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שערים
ערש"ק פרשת וירא  -יט' מר חשון תשפ"א

אגודת שערי דעה בנשיאות הרה"ג מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית

שערי הפרשה

מה
בשער

מו"ר הרב אלחנן דיעי שליט"א
ראש מוסדות אגודת שערי דעה ורב בשכונת ס .דניה חיפה

הזכות לתת
מד החום הראה על ארבעים מעלות ויותר .ישיש הדור
פנים שכב במיטה מצונף כולו .פניו זהרו באור יקרות,
האושר הציף אותו .אך ,משהו פנימי ,לא נתן לו מנוח.
הציפייה ,היתה חזקה ממנו .הגוף שכב ללא ניע ,אבל
המוח המשיך לחשוב ,והלב לא נתן מנוח.
"אליעזר" – גנח אברהם .מה קורה בבית? הגיע כבר
מישהו? שאל ,כשהוא מתפתל בייסורי גוף.
"לא אדוני" השיבו העבד "איש לא בא היום .חם
בחוץ ,מאד" אברהם בן תשעים ותשע ,אסף את שארית
כוחותיו והשקיף על פני הישימון .בחוץ ,כמעט
לא נשבה רוח .המדבר קדח .הוא ישב על
רגליו ,והביט אל האופק .ממתין בקוצר
רוח ,לבואו של אורח .גופו לא עמד
בכאבים והחולשה .אך ליבו לא נתן
לו מנוח .הוא הביט אל המרחב ,ולחש
בכאב ,נושא תפילה חרישית" .א-לי,
עדי שבמרומים ,משוש חיי ,ועוז כל
היקום .אכן ההרגשה היא מעולה ,מעל
ומעבר .אני חש את עצמי בהתעלות
רוחנית ,יוצאת מן הכלל .חש מרומם ונישא,
בגילוי שכינה .כרתי את העורלה מגופי ,והייתי
לאדם שלם יותר .אבל איפה כולם? "עד שלא מלתי ,היו
העוברים ושבים באים אצלי" ומה עכשיו? מה הועילה
העליה ,אם לא אועיל בה לאחרים" תהה בתפילה בינו
ובין קונו.
ומול תהיה כזו ,עלה מענה אחד .מלב הישימון ,בצבצו
שלוש נקודות ,שהלכו וגדלו אט אט .האם אלו עוברי
אורח? התרונן ליבו של אברהם ,שמא ירצו לאכול
ולשתות? הוא קם ממקומו ,ניתק משרעפי קודש מ-שיח
קדוש בינו ובין קונו ,נוטל סליחה מאדונו ,ואץ רץ לקבל
את פניהם.
לא היה לו כח ,כמעט .לישב על כסא לא יכול היה,
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על אחת כמה ,לרוץ .אך רצון ,ותחושת חוסר ,היה לו גם
היה .והתחושה הזו הבעירה את כולו .הוא ידע ,כי מוטב
לותר על ההרגשה הרוחנית הגבוהה ,ולעסוק בצרכי מי
שאין לו .מוטב ,לעשות מעשה ,ולהכניס אורחים .לדאוג
לכל צרכיהם ,להאכיל ולהשקות .מלהתענג כאן בזיו
השכינה .כי העולם מיועד לעמול ולעבוד ,ולא להתענג.
ואם ה' נותן לי יכולת וחיים ,סימן שאני צריך לתת...
והוא נתן ,מכל הלב .מה שאין אדם מסוגל לחשוב.
"אמר מעט ועשה הרבה" דיבר על מעט מים ומילא
גרונם בחמאה וחלב .הציע לחם אך פרס
לפניהם עוגות סולת ולשונות של בקר
עשויות בחרדל.
והחשוב מכל :מי כמוהו ידע את
עוצמת הכאב ,ואעפ"כ לא ויתר
לישמעאל בנו .גם ישמעאל הצעיר
עמד לאחר ברית מילה .גם הוא בן
השלוש עשרה שכב במטתו כואב
ודואב .אך לא פחות משהיה חשוב
לאברהם להקריב עצמו למען הזולת היה
חשוב לו לסגל את בנו למצוות על כן שלח
אותו לטפל בשלושה בני בקר למען אורחים ערבים
אשר לא ידע מה טיבם.
אכן ,זה היה הבסיס לקריאה האלוקית "המכסה אני
מאברהם אשר אני עושה כי ידעתיו למען אשר יצוה את
בניו ואת ביתו אחריו וגו' לעשות צדקה ומשפט" אברהם
אשר השכיל לפצח את קוד הדרישה האלוקית לעשות
צדקה כמשפט ,להיות "אומר מעט ועושה הרבה" לפעול
למען הזולת בכל זמן ועת ,ולא לנוח על זרי דפנה ועלי
קדושה .הרי הוא ראוי להיות שותף לדיאלוג אלוקי אם
להחריב את סדום או להותירה קיימת ולהקים עם שלם
המסתמך בעל עת על זכותו המוחלטת של אביהם.

בשערי ההלכה
מו"ר הגאון הגדול
הרב מרדכי דיעי שליט"א
האם מותר לפתוח עסק ליד עסק ולהוזיל
מחירים ולעשות מבצעים בצורה סבירה
לטובת הלקוחות?

מדור חדש!

בשערי אורה
מתורת חכמינו הקדמונים
הרמב"ם  -ר' משה בן מימון

שער השמים
הגאון הרב דב יפה זצוק"ל

פסוקו של שבוע:

כי אמרתי עולם חסד יבנה

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יצחק בן יעיש מלכה ז"ל
נלב"ע שבת קודש לך לך י"ג חשון תשפ"א

הציבור מתבקש להתפלל לרפואת
מורינו ורבינו נשיא המוסדות

הרה"ג מרדכי בן אסתר

שיחיה לאורך ימים טובים אמן
והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים

יו"ל ע"י עמותת אגודת שערי דעה  -המרכז להעצמת התורה והיהדות בחיפה והגליל
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נא לא לקרוא בעלון
בשעת התפילה וקריאת התורה

בשערי אורה

דבר הרב

מתורת חכמינו הקדמונים
השבת נקרא פרשת וירא על
המחצית השניה של חיי אברהם.
אברהם מחלים מכאב המילה
ומתברך בזרע .ואילו סדום נעלמת,
לוט נפגע ,ישמעאל מגורש .גם
דמותו של יצחק נעקדת ונוצקת
מחדש .והכל במסר דואלי ומרתק,
כשאברהם מפזר ומכניס אורחים
הוא מתברך .כשמתאמץ למען
הזר בחוליו הוא מתרפא ומתחזק.
כשסדום נועלים את שעריהם
בפני הבאים הם נפגעים ונעלמים.
לוט שמתלבט אם לתת או לקחת,
מאבד לבינתיים את ביתו ואת
אשתו .ישמעאל שמנסה לפגוע
ביצחק ופועל לשימור מקומו מאבד
כליל את מקומו בבית אברהם.
כך אמר שלמה "יש מפזר ונוסף
עוד" שפע אינו מושג רק בדרכים
הרגילות אלא חוזר ומתעצם באופן
של נתינה ויתור והענקה.

פרשה בקצרה
ראשון :פגישת המלאכים עם
אברהם אבינו .שני :תפילת אברהם
על אנשי סדום .שלישי :התנגדות
אנשי סדום למלאכים .רביעי:
בריחת לוט מהפיכת סדום .חמישי:
לידת יצחק וגרוש ישמעאל .שישי:
כריתת ברית בין אברהם לאבימלך.
שביעי :עקידת יצחק .הפטרה:
ואשה אחת (מלכים א' ד')
מה בין הפרשה להפטרה :בהפטרה
אנו מוצאים את ההבטחה של
אלישע לאשה השונמית כעת
חיה במקביל להבטחת המלאכים
לאברהם
כמו כן לצד עקידת יצחק אנו
מוצאים גם את בנה של האשה
השונמית נפטר וחי בשנית בברכת
אלישע.

רמב"ם מורה נבוכים חלק ג' פרק נא  -יא

"ּכִ י יְ ַד ְע ִּתיו לְ ַמ ַען ֲא ֶשׁר יְ ַצּוֶ ה ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת ֵּביתֹו ַא ֲח ָריו וְ ָש ְׁמרּו ֶּד ֶרְך ה'"
עבודת השם מתוך עבודת החיים ,האדמה והמרעה.
אבל בהגיע איש מבני אדם מהשגת
האמתיות ושמחתו במה שהשיג לענין
שיהיה בו מספר עם בני אדם ומתעסק
בצרכי גופו  -ושכלו כולו בעת ההיא יהיה
עם האלוה ית' והוא לפניו תמיד בלבו -
ואף על פי שגופו עם בני אדם על הדרך
שנאמר במשלים השיריים אשר נשאו
לאלו הענינים "אני ישנה ולבי ער  -קול
דודי דופק וגו'"  -זאת המדרגה איני
אומר שהיא מדרגת כל הנביאים רק
אומר שהיא מדרגת 'משה רבנו' ע"ה
הנאמר עליו "ונגש משה לבדו אל יי
והם לא יגשו" ונאמר בו "ויהי שם עם
יי" ונאמר לו "ואתה פה עמוד עמדי"
 כמו שבארנו מעניני אלו ה'פסוקים'.וזאת גם כן מדרגת ה'אבות' אשר
הגיעה קרבתם אל האלוה ית' עד
שנודע שמו בהם לעולם "אלוקי אברהם
אלוקי יצחק ואלוקי יעקב ...זה שמי לעולם".
והגיע מהתאחר דעותם בהשגתו  -שכרת
עם כל אחד מהם 'ברית' קיימת "וזכרתי את
בריתי יעקב וגו'" .כי אלו הארבעה  -רצוני
לומר; ה'אבות' ו'משה רבנו'  -התבאר בהם
מן ההתאחדות באלוה  -רצוני לומר השגתו
ואהבתו מה שהעיד עליו הכתוב וכן השגחת
האלוה בהם ובזרעם אחריהם גדולה  -והיו
עם זה מתעסקים בהנהגת בני אדם והרבות
ממון ומשתדלים במקנה ובכבוד; והוא אצלי
ראיה שהם כשהיו עושים המעשים ההם לא
היו עושים אותם רק באבריהם לבד וליבותם
ודעותם לא יסורו מלפני האלוה .ויראה לי

כי אשר חיב היות אלו הארבעה עומדים על
תכלית זה השלמות אצל האלוה והשגחתו
עליהם מתמדת ואפילו בעת התעסקם
להרבות הממון  -רצוני לומר בעת
המרעה ועבודת
האדמה והנהגת
הבית  -היהמפני
שתכלית כונתם
בכל
היתה
המעשים ההם
 להתקרב אלקרבה
האלוה
גדולה .כי תכלית
כוונתם כל ימי
חייהם  -להמציא
אומה שתדע האלוה
ותעבדהו "כי ידעתיו
למען אשר יצוה וגו'"
 הנה התבאר לך כי כונת כל השתדלותםהיתה לפרסם 'יחוד השם' 'בעולם' ולהישיר
בני אדם לאהבתו .ומפני זה זכו לזאת
המדרגה  -כי העסקים ההם היו עבודה גדולה
גמורה .ואין זאת מדרגה שיחשוב כיוצא בי
להישיר להגיע אליה .אבל המסדרגה ההיא
אשר קדם זכרה לפני זאת אפשר להשתדל
להגיע אליה בהרגל ההוא אשר זכרנוהו .ואל
האלוה נשא תחינה ותפילה להסיר ולהרחיק
המונעים המבדילים בינינו ובינו ואף על
פי שרוב המונעים ההם הם מאיתנו  -כמו
שבארנו בפרקי זה המאמר " -עונותיכם היו
מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם":

ושים לבך להבין זה הפרק והשתדל בכל יכלתך להרבות העיתים ההם אשר אתה בהם עם האלוה
או שאתה משתדל להגיע אליו ולמעט העיתים ההם אשר אתה בהם עם זולתו ובלתי משתדל
להתקרב אליו .ובזאת ההישרה די לפי כונת זה המאמר:
עמותת אגודת שערי דעה  -המרכז להעצמת התורה והיהדות בחיפה והגליל
בראשות הרב אלחנן דעי שליט"א

בית מדרש גבוה להוראה  -חצור הגלילית
בית מדרש וכולל לדיינות  -נחלת ישראל מגדל העמק • בית מדרש וכולל להוראת רבנים  -בשבילי ישעיהו (יבנה)  -חיפה •
גמ"ח למשפחות נזקקות • קרן הכנסת כלה • רשת שיעורי תורה
להערות והארות וכניסה לרשימת התפוצה • shaareidea@gmail.com :טלפון • 058-6479382 :פקס0773181994:

עשה לך רב
שאלות בהלכה משולחנו של נשיא המוסדות
מו"ר הגאון הגדול הרב מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית
איתא במשנה ב"מ (דף ס" ):ר

האם מותר לפתוח עסק
ליד עסק ולהוזיל מחירים
ולעשות מבצעים בצורה
סבירה לטובת הלקוחות?

יהודה אומר לא יחלק החנווני

סתום משלושה צדדים ובא חבירו ומעמיד רחיים בראש המבוי
כופין ע"ש.

קליות ואגוזין לתינוקות מפני

וכן נקט להלכה בתשובות אגרות משה (חו"מ ח"א סימן לח) לפי

אצלו,

זה אם מוזיל בעל החנות המתחרה במחיר הקרן שהוא מוגזם ואין

וחכמים מתירין .ולא יפחות את

חבירו יכול להתקיים במחירים אלו ,הוי מדין גרמי ומעכבים בידו.

השער וחכמים אומרים זכור

אולם אם החנות או העסק שנפתח הוא עם טיב שונה של אותם

שהוא

מרגילן

לבוא

מוצרים בהכי גונא אין לעכב ביד השני.

לטוב" ולהלכה קימ"ל כדעת חכמים.
וכן פסקו הרי"ף (שם) .והרמב"ם פרק יח' (מהלכות מכירה
הלכה ד') וז"ל :ומותר לחנווני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות
ולשפחות כדי להרגילן לבוא אצלו .ופוחת משער שבשוק כדי
להרבות במקיפין ממנו .ואין בני השוק יכולים לעכב עליו .ואין
בזה גניבת הדעת ,ע"כ .כתב המגיד משנה גם זה באותה משנה
ופסק כחכמים .וכן פסק הרא"ש.

וכן פסק הגאון רי"ש אלישיב זצ"ל להתיר ,ונימוקו שהאיסור
לירד לאומנותי של חבירו נאמר דווקא כששניהם מוכרים אותו
מוצר ,או לשניהם טחנת קמח וכיוצא .אולם אם בא ראובן ופתח
פעוטון בביתו ,ואח"כ בא שמעון הגר במרחק קטן ופתח גם הוא
פעוטון בביתו מותר ,שכל הפותח פעוטון מציע שירותים ותנאים
אישיים ומיוחדים שלו ,כגון יחס מיוחד לתינוקות ,טיפול יותר
מסור ,וכל אם כשצריכה לשים את בנה בפעוטון בודקת ושוקלת

וכן נפסק בשולחן ערוך (חו"מ סימן רכ"ח סעיף ח')" :מותר

ומחליטה שסגולות הפעוטון של שמעון טובים
יותר עבורה ,דבר שלא קיים בפעוטון

לחנווני לחלק קליות ואגוזים כדי להרגילם שיקנו אצלו ,וכן

של ראובן .בהכי גונא אין טענת

יכול למכור בזול יותר מהשער כדי שיקנו ממנו ואין בני

השגת גבול .כמבואר בטור (חו"מ

השוק יכולים לעכב עליו .ע"כ.

סי' קנו סעיף ק-יא) בשם הר"י

אולם כל זה דווקא כי יש לשניהם כדי מחייתם

מיגאש דכשם שעשו תקנה

משום שיכול לומר השני לראשון אני מחלק אגוזין

לסוחרים כן עשו תקנות

אתה תחלק להם שקדים .ולכן מותר לפתוח חנות

לטובת הלקוחות ,על מנת

ליד חנות ולמכור את אותה סחורה ,אבל אם מדובר

שיוכלו להשיג סחורה טובה

במערופיה [מלשון עריפת ראש ,או מלשון "יערוף

יותר .ע"ש.

כמטר לקחי" .דהיינו כשם שהמטר מחיה את העולם כן

לסיכום :א .מותר לפתוח עסק

הפרנסה זו מחיה את בעליה העוסקים בה] .שאין כדי מספיק

ליד עסק אם טיב המוצרים ואיכותם

מחיית שניהם ,ואם יפתח אדם חנות או אומנות אחרת באותה
שכונה יקפח בכך את פרנסתו ואת מחייתו של הראשון לגמרי.
או במידה וימכור סחורה במחיר הקרן והשני לא יוכל לעמוד בכך
ויצטרך לסגור את עסקיו ,בכה"ג לכו"ע מוחין בידו.

טובה ,ושונה מהעסק הקיים ,גם אם עלול
הדבר להביא לסגירת העסק הראשון.
ב .מותר להוזיל מחירים ולעשות מבצעים בצורה סבירה לטובת
הלקוחות.

וכן פסק החתם סופר בתשובה (חו"מ סימן קי"ח) את דברי

ג .אם הראשון ייאבד את מחייתו ע"י שהשני מוכר את הסחורה

הבית יוסף שכתב בשם האבי אסף דאע"ג דלא קימ"ל כרב הונא

במחיר הקרן והראשון לא יכול לעמוד בכך ויצטרך לסגור את

היינו במבוי מפולש שיכולים הקונים לבוא מצד אחר .אבל במבוי

עסקיו .לכולי עלמא מוחין בידו ,ואף מוציאין מידו( .מעורפיה).

להנצחה ולעילוי נשמת יקירכם חייגו
058-647-9382
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אסתר מזרחי בת חיה ויחזקאל ז"ל
נלב"ע ב' טבת תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אברהם סמו בן שרה ז"ל
נלב"ע כ"ד תמוז תש"פ

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
זכי דר בן לולו ויצחק ע"ה
נלבע כ ניסן תשפ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
לאה גרינברג בת חייקה ויעקב ז"ל
נלב"ע י"ד אדר התש"פ

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
שמעון בן זוהרה פיסו
נלב"ע ערב ראש השנה תשפ"א
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יהודית בת שושנה וזאב (לויט) וולפין ז"ל
נלב"ע כ"ב טבת תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יחיאל שטרית בן שמחה ז"ל
נלב"ע ד' סיון תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יצחק כץ בן מלי וגרשון ז"ל
נלב"ע כ"ב אדר התש"פ

שער השמים
חייהם ופועלם של גדולי הדורות האחרונים

הגאון הרב דב יפה זצוק"ל
נלקח לבית עולמו בי״ט בחשוון ה׳תשע״ח

ואלה תולדות
הרב דב יפה זצ"ל
נולד בווילנה לטובה גיטל ולצבי יחזקאל
יפה .בשנת ה'תרצ"ה ( )1935עלתה
משפחתו לארץ ישראל והתיישבה בתל
אביב .למד בישיבת
היישוב החדש ,שם
התקרב לרב יואל
קלופט ,ובהמשך למד
בישיבה שהקים רבו
בפרדס חנה .אחר כך
למד בישיבת חברון
חלק
שבירושלים,
מהתקופה בחברותא
עם הרב חיים ישעיהו
הדרי .באותה תקופה
התקרב לרב יחזקאל
סרנא ,והושפע רבות
מהרב יעקב משה
חרל"פ .בעקבות מלחמת ה'תש"ח עבר
לישיבת פוניבז' שבבני ברק ,שם הכיר את
המשגיח הרב אליהו אליעזר דסלר .באותה
תקופה הוא עמד בקשר אישי עם החזון איש,
ובעקבות הדרכה ממנו עבר ללמוד בישיבת
סלובודקה שבעיר עם חבר .לימים הרבה
לצטט בשמו אמרות והדרכות.
בשנת ה'תשי"א התחתן עם רבקה כהן,
שגדלה כיתומה בבית דודה הרב אהרן
כהן ,ראש ישיבת חברון .לאחר נישואיו

גר בשכונת גאולה ,בסמוך לישיבה ,ולמד
כשלוש שנים בכולל שבישיבת מיר .שם
שמע שיחות מהמשגיח הרב יחזקאל
לוינשטיין.
בתמיכת הרב אליהו
לופיאן ,המנהל הרוחני
של ישיבת כנסת
חזקיהו ,החל הרב יפה
למסור בה ועדים ,עוד
כששכנה בזכרון יעקב.
בשנת ה'תשט"ו ,כאשר
היה הרב יפה בן ,27
הזמינו הרב לופיאן
לכהן לצדו כמשגיח
קבוע .הרב יפה עבר
ברכסים,
להתגורר
בסמוך לישיבה .הוא
מסר "ועדים" ,ופעם
בשלושה שבועות מסר שיחה במקום הרב
לופיאן .באלול ה'תש"ל ,לאחר פטירת
הרב לופיאן ,התמנה תחתיו למנהל הרוחני
של הישיבה .כאשר נפתחה ישיבת "כנסת
חזקיהו לצעירים" ,על ידי הרב אליהו
אליעזר מישקובסקי ,מסר הרב יפה את
שיעור הפתיחה.
בשנת ה'תש"ל נקרא הרב יפה על ידי הרב
הלל כגן ,משגיח ישיבת גרודנא ,לכהן
בה כמנהל רוחני ומסר שם שיחות מספר

שנים .בשנת ה'תשמ"ז החל למסור שיחות
בישיבת קול יעקב בירושלים .בשנותיו
האחרונות מסר גם שיחה שבועית בישיבת
"קרן אורה" שבכרמיאל .כן מסר שיחות
מוסר בבית המוסר בירושלים .בביתו
שברכסים מסר בכל שבוע מספר "ועדים"
מוסריים ,למחנכים ,לאברכים ולבחורים.
בכ"ו באב ה'תשע"ב צורף הרב יפה למועצת
גדולי התורה של דגל התורה .היה מנשיאי
קופת העיר בני ברק והצטרף למסעות
גדולי התורה שארגנה הקופה החל משנת
ה'תשס"ט ,כן יסד את מעמדי התפילה בי"א
בסיוון ,יום פטירת השל"ה ,על קברו .היה
מורה הדרך של מוסדות חרדיים ,בהם רשת
הכוללים "רינה של תורה".
נפטר לאחר תקופת מחלה ,בי"ט בחשוון
ה'תשע"ח .הלוויתו יצאה מקריית צאנז
בנתניה שם שהה בתקופת חייו האחרונה
בבית החולים לניאדו .האדמו"ר מצאנז
הספידו .לאחר מכן המשיכה ההלוויה
לישיבת קול יעקב בירושלים ,שם ספדוהו
הרב שמואל אוירבך ,הרב יהודה עדס והרב
דוד כהן .משם המשיכה ההלוויה לישיבתו
ברכסים ,שם ספדו לו ראשי הישיבה,
וכן הרב ברוך מרדכי אזרחי ,הרב ברוך
דב פוברסקי והרב דב לנדו .נטמן בבית
הקברות ברכסים.

שיחותיו והנהגותיו
בשיחותיו דיבר בעברית רגילה ,ולא ב"לשון הקודש" הנהוגה
בישיבות הליטאיות .נהג לומר שהוא עצמו לא בא אלא להגיש
בפני השומעים את דברי חז"ל והעבודה המוסרית מוטלת על כל
אחד ואחד ,כמאמר חז"ל" :אם אין אני לי מי לי" .עוד הדגיש שעל
כל אחד ואחד ללמוד מדי יום ספר מוסר קבוע ,עד לסיומו ,ואת
הבאים אליו נהג לשאול איזה ספר מוסר הם לומדים בקביעות.
הוא מחה נגד עשיית מצוות כ"עול" ,ללא רגשי הנאה ואושר,
והתנהלות דתית מתוך עצבים ("נרווים") וקפדנות ,ואמר
בשם החזון איש שהדבר גורם לחילול השם ,כי נראה שכדי
להיות צדיק צריך להיות קפדן .התנהל באופן רך ומקרב כלפי
התלמידים.
בזקנותו אמר" :כשהתחלתי לכהן כמשגיח הייתי צעיר

המשגיחים שבדור,
ועתה קוראים לי
זקן המשגיחים
שבדור ,וזה עבר
כל כך מהר -
ללמדכם שהחיים
עוברים ביעף ועל
האדם לנצלם
אך למוטב ,כי
לא יהא סיפק בידו
להתעלות כמשאלתו כל
ימיו".

ברכתו של הרב דב יפה
לאגודת שערי דעה:
"זה דבר גדול מה שאתם עושים,
תגיד להם שזו זכות גדולה לתמוך
בכולל ,שאני יתפלל עליהם,
ושתיהיה להם הצלחה גדולה"

