
זכור את אשר עשה לך זכור את אשר עשה לך זכור את אשר עשה לך זכור את אשר עשה לך ז)  “ ה פסוק י “ (דברים פרק כ  

עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך ויזנב עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך ויזנב עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך ויזנב עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך ויזנב 

בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא 

אלהיך לך מכל איביך מסביב אלהיך לך מכל איביך מסביב אלהיך לך מכל איביך מסביב אלהיך לך מכל איביך מסביב ‘  ‘  ‘  ‘  אלהים, והיה בהניח ה אלהים, והיה בהניח ה אלהים, והיה בהניח ה אלהים, והיה בהניח ה 

אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את ‘ ‘ ‘ ‘ בארץ אשר הבארץ אשר הבארץ אשר הבארץ אשר ה

 מה ומי זה עמלק? למה בכלל יש עמלק? זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח,זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח,זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח,זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח,

להסביר כהוגן צריך להקדים הקדמה: יש בעולם מושג שקוראים לו זמן, ואנו מודדים את הזמן עם בכדי  בכדי  בכדי  בכדי  

שעון או כלים אחרים, בתוך המושג של זמן יש זמנים שיש להם גבול ברור על פי הטבע, ויש זמנים שאין 

 להם גבול ברור, ואפרש:

אנו מכירים שניות,   -נבדוק איזה זמנים מוכרים לנו  תחילה  תחילה  תחילה  תחילה  

דקות, שעות, ימים, שבועות, חודשים, ושנים, אבל כמו 

שכבר נתבאר יש שני סוגים של זמנים, יש זמנים שיש להם 

גבול ברור ויש זמנים שאין להם גבול ברור, וכעת ארשום את 

שבועות,   –שני הסוגים: זמנים שאין להם גבול ברור זה  

שעות, דקות, ושניות, אין להם גבול ברור אלא זה ספירה 

שאנו סופרים סכום מסוים של זמן וקובעים ששעה זה ששים 

דקות, שדקה זה ששים שניות, וכיון שאין לו גבול ברור לכן 

אנו יכולים לחלק עוד ולהגיד שיש עשיריות השנייה ומאיות 

השנייה, זה תלוי רק בכמה אתה מוכן לחלק את היום! 

למעשה אם היו רוצים היו יכולים לקבוע שיש עשר שעות 

ביום כי ככה יותר קל לי לספור! אבל קבעו שיש שתים עשרה שעות ביום בגלל ענין של חשבון שלא אאריך 

 לכותבו כאן.  רואים שאלה הם זמנים בלי גבול ברור, אלא שאנו קובעים שיש מידה זו של זמן!

ימים, חודשים, ושנים, הזמנים האלה יש להם גבול ברור על פי   –יש זמנים שיש להם גבול ברור, והם  אבל אבל אבל אבל 

הטבע ואי אפשר לצמצם אותם להיות יותר קטנים, וגם אי אפשר להגדיל אותם, ואפרש: יממה מורכבת 

מלילה ויום, אי אפשר לשנות זמן זה, כי הוא תלוי בטבע שיש זמן של לילה ואחר כך יום ואז יש לנו יממה, 

אחר כך מתחיל יום חדש! האם אפשר לקצר את היום! האם אפשר להאריך את היום?!  ברור שאי אפשר כי 

הוא זמן שיש לו גבול ברור בטבע! גם חודש, החודש תלוי בסיבוב של הירח שבתחילת החודש אין ירח 

והוא גודל לאט לאט עד שבאמצע החודש הוא מלא, ומאמצע החודש מתחיל להתמעט עד שבסוף 

החודש שוב אין ירח, וזה חודש שלם! האם אפשר לשנות חודש? אי אפשר כי יש לו גבול ברור בטבע!  גם 

שנה יש לו גבול ברור, שעובר קיץ סתיו חורף ואביב, ואז נשלמה שנה שלימה, אחר כך שוב מתחיל קיץ 

 חדש, האם אפשר לשנות את הגבול של שנה? אי אפשר כי יש לו גבול בטבע!!

 אבל שעות אפשר לשנות, אדם יכול לקבוע שיש עשר שעות ביום!  

יותר בתפילת ערבית כשאנו אולי  אולי  אולי  אולי   כעת נתבונן 

"אשר בדברו מעריב ערבים בחכמה פותח   –אומרים  

שערים בתבונה משנה עתים ומחליף את הזמנים 

ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו 

בורא יומם ולילה גולל אור מפני חושך וחושך מפני 

אור וכו'" יש עוד הרבה לבאר ולחלק בסוגים של זמן 

 אבל נדבר רק על מה שנוגע לענייננו.

נבדוק בכל הזמנים שיש להם גבול, מה הדבר אם  אם  אם  אם  

אשר קובע את גבולם נגיע למסקנה שהם השמש 

והירח! השמש והירח 

 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין

 
 מזל טוב לאנשי החסד!

 ו“הידב גרינוואלד ורעיתו ‘ הר

 ו“הי נתן -על הולדת הנכד, בן ל
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
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1 
 5המשך בעמוד 

    ''ויקרא אל משה''''ויקרא אל משה''''ויקרא אל משה''''ויקרא אל משה''

חכמה'' (איוב ל''ג) רמז  ''ואאלפך''ואאלפך''ואאלפך''ואאלפךלימוד, מלשון  -אל''ף זעירא. אלף

לאדם שילמד להקטין את עצמו, לא להתרגל למידה הרעה של 

 גאווה והתנשאות.                                                    (ר' פנחס מקוריץ)

    ''אדם כי יקריב מכם קרבן לה'''''אדם כי יקריב מכם קרבן לה'''''אדם כי יקריב מכם קרבן לה'''''אדם כי יקריב מכם קרבן לה'''

הרי   –אם תקריבו ''מכם'' מעצמכם, את האדם שבכם, לעבודת ה'  

', אבל כשתרצו לצאת ידי חובה בתמורה ''מן  זה ''קרבן לה''

 אין זה אלא ''קרבנכם'' אף זה קרבן הוא, אך לא קרבן ה'.                                                                          –הבהמה'' 

 (השל''ה)                                                                                                 

    ''מכל אשר יעשה לאשמה בה'' (מילים אחרונות בפרשת ויקרא)''מכל אשר יעשה לאשמה בה'' (מילים אחרונות בפרשת ויקרא)''מכל אשר יעשה לאשמה בה'' (מילים אחרונות בפרשת ויקרא)''מכל אשר יעשה לאשמה בה'' (מילים אחרונות בפרשת ויקרא)

מובא בספר ''מאור ושמש'' בשם הרב הק' ר' מנדלי מרימנוב, שהיה 

מנהג כשהקורא בתורה סיים פ' ויקרא ''לאשמה בה'', כדי שלא 

כל מ מ מ מ בת  ש ש ש ש שר  א א א א ל  -''לא ''לא ''לא ''לא לסיים בדבר רע, קם הקהל וקרא בקול רם  

 "לאשמה בה"."לאשמה בה"."לאשמה בה"."לאשמה בה".שביעי'' ר"ת ההההיום בבבבמעשים הההה

    ''אדם כי יקריב מכם קרבן לה'''''אדם כי יקריב מכם קרבן לה'''''אדם כי יקריב מכם קרבן לה'''''אדם כי יקריב מכם קרבן לה'''

להקריב בכל   אדם אדם אדם אדם . אם רוצה ה מאד מאד מאד מאד בהיפוכי אותיות    אדם אדם אדם אדם המילה  

 רמ''חרמ''חרמ''חרמ''ח  -(בכל נפשך ובכל מאדך), את האדם שבו המורכב מ  מאודומאודומאודומאודו

 ).613) תרי''ג (613גידים, רמ''ח שס''ה (שס''ה שס''ה שס''ה שס''ה  -אברים ו

ובכל נפשו הרי זה לה'. אדם כי יקריב מאודו מאודו מאודו מאודו קיום תרי''ג מצוות בכל 

) כמנין 639) אחוז של המצוות, ולכן ''מן הבקר ומן הצאן'' (100(מכם מכם מכם מכם 

 וזה ''קרבן לה'''.           639) וביחד 26רמ''ח שס''ה ושם הויה (

 (המשב''א)                                                                                                

הטעם שבכל הקורבנות צריך לתת הדם "וזרקו את הדם על המזבח..."וזרקו את הדם על המזבח..."וזרקו את הדם על המזבח..."וזרקו את הדם על המזבח...

והחלב על המזבח אפשר להסביר על דרך משל: סוחר אחד ישב 

בביהמ"ד ולמד תורה, בתוך כך בא אחד לביתו לעשות אתו עסק, 

כשלא מצאו הלך לסוחר אחר ואתו עשה את העסק. כשחזר ההוא 

מביהמ"ד ונודע לו על הדבר התרגז על בני ביתו, מדוע לא קראו 

אותו מביהמ"ד. פעם שניה בא אליו גבוה המסים,  רצו אנשי הבית 

אליו והביאו אותו מהר הביתה. אמר להם בעל הבית: שוטים 

שכמותכם! כאשר בא אלי סוחר לעשות אתי עסק לא מיהרתם 

אותי הביתה, והפעם אצתם להביא אותי. הנמשל: ישנן מצוות עשה 

–תעשה, ודרושים להן כוחות מנוגדים, למצוות עשה  -ומצוות לא 

מידת העצלות. האדם החוטא   –כח הזריזות, למצוות לא תעשה  

מחליף את השיטה: נוהג בזריזות בעבירות, ובמידת העצלות 

לעשיית מצוות. והקרבן בא לכפר על שני סוגי עברות, ולכן 

מקריבים את הדם, שהוא סמל המרץ והזריזות, ואת החלב, המסמל 

 את הקרירות ואת העצלות .                                         (ליקוטי חז"ל)

 
 מזל טוב לאנשי החסד!

 ו“הי אליהו ואורית שי‘ הר

 ו“הי אלחנן בן פורתעל אירוסי הבן 
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 

 
 

 מזל טוב!
 “תורת נסים”כולל ערב 

 א“שליטיצחק אלקיים הרב ‘ ברא
 מזמין את הציבור לסיום מסכת גיטין

 י שיעור הדף היומי“ע
 י שיעור המשניות“וסיום סדר זרעים  ע
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 מזל טוב לאנשי החסד!

 ו“היאהרון רוט ורעיתו ‘ הר
 על הולדת הנכד

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
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מי שעשה פורים של י"ד, וביום י"ד 
אחה"צ הלך למקום שקוראים בט"ו 
וישהה שם כל ט"ו האם מחוייב עוד 

 פעם במצוות פורים
היא מי שכבר קיים מצוות פורים האם השאלה  השאלה  השאלה  השאלה  

מתחייב עוד פעם, או כיון שיצא פעם אחד לא חייב 

עוד , הנה  הגמרא במסכת מגילה (דף י"ט ע"א) 

איתא: ואמר רבא בן כפר שהלך לעיר בין כך ובין כך 

קורא עמהם, מאי טעמא, האי כבני העיר בעי 

למיקרי, ורבנן הוא דאקילו על 

הכפרים כדי שיספקו מים ומזון 

לאחיהם שבכרכים, הני מילי כי 

איתיה בדוכתיה, אבל כי איתיה 

בעיר כבני עיר בעי למיקרי, 

ע"כ. וכתבו רש"י והתוס' שם 

דמיירי שבן הכפר הקדים וקרא 

ה  ס ני כ יום ה ב ה  גיל מ ר ה כב

בכפר, ואחר כך הלך לעיר והיה 

שם ליל י"ד, וע"ז קאמר רבא, 

דבין כך ובין כך, היינו בין אם 

ד  " י ום  י ודם  ק ר  ו חז ל ו  דעת

בבוקר, ובין אין דעתו לחזור עד 

י"ד בבוקר, חייב לקרוא  יום 

עמהן בלילה, כיון שמעיקר הדין צריך לקרוא ביום 

י"ד, לפיכך כשנמצא בעיר, חייב לקרוא עמהן, אף 

על פי שכבר קרא קודם לכן בכפר ביום הכניסה. 

י  י מהברייתא (לפי הגהת אבי לו אבי והקשה 

בברייתא), דאיתא התם בן כפר שהלך לעיר בין כך 

ובין כך קורא כמקומו. והשיב לו רבא דיש להגיה 

 ולגרוס קורא עמהן, עכת"ד הגמ'.  

לציון הסביר את מחלוקת אביי ורבא, דלאביי באור  באור  באור  באור  

דין קריאת בני הכפרים ביום הכניסה כדין קריאת בני 

העיירות בי"ד וכבני הכרכין בט"ו, ולכן כיון שכבר 

קראו ביום חיובם אינם צריכים לחזור ולקרוא ביום 

חיוב בני הפרזים אפילו כשנמצא ביום י"ד בעיר, 

ואפילו אם אין דעתו לחזור עד שיאיר יום י"ד, ורבא 

סובר דהא דבני הכפרים קוראין ביום הכניסה, אין 

זה יום חיובם ממש, אלא עיקר חיובם לקרוא בי"ד 

כמו בני העיירות, אלא שחכמים הקילו עליהם 

לקרוא קודם לכן ביום הכניסה, כדי שיספקו מים 

ומזון לאחיהם שבכרכים, ואם יארע שיזדמנו ביום 

י"ד בעיר, חזרו לעיקר הדין לקרוא ביום י"ד. ולפי"ז 

בן עיר שיצא י"ח בעירו ביום י"ד, ואח"כ הלך לכרך 

ע"מ להיות שם ליל ט"ו ויומו, יודה רבא לאביי שבין 

כך ובין כך קורא כמקומו, כלומר שיצא כבר ידי 

 חובה ביום י"ד ואינו מתחייב שוב בקריאתה. 

(מגילה פ"ב ה"ג) איתא: רבה בר בר חנה ובירושלמי ובירושלמי ובירושלמי ובירושלמי 

בעי, בן עיר שעקר דירתו בליל ט"ו נתחייב כאן וכאן, 

ובן כרך שעקר דירתו בליל ט"ו נפטר מכאן ומכאן, 

משמע לכאורה דפליג על הבבלי שהוכחנו לעיל 

שאינו מתחייב שנית, וא"כ לענין הלכה קי"ל כבבלי 

שנפטר בעירו ואין מתחייב שוב, אבל אפשר לומר 

דלא פליגי, והירושלמי מיירי במי שעקר דירתו, 

היינו שעובר לגור בכרך באופן קבוע, לפיכך חייב 

פעם נוספת בכרך, אבל הבבלי מיירי במי שלא עקר 

 האור לציון.דירתו, ע"כ דברי 

כתוב וז"ל בן עיר שיצא מעירו ובא לכרך במאירי  במאירי  במאירי  במאירי  

פטור, ותכף אומר: ובן כרך שהלך לעיר נעשה פרוז 

בן יומו וקורא עמהם בי"ד. ואח"כ חוזר למקומו 

חוזר וקורא במקומו שאף הוא חוזר לדין מוקף וכן 

כתבוה חכמי הדורות בשם תלמוד המערב, עכ"ל 

המאירי,  ובמחזיק ברכה הביא דברי הרמ"ע מפאנו 

שכתב בן עיר שעקר דירתו והלך לכרך ליל ט"ו 

נתחייב כאן וכאן, ובן כרך שעקר דירתו ליל ט"ו 

הר"ז פטור כאן וכאן, עכ"ל הרמ"ע מפאנו, ועיין 

 בשו"ת הר צבי  ב סימן קי"ח שהאריך בזה.

כתב כן וז"ל בן עיר שהלך לכרך ובשעה הלבוש  הלבוש  הלבוש  הלבוש  

שיצא היה דעתו להיות בליל י"ד בביתו קודם שיאור 

היום קורא כאנשי מקומו, אבל אם היה בדעתו 

לעמוד שם בכרך מקצת יום י"ד כיון שלא היה דעתו 

לשוב למקומו בזמן חובת אנשי 

ת  ב ו ח ו  י מעל ק  סתל נ ו  מ ו ק מ

קריאת אנשי מקומו ונחשב כבני 

המקום שעומד שם להתחייב 

כ  ואף אם אח" בזמן קריאתו 

יחזור לעירו באותו היום יקרא 

בעירו ביום ט"ו וכיון שהיה בכרך 

מוקף ביום י"ד הו"ל מוקף בן יומו 

שנסתלק מעליו חובת קריאת 

פרזים וחל עליו חובת קריאת 

 מוקפים.

בספר מקראי קודש   לסיכום: לסיכום: לסיכום: לסיכום: 

להרב צבי פסח פראנק זצ"ל פסק 

שאין לחייב בן עיר שכבר יצא ידי 

חובתו שיחזור ויתחייב עוד פעם נוספת כדין מוקף 

בן יומו שכל החידוש של מוקף בן יומו נאמר רק למי 

שלא יצא ידי חובה כבר, ואם עוקר דירתו ביום י"ד 

להיות בן כרך קבוע כן יתחייב עוד פעם ,  ובאור 

לציון כתב שלא יתחייב עוד פעם אלא מספק ולא 

יברך על מקרא מגילה רק ישמע מאחר ויעשה 

 מספק מצוות היום ולא יגיד על הניסים בתפילה.

  

 הרב חיים דדש

 אליך זעקו ונמלטו...
מוהילוב סערו הרוחות. "השמעתם" בעיר  בעיר  בעיר  בעיר  

סחו הבריות זה לזה "ר' סנדר הסוחר" ירד 

מנכסיו "לא זו בלבד" הוסיף מאן הוא "אלא 

שהפך לבעל חוב אדיר", יודעי דבר ידעו 

לספר כי הסוחר נהג בחוסר זהירות, נטל 

 , תק ע י  מ ו כ ס ב ת  ו וא ו ל ל    ה ש כ ש לא  א

בעסקיו, ונותר בחוסר כל, באין לו מניין 

 להשיב אפילו מקצת חובותיו העצומים.

אותה שעה בו דשו הכל בצרתו, היה ר' 

סנדר שעמד בעין הסערה מצוי הרחק 

מביתו, זמן קצר קודם לכן, מאימת נושיו, 

נמלט בחשאי, כשאינו מודיע דבר לבני 

ביתו, הוא נדד מעיר לעיר ומכפר לכפר, עד 

ו  י ל ג ר ו  י ה ת  ו ד מ ו ע ם  י מ י ה ד  ח א ב ש

 .ברסלב בעיר

נזכר כי בעיר זו דר ידיד נעוריו, מורינו לפתע לפתע לפתע לפתע 

רבי נתן מברסלב, יחדיו למדו בעיירת 

מולדתם 'נמירוב' עד לנישואיהם, אסורה נא 

, חשב, לאחר שבירר על כתובת  איליו

מגוריו, נקש על דלתו, ר' נתן הופתע לראות 

את ידידו מנוער, ובראותו את פניו העגומות 

 הבין מיד כי צרה נתרגשה עליו.

קיבלו בשמחה, ובטרם ישאל לשלומו הוא  הוא  הוא  הוא  

הגיש לפניו ארוחה משביעה, בעודו סועד, 

החל מתעניין בשלומו, נאנח האורח אנחה 

השוברת חצי גופו של אדם, ותיאר בפניו 

באריכות את מצבו המביש, כאשר כילה 

דבריו שאלהו ר' נתן: ומה בדעתך לעשות? 

ר' סנדר השיב: פני מועדות אל שאר בשרי, 

שאדם אמיד הוא, אצלו בוודאי אמצא רווח 

עצה  ן ה ת נ ר'  ו  ב י ש , ה י ת ע לד  . לה והצ

שמצאת לך, לברוח אל קרובך, אינה עצה. 

כאשר תבוא איליו יכיר מיד על פניך את 

מצבך לאשורו, וכיון שכך יראה לך אותות 

אי שביעות רצון מבואך, הוא יושיט לך את 

קצות אצבעותיך ל"שלום עליכם", אולי יגיש 

לך סעודה או שניים, ומסופק 

 יתברך‘ בשבח והודיה לה
 לומדי דף היומי

 במסגרת הכולל ערב
 א“שליט יצחק אלקייםבראשות הרב 

 “מסכת גיטין“ מסיימים
 ושיעור המשניות

 “סדר זרעים“מסיימים 
 יחד עם כל לומדי הכולל והתושבים

 סעודת המצווה
 9:30ביום ראשון בשעה 

 עץ חיים היא למחזיקים בה!
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ספרדי שרוצה לקרוא בס"ת של 
 אשכנזי פרשת זכור וכן ההיפך

כל השנה אנו קוראים בתורה ואין בזה חיוב כידוע  כידוע  כידוע  כידוע  

דאורייתא אלא חובת הציבור לקרוא בתורה 

בפרשת השבוע. אבל קריאת פרשת זכור לחלק מין 

הפוסקים הוא חיוב דאורייתא וכך נוהגים לדקדק 

בקהילות ישראל לגבי קריאת התורה בפרשת זכור 

כדין תורה ובשורות אלו נברר דין אשכנזי הקורא 

בס"ת של ספרדי או ההיפך אם מותר אפילו 

 לכתחילה.

כתב -ידוע בצורות הכתב סת"ם דיש ג' סוגים. א הנה הנה הנה הנה 

בית יוסף (אשכנזי, אגב השו"ע שהיה ספרדי הביא 

כתב אריז"ל. -כתב וועלי"ש ספרדי ג -כתב זה) ב 

ובבית יוסף כתב (או"ח סי' ל"ו) ודע שמצאתי 

קונדריס לחכם אחרון שמו ה"ר יצחק ברוך שאמר. 

מדבר בדרך ארוכה בצורת האותיות. וייטבו דבריו 

בעיני ולכן ראיתי להעתיקו פה. (ומ"ש דהקונדריס 

לר"י ברוך שאמר. זה אינו אלא הוא כתוב בספר 

יום טוב  וזהו אלפא ביתא לרבי  ברוך שאמר. 

מיהלהויזן. כמבואר במבוא לפירוש סולת מנחה 

להגאון רמ"מ משי זהב) דיש שינויים כגון באות 

אל"ף וצד"י שהיו"ד פונה כלפי הבא. מה שאין כן 

בכתב הספרדי שהיו"ד פונה לחוץ היינו היפך כידוע. 

ובאופן כללי האמת דאין שינוי משמעותי בצורתן 

ושניהם כשרים. וכמ"ש הרמ"א (רס"י ל"ו) דאם 

שינה בצורת הכתב כשר. ואע"פ דמרן החיד"א 

בברכי יוסף (סי' ל"ו אות ב') כתב דתפילין מכתב 

אשכנזי דיש שינוי בצורת האותיות באשורית בין 

בני אשכנז לבני ספרד התפילין מכתב אשכנזי 

פסולין לספרדים. וכתב כן משום מהר"ם בן חביב 

 ומהר"י מולכו עיי"ש.

בספר בית ומנוחה בדיני צורת האותיות (אות אמנם אמנם אמנם אמנם 

ע"ו) כתב דשרי לספרדי להניח תפילין של אשכנזי 

יו"ד סי' י"ח)  והביא משו"ת שדה הארץ (ח"ג 

ו"ד סו"ס קע"א)  ומהנו"ב (מהדורה תנינא חי

דמעשים בכל יום דבן אשכנז הנמצא בביהכנ"ס של 

הספרדים. מעלין אותו לספ"ת ועולה שם ומברך 

וקורא. וכן ספרדי הנמצא בביהכנ"ס של אשכנזים. 

ועוד הוסיף החיד"א דה"ה לתפילין מכתב אשכנזי 

כשרים לספרדי. ודלא כהרבנים מהר"ם בן חביב 

ומהר"י מולכו ז"ל דפסלו זה של זה, דליתא כי 

כשרים הם ויניחם בברכה. ומ"ש בבי"ע (בית עובד) 

ליתא וכן עיקר בין לתפילין בין לס"ת עכת"ד. וע"ע 

 בספרו לדוד אמת (סי' י"ג).

(מהדו"ק סי' פ' ומהדו"ת סי' קע"א) כתב והנו"ב  והנו"ב  והנו"ב  והנו"ב  

שכל התמונות הנאמרים בב"י לא לעכוב נאמרו רק 

למצוה. שהרי כל מה שאינו מבואר בתלמוד אינו 

רד  ספ יכא ב ה דא שרא עוד  שם כתב  ו  . כב מע

מתמונות אשכנזיות. וכן להיפך והשינוי בין שני 

 הכתבים אינו מעכב.

כתב הוועליש (הכתב הספרדי) הביאו וכידוע  וכידוע  וכידוע  וכידוע  

היעב"ץ בספרו מור וקציעה (סי' ל"ו) ותמה על הב"י 

מדוע העלים עינו מלהודיענו תמונת אותיות ספרד. 

ונראה בזה דהרב ב"י נמצא לפניו הקונטרס דלעיל 

ועליו חיבר פי' האותיות. וזה הקונטרס היחיד 

שנמצא לפניו. וכן ראיתי להגאון מהר"ח פלאג'י 

זצ"ל בספר חיים ביד (סי' פ"ג) שתמה על תמיהתו 

דהמו"ק. וכתב שם דהכתב וועליש קבלה בידינו בני 

ספרד שככה נהגנו מימי עולם קודם מרנא בית יוסף. 

והראיה כעת הוא ספרו של מהרי"א אבוהב. אשר 

לשמע אוזן שמענו שהוא בכתב וועליש. והוא עודנו 

כיום בעיה"ק צפת תובב"א. ואין ספק שכך קיבל 

מוהרי"א ז"ל מרבותיו. ועיניו הקדושים המה ראו 

ס"ת קדמונים ג"כ ככתב וועליש. וא"כ אין לנו להניח 

קבלתינו בתמונת אותיותינו שהיא וועליש. משום 

 תמונות קונטרס ברוך שאמר עכ"ל.

ראיתי בשו"ת עין יצחק (ח"א יו"ד סי' כ"ח) ושוב  ושוב  ושוב  ושוב  

שכתב לדון באותיות וועליש מדינא דגמ' ושאר 

ראשונים. והאריך שם. ולבסוף כתב ע"כ לדעתי אין 

שום חשש פקפוק כלל על כתב וועליש. והמה 

מהודרים אף לכתחילה בלא שום חשש כלל עכ"ל. 

וכ"כ המהרש"ם בתשובה (ח"ב סי' ק"כ) דהוא 

מהודר וקורין בהם לכתחילה. וכן העיד בגודלו 

וייס בשו"ת שיח יצחק (סי' כ"א  הגאון מהר"י 

תלמיד השבט סופר) על כמה גאונים וצדיקים שהיו 

עולים אלפי אלפים פעמים לקרות בס"ת כתב 

וועליש. וכ"פ הגאון הרצ"פ בשו"ת הר צבי (או"ח 

ח"א סי' ל"ב) וכ"פ הגאון ציץ אליעזר בתשובה 

 (חי"א סי' ס"ה והניף יד"ש בחי"ד סי' ג').

הודיע ה' כל זאת לנו, צריך עדיין למודעי לאלו ואחר ואחר ואחר ואחר 

שעדיין מחזיקים במה שכתב החזו"א (או"ח סי' ט' 

אות ו') בענין האל"ף והצד"י שהיו"ד שלהם הפוכה 

(וועליש) הם פסולים. "והמדקדקים" אינם עולים 

לס"ת ספרדי. ותדע דהחזו"א חזר בו כמו שהעיד 

בגודלו הגר"י וולף (הובא במנחת יצחק ח"ד סי' מ"ז) 

שהראה לחזו"א מה שכתב החת"ס בתשובה (חיו"ד 

סו"ס רס"ו שהצדיק עם היוד הפוכה כך קיבל ממורו 

ע"פ קבלת האריז"ל) והודה לו החזו"א ואמר 

שמעתה אין לפסול הצד"י עם היו"ד הפוכה. (וכן 

 שמעתי מעין זה בשם הר' וואזנר שליט"א).

הראת לדעת שכל הני רבוותא כולם כאחד ענו אתה אתה אתה אתה 

ואמרו, דכתב הב"י וכתב וועליש שניהם יסודם 

מהררי קודש ושניהם כשרים. ולכך ספרדי העולה 

לס"ת בכתב אשכנזי וכן ההיפך יכול לברך אפי' 

לכתחילה. וה"ה כשמניח תפילין של אשכנזי יכול 

כן  יעשה  ן בו שום פקפוק. רק דלא  לברך ואי

בקביעות מדין אל תיטוש תורת אמך. וכמ"ש הגאון 

 ישכיל עבדי (ח"ז סי' ל"ב).
מילין במה שכתב הב"י (סי' ל"ב סעי' ל"ו) בשם ועוד ועוד ועוד ועוד 

מהר"ר יצחק די ליאון. שבהסכמת חכמי דורו פסל 
כל התפילין שהיו בספרד. שהיו פרשיותיהן ע"פ 
דעת הרא"ש. מפני שהס"ת היו פתוחות וסתומות 

ות  י ש ר פ ש  ו של ו "ם.  ב מ ר פ דעת ה ע"  . הם של
ראשונות הן פתוחות. כמו שכתובות בתורה. 
ולהרמב"ם פרשה אחרונה בתפילין, מתחילין 
לכותבה באמצע שורה והו"ל סתום. ולרא"ש מניחין 
שורה אחת ומתחילין מהשורה השניה בתחילתה. 
והו"ל סתום כמבואר כל זה בב"י. וע"ע בבאר היטב 
ן  נ"ג) ובארה היטב. והס"ת שכותבי (שם ס"ק 
הפרשיות סתומות כהרמב"ם ודלא דהרא"ש. וא"כ 

קשיא דהוי כשתי תורות. (ועיין ט"ז שם מה שביאר 
ן המנהג כן כמו שחלקו עליו שם  ואי לעשות 
האחרונים). וע"ע להחכם צבי בתשובותיו (סי' רע"ה 
סעי' ב') וע"ע בזה בתשובת המהר"י פראג'י (הובא 

 בגינת ורדים או"ח כלל ב' סי' ג').
זה העולה לדינא דאין כל פקפוק כלל לספרדי ולפי  ולפי  ולפי  ולפי  

לעלות לס"ת הכתוב בכתב אשכנזי וכן ההיפך. וכן 
בהנחת תפילין. ומ"מ בקביעות אין לעשות כן משום 

אל תיטוש תורת אמך. וכן בפרשת זכור דחיובא 
 מדאורייתא אין חיוב לקרוא בס"ת כפי עדתו.

 הרב עמנואל איפרגן

הנני אם יאפשר לך ללון אצלו, גם בבית 

הכנסת לא בטוח שתמצא לינה, שכן בתור 

 אדם זר עלולים לחשוד בך שגנב הנך.

נתן פסק לרגע מדבריו והמשיך: עצתי לך ר' ר' ר' ר' 

אחת ויחידה היא "ברח אל ה' יתברך!" שוב 

לעירך אולם לא אל ביתך, אלא אל בית 

הכנסת, שם הכול מכירים אותך שאינך גנב 

חלילה, אלא סוחר שירד מנכסיו, שמש בית 

הכנסת, שיראה את מצבך ירחם עליך וידאג 

לך לארוחות, ואף לכר למראשותיך, בית 

הכנסת יהיה בית מנוס עבורך, ובתורה 

ובתפילה יהיה עסקך. כאשר ישמעו אשתך 

וקרוביך על בואך, יבואו ויצעקו בפניך, אולם 

אתה תאחז בפלך השתיקה, ואז בטוח הנני 

 כי ה' ישלח את ישועתך.

היוצאים מלב אוהב נאמן נכנסו הדברים  הדברים  הדברים  הדברים  

בלב ר' סנדר, שידע כי יסודם בהררי קל. 

הוא שב למוהילוב ועשה בדיוק כפי שיעץ 

לו, שם פניו אל בית הכנסת, ומבוקר עד ערב 

עסק בתורה ותפילה, השמש שהכירו, 

נתעוררו רחמיו עליו, ודאג לו לסעודות, אף 

 הביא לו כר להניח עליו ראשו.

חלף זמן רב והעיר כולה כמרקחה: ר' לא  לא  לא  לא  

סנדר ה"יורד" נמצא כשהוא יושב מבוקר 

עד לילה בבית הכנסת! השמועה הגיעה 

לאוזניהם של אשתו ומשפחתו, ואלו מיהרו 

אל המקום, שם גילו את הבעל הנעלם יושב 

שקוע בתלמודו, החלו לשפוך עליו קיתונות 

של חירופים, אך הוא, כעצת ר' נתן, לא 

 השיבם דבר.

ששם בה' מבטחו ולא באדם, לא אחרה כיון כיון כיון כיון 

ישועתו לבוא, כמה מחבריו, התעוררו לסייע 

לו, קיבצו סכום נכבד שיש בו כדי להעמיד 

דוכן עם סחורה בשוק, וזוגתו החלה מוכרת, 

ההצלחה האירה פניה והניבה רווחים נאים, 

ולאחר ימים מועטים יכלה כבר לשכור חנות 

ולמלאה בסחורה, ולא חלף זמן רב הצליחה 

 להשיב את כל חובותיו של בעלה.

תוך תקופה קצרה היא נזקקה לעזרתו כך  כך  כך  כך  

כדי לנהל    של בעלה היושב בבית הכנסת, 

את פנקסי החשבונות הרבים, אולם עתה, 

לאחר שטעם מן הנעימות שבתורה כי טוב 

סחרה, כבר לא עזב את כתלי בית הכנסת, 

אלא עשה את תורתו קבע ומלאכתו ארעי, 

כאשר כל ימיו מכיר טובה לר' נתן על עצתו 

 שהצילתו בעולם הזה ובעיקר לעולם הבא.
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 פורים בהר שמואל (ב)
כתבנו בשבוע שעבר הנידון והספיקות לענין 'נבי סמואל' אם הוא העיר שנקרא 'רמה' שהוזכר הקדמה:  הקדמה:  הקדמה:  הקדמה:  

בספר יהושע, שכתב הגר"א שכל עיר ההוזכר בספר יהושע מוקף חומה היה. עכשיו בעזרהי"ת נסביר עוד 

כמה פרטים לענין זה, ודעות הפוסקים בהלכה למעשה לענין 'הר שמואל', והדינים של ספק מוקף חומה 

 לענין המצוות פורים, והדין של מקומות הסמוכות לספק מוקף חומה.

כתב בב"י שמקום ש"ספק מוקף חומה" שאיתא בגמרא לקרוא שם בין בי"ד בין בט"ו, היינו דווקא בספק אמיתי. פירוש של ספק איזה מקומות נחשבות כ"ספק": איזה מקומות נחשבות כ"ספק": איזה מקומות נחשבות כ"ספק": איזה מקומות נחשבות כ"ספק": 

יר (כמו ף ע אמיתי, היינו במקרה שהמציאות ידוע רק חולקין בדין (כמו בטבריה), או במקרה שיש מחלוקת בקבלה דהיינו שיש למקצת אנשים מסורה שהיה מוק 

בהוצל). אבל בלי ספק אמיתי, סתם להסתפק מעצמינו "אולי" כן היה עיר שהיה מוקף חומה בזמן יהושע בן נון, לכו"ע 

אין לקרוא אלא בי"ד, ואפילו מדת חסידות לית בו 
(א) 

 .
  

וכן מקובל בא"י שכל מקום שאין לנו מסורה, אף שאנו יודעים 

בערך שבאזור זו היה אחד מהעיירות שמוזכר ביהושע, מ"מ לא קורין ט"ו מספק לומר אולי פה המקום שהיה מוקף 

חומה
(ב)

. 

עוד יש לדון בזה, אף אם מקבלים ש'נבי סמואל' דינה כספק אמיתי לקרוא בי"ד ובט"ו, מ"מ שכונת סמוך למקום ספק: סמוך למקום ספק: סמוך למקום ספק: סמוך למקום ספק: 

הר שמואל אינו אלא "סמוך ונראה" ל'נבי סמואל'. וכתב בבה"ל, דהא שיש דין "ספק" לקרוא בי"ד וט"ו, היינו דווקא 

הכרך עצמו שהוא בספק, אבל מקום שסמוך ונראה לכרך זו אין צריך לקרוא אלא בי"ד 
(ג) 

. וכן הובאה במנחת שלמה 
(ד) 

 .

לכן, לפי המ"ב, אף אם 'נבי סמואל' ספק הוא, מ"מ הר שמואל שאינו אלא סמוך לה אינו צריך לקרוא אלא בי"ד בלבד. 

אמנם, החזו"א חולק על המ"ב, וסובר שגם מקומות הסמוכות לספק דינו כספק, שלא מצינו הבדל בין סמוך לכרך לכרך 

עצמה
(ה)

. 

לכאורה כיון שיש הרבה ספיקות אם 'נבי סמואל' מוקף חומה, ואינו ברור שנכלל במה שכתב הב"י להיות דין ספק אמיתי,  למעשה איזה יום לקרוא בהר שמואל:למעשה איזה יום לקרוא בהר שמואל:למעשה איזה יום לקרוא בהר שמואל:למעשה איזה יום לקרוא בהר שמואל:

. י"ד ואפילו אם באמת הוא ספק מוקף מ"מ יש דעת המ"ב שסבר שמקום הסמוך לספק אין קורין אלא בי"ד, לכן יש צד חזק לומר לקרוא בהר שמואל רק ב 

ולמעשה, שאלנו לר' משה שטערנבאך שליט"א שאלה זו, והוא פסק בשבילנו לקרוא בי"ד בברכה ולחזור לקרוא בט"ו בלי ברכה 
(ו) 

 .
  

וכתב ר' אשר וייס שליט"א 

תשובה לתושבי גבעת זאב והר שמאול שאין לקרוא אלא ביום י"ד בלבד
(ז)

. וכתב ר' עמאר שליט"א שפורים הוא ביום י"ד לכל דיניה, אבל "טוב להחמיר" לקרוא גם 

בט"ו בלי ברכה, וגם ליהדר לקיים שאר מצוות פורים בט"ו 
(ח) 

. ושמעתי מר' יצחק ברקביץ שליט"א, שוודאי אין לחייב הציבור לחזור לקרוא ביום ט"ו, שהרי הוא 

חומרא גדולה ויש הרבה צדדים להקל, אבל גם אין למנוע יחידים הרוצים להיקהל ליהדר לחזור לקרוא בט"ו
(ט)

 .    

לענין מי שרוצה ליהדר ליחשב הר שמואל כמקום ספק, דע, שגם במקום ספק אמיתי (מזמן הגמ') יש מח' ראשונים אם מחוייב   דין קריאת מגילה במקום ספק: דין קריאת מגילה במקום ספק: דין קריאת מגילה במקום ספק: דין קריאת מגילה במקום ספק: 

' ראשונים בהא ומח לקורא יומיים מ"דין" או רק מ"מדת חסידות". המקור לקרוא יומיים הוא מהגמ', שנהגו בטבריה ובהוצל לקרוא בין בי"ד בין בט"ו מחמת ספק.  

ן בט"ו ולא בי   שחזרו לקרוא גם בט"ו, אם הוא רק ממדת חסידות, או אם הוא מדינא שתיקנו חכמים. ולמעשה, פסקו הרמב"ם והש"ע שהוא "דין" לקרוא בין בי"ד 

רק מדת חסידות, אבל משמעות הגר"א שהוא פסק כהגאונים שאינו אלא "מדת חסידות"
(י)

. עוד מח' הפוסקים לענין בן ט"ו (ודאי) אם יוצא בדיעבד על ידי קריאת 

המגילה ביום י"ד, וגם בזה פסק הגר"א להקל שיוצא בדיעבד
(יא)

. 

המקור לקרוא המגילה בשני הימים, במקום שספק מוקף חומה, איתא בגמ'. אבל לא הוזכר בגמרא הדינים של שאר מצוות   דין שאר מצוות פורים במקום ספק:דין שאר מצוות פורים במקום ספק:דין שאר מצוות פורים במקום ספק:דין שאר מצוות פורים במקום ספק:

פורים לענין זה. לענין דעת האחרונים בזה, כתב במג"א שגם יש להחמיר לענין סעודת פורים ומתנות לאביונים לעשות אותם שני ימים 
(יב) 

. והפמ"ג הוסיף שה"ה 

להחמיר במשלוח מנות
(יג)

. והמ"ב הוסיף שה"ה לומר על הניסים בב' ימים 
(יד) 

 .
  

אבל לענין קריאת התורה של "עמלק" ע' בכה"ח שאין להוציא ספר תורה 
(טו) 

 .
  

ולענין 

"עד דלא ידע", לא מצאתי מקורות בהדיא בזה
(טז)

, אבל טוב לב משתה תמיד, ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים
(יז)

 . 

" אלא פק יש הרבה במה לפקפק לענין אם בכלל יש ספק אם 'נבי סמואל' מוקף חומה. ואף אם 'נבי סמואל' ספק הוא, מ"מ יש דעת המ"ב שסבר שאין דין "ס סיכום:סיכום:סיכום:סיכום:

פק ממש בס   על הכרך הספק עצמה ולא על מקומות הסמוכות ונראות לה, וא"כ שכונת הר שמואל לא צריך לקרוא אלא בי"ד. [וגם יש לצרף לזה הדיעות שאפילו 

אינו צריך לקרוא בט"ו אלא מחמת מדת חסידות. ומאידך גיסא יש צד לומר שהר שמואל "נראה" לירושלים, ע' בהערה 
(יח) 

. אמנם, יש גם דעות הסוברות שאף בבן 

ספ"ת). וע' יא  ט"ו ממש, מ"מ בדיעבד יצא בקריאת י"ד בלבד.] למעשה, מדת חסידות לקרוא גם בט"ו בלי ברכה, וגם ליהדר לעשות שאר מצוות היום (חוץ מלהוצ 

   במסילת ישרים פרק כ' לענין המשקל החסידות. ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים.
  .ì"ëò àì éëä åàì àä ,äìá÷ ÷ôñ åà ,äéøáèë ,àðéã ÷ôñ à÷åã ì"æå æ"÷ñ à"à â"îôá íúñ ïëå .ã"ñ çôøú 'ñ é"á (à)  ìëá ïë åâäð àì ì"æå (õøàä úåàåáú øôñ ìòá õøàååù óñåäé 'øî ú"åù) 'á äìàù óñåé éøáã øôñá 'ò äæì øáñä (á)

åùàøä äîå÷îá äðéà úéçëåðä íúðåëú àîù ÷ôñä ïëà ï"áééî ç"÷åî åéäù åøéáá åðòãéù óà íòèäå ,'åë íìùåøé ÷"äòá à÷åã íà éë ,ìàøùé õøà  äð ÷ôñ ïéà íìùåøé ÷"äòá ïë ïéàù äî 'åë ïåùàøä äîå÷îî ÷åçø úö÷ äðáðù ùîî
áøòîä ìúåë ïëå ,íìùåøé õåçîå íã÷î íéúéæä øäå ,ïåéö øä ,äéøåîä øä ,úéðåîã÷ä äðåëú ìò àéäù íéðîàðå íéøùë íéãò 'â 'éãîåò éë øáãáî é òãåé åðà ïéàù ïåéë î"î ,"ïåòáâ" ìù øåæéàá àåä ìàåîù øäù íâ æ"ðôîå] .ì"ëò äæ ìò ãéò

 [.äì äàøðå êåîñ åðéà éìåàù ,äì ùåçì ïéàù ìáå÷î ,ïåòáâ àåôà ÷åéãá    .è"÷ñ ç"ô÷ú 'ñ (à"ãéçä) óñåé éëøáäî øå÷î ,åà ä"ã á"ñ ç"ô÷ú 'ñ ì"äá (â)   úåëéìäá 'ò ,íðîà] .à"éä ë"ô äîìù úåëéìäáå ,è"é 'ñ ùéø àî÷ äîìù úçðî (ã)
  'òä ë"ôñ íéãòåî äîìù35    [.äéøáèá äàøðå êåîñá íéîé 'áá àøå÷ì íåéä âäåðù àéøáèã ã"áàâä ìù ïáä íùá    .â"÷ñ âð÷ 'ñ ç"åà à"åæç (ä)   íéñéî íìùî ïéàù ïåéëù .(ã"òùú 'á øãà à"é ìéì) à"èéìù êàáðøèù äùî 'øî éúòîù (å)

"ëøáå á"îäù óàå .äîåç øéò ó÷åîù íå÷îì êåîñ ÷ôñù àøîåçî å"èá àåø÷ì øéîçäì ùé î"î .å"èá êøáì ìåëé àì ïëì áàæ úòáâì àìà íéìùåøéìî é  .äæá à"åæçäë âåäðì ùé ,ïéìé÷   ãåã 'øî ãåã éøòù ñåøèðå÷ óåñá àáåî åæ áúëî (æ)
  .à"èéìù éáòøù   ."äìåòä úøåú úàæå" ñåøèðå÷ä óåñá ù"òò .ïîéñä óåñá äùòîì åìù ÷ñôå ,úåëéøàá 'ã ïîéñ "úîàå íåìù éøáã" åìù ñåèðå÷á 'ò (ç)    .åæ äðùá íâå ,ä"òùú ,ã"òùú úðùá åðîî éúòîù (è)   ù"òå .ã"ñ çôøú 'ñ ò"ùåè (é)

.ãáìá ã"éá àìà àåø÷ì êéøö ïéà ÷ôñ íå÷î àðéãîù ,íéðåàâäë ÷ñôù à"øâä úòã úåòîùîù è"÷ññ ö"äòùá áúëå .äæá íéðåùàø úåòã ïéðòì é"áá  äå   .úåãéñç úãîî ÷ø äéä ,íééîòô äéøáèá åàø÷ù à   ,é"÷ñ çôøú 'ñ à"øâ (àé)
ëù à"øâä ìò éåðá "äîø" ìù ÷ôñä ìë ,ô"ëò] .ù"ò ìé÷î â"îôäå à"øâäå ,éîìùåøéä ìò ÷ìåç éìááäù øáñù øéîçî ç"øôä .ç"÷ñ ö"äòùá äàáåä  áú àìà åðéà ÷ôñ íå÷îù øáñ íâ à"øâäå ,àåä äîåç ó÷åî òùåäéá øëæåää øéò ìëù

  [.ã"é úàéø÷á ãáòéãá àöé î"î ùîî å"è ïáá óàå ,úåãéñç úãî    .é"÷ñ íù á"îá äàáåä ,(â"äðëå â"èìùäî øå÷î) ä"÷ñ çôøú 'ñ à"âî (áé)   äöøú ñ"ñ ì"äáá 'ò ,íðîà .ì"ëò úåðî çåìùî áøä èéîùä äîì òãåé éðéà ì"æå íù â"îô (âé)
  .ì"ëò äæá ÷ô÷ôîù â"îôá 'òå ,íìåòä áåøì àåäù ã"éá úåðîä åçìùé ó÷åî ÷ôñ øéò ç"øôä áúë ì"æå   æ"î íù â"îôäî àåäå .ì"ëò íéøîåà ÷ôñîã ïåéë ,÷ñôä äæ ïéàå ,íéîé éðùá äìôúá íéñðä ìò íéøîåà ì"æå å"÷ñ âöøú 'ñ á"î (ãé)

úö÷ ùé î"îã" íù å"÷ñ á"îå à"÷ñ à"âî) åúåà ïéøéæçî ïéà ,å"èá úåòèá íéñéðä ìò íéøîåà íà ,ã"é ïá ÷ø éàãå àåäù éî íâ ä"àìáå .â"÷ñ  éù à"èéìù øàîò 'ø ë"ëå .íéñéðä ìò øîåì ïéàù ä"ë÷ñ ç"äëá 'ò ,íðîà .("åìà íéîéá úåëé
  .úåîìùäá ò"ò .ì"ðã åìù ñåøèðå÷á    .à"èéìù á"éøî éúòîù ïëå .ç"ë÷ñ íù ç"äë (åè)  àìù ãò" ìù ïðáøã äåöîä ìáà ,ïéé íò äãåòñ åðééä "äçîù" ì"é ."íäéðùá íéðåéáàì úåðúîå äçîù ïéâäåð" ïåùì åè÷ðù á"îå à"âîá 'ò (æè)  ãé ïéà "ò

åéáàì úåðúîå ,úåðî çåìùî ,äãåòñ ,äçîù ïëå ì"æå "äãåòñ" ïéáå "äçîù" ïéá àéáäù æ"ë÷ñ ç"ë÷ñ á"ç éáö øäá 'ò ,íðîà .åæ ïåùìî äçëåäíéð   .éîåñáì ùéðéà áééçù àì ìáà ,äçîù ÷ø åðééäù ì"é ïééãò .ì"ëò íäéðùá ,   'ñ à"îøá 'ò (æé)
èå" ïåùàø øãà ïéðòì æöøú ïîéñ óåñáå ,"íéîùì åáì ïéåëéù ãáìáå èéòîîä ãçàå äáøäî ãçà" áúëù 'òãé àìã ãò' ïéãá 'çîä éáâì á"ñ äöøú  áå   ."ãéîú äúùî áì  (çé)   ÷ø äàøð íà íâù øáåñù é"÷ñ çô÷ú 'ñ íééçä óëä úòã ùé

åç êåúáù íéúáì íéàøð ïéàù é"ôòà 'åë øéòì ïéëåîñä íéúáä ïî õåç ïéããåî ìéî øåòéù ì"æå ."äàøð"ë äðéã ,ä÷éúòä øéòì íéëåîñä íéúáäî  úî á"ññ ç"ç é"çðîáå ,àð÷ 'ñ ç"åà à"åæçá 'òå .ì"ëò 'åë øéòä úîåçì õåçù íéúáì àìà øéòä
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.÷ôñë åðéã ìàåîù øäì úúì 

 הרב יוסף שטילרמן

 

 ואלה יעמדו על הברכה בזכות המצווה הרמה של זיכוי הרבים בהחזקת העלון

 להצלחת מזל מוריה בת שרה ורבי
 דוד בן מזל,    שאול בן מרים,    מתן בן קטי‘ אליעזר בן שרה,    ארז בן יפה,    יאיר בן שרה,    יגאל בן דינה,    רברכה והצלחה: 

 אנגלה בת שרה,    רחל בת שרה,    רחל בת מרים,    מזל מוריה בת שרה,    יעל בת גיאזיווג והצלחה:    

 אלחנן יאיר בן חסיבה,    ניסים בן מלוק,    חגי שם טוב בן רבקה,    רבי בן חסיבהלרפואת:    

 סימה שמחה בת יפה,    אפרת דליה בת שרה,    הרב יורם מיכאל בן רינה,    בסנדה מרים בת שרהלעילוי נשמת:    


