
 
 

בגדי קדש לאהרן אחיך   ולתפארתועשית   לכבוד 
 )כח, ב(

בגדי  וגו', ועשו את  ואתה תדבר אל כל חכמי לב 
 )כח, ג( לכהנו ליאהרן לקדשו 

תכלית  אחד  מצד  סתירה;  כאן  יש  לכאורה 
ומצד  ולתפארת",  "לכבוד  היא  הבגדים  עשיית 

 "לקדשו לכהנו לי", וצ"ב. –שני 

"לכבוד  היא  התכלית  דבודאי  ונראה, 
ולתפארת"; אמנם הקב"ה לא רצה שמשה רבינו 
לידי  לבא  יוכל  דא"כ  זה,  טעם  לב  לחכמי  יגיד 
ועדתו  קרח  אצל  שהיה  כמו  ותחרות,  קנאה 
לו,  אמר  לכן  גדולה.  בכהונה  שהתקנאו 
זה  להם  יאמר  לא  לב,  חכמי  כל  אל  שכשידבר 

 הטעם, אלא שיעשו "לקדשו לכהנו לי".

דלהלן   שפיר  אתי  מ(  ובזה  בגדי )כח,  עשיית  גבי 
וגו', כהן הדיוט כתיב " ולבני אהרן תעשה כתנת 

ולתפארת קנאה לכבוד  החשש של  וכל  דהיות   ,"
הדיוט,  כהן  בבגדי  ולא  גדול  כהן  בבגדי  רק  הוא 

לכבוד “א לעשותה  להם  ציוה  שפיר  כ 

 

לא'  גיטין  עמ"ס  יצחק"  "באר  לספר  בהקדמה 
מגדולי אונגארין הג"ר אברהם יצחק גליק זצוק"ל, 
מדת  מחמת  שאירע  נורא  מעשה  חתנו  מביא 

 הקנאה.

ורעיתו,  גליק  שמאי  ר'  הנ"ל,  הגאון  של  הוריו 
הבן  של  לידתו  טרם  בנים  כמה  להם  נפטרו 

. כשנולד אייזיק קבלו אביו ]אייזיק[אברהם יצחק 
שבת  מדי  וחמישי  שני  להתענות  עליהם  ואמו 
לאילנא  ויתעלה  יגדל  שבניהם  בכדי  בשבתו, 
וכשהתחיל  תפלתם,  נתקבל  ואכן  רברבא. 
להתגדל וללמוד תורה הי' ניכר עליו כי לגדולות 

 נוצר, ושכרו מלמד חשוב שילמדו.

כמה  לו  שהי'  חסיד  איש  שכן  העיר  באותו  אכן 
ולכן קראם  יגדלו לתפארת,  שבניו  ורצה  ילדים, 
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. ]מס' סופרים פכ"א ה"ד[זכור"    -בשבת זו קורין פרשת זכור כמו שתקנו חז"ל, ונקרא "שבת  

ממצרים,  בצאתנו  בדרך  עמלק  לנו  שעשה  מה  לזכור  שנצטווינו  המצוה  מקיימים  זה  וביום 
 ולמחות זכרם מתחת השמים.

ולכאורה יש לעיין בדבר, דהנה באמת יש שש זכירות בתורה, כמו שיסדו הקדמונים לומר 
בכל יום, ובכל אחד מהם מזכירים בקיצור עצם הענין שצריכין לזכור, כגון "למען תזכור את 
של  זכירה  בהך  אבל  כולם;  וכן  לקדשו",  השבת  יום  את  "זכור  מצרים",  מארץ  צאתך  יום 
מעשה עמלק מצינו שהתורה האריכה יותר לפרט פרטי הדברים, מה עשו עמלק, ומתי ואיך 
עשו, "בדרך בצאתכם ממצרים" "אשר קרך" וגו', "ויזנב בך" וגו', וגם חוזר ומזהיר "תמחה את 
יותר  זו  בזכירה  התורה  האריכה  מדוע  בזה,  להתבונן  וראוי  תשכח";  "לא  וגו',  עמלק"  זכר 

 משאר הזכירות.

כמו"כ יש לשאול, מאי שנא זכירה זו משאר הזכירות שתקנו לה שבת מיוחד, ומצות קריאה 
 מיוחדת, בכל שנה ושנה.

ציונו לזכור מה : ")עשה קפט(ונראה בזה; דהנה בביאור מצוה זו, כתב הרמב"ם בספר המצוות 
, ונעורר הנפשות במאמרים ולשנוא אותו בכל עת ועתשעשה לנו עמלק בהקדימו להרע לנו,  

ותחסר  שנאתו  תחלש  ולא  המצוה  תשכח  שלא  עד  אותו  לשנוא  העם  ונזרז  בו,  להלחם 
וז"ל בהל' מלכים  .מהנפשות עם אורך הזמן, והוא אמרו יתעלה זכור את אשר עשה לך עמלק"

, שנאמר זכור כדי לעורר איבתוומצות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים ואריבתו,  : ")פ"ה ה"ה(
ושנאתו".   וכו', שאסור לשכוח איבתו  שתכלית זכירת מעשה את אשר עשה לך עמלק  הרי 

שמצות הזכירה   )מצוה תרג, תרה(,עמלק הוא לעורר השנאה שיש לנו כלפיהם. וכ"כ החינוך  
 היא כדי שלא תחלוש השנאה והאיבה להם מנפשינו.

אלא דלכאורה ענין זה שצריכים לעורר בעצמינו מדת השנאה והאיבה הולך נגד טבען של 
. ובדרך כלל אנו )יבמות עט, א(עם ישראל, שבטבעם הם "רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים"  

אחיך  את  "לא תשנא  כמ"ש  האהבה ולעקור מליבנו מדת השנאה,  מצווים להתנהג במדת 
זה כלל גדול בתורה.  אבל כאן נצטוינו אדרבה להשתמש   –בלבבך", "ואהבת לרעך כמוך"  

ובנפשינו,  בליבנו  שנטוע  ממה  ההיפך  ולעשות  בליבנו,  ולעוררה  והאיבה,  השנאה  במדת 
 ונמצא שזה דבר שקשה מאד לקיים.

על  הציווי  כדי  תוך  עמלק  של  האכזריות  מעשי  ולפרט  להאריך  התורה  הוצרכה  לזאת 
הזכירה, ולהזהיר, ולשנות ולהזהיר שוב, שלא נשכח מעשיהם הרעים; דרק על ידי כך נוכל 
נגד טבעינו, ולעורר שנאתינו להם, ולא להיות רחמנים עליהם; כך שלעתיד  באמת ללכת 
של  זרעו  להכרית  המצוה  לקיים  ונוכל  להם,  השנאה  בנו  יושרש  צדקנו,  משיח  לבא, בבא 

 עמלק בפועל.

כדי  דוקא,  זו  לזכירה  מיוחד,  שבת  חז"ל  לנו  וקבעו  מיוחדת,  קריאה  חיוב  שיש  הטעם  וזה 
והשנאה  האיבה  ולעורר  זו,  אומה  של  גנותם  ושוב  שוב  לעצמינו  נשנן  ושנה  שנה  שבכל 
כלפיהם, משום שזה דבר שהוא היפך טבעינו והרגלינו, ובלי זה לא היינו יכולים לקיים מצוה 

 זו כראוי!

"מחיית  מצות  לקיים  בקרוב  נזכה  בעמלק,  להלחם  וההתעוררות  זו,  פרשה  קריאת  בזכות 
 עמלק", ולהעביר ממשלת זדון מן הארץ, בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן!

 מאת יו"ר המכון הר"ר בנימין היינעמאנן הי"ו



 )כז, כ(ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך 

 

שבני ישראל נמשלו לזית, כדכתיב )רבה לו, א(  איתא במדרש  
יא(   שמך"")ירמיה  ה'  קרא  תואר,  יפה  רענן  ומקשה זית   .

פירות  לכל  והלא  ישראל,  נמשלו  בלבד  לזית  וכי  המדרש: 
כ "צדיק  שנאמר  כמו  נמשלו,  טובות  יפרח",   תמרואילנות 

 ירדתי", ועוד? אגוזבלבנון ישגה", "אל גנת  ארז"כ

המדרש    -"אלא"   אותן,   -מתרץ  וחובטין  כותשין  זית  "מה 
ומכין  חובטין  האומות  ישראל,  כך  שמנן,  נותנין  כך  ואחר 

 אותם, ואחר כך חוזרים בתשובה, והקב"ה מקבלן".

ירמיהו הנביא בא לומר שבחן כתב סופרומקשה ה" ": הלא 
בא  ואיך  רענן";  כ"זית  תואר"  "יפה  שהם  ישראל,  של 

לרעה   ומהפכו  עד   -המדרש  בתשובה,  חוזרים  שאינם 
 שמכין אותם?!

הרמב"ם   דברי  ע"פ  הכת"ס  ה"כ(, ומבאר  גירושין  מהל'  )פ"ב 

 -שמי שמחוייב לגרש את אשתו ואינו רוצה ש"כופין אותו  
כמו  הוי  דלא  הרמב"ם,  ומסביר  אני".  רוצה  שיאמר  עד 
באמת  לגרש, א"כ  דין  ע"פ  דמחוייב  דכיון  לגרש,  שאנסוהו 
תקפו;  שיצרו  אלא  התורה,  מצוות  לקיים  רוצה  בפנימיותו 

מרצונו   מגרש  ואז  יצרו,  כח  תשש  ההכאה   -וע"י 
 דבפנימיותו, רצונו של כל איש מישראל לעשות רצון קונו!

של  בשבחן  לספר  אדרבה,  היא  המדרש  דכוונת  נמצא 
ישראל; דכמו שה"זית", כשכותשין אותו להוציא שמנו, אין 
בתוכו"  אגור  "שמנו  אלא  זית,  שמן  של  חדשה  בריאה  כאן 
תמיד, רק צריכין לכותשו כדי להוציאו לחוץ מתוך קליפתו, 

כן הוא טבעם של בני   ;  ]כל' המדרש[שמנן"    נותנין"ואחר כך  
וחוטאין,   -ישראל,   עליהן  מתגבר  היצר  שלפעמים  שאע"פ 

בתוך אבל  חוץ,  כלפי  רק  הטוב", -זה  "שמן  מלאים  הם  תוכן 
על  וכשמתגברים  השי"ת,  רצון  לעשות  רק  הוא  רצונם  וכל 
היצר הרע ומחלישים כוחו, אז רואים רצונם האמיתי לעבדו 

 בלבב שלם!

 

עמהן  עשה  לא  הקב"ה  אף  לפנים,  אלא  עשו  לא  "הם 
 )מגילה יב, א( אלא לפנים" 

הכת"ס: מפרש  הנ"ל  להרוג   ע"פ  "להשמיד  של  שהגזירה 
עליהם  באה  ואסתר  מרדכי  בימי  היהודים"  כל  את  ולאבד 
שלימה  בתשובה  כשחזרו  אבל  לצלם",  שהשתחוו  "מפני 
שלא  אנסם  שיצרם  משום  אלא  השתחוו  שלא  נתברר 
לעבור על פקודת המלך, אבל באמת בפנימיותם היה לבבם 

 שלם עם ה' תמיד!

להתחפש  ישראל  של  למנהגן  טעם  י"ל  עפי"ז  ]א"ה, 

אין  זה  שביום  הפורים;  ביום  ]קאסטיומ"ס[  ב"תחפושות" 
 מסתכלין כלל על החיצוניות אלא על הפנימיות....[

 

 

 )כח, לא( ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת

 

הרע.  לשון  עון  על  מכפר  שהמעיל  ב(  )פח,  בזבחים  איתא 
 וצ"ב מה ענין המעיל לכפר דוקא על עון לשון הרע.

קוטלר ו חיים שניאור  יוסף  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מורינו 
ענין   זצוק"ל חז"ל  שביארו  הדרך  על  בזה,  לבאר  רגיל  היה 

וים  לים,  דומה  שהתכלת  משום  שהוא  שבציצית,  התכלת 
המעיל  ולפי"ז,  הכבוד.  לכסא  דומה  ורקיע  לרקיע,  דומה 
שהיה "כליל תכלת", מעורר את המחשבה להגיע עד כסא 

 הכבוד.

בעיקר  היא  לשה"ר  סיפור  דסיבת  הישיבה,  ראש  וביאר 
מסתכל  שהוא  הדבר  נראה  שאז  מצומצמת,  מהסתכלות 

כפגם.   רואים עליו  התמונה,  כל  על  כשמסתכלים  אבל 
כלל. באדם  "פגם"  אינו  הזו  הקטנה  אמרו   שהנקודה  ]ולכן 

אלא  רואה  אינו  ד"זבוב"  משום  "זבוב",  כמו  הם  לה"ר  שמספרי 
 נקודה קטנה, אבל ה"אדם" צריך להסתכל על כל המצב[.

כסא  עד  מחשבתו  את  יעלה  זה  במעיל,  האדם  וכשיתבונן 
ואז  היקפו,  מכל  המצב  שם  שרואים  המקום  שהוא  הכבוד, 
לא שייך לראות שום פגם כמבואר, לפיכך מכפר המעיל על 

 לשון הרע.

 

פעם  הזכיר  שליט"א  מלכיאל  ארי'  הג"ר  הישיבה  ראש  ]מורינו 
יסורים"  בשם הרבי מנאוואמינסק שליט"א מה ששמע מה"בעל 

ק.   מנדל  ר'  מברוקלין  חסידות,   –הידוע  מדת  יש  המצוות  בכל  
ואמר  עמיתך"?  תשפוט  "בצדק  החסידות במצות  מדת  מהי  א"כ 

 הנ"ל, שמדת החסידות היא שלא לדון את חבירו כלל![

 
 

ולא ימות   ובצאתוונשמע קולו בבואו אל הקדש לפני ה'  
 )כח, לד(

האדמו"ר   אומר  ישראל"היה  זצ"ל    ה"בית  רק   –מגור  לא 
"בצאתו"  אף  אלא  קולו,  שישמע  נחוץ  הקדש"  אל  "בבואו 

 מן הקדש בעינן שישמע קולו.

שכשאדם יוצא ממקום קדוש, מבית ויש ללמוד מזה לקח;  
שהיה  קדושה"  של  שה"רושם  המדרש,   מבית  או  הכנסת 
עליו בשעת היותו בתוך הקדש, ישאר עליו במשך כל היום, 

 אף כשהוא מחוץ לגבולי הקדושה... 



ן שהוא ו בעל שם גדולי הדורות הקצוה"ח והשל"ה, אולם אחר זמן ראה שבן זה אין גדלותו כהקצות, ובן זה אין צדקותו כהשל"ה; ונתקנא בר' שמאי שיש ל
כ כ"  עולה ומצליח בלימודו הרבה יותר מבניו. מה עשה? הלך למלמד של אייזיק ודיבר אליו שיגיד לאביו ר' שמאי שבאמת הוא רואה שאין הבן מצליח

 וכן עשה. –בלימודו, ואינו כדאי שישלם כ"כ ממון עליו 

כששמע ר' שמאי דברים אלו מהמלמד, נשבר רוחו עליו  בשמעו הבשורה המרה, ואף שהאמין למלמד מ"מ הפציר בו שעכ"פ ילמד לבנו "מה שיהודי 
 צריך לידע", להתפלל, ולברך, וילמד קצת חומש, ובשאר הזמן יניחנו לשחק בחוץ.

א ויהי היום ויבא שמה מלמד אחר, וכשלימד להנערים הגדולים גמרא, לימד לאייזיק רק חומש. אבל המלמד החדש ראה שבעת שאייזיק משחק בחוץ הו
ה הז  מקשיב לשיעורו של הרב בגמרא. והתחיל לדבר אתו, וראה שבאמת הוא מבין יותר טוב מהנערים שבתוך החדר. אז שאל את הנערים, מדוע אין הילד

טוב ין  משתתף בלימוד הגמרא? וענוהו שאין הוא בעל כשרון, ואינו מבין טוב. אבל המלמד ראה שאינו כן, אז הלך לאבי הנער וסיפר לו שבאמת בנו מב
 ללמוד וכדאי שבאמת ישלם ללמדו גם גמרא, והבטיח לו שאכן בנו יעלה ויצליח בלימודו.

אכן נתעלה הנער אברהם יצחק, וישב ושקד על תלמודו עד שהפך להיות גאון גדול, שכמעט נעדר ממנו מחמת מדת הקנאה של הת"ח ההוא. ]והחסיד 
 !ומפוארותההוא באמת לא ראה נחת מבניו שהפכו להיות אנשים ריקים מתורה ומצוות[.  והקב"ה יעזרנו להינצל ממדה רעה זו, ולידבק רק במדות טובות 

 )אסתר ה, יג(וכל זה איננו שוה לי 

"המן מן התורה מנין שנאמר המן )חולין קלט, א(  איתא בגמ'  
 העץ". צריך ביאור מה הקשר בין עץ הדעת לבין המן?

שהמן היה   ומבאר מרן ראש הישיבה הגר"א קוטלר זצוק"ל,
עלה  ומשפלות  בחז"ל,  וכמבואר  וספר  בלן  עבד  בתחילה 
כורעים  המלך  עבדי  וכל  השרים,  מכל  למעלה  לגדולה 
ושבע  עשרים  מאה  בכל  היתה  וגדולתו  לו,  ומשתחוים 
שיהודי  זה מ"מ המעט מזעיר  כל  לו  ואע"פ שהיה  מדינות, 
אחד לא משתחווה לו גורם לו לחשוב ש"כל זה איננו שוה 
 לי", יש לו הכל ורק דבר קטן חסר לו ושום דבר אינו שוה לו.

ועל זה כונת הגמ' "המן מן התורה מנין", דהיינו מנין מצוי  
מכל  יותר  לו  ייחשב  לאדם  שחסר  הקטן  שהדבר  זה  כח 
עץ  חטא  קודם  שהרי  העץ"  "המן  והתשובה:  הטובות? 
הדעת היה אדם הראשון בתכלית הגדולה, מלאכים צולים 
לו בשר ומסננים לו יין, והיה נמצא בגן עדן, ונאמר לו "מכל 
עץ הגן אכול תאכל" ורק מעץ הדעת אסור, ומ"מ לא עמד 

 באיסור, ולא נסתפק במה שיש לו, ועבר על הציווי.

 

 )אסתר ו, ד( על העץ אשר הכין לו 

 )מגילה טז, א("אשר הכין לו": תנא, לו הכין 

דבשב" דברי יערות  פי  על  זו,  חז"ל  דרשת  לפרש  כתב   "
א(  הגמ'   כה,  חמישים )ב"ב  העיר  מן  הנבלות  את  "מרחיקין 

ביקש  המן  והנה  רע.  ריח  משום  שהוא  ופירש"י  אמה", 
עץ  עשה  ולכן  ביתו,  בחצר  העיר,  בתוך  מרדכי  את  לתלות 

אלא  מותו.  לאחר  יסריח  שלא  כדי  אמה  חמישים  גבוה 
ראובני   בילקוט  אמור(שאיתא  במותם   :)פרשת  אף  צדיקים 

ולכן,  כבשמים.  ריח  מעלים  להיפך  אלא  רע,  ריח  להם  אין 
חמישים  גבוה  היה צריך  מרדכי, לא  היה בשביל  אילו העץ 

הכין'אמה, שהרי לא יהיה ממנו ריח, ועל כרחך ש' , ולכן לו 
לא  המן  שנבלת  כדי  אמה  חמישים  להיות  העץ  הוצרך 

 תסריח.  

 
"כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס 

 )תענית כט, א(אדר מרבים בשמחה" 

זצוק"ל בשיחת   וואכטפויגל  נתן  רבי  הגה"צ  המשגיח  מרן 
   :לחדש אדר וימי הפורים, ביאר ענין זה כך

בגלות  שנמצאים  להרגיש  אבלות,  על  עובדים  אב  "בחודש 
מעל  לבנים שגלו  "אוי  שאמרו בגמרא  ומרוחקים מה', כמו 

אבל בחודש אדר העבודה שולחן אביהם", וזה כל האבלות.  
זה  שבשמים;  לאבינו  קרובים  שאנחנו  להרגיש  הפוכה,  היא 
עבודת הזמן מר"ח עד פורים, להגיע לקורבה הגדולה ביותר 

שבשמים. אבינו  שולחן המלך הוא   לשולחן  ליד  שיושב  מי 
כך  וטרדותיו.  צרותיו  מכל  ושוכח  למלך,  מהקירבה  נהנה 

 צריך להתקרב ולהרגיש בחודש אדר שמרבים בו בשמחה.

רעות  מדות  הרבה  שמחה  של  שבמצב  יודע  דעת  בר  וכל 
של  דבמצב  וכעס,  תרעומות  ושנאה  קנאה  כגון  מתבטלים, 

 שמחה אין שליטה של רע, וחלק גדול של הרע בטל".



 
בגליון פ' תרומה הבאנו קושיית הרב ר. טוויל שליט"א, שהקשה על דברי התנדב"א "כשם שא"א 
להיות בלא לחם ומים יום אחד, כך א"א להיות בלא תורה אפילו שעה אחת"; דלכאורה הא ודאי 

 אפשר להתענות ולהיות בלא לחם ומים ליום א'?

 ובע"ה נתקבלו במערכת תשובות מהקוראים החשובים שליט"א, בשני מהלכים.

, דבודאי אפשר להתקיים בלי אכילה ושתיה"דהתדב"א לא קאמר שאי אפשר להתקיים יום א' "  א',
, )קכא, ב(בלא אכילה ושתי' גם לשלשה ימים, כמו שהיתה בימי מרדכי ואסתר, וכדאיתא ביבמות  

ורצה לומר: שאף בשעה שאין אדם אוכל ושותה, מ"מ הוא   בלא לחם ומים",אלא קאמר דא"א "
אז  והמים,  הלחם  של  ה"חיות"  לו  הלך  כשכבר  אח"כ  אבל  מעיו;  בתוך  שיש  ומים  מהלחם  "חי" 

זה נותן לו "חיות" להתקיים אף   -כן, אדם הלומד תורה  -אינו יכול להתקיים אפילו יום אחד. כמו
אחר שכבר מפסיק לימודו, דעדיין ה"חיות" של התורה בקרבו; אבל אם יפסיק מללמוד הרבה 

לו,   הלך  כבר  הזה  ה"חיות"  אחד   -וגם  שכל  דבר  וזה  אחת.  שעה  אפי'  להתקיים  יכול  אינו  אז 
 מרגיש בחוש.  

"חיות ב',   אע"ג ששייך לחיות בלא אכילת לחם ושתיית מים שלשה ימים, אבל פשיטא שאין זה 
אדם בריא, אלא "משהו" של חיות, וע"ז קאמר התדב"א, דכמו מי שהולך בלא לחם -גמור" של בן

אולי יש לו איזה   -ומים ליום אחד הרי הוא חסר בחיותו הראוי לו, כמו"כ מי שהולך בלא תורה,  
 "משהו" של חיות, אבל אין לו חיים בריאים ושלימים. 

על הפסוק   )ח, לה(יש לציין לדברי הגר"א במשלי  לעצם הענין שהתורה היא ה"חיות" של האדם,  
תחיה  והחכמה  בה,  למחדשים  חיים  עץ  שהיא  התורה  "היא  שפירש:  חיים"  מצא  מוצאי  "כי 

הנפש החיים   וז"ל  פל"ג(בעליה".  ד,  דבוק בתוה"ק, :  )שער  העת שהוא  הוא אותו  וחייו  "שכל אדם 
  וכשמסלק עצמו ופורש הימנו וכו', נחשב כמת ממש גם בעודו בזה העולם".

]תשו"ח למורינו ראש הישיבה הג"ר דוד שוסטאל שליט"א, לראש ישיבת "מתיבתא כתר תורה" הג"ר דוד 
דניאל  ר'  ברעסלואר,  יעקב  ר'  מסלתון,  יעקב  ר'  קריגער,  ברוך  אהרן  ר'  ולהרה"ג:  שליט"א,  היינעמאנן 
דאמברוף, ור' טוביה ניסן מאניקער, שליט"א, ולכל שאר העונים על תשובותיהם, ולהרה"ג א. א. ב. ששלח 

 תשובה "יפה"[.

 המערכת         

רבים המבקשים שיהא מקום בגליון שיוכלו לבקשת  

לשלוח שם הערותיהם, ולקבל תשובות מהקוראים; שמחים 
אנו להודיע בשער בת רבים, שכל מי שיש לו איזה קושיא או 

עד כמה   -הערה ורוצה לפרסמו, שיכול לשלחו אלינו, ונשתדל  
להכניסו במדור זה, ובע"ה יתרבה בזה פלפולה  -שידינו מגעת 

 של תורה, כראוי לעירנו עיר התורה.


