
ובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם:



י אלול תשע''ה ב''ה    

שעומד  ביכוריו  מפרי  שליט''א  דהרי  יניב  הרב  לפני  הביא  הנה 

ספר  בשם  להוציאו  ועומד  המקרא,  על  יפות  פרפראות  להוציא, 

יצלח להרבות כבוד תורה שראיתי שמביא  עב הענן, וחפץ ה' בידו 

ויזכה את הרבים.  רעיונות יפים, 

 ביקרא דאוריתא 
 שמואל דוד הכהן 

גרוס



כסלו תשע"ו

המלצה וברכה

אשר  שליט''א  דהרי  יניב  הרב  יקירא  גברא  האי  של  שבחו  לומר  נאה 

נשאו לבו לחבר ספר על פרשות השבוע  אשר שופע אמרות חז''ל וברכה 

היא למעינים בה.

ולא נותר לנו אלא לברכו שיזכה להמשיך לשבת על התורה ועל העבודה 

מתוך שמחת הלב וחפץ ד' בידו יצליח.

ועל זה באתי על החתום ד' כסלו פה רחובות

אברהם רובין





ערב שבת קודש שובה תשרי התשע''ו בשכ''ז

הסכמה

שמח לבי ויעלוז כבודי לחזות בנועם ספר אמרי שפר נקוב 

דהרי  יניב  הרב  כש''ת  ידי''נ  חיבר  אשר  הענן''  ''עב  בשם 

שליט''א מעיר אשדוד ת''ו, אשר מכיר אני אותו עוד מימי 

בוצין  ומעלי,  צניע  העבודה  ועל  התורה  על  שוקד  בחרותו 

לנו את ראשית פרי  ועתה הנה הביא  ידיע.  בוצין מקטפיה 

דברים  הפרשיות  סדר  על  תורה  חידושי  בכתב,  ביכוריו 

נחמדים מתוקים מדבש ונופת צופים אשר הגה מפרי רוחו 

על  מיוסדים  חיים,  אלהים  בתורת  ובהעמיקו  בהתבוננו 

בזוה"ק  ומתובלים  ובמדרשים  בש"ס  ז"ל  רבותינו  פז  אדני 

יושב  בהיותו  עמלו  מרוב  בכך  וזכה  זיע''א,  ומקובלים 

וירבו כמותו בישראל. וכן יפרוץ  באהלה שלתורה כן ירבה 

הצב"י יצחק בכמהר"ן רצאבי יצ"ו





כ"ב תשרי תשע"ו בס"ד 

מכתב הערכה

הנחמד הספר  על  הערכתי  את  להביע  בזה   הנני 

הרב  בעירנו  העליה  מבני  אחד  חיברו  אשר  הענן''   ''עב 

נשגבים  רעיונות  מלא  ספר  שליט''א,  דהרי  יניב  רבי 

על  ומושתתים  מבוססים  כולם  השבוע,  פרשיות  על 

מן  והמדרשים  מתלמוד  לדורותיהם  ישראל  חכמי  דברי 

שליט''א  המחבר  הרב  כאשר  והאחרונים,  הראשונים 

מבהיר מלבן ומלטש ומחדש את אותם מרגליות הטמונות 

בדברי חכמנו. 

שבכוחם  ומובטחני  הלב  את  ומושכים  ערבים  הדברים 

ולקרבת  שמים  ביראת  ישראל  בני  אחינו  לבות  את  לעורר 

אלוקים.

כהנה  חוצה  מעינותיו  יפוצו  שעוד  לברכו,  הנני  כן  על 

שמים,  ויראת  בתורה  ולהתעלותו  הרבים  לזיכוי  וכהנה, 

לאורך ימים ושנים.

הכו"ח לכבוד התורה ולומדיה

יוסף שיינין










