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התאחדות אברכים

"ויואל משה"
ד'סאטמאר
נתייסד ע "י כ"ק מרן רביה"ק זי" ע
בנשיאות כ"ק מרן רבינו שליט" א
בעיה"ק ירושלים תובב"א

מילי מעלייתא

מלחמות ה'
חובתינו ללכת בדרכו של אאעה
לקוות לעקירת העז מארהק
במד"ר )פל"ט ס"ט( אמר רבי לוי שני פעמים כתיב
לך לך ,ואין אנו יודעים אי זו חביבה ,אם השניה אם
הראשונה ,ממה דכתיב אל ארץ המוריה הוי השניה
חביבה מן הראשונה .וצ"ב האיך מוכח מאומרו אל
ארץ המוריה שהשניה חביבה מן הראשונה .וי"ל
שהוקשה לו לבעל המדרש ,שני פעמים כתיב לך לך,
ואין אנו יודעים איזו חביבה ,כי הלא שניהם לתועלת
אחד באו ,לעקור את העבודה זרה וכוחות הטומאה
מן הארץ ,אמנם ממה דכתיב אל ארץ המוריה,
ואחז"ל שהיא מקום המקדש שמשם הוראה יוצאה
לישראל ,ושמשם יצא מורא לעכו"ם ,הרי שלא זו
בלבד שעקר אברהם אבינו הע"ז מן המקום ההוא,
כמעשהו בכל מקום בואו ,אלא שגירש משם לגמרי
את הרוח מסאבא וכוחות הסט"א ,עד שהותר אף
לגבוה לבנות עליו את בית הבחירה ,אף שנעבד עליו
ע"ז ,מעתה הוי אומר שהשניה חביבה מן הראשונה.
אמנם בעוה"ר כהיום גבר הסט"א ומרבה כוחו
להסטין אף במקום המקדש ,וזה עכשיו דיברתי עם
הגאב"ד דירושלים שליט"א )בעל מנחת יצחק זצ"ל( ,וחברי
העדה החרדית ,וסיפרו לי מהמצב הנורא המתרחש
כעת באה"ק ,איך שהרשעים רוצים לעקור את כבוד
וקדושת השבת מירושלים עיה"ק ,ורואים איך
שכוחות הסט"א מתגברים מידי יום ביומו ,והרי הם
גרועים מעכו"ם ,כי לא די שהם ריקים מכל מצוה
ודבר טוב ,אלא שהם מלאים ברשעות ואכזריות עד
כדי רציחה ,בכדי לעקור כל זיק יהדות ,ועליהם
תיקנו ברכת ולמלשינים וכל המינים כרגע יאבדו כדי
להחליש כחם .וזכור אזכור כי עוד בשנים קדמוניות
עוד טרם התייסדות המדינה הייתי אצל כ"ק מרן
דודי זללה"ה בליל א' דחג השבועות ,ונכנסתי אצלו
אחר עריכת השולחן וראיתי כי הוא שקוע
ברעיונותיו ,ונכנס שם איש אחד מחברי האגודה
בארה"ב ,וכראותו מרן דודי זללה"ה שאל אותו מה
מתרחש חדשות ,נענה ואמר בשמחה רבה שיש
תקוה שיוחלט אצל האומות המאוחדות )יו .ען(.
לטובת התייסדות ממשלתם באה"ק ,והלה הוסיף
ואמר ,שהיות שלכשתהיה הממשלה תשתתף איתם
גם מפלגת אגודת ישראל ,א"כ שאלתו בפיו מהי
דעת קדשו של רבינו ,איזה שר יהיה מצד האגודה,
והאריך בדו"ד בענין זה ,והתלהב מרן דודי זללה"ה
ועמד מלא קומתו והתחיל לצעוק בזה"ל "איך שווער
ס'וועט נישט זיין א אידישע מדינה" .ובאמת מעולם
לא שמעתי ממנו קולות נלהבות כאלו ,והאיש הזה
בראותו את הרוגזה של מרן דודי זללה"ה ,יצא מן
הקודש בפחי נפש .וכאשר יצא משם פנה אלי מרן
דודי זללה"ה ,ואמר ,אין אני יכול להאמין שאחר כל
הצרות שעברו על כלל ישראל ,ונהרגו רוב מנין ובנין
של כלל ישראל וכל הצדיקים ,יעמידו עוד את בנ"י
לנסיון גדול כזה ,הלא הם יעקרו כל התורה מן
השורש ,ואם כן איך יעשה כן הקב"ה לבנ"י ,אין אני
יכול להאמין את זאת .וראיתי כי בדברי קדשו
ובלשון שבועה מילין לצד עילאה ימלל .וברצון
קדשו ביקש בכחו הגדול כביכול כלפי מעלה להיות
בבחינת צדיק גוזר שלא יבא חלילה לידי תקומת
המדינה ,אמנם בעוה"ר גבר כח הסט"א ובא הנסיון
עלינו .עכ"פ כולנו שזכינו לשמוע מפ"ק דברי הדרכה
איך להתנהג בענינים הללו ,ולא נשאר בידינו רק
להמשיך הלאה בכל מה ששמענו ממנו ,ולא לנטות
כלל אחרי דעותיהם רק לעסוק בתורה ובמצוות.
)רבינו הקוה"ט בעל ברך משה זי"ע ,
בפתיחת זמן החורף תשמ"ח(

מגיד תעלומה

íäøáàì "ä" óñåð ,á÷òé é÷ìà íéøîåàù é"ò
äðååëä øåàéá êéøöå .á÷òé é÷ìà íéøîåàù åäæ :é"ùøá .êîù äìãâàå
íä á "÷òé ÷"çöé í"äøáà úåáàä úåîùã àúéàã î"éôò äàøðå .äæá
ä "÷áø ä"øù úåäîàä úåîù ïëå ,ãçà ïéðîë úåéúåà â"é øôñî ãçéá
úåäîàäå úåáàäå ,ãçà ïéðîë úåéúåà â"é øôñî ãçéá íä ä"àì ì"çø
äðäå ,å"ë àéøèîéâá àåäù ä"á ä"éåä íù øôñîë ,å"ë ãçéá íéìåò
'ä àåä ìàøùéå ,ì"àøùé øîàé á"÷òé íå÷îá íàå , úåéúåà 'ã àåä á÷òé
àåø÷ì êéøö äéä æàå ,úåéúåà ã"é äéäé ãçéá úåáàä úåîù æà úåéúåà
ïë ìò í"äøáà ïéøå÷ù ïåéë ìáà ,å"ë ÷ø øôñîä äéäéù í"øáà íäøáàì
ë "æå .ïååëîá å"ë íù øôñî äéäéù éãë ,ì"àøùé àìå á"÷òé øîåì ïéëéøö
ìéáùá åäæ ,íøáà àìå í"äøáà êîù äéäéù ,à÷ééã êîù äìãâàå é"ùø
דברי מהרי"א
.÷"åãå ,ì"àøùé é÷ìà àìå à÷ééã á"÷òé é÷ìà íéøîåàù

ä"òàà ãáìî ,é"øàá í÷ìç úà åøé÷ôä íù éðá
ãéúò ä"á÷ä øîàå íù éðáî êìåäå ùáåë é"ùøéô .õøàá æà éðòðëäå
àìù úéùàøá 'ôá é"ùø øîà÷ éàî ë"à íéù÷îå .êéðáì äøéæçäì éðà
åùáëù íéèñì íä àáøãà ,íéîîò 'æ õøà íúùáëù íúà íéèñì åøîàé
éðà ãéúò ä"á÷ä øîà äî ïéáäì íâå ,àëä é"ùøéôë íù ìù åòøæî
åäùáë åúçôùîîå åðîî éëå åòøæî 'éä åãáì íäøáà éëå ,êéðáì øéæçäì
íâ ,ïàëì íäøáà ïéðò äîå ,øæçåé äì ,ùáëù äçôùîî àìä éðòðëä
äðúðå äàøá àåä åîòì ãéâä åéùòî çë ä"åàì äøåúä úáåùú ïéáäì
øîàé íéìà øáâ ìë äéøá ìëì ééç ú÷áù àì ë "à ,'åëå åéðéòá øùé øùàì
øîàé åøáç ìò øáâ íéìàã ìëå åéðéòá øùé øùàì äðúðå íìåòä àøá 'ä
ì àøùé éðàù áéùäì ùéù ô"òàå ,äæì ïúðå äæî ìèð ä"á÷ä ìù åðåöøá
øîàð éîð ä"àìá ë"à ,íéîù éñéð é"ò àìà õøàä úà åùøé íòåøæá àìù
ã "òôìðä ìáà .íîå÷îá åðáéùåäå åìàì ùøâ ä"á÷ä ,íéèñì åðà ïéà
ïëå àéñà õøà ìëå é"àá åéðáå íù å÷éæçäå åéðáì íìåòä ÷ìç çð äðä
íéøáãå 'à äôù 'éä äâìôä úòùá êà ,íçì à"÷éøôàå úôéì à"ôåøéà
ìë äò÷áä ìà åòñðå í÷ìç åçéðäå åøé÷ôäå í÷ìçå íöøà áåæòì íéãçà
'éäù é"àá 'éðòðë åëæå ø÷ôääî 'à ìë äëæ 'ä íöéôäùë ë"çàå 'àå 'à
àåä íäî ùáåëå øæåçäå ø÷ôää ïî åëæ äúòå íù ìù å÷ìç íéðôì
' é) úáùã ÷"ô ñ" ùî ('ë è"é) ïî÷ì é"ùøéôù äî éôì êà ,åëæ ïéãá éë íéèñì
ïá æà íäøáà 'éä àöîð ,äâìôä øçà äðù á"ð 'éä íåãñ úëéôäã (á"ò
'éîéòðá åì ìôðù å÷ìç ìçî àìå íúöòì íéëñä àì àåäå íéðù æ"î
øîà ë"ò ,íäøáà úà ìæâ ø÷ôääî úåëæì ã"ò ùáëù éðòðëäå íù éðáì
äúà àìà íäî åëæ àì íù éðá ìëî éë êéðáì øéæçäì éðà ãéúò ä"á÷ä
ë "òå ,øåà éãøåîá 'éäù äâìôä øåã íò íéëñä àìå 'äá ïéîàîä
éæà ø÷ôäî åëæù íéîîò 'æ õøà íúùáëù íúà íéèñì åðì íéøîåàùë
åì ,úéùàøá øöåéá ïéîàîù éî ,åîòì ãéâä åéùòî çë äáéùî äøåúä
ìåèéð ïéãáå äá 'éä íéèñì íéîîò 'æå ,ì"ðëå çð ú÷åìçî õøàä äøàùð
חתם סופר  -תורת משה
.é"äæòá ïåëð øáã àåä ã"òìå ,íäî åðìù úà
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מעשה אבות סימן לבנים
ויהי רעב בארץ וירד אברם .דרשו רז"ל ,האבות
סימנים לבנים ,והוא הפרשה הזאת במקרה אאע"ה
הכל סימן לזרעו בגלות מצרים ,כי המצריים לקחו
את אשתו והש"י נקם את נקמתו בנגעים גדולים
והוציאו משם במקנה בכסף ובזהב ,וגם צוה עליו
פרעה אנשים לשלחם ,וכל זה אירע לבנים ,והוא
מה שדרשו רז"ל בבראשית רבה )ב"ר מ ,ח( ,כל מה
שתמצא באברהם תמצא בישראל ,באברהם כתיב,
ויהי רעב בארץ ,ובישראל כתיב )בראשית מה ,ו(" ,כי זה
שנתים הרעב" .באברהם כתיב ,ותקח האשה בית
פרעה ,ובישראל לקחו בנותיהן ,שנאמר )שמות א ,כב(,
וכל הבת תחיון .באברהם כתיב )בראשית יב ,יז(" ,וינגע
ה' את פרעה" ,ובישראל כתיב )שמות יא  ,א(" ,עוד נגע
אחד אביא על פרעה" .באברהם כתיב )בראשית יב ,יח -
יט(" ,ויקרא פרעה לאברם" וגו'" ,הנה אשתך קח
ולך" ,ובישראל כתיב )שמות יב  ,לא(" ,ויקרא למשה
ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי".
באברהם כתיב )בראשית יב  ,כ(" ,ויצו עליו פרעה אנשים
וישלחו אותו" ,ובישראל כתיב )שמות יב ,לג(" ,למהר
לשלחם מן הארץ" .באברהם כתיב )בראשית יג ,ב(,
"ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב" ,ובישראל
כתיב )שמות יב ,לה(" ,וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי
זהב" .באברהם כתיב )בראשית יג ,ג(" ,וילך למסעיו",
ובישראל כתיב )שמות יב ,לז(" ,ויסעו בני ישראל
)רבינו בחיי(
מרעמסס סכותה".

'וילך למסעיו' שהלך בנחת
וילך למסעיו מנגב ועד בית קל עד המקום
אשר היה שם אהלה בתחלה בין בית קל ובין העי.
וילך למסעיו ,לפי שהמתנות שנתנו לו בשביל
שרה ,היו כאלו במרמה ,שעל שאמר אחותי היא
ניתנו ,אלא שפרעה מחל ,ועם כל זה אולי יתחרט
אחר ששלחו ויקחו ממנו המתנות ,ואם היה אדם
אחר ,היה בורח והולך ביום אחד מהלך שלשה,
אבל אברהם ,לפי שהיה נדיב כמו שאמר למלך
סדום אם מחוט ועד שרוך נעל ,אמר שאברהם לא
הלך כבורח ,אלא בנחת רוח במסעות עצמם שבא
למצרים באותם חזר ויחן בהם ,ואם יתחרטו יבואו
)תולדות יצחק(
ויקחו שלהם.

ישמעאל נקרא בשם עוד בטרם נולד
ד' נקראו עד שלא נולדו ,ואילו הן ,יצחק,
וישמעאל ,יאשיהו ,ושלמה ,יצחק ,וקראת את שמו
יצחק ,ישמעאל ,דכתיב וקראת את שמו ישמעאל,
יאשיהו ,הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו,
שלמה ,כי שלמה יהיה שמו ,עד כדון בצדיקי' אבל
ברשעי' זורו רשעי' מרחם) .תלמוד ירושלמי ברכות פ"א ה"ו (

אברהם אבינו יצא למלחמה בלא כלי זיין
וירק את חניכיו .יש אומרים ,וירק ,שהוריק
מהם כל כלי זיין ,והלכו בלא כלי זיין ,וסמכו על
תשועת ה' ,מלשון אריק חרבי תורישמו ידי )שמות טו
ט( ,כי אמר פרעה אפילו אם אריק חרבי לסלקו מכל
וכל ,מכל מקום תורישמו ידי לבד בלא חרב) .כלי יקר(

ואברכה מברכיך .במסורה תרין ואברכה
חד הכא ,ואידך ואברכה שמך לעולם
ועד .ואפ"ל דהנה לקמן בפרשה
כתיב ,ויאמר אברם אל מלך סדום
הרימותי ידי אל ה' וגו' ובמד"ר איתא רבנן אמרי עשאן שירה כמד"א אלקי אבי
וארוממנהו ,והכוונה בפשטות שאמר שירה על הניסים ולכאור' צ"ע דמה ענין שירה על
החזרת הרכוש דמאי תלוי זב"ז וצ"ב הל' עשאן שירה על הרכוש .ונראה לפרש דהנה
אאע"ה הי' רוצה לומר שירות ותשבחות להקב"ה על הצלתו ממלחמת המלכים
האדירים האלה ובודאי שהיו כל מעשיו לש"ש בלתי לה' לבדו שיתקדש ש"ש על ידו,
אולם ידוע דדרך הצדיקים שחושדים את עצמם בתמידות אולי אין כוונתם לשם שמים,
וכתב בספר הק' נועם אלימלך עה"פ ויגע בכף יריכו ,דאם נתערב להאדם תערובת יצה"ר
במעשיו אין יכול לברך על זה ברכה ושירה ,ובזה פי' שאמר יעקב אבינו להמלאך שרו
של עשו ,ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני פי' שתאמר לנו את כל הברכות שהפסדתנו,
שע"י לא יהיו לנו כמה וכמה ברכות מחמת שהיית לנו לשטן ולמקטרג עכלה"ק ,וא"כ
חשש אברהם אבינו שאם יקח מן רכוש הרשעים האלה ,לא יוכל לומר שירה להקב"ה
דשמא יהי' במעשה ההוא תערובות יצה"ר ,וז"ש הרימותי ידי אל ה' ,ודרשו רבנן שעשאן
שירה ,לפיכך אמר אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך דע"י שלא יקח
רכוש הרשעים לא יפסיד השירות והברכות .ובזה יבואר המסורה ואברכה מברכיך
שהשי"ת הבטיח לאברהם אבינו שיהא מקור השפעתם מברכת ה' ומעתה לא תזקק
לעולם ליהנות מן הרשעים ,עי"ז תוכל לברך השי"ת בכוונה שלימה ורצויה כי לא יהי'
במעשיך שום אחיזה לחלק הרע ,וזהו ואברכה מברכיך ועי"ז תזכה שיתקיים בך ואברכה
)דברי יואל(
שמך לעולם ועד ,ותוכל לברך את השי"ת בכוונה שלימה ורצויה.

מילי דאבות

הגה"ק רבי שלמה הכהן זי"ע ,נולד במדינת טערקיי בעיר
סירוס הסמוכה לשאלוניקי ,בשנת ר "פ לערך ,לאביו הגאון רבי
אברהם הכהן זצ"ל ,אשר מסר נפשו לגדלו ולחנכו על מבועי
התורה והיראה.

ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך .איתא במד' אמר רבי לוי שני פעמים כתיב לך לך )חד

הכא וחד בנסיון העקידה( ואין אנו יודעים איזו חביבה ,ממה דכתיב אל ארץ המוריה הוי
השניה חביבה מן הראשונה ,וצ"ב האיך מוכח מאומרו על ארץ המוריה שהשניה חביבה
מן הראשונה .ואפ"ל דעובדא ידענא שבעת שעמד הרה"ק ר' יעקב שמשון משפיטיווקא
זי"ע לעלות להשתקע בארץ ישראל ,ולשבוע מטוב קדושתה העליונה ולהתעלות גם
בתורה ועבודה ,תנאי התנה עם היצר שהוא עולה לארץ ישראל רק אם הוא לא יעלה
עמו להפריעו מעבודתו ,והסכים השטן והבטיח לו שישאר בחוץ לארץ ,ויהי' כאשר הגיע
הרה"ק לארץ ישראל והנה השטן לנגדו ,התפלא הרה"ק ושאל לו הלא התניתי עמך שלא
תעלה עמי לארץ ישראל השיב לו השטן זה שהבטיחך בחוצה לארץ הי' אחד משלוחי
וכאן בארץ ישראל אני בעצמי עומד ועושה עבודתי ,ובזה יל"פ מה הי' נסיון לא"א לעזוב
את ארץ מולדתו ולעלות לא"י שהרי נסיון גדול הוא להצדיק שאחרי עבודתו בחוץ לארץ
להתגבר על יצרו יצטרך בארץ ישראל להתחיל מחדש במלחמה כבידה על השטן
בעצמו העומד שם לשטן בדרך עבודת ה' .והנה במקום המקדש מתגבר היצה"ר מאוד,
כמו שכתב התוס' יו"ט כי נס נשגב הי' מה שלא אירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים כי
כל שתגבר כח הקדושה יתאמץ היצר בכל כוחותיו להכשילו עיי"ש בדבריו ,וע"כ בשעת
העקידה שהי' במקום הקודש והמקדש ודאי שבא השטן להסית את אברהם אבינו
כמבואר במדרש והי' הנסיון גדול למאוד .וזהו שהקשה המדרש דשני פעמים כתיב לך
לך ,שבשני הפעמים הגיע לו התגברות היצר יותר ממה שהי' לו מקודם מחמת קדושת
המקום ,ואין אנו יודעים איזו חביבה אמנם ממה דכתיב אל ארץ המוריה ואמרו חז"ל
אשר הוא מקום המקדש שבירושלים אמור מעתה שהשניה חביבה מן הראשונה ,דאין
דומה התגברות היצר במקום המקדש להתגברותו בארץ ישראל דבמקום המקדש בוחר
)ברך משה(
השטן להדיח את האדם מאת השי"ת בנסיונות עצומים ביותר.

על הצדיקים

qqq
בימי בחרותו ישב בין עמודי דגירסא בצילו של הגה"ק רבי
יוסף פירמון זצ"ל בעל מחבר שו"ת בעי חיי ,ושאב מבאר
תורתו ,בהיות שהיה המרא דאתרא בכל אותן הגלילות ,ולפי
הגדרת הספר קורא הדורות שחיבר ר' דוד קונפורטי היה
הגה"ק ר' שלמה הגדול שבתלמידיו ,כמו "כ שאב מבאר
תורתם של הגה"ק רבי שמואל די מודינא ורבי מרדכי
מאטאלון זצ"ל ,והוא עצמו מכנה אותם בתשובותיו )שו" ת
מהרש"ך ח"א סי' א'( 'מורי ורבותי'.
עוד בהיותו צעיר לימים נקרא הגה"ק רבי שלמה לשמש
בתור אב"ד בק"ק מוניסטיר ,עיר מולדתו של הגה "ק מהר"י בן
לב זי"ע ,שהיתה עיר מלאה חכמים וסופרים ,ומשם עבר לכהן
פאר ברבנות בקהלת יוצאי קאשטיליא בשאלונקי ,שם ניהל
את נשיאותו ברמה ונחל כבוד מלכים מבני הקהילה
שהעריצוהו עד מאוד ,כפי שכתב בהקדמתו לספר תשובותיו,
וז"ל' :להחזיק טובה לגבירים ומעולים הרמים והנשאים
המסולאים בכמה מיני מעלות טובות שכולם מתאימות וכו',
קהלת ק "ק מדרש גרוש קשטילייא יע"א וכו' ,אשר הכתירוני
הרהיבוני בגרם המעלות ,העלוני כל ימי צבאי אענדם עטרות
לי ,השם יזכינו לעבוד עבודתם עבודת הקודש'.
במרוצת השנים התבצר מעמדו עד שהיה נחשב כאחד
מאדירי דורו דור דעה ,וגם באחרית ימיו של מרן הבית יוסף
זי"ע ,כשעיני כל ישראל היו נשואות אליו ,בכל זאת זכה
הגה"ק רבי שלמה שנתקבל כפוסק מוסמך שהלכה כמותו.

qqq
שאלות לאלפים הריצו אליו מכל קצוי ארץ ,אמנם כרום
גדלו ותפארתו כן היא מידת שפלותו וענוותנותו ,כמו שמצינו
בין בתרי אלפי תשובותיו שלפעמים מתבטא ברוח שפלה
מאוד ,וז"ל )בשו"ת מהרש"ך ח"ב סי' פ"א(' :ואני ידעתי כי הם שגבו
ממני ונפשי בחלה בם ,כי מכיר אני את מקומי ולא הלך ליבי
בגדולות ובנפלאות' ,וא "ד )שם סי' קס"ז( :שתשית לבך לבלתי
תעליני על במותי בתי התהלכות באותותיך ,כי לא חפצתי
באלה ונפשי בחלה בם ,ואם לא תעשה זאת גם אני אהפוך
עורף ולא פנים'.
כאלה הדברים מצינו בשו "ת מהרש"ך )חלק א סי' א'( ,שלאחר
אריכות דבריו הקדושים לאסוקי שמעתתא אליבא בהילכתא,
הוא מתנצל בכריעת ברך ,וא"ד :אני טרם אכלה לדבר אמרתי
ויהי מה ארוץ בניב שפתי חקוקים על ספר בדיו לשכך ולהסיר
מעלי אי זה עון אשר חטא פן יחשדוני בגס לבי בהוראה ח"ו
ידעתי מיעוט ערכי השפל והאפל ואיני חוטא בהעלם ידיעת

הרה"ק רבי שלמה הכהן

זי"ע

המהרש"ך  -חודש חשון שס" ב

חסרוני וידעתי שלא על פי יעשה מעשה ואיני אלא כנושא
ונותן בדבר הלכה .אלה הם דברי הצעיר שלמה הכהן.
אמנם לעומת זה היה נוהג באומץ לב ובתקיפות חסרת
פשרה ,בעת שמצא לנכון לנהוג כן ,באופן מיוחד בא הדבר
לידי ביטוי באחת מתשובותיו בה הוא מתבטא בחריפות
מופלגת נגד מי שאינו נוהג כראוי וכהוגן ,וז "ל ) חלק ב סי' ל"א(:
הן אמת שלא הייתי חפץ להיות נשאל על משפט העושה
מלאכה מגונה כזאת ,וכעורה בעיני אלקים ואנשי יראי ה'
וחושבי שמו .שענשו בעיני כבד מאד ,עד כי אם היה דמו
מסור בידי הייתי קורעו כדג ,אבל מה אעשה כי אין הדור
ראוי לכך ,כי ידעתי נאמנה פשתה המספחת במשפחות
המיוחסות בעיניהם ,אוי לנו מיום הדין מה נעשה כי יקום
קל ,על כן דברי לעו שכנה דומה נפשי ועתה לאהבת השואל
כתבתי שורותי אלו בנדון זה.
במיוחד היה משנה את טעמו לעמוד איתן כצור החלמיש,
כשהיה צריך להציל עשוק מיד עושקו ופעם אחת נערך לפניו
דינו של מי שהפקידו חפץ מסוים ,לאחר שהפקידים טמנו
לרגליו פח יוקשים והעלילו עליו עלילות שוא שמעל באימון
שנתנו בו ,בהרשותו לאחד השותפים להשתמש בחפץ
המופקד ,והורה לו הגה"ק רבי שלמה) ,ח"א סי' ס"ג( בזה"ל :וזאת
עצתי ליששכר הנפקד הזה ,אשר עליו באה השאלה ,יען כי
הוא נודע בשערים המצויינין ,על דבר אמת וענות צדק כי חפץ
חסד הוא ,יתן הנכסים ביד השותפים הנז' ,ועלי קללתו כי
בעשותו כך יעשה האמת והצדק ,ואדון השלום שלום יעשה
לו .הנראה לע"ד כתבתי וחתמתי שמי נאם הצעיר שלמה
הכהן.

qqq
ימים ולילות היה מתמסר להבאת שלום בין איש לרעהו,
כמו שהעיד על עצמו באחת מיני אלפי תשובותיו ,וא"ד ) ח"ב סי'
קע"א( :בשמים עדי וסהדי כמה יגיעות יגעתי להשקיט איבות
ודברי ריבות ,מבין שתי כתות ,הבחור כר' שמואל די מולינה כת
אחד ,והצנועה כבודה בנשים מ' דונא שמחה ,אלמנת הנעלה
כה"ר יוסף הכהן נ"ע ,כת אחרת ,והפסדתי זמני לדבר על לב

שתי הכתות האלה להשקיטם ולהשלימם ,לכל כת מהם בפני
עצמה ,ולשתיהן יחד ,ולא יכולתי ,כי כל אחת מהן אומרת יקוב
הדין את ההר ,ועל כן הוכרחתי לכתוב מה שכתבתי.
גם בימי חליו לא חסך עמל וטורח להתיר אשה אחת מכבלי
עיגונה ,כמו שיוצא מפורש מתשובתו )ח"א סי' כ( וזה "ל :כלל
העולה מדברי אלה אשר כתבתי בחולשת עיוני ,שכל החיובים
שנתחייב בהם ראובן ,בשטר תנאי הכתובה ,ככחם אז בשעת
הנשואין כחם עתה ,וחייב הוא לעמוד עם אשתו זאת בלי
שישא אחרת עליה ,ולא יפר ברית השבועה ,ולא יחלוף חק
התורה והמצוה ,כי אין מעצור לה' להושיע ,אולי יחנן ה' יבנה
ממנה ,ישוב לשוש עליהם בבנים הגונים ,את כל זאת ראיתי,
ונתון אל לבי ,עם היותי חולה וחלוש ,להטריח עצמי לכתוב מה
שכתבתי ,על הדין ועל האמת ,כי עגמה נפשי לצרת האשה
הנאנחה הזאת ,כי רבה וחשובה היא .נאם הצעיר שלמה הכהן.

qqq
הגם שהיה שבע מרורים ויגונים במשך ימי חייו ,זכה
להעלות על הכתב את רוב תשובותיו ,ואף עלה בידו להביאם
על מזבח הדפוס ,ולהוציאם לאור העולם בשלשה כרכים.
בהקדמת ספריו מבאר הגה"ק רבי שלמה הכהן ,מה ראה
על ככה להפיץ את חידושיו על פני תבל ,ואלו הם דברי
ההתנצלות אשר כתב מגודל ענוותנותו :אני הצעיר בראותי
אסיפת כוחותי ,מכמה אופני מיני הרפתקי דעדו עלי ,זקנה יש
כאן ,חולשה יש כאן ,אמרתי להוציא לאור משפטי ודיני בטרם
אמות ,כי אמרתי להקריב את קרבני לחמי ,כל עוד נשמתי בי,
והספר הזה ירצה לקרבן אשה ,לכפר על נפשי.

qqq
גם בהגיעו לזקנה ושיבה ,המשיך לעמוד על משמרתו
כעמוד ההוראה ,ועד יומו האחרון לא כהתה עיני ולא נס ליחו,
ועל אף תשישותו הגופנית ,נשקפה מעיניו הטהורות בכל עת
אש רעננה.
בחודש מר חשון שנת שס"ב נשבה ארון הקודש בעירו
שאלוניקי ,ויום פטירתו המדויק לא נודע לנו ,ושם חלקת
מחוקק ספון.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

לע"נ
הרבנית הצדקנית

מרת חיה רויזא ע"ה בת רביה"ק מרן יואל זי"ע
נלב"ע י"ד חשון תשי"ד לפ" ק
ת .נ .צ .ב .ה .
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åæ äéìò éðá ìù íáåøù øùàá
äéìòä íùá íäéôá äàø÷ðù
øùà ,äéñåø õøàî åàá ,äéðùä
äìëùää íù äúð÷ ïîæî
äìà íâå ,äúéáù úéðøôëä
úåãäéá íéæåçà åéä ïééãòù
úåòãá íéøåãç åéä íé÷ã íéîéðá
.úåìåñô úåô÷ùäå

íéù÷áî íééîåàìä íééúãä •
úéãåäéä úãä úà úåðùì
æà äðî íéìåòä øåáéö
íò ãéîå ,ùéà óìà íéùåìùë
úà óéëàäì åñéð íúééìò
ééç ìò úåùáåùîä íäéúåòéã
äéä àì íäéùòîìå ,ïùéä áåùéä
äö÷ä ãò åòéâäå ,ìåáâ ìë
áåøáå ,úãä ìò äøáòäá ïåøçàä
,åîé÷äù íéöåáé÷äå úåáùåîä
íéìòåôì ìëåà éúá åìäð
ìëå ,úåôøèå úåìáð íù åìéëàäù
íåé íöòá åùòð äãùä úåãåáò
àì íðîà ,éìâ ùéøáå úáùä
úåãäéì äðëñä äáøà äìàî
àìà ,ìàøùé õøàá úéãøçä
ïî ø÷éòá åãøç íéìùåøé éãåäéù
íâ åçôúñðù íééîåàìä íééúãä
úåùòì åùøãå åæ äéìòì íä
,úãä éðéðòá íéöåôéùå íéðå÷éú
íéøãç íé÷äì åôàù åììä
éúáå ,íàöåî úåöøàáë íéð÷åúî
,úåøæ úåôùå ìåç ãåîéìì øôñ
íúåãäé ìò ïåîéñä ø÷éò øùà
úôùá åîéé÷ù íéãåîéìä åéä
íéîùä ïîù àìà ,úéøáòä
íëøãá íäì åî÷å åòééñ
.íîöò íéðåìéçäî íéìåùëî

ïòîì ÷áàî íéìäðî íéðåéöä •
éúáá 'úéøáò' äôùä úâäðä
øôñä
äéìòä úôå÷ú óåñá
õåøô éðôì íééúðùë äéðùä
ìäðúä ,íìåòä úîçìî
éùàø
úòôùäá
õøàá
ìù ÷áàî íìåòá úåðåéöä
øôñä éúáá íéøåîä øåáéö
úéøáòä äôùä úâäðä ïòîì
éðåùàø ìù íúøéöé äùãçä
äãéçé äàøåä úôùë úåðåéöä
äæ ÷áàîì íøåâä ,õøàä ìëá
úìäðä ìù äúèìçä äúéä
ä÷éðëèì ñ"äéá ïåéðëèä
úåøåäì äôéçá æà í÷åäù
äôùá
íéãåîéìä
úà
äùìù æà åéä é"àá ,úéðîøâä
÷ìç ,øôñ éúá ìù íéâåñ
'ç"éë úøáç'ì åëééúùäù
úéúôøöä äôùá åãîì íäá
,úôøö úåáøú úà åçôéèå
ïåâøà 'äøæò' ìù øôñ éúá
åãîì íäá ãðàìùèééã éãåäé
øôñ éúáå ,ãðàìùèééã úôùá
ãìéùèàø äã äðéìåà ìù
ãðàìâðò éãåäé é"ò åëîúðù
.ùéìâðòá íäá åãîìå

íéøåîä ÷áàî •
÷áàî åìäð íéøåîä
åæéøëä óåñáìù ãò êùåîî

íù íéãîìîù
íéøáã
íâ
õåç
íéøçà
äøåúä ãåîéìî
ãéòî àåä éøä
.ø÷ù úåãò

äùî
'ø •
êàáøòéåà
ò"ò ìá÷î
úåøî úà
íééç óñåé 'ø ÷"äâä

מערכות
ישראל סבא
כא
המערכה על טהרת החינוך
בעיה"ק ירושלים תובב"א

'ø êùî åæ äçéù úòî ïëàå
ììëá åéãé úà êàáøòéåà äùî
êåøà ïîæì úììåë úéðëú úøéöéî
úçúù äøåú éãåîìúä ìëì
øáã ìë äùåò äéä æàîå ,åúåñç
äòù úàøåä éô ìò ìåãâå ïè÷
,íééç óñåé 'ø ÷"äâä ìù ãáìá
åãîòù íéìùåøé éìåãâ øàùå
.åðéîéì

éîéá òåâøäå ïðàùä áöîä •
íìåòä
úîçìî
áøò
äðåùàøä
úîçìî áøò éîéá éäéå
éãåäéä áåùéäå ,äðåùàøä íìåòä
ïè÷ íðîà äéä íéìùåøé ÷"äéòá
ãåàî ìåãâ äéä íðîà ,åúåîëá
úàøéå äøåúá àìîå åúåëéàá
éúáå äéúåéñðë éúá ,íéîù
íîåé íéçåúô åéä äéùøãî
úåøîùîå úåøåáç íäáå ,äìéìå
ìëá
íéøåòéù
íéîéé÷îä
éìëéä íâå ,äøåúä úåòåö÷î
íéøåçáá íéàìî åéä úåáéùéä
úåìòîá
íéìåòä
íéëøáàå
íîöò íéúéîîå äàøéäå äøåúä
úàæ íâ óàå ,äøåú ìù äìäàá
øùà íéèåùôä íéúá éìòáäù
äëàìîä éìòáå íéðåðçäë äá åøã
äøåäè 'ä úàøéá íéøåãç åéä
íéøãäî ,äøåúì íéúéò íéòáå÷å
äì÷á
íéøéäæå
úååöîá
åéä íäéãìé íâå ,äøåîçáë
äàøéå äøåúì íéëðçúî íúåîë
ïéàå õøô ïéàå äøåñîä êøãá
úéãøçä äãòä äúéäù ,äçååö
äìåë äðåúð äúåîëá äðè÷ä
êùîáå ,äøåúä ïåèìù úçú
úåëøòî åéä úëùåîî äôå÷ú
úåòåâø íéìùåøé ÷"äéòá êåðéçä
éìåãâ ìù íäéúåîçìîå ,éãîì
íéðùá úåøùò êùîá íéìùåøé
êåðéçä éîé÷îù ãò ,éøô åàùð
' äøæò' úåãñåîë íìåòá éðåìéçä
íà ãìéùèàø ìù 'à"÷é' 'ç"éë'
úåîå÷îá íúîéæîá åçéìöä éë
ìáà ,ìàøùé õøàáù úåøçà
åùàéúðå èòîë ùãå÷ä øéòá
. íäéìåáâ úà áéçøäìî

çéø úåá÷òá äðúùî áöîä •
íìåòá äáùðù äîçìîä
éðöéð úåìâúä íò ãéî íðîà
äôéøùä ÷áà çéøå äîçìîä
ìç ,íìåò ìù åììçá ùâøåä
÷" äéò áöîá éãåñé éåðéù
éðôìù íéðùäù úåéäá ,íéìùåøé
õøàì äéìò úåðù åéä äîçìîä
ãá êà ,äáåùé úåáçøúäå ìàøùé

óñåé 'ø ÷"äâä ìù åéúåáåùú •
íééç
åúåàá åçëðù äéàø éãò
' ø ÷"äâä éðôì åçèù åá ãîòî
,íäéúåìàù úà íééç óñåé
åøîàðù åéúåáåùú ìò íéøôñî
øàéúù éøçàå ,áø àúåçéðá
úåëéøàá íééç óñåé 'ø íäéðôì
íéìùåøéáù êåðéçä é÷áàî úà
øùà äàìúä ìë ìòå ,íúéùàøî
åîøòð øùà íééù÷äå ,íúàöî
ùàøá íéãîåòä ìù íëøãá
ìò íäì øôéñ íâå ,äëøòîä
âéöä ,íäîò åùòðù 'ä éãñç
éúù íééç óñåé 'ø íäéðôì
,íäéúåìàùì äáåùúë úåìàù
íéñðëð óìà ,åòá÷ ì"æç :ã"àå
,äàøåäì àöåé ãçàå àø÷îì
úàæ çéèáäì íéìåëé íúà íàä
åëðçúéù ìàøùé éãìé óìà ìëîù
íúà íéøîåàù êåðéçä éúáá
ãçà úåçôä ìëì àöé ãñééì
äùî 'ø øùàëå ?äàøåäì éåàøä
åæ ïéòî äçèáä ìò ññäî ìçä
éøä ë"à :íééç óñåé 'ø åì äðòð
íà éøäù ,ììë àø÷î äæ ïéà
íéñðëðä óìà ìëîù åòá÷ ì"æç
úàöì çøëåî äøåúì êðçúäì
úéáù àöåé äàøåäì éåàøä ãçà
øáã ìò áåøòì ìåëé åðéàù êåðéç
' êåðéç úéá' íå÷î íù ïéà ,äæ
.ììëå ììë åéìò
óñåé 'ø åúåà ìàù áåùå
íéôéòñä ãçàá :ã"àå ,íééç
ùéàä áééçúî ò"åùá íéðåùàøä
äìéìä úåöçá íå÷ì éìàøùéä
,ùã÷îä úéá ïáøåç ìò ïðå÷ìå
äëåæ íãà ìë åàì íðîà íàå
íä ãáìá äìåâñ éãéçéå êëì
,ä÷åã÷ãë åæ äëìä íéîéé÷îä
êåúîù íéå÷î íúà íàä ìáà
íéøîåà íúàù åìà êåðéç éúá
ìù åìà íéãéçé åàöé ãñééì
' øù ïåéëîå ,úåöç ïå÷éú éëøåò
áåù ìçä øùëåîä êðçîä äùî
:áåù íééç óñåé 'ø äðòð ,ññäî
êåðéç úéá äúà ãñééî éøä ë"à
íò ãéî ø÷òé åá ãçåéî
,ò"åùá ãçà óéòñ åúåãñééúä
. øçà åà äæ óéòñ àåä äîå
:íééç óñåé 'ø ÷"äâä óéñåäå
,êéãé ìò úåàì íúøù÷å ô"äò
åùøã ,òîù úàéø÷ úùøôáù
ïéìéôú àìá ù"÷ àøå÷ä ìë ì"æç
,åîöòá ø÷ù úåãò ãéòî åìéàë
úøáãå êéðáì íúððùå ÷åñôä ìòå
íéøáãá àìå íá ì"æç åùøã ,íá
éãåäé íâã àöåé éøä ,íéìèá
íà ïéìéôú çéðîå ù"÷ àøå÷ä
êåðéç úéáì åéðá úà øñåî àåä

יסודי התורה

אתקינו סעודתא

קדושת ירושלים

עניני מאכלי שבת )לא(

דף יב .ירושלים לא נתחלקה לשבטים,

מאכלי יום השבת

והערבי נחל פר' בלק דרוש א' כתב לבאר את טעם הדבר שלא נחלקה ירושלים
לשבטים ,וא"ד  :ונקדים דברי זכריה )י ,א( אחר שהוכיח את ישראל לעשות הבית אמר,
שאלו לכם מטר בעת מלקוש ה' עושה חזיזים ומטר גשם יתן להם לאיש עשב בשדה.
ויש לדקדק ,מה ענין זה לבנין הבית .עוד יש לדקדק עושה הוא לשון הווה ,ויתן להם
הוא לשון עתיד.
והנ"ל דמבואר בשו"ע אורח חיים )סי' קיז ס"ב( אין שואלין הגשמים בברכת השנים
אלא בארץ ישראל לבד ,אבל בשאר ארצות אפילו עיר גדולה כ נינוה ,או ארץ אחת
כולה כמו ספרד או אשכנז כיחידים דמיא ,ובשומע תפלה .וכתב הב"ח והט"ז )ס"ק ב(
דאפילו בשומע תפלה אסור להתפלל בציבור רק ביחיד ,מטעם דהוי טירחא כלפי
שמיא ,דעיקר השגחת השי" ת ליתן מטר הוא רק בארץ ישראל בזמן שהם צריכים,
אבל בזמן ששאר ארצות צריכין המטר הוי שלא בזמנו ,ולכן אסור להתפלל רק ביחיד,
ואפילו התענית שגוזרין דינו כתענית יחיד לפי שאין שם נשיא.
ואמרינן בתענית )י א( ארץ ישראל משקה הקב" ה בעצמו ושאר ארצות על ידי
שליח ,שנאמר ) איוב ה ,י( הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות .וכתבו
המפרשים דהנפקא מינה ,כי הדבר שבא על ידי הקב"ה בעצמו אזי רשות אצלו לחנות
את אשר יחון ולרחם וליתן מתנות חנם אע"פ שאינו כדאי ,וא"צ זכות כל כך ,ומשום
הכי אמרו רז"ל )תענית ט א( מטר בשביל יחיד .לאפוקי מה שהוא על ידי שליח הוא רק
על פי הדין הגמור וצריך זכות הרבה ,ולא יבא המטר בשביל יחיד.
והנה ודאי דכל מעליותא דארץ ישראל הוא דוקא בהיות קדושתה קיימת ,משא"כ
למאי דקי"ל דקדושה ראשונה בטלה לעתיד לבא )רמב"ם תרומות פ"א ה"ג ,טוש"ע יו"ד סי'
של"א( א"כ דינה כחוץ לארץ לענין זה .וזהו שאמר שאם יבנו בית המקדש ויחזור
קדושת הארץ אזי יהיה לכם תרתי לטיבותא לענין המטר ,כי שאלו לכם מטר  -שאלו
דייקא ,שתוכלו להתפלל ברבים כדין ארץ ישראל בקדושתה ,הגם כי ה' עושה חזיזים
)תמיד גם עתה כי עשיית החזיזים אין ביד בריה( בעצמו .ומטר גשם יתן להם בעצמו ,ר"ל אחר
שיבנו בית המקדש יתן גם המטר בעצמו ,ואז איכא מעלה לאיש עשב בשדה ,שהמטר
בשביל יחיד ,והיה די להתפלל ביחיד ,על אחת כמה וכמה שתתפללו ברבים ואיכא
תרתי לטיבותא ,משא"כ עתה דליכא קדושת הארץ.
אכן זהו בכל שאר ארץ ישראל ,משא"כ בירושלים שכתבו התוספות דקדושתה
קיימת לעולם ,ממילא תמיד יש בה הני תרתי לטיבותא ,אפילו בעת חורבנה .והטעם
דעדיפא ירושלים מכל ארץ ישראל ,היינו לפי שקדושתה היא קדושה כוללת ,שלא
נתחלקה לשבטים )יומא יב א( ,ויש לכלל ישראל חלק וזכות בירושלים ,וכנ"ל .והנה מה
שירושלים לא נתחלקה לשבטים יש בו ב' טעמים ,טעם אחד כי הקרבנות והמזבח וכל
צורכיהן צריך להיות משל כל ישראל ,לכן לא נתחלקה .ועוד משום שכל ישראל נצטוו
על מינוי שופטים בכל שעריך )דברים יז ,יח( דהיינו סנהדרי קטנה בכל עיר ,ואיתא
בסנהדרין )פ"א מ"ו ,גמ' טז ב( דעיר קטנה פטורה ,א"כ במה מקיימין מצות בכל שעריך,
היינו בסנהדרי גדולה שישבו בירושלים ,דמיקרי בכל שעריך ,לפי שכל השבטים יש
להם חלק בה.
וז"ש דוד המלך ע"ה )תהלים קכב ,ג  -ה( ירושלים היא תמיד הבנויה כעיר שחוברה לה
יחדיו ,דשם יש תמיד יחדיו הנך תרתי לטיבותא .והטעם ,ששם עלו שבטים שבטי ק ה,
שכל השבטים עלו שם להקריב קרבנות .ועוד ,כי שמה ישבו כסאות למשפט כו',
ומשום הכי קדושתה כוללת וקידשה לעתיד לבוא ,ממילא יש בה תמיד הנך מעלות.

לאכול לחם משנה מפת כיסנין
ואפילו אוכל כמה סעודות צריך בכל סעודה שתי ככרות שלמות .וכן כשמקדש ביום
בשחרית קודם הסעודה הקבועה ואוכל פת כיסנין ,יש לקחת ב' שלמות) .קישו"ע סי' עז סי" ז (

כיסוי הפת כיסנין
כיסנין גם שלימה אין צריך לכסות.
דלא שייך כאן הטעם שלא יראה הפת בשתו ,שהוא מוקדם בפסוק ארץ חטה ושעורה
וגו' ,משום דזה דוקא בפת שמחויבין לברך עליו ברכת המוציא ,וגם דאפשר לקדש על
הפת ,אז צריך לכסות את הפת שלא יראה בשתו ,דשייך בו חיוב קדימה ,אבל הפת שאין
מברכין עליו ברכת המוציא ,וגם אין מקדשין עליו ,כגון לחמניות דקות ,או פת הבאה
בכיסנין ,לא שייך בו חיוב קדימה ,ושלא יראה הפת בשתו ,על כן אין צריך לכסות הפת
הבאה בכיסנין) .טעמי המנהגים(
)אשל אברהם ,בוטשאטש(

אכילת דגים מיד לאחר קידושא רבא
כי דו"ז הה"ק בעל הנותן אמרי שפר זי"ע מדינוב ,היה דרכו בקודש לאכול דגים
בשעת הקידוש ,וטעמו ונימוקו אמר ,כיון שמהדרים כל כך אחר דגים בשבת קודש ,והוא
ענין גדול ,ועם כל זה אין מברכין מעולם ,כיון שהם דברים הבאים בתוך הסעודה,
ואוכלים אותם באמצע הסעודה ואינם צריכים ברכה ,על כן אכל אותם לאחר הקידוש
בשחרית כדי שיברך עליהם שהכל) .דרכי חיים ושלום ,מונקאטש(

שלום בית קוגל
פעם בא איש המוני עם אשתו ,אל המגיד הקדוש מקאזניץ זצוק"ל ואמר האיש
להמגיד שרוצה לגרש את אשתו ,ושאל לו המגיד מה זה ועל מה זה ,השיב האיש הנה
אנוכי עובד ביגיעה רבה כל השבוע עד השבת ,ובשבת אני רוצה להתענג ,וכאשר בא השבת
נותנת לי אשתי בתחילת הסעודה את הדגים ואחר כך הבצלים והטשאלענט ,עד כשאני
מגיע להקוגל אני שבע ,ואין אני מרגיש בו טעם ,ועל הקוגעל הזה אני עובד כל השבוע,
ואם איני מרגיש ,נמצא כל עמלי לריק ,לכן אני רוצה שתתן לי הקוגל תיכף אחר הקידוש ,
והאשה אמר שכך ראתה מנהג בית אביה לאכול את הקוגעל באמצע הסעודה ,ולא תשנה
המנהג .ואמר להם המגיד ,הנה אני אעשה פשרה ביניכם ,שתעשה שני קוגלען ,האחד תתן
תיכף אחר קידושא רבא ,והאחד באמצע הסעודה ,והוטב בעיניהם הפסק ,ותיכף קרא
המגיד לאשתו הרבנית ואמר לה בפניהם ,הנה מהיום והלאה תעשה גם עבורי שני קוגלען ,
אחד לאחר קידוש ,והשני באמצע הסעודה ,וכן מנהג כל משפחת המגיד הקדוש לאכול
קוגעל אחר הקידוש בסעודת היום ,וקורים לו 'שלום בית קוגעל') .ספרן של צדיקים(

ïåéìâä úåàöåä
é"ò áãðúð

äîìù ø"äåî
øòãéåå ìàéçé
å"éä

è "æîì åðá éàåùéð ìâøì

ברכות בכפליים

קול ששון וקול שמחה

מעומק לבנו פנימה ,קול מברכים נרימה ,מיטב ברכותינו שלוחה
וערוכה ,יעלה ויבא ויגיע ,רגשי לבבינו להביע ,וברכות להשפיע.

מרת פייערווערגער תחי'
לרגל השמחה הכפולה השורה במעונינו
שמחת נישואי אחינו-גיסינו
החתן תמים למעלות ומדות,
תורה ועבודה אצלו צמודות.

החתן משה
פייערווערגער

הי"ו

ושמחת הולדת הבת אצל
אחינו-גיסינו האברך היקר
והחשוב ,זר זהב לו סביב.

הר"ר יואל
פייערווערגער

הרה"ח ר' דוד מאיר ווייס

הי"ו

והברכה אחת אל כבוד ראש בית אבא ,עטרת תפארת משפחתינו.

הרה"ח ר' נחמן יאקאב שליט"א
ומנב"ת זקנתינו הצנוה"ח תליט "א
יהי"ר שיזכו לרוות מהם ומכל יוצ" ח רוב נחת דקדושה  ,במדה
גדושה ,עדי נזכה בקרב הימים  ,לביאת משיח הולך תמים  ,בב"א .

הכ"ד המברכים מקרב הלב פנימה ,בניכם  -חתניכם:
שלמה אלעזר מנחם מענדל ,חייים זאב ,יצחק אייזיק ,חנוך זונדל,
אברהם אלכסנדר ,ירוחם ארי' פייערווערגער.
אליעזר דוב ענגל ,יואל ראטה ,ישראל נתן עהרנטאל ,יואל קליין .
המיול"ח :משה טוסיג

שליט"א

ומנב"ת אמנו החשובה שתחי '
לרגל הולדת נכדתם למזל טוב

הרה"ח ר' נחמן יאקאב

ומנב"ת זקנתינו החשובה שתחי'

à"ááåú

ברכת מזל טוב
äæá íéøâùî åððä ,äçîùå ìéâ éùâøáå ø÷éå ãåáë úåúåàá
. ÷"äéòô ù" ðà åðéãéãé ìåî ìà , åðéìåçéàå åðéúåëøá

קול רנה וישועה באהלי צדיקים
ולחדב"ן הגה"צ רבי חנוך העניך אשכנזי

שליט"א

רב דשכונת עצי התמרים קרית יואל

לרגל אירוסי נכדתו  -בתו

מוה"ר דוד מאיר ווייס

הי"ו

חבר הנהלת הכולל -וחבר הנהלת המוסדות

נחמן יאקאב

שליט " א

לרגל הולדת נכדתם

הי" ו

והנה כי כן י בורכו היקרים והחשובים ,עטרת זקנים בני בנים .
שליט"א

íéìùåøé ÷"äéòô

ולחותנו הרה " ח ר'

אצל בנם האברך הנעלה ,פאר המעלה ,כתר שם טוב על גביו עולה.

הר"ר יואל

à "èéìù ø"åîãà ïøî ÷"ë úåàéùðá

כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א

יעלה ויבוא ויגיע ,רגשי לבבינו להביע ,וברכות להשפיע ,עלי
ראש משפחתינו אשר עלינו משפיע ,לכל עוזר ומבקש פותח יד
ומשביע ,לכל דבר שבקדושה עוזר ומושיע ,בקביעת עיתים
לתורה מפורסם וידוע ,שמו הטוב לפניו מופיע .

קדם אמינו-חמותינו אשה יראת ה' היא תתהלל

÷øàîèàñ'ã áì áèé ìä

מוה"ר שלמה יחיאל ווידער

הי"ו

לרגל נישואי בנו
ה"חתונה " ביום שלישי באולם "ארמונות חן" ב" ב

זקנתינו החשובה

מרת ווייס

תחי'

יהי"ר שיזכו הורינו וזקינינו שליט"א ,לראות מכל יו"ח רב נחת
דקדושה ,במדה גדושה ,ששון ושמחה ישמע באהליכם ,שמחת
תמיד בגבוליכם ,אך טוב וחסד ירדפוכם ,כל ימיכם ,עדי נזכה
בקרב הימים ,לביאת משיח הולך תמים ,ומלכינו בראשינו ,
במהרה בימינו ,אמן.

. ø" äéëà , íëéöìç éàöåé ìëîå íäî äùåã÷ã úçð áåø ååøúù ,äëøáä úàæå

ברכת מזל טוב
רב ברכות ,בזה נשלחות ,אל ידידי החשוב ,זר זהב לו סביב .

הבה"ח יואל יצחק ווידער הי"ו
לרגל שמחת נישואיו למז"ט בשעטומ"צ

כ"ד המברכים ברגשי גיל ושמחה ,בניכם  -חתניכם:

יהי"ר שתזכה לבנות בית נאמן בישראל ,אמן.

משה ,יוסף חיים ,ירוחם ,יחזקאל שרגא ,יונתן בנימין ,יצחק אריה ,
צבי אריה ראזנבערג ,חיים זאב פייערווערגער.
אברהם יעקב ווייס.

הכ"ד ידידך ,השמח בשמחתך :צבי אריה ראזנבערג

