
"ראש דברך" - "מכאן ולהבא למפרע בדאורייתא" שיעור בישיבה גדולה◂
השבוע

"ווארימע ווינקל" - "ומלאת את ידם" - החיבור לקדושה /שיחה לבר מצווה◂
לנכד הפני מנחם זי"ע

"יבואו טהורים" - שיחת רבינו שליט"א בחומש סעודה בת"ת חשקת התורה -◂
בית שמש / "הנה ימים באים" סקירה מרהיבה על התפתחות הת"ת

"מהנעשה והנשמע" - רבינו בניחום אבלים אצל כ"ק האדמו"ר מערלוי שליט"א◂

~ בסייעתא דשמיא ~
גליון מס' 203 | ר"ח - א' ניסן תשפ"ג - 23/03/2021 | פר' ויקרא

 

 

 

 

גליון תורה זה מוקדש

לע"נ הרה"ח ר' יוסף יהודה אריה לייב ז"ל 
בן הרה"ח ר' חיים אלעזר ז"ל אלתר

נלב''ע ד' ניסן תשע"ח

זכות הפצת תורה ודברי אמת יעמדו לעילוי נשמתו
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

 



https://members.smoove.io/lk0d15ig53gibk3sb6xnyjdnbyyb5pbrqbynpgbdc1k8fcok5exnkbedg5b.ashx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

גדרי "מכאן ולהבא ולמפרע" בדיני דאורייתא
שיעור מאת רבינו שליט"א

בישיבה גדולה פני מנחם

יום א' כ"ו אדר תשפ"ג
המשך משיעור זה נמסר בישיבה קטנה לעמלי תורה פני מנחם ביום רביעי 

ויובא אי''ה בגליון הבא
 

 

 

 

ּוִמּלֵאָת ֶאת יָָדם
בקדושה צריך להיות מחוברים

דברי רבינו שליט"א
לתלמידים מת''ת פני מנחם

בסעודת בר מצוה לנין כ"ק רבינו הפני מנחם זי"ע
בן הרה"ג מרדכי ליפל שליט"א

כ'''ח אדר תשפ"ג
 

 

 

"הנה ימים באים" - סקירה על התפתחות ת"ת חשקת התורה בית שמש
 



https://members.smoove.io/lk0dwyigr3gibknsn63nyjdnbyqx5p5r5bynpgbdc1k8fsoknexnkbedgrb.ashx
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https://members.smoove.io/lk0dzbige3gibkjsf6xnybdnfyef5pnr55ynpgbdc1k833okyexnkbedgqb.ashx
https://members.smoove.io/lk0da5ign3gibkjs86fnyxdn3ybb5pyrq5ynpgbdc1k88tokyexnkbedgyb.ashx
https://members.smoove.io/lk0d3bign3gibkxsf6bnyjdneyye5pbrq5ynpgbdc1k831ok5exnkbedgbb.ashx
https://members.smoove.io/lk0d45ign3gibkjsj6xny3dnjybf5pqrynynpgbdc1k8bwoknexnkbedg5b.ashx
https://members.smoove.io/lk0d5digb3gibkxsf6jnybdn3y5k5pdrnqynpgbdc1k8kiok5exnkbedgyb.ashx
https://members.smoove.io/lk0khmbpdndk5b9xb1g5yog3rhpbd8bejgq65xncmifbnsmi3mkkygynne.ashx
https://members.smoove.io/lk0k7cbpdndk5b9xb1gcyogxr7p5d8befgq6b3ncjic5nsci3bkkygynne.ashx


 

 

 

"יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים"
דברי רבינו שליט"א במעמד חומש סעודה

בתלמוד תורה "חשקת התורה" - בית שמואל
~~

"הנה ימים באים"
מצורף פרוספקט סקירה מדהימה על התפתחות הת"ת - להורדה

 

 



https://members.smoove.io/lk0k9qjpdndk5b9xb1gqqogbr9pbd8befgb6q3ncqix5ns5i3ykkygynne.ashx
https://members.smoove.io/lk0kabjpdndk5b9xb1gbqog3ryp5d8bexgb6yxnpxif8ns5i38kkygynne.ashx
https://members.smoove.io/lk0k6xbpdndk5b9xb1gp5og3r6pbd8bejgq6bfncpippnsyi35kkygynne.ashx


  

 

רבינו שליט"א בניחום אבלים אצל כ"ק אדמו"ר מערלוי שליט"א
על פטירת אחיו הגה"צ זצ"ל אב"ד בצפת

 

 

 

 

 

 

"הנם ימם המבורכים - לתת כח באביבים רכים"
שיעור הכנה לפסח

מאת הגה"ח רבי אברהם מרדכי אלתר שליט"א
נמסר לתלמידים מקשיבים מישיבה גדולה פני מנחם ירושלים

ער"ח ניסן תשפ"ג
 

 

שיעור שבועי בספר הקדוש "פרי הארץ" פ' כי תשא
מאת הגה"ח רבי אברהם מרדכי אלתר שליט"א

שבוע פרשת ויקרא

עניין "הדביקות" בעבודת ה' והיוצא מזה בפועל למעשה

נמסר לתלמידים מקשיבים מישיבה גדולה פני מנחם ירושלים
מוצש"ק פרשת ויק"פ - כ"ה אדר תשפ"ג 

חכם לב ייקח מצוות - עלויות כתיבת עריכת הגהת והדפסת השיעור הנכבד הזה עולה דמים תרתי משמע ניתן להשתתף בעלויות וליקח
חלק בזיכוי הרבים והפצת תורה בפנייה במייל זה



https://members.smoove.io/lk0k3oxpdndk5b9xb1geeogjrbp5d8bebgb6bfnp3ioyns5i3qkkygynne.ashx
https://members.smoove.io/lk0k43tpdndk5b9xb1g55ogjrnpbd8betgy6jbnpxifbnsqi3jkkygynne.ashx
https://members.smoove.io/lk0k53jpdndk5b9xb1gkbog1rdpyd8befg5651npxibqnsbi3kkkygynne.ashx
https://members.smoove.io/lk0dfiigb3gibkis36bnyfdnxy5j5pqri5ynpgbdp1k8ifokyexnkbedgbb.ashx
https://members.smoove.io/lk0d8bigy3gibkbsj6xnysdn3yss5pbrqsynpgbdp1k8f8ok5exnkbedg5b.ashx
https://members.smoove.io/lk0dr5igy3gibkbsw6jnywdn3ywf5pbr5bynpgbdp1k8xrokwexnkbedgqb.ashx


 

 

 

שיעור בשפת אמת - לשה"ק
 מדוע בשבת ניתן לקיים מצוות

בלא נגיעה?
 ויקרא תרל"ז ד"ה במד' 

שיעור בשפת אמת - יידיש
 האם אמירת 'ויכולו' גורמת לסילוק

החטא או מהווה סימן על נקיות
מחטא? - ויקרא תרמ"ו ד"ה בפס' ותרמ"ט

ד"ה במד' 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://members.smoove.io/lk0djxigb3gibkxsb63nyadnjyxf5pqr5yynpgbdp1k8ayokbexnkbedg5b.ashx
https://members.smoove.io/lk0dkyigb3gibkfs36bny3dn3y5j5pqro5ynpgbdp1k8xbokbexnkbedgob.ashx
https://members.smoove.io/lk0dmbigq3gibkbsj6fny4dn4ytx5p5rt5ynpgbdp1k83nokyexnkbedgbb.ashx
https://members.smoove.io/lk0dcqigy3gibkbs56xny5dnjybf5pbr15ynpgbdp1k83dok1exnkbedg5b.ashx
https://members.smoove.io/lk0kmhxpdndk5b9xb1gybogjrpp5d8bebg46qhnpfi3yns5i34kkygynne.ashx
https://members.smoove.io/lk0kc3jpdndk5b9xb1g55ogfrqpqd8bexgy6y7npbi75ns5i3bkkygynne.ashx
https://members.smoove.io/lk0kqbxpdndk5b9xb1g7yogjrop5d8befgy673np9i9qns5i3bkkygynne.ashx
https://members.smoove.io/lk0k8xypdndk5b9xb1gsyog4rtp5d8bebg56qynpfijbnsyi3skkygynne.ashx
https://members.smoove.io/lk0kebfpdndk5b9xb1gyzog4r1pbd8bexgq6yjnpbibzns5i35kkygynne.ashx
https://members.smoove.io/lk0kjnjpdndk5b9xb1gayognrwpad8bexg56ybnpfi4bnsqi35kkygynne.ashx
https://members.smoove.io/lk0deqigy3gibkzsj63nyzdnxybf5p5rz5ynpgbdp1k8beokzexnkbedgbb.ashx
https://members.smoove.io/lk0kpfbpdndk5b9xb1g55ogjrxphd8bexgh6b6np6i3qnsyi3ykkygynne.ashx


 





 



https://members.smoove.io/lk0kkxbpdndk5b9xb1gb3ogjripqd8befgy654npdid3ns5i3ykkygynne.ashx


 





 

פרטי המערכת:
מערכת 'דבר אמת' להפצת תורה וחסידות שעל ידי קהילת רבינו ראש הישיבה

מגור הגאון רבי שאול אלתר שליט"א
כתובת המערכת לתגובות הערות וקבלת הגליון וכל דבר אחר - בדוא"ל

 de422144@gmail.com 
 

Ⓒ כל הזכויות שמורות
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