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ּפְנִינֵי קֶֹדׁשּפְנִינֵי קֶֹדׁש
בס"ד, שנה ה', גליון רי"א, פרשת בשלח, תשפ"ג לפ"ק

הנזק לישראל - כתוצאה מהליווי שליווה אותם פרעה לדרכם
יז(.  יג,  )שמות  וגו'  ויהי בשלח פרעה את העם 

שנתייגעתי  אני  צועק  משה,  אמר  ווי...  אמר  משה   - ווי  אמר  "מי  ח(:  כ,  )שמו"ר  במדרש 
'ויהי בשלח'". להוציא את ישראל ממצרים, ואיני נכנס עמהן לארץ, לכך 

י,  )משלי  מובא במדרש פליאה: "אמר לו הקב"ה למשה, כתבתי עליך שחכם אתה, שנאמר 
ח( 'חכם לב יקח מצוות', ואתה רוצה להכנס לארץ?!". וצריך ביאור הכוונה. 

מהרש"ך  הגאון  בשם  אור"  "כתנות  ספר  בשם  פירושו  ואתחנן(  )פר'  משה"  ה"ישמח  ומביא 
בספרו "ברכת שמואל" בהקדם שני מאמרי חז"ל:  

וכי  לארץ,  להכנס  ממנו  שביקש  בשעה  למשה  הקב"ה  לו  שאמר  א(,  יד,  )סוטה  "איתא  א. 
לאכול מפריה אתה צריך?! אלא לקיים המצוות התלויות בה, הריני מעלה עליך כאילו קיימת 

אותן ואתן לך שכר בעבורן". 

לך  שאתן  הקב"ה  לו  שהשיב  פרס,  לקבל  מנת  על  עשה  משה  וכי  הנ"ל,  הגאון  "והקשה 
שכר כאילו קיימת אותן, הא אסור לעבוד על מנת לקבל פרס?!" 

"ותירץ הגאון הנ"ל, בכי האי גוונא שאינו מחוייב בדבר... כיון שלא היה בארץ ]ועדיין לא 
נתחייב במצוות התלויות בה[... שרי על מנת לקבל פרס". 

נתעסקו  ישראל  שכל  משה,  זה   - מצוות  יקח  לב  'חכם  א(  יג,  )דף  סוטה  במסכת  "איתא  ב. 
בחידושי  זצוק"ל  מהרש"א  החסיד  הגאון  זקני  וכתב  יוסף',  בעצמות  נתעסק  והוא  בביזה, 
אגדות על מה שתיאר אותו בשם 'חכם', דלכאורה אינו ענין לכאן רק תואר 'צדיק'?! ומפרש, 
דשפיר הוא דבר חכמה, שחושב הפסד מצוה כנגד שכרה" )אבות פ"ב מ"א(, והיינו, שמשה רבינו 
ביכר  כן  וגלל  יוסף(,  בעצמות  ההתעסקות  )שכר  שכרה  כנגד  הים(  ביזת  )הפסד  מצוה  בהפסד  התבונן 

זו, ועל שם התבוננות זו הולם נזר התואר 'חכם' לראשו.  לעסוק במצוה 

ולכאורה תמוה, הרי חשבון זה שייך רק למי שעושה מצוה על מנת לקבל שכר, וכי יתכן 
משה  כי  כנ"ל,  הוא  זה  על  התירוץ  אמנם,  פרס?!  לקבל  מנת  על  מצוות  קיים  שמשה  לומר 
אלא  בפרטות,  עליו  היה  לא  שהחיוב  מאחר  יוסף,  בעצמות  לעסוק  מחוייב  היה  לא  רבינו 
בכללות - על בני-ישראל, וגלל כן, נחשב כאינו מחוייב בדבר, שאז מותר לו לעשות המצוה 

על מנת לקבל פרס, ושפיר נכנס בזה החשבון של הפסד מצוה כנגד שכרה. 

לפי זה מפליא ה"ישמח משה" לבאר את דברי המדרש: "כתבתי עליך שחכם אתה, שנאמר 
מצוה  בהפסד  ההתבוננות  מחמת  יוסף  בעצמות  שהתעסקת  והיינו,  מצוות'",  יקח  לב  'חכם 
כדבר  יתכן  ואיך  פרס,  לקבל  מנת  על  זו  במצוה  מילתא שעסקת  איגלאי  ומזה  כנגד שכרה, 
"ואתה מבקש להכנס  הזה?! בהכרח משום שלא היית מחוייב בדבר, ואם כן התמיהה עליך: 
לקיימן  לייחל  לך  ומותר  בארץ,  התלויות  במצוות  מחוייב  אינך  עדיין  שם  גם  הרי  לארץ?!" 
אותן  קיימת  כאילו  לך  וייחשב  בחו"ל  להשאר  יכול  הינך  כן,  כי  והנה  שכר,  לקבל  מנת  על 

לענין קבלת שכר. ע"כ.

והנה יש להקשות על דבריו, כי אף שהותר לו למשה לקחת עצמות יוסף על מנת לקבל 
שכר, עדיין אין זה מתאים למדריגתו של משה, כי מצד מדריגתו היה לו לקיים המצוה לשם 

שמים ולא לשם שכר?! 

בשלח פרעה'... מלמד שהיה  )"'ויהי  וליווה את ישראל לדרכם  ויש לומר, כי מאחר שפרעה שילח 
של  זיקה  איזה  בהם  נכנס  כך,  משום  ג(,  כ,  שמו"ר  לויה",  אלא  כאן  האמור  שילוח  ואין  אותם...  מלוה  פרעה 

עם  יוסף  עצמות  את  שיקח  רבינו  משה  אצל  לירידה  גרמא  ודין  עמו,  ושייכות  הטוב  הכרת 
)שמחמתה העמיד לנגד עיניו את ההתבוננות של הפסד מצוה כנגד שכרה(. מחשבת קבלת שכר 

רבינו  משה  ווי",  אמר  משה   - ווי  אמר  מי  בשלח',  "'ויהי  המדרש:  דברי  לנכון  יובנו  עתה 
בין  קלוש  חיבור  נתהוה  ובכך  לוויה,  בדרך  ישראל  את  שילח  שפרעה  על  ונאנח  גונח  היה 
"אמר משה, צועק אני שנתייגעתי להוציא את ישראל  - בין בני-ישראל לפרעה,  טמא לטהור 
ממצרים, ואיני נכנס עמהן לארץ", כי דייקא מחמת השילוח והלויה של פרעה, ירדתי למדריגת 

)עם החשבון של הפסד מצוה כנגד שכרה(. לקיחת עצמות יוסף על מנת לקבל שכר 

מכך הגיעה המסקנא שבאינו מחוייב בדבר - מותר לעשות על מנת לקבל פרס, ומחמת 
זו, אני יכול טרם כניסתי לאר"י לייחל למצוותיה לשם קבלת השכר.  מסקנא 

ואם זהו הייחול, שוב אין צורך בכניסה לאר"י, כי על הרצון גופא כבר אקבל שכר. 

)סעודה א' תשמט(

לימוד זכות על החוטא - מצד החלק הארצי 
שבו ומצד המאכלים הארציים

הילך  אנסנו  למען  ביומו  יום  דבר  ולקטו  העם  ויצא  השמים  מן  לחם  לכם  ממטיר  הנני 

)שמות טז, ד(. בתורתי אם לא 

לפי  כי  קונה,  מציווי  ששינתה  האדמה  חטא  בביאור  בראשית(  )פר'  ישראל"  ב"אוהב  איתא 
יהא  לא  העץ  שטעם  שינתה  והאדמה  הפרי,  כטעם  להיות  צריך  העץ  טעם  היה  קונה  ציווי 

כטעם הפרי.

יתברך?! בשלמא מין  וקונה  יוצרה  נגד  זה שתחטא הארץ  יפלא מאד, מאין בא  "לכאורה 
בקרבו...  השוכן  הרע  היצר  מפני  שיחטא  לפעמים  שפיר  שייך   - ודם  בשר  שהוא   - האדם 
בא  מאין  כן  על  אשר  מונע...  באין  קונם  רצון  לעשות  ושמחים  ששים  הנמצאים...  שאר  אך 

להארץ זה הרצון לחטוא?!"

ומבאר בקדשו: "הנה הארץ... הסתכלה והבינה וראתה בריאת אלהים כל מעשה בראשית 
כי נורא הוא... ועל כולם השליט את האדם אשר נחלק גופו מן העפר מהאדמה ונשמתו היא 
מאוצר הנשמות החצובות מתחת כסא כבודו יתברך, והכל בידי האדם, ותלויין במעשיו... אז 
פגם  יבוא  ואז  הרע,  יצרו  מחמת  לחטוא  קרוב  שהאדם  כיון  ואמרה,  בלבה  הארץ  התיישבה 

גדול בשורש נשמתו ולא יועיל שום תיקון ותשובה". 

"אשר לזאת התחכמה האדמה ושינתה תחילה ציווי הבורא יתברך, כדי שאחר כך כשיחטא 
גופו הוא מן האדמה ששינתה מכבר  והוא מפני ששורש  נכונה,  יהא לו אמתלא  האדם ח"ו, 
רצון הבורא יתברך, ותולין הקלקלה במקולקל, ולא יתלו החסרון והסרחון בנשמה הרוחנית, 

וחסה הארץ על כבוד שמים ועל האדם להקל מעליה עונש החטא". ע"כ.

ניזון ממאכלים גשמיים, אזי אם יחטא אחר כך, לא  נימא עוד, שכאשר האדם  לאור זאת 
נוכל לתלות הסרחון בו, אלא במאכלים הגשמיים שמקורם מן האדמה, שהגבירו בקרבו את 

הכח הארצי, ומצד כח ארצי זה הוא נכשל בעבירה, כי "תולין הקלקלה במקולקל".

אנסנו  "למען  שמימיים,  ממאכלים  ניזונים  ותהיו  השמים",  מן  לחם  לכם  ממטיר  "הנני  לכן 
נאמנה  נדע   - ילך בתורתי  לא  ואם  - מוטב,  ילך בתורתי  כי עתה אם  לא",  הילך בתורתי אם 

שהאשמה תלויה בו. 

מה שאין כן, אילו תהיו ניזונים ממאכלים ארציים, לא יהא שייך לבחון "הילך בתורתי אם 
)"ששינתה מכבר רצון הבורא יתברך"( שהטביעו  לא", כי יתכן שהסרחון תלוי בתוספת טבע האדמה 

בכם המאכלים הגשמיים.

)ט"ו בשבט תשלט(  

רצון הבורא - שבתחלת הדרך יהא העסק בתורה רק לשם שמים
הילך  אנסנו  למען  ביומו  יום  דבר  ולקטו  העם  ויצא  השמים  מן  לחם  לכם  ממטיר  הנני 

)שמות טז, לד(. בתורתי אם לא 

הנה, בקרב לומדי התורה יש שלומדים תורה לכבוד שמו יתברך ויתעלה, שזוהי מדריגה 
שזוהי  בה,  הטמונה  העושר  סגולת  לשם  תורה  שלומדים  ויש  והרצויה,  המובחרת  "לשמה" 

)"בשמאלה עושר וכבוד". משלי ג, טז(. מדריגת "שלא לשמה" 

אף שבדרך כלל ההתחלה יכולה להיות "שלא לשמה" כי "מתוך שלא לשמה בא לשמה" 
לשם  וטהור  זך  בתורה  עסקם  שיהא  הקב"ה  רצה  דרכם  בתחלת  כאן  זאת,  עם  ב(,  נ,  )פסחים 

שמים, ולא לשם עושר, כי ההתחלה והחינוך צריכים להיות בתכלית השלימות.

ביומו",  יום  דבר  ולקטו  העם  ויצא  השמים  מן  לחם  לכם  ממטיר  "הנני  הקב"ה:  אמר  לכן 
וממילא לא תצטרכו ללמוד תורה לשם עושר, כי ממילא יש לכם כל צרככם, ואינכם יכולים 

לקבל מאומה מן הזולת. 

"אנסנו הילך בתורתי אם לא", כי אם יעסקו בתורה - בהכרח יעסקו בהם לשם  ומתוך כך 
יעסקו בה כלל, מאחר שאין להם  - לא  יחפצו לעסוק לשם שמים  ואם לא  )"בתורתי"(,  שמים 

ענין לעסוק בה לשם עושר. 

)ט"ו בשבט תשלט(

א ווארט אויף די פרשהא ווארט אויף די פרשה

לעילוי נשמת הרבני החסיד המפואר מוהר"ר ר' מנחם שמואל חיים בן הרה"ח ר' אפרים ז"ל פריעדמאן

יוצא לאור על ידי מערכת "מסילות באור החסידות" שע"י מכון אור הצפון דחסידי בעלזא



יצחק אייזיק פריעד שליט"א מדור זה נודב ע"י ידידינו הרה"ח ר' 
פריעד ז"ל  אברהם צבי  לעילוי נשמת אביו החסיד המפואר המפורסם הבלתי נשכח, אש קודש לבעלזא ר' אלכסנדר ב"ר 

לעילוי נשמת 
הרה"ח ר' ברוך ב"ר אברהם מרדכי ז"ל 

מרת ביילא בת הר"ר אהרן זאב ע"ה שוורץ

לעילוי נשמת 
העסקן הדגול הרה"ח ר' אברהם יהודה 

ב"ר ישעיהו עקיבא ז"ל פיינר

הרה"ח ר' חיים מרלין שליט"א – י-ם
לרגל שמחת הבר מצווה לבנו הב' אברהם ישי ני"ו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' דוד גרינוולד שליט"א – אשדוד
לרגל שמחת נישואי בתו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' יעקב פריד שליט"א – ב"ב
לרגל שמחת נישואי בנו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' משה שוק שליט"א ב"ב
לרגל שמחת נישואי בתו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' מנחם הלל ארנפלד שליט"א – י-ם
לרגל שמחת נישואי בתו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' יוסף לוריא שליט"א – בי"ש
לרגל שמחת הולדת בנו

במז"ט ובשעטו"מ

ים" )שמואל א ב, כו( מּוֵאל הֵֹלְך ְוָגֵדל ָוטוֹב גַּם ִעם ה' ְוַגם ִעם ֲאָנשִׁ "שְׁ
את הברכה הזאת נאחל בהערכה, הוקרה להביע לאיש כהלכה, ברוב עמל מנצח על המלאכה, תורת ה' להאהיב ברוב הצלחה, ידידנו הנעלה, איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, שמו מפארים

מוה"ר שמואל דמן שליט"א  - יו"ר חברת "אהבת תורה" בירושת"ו
נקדמה פניו בתודה בזמירות ובשירים לרגל המעמד הנשגב של חגיגת "סיום סדר מועד" בארץ ישראל, בהשתתפות כאלף שש מאות לומדים כי"ר 

תבוא זאת הברכה על ראשו ברינה, וענתה השירה הזאת שיזכה להמשיך בפעליו בחינא, ריבוי הלומדים ימשיך לשגשג בכל פינה, הרמת קרן התורה יזכה בברכת אורך ימים בימינה
מברכים משבחים ומפארים בידידות עוז: בנימין פרידמאן           משה פרידמאן

הרה"ח ר' נפתלי שיף שליט"א – י-ם
לרגל שמחת נישואי בנו

במז"ט ובשעטו"מ

לזכות החתן דוד בן לאה 
לרגל שמחת נישואיו

במז"ט ובשעטו"מ

להארות ורעיונות לתרומות והנצחות ולקבלת הגליון במייל: התקשר 052-7171491 או במייל penineik@gmail.com לסיוע בהמשך הוצאת הגליון לאור, יכולים לתרום במכשירי "קהילות" בכל השטיבלעך, ע"ש קופה "פניני קודש" קוד 16477

דרכה של הרבנית מלכה ע"ה )אשת חבר של כ"ק מרן מהר"ש זי"ע( היתה לחלק קאשע לחסידים שהגיעו לבעלזא. 

הוי עובדא בחסיד אחד שהיה רעב ביותר, וביקש קאשע פעם אחת, ואחר כך הגיע לבקש פעם שניה ושלישית. 

בפעם השלישית אמרה לו הרבנית: "יונגערמאן! אם אתה אוכל מחמת רעבון, אכול ואכול ותשביע את רעבונך, כי 
יש די והותר. אבל אם אינך רעב, ואתה אוכל סתם משום שאתה אוהב 'קאשע', תדע לך שאני חוזרת בתשובה על כל 

מאכל 'מיותר' שאכלתי מיום עמדי על דעתי"... 

)קידושא רבה פר' שופטים תשם( 

אופן  את  בוחנת  היתה  כך  כדי  ותוך  לחסידים,  'קאשע'  מחלקת  שהיתה  ע"ה,  מלכה  הרבנית  על  הסיפור  ידוע 
התנהגותם בשעת האוכל. 

פעם הבחינה באחד החסידים שהיה רעב ביותר, ותיכף כשקיבל את התבשיל לידו, בירך בחטיפה ואכל בחפזון. 
הרבנית ע"ה קראה לו ואמרה לו בתוכחה: "היודע הנך כמה תפלות התפלל כל גרעין שבתבשיל זה עד שהגיע לידך?!" 
דהיינו, בכל גרעין יש ניצוץ אלוקי המחיה אותו )עי' "לקוטי תורה" להאריז"ל פר' עקב וב"טעמי המצוות" שם(, ובשעת הזריעה הניצוץ מייחל 

שלא יהיה מאותם הזרעים הנופלים מידי הזורע ואינם נזרעים באדמה. 

וישתרש היטב באופן שיוכל לצמוח. כאשר מתחיל  המשיכה הרבנית לספר: "אחר הזריעה הוא מתפלל שיקלט 
לצמוח הוא מתפלל שהצמיחה תעלה יפה. בשעת הקצירה הוא מתפלל שלא יהיה מאלו הנשארים בצד ואינם נאספים, 
ואחר כך הוא מתפלל שיגיע לידי יהודי ירא שמים. לאחר שכבר הגיע לרשות יהודי הוא מתפלל שהיהודי יברך עליו 

בשעת האכילה בכוונה, כי על ידי ברכה בכוונה ראויה הוא מעלהו ומביאו אל תיקונו".

"הנה כי כן, האיך חטפת את הברכה ואכלת בחיפזון?! הרי ברגע זה טרפת את כל התפילות שהתפלל הגרעין מיום 
זריעתו ועד עתה, וחבל על דאבדין"... 

 )קביעת שיעור - חורף תנשא(

הרה"ק  בצל קדשו של  להסתופף  זי"ע  הרה"ק מצאנז  נסע לאחר פטירת אביו  זי"ע  ברוך מגארליץ  רבי  הרה"ק 
המגיד מטריסק זי"ע, ומיני אז החל למעט באכילה, וכמעט שלא אכל מאומה.

לשאלת מקורביו לפשר הנהגתו החדשה. נענה ואמר להם: "הרי לאכול הרבה, יותר מכפי הצורך, פשיטא דאסור. 
וההיתר הוא רק כשיעור הנצרך להחזיק ולהחיות את הגוף. אמנם, אצל המגיד מטריסק ראיתי שאפשר להחזיק את 

הגוף גם ללא אוכל"... 

)שיחת קודש - תמוז תשס(

שמעתי מספרים על הרב מאונסדורף זצ"ל, שהלך לרופא לעת זקנתו, והרופא אמר לו, שלצורך בריאותו הוא חייב 
לעשות "דיאטה", ולהמנע מלאכול מיני מאכלים מסוימים.

בצאתו אמר האונסדורפער רב: "הוא אומר לי שאני צריך לעשות דיאטה, ואני יכול להגיד לו כמה אכלתי במשך 
שנות חיי, והכל היה עם חשבון". 

)שיחת קודש - מנ"א תש"ס(

שנינו במשנה )ריש ברכות(: "מאימתי קורין את שמע בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן", הכהנים 
נדע לבחון את מדריגת  ז(, ואמנם, מתורתם לחוד לא  ב,  יבקשו מפיהו", מלאכי  ותורה  )"כי שפתי כהן ישמרו דעת  'מארי דאורייתא'  הם 

יראתם ודביקותם בבוראם )הרמוז ב"קריאת שמע"(.

המבחן לכך הוא "משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן", כי אם אכילתם היא כדבעי, אזי האכילה היא סימן 
טהרה עבורם, ואם לאו - לאו... 

)קביעת שיעור - חורף תשכח(

 תודתינו והוקרתינו נתונה לידידינו שתרמו מהונם להצלחת הוצאת גליון זה

שיחת קודששיחת קודש
ט"ו בשבט - לחתניםט"ו בשבט - לחתנים

ואינו  חתן  מסעודת  הנהנה  "כל  ב(:  ו,  )ברכות  בגמרא  מצינו 
משמחו עובר בחמשה קולות...  ואם משמחו... זוכה לתורה". 

חתונתו  ביום  בשמחה  שרוי  חתן  כל  הרי  קשה,  לכאורה 
ובימי שמחת לבו, ומדוע הפליגו חז"ל כל-כך בצורך לשמחו?! 
בשלמא עצם הצורך להשתתף בשמחתו מובן לנכון, כי השי"ת 
ברא בטבע האדם שאינו יכול לשמוח לבד, והוא מוכרח שיהיו 
הגדולה  ההפלגה  אבל  לשמוח,  כדי  במחיצתו  נוספים  אנשים 

שלא להיות "נהנה ואינו משמחו" צריכה ביאור?!

יודע שאמנם  בר-דעת  חתן  כי  פשוט,  כך  על  ברם, ההסבר 
נעימים  הכבוד  ומלבושי  והשבע-ברכות  החתונה  סעודות 
העבודה  בפנימיות,  אבל  בחיצוניות,  רק  זהו  אולם,  ונחמדים, 
עכשיו  כי  והלאה,  מהיום  דייקא  מתחילים  הגדולה  והאחריות 
דורות,  ודורי  דורות  ולהעמיד  ביתו  את  להקים  מתחיל  הוא 
ומעכשיו הוא צריך להוסיף תורה על תורתו ויראה על יראתו 
ויראת שמים, וכדי שבניו  כדי שביתו יהא בנוי על אדני תורה 

ובני-ביתו יזכו לבית של אורה ותורה וחסידות. 

עכשיו   בכך.  מה  של  דבר  זה  שאין  רואה  בזה  כשמתבונן 
הוא שותל את האילן, והאחריות מוטלת עליו שהאילן יצמיח 

פירות מתוקים ומשובחים.

במעלות  והתעלה  בתורה  והגה  למד  עכשיו  עד  גם  אמנם, 
שיהיו  האמיתיים  לחיים  הכנה  רק  היה  זה  כל  אבל  היראה, 
בנויים על תורה ויראה, שחיים אלו מתחילים מהחתונה ואילך.

את  לשמח  צריכים  מדוע  לנכון  מובן  זו  התבוננות  מצד 
החתן, ולומר לו בדברים רכים, כי הוא יעשה את שלו ויתעלה 
יהיו  ובוודאי  ויגיעה,  התאמצות  מתוך  שמים  ויראת  בתורה 
יבנה  ובעזהשי"ת  גוט,  זיין  ס'וועט  אז  מסייעין בעדו מלמעלה 
ויזכה  ורוחני,  גשמי  שפע  מתוך  טוב  היותר  צד  על  ביתו  את 
להעמיד דור שלא נבוש לקבל בו את פני משיח צדקנו. אמן. 

מצד הדברים האמורים על כל חתן לדעת ולהשריש בקרבו 
שתי נקודות: 

סבור  אינו  בחור  אם  גם  עדן התחתון".  "גן  היא  הישיבה  א. 
לדעת  עליו  עדיין   - וכדו'  המשגיחים  עם  בעיות  מצד   - כך 
לו  ומצננים  בשר  לו  צולים  עדן,  בגן  יושב  שהוא  האמת  את 
רגע  כל  ולנצל  להקדיש  מאד  כדאי  צרכיו.  לכל  ודואגים  יין, 

'גן עדן' זו להתעלות בתורה וביראה ובחסידות.  מתקופת 

המעשה'.  ל'עולם  עדן'  מ'גן  עובר  הוא  ואילך  מהחתונה  ב. 
כל  ועל  פרנסה  על  אחריות  לקחת  צריך  האברך  ואילך  מאז 
הליכות ביתו, ולהקים את ביתו בס"ד בכוחות עצמו, וזה כרוך 

ביגיעה וקושי ואינו כ"כ בניקל.

חובה לדעת זאת, כדי שיהא ניגש אל החתונה בכובד ראש 
- עם רגש של "אחריות" המוטלת עליו מכאן ואילך. 

דשמיא,  סיעתא  להרבה  זקוק  שהוא  נאמנה  ידע  ובעיקר, 
ותחנונים מעומק  ידי תפילות  על  יזכה רק  ולסייעתא דשמיא 

הלב פנימה.

)ט"ו בשבט תשסד(  

 סיפורי קודש סיפורי קודש
על עבודת האכילהעל עבודת האכילה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
לכבוד ידידינו היקר והנעלה

הרה"ח ר' יהושע אריה גרינוולד שליט"א
מפיץ הגליון במסירות ובנאמנות בביהמ"ד "יד כהן" - ב"ש

לרגל השמחה במעונו בנישואי בתו
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

ברכת מזל טוב

 לכבוד המג"ש הנודע לשו"ת פמ"מ איש החסד והמעש

הרה"ג ר' מאיר יהודה מנדל שליט"א

לרגל שמחת נישואי בנו החתן דוד הלוי ני"ו

במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

ומברכים אנו שיזכה לראות דורות ישרים ומבורכים

 ורוב נחת עד בלי די

ברוב יקר והערכה: 

משתתפי השיעור "משכימי קום" 

 בביהמ"ד "בית נפתלי" בעיר אשדוד


