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זכות הפצת תורה בגליון זה
מוקדשת לעילוי נשמת

מרן גאב"ד העדה החרדית
הגה"ק רבי יצחק טוביה ווייס זצוק"ל 
שנסתלק לבית עולמו בליל שב"ק שעבר

ת. נ. צ. ב. ה.

הוקדש ע''י יד ימינו ומשמשו בארה''ב 
הרבני הנגיד הנכבד מוה"ר מנחם מארקאוויטש הי"ו, אב"י בעיה"ת מונסי יצ"ו

~~~
מצ"ב מראות ווידאו מלא מהשתתפות הגאב"ד זצ"ל ודרשתו

בשמחת השבע ברכות לבן רבינו שליט"א הגה"ח ריא"ל שיחי' בחודש חשוון תשע"ב
 

 



https://members.smoove.io/lk0e7k5fq9snrbb356kno3cianqehkqxnogfn31yg8ibb9i5gj5nhgbb.ashx
https://members.smoove.io/lk0e4k5fq9sarb4f5b4ncknibnqehkqxnjg6n31yg8ibb9ihgh5npgpb.ashx
https://members.smoove.io/lk0e5k5fq9shrbb556knbhjinnqefkqxnqg5n31yg8ibb9i7gc5nagqb.ashx
https://members.smoove.io/lk0ehk5fq9snrb6a5fanxkcibnqebkqxnaghn31yg8ibb9i4gh5njgxb.ashx


  

 

יבדלחט"א רבינו שליט"א יחד עם המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א בניחום אבלים
בבית מדרשו של כ''ק מרן גאב"ד העדה החרדית זצ"ל

תמונות מופיעות למטה ב'הנעשה והנשמע'
 

 

 



https://members.smoove.io/lk0hyxni6kescbqfn1565kkbiq8rq9babwygwibgdnhbe5nnhb3gjyfgh.ashx
https://members.smoove.io/lk06bxai7kescbqfn1595k7kiq8rq9bibnygjibgdnhbe5nnbb3giyfgh.ashx
https://members.smoove.io/lk0e5k5fq9shrbb556knbhjinnqefkqxnqg5n31yg8ibb9i7gc5nagqb.ashx


  

 

שיעור בדין הקמה והפרת נדר בבת אחת
במחלוקתם של הגר''ח והחזו''א 

מאת רבינו שליט"א
נאמר בישיבה גדולה 'פני מנחם'

 יום א' ג' אב תשפ"ב 
בתחילת שבוע הבא יועלה השיעור אי''ה לשאר המערכות התורניות הקבועות

 

 

לאור פניית רבים!
אנו מצרפים את קובץ מראי המקומות שחולק בעת השיעור בישיבה גדולה

 

 

 

ְּבַחְבֵלי ָאָדם ֶאְמְׁשֵכם ַּבֲעֹבתֹות ַאֲהָבה
שיחה בענייני חינוך בתקופתנו

והיחס הנכון לילדים בבין הזמנים
משא רבינו שליט"א בענייני חינוך ושו"ת חינוכי 

בוועידת החינוך בכנס השנתי להורים שע"י
מרכז 'האזינו' 

בהשתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א
נערך באולמי 'בית ישראל' בירושלים

יום רביעי ו' אב תשפ"ב
 



https://members.smoove.io/lk0e6k5fq9sarb6kh66nnhcibnqefkqxntgbn31yg8ibb9iygt5nhgjb.ashx
https://members.smoove.io/lk0e9k5fq9scrbhfh6bnj9bihnqe9kqxn1gkn31yg8ibb9ibga5n1gnb.ashx
https://members.smoove.io/lk0e5k5fq9shrbb556knbhjinnqefkqxnqg5n31yg8ibb9i7gc5nagqb.ashx
https://members.smoove.io/lk0yrxbi6keshbqfn15n5kkhiq8rq9bjbaygaibgdnnbehnnya3gcybg8.ashx


  

  

 

 

 

 



https://members.smoove.io/lk0bfxaibkescbqfn15d5kkbiq8rq9b3b3ygjibgdnhbehnnhn3gby6g8.ashx
https://members.smoove.io/lk0nnxjinkesabqfn15r5k6hiq8rq9bsbhygsibgdncbehnnkn3gbybg8.ashx
https://members.smoove.io/lk0e5k5fq9shrbb556knbhjinnqefkqxnqg5n31yg8ibb9i7gc5nagqb.ashx
https://members.smoove.io/lk0ddxaidkeshbqfn15f5kkhiq8rq9bzbcygbibgdnnbehnnbz3gjy8g6.ashx
https://members.smoove.io/lk0hjxhi6kesnbqfn1585krriq8rq9bbbcygaibgdnjbehnn8h3ghybgk.ashx
https://members.smoove.io/lk0bkxaihkes7bqfn15e5kffiq8rq9bnbbygjibgdnhbehnn8c3g7y6gk.ashx
https://members.smoove.io/lk0b8x4ihkesbbqfn15j5k88iq8rq9bcbhyg4ibgdnnbehnn8a3gjykg6.ashx


 

 





שיעור בספה"ק שפת אמת - יידיש
חסרון האדם מול ההשתוקקות לתורה 
 דברים תרנ"ג ד"ה במדרש ובכ"מ 

שיעור בספה"ק שפת אמת - בלשה"ק
אמאי שבת דוחה תשעה באב?!

דברים תרנ"ג ד"ה איכה. שטיקעל בוער בלהבת אהבה ורצון  

 

ְלֹתַתי ֤יֹום ֑יֹום ד ַעל־ַּד֭ י ִלְׁשֹק֣ ־ִל֥ ַעֽ֫ ֵרי ָאָד֮ם ֹׁשֵמ֪ ְׁשֽ ַא֥
שיחות חיזוק בענין 'קביעות עיתים לתורה'

"כי דמוע תדמע עיני דמעה"
ג' דמעות על חורבן הבית, על הגלות, ועל ביטול תורה

דרשה מאת המגיד המפורסם פה מפיק מרגליות
הגה"ח רבי מנשה רייזמן שליט"א

בדברי התעוררות וחיזוק בענייני קביעות עיתים לתורה
לרגל סיום הש"ס בקהל חסידי בעלז בארה"ב

י"ד אב תשע"ב

ניתן גם לשמוע דרשה זו ודרשות נוספות בקו 'דברי אמת ואמונה'

בעקבות פתיחת מיזם "ליבנו בתורה"
המעודד קביעת עיתים לתורה בקהילתנו הקדושה

 יועלו אי"ה שיחות חיזוק ביידיש ולה"ק בגודל מעלת קביעת עיתים לתורה
הציבור נקרא לשלוח דרשות ושיחות לתועלת הרבים!!

 

 

 

 

 

 

 

 



https://members.smoove.io/lk06px7ikkescbqfn15m5kjjiq8rq9bybjygbibgdnnbehnnby3gay8gh.ashx
https://members.smoove.io/lk08mx6ibkesabqfn15p5kmmiq8rq9bhb6ygbibgdncbehnnkj3gnyhg6.ashx
https://members.smoove.io/lk0kcxhibkesbbqfn15q5k68iq8rq9bcb9ygnibgdnjbehnnca3g9ycgh.ashx
https://members.smoove.io/lk06exaikkesjbqfn15k5keeiq8rq9b5bcyghibgdnnbehnnh53gbybg8.ashx
https://members.smoove.io/lk0kqxaikkescbqfn15c5kk6iq8rq9bjbbygnibgdnbbehnn873gbybgh.ashx


 

 

 

 

 

 

 



https://members.smoove.io/lk0bxxbi6kesabqfn15t5kk8iq8rq9bnbjyg7ibgdnnbehnnxn3gcyhgx.ashx
https://members.smoove.io/lk0ooxai6kesdbqfn1515k8biq8rq9b7bdygcibgdnjbehnnkn3gbyogh.ashx
https://members.smoove.io/lk061xaiqkesbbqfn15o5kkhiq8rq9bcbfygnibgdn7behnn8j3gfyqgb.ashx
https://members.smoove.io/lk08sxbibkesabqfn15w5k6tiq8rq9bjbnygcibgdnjbehnnh73gjykgt.ashx
https://members.smoove.io/lk0ooxai6kesdbqfn1515k8biq8rq9b7bdygcibgdnjbehnnkn3gbyogh.ashx
https://members.smoove.io/lk0ooxai6kesdbqfn1515k8biq8rq9b7bdygcibgdnjbehnnkn3gbyogh.ashx
https://members.smoove.io/lk0kzx7ihkesjbqfn15i5kb1iq8rq9bcbaygkibgdnnbehnn6k3gby1g8.ashx
https://members.smoove.io/lk06wx7i8kescbqfn15s5khwiq8rq9bnbaygbibgdn8behnnb83gjykgw.ashx
https://members.smoove.io/lk0ktxai8kesnbqfn15x5kbhiq8rq9bcbjygbibgdn7behnn6r3grypgp.ashx
https://members.smoove.io/lk061xaiqkesbbqfn15o5kkhiq8rq9bcbfygnibgdn7behnn8j3gfyqgb.ashx
https://members.smoove.io/lk0iixcibkesebqfn15z5kk8iq8rq9b7beygaibgdnbbehnn6j3gnyhgi.ashx


 

 





 





V.I.Plus פלטפורמת שיווק מבית smoove נשלח באמצעות

 

פרטי המערכת:
מערכת 'דבר אמת' להפצת תורה וחסידות 

שעל ידי קהילת רבינו ראש הישיבה מגור הגאון רבי שאול אלתר שליט"א
de422144@gmail.com  כתובת המערכת לתגובות הערות וקבלת הגליון וכל דבר אחר - בדוא"ל

 

 

 



https://www.smoove.co.il/
https://www.viplus.co.il/
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