
 
 

 רעוא דרעוין פ' בלק תש"ע
 

וישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם 

. והמפרשים עמדו לכה ארה לי יעקב ולכה זועמה ישראל

 בדקדוק הלשון ,ארה לי'.

 

בעבודת ישראל מהרה"ק מקוז'ניץ בשם הילקוט: ,כי  אי'

ו מראש צורים אראנו', אני רואה אותם שקדמו לבראשית בריית

של עולם. משל למלך שהיה מבקש לבנות בית והיה חופר 

ומבקש למצוא מקום ראוי ומצא אשפה ולא בנה שם וכן בכמה 

מקומות, עד שחפר ומצא מקום שיש שם כלים נאים אמר כאן 

אני בונה, והניח יסודות ובנה. כך הקב"ה היה מבקש לבנות 

 עולם והיה מסתכל בדור אנוש ובדור המבול אמר היאך אני

בונה עולם ורשעים אלו עומדים ומכעיסין אותי, כיון שצפה 

באברהם שעתיד לעמוד אמר הרי מצאתי סלע לבנות עליו את 

העולם. וזהו ,זכור עדתך קנית קדם', מחשבתן של ישראל 

 קדמה לכל.

 

הענין הוא, דהנה אמרו חז"ל: ,בראשית', בשביל  וביאור

יתה בשביל ישראל שנקראו ראשית. היינו דבריאת העולם ה

ישראל, שהיה רצונו הפשוט לקבל תענוג מהעבודה של כלל 

ישראל. ואי אפשר להשיג ולהבין זאת ואין טעם ברצון, אך כך 

היה רצונו ית' מחמת אהבתו לעבודה של עמו ישראל, שהיא 

אהבה שאין תלויה בדבר. וכך גם כל חיות העולם היא ע"י 

ון של יהודי העבודה של ישראל, שכל התגברות וביטול הרצ

מביא תענוג למעלה ועי"ז נשפע ההשפעה למטה, באתערותא 

 דלתתא איתער עובדא דלעילא.

 

הבחי' דאי' בספרים ,דמות אדם על הכסא', דרומז  וזו

לעבודה של כלל ישראל שנותנת כביכול כח ותענוג למעלה, 

וכפום עובדא דלתתא נשפע השפע לעולם. ואחז"ל ,זעיר אנפין 

חיד', זעיר אנפין היינו העבודה של ישראל, בעתיקא תליא וא

ועתיקא קדישא היינו ההשפעה שנשפע מאתו ית' ע"י עמו 

 ישראל.

רצו לעקור בלעם ובלק, שלא יכלו לסבול זאת שכל  וזה

השפע יבוא ע"י עם ישראל. וזה הענין שפירש"י ,הכיתני זה 

שלוש רגלים', רמז לו שרוצה לעקור אומה החוגגת שלש רגלים 

והענין שרמזה לו ג' רגלים, דאמרו חז"ל: ,יראה כל  בשנה.

זכורך', כדרך שבא לראות כך בא ליראות, ואי' בזרע קודש 

דהנה כאשר אחד מביט בפני השני אזי נשקף בעיני הראשון 

דמות פני השני, והסיבה לכך הוא דע"י ההתבוננות בחבירו אזי 

כ נחקקת במוחו צורת חבירו עד שמונחת אצלו בעצם, וכמו"

עם ישראל בעת העליה לרגל שבאו לראות, והתבוננו בגדלות 

הבורא, אזי נחקק אצלם הרבש"ע וכביכול רואים אצלם את 

הרבש"ע בבחי' זעיר אנפין. וזהו ישראל נותנין כח בפמליא של 

מעלה וזה גורם לכל השפע. וזה רצה בלעם לעקור אומה 

 החוגגת ג' רגלים, שעי"ז נתעורר כל השפע למטה.

 

שאמר בלק ,לכה ארה לי יעקב', שרצו בעיקר לעקור  ווזה

את הענין של ,לי יעקב', שישראל נותנין כח בפמליא מעלה והם 

גורמים להשפעת כל השפע בעולם. והנה האהבה של השי"ת 

לעבודת עם ישראל ושל ישראל לעבודת ה' ית' היא תקוה בכל 

ובין הזמנים והמצבים ובכל הגלויות בין ישראל באומות העולם 

 ישראל בישראל, ואי אפשר להפריד את זאת האהבה. 

 

השי"ת שנזכה להתכונן לשבוע מבורך שבו יתקיים  יעזור

יעוד הנביא שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ונזכה לגאולה 

 כלל( מוגה )בלתי                  שלימה במהרה בימינו.

 

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים  

 שהשמחה במעונם

 
 הי"ו שלום ברוך לנדאוהרה"ח 

 הי"ויעקב אריה רייכמן  בהרוחתנו 
 הי"ו לעותומ"צישראל דוב הכנס הבן / הנכד כמר ל

 
 

  



 מ
זכה קריאת הפרשה על שם בלק נלע"ד הטעם כי בענין 

ויצא ממנו דוד המלך ע"ה, כי רות בתו של עגלון מלך 

מואב והוא מזרע עמלק כמאמר חז"ל. ונלע"ד הטעם שזכה 

לזה, כי זה ידוע כי בלק ובלעם הם נגד חכמה ובנה 

דקליפה ועמלק דעת דקליפה, ולכן בלק שהוא נגד חכמה 

דקליפה, והיא ממותקת יותר כי היא יותר קרובה אל 

כי הקליפה כל מה שהיא גבוהה יותר היא  הקדושה זכה לזה,

 ממותקת יותר מטעם הנ"ל כידוע מכתבי האר"י ז"ל.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 

 וילך שפי.

המידה לילך יחידי בלי אהבת חברים וקיבוץ רעים, היא 

מדתו של בלעם הרשע, שכתוב בו "וילך שפי". שפי היינו 

 טש זי"ע()מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכווי       יחידי.

 

 הן עם לבדד ישכון.

"בטח בדד עין יעקב". כשרוצים  דברים לג, כח("בדד" כמו 

 –לשכון בדד בבטח ושלוה, העצה לזה "ובגוים לא יתחשב" 

לשון חשיבות, שלא יתחשב ממעשיו כשרואה השערות 

והבגדים מוצא חן בעיניו ועושה כמעשיהם. ולא כפריצי 

ים ושערות, מחשיבין עמינו כשרואים מנהג עמים כגון בגד

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(  אותם ועושין כן, ובזה מאריכים הגלות. 

 

 . הן עם לבדד ישכון

, מכל )איכה א, א(אפילו כשהם בבחינת "איכה ישבה בדד" 

 מקום "ובגוים לא יתחשב", ח"ו אין דומים להם.

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(       

 

 ראל וגו'.לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל ביש

פירוש מי שהוא בבחינת יעקב לא ראה שום און, מפני 

שהוא תמיד אצלו בקטנות. וגם לא עמל בישראל, מפני 

שהוא רואה תמיד התפארות של הקב"ה, היינו "ה' אלקיו 

)תרועת מלשון ריעות( היינו התחברות  –עמו". "ותרועת מלך בו" 

רבי פירוש עמו, ואמר לי מורי הרה"ק  –של הקב"ה, בו 

שרמז בזה שלשה יחודים, ישראל ולאה,  שלמה קרלינער

 ויעקב ולאה, ויעקב ורחל, ועוד הד' העלים.

 )רביה"ק מוהרא"ש מסטולין זי"ע(

 

 תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו.

פעם נכנס אליו חסיד זקן ושאל הימנו היות שזקן הוא 

השיב וקרב יומו, על כן מבקש שילמדו רבינו כיצד למות, ו

לו עד שאתה מבקש ללמוד כיצד למות, מוטב שתלמד כיצד 

לחיות. בלעם בקש לחיות מיתת צדיק ולחיות כרשע, 

 כשרוצים למות מות ישרים העצה לחיות חיי צדיק.

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(

 ולא ראה עמל בישראל.

עמל וב' של בישראל הוא אותיות בלעם, וזהו ולא ראה 

להשגיח בהם בעיניו, וכמו  שאין לו יכולת –בלעם ישראל 

"וירא את ישראל וגו' ותהי עליו רוח  )להלן כד, ב(שנאמר 

על ישראל,  –עליו  )דף רב:(אלהים" ופירש הזוהר הקדוש 

סיכך השכינה עליהם שלא יוכל בלעם לראות ולהסתכל בהם 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(           בעינא בישא שלו.

 

 ותרועת מלך בו.

כי בלעם היה יודע לכוון שעה ברכות ז.( )הנה איתא 

)ד"ה שהקב"ה כועס בה וכמה זעמו רגע. והקשו בתוספות 

מה היה יכול לומר ברגע אחד ותירצו כלם. והביאור,  שאלמלי(

דבישראל הסדר מוח לב כבד, מוח שצריך להגביר הנשמה 

שבמח על תאות הלב ובפרט על הכבד ששם משכן היצר 

. וזה ראשי תיבות מל"ך, כי זה עיקר ב:()עי' זוה"ק פנחס רלהרע 

קבלת עול מלכות שמים, ובלעם רצה להפך ולומר כלם, 

כבד לב מוח, להגביר את היצר הרע והתאוה. על כן כשהפך 

 ה' את הקללה לברכה אמר "ותרועת מלך בו".

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(          

 

 ל וגו' נופל וגלוי עיניים.-מע אמרי אונאם ש

על )אבות ה, יט( דהנה אמרו חז"ל מרוזין זי"ע, בשם הרה"ק 

בלעם שהיה רוח גבוהה ונפש רחבה, והרי כתוב בתורה 

שהשפיל עצמו ואמר שמבלעדי ה' לא יוכל לעשות קטנה או 

גדולה, ועוד כמה דיבורים שהנמיך את עצמו כמו שכתוב: 

"תמות נפשי מות ישרים" וכו'. ואמר שבאילו הדיבורים 

ו וצביעותו. ועל זה נאמר "נופל וגלוי היתה טמונה גאוות

עיניים", היינו שלפנים היה משפיל את עצמו, אלא שבשעת 

מעשה היה גלוי עיניים, ומסתכל אם סביביו מרגישים את 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(           ענותנותו המזויפת.

 

 מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל.

ואינו קבוע, ומי  אהל רומז על עולם הזה שהוא ארעי

שמדבק עצמו לתורה בעולם הזה, דאין טוב אלא תורה, זוכה 

ל"משכנותיך ישראל", היינו בעולם הבא שהוא בחינת משכן 

יכונה. –הרומז למדריגה הגבוהה  –הקבוע, בשם "ישראל" 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(        

 

 מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל.

הוא תמיד בבחינת רצוא ושוב הנה בעבודת השי"ת הסדר 

שישנם זמנים של גדלות וקרבת אלקים וישנם זמנים של 

קטנות, ועיקר עבודת האדם שבמצב של קטנות יתחזק 

בעבודת ה' באמונה וביגיעה ותהיה ירידה זו לצורך עליה 

מיד ולעבוד את השי"ת ביתר שאת ויתר דעת, ולא ח"ו 

א בבחינת ליפול ולישאר בענין הקטנות. והנה יעקב הו



קטנות, וישראל הוא בחינת העבודה בגדלות הדעת, ועל זה 

היינו מה טוב לאדם  –אמר הכתוב "מה טובו אהליך יעקב" 

אבל מיד  –ארעי  –שבחינת יעקב הוא אצלו רק בחינת אהל 

מתחזק הוא ועולה לבחינת ישראל שהיא חמדה הקבועה 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(      בחינת משכן של קבע.

 

 טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל.מה 

מברכותיו של אותו רשע אתה רואה  )סנהדרין קב.(ובגמרא 

מה היה בלבו ביקש שלא יהיה להם בתי כנסיות ובתי 

מדרשות אמר "מה טובו אהליך יעקב". ולכאורה אם רק 

ביקש שלא יהיו להם בתי כנסיות היה לו לומר ירבו אהליך 

ה בלב האדם הוא כאשר יעקב, והענין דעיקר קיום התור

זוכה האדם להתענג על ה' בלימוד התורה וזוכה לנועם 

על הפסוק "כי נעים כי  )עירובין(ואהבת התורה וכמאמר רז"ל 

תשמרם בבטנך", היינו שצריכים להיות דברי תורה נעימים 

וישמח בלימוד תורתנו הק' כי אז יהיה קיום לתורה בקרבו 

כשביקש אותו רשע  כשיהיה למודו בשמחה עצומה. ולכן

שלא יהיו בהם בתי כנסיות רצה לומר שלא טובו אהליך 

יעקב ח"ו, היינו שאף שיהיו בתי מדרשות אבל אם לא 

יחושו עם בני ישראל כי טוב לי תורת פיך ואין טוב אלא 

תורה ממילא לא ישאר קיום מבתי כנסיות ובתי מדרשות. 

 ונתהפכה הקללה לברכה ואמר מה טובו אהליך יעקב.

מתוך שיחה לבני הישיבה לצעירים )מרן אדמו"ר שליט"א 

 (בלתי מוגה -ר טבת תשע"א ולטימוב

 

 י יחזה נופל וגלוי עיניים.-מחזה שד

שהוא בעל מדריגה  –י יחזה" -אפילו מי ש"מחזה שד

גבוהה וזוכה לראות מה שנעשה בשמים וכל ההיכלות 

ופל" פתוחים לפניו והוא מהני דעיילו בלא בר, מכל מקום "נ

יוכל ליפול ח"ו בנוקבא דתהומא רבה אם הוא "גלוי  –

 שאינו שומר על עיניו ח"ו. –עיניים" 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(      

 

 כנחלים נטיו כגגות עלי נהר.

פירוש לפי ערך הגנות שאדם מגנה את עצמו ורואה 

להתעלות ולהאיר  –ומכיר בשפלותו, כן יזכה עלי נהר 

 מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע()         בנהירו עילאה.

 

 פרק ו –מסכת אבות 

 

 .)מ"ט(אין מלוין לו לאדם וכו' אלא תורה ומעשים טובים בלבד 

לכאורה תיבת "בלבד" הוא מיותר, כיון שאמר אלא 

תורה ומעשים טובים, אם כן הוא ממעט הכל חוץ מתורה 

ומעשים טובים. אלא ר"ל שהתורה והמעשים טובים יהיו 

לה' לבדו ולא יתערב בו מחשבת פיגול. וזה שאמר בלתי 

"בלבד", היינו התורה לבד כמו שציוה הקב"ה בלא תערובת 

 אחר ח"ו. ובאופן זה התורה מלוה לאדם לעולם הבא.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(        

 נ
 ייםכי עמך מקור ח

 

 – זאת היתה שאיפתו של בלעם הרשע –"למות כיהודי 
"תמות נפשי מות ישרים", שאיפתנו ותפקידנו הוא "לחיות 

כך התבטא אחד הצדיקים זי"ע לאותו חסיד שביקש  –כיהודי" 
 ושאל כיצד יזכה למות כיהודי.

לחיות כיהודי הכונה אינה רק על קיום תורה ומצוות בעודנו 
חיים של יהודי, "וחי בהם"  –חיים, אלא אף על צורת הקיום 

מת החסידים, עבודת ה' מתוך חיות, לזאת היתה תמיד סיס
שאפו, בדרכים המובילים לכך תמיד צעדו ומהדברים המפסידים 

 רק לא לאבד את החיות! –חיים שכאלו ברחו ונמלטו 

מה א"כ עושה מי שאינו מרגיש בעצמו חיים שכאלו? יודע 
הוא שקיימים חיי נשמה תוססים ומלאי טעם אבל הוא אינו זוכה 

 ה עושים?מ –לטעום מהם 

ישבנו בס"ד השבוע חבורת האברכים ודנו בענין, עצות שונו 
הועלו ע"י האברכים החשובים שיחיו, ברצוננו להאיר נקודה 

 נוספת בענין:

הלב, כל עוד הלב  –מה מגדיר את ההבדל בין חי למת ל"ע 
פועם האדם מוגדר חי, הלב הוא מקום הרגשות ולענינינו בחיים 

מרגיש רוחניות העסק חי, באם הלב  כל עוד הלב –הרוחניים 
 כבר אינו מרגיש הרי שח"ו...

אמנם בעולם הרוחני קיימים מגוון רגשות: אהבה, יראה, 
שמחה, מלבד זאת קיים רגש נוסף: כאב, הכאב הינו רגש עוצמתי 
וחזק לא פחות מכל רגש אחר, ומה אם האדם אינו חווה רגשות 

כאב לב  –בקרבו אהבה ושמחה בעבודתו אבל רגש הכאב בוער 
חד ואמיתי על חסרון הרגשת אהבת ה' ויראתו בתורה בתפילה 
וקיום מצוות, הרי שודאי חיים אמיתיים פועמים בקרבו, אמנם 
סוג מסויים של חיים שנובע דוקא מתוך חסרון הרגשות האחרים 

 הוא חי! –אבל ללא ספק 

כך הלא היה מעשה במרן הק' מקארלין זי"ע שפעם נגש אליו 
וא"ל: יפתח הרבי את לבי, א"ל מרן: וכי מאין לי המפתח  אברך

ללבך, א"ל האברך: יפתח הרבי את לבי אפי' במסמר, נתחייך 
 הרבי וא"ל: א"כ לבך כבר פתוח...

אכן אם כה גדול בלבו הכאב על אוטם הלב עד שמוכן הוא 
חי  –אפי' לפותחו במסמר, הרי שבזאת בעצם לבו כבר פתוח 

 ומרגיש.

עם אדמו"ר שליט"א בחבורה בהיותנו בשנות כך התבטא פ
אם מרגישים את  -הבחרות: בתפילת "נשמת" ודאי יש לצעוק  

הלב זועקים מתוך הרגשת הודיה להשי"ת, ואם הלב אטום הרי 
שמתוך כך גופא עולה הזעקה: כיצד יתכן שאפי' ב"נשמת" איני 

 זוכה להרגש דקדושה?

מה משנה א"כ  אדם מת אינו זועק, –הזעקה היא אות חיים 
 העיקר שאני חי!–מה בדיוק תוכן הזעקה 



 
לגבי הדיון באספקלריא משבוע שעבר. כבר נחלקו אמוראי בכגון 

דא במנחות צט: דאמר ר' יוחנן בשם רשב"י אפילו לא קרא אלא ק"ש 

שחרית וערבית קיים מצוות והגית בו יומם ולילה, ושם נחלקו אמוראי אם 

אסור לאומרו בפני עם הארץ. ודו"ק היטב  מצוה לאומרו בפני ע"ה או

 בכל זה ותראה שהוא הוא הדיון אשר נכתב באספקלריא.

ובאמת היא הנקודה הנדרשת מכל אחד ואחד בעוה"ז, וכמו שאמר 

הרבי רבי בונם ז"ל דלכל אחד צריך שיהיה ב' כיסים, כיס אחד בשבילי 

לגודל מעלת  נברא העולם והכיס השני ואנכי עפר ואפר. ושניהם אמת, כי

הבורא והבריאה האדם הוא אפסי לאין חקר, ולמרות זאת בחר בו 

הקב"ה לעבדו. וא"כ כל פעולה קטנה חשובה לאין ערוך, כי הקרוץ 

מחומר העני בדעת מגלה גם במצב זה זה את מציאות הבורא הממכ"ע 

וסוכ"ע, ונמצא שמו מתגדל ומתקדש ביתר שאת וביתר עוז והוא מושיב 

כמבואר במדרש בשלח: נכון כסאך מאז מעולם אתה, שלא מלך לכסא. ו

נתיישב הקב"ה עד שאמרו ישראל שירת אז ישיר. יעו"ש. ומאידך גיסא 

עבודת ה' היא לאין חקר וכל מה שיעשה הוא כאין ואפס למה שנצרך עדיין 

 לעשות.

וכבר אמרו חז"ל לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל 

 ממנה.

 לאספקלריא המאירה ושאינה מאירה בכל זמן ובכל מצב יה"ר שנזכה

 בברכה, יצחק שלמה פייגנבוים

 

 
 

 

 
 בבא בתראמסכת 

 

בסייעתא דשמיא התחילו קהל אנ"ש בסדר עמוד היומי על הש"ס פרק חזקת 

 הבתים, הזדמנות היא להצטרף כעת ולרכוש ידיעות בחלק נכבד זה בתורה.

 כח.דף 

לכי אושא מנין לחזקה שהוא בג' שנים א"ר יוחנן שמעתי מהוא. 

משור המועד ובגמ' בע"ב אמרי': מאן הולכי אושא ר' ישמעאל, 

נהדרין דהיינו שר' יוחנן שמע מימרא זו מר' ישמעאל שהיה בזמן הס

 שגלתה לאושא )עפ"י רש"י(.

לכאו' הלא ר"י היה אמורא לאחר רב )דכמה פעמים בש"ס מצינו 

כתבו להדיא בתוס' כתובות ח. ד"ה רב תנא מוזכר א"ר יוחנן אמר רב וכן 

הוא דמדלא אמרי דר' יוחנן תנא הוא ופליג מוכח דהוא אמורא(, והאיך יכל 

לשמוע מפי ר' ישמעאל שהיה כשלש מאות שנים לפני רב. ובספר סדר 

הדורות וכן עוד הרבה אחרונים כתבו דהיו ב' ר' יוחנן. ור' יוחנן המוזכר 

 ן נורי ובכל הש"ס )כמעט( הוא ר' יוחנן האמורא.בסוגייתנו הוא ר' יוחנן ב

עוד חידוש נפלא מחדש הסדר הדורות, שר' יוחנן חי ארבע מאות שנה 

והיה תלמידו של רבי בזקנה מופלגת )דר"י רבו של ר"מ ור"מ רבו של 

 רבי ורבי רבו של ר"י(. עיי"ש.

 

 כט.דף 

 באתרא דמוקרי באגי. וברשב"ם: מקום שנוהגין לזרוע שנהב. 

ולהוביר שנה שלא להכחיש את הקרקע דהא אחזיק בה כדמחזקי 

 אינשי. 

בטור סי' קמה פסק דאם אדם אכל באתרא דמוברי באגי שלוש שנים 

 רצופות לא הוי חזקה כיון שלא אכל כדרך שאוכלים במקום זה.

ונסתפק הגרעק"א )בשו"ת ח"ג סי' כ"ו(, מה הדין אם בא עד אחד 

ובא עד שני ואמר שאכל בשנה ראשונה  ואמר שאכל המחזיק ו' שנים,

שלישית וחמישית )דהיינו כמו מנהג המקום(, האם נצרף את ב' העדויות 

)דא' מעיד על כל השנים וא' מעיד על ג' שנים( ויעשה חזקה. ומסתפק 

האם כשמחזיק שלא כדרך שלא כדרך בני העיר האם נקרא אכילה חזקה 

רף את עדותו של המעיד או שלא נקרא כלל וכלל אכילה ואי אפשר לצ

שאכל ו' שנים דאינו אכילה כלל. וסיים: וצ"ע לדינא. עיי"ש. ובהג' 

רעק"א על חו"מ סי' קמא סק"ד הוסיף לחדש דאם עד א' מעיד שאכל א' ג' 

ה' ועד שני מעיד שאכל ב' ד' ו' )דהיינו כמנהג המקום אבל כל אחד מעיד 

ב' העדויות יוצא שאכל על שנים אחרות( לא הוי חזקה, מכיון שאם תצרף 

 ן חזקה.ו' שנים רצופות, וזה לא מקרי אכילה כלל לעני

 

 
 

 

ָרֵאלָיֵגל ַיע   ַמח ִיש ְׂ  קֹב ִיש ְׂ

 

 

 ן שליט"אה רייכמיעקב ארי הרה"ח רבי
 ולכל בני המשפחה הנכבדה שיחיו

 

שמחת בית חיינו, בכניסת הבן יקיר וחביב,  –לרגל השמחה במעונם 
 עדיו לגדולה נוצר, פאר המעלות ואציל המידות

 ני"ו ישראל דוב הבה"ח
 בנועם עול התורה והמצוות  

 למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

 

 בתורה ובמצוות, שתזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים
 מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,ולרוות נחת דקדושה מכל יוצ"ח, 

 .והרחבת הדעת, שמחה וטוב לבב כל הימים, אכי"ר
 

 בברכה ובידידות נאמנה מקרב לב

 יהושע העשיל זינקובר

 'מאורי ישראל פינסק קארלין', נוה יעקב ב/קהלא קדישא

 ירושלים ת"ו עיה"ק
 

 הגליון נדבת

 שליט"א  שלום ארליך הרב
 

 הצלחה בכל העניניםולברכה 
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