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 "החודש הזה לכם ראש חודשים"

ספרי תורה. פרשת תזריע, פרשת  המוציאים שלושהשבת 

החודש וקריאה של ר"ח. "החודש הזה לכם ראש חודשים". 

אלא גם  ,לא רק ציון של זמןהוא  "החודש"חז"ל אומרים ש

כמו  ,לשון של התחדשות. חדשו מעשיכם. אומר השפת אמת

דרשו כך גם שדרשו את השופר בלשון שפרו מעשיכם, 

 ו. מההמעשים, מלשון לחדש את "החודש הזה לכם"חודש, ב

השפת אמת, לשפר זה ש? אומר ודיחלבין שיפור ההבדל בין 

צת יותר טוב. לחדש זה ולעשות אותו ק קייםלקחת דבר ש

תקשה מאוד משה רבנו המעין יש מאין. כתוב ש ,יצירה חדשה

יכול להיות כיצד כשהקב"ה אמר לו את פרשת החודש. 

הוא , "ו ה' פנים אל פניםאשר ידע" ,מין האנושישבבחר ומהש

אני לא יודע מה  ?נושא של קידוש החודשהתקשה בהבנת ה

באמת לא  ולהתחיל מחדש זהשאבל רואים מכאן  ,התירוץ

כזה "זה מבצע. על זה אמר הקב"ה למשה רבינו,  ,דבר קל

 ,. יש עליות ויש מורדות. עמ"י נמשל ללבנה"ראה וקדש

ומורדות. תמיד יש , תמיד יש עליות תונכס לתא נגישתמיד ה

וכך לידה חדשה.  ',יושבת על המשבר'אבל יש גם  ,משברים

יש עניין של  ,"החודש הזה לכם" ,הקב"ה אמר למשה רבינו

והתחדשות תמיד באה עם ירידה קודמת, הלבנה  .התחדשות

 ניכסת ואח"כ היא מתחדשת מחדש.

החודש לכם, שיזכו " :ח הקדוש", ובאוה"החודש הזה לכם"

, ועיין "נוהואלי ו-זה א"למדרגות רוחניות עד שיוכלו לומר 

ועל דרך האמת מה שאמר  ,(שמות יג, טז)ת "ן עה"ברמב

בהעלותך רשת פוברבנו בחיי ב, לי-זה אהכתוב בעבור זה, כמו 

הנה זה עומד אחר "את מה שכתוב בשיר השירים  כתב לבאר

, "נסעו מזה" :אצל יוסף נאמרכן ו הו.ולי ואנ-, כמו זה א"כותלנו

בעבור "כ יש לפרש שזה שאמר "ואהסיעו עצמן מן האחוה. 

עבדי פרעה אמרו כן ו הכונה בעבור האחדות. "עשה ה' לי זה

הכונה  "החודש הזה לכם"כ "או ."עד מתי יהיה זה לנו למוקש"

מה "גאולה בזכות האחדות והרשע אומר שהוא חודש 

אמרו לכן ו , האחדות והרוממות ההדדית."העבודה הזאת לכם

לך בכוחך : "גדעון נאמראצל ו עליו שהוציא את עצמו מן הכלל.

  , והיה זה בפסח."זה והושעת את ישראל

 

 "כוח מעשיו הגיד לעמו"

צריך להתחיל את לא היה  הראשון על התורה, אומר רש"י

אולם התורה נפתחה  ",החודש הזה לכםהתורה אלא מ"

כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת בבראשית, משום "

. אבי מורי זצ"ל אמר פעם, אין הכוונה היא שבמקום "גוים

פרשה שהיא  ,לפתוח ב"החודש הזה לכם" פתחו בבראשית

. ההלכה אומרת ושונה לחלוטין מפרשת החודש נפרדת

על זה  ,רק בא"יומקדשים את החודש רים את השנה מעבש

לפתוח בנושא של החודש הזה לכם, אומר רש"י, היה צריך 

שים לא מקדכיוון שאבל  ,הכוח של חכמי התורה ואהש

לכן התורה פתחה  ומעברים את השנה אלא רק בא"י

לומדים את המעלה החשובה של א"י בה , ש"בראשית ברא"ב

הזה לכם". הקדושה, כל  שהיא בעצם התשתית ל"החודש

ידוש החודש ולכן פתח קהתשתית ל הן -המעלות של א"י

 . "בראשית ברא אלוקים"ב

 

 "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"

רק בא"י? אומרת הגמרא נוהג לומדים שקידוש החודש היכן מ

"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". מהפסוק  ,בסנהדרין

 "כי מציון תצא תורה"במסכת ברכות, הפסוק  שואל הצל"ח

 ואהבאים חז"ל ואומרים שמדוע מדבר על כל התורה כולה. 

אומר הצל"ח,  ?על עיבור השנהו נאמר על קידוש החודש

על החודש הם מתכוונים שהפסוק מדבר כשחז"ל אומרים 

מהות של העניין. כמו שהבאתי מקודם בשם השפת אמת, ל

יצירה,  הואחינה הלכתית. החודש אומר הצל"ח דבר דומה מב

יש שלקבוע עובדות בשטח. הרמ"ע מפאנו בתשובות כותב 
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"מדוע את  ,ו ברגל ביו"ט ולא בשבתעניין לקבל את פני רב

החודש הכוונה היא  ,ולכת אליו היום לא חודש ולא שבת"ה

היה הוא אילו היה מדובר על שבת  ,יו"טלשבת הכוונה ור"ח, ל

. "הולכת אליו היום לא שבת ולא חודשמדוע את לשאול "צריך 

אומר הגר"א בסדר עולם רבה, חודש זה ר"ח שבת זה יו"ט. 

שבכל יו"ט ניכר הסיבה לכך היא  ,אומר הרמ"ע מפאנו

בכל יו"ט  ",ישראל קדשינהו לזמניםש" ,גדולתם של החכמים

ם את רואים את הכוח של חכמי ישראל שהם קובעי

לכן יש עניין דווקא ביו"ט  ,המציאות, הם שולטים על הטבע

אומר הצל"ח שחז"ל אומרים על  ,לקבל פני רבו ברגל. עכ"פ

החודש בגלל "כי מציון תצא תורה" שהכוונה לעניין קידוש 

 ,לקבוע את הטבע. יצירה חדשהמשמעותו חודש קידוש הש

על זה אומרים חז"ל מי שאין לו את הזכות הזו של א"י, המקום 

 ר ע"פ התורה דברים חדשים.גורם, הוא לא יכול ליצו

 

 "אווירא דארץ ישראל מחכים"

מי שכל  ,לא סתם משפט ערטילאי הואאווירא דא"י מחכים 

שבא לא"י מיד מחכים. הייתי לפני חצי שנה בארה"ב, נתתי 

שלא לדבר על  לא שייךשם יצחק אלחנן, ר' שיחה בישיבת 

שיטה מקובצת )הריב"ש דברי הבאתי להם את  ארץ ישראל.

עולה מבבל  ת"ח אומרת שאםשהגמרא על  (הדף ע ,כתובות

. אומר הריב"ש, בני בבל היו פלפלנים 'תרי מינן'לא"י הוא כ

הוא . ברגע ש'אווירא דא"י מחכים'גדולים אבל חסר להם את ה

אווירא ל'בא עם הכוח הקודם שלו לא"י והוא פתאום נכנס 

שהיה לו. מ , יותריוצא שיש לו משהו שהוא כפול 'דא"י מחכים

אמרתי להם שאני מאוד מאחל להם שאחרי כל הלימוד שהם 

שיקיימו את מה  -לומדים אם הם רוצים שיהיה קצת יותר טוב

 שהריב"ש אומר. שיהיו כתרי מינן, שיזכו לאווירא דא"י מחכים.

אווירא דא"י מחכים לא  ,אומר הנצי"ב מוולוז'ין על התורה

הוא ב, זה ברור שהמזג אוויר יותר טובארץ ישראל בגלל ש

שנה כמו השנה הזאת, ביותר טוב, אין צל צלו של ספק. בפרט 

כ"כ הרבה גשמים. אווירא דא"י מחכים, אומר הנצי"ב מוולוז'ין 

זה בגלל קדושת א"י שהיא משפיעה. אומר החת"ס בתשובות 

, שאווירא דא"י מחכים גם בזמן הזה. שבזמן הזה קדושת א"י

יש חיוב לא לגבי כל דבר דרבנן, מ שהםיש דברים  אמנם

דאורייתא. אומר החת"ס לגבי אווירא דא"י מחכים שייך גם מ

לא בתוקף של דרבנן אלא בתוקף של דאורייתא. ו ,בזמן הזה

אין מקדשים את החודש  ,הקדושה משפיעה. אומר הצל"ח

וחידוש  ,הכוונה היא שבמקום שצריך לחדש "קידוש". חו"לב

צריך את הכוח  ,ת של א"יצריך לא רק את הזכויצירה, הוא 

של א"י כדי שהחכמים יוכלו לפעול את קידוש החודש ואת 

זה מה שהגמרא מתכוונת להגיד משום שנאמר  .עיבור השנה

"כי מציון תצא תורה" התורה המיוחדת הזאת של כוח 

 החכמים להשפיע חזק על המציאות.

 

 ר' אלעזר בן ערך

על רבי אלעזר בן ערך. רבי מספרת  .(זקמ)גמרא בשבת ה

אלעזר בן ערך היה מגדולי תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי. עליו 

המשנה כתוב בפרקי אבות שהוא היה כמעיין המתגבר. 

, )ר' יוחנן בן זכאי לתלמידיו(להם  במסכת אבות אומרת: "אמר

 אליעזר רבי .האדם בה שידבק ישרה דרך איזוהי וראו צאו

, אומר יוסי רבי .טוב חבר, אומר יהושע רבי .טובה עין, אומר

 אלעזר רבי .הנולד את הרואה, אומר שמעון רבי .טוב שכן

 ערך בן אלעזר דברי את אני רואה, להם אמר .טוב לב, אומר

דבריכם". הוא היה גדול עצום.  דבריו שבכלל, מדבריכם

בן ערך. הוא  סיפור מאוד טרגי על רבי אלעזרהגמרא מספרת 

. "נמשך בתרייהו ואיעקר תלמודיה" ,הגיע למקום של נופש

וזה גרם לו לשכוח את של תענוגות הוא שהה באיזה מקום 

תלמודו. אחרי שהוא חזר למקומו הוא רצה לקרוא מחדש את 

במקום לקרוא את הפסוק "החודש הזה לכם" הוא ו ,התורה

באותיות. הוא התבלבל  ,קרא בטעות ואמר "החרש היה לבם"

אומרת הגמרא.  ךכ ",בעו רבנן רחמי עליה והדר תלמודיה"

גולה למקום  יוהיינו דאמר רבי נהוראי הו" ,מוסיפה הגמרא

. מה הקשר בין מה שקרה לרבי אלעזר בן ערך לבין הוי "תורה

קורה לרבי אלעזר בן ערך כיצד באמת גולה למקום תורה? ו

 דבר כזה, מה גרם לו? 

רש"י ורבינו חננאל. רש"י אומר בגלל נחלקו בשאלה הזו 

שהוא נמשך שם במקום אחרי היין והרחיצה והמעיינות שהיו 

נכון שהגמרא שרבינו חננאל אומר  , שכח את תלמודו.םש

אומרת שהיה שם הרבה יינות ומעיינות, אבל מה שקרה לרבי 

הוא שהה יותר מידי במקום בגלל שקרה לו אלעזר בן ערך 

בין ובין שנגיד כמו רבינו חננאל, עדיין, ובני תורה. בו שאין 

 א קטלא קניא. רבי אלעזר בן ערך הוא ל ,שנגיד כמו רש"י

 

 "עוף פורח באוויר"

כך אומרת יוחנן בן זכאי היה קטן תלמידיו של הלל הזקן,  ןרב

לא "כתוב שהוא ו ,בסוכה. קטן תלמידיו של הלל הזקן גמרא
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דקדוקי תורה  ,הלכות ואגדות ,גמרא ,הניח מקרא ומשנה

תקופות  ,קלים וחמורים וגזרות שוות ,ודקדוקי סופרים

שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת  ,וגימטריאות

 ."דבר גדול ודבר קטן ,משלות שועלים ,משלות כובסין ,דקלים

אם הוא היה קטן תלמידיו של  ,הכל הוא ידע. העולם שואל את

היה גדול  הלל הזקן, אין דבר שהיה נסתר ממנו, אז במה

ול להיות יותר מזה? תלמידיו של הלל גדול ממנו? מה יכ

, שהיה יונתן בן עוזיאל, שמחת התורה. פותשם התוס יםאומר

כל עוף שעבר מעליו היה נשרף. גדול תלמידיו של הלל, 

א"א היה לומר הכוונה היא שהרמב"ם במורה נבוכים אומר ש

 פות. התוסעוף פורח באווירנקרא לידו סברה לא נכונה. זה 

שמחה. אדם יכול לדעת מבחינת לשהכוונה היא  יםאומר

לו  םגורהלימוד החומר את הכל, בעיון. אבל אצל אחד 

שבזמן שהוא לומד אז האש מתלהטת סביבו והיו  ,לשמחה

הדברים שמחים כנתינתם מסיני. בזה היה יונתן בן עוזיאל 

 גדול יותר. 

"חמישה תלמידים היו  :(ז)פרשה מצאתי במדרש ויקרא רבה 

וכשנפטר רבי יוחנן בן זכאי הלך רבי אלעזר לרבי יוחנן בן זכאי. 

המתין שהתלמידים שהוא מדרש ואומר ה, "בן ערך לאמאוס

ואשתו  ,הוא ביקש שוב ללכת לתלמידיםיבואו אצלו ולא באו. 

לא נתנה לו. התנהל ויכוח ביניהם מי צריך למי, הרב צריך את 

רבי  ידים צריכים את הרב. שמע להשהתלמהתלמידים או 

וישב עד ששכח  ,פספס שיעורהוא אלעזר בן ערך, ולא הלך. 

תלמודו. ואח"כ כשבאו לומר לו שיאמר דברי תורה אז הוא 

הכוונה של הגמרא בשבת. זו ממש התבלבל. לפי המדרש 

, הכוונה היא "אמר רבי נהוראי הוי גולה למקום תורהדוהיינו "

כל מה שקרה  ,כמו שאומר המדרש ,נאלכמו שאומר רבינו חנ

 ,א נשאר שיבואו אצלובגלל שבמקום ללכת ללמד הוהיה לו 

שם  והישואם לא באים אז לא באים. על זה אומרת הגמרא 

מעיינות, היה שם יין. אומר רבינו חננאל, זה שהוא ישב שם 

גרם לו ש מה ולא היה עסוק במה שהוא רגיל לעסוק, זה

לו את הפסוק "החודש הזה לכם" לשכחה עד כדי כך שאפי

הוא שכח. צריך לזכור, אע"פ שמדובר על רבי אלעזר בן ערך 

ברוך ה'  ,גמרא בחגיגה אומרתהשהוא היה מעיין המתגבר. 

אלוקי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו ושאלעזר בן ערך יוצא 

ובכל זאת זה  ,מחלציו של אברהם אבינו. כ"כ משבחים אותו

קרה לו. לא משנה מה הדרגה של הבן אדם. כשאתה נמצא 

בלי הלימוד ואתה פתאום הולך לאמאוס והזמן עובר, כמו 

שרבינו חננאל אומר, נמצא יותר מידי זמן במקום שאין בני 

 תורה, אז קורה מה שקורה.

 

 "בקשו פניו תמיד"

ש דווקא בפסוק הזה של "החודטעה רבי אלעזר בן ערך מדוע 

אם שכח תלמודו ורבנן היו צריכים להתפלל הרי הזה לכם", 

עליו שיחזור לתלמודו אז זה בא לידי ביטוי לכאורה בכל 

את  הוא שכחשהחלקים של התורה. בכל זאת חז"ל אומרים 

הצל"ח דברי קשור לנראה לומר שזה . "החודש הזה לכם"

 ,מעיד על הכוח של חכמים "החודש הזה לכם"והשפת אמת. 

לא רק בתורה אלא גם לקבוע את ו ,יש להם כוח יצירה

אין תורה  ,וזה רק בזכות אווירא דא"י מחכים העובדות בטבע.

 אתה מבקש כתוב, במדרש שוחר טוב על תהיליםכתורת א"י. 

שנאמר  ,שכינה בעולם הזה, עסוק בתורה בא"יאת הלראות 

קב"ה בקשו פניו תמיד". בקשו פניו, פניו של הדרשו ה' ועוזו "

. ולכן , "ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה"תמיד רק בא"י

היה חסר לו את כוח  ,שרבי אלעזר בן ערך איבד את מעלתוכ

כמו שהבאתי מהרמ"ע מפאנו, ושל חכמים. מיוחד היצירה 

ניכר כוח חכמים שאז ני רבו מפני פהולכים ברגל לקבל את 

כזה  . אבל אדם שנמצא בתהליך"ישראל קדשינהו לזמנים"ש

חסר לו את הדרגה המיוחדת של היצירה,  -פתאום הוא נעצרו

לכן הביאו בכוונה את הדוגמה של החודש הזה לכם. הפסוק 

הזה מלמד יותר מכל חלקי התורה האחרים כמה עוצמות 

פרתי הרבה יס] וכוח יש לחכמים ולכן הביאו את הפסוק הזה.

שכתב קונטרס נימוקים למה  פעמים את הסיפור על הרב אברמסקי

משנה בסוף הואחרי שנתיים בא הרוג ברגליו.  ,עגונה מסוימת מותרת

תלמידי חכמים בלונדון, הוא . באו אליו "תצא מזה ומזה" -אומרת יבמות

היה הרב של לונדון, אמרו לו כבוד הרב, לא צריך קושיה על מה שאתה 

ה. אמר להם שהתורה שכתבת לא נכונוכיחה כתבת. עצם המציאות מ

שאלה איך  מת. אם יש האדם הזההרב אברמסקי בחיוך, ע"פ ההלכה 

 . [. חכמים קובעים את המציאות..קושיה עליו ולא עלי וז -הוא חזר

 

 

 

 נגעים נוהגים רק בארץ ישראל

נגעים נוהגים האותה נקודה כתובה בפרשת השבוע. כתוב ש

שה יש כמה קדוכדי להראות  נס וזהשאומר הרמב"ן  ,רק בא"י

זו  ,בקדושת הארץ יםלא תלויהנגעים  ,. אומר הרמב"ןבעמ"י

מקום שיש עליו שם של אלא שבלא מצווה שתלויה בקרקע. 

הוא אומר הוא הדין  אומסבר ,א"י שם יכול להיות נגעי בתים

בשבע שנים שנכנסו לארץ,  ,גם נגעי בגדים. ומוסיף הרמב"ן
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אומר הרמב"ן, כי  . ומדוע?קו את א"י, לא נהגו נגעיםכבשו וחל

רק אחרי השבע שנים נתישבה דעתם עליהם לדעת את ה' 

ושרתה השכינה. זאת אומרת, כשאין יישוב הדעת אין כנראה 

השראת שכינה כמו שצריך. ואז ממילא אומר הרמב"ן פרשת 

נגעים לא הייתה נוהגת אע"פ שנגעים נוהג לא רק במקום 

הכיבוש ויש שם חלות של קדושת א"י אלא כל  שגמרו את

מקום שיש עליו שם של א"י בלי קשר לקדושת הקרקע 

נגעים בשבע  ולא הילמרות זאת . למצוות התלויות בארץו

אין יישוב כשלא היה יישוב הדעת. כי  ,שנים שכבשו וחלקו

 לא נוהג דין הנגעים.  ,בדעת חסר בכוח השראת השכינה

אף על  ,שלפעמים יש סיבות חיצוניותמדברי הרמב"ן רואים 

 שלא היה יישוב הדעתכיוון  -לא זהיר בלשון הרעאדם פי ש

יותר כשאין יישוב הדעת ואין השראת שכינה  .נגעיםלא היו 

לכן באותה תקופה לא נהגה פרשת  ,קל לדבר לשון הרע

וטמא טמא על הפסוק " :(זס)כתוב בגמרא בשבת נגעים. 

טמא טמא יקרא, " ,בפרשת השבוע רש"י מביא את זהו ",יקרא

אדם יתפלל ה. במקום ש"שיודיע צערו לרבים שיתפללו עליו

יפה תפילת החולה על עצמו יותר מתפילת שהרי על עצמו, 

  יו, אנו אומרים לו לבקש מהאחרים שיתפללו עליו?רים עלאח

 

 תרגום יונתן

הפירוש הוא, מפני שכתוב בבית יוסף בהלכות ברכות השחר 

הרא"ה דבר הפלא ופלא. כל הבית יוסף הוא הפלא בשם 

איזהו "משנה למה אומרים לפני התפילה את הפרק ופלא. 

? למה לא אומרים משניות אחרות? אומר "מקומן של זבחים

 ומשנה שאין ב הו פרק"ה, מפני שזהבית יוסף בשם הרא

תנאים. אז אומר הבית יוסף בשם הרא"ה, את בין ה מחלוקת

אומרת שכשיונתן במגילה התפילה. הגמרא זה אומרים לפני 

עוזיאל תרגם את הנביאים הזדעזעה א"י ת"ק פרסה על ת"ק 

 ".זה שגילה רז זה לבניהוא מי " ,פרסה ויצתה בת קול ואמרה

שוטנשטיין או מה רע בלכאורה מה הבעיה בתרגום הזה? 

שעשו עבודה מצוינת? אומר שם התוס' רי"ד,  ודברים כאל

אנשים פחות עמלים על התורה. על זה ברגע שהכל מפורש 

יש המשך  אולםנזדעזעה א"י ת"ק פרסה על ת"ק פרסה. 

הסביר את מה הגמרא אומרת שבא יונתן בן עוזיאל ו ,לגמרא

ראל. כדי שלא ירבו מחלוקות ביש -שהוא עשה. למה עשיתי

דבר הכי  הואעמל התורה  ,מהגמרא רואים דבר הפלא ופלא

לכן התיר יונתן  ,ה שמביא מחלוקתאבל יש ח"ו עמל תור ,גדול

בן עוזיאל מעצמו לתרגם את הנביאים אע"פ שע"י זה הוא 

 וע"י זה לא יהי אםממעט כביכול בעמל של התורה, כדאי 

 מחלוקת בישראל.

 

 "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"

שרודף שלום, אין  שאדם (פרק ג)כתוב במסכת כלה רבתי 

מי שרודף שלום  ,שגורה בפיותפילתו תפילתו חוזרת ריקם. 

אין תפילתו חוזרת ריקם. תלמידי חכמים הם מרבים שלום 

ילך  -אומרת הגמראבעולם. לכן מי שיש ח"ו חולה בתוך ביתו, 

לינו עלא  ,בהלכות ביקור חוליםפוסק זאת רמ"א האצל חכם. 

מי שיש לו חולה בתוך ביתו שילך לחכם שיתפלל  ,ליכםעולא 

לא צריך לנסוע לך אצל חכם בעירו, הרמ"א אומר שיעליו. 

שילך לחכם בעירו שיבקש עליו רחמים. מספיק למקום אחר, 

שלום אומרת ומי שרודף  ,תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם

 אין תפילתו חוזרת ריקם. , מסכת כלה רבתי

וב"ה שאנחנו באמת זכינו גם בחורף הזה להרבות שלמות. 

לום זה לא רק משלון תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ש

שלומדים  כללא מחלוקת, אלא להרבות שלמות. כשלום ו

אין  -שלומדים יותר בעיון כלכ ,שהזמן מנוצל יותר כליותר, כ

הפשט במה  ואין ספק שזה .שלמות עצומה מאוד וספק שז

מפני שיש לו את הנושא  ",וטמא טמא יקרא" ,שחז"ל אומרים

של נגעים, של צרעת נגעים על לשון הרע, הוא לא בדיוק 

מרודפי השלום. הוא לא יכול להגיד שהתפילה שלו על עצמו 

אחרים עליו. חסר לו את  תהיה יותר טובה מאשר תפילת

שהתפילה שלו תתקבל. לכן רק פה הדגישו  כךהמפתח ל

. אחד כזה ךתלך לאחרים שיתפללו על ",וטמא טמא יקרא"

ההפך  שלום הואאת הסגולה של רודף שלום, מפני ששאין לו 

מלשון הרע. א"א להגיד שיש לו את ההבטחה שתפילתו לא 

 ולכן הוא צריך לבקש מאחרים שיתפללו עליו. ,תחזור ריקם

 שבת שלום!

 

בישיבה  מוצ יתקיי"מ פסח בשעות אחה"שני של חוהביום 

ם "הרמי)יחד עם הקבלת פני רבו  שיעורים בענייני החג

 מ סוכות."חוהכפי שהיה ב (א"שליט

 

זאב כהן יצחק  ,ינרי הדף לפרשת השבוע, אליה שטימיוחדת לעורכתודה 

 .רתם מתברכת ומשתמרתר שתהא תו", יהידםעל וכל המסייעים 

 


