זמנים לשבת קודש

יו"ל ע"י

הדלקת הנרות 4.23 ....................
חצות היום והלילה 11.23 ...........
עלות השחר 4.17.......................
נץ החמה 5.45 ...........................
סוף זמן קרי"ש  - 7.49 ......ב' 8.33
סוף זמן תפילה 9.30 ..................
שקיעת החמה 5.01 ...................
מוצאי שב"ק 6.14 ......................

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

מגיד תעלומה

åðîéä äçåð úåéøáäå íå÷îä çåø

נבקעו כל מעיינות התהום אף במקום
שלא היה מבול

מלחמות ה'
נח לא יצא מן התיבה עד שאמר לו
הקבה רמז לאיסור לצאת מהגלות
טרם הזמן
הנה טעם מאסרו בתיבה היה מפני מי
המבול ,ואמנם אף אחר שפסק המבול ויבשה
הארץ ,וכבר עברו י"ב חדשים שנגזרה עליו
להיות נאסר בתיבה כמבואר בחז"ל ,מ"מ לא
רצה לצאת אלא ברשות ,כמפו' במד"ר קהלת
אמר נח כשם שלא נכנסתי בתיבה אלא
ברשות ,כך אין אני יוצא אלא ברשות ,ואפשר
דעשה כן נח להורות דרך לדורות העתידים,
לעמוד בנסיון כיו"ב ,דאע"פ שנתוודע לו ע"י
שליחות היונה שחרבו פני הארץ אבל כיון
שהבוי"ת צוהו להיות נאסר בתיבה ,אינו רשאי
לצאת מעצמו עד שישלח דברו ויוציאהו
ממאסרו ,דענין נח הוראה לדורות הגלות ,אם
רוח המושל יעלה עליך שיהיו ישראל בגלות
תחת ממשלת האומות ,מקומך אל תנח ,שאין
רשאי לעשות שום פעולה אנושית לצאת מן
הגלות אלא ברשות הקב"ה ,ויתורץ בזה
קושית המפרשים על הפסוק וידבר אלוקים
אל נח לאמור צא מן התיבה ,דתיבת לאמר
מיותר דלמי נצטוה לאמר ,גם מדוע לא כתוב
לאמר בצווי ביאתו אל התיבה ,ולדרכינו
הכוונה לאמר לדורות הבאים ,כמו שנדרש
בכמה מקומות לאמור לדורות ,ואף זו הוראה
לדורות ,מה שהוצרך לצווי צא מן התיבה ,ולא
הורשה לו לצאת מעצמו ,כמו"כ בדורות
הגלות מושבעים אנו שלא לצאת מעצמינו
אלא ברשות הקב"ה כמש"כ לאמר לאסורים
צאו ועד אז אסור לעשות שום פעולה
בעצמינו .וז"ש במד"ר קהלת החכמה תעוז
לחכם זה נח ,מעשרה שליטים מי' דורות
מאדם ועד נח ,ומכולם לא דברתי עם א' מהם
אלא עמך שנאמר וידבר אלוקים אל נח צא מן
התיבה וכמו שכתב בנזה"ק שכאן נתייחדה
אליו הדיבור בלשון חיבה שנאמר וידבר
אלקים אל נח ,ובכולן לא אמר דיבור אלא
אמירה ,ואף נח לא זכה לזה אלא ביציאתו מן
התיבה וזכה לזה לצד שעמד בנסיון ,וע"כ היה
הדיבור אליו מהבוי"ת בלי שליח ,ולדברינו
יבואר ג"כ שלא רצה נח לצאת מן התיבה עד
שישמע מהקב"ה לבדו בלי שליח שהורשה לו
לצאת ,וזה היה הוראה על לדורות בגאולה
האחרונה דעד שלא ישמעו מפי הקב"ה לבדו
אינם רשאים לצאת .וגאולה העתידה יהיה על
בחינה זו ע"י הבוי"ת לבדו ולא ע"י שלוחי
בו"ד כדאי' במדרש ,ופדויי משה ואהרן לא
נאמר אלא ופדויי ה' ישובון וכו' ,לשעבר
הייתם נושעים ע"י בו"ד לפיכך לא היתה
גאולת עולם ,אבל לעתיד ע"י הקב"ה לבדו
תהיו נגאלים ויהיה גאולת עולם ,ויעמדו
ישראל בנסיון כמבואר בילקוט ישעי' שלא
ישמעו לדברי הנביאים ואבות העולם שיבואו
לנחמם ,עד שיבוא הקב"ה לנחמם שנאמר
נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם.
)דברי יואל(
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ויסכרו מעינת תהום פרש"י נשתיירו מהן
לצורך העולם כמו חמי טבריא .וא"ת למ"ד לא ירד
מבול לארץ ישראל מהיכן באו חמי טבריה לשם
והלא מא"י היא ,אלא י"ל יש מעינות תהום בכל
העולם וכתיב נבקעו כל מעינות תהום ואף בארץ
)חזקוני(
ישראל משמע ומשם נשארו חמי טבריא.

מתי נבראה הקשת
בענין אות הקשת שנתן הקב"ה לנח ולבניו,
להבטיחם שלא יבא עוד מבול ,והוא כי הקשת הוא
דבר טבעי ,יתילד מנכחיות השמש והכאת נצוציו
בדבר הלח ,כמו שראינו אותו מתהוה מהכאת
ניצוץ השמש על כלי המים ,שיתרשם שם השמש
בעגולו ובמראיו ,והוא ענין הקשת ועליו אמר
הנביא כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם,
עד שאז"ל שהקשת הוא א' מהדברים שנבראו
ער"ש ביה"ש ,ומה א"כ אות הברית הזה שנעשה
לנח ולבניו להבטחה ,והראב"ע כתב שאולי נתחזק
אז נצוץ השמש ואורו .ומי יתן ואדע והיה לבבו זה
כי הוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשוב ,שיתחדש
דבר אחר הבריאה לא בגרם השממיי ולא בנצוצו
שהוא מקרה דבק בו .והרמב"ן כתב ואנחנו על
כרחנו נאמין לדברי היונים שמלהט השמש באויר
הלח יתילד הקשת כי בכלי המים כשישימו נגד
השמש יתחדש כמראה הקשת ,וכאשר נסתכל עוד
בלשון הכתוב נבין שהענין כך כי אמר את קשתי
נתתי בענן ,ולא אמר אתן ,ומלת קשתי תורה,
שכבר היה לו קשת וכו' .והיה דעת הרב בזה שלא
נתחדש שם דבר אבל שלקח השם לאות ענין
הקשת שכבר היה מתחלת הבריאה ,ושהוא כמו
עד הגל הזה ועדה המצבה ושבע הכבשות אשר
היו לעדה ,וכן הוא דעת הגאון רבינו סעדיה ,וכבר
הרחיקו הראב"ע ,וראוי להרחיקו כי הנה הברית
והאות שנתן עליו בכל מקום ,א"א שיהיה כי אם
בהתחדש שום דבר ,יהיה משם והלאה לאות ,ומה
שהיה כבר היה ,ואיך יהיה אות .ואמנם העדים
שהביא הרב לנגד זה המה יעמדו נגדו ,לפי שהגל
והמצבה אז נעשתה לשעתה להיותה אות בדבר,
וכן השבע כבשות שהציב לבדנה להיותן לאות
ועד ,כי מבלי חדוש דבר מה א"א שיפול שם אות,
)אברבנאל(
ואיך לא יהיה הקשת כן.

'עלה זית טרף' שהיה העלה טרוף ושבור
וידע נח כי קלו המים ,על ששהתה לבא עד
הערב ,ולמ"ד לא ירד מבול לארץ ישראל היאך
ידע נח בהבאת העלה שקלו המים היה לו לספק
שמא מא"י הביאתו ,או שמא צפה על פני המים
לקחתו ,אלא י"ל ניכר היה שלא הביאתו ממקום
רחוק ,שהרי טרף כתיב לשון חטיפה שחטפתו מן
האילן ,וחטיפתו מעידה עליו ,שאילו מצאתו על
פני המים כדרך שאר עלין שנושרין מן האילן על
ידי רוח לא היה טרוף ,אלא שלם ,וכן התרגום
)חזקוני(
מוכיח תביר מחת בפומה.

ומכל החי וגו' זכר ונקבה יהיו .לכאורה
יהיו שפת יתר .גם להלן ואתה קח לך
וגו' ואספת אליך והיה לך ולהם
לאכלה .והיה למה לי ,היה די לומר
ואספת לך ולהם לאכלה .תו קשה על אומרו "לך" ולהם לאכלה ,הא אמרו אסור לאכול
קודם שיתן לבהמתו וכו' .ונראה דחדא מתורץ באידך ,דמשום חשש שמא מאותן
השנים שיביא אל התיבה ימותו ולא יתקיימו לחיות זרע ,או המאכל יתקלקל ויתעפש,
לזה הבטיח לו זכר ונקבה יהיו ,יתקיימו בהוייתן יהיו ,וכמו כן אמר לו קח לך מכל מאכל
וגו' ואספת אליך "והיה" לך ,בהוייתן יהיו ולא יתעפשו ולא ירקבו ,וכפירוש רש"י ברית
היה צריך על הפירות שלא יתקלקלו ולא ירקבו ,אם כי בדרך הטבע היו מתעפשים
ומתקלקלים ,ועל כרחך אין זה אלא דרך נס .וזה שאמר הקב"ה לנח לך ולהם לאכלה ,כי
במה שנעשה על דרך נס ,האדם קודם להבהמה לאכילה וכמו שכתב בספר יד אפרים
)ייטב לב(
באו"ח )סימן קפ"ז( עיי"ש והבן.

מילי דאבות

אלה תולדות נח נח איש צדיק וגו' את האלקים התהלך נח .יש לדקדק תיבת איש ל"ל והי'
די לומר נח צדיק וגו' גם להבין הרמז שכתב בבעל הטורים האלקי"ם התהל"ך נ"ח ס"ת
חכם מה הכוונה בזה ,יתבאר כי הנה ידוע זאת שהעיקר הוא לידע ולהאמין שהכל היא

נולד בשנת ת"צ לאביו רבי צבי הירש בן הרה"ק
הצדיק נסתר ר' נחום גאון זצ"ל הנקרא "רבי אדם בעל
שם" ,בהגיע לפרקו נשא את הרבנית הצדקת מרת שרה
ע"ה נכדת רבי יצחק שפירא אב"ד דק"ק קובל ולובלין בן
להגאון המפורסם בדורו רבי נתן נטע אב "ד הורדנא זצ "ל
בעמח"ס מבוא השערים על שערי דורא ואמרי שפר על
רש"י.
qqq
בהיותו אברך קירבו הבעש"ט הק' לדרך החסידות,
ונעשה תלמידו המובהק ,עם פטירת רבו הבעש"ט הק'
התקשר בכל לבו ונפשו לממלא מקומו הרה"ק המגיד
הגדול ממעזריטש זי""ע והי' אצלו מגדולי תלמידיו ,עוד
בחיי רבו ובהסכמתו נסע בתפוצות ישראל לקרב לבם
לאביהם שבשמים ,ואחר פטירת רבו התחיל בהנהגת עדתו
מתחילה בעיר פראהבישט ואח"כ בעיר טשערנאביל ,הי'
נחשב כאחד ממלאי מקום רבו הק' ,רבים מצדיקי דורו
הסתופפו בצלו הטהור כעדותו של נכדו הרה"ק ר' יעקב
ישראל מטשערקאס זי"ע "אצל זקיני איז געווען איין
אויבן -אן מיט ווייסע זשיפעצעס",
qqq
פ"א כשהי' אצל הבעש"ט סעדו סעודה ביחד וקודם
ברהמ"ז נטל הבעש"ט הכוס ובירך ברכת הזימון ,אח"כ
אמר הבעש"ט הגם כי אנחנו רק שנים אמנם כשהי' צריך
משה רבינו ע"ה להפסיק מלקבל הקעסט ,ביקשה צפורה
מאביה שירשה לו לאכול עוד סעודה אחת ועכשיו כוונתי
הכוונה מה שכיון משה רבינו בסעודה הנ"ל לכן הגיע משה
רבינו ונצטרף אתנו למזומן - ,פ"א הי' על ציון של הבעש"ט
בחורף והקור הי' גדול ועמד שם עם הפוזמקאות לבד זמן
רב לערך ב' שעות ,ושאלו אותו איך יכול לסבול קור כזה,
השיב כי הבעש"ט המשיך לכאן אוירא דארץ ישראל
ובארץ ישראל האויר חם.
qqq
ידוע שעשה רבות למען הצלת נפשות ישראל ופדיון
שבויים לכל או"א מישראל ,מסופר שפעם אחת כשנסע
מעיר לעיר לומר מגידות לעורר בני ישראל ,אסרו אותו
בתפיסה ,ובכל יום נתן רענדל להשומר שיתן לו רשות
ללכת למקוה ולביהמ"ד ,פ"א אמר שהיום כבר אינו צריך
ליתן רענדל כי היום יצא לחפשי ,ואמר ששרה אמנו ע"ה
היתה אצלו ושאל אותה למה מגיע לו עונש להיות אסור
בבית אסורים ,אמרה לו באם אחד עושה איזה מצוה
מטעימין לו מן השמים שידע מה שהוא עושה והיות שהוא
עוסק בפדיון שבוים רצו להטעימו טעם של מצוה זו.
qqq
פ"א הגיע לאיזה עיר ולא הי' שם מקוה ,שאל למה אין
עושין מקוה ,אמרו לו שאין להם מעות עבור מקוה ,וגם

בהשגחה פרטיות מאתו יתברך והוא אחד מי"ג עיקרים להאמין שהבורא ברוך הוא ,הוא
מנהיג וגו' וסיבת כל הסיבות ולא לחכמים לחם ולא לנבונים עושר ומה דכתיב וברכתיך
בכל אשר תעשה היא רק דברים ככתבן שהאדם לא יסמוך עצמו על הנס רק צריך עשי'
מועטת ומלאכתו עראי והשי"ת ישלח את הברכה כי אין מעצור לה' להושיע ברב או
במעט והעיקר שיהי' תורתך קבע לקבוע עתים לתורה ולהאמין שהשי"ת יזמין לו
פרנסתו והנה תיבת איש מורה למי שיודע בטוב העולם הזה כטעם איש האדמה ,וזש"ה
נח איש צדיק וגו' כלומר שהי' עוסק בטוב עוה"ז ואת האלקים התהלך נח שם רומז
בס"ת חכם שהי' חכם בחכמת הטבע והנהגתה אעפ"כ את האלקים התהלך נח שהי'
יודע שהעיקר הוא רק באלקים שהוא הבורא ומנהיג את העולם כולו ברצונו והכל הוא
)קדושת יו"ט(
מאתו ית'.
בא אתה וכל ביתך אל התיבה .איתא במדרש כי צדיק ה' צדקות אהב ישר יחזו פנימו,
וצ"ב .ונ"ל לפרש דלכאורה למה הוצרך הקב"ה לצוותו עוד על ביאתו אל התיבה,
ובלא"ה הי' נכנס ע"י שדחקוהו המים ,וכבר אמר לו ית' שינצל ממי המבול ע"י התיבה,
ולמה הוצרך לציווי יתירה עוד ,ע"ז מתרץ המדרש זש"ה כי צדיק ד' צדקות אהב ישר
יחזו פנימו ,שהבוי"ת רוצה להצדיק בריותיו ולזכותם ,וע"כ הרבה להם מצות שעי"ז ישר
יחזו פנימו שיוכלו לחזות בנועם ד' ע"י לבושי הנשמה הנעשים מקיום המצות) .דברי יואל(

לא יצא ,וכאשר ראו האנשים שאינו יוצא נכנסו לחדר
הפנימי ושאלו אותו למה אינו יוצא אמר להם כי אינו יכול
להתפלל שם מחמת שנמצא שם איזה טומאה ,וחפשו ולא
מצאו מאומה ,אמרו לו שלא מצאו ,אמר להם אולי נמצא
שם איזה ספר מספרי חיצונים וחפשו ומצאו שם ספר
שמחברו הי' נחשד שהוא מכת ש"צ ימ"ש ,והשליכו אותו
החוצה ואז נכנס להתפלל.

על הצדיקים
הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל

זי" ע

בעל מאור עינים  -י"א חשון תקנ" ח

אמרו לו שיש בעיר איזה עשיר ולא רוצה ליתן מעות עבור
המקוה ,אז הלך להעשיר וביקש ממנו מעות עבור המקוה,
אמר העשיר אם רבינו יתן לי העולם הבא שלו אז יתן מעות
לבנות המקוה ,אמר הרה"ק בעל מאור עינים הלא אני
אומר בכל יום ובכל מאודך הלא אין לי מעות אלא מה
הרכוש שלי הוא העולם הבא אני נותן לך העולם הבא שלי
כדי לבנות מקוה טהרה ,ובנו אח"כ המקוה.
qqq
כשהי' סנדק אצל נכדו הרה"ק ר' אהרן מטשערנאביל
זי"ע בירך אותו "ער זאל דער לעבין משיח צדקינו",
וכשהגיע ר' אהרן לגבורות התחיל לחזור לימי נעוריו
והתחיל לצמוח לו שיניים חדשים ,אז שלח ר' אהרן מנין על
הציון של המאור עינים וצוה לומר בזה הלשון :הסבא בירך
אותי שאזכה לביאת משיח צדקינו הלא אמרו חז"ל )בבא
בתרא( האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו,
אני מוותר על ברכה זו.
qqq
פ"א הגיע לברית מילה וא"ל שאבי הבן נוטה למות
רח"ל ,וציוה לעשות הברית מיד ובעז"ה יבריא אבי הבן,
ואכן כך הוה ,והסביר הענין שמצינו כשהי' אברהם אבינו
חולה הגיעו שלשה מלאכים וכל אחד בשליחות אחר ,כי
אין מלאך אחד עושה שני שליחויות ,ורפאל שרפא את
אברהם הלך משם להציל את לוט ,ולמה לא שלחו מלאך
מיוחד להציל את לוט ,רק דלפעמים אין זכות לאותו אדם
שיבא מלאך בשבילו לרפאותו ,רק מכיון שבא בשביל אחר
יכול ג"כ לרפאות את זה ,וכן הי' בלוט ,שלא הי' לו זכי'
שישלחו מלאך בשבילו רק מכיון שבא לרפאות את אברהם
הלך משם להציל את לוט ,וסיים וכן כאן שאבי הבן חולה
אולי אין לו זכות שיבא מלאך לרפאותו אבל כיון שאליהו
מלאך הברית בא בשביל לרפאות הרך הנימול יכול כבר
לרפאות גם את האב.
qqq
פ"א הי' באיזה מקום ,ויחדו לו שם חדר מיוחד בשבילו,
ובחדר החיצון היו שם האנשים משלו ,ובבוקר כשהגיע זמן
התפלה היו מחכים עליו שיצא עליהם כדי להתפלל ,והוא

qqq
פ"א הי' על שבת אצל הרה"ק ר' שמעון שלמה אביו של
הרה"ק ר' משה מסאווראן זצוק"ל ,והדליקו אז בעש"ק נר
גדול שתדלק כל הלילה ,ובאשמורות הבוקר כשעמד
משינתו ורצה ללכת החוצה ראו הרה"ק ר' שמעון שלמה
וב"ב כי ר' נחום הולך וממשש הדרך כמו מי שהולך בחושך
וקרוב שיפול ,ושאל מדוע לא הדלקתם איזה נר שתדלק כל
הלילה כי עתה חושך בבית ואין אני רואה היכן ללכת ,והי'
לפלא גדול בעיניהם ותיכף עשו דרישה וחקירה אודות זה,
ויודע הדבר כי הנר נכבה בלילה וראה זאת הנכרי המשרת
בבית והדליק את הנר ומחמת זה לא האירה הנר להרה"ק
ר' נחום.
qqq
סיפר הרה"ק ר' משה מקאברין זצ"ל שאמרו פ"א
להרה"ק בעל מאור עינים על צדיק אחד שהגיד הקץ ,אמר
מי שיודע אינו מגיד ומי שמגיד זהו סימן שאינו יודע ,וסיים
אני יודע ואיני מגיד ,וסיפר איך יודע ,כי מנהגו הי' בלימודו
שלא הלך להלן ממקום שלא הבין עד שייגע והבין ,פ"א
הגיע לאיזה מקום בזוה"ק שלא הבין והתחיל לבכות
ולהתייגע ,אמרו לו מן השמים שילמוד להלן ולא יעמול על
זה כי לא ידע הפשט שאי אפשר להגיד לו מחמת שעי"ז
הפשט יתגלה עת הקץ שמרומז שם ,ואמר שלא יכול
לעשות זאת כי מעולם לא עשה כן להניח מקום שלא ידע
הפשט וללמוד להלן ,והוכרחו להגיד לו משמים הפשט
בהזוה"ק ומשם יודע עת הקץ.
qqq
הכותב של תורותיו הי' איש חסיד בעל מדריגה תלמידו
הנאמן הרה"ק ר' אליהו מיורעוויטש זצ"ל ,כשנכנס ר"א
לרבו עם הכתבים שכבר היו לכרך גדול עבר על כל הכתבים,
ואלו הדברי תורה שזכר שהוא אומרם לא נתן רשות
להדפיסם רק אלו הדברי תורה שלא זכר אותם שאמרם
אלא השכינה מדברת מתוך גרונו זאת נתן רשות להדפיסם.
qqq

נפטר י"א חשון תקנ"ח ,ומנו"כ בטשערנאביל ,מדברי
תורתו נדפס הספה"ק מאור עינים ,וספרו נתקבל בקרב
ישראל כאחד מספרי היסוד בתורת הבעש"ט הק'.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

ïåéëî êà ,åðåâøà é"ò ãñééúäì
éìáî úàæë úåùòì æéòä àìù
÷"äâä éô úà ìåàùìå õòååéäì
,åéðúîá æåò øâç ,íééç óñåé 'ø
íò ãçé íéìùåøé ÷"äéòì äìòå
éãñéîî øòôîàèù òùåäé 'ø
úà ñøôå ,'äå÷ú çúô'á áåùéä
'ø ÷"äâä éðôì äìîùë ïééðòä
.íééç óñåé

' ø ÷ "äâä ìù åéúåáåùú •
íééç óñåé
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
' ø øùàëå ,?äàøåäì éåàøä
äçèáä ìò ññäî ìçä òùåäé
:íééç óñåé 'ø åì äðòð åæ ïéòî
,ììë àø÷î äæ ïéà éøä ë"à
óìà ìëîù åòá÷ ì"æç íà éøäù
çøëåî äøåúì êðçúäì íéñðëðä
àöåé äàøåäì éåàøä ãçà úàöì
áåøòì ìåëé åðéàù êåðéç úéáù
úéá' íå÷î íù ïéà ,äæ øáã ìò
.ììëå ììë åéìò 'êåðéç
ä"éà àåáé êùîä

íééç óñåé éáø øéèôäå ,' èøôá
àì éúòãì' :øîàå ,åéøáã úà
õøàá úéãøçä úåãäéä àöú
ìù íúøæòî úçååøåî ùãå÷ä
éôî ìàùðùëìå ,' äéðîøâ éãåäé
ïåùîù ' ø àìäå' :äìåâä éùðà
úà åæ äèéùá ìéöä ùøéä ìàôø
äðò ,' úçù úãøî æðëùà úåãäé
ïåùîù ' ø' :øîàå íééç óñåé éáø
èøåô÷ðàøô úà æà àöî ìàôø
ïáåîá øúåéá äðåúçúä àèåéãá
äî øúåé ãåò äéä àìå ,éðçåøä
.'ïëñì

äùî ' ø ìù åëøã úìéçú •
êàáøòéåà
è "ñøú úðù ìù äôåñá
õøàì êàáøòé åà äùî 'ø òéâä
ñðëð åàåá íò óëéúå ,ùãå÷ä
éìåãâ ìù íúëéîúá ,åãé÷ôúì
íâ çéìöä ãéî íðîàå ,íéìùåøé
çöð' äøåú éãåîìúä úà ÷æçì
íâ åúãåöî úà ñåøôìå ,'ìàøùé
ïåùàø' ,'äå÷ú çúô' áåùééä ìò
,' äôéç '
,' úåáåçø'
,'ïåéöì
òâîá úò ìëá ãîåò àåäùë
úãåâà ìù äìäðî íò ÷åãä
çøæ 'ø ö" äâä 'äøåú éøîåù '
äùò àìå ,ì"öæ ïàîøòååàøá
åéô úà ìåàùì éìáî ïè÷ øáã
,ì "öæ íééç óñåé ' ø ÷" äâä ìù
íéøåàä äéäù éîë åáéùçäå
. êåðéç éðééðòá íéîåúå

äùî 'ø ìù äù÷ä åëøã •
åëøãá åîøòð íéáåøî íééù÷
øùà ãò ,äùî 'ø ìù äøåñîä
èòîëù áöîì òéâä íéúéòì
øáëù èòîëå ,ìåáñì åîëù äèî
íééåðéù úåùòì èéìçäì øîà
äîëá ,íéãåîéìä éøãñá íéì÷
åãîòù íéùãç äøåú éãåîìú

æà åãñé ìàøùé õøàá äéñåø
äáéùéäå äøåú ãåîìúä úà
éáø úà åðéîæä ,' ãòåî ìäà'
çëååéù éãë íå÷îì íééç óñåé
íéãåîéìä áéèá íéðô ìà íéðô
ïëàå ,ïå÷éú úåëéøöä íéðéðòáå
õéöäå ,íééç óñåé éáø òéôåä
íäì øñî êë ìò éåèéáëå ,äðäðå
:ì"æå ,úããåòîå äîç äöìîä

äáéùéä úåàøì éúéëæ
äúåãñéúä úìéçúá úàæä
íéãéîìúäù äá éúàöîå
ãåîéìá éåàøë äá íéëðçúî
åáøúé éàåìäå ,úåàé÷ááå ïåéòá
äáéùéá ÷éæçäì éãë íéáéãðä
ïî ìëå , íéáø íéãéîìú åæìä
äì éåàø ä äîùå , åðì åëéîñ ïéã
ùîî äæ éë ' ãòåî ìäåà'
íå÷îá äì éåàøä äîù äàø÷ð
íò äøåú åá íéöéáøîù
éìá íùä úàøé äîëç úéùàø
éë äùãç çåø úáåøòú íåù
åðéúåáà
úøåñîá
íà
íéáãðúîäå , ì" æ íéùåã÷ä
ïéàù åæìä äáøä äåöî øáãì
íìùî íøëù , øåòéù äì
, àáä íìåòáå äæä íìåòá
êåøò ïéàù øîåì ùé ùîîå
úåàøì äëæðù ïåöø éäé , äúìåæ
, äàøéäå äøåúä ïø÷ úçøôäá
åðéôåìà
íéòéèðë
åðéðá
.'åëå õøô ïéà íéìáåñî
úà íéòéöî äéðîøâ éùðà •
éùðàì íúèéùå íúöò
÷ "äøà
øùàë ç"ñøú úðù éäìùá
' íéãøçä úåãçàúä' äúìòä
ìù äéëîåúî äúéäù ,äéðîøâáù
äòöä ,'äøåú éøîåù' úãåâà
äùî 'ø áøä úà åðéîæéù
éùàøî
äéäù
êàáøòéåà
,äéðîøâá íéøùëåîä íéëðçîä
éãåîìúäå êåðéçä éúá úà ìäðì
åðãâàúäù ,úåáùåîá äøåú
ãçéå ,'ìàøùé çöð' íùä úçú
úáçøäì ìåòôì éãë úàæ íò
÷"äéòáù êåðéçä úåãñåî
óñåé éáø ÷" äâä çîù ,íéìùåøé
äøæòä ìò ,äìåãâ äçîù íééç
íåé÷ úçèáä ïòîì ,úèùåîä
ìáå÷îä
êåðéçä
ïåéáö
ïåéáöì òâåðá èøôáå ,íéìùåøéá
êà ,úåáùåîä éðá ìù êåðéçä
ìò ãåàî åáéì äáàã äæ úîåòì
õøàá
êåðéçä
úåøãøãúä
êë éãéì äàáù ãò ùãå÷ä
õåç éøã ìù íúøæòì å÷÷æåäù
éùðà ìù íäéúåèéùìå ,õøàì
. äéðîøâ

íééç óñåé éáø
úà úåöøäì
.åéøáã

óñåé éáø •
íééç
úà øàôî
úåáéñîä
éúáá
ú"úä
íéøùëä

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

úðù
ìù
'úìöáçä' á
,òáøàå íéøùòä ïåéìâ ä" ñøú
ãåîìúä ïéðá úëåðçáù øôåñî
óúúùä úåáåçø äáùåîá äøåú
íâå ,äáéñîá íééç óñåé éáø
ïîå ,íåé ìù åãåáëì íù ùøã
òè÷ ïàë ÷éúòäì íâ ïéðòä
úåðåéìâä ãçàá øîàîä êåúî
ìò ç" ñøú úðùá äæ úò áúëî
éãìéì 'ìéùáúä úéá' úçéúô
' íééç õò' äøåú ãåîìúä éøåçáå
:íéìùåøéá

íãå÷ úåòù éúù íåéä
ìéùáúä úéá ' çúôð íéøäöä
,' úéììëä äøåú ãåîìúä éãìéì
, äãòä éãáëðå éìåãâ ãîòîá
íùá òéöä ' íééç õò ' øéëæî
éáø ïåàâä àùéã÷ àáñ ïøî
éàáâ íùáå , èðàìàñ ìàåîù
ïåàâä éðôì ' éììëä íééç õò'
éáø áøä åðéøåî íñøåôîä
, å "éä ãìòôðòðàæ íééç óñåé
ãåîòéå , äâéâçä úà çåúôì
äæä ìåãâä øåàîä
áøä
úà øàúéå ãîçð åùøã ùåøãéå
, éçëåðä ùãçä ïåëîä êøò
ãîç éøåçáå éøòð úà ÷æçì
äøåúä
éðééåöî
íééðòä
.íéáåèå íéàéøá íéìëàîá
ïø÷ä ùàøá íééç óñåé 'ø •
íééç õò ú"ú éðéåöîì
â "òøú úðùá ãñé øùàë íâ
éáø äéñåøî òåãéä áéãðä
ïø÷ ,õéñøô âéìòæ äçîù
äøåú ãåîìúä éðééåöîì úãçåéî
éáø äðîúð ,' íééç õò' äáéùéäå
ìåãâä ïåàâä íò ãçé íééç óñåé
ãéîù ,ì "öæ ïéìøòá íééç éáø
úðùá ìàøùé õøàì åúééìò íò
éøîåù ' úãåâàì óøèöä à" ñøú
íéðçåáä úååö ùàøá ,' äøåú
úàæå ,íéìùåøé éðáøî áëøåäù
äøåú ãåîìúäù äî ìò óñåð
äãñåðù ,' íìåò ééç' úáéùé
éãåîìú øàùå á" ñøú úðùá
åãáëúð ,íéìùåøéáù äøåúä
úåðéçá åîéé÷ù äòùá åúòôåäá
.íäéëéðçì úåéæëøî

åðéà íééç óñåé ' ø ÷ "äâä •
éùðà úèéùî ïåöø òáù
äéðîøâ

ø÷áî íééç óñåé éáø •
ìäåà' úéãøôñä äáéùéá
' ãòåî

íééç óñåé éáø çù óàå
íà ' :øîàå ,åéáøå÷î éðôì
íéîìù äéðîøâ éãøç íðîà
íìöà êåðéçä úèéùå ,íä
àéä ïéà úàæ ìëá ,äôéå äìòð
ìàøùé õøàì úîàúî äçåøå
íéìùåøé
÷" äéòìå
ììëá

íéæðëùàä úåãñåî ÷ø àìå
íéãøôñä éãøç íâ ,ïë åâäð
åìãúùäå äëøòîì åôøèöäù
êåðéçä éëøò ìò øåîùì
åâéöä íúøäèáå íúøåñîá
,íäéúåéòá úà úåôåëú åéðôì
éìåòå íéáìçä úãò øùàëå

ùàøá

íééç

óñåé éáø •
äëøòîä

éìåãâ ìëù íðîà íà äðäå
åéä ììëä ïî àöåé àìì íéìùåøé
,äàéø÷ ìëì ãéî íéôøèöî æà
úàø÷ì ,ãçà ùéàë ïëà åãîòå
úåëøòîá
úåùùåâúä
ìë
õøà úà æà åôéöäù êåðéçä
,íéøåëòå íéæò íéìâá ìàøùé
ãåòå íää íéîéä ïî øáë íìåà
÷" äâä íãé ìò øëåä ïëì íãå÷
,ì "öæ ãìòôððåæ íééç óñåé éáø
øúëåäå íâéäðîë ãçà äô
ãåîòì éãë ,íùàøì óåìàë
. äëøòîä ùàøá
ìàøùé éìåãâå íéìùåøé éðá
ìàøùé õøàì æà
åìòù
åá åàø ,äá áùééúäìå ò÷úùäì
íëøã êéùîîå íðåîà ùéà úà
åëìäù íéìùåøé éìåãâ ìù
ùéàäå
,íðéàå
íúçåðîì
åéãé åéä äëøòîä úéùàøîù
óñåé éáø ÷" äâäå ,äá úåðåîà
,äøøùä ïî çøá åéîé ìëù íééç
÷" äâä åáøëå ,äæ ïéðòá ññä àì
ì "öæ ïé÷ñéã áééì òùåäé éáø
úà åéìò ìáé÷ ,åúòùá ÷ñéøáî
ùàøá áöééúäì ,åæ àìèöéà
úîçìî äá äàøå ,äëøòîä
åéðáî ãçàá äùòî äéäå.äååöî
êìäùëå úðë åñî äìçîá äìçù
åá ùâô åø÷áì íééç óñåé éáø
êåðéçá íéìáçîä éùàøî ãçà
ìéçúäå
,ùåã÷äå
øåäèä
øîàå åéøáãá åèéð÷äìå å÷éöäì
íéòøôð íéîùä ïî øî äàåø' ,åì
íðîà .åðá åúîçìî ìò åðîéä
úà íééç óñåé éáø òñéù ãéî
äæá äàåø éðà' ,åì øîàå åéøáã
íëá éúîçì àìù ìò ùðåò
é " ò éìåà ,æò øú éáå úàù øúéá
. øúåé ìéöäì øùôà äéä êë

ùàøá ãîåò óñåé éáø •
ìò íéìäðîä úåãñåîä
ùãå÷ä úøäè
éáø ÷" äâä ìù åúìöä äðä
êåðéçä úà ,ì "öæ íééç óñåé
÷ø äîöîèöä àì ìàøùé õøàá
íâ ,íéðøúçä ãâðë äîçìîá
úéáå éðøåú ãñåî úåãñéúä ìëá
ùãå÷ä úøäè ìò êåðéç
õøà éøò øàùáå ,íéìùåøéá
. ìàøùé
ãé íééç óñåé ' øì åì äéä
íäéëðçîå íäéúåìäðäå ,íùå
áø ãåáë åì åìéçðäå êëá åøéëä
ìëì èòîëå ,ìåáâ àìì äëøòäå
òåøéà åà éðøåú ãñåî úçéúô
ïîæåä ,êåðéç úéáå äøåú ãåîìúá

אתקינו סעודתא

יסודי התורה
עליית עזרא
דף ט :ריש לקיש הוי סחי בירדנא ,אתא רבה בר בר חנה יהב ליה ידא .אמר
ליה ,אלהא ,סנינא לכו) ,פי' רש"י ,לכל בני בבל שלא עלו בימי עזרא ,ומנעו שכינה מלבוא
מלשוב לשרות בבית שני( דכתיב ,אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ,ואם דלת
היא נצור עליה לוח ארז ,אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי
עזרא ,נמשלתם ככסף שאין רקב שולט בו) ,פי' רש"י ,שאינו נרקב כך לא הייתם חסרים
שכינה( עכשיו שעליתם כדלתות) ,פי' רש"י ,שער שיש בו שני דלתות ,פותח אחד וחבירו
סוגר ,כך עליתם לחצאין( נמשלתם כארז שהרקב שולט בו.
והנה מרן רביה"ק זי"ע ,מבאר את סוגיא זו באריכות בספרו הגדול ויואל משה
מאמר שלש שבועות סי ' י"ב ,ומביא את דברי הרמב"ן ,במאמר הגאולה סוף שער
הראשון ,וזלה"ק :והנה אחר הגאולה הזאת שנעשתה ברשיון כורש אתה יודע ממגילת
אסתר הפיזור הגדול והפירוד העצום אשר היה לעמנו בכל מדינות המלך אחשורוש
מהודו ועד כוש ,ואחרי כן לא עלו לארץ רק מעטים עלו עם עזרא מבבל וכו' ,ויתכן
אצלי כי רשיון כורש לא היה למלכות בית יהודה ,ואם תאמר שהיה רשיונו על הכל
כאשר אמר בכל מלכותו ,לא רצו לעלות שאר השבטים שלא אבו לדחוק את הקץ,
שידוע היה אצלם כי פקידת שבעים שנה לבבל נאמר ולא עליהם ,עכלה" ק ,והרי לן
מבואר להדיא שאף שהיה אז ברשות המלכות והיתה פקידה מן השמים לעלות לארץ
ישראל ולבנות בית המקדש ,והיה אחר זמן הקץ המבואר בקרא שבעים שנה ,וגם
התנבאו הנביאים שהיא פקידה לעלות כמבואר בקרא ,אעפי"כ פחדו בכל המדינות
לעלות מחשש דחיקת הקץ ,יען שלא עליהם נאמרה הפקידה כ" א על בבל ,ומה שאמר
שלא אבו לדחוק את הקץ ,אף שזו שבועה אחרת לבד השבועה של העליה לא"י
בחומה ,מכל מקום כיון שעל כל אלו השבועות הזהיר הכתוב בלשון אחד אם תעירו
ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ ,שפי' חז" ל שזה קאי על עת הקץ ,אלא שהוצרך
על שלש ענינים אלו שלש שבועות ,שכל אחד מהם הוא ענין אחר שלא היינו למדים
אחד מחבירו ,אבל אחר שגילה לנו הכתוב ג' שבועות על כל אלו הענינים שוב ידעינן
שהכל מטעם אחד שלא לדחוק את הקץ ,שכל אלו הג' מקראות המה בלשון אחד.
ומבאר רבינו שלכאורה קשה ע"ז מסוגייתינו שדרש ר"ל שאם היו עולים כולם
בימי עזרא היתה השכינה שורה בבית המקדש ,ובמדרש איתא יותר שלא היה חרב
בית המקדש נמצא שהיה חטא בדבר ,ואין זה מתאים לכאורה לדברי הרמב"ן ז"ל,
ומבאר שלא קשה מידי ,ראשית הלא מבואר בגמרא אח"כ דפליג בזה ר"י על ר"ל ולא
ס"ל אך דרשא ,אלא אף אם היו כולם עולים לא היתה השכינה שורה כמו שדרש
מקרא דיפת אלוקים ליפת וגו' .והפני יהושע כתב דיש ללמד זכות על אותן שלא עלו
עם עזרא כיון שעדיין לא הגיע הזמן והא דאמר ר"ל בפ"ק דיומא א"ל קא סנינא לכו
שלא עליתם כולכם בימי עזרא לאו מימרא פסוקה הוא ואגדות חלוקות הן ,עיי"ש.
וחידוש שלא הביא ששם בגמרא במקומו פליג ר"י על האי אגדה דר"ל ,ואפשר שכלל
זה בלשון אגדות חלוקות כי ראה גם שאר פלוגתות במדרשות ועכ"פ אין קושיא מהך
מימרא דר"ל .ועל הרמב"ן בלאו הכי לא קשה ממימרא דר"ל כי הרמב"ן כתב דבריו על
שארי המדינות שלא היתה הפקידה אלא על בבל ,ור"ל מיירי מבבל שאמר סנינא לכו
כי גם מבבל לא עלו רק מיעוטא דמיעוטא.
ויותר נראה שגם מר"ל לא קשה מידי דלא אמר ר"ל שחטאו בזה שלא עלו כולם
אלא שגרם החטא שלא זכו לעלות כולם כמו שאמרו בגמרא ראויים היו בימי עזרא
ליעשות להם נס כבימי יהושע אלא שגרם החטא ,וע" ז אמר סנינא לכו שגרם החטא
שלא ניתן להם רשות מן השמים לעלות כולם.

÷øàîèàñ'ã áì áèé ìä

ולזקינם הרה"ח ר'

נחמן יאקאב

à"èéìù

å"éä

ì"æ ïåùîù

הרה"ח ר' אהרן צבי היילברון

ä "ðùú ïåùç 'è ò"áìð

הי"ו

הר"ר יוסף לייב יאקאב
ולאביו הרה"ח ר'
ולחותנו הרה"ח ר'

נחמן יאקאב

áà÷àé áééì óñåé ø"øä

å"éä

åéúåðá úãìåä ìâøì

á÷òé ø"á óñåé 'ø ç"äøä ð"éòì

ה"פארשפיל" במוצש"ק באולם "חוות דעת"

שליט"א

)שו"ת מהרש"ם יו"ד סי' ל"ח(

בקבלה מהרב הקדוש רבי שמואל מקאמינקע זצ"ל ,שכשהלך על ברית מילה בשבת
קודם הסעודה ,ועשה שם קידוש ואכל פת הבא בכיסנין ,לא בירך אחריה מעין שלש,
מטעם שבזה האכילה יצא דעת רבי חידקא ,שאמר שארבע סעודות חייב אדם לאכול
בשבת ,וכדי להורות שאין הלכה כמותו  ,לפיכך לא בירך עליו אחר כך ,כדי שיפטרנו
ברכת המזון ,ויהיה נחשב רק כסעודה אחת) .שו"ת מור ואהלות(

øòùéô ïåùîù ø"øä

לרגל הולדת נכדו

משפחת פייערווערגער

לצאת ידי ר' חדקא
והעולם אומרים דבמיני תרגימא שאוכלים בבוקר אחר קידושא רבא ,יוצאין קצת
ידי ר' חדקא ע"ה ,שאומר לאוכל בשבת קודש ד' סעודות) .טעמי המנהגים(
במה שנהגו קצת אנשים לומר בשבת שיוצאים סעודת ר' חדקא ,יש בזה איסור ,
ואולי גם מינות ,לפי הנ"ל כיון שנפסק בש"ס דלא כר' חידקא ,וצריך ליזהר בזה מאוד .

ø"á ïøäà á÷òé 'ø ç"äøä åéáà ð"éòì

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

הי"ו

לאכול מיני מזונות לאחר קידוש
ובהנהוג לאכול מה שנקרא לעקי"ח לפני סעודת שחרית בסמוך לה ,כיון שאוכלים
רק כביצה ,דעכשיו כולי עלמא מודי שכן הוא נכון ,וכנראה שעיקר החשש במניעת
תיאבון בסעודת מצוה ,היא רק בסעודת הלילה ,שכבר אוכלים כל היום ,ועל ידי מעט
הנאכל קודם זמן הסעודה ,יכול להיות על ידי זה גמר השביעה ,עד שבסעודת מצוה
תהיה על ידי זה כאכילה גסה קצת ,מה שאין כן בסעודת שחרית שיש בזה ממה נפשך ,
אם יאכל מכיסנין כדי שביעה כדי קביעת סעודה ,הרי ממילא זה בכלל לחם גמור,
להמוציא ולברכת המזון ,וממילא שלכולי עלמא יהיה יוצא בזה חיוב סעודת פת בשבת
קודש ,וצריך לעיין עוד בזה ,וכל שיאכל פחות מכדי שביעה ,הרי יאכל הלחם ודאי
לתיאבון) .אשל אברהם ,בוטשאטש(
ברכת בורא מיני מזונות קודמת גם לברכת היין ,ומכל שכן המוציא ,שהרי היא
קודמת גם לברכת בורא מיני מזונות ,ולכן בשבת ויום טוב כשמקדש על היין צריך
לכסות את הפת שלא יראה בושתו שמקדימין לו ברכת היין .וכן בשחרית שמקדש
ואוכל אחר כך מיני מזונות צריך לכסותן בשעת הקידוש) .קיצור שולחן ערוך סימן נה סעיף ה(

åðá éàåùéð ìâøì

ברכת מזל טוב

לרגל נישואי בנו

סדר קידוש היום

 -המשך

שאלה .מנהג העולם לומר בקידוש שבת דשחרית קודם סברי מרנן ,פסוק על כן בירך
ה' את יום השבת ויקדשהו ,וקשיא לן והלא זה חצי פסוק ,וקי"ל כל פסוקא דלא פסקיה
משה רבינו עליו השלום לא פסקינן .יורינו ושכמ"ה .תשובה .חצי פסוק זה נזכר בדברי
רבינו ז"ל ,בספר פרי עץ חיים דף פ"ט ריש פרק ז' ע"ש .וראיתי להרב חסד לאלפים בסי '
רפ"ט שכתב ,ששמע שמפקפקין בזה שהוא חצי פסוק ,ולכן צריך לומר הפסוק כולו
יע"ש ,והרב כף החיים סי' ל"ו אות ל"ח זכר דבריו ,וסיים או יאמר הפסוק כולו או לא
יאמר אפילו החצי יע"ש .ואני אומר מאחר דאמירת חצי פסוק זה הובאה בספר פרי עץ
חיים שהם דברי רבינו הגדול אר"י החי זלה"ה ,דרוח אלקין קדישין ביה ,אין לפקפק
בהם כלום ,כי מי יחוש יותר ממנו .ואע"ג דאמירת פסוק זה לא נזכרה בשער הכונות
שסידר מהרש"ו ז"ל ,ומצינו להגאון חיד"א ז"ל בשיו"ב א"ח סי' תצ"ג ,בענין פטירת
רשב"י זיע"א ביום ל"ג לעומר ,שנזכרה בספר פרי עץ חיים ולא נזכרה בשער הכונות
כתב שאין לסמוך על זה כ"כ ,התם שאני ,כי גם בספר פרי עץ חיים לא נזכר דבר זה בכל
ספרי פע"ח ,שיש דפוסים שלא נזכר בהם ד"ז ,ועוד התם מצא טעם לטעון משום דבספר
הכונות נחית לעשות שייכות לאותו היום עם רשב"י ,ואמאי לא זכר שם גם דבר זה ,והן
אמת כי על זו הטענה יש פה להשיב ,עכ"ז נראה דודאי יש לסמוך על ספר פע"ח באמירת
חצי פסוק הנז' ,וכן נהוג עלמא ,על כן חובה עלינו ליישב הדבר) .שו"ת רב פעלים או"ח סי' י"א(

ïééì÷ øòá áåã 'ø â"äøä

à"ááåú íéìùåøé ÷"äéòô

הרה"ג ר' דוב בער קליין

מאכלי יום השבת

é"ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä

à"èéìù ø"åîãà ïøî ÷"ë úåàéùðá

שליט"א

עניני מאכלי שבת )ל(

á "îùú ïåùç 'á ò"áìð

הי"ו

שליט"א

מנחם צבי ראטער

הי"ו

לרגל נישואי בנם  -נכדו

לרגל הולדת בנותיו  -נכדותיהם

ה"חתונה" ביום שלישי באולם "ארמונות חן" ב"ב

ה"קידושא רבה" בבית מדרשינו "ברך משה"

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

ì"æ

שמחתי באומרים ל"י
øéäî øôåñ , ø÷éä éãéãéì áåè ìæî úëøá
.åúîëçì úîãå÷ åúàøé , åúëàìîá

áà÷àé áééì óñåé ø"øä

å"éä

לרגל הולדת בנותיו למז"ט

äùåã÷ã úçð áåø úååøì äëæúù ø " éäé
ç " öåé ìëîå äðîî

הכ"ד ידידך :יואל היילברון

