
 א

פרשת תולדות ה'תשפ''ג • שנה ג' גליון ז' )ק"ה(

תוכן הענינים
   אמרי קודש   

 ליל שב''ק פר' חיי שרה אחר התפילה ע''פ ה'דאווין שטוב' ... א
רעוא דרעוין שב''ק פר' חיי שרה בעת עריכת השולחן ........ ב

   בקודש פנימה   
המשך ימי השבוע פר' חיי שרה ............................................... ה

 שב"ק פרשת חיי שרה בצל הקודש ........................................ ו
ח  ........................................................ תולדות  פר'  השבוע  ימי 

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

Y

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

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

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

ברכה לכל ימות השבוע. 

וי"ל דהנה יעקב אבינו ע"ה ביציאתו מבאר 
לאמר  נדר  יעקב  'וידר  כ-כא(  )כח,  אמר  שבע 
אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה וגו' 
ויש להבין מהו שאמר  לי לאלקים',  ה'  והיה 
עמדי"  אלקים  יהיה  "אם  ע"ה  אבינו  יעקב 
הפרשה  בפסוקי  מבואר  והרי  ספק,  בלשון 
בכל  'ושמרתיך  השי"ת  שהבטיחו  הקודמים 

אשר תלך' )שם, טו(.

ירצה(  עוד  )ד"ה  הק'  החיים  באור  ופירש 
שהוא  הוי"ה  בשם  היתה  השי"ת  דהבטחת 
מדת הרחמים, כמ"ש )שם, יג-טו( 'והנה ה' נצב 
עליו וגו' והנה אנכי עמך ושמרתיך וגו'', ומצד 
מדת הרחמים מקבלים גם אם אינו ראוי לכך, 
אולם  להיטיב,  מסכימה  הרחמים  מדת  כי 
גם  יעקב אבינו ע"ה רצה לקבל את הברכה 
מצד מדת הדין, וזהו שאמר "אם יהיה אלקים 
להשפעת  תסכים  הדין  מדת  שגם  עמדי" 
בכל  לאלקים"  לי  ה'  "והיה  הזאת,  הברכה 
מצד מדת  והן  הרחמים  מצד מדת  הן  אופן, 

הדין.

ולפי"ז יובן דהנה אמרו חז"ל )שבת קיט:( 'כל 
מעלה  ויכולו,  ואומר  שבת  בערב  המתפלל 
להקב"ה  שותף  נעשה  כאילו  הכתוב  עליו 
את  דנים  כלל  בדרך  ואם  בראשית',  במעשה 
האדם אם הוא ראוי לקבל השפעה או שאינו 
ראוי לכך, אך ביום שבת קודש מאחר שנחשב 
לשותף במעשה בראשית, בודאי ראוי שיקבל 

ההשפעה מצד הדין.

)שם,  חז"ל  שאמרו  מה  לבאר  יש  להאמור 

אמרי קודש



 ב

ורפואה קרובה לבוא,  'שבת היא מלזעוק  יב.( 

כי  שתרפא',  היא  יכולה  אומר  מאיר  רבי 
בשעה שהאדם נעשה שותף להקב"ה במעשי 
בראשית שוב אינו צריך לזעוק ולבקש על כך, 

כי צריך לקבל רפואה גם מצד הדין.

שמיום  בכך  המיוחדת  המעלה  יובן  ובזה 
שבת קודש מתברכין כל שיתא יומין, כי בדרך 
אולם  הרחמים,  במדת  תלויה  הברכה  כלל 
את  בו  שמקבלים  השבת  ברכת  מכוח  השפע 
כביכול  בו  נעשים  כי  הדין,  מצד  ההשפעה 
ימי  גם לכל  שותף להשי"ת, נמשך מצד הדין 

השבוע. 

יעזור השי"ת שנזכה לשפע ברכה והצלחה, 
והוסיף,  מעט  והמתין  נחת,  פרנסה  געזונט 
ושנזכה  ובפרט,  בכלל  ישראל  בית  ולכל  לנו 
בקרוב לבנין הבית השלישי ולביאת גואל צדק 

במהרה בימינו, אמן.

גוט שבת.
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 אמרי קודש שהשמיע 
 כבו''ק מרן אדמו''ר שליט''א 

בעת רעוא דרעוין שב"ק פר' חיי שרה 
העעל"ט בעת עריכת השולחן:

פו"א, בפרשתנו נאמר )כג, א( 'ויהיו חיי שרה 
חיי  ועשרים שנה ושבע שנים שני  מאה שנה 
שנאמר  מהו  הק'  באוה"ח  הקשה  כבר  שרה', 
אמר  ולא  צער,  לשון  שהוא  שרה"  חיי  "ויהיו 
'ויחי  הצדיקים  בכל  שנאמר  בלשון  הכתוב 

אדם' )ה, ג( 'ויחי שם' )יא, יא(. 

עוד יש להבין מהו שפתח הכתוב "ויהיו חיי 
שרה" ושוב כפל ואמר "שני חיי שרה", וגם מהו 

החילוק בדקדוק הלשון בזה. 

ידוע מה דאיתא במדרש )בר"ר נח, א( 'ויהיו חיי 
יודע ה' ימי תמימם ונחלתם  שרה מאה שנה, 
לעולם תהיה )תהלים לז, יח(, כשם שהן תמימים 
שייכות  מה  להבין  ויש  תמימים'.  שנותם  כך 
הדרשה לפסוק "ויהיו חיי שרה מאה שנה וגו'", 

ומדוע דרשו זאת דייקא בפסוק זה.

'ואברהם  א(  )כד,  בפרשתנו  נאמר  עוד  והנה 
ויש  וה' ברך את אברהם בכל',  זקן בא בימים 
להבין מ"ש "ואברהם זקן" מהו הזקנה שדיבר 
וי"ל  בימים".  "בא  מהו  וכן  כאן,  הכתוב  עליה 
לבאר  בראשית(  ובזו"ח  פז:  )ח"ג  בזוה"ק  דאיתא 
הכתוב )ויקרא יט, לב( 'מפני שיבה תקום והדרת 
האדם  יגיע  בטרם   - שיבה"  ד"מפני  זקן',  פני 
צעיר  עדיין  כשהוא  והשיבה,  הזקנה  לימי 
ומעשים  בתורה  יתאזר   - "תקום"  לימים, 
יתקיים  ובכך  השי"ת,  ועבודת  במצות  טובים 
בו "והדרת פני זקן" - שבשנות הזקנה לא יבוש 

ולא יכלם בשנות נעוריו. 

זקן",  "ואברהם  שנאמר  דזהו  י"ל  ולפי"ז 
בה  שאין  הזאת  הזקנה  על  הוא  דהמכוון 
בושה וכלימה מעבודת השי"ת בימי הנעורים, 
דהתורה הק' מעידה על מעלת ימי זקנותו של 
כל  כי  בימים",  "בא  ע"ה שהיה  אבינו  אברהם 
ימיו היו מלאים במצות ומעשים טובים, ולכן 

ראוי שיאמרו עליו "ואברהם זקן". 

שיחשוב  יתכן  בזה  האדם  כשיתבונן  אכן 
הקדים  אם  רק  הוא  הזקנה  שמעלת  בדעתו 

הגיליון נודב ע"י
 ידידנו הנכבד 

 הרה"ח ר' מנחם איידלמן הי"ו -
 עיה"ק ירושלים

•
 לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח

 יהודה מאיר ני"ו למזל"ט בשעטו"מ
•

 יה"ר שהזיווג יעלה יפה לקשר של קיימא 
 ולבנין עדי עד וירווה רוב נחת דקדושא

 מכל יוצ"ח מתוך שפע ברכה והצלחה אמן.
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להיות "בא בימים", כשימי נעוריו היו מלאים 
ע"ד  ה'  לברכת  יזכה  אז  רק  השי"ת,  בעבודת 
את  ברך  "וה'  ע"ה  אבינו  אברהם  על  שנאמר 
ימיו  את  מילא  שלא  מי  אולם  בכל",  אברהם 
כראוי בעבודת השי"ת, וימיו ושנותיו לא עברו 

עליו בתכלית השלמות וכי אין לו תקוה ח"ו. 

הלשון  בכפל  הכתוב  שרמז  דזהו  י"ל  אלא 
"ויהיו חיי שרה מאה שנה וגו' שני חיי שרה", 
ובהקדם מ"ש בקדושת לוי )ד"ה ויהיו( לפרש כפל 
מאמרם  דידוע  שרה",  חיי  "שני  הכתוב  לשון 
רבי  האמהות,  נתעקרו  'ולמה  ד(  מה,  )בר"ר  ז"ל 
לוי משם רבי שילא דכפר תמרתא ורבי חלבו 
לתפלתן  מתאוה  שהקב"ה  יוחנן  רבי  בשם 
דמאחר  הוא  בזה  והביאור  לשיחתן',  ומתאוה 
שהיו האבות עקרים והאמהות עקרות ובדרך 
גרם  מה  בנים,  שיולידו  היה  יתכן  לא  הטבע 
להם שיזכו לבנים, אלא שהתפילות שהתפללו 
שעשו  טובים  והמעשים  והמצוות  להשי"ת 
בבנים  ונושעו  עבורן,  הטבע  שישתנה  פעלו 

היפך מדרך הטבע.

בזה ביאר הכתוב "ויהיו חיי שרה מאה שנים 
וגו' שני חיי שרה", דלכאורה הרי במשך תשעים 
משנות חייה היתה עקרה אשר על זה נאמר )ל, 
א( 'ואם אין מתה אנכי', וכיצד יתכן לומר שהיו 
חייה מלאים, ואיך יתכן שנאמר בתורה הק' על 
שנים אלו שהם שנות חיים, וא"כ מהו "שני חיי 
שרה", אלא דמאחר שבזכות מעשיה הטובים 
נשתנה שמה משרי לשרה  והמצוות שקיימה 
ובזכות הזאת זכתה להולדת יצחק, כמ"ש )טו, 
אשתך  שרי  אברהם  אל  אלקים  'ויאמר  טו-טז( 

לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה, וברכתי 
אתה וגם נתתי ממנה לך בן וגו'', א"כ גם השנים 
הקודמות נחשבות למפרע לשנות חיים טובים, 
לבסוף  זכתה  האלו  בשנים  מעשיה  בזכות  כי 

ל"שני חיי שרה". 

דלפי"ז י"ל הרמז בכפל לשון הכתוב "ויהיו 
גם  שרה"  חיי  שני  וגו'  שנים  מאה  שרה  חיי 
לענינינו, דגם מי שבשנות הנעורים לא השלים 
השי"ת,  בעבודת  כראוי  התנהג  ולא  מעשיו 
וזהו הרמז "ויהיו חיי שרה" בלשון צער מחמת 
בהמשך  אם  אולם  השי"ת,  בעבודת  חסרונו 

 ָנה ַרֵנּ ָפֵתינּו ָאז ְתּ ה ְשׂ  קֹול ָצֳהָלה ְוִרָנּ
ברכת מזל טוב לבבית מעומקא דליבא נשגר בזאת קדם

הרה"ג רבי דוד מרילוס שליט"א
ראש הכולל בקהילתינו הק' במודיעין עילית ור"מ בישיבתנו הק'

לרגל השמחה הגדולה במעונו בנישואי בתו הכלה תחי'
עם החתן המופלג הרב אלתר יחזקאל טייטלבוים הי"ו

בשעטו"מ ובמזל"ט

והברכה אחת לחותנו הדגול

מורינו הרה"ג רבי פינחס שפירא שליט"א
חדב"ן מרן רבינו הקוה"ט העקבי אבירים זיע"א ורב דבית מדרשנו בתל אביב

יהי רצון שהזיווג יעלה יפה יפה לקשר של קיימא ולבנין עדי עד, לדורות ישרים 
ומבורכים לתפארת המשפחה הרוממה, וירוו רוב תענוג ונחת דקדושא מכל יוצ"ח 

מתוך שפע ברכה והצלחה ומתוך שלוות הנפש והרחבת הדעת בגו"ר, אכי"ר.
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השנים שב בתשובה על מעשיו ומקיים מצות 
כל  את  עי"ז  להפוך  יכול  טובים,  ומעשים 
שנות חייו שיהיו נחשבים לשנות חיים טובים, 
כל שנותיה,  את  חיי שרה" שכללו  "שני  וע"ד 
"והימים  הקודמות  השנים  בכל  ומתקיים 
ועוסק  בתשובה  כששב  כי  יפלו",  הראשונים 
במצוות ובמעשים טובים הרי הוא מתקן את 

כל שנות חייו כראוי.

זה  פסוק  על  במדרש  מ"ש  יובן  להאמור 
תהיה,  לעולם  ונחלתם  תמימים  ימי  ה'  "יודע 
כשם שהן תמימים כך שנותם תמימים", דיש 
מהו  אמנו  שרה  של  מחייה  ללמוד  אחד  לכל 
יהודי  אם  דגם  החיים,  שנות  של  השלמות 
תמימים"  "ימי  אינם  חייו  שימי  בדעתו  חושב 
הזה  הכתוב  בא  כראוי,  בהם  התנהג  לא  כי 

ללמדנו שגם אם בתחילה הם "ויהיו חיי שרה" 
ישוב  יותר  המאוחרות  בשנים  אך  צער,  לשון 
בתשובה ויסגל לנפשו מצוות ומעשים טובים 
"שני  בבחי'  יהיו  חייו  ושנות  הכל  לתקן  יזכה 
ימי תמימים"  ה'  "יודע  בו  ויתקיים  חיי שרה", 
ימיו  שכל  שנותיו  את  ומונה  יודע  השי"ת  כי 

יחשבו לשלמות אחת.

יעזור השי"ת שנזכה לשפע ברכה והצלחה, 
לרפואה  הצריכים  וכל  נחת,  פרנסה  געזונט 
שיוושעו,  לישועה  הצריכים  וכל  שיוושעו, 
בקרוב  ונזכה  דמיטב,  מילי  בכל  נוושע  ואנו 
לבנין הבית השלישי בביאת גואל צדק במהרה 

בימינו, אמן. 
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 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הרה"ח ר' אברהם רוט הי"ו

לרגל שמחת הכנס בנו בכורו הבה"ח יוסף ני"ו לעול נועם תורה ומצוות

והברכה אחת לאביו הרה"ח ר' משה רוט הי"ו

שמחת  הבר מצוה בעזה"י ביום ראשון פר' ויצא פר' באולם "בנות הדסה" רח' ירמיהו - ירושלים, משעה 8:30

יהא רעווא מן שמיא שיעלה מעלה מעלה בתורה יראת שמים וחסידות וירוו רוב תענוג ונחת 
דקדושא מכל יוצאי חלציהם מתוך שלוות הנפש והרחבת הדעת באין מחסור כל, אכי"ר.



 ה

בקודש פנימה

יום רביעי פר' חיי שרה כ"ב מרחשון

מחדר  שליט"א  מרן  כבו"ק  יצא  התפילה  אחר 
ה'דאווין שטוב' ועורר בקדשו מענין חומר איסור 
אנ"ש  מאברכי  וביקש  התפילה,  בשעת  הדיבור 
התפילה,  בעת  לדבר  שלא  עצמם  על  שיקבלו 
אחר  עד  עולם  מאדון  שב"ק  בתפילות  ובייחוד 

קדיש של אנעים זמירות.

n

בשעות הערב נערך בקו"פ שמחת החאלאקע"ס 
לבן הר"ר אלעזר הנפלינג הי"ו ממודיעין עילית 
ולבן הר"ר פינחס ברנדוויין הי"ו ממודיעין עילית 
ולבן הר"ר אפרים פריינד הי"ו, כבו"ק מרן שליט"א 
את  ובירך  החאלאק"ע  חתני  ראש  משערות  גזז 
בעלי השמחה בברכות לרוב, ושח בקדשו בגודל 
הגיע  בעת  להשי"ת  ליתן  שיש  וההודיה  השבח 

שמחה בכל שלבי חיי האיש הישראלי. 

חזקיהו  הבה"ח  את  שאל  ה'לחיים'  לאחר 
דיבר  מה  הק'  ישיבתנו  מתלמידי  ברנדוויין 
בישיבה ]במעמד כבוד התורה וחלוקת התעודות 
אודות  שדיבר  ואמר  העעל"ט[  בשבוע  שנערך 
חשיבות חזרת הלימוד. וחזר על תמצית הדברים 
כזורע  חוזר  ואינו  "הלומד  ז"ל  מאמרם  בענין 

לימודו,  על  חוזר  מי שאינו  ופו"א:  קוצר".  ואינו 
עדיף שלא ילמד כלל, כשאמרו חז"ל כל הלומד 
למי  הדבר  דומה  קוצר,  ואינו  כזורע  חוזר  ואינו 
לאחר  גם  יכול  זורעה  אינו  אשם  שדה,  לו  שיש 
ואינו  כשזורע  אך  מחדש.  לזורעה  להתחיל  זמן 
רבה  עבודה  צריך  והגידולים מתקלקלים,  קוצר, 
לעקור את כל מה שגדל כדי להחזיר את השדה 
לקדמותה. כך הוא בלימוד התורה, כשלומד ואינו 
חוזר הזריעה היא רק קלקלה, כי זוכר את הלימוד 
"סעיפים  המלך  דוד  אמר  וכבר  כדבעי,  שלא 
כשאינו  דהיינו  בזה  הרמז  להמליץ  ויש  שנאתי" 
רק  זוכר  ענין  באיזה  וכשנשאל  לימודו  על  חוזר 
יודע  אינו  אך  זה,  בענין  שעוסק  מסויים  סעיף 
להשיב דבר ברור. אך כשלומד וחוזר הרי אפילו 
שהתחיל  עקיבא  כרבי  תורה  ללמוד  יתחיל  אם 

ללמוד בגיל ארבעים יצליח.

n

בהמשך יצא כבו"ק מרן שליט"א לפאר בשמחת 
השבע ברכות לרגל נישואי החתן שיחי' בן הגה"ח 
רבי יצחק דוד אלתר שליט"א בן כקש"ת אדמו"ר 
הפני מנחם מגור זצ"ל, כבו"ק מרן שליט"א בירך 
על לעקיך ולחיים ואיחל לחתן ולמחותנים שיחי' 
ר'  כן שוחח עם המחותן הגה"ח  מברכות קדשו, 
שוררו  אח"כ  תורה,  בדברי  שליט"א  דוד  יצחק 
לריקוד  קם  שליט"א  מרן  וכבו"ק  שמחה  ניגון 
ובסיום  שיחי'  והמחותנים  החתן  עם  בפרטות 

נפרד ברוב ברכות.

n

משם הגיע כבו"ק מרן שליט"א לפאר בשמחת 
השבע ברכות לרגל נישואי החתן צבי אריה גליק 

 מזלא טבא וגדא יאה 
הגליון השבוע נתנדב ע"י

הרה"ח ר' יוסף חיים גילרנטר הי"ו

לרגל שמחת אירוסי בנו החתן שמואל הלל שיחי' 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.



 ו

סגל  משה  דוד  רבי  הרה"ח  משב"ק  נכד  הי"ו 
שליט"א נאמן בית רבוה"ק, כבו"ק מרן שליט"א 
בירך על לעקיך ולחיים ואיחל לחתן ולמחותנים 
ניגון שמחה  שיחי' מברכות קדשו, אח"כ שוררו 
עם  בפרטות  לריקוד  קם  שליט"א  מרן  וכבו"ק 
ברוב  נפרד  ובסיום  שיחי',  והמחותנים  החתן 

ברכות ושב למעון הקודש.

n

יום חמישי פר' חיי שרה כ"ג מרחשון

שליט"א  מרן  כבו"ק  הגיע  שחרית  לתפילת 
במפתיע להיכל ישיבתנו הק' לתפילה בצוותא חדא 
עם בחורי החמד ני"ו, בקריאת התורה עלה כבו"ק 
התפילה  ולאחר  שלישי,  לעליית  שליט"א  מרן 
תלמידי  את  ועורר  שטוב  הדאוין  בפתח  עמד 
הישיבה הק' להתחזק בלימוד התורה הק' בכל עוז 
לתוה"ק,  משועבד  כולו  כשכל  הנפש  נימי  ובכל 
ובתוך דבריו שאל מהו ה"מעמד" ]לכבוד התורה[ 
שעורכים בישיבה, והשיב המנהל הרוחני הרה"ג 
בישיבה  שה"מעמד"  שליט"א  דינקל  אליהו  רבי 
ועוסקים  כשיושבים  הישיבה  סדרי  הוא  הק' 
כראוי,  דאורייתא  בריתחא  הק'  התורה  בלימוד 
והביע כבו"ק מרן שליט"א את קורת רוחו ואמר 
צריך  אין  זאת  ומלבד  הנכון,  ה"מעמד"  זהו  אכן 
מאומה, רק להכנס להיכל בית המדרש לקחת את 
בתורה  לעסוק  ולהתיישב  הספרים  מארון  הגמ' 
ישיבה,  בחור  מציאותו של  כל  זה  כי  כוחו,  בכל 
בעיון  התוה"ק  בלימוד  נפשו  כוחות  בכל  לעסוק 
ויתן דעתו לברר כל סברא לעומקה עד דק,  רב 
ויבין את עוצם מעלת לימוד והחשיבות וההכרח 
והאחרונים,  הראשונים  בדברי  הסוגיא  שבבירור 
בתוה"ק  להתעלות  אכן  שיזכו  בברכות  וסיים 
ההנהלה  עם  נועד  מכן  לאחר  שמים,  וביראת 
הישיבה,  בעניני  הק'  ישיבתנו  של  הרוחנית 
ביני ספסלי  ולאחמ"כ סובב כבו"ק מרן שליט"א 
והאזין  הק'  בישיבה  א'  סדר  בעת  מדרשא  דבי 

בקורת רוח לקול התורה הנשמע ברמה.

n

לחיים'  'מסיבת  בקו"פ  נערך  הערב  בשעות 
איידלמן  מאיר  יהודה  החתן  של  השידוכין  לרגל 
הי"ו מיקירי בני החבורות הק' בן הרה"ח ר' מנחם 
מרן  כבו"ק  ירושלים,  מעיה"ק  הי"ו  איידלמן 
לבעלי  ואיחל  ולחיים  לעקיך  על  בירך  שליט"א 
ניגון  ושוררו  קדשו  מברכות  כשמברכם  השמחה 

שמחה.

n

כן נכנס אל הקו"פ הרה"צ ר' ברוך הגר שליט"א 

בן כקש"ת אדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א לרגל 
שמחת נישואי בתו הכלה תחי' למזל"ט בשעטו"מ, 
כבו"ק מרן שליט"א שוחח עמו למשך זמן מקשרי 
ובסיום בירכו  ומעניני הכנה לנישואין  המשפחה 

מברכות קדשו.

n

שב"ק פר' חיי שרה בצל הקודש

קודם תפילת מנחה כבו"ק מרן שליט"א חבש 
השטריימל לראש החתן אפרים לובין הי"ו ואיחל 
מזל"ט לבעלי השמחה, לתפילת מנחה ערב שב"ק 
עבר לפני התיבה הר"ר מנחם נחום טירהויז הי"ו, 
שבתהלים  רביעי  ספר  אמרו  שבת  קבלת  קודם 
וקאפיטלך נ"ז, נ"ח נ"ט וע"ה לרפואת א' מאנ"ש 
עבר  התיבה  לפני  בקרוב,  בתושח"י  לרפו"ש 
הק'  ישיבתנו  ראש  צלר שליט"א  יוסף  ר'  הגאון 
וערך  מרן שליט"א  כבו"ק  יצא  בסיום  לצעירים, 
ה'מי שברך' לחולה, ל'קבלת שבת' ומעריב עבר 
לפני התיבה הרה"ח ר' מרדכי שלמה סלומון הי"ו, 
לפתח  שליט"א  מרן  כבו"ק  יצא  בשלום'  ל'בואי 
ה'דאווין שטוב' כשמעודד בידו לזמר בהתלהבות 
החתן  עם  רקד  אחר  מלכתא,  שבת  פני  לקבל 
אפרים לובין הי"ו למשך זמן ובהמשך צירף את 

המחותנים שיחי'.

לפתח  מרן שליט"א  כבו"ק  יצא  התפילה  אחר 
בברכת  להתברך  לפניו  ועברו  שטוב'  ה'דאווין 
'שבתא טבא', אחר כך פתח באמרי קודש אודות 
מאמר הזוה"ק דשבת קודש "מיניה מתברכין כל 
המיוחדת  המעלה  מה  להבין  דיש  יומין",  שיתא 
השבוע,  ימות  לכל  ברכה  משפיע  שב"ק  שיום 
ופירש דיש ב' אופני השפעה, השפעת ברכה במדת 
הרחמים שזאת מקבל גם מי שאין ראוי, והשפעת 
ברכה במדת הדין שלזה צריך להיות ראוי לקבל 
המתפלל  "כל  חז"ל  שאמרו  ומאחר  הברכה,  את 
הכתוב  עליו  מעלה  ויכולו,  ואומר  שבת  בערב 
כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית", 
בודאי  בראשית,  במעשה  לשותף  מאחר שנחשב 
יובן  ובזה  הדין,  מצד  ההשפעה  שיקבל  ראוי 
קרובה  ורפואה  מלזעוק  היא  "שבת  ז"ל  מאמרם 
יכולה היא שתרפא"', כי  לבוא, רבי מאיר אומר 
מחמת זאת שהאדם נעשה שותף להקב"ה במעשי 
בראשית שוב אינו צריך לזעוק כל כך ולבקש על 
כך, כי ראוי לו שיקבל רפואה גם מצד הדין, ובזה 
קודש  שבת  שמיום  בכך  המיוחדת  המעלה  יובן 
השפע  שאת  דמאחר  יומין,  שיתא  כל  מתברכין 
מכוח ברכת השבת מקבלים מצד הדין, כי נעשים 
מצד  נמשך  הוא  הרי  להשי"ת,  שותף  כביכול  בו 
הדין גם לכל ימי השבוע. )תוכן האמ"ק במדור 'אמרי 

קודש'(.



 ז

n

ביום השבת ל'פסוקי דזמרה' עבר לפני התיבה 
ירושלים,  מעיה"ק  הי"ו  ליבוביץ  פינחס  הר"ר 
שלמה  הר"ר  התיבה  לפני  עבר  שחרית  לתפילת 
הארון  פתיחת  הי"ו,  שצ'דרוביצקי  )בהגרמ"ש( 

החתן אפרים לובין הי"ו, לעליית כהן עלה הר"ר 
אברהם  ר'  הרה"ח  לוי  הי"ו,  כהן  יצחק  שלמה 
עלה  מרן שליט"א  כבו"ק  הי"ו,  זילברשלג  יעקב 
לתורה לעליית שלישי, רביעי הר"ר יהודה גלבר 
הי"ו, חמישי החתן אפרים לובין הי"ו, אחר העליה 
שוררו 'קול רינה' וכבו"ק מרן שליט"א עמד ע"פ 
הרב  שישי  בעוז,  הניגון  ועודד  שטוב'  ה'דאווין 
לובין  גוטמן שליט"א, שביעי הר"ר אליעזר  צבי 
הי"ו מחיפה, מפטיר הרה"ח ר' אהרן משה שמואל 
כהן הי"ו, הגבהה הר"ר יעקב לובין הי"ו, גלילה 
הר"ר משה חיים רבינוביץ הי"ו, ל'ברכת החודש' 
יצא כבו"ק מרן שליט"א ועמד אצל הבימה וכיבד 
את הרב שמעון צלר שליט"א ר"מ בישיבתינו הק' 
לצעירים לעבור כש"ץ, לתפילת מוסף עבר לפני 
הי"ו,  כהן  אהרן משה שמואל  ר'  הרה"ח  התיבה 
קאליש  יהושע  הר"ר  זמירות'  ל'אנעים  פתיחה 
לפני  השמחות  בעלי  עברו  התפילה  אחר  הי"ו, 

הקודש לברכת מזל"ט.

n

יעקב  הרב  התיבה  לפני  עבר  מנחה  לתפילת 
פתיחת  הק',  בישיבתנו  נו"נ  שליט"א  טירהויז 
הארון הר"ר מרדכי שטרויבל הי"ו, לעליית כהן 
הר"ר  לוי  הי"ו,  כהן  אלימלך  שמעון  הר"ר  עלה 
חיים  נתנאל  הר"ר  שלישי  הי"ו,  צביאלי  ראובן 
משה  ר'  הרה"ח  הגבהה  ממאנסי,  הי"ו  סמיט 

פיקסלר הי"ו, גלילה הר"ר אהרן סמיט הי"ו.

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 
ו'דרור  נפש'  'ידיד  חסדו',  צור  'יצוה  הזמירות 

יקרא'.

אח"כ זימר כבו"ק מרן שליט"א ה'דביקות ניגון' 
שרה  חיי  "ויהיו  הכתוב  על  קודש  באמרי  ופתח 
חיי  שני  שנים  ושבע  שנה  ועשרים  שנה  מאה 
שרה", דכבר הקשה באוה"ח הק' מדוע נאמר כאן 
ויהיו שהוא לשון צער, ועוד יש להבין מהו כפל 
הלשון "ויהיו חיי שרה", "שני חיי שרה", ובמדרש 
ימי  ה'  יודע  שנה,  מאה  שרה  חיי  "ויהיו  אמרו 

תמימים ונחלתם לעולם תהיה, כשם שהן תמימים 
כך שנותם תמימים'. ויש להבין שייכות הדרשה 
וגו'".  ולהבין  "ויהיו חיי שרה מאה שנה  לפסוק 
זאת יש לבאר הכתוב "ואברהם זקן בא בימים וה' 
ברך את אברהם בכל", ומהו הזקנה שמדובר כאן, 
על  בזוה"ק  דמבואר  אלא  בימים".  "בא  מהו  וכן 
הכתוב "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן", דרומז 
צריך  והשיבה,  הזקנה  לימי  האדם  יגיע  שבטרם 
ועבודת  במצות  טובים  ומעשים  בתורה  להתאזר 
השי"ת, ואז יתקיים בו "והדרת פני זקן" בשנות 
זקן",  "ואברהם  דזהו שנאמר  י"ל  ולפי"ז  הזקנה. 
של  זקנותו  ימי  מעלת  על  מעידה  הק'  שהתורה 
אברהם אבינו ע"ה שהיה "בא בימים", כי כל ימיו 
ראוי  ולכן  טובים,  ומעשים  במצות  מלאים  היו 

שיאמרו עליו "ואברהם זקן". 

אלא דלפי"ז יתכן שיחשוב אדם בדעתו שאם 
בימים"  "בא  להיות  הקדים  ולא  כן  התנהג  לא 
אינו  א"כ  השי"ת,  בעבודת  נעוריו  ימי  ולמלא 
אכן  ח"ו,  תקוה  לו  אין  ואולי  ה',  לברכת  ראוי 
י"ל דזהו שרמז הכתוב בכפל הלשון "ויהיו חיי 
לפי  ויובן  חיי שרה",  וגו' שני  שרה מאה שנה 
והתפילות של  לוי דע"י המצות  מ"ש בקדושת 
שרה אמנו ע"ה זכה שישתנה הטבע עבורה וזכה 
ביאר  ובזה  הטבע,  דרך  היפך  יצחק  להולדת 
הכתוב "ויהיו חיי שרה מאה שנים וגו' שני חיי 
שרה", דאיך אפשר לומר על רוב שנותיה שהיתה 
מעשיה  שע"י  אלא  שרה",  חיי  "שני  עקרה 
הטובים והמצוות שקיימה זכתה להולדת יצחק, 
למפרע  נחשבות  הקודמות  השנים  גם  ולכן 
בשנים  מעשיה  בזכות  כי  טובים,  חיים  לשנות 
האלו זכתה לבסוף ל"שני חיי שרה". ולפי"ז י"ל 
גם לענינינו, דמי שבשנות הנעורים לא השלים 
בהמשך  אם  השי"ת,  בעבודת  כראוי  מעשיו 
להפוך  יכול  מעשיו  על  בתשובה  שב  השנים 
עי"ז את כל שנות חייו שיהיו נחשבים לשנות 
וע"ד "שני חיי שרה" שכללו את  חיים טובים, 

כל שנותיה. 

תמימים  ימי  ה'  "יודע  במדרש  מ"ש  גם  וזהו 
כך  תמימים  שהן  כשם  תהיה,  לעולם  ונחלתם 
בדעתו  חושב  יהודי  אם  דגם  תמימים",  שנותם 
הכתוב  מלמדנו  תמימים"  "ימי  אינם  חייו  שימי 
בפרשתנו שגם אם בתחילה הם "ויהיו חיי שרה" 
יזכה  בתשובה  ישוב  אח"כ  אם  אך  צער,  לשון 
לתקן הכל ושנות חייו יהיו בבחי' "שני חיי שרה", 
ויתקיים בו "יודע ה' ימי תמימים". וסיים בברכות. 

)תוכן האמ"ק במדור 'אמרי קודש'(.

אחר התורה שוררו ניגון שמחה ]ליובאוויטש[, 
מסתתר'  'קל  הזמירות  בסדר  המשיכו  אח"כ 
אח"כ  ישמע',  ו'עוד  עלינו'  'חדש  הניגון  ושוררו 
שוררו הניגון 'לב טהור' בהתעוררות רב, בהגבהת 
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הכוס לברכת המזון כיבד כבו"ק מרן שליט"א את 
פע"ח הרה"ג ר' דוד מרילוס שליט"א ראש כולל 
בישיבתנו  ור"מ  עילית  במודיעין  הק'  בקהילתנו 

הק'.

n

התיבה  לפני  עבר  מוצש"ק  מעריב  לתפילת 
הר"ר שלמה יצחק כהן הי"ו, אחר תפילת מעריב 
נכנס כבו"ק מרן שליט"א להבדלה, בהגבהת הכוס 
כיבד את החתן אפרים לובין הי"ו ובהחזקת הנר 
את משב"ק הרה"ח ר' יוסף חיים צלר הי"ו, אחר 
הבדלה שוררו הזמירות כנהוג ועברו לפני הקודש 
הזכיר  אח"כ  וואך',  גוטע  'א  בברכת  להתברך 
ועורר כבו"ק מרן שליט"א את המאמרים הידועים 

עהפ"ס "ורב יעבוד צעיר".

n

יום ראשון פר' תולדות כ"ו מרחשון

שליט"א  מרן  כבו"ק  שחרית  תפילת  קודם 
העשיל  יהושע  מצוה  הבר  לחתן  תפילין  הניח 
נ"י בן הרה"ג ר' דוד רוטנברג שליט"א משגיח 
רוחני בישיבתנו הק' לצעירים, אחר התפילה 
שליט"א  מרן  כבו"ק  בקו"פ,  ללחיים  נכנסו 
בירך על לעקיך ולחיים ואיחל לבעלי השמחה 
'עטרת  הספה"ק  מצוה  הבר  לחתן  והעניק 

ישראל' לבר מצוה.

n

יום שני פר' תולדות כ"ז מרחשון

נכנס  הקו"פ  אל  הנכנסים  בין  הערב  בשעות 
בן  שליט"א  גשטטנר  שמואל  חיים  ר'  הרה"צ 
בנו  עם  שליט"א  מטשאקווא  האדמו"ר  כקש"ת 
בשעטו"מ  נישואיו  שמחת  לרגל  שיחי'  החתן 
ובמזל"ט, כבו"ק מרן שליט"א שוחח עמו למשך 
ואודות  בקודש  למעלה  המשפחות  מייחוס  זמן 
זקינו הרה"ק ר' שלום משאץ זצ"ל שהיה בקשרי 
ידידות עם הרבנים לבית משפ' שטערנבוך ועוד 

ובירכם מברכות קדשו.

n

וייס  נפתלי  ר'  הרה"צ  הקו"פ  אל  נכנס  כן 
מספינקא  זצ"ל  אביש  ר'  הרה"צ  בן  שליט"א 
אבוחצירא  דוד  רבי  האדמו"ר  כקש"ת  בשליחות 
מאור  ספרי  סט  בקו"פ  להגיש  מנהריה  שליט"א 
ושמש שהוהדרו עתה ע"י מכון אור שמחה, כבו"ק 
מרן שליט"א התענין אודות פעולותיו הנשגבות 
לשם  החסידות  מאורי  ספרי  וההדרת  המכון  של 

ולתהילה הודה לו ובירכו מברכות קדשו. 

n

[
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שהשמחה במעונם

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

מורנו הרה"ג רבי פינחס שפירא שליט"א
חדב"נ מרן אדמו"ר הרה"ק ה'עקבי אבירים' זיע"א ורב בית מדרשנו בת"א

ולחתנו הרה"ג ר' דוד מרילוס שליט"א
ראש הכולל בקהילתנו הק' במודיעין עילית ור"מ בישיבתנו הק'

לרגל שמחת נישואי הנכדה – הבת תחי' בשעטו"מ ובמז"ט

משפ' הלפרין תחי' – לעיקוואד
הרה"ח ר' יצחק גראס הי"ו – בארא פארק

ולחתנו הנה"ח ר' חיים יעקב הלפרין הי"ו – 
לעיקוואד

ולבנו הר"ר משה הי"ו – לעיקוואד
לרגל שמחת הולדת הנין – הנכד - הבן שיחי' 

בשעטו"מ ובמז"ט

 
גב' קנול תחי' – תל אביב

הנה"ח ר' אליעזר עציוני הי"ו – בני ברק
ולבנו הר"ר נתן ישראל הי"ו – בני ברק

לרגל שמחת הולדת הנינה - הנכדה – הבת תחי' 
בשעטו"מ ובמז"ט

 

הרה"ח ר' מנחם איידלמן הי"ו – ירושלים
לרגל שמחת אירוסי הבן הבה"ח יהודה מאיר ני"ו 

בשעטו"מ ובמז"ט

 
הרה"ח ר' יוסף חיים גילרנטר הי"ו – מודיעין עילית

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

 
הרה"ג ר' יוסף צבי הניג שליט"א – בני ברק

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

 
הר"ר אפרים שינהוט הי"ו – אלעד

לרגל שמחת נישואי הבן הבה"ח יהודה ני"ו 
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.








