
יומא דהילולא קדישא

מרן  כ"ק  של  דהילולא  ליומא 
בעל השפת אמת מגור, הרה"ק 
רבי יהודה אריה לייב בן הרה"ק 
של  ]בנו  מרדכי  אברהם  רבי 
מגור[  הרי"ם  החידושי  בעל 
זצוק"ל, נלב"ע ה' שבט תרס"ה

סיפור נורא הביא הרה"ח ידיד 
בית אבא, בעל עט סופר מהיר 
ומזכה הרבים, הגאון הרב אהרן 
פרלוב שליט"א בספרו 'זכרונם 
מרן  של  בתקופתו  לברכה': 
השפת אמת לא היו החסידים 
נדחפים לכל מקום שהרבי היה 
פונה אליו. אדרבה, כאשר נודע 
לעבור  עתיד  אמת  שהשפת 
הכל  היו  מסויים,  במקום 
בורחים משם. היה ממש פחד 
נורא ממנו. כך סיפרו החסידים 

מאותה תקופה.
אחד  עשיר  חסיד  נכנס  פעם 
הבאים.  בין  הרבי  של  לחדרו 
מיד בהכנסו, קם השפת אמת 
וסגרה.  לדלת  נגש  ממקומו, 
הגביר.  על  נפלה  מות  אימת 
והוא  נקשן,  לדא  דא  אבריו 
הרגיש כי עוד מעט הוא נופל 
הרבי  הרגיעו  הרצפה...  על 
ואמר לו: "רציתי רק לומר לך 
כי היום יום רביעי, ומאז שבת 
במה  כלום  בבית  לי  היה  לא 

להאכיל את הילדים!".
החסיד  הזדעזע  זאת  בשמעו 
מסתכם  רכושי  "כל  ואמר: 
בסכום של כשישים אלף רובל, 
הריני מחלקו לשתים, מחציתו 

לרבי, ומחציתו תשאר לי".
הרבי,  ענהו  ושלום!",  "חס 
"חלילה לך מלדבר אף מלה אחת 
אתה  כאן!  שמעת  אשר  מכל 
אחרים  ואת  עצמך  את  מסכן 
אם תעלה על דל שפתיך רמז כל 

שהוא מהמצב!".
שהחסיד  הרבי  ראה  כאשר 
משתומם ואינו מבין. הוסיף ואמר: 
ישיחנה',  איש  בלב  'דאגה  "נאמר 
ובגמ' )יומא דף ע"ה ע"א( יש מי שפירש 
רק  לאחרים.  יאמרנה   - ישיחנה 
מסיבה זאת החלטתי לספר לך את זה. 
אבל אתה - בבל תאמר!". ואכן כל ימי 
חייו של הרבי לא גילה האיש דבר מכל 

זה..

הדף היומיהדף היומי
כמה אפשר להציל דורות על ידי הארת פנים

אשר ראינו צרת נפשו...
במוצאי שבת פרשת מקץ, בפתיחה לשיעור היומי של דף כ"ח, העלה 

המגיד שיעור נושא כאוב מאוד הקרוב ללבו, וכך אמר:
בשבת קודש פרשת מקץ, בעת קריאת הפסוק "ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו 
ֲאבָל ֲאֵׁשִמים ֲאנְַחנּו עַל ָאִחינּו ֲאׁשֶר ָרִאינּו צַָרת נַפְׁשֹו ּבְהְִתַחנְנֹו ֵאלֵינּו ְוֹלא 
ָׁשָמעְנּו עַל ּכֵן ּבָָאה ֵאלֵינּו הַּצָָרה ַהּזֹאת" )בראשית מ"ב כ"א(, עלה בדעתי 
בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא רעיון נפלא בפסוק זה. השבטים 
אומרים זה לזה, שהצרה הגיעה להם בגלל שהתאכזרו אל יוסף הצדיק. 
מכרנו אותו לעבד בשעה שהוא התחנן אלינו שנרחם עליו ולא שמענו 
לקולו, ועל האכזריות הזאת באה עלינו מידה כנגד מידה, שאיש זה 

מתאכזר אלינו כל כך.
התורה הקדושה אינה מדברת כאן רק אודות השבטים. הפסוק מדבר 
אל כל יהודי ויהודי. אתה הרי מתפלל שלוש פעמים ביום בבית כנסת. 
תפתח עיניים! תראה מה קורה מסביבך! אולי השכן זקוק לעזרה, אולי 
הבחור לידך בבית הכנסת צריך עזרה, אולי הוא צריך קצת הארת פנים. 
לא להיות אדישים! מי שיעמיק בפסוק יראה שזה מפורש שיש פה 

מידה כנגד מידה. בגלל שהתעלמו מתחנוניו של אחיהם, 
הגיעה להם צרה. אין לנו כמובן שום מושג בשבטי 
י-ה הקדושים, אבל יש כאן לימוד והבנה לכל אחד 

ואחד מאתנו.
שיעורים  מגידי  בחדר,  מלמדים  על  לדבר  שלא 
בישיבות, מחנכות בבתי ספר וכדו', שבוודאי ובוודאי 
צריכים וחייבים להיות כל הזמן עם עין פקוחה. לצערי 
מלמד  להיות  הופכים  האם  מאוד.  כאוב  נושא  זה 
או  בכולל,  לשבת  כי קשה  הכנסה,  בשביל השלמת 

שהולכים להיות מלמד כדי לחנך דור של עובדי ה'?!
אני מאוד מקוה שהפגע של מלמדים המכים ילדים עבר 

מן העולם. אני לצערי הכרתי מלמדים, שהקשר היחידי שלהם 
עם הילד היה דרך המקל... ואם הצלחתי להציל בדברי נפש אחת, והיה 

זה שכרי.

'אני עדיין מרגיש בעצמי אהבת זרעי...'
ה' טבת, בפתיחה לשיעור היומי של דף כ"ט, הודיע  ביום  למחרת, 
המגיד שיעור כי הפתיחה הקודמת גררה כצפוי תגובות רבות. אנשים 
התקשרו לספר בכאב רב איזה התעללות הם עברו בילדותם. אחד מהם 

אפילו פרץ בבכי...
אמרתי לכולם - סיפר המגיד שיעור - מורי ורבותי! בואו לא נתמקד 

בעבר. אנו עם הפנים לעתיד!
וכדי להביא גם את הצד החיובי, סיפר המגיד שיעור סיפור אישי על 

יהודי מורם מעם בעל לב חם:
פעם אחת בילדותי, כשהייתי בגיל 4 או 5, קיבלתי מכות מהרבי )אני לא 
אמשיך...(. חזרתי הביתה בוכה ונסער. אך בדרך פגש אותי יהודי חשוב 
בשם רבי ישראל קלאפהולץ זצ"ל )מו"ל ספרי אדמור"י בעלזא(, שהיה גר 
בשכנותו של אבי זצ"ל. כשהצדיק ר' ישראל ראה אותי, הוא פנה אלי 

בחום, הרגיע אותי והחזיר אותי לחיידר בשמחה...
סיפור נוסף סיפר המגיד שיעור, סיפור שחשוב מאוד להביאו לתודעת 

המחנכים העושים את מלאכתם מלאכת קודש:
אותו  וקידם  לו  שעזר  חונך,  עם  למד  משפחתי  מקרובי  אחד  ילד 
בלימוד. לאחר זמן נודע לי שאותו חונך כל יום לפני לימודו היה נותן 

צדקה ואומר תהלים, ושופך את ליבו לאבינו שבשמים שהילד יהיה לו 
סייעתא דשמיא ויצליח בלימודו...

בענין זה, נספר סיפור מזעזע מקדוש ה' ההייליגע'ר בעלזער רב, מרן 
רבי אהרן מבעלזא זצוק"ל. יום אחד לעת ערב נשמעו צעקות ברחובה 
של העיירה בעלז. ילד קטן נפל לבאר עמוקה, וסכנה נשקפה לשלומו. 

הצעקות נשמעו גם בביתו של הרבי, כשעדיין לא ידעו מי הוא הילד.
נאנח הרבי ואמר: "אוי, שמא אחד הילדים שלי נפל לשם"... ומיד תוך 
כדי דיבור התיישב הרבי בדעתו ואמר: "אוי לי מיוצרי! מה אמרתי?! 
וכי אם זה ילד אחר שהוא לא מזרעי, הוא אינו מברואיו של בורא 
עולם?!"... וכך התחרט הרבי הקדוש על דבריו, חזר בתשובה, ובמשך 

חצי שעה הוא הסתובב בחדרו נסער: "אוי לי על מה שאמרתי!"...
אחד המקורבים ששמע את דברי הרבי, הגיב על כך: "הלוואי שאנחנו 
נשוב בתשובה בליל כל נדרי-ביום הקדוש, כמו שהרבי חזר אז בתשובה 

על הרגע שבו העמיד את בני ביתו מעל לילדים של אחרים...
וכשאנחנו מדברים על זה, נזכיר שהרבי הקדוש בעל התפארת שלמה 
)חלק מועדים, ברמזי פורים( כותב: "שמענו מפה קדוש הרב  מרדומסק 
הוותיק אוהב ישראל רבי דוד מלעלוב זלה"ה שאמר 
בזה הלשון, איך תאמרו עלי שאני צדיק הדור - אם 
אני עדיין מרגיש בעצמי אהבת בני וזרעי יותר מבשאר 

בני ישראל"...

 המשפיע שקיבל 
כרטיס טיסה לארה"ב

במוצאי שב"ק ויגש, בפתיחה לשיעור היומי של דף 
ל"ה, המשיך המגיד שיעור בנושא הטעון, ואמר רעיון 
נפלא על הפסוק בפרשת ויגש )בראשית מ"ד ל"ד(: "ּכִי 
ְוהַּנַעַר ֵאינֶּנּו ִאִּתי ּפֶן ֶאְרֶאה ּבָָרע  ֵאיְך ֶאעֱלֶה ֶאל ָאבִי 

ֲאֶׁשר ִימְצָא ֶאת ָאבִי" )הרעיון הובא במדור מיני מתיקה. ראה שם(.
בתוך דבריו סיפר המגיד שיעור סיפור מרטיט על המשפיע הגדול, 
בעל ה'קדושת עיניים' ועוד, גדול מרבן שמו, רבינו הצדיק רבי אהרן 
טויסיג שליט"א, שטרוד ועסוק יומם ולילה לקרב את ישראל לאביהם 
שבשמים ולשמח יתומים ואלמנות, יאריך הקב"ה ימיו ושנותיו מתוך 

בריות גופא. וכך סיפר:
ביום בהיר קיבל המשפיע הצדיק רבי אהרן הזמנה לחתונה בארה"ב 
מצורף עם כרטיס טיסה. הוא מסתכל בהזמנה - אולם הוא לא 
מזהה שם מישהו שהוא מכיר... אבל איך אפשר להתעלם, יהודי 
טרח לשלוח כרטיס טיסה הלוך-חזור והוא מבקש מאוד שהמשפיע 
יבוא. המשפיע לא אוהב לסרב ליהודי. הוא אוהב לשמח יהודים. 

הוא קם ונסע לארה"ב לחתונה.
הוא נכנס לאולם, מסתכל ימינה ושמאלה, האם הוא מכיר מישהו, 
לא! הוא לא מכיר אף אחד... ניגש למחותן ואומר לו בחום: "מזל 
טוב, מחותן!", ומוסיף לו: "שלחת לי הזמנה, שלחת לי כרטיס 

טיסה. כולי האי על מה? מה מגיע לי?!".
פותח אותו יהודי ומספר: הייתי בחור בישיבה ולא היה לי 
טוב בישיבה. החלטתי שאני עוזב. אבל את תפילת המנחה 
מנחה  לפני  בישיבה...  להתפלל  רוצה  עוד  אני  האחרונה 
ניגשת אלי, כבוד המשפיע הצדיק ר' אהרן, סידרת לי את 
הצווארון, שמת את ידך על כתפי, ואמרת לי בחום: "כזה 

בחור יקר, לא מתאים שהצוארון שלו יהיה מקופל"...

לא נתמקד 
 בעבר.

אנו עם 
הפנים 

לעתיד

בס"ד   |   פנינים מתוך שיעורי הדף היומי של הרה"ג אברהם ישעיהו קובלסקי שליט"א

פר' וארא תשפ"א
ג-ט שבט

פסחים נ"ו-ס"ב

גליון מס'
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אליבא דהלכתא - שאלות בהלכה בסוגיות הדף היומי
בדף היומי בשבוע הבא )דף ס"ה ע"א( נלמד אודות הְַמכַּבֵד )-ְמַטֲאֵטא( ְוהְַמַרּבֵץ )-שופך מים על הקרקע( בשבת, שנחלקו חכמים בדינם, לדעת רבי אליעזר חייב חטאת 
ולדעת חכמים אינו אסור אלא משום שבות. ורצינו לשאול בדין זה, אם נשפך משהו דביק בשבת קודש על הרצפה, או שנהיה כתם של שמן וכדומה, האם 

מותר לשפוך מים ולאסוף אותם במגב? והאם מותר אחר כך לנגב את הרצפה במטלית המיועדת לכך?
 תשובה שהתקבלה מאת הגאון הגדול רבי אברהם צבי הכהן שליט"א, מחשובי הרבנים בבני ברק רבה של קהילת קהל חסידים שיכון ה',

בעל מחבר שו"ת ויצב אברהם ב' חלקים והלכה ערוכה י"א חלקים, ועוד
לכבוד הרב הגאון, מזכה הרבים בשיעורי הדף היומי, בהפצת רעיון לימוד הדף היומי, ובהנחלת מתיקות הלימוד על ידי עלוני 'מתיקות הדף היומי', כמוהר"ר 

אברהם ישעיהו קובלסקי שליט"א, שלומכון ישגא.
לשאלת מעלת כבוד תורתו, האם מותר לשפוך מים ולאסוף אותם במגב, והאם מותר לנגב את הרצפה במטלית המיועדת לכך?

הרמב"ם )הל' שבת פכ"א ה"ג( פוסק: "אין סכין את הקרקע, ואפילו היה רצוף באבנים... ואין מדיחין אותו אפילו ביו"ט, כל שכן בשבת, שלא יעשה כדרך שהוא 
עושה בחול, ויבא להשוות גומות בזמן שהוא עושה כן במקום שאינו רצוף". וכך נפסק בשו"ע )או"ח סי' של"ג סעי' ג'(.

ומובא בשמירת שבת כהלכתה )פרק כ"ג הערה ל'( בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל: "אפשר שמותר ליתן מים על המקום המלוכלך שברצפה בלבד ולנגב באופן המותר, 
ואין זה בכלל איסור הדחה".

ולענ"ד כך מוכח להדיא ממה שכתבו השע"ת )סי' ש"ב ס"ק ב'( והמ"ב )שם ס"ק נ"ו(, שמותר לשפוך רביעית מים כדי לבטל מי רגלים שנשפכו על הארץ, ולא אסרו 
לעשות כן משום הדחת הרצפה.

גם גריפת המים למקום אחר מותרת, כמו שהובא בשמירת שבת כהלכתה )שם( בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל: "רק נתינת המים על מנת להדיח, היא דקרי 
הדחה, ולא אם גורר את המים שכבר נשפכו".

לגבי ניגוב הרצפה במטלית המיועדת לכך, מצינו בתוספתא )שבת פי"ז ה"ה(: "מקנחין בזנב הסוס ובזנב הפרה ובזנב שועל ובמפה של קוצין ובסיער של שועין, 
ובלבד שלא יקנח בידו ובמפה כדרך שעושה בחול". דברי התוספתא מתבארים מתוך דברי הרמב"ם, שפסק )הל' שבת פכ"ב הי"ט(: "מי שנתלכלכה ידו בטיט, 
מקנחה בזנב הסוס ובזנב הפרה ובמפה הקשה העשויה לאחוז בה קוצים, אבל לא במפה שמקנחים בה הידים שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול ויבוא לכבס 

המפה". וכך נפסק בשו"ע )סי' ש"ב סעי' י"א(. וכתב במשנה ברורה )שם ס"ק נ"ז(, שמותר לקנח גם "בסמרטוט שאין מקפיד עליו אם יתלכלך, או בכותל".
למדנו, שאסור ללכלך בגד, אם הוא מתלכלך עד כדי כך שהדרך לכבסו. ועדיין יש לעיין, אם הגזירה היא רק בבגד שמקפידים לכבסו מיד, או בכל בגד שדרכו 

כשנתלכלך באופן כזה, שלא להשתמש בו יותר עד שיכבסנו.

    מיני מתיקה
בתורה הקדושה בפרשת ויגש )בראשית מ"ד ל"ד( כתוב: "ּכִי ֵאיְך ֶאֱעלֶה ֶאל ָאבִי ְוַהּנַַער ֵאינֶּנּו ִאִּתי ּפֶן ֶאְרֶאה ּבָָרע ֲאֶׁשר יְִמצָא ֶאת ָאבִי". 
חשבתי בחמלת ה' עלי, שהפסוק מדבר אל כל יהודי ויהודי. 'אבי' הכוונה לאבינו שבשמים. 'איך אעלה אל אבי' - איך אעלה לעולם 
האמת אחרי מאה ועשרים, 'והנער איננו אתי' - הילד בבנין, הילד בשכונה, הילד בבית הכנסת, איננו אתי. אתה ב"ה מסודר, יש לך 

ילדים, נכדים, נינים, עוסקים בתורה ובמצוות. אבל הילד של השכן מחכה למילה חמה, לחיוך מעודד, הוא צריך אותך!

'פן אראה ברע אשר ימצא את אבי' - איזה צער יש לאבא שלנו, אבינו שבשמים, על אותו נער שיכלנו לקרב אותו ליידישקייט, יכלנו 
לתת לו מילה טובה, זה לא עולה כסף, יכלנו אפילו לתת לו מאה שקל דמי כיס, והתעלמנו! למה התעלמנו? היינו עסוקים עם עצמינו! 

לא הבנו שהנער הזה הוא גם כן יידיש קינד. יהודי בן של בורא עולם! יהודי שהוא חלק אלוקי ממעל!

מורי ורבותי! יש שריפה רוחנית ברחוב! הכי קל זה להיות אדיש, אבל התפקיד שלנו לא להיות אדישים. וזוהי הקריאה המהדהדת 
לכל יהודי באשר הוא: "כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי". קריאה לכל יהודי לחשוב על 

הסובבים אותו ולתת מעצמו לנערים ולבוגרים שזקוקים לעזרה.
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מקולמוסם של הקוראים
לכבוד ידידי היקר מזכה את הרבים הרה"ג המפורסם 

רבי אברהם ישעיהו קובלסקי שליט"א.
הנפלא  הגליון  על  בתודה  הנני  דברי  בראשית 
"מתיקות הדף היומי", והאמת אגיד כי כל פעם שאני 
רואה אותו הנני מתרגש מחדש, והינו מתוק כדבש 

מנופת צופים.
"האומר  הגמ'  דברי  על  להקשות  שהבאתם  במה 
שאהיה  או  בני  שיחיה  בשביל  לצדקה  זו  סלע 
ושואלים  גמור",  צדיק  זה  הרי  הבא  עולם  בן 
פה  לו  יש  הרי  גמור,  צדיק  הוא  למה  המפרשים 
כ"ק  מורי  מאבי  שמעתי  כך  על  ופניות.  אינטרסים 
]מובא  לפרש  שליט"א  משה  מתולדות  האדמו"ר 

זה  "הרי  חז"ל  שאמרו  שמה  חיים"[  "שפת  בספרו 
צדיק גמור", נתכוונו לומר שפירושו א "גיענדיקטע 
הזכות  לו  נגמר  שפה  דהיינו  נגמר[,  ]-צדיק  צדיק" 
כלשהוא,  לסיבה  זאת  שעושה  מכיון  זו,  מצוה  של 
שלא  כיון  המצוה,  של  הנצחיות  לו  חסר  כך  ובגין 
בשלימות  המצוה  לעשות  לה'  כולו  כוונתו  היתה 

ותועלת לעצמו. ריווח  בלי שום 
שמתרצים  מה  לו  נראה  שיותר  עוד,  לומר  והוסיף 
שהיה כתוב הרי זה צד' גמור' עם מרכאות למעלה, 
וחשב  טעה  שהדפיס  ומי  גמורה,  צדקה  והיינו 
דתמיה  לישנא  דזה  כיון  גמור,  צדיק  הוא  שהמילה 

בגמ' כגון זו.
והזכיר ממה שבזכרונו, לפני רבות בשנים בא ראש 
ישיבה אחד אל כ"ק מרן הרבי הקדוש מטאהש זצוק"ל 
בעל העבודת עבודה, ובמחשבתו היה לשאול שאלתו 

הראשונה איך הוא מתפלל אחר זמן תפילה, שהוא 
אימתי   - תפלתי'  'ואני  הפסוק  שדרשו  הגמ'  כנגד 
תפס  והרבי  מתפללין.  שהציבור  בשעה  תפילה  זמן 
מחשבתו, כרגיל אצלו כידוע ליודעי דבר, וכשנתן ידו 
והביא ספר אחד  להרבי אמר לו הרבי לחכות רגע, 
]איני זוכר השם[ שכתוב שם כלשון הזה: "אימתי זמן 
אומרת  זאת  מתפללין".  שהצדיקים  בשעה  תפילה, 
כתוב  היה  מתפללין  שהציבור  בשעה  שכתוב  שמה 
בשעה שהצ' וחשב המגיה שהכוונה הציבור. והתפעל 
ולא  המחשבה  מתפיסת  ישיבה  ראש  אותו  מאוד 

שאל עוד שאלות...
 בברכת הצלחה בכל מעשיכם, מינאי הדושה"ט כל הימים
קלמן לייב גראס ני"ו, ישיבת עץ חיים ד'באבוב  
בן כ"ק אדמו"ר מתולדות משה שליט"א  

ד:
מו

עי

מעשה זה נגע ללבי, ובו ברגע החלטתי - אני נשאר 
בישיבה. נשארתי ללמוד, ולאחר זמן מה התחתנתי, 
וגידלתי דור נפלא... והכל הכל בזכותך, משפיע יקר! 
עכשיו אני מחתן את בני, ולכן מאוד רציתי שהמשפיע 

יבוא לשמחה.
המשפיע כבר שכח מזמן מהעובדה הזאת, אצלו זה 
מעשים שבכל יום... אבל לבחור זה נחקק לכל החיים, 

וכך זכה המשפיע להציל דורות!

מי יפסוק לנו שאלות בהלכה?!
למחרת, בפתיחה לשיעור היומי של דף ל"ו, הזכיר המגיד 

שיעור שוב את אותו פסוק מאתמול "ּכִי ֵאיְך ֶאעֱלֶה ֶאל ָאבִי 
ְוַהּנַעַר ֵאינֶּנּו ִאּתִי ּפֶן ֶאְרֶאה ּבָָרע ֲאֶׁשר ִיְמצָא ֶאת ָאבִי", כשהוא 

מוסיף שישנם מפרשים שמסבירים שהפסוק 'והנער איננו אתי' רומז לימי הנערות, השנים 
הכי יפות בחיים, בגיל ילדות, בגיל בחרות, שאין ריחיים על צווארו, שאין עול של פרנסה, 
אין עול של משכנתא, אין עול של חובות. והפסוק זועק-איך נעלה אל אבינו שבשמים, 

ואנו לא ניצלנו מספיק את ימי הנערות ללימוד התורה, ולא השכלנו להבין זאת...
ועל כך סיפר המגיד שיעור סיפור מכ"ק מרן רבינו גאב"ד ירושלים המנורה הטהורה רבי 

יצחק טוביה וייס שליט"א:
מי שסיפר לי את הסיפור, הוא ידידי ורעי נאמן ביתו ויד ימינו של מרן הגאב"ד שליט"א, 

טוב עין הוא יבורך, הרב עמרם שפירא שליט"א.
ומעשה שהיה כך היה. רבנו הגאב"ד מגיל צעיר מאוד יגע בתורה. כך הוא גם חּונך אצל אביו 

הצדיק, וזו היתה שאיפתו מגיל מאוד צעיר. בגיל 14 נכנס רבנו ללמוד אצל הגאון רבי משה 
שניידר בלונדון. רבי משה דרש תמיד מהתלמידים לשקוע בתורה, בהטעימו להם שהם יהיו 

מרביצי התורה של הדור הבא...
יום אחד באמצע הדרשה הוא נתן מכה על הסטנדר, וזעק: מי יפסוק לנו שאלות בהלכה 
בעוד חמישים שנה? מי אם לא מהקבוצה שלנו, מהתלמידים שלנו?! אתם הרי תצטרכו 

להיות פוסקי הדור של הדור הבא...
ובזכות אותה השקעה של רבי משה שניידר זצ"ל, ובזכות העמל והיגיעה של מרן הגאב"ד 
שליט"א שיגע בתורה ומצא כדי יגיעתו, על ידי זה אנחנו זוכים שגאב"ד ירושלים הוא 

מפוסקי הדור.
יעזור השי"ת שנזכה לנצל את ימי הנערות כראוי ללימוד התורה.


