
 

 תשע"ט כי תצא פרשת

 

 (זט")שנה  ז"סשת גליון

 מי שנמצא בחתונה ולא אכל האם אינו חיוב לשמח את החתן?
 .אשה איש קחי כי ג''י ב''כ בפרשתן

 

 ואינו חתן מסעודת הנהנה כל הונא רב אמר חלבו רבי אמרב'  עמוד ו' ברכות איתא בגמ'
 קולות. בחמשה עובר משמחו

 

האם דווקא מי שנהנה חייב לשמח ומי שאינו נהנה אינו חיב לשמח את  יש לחקור
 ולכל אחד יש חיוב לשמח את החתן. החתן או דילמא כל הנהנה לאו דווקא

 

 מסעודת הנהנה שדוקא הגמרא הנ''ל מדברי לדייק כתב ב"סק ס''ה סימן פרישהב הנה
 חיוב לו אין, מהסעודה נהנה לא אם אבל, קולות' בה עובר משמחו ואינו חתן

 .לשמחו
 

 הקדים שהפסוק ממה זאת שלמדו אפשר וטעם הדבר דדווקא נהנה חייב לשמח:
 חתן לשמח מצוה יש אימתיד, כלה וקול חתן קול כך ואחר, שמחה וקול ששון קול

 שאין, באכילה בא שהוא, שמחה וקול ששון קול קודם כשיש רק הוא וכלה
 .ושותה אוכל שאדם לאחר אלא באה השמחה

 

הסתפק במי שנהנה מהרקודים או משאר  ז''רכ סימן' י חלק הלכות משנה ת"ובשו
דברים  אכילה עי''ש הנאת בעינן או דברים האם זה גם נחשב לנהנה מסעודת חתן 

 נפלאים.
 

 חייב מהסעודה נהנה שאינו מי שאף כתבס''ה  סימן ריש אחרון קונטרס המקנה אבל
 .לשמחם

 

הנהנה מסעודת חתן דמשמע דווקא היכא שנהנה  כל מהא דאיתא בגמ'ומקשה: 
 .יש חיוב לשמח

 

 השבע כל כולהו מברך קמא יומא א' ח' כתובותבגמ'  שאמרו מה פי על היינו ומתרץ:
 וכתב ברא, אשר לא ואי, כולהו מברך חדשות פנים איכא אי ואילך מכאן ברכות

 החלקת מחוקק וכתבו בשבילם, בסעודה שמרבים היינו חדשות פנים, שם ש"הרא
 לכבודו להרבות וראוי דהואיל פוסקים קצת בשם י''ג ק"ס ס''ב אה''ע סימן והבית שמואל

 ברכות שבע בירכו ברשכ וכיון, יתירה שמחה איכא מקום מכל הירבו שלא אף
 במה החתן שמחת משום היינו בסעודה כך אחר שמברכין ומה, חופה בשעת

 חמש דכל הרי, חדשות בפנים אחרות בסעודות וכן, עמו סועדים שאוהביו
 לכן, עמו הסועדים באנשים וכלה חתן שמחת משום אלא אינם שבסעודה הברכות

 מברכים זה מפני שהרי, והכלה החתן את לשמח עליהם איכא חיוב שנהנו אותן
 אלא מברכים שאין, ברכות החמש הרי משמחים אינם ואם, ברכות שבע בשבילם

 פנים בעינן דלא ברא אשר ברכת מלבד, לבטלה ברכה הם, חדשות הפנים בשביל
 הגפן. פרי בורא וברכת חדשות,

 

 סעיף ס''ה סימן העזר אבןהחיוב לשמח אף כשלא נהנה כמו שמבואר בש''ע  ולענין הלכה:

 וכלה, ולא כתב שהחיוב זה דווקא היכא שנהנה. חתן לשמח מצוהא' 

 מדוע אמוראים שרצו לשמח את החתן שימחו אותו בזה שהולך למות?
 בריה דמר בהלולא זוטי המנונא לרב רבנן ליה אמרו 'א עמוד א''ל ברכות 'בגמ איתא

 נעני מה אנן ליה מריא דמיתנן לן ווי, דמיתנן לן ווי להו אמר, מר לן לישרי דרבינא
 .עלן דמגנו מצוה והי תורה הי להו אמר, בתרך

 

 ליה. מצער קא צעורי לשמוחי אתא כי יקשה הלא כי הקשה: ג''ל פרק ירמיהו הקדוש ובאלשיך
 

 נכנסה למה באומרם, לבם אל יתעצבו המה שכל בעלי אם וכלה החתן כי ומתרץ:
 וזהו, לכך הוצרכו לא באיש מיםקיי היו אלו כי, הזה המות על לא אם לחופה כלה

 .מעצבונו לשמחו צריך כן ועל דמיתנן לן ווי
 

 בעו מצוה של בשמחה שלשמוח יפלא והדבר הקשה: קרח פרשת משמואל וכן בשם
 ועוד, וכלה חתן לשמח דמצוה ליה לית וכי, להו קמעציב עציב והוא מיניה

 וכן בהלולא לטפזא בחיר עידן ובתרגום רקוד" "עת' ד' ג בקהלת הוא מלא דמקרא
 וכלות. בחתנים י"פירש

 

 וזרעו עד עדי בנין ממנו לו דהתקין משום הוא נשואין שמחת דענין ומתרץ:
 אבילות ענין היפוך ממש והוא, מת לא כאלו כמותו בן המניח וכל אחריו מתיחס

 ל"ז אמרו והנה, ז"בעוה נצחי קיום מחמת וזה ז"העוה מן העדר מחמת שזה, ל"ר
 וחד, מולדי היו דלא למימר בעי א'' ה ז"ע ובגמ', מייתי הוו לא בעגל וחטא אלמלא
 צבא יש הוא ברוך הקדוש לפני חנה אמרה ח"ע' ר ב"ח הילקוט דברי י"עפ הוא טעמא

 ורבים פרים מטה של מתים ולא ורבים פרים לא מעלה של למטה צבא יש למעלה
 ס"הש דמסיק מה לפי ואף, דימול נמי הוו לא מייתי הוו דלא כיון כ"וע', וכו ומתים

 שאדם משום רק היא נשואין של השמחה מ"מ, לעולם באנו שלא כמי אנו שם
 מה ואלמלא, עד עדי בנין ממנו לו התקין י"והש, ז"מעוה נעדר להיות מעותד
 שפיר יובן האמור שמחה, ולפי כ"כ היתה לא ז"מעוה נעדר להיות מעותד שהוא
 של לשמחה לבם עורר אדרבה אלא להו יבעצ קא מעציב לא זוטא המנונא שרב

 זו. מצוה של בשמחה לשמוח לן יש דמיתנא לן דווי דמחמת נשואין
 

 י"עפ :אשכנז פירוש נפלא רבני בשם לבאר הביא א"החיד לרבינו עינים פתח ובספר
 כלה אומרים בית שמאי, הכלה לפני מרקדין כיצד ב"ע ז''ט כתובות בגמרא דאיתא מה

 עשה א"ע י''א ברכותבגמ'  מבואר והנה וחסודה, נאה כלה ומריםא ה"וב שהיא כמות
 וקושטא אתרא דההוא א"ע צ''ז סנהדריןאיתא בגמ'  ועוד מיתה, חייב שמאי בית כדברי
 ופעם זימניה בלא מהתם איניש מיית הוה ולא בדיבורייהו משני הוו לא שמיה
 ווי, כפול בלשון להם שאמר מה יובן ז"ועפי בניו, שני ומתו שקר' א איש דיבר אחת

 כלה יאמר דאם, מיתה חיוב בזה יש ממא נפשך כלומר, דמיתנן לן ווי דמיתנן לן
 נאה כלה יאמר ואם, מיתה וחייב כבית שמאי דעשה דמיתנן לן ווי, שהיא כמות

 ואתי שפיר., שקר דיבור מחמת דמיתנן לן ןייו, שקר הוא אם, ה"כב וחסודה
 

 פיסטנר י"מוהר החסיד המנוח מביא פירוש בשםלח ש פרשת יוסף יעקב ובספר תולדות
 .ח"ודפח, דמיתנן לן ווי והשיב, ברעדה גילה' שיהי כדי, מר דבר מר, הכוונה לן לישרי

 

דיש כמה דברים שחתן דומה למת, מה מת כולם מספידים  אמרתי פעם דרך צחות:
תן אותו אף חתן כולם מספידים אותו, מה מת בטוח שהוא נכנס לגן עדן אף ח

בטוח שהוא נכנס לגן עדן, וזה מה שהתכוין לומר בדרך שמחת חתן ויין לן 
 דמיתנא פעמיים שאתה דומה ממש למת.

 נר זכרון
 לעילוי נשמת חמותי 

 האשה החשובה והצדקנית 
  ע"הרייך  פרידא גילהמרת 

 זצ"ל יצחק אייזיקבת הרב 
 נפטרה י''ז אדר ב' האי שתא

 ת.נ.צ.ב.ה.

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 שליט''א  יוסף קרביץהרה''ג 

 מודיעין עילית
 לזיכוי רבבות

 יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה נחת 
 נהמכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפ

 

 היקר אחי י''ע נודב זה גליון
 א''שליט שוורץ נתנאל דוד הגאון

 סאסוב בישיבת מ''ור המשפט יד ס''מח
 מצוה הבר שמחת לרגל

 ו''ני עזריאל כמר וחכים היניק לבנו
 יפנה אשר בכל ויצליח חלציו יוצאי מכל נחת ירווה רבבות זיכוי שבזכות רעוא יהא

  תבא כי פרשת' א ביום תתקיים מצוה הבר
 אשדוד צבי עטרת באולמי

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו
 הרבני הנגיד הנכבד

 שליט''א דוד הכהן וואלףהרב 
 בארא פארק

 לעילוי נשמת אביו
 ז''ל יעקב זאב ואלףבן הרב  ראובןהרב 

 .י''ד אלול תש''ל ת.נ.צ.ב.ה נלב"ע
 

 ברכת מזל טוב כפולה
 עת בכל המערכת לימין לידידינו העומד

 ליקווד א''שליט גוטליב אהרן אליעזר הרב
 בנו נשואי שמחת לרגל

 ו ''ני שלמה ראובן מרדכי ש''בתויר המופלג ח''הבה
 א''שליט בערקאוויטש לייבוש אריה הרב בת ג''עב

 וברכת מיוחדת לרגל שנטל על עצמו זכות הדפסת 
 י''ת בחתונהששיחולק בעזה  מעדני אשר חמשה חומשי תורה חלק ז'ספר 

 "גוטליב "מהדורתעל שמו לדורות עולם  ויקרא
  נחת ירווה רבבות זיכוי שבזכות רעוא יהא

 יפנה אשר בכל ויצליח חלציו יוצאי מכל

 



 

 

 האם יבמה שאינה רוצה להתחתן פטורה מהחליצה?

 וירקה רגלו למע נעלו וחלצה הזקנים לעיני אליו יבמתו ונגשה 'ט ה''כ בפרשתן

 .אחיו בית את יבנה לא אשר לאיש יעשה ככה ואמרה וענתה בפניו
 

 להנשא רוצה אינה ואם לשוק להתירה היא החליצה ענין האם עיקר יש לחקור

או דילמא יש חיוב לעשות חליצה אפילו אינה  חליצה לעשות מדינא חיוב ליכא

 .רוצה להינשא כלל
 

 להתירה היא החליצה ענין דעיקר כתב ה"פ ןסימ ז"אבהע ב"ח חתם סופר ת"בשו הנה

 שהיות אלא חליצה לעשות מדינא חיוב ליכא להנשא רוצה אינה ואם לשוק

 לדבר יש המת לנפש סגולה דהוי החליצה מעשה לעשות ענין יש בזוהר שמבואר

 החליצה. שתעשה  היבמה לב על
 

 להינשא הרוצ היבמה שאין היכא שכל 'ט ק"ס ה"קס סימן שמואל בבית כתב וכן

 אף היינו בחליצה מצוה שיש משמע שמהזוהר הביא אולם, לחלוץ שלא הרשות

 להינשא. רוצה שאינה באופן
 

 רוצים אינם שניהם שאם שהעלה דלאחר 'ב אות ב"כ סימן שבעה בנחלת כתב וכן

 גוונא. בכל מצוה דהוי משמע שמהזוהר הביא מהחליצה להימנע רשאים להינשא
 

 מצות כל על שכופין כדרך החליצה על כופין שאין 'א סימן יצב חכם ת"בשו כתב וכן

 אין להינשא רוצה אינה ואם לשוק להתירה כדי רק הוא החליצה ענין דכל עשה

 חליצה. לעשות חיוב
 

 הכמוס החליצה בעצם ענין עוד שיש שודאי כתב ב"ע ט"י סנהדרין ש"ברש אבל

 חליצה. לעשות חיוב יש להנשא רצונה באינה וגם מאתנו
 

 להינשא רוצה אינה אם גם לחלוץ חיוב שיש ג"כ סימן יהושע עמק ת"בשו מבואר וכן

 .ג"ס סימן ע"א מרדכי פרשת ת"בשו כתב וכן ד"קנ השאילתות על שאלה בהעמק כתב וכן
 

דאיתא  מהא יש שרצו להביא ראיה שאין חיוב לחלוק כשאינה רוצה להתחתן:

 לא ב"ע ט"י דף י"וברש, לאשתו ולציםח ולא חולץ לא המלך א"ע ח"י סנהדרין במשנה

 לא רק משום החליצה שענין נימא ואי, להינשא שאסורה מפני לאשתו חולצים

 איכפת מה, גוונא בכל מיוחדת מצוה בזה יש ורק לשוק, להינשא היבמה שתוכל

אלא על כרחך שכל החיוב לעשות חליצה זה רק כדי , להינשא יכולה שאינה לן

כך מביא רוצה אין חיוב וכאן שאינה יכולה ליכא חיוב,  שתוכל להתחתן ואם אינה

 . ל"הנ צבי החכם כשיטת י"רש מדברי על המשניות שמוכח גדול באור
 

 ישראל דהתפארת י ולפי זה אין ראיה:"רש בכונת אחרים דרכים אולם יש

 להינשא יבואו יחלצו שאם דחיישינן י"רש בכונת כתב שם בסנהדרין במשניות

 לה.
 

 לשוק דלהתירה הענין בלי גם בחליצה ענין שיש שהגם י"רש בכונת בכת ש"והרש

 לשוק. להינשא ראויה פ שתהא"עכ שבעינן י"רש לן מחדש מ"מ צבי כהחכם ודלא
 

 דוחה להינשא דהאיסור י"רש דכונת כתב חליצה ערך' ח אות כתבים רגולר אליהו וביד

 מלך של בכבודו פוגם שזה משום האיסור עיקר י"שלרש גם וכתב דחליצה עשה

 .והבן שם לאחיו להקים יבמי מאן שתאמר
 

 על שכתב א"שליט אהרן יחזקאל רבי הגאון לאחי כהלכתה חליצה בספר וראיתי

 פטורה ח"ת דאשת ב"ע ז"קפ דף וישב פרשת ק"הזוה דברי לבאר ל"הנ הפוסקים דברי פי

 ח"ת כי רביעי דרוש מינץ י"מהר בדרשות וביאר הדין, מעיקר וחליצה מהיבום

 דכשמלמד שלו תולדתו הוא ההוא המחודש הדבר תורה בדברי ומחדש הלומד

 הזוהר שכוונת הדעת על יעלה דלא וכתב, ונשמה נפש מוליד הוא לחבירו תורה

 על הזוהר שכונת אלא החליצה קודם לשוק להנשא מותרת ח"ת שאשת כפשוטו

 ענין יש אלהינש רוצה כשאינה שאף פוסקים ושאר ל"הנ ס"החת שכתבו מה פי

 הענין אין ח"שבת הזוהר קאמר זה ועל הנשמה תיקון משום החליצה לעשות

 כבר ליה והוי צדיקים של תולדתיהם והם טובים מעשים שהשאיר כיון כ"כ גדול

 .ח"ודפח לנשמתו תיקון

 ?האם מותר ליבמה לגמור שידוך לפני החליצה

או דילמא אסור  האם מותר ליבמה לגמור שידוך לפני שעשתה חליצה יש לחקור

 .לה
 

 בהא שאלהבספר חליצה כהלכתה לאחי הגאון רבי יחזקאל אהרן שליט"א דן הנה 

על יבמה שנשתדכה לאחר קודם  שנשאלח"א סימן ס"ט שו"ת בנימין זאב  שםבוהביא 

החליצה וכתבו בשטר שמי שיחזור בו יקנס, והוא השיב, שיש להקפיד על מה 

שעשו מתרי טעמי, א' שהיא אגידה ליבם וב' אולי ירצה היבם ליבמה, וכל שכן 

שאין לעשות כן בחרם, דיש לחוש שמא לא ירצה היבם לחלוץ רק לייבם ויצטרך 

 ה ושידכה אפשר לחלוץ ותהא מותרת למקדשה. לעבור על החרם, ומ"מ אם עבר
 

כתב שדבר פשוט שכמו שאין "ע סימן נ"א הא בשו"ת הגאון רבי אליהו גוטמאכרכן ו

להשתדך קודם הגט אף אם עומדים להתגרש, ה"נ אסורה לשדך קודם החליצה, 

דמה לי איסור לאו מה לי איסור כרת, וכל שכן הוא מהא דמצינו בפוסקים דגם 

לעשות שידוך קודם היבום וכמבואר בב"ח סימן קס"ה, דהתם גם  היבם אסור

ם וכל שכן שידוך ונישואין עצמן אינם אסורים אלא מפני החרם דרבינו גרש

וכן משמע  ,היבמה שהנישואין אסורים מדאורייתא לאיש זר כל זמן שלא חלצה

מדברי הר"ן בתשובות הר"ן סימן מ"ז וממה שכתב בגט פשוט בסדר חליצה שלו 

שאם נשתדכה היבמה לאחר תוך זמן זיקתה, חולץ לה יבמה ומותרת למי ס"ק ל"ה 

שנשתדכה לו, משמע שלכתחילה לא תשתדך לאחר דאל"ה פשיטא דמותרת 

ופשוט שכל האיסור אינו אלא מדרבנן דגזרו ביה משום  ,למשדך לאחר שחלצה

סקים דלאחר שכתב ווהביא שאפילו היבם כתבו כמה פ ,דמחזי כשתי נשים

ל וכ ,הרמ"א שאסור לישא קודם החליצה מפני חרם דר"ג אסור גם לגמור שידוך

ביבמה לשוק אולם כתב בחליצה כהלכתה שם שיל"ע בשידוכים שאינו  שכן

מופיע שום חרם שמתחייבים לינשא זה לזה אם יש להקל להשתדך בכה"ג, אם 

 .יסורבזה יש להקל והשאיר הדברים בצ"ע בפרט לענין היבמה ונוטה יותר לא
 

 האם המאבד עצמו לדעת אין חיוב לייבם או לחלוץ לאשתו?

 מי עצמו שאיבד מי בעל של לאשת לחלוץ או לייבם חיוב יש האם לחקור יש

 או לאשתו חליצה עושין אין אותו מספידים ואין עליו מתאבלין דאין כמו נימא

 .והספד אבל מדין חליצה דין דשאני
 

 בעדת היה לא ואבינו' צלפחד בנות שטענו שמה ביאר פנחס פרשת ם"המלבי הנה

 חלק להם שאין קרח עדת הרי קרח בעדת היה דאם היינו' מת בחטאו כי קורח

 דאין יבום על נפשך ממה טענת לטעון יכלו ולא יבום ענין שייך לא הבא עולם

 קורח בעדת היה שלא הדגישו ולכן הבא לעולם חלק לו שאין למי מייבים

 הירושה להם שמגיע נפשך ממה טענת טענו ולכן וםהיב ענין שייך וממילא

 לעולם חלק לו שאין כיון לדעת עצמו שאיבד למי מייבמים דאין ומבואר ד"עכת

 .הבא
 

 ששאל הביא א"שליט אהרן יחזקאל רבי הגאון לאחי' כהלכתה חליצה' בספר אולם

 שאיבד מי לאשת לחלוץ או לייבם חיוב יש אם א"שליט קנייבסקי ח"הגר ממרן

 בספר שם וכתב לחלוץ, או לייבם שחייב דפשיטא ח"הגר והשיב לדעת צמוע

 היינו הבא לעולם חלק להם שאין דאף ח"הגר דברי בביאור כהלכתה חליצה

 תיקון לעשות ענין יש ואדרבה מועיל, לנשמתו תיקון מ"מ כפרה הוי לא שמיתתו

 שמת מיל לנשמתו תיקון לעשות שבעינן דהטעם ק"בזוה המבואר דלפי לנשמתו

 וכפי דקשוט בעלמא לפרגוד לעייל יוכל לא הבן הניח דלא דכיון היינו זרע בלא

 כשעשה ובעלמא עברה עליו מלא ה"הקב בן מניח שאינו דמי' בגמ המבואר

 אז עצמו כשאיבד אבל תיקון צריך מדוע קצת להבין קשה זרע להניח השתדלות

 איתא ה"שמ סימן ד"יור ע"דבשו בזה טעו שהרבה והביא לנשמתו תיקון דצריך ודאי

 על ולא אבילות יושבים שאין המובן ושם עליו חולצין אין לדעת עצמו דהמאבד

 חיים תוכחת פרק נועם אמרי' חכמים שיחות' בספר ועיין דחייב ודאי דזה חליצה

 דלפי כהלכתה חליצה בספר עוד וכתב. אנשי בה שטעו זה טעות שהביא' ד אות

 עושין מ"מ לדעת עצמו המאבד על מתאבלים ןשאי שאף בפוסקים שמצינו מה

 ת"לשו וציין קדיש אמירת וכגון לדעת עצמו מאבד של נשמתו לתיקון דברים

 .בעבורו עושין לנשמה תיקון דהוי חליצה ולכן ועוד ט"ס' סי ע"א א"ח ס"חת
 

 נפתח מחדש"קול המעדנים" מערכת 
 גדה שנאמרו בקהלות הקודש בארץ ובחו''לאבהלכה ומעדני אשר י הלשמוע שיעור ניתן

 970-4792775במספר 
 מדור ווארט על הפרשה 9- 700 -92059999וכן קול הדף   970-2047299וכן קול הלשון ישיר 



 

 

כמה מצוות בתורה מפורש עליהם השכר של אריכות ימים,  חידה.א[ 
יש שכר של אריכות ימים, ומדוע דווקא במצוה זו )ואחת מהם בפרשה(, 

 יותר מכל המצוות.
 היכן רמוז בפרשה שגר שנתגייר כקטן שנולד. חידה.ב[ 
)אין הכוונה לפסוקים היכן יש רמז בפרשה לאיסור לשון הרע  חידה.ג[ 

 המפורשים בזכור את אשר עשה למרים(.

. מי שנאבד לו סכום כסף גדול ולא היה בזה סימן ומצא את זה חידהד[ 
טובים והרויח מזה הרבה כסף לכל מחסורו, האם האדם עני בן 

 מקבל שכר בשמים שבגללו העני הרויח או לא.
 . מהיכן יש ללמוד שאין לעשות קנאה ותחרות בין בעלי חיים.ה[ חידה
. מהיכן יש ללמוד מפרשתינו שאסור להזניח אפילו כאלו ו[ חידה

 שחטאו ויש להשתדל אפילו בעבורם שלא יוסיפו להתדרדר.
 מהיכן חזינן שעיקר עניין מלקות שלוקה כל המחוייב מלקותז[ חידה. 

 הוא הבזיונות ולא הכאבים של המלקות.
 

 ידיעת הלכות שבת
גב' דויטש רוצה . הכנת משקה ע"י שריית צימוקים במים –שאלה ח[ 

להכין מרק פירות בליל שבת לצורך סעודת היום. האם נתיר לה 
בליל שבת, ולמחרת בשבת בבוקר להשרות צימוקים ושזיפים במים 

לשתות חלק מהמשקה שנוצר משריית הפירות ואת שאר המשקה 
עם הפירות השרויים בתוכו להכניס לסלט הפירות שהיא תכין 

 בבוקר?
מי שעשה . מלאכה בזמן תוספת שבת ובזמן בין השמשות –שאלהט[ 

מלאכה דאורייתא, במזיד, בזמן תוספת שבת כגון בישל עלי תה 
אשון לצורך הכנת תמצית תה לשבת, האם מותר לו להנות בכלי ר

מה הדין אם עשה זאת שלושת רבעי שעה אחרי  מהמלאכה בשבת?
 השקיעה ?

באמצע השבוע הדביקו ר' . הפרדת דפים שנדבקו, חידוד –שאלהי[ 
יונתן ור' יוחנן, כל אחד בפני עצמו, בבית הכנסת, עם דבק פלסטי 

יד כל אחד מהם היה חומש פתוח, לבן, ספר שהכריכה שלו נפלה. ל
ובטעות נפל עליו מעט דבק ונדבקו שני דפים. ר' יונתן ור' יוחנן 
שמו לב לכך רק בשבת בשעת קריאת התורה, לר' יונתן מותר 

)ההדבקה הייתה לפתוח את ההדבקה בשבת ולר' יוחנן אסור, מדוע? 

 .בדיוק באותם עמודים של פרשת השבוע בחומש(
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 כללי השתתפות
כל תשובה נכונה, אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך  .7

0111 .₪ 
כל מי כל תשובה נכונה על כל שאלה, הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כך ש .2

 שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.
כל חודש, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, הזוכה ייבדקו תשובותיו, . 0

 יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.
 ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע, או עד ראש חודש. .5
בות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה קבלת התשו שימו לב חשוב מאוד: .4

נא לציין בתחילת המכתב על  meir.s1000@gmail.comאו במייל  6668505-155
וטלפון וכמו"כ נא לציין על  וכמו"כ שם מלא, כולל/ ישיבה.  ועירשאלות השיבו, כמה 

 0011-ל 8011בשעות הערב בין  160-0064101ים נוספים בטלפון ]לברורים ופרט איזה פרשה השיבו.

השולחים בכתב יד, בפקס, להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר בלבד[. 
יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד -משלוח הפקס. כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. 

עניני העלון לא  שארבמייל כי כך זה ייכנס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בל"נ. 
 שייכים לפקס או מייל או טלפון זה, אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון.

----------------------------------------------------------------------------------- 

 ערב ר"ה תש"פתשובות ניתן לשלוח עד 

 האם מותר לעשות ליצנות כדי לשמח חתן וכלה?

 .אשה איש יקח כי ג''י ב''כ בפרשתן
 

 לומר להתלוצץ שלא ישמר תשובה ס''ק י''ז ימי עשרת תהלכו ל"מהרי איתא בספר

 וארבה אני, נחמד שאדם עלי יאמרו למען הבריות בפני ליצנות אעשה

 דכל. היא גדולה עבירה הלא לאכין שקורין ויחכו בפניהם בתחבולות

 וכלה חתן לשמח אך גיהנם, ויורש כלייה וסופו יסורים תחילתו המתלוצץ

 לומר מצוה ולשבחה לכלה להחניף וכן חם,לשמ בפניהם להתלוצץ מצוה

 .ג"כה וכל וחסודה נאה כלה עליה
 

ונוהג אני לומר בשבע ברכות, דטעם המנהג לומר מילתא  מעדני אשר:

דבדיחותא בשבע ברכות, דהרי כל המטרה של הנשואין שיוכל ללמוד תורה, 

ים קי''ז ע''מ שבת ל' ע''מ ב' פסחדהשרוי בלא אשה שרוי בלא תורה, והנה מצאנו בגמ' 

דרבה לפני שלמד תורה אמר מילתא דבדיחותא, ושמעתי פעם מקור א' 

ובמושב לצים לא ישב כי אם בתורת ה' חפצו דכתוב פרק א' מפסוק בתהילים 

מילתא דבדיחותא רק מתי מותר אם רוצה  רדהיינו דסתם כך אסור לומ

לשמח ללמוד מותר לבדח שיהא לו חשק ללמוד, לפי זה אפשר דזה המקור 

החתן ולבדחו דכל השבע ברכות זה המילתא דבדיחותא לפני הלימוד 

ושמחתי שזכיתי לכווין לכ''ק מרן האדמו''ר שמתחיל מיד אחרי החתונה לשבת וללמוד, 

 .הפני מנחם מגור זצ''ל מועדי שמחה ע''מ קס''ט

 

 איך מקיימים שבירת הלוחות כשמתחתנים?

 למדין אנו וכלה חתן של ל המנהגיםשכ ז''תס סימן ץ''התשב ת''בשו כתב הנה

 ולכן ,ישראל שהם כלה נגד כחתן עצמו מראה היה שהשם תורה ממתן

 .ז''י ט''י שמות ההר בתחתית כויתיצבו, החופה תחת אותם מכניסין

 

 את מקיימים איפה הלוחות שבירת היה תורה שבמתן ידוע הנה יש להקשות:

 דאיתא, הקולות את רואים לש המעמד את רואים אנו איפה בנשואין, וכן זה

 מעדני אשר.הקולות,  את לראות זכות שהיו 'ב מ''ע' ו ברכות' בגמ

 

 תלמיד בחתן דהנה, אופנים בכמה מצאנו הלוחות שבירת הנהנראה לתרץ: ד

, בבית לעזור גם שצריך לידע צריך לפעמים, תורה לימוד מהותו שכל חכם

 י''וברש, הכנסת לבית לבא מאחרים בטו דביום' א מ''ע ג''כ מגילה' בגמ איתא דהנה

 ומדוע הסעודה את מכינות הנשים הרי י''ברש ומקשה הסעודה טרח משום

 הקנים ועל הבית על לשמור צריכים דהגברים ומתרץ, מאחרים הגברים

א''כ זה שבירת הלוחות , בעליהן של סיוע את הנשים צריכים ולפעמים

 דלפעמים צריך לסגור את הגמ' כדי לעזור.
 

 דמזה לקיש ל''ר אמר איתא' א מ''ע ט''צ מנחות' דבגמ מצאתי סיוע לפירוש זה:ו

 היא זו תורה של ביטולה דפעמים, למדים הלוחות את שבר רבינו שמשה

 כלה. הכנסת כגון י''וברש, קיומה
 

 ולהפריע לשיר ישראל שהמנהג מה זה הלוחות דשבירת לומר: אפשר עוד

 דוב ישכר רבי ק''הרה שאמר מה וידוע, הלוחות שבירת גם זה לחתן באמצע

 דיבר ה''שהקב תורה דמתן דומיא הדרשה באמצע לשיר המנהג דלכן מבעלז

 .עוד לשמוע רצו לא ישראל והעם
 

 לזה היתר ויש דברים נשברים פעמים שהרבה צחות: בדרך לומר אפשר עוד

 אימה. להטיל כדי כוס לשבור שמותר ב''ל קדושין' בתוס כתב
 

כששומעים קול התורה בבית, ורואים את  קולות מתקיים,ורואים את ה

הילדים שגודלים בתורה זה רואים את הקולות, או שרח''ל שומעים קולות 

 מבתים ופתאום עפים חפצים זה רואים את הקולות.
 

 תגובות אפשר לשלוח
  עד יום ב' בערב 

 רמת בית שמש 5/74יט"א רח' תכלת מרדכי שלאשר אנשיל שוורץ להרב 
    940-0700409לבירורים בכל ענייני המערכת, בטל: 

  @gmail.comm0533166560מייל: 
 977-5559279פקס: 



 

  

 

 

 התורה נגד זה הרי השרץ את לטהר שיוכל דיין למנות ענין יש מדוע
 מושיבין אין רב אמר יהודה רב אמר' א עמוד ז''י סנהדרין' בגמ דאיתא הא על הראשונים בשם שהקשתם מה

 השרץ את לטהר הוא חריפות מאי דתימה, התורה מן השרץ את לטהר שיודע מי אלא בסנהדרין
 .אופנים בכמה ותרצתם, בהדיא טמאתו שהתורה

 

, מיר דישיבת הוראה בית, והטוב הישר, תורה אהבת, הדת מחזיקי צ''דומ א''שליט גראס קהת שמאי רבי המפורסם הגאון
 {כדורי} ירושלים פסגות תורה קנין, סווראן הפוסקים אוצר, עילית ביתר הפוסקים לשכת

דמשום הכי  במורה נבוכים מובא בהערות השואל ומשיב לתוס' רי''ד על הש''סנראה לתרץ, ע''פ מה דאיתא ברמב''ם 
רק אם לברר האמת שסנהדרין שפתחו כולם לחובה פוטרים אותו, דאי אפשר סנהדרין י''ז איתא בגמ' 

שומע הצד השני, אז כיון ששומע כל הצדדין בא להאמת, ומשום הכי אם פתחו כולם לחובה, כיון שלא 
שמעו הצד השני אי אפשר לבא לידי האמת, ומשום הכי הלכה כבית הלל כיון שהם הקדימו דעת בית 

האמת, ומשום הכי הלכה כבתראי כיון שמעו כל הצדדין  שמעו הצד השני ואז בית הלל פסקושמאי ו
שלפניהם, ע''כ, וא''כ ניחא דיש למנות דיין שיודע לטהר את השרץ, פירוש אפילו דבר שפשוט הדין יש 

  לשמוע דעתו המנגד לדעת האחרים כדי לשמוע גם דעת המנגדו ועל ידי זה יפסקו כהלכה.
 

 רב ביהמ''ד חיסדא וראש כולל עמק התורהיצחק שמואל שוורץ שליט''א הגאון 

 ירושלים גור כולל א''שליט ארנרייך גד מנחם ג''הרה
 ישיבת שערי דוד פרמשלאןהבה''ח משה שמעון פאלק ני''ו 

 הוא מצוה דהנה וכן במהרי''ץ חיות שם בגמ' 'ח דרוש ב"ח דבש יערות בספר נראה לציין מה שתירץ
 פתחון שאין עד ד"ב בפני וכדומה רציחה העושה כ"וא, רע בעושי כתוב משפט ולעשות רשעים לבער

 אך, ברשעתו נקי יצא כ"וא ז"י סנהדרין זכאי לחובה כולם שאמרו ד"ב כי, זכאי יהא כ"וא, בזכותו לצדד פה
, חייב יהא ואז, שחייבו כולם יהא שלא כדי זכאי שהוא מסנהדרין' א יאמר, כזה נבל דבר כשיקרא באמת

 התורה בכח יודעים הם אם אך, לדבריו טעם נתינת בלי חייב או זכאי ד"בב לומר יתכן לא וודאי אך
 .צדק משפט ויצא, חייב יהא ואז, זכאי לומר יכול אז, פנים ולהראות טהור טמא על לומר

 

 ירושלים א''שליט ראטה הכהן יחיאל משה הגאון
 עת משום שעה כהוראת  התורה נגד לפסוק החכם נזקק שלפעמים מיישב יקר דהכלי לציין נראה

 אחר זה באופן וללכת שנדחו סברות אותן גם לצרף החכם יוכל ג"בכה,  תורתך הפרו' לה לעשות
 דברי לדעת החכם צריך ולכן, המרובים השקר נביאי נגד הכרמל בהר אליהו כהוראת, המיעוט

 '.לה לעשות עת של באופן אלו בסברות להשתמש כדי המטמאים ודברי המטהרים
 

 תורה הדין לאחר לדיין שוחד לתת איסור יש האם
 מה שדנתם, האם יש איסור לתת שוחד לדיין לאחר הדין תורה כמו שאסור לתת ריבית לאחר ההלוואה.

 

 כולל בעלזא ירושליםשליט''א הרה''ג חיים שובקס 
שכתב דכמו דקימ''ל  חריפתא הפלפולא על שהקשתם מהעל  א{ בענין זה נראה להעיר, כמה הערות

 אלא אסור אינו מאוחרת דרבית כתב ק''ס ד"יו דהטורדאסור רבית מאוחרת ה''ה שאסור שוחד מאוחר, דקשה 
 בשם הביאזה  לפני שם דהטור, ליישב נראהש, "הרא מדברי נראה דכן ל זהע כתב ית יוסףוהב, במפרש

 חמא רב שקם דמה ש לומרי כ"וא, מפרש באינו לואפי אסור פירעון בשעת מאוחרת דריבית, עצמו ש"הרא
 על ב{, פירעון בשעת מאוחרת כריבית הוי, כשזיכהו מיד, שתא דכלהו כרגא עליו וקיבל פפי לרב ונשקו

 שוחד ענין שמדמה חריפתא הפלפולא שביאר מה פ"וע ש"הרא על יוסף הברכי בשם שהקשתם מה
 ולאחר, לבו יטה שלא בשביל הוא שוחד לקיחת האיסור של הטעם הרי והקשתם, מאוחרת לריבית מאוחר
 שרוצה בשביל הוא, מאוחרת ריבית נותן שהלווה דמה, נראה לתרץ, לאוסרו יש טעם מה זיכהו שכבר

 שיודע משום ילווהו דלעתיד, חכמים אסרוהו כך משום ואולי 'ד ס''ק מןסי ד"ריו מאיר בית' עי להבא שילוהו
 להלוות צוותה שהתורה' ה רצון כנגד שזהו, בריבית שפורע למי להלוות וילמדו, בריבית משלם שהוא
, מאוחר שוחד בנתינת דגם, מאוחרת לריבית מאוחר שוחד נתינת דמדמה ועל פי זה אתי שפיר, חינם

 לדיין שנותן בזה מ"מכ, שהיה הדין לגבי לבו יטה שלא הטעם שייך לא ולכאורה, זיכהו כבר שהדיין פ"אע
 שאסרוהו מצינו מאוחרת שבריבית וכמו, להבא הדיין לב את בזה מטה הוא הרי, בדין שזיכהו בגלל שוחד

 החשש משום אסרוהו מ"מכ, הלוואתו נגמר כבר שהרי בזה איסור צד שום אין שכרגע אף על, חכמים
 אינו שעכשיו אף על, מאוחר בשוחד כ"ג לאסור יש זה מטעם, ריבית שנותן שיודע משום ילווהו דלעתיד

 .יזכהו אם שכרו על שיבוא שיודע, להבא לזכותו הדיין לב יטה שלא כדי, אסור מ"מכ, איסור שום עושה
  

 ירושלים א''שליט דנציגר בנימין שמואל ג''הרה
נראה לציין מעשה שהיה אצלי אני הוצאתי פעם איזה משחק ובא אברך שטען שהוא הוציא ראשון את זה 
ואסור לי להוציאו והלכנו דין תורה להגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ''ל ופסק לטובת אותו אברך שאסור לי 

ושאל הרב פישר מי להוציא משחק הנ''ל ולאחר הדין תורה הוציא האברך מעטפה ושם את זה על השולחן 
 שם את הכסף אז ענה האברך שרק הוא אז ענה שאינו רוצה לקבל, ואח''כ הכנסתי גם אני ואז הסכים לקחת. 

 

  ישיבת גדולה טשעביןהבה''ח אהרן משה אינגבער ני''ו 
  פפי ורב נפשיה קטל חמא דבר' ב מ''ע ז''כ סנהדריןמה שהבאתם דברי הרא''ש שכתב על מה דאיתא בגמ' 

 וקבל שם ש''ברא וכתב, שניה דכלהו כרגא עליה וקביל לכרעיה ונשקיה חמא בר קם, לזכותו פסק
 הוי לא הלכך, מכרגא רבנן פטירי הכי ובלאו, המס מן לפוטרו המלך אל בעדו לדבר, שניה דכלהו כרגא

ע''כ, יש לעיין דא''כ מה אמר שפוטרו אם הוא במילא פטור, ועוד מה שהבאתם לבאר  ,מאוחר כשוחד
דברי הרא''ש דמדבריו משמע דסבירא ליה דשוחד מאוחר אסור כריבית מאוחר, א''כ גם אסור לו לנשק 

 לכרעיה כמו בריבית דאסור לומר יש''כ וכדומה. 
 

 ל תשחית מהתורה זה רק בעציםהאם איסור ב
 שהבאתם מחלקת הפוסקים האם יש איסור בל תשחית בשאר מילי חוץ מעצים. מה

 

 ירושלים שליט''א לאבל הרה''ג שלמה
 אדם שיחוס תשחית דבל לאו דבכלל להדיא שכתב ה"ממ בידים התלויות ת"מה ת"מל החרדים לדברי לציין נראה

 החרדים על יהודה באר בספרו ז"ומוח ,ת"מה שזה הרי, פרוטה שוהלו אפי לריק יפזר ולא ממונו על
 הפסול לבית קדשים מביאים דאין א"ע א"פ מנחות י"רש דברי והביא, נפלאים בדברים בזה 'ט ק"ס שם האריך

 ת"בשו ע"וע ,א"סכ ח"כ' סי ד"ריו ז"והט מ"הד מדברי מ"וכ, מדאורייתא שהיא ומוכח תשחית בל משום היינו
 .סרק באילן תשחית דבל לאו לגבי באריכות ד"ס' בסי עולם לאור עתה זה שיצא ל"זצ פישר יוסף ר"הג לדודי יוסף דבר

 

 שוחד נקרא האם לדין אליו לבא צריך שהיה לפני בחינם הדיין את השנים כל מרפא שהיה רופא
 לבא צריך שהיה לפני בחינם הדיין את השנים כל מרפא שהיה רופאב מה שהבאתם מחלוקת הפוסקים

 .לדונו ופסול שוחד נקרא האם לדין אליו
 

 ת שינים והרופא של גדולי הדוראופמגדולי המומחים ברירושלים מרדכי שטרן שליט''א  הרב גדליה

 וותר שכנגד הצד, בדבר נוגעים ושהם ,אצלי שטיפלו על עצמם פסלו הדיינים, השנה עובדא הוה בדידי
 לא לכאורה שוחד זה אם... באהבה הפסק וקבלו, נגדם פסקו ובאמת, זאת בכל עליהם שסומכים ואמרו

 אפשר אי כמובן. מקובל הצדדים על מקובל אם כנראה, נגיעה זה אם. שוחד נשאר שוחד, וויתור שייך
 .שציינתם כמו ,לדיון כלשהו קשר עם טיפולים קבלו לא הלא, ממש שוחד להגיד

 
 מצוות לקיים שיוכל כדי לעני צדקה לתת חיוב יש האם

 כגון מצוות לקיים שיוכל עבור מעות לעני לתת צדקה מדין חיוב יש האם הפוסקים בשם שדנתם מה
 מי שהרי, מצוות קיום עבור ולא, הגוף צרכי עבור רק הוא צדקה של החיוב דאולי, אתרוג לו אין אם

 .כך עבור צדקה לו לתת חיוב אין ואולי, ופטור אנוס הוא, מצוה לקיים אמצעים לו שאין
 

 מאנסיהרה''ג נפתלי טסלר שליט''א 
 שאין דמשמע, אשה זו לו יחסר אשר דדריש בכתובות' מגמ ראיה שהביא יעבץ מהמשנת םשהבאת מה

 דעת לתרץ פ"ועכ, זו בראיה לדון יש ד"לענ ,אשה זו לרבות איצטריך ולכן, מצוה לצרכי צדקה חיוב
 מקרא יליף הכא אמנם, מצוות לצורכי גם צדקה חיוב יש דלעולם ל"די, ס"החת דעת נמי והוא ל"הביה

' יחסר אשר' ואיצטריך, בית לרבות' מחסורו די' מיוחד פסוק שהצריך וכמו, גופו צרכי בכלל הוא דאשה
 שהביא ומה, גופו צורכי בכלל דהוא אשה לרבות' לו' מיוחד פסוק נמי איצטריך, ושלחן מיטה לרבות

 שאינו וכיון, חייב אתה אין לך אין אם ותפלין ציצית שופר דלולב דקאמר א' א' פאה מהירושלמי ראיה
 דאולי לדחות יש ,בשבילם לעני לתת חיוב גם אין ממילא, אלו מצות בשביל הפתחים על לחזור מחוייב

 עלינו יש ה"אפ אבל, לו כשאין מדינא פטור ולכן, הפתחים על ולחזור עצמו את לבייש מחוייב העני אין
 .האנשים שאר כמו המצוה את לקיים שיוכל לעני לתת חיוב

 
 זה על כסף ליטול מותר פשרות שעושה דיין האם

 או דילמא אסור זה על כסף ליטול מותר פשרות שעושה דיין האםמה שהבאתם מחלוקת הפוסקים 
 אף כשוקח משני הבעלי דינים.

 

 ברכות מסכת על" הים אוצרות" ספר מחבר לייקווד א''שליט הורוויטץ ישראל מתתיהו ג''הרה

 שכר ליטל יכול הדיין לפשרה ד"לבי באו שאם לחלק שיש כתב למשפט מאזנים פרבסד נראה לציין
 לקבל לו ואסור, הדין מן כחלק היא הפשרה, לפשרה נתרצו כ"ואח לדין לפניו באו אם כ"משא, פשרה

 לדיין מותר האם מאירות והפנים ח"הב מחלוקת ביאר ט"כ בכורות תאנה פירות פרבס, והפשרה על שכר
 משום הוא הדין על שכר לקיחת האיסור באם תלויה דמחלוקתם ש לומרדי ,פשרה על שוחד ליקח

 תורה ללמד דחייב שבדין ההוראה עבור הוא האיסור או הדין של המצוה עבור שכר לקחת דאסור
 תורה של כדינו פוסק אינו בפשרה דהא ח"הב מובן ההוראה עבור הוא שכר דהאיסור נימא דאי בחנם
 דמצוה דהיות ,מאירות כהפנים ר להיותאפש שפיר המצוה עבור הוא השכר לקיחת האיסור אם אבל

 .כדין להיות פשרה חזרה בפשרה להתחיל
 

 דיין שעושה פשרה האם יש לו איסור לקחת שוחד
 הביא והוא ,הפשרה מן שוחד כשקבל בלאו עובר האם שחוקר ז"ט סימן דיינים דיני בינה האמרי הבאתםש מה
 על קאי" תרדוף צדק צדק" והקרא דין על קאי" תשפוט בצדק" שהקרא שאומר ב"ל סנהדרין ה"רמ היד

 .פשרה על קאי לא שוחד תקח דלא שהלאו לומר צד היה ז"לפ ,ש"ע, פשרה
 

 לונדוןהרב יעקב ישראל מייזנער שליט''א 
 אומר וכן, ש"ע, ביצוע זה אומר הוי שלום בו שיש משפט איזה אומר ב"ע' ו דף סנהדרין' הגמ שהרי להעיר יש

 שלום" משפט" נאמר ועליו, משובח זה הרי תמיד פשרה שעושין ית דיןב וכל ד"ה ב"פכ סנהדרין הלכות ם"הרמב
 .עלה גם קאי שוחד תקח דלא הלאו כ"וא, משפט בו יש בפשרה שגם מבואר הרי, ש"ע, בשעריכם שפטו

 

 מודיעין עיליתהרה''ג יוסף קרביץ שליט''א 
נראה להעיר, דתליא בחקירה האם פשרה הויא ממש דין אלא דהוא דין של פשרה, או דילמא דאין זה 

לקבל שוחר כלל דין אלא קבלה של בעלי דינים לנהוג ע''פ הפשרה שיעשו בית דין, א''כ כל האיסור 
שוחד אם פשרה הויא דין, אבל אם אין זה דין ליכא איסור לקבל שוחד כמו שלא מצאנו איסור לקבל 

 בדין של איסור והיתר.
 

 תוסיף בל איסור על עובר האם שמע קריאת לשם זמנה אחר שמע קריאת הקורא
 האם שמע לקריאת ומתכוין זמנה אחר שמע קריאת שקורא במי הפוסקים מחלוקת שהבאתם מה

 לשם מכוין אינו אם רק זה שמותר במשנה שכתוב ומה זמנה לאחר דהויא כיון תוסיף בל על עובר
 .שמע קריאת מצות

 

 מודיעין עיליתהרה''ג אהרן דיין שליט''א 
דהקורא קריאת סימן ה' הביא בשם שו''ת שאילת שמואל אור''ח סימן מ''ו ס''ק ט' נראה להעיר, דבפתחי תשובה 

דא''כ אף הקורא פעם אחד שלא בזמנה  שמע ב' פעמים עובר בבל תוסיף, וכתב על זה הפתחי תשובה
אף אם לא קיים מצות סוכה כל שבעה, ומשנה שלימה שנינו  ,דדמי ליושב בשמיני בסוכה דעבר ,יעבור

אפילו אם מכוין מדאמרינן בגמ' דלא הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה, והיינו 
 הפסיד הברכות ועל כרחך לא שייך בזה איסור דבל תוסיף דבכלל והגית בו יומם ולילה הוא.

 ברכת מזל טוב
 איש החסד והמעש לידידי היקר

 בעל האכסניה בכל המסעות בחו''ל

 בארא פארקורעיתו שליט''א  גור אריה הרציגהרב 
 לרגל שמחת נשואי בנו

 ני''ו מנחם מנדלכמר  הבה''ח המופלג בתויר''ש
 שליט''א  ורבקה מילשטייןאליהו דוד עב''ג בת הרב 

 יהא רעוא שבזכות מעשיו הכבירים ירווה נחת 
 מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפנה

 

 ידידינו י''ע נודב זה גליון
 שלום בהשכנת העסקנים גדול

 ירושלים א''שליט אוברלנדר יוסף משה הרב

 אביו נשמת לעילוי

 ל''ז אליעזר הרב בן שלום הרב
 .ה.ב.צ.נ.ת אלול ד''י נלב"ע

 גליון זה נודב ע''י ידידינו
 בית שמששליט''א  נפתלי שימוןהרב 

 לברכת מזל טוב לאביו
 בני ברקשליט''א  מאיר שימוןהרב החסיד ידידינו 

ני''ו  יצחק שלום אליהו צבי זילברהבה''ח המופלג בתויר''ש  לרגל שמחת נשואי נכדו
 שליט''א  משה אלימלךנו הרב בנו של חת

 שליט''א אברהם אהרן רוביןעב''ג בת הרב 
  נחת ירווה רבבות זיכוי שבזכות רעוא יהא

 יפנה אשר בכל ויצליח חלציו יוצאי מכל
 

 ע''י ידידינוגליון זה נודב 
 בני ברקשליט''א  נפתלי גרוסמןהרב 

 לרגל שמחת הבר מצוה
 ני''ו יהודהלבנו היניק וחכים כמר 

 וברכת מזל טוב לאביו
 דומ''צ סערט ויזניץ חיפהשליט''א  אליעזר גרוסמןידידינו הגאון 

 שליט''א שוורץ יוסף מאירולחמיו ידידינו הרב החסיד 
  נחת ירווה רבבות זיכוי שבזכות רעוא יהא

 יפנה אשר בכל ויצליח חלציו יוצאי מכל
 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 מח''ס לב טהורשליט''א  אביגדור פרנסהרה''ג 

 לעילוי נשמת חמיו

 זצ''ל ישכר דוב בער אייכנשטייןרבי הגאון 
 אתרי ומשכן התורהראש ישיבת 

 שהיה לי זכות לפלפל איתו הרבה בלימוד
 .תנ.צ.ב.ה בשבוע הזה נלב"ע

 ידידינו י''ע נודב זה וןגלי

 א''שליט רוזנבלט בנימין רפאל הרב
 שמש בית בויאן דחסידי הקהל ראש

 לבנו מצוה הבר שמחת לרגל
 ו''ני שלמה מרדכי כמר וחכים היניק

 לאביו טוב מזל וברכת
 א''שליט רוזנבלט מאיר החסיד הרב ידידינו
  נחת ירווה רבבות זיכוי שבזכות רעוא יהא

 יפנה ידידי אשר בכל ויצליח חלציו יוצאי מכל

 


