
 מכתג ב׳׳א
 ב״ה, יום ג׳ כ״ה שבט תש״מ

 לכבוד הגאון הגדול הרב שלום משאש שליט״א
 רב ראשי וראב״ד ירושלים

 שלום וברכה, אחדשה״ט,

 שמחתי מאד לקבל מכת׳׳ר שי נאה, מגילה עפה, בדמות ספרו הגדול שרית
תא דמר גם או  ״תבואות שמש״ ונוכחתי לדעת עד כמה גדולה בקי
ם על כל השותי״ם וספרי ההלכה, ם האשכנזים ועיניו כיונים על אפיקי מי סקי  בפו
 גם באלה שאינם מצויים, ובעז״ה בל״נ עוד אבא להשתעשע עמו בד״ת ובפלפולי
 דאורייתא, והנני בזה לברכו שיפוצו מעינותיו חוצה ויזכה להפיץ עוד רבות בשנים

 תורתו בכתב ובע״פ.
 כברכת המכבדו כערכו הרם

 שילה רפאל
 חבר בית הדין הרבני בירושלים

 מכתב כ״ב

 ב״ה, י״ב באייר תש״מ, 80..28, באר־שבע
 לכבוד מורנו ורבנו הגדול והדגול

ת בתי הדין בירושלים  הרב הראשי וראש אבו
 כקש״ת וכמוהר״ר שלום משאש שליט״א

! ן מ  יהי שלום בחילו שלוה בארמונו — א
 רב גדול ומהולל מאד,

 לא זכיתי ליהנות מזיו־קדשו ומהדרת פניו ששכינת א־ל חופפת עליהם, ואשר
ת מה חיי שכת״ר יטריח א ה אני ו  חן ענוה מופרזת מאד קורנת מהן. כי מ
: ם 1 שאמרו ה גדולים דברי חכמי מ ת ספרו הקדוש ח״ב. כ  עצמו כדי להגיש לי א
ת רבנו מן השמים בכתר מושלם ם הכתירו א . כי לא לחנ . . ם י מ רה נמשלה ל  התו
ר מכל סיג ונטיה  של תורה זכה וברה כנתינתה מסיני, אשר מצאה קן לה בלב טהו

 של כבוד מדומה.
ת הלב יצוקה, ולאור נימי הנפש רו  וגם כי הדיוט אני — הרי ברכתי לכת״ר מקי
; שהקב׳׳ה יאריך ימיו ושניו, ויפוצו ה ק ו נ ה מ סטי  בדוקה, ומכל נטיה ו
ת פניו, ונוסיף  החוצה מעייניו, ויוציא לאור רעיוניו, ולכל אשר יפנה יאר ה׳ אליו א

 ליהנות מפניניו, דבר דבור על אפניו, אמן ואמן.
ם בנשיקת יז־״ק הנהנה מתבואות שמש״ו ת ו ח  ה

 חיים שושנה
 חבר הרבנות הראשית באר־שבע

 מפתב כ״ג
 יום א׳ ב׳ שבט תש״מ בירושלים ת״ו

לתהלה וכר רסם לשם ו  למע״כ הדר״ג הרב הגאון הגדול המפו
 מוהר״ר שלום משאש שליט׳׳א

 הרב הראשי וראב״ד ירושלים עיה״ק
ת הי, א  ישא ברכה מ

 בתשואות חן וביקרות תודה הרני מתכבד לאשר קבלת ספרו הגדול והחשוב,
״ח אשר זכה להוציא לאור.  תבואות שמ״ש, שו״ת חאו

 טרם היו עתותי בידי לעבור על הספר כולו, אך במעט שראיתי נוכחתי ועמדתי
׳ בהיקף רב, הרחבת הדעת,  על היקף עבודה חשובה זו שהוציא מתחי
בה ים כיד ה׳ הטו נ  בסברא ישרה ובבקיאות רבה בדברי רבותינו הראשונים והאחרו
קי שמעתתא אליבא דהלכתא  עליו, שרבים ישתעשעו בו וירחיבו דעתם לאסו
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