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ויתילדו-לבית 
אבותם

כל  כמובן  צדיקים?  ילדים  רוצה  לא  מי 
עושים  אנו  מה  היא  רוצה, השאלה  אחד 
אנחנו  והאם  צדיקים,  בילדים  לזכות  כדי 
בכלל יודעים מה צריך לעשות כדי לזכות 

לכך.
בירושלמי מסופר שרבי דוסא בן הרכינס 
מי  'את  עליו  וקרא  יהושע  רבי  את  ראה 
מולכת  אמו  אני שהיתה  זכור  דעה,  יורה 
שיתדבקו  בשביל  הכנסת  לבית  עריסתו 
אחד  על  מסופר  וכן  תורה'.  בדברי  אזניו 
הכינה  לידתו  שטרם  הצדיקים  מגדולי 
את  בו  לכסות  כדי  כובע  הצדקנית  אמו 
ראש התינוק מיד כשיצא לאוויר העולם, 
כדי  ידיו  נטלה את  לידתו  תיכף אחר  וכן 

שיהא התינוק טהור וירא שמים.
בפרשתנו ניתן למצוא רמז לדבר, שכתוב 
שאם  דהיינו  משפחותם',  על  'ויתילדו 
שימשיכו  הילדים  בחינוך  להצליח  רוצים 
וללחום  גם בבגרותם ללכת בדרכי אבות 
היא  לכך  העצה  אזי  היצר,  מלחמת  את 
מתחילים  לידתם  עם  שמיד  'ויתילדו',   –
ולחנכם  תורה  דברי  באזנם  להשמיע 
לקיום המצוות, וכאשר מדריכים ומחנכים 
גם  אז  והמצוות,  התורה  בדרך  אותם 
ומעלה  'מבן עשרים שנה  גדולים  כשהם 
במלחמת  עוסקים  הם  צבא',  יוצא  כל   -

היצר להתגבר עליו ולנצחו.
'משעה  חז"ל המובאים ברש"י  דברי  וכה 
לנו  צוה  'תורה  למדהו  לדבר,  יודע  שהבן 
משה', שיהא זה למוד דבורו, מכאן אמרו, 
כשהתינוק מתחיל לדבר אביו משיח עמו 
בלשון הקודש, ואם לא עשה כן הרי הוא 
כאילו קוברו, שנאמר ולמדתם אותם את 
הק'.  רש"י  דברי  ע"כ  בם'.  לדבר  בניכם 

והדברים מבהילים!     
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יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ
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יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

שיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א
בכל ליל שישי בין השעות 9:00 - 10:00

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם
תפילת ליל שבת בזכרון משה בשטיבל "הדף 

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

עדכון זמני 
קבלת קהל בבית מורנו 
ורבנו שליט"א אך ורק 

בתא קולי שמספרו
052-7168366

בריש  וברש"י  נזיר,  לפרשת  סוטה  פרשת  נסמכו  בפרשתינו  הנה 
נזיר  ב.( למה נסמכה פרשת  )סוטה  נזיר מביא דברי הגמרא  פרשת 
לפרשת סוטה, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן 
היין. והכוונה הפשוטה בזה המאמר היא שעצם ראיית דבר של קלות 
ראש גורם באדם הרואה גם כן קלות ראש, ולכן עליו לעשות גדרים 
וסייגים חזקים שעל ידם יתקן את הפרצות שנפרצו בתוך עמקי לבבו.
דרך  על  המאמר  בזה  חז''ל  כוונת  לפרש  יכולים  אפשר  בדרך  אך 
מראה,  בבחינת  הוא  שהאדם  זי''ע  טוב  שם  הבעל  מרן  של  מאמרו 
וכל אחד המתבונן בזולתו רואה בו את עצמו, דהיינו שאם רואה בו 
חסרון עליו לדעת כי בזה החסרון לקוי הוא בעצמו, אך מאחר ואין 
אדם רואה את נגעי עצמו לכן מראים לו חסרונותיו אצל הזולת, אבל 
לאמתו של דבר לא את חסרונותיו של חבירו הוא רואה כי אם את 

חסרונות עצמו הוא רואה.
הוא עצמו ראה פעם איך שיהודי חילל את השבת, והתחיל להצטער 
על כך ולבכות ולעשות תשובה כאילו הוא עצמו חילל את השבת, כי 
אמר שמאחר שראיתי יהודי המחלל את השבת אות הוא שגם אני 
ביכולתו לשאת את צערו על אשר  היה  ולא  זה,  בענין  לקוי  בעצמי 
פגם באות השבת השקול ככל התורה כולו, עד שבדק את עצמו וראה 
שלאמיתו של דבר לא נכשל בחטא זה ממש, אלא כיון שראה פעם 
איך מלזלזלים בכבוד תלמיד חכם ולא מחה כראוי נחשב לו ענין זה 
כפגם חילול שבת, כי תלמיד חכם הוא בבחינת שבת, וכיון שכן עשה 

מה שעשה כדי לתקן פגם זה, ונתיישבה דעתו.
סוטה  הרואה  כל  כי  הנזכר,  במאמרם  ז''ל  חכמינו  כיוונו  זה  ענין 
סיבבה  העליונה  וההשגחה  מאחר  כי  היין,  מן  עצמו  יזיר  בקלקולה 
שאדם זה יראה את הסוטה בקלקולה אות הוא כי גם הוא לקוי בעוון 
לעוררו  כדי  השמים  מן  זאת  לו  הראו  ולכן  זה,  מעין  בבחינה  או  זה 
לתשובה, ולכן עליו לפרוש מן היין, כי היין היא הגורם לקלקול זה, 
והיינו שעליו לבדוק מהו הפגם בנפשו שמחמתו הוגדר כסוטה, ועליו 

לשוב ולתקנו.
ותלמידי  תלמידיו  בספרי  הנזכר  למאמרו  גם  תואמים  הדברים  אלו 
צלך"  "ה'  ה'(  קכ"א,  )תהלים  הכתוב  מאמר  על  משמו,  תלמידיו 
שהכוונה שהבורא יתברך הוא צל של האדם, ואיך שהאדם מתנהג כך 
הבורא מתנהג איתו בחזרה, וכמו שהצל חוזר בדיוק על אותן תנועות 
ההנהגה  לענין  אמורים  שהדברים  כי  ואם  עכתו''ד.  האדם.  שעושה 
נרמז  זה  ענין  אפשר שגם  זאת  בכל  ועונש,  בענין שכר  במדה  מדה 
בדבר, כי זה שההשגחה העליונה מסבב שהאדם יראה פגמיו בזולתו, 

הוא גם כן בבחינת צל שבו ניכר כל תנועה שהאדם עושה.
וכשמתבוננים עוד במשנתו של אותו צדיק רואים כי ענין זה הוא לאו 
דוקא בענין 'סור מרע' אלא גם בענין 'עשה טוב' כלומר גם כשרוצים 

לזרז את האדם בעניני עבודת ה' עושים זאת ע''י הזולת שמתוך דבריו 
גם אם אינם אלא דברי חולין ימצא בו האדם רמז לעניני עבודת ה'. 
וכה הם דבריו על מאמר המשנה )אבות ד, א( איזהו חכם הלומד מכל 
אדם, 'מכל אחד בעולם אפשר ללמוד דרכים בעבודת ה', ועל האדם 
להחכים בדרכי העבודה מכל אדם ואפילו מאדם רע. וכשיתקן האדם 
את עצמו בעקבות מה שראה אצל הלה, יש בכוחם לגרום גם לטהרתו 
של זה'. עכ''ל, הרי שבחינה זו היא גם בכל הענינים שהם בגדר חובתו 

של אדם בעולמו.
ואולי אפשר לומר שלכך מאריך הקב''ה אף לרשעים, ומשאירם בין 
החיים, כי לאמיתו של דבר מה שמאריך אף לרשעים יש בה איזה רעה 
גם כן, כי בזה הזמן שמאריכים לו אף נכשל בעוד ועוד עבירות, ואם 
כן אין זה טובה עבורו, אך מאחר שאפשר שתהיה תועלת לאחרים 
ה'  בעבודת  ונתיב  דרך  מהן  ויפיקו  מדבוריו  או  ממעשיו  שיתעוררו 
עובדא  איזו  או נשמע  נבחין  גם אם  ולכן,  היא עבורו.  ממילא טובה 
שמתנהג  ברית,  בן  שאינו  מי  או  ומצוות  תורה  שומר  שאינו  מי  על 
בעבודת  לחיזוק שלנו  הדבר  לנצל את  עלינו  מיוחדת,  הנהגה  באיזו 
ה' ובענייני אמונה, בבחינת הנאמר )שמות י, כו(: כי ממנו נקח לעבוד 
את ה'. ואף שהלה משתמש בזה לעניינים של חולין, צריך להשכיל 
להשתמש בזה בבחינת 'תוכו אכל קליפתו זרק', הנאמר ברבי מאיר 

)חגיגה טו:( כאשר למד תורה מ'אחר'.
שישב  זי"ע,  הקדוש  טוב  שם  הבעל  רבינו  אצל  היה  נמי  ועובדא 
מכל  מוסר  ללמוד  שצריך  מענין  עימהם  ודיבר  תלמידיו,  עם  פעם 
ומוסר.  טובה  מדה  ללמוד  אפשרות  יש  מגוי  ואפילו  שבעולם,  דבר 
והתלמידים היו מתפלאים, הכיצד יתכן שהשכינה הקדושה תתלבש 
בגוי משוקץ ללמד מוסר לבני ישראל. אך לא עברו כמה רגעים עד 
ושאל  אחד,  גוי  עמד שם  וכשפתחו  החלון,  דפיקה תחת  שנשמעה 
אם יש כלים לתיקון. כי בימיהם היה דבר המצוי, שהיו נותנים כלים 
לתקנם. וכשענו לו בשלילה, אמר להם, בודאי יש לכם הרבה כלים 
הצריכים תיקון, רק שאין לכם רצון לכך, ולכן אל תאמרו שאין לכם 
רק תאמרו שאינכם רוצים, מיד פנה הבעש"ט לתלמידיו וביאר להם 
ואמר להם  ע''י דברי הגוי,  מה רצתה השגחה העליונה, לעורר להם 
שמן השמים שלחו זה הגוי עתה ממש, ללמדנו שעדיין מוטל עלינו 
להרבות בתיקון הגוף החומרי שגם הוא מכונה כלי, והיא לכם הוכחה 
שגם בגוי יכול להתלבש ניצוץ קדוש, ללמד לבני ישראל מוסר השכל, 

ולעוררם לתקן דרכיהם וכליהם בעולם הזה.
כל זה היה כלל גדול בתורת הבעל שם טוב, שאין שום דבר נעשה 
וכל דבר המצוי שרואה  ביותר,  תזוזה הקטנה  ובכל  בעולם במקרה, 
וללמדו דבר הנצרך  ובא לעוררו  אדם בעולם הוא בהשגחה נפלאה, 

לו לרצונו יתברך שמו.

האופן שמגלים לאדם נגעי עצמו

א

פרשת נשא
י"ב סיון תשע"ו
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ארבע  בתוך  המתפללים  כנגד  לעבור  אסור  א. א.  
אמות, מפני שמבטל כונתו על ידי זה, ולכן אסור 
בקריאת  אז  עוסק  העובר  אם  אפילו  לעבור 
שמע, והחיי אדם כתב הטעם, מפני שמפסיק 

בין המתפלל להשכינה (סי' ק"ב ס"ד מ"ב סקט"ו).
דיש  הדין  דהוא  של"ה,  בשם  בא"ר  כתב  ב.ב. 
שמע  שקורא  מי  לפני  לעבור  שלא  ליזהר 
ישראל (ביה"ל ד"ה אסור), וזהו רק לטעם הראשון 
רק  שייך  השני  דטעם  כוונתו,  שמבטל  מפני 

בתפילת שמונה עשרה (מ"ב סקט"ו).
בתחנונים  עומד  המתפלל  אם  אפילו  ג.ג. 
שלאחר התפילה, אסור לעבור כנגדו, כל זמן 

שלא פסע (מ"ב סק"ג).
ד.ד. ודווקא לפניהם אסור לעבור, אבל בצדיהם 
חיי  פ'  הזוהר  אמנם  ולעמוד,  לעבור  מותר 
שרה אוסר אפילו בצידיהם תוך ארבע אמות 
דכוונת  ומשמע  ס"ד),  הרב  שו"ע  סקי"ז  מ"ב  (ס"ד 

הזוהר לאסור רק בצדיהם, אולם י"א דכוונת 
(מ"א  מאחוריו  ואפילו  אסור  צד  דלכל  הזוהר 

סק"ה וכ"כ בא"ח פ' יתרו ס"ז וכה"ח סקכ"ז).

היינו  ולעמוד,  לעבור  שמותר  מש"כ  ה.ה. 
שיעבור ויעמוד שם ולא ילך הלאה כדי שלא 
אף  לראותו  שיוכל  שכל  פניהם,  כנגד  יהיה 
שהוא צדדין שלפניו כלפניו דמי ואסור, מפני 

שמבטל כונתו על ידי זה (מ"ב סקי"ח).
נגד  ולעמוד  לילך  דאסור  שכן  כל  ולפ"ז  ו. ו. 
פניו בתוך ארבע אמות, כן הוא לדעת המ"א, 
בתוך  לעבור  רק  אסרו  דלא  סובר  והא"ר 
ארבע אמות נגד פניו, אבל לילך בתוך ארבע 

ואפשר  לפניו,  אפילו  מותר  ולעמוד  אמות 
דיש להקל במקום הדחק (מ"ב סקי"ח).

דמי  כלפניהם  להמ"א  שלפניהם,  וצדדים  ז. ז. 
ואסור, ולהאליהו רבא מותר (מ"ב סקט"ז).

ח.ח. אם המתפלל עומד בצד אחד מדבר שהוא 
קבוע גבוה עשרה ורחב ארבעה, מותר לישב 
לעבור  אבל  רשות,  מפסיק  דהא  השני  בצד 
שלא  כ"כ  גבוה  אינו  אם  אפשר  השני  מצד 

יוכל להסתכל בצד השני אסור (מ"ב סק"ב).
אחר  אדם  והיה  תפילתו  השלים  אם  ט.ט. 
עד  פסיעות  ג'  לפסוע  אסור  אחריו,  מתפלל 
שיגמור מי שאחריו את תפילתו, שאם יפסע 

הרי הוא כעובר כנגד המתפלל (ס"ה).
י. י. והיינו בין אם עומד בתוך ארבע אמות של 
המתפלל, ובין אם על ידי הג' פסיעות שיפסע 

לאחוריו יבוא לתוך ארבע אמותיו (מ"ב סק"כ).
האחרון  אם  אפילו  בזה,  לדקדק  וצריך  יא.יא. 
התחיל  שכבר  מאחר  אחריו,  להתפלל  התחיל 
להתפלל, ולא נקרא שבא בגבולו, ואפילו אם 
האחרון מאריך בתפילתו, דאדרבה זה שפוסע 

הוא בא עכשיו בגבולו (ס"ה מ"ב סקכ"א).
לצדדין,  מרוחק  רק  ממש  אחריו  אינו  אם  יב.יב. 

נראה דמותר להא"ר הנ"ל אות ו' (מ"ב סקי"ט).
יג. יג. כשם שאסור לעבור נגד המתפלל, כך אסור 
לעבור נגד האומר קדיש (שע"ת סי' נ"ו בשם ברכ"י), 
אף  מותר  כך  אחר  אבל  בעלמא,  דאמירן  עד 

כשאומר תתקבל וכו' (הלי"ש פ"ו סי"ד).
שמאריך  או  לביהכנ"ס  מאוחר  שבא  מי  יד.יד. 
בתפילתו ומשום כך אין זה שלפניו יכול לפסוע 

אחר התפילה, וגם אינו יכול לישב בשעת חזרת 
הש"ץ ומצטער בכך, יש בו משום הונאה, וע"כ 
מן הראוי למי שיודע שע"י תפילתו יגרום צער 
ויצער  יפריע  שלא  במקום  שיעמוד  לחבירו 

לאחרים (פתחי חושן דיני גניבה והונאה פט"ו סק"ג).
עשרה,  שמונה  בתפילת  שמאריך  שיודע  מי  טו.טו. 
דרכו,  שעוברים  במקום  הכנסת  בבית  ומתפלל 
לכתחילה  לו  וראוי  הרבים,  בכך  שמכשיל  חוטא 
אף  אבל  עוברים,  שאין  תפילה  מקום  למצוא 
שהמתפלל עשה שלא כהוגן אין זה תירוץ לציבור 

שיוכלו לכתחילה לעבור (תשוה"נ ח"א סי' ע"ה).
במקום  בחוץ  מתפללים  שמנין  מצוי  טז.טז. 
מעבר ולא במקום שמיוחד לתפילה, ומעכבין 
הציבור לצאת, שאסור לעבור כנגד המתפלל, 
דוד  רבי  הירושלמי  הצדיק  בשם  ושמעתי 
ולהפריע  לאסור  יכולים  שאינם  זצ"ל  בהר"ן 
אנשים לעבור, כשנכנסו לשטח שאינו שלהם 
להתפלל וכנראה כוונתו לפי הטעם שהאיסור 
כאלו  כאן  אבל  להתפלל,  לו  שמפריע  מפני 
שיפריעו  במקום  להתפלל  מתחילה  נכנס 
אחרים,  לאסור  בכחו  ואין  האסור  ועליו  לו, 
בו  החזיקו  אם  אבל  גוונא],  בכל  חסידות  מדת  [ואולי 

לתפילה אסור לעבור (תשוה"נ ח"א סי' ע"ה).
הילוך  במקום  בתפילה  דהעומד  י"א  יז.יז. 
הציבור, יש להתיר להעבירו ממקומו, כמו כן 
שראוי  אלא  כנגדו,  לעבור  אף  מדינא  מותר 
להחמיר בזה לכתחילה אם לא במקום הצורך 

(הלי"ש פ"ח סל"ו ע"פ הדע"ת).

יח. יח. יש מתירים לעבור לפני המתפלל כשצריכים 

ודוחה  דרבים  עשה  דאתי  למנין,  להצטרף  לו 
לא לעבור לפני המתפלל, וכעין  אסורא דיחיד 
זה נראה להתיר לכהן לעבור לדוכן נגד מתפלל 
דרבים  עשה  מצות  ונקרא  רבים  צורך  שזהו 
"יד  שו"ת  בשם  (תשוה"נ  כהנים  בברכת  רבים  לברך 
אליהו" סי' ו'), וכן הנצרך לנקביו דחשיב גם כן צורך 

עשרה  שמונה  שקודם  הפסיעות  אבל  מצוה, 
אסור לפסוע כנגד המתפלל, וכן לא יפסע כדי 

להתיישב לאמירת תחנון (הלי"ש פ"ח סל"ג).
אשר  באופן  לסדר  יכול  אם  בודאי  הנה  יט.יט. 
כן,  לעשות  יש  לפניהם  לעבור  צריך  יהיה  לא 
להקל  אפשר  לו,  אפשר  שלא  בהזדמנות  אך 

במקום הדחק (מנח"י ח"ח סי' י').
לחינוך  הגיע  לא  אם  בתפילה,  העומד  קטן  כ.כ. 
לחינור  הגיע  כבר  ואם  כנגדו,  לעבור  מותר 

אסור (הלי"ש פ"ח סל"ה).
החזו"א  בשם  וחידושים  בכתבים  מצאתי  כא.כא. 
זצ"ל שנשאל בש"ץ שאחד מאחוריו ואינו יכול 
שלאחר  הפסיעות  על  לסמוך  יכול  אם  לפסוע 
הצד  מן  שיפסע  לש"ץ  והורה  תתקבל,  קדיש 
בלי  יתחיל  לא  אבל  בזה,  המקילין  על  ויסמוך 
ג'  יפסע  שלא  וי"א  ל"ג),  סי'  ח"ד  (תשוה"נ  פסיעות 
ויתחיל  וכו'  שלום  עושה  יאמר  אלא  פסיעות, 
בסוף  בפסיעות  פסיעה  חובת  ידי  ויצא  החזרה 
חזרת התפילה, ויאמר יה"ר שיבנה ביהמ"ק וכו' 
וקדיש  החזרה  בסיום  גם  ואם  הפסיעות,  אחר 
יגמור  מאחוריו,  אדם  מתפלל  עדין  תתקבל 
אחר  ויפסע  וכו'  שלום  עושה  ויאמר  הקדיש 

שיסיים הלה תפילתו (הלי"ש פ"ט ס"א).

אי לאו האי יומא כמה יוסף 
איכא בשוקאאיכא בשוקא

השבועות  חג  בפרוס  ומרוממים,  נעלים  בימים  נמצאים  השבועות אנו  חג  בפרוס  ומרוממים,  נעלים  בימים  נמצאים  אנו 
הבא עלינו לטובה, עם ישראל עסוקים בהכנה דרבה לקראת הבא עלינו לטובה, עם ישראל עסוקים בהכנה דרבה לקראת 
החג הקדוש הזה חג מתן תורתינו. עליונים ששו ותחתונים החג הקדוש הזה חג מתן תורתינו. עליונים ששו ותחתונים 

עלזו בקבלת תורה מסיני.עלזו בקבלת תורה מסיני.
עם נתינת התורה לעם ישראל נשלם כל עיקר תכלית בריאת עם נתינת התורה לעם ישראל נשלם כל עיקר תכלית בריאת 
העולם, כמו שכתוב העולם, כמו שכתוב (ירמיה ל"ג כ"ה)(ירמיה ל"ג כ"ה) אם לא בריתי יומם ולילה  אם לא בריתי יומם ולילה 
דרשו דרשו  ע"ב)  ס"ח  ע"ב) (פסחים  ס"ח  (פסחים  ובגמ'  שמתי,  לא  וארץ  שמים  ובגמ' חוקות  שמתי,  לא  וארץ  שמים  חוקות 

מפסוק זה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ.מפסוק זה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ.
דכתיב  מאי  לקיש  ריש  אמר  דכתיב   מאי  לקיש  ריש  אמר  ע"א)  ע"א)(פ"ח  (פ"ח  שבת  בגמ'  אמרו  שבת וכן  בגמ'  אמרו  וכן 
ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי - ה"א יתירא למה לי, מלמד ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי - ה"א יתירא למה לי, מלמד 
שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל 
מחזיר  אני  לאו  ואם  מתקיימים  אתם  התורה  את  מחזיר מקבלין  אני  לאו  ואם  מתקיימים  אתם  התורה  את  מקבלין 
כל  היו  הזה  שביום  למדים  נמצינו  ובוהו.  לתוהו  כל אתכם  היו  הזה  שביום  למדים  נמצינו  ובוהו.  לתוהו  אתכם 
לתשובתם  ומצפים  עומדים  ותחתונים  עליונים  לתשובתם העולמות  ומצפים  עומדים  ותחתונים  עליונים  העולמות 
של ישראל אם ירצו לקבל את התורה או לא, ובכן, מה מאד של ישראל אם ירצו לקבל את התורה או לא, ובכן, מה מאד 
גדלה השמחה בכל העולמות כאשר ישראל עם קדוש נענו גדלה השמחה בכל העולמות כאשר ישראל עם קדוש נענו 

ואמרו לא-ל חי: כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע.ואמרו לא-ל חי: כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע.
ומן הנכון להעתיק כאן לשון קדשו של ספר החינוך שכתב ומן הנכון להעתיק כאן לשון קדשו של ספר החינוך שכתב 
לבאר טעם מצות ספירת העומר, וז"ל: משורשי המצוה על לבאר טעם מצות ספירת העומר, וז"ל: משורשי המצוה על 
התורה,  אלא  אינו  ישראל  של  עיקרן  שכל  לפי  הפשט,  התורה, צד  אלא  אינו  ישראל  של  עיקרן  שכל  לפי  הפשט,  צד 
לא  'אם  שכתוב:  וכמו  וארץ,  שמים  נבראו  התורה  לא ומפני  'אם  שכתוב:  וכמו  וארץ,  שמים  נבראו  התורה  ומפני 
והיא  שמתי',  לא  וארץ  שמים  חוקות  ולילה  יומם  והיא בריתי  שמתי',  לא  וארץ  שמים  חוקות  ולילה  יומם  בריתי 
העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה 
ה'  שאמר  וכמו  ויקיימוה,  ה' בסיני  שאמר  וכמו  ויקיימוה,  בסיני 
למשה למשה (שמות ג, יב) (שמות ג, יב) 'וזה לך האות 'וזה לך האות 

תעבדון  ממצרים  העם  את  בהוציאך  שלחתיך  אנוכי  כי 
הוציאך  הפסוק:  ופירוש  הזה',  ההר  על  האלוקים  את 
האלוקים  את  שתעבדון  האות  לך  יהיה  ממצרים  אותם 
העיקר  שהיא  התורה  שתקבלו  כלומר  הזה,  ההר  על 
הטובה  תכלית  והיא  נגאלים  הם  זה  שבשביל  הגדול 
שלהם, וענין גדול הוא להם יותר מן החירות מעבדות, ולכן שלהם, וענין גדול הוא להם יותר מן החירות מעבדות, ולכן 
יעשה השם למשה אות בצאתם מעבדות לקבלת התורה כי יעשה השם למשה אות בצאתם מעבדות לקבלת התורה כי 

הטפל עושין אותו אות לעולם אל העיקר.הטפל עושין אותו אות לעולם אל העיקר.
ועלו  נגאלו  ובעבורה  ישראל  של  עיקרן  כל  היא  כי  כן  ועלו ומפני  נגאלו  ובעבורה  ישראל  של  עיקרן  כל  היא  כי  כן  ומפני 
טוב  יום  ממחרת  למנות  נצטווינו  אליה,  שעלו  הגדולה  טוב לכל  יום  ממחרת  למנות  נצטווינו  אליה,  שעלו  הגדולה  לכל 
של פסח עד יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול של פסח עד יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול 
אל היום הנכבד הנכסף לליבנו, כעבד ישאף צל וימנה תמיד אל היום הנכבד הנכסף לליבנו, כעבד ישאף צל וימנה תמיד 
מראה  המנין  כי  לחרות,  שיצא  אליו  הנכסף  העת  יבוא  מראה מתי  המנין  כי  לחרות,  שיצא  אליו  הנכסף  העת  יבוא  מתי 

לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא עכ"ל.לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא עכ"ל.
אותו  שוב  נתחדש  ושנה  שנה  בכל  הזה  בזמן  ההם  אותו וכבימים  שוב  נתחדש  ושנה  שנה  בכל  הזה  בזמן  ההם  וכבימים 
ישראל  שזכו  העצומים  הגילויים  כל  עם  סיני  הר  ישראל מעמד  שזכו  העצומים  הגילויים  כל  עם  סיני  הר  מעמד 
מה  לבאר  זי"ע  הק'  מהאר"י  וכדאיתא  תורה,  מתן  מה בשעת  לבאר  זי"ע  הק'  מהאר"י  וכדאיתא  תורה,  מתן  בשעת 
בזה  שהכוונה  הזה'  בזמן  ההם  'בימים  בתפילה  בזה שאומרים  שהכוונה  הזה'  בזמן  ההם  'בימים  בתפילה  שאומרים 
שאותם ההארות וההשפעות שירדו בימים ההם יורדים שוב שאותם ההארות וההשפעות שירדו בימים ההם יורדים שוב 
בזמן הזה בכל חג וחג להאיר ולהשפיע על ישראל את אותם בזמן הזה בכל חג וחג להאיר ולהשפיע על ישראל את אותם 
ההארות שהיה בימים ההם, ולכן בחג השבועות נתעורר שוב ההארות שהיה בימים ההם, ולכן בחג השבועות נתעורר שוב 
את  מקבלים  וכאילו  תורה,  מתן  שבשעת  האורות  אותם  את כל  מקבלים  וכאילו  תורה,  מתן  שבשעת  האורות  אותם  כל 
התורה מחדש ממש כבשעת מעמד הר סיני, ואכן ידוע מה התורה מחדש ממש כבשעת מעמד הר סיני, ואכן ידוע מה 
הקולות  את  לשמוע  שזכו  צדיקים  וכמה  כמה  על  הקולות שמסופר  את  לשמוע  שזכו  צדיקים  וכמה  כמה  על  שמסופר 

והברקים בפועל ממש.והברקים בפועל ממש.
כלים  להכין  מאיתנו  נדרש  התורה  את  לקבל  שנוכל  כדי  כלים אך  להכין  מאיתנו  נדרש  התורה  את  לקבל  שנוכל  כדי  אך 
ראויים לכך, לא יתכן מציאות שיוכל האדם לקבל שום מתנה ראויים לכך, לא יתכן מציאות שיוכל האדם לקבל שום מתנה 
כל עוד ולא הכין מצידו איזה כלי שיוכל לקבלה בתוכה, אותו כל עוד ולא הכין מצידו איזה כלי שיוכל לקבלה בתוכה, אותו 
ההכנה  את  לאדם  לו  יחסר  שאם  התורה  נתינת  עם  ההכנה הדבר  את  לאדם  לו  יחסר  שאם  התורה  נתינת  עם  הדבר 
לא  התורה  את  לקבל  מוכשר  כלי  יהיה  שלא  לכך  לא הראויה  התורה  את  לקבל  מוכשר  כלי  יהיה  שלא  לכך  הראויה 
יזכה לקבל את האורות הקדושים המאירים על ישראל בהאי יזכה לקבל את האורות הקדושים המאירים על ישראל בהאי 

יומא קדישא.יומא קדישא.
היה  יוסף  היה שרב  יוסף  שרב  ע"ב)  ס"ח  (דף  ע"ב)   ס"ח  (דף  פסחים  במס'  הגמ'  מאמר  פסחיםידוע  במס'  הגמ'  מאמר  ידוע 

שהוא  תילתא  עיגלא  בעצרת  לו  שיכינו  ביתו  לבני  שהוא אומר  תילתא  עיגלא  בעצרת  לו  שיכינו  ביתו  לבני  אומר 
אומר:  והיה  שם,  שפירש"י  כמו  הוא  ומובחר  לבטן  אומר: שלישי  והיה  שם,  שפירש"י  כמו  הוא  ומובחר  לבטן  שלישי 
אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא, שכל מה שזכיתי אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא, שכל מה שזכיתי 
להתרומם יותר מכל שאר האנשים בשוק הוא אך ורק בזכות להתרומם יותר מכל שאר האנשים בשוק הוא אך ורק בזכות 
הקדושה  התורה  מבלעדי  כי  הזה,  ביום  לנו  שניתנה  הקדושה התורה  התורה  מבלעדי  כי  הזה,  ביום  לנו  שניתנה  התורה 
הנמצאים  יוסף  שאר  לבין  ביני  וחילוק  הבדל  שום  אין  הנמצאים הרי  יוסף  שאר  לבין  ביני  וחילוק  הבדל  שום  אין  הרי 

בשוק.בשוק.
ואם נתבונן קצת במאמר זה של רב יוסף נוכל ללמוד לדידן ואם נתבונן קצת במאמר זה של רב יוסף נוכל ללמוד לדידן 
יסוד נפלא, כי הנה כאשר ביקש רב יוסף לבטא את שמחתו יסוד נפלא, כי הנה כאשר ביקש רב יוסף לבטא את שמחתו 
ביני  והודאה  בשבח  הסתפק  לא  זה  נעלה  ביום  לבבו  ביני ורגשי  והודאה  בשבח  הסתפק  לא  זה  נעלה  ביום  לבבו  ורגשי 
בקרב  שמחתו  את  לחגוג  הצורך  את  הרגיש  אלא  קונו,  בקרב לבין  שמחתו  את  לחגוג  הצורך  את  הרגיש  אלא  קונו,  לבין 
בני משפחתו בפאר והדר כסעודת שלמה בשעתו, ולשם כך בני משפחתו בפאר והדר כסעודת שלמה בשעתו, ולשם כך 
הזמין עגל שלם שיוכל הוא ובני ביתו יחד לבטא את השמחה הזמין עגל שלם שיוכל הוא ובני ביתו יחד לבטא את השמחה 

העצומה שיש לנו בזה היום שניתנה תורה לישראל.העצומה שיש לנו בזה היום שניתנה תורה לישראל.
התורה הקדושה מתוקה היא מדבש ונופת צופים, אין שום התורה הקדושה מתוקה היא מדבש ונופת צופים, אין שום 
ערוך לגודל מתיקותה, מי שרק זכה לטעום קצת מעץ החיים ערוך לגודל מתיקותה, מי שרק זכה לטעום קצת מעץ החיים 
יודע שאין שיעור וגבול לערך מתיקותה וכל חפציך לא ישוו יודע שאין שיעור וגבול לערך מתיקותה וכל חפציך לא ישוו 

בה.בה.
אך מכל מקום מי שרוצה להנחיל את הטעם והמתיקות לבניו אך מכל מקום מי שרוצה להנחיל את הטעם והמתיקות לבניו 
ובני ביתו, שגם המה ידעו וירגישו מן הטעם המתוק והנפלא, ובני ביתו, שגם המה ידעו וירגישו מן הטעם המתוק והנפלא, 
הרי צריך הוא שתפרוץ השמחה חוצה לו, שבבוא היום הזה הרי צריך הוא שתפרוץ השמחה חוצה לו, שבבוא היום הזה 
חוגג הוא יחד עם ילדיו ומסביר להם פנים על גודל השמחה חוגג הוא יחד עם ילדיו ומסביר להם פנים על גודל השמחה 
שבזה היום יום מתן תורתינו, ידע הצעיר ויבין שאין שמחה שבזה היום יום מתן תורתינו, ידע הצעיר ויבין שאין שמחה 

כשמחת התורה, ולכבודה יכינו המעדנים הטובים ביותר.כשמחת התורה, ולכבודה יכינו המעדנים הטובים ביותר.
כי  ישראל,  וגדולי  צדיקים  בנים  יצמחו  כזה  שמבית  כי ובודאי  ישראל,  וגדולי  צדיקים  בנים  יצמחו  כזה  שמבית  ובודאי 
כבר  ליבם  בדם  הנספג  מחממת  אוירה  שאותה  ספק  כבר אין  ליבם  בדם  הנספג  מחממת  אוירה  שאותה  ספק  אין 
התורה  ומתיקות  עריבות  את  להרגיש  נערותם  התורה משנות  ומתיקות  עריבות  את  להרגיש  נערותם  משנות 
הקדושה ודאי שסופה עתידה לעשות פירות שישתוקקו גם הקדושה ודאי שסופה עתידה לעשות פירות שישתוקקו גם 
הם ויצפו תמיד מתי יגיעו מעשי למעשי אבות, מתי יזכו גם הם ויצפו תמיד מתי יגיעו מעשי למעשי אבות, מתי יזכו גם 

הם להתרפק באהבת התורה שהיא אילת אהבים.הם להתרפק באהבת התורה שהיא אילת אהבים.
ויה"ר שנזכה לקבל את התורה הקדושה מתוך אהבה, ונהיה ויה"ר שנזכה לקבל את התורה הקדושה מתוך אהבה, ונהיה 
אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך 

ולומדי תורתך לשמה אכי"ר.ולומדי תורתך לשמה אכי"ר.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‡˘רי מי ˘‚„ל ב˙ור‰ 
ועמלו ב˙ור‰

מתן  מתן 'זמן  'זמן  הבעל"ט,  הבעל"ט,   השבועות  השבועותחג  חג  לקראת  לקראת בעמדנו  בעמדנו 
קדישא,  שבתא  דהאי  הגיליון  זה  קדישא, הקדשנו  שבתא  דהאי  הגיליון  זה  הקדשנו  תורתנו', תורתנו', 
לעילוי נשמתו הטהורה של אחד המיוחדים שמבני לעילוי נשמתו הטהורה של אחד המיוחדים שמבני 
ציון היקרים. ציון היקרים. ה"ה הרב יצחק זאב הנפלינג זצ"ל, בן ה"ה הרב יצחק זאב הנפלינג זצ"ל, בן 
מאיתנו  שנלקח  מאיתנו   שנלקח  שליט"א.  אהרן  הרב  שליט"א.יבדלחט"א  אהרן  הרב  יבדלחט"א 
בחטף לפני שמונה שנים, אחר ייסורים קשים ומרים בחטף לפני שמונה שנים, אחר ייסורים קשים ומרים 
שסבל מן המחלה הידועה רח"ל שסבל מן המחלה הידועה רח"ל (יא"צ השבוע ביום רביעי (יא"צ השבוע ביום רביעי 

- ב' סיון).- ב' סיון).

שליט"א  עם רבינו שליט"א רבינו  ומחובר  קשור  היה  זאב  יצחק  עם ר'  ר' יצחק זאב היה קשור ומחובר 
טובה  דוגמא  הינם  חייו  והליכות  אהבה,  טובה בעבותות  דוגמא  הינם  חייו  והליכות  אהבה,  בעבותות 
"גדל  "גדל   חייו  ימי  כל  אשר  חכם,  ותלמיד  עליה  בן  חייושל  ימי  כל  אשר  חכם,  ותלמיד  עליה  בן  של 

בתורה, ועמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו". בתורה, ועמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו". 
כמה  מתוך  גרגרים,  מספר  בזה  אפוא  כמה ליקטנו  מתוך  גרגרים,  מספר  בזה  אפוא  ליקטנו 
ורבינו  ורבינו מורנו  מורנו  שנשא  התעוררות  ודברי  שנשא הספדים  התעוררות  ודברי  הספדים 
יבדלחט"איבדלחט"א אחר מיטתו, ובימי היארצייט של השנים  אחר מיטתו, ובימי היארצייט של השנים 

האחרונות.האחרונות.
נפרדו.  לא  ובמותם  בחייהם,  והנעימים  נפרדו. "הנאהבים  לא  ובמותם  בחייהם,  והנעימים  "הנאהבים 
מנשרים קלו, ומאריות גברו לעשות רצון קונם וחפץ מנשרים קלו, ומאריות גברו לעשות רצון קונם וחפץ 
צורם, יזכרם אלקינו לטובה, עם שאר צדיקי עולם".צורם, יזכרם אלקינו לטובה, עם שאר צדיקי עולם".

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
'משולח''משולח' אחד שהיה עושה מלאכתו נאמנה, נע ונד  אחד שהיה עושה מלאכתו נאמנה, נע ונד 
הגיע  למדינה,  וממדינה  לעיר  מעיר  ארץ,  פני  הגיע על  למדינה,  וממדינה  לעיר  מעיר  ארץ,  פני  על 
תושביה  אשר  רחוקה,  אחת  עיר  אל  בנדודיו  תושביה פעם  אשר  רחוקה,  אחת  עיר  אל  בנדודיו  פעם 
הוא  ושלמים.  יראים  צורה  אנשי  רובם  הוא היהודיים  ושלמים.  יראים  צורה  אנשי  רובם  היהודיים 
וחשובים,  יקרים  תורה  בני  למראה  מאוד  וחשובים, נהנה  יקרים  תורה  בני  למראה  מאוד  נהנה 
נערים,  עם  זקנים  המדרשות  בתי  את  נערים, הממלאים  עם  זקנים  המדרשות  בתי  את  הממלאים 

והיתה העיר גדולה לאלקים.והיתה העיר גדולה לאלקים.
מלאכת  במלאכתו,  העיר  מבואות  בין  מלאכתבהתהלכו  במלאכתו,  העיר  מבואות  בין  בהתהלכו 
חלף  ותולדותיה...  ומאסף  יד  על  חלף קובץ  ותולדותיה...  ומאסף  יד  על  קובץ  'מעמר' 'מעמר' 
בדרכו על פני בדרכו על פני 'בית הקברות' 'בית הקברות' המקומי, ונכנס פנימה המקומי, ונכנס פנימה 
שמשו  אשר  ארץ,  שוכני  מצוקי  לגדולי  שמשו להתוודע  אשר  ארץ,  שוכני  מצוקי  לגדולי  להתוודע 
ברוב פאר ברבנות אותה קהילה, ולהתפלל על ציוני ברוב פאר ברבנות אותה קהילה, ולהתפלל על ציוני 

קודשם.קודשם.
בהתהלכו כך בין המצבות, כשהוא תר ומחפש אחר בהתהלכו כך בין המצבות, כשהוא תר ומחפש אחר 
הרבנים והצדיקים שביניהם, 'גילה' שם דבר משונה הרבנים והצדיקים שביניהם, 'גילה' שם דבר משונה 

מאוד!מאוד!
בצדי כל מצבה נחרטה שורה מיוחדת מן הצד, מלבד בצדי כל מצבה נחרטה שורה מיוחדת מן הצד, מלבד 
כל הנוסח שעל פני המצבה כל הנוסח שעל פני המצבה "פה נטמן וכו'", "פה נטמן וכו'", היתה זו היתה זו 
שורת סיכום שנות חיי הנפטר, כמה שנים חי ופעל שורת סיכום שנות חיי הנפטר, כמה שנים חי ופעל 

בעולמו.בעולמו.
הוא  דנן,  המשולח  בעיני  חן  מצא  זה  נאה  הוא חידוש  דנן,  המשולח  בעיני  חן  מצא  זה  נאה  חידוש 
קברות  בתי  בהרבה  עבודתו  שנות  במשך  קברות ביקר  בתי  בהרבה  עבודתו  שנות  במשך  ביקר 
חריטה  ראה  לא  פעם  אף  העולם,  ברחבי  חריטה יהודיים  ראה  לא  פעם  אף  העולם,  ברחבי  יהודיים 
את  המסכמת  צדדית  שורה  המצבה,  גבי  על  את שכזו  המסכמת  צדדית  שורה  המצבה,  גבי  על  שכזו 
את  מציינים  רק  אדמות.  עלי  הנפטר  חיי  את שנות  מציינים  רק  אדמות.  עלי  הנפטר  חיי  שנות 

את  גם  נדירים  במקרים  [ואולי  פטירתו,  יום  תאריך 
יום הולדתו], אבל סיכום של כל שנות החיים על גבי 

המצבה, מעולם לא ראה!המצבה, מעולם לא ראה!
ברם יותר הוא התפלא והתפעם, כאשר בהילוכו בין 
המצבות גילה שאותה שורה צדדית של המצבות גילה שאותה שורה צדדית של 'סיכום שני 
אחד  בקנה  עולה  אינה  רבות  פעמים  הנפטר',  הנפטר',חיי  חיי 
מצבה  על   – אודותיו...  המצבה  פני  על  האמור  עם 
אחת נרשם: אחת נרשם: "פ"נ הרב כו' נלב"ע בשיבה טובה ביום 
בעולמו,  חייו  נרשם: "שני  המצבה  בצד  נרשם:ואילו  המצבה  בצד  ואילו  וכו'", וכו'", 
עשרים ושתיים שנים"עשרים ושתיים שנים". ואילו על מצבה אחרת שעל 
פניה חרות: פניה חרות: "פ"נ האברך כו', נלב"ע ביום וכו'"."פ"נ האברך כו', נלב"ע ביום וכו'". נכתב 
באותה שורה שבצידה: באותה שורה שבצידה: "שני חייו בעולמו, שלושים 
המצבות  בשאר  הדרך  זה  על  וכן  שנים".  שנים".ושלוש  ושלוש 

הקדושות.הקדושות.
המשולח דנן עמד נדהם, כולו תמיהה ופליאה, כיצד 
חיו  שני  טובה,  בשיבה  שנפטר  הזקן  כזאת?  יתכן 
הגיעו רק לעשרים ושתים... ואילו האברך שהסתלק 

בדמי ימיו, חי בעולמו שלושים ושלוש שנים?!בדמי ימיו, חי בעולמו שלושים ושלוש שנים?!
אתמהא???אתמהא???

לאחר שסיים את תפילתו בבית החיים, וחזר מטיולו 
הקהילה,  פרנסי  אצל  דבר  פשר  חוקר  החל  העירה, 
המוזרה  התעלומה  את  לפענח  הם  יידעו  שמא 

שבנוסחאות המצבות העתיקות בבית החיים?...שבנוסחאות המצבות העתיקות בבית החיים?...
הבהירו  ותיכף  מבין,  חיוך  הפרנסים,  להם  חייכו 

לאיש את כל הענין לאשורו:לאיש את כל הענין לאשורו:
דורות  כמה  זה  נהוג  קדום  מנהג  ושמע,  נא  הסכת 
בקהילתנו החשובה, כל בחור מבני הקהילה שנעשה 
נחרט  שמו  אשר  מיוחד  'פנקס''פנקס'  מקבל  מקבל   מצוה',  מצוה','בר  'בר 
כל  המלווה  אישי  פנקס  זהו  זהב.  באותיות  עליו 
פנקס  על  מותו,  יום  עד  הקהילה  מבני  ואיש  איש 
בעיר  כאן  נחשב  והוא  משמר,  מכל  אנו  שומרים  זה 

כהנכס היקר ביותר שיש לאדם!כהנכס היקר ביותר שיש לאדם!
בפנקס זה פנימה, מסודרבפנקס זה פנימה, מסודר 'לוח שנה' 'לוח שנה' רב שנתי של כל 
ימי חתן הבר מצוה, למן היום שנעשה בר מצוה ועד 
מאה ועשרים שנה. הלוח מחולק בשתי חלקים לכל 
אלו,  פרקים  בשתי  ערב.  ושעת  צהריים  שעת  יום, 
מחצית  של  הזמן'  הזמן'חשבון  'חשבון  מקהילתנו  איש  כל  מקהילתנו עורך  איש  כל  עורך 
לה',  הקדיש  מחצית  אותה  מתוך  כמה  היום,  של  זו 
'סיכום  לעצמו  ורושם  ובמצוות,  ובתפילה  לעצמובתורה  ורושם  ובמצוות,  ובתפילה  בתורה 
שעות'שעות' עבודת ה'. וכך בסוף כל שבוע יש בפנקס דף 
סיכום שבועי של סך השעות שהקדיש באותו שבוע 

להשם יתברך, וכן בסוף כל חודש, ובסוף כל שנה. להשם יתברך, וכן בסוף כל חודש, ובסוף כל שנה. 
עולמו,  לבית  והולך  האדם  של  שעתו  עולמו, כשמגיעה  לבית  והולך  האדם  של  שעתו  כשמגיעה 
פנקסו,  את  קדישא  החברא  גבאי  פותחים  אז  פנקסו, או  את  קדישא  החברא  גבאי  פותחים  אז  או 
יחדיו  חייו  שנות  כל  של  כללי,  הכל'  'סך  יחדיו ועורכים  חייו  שנות  כל  של  כללי,  הכל'  'סך  ועורכים 

כמה מתוכם היו מופרשים לשמים!כמה מתוכם היו מופרשים לשמים!

"אשרי מי שגדל בתורה, ועמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו""אשרי מי שגדל בתורה, ועמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו"
(ברכות יז:)(ברכות יז:)
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'מניין בשחקים''מניין בשחקים'
ארבעים וחמש טיסות הוא דחה במהלך השנתיים האחרונות, מכיוון ארבעים וחמש טיסות הוא דחה במהלך השנתיים האחרונות, מכיוון 
בערים  בציבור  התפילות  לזמני  תאמו  לא  והנחיתות  בערים שההמראות  בציבור  התפילות  לזמני  תאמו  לא  והנחיתות  שההמראות 

השונות אליהן טס לצרכי עסקיו.השונות אליהן טס לצרכי עסקיו.
נפש  מסירות  להמחיש  רצה  כאשר  שליט''א  הרב  מורנו  סיפר  נפש כך  מסירות  להמחיש  רצה  כאשר  שליט''א  הרב  מורנו  סיפר  כך 
שהגיע  עסקים  באיש  מדובר  כי  והרחיב  היא?!  מה  בציבור  שהגיע לתפילה  עסקים  באיש  מדובר  כי  והרחיב  היא?!  מה  בציבור  לתפילה 
אליו לפני כשנתיים וביקש ברכה להצלחה בעסקיו שאיבדו מיציבותם אליו לפני כשנתיים וביקש ברכה להצלחה בעסקיו שאיבדו מיציבותם 
והיה חשש גדול פן יקרסו לגמרי חלילה. סגולה בדוקה אחת אמר לו והיה חשש גדול פן יקרסו לגמרי חלילה. סגולה בדוקה אחת אמר לו 
שמירה  לו  מובטחת  ובכך  בציבור  תפילה  לפספס  לא  שיקפיד  שמירה הרב  לו  מובטחת  ובכך  בציבור  תפילה  לפספס  לא  שיקפיד  הרב 

עליונה.עליונה.
הלה הגיב כי "ישתדל" אך הרב הגיב כי השתדלות לא מספקת ועליו הלה הגיב כי "ישתדל" אך הרב הגיב כי השתדלות לא מספקת ועליו 

להקפיד על הדבר בכל מאודו...להקפיד על הדבר בכל מאודו...
עלה  ב''ה  כי  בסיפוק  וסיפר  הרב  בצל  שוב  הסתופף  שנתיים  עלה כעבור  ב''ה  כי  בסיפוק  וסיפר  הרב  בצל  שוב  הסתופף  שנתיים  כעבור 
במשימה  לעמוד  וכדי  כולם  התפילות  כל  את  בציבור  להתפלל  במשימה בידו  לעמוד  וכדי  כולם  התפילות  כל  את  בציבור  להתפלל  בידו 
היה עליו לוותר על היה עליו לוותר על 4545 טיסות על מנת לנתב את עצמו בין המניינים  טיסות על מנת לנתב את עצמו בין המניינים 
מתפילה  "חוץ  הוסיף:  ואז  לשם,  שהגיע  בעולם  מקום  בכל  מתפילה השונים  "חוץ  הוסיף:  ואז  לשם,  שהגיע  בעולם  מקום  בכל  השונים 
השתומם  והלה  בצער,  הרב  הגיב  וויי"  "אוי  השנתיים"   בכל  השתומם אחת  והלה  בצער,  הרב  הגיב  וויי"  "אוי  השנתיים"   בכל  אחת 
אחת  תפילה  הכל  סך  נאנח?  הרב  מה  ושאל: "על  הרב  של  אחת מתגובתו  תפילה  הכל  סך  נאנח?  הרב  מה  ושאל: "על  הרב  של  מתגובתו 

בכל השנתיים?!"בכל השנתיים?!"
השיבו הרב: "אם יש לאדם השיבו הרב: "אם יש לאדם 100100 נכדים ורק אחד נפטר האם הוא לא  נכדים ורק אחד נפטר האם הוא לא 
אמן  כמה  לאיבוד,  שהלך  יקר  באוצר  מדובר  כאן  גם  עליו?  אמן מצטער  כמה  לאיבוד,  שהלך  יקר  באוצר  מדובר  כאן  גם  עליו?  מצטער 
הפסדת מהתפילה האחת הזו? תפילה שלימה בציבור וזה רק אחד??? הפסדת מהתפילה האחת הזו? תפילה שלימה בציבור וזה רק אחד??? 
בוודאי שאני נאנח על זה!!!"  תיכף קיבל על עצמו לילך לבית הכנסת בוודאי שאני נאנח על זה!!!"  תיכף קיבל על עצמו לילך לבית הכנסת 

להשלים את כל הקדישים שהפסיד.להשלים את כל הקדישים שהפסיד.
הראשון  בשבוע  התפילה  את  הפסיד  כי  אמר  משוחחים  בעודם  הראשון ואז  בשבוע  התפילה  את  הפסיד  כי  אמר  משוחחים  בעודם  ואז 
בעצמו  שהוא  לעצמותיו  חזק  כך  כל  חדרה  הזו  וההתחייבות  בעצמו לקבלה  שהוא  לעצמותיו  חזק  כך  כל  חדרה  הזו  וההתחייבות  לקבלה 
הטיסות  "באחת  סיפר:  וכה  העניין  לו  כואב  כך  שכל  מאמין  הטיסות אינו  "באחת  סיפר:  וכה  העניין  לו  כואב  כך  שכל  מאמין  אינו 
המתנתי לטיסה מקשרת שהתעכבה בעקבות תנאי מזג אוויר קשים המתנתי לטיסה מקשרת שהתעכבה בעקבות תנאי מזג אוויר קשים 
זמן  די  לי  יהיה  לא  כי  חישבתי  לטיסה  סוף  סוף  משעלינו  זמן ששררו,  די  לי  יהיה  לא  כי  חישבתי  לטיסה  סוף  סוף  משעלינו  ששררו, 
הנחיתה  באזור  ישיבה  למנהל  התקשרתי  אתר  על  למניין,  הנחיתה להגיע  באזור  ישיבה  למנהל  התקשרתי  אתר  על  למניין,  להגיע 
וביקשתי שיארגן לי מניין בשדה התעופה ובתמורה אשלם לכל אחד וביקשתי שיארגן לי מניין בשדה התעופה ובתמורה אשלם לכל אחד 
ואחד בעין יפה. המטוס המריא ולקראת הנחיתה הודיע הקברניט כי ואחד בעין יפה. המטוס המריא ולקראת הנחיתה הודיע הקברניט כי 
בעקבות תנאי מזג האוויר אין אפשרות לנחות בעיר הזו ובלית ברירה בעקבות תנאי מזג האוויר אין אפשרות לנחות בעיר הזו ובלית ברירה 
אנו טסים ליעד אחר...  אך שמעתי את הבשורה שמשמעותה תפילה אנו טסים ליעד אחר...  אך שמעתי את הבשורה שמשמעותה תפילה 
ביחידות והלכתי לאורך כל המטוס תר אחרי יהודים למניין אך כל מה ביחידות והלכתי לאורך כל המטוס תר אחרי יהודים למניין אך כל מה 
שהעליתי בחכתי היו שלושה יהודים... שבתי למקום מושבי והתחלתי שהעליתי בחכתי היו שלושה יהודים... שבתי למקום מושבי והתחלתי 
להתייפח בבכי על שלא אזכה להתפלל במניין והתחננתי בפני הבורא להתייפח בבכי על שלא אזכה להתפלל במניין והתחננתי בפני הבורא 
שידאג לי למניין, שהרי רק הוא יודע עד כמה אני מוסר נפש לעניין שידאג לי למניין, שהרי רק הוא יודע עד כמה אני מוסר נפש לעניין 

התפילה וכמה טיסות ועסקאות דחיתי בגלל זה העניין...התפילה וכמה טיסות ועסקאות דחיתי בגלל זה העניין...
תתבצע  והנחיתה  נחיתה  אישור  קבלנו  כי  הקברניט  הודיע  תתבצע לפתע  והנחיתה  נחיתה  אישור  קבלנו  כי  הקברניט  הודיע  לפתע 
למרבה  שהשיב  הישיבה  למנהל  התקשרתי  הנחיתה  עם  למרבה כמתוכנן.  שהשיב  הישיבה  למנהל  התקשרתי  הנחיתה  עם  כמתוכנן. 
ישראל  אלמן  לא  אך  המשימה,  את  לארגן  בידו  עלה  לא  כי  ישראל אכזבתי  אלמן  לא  אך  המשימה,  את  לארגן  בידו  עלה  לא  כי  אכזבתי 
יהודים  מניין  נעמדו  הטרמינל  ובצד  המטוס  מכבש  ירדתי  יהודים והנה  מניין  נעמדו  הטרמינל  ובצד  המטוס  מכבש  ירדתי  והנה 

לתפילת מנחה סמוך לשקיעה ממש וזכיתי להתפלל שוב במניין.לתפילת מנחה סמוך לשקיעה ממש וזכיתי להתפלל שוב במניין.
התברר כי רק שני מטוסים הורשו לנחות הלוא הם המטוס שלי ושל התברר כי רק שני מטוסים הורשו לנחות הלוא הם המטוס שלי ושל 
נחיתה  אישורי  יותר  ניתנו  לא  ואחרינו  לתפילה,  שנעמדו  נחיתה היהודים  אישורי  יותר  ניתנו  לא  ואחרינו  לתפילה,  שנעמדו  היהודים 

בשדה התעופה של העיר הזו.בשדה התעופה של העיר הזו.
ובטוחני שהיה זה הרצון התמים שלי שה' נתן אישור לשני המטוסים ובטוחני שהיה זה הרצון התמים שלי שה' נתן אישור לשני המטוסים 

האלו בעבורי...האלו בעבורי...
הזה  שהיהודי  לכם  דעו  ואמר  הסיפור  את  שליט''א  הרב  מורנו  הזה סיים  שהיהודי  לכם  דעו  ואמר  הסיפור  את  שליט''א  הרב  מורנו  סיים 
היה איש עסקים רגיל והיום הוא נחשב לגביר...  וידוע לו על שלושה היה איש עסקים רגיל והיום הוא נחשב לגביר...  וידוע לו על שלושה 
עסקאות לפחות שניצל מהם בזכות שלא הסתדרו לו עם לוח הזמנים עסקאות לפחות שניצל מהם בזכות שלא הסתדרו לו עם לוח הזמנים 

של התפילות.של התפילות.
בעל המעשה: ב.ש.בעל המעשה: ב.ש.
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הלא  המצבות,  בצדדי  שראית  שורה  אותה  פתרון  הלא זהו  המצבות,  בצדדי  שראית  שורה  אותה  פתרון  זהו 
אחד  כל  של  האישי  פנקסו  של  הסיכום  שורת  אחד היא  כל  של  האישי  פנקסו  של  הסיכום  שורת  היא 
ואחד, כפי תקנת הקהילה מקדמת דנא. בשורה זו נכתב ואחד, כפי תקנת הקהילה מקדמת דנא. בשורה זו נכתב 
האמתי,  בעולמו  הרוחני,  בעולמו  חייו  שנות  היו  האמתי, כמה  בעולמו  הרוחני,  בעולמו  חייו  שנות  היו  כמה 
מן  העושקים  הזה,  עולם  הבלי  חיי  ימי  כל  סינון  מן לאחר  העושקים  הזה,  עולם  הבלי  חיי  ימי  כל  סינון  לאחר 
מהפכים  אין  חייו. [באם  משני  מאוד  גדול  חלק  אין מהפכים האדם  חייו. [באם  משני  מאוד  גדול  חלק  האדם 
גם את חלק זה שבחיים לעבדות השי"ת, כנודע הרבה גם את חלק זה שבחיים לעבדות השי"ת, כנודע הרבה 

בספרי חסידות]. בספרי חסידות]. 
מבוגר  בגיל  שנפטר  שאדם  נמצא,  אכן  רבות  מבוגר פעמים  בגיל  שנפטר  שאדם  נמצא,  אכן  רבות  פעמים 
יותר מילא את פנקס שני חיי עולמו בסיכום של פחות יותר מילא את פנקס שני חיי עולמו בסיכום של פחות 
שנפטר  אדם  אותו  פשר  וזה  ממנו.  הצעיר  מן  שנפטר שנים  אדם  אותו  פשר  וזה  ממנו.  הצעיר  מן  שנים 
בשיבה טובה, אך שני חייו בשיבה טובה, אך שני חייו ב'עולמו'ב'עולמו' אינם אלא עשרים  אינם אלא עשרים 
ושתים שנה... ואילו האברך הצעיר חי בעולמו שלושים ושתים שנה... ואילו האברך הצעיר חי בעולמו שלושים 
שורה  שבאותה  זה  שמספר  משום  שנים.  שורה ושלוש  שבאותה  זה  שמספר  משום  שנים.  ושלוש 
ולא  בלבד,  עולם'  ל'חיי  אם  כי  מתייחס  אינו  ולא צדדית  בלבד,  עולם'  ל'חיי  אם  כי  מתייחס  אינו  צדדית 

ל'חיי שעה'!ל'חיי שעה'!
שגם  קדושה,  קהילה  אותה  תקנת  מטיב  שגם ללמדך,  קדושה,  קהילה  אותה  תקנת  מטיב  ללמדך, 
כדוגמת  ימים,  בקיצור  לעולמו  אדם  הלך  חלילה  כדוגמת אם  ימים,  בקיצור  לעולמו  אדם  הלך  חלילה  אם 
עולם'  'חיי  החיים,  חיי  כלפי  הרי   – דנן.  זאב  יצחק  עולם' ר'  'חיי  החיים,  חיי  כלפי  הרי   – דנן.  זאב  יצחק  ר' 
יצחק  ר'  לו  חי  חיים',  'תורת  בשורש  בתוכנו  יצחק הנטועים  ר'  לו  חי  חיים',  'תורת  בשורש  בתוכנו  הנטועים 
זאב שנים הרבה כפי מידת הניצול שהפחית מחיי שעה זאב שנים הרבה כפי מידת הניצול שהפחית מחיי שעה 

ונתנם לחיי עולם...ונתנם לחיי עולם...
זצוק"ל  מגור  אמת  אמרי  בעל  זצוק"ל הרה"ק  מגור  אמת  אמרי  בעל  הרה"ק  שאמר  שאמר כענין  כענין 
בעת  בעת   הי"ד,  זצוק"ל  בצלאל  משה  רבי  הרה"ק  הי"ד,לאחיו  זצוק"ל  בצלאל  משה  רבי  הרה"ק  לאחיו 
זצוק"ל,  אמת  השפת  בעל  זצוק"ל,הרה"ק  אמת  השפת  בעל  הרה"ק  אביהם  של  אביהם הלווייה  של  הלווייה 
שכידוע נסתלק במיטב שנותיו. ובדרכם יחדיו בצעידת שכידוע נסתלק במיטב שנותיו. ובדרכם יחדיו בצעידת 
הלוויה, גחן האמרי אמת ולחש בהתרגשות לאוזנו של הלוויה, גחן האמרי אמת ולחש בהתרגשות לאוזנו של 
אחיו:אחיו: "דער טאטע האט ג'האט אריכות ימים!" "דער טאטע האט ג'האט אריכות ימים!" [היתה  [היתה 
כי  שאף  שיחתו,  ופירש   – ימים!...]  אריכות  לאבא  כי לו  שאף  שיחתו,  ופירש   – ימים!...]  אריכות  לאבא  לו 
ארוכים  היו  חייו  ימי  שנים,  בקיצור  העולם  מן  היו ארוכים הסתלק  חייו  ימי  שנים,  מן העולם בקיצור  הסתלק 

שאנשים  מה  מועטות  שנים  באותם  והספיק  שאנשים במאוד,  מה  מועטות  שנים  באותם  והספיק  במאוד, 
אחרים אינם מספיקים במאות שנים... אחרים אינם מספיקים במאות שנים... 

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
בין אנשי ירושלים של מעלה, התגורר בשכונה הקדושה בין אנשי ירושלים של מעלה, התגורר בשכונה הקדושה 
בשם:  המעלה,  רם  יהודי  איש  המעטירה  בשם:   המעלה,  רם  יהודי  איש  המעטירה  אונגרין'  אונגרין''בתי  'בתי 
יודל  רבי  הצדיק  הרב  בן  זצ"ל  כהן  יוסף  עקיבא  יודל רבי  רבי  הצדיק  הרב  בן  זצ"ל  כהן  יוסף  עקיבא  רבי 
אחד  כאשר  רח"ל,  ייסורים  כבעל  נודע  אחד הוא  כאשר  רח"ל,  ייסורים  כבעל  נודע  הוא  זצ"ל,  זצ"ל, כהן  כהן 
מבניו סבל שנים ממחלה קשה, ולבסוף שיכל את בנו. מבניו סבל שנים ממחלה קשה, ולבסוף שיכל את בנו. 
ולאחר מכן לקה הוא עצמו בלבו רחמנא לישזבן, וסבל ולאחר מכן לקה הוא עצמו בלבו רחמנא לישזבן, וסבל 
ייסוריו,  מנת  כל  עם  אך   – הרבה.  שנים  הלב  ייסוריו, ממחלת  מנת  כל  עם  אך   – הרבה.  שנים  הלב  ממחלת 
תורתו  בעסק  מתמיד  והיה  מגירסתו,  פומיה  פסק  תורתו לא  בעסק  מתמיד  והיה  מגירסתו,  פומיה  פסק  לא 

באהבה בחשק ובשמחה, בלא שום קשר למצבו... באהבה בחשק ובשמחה, בלא שום קשר למצבו... 
ברמב"ם ברמב"ם  להדיא  המפורשת  הלכה  תמיד  בנפשו  להדיא וקיים  המפורשת  הלכה  תמיד  בנפשו  וקיים 
הייסורים,  מתוך  התורה  עסק  בחובת  הייסורים, ,  מתוך  התורה  עסק  בחובת  ה"ח),  ת"ת  מהל'  ה"ח)(פ"א  ת"ת  מהל'  (פ"א 

וז"ל הזהב: "כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין וז"ל הזהב: "כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין 
עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין וכו', חייב עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין וכו', חייב 
שנאמר  ובלילה,  ביום  תורה  לתלמוד  זמן  לו  שנאמר לקבוע  ובלילה,  ביום  תורה  לתלמוד  זמן  לו  לקבוע 

(יהושע א, ח) (יהושע א, ח) והגית בו יומם ולילה" עכ"ל.והגית בו יומם ולילה" עכ"ל.

הצדיק  הצדיק הגאון  הגאון  הספד  דברי  עליו  נשא  פטירתו,  הספד לאחר  דברי  עליו  נשא  פטירתו,  לאחר 
רבי יצחק דוד גוטפראב זצ"ל,רבי יצחק דוד גוטפראב זצ"ל, בין הדברים דיבר אודות  בין הדברים דיבר אודות 
מסירות נפשו בעסק תורתו מתוך ייסוריו הקשים, וכדי מסירות נפשו בעסק תורתו מתוך ייסוריו הקשים, וכדי 

להמחיש גודל מעלתו בזה, נשא משלו ויאמר: להמחיש גודל מעלתו בזה, נשא משלו ויאמר: 
בפצע  מעיק  כאב  שחש  אדם  לעצמנו,  נא  נתאר  הבה 
קטן שבאצבע, כמה מפריע לו הדבר בתלמודו?... ואם 
חש באותה עת גם כאב צורב במכה שברגלו ל"ע, או אז 
קשה לימודו בכפליים!... ואם נוסיף לזה גם כאב שיניים 
קשה רח"ל, הרי בוודאי נעשה קשה שבעתיים!... ואם 
גם סובל חלילה מכאב לב ל"ע, ומכאב גב חלילה... הרי 
ושבעה  שבעים  תלמודו  קשה  נעשה  כולם  אלו  מכל 

פעמים... פעמים... 
חשבונו  ונחשוב  בואו 
ייסורים  כמה  עולם!  עולם! של  של 
וצידי  צדדים  מכל  רבים 
רבי  על  עברו  צדדים 
עקיבא יוסף זצ"ל, כאשר 
ייסורים  מלא  גופו  כל 
ראש!  עד  רגל  מכף 
הנפש  ייסורי  לכל  בנוסף 
את  המלווים  העצומים 
ירחם  ייסורים,  אותם 
את  מהרה  וירפא  השם 

כל חולי עמו ישראל!כל חולי עמו ישראל!
אותו  כל  בתוככי  והנה 
לא  ייסורים,  של  ים 
תלמודו  את  חלילה  עזב 

בתורתו  להגות  ובפשטות  בטבעיות  והמשיך  בתורתו כלום,  להגות  ובפשטות  בטבעיות  והמשיך  כלום, 
ייסורים  ולא  מחלה  לא  כאן  שאין  כמי  ולילה,  ייסורים יומם  ולא  מחלה  לא  כאן  שאין  כמי  ולילה,  יומם 

כלום!כלום!
שאג  זו? –  מופלאה  תורה  של  ערכה  לשער  נוכל  שאג האם  זו? –  מופלאה  תורה  של  ערכה  לשער  נוכל  האם 
נאמנה  קריה  רחבי  בכל  זצ"ל,  דוד  יצחק  רבי  של  נאמנה קולו  קריה  רחבי  בכל  זצ"ל,  דוד  יצחק  רבי  של  קולו 

של בתי אונגארין!של בתי אונגארין!
זצ"ל,  זאב  יצחק  רבי  על  אנו,  אף  לומר  נוכל  זצ"ל, כזאת  זאב  יצחק  רבי  על  אנו,  אף  לומר  נוכל  כזאת 
שעל אף היותו בעל ייסורים נורא מאותה מחלה, כעין שעל אף היותו בעל ייסורים נורא מאותה מחלה, כעין 
חיבוט הקבר מחיים, ייסורים קשים הממרקין כל גופו חיבוט הקבר מחיים, ייסורים קשים הממרקין כל גופו 
כשגופו  קשים,  טיפולים  אותם  כל  ובתוך  אדם!  כשגופו של  קשים,  טיפולים  אותם  כל  ובתוך  אדם!  של 
משקיע  היה  איומים!  שאול  ייסורי  מתוך  כלפיד  משקיע בער  היה  איומים!  שאול  ייסורי  מתוך  כלפיד  בער 
כל כולו ראשו ולבו וכל נפשו בעסק התורה, ומזה היה כל כולו ראשו ולבו וכל נפשו בעסק התורה, ומזה היה 

שואב כל חיותו בימים הקשים ההם!שואב כל חיותו בימים הקשים ההם!
דיליה:  לפמליא  אומר  הוא  בריך  קודשא  דא,  כגון  דיליה: ועל  לפמליא  אומר  הוא  בריך  קודשא  דא,  כגון  ועל 
ועסקין  דילהון,  מצערא  דמשתכחין  חביבי,  בני  ועסקין "חזו  דילהון,  מצערא  דמשתכחין  חביבי,  בני  "חזו 

בחדוותא דילי".בחדוותא דילי".
[טיב הזכרונות, הרב יצחק זאב הנפלינג זצ"ל][טיב הזכרונות, הרב יצחק זאב הנפלינג זצ"ל]

אשרי מי שגדל בתורה, ועמלו בתורה, ועושה נחת אשרי מי שגדל בתורה, ועמלו בתורה, ועושה נחת 
רוח ליוצרו!רוח ליוצרו!

ת. נ. צ. ב. ה.ת. נ. צ. ב. ה.

 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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ברכ˙ מזל טובברכ˙ מזל טוב
לר' לר' דניאל זילברדניאל זילבר הי"ו הי"ו

להולדת הבתלהולדת הבת
ולר' ולר' לייבל שפיראלייבל שפירא הי"ו הי"ו

להולדת הבןלהולדת הבן
שיזכו לגדלםשיזכו לגדלם

לתורה לחופה ולמעש"טלתורה לחופה ולמעש"ט

לבה"ח לבה"ח מנדל הנדלרמנדל הנדלר הי"ו  הי"ו 
לאירוסיולאירוסיו

שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בית שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בית 
נאמן בישראלנאמן בישראל

לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

לע"נ 
הינדלהינדל בת ר' 
משה ירמיהו משה ירמיהו 

ע"ה

לע"נ ר' 
ישראל נתןישראל נתן נטענטע ב"ר 

דוד צבי הכהן דוד צבי הכהן ז"ל
דודדוד ב"ר

משהמשה ז"ל

Access CreditAccess Credit
צ'יינג'צ'יינג' טל' טל' 02-651609002-6516090

לע"נ רבי דוד צבי דוד צבי 
ב"ר יצחקיצחק ז"ל

נתרם ע"י בנו בנו מנחם מנחם 
מרדכי מרדכי הי"ו

לע"נ 
האשה 

מריםמרים בת   
ר' דודדוד

לע"נ הרב חיים נתןחיים נתן בן 
יבחלט"א ר' יצחק הלוי סגליצחק הלוי סגל
ר' אברהם יצחק אברהם יצחק בן ר' צבי  צבי 

דוד הכהןדוד הכהן
הינדא ביילאהינדא ביילא בת ר' דוב הלוידוב הלוי

~ הכל בשקל ~~ הכל בשקל ~
רח' בר אילן רח' בר אילן 4343 י-ם י-ם
טל' טל' 052-7619268052-7619268

לע"נ ר' לע"נ ר' דבדב
ב"ר ב"ר אברהם יעקבאברהם יעקב ז"ל ז"ל

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

 גרפצ'יק גרפצ'יק
טל: טל: 02-500232102-5002321

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177

לע"נ דוד לייבדוד לייב 
בן יבדל לחיים 
בנימין אלימלךבנימין אלימלך

לע"נ ר' יחזקאליחזקאל ב"ר 
צביצבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו
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