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 מדוע ברח רבי שמעון מפני סכנת הרומאים
 כול להרוג אותם ע''י הסתכלות בהם?הרי היה י 

שהרומאים גזרו שרבי שמעון בר יוחאי שדיבר בגנותם של שבת ל''ג ע''מ ב'  איתא בגמ'
הרומאים יהרג הלך רבי שמעון ובנו והתחבאו בבית המדרש ואח''כ פיחד שאשתו 

 יגלה את מקומם הלך והתחבא בתוך המערה.
 

וחאי לברוח מפחד הרומאים, הרי מדוע היה צריך רבי שמעון בר י יש להקשות:
שהיה אדם שזלזל בכבודו של רבי שמעון יהב ביה רבי שבת ל''ד ע''מ א' מבואר בגמ' 

שמעון עיניו ועשה ממנו גל של עצמות, וכן כשפגש את רבי יהודה בן גרים הביט 
כשיצא מהמערה ראה אנשים  ל''ג ע''מ ב'עליו ועשהו גל של עצמות, וכן מבואר בגמ' 

הביט בהם ושרפו, א''כ מדוע מהרומאים פיחד וברח מהם, היה יכול  עובדים
 מעדני אשר.להביט בכל מי שיבא וירצה להורגו, 

 

 :איכא כמה תרוצים
אולי מדריגה גבוהה זו שבכל אדם רע שהביט לרעה עשהו גל של עצמות הגיע  א.

ערה דלאחר המשבת ל''ג ע''מ ב' לאחר שישב במערה שנתעלה ביותר כמבואר בגמ' 
דמעיקרא כי הוה מקשי רבי שמעון בן יוחי קושיא הוה היה כוחו יותר גדול, 

כי אחרי שיצא מהמערה, מפרק ליה רבי פנחס בן יאיר תריסר פירוקי, לסוף 
הוה מקשי רבי פנחס בן יאיר קושיא הוה מפרק ליה רבי שמעון בן יוחי עשרין 

יין לא היה בכוחו , אבל לפני ששהה במערה ועלה ונתעלה עדוארבעה פירוקי
 מעדני אשר.להרוג ע''י הבטה בעיניו, לכן היה חייב לברוח, 

לא רצה לסמוך רבי שמעון על הנס, לכן לא רצה לסמוך על זה שיוכל להרוג  ב.
 מעדני אשר. אותם ע''י הבטה בעיניו לכן ברח והתחבא במערה, 

ול להרוג ובזה מיושב מדוע היה צריך לברוח הרי כשלומד אין יכ מעדני אשר:
בדוד המלך שמלאך המות לא היה יכול שבת ל' ע''מ א' אותו כמו שמבואר בגמ' 

אלא שלא רצה לסמוך כמבואר בגמ' מכות י' ע''מ א' להרוג אותו כשלמד, וכן ברב חסדא 
 על מעשה ניסים.

פיחד שמא לא ישים לב כשיבא אחד מהרומאים להרוג אותם וינזק לכן לא סמך ג. 
 מעדני אשר.ט בעיניו, לכן התחבא בתוך המערה, על זה שיכול להבי

יחיד היה יכול להרוג אבל הרומאים זה אומה שלימה כל רגע להרוג אחר ע''י  ד.
 מעדני אשר.הבטה זה לא רצה, 

אסור להסתכל בפני אדם רשע, לכן לא רצה  מגילה כ''ט ע''מ א'כיון דאיתא בגמ'  ה.
 מעדני אשר.לסמוך על זה, 

 ב''ק סימן ל''טוכן בקהילות יעקב  בספרו דבש לפי מערכת מ' ס''ק ד', יד''אובענין קושיית הח
לא היו איך היה מותר לרבי שמעון בר יוחאי להסתכל עליהם ולהרוג אותם, הרי 

חלק עיין מה שהארכתי בכמה תרוצים נפלאים בספר מעדני אשר , חייבים מיתה

 .ג' פרשת שמות

 ומאים הרי זה לא היה נוגע למעשה?מדוע הסתכן רבי שמעון ודיבר בגנות הר
יתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ויתיב יהודה בן  'ג עמוד ב''שבת ל איתא בגמ'

פתח רבי יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו תקנו שווקים,  ,גרים גבייהו
נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר כל תקנו גשרים, תקנו מרחצאות רבי יוסי שתק 

שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן, תקנו שווקין להושיב בהן זונות, מרחצאות מה 
הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם,  לעדן בהן עצמן, גשרים ליטול מהן מכס

שמעון ונשמעו למלכות אמרו יהודה שעילה יתעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, 
 שגינה יהרג.

 

עצמו ודיבר בגנותם של הרומאים, מדוע רבי שמעון בר יוחאי סיכן יש להקשות: 
הרי ידע שיכול להסתכן, וכמו שבאמת גזרו עליו למיתה, ומדוע עשה כן, הרי 

כך מקשה החתם סופר שבת ל''ג ע''מ ב', וכן במהרי''ט שבת ל''ג חייבים להתפלל במוראה של מלכות, 

 ע''מ ב', וכן בדברות משה.
 

 :איכא כמה תרוצים
איך היה מותר לרבי יהודה לשבח הרי זה איסור ע''פ מה דהקשו האחרונים  א.

ואפשר כמבואר בגמ' ע''ז כ' ע''מ א' דאורייתא של לא תחנם שאסור לשבח את העכו''ם 
דרבי שמעון לכן מיחה ואמר שכוונתם זה רק לטובתם ואין מה לשבחם ולא 

 מעדני אשר.היה יכול להתאפק כששמע שמשבחים את הנכרים, 

דלעתיד לבא ישאל הקב''ה את אומות ' עבודה זרה ב עמוד ב ע''פ מה דמבואר בגמ' ב.
אומרים לפניו רבש"ע, הרבה שווקים תקנינו, הרבה  ,במאי עסקתםהעולם 

מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל 
שוטים שבעולם, כל מה  ,אמר להם הקדוש ברוך הוא ,כדי שיתעסקו בתורה

ורך עצמכם עשיתם, תקנתם שווקים להושיב בהן זונות, שעשיתם לצ
לכן רצה רבי שמעון שלא  לעדן בהן עצמכם, כסף וזהב שלי הוא, ,מרחצאות

יהא להם זכות לעתיד לבא וכששמע שמשבחים את הרומאים על הטובות 
 מעדני אשר.שעשו לישראל מיד גילה דעתו שזה היה רק לצורך כוונתם, 

 

בשיעור הקבוע בבית המדרש צאנז בית שמש בשבת מעדני אשר בשבת שעברה 
דמחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון האם טובתם של  בצהריים אמר דבר נפלא:

רומאים שבח אפילו שהם עשו את זה לטובתם, תלוי במחלוקת אחרת בכמה 
ל דרבי יהודה סבירא ליה בכשבת כ''ב ע''מ א', וכן שבת מ''ו ע''מ ב', פסחים כ''ה, מקומות בש''ס 

דהוא הולך בתר המעשה של האדם, א''כ לכן התורה דבר שאין מתכוין אסור, 
שיבח את הרומאים, שאפילו שהם עושים את זה לטובתם, מ''מ עצם המעשה זה 
מעשה טוב, משא''כ רבי שמעון בר יוחאי סבירא ליה בכל התורה דבר שאין 

לא נחשב מותר, דהוא הולך בתר המחשבה והכוונה, ואם אין כוונה  מתכוין
במעשה לכלום, לכן גינה ואמר שאין במעשיהם כלום, כי דאין כוונתם לטובה, 
ושמחתי שמצאתי דכן כתב בספר פרחי כהונה שבת ל''ג ע''מ ב', ועיין בדברות משה שבת ל''ג ע''מ ב' שדן באריכות 

 דביהודי אפילו שלא לשמה מקבל שכר, משא''כ נכרי.

 

לעילוי 
נשמת 
מ"ה 

קדושי 
מירון ז"ל 
 ת.נ.צ.ב.ה.

 תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו הוא ימליץ טוב בעדינו 
 אדונינו בר יוחאי

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 במסירות נפלאה העומד לימין המערכת בכל עת

 לכבוד קדוש ה' מכובד

 בעל הלקוטי תורה  י מטשערנארבילמרדכהרה''ק רבי 

 בעל המאור עינים זי''ע מנחם נחום מטשענארבילבן הרה''ק ר' 
 לרגל יום ההילולא החל בכ' אייר

 יהא רעוא שזכותו הגדולה של הצדיק תגן עליו 

 להתברך בכל הישועות והרפואות לו ולכל הנלוים אליו

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו
 שלוחא דרבנן

 שליט''א יה דרעיארהרב 
 לזיכוי רבבות

 לרגל השמחה הגדולה
 בהופעת הגליון התשע מאות

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

 

 ברכת מזל טוב

 כ''ק מרן האדמו''ר להוד 
 מקוסוב ויזניץ שליט''א

 לרגל שמחת הבר מצוה לנכדו

 ני''ו יים מרדכיחהיניק וחכים 

 שליט''א ברוךבן לבנו ידידינו הגה''צ 
 וברכת מזל טוב לחמיו

 שליט''א כ''ק מרן האדמו''ר מנדבורנההוד 
 יהא רעוא שיזכו לרוות נחת דקדושה 

 מכל יוצאי חלציהם ומשמחת צדיקים זו 
 שפע כל הישועות לכל עם ישראלוי

 



 

 

 

 הרי אם אין קמח אין תורה? מדוע סבירא ליה לרבי שמעון שלא תשתכח התורה מישראל
תנו רבנן כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו עתידה שבת קל''ח ע''מ ב'  איתא בגמ'

רבי שמעון בן יוחי אומר חס ושלום שתשתכח תורה שתשתכח מישראל וכו' 
 תורה מישראל.

 

וכתב בעיון יעקב שם דטעם הדבר דסבירא ליה לתנא קמא דעתידה תורה 
אין בן דוד בא עד שתכלה סנהדרין צ''ז ע''מ א' ע''פ מה דאמרינן בגמ' שתשתכח מישראל: 

אבות פרק ג' משנה פרוטה מן הכיס, וחכמת בלב תלויה בממון, ע''פ מה דאמרינן במשנה 

וחבלי משיח תשתכח התורה, דלפני ביאת אם אין קמח אין תורה ומרוב הצרות י''ז 
 .המשיח יהא קשה עם פרנסה לאברכים לכן ח''ו התורה תשתכח

 

א''כ מדוע סובר רבי שמעון שלא תשתכח תורה מישראל, וכי אינו יש להקשות: 
 סובר אם אין קמח אין תורה.

 

שכל אחד יש לו חיוב לעשות אלא על כרחך דרבי שמעון בר יוחאי סבירא ליה 
ם ללכת לגייס למען התורה יותר מכפי יכולתו ואז אתה תגרום שלא מאמצי

 .תשתכח התורה מישראל
 

ֹו,  כ''ה ל''הבהר  וזה מרומז גם בפרשת ְַ֣קָת בִ֔ ֣ ֱחז  ִֽ ְך ְוה  ָטה ָי֖דֹו ִעָמָּ֑ יָך ּוָמָ֥ י־ָי֣מּוְך ָאִחִ֔ ְוִכִֽ
 דהתורה, נחלשת שהתורה הכוונה אלא, מטה היד דווקא מדוע להבין דצריך
רפו ידיהם מן התורה, ואם תראה שהתורה בכורות ה' ע''מ ב' ' בגמ דאיתא כמו די נקרא

מטה שאין כסף לאברכים מצווה לך התורה אתה חייב לסייע לו, וחיי אחיך עמך 
 שאם תסייע לו יהא לך זכות התורה שישמור עליך וגם יהא לך חיים, 

 

שהתורה  "הםיחיים הם למוצא" הפסוק אפשר לפרש בדרך הלצה מעדני אשר:
מתוך דרשה במעמד האדיר חלקנו , תתן חיים לאלו שמוציאים כסף למען החזקת התורה

עמהם דחסידי צאנז בארה''ב במלון הילטון תשפ''א בראשות ידידינו רב חסידי צאנז בארה''ב הגה''צ יוסף משה דב 
 .הלברשטאם שליט''א

 
 לדים קטנים נענשים?האם רבי שמעון בר יוחאי סבירא ליה דבעון ביטול תורה גם י

כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה היה שם רבי יהודה ורבי ' ג עמוד ב''שבת ל איתא בגמ'
מפני  של אסכרה נשאלה שאלה זו בפניהם מכה זו ,אלעזר ברבי יוסי ורבי שמעון

נענה רבי שמעון ואמר בעון ביטול וכו'  ,מה מתחלת בבני מעיים וגומרת בפה
שאינם מצוות על לימוד התורה ונענשות ומתרץ רבי  חואמרו לו נשים יוכי ,תורה

 , ותירץ רבי שמעוןנכרים יוכיחו , הקשו לושמבטלות את בעליהן שמעון
שאינם מצווים על לימוד תורה  תינוקות יוכיחו הקשו לו, שמבטלין את ישראל

 לכן נענשים הקטנים. שמבטלין את אביהן ונעשנים, ותירץ רבי שמעון מפני
 

הרי קטנים אינם בני עונשים, ומדוע נענשים, אם מבטלים את  יש להקשות:
 כך מקשה השפת אמת ומניחו בצ''ע.אביהם, 

 מדוע שבועות הויא רק יום אחד ופסח וסוכות שבוע ימים?
אומר פסח וחג שאין  בספרי פרשת ראה פיסקא ק''מ הנה התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

עצרת שהיא עונת מלאכה אינה אלא ה, עונות מלאכה, עשה זה שבעה וזה שמונ
 יום אחד בלבד מלמד שחסך הכתוב לישראל.

 

רבוא רבבות טעמים עד אין דיש כתב  מאמרי חודש סיון מאמר ד' מעלת החג ובבני יששכר
סוף למה חג הפסח וחג הסוכות המה ז' ימים וחג השבועות זמן מתן תורתינו אינו 

 .רק יום אחד
 

חדש שאמרתי בישיבת קדושת ציון באבוב בת ים  מעדני אשר נראה לומר טעם
דהתורה למאות בחורים בני עלייה מכל רחבי תבל שזכיתי לשהות אתם בשבת: 

רצה ללמד אותנו כלל גדול בתורה, כמו שמבואר במשנה אבות אל תאמר 
לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה, הרבה פעמים חושב אדם עכשיו אין לו חשק 

ויתיגע בתורה, לכן דווקא ביום חג מתן תורתנו עשה ללמוד אולי יום אחר ילמד 
הקב''ה לחג רק יום אחד כדי שלא יתעצל האדם וידחה לימוד התורה למחר ואין 

 לזה תשלומין.
 

 האם לפי שיטת רבי שמעון בר יוחאי אם מבטלים חמץ ברוב מצה 
 מקיימים מצות תשביתו?

 .בפרשתן והשבתי חיה רעה מן הארץ
 

ר' שמעון אומר ר' יהודה אומר מעבירם מן העולם, ' ה אפרש פרשתןבספרא בו
אימתי הוא שבחו של מקום בזמן שאין  מר רבי שמעוןא משביתן שלא יזוקו,

מזיקים, או בזמן שיש מזיקים ואין מזיקים, אמור בזמן שיש מזיקים ואין מזיקים, 
 וכן הוא אומר מזמור שיר ליום השבת, למשבית מזיקים מן העולם משביתן שלא

וכן הוא אומר וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו  ,יזיקו
ונער קטן נוהג בם, ופרה ודוב תרעינה יחדיו ירבצו ילדיהם ואריה כבקר יאכל 
תבן, ושעשע יונק על חור פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה, מלמד שתינוק 

של צפעוני ומוציא מרה מתוך  מישראל עתיד להושיט את ידו לתוך גלגל עינו
 .פיו, וכן הוא אומר גמול ידו הדה, זו חיה ההורגת

 

חקרו האחרונים אי מבטל לפני הפסח חמץ שפסחים כ''א ע''מ ב'  וכתב בגליוני הש''ס
דדבר זה תליא במחלוקת תנאים , ברוב היתר אם מקיים בזה מצות תשביתו או לא

מן העולם, ולפ"ז אינו מקיים מצות דלר' יהודה גדר השבתה הוא לסלקו הנ''ל 
אמנם לר"ש גדר תשביתו היינו להשבית ולבטל תכונה הרעה,  ,תשביתו ע"י ביטול

 ולפ"ז גם בביטול החמץ בהיתר מסתלק האיסור ומקיים בזה מצות תשביתו. 
 

 מאות מי יודע" תשע"
 שזכיתי לזכות גדולה ומיוחדת השיר והשבח לחיי העולמים
 ית ישראל ברחבי תבללזכות רבבות עמך ב

 שנים רצופות 19מידי שבוע בשבוע במשך 
 ובאלפי בתים זה נהפך ללימוד בשלחן שבת

 900וזכיתי להגיע לגליון מספר 
 ולראות את יופיה של התורה שאף פעם לא נגמר החידושים בעומקה ובבקיאותה של תורה

 וזכיתי לזכות מיוחדת לחיבה מיוחדת אצל גדולי הדור
 מזכירים ברבים מהגליון ומהספריםשגדולי הדור 

 וכל פעם כשאני זוכה לפגוש אותם הם מראים לי חיבה מיוחדת
 וגדולי הראשי ישיבות בדורנו מזכירים מהגליון בשיעור כללי

 ומאות ספרים שיצאו בשנים אחרונות מזכירים לטובה מהגליון
 ספרים שהתקבל בכל רחבי תבל 14וכן זכות מיוחדת שזכיתי לחבר 

 

 הזאת הנני להכיר טובה לכל הידידים ברחבי תבל שיש להם יד גדול בהצלחה בין בתרומות לגליון ובין בהפצת הגליון ובעת
 והכרת הטוב מיוחדת להגאון המפורסם לממשלת התורה והיראה

 מגדולי הפוסקים בדורנושליט''א  שמאי קהת הכהן גראסרבי 
 יצא מכשול, וכן לכל הרבנים המעירים את ההערותשעומד לימין המערכת בעין טובה להעיר ולהאיר שלא 

 ווידיטשקא העומד לימיני בעצה ובמעש ד''גאב לונדון א''שליט ראטה זלמן הלל מרדכי הגאון לידידי וכן
 עורך מדור הנפלא משיב כהלכהשליט''א  מרדכי זיסקינד הגרוכן לידידי הרבני הנגיד הנכבד הרב 

 ירושלים שליט''א מאיר שולביץהגאון ולידידי 
 מאנשסתרשליט''א  אברהם שמואל בנימין שיפרולידידי הרה''ג 

 מח''ס ערך הלוישליט''א  יחזקאל סג''ל לנדאולידידי הרה''ג 
 שליט''א עזריאל ברוך אהרונוביץהרה''ג  ולידידי

 בית שמששליט''א  לוי ברנשטייןולרכז המערכת הרב 
  התורה לברכת יזכוש המסייעים הני לכל תעמוד התורה שזכות רעוא יהא

  וכבוד עושר ובשמאלם בימינם ימים אורך
 גופא בריות מתוך

 



 האם בשבת גם היה רבי שמעון רבי שמעון בר יוחאי 

 מכסה את עצמו בתוך הבור עם העפר?

דרבי שמעון בר יוחאי כששהה במערה י''ב שנה היה ' ג עמוד ב''שבת ל איתא בגמ'

ובעת וסה בעפר כדי שלא יתבלו הבגדים, פושט את בגדיו ויושב בתוך בור מכ

 התפילה היו יוצאים ולובשים את הבגדים ומתפללים.
 

האם בשבת נמי היה יושב רבי שמעון מכוסה בבור כל היום ובשעת  יש לחקור

התפילה יצא והתלבש בבגדיו או דילמא בשבת לא היה יכול לשבת בבור דיש 

ן בחזרתו וכל היום היה חשש כשיצא שעושה גומא ומטלטל מקוצה העפר, וכ

 עם בגדיו.
 

מיסתבר דבשבת לא היה יושב בתוך הבור משום חששות של  מעדני אשר:

 עושה גומא ומכסה גומא, אלא כל השבת היה מכוסה בבגדיו.
 

ע''פ מה שכתב המהרש''א  עוד סברא נראה לומר שלא היה בבור בשבת:

לאו ו בגדיהם בר יוחאי ובני בטעם הדבר שבשעת התפילה לבש רבי שמעון

משום שלא יהא לבו את הערוה, דהא מכסי בחול הוו, כפרש"י, אלא משום 

א''כ מיסתבר שבשבת שיש  שבת י' ע''מ א'הכון לקראת אלהיך, כדאמרינן בגמ' 

חיוב ללכת עם בגדי שבת משום וכבדתו כמבואר בגמ' שבת קי''ד גם היה כל 

 עט.השבת עם בגדיו ולא היה חושש שיבלו  משום זמן מו

 

 בר יוחאי רבי שמעון  דווקא ביום ההילולא של התנא האלוקי מדוע

 מדליקים מדורות לכבודו?

להדליק ביום ההילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי  מנהג ישראל

 מדורות, ויש הרבה טעמים מדוע דווקא אצל רבי שמעון נהגו לעשות כן.
 

ברכות מ''ג ע''ב, ב''מ  מה דאיתא בגמ'ע''פ  מעדני אשר נראה לומר טעם חדש ונפלא:

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי נוח לו נ''ט ע''א, כתובות ס''ו ע''ב, סוטה י' ע''ב 

רואים שרבי   לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים

 שמעון רצה להמחיש לנו את גודל האיסור והסכנה מלבייש את אחרים, ועדיף

להיכנס לאש רותחת ולא לפגוע בשני ולעבור על האיסור דאורייתא של לא 

כמו שמבואר במשנה ב''מ נ''ח ע''מ תונו איש את עמיתו שבאונאת דברים הכתוב מדבר  

לכן עושים מדורה כדי להרגיש ולהבין ולראות מה זה מדורת אש, וכל אחד ב' 

ע להתרחק שלא יודע לשמור על עצמו שלא להתקרב לזה כך כל אחד ידו

ירו זה מגן לנו, לכן ביומא בוזה תורתו מגן לנו שלא לפגוע בח לפגוע בחבירו

מתוך דרשה במעמד ההדלקה , דהילולא שרוצים לפעול ישועות אם נתחזק בדבר זה

 .המרכזית בקריה החרדית בבית שמש שנת תש''פ

 

בשנה שעברה אחרי שקרה האסון הנורא של מ''ה קרבנות הקדושים ראיתי 

חוץ למושב מירון את כל השיירה של עשרות האמבולנסים, הרהרתי לעצמי מ

 מתי ראיתי פעם אחרונה במקום קדוש כל כך הרבה אמבולנסים של מתים,

די רבי ישעשרים וארבע אלף תלמיבמות ס''ב ע''מ ב' מיד עלה במוחי דברי הגמ' 

ה ממה ודמיינתי לעצמי איך היה נראה שם השיירות, ועשו חקיר ועקיבא מת

קרה האסון כזה נורא, ואמרו חז''ל משום שלא נהגו כבוד זה בזה, ובחפץ חיים 

פרשת בהר האריך מדוע קיבלו כזה עונש ותירץ משום שזה הויא חילול השם 

אין אני יודע חשבונות שמים, אלא אני רואה גמ' שבני תורה מתנהגים כן, 

אלף  24ר''ע זה  מפורשת שמחיר של לא נהגו כבוד זה בזה אפילו לתלמידי

וישוב  כל אחד יתעורר בלבו לראות כמה הוא מקפיד על ענין זה ן, לכמתים

 , ולנהוג כבוד זה בזה ותורתו מגן לנו.בתשובה
 

כתב יום ל''ג בעומר הוא הילולא דרשב''י כי מת חלק ב' דרוש י''א  הנה ביערות דבש

תשובה כי זכות וראוי לכל איש הירא וחרד לשום אל לבו יום ההוא לשוב באז 

ולא לבלות זמן בעונותינו הרבים  רבי שמעון בר יוחאי מסייעת להבא לטהר

 בהבלי עולם אשר הוא לצדיק לצער.

 

 

 שאלות בעניני ל"ג בעומר
האם במערה שרשב"י היה בה ונטמן שם י"ג שנים, האם יש בה  יש לעיין.-א[ מערת רשב"י

 קדושה או מעלה כמקום תפילה או לימוד?

)קודם שהלך ללמד תורה אצל רבותינו לאחר פטירת תלמידי ר"ע  חידה.-כולם או רובם ב[ מתו

 לא נשאר אף אחד מתלמידי ר"ע או קצת כן נשארו, ומהיכן יש לפשוט דבר זה.שבדרום(, 

מדוע נגלה  " צ"עאיתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא" צ"ע.-ג[ עץ חרובים

 עם מיני פירות אחרים?לרשב"י דווקא עץ חרובין ולא עץ 

מה טעם המנהג לכבד את תספורת החלאקה צדיקים או רבנים,  יל"ע.-ד[ מנהג החלאקה

)ובשלמא אם מספר את כל הראש הצדיק ומשאיר את הפיאות, מה הטעם בזה ומה שורש המנהג בזה 

 הרי חנך את הקטן במצוה זו, אבל אם רק גזר כמה שערות, מה הטעם יש בזה(?
)רוב האשכנזים( מה הסברא שלעניין תספורת  צ"ע. -רת והנישואין תרתי דסתריה[מנהג התספו

מקילים להסתפר מל"ג בעומר ומ"מ לעניין נישואין ושמיעת כלי זמר עדיין ממשיכים 

 את האבילות דממנ"פ אם לא נהוג אבילות שיהיה מותר גם להנשא ומאי שנא?

 זמר אסורים בליל ל"ג בעומר?איזה שמיעת כלי  חידה.-ו[ כלי זמר בליל ל"ג בעומר

צ"ע דמחד מצינו בזוהר בראשית קפ"ה. שבעל בחירה יכול להזיק  ז[ סתירה בדברי רשב"י.

וצ"ע דלכאו' נראה  )וכמו שכ' האור החיים בפ' וישב(, שימותוגם להמיתו אפילו לא נגזר עליו 

דדברי הזוה"ק סותרים דברי רשב"י עצמו שבשעה שרשב"י יצא מן המערה שמע בת 

קול שאומרת ציפור לא תתפס אא"כ נגזר עליה מן השמים להתפס נשא על כך רשב"י 

ק"ו אם ציפור מבלי שנגזר עליה מן השמים לא תתפס כ"ש בן אדם שלא יתפס אא"כ 

 .נגזר עליו מן השמים וצ"ב

נסתפקתי האם הרואה קברי קדמונים כמערת  יש לעיין.-רואה קברי צדיקים לגבי ברכהח[ 

דאולי אין זה נחשב כרואה קברי  ,המכפלה וקבר רשב"י וכדו' מברך ברכת הקברות

ישראל כיון דאין רואה את מקום המת עצמו אלא רק ציון לפתח המערה שבו נטמן 

 ?וצ"ע

ישראל שצריך להרבות בהם בלימוד התורה  על אלו ימים אמר אחד מגדולי ט[ חידה.

 ביותר, ומה הטעם בזה?

איך אפ"ל בזה"ז שבעוה"ר אין לנו קרבן העומר, היום כך וכך ימים לעומר או  י[ צ"ע.

בעומר, הרי לכאורה זה דבר שקר, ודובר שקרים לא יכון לנגד עיני, שהרי אין לנו עומר 

 היום.

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

 כללי השתתפות
. כל תשובה נכונה, אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס להגרלה, יהיה 1

 ₪. 500הגרלה על שני פרסים ע"ס 
. כל תשובה נכונה על כל שאלה, הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כך שכל 2

 ל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.מי שישלח יותר תשובות לכ
. כל חודש, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, הזוכה ייבדקו 3

 תשובותיו, יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.
 . ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע, או עד ראש חודש.4
משיב  . שימו לב חשוב מאוד: קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת5

נא לציין בתחילת  meir.s1000@gmail.comאו במייל  0775558617כהלכה 
המכתב על כמה שאלות השיבו, וכמו"כ שם מלא, כולל/ ישיבה.  ועיר וטלפון 

בשעות  0533154010]לברורים ופרטים נוספים בטלפון וכמו"כ נא לציין על איזה פרשה השיבו. 

השולחים בכתב יד, בפקס, להקפיד על כתב ברור וקריא בלבד[.  9:00ל 8:00הערב בין 
יש -שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס. כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. 

עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה ייכנס בעזה"י לספר שיצא 
או מייל או טלפון זה, שאר עניני העלון לא שייכים לפקס –לאור בעתיד בל"נ. 

 אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון בעמ' ד'.
----------------------------------------------------------------------------------------- 

  סיוןר"ח  תשובות ניתן לשלוח עד
 שמות הזוכים לחודשים אד"ב וניסן

 ב"בשליט"א  אריה גולדברגהרב 

 ירושליםשליט"א  שלמה גליקסמןהרב 

 ב"בשליט"א  חיים מרדכי עקשטייןהרב 

 מודיעין עיליתשליט"א  יעקב ישראל יונגרמןהרב 
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 איך כתבה התורה שאם נותנים צדקה לעני גורמים לו שיחיה הרי כתוב שונא מתנות יחיה
צדקה יחיה הרי איך כתבה התורה 'וחי אחיך עמך' שאם העני יקח בשם החיד''א והכתב סופר להקשות מה שהבאתם 

ח"א סי' החיד"א ז"ל בספרו חיים שאל  רוץתי באתםשונא מתנות יחיה א"כ מי שנוטל צדקה איך יחיה,  והז ''ו ט''משלי טכתיב 

שיותר ממה שבעה"ב עושה עם  'ד י''ויק"ר לדבמצוות צדקה אין לעני לחוש משום שונא מתנות יחיה דכיון שנאמר ע"ד 
 .העני, העני עושה עם בעה"ב

 

  הגאון המפורסם רבי שמאי קהת גראס שליט''א
 רושלים }כדורי{חבר הבד''צ קהילת מחזיקי הדת, אהבת תורה, בית הוראה דישיבת מיר, לשכת הפוסקים ביתר עילית, אוצר הפוסקים סווראן, קנין תורה פסגות י

ום דאינו נותן בלב שלם רק בטעם הדבר דשונא מתנות יחיה, משב''מ כ''ב נראה לתרץ, ע''פ מה שכתב בחכמת מנוח 
מחמת הבושה ואין רצונו לתת והויא גזל, וא''כ במקום צדקה שהתורה ציותה ליתן ודאי שנותן ברצון טוב, ולכן גורם 

 לעני שיחיה.
 

 ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים מח"ס "גם אני אודך" שליט''א גמליאל הכהן רבינוביץהגאון 

שונא מתנות יחיה, אולם מה שצריך העני לקיום  יותר מההכרחי, ועל זה נאמר נראה לתרץ שמתנה הכוונה דבר נוסף
 מתנה, אלא נקרא הכרחי. גופו ובני ביתו, זה לא נקרא

 

 קרית חסידים בית שמשהרה''ג רבי עזריאל ברוך אהרנוביץ שליט''א 
על הא דאיתא התם במשנה פ"א מ"י  שהעיר על החיד"א הנ"ל מרש"י באבותו ''מ ט''ח"ג עראיתי בשולחן גבוה נראה להעיר, ש

משמע דאפילו  וז"ל רש"י מתוך שאינו מתפרנס מצדקה ימיו מאריכין שנאמר שונא מתנות יחיה,'אהב את המלאכה' 
והנלענ"ד ליישב את גאון עוזינו , ודלא כהחיים שאל להחיד"א ז"ל, ונשאר בקושיה הבצדקה שייך שונא מתנות יחי

רש"י הנ"ל,  דהרי רש"י קאי על 'אהוב את המלאכה', וכיון שאם נוטל מן ברי ד החיד"א שלא יהיה כאישתמיטתיה
נאמר  שונא מתנות יחיה, אבל עני המתפרנס  ל זההצדקה כדרך פרנסה, ואינו מתפרנס ממלאכה אלא מצדקה ע

יקח מן מיגיע כפיו וקובע עיתים לתורה ונצרך להגיע לצדקה כדי חיותו או חיי משפחתו או להשיא צאצאיו ודאי 
לא נאמר שונא מתנות יחיה, כנלענ"ד פשוט ויש בזה   ל זהוע ,הצדקה כיון דאין זה פרנסתו ח"ו אלא השלמת חייו

  בריועוד יש להמתיק ד ה ובמה שכתבנו ב"מכתבים למערכת" מעדני אשר במדבר שנת תשפ"א''ראה מהרש"א ברכות לאסמכתות מד' חז"ל 
שיישב איך אברהם אבינו לקח מתנות והרי שונא לך לך  רשתבספרו אמרי שפר עה"ת פגר ז"ל רבי שלמה קלו אוןהחיד"א ז"ל עפ"ד הג

מתנות יחיה, ותירץ הגרש"ק שלצורך פריעת חובות מותר לקחת מתנות וא"א כשחזר ממצרים פרע הקפותיו 
ך פריעת באכסניות בהם לן בהליכתו למצרים, ולכך לקח מפרעה מתנות, אולם ממלך סדום לא לקח, הרי שלצור

חובות אין איסור של שונא מתנות יחיה וא"כ זהו כוונת רש"י שאינו מתפרנס מן הצדקה כדי לחיות אלא להחזיר 
 .הלואותיו לכן ימיו מאריכין

 

 ירושליםהרה''ג משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א 
המקבל צדקה פשיטא דאין כתב דבעני ח ''דף יבספר ישראל קדושים מרבינו צדוק הכהן מלובלין זי"ע נראה להעיר, ד

מפסיד חייו בשביל זה משום שונא מתנות יחיה, דהרי התורה ציוותה לתת לו וזה נותן לקיים מצות התורה, א"כ הוא 
שהביא את דברי ח ע"א מהגר"י ענגיל ''מגילה כוראה עוד בגליוני הש"ס ל ידי זה, חלקו דעני שהשם יתברך ישלח לו השפעתו ע

שהיו זקנים שכל מה שהיו נותנים להם מראש השנה עד יום כיפור שקלים פ"ה ה"ד דברי הירושלמי וציין ל שהבאתם החיד"א
היו מקבלין, ולאחר מכן לא קיבלו יותר. וביאר דמראש השנה עד יום כיפור היו מקבלין, לפי שהם ימי הדין, על כן 

ויש , חשו אז משום ושונא מתנו וכו' רצו לזכות בימי הדין את הנותנים במצות צדקה כדי שתגין עליהם, ועל כן לא
את הפסוק נתון תתן לו וגו' כי בגלל הדבר הזה יברכך ה"א ראה רשת פלהוסיף מה שכתב לפרש בספה"ק אך פרי תבואה 

דהנה התוס' הקשו על מאחז"ל האומר סלע זו לצדקה ע"מ שיחיה בני ה"ז צדיק גמור, הלא אחז"ל  ,בכל מעשה ידיך
רבי זירא כי הוי משדרי ד ''חולין מותירצו המפרשים ע"פ מאחז"ל  ,ם את הרב ע"מ לקבל פרסאל תהיו כעבדים המשמשי

ליה מתנות לא שקיל בשביל שונא מתנות יחיה, וכי הוי מזמינין ליה הוה אזיל אמר אתייקורי הוא דמתייקרי בי. ולכן 
שיחיה בני לטובת עצמו הרי זה צדיק ברוצה ליתן צדקה צריך ליתן באופן זה שיהיה לצורך עצמו, וזה הנותן בשביל 

גמור, דאל"כ נוטל חיות עני עי"ז, דשונא מתנות יחיה. וזה שאמר הכתוב, 'נתון תתן לו' ר"ל באופן זה תתן לו, 'כי בגלל 
 הדבר הזה יברכך ה"א בכל מעשיך' ונמצא שאתה נותן לו לטובתך ולא יהיה העני בגדר מקבל מתנות ויחיה.

 

 ישיבת ביאלאי''ו הבה''ח שלמה רובין נ
תירץ ע''פ מה דאיתא בטור סימן רמ''ז כי יש לו לדעת שאין הממון שלו אלא ב''ב י''ג ע''מ ב' נראה להעיר בילקוט ביאורים 

 פקדון לעשות בו רצון המפקיד וכו' א''כ אינו מתנה כלל וכלל
 

 

 האם בשנת השמיטה יש סברא שלא צריכים לשמור שבת
על הפסוק וביום השביעי תשבות וז''ל אף בשנה  פרשת משפטים כ"ג י"ב ומובא ברש''י שםכילתא איתא בממה שהקשתם על הא ד

, השביעית לא תעקר שבת בראשית ממקומה שלא תאמר הואיל וכל השנה קרויה שבת לא תנהג בה שבת בראשית
ה שביתה אלא הלוא שביתת שבת בראשית היא שביתה כפולה ומכופלת משביתה של שביעית שאין ב, יש להקשותד

 ותרצתם בכמה אופנים.מעבודת קרקע ומה היה ס"ד שתדחה הקדושה הקלה את הקדושה הגדולה והחמורה, 
 

  הגאון המפורסם רבי שמאי קהת גראס שליט''א
 ורה פסגות ירושלים }כדורי{חבר הבד''צ קהילת מחזיקי הדת, אהבת תורה, בית הוראה דישיבת מיר, לשכת הפוסקים ביתר עילית, אוצר הפוסקים סווראן, קנין ת

המהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת עושה מלאכה ששה ימים ואח''כ שבת ס''ט ע''מ ב' נראה לתרץ, ע''פ מה דאיתא בגמ' 
משמר שבת כמו בבריאת העולם שהקב''ה ברא העולם בששה ימים ושבת ביום השביעי, וא''כ הויא אמינא בשנה 

מובא ברע''א יור''ד סימן קע אין השבת דומה לשבת בראשית, ובפרט לשיטת התשב''ץ השביעית דכל השנה אסור במלאכת קר

דמחלל שבת הוא בעבודת קרקע עי''ש, וכיון דבשנת השמיטה אסור עבודת קרקע, א''כ הויא אמינא דלא שייך ס''ה 
הכי נוהג שבת לשמור שבת, כיון דבלאו הכי אסור בעבודת קרקע, א''כ אינו דומה לשבת בראשית קמ''ל אפילו 

 בשמיטה.
 

 ישיבת אהלה של תורה בית שמשהבה''ח מרדכי אלימלך אברהם שוורץ ני''ו 

נראה לציין תירוץ ששמעתי מהמג''ש שלי הרה''ג מילר שליט''א דכיון דכל מטרת של מצות שביתת שבת מבואר 
כן היה הויא אמינא שבשנת בראשונים כדי להשריש אמונה, ומצות שמיטה גם מבואר בראשונים דהוא משום אמונה ל

 זקים באמונה. חהשמיטה שממילא כבר מת

 האם אסור להדליק את המדורה שעושין לכבוד רבי שמעון בר יוחאי עם שמן של שביעית
שמן של שביעית אין נותנין אותו לתוך המדורה ר' יוסי אומר שביעית פרק ו' הלכה ט''ו בתוספתא  מה שכתבתם דלפי מה שכתוב

 ,ולא יתן השמן של שביעית לתוך המדורההלכות שמיטה ויובל פרק ה' הלכה ח' פסק הרמב"ם , וכן ונותנו לתוך מדורהצובע בו עץ 
שאסור , והבאתם כמה טעמים נפלאים מדוע לפי זה אין שום היתר להדליק את המדורה עם שמן של שביעיתד

 .להדליק מדורה בשמן של שביעית
 

  הגאון ישראל שוורץ שליט''א
 ם-יבישיבה גדולה תורת שלמה זוועהיל ר''מ ילת צאנז ביתר, ודומ"ץ שכונת גוש שמונים, מרכז ההוראה, שערי הוראה, מראשי ישיבת כתר התורה ביתר עילית רב קה

להעיר במה שנוהגים בהרבה מקומות שמדליקין המדורה בצמר גפן שמטבילים את זה בשמן, וזה לענ"ד שרי נראה 
ת, עפ"י מש"כ הרמב"ם פ"ה ה"א פירות שביעית ניתנו לאכילה ולשתייה ולסיכה ולהדלקת לעשות כן בשמן של שביעי

הנר, ובהלכה ח כתב הרמב"ם להדלקת הנר כיצד שמדליק את הנר בשמן שביעית עצמו ע"כ, וא"כ מבואר דלהדליק 
רך אמונה שם הנר בשמן שביעית עצמו שרי. כיון שנהנה מאורו, ורק למדורה כתב שם הרמב"ם דאסור כמש"כ בד

דהוי כהפסד כיון שאין תועלת ניכר בזה כיון שבלאו הכי כבר יש מדורה גדולה, אבל להרטיב צמר גפן בשמן של 
 שביעית הרי זה בכלל מה דפירות שביעית ניתנה להדלקה.

 

 לונדוןהרה''ג יעקב ישראל מייזנער שליט''א 
פ"ח תת שמן של שביעית במדורה וז"ל אע"ג דתנן בשביעית מביא עצה איך לבתוספתא שביעית שם להעיר שהחסדי דוד  נראה

שניתנו להדלקת הנר, הכא קמ"ל דדוקא הדלקת הנר אבל לא למדורה, ור"י סבר דדוקא כגון להשליכו לתוך משנה ב' 
המדורה אסור, אבל מותר ליתן שמן בעציץ דהיינו כלי חרס חדש עד שיבלע בו השמן, ואח"כ מותר ליתן העציץ 

י להגדיל המדורה שהכלי דולק והולך, לכאורה הפשט בהחסדי דוד הוא משום דבנר הוי הנאתו וביעורו במדורה כד
שוה אבל במדורה הוי הנאתו אחר ביעורו, כמו שהבאתם בשם הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, אבל בעציץ בלוע עם שמן 

 הוי הנאה וביעורו שוה ומותר.   
 

 ילדיו להטיל מי רגלים האם מותר להטיל בשביעית על דשאמי שנוסע דרך ארוכה ובאמצע הדרך צריכים 
 .מי שנוסע דרך ארוכה ובאמצע הדרך צריכים ילדיו להטיל מי רגלים האם מותר להטיל בשביעית על דשאב מה שדנתם

לכה כתב דכשיש זרעים בקרקע מותר להטיל עליו מי רגלים כמבואר בביאור השביעית סימן י"ח ס"ק ב' החזו"א ש העיר,ראה לנ
דבזה הרי הוא מזיק להזרעים, משא"כ על קרקע שאין בו זרעים אסור דבזה אין המי רגלים מזיקים כ"כ, אלא מועיל 

כללים בהל' שבת הל' חורש שכתב דאפילו להאוסרים משום חורש, באופן שאין מקום אחר פר בס, ועיין וחשיב
דבמקום כבוד הבריות, יש להקל באינו  "ח ס"ק ב' ד"ה ולפ"זשביעית סימן ילהשתין מותר משום כבוד הבריות, כמבואר בחזו"א 

 מכוין להשקאת או לזיבול הקרקע באיסור דרבנן.
 

 מי שצריך לעבור ניתוח באמצע ימי הספירה ויהיה בהרדמה יום שלם, האם אינו יכול להתחיל לספור בברכה
דהויא ליה ברכה  אסור לו לספור כלל מי שצריך לעבור ניתוח בימי הספירה ויודע שיחסר לו יום האםמה שדנתם ב

 לבטלה למפרע.
 

 ירושליםהרה''ג יצחק לוין שליט''א 
לא מצינו התייחסות לשאלה מה דינו של אדם הנוטה חלילה למות, ואם במקרה הוא על ערש דווי, לא ד נראה להעיר,

, ופר עד היכן שהוא יכולמצינו שאומרים לאדם אל תחל לספור כיוון שלא תסיים את הספירה. אלא הוא מתחיל וס
ונראה לומר כי הוא הדין לגבי הנדון דידן, שמא גם ידחו את הניתוח, לא תמיד אפשר לדעת מראש, וכבר היו דברים 
מעולם שניתוחים נדחו וכבר היו דברים מעולם שבתחילה סברו שאדם צריך לעבור ניתוח ובהמשך קבעו שאינו 

ת נס שהתרחש ויש סיפורי ישועה על החלמה ניסית בעקבות ברכה או צריך, בין מחמת שהנסיבות השתנו בין מחמ
 שינוי המעשה שהביא לביטול ניתוח. 

 

 כולל מבצר התורה צאנז בית שמשהרה''ג חיים צבי גנזל שליט''א 
ת מדין ספיר צות עשהשיש דין חצי שיעור גם במהביא ראיה  ב''אורח חיים סימן ל 'חלק גשו"ת רב פעלים נראה להעיר, דב

, מהא דתיקנו חז''ל לספור בברכה ולא חששו שיום אחד ישכח ולהוי כל הברכות לבטלה, אלא ודאי מכאן שיש העומר
 קצת מצות בחצי שיעור

 
 מדוע מצות ספירת העומר מברכים בכזה התלהבות מה שאין עושים בשאר ברכות

קול רם מה שאין עושים בשאר מה שהקשתם קושיא נפלאה מדוע במצות ספירת העומר מברכים בכזה התלהבות ו
 .ברכות, ותרצתם באופן נפלא

 

 כולל בעלזא ירושליםהרה''ג דוד בנימין זוסמן שליט''א 
 נראה לתרץ, דבכל המצוות איכא מעשים, משא''כ במצות ספירת העומר המצוה בדיבור מכניסים את כל הכוח בדיבור.

 
 ם מן הדיןמדוע דווקא רבי שמעון בר יוחאי יכול לפטור את כל העול

אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי 'יכול אני סוכה מ"ה כמה דרכים בהא דאמרינן בגמ'  מה שהבאתם
יכול ר' שמעון  דווקא דווקאלפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה' והבאתם פירוישם שונים 

 לפטור את כל העולם מן הדין.
 

 רב ואב"ד קהל חסידים הר יונה ודומ"צ שערי הוראה שליט''א אהרן שוורץ יחזקאלהגאון רבי 

פרק ט"ז פירוש הפשוט הוא מה שבהגהות רע"א בשולי הגליון בגמ' סוכה שם ציין לעיין לאבות דר' נתן הדלהעיר נראה 

נם לעולם משלו משל ועיינתי שם ואיתא שם בזה"ל "רבי שמעון בן יוחי אמר מהיכן שאין ישראל רואים פני גיהאות ד' 
למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה לו שדה זיבורית באו בני אדם והשכירוהו בעשרת כורין חטים בשנה זבלוה 
עדרוה השקוה וכסחוה ולא הכניסו ממנה אלא כור אחד חטים בשנה. אמר להם המלך מהו זה. אמרו לו אדוננו המלך 

ה כלום ועכשיו שזבלנוה וכיסחנוה והשקנוה מים לא הכנסנו אתה יודע בשדה שנתת לנו שמתחלה לא הכנסת ממנ
ממנה אלא כור אחד חטים בלבד. כך עתידים ישראל לומר לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אתה יודע ביצר 
הרע שהוא מסית בנו שנאמר כי הוא ידע יצרנו "עכ"ל דהיינו שכיון שיש לאדם שיצה"ר שאורב לגדו תמיד הוי כמו 

נו הקב"ה שדה זיבורית והוי כמו שאנו משקיעים עשרת כורין ומוצאים כור אחד ובלי עבודה שלנו גם לזה אי שנתן ל
אפשר להגיע והרי אפילו מלאכים כשירדו לזה העולם בדור ההפלגה חטאו ואם זה בדורו של רשב"י כ"ש בדור פרוץ 

הכור שאנו מוציאים וזה כוונת רע"א שבזה שלנו רח"ל ויש לו להקב"ה לשמוח עם כל דבר טוב שישראל עושין שזה 
 .יכול ר"ש לפטור כל העולם מן הדין

 גליון זה נודב ע''י ידידינו
 לרגל יומא דהילולא רבה

 זי''ע ועכ''י בומרימנ מנחם מנדל בן יוסףשל הרה''ק רבי 
 החל בי"ט אייר

 של הצדיק יגן על התורם  ויהא רעוא שזכות
 להתברך בכל מילי דמיטב

 

 זה נודב ע''י ידידינו גליון

 ירושלים מח''ס דברי פנחסשליט''א  פנחס מנחס דאווידהרה''ג רבי 

 בהופעת הגליון התשע מאותלרגל השמחה הגדולה 

 יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות יזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו

 ויצליח בכל אשר יפנה

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 שליט''א ירושלים טיחזקאל בענדיקהרה''ג רבי 

 בהופעת הגליון התשע מאותלרגל השמחה הגדולה 

 יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות יזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו

 ויצליח בכל אשר יפנה

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 מנהל ת''ת עצת אמת, ירושליםשליט''א  יצחק קאףהרה''ג רבי 

 לעל''נ זקנו
 מפידציאזצ''ל  אהרןה''צ רבי בן הר מאירהרה''צ רבי 

 .כ' אייר ת.נ.צ.ב.ה נלב"ע
 וציוה לומר פרקי תהילים מ''ז נ''ח צ''א קי''ב

 והרה''ק רבי אהרן מבעלזא זי''ע התבטא אני עוד זכיתי לראות את הרב מפידיציא

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 ירושליםשליט''א  יצחק שלמה רייכערהרה''ג רבי 

 יולעילוי נשמת אב

 ז''ל צבי רייכערבן הרב  אליעזרהרב 

 .עש''ק כ''ג אייר תשס''ז ת.נ.צ.ב.ה נלב"ע

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 שליט''אאלתר פנחס פרידמן הרה''ג 
 מחשובי אברכי כולל צאנז מבצר התורה בית שמש

 לעילוי נשמת אביו
 ז''ל מנחם מנדלבן הרה''ג  דוד צבי שלמההרה''ג 

 בית המדרש היכל צבי בירושליםמחשובי מתפללי 

 נלב"ע כ''ד אייר ת.נ.צ.ב.ה.

 

 העומד לימין המערכת גליון זה נודב ע''י ידידינו
 בכל המסעות של הרבצת תורה בחו''ל

 מאנסישליט''א  נחום יהודה שוורץהרה''ג 
 צאנז נתניהמבחירי ישיבת קרית  ני''ו אלימלךידידינו הבה''ח המופלג בתויר''ש  לרגל שמחת אירוסי בנו

 וליאמסבורגשליט''א  חיים פלדמןעב''ג בת הרה''ג 
 רב קהל חסידים מאנסישליט''א  ברוך שוורץידידינו הגאון רבי ו וברכת מזל טוב לאבי
 מחשובי סופרי המלך מרן הדברי יציב זצוק''לשליט''א  מרדכי טסלרולחמיו ידידינו הרה''ג 

 ויצליח בכל אשר יפנה חת מכל יוצאי חלציויהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות יזכה לרוות נ

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו
 המכבד את ה' מגרונו

 בית שמששליט''א  אהרלה סאמאטהרב 
 ני''ו שמואלכמר  לרגל שמחת החלאקה לנכדו

 ירושליםשליט''א  אברהם יצחקבן לבנו הרב 
 יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות יזכה לרוות נחת 

 ויצליח בכל אשר יפנה מכל יוצאי חלציו

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 בית שמששליט''א  נפתלי גנעודהרה''ג 

 בהופעת הגליון התשע מאותלרגל השמחה הגדולה 

 יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות יזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו

 ויצליח בכל אשר יפנה

 


