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למי חסד ויגמול שיכיר לאדם לו ראוי ל"ג) (מצוה החינוך וכתב תחילה, אכסניא בכבוד

ואנשים, אלהים לפני בתכלית ומאוסה רעה מידה שזו טובה, וכפוי ומתנכר נבל יהיה ולא טובה, עמו שעשה

המצוה לקיים בעניי זכיתי לא שבחייהם והגם מותם, לאחר ומכבדם בחייהם שמכבדם ואם אב כיבוד ובפרט

והורי מורי ה"ה קיימתיה. כאלו ית' בעיניו חשובה שיהא וי"ר ימ"ש, הנאצים ע"י מאתנו נלקחו כי כראוי,

ורבותי ומורי הי"ד. לאה רחל מרת הקדושה מורתי ואמי הי"ד, זאב אליעזר רבי הקדוש מורי אבי זיע"א,

אלטר מנחם ישראל רבי הקדוש הגאון אונגוואר, דק"ק גאב"ד הי"ד כהנא אלימלך יוסף רבי הקדוש הגאון

ולימדם העולם בכל לישראל האיר אשר הקדוש והגאון הי"ד, בנעדיקאוויץ גאב"ד הי"ד הופמאן חיים

לטובה. יזכרו כולם בהם וכיוצא אלו כל ועוד, יציב, הדברי בעל זצוקללה"ה קלויזענבורג צאנז גאב"ד תורה

ומיתות והשמדות הריגות ושאר והחשמל, הגז ההריגה, ממחנות המלחמה לאחר כשחזרתי

ח"ו לכלות בכדי ולאבד להרוג להשמיד ימ"ש היטלר ובראשם ישראל עם שונאי הגוים שהקימו משונות

יראו, לא ופני אחורי את וראית וכמאמר העבר, מן ולראות להתבונן ונתיישבתי הי"ד, ישראל עם את

אדם מכל מהחכם לקח שהםולקחתי ולראות האלוהים לברם האדם בני דברת על י"ח-י"ט) (ג' בקהלת

אחד ורוח זה מות כן זה כמות להם אחד ומקרה הבהמה ומקרה האדם בני מקרה כי להם. המה בהמה

ופירש"י בחייו, טוב ולעשות לשמוח אם כי לאדם טוב ואין הבל. הכל כי אין הבהמה מן האדם ומותר לכל

להוסיף אין עליו לעולם יהיה הוא האלוהים יעשה אשר כל כי 'ןידעתי ומצוות, תורה י"ג) שם (קהלת

ואין לעולם להיות ראוי הוא בראשית במעשה הקב"ה יעשה אשר כל כי וברש"י, (שם) לגרוע' אין וממנו

מלפניו, שייראו בכדי שישתנה ועשה צוה האלוהים ישתנה, וכשלפעמים בגרוע, ולא בתוספת לא לשנותו

ימים שבעת וכן מלפניו. שיראו עשה והאלוקים עולם, של שלישו והציף אנוש בדור גבולו פרץ אוקיינוס

בימי מעלות עשר לאחוריה חזרה וחמה במזרח, ולשקוע במערב לזרוח המבול בדור החמה הילוך נשתנה

בן ובנקדימון ע"ש, נספד יהא שלא כדי מותו ביום הלילה ונתרבה היום נתקצר אביו אחז ובימי חזקיהו,

מלפניו. ולירא ית"ש במצותיו מלהתעסק טוב יותר לאדם אין ולכן וזרחה, החמה חזרה גוריון

אשר את משניהם וטוב עדנה, חיים המה אשר החיים מן כבר מתו אשר המתים את אני

במעשיו, יפשפש שנברא ועכשיו השמש, תחת נעשה אשר הרע המעשה את ראה לא אשר הי' לא עדיין

הזה. כהיום בחיים,לחיותינו והנשארים לפליטה הנותרים מן להיות ה' בחר ובי הואיל

מן אור, תורה כמ"ש אור שהוא התורה דהיינו החושך, מן האור דיתרון מצאתי מתבונן,

טעמה וצוף הקדושה, התורה של ועומקה ערכה להבין יותר זוכים והערבוביא החשכות ימי מתוך החשך,
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מה מובן ובזה תורתו, את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר רחמיו ברוב ית"ש והוא מאופל. אורות בבחינת

פירשוהו, ולא ולנביאים לחכמים נשאל זה דבר הארץ, אבדה מה מפני ע"ב) פ"ה ב"מ (במס' ז"ל שאמרו

אמר יהודה רב אמר לפניהם, נתתי אשר תורתי את עזבם על ה' ויאמר דכתיב בעצמו, הקב"ה שפירשו עד

דברכת וביארתיו לפניה, מברכים היו לא בתורה עוסקים כשהיו שם וברש"י תחלה בתורה מברכין שאין רב

ואורייתא דקוב"ה בקשר בנו בחר אשר בזה מיאנו והם העמים, מכל בנו בחר אשר הוא תחילה התורה
חד. וישראל

דוד אמר עדותיך אל רגלי ואשיבה דרכי חשבתי קיט) (תהלים הה"ד תלכו בחקותי אם

מביאותרבש"ע רגלי והיו הולך אני פלונית דירה ולבית פלוני למקום ואומר מחשב הייתי ויום יום בכל

חשבתי אמר אחא ר' בשם הונא ר' עדותיך אל רגלי ואשיבה הה"ד מדרשות ולבתי כנסיות לבתי אותי

אבינא בר' אלעזר דר' חתנא מנחם ר' עדותיך אל רגלי ואשיבה עבירות של והפסדן מצות של שכרן מתן
תשמעו לא ואם בארץ שלום ונתתי תמן כתיב ומה תלכו בחקותי אם בתורה לנו שכתבת מה חשבתי אמר

חשבתי ברכות חשבתי אמר יונתן ר' בשם חייא דר' בריה אבא ר' אתכם ליסרה ויספתי תמן כתיב מה לי

זכיתן אם אבין א"ר הפוכות שהן אלא עוד ולא ה"א ועד וי"ו מן קללות תי"ו ועד מאל"ף ברכות קללות

שיהא לתמוה ויש תלכו. בחקותי אם הה"ד תורתי את כשתשמרו אימתי לברכות קללות לכם הופך הריני

עושות ורגליו כך חושב בדעתו ואטו האיברים, על שולט מוחו שאין עד גדול חסרון כזה דהע"ה אצל

היו והאיברים ה' מצות רק עשו לא שאיבריהם עד במדרגות שעלו בצדיקים דמצינו י"ל מיהו אחרת,

רמ"ה על שולט אברהם הי' מתחלה ע"ב) (ל"ב נדרים ועיין ה', צוה שלא מה לעשות מעצמם מתנגדים

שהיה דרכים כמה לפניו שהיו דרכי' 'חשבתי ואומר משתבח ולכן ע"ש, רמ"ח כל על עלה ושוב אברים

בזה להחליט צריך היה לא קדושתו ברוב אבל לבחור, מהם באיזה בדעתו וחשב הדור לטובת להם צריך

מדרשא. בבי שעוסקין התורה הוא שהעיקר לו ומוכיחות לביה"מ אותו מוליכות היו רגליו כי

כדי הספר מן היוצא והתועלת, המטרה התוכן מברר, הוא בו הקדמה לכתוב מחבר, של דרכו

ולהגן לישב א] בחיבורינו, דרכנו את קודמות בהקדמות כתבנו כבר והנה וכיוצא, המחברים בין לפרסמן

בראותם האחרונים לדברי לסתור לא ב] האחרונים. מרבותינו שנתקפו במקומות גם הראשונים דברי על

וד"ל. ואחרונים בראשונים מפלפלים

אבא רבי סליק כי א') עמוד לח דף (ביצה ואמרו הקדושה בארצינו להשתקע בקרוב מתאוה

אמר בדרך כשהיה או לעלות כשרצה אבא רבי סליק כי ופרש"י דתתקבל מלתא דאימא רעוא יהא אמר

רל"ג) סי' (יו"ד בתשובה והחת"ס מינהו, כתרי הו"ל להתם סליק כי מינן חד בי תתקיים ואולי זו. תפלה

ומילין דחשוכה בארעא יתיב הכ"ד וז"ל המכתב בשלהי כתב זצוק"ל חסידא עמרם ר' מרן לכק"ז ששלח

בחכמה שנים פי ויתקדשו יתעלו נכונה לארץ הדברים לכשיגיעו ואולי נמוכה ברוח ממלל עילאה לצד

הרוחה והיתה שם שנתקבל אחר ירושלמי על בבלי תלמוד נתעלה ובד"ז מלאכה ובכל ובדעת ובתבונה

בעצמו רואה יהא אומרה משם שמועה האומר כל ז"ל לפמ"ש ונלפענ"ד צ"ב, והדברים ע"ש. ובהלכה בדין

הבעל נעשה מיד וא"כ ה"ז) פ"א קידושין ה"ב, פ"א שבת (ירושלמי לפניו עומד השמועה בעל כאלו

מינהו. כתרי הו"ל להתם סליק כי מינן חד בכלל השמועה

(ע"ב ג' (חגיגה שיטות מארבעה אחד להיות אזכה אולי מ"מ להלכה שיתקבלו אזכה לא ח"ו

ועוסקין אסופות אסופות שיושבין חכמים תלמידי ודרש פתח לנשיא הושיבוהו עזרי' בן אלעזר ר' בשעה

שמא מכשירין. והללו פוסלין הללו מתירין, והללו אוסרין הללו מטהרין, והללו מטמאין הללו בתורה,

אחד פרנס נתנן, אחד אל אחד" מרועה נתנו "כולם לומר תלמוד מעתה, תורה למד אני היאך אדם יאמר

אחר, אלוה מתורת ראיה מביא המחלוקת מבני לך אין רש"י, עיין הוא. ברוך המעשים כל אדון מפי אמרן,
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עשה רבינו. משה על לחלוק הבא נביא מדברי ראיה מביא לך אין וכו' אחד פרנס אלקינו. מתורת אלא

להבחין וכשתדע כולן, דברי ודע ולמוד שומעת אזנך עשה לשמים לבן שכולן מאחר - כאפרכסת אזניך

ע"ש. כמותו הלכה קבע יכשר, זה אי

השבתי לא אשר וידידי כבודם, לפי כתבתי לא שמא כי בכתב להם שהשבתי מידידי סליחה

לא שהזמן ורק מישיבה בחור או בת"ח מזלזל שאני ח"ו לא השבתי שלא ומה מחילה, מבקש אני להם

ישראל. חולי שאר בתוך השמים מן רפו"ש לי שישלח שבשמים מאבי אבקש ומעתה מספיק.

הקודמים בחלקים וגם קדשים ובעניני השו"ע חלקי בד' חלקים שני עוד נוספו זו במהדורה

החלקים. כל על ומקיף מפורט חדש מפתח נוסף גם המעיין. שיראה כפי הערות וקצת מוקמות מראי נוספו

מוה"ר כש"ת וכו' הגאון הרב היקר לחתני טוב מכיר הנני וכאן איישר, טבא לפעלא בזה

החדשהצב שהמהדורה לראות זמן הרבה ויגע טרח אשר בלונדון גרין בגולדערס מו"ץ שליט"א האגער י

שיצא הדברים את ובדק העמיק אור, ראו לא עדיין אשר החדשים חלקים בשני וביותר טעותים, בלי יצא

מרת והצדיקת הצנועה בתי הרבנית קודש נאוה ביתו עם יקים, אשר ברוך בברכת יתברך ולכן כראוי, מוגה

לטובה. וכאש"ל ביתם ובני תליט"א ראשקע פיגא

שלמה דוד מוה"ר כש"ת וכו' הגאון הרב לבני בברכה הנני שבשמים אבינו לך אחת

יתברך ה' ומאת ובנותיו, ובניו תליט"א הרבנית ואשתו עיה"ק ירושלים אונגוואר דקרית ואב"ד רב שליט"א

ואשתו נ"י ברוקלין אונגוואר בקהל ומו"ץ דיין שליט"א עמרם מוה"ר כש"ת וכו' הגאון הרב חביבי בני

שליט"א משה מוה"ר כש"ת כו' הגאון הרב היקר בני ראש על יעלה וברכה ובנותיו. ובניו תליט"א הרבנית

תליט"א הרבנית ואשתו ירושלים אונגוואר בקרית הכולל ראש גרים והל' המבואר ופליתי כרתי בעהמח"ס

שליט"א וויינבערג יואל יהושע מוה"ר כש"ת כו' הגאון הרב חביבי לחתני לקחתי ברך הנה ובנותיו. ובניו

מרים מרת והצדיקת הצנועה בתי הרבנית קודש נאוה וביתו ת"ו ירושלים בעיה"ק סלונים בישיבת ר"י

ביעדרמאן יצחק יעקב מוה"ר כש"ת כו' הרהגה"צ היקר לחתני מרובה וברכה משפחתם, וכל תליט"א מלכה

עם תליט"א לאה רחל מרת והצדיקת הצנועה בתי הרבנית קודש נאוה וביתו מלעלוב, האדמו"ר שליט"א

שמחה, הבנים אם תליט"א ליבא אהובה הרבנית אחרון ואחרון ממעל. משמים יתברכו כולם חלציהם. יוצאי

מעתה זרעינו וזרע זרעינו ומפי מפינו ימושו ולא לשמה בתומ"צ עוסקים בנים ובני בנים לראות ונזכה

בוכיה אני אלה (ועל משפחתם, ולכל ולאחותי שליט"א לאחיי נאמנה ברכה לרבות וגם אמן. עולם ועד

ע"ה). אויסלנדר עטא בן צבי ר' גיסי

בני לכל וגם הקריה, לכל היקרים, עדתינו בני ולכל אצלנו, שלמדו ותלמידי ידידי לכל

אי"ה במשנ"ה שילמוד ומי עניניהם, בכל ולטובות לברכות שיזכו שהם מקום בכל ישראל ולכל הישיבה,

בריאות מתוך טובים ושנים ימים לאריכות שנזכה וי"ר בעדו. להתפלל אשתדל בעוה"ב זכות לי יהי' אם

בב"א. צדקינו משיח בביאת שלימה לגאולה בקרוב ונזכה והנפש הגוף
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שנאמר ראשית, שנקראת התורה בשביל ז"ל ודרשו הארץ, ואת השמים את אלקים ברא

בשם הונא רב אמר נבראתי, העולם נברא שלא עד תורה אמרה מאז, מפעליו קדם דרכו ראשית קנני ה'

ואהי אמון אצלו ואהי' שנאמר עולם של לבריאתו תורה קדמה שנה אלפים שני לקיש בן שמעון רבי

שנאמר העולם וברא נסתכל בי הקב"ה של אומנתו כלי הייתי אני תורה אמרה אומן אמון יום יום שעשועים

וכתוב אתמול, כיום בעיניך שנים אלף כי שנאמר שנים אלף הקב"ה של יומו יום, יום דרכו ראשית קנני ה'

דורות וארבעה ושבעים מאות תשע תורה שנבראת מלמד דור לאלף צוה דבר בריתו לעולם זכר אומר אחד

מחשב וכשאתה רבינו, משה ועד אדם מן העולם משנברא דורות וששה ועשרים העולם, נברא שלא עד

וי"א יום עשר ותשעה שנים שתי ודור דור כל נמצא שנה אלפים לשני דורות וארבעה ושבעים מאות תשע

מכל בנו בחר אשר העולם מלך אלקינו ה' אתה וברוך דור. הוא וזה חלקים וי"ד שלישים ושני שעות

בתוכינו נטע עולם וחיי העמים מכל והבדילתנו התורה, נותן ה' אתה ברוך תורתו את לנו ונתן העמים

למדנו, ואורחותיך הודיעני ה' דרכיך בקרבי, חדש נכון ורוח אלקים ברא טהור לב בתורתו, לבנו יפתח הוא

בבית שבתי אבקש אותה ה' מאת שאלתי אחת חקך. למדנו ומטיב אתה טוב חקך. למדנו ה' אתה ברוך

בהכלו. ולבקר ה' בנועם לחזות חיי ימי כל ה'

ולאן באת מאין דא עבירה לידי בא אתה ואין דברים בשלשה הסתכל אומר מהללאל בן

עפר למקום הולך, אתה ולאן סרוחה, מטפה באת מאין וחשבון, ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך אתה

הקב"ה המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני ותולעה מ"א)רימה פ"ג וכתב(אבות .

אלקי התנא דברי ע"ש החטא מן ופורש ממון וחמדת התאוה ומן הגאוה מן ניצול דברים ג' דבהני הרע"ב

שעתיד הדין יום מאימת חרד ותולעה רמה וסופו מעפר יסודו סרוחה טפה דמה להבל אדם עיני נגד עומדין

הגדול רבינו על הלכות משנה ספרי לראות קוינהו אשר היום בזה הקב"ה. ממ"ה לפני וחשבון דין ליתן

גדולות הלכות עטי(בה"ג)בעל פרי - בס"ד חלקים שבעה הלכות משנה שו"ת וגם נזיר, נדרים, כתובות, -

חכמים מפי רבה באהבה נתקבל ב"ה אשר התורה, ואוהדי לומדי בין ולהפיצו אידרא ולהדפיסו לחזור

ותלמידיהם. ישיבות ראשי הדור גאוני וסופרים

הדברים לכפול ואין בהקדמה כתובים הדברים כבר כי לכתוב צריך אין ומעשהו הספר תוכן

לעיין נא ימחול אצלו היא חדשה שתורה ומי התורה, לומדי בין הספר הוכר כבר לרוב בס"ד כי גם

הוספנו כי להזכיר צריך ברם בס"ד. דרכנו ויראה הענינים במפתח או הספר בפנים או ראשונה בהקדמה

במקומו הרוב על הספר גליון על והדפסנום הזמן, במשך קצת נתעוררתי אשר והערות ותיקונים הגהות קצת

בס"ד. בספרים הלומדים לתועלת יהיה ואי"ה

הדופקים הרבנים ובפרט הרבים לבקשת הוספנו אשר חדש דבר הישיבותזה ותלמידי בתשובות

הענינים סדר לפי אחד מפתח ועוד שו"ע, חלקי ארבעה סדר לפי חדש מפתח עשינו בענינים המעיינים

שיכנס מי וכל מהתשובות ראשון בחלק בס"ד והדפסנום הלכות משנה חלקי הז' מכל ביתא האלפ"א לפי

הנה אחת מפוזרים הנמצאים והענינים מהדברים רוב במפתחות ימצא בעזה"י דבר ויבקש התשובה בשער

חסנו לא שהיה. כמו נשאר הישן המפתח גם ומיהו בהספרים. המעיינים על חיפוש עול ויקל הנה ואחת

בספרים. להמעינים בס"ד גדול תועלת בזה ראינו כי הטרחות ועל הוצאות על
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נספח ראשונה דבהוצאה והוא הוא, לטובה ולדעתינו זו בהוצאה קטן שינוי שעשינו למודעי

הבה"ג רבינו עם התשובות מדור נספחו ב' בחלק וכן כתובות, מסכת על הבה"ג רבינו עם התשובות מדור

אחד בחיבור ונזיר נדרים כתובות על הבה"ג הגדול רבינו דברי צרפנו זו ובהוצאה ונזיר, נדרים מסכת על

טעות תיקוני כמה תיקננו עוד אופנו. על דבר למצוא לתועלת זה יהיה ובעזה"י התשובות אל ג"כ והשו"ת

הראשון. הדפוס

קצר היום אומר טרפון ר' לאפיקורוס, שתשיב מה ודע תורה ללמוד שקוד הוי אומר אלעזר

להבטל חורין בן אתה ולא לגמור המלאכה עליך לא אומר הי' הוא עצלים והפועלים מרובה והמלאכה

אם אומר הי' הוא ושמאי מהלל קבל זכאי בן יוחנן רבן הרבה שכר לך נותנין הרבה תורה למדת אם

ללמוד בשביל היתה הבריאה דתכלית מבואר נוצרת. לכך כי לעצמך טובה תחזיק אל הרבה תורה למדת

וללמד.

ולהתעמק למעשה להלכה הקדושה תורתינו לימוד בחשיבות קצת להעיר כמני מיעוט אדם

והש"ך והרמ"א הב"י ש"ע ובעלי וטור ורא"ש ורמב"ם כרי"ף ואחרונים ראשונים כלים נושאי ובפוסקים בה

הלכה לברר וברורים אהובים כולם אנו דורינו עד המ"ב והח"ס והגרע"א הגר"א הפמ"ג המג"א והט"ז

שערי בשם מיוחד קונטרס לזה חברתי שב"ה והגם התורה לימוד עיקר הוא זה כי האפשר כפי למעשה

להלכה או למעשה והלכה מסקנא לידי לבא הוא התורה לימוד שעיקר לדעת והראתי שם והארכתי המשנה

כדין והלכתא מסיק או עלה, הוה מאי פריך וטריא שקליא דלאחר הש"ס בכל שמצינו וכמו למעשה ולא
מ"ו-מ"ז עירובין עיין בש"ס שנתבארו הלכה אכללי שסמכינן לפי הוא הלכה קמסיק שלא במקום ואפילו

ביה כתיב מסכת גלי דלא שאול וישמחו יראוני יראיך ביה כתיב מסכת דגלי דוד ז"ל אמרו המלך ובדוד

בברכות כדאמר מסכת דגלי דוד ופרש"י ירשיע יפנה אשר ד')ובכל הוראות(דף ומורה בתורה יגע שהיה

מועד נמי ואמרינן כו' זכיתי יפה דנתי יפה רבי מפיבושת ואומר ושליא ושפיר בדם מלוכלכות ידי כדאמר

ט"ז)קטן והוא(דף ע"ש כהלכה להורות זוכה היה לא ירשיע כו' דוד זה תחכמוני בשבת יושב העצני עדינו

ירשיע. ח"ו קראו כהלכה הורה שלא דבשביל פלא,

ע"ב)קידושין וקמו(ל"ג אבא בר שמעון ר' ואזיל חליף יתבי הוו זבדי בר יעקב ור' אלעי ר'

עומדת תורה ופרש"י לומדיה מפני עומדת תורה כלום ועוד חבר ואנא חכימי דאתון חדא להו אמר מקמיה

לומדיה קרי ולדידיה עצמה תורה לדידהו להו קרי היו הלכה בדבר שעסוקים לפי בתמיה לומדיה מפני

לומדיה נקרא הלכות לומד שאינו והוא עצמה תורה להו קרי למעשה הלכה דלמדו דמשום לפירושו פי'

עיקר שהוא פרש"י לברך צריך לגמרא אף דאמרו אהא ע"א י"א (דף ברכות במסכ' גם עצמה תורה ולא

הלכה שהוא הוראה לידי שמביא לימוד הוא התורה שעיקר מבואר עכל"ק יוצא הוראה שממנו התורה

ובא"ר לומדיה. נקרא להלכה שלא ולימוד עצמה תורה מקרי הלכה בדבר ועוסק תורה הלומד ולכן למעשה.

בעל ת"ח כתב קדימה בדין לתורה לעלות חיובים לענין שם בפמ"ג והובא שכה"ג בשם קל"ו סי' א"ח

הרים ועוקר דסיני הוריות מסכת משלהי טעם הפמ"ג ונתן הוראה בעל ואינו מפלפל לת"ח קודם הוראה

ע"ש. עדיף סיני

אבא בר שמעון ור' הלכה בדבר עוסקים היו יעקב ור' אלעי דר' לפרש לרש"י דמנ"ל לבאר

בגמ' לפמ"ש נראה ע"ב)לא, י' אלעי(תענית ר' והאמר איני ופריך הלכה בדבר תתעסקו אל בדרך תרגזו אל

ראו ד"ת ביניהן ואין בדרך שמהלכין ת"ח שני ברכי' לעיוניבר הא למיגרס הא קשיא לא כו' לישרף יין

עיון דבעי הלכה בדבר לעסוק אבל בדרך ובלכתך וכדכתיב הדרך על נמי חייב עיון בלי תורה דללמוד פ'

על גם חייבין ודאי למיגרס אבל הלכה בדבר תתעסקו אל בדרך תרגזו אל להו שאמר וזה בדרך א"א זה

דר' מדקאמר רש"י ודייק מהלך הי' שמעון ור' יושבין היו יעקב ור' אלעי דר' שפיר אתי ולפ"ז הדרך
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לא עובר שהי' ור"ש עצמה תורה שהוא הלכה בדבר היו מתעסקין ודאי יתבי הוי זבדי בר יעקב ור' אלעי
מבואר לומדיה. עצמו על קרא הלכות ובירור בליבון עוסק שאינו לומדיה עצמו וקרא הלכה בדבר עסק

הצאן מצעירי כמה שנשתבשו כמו ולא עצמה תורה הנקרא הוא דוקא הלכה ובדבר בתורה דהעוסק מיהו
וברור. אמת וזה עצמה תורה הוא דוקא הלכה דללמוד הוא ונהפוך לומדית אינו הלכה ללמוד שאומרים

תלמוד בית לו לתקן פרש"י גושנה לפניו להורות שלח יהודה ואת ויגש, פ' התורה על
אמנם תלמוד. בית לו בלתקן די ולא הוראה, תצא שמשם בלשון הוסיף מה לדייק ויש הוראה תצא שמשם
תלמוד, הבית עיקר וזה הוראה תצא שמשם תלמוד בית שיהי' שהעיקר לפניו" "להורות דהדיוק פשוט,

מדרשות בתי היו לזה קודם גם דבאמת אמרתי וכבר תקון. זה אין הוראה בלי תלמוד הבית יהי' ואם
דורשים שהיו שלהם כנסיות בתי היו במצרים וגם מדרשים בתי עוד היו וודאי ואבר שם של מדרשו וכבית

וזה הוראה, תצא שמשם תלמוד בית שיתקן מדרשו בבית חידש אבינו יעקב אבל שלהם חכמות ולומדים
שיתיישבו מקום בכל למדינה ממדינה לעיר מעיר בה ילכו הדרך את לנו והראה אבינו, יעקב של מדרשו הי'
מצאתי מאלף אחד איש ז"ל ואמרו הוראה. תצא שמשם תלמוד בית לו לתקן הראשון העיקר בנ"י שם

שאחד המדרש הבית מכל המכוון התכלית הוא האחד וזה להוראה, יוצא ואחד לביה"מ נכנסין אלף ודרשו
לו אין ביהמ"ק משחרב חז"ל כמ"ש עליו שרי' שכינה בהלכה שעוסק שמי אלא עוד ולא להוראה. יצא
רוח הופיע כבר מקומות בכמה ז"ל הראב"ד רבינו וכמ"ש בלבד הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה

משחרב שם ואמרו חכמה לבב ונביא שנאמר מנביא עדיף חכם ב"ב גמ' ע"פ והוא מדרשינו בבית הקודש
החכמים. מן בטלה לא הנביאים מן נבואה שבטלה אע"פ ביהמ"ק

שהאריך לאחר חיים, אורח על ז"ל הגר"א רבינו פי' על בהקדמה מוואלאזשין חיים ר' מרן החסיד
וזה מעשה לידי המביא הקדוש התלמוד לימוד את ח"ו להזניח שלא ומכ"ש וז"ל: כתב ומעשה מחשבה בענין

המקיימים המה ולקיים לעשות ע"מ הלכות השונים אשרי למעשה. הלכה ממנו להוציא הש"ס לימוד פרי כל
מעליהם לפרוק כשלו רבים כי כו' בם ילכו והצדיקים הישרים ה' דרכי ככל העם אמנם וכו' כולו העולם את
לומדים אם ואף ש"ע רק הוא למעשה אשר הלימוד כי ואומרים הלכות ממנו להוציא הש"ס למוד יגיעת עול

זו ולא לבד הש"ע בלימוד ומסתפקים לגמרי התלמוד את מזניחים ויש השכל לחדד אלא לומדים אינם גמרא
נכלל הכל לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל אשר הש"ס דברי ממעמקי לדלות בינה ה' שחננו הישרה הדרך
להם להיות הוא הש"ע ולימוד הש"ס מן הוראתם עיקר להיות דרכם ביושר ילכו וצדיקים הקדושים בדבריהם

הגאון כו' חיבר אשר הזה בחיבור מעיין וכלי הש"ס משיטות הנלקט הסולת הוא כי הדינים לזכור למזכרת
את הש"ע בלימוד ולהזכיר לעורר נ"ע הגדול רבינו של דרכו הוא שזו יראה ש"ע על נ"ע החסיד אליהו רבינו
מעיד רבא גברא מאן והנה ז"ל הגר"א לרבינו א"ח על בהקדמה באריכות ע"ש שיטותיו ע"פ הש"ס מן מקורו

את המקיימים שהמה לקיים ע"מ השונים ואשרי למעשה הלכה ממנו להוציא רק הוא הש"ס לימוד פרי דכל
ישרה דרך זו אין למעשה להלכה ולא והויות קושיות ולהקשות השכל לחדד רק בש"ס והלומד כולו העולם

הלכה. ע"פ הם חידושיו שכל ראינו ובאמת מווילנא, אליהו ר' הגאון הגדול רבינו דרך הי' וזה ה' בעיני

ובסופו באריכות כתבו ז"ל אברהם ר' והגאון ליב יודא ר' הגאון ז"ל הגאון לבני שם עוד

ה' לשלחן סביב משמרתם אל עומדים תמיד אנשי להיות תורה מלא בית יסד דורו בני את ולהשלים וז"ל:
מקור וידעו בפיהם ערוך התלמוד כל לדעת ישיגו שנים במעט איך וכו', וגמ' משנה מקרא ורעננים דשנים
להנטל סופו אשר בפלפול הרבה לעסוק שלא והזהיר השלמות בתכלית טורים ארבעה כל של והתורות הדינים

החיבור ויופסד העון ותגדל הפשע תרבה בו כי ית' רצונו אל גדולה הריסה הוא חלילה לקנתר שהוא ולפעמים
והשקפותהנ ברורה הלכה לנו נתנו בקיצור הנה להלכה. אלא לכוון טוב והפלפול ה' מעדת האמת ויגורש עים

למעשה הלכה קוטב על והכל הש"ס כל ללמוד הלימוד שעיקר ז"ל אליהו ר' החסיד הגאון ישראל כל של רבן

ולפעמים יועיל ללא הם מהם רובם אשר פלפולים הרבה לפלפל ובלי משנה סדרי ששה טורים ארבעה עם
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עיקר אשר מסיני משה מפי כהלכה עליהם נשאן ישראל בית אשר עולם עמודי שני לן הא עכ"פ יזיקו. גם

וכל משנה סדרי ששה התורה בכל בקי שיהי' באופן ללמוד וגם רב פלפול ובלי למעשה הלכה הוא הלימוד

א"ח. ש"ע על בהקדמתם שם כמבואר שנים במעט יגיעו זה וכל הש"ס

מצותי ואת אומר כשהוא המצות קיום זה יכול תשמרו מצותי ואם תלכו בחקותי אם בחקותי,

תשמרו מצותי ואת בתורה עמלים שתהיו תלכו בחקותי אם מקיים אני מה הא אמור המצות קיום הרי תשמרו

הנה שם, רש"י עיין לעשותם, ושמרתם אותם ולמדתם שנאמר כמו ולקיים לשמור מנת על בתורה עמלים הוי

שהוא איפה יודע ובמה ולקיים לשמור מנת על העמל שתהא רק אבל בתורה ולעמל ללמוד תורה דצותה

מאמר ובכל שלמד מה לקיים שיוכל כדי מהתורה היוצא בהלכה ויגע עמל כשהוא ולקיים לשמור ע"מ העמל

כמ"ש הלכה והם לימוד צריכין ת"ח של חולין שיחת דאפילו ז"ל וכמ"ש לנהוג כיצד ילמוד מחז"ל ומאמר

שהישן למדנו ומדבריהם וקאמר בסוכה המטה תחת ישן הוא ולפיכך ת"ח שהוא עבדי טבי ראיתם שאמר בר"ג
למעשה. ההלכה מינה ללמוד העיקר ודבור דבור מכל עכ"פ חובתו. ידי יצא לא בסוכה המטה תחת

צריך לא למעשה שהלכה והתלמידים הלומדים מן מקצת פתגם ששמעתי מה מעטי אדרוש זאת

למעשה, הלכה ללמוד צריך לא ממילא הוראה מורה להיות מתכוון לא שאני ומאחר הוראה, מורה אלא ללמוד

עצמה, תורה שנקראה האמתי הלימוד הוא הלכה דלימוד לעיל שכתבנו מה מלבד גדולה שגגה זה כי ובאמת

וצריך שעה. ובכל עת בכל הוראה מורה הוא אדם כל באמת הרי אבל שני' דרגא אלא הוי לא ולפלפולא

למשל ואם לביתו והן לעצמו הן דרכיו דכל תוה"ק ע"פ להתנהג וכיצד לעשות מה כדת ההלכות לדעת אדם
וק"ש וברהמ"ז וברכות ותפלה בתפילין ושוב התפלה עד בתהלוכות לעצמו כבר להורות צריך בבוקר עומד

הוא הרי ובנים במשפחה ה' חננו ואם ח"מ, בדיני לעצמו להורות צריך בחנות לקנות יוצא ואם הש"ע וכל

הוראות, מורה הוא והרי להתנהג, והאיך לעשות, מה כדת ובניו לאשתו שעה ובכל יום בכל הוראות מורה

מורה לו אין עת בכל לשאול צריך ואם עולמות, מחריב ח"ו הוא הרי להם ומורה ההלכות יודע אינו ואם

בהם וכיוצא יום בכל בביתו בחלב בשר או"ה ובדיני לשאול וצריך שאלה שהוא מה יודע אינו וגם הוראה

ואם קטן. דבר כל על לשאול א"א כי גדולות הלכות לעצמו לפסוק יום בכל מחויב ישראל איש שכל מה

אלא הוראות מורה באמת הוא מישראל איש כל עכ"פ שאלות. לו יש שוב במסחר, או מלאכה בעל הוא

למעשה הלכה ללמוד מישראל אדם כל על החיוב ודאי ולכן לאחרים. או לעצמו מורה הוא אם שהחילוק

ימינו. ואורך חיינו הם אשר תורה גופי שהם נדה, הל' רבית, נדרים, ומצה, חמץ ויו"ט, שבת הל' וכ"ש

שמרתי כחי בכל באמת כי בספרינו, כרצונם חדשות ימצאו לא אשר להמבקרים צריך אני

מן מתרחק אני כי מרובה במדה בידי עלתה וב"ש וב"ה להחמיר, ובין להקל בין לחדש שלא עצמי על

חדש כל דאין חדשים ולא כחדשים בעינך יהיו ויום יום בכל אלא בעיני הוא זר החדשה ודרך החדשות

והוא בה דכולה תמיד בה ונשגה בהם ונהפוך נושן ישן נאכל ואנן תורה של שמשה שהוא השמש תחת

אבותינו בה שהנהיגו טובה הנהגה אפילו מנהג או דין לשנות ולא הישן על לשמור בעזה"י ותפארתי תהלתי

אשר החדשות מן להזהר יש גם מסיני. לנו מקובל שהכל הרשב"א בשו"ת כמבואר זקנות מנשים ואפילו

לייברעריס או מגניזות קטעים ביומו יום מידי הנמצאים חדשים ספרים ביומו יום מידי לאור מוציאים

עיין עליה, חתום אשי רב בר מר לאו כי א) טעמים. ב' מפני האלו הדברים על לסמוך קשה מאד והדבר
היא ואם עלה חתום האי רבינו לאו וז"ל ז"ל גאון האי רב תשובת אחד שהביא קס"ח סי' הריב"ש שו"ת

רבינו וכ"כ ע"ש, מהאחרונים אחד או בחיבוריהם לכתבה והרמב"ם הרי"ף משתמיט הוה לא אמיתית

הוא. כן והכ"נ פוסקים, ועוד במלחמות הרמב"ן

בידינ מסור הכלל שהרי לעיין יש מ"מ שנדפס כולו בספר דאפילו ראונראה שלא מקום דכל ו

אבל היו נמצאים עכ"פ או ידועים שהיו דוקא דזה נראה מ"מ כראשונים קיי"ל הראשונים את האחרונים
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הפסיקה שכבר מחדש הנדפסין על לסמוך א"א כי ז"ל החזו"א מרן כתב כבר בנמצאים היו שלא כה"ג

ומדקדקין זריזין ע"י ואף מאד כבדה ההעתקה שמלאכת המעתיקים המה מי יודעים אנו ואין בינינו המסורה

ולכן לגמרי להשתנות הדבר יוכל הדברים בדקדוק רפיון איזה ע"י הדבר כן ואם הרבה סופר טעות מצוי

ולנקותם לשמרם דור דור חכמי עליהם ששקדו הדורות בכל ובינינו ביניהם המסורה הפסיקה שלא הפוסקים

לסמוך שקשה לשונם מדקדוק אלא ללמוד שאין במקום וכ"ש דוקנית ליותר ספריהם את לחשוב צריכים

מכת"י נמצא אפילו הכ"נ וממילא ספרים. בכמה ועוד י"ב אות ס"ז סי' א"ח חז"א עיין החדשים, על

חדשים. דרכים ולחדש המסורה לשנות אין אחרונים ראו שלא ראשון

אחד שחבר מחדש עתה ושמענו י' סי' בשו"ת ז"ל)הראב"ן ר"ת על שחמץ(כוונתו מורה בצרפת,

לשמוע אחרינו הבאים ולכל לנו וחלילה שבתורה, איסורין ככל טעם בנותן במינו שלא בין במינו בין בפסח

אלא עשו לא ואפילו הראשונים שאסרו מה להתיר לנו שאין אמך תורת תטוש ואל נאמר זה על כי לו

מינייהו בדילי איסורין ושאר מיניה בדילי לא דחמץ משום איסורין משאר בחמץ בו שהחמירו בעלמא לגדר

מהן והתורה לנו מסרו שלמה תורה גם כי נחש ישכנו גדר שפורץ גדרים לפרוץ לנו אין גדר בעי ולא

ראשונים אבות עליהם שהחמירו וחומר מנהג אם כי הי' לא אם ואפילו ממשמעתם לסור אין הלכך יצתה

ויאמר אליהו יבא אם כדאמר ויאמר אליהו יבא אם ואפילו עליהם שקבלו וחומר מנהגם את לשנות לנו אין

בו שיש מנהג וכ"ש המנהג לשנות לנו אין הכ"נ בסנדל העם נהג שכבר לו שומעין אין במנעל חולצין

להו אמר כו' דר"י לקמי' אתי שבתא במעלי לצידון מצור אזלי הוו דלא נהוג בישן בני כדאמרינן חומר

בבל ובני א"י בני ליה אכלי דהוו מדאייתרא וגם וגו' אביך מוסר בני שמע אבותיכם עליהם קיבלו כבר

מה להתיר רוצים היו ולא בפניהם אכלי הוו לבבל א"י בני באים וכשהיו איסור ביה ונהגו ליה אכלי לא

מנהג לן לשנות ואסור הורה, לעצמו שהורה והחכם וסיים, ע"ש, ובפסחים בחולין כדאמר איסור בו שנהגו

שלא מה היפוך קדמון באיזה מצינו אפילו א"כ אחרת מסורה לן יש דהרי הוא כן והכ"נ עכ"ל. אבותינו

לשנות. אין עלמא נהג שכבר כיון ועכ"פ כמותו הי' לא מנהגינו שודאי נניח בינינו, נמצא הי'

היפוך עלמא נהג שלא במקום דדוקא כראשונים הלכה שאמרו דמה חלוק עוד לומר נלפענ"ד

נהג דכבר היכי אבל כמותו הלכה אז זה היפוך בראשון ומצינו חדש בדבר לפסוק רוצה שחכם רק זה

שלנו ותיקין מנהג לשנות רוצה בינינו נמצא הי' שלא בקדמון שיטה איזה ומצא אחד ובא בדבר עלמא

כתב זה וכעין עלמא נהג שכבר לו שומעין אין אליהו יבא שאם בכלל והו"ל בזה כראשון הלכה אין ודאי

מס' כגון חצונים ספרי ע"פ אלא ופוסקים כש"ס שלא עלמא דנהוג פעמים כמה שמצינו הגדול בא"ז

ספרים כהני שהלכה קול בת כיצא הו"ל כן נהוג אם ואפ"ה התענית ביום ויחל קריאת כגון ואדר"נ סופרים

מהש"ס. גרע לא כותיהו דלא עלמא שנהוג אחר שנמצאו כיון ספרים הני לענין הכ"נ וא"כ ע"ש

בעלי על השגיחו השמים מן כי ז"ל האחרונים הצדיקים רבותינו לן העידו כבר כי שלישיה בו

מאת הפוסקים מן כמה הביאו לא ואם דרך למורי לנו ולהיות לנו הצריכים הפוסקים כל שימצאו ש"ע

מסופק הוא ואשר וז"ל: קי"ג סי' אפרים שאר שו"ת ועיין מהלכה זאת שיטה להרחיק זאת היתה השם

תקנה הק"ק בפנקס הרואה אנכי לראי' שמיעה דומה ואינו כו' מינץ מהר"י גזירת עליהם שקבלו וכתב

מראשונים הן ופסקים תשובה ע"פ פסק שום יפסקו שלא ביניהם והתנו רבנים כמה עליהם שקבלו קדמונים

האחרונים ומפרשיהם המפה בעל הכרעת עם הטהור ושלחנו וב"י בטור שמבואר מה לא אם מאחרונים והן

לא אזי הנ"ל הפוסקים נגד שיהיה ממה אחרים בספרים לפעמים שימצא ואף אחר פוסק שום ע"פ ולא

וא"כ מזה. באריכות קצת ל"ב סי' ח"ז הלכות משנה ועיין ע"ש, כו' הנז' ספרים ע"פ להפוסקים כלום יזיק

המסורה המסורה פוסקים הני בשביל לשנות אין הנה עד כת"י הני נתגלו לא השמים שמן כיון נמי בדידן

כזו. הכרעה על לסמוך יש אז הכרע שאין במקום לא אם הש"ע בעלי ע"פ לנו
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ר"ת והשיב רש"י כשיטת תפילין הנביא יחזקאל בקבר שמצאו התוס' כמ"ש נראה בקודש

לעשות שרצו וכמו בהם להשתמש רצו שלא בגניזות גנזום ספרים דהרבה לומר יש והכ"נ נגנזו דמש"ה

כמה יש שודאי כיון מ"מ נגנזו שלא כמה יש ואפילו נגנזו מה"ט אפשר והכ"נ קהלת ועם יחזקאל בספר

יש הנה עד שמם נודע ולא נתבאר שלא חדש כת"י כל על כבר א"כ בהם רצו שלא מפני שנגנזו מהם

וזה לן נתברר שלא כת"י בשביל ממסורתינו דבר שום לשנות ח"ו מקום אין ושוב עכ"פ בגניזה להסתפק

איזה כשמוצאין מיד שמייהו לפקיע הרוצים צאן צעירי יש שראינו מה המעשה רע ולכן נכון. ג"כ לפענ"ד

על ופוסעים מסיני כהלכה זאת את מפרסמים אבותינו שערום שלא מה מכת"י קדמון ספר באיזה חדשות

לדבריהם. שומעין לא אם קדש עם ראשי

חרה ובאמת וז"ל ש"ב גדול ת"ח לצורב שכתב ק"נ סימן העזר אבן תנינא ביהודה נודע שו"ת

נחשב פוסקים ולקצת חמור בדבר להשיב מגיע הרבנים לגדולי זה דבר כי השואלים על וביותר עליו לי

להכניס גדולים, חריפים הם כי ואם רבם, מבית שיצאו מועט זמן וזה השנים לצעירי ומה שבערוה, לדבר

ארבעה לך פסלת לא עדיין כ' מחילת אחר כי ופוסקים ש"ס בלימוד זמן לבלות להם וטוב בזה ראשם

ואחרונים וטורים בש"ס למדת לא אשר ללמוד וגם שלמדת מה על לחזור רבה ביגיעה ליגע לך וטוב טורים

הוספתי הללו הזרים הדברים ובראותי אחרונים דבריך שורש הוא זה עד כו' כלל להשיב נמנתי זה ועבור

הבלים בהבל לההבילך ולהורות לקפוץ וכוסף והשחרות הילדות אצלך גבר כמה וראה ויותר יותר אף חרון

שבשביל לי ותאמין זה עבור בגערה בך לגעור אתה וראוי כלל עליהם להשיב כדאי הדברים ואין כאלו

בבית מרן כ"ק כתב זה וכעין עכ"ל. הנכון לדרך להישירך כדי קשים דברים לך כותב אני וטובתך הנאתך

בנימין דבי הני אמרו וכבר הקדושים, אבותינו ממסורת שמאל או ימין לנטות לא ח"ו ולכן לאחד, שערים

מחדשים שאין הרבנים על שהתרעמו כלומר יונה לן אסרו ולא עורבא לן שרי לא מעולם רבנן לן אהני מאי

כלל. והתחדשות שינוי בלי בתורה כמ"ש הכל היונה ומתירין העורב אוסרים אלא חדשות

מסיני רבינו משה מפי לנו המקובלת מילה מצות לשנות שרצו חכמים איזה בזמנינו בזה שגו

דור. אחר דור אבותינו ואבות אבותינו נהגו וכן הדק. העור פריעת כך ואחר הערלה, חתוך הוא: שהמצוה

מפי איש לנו המקובל מילה במצות אבותינו ומנהג אופן ח"ו לשנות והתחילו אנשים קמו באמעריקא ופה

מנהג הי' שכן ז"ל גאון האי רב תשובת מצאו שכביכול עכביש קורי על עצמם ותלוי מסיני למשה הלכה איש

ושכ"כ בבל בני מנהג זה שהי' אמת אם שהרי בזה, יש והעקמימות הטעות מן כמה יראה והרואה בבל. בני

ראשונים פוסקים משאר אחד או והרמב"ם הרי"ף משתמיט הוה לא אמיתית, התשובה היתה ואם גאון, האי רב

לעצמו האמת אבל שלנו. המילה באופן גמור שינו שהוא זה מנהג על לחלוק או ולהחזיק להביאה אחרונים או

לרב קטע ישמעל בלשון שמצא כתב עצמה הגאונים בתשו' שהרי יצאה מי מבטן ידענו לא זו שתשובה יעיד

בר או רב הוא אם האי, רב זה הוא ומי עכו"ם, בלשון המכתב זה כתב אשר האיש זה מי יודע ומי - האי

מילה. דמצות מנהגינו לשנות וח"ו ע"ש. ו' בחלק בס"ד בזה הארכתי ובספרי בזה. וכלל כלל סמכא

:אומרים חמורות דורשי וז"ל פ"ח שמחות מס' ועיין מנשוא, עונו גדול חבירו את המכשיל כי

ונתצתם, הכתוב אמר ידיהם על תקלה לאדם שבא לפי אלא ואבנים, עצים חטאו, מה מזבחותם את ונתצתם

תקלה שבא על - רעה ולא טובה לא חובה, ולא זכות לא בהם שאין ואבנים עצים אם ומה ק"ו, דברים והרי

מות, לדרך החיים מדרך ומטהו חבירו את להחטיא גורם שהוא אדם - ונתצתם תורה אמרה לאדם ידיהם על

חטאה, מה בהמה חטא, אדם אם תהרוגו: הבהמה ואת עה"פ קדושים רש"י ועיין עכ"ל. וכמה, כמה אחת על

וגורם לרע טוב בין להבחין שיודע לאדם ק"ו תסקל הכתוב אמר לפיכך ידה, על תקלה לאדם שבא מפני אלא

אילנות מה ק"ו דברים הרי המקומות כל את תאבדון אבד אומר אתה בדבר כיוצא עבירה, לעבור לחבירו רעה

מדרך חבירו את המטה וכלה שרוף השחת תורה אמרה ידם על תקלה שבאת על שומעין ואינן רואין שאינן
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דברי על לסמוך שלא הלכות משנה בספרי מעיני מכל מבקש אני ולכן שם. עיין עאכ"ו, מיתה, לדרכי חיים

ולפלפ לעורר רק כתבתי ולא חדשות לחדש זו מדה לידי באתי לא כי חדש, דבר שום על ולמעשה ללהלכה

מובהק הוראה ממורה ישאל או להלכה, מכוונים שהדברים בעצמו יראה העיון לאחר ואם תורה. של כדרכה

מכשורי. כשובא ליה ונמטי סברותינו את גם לפעמים לצרף יוכל ספק במקום או

מג"א עיין שהחיינו עליו מברך אי ספרו את לאור המוציא ז"ל האחרונים הצדיקים רבותינו

או"ח דע"ת ובספר נ"ג סימן וח"ס רע"ז סימן יו"ד מהרי"א ושו"ת רמ"מ בשם סק"א רכ"ג סימן א"ח

סימן ח"ו הלכות ובמשנה ל' סימן או"ח שערים בית ובשו"ת ובמו"ק תי"ב סימן ח"ג רדב"ז ובשו"ת הנ"ל

צריך אי שניה הוצאה נדפס שכבר ספרו את לאור במוציא מספקינא ועתה בס"ד. בזה הארכתי וכבר ו',

לא שמא לאמרה בשהחיינו להסתפק יש דוקא ראשונה דבהוצאה לומר בראש יש ומקום שהחיינו לברך

בין מקום תפס ב"ה שהספר נראה שכבר שניה הוצאה להוציא הזוכה אבל יברך ולמה הדברים יתקבלו

אחר ולכן בכתב ועכ"פ שהחיינו דמברך כה"ג מודי כ"ע אולי ושוחריה התורה לומדי המדרש בית יושבי

בית יושבי התלמידים בין נתקבלו וב"ה ז"ח הלכות משנה ספרי שנית לאור להוציא שמו השי"ת שזיכני

שניה. הוצאה להוציא הזה לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו ה' אברך הגאונים, רבנים ישיבות וראשי המדרש

רק הדברים כתבתי לא כי היות הלכות, משנה בספרי ומעייני לומדי מאת שנית מבקש הנני

ש"ס ובמפרשי ופוסקים בש"ס בורי' על לעמוד כחי כפי והלכה הלכה כל על הרבה טרחתי אלא מקופיא

כי אני שעיינתי כמה עכ"פ יעיין אלא וטעויות שגיאות למצא המעיין ימהר אל ולכן ואחרונים ראשונים

אעפי"כ ימצא העיון לאחר ואם ראש. בכובד כתבתי אלא מאליו אותיות ונעשה הנייר על הדיו נפל לא

דברינו וליישב להשיבו בידי יהיה ואם רבה תודה לו אסיר לי ישלח אם בזה, וכיוצא מובנים בלתי דברים

ואי"ה ברי' יתקלס ומיני ומיניה האמת על העמידני אשר על תודה לו אסיר לאו ובאם בתודה אשיבנו

הטעויות. נתקן אחרת ובהוצאה הבאים בספרים

עמדי עשית אשר החסד כל על אקרא ה' ובשם אשא ישועות כוס עלי תגמולוהי כל לה' אשיב

ויגון צרה מצאוני שאול ומצרי מות חבלי אפפוני הזה היום עד האדמה על היותי מיום הבלי חיי ימי כל

ואיזה יכלו לא והצרות יכלה הגליון עלי, שעדו הקורות מן המקצת מן מקצת אספרה אמרתי ואם אמצא,

כולו העולם וכל ה' את המנאצים הנאצים שעשו הנורא החורבן מן אספר, לא מהן ואיזה אספרה מהם

מזה אש כבשוני של במחנות מהם דשופרא משופרא קודש עם של ובנין מנין רוב ושרפו ורצחו והרגו

באויר פורחות ונשמותיהם נשרפות גופם ישראל אלפי רבבות חיים ס"ת רואה בתווך ואני אחד ומזה אחד

כך שתוק מנהמת קול ובת שכרה, וזו תורה זו ומהרהר, יושב ממשפחתי, ורוב הק' ורבותי אבותי ובתוכם

עיני את ממות נפשי חלצת כי בוראי ואהללה הדין את ומצדיק יושב בעודי ואני לפני, במחשבה עלתה

מדחי. רגלי את דמעה מן

שבור קנה ועוד אוישוויץ-בוכענוואלד המחנות מתוך יצאתי ערום המלחמה אחר לבדי נשארתי אני

ולולי הזמן. ופגעי נגעי בי ופגעו מאומה עשיתי לא פ"ה וגם כה עד הביאני רחמיו ברוב שהקב"ה עד ורצוץ

השם, יד בהם יפגע ח"ו שאם כמוני לאנשים מקופיא רק לרשום ואמרתי בעניי. אבדתי אז שעשועי תורתך

ולהשכיל. להבין נוכל לא נסתרה ה' ודרכי לעולמים היה כבר כי באהבה יקבלום אלא ביסורים יבעטו לא

,למדנו ומשפטיך ה' נא רצה פי נדבות עמדי, עשית אשר החסד כל על א' ה' לפניך אני מודה הכל

ה' יהי לפניך, ומתחנן צועק הנני העתיד ועל - שחתנו. אשר לתקן העבר לתפלתנו, והסכת פתח שמים שערי

לשמה תורה ללמוד שנזכה כדי אליך לבבנו להטות יטשנו ואל יעזבנו אל אבותינו עם היה כאשר עמנו אלקינו

שמים. וכבוד הדעת ויתרבה ידינו על שמים שם ויתקדש לבדו לה' בלתי פני' שום בלי לאחרים וללמדה
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,ממעמקים פרושות בכפי שחקים, שוכן לפניך מתחנן מדעת, ונבער מחומר קרוץ ממעש, העני

השמים, מן ורחמים וחסד חן וחיים, עושר וגדולה לתורה עינינו, יראו ובהצלחתם בנינו, את לגדל לזכנו

במסילה, ולא הדרך אם על כלה, קטן ועד החל מגדול שמחה, הבנים ואם המשפחה, לכל והצלחה, ברכה

בנות והבנות - המבורך מהשם ברך, זרע משה, עמרם, שלמה, דוד זאב, אליעזר רחלבני מלכה, מרים י

ויהיו הכתובה, כפי עליון קדושי תורה גדולי לבעלי יזכו ליבא, אהובה הרבנית לאמותם רשקא, פיגא לאה,

צדקינו. משיח בביאת עין כהרף ה' בישועת לראות ונזכה כאמהות. צנועות,

והעמוס הטרוד ולומדיה, התורה חכמי בפני לשרת העומד הנדרסת אסקופה הנשבר חרס

ונפש בלב ברעדה החותם רותתות בידים הכותב הקודש, בעבודת

     
 

   
אזמרה ה' לך אשירה ק"א)ומשפט מבורך(תהלים ה' שם יהי א'), על(איוב עולם, ועד מעתה ,

והכל מיניה, דפנוי אתר ולית נעלם, מכל נסתר הוא עולם, מלא כבודו כי ואף נעלם, כל ועל גלוי כל

מי ולב תכילהו, מי לשון תשורהו, עין איזה הכל, ובורא אור יוצר כל, על מרומם ביה, דכולא לו צריכים

כח אבל יעלהו, מי עמוק עמוק תשיגהו, מי וחכמת תבינהו, מי ותבונות ידעהו, אשר שכל ואיזה ימצאהו,

עירין כמוהו, עוד אין הוא, לבדו אלקים אלקי כי יודעיהו, עלילותיו יסדוהו, נוראותיו יגידוהו, מעשיו

ואראלים שרפים יברכוהו, שדים יונקי יגדלוהו, ישראל זרע יצלצלוהו, ומזלות וירח שמש יקדישוהו, וקדישין

יקלסוהו, כנים ביצי עד ראם מקרני יקראוהו, מלכים מלכי מלך יתנוהו, וכבוד וגדולה יקר שבח יעריצוהו,

ומצרי מות, חבלי אפפונו אש, מכבשוני ואפר עפר איש, ולא תולעת ואנכי ישמעיהו, זמירות הארץ מכנף

בשם וקראנו הבדילנו מאז כזאת היה שלא ישראל, לעם והנורא הגדול החורבן ולאחר מות, בחצר שאול

ובחוסר בערום יצאתי השם, קידוש על הלכו ממשפחתי כשרוב ואם, אב בלי לבדי נשארתי אני הן ישראל,

בחיים, נשארתי למה כזאת לעת אם החיים, מן המתים את אני ושבחתי ושכול, גלמוד ושבור רצוץ כל,

סברי מוביד אנא מה ואומר בחיים, ובחרת לקיים מצוה יעצה החיים, בעץ הקשורה הטהורה הנשמה לבד

ימי כל להשקיע והגדול, הנורא הגבור לא-ל גדול, נדר ונדרתי בריי, מן סברי מוביד אנא לית בריי, מן

ולהבינה, לחקרה, סוף, בלתי הקדושה בתורתו ולהעמיק כימים, לילות לשום העולמים, כל לבורא חיי

תורתך לולי עבדתי, זרים כי מצאתי ויגון צרה שלותי, ולא שקטתי לא ומאז סוף, ועד מתחילה ולסלסלה,

ועוד בלתי, חיי ובתורתו שמתי, כימים לילות נתחננתי, ית"ש מאתו חנם ומתנת אבדתי, בעניי שעשועי

ולקבוץ מובנים, אינם שלפענ"ד מה ענינים, וללבן ולברר ללקט שרעפי, וברוב סופר בעט בכפי, נפשי שמתי

עוה"ז, תענוגי אחר הלכו שאחרים בזמן חוזה, אבי כנבואת זה, לעומת זה יד, במו כותבת בעט יד, יד על

נכסוף כרמים, ולנטוע בתים, להם ולבנות בדמים, ולבטוח הרבה כסף ולאסוף זה, מה ועל זה, מה ועוה"ב

בהיכלו, ולבקר ה' בנועם ולחזות ורעי, אחי עם בחבורה חיי, ימי כל ה' בבית שבתי העולמים, לחי נכספתי

ויעצו אבנים, על אבן שמתי הענינים, כשנתרבו הימים, וברבות עולמו, לבית יביאנו עדי צער חיי ולגור

מה גם בחבורים, ולהדפיסו הנדרים, ולקיים לתפארת, לי ולא השם לשם להיות במחברת, לחברם כליותי

וחסדיו רחמיו ברוב ית"ש הבורא וזכני ורבותי, מורי עם ומתן משא ולפעמים ורעי, ידידי ממני ששאלו
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נתקבלו וב"ש וב"ה בכלל, ועד העשירי חלק עד להדפיס הקדושים ורבותי אבותי בזכות אלא בזכותי, לא

עשיתי לא כי והגם ות"ח, גאונים ישיבות ראשי ורבנן מרנן ישיבות בני התורה ושוחרי לומדי בין הספרים

המלקט וכלוקט להתלמד, דבריו וכותב הלומד, כתלמיד אלא ונתעלה, עולה בו להיות מעלה, בו שיהא דבר

דבר בכל רבה יגיעה מלאכה, אלא חכמה בו ואין הבוצרים, מבין ועוללות פרט וכמאסף הקוצרים, מאחרי

צדיקיא. בין ולהפיצם להדפיס חבריא, מן דלא לזעירא דשמיא, בסייעתא ה' וחפץ הלכה,

לאור להוציא זיכני אשר עלמא, לבורא שבח אתן ובכן עלמא, לכולי חזקה הוה בג' ז"ל

ה' ותלמידהון, ישיבות ראשי גאונים רבנים תורה לומדי בין ולהפיצם שלישית, הוצאה הלכות משנה ספרי

הוא, ברוך דקודשא שמיה ויתעלה ויתהדר ויתנשא ויתרומם ויתפאר וישתבח שלמהון, ויסגי חייהון יפיש

נסיך על עשה, אתי אשר כל על ונחמתא, תושבחתא ושירתא, ברכתא מכל לעילא הוא, הכל מאתו אשר

כותלי בין דברינו נתקבלו ב"ה אשר אלה כל ועל הגיעני, הנה ועד יצאתי מרחם מעת עמנו, יום שבכל

העתיד. על וצועק העבר על מודה והנני המדרש, בית

ז"ל ואמרו אקרא, ה' ובשם אמצא ויגון צרה אקרא ה' ובשם אשא ישועות ע"ב)כוס ס' (ברכות

ואמר בשמחה, לקבולינהו אלא נצרכה לא רבא ואמר הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם חייב

קרא מאי לוי ר' משום ק"א)ר"א משפט(תהלים ואם אשירה חסד אם אזמרה ה' לך אשירה ומשפט חסד

מהכא אמר נחמני בר ר"ש נ"ו)אשירה, טובה(שם מדה זו דבר אהלל בה' דבר אהלל באלקים דבר אהלל בה'

מהכא אמר תנחום ר' פורענות, מדת זו דבר אהלל ק"ט)באלקים צרה(שם אקרא ה' ובשם אשא ישועות כוס

מהכא אמרי ורבנן אקרא, ה' ובשם אמצא א')ויגון בעמדי(איוב והנה מבורך. ה' שם יהי לקח וה' נתן ה'

בעונ"ה אשר אותנו קרא אשר הגדול מהאסון שמענו פתאום והנה זו, חדשה הוצאה ספרינו הדפסת באמצע

איש המעלות כליל כבני חתני ה"ה שלמה וס"ת הקודש ארון מאתנו ונלקח תפארת ארץ השליך הדור ובעון

דשכונת רב זצלה"ה אלתר אריה יהודא מוה"ר כש"ת כו' הגאון הרב תריסין בעל היוחסין שלשלת האשכולות

שלשלת הרהגה"צ מעכ"ק מחותני בן עיה"ק, בירושלים גור חסידי כוללי וראש גור לחסידי ודומ"ץ רוממה

כקש"ת נכונה מדה כל נא ברך ושפל ענותן שבדורינו התורה מרביצי וגדול הישן הדור משרידי היוחסין

התשמ"ח השתא דסוכות א' ביום הארון בנסוע ויהי אמת, שפת ישיבת ראש שליט"א אלתר מנחם פנחס מוה"ר

בעונ"ה) שאלה לשון בה"א כל(התשמח נא וקדושה ויראה תורה ה' דבר מלא חדש קנקן שנים ז"ך בן אברך והוא

אברהם הב' שעשועים הילד ובנו מלכה מרים מרת בתי הצדיקת הרבנית אשתו את אחריו והניח נכונה מדה

הנורא האסון את יבכו ישראל בית וכל עיה"ק בירושלים גדול הספד עליו ונשאנו וחצי ארבע בן הי"ו מרדכי

פרסה, מאות ארבע על פרסה מאות ארבע ישראל ארץ כל ונזדעזע מאד מאד לגדולות עתיד ממש הי' כי הזה

חסיד אבד החיים, מבין הגדול החי הארי' את ואבדנו חטאנו כי לנו נא אוי התורה, עם כולו העולם כל וגם

במותיך על נפלת איך נשים. מאהבת לי אהבתך נפלאת מאד לי נעמת אריה, יהודה בני עליך לי צר הארץ, מן

וכאשר עליו נבאו אשר לגדולות עתיד שהיה מישראל גדול אילן ונאבד שאבדנו, מה חבל, חבל, ווי, ווי, חלל.

לכת. בהצנע והכל שמים כבוד ולמען התורה להרבצת הכלל לטובת פעל כמה המעוטות בשנים ראינו

,עולמים אוהלך אגורה בו ויתקיים לאור להוציאם ונזכה ה' יתן תורה חדושי הרבה אחריו הניח

ויהיה חיל, אל מחיל ילכו שנאמר בעוה"ב ולא בעוה"ז לא מנוחה להם אין צדיקים ז"ל שאמרו וע"ד

ילד היקר ובנם תחי' מלכה מרים מרת והצדיקת הרבנית אשתו והחשובה, הכבודה למשפחתו יושר מליץ

ירד דודי כזו, וצעירה גדולה כפרה הצרכנו כי לנו נא אוי הדור, ולכל ולנו הי"ו, מרדכי אברהם שעשועים

כדי רק אלו שורות פה הבאתי ולא עליו, שספדנו ההספד את נדפיס אחר ובמקום בשושנים ללקוט לגנו

ה' בדרך להמשיך ויאמצם ויחזקם ולבנו לאשתו כח ה' ויתן ברוך, זכרו יהי החיים בין מקום לו להניח

בס"ד. אבות לתפארת שיהיה בישראל לגדול ולחכמו ולגדלו
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בעצם הן ותיקונים הוספות קצת הוספנו לאור להוציא השי"ת זכנו אשר השלישית זו בהוצאה

והוספנו בענינים הזמן במשך שנתחדשו חידושים קצת והן ושיבושים, שגיאות כמה שנפלו מה הדפסה

מקוים והננו בהשמטות, הספר בסוף הדפסנום הגליון על נכנסים היו שלא ובמקום הגליון, על אותם

מכל אופנים בב' ענינים מפתח בס"ד חדש דבר עוד הוספנו כן בספרים. המעינים לתועלת יהיו שבעזה"י

להיות בכדי בס"ד החלקים ג' נתוספו ומאז חלקים, שבעה על רק היו לא עכשיו שעד בס"ד חלקים העשרה

שניה. בהוצאה כמו הראשון בחלק המפתחות והדפסנו חלקים, עשרה כל על המפתחות הוספנו שלם דבר

וארץ שמים עושה ה' מעם עזרי כדכתיב לעזר, לי להיות העוזר, קכ"א)מהא"ל ,(תהלים

תאחר, אל אלקי אתה ומפלתי עזרי לי יחשב ה' ואביון עני ואני בשונאי אראה ואני בעוזרי לי ה' וכתיב

בן נחוניא ר' ובתפלת ודור, דור בכל אחריהם ולבניהם להם ומושיע מגן מעולם הוא אתה אבותינו עזרת

חברי בי וישמחו הלכה בדבר אכשל ולא ידי על תקלה דבר יארע שלא אלקי ה' מלפניך רצון יהי הקנה

טמא על אומר חבירישלא יכשלו ולא מותר אסור על ולא אסור מותר על ולא טמא טהור על ולא טהור

בית מיושבי חלקי ששמת אלקי ה' לפניך אני מודה אומר הוא מה וביציאתו בהם, ואשמח הלכה בדבר

משכימים והם תורה לדברי משכים אני משכימים והם משכים שאני קרנות מיושבי חלקי שמת ולא המדרש

והם רץ אני שכר מקבלים ואינם עמלים והם שכר ומקבל עמל אני עמלים והם עמל אני בטלים לדברים

דמים אנשי שחת לבאר תורידם אלקים ואתה שנאמר שחת לבאר רצים והם עוה"ב לחיי רץ אני רצים

בך. אבטח ואני ימיהם יחצו לא ומרמה

ויעקב יצחק אברהם זרע בניו ולשרת לשרתו העומד לאדוניו, נרצע עבד שבורה, כלי דברי

בראשית ימי מששת הגנוז מאור לנו שיאור וי"ר להדלקה ז' חשיכה בארץ פה כל בפני נדרסת אסקופה

אמן. בב"א צדקינו משיח בביאת

   
 

      
     

  
וקיימנו שהחיינו המזבח, על תודה כקרבן ה' נא רצה פי נדבות לשבח, נאה לך ישועתי צור

ואז עבג"צ באמת לעבדך וקיימנו החיינו השם ולשבח, להלל שמך הלכות משנה מספרי רביעית להוצאה

המזבח. חנוכת שיר במזמור אגמור

בעזרת חלקים עשרה הלכות משנה שו"ת מספרינו שלישית, הוצאה הדפסנו מאז שעברו שנים עשר

תיכף נתקבלו ובעזה"י בראשית, ברא קודם שנבראת תורה לומדי בין נתקבלו וב"ה ראשית, מאחרית מגיד

עוד, להמבקשים שנשארו ממה עוד, להספיק לנו ואין מעט, מהרבה ונשארו ונתמעט, הולך ומאז ומיד,

כרכים, י"ד במספר כולם חקוקים, ועופרת בעט השנים במשך חלקים, ארבעה עוד הוספנו בעזה"י כי גם

ככלות זקנה לעת ואמצינו חזקינו אדם, ובורא אור ליוצר ואתחנן נצרכים, תורה ולבני אהובים כלם ובעזה"י

נכון ורוח אלקים, לי ברא טהור לב ידך, תנח אל ובערב זרעך, זרע בבוקר ולקיים להמשיך האדם, כחות
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ישראל, לעמו תורה המלמד, מפיך וללמד, וללמוד יקים, הזאת התורה דברי אשר ברוך להקים, בקרבי חדש

על ולהעלות דעות, חלוקי בין וללבן ולברר ללבן ליעות, ולא עיפות ללא ישראל, גואל ינון יבא עדי

לאור ולהוציא החותמת, ולמי הפסולים למי ולהכיר אמת, דבר לשואלי ולהשיב רב, שצריך מה כל הכתב,

נכונה, וסברא צלולה בדעת וכהנה, כהנה עליהם ולהוסיף לאורה, זכו לא עדיין אשר וח"ת, תשובות שאר

במשנה התנא כמאמר בכושלי, חבירי ישמחו ולא בהבנתי, ח"ו להכשל לא בעזרתי, יהי' שמו והשי"ת
שזכה. במה חביריו וישמחו הלכה, בדבר אכשל שלא שהתפלל

ללמד הוא השם ממצות טובה, בעין ולראות להתעקש, שלא למעה"ש נא מבקש, אנכי אחי

אלקים לי שיתן עד גרונם, לתוך ליכנס מר נראין ואשר כרצונם, שלא דבר יראו ואם חובה, ולא זכות

ואם במחי, שעלו דברי ולהסביר להמתיק כחי, בכל אנסה ואני בירושלים, או פה דבריהם, אלי יריצו חיים,

כאמרם לבוש, ועשרים מאה לאחר אצטרך ולא טעיתי, לומר אבוש ולא אודה אז ששגיתי, אראה באמת
ואם לעדה, ע"י שבא השגיאה על כפרה ומהשם העדה, מכל ומחילה סליחה ואבקש בוש, ולא הודה ז"ל

הם כאלו הדברים, לפסול שלא אבקש מנה, מי בכתב עתי לעמוד יוכלו ולא שנה, ועשרים מאה לאחר

וכעין בחיות, שעודם בימיהם כהנים יבאו אשר הדעות, נגד משם יפסוקו לא דגם אלא נאמרים, דעת בלי

הונא, ולרב פפא לרב רבא שאמר ע"ב)מה ק"ל פירכא(ב"ב בה וחזיתו דידי, דדינא פיסקא לקמייכו אתי כי

אלי ואכתוב בי, הדרנא לא ואי כדבעי, לכו אמינא טעמא לי אית אי לקמאי, דאתיתו עד תקרעוהו, לא

מיניה נמי ומגמר תקרעוהו, מיקרע לא הגסיסה, עם או מיתה, לאחר לכם יבא ואם טעיתי, שאמרתי דברי

תמצאו אתם גם ושמא טעמא, לכו אמינא דלמא קאמינא, התם הואי דאי תקרעיניה, מיקרע לא תגמרוהו, לא

התלוי דבר הן בשעתיה, רואות שעיניו מה אלא לדיין דאין מיניה, תגמרו לא נמי מגמר מענה, או תי' עוד

יורהו. אשר התורה ע"פ רואהו, שלבו מה אלא לו אין בגמרא, התלוי דבר והן בסברא,

עשרה לאור יצאו אז השלישית בהוצאה הנה בס"ד הרביעית הזאת הוצאה על מילין כמה

לאור יצא ומאז וחבה באהבה הפלי' ללא התורה, בעולם נתקבל וב"ה כללי מפתח עם משו"ת חלקים

ולא ספרים של בחניות ואין הלכות במשנה ודורשין ושואלין השוק מן הספרים תמו ספו הנ"ל הוצאה

בקודש, ורביעי רמז בדרך זו רביעית הוצאה אידרא לאדפוסי החלטנו בעזה"י לכן נשארו, לא מקומות בשאר

השלישית. ההוצאה על ושיפורים תיקונים ובקצת

משנה חדשות שו"ת חלקים ארבעה עוד לאור הוצאנו בעזה"י בינתיים כי היות חדש דבר זה

הלכות, משנה של חלקים י"ד עכשיו יחד נמצא למעלה שזכרנו כמו חלקים הי' על נוסף מהד"ת הלכות

שהכמות כיון אבל זו, חדשה בהוצאה חלקים הי"ד כל לאור להוציא החליטו מידידינו כמה עצת וע"פ

ספרים בחדר או הספרים בעקד כזה מקום לו יש אדם כל ולאו מקום הרבה תופס הוא שו"ת חלקי י"ד של

כלומר כרכים, בשבע כרכים הי"ד ולכרוך דק יותר נייר על להדפיס הסכמנו ולכן תורה, של ארונות או שלו

ולכרו נפרדיםלהדפיס כרכים י"ד בין גדול חילוק יהי' מ"מ מקום ג"כ שיתפוס הגם יחד כרכים שני כל ך

הלומדים ועל קונים על להקל המעיינים לטובת שעשינו מקוים והנני יחד חלקים שני כל כרכים לי"ד

להמחפש השלם דבר שיהי' בכדי הנוספות ספרים הארבע של המפתחות הכללי במפתח הוספנו גם בספרים.

בפנים יש ביה שכתיב ממה יותר המפתח כי והגם ספרים בי"ד החיפוש כח שקשה חפצו למצוא ומבקש
מבקשתו. למצא יוכל שבקל אחד לכל מהמפתח יבא תועלת הרבה ומ"מ הספרים

בזמן הקב"ה לנו שעשה הנסים מן להזכיר שלא הזדמנות לעבור שלא ומעתה מאז דרכי כי

להזכיר שמצוה חנוכה בהל' לדרך צדה ובעל הרמב"ן כתבו וכבר ישראל כלל על העבר העולמי החורבן

ענני י' קראתי המיצר ומן לאדם הקב"ה בטובת כופר כאילו זה על והעובר הקב"ה לו שעשה הנסים

י'. ה')במרחב קי"ח יסרני(תהלים יסור וגו' אחי' כי אמות לא וגו' קוצים כאש דועכו וגו' סבבוני גוים כל
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שאבותינו ראינו ראה בעונ"ה כי לענינינו הפסוקים המשך נראה צדק, שערי לי פתחו נתנני, לא ולמות י'

צרה בעת ישראל עם והי' תש"ה שנת עד תרצ"ח משנת ישראל עם על הצורר שצר צרה בשעת הי"ד

שתם ובעונ"ה וצעקה ותפילה צום קרעו לה' קראו המיצר מן ישראל ועם נהיתה לא כמוה אשר ליעקב

והמיתו שרפו הרגו קוצים כאש ודועכו סבבוני העולם סוף עד וממערב ממזרח הארץ גויי וכל תפלתם

לעשות הצליחו שח"ו ששמחו עד ממשפחה ושנים בעיר אחד אפילו נשארו ולא קראמעטאריאוס גז בתאי

ולא אותנו להחליף לא לנו הבטיח כי ישראל שארית על וריחם ה' שהאיר עד ישראל, בשונאי כלה ח"ו

גוים כשכל וגו' י' קראתי המיצר מן דוהמע"ה ניבה וע"ז מוצלים אודים ונשארו אחרת באומה אותנו ימיר

ואל ישראל שארית יציל סוף סוף ישראל שכלל אחי' כי אמות לא ואעפ"כ קוצים כאש דועכו סבבוני

הן כי י' מעשה שאספר בשביל אבל אחי' כי אמות לא התנה אבל ישראל שמע האומרים ישראל יאבד

שערי לי פתחו בשביל הכל נתנני לא ולמות י' יסרני יסור ואפי' י' מעשה לספר בכדי לבדי נשארתי אני

י'. אודה בם אבא צדק

זו אורה בקרן אותי ששם הארורים, יד תחת אשר המחנות מן שיצאנו שלאחר חסדו עלי גבר

המדרש בית יושבי בין חלקי להיות ממרום וזיכני ח"ו לו נוגה אין אשר חשכה בקרן אותי שם ולא תורה

כלומר חיי ימי כל ה' בבית שבתי אבקש אותה ה' מאת שאלתי ואחת קרנות יושבי בין חלקי שם ולא

ובפרט לנצח, אלקינו ה' תטשנו ואל מתפלל הנני חסדך עזבוני ולא רחמיך עזרוני הנה עד שזיכני הגם

ימים ושיהיו ושנותי ימי יאריך יתב"ש שהשם ובאים ממשמשים זקנה ימי ועוד זקנה לימי הגעתי שב"ה

ת"ח דין בזה"ז שאין אף עליהם מתיישבת דעתם שמזקינים זמן כל ת"ח זקני בבחינת חפץ בהם שיש

שאמר וזהו ח"ו מטורפת שדעתם ע"ה זקני בבחינת ולא זאת בכל אבל לחכמה זכיתי שלא הקטן אני וכ"ש

על אבקש ואותה עבר בלשון שאלתי ואמר חיי ימי כל ה' בבית שבתי אבקש אותה ה' מאת שאלתי אחת

שיהיו שנית מבקש זקנה ימי שבאים כיון אבל לו ונתנו לישב בקש השתא דעד שפיר אתי ולהנ"ל להבא

ה' בנועם ולחזות חיי ימי כל ה' בבית שבתי אבקש אותה יהיו ורעננים דשנים בשבה ינובין עוד בכלל

צדקינו. משיח בביאת לבא לעתיד בהכלו לבקר ושוב ה' בבית חיי ימי כל שיעברו עד בהכלו ולבקר

הצדיקית הרבנית אשתי זו ביתי ועל עלי ורחם חוס שבשמים אבינו אליך כפי את אפרוש

של חיים טובה של חיים שלום של חיים ארוכים חיים להם תן שיחיו ונכדי וכלותי ובנותי וחתני ובני

למחותנינו גם תשפיע אבי לך אחת והברכה והצלחה, ברכה שפע לנוויהם תשפיע הטוב ומאוצרך ברכה

ויצליחו לשמה תורה ללמוד שיזכו הישיבה ותלמידי כבני לתלמידי שלומנו אנשי ולכל קהילתנו אנשי ולכל

עמים. יקהת ולו ינון יבא עדי גמלם תמיד טהרם שגבם ברכם נא הגדול שמך למען בלימודם

משנת שהוצאני ח"א הלכות משנה ספרי בהקדמת הצצתי בבקר בקומי היום הוא מילתא

לשרתו העומד לאדוניו נרצע עבד שבורה כלי דברי אלו שם וז"ל להדלקה ז' ביום ממש והי' תשמ"ח

שיאירו וי"ר להדלקה ז' חשיכה בארץ פה כל בפני נדרסת אסקופה ויעקב יצחק אברהם זרע בניו ולשרת

צדקינו. משיח בביאת בראשית ימי מששת הגנוז מאור לנו
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רב כ"ק את ארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיה
דתילד האשים גדול חרשים חכם הגאונים גאון הרבנים
ועוקר סיני פ"ה ע"ה לי' אניס לא רז כל תילד, כותיה
תאיר חכמתו ועניו, חסיד סדרים, הששה בכל בקי הרים
ה"ה וכו' סופו ועד העולם מסוף הולך הגדול שמו פניו

כקש"ת ירושלים בריסק אבדק"ק
תו"א. עה"ק
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המתאבק תלמיד שמים רחמי המבקש ד' לעבדי עבד כ"ד
נפלי' בר בביאת התורה קרן להרמת ומצפה חכמים רגלי באפר

וחסדיו. רחמיו מתוך
  

     
    

  

 

      
     
        
           
          
          
       

   

      
       

        
        
         
        

   

      
       
        
         
        

 
פה לפ"ק תשי"ז המטות ראשי לסדר ה' ליום אור ב"ה

נ"י ברוקלין

ראש על יחולו ושלום וברכה חיים וגבעות הרים ישאו
רב פ"ה ע"ה הדור פאר יעקב גאון ועניו חסיד צדיק האי
ועד העולם מסוף הולך שמו פונים אליו שהכל תל הרבנים

מוה"ר המובהק הרה"ג כקש"ת וכו' סופו  
תו"א. עה"ק ירושלים הרבנים ראש שליט"א
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נפלי בר ולביאת מרובים לרחמים המצפה ד' לעבדי עבד כ"ד
בב"א

 
   

 
יצו"א נ"י ברוקלין פה תשט"ז תצא כי מוצש"ק ב"ה

וארוכים טובים לחיים לאלתר ויחתם יכתב חיים מחיי
של מתלמידיו ועניו חסיד האי גמורים צדיקים של בספרן
אין ע"ה פ"ה חרשים חכם עוזנו גאון הרבנים רב אהרן

מוה"ר הרהגה"צ כקש"ת ה"ה מיני' אנוס רז כל
 עיר ירושלים בתוככי ומו"צ רב שליט"א

תבב"א. הקדושה
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תשט"ז אלול כ"ח יום בעזהי"ת

כולנו ונזכה בספר טובים לחיים תוחק שופר קול בהשמע
מלא חדש קנקן חו"ב הרה"ג כבוד לעפר, הדומה לביאת

מוה"ר כו' ישן ליאדי לחברה רב שליט"א
בברוקלין.
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פה תשי"ז חשון מר י"ט המאורות בו שנתלו יום ב"ה

יצו"א ברוקלין

אתפאר בך אשר ישראל האשים, גדול חרשים, חכם
מפארים, שמו ע"ה אמיתי, גאון הרבנים, רב עמו, תפארת
מוה"ר הרה"ג כקש"ת וכו' ההלל את עליו גומרין אין פ"ה

  בתוככי בישיבה יושב זקן שליט"א,
תו"א. עיה"ק ירושלים
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לרחמי ומצפה דבריהם את בצמא השותה ד' לעבדי עבד כ"ד
בבנינה לראותה ולזכות פגע מכל להנצל ורגע עת בכל שמים

נפלי. בר ובביאת התורה קרן בהרמת דידן במהרה

   
     

    

המכתב: בשלהי
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ת"ו ירושלים תשי"ז, אדר כ"ה יום ב"ה

חו"ב הרה"ג לכבוד קדישא מארעא ונפישא רבא שלמא
מו"ה וכו' ישן מלא חדש קנקן רב שליט"א,

בברוקלין. לחברא

        
        
        
        

        
       
         
         
        
       
         

        
       
         
        
         
          
        
        
         
       
         
           
        
         
        
         
         
        
         

      
        
          

         
         

          
        
          
         

   

       
      
        
         
         
        
          
         
         
         
         
         
        
         
         
          
        
         
          
        
         
        

       
       
        
         
          
       
         

        
        
        
         
       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
          
        

    

        
       
        
         
          
         
           
         

      

       
        
          
        

     

על ולברך והרחבה נחת מתוך ללמוד שיזכה לברכו והנני
תדרשנו ונפש כנפשך הנשגבה ומפעולתך מיגיעתך המוגמר

באה"ר. דושו"ט ידידך קרובה, לישועה ומצפה לטובה,

  

 
ברוקלין תשי"ז תמוז כ"ג ויחנו ויסעו לסדר ב' ליום אור

יצו"א יארק נוא

ומשקה דולה פלהדרין בלשכת היושב שבסנהדרין, זקן
הוא תורה בחדרי וחותמת, בכתב הנתונה אמת, משה תורת
גאון שבדיינים, המצויין הרבנים, רב ונקי, זך משנתו בקי,

פ"ה הימיני עמוד וכו'ישראל לאיתן משכיל מפארים, שמו
מוהר"ר כקהדר"ג  רב שליט"א

ת"ו. עה"ק בירושלים ומו"צ
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עלי יקפיד שאל ומבקש הדר"ג מול מרחוק המשתחוה דברי
צדיק, האי בהטריחו

  
   

 
ת"ו ירושלים תשי"ז אלול כ"ו יום ב"ה

כבוד וכו' בספר טובים לחיים תוחק שופר קול בהשמע
מו"ה כו' ישן מלא חדש קנקן חו"ב הרה"ג 

בברוקלין. לחברה רב שליט"א

       
      
        
        

      
   

גאולה שנת וברכותיה שנה תחל באה"ר, דושו"ט עוז ידידך
וישועה.

  

 
מוה"ר המפורסם מהרה"ג הערות  

וז"ל: זאת, בתשובתי שהעיר שליט"א, מסאניק רב
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מוה"ר המפורסם הרה"ג לידידי תשובה 

.שליט"א
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נ"י ברוקלין תשט"ז ה' הסליחות ימי ב"ה,

מו"ה וכו' נו"נ אי"א הוו"ח שי'הרה"ג
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ברוקלין פה תשי"ז מרחשון ד' טוב כי בו שנכפל יום ב"ה

יצו"א נ"י

חסיד האי הגאון הרב בתי' כבר לי' דזיו הגדול הנשר אל
מסוף הולך שמו הרים ועוקר סיני מפארים שמו ועניו

כקש"ת וכו' סופו ועד העולם 
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ברוקלין תשי"ז מ"ח י"א ב"ה,

מו"ה פעלים רב בצ"צ עוסק נו"נ אי"א וו"ח הרה"ג
שי'.

       
        

      

והוא:ויש כת"ר, במ"ש להעיר
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יצו"א ברוקלין פה תשי"ז מ"ח כ"ד מוצש"ק

הגאון הרב בתי' כבר ליה דזיו חרשים חכם לאיתן משכיל
קצוי בכל מפארים שמו אהרן של מתלמידיו ועניו חסיד
מוה"ר כקש"ת וכו' להלל עליו גומרין אין ע"ה פ"ה תבל

  .שליט"א
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ולהרמת נפלי בר בביאת הבחירה בית לבנין המצפה הצעיר אני
וחסדיו. רחמיו ברוב התורה קרן

 
   

 
ברוקלין תשי"ז מ"ח כ"ח ב"ה

מו"ה בצ"צ עוסק נו"נ אי"א וו"ח שי'.הרה"ג
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חבורי בהדפסת עוסק אני שכעת לפי המשנ"ה: מגיד אמר
בארוכה ולבא יותר להשיב פנאי בידי היה ולא בס"ד
לא ולכן שליט"א מליובאוויטש אדמו"ר לכ"ק כראוי
בקיצור לישב כתבתי רק בזה ערוכה תשובה עוד השבתי

בס"ד. זה פרק עוד אשנה לכשאפנה ואי"ה הערות איזה
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    הרי"ו דעת
כוס, בעי בתולים דברכת ס"ג סי' באה"ע והד"מ
בדברי חדש פי' לדבריהם. ישוב השיגם. והפרישה
ואחרונים לפרישה תמיה הברכה. ובמקור הרא"ש
דכלים פ"א והרא"ש הר"ש לפי' ישוב אחריו. שנמשכו
חמץ. על שוחט לענין מקודש החומה מן דלפנים מ"ד,
דפסחים. מגמ' ז"ל והרש"ש הגרע"א מתמיהת
מן לפנים נ"מ יש הנאה, ואיסורי טבל, או במע"ש
אמרינן אי הנאה באיסורי לחומה, חוץ או החומה

ברשותו. כאילו הכתוב עשאו ברשותו שאינו אע"פ

       
 דק"ק אב"ד המובהק מהגאון קושיא

ובתי בתכ"נ פסחים מירושלמי שליט"א טשעבין
שנלע"ד מה בדיקה. צריכים היו שבירושלים מדרשות

בזה.

      דעת
דברכת ז"ל הרא"ש טעם כפי לומר א"א הראב"ד
בלא הוי דפלגש משום המצוה ברכת אינו אירוסין
האוסרים מן דהראב"ד כתב הריב"ש שהרי קידושין,
ראי' עשה. מצות הוה אי אשה קידושי בזמה"ז. פלגש
וכן לעשייתן. עובר ובעי מצוה, הוי דב"א מירושלמי
אקב"ו מברכין אין בהשגות. והראב"ד התשב"ץ דעת
ישוב שאלה. העמק בדברי קושי' אשה. קידושי על
הדמיון. בכ' המצות כברכת כתב למה הראב"ד לשון

    טעם
מעשה בשעת ביאה בקידושי מברכין דאין הרמב"ן
עליו הקשה והפרישה במטה. עמה הוא דאז משום
ישוב במטה. אשתו עם דמברך נשמה אלקי מברכת
הפרישה היא. אשתו לאו עדיין דהכי הרמב"ן לשיטת
קושי' צ"ע. ודבריו פ"פ, ימצא שמא משום טעם נתן
לדברי. ישוב הפרישה. נגד בראיותי שליט"א מהגאון
כתובה להן שאין נשים לגמרי. טעות מקח פ"פ הטוען
ח"ס שו"ת עליו. מברכין אי קטן גר תוס'. להן יש אי
על דמיתשל חיישינן ולא המתוקן הכרי מן אדם אוכל
ושוב פ"פ הטוען למפרע. טבלים אכל ונמצא התרומה
בדברי תמיה מחדש. קידושין בעי אי לקיימה רוצה
היפך מפורש שכ"ג סי' יו"ד וש"ך מד"מ הנ"ל הח"ס
מ"ה פ"ג גיטין מתוי"ט לדבריו ישוב ז"ל. דבריו
דברי אמנם להפריש. מחויב הטבל אכל כבר דאפילו
בדברי סתירה פ"ז. דמאי מירושלמי תמוהין התוי"ט
בחילוק לדבריו ישוב לפי"ב. מהמ"א מפ"ו הרמב"ם
האיך נ"ט נדרים ברש"ש קושיא לדמאי. טבל בין
למפרע. תשא לא על יעבור והא התרומה על שואל

איסור לעשות אסור האחר. או שואל האוכל אי חלוק
בעזרה. בחולין וכן התרומה. על לשאול כגון למפרע
הח"ס שאלת בעיקר י"ג. וכריתות מ"ח ממנחות ראי'
עליו. דמברכין ז"ל גאון ור"ע בבה"ג מפורש קטן בגר

    דעת לפי
היכא ב"ר אזלינן לא דבברכות ח' סי' או"ח המג"א
דחיישינן הפרישה דעת לישב יש לברורי. דאפשר
הערות ז"ל. רמב"ן בדברי פי' פ"פ. ימצא שמא
מפורש השאלה בעיקר התמוהין. הח"ס ע"ד נוספות

קטן. לגר דמברכין להראב"ד הנפש בבעל

  דברי לפי הפרישה דברי לישב מ"ש
ז"ל. והרשב"א הפמ"ג מדברי לדבריו ראי' המג"א.
תל"ז, י' מאו"ח ראי' צ"ע. גופי' המג"א דדברי איברא
בעי לא למג"א אפילו הכי הדבר ולעיקר שם. פ"ח ב"י
דאין משחיטה ראי' מעליא. חזקה דאיכא כיון לברר
הא פי' שחיטה. ברכת קודם טריפות שאר אחר בודקין
בד' סתירה הם. מומחין שחיטה אצל מצויין דרוב
לברר וא"צ אחזקה סמכינן במקוה כ' מתחלה המג"א
מס' לדבר ישוב לבדוק. חייב דמ"מ כ' כ"ד ובתוך
עובר יברך לא לברר דנמתין דהיכא חדשה סברא ח"מ.
ע"ל מברכין אין למה לברר. אפשר מקרי לא לעשייתן
בדברי צע"ג המכתב בשלהי מברך. הבן כשאבי במילה

ז"ל. והריטב"א הר"ן מתש' ע"ב ס"ו בגה"ש רע"א

   חדש בדבר לידון ויצא
פיתוי ע"י להשתנות העשוי דבר הוי בתולה דחזקת
מקודם. לברורי דבעי טעם שפיר ויתישב אונס. או
עצומה תמיה התמוהים. המג"א ע"ד נוספות הערות
שלא במקוה ר"א סי' יו"ד שכתב הלבוש בדברי
ס"ס, מטעם כשרה מתמעטין מימיו להיות הוחזקה
התמיה הגרע"א על קושיתו וע"ד משה. בחמד וצ"ע

פתרון. ול"ל קיימת

  חיישינן לא אמאי שהקשיתי מה
גופא זה דבר לברך, ואח"כ מקודם לברר בשחיטה
מירו' לדברינו ראי' ברכות. בירושלמי מחלוקת הוא
ברך שלא מצוה כל דבידי'. טעם ס"ל לא הירו' הנ"ל.
הפרדס בדברי צ"ע כן. לאחר יברך עשייתה מקודם
טעם ותק"ש. לשחיטה מילה בין דמחלק במה לרש"י
בעי לא בפועל המצוה עושה שאינו דמי מאו"ז חדש
לסתירת ישוב רש"י. כשיטת גאון רש"ש שיטת ע"ל.
ורש"ש או"ז דעת ראה דלא נראה הפרישה רש"י.
לברך דאין מהא הב"י מתמיהת להטור ישוב גאון.
ברכת בכלל הוי אירוסין ברכת המילה. לאחר אלא
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ופוסקים מש"ס בירור לעשייתן. עובר ובעי המצות
קטנה חזקת להשתנות. עשוי' חזקה מקרי מתי בדין
אחזקתה. מוקמינן בתולה להשתנות. עשוי' הוי אי
מיעוטא סמכינן דלא והא מיעוטא. הוי ומפתה ואונס
היכי הריב"ש. תי' כבר דתחתיו לפלגא דאונס
פירוש מיעוטא. סמוך אמרי' לא לרוב מתנגד דהמיעוט
לדינא העולה הנ"ל. הריב"ש בדברי חביב בן מהר"מ
וחזקת הגוף חזקת ורובא. חזקות תרי לה אית דבתולה
ואונס פיתוי וע"י נשאות, בתולות נשים ורוב צדקות
עשוי' חזקה אפילו להשתנות. עשוי' מקרי לא
נגדה. אחרת חזקה דליכא כ"ז בתרה אזלינן להשתנות
ברכות, מגמ' המג"א לד' צ"ע לדברי. ממלחמות ראי'
דבר דאפילו להמג"א הב"א קושית בי. הדרנא אמנם
חזקה מיני ג' עליו. לברך צריך איסור חזקת לו שיש
דברי המג"א. מקושית הב"ח לדברי ישוב הם.
בעי למה הלבושים לבעל ישוב בתימה. עלו הפרישה
אחר פי' חזקתו. על בהעמד סגי ולא במקוה ס"ס
כ' בששה"ע. מפמ"ג לפירושו וראי' הר"ן בתשו'
אין לכתחילה בס"ס שהוכשרה דמקוה מהריב"ל
בדיקה. בעי דלכתחילה הלבוש כתב ולכן בה. טובלין
על טמא העמד אמרינן לא למה השש"ע קושית
א' דבשעה דהיכי הפמ"ג דעת לדבריו. ישוב חזקתו.
על מקוה העמד אמרינן לא חזקות שתי על דיינינן
בריטב"א שניאור בר מהר"מ לדבריו וצע"ג חזקתו.

עמוקים. מים ובשו"ת ל', עירובין

     


     ,'ח בתש'
מיד נברר אי בין טריפות לחשש שחיטה בין ומחלק
וכוונה הפרדס, דברי בסתירת אחר ישוב זמן. לאחר או
הוא. בידו ותק"ש דשחיטה בטעם גאון ברש"ש אחרת

הפרישה. לטעם ישוב

  ,צ"ע לטריפה שחיטה בין חילוק
מומחה דהשוחט לבועל שוחט בין לחלק הי' ויותר
הנ"ל לחלוק תיובתא יכול. לא דילמא ובועל הוא
דלא משום הטעם נתנו לא טריפות דבחשש מירו'
בידו מאי שנתנבל לאחר שחיטה צ"ע וגם מיד. נתברר

צ"ע. הפרישה דברי שייך. לתקן

   בדברי תמיה
דאורייתא אשה במזונות א"ע בחכ"ש מהרש"ק

שם. והריטב"א הרמב"ן דברי ואישתמיטתי'

    
הוא אשה דמזונות והריטב"א הרמב"ן בסברת קושי'

ל'. ברכות גברוותא הלכתא מהני ד', מחמלת רק

    ביאור
והוא ז"ל, הגאון שהביא עצמה מגמר' לרש"ק קושיתי
ז"ל. הגאון היפך משמע מגמר' ואדרבה בגמר' מוכרח
והני מדרבנן. לד"ה הקטנים בנים דמזונות בירור
דרך רק הם ממנהג להו דילפינן גברוותא הלכתא

למ"ד אפי' מדרבנן. דאורייתאאסמכתא הוי דתפלה
בעטיפת חייב שאבל ומה דרבנן. לד"ה התפלה נוסח
דס"ל המזרחי בדברי צע"ג מדרבנן. נמי הראש

דרבנן. לד"ה ז' כל דאבילות

    
דס"ל דאותם דא"ל החכ"ש דעת מישב

דאורייתא. בנים דמזונות ס"ל דאורייתא אשה דמזונות
הוה אי נ"מ אין בתנ"ך המובא ממנהגא ילפינן ואי
דרבנן בתפלה דאף חדשה הערה דרבנן. או דאורייתא

מה"ת. דברים כמה בה יש

    צ"ע
פוסקים מצינו דלא דאורייתא בנים דמזונות להחכ"ש
דברי שפשטות ואף דאורייתא. בנים מזונות דס"ל
דרבנן ארעא (ועיין דאורייתא דהוי משמע הרמב"ם
עד אושא תקנת דהוי הגהמי"י בדברי תמיה מ') אות
דהוי דס"ל הרמב"ם בדברי דיוק שערות. ב' שתביא
פי"ט מוכרחת ראי' עוד הגהמי"י. לדברי וישוב דרבנן
מזונות דס"ל והטור והרשב"א הרמב"ם דעת מה"א
קושיא עוד דרבנן. קטנים בנים ומזונות דאורייתא
שתקנו ותקנות תקנו האיך חכמים תקנות מ"ז. מגיטין
בקרא בנביאים שמפורש דבר ונשתכחו. משנה בימי
דכל במאירי מפורש חכמים. תקנת הי' שכבר אפשר

דרבנן. הוו תפלה עניני

    
הוי דמ"ב משמע הרמב"ם לשון מפשטות

בסיפור נ"מ אין היפך. לפרש נדחוק ולמה דאורייתא.
י"ל מנהג. הימנו ללמוד בנ"ך או בתורה המובא
שאין כמו דרבנן שהוי אף דאורייתא גדרים בתפלה
יתחייב וכשעולה לבהמ"ק ולראות לעלות חיוב
מה"ת אינה קבורה למ"ד אפילו דאורייתא. בדברים

מה"ת. דהוי אפשר צדיק אצל רשע קוברין אין

דמ"ב פוסקים שום מצינו דלא מאחר הערה,
פירשו וכן כן. הרמב"ם דעת דגם י"ל דאורייתא
יד ובס' והאב"מ לובלין ומהר"מ הב"ח בדבריו
לו שיש מה כל ר"ה מהריטב"א חדש דבר אליהו.
שלא אלא כן לעשות שראוי הקב"ה העיד אסמכתא
כל זה ולפי לחכמים. ומסרה חיוב התורה קבעה
בה, דכולא בה והפך בתורה, מפורשים חז"ל תקנות

תזוע. לא ומנה
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