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פרשת חיי שרה ה'תשפ''ג • שנה ג' גליון ו' )ק"ד(

תוכן הענינים
   אמרי קודש   

 ליל שב''ק פר' וירא אחר התפילה ע''פ ה'דאווין שטוב' ......... ב
מוצאי שב"ק פר' וירא אחר הבדלה ....................................... ג

   זכרון קדוש   
הקוה"ט  רבינו  מרן  כבו"ק  להסתלקות  העשור  שנת  לרגל 
ד  ......................................................... זיע"א  אבירים  העקבי 

   בקודש פנימה   
המשך ימי השבוע פר' וירא ..................................................... ט
 שב"ק פרשת וירא בצל הקודש .............................................. י
ימי השבוע פר' חיי שרה ........................................................ יא

   שהשמחה במעונם   
ברכת מזלא טבא לאנ''ש היקרים .......................................... יב

 ידיעות נחוצות לקראת מסע המרומם של כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
בקרב בני קהילתנו הק' בעיר לעיקוואד - ארה"ב

4 

יום רביעי כ"ח מרחשון – בריך מתייך לשלם

כבו"ק מרן שליט"א יופיע בהדרו בס"ד ביום רביעי כ"ט מרחשון 

תפילת שחרית בבית מדרשנו בשעה 9:15
לאחמ"כ יערך 'קבלת פנים' ושולחן לחיים ובסיום יעברו לקבל שלום מאת הקודש

4

ל'קבלת קהל' בקודש פנימה יש לפנות להר"ר יעקב אדלר הי"ו – 347-889-2886

4

לשאלות והזכרות בקו"פ: ע"י משב"ק הרה"ג ר' אברהם חיים ברנדוויין שליט"א – 052-767-8915 

4

שב"ק פר' תולדות "שבתא דריגלא" – לכללות אנ"ש שיחי' מרחבי ארה"ב

בקרב קהילתנו הק' בלייקוואד יצ"ו בהיכל בית מדרשנו

עריכת השולחן הטהור בליל שב"ק: בשעה 9:30

עריכת השולחן הטהור בעת רעוא דרעוין: אחר תפילת מנחה

אחר הבדלה יעברו בסך בפני הקודש לברכת הפרידה לעת שובו לארה"ק.

עבור 'שטעלן ויין' יש להירשם אצל הר"ר שלמה שארר הי"ו - 848-285-9555
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 אמרי קודש שהשמיע 
 כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 בליל שב"ק פר' וירא העעל"ט
אחר התפילה ע"פ ה'דאווין שטוב':

פו"א, שבת קודש מיניה מתברכין כל שיתא 
המעלה  מהו  להבין  ויש  פח.(,  ח"ב  )זוה"ק  יומין 
המיוחדת של יום שבת קודש שגורמת השפעת 

הברכה לכל שיתא יומין. 

בתפילת יום שבת קודש )ברכת יוצר אור( אנו 
אומרים 'ויום השביעי משבח ואומר מזמור שיר 
יפארו  לפיכך  לה',  להודות  טוב  השבת  ליום 
זקני הרה"ק  והקשה  יצוריו',  כל  לא"ל  ויברכו 
השבת(  ליום  לקוטים  ישראל,  )אוהב  זי"ע  מאפטא 
דהלשון מה השייכות בין "ויום השביעי משבח 
נתינת טעם שמחמת  ואומר", דמשמע שהוא 
זאת אומרים "לפיכך יפארו ויברכו כל יצוריו". 

וידוע מה שפירש בזה.

וי"ל עוד באופן אחר, דהנה איתא בגמ' )ברכות 
לב:( 'לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר 

כך יתפלל', וביאור דבריהם ז"ל דיש להקדים 
ע"ד  הוא  שמתפללים  לפני  מקום  של  שבחו 
טובה  עושה  דכשאדם  אלוק",  אחזה  "מבשרי 
לו  ומודה  בטובתו  מכיר  המקבל  אם  לחברו, 
עמו,  ולהיטיב  להוסיף  הנותן  יחשוק  עליה 
אך אם אינו מכיר בטובתו ואינו מודה לו, הרי 
ייטיב  כשיוסיף לבקש טובה מהנותן שוב לא 
או  בתחילה,  עמו  שהיטיב  אופן  באותו  עמו 

שבכלל לא ייטיב עמו. 

וכן הדבר גם אצל השי"ת, שהרי הוא ית"ש 
כמ"ש  ית',  במלכותו  שיכירו  כדי  העולם  ברא 
'אדון עולם אשר מלך כו' לעת נעשה בחפצו 
בעל  שהוא  שידעו  נקרא',  שמו  מלך  אזי  כל 
להיטיב,  ורצון הטוב  במלכותו,  ויכירו  הבירה 
עמו  השי"ת  של  בטובתו  מכיר  אדם  וכאשר 
ומודה לו על חסדיו ומקדים לסדר שבחו של 
מתרבה  המקום  בחסדי  שמכיר  מאחר  מקום, 
שיוכל  פתח  פותח  ובזה  ית'  חסדו  מדת  בזה 

לאחר מכן להוסיף לבקש ולהתפלל.

והנה יום שבת קודש הוא זמן של התבוננות 
את  ולראות  להתבונן  וארץ,  שמים  בבריאת 
ימות  בכל  השי"ת  עמנו  שעושה  החסדים 
השבוע, ולכן לא מצינו שאומרים "מזמור שיר 
"מזמור  שאומרים  כפי  וכדו'  השלישי"  ליום 
שיר ליום השבת", כי כל מהות יום השבת הוא 
להודות ולהלל להשי"ת על הטובות שמיטיב 
באמירת  גם הטעם שמרבים  וזהו  האדם.  עם 
מהות  כל  כי  קודש,  שבת  בתפילות  מזמורים 

השבת הוא ההודאה להשי"ת.

בזה יבואר מ"ש "ויום השביעי משבח ואומר 
מזמור שיר ליום השבת", כי מהות השבת הוא 
כל  מתבונן  הזה  וביום  השי"ת,  לפני  ההודאה 
אחד בחסדי השי"ת עמו ומודה לפניו עליהם, 
וזהו נתינת הטעם "לפיכך יפארו ויברכו לא"ל 
כל יצוריו", כי עצם ההתבוננות בחסדי השי"ת 
ביום השבת מעורר את האדם שיודה להשי"ת 

על כל אשר מיטיב עמו.

מתברכין  דמיניה  בזוה"ק  מ"ש  יובן  ולפי"ז 
כל שיתא יומין, דלאחר שיהודי מודה ומשבח 
חסדיו  רוב  על  קודש  השבת  ביום  להשי"ת 
וזה עצמו משפיע  בזה המשכת החסד,  פועל 

אמרי קודש

הגיליון נודב ע"י
 ידידנו הנכבד 

הרה"ח ר' יצחק אליהו קליין הי"ו
•

 לרגל שמחת הולדת בתו תחי' 
בשעטו"מ ובמזל"ט

•
 יה"ר שיזכה לגדלה לתורה לחופה

  ולמעשים טובים וירווה רוב תענוג 
 ונחת דקדושא מכל יוצ"ח מתוך שמחה

 והרחבת הדעת.
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ברכה לכל ימות השבוע.

גוט שבת.

Y

 אמרי קודש שהשמיע 
 כבו''ק מרן אדמו''ר שליט''א 

 במוצאי שב"ק פר' וירא העעל"ט
אחר הבדלה:

פו"א, וירא אליו ה' באלני ממרא וגו' )יח, א(, 
ויש להתבונן מהו סיבת הדבר שאברהם אבינו 

ע"ה זכה שהשי"ת יתגלה אליו. 

יצחק פתח  'רבי  ד(  מח,  )בר"ר  איתא במדרש 
כ, כד(, אמר  )שמות  וגו'  לי  מזבח אדמה תעשה 
רבי יצחק מה אם זה שבנה מזבח לשמי הריני 
נגלה עליו ומברכו, אברהם שמל עצמו לשמי 
על אחת כמה וכמה, וירא אליו ה' באלני ממרא'. 

מבואר בדברי המדרש שאדם המקריב קרבן 
והוציא בכך מממונו לכבוד השי"ת, מגיעו שכרו 
על כך שיתגלה אליו השי"ת, וק"ו למי שעומד 
בנסיון, ועל אחת כמה וכמה מי שמוסר נפשו 
מילה שהיה  ברית  בקיום מצות  כמו  להשי"ת 
אחד מעשרה הנסיונות של אברהם אבינו ע"ה, 

שבודאי זוכה שיתגלה אליו השי"ת. 

ולפי"ז הרי פשוט ומובן מ"ש "וירא אליו ה'" 
אבינו  אברהם  זכה  שעבורה  הדבר  דסיבת   -
ע"ה שיתגלה אליו השי"ת הוא מאחר שעמד 
בנסיון  כשעמד  ומיד  מילה,  ברית  של  בנסיון 
זכה ל"וירא אליו ה'", כי יהודי שעומד בנסיון, 
יהודי  השי"ת,  לכבוד  עצמו  שמקריב  יהודי 
אליו  שיתגלה  זוכה  להשי"ת,  נפשו  שנותן 

השי"ת ומתקיים בו "וירא אליו ה'". 

מדרגתו,  לפי  אחד  לכל  אמורים  והדברים 
"וירא  זכה להתגלות של  דאברהם אבינו ע"ה 
שמתחזק  יהודי  בכל  הדבר  כן  אכן  ה'",  אליו 
ועומד בנסיון שזוכה לשכר של "וירא אליו ה'", 
וכאמור הדבר מפורש בדברי המדרש, שבשכר 
זוכה  להשי"ת  מעצמו  מקריב  שיהודי  זאת 

שיתגלה אליו השי"ת. 

שעמד  הראשונה  בפעם  לזה  זוכה  אינו  גם 
בנסיון  כשיעמוד  השי"ת  לגילוי  יזכה  בנסיון, 
בפעם  לזה  יזכה  ולפעמים  השניה,  בפעם 
של  בסופו  אולם  בנסיון,  שיעמוד  השלישית 
דבר כשיהודי מוסר נפשו לעמוד בנסיון ונלחם 

ביצרו וכובש את יצרו, זוכה ל"וירא אליו ה'".

א גוט וואך.

Y
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 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הרה"ח ר' מאיר דייטש הי"ו

לרגל שמחת אירוסי בתו הכלה תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

יהי רעווא מן קדם אבוהון דבשמיא שהזיווג יעלה יפה יפה לקשר של קיימא, לבנין 
עדי עד ולדורות ישרים ומבורכים, מתוך געזונט פרנסה נחת, שפע ברכה והצלחה, 

שלוות הנפש והרחבת הדעת בגשמיות וברוחניות, בכל מכל כל, אכי"ר.
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זכרון קדוש

והזמנים", ישראל  ואלה הימים הם מתנה לבני ישראל כמ"ש "מקדש ישראל  ניתנו לבני ישראל להאיר להם לכל השנה.  .א הימים טובים 
דקדשינהו לזמנים. הפי' כי הקדושה היורדת באלה הימים הוא רק בזכותן של ישראל וכפי הקריאה שלהם. ו.ית. במדרש ובימי .קר. הו. 
בימים טובים שהם ימים המיוחדים לנוא וכתיב וכימיך דבאך פרש"י כימים שהם טובים לך ע"ש. כמו כן צריכין למשוך הארה מאלה הימים 

לימות החול שהם שפלים ומתמוטטים. 

ואמו"ז ז"ל אמר שעל ימים טובים נאמר וזכור את בוראך בימי בחורותיך שאומרים בהם אתה בחרתנו. והפי' כי בודאי השי"ת בחר בנו לעולם 
אבל באלה הימים נודע לנו הבחירה ומתפעלים בנפש. ולכן מסיים הפסוק עד כו' לא יבואו ימי הרעה אשר תאמר אין לי בהם חפץ. לכן צריכין 
להכין בימים אלו על כל הימים. וכן מבקשין והנחילנו כו' שיהי' הארת הימים טובים נחלה לעולם. וכ"כ במדרש בפסוק טובה חכמה כשהיא עם 

נחלה ע"ש. פי' כל הארה הבאה משמים צריכין להיות שתהיה נחלה קבוע ונשארת בנפש לעולם. )שפת אמת לסוכות, תר"נ( 

בא 'תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה' )פיוט 'אחות קטנה' לערב ראש השנה(, וצריך להבין אם מברכים כבר תחל שנה וברכותיה, לשם מה צריך 
להזכיר היפך הברכה של תכלה שנה וכו' ובפרט בגמר השנה? אך הנה כתיב )איכה ג, לח( 'מפי עליון לא תצא הרעות והטוב', היינו שמאתו יתברך 
לא תצא ח"ו הרעות אלא והטוב, כלומר כשיש עמהם גם טוב, ועל דרך 'אלקים חשבה לטובה' )בראשית נ, כ(, דהיינו הגם שהתנהג עמכם במידת 

הדין שהיא שם אלקים, מכל מקום אלקים חשבה לטובה.

וזהו שאומרים תכלה שנה וכו', היינו מה שאנו חושבים ללא טוב ומסבב הסיבות מהפכם לטוב, אלא שאנו קצרה השגתינו, לכן מבקשים אנו תחל 
שנה וברכותיה, כלומר שגם אנו נראה מיד את הטוב, שנתברך מיד לפי השגתינו, באופן שנשיג הטוב. )כנסת מרדכי, ראש השנה תשל"ה( 

 פניני שיח מתוך שיחת הקודש 
 בביקור שערך 

כקש"ת אדמו"ר מגור שליט"א בסוכת 
כבו"ק מרן רבינו העקבי אבירים זיע"א

יום שלישי ג' דחוה"מ סוכות ה'תשס"ג

[

הרבי  מרגיש  איך  שליט״א:  מגור  אדמו״ר 
בבריאות?

רבינו העקבי אבירים זיע"א: ווי א טאג.

שתמיד  השי"ת  יעזור  שליט״א:  מגור  אדמו״ר 
ירגיש הרבי בטוב.

רבינו העקבי אבירים זיע"א: אמן.

אומרים  אנו  בהלל  שליט״א:  מגור  אדמו״ר 
בספה"ק  איתא  ב(,  קטז,  )תהלים  אקרא"  "ובימי 
)ילקוט  המדרש  בשם  תר"נ(  )סוכות,  אמת  שפת 
שמעוני ח"ב רמז תתע"ד( "ובימי" - הכוונה לימים 

טובים..

"ובימי" - אפשר  רבינו העקבי אבירים זיע"א: 
]אונזערע  שלנו  הימים  על  דקאי  גם  לומר 

טעג[.

אבי אדמו"ר ]רבינו הכנסת מרדכי[ זיע"א היה 

אומר, במ"ש אומרים קודם תפילת מעריב של 
שנה  תחל  וקללותיה  שנה  ׳תכלה  השנה  ראש 
וברכותיה׳, וצריך להבין מדוע צריכים להזכיר 
את הקללות שהיו בשנה שעברה, וביאר דהנה 
יש דברים שאצלנו נראים רע ח"ו אבל באמת 
רבי  הרבי  שהרה"ק  המעשה  וכידוע  כן,  אינו 
מן  שאחד  סיפר  זיע"א  מליז'ענסק  אלימלך 
זיע"א  הגדול  המגיד  ממרן  ביקש  התלמידים 
לו  ואמר  פטירתו,  לאחר  לעילא  אותו  שיזכור 
טוב,  שהכל  רואים  הרי  לעילא  שכשמגיעים 
וממילא אינו יכול לזכור את צרות העוה"ז, כי 
ומפי  טוב,  אינו  נראה  זה  העולם  בזה  כאן  רק 
לא  אנחנו  רק  והטוב,  הרעות  תצא  לא  עליון 
שזהו  זיע"א  אבי  ביאר  זה  ועפ"י  זאת,  רואים 
וברכותיה',  שנה  תחל  וקללותיה  שנה  'תכלה 
שאנו מבקשים שגם אנחנו בעצמנו נראה הטוב 
גם בהאי עלמא, ונראה שכל מה שהיה זה רק 

טוב.ב

)בתפילת  אומרים  מ"ש  ג"כ  ביאר  הנ"ל  ועפ"י 
גשם( ׳לברכה ולא לקללה, לחיים ולא למות, 

מדוע  קשה  ולכאורה  לרזון׳,  ולא  לשובע 
צריך לומר את הצד ההיפך, את צד השלילה, 
אלא שפעמים שיש ברכה ומשום עינא בישא 
ושאר מחלות לשון הרע וכדו' הברכה נהיית 
בצמצום, וזה ׳לברכה ולא לקללה׳ שהברכה 
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שיש  למות׳,  ולא  ׳לחיים  וכן  שלמה,  תהיה 
מצורע  עני,  מתים,  קרויים  שבחייהם  כמה 
החשוך בנים והסומא, כל אלה בחייהם קרויים 
מתים, וזה לחיים ולא למות, וכן ׳לשובע ולא 
אבל  שחונות  שנים  שיש  שפעמים  לרזון׳ 
פעמים שיש שפע גדול אבל צריכים לזרוק 
לים וכדו׳ כדי שהמחיר יעמוד, וזהו ׳לשובע 

ולא לרזון׳.

יתברך  ה'  יעזור  אכן  שליט״א:  מגור  אדמו״ר 
וגוטע  ישראל  בני  על  טובות  גזירות  שיהיה 

השפעות.

רבינו העקבי אבירים זיע"א: אמן.

Y

וכיבד רבינו העקבי אבירים זיע"א את האדמו״ר 
מגור לברך על מיני פירות, ולא רצה האדמו״ר 
מגור לברך לפני רבינו זיע"א, ולאחר שהפציר 
זיע"א ואמר שזה אדעתיה דבעל הבית,  רבינו 

נעתר ובירך תחילה על הענבים.

Y

הרש״ש  בסידור  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
הדברים  בין  שופר,  תקיעת  שקודם  בוידוי 

תורה  דברי  ׳אמרנו  אומרים,  שם  שמתוודים 
שלא שמענו ובדינו הקדמות מלבנו׳, ולכאורה 
וכי אסור לאדם לחדש חידושי תורה חוץ ממה 
ששמע מרבו, והא איתא )חולין ז.( "מקום הניחו 
שמתודים  י"ל  אלא  בו",  להתגדר  אבותי  לי 
אנו בזה על אמירת דברי תורה שלא השמענו 
אותם לעצמנו ולא השגנו עדיין את המדריגה 
שבה עסקנו בדבורנו, וזהו ג"כ 'ובדינו הקדמות 
מן  רק  היה  אלו  במדרגות  שהעסק  מלבנו', 
על  בהם  העסק  את  והקדמנו  ולחוץ  השפה 
השגתנו אותם. )ועי' עקבי אבירים ליל ב' דראש השנה 

תשנ"ה(

Y

את  זיע"א  אבירים  העקבי  רבינו  כיבד  אח"כ 
האדמו״ר מגור לברך על יי"ג.

אדמו״ר מגור שליט״א: לחיים.

רבינו העקבי אבירים זיע"א: לחיים, א גוט יאהר 
און א פריילאכער יאהר וכל טוב.

געזונטען  א  אמן,  שליט״א:  מגור  אדמו״ר 
ווינטער. ונפרדו לשלום.

Y

[

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הרב יואל יצחק בערגער הי"ו

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בנו שיחי' בשעטו"מ ובמז"ט

יה"ר שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים וירווה רוב נחת דקדושא מכל 

יוצ"ח מתוך שפע ברכה והצלחה והרחבת הדעת בגשמיות וברוחניות, אכי"ר.



 ו

 פניני שיח מתוך שיחת הקודש 
 בביקור הגומלין שערך

כבו"ק מרן רבינו העקבי אבירים זיע"א 
 בסוכת יבלח"ט

כקש"ת אדמו"ר מגור שליט"א

ליל חמישי אור לה' דחוה"מ סוכות ה'תשס"ג

[

כבר  אנו  עומדים  כעת  אדמו״ר מגור שליט״א: 
באושפיזא דיוסף. 

היה  היום  אכן,  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
אושפיזא דאהרן ויומא דהילולא של זקני מרן 

אדמו"ר הקדושת אהרן זיע"א.

תשרי  בי״ב  נולד  זיע"א  אהרן  הקדושת  זקני 
אברהם  רבי  הרה"ק  זקנו  של  דהילולא  יומא 
המלאך זיע"א, והברית מילה היה בעתו ובזמנו 

ביום י"ט תשרי אושפיזא דאהרן.

הזקן  אדמו"ר  מרן  זקני  שאל  הברית  קודם 
מסאדיגורא זיע"א את בנו-אבי הבן, זקני מרן 
יתן  שם  איזה  זיע"א,  ישראל  האור  אדמו"ר 
במשפחה  שם  אין  ועדיין  שהיות  ואמר  לבנו, 
ע"ש זקנם הרה"ק הבית אהרן מקארלין זיע"א, 
שהיה חותנו של מרן אדמו"ר הזקן זיע"א, וזה 
ברצונו לתת  הלכך  דאהרן,  אושפיזא  ביום  גם 
לרך הנימול את השם 'אהרן', כאשר שמע זאת 
והלא  ואמר:  נאנח  זיע"א  הזקן  אדמו"ר  מרן 
זקנו  של  שמו  על  נקרא  אהרן  הבית  חותני 
נסתלקו  ששניהם  הוה,  וכך  הגדול!  אהרן  רבי 
בהיותם בני ל״ו שנים בלבד, הרה"ק רבי אהרן 
אהרן  הקדושת  וזקני  ניסן  בי״ט  זיע"א  הגדול 

זיע"א בי״ט תשרי.

בה׳  בטח  הצדיק  יוסף  שליט״א:  מגור  אדמו״ר 
ס"ג(  פט  פ'  )בר"ר  בחז״ל  דאיתא  המצבים,  בכל 
בפסוק )ירמי' יז, ז( "ברוך הגבר אשר יבטח בה׳" 

שדורשים זאת על יוסף הצדיק.ג

דר׳  בברייתא  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 

גא 'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו'- זה יוסף, 'ולא פנה אל רהבים'- ע"י שאמר לשר המשקים 'זכרתני והזכרתני', נתוסף לו שנתיים. )בר"ר פ' 
פט ס"ג( 

דא וז"ל רש"י: אם אני כאן הכל כאן. דורש היה לרבים שלא יחטאו בשמו של הקב"ה, אם אני כאן הכל כאן - כל זמן ש.ני חפץ בבית הזה 
ושכינתי שרויה בו יה. כבודו קיים ויב.ו הכל כ.ן, ואם תחטאו ואסלק שכינתי מי יבא כאן. 

הא ת"ר לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי, מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה, אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ד' 
מאות זוז, אמר אחד מהם אני אקניטנו, אותו היום ערב שבת היה והלל חפף את ראשו, הלך ועבר על פתח ביתו, אמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל, 
נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו, בני, מה אתה מבקש, א"ל, שאלה יש לי לשאול, א"ל, שאל בני שאל, מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות, 
א"ל, בני שאלה גדולה שאלת, מפני שאין להם חיות פקחות, הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל, נתעטף ויצא לקראתו, 

ישמעאל )בשלח פרשה ג( איתא בפסוק )תהלים קיד, 
יוסף  של  ארונו  ראה,  מה  וינס",  ראה  "הים  ג( 

ראה, בזכות יוסף הצדיק.

זיע"א במ"ש  איתא מזקני מרן הסב״ק מרוז׳ין 
שני  "וכן  ישמעאל,  דר׳  בברייתא  אומרים 
שיבוא  עד  זה,  את  זה  המכחישים  כתובים 
דהנה  דר״ל  ביניהם",  ויכריע  השלישי  הכתוב 
ולכאורה  ינקה",  לא  "ונקה  ז(  לד,  )שמות  כתיב 
אמנם  זה,  את  זה  המכחישים  כתובים  ב׳  הוי 
כשנתבונן נראה ש-׳ונקה׳ יש בו אותיות ק׳נ׳, 
וכן ׳ינקה׳ יש בו אותיות ק׳נ׳, וביחד הוי ׳קנקן׳, 
והוא  ב״ה,  הוי״ה  שם  הם  הנותרים  והאותיות 
ע״ד דאיתא )אבות פ״ד מ״כ( "אל תסתכל בקנקן 
אלא במה שיש בו", דהיינו שם של רחמים, וזהו 
עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, ר״ל 
שההכרעה היא שבתוכם מרומז שם של רחמים.

Y

כעת  שמענו  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
בכמה  להפריע  שרצו  מחבלים  בס״ד  שנתפסו 

מקומות של שמחת בית השואבה. 

אדמו״ר מגור שליט״א: אנו חיים על נסים!

רבינו העקבי אבירים זיע"א: דרך הטבע זהו הרי 
ג"כ "נס", ד"הטבע" גימטריא "אלקים".

אדמו״ר מגור שליט״א: כל הטבע זה נס.

Y

שנדחקו  ראיתי  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
מה  על  בדעתי  ועלה  לכאן,  שנכנסנו  בעת 
"אם  שאמר  הלל  גבי  נג.(  )סוכה  בגמ'  דאיתא 
)ד"ה אם אני  ופי' רש״י שם  אני כאן הכל כאן", 
כאן( ש"אני" זהו השכינה,ד אך על דרך הפשט 

עניו  היה  שהלל  מצינו  דהרי  תמוה,  לכאורה 
מאד, וכפי שבמקום אחר איתא )שבת ל:( "ת"ר 
לעולם יהא אדם ענוותן כהלל כו' א"ל הוי זהיר 
ברוחך כדי הוא הלל שתאבד על ידו ד' מאות 
זוז והלל לא יקפיד",ה ולכאורה איך יתכן שאותו 



 ז

הלל יאמר "אם אני כאן הכל כאן", ויש לומר, 
"אני" - כשנכנסים למקום קדוש, והרי בודאי 
"אם  אלא  עצמו,  על  זאת  לומר  התכווין  שלא 

אני כאן" - אם השכינה כאן, "הכל כאן".

"מה  שאמר  ע"ה  אבינו  ביעקב  שמצאנו  וכמו 
נורא המקום הזה ואנכי לא ידעתי" )בראשית כח( 
וכן  אדע,  שאני  כזאת  למדריגה  הגעתי  לא   -
אצל יונה במעי הדגה, שהתחיל להתנבא שם, 

והיינו שהמקום גורם. 

"אם אני כאן", התכוון לענווה, אצל בעל גאוה 
יכולין  והוא  אני  "אין  ה.(  )סוטה  הלשון  מצינו 

לדור" כו'.ו

זקני מרן אדמוה"ז מסאדיגורא זיע"א ביאר על 
מ"ש חז"ל )אבות פ"ג מ"ב( "שנים שיושבים ואין 
ביניהם דברי תורה הרי זה" כו', "שנים שיושבים 
ואין ביניהם" - היינו כשאין להם כל מחשבה 
של אנוכיות ביניהם, ובכל מעשיהם הם כאיש 
אז   – השי"ת  עבודת  עניני  בכל  להרבות  אחד 
הוא "דברי תורה", אבל "הרי זה", אם יש להם 
פניות וכוונות שאינם לשמה, אז הוא ח"ו מושב 
וכו', כי אין אני והוא יכולין לדור בכפיפה אחת.

Y

וכיבד האדמו״ר מגור את רבינו העקבי אבירים 
זיע"א לברך על יי"ג.

לחיים  לחיים,  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
טובים ולשלום.

יעזור השי״ת שלא ירעו ולא ישחיתו, המחבלים, 
בכל הר קדשי, ונוכל לזכות לביאת גואל צדק 
טוב,  מליצים  הרי  רועים"  וה"שבעה  במהרה, 

אמר לו, בני מה אתה מבקש, א"ל, שאלה יש לי לשאול, א"ל, שאל בני שאל, מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות, אמר לו, בני שאלה גדולה 
שאלת, מפני שדרין בין החולות, הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל, נתעטף ויצא לקראתו, א"ל, בני מה אתה מבקש, 
א"ל שאלה יש לי לשאול, א"ל, שאל בני שאל, מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות, א"ל, בני שאלה גדולה שאלת, מפני שדרין בין בצעי 
המים, אמר לו שאלות הרבה יש לי לשאול ומתיירא אני שמא תכעוס, נתעטף וישב לפניו, א"ל, כל שאלות שיש לך לשאול שאל, א"ל, אתה 
הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל, א"ל הן, א"ל, אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל, א"ל בני מפני מה, א"ל, מפני שאבדתי על ידך ד' 

מאות זוז, א"ל הוי זהיר ברוחך כדי הוא הלל שתאבד על ידו ד' מאות זוז וד' מאות זוז והלל לא יקפיד. )שבת ל:( 

וא אמר רב חסדא ואיתימא מר עוקבא כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם, שנא' )תהלים קא, ה( "מלשני 
בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל", אל תקרי אותו אלא אתו לא אוכל. )סוטה ה.( 

זא תנו רבנן משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידן ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו רבונו של עולם 
הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנים יהיו מפתחות מסורות לך וזרקום כלפי מעלה ויצתה כעין פיסת יד וקיבלתן מהם והם קפצו ונפלו לתוך 
האור, ועליהן קונן ישעיהו הנביא )ישעי' כב, א( "משא גיא חזיון מה לך איפוא כי עלית כולך לגגות תשואות מלאה עיר הומיה קריה עליזה חלליך 

לא חללי חרב ולא מתי מלחמה", אף בהקב"ה נאמר )שם ה( "מקרקר קיר ושוע אל ההר". )תענית כט.( 

חא כשבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים דבקו שערים זה בזה, אמר שלמה עשרים וארבעה רננות ולא 
נענה, פתח ואמר )תהלים כד, ז( שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד רהטו בתריה למיבלעיה, אמרו מי הוא זה מלך הכבודף 
אמר להו ה' עזוז וגבור, חזר ואמר )שם, ז( שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד מי הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך 

וכמו שמביא רש״י ביומא )כח:(, "האיר פני כל 
המזרח עד שבחברון - כדי להזכיר זכות אבות 

מזכירין חברון".

של  הראשונה  בברכה  שליט״א:  מגור  אדמו״ר 
"אבות" )בתפילת שמו"ע( הכוונה מעכב ע"פ הלכה, 
מעכב,  לא  כוון  לא  אם  ברכות  משא"כ בשאר 
לא  באבות  שגם  בזה,  גם  יש שמקילים  אמנם 

מעכב הכוונה ואם לא כוון אין צריך לחזור.

רבינו העקבי אבירים זיע"א: א גוט קוויטל.

אדמו״ר מגור שליט״א: אמן.

Y

לפרש  ראיתי  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
רגלים(  לג'  מוסף  )תפילת  בתפילה  אומרים  במ"ש 
"מפני היד שנשתלחה במקדשך", ולכאורה מהו 
הלשון "יד", אלא פירשו דזהו ע"פ מה שמובא 
ראו  המקדש  בית  שבחרבן  כט.(  )תענית  בגמ' 
בית  ולקחה המפתח של  מן השמים  יוצאת  יד 
המקדש,ז וזהו הפי' "מפני היד", שמבקשים אנו 

מהשי״ת שיחזיר לנו המפתח בקרוב. 

אדמו״ר מגור שליט״א: דהרי זה כעין חוב...

אלו  בימים  הרי  זיע"א:  אבירים  העקבי  רבינו 
היה הענין עם שלמה המלך ע"ה ששערי קדשי 
הקדשים לא רצו להפתח ואמר כ"ד רננות ולא 
נפתחו, ואמר שאו שערים ראשיכם וגו' ויבא מלך 
הכבוד ורצו השערים לבלעו, עד שביאר כוונתו 
הכבוד,  מלך  שהוא  השי"ת  כלפי  זאת  שאמר 
ועדיין לא נפתחו השערים עד שהזכיר את זכות 
ויש להסמיך לזה  ונפתחו השערים,ח  דוד אביו 
מה דאיתא בגמ' )קידושין לב.( שת״ח שמחל על 
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כבודו כבודו מחול, דתורה דיליה הוא, משא״כ 
מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, ופירשו 
בתוס' )זבחים טז.( דזהו משום שכבודו של המלך 
בא לו מכח העם ששמוהו למלך עליהם, וא"כ 
אין כבודו שלו ואינו יכול למחול עליו, לא כן 
מאמינים  ישראל  שבני  דאעפ"י  השי"ת,  אצל 
בני מאמינים, וממליכים את השי"ת עליהם, אך 
השי״ת ברא את כל העולם ומלכותו אינה באה 
כן  ועל  שלו,  והממשלה  דהמלוכה  העם,  מכח 
יכול למחול על כבוד מלכותו, ולא כמו במלך 

הכבוד סלה ולא נענה, כיון שאמר )דברי הימים ב ו, מב( ה' אלקים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענה. )שבת ל.( 

מובן מה שנתכוין שלמה  זה  ועפ"י  ודם,  בשר 
גרם  שאם  שמיא,  כלפי  לזכות  להמליץ  המלך 
אזי  לפניו,  נפתחים  השערים  אין  ולכן  החטא 
שיסלח לו ה' מכח היותו "מלך הכבוד", וממילא 

יכול למחול על כבודו.

יעזור השי"ת שיהיה לנו כל טוב ותיכון מלכותו 
יתברך, אכי״ר.

אדמו״ר מגור שליט״א: אמן. ונפרדו לשלום.

Y

[
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בקודש פנימה

יום רביעי פר' וירא ט"ו מרחשון

קודם תפילת שחרית כבו"ק מרן שליט"א הניח 
תפילין לחתן הבר מצוה בן ציון נ"י בן הרה"ח ר' 
הי"ו מבית שמש, אחר התפילה  יורוביץ  שמואל 
נכנסו ללחיים בקו"פ, כבו"ק מרן שליט"א בירך 
על לעקיך ולחיים ואיחל לבעלי השמחה והעניק 
לבר  ישראל'  'עטרת  הספה"ק  מצוה  הבר  לחתן 

מצוה.

n

שליט"א  מרן  כבו"ק  הגיע  הצהרים  בשעות 
לפאר בסעודת הברית מילה לבן הרה"ג ר' שלמה 
על  בירך  שליט"א  מרן  כבו"ק  הי"ו,  בינדיגער 
לעקיך ויי"ג ואיחל לחיים לבעלי השמחה שיחי' 
ושוררו ניגוני שמחה, כן שוחח עם בעלי השמחה 

למשך זמן ונפרד ברוב ברכות.

n

ברוך דיין האמת. בשעות הבוקר פשטה הידיעה 
בקרב אנשי שלומנו על פטירתו בשיבה טובה של 
האי ותיק וחסיד, גומל חסדים טובים, אוד מוצל 
הרה"ח הישיש רבי חיים אריה שפיטץ ז"ל  מאש, 
גיסו של כבו"ק מרן רבינו הקוה"ט העקבי אבירים 
שהיה  הקרוב  הקשר  ומפורסם  ידוע  זיע"א, 
העקבי  רבינו  עם  ז"ל  אריה  חיים  רבי  להרה"ח 
בהתבטלות  לפניו  עמד  שתמיד  זיע"א,  אבירים 
גדולה והגיש קוויטל והזכיר עצמו לעצה ותושיה 
הסתלקות  אחר  וכן  הימנו,  מבוגר  שהיה  אעפ"י 
מרן  אצל  המשיך  זיע"א  אבירים  העקבי  רבינו 
דאפשר  מאי  בכל  מגדרו  ויצא  זיע"א  אדמו"ר 
והתנהג בכבוד רב ובפרט בעת שנהג רבינו זיע"א 

לבקרו בביתו. חבל על דאבדין ולא משתכחין.

בשעות הצהרים הגיע כבו"ק מרן שליט"א לבית 
החיים בבני ברק להשתתף בהלויית דו"ז הרה"ח 
הישיש רבי חיים אריה שפיטץ ז"ל שמיטתו באה 
ממדינת הים מארה"ב, כבו"ק מרן שליט"א ליווה 
ואח"כ  הגולל  סתימת  לאחר  עד  המיטה  את  את 
עמד בשורות וניחם את האבלים הי"ו ושב למעון 

הקודש.

n

בשעות הערב עלה כבו"ק מרן שליט"א לעיה"ק 
ארנה  האירועים  להיכל  הגיע  תחילה  ירושלים, 
"דגל  ארגון  בידו" שע"י  "ותלמודו  במעמד  לפאר 
סיום  חגיגת  והדר  בפאר  נחגג  שם  ירושלים", 
ועוד,  שבת  והלכות  שביעית  דיני  הלכות  לימוד 
המבחן  בכור  שעמדו  התורה  חתני  הוכתרו  וכן 

בידיעות מפליאות.

הגיע תחילה לחדר צדדי  כבו"ק מרן שליט"א 
כניסתם  טרם  שליט"א  ישראל  גדולי  ישבו  שם 
למעמד ובין היתר שוחח עם כקש"ת האדמורי"ם 

מאלכסנדר וקאפיטשיניץ שליט"א.

אח"כ נכנס כבו"ק מרן שליט"א יחד עם שאר 
נגן  צלילי  לקול  שליט"א  והרבנים  האדמורי"ם 
בכבוד  פניהם  את  קיבלו  תשב"ר  ילדי  ואלפי 
והדר, בשעת המעמד האזין לדברים שנשא יו"ר 
הארגון הרה"ג ר' נפתלי צבי פרוש שליט"א וכן 
לעוד דברי תורה ואגדה בשגב שקידת התלמידים 
בלימוד ההלכה, כן שוחח כבו"ק מרן שליט"א עם 
כקש"ת אדמו"ר מבאיאן שליט"א שנכח במעמד 

ודרש בשלום כקש"ת אדמו"ר מערלוי שליט"א.

n

משם הגיע כבו"ק מרן שליט"א לניחום אבלים 
אחר  ל"ע  שישבו  שיחי'  שפיטץ  משפחת  בבית 
פטירת אביהם הרה"ח הישיש רבי חיים אריה ז"ל 
]דו"ז של יבלחט"א כבו"ק מרן שליט"א[ שנלב"ע 

בשיבה טובה.

בבית האבלים ישבו בניו הרה"ח ר' שלמה זלמן 
הי"ו, הרה"ח ר' מאיר שלום הי"ו, בין היתר סיפרו 
ממעלותיו של אביהם המנוח ז"ל )תוכן השיחה יבוא 
שליט"א  מרן  כבו"ק  ניחמם  בסיום  בעזהשי"ת(, 

בברכת התנחומין ושב למעון הקודש בב"ב.

n

יום חמישי פר' וירא ט"ז מרחשון

בשעות הערב הגיע כבו"ק מרן שליט"א לפאר 
בשמחת האירוסין לבת ידידנו הנה"ח מו"ה יששכר 
במוסדותינו  התורה  מחזיקי  מגדולי  הי"ו  קנול 
הק', כבו"ק מרן שליט"א בירך על לעקיך ולחיים 
ואיחל לחתן ולמחותנים שיחי' מברכות קדשו, כן 
שוחח למשך זמן עם ראש ישבת סלבודקא הגאון 
הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א ובסיום נפרד 

ברוב ברכות.

n

משם הגיע כבו"ק מרן שליט"א לפאר בשמחת 
השבע ברכות לרגל נישואי הכלה תחי' בת הר"ר 
יצחק שטרן הי"ו בן הרה"ח ר' יעקב שטרן הי"ו 
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וחתן פע"ח הנה"ח ר' משה אנגלשטיין הי"ו נו"נ 
לרבוה"ק לבית רוז'ין, כבו"ק מרן שליט"א בירך 
על לעקיך ולחיים ואיחל לחתן ולמחותנים שיחי' 
מברכות קדשו, אח"כ שוררו ניגון שמחה וכבו"ק 
החתן  עם  בפרטות  לריקוד  קם  שליט"א  מרן 
והמחותנים שיחי', ובסיום נפרד ברוב ברכות ושב 

למעון הקודש.

n

שב"ק פר' וירא בצל הקודש

התיבה  לפני  עבר  שב"ק  ערב  מנחה  לתפילת 
שבת'  ל'קבלת  הי"ו,  שווימר  חיים  ברוך  הר"ר 
מרדכי  ר'  הרה"ח  התיבה  לפני  עבר  ומעריב 
שלמה כהן הי"ו, ל'בואי בשלום' יצא כבו"ק מרן 
שליט"א לפתח ה'דאווין שטוב' כשמעודד בידו 
לזמר בהתלהבות לקבל פני שבת מלכתא, אחר 
התפילה יצא כבו"ק מרן שליט"א לפתח ה'דאווין 
'שבתא  בברכת  להתברך  לפניו  ועברו  שטוב' 

טבא'.

הזוה"ק  במאמר  קודש  באמרי  פתח  כך  אחר 
שמיום שבת קודש מתברכין כל שיתא יומין, דיש 
להבין מהו המעלה המיוחדת של יום שבת קודש 
שגורמת השפעת הברכה לכל שיתא יומין, וביאר 
עפ"י מה שהקשה הרה"ק מאפטא זיע"א על מ"ש 
ליום  שיר  מזמור  ואומר  משבח  השביעי  "ויום 
ויברכו  יפארו  לפיכך  לה',  להודות  טוב  השבת 
לא"ל כל יצוריו", ד"ויום השביעי משבח ואומר" 
אומרים  זאת  נתינת טעם שמחמת  משמע שהוא 

"לפיכך יפארו ויברכו כל יצוריו". 

ז"ל  מאמרם  עפ"י  אחר,  באופן  עוד  וי"ל 
כך  ואחר  מקום  של  שבחו  אדם  יסדר  "לעולם 
יתפלל", והביאור י"ל ע"ד "מבשרי אחזה אלוק", 
שכשאדם עושה טובה לחברו, אם המקבל אינו 
טובה  ממנו  לבקש  כשיוסיף  הרי  בטובתו  מכיר 
שוב לא ייטיב עמו באופן שהיטיב עמו בתחילה, 
אצל  גם  הוא  וכן  עמו,  ייטיב  לא  שבכלל  או 
השי"ת, אשר ברא את העולם כדי שידעו שהוא 
מכיר  וכשאדם  במלכותו,  ויכירו  הבירה  בעל 
חסדיו  על  לו  ומודה  עמו  השי"ת  של  בטובתו 
יכול לאחר מכן לבקש ולהתפלל, והנה יום שבת 
לראות את חסדי  זמן של התבוננות  הוא  קודש 
אומרים  ולכן  השבוע,  ימות  בכל  עמנו  השי"ת 
זהו מהות  כי  ליום השבת",  "מזמור שיר  דייקא 
יום השבת להודות ולהלל להשי"ת על הטובות 

שמיטיב עם האדם. 

ואומר  משבח  השביעי  "ויום  מ"ש  יובן  ולפי"ז 
הוא  השבת  מהות  כי  השבת",  ליום  שיר  מזמור 
נתינת  שזהו  מובן  וא"כ  השי"ת,  לפני  ההודאה 
יצוריו",  כל  לא"ל  ויברכו  יפארו  "לפיכך  הטעם 

כל  מתברכין  דמיניה  בזוה"ק  מ"ש  יובן  ולפי"ז 
שיתא יומין, שהרי רצון הטוב הוא להיטיב, ולכן 
כשמסדר שבחו של מקום ומודה להשי"ת על כל 
חסדיו, זה עצמו משפיע ברכה לכל ימות השבוע. 

)תוכן האמ"ק במדור 'אמרי קודש'(.

n

ביום השבת ל'פסוקי דזמרה' עבר לפני התיבה 
לתפילת  הי"ו,  וועבער  משה  דוד  ר'  הרה"ח 
שחרית עבר לפני התיבה הר"ר דוד שטייף הי"ו, 
שפירא  בנימין  שמואל  ר'  הרה"ג  הארון  פתיחת 
הר"ר  עלה  כהן  לעליית  ירושלים,  מעיה"ק  הי"ו 
ישראל דב כהן הי"ו ממודיעין עילית, לוי הר"ר 
דוד שארר הי"ו, כבו"ק מרן שליט"א עלה לתורה 
יוסף  ישראל  הרב  פע"ח  רביעי  שלישי,  לעליית 
טירהויז  אהרן  הרב  חמישי  שליט"א,  מרילוס 
הרה"ג  פע"ח  שישי  הק',  מוסדותינו  מנכ"ל  הי"ו 
בקהילתנו  הכולל  ראש  שליט"א  מרילוס  דוד  ר' 
הק' במודיעין עילית ור"מ בישיבתנו הק', שביעי 
הרב אליעזר שטערנבוך שליט"א, מפטיר הרה"ח 
המפואר מו"ה רבי אלימלך שרגא שפירא שליט"א, 
עילית,  מביתר  הי"ו  דייטש  אליהו  הר"ר  הגבהה 
מוסף  לתפילת  הי"ו,  ביכלר  פינחס  הר"ר  גלילה 
עבר לפני התיבה הרב שמואל בנימין שפירא הי"ו 
מעיה"ק ירושלים, פתיחה ל'אנעים זמירות' הר"ר 

יעקב סרולוביץ הי"ו.

n

יהודה  הר"ר  התיבה  לפני  עבר  מנחה  לתפילת 
יהודה  הר"ר  הארון  פתיחת  הי"ו,  כהן  )ברמ"ש( 

עלה  כהן  לעליית  עילית,  מביתר  הי"ו  ביכלר 
לוי  הי"ו,  כהן  )בר"י(  יהודה  קלונימוס  הבה"ח 
שלישי  הי"ו,  סגל  יוסף  מרדכי  הרב  משב"ק 
]בן  הי"ו  לייפער  אייזיק  יצחק  הבה"ח  בנש"ק 
הגבהה  שליט"א[,  מפיטסבורג  אדמו"ר  כקש"ת 
עילית,  ממודיעין  הי"ו  ברנדוויין  פינחס  הר"ר 
גלילה בנש"ק הבה"ח צבי הירש לייפער הי"ו ]בן 

כקש"ת אדמו"ר מפיטסבורג שליט"א[.

n

שליט"א  מרן  כבו"ק  נכנס  מנחה  תפילת  אחר 
השולחן  לעריכת  הגדול  המדרש  בית  להיכל 
הטהור דרעוא דרעוין, תחילה נטל ידיו ובצע על 
הי"ב חלות וזימרו 'בני היכלא' ו'מזמור לדוד' ג"פ, 
אח"כ הגישו הדגים וכבו"ק מרן שליט"א בירך על 
בסדר  המשיכו  הקהל,  לכל  'לחיים'  ואיחל  היין 
'דרור  נפש',  'ידיד  חסדו',  צור  'יצוה  הזמירות 
שוררו  המזון  ברכת  קודם  מסתתר',  ו'קל  יקרא' 
זמן בהתעוררות  'באלקים בטחתי' למשך  הניגון 
כבו"ק  כיבד  המזון  לברכת  הכוס  בהגבהת  רב, 
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שטערנבוך  אליעזר  הרב  גיסו  את  שליט"א  מרן 
שליט"א.

n

לתפילת מעריב מוצש"ק עבר לפני התיבה הר"ר 
מעריב  תפילת  אחר  הי"ו,  כהן  )ברשח"י(  ישראל 
נכנס כבו"ק מרן שליט"א להבדלה, בהגבהת הכוס 
לייפער  אייזיק  יצחק  הבה"ח  בנש"ק  את  כיבד 
הי"ו ובהחזקת הנר את בנש"ק הבה"ח צבי הירש 
מפיטסבורג  אדמו"ר  כקש"ת  ]בני  הי"ו  לייפער 
כנהוג  הזמירות  שוררו  הבדלה  אחר  שליט"א[, 
גוטע  'א  בברכת  להתברך  הקודש  לפני  ועברו 
באמרי  שליט"א  מרן  כבו"ק  פתח  אח"כ  וואך', 
על  המתגבר  של  הנשגבה  המעלה  אודות  קודש 
נסיונות שזוכה שיתגלה אליו השי"ת. )תוכן האמ"ק 

במדור 'אמרי קודש'(. 

n

יום ראשון פר' חיי שרה י"ט מרחשון

בשעות הערב הגיע כקש"ת האדמו"ר מברעז'אן 
שליט"א לביקור בקו"פ אצל כבו"ק מרן שליט"א 
למז"ט  שיחי'  החתן  בנו  נישואי  שמחת  לרגל 
מנהגי  אודות  שוחח  הדברים  בתוך  ובשעטו"מ, 
)תוכן  ענינים  ועוד  הצדיקים  בחצרות  נישואין 
מרן  כבו"ק  כיבדו  בהמשך  בעזהשי"ת(,  יבוא  השיחה 

לרוב  בברכות  והתברכו  יי"ג  על  לברך  שליט"א 
שליט"א  מרן  כבו"ק  ויצא  לשלום  נפרדו  ובסיום 

ללוותו.

n

הי"ו  וילנר  אריאל  הרב  בקו"פ  הגיע  בהמשך 
לכולל  שיוכנס  לס"ת  האותיות  כתיבת  ונערך 
מרן  כבו"ק  עילית,  במודיעין  השחר'  'אילת 
שליט"א נטל ידיו וכתב אות בספר התורה ]אות 
ה' מתיבת החזקה[, אח"כ בירך את בני המשפחה 

שיחי' מברכות קדשו.

n

יום שני פר' חיי שרה כ' מרחשון

בשעות הערב נערך בקו"פ שמחת החאלאק"ע 
לנכד הנה"ח ר' אליעזר עציוני הי"ו בן לבנו הר"ר 
נתן ישראל הי"ו, כבו"ק מרן שליט"א גזז משערות 
השמחה  בעלי  את  ובירך  החאלאק"ע  חתן  ראש 

בברכות לרוב.

n

ּתֹוָרה ַוֲעָמלֹו  דֹול ַבּ ֵרי ִמי ֶשָגּ  "ַאְשׁ
ה ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו" ּתֹוָרה, ְועֹוׂשֶ ּבַ

 מעמד חלוקת תעודות ופרסים
בהיכל ישיבתנו הק' לצעירים

 שע"י קרן הפרסים "עטרת צבי" –
ע"ש הרה"ח רבי צבי הלוי ז"ל

להיכל  שליט"א  מרן  כבו"ק  הגיע   7:00 בשעה 
"חלוקת  מעמד  את  לפאר  לצעירים  הק'  ישיבתנו 
תעודות ופרסים" לרגל סיום לימוד מסכת 'פסחים' 
בשקידה עצומה ובידיעה נפלאה, שע"י קרן הפרסים 
'עטרת צבי' ע"ש הרה"ח הבלתי נשכח רבי הערשל 
הלוי ז"ל נדבת יבלח"ט בני משפחתו היקרים שיחי'.

עם הגעת הקודש קידמו תלמידי הישיבה הק' 
את פני הקודש בשירת 'צדיק כתמר יפרח' ואח"כ 
קידם בדברי ברכה בהתרגשות רבה המנהל רוחני 
את  והביע  שליט"א  הלברשטאם  דוד  ר'  הרה"ג 
הרגשי הלב על כל אשר זוכים בני הישיבה הק' 
לבו  לוח  על  אותם  נושא  שליט"א  מרן  שכבו"ק 
וכל סדרי ודרכי הישיבה הק' הם על פי הדרכותיו 
וסיים בברכה שנזכה להעמיד תלמידים  בקודש, 
ובחסידות  וביראה  בתורה  המתעלים  הגונים 

ועושים נחת רוח להשי"ת.

ה"  טוב  כי  וראו  'טעמו  הניגון  שוררו  אח"כ 
וכבו"ק מרן שליט"א בירך על לעקיך ויי"ג ואיחל 
'לחיים' לחברי צוות הישיבה הק' שיחי', כן שלח 
משפחת  ובני  הק'  הישיבה  צוות  לחברי  מזונות 
שליט"א  מרן  כבו"ק  פתח  אח"כ  שיחי',  הלוי 
בזה"ל:  שיחי'  היקרים  לתלמידים  קודש  בברכת 
וכן  "יעזור השי"ת שכל המסיימים וכל הלומדים, 
אלו שילמדו ויבחנו, שיזכו לעסוק בתורה ויתעלו 
של  התורה  לימוד  וע"י  ונשגבות,  רבות  במעלות 
ביגיעה  בחורים שלומדים  ובפרט של  ישראל  בני 
רבה ובהתמדה גדולה עי"ז נזכה בקרוב לבנין הבית 

השלישי בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן". 

וכבו"ק  קדמך'  רעוא  'יהא  הניגון  שוררו  אח"כ 
מרן שליט"א חילק התעודות לתלמידים המסולאים 
כל  על  המבחן  בכור  שעמדו  וג'  ב'  משיעור  בפז 
מסכת פסחים בידיעה מפליאה, אח"כ עברו תלמידי 
כבו"ק  את  ליוו  ובסיום  לחיים  לברכת  א'  שיעור 

מרן שליט"א בשירה ובזמרה ושב לחצר הקודש.

n

יום שלישי פר' חיי שרה כ"א מרחשון

בשעות קבלת קהל נערך בקו"פ 'מסיבת לחיים' 
ר'  הרה"ח  בת  תחי'  הכלה  של  השידוכין  לרגל 



 יב

שמחה  ניגון  שוררו  תחילה  הי"ו,  דייטש  מאיר 
ולחיים  לעקיך  על  בירך  שליט"א  מרן  וכבו"ק 
ואיחל לבעלי השמחה כשמברכם מברכות קדשו.

n

לבן  החאלאק"ע  שמחת  בקו"פ  נערך  בהמשך 
מרן  כבו"ק  הי"ו,  טירהויז  יהושע  משה  הר"ר 
שליט"א גזז משערות ראש חתן החאלאק"ע ובירך 

את בעלי השמחה בברכות לרוב.

n

כן נכנסו אל הקו"פ משלחת מחצר הקודש באיאן 
להזמין את כבו"ק מרן שליט"א לשמחת בית באיאן 
אדמו"ר  כקש"ת  של  זקוניו  בן  נישואי  שמחת   –

מבאיאן שליט"א שיערך בחודש כסלו הבעל"ט.

n

[

שהשמחה במעונם

מזלא טבא וגדיא יאה נשגר קדם ידידנו היקרים מאנ''ש לרגל השמחה השרויה במעונם

הרה"ח ר' שלום בערגער שליט"א– לונדון
ולבנו הרב יואל יצחק הי"ו– בני ברק

 לרגל שמחת הולדת הנכד - הבן שיחי'
 בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' מאיר דייטש הי"ו –  בני ברק

 לרגל שמחת אירוסי הבת תחי' 
בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ג ר' דוד רוטנברג שליט"א – בני ברק

משגיח רוחני בישיבתנו הק' לצעירים מצוינים
לרגל שמחת היכנס הבן הבה"ח יהושע העשיל ני"ו

לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 
הגאון רבי יוסף צלר שליט"א – בני ברק

ראש ישיבתנו הק' לצעירים מצוינים
ולבנו הר"ר שלמה בנימין הי"ו – בני ברק

 לרגל שמחת היכנס הנכד – הבן 
הבה"ח ישעי' משה ני"ו

לנועם עול תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 

הנה"ח ר' משה רוט הי"ו – ירושלים
ולבנו הר"ר אברהם הי"ו – ירושלים

לרגל שמחת היכנס הנכד – הבן הבה"ח יוסף ני"ו
לעול נועם תומ"צ בשעטו"מ ובמז"ט

 
הר"ר דוד הירש הי"ו – אשדוד

 לרגל שמחת נישואי הבן הבה"ח ני"ו 
בשעטו"מ ובמז"ט 

 
הר"ר ישראל לובין הי"ו – ירושלים

לרגל שמחת נישואי הבן הבה"ח אפרים ני"ו
מבחירי תלמידי ישיבתינו הק'

 בשעטו"מ ובמז"ט

 החתונה תתקיים אי"ה ביום חמישי ז' כסלו 
באולמי 'ארמונות חן' בני ברק

 
הרה"ח ר' שמואל שטרן הי"ו – בני ברק

לרגל שמחת נישואי הנכדה תחי'
והיכנס הנכד הבה"ח שיחי' לעול נועם תומ"צ

בשעטו"מ ובמז"ט

 

 יה"ר שיזכו לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ"ח לתפארת כרם בית ישראל 
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא וכל מילי דמיטב.

gilyon.sadigura@gmail.com :פנימי – המו"ל: מכון 'כנסת מרדכי' סאדיגורה, לפניות בענין הגיליון


