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ֵמַאְרְצ� ּוִמּמֹוַלְדְּת� ּוִמֵּבית ָאִבי� ֶאל ָהָאֶרץ ֵמַאְרְצ� ּוִמּמֹוַלְדְּת� ּוִמֵּבית ָאִבי� ֶאל ָהָאֶרץ ֵמַאְרְצ� ּוִמּמֹוַלְדְּת� ּוִמֵּבית ָאִבי� ֶאל ָהָאֶרץ ֵמַאְרְצ� ּוִמּמֹוַלְדְּת� ּוִמֵּבית ָאִבי� ֶאל ָהָאֶרץ     ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶל� ְל�ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶל� ְל�ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶל� ְל�ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶל� ְל�
ַרִׁש"י אֹוֵמר ָׁשם ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� 4א ִּגיָלה לֹו ִמַּיד ְלָאן ָלֶלֶכת, ְּכֵדי ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך, ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך, ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך, ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך, 

,�ַעל ָּכל ַּפַעם  ְלַחֵּבב ֹזאת ְּבֵעיָניו, ְוֶׁשְּיַקֵּבל ָׂשָכר ַעל ָּכל ִצּוּוי ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
  ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְיַצֶּוה ְוַיְרֶאה לֹו ְלָאן ְלַהְמִׁשי� ָלֶלֶכת.

ֶזהּו ַמְפֵּתַח ַאִּדיר ְּבַחָּייו ֶׁשל ָּכל ָאָדם, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� 4א ַמְרֶאה ָלָאָדם 
ֹעל ְּבַחָּייו, ָהָאָדם ְּבֵפרּוׁש ְלָאן הּוא ָצִרי� ָלֶלֶכת ּוַמה הּוא ָצִרי� ַלֲעׂשֹות ְוִלפְ 

רֹוֶאה ַרק ְּפִסיָעה ַאַחת ָּכל ַּפַעם, הּוא רֹוֶאה ַמה ָעָליו ַלֲעׂשֹות ַעְכָׁשיו, ֲאָבל 
ִמָּׁשם ָוָהְלָאה ַהֶּדֶר� ְמֻעֶּנֶנת ּוְמֻעְרֶּפֶלת ְמֹאד, ּוְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ָלֶלֶכת ְּפִסיָעה 

ְּקָׁשִיים, ֲאִפילּו ֶׁשִּבְתִחָּלה 4א רֹוִאים ְלָאן הֹוְלִכים ְועֹוד ְּפִסיָעה, ְלִהְתַּגֵּבר ַעל הַ 
  ְלַהִּגיַע ְוֵאי� הֹוְלִכים ְלַהְצִליַח.

ָּכ� ֶזה ָּכ� ֶזה ָּכ� ֶזה ָּכ� ֶזה . ִּכי ַּבֲעָנִנים"ַּבֲעָנִנים"ַּבֲעָנִנים"ַּבֲעָנִנים"ְּבִגיַמְטִרָּיא " "ַאְרֶאָּך""ַאְרֶאָּך""ַאְרֶאָּך""ַאְרֶאָּך"ַּבַעל ַהּטּוִרים ּכֹוֵתב ֶׁשַהִּמיָלה 
ַר�, ְּבֶדֶר� ְּכָלל הּוא ַיְרִּגיׁש ֶׁשַהַּמָּצב ְמֹאד ַר�, ְּבֶדֶר� ְּכָלל הּוא ַיְרִּגיׁש ֶׁשַהַּמָּצב ְמֹאד ַר�, ְּבֶדֶר� ְּכָלל הּוא ַיְרִּגיׁש ֶׁשַהַּמָּצב ְמֹאד ַר�, ְּבֶדֶר� ְּכָלל הּוא ַיְרִּגיׁש ֶׁשַהַּמָּצב ְמֹאד עֹוֵבד ְּכֶׁשְּיהּוִדי רֹוֶצה ַלֲעֹבד ֶאת ה' ִיְתּבָ עֹוֵבד ְּכֶׁשְּיהּוִדי רֹוֶצה ַלֲעֹבד ֶאת ה' ִיְתּבָ עֹוֵבד ְּכֶׁשְּיהּוִדי רֹוֶצה ַלֲעֹבד ֶאת ה' ִיְתּבָ עֹוֵבד ְּכֶׁשְּיהּוִדי רֹוֶצה ַלֲעֹבד ֶאת ה' ִיְתּבָ 

ֶאת אֹור ַהֶּׁשֶמׁש, ָּכ� הּוא ַיְרִּגיׁש ֶׁשַהֶּדֶר� ֲחׁשּוָכה ֶאת אֹור ַהֶּׁשֶמׁש, ָּכ� הּוא ַיְרִּגיׁש ֶׁשַהֶּדֶר� ֲחׁשּוָכה ֶאת אֹור ַהֶּׁשֶמׁש, ָּכ� הּוא ַיְרִּגיׁש ֶׁשַהֶּדֶר� ֲחׁשּוָכה ֶאת אֹור ַהֶּׁשֶמׁש, ָּכ� הּוא ַיְרִּגיׁש ֶׁשַהֶּדֶר� ֲחׁשּוָכה     ֶׁשַּמְסִּתיִריםְמֻעָּנן, ְּכמֹו ֲעָנִנים ְמֻעָּנן, ְּכמֹו ֲעָנִנים ְמֻעָּנן, ְּכמֹו ֲעָנִנים ְמֻעָּנן, ְּכמֹו ֲעָנִנים 
ְמִׁשי� ְמִׁשי� ְמִׁשי� ְמִׁשי� ַּבֲעדֹו ְמֹאד, הּוא ַמְרִּגיׁש ֲחְׁשכּות ְּגדֹוָלה, ּוְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ְמֹאד ּוְלהַ ַּבֲעדֹו ְמֹאד, הּוא ַמְרִּגיׁש ֲחְׁשכּות ְּגדֹוָלה, ּוְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ְמֹאד ּוְלהַ ַּבֲעדֹו ְמֹאד, הּוא ַמְרִּגיׁש ֲחְׁשכּות ְּגדֹוָלה, ּוְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ְמֹאד ּוְלהַ ַּבֲעדֹו ְמֹאד, הּוא ַמְרִּגיׁש ֲחְׁשכּות ְּגדֹוָלה, ּוְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ְמֹאד ּוְלהַ 

  ָהְלָאה.ָהְלָאה.ָהְלָאה.ָהְלָאה.
ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר (ִלּקּוֵטי ֹמַהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קטו) ַעל ַהָּפסּוק 

ַוַּיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרחֹוק ּוֹמֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱא4ִקים, ַוַּיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרחֹוק ּוֹמֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱא4ִקים, ַוַּיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרחֹוק ּוֹמֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱא4ִקים, ַוַּיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרחֹוק ּוֹמֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱא4ִקים, (ְׁשמֹות, כ, יז) 
ֶאָחד אֹוֶחֶזת אֹותֹו ִהְתעֹוְררּות ְוהּוא ֶׁשָאָדם ֶׁשָּכל ַהְּזַמן ָעסּוק ִּבְׁשטּויֹות, ְויֹום 

רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, הּוא 4א ַיְתִחיל ִמַּיד ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ִּכי 
ִמַּדת ַהִּדין ְמַקְטֶרֶגת ָעָליו, ְו4א נֹוֶתֶנת לֹו ְלַהִּגיַע ִמַּיד ְלָכל ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים, 

ִמים לֹו ַרְגַלִים ְוַהְפָרעֹות, ְּכֵדי ֶׁשהּוא 4א יּוַכל ָּכל ָּכ� ְּבַקּלּות ַלְחֹזר ְוָלֵכן ׂשָ 
 �ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ֲאָבל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְמַרֵחם ַעל ָהָאָדם ְוָלֵכן הּוא ִמְסַּתֵּתר ְּבתֹו

  ַהְּמִניעֹות.
כֹול ִלְמצֹוא ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְּבתֹו� ִאם ֵיׁש ְלָאָדם ֶאת ַהֵּׂשֶכל ַהָּנכֹון, הּוא יָ 

ַהְּמִניעֹות. ֲאָבל ִאם ֵאין ְלָאָדם ֵׂשֶכל, הּוא ִנְבָהל, הּוא ָחַׁשב ֶׁשְּבֶרַגע ֶׁשהּוא ַרק 
ִיַּקח ֶאת ַעְצמֹו ְּבָיַדִים, ַהֹּכל ֵיֵל� לֹו טֹוב ּוְבַקּלּות, ּוֵביְנַתִים הּוא רֹוֶאה ַּדְוָקא 

  ׁשּו� ְוָכבּוי ֶאְצלֹו, ּוְלַמְרֶּבה ַהַּצַער הּוא עֹוֵזב ֶאת ַּדְרּכֹו ַהּטֹוָבה.ֶׁשַהֹּכל חָ 
ָּבֶזה ְמָפֵרׁש ַרֵּבנּו ֶאת ַהָּפסּוק, ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָראּו ֶאת ַהחֹוֶׁש�, ֶהָעָנן, 

ַהְּפׁשּוִטים  ַהְיהּוִדים"ַוַּיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרחֹוק", "ַוַּיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרחֹוק", "ַוַּיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרחֹוק", "ַוַּיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרחֹוק", ְוָהֲעָרֶפל ֶׁשעֹוְטִפים ֶאת ַהר ִסיַני 
ָעְמדּו ֵמָרחֹוק, ֵהם ָּפֲחדּו ָלֶגֶׁשת, ֲאָבל "ֹמֶׁשה" ֶזה ַהַּדַעת ְוַהֵּׂשֶכל ֶׁשל ַהַּצִּדיק, 
ְּכֶׁשְּיהּוִדי לֹוֵקַח ֶאת ַהֵּׂשֶכל ֶׁשל ַצִּדיק, "ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל" ָאז הּוא ַּדְוָקא ֵּכן ִנְכָנס 

"ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱא4ִקים", ֶׁשָּׁשם ִמְתַחֵּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  ְלתֹו� ָהֲעָרֶפל, ִּכי הּוא יֹוֵדעַ 
  הּוא ְּבַעְצמֹו.

ְּכֶׁשְּיהּוִדי 4א ִמְסַּתֵּכל ַעל ַהְּמִניעֹות ֶׁשְּסִביבֹו, הּוא ִמְסַּתֵּכל ַרק ַעל ַעְצמֹו, 
ֵּבנּו אֹוֵמר (ִלּקּוֵטי הּוא ְמַקֵּים ֶאת ַה"ֵל� ְל�", ֵל� ַרק ֵאֶלי� ְּבַעְצְמ�, ְּכמֹו ֶׁשרַ 

ֹמַהר"ן, ֵחֶלק ב', ַהְקָּדָמה) ַעל ַהָּפסּוק (ְיֶחְזֵקאל, לג, כד) "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם", 
ֶׁשַאְבָרָהם ָעַבד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַרק ַעל ְיֵדי ֶׁשHא ִהְסַּתֵּכל ַעל ַאף ֶאָחד, ַרק ַעל 

  ַהַּתְכִלית ֶׁשּלֹו.
ֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֲאִפילּו ְּכֶׁשַּמְרִּגיִׁשים ֶׁשְמֻעָּנן, 4א ָהָבה ִנְתַחֵּזק לַ 

רֹוִאים ַמה ֶׁשעֹוִׂשים, 4א ַמְרִּגיִׁשים ַמה ֶׁשּפֹוֲעִלים, רֹוִאים ָּכל ַּפַעם ַרק ְּפִסיָעה 
ְצִליַח ָּבעֹוָלם ַאַחת, ֲאַזי סֹוף ָּכל סֹוף ִנְזֶּכה ִלְהיֹות ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים ֲאִמִּתִּיים ְונַ 

  ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.
תשע"ה) ּתֹו� ַהַּנַחל ֶל� ְל�(

: ֵאין ְמַלִּוים לֹו ָאבֹות, ֶּפֶרק ו׳)( ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ָאְמרּו
4א ֶּכֶסף ְו4א ָזָהב ְוכּו׳, ֶאָּלא ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים  -ְלָאָדם 

ֶׁשֵהם ְמַלִּוים אֹותֹו ַמָּמׁש, ִּכי ִמָּכל טֹוִבים ִּבְלָבד, ַהְינּו 
ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ֶׁשל ָהָאָדם ִנְבָרִאים ַמְלָאִכים ְקדֹוִׁשים 

ר טָ ּוְטהֹוִרים ֶׁשהֹוְלִכים ִלְקָראתֹו ְלַקֵּבל ָּפָניו, ְּכֶׁשהּוא ִנפְ 
ְלעֹוָלמֹו, ְוֵהם ְמַלִּוים אֹותֹו ַמָּמׁש ַעד ֶׁשִּנְכַנס ְלֵבית 

  .ָלמוֹ עוֹ 
ַּפַעם ַאַחת ָּבא ִאיׁש ֶאָחד ִלְמִתיְבָתא "ֵהיַכל־ַהֹּקֶדׁש", 
ְלַחֵּפׂש ֲאָנִׁשים ֶׁשָּיבֹואּו ַלְּלָוָיה ֶׁשל ֶאָחד ִמְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו 
ֶׁשִּנְפַטר, ְוָרָצה ָלַקַחת ַּכָּמה ֵמַהַּבחּוִרים ֶׁשָּלְמדּו ָאז ְּבֵבית 

ְלֶזה ְּכָלל, ְוָאַמר,  ֹוֲהָרא״ׁש ַז"לַהִּמְדָרׁש, ְו4א ִהְסִּכים מ
, ֶּׁשֵאין ַׁשָּבת קי״ט:)(ֶׁשֲה4א ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים 

 ןְמַבְּטִלים ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ִמִּלּמּוָדם, ֲאִפּלּו ְלִבְניָ 
ֵּבית־ַהִּמְקָּדׁש, ְוָכל ֶׁשֵּכן 4א ָלֶזה, ִּכי ֵאין ַהִּנְפָטר ַהַּנ״ל 
ִּבְבִחיַנת ֵמת ִמְצָוה, ֶּׁשּדֹוֶחה ֲאִפּלּו 4א ַּתֲעֶׂשה ֶׁשַּבּתֹוָרה, 
ִּכי ֲה4א ֵיׁש לֹו ִמי ֶׁשְּיַטֵּפל ּבֹו, ְוָלֵכן ֵאין ֶזה ָנכֹון ַלַּבחּוִרים 

  ָלֵצאת ִמֵּבית־ַהִּמְדָרׁש ְלַבֵּטל ִלּמּוָדם, ְוָלֶלֶכת ַלְּלָוָיה.
ִׂשיָחה ִנְפָלָאה ְּבִעְנַין ִמְצַות לְ  ְוָאז ִנְכַנס מֹוֲהָרא״ׁש ַז"ל

ְלָוַית ַהֵּמת, ְוָאַמר, ֶׁשִעַּקר ְּכבֹוד ַהֵּמת הּוא ַהְלָוָיה 
ָהרּוָחִנית ֶׁשּלֹו, ַהְינּו ִמי ֶׁשּיֹוֵצא ִלְקָראתֹו ֵמָהעֹוָלם 
ָהֶעְליֹון ְלַקֵּבל ָּפָניו, ִּכי ִמי ֶׁשָּזָכה ְּבַחִּיים ַחּיּותֹו ְלַטֵּיל 

ְוִלְגֹמר ַּתַנ״� ְוִׁשָּׁשה     קֹומֹות ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה,ְּבָכל מְ 
ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ְוַׁש״ס ַּבְבִלי ְירּוַׁשְלִמי, ּתֹוֶסְפָּתא, ְוֹזַהר 
ַהָּקדֹוׁש ְוִתּקּוִנים ְוכּו׳, יֹוְצִאים ִלְקָראתֹו ַאְלֵפי ֲאָלִפים 

         .ים ֶׁשּלוֹ ַמְלָאִכים ְוַׂשְרֵפי ַמְעָלה, ְוֵהם ִעָּקר ַהְמַלּוִ 
ְוֵכן ָּכל ִּדּבּוֵרי ַהְּתִפָּלה ְוַהִהְתּבֹוְדדּות ֶׁשָּזָכה ְלַדֵּבר ִעּמֹו 
ִיְתָּבַר� ָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ֵהם ָּבִאים ּוְמַלִּוים אֹותֹו, ּוְכַמֲאַמר 

: ְלִפי ֶׁשָּכל ַהַּמְרֶּבה ִׂשיחֹות ֶּפֶרק י״ב)(ַהַּתָּנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו 
ֵהם ְמַלִּוים אֹותֹו ַעד אֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשהּוא ִנְכַנס  ּוְתִפּלֹות,

ְלֵבית עֹוָלמֹו, ְוָכל ִמָּלה ּוִמָּלה ֶׁשָאָדם מֹוִציא ִמִּפיו 
<<<<  

 

 התחזקותמילה של 

יל אֹוְת�ָ  ּפִ ָהֲ�ֵבָרה ַהּזֹו ּתַ ֶ � ש� ּתֵ ִא� ; ַאל ּתִ

ָרה , ָנַפְלּתָ  ּוב ַ�ל ָהֲ�ֵבָרה ַהּמָ ָ�ַבְרּתָ ש�

ֶכל  ,ַרֲחָמָנא ִליְצָל� ש"ֵ ו ּבְ ָ ְתַנֵהג ַ�ְכש� ְוַאל ּתִ

ַנע ְלַגְמֵריּתִ    .ּכָ

 ֶ מֹו ש� יּכְ תנג) ִסיָמ� "�, ַהַר מֹ י ַחיֵּ (נּו אֹוֵמר ַרּבֵ

דֹוָלה " לֹו� ֲ�ֵבָרה ּגְ ָ ִא� ָהִייִתי עֹוֵבר ַחס ְוש�

יֹוֵתר י , ּבְ ָתה ָהֲ�ֵבָרה � לֹא ָהיְ ֵכ ַא+ ַ�ל ּפִ

ָלל ֶלֶכת אֹוִתי ּכְ ְ ַרק ָהִייִתי ַאַחר ָהֲ�ֵבָרה , ַמש�

מֹו קֹוֵד� ר ּכְ ֵ ש� ְ� ָהִייִתי , ִאיש� ּכָ ַרק ַאַחר ּכָ

ּוָבה ש� ה ּתְ  ".עֹוש"ֶ
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 ם?ָהָאָד ת אֶ ה ְמַלוֶּ ה ַמ                
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  תשפ"ב ְׁשַנת , ִּתְׁשֵרי, כ"ח ָּפָרַׁשת ֹנחַ ב' ִיְתָּבַר� יֹום ה' ְּבֶעְזַרת 

  ֵנרֹו ָיִאיר... ַיִּקיִריִלְכבֹוד 

ִעַּקר ַהֹּיִפי ֶׁשל ָאָדם הּוא ְּכֶׁשעֹוְבִרים ָעָליו ָצרֹות ְוִיּסּוִרים , ַּדע ְל�
. ֵאין לֹו ֻקְׁשיֹות ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ָמדַמעֲ ָקִׁשים ּוָמִרים ְוהּוא ַמֲחִזיק 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� אֹוֵהב "תקנה): ִסיָמן "ן, ַחֵּיי ֹמַהרַ (ֵמר וֹ ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו א
, ר ֶּבֱאמּוָנהֶאָחד ֶׁשֵּיׁש לֹו ָצרֹות ָמרֹות ְוָקׁשֹות ְוהּוא ִנְׁשָא"; ְיהּוִדי ְמֻטָּגן

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� אֹוֵהב ׁשֶ ְצִריִכים ָלַדַעת . ֶאָחד ָּכֶזה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� אֹוֵהב
  .א ְמֹאד ָחׁשּובּוָמד הַמעֲ ְחִזיק ֲאָבל ַהְּיהּוִדי ֶׁשּמַ , ידִ ָּכל ְיהּוִדי ִויהּו

ֶׁשHא ִיְהיּו ְל� ַּתְרעֹומֹות , ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ� ְמֹאד; ֲחֵבִרי ַהָּיָקר, ָאִחי ָהָאהּוב
�ְטֶער ׁשְ יר ַאְייּבִ , ֶדעִּכי טֹוב ַהֵּׁשם: "ָּתִׁשיר ָּכל ַהּיֹום. ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

ְוַרֲחָמיו , ִיְתָּבַר� הּוא טֹוב ֶאל ָּכל ֶאָחד ַהֵּׁשם, ַלֹּכלה' טֹוב ", טגּוִאיז 
  .ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו

ִעם ָּכל ֹזאת ; י עֹוֵברָעלַ ַּגם , ַמה ֶׁשעֹוֵבר -ַּתֲאִמין ִלי ַעל ָּכל ֶאָחד עֹוֵבר 
  .ָמדַמעֲ ָאז ַּגם ַאָּתה ַּתְחִזיק ; ה ָחָזקיֶ ֲאִני ִמְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ַעד ֶׁשֲאִני ִנהְ 

 תשפ"ב)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ֹנַח (

  

   

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

ִּבְתִפָּלה ְוִׂשיָחה ֵאָליו ִיְתָּבַר�, זֹו ַהְצָלָחה ִנְצִחית ְלַנְפׁשֹו, ְוִנְבָרא  
ֹו ְלַאַחר ֵצאתֹו ִמן ָהעֹוָלם ִמָּכל ִמָּלה ַמְלַא� ָקדֹוׁש ֶׁשְּיַלֶּוה אֹות

  .ִמָּכל ָרע ְוִיְׁשֹמר אֹותוֹ 
ְוָלֵכן ֵאין ָהִעָּקר ְּכָלל ַהְמַלִּוים ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ָּבֶזה 
ָהעֹוָלם, ְוַאְדַרָּבה ָּבֶזה ֵאין ַמְעָלה ְּכָלל, ּוְכמֹו ֶׁשַּפַעם ָאַמר ַרֵּבנּו ַז״ל, 

ֵגאּות ִמְּלָוָיה ְּגדֹוָלה, ַרק ִעַּקר ַהַּמֲעָלה  ֶׁשֲאִפּלּו ֵמת ֵיׁש לוֹ 
ְוַהֲחִׁשיבּות הּוא ַהְמַלִּוים ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשּלֹו, ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי ַהַּמְׂשִּכיל ַעל 
ְּדַבר ֱאֶמת, ּוֵמִכין ֶאת ַעְצמֹו ֵהיֵטב ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְליֹומֹו ָהַאֲחרֹון, ְוָאז 

ְזֶּכה ִלְלָוָיה ָיָפה ְמֹאד, ִּכי ֵיְצאּו ִלְקָראתֹו ָּכל ְּבֵצאתֹו ִמן ָהעֹוָלם ּיִ 
ַהָּפַמְלָיה ֶׁשל ַמְעָלה ִעם ָּכל ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּזָכה ַלֲעֹסק 

  ְּבתֹוָרָתם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוֵהם ִיְהיּו ִעַּקר ַהְמַלִּוים ֶׁשּלֹו.
ק ָהָיה ִאיׁש ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְוִסֵּפר מֹוֲהָרא״ׁש ַז"ל, ֶׁשָּבִעיר ֶטעְּפִלי

ְׁשלֹוֵמנּו, ֶּׁשָּקְראּו לֹו ַרִּבי ֶהעְרְׁשֶקע, ְוָגר ָּכל ָיָמיו ְּבֵאיֶזה ַמְרֵּתף, ְו4א 
  .ִהִּכירּו אֹותֹו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ְּכָלל, ַרק ָחְׁשבּו אֹותֹו ָלִאיׁש ָּפׁשּוט ְמֹאד

ִקיְּבִליְטֶׁשער, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ּוַפַעם ָקָרא ָהַרב ֶהָחִסיד ַרִּבי ַאֲהֹרן 
ַלֲחָתנֹו ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ְוָאַמר לֹו: ֵל� ִלְקֵצה ָהִעיר 
ְּבַמְרֵּתף ְּפלֹוִני ֶׁשל ַרִּבי ֶהעְרְׁשֶקע ַהַּנ״ל, ְוִתְרֶאה ֶאת ֲעבֹוַדת ַהֲחצֹות 

  .ֶׁשּלוֹ 
ֵאיֶזה ֵסֶפר ְולֹוֵמד  דָצא אֹותֹו יֹוֵׁשב ַעל יַ � ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק, ּומָ לַ ְוהָ 

ְּבִהְתַלֲהבּות ּוַבֲחִמימּות ָּכזֹו, ֶּׁשֵאין ְלַׁשֵער ְּכָלל, ְוֵהִעיד ַרִּבי ֵלִוי 
ִיְצָחק, ֶׁשַהַּמְרֶאה ַהִּנְפָלא ַהֶּזה ָעָׂשה ָעָליו ֹרֶׁשם ּנֹוָרא ְמֹאד ָּכל ְיֵמי 

ר ֲעבּוד ָּכבוֹ ל ְיַקּבֵ א ֶׁשHט, ָּפׁשּוי ְיהּודִ ה ְראֶ ֶׁשּנִ י ְיהּודִ ה ָרָאא הּו. ַחָּייו
ק ֵחׁשֶ ה ְּבָכזֶ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַהּתֹורָ ת אֶ ד ְולֹומֵ ב יֹוׁשֵ א הּול ֲאבָ , ִלּמּודוֹ 
  ּות.ּוְנִעימ

ְוִהֵּנה ַאַחר־ַּכ� ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ַרִּבי ֶהעְרְׁשֶקע ַהַּנ״ל, ָהיּו ַרק ְׁש4ָׁשה 
ָוָיה ֶׁשּלֹו, ְּדַהְינּו ָהַרב ֶהָחִסיד ַרִּבי ַאֲהֹרן ִקיְּבִליְטֶׁשער לְ ּבַ ֲאָנִׁשים 

  .ַז״ל, ַוֲחָתנֹו ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ְועֹוד ֶאָחד
 ֵאין ָלָּמה חֹוְתנֹו, ֶאת ְוָׁשַאל ֶזה, ַעל ִיְצָחק ֵלִוי ַרִּבי ּוְכְׁשִהְתַּפֵּלא

 ֶׁשַאָּתה ֶׁשַּמה ֵּתַדע, חֹוְתנֹו: לוֹ  ָאַמר אֹותֹו? ְלַלּוֹות ֲאָנִׁשים עֹוד ָּבִאים

 ָּבעֹוָלם ֲאָבל ַהֶּזה, ָּבעֹוָלם ָּכאן ֶׁשּלוֹ  ַהְלָוָיה ֶזה ֵעיֶני� ִלְפֵני רֹוֶאה

 ֶׁשִּנְבְראּו ְקדֹוִׁשים ַמְלָאִכים ּוְרָבבֹות ֲאָלִפים אֹותוֹ  ְמַלִּוים ָהֶעְליֹון

 ַהֵּׁשם ּוַבֲעבֹוַדת ַּבּתֹוָרה ֶׁשָעַסק ַּמהמִ  ּוִבְפָרט ֶׁשּלֹו, ָהֲעבֹודֹות ִמָּכל

 ֶזה ְוֵאין ְוכּו׳, ִּבְקֻדָּׁשה ַהּתֹוָרה ּוְבִלּמּוד ֲחצֹות ְּבִתּקּון ַהְינּו ַּבֵּלילֹות,

  ְּבַהְלָוָיתֹו. ָהעֹוָלם ָּבֶזה ְלַמָּטה ָּכאן לוֹ  ֵיׁש ֲאָנִׁשים ַּכָּמה ְּכָלל ְמַׁשֶּנה
ַהֵּמת, ָהִעָּקר ֶׁשִּיְרֶאה  ְּבָׁשָעה ֶׁשָאָדם הֹוֵל� ְלַקֵּים ִמְצַות ְלָוַית

ְלַהְכִניס ְּבַעְצמֹו ִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה ְמֹאד ַלְחֹׁשב ַעל יֹומֹו ָהַאֲחרֹון 
ֹקֶהֶלת ז׳): "ְוַהַחי ִיֵּתן (ְוַעל ַּתְכִליתֹו ַהִּנְצִחי, ִּבְבִחיַנת ַמה ֶׁשָּכתּוב 

ּבֹו", ְוִיְזֹּכר ֵהיֵטב ֶׁשָּיבֹוא ַהּיֹום ְוַהָּׁשָעה ֶׁשַּגם הּוא ִיְצָטֵר� ֶאל לִ 
ָלֵצאת ִמֶּזה ָהעֹוָלם ָלׁשּוב ֶאל ֵּביתֹו ַהִּנְצִחי, ְוָעָליו ְלָהִכין ַעְצמֹו 
ֵהיֵטב ְּבתֹוָרה ּוִבְתִפָּלה ּוְבִמְצוֹות ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו לֹו 

ים ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַמְעָלה ְוִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים, ְמַלּוִ 
ֶׁשָּיבֹואּו ְלַקֵּבל ָּפָניו, ְוַיְזִּכיר ְלַעְצמֹו ָאז ְלִהְזָּדֵרז ְמֹאד ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם 

ְלַאַחר (ִיְתָּבַר� ּוְבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָהָארֹון ֶׁשּלֹו 
ָמֵלא ְּבִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוֵכן  -ִהְסַּתְּלקּותֹו) ְּכמֹו ֲארֹון־ַהֹּקֶדׁש 

ָמֵלא ִּבְתִפּלֹות ּוְבִהְתּבֹוְדדּות  -ִיְהֶיה ַהּגּוף ֶׁשּלֹו ְּכמֹו ֵּבית־ַהְּכֶנֶסת 
ֹוַדת ַהֵּׁשם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ַוֲאַזי ְיַקֵּבל ִהְתעֹוְררּות ִנְפָלָאה ַלֲעב

ִיְתָּבַר� ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ְלָוַית ַהֵּמת, ְוֵיֵל� ִמָּׁשם ְּבִהְתַחְּדׁשּות ַאֶחֶרת 
  ְלַגְמֵרי.

ק' זי"ע, ַלַּצִּדיי ְצבִ ל 'ַּבעַ ִמְּבָלאז'ֹוב  ֱאִליֶמֶל�י ְצבִ י ַרּבִ  ָהַרב ַהָּקדֹוׁש
ו ֵאָליא ּבָ ם ּוַפעַ ד, ָּתִמית ִמְׁשָניוֹ ם ְּפָרִקיה ַהְרּבֵ ל עַ ר ַלֲחזֹ ג נֹוהֵ ה ָהיָ 

ד ָּדוִ י ַרּבִ  ָהַרב ַהָּקדֹוׁשו ְלָאִביד עוֹ ב ְמֹקרָ ה ֶׁשָהיָ ד, ֶאחָ ן ָזקֵ ד ָחִסי
י ְּבנֵ "הַ ל ַּבעַ  ֱאִליֶמֶל�י ְצבִ י ַרּבִ  ַהָּקדֹוׁשב ָהרַ ל ׁשֶ  ְּבנוֹ ב זי"ע ִמִּדינוֹ 
 ְּבֶדֶר� אֹותוֹ ל ְוָׁשַאת, ִמְׁשַניוֹ ה ּבֵ ַהְר ס ּגֹורֵ  אֹותוֹ ה ְוָרָא "ע,זיר" ִיָּׂשׂשכָ 

ָהַרב  ִּבְׁשֹמעַ ד?", ָּתִמית ִמְׁשַניוֹ ם לֹוְמִדים ַאּתֶ ם ּגַ ת: "ְקצָ ל ִזְלזּו
ו, ִּפיל עַ  ֶאְצָּבעוֹ ם עִ  ִלְנֹקׁשל ִהְתִחיו, ְּדָבָריי זי"ע ְצבִ י ַרּבִ  ַהָּקדֹוׁש

  ם"...ֵעיַניִ ף ֶאלֶ "הָ ם עִ ה זֶ  ַמִּגיעַ ט ְמעַ ד עוֹ י, אוֹ י, אוֹ י, אוֹ ק: ְוָצעַ 
 דַהַּפחַ  םֹעצֶ  לוֹ  רְלָתאֵ  קַהַּצִּדי לְוִהְתִחי ,ַּכָּוָנתוֹ  ןֵהִבי א4 הְוַהּלָ 
 ףֶאלֶ  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש תַהָּמוֶ  ַמְלַא� תאֶ  ִּבְראֹותוֹ  םָהָאדָ  לעַ  לֶׁשּנֹופֵ  הְוַהִּיְרָא

 לֲאבָ " ם:ִסּיֵ  אְוהּו ,ֵמַעְצמוֹ  תיֹוֵצא ֶׁשִּנְׁשָמתוֹ  דעַ  דַּפחַ  וָעָלי לְונֹופֵ  ם,ֵעיַניִ 
 תִמְׁשַניוֹ  הַהְרּבֵ  ֹוסרגְ אֶ וְ  ַמדֶאלְ  א4 יְוכִ  ...ִמֶּמּנּו ןִנּצֹוִלי תִמְׁשַניוֹ  יְידֵ  לעַ 

  ד"?...ָּתִמי
ר, ִנְפטָ ת ִנְׁשמַ י ְלִעּלּות ִמְׁשַניוֹ ד ִלְלמֹ ר ֶׁשֶאְפׁשָ ם יֹוְדִעים ֲאָנִׁשי
ת ִמְׁשַניוֹ ת ַמֶּסכֶ  ַעְצמוֹ ל עַ ל ְמַקּבֵ ד ֶאחָ ל ּכָ ם, ֵמָהעֹולָ ר ִנְפטַ י ְּכֶׁשְּיהּודִ 

ל ְמֻסּגָ ת ִמְׁשַניוֹ ד ֶׁשִּלּמּום יֹוְדִעיא 4ם ֲאָנִׁשי. ִנְׁשָמתוֹ י ְלִעּלּוד ֶׁשִּיְלמַ 
ל ְלכָ  ּוְלַהֲעלֹוָתּה ְלַזּכֹוָתּה, ְלַנקֹוָתּה -" ַעְצמוֹ ת ִנְׁשמַ י ְלִעּלּו"

ם ָהָאדָ ת ִנְׁשמַ ת ְלַׁשּנוֹ  ֹּכחַ  ֵיׁשת ְלִמְׁשָניוֹ י ּכִ ם, ֶׁשָּבעֹולָ ת ַהַּמְדֵרגוֹ 
, ְמקֹוָמּהל אֶ  ּוְלַהֲעלֹוָתּהת ַּתְחִּתיל ִמְּׁשאוֹ  אֹוָתּהא ּוְלהֹוִציי, ְלַגְמרֵ 

ה ְנָׁשמָ ת ַהֲעלוֹ ּולְ ר ַלְעזוֹ ל ָיכוֹ ה זֶ ִאם וְ ה, ְנָׁשמָ ת אֹוִתּיוֹ ה ִמְׁשנָ י ּכִ 
ה ַהְּנָׁשמָ ת אֶ  ּוְלַקֵּדׁשת ְלַהֲעלוֹ י ְּבַוַּדאל ָיכוֹ ה זֶ ר, ַאחֵ  ִמיֶׁשהּול ׁשֶ 

  .תנו
 ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו ִעם ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה ל�ְּבאֹוָתּה ַהֵעת ִּדֵּבר ַרֵּבנּו זָ  ְוָאז

  .ְּתִפָּלה ֵמִעְנַין
ְוִהְזִהיר ְמאֹד ְלַהְכִריַח ֶאת ַעְצמֹו ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ְּגדָֹלה, ְּדַהְינּו 
ִלְקׁשֹר ַהַּמְחָׁשָבה ֶאל ַהִּדּבּור ְּבֶקֶׁשר ַאִּמיץ ְוָחָזק, ֶּׁשַּיֶּטה ָאְזנֹו ֵהיֵטב 

ְוֶזה ִעַּקר ְּתִפָּלה ְּבַכָּוָנה. ְוא  -ר ַּבְּתִפָּלה ֵהיֵטב ִלְׁשמַֹע ַמה ֶׁשהּוא ְמַדּבֵ 
 ֲאִפילּו, ל�ָהָיה ְמַצֶּוה ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ַּכָּונֹות ַמָּמׁש ַעל־ִּפי ִּכְתֵבי ָהֲאִריזַ 

 .ְּפֻקָּדתֹו ַעל־ִּפי ל�ִׁשים ֶׁשָהיּו לֹוְמִדים ִּכְתֵבי ָהֲאִריזַ ָהֲאנָ  ְלאֹוָתם
 �ְוכּו ��ה ַאָּתה ָּברּו�ֵלמֹות ַהְּתִפָּלה הּוא ְוָאַמר, ֶׁשִעַּקר ְׁש 

 ֵהיֵטב ִלְׁשמֹעַ  ַהִּמּלֹות ֵּפרּוׁש ֶׁשְּיַכֵּון, ַהְּתִפָּלה ַּכָּוַנת ִעַּקר ְוֶזה, ִּכְפׁשּוטֹו
ֵמאֹוָתם ָהאֹוְמִרים, ֶּׁשֵאין  ֵמר. ְוָהָיה ִמְתלֹוֵצץ ְמאֹד ְמאֹדאֹו ֶׁשהּוא ַמה

  ְצִריִכים ְלַהְכִריַח ַעְצמֹו ַלְּתִפָּלה.
 ְוָהָיה ַמְזִהיר ְמאֹד ְלִהְתַּפֵּלל ְּבכֹחֹות ְלַהְכִניס ָּכל ּכֹחֹו ְּבאֹוִתּיֹות

ְוַעל ַהַּמְחָׁשבֹות ַהָּזרֹות ַהָּבאֹות ְּבתֹו ַהְּתִפָּלה, ָהָיה ְמַצֶּוה  ַהְּתִפָּלה.
י ְלַהְׁשִּגיַח ֲעֵליֶהם ְּכָלל, ַרק ַיֲעֶׂשה ֶאת ֶׁשּלֹו ְוִיְתַּפֵּלל ְּכַדְרּכֹו ְוַאל ִלְבלִ 

  ַיְׁשִּגיַח ְּכָלל ַעל ׁשּום ִּבְלּבּול ְוֶאל ַיְחִזיר ָּפָניו ּוַמְחַׁשְבּתֹו ֲאֵליֶהם ְּכָלל.
ה ְּבַכָּוָנה ־ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ָּכל ַהְּתִפּלָ ֶׁשִאי, ל�ְוָאַמר ָאז ַרֵּבנּו זָ 

ִאם ְקָצת ֵמַהְּתִפָּלה  ֵאינֹו ִמְתַּפֵּלל, ִּכי ָּכָראּוי, ַרק ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד
ְּבַכָּוָנה, ַּכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש, ֶׁשֶאָחד אֹוֵמר ְקטֶֹרת ְּבַכָּוָנה, ְוֶאָחד אֹוֵמר 

  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה. ,ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ְּבַכָּוָנה
 ָזָכה ְוא ַעל־ֶזה ּתֹוָרה ל�ַתן, ֶׁשָרָאה ְּבִכְתֵבי ַרֵּבנּו זָ ְוָאַמר ַרִּבי נָ 

 זֹוֵכר ֶׁשהּוא ַמה ּוְקָצת. ל�ֵכן א ֶהְעִּתיָקּה ְלַרֵּבנּו זָ לָ וְ  ֵהיֵטב ְלָתְפָסּה
ין ִד יָ י ְד אֵר ִאית ָמ " י"ח) ַהר ִּתּקּוןֹוִּתּקּוֵני ז( :ַּבִּתּקּוִנים ְּדִאיָתא, ִמָּׁשם

 ִמְתעֹוֵרר ֶאָחד ֶׁשָּכל, ל�ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ַהּנַ  ְוכּו', "יןלִ גְ ַר י ְד אֵר ְוִאית ָמ 
  .ְּבִחיָנתֹו ְּכִפי ֵמַהְּתִפָּלה ֵחֶלק ְּבַכָּוָנה ְלִהְתַּפֵּלל ְוזֹוֶכה

ֵלב ָהָאָדם, ִּבְראֹותֹו ֶׁשָּזָכה ְלִהְתַּפֵּלל ַרק ְקָצת  ַעל־ֵּכן א ִיּפֹל
ֵמַהְּתִפָּלה ְּבַכָּוָנה ּוִפְתאֹם ִנְפַסק ְוֵאינֹו ָיכֹול עֹוד ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי 

 ַהְּתִפָּלה ְׁשָאר ְלִהְתַּפֵּלל ְוִיְׁשַּתֵּדל. ל�ְּבׁשּום אֶֹפן, ִּכי ֶזה ֻמְכָרח ַּכּנַ 
 .מּוָרהּגְ  ִּבְפִׁשיטּות

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרבֵּ יו ׁשֶ  )קכ( ִסּפּור ַחּיָ
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ר ָּפטֵ ֶׁשּיִ ד עַ ה ְיַחּכֶ ם ֶׁשָהָאדָ ה ָלּמָ . ֶׁשּלוֹ 
ם ְמֻרִּבים ְלַרֲחִמי ְוִיְצָטֵר�ם ָהעֹולָ ן מִ 

ם אִ ? ֲעבּורוֹ ת ִמְׁשַניוֹ ד ִיְלמַ  ֶׁשִּמיֶׁשהּו
ז, ָאד עַ ה ְמַחּכֶ א 4א הּול ֵׂשכֶ  ֵיׁשם ָלָאדָ 

י ְלִעּלּות ִמְׁשַניוֹ ד לֹומֵ ד ְלבַ א הּוא ֶאּלָ 
 ְלַהִּגיעַ  ָצִרי�א 4א הּו ְוָכ�, ִנְׁשָמתוֹ 
  ם.ֲאֵחִריל ׁשֶ ת ְלטֹובוֹ 

 ,ַעְצמוֹ  תאֶ  הַמְטעֶ  אֶׁשH ימִ  יַאְׁשרֵ 
 ה,ּתֹורָ  רֶׁשּיֹותֵ  הַּכּמָ  ףחֹוטֵ  אהּו אֶאּלָ 

 םטֹוִבי םּוַמֲעִׂשי תִמְצווֹ  רֶׁשּיֹותֵ  הַּכּמָ 
 דָּתִמי אֹותוֹ  הְיַלּוֶ  הזֶ  קרַ  יּכִ  ם,ָהעֹולָ  הָּבזֶ 
  א.ַהּבָ  םָּבעֹולָ  ןְוהֵ  הַהּזֶ  םָּבעֹולָ  ןהֵ 

  ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶר� ֵמת ִמְצָוה) (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ד' ֶעֶר� ְלָוָיה
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שמחה משולשת: שבע ברכות, 
חנוכת הבית, וסיו� מסכת, בבית 
המדרש היכל הקודש בלומינג 

  גרוב
ביו� ראשו� האחרו� התאספו רבי� 
מאנשי שלומינו מקריית יואל 
והסביבה לבית המדרש היכל הקודש 
בבלומינג גרוב, בו התקיימה מסיבה 
מיוחדת שכללה שלוש שמחות 
גדולות, ראשית שמחת "שבע 
ברכות" לחת� מו"ה אשר קרויס הי"ו 
שהתחת� בשבוע שעבר בהיכל 
הישיבה בוילאמסבורג, כמו כ� ג� 

חנוכת בית המדרש לאחר  שמחת
שהגדילו ופיארו מאד את בית 
המדרש היכל הקודש בבלומינג גרוב; 
ובד בבד חגגו את סיו� מסכת ביצה 
שסיימו כעת בשיעור שנמסר מידי 
יו� ביומו, בבית המדרש במסגרת ד� 
הקהילה, על ידי גבאי בית המדרש 
היכל הקודש בלומינג גרוב הר"ר 

  בערל לעווי שליט"א.
נאה התאס� בבית המדרש ציבור 

לרגל ההזדמנות המיוחדת, נטלו ידי� 
לסעודה, ראש הישיבה שליט"א 
שהגיע מרחוק מסר שיעור נפלא, 
וסיפר התרחשויות מעניינות רבות, 
והרבה לדבר אודות מעלת לימוד ד� 
גמרא מידי יו�, על "מעלת סדר דר� 
הלימוד", שזה "לומר" את המילי� 

לא הקדושות של הגמרא אפילו ש
מביני�. ראש הישיבה ביקש מאנשי 
שלומינו שעכשיו יתחילו את המסכת 
החדשה ראש השנה וילמדו כל יו� 
ד�, ואמר "אל תשלימו דפי�! קח 

  היו� את הגמרא ותלמד ד� גמרא".
כמו כ� דיבר ראש הישיבה על שלו� 
בית, והסביר שבלתי אפשרי לזכות 
לשלו� בית אמתי, כלומר שיעריכו 

שני ויחיו בהבנה באמת אחד את ה
בבית, אלא רק כשמצייתי� לצדיק, 
אפשר למצוא כאלו ששולטי� 
בבית�, על ידי שכופי� ומכריחי� את 
השני או שמערימי� עליו; אבל א� 
רואי� מישהו ע� שלו� בית אמתי, 

  זה רק על ידי צדיק.
הציבור התפזר בהתרוממות הרוח, 
ובקבלות חדשות ללמוד מידי יו� ד� 

  לדבר יפה בבית.גמרא, ולכבד ו
  גדול יהיה כבוד הבית!  

<<<<  

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות בְּ  ׁשְ

ר ֲאִני ֻבּגָ ִגיִלי ַהּמְ יׁש  ּבְ ַמְרּגִ
חּוק מֹו ְסַמְרטּוט ׁשָ   ּכְ

 ְׁשֵאָלה:

 ְּתׁשּוָבה:

  ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ת ֲאִני לֹוֵקַח ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ִחּזּוק ְמַהִשיעּוִרים ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ַעד ֶׁשֲאִני א ָיכֹול ְלהֹודֹו
  ַעל ֶזה ַמְסִּפיק.

ְבָרה ְמֻסֶּיֶמת  ַמֶּׁשהּו ֶׁשאּוַלי ִנְרֶאה ָקָטן ֲאָבל ֲעבּוִרי זֹו ָצָרה ְּגדֹוָלה; ֲאִני עֹוֵבד ְּבֶח  ִלְׁשאֹולֲאִני רֹוֶצה 
י ְּבֶמֶׁש ָהֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָהַאֲחרֹונֹות, ָלַאֲחרֹוָנה ֵהם ִהְתִחילּו ְלַׁשֵּלם ִלי ְמַעט, ֵהם טֹוֲעִנים ֶׁשְּכָבר ֵאין לִ 

ז ֵאין ִלי ְּבֵריָרה ֶאת ַהּכֹחֹות ַלֲעבֹוד ָּכָראּוי. ֲאִני ְּכָבר א ָיכֹול ְלַהְתִחיל ַעְכָׁשו ְלַחֵּפׂש ַּפְרָנָסה ֲחָדָׁשה, ָא 
  ַאֶחֶרת ֶאָּלא ִלְהיֹות ְמֻׁשְעָּבד ָׁשם, ַלֲעבֹוד ָּכל יֹום ָּכל ַהּיֹום ִּבְׁשִביל ַהַּכָּמה ּדֹוָלִרים ֶׁשֲאִני ְמַקֵּבל.

ר ִּבְׁשִביל ַלֲעבֹד ִּכי ֶזה ְמאֹד ּכֹוֵאב ִלי, ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת ְׁשנֹוַתי ַהָּיפֹות ְּביֹוֵת  ַּבֵּלילֹותֲאִני ּבֹוֶכה ַהְרֵּבה 
 ְלַהְמִׁשי ָקֶׁשה ֲעבּור ַהֶחְבָרה ַהּזֹאת, ְוַעְכָׁשו ְּכֶׁשֲאִני ְּכָבר רֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְמַעט ְמנּוָחה, ֲאִני ָצִרי

ִני ָיכֹול ַלֲעבֹד ָקֶׁשה, ֲאָבל ֲאִני ִּכְמַעט א ְמַקֵּבל ְּכלּום, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ְּכמֹו ְסַמְרטּוט ָׁשחּוק. ַמה ֲא 
  ַלֲעׂשֹות?

  ִייַׁשר ּכַֹח.

  

יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבָרָכה, יג' ִּתְׁשֵרי, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

  ִלְכבֹוד... ֵנרֹו ָיִאיר
.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָתְב  

ָצִרי ְּבָכל אֹוָתם ַהָּׁשִנים ֶּׁשָחַׁשְבָּת ֶׁשֵּיׁש ְל ַמֶּׁשהּו ְוכּו', ְּבָכל אֹוָתם ַהָּׁשִנים ֶׁשִהְקַּדְׁשָּת  ָהִייָת ִלְבּכֹות 
ִמְנָחה ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשְּל ִּבְׁשִביל ָהֲעָסִקים, ִהְקַּדְׁשָת ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשְּל, ַהְיָלִדים ֶׁשְּל, ֶאת ַהַּׁשֲחִרית 

 ַּבַּצד ְוכּו'  -ַעְרִבית ֶׁשְּל ְּכָבר נֹוַשְעָת;  -ִּבְׁשִביל ָהֲעבֹוָדה; ָאז ָהִייָת ִמְסֵּכן, ַעְכָׁשו ְּכֶׁשָּׂשִמים אֹוְת
  ַאָּתה ָיכֹול ְלַהְתִחיל ִלְחיֹות. -ְלָכל ַהָּפחֹות ַעְכָׁשו ְּכֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ְּבֵעיֶני ַמֵהם ַהַחִּיים 

, ִסיָמן נא): "ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֵאינֹו ְּכלּום, ַרק ִלְמׁשֹו ֶאת ַהַּתְכִלית (ִׂשיחֹות ָהַר"ן אֹוֵמרדֹוׁש ַרֵּבנּו ַהָּק 
ת ַהִּנְצִחי", ֵאין ׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם חּוץ ִמַּלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, "ְוֵאין ְלִהְסַּתֵּכל ִאם ִיְהֶיה לֹו ָמעֹו

ָמיו ְּבָׁשֶוה", ָאָדם א ָצִרי ִלְדאֹג ִאם ִיְהֶיה לֹו ֶּכֶסף אֹו א ִּכי ִאם ָלאו, ִּכי ֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ ְיַבֶּלה יָ 
י, ֵהן ִעם ֶּכֶסף ְוֵהן ְּכֶׁשֵאין לֹו ֶּכֶסף ַהַחִּיים עֹוְבִרים אֹותֹו ָּדָבר. "ִּכי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ַמְטֶעה אֹוָתנּו ְלַגְמֵר 

ְּבָכל ַּפַעם, ּוַבּסֹוף ֵאינֹו ְּכלּום", ִנְדֶמה ְלָאָדם ָּתִמיד ֶׁשַעְכָׁשו ֶׁשַּמְרֶאה ֶאל ָהָאָדם ְּכִאּלּו הּוא ַמְרִויַח 
 הּוא ַמְרִויַח ַהְרֵּבה ֶּכֶסף, ּוַבּסֹוף ֵאין לֹו ׁשּום ֶּכֶסף, "ַּכֲאֶׁשר ִנְרֶאה ְּבחּוׁש ְּברֹב ְּבֵני ָאָדם ֶׁשעֹוְסִקים

ּוַמָּתן, ּוְלַבּסֹוף ְּכֶׁשָּבִאים ְלֶחְׁשּבֹון ֵאין ִנְׁשַאר ְּבָיָדם ְּכלּום", ְועֹוְבִדים ָיִמים ְוָׁשִנים ִּבְסחֹורֹות ּוַמָּׂשא 
רֹוב ָהֲאָנִׁשים עֹוְבִדים ָּכל ַחֵּייֶהם ּוַבּסֹוף ְּכֶׁשעֹוִׂשים ֶחְׁשּבֹון ֵאיפֹה ַהֶּכֶסף רֹוִאים ֶּׁשֵאין ְּכלּום, ֶזה 

לֹוְקִחין אֹותֹו ִמן ַהָּמעֹות", ֲאִפילּו ֲאָנִׁשים ֶׁשֵּכן ַמְרִויִחים ֶּכֶסף  ִּדְמיֹון ָּגדֹול, "ְוִאם ֲאִפילּו ַמִּׂשיג ָמעֹות
ַּגם ָלֶהם ֵאין ׁשּום ָּדָבר ֵמַהֶּכֶסף, לֹוְקִחים אֹוָתם ֵמַהֶּכֶסף, "ְוַהְּכָלל ֶׁשְּׁשֵניֶהם ֵאין ָלֶהם ִקּיּום ְּבַיַחד  -

ְקִחין ַהָּמעֹות ִמן ָהָאָדם, אֹו ֶׁשּלֹוְקִחין ָהָאָדם ֵמַהָּמעֹות", אֹו ְּדַהְיינּו ָהָאָדם ִעם ַהָּמעֹות, ַרק אֹו ֶׁשּלֹו
ֶּׁשְּמַאְּבִדים ֶאת ַהֶּכֶסף, אֹו ֶׁשַהֶּכֶסף ִנְׁשָאר ְוָהָאָדם הֹוֵל ֵמַהֶּכֶסף, הּוא ֵמת, "ּוֵמעֹוָלם א ִנְמָצא 

ם ֵהיָכן הּוא ָּכל ַהָּמעֹות ֶׁשעֹוִׂשין ִמימֹות עֹוָלם? "ַרֵּבנּו ֶׁשִּיָּׁשֵאר ֶאָחד ִעם ַהָּמעֹות, ַרק ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. ּגַ 
ׁשֹוֵאל, ִאם ַהֶּכֶסף הּוא ְמִציאּות, ָאז ֵאיפֹה ַהֶּכֶסף ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלם, "ִּכי ֵמעֹוָלם עֹוִׂשין ָּתִמיד ָמעֹות, 

ֶאָּלא ַמה, ָּכל ָהִעְנָין ֶׁשל ֶּכֶסף הּוא ִּדְמיֹון; ְוֵהיָכן הּוא ָּכל ַהָּמעֹות? ַרק ֶּבֱאֶמת ֵאינֹו ְּכלּום ְלַגְמֵרי", 
  ַעֵּיין ָׁשם ָּכל ִׂשיָחתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו.

ת ֵנס ֶׁשָּתַפְסָּת ֶאת ַעְצְמ ַעְכָׁשו ֵהיָכן ַאָּתה ָּבעֹוָלם, ָאז ַאָּתה ָיכֹול ְלָפחֹות ַעְכָׁשו ְלָהִכין ְלַעְצְמ ְקָצ 
ַנְחנּו הֹוְלִכים ִמָּכאן ְלֶדֶר ֲאֻרָּכה, ִיְהיּו ָׁשם ְרֵעִבים ּוְצֵמִאים ְמאֹד, ְצִריִכים ֵציָדה ַלֶּדֶר; עֹוד ְמַעט ֲא 

ְלָהִכין ְלַעְצֵמנּו אֹוֶכל ּוְׁשִתָּיה ַלֶּדֶר ָהֲאֻרָּכה, ְּכִפי ֶׁשַרֵּבינּו אֹוֵמר (ָׁשם, ִסיָמן כג) "ָּבעֹוָלם ַהָּבא 
ץ ְוֵהם צֹוֲעִקים ְּבקֹול ַמר: 'ְּתנּו ָלנּו ַמה ֶלֶאכֹול' ", ְנָׁשמֹות צֹוֲעקֹות ְּבקֹול מּוָנִחין ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ַּבחּו

ם: ַמר, ְּתנּו ָלנּו ֶלֱאכֹול ֲאַנְחנּו ְרֵעבֹות, ְּתנּו ָלנּו ִלְׁשּתֹות ֲאַנְחנּו ְצֵמאֹות, "ּוָבִאין ֶאְצָלם ְואֹוְמִרים ָלֶה 
ְכלּו ּוְׁשתּו' ְוֵהם ְמִׁשיִבים: א א, ֵאין ָאנּו ְצִריִכים ֲאִכיָלה זֹאת, ַרק ָאנּו 'ֲהֵרי ָלֶכם ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, ִא 

ְצִריִכים ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ֶׁשל ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה". ַהְנָׁשמֹות צֹוֲעקֹות א, א, א ָלֶזה ַּכָּוָנֵתנּו, א ֶאת 
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ל ִלּמּוד ּוְתִפָּלה, ָהאֹוֶכל ַהֶּזה, ֲאַנְחנּו ְצִריכֹות אֹוֶכל ֶׁש 
"ְוֵכן ֻמָּנִחים ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ֲערּוִּמים ַּבחּוץ ְוֵהם 
צֹוֲעִקים ַּגם ֵּכן ְמאֹד: 'ְּתנּו ָלנּו ְּבַמה ְלִהְתַּכּסֹות' 
ּוָבִאים ֶאְצָלם ְואֹוְמִרים: 'ֲהֵרי ָלֶכם ַמְלּבּוִׁשים', ְוֵהם 

ִׁשים ִנְצָרִכים ָלנּו ְמִׁשיִבים: 'א, ֵאין ֵאּלּו ַהַמְלּבּו
ְּכָלל, ַרק ָאנּו ְצִריִכים ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים 

ֵרי ִמי ֶׁשזֹוֶכה ְלִהְתַלֵּבׁש ָּבֶהם". ַרֵּבנּו ִסֵּים: "ַאְׁש 
ֶלֱאכֹול ַּכָּמה ְּפָרִקים ִמְׁשָניֹות ְוִלְׁשּתֹות ַאַחר ָּכ ֵאיֶזה 

  ְּבֵאיֶזה ִמְצוֹות".ַקִּפיְטִלי ְּתִהִּלים ּוְלִהְתַלֵּבׁש 

ּתֹוֶדה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשהּוא ִרֵחם ָעֶלי, הּוא ֵהִעיר 
אֹוְת ִמְּׁשָנְת ָהֲאֻרָּכה ְוָהֲעֻמָּקה. ַמה ָהִייָת עֹוֶׂשה ִאם 
ָהיּו ַמֲעִלים אֹוְת יֹוֵתר ְויֹוֵתר ָּגבֹוָה ָּבֲעבֹוָדה, ָהִייָת 

ׁש ְל ַמֶּׁשהּו, ָהִייָת ַמְטֶעה ֶאת חֹוֵׁשב ַעד יֹום מֹוְת ֶׁשּיֵ 
ַעְצְמ ַעד ַהֶּקֶבר ִעם ָהֲעבֹוָדה ַהּטֹוָבה ֶׁשְּל ְוָהִייָת 
עֹוֵזב ֶאת ָהעֹוָלם ִעם ֲעבֹוָדה טֹוָבה, ִעם ַמְׂשּכֶֹרת 
טֹוָבה; ַעְכָׁשו ְלָפחֹות ֵיׁש ְל ְזַמן ְלִהְתּכֹוֵנן ִעם 

  עֹוָלם ֶׁשְּמַרֶּמה ָּכל ֶאָחד.ַהַּתְכִלית ְוִלְצחֹוק ֵהיֵטב ֵמָה 

ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשאֹול אֹוְת ְׁשֵאָלה ִאיִׁשית, ַאל ֵּתָעֵלב; 
ְּכָבר ִסַּיְמָּת ַּפַעם ַאַחת ַּבַחִּיים ֶׁשְּל ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי 
ִמְׁשָנה? ְּכָבר ִסַּיְמָּת ַּפַעם ַאַחת ַׁש"ס ַּבְבִלי? 

"ם? טּור? ֻׁשְלָחן ָערּו? ְירּוַׁשְלִמי? ּתֹוֶסְפָּתא? ַרְמּבָ 
ִמְדַרׁש ַרָּבה? ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא? זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש? ִּתּקּוֵני 
זֹוֵהר? ַעל ֶזה ַאָּתה ָצִרי ִלְבּכֹות ַּבַּלְיָלה, ֶזה ָצִרי א 
ְלַהְרׁשֹות ָלָאָדם ִליׁשֹון; ַאָּתה ְּכָבר א ַאְבֵר ָצִעיר, 

  ֵּׁשם ִיְתָּבַר...?!ִעם ַמה ַּתְחזֹר ֶאל ַה 

ַּתְתִחיל ִלְלמֹד ִׁשעּוִרים ְּכִסְדָרן ְּבָכל ַהּתֹוָרה ּכּוָּלּה; 
ָּתִכין ְלַעְצְמ ֵמַהְּסחֹוָרה ַהְּנכֹוָנה ֶׁשִּנְׁשֶאֶרת ְלָאָדם 
ִּבְׁשנֹוָתיו ַהְמֻבָּגרֹות, ְּכמֹו ֶּׁשאֹוֵמר ַרִּבי ְנהֹוָרִאי 
ין (ִקּדּוִׁשין פב:) :"ֶׁשָּכל ֳאָמנּויֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ֵא 

עֹוְמדֹות לֹו ֶאָּלא ִּביֵמי ַיְלּדּותֹו, ֲאָבל ִּביֵמי ִזְקנּותֹו ֲהֵרי 
הּוא ֻמָטל ְּבָרָעב", ָּכל סּוֵגי ָהֲעבֹודֹות ְמִביאֹות ֶּכֶסף 
ַּבָׁשִנים ַהְּצִעירֹות, ֲאָבל ְלֵעת ִזְקָנה ְּכֶׁשְּכָבר א 

יָנּה ֵּכן, ְיכֹוִלים ַלֲעבֹד ּגֹוְוִעים ְּבָרָעב, "ֲאָבל ּתֹוָרה ֵא 
עֹוֶמֶדת לֹו ְלָאָדם ִּביֵמי ַיְלּדּותֹו, ְונֹוֶתֶנת לֹו ַאֲחִרית 

ֶזה עֹוֵזר  -ְוִתְקָוה ִּביֵמי ִזְקנּותֹו", ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה 
ִלְחיֹות ַּבָׁשִנים ַהְּצִעירֹות ּוִבְׁשנֹות ַהִּזְקָנה; ֶזה ִנְׁשָאר 

  .ִעם ָהָאָדם, ֶאת ֶזה הּוא לֹוֵקַח ִאּתֹו

  ַחג ָׂשֵמַח. 
  (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, ֵל ְל, תשפ"ב)
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 התפללו לרפואת
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  עוד חתונות בחינ� בישיבה
עונת החתונות כעת במלוא הקצב, מידי לילה מתקיימות ברו� ה' עשרות חתונות בכל הריכוזי� 

בעוד חתונות שמחות של קרוביה�, החרדיי�, קרובי משפחה וידידי� משתתפי� מידי יו� 
  מרני� את הלב לראות כל כ� הרבה בתי� בישראל שמוקמי� בכל יו� לש� ולתפארת.

א� מצד שני כואב הלב שכל כ� הרבה מהשמחות לדאבוננו מעורבות בצער רב ועוגמת נפש, 
לרוב רוב� של המחותני� לא מתאפשר לשל� את החתונה, בסטנדרט היוקרתי כל כ� 
שעורכי� אותה בימינו. צריכי� לגרד, להשיג הלוואות, ולמרבה הצער אפילו לגנוב, מחוסר 

  יכולת לשל� את כל הנדרש בכדי לערו� חתונה המכונה "נורמלית".
לכ� מרני� מאד לראות את החתונות המתקיימות כל העת בישיבה, חתונות נפלאות ושמחות, 

את מלבד כל שאר ההוצאות הרבות, שמוציאי� שליל החתונה לא עולה א� פרוטה למחותני�, ז
  רק כמה שבאמת צרי�,לא מה שצרי� רק בשביל למצוא ח� בעיני "כול�".

אי אפשר להאמי� ואי אפשר לתאר עד שרואי� זאת בעיניי�. קרובי המשפחה של המחותני�, 
כס� שמשתתפי� בחתונות בישיבה, לא גומרי� להתפלא למה אנשי� כל כ� ילדותיי� לבזבז 

בשביל הבלי� שאינ� נצרכי� לא� אחד, בזמ� שרואי� במו עיניה� שאפשר לערו� חתונות כל 
  כ� יפות ונעימות ממש בחינ�, להנאת� המרובה של כול�.

זאת מלבד שהחתונות מסתיימות בזמ�, מה שממש מענג את כול�, אפשר ללכת לישו� בזמ�, 
  ולהתחיל את סדר היו� למחרת כרגיל.

י� המשעממי� של המספידי� כשקוראי� לכל אחד ל"מצווה טאנ"", זו כבר הנאומי� והמשל
בעיה ישנה שכל אחד חווה בשמחה משפחתית קרובה. דבר שג� אותו החזירו לצורה המקורית 
כפי שנהגו הסבי�, השמש מכריז "יעמוד יעמוד" כדיל לקרוא לסבי� ולמחותני� לגשת לרקוד 

  לקראת הכלה.
החינני של פע� שהיה לחתונה יהודית, מוחקי� את כל השטויות  החתונות מחזירות את הברק

שנוספות לחתונות מידי יומיי�, ולאחר ששניי� שלושה שוטי� עושי� זאת, כדי להראות 
  לכול� כמה שה� בומבסטיי�, זה כבר הופ� להיות "מסורת" שאסור לזוז ממנה.
מיד בנוסטלגיה הסבי� המבוגרי� שמשתתפי� בחתונות נכדיה� בישיבה, מתבטאי� ת

שלחתונות האלו יש טע� יהודי, ממש כמו פע�, שמחה אמיתית נעימה, בלי כל התוספות 
  החדשות.

בשבוע שעבר ביו� רביעי נכנס תחת החופה החת� מו"ה אשר קרויס הי"ו, מחשובי התלמידי� 
 בישיבה, בנו של מו"ה משה קרויס שליט"א, מחשובי אנשי שלומינו ממנצ'סטר, עב"ג בת מו"ה
יואל טייטלבוי� שליט"א, גבאי ביהמ"ד היכל הקודש קרית יואל פרימשלא�. השמחה התקיימה 
בישיבה, בהשתתפות קרובי� וידידי�, וע� ח� יהודי נפלא ונעי� לשמחת� של כל המשתתפי� 

  המוקסמי�.
  הש� יתבר� יעזור שהזיווג יעלה יפה, ע� בני חיי ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא.

 � האהובי�!שמח תשמח רעי

>>>>  

 סימ� טוב ומזל טוב
 אנו מברכי� בברכת מזל טוב חמה ולבבית

    תחי'וזוגתו וזוגתו וזוגתו וזוגתו     הי"ושמעו�  עוזר  פערל שמעו�  עוזר  פערל שמעו�  עוזר  פערל שמעו�  עוזר  פערל     למו"ה
 לרגל שמחת החתונה לבתו עב"ג למזל טוב

' מכניסי� הרבה מאד כוחות כדי להביא את הלימודי� של רבינו ר' שמעו� עוזר הי"ו וזוגתו תחי
בע� ישראל, במיוחד ע� התרגו� השבועי ללשו� הקודש של הגליו� ועצתו אמונה, בכדי שעוד 
ועוד יהודי� יוכלו להחיות ע� הלימודי� והעצות של רבינו הקדוש, ובזה ה� מחזקי� רבבות 

 יהודי� באר! ישראל ובכל העול� כולו.
 שזכויות אדירות אלו יעמדו לו לראות נחת מכל ילדיו ונכדיו, ר הש�יעזו

 מתו  בריאות, פרנסה בריווח והרחבת הדעת


