פרשת בהר בחוקותי תשפ"א
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גליון תתמ"ט (שנה י"ח)

מדוע הקב''ה בוכה על מי שאינו יכול לעסוק בתורה ועוסק
הרי הקב''ה היה צריך לשמוח?
בפרשתן כ''ו ג' אם בחקותי תלכו וגו'.
וברש''י שתהיו עמלים בתורה.
איתא בגמ' חגיגה ה' ע''מ ב' הקב''ה בוכה על שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק.
יש להקשות :מה טעם לבכיה בזה ואדרבה ראוי היה להקב''ה לשמוח שאדם
שאינו יכול לעסוק בתורה ועוסק ,כך מקשה במהרש''א שם ,וכן בספר פרחי כהונה.
איכא כמה תרוצים:
א .דמיירי דאיירי שיש לו אשה ובנים וצריך לעשות איזה מלאכה לפרנסם ואינו
עושה ,וכמו שכתוב באבות וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת
עון ,כך תירץ בספר פרחי כהונה.
ב .היינו שאינו יכול להתעמק ולהבין הדברים היטב ,ולהכנס במשא ומתן של
הלכה ,כדי להורות הלכה למעשה ,לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,והוא
עוסק ומורה הוראה ,ולכן מי שאינו יכול להתעסק בתורה ,לדון ולהורות הלכה
למעשה ,ועוסק ,שהוא מתנשא לאמר אני אמלוך להורות הוראות לשואלו דבר,
ראוי לבכות עליו ,שהוא בכלל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה ,ולהיפך ,מי
שיכול לעסוק בתורה ,לדון ולהורות ,ואינו עוסק ,והרי הוא בכלל תלמיד
שהגיע להוראה ואינו מורה ,הילכך גם כן ראוי לבכות עליו ,שעליהם נאמר כי
רבים חללים הפילה ,ועצומים כל הרוגיה ,כדאיתא בגמ' סוטה כ''ב א' וכן פסק הרמב"ם
פ"ה מהלכות תלמוד תורה ה"ה כן פירש בספר אפריון שלמה בהקדמה ,וכן בילקוט הגרשוני ,וכן פירש בספר
מאור ישראל להגאון רבי עובדיה יוסף זצ''ל חגיגה ה' ע''מ ב'.

איך יכול להיות שאדם שאינו הולך בבית המדרש ואינו לומד בבית
נקרא מהולכי בית המדרש?
איתא במשנה אבות פרק ה' משנה י''ד ארבע מדות בהולכי לבית המדרש ,הולך ואינו
עושה ,שכר הליכה בידו עושה ואינו הולך ,שכר מעשה בידו ,הולך ועושה חסיד,
לא הולך ולא עושה רשע.
יש להקשות :איך יכול להיות שאדם שאינו הולך בבית המדרש ואינו לומד בבית
נקרא מהולכי בית המדרש ,ונמנה באחד מהולכי בית המדרש ,הרי אינו עושה
כלום ,כך מקשה הבעל שם טוב בפרשת בראשית ס''ק מ''ב ,וכן בחתם סופר בפרשת בתורת משה ,וכן בנועם
אלימלך בלקוטי שושנה.

איכא כמה תרוצים:
א .כשאדם פוגש יהודי שאינו הולך לבית המדרש ,ורואה איך שנראה שאין לו
שמחת חיים מיד מחליט האדם ,שהוא לא רוצה ליראות כמותו ומיד מחליט
שהוא רץ לבית המדרש ללמוד ,יוצא דזה שאינו לומד גורם להרבה אנשים
שירוצו לבית הכנסת ללמוד כי אינם רוצים ליראות כמותו ,לכן נחשב זה שאינו
לומד מהולכי בית המדרש דבזכותו הלכו הרבה אנשים לבית המדרש ,ומשל
למה הדבר דומה דיתרון האור רואים מתוך החושך ,כן מעלת והשמחת חיים
של הלומד תורה רואים כשהוא ליד יהודי חשוך ,כך תירץ בבעל שם טוב בפרשת בראשית
ס''ק מ''ב.

ולפני כמה שבועות זכיתי שכ''ק מרן האדמו''ר מדושנסקי שליט''א השתתף
ג .עפ"י מה שכתב הטו"ז או"ח סימן מ"ז סק"א דלשון עסק התורה מורה על עיון ופלפול,
ב דרשה שמסרתי בירושלים ואמרתי שם את דברי הבעל שם טוב ,והראה לי
והנה זה שיש לו זמן הרבה ללמוד ודאי שצריך לעסוק גם בפלפול התורה ,אבל
מי שאין לו זמן מספיק ללמוד והוא לומד רק שעה קצרה ,הנה באותה שעה
שכן תירץ נמי בנועם אלימלך בלקוטי שושנה.
הוא צריך ללמוד דבר הנצרך לו לידיעת הלכה למעשה וכמש"כ הדרישה הנ"ל ,ב .גם אלה שאומר שיש מהם שאינו הולך ,ר"ל שעל הרוב אינו הולך ,עם שהוא
ועל זה אמרו שהקב"ה בוכה על שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק ,כלומר
מכת ההולכים ,אך להיות שאין תכליתו הלמוד ,אף שהולך לפרקים לתכלית
שאין זמנו מספיק לעסוק בפלפולים והיה ראוי לו ללמוד הלכה למעשה ומ"מ
אחר חצוני מכוון אצלו ,יקרא בלתי הולך ,כך תירץ בחתם סופר בתורת משה בפרשתן ,וכן
הוא עוסק בפלפול בזמן לימודו המועט ,כך תירץ הגאון רבי עקיבא סופר זצ''ל הובא בפתיחה
לס' זכרון לדוד להג"ר שלמה סופר ז"ל.

ד .הקדוש ברוך הוא מצטער על עינוי גופו דהיינו דאם לפי עניו ודוחקו אינו יכול
ללמוד ואעפ"כ הוא דוחק עצמו יותר מכחו ללמוד תורה מתוסף אהבת הקדוש
ברוך הוא אליו באין שיעור וכלשון הכתוב במלאכי ,כאשר יחמל איש על בנו
העובד אותו ומצטער מאד כשרואה גודל דוחקו ,ולהרחיב מצבו לפעמים אינו
כדאי שרואה הקדוש ברוך הוא שאז יעזב דרכו הטובה שלא יוכל לעמוד בנסיון
עושר או שאי אפשר לשנות מזלו כעובדא דר"א בן פדת בב"מ או זה גופו הוא
לטובתו להגדיל שכרו מאד אבל עכ"פ אין לאיש העוסק בתורה מתוך הדחק
לדאוג ולהתעצב כי הלא הקדוש ברוך הוא בעצמו רואה אותו ומצטער הרבה
ואם לא ירווח אותו כן הוא טובתו ,כך כתב בחפץ חיים בספר תורת הבית הערות פרק ה'.
ה .ע''פ מה שכתבו הפוסקים דיש איסור החמור ללמוד באמצע חזרת הש''ץ ,עיין
באריכות בספר מעדני אשר מתן תורה ע''מ ק''ח לפי זה אתי שפיר דזה כוונת הגמ' שהקב''ה
בוכה על שאי אפשר לו לעסוק בתורה ,היינו שלומד בשעת התפילה שאי
אפשר אז ללמוד ולומד ,הקב''ה בוכה ,מעדני אשר.

גליון זה נודב ע''י ידידינו איש החסד והמעש
הרב מאיר רייך שליט''א בארא פארק
לעילוי נשמת חמיו
הרב יהודה בן הרה''ג משה שמואל בריסק ז''ל אב''ד לונקא
נלב"ע כ''ח אייר ת.נ.צ.ב.ה.
ולעילוי נשמת זקנו
הרב ישכר בן יוסף יצחק ז''ל
נלב"ע כ''ז אייר ת.נ.צ.ב.ה.

בפרקי משה על אבות פרק ה'.

גליון זה נודב לעילוי נשמת

כל הקדושים והטהורים שנהרגו
ביומא דהילולא של הרשב''י במירון
בטוחים אנו שרשב''י ישמח את כל אלו שבאו לשמוח בשמחתו שבאו לפעול ישועות

כדאי רבי שמעון לשמוח עליו בשעת הדחק
אפילו שהיו דחק ונהרגו אנשים
הוא ידאג שכל אלו שבאו לשמחתו שיוושעו בכל

ברכת מזל טוב לידידינו המחותנים היקרים
הרה''צ רבי יעקב ספרין שליט''א
איש סופר מהיר המזכה מידי שבוע אלפים מרעיונתיו הנפלאים
לרגל שמחת אירוסי בנו ידידינו הבה''ח המופלג בתויר''ש
כמר מרדכי ני''ו
מבחירי ישיבת דובר שלום בעלזא

עב''ג בת ידידינו הגאון משה פריד שליט''א
חביבן של גדולי ישראל ובעל הוישמע משה

יהא רעוא שבזכות מעשיהם הכבירים יזכו לרוות נחת
מכל יוצאי חלציהם ויצליחו בכל אשר יפנו

מי יותר חשוב אדם שהציל כמה נפשות או מי שלומד תורה?

האם כשלומדים תורה ברבים בבית המדרש

הנה בחפץ חיים תורת הבית פרק ה' כתב חיזוק נורא לנצל כל רגע ללימוד התורה וז''ל

אפשר לפעול ישועות גדולות יותר כאשר לומדים בבית?

וראה נא אחי עד כמה צריך להוקיר כל שעה שלא להתבטל מלימוד התורה דהנה
אם היה מזדמן לאדם להציל נפש מישראל מלטבוע בנהר כמה שמח שמחה

בפרשתן אם בחקותי תלכו.
איתא במדרש רבה בפרשתן על הפסוק הנ''ל הדא הוא דכתיב תהלים קי''ט חשבתי

גדולה וכל ימי חייו היה זוכר אותו היום ואותה השעה שזכה להציל נפש מישראל

דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך אמר דוד רבש"ע בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר

ממות ואשר אמנם כן הוא באמת שאין ערך לגדולת המצוה כמו שאמרו ז"ל

למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות

שהמקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא וכ"ש אם היה מזדמן לו

ולבתי מדרשות הה"ד ואשיבה רגלי אל עדותיך.

להציל כמה נפשות היה שמחתו רב מאוד ולהיפך ח"ו אם היה בכחו להציל נפש
מישראל ממות ובעצלותו הניח לטבוע אותו בנהר או לשרף באש אין לשער גודל
צערו לנצח כשיזכור שבעצלותו נאבדו נפשות ועתה אחי ראה נא מה שאמרו
חז"ל מגילה

ט''ז ע''מ ב'

גדול ת"ח מהצלת נפשות והביאו ראיה ע"ז מקרא וביאורו

והקשו באחרונים איפה רצה ללכת כל יום ,והרבה תרוצים נאמרו בזה ואפשר
דהכוונה שדוד המלך אמר חשבתי שפעם אלמד במקום פלוני ובפעם במקום
פלוני עד שרגלי מוליכות אותי לבית המדרש ללמוד תורה ברבים דנפיש הזכיות.

דאף שלמען הציל נפשות בודאי אנו מחויבין לבטל מת"ת ואף שבשביל מצוה

הנה בביאור הלכה סימן קנ''ה סעיף א' כתב הנה עצם הלמוד אף שכשהוא לומד ביחידי

אחרת קטנה ורק שא"א לעשות ע"י אחרים כי כן הוא רצון השי"ת שתכלית תורה

הוא ג"כ מקיים מ"ע של ת"ת מ"מ לכתחלה מצוה להדר כל מה שיכול ללמוד

הוא קיומה ולכן רצונו ית' שאם יגיע לו איזה מצוה שא"א לעשות ע"י אחרים

בחבורה שעי"ז יש כבוד שמים יותר וכן אמרו חז"ל בכמה מקומות ברב עם הדרת

יבטל תורתו בשביל קיומה אבל באפשר המצוה לעשות ע"י אחרים גדולה היא
התורה מכל המצות ואף בענין פיקוח נפשות אם נזדמן לאחד להציל נפשות
ולהשני לא נזדמן זה ורק עסק לו בתורה וישאלו אותנו מי הפעיל יותר לכאורה
היו הכל משיבין כי המציל נפשות הגדיל לעשות אבל חז"ל גילו לנו שאף שגדול
מצותה של פיקוח נפש מאוד אבל זה שלא נזדמן לו מצוה זו ורק עסק בתורה
באותו הזמן לא נופל ממנו ואדרבה הוא הגדיל לעשות שגדול ת"ת מהצלת

מלך וכבר אמרו חז"ל ברכות ו' שיש נפקא מינה בין מי שלומד ביחידי דאף שהקב"ה
קובע לו שכר על זה מ"מ לא מכתבן מליה בספר הזכרונות משא"כ כשלומד שלא
ביחידי נאמר עליהם בכתוב אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו וגו' ויכתב ספר זכרון
לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו וכש"כ כשלומדים בעשרה יחד דאז קדמה שכינה
ואתיא כדכתיב אלהים נצב בעדת אל וגם אמרו חז"ל אין התורה נקנית אלא
בחבורה ,עוד אמרו חז"ל ברכות ס"ג על הפסוק הסכת ושמע ישראל וגו' עשו כתות
כתות ועסקו בתורה.

נפשות ,וראה נא אחי דלפ"ז על כל שעה ושעה שהיה ביכולתך לעסוק בתורה ולא
עסקת הרי הוא כאילו באו לפניך להציל נפשות ולא הצלת ואף שאנחנו בעינינו

גם על ידי זה נושא הקדוש ברוך הוא פנים לישראל כדאיתא בתנא דבי אליהו

הסתומות לא ידענו זאת אבל חז"ל גילו לנו רז הזה עד כמה גדול ערך הלומד

כ"ג תשובת הקדוש ברוך הוא למדת הדין ששואלת לפניו למה הוא נושא פנים

התורה שאין דבר בעולם שקול אליה ולכן הרבה דוד מלך ישראל בתפלות
ותחנונים בכל תמני אפי שיזכה בלימוד התורה והקב"ה הזהיר את יהושע
באזהרה יתירה רק חזק וגו' לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה
כי אז תצליח את דרכיך והיינו בעת לכתו במלחמה ולכן במלחמת יריחו שבטלו

לישראל והלא כתיב האל הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא פנים והשיב הקדוש
ברוך הוא איך לא אשא פניו לישראל וכו' ולא עוד אלא שהן מלמדים את התורה
ויושבים אגודות אגודות ועוסקים בתורה ,וכן המנהג כהיום בכל קהלות ישראל
שקובעים ללמוד בחבורה אחר התפלה בבית הכנסת.

יום אחד מתורה אף שהיה זמן מלחמה נגלה אליו מלאך ד' להוכיחו ע"ז כמבואר
בקרא וכמו שאמרו חז"ל עתה באתי על של עתה באתי ומבואר מזה שלא רק
לענין אושר נצחי כי אף לחיי הזמן ושמירה מאסון נוגע זה כדכתיב כי אז תצליח
ואז תשכיל.

קול המעדנים

אפשר לשמוע שיחות חיזוק שנאמרו בכמה בתי חינוך
עקב האסון הנורא במירון
---------------------------------------------------------------------------------------

חלק מהדרשות בכינוס האדיר של הארגון העולמי וקרבתנו
בהשתתפות קרוב לאלף איש מכל רחבי תבל ארה''ב
האם אי אפשר לדעת תורה על בוריה רק ע''י עמל התורה?

איתא בגמ' מגילה ו' ע''מ ב' יגעת ומצאת תאמין.

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

ישיבת בעלזא נתיבות התורה בארא פארק
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ישיבת בעלזא חכמת התורה בארא פארק
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

וכתב במהרש''א שם דבר נפלא דזה פסוק מפורש שרק ע''י יגיעה ועמל התורה
אפשר לדעת את התורה :דכתוב בתהילים "האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד אני
אמרתי בחפזי כל האדם כוזב" וכוונת הפסוק האמנתי שמצאתי כי אדבר ,שעניתי
ויגעתי מאד בזה ,אבל כשאמרתי בחפזי בלא יגיעה כל אדם כוזב ולא תאמינו.

ישיבת ויזניץ צמח צדיק בארא פארק
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

בית המדרש המרכזי בעלזא בארא פארק
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

בית המדרש המרכזי צאנז יוניאן סיטי
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

בית מדרש המרכזי צאנז בארא פארק
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

תלמוד תורה צאנז מאנסי

ובזה מפרש בשבט סופר פרשת ויגש את הגמ' תענית י' ע''מ ב' לעולם אל יפסיע אדם
פסיעה גסה ,שפסיעה גסה נוטלת ממאור עיניו של אדם ,היינו אם אתה רוצה
לזכות לידיעת התורה אל תפסיע פסיעה גסה במהירות אלא צריך להתייגע.

פרק

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

תפארת אליעזר

 -בראשות הגאון אברהם יהודה לב שליט''א

כשיורד גשם האם מותר להיכנס לבית הכנסת
כדי להינצל מהגשם באופן שגם ילמד שם?
בפרשתן כ''ו ד' ונתתי גשמיכם בעתם וגו'.
איתא בגמ' מגילה כ''ח עמוד ב' ,וכן קימ''ל בש''ע אור''ח סימן קנ''א אין נכנסין לבית המדרש
בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים ,כי הא דרבינא ורב אדא בר מתנה
הוו קיימי ושאלי שאילתא מרבא ,אתא זילחא דמיטרא ,עיילי לבי כנישתא
אמרי האי דעיילינן לבי כנישתא ,לאו משום מיטרא ,אלא משום דשמעתא
בעא צילותא כיומא דאסתנא.
יש לחקור מי שהולך ברחוב בימות הגשמים והתחיל לרדת גשם האם מותר
לו להיכנס לבית הכנסת באופן שילמד שם או דילמא אפילו אם ילמד שם
אסור להיכנס.
הנה בערוך השולחן אור''ח סימן קנ''א סעיף ד' כתב דנראה דבכה"ג שלומד פסוק אחד
מותר גם ליכנס מפני החמה והצינה או מפני הגשמים אף שנראה שנכנס מפני
זה ,מ"מ כיון שלומד פסוק או הלכה לא מינכר כל כך שנכנס מפני הגשמים
והחמה והצינה.
אבל המשנה ברורה סימן קנ''א ס"ק ד' חולק על זה :דכתב שאסור להיכנס לבית
הכנסת מפני החמה והגשמים ,ולא מהני שיקרא או ישנה מעט בכניסתו
מאחר שיוכל ליכנס לבית של חול להנצל מהחמה והגשמים ,אם לא שעסק
מקודם באיזה דבר הלכה בחוץ והתחילו גשמים לירד שאז מותר לו ליכנס
לביה"מ כדי שלא יטרידוהו הגשמים.
ובשער הציון שם מביא ראיה נפלאה לזה :מהא דאיתא בגמ' מגילה כ''ח ע''ב אין
נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים ,כי הא דרבינא ורב
אדא בר מתנה הוו קיימי ושאלי שאילתא מרבא ,אתא זילחא דמיטרא עיילי
לבי כנישתא ,אמרי האי דעיילינן לבי כנישתא ,לאו משום מיטרא ,אלא משום
דשמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנא ,וקשה מדוע אמר שנכנס לא מפני
הגשמים הרי כיון שלמדו אח''כ שם מותר להיכנס אפילו מפני הגשמים ,אלא
ש''מ דמפני הגשמים אין היתר להיכנס אף שלומד אח''כ כיון דכוונתו העיקר
להינצל מגשמים ,ולא דמי למה שהתיר הגמ' ע''י עצה זו לקרוא לאיזה אדם,
דהתם אין לו עצה אחרת.
ולענין הלכה :דברתי עם כמה רבנים ואמרו לי שצריכים מאוד ליזהר בזה,
ואסור להיכנס מפני הגשמים לבית הכנסת רק לפרוזדור.
האם לתלמיד חכם יש היתר להיכנס לבית הכנסת כשיורד גשם?
יש לחקור האם לתלמיד חכם מותר להיכנס מפני הגשמים לבית מדרש ע''פ
מה דאמרינן בגמ' מגילה כ''ח ע''מ ב' מאי בי רבנן ביתא דרבנן ומותרים לאכול שם
האם מותרים גם להיכנס שם מפני הגשמים או דילמא לענין להיכנס מפני
הגשמים לא התירו אף לתלמיד חכם.
הנה הר"ן מגילה דף ט' עמוד א' מדפי הרי''ף הקשה על גמ' המובא לעיל שלא רצו
להיכנס האמוראים מפני הגשמים ,והקשה וז''ל ואף על גב דאמרינן חכמים
ותלמידיהן מותרין.
ומתרץ :משמע לי דהיינו בבהמ"ד ,ולפי שעומדין שם כל היום כדאמרינן מאי
בי רבנן ביתא דרבנן אבל בבית הכנסת לא ,ולפי דבריו משמע להדיא דבמקום
שלומדים שם כל היום זה ביתם גם לענין גשם.
ובסמ"ק סימן ז' כתב להדיא דתלמידי חכמים מותרין ליכנס בהן אף מפני החמה
ומפני הגשמים.
ובב''ח אור''ח סימן קנ'''א מקשה לפי דבריו מדוע לא נכנסו הני אמוראים דלעיל
לבית הכנסת מפני הגשמים ,הרי מותר להם.
ומתרץ :דצריך לומר דהיה מפרש דהני רבנן מחמרי אנפשייהו הוו.
והב''ח גופיה כתב דלענין להיכנס מפני הגשמים לא התירו לתלמיד חכם.
ובביאור הלכה סימן קנ''א סעיף א' כתב וז''ל הנה המעיין בר"ן יראה דלשיטתו מותר
בביהמ"ד לת"ח אפילו ליכנס בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים
דכביתו עשויה לגמרי ופשוט דלבד מקלות ראש ,אך מדלא הזכיר הרמ"א
קולתו בזה משמע דלא תפס שיטתו רק לענין אכילה ושתיה דאפילו שלא
מדוחק שרי ,ומסתברא דיש להקל גם לענין שאר תשמישין הואיל שלומדים
שם כל היום.

א] חידה .באיזה פועל לא נאמר שיכול לחזור בו בחצי היום?
ב] חידה .הכ"ת שאדם אינו עמל בתורה ,ובזכות עמל מסויים שעמל ,זוכה
לתורה.
ג] חידה .במה שביתת הארץ דומה לג' עבירות חמורות ומדוע?
ד] חידה ..מדוע המלוה בריבית עונשו כ"כ חור שלא קם בתחיית המתים.
ה] חידה ..במה דומה הספירה של יובל ושמיטה ,לספירת העומר?
ו] חידה ..בא"י סכנת הפרנסה היא יותר חשש מהסכנות הגופניות -מי אומר והיכן
זה רמוז?

בידיעת ההלכה
ז] ברירה של חומש מסוים מערימת חומשים ,חידוד .הרב ויידר והרב גורן הגיעו
יחד לבית הכנסת בשבת בבוקר כשעה לפני תחילת התפילה .כל אחד מהם
רצה לקחת חומש מסוים (לא אותו חומש) ,מתוך ערימה של כ 21-חומשים שהיו
מונחים אחד על גבי השני על השולחן .הרב ויידר היה צריך לעיין בחומש מיד
לאחר שהוציאו מהערימה כדי לא לעבור על איסור בורר ,ואילו הרב גורן לא
היה צריך לעיין בחומש ויכול היה להמתין עד זמן קריאת התורה ,הכיצד ?
(החומשים היו דומים זה לזה ,שני החומשים שהוצאו היו מאמצע הערימה).

ח] חלון שנשבר .דינה בתו בת הארבע של הרב דויטש זרקה בשבת קובייה מעץ
על החלון בחדרה והחלון נשבר .מאחר והימים היו ימי חורף ,התלבט הרב
דויטש האם מותר לו לפרוס שמיכה על החלון כדי שלא יכנס אויר קר לחדר
והאם מותר לו לסלק את שאריות הזכוכית שנשארו תקועים בחלון השבור
מחשש שמא מישהו יינזק מהם .מה הדין?
ט] סינון מים .הרב גרין מקפיד לשתות רק מים שעוברים דרך מערכת סינון
וטיהור ,וגם בשעת הדחק אינו שותה מים לא מסוננים מהברז .הרב באום
אינו מקפיד על כך ושותה גם מי ברז רגילים .בבית המדרש בו הם מתפללים
מותקנת מערכת לסינון וטיהור המים .א .האם מותר לרב גרין לפתוח בשבת
את ברז המים המחוברים למערכת הסינון? ב .האם מותר לרב באום לפתוח
בשבת את הברז כדי לתת כוס מים לרב גרין? ג .האם מותר לרב גרין לפתוח
בשבת את הברז כדי לתת כוס מים לרב באום?
י] הטמנת בקבוק גומי של מים חמים .הרב כהן סובל מן הקור בחורף .האם
מותר לו למלא בליל שבת בקבוק גומי במים רותחים מהמיחם ולהטמינו
מתחת לשמיכות במיטתו ,כשמטרת ההטמנה היא לחמם את המיטה?
------------------------------------------------------------------------------------ ----------

כללי השתתפות

 .2כל תשובה נכונה ,אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס להגרלה ,יהיה
הגרלה על שני פרסים ע"ס .₪ 055
 .1כל 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  5000005720או 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  5033204525בשעות
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 סיון

מדוע חג השבועות הויא רק יום אחד משא''כ שאר ימים טובים שבוע שלם
מה שהקשתם בשם התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי מדוע חג מתן תורה שהוא החג שמקשר אותנו בית הקב''ה
לעם ישראל ע''י נתינת התורה הויא רק יום אחד ,משא''כ שאר ימים טובים הויא שבוע שלם ,ותרצתם בכמה אופנים.

מדוע רק בחג הסוכות יש פטור של מצטער ולא בשאר מצוות
מה שהקשתם בשם אחרונים מדוע רק בחג הסוכות יש פטור של מצטער ולא בשאר מצוות ,תרצתם באופן נפלא.
הרה''ג רבי יצחק מאיר ניימאן שליט''א ירושלים ר''מ בישיבת נצח ישראל בית שמש
נראה לציין דהלב שמחה זצ וק''ל לברך אמר דלכן רק בסוכות יש את הלכה של מצטער פטור ,כי סוכות זמן שמחתנו
ויש מצוה של שמחה והמצטער נגרע ממנו השמחה לכן פטרהו מהסוכה כמו שמצאנו בחתן שאינו יוצא לצבא
ולמלחמה כיון שמצוה בושמח את אשתו ,לכן הוא פטור מכל מה שמגרע ממנו ומונע לו השמחה ,כן בסוכה גם כן
כיון שהצער מונע ממנו השמחה ,לכן פטור מהסוכה.

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 לתרץ בכמה אופנים ,א} דהנה בכל יו''ט בעינן שיהא חצי לכם וחצי לה' ובפרט בשבועות כ''ע מודים דבעינן נמי
לכם ,ואם נעשה חג השבועות ז' ימים יצטרכו לעשות חלק גדול שיהא לכם ותכלית המתן תורה הוא ללמוד כל היום
וכל הלילה ,לכן קבע הקב''ה רק יום א' כדי שבשאר הימים יכלו ללמוד כל היום ,ומ''מ יש לקרבנות תשלומין ז' ימים,
ב} ע''פ מה שכתבו הראשונים עיין ברבינו בחיי פרשת אמור כ''ז ט''ז דהמ''ט ימים של ספירת העומר בין ראשון של פסח עד
השבועות הרי הם כחולו של מועד בין ראשון של סוכות לשמיני עצרת ,ולפי זה לא קשה דשבועות הויא המשך מחג
הפסח ,ג} אם נעשה שבועות ז' ימים היינו שיהא שבוע ימים חול המועד ויש לעשות בסוף עוד יום שיהא יו''ט אחרון
דאי אפשר לסיים החג רק בחול המועד בלי יו''ט בסוף ,ובשלמא בפסח יו''ט אחרון היה קריאת ים סוף ,ובסוכות יש
שמיני עצרת שהוא רגל בפני עצמו משום סיבות ידועות שיום זה מסוגל לכמה דברים ,אבל בחג השבועות אמאי
נעשה בסוף יו''ט איזה דבר נעשה אז שנצטרך לעשות ו יו''ט ,ואי אפשר לגמור החג בלי יו''ט בסוף לכן הויא יו''ט
שבועות רק יום אחד.
הרה''ג יעקב זייבלד שליט''א

הבה''ח החתן דוד יואל ווינפעלד שליט''א בני ברק ישיבת מיר ירושלים
נראה לתרץ ,בהקדם מה שמביא בספר אמת ואמונה בשם הרה''ק מקאצק זי''ע הטעם דמצטער פטור מן הסוכה,
משום דמצוות סוכה ענינה הוא ביטול לבטל את עצמו בכ ל מצב וענין אל השי''ת ,ולכן המצטער פטור בישיבה כי
צערו מוכיח בו שאינו בבחינת ביטול כי אלמלא כן לא היה מרגיש הצער כלל וכלל ,וכיון שכן מרגיש את צער מ
מועילה ישיבתו כי אין לו שייכות אל הסוכה כלל ,ולכן פטור ע''כ ,ולפי זה מיושב שפיר דדוקא במצות סוכה ענינה
הפנימי הוא ביטול לגמרי אל רצון השי''ת לכן דווקט במצוה זו מצטער פטור בה.

באיזה יום בשנה היה מתפלל רבי שמעון בר יוחאי
מה שהבאתם בשם הרבינו יונה דרבי שמעון בר יוחאי התפלל רק פעם אחת בשנה ,ודנתם בשם הפוסקים באיזה יום
בשנה זה היה ,והבאתם שיטה אחד שזה היה בתשעה באב כיון שאסור ללמוד לא היה תורתו אומנותו לכן התפלל,
ושיטה אחת שזה היה בראש השנה.

לוס אנג'לס

הרה''ג מנחם מאניש הופמן שליט''א ירושלים העיר הערה הראשונה
הבה''ח ברוך הלוי גנזלר ני''ו ישיבה גדולה סערט ויז'ניץ רמת ויז'ניץ חיפה {העיר הערה ראשונה}

הרה''ג רבי מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א לייקווד מחבר ספר "אוצרות הים" על מסכת ברכות
יש שרצו לומר שהתפלל ביום כיפור ,שהרי מצינו מחלוקת הפוסקים במי שחבוש בבית האסירים ונתנו לו האפשרות
להתפלל ביום א' בשנה האם יש לו להתפלל מיד משום אין מעבירין על המצוות או שיש לו להמתין עד יום הכיפורים,
הרי מבואר דיום כיפור הוא היום הכי חשוב להתפלל .ועוד דמצינו ששיטת רש"י בשבועות י"ג .הוא דתפילה ביום
הכיפורים הוא דאורייתא .ועוד דמבואר בהרמב"ם דבעת צרה יש חיוב להתפלל ,והרי יום כיפור הוא הזמן שחותמין
מי יחיה ומי ימות וממילא הרי הוא כעת צרה שיש חיוב מהתורה להתפלל.

במה שהקשיתם הסתירה על מאמר רשב"י שמפני שעצרת חל בעונת מלאכה לכן הוא רק יום אחד שחסך הכתוב
לישראל ,מהא דאמר בגמ' ברכות ל''ה שבזמן שעושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחרים שנאמר ועמדו זרים ורעו
צאנכם ובני נכר אכריכם ,נראה לתרץ בדרך אפשר שדעת הרבה פוסקים שנוהג מצוות שביתת בהמתו ועבדיו גם
ביו"ט ,משנ"ב סימן רמ''ו ס"ק י''ט תצ''ה ס"ק י''ד והסכימו שו"ע הרב ומשנ"ב להחמיר בזה .ואם יהא ז' ימים חג שבועות מסתמא יהי'גם
ביום האחרון יו"ט ולא יהיה אפשר לעבוד ע"י הנכרים .ולגבי חול המועד נפסק בשו"ע תקמג שכל דבר שאסור
לעשות בחוה"מ אסור גם לומר לנכרי ואפילו ששבת ויו"ט התירו בקבלנות לגוי מחוץ לתחום העיר (משום שאסור לצאת
חוץ לתחום וממילא לא יראוהו ישראל) בחוה"מ אסור שמא יראוהו ישראל ויאמרו שכיר יום הוא ומקבל שכר יו"ט ,וגם אם נאמר
שהפסוק ובאו זרים ורעו כו' לא מיירי בעבדים או פועלים בשכר רק בגויים שיבואו מרצונם לעבדינו בחינם כבר כתב
הריטב"א מו"ק י''ב שכל מה שאסור לעבוד בחוה"מ בנכרי בשכר אסור גם בחינם גמור ולכן אמר רשב"י שעצרת
שהיא בעונת מלאכה חסך לנו המקום ,ובר מן דין הקשו התוס' ברכות ל''ה שכתוב והיה אם שמוע...ואספת דגנך ולהלן
אמר שבזמן שעושין רצונו ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם ותירצו שהפסוק ועמדו זרים כו' מיירי רק
בצדיקים גמורים .ופי' מהרש"א שבפרשת והיה אם שמוע חסר "ובכל מאודכם" יוצא א"כ שהפסוק ועמדו זרים כו'
מיירי בבני עליה והמה מועטים שהרי גם משה רבנו ע"ה נתקשה למצוא שונאי בצע ורוב ישראל שעושין רצונו של
מקום מתקיים בהם ואספת דגנך ושפיר חסך עלינו המקום ביטול מלאכה.

הגאון גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א מח"ס "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים
מה שהבאתם דברי רבינו יונה ברכות ח' ע"א שרשב"י היה מתפלל רק משנה לשנה ,נראה להעיר ,דהנה בגמרא
איתא בעידן צלויי לבשו מיכסו "ומצלו" הרי שכן התפלל ,אלא שתירצו התוספות בגמרא שבת י"א ע"א ש"מצלו" היינו
"קריאת שמע" ,שהרי לא הפסיק רשב"י לתפילה באמצע הלימוד ,ויש להטעים דבריהם שהרי איתא שבכוח קריאת
שמע נמתקין הדינים ,וניצולים מכל רע ,ולכן הוי קריאת שמע כתפילה ,ולפי מה שהבאתם מספר האשל מערכת ט'
אות א' ,שיום אחד בשנה שהתפלל רשב"י ,היה בתשעה באב שאסור ללמוד ,ולכן הפסיק להתפלל ,לפי זה י"ל שמה
שכתוב בגמרא "ומצלו" ,היינו בתשעה באב ,וכן לפי מה שהבאתם מהזוהר הקדוש פרשת ויקרא ח"ג דף י"ח ע"א שיום אחד בשנה
שהתפלל רשב"י היה בראש השנה ,י"ל "ומצלו" היינו בראש השנה ,ובעיקר קושיית התוספות על מה שכתב "ומצלו",
והרי לא הפסיק לתפילה ,י"ל שיתכן רק כשראה רשב"י זיע"א ,שיש איזה גזירה קשה חס ושלום ,אז נעמד להתפלל,
וזה הביאור בגמרא שם" ,בעידן צלויי" ,כשהגיע זמן שחייבים להתפלל בגלל גזירה קשה חס ושלום" ,לבשו מיכסו
ומצלו" .הפסיקו אפילו באמצע הלימוד כדי להתפלל ,ובוודאי בשעה קשה כזה באסון הנוראי שקרה במירון ל"ג
בעומר תשפ"א ,יקום רשב"י ויתחנן לה' מאד שירפא כל שברי לב ,ונזכה לגאולה השלימה במהרה אמן.
שבת ל"ג ע"ב

הרה''ג משה יוחנן שיינפלד שליט''א בית שמש
מה שתרצתם את הסתירה דזה קודם בת קול וזה לאחר בת קול ,נראה להעיר ,דיש בידי מרגניתא טבא אשר ישפוך
אור על כל הס וגיא הזאת ובד בבד יהיה סימוכין למה שתירץ ,והוא ע''פ מה ששמעתי מזקיני הגאון יהוסף חיים
שיינפלד שליט''א אב''ד קרית הרצוג ששמע מרבו מובהק הגאון ר' יהונתן שטייף זצ''ל שבכל מקום בש''ס שמוזכר ר'
שמעון בר יוחאי בידוע שהלכה כמותו וגם שזה היה לאחר שיצא מהמערה ,משא''כ כשכתוב רבי שמעון לבד היה זה
קודם שנכנס למערה ואז אין הלכה כמותו בכל פעם.

מדוע קוראים לחג השבועות בלשון רבים זמן מתן תורתינו הרי זה רק יום אחד
מה שהקשתם בשם אחרונים ,מה הטעם שאומרים "זמן מתן תורתנו לשון רבים בשלמא בחג פסח ובחג סוכות שהם ז'
ימים ,אומרים זמן חרותנו שמחתנו ,לפי"ז היה ראוי לומר יום מתן תורה ,ותרצתם בכמה אופנים.
הגאון אברהם אביש הגר שליט''א ראש כולל פאפא ירושלים
מה שהבאתם קושיא זו בשם מטה משה ,נראה להעיר דהמטה משה מקשה קושיא אחרת מדוע אומרים זמן מתן
תורתינו ולא אומרים יום מתן תורתינו ולא הקשה על הלשון הרבים.

הרה''ג נפתלי טסלר שליט''א מאנסי
מה שהבאתם להקשות הסתירה בשיטת רבי שמעון חלקי אמרה נפשי לתרץ בפשטות דוודאי בזמן שעושים רצונו
של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים ,אמנם זה מדריגה גבוה שלאו כל אדם זוכה ,ורק יחידי סגולה ,שהרי בקרא
כתיב ששת ימים תעשה מלאכה ,וביותר מצינו במכילתא דרשב"י הובא בדרשות רבי יהושע אבן שועב פרשת וישב ששת ימים תעבוד
ועשית כל מלאכתך ,זו מצות עשה ,וכן נפסק בשו"ע או"ח סימן קנ''ו ס"א אח"כ ילך לעסקיו דכל תורה שאין עמה מלאכה
סופה בטלה .ולכן כיון דרובא דעלמא הם בכלל קללת בזיעת אפך תאכל לחם ,שפיר קאמר דכיון דהוא עונת מלאכה
חסך הכתוב.

הרה''ג יוסף קרביץ שליט''א מודיעין עילית
נראה לתרץ ,דבעקידת יצחק פרשת אמור שער  70סוף פרק רביעי הקשה אמאי התורה לא הזכירה שחג השבועות הוא זכר למתן
תורה ,ותירץ לפי שזכרון התורה וקבלתה אינה לזמן מיוחד כשאר עניני המועדים רק בכל יום ובכל עת דכתיב לא
ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה ובכל יום ויום אנו מצווין ובכל עת שיהיו חדשים וחביבין בעיניו
כיום שניתנה ע''כ ,ולפי זה אתי שפיר שאנו אומרים מתן תורתנו לפי שאינ רק לזמן מיוחד אלא כל יום ובכל עת
מחויב להרגיש את קבלת התורה.

הגאון דוד ליסיצין שליט''א ראש כולל היכל התלמוד ת''א
הרה''ג משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א ירושלים
יש לציין את פירושו של בעל אור יצהר כי הכוונה עונת מלאכה ,היינו מלאכת עסק התורה ולא מלאכת ישוב העולם.
ולכן בפסח וסוכות היה הציווי לפני שניתנה תורה ,ועדיין לא הוי לגבייהו עונת מלאכה של עסק התורה ,לזה ציוותה
התורה דליהוי ז' וח' ימים בשמחת המועד ,ואין לחשוש כי עי"ז יאבדו בעסק מלאכת התורה ,כי אז עדיין לא ניתנה
תורה .אבל בעצרת שאז נצטווו בעסק מלאכת התורה והגית בו יומם ולילה ,חסך הכתוב לישראל בשמחת המועד,
וציוותה שיהא רק יום אחד משום שאז הוא עונת מלאכה של עסק התורה.

מדוע רבי שמעון בר יוחאי שהיה תורתו אומנותו פטור מהתפילה
מה שהקשתם על הא דאיתא בגמ' שבת י''א דרבי שמעון בר יוחאי וחבריו שתורתם אמנותם פטורים מהתפילה ,דיש
להקשות מה הסברא שבגלל שתורתו אמנותו פטור מהתפילה ,ותרצתם בכמה אופנים.
הרה''ג עזריאל ברוך אהרנוביץ שליט''א קרית חסידים בית שמש
נראה להעיר ,דבאמת לגבי פטור מן התפילה מבואר באחרונים דעוסק במצוה פטור מן המצוה וודאי מצוה
שמקיימים ודברת בם בכל רגע ורגע ,אלא ק"ש דהיא דאורייתא מפסיק גם לרשב"י כגמ' שבת י''א ושו"ע או"ח סי' ק"ו סע"ב אבל
תפילה שהיא דרבנן נדחית וגם אם היא מה"ת כהרמב"ם הרי אין לה זמן קבוע ודי בפעם אחד ביום כהמשנה ברורה שם
סק"ה אלא דנראה לחדש עוד דרשב"י כאן בשבת לשיטתי' קאזיל במנחות ,דהנה לרבי אמי במסכת מנחות צ"ט אפי' לא
שנה אדם אלא פרק א' שחרית וא' בערבית קיים מצות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך ור' יוחנן אמר בשם רשב"י
דלא דוקא למד אלא אפי' קרא קר"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש ובי' המהרש"א שאפי' קרא קר"ש קיים בזה לא
ימוש הרי דלשיטת הרשב"י בקריאת שמע יוצא תרתי גם לימוד התורה וגם מצוות קרי"ש ,והנלענ"ד דזה דוקא
לרשב"י שתורתו אומנותו לכך יפסיק בקר"ש שהרי כיון שתורתו אומנותו גם קר"ש לא היה צריך להפסיק משום
דעוסק במצוה פטור מן המצוה וע"כ מה שמפסיק זה בגלל שגם יש לו מצוות לימוד תורה ע"י שקורא שמע הרי שלא
הפסיק כלל מתורתו ,אבל תפילה שאז לא ילמוד לא יפסיק דכיון שתורתו אומנותו הרי שחיוב התורה עדיף משום לא
ימוש ומשום ודברת בם.

שליט''א רב קהילת צאנז ביתר ,ודומ''צ אוצר הפוסקים ,שערי הוראה ,גוש שמונים ,וראש כולל דברי חיים.

הגאון ישראל שוורץ
הרה''ג יעקב ישראל מייזנער שליט''א
מה שהבאתם להקשות הסתירה בשיטת רבי שמעון נראה לפמש"כ בתוס' ר"י החסיד עמ"ס ברכות שם כתב וז"ל,
רשב"י אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה וכו' ,תורה מה תהא עליה ,לאו משום דסובר ר"ש שהוא חובה דהא
במנחות איהו קאמר דאפילו לא קרא אלא קר"ש שחרית וערבית קיים ולא ימוש וכו' ,אלא מצוה בעלמא הוא דקאמר
מפני ביטול תורה עכ"ל ,ולפי"ז א"ש דלרשב"י אין חובה רק מצוה בעלמא ,ושפיר י"ל דהטעם דעצרת יום אחד ,כדי
שלא יתבטל ממלאכה ,וכבר אמרו חז"ל [במנחות שם] פעמים שביטולה של תורה הוא קיומה.
לונדון

גליון זה נודב ע''י ידידינו
נעים זמירות ישראל
הרב משה שמואל בריסק שליט''א בארא פארק
לעילוי נשמת אביו
הרב יהודה בן הרה''ג משה שמואל ז''ל אב''ד לונקא
נלב"ע כ''ח אייר ת.נ.צ.ב.ה.
גליון זה נודב ע''י ידידינו
הגאון חיים יעקב קליין
לרגל שמחת החלאקה לנכדו כמר אפרים ני''ו
בן לבנו הרה''ג נחום יואל שליט''א בני ברק
וחתן הגאון יחזקאל אהרן שוורץ שליט''א רב קהל חסידים הר יונה
יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות יזכה לרוות נחת
מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפנה
שליט''א ראש ישיבת אוהבי תורתך ירושלים

גליון זה נודב ע''י ידידינו

הרה''ג יצחק פיליפ
לרגל שמחת הבר מצוה
לבנו היניק וחכים כמר שמואל דוד ני''ו
יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות יזכה לרוות נחת
מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפנה

שליט''א ר''מ בישיבת בעלזא ירושלים

גליון זה נודב ע''י ידידינו

הרב אהרן שטאהל

שליט''א בארא פארק

לעילוי נשמת אביו
הרב דוב צבי בן הרב ישעי׳ אלעזר ז״ל
נלב"ע ב׳ סיון שנת תשס״ט ת.נ.צ.ב.ה.
גליון זה נודב ע''י ידידינו

הרב לוי יצחק וידער

שליט''א בית שמש

לעילוי נשמת אביו
הרב עמרם דוד בן אלימלך ז''ל
נלב"ע כ"ז אייר תשע''ו ת.נ.צ.ב.ה.
גליון זה נודב ע''י
חביבן של גדולי ישראל
הרב גרשון לידר שליט''א קרית צאנז נתניה
לעילוי נשמת אמו
ה''ה מרת פריידא רבקה בת הרב ישראל ע''ה
נפטרה ג' סיון תש''ן ת.נ.צ.ב.ה.

גליון זה נודב ע''י ידידינו

הרב מרדכי איזראעל

שליט''א בארא פארק

לעילוי נשמת אמו
מרת גיטל בת הרב מרדכי ע"ה
נפטרה בש"ט כ"ח אייר תשנ"א ת.נ.צ.ב.ה.
גליון זה נודב ע''י ידידינו
הרה''ג עזריאל ברוך אהרנוביץ
מחשובי המעירים במדור מכתבים למערכת
לרגל יומא דהילולא רבה
של הרה''ק רבי שלמה בן מרדכי זצו''ל
ולזכותו של הגאון גמליאל בן צביה שליט''א
יהא רעווא שזכותו של בעל ההילולא תגן עליו להתברך בכל מילי דמיטב
שליט''א קרית חסידים בית שמש

ברכת מז"ט לידידינו איש החסד והמעש
הרב מרדכי גלנדואר שליט"א
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח כמר משה יהודה ני"ו
עב"ג בת הרב יהודה פרידמן שליט"א
יהא רעוא שבזכו מעשיו הכבירים יחזכה לרוות נחת מכל יוצ"ח
ויצליח בכל אשר יפנה

