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הפרשה פניני

 מחלל עבודה חלל
)וזאת  יקומון מן ומשנאיו קמיו מתנים מחץ תרצה ידיו ופעל חילו ה' ברך

 הברכה לג, יא(
 שאכל דכהן )פ"ח מ"א( בתרומות' מתני מייתי א"ע ב"ע בפסחים והנה

 חילו' ה ברך דכתיב משום ,פטור וחלוצה גרושה בן שהוא ונודע בתרומה
 .היא עבודה תרומה ואכילת כשירה דעבודתו חלל לרבות

 נודע כ"ואח ,חלל שהוא ידע שלא העוף חטאת שאכל חלל ה"ה' ולכאו 
 אלא ,היא עבודה נמי קדשים דאכילת נבילה משום עבר לא חלל שהוא

 ז"וע זר באכילת המתחללת התרומה על חומש חיוב דבתרומה לומר דיש
 נבילה אכילת לגבי אבל ,עבודה דהוי כיון התרומה מתחללת דלא מהני
 .איסור עבר מ"דמ עבודה דהוי מה מהני לא אולי

)אילת השחר זבחים . בשוגג עבירה עבר דלא מיקרי זה לענין דגם נראה ויותר
  .מד, ב(

 ירושת אבותי 
 . )וזאת הברכה לג ,ד(יעקב קהלת מורשה משה לנו צוה תורה

 קטן כשהוא שנשבה מלכים לבן משל )ספרי וזאת הברכה( במדרש הנה
 לירושת אומר שהוא מפני בוש אינו שנים כמה לאחר אפילו הים למדינת

 בדברים והתעסק והלך התורה מן פורש שהוא ח"ת כך ,חוזר אני אבותי
 שאומר מפני בוש אינו לחזור מבקש הוא שנים כמה לאחר אפילו אחרים

  .ל"עכ חוזר אני אבותי לירושת
 רצה ולא זמן עבר כ"דאח מיירי כ"ע אבל ,שנשבה כתוב במדרש והנה

 לירושתו רק חוזר הוא אם מ"ומ ,לאביו לחזור שיבוש סברא יש דאז לחזור
  .לחזור להתבייש יש לכאורה
 זכר ממנו' ויהי בן לו' שיהי רוצה דאדם הנפש השארת מענין דהנה ואפשר
 לכל המשך ויהא לטמיון ילך לא בחייו שעבד עבודתו שכל וגם ,בעולם

 זה אין דרכו ממשיך שבנו פ"אע הרוחני החלק דאת ,הגשמי לחלק הפחות
 כתוב' ג ו"ט לך לך ובפרשת ,הגשמי חלק את יירש הפחות לכל אבל ירושה

 אותו יירש דלא צער שזה אתי יורש ביתי בן והנה ה"להקב אמר שאברהם
  .חלציו מיוצאי אחד
 יורש לו שיהא אביו רצון זה דאדרבה לפי ,לירושתו לחזור בוש אינוולכן 

 הם ישראל דכלל מלמדנו הפסוק כאן וכן ,לטמיון עבודתו כל ילך ולא
 נקרא לתורה הזה והשייכות בעולם שמים ויראת דעת המפיצים היורשים

 .בעולם ומשפט וצדק שמים ויראת דעת להפיץ אביו לירושת ממשיך
 וזאת ליהודה

 ועזר לו רב ידיו תביאנו עמו ואל יהודה קול יקוק שמע ויאמר ליהודה וזאת
  )וזאת הברכה לג,ז( תהיה מצריו

 עצמות היו במדבר ישראל שהיו שנה' מ שכל רבותינו פירשו ועוד י"שפר
 השבטים עצמות דכל מפרש' ב' ז בסוטה י"רשו .בארון מתגלגלים יהודה

  .בארון ומתגלגלים מתפרקין איבריו ויהודה קימת שלדן' הי
 לומר ,אדם של אבריו כמנין ח"רמ עולה דחרם ב"צ דף ק"ב חיים תורת' ועי

 עד מגולגלין עצמותיו היו לכך ,ממנו ומתפרקים האברים בכל נכנס שהחרם
 .ש"יעי למקומם אבריו וחזרו עליהם והתפלל משה שבא

 שהיו השבטים אצל אלא ,זו הנהגה יש חרם שיש מי לכל דלא ויתכן 
 .התפלל רק ולא הנידוי את התיר שמשה ונראה ,גדולים אנשים

 כתב י"רש והנה ,קודם זה על ביקש ולא עכשיו עד המתין משה למה ב"וצ 
 במצרים כשהיו שנה' מ כל כן דלפני ויתכן ,במדבר שהיו שנה' מ כל

 זמן משך באיזה לחול צריך' הי שהנידוי ל"י כ"וא במקומם היו כן עצמותיו
 שמשה' א פסוק לעיל עזרא האבן כ"למש והנה ,זה על לבקש יכל כ"ואח

 משום ,קודם זה על ביקש לא משה למה לשאול א"א בודאי בנבואה בירך
 .עליו לבקש ויכל רצון עת עכשיו' שהי כיון או עכשיו רק זו נבואה שקיבל

 חשבונות של תורה
 שנים ולעבר לישב לתורה אהליך בישיבת הצלח י"פרש .באהליך ויששכר
 .חדשים ולקבוע

 בכל שיצליחו בירכם ולא אלו פרטים על במיוחד בירכם למה ב"צו 
 ב"צ ועוד ,אלו דברים בידיעת המיוחד הקושי מה ב"צ ועוד ,תלמודם

 כשאר מצוה אלא ת"ת לא זה חדשים וקביעת שנים עיבור דלכאורה
 רבינו לקדם לרב כותב' הי יוחנן' דר' ב ה"צ בחולין משמע וכן ,המצוות
 לי ידע לא אמר' וכו שבבבל חברנו לקדם לשמואל שלח וכשנפטר ,שבבבל

 חושבנא השתא אמר שני דשיתין עיבורא ליה שדר כתב אנא דרביה מידי
 רב' לי אית אמר טריפתא ספקי גמלי תליסר' לי שדר כתב ידע בעלמא

 צריך וכי ,חשבונות שזה מ"נ מאי תורה זה שנים עיבור ואם ש"עי בבבל
  ,החודש קידוש בהלכות ולא טריפות בהלכות דוקא מומחה להיות
' ראי אין החודש בקידוש חשבונות לו ששלח דמזה לומר כונתו ואולי

 ,בזה הבקיאים יש העולם באומות גם להבדיל שהרי בתורה גדול שהוא
  .מדבריהם העתיק ם"והרמב

 מה הכסא בבית מעיין' הי דשמואל ר"מהמד הביאו' א' ז בתענית' וסת
 בתוכ הקודש שקל לספר בהקדמה א"שליט ק"והגרח ,בכוכבים שרואים

 מחכמי החודש קידוש' בהל ם"הרמב שכתב שהפרקים א"החזו בשם
 תנן ח"י' ג ובאבות ,תורה זה הרי ם"הרמב שכתבם לאחר העולם אומות

 דברים על שזה ט"תוי ש"ועי לחכמה פרפראות וגימטריאות תקופות
]והיינו דרק דבר  השנה ועיבור החודש קידוש לחשבון נצרכים שאינם

 הנצרך לחשבון התקופה חשיב תורה[. 
 הכתובים דברים של ז"בלע תרגום מקומות בהרבה יש דבראשונים ע"ילו

 ידעתי לא אומר י"שרש במקומות וכן ,התרגום את מבינים לא והרבה' בגמ
 הוא זה דכל ומסתבר ,ת"ת מצות מקיימים זה כשקוראים האם פירושו

  .ת"ת
 הוא כי סיפר בוילנא ץ"מו ץ"מהרי הרבד מביא ז"ט הערה אליהו בעליותו

 ,פ"בע המשניות כל וידעו וחזרו משניות למדו בוילנא ץ"מו י"מהר' הר ואבי
 כל פה בעל לשונו על שרגיל עד המשנה לשון על חזר ץ"מהרי' והר

 הלשון סגנון בלא המשניות כל תוכן על חזר י"מהר' הר ואבי ,המשניות
 בזה האדם לו שיבור ישרה דרך איזה הגר"א פי את לשאול שניהם והלכו

 ולא פה בעל מלדעת יותר טוב המשנה עמקות תוכן לדעת כי והשיב
 הלשון לדעת נכון שבכתב תורה אך כי לאמור והוסיף ,בורים על הענינים

 בוריה על והמשפט הדינים לדעת עיקרה פה שבעל תורה אבל מגרעת בלא
 .ד"עכ

 וכדתנן הלשון את לומר מקפידים היו פ"שבע בתורה שגם יםואר אמנם 
 בפירוש ש"ייוע רבו בלשון שחייב אלא' וכו אומר הלל ג"מ א"פ בעדיות
 הגר"א.

 סיום התורה
 ,לעיניהם הלוחות לשבור לבו שנשאו י"פרש .ישראל כל לעיני ג"י פסוק

 אשר' שנא לדעתו ה"הקב דעת והסכימה מאוד מיוחד שבח שזה משמע
 .ששברת כחך יישר שברת

 ף"האל ובא ישר כמו הוא דאשר כתב' א ז"פ שבת ס"הש בגליון א"הרעקו 
 מסיימים שאין פ"עאהנה ו ,חמוץ ישרו כמו חמוץ אשרו וכן ד"היו במקום

ואיך גומרין עם  ,ה"ה ג"פי תפלה' הל ם"הרמב כ"כמש טוב בדבר אלא
 הצלה' הי הלוחות את שיבר שמשה בזה מ"מד שבירת הלוחות צ"ל

 כאשת ולא כפנויה נידונו זה י"שע' א ג"מ תשא יכ ר"במד כדאיתא לישראל
ולכן אפשר לסיים בזה. י"שיעו כמזידין ולא כשוגגים ונידונו איש

 
 אעלה בתמר

 
 נבואת משה

ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים )דברים ל"ד 
   י'(

אמר ר' יוחנן, אין הקב"ה משרה שכינתו, אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו, 
צריך עיון קצת, דאולי רק לנבואה ו וכולן ממשה וכו'. )נדרים דף ל"ח ע"א(.

 כמו משה צריך כל אלו, אבל אין ראיה לגבי דרגת שכינה בפחות מזה. 

וכן צריך עיון מה דהוצרך להביא ראיה, שמשה היה חכם, מדכתיב 
ותחסרהו מעט מאלוקים, דהיינו שידע מ"ט שערי בינה, והא אפילו לא ידע 

ועל כן הרי הוא חכם, וכן מ"ט שערי בינה, מכל מקום הא ידע כל התורה, 
י בינה, כיון כל יתר הנביאים זכו לשכינה, אף על פי שלא ידעו מ"ט שער

 )אילת השחר נדרים דף ל"ח ע"א ד"ה אין הקב"ה משרה שכינתו( שידעו הרבה תורה. 
 

  

 שנה ב'

 115גליון 

 וזאת הברכה

 ושמחת תורה

 שנת תשע"ו
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  תורהשמחת  –ענינא דיומא 
 

 ישיבה בהקפות
שח רבנו: הגר"ח הקפיד שלא לשבת כל זמן ההקפות בשמחת תורה מחמת 

ואפי' בצד הבית כנסת לא  כבוד ספרי התורה שמסבבים עמם את הבימה,
שעושים מעגל  שלא רצה לסמוך על מחיצה של בני אדם ע"י היקל לשבת

 סביב הס"ת, אלא ישב כל הזמן עם הס"ת בידיו.
ואמר רבנו דה"ה דאין לשבת בשעת הקפות מתחת לעזרת נשים אפי' יש  

שם צורת הפתח או פי תקרה יורד וסותם דהוי מחיצה בדיני רשויות שבת 
, וכן אמר רבנו על )אעלה בתמר עמ' כגאבל לענין זה אינו נחשב מחיצה להפסק. 

]א"ה וראה  (שהיה דרכו לישב בהקפות עם ס"ת בידו ולא סמך על המעגל של אנשיםהקה"י 

 באריכות שנו"נ בענין הישיבה בעת הקפות[ מועדים ח"ב פי"ב או' ט  בהליכות שלמה
 עומד כ"ואח ת"הס עם ראשונה הקפה תורה בשמחת עושה ורבנו היה 

 כל במשך"[ הלפרין" נ"בביהכ] האולם של דרומית מזרחית בקרן במקומו
 מ"מ, בריקודים כ"כ מאריכים שלא פ"ואע. התורה וקריאת ההקפות זמן

 .כשעתיים מקומו על לעמוד צריך בנושר יוצא
 נתינה לקטן

הגר"ח אמר שאסור למסור ס"ת  לקטן דקטנים לאו בני שמירה נינה )עי' 
ני ספרי שב"מ מב, א( ובאמת הגר"ח התפלא על המנהג שכשמוציאים 

תורה נותנים לילד את הספר תורה השני שישב ויחזיק אותו עד גמר 
הקריאה בספר תורה הראשון, והא קטנים לאו בני שמירה נינהו. ]עי' 

 על שם שהוא למי הספר שמוסרין דהיינובמשנ"ב סו"ס סי' קמ"ז שכ' 
 שנוהגין הדבר טוב ולא המפטיר קריאת זמן שיגיע עד להחזיקו הבימה
)אעלה  .[דעת לבן למסרה יש פ"עכ אלא קטן לנער למסרו מקומות באיזה

  בתמר עמ' כו(
 הקרבת הקרבנות בשמחת תורה

 תנחומא רבי ובמדרש' י"פרש .אחד פר (ו"ל פסוקכט )פרק  בפר' פנחס
 ,פטומות מאכילו ראשון יום ,אכסנאי לו שיש שמי ,ארץ דרך תורה למדה
 .החג כפרי והולך פוחת' וכו בהמה בשר מאכילו ולמחר ,דגים מאכילו למחר

 ה"ד' א ד"פ בחולין' תוס' ועי) ,מבשר יקרים יותר היו שהדגים משמע
  (יקר יותר' הי שבשר מקומות והיו כאלו מקומות שהיו עשרה
 הבעל את כ"כ להטריח שלא יבין שהאורח ,היא זו בהנהגה ארץ והדרך
)אילת השחר  .אורחים להזמין שיפסיק לגרום יוכל שזה הוסיפו ועוד ,הבית

 פנחס כ"ט, ל(
 קראו באמצע קריאת התורה לעליה בחדר השני

 ם-בי היהודי ברובע ן"הרמב ס"בביהכנ תורה עובדא הוי בשמחת
 רבי הגאון המקום לרב קראו הכנסת בבית התורה קריאת שבאמצע

 עליו השני, והסתפק מה במנין בראשית א לחתן"שליט נבנצל אביגדור
 ולהניח לצאת דאסור א(י' סע ו"קמ ע )סימן"בשו מבואר שהרי לעשות

 עזב ולבסוף יכלו ה'  ועוזבי" נאמר זה ועל פתוח, כשהוא ספר תורה
 חזר השני במנין שם וכשסייםה, תור חתן וקיבל קריאת התורה  באמצע
 .כ"ע הראשון התורה במנין קריאת להמשך

 שלא ל"הנ המעשה על אמר א"שליט קניבסקי ח"הגר שרבינו ושמעתי
 התורה קריאת באמצע שעזב בתחילה גם ,בתרתי ל"הנ הגאון טוב עשה

 כשחזר וגם פתוחה, כשהיא ת"ס לעזוב חתן בראשית דאסור לקבל כדי
 בין אף לעזוב אסור שהרי ,הקרואים אפילו בין השני המנין את ועזב

 .ד"עכ גדול דבר לצורך רק הקרואים
 אמר א"שליט שטיינמן ל"הגראי לרבינו הדברים את כשספרתיאמנם  

 שעוזב היכן שייך לאו" יכלה'  עוזבי"ד א"שליט נבנצל הרב עשה שטוב
 השני במנין ה' דבר את לשמוע כדי עזב הרי וכאן', ה את דבר לשמוע
)שיעורי הגרמ"ב  כ"ע לעשות ראוי שכך א"שליט וסיים רבינוה, עש ושפיר

 זילברברג שליט"א פר' בראשית תשע"ד(
 התורהגדר קריאת 

 כיון' וכו תורה אלא מים אין אמרו רשומות דורשי איתא' א ב"פ דף ק"ב
 שיהיו ותקנו שביניהם נביאים עמדו נלאו מיד תורה בלא ימים' ג שהלכו

 בתורה לקרוא תקנה' שהי משמע בפשטות .ובחמישי ,בשני ,בשבת קורין
 משמע וכן ,במנין כשהתפללו הציבור חובת רק דהוי ולא אלו בזמנים

 אותה בדייני דנין אין ת"ס להם שנגנב העיר דבני' א ג"מ ב"בב מדאיתא
 אין ואם הראשונים' בפי ש"ועי קאי לשמיעה ת"דס משום ואמרינן העיר
  .מהקריאה שיהנה מחויב לא הרי לשמוע היחיד חובת

 בשני בעיירות מתכנסים היו הכפרים דבני פרשמ דמגילה ק"רפ ן"והר
 פ"אע חיוב דיש כונתו אם ע"ויל ,עזרא כתקנת התורה לקריאת וחמישי

 עליהם חל ואז בעשרה מתפללין דבכפר משום או בעשרה מתפללים שאין
 .ת"קריאה לשמוע חיוב

 מרחק איזה עד נתבאר ולא מאד רחוק כפר על גם מדברים בפשוטו והנה 
 ה"קל סימן הלכה ביאור עי' ,התורה קריאת לשמוע בשביל לילך חייבים

 בשם א"כ סימן יבמות שמואל ברכת' ועי בסופו מביאין אין ה"ד ד"י סעיף
  .ח"הגר

 הבאת ס"ת לקרוא בו
 ה"קל סימן השולחן הערוך כתב ,בו לקרוא מקום לאיזה ת"ס הבאת בענין
 כקביעות מיקרי דזה פעמים' ג ת"בס שיקראו לדקדק שהמנהג ב"ל סעיף

 לצורך טלטלוה פעמים' מג בפחות אבל ,נ"מביהכ שטלטלוה בזיון ואין
  .ד"עכ' וכו קודם הביאוה אם אף בזיון ויש עראי

' ג יעשו אם אבל ,בתורה קריאה זמני' ג שיהיו הכונה פעמים' הג ולכאורה
 קריאות' ג או' ב שהיו גוונא בכהאי או ,פעמים' ג בתורה ויקראו מנינים
  .אחת לקריאה נחשב זה מהדוכמ ח"ר בשבת אחת בפעם

 גלילה
 דחשיבות יתכן .כולם כנגד שכר נוטל ת"ס הגולל איתא' א ב"ל במגילה

 מבינים שאינם הארצות לעמי גם התורה חביבות מראים בזה כי הוא הדבר
 הגולל כ"א ,טפי חמור תורה דכבוד' ב' ג שם ולהמבואר התורה קריאת

 .גדול יותר זכות זה ומכוסין שמורין' יהי התורה שדברי שעושה
 ,מאד גדול לזה השכר לכן מכובד פחות זה לגלול דהענין כיון לומר יש ועוד

 להיות זכה שיהושע (ו"תשע רמז) פינחס בילקוט דאיתא מה זה וכעין
 .הספסלים שסידר בגלל המנהיג

 קריאה דכל שבוע
 הבאה בפרשה יפסיק ולא :כתב שבת תפלות סדר יעקב תולעת ספרב

' וכו פלוני בשבת אתה ואמר ופרשה פרשה כל מנה ה"הקב כי ,זה בשבת
 או אחת בתיבה אפילו במרכבה מרכבה ולהכניס אלה עם אלה לערב ואסור
 אותם שמנה וכמו ה"הקב שפסק כמו ואחת אחת כל אלא אחת באות

 למטה הפרשה ישראל וכשמשלימין משמרתו על אחד כל פרשיות באותם
 עליהם הממונה ההיא המרכבה אותם ונוטלת למעלה עולים הדברים אותם

 בכסא ומתעטרים לפניו עומדים ההם והדברים ה"הקב לפני אותם ומעלה
  .ד"עכ כראוי פרשיותיו המשלים אשרי לפיכך' וכו הכבוד

   של התורה קריאת את מסיימים היו י"דבא מבואר' ב ט"כ במגילה והנה
 זה ענין על הקפידו לא שהם כ"וע שנים' בג אחת פעם תורה חומשיחמשה 

 הפרשה בין שינויים כ"אח יש בשבת חל גליות של שני ט"כשיו בזמנינו וגם
 שיש השינויים את אמנם ,ל"בחו שקוראים הפרשה לבין י"בא שקוראים

 עי' ,בחשבון נכנס שכבר ל"י מעוברת לשנה רגילה שנה בין ת"בקריאה
 .ב"רפ סימן ריש א"מג

 מפטיר
 השבתות בכל ת"ס מוציאים לא למה הקשה כיון ה"ד' א ג"כ במגילה' תוס

 ל"י ועוד ותירצו וכו' 'וכו ט"ביו שעושין כמו השבת וביום למפטיר הלקריא
 יהא כ"א שבת בשל קרינן ואי ,יום של מענינו שבת בכל להפטיר שצריך לפי

 מענין ההפטרות כל וייה כ"וא בשבת והיינו' מיני בדסליק להפטיר צריך
 .ל"עכ אחד

 להפטיר מאשר כלל להפטיר שלא שעדיף' התוס בדברי חידוש מבואר 
 להפטיר שצריכים הנביא וכשאין ,המפטיר מענין שלא הפטרה ולקרוא
  .אחרת הפטרה קוראים דלא מסתבר זה בשבוע
 תירוץ עוד כתבו' ט ח"כ פינחס פרשת' התוס מבעלי זקנים ובדעת

 מידי יוצא מקרא ואין אותם תקראו אשר' ה מועדי אלה כתוב דבמועדות
 ולתירוץ' וכו כן כתיב לא בשבת אבל ,ממש בתורה קריאה דמשמע פשוטו

' א ז"י מגילה א"ריטב' ועי ,מפטיר לקריאת מהתורה סמך שיש נמצא זה
 ח"וא ח"הב כ"וכ ,טובים וימים בשבתות התורה מן בציבור בתורה דקריאה

 .ה"תרפ סימן
 בריך שמיה

בתפילת מנחה דשבת שהיה אומר  ]בבריסק[ את הגרי"ז שח רבנו: זוכרני
, אבל להבות מיוחדתהתפילת 'בריך שמיה' בקול ובתבעת פתיחת הארון 

ה היה במנינו המיוחד את פסוקי ויהי בנסוע וכו' לא היה אומר כלל, וז
נו שכנים של הגרי"ז התפללנו עמו יו בכל שבת ואנו שהישהתפלל בבית

 ביחד. 
]וטען ח"א שליט"א לפני רבנו דאולי הטעם שהגרי"ז לא אמר פסוקי ויהי 

ים אארון הקודש באותו חדר, ואמר רבנו אמת שהיו מבי בנסוע כי לא היה
את הס"ת מהחדר הסמוך, אבל הלא בשחרית כן אמר הגרי"ז פסוקים אלו 

מרים בריך שמיה בנו שבפרנקפורט לא היו אורואמר  )אעלה בתמר עמ' ע"ז(דויהי בנסוע. 

כים. וכן יש ין' והעולם שנוהג לאמרו ביארו דהכונה לנביאים או למלאשמוזכר שם 'בר אלה
ן דהכונה דעם ישראל הם עבדי ואי"צ לעשות כשדילג על הקטע אנא עבדא דקדיש בריך הוא, 

 ה' ואמנם יש דרגות אבל כ"א מישראל הוא נחשב כעבד,  
 הבעל קורא אצל הגרי"ז

הגרי"ז היה מחזיר דהבעל קורא אצל הגרי"ז היה צריך להית מדקדק גדול, 
]ומסתמא  משנה את משמעות של התיבהד שאינה אותו על טעות בניקו
עיל ומלרע היה מחזיר[. ועי' רמ"א או"ח סי' קמ"ב לגם על דקדוק של מ

  )אעלה בתמר עמ' ע"ז( סעי' א.
ומזה  ,למתפללים הגרי"ז וארט על התורה רובין גברא לגברא היה אומ

 על התורה. נעשה חידושיו
 תפילת גשמים

תפילת היות ש"ץ לרבנו לשח לנו ח"א שליט"א ששנה אחת הגישו את 
ו זולגות דמעות בבקשת 'תפילת ימוסף דשמחת תורה, וראה שהיו עינ

]וגם שנחלש יותר היה נגיש לתפית גשם, ולתפילת מוסף היה גשמים'. 
 ניגש מישהו אחר[

 לגעת בזיעה
, ואח"כ נוגע וד התורה ומזיע הרבהל רבנו להזהיר, דאם אדם רוקד לכברגי

  דיו, כפי שנוגע במקומות המטונפים.יב ליטול ייח בחולצה שלו המלאה זיעה
 עוד רגע מצות סוכה

גיל רבנו להתפלל מעריב של שמחת תורה בישיבת גאון ר בשנים עברו היה
 יעקב. והציעו לו שיקחו אותו ברכב לפני יו"ט כדי שלא יטרח בהליכה לשם.

מצות  ואמר שעדיף לישאר בבית עד השקיעה להרויח עוד כמה דקות של
, ושוהה ורק בשנים מאוחרות נאלץ ליסוע מקודם וכה ואח"כ ללכת ברגל,ס

 .בסוכת הישיבה עד השקיעה
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 הגה"צ רבי ראובן מלמד זצ"ל מרבני פונביז לצעירים ומח"ס מליץ יושר  יום היארצייט של 
 "ותשממוצאי שמחת תורה ]כג תשרי[ נלב"ע 

נושא ונותן בישיבה לצעירים הגה"צ ר' ראובן מלמד זצ"ל היה מגדולי תלמידי מרן המשגיח דפוניבז' זצוק"ל, תלמיד חכם ומתמיד עצום ועובד ה' באופן נורא, והיה משמש ל

 ' שנה לפטירתו במלאות לרבנו שליט"א ומאחר שלא הניח זש"ק הבאנו כמה ענינים עליו  "אטילה, והיה בידידות עמוקה עם יבדלפוניבז', והיה מיוחד במינו בעבודת התפ
 

 מכתב ברכה לספריו
 י ברק יצ"ובס"ד כ"ו ניסן תשמ"ח בנ

הנה הרב הגה"צ ר' ראובן ב"ר משה ליב מלמד זצ"ל, מהמיוחדים בתורה 
ויראת שמים טהורה, אשר כל ימיו עמל מאד בתורה, גם היה מהמיוחדים 
בעבודה שבלב היא תפלה, אשר כולם ראו כן תמהו איך אדם חלש בגוף, 
יגע בכל כחו בזה, והשאיר אחריו ברכה הרבה כתובים בחדושי תורה, 
במוסר, וגם ביאורים ועיונים על פרשיות התורה. וכעת אלמנתו הרבנית 
תחי' וידידיו ותלמידיו רוצים להוציא לאור מה שרשם על פרשיות התורה, 
ולהיות לו שם ושארית בארץ, ושיהי' שפתותיו דובבות בקבר כמאמר חז"ל 
על הפסוק אגורה באהלך עולמים, ועם כי לא ראיתי הרבה, אבל ת"ח שכל 

מיו יגע בעבודת השי"ת, אין ספק שכל מה שכתב ספוגים ביראת ה', כפי י
מה שקיבל מרבותיו הגדולים, שבנתיבותם הלך, והמשתדלים ומתעסקים 

 בזה יבורכו בכל טוב מן השמים.
 לא כיונו בתפילה

יכוח לרבינו יבלחט"א עם הגאון הצדיק ר' ראובן מלמד זצ"ל לפני היה ו
במה שמצינו בדברי חז"ל שהתבטאו האמוראים על עצמם  ,הרבה שנים

)ירושלמי ברכות פ"ד ה"ד( שאינם מכוונים בתפילה, עד שא' אמר 
וכן עוד דוגמאות שיש  ,דמחזיקנא טיבותא לרישי' שכורע מעצמו במודים

 שהוא מי לה"ז כ' אהא דכ' הרמב"ם כבפ"ד מהל' ק"ש ובראב"ד בחז"ל, 
 והוא, קורא לקרות עצמו על להחמיר צהר אם שמע קריאת מלקרות פטור

 אינו מבוהל מלקרות הפטור זה היה אם אבל, עליו פנויה דעתו שתהא
 בכך ומה, א"א ל"ז ד"הראב כתבו. עליו דעתו שתתיישב עד לקרות רשאי
 דומה זה ואין מעליו שמים שם כפורק יהיה ולא בתורה כקורא ויהא יקרא

 הקוראים לרוב ידוע שהדבר ליוהרא עתה חוששין ואין לתפלה
 היו הגמרא בחכמי גם מלומדה אנשים מצות אלא שאינה והמתפללים

 ואידך מנפשיה כרע למודים מטינא כי לרישאי טיבותא מחזיקנא כן אומרין
 לבי אסא ממטי מאן דחשיב אמר ואידך צלותא בגו דיומסין מני דהוה אמר

 .ל"עכ מלכא
אם כונתם כפשוטו, וטען הגה"צ הנ"ל דלא יתכן להעלות על הדעת ודנו 

שהאמוראים הקדושים וטהורים לא כיוונו בשמונה עשרה, ואמר קל וחומר 
ממה שראינו אצל מרן המשגיח הגה"צ ר' יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל שאף 
כשהיה חלש מאד, היה מתפלל מילה במילה בכונה נפלאה, על אחת כמה 

ל אלו, אלא ע"כ כונתם שהיה חסר בעומק ודקות הכונה וכמה מצוקי תב
 הנשגבה. 

מש"כ בתלמידי רבינו יונה בברכות ס"פ תפילת  שליט"א הביא רבינו אך
השחר ]דף כ' ע"ב למטה בדפי הרי"ף[ וז"ל ודילמא מעיקרא לא כוון דעתו 
וכו', שמא תפילת יוצר בלבד היא, ומתחלה לא כוון דעתו "בברכה 

 ראשונה" והוצרך לחזור ולהתפלל מראש פעם אחרת עכ"ל.
ם כמו רבי ינאי שלא כוון הרי לנו להדיא שהיה שייך אצל גדולי האמוראי 

בברכה ראשונה עד שהיה צריך לחזור את התפילה, ואם לא היה שייך 
לחייבו  אצלם חסרון כונה כפשוטו, רק היה חסר בדברים נשגבים, לא שייך

ומצא ראי' זו רק לאחר שנסתלק אותו צדיק,  לחזור את התפילה עבור זה,
 )שיעורי נפש החיים( ולא הספיק להראותו.

 מנחהתפילת 
והיה לעתים  ,סיפר רבנו שעיקר העבודה של ר' ראובן היה בתפילת מנחה

נו שכוחו היה שהוא נהנה במאריך יותר משעה בשמונה עשרה. ואמר ר
 ולכן יכול היה להאריך בה כל כך.  ה עצמהמהתפיל

 צריך רחמים רבים
ראובן נפל למשכב אמר עליו רבנו בתוך שיחה על חיזוק בתפילה:  וכשרבי

לאחרונה קרה אסון רח"ל לא' המיוחדים שעבודת התפילה הי' אצלו הנה 
במדרגה גדולה ולדאבונינו הוא בצרה גדולה וצריך רחמים מרובים, הי' 
מוטל על כל אחד להשתתף בצערו ולהתפלל עבורו, ועוד דלאחר שנחסר 

הרי צריך להתחזק  אחר אשר אנוס ואינו יכול לעבוד, בעולם עבד
החסרון, וכל אחד צריך להשתדל בתפילה ולהרגיש ולהשתדל להשלים את 

)ימלא פי תהלתך  שעובד את ה', ובשכר זה יעזור השי"ת שיהא לו לרפו"ש. 
 .ו("תפילה עמ' רס

 זכה בספריו
ים ממשפחתו שלא ראמר רבנו שאע"פ שמניח כל בוקר פרוטה לכמה נפט

זכר על ידידיו ר' ראובן זצ"ל אינו מניח דזכה שכבר יש לו  ,הניחו זש"ק
וקר ולומד גדול והיה קם כל יום לפנות ב קבספריו החשובים. הוא היה צדי

 עד התפילה בהתמדה גדולה.
 בדברי המסילת ישרים

בר הובאו בגליון וכאן הבאנו ענינים מרבנו ]וחלקם כ בספרי הגר"ר זצ"ל הביא כמה
 נוספים[ דברים

 אחרי ואחד המעשה קודם אחד, שנים הזריזות חלקיהמסילת ישרים: כתב 
 בהגיע אלא, המצוה את האדם יחמיץ שלא הוא המעשה התחלת קודם. כן

 לאחוז מעשהו יחיש ימהר, במחשבתו בעלותה או לפניו בהזדמנה או זמנה
 . בינתים שיתרבה לזמן זמן יניח ולא אותה ולעשות בה

 לזריזות צריך למה גמרה לא עוד אם א"שליט שטיינמן ל"הגרא שההק
 זה שהרי ההתחלה שלפני זריזות משום ל"תפ ,ההתחלה אחר של מיוחדת

 .ההתחלה לפני עדיין
 מצד 'א הדברים 'ב מצד הזריזות תהי המעשה גמר שלפני נ"דאה לו 'ותי 

 .נגמר לא נמשך ההתחלה זמן עדיין נגמרה שלא זמן כל כי המעשה התחלת
 אינו שאם מיוחדת אזהרה ז"ע שיש ,המעשה גמר מצד מיוחדת זריזות 'ב

)מליץ . הזריזות טעמי שני יש שבגמר להוסיף ובא ובניו אשתו קובר גומר
 יושר מס"י פ"ו(

 מכאן ועד הגיחון
  .וןהגיח ועד אןמכ יעמדו ריםוגקט הרבהכתב המס"י שם: 

 שאמר כמו האדם מצד שינוי לחול יכול מ"מ ,ז"ע הבטיחו ה"שהקב פ"אע
 עבירה העושה )אבות פ"ד(  ל"וכמשאחז בחטא נתלכלכתי שמא ה"ע יעקב
 שאינה לטובה נבואה היתה שזו פ"ואעאחד,  קטיגור לו קנה אחת

 כן כי תשובה ומצריכה נשמעת המקטרג .דתביעת משם נראה .מתבטלת
 .מקטרג כשאין היא משתנה שאינה ש"ומ ,עולם של מלכו המלך סידר

 לאחר שיעשה חטא מצד יעמדו שהקטגורין פי א"שליט שטיינמן ל"יראגוה
 לבטל בכוחה יש הגזירה אחר שיחטא מה שגם ד"לפי נמצא ,עליו שגזרו

 פ"ההוצל לבין הגזירה בין שיחטא מה רק דברי ולפי ,כבר שנגזר מה למפרע
 (עמ' סז )מליץ יושר מס"י פ"ו .ק"ודו לא ותו

 מתכבד בקלון חברו
 בהעוותם אשר העם באשמת לדבר ונהנהכתב השערי תשובה )ש"ג רכ"ח( 

 .בפניהם שלא יתכבד ובקלונם ישמח
 משמע וכן ,בפניו שלא גם שייך חברו בקלון שהמתכבד משמע רבנו מלשון

 את המעכבים דברים ד"כ שמביא התשובה שער צדיקים באורחות
 שאין לפי חטא שאינו בלבו אומר חברו בקלון המתכבד ל"וז התשובה

 מעשיו ערך הוא אלא ביישו ולא בושת לו הגיעה ולא אצלו עומד חבירו
 ובעיני וחריפותו וחכמתו חבירו ממעשה יותר וחריפותו וחכמתו הטובים
 .דבריו ל"עכ בזוי וחבירו מכובד הוא יהיהדבריו  השומע

 קדושה השערי מלשון להעיר א"שליט שטיינמן לייב אהרן ר"מהג ושמעתי 
 בפניו דוקא חברו בקלון שמתכבד שמשמע החמישי בשער ל"ז ו"רחמהל

 לא בכלל שהם לחברושם רע ומכנה  פנים הלבנת עם יחד שכתבו ,הוא
 סומקא ואתי חורא. דאזיל תרצח

 ואמר לי הרה"ג ר' ראובן 
 חטאת דלגבי גב על ואף -' ב ולא רחמנא אמר אחד כופרתוס' ב"ק מ, א 

 שנים והוציאו ר"לרה ככר המוציא גבי( ושם: צב דף שבת) המצניע' בפ אמר
 אזדונו מיחייב חד דכל כיון התם חטאת חייב וחד חד כל ומסתמא חייבין

 אי להקפיד אין דלגבוה חטאת ועוד חטאת אשגגתו נמי מיחייב כרת
 .לשנים שהשור במה זה ירויח למה דלחבירו כופר אבל חטאות שתי מביאין

 א"כ ש"ביד מיתה חייב כאן גם דהא הקשה שדה מרומי' שבס הראוני 
 ש"ביד מיתה דהחיוב נראה כאן והנה שלם כופר א"כ יתחייב וממילא
 מיתה חייב ודאי כופר חצי חייב תם ר"למ דהנה בזה זה תליא והכופר

 חייב אינו כופר מחצי פטור תם ר"ולמ יתכפר כופר חצי ובתשלומי ש"ביד
  משנה זה אז חצי או שלם כופר חייב אם דנים דכשאנו ונמצא ש"ביד מיתה

 ש"ביד מיתה דחיוב הרי כופר חצי חייב ראם שמים בידי מיתה חיוב דין גם
 דכיון ולומר להתחיל שייך לא כ"וא כופר חציד תשלומין חיוב על הוא

 כופר דנתמעט יתכן דהא שלם כופר א"כ חייב ש"ביד מיתה א"כ דחייב
 התם כ"משא כופר חצי ישלם לא אם רק' יהי ש"ביד מיתה וחיוב שלם

 הוא והחטאת מזיד על הכרת דהא הכרת על כפרה כלל אינו דהחטאת
 חטאת א"כ בשוגג בהכרח מחויב כרת במזיד בו יש דבהכרח וכיון בשוגג

 מבריסק הרב לו אמר גם שכך ל"זצ מלמד ראובן' ר ג"הרה לי ואמר שלימה
 )אילת השחר ב"ק מ, א( .הכופר חיוב בדין תלוי ש"ביד מיתה דחיוב ל"זצ

]והבאנו בעבר חלק  נשמת צדיק ככל העולםשקולה -הספד רבנו 
 מההספד ועכשיו נכתב בשלימותו[

הנה אע"פ שהכרנו אותו שנים רבות, בכל זאת א"א לומר שהכרנו אותו, 
דהי' צנוע שייף עייל ושייף נפיק, ועכשיו התגלו דברים שלא ידענו בחייו בין 

כמה בשקידת הלימוד במידות טובות והנהגות טובות, ונראה בחז"ל עד 
 אדם גדול קובע את קיום כל העולם.

במו"ק )כ"ה ב'( אמרינן כי נח נפשי' דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיא 
)הורידו דמעות(, דרבי יוסי שפעו מרזבי דציפורי דמא )המרזבים של ציפורי 
שפכו דם(, דרבי יעקב אתחמיאו כוכבי ביממא )נראו הכוכבים שנשתנה 

איעקרו כל אילניא )נעקרו כל האילנות(, דר' העולם מרוב צער(, דר' אסי 
חייא נחיתו כיפי דנורא מרקיעא )אבנים של אור ירדו מהשמים(, דר' מנחם 
אישתעו צלמנייא והוו למחלצייא )נחלקה ונתמעכה כל צורת פרצוף של 
צלמים וצורת המטבעות מפני צורת הצדיק שנשתנית(, דר' תנחום בר חייא 

 הצלמים שעושים ע"ש המלך שמת( וכו'. איתקצצו כל אנדטריא )צורת
והנה כל הדברים האלו אינם בדרך הטבע, והרי בדרך הרגיל הקב"ה מנהיג 

 העולם בדרך הטבע ולא בדרך נס, ומה התכלית בניסים אלו.
משמע שצריך לדעת שכל הנהגת הבריאה לפי מה שכתוב בתורה, 

באורייתא וברא ב'( איסתכל בה  –וכדאמרו )זוה"ק ח"א דף קס"א א' 
 עלמא, ולא רק התורה אלא הצדיקים מקבלי התורה ולומדיה.
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והנה לאחר המבול הקב"ה נשבע לנח שלא יהא עוד מבול לשחת הארץ, 
דרצונו יתב' בקיום העולם, אמנם הראו בזה משמים דכשנפטר אדם גדול 
זה ממש חורבן העולם, אלא שרצונו ית' שהעולם יתקיים, אבל כדאי 

זה ניסים, לפי שיש כאן לימוד גדול שהכל בזכות הת"ח הצדיק להראות על 
 שעובד את ה' ועוסק במצוות, ובלי זה אין עולם.

והנה בימינו אנחנו לא ראויים לניסים כאלו, בדורות האמוראים חכמי 
התלמוד שכל אחד מהם הי' יכול להחיות מתים ראו את זה, ויתכן שגם אז 

ו משמים חשיבותו של אדם גדול לא כולם ראו, אבל היו שראו, שהרא
דבלעדו זה חורבן העולם, ואנחנו לא רואים דברים כאלו, אבל הגמ' כתבה 
זה ללמדנו לדעת שהצדיק הוא יסוד עולם, וכשח"ו הצדיק נפטר זה חורבן 

 העולם.
והנה בסנהדרין )ק"ג ב'( אמרינן וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד 

, ובפשוטו משמע שהרג הרבה אנשים אשר מלא את ירושלים פה לפה וגו'
ונתמלא הרוגים מפה לפה, אבל הגמ' מפרשת הכא תרגימו שהרג ישעי', 
במערבא אמרי שעשה צלם משאוי אלף בני אדם ובכל יום ויום הורג את 
כולם, כמאן אזלא הא דאמר רבה בר בר חנה שקולה נשמה של צדיק אחד 

ואהא קאמר קרא מלא את  כנגד כל העולם כולו, כמ"ד ישעי' הרג, ופרש"י
ירושלים פה לפה, שנשמתו של צדיק שקולה כמו שמלא את ירושלים 

 חללים.
ואין זה דוקא צדיק כמו ישעי', דהנה בנדה )י"ג ב'( אמרינן דא"ר יוסי אין בן 
דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, דהקב"ה ברא הרבה נשמות וכולם 

 צריכים לבוא לפני שיבוא בן דוד.
מד"ר )פנחס כ"א ב'( כתוב כשם שאין פרצופותיהן דומין זה לזה כך והנה ב

אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו עכ"ל,  ,אין דעתן שוין זה לזה
א"כ גם עבודת ה' של כל אדם צריך להיות חלוק, דא"א שלשני אנשים 
החלוקים בדעה תהא מידה שוה של דעת ושכל וסברא, ומוכרח להיות 

' שלהם, וא"כ הקב"ה רוצה שכל סוגי עבודת ה' יעברו עד שינוי בעבודת ה
 ביאת בן דוד.

א"כ כל צדיק בחלקו הוא יחיד, וכשנפטר הרי זה חורבן העולם כיון 
שעבודה זו איננה, דלכל אחד יש עבודה מסוימת שבשבילה הוא נשלח, 
וכתוב בספרים שיש נשמות כלליות ונשמות פרטיות, אבל לכל אחד יש את 

 חד שהוא צריך להשלים את עבודת ה' שלו.החלק המיו
ועל עבודת ה' של צדיק אחד שנסתלקה אפשר לומר שמילא את ירושלים 
מפה אל פה, דשקולה נשמה של צדיק אחד כנגד כל העולם כולו, דלכל 

 צדיק יש חלק מיוחד של עבודת ה' שזה הוא עושה.
בוטל וזה  ולכן אע"פ שיש עוד צדיקים, מ"מ החלק של עבודת ה' של הנפטר

חורבן העולם, ולפי מה דפירשנו דברי הגמ' במו"ק הרי משמע דבמיתת 
הצדיק הי' צריך להיות חורבן, אלא שהעולם ממשיך להתקיים כיון שהקב"ה 

 חפץ בקיומו.

ומ"מ צריכים לדעת מה יש לנו מאדם גדול, מאדם שכל חייו היו רק עבודת 
י' מבקש ה', ובאמת זכה ה', דכבר בצעירותו הלך לישיבה ממקום למקום וה

להיות כל חייו באהלה של תורה, ולא הי' לו דבר אחר חוץ מתורה ויראת 
 שמים.

והנה הוא הי' גדול בכל הענינים, אבל עכ"פ מה שראו במיוחד זה הי' יגיעתו 
 העצומה בתפילה, דעבד עבודת התפילה בכל כוחותיו.

מספקות לרוצחים  והנה במכות )י"א א'( תנן דאימותיהן של כהנים גדולים
הנמצאים בערי המקלט מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו, 
והגמ' מקשה וכי אם יתפללו ימותו והכתיב כצפור לנוד כדרור לעוף כן 
קללת חנם לא תבא, א"ל ההוא סבא מפירקי' דרבא שמיע לי שהי' להן 

אדם  לבקש רחמים על דורן ולא בקשו, והגמ' בהמשך מביאה דארי אכל
במרחק ג' פרסאות מריב"ל ואליהו הנביא לא דיבר עמו שלשה ימים 

 )דהקפיד עליו על שלא ביקש רחמים(.
והנה ריב"ל הרי התפלל בכל יום, ובשמו"ע מתפללים על כל ישראל, וכן 
הכהנים הגדולים שכיהנו בבית ראשון היו צדיקים, וגם בבית שני הי' שמעון 

 י דורם, ומה הכונה שלא התפללו.הצדיק, ורוב תפילתם היתה על בנ
אלא משמע דאדם גדול נתבע יותר מכל אדם, דבודאי ריב"ל התפלל 
והלואי שנזכה להתפלל חלק קטן מתפילתו, אבל אם הי' מתעצם עוד יותר 
בתפילתו, תפילתו לא היתה הולכת לאיבוד, דככל שמתעצם יותר, יש יותר 

פי דרגתו ארי' לא הי' השפעה ומציל את העולם, ואם הי' מתחזק יותר ל
אוכל את אותו אדם שהי' במרחק ג' פרסאות ממנו, ולכך אליהו הקפיד 

 עליו.
והנה אין חיוב להאריך כ"כ בתפילה, אבל המרגיש צורך ויש לו תועלת מזה, 

, ומי יודע כמה פורעניות נמנעו אודות תפילותיו הוא בודאי משפיע מאד
לות, ויתכן שחלק גדול הי' בזכות עד כמה הי' יגע בתפי של ר' ראובן זצ"ל,

 תפילותיו, וזה מה שחסר.
וזה צריך ללמוד ממנו, איזה יגיעה עצומה יגע בתפילה, שהי' עומד כעבד 
לפני רבו, ועבד בכל הכוחות לייגע עצמו בעבודת התפילה, ואין הכונה 
שנתפלל באריכות, אלא לפחות להתפלל, ולהקפיד בתפילה בציבור ולהיות 

דברים שבקדושה, בכל האפשרויות שעומדים לפנינו, דעם  זהיר בעניית
קצת שימת לב אפשר להרויחם, וזה יהא לנו זכות אם נתעורר ע"י שחסר לנו 
עכשיו כזה אדם, שא"א לדעת כמה תפילותיו הגינו, כמה זה הביא סייעתא 

 דשמיא, דבודאי תפילותיו השפיעו ולא הלכו לאיבוד.
לק של התפילה, שזה כל אחד ראה ונשתדל לכל הפחות לקחת ממנו בח

איך שיגע יגיעה עצומה בעבודת ה' עד אפיסת הכוחות, ואם נתעורר 
להשתדל להרגיש עד כמה שאפשר את עבודת ה' ע"י התפילה, זה יהא 
לזכות עבורו, וה' יעזור שנזכה לכל טוב, ובלע המות לנצח ומחה ה' דמעה 

  מעל כל פנים.

 ברוך הנותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה
 שזכינו להוציא בס"ד את העלונים על כל הפרשיות והמועדים במשך כל השנה מדי שבת בשבתו

 ונתרבה כבוד התורה ולומדיה  -ונתקבלו באהבה וחיבה בעולם התורה 
 להגדיל תורה ולהאדירה -כן יתן ה' שנזכה להיות חלקנו ממזכי הרבים  

עד כמה שהיד הודאה מיוחדת לכל אחד ואחד מן העוזרים ברוח ובגשם, וכן להגאונים המבקרים המסייעים להוצאת הגליון שיצא סולת נקיה 
 -מגעת  

 יתברכו מהעליון בכל מידי דמיטב וכן לאלו השולחים הערות הארות ותיקונים על הנכתב בגליון
*** 

 ששים גיבורים
בדברי תורה והנהגות ממרן רבנו שליט"א.וזכינו שהתקבל בברכה הנה בסייעתא דשמיא מרובה זכינו להוציא לאור מידי שבוע בשבוע, גליון 

ר, בארץ ובחו"ל המתענגים על אוצרות אצל כלל ישראל, ונקרא בשקיקה ע"י זקני הדור, ראשי ישיבות, רבנן ותלמידיהון, די בכל אתר ואת
 החכמה והתבונה הוראות וחידושים בכל מקצועות התורה והדרכות נפלאות בכל שטחי החיים.

שלא ע"מ לקבל והנה עלויות הוצאת הגליון מידי שבוע מסתכמות בסכום נכבד וגדול, והכל נופל על כמה אברכים שעושים את כל מלאכתם 
 פרס ולזיכוי הרבים.

 לכן בעצת ובברכת גדולי ת"ח אנו פותחים השנה בפרויקט 'ששים גיבורים'. 
שהם יהיו בס"ד ששים נדיבי עם שיקחו כ"א אחריות על גליון א', ואי"ה בשנה הבעל"ט עומדים לצאת ששים גליונות כל גליון עולה לנו לכה"פ 

 שזה הסכום המינימלי להוצאה שבועית. ₪ 0111
 ם, או למי שמכיר אנשים שרוצים ליטול חלקם בזה, לפנות אלינו בהקדם.ולכך אנו פונים לנדיבי ע

 ניתן לשלם בתשלומים, בכרטיס אשראי או בהוראת קבע.
 כל פרנס של גליון יהיה זכאי לבחור שבוע שבו ינציח את קרוביו בראש הגליון או להצלחה. 

 ים, הכסף יוחזר לנדיב בס"ד.נ"ב אם יהיה לנו ח"ו אונס וכדו' שמשום כך לא יצא גליון בשבוע מסו
*** 

הערה או הארה הוספה או תיקון לכל מי שיש ולכן אנו פונים ומבקשים , ה אגודים יחדבס"ד אנו רוצים להוציא את כל הגליונות של שנת תשע"
 למש"כ בגליונות 
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