשות לו אמרו באגן עצומים כאבים עם חולים לבית הגיע כשהוא שגם לו סיפר וכן ,סוף לדבר ואין
  .לעשות
 מרןו ?ניתוח לעשות ראוי אם בשנית לשאול לרבנו חזר הוא המדרגות את לעלות הצליח בקושי ל"זצ רבי משה מאד התעצמו שהכאבים שנה לאחר
 גדולים כאבים יש כלל בדרך אלא זה רק ולא בהצלחה עבר הניתוח' ד וברוך .הניתוח לעשות לו והורה סובל והוא לו שקשה מיד ראה הישיבה ראש

 ראיתי. לא עדיין כזה מקרה א"לבניו שליט אמר והמנתח ,יומיים או יום כאבים היו בקושי ל"זצ משה ולרבי מפרק החלפת ניתוח לאחר
 כולל הלכה למשה

 . הלכה למשה שהיה בראשותו של  ר' משה זצ"ל, וכעת ממשיך ע"י בניו שליט"א לכוללמרבנו שליט"א מכתב תמיכה 
 הנדיב ש"ע שמו את לקרות שהסכמתם בכולל אברכים חבורת י"ע נלמדה אשר המסכת זוהי ברכות, מסכת לסיים זכיתם כי לשמוע ד. שמחתי"בס

 אדר' ד. ג"בס ת. י"ד טבת תשס"ד."השי מבקשי כל לב כחפץ ולהאדירה  תורה להגדיל יצליחו ולומדיו שהכולל ר"ויה י"נ פרידמן הרשי מר הנכבד
 .ר"אכי' ישיח הכולל לראש שלמה ורפואה מסכתות הרבה ולסיים ללמוד תזכו כן השנה ראש מסכת לסיים שזכיתם ח. כשם"תשס' ב
 

 


