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גליון תתל"ז (שנה י"ח)

ובזה מפרש ביערות דבש :מה דאיתא במדרש רבה אסתר ו' ה' על הפסוק כי אין לה
האם מי שאין לו אבא ואמא יכול לקיים יותר בהידור מצות כיבוד אב ואם
ממי שיש לו?
אב ואם ,אתם אמרתם יתומים היינו אין אב איכה ה' ג' חייכם שהגואל שאני מעמיד
בפרשתן כ' י''ב כבד את אביך ואת אמך וגו'.
לא יהיה לו אב ואם שנאמר כי אין לה אב ואם ,דהכוונה שהיהודים התיאשו אין
יש לחקור האם מי שאין לו אבא ואמא יכול לקיים יותר בהידור מצות כיבוד אב להם זכות של כיבוד אב ואם ,אמר הקב''ה אני יעמיד לכם צדיקת שהיתה שלימה
במצות כיבוד אב ואם ותגאל אותכם.
ואם ממי שיש לו.
הנה איתא בגמ' קידושין ל''א ע''מ ב' אמר רבי יוחנן אשרי מי שלא חמאן ,רבי יוחנן ,כי
עברתו אמו ,מת אביו ,ילדתו מתה אמו ,וכן אביי.

וביערות דבש שם כתב דבר נורא וז''ל בעונותינו הרבים עולם הפוך ,האבות
מחנפים לבנים שלא יכעסו עליהם ,ובימי הפורים האלו שראוי לנהוג בהם כיבוד
למאוד כי זאת היתה ההצלה ,על ידי אסתר ,ונהפוך אם לא ישלחו האבות לבנים
מנות כפי הראוי ,או שירבה לאחד וימעט לאחד ,הלא יכעס על אביו ולא יבא אליו,
או יבא בפנים זועפות וכדומה ,או משבר בית ישראל ,הלא הוקש כבודם לכבוד
המקום ואיך יפגעו בשביל העדר קצת ממון.

יש להקשות :היכי קאמר ר' יוחנן "אשרי" והא סוף סוף מפסיד מצות עשה
דאורייתא דכיבוד אב ואם ,ולא ניתנה תורה למלאכי השרת ברכות כ''ה ע"ב ובודאי
דאם התורה ציותה למ"ע זו אפשר לקיימה ואף על פי שהוא בטורח ,דלפום צערא
אגרא אבות סוף פ"ה ועוד מאי לשון "אשרי" דנקט הכא על ביטול מצוה ,והוה סגי
למימר "טוב למי שלא חמאן ,כך העיר בשו"ת עטרת פז חלק א' כרך ב' יורה דעה סימן ח'.
ובספר דרך פקודיך מצות עשה ל''ג חלק המחשבה אות ה' כתב עפ"י פשוטו המצוה נוהגת
ומתרץ :דלשיטת הפוסקים דכיבוד אב לאחר מותו הויא דאורייתא ,להכי קאמר בכל זמן ובכל מקום ,אפילו מי שאין לו אב ואם ,כי ע"י התורה ומעשים טובים
"אשרי" דמחד גיסא הוא יכול לקיים את מצוה זו בשלימותה אחר פטירתן ואינו שהאדם עוסק בהם מעטרין לאביו ואמו בגן עדן ומעלין אותו מדרגא לדרגא זוה"ק
מפסידה כלל ,וגם מאידך גיסא ליכא החשש שיענש עליהם כשלא יכבדם כראוי ח"ג קט"ו ע"ב ובפרט בחידושי תורה שהאדם מחדש ביום השבת ,ועל כן נסמך מצות
כיון שהם אינם במחיצתו ,אולם אם נימא דאחר פטירתן ליכא מצות עשה כיבוד למצות שבת כנודע מכתבי האריז"ל א"כ זה הוא הכל בכלל מצות כבד את
דאורייתא כלל קשה מדוע קאמר "אשרי" וכו' ,הרי אמנם דלא יענש אבל ג"כ אביך וכו' ובהתבטלו מתורה ומעשים טובים וכל שכן אם עובר עבירה ח"ו מבטל
הפסיד מצוה חשובה זו וליכא "אשרי".
מצות עשה דכיבוד ,א"כ זה הוא ממצות עשה שכל התורה תלויה בה.
והנה ביערות דבש חלק ב' דרוש ב' כתב להסביר באופן נפלא את דברי הגמ' כי אי
אפשר לקיים מצות כיבוד כראוי ,ולא יגיע אדם עד תכליתה בכל דקדוקיה ,אמנם
אם אין לו אב ואם ,והוא מצטער על זה שאין לו אב ואם כדי לקיים מצות כיבוד,
א''כ יש לו שכר מה' כאילו קיימה בתכלית הקיום ותכליתו של המצוה בלי חיסור
כלל ,לכן אמרו אשרי מי שלא חמאן ,דבזה יש לו שכר שלם על מצות כיבוד אב
ואם.

האם מצות כיבוד אב ואם זה מצוה שאין לו מזל?
הנה הפלא יועץ בערך בכוד אב ואם כתב וכבר מלתי אמורה שיש מצוות בר מזלא,
שהרי כמה מעות אדם מפזר לעשות מצות פתיחת ההיכל או להיות סנדק וכדומה
אף דליכא לא מצוה דאורייתא ולא מצוה דרבנן אלא חיבוב מצוה בעלמא
אשריהם ישראל ,ועל כל פעם ששומע בקול אביו ובקול אמו מקיים מצוה רבה
דאורייתא.

ובזה כתב דבר נפלא :דלכן רק אסתר המלכה היתה יכולה לנצח את המן שהוא
מזרעו של עמלק ,משום דכל כוחו של עמלק מזרעו של עשיו ,הוא זכות של כיבוד מעדני אשר :נראה להוסיף הרי על כיבוד אב ואם התורה מבטיחה למען יאריכון
אב ליצחק ,שמאוד נהג בו כבוד כנודע עיין ילקוט שמעוני חלק א' רמז קט''ו וא''כ מי שיבא ימיך ולמען יטב לך ,הבטחה מפורשת מהתורה ואנשים לא משקיעים בזה ,משא''כ
לבטל זכותו וכוחו ,צריך שתהיה לו גם כן מצוה זו של כיבוד בלי פקפוק ,ומי הוא שאר סגולות שאין להם מקור בתורה יותר משקיעים.
זה גבר שיש בידו מצוה זו בשלימות ,ומי הוא שחף מפשע ולא יהיה פוגם בכבוד
אביו בכל דהוא ,ולכן כשבאתה אסתר שאין לה אב ואם כלל ,והיא היתה תמיד פעם בא אל מרן החזון איש זי''ע יהודי מירושלים לבקש ברכה על אריכות ימים,
מצטערת שלא היה סיפוק בידה לקיים מצות כיבוד ,אם כן יחשב לה לצדקה שאל אותו החזון איש האם אביך עדיין חי ,וענה לו כן ,אמר לו החזון איש א''כ אינו
כאילו קיימה אותה בתכלית השלימות ,וא''כ יש בידה גם כן מצות כיבוד לקום נגד מבין אותך ,אתה נוסע לבני ברק ספק יכניסו אותך להחזון איש ,ואפילו אם יכניסו
זרעו של עשיו ,ולהכניע להמן ,בנו של של עשיו שזכות כיבוד בידו ,הוצרך אסתר אותך ספק אם יברך אותך ,ואפילו יברך אותך ספק אם יתקיים ,מדוע אתה אינו
שהיתה יתומה מאב ואם ,וכן כתב רעיון זה במהר''ל צינץ מגילת אסתר ב' ז'.
עושה יותר פשוט מכבד את אביך והתורה מבטיחה אריכות ימים.

גליון זה נודב ע''י ידידינו מגדולי תומכי התורה בדורנו
הרבני הנגיד הנכבד
הרב יחיאל מיכל רוזנברג שליט''א מונטריאול
לעילוי נשמת אמו האשה החשובה מרת פייגא רוזנברג ע''ה
עמדה לימין בעלה הרה''ח אברהם ישי רוזנברג ז"ל
בכל מפעלות הקודש לימין צדיק מרן הדברי יציב זצ''ל
נפטרה כ''ד שבט תשע''ז ת.נ.צ.ב.ה.

מדוע בשעת מתן תורה נתרפאו כל המומין?
הנה איתא במדרש רבה פרשת נשא פרשה ז' בשעה שיצאו ישראל ממצרים היו כל רובן
בעלי מומין ,למה מפני שהיו יגעים בטיט ובלבנים ועולים לראש הבנין ומי שהוא
בונה על ידי שהיו עולין לראשי הדמוסין או האבן נופלת וקוטעת ידו או הקורה
או הטיט נכנס בעיניו והוא נסמא והיו בעלי מומין כיון שבאו למדבר סיני אמר
האלהים כך הוא כבודה של תורה שאתן אותה לדור בעלי מומין ואם אמתין עד
שיעמדו אחרים הרי אני משהא במתן תורה מה עשה האלהים אמר למלאכים
שירדו אצל ישראל וירפאו אותן ותדע לך שכן א"ר יהודה א"ר סימון מנין שלא
היה בהן חגרין שנאמר שמות י''ט "ויתיצבו בתחתית ההר" ואין נצב אלא על רגליו
מנין שלא היה בהן גידמין שנאמר שם כ''ד כל אשר דבר ה' נעשה ,ומנין שלא היה
בהן חרשין שנאמר ונשמע ,ומנין שלא היה בהן סומין שנאמר שמות כ' וכל העם
רואים את הקולות ,ומנין שלא היה בהן אלמים שנאמר שם ויענו כל העם נמצאת
אומר שהרי נתרפאו כולן ,ואם אין אתה למד מכאן יש לך ללמוד ממקום אחר
שנאמר ט''ו כל המחלה אשר שמתי וגו' הרי לך שנתרפאו ,ובענין האם משה רבינו גם נתרפא
במתן תורה או שנשאר כבד פה לעולם עיין דברים נפלאים בספר מעדני אשר מתן תורה ע''מ נ''ב.

מדברי המדרש משמע דלכן נתרפאו הבעלי מומים משום דלא הויא כבוד שבעלי
מומים יקבלו את התורה.
מעדני אשר :שמעתי פעם דבר נפלא מאת ידידי הרה''ג אהרן לוי שליט''א
ר''מ בישיבת קוסוב ויזניץ דזה הכוונה מה שאומרים בברכת שבע ברכות שהכל ברא
לכבודו ,שעשה את כולם בריאים לכבודו של הקב''ה ,דהיינו כמו דאיתא במדרש
שאין כבוד שבני תורה חולים.

בית שמש

נראה לומר עוד טעם :משום דאיתא בגמ' מגילה כ''ח ע''מ ב' שמעתא בעי צילותא היינו
כדי שיוכלו ללמוד צריך שלוות הנפש ורוגע ,וכן אמרו בגמ' עירובין ס''ה ע''מ א' אמר
אביי אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי ,אמר רבא אי קרצתן כינה לא תנאי,
חזינן דהאמוראים הקדושים העידו דכל טירדא קטנה מפריעה מלימוד התורה,
ואדם שהוא בעל יסורים קשה לו להתרכז וללמוד לכן נתרפאו כל המומין כדי
שיוכלו ללמוד.
וידוע הסיפור דבהיות המהר"ם שיק על ערש דוי ימים ספורים לפני פטירתו בא
בעל הייטב לב לחוסט לבקרו דכידוע שררה אהבה רבה בין הייט"ל לבין הגה"ק
המהר"ם שיק ,והתאונן אז המהר"ם שיק בפני בעל הייטב לב באמרו ,סיגעטער
רב ,אינני יודע מדוע מגיעים לי יסורים גדולים כאלו ,נענה בעל הייטב לב ואמר
לו ,חוסטער רב ,פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה ברכות ה' א' השיבו המהר"ם
שיק ביטול תורה אינני מוצא אצלי כלל והיה אז כבן שבעים שנה באמרו זאת,
אמר לו בעל הייטב לב ,חלילה ,לא לכך נתכוונתי ,אלא התכונתי לומר יתלה
ויאמר בבקשתו להשי"ת שהיסורים מבטלים אותו מתלמוד תורה ,וכיון שהעולם
צריכים לו ורצונו ללמוד תורה יעזרהו השי"ת שילכו ממנו היסורים כדי שיוכל
לעסוק בתורה בבריאות השלימה בלי הפרעה.
נענה הייטב לב להמהר"ם שיק וואס פעלט אייך ,חוסטער רב ,נענה המהר"ם שיק
"גאר ניכט ,נאר כח" נענה ואמר הייטב לב כתיב ישעיה מ' ל''א "וקוי ה' יחליפו כח",
והכוונה הוא ,שקונים כח מהקב"ה ,שהוא הנותן ליעף כח ,ע"י קנין חליפין ,וזהו
ע"י ,אמונה און בטחון ,ובחזרה נותן הקב"ה כח ,וזהו הפירש וקוי ה' יחליפו כח,
ע"י אמונה ובטחון יכולים לקנות בקנין חליפין כח מהשי"ת.
עוד טעם נראה לי מדוע נתרפאו כל המומין :ע''פ מה דאיתא בגמ'
אמר רבי יהושע בן לוי חש בראשו יעסוק בתורה ,שנאמר כי לוית חן הם לראשך,
חש בגרונו יעסוק בתורה ,שנאמר וענקים לגרגרתיך ,חש במעיו יעסוק בתורה,
שנאמר רפאות תהי לשרך ,חש בעצמותיו יעסוק בתורה ,שנאמר ושקוי
לעצמותיך ,חש בכל גופו יעסוק בתורה ,שנאמר ולכל בשרו מרפא ,ע''כ ,לכן רצה
הקב''ה להראות לישראל אם תקבלו רק עול תורה מיד תתרפאו ולא יהא חולים,
ובענין הקושיא איך אמרינן שהתורה מרפא ,הרי איתא בגמ' התורה מתשת כוחה
של אדם ,עיין בספר הנפלא מעדני אשר מתן תורה ע''מ קנ''ח כמה תירוצים נפלאים.
עירובין נ''ד ע''מ א'

ליהודים היתה אורה  -אורה זו תורה
מתנה מושלמת לאבא  -לשווער  -לרבי  -למגיד שיעור
בעזהי''ת בשבועות הקרובים
יופיע הספר שרבים ציפו לו

"מעדני אשר" פורים
מאות חקירות הלכתיות בפלאות התורה על פורים
ומאות קושיות על מגילת אסתר

מי שמעונין להזמין יתקשר למערכת

מי שיש לו שני בגדים לשבת אחד קצר ממידתו וחדש והשני ישן
אבל כפי מידתו מה ילביש?
בפרשתן כ' ח' זכור את יום השבת לקדשו.
קימ''ל אור''ח סימן רס''ב סעיף ב' ישתדל שיהיו לו בגדים נאים לשבת.
וכתב במשנה ברורה שם ס"ק ה' דכתיב וכבדתו ודרשו חז"ל שלא יהא מלבושיך של
שבת כמלבושיך של חול ,וטוב שלא ילבש בשבת מכל מה שלבש בחול אפילו
חלוק ,ואם אפשר לו טוב שיהיה לו גם טלית אחר לשבת.
יש לחקור מי שיש לו שני בגדים לשבת אחד קצר ממידתו אבל בגד חדש והשני
בגד ישן אבל כפי מידתו מה ילביש בשבת מה יותר מכבד את השבת.
הנה בשו"ת תורה לשמה סימן צ''ט נשאל בראובן שיש לו בגד שבת חדש אך הוא קצר
מעט עליו ואינו כמידתו ורובא דעלמא אין לובשים בגד קצר כזה אך ימצא קצת
בני אדם שלובשים בגד קצר כזה ויש לו עוד בגד אחר של שבת שהוא כמדתו
ממש אך הוא ישן איזה מהם עדיף ללובשו לכבוד שבת כי יש אומרים לו החדש
עדיף ואף על פי שהוא קצר מעט ויש אומרים לו הישן עדיף בשביל שהוא
כמדתו.
ומסיק :שאותו הבגד שהוא כמדתו הוא יותר משובח ומובחר לכבוד שבת ואף על
פי שהוא ישן יען כי בגד הקצר הוא גרוע הרבה ואף על פי שהוא חדש.
ומביא ראיה מהא דאיתא בגמ' זבחים י"ח וכן נפסק להלכה ברמב"ם ז"ל
המקדש פרק ח' הלכה ד' וז"ל בגדי כהונה מצותן שיהיו חדשים נאין ומשולשלין כדרך
בגדי הגדולים שנאמר לכבוד ולתפארת היו מטושטשין או מקורעין או ארוכין
יתר על מדתו או קצרים פחות ממדתו או שסילקן באבנט ועבד עבודתו פסולה,
היו משוחקין או שהיו ארוכין וסילקן באבנט עד שנעשו כמדתו ועבד עבודתו
כשרה עכ"ל ,ופירוש מטושטשין בטיט ופירוש משוחקין ישנים ע"ש ,הרי לך
להדיא דקצרים גריעי מישנים כי באלו עבודתו כשרה בדיעבד ובאלו פסולה ,גם
עוד כ"כ גריעי הקצרים שאע"פ שהם היו כמדתו ורק סילקן באבנט ונעשו קצרים
ג"כ עבודתו פסולה ,ומינה שמעינן לנידון השאלה דודאי זה ראובן ילבש לכבוד
שבת אותו בגד הישן שהוא כמדתו ולא ילבש הקצר כי זה שהוא כמדתו נחשב
מכובד יותר.
בהלכות כלי

האם בשבת יש איסור להשתכר כיון שישכח משבת?
קימ''ל אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרפ''ח ס''ק ו' יום חמשה עשר שחל להיות בשבת
אין עושים סעודת פורים עד יום אחד בשבת.
יש להקשות :מדוע אין עושים את הסעודה בשבת ,איזה איסור יש בזה.
איכא כמה תרוצים:
א .ימי משתה כתוב את ששמחתו תלויה בב"ד יצא זה שבת ששמחתו בידי שמים
היא ,כך כתוב בגמ' ירושלמי מובא במשנה ברורה סימן תרפ''ח ס''ק י''ח.
ב .כיון דסעודת פורים בעינן דחייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור
המן לברוך מרדכי ,ובשבת בעינן זכור את יום השבת לקדשו ולא ישכחנו
מלבו ,כך כתב בשו"ת האלף לך שלמה אורח חיים סימן שפ''ה.
מעדני אשר :נוהג אני לומר כשאני שובת בעשרות שבתות בישיבות הקדושות
במשך השנה דבגמ' דרשינן ביצה ט''ו ע''מ ב' על הפסוק "זכור את יום השבת
לקדשו" זכרהו מאחר שבא להשכיחו ,וברש''י אין זכירה אלא בדבר המשתכח,
היינו שלא ישכחו ששבת ניתן לאדם להתרומם ולהתקדש ולתעלות ,ולא רק
לאכילה ושינה ,וזה הכוונה זכור את יום בשבת זכור את יום השבת גם לקדש
ולא רק לתענוגים.

קול המעדנים
יום ההצלה בבעלזא בית מדרש הגדול ירושלים
למאות אברכים בשילוב שבע ברכות לבנו של הדיין
הרה''ג רבי יעקב שמעון מנדל שליט''א
------------------------------------------ -------------------

ישיבת בויאן ביתר בחינה למאות הבחורים שעה וחצי וחיזוק בלימוד התורה
-------------------------------------------------------------

ישיבת מאור ישראל גדולה גור בני ברק
-------------------------------------------------------------

תלמוד תורה קדושת התורה ירושלים
-------------------------------------------------------------

שבע ברכות שמחת בית צאנז תולדות אהרן מוצאי שבת בירושלים

מדוע בזמננו מקילים במצוות ביקור חולים
הרי זה עוון חמור כאילו שופך דמים?
בפרשתן י''ח כ' והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.
ובגמ' ב''מ ל' ע''מ ב' ,ב''ק ק' ילכו זה מצות ביקור חולים.
קימ''ל סימן של''ה סעיף ב' אפילו הגדול ילך לבקר הקטן ,ואפילו כמה פעמים ביום,
ואפילו בן גילו וכל המוסיף הרי זה משובח ,ובלבד שלא יטריח לו.
הנה החפץ חיים בספרו אהבת חסד חלק ג' פרק ג' כתב ובעונותינו הרבים העולם מקילין
במצוה זו של ביקור חולים ,ובפרט אם החולה הוא עני ,ולא ידעתי טעמם אי
משום חיובא ,הלא בודאי החיוב הוא אפילו בעשיר ,וכל שכן בעני דכשעני
חולה ואין אדם בא לבקרו יוכל להיות שיהיה דבר זה נוגע לו לפיקוח נפש
ממש ,כי ע"פ הרוב אין לאיש כזה מזון הראוי לו לפי מחלתו וגם אין לו שום
עצה איך לכלכל מחלתו כי במה לקרות רופא פעמים שאין לו ואין לו במה
לקנות סמי הרפואות ,ובפרט בימי החורף שהקור החזק מגיע לנפשו הנדכאת
וגם דאגותיו העצומות המצטרפות לזה בראותו שהוא שוכב על ערש דוי זה
כמה ימים ואין מי שיפתח את דלתיו לפקח עליו להחיותו כל אלו הדברים
מחלישים את כוחות נפשו ומחזקים את מחלתו ויוכל להיות זה סיבה למיתתו,
ומה נעריך את הענין הנורא הזה כי על זה צריכים להתודות אח"כ ולומר "ידינו
לא שפכו את הדם הזה" שפירשו חז"ל דהכונה לא פטרנוהו בלי מזונות דזה
נקרא כאלו שופך דמים מפני שיוכל להיות זה סיבה שיהיה נשפך דמו עי"ז,
וכל שכן בזה שהוא כבר חולה ומעלימים עין ממנו דבר זה מקרב מיתתו
בודאי גדול העון מנשוא ,וכו' ולהיפך מי שנכנס אצל העני בעת שהוא חולה
ומייעצהו איך להתנהג בזה ומחזקו בדבריו שלא יפול לבו עליו כמה גדול
שכרו עבור זה מאת הש"י כי אפילו עבור מצות ביקור לבד ראה מה שאמרו
חז"ל בגודל שכרו וכנ"ל וכ"ש בזה שמקיים ג"כ מצות צדקה ופיקוח נפש
ומפייסו ומחזקו בדברים בכמה וכמה ענינים גדולים יתברך עבור זה מאת
הש"י וכמו שאמרו חז"ל ב"ב ט' ע''מ ב' המפייס לעני מתברך בי"א ברכות.
ומסיים החפץ חיים ובאמת כבר נהגו כן בכמה קהלות שיש להם חברה בקור
חולים והיא מיוסדת על ענין זה לפקח על העלובים בעת חליים אודות
רפואתם ואודות מזונותם וכל עניניהם אבל מה טוב ויפה היה אם היה נמצא
כן בכל העיירות כי לפעמים נוגע דבר זה לפיקוח נפש ממש והמעלים אז עין
מזה עובר על לא תעמוד על דם רעך.
ובספר לשון חכמים ח"ב סימן כ"ה כותב דמזה דאמרינן בש''ע יור''ד סימן של''ה ובלבד
שלא יטריח יש מקום גדול לפטור מבקר חולים לעשירים ונכבדים דעל הרוב
הוא בעיניהם לטרחה כשבאים אליהם מי שאינו רגיל עמהם בבריאותם
ובפרטות קטנים בעיניהם דמסתמא לא מייתבא דעתיהו מינייהו ,אכן
לבינונים עניים ומדוכאים המצוה כפולה ,הגם שיש לצדד קולא שהקטנים
מתבישין ע"י בקור חולים מ"מ אין לסמוך ע"ז ,ולפחות יש חיוב לשאול
אחריהם בבית למען יוכלו לייעץ לרפואתו ולבקש עליו רחמים ע"י שישמע
צערו ,ולעניים יתן להם די מחסורם ולהלוות לבינונים ולהמציא להם מי שילך
עבורם אנה ואנה כי על הרוב אנשים כאלו אין להם משמשים ,ועיין בשו''ת עמודי
אש סימן י''ט.

ובספר מרומי שדה נדרים דף מ' ע"א כתב הסבר נורא נוסף מדוע הנמנע מלבקר
חולה נחשב כאילו שופך דמים ,והוא משום דמבקש על זה שימות משום
בושה ,שמתיירא אולי יבריא ,ויתבייש ממנו על שלא ביקרו ,ונמצא שהוא
שופך דמים.
ובספר הנפלא נמלצו לחכי מאת ידידי הרה''ג יצחק קליין שליט''א
ע''מ קצ''ה מביא סיפור נפלא דהשר הצדיק ברון שמעון זאב רוטשילד היה
במרחץ מארינבאד וגם הגאון בעל הכתב סופר היה שם ויום יום ביקר אותו
השר במעונו ,ויהי היום והכתב סופר לא היה במזג הבריאות ,ויבא השר
לבקרו דבר יום ביומו ,אך הפעם לא האריך שבתו שם וימהר לצאת אחרי
רגעים ,והצטדק לפניו על מהרו לעזבו ,כי מצות ביקור חולים ילפינן מהדרך
ילכו בה ,שהכוונה שצריך המבקר לדעת שיבקר באופן שלא יטריח וצריך
לדעת מתי שצריך ללכת ולא יטריח.
בני ברק בפרשתן

א] חידה .היכן רמוז שאפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם
אל יתייאש מן הרחמים.
ב] חידה .איזה דבר דומם דיבר קודם מתן תורה.
ג] חידה .איזה אדם נמשל לכך שכאילו עשה פסל.
ד] חידה .מה גדול יותר מצות עשה או מצות לא תעשה?
ה] חידה .האם יש צד אפשר לעשות קידוש בהרהור הלב?
ו] חידה .מה כתב מרן החפץ חיים (בשם מרגניתא טבא) שנכון
לזכור באמצע השבוע בקשר לשבת.
ז] צ"ע .מי שלא קיבל שבת אם יכול להוציא בקידוש את מי
שקיבל שבת?
ח] צ"ע .מי שלא קידש בלילה אי עושה ביום גם קידושא רבא וגם
קידוש של הלילה.
ט] צ"ע .שתי בהמות שעושים מלאכה האם יש פטור של שנים
שעשאוה?
י] חידה .האם יש מלאכת צידה בדגים?
י"א] חידה .מה חידש האור שמח במלאכת מבשל בשבת?
----------------------------------------------------------------------------------------------

כללי השתתפות
 .1כל תשובה נכונה ,אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס להגרלה ,יהיה
הגרלה על שני פרסים ע"ס .₪ 055
 .2כל תשובה נכונה על כל שאלה ,הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה ,כך שכל
מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.
 .3כל חודש ,בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים ,הזוכה ייבדקו
תשובותיו ,יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.
 .4ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע ,או עד ראש חודש.
 .0שימו לב חשוב מאוד :קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב
כהלכה  5000005710או במייל  meir.s1000@gmail.comנא לציין בתחילת
המכתב על כמה שאלות השיבו ,וכמו"כ שם מלא ,כולל /ישיבה .ועיר וטלפון
וכמו"כ נא לציין על איזה פרשה השיבו[ .לברורים ופרטים נוספים בטלפון  5033104515בשעות
הערב בין  5:55ל 0:55בלבד] .השולחים בכתב יד ,בפקס ,להקפיד על כתב ברור וקריא
שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס .כתב לא ברור לא יכנס להגרלה- .יש
עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה ייכנס בעזה"י לספר שיצא
לאור בעתיד בל"נ– .שאר עניני העלון לא שייכים לפקס או מייל או טלפון זה,
אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון בעמ' ד'.
-----------------------------------------------------------------------------

תשובות על עלון זה ניתן לשלוח עד ר"ח אדר

האם על המן לא היו חייבים משום הוצאה כיון דכל קיומו רק ע''י נס
מה שהקשתם בשם הגאון רבי יוסף ענגיל זצ''ל על הא דדרשינן בגמ' עירובין י''ז ע''מ ב' על הפסוק אל יצא איש ממקומו,
דכוונת הפסוק על איסור הוצאה ,וכתבו התוס' שבת ב' ע''א וכן עירובין י''ז ע''ב דדרשינן אל יצא עם הכלי ללקט המן ,דקשה
דמדוע העמידו התוס' את האיסור הוצאה משום הכלי ,ולא משום המן גופה ,ותירץ דעל המן גופא לא חייבו משום
הוצאה כיון דכל קיומו הוא רק ע"י נס.
הגאון המפורסם רבי שמאי קהת גראס שליט''א
חבר הבד''צ קהילת מחזיקי הדת ,אהבת תורה ,בית הוראה דישיבת מיר ,לשכת הפוסקים ביתר עילית ,אוצר הפוסקים סווראן ,קנין תורה פסגות ירושלים {כדורי}

נראה להעיר ,בשלמא אם עצם המלאכת הוצאה היה על ידי נס אפשר לפוטרו ,אבל אם עצם הוצאת המן היה שלא
בדרך נס רק החפץ קיומו על ידי נס אפשר דחייב ,וראייה דכתוב במן את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו,
ודרשו חז''ל מובא ברש''י שם דיש לאפות ולבשל המן מלפני שבת ,אלמא דאפילו המן קיומו על ידי נס שייך בו
מלאכת אופה ובישול ,א''כ ה''ה דנוהג בו מלאכת הוצאה ,אם לא שנחלק כיון דהוצאה מלאכה גרועה ,משא''כ מלאכת
אפיה ובישול דאינם מלאכה גרועה חייב גם בכהאי גוונא ,ועיין גם כן בהלכות עירובין סימן ת''ד ס''א ברמ''א דיש דין תחומין מי
שהולך חוץ לתחום על ידי קפיצת שם אלמא אע''ג דהויא דרך נס יש איסור תחומין ,א''כ ה''ה דיש איסור הוצאה,
והנה לדעת הגאון רבי יוסף ענגיל הנ''ל חייב רק כשמוציא הכלי בלי המן ,אבל אם מוציא או מכניס הכלי עם המן
פטור אף על הכלי כדאיתא במשנה המוציא אוכל פחות מכשיעור בכלי פטור אף על הכלי דהויא טפילה לאוכל ,א''כ
הכי נמי הכל טפל למן ופטור אף על הכלי רק כשמוציא הכלי בלי המן חייב על הכלי.
הגאון ישראל שוורץ שליט''א רב קהילת צאנז ביתר ,ודומ''צ אוצר הפוסקים ,שערי הוראה ,גוש שמונים ,וראש כולל דברי חיים
נראה ממה שכתב בשו"ת דברי יציב אורח חיים סימן ק''ה הביא דבעקרי הד"ט סימן י"ד אות כ"א ממהר"ש פרימו לענין המן שהיה
משתנה לכמה טעמים ע"י מחשבתו של אדם שדוקא בע"ש היה מותר לחשוב עיין שם ,וע"ע במרכבת המשנה על
המכילתא פרשת בשלח פרשתא דויסע פרשה ה' עיין שם ,וזה פשוט שהדבר הזה שע"י מחשבתו שיתאפה היה מתאפה לא נעשתה פעולה
זו על ידו אלא ע"י נס בידי שמים ,והכיצד יתחייב וע"כ שגם פעולה ע"י נס חשיב מלאכה ולזה היו צריכים לחשוב במן
שתיאפה דווקא בער"ש כפי מש"כ מהר"ש פרימו ,דאל"כ יתחייב במלאכה ,ולפמש"כ בדברי יציב שם דהנה בגמ' שבת
קי"ט ע"ב אמר רבי אלעזר מנין שהדיבור כמעשה שנאמר בדבר ה' שמים נעשו ,ובפשטות מיירי לענין שבת ,וכדסמיך
לה הא דהמתפלל ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית ,והכוונה כהך דבגמ'
ירושלמי שבת פרק ט"ו ה"ג א"ר אבהו שבת לה' שבות כה' מה הקדוש ברוך הוא שבת ממאמר אף אתה שבות ממאמר ,וכן
בפסיקתא פרשה כ"ג פיסקא ג' אות ג' ,כתב שבת לה' אלקיך רבי תנחומא ואמרי לה רבי אליעזר בשם רבי מאיר מה אלקיך שבת
ממאמר אף אתה שבות מן המאמר ,ולפי"ז ביאר דברי המהר"ש פרימו וא"ש כיון שהחיוב בשביתת שבת דומיא
דשביתת הקדוש ברוך הוא וגם ממחשבה עכ"פ כשבמחשבתו נעשה מעשה ,ולפי"ז יש לדחות ,ויש להעיר מהנודע
מש"כ בשו"ת חתם סופר חלק ו' ליקוטים סימן כ''ט בשם השל"ה ביישוב קושית הרא"ש איך כתב משה רבינו ע"ה ס"ת בשבת
קודש דע"י שם והשבעת קולמוס עי"ש ,ומשמע דלא הוי מלאכה כשהוא ע"י נס.
הרה''ג מנחם יעקבסון שליט''א פתח תקוה כולל דגל -תורה סביון
נראה לתרץ ,לפי מה שכתב בשו"ת אבני נזר אורח חיים סימן ר"י דבמלאכת הוצאה יש חומרא דאע"פ שאין קיום למלאכה
חייב ,והביא ראיה ממה שאמרו הוצאה נפקא מאל יצא ,ואף ששוב ישוב עם הכלי ולא ישאר הכלי ברשות הרבים ורוב
הוצאות בענין זה ,הרי שבהוצאה לא בעינן מתקיים ,ולכן הביאו תוס' דוקא הוצאת הכלי ,דבזה יש חידוש שאינה
מלאכה המתקיימת ,משא"כ הכנסת המן הוי מלאכה המתקיימת.
הרה''ג עזריאל ברוך אהרונוביץ שליט''א קרית חסידים בית שמש
נקדים מש"כ הגר"י ענגיל לפני"ז בליקוטי יור"ד עמ' כ' אות מב דילפינן זריעה ממשכן עי' שבת מט ואף דעפר מדבר
אינו מצמיח כבר כ' תוס' פ' כיסוי הדם דכשבאו ישראל במדבר הי' מצמיח ,וא"כ משמע שמלאכה שהוא נסי נמי נחשב
מלאכה ,אח"כ הביא הרי"ע להקשות מדוע צריכים לומר דהוצאה משום הכלי שהולך ללקוט בו מן תיפוק ליה משום
הכנסת המן גופא ,וממשיך הגרי"ע לומר שבאמת כן הוא שהחיוב משום שמכניס מן וא"כ ההכנסה היא המן עצמו
והכלי משום הוצאה דמוציא ללקט בו מן ומהכנסה זו נלמד גם הוצאה כי מה לי עיולי ומה לי אפוקיה כד' תלמוד
שבת ואחרי אריכות גדולה מסיק הר"י ענגיל בסוף אות מב שאכן כן הוא שכל מלאכה שהוא דרך נסי נקרא מלאכה.
הרה''ג נפתלי טסלר שליט''א מאנסי
מה שהבאתם מהגר"י ענגיל על דברי התוס' דאל יצא עם הכלי ללקוט המן ,דחידוש גדול הוא ולא אישתמיט לאחד
מן הפוסקים לכתוב כן ,ואכן כשחיפשתי מצאתי הנידון באוצרות יוסף חידושי יור"ד קונטרס ב' אות מ''ב ושם מסיק להיפוך
דחשיב מלאכה אף בדבר שמתקיים רק בדרך נס ,ומה שכתבת דמהא שהעמידו התוס' האיסור הוצאה משום הכלי,
משמע שעל המן אינו חייב ,י"ל בפשטות דהעמידו האיסור על הכלי ,כיון דקרא בדרך יציאה קא מיירי שאז הרי עדיין
לא לקט המן ,לכן מוקי ליה על הכלי ,ואה"נ דעל המן נמי חייב כשנכנס אחריו.

האם מותר לצאת בשבת במקום שאין עירוב עם החגורה שמיועדת רק לתפילה
מה שדנתם בשם המנחת יצחק האם מותר לצאת בשבת במקום שאין עירוב עם החגורה שמיועדת רק לתפילה,
ומסיק להיתר.
הרה''ג יעקב יוסף לייפער שליט''א כולל מבצר התורה י-ם
נראה להעיר דבשו"ת אגרות משה ח"ב סימן ע"ו מתיר לצאת עם גארטל אפילו לאלו שלובשים רק בשעת התפילה וכן
בשו"ת קנין תורה סימן נ' לאא"ז זצוק"ל ג"כ צידד להתיר אפילו למי שאינו חובש אבנט בשעת התפילה שמותר לו לילך
בשבת ברה"ר כיון שדרך לעשות כן ,ובשמירת שבת כהלכתה פרק י"ח סימן אות ה' כתב ומותר לו לאדם לצאת לרה"ר כשהוא
חגור באבנט המיוחד לתפילה.

מדוע רק בסעודה שלישית אוכלים במנין בבית הכנסת
מה שהקשתם בשם הבעל שם טוב מדוע רק בסעודה שלישית המנהג לאכול ברבים ,ותירץ שבזמן סעודה שלישית
יש יציאת הנשמה של הנשמה יתירה ,לכן יש ענין שיהא במנין.
הרה''ג יצחק מאיר ניימאן שליט''א ירושלים ישיבת נצח ישראל בית שמש
נראה לתרץ ,ע''פ מה שכתב הפסיעצנער זצ''ל בעל חובת התלמידים בספרו הכשרת אבריכים דלכל יהודי יש ג' יום
כיפור ,יום כיפור בשנה י' תשרי ,יום כיפור של חודש זה ערב ראש חודש יום כיפור קטן ,ויום כיפור של השבוע ,שכל
שבוע בזמן שלש סעודות זה יום כיפור של השבוע ,והזמן מסוגל לואני תפילתי לך ה' עת רצון אלוהים ברוב חסדיך
ענני באמת ישעך ,ויכול לפעות בזמן ג' סעודות כמו יום כיפור ,ותשובה ותפילה בפרט ביום כיפור יש ענין של ברוב
עם ,הן שמעורר יותר ,והן שמקובלים בשמים יותר ע''י רוב עם ,לכן יש ענין בדווקא לאכול ג' סעודות בבית המדרש
כשיושבים בשבת אחים.
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הרה''ג זאב בער

שליט''א ירושלים

לעילוי נשמת זקנתו מרת מרים בת מרדכי ע''ה

מדוע צריך לאכול מאכלים בשבת זכר למן הרי המן לא ירד בשבת
מה שהקשתם בשם הביאור הלכה על הא דאיתא ברמ''א סימן רמ''ב בשם המהרי''ל דיש שכתבו שבמקצת מקומות נהגו
לאכול מוליתא ,שקורין פשטיד"א ,בליל שבת ,זכר למן שהיה מכוסה למעלה ולמטה ,דיש להקשות הרי המן לא ירד
בשבת ומדוע נעשה לו זכר ,ותרצתם בכמה אופנים.
הרה''ג יצחק שרוגו שליט''א בואנוס איירס
נראה לתרץ ,ע''פ מה שכתב באור החיים הקדוש על הפסוק היום לא תמצאוהו בשדה וז״ל דקדק לומר בשדה לרמוז
מאמר רשב״י שאמר בזוהר כי ביום שבת ירד המזון של כל ששת הימים למעלה ומאותו מזון יורד דבר יום ביומו והוא
אומרו לא תמצאוהו בשדה אבל למעלה בו ימצא אדרבא מזון לכל ששת הימים עכ״ל ,משמע שעיקר הברכה דירידת
המן היה ביום שב״ק רק שלא היה מגיע למטה  ,ויכול להיות שמכאן יצא המנהג לאכול מאכלים זכר למן.
הרה''ג משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א ירושלים
נראה לתרץ ,עפ"ד המשך חכמה שבמן היה נס שהנותר ממנו כתיב ,וירם תולעים ויבאש ,וביום השבת נתגדל הנס
שלא הבאיש ורימה לא עלתה בו ,וכך בני ישראל הכירו בקדושת השבת ,וא"כ עיקר הזכר שעושין למן בשבת הוא
לזכר שבשבת לא הבאיש המן.
הרה''ג שמואל שלזינגר שליט''א ירושלים
נראה להעיר ,דברביד הזהב תירץ סק"ה דעבדינן זכר לנס שהשפיע הקב"ה ביום השישי לחם יומיים ,ועיין במזרחי
בשלח על הפסוק ראו כי ה' נתן לכם וגו' שכתב דעיקר הנס היה במה שירד ביום השישי לחם יומיים ולא מה שלא ירד בשבת המן.

מדוע המן לא ירד בשבת מאי שנא מגשם שכן יורד בשבת
מה שהקשתם בשם האלשיך הקדוש ,וכן הקדושת לוי מדוע לא ירד המן גם בשבת ,כמו שגשם יורד בשבת ,ותרצתם
בכמה אופנים.
הגאון דוד ליסיצין שליט''א ראשכולל היכל התלמוד ת''א
הרה''ג יעקב ישראל מייזנער שליט''א לונדון
הבה''ח שלום סופר ני''ו ישיבת מאור עינים רחמסטריווקא

הרה''ג יקותיאל יהודה שטמר שליט''א כולל צאנז קרית צאנז נתניה
מה שתרצתם בתירוץ הראשון דבזה רצה הקב"ה להורות הפרש ,למען יכירו כי השבת אינו כיתר הימים ,נראה יש
להוסיף על כך ולהסמיך את דברי האוה"ח הק' עה"פ "ויגידו למשה" ט"ז כ"ב שמקשה מדוע לא הודיעם משה קודם לכן
שביום שישי יירד שני עומרים לכל אחד ובשבת לא יירד ,ורק לאחר שראו כן ובאו להגיד לו ,אמר להם ד"הוא אשר
דיבר ה' וכ"ו ,ומבאר הענין דמשה השכיל שחפץ ה' לנטוע בהם אמונת והצדקת מצות שבת ,שתהיה קבלתה וידיעתה
ממנו ולא ע"י שליח תחילה ,וכשיצאו ללקוט כמנהגם שיעור הרגיל ליומו וימצאו פי שנים מהרגיל ,יראו ראיה חושית
ושכלית כי ה' מצוה להם לבל יטרחו בשבת ,ומזמין להם מיום שישי צורך יום שביעי ,כדי שבזה תהיה מצוה זו
מקובלת אצלם בתוספת קבלת הרצון ומורא גדול מעבור עליה ,וזה מה שאמר להם משה "ראו כי ה' נתן לכם השבת"
בחוש הראות ,עיי"ש באריכות ,ולפי"ז מבואר דהקב"ה הורה להם על השבת עי"ז שלא ירד המן בשבת.

האם בפורים שחל בשבת מותר ללכת עם נעל אחד אע''פ שבשבתות שבאמצע השנה אסור
מה שחקרתם בהא דאיתא במשנה שבת ס' ע''מ א' לא יצא האיש בסנדל יחיד ,האם בפורים שחל בשבת מותר לצאת עם
נעל אחד דלא חיישינן דיוריד את זה עם יצחקו משום דבפורים כולם לובשים בגדים משונים ,ופסקתם לאיסור.
הרה''ג שמואל סיימון שליט''א ירושלים
נראה להעיר דבודאי אסור אע''ג שלא שייך הטעם ,דהרי קימ''ל אסור לקרוא לאור הנר בשבת שמא יטה ,והלכה
אפילו גבוה עשר קומות דלא חיישינן שמא יטה לא פלוג ואסור ,א''כ ה''ה הכא.

האם המן שירד לצורך שבת היה לו טעם ומראה אחר
מה שהבאתם בשם המלבי''ם דהמן שירד לצורך שבת היה משונה בטעמו ובמראהו.
הרה''ג יוסף אביטבול שליט''א מח''ס באר יוסף בני ברק
הרה''ג יהושע רייזמן שליט''א קרית בעלזא בית שמש
נראה להעיר ,מהא דאיתא במדרש תנחומא בשלח כ''ד מהו משנה ,חזקיה בר חייא אמר ,שהיה משונה בטעמו ובריחו
ובתוארו ,ובמכילתא דרשב"י כאן איתא ,בכל יום היה ריחו נודף ,ובשבת ביותר ,בכל יום ויום מצהיב כזהב ,ובשבת
ביותר.

מדוע בנס של המטה נצטווה אהרן לעשות במטהו ולא משה
מה שהקשתם בשם הזוהר על מה שכתוב בפרשת וארא כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן
קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין ,דיש להקשות מדוע בנס של המטה נצטווה אהרן לעשות כן במטהו ולא
משה במטהו ,ותרצתם בכמה אופנים.
הרה''ג רבי אלעזר שוורץ שליט''א ר''מ מכינה לישיבה כתב סופר ערלוי בני ברק
נראה לתרץ ,משום שלמשה רבינו נאמר על ידי הקב"ה מזה בידך ופירש"י מזה שבידך אתה צריך ללקות על שחשדת
בכשרים ,לכך לא נצטוה ללכם עם מטהו לפרעה כדי שלא יאמר לו שמטה זה הוא קטיגור עליו בבחינת אין קטיגור
נעשה סניגור.

מדוע נשים אינם מברכות על הלבנה
מה שכתבתם כמה טעמים מדוע לא נהגו הנשים לקדש הלבנה ,ובאות ג' כתבתם משום כל כבודה בת מלך פנימה.
הרה''ג שמחה פינחס שטראהלי שליט''א בארא פארק
נראה להעיר ,דבשו"ת פרי השדה חלק א' סימן ק"ג כתב וז"ל הנה זה רבות בשנים כתבתי טעם אחר מ"ט אין נוהגים לקדש
הלבנה וכו' כיון דקידוש לבנה הוא עפ"י רוב ברחובה של עיר דבחצר הרבה פעמים אינה ניראית כ"כ ואשה כל כבודה
בת מלך פנימה משו"ה אינם חייבות ,ועיין בגמ' סוכה ריש פרק החליל עשו תיקון גדול שלא יתראו הנשים אם האנשים ,מכ"ש
שלא יתקנו קידוש הלבנה לנשים במקום שהכל עמדין ברחובה של עיר.

גליון זה נודב ע''י ידידינו
הרב יהודה לנדא שליט''א ירושלים
לרגל שמחת הברית לבנו כמר יעקב ני''ו
וברכת מזל טוב לאביו
ידידינו הנגיד הנכבד הרב יואל לנדא שליט''א וליאמסבורג
ולחמיו ידידינו הרב יצחק פנחס טווערסקי שליט''א
מנכ"ל מוסדות רחמסטריווקא

נפטרה כ''ה שבט תשמ''ט ת.נ.צ.ב.ה.
גליון זה נודב ע''י ידידינו אחי הגדול
הגאון רבי יצחק שמואל שוורץ שליט''א
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הרה''ג מנחם יעקובסון שליט''א

רב בית המדרש חיסדא ומח''ס עמק אבות

דומ''צ קרית צאנז נתניה ורב המרכז הרפואי צאנז

ולחמיו ידידינו הרבני הנגיד הרב אפרים זלמן בעק שליט''א
יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות יזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו
ויצליח בכל אשר יפנה

הרה''ג אלימלך בלום שליט''א חיפה
הרה''ג יוסף קרביץ שליט''א קרית ספר

נראה ליישב ,שהמן לא ירד בשבת זה בגלל בני ישראל ,כיון שמחנה בנ"י היה רשוה"ר לא יכלו להכניס לביתם את המן
דהוה הוצאה מרשות לרשות ,ולפי זה היה יכול לרדת המן ביו"ט וכבר דנו בזה התוס' ביצה ב' האם המן היה יורד ביו"ט,
ובספורנו כתב שהמן לא ירד בשבת לפי שהיה בזה איסור של עוקר דבר מגידולו ,משא"כ גשם יכול לרדת בשבת דזה
תלוי בהקב''ה.

יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות יזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו
ויצליח בכל אשר יפנה

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו חביבו היניק וחכים כמר נפתלי צבי ני''ו
וברכת מזל טוב לאבי הגאון המפורסם רבי חיים יעקב מנחם שוורץ שליט''א

פרשת

פתח תקוה

לעילוי נשמת אביו
הרב ישכר בן אברהם ז''ל
נלב"ע י''ד שבט ת.נ.צ.ב.ה.

גליון זה נודב ע''י ידידינו הנדיב הנכבד
הרב יחזקאל וואלף שליט''א ירושלים
בעל מהדורת ואלף מעדני אשר ממלכת כהנים

לעילוי נשמת אביו שר הצדקה והחסד
שעמד לימין צדיק מרן בעל הדברי יציב זצ''ל בכל מפעלות הקודש
הכהן הגדול מאחיו כהן שדעתו יפה
ידידינו שעמד לימיננו בכל עת
הרב יצחק בן ציון הכהן וואלף ז''ל
נלב"ע כ''ה שבט תשע''ט ת.נ.צ.ב.ה.

ברכת מזל טוב לידידי היקר העומד לימין המערכת מעת הקמתו
חביבן של גדולי ישראל זצ''ל ושליט''א מגדולי מרביצי התורה
הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ
לרגל שמחת נשואי בתו במז''ט
עב''ג הבה''ח המופלג בתויר''ש דוד דב הכהן קארפ ני''ו
בנו של ידידינו הרב משה שלום שליט''א
וברכת מל טוב לסבא ידידינו
הגאון החסיד אלחנן דב הכהן רבינוביץ שליט''א
יהא רעוא שבזכות מעשיו הכבירים יזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו
ויצליח בכל אשר יפנה

שליט''א מח''ס גם אני אודך ,ופרדס יוסף על המועדים

