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  השבת פתיחת 

  ד בספה"ק, פתח הרב ואמר:ומילה אחר

  

כדי בנעשו  הבין הזמנים, יומי דמפגרי בהם רבנן, ימי

דוקא בימים אלו אסור ו, לימי העבודה לאגור כוחות

נשתבחה יותר מכל ששל ארץ ישראל,  את שבחה שכוחל

צריכים להוקיר את שבח ארץ ישראל,  אדרבאוהארצות, 

, ולדעת בידיעה ברורה מטובהולשבוע להתבונן ביופיה 

כל כי  ,שאין צריכים לנסוע לכל מיני מקומות בחו"ל

 וכדכתיב בפרשתנו, נמצאים כאן בארצנו הקדושההדברים 

מים  תשתה השמים למטר ובקעות הרים 'ארץ יב)-, יאיא(

 ועד השנה שיתאמר בה יךוקאל ה' עיני וכו' אשר ארץ

דבר ום שאנו רוצים , ואין אנו צריכים ואין 'שנה אחרית

  מעבר לזה.

  

 ,רן אדמו"ר זי"עכ"ק מזקיני המקום להזכיר את  כאן

כ"ק שבחו"ל בבית אביו מנעמי העולם הזה  עזב אתש

שזכה לתורה וגדולה  זיע"א רד"מה אדמו"רמרן 

ד "שנת תרפב ירושלים עיה"קלעלה ו, במקום אחד

באותם השנים שההבדל בין צרכי  ,בן י"ד שנהבהיותו 

הבדל שמים וארץ, ארץ ישראל לארה"ב היה המחיה ב

ובחלקם  תיבכל בחשמל ומים היה ארה"ב כבר בשבזמן ש

בארץ ישראל לא זו בלבד שלא היה להם , היה גם טלפון

זו בלבד שלא היו להם מים חשמל והשתמשו בנרות, ולא 

לא היו אז צרכו לשאוב מים מן הבאר, הנה הבתים והו

  על אף כל והרעב היה דבר יום ביומו, ומרוצפים ברצפה, 

  

, ועלה על כל זהאדמו"ר זיע"א לא הביט כלל  כ"קזאת 

   ובאוירה     מתורת ארץ ישראל  ללמוד ארץ ישראללו בגפ

את תורת למד שנים ג' ואהבה, במשך וחיבבה  המחכים

שם בא בברית בחו"ל, לבית אביו חזר ואח"כ ארץ ישראל, 

ושם הקים , א"זיע ק מסטרעטין"הרהעם בת  ןהנישואי

, קה בואשר היתה דבו במונטריאולגדולה קהילה 

בני עזב את לו היכולת והאפשרות,  מיד כשהיתהכ "אעפו

אחוריו והניח הכל מ ,קהילתו שהפצירו בו להישאר

זכות ולחיות לוכל זאת על מנת בשמחה ובטוב לבב 

  .בארצנו הקדושה

  

חוזר כ"ק אדמו"ר זיע"א מן הדברים שהיה  אחד

פה היה ראשונה שהשבת העל היה  פעמים רבות, ומספר

שהוזמן לסעוד את סעודת השבת אצל אחת  ,קודשהבארץ 

לא אחרים הבתים ברוב הכמו המשפחות הירושלמיות, ש

אלא אך  שם כלי סעודהנים, לא היו היתה שם רצפת אב

מפח, לפני שבת פיזרו חול לבן על הרצפה כלים ורק 

שבהם הדליקו נרות שבת היו פמוטות הלכבוד שבת, 

שמן, מעט פחים ממורקים שעליהם הניחו צלוחיות עם 

לא ראיתי בכל שנותי ועל אף כל זאת היה חוזר ואומר, 

כזה הוד והדר של שבת, כמו השבת הזו  אבאמריק

רק מצד הרוחניות, אין כוונתו שהוסיף ואמר ו, בירושליםש

חיבת ארץ ובוודאי ש, יותרנהנה  גם מצד הגשמיותאלא 

, , ובדבר זה אנו צריכים להתחזקדיברה מגרונוישראל 

לידע שאין טוב כטוב ארץ ישראל ואין שבח כשבח ארץ 

  ישראל ואין קדושה כקדושת ארץ ישראל.
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  'סעודה ג

  

  הרב ואמר: פתח

 ביתך אל תועבה תביא ולא' (שם ז, כו)בפרשתנו  כתיב

חרם  כי תתעבנו ותעב תשקצנו שקץ ,הווכמ חרם והיית

  .הוא'

  

בענין לאו זה דלא תביא תועבה אל ביתך, נתחדש  והה

שעה,  (או"חבתשובותיו  זר האביוכמו שכתב  ,חידוש גדול

 מעצי דנהנה) מח.(פסחים  ראבגמ מפורש'שכתב בזה"ל  )ב

 ופסק, ביתך אל תועבה תביא דלא משום לוקה אשירה

 והנה'. ב הלכה זרה עבודה מהלכות' ז פרק ם"הרמב כן

 יכניס שלא ,כן גם כפשוטו הוא' וגו תביא דלא לאו

 כן גם חשיב הנהנה מקום ומכל ביתו, לתוך זרה עבודה

  כ."ע .לביתו' מביא

  

שגם מי שאינו מביא  ,חידוש גדול עצום ונורא והוא

מן התועבה כשהוא חוץ נהנה אלא הוא  ,תועבה אל ביתו

לא תביא 'של הזה גם הוא נכלל בכלל הלאו מביתו, 

כי ההנאה נחשבת  ,והוא לוקה על כך', תועבה אל ביתך

   .את התועבה אל תוך ביתו כאילו הביא

  

שכשאדם נהנה מכל דבר שהוא,  הענין הוא, ביאורו

ועל כן כאשר בו ובמוחו, קונה שביתה בליהזו אזי ההנאה 

 ,ביתובאינו באתה שעה אף ש ,אדם נהנה מדבר תועבה

תו עמו אידבר התועבה הזה יבוא אך מ"מ ברי לן ש

, ועל ן שהוא נהנה ממנוכיווויהא קשור בו ככלב לביתו, 

ן מי שנהנה מעצי אשירה לוקה משום לאו ד'לא תביא כ

  .תועבה אל ביתך'

  

שלא  ,מזהירה את האדם ואומרת לוהק' התורה כן  עלו

זהר ליו להעאלא  ,די בכך שלא יביא תועבה אל ביתו

תתעבנו',  ותעב תשקצנו 'שקץלקיים בכל דבר תועבה ו

בו ונפשו, כי ליעמוק בתוך  תעב כל דבר תועבהלושקץ ל

ח"ו ואז  ממנו,נות אם לא יתעבנו וישקצנו, הוא עלול ליה

  . ויתחייב בנפשו ו,ביקנה הדבר שביתה בלי

  

בימים  ,פרשת עקב נקראת בימי בין הזמנים והה

יוצאים לפוש בכל מיני מקומות רבים מבני ישראל שבהם 

של בענינים שכאלו, ולהיכשל עלולים ליפול הם ששם 

ופעמים שאדם מדבר תועבה, מועטת פילו אהנאה ו

דברים שבביתו לא היה ליהנות ממתיר לעצמו בימים אלו 

צריכים לזכור ואנו כלל על דעתו להתיר לעצמו, מעלה 

ירות שלא ליהנות חלילה מוזהרים בכל מיני זהשאנו 

 (חולין מד:)וכמו שאמרו חז"ל  ,או דומה לו כזהמשום דבר 

שו של אדם , כי נפ'לוהרחק מן הכיעור ומן הדומה '

, ופעמים שאין אדם שם על מחמדת את הדברים הללו

לב כלל שהוא נהנה מדבר כזה או אחר שאין רוח חכמים 

   עליו להיות ער לדבר.נוחה הימנו, ו

  

ץ לביתו יש לו כן בל יחשוב אדם שכאשר הוא מחו ועל

, כי נות מדבר איסורהיל מקום להוראת היתר כל שהיא

ל זה , ועלתוך ביתו פנימה בואת התיע מכניסה  הנאתו 

     .צווח 'ולא תביא תועבה אל ביתך'ועומד הפסוק בפרשתן 
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כתבו ו ,'והיה עקב תשמעון' ז, יב)(שנאמר בפרשתן  הואו

המקום הכי שהוא גם העקב הכוונה היא שש בספה"ק

נאמר ולדרכנו  ,וע בקול ה'חייב לשמ תחתון של האדם

כל צעד וצעד לחשב קודם צריך כל אדם שהכוונה היא ש

הולך להיכן הוא הולך, וממה הוא שהוא צועד בעקביו 

בו שחלילה לא יביא דבר תועבה אל ליבכדי , ליהנות

  . ונפשו ומשם לתוך ביתו

  

 בימים אלונופלים בכל שנה ושנה וכמה נשמות  כמהו

 כל שהיאהוראת היתר מחמת , ממש לשאול תחתיתעד 

, ליהנות מדבר שאין רוח חכמים נוחה הימנושמביאתם 

לבדוק היטב להזהר במאוד מאוד לינו עעל כן אשר ו

אותו , שיהא לכל מקום שהוא נסיעההיטב קודם כל 

תיעוב נקי מכל דבר שיש בו חשש עניני מקום מקום ה

שלא ליהנות וכדו', ולהזהר בכל מיני זהירות טומאה ו

   משום דבר האסור.

  

מותיר את רישומו ואת כל דבר שנעשה בעולם  והה

מקום לזמן זמנים טובא, לטוב ולמוטב, אותו חותמו על 

(עי' זיע"א  הרה"ק הרבי ר' זושאאא"ז וכמו שאמר 

מזלאטשוב זיע"א) מדרש חכמים על אבות ג, ב ושם הביאו גם בשם הרה"ק המגיד 

 בן חנינא 'רבי (ג, ב) אבות תנא במסכתשביאר את דברי ה

 הרי תורה, דברי ביניהן ואין שיושבין שנים אומר תרדיון

   ישב'. לא לצים ובמושב )א, א תהלים( שנאמר לצים, מושב זה

  

'היכן נרמז בפסוק שאם אין  בזה"להוא זיע"א  וכתב

ביניהם דברי תורה שזה מושב לצים, ויש לפרש הענין כך, 

שאם בני אדם יושבים ועוסקים בתורה, נעשה בהמקום 

ההוא רשימה, שאם אחר כך יושבים שם בני אדם, גורם 

המקום ההוא שגם הם יעסקו בתורה, וכן בהפך ח"ו, 

רח"ל,  שאם יושבים בני אדם ועוסקים בדברים האסורים

גורמים בזה שישאר במקום ההוא רושם של טומאה, ואם 

אח"כ יושבים שם בני אדם, לא יוכלו לעסוק בתורה, וזה 

פירוש המשנה 'שנים שיושבין ואין ביניהם דברי תורה', 

שהמשנה מתמה מהיכן בא להם זאת, הלא בני ישראל 

  תורה, בדברי  לדבר  להם  הם משורש הקדושה והיה 

זה מושב לצים', שבמקום הזה היה  המשנה 'הריומתרץ 

קודם מושב לצים, ועשו שם רשימה שלא יוכלו לדבר 

במקום ההוא דברי תורה, שנאמר 'ובמושב לצים לא ישב', 

שמזהיר הכתוב שלא לישב במקום לצים מהטעם הנ"ל'. 

  ע"כ.

  

פעם כן כאשר אדם נוסע למקום שכזה שהיה שם  ועל

 -יצא שכרו  רושם של טומאה, אזינותר בו מושב לצים, ו

עליו לקבל שיוכל לבבו להרחיב פוש בכדי נשל לצאת ול

המקום יותיר עליו אותו ש –עול תורה ומצוות, בהפסדו 

הוא גורם לא זו בלבד שנמצא שורושם של טומאה רח"ל, 

לא יוכל לחזור ללימודו ביתר שאת ויתר רעה לעצמו ש

יגרום רעה לכל אנשי ביתו, בהביאו שעוז, אלא עוד זאת 

בניו דבק בו גם את יזה לתוך ביתו רח"ל, ו שם טומאהרו

   .תו עמו שם בנסיעתוובנותיו שלא היו אי

  

יעשה כל מעשיו באופן עיניו בראשו, שהחכם  האישו

בדוק בז' בדיקות וי, 'מעשה במחשבה תחילהשל 'סוף 

אם יש שם אליו  הוא נוסעאותו מקום שעל וחקירות 

שולחן, מי אותו מי אכל על שיברר , רושם של טומאה

בית, קירות הדברים שמעו  יזההמיטה, אאותה ישן על 
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אח"כ, וח"ו מותירים את רישומם דברים הכל אלו ש

  .בזהלהקל ראש 

  

'הנהנה  –בעל המימרא הזו שאנו עוסקים בה  והה

 מעצי אשירה לוקה משום לא תביא תועבה אל ביתך' 

זה גילה לנו רב אחא ואפ"ל ש, ר' אחא בריה דרבאהוא 

היאך אפשר להינצל מן ההנאה מכל דבר  במקום אחר

סוכה סכת מבהוא מה דאיתא ואיסור שהנפש מחמדתו, 

 'רבשלכתחילה צריך ההדס להיות משולש, ואמרו שם  (לב:)

 מהדר דרבא בריה אחא רב ,וחד תרי אפילו אמר כהנא

רב '. והיינו שכהנא דרב מפומיה ונפיק הואיל וחד אתרי

שאי"צ שההדס יהא משולש אלא גם אינו אמר כהנא 

שהיה תלמידו של רב  ר' אחא בריה דרבאו ,כשרמשולש 

אלו שלא היו היה מחזר דוקא אחר הדסים כהנא 

הואיל  משולשים משום 'הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא'.

  שיצא דבר זה מפי רבו רב כהנא. 

  

 ,שרב אחא זה נתכוין לרמז במעשיו אלו אפשרו

 ,שהתריס שאפשר להעמיד בפני פורענות פיתויי היצר

הוא הדבקות ברבי ללא שום עוררין, כי הנה ההדס מרמז 

ענף עץ ' :)לב(סוכה בי "ירשפוכמו ש ,על המשך הדורות

עבות עץ שכולו ענף שהעץ מחופה בעלין על ידי שהן 

והיאך אפשר  .עכ"ל 'עשויין בקליעה ושוכבין על אביהן

 תונהילהמשיך ולהיות ענף מעצי האבות ולא להיכשל ול

  .על ידי דביקות ברבי –מדבר איסור 

  

עמ"ס סוכה על דברי  ס''מרגליות הש" בספר

  הגמרא 'הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא', הביא הרה"ג 

הגר"י ישראלזון סיפור בשם א "שליט ר' אהרון פרלוב

זצ"ל, חתן פוסק הדור הגאון הרב אלישיב זצ"ל, וגיסו של 

הגאון ר' יצחק זילברשטיין שליט"א, שהרה"ק ה'בית 

דאג לכל עני ולכל מסכן שיהיה  ,,,,אברהם' מסלונים זי"ע

לו היכן לאכול וללון בשבת, פעם אחת נכנס הבית אברהם 

לבית מדרשו, וראה שם עני אחד שיושב לבדו, ולצידו ישב 

חסיד אחד מחסידיו, פנה הרבי אל החסיד ואמר לו 'ער 

, ויצא )על כתפיךעני זה מונח דע ש-( איז אויף דיינע פלייצעס'

   העני אל הזה רץ  הציווי   את    משם, כשמוע החסיד

על כתפיו, לשאלת העני מה הוא עושה, אמר לו  והרימו

הרי הרבי ציווני לישא אותך על כתפי, ולא עזרו לאותו 

עני שום טענות ומענות שכוונת הרבי לא היתה כפשוטה, 

'הואיל ונפיק  –וכך נשא אותו החסיד לביתו על כתפיו 

  מפומיה דרב'. 

  

כשראיתי את הגר"י ישראלזון ביקשתי  בהזדמות

וחזר על הנ"ל והוסיף  ,כהוויתם ספר לי דבריםהימנו שי

, התפעל ל"ש אלישיב זצ"הגרי חותנוכשסיפר על כך לש

  זו.חסידית מהנהגה מאוד 

  

שאדם , ממידת פורענות דה טובה מרובהימש ובוודאי

הנאה זו קונה שביתה  ,שנהנה מדבר מצוה, מדבר תורה

איסור, וכשהוא מביא אל הבו פי ה' מאות מהנאת בלי

הוא משריש  ,ביתו הנאה זו של דברי תורה ומצוותתוך 

בכך הוא ו ,בקרב בניו ובני ביתו רושם של קדושה וטהרה

זוכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות 

  .מתוך קדושה וטהרה
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  'מאמר א

  רבה אליהו דבי תנא

  )זיאות  ב(פרק 

  

אלו בני אדם שהם  ,(תהלים כט, ה) ה' שובר ארזים קול'

 ,פקחין בדברי העוה"ז במשא ומתן ובכל מלאכות

מה  ,אינם משולים אלא כארז ,ואין בהם דברי תורה

כך כל מי שאין בו דברי  ,ארז אינו מוציא פירות

ואנכי  ), ט(עמוס בנמשל הוא כארז. שנאמר  ורהת

ורי מפניהם אשר כגובה ארזים השמדתי את האמ

אלו  'וישבר את ארזי הלבנון'(תהלים שם) ואומר  גבהו,

שהיו מפוקחין ועומדין  ,בני אדם שהיו בבית ראשון

לכך נאמר  ,ולא היה בהם דברי תורה ,במקומם

   '.וישבר ה' את ארזי הלבנון
  

'ולא שאמר בלשונו של אליהו הנביא  לכשנדייק

ולא אמר 'שלא למדו תורה',  ,הם דברי תורה'היה ב

, למדו תורהכן אע"פ שהם ש ונתו היתהשכונבין 

, בם ונפשםליתוך ללא נכנסו הללו דברי התורה מ"מ 

ובשעה שהלכו לעסוק בדברי העולם הזה במשא 

ובמתן ובכל מלאכה, זנחו את התורה שלמדו 

רוצים ומשתוקקים באמת מאחורי גיום, ואילו היו 

 בםתוך לידברי תורה יכנסו לש םבשעת לימוד

ובשעה  ,י היו דברי התורה נכנסים בהםאזונפשם, 

לעסוק בדברי העוה"ז היתה התורה  שהיו יוצאים

ולא היתה להם שבירה  ,מלווה אותם ומסייעת להם

  לעולם. 

  

, שגדולי התנאים נא לימים ראשונים שאלו

וכמו אים יצאו לעסוק בדברי העולם הזה, והאמור

 ),:(יומא לההיה שכיר יום הזקן הלל שמצינו בחז"ל ש

(עי'  פחמייה , ורבי יהושע הסנדלרהיה רבי יוחנן ו

ור' חנניה ור' הושעיה הוי אושכפי  ,ברכות כח. וברש"י שם)

   .).(כתובות קהורב הונא היה שואב מים  ,ג.)(פסחים קי

  

כורח חמת מ וותהתהנלא זו  מלאכתםו

המציאות, אלא באופן של לכתחילה ובדייקא, וכמו 

'רבן גמליאל בנו של רבי  (ב, ב)ששנו חכמינו באבות 

יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ 

שיגיעת שניהם משכחת עוון, וכל תורה שאין עמה 

  מלאכה סופה בטלה וגוררת עון'. 

  

 בהלכות תלמוד תורה דיליהפסק כך  הרמב"ם ואף

  יעשה   ולא  בתורה  שיעסוק  לבו   'כל המשים על (ג, י)

הרי זה חלל את השם  ,מלאכה ויתפרנס מן הצדקה

רעה לעצמו  את התורה וכבה מאור הדת וגרםובזה 

ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור ליהנות מדברי 

כל הנהנה מדברי  תורה בעולם הזה, אמרו חכמים

אל תעשם ואמרו  תורה נטל חייו מן העולם, ועוד צוו

עטרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן, ועוד צוו 

אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות וכל ואמרו 
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תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון, 

  כ."ע. 'וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות

  

מעלה גדולה היא למי שהוא כתב ' יא הלכהוב

הראשונים  מתפרנס ממעשה ידיו, ומדת חסידים

היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה 

כי תאכל אשריך יגיע כפיך שנאמר  ,ולעולם הבא

אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא  ,וטוב לך

  ע"כ.. 'שכולו טוב

  

היו בהם דברי  ,המלאכות הללועושי כל  אמנם

ועשו תורה בשעה שהיו יוצאים לעסוק בדברי תורה, 

ואמנם כך היה , ואת מלאכתם טפלאת התורה עיקר 

כמעט , שאבפולין ובגליצי אלפני המלחמה ברוסי

בחומר ובלבנים ובכל עבודה  כולם יצאו להתפרנס

מתוך רעבון , וקשה בשביל לחם צר ומים לחץ

ומה היו שקועים בדברי תורה, וצימאון עוני ומחסור 

לנו את כל ההצטרכויות יש נענה אנן, בדורנו אנו ש

בוודאי שעלינו ללמוד להיות שקועים  ,הנצרכות

  להיות רעבים וצמאים לתורה.בתורה הק', 

  

נפשינו  תוךללהכניס כי ביכולתנו זה תלוי בנו,  כלו

 ,'של 'כי היא חייך ואורך ימיך את ההרגש הלזה

להרגיש ולהאמין שחיינו אינם חיים ללא התורה, ו

 הוא האומלל הגדול ,תורההחי את חייו ללא ש

יכולת שאין לו  משול לאדםוהוא , ביותר בעולם

רגשה הזו בתוכיות את הה וככל שנעמיק, וםלנש

ד תורה מתוך רעבון וצמאון ולמנוכל לנפשינו, כך 

תוך יהיו דברי התורה נמסכים בכך הכי גדול, ו

  דם זרעיותינו.תוך ובדמינו, 

  

שכשהיה ילד למד אצל מלמד אדם נאמן, לי  סיפר

שבשעת ההפסקה לא היה פורש לחדר אחד 

 , בכיתה , אלא היה נשארכשאר המלמדים מלמדים

ולומד בהשתוקקות גדולה שכזו גמרא  פותח היה ו

בו השתוקקות שהכניסו בליובצימאון גדול שכזה, 

ללימוד התורה, ומאז אינו יכול לוותר על עצומה 

לימוד של לכל הפחות דף גמרא ביום, וגם כשמרוב 

אינו  עסקיו לא הספיק ללמוד במשך כל היום כולו,

יכול לפרוש למיטתו אם לא השקיט את רעבון נפשו 

כך צריך ללמוד תורה בהשתוקקות בלימוד התורה, 

שכזו, שתכניס השתוקקות בלבבות הרואים 

   שירצו גם הם ללמוד תורה באופן זה.והשומעים 
  

בו לידע אם דברי תורה נכנסו בלימבחן ה שעתו

 ,עוה"זבשעה שיוצאים לעסוק בעניני האם לאו, היא 

בו, הנה מי שזכה ודברי תורה נמצאים בתוך ליש

וכל עסק שלא יהיה תורה,  ירעב לדברהוא צמא ו

לימוד התורה, בעניני העולם הזה לא יוכל להוציאו מ

שלא זכה ואין דברי תורה נמצאים בתוכו, ואילו מי 

הוא בסופו שאינו רעב וצמא ללמוד תורה, הנה כיוון 

עלול לעזוב את עולם התורה, כי הכל תלוי של דבר 

ומי שאינו במידת הרעבון והצימאון ללימוד התורה, 

אם בשעה שהוא יושב רעב ללימוד התורה, אף 

בישיבה או בכולל הוא לומד תורה ואף נהנה מדברי 
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רעב וצמא לתורה לא יהא תורה, מ"מ כל זמן ש

הוא עלול לעזוב את התורה בשעה שיצא כפשוטו, 

   בעניני העוה"ז.לעסוק 
  

'והיה זה נמצא גם בריש פרשתינו בה נאמר  עניןו

 גדולי החסידותעל כך דרשו ועקב תשמעון' 

 -שהכוונה היא שגם העקב תהיה בבחינת שמיעה 

שתשמע לקול דברי התורה, ושמיעת העקב אינה 

יכולה לבוא אלא אך ורק באופן זה של רעבון 

, ומשמעות עקב היא וצימאון הכי גדול ללמוד תורה

הקצה, והיינו שגם כאשר אדם מרוחק ממקום 

מ הוא עדיין מקיים ", מתלמודו עד לקצה הכי אחרון

  .את מצוות ה'
  

אורב לו לאדם בשכבו ובקומו, אותו יצר הרע  הנהו

  להוציא את התורה בכל כוחו משתדל ו ,מקשה עליוו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

וח הכי יהר וזהומתורה, כלי ריק ו רישאולהמתוכו 

   .בשבילועצום גדול גדול ו

  

, רעבון וצימאוןמתוך  תורהאדם לומד  וכאשר

את  הוא רעב ללמוד עוד ועוד, הוא רעב וצמא לידע

תרי עשר, ללמוד  ,ללמוד הושע ,כ"ד ספרי הנ"ך

הדברים ניכרים ואז משניות טהרות ומשניות זרעים, 

והרעבון הזה החשקות וההשתוקקות ו בכותלי ביתו,

, וכאמור לעיל נעשה גם מנת חלקם של בניו ובנותיו

אין הדבר תלוי אלא בנו בלבד, ואי"ה כאשר נזכה 

בתוך  להכניס את הרעב והצמאון לדברי תורה

על את הדברים משפיעים לראות ם ג, נזכה בנולי

 על בני בנינו לאורך ימים ושנים, ולראותםו בנינו

 עוסקים בתורה ובמצוות כל הימים, אכי"ר.
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