
  
  
  
  
  
  
  
  
  

‰ÏÈÏ· Â˙È· È˘	‡ ˙‡ ÏÂÓÏ Â	È·‡ Ì‰¯·‡ ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ÚÂ„Ó  
‰ÏÈÏ· ¯˘Î ‰	ÓÊ· ‡Ï˘ ‰ÏÈÓ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ג''ז כ''י‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ÌˆÚ· Ì˙Ï¯Ú ¯˘· ˙‡ ÏÓÈÂ .  
˘¯ÈÙ"‰ÏÈÏ· ‡ÏÂ ÌÂÈ· È.  

  

‰	˘Ó· ‡˙È‡ ‰	‰ אין מלין אלא ביוםא''ע' מגילה כ .  
  

˘‰ ÌÂÈ· Â	ÈÈ‰„ ‰	ÓÊ· ‰ÏÈÓ· ‡˜ÂÂ„ ‰ÊÂÈ	ÈÓ, אבל במילה שלא 
 דלדעת תנא קמא אף ברית א''ב ע''יבמות ע' בזמנה נחלקו בגמ

ולדעת רבי אלעזר בן , שמתקיים שלא בזמנה אין מלין אלא ביום
  .רבי שמעון מילה שלא בזמנה מלין אף בלילה

  

‰ÎÏ‰ ÔÈ	ÚÏÂ:דבין מילה בזמנה ובין מילה ה''ד סימן רס''יורל '' קימ 
  .לא ביוםשלא בזמנה אין מלין א

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:לשיטה שמילה שלא בזמנה מותר למול אף בלילה  ,
כ באברהם אביו שמל את אנשי ביתו שהיה מילה שלא בזמנה ''א

כך מקשה , י שהיה מותר למול רק ביום ולא בלילה''כתב רש מדוע
  .הפנים יפות בפרשתן

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
מ "מ,  אף דסתם מילה שלא בזמנה אפשר למול אף בלילה.‡

כדאיתא , מילה זו שהיא להתגייר צריכה להיות דוקא ביום
 דמילה של גירות אין מלין אלא ביום ,'ח סעיף ד"רס' ד סי"וריע "בש

כ ''א, דמשפט כתוב ביה מה משפט ביום אף גרות ביום
לכן לא היה יכול למול , המילה שמל אברהם היה לשם גירות

  .כך תירץ הפנים יפות בפרשתן, בלילה

ץ דמילה " בשם הרשבו" רסמן סיד''יורית יוסף בב שכתב פ מה'' ע.·
כיון שהשלישי למילה , חמישישלא בזמנה אסור למול ביום 

ה שלשה ימים ''כ ה''א, יהיה בשבת ויבא לידי חילול שבת
ט אסור למול מילה שלא בזמנה כדי שלא יצטרך ''קודם יו
 ב''ח י''ר מ"בל "כיון שאחז, ל אתי שפיר''ט לפי הנ''לחלל יו

' שביום שבאו המלאכים היה ערב פסח והוא היה יום ג
נמצא אם היה ממתין עד הלילה היה שלישי למילתו , למילתו

כך תירץ , ט לכן לא מל בלילה''והיה גורם לחילול יו, בליל פסח
  .הפנים יפות בפרשתן

‚ ÔÈÏÓ ÔÈ‡˘ ÂÓÎ˘ ˙ÂÙÈ ÌÈ	Ù‰ Ë˜	˘ ‰Ó ‰	‰ ' È	ÙÏ ÌÈÓÈ
‚ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ÍÎ ˙·˘ 'ÙÏ ÌÈÓÈÂÈ È	''Ë, כך כתב בספר כתנות 

פרשת תזריע  וכן נקט בפשטות במדרש יהונתן ,ריש פרשת תזריעאור 

אבל יש , ב''ד סימן ס''יורת רבי טיאה ווייל '' וכן כתב בשו,ג''מאמר קל
עיין ברכי , ימים קודם למול מילה שלא בזמנה' ט ליכא איסור ג''חולקים על זה דביו

  .ו''ד סימן רס''יוסף יור
כ הויא ליה מילה בזמנה ''א, ה לא ציוהו עד עכשיו'' כיון שהקב.‚

, לכן לא היה יכול למול בלילה, דעכשיו הזמן של החיוב
    .מעדני אשר, ע''אליבא דכ

  

ביום ולא , בעצם היום בו ביום שנצטוהי ''פ מה שכתב רש'' ע.„
ושלא יהיו , לא נתיירא לא מן הגוים ולא מן הלצנים, בלילה

י דורו אומרים אילו ראינוהו לא הנחנוהו למול אויביו ובנ
כ חזינן דעיקר הסיבה למה מל ''א, ולקיים מצותו של מקום

כדי שיראו שלא מפחד אבל לא בגלל שלא היה יכול , ביום
  . מעדני אשר,ל אתי שפיר''לפי הנ, למול על פי דין בלילה

¯˘‡ È	„ÚÓ :ד דסבירא ליה דאין מלין ''לפי זה יהא קשה למ
כך  ,י שכן מותר''מהא דמשמע מרש, שלא בזמנה בלילהמילה 

  .מה שכתב בזה' ועיין במנחת סולת מצוה ב, ע''ומניחו בצ' מקשה במנחת חינוך מצוה ב
  

 ‰	ÓÊ· ‡Ï˘ ‰ÏÈÓ· Ô	È¯Ó‡ ÍÈ‡  
¯˜˘ ‰Ê È¯‰ ‰	ÂÓ˘Ï ÏÂÓÈ	‰ Í¯ Í¯·È ‡Â‰ ÔÓÁ¯‰?  

·ÚÈ‰ ‰	‰''ı כתב שבמילה שלא בזמנה מדלגין בהרחמן בסידור 
  .את המילה לשמונה, ברך את הנימול לשמונההוא י

  

ÍÈ„Â˜Ù Í¯„· ÔÎÂ ל נוסח הרחמן וכו'' כתב וזה''ק כ''מצות עשה מילה ס '
שמוסיפין בברכת המזון במדנתינו כשהיא מילה שלא בזמנה אין 
אומרים מיום השמיני והלאה ירצה דמו רק מיום המילה והלאה 

  . ק רך הנימול נכונה ר‰ Í¯ Í¯·ÈÂ ¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ	ÂÓ˘Ï ÏÂÓÈ	‰' וכו
  

 ÔÎÂÂ˘·"È¯‰Ó ˙"ÔÈ˜ÒÈ„ Ï נשאל האם במילה  ח"בקונטרס אחרון אות קנ
שלא בזמנה אפשר לומר בהרחמן הוא יברך הרך הנימול 

ל בזה הלשון הוריתי בתינוק "ל דיסקין זצ" והשיב הגרי,לשמונה
דלא , "רך הנימול לשמונה "רכת המזוןשנימול לשלשים לומר בב

ת ציץ אליעזר חלק כב סימן "שוועיין ב'  הנימול קודם חאםי אתי לאפוקי כ
  .ח''י
  

 È¯·„‰ Ô¯ÓÂ·ÈˆÈ  בנוסח ומרלבמילה שלא בזמנה היה נוהג 
 אבל תחת רך הנימול, הרחמן מיום השמיני והלאה ירצה דמו

כך מובא בספר שפע , לשמונה שינה הנוסח ואמר רך הנימול לנכונה
     .א''מ רנ''קודש עניני ברית מילה ע

  
Ó˘Î Ì‡‰‡·‰ ÍÂ¯· ÌÈ¯ÓÂ‡ Â	ÓÊ· ‡Ï˘ ˜Â	È˙ ÌÈÏ?  

ÌÈ	˜Ê ˙Ú„· ‡˙È‡ ‰	‰ וכן כתב בעיקרי , 'א ד''בראשית כ לבעלי התוספת

ל ועכשיו נוהגין '' וזב''מ שנ''ד בשם אבודרהם סדר מילה וברכותיה ע''ט סימן כ''הד
העולם כשמביאין קטן לבית הכנסת אומרים ברוך הבא לפי 

  .ברוך הנימול לשמונה והיינו מטריאיבג' שהבא עולה ח
  

˘È לחקור במילה שלא בזמנה נמי אומרים את זה או דילמא כיון 
  .אין אומרים' שזה לא ביום ח

  

ÌÂÏ˘Â ÌÈÈÁ ÈÎ¯„ ¯ÙÒ· ‰	‰ כתב שאפילו במילה ב''אות תתקכ 
  .שלא בזמנה אומרים ברוך הבא

  

·ÈˆÈ È¯·„‰ Ô¯Ó ‚‰	 ÔÎÂ : אף במילה שלא בזמנה לומר ברוך
  . פע קודש עניני ברית מילהמובא בספר ש ,הבא
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· ˘È˘Î ' ‰	ÓÊ· ‰ÏÈÓ „Á‡Â ˙Ò	Î‰ ˙È·· ÏÂÓÏ ˙Â˜Â	È˙  

Ì„Â˜ ÏÂÓÈ ‰ÊÈ‡ ‰	ÓÊ· ‡Ï˘ „Á‡Â?  

תינוקות למול אחת מילה בזמנה ואחת ' יש לחקור מי שיש לו ב

 דדוחה אם של זמנה קדים דמקודש טפיה, שלא בזמנה מי קדים

כ " משאשלא בזמנה קודם דעובר בכל רגעדילמא  או שבת

  . צריך להקדימוזריזין מקדימין למצותמשום בזמנה דרק 
  

Â˘· ‰	‰''˙‰¯·‡ ˙È¯· Ì פתחי תשובה יורה דעה סימן רסה , ד"ח סימן י"ורא

 ואחת מהם שלא חדעל דבר שתי מילות ביום אנשאל  'ק ט"ס

 וכתב דגם בשתי , אם יש להקדים למול זה שנולד מקודם,בזמנה

רא להקדים דוקא לזה שנולד מילות בזמנם לא מצא שום סב

שצריך  גבי שני מתים ד" שנד סימן''יורע ''ה דמבואר בש ומ,תחלה

אין ראיה דהתם חל החיוב מיד בשעה , לקבור מי שמת ראשון

כ בזה דהחיוב חל ביחד " משא,שמת האחד טרם מיתת השני

מ נהגו להביא תחלה זה שנולד מקודם " ומ,מתחלת יום שמיני

פ ברור " ועכ, יתעורר קנאה ומחלוקתאפשר שהוא מטעם שלא

 זה שנולד אחרון אין להמתין כלום רק ית הכנסתדאם הובא לב

 שאחת ידון דידן אבל בנ,למולו מיד וכל זה אם שניהם בזמנם

, היא שלא בזמנה בודאי צריכים מקודם למול המילה שבזמנה

כ מילה שלא ''משא, דמילה בזמנה קדים דחמיר טפי דדוחה שבת

  .בזמנה
  

ÂÎ·˙Î ÔÂ‰ÈÏ‡ „È ˙·Â˘˙·  דמי שזמנו קבוע הוא קודם א"סימן מ 

ית  אך כתב דאם אירע שהביאו לב,לזה שנדחה אף שנולד ראשון

 את התינוק שנדחה יש למולו מיד ולא להמתין על מי הכנסת

  .שזמנו קבוע
  

· ·˙Î ÔÎÂÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú דמילה בזמנה ה''יורה דעה הלכות מילה סימן רס 

אך אם הביאו את התינוק שהוא שלא בזמנו  ,קודם לשלא בזמנה

ועדיין לא הביאו את שבזמנו ימהלו אותו ולא ימתינו על אותו 

  .שבזמנו
  

Â˘· Ï·‡''Ì‰¯·‡Ï „ÒÁ ˙ חולק על זה וסבירא 'ד סימן ס''ת יור''מ 

, להו דמילה שלא בזמנה קודם כיון דעובר בכל רגע על עשה

  .דימים למצוותכ מילה בזמנה אין בה רק משום זריזים מק''משא
  

ÔÎÂÒ· ¯Ù„Â„ ˙È·  ה"רס' ע סי"ס זי"ד כץ מגדולי תלמידי הח"ב מהגאון ר"ד ח"יו 

 דחמיר בזה מילה שלא ה" פמןא סי"חהעתיק מתשובה מאהבה 

ז " ולפ,ח"תקס' ט וסי"רמ' סיא "כמבואר במג, בזמנה דעובר בכל רגע

  .שלא בזמנה קדים
  

Ì‰¯·‡ ¯·„·Â ים את המילה שלא  נמי פסק דיקדג''א סימן ל''ח

  . נסתפק בדבר מאחר שחלקו עליו חבירו'סימן אב ''ובח, בזמנה
  

Â˘·Â''¯ÈÎ˘ ‰	˘Ó ˙ חיזק את דבריו שצריך להקדים ז''ד סימן קצ''יור 

ל על ספר נועם ''עיין בהערות הגאון מבראדי זצראשון את המילה שלא בזמנה 

  .מה שהאריך בזה' ק ג''מגדים על הפרי מגדים ס
  

ÂÒ·¯ÙÏË ‰¯Â˙  בהא ב"ע' ה ו"ת אמרי יושר בר"ם אריק בעל שו"להגאון מהר 

, ל תאחררגלים בכל יום עובר בב' ס כיון שעברו ג"דקאמר הש

והוכיח ,  בבל תאחר בכל רגע עוברדהקשה דהויא ליה למימר

 דומיא דזמן האחרון בבל תאחרמזה דבאמת אינו עובר בכל רגע 

כ "שלא בזמנה מש במילה  כןוכתב דכמו, דהוא יום ההקרבה

והעיקר שאינו עובר ,  בכל רגערושא בכל שעתא אין הפי"מג

ט "והשיג מה, אלא בכל יום שהוא כל פעם זמן מצוה מתחדשת

, ל שרצה להקדים מילה שלא בזמנה"על תשובה מאהבה הנ

  .דבאמת מילה בזמנה קדים
  

Â˘·Â'' ˙ÈÂÏ‰ Ë·˘ מי שנהג כמנהג העולם ד כתב ז'' סימן קמ'חלק ה

  . ם מילה בזמנה יש לו עמודים גדולים לסמוך עליהםלהקדי

Ì„Â˜ ‰	ÓÊ· ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Âˆ¯˘ ˘È: 

טעה או נאנס ולא התפלל ' ק א''ח ס''ח סימן ק''אורע ''מהא דמבואר בש

והשניה , הראשונה מנחה מנחה שתים מתפלל, שחרית

 חזינן ,ןלא יצא ידי תפלה שהיא תשלומי,  ואם היפך,לתשלומין

ת חסד לאברהם ''כך כתב בשו, שצריך להקדים קודם מה שזמנה היום

ד ''ת משנה שכיר יור''וכן בשו', ת זרע יצחק סימן י''וכן בשו', ד סימן ס''מהדורא תנינא יור

  .ז''סימן קצ
  

ÂÊ ‰È‡¯ ‰Á„˘ ˘È Ï·‡ : דשאני גבי תפלות דתפלת מנחה גורם

לו תשלומין דמשום הכי יש , לתשלומין של שחרית שיבא

אבל אם לא , לתפלת שחרית מחמת שהוא זמן תפלה של מנחה

, היה זמן תפלת מנחה לא היה כלל תשלומין לתפלת שחרית

ומשום הכי הדין נותן להקדים תפלת מנחה דעל ידי זה נתהוה 

כ בנידון ''משא, שיהא כח לתפלת שחרית לחול בתורת תשלומין

ל התינוק שאינו דשני תינוקות דלא תליא כלל מצות מילה ש

ואם לא הויא כלל , זמנו במצות מילה של התינוק שהוא בזמנו

תינוק בזמנו שפיר מלים להתינוק שאינו זמנו בלאו הכי כי הוא 

כיון , כ מנלן להקדים להתינוק שהוא בזמנו''א, מצוה בפני עצמו

 כך כתב , דלשניהם איכא חיוב מצות מילה בפני עצמו לכל אחד

˙ ÂÂ˘" ·˜ÚÈ ˙˜ÏÁ·, ז''ד סימן קצ''ת משנה שכיר יור''וכן בשו', ימן ית זרע יצחק ס''בשו

¯ ÔÓÈÒ ÌÈÈÁ Á¯Â‡''Ï  ה על מה נחלקו וכו"ד' ב א"י פסחים ע"קשה עליו מרשהביא שמי'.  

  

˙ÂÎ¯·‰ ÌÈÎ¯·Ó˘Î ˙È¯·· ÔÈÈ ÒÂÎ ÍÈ¯ˆ ÚÂ„Ó?  

· ‡˙È‡¯ÂË בי הבן או המוהל או אחד א ה''יורה דעה הלכות מילה סימן רס

ה אשר קדש ידיד מבטן וחוק " אמ' האומרים ברוך אתהמהעם 

 בשכר זאת ל כןבשארו שם וצאצאיו חתם באות ברית קדש ע

אל חי חלקנו צורנו צוה להציל ידידות שארנו משחת למען 

ÔÈÎ¯·Ó ÒÂÎ‰ ÏÚÂ י כורת הברית "בריתו אשר שם בבשרנו בא

‰Ù· ‰ÏÁ˙ Í¯·Ó˘ Â˙Â‡"‚.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: ברכה זו מדוע צריך כוס כשמברך.  
  

·‰ ‰	‰ÛÒÂÈ ˙È לומר ברכה '  כותב שאין מקור בגמה" רסימןסד ''יור

כן ל, ורק מטעם שאין אומרים שירה אלא על היין, זו על היין

  .אומרים על היין
  

ÂÂ˘·''˙¯‰Ó "„‡Ò‡ È מביא מדרש על פסוק ה ואגב"ח ד"רנ' ד סי"יו 

 צה לומר ר"שימו איש חרבו" ה"רס' ד סי"בלבוש יומובא  ז"ב כ"שמות ל

וכותב ,  פורע ויהושע משקההואהרן הי, למולם קודם שיהרגם

 משקה עפר ה במדרש שמשה הירושא דכאן הפי"שם הגאון מהרי

ל מאי "אבל במדרש חזית ביוצאי מצרים ושאר מאחז, העגל

ל כוונתם משקה כוס של ברכת יין "וצ, כוונתם בזה אחד משקה

 לברך ברכת אשר וזה אפשר טעם הגאונים שהסכימו, להנימול

ל "ד יצא להם כן ממדרשי חז"ולענ,  על הכוס יין,קידש ידיד

  .ל"הנ
  

ÏÂ‡˘ „È ¯ÙÒ·Â ט "פסחים קי' מביא גמ 'ק ד"ה ס" רסמןל בסי"ש זצ"לגאון מהרי

ה לעשות סעודה "עתיד הקב,  על פסוק ויגדל הילד ויגמלב"ע

ויתנו כוס של , לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק

 לברך וכולם לא יקבלוהו אלא דוד יאמר אני אברך ואני ברכה

ד ראיה ברורה למה שנתנו כוס בעת "ומזה נלענ, ראוי לברך

ד כיון "ולפענ, ולא מצאו הפוסקים טעם בדבר, ברכת המילה

שלמדו מויגדל הילד ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את 

יון כ כ"א, ל דהיינו בשמיני"ג גמ"שעשה סעודה בעת ה, יצחק

לכך , ה כוס של ברכה וסמכו על המקרא הלז"שלעתיד יתן הקב

  .ב''ת שיח יצחק סימן תמ"שועיין באריכות ב, רמזו על כוס של ברכה



  
  

äúéî éãë ãò íéãé úìéèð úååöîá åîöò ìò øéîçäì àáé÷ò éáøì øúåî äéä êéà?  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ë ïéáåøéò''ò à''á î' 

îïéøåñàä úéáá ùåáç äéäù àáé÷ò éáøá äùò , éñøâä òùåäé éáø äéäå
äãîá íéî åì ïéñéðëî åéä íåéå íåé ìëá åúøùî, úéá øîåù åàöî ãçà íåé 

ïéøåñàä ,ïéáåøî êîéî íåéä åì øîà , êéøö äúà ïéøåñàä úéá øåúçì àîù
ïééöç êôù ,ïééöç åì ïúðå,àáé÷ò éáø ìöà àáùë  ,òùåäé åì øîà ,à ïéà äú

 íéî éì ïú åì øîà òøåàîä åúåà ìë åì çñ êééçá ïééåìú ééçå éðà ï÷æù òãåé
éãé ìåèàù,ïéòéâî êéãé ìåèéì ïéòéâî ïéà úåúùì åì øîà , äî åì øîà 

äúéî ïäéìò íéáééçù äùòà , úòã ìò øåáòà àìå éîöò úúéî úåîà áèåî
åéãé ìèðå íéî åì àéáäù ãò íåìë íòè àì åøîà éøéáç ,÷äì ùéã êéà úåù

äðëñì åîöò ñéðëäå åîöò ìò àáé÷ò éáø øéîçä , úèéùìáîøä" ÷ñåôù í
ôá"äåñéî ä" äæ éøä øáò àìå âøäðå âøäé ìàå øåáòé åá øîàðù éî ìëã ú

åùôðá áééçúî,à  ''íéðôåà òáøàá íúöøúå åîöò ìò øéîçä êéà ë.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 

ðõøúì äàø ,ò''øä éùåãçá áúëù äî ô'' ïé÷ úáù''ò è'' á íù àúéàã àä ìò
îâá 'øä áúëå éôè øéäæ äîá êéáà'' ãçà äåöîá ÷éæçäì êéøö ãçà ìëã ï

øúåéá äá ÷ã÷ãîù äúëìäë ,àå''áîøäã øîåì ùé ë'' äåöîã äãåî í
äæ ìò åùôð øåñîì ìåëé åúëìäë åîéé÷ì åîöò ìò ìáé÷ù ,àå'' øîåì ùé ë

áøãäæ ìò åùôð øñî ïë ìòå íéãé úìéèð úåöî åîöò ìò ìáé÷ àáé÷ò é.  
  

 åúåà íéàðåù åéçàù òãé éøä åéçàì úëìì óñåéì øúåî äéä êéàäðëñì åîöò ñéðëä êéàå 

åéçà ìöà úëìì óñåéì øúåî äéä êéà íéãâî éøôä íùá íúù÷äù äî , éøä
ôòàå åúåà íéàðåù åéä åéçàù òãé óñåé"úëìì åùôðá ïëéñ ë éãë íäéìà 

áà ãåáéë úåöî íéé÷ì ,à''î ìò øáò êéà ë"ìå ò"îë ú"áîøä ù"éôá í" à
äî 'ä ùôð úøéîùå çöåø" àìå øîàðù äùòú àìá øáåò ùôð ïëñîäù ã

êúéáá íéîã íéùú ,àðù äùòáå 'ãàî êùôð øåîùå êì øîùä , íúöøúå
íéðôåà äùìùá.  

  

èéìù øãìëéå óñåé áøä'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,ãéçäã'' ãåã ùàø åøôñá à úåãìåú úùøô íéãéñç øôñî àéáî

îù ïîéñ''êë ìùá äðëñì ñðëðå áà ãåáéë íéé÷ åéùòù à , ãéö ãåöì êìäùë
åéáà ,áà ãåáë úåöî íéé÷ì äðëñ íå÷îì êìä àåä óàù óñåé ãîì åðîîå ,
ãéçäå''äáçøäá ïéðòä úà øéáñî à , åéìò íàä ÷ôúñä óñåé ïëàù áúåëå

ì åîöò úà ñéðëäìáà ãåáéë ïéâá äðëñ , äùòîî ÷ôñä úà èùô àåä íìåà
åæ  äçéî àì ÷çöé éøäù åéùò , ïëúñäì íâ øéîçäì ìåëé ïáäù äðéî òîù

áà ãåáéëá.  
  

äøä''èéìù øâéöðã äùî äãåäé ìàéçé â'' àúéìéò ïéòéãåî  

èéìù ïåàéñîù íééç íäøáà áøä'' àìàëéî ïåøëæ ììåë á÷òé ïåøëæ   
õøúì äàøð , óñåé éøäùíé÷åæéð íðéà äåöî éçåìùù òãé , êìä àåä éøäå

åéáà úåçéìùá ,äðëñ íå÷îì ììë ñðëð åðéàù åîöòá çåèá äéä àìéîéîå.  
øùà éðãòî:øéòäì ùé  ,áîøä éøäã'' øñåà éëä åìéôàå úåöîî éøééî í

øéîçäì.  
  

ìåáîä øåã éùðà ìù äìì÷á à÷ååã åúåà íéìì÷î åøåáãá ãîåò åðéàù éî òåãî 

íúù÷äù äîî àòéöî àáá äðùîá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá ''ò ã'' à

åá øåæçì ìåëé úåøéô åðîéä êùî àìå úåòî åì ïúð , òøôù éî åøîà ìáà

äâìôä øåãå ìåáîä øåã éùðàî ,îâáå ' íéøöîîå äøåîòå íåãñ éùðàîå óéñåî

íéá ,åøåáãá ãîåò åðéàù éîî òøôäì ãéúò ,úåù÷äì ùé åðéàù éî òåãî 

øåáãá ãîåòìåáîä øåã éùðà ìù äìì÷á à÷ååã åúåà íéìì÷î å , úåëéù äî

à÷ååã ìåáîä øåã éùðàì ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

øîåì äàøð , áùåç êùî àìå óñë ïúð àåäù àëéä åøåáéãá ãîåò åðéàù éîù

ùðåòä ìò ùùåç åðéàå ïéð÷ äùò àì éøäù äùåìç äøéáò ÷ø åæù, äæ ììâáå 

 ìò ììë åùùç àì íäù ìåáîä øåã éùðà ìù äìì÷á åúåà íéìì÷î

íàèç úîçî åìáé÷ù ùðåòäî åãçô àìå åùòù úåøéáòä.  
  

èéìù øöéôù á÷òé áøä'' à÷øá éðá  

ä áúëù àìôð õåøú ãåò ïééöì äàøðð äëåñ øðì êåøò''á ãåîò á' ïëìã 

ã ïéøéëæî 'á÷ä äàøä äæáù éðôî à÷åã åìéà úåðòøåô"äìëá ìùåîù , ìòå 

ãá åììä íéòùøäî òøôð ïë ' åðééäã íãé ìò åàøáð íéàåøáä ìëù úåãåñé

ô íéìäú ùøãîá àúéàãë çåøá äâìôä øåãîå íéîá òøôð ìåáîä øåãî" à

 åöåôðã äâìôä øåã äæ çåø åðôãú øùà õåîë íà éë íéòùøä ïë àì ÷åñôá

ïî ùàå úéøôâ íäéìò øéèîäù ùàá òøôð íåãñ éùðàîå çåøá íéîùä 

éä íãåáà úìçúã øôòá òøôð íéá íéøöîîåä øîåç ïéîë íéä äùòðù 

éä íãåáà óåñå íéáø íéî øîåç áéúëã åîë ñåðì åìëé àìå åá åòáèðù '

ò íéòùøî òøôù éî íéøîåà ïëìå õøà åîòìáú áéúëãë"ã é ' àåä úåãåñé

åøåáãá ãîåò åðéàù éîî òøôé.  
  

óéøç øáã àéåä íéúéæ íàä  

øàá íúðãù äîóéøç ïéã íäì ùé íéúéæ íàä úåëé.  
  

èéìù áì÷î ãåã áøä'' àíéìùåøé  

åùáã ïééöì ùé''ë ïîéñ íéáúëá øâééà äîìù éáø ú''ðòìå áúëù å'' ã

ñåú é÷ñôáã ' ïðåö åìéôàå íéçúåø åîë èéìôîå óéøçå æò úéæ ïîù åáúë

éòå''äæá ïãù äî úåëéøàá ù.  
  

ìù åîöò ìò øéîçäì äöåøù äðëñ åá ùéù äìåç øåôéë íåéá ìåëàì à  

éàùø íàä úáù ììçì àìù åà 

øåà íéøôà äèîä íùá íáúëù äî''éøú ïîéñ ç''ñ ç''÷è "æå å" íå÷îá ì

äöåø åðéà àåäå ìåëàì øúåî äìåçäù ïúåð ïéãäù, àåä úåèù ìù úåãéñç 

òåäæ ì ïëìå äáøä ÷éãö éäú ìàå ùåøãà íëéúåùôðì íëîã úà êà øîàð 

 ïéìéëàîå åì òåîùì ïéàòá åúåà"ë.  
  

äøä''èéìù øâéâ ìãðî éáø â'' àçî''úáùå äøåú ñ  

èéìù øáä íäøáà áøä'' àíéìùåøé  

 äöåøù úãìåé éáâì áúë äðåé åðéáøì øúéäå øåñéà øôñ óåñáã ïééöì ùé

äîöò ìò øéîçäì øåñàù äîöò ìò øéîçäì , ïîéñ äáø äéìàá àáåîå

éøú''åùá ïëå ç''øäî ú'' ÷éù íøåà''ø ïîéñ ç''ñ.   

áãåð äæ ïåéìâ 

 éðé÷æ úîùð éåìéòì  

 áøäìàéøæò  áøä ïáíçðîõøååù  æ''ì  

áìð"ç  ò 'ú ïåùç.ð.ö.á.ä   .  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' éáø âñò÷ùàô ïéîéðá èéìù'' à  
÷øàô àøàá  

åéáà úîùð éåìéòì  

áøä äãåäé äéøà  ïáøæòéìà áøä æ''ì  
áìð"òé  'ðùú ïåùç'' ç  

ú.ð.ö.á.ä. 
   

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג
  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט

   il.net.017@levib: או למייל  7961607-057:  המערכתלפקס
˙Î¯ÚÓ‰ È	ÈÈ	Ú ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï ,ÏË· :057-3166560  

  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת



  
  

איך יכול להיות שאדם עשה אותה סוכה באותם תנאים 
  ?ובארץ ישראל תהיה כשירה, בחוץ לארץ פסולהואופנים 

        פלטבוש עורך המדורפלטבוש עורך המדורפלטבוש עורך המדורפלטבוש עורך המדורא א א א ''''''''הרב מרדכי הגר שליטהרב מרדכי הגר שליטהרב מרדכי הגר שליטהרב מרדכי הגר שליט
        אשדוד כולל בעלזאאשדוד כולל בעלזאאשדוד כולל בעלזאאשדוד כולל בעלזאא א א א ''''''''הרב ישראל יהודה יאקאב שליטהרב ישראל יהודה יאקאב שליטהרב ישראל יהודה יאקאב שליטהרב ישראל יהודה יאקאב שליט

        ירושליםירושליםירושליםירושליםא א א א ''''''''הרב אליעזר צבי ליפשיטץ שליטהרב אליעזר צבי ליפשיטץ שליטהרב אליעזר צבי ליפשיטץ שליטהרב אליעזר צבי ליפשיטץ שליט
        ירושליםירושליםירושליםירושליםא א א א ''''''''הרב פסח שטראסספעלד שליטהרב פסח שטראסספעלד שליטהרב פסח שטראסספעלד שליטהרב פסח שטראסספעלד שליט
        ירושליםירושליםירושליםירושליםא א א א ''''''''הרב יהושע אפרים בומבך שליטהרב יהושע אפרים בומבך שליטהרב יהושע אפרים בומבך שליטהרב יהושע אפרים בומבך שליט

  ישיבת מיר ברכפלדישיבת מיר ברכפלדישיבת מיר ברכפלדישיבת מיר ברכפלדו ו ו ו ''''''''ח אריה לייב גולדשטוף ניח אריה לייב גולדשטוף ניח אריה לייב גולדשטוף ניח אריה לייב גולדשטוף ני''''''''הבההבההבההבה
        ירושליםירושליםירושליםירושליםא א א א ''''''''הרב יחזקאל קריגר שליטהרב יחזקאל קריגר שליטהרב יחזקאל קריגר שליטהרב יחזקאל קריגר שליט

, ל פסולה דהויא סוכה גזולה'' מי שעושה סוכתו בקרקע של רבים בחו:''''תשובה לשאלה אתשובה לשאלה אתשובה לשאלה אתשובה לשאלה א
ים חלק על כן מותר לכתחילה אבל בארץ ישראל שאין כאן לנכר, דהגוים אינם מוחלים

ז ''ח סימן תרל''להקים סוכה ברשות הרבים כיון שבארץ ישראל מוחלין זה לזה עיין אור
  .ובמגן אברהם שם ובחתם סופר שם

  

        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברקא א א א ''''''''הרב אברהם ממן שליטהרב אברהם ממן שליטהרב אברהם ממן שליטהרב אברהם ממן שליט
        בעלזא ירושליםבעלזא ירושליםבעלזא ירושליםבעלזא ירושליםא א א א ''''''''הרב יצחק אזיק כהן שליטהרב יצחק אזיק כהן שליטהרב יצחק אזיק כהן שליטהרב יצחק אזיק כהן שליט

        שעלביםשעלביםשעלביםשעלביםא א א א ''''''''הרב יצחק קדמון שליטהרב יצחק קדמון שליטהרב יצחק קדמון שליטהרב יצחק קדמון שליט
        אאאא''''''''הרב אהרן פישר שליטהרב אהרן פישר שליטהרב אהרן פישר שליטהרב אהרן פישר שליט

            ישיבת דרכי יושר באבאוב ירושליםישיבת דרכי יושר באבאוב ירושליםישיבת דרכי יושר באבאוב ירושליםישיבת דרכי יושר באבאוב ירושליםו ו ו ו ''''''''ח אלישע הלברשטם ניח אלישע הלברשטם ניח אלישע הלברשטם ניח אלישע הלברשטם ני''''''''הבההבההבההבה
        בית שמשבית שמשבית שמשבית שמשו ו ו ו ''''''''ח מנחם מנדל ליפשיץ ניח מנחם מנדל ליפשיץ ניח מנחם מנדל ליפשיץ ניח מנחם מנדל ליפשיץ ני''''''''הבההבההבההבה

באופן שבנה סוכה הראויה לשבעה בארץ ישראל כשר ובחוץ לארץ פסול כי אף שהוא רק 
  .מ בעינן שיהא ראוי לשמונה''אבל מ, ספק

  

        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברקא א א א ''''''''הרב אלעזר צולק שליטהרב אלעזר צולק שליטהרב אלעזר צולק שליטהרב אלעזר צולק שליט
        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברקא א א א ''''''''מה גייגר שליטמה גייגר שליטמה גייגר שליטמה גייגר שליטהרב אביגדור שלהרב אביגדור שלהרב אביגדור שלהרב אביגדור של

אחד מתנאיו , ם עשרה תנאים התנה יהושע ובית דינו בשעה שחלק את הארץ''כתב הרמב
והוא שיהיו עצים פחותים וקרובים להיות , שיהיה כל אדם מותר ללקט עצים משדה חבירו

 ,כ מי שליקט עצים כאילו בחוץ לארץ סוכתו גזולה ופסולה''וא, כגון היזמי והיגי, קוצים
  . ובארץ ישראל מותר כיעל דעת כן הנחיל משה את הארץ

  

        ירושליםירושליםירושליםירושליםא א א א ''''''''הרב דוד חושן שליטהרב דוד חושן שליטהרב דוד חושן שליטהרב דוד חושן שליט
        ישיבת באר התורה ירושליםישיבת באר התורה ירושליםישיבת באר התורה ירושליםישיבת באר התורה ירושליםו ו ו ו ''''''''ח יוסף גרינצייג ניח יוסף גרינצייג ניח יוסף גרינצייג ניח יוסף גרינצייג ני''''''''הבההבההבההבה
        ישיבת מכנובקא בני ברקישיבת מכנובקא בני ברקישיבת מכנובקא בני ברקישיבת מכנובקא בני ברקו ו ו ו ''''''''ח מרדכי רבנוביץ ניח מרדכי רבנוביץ ניח מרדכי רבנוביץ ניח מרדכי רבנוביץ ני''''''''הבההבההבההבה

א י היה שבת ומיגו דהויא דופן לענין שבת הוי''איכא למימר שמיירי במבוי מפולש דבאר
  .ל באותו יום היה חול ופסול דאין האי מיגו''כ בחו''משא, דופן לענין סוכה ולכן כשר

  

        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברקא א א א ''''''''הרב הלל גרינוולד שליטהרב הלל גרינוולד שליטהרב הלל גרינוולד שליטהרב הלל גרינוולד שליט
        מודיעין עיליתמודיעין עיליתמודיעין עיליתמודיעין עיליתא א א א ''''''''הרב שאול מרגליות שליטהרב שאול מרגליות שליטהרב שאול מרגליות שליטהרב שאול מרגליות שליט

        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברקא א א א ''''''''הרב אברהם ממן שליטהרב אברהם ממן שליטהרב אברהם ממן שליטהרב אברהם ממן שליט
        ירושליםירושליםירושליםירושליםא א א א ''''''''הרב אליעזר צבי ליפשיטץ שליטהרב אליעזר צבי ליפשיטץ שליטהרב אליעזר צבי ליפשיטץ שליטהרב אליעזר צבי ליפשיטץ שליט

        ירושליםירושליםירושליםירושליםא א א א ''''''''הרב יעקב וייס שליטהרב יעקב וייס שליטהרב יעקב וייס שליטהרב יעקב וייס שליט
        ישיבת קול תורה ירושליםישיבת קול תורה ירושליםישיבת קול תורה ירושליםישיבת קול תורה ירושליםו ו ו ו ''''''''ח משה ברוך סגל ניח משה ברוך סגל ניח משה ברוך סגל ניח משה ברוך סגל ני''''''''הבההבההבההבה
        ישיבת ראחמיסטריווקאישיבת ראחמיסטריווקאישיבת ראחמיסטריווקאישיבת ראחמיסטריווקאו ו ו ו ''''''''ח סיני הלברשטם ניח סיני הלברשטם ניח סיני הלברשטם ניח סיני הלברשטם ני''''''''הבההבההבההבה
        וווו''''''''ח שמחה בונים דנציגר ניח שמחה בונים דנציגר ניח שמחה בונים דנציגר ניח שמחה בונים דנציגר ני''''''''הבההבההבההבה

א סיכך על גבי פסי ביראות מיגו דהויא דופן לענין שבת ''ע' סוכה ז' פ מה דאיתא בגמ''ע
'  פסי ביראות כמבואר בגמוזה רק בארץ ישראל דרק שם התירו, הויא דופן לענין סוכה

  .א''עירובין כ
  

        ירושליםירושליםירושליםירושליםא א א א ''''''''הרב יעקב וייס שליטהרב יעקב וייס שליטהרב יעקב וייס שליטהרב יעקב וייס שליט
        אשדודאשדודאשדודאשדודמשפחת סנדרס משפחת סנדרס משפחת סנדרס משפחת סנדרס 

ל עדיין חג והסוכה פסולה משום ''מיירי שהסוכה נבנתה ביום השני של חג הסוכות הרי בחו
  .חילול חג ואילו בארץ ישראל כבר חול המועד וניתן לבנות סוכה והרי הוא כשירה

  

        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברקא א א א '''''''' גיגר שליט גיגר שליט גיגר שליט גיגר שליטהרב אביגור שלמההרב אביגור שלמההרב אביגור שלמההרב אביגור שלמה
, דעושה סוכה שלושים יום קודם לחג בארץ ישראל הוא כבר שלושים יום וסתמא לשם חג

  . יום ופסול' ל אולי לא דלא בקעינן בקביעא דירחא ומספק זה קודם ל''אבל בחו
  

איך יכול להיות שאחד עשה סוכה באותם תנאים 
, ובירושלים שבין החומות תהיה כשירה, ואופנים

  ?ברוב מקומות בארץ ישראל תהיה פסולהו
        עורך המדור משיב כהלכהעורך המדור משיב כהלכהעורך המדור משיב כהלכהעורך המדור משיב כהלכהא א א א ''''''''הרב מרדכי הגר שליטהרב מרדכי הגר שליטהרב מרדכי הגר שליטהרב מרדכי הגר שליט

י ''ב מבואר שאניצי פשתן לא מסככין בהן וברש'' הנה בסוגיא דסוכה י::::''''תשובה לשאלה בתשובה לשאלה בתשובה לשאלה בתשובה לשאלה ב
כ לפי זה מי שסיכך במשקופי בתים שהם ''וא, ביאר שהיינו דראוין לקבל טומאת נגעים

לכן , וראוי לקבל טומאת נגעים, אוי לקבל טומאת מת אינו טמאפשוטי כלי עץ ולכן מצד ר
זהו נחשב כדבר שאינו ראוי לקבל , בירושלים שבין החומות שאין טומאת נגעי בתים

וכשירה הסוכה ובשאר מקומות תהיה פסולה כי הסכך הוא ראוי לקבל טומאת , טומאה
ח קניבסקי ''סתי למרן הגרוהנה כשנכנ, א''א נבצאל שליט''וכן הסיק הגר, נגעים ופסולה

א חלק על דבריו ואמר לי מכיון שסוף סוף יש מקומות שזה ''ה בתשרי תשע''א בכ''שליט
  .ראוי לקבל טומאה אז בכל המקומות כבר אי אפשר לסכך בזה

  

        ירושליםירושליםירושליםירושליםא א א א ''''''''הרב פסח שטראסספעלד שליטהרב פסח שטראסספעלד שליטהרב פסח שטראסספעלד שליטהרב פסח שטראסספעלד שליט
        ירושליםירושליםירושליםירושליםא א א א ''''''''הרב יהושע אפרים בומבך שליטהרב יהושע אפרים בומבך שליטהרב יהושע אפרים בומבך שליטהרב יהושע אפרים בומבך שליט
        עיליתעיליתעיליתעילית    מודיעיןמודיעיןמודיעיןמודיעיןא א א א ''''''''הרב יעקב ישראל יונגרמן שליטהרב יעקב ישראל יונגרמן שליטהרב יעקב ישראל יונגרמן שליטהרב יעקב ישראל יונגרמן שליט

        עיליתעיליתעיליתעילית    מודיעיןמודיעיןמודיעיןמודיעיןא א א א ''''''''הרב שאול מרגליות שליטהרב שאול מרגליות שליטהרב שאול מרגליות שליטהרב שאול מרגליות שליט
        אאאא''''''''הרב אהרן פישר שליטהרב אהרן פישר שליטהרב אהרן פישר שליטהרב אהרן פישר שליט

        ס דברי פנחסס דברי פנחסס דברי פנחסס דברי פנחס''''''''מחמחמחמח    ירושליםירושליםירושליםירושליםא א א א ''''''''ג פנחס מנחם דאאויד שליטג פנחס מנחם דאאויד שליטג פנחס מנחם דאאויד שליטג פנחס מנחם דאאויד שליט''''''''הרההרההרההרה
        צאנז ירושליםצאנז ירושליםצאנז ירושליםצאנז ירושלים    ישיבתישיבתישיבתישיבתו ו ו ו ''''''''ח זלמן לייב שוורץ ניח זלמן לייב שוורץ ניח זלמן לייב שוורץ ניח זלמן לייב שוורץ ני''''''''הבההבההבההבה
        ישיבת דרכי יושר באבאוב ירושליםישיבת דרכי יושר באבאוב ירושליםישיבת דרכי יושר באבאוב ירושליםישיבת דרכי יושר באבאוב ירושליםו ו ו ו ''''''''ח אלישע הלברשטם ניח אלישע הלברשטם ניח אלישע הלברשטם ניח אלישע הלברשטם ני''''''''הבההבההבההבה
        ו ו ו ו '''''''' דנציגר ני דנציגר ני דנציגר ני דנציגר ניח שמחה בונםח שמחה בונםח שמחה בונםח שמחה בונם''''''''הבההבההבההבה

ואפילו הכי מצינו כתוב שבירושלים , העושה סוכה ברחוב דנו הפוסקים שהוא סוכה גזולה
כ הויא כסוכת השותפין שכבר ''ד שלא נתחלקה לשבטים וא''וזה למ, עשו סוכות ברחוב

א המסכך ברשות ''והא דפוסל ר, ז דאפילו לרבי אליעזר כשירה''א סוכה כ''כתב המהרש
כשאין לו שום חלק ברשות הרבים כמו שכתב בכפות תמרים שם אבל כשיש הרבים דווקא 

  .לו חלק הויא כסוכת השותפין דיצא ידי חובתו
  

        ירושליםירושליםירושליםירושליםא א א א ''''''''הרב דוד חושן שליטהרב דוד חושן שליטהרב דוד חושן שליטהרב דוד חושן שליט
        ישיבת באר התורה ירושליםישיבת באר התורה ירושליםישיבת באר התורה ירושליםישיבת באר התורה ירושליםו ו ו ו ''''''''ח יוסף גרינצייג ניח יוסף גרינצייג ניח יוסף גרינצייג ניח יוסף גרינצייג ני''''''''הבההבההבההבה

רה כ בין החומות הסוכה כשי''וא, בבית המנוגע שרוצה לעשות דפנות סוכתו בבית זה
ואילו מחוץ לחומות הסוכה פסולה דכתותי מיכתת , דירושלים לא מטמאה בנגעים

  . 'על ז' שיעוריה וסוכה בעינן שיעור ז
  

        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברקא א א א ''''''''הרב הלל גרינוולד שליטהרב הלל גרינוולד שליטהרב הלל גרינוולד שליטהרב הלל גרינוולד שליט
        אשדוד כולל בעלזאאשדוד כולל בעלזאאשדוד כולל בעלזאאשדוד כולל בעלזאא א א א ''''''''הרב ישראל יהודה יאקאב שליטהרב ישראל יהודה יאקאב שליטהרב ישראל יהודה יאקאב שליטהרב ישראל יהודה יאקאב שליט

        ניו יארקניו יארקניו יארקניו יארקא א א א ''''''''הרב יצחק נסבוים שליטהרב יצחק נסבוים שליטהרב יצחק נסבוים שליטהרב יצחק נסבוים שליט
        שעלביםשעלביםשעלביםשעלביםא א א א ''''''''הרב יצחק קדמון שליטהרב יצחק קדמון שליטהרב יצחק קדמון שליטהרב יצחק קדמון שליט

        ישיבתץ ראחמיסטריווקאישיבתץ ראחמיסטריווקאישיבתץ ראחמיסטריווקאישיבתץ ראחמיסטריווקאו ו ו ו ''''''''ח סיני הלברשטם ניח סיני הלברשטם ניח סיני הלברשטם ניח סיני הלברשטם ני''''''''הבההבההבההבה
        ישיבת מכנובקא בני ברקישיבת מכנובקא בני ברקישיבת מכנובקא בני ברקישיבת מכנובקא בני ברקו ו ו ו ''''''''ח מרדכי רבנוביץ ניח מרדכי רבנוביץ ניח מרדכי רבנוביץ ניח מרדכי רבנוביץ ני''''''''הבההבההבההבה

ברוב , מיירי שבנה את הסוכה מתוך רכוש אותה העיר ורוב אנשי העיר עבדו עבודה זרה
ז הויא ליה עיר הנידחת וכל ''י הסוכה פסולה שכיון שעבדו אנשי העיר ע''המקומות באר

ממילא אין כאן הכשר סוכה דכיתותי מיכתת שיעוריה כדאיתא במשנה ,  שריפהשללה טעון
ב אין ירושלים נעשית עיר ''ק פ''ל ב''דסוכה אך בירושלים הסוכה כשירה דקימ' ריש פרק ג

  . ומימלא אין צריך לשרוף את שללה ולא מיכתת שיעוריה, הנידחת
  

        התודה והברכההתודה והברכההתודה והברכההתודה והברכה
  בשם רבבות ישראל ברחבי תבל אנו מודים

  א ''שליט מרדכי הגרמרדכי הגרמרדכי הגרמרדכי הגרלידידינו הרב 
  שבזכותו נגרם אלפי שעות של לימוד התורה
  יהא רעוא שבזכות זה יצליח בכל אשר יפנה

  

  עשרה הזוכים במאה שקל לפי הכרעת רבני המערכת
  אשדוד כולל בעלזאא ''הרב ישראל יהודה יאקאב שליט

  ירושליםא ''שע בומבך שליטהרב יהו
  עילית מודיעיןא ''הרב שאול מרגליות שליט

         א''הרב אהרן פישר שליט
  ירושליםא ''הרב פסח שטראספעלד שליט

  שעלביםא ''הרב יצחק קדמון שליט
   צאנז ישיבת ,ירושליםו ''ח זלמן לייב שוורץ ני''הבה
  אבובב ישיבת ,ירושליםו '' הלברשטם נישעליאח ''הבה
  ראחמסטריווקא ישיבת ,ירושליםו ''ח סיני הלברשטם ני''הבה
  ו''ח שמחה בונים דנציגר ני''הבה

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

íñøåôîä ïåàâä  

 éáø÷ðéô äéøà èéìù''à  

îåã''òá éãéñçã öùîù úéá àæì  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 äùåã÷ã úçð äååøé   

åéãéîìú ìëîå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 ãáëðä ãéâðä  

 áøäõøååù ìåàù èéìù'' àéñðàî  

æîá åúá éàåùð úçîù ìâøì''è  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

äðôé ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 ãéñçä áøäïåñìãðî ìàåîù èéìù'' à
íéìùåøé  

îù ìâøì åúãëð éàåùð úç  

 áøä åðáì úá ìàìöáèéìù'' à  
úéìéò øúéá  

úåëæáù àåòø àäé úåááø éåëéæ   
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

äðôé ìëá çéìöéå  

 


