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קטעי וידאו בפרסום ראשון

כמה קטעי וידאו מסידור קידושין (חלקם בפרסום ראשון): 
 

א) י"ט אלול תש"ט, מחתונת ר' מנחם מענדל ושרה נחמה בוימגארטען, 
באולמי גאלד מענאר. 

 
ב) א' תמוז תשי"ט, מחתונת ר' יונה ורחל סלפושניק, בה'שאלאש'. 

 
ג) ט"ו תמוז תשכ"ג, מחתונת ר' שמואל והינדא מלכה לו, בפתח הכניסה ל770. 

סידור קידושין זה הוא האחרון שנערך על ידי רבינו.



שער המאמרים



קונטרס חג השבועות ה’תשמ”ט

בראש העמוד תיקן ל"ג בעומר 
 

במקום התאריך ציין: ימי הגבלה ה'[תשמ"ט] 



שו"ה האלה קאי: עתיד לחדש וכו'.  
 

שו"ה האלה): האלה (לפני קודם לאנכי 
 

שו"ה דתחילת: ואח"כ נפרט /יות עוד יותר [נדפס: ואח"כ נפרט 
בפרטיות יותר] 



שו”ה כללי:שכולל גם 
 

שו”ה שהמאמר: הוא בחינת 



שו”ה לשון המשנה:לשון המשנה 
 

אח”כ בגמרא, אלא 
 

שו”ה ורק שבמשנה: ורק שבמשנה 
 

שו”ה הוא, כי: אזי יתבלבלו 
 

שו”ה ששייך להתלמיד: ניכר שם כלל 
 

שו”ה באופן: מכוונים ומתאימים 



שו”ה הנה גם: שנמשך בבחינת ברוחב 
 

שו”ה מלכתחילה: בבחינת בבלי גבול 
 

שו”ה הוצרך להיות : בבחינת  באופן דכלל 
 

שו”ה אחד, המאמר: ההתהוות בעשרה בכל 



 
שו”ה לאלקות, היתה: שגם לפני קודם העבודה 

 
שו”ה (וענין שכר: אמנם אבל 

 
שו”ה שמצד העשרה: בהיפך ח”ו 

 
הערה 33: ועפ”ז יומתק זמה 

 
העולם עצמו 



שו”ה ז) ועפ”ז יובן: ועפ”ז יובן גם זמה 
 

שו”ה ותלמיד, שבנקודת: יש בהעלם לא רק 
 

שו”ה שישפיע: אלא וגם



שו”ה לבחור:גם  בהיפך ח”ו 
 

שו”ה יהי’ באימה: בשמיעת בעת אמירת 



 
שו”ה דבר חדש: הי’ אפשר לשער כלל 

 
שו”ה שום: שום לבוש 

 
הערה 44: העלם העצמית 



קונטרס ט"ו סיון תשמ"ט

במקום התאריך ציין: מוצשק יד סיון 



 
שו"ה והמנורה שהיתה: המאמר, הרבי החליף תיבה זו ל"הפעולה", ולבסוף 

מחקה.



שו"ה שימושם: (שימושם בשימוש 
 

שו"ה מבחינת אתה: מכיון 
 

שו"ה את הנרות: דמכיון 
 

שו"ה כי נר: נכתב תחילה "הפנימיות (האור שלה) הוא", הרבי 
הוציא את תיבה זו מהסוגריים, כך שנכתב: "הפנימיות (האור) 

שלה הוא". 



שו"ה אהבה ויראה: (גם) 
 

שו"ה יאמר: הרבי שינה את הסדר והוסיף סוגריים ו'וא"ו החיבור', 
כך שנכתב "שהאדם (יחשוב ו)יאמר". 



שו"ה אל זרובבל:  לאחר המילים "כי כללות נש"י נק' מנורה", סימן 
הרבי    כסימן להתחלת פסקה חדשה.  

 
שו"ה זריעה הוא: היא שהיא  

 
שו"ה הצמיחה: כידוע [והכניס את המשפט כולו לסוגריים, כך 

שנכתב: "(כידוע דכלום אדם זורע סאה אלא להכניס כמה כורין)".  
 

שו"ה בעיקר ע"י: עבודה. 
 

שו"ה למטה, הוא: בפרט בגלות. 

*



שו"ה בהמשך לא: לא רק ל נוסף על בהעלותך 
 

אלא גם ליאירו 
 

שו"ה העבודה דישראל: לא רק נוסף על שנתמלא 
 

שו"ה החסרון שנעשה: אלא ש גם נעשה  
 

עילוי גם לגבי דרגתם 
 

שו"ה שני המאורות: הנה ע"י עבודת  



שו"ה תהי' העלי': בגשמיות ברוחניות  בפנימיות ובחיצוניות 



קונטרס שבת חזון תשמ"ט

במקום התאריך ציין: ר"ח מנ"א ה'[תשמ"ט] 





שו"ה כן כו': משמע לכאורה.  
 

וציין להערה וכתב: כי י"ל שזהו עוד ענין. 
 

אז מוכרח ודאי 
 

שו"ה המצות: ולמה ובהמאמר אומר 
 

שו"ה בהחיות: שנמשך בו מאור הממלא 





)



שו״ה שבכדי: יכיר ידע





שו״ה בעיניך כחדשים : גם שלמעלה מהתלבשות



שו"ה ויהי רצון: יקויים ההבטחה והיעוד [נדפס: תקויים] 
 

הערה 73: מתבטלים 
 



הוספה

במקום התאריך ציין: יום ראשון פ' ראה 



 קונטרס כ”ה אדר תנש”א

על הפתח דבר ציין חץ וכתב: מהיר  
 

במקום התאריך ציין: א' ויקרא כד אדר, 
 





בשו"ה "שהציווי": וגם נדבת המשכן היו היתה 
 

בשו"ה "ויש להוסיף": ויש להוסיף ואולי יש לומר 
 

בשו"ה "עבודת הלב": ויש לקשר זה עם המבואר בתניא ובלקו"ת 
 

בהערה 18: [קשה לפענח ונכתב בהשערה] היינו לא בלקו"ת המצויין בפנים !! [-
בגוף המאמר צויין שכן נכתב בלקו"ת ואילו בהערה צויין לתניא. הרבי תיקן והוסיף 

בגוף המאמר שיהיה נכתב "בתניא ובלקו"ת", והעיר על כך שבהערה לא צויין 
ללקו"ת שנזכר במפורש!. לפועל נדפסה ההערה כך: "כ"ה גם באגה"ת פ"ד (צד, ב). 

ובכ"מ.".





בשוה"ג להערה 41: 
 

 דכל דשנה זו 





בשו"ה "מהתלבשות": מהתלבשות מפנימיות 





שער השיחות



משיחות יום ב’ דחג השבועות וש”פ נשא ה’תש”נ

שו"ה ויתירה מזה: יוסף הוא ע"ש לא יוסף (הוספה) סתם, 
אלא 

 
וידוע הפירוש היינו  

 
שו"ה שמבחינת: שמבחינת שאחר 

 
ודוגמתו בנדו"ד 

 
שו"ה - שעניני: בבחינת "אחר" דבן דקדושה 

 
שו"ה איכא בשוקא": ששמן (ענינם) יוסף": 

 



 שו"ה יוסף הראשון: יוסף הראשון בקרא 
 

שו"ה ידו נעשית: ההוספהת דאור הקדושה 
 

שו"ה תוספת: אור הקדושה 
 

שו"ה כו'", ויעקב: אור הקדושה 
 

שו"ה אור הקדושה: אור הקדושה 
 

שו"ה ולא רק: ולא רק 
 

שו"ה ומזה מובן: אור הקדושה 
 

שו"ה מ"ת לא: אור הקדושה 



שו"ה ל"חפצא": שהמשכת אור 
 

שו"ה הקדושה בעולם: הקדושה 
 

שו"ה ירדו לתחתונים: והתחתונים יעלו לעליונים 
 

שו"ה עניני העולם: העולם, ועד שוהעולם כולו נעשה ל"רשות היחיד" 
 

שו"ה אנשים הרבה: "אנשים הרבה בשוק ששמן יוסף", 
שו"ה בהענין עצמו: ספק שנשאר וקיים עד היום הזה וגם לעת"ל בתורה 

 
 שו"ה וכו׳ :  על בכל דבר 





שו"ה - מהי השייכות: דתוכן מאמר 
 

שו"ה כזה צריכה: החמימות האש דנפש הבהמית 
 

שו"ה - צריך לנצל: צריך לנצל לשימו להשתמש בו על המזבח לאהבת ה', 
קוממיות 

 
לעשותו "בית 

 
שו"ה ועלי': ועלי' ("בית ועלי' על גביו") 

 
שו"ה המקדש והעליות: ועד"ז בכללות 

 
שצריכה להיות 

 
שו"ה באופן: עליות כו'. 

 
שו"ה וענין: וענין וכל 

 
שו"ה ועבודה זו" ע"ד וכמארז"ל 

 
שו"ה והריבוי: (שנעשה שישנו 

 
שו"ה באופן: באופן של בהתחלקות 

 
שו"ה - שאין זה: דכיון שלימוד התורה (הוראה) הוא מא"ב ועד פס"ד למעשה, 

 
שו"ה וניתוסף: וההתקרבות לנקודת 

 
שו"ה האחדות: להאחדות, 

 
אחר עילוי, 

 
שו"ה כשרואה הדבר: בעצמו, ומתאמת 

 
שו"ה ש"התחתונים: עי"ז שו"העליונים 

 





שו"ה אלא ש"העליונים: ועי"ז 
ניתן הכח ש"התחתונים 

 
שו"ה הדם שממשיך: האברים 

בשוה. 
 

שו"ה בעולם, ולכן: (האדם 
 

שו"ה והעולם,: ו)העולם, ובגדרי 
 

ועד שיש מצוות 
 

ויתרה מזה שהזמן גורם 
אותם, ע"ד סוכת מצוה שזמן 
חה"ס גורם אותו ועושה אותה, 

 
שו"ה ואילו: ולכן וגם 

 
שו"ה למעלה מגדרי: ובכל זמן 

 
שו"ה "אנשים הרבה: והריבוי 

שבושוק 
 

שו"ה שאינו מקום: ולא 
בעלי-חיים 



 
שו"ה ופ' נשא: דנשיאת [סימן להדגיש התיבה] ראש 

 
שו"ה לאמיתתו: נעשה בעיקר ע"י 

 
שו"ה אזי נעשית:אזי  נעשית גם הפעולה בהעולם [נעשית] 

 
שו"ה ד"מעלין: יש לומר, שהרי (החידוש



שו"ה יוסיף: אומץ יגיעה יותר 
 

שו"ה ובציבור: ועוסקים בתורה" ת"ת דרבים 
 

שו"ה ובודאי: הענינים הטובים, כולל גם 
 

שו"ה נוסף על: (כולל גם במיוחד 
 

שו"ה ויש להוסיף: לכל אחתד ואחת 



שו"ה ולכן: מלבד נוסף על 
 

שו"ה אלו: אלוה, צריכה 
 

שו"ה ועד"ז בנוגע: בבתי-הספר, בחדרים ובישיבות קטנות 
 

שו"ה ילדים אחרים: ולכן וצריכים 
 

שו"ה בלימוד התורה: "אחר" ר"ל 



שו"ה של כ"ק: להעיר ממארז"ל שכל ישראל נק' ע"ש יוסף וכמש"כ 
נוהג כצאן יוסף   

 
שו"ה ולהניח הפתקאות: וכמדובר כמ"פ שלא ימתינו לא שאין צורך 

באישור 
 

שו"ה ולאח"ז: וחזקה יותר מג' פעמים בעבר שולאח"ז 
 

שם, שיבטלו 
 

שו"ה לבעל הציון: ברשות של לבעל הציון 
 

שו"ה הקדושה,: לראות את 
 

בעיני בשר - מתאים לתוכן פרשיות-השבוע 
 

שו"ה ובאופן: ועד ובאופן 
 

שו"ה "כי מלאה: "כי מלאה 



הערה 3:  
כמו ובפרט שלא נתפרש אפילו 

 
הערה 8: היתה בבחינת 

 
לקבלת התורה ועד לדורנו זה בחומר ובלבנים דא ק"ו [נדפס: דא ק"ו 

ולבון הלכתא] 
 

הערה 24: סימן להדגיש את המילים אנשי בית אברהם 



 
הערה 36: - טוב יותר להכניס בפנים כרשום 

 
הערה 57: ובחד קטירא אתקטרנא כו' (זח"ג . .  

 
הערה 58: [סימן להדגיש התיבה]: להפעולה בעולם 



הערה 61: (שלומדים בשבת שלאחרי שבועות) כי נוהגין ללמוד כל 
שבתות הקיץ [נדפס: שמתחילים ללמוד בפעם השני' ("כפלים 

לתושי'") בשבת . .    שבו מודגש שזהו"ע שהזמן גרמא יותר מאשר 
בשבת שלאחרי הפסח שהלימוד הוא רק הכנה לזמן מתן תורה] 

 
בצד הגליון ציין: להוסיף הערה במקום המתאים להעיר שכל הלוים 
הניפם בפו"מ דוקא אהרן כה"ג (בהעלותך . . ). [נדפס בשולי הגליון 

להערה 65 (66 בדפי ההגהה)]. 
 

הערה 67: בני גרשון (ולאח"ז) בני מררי 
 

בעבודתם של "בני גרשון" ו"בני מררי"



בשוה"ג להערה 86: ודוקא "ברייתא", חוץ, המחבר המשנה עם 
במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי (   ). 

 
הערה 98: שבמספר עשר העשירי יהי' קודש (  ) 

 
שוה"ג להערה 105: ועפ"ז י"ל לכאורה 

 
[סימן להדגיש את תיבת]  

ולאח"ז הדיבור השני



 
הערה 115: מציאות אחת בפועל ממש 



הוספה

לחביבותא דמילתא נדפס כאן קול קורא שהתפרסם לאור דברי 
הרבי בשיחה (סעיף י”ב) אודות הוספה בשיעורים. 

 
בשו”ה לעורר הוסיף הרבי שהוא לדעתי צו 

 
קול קורא זה נדפס בהתוועדויות (ח”ג ע’ 302) שם לא נדפסה 

הגהה זו.   



 משיחות ש”פ ויחי (ועשרה בטבת יהפך לשמחה) ה’תנש”א

בראש השיחה ציין הרבי באותיות גדולות: מהיר 
 

שו"ה וזהו הטעם: וי"ל שזהו 
 

שו"ה דוקא, דוקא  
 

שו"ה וההסברה בזה: שמדתו 



שו"ה ב. אמנם: אמנם, לכאורה יש נתינת-מקום 
 

שו"ה אפשר לומר: ספדו ספדנייא כו' 
 

שו"ה וחנטו: וחנטו חנטייא וקברו קברייא 
 

שו"ה כן הוא: ש״חנטו חנטייא״ כו' 
 

שו"ה שטוענים: שבפועל ובגלוי יש כמה מבנ"י שלעת-עתה שאינם 
 

שו"ה שיש חלישות: (ר"ל אפילו באחד מזרעו) 
 

שו"ה היא פגיעה: בהענין ד"אף הוא בחיים" 
 

שו"ה אלא ענין: רצונו האמיתי  
 

שו"ה - "ירושה": שאינה 
 

בעצם במציאותו 



שו"ה במצרים: כתיב ״ויקח יוסף משה 
 

שו"ה הוא, שגם: החל וכולל 
 

שו"ה מהמצר: מהמצר 
 

שו"ה זאת: זאת ועוד: 
 

שו"ה התורה הוא: חקוק אצלו בו 
 

שו"ה אחת, ומבלי: בפועל ובגלוי 
 

שו"ה שיש צורך: שיש צורך להדגישת מעלתו 
שו"ה יעקב): מצד עצם [וסימן להדגיש את תיבת:] מציאותו 

 
שו"ה ומצבו: בפועל ובגלוי 



שו"ה לעומת: בעיקר את 
 

שו"ה: בהפחדות: קשים כו' 
 

שו"ה לפעול בהם (ובכלל) 
 

שו"ה אדרבה: בדרך זו עי"ז 
 

שו"ה שהרי: סימן להדגיש תיבת ראוי 
 

שו"ה ה. ועוד: ועוד וענין 
 

שו"ה כו', ובפרט: כו' . . ביותר כו' 
 

שו"ה משום: משום הציווי המפורש בתורתנו 
 

שו"ה זה הם: זה הם 
 

שו"ה מצוה אחת: והעידו חז"ל שהרי  
 



שו”ה וכיון שכן: וכיון שכן, ומי 
 

שו”ה בדעתו: להעיז להעלות 
 

שו”ה תיאורו של: וממתין (ר”ל ור”ל) 
 

שו”ה וחוזר: עוונות וממתין ר”ל ור”ל 
 

שו”ה כו’ - הוא: כיון שהרושם שמתקבל אצל 
 

שו”ה השומעים: השומעים הוא שזהו כמשל מלך רע ואכזרי 
 

שו”ה בשעה: [סימן להדגיש עוד יותר את התיבות:] ל ה י פ ך  מ מ ש [בשיחה כפי שנדפסה אין את הדגשה כפולה זו] 
 

שו”ה ה’ (מדת: רחמים [ב’] פעמים דוקא - לפני ולאחרי [ש]חטא 
 

שו”ה ורב חסד: וגו’ וחטאה 
 

שו”ה זאת: זאת ועוד: 
 

שו”ה גם בשעה: [סימן להדגיש את תיבת:] שמאריך 
 

שו”ה “בזמן: [סימן להדגיש את תיבת:] שאדם מצטער 



שו”ה כיון שבנ”י: [[סימן להעתיק את התיבות:] “בנים אתם לה’ אלוקיכם”] ויתרה מזה “בני [סימן להדגיש את 
תיבת:] בכורי 

 
שו”ה יחידם שנולד: אינו יכול ל [הפך את אותיות “סבול” ל:] סובל 

 
שו”ה (בהקב”ה): [סימן להדגיש את תיבת: כמ”ש] ברור ומפורש 

 
שו”ה ועוד: ענין 

 
שו”ה ח”ו - מצד: הזהירות האזהרה המפורשת בתורתנו הקדושה תורת אמת 

 
שו”ה כן בדרך: ולכן ומדת 

 
שו”ה “אנשים הרבה: והריבוי שבושוק 

 
שו”ה שאינו מקום: ולא בעלי-חיים 



שו"ה את דבריו: ואדרבה כמ"ש 
 

שו"ה ולכן: ולכן ומצינו 
 

שו"ה דיבור אחד: עשרות אלפים 
 

שו"ה אלפים:ואלפים 
 

שו"ה (לא רק: אלא גם 
 

שו"ה הרי, פס"ד: מחייב כביכול 



שו"ה מאש", "כאוד: וכיון שכן וחלילה 
 

שו"ה ועאכו"כ: בקטרוג הכי חמור 
 

שו"ה כי אם: ללא טעם והסברה כלל 
 

שו"ה ועד"ז: ועד"ז ובנדו"ד 
 

שו"ה ונוראה -: ולא תהי' ר"ל 
 

שו"ה עצמו: שלא בערך לגבי כל 
 

שו"ה שאר: שאר הדורות 
 

שו"ה אין לנו: שכלי (ע"פ חכמת התורה) כלל וכלל על השואה, כ"א רק 
 

שו"ה מלבד: מלבד 
 

ואשר "גזירה היא  
 

שו"ה: [אף שבודאי: כאמור בתורה "שכינה 
 

שו"ה מה אומרת: [הרבי סימן להדגיש את תיבת:] מראשי כו'", כי אם, באופן 
 

שו"ה ובודאי: ובודאי ובודאי לא ההסבר 
 

שו"ה בפי: [הרבי סימן להדגיש את התיבות:] בפי כל ישראל 





שו”ה יהודים): [הרבי סימן להדגיש הדגשה כפולה את תיבת:] ו ה ש ם [בשיחה 
כפי שנדפסה אין את הדגשה כפולה זו] 

 
שו”ה בתורת משה: [הרבי סימן להדגיש את התיבות]: בתורת משה 

 
שו”ה בגוים: [הרבי סימן להדגיש את תיבת:] לעינינו 

 
שו”ה בקיום התומ”צ: גם (ובעיקר) 

 
שו”ה התורנית: ועד מרז”ל בכיו”ב ש”אין 

 
שו”ה וכיון שכן: וכיון שכן ומושלל בתכלית מלהשתמש 

 
הפחדה ואיום 

 
שו”ה טובות,: בבחינת “מה 

 
שו”ה ובכל אופן: ובכל אופן ובודאי . . שום רושם כלל 

 
שו”ה כלל: וכלל כי “יגער ה’ בך השטם ויגער ה’ בך” (ב”פ), 

 
שו”ה הכתוב: [הרבי סימן להדגיש את תיבת:] העברתי 

 
שו”ה כולה: [הרבי סימן להדגיש את תיבת:]כולה 

 
מעלתם כולה של בנ”י כולם 

 
שו”ה ובלשון הרמב”ם: [הרבי סימן להדגיש את תיבת:] הרשע 

 
שו”ה למה נאמר: (וכן והועתק ברמב”ם) 

  



שו"ה לך את: התוכן האמיתי 
 

שו"ה כנ"ל ס"ז: גדול יותר ויותר 
 

שו"ה וזהו גם: הפירוש ורמז 
 

שו"ה ("הביאה: באמת 
 

שו"ה מצור: דכיון . . של [הרבי סימן להדגיש הדגשה נוספת את תיבת:]  ה ק ב " ה [בשיחה כפי 
שנדפסה אין את הדגשה כפולה זו] 

 
שו"ה לפגוע ח"ו: עצמה, עד 

 
שו"ה לבית: לובבית המקדש 

 
שו"ה אלה,: שמאז כלה חמתו בביהמ"ק ולאחרי 

 
שו"ה כל הגזירות: והשמדות רל ורל 

 
שו"ה ובפרט גזירת: נעשה כבר 

 
שו"ה בתכלית: בתכלית השלימות 

 
שו"ה ולכן: ולכן, ובדורנו 

 
[סימן להדגיש את האותיות:] הי' תהא שנת נפלאות אראנו 



שו"ה הרחמים: שעל זה דרשו ביארו ופרשו 




שו"ה צבור והראה: [הרבי סימן להדגיש את התיבות:] כל זמן שישראל חוטאין



שו"ה יעשו לפני: [הרבי סימן להדגיש את התיבות:] ברית כרותה 



שו"ה נבראו: [הרבי סימן להדגיש את התיבות: ו ר א ה כל העם  



שו"ה גם לזה: כולל גם לזהז שאומרים לו [הרבי סימן להדגיש את התיבה:] יעזוב (לשון 
עתיד) 




שו"ה ו"קרוב": ו"קרוב" (גם) [הרבי סימן להדגיש את התיבות:] יעזוב . . וישוב

שו"ה דעו לכם: דעו לכם - אומר הנביא [הרבי סימן להדגיש את התיבות:] בשמו של הקב"ה 



שו"ה כי קרובה: [הרבי סימן להדגיש את התיבה:] להגלות", 



שו"ה כו', אלא: כו', אלא 
 

שו"ה אלא גם: לנקבציו") ע"ד 
 

שו"ה מ"ש: וכמ"ש 
 

שו"ה גדולה ואח"כ [הרבי סימן להדגיש את תיבת:] והוא 



שו"ה אבותינו: [הרבי סימן להדגיש את תיבת:] דכאו"א 
 

שו"ה מישראל: [הרבי סימן להדגיש את תיבות:] מישראל . . 
מביא גואל 

 
ולכן ו["מביא גואל] 

 
שו"ה יפדה: כנ"ל בארוכה. 



שו"ה דכתיב ואשרו: [הרבי סימן להדגיש את התיבות:] ארץ 
חפץ 

 
שו"ה צבאות: ממלכות 

 
שו"ה הרשעה: הרשעה 



הערה 16: אפילו אצל



הערה 36: [הרבי סימן להדגיש את תיבת:] שעצם 
 

הערה 54: ברור ופשוט



הערה 102: הרבי משנה ״מ"ש ״האו״ו״ להאור זרוע 





הערה 163: פדות" לאמיתתו 



הערה 176: סימן את הסוגריים הריקים [לפועל נדפס:  "שהיא 
חלק מהתפלה – "כיון דתקינו רבנן למימר ה' שפתי תפתח 

כתפלה אריכתא דמיא (ברכות שם)"]. 
 



ַהְקֵהל ֶאת-ָהָעם, ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף, ְוֵגְרָך 

ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך, ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו, 

ְוָיְראּו ֶאת-ה’ ֱאלֵֹקיֶכם, ְוָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות, 

ֶאת-ָּכל-ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת



לזכות 

 החתן הרה”ת לוי יצחק שיחי׳ 

ומרת בתיה תחי’  

נקי 

יום הבהיר כ’ כסלו ה’תשפ”ג 

שנת הקהל 


