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גליון תורה זה מוקדש
לכבוד ידידנו מבני החבורה בארה"ב

שיגעו ועמלו בכל נפש ומאוד במסירות ויגיעה בזמן זמנים טובא
~ להצלחת מסע רבינו שליט"א לארה"ב ~

ונתנו כל אשר בידם לטובת הצלחתו
ה"ה הר"ר ישראל הכהן קמיונקא שיחי'  ה"ה הר"ר יצחק רוזנטל שיחי' 

ה"ה הר"ר חנוך סבינר שיחי'   ה"ה הר"ר משה מילשטיין שיחי' 
ה"ה הר"ר יצחק בירנהאק שיחי'  ה"ה הר"ר ישראל אריה נוימאן שיחי' 

ה"ה הר"ר ישראל יוסף ראטטענברג שיחי'  ה"ה הר"ר אברהם אליעזר מרגליות שיחי' 
ה"ה הר"ר לייבל גוטמן שיחי'  ה"ה הר"ר חיים גולדברג שיחי' 

ה"ה הר"ר מנחם גרפינקל שיחי'  ה"ה הר"ר אהרן רוזנטל שיחי' 
ה"ה הר"ר בונם ראדז'יק שיחי'  ה"ה הר"ר ישראל נתן בוים שיחי' 

ברכת ה' תהי עליהם כמובטח לעוסקי ציבור באמונה
~ "ַהָּקדוׁש ָּברּו� הּוא ְיַׁשֵּלם שָכָרם, ְוָיִסיר ֵמֶהם ָּכל ַמֲחָלה. 

ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעשה ְיֵדיֶהם ִעם ָּכל ִישָרֵאל ֲאֵחיֶהם" ~
~~~~

כה דברי המברכים
הר"ר חיים בער יוסטמאן שיחי'  הר"ר וועלוועל הכהן כהנשטאם שיחי'
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מאמר א'
"תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה'

ישפוך שיחו"
כח התפילה עמנו בכל הדורות ובכל המצבים

• "אבות תקנום" - מה פעלו האבות בתקנת
התפילות, וכיצד "מתעטפים" בתפילה?

• "גמלים באים" - איזה ווארט נפלא אמר כ"ק
הפני מנחם זי"ע בשבעה על בנו רבי אריה זצ"ל?

• "דבר ההווה תמיד" / "מדארף בעט'ן און בעט'ן" -
מדוע אנו חיים וזקוקים לכח התפילה בכל רגע?

 

מאמר ב'
"השבעתי אתכם בנות ירושלים"

מנין הכוח של יהודי לעמוד נגד בלבולי
העולם הזה

• "בה"י עייל" - איך מתרוממים גם בתוך ענייני
עולם הזה, והאם "אמריקע - די ביג עפיל" שונה

בעבודת השם?

• "אנוכי הולך ערירי" - מהו כח ה"אנוכי" שיש רק
לבני אברהם, שצריך לזעזע את העולם - צו שאקלען

די וועלט?

• "שחולת אהבה אני" / "רבונו של עולם מהא'ט
דיך ליב" - כח האהבה של הנשמה שגובר על הכל

 

מאמר ג'
"לא אוכל עד אם דברתי דבריי"
כיצד עולים ומתקדשים מתאוות וגשמיות

האכילה
• "בה"י עייל" - איך מתרוממים גם בתוך ענייני
עולם הזה, והאם "אמריקע - די ביג עפיל" שונה

בעבודת השם?

• "אנוכי הולך ערירי" - מהו כח ה"אנוכי" שיש רק
לבני אברהם, שצריך לזעזע את העולם - צו שאקלען

די וועלט?

• "שחולת אהבה אני" / "רבונו של עולם מהא'ט
דיך ליב" - כח האהבה של הנשמה שגובר על הכל

  

 

"בני היכלא דכסיפין"
מאמרי רבינו שליט"א 

בעת מעמד סעודה שלישית עת רעווא דרעוין
במעמד אלפי ישראל באוהל שע"י ביהמ"ד "יגדיל תורה"

שב"ק פר' חיי שרה, לעת צאת השבת, כ"ה מרחשוון תשפ"ג
שכונת בארא פארק נ. י. ארה"ב
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שיחות ושמועסע'ן לפרשת תולדות - ממסע ארה"ב דאשתקד

"דבר ה' מירושלים" 
קובץ לקט שיחות ומאמרים מאת רבינו שליט"א

שנאמרו במקהלות קודש בעת מסע ארה"ב אשתקד
חשוון - כסליו תשפ"ב

עם חלק מביקורי רבינו שליט"א
אצל גדולי אדמו"רי וצדיקי ארה"ב

~~~
יצא לאור במלאות שנה למסע אשתקד

לקראת הדינר  "יום בחצריך"
לטובת מוסדות "פני מנחם" 

שנערך במסגרת המסע לארה"ב
להורדה

"והנפש לא תימלא"
רגשי קודש ומילות במקום שאין מילים
בתיאור רב רגש על ימי המסע לארה"ב

ושבת קודש במקהלות עם קודש

~~~
מאת אחד מבני החבורה מקרב המשתתפים

להורדה

  

 

 

תקציר מראות
ממעמד סעודה שלישית רעווא דרעווין

בראשות רבינו שליט"א בהשתתפות רבבות אלפי ישראל
• טעימות מהמאמרים עם כיתוביות בלשה"ק

• מראות מהשירה ומהריקודים
 

 

 

 

 

 

להשקות צמאי חסדך
תקצירי סיכום ממראות מסע הקודש לארה"ב

בימי כ"ג - ז"ך במרחשוון 
פר' חיי שרה - תולדות תשפ"ג
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חלק א'
יום ה' פר' חיי שרה, כ"ג חשון תשפ"ג:

• הטיסה מארה"ק לניו יורק
• קבלת פנים בנמל התעופה

• תפילת שחרית וברכת הגומל
• לחיים לאחר שחרית

• בבית המרא דאתרא הגר"מ פויגעל שליט"א
• ביקורים ושיחות במוסדות:

• ישיבה יגדיל תורה
• ישיבה לצעירים
 • כולל אברכים

 

חלק ב'
יום ה' כ"ג חשוון תשפ"ג: 

מראות ודברות מאת רבינו שליט"א
בעת מעמד הכנסת ספר תורה

וקבלת פנים

 

חלק ג'
יום א' פר' תולדות, כ"ו חשון תשפ"ג:

• 'לחיים' לאחר תפילת שחרית
• קביעת מזוזה בבית יעקב "בנות פערל"

• שיעור המרכזי באוהל
• שיחה ושו"ת בענייני חינוך לאחר השיעור

• כינוס 'יום בחצריך' לטובת המוסדות
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חדש!! חדש!! חדש!!
שיעור שבועי בספר הקדוש "פרי הארץ"

מאת הגה"ח רבי אברהם מרדכי אלתר שליט"א
- פרשת תולדות -

נמסר מידי מוצש"ק בפני תלמידים בישיבה גדולה "פני מנחם"
כ"ה מרחשוון תשפ"ג

חדש! השיעור ב"פרי הארץ" נכתב ונערך להורדה וללמידה! ייש"כ למתעסקים על יגיעתם!
 

 

שיעורי 'שפת אמת' על הפרשה
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לשה''ק
 

מה הסיבה שעובד ה' נתקע בדרך שכבר הצליח בה
תולדות תרל''ז ד''ה במד' 

 
 

יידיש
פירושים חדשים ב:'ותן חלקנו בתורתך' 'אל תצריכנו לידי מתנת בשר

ודם' 'הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד'
תולדות תרנ''ב ד''ה בענין
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הזמנה לחתונה ביום שלישי השבוע מאת המחותנים שליט"א לבקשתם
 

 

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
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