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הסכמה זו זכיתי לקבל ממרן זצ״ל על החידושים שאדפיס בעזהשי״ת



הסכמה



הסכמה

 פנחס פרידמאן
 ראש הכוללים דחסידי בעלזא
 בעל מחבר פרי הדר על הפמ"ג

 ושבילי פנחס על התורה
פה ירושלים עיה"ק תובב"א

בס"ד

יום א' פרשת כי תבא, ט"ו אלול ימי רחמים ורצון שנת תשע"ו לפ"ק.

הן בא לפני הרה"ג ר' רונן שהרבני שליט"א, ובידו תכריך כתבים 
חידושי תורה בענין רבי אלעזר בן דורדיא שפתח שער בפני כל 
בעלי תשובה, למען ידעו נאמנה כי שערי תשובה לא ננעלו, כי 
הכבוד  כסא  מתחת  חתירה  חותר  וחסדיו  רחמיו  ברוב  הקב"ה 
לקבל אפילו את החוטא היותר גדול בתשובה, והוסיף עליהם עוד 
כהנה וכהנה חידושי תורה על ענינים שונים, וראיתי שהוא בונה 

את כל דבריו על יסודות נאמנים מסופרים וספרים הקדושים.

על כן אמינא לפעלא טבא יישר, ויהי רצון שחפץ ה' בידו יצליח 
ללמוד  ויזכה  חוצה,  מעיינותיו  יפוצו  ולהאדירה,  תורה  להגדיל 
ויזכה  הדעת,  והרחבת  נחת  מתוך  תורה  חידושי  ולחדש  וללמד 
צדק  הגואל  ביאת  עד  ישראל  כל  בתוך  טובה  וחתימה  לכתיבה 

במהרה בימינו אמן.

הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדי'

 פנחס פרידמאן 
ירושלים





  ברוך אשר יקים 
את דברי התורה

 בשיר וקול תודה נברך,
 לכבוד ידידנו מאוד נעלה,

 רודף חסד וצדקה,
נודע בשערים בטוב לבו

מר שמואל אמיר דרטבה הי”ו
שתרם בעין יפה וברוח נדיבה להוצאת הספר

לעילוי נשמת
 מורדך בן תמרה ז”ל
 תמרה בת רחל ז”ל
 חנה בת שרה ז”ל

שמואל בן יפה ז”ל
תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שזכות 
דרטבה,  למשפחת  תעמוד  המצוה 
לטובה  לבם  משאלות  כל  ה’  וימלא 
יוצאי  נחת מכל  ויזכו לראות  ולברכה, 
חלציהם באושר וכבוד ושובע שמחות, 
ששים  ולהאדירה,  תורה  להגדיל 
ויזכו  ובבא.  בזה  הימים  כל  ושמחים 
לפרנסה טובה, בריאות איתנה ונהורא 
מעליא, לאורך ימים ושנות חיים, אמן.



 ברוך אשר יקים 
את דברי התורה

 בשיר וקול תודה נברך,
 לכבוד ידידנו מאוד נעלה,

 רודף חסד וצדקה,
נודע בשערים בטוב לבו,

מר ישראל גולסה הי”ו
 שתרם בעין יפה וברוח נדיבה 

להוצאת הספר

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שזכות 
משפחתו,  ולכל  לו  תעמוד  המצוה 
לטובה  לבם  משאלות  כל  ה’  וימלא 
יוצאי  נחת מכל  ויזכו לראות  ולברכה, 
חלציהם באושר וכבוד ושובע שמחות, 
ששים  ולהאדירה,  תורה  להגדיל 
ויזכו  ובבא.  בזה  הימים  כל  ושמחים 
לפרנסה טובה, בריאות איתנה ונהורא 
מעליא, לאורך ימים ושנות חיים, אמן.



 ברוך אשר יקים 
את דברי התורה

 בשיר וקול תודה נברך,
 לכבוד ידידנו מאוד נעלה,

 רודף חסד וצדקה,
נודע בשערים בטוב לבו,

מר דני בן שושן הי”ו
שתרם בעין יפה וברוח נדיבה להוצאת הספר

לעילוי נשמת אחותו

סוזן טובול ז”ל
בת אליהו וחנה בן שושן ז”ל

ולעילוי נשמת הוריו

אליהו וחנה בן שושן ז”ל
תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שזכות 
שושן,  בן  למשפחת  תעמוד  המצוה 
לטובה  לבם  משאלות  כל  ה’  וימלא 
יוצאי  נחת מכל  ויזכו לראות  ולברכה, 
חלציהם באושר וכבוד ושובע שמחות, 
ששים  ולהאדירה,  תורה  להגדיל 
ויזכו  ובבא.  בזה  הימים  כל  ושמחים 
לפרנסה טובה, בריאות איתנה ונהורא 
מעליא, לאורך ימים ושנות חיים, אמן.



 ברוך אשר יקים 
את דברי התורה
 בשיר וקול תודה נברך,

 לכבוד ידידנו מאוד נעלה,
 רודף חסד וצדקה,

נודע בשערים בטוב לבו,

מר שבתאי הררי הי”ו
שתרם בעין יפה וברוח נדיבה להוצאת הספר

לעילוי נשמת

 יחיאל ישראל מייקל 
 בן פולה ז”ל

נפטר ה’ ניסן תשס”ט

עובדיה בן מסעודה ז”ל
פורטונה בת תמאם ז”ל

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

ולרפואתה השלימה של

פולה בת הולדה הי”ו

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שזכות 
המצוה תעמוד למשפחת הררי, וימלא 
ולברכה,  לטובה  לבם  משאלות  כל  ה’ 
חלציהם  יוצאי  מכל  נחת  לראות  ויזכו 
וכבוד ושובע שמחות, להגדיל  באושר 
כל  ושמחים  ששים  ולהאדירה,  תורה 
הימים בזה ובבא. ויזכו לפרנסה טובה, 
לאורך  מעליא,  ונהורא  איתנה  בריאות 

ימים ושנות חיים, אמן.



 זכרה ה’ 
לטובה ולברכה 

 לידידנו היקר והנעלה 
רודף צדקה וחסד

מר יניב ניר הי”ו

 שתרם בעין יפה וברוח נדיבה 
להוצאת הספר

 להצלחת משפחתו הי”ו
 יניב, רחל שלי

ירין, ליאם, אלה

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שזכות 
וימלא  ניר,  למשפחת  תעמוד  המצוה 
ולברכה,  ה’ כל משאלות לבם לטובה 
יוצאי חלציהם  ויזכו לראות נחת מכל 
באושר וכבוד ושובע שמחות, להגדיל 
כל  ושמחים  ששים  ולהאדירה,  תורה 
הימים בזה ובבא. ויזכו לפרנסה טובה, 
בריאות איתנה ונהורא מעליא, לאורך 

ימים ושנות חיים, אמן.



זכרה ה’ לטובה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף צדקה וחסד

מר חיים בן סימון הי”ו
 שתרם בעין יפה להוצאת הספר

לרפואה שלמה לכל עם ישראל ובכללם

אביב רפאל בן אילנה הי”ו
ולהצלחת כל משפחת בן סימון באשר הם

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שזכות המצוה תעמוד למשפחת בן סימון, 
יוצאי  מכל  נחת  לראות  ויזכו  ולברכה,  לטובה  לבם  משאלות  כל  ה’  וימלא 
ששים  ולהאדירה,  תורה  להגדיל  שמחות,  ושובע  וכבוד  באושר  חלציהם 
ונהורא  ויזכו לפרנסה טובה, בריאות איתנה  ובבא.  ושמחים כל הימים בזה 

מעליא, לאורך ימים ושנות חיים, אמן.

 הנני מעריך ומוקיר את עזרתו האדיבה 
של מר חיים בן סימון הי”ו להגהת ספר זה. 

יהי רצון שזכות המצוה תעמוד לו ולכל זרעו עד עולם.

תשית לראשו עטרת פז 
להרב הגאון

הרב נח שמואל סמיד שליט”א
ראש כולל, כולל בני תורה

שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה, ושיזכה להמשיך להרביץ 
תורה ברבים, ולהעמיד תלמידים הגונים. ושיזכה הוא וכל משפחתו לשפע 

של פרנסה וברכה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן.

 הנני מכיר טובה לכבוד הרב על כל עזרתו, 
ולולא עזרתו, ספר זה לא היה נכתב.



זכרה ה’ לטובה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף צדקה וחסד

מר איל נח הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לעילוי נשמת 

 צדוק בן חנה ז”ל
 בתיה בת רחל ז”ל

מוסיה בת רוזה ז”ל
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שזכות המצוה תעמוד למשפחתו נח, וימלא 
ה’ כל משאלות לבם לטובה ולברכה, ויזכו לראות נחת מכל יוצאי חלציהם 
באושר וכבוד ושובע שמחות, להגדיל תורה ולהאדירה, ששים ושמחים כל 
הימים בזה ובבא. ויזכו לפרנסה טובה, בריאות איתנה ונהורא מעליא, לאורך 

ימים ושנות חיים, אמן.

זכרה ה’ לטובה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף צדקה וחסד

מר עודד אטיאס הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לעילוי נשמת 

 עישה דנינו בת אסתר ז”ל
 אסתר בן עישה ז”ל

רבקה בת מסעודה ז”ל
תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שזכות המצוה תעמוד למשפחתו אטיאס, 
יוצאי  מכל  נחת  לראות  ויזכו  ולברכה,  לטובה  לבם  משאלות  כל  ה’  וימלא 
ששים  ולהאדירה,  תורה  להגדיל  שמחות,  ושובע  וכבוד  באושר  חלציהם 
ונהורא  ויזכו לפרנסה טובה, בריאות איתנה  ובבא.  ושמחים כל הימים בזה 

מעליא, לאורך ימים ושנות חיים, אמן.



זכרה ה’ לטובה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף צדקה וחסד

מר יניב דהרי הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר

להצלחת כל משפחת דהרי באשר הם
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שזכות המצוה תעמוד למשפחת דהרי, וימלא 
ה’ כל משאלות לבם לטובה ולברכה, ויזכו לראות נחת מכל יוצאי חלציהם 
באושר וכבוד ושובע שמחות, להגדיל תורה ולהאדירה, ששים ושמחים כל 
הימים בזה ובבא. ויזכו לפרנסה טובה, בריאות איתנה ונהורא מעליא, לאורך 

ימים ושנות חיים, אמן.

 זכרה ה’ לטובה ולברכה
לידידנו היקר והנעלה רודף צדקה וחסד

מר שלמה רצאבי הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר

לעילוי נשמת הוריו 

 סעדיה בן יחיא דוד ז”ל
מזל בת משה ואהובה ז”ל

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים
רצאבי,  למשפחת  תעמוד  המצוה  שזכות  שבשמים  אבינו  מלפני  רצון  יהי 
יוצאי  מכל  נחת  לראות  ויזכו  ולברכה,  לטובה  לבם  משאלות  כל  ה’  וימלא 
ששים  ולהאדירה,  תורה  להגדיל  שמחות,  ושובע  וכבוד  באושר  חלציהם 
ונהורא  ויזכו לפרנסה טובה, בריאות איתנה  ובבא.  ושמחים כל הימים בזה 

מעליא, לאורך ימים ושנות חיים, אמן.
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יום בכל מחדש הבורא את להכיר – מעשי מהרב תירגול חיזוק מכתב

פינקוס 
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לעצמנו?לעצמך! לשוב הכח לנו העבירות מאיפה על נכונה הסתכלות

מטאטאשלנו עם הבריות את המכבד מכובד? האמיתי איזהו הרשע

דורדיא בן אלעזר ורבי פוטיפר עצמך"?אשת "בפני אתה האם

חפץ"? שלבו מה למעשה"ויעשה האדמו"ר עצה של גיורו

ישראל"?מפיאסעצנא "שעשני או גוי" עשני "שלא

התחדשות  - התשובה .תחילת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נב .
לשוב? מתחילים בידה"איך בגדו בריה "ויעזוב נעשה אדם רגע בכל

ההתחדשותחדשה מהסוס?סוד כשנופלים עושים מסרו מה

החזיר של נשמתוהטהור שורש לפי תשובה לעשות המסוגל העת

תשובה לעשות יכול יהודי כל להתגייר, יכול גוי כל מבקש אם ה'

יכולתנו כפי רק רגע!שנעשה אפילו להתמהמה נפתחת לא יום בכל

לתשובה  חדשה דרך

התשובה  .סוד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סא .
עקיבא  רבי של כוחו

הרוחנית  מצרים .יציאת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סו .
"תקוע"! לא לעולם להיות"!יהודי עתיד ולא היה לא "לא אתה

מצרים! מיוצאי מצרים"גרוע ליציאת זכר קודש, למקראי "תחילה

לטהרה? מביא הטומאה של הנו"ן כל שער מחזקת פרעה התחזקות



     

בה'יהודי לבטוח יש מצליח לא ברגע אפילו להושיע לה' מעצור אין

ה'אחד יעזור שבודאי בדבר ערב אני

בתוכם  ושכנתי - ה' .תאוות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עג .
המלכים מלכי מלך של שיעשו "תאוותו" לישראל ומצפה יושב הקב"ה

בתשובה תשובה הרוצה

עצמך  בפני רשע תהי .אל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עו .
ומאחורינו" מלפנינו השטן היצר"והסר את תחבולות לנצח הדרך

המלחמות החטאשתי לאחר להלחם רבי הדרך של ועבודתו נסיונו

דורדיא בן העולם אלעזר לכל "רבי"

הצרה  שבתוך .הישועה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פד .
היאוש למחלת הטובה התרופה – עצמה השמש בצרה טמונה הישועה

מתיאש  לא .יהודי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פז .
יהודי" איש אצל כלל יאוש מהשטן!"אין גרוע היה המתיאש "לא

להיות"! עתיד העולם ולא אומות לרשעי שייך היאוש

הנסיונות  .תכלית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צ .
הבורא! מאת אלי אישית קריאה – הכעסנסיון הקנאה נסיון נסיון

הכבוד רדיפת המשלח?נסיון או השליח – מתעסקים מי עם

יצרך  את .דע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צה .
הגדול רכושנו הוא הרע ישראלהיצר נשמת של היית כוחה אילו

לך! נותנים היו חזקים יותר כוחות אחרצריך מסוג היצר כפירה כח

המלך בגזירת לו שניתן מה רק –!חלש אבל מפחיד – הרע יצר

טובה  שנאה

בי  אלא תלוי הדבר .אין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קא .
הנפש בכוחות גדול מאשימים?יסוד אנו ומה מי מפתה את סביבה

לתשובה? לי"!מעוררת מי – לי אני אין –"אם לעצמנו לחזור

מאוד" הדבר אליך עצמנו "קרוב אל האהבה גילוי

לדורנו  .חיזוק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קיא .
והאופה חיים" דורנוה"חפץ מעשי על עומדים הקודמים הדורות כל

בלילות ה' בבית היו העומדים חזקים יותר כוחות צריך היית אילו

לך! נותנים



    

מעשינו  .חשיבות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קטו .
ה' עבודת לכל עבירה?היסוד לידי באים לא אנחה איך של כוחה
מחשבה של כוחה –"מכוונים פתחיהם שלנו "אין קטנה פסיעה מה

ה'? אצל רגע?מעוררת של התאפקות שווה ג'וים כמה "ר'אשית
"רגע" – שהואע'מלק" כל או וכוחנו הכל בעקב, הנחש של כוחו

בראש 

דקדושה  .גאוה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קכה .
העברי העבד של ה'"תפארתו בדרכי לבו דקדושה"ויגבה גאוה

מעשיות דקדושהדוגמאות אלקים?התפארות של העוז מקור מהו
שמחתנו 

בתשובה  לדופקי שער .הפותח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קלד .
בתשובה? לדופקי פותח ה' שער נהרותאיזה שבעה עליה איך עבר

חשכו? העינים סתום הלב כאשר תשובה עושים

ה' חסד גילוי - .תשובה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קלח .
הגמור הצדיק על התשובה בעל של מסדום מעלתו הנפלא הלקח

ביותרועמורה הגדול והרשע החוצפן של שמכף תשובתו למי העצה
מתום בו אין ראשו ועד היוםרגלו אותי  מלמד העגל חטא מי מה

דורדיא? בן אלעזר רבי על לרחם מרחם צריך אנכי אשר את "וריחמתי
עליו"

התשובה  .סכנת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קמז .
רבי? בכה מה על

באהבה  ישראל בעמו .הבוחר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קנב .

האהבה  .עבותות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קנד .
האהבה בעבותות בישראל קשור ישראל ה' איש לכל ה' אהבת

הקשר  את תתיר .אל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קנז .

טומאתם  בתוך אתם .השוכן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קס .
ה'" אמר אתכם שכב..."אהבתי ישב... עמד... לצאת הלך... עצות

תחתית מעשימשאול אפילו תירגול לחשוב יכול שאינו למי עצה
טובה אחת ה'"מחשבה את להכיר יכולים שם "אפילו

למתאווה  .חיזוק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קעא .
כלום מפסיד אינו גשמית הנאה על הזה"!המוותר בעולם "אשריך

בים כהטובע – התאווה יהודי סכנת כל של האמיתית תאוותו



     

התאווה  .סוד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קעז .
חכמים של ל"רבי" ליסטים, של מ"רבי" לקיש, התאווה ריש תורת זאת

תאווה ובעל רשע בכל הטמונה אלעזר הגדולה רבי של נפשו כוחות

דורדיא המעשהבן להבנת –המפתח רעים לתענוגים התעוררות

הוא?! טוב סימן

ה' של עולמו כל .אני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קפו .
העול  נברא אומר...ם""בשבילי וה' העולם", נברא "בשבילי אומרים אנו

"אחת בשעה עולמו קונה  כשאדם "יש אפילו לה' להתקרב עצה

השפלות אהבהבתכלית של מעשי רוגז תירגול

וקם  צדיק יפול .שבע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קצג .
הרע ליצר שמות רעותשבעה מידות גיהנוםשבע מדורי שבעה

נהרות ידמו"שבעה בחושך לי""רשעים אור ה' בחושך אשב "כי

?ברע השקוע לאדם קדושה מחשבה יבוא קמתי"מאין נפלתי "כי

 לנופל טובה עצה

שעה  לו שאין אדם לך .אין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רא .
רגע של תשובה?כוחו יעשה יהודי כל אדם האם אחד ברגע איך

חייו? ימי כל שחטא מה דורדיא מתקן בן אלעזר רבי של האדיר לקחו

"אבד ככלי התשובה"!"הייתי הוא ובמקומו "המנוס יעבור החושך ֹ

אור! ה'!יופיע של בעולמו צורך לך יש נושם, אתה אם

לשוב  המתאחר .רעת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רי .
עצמו? מהחטא חמור יותר לפניך!מה חתורה אני מחתרת מי

עדנה"במשל? לי היתה בלותי "אחרי

הנרדף  את יבקש .האלקים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ריד .

נפתחים  תשובה .שערי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ריז .
לתשובה חדשה דרך נפתחת יום של בכל בלבם תמיד דופקים האבות

תשובה לעשות עליהם אפילו ישראל לעשות יכולים שאין עבירות

המבול?תשובה... לאחר נח של תפילתו הועילה מה

יהודי  כל של הטוב .סופו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רכא .



   

הקדמה 

הקדמה 

        
        
         
         

  

        
        

        
       

        
         

        
          
       
        

   

         
        

  



    

         
         
        
       

   

      
      

        

       
       

       
       

        
       
         
         
         

        
         
        

 
  
  
 
 
     
     



   

         
  

       
        

        
         
         
           
          
        



         
        
        
        
         
         

        
       

        
      

      

   

     

     



    

         
         
          
       
         
         
        
        
         
       
        

  

      
       
       
       

        
         
         
         

        
         
           

       

    

  



   

       
       

        
         
       
           

        
      

          
      

     





      

אביךשבשמים  דעאת 

שבשמים  אביך את דע

         
         

   

         
         

          
        

           
           

        

          
          
          
           
           
          



        
         
           
           
          



       

          
          

           
    

        

         
            
          
          
           
         

      

         
        
           
          
          
         

        
          
         
           

         
           

        
         

          
         



      

          
          

        
        

           
           
           

 

          
         

        
         
          

        
          

 

       
         
          
          
          
          
          
            
           
          
          

         
          



       

          
          
           
           
         



יום בכל מחדש הבורא את להכיר – מעשי תירגול

         
         

         
    

          

          
         
            
            
            
            
          
          
           
          
          
            

           

          
         



      

          
           
           
             
            
            
            
           
          
            

         

          
          
           
           
           
          

       

פינקוס מהרב חיזוק מכתב

    

         
        

  

        
         
          
          



       

          
         

          

  

          
         

         
          

         
          
          

     

         
          

    

          
          

     

      

     

  

  



        

עצמנו עם הפגישה לעצמך"- "לך

עצמנו עם הפגישה - לעצמך" "לך

יהודי? הוא מי
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לעילוי נשמת 

סביחה שרה בת גורג׳יה ז”ל
ראובן בן גורג׳יה ז”ל
זכריה בן אסתר ז”ל

ברטה מרסלה בת גמילה ז”ל
יעקב בן ברטה מרסלה ז”ל

לאון אריה בן אסתר ז”ל
אליס בת אסתר ז”ל

ת.נ.צ.ב.ה.

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר דני ציוני הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לעילוי נשמת

Moshe Ben Khalil 
Taji Bat Bloor

 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 
 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה מרוב פרנסה, 

בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר אורן קאשי הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר

להצלחת כל משפחתו
ולרפואתו השלימה של 

מנשה בן אבלין הי”ו
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה מרוב פרנסה, 
בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן



להצלחת בני היקרים

אביאל ושמואל עמיאל בני רונן הי”ו
העולם  את  המאירים  גדולים  חכמים  תלמידי  להיות  ולגדול  להתעלות  שיזכו  רצון  יהי 
באור תורתנו הקדושה. ושיזכו לחדש חידושים ולחבר חיבורים בתורתנו הקדושה, ולזכות 
את הרבים ולהעמיד תלמידים. ושיזכו למידות טובות, אהבת ה’ בתכלית, יראת שמים, 
ולהוציא את כל כוחותיהם מן הכח אל הפועל, ולהיות עבדי ה’ אמיתיים, אמן כן יהי רצון.

להצלחת הורי היקרים 

 מר אבי אמיל בן שרה
ומרת אמי מזל בת ברטה מרסלה הי”ו

 יהי רצון שיזכו לבריאות איתנה, שפע של פרנסה, 
 אורך ימים ושנות חיים, ולראות נחת מכל יוצאי חלציהם, 

מתוך שלווה ורגיעות, שלום ושמחה, אמן כן יהי רצון.

לרפואתם השלימה של

מזל בת ברטה מרסלה הי”ו
מירב ברכה בת מזל הי”ו

מרים בת אידא הי”ו
יהודית בת שרה הי”ו
יחיאל בן שרה הי”ו

בתוך שאר חולי ישראל



לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר ליאור הררי הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר 

לעילוי נשמת

גולן בן דבורה ז”ל
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה 
מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר חיו נח הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לרפואתה השלימה של

בורריה בת חנה הי”ו
ולעילוי נשמת 

אריק בן שושנה ז”ל
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה 
מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

䁀זכרה ה’ לתודה ולברכה 

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר עקיבא יצחק אולמן הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לרפואתם השלימה של

צבי יהודה בן תאנה פייגה הי”ו

עקיבא יצחק בן תאנה פייגה הי”ו
ולעילוי נשמת 

הרב פרץ בן הרב צבי יהודה ז”ל

תאנה פייגה בת רבי עקיבא הלוי ז”ל
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד 

את התורה ולומדיה מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן



לידידנו היקרים והנעלים רודפי חסד וצדקה

משפחת שאשו הי”ו
שתרמו בעין יפה להוצאת הספר 

לעילוי נשמת אביהם

יגאל שאשו בן זכייה ז”ל
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבם לטובה, 

 ויזכו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה מרוב פרנסה, 
בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר משה קלרר הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לרפואתו השלימה של

דוד בן מיכל זיסי הי”ו
ולעילוי נשמת 

שלמה אליעזר בן הרב יעקב ז”ל
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה 
מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

זכרה ה’ לתודה ולברכה 

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר אליעזר שלמה מלמד הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר 

לרפואתם השלימה של

לאה בת ביילע, לאה בת חנה ביילע, מרים רבקה בת חיה, נפתלי בן מרים, צבי יוסף בן מנדל, חננה זכריה 
בן חנה מנדל, אליעזר שלמה בן לאה, שמואל בן זזיל, רוחמה מלכה בריינדל בת שיינה שפרה הי”ו

להצלחת צבי יוסף בן מנדל הי”ו

ולעילוי נשמת

 ישעיה בן פיוול, טשרנא בת יצחק, פיוול בן שלמה, ביילע בת יעקב יוסף, מנחם הילל בן אליעזר, 
 חיים בן פיוול, אברהם בן פיוול, עטל בן פיוול ,זעליג בן ישעיה, גיטל הודס בת אברהם יחינה, 
 יהודית בת דוד ביר, אהרן בן משה, חיה בת הרב אהרן, חיה שרה בת יעקב, משה בן שמואל, 

רבקה בת הרב משה, אשר בן יהושע, גיטל בת הרב יהודה
שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה מרוב 

פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן.



זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר דניאל ואנונו הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לעילוי נשמת 

מסעוד בן אסתר ז”ל
 ולהצלחת כל משפחת ואנונו הי”ושה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה 
מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

לרפואתה השלימה של 

שרה בת שלמה הי”ו
לעילוי נשמת

זושא בן חיים מאיר ז”ל
הינדא לאה חיה בת אברהם ז”ל

מאיר בן יעקב יהודה ז”ל

יוסף בן אברהם יהודה ז”ל
מלכה בת ישראל חיים ז”ל

רבקה בת מנשה ז”ל
נחום מרדכי בן טוביה גדליה ז”ל

ת.נ.צ.ב.ה.

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר דן פנדו הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לרפואתה השלימה של

מיטל רבקה בת דינה אודליה הי”ו
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה 
מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן



זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר ישיעה בלונד הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לעילוי נשמת 

רבקה לאה בת צבי הרש ז”ל
לאה בת צירל ז”ל

נתן זייליג בן ישראל יצחק ז”ל
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה 
מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר מיכאל ביטון הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר 

להצלחת 

שמעון בן רבקה 
ומיכאל בן רות הי”ו

ולרפואתם השלימה של

 שמעון בן רבקה, רפאל חיים בן רות
   אליהו בן גיטל, רבקה בת חסיבה

ולורן רבקה בת עינת הי”ו

ולמציאת זווג הגון במהרה

לתומר חיים בן רות, 
ורועי בן תמר הי”ו

 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 
 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה 
מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר רפאל בן חמו הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר

לעילוי נשמת 

מיכאל בן פרחה ז”ל
ורחל בת שרה ז”ל

 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 
 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה 
מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן



זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר מיכה קלבו הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לעילוי נשמת 

יצחק קלבו בן בבנוטה ז”ל
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה 
מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר דוד יעקב הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לעילוי נשמת 

חנן בן רותי ודוד ז”ל
מאיר בן חתון ז”ל

רבקה בת פנינה ז”ל
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה 
מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר ישעיהו סבג הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לרפואתו השלימה של

מרדכי ישעיהו בן טובה הי”ו
ולעילוי נשמת

 נינו בנימין בן ג’ורה ז”ל
 יוסף בן חריה טובה ז”ל

חריה טובה בת אסתר ז”ל
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה 
מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן



זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר מנשה חבוב הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לרפואתה השלימה של

קלי רבקה בת גילה הי”ו
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה 
מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

הרב דוד קראנגלאס הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לזכותם של

מירל פריידא בת גאלדא אטא הי”ו
יצחק בן אסתר גיטל הי”ו
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה 
מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

זכרה ה’ לתודה ולברכה
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר יוסף פרידמאן הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לרפואתו השלימה של

יהודה בן צפרה הי”ו
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה 
מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן



מעריך ומוקיר את עזרתו האדיבה 

של ידידי היקר 

ר’ יעקב הרכבי הי”ו
בהגהת הספר

 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 
 ויזכה הוא ומשפחתו לשפע של פרנסה, 

בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן.

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקרים והנעלים רודפי חסד וצדקה

משפחת פריינד הי”ו
שתרמו בעין יפה להוצאת הספר לעילוי נשמת

יהושוע בן אלכסנדר ז”ל
ניסל לאה בת יעקב אשר ז”ל

משה בן אברהם ז”ל
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבם לטובה, 

 ויזכו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה מרוב פרנסה, 
בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר ברוך חיים קאסעל הי”ו
שתרם בעין יפה להוצאת הספר לעילוי נשמת 

עזרא בן ברוך חיים ז”ל
משה אריה הכהן בן יעקב דוד ז”ל

אלטע שרה פייגע בת משה ז”ל
שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה 

ולומדיה מרוב פרנסה, בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן.



להצלחת בן דודי היקר והנעלה

אלון בן אברהם הי”ו
 שיזכה לזווג הגון בקרוב, ולעמיד דורי דורות של עבדי ה’, 

מתוך תשובה ושמחה, פרנסה ושפע. 

ויזכה להיות גדול בתורה ולהרביץ תורה רבים!

להצלחת 

חוה מיטל בת רותי
 נתן חיים ואברהם בני חוה מיטל

שרה ותהילה בנות חוה מיטל
 שיזכו לשפע של רוחניות וגשמיות, מידות טובות, 

 אהבת ה’ בתכלית, יראת שמים, 
 ולהוציא את כל כוחותיהם מן הכח אל הפועל, 
 ולהיות עבדי ה’ אמיתיים, מרוב נחת ושלווה, 

אמן כן יהי רצון.

להצלחת קהלתנו הקדושה 

“מגן אברהם”
 יהי רצון שכל אנשי הקהילה יזכו לשפע ברכה והצלחה, 
פרנסה טובה, בריאות איתנה, שנות חיים ואורך ימים. 

 ונזכה לישב בשלווה ובשלום, 
ללמוד וללמד לשמור ולעשות את כל את דברי תורתנו הקדושה.



זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

מר זכריה זיו הכהן הי”ו
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו להמשיך להעמיד את התורה ולומדיה מרוב פרנסה, 
בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

הרב אהרן משה יעקובסון הי”ו
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו לשפע של פרנסה וברכה, 
בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן

זכרה ה’ לתודה ולברכה 
לידידנו היקר והנעלה רודף חסד וצדקה

הרב אשר וויינבערגער הי”ו
 שה’ יתברך ימלא כל משאלות לבו לטובה, 

 ויזכה הוא ומשפחתו לשפע של פרנסה וברכה, 
בריאות איתנה, נחת ושלווה, והצלחה בכל, אמן






