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לרע טוב בין יבקר לא לה', קדש יהי' העשירי השבט תחת יעבר אשר כל וצאן בקר מעשר

אל משה את צוה אשר המצות אלה יגאל לא קדש יהי' ותמורתו הוא והי' ימירנו המר ואם ימירנו ולא
סיני בהר ישראל ל"ב)בני כ"ז דהקב"ה(ויקרא ר"ל זה, כמו שוה והעשירי הא' הוא הנבחר והנה הא"ע וכתב

להבכור שוה והעשירי קודש שהוא הבכור שהוא הא' הוא הנבחר וא"כ רחם כל פטר בכור כל לי קדש אמר

העשירי כן מרחם קדוש הוא דהרי קדוש הוא לעולם בע"מ או תמים הוא אם חלוק אין בכור גבי וכמו
שנשאר הוא שנתקדש זה אלא באחר להחליפו א"א בבכור וכמו לרע, טוב בין יבקר ולא לה' קודש הוא
והי' אותו וימיר ויחליפנו יעבור ואם אותו ימיר ולא יחליפנו ולא קודש הוא העשירי כן לעולם בקדושתו

יהי' ותמורתו הוא

והבאים הנמשכים כל אז רחם כל פטר הבכור קודש ראשיתו והי' בקדושה מתחיל דכשאדם בזה
מ"ש כס' וע"ד גריר ראשי' בתר דגופי' קדושים נ"ב)אחריו דאזלא(ב"ק עיזא אומר יעקב ר' משכוכית הא

ובמשנה אחריהם, הולך והעדר בראש להלך העזים ודרך חריף עז העדר לבעל יש פרש"י עדרא בריש
במצ והמתחיל עבירה גוררת ועבירה מצוה גוררת מצוה יהי'אבות העשירי ולכן במצות גמור לו אומרין וה

כמוהו ושוה אחריו נגרר העשירי וממילא מרחם קודש להיותו שנבחר הראשון הוא שהנבחר לפי קודש
להיות להעשירי גרם שהראשון קודש יהי' אלא קודש הוא העשירי אמר ולא קודש להיות

(מ"א פ"ה להבראות(אבות יכול אחד במאמר והלא ת"ל ומה העולם נברא מאמרות בעשרה

שמקיימין לצדיקים טוב שכר וליתן מאמרות בעשרה שנברא העולם את שמאבדין הרשעים מן להפרע אלא
לזכות הקב"ה ורצה בריותיו עם בטרוניא בא הקב"ה אין והלא וצ"ב מאמרות. בעשרה שנברא העולם את
אחד, במאמר להבראות יכול שהי' מה הרשעים מן ולפרוע מאמרות בעשרה העולם ברא ולמה ישראל את
(ועיין דנרין עשרה עבורה שנתן הבעה"ב בשביל זהובים עשרה ישלם אחד דינר ששוה כלי ששבר מי ואטו

והחזירו דנרין מאה שוה סוכות קודם אתרוג שלקח במי הפוסקים מחלוקת צבי וחכם אחרון שמואל בבית
ולמה וחיה מדרכו בשובו אם כי המת במות יחפוץ לא כי בדידן ועכ"פ לשלם) חייב כמה הסוכות אחר

והי' באחד יברא מאמרות עליו הרבה

עד למדריגה ממדריגה אורה עוטה ספירות עשר מהשתלשלות היתה העולם דבריאת נראה
בעשרה נברא ולולא העולם נברא שבהם מאמרות עשרה הם וכנגדם הזה העולם שהוא השפל לעולם שהגיע
תוס' חסר לעולם העשירי דעד ז"ל המהר"ל כק"ז ביאר וכבר חסר העולם היה אחד במאמר רק מאמרות

שאין שלימות הוא עשרה מספר אבל עשרה יבא ט' אחר וכן שלשה שנים ואחר שנים יבא אחד דאחר
מאה עד וכן שנים עשרה על תוס' שהוא עשרים עד ושנים אחד ומונה חוזר רוצה אם אלא תוספות אחריו
אחד על אפס מוסיפין בחשבון המספר על כשמוסיפין ולכן ע"ש השלימות הוא העשירי המספר ולעולם
עוד מוסיף שהוא אלא האחד על חוזר נוסף מספר שהוא מאה ועל ואפס שנים עשרים ועל עשר שהוא

הוא רב דהוא מאן בבחינת מתרבה האפס מתרבה שהחשבון כל אלפים ולאלפי לאלף וכן כזה 00 אפס
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והבן. לעולם וכן ההוספה על ולא הסיבוב על מורה זה וכל אפס פעמים שש כותבין מיליאן ועל זער

עניו רבינו במשה ולכן ענוה מוסיף גדולה שמוסיף וכל בעצמו כאין שהוא הוא שנתגדל דכל בזה והביאור

ה והוא אדם, מכל מאד

אח בכתיבה גם לכן קודש הוא שהואשהעשירי שהעשירי להורות אחד שהוא י' כותבים ט' ר

כותבין אחד מספר כשכותבין באוה"ע שאפילו (ופלא היוצר הוא הבורא שהוא באחד אלא ליכא השלימות

שני ואין אחד והוא יו"ד) של קוצו כעין בראשו כפוף אלא ישר קו שאינו כלומר 1 יו"ד צורת כעין אותו

בורא כתיב האדם ביצירת אבל השלמות בתכלית שהוא לקדמותו הקדושה חוזר קודש שהוא העשירי ולכן

שיש אלא רבות נפשות שאר וכן שלם נברא לא שהאדם כלומר שבראת מה כל על וחסרונן רבות נפשות

ולהיות להשלמות להגיע להשתדל וחייבים חסרון בהם

בו שיש כיון קדושה בלי מתקיים העולם שאין שראה מאמרות בעשרה עולמו הקב"ה ברא

משנברא נברא שלא לאדם לו נח וגמרו נמנו ז"ל אמרו ולכן חסרון י"ג)באדם שם(עירובין מהרש"א ועיין

ואולי שנבראו, להם נח דלצדיקים ותי' שחטאו לאבותינו טובה ונחזיק בואו שאמרו מהא הקשו ובתוס'

חסר גשם שכולו בעולם ולעמוד חסרונותיו על להתגבר יכול הי' לא אחד במאמר עולמו הקב"ה ברא

ג"כ הראשון המאמר תכלית והי' מאמרות בעשרה עולמו ברא ולכן גשמי כולו שהוא הכל וחסר קדושה

גרעון שום בלי בשלמות העולם וברא העולמות בכל קדושה ולהכניס ספירות עשר ולהמשיך בקדושה

עשה אשר מלאכתו השביעי ביום אלקים ויכל מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלקים וירא כדכתיב

קדושה להכניס לבדו אחד במאמר העולם שיברא די לא ולכן הבריאה מעשה בכל קדושה שהכניס בקדושה

שאילו כלומר הרשעים מן להפרע אלא להבראות יכול אחד במאמר והלא וז"ש קודש שיהי' מהעשירי

בידו הי' שלא בריותיו עם בטרוניא בא הקב"ה אין העשירי קדושת בה הכניס ולא אחד במאמר בראה

קודש והי' העשירי במאמר קדושה והכניס מאמרות בעשרה שבראה כיון אלא הגשמי בעולם עצמו להשלים

את שמקיימין לצדיקים טוב שכר וליתן מהרשעים להפרע מקום יש העולם את מחריבין הרשעים ואעפ"כ

להיות עצמן להשלים מעצמן מתאמצין והם בעשרה שנברא העולם

'ה בי-ה כי אמרו כ"ט מנחות בגמ' דהנה הידוע בה"א העולם נברא לשון בדיוק לומר יש

שנברא דעוה"ב נמצא בראם בה"א בהבראם וברש"י עוה"ז ברא ובה"א עוה"ב ברא וביו"ד עולמים צור

עולמו ברא ולזה שלימות וצריך חסרון יש בה"א שברא ועוה"ז קודש הוא דהעשירי קודש הוא ביו"ד

כל את בהם וכלל הדברות עשרת לנו נתן זה בגלל ולכן בעוה"ז גם קדושה להכניס מאמרות בעשרה

הכל ונכלל אותם מנה ז"ל הרמב"ן וכן עה"ת ברש"י הובא גאון סעדי' רבינו שביאר כמו כולה התורה

ובא"ע ידם, על מתקיים והמקיימם התורה ובמצות בקדושתה נתקדש בתורה והעוסק קודש שהוא בעשרה

והעשירי הבכור סוד ידע אז העולם סוד להבין לב לו שיש ומי ז"ל סיני בהר ל"ד פ' בחוקותי פ' סוף

יעזרני אם שני מעשר בזכרי הסוד קצת אגלה ועוד השלום עליו אבינו יעקב גם מעשר נתן אברהם והנה

בתחלת ונצבה קמה לכן עשרה מספר חשיבות לנו גלוי חן יודעי כל עזרי ובאבי ע"כ. שני לו ואין אחד

שרפים כרובים חיות מדרגות ביו"ד המשרתים מלאכיו ברא וגם התאזר לבושים בעשרה כי הגדול שם

בספרי עיין ביו"ד נברא הגלגלים העולם וגם אשים אלקים מלאכים תרשישים חשמלים אראלים אופנים

שהוא בעשרה הבריאה סוד קצת נתגלה והנה ע"ש, המחקרים

(מ"ו פ"ק הראשונים(כלים ונחלקו וכו' הארצות מכל מקודשת ישראל ארץ הן קדושות עשר

אלא קצת קדושה איכא העולם בכל דגם וכנראה שם הפ' סוף רע"ב עיין קדושות בעשר נכלל זה אי

עירות אחת קדושה ישראל ארץ הן קדושות עשר היל"ל דאל"כ הארצות מכל מקודשת ישראל שארץ

קדושה איכא העולם בכל נמצא העולם נברא מאמרות דבעשרה ולפמ"ש הימנה מקודשת חומה מוקפות
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קדושה לה יש ולרוממותה ישראל ארץ למעלת הארצות ומכל כולו העולם מכל מקודשת ישראל שארץ אלא
להיות בטהרה הארצות כל על במעלה ועלתה קדושות בעשר ונתקדשה יתירה

נברא ולכן וקדושה השלם בתכלית האדם להשלים בשביל אלא היתה לא הבריאה דתכלית
שזה ולפי ישראל ארץ ובשביל ראשית שנקראת התורה ובשביל ראשית שנקראו ישראל בשביל העולם

מ"ה פ"ק כלים במשנה כמבואר האדם מן הפורשות טומאות עשר גם נבראו ולכן אלקים עשה זה לעומת
לה חזר ומעשר בתרומה ומותר בקדש אסור כפורים מחוסר קלה היותר ראשונה טומאה יוםשם טבול יות

קדושות עשר וכנגדן מחבירו אחת חמורה טומאה ע"ש וכו' בשלשתן אסור בע"ק להיות חזר בקדש אסור

הארץ וקדושת האדם את ולטהר ולקדש הטומאה לבטל זה לעומת זה שהם חברתה על אחת גדולה קדושה
בטומאתו יאבד שלא ותהלוכותיו לאדם וסיוע טומאות עשר לתקן עשרה ובכללן גורם המקום וקדושת

קדוש מקום לו שאין כיון אלו הטומאות בכל מטמא אינו ועכו"ם בשבילם העולם שנברא קודש זרע ודוקא
לישב מצוה ולכן גושה על טומאה שגזרו הטמאה בארץ האובדים והם ישראל ארץ שהוא עצמו לטהר

והיו ישראל וקדושת ישראל בשביל שנברא ישראל בארץ

להפרע מאמרות העשרה כנגד שהם במצרים מכות עשר המצרים על הקב"ה הביא דמה"ט

בנצח מהר"ל ועיין מדה כנגד מדה עליהם שנתנו הפרך בעבודת מישראל הקדושה להשבתת שגרמו מהם
העשירי לכן קודש הוא העשירי כי לה' קודש שהי' מפני העשירי ביום החורבן השלמת בטעם פ"ח ישראל

והי' העשירי, על שובת שהוא הקדושה בו שתתבטל מיוחד

כביכול השי"ת לפיכך עוד ואין אחד והוא חסרון בלי השלם מספר היא עשרה דמספר לעיל

דבר שום ואין מעשרה בפחות שורה השכינה אין ולכן החסר דבר על שכינתו משרה אין שלם שהוא
ועדה וכו' שנאמר ביניהם שרוי' שכינה שיושבין עשרה אמרו ומה"ט מעשרה בפחות נאמרת שבקדושה

והי' קדושה בהם יש ועשרה עשרה היא

מ"ה)אבות למה(פ"ה נראה וכו' אשה הפילה לא המקדש בבית לאבותינו נעשו נסים עשרה

טבע נעשה הנס התמדת החכם אמר וכבר טבע כעין דנעשה ישראל ולכלל יום בכל הנסים שמה נעשו
לנסים היא ראוי הקדושות מעשר העשירי שהי' והקדושה ההשלמות כל כולל הי' שביהמ"ק לפי אלא שני

הטב דהנהגת העקדה הבעל כתב וכבר הטבע מן למעלה שהוא ונעשהתמידים נסית הנהגת הוא לצדיקים ע
ולכן מקום תופס ואינו כלל גשם אינו וקדושה בקדושה עשירי שהוא המקדש ומקום הטבע דרך אצלם

הטבע מן למעלה שקדושה כיון צפופים שעומדים החידוש ואדרבה רווחים ומשתחוים צפופין עומדים הם

זקופה בקומה גמורה הכנעה חסרון קצת יש כשעומדים שאכתי אלא קדושים וישראל מקום תופסת ואינה
רווחים משתחוים מיד גמורה הכנעה בדרך פניהם על ונופלים שמשתחוים ומיד צפופים שהיו גרם וזה

ונופלים ומשתחוים הערל לבם שיכנע שכיון להחוטאים ואפילו אמות ד' ואחד אחד לכל שהי' חז"ל וע"ד
אמרו העזרה מקדושת פחותה הקדושה שהיתה בירושלים ואפילו קודש. והיו הרוחה נעשה מיד פניהם על

בירושלים שאלין המקום לי צר לחבירו אדם אמר ולא אשר(שם)ז"ל הים כחול ישראל בני שהיו והגם

פלא, והוא לחג בירושלים יהודים מליונים שלשים לערך היו בע"פ הכליות של החשבון ולפי יספר לא
ואין ליה וגמדא ליה פשטא היא קדושות דמעשר כיון כתיב צבי ארץ אמרו ישראל דבארץ נמי הטעם וזה

יושביה לפי אלא מקום תופסת אינו פרסה מאות ארבע על פרסה מאות ארבע בה שכתיב והגם שיעור לה
כל בירושלים והנותר בציון הנשאר דוהי' והטעם גבולך הרחיבי הפייטן אמר וע"ז גבוליה מרחבת היא

והי' קדוש לו יאמרו בירושלים לחיים הכתוב

דתנן הא ע"א)דה"ט נ"ד ופסחים מ"ו פ"ה השמשות(אבות בין שבת ערב נבראו דברים עשרה

אף וי"א והלחות והמכתב והכתב והשמיר והמטה והמן והקשת האתון ופי הבאר ופי הארץ פי הן ואלו
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מה שני' בהקדמה ז"ל המהר"ל לכק"ז ה' גבורות ס' ועיין דוקא אלו למה המפרשים ותמהו וכו' המזיקין
החוקרים שנחלקו לפ"מ והנלפענ"ד הנ"ל. משנה פ"ה אבות החיים ובדרך המתפלסים עם להתוכח שהאריך
ימי בששת הקב"ה התנה שכבר או חדשה בריאה הם לזמן מזמן ונעשו שנעשים הנסים אם אמת חכמי

בזה שהאריכו מה העקידה ובעל העקרים בעל ועיין השמש תחת חדש דאין כיון אלו הנסים על בראשית
על מחול להוסיף וצריך לילה וספק יום ספק הוא דביהש"מ דוקא ביה"ש ע"ש אלו נבראו דלכן וי"ל
עשרה במספר אלו דברים הזה בזמן ונבראו חול שהם המעשה ימי מששת יותר קדושה בו בו ויש הקודש

שלא כיון הטבע מדרך אלו ישתנו שיצטרכו בשעה וממילא שבת קדושת עליהם ונתוסף קדושה בהם שיש
שהוטבע הטבע דרך אבל לפעם. מפעם משתנים ולכן בתוכה שנבראו הקדושה בשביל הטבע בהם הוטבע

אי והיולגמרי עשרה שהם אלו אלא לשנות ן

בי וכל קדושות מעשר שהוא לפי הטבע מדרך למעלה הוא ישראל בארץ ההנהגה כל מה"ט
אחרית עד השנה מראשית אותה ודורש בה אלקיך ה' עיני אשר ישראל ארץ ולכן שרי' שכינתא עשרה

שהוא הפרטית השגחתו תחת והכל כלל הטבע דרך שם אין שנה

ברכות חז"ל דברי בזה ע"א)נמתקו ליה(כ"ז נוקים מאן אמרו מנשיאותו לר"ג כשהעבירוהו

נוקמיה אלא אבות זכות ליה דלית ליה עניש דילמא עקיבא לר' נוקמיה הוא מעשה בעל יהושע לר' נוקמיה
ליה עניש מצי ולא אבות זכות ליה דאית לעזרא עשירי והוא עשיר והוא חכם דהוא עזריה בן אלעזר לר'
אלא ממני יותר תורה בן שהוא לא ומצטער יושב ר"ע והיה וז"ל שם גאון נסים ברבינו הובא ובירושלמי
היתה ומה בה להתלות יתד לו שיש אדם אשרי אבותיו לו שזכו אדם אשרי ממני יותר גדולים בן שהוא

היל"ל דוקא לעזרא עשירי שהי' לומר דייקו למה וצ"ב ע"כ לעזרא עשירי שהיה ב"ע ר"א של יתדתו
עזרא. קודם התורה גדולי אבות עוד לו היו לא מי ועוד עזרא על חלציו מיוצאי או עזרא מצאצאי שהוא

מנחות בגמ' חז"ל אמרו ע"א)עוד לר"א(נ"ג עשירי דהוא אבטולס דרב ברי' עזרא ר' פרידא לר' ליה אמרו

וצ"ב תוכלי' אשי' לאו ואי וכו' יאי הוא חכם אי האי כולי מאי א"ל אבבא קאי לעזרא עשירי דהוא ב"ע
אתי ולפמ"ש שביניהם החכמים חשב ולא דוקא לעזרא עשירי שהוא ב"ע לר"א עשירי אמרו למה נמי
עשירי שהוא אבבא קאי עזרא דר' לו אמרו ולכן העשירי אחר הולך והאחד קודש הוא דהעשירי כיון שפיר

הוא העשירי וא"כ לעזרא ועשירי ב"ע לר"א

בעשרה אמרו הרי אמנם עשירי כשהוא ומעליותא קודש הוא שעשירי ודאי האי כולי מאי ר"פ
גריעותאמ לפעמים עשירי אדרבה א"כ מהרשעים ולהפרע לצדיקים טוב שכר ליתן העולם נברא אמרות

את ואף יעקב בריתי את וזכרתי התוכחה באמצע בתורה שכתוב במה השל"ה שכתב דרך על והוא הוא
בן דמי דלא ז"ל וכתב בתוכחה אבות ברית זכירת לזה מקום דמה אברהם בריתי את ואף יצחק בריתי
מזרע שאתם וגו' יעקב בריתי את וזכרתי וז"ש שחטא עם מפשוטי בורסקי מבן גדול שעונשו שחטא מלך

שהוא כיון ויאי יאי אבהן ובר אוריין בר ואי יאי אוריין בר אי ר"פ אמר ולכן גדול החטא נמצא גדולים
מה הוא גרע אדרבה דאז כלומר תכלי' אשי' אוריין בר ולאו אבהן בר אי אבל אבות זכות לו ויש ת"ח
ובנו ת"ח שהוא מי ז"ל אמרו שהרי אוריין בר שאינו במה ופושע מזיד כעין הוא שהרי גדולים בן שהוא
תוכלי' ואשי' בנפשו מתחייב הוא הרי למד לא הוא ואם מזרעו פוסקת התורה אין שוב ת"ח בנו ובן ת"ח

והוא לעזרא ועשירי ב"ע לר"א עשירי שהוא ליה ואמרו אלקים עשה זה לעומת דזה

לא דרי עשרה עד גיורא צ"ד סנהדרין ז"ל שאמרו מה מדה כנגד ומדה אלקים עשה זה לעומת

מיד והרי שלפניו גוים דורות עשרה עם גיורא להאי עוד לו יש שייכות דמה וצ"ב לאפי' ארמאה תבזי
דכמו שפיר אתי ולפמ"ש העכו"ם בבזיון עוד ליה איכפת ומאי דיניו לכל שנולד כקטן הוא הרי שנתגייר
נתעורר עשירי דור עד להיפוך והכ"נ שלו השורש שהוא הראשון אל וחוזר קודש הוא העשירי בקדושה

הוא גם והי' ואח"כ תבזי לא דוקא דרי עשרה עד ולכן והס"א הטומאה מצד השורש בו
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להם יבא לא עשירי דור גם ה' בקהל יבאו לא ומואבי בעמוני שאמרו מה קצת להבין יש

וכבר בכלל זה גם עולם דעד לי למה עשירי דור גם עולם עד דאמר כיון וצ"ב עולם עד ה' בקהל

בדור עכ"פ שנתגייר לאחר עכ"פ א"כ קודש הוא דעשירי כיון דס"ד י"ל ולהנ"ל המפרשים, בזה עמדו

דכתיב בממזר טעם בזה לומר הי' דמסתפינא ולולי קודש, הוי לא עולם דעד קמ"ל ה' בקהל יבא עשירי

בזה האריכו וכבר עולם עד נאמר ולא ה' בקהל יבא לא עשירי דור גם ה' בקהל ממזר יבא לא נמי

מזרע ממזר דבאמת י"ל ולפמ"ש מנ"ח, ועיין מזה כתבתי וכבר עולם עד איסורו נמי שממזר האמת דהרי

שהוא עשירי בדור דעכ"פ ס"ד והי' החטא טומאת רשע מעשה ע"י שנפגם אלא הוא הקדושים ישראל

גם אמר ולכן יבקר ולא לרע טוב בין יבדיל ולא קודש הוא העשירי שאמרו ע"ד ה' לקהל יחזור קודש

ד עולם עד אמר ולא עשירי שמתדור העשירי ע"י ונתקן ומת ידוע שאינו ממזר הו"ל דרא עשרה לאחר

ב ונעדר

לעולם שכינה ירדה ירידות עשר י"ד)ז"ל פדר"א ה' ל"ד ונקרא(אדר"נ ספירות עשר כנגד והוא

מסעות עשר זה וכנגד שכינה נסעה מסעות עשרה הבית בחורבן וכנגדן העולם על ירדה ולכן לשכינה ירידה

סנהדרין כ"ה)גלתה דאיכה ופתיחה ל"א לחצר(ר"ה וממפתן למפתן ומכרוב לכרוב ומכרוב לכרוב מכפורת

וישבה עלתה וממדבר למדבר ומהר להר ומעיר לעיר ומחומה לחומה ומגג לגג וממזבח למזבח ומחצר

וטברי' ופרש"י וגו' ושפלת שנאמר מכולן עמוקה שהיא לטבריה והעשירית בסנהדרין וכנגדה במקומה

והטעם המקום על ולא השפלות על עמוקה וקאי ע"כ שגלו המסעות מכל אז היו שפילים מכולן עמוקה

עשר באו נמי ומה"ט מכולם עמוקה שהיא תוסיף לא ח"ו כשנפלה ההיפוך ולכן קודש היא שהעשירי

וגו' וישמעאלים אדום אהלי שנאמר ביהמ"ק את להחריב כ"ג)אומות כ"ה בראשית בעה"ט ו' פ"ג שיובנה(תהלים

והי' במהרה

קדשים קדשי בית אמות עשר על ועשר הקרש אורך אמות כ"ז)עשר כ"ו ועשר(שמות

משה של גבהו אמות ועשר המשכן ק"ז)יריעות ושבת ע"א נ"ד כולו(ברכות העולם על לכפר הי' שהמשכן

ושכנתי מקדש לי ועשו מכיל אמות עשר נמי וק"ק עשר הכל דוקא ולכן מאמרות בעשרה שנברא

והי' בתוכם

קשה הר בעולם נבראו קשים דברים עשרה אומר הי' הוא ע"א י' דף ב"ב ובגמ' הן, קשין

עבים אותו סובלים עבים קשים מים אותו מכבין מים קשה אש מפעפעו אש קשה ברזל מחתכו ברזל

שינהקשים קשה יין מפיגו יין קשה פחד שוברו פחד קשה גוף סובלו גוף קשה רוח מפזרתן רוח

מכולם קשה ומיתה תקנה יש להני למה וצ"ב המיתה מן תציל וצדקה מכולם קשה ומיתה מפכחתו

אבל ותיקון שבירה להם יש השלמות להם שחסר כיון התשעה ולכל העשירי היא שמיתה לפי האמנם

העשירי הוא שמעשר צדקה שהוא בקדושה שיכנס אלא תקנה לו אין הקשות ומן עשירי שהיא מיתה

מיתה גרמו והרשעים העולם נברא מאמרות שבעשרה חיות בו שנכנס המיתה מן ומציל קודש והיא

הטבע דכל המות מן תציל הצדקה שהיא העשירי ולכן לעולם וקיימים וחיים שכר מקבלין והצדיקים

שהיא להעשירי משועבדת

רס"ג בשם לעיל וכמ"ש התורה כל בהם ונכלל יותר ולא פחות לא דוקא מה"ט הדברות

תשא פ' בעה"ת לרבותינו ראיתי שוב מאמרות עשרה כנגד שהם הדברות בעשרת התרי"ג שמנו ורמב"ן

וכלה חתן וכנגד וארץ שמים כנגד ושנים שוות ששניהם לומר כתיב חסר לחת העדות לחות ושני עה"פ

עשרה ושניהם תורה חומשי חמשה כנגד זה לוח על וחמשה זה לוח על דברות חמשה שושבינן שני וכנגד

תורה כנגד לוחות דשני עוד ונראה עורים, פוקח וברוך ע"כ העולם נברא שבהן מאמרות עשרה כנגד

ושניהם ושבע"פ שבכתב
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הטומאה צואת לקנח אדומות פרות עשרה ישנם זה לעומת דזה נראה מה"ט הנה אדומות פרות

עשה ראשונה בימינו במהרה שיבנה בשני' הבית שחרב עד זו במצוה בה שנצטוו משעה נעשו פרות ותשע

אליהו שרף שביעית ששה הרי שתים עשה כ"ג ויוחנן שתים, עשה הצדיק שמעון עזרא עשה שניה משה

במהרה המשיח מלך לשרוף עתיד עשירית פאבי בן ישמעאל שרף תשיעית המצרי חנמאל שרף שמינית

פניו ועוז פניו תאיר אדם חכמת דבר פשר יודע כהחכם ומי הכתוב ז"ש חקת פ' בחיי וברבינו בימינו

ארץ יסד בחכמה ה' שנאמר הקב"ה זה כהחכם מי ג')ישונא שפירש(משלי שהקב"ה זה דבר פשר יודע ומי

להבראות יכול אחד במאמר והלא מאמרות בעשרה ארץ יסד בחכמה דה' ונראה וצ"ב ע"ש למשה התורה

עדיין פרות תשע כששרפו ולכן חסרון בו יש העשירי שעד כיון אמנם בארץ גם קדושה להכניס כדי אלא

יהי' אז הארץ מן הטומאה רוח ויעביר המשיח מלך ע"י העשירי כשישרוף אבל בעולם טומאה רוח יש

העשירי ורק ממני רחוקה והיא אחכמה אמרתי אמר המלך שלמה ואפילו למשה רק זה גילה ולא קודש

לו יאמר בירושלים הנשאר וכל הטומאה רוח יעבור המשיח מלך שהיא

שריא שכינתא עשרה בי כל רז"ל ואמרו שריא ע"א)שכינתא ל"ט בח"א(סנהדרין מהרש"א ועיין

אלקים שנאמר בתורה ועוסקים שיושבין לעשרה מנין אבות ובמשנה אלפים, שני ד"ה פ"ג ב"ק ובתוס'

אחד אפילו ומנין וכו' שנאמר חמשה אפילו ומנין א-ל בעדת מ"ו)נצב פ"ג אשר(אבות המקום בכל שנאמר

מאחר לה פריך ברכות ובגמ' שכינתו משרה אחד על דאפילו ונמצא וברכתיך אליך אבא שמי את אזכיר

שכינה קדמה ופרש"י דיתבי עד תלתא ואתיא שכינה קדמה עשרה ומשני מיבעיא עשרה תלתא דאפילו

ובשו"ת נ' סי' הרשב"א שו"ת ועיין שכינה שקדמה היחיד על העשרה מעלת וזה העשרה כל שיהיו קודם

הרי לעשרה ומצפה שכינה שקדמה כיון כולם שכר נוטל ראשונים לעשרה והמשלים מ"ב סי' א"ח בי"ש

יהי' העשירי ולכן ישראל על ותשרה קודם שמה שיהי' לשכינתא הגורם הוא לעשרה המשלים

גשמי דבר לכאורה שהוא ומשתה במאכל דאפילו תקנו מה"ט שריא שכינתא עשרה בי שכל

נברא כולו העולם כל שהרי לקדושה ג"כ גשמי מאכל אותו מעלין בעשרה בציבור שנעשה כיון מ"מ

ולכן והחי הצומח וק"ו ברא לכבודו שהכל רוחנית למעלה הדומם אפילו להעלות כדי מאמרות בעשרה

בזמן ובפרט ה' לפני אשר השלחן על אמרו ומה"ט בה' לברך המאכל אחר בעשרה המזון בברכת תקנו

כלומר וישתו ויאכלו אלקים את ויחזו הכתוב ביאור נראה ובזה למזבח ודומה מכפר אדם של דשלחנו הזה

עשרה בי דכל אלקים את ויחזו יותר או בעשרה והיו ישראל בני אצילי שהיו כיון נמי ושתיה דבאכילה

והי' לה' ניחוח לריח עולה קרבן לעשותה מדומם האכילה ומעלים שריא שכינתא

דתנן הא יותר קצת לבאר יש ואתיא קודמת עשרה על שריא ושכינתא הקדושה מעלת כי

מ פ"א המוקפות"ו)(כלים עיירות וכו' קדושתה היא ומה הארצות מכל מקודשת ישראל ארץ הן קדושות עשר

הביא עליו התוי"ט ציין פ' סוף שם וברע"ב דקדושה מעלות עשר וקחשיב וכו' ממנה מקודשות חומה

הרמב"ם ודעת ע"ש י"א וקחשיב עשר דקתני הקדושות עשר ממנין הוא ישראל ארץ אי הגאונים מחלוקת

קדושה לפנינו שיש משמע מעלין לשון ולכאורה ע"ש הקדושות ממנין דאינו הבחירה בית מהל' בפ"ז

שאמרו וכיון עליה להוסיף ראשונה קדושה להיות דצריך קודש נמי הראשון א"כ מורידין ולא בה מעלין

טומאת בין ואמצעי כבריח והוא הקלושה הקדושה הוא הראשונה וקדושה מזו למעלה זו הן קדושות עשר

קדושתה הוא מה פריך ומה"ט קדושות העשר בכלל נכלל זה גם אי נחלקו ולכן הארץ וקדושת העמים ארץ

מתפילת בה שאין תפלה כל ואמרו החלבנה היא ואחת בה היו סמנים עשר אחד דמה"ט לומר יש וקצת

דעשר כיון אבל לצרפו ולא ישראל הפושעי בתפלה לרחק הי' אדרבה וצ"ב תפלה אינה ישראל פושעי

שתבא לשכינה גורם וזה לקדושה טומאה בין הבדל בבחינת מאד פחותה בקדושה הוא ההתחלה קדושות

לכתחילה בה היו סמנים עשר אחד ולכן קדושים כולם שיהיו טוב לכתחילה אמנם מצרפין ולכן ותקדים

הוא העשירי מ"מ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

הארצות מכל מקודשת ישראל ארץ האחד קדושות ב' כאן דיש נראה לכאורה הארץ בקדושת

הקב"ה לו שאמר אבינו באברהם מצינו טעמא ומהאי ומבריאה מעצמה קדושה לך(בראשית)והוא לך

בנים להוליד לו יגרום דא"י דזכותא ז"ל ודרשו אראך, אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך

כתובה ויתן יוציא ילדה שלא שנים דעשר דס"א)וקיי"ל מאברהם(יבמות לה וילפינן דוקא ישראל בארץ הוא

ע"י מצרים יוצאי שקדשוהו לאחר עד ישראל ארץ קדושת היתה לא דאכתי כיון פלא והוא ויצחק אבינו

שהי' כיון משם לצאת אסור דהי' רז"ל אמרו ביצחק גם הארצות מכל יותר בא"י תועלת מה א"כ יהושע

ישיבת זכות לו שהי' מעשו ומפחד מתיירא הי' תם איש וביעקב לו הוא כדאי חו"ל ואין תמימה עולה

רצה ולא לעשו נתנו אח"כ בחו"ל שרכש ורכושו הונו כל ואפילו לבן בבית בחו"ל הי' והוא ישראל ארץ

ונחלקו חו"ל ברכוש להשתמש ראוי וקדושתה ישראל ארץ הי' שלא לפני ישראל בארץ ממנו ליהנות

אבל ישראל בארץ דוקא או בחו"ל גם קיימו אי כולה התורה כל האבות שקיימו שאמרו במה הראשונים

דבא"י דהאיפשוט פשוט אבל מ"ת, קודם ארצות משאר ישראל ארץ מ"ש וצ"ע כולה התורה כל קיימו

הקדושה בארץ עצמית קדושה הוא הארצות מכל שמקודשת העולם בריאת בשעת א"י שנתקדשה קדושה

קדשה ואז הקדושה לארצינו ישראל שנכנסו בשעה אחרת מצוה עוד יש אבל מאמרות בעשרה שנבראת

לשעתה קדשה ראשונה קדושה אי מקומות ובכמה בגמ' בה נחלקו זו קדושה ועל חדשה בקדושה יהושע

המוקפת חומה על אלא סומכין דאין חומה עיר בקדושת ש"מ מצוה חינוך ועיין לא או לבא לעתיד וקדשה

בביאה עזרא וכשעלה חומה עיר קדושת בטלה ראשון בחורבן שגלו וכיון הארץ את יהושע שכבש בשעה

יהושע, בימי כביאתן שנייה ביאה שהוא עזרא בימי שביאתן וכו' חומה המוקפים הערים כל נתקדשו שנייה

וכן כן עזרא בימי אף במעשר ונתחייבו חומה ערי וקידשו ויובלין שמיטין מנו יהושע בימי ביאתן מה

והי' ע"ש, וכו' בע"ח ויתקדשו ויובלות שמיטין למנות נתחיל שלישית בביאה משיח כשיבא

הארץ קדושת לעצם ענין זה ואין עליה וביושבים לארץ ישראל בביאת תלויה זו קדושה

דקדושת והנראה למעלה. כמ"ש האבות בימי עוד היתה זו קדושה שהרי בטלה לא מעולם זו שקדושה

ממקור ונפרש לאמו רחם פטר שהוא שכל מרחם דקדושתו בבכור קיי"ל שהרי בכור כקדושת הו"ל הארץ

דבר ולכאורה ע"א כ"ט בבכורות כמבואר ומקדישו דחוזר קיי"ל ואפ"ה נתקדש ומעצמו נבדל הטומאה

פטר מקדושת שאני פה דקדושת וע"כ למה שני' קדושה לידה בשעת ונתקדש בקדושה שנולד כיון תימה

על כשישראל מ"מ קדושות מעשר והוא בריאה משעת שנתקדשה שהגם הארץ קדושת לענין והכ"נ רחם

אבל בטלה לא או בטלה אי במחלוקת תלוי' ישראל שקדשו זו שני' וקדושה שני קידוש צריכין אדמתן

יהי' ולעולם יבטל ואל בטל לא הקדושה עצם

'ה אנכי אי מצות תרי"ג במנין ז"ל והרמב"ם הבה"ג הגדול רבינו קודש שרפי מחלקות

ד תרי"ג במנין למנותו שלא י"א תרי"ג ממנין המצוהאלקיך הוא הוא אחד אלו' שיש שידענו אחר רק

בהא דתלוי וי"ל התרי"ג, ומנין בכלל הוא אלקיך ה' אנכי ידיעת דגם החולקים ודעת מצוות התרי"ג על

היטב, והבן קדושות העשר ממנין נחשב לא או קדושות מעשר נמנה ישראל ארץ קדושת אי מחלוקת

החלבנה הוא עשרה והאחד עשרה ולא תורה שאמרה שבקטורת סמנים עשר האחד בזה לכוין נמי ואפשר

הקטורת בסימני החלבנה הכניסו ולכן ישראל פושעי מתפלת בה אין אם מתקבלת תפלתן דאין ז"ל ואמרו

ואל בשב חסרון עבור מיתה חיוב מצות בשאר מצינו שלא מה מיתה חייב סמניה מכל אחת חסר ואם

לגבי ובטל עשרה שהם בצירוף עמהם דוקא ועלה עצמו בפני נחשב לא דהאחד י"ל ולהנ"ל תעשה

כלם והיו עשרה

(:נז וקטן(ברכות תשעה ומשני הוא גברא ארון אטו ופריך לעשרה מצטרפין וארון תשעה

מרגלים מעדת עדה עדה ילפינן עדה נקראו דעשרה הא דהרי הוא גברא קטן אטו קשה ואכתי מצטרפין

עדה ונקרא ומצטרפין צדיקים היו שלא הזאת הרעה לעדה מתי עד מצינו התם האמנם גדולים כולם והתם

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

לא דבעשירי הכ"נ מצטרף עשרה בי כל מ"מ ברוחו וחסרון עצמו מצד ראוי שאינו הגם נמי והחלבנה

יהי' העשירי כגדול כקטון גם ולכן לרע טוב בין יבקר

ועיין ספירות, עשר נגד שהוא רגליו אצבעות ועשר ידיו אצבעות בעשר האדם בריאת גם היתה

הידים וסופו האדם ראשי היות בעבור האמת דרך ועל ובניו אהרן ורחצו עה"פ תשא כי פ' עה"ת רמב"ן

הספירות לי' רמז האדם בצורת והם למטה והרגלים אותם בהגביהו גופו מכל למעלה הידים כי והרגלים

אצבעות עשר ובין ידיו אצבעות עשר בין ברית לו כרת יצירה בספר שאמרו וכמו ביניהם גופו כל שיהי'

הזאת והרחיצה והרגלים הידים לרחוץ עליון משרתי נצטוו לפיכך המעור ובמלת הלשון ובמלת רגליו

ומה"ט ע"ש. לזה שיתכוין בתחלה ידים נטילת רז"ל תקנו הזה הענין ומן אונקלוס, אות' תרגום לקדושה

ז"ל דחלה)אמרו סופ"ק תזרע(ירושלמי בל תחרוש לא משום פרוסה יאכל שלא עד עושה אדם מצות עשר

פשט הוא לידוי למיסב אתי בידו יצחק רבי וחלה, ומע"ש ומע"ר תרומה ופאה שכחה לקט תחסום בל

קס"ז. סי' א"ח ש"ע ועיין ע"כ, מצות עשר קיימתי הרי ואמר אצבעתיה עשרת

נ עשרה נמי בביהמ"קמה"ט לאבותינו נעשו ה')סים ה' בשר(אבות מריח אשה הפילה לא

תמידי נס נעשה זה היאך ולכאורה בירושלים, שאלין המקום לי צר לחבירו אדם אמר ולא וכו' הקודש

הוא דהעשירי דכיון י"ל אבל אמר לא שמעולם טבע הו"ל וא"כ המקום לי צר לחבירו אדם אמר שלא

שהוא דוקא זה והיה אדם אמר לא ולכן המקום מן למעלה שהוא מקום תופס אינו וקדושה קודש

שהוא העשירי

ככר על והעמידו זהב ככר אלף לה הביא וכאו"א מנורות עשרה שלמה עשה נמי דמה"ט

הרוצה ז"ל לפמ"ש וי"ל ככר, מאלף עשה אחד וכל מנורות עשר דוקא למה וצ"ע ע"א, כ"ט מנחות עיין

אחר יטה שלא וכדי בצפון, שלחן וסימנך יצפין להעשיר והרוצה בדרום מנורה וסימנך ידרים להחכים

יאכל שלא עד עושה אדם מצות עשר בירושלמי כדחשיב עשר ומספרם מצות שהם הגם בפת המלאכות

רשב"י אמר כבר הרי מ"מ ל"ה)פרוסה, וקוצר(ברכות זריעה בשעת וזורע חרישה בשעת חורש אדם אפשר

מנורות עשר עשה נגדם ולכן אלקיהם ה' את יעבדו ישראל ועם צאנכם ורעו זרים ועמדו אלא קצירה בשעת

החכמה. על המרמזות

בני וראיתי לזה זוכה אדם כל ולאו להוראה יוצא ואחד לביהמ"ד נכנסין אלף ז"ל שאמרו

לביהמ"ד נכנסין אלף כלומר ככר על והעמידו ככר אלף לה הביא ואחד אחד כל ולכן מועטים והמה עליה

אינו שממילא כיון האלף בין ליכנס ליה ולמה הפסידו האחרים א"כ תקשה דלכאורה אלא יוצא ואחד

ולכן האחד, זה זכה שע"י שע"י זוכין האלף כל אלא כן אינו האמת אמנם אלף, מיני אחד להיות זוכה

עשה ומינה אחד ככר נעשה האלף מכל כלומר ככר על והעמידו ככר אלף שהכניס ע"ה שלמה הראה

נכנסין התתקצ"ט היו לא אם להוראה יוצא האלף מן האחד הי' לא לביהמ"ד נכנסין באלף הכ"נ המנורה,

נ כולן ולכן להוראה שיצא להאחד צוותא להיות עצמן כותתין והיו בעמו שכרן וטלין

שלמה דעשה וכיון הכסף בצל החכמה דבצל לכלום נחשב לא וזהב כסף שלמה דבימי נראה

נגד כלום שוה הי' ולא ישליכו ובחוצות וזהב בכסף ומאסו בישראל עליונה חכמה והוריד מנורות עשר

ארשב"י פליג ישמעאל ר' הרי ובעוה"ז זוכה אדם כל לאו כי היות והאמנם בה. שזכו העליונה החכמה

בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים כולם ועמך להיות יזכו לעת"ל ורק ארץ דרך מנהג בה הנהג ואמר

ז"ל דרשו ולכן השכינה, מזיו כ"ט)ונהנים ב'(מנחות ברא השם אותיות בשתי עולמים צור ה' בי-ה כי

נברא עוה"ז עניני ושאר ושתיה אכילה בה שיש דעוה"ז עוה"ז, ברא ובה"א עוה"ב ברא וביו"ד עולמות

להוראה, יוצא ואחד לביהמ"ד נכנסין אלף ולכן ארץ דרך מנהג בה לנהוג שצריך זרע לכם ה"א - בה"א

מוצא כל על כי האדם יחי' לבדו הלחם על לא כי ונתברר השכינה מזיו נהנין חכמה שכולו עוה"ב אבל

והוא ב"ה סוף מאין עילאה חכמה מנורות עשר נגד שהוא ביו"ד נברא האדם יחי' ה' פי
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במקדש שלחנות עשרה שלמה עשה ע"ב)הכ"נ צ"ח האלקים(מנחות עשה זה לעומת זה כי
אמרו וע"ז יבחר והבוחר ועונש שכר וליכא הבחירה ניטלה מ"א)דאל"כ פ"ב דרך(אבות איזהו אומר רבי

כבחמורה קלה במצוה זהיר והוי האדם מן לו ותפארת לעושיה תפארת שהוא כל האדם לו שיבור ישרה

ויש הפסדה. כנגד עבירה ושכר שכרה כנגד מצוה הפסד מחשב והוי מצות של שכרן מתן יודע אתה שאין
אינו והרי שכרה כנגד מצוה הפסד יחשוב האיך מצות של שכרן מתן יודע אתה שאין שאמר כיון לדייק
מצוה הוא והרי לברר הוא בידו דאטו צ"ב האדם לו שיבור לשון גם מפסיד, הוא ומה מצוה השכר יודע

בני בהם לצרף המצות ניתנו ולמשא ולעול בע"כ אלא זו או זו דרך לברר בידו ואין מצות לעשות וחייב
והיו אדם

דרכים ושניהם זו או זו או לקיים בידו ויש מצות שני לפניו כשיש מיירי התנא דבאמת נראה
או הוי מצוה תרוייהו לשמה ומצוה לשמה עבירה לקיים שבידו מי ולמשל לו, יבור מהם ואיזו הם טובים
מצוה שהוא שבויים פדיון מצות לקיים שבידו מי וכן נינהו, מצוה תרוייהו מ"מ לשמה שלא מצוה אפילו

כמוה שאין יבורגדולה מהם איזה אחרים ע"י יתקיים שבויים פדיון ומצות תורה וללמוד לישב בידו וגם ו

בין שלישי נמנה למלך שני ונעשה ישראל כלל את שהציל קודם הצדיק דמרדכי ז"ל אמרו והנה האדם. לו
ודובר לעמו טוב דורש והי' אחשורוש למלך משנה למלך שני ונעשה ישראל את שהציל ולאחר הסנהדרין
הט"ז וכתב התורה, כל דוחה פק"נ הרי רנ"א סי' יו"ד בט"ז הרש"ל והקשה חמישי. מנוהו זרעו לכל שלום

שנתמנה ממי התורה בלימוד ונשאר פק"נ למצות השמים מן נתמנה שלא למי הוא גדול זכות דאפ"ה ז"ל
השמים שמן גדול וזכותו כולם כנגד תורה תלמוד אעפ"כ ישראל כל ומציל בפק"נ עוסק להיות השמים מן
שאע"פ נראה והנה בנ"י. להציל נתמנה להיות שזכה ממי גדולה ומעלתו תורה וילמוד שישאר עליו חסו
עוד השכר שלזה אלא לחמורה קלה מצוה בין הבדל שיש רואין אבל מצות של שכרן מתן יודעין אנו שאין

שלמה עשה ולכן תרוייהו. בידו כשיש האדם לו שיבור ישרה דרך איזהו אומר רבי ולכן מזה, גדול יותר
הם דתרוייהו ואף הישרה הדרך האדם לו שיבור כדי זה לעומת זה מנורות ועשר שלחנות עשרה

בברייתא יאיר בן פנחס כ')ר' דף מביאה(ע"ז ונקיות נקיות לידי מביאה זריזות אומר רפב"י
וענוה ענוה לידי מביאה וקדושה קדושה לידי מביאה ופרישות פרישות לידי מביאה וטהרה טהרה לידי
לידי מביאה ורוה"ק רוה"ק לידי מביאה וחסידות חסידות לידי מביאה חטא ויראת חטא יראת לידי מביאה

ירושלמי ועיין מזו למעלה זו מעלות עשר נמי וקחשיב לטוב זכור אליהו ע"י בא ותחה"מ המתים תחיית
י"א יש נסחאות ולקצת נסחאות חילופי שהביא מה סוטה שלהי ובתוי"ט מקרא לכולהו שדרשו שקלים
זו מעלות עשר שדווקא להבין יש ונסחאות הגירסאות ולכל זריזות לידי מביאה תורה ע"ז ובגמ' מעלות

הוא אז העשירית למעלה וכשמגיע מזו למעלה

"ע נ"ח למנותןבכורות מצוה השבט תחת עוברת שאינה לטריפה פרט יעבור אשר כל ת"ר ב

שקרא אלא לי ואין מ"מ קדש העשירי ת"ל מנין עומדים או רבוצים שמנאן או בשבט מנאן לא בשבט
רגליה שנשברו כגון עוברת אינה טריפה ופרש"י מ"מ קדש והי' ת"ל מנין עשירי שמו קרא לא עשירי שמו

חולין תוס' ועיין למיזל מצי ולא ולמעלה הארכובה ע"ב)מן ולמטה(קל"ו הארכובה מן אפילו דא"כ שתמהו
ל"ה סי' יו"ד הד"מ לפמ"ש ופי' תחת מתיבת זו דרשה נקט למה תמה ובהגרש"ש למיזל מצי לא נמי

ודאי ידו תחת לארץ תשפיל אם בהמה ע"ג היד להעביר שיש החסיד הר"י בשם שמ"כ התשב"ץ בשם
וכו' מצוה השבט דריש ואח"ז תחת עוברת שאינה לטריפה פרט תחת יעבור אשר כל וזהו הוא כשרה
ביד או בפה אלא בשבט מנין מצינו לא מצוה ובשום דוקא בשבט למנות מצוה באמת למה עוד לדייק

והי' השבט עם בסקרא שסקרו להקדישו וגם ויש ע"ש

בהכנעה תחת יעבור לעולם אלא זקופה בקומה לילך אסור לפמ"ש הדברים ביאור נראה

תפלה הל' המנהיג ובס' ראש ובגילוי זקופה בקומה לילך אסור רפ"ב רבתי כלה ובמס' ויראה ובאימה
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בקומה וההולך ראש בגילוי ד"א לילך ולא זקופה בקומה לילך אסור ז"ל ס"ו ב' סי' א"ח ובש"ע מ"ט סי'

כל בפני עצמו ולהכניע בהכנעה לילך צריך אלא השכינה רגלי דוחק כאילו פ"א)זקופה זוטא ד"א (ובמס'

את ודורש חטא ירא ביתו לאנשי שפל אדם לכל ואהוב עלוב ממולא זריז רוח ושפל עניו ת"ח של דרכן

ומשנה יושב שלו עוה"ז שאין לפי בהם חפץ לך אין בעוה"ז שיש מה כל ואומר מעשיו, לפי האדם

את שמנבל קטן כפתח ולא הרוח את שמכניס גדול כפתח תהי אל וכו' ת"ח רגלי לפני כסותו ומנטף

בה תולין שהכל הנמוכה וכיתד בה דשין שהכל התחתונה כאסקופה היה את(ובפ"ב)היקרים אוהב הוי

ואל הכבוד אחר תרדוף ואל המישרים ואת התוכחות ואת הצדקות את אוהב התורה את ומכבד התורה

שאינו ואת שלך אינו שלך את שלך שאינו בין שלך שהוא בין ולמחר היום שמן דע בהוראה דעתך תגוס

שאינו וכפתח בקוע שאינו כנוד הוי אדם כל בפני רוח ושפל לכל ואהוב עלוב הוי לך הוא למה שלך

בה דשין שהכל התחתון וכאסקופה הרוח את להכניס שם)נפתח ענוה(ובפ"ה חכמה הדר חכמה תורה הדר

שתרצה רוח לכל בו נושבת שהרוח כקנה רך הוי נמוכהובפ"ח שרוחו במי אלא מתקיימת התורה שאין

בדברי ע"ש וכו' עליו

אשר כל שדרשו וזה נמוכה ורוח ברך שפל להיות התנאי וקדושה תורה של בכתרה דלזכות

שאינה טריפה סימני זה עובר שאינו למי פרט שלו וכשרות טהרה סימני זה עצמו שיכניע כלומר יעבור

דיסרו ז"ל ואמרו השכינה רגלי דוחק כאילו זקופה בקומה וההולך ע"ז עובד כאילו המתגאה דכל עוברת

עבד יוסר לא דבדברים אותו מכין בשבט י"ט)אותו כ"ט בשבט(משלי למנותן מצוה השבט תחת דרשו ולכן

בעולם מתגאה שהוא באדם הבהמיות הנפש שהוא דהחומר כן בהמות במנין ואמרו יוסר לא דבדברים

לו סדורות וקוצותיו רואי וטוב עינים יפה הצדיק שמעון לפני שבא אחד דאדם וכמעשה שלו שאינו

מים לשאוב והלכתי בעירי לאבי הייתי רועה לי אמר זה נאה שער לשחת ראית מה בני לו אמרתי תלתלים

אתה מה מפני ריקה לו אמרתי העולם מן לטורדני וביקש עלי יצרי ופחז שלי בבואה ונסתכלתי המעיין מן

לשמים שאגלחך העבודה ותולע רמה להיות שסופך שלך שאינו בעולם וגמ'מתגאה ט' פ"ו נדרים (תוספתא

ע"ב) ד' שהתורהנזיר תורה היינו מים לשאוב דהלכתי ונראה עליו שהתגאה הוא הבהמיות החלק והנה

רועה הי' המלך ודוד יתרו צאן את רועה הי' ומשה אבינו ביעקב כמ"ש רועין היו והצדיקים למים נמשלה

הגדולות השערות ע"י יצרו עליו ופחז תורה שהוא מים לשאוב והלך לאביו רועה הי' גברא האי והכ"נ צאן

להיות ולהביאו בהמיות נפש ולהכניע בשבט למנות מצוה ולזה בהמיות מנפש שבא

ע"א)יבמות והייתי(קכ"א שנשברה אחת ספינה וראיתי בספינה מהלך הייתי אחת פעם אר"ג

העלך מי בני לו אמרתי בהלכה לפני ודן וישב בא ביבשה וכשעליתי ר"ע ומנו שבה ת"ח על מצטער

על ועבר ראשי לו נעניתי ופרש"י ראשי לו נעניתי עלי שבא וגל גל וכל לי נזדמן ספינה של דף אמר

ר לו ינענע לו והלך שלגבי דדרכן להנ"ל הדברים ביאור ע"ש. בהן יתגרה ולא השעה מפני ידחה אשו

שבוע כלבא צאן רועה הי' שבוע כלבא בת שנשא קודם ר"ע והנה וגל גל כל על ראשן לכוף ת"ח

ר"ג והי' הספינה ונשתברה העולם בירת שהוא בספינה ונכנס שנין ארבעין עד תורה לומד הי' לא אבל

בהלכה ר"ג לפני ודן וישב ר"ע בא ליבשה וכשעלה הזדונים המים בגל יאבד שח"ו ר"ע על מצטער

כלומר ראשו לו נענה עליו שבא וגל גל וכל לו נזדמן ספינה של דף א"ל העלך מי בני ר"ג לו אמר

והלך הגל עליו ועבר ראשו לו נענע עליו שבא וגל גל כל ועל בעצמו נכנע הזמן ופגעי נגעי כשראה

כאגמון כף אלא עינים גבהות בתר הלך ולא תורה הספר בדפי עצמו ואחז עוה"ז בתענוגי ומאס לו

והי' תורה ללמוד למשא כחמור והי' ראשו

שכתב מה לדייק ויש וכו' בהלכה לפני ודן וישב בא ביבשה וכשעליתי שם שכתב מה לכוין

ביהמ"ק משחרב ז"ל לפמ"ש והנראה תורה לפני ולמד וישב בא באמרו די הי' לא ולמה דוקא בהלכה

כשראהו דוקא ולכן וכו' לב גבה כל ה' תועבת וכתיב הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה לו אין
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זה ובשביל עצמו והשפיל ראשו לו נענה וגל גל כל שעל לו והשיב העלך מי שאלהו בהלכה לפניו דן

והי' עמו שכינה להיות זכה

נסים בעשרה שאמרו בהא מילין לאלק מ"ז)יש פ"ה רוחים(אבות ומשתחוים צפופים עומדים

צפופים עומדים אמאי ד"א על ד"א לו הי' ואחד אחד שכל ז"ל ואמרו רווחים שמשתחוים דמאחר וצ"ב

ישראל ועזרת מקום תופס אינו המקדש דמקום צפופים העומדים על הי' הנס דבאמת לעיל אמרתי וכבר

הרבה רבבות רבבי העם ובהקהל רגל עולי וביו"ט ישראל בית כל ומחזיק קל"ה על רוחב אמה י"א

לגמרי כפוף ולא עכ"פ התנשאות קצת עדיין איכא ובעמידה עומדים אכתי שבעזרה אלא בנ"י מיליאנים

אחד לכל ד"א שמגיע עד רווחין הם מיד בהשתחואה ונכנעים שמשתחוים מיד אלא צפופים היו ולכן

כולו והי' הקדושה להרחבת השתחויה של ההכנעה להם שגרמה ואחד

ישדם בוגדים וסלף תנחם ישרים ג')תומת י"א שמדבר(משלי בשלח פ' עה"ת יונה רבינו ופי'

ולו החכמה לדעתבדורשי להלמוד בבקשם תמתם לשמה התורה לומדי והם הישרים כי ואמרו התורה מדי

העם את נחה לך מלשון מקומה אל הגיעם עד הידיעה בדרך אותם תנחה ל"ד)ולהבין ל"ב אבל(שמות

הישרים על להשיב כדי לסלף ומבקש הלומדים שאר את לנצח או חכם להקרא אם כי לשמה שלא הלומד

ונלוזים עקשים אורחותיהם אשר חיים אורחות בה ישיגו ולא שנאמר ישדם ההיא הסלף ולהטעותם

י"ט)במעגלותם ט"ו ב' ומבקש(משלי לשמה שלא הלומד העונש כי עברה ביום הון יועיל לא אח"כ ואמר

שאמר כמו כתקנה החכמה ישיג שלא והוא לו יבא אשר העונש מלבד צדיקים דברי יסלף כאשר דרכים

החכמה רבוי תועליהו לא וזה ובגידה סלף דבריו נמצא מתעבר עובר בהיותו עברה יום עליו יבא גם הפסוק

לומדי הישרים אבל אחר. אלישע את קרה כאשר יקום בל במהירות הרעה דרכו לפי תפילהו היא אבל

כולו שיהיו עד למדרגה ממדרגה ויעלו אותם תנחם תמתם לשמה תורה

גמרא שכר עליה ונוטלין מדה במשנה מדה ואינה מדה במקרא העוסק ת"ר ע"א ל"ג ב"מ

סתימת להבין לב לתת שהוא גמרא ופרש"י הגמרא מן יותר למשנה רץ הוי ולעולם מזו גדולה מדה לך אין

התנאים דברי לדעת או קיימות שתיהם שיהיו לתרץ יבין זו את זו סותרות וששתים הם מה המשנה טעמי

ואזלו מתני' כ"ע שבקו זו משנה נשנית רבי בימי ואמר הוא חכם פלוני מתני' הא ונימא בדבר החולקים

אלעאי בר יהודה רבי כדדרש דרוש מאי הגמ' מן יותר למשנה רץ הוי ולעולם להו דרש הדר גמ' בתר

חטאתם ולב"י כזדונות להם נעשות ששגגות ת"ח אלו פשעם לעמי חטאתם יעקב ולבית פשעם לעמי הגד

ופרש"י זדון. עולה תלמוד ששגגת בתלמוד זהיר הוי אומר יהודה ר' דתנן והיינו כשגגות נעשות שזדונות

הזהר מרבך משנה בדבר תשמע אם או המשניות טעמי תירוץ שהיא בגמ' בתלמוד זהיר הוי וכו' לעמי

ידעת שלא תלמודך בשגגת בהוראה שגית אם תלמוד ששגגת שנאה ומי טעמן ונתתלשאול המשנה טעם

שהיית כמו הטעם שאין כדת שלא הימנה ולמדת לידך שבא הוראה או דין לה דמית כך ומתוך אחר טעם

שזדון כמזיד עליה אתה ענוש זדון עולה לידך הבא מעשה לה דמית לא המשנה טעם ידעת שאלו סבור

את לשאול הזהיר ולכן ההלכה נשתנה הטעם שינוי דלפי ופשוט ע"ש. מרבך טעם שאלת שלא בידך היא

יהיו למילתא מילתא ומדמה לידו הוראה איזה כשתבא ואז בורים על ולעמוד וסודותיה המשנה טעמי רבו

ה טהרת ועל תורה של לאמתה הוראותיו

כדבריו שלא אחר טעם ויש מדעתו ברייתא או המשנה טעם דהמפרש ז"ל הקדוש רש"י לן

עליה וענוש כמזיד זה הרי אלא בהוראה טעה בכלל זה אין הרי כן והורה הוראה זה לטעם דימה אם

פירושו לו שנראה הגם ודעתו כרצונו לפרש ולא הברייתא או המשנה טעם בתר לשאול לו דהי' כמזיד

להיות רוצה אחד שכל אנו בדורינו ובפרט בזה להזהר יש וכמה אתה ולא רשאים והם מכרעת הקבלה מ"מ

וכ"ש האלו הפירושים על לסמוך ואין בפוסקים אחר פי' מצא אפילו דעתו לפי שמעתתא ולפרש פרשן
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משה עד איש מפי איש אמתית קבלה תורה שקבלו הראשונים על נסמוך אלא ח"ו מעשה לעשות שאין

והוא הגבורה מפי שקבל משה תורת זכרו דכתיב רבינו

ובקל השערה בחוט התלוים כהררים שהם רז"ל אמרו אשר החמורות שבת הל' על לבי דוה זה

עובד וכאלו גמור כגוי הוא הרי המחללו קדושתו לגודל אשר החמור שבת חילול ולהתיר להכשל אפשר

מדמין שאין מצאנז ד"ח בעל אדמו"ר הגה"ק ממרן ואחריו מהח"צ שמקובל צדק מורי מפי ושמעתי ע"ז

שכ"ג במצוה ז"ל החינוך הגדול לרבינו שמצאתי עד בקבלה אצלי הדבר והי' למילתא מילתא שבת בהל'

מדבר דבר בהן ולהוציא לדמות לך שאין שבת שבותי כהלכות מועד שהל' בידך יהיה זה וכלל וז"ל שכתב

תתמה ואל אחר בענין הקלה על יחמירו ופעמים א' בענין כבידה מלאכה מתירין לרז"ל תמצא פעמים כי

ופעמים תורה במקום אפילו ז"ל דבריהם שהעמידו מקומות בגמ' נמצא וי"ט שבת שבותי בענין וכן וכו'

שבותי כהל' מועד שהל' כלל בני וזכור דבריהם בכל רק דבר ולא להקל טוב שראו במקום בהם מקילין

אין ודאי דבשבת ומבואר ע"ש אמרוהו עולם גדולי כי בו תטעה ואל מדבר דבר לדמות בהם שאין שבת

ליחידים ורק וההיקש הדמיון קשה ענינים בכל ואפילו שבת בהל' יותר בדבר ליזהר ויש לדבר דבר לדמות

ה שבת בהל' וכ"ש נאמר

לשני וא"א שוות אינן דעותיהן כך שוות אינן אדם בני של שפרצופותיהן דכשם ידוע כי

ז"ל אמרו ה' רוח עליהם ששרתה הנביאים ואפילו בכיון אחת לדעה לכוין פ"ט)בנ"א אחד(סנהדרין סגנון

לא מ"מ אחת ונבואה ענין הכל שאמרו והגם אחד בסגנון מתנבאים נביאים שני ואין נביאים לכמה עולה

המאיר אור בעהמח"ס ראיתי מזו וגדולה אחד, בלשון קס"א)אמרו שנחלקה(דף שמיום זלה"ה המגיד בשם

פלוגתא בר נגדו לעמוד לו יהי' שלא עבודה או תורה דבר איזה שיאמר אדם לך אין דוד בית מלכות

ולפעמים ממנו הרחק מצוי הוא מסתמא ומכירו ביודעו ואינו לו סמוך נמצא לא ואפילו דבריו להכחיש

מגמ' י"ל ריהטא ולפום (סלאוויטא), דרך ומורה עבודה סידור על בהקדמה דבריהם הובא עכ"ל לים מעבר

פ"ח) וסנהד' מ"ז תורה(סוטה ונעשית בישראל מחלוקת רבו צורכן כל שמשו שלא והלל שמאי תלמידי משרבו

הרבה זמן שהי' דוד בית מלכות משנחלקה קודם ולא ואילך והלל שמאי מזמן דוקא משמע תורות כשתי

כולו והי' לזה קודם

מלכות שנחלקה מיום בתורה לו שנתחדשו בחידושין מיירי דהמגיד אלא אמת דתרוייהו

הראשונים דבימים אלא פלוגתא בר לו יהיה שלא עבודה או תורה דבר שמחדש אדם לך אין דוד בית

ובטל כפוף המיעוט והי' הרוב ע"פ בדבר והכריעו הגדול ב"ד לפני הדבר הביאו ואילך המלכים בימות

על עומדים והללו דעתם על עומדים והללו בישראל מחלוקות רבו והלל שמאי תלמידי משרבו אבל ברוב

כבית עושין הללו תורות כשתי תורה ונעשית דברים של בורין על לעמוד וא"א קבלנו כך ואומרים דעתם

ושלו חול חבירו של אומר אחד וכל הלל כבית עושין והללו שמאי

ב המקומות מן במקום ימצאו שאם שלנו ספרים בשאר או זה בספרי מלומדי מבקש מקומותהנני

שהנהיגו מנהג אחר או אחת דעה אחר לנטות אחד בענין או אחת בהלכה או בדבר דעתינו נראה אשר

סליחה וירבה שגגה או טעות שהוא הכרעותינו על אותנו ולתפוס לטעון יבהלו אל ואבותינו רבותינו ונהגו

שמע החכם אמר וכבר תורתינו על לשמור ורבותינו מאבותינו וקבלנו ראינו כן כי הדבר כן לא ומחילה

רבינו שקם לאחר ישראל של ורבן רבינו שהי' ז"ל הרמ"א ורבנו אמך תורת תטוש ואל אביך מוסר בני

בארצותינו נהגו ואשר בניהם מבני אנו אשר אשכנז בני ממנהגי כמה ושינה הש"ע וחיבר ואסף יוסף הבית

אשכנז מנהגי מנהגינו לפי המקומות בכל עליו והגיה הש"ע כל על מפה פרס ומעתה מאז ובמקומותינו

בהררי יסודם אשר התוס' ובעלי אשכנז חכמי ע"פ שנהגו אבותינו מנהגי כל את והציל
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מ"ו בתשו' הרמב"ם בעת(פריימאן)לשון לעמוד נוהגין בבל שאנשי האחר החכם שטען ומה

את אנחנו נחלה לא וחולים בריאים אנשים נראה שאם לפי כלום זו טענה אין הדברות עשרת קריאת

ויהי' ע"ש עכ"ל לבריאים להשוותם החולים את להברות נשתדל אלא לחולים שוים שיהיו כדי הבריאים

שגדרו וגדרים חומות על לשמור עמדנו שבחים של מקומות באיזה שאם ולהשכיל להבין לחכם די בזה

קבענו דעתינו עניות לפי שנראה מה מ"מ אחר גדול ע"פ אחר מנהג נהגו אחרים שבמקומות הגם אבותינו

יהי' כמוהם כהם ונוהג השבט תחת יעבור אשר וכל מסמורות בו

עמל על ובחמלתך באהבה האמת על לעמוד בהם היגיעה ולאחר כראוי בדברינו העיון לאחר אם

משא אין ודאי מפורשים פוסקים או פוסק או מגמ' בדברינו סתירה שימצא או בעיניך הדברים ישרו לא זולתך

אכיר יודיעני שאם אלא עוד ולא ברי' יתקלס ומזה ומזה סותר וזה בונה זה תורה של דרכה וזהו בדבר פנים

אבוש ולא אודה לאו ואם לי הנראה הטובה ידי כפי לו אשיב אי"ה חיי ימי כל להשיב בידי יהי' ואם טובה לו

הנה בסופו סק"ג ל"ט סי' בהגש"ד שערים המבוא וז"ל אחריהם הבאים בספרים ששחתתי מה אתקן ואי"ה

צמא לרוות בעלמא ומתן משא דרך אלא זה כתבתי ולא אשען אל בינתי על ומ"מ הנלענ"ד הטעמים הם אלה

על ובחמלתך באהבתך בו עיניך ועבור פה כתבתי אשר כל את וראה עיניך פקח תלמידי אתה לכן התלמידים

שיש ודע הוא טוב כי ותצפנהו לבבך על ויכונו בבטניך תשמרם לחכך וימתקו בעיניך ישרו ואם זולתך עמל

אחרים טעמים עוד שרפיבהם שיח בסוד ע"ש ע"כ, לקצר עת עתה אלא

שחייב והשנית באהבה בו ילמוד חבירו בדברי שהקורא אחד בהלכה יקרות נקודות שתי לן

נפל ולא הזה הכתב נכתב מעצמו שלא עצמו מעשה על כמו מעשיו על ולחמול חבירו עמל על לחוס

וחבל הדברים שכתב קודם השקיע ויגיעה ועמל טרח הרבה אלא אותיות ונעשה במקרה הנייר על הדיו

כדכתיב מעשיו על חס כביכול וקב"ה השחתה שחייבים ברורים טעמים בלי להשחית יוצר מעשה על

אומרים ואתם בים טובעים ידי מעשה שאמר ז"ל אמרו להשחית כשחייב ואפילו מעשיו כל על ורחמיו

וכחו חבירו עמל על חס שאינו מראה הוא הרי בנינו את ולסתור חבירו דברי על להקשות והממהר שירה

הי' אולי ומעיין בדבריו יותר מתחשב הי' באמת אוהבו הי' דאילו אוהבו ואינו זה בבנין שהשקיע וחילו

הם דבריו שגם מוצא והי' לשבח טעם בו מוצא

בפעם פעם מידי ספרו בתוך שילמוד כתב המלמד בנימין לר' באגרת לא"ח כוללת בפתיחה

במצות נכלל הוא ולפענ"ד טעם בהם ימצא ממילא חבה דרך בהם שיקרא וכיון חבירו דברי לחבב שמצוה

כדברי לחבבם תורה דברי וכ"ש חבירו דברי את לאהוב האהבה עיקר שזה כמוך לרעך ואהבת של עשה

אר"ע כמוך לרעך ואהבת בת"כ ז"ל שאמרו לפ"מ עצמו משל יותר עוד לחבב חייב לפעמים ואפשר עצמו,

עה"פ בראשית פ' עה"ת בעה"ת ופי' יותר גדול אדם תולדות ספר זה אומר עזאי בן בתורה גדול כלל זה

בן ובא תעביד לא לחברך סני דעלך מה אלא שמעינן לא דר"ע דמקרא מחלקותם אדם תולדות ספר זה

דמות שרואה לפי חבירו לכבוד לחוש לו יש אפ"ה עצמו לכבוד חושש אינו הוא אם שאף והוסיף עזאי

לדברי חש שאינו מי י"ל נמי חבירו דברי לחבב לענין ממילא ולפ"ז ע"ש. עצמו דמות רואה ואינו חבירו

מה"ט ואולי עצמו משל יותר חבירו ויגיעת עמל על ולחוס לחבב חייב מ"מ עמלו על חש ואינו עצמו

ב אדם שחבר שמה אדם תולדות ספר בזה ז"ל מפרירמזו ויצר הוליד אשר שלו תולדות ספר זה ספרו

זרעו ועל עליו דבר כאלו עליו והמדבר וזרעו תולדותיו משחית כאלו והמשחיתו עליו ה' בחמלת מחשבתו

שבת ועיין רבותיהם מפי שיצאו הדברים אחר מהדרים שהיו ואמוראים בתנאים פעמים כמה מצינו ומה"ט

שהיו מקומות ובכמה ר"י לפני דברי מחבב אתה יום בכל ק"י ופסחים זא"ז מחבבין כמה נ"ג

בכל שי"ק מהר"ם שמרן ושמעתי בו, וכיוצא רב מפי הדברים ויצאו הואיל דבריהם אחר מהדרין

ולא ובכבודם בדבריהם זלזל ח"ו או כראוי כבדם לא שמא שלו קודש ספרי את לפייס הלך עיו"כ

ב כמועל יהי'
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דובבות ששפתותיו ז"ל אמרו אשר חבירו של שמעתתא הלומד אמת של חסד גם שהוא

וע מאה לאחר וקןבקבר פיו בחבלי ולחבול ולהשחית להקשות לעולם שדרכו מי גיסא ולאידך שנה שרים

לעצמה כשהוא חמורה עבירה שהוא לשקר ונוטה אמת דברי מסלף שהוא לבד חבירו בקלון ולהתכבד קנו

פני ומלבין אחיך את תשנא לא עובר הוא הרי נברא שלא לו נח כן דהעושה ז"ל ואמרו לכפרה ניתנה שלא

אמרו וכבר שאמרו ממי האמת את לקבל אנחנו מוזהרים אלא ועוד ועוד הרבים את ומכשיל ברבים חבירו

מ"ג)ז"ל פ"א אומרים(עדיות וחכמים קבין תשעה אומר ושמאי המקוה פוסלין שאובין מים הין מלא אומר הלל

שמעי' משום והעידו שבירושלים האשפות משער גרדיים שני שבאו עד אלא זה כדברי ולא זה כדברי לא

שטוחה בקשתי ולכן ע"כ. דבריהם את חכמים וקיימו המקוה את פוסלין שאובים מים לוגין שלשת ואבטליון

לילות שמתי רבה ביגיעה ורביתי טפחתי אשר כמוני מעוט אדם תולדות ספר זה אחרים או זה בספרי ממעייני

בחיפוש חפשתי ותשובה וענין ענין כל ועל רבה ויגיעה ועמל בטורח אלא כמצליף דברי כתבתי ולא כימים

שיש יתירה מחכמה שלא בינתי על סמכתי ולא אדם נשמת ה' נר מנר ונר מנר חיפוש ולמדתי חיפוש אחר

ה מספרי שהעלתי מה העלתי באמונה הבית בעל מלאכת העושה כפועל רק בי

להודיע עכ"פ באתי בזה הארכתי וכבר בו מטעים שהעולם למי לו אוי בירושלמי אמרו כי

כל את לדעת זכיתי לא באמת אבל יתירה ובקיאות כידיעות שנראה ענינים כמה שרואים בספרי למעייני

בס"ד ספרי בשאר והן שו"ת בספרי הן בתורה מקצועות בכמה לכתוב זיכני שבעזה"י והגם בעונ"ה הש"ס

העניני את ולמדתי יגעתי פשוט אלא ופוסקים בש"ס יתירות ידיעות מחמת לא שכתבתי מהדברים םהרבה

כותב שאני קודם בעזה"י דרכי וזה בהענין עסקי בשעת פוסקים ושאר וטוש"ע ראשונים ובפוסקים בש"ס

בהביטי אבוש לא אז שאמרו וע"ד שבע"פ תורה להיות ולא הדברים במקור לעיין לאחרים ובפרט דבר

שרפי אלקים מלאכי רבותינו שהם צדקיך משפטי אל

מעשה כי לזה צריך שאין כנראה האמנם ותהלוכותיו הספר מעשה לכתוב המחברים מדרך

בכל תורה הלומדי בחוגי נתקבלו כבר ב"ה אשר הקודמין חלקים בתשעת כמעשהו הוא ותהלוכותיו הספר

לישנא לנו נתן רחמיו ברוב אשר וב"ש וב"ה מהותו יודע כבר הקודמים בספרינו שרגיל ומי כולו העולם

ענין בכל למסקנא באנו דרובא ורובא רוב ע"פ בעזה"י וגם בו הקורא ירוץ למען נכתבים הם ובו קלילא

וכ"ש הספיקות כהתרת גדולה שמחה לך דאין ז"ל הרמב"ם כתב וכבר ספק על ספק בספיקות הנחנו ולא

העליתים ולא בספיקות נשארנו אם השתיקה לנו ויפה וספיקות קושית בהשארת אחרים על להכביד שאין

ב למעול שלא והנחתים האפשר ככל הכתב על

זרע ולעמו לאדוניו נרצע עבד התורה לומדי בפני הנדרסת אסקופה לעולם מועט אדם דברי

על לא ועידן עידן בכל אורייתא דיקר ומקמיה קמי' דסגידנא קידה המחוה ויעקב יצחק אברהם בני קודש

ומסגא קשוט ואורייתי' קשוט אלקא דהוא דשמיא באלקא אלא סמיכנא אלהין בר על ולא רחיצנא אניש

החסד כל על העבר על מודה תושבחן אמר אנא יקירא קדישא ולשמה רחיץ אנא בה וקשוט טוון למעבד

דתפתח קדמך רעוא יהא ביתי בני כל ועם עמי לעשות עתיד אתה אשר העתיד על וצועק עמדי עשית אשר

ולחיין לטב ישראל עמך דכל ולבא לטובה כולם דלבאי, משאלין ותשלים באוריתא וחתני בני ולב לבאי

ונפש. בלב חותם ולשלם,

 
     
     

שלום. בריתי את לו נותן הנני אמר לכן בקנאתי ישראל בני את כליתי ולא לסדר בתמוז עשר שבעה
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יצו"א בנ"י התשמ"ג לרב השמים כככבי לסדר ג' ליום אור

צדקינו, משיח ע"י נערים, עם זקנים יקבץ המצרים, בין
מוה"ר כג"ת המפורסם הרהגה"צ ובתוכם ישועתינו ה' יצו

  .הרבים לתועלת בעמח"ס שליט"א
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ונפש. בלב באהבתו קשור הטוב דושכ"ג ידי"נ הנני ובזה

 

 
      

מו"ה הרה"ג אתפאר בך אשר ישראל חביבי ורב ידידי לכ'
 הגבוה בישיבה כולל חבר שליט"א

ליקוואד.
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ונפש. בלב ושכ"ת דושה"ט ידידו דזעירין מלין אלו

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ט וארא א'

הרה"ג כו' אתפאר בך אשר ישראל חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת בי"מ כולל חבר שליט"א

נ"ז. ליקוואוד גבוה

      
      
          
        
        
         
        

         
         

       

       
       
         
         
        
        
         
         
         
         
        
        
          
        

        

        
         
         
         
         
         
         
          
       
        

 

  
 

 
     

  

בנ"י התשד"מ אמך בני לך וישתחוו לסדר ד' ליום אור
יצו"א

לעדרים תורה מרביץ ובתמימותו בצדקתו אברהם הי' אחד
גאון האי רב ה"ה הרים ועוקר סיני בשערים נודע שמו
כג"ת מקבצי' פעלים רב ירו"ש ברך ושפל ענותן המפורסם

מוה"ר בישיבת ישיבה ראש שליט"א
תו"א. עיה"ק ירושלים דטשעבין מיעקב כוכב
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קשור ידי"נ וכו' הטריחתו על סליחתו המבקש ידי"נ הנני ובזה
ונפש. בלב וכאש"ל דושכהדר"ג באהבתו
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יצו"א בנ"י התשמ"א מנ"א ז' עש"ק

ויקבץ צדק גואל הרים ממרום לנו ישלח המצרים בין
מכ"ק ושד"ר תלמיד צורב האי גם ובתוכם נערים עם זקנים

מפארים שמו שליט"א מליובאוויטש אדמו"ר 
.ווענעזועלא בקאראקאז גדולה בישיבה הי"ו
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ללומדיה התורה בברכת המברכו מכירו בלתי ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב דושה"ט אמת דבר על ורכב צלח

 

 
    

יצו"א בנ"י התשד"מ לארץ תתנו גאלה לסדר בשבת ב'

גמורה. וישועה גאולה הגבורה, מפי נתבשר הספירה. בימי
לציון יביאנו משיח הארץ. כנפות מארבע גלויות וקיבוץ
אספקלריא הדור פאר מחותני מע"כ ובראשם הארץ. משוש
ליה דזיו ה"ה לו יאמר קדוש גברא טהור ציס"ע המאירה

מוה"ר כקג"ת הגה"ק בתיא כבר  
עבגצ"א. מלעלוב אדמו"ר שליט"א
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קשור תיכף, השלמה לרפואתו המתפלל מחותנו שני' ובתודה
ונפש. בלב באהבתו

    

 
       

בנ"י התש"מ שרה חיי לסדר המאורות בו שנתלו ליום אור
יצו"א

כש"ת וו"ח חוב"ט הגאון הרב נעלה מאד היקר ידי"נ מע"כ
מוה"ר .אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א
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ידי"נ מרובה בהצלחה שיהי' וי"ר וכו' בדמי מצטרף והנני
שיזכה ללומדיה התורה ובברכת בידידות ושכ"ת דושה"ט

ונפש בלב וללמדה לשמה תורה ללמוד

 

 
    

    

יצו"א בנ"י התש"מ רמה ביד יוצאים לסדר ד' ליום אור

כמר כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.הי"ו
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ואת כעת יותר ולציין להאריך יכולתי לא הטרדות ומחמת
המברכו מכירו בלתי מוקירו וש"ת דושה"ט הסליחה מע"כ

ונפש. בלב
 

 
        

יצו"א בנ"י התשל"ג הרחמים לחדש א'

לשבח המפ' חוב"ט נו"נ אי"א בנש"ק הרהגה"צ ידי"נ כבוד
מוה"ר כש"ת וכו'   

שליט"א. מציעשענוב אדמו"ר
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כוח"ט בברכת המברכו ונפש בלב דושכ"ת ידידו דברי אלו
ונפש. בלב ידידו גמורים צדיקים של בספרן

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ו דסליחות ג' ליום אור

מוה"ר כג"ת וכו' ירא"מ צמ"ס ההגה"צ ידידי מע"כ
 .בנ"י לתועלת הרבה בעהח"ס מב"ב שליט"א
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ורעדה וחיל יחפזון ומלאכים להאריך הז"ג אין כי והיות
יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר ולכן טרוד גברא והאי יאחזון
ארוכים טובים לחיים השנים בברכת הראשונות על חוזר והנני

ונפש. בלב דושכ"ג ושלום
 

 
    
   

יצו"א בנ"י ה'תשמ"א ראה א'

הב' בנש"ק כו' צורב האי מע"כ  הי"ו
הבירה. לאנדאן

      
      

        

        
       
           
        
        
        

      

       
        
        
         
        
        
        
        
         
       
        

     

        
     
        
       
         

      

       
        
        

  

       
        
       
          
         
        

     

    
 

 
      

   

יצו"א בנ"י ה'תשל"ח הוא ברוך כי לס' חמישי ליום אור

ה"ה אהרן של מתלמידיו עניו והאי חסיד האי ידי"נ מע"כ
כש"ת כו' נאה פרקו לעופר או לצבי דומה הסופר אשכול

מוה"ר בירושלים סת"ם סופר שליט"א
ת"ו. עיה"ק
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ונפש. בלב וכאש"ל וש"ת דושה"ט רחומאי דברי אלו

 

 
     

יצו"א בנ"י תשל"ט ה' וישלח ד'

הרב חוב"ט ברקאי חביבי ורב יקירי ידידי מע"כ
.בנ"י הי"ו
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ונפש. בלב וש"ת דושה"ט ידי"נ בזה הנני הז"ג אין כי והיות

 

 
   
  

יצו"א בנ"י התש"מ שינה שלא שבחו להגיד לסדר ג'

מוה"ר כש"ת אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ 
אזורי רב זצ"ל מהרי"א הגה"ק ידי"נ נכד שליט"א

בא"י. שאן בית לבקעת
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זקנו וזכות ברוך מקורו שיהא וי"ר מוקירו דושה"ט הנני ובזה
תורה וללמוד הרבים ממזכי להיות ויזכה לו יעמוד הגדול
ונפש נפשו כאוות דהלכתא אליבא שמעתתא ולאסוקי לשמה

ונפש. בלב התורה בברכת המברכו

 

 
    

היום כחול זרעך את ושמתי לסדר המאורות בו שנתלו יום
בנ"י דוד מלכות שלטון תחזור השנה מרוב יספר לא אשר

יצו"א

ומשקה דולה אליעזר בית זקן ירושלים, ובונה ציון מנחם
וירושלים, בציון ה' לדבר לצמאים חפנים, במלא ה' מתורת
החזק פטיש מזה בן מזה בנש"ק הרהגה"צ מחותני ה"ה
כו' חוב"ט כו' בחסידות מתנהג חו"פ היוחסין שלשלת

מוה"ר כג"ת   רב שליט"א
ת"ו. ברק בני לעלוב דחסידי ור"מ
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שלא וי"ר וכו' ימחול ונא באהבתו קשור מחותנו דברי אלו
תורה של לאמיתה ויכונו הבורא כרצון שלא דבר פי יאמר
ולומדיה התורה לכבוד החותם וכו' מאד ומוקירו המכבדו

ונפש. בלב יתברך שמו ולמען
 

 
      

 

       
          
         
         
         
          

           
          
          
          
         

  

 
     

    

יצו"א בנ"י ה'תשל"ט לחמך את וברך לסדר ב'

כש"ת מברך שמיה יהא מברכינא חזינא דלא למאן
 .קיסקא מט. נייטרא. ישיבת הי"ו
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וללמדה לשמה ללמוד שיזכה וי"ר וכו' מיעוט אדם דברי אלו
ונפש. בלב המברכו מכירו בלתי מוקירו ידידו

 

 
      

     

יצו"א בנ"י התש"מ חקת ג'

בחוקי עוסק צורב האי ומופלג המופלא הרבני ידידי מע"כ
כש"ת חורב   אנטוורפן הי"ו

בלגיה.
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ונפש בלב וכאש"ל דושה"ט כערכו מוקירו ידידו הנני ובזה

 

 
    

בנ"י התש"מ למט-מנים א"ך

כש"ת חוב"ט וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
 .שליט"א
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בנ"י ה'תשמ"ב רמ"ה ביד יוצאים ישראל ובני לסדר ג'
יצו"א

הדר עץ פרי ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר הרב כש"ת בנש"ק  נכד שליט"א

זצוקללה"ה. ממאטערסדארף הגה"ק

      
       

         

        
      
         

        
         
          
          
          
         
         
          
       
        
         

       

        
        
         
          

    

       
       
        
         
        
         
        
         

        

        
      

    

מעלה לעלות שיזכה וי"ר הרם כערכו מוקירו ידידו דברי אלו
ונפש בלב המברכו וכו' היקרה משפחתו לתפארת מעלה

 

 
   

מלכות שלטון תתחדש השנה ברכת והיה לסדר מרחשון ה'
יצו"א בנ"י דוד

אספקלריא והדרו הדור פאר הרהגה"צ מחותני מעכ"ק
כבר ליה דזיו ארזים חכם מזה בן מזה ציס"ע המאירה
קרבניטא וכו' בישראל אלקים נשיא שבסנהדרין זקן בתיא

ר' מרן כקהדג"ת דספינא   
 .ת"ו עיה"ק בירושלים
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דושכג"ק באהבתו קשור לעולם מועט אדם מחותנו דברי אלו
משיח פני לקדם שיזכה ושנותיו ימיו אריכות בעד המעתיר

ונפש. בלב ה' עדת עם צדקנו
 

 
    

יצו"א בנ"י ה'תשמ"א להדלקה ב'

כו' מפארים שמו בנש"ק ג"א חוב"ט הרה"ג ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת   דק"ק רב שליט"א
חיפה. חליסה
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לרחמי המצפה נאמנה בידידות דושכת"ר ידי"נ הנני ובזה
אני כי וכו' על לי ויסלח וכו' עין כהרף ה' וישועת שמים

ונפש. בלב למועד חזון עוד ואי"ה מאד טרוד

 

 
       

    

בתו רחל את לו ויתן לסדר בשבת טוב כי בו שנכפל יום
יצו"א בנ"י ה'תשד"מ

האי למע"כ וכט"ס וברכה ושלום חיים וגבעות הרים ישאו
עץ פרי בנש"ק לגאון עדיו ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב

כמר המיול"ח הדר  .הי"ו
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המברכך המעלות ברום לראותך המצפה וכו' מקוה והנני
המיול"ח. ונפש בלב וש"ת דושה"ט התורה בברכת

 

 
      

   

יצו"א בנ"י התש"מ מנ"א י"ד

במעסעטשוסעטס. כו' הרב כבוד

     
     
        
        
       
        
         

      

        
        
         
         
        
        
         
          
         

   

        
     
          

          
         
         
         
         

        
        

      
        
          
       
         

    

ונפש. בלב דושה"ט כוח"ט בברכת המברכו הנני ובזה

 

 
    

  

יצו"א בנ"י ה'תשמ"ג מרחשון ר"ח

מוה"ר כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק וכו' האי מע"כ
.הי"ו
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בלב ללומדיה התורה בברכת מברכו מכירו בלתי הנני ובזה

ונפש
 

 
     

יצו"א בנ"י ה'תשל"ג ויקהל שישי ליל ב"ה

דורש נאה מברך שמיה יהא קמברכינא חזינא דלא למאן
מוה"ר כש"ת וכו'  בכולל הי"ו

בנ"י. מיר הקדושה דישיבה
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יצו"א בנ"י ה'תשל"ב ה' את לדרוש ותלך לס' ב'

הב' וכו' ומופלג מופלא ברקאי ב"א כבני תלמידי מע"כ
 .הי"ו
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הפך באמת אמת דבר על ורכב צלח בברכת לברכך הנני ובזה
בס"ד תתעבד ותקיף רבא ולאילנא בה דכולה בה והפך בה

ונפש. בלב הנאמן כבני רחימך ודודך נפשך כאות

 

 
      

 

בנ"י ה'תשל"ו מצליח ה' עושה הוא ואשר לסדר ב'

חורב בחוקי עוסק צורב האי ה"ה לו ועלתה באחת שאול
כש"ת וכו' לגאון עדיו היוחסין שלשלת ברך זרע בנש"ק

 גאון האי רב כעת ומחותני ידי"נ בן הי"ו
ירושלים שליט"א מנחם פנחס מוה"ר כקש"ת וכו' וצדיק

עיה"ק.
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יצו"א בנ"י ה'תשל"ג ויקהל ב'

כש"ת וכו' מברך שמיה יהא קמברכינא חזינא דלא למאן
מוה"ר הרה"ג  דישיבה בכולל הי"ו

נ"ז. לייקווד גבוה מדרש בית הקדושה
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נ"י ברוקלין פה דוד מלכות שלטון תתחדש שנת מוצי"כ
יצו"א

אהובי למע"כ וכט"ס ושלום ברכה חיים הרים ישאו
פרי בנש"ק ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי וחביבי

כש"ת כו' ותפארת לגאון עדיו הדר עץ 
מוה"ר כו' הרהגה"צ מחותני בן המיול"ח הי"ו

ת"ו. ב"ב שליט"א בידרמן מנחם אליעזר אלתר

     
      
        
        

   

        
       
        
        
         
         
        

        
         
        
         
         
        

      
      
         
        
         
         
         
         
       
       
         
        
        
         
         
        

          
         

 

       
       
         
         
          

       

       
       
        
         
         
          
         
         
          
          

    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

       
      
          
         
         
          
         
          
          
          

    

         
        
        
        
         
          
         
          
         
        
          
          
         

       

       
        
           
        
         
          
         
         
         
          
        
          
         
         
          

        
         

         
         
           
         
         

          
         
          
          

 

       
       
         
         
          
         
         
          

    

       
        
         
        
         
        
         
          
         
          
          
          
         
         
         
          
          
          

   

      
       
         
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         
       
        
          
         
         

      

       
        
         
         
          
         
          
       
        
        
        
       
        
          

     

      
      
        
         
          

      

      
        
         

        
         
          
        
         
          
         
           
          
        

         
          
          
          
         
          
       
         
          
       
          

      

        
         
          
         
          
        
        
       
        
          
         
         
          
         
         

       

        
       
          
         
         
         
        
         
         
        

    

        
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

          
         
       
          
         
          
         
          
         
         
        
           
         
           

     

       
      

        
         
        
        
         
          
        
         
         
        
          
        
        
         
         
        

  

      
        
        
         
         
        
         
       

   

 
   

 

      
      
      
       
         
         
       
         
        
       
        
        
       
       
         
       
        
       
        
         
         
         

      

      
     
         
        
         
        
        
        
         

    

      
        
        
        
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
          
         
         
         
        
         
       
         
         
         
         
         
          
         
         
        
        

    

      
        
          
         
         
         
        
         
         
         
        

      
      
       
          
           
         
        
         
        
         
         
        
         

        
         
         
        

     

       
      
        
        
         
          
          
        
         
         
          
          
         
         
          
          
          

 

        
       
         
       
        
        
         

       
        

  

        
       
          
          
          
         
          
         

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

       
       
       
         
        
        
        
         
        
        
         
         
         
         
         
        
        

      
      
          
        
         
         
           

        

        
       
         
        
           
       

     

      
        
         
         
         
        
         
         
         
        

         
        

       
       
          
           
          
        
           
        
          
         
         
          
         

        

 
    

 

       
      
         
        
           
        
         
          
         
           
        
         
        
        
          
         

      

      
        
       
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
        
       
       
       
         
        
         
       
       
       
        
       
        
       
         
        

   

      
      
        
       
        
         
         
         
          
        
          
         
         

 

       
      
        
       
        
        
       
       
        

       

 
     

 

      
      
         
          
         
        
        
         
          
         

       
         
        

      

        
      
        
         
        
        

       
       
         
          
         
          
         
          
         

  

       
         
         
        
          
         
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
         
        
         
         
          
        

      

        
       
         
        
          

      

      
       
         
         
        
         
         
        
          
         
         
        
        
        
         

    

        
         
        
          
         
        
          
         
        
        
          
         

          
       

        
       
         
        
        
          
         
         
          
          
         
         
        

      

בדברך ולהשתעשע יותר עוד להאריך רציתי כי באמת והנה
להניחם דא"א ובמילי דחגא ביומי טרידנא דכעת כיון אמנם
יברכך אומרים והקוצרים לקצר כעת שהז"ג ומ"ע זמן לאחר
עד והחסידות והיראה התורה במעלות ותצלח שתעלה וי"ר
המיול"ח וכו' עמים יקהת ולו ינון יבא כי עד מעלה שמי רום
אחד במקום וגדולה בתורה תחי' היקרה בתי עב"ג ולראותך

ונפש בלב החותם
 

 
      

יצו"א בנ"י ה'תשד"מ וגו' לשוח יצחק ויצא לסדר א'

בקל דורש נאה עם נדיבי שרים חפרוה באר וכו' בא ויצחק
השער אל קולע סוע"ה ומפרק מקשה ומשקה דולה וחומר
וחביבי אהובי ותפארת לגאון עדיו בנש"ק ברקאי יחטא ולא

כש"ת המיול"ח  .ארצה"ק ב"ב הי"ו
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יצו"א בנ"י ה'תשמ"ג לרב השמים כככבי לסדר ג'

מוה"ר בנש"ק הגאון הרב מחותני ידי"נ מע"כ
.ת"ו בחיפה ישיבה ראש שליט"א
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וי"ר יתירה בידידות ושכ"ג דושה"ט מחותנו ידידו דברי אלו
לבשרנו ויזכה לאחרים וללמדה לשמה תורה ללמוד שיזכה

ונפש. בלב המברכו טובות בשורות
 

 
     
ה'תשל"ז רמ"ה ביד יוצאים ישראל ובני לסדר ג'

בחוקי עוסק צורב האי ה"ה מברכינא חזינא דלא למאן
הרב כש"ת כבוד אומר כולו וכו' חורב  

.הי"ו

      
      

        
         
        
          
         

          
       

     
       
        
        
         
         
        
        
         
         
         
         
        
         
        
         
         
        
        
       

    

       
        
         
          
          
         
        
         
         
        

       

תורה ללמוד שיזכה וי"ר מכירו בלתי מוקירו ידידו הנני ובזה
מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי וללמדה לשמה
ונפש. ובלב ישאו בכתף הקודש בעבודת והעמוס הטרוד דברי
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בנ"י התשמ"ה תרומה טוב כי בו שנכפל ליום אור

עץ פרי בנש"ק הרהגה"צ נעלה מאד היקר מחותני מע"כ
מוה"ר כקש"ת כו' היוחסין שלשלת מזה בן מזה הדר

  .ת"ו אביב תל ממודזיץ אדמו"ר שליט"א
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האהובים רעים אהבת בברכת המברכו מחותנו ידי"נ דברי
והבנות הבנים, החשובה, משפחתו וכל וכאש"ל דושכ"ג
ובאהבה נאמנה בידידות לעצמן, מברכות נשים והמחותנים

ונפש. בלב רבה
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ז אייר ב'

ר' הערך יקר הרה"ח היקר תלמידי מע"כ 
תקוה. פתח הי"ו

     
   
       
       
       
       
         

       
       
         
         

    

       
         
         
        
        
         
         
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
         
          
         
         

    

        
       
         
        
         
          
          
          
         
         
         
         
          
          

 
     

   

 

      
     
        
         
         
         
        
       
          
       

     

       
       
          
         

        
         
         
        
         
        
          
         
        
         

         
         
        
        
         
         

  

      
      
       
         
          
        
         
          
        
        
        
         

        

שתזכה וי"ר לך אשר וכל ושלום דושה"ט ידידך הנני ובזה
נפשך כאות הקדושה התורה ע"פ בישראל נאמן בית לבנות
וטוב טוב ובכל בתורה המשולשת בברכה המברכך רבך ונפש

ונפש. בלב ועד סלה
 

 
    

 

יצו"א בנ"י ה'תשל"ד כסליו ט'

מוה"ר כש"ת אי"א וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
 .טענעסי מעמפיס שליט"א
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גאולת ויגאלנו תמים, הולך משיחו ישלח שמו והשי"ת
בלב המברכו ותומים, האורים עם צדק כהן ביאת עם עולמים.

ונפש.
 

 
    

  

יצו"א בנ"י ה'תשל"ד אייר כ'

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.טענעסי מעמפיס שליט"א
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בנ"י ה'תשל"ז למאור שמן לס' א'

לגאון עדיו בנש"ק חוב"ט צ"מ האי יקירי ידידי מע"כ
מוה"ר הרה"ג וכו' ולתפארת  

שליט"א. מבאבאוו אדמו"ר כ"ק ידי"נ חדב"נ שליט"א

       
     
         
        
          
           
       
         
          
         
         
         
           

        
           

        
       
         
         
        
          
          
           
        
         
          
          
        
        

       

       
      
         
         

        
    

 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"א במדבר ששי ליל

בנ"י. דגור ישראל בית הקדושה מתיבתא תלמיד וכו' מע"כ
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בנ"י התשל"ב סיון י"ב

וכו' הח' הב' כבוד  .הי"ו

      
      
         
         
           

        
        
          
         
          
         
        
        
         
           

       

         
       
         
         
          
        
         
         
         
        
        
          
          
          
       

   
 

 
      

יצו"א בנ"י ה'תשל"ג ויקהל שישי ליל ב"ה

דורש נאה מברך שמיה יהא קמברכינא חזינא דלא למאן
מוה"ר כש"ת וכו'  בכולל הי"ו

בנ"י. מיר הקדושה דישיבה
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יצו"א בנ"י ה'תשמ"ג למילואים א'

ת"ח המפואר הרה"ח הנגיד הרבני חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת ובע"מ  ,שליט"א
תו"א. החסידית חצור

     
      
        
          
         
        
        
          
        

      
        
       
       
       
         
        
         
        
        
        
         
         
         

  

        
       
        
        
          
       

          
         
         
        
       

 
    

 

 

      
      
        
        
         
        
        
       
         

    

 
     

 
      

        
        
          
        
         

      

 
     

 
       

      
       
        
         
         
        
         
          
         
         

   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

      
       
        
        
          

 
       

 

      
      
          
        
        
         
          
         
         
        
          

      

        
       

       
        
       

       

לא אמנם מאד טרוד אני כי אלו בענינים הארכתי לא והנה
כידידי מאד מחשיבו אני באמת כי כלל להשיב שלא רציתי
מצאצאיו ונחת ברכה לו יתן שהשית"ש מקוה והנני הנאמנים
בעדו המעתיר דושה"ט ידידו דברי ב"ב עם חלציו יוצאי

ונפש. בלב עין כהרף ה' לישועת ומצפה לטובה

 

 
      

   

יצו"א בנ"י ה'תשל"ד כסליו ט'

כש"ת אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר .טענעסי מעמפיס שליט"א
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יצו"א בנ"י התשמ"ג פסח אס"ח

שמו חוב"ט נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת מפארים  .נ"י

    
       
         
      
      
       
         
         
        
        
        
        
        
       
          
         
         
         
       
        
        

       
       
         
        
         
           
         
          
         
         

        
        
         
         
        
         
         
        
         
         
        
          

       

במהרה שיזכה וי"ר ורכב צלח וכאש"ל וש"ת דושה"ט ידי"נ
ונפש. בלב ידידו ונפש נפשו כאוות טובות בשורות לבשרנו

 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ב בשמחה שמרבין ער"ח

אגוזים גל ויקירא רבה גברא האי חביבי ורב ידידי מע"כ
כש"ת הגאון הרב חוב"ט כוללי ראש שליט"א

ת"ו. עיה"ק ירושלים בעלז
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האיחור על סליחתו ואבקש ושכ"ת דושה"ט ידי"נ בזה הנני
והשי"ת העצומות הטרדות מחמת אתי עתותי אין פשוט כי
ע"ד נכסינו ויצליחו ברכה ולראות בהיתר להתפרנס ונזכה יתן
ומשנכנס אדר בהם יטע נכסיו שיתקיימו הרוצה ז"ל שאמרו
דושה"ט הספיקות כהתרת שמחה ואין בשמחה מרבין אדר

ונפש. בלב אליו הנלוים וכל ושכ"ת
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מוה"ר כש"ת בנש"ק וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג כבוד
המלך עמק דישיבת רוחני מנהל שליט"א

סיטי. במעקסיקא
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בנ"י התשמ"ה אני קדוש כי קדשים והייתם לסדר עש"ק
יצו"א

ראש צ"ת המפורסם הגאון הרב וידי"נ ידי"ע מעכ"ג
מוה"ר כג"ת ככה לו אשרי ברבים תורה מרביץ בשמים

  ת"ת ישיבת ראש שליט"א
יצו"א. הילס דפארעסט וגאב"ד
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לי היקרים בדבריו להשתעשע רציתי אשר ידי"נ דברי אלו
הנני ובזה דברינו עלי הבדולחים עיניו ישים אם מאד ואשמח

ונפש בלב וכאש"ל דושכ"ג באמת אוהבו מח' ידי"נ

 

 
      

דוד מלכות שלטון תתחדש שנת נח - בראשית מוצש"ק
יצו"א בנ"י

חורב בחוקי עוסק צורב האי ומידועי אהובי ידי"נ מע"כ
עץ ענף הדר עץ פרי בנש"ק ולתפארת לגאון עדיו ברקאי

כוה"ר במעלות תמים החתן המיול"ח כו' כו' אבות
 .לנצח הי"ו
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למועד חזון עוד ואי"ה כעת הז"ג אין אמנם להאריך עוד ויש
לישיבה שהולך נ"י בני ע"י עוד זה מכתב לשלוח רציתי כי
לבדו לה' בלתי לשמה תורה ללמוד שנזכה ויה"ר בס"ד
במעלת מעלה מעלה ושתעלה תורה של לאמיתה ולכוין
ובלב דושכ"ת המיול"ח שלחנות לשתי ותזכה וקדושה התורה

ונפש,
 

 
      

יצ"ו בנ"י תשד'"מ ה' מר-חשון ג'

מזה הישן הדור משרידי לו יאמר קדוש הרהגה"צ הוכ"ק
שלשלת ציס"ע הדור פאר המאירה אספקלריא מזה בן
אשר ישראל אריאל גולת ראש שבסנהדרין זקן היוחסין

מוה"ר כהדרג"ק וכו' וכו' אתפאר בך מרן
עבגצ"א. שליט"א מבלוזשעוו אדמו"ר

     
    
          
          
        
        
        
        

        
     

        
       
        
          
        
         
          
        
        
         
        
           
         
       
        
        

        
         

        
         
        
        
        
         
          
       

      
        
         
        
         
          
        
        
        
        
          
        
         
           
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
          
        
         

       
     
        

        
          
       
         

      

       
       
         
        
         
        
         
        
        
          
         
          
         
        
        

תורה ולומדי צדיקים רגלי לפני הנדרסת אסקופה דברי אלו
על כהדרג"ק מר סליחת ואבקש לעולם, מעוט אדם לשמה
ידי"נ דברי השורה מקלקלת אהבה אמנם צדיק האי הטריחו
מצהרים לבד פעמים יום בכל המתפלל באהבתו קשור באמת
ואתם לירושלים צדק גואל יבא עדי חיים ושנות ימיו לאריכת

ונפש. בלב חיים, כלנו בה' הדבקים

    

 
      

 

יצו"א בנ"י התשמ"ה כמוך ונבון חכם לסדר א'

מוה"ר כש"ת כו' כו' ברקאי נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ
   ,ימית בישיבת ר"מ שליט"א

הקדושה. בארצינו
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בברכת המברכו ברוך מקורו ויהי מכירו בלתי מוקירו ידידו
ונפש. בלב ללומדיה התורה

 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ו המיוחס יום

העמיד ברבים מרביץ המפורסם הגאון הרב ידיד"נ מע"כ
כג"ת וכו' הרבה תלמידים ,שליט"א

וידיד"נ מח' ומע"כ באלט. ישראל נר ישיבת ראש
הרב כו' ולמצוות לתורה הכבירים במעשיו המפורסם

עבגצ"א. למלך משנהו שליט"א ניובערגער
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כל על בתודה החוזר לעולם מיעוט אדם ידידכם דברי אלו
מלומדיה להיות ונזכה מאהבה התורה לקבל שנזכה וי"ר
בלב הטוב דושכה"ג עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ומלמדיה

ונפש.
 

 
    

בנ"י. התשל"ח לשמחה לנו שיתהפך אב מנחם ר"ח עש"ק
יצו"א

אברהם אלקי כש"ת כו' המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר בתורתו המאיר הרים ועוקר סיני בעזרו

 ילקוט בעמח"ס הוניאד אבד"ק שליט"א
הש"ס. על המאירי
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חוזר והנני אקצר ולכן מהז"ג, יותר הארכתי כבר כי והיות
מפרי עוד וליתן נח מי על לישב שיזכה וי"ר הפתיחה מעין
דושה"ט יצליח, יעשה אשר וכל יבול לא ועליהו בעתו עטו

ונפש. בלב ושכ"ג
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד תמוז כ"ב ב"ה

נו"נ תורתו באור המאיר הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' אי"א  שליט"א

חיים. תולדות בעמח"ס
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יצו"א בנ"י התש"מ שופטים א'

מוה"ר כ"ש נו"נ וו"ח הגאון הרב מע"כ 
.באלטימאר משה משכן בעמח"ס שליט"א
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יצו"אעש בנ"י התשל"ד תמוז דר"ח ב' "ק

מוה"ר וכו' חוב"ט הרה"ג היקר ידידי מע"כ 
בנ"י. שליט"א

     
       
         
        
        
          
        
         
        
        
        
         
        
        
        
         
        
       
       
        
        
        
         
         

    

        
       
       
         
         
        
          
         
          
        
       
       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

       
       
       
       

     

       
     
        
         
        
        
         
        
         
        
         
        
         
         
         
       
        
        
       
       
       
       
        
        
         
       

 

       
      
         
        
        
        
         
        
        
          

         
         

        
         
          
         
        
       

 

       
      
        
        
       
        
       
        
        
          
        
        
         
        
        
         
          
           
         
        
       
       
       
        

     

        
        
         
         
        
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         
         
          
        
       
      
        
        
       
       
       
         
        
        
       
       
        

       
        
         

    

       
         
        
         
        
        
         
         
        
        
         
        

      

         
         
         

       

     
 

 
   
   

התשמ"ב צדק העם את ושפטו לסדר ג' ליום אור

דורש נאה וו"ח חוב"ט הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' בנימוסין מוכתר שליט"א

סיטי. יוניאן צאנז הקדושה בישיבה מ"ר
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צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת המברכו ידידו דברי אלו
ונפש. בלב המברכו בה והפך בה הפך

 

 
    

   

ה'תשמ"ג לך לך ה'

מו"ה המפואר הרה"ג ידידי לכבוד  
תו"א. שווייץ ציריך שליט"א
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יברכך אומרים והקוצרים לקצר אני מוכרח הטרדות ומחמת
לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר וכאש"ל ושכ"ת דושה"ט ידידו
ונפש. בלב הרם כערכו מוקירו המכבדו שולחנות לשתי ויזכה

 

 
    

בשמים ראש צ"ת הישן הדור משרידי הגאון הרב מע"כ
התלמוד ים אפיקי על כיונים עיניו אתפאר בך אשר ישראל

ר' מוהר"ר כקש"ת זצללה"ה (שליט"א)
פעסט. ראב"ד
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בנ"י התשמ"ב עמך היטיב היטב אמרת ואתה לסדר ב'

יצו"א

הרב כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג נעלה מאד ידידי מע"כ
.נ"י מאנסי שליט"א.
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אומרים והקוצרים לקצר מוכרח הנני הז"ג אין כי ומחמת

ונפש. בלב וכאש"ל ושכ"ת דושה"ט ידי"נ וגו' יברכך

 

 
     

 

יצו"א בנ"י התשמ"א למ"טמונים ל'

מוה"ר כש"ת בנש"ק חו"ב וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 .שאן בית רב שליט"א
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יצו"א בנ"י התשמ"ג מנ"א כ"ח

פרי בע"פ וו"ח סוע"ה המפורסם הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
ח"ח יצחק מנחת בעמח"ס כקש"ת הדור פאר הדר עץ

כמוה"ר  החרדית העדה גאב"ד שליט"א
ת"ו. עיה"ק בירושלים
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בנ"י דוד מלכות שלטון תתחדש שנת לעשור כסא בין
יצו"א

עליון ידיד וצדיק גאון האי רב למע"כ בסשצ"ג גמח"ט
שר דקציעות דליטרא תנא הישן הדור משרידי נפשי וידיד

מוה"ר כקש"ת כו' כו' והיראה התורה  
תו"א עיה"ק בירושלים החרדית העדה גאב"ד שליט"א

ח"ח. יצחק מנחת שו"ת מחבר בעל
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צדיקים של בספרן טובה חתימה גמר בברכת ומברכו דושכ"ג
ונפש בלב באהבתו קשור ארוכים טובים לחיים גמורים

 

 
    

 

       
       
         

       
          
        
          
         
          
          
        
         
         
         

        


 
      

יצו"א בנ"י התשל"ו שרה חיי פ' בשבת שישי ליל

מוה"ר כש"ת וו"ח נו"נ ירו"ש היקר ידידי מע"כ
.הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ה הרחמים לחדש י"ג

הרה"ג וכו' אי"א ימלל מי שבחו חוב"ט צורב האי מע"כ
מוה"ר כש"ת  מגיד שליט"א

בנ"י. דפאפא יעקב קהלת בכולל שיעור
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תשל"ד ה' ואברכך לסדר ד' ב"ה

מוה"ר כש"ת הרה"ג וכו' נו"נ וו"ח ידידי מע"כ
 .עיה"ק ירושלים הי"ו
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יצו"א בנ"י התשמ"א ברכה היום לסדר ה'

הגאון הרב ידידי מע"כ את לחיים ויכתב יחתם חיים מחיי
הרב כש"ת וו"ח  בעמח"ס שליט"א

בפילעדעלפיע. רב וכעת חגיגה שלמי
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שלא הכבוד מחמת רק כתבתי לא זה וגם כעת הז"ג אין יותר
ידי"נ תורה דברי על עצמם הממתים בת"ח כמזלזל ח"ו אהי'
מוקירו גמורים צדיקים של בספרן כוח"ט ובברכת דושכ"ת

ונפש בלב ומכבדו
 

 
      



(התשמ"ג) בנ"י התשמ"ג אייר ר"ח

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
שליט"א.
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יצו"א בנ"י התמד"ש חשון מר י'

כש"ת כו' וו"ח הרה"ג חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר  .ת"ו עיה"ק בירושלים שליט"א
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דברי כל את לקיים שנזכה וי"ר לעולם מועט אדם דברי אלו
מזיקים מיני מכל ישמרנו והשם באהבה תורתיך תלמוד
בכל סכנות ממיני וכ"ש לעולם לבא המתרחשות ופרעניות
מוקירו מכירו בלתי ידידו עמים יקהת ולו ינון יבא עדי האופן

ונפש. בלב כערכו
 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשד"מ טהרות לסדר א'

ונחמה, ישועה סגולה, לעם ישלח לגאולה, גאולה בין
ההלל את עליו גומרים אין הרהגה"צ ידי"נ מע"כ ובתוכם
כג"ת המפורסם בהלכה המצוינים בשערים נודע שמו

מוה"ר בעמח"ס אודווארי אבדק"ק שליט"א
וש"ס. שלום דברי שו"ת הרבים לתועלת ספרים

     
       
        
       
      

         
         
        
       
        
        
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
        
         
        
         

        

       
        
         
         
         
         
        
         
          
         
         
         
         
         

 

       
      
         
           
         
        
          
        
        
          
         
        

 

       
       
        
          
        
         
        
          

        
         
        
          
         
        
        
        
         
         
        
        
        
        
         
         
        

       
        
        
         

         
         
         
         
         
          
        
        

   

       
        
          
          
         
         
           
          
         
         
         
          
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

          
  

      
       
          
         
         
         

      

        
      
        
          
        

   

        
        
        

        
        
         
          
          
         
         
         
         
        

     

 
    

 

        
       
         
         
        
        

        
          
        
         
          
         
         
        

         
    

        
       
        
         
        
         
       
         
         

      

        
       
         
         
         
         
        
        
         
         
         
         
         
         
         
          
        
         
          
        
        

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
       
         
          
           
         
        
        
        
         
          
         
         
          
         
           
         
       
         
          
        
          

    

       
       
       
       
        
         
           
           
         
          
         
        

       

       
        
         
        
        
         
         

        
        
         
        
        

    

       
        
         
        
        
         
         

       

       
     
         
         
        
           
        
         
        
         
       
        

    

      
        
          
          
        
         
         
           
          
         
        
          
        
         

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
     

   

 

        
       
        
          
        
         
         
         
         
        
        
         
        
         
          

       
          
          
          
          
         
        
         
         

    

       
       
          
         
         
       
         
       
        
        
         
          
          

       
        
        

       

      
      
         
        
          
          
         
          
          
         
         
         
          

      

       
       
          
         
         
          
         

      

       
       
         
          
         
         
          
          
        
         
         
        
          
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
       

        
        
       

         
         
          
          
        
        
        

   

 
       



 

       
        
        
         
         
          
        
         
       
        
         
         
         
         
         
        

   

      
      
            
         

     
 

 
    

 

בנ"י ה'תשל"ד ואברכך לסדר ד'

מוה"ר הרב כש"ת וכו' וכו' ירא"מ היקר ידידי מע"כ
  .עיה"ק ירושלים הי"ו
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תשמ"א פסח דחוה"מ א'

מוה"ר כש"ת כו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ
.בת"א הכולל ראש שליט"א

     
     
          
          
        
         



       
      
       
           
         
       
         
          
        
        
        
         
          
       

       
      
          
         
        
        
         
         

 

        
        
          
         

  

באמת הוא זה כי בדברינו מעיין אשר על טובה לו מכיר ואני
וללמדה לשמה תורה ללמוד שנזכה וי"ר לחיים חסד גמילת
ונגעי בטרדות מאד הטרוד נפשי כאות בפיהם שימה לאחרים
בידידות דושכ"ת עין כהרף ה' לישועת המצפה הזמן ופגעי

ונפש. בלב
 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשמ"ג המטות ראשי לסדר ג'

כבוד מעלת אל ארוכים וחיים וברכה שלום הרים ישאו
ע"ה מזה בן מזה מפורסם וצדיק גאון האי רב מחותני
כקש"ת וכו' בתיא כבר ליה דזיו וחסידות תורה מרביץ

מוה"ר  אמת שפת ישיבת ראש שליט"א
תו"א. עיה"ק בירושלים
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וכל וכאש"ל ותורתו דשכג"צ נפשו אוהב מחותנו דברי אלה
ונפש. בלב אליו הנלוים

 

 

         
        
         
          
          
          

        
           
         
         
           
          

          
          
          
          
         

    

 
     

  

יצו"א בנ"י התשמ"ב מרחשון ז'

מוה"ר כש"ת ה"ה וכו' קמברכינא חזינא דלא למאן
.בעלגיע אנטווערפען הי"ו
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ונפש. בלב דושה"ט כערכו המכבדו מכירו בלתי ידידו

 

 
      

יצו"א י. נ. ברוקלין התשמ"ה סוכות חוה"מ ב'

המפואר הנגיד הרבני ידידי הי"ו.מע"כ
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יצו"א בנ"י השתמ"ב במושבותם אור הי' לסדר חמישי יום

מוה"ר כו' נו"נ וו"ח הרבני מכירי בלתי ידידי מע"כ
.בעלגיה באנטווערפן הי"ו
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בנ"י התשל"ז ולשמחה לששון לנו ה' ויהפוך אב מ' ג'
יצו"א

החשוב הב' צ"מ ומופלג המופלא חביבי ורב ידידי מע"כ
כש"ת  .יצו"א באלטימאר בישיבה הי"ו
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ויפק וכו' וי"ר וכו' פעולות לעשות התחיל אשר לראות שמחתי
ונפש. בלב וש"ת דושה"ט ידידו ובברכת נפשו כאות מה' רצון

 

 
     

    

יצו"א בנ"י התשמ"ג הברכה את לסדר מנ"א כ"ג

מתנהג ג"א הדסים גן המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת הדר עץ פרי וו"ח בחסידות 

וש"ס. התורה קרן בעמח"ס פארק בארא דקיט"ל דומ"צ
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בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה דושכ"ג ידי"נ דברי אלו
ונפש.

 

 
    

 

לקוליך ושמעו לסדר המאורות בו שנתלו ליום אור
יצו"א בנ"י התשד"מ

אספקלריה שבחבורה ארי הרהגה"צ מחותני מעכג"ק אל
שושילתא טומא ביה דלית מרגניתא אורה עוטה המאירה
לו יאמר קדוש בתיא כבר ליה דזיו מזה בן מזה דדהבא

מוה"ר כקש"ת כו'  שליט"א
הקדושה. בארצינו מלעלוב אדמו"ר

      
   

       
        
        
        
        
        
        
       
        
        
         

          
          
         
        
         
        
       
        
          
        
       
       
       
        
         

   

       
      
       
         
          
        
       
         

        
         
        
          

      
      
        
         
        
         
        
        
       
         
       
         
        
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

          
   

        
       
        
         
          
         
        
         
        
           
         
          

     

      
      
         
          
         
       
         
        
         
          
          
         
         
         
         
          
         
         
       
       
       
         
         

       

      
        
        

        
        
         
        
        
         
        
         
        

        
        
         

      

       
       
          
         
         
         
         
       
         
        
        
       
       
        
         

      

       
       
         
          
        
         
         
         
          
        
       
         
        

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

       
       
        
         
         
         
         
        
          
          
         
         
         
        
        
           
        
         
        

    

      
       
          
        
         
          
        
         
        
        
        
         
         
       
        
         

         
  

      
       
        
      
         

      
          
        
        
         

     

      
      
         
        
        
         
         
        
       
          
        
          
         
         
        
        
         
        
         
          
         
         
        
         
          
          
        

      
       
          
          
          
         
         
         
         
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
        
         
         
         
         
        

    

       
       
         
        
       
        

     

      
        
        
         

       
          
         
        
          
         
         
        
       
       
       
       

  

       
       
       
         
          
          
          
        
        
         

        
         
         
        
        
         

     

      
      
         
          
         
          
         
          
          
         
         
        
         
         
       

   

       
         
        
         
        
       
        
        

       

        
       
         
         
       
        
        
       
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
          
        
         
       

       
         

  

        
        
          
         
        
        
          
         
         
         
         
        
         
       
         
          
        
         
        
         
       
        

        

      
      
         
          
       
         
          
         
       
         
         

         
          
          

 

       
      
       
         
          
        

        

       
        
         
        
         
         
        
        
         
        
         
          

       
         
        
         
       
       
       
         

         
         
          
         
         
        
       
       
         
        

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

       
     
        
          
         
         
         
       

  

        
         
        
        
        
       
        
        
         
        
          
         
         
          
          
       
         
        
        
       
          
        

   

       
      
         
        
        

      
       
         
         
        

        
         

    

      
      
         
        
       
         
         
        
         
           
        
          
        
         

       
          

       
        
        
         
        

     

       
     
         
        
        
          
         
         
         
        
        
          
        
        
         
         
       
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
        
         

         
      
       
         
       

   

       
       
          
       
        
         
        
        
      
       

 

החותם באמת ה' עובדי בפני הנדרסת אסקופה דברי אלו
ואריכות השלימה לרפואתו ומתפלל באהבתו קשור ברעדה

ונפש. בלב ינון יבא עדי ושנים ימים

    

 
      

 

בנ"י התשמ"א יצחק את הוליד אברהם לסדר ה'

כש"ת וו"ח המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר רבבות ספר מחבר בעל שליט"א

ג"ח. אפרים
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יצו"א בנ"י התשד"ם אהרן יבא בזאת לסדר ה'

וגאולת והצלה רוח סגולה לעם ישלח לגאולה גאולה בין
נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ ובתוכם עולם לעם עולם

מוה"ר כש"ת חוב"ט ומשגיח ר"מ שליט"א
טעלז. הקדושה בישיבה רוחני
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המצות חג את לחוג ויזכה וכאש"ל דושה"ט ידיד"נ הנני ובזה
ומן הזבחים מן שם ונאכל ושמח כשר חג וחדוה בדיצה

ונפש. בלב צדקינו למשיח המצפה ישראל בישועת הפסחים

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשמ"ג אהרן מטה פרח כי לסדר ה'

כולו ברך זרע בע"ת נו"נ ו"ח המפורסם הרה"ג מחו' מע"כ
מוה"ר כש"ת כבוד אומר בעל שליט"א

טראנטא אחים אהבת בקהל ועוד יצחק שאילת ספר מחבר
יצו"א.
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ונפש. ובלב בידידות וכאש"ל דושה"ט מח' ידי"נ הנני ובזה

 

 
    

    

התדש"ם מאד. מאד הארץ טובה לסדר ב'

יושב זקן הישן הדור משרידי הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מתלמידיו חוב"ט ונקי זך וחוקר דורש תורה של באהלה

מוה"ר כקש"ת מאח דבוק רעי אהרן של 
ועוד. ו"ח נפש חיי ספר מחבר בעל שליט"א
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על חוזר בזה והנני המשפחה וכל ושכ"ג דושה"ט הנני ובזה
בלב באהבתו קשור ידי"נ האיחור על להקפיד שלא הראשונות

ונפש.
 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשד"מ הרחמים לחדש כ"א

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ רב
הקדושה. בארצינו שומרון דקרני
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יאריך וה' יותר להאריך כעת הז"ג ואין הדברים ארכו כי והיות
ונפש בלב כוח"ט בברכת המברכו דושה"ט ידי"נ שנותיו

 

 
    

  

תחדש שנת נ"י ברוקלין התשמ"ד אברהם ברית זכור צ"ג
דוד מלכות שלטון

מוה"ר כש"ת וו"ח כו' הרה"ג צורב האי מע"כ
.אוסטראליע במעלבורן ת"ת מנהל שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשד"מ

כש"ת האשכולות איש וו"ח הגאון הרב מע"כ ידידי כבוד
מוה"ר .טעלז בישיבת משגיח
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לראותו המצפה דושכ"ת ידי"נ לעולם מיעוט אדם דברי אלו
הנדרסת אסקופה וברכת כעתירת וגדלותו בצדקתו מעלה מעלה

ונפש. בלב לשמה תורה לומדי בפני

 

 
   
   

יצו"א בנ"י התשמ"א בהר עש"ק

חו"ב ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי גיסי חתן מע"כ
מוה"ר כש"ת 'תחי קודש נאוה וביתך הי"ו

וכו'.
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יצו"א בנ"י התשמ"ב מרחשון ר"ח ב'

פ"ה אהרן של מתלמידיו וו"ח גאון האי רב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת כו' אתפאר בך אשר ישראל 

ברק בבני וכעת עכו אב"ד רב מלפנים שליט"א
נפש. חיי ספר מחבר בעל
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יצו"א בנ"י התשמ"א שופטים ג' ליום אור

מע"כ את ארוכים טובים לחיים וייחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג נפשי ידיד 

טעלז. הקדושה בישיבה רוחני משגיח
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בלב צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת ומברכו דושכ"ת ידי"נ
ונפש.

 

 
      

הדור פאר הגאונים גאון האי לרב מרחוק שלום שלום
פוסק נפשי ידיד עולם יסוד צדיק שבסנהדרין זקן והדרו

מוה"ר כהדרג"ת הדור  שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים
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להעיר טרחתו על ובתודה באהבתו קשור נפשו ידיד הנני ובזה
ולכתוב דברינו עלי הבדולח עינו ישים אם ואשמח בדברינו
ידי"נ הנני התם ועד עליו הטובה ה' כיד הערות עוד לנו

ונפש. ובלב קידה המחוה דושכה"ג

 

 
    
  

יצו"א בנ"י התשל"ט שמות ה'

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 ,בשושנים סוגה ספר מחבר בעל שליט"א

עיה"ק. ירושלים בעלזא דחסידי הדת מחזיקי דקהל דומ"צ
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יצו"א בנ"י התשד"מ מצליח איש ויהי לסדר ה'

מוה"ר כש"ת נו"נ בנש"ק וו"ח הרה"ג היקר ידידי מע"כ
 .שליט"א
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תשמ"ג אלול כ"ו

שליט"א. כש"ת... וכו' ונעים נחמד ידי"נ מע"כ
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ידידו דברי אלו לעינים, קילורין שהם הדברים כל העתקתי
ונפש. בלב דושה"ט

 

 
      

    

נ"י ברוקלין התשכ"ג מנ"א י"ד מוצש"ק ב"ה

וישמח יעקב יגל רוחמה, לא אני אום ירחם הנחמה בימי
האי רב כבוד ובתוכם ישראל, ועם ה' בישועת ישראל,
נפשי וידיד עליון ידיד תורה, של בישיבה יושב זקן גאון

מוה"ר כהדרג"ת דחטא מרא כביר צדיק 
בירושלים כעת בודאפעסט דק"ק ראב"ד זצ"ל (שליט"א)

תו"א. עיה"ק
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יצו"א בנ"י התשד"מ למטמנים ל"ד

מוה"ר כש"ת אי"א נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
.וויקליף טעלז הקדושה בישיבה רוחני משגיח
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תורה ללמוד שיזכה וי"ר וכאש"ל דושכ"ג ידידו דברי אלו
ולו נפלי בר ביאת עד הרבים ממזכי ולהיות וללמדה לשמה

ונפש. בלב המברכו ידידו כעתירת עמים יקהת

 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ב רמ"ה ביד לסדר מוצש"ק

מוה"ר כש"ת ירא"מ נו"נ וו"ח הג' הרב ידי"נ מע"כ
  הקדושה הישיבה ומשגיח רוחני מנהל

אהייה. וויקליף טעלז
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וכו' וי"ר ה' יברכך אומרים והקוצרים לקצר מוכרח הנני ובזה
מתוך חלציכם יוצאי צאצאיכם מכל נחת רוב לרוות ותזכו

ונפש. בלב עמים יקהת ולו ינון יבא עדי דקדושה שמחה

 

 
        

 

יצו"א בנ"י התשד"מ וקדשתו לסדר עש"ק

מוה"ר כש"ת וו"ח ובע"מ ת"ח הנגיד הרבני ידידי מע"כ
  .נ"י בסיגעט הי"ו
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בה הפך נעלה מאד היקר ידידי אביו מר וש"כ דושה"ט ידידו
ונפש. בלב החותם בה דכולה בה והפך

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד מטות ה' ליום אור ב"ה

הב' וכו' ברקאי חוב"ט החשוב ידידי כבוד 
דקהלתנו מו"צ וכעת פאפא, הקדושה הישיבה תלמיד הי"ו

אונגוואר. הק'

      
      
         
        
         
         
          
         
        
         
         
          
        
         
          
          
        
        

  

       
        

         
        
        
         
        
         
        
         

         
         
         
         
         
        
         

  

 
     

 

      
        
         
          
       
        
       
          
        
         
        
         

   

       
        
         
        
        
         
          
        
        
         
         
        
         
        

    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
  

 

        
       
         
        
         
        
         
          
        
         
         
        
          
        
         
         
         
         
        
         
        

        
        

         
         
         

    

      
      
         
        
         
        
          
        
        
        
           
        
          

        
         

   

 
       

 

      
       
         
         
         
          
        
        
        
         
        
        
           
         
         
        
         

        
         
        

       

  
 

 
    

    

יצו"א בנ"י התשמ"ה לעשור כסא בין

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח המפו' הגאון הרב ידידי מע"כ
   באבוב בישיבת ר"מ שליט"א

יצ"ו. אנטווערפן
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גמר בברכת המברכו מכירו בלתי מוקירו ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב גמורים צדיקים של בספרן טובה חתימה

 

 
    
   

יצו"א הנ"י התשמ"ג הרחמים לחדש כ'

ארוכים, טובים לחיים לאלתר ויחתם יכתב חיים מחיי
זקן אדירים, במים להצולל גמורים, צדיקים של בספרן
ליה אניס לא רז כל פלהדרין, בלשכת יושב שבסנהדרין
מרן אדמו"ר המאירה אספקלריא צי"ע והיראה התורה שר

מוה"ר  ספרי מחבר בעל שליט"א
לדור ואשרי וש"ס התורה מקצועות בכל יעקב קהלות

זה. בדור שרוי שמרן
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בספרן כו"חט בברכת דבריו את בצמא ושותה דושה"ט והנני
ונפש. ובלב ברעדה החותם גמורים צדיקים של

 

 
      

 

יצו"א בנ"י התשמ"ב ויחי לסדר טבת י"ב

ר' כו' צורב האי מע"כ .הי"ו
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ונפש. בלב המברכו מכירו בלתי מוקירו דושה"ט

 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ג תשרי י"ב

הרב כש"ת ירא"מ חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר .ענגלאנד גייטסהעד בכולל הי"ו
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דושה"ט כערכו ומוקירו מכבדו מכירו בלתי ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב
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יצו"א בנ"י התשל"ז למטמנים כ"ט

כש"ת צ"מ וכו' החשוב הבחור מע"כ  
נ"ז. פאסייק התורה מרכז בישיבת הי"ו

      
      
         
          
         
         

        
       
         
         
          
         
        
         

        
    

       
       
           
         
         
          
          
        
          
         
          
        
         
       
         
         
        
         
        
         

     

       
        
        
        
        
        
         
        
        

  

        
         
          
          

          
          
       
        
          

     
        
         
       
        
        
         
         
        
       
         
         

   

    
 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ג שביו ושבית לסדר ב'

הדר, עץ פרי ובחסידות, בתורה עוסק חמודות, איש דניאל
מזרע ולתפארת לגאון עדיו בנש"ק אשדר, לו שלמא

הב' מח' ועטרת לכבוד מלכים  הי"ו
שליט"א. מוהרפ"מ כקש"ת הרהגה"צ מחותני בן
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בלב כוח"ט בברכת המברכו וכאש"ל דושה"ט ידי"נ הנני ובזה
ונפש.

 

 
      

 

 

       
       
          
          
          
        

       

          
         
         
         

 
     

יצו"א בנ"י התדש"מ פורים שושן

מוה"ר כש"ת חו"ב נו"נ הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  מאנטרעאל חיים עץ דביהמ"ד רב שליט"א

תצו"א. קאנאדא
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שבכאן חושב ואני יותר להאריך אוכל לא הזמן חוסר ומחמת
השנית מכתבו על לו אכתוב עוד אזכה ואם בקשתו ימצא
בלב דושה"ט ידי"נ ח"ט ספרי על הערות קצת כתב אשר

ונפש.
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יצו"א בנ"י התשמ"ב תשרי י"ג

המפורסם נו"נ וו"ח הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת היקרים בספריו רב שליט"א

יסודי ספר מחבר ובעל טאראנטא שבת שומרי דביה"כ
וש"ס. ישורון
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לי וימחול וכותב חושב בקיצור כתבתי אשר ידידו דברי אלו
דושכה"ת ידי"נ למועד חזון עוד ואי"ה פלפול מיעוט על כעת
בלב ערכו כרום ומוקירו המכבדו טבא פתקא בברכת ומברכו

ונפש.
 

 
    

יצו"א בנ"י התשכ"ט בהעלותך ד'

מתנהג חוב"ט או"א נו"נ נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר הרה"ג כש"ת וכו' יר"ש בחסידות

.שליט"א
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דושה"ט ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב וש"ת

 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשל"ט שלח א'

כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
.נ.י הייטס וואשינגטאון הי"ו
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ללומדיה התורה בברכת המברכו מכירו בלתי מוקירו הנני ובזה
ונפש. בלב

 

 
     

וכו' נעלה מאוד הנכבד הרבני מע"כ תשל"ג, אלול
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שנזכה וי"ר התורה עלבון על הכואב דושה"ט ידידו הנני ובזה
בב"א. צדקינו משיח בביאת וישראל התורה קרן להרמת

ונפש. בלב החותם
 

 
       

יצו"א בנ"י התשמ"ב הרחמים לחדש ג'

מוה"ר כש"ת והנכבד היקר צורב האי מע"כ 
קליבלאנד.
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אם לי ויסלח מברך שמיה ויהא מכירו בלתי ידידו דברי אלו
ונפש. בלב המברכו לכנותו ידעתיו לא כי כראוי תיארתיו לא

 

 
      

 

יצו"א בנ"י התשל"ז ה' פקד כי לסדר בשבת ה'

כג"ת חוב"ט חו"פ היוחסין שלשלת הרגה"צ ידי"נ מע"כ
מוה"ר מציעשינוב אדמו"ר שליט"א
תו"א.

      
       
         
        
         
         
        

       

      
     

       
        
         
        
          
          
        
          
          
          
        
         
         
          
          
         
          
         

          
      

על השבתי לא אם לי יסלח והנה בריתו נאמן ידי"נ דברי אלו
שאני מה פה בעל רק כותב ואני היקר מכתבו לי נאבד כי כל
במשך ואולי כעת זוכר אינני דברים עוד שם הי' ואולי זוכר

ונפש. בלב דושכה"ג המכתב אמצא עוד הזמן

 

 
       

   

הדר עץ פרי בע"פ ווח"ס המפורסם הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
ולתהלה לשם המפורסם הגאון הרב כש"ת הדור פאר

מוה"ר  החרדית העדה גאב"ד שליט"א
עיה"ק. ירושלים
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על מאד לי ויסלח הזמן בטרדת הטרוד ידידו דברי אלו
בספרן ויחתם שיכתב וי"ר הנוראים הימים לפני כעת הטריחו
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי טובים לחיים לאלתר צדיקים של

ונפש. בלב מכסים לים כמים
 

 
   

  

בנ"י התשמ"ג מקדש לי ועשו לסדר א'

בנחשתים האסור לנו ישלח ירושלים ובונה ציון מנחם
את ויוציא גוי אל מגוי ילך בשמחה מרבין אשר בחודש
גולת ראש וצדיק גאון האי רב ובראשם נחלתו שארית
כקש"ת רשכבה"ג וכו' דספינא קברניטא חו"פ אריאל

מוה"ר    
.עבגוצ"א בנ.י.
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ונפש. בלב הנאמן אוהבו באהבתו קשור ידי"נ הנני ובזה

    

 
      

יעננו והאלקים ידבר ומשה לסדר בשבת רביעי ליום אור
יצו"א בנ"י התשמ"ב

גל דמיטמרן הגאונים גאון הרבנים לארב רז כל ליה ין
עולם יסוד צדיק והדרו הדור פאר מזה בן מזה ליה אנוס

מוה"ר כגק"ת רבש"י ע"ה שליט"א
עבגצ"א.
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ושניו ימיו לאריכות המתפלל דשכה"ק באהבתו קשור ידי"נ
מירושלים, גדול בשופר ויתקע עמים, יקהת ולו ינון יבא עדי
אלו דברינו עלי מאהבה בתשובה ממעכג"ק לשמוע המצפה

ונפש. בלב
 

 
      

יצו"א בנ"י התשד"מ לך יהי' קדוש לסדר ב'

מצרף צורף והנה דרש דרוש ולאבניה לה יש דורש ציון
מתישבת דעתם שמזקינים כ"ז ת"ח זקני וכזהב ככסף
תל ובחכמה בתורה מאחיו הגדול הכהן ה"ה ומתרחבת
אפיקי על כיונים עיניו לליבונו קודם חדודו חו"ב תלפיות

מוה"ר כג"ת התלמוד ים  גאב"ד שליט"א
ו ציון אבני שו"ת בעמח"ס פעטער ס. ספריםדק"ק עוד

יקרים.
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כעת אסתגר אמרתי ולכן מהז"ג יותר הארכתי כבר כי והיות
וי"ר בידידות דושכ"ג ידי"נ בזה והנני למועד חזון והיות ועוד
עדי תורה דעת ולהרבות בעתו עטו מפרי לנו לתת עוד שיזכה
בלב הנאמן אוהבו מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא

ונפש.
 

 
       

    

יצו"א בנ"י התשמ"ב המטות ראשי לסדר בשבת ה'

שיני מבין ויוציאנו ההרים על מדלג לנו ישלח המצרים בין
כולו הגאון הרב ידי"נ מע"כ ובתוכם והנמרים האריות

מוה"ר כש"ת כבוד אומר רוחני משגיח
טעלז. הקדושה בישיבה
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יצו"א בנ"י התשל"ו הרחמים לחודש ט"ז

מוה"ר כש"ת וכו' ד"מ נו"ו וו"ח ידידי מע"כ 
.ת"ו עיה"ק ירושלים בעלזא דחסידי בכולל הי"ו
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ימים מאימת יחפזון ומלאכים להאריך הז"ג שאין ומחמת
כל ועל עלינו הבא יוה"ד מפחד רותת הגוף וכל הנוראים
בברכת יברכך אומרים והקוצרים אקצר ולכן לטובה ישראל
ונפש. בלב דושה"ט ולברכה לטובה צדיקים של בספרן כוח"ט

 

 
     

מלכות שלטון תתחדש בו שנת תמים צדיק איש לסדר ד'
יצו"א בנ"י דוד

ידי"ע מע"כ אל ושלום חיים ברכה וגבעות הרים ישאו
אוצר והדרו הדור פאר הרבנים רב הגדול הגאון הרב ויד"נ
אניס לא רז כל סופו ועד העולם מסוף הולך שמו בלום

מוה"ר כקש"ת הדור פוסק ליה  
תו"א. ירושלים בעיה"ק מושבו איתן שליט"א
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לקצר מוכרח הנני יותר כעת להאריך הז"ג אין כי ומחמת
דברינו עלי הנוספות היקרות הערות על עוד אשיב ואי"ה
ביתר להשתעשע רוצה אי"ה והנני מאד מאד עלי האהובים
מכבוד ואבקש התורה אהבת באהבים ולהתעלס היקרים דבריו
דברינו עלי לעבור רגעים איזה לו ימצא שאם מעכגדרה"ק
ימצא שאם וכ"ש שבחים של מקומות באיזה עוד ולהעיר
לו ואסיר להודיעני בקשה לשון אלא נא אין ונא נא שטעיתי

יבין. מי ושגיאות ממכשול שיצילנו תודה מאד

     
 

 
     

     

יצו"א בנ"י התשל"ט למטמנים ל"א מוצש"ק

כג"ת חו"פ פ"ה ג"א המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר ויראה תורה דישיבה ר"מ שליט"א

לנפש. מרפא ספר מחבר בעל בנ"י דסאטמאר
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מפרי ליתן שיזכה המברכו ושכ"ג דושה"ט ידי"נ הנני ובזה
לעולם מועט אדם דברי ורענן דשן בשיבה ינוב עדי עטו

ונפש. בלב שמים לרחמי המצפה
 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשד"מ וירא לסדר בשבת ה' יום

דליבאי בעומקא דיתיב וקרוב במקום לרחוק שלם שלם
והדרו הדור פאר הרבנים רב הגאונים גאון האי רב כבוד
כל סופו ועד העולם מסוף הולך שמו בלום אוצר הגדול

מוה"ר כקש"ת הדור פוסק ליה אניס לא רז 
.תו"א ירושלים בעיה"ק מושבו איתן שליט"א
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יצו"א בנ"י התשמ"א מנ"א ז' עש"ק

הרב כש"ת נו"נ וו"ח כו' הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  ספר מחבר בעל שליט"א

מד. באלטימאר משה משכן

     
       
          
        
         
          
          
         
          
         

       

       
      
          
         
        
         
          
           
         
         
         
         
          
         

        
          
         
          
         

   

       
       
         
         
        

  

        
       
          
          
        
         
         
         
        
          
         

        
   

        
      

השתא עוד שנזכה וי"ר ושכ"ת דושה"ט ידי"נ הנני ובזה
אמן צדקינו במשיח להגאל

 

 
      

   

יצו"א בנ"י התשד"מ הרחמים חודש

ליה דזיו הבושם כערוגת הגדול הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוהר"ר כג"ת בתיא כבר  שליט"א

ברק. בבני גאב"ד
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המכבדו כוח"ט בברכת ומברכו דושכ"ג ידידו דברי אלו
ונפש. בלב הרם כערכו ומוקירו

 

 
    
   

יצו"א בנ"י התשמ"א ברכה היום לסדר ג'

מוהר"ר כו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.ת"ו עיה"ק ירושלים הי"ו
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ה' יברכך אומרים והקוצרים לקצר הנני הזמן חוסר ומחמת
שכתב ושמחתי לשמה תורה ללמוד שיזכה י"ר כוח"ט בברכת
עמלי מכל חלקי זה אשר הלכות משנה בספרינו מעיין אשר

ונפש. בלב דושה"ט
 

 
     

  

התשמ"ד יצו"אאדר בנ"י

מהיר סופר עט נו"נ וו"ח הרה"ג ונעים נחמד ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת רוחני מנהל שליט"א,

הקדושה. בישיבתנו תלמיד מלפנים קודש, חצר דישיבת
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יצו"א בנ"י התשל"ה ר"ה מוצאי בס"ד

וכו' ובע"מ ת"ח ירא"מ נו"נ וו"ח ונעים נחמד ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת ירושלים סת"ם סופר שליט"א

עיה"ק.
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וי"ר הטרדות בסבך לענות הסתפקתי אשר ידידות דברי אלו
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי הרבים ממזכי להיות שיזכה
המברכו וכאש"ל צדיקים של בספרן טובה חתימה בגמר וירחם

ונפש. בלב
 

 
    

  

בנ"י התשמ"ב וברכך ואהבך לסדר מנ"א ט"ז

הדר עץ פרי נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' כו' בנש"ק  נכד שליט"א

נ.ז. בלייקוואוד זצ"ל ממאטערסדארף הגאון מרן
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ועל האיחור על לי ויסלח ושכ"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
מפני להשיבו זמן קצת לי גזלתי רק באמת כי פלפלי מיעוט
ומכבדו מוקירו דושה"ט זצ"ל הקדוש זקינו וכבוד התורה כבוד

ונפש. בלב צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת ומברכו כערכו

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשמ"ג תשרי כ"ו

כש"ת חוב"ט ברקאי הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר  בני בשכון מקומי רב שליט"א

ברק.
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ומוקירו המכבדו וכאש"ל ושכ"ג דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש. בלב נאמנה בידידות והנישא הרם כערכו

 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ג הוא ברוך כי לסדר ב' ליום אור

המופלא הבחור כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
כמר הרי"ם חידושי הקדושה דישיבה תלמיד

אביב. תל הקודש בעיר
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בנ"י התשל"ח עמך אטיב היטב פ' עש"ק ו' ליום אור
יצו"א

כש"ת וכו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
הרה"ג  .לייקוואוד הי"ו
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יברכך אומרים והקוצרים כעת אקצר להאריך הז"ג שאין והיות
ונפש נפשו כאות ולעשות לשמור וללמד ללמוד שיזכה וי"ר

דושכ" ונפש.ידידו בלב ת
 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ג טהרות לסדר מוצש"ק

ולתפארת לגאון עדיו ועיני לבי חמדת בני אהובי מע"כ
כמר כו' כו' .הי"ו
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ותעלה לשמה תורה ללמוד שתזכה וי"ר וכו' חותם הנני ובזה
כל בעדך המעתיר אביך וכו' התורה במעלות מעלה מעלה
לרחמי ומצפה הימים כל ולתורתך לגדולתך ומצפה הימים

ונפש. בלב עין כהרף ולביגוא"צ שמים

 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשד"מ שבט ר"ח

דצ"מ ניכר מכתבו ומכותלי מברכינא קא חזינא דלא למאן
כהוגן ושואל חיבור חובר ברקאי חוב"ט הרה"ג ה"ה הוא

מוה"ר כש"ת ובונה סותר דבר ומשיב  
תו"א. א"י ברק בני שליט"א
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אין בעונ"ה אבל מהם נהניתי שלח אשר תורה דברי שאר גם
ללמוד שיזכה וי"ר מחול כבודו ויהא יותר כעת להאריך הז"ג
ידידו תורה של לאמיתה להלכה ולכוין וללמדה לשמה תורה

ונפש. בלב דושכה"ת
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יצו"א בנ"י התשמ"ג תמים צדיק לסדר ה'

הוד אל ארוכים וחיים וברכה שלום וגבעות הרים ישאו
ליה גלין דמטמרין ציס"ע הגאונים גאון הרבנים רב כ"ק

מוה"ר כקש"ת רשכבה"ג יתום דור דורו אין פ"ה
 בכל יעקב קהלות בעמח"ס שליט"א
התורה. מקצועות
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אסקופה אורייתה דיקר מקמי' דסגידנא הקטן תלמיד הנני ובזה
בלב באהבתו קשור לשמה השם תורת לומדי לפני הנדרסת

ונפש
 

 
     

יצו"א בנ"י התשד"מ הוא ברוך כי לסדר עש"ק

לקדושה בפרץ והעומדים גדר גודרי הגאונים הרבנים מע"כ
הרה"ג ובתוכם דשיקאגא הרבנים במרכז ישראל וטהרת

מוה"ר כש"ת כו' וכו' וו"ח והרה"ג שליט"א
מוה"ר כש"ת כו' כו' וו"ח  שליט"א

מנהל.
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בצערן המצטער לב וקירוב מקום מריחוק ידידכם הנני ובזה
תלוי יהי' הרבים וזכות המחולל שמים שם לקדש שתזכו וי"ר
המצפה שליט"א הגאונים הרבנים כל ושכ"ת דושה"ט בכם

ונפש בלב עין כהרן ה' לישועת
 

 
     

   

לחיים ייחתם חיים מחיי הבוקר באשמורת יוה"כ ערב
כש"ת המופלג הרה"ג מע"כ את ושלום ארוכים טובים

מוה"ר שמעון שער כולל ראש שליט"א
תל-אביב. בארה"ק

       
     
       
         
         
          
        
         
         

    

       
       
         
        
         

         
        

    

 
      

 

        
         
          
          
          
         
        
         
         
        
        
        
        
        
         

           
          
         
        

  

של בספרן גמח"ט בברכת הפתיחה מעין החותם ידידכם
גופא ובריאות ושלום ארוכים טובים לחיים גמורים צדיקים

ונפש. בלב נפישין ורחמין מעליא ונהורא

 

 
      

יצו"א בנ"י התש"מ ה' ובתוכם לסדר ב' ליום אור

מוה"ר כש"ת הדר עץ פרי בנש"ק הגאון הרב ידי"נ מע"כ
  הבירה בעיר רו"מ שליט"א

יצו"א. לאנדאן
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שנזכה וי"ר מז"ט בברכת הפתיחה מעין החוזר ידי"נ הנני ובזה
בלב וכאש"ל דושכת"ר הימים כל טוב אך ולהתבשר לבשר

ונפש.
 

 
       

   

יצו"א בנ"י התשמ"ג מקדש לי ועשו לסדר א'

בנחשתים, האסור לנו ירושלים,ישלח ובונה ציון מנחם
ויוציא גוי, אל מגוי ילך בו, בשמחה מרבין אשר בחדש
גולת ראש וצדיק גאון האי רב ובראשם נחלתו, שארית את
כקש"ת כו' כו' מזה בן מזה דספינא קברניטא חו"פ אריאל

מוה"ר    
.עבגצ"א בנ"י
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המצפה באהבתו קשור ידי"נ בפני קידה אחוה הנני ובזה
ונפש. בלב עין כהרף ה' לישועת

    

 
      

 

יצו"א בנ"י התשד"מ פדות ושמתי לסדר ה'

אשר ישראל וו"ח ירא"מ הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' אתפאר בך שליט"א
מעקס. סיטי במעקסיקא מו"צ
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ד לקצר אני מוכרח הזמן חוסר ושלו'ומחמת וכאש"ל ושכ"ת
ונפש. בלב חותם שם ידידנו אנ"ש וכל

 

 
      

    

יצו"א בנ"י ה'תשמ"ג הברכה את לסדר ד'

הדר עץ פרי היוחסין מזרע אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ
מוה"ר כש"ת   כת"ס כולל ראש

עיה"ק. ירושלים
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יצו"א בנ"י ה'תשל"א יתרו ה'

הרב כש"ת חו"ב ירו"ש החתן הב' מע"כ 
.ת"ו עיה"ק ירושלים מיר ישיבת תלמיד הי"ו

       
      
         
         
         
          
        

   

        
        
          
         
          

         
       
         
          
          

 
       

 

        
        
         
          
          
          

         
        
          
         
          
         
          
        
         
          
         
          
         
        
         
          

ונפש. בלב התורה בברכת המברכו מכירו בלתי ידידו דברי

 

 
    
   

יצו"א בנ"י התשמ"א פסח אס"ח

כש"ת בנש"ק וכו' הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר  בית לבקעת אזורי רב שליט"א

בנים. בני שו"ת בעמח"ס שאן
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נכד לו שיש שמחתי כי הראשונות על החוזר ידידו דברי אלו
ללמוד ויראה תורה דעת להרבות שיזכה וי"ר צדיק לאותו
דושכ"ת מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי וללמד

ונפש. בלב אליו הנלוים וכל וכאש"ל

 

 
     

 

יצו"א בנ"י התשד"מ תצוה ד'

מוה"ר כש"ת המפואר הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
.יצו"א נ"י במאנסי רב
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בלב שמים לרחמי המצפה ושכאש"ל דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש.

 

 
       

     

יצו"א בנ"י התשד"ם טהרות לסדר ג'

ו ידידי מוה"רמע"כ כש"ת כו' וו"ח הרה"ג חביבי רב
 .אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א
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ונפש. בלב ושמח כשר חג ובברכת וכאש"ל דושכ"ת ידידו

 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשל"ד אב מנחם י"א

פלוני. במקום רב וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ
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ברכות מיני בכל ברוך שמי' ויהא מכירו בלתי ידידו דברי אלו
ונפש. בלב המברכו ידידו ונפש נפשו כאות והצלחות

 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"א קדושים כלם לסדר ה'

מוה"ר כש"ת וו"ח בנש"ק הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  .בנ"י מרי'ה דקאנג. רב

     
      
        
       
         

      

         
        
        
         
         
         
          
       
        
        
         
        

       
        
          
          
        
         
          
         
          

אומרים והקוצרים אקצר להאריך גרמא הזמן אין כי ומחמת
בלו"נ. ושכ"ת דושה"ט ה' יברכך

 

 
      

יצו"א בנ"י התשד"מ לקריאה ב' עש"ק

וברכתא השמחה לבעלי השמחה בימי ושמחה ששון
קדוש וצדיק גאון האי רב מחותני למעכ"ק תלתא במותיב
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דספינא קברניטא בתיא כבר ליה דזיו מזה בן מזה לו יאמר
הישן הדור משרידי שבסנהדרין זקן המאירה אספקלריא

מוה"ר כקש"ת אלקים נשיא ציס"ע ע"ה 
  .ת"ו עיה"ק בירושלים שליט"א
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שם אדם של שמחשבתו דמקום טוב, הריב"ש מרן דעת ולפי
המחותנים וכל וכלה החתן עם להשתתף אפשר א"כ הוא
הראשונות על חוזר והנני ממש בפועל צירוף שהוא במחשבתו
בשמחתכם המשתתף וכו' מז"ט בברכת הפתיחה מעין חותם
וכו' די בלי עד ברכות שפע ונחמות ישועות לראות ומצפה

ונפש. בלב אהבה בעבותות קשור מחו' הנדרסת אסקופה

    

 
      
       

יצו"א בנ"י התש"ל בהר עש"ק

מר' וכו' ומופלג מופלא צורב האי מע"כ
.באלטימאר בישיבת הי"ו

       
       
          
          
        
        

         
         
         
         
         
         
          
         
          

    

       
      
         
         
         
          
         
         
         
          
          
         
         
         

       

          
       
         
          
          

     

         
         
        
          
       

        
      
         
         
          
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

          
          

          
          
          
         
         
         

      
        
         
        
           
        
         
         
         
          
         
        

  

   
 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשמ"ג עמו את ה' פקד כי לסדר ה'

הב' לגאון עדיו ועיני לבי חמדת בני מע"כ .הי"ו
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המתפלל דושה"ט אביך ברכות בחותמי חותם הנני ובזה
במעלות מעלה מעלה לעלות שתזכה הימים כל בעדך ומעתיר

ונפש. בלב החותם נוצרת לכך כי וכו' והקדושה התורה

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשד"מ בשלח לסדר ג'

כש"ת כו' ירא"מ נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
נ.ז. לייקואוד הקדושה בישיבה שליט"א מוה"ר... הרב
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וכעתירת נפשו כאות בקרוב טובות בשורות לבשר שיזכה וי"ר
ונפש. בלב ומכבדו מוקירו ושכ"ת דושה"ט ידידו

 

 
     

יצו"א בנ"י התשד"מ התורה חוקת זאת לסדר ג'

הרב נעלה מאד היקר ידידי מע"כ  
שליט"א.

     
      

       
          

  

         
       
         
          
          
          
       
         
          
         
         
         
         
          
         
         

    

      
       
          

 

כלכם בעד המעתיר ובניו ביתו לו אשר כל ואת המברכו ידידו
ונפש. בלב לטובה
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יצו"א בנ"י התשמ"ה לך ויתן לסדר ה'

כש"ת נו"נ וו"ח המפורסם הרה"ג וידי"נ יד"ע מע"כ
מוה"ר אביב תל הרבה בעמח"ס שליט"א

עבגצ"א. עליו ה' נועם יהי
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לקצר מוכרח הטרדות רוב מחמת אמנם להאריך שיש והגם
הסתייע שלא מאד אני מצטער והנה יברכך אומרים והקוצרים
התורה אהבת באהבים ולהתעלס ולשוחח להפגש מילתא
להתראות עוד שנזכה אי"ה מקוה ואני הקדושה בארצינו בהיותי
ומוקירו המכבדו בידידות ושכ"ת דושה"ט גופא בריות מתוך

ונפש. בלב החותם מכירו בלתי
 

 
 

התשמ"ה לב חכם איש וכל לסדר טוב כי בו שנכפל יום
יצו"א בנ"י

סותר ת"ח, אגוזים גל חוב"ט גאון האי רב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת ברקאי, ובונה הכולל וראש רב ,

אביב. בתל
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ידי"נ הנני ובזה תורתו, ולכבוד לכבודו קצת הארכתי והנה
ומאוה ונפש בלב דושכ"ת והנישא הרם כערכו ומוקירו מכבדו

ושמח. כשר חג ברכת לו
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יצו"א בנ"י התשמ"ה ניסן י'

כש"ת אי"א וו"ח המפו' הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר .ועוד מלכה פרי בעמח"ס שליט"א
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משיח ולביאת ה' לישועת המצפה ושכ"ת דושה"ט ידי"נ
ונפש. בלב החותם עולם. גאולת ויגאלינו צדקינו

 

 
      

   

יצ"ו בנ"י התשמ"ה רמ"א ביד יוצאים ישראל ובני ב'

ועד חברי בפרץ, עומדים גדר גודרי הגאונים הרבנים מע"כ
ג"א המפורסם הגאון הרב ידי"נ ובתוכם בדעטרויט הרבנים

מוה"ר כג"ת בפרץ, עומד המעש כביר וו"ח
.הרבנים ועד מנהל בדעטרויט, רב שליט"א,
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הנכבדים הגאונים הרבנים שאר ושלום דושכ"ג הנאמן ידי"נ
בלב החותם שליט"א באקסט הרב הגאון הרב ידידי ובפרט

ונפש. בלב עין כהרף השם לישועת המצפה נשבר

 

 
     

   

ברוקלין התשמ"ב בדורותיו הי' תמים צדיק לסדר מוצש"ק
יצו"א נ"י

וגאון הרבנים רב ישגה בלבנון כארז יפרח כתמר צדיק
זקן ליה גלין דמטמרין איןהגאונים פ"ה ע"ה שבסנהדרין

כגקש"ת כו' אלקים נשיא לו יאמר קדוש יתום דור דורו
מוה"ר  .שמו מרבן גדול שליט"א
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לומדי בפני הנדרסת אסקופה לעולם מיעוט אדם דברי אלו
לקבל נפשי נכספה ומאד רגליהם בעפר ומתאבק לשמה תורה
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הקדושים דבריו כי למעכג"ק ששלחתי דברינו על הערות
לבד פעמים יום בכל המתפלל באהבתו קשור אצלי הם ספורים
בנחשתיים אסור יבא עדי חיים ושנות ימיו לארוכת מצהרים
ברעדה החותם חיים כולנו ונהי' לירושלים ישראל נדחי ויקבץ

ונפש. בלב
    

 
   
   

יצו"א בנ"י תשל"ח שלח לסדר בשבת א'

כש"ת כו' כו' ברקאי נו"נ וו"ח חוב"ט הגאון הרב מע"כ
מוה"ר מאנטיסעלא מושבו איתן שליט"א

נ"י.
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יבצר לא ממנו טוב וכל לקצר אני מוכרח הז"ג אין כי והיות
ללומדיה התורה בברכת המברכו מכירו בלתי מוקירו ידידו

תורה וללמוד ברבים תורה להרביץ שיזכה כאותוי"ר לשמה
ונפש. בלב המברכו ידידו ונפש נפשו

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
    

   

התשכ"ט תולדות לס' המאורות בו שנתלו ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין

עוסק צורב האי המעלות פאר בנש"ק היקר ידידי מע"כ
מוה"ר הרב כש"ת וכו' בנש"ק חורב בחוקי 

שליט"א.
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עוד שיש הגם העצומות הטרדות מחמת כעת אסתגר ובזה
עבודה עמוס אני מ"מ הנ"ל והמהרש"א התוס' דברי לבאר
הנני ובזה בעונ"ה אחרים ע"י נעשית למלאכתי זכיתי ולא
אמת דבר על ורכב צלח ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו
ובלב האמת גואל בביאת לבשרנו האמת איש שיבא עד באמת

ונפש.
 

 
     

  

יצו"א נ.י. ברוקלין התשכ"ד מר-חשון ער"ח ב"ה

וכו' בחסידות מתנהג חוב"ט הרה"ג אחי גיס מחו' כבוד
מוה"ר כש"ת .שליט"א
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מוה"ר כש"ת וכו' חוב"ט הרה"ג מחו' ידידי כבוד
.שליט"א
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שבתה ופה ופרט פרט בכל להאריך רציתי לא דבריו יתר
מחו' ידידו הנני ובזה יצא כולו הכלל על וללמד קולמסי
תורה בחידושי בו להשתעשע ואשמח כערכו, ומוקירו המכבדו

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת לעת מעת
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בנ"י דוד מלכות שלטון תתחדש שנת לעשור כסא בין
יצו"א

הרה"ג ידידי מע"כ אל בגח"ט לחיים ייחתם חיים מחיי
הרב מוה"ר כש"ת חו"ב כו' וו"ח  

שליט"א.
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בלב בסש"צ גמח"ט בברכת המברכו דושכ"ת ידי"נ הנני ובזה
ונפש.

 

 
   

יצו"א בנ"י התש"מ מטו"מ א'

כש"ת ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.קיסקא מט.
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בדבריו לעיין רגעים איזה לי לקחתי אמנם הטרוד דברי אלו
אמרתי ולכן בספרינו ולומד דברינו את מחבב דראיתיו כיון
וללמדה לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר טובה לו להחזיק

ונפש. בלב ושכ"ת דושה"ט אמת דבר על ורכב צלח

 

 
    

   

יצו"א בנ"י התשמ"ב אדר כ"ח בשבת ג' ליום אור

ורב ידידי כש"תמע"כ חוב"ט וכו' בנש"ק הרה"ג חביבי
מוה"ר .סיטי במעכסיקא יקרה אבן שליט"א
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והקוצרים מקצר הנני לכן יותר כעת לפלפל הז"ג אין כי והיות
וי"ר ולכאש"ל לו ושמח כשר חג בברכת והנני יברכך אומרים
וגדולה תורה של המעלות ברום מעלה מעלה לעלות שיזכה

ונפש. בלב ידידו וכעתירת נפשו כאות

 

 
     

   

יצו"א בנ"י יהי' ברוך גם פ' עש"ק בס"ד

מוה"ר כש"ת כו' ירא"מ נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
 אפרים רבבות שו"ת בעמח"ס שליט"א

ד"ח.
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על החוזר דושכ"ת ידי"נ והנני מז"ג יותר כבר הארכתי והנה
יבא עדי וללמדה לשמה תורה ללמוד שיזכה י"ר הראשונות

ונפש. בלב דושה"ט עמים יקהת ולו ינון

 

 
      

יצו"א בנ"י התשד"מ בהר ד'

הרב מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 .השמות זיו בעמח"ס שליט"א
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תשל"ח תצוה ששי ליל

כש"ת אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג שליט"א.מע"כ
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יצו"א נ"י ה'תשמ"ה מרחשון ב'

וכו'. הרבני הרה"ג מע"כ
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התשמ"ב ממש מלאכים לסדר בשבת ה' ליום בנ"יאור
יצו"א

הרב כש"ת כו' בנש"ק וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  אליהו מוה"ר הגה"ק מרן נכד שליט"א

השומרון. בדרום אזורי רב זצ"ל, הענקין
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והנני מכתבו קבלתי רק כי אמרים קיצור על מאד לי ויסלח
לקצר מוכרח והנני בתשובה למהר שבקש מפני אתר על משיב

ונפש. ובלב בידידות דושכ"ת יברכך אומרים והקוצרים

 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ג ה' ונתנו לסדר מוצש"ק

רוחות, מארבע יקבצנו ישוב והסליחות, הרחמים בימי
הגאון הרב ידי"נ מעכ"ת ובתוכם צדקינו משיח ויגאלינו
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מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח שליט"א
אהיא. וויקליף טעלז בישיבת רוחני משגיח
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עת בכל שמים לרחמי המצפה מאד הטרוד ידידכם דברי אלו
כוח"ט ובברכת ושכת"ר דושה"ט עין כהרף ה' ולישועת

ונפש. בלב בסשצ"ג
 

 
     

  

תשמ"ג אדר ה' תרומה עש"ק ו' יום

מקצועות בכל שואליו לכל משיב הגדול הגאון למע"כ
מוהר"ר וכו' שערים בית בישיבת יושב זקן התורה

.שליט"א

         
       
        
          
        
        

         
       
          

   

       
       
        
        
        

         
          
       
        
        
        

     

         
        

     

וכהנה כהנה עוד שירבה ה' ויברכהו ותודה ברכה רב אני ואומר
ומכבדו. המוקירו מנאי

   

 
      

בנ"י התשמ"ג ולשמחה לששון לנו שיתהפך תמוז י"ז
יצו"א

עם זקנים גאולת ההרים, על מדלג לנו יבשר המצרים, בין
שר וצדיק גאון האי רב הגברים, בין גבר ובראשם נערים,
ה"ה יד"נ בתיא כבר ליה דזיו ע"ה דשמעתא מרא התורה

מוה"ר כגקש"ת   פונבי'ז ישיבת ראש
ב"ב. עזרי אבי בעמח"ס
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אהבה באהבתו קשור ידי"נ לעולם מיעוט אדם דברי אלו
מזמנו הלקחו על רבה בתודה חוזר והנני תורתו בכבוד התלויה
בפני הנדרסת אסקופה בהם ולעיין דברינו עלי להעיר היקר
הנרצע עבד אליו הנלוים וכל דושכג"ק לשמה תורה לומדי
צדקינו משיח בביאת עין כהרף ה' לישועת המצפה ה' לעבודת

ונפש בלב החותם בב"א
 

       
         
        
         
        
         

    

 
       

 

יצו"א בנ"י התשמ"ה יהיה ברוך גם לסדר עש"ק

תרשישים מגזע המפורסם הגאון הרב מח' ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת כו' כו' השערה אל קולע ג"א פרע"ה

ור"מ ב"ב, אגו"י קרית אבד"ק שליט"א
פריו. נתן ספרי בעמ"ח פמ"א דמתיבתא
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ממנו וכ"ט לקצר אני מוכרח קצת הדברים האריכו כי והיות
מרובה בתודה והנני הראשונות על החוזר ידי"נ מח' יבצר לא
תמורה לו שולח והנני הגדול בספרו שזכני החשובה מתנתו על

ונפש. בלב מאד ומוקירו מכבדו דושכ"ג ידי"נ הדל ספרי

 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשמ"ב אדר כ"ח בשבת ג' ליום אור

כש"ת חוב"ט כו' נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר .סיטי במעכסיקא יקרה אבן שליט"א

      
       
        

        
         
        
         
         
        
        

  

       
        
          
         
        
         
         
         
         
         
         
          
          
       
        
        
         
        
          

        

       
          
         

        

 
 

 
      
       



התשל"ט וארא ג'

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח ישיבתנו תלמיד ידי"נ מע"כ
 .ת"ו עיה"ק ירושלים הי"ו
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הלכתא בהא כעת לפלפל אוכל לא בעת הז"ג אין כי ומחמת
דושה"ט ידידו הנני התם ועד פרקו אשנה עוד לכשאפנה ואולי

ונפש. בלב וכאש"ל
 

 
     

    

התשמ"ב מרחשון ב'

חסיד אתפאר בך אשר ישראל וו"ח הגאון כב' ידי"נ מע"כ
כו' מקיים ונאה דורש נאה אהרן של מתלמידיו ועניו

מוה"ר כש"ת  עכו אבדק"ק שליט"א
נפש. חיי בעהמח"ס ברק בבני וכעת
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יצו"א בנ"י התשמ"ה ויק"פ לסדר ה'

כמר ותפארת לגאון עדיו ועיני לבי חמדת היקר בני מע"כ
  ירושלים טשעבין הקדושה בישיבה

עיה"ק.
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יגדל כי עד מעלה מעלה לראותך והמצפה הדושה"ט אביך
עליך גברו אביך וברכות המעלות ברום הגדולים כאחד עמרם

ונפש. בלב עת בכל בעדך המעתיר

 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ג הרחמים לחדש אך

החיים, למחיי לרצון, פי אמרי יהיו והרצון, הרחמים בימי
ויד"נ יד"ע מע"כ את בספשצ"ג לחיים, ויחתם ליכתב
בנש"ק בתיא כבר ליה דזיו ג"א מזה בן מזה הרהגה"צ

מוה"ר כקש"ת    
יצו"א. נ"י מאנסי
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מרעים בשיחת להעיר ראיתי אשר לעולם מעוט אדם דברי אלו
שעה ובכל עת בכל דושכ"ק ידי"נ ענינים בהני קצת ולהוסיף

ונפש. בלב
 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ג לרוב השמים כככבי לסדר ג'

הדר עץ פרי בנש"ק צמ"ס הגאון הרב מחותני ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת מזה בן מזה ראש שליט"א

ת"ו. בחיפה ישיבה
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יצו"א בנ"י התשמ"ה בשמחה בו שמרבין ר"ח

הב' כש"ת כו' ברקאי ועיני לבי חמדת בני אהובי מע"כ
 ירושלים טשעבין הקדושה בישיבה הי"ו

עיה"ק.
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ציינת, אשר תורה דברי בשאר קצת להאריך עוד רציתי והנה
הקדושה לארצינו היום שנוסע שהוא מי שיש לפי אמנם
אולי לכשאפנה ואי"ה אלו דברי עכ"פ לך לשלוח חשבתי
אביך בברכת החותם דושה"ט. הנני התם ועד פרקך, עוד אשנה
לשמור וללמד ללמוד שתזכה וי"ר הורי, ברכות על גברו
נפשך כאות אחד במקום וגדולה תורה אצלך ושיקויים ולעשות
תורה של המעלות ברום לראותך המצפה אביך וכעתירת

ונפש. בלב ענינים בכל והצלחה וגדולה

 

 
   

בנ"י התשמ"א זקן פני והדרת לסדר עש"ק

בלשכת יושב שבסנהדרין, זקן הגאונים, גאון הרבנים, רב
ישראל החזק, פטיש הישן, הדור גדולי משרידי פלהדרין,
ליראיו, ה' סוד הרזים, חכם המערבי, נר אתפאר, בך אשר

מוה"ר מעכגקהדר"ת ה"ה היוחסין, שלשלת
.קאנג דמאנטרעאל הכולל רב שליט"א
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תורה דעת להרבות שיזכה וי"ר הנאמן אוהבו ידי"נ דברי אלו
ולחוות מכג"ק לשמוע המצפה הגדולה, נפשו כאות בישראל

ונפש. בלב אליו והנלוים וכאש"ל דושכג"ק הרמה דעתו

 

 
       

יצו"א בנ"י התשמ"ה יצאו מחלציך ומלכים לסדר ג'

לגאון עדיו ונעים נחמד ועיני לבי מחמד בני אהובי מע"כ
הי"ו.כמר
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שמח ואני יותר להאריך כעת אוכל לא הטרדות מחמת והנה
בה הפך תורה של בעמלה ועמל ומתעמק יושב ב"ה שאתה
למעלה קרנך ותתרומם ירוך שדדיה וי"ר בה דכולה בה והפך
ומעתיר לראותך המצפה אביך וגדולה בתורה המעלות רום עד

ונפש בלב עת כל בעדך
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ח הגאולה לחודש ו'

מע"כ ובתוכם החביב, לעמו ה' גאל האביב בחדש
מוה"ר פ"ה כש"ת כו' הדר עץ פרי וו"ח הרהגה"צ

   אדמו"ר שליט"א
מציעשינוב.

     
        
         
         
         
       

       
      
        
          
          
          
          
         
        
         
          
          
        
         
          
          

    

        
      
         
            
          
          

         
          
        
         
         
          
         
          
        
         
         
         
          
        
          
          
        
         
        
          
         
        
         
         

        
         
         
        
           
          
         
         
         
          
          
         
         
         
         
          
         
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
       
          
          
         
         
          
        
         

   

       
       
         
           
        
          
         
          
         
        
         
        
           
          
        
          
        

        
          
        
          
        
         
        
        
         

   

        
      
          
          

  

 
 

      
       
          
        
        
        
        
        
         
         
           

        
       
          
          
           
         
         
        
        
         

        
      
         
        
         
         
           
          
          
          
         
         
          
          

    

אחה"צ ניסן י"ג המכתב נגמר וכבר כעת הז"ג אין כי והיות
ומן הזבחים מן לאכול שנזכה וי"ר מעטים אלו דברי יהיו לכן
ובברכת דושכ"ג ידי"נ בב"א. צדקינו משיח בביאת הפסחים

ונפש. בלב ושמח כשר חג
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התשמ"ד ברכה והי' לסדר מרחשון ה'

אספקלריא והדרו פאה"ד הרהגה"צ מחותני מעכ"ק
בישראל אלקים נשיא הרזים חכם מזה בן מזה המאירה

רבי מרן ישראל של רבן   
.ת"ו עיה"ק בירושלים
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על מרובה בתודה החוזר לעולם מועט אדם מחותנו דברי אלו
על ימים ויאריך מעכג"ק שיזכה וי"ר גמלנו אשר הטוב כל
עדי ה' עדת ולנהל וחסידות תורה דקדושה מלכות ממלכתו
מכג"ק ואבקש הספר על ובתודה עמים יקהת ולו ינון יבוא
קשור דושכג"ק המשפחה כל עם עת בכל לטובה לזכרינו

ונפש. בלב קיימא של בקשר באהבתו

    

 
       

   

יצו"א בנ"י התשמ"ד ואברככה לסדר ג'

הגאון הרב בעזרו אברהם אלקי ונעים נחמד ידי"נ מע"כ
המאירי ילקוט היקרים בספריו חכמים עיני מאיר המפורסם

מוה"ר כש"ת ועוד ועוד  שליט"א
יצו"א. בנ"י האניאד אבד"ק מלפנים
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ומוקירו המכבדו וכאש"ל דושה"ט ידי"נ ידידו דברי אלו
ה' ולישועת שמים לרחמי המצפה וביראה בתורה הרם כערכו

ונפש. בלב עין כהרף
 

 
       
      

שלטון תתחדש השתא כמוך וחכם נבון אין לסדר ג'
יצו"א בנ"י דוד מלכות

וכו' לשבח המפורסם פ"ה אי"א וו"ח הגאון הרב מע"כ
בקליוולאנד. ישיבה ראש מוה"ר... כג"ת
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והקוצרים לקצר אני מוכרח להאריך הז"ג אין כי ומחמת
ובזמן יתירה וידידות ובאהבה בברכה דושכ"ג יברכך אומרים
ונזכה מצרים מיציאת צאתנו כימי לנסים שנזכה ה' יתן הנסים

ונפש. בלב אהבה מתוך החותם צדקינו משיח לביאת

 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ג למט"מנים כ"ב

הגדול הכהן צמ"ס המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת כו' כו' מאחיו  שליט"א

אבני שו"ת בעמח"ס פארק דבארא ישראל כנסת דק"ק רב
יעקב.
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יברכך אומרים והקוצרים לקצר מוכרח הנני הז"ג אין כי והיות
ונפש. בלב עת בכל דושכ"ג הנאמן אוהבו ידי"נ

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ב סיון י"ב

הרב כש"ת וכו' חו"ב הרה"ג צורב האי ידידי מע"כ
 .הי"ו
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לתורה עתים לקבוע שיזכה וי"ר הטרוד ידידו הנני ובזה
המברכו ידידו ונפש נפשו כאות וללמדה לשמה תורה וללמוד

ונפש. בלב התורה בברכת
 

 
     
      

יצו"א בנ"י התשמ"ג אחיכם יוסף אני לסדר ג'

אשר ישראל בשמים ראש צ"ת גאון האי רב ידי"נ מע"כ
לו אשרי ספרים של כיפה מתוך ישאג ארי' אתפאר בך

מוה"ר כג"ת ה"ה אהרן של מתלמידיו ככה 
.תו"א ברק בני עכו ור"מ רב שליט"א
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ונפש. בלב וכאש"ל דושכ"ג באהבתו קשור ידי"נ הנני ובזה

 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשד"מ בשלח ה'

מוה"ר כש"ת חוב"ט וו"ח נו"נ הגאון הרב ידי"נ מע"כ
 רב ועוד, צבי כרם בעמח"ס שליט"א

בבראנקס.
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בעדו ומתפלל בצערו משתתף ושכ"ת דושה"ט ידי"נ הנני ובזה
לשמה תורה ללמוד ויזכה שונאיו כל על קרנו וירם ה' שיזכהו

ונפש. בלב דושכ"ת
 

 
     

    

יצו"א בנ"י התשל"ו צו עש"ק

כש"ת וכו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
הרה"ג   הקדושה בישיבה

נ"ז. לייקוואוד
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תורה חדושי לחדש שנזכה וי"ר לעולם מועט אדם דברי אלו
בלב דושה"ט ללמדה לשמה תורה וללמוד תורה של לאמיתה

ונפש.
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ט כסליו ח'

מוה"ר כש"ת חוב"ט אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
  באבוב ציון בני בישיבת ר"מ שליט"א

נ.י. ברוקלין

      
       
          
         
          

        
        
         

     

       
      
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          
         
         
        
         

   

        
      
         

  

       
       
          
         
        
        
         
       

         
          
        
         
        
         
         
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
         
        
          
         
         
         
        
         
        
        
        
        
        
        
          
         
          

     

       
        
           
         
          
        
         
          
         
         
          
         
         
          
        
        
        

         
        
        
        
         
          

         
      

     
       
         
         
        
          
         
        
        
        
        
         
          
         
          
         
       
         

      

 
 

        
       
          
          
         
          
         
         
          
          
         
        
         

         

     
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ה טהרות לסדר מוצש"ק

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
 .אהייא קליוולאנד חב"ד דק' רב שליט"א,
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בלב וכאש"ל דושה"ט ידי"נ שלום בשים חותם הנני ובזה
ונפש.

 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ה ישראל בני אצילי ואל לסדר ב'

בין המפוזר עמו על ירחם ירושלים, ובונה ציון מנחם

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

העמים, מבין נפוצותינו ויכנס נדחינו ויקבץ הגוים,
דעמא מדברנא לו יאמר קדוש וצדיק גאון האי רב ובראשם

כקש"ת רבש"י הגדולה כנסת משיורי
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יצו"א בנ"י התשמ"ה תהיו קדשים לסדר ד'

תלפיות תל המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
דורינו פוסקי מגדולי מזה בן מזה בתיא כבר ליה דזיו

מוה"ר כקש"ת בנ"י דעברעצין אבד"ק
ועוד. משה באר בעמח"ס
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המצפה הנאמן אוהבו עת בכל וצדקתו דושכ"ג ידי"נ הנני ובזה
ונפש. ובלב עין כהרף ה' לישועת

 

 
       

יצו"א בנ"י התשמ"ג וגו' גברו אביך ברכות לסדר ח'

הב' כב' ועיני ליבי חמדת בני אהובי הי"ו.מע"כ
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דכולה בה והפך בה הפך הקדושה בתורה ואמץ חזק בני ואתה
ויראת בתורה גדול להיות ותזכה הצלחה לך יתן והשי"ת בה

ונפש. בלב המברכך אביך כברכת טהורה ה'

 

 
    

יצו"א בנ"י התדש"מ חקת לסדר ב'

הרב היקר ידידי מע"כ  .הי"ו
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עוד לי שיש והגם קצת להעיר אמרתי אשר דקשוט מילין אלן
כעת להאריך אוכל לא הזמן חוסר מחמת מ"מ דברים הרבה
מ"ש על עוד אחזור אולי ה' יתן אם למועד חזון עוד ואי"ה
והפך בה הפך הראשונות על חוזר הנני התם ועד בהירחון. גם
עולם ועד מעתה לשלום ובאכם לשלום צאתכם בה דכולה בה

ונפש. בלב דושכ"ת ידידכם נפשכם כאות
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בנ"י התשמ"ד יבאו פיו ועל יצאו פיו על לסדר עש"ק
יצו"א

נסתרות ומגלה גבורות פועל עמקים ומשדד שחקים שוכן
שר ציס"ע הגאונים גאון הרבנים לרב ושנים ימים יאריך
יושב שבסנהדרין זקן המאירה אספקלריא והיראה התורה
למלל אין שבחו להלל גומרין אין פלהדרין בלשכת ראש

מוה"ר כקש"ת ה"ה  ב"ב שליט"א
כולה. התורה בכל יעקב קהלות בעמח"ס
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הטרחתיו אשר על מעכגהד"ק מאת סליחה לבקש הנני ומעתה
ומכופלת כפולה בתודה הראשונות על חוזר והריני בדברים
ה' חלק היקר ספרו לי לשלוח חשב אשר על למעכג"ק
בתורת כולו העולם להאיר יוסיף וכה ה' יתן כה מהליקוטים
מלכא לחיי מצלין ואנן עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ישראל
חפץ בהם שיש ימים ושנותיו ימיו לאריכת רבנן מלכי מאן
ידי"נ ורענן דשן בשיבה ינוב עוד יפרח כתמר לצדיק חיים

ונפש לב בכל באהבתו הקשור
 

 
    

  

יצו"א התשד"מ בנ"י מאד מאד הארץ טובה לסדר ד'

וש ברכה חיים וגבעות הרים ונהוראישאו גופא ובריות לום
דזיו המאירה אספקלריא חו"פ הרהגה"צ מע"כ אל מעליא
ה' עם בתוך אלקים נשיא דעמא מדברנא בתי' כבר ליה
לו יאמר קדוש מחותני ה' לי' גלין דמטמרין ג"א ת"ח

מוה"ר כקש"ת  כ"ק שליט"א
יצו"א. ב"ב. מלעלוב אדמו"ר
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בכל המתפלל באהבתו קשור נפשו אוהב מחותנו בזה והנני
והשוכן חיים ושנות ימים לאריכת הצהרים מן לבד פעמים יום
כל על גופא בריות למעכג"ק ויתן תפלתנו ישמע בירושלים
עולם גאולת ויגאלנו בנחשתיים האסור יבא עדי בכפלים אבריו
לאדוניו נרצע עבד הנדרסת אסקופה דברי חיים, כלנו ואנחנו

ונפש. בלב
 

 
    

   

יצו"א בנ"י התשמ"ה יעשה מפיו היצא ככל לסדר ב'

נדחנו ויקבץ ההרים, על מדלג לנו ישלח המצרים. בין
עולם גאולת קדשנו, הר אל ויביאנו נערים, עם זקנים
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ירושלים בתוככי אלק' נשיא הרהגה"צ ובראשם יגאלנו,
קדוש ציס"ע ת"ת דספינא קברניטא המאירה אספקלריא
ה"ה ישראל של רבן והדרו פ"ה מזה בן מזה כו' לו יאמר

מוה"ר כקהדרג"ת מחותני   
 .עיה"ק בירושלים

     
       
         
         
        
        
         
         
         
         
         
        
         

 
   

 

       
        
        

        
         
         
         
         
        
         
         

      

       
      
          
        
        

        
         
        
         
          
        
         
         

     

נאמנה בידידות הפתיחה מעין חוזר כמוני מעוט אדם הנני ובזה
ונפש. ובלב קידה המחוה אוה"נ מחותנו באהבתו קשור
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,יוהרא משום בו יש אי מבחוץ בציצית ההולך בדין

הבגדים, תחת ציצית להיות צריך האריז"ל עפ"י
ציצית מצות עיקר כי יונה לרבינו היראה ספר ביאור
קטן טלית ללבוש הברכ"י דברי למדיו, מתחת ילבשנו
קטן טלית הלובשים ברונא מהר"י דברי הבגדים, תחת
יונה רבינו בדברי ביאור ליוהרא, חיישינן בגדיהם על
הצילתו ציצית דמצות ע"א מ"ב דף מנחות עפ"י
הט"ק להוריד שלא יזהר ומה"ט חמורה, מעבירה
ערוה לידי יבוא שלא מחטא שיצילהו הזיווג בשעת
ללבוש היה קדמונות מדורות שמנהג לדינא תבנא ח"ו,

בגדיו. תחת ט"ק

שו"ת על העיר האוזן, תחת הפיאות להשים בענין
שזה האוזן תחת הפיאות כריכת על חלק משנ"ה

למצוה. בזיון נחשב

רש"י מחלוקת שהז"ג, מ"ע על לברך מותרת אי אשה
תלה שהז"ג, מ"ע על לברך רשאית אשה אי ור"ת
שיטת מבאר רשות, סומכות נשים אי תנאים במחלוקת
לעשות רצו אם שכתב ציצית מהל' בפ"ג הרמב"ם
אין דדוקא משמע בידן ממחין אין ברכה בלא אותן
פ"י מרמב"ם ראיה כאן, אין ג"כ מצוה אבל ממחין
מקבל מצוה לעשות שרצה נח דבן ה"י מלכים מהל'

נשים. וכ"ש ועושה, מצווה שאינו כמי שכר

אי לבטלה, ברכה משום בו יש ברכה ספק על אי
יברכו שלא בנשים מוחה הח"צ ס"ס, על לברך רשאי
ברכות ספק אמרינן לא מנהג במקום שהז"ג, מ"ע על
ברכת כל דעל ועוד והמאירי המכתם דברי להקל,
בה, נתחייב שלא ברכה אפי' אמן לענות צריך ישראל

נשים. וה"ה

מחלוקת פרי, או טלית על שהחיינו מברכין אימתי
בזה הלכה אח"כ, או הברכה קודם אי בזה הפוסקים
מברכת ראיה עביד, כמר ודעביד עביד כמר דעביד
מליל וראיה המילה, אחר להכניסו שמברך המילה
אחר חדש מלבוש או חדשה פרי שלוקחים ר"ה

הקידוש.

מדניאל דן או משמעון שם כגון תיבה בחצי המפסיק
לשבת מדמה הפסק, הוי אי הפסק דהוי במקום
מחלוקת משמעון, שם גבי וחכמים ר"י מחלוקת
הוי לא תיבות תלתא דעד הפסק בשיעור אחרונים
אפי' י"ט סי' או"ח שערים בית שו"ת דברי הפסק,
דעניית מתוספתא ראיה הפסק, הוי תיבות שתי רק
מבאר אחת, תיבה אלא הוי דלא אף הפסק הוי אמן

מן חלק אמן דעניית חדש יסוד ע"פ הרמב"ם דברי
היא שיחה דאיסור כ"ה סי' שו"ע דברי היא, הברכה
ודין דתוכ"ד, בטעם הראשונים מחלוקת ביאור עבירה,
כמה שמנגנים ישראל מנהג תוכ"ד, בדין תולה הפסק

הפסק. הוי ולא תנועות התפילות ובתוך תפילות

הרצועה תתקמט שלא תפילין של ביו"ד ליזהר יש אי
השלחן קצות דברי על הערה מכשעורה, פחות על
מפני מאוד דקה הרצועה תש"י של שהיו"ד שהורה
שצריך מוכיח הדין, נגד שהוא הרצועה סוף ששם
יתקפל שלא מדאי יותר להדקו שלא בקשר ליזהר
רצועה ליקח יש דלכתחילה מסיק משיעורו, ויתקמט

להיו"ד. גם כשעורה רוחב

החוטם בעל כ"ט דף תענית הגמרא דברי ביאור
אין בדין ע"ב ל"ה דף יומא הגמ' דברי מתבקש,

הקטורת. בסגולת הקטורת, מריח להתבשם צריכה

לא אור יוצר ברכת לאחר ונזכר ישתבח לומר שכח
הפסק. דהוי ישתבח יאמר

תיבת הוסיף רם בקול וכשחזר אלקיכם ה' שסיים ש"ץ
הפרקים. כבין דינו אי אמת,

יוצא אי רשות בלי חבירו של תפילין קשר המשנה
לקשור צריך דתפילין אבנ"ז דברי חובתו, ידי בהם
רשאי אינו מחבירו תפילין בשואל א"כ יום בכל
רק הקשר משנין שאינן המנהג ומיישב הקשר, לשנות

ע"ז. קפידא דליכא גדול או קצר עושין

'ראי צדיק, בן שאינו לש"ץ קודם אי צדיק בן ש"ץ
תולה אינו דש"ץ הרא"ש מתשו' אב"נ תשו' לדברי
בתשו' הב"ח דברי ביאור משפחה, ופגם ביחוס
ולא ר"א דירד בהא שבו"ט לדברי וראי' הנ"ל הרא"ש
ש"ץ לגבי הרמב"ם בדברי ביאור ונענה, ר"ע נענה
פסק בטעם מו"מ עבירה, בעל בקרוביו יהי' שלא
אחות שהמירה אירע ואח"כ בתו ששידך במי הרא"ש

בו. לחזור המשודך שיכול המשודכת

מחלוקת האחים, בכל זה אי אחיך ואת דרשת
הראשון אחיו דוקא הוא גדול אח כיבוד אי הפוסקים
לכבד האריז"ל ע"פ הטעם הגדולה, אחותו גם ולרבות
ובפרש"י לאחתיה מנשק דעולא דמצינו הא אחים,
ראיה דרכם, הי' שכך אלא חיוב של ענין אינו שם
הבכור בן דוקא שנים פי לנחול התורה דהקפידה מהא
והוא עליו דוה אביו שלב והטעם ראשונה, נקבה ולא
לבנים יפה סימן תחילה דבת י"ל דוקא, הבכור על רק
של חטאים שוים, וכולם זע"ז שעבוד להם אין דעתה
אנחנו אבל בוידוי שאומרים וזה בזרעו פוגמים אדם

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

חזן משפחה, יחוס דוחה עצמו יחוס חטאנו. ואבותינו
יר"ש. שהוא במי דוקא מעלה הוא ערב בקול

ליתן נכון ותפלה, ק"ש באמצע צדקה ליתן מותר אי
שאומרים בשעה האריז"ל וע"פ התפלה קודם צדקה
באמצע ליתן איסור אין מ"מ בכל, מושל ואתה
שבא למי להפסיק מותר בדיבור דאפי' התפלה

הפוסקים. ושאר בטור כמובא להתפרנס

,בציבור תפלה מיקרי אי ח"ו שבת מחללי של מנין
כלל, לצרפו אין מומר שהוא בפרהסיא שבת מחלל
באחרונים, צדדו שנשבה כתינוק שהוא שבת מחלל
נחשבים בזמנינו שבת שמחללי ציון הבנין דברי
בשה"ד כן לעשות יש האג"מ דברי שנשבו, כתינוקות
לא בציבור תפלה מעלת אבל וברכו קדיש ידי לצאת

יחשב.

אשרי אחרי ש"ץ עם יתום קדיש לומר והתחיל טעה
בתפלה קדישים חז"ל תיקנו האריז"ל כתב לציון, ובא
יצירה עשי' עולם כנגד שהם התפלה בפרקי מכוון
נתקן ולכן העולמות ע"י להעלות כדי אצילות בריאה
עולים ואינם הקליפות נכנעים שע"י תרגום בלשון
האומר הציבור לצורך נתקן דהקדיש מכיון למעלה,
אין ולכן יד"ח הציבור כל להוציא לכוין צריך קדיש
עם קדיש קטן, של קדיש אמירת חיוב על סומכין
חיוב שהוא אחר ואם לכו"ע אומרו הש"ץ תתקבל
כבר אם תתקבל קדיש הש"ץ עם ואמר טעה ש"ץ ואינו
ואם בעלמא דאמירן עד לומר לו יש איהש"ר אמר
באמצע טעה כדין להפסיק לו יש איהש"ר לפני נזכר
בתפלה. שאומרים הקדישים על הראב"ד טעם שמו"ע,

האדמו"ר בשו"א, או בחולם הקודש שם בקריאת
נחלקו האלף בנקודת בשו"א, אמר זצ"ל מגור

בחטף. לנקוד שצריכה אחרונים

,והסתכלות צניעות משום נשים בעזרת למחיצה טעם
יסתכלו, שלא המחיצה של הטעם הרמב"ם דברי
מחיצה סגי אי ע"ב, נ"א דף סוכה הגמ' דברי ביאור
כזה בביהכ"נ יתפלל שלא ומסיק טפחים י"א של

בביתו. ביחידות שיתפלל ומוטב

תפילין הנחת במקום קצת שגדולים הטבעי השער
הערוך הכרעת הצדדים, מן שערות שם מסבב ואין
בדין חציצה, הוי אי גדולות שערות בדין השלחן
היו דישראל איכה מדרש חציצה, הוי אי בלוריות
יחוש ה' דבר את הירא ולכן הראש, שער מגולחי

לעצמו.

הסוגיא ביאור לעשרה, מצטרפין וארון דתשעה בהא
ו' דף ברכות גמ' ביאור ע"ב, מ"ז דף ברכות במס'
חדשות פנים נקרא שבת כועס, הקב"ה למה ע"ב

הטעם.

בא רש"י כהן, אותו נזכר ולא ט' פסחים רש"י ביאור
רש"י כוונת הבין לא שם והמגיה ר"ת קושיית ליישב

ז"ל.

אי עלינו אומרים ציבור ושומע ספרד נוסח המתפלל
תהלה הציבור עם אומר דיחיד טעם עמהם, לומר חייב
אנחנו במודים עמהם וכורע ועלינו ישראל ושמע לדוד

לך.

עם למנין מצטרף אי גליות של שני ביו"ט א"י בן
ואינו חו"ל בני למנין להצטרף יכול א"י בן חו"ל, בני
והוא כתר שאומרים ציבור המחבר דפסק להא דומה
קדושה עמהם אומר שאינו שחרית בתפלת עומד
בעשרה הברכ"י דברי מהני, וצירוף שאני דהפסק
מוסף התפללו שלא קצת ובאו מנחה שמתפללין
גרע דלא דמצטרפין הללו ולהצטרף להתפלל ורוצים
שבת עליו שקיבל מי כלל, מתפללים שאינם מהיכא
לאנישם למנין מצטרף המנחה מפלג ע"ש והתפלל

מנחה. עדיין התפללו שלא

אף ערוה באשה קול לבנות, ספר בבתי ניגונים לזמר
למורות נכון לא חינוך, לכלל הגיעו שלא בקטנות

ילדים. בגן הילדים עם לזמר

הוי אחותו שער ערוה, הוי אי הנשואה אחותו שער
אחרת. אשה לבין בזה נפק"מ ואין ערוה

דף שבת התוס' דברי ביאור יחף, להתפלל מותר אי
ממידת רק יחף להתפלל שאסור מבאר ע"א, י'
פרסותיו שכל א' יחף מיני שני דיש מבאר חסידות,

שוקיו. כל שמגולה וב' מגולות

לעלות לו אין רח"ל אבל לדוכן, יעלה אי אבל כהן
לסמוך. מי על יש לעלות מנהג יש ואם השבת, ביום

עם ינהג כיצד הקריאה באמצע בס"ת טעות נמצא
בזה. השיטות בירור אחרונה, ברכה

ולא והתפלל וחזר ויבוא יעלה הזכיר ולא בר"ח טעה
ע"ב כ"ו דף ברכות הסוגיא ביאור ומטר, טל ותן הזכיר
ארץ השדה שיח דברי כלל, התפלל כלא הוי טעה אם
דתשלומי חדש יסוד בזה, ומהרש"ג יעקב יגל צבי

המאורע. מעין הזכיר ולא לשכח דומה אינו תפילה

בבית שלן בחסיד ע"ב ח"י דף ברכות גמ' ביאור
בישראל אי חקירה ר"ה, בליל לישן מותר אי הקברות,

מת. לטמא אמות ד' גזרו נמי

בפסח חמץ במוצא המג"א על אחרונים בקושית
לעכו"ם, שליחות אין הלא להוציאו לעכו"ם שיאמר
שורפין דאין דנותר דומיא ביום לשרפו דיש חמץ בדין
כופה ביו"ט חמץ מוצא בדין מפלפל בלילה, קדשים
אפילו או ביטלו בשלא דווקא אי הכלי את עליו

כשביטלו.
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שטבעו ממטבע משנה הוי אי כמוך ומי זכרנו אמר לא
חכמים.

,ורגלים ידים בפישוט כורעים אין למה לשבח בעלינו
לא למה ויוצא דמשתחוה הכנסת מבית להיוצא וכן

המנהג. ומיישב ממש משתחוין

המ"ב ליום, מיום מאכל לבשל שלא קפידא יש אי
נזהרין העולם אין למה מיישב זוה"ק, בשם הביא
אכילתן עיקר קלים דקדשים עה"ת הרמב"ן דברי בזה,
ליכא ראשון יום דאחר הטעם ומבאר הראשון, ביום
שהמלכים כדרך אכילה בקדשים שצריך אכילה כאן
ולינת צורתו עובר שכבר וכיון בחרדל צלי אוכלין
מחלוקת מבאר מלכים, אכילת ליכא שוב פוגמת לילה
שבת לכבוד אומר נאה בהמה רואה אי וב"ה ב"ש

יום. יום ה' ברוך ובה"א

שהתירו בהא ע"א ד' דף שבת הגמ' דברי בישוב
חטאת. חיוב לידי שיבוא קודם פת לרדות

,לברך צריך אי לחדר מחדר ויצא הפרי על בירך
נקרא זה אי דיורים הרבה שם שיש גדול בבית נסתפק
גג תחת שהוא דכל ומסקנא לבית בית או בית חד

מחשבה. מועיל אחד

,מדרבנן במצוות חייבים דקטנים הרמב"ם בסתירת
אביו על דרק או חינוך חיוב קטן על איכא אי מבאר

החיוב. מוטל

,ברכה לענין שתיה או אכילה חשיב אי פרי המוצץ
שצריך בדין ע"א, מ"ג דף דברכות סוגיא מבאר

בימינו.שיתפ ברכה בשעת החפץ וס

ברכה להיות שלא למפרע מהני אי שכמל"ו ברוך בדין
גם מהני מיד אמרה לא דאפי' כתב הא"א לבטלה,
אמר שהכה"ג המקדש מבית ראיה הביא זמן, לאחר

בשכמל"ו. אחריו ענו והקהל השם

הוא כאילו ממש כעונה הוי אי כעונה, שומע בדין
ולכאן, לכאן ראיות ויש פוטרו, שהשני או בירך בעצמו
לעצמו בירך כאילו דמהני ברכות הל' מהרמב"ם והביא
הש"ך דברי מבשלוחו, יותר בו מצוה משום נמי בו ואין
חייב אי אמן וענה מחבירו מצוה בחטף שפ"ב סי' חו"מ
דעניית מ"ז ברכות רש"י דברי זהובים, ארבעים לשלם

מהברכה. חלק היא אמן

דעת דרבנן, או דאורייתא מצוה הוי אי התורה ברכת
מה"ת היא דבכה"ת ס"ל המצוות בספר הרמב"ן
כמה הרמב"ן דברי ומיישב עליו חולק והשאג"א

לשיטתו. ראיות

הרמב"ן מה"ת, חיוב הוי אי בציבור התורה ברכת
היא בציבור בקריאה בציבור דברכה"ת ס"ל

שיטתו. ומבאר דאורייתא,

ראיה ברכה"ת, בעי שבח לשם פסוקים אמירת אי
ראיות. ועוד ברכה"ת שמברכות מנשים

מדברי ראיה בעצמו, כמברך הוי אי כעונה שומע בדין
מ'). סי' לעיל (עיין ממש כמברך דהוי אבודרהם

מיקרי אי בם דמיהם קדושים בפרשת בתורה המסיים
טוב בדבר שיפתח דאמרו מה מחדש טוב, בדבר סיים
או הפרשה באמצע פתח אם היינו טוב בדבר ויסיים
ליכא נגמרת שהפרשה כל אבל הפרשה באמצע סיים
איכא הפקר דבר על אי הערה התשובה בשולי קפידא,

תשחית. בל

אי בעבים נתקדרו שמים ומצא למקום ממקום ההולך
הדעת. כהיסח דהוי ומברך דחוזר מברר ומברך, חוזר

למנוע מצוה דבע"ש ר"נ סי' השו"ע דברי ביאור
ולמעלה. שעות מט' סעודה מלקבוע

מלח דברית השלחן על מלח שמניחין התוס' טעם
להביא מאד מדקדק הי' מנחם רבינו מקטרוג, מגין
כי מחו' טעם השטן, יקטרג שלא השלחן על מלח
נטילה בין להפסיק מותר אי אחוה, על מורה מלח
תקריב קרבנך כל ועל למזבח דומה שלחן להאכילה,
יש מלח מתים, מזבחי אכלו דכאילו הא ביאור מלח,
המים לניסוך טעם הדין, ומדת הרחמים מדת בו
נטילה, לאחר בתורה לעסוק מותר אי במלח, והקרבה
תורה, במקום מלח ישראל שיקריבו הים לפייס א"ל

בשבת. במלח המוציא טובלין שאין טעם

מבאר בשבת, שיעשה למחשב עבודה להניח מותר אי
איסור. בזה דליכא

שיצטרך ואפשר מע"ש מלאכה שעושה מחשב
לעשות לישראל שאסור בעבודתו ישראל התערבות

עור. לפני משום בזה דיש כן

שיצלצל בע"ש רעקארדע"ר קליטה להעמיד מותר אי
דהכלי בזה דליכא כלים שביתת משום דן בשבת,
איסור בזה ליכא וא"כ מעצמה מלאכה עושה

תע"ב. והמחמיר

,ישראל יטלפן שמא חיישינן אי לשבת תקליט המכוין
לזה. לחוש דאין מבאר

צריכה אי שני ביו"ט נרות להדליק ששכחה אשה
דצריכה. מבאר להוסיף,

אי שבת מקבל ואי שבת ותוספות השמשות בין בדין
דנוהגין שכתב המ"ב על תמיה אח"כ, מנחה מתפלל

הערב. עד מנחה להתפלל

טל ותן ואמר שבת בתפלת עדייןטעה סיים ולא ומטר
בזה. אחרונים מחלוקת השנים, ברכת
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בזה דליכא מבאר חשמלי, הנר לאור ללמוד מותר אי
י"ב. דף שבת מגמ' ראיה יטה, שמא גזירת

,טשאלענט להוציא בשבת לפתחו מותר אי גז תנור
מוקצה. ומטעם גרם מטעם דן

.בשבת שיצלצל בע"ש להעריכו מותר המעורר שעון

מאי חזי פוק בשבת, לפותחן מותר אי חלב שקיות
תע"ב. שינוי ע"י אפשר ואם היתר, דנוהגין דבר עמא

שיברך נראה מברך, ברכה איזה פלעקס קארען על
החלב הוי החלב לשתות רק כוונתו עיקר ואם בפה"א,

שהכל. ומברך טפל ופלעקס עיקר

מנהג נר, להדליק מותר אי מעריב קודם המבדיל בירך
ואמרו הנר כבו לילה שכבר שלאחר הדור צדיקי

תורה.

מותר אי המנחה זמן הגיע וכבר מוסף כשגומרים
להתפלל יש דלכתחילה מבאר מנחה, קודם לאכול
מכריזין דבר"ה כיון העולם מנהג ומיישב קודם, מנחה
שהשמש כמקום הו"ל תהלים לאמירת לחזור מיד

לאכול. ורשאי הכנסת לבית קורא

חייב אי צרורות למנעלו ונפלו בש"ק בחוץ שהולך מי
אסור, אי בשבת שיעור חצי הצרורות, ולהוציא לעמוד
שיצא על אחד שהענישו הקדוש מהאר"י מעשה

בצרורות.

לסימן ש"ו מסימן הטור וסתירת שבת שכר בדין
על ישוב ק"כ, דף שבת רש"י דברי ביאור תקפ"ה,

שבת. שכר שנוטלים החזנים

בבוקר שבת טבילת עבור שכר שמקבלין מקוואות
לזה. וישוב

ברכה סימן רואה דאינו שבת בשכר אמרו למה טעם
ומי השמים מן ברכה הוא ברכה סימן הרואה לעולם,

ידו. ועוצם אכחו דסמך ברכה סימן רואה שאינו

דף ב"ב גמ' כוסות, וארבע לקידוש מגיתו יין בדין
הי"ז, שבת מהל' פ"ט הרמב"ם דברי מבאר צ"ז,
ויין תירוש יין בין מחלק מגיתו, יין זה מה ביאור
שגרעפ שמחדש אחד גאון דברי על מפלפל מגיתו,
ומסיק טעמים, מכמה ודוחה יין בכלל אינו דזשאוס
מגיתו תירוש יין ליקח לכתחילה דמותר להלכה
ע"א ל"ה דף ברכות מגמ' ראיה כוסות, לארבע

דמשכר. יין בכלל הוי דתירוש

.חמץ השבתת במצות חייבות נשים אי האב"נ בחקירת
קודם חמצו המבער שם, שחידש הנפלא הדבר ביאר
מקרי בדיקה חיוב עליו שאין הגם ההיתר בזמן הפסח
חידש האב"נ לו, שאין הגם קיים החמץ אכתי
ואפי' חמץ בדיקת זמן שיעבור בעינן ק"פ דלשחיטת

בביאור והמלחמות והראב"ד בעה"מ במחלוקת לב"ב,
השבת, מלפני הכל מבערין בשבת שחל די"ד סוגיא

פסח. ערב מצה אכילת נאסרה מאימתי

ותמיה ר"ה, ליל הקדוש המלך אמר ולא שטעה מי
להוסיף דאין ר"ה יו"ט תוספות דין דאין אמהרי"ל
גמ' ביאור פאסוועליר, אבלי ר' של בפסק הדין, על
בבה"ק. שלן חסיד מהאי מעשה למהרי"ל, וישוב ע"ז
וכו' גמורים ורשעים לחיים נכתבים גמורים צדיקים
טעמא מאי בר"ה, דנין ומאי י"ת להם ניתן ובינונים
בחול, אפי' ובערבית בקידוש תרועה זכרון אמרינן לא

ביום. דן וישראל בלילה דן דהאומות י"ל

דין תוקע בעל לציבור, בר"ה לתקוע מותר אי אבל
לענין וכן אחר יש אם יתקע לא אבל ולכן לו ש"צ
קנייבסקי הגרי"י מרן בחידוש באחר, אפשר אם מקרא

זצ"ל.

לעשות שליח כשניםהעושה הו"ל בשבת מלאכה לו
יכול ש"צ אי ואילך דסוכות ראשון מיו"ט שעשאוהו,

כולם. עבור אחד אתרוג בלקיחת רבים להוציא

,ומנח"א האב"נ מחלוקת מצוה. הוה אי סוכה עשיית
סוכה, עשיית על מברכין אי וירושלמי בבלי במחלוקת
שאר שיטת על חולק דאינו הא"ז דברי ביאור
זריזין שייך אי ובדין במנח"א צ"ע הראשונים,
מצוה, הוי סוכה עשיית ואי למצוה, בהכנה מקדימין
ולעולם לא או עכו"ם ע"י כשרה המצוה אי חילוק אין
סוכה תוס' לשון ביאור מצוה, מקיים אותה העושה
עד אותו מכין עושה איני סוכה דאומר בהא מ"ו.

לאב"נ. וישוב נפשו, שתצא

,לביתו יוצא אי הנר, לו וכבתה בסוכה היושב
בעיוני, הא במגרס הא ור"ח ותוס' רש"י במחלוקת
לביתו יוצא אי לסוכה הכניסם ולא לספרים שצריך מי

לסוכה. הספרים להכניס חייב או

לקיים אחרת לעיר ולילך ביתו לעזוב אדם חייב אם
לאיזה בתפילות ולא בתקיעות בקי שאינו מי מ"ע,
כופין אי למנין עשרה בה שאין עיר ילך, מקום
מלקיים עצמו להפקיע מותר אי מנין, להם להשכיר
חולק דאינו לרמב"ן ישוב חיובה, שבא קודם מ"ע
ותוס' רש"י דברי ביאור המל"מ, מקושית הרמב"ם על
בע"ח פריעת מק"פ, פ"ה הרמב"ם ודברי ק"ה זבחים

מצוה.

מציב ברכת לברך יכול כמה עד בישוב בא"י הדר
אלמנה. גבול

לקרותו ראוי שהוא מי בזמה"ז, תשובה בעלי בדבר
בזה יש תשובה לבעל תפילין המניח תשובה, בעל

תפילין. ביזוי משום
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אתרוג לקח ר"ג מצוה, חיבוב משום לפזר שיעור כמה
דסוכה פ"ב ר"ן מ"ע, על לבזבז חייב כמה זוז, באלף
מי ממונו, שליש אפילו חייב אינו עוברת דלמצוה
נשיא בשותפות, אתרוג לקנות חייב אי ממון לו שאין
ר"ע גם לקחו לא למה מחומש, יותר לבזבז לו מותר
יש גדולים, עשירים שהיו מר"ג אתרוגים וראב"ע
שערים, מפקיע משום אתרוגים לקנות שלא לתקן
יחיד, כל ולא לציבור אתרוגים לקחו התנאים בזמן
תימן במנהג אחרים, ממון על מחמיר להיות אסור

בזה.

 
הפמ"ג בכזית, אכילה סתם ג"כ אי רשות באכילת

אכילה סתם אמרינן לא רשות דבאכילת כתב בפתיחה
לבשל אסור אי שנ"ט, סי' או"ח האבנ"ז דברי בכזית,

ביו"ט. כזית חצי

שערים הבית חידוש בטמא, נוהג אבמה"ח אי בדין
בבהמה. רק נוהג אינו זבוח שאינו דאיסור

,ימים ח' בן שהוא עגל על להעיד מהימן אי אחד עד
נפל משום אי לקרבן מח"ז בדין חקירה רעק"א, דברי

מגזה"כ. או

,כשירה שחיטתו אי השחיטה על מצווה שאינו קטן
ממילא מצוה שב"נ דבאיסורין ועוד האו"ש דברי

בזה. ומפלפל מוזהר נמי ישראל

ודברי בע"ח, צער משום עובר אי בהמות להמית
צעב"ח. הוי לא שחיטה דדרך ראיות בזה, הנוב"י

בדברי איכא, מסוכנת מיני דתרי השאג"א בחידוש
ביד כוח אין להיתר בתורה המפורש דדבר הידוע הטו"ז
חומרא אלא אינו הריאה בדיקת בדין לאסרו, חכמים

בזה. הפוסקים מחלוקת מביא מדרבנן, גזירה ולא

האם אי הולד את והוציאו דופן יוצא שילדה בהמה
האם דניקב הראשונים דברי ולאכלה, לשחטה כשירה

הדחק. בשעת רק מקיל ולמעשה כשר

י"ב צלע שבין הבשר ניקב בדין הח"ס בדברי ביאור
שמנהג מברר י"ב, בצלע מקיל אינו הח"ס לי"ג,

י"ב. צלע עד רק יקחו שלא המדינה

הפלתי דברי ישוב ונקיבות, בזכרים נוהג אי הנשה גיד
בזה.

.לחשיכה סמוך עיו"כ אכילת

האוכל דכל ביאור עיו"כ, באכילת חייבות אי נשים
תשיעי התענה כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי

ועשירי.

משום אסור אי מעל"ע פלאסטיק בשקית מונח חי כבד

לחזור מותר אי ונפשרה הכבד נקרש אם כבוש,
מדאורייתא, אסור אי כבוש להקריש, כדי למקרר
בין חלוק דרבנן, או דאורייתא הוי אי מבושל איסור
ספק כבדים נתערבו בדם, לנכבש במים שנכבש כבד

כבדים. בשאר נכבשו

אי לצלאו האש על שהושם בשר על שנשפך דם
דם האו"ה, בסתירת וישוב פולטו, כך כבלעו אמרינן
חילוק ששים, בעי אי מלח ע"י בבשר שנבלע בעין
ממקום הבא בעין לדם צלייה בשעת פליטה דם בין

פלטו. כך כבלעו אמרינן לעולם פליטה בדם אחר,

ומצאו מתאנים לשתות קאפה העושים חרושת בתי
שהתולעין הקאפע עשיית אופן תולעים, בתאנים
אפרן אי הנשרפין איסורין עלעקטרי, בחום נשרפים
בין וחילוק אברהם, והיד המ"י לדברי תמוה מותר,
תולעים ממש, נשרף ובין ממש נשרף הוי דלא חרוכא
מותר באכילה, מותרין חודש י"ב עליהם שעבר

ולאכלו. שרץ לשרוף

אי לגמרי טעמו ונפגם פחם ונעשה שנשרף תולעת
שקפץ בפרעוש חו"י תשו' ביאור ברי', שם מיניה בטל
ובין מתולדה הפגומים שרצים בין חילוק מאכל, בתוך
מינייהו, ברי' שם דבטל שנסרחו כגון שנפגמו איסורין
מיניה אזל אי ממש אפר ולא פחם שנעשה עד נשרף
לאכול מתכוין בין אדם הבינת חילוק איסור, שם
אלא האיסור לאכול מתכוין אינו ובין האיסור

התערובות.

ליהנות לאו מצות שייך אי מצוה בהדי הגוף הנאת
בתשובה. להגרע"א וצ"ע נתנו,

במחלוקת כשר, דג הוא אי אסטורזשון הנקרא בדג
הנקרא בדג האוסרין, בטעמי סתירה ז"ל, הראשונים
ומחלוקת ודעימי', הנוב"י בו שנחלקו שטירל
דג למכור מותר אי אסטורזשון, דג מהו הפוסקים

בו. ולסחור אסטורזשון

,העין מראית משום בו יש אי לרפואה בב"ח המבשל
טמאה דבשר המחבר לשון ביאור הש"ך, דברי ביאור
אשה, בחלב בשר בישול מותר, טהרה חלב עם
חוששין אמאי מ"ע, משום בו אין לרפואה המבשל

זכות. לכף נדונוהו ולא למ"ע

מאכילין אין לחלב, בשר אכילת בין הקטן ישהה כמה
דרבנן. איסור ואפילו בידים איסור קטן

,ליבון או הגעלה בעי אי וחלב מבשר שבלע מחבת
הגעלה, בה שייך דמחבת יו"ד הח"ס דברי ביאור
ע"י בלע בין חילוק לאיסור, היתר בלע בין חילוק

בישול. ע"י או טיגון

.הגעלה מהני אי טעפלאן הנקרא כלי
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,בשר של בקדירה ונתנם חלבי בסכין שנחתכו בצלים
דבר הוי אי בצל דיסקין, מהרי"ל של פסקו ביאור
האבן דעת נ"ט, בר נ"ט אמרינן אי חריף בדבר חריף,
פסק חריף, בדבר אפי' אמרינן נ"ט בר נ"ט דג' עוזר
דאין מודה הרמ"א חריף דבר דבשאר מאיר הבית

להחמיר.

בישול משום בו יש אי בישיבה מבשל גוי טבח
בביתו מבשלת גוי' שפחה לו שיש ישראל עכו"ם,
האש, מדלקת שישראלית מה מהני אי ינהוג, כיצד
ישראל מאש אש המדליק עכו"ם מהני, אי האש חיתוי
יש אי מהו, ישראל שהדליקו מפיילאט המדליק וכן

איסור. יבשל שלא עכו"ם אטבח לסמוך

דברים הרבה בש"ע המחבר פסק שלא מה על תמוה
חכמינו בזמן שנהגו רפואות סכנה, משום האסורים
הריטב"א דברי ביאור בזה"ז, בהם לנהוג אין ז"ל
אי בידו, הרשות דעיבא ביומא לימול שלא הרוצה
סכנות הרבה השמיט הרמב"ם בסכנה, ארוב סומכין
לסמוך יש אי רבים בו דשו של היתר מזיקים, כמו
לבערם כדי המזיקים על הרמב"ם לפסק טעם עליו,

העולם. מן

צריכין אי בהם להשתמש ורוצה סודה של קנקנים
הפקר בכלל, הבקבוק גם אי סודה מי הקונה טבילה,
בקיומו רוצה בין חילוק עצמו, ובין בינו מהני חמץ
להפקר מדבר הפקר ובין להפקר אבידה ובין להפקר

אדם. בני

בדברי וביאור לקנותו, בדעתו ואין בהפקר המשתמש
החמץ. את בודקין פסחים ריש רש"י

לו ומשאיל סודה מי לישראל המוכר עכו"ם
מקום בין לחלק יש אם טבילה, צריכים אי הבקבוקים
שאין למקום חרושת להבית הבקבוקים שמחזירים
בשביל אי סעודה, לצורך שלא כלים הלוקח מחזירין,
מי בהם להניח בקבוקים הקונה הכי, דינא נמי סחורה
גדולות יורות קלפים, כעין לסחורה מקרי אי סודה
הקונים ורוב לאחרים יי"ש לבישול בהם שמשתמשין

טבילה. צריך אי נכרים הוו

.בטבילה חייב אי בה משתמש ושוב שלו כלי המפקיר
ה'. סי' בקו"א דיסקין מהרי"ל בדברי וצ"ע

קודם הגעלה צריכים אי חדשות מאלומינום תבניות
שהוא כל דסיכה הטטו"ד של פסקו בהם, השתמשות

אוסרת. אינה הכלי על

חשש בו יש אי בלע"ז) פויל (אלומינום ברזל נייר
כלי. ע"ג ובטל מיעוט דבר סיכה באיסור מירוח,

סתם של בחביות אותו ששמים בלע"ז ויסקי יי"ש

צריך יינם סתם ושתה שגג לשתותו, מותר אי יינם
אי בשוגג אס"ד על העובר תעניתים, ע"ב להתענות
אסור בזה"ז יינם סתם אי במחלוקת תשובה, בעי
מבטלין אין בששים, או בששה בטל ואי בהנאה
בדבר באקראי, דוקא מדרבנן שהוא לכתחלה איסור
שנתבטל דבר לקפילא, אותו מטעימין אין עכו"ם של
הוי אי העכו"ם מן דבר לקנות מהני, אי בעכו"ם
טעם בזה, הרמב"ם לסתירת וישוב לכתחילה
משביח הוא ואם יי"ש של בחביות היין ששופכים
במים, כמו בששה משקין בשאר בטל אי יין ביי"ש,
מפתם יותר בהנאה לאסור יינם בסתם דגזרו ביאור
על מציל יין מערב שאינו אחד עו"כ יש אם ושמנם,
הט"ז, על הבי"ש ומ"ש הט"ז וקושית שבעיר היין כל
שכר. בתוכו ליתן מהו עו"כ יין של קנקנים מגמ' ראי'

תוסיף בל על עברת כשנתת פ' זבחים גמ' ביאור
יהושע. ר' אמר ועוד לשון מה וצ"ע מעשה, ועשית

מאכילת שנפסלו לאחר חיים מבעלי הנעשות רפואות
סכנה, בו שאין לחולה מהם להתרפאות מותר אי כלב
והנעשות מצמחים הנעשות תרופות בין חילוק
המקלקל ומצמחים, מבע"ח המעורבת תרופה מבע"ח,
אין משום אסור לאכול ראוי אינו ועושהו איסור
איסור מקלקל בין חילוק לכתחילה, איסור מבטלין

איסור. למבטל

הקורא נכרים, מאכלי שם על למאכלים לקרות אין
לא באיסור נכלל עכו"ם מאכלי שם על למאכלים שם
יש וביותר שמם, ומיקר בעיניו עכו"ם שמחבב תחנם
פ' מפרש"י ראי' מזבחו, ואכלת איסור חשש בהם
שיש נוסף טעם עכו"ם, מאכלי לאכול שאין ברכה
למכשול, יבואו שלא כדי המאכלים בשמות להכיר
מאד וקרוב מצוי עכו"ם בשם מאכלים וכשאוכלים

מכשול. לידי לבוא

כלומר) הומאפיתיות ברפואות להתרפאות מותר אי
או טבעים צמחים בו וכיוצא מעשבים נעשות רפואות
בזה יש ואי באלכאהאל) אותם ששורים מאכלים שאר
מותר ח"ו, זרות אמונות לידי שמביא משום איסור
ומותר בקמיעות וגם סגוליות ברפואות להתרפאות
בשבת השד מן להתרפאות בשבת, מהם בהרבה לצאת

שרי רפואה משום בחול להתרחקאו יש ,
שלא שאפשר, מה כל ופסיכאלאגען מסייקייאטריסט

התקופה. בשעת מים לשתות

רבית ע"ז ומשלמין חפצים קרעדיט כרטיס על הלוקח
אם כזה כרטיס עם ישראל בחנות לקנות מותר אי
מחלק לקנות, מותר אי ריבית בו שיש קודם ושלם קנה
לשלם שמסכים חותמין הכרטיס קבלת בשעת אם

מותר. לאו ואם אסור אז חדשים ג' לאחר ריבית
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יש אי בלע"ז) (קארפ' בע"מ לחברת ברבית המלוה
אחריות המלוה עליו כקבל הוה אי רבית, משום בו
של דמציאות באריכות ביאור דש"ך, אליבא דשרי
שמשתתפים השותפות ככל רגיל שותפות הוא קארפ'
הוא השותפות של שהאחריות אלא אדם בני כמה
שעבוד רק הגוף שעבוד עליהם מקבלים שאין מוגבל
ביאור עיסקא, היתר צריכים נמי באנקים אלו, נכסי
מקבל המלוה דאין מודה לדידן נמי הש"ך בדברי
ריבית. הו"ל לקארפ' המלוה שפיר ולכן כלל אחריות

וכפי ת"ו, ירושלים צדיקי של המלבושים צורת בענין
אדמו"ר למעכ"ק הקדושים האבות נתראו המסורה
ושינוי שלהם, לבוש מראה הי' וזה זצ"ל מלעלוב
על רבותינו סמכו דברים כמה ח"ו, אבותינו מלבושי
עכו"ם למלבושי ישראל מלבושי בין הבדל חלומות,
שלא וגו' ללכת שלא רס"ב סי' חינוך דאורייתא,
לבארות קרא אבינו יצחק במלבושינו, כהם נתנהג
מדרך אדם ישנה שלא וק"ו אביו להן שקרא בשם
ובשעת למדינה, ממדינה המלבושים שינוי אבותיו,
מה דמסני, אערקתא אפי' למסור חייבים השמ"ד
בכלל הוה אי מנעלים ושטריימעל, כובעים שלובשין
על ופלא אשתו את המשרה מכתובות ראי' מלבוש,
דומים הראשון אדם בגדי בזה, שחקרו הפוסקים
עבדו ובו הראשון אדם בלבוש לבשו האבות לפיגם,
אימרא, לו שאין לבן בבגד שמש רבינו משה עבודה,
ובתורה שרוך בלי מנעלים לזמן, מזמן המנעלים שינוי
לצבע מצבע המשנה נעל, שרוך ועד מחוט אם כתיב
אחד, במלבוש מובדל להיות סגי אי שינוי, הוה אי
מותן לאחר מתראים מדרגתן לפי צדיקים
דוגמתא בעוה"ז שלובש מלבושין אותן במלבושיהם,

לעוה"ב. אותו מלבושין

אין (טענקסגיווינג), חג ביום הודו תרנגול לאכול
לא אפילו חגם ביום העכו"ם עם להשתתף לישראל
מהם נוחה חכמים רוח ואין ממש ע"ז לשם נעשו

מדאורייתא. אסור גם ואולי

חייב אי וסת לה שאין לאשה ל"א ליל לדרך היוצא
פוקד לדרך ביוצא וסתה בשעת אי במחלוקת לפקוד,
לוסת סמוך עונה פרישת ריצוי, בדברי רק או בתשמיש
ליום חיישינן אי דרבנן, וסת למ"ד אפילו דאורייתא
דאורייתא לוסתה סמוך פרישת אי דינא, מעיקר ל"א
מה חומרות ישראל על לחדש אין בינונית, בעונה גם

הראשונים. החמירו שלא

דעת להרגו, מותר אי ר"ל חי' כדמות שילדה אשה
בכולן הזה דבזמן והראב"ד והרשב"א הרמב"ן
עוד אדם, צורת בהם אין אפילו לידה אותה מטמאין
אינו אדם כצורת פניו לו שאין כל שאמרו דמה נראה

להרגו אסור אבל לידה טמאה אמו שאין היינו ולד
כפני הדור פני בא דוד שבן דור גמ' ביאור אעפ"כ,

הכלב.

,חדשיו לו כלו אם גדול כהורג יומו בן תינוק ההורג
יום, שלשים קודם פודין שאין הבן מפדיון מ"ש
וולדות ורוב רובא בתר וניזל שפטור נפלים ההורג
העולם לאויר שיצא וולד בין חילוק נינהו, נפלים לאו

עדיין. יצא שלא ובין

משום הנשים חששו לא אמאי זירא דרבי בחומרא
החמירו דחז"ל אמרו לא למה קשיא עוד פ"ו, ביטול

עצמן. על החמירו רק עליהם

.הספירה בימי ינהוג היאך התאריך קו לעבר שנסע מי

אין לבעלה, היא מה הרופא לבדיקת שהלכה אשה
לנוב"י ישוב באצבעו, הרופא בבדיקת פתה"ק חשש
לפתה"ק א"א ביאור אצבעו, בהכניס הבנ"א מקושית
מיושבת ובזה ומפלת, בלידה דוקא אפשר דם, בלא
זיבת דע"י וע"כ ע"ש, סותרין שדבריו הנוב"י סתירת

לח דם.דבר בלא לפתה"ק אפשר

מקורה שנפתח הרגישה אם בש"ע מש"כ ביאור
לדייק דם להוציא ולשון כלום, מצאה ולא דם להוציא
אם אבל הדמים מן מסולקות שאינן בנשים כגון בא
להוציא בלא אפשר בפתה"ק שהרגישה אשה סתם
חילוק ועוד בכלי, או ביד פתה"ק בין חילוק דם,
הרחם לפתוח א"א מעשה, ע"י או מעצמו שנפתח

חולי. מחמת פתוח הרחם אין אם באצבעו

הנוב"י דעת לפתה"ק, הדק שפופרת של שיעור כמה
שהוא כל ביאר שערים בית ומרן קש, כמו הוא דק
הקבר פותח ואינו בריוח הרחם לפתח שנכנס כזה רק
אגרות שו"ת ועיין תמיד, בטבעו שהוא ממה יותר

וצ"ע. ח"א יו"ד משה

,כפרה צריכין אי לידה אחר בשוגג לוסתן סמוך שמשו
הגרש"ז בשיטת כפרה, צריך אי דרבנן באיסור שוגג
יולדת לעונה, מעונה רק מחשבין אין הפלגה דבוסת
ולא מקרה דהוא תלינן ללילה מיום הפליגה אם

בזה. בתשובה להרבות אין לה, חיישינן

שאבריה לענין מינקת דין להאם יש אם דופן יוצא
עולין עיבורה ימי בשלמא י' נדה מגמ' ראי' מתפרקין,

וכו'.

אי ליטהר ורוצה ניתוח ע"י שלה האם שניטל אשה
נשים כשאר ימים שבעה ובדיקות טהרה, הפסק צריכה

פלוג. לא משום

לומר שייך אם הוסת בזמן תחתונים שלבשה אשה
הי' בא שאם דילמא או נאבד ושמא בא בזמנו אורח
ראתה שמא חוששין אמאי צ"ע התחתונים, על נמצא
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וא"כ בשפע בא בזמנו שבא דהאורח כיון ונאבד
האורח. בא דלא נימא אדרבה

,לעיבורה חדשים ג' לאחר הדמים מן דמסולקת באשה
האשה אם לדעת שיכולין בטעכנולוגיא נפ"מ אין
מסלקתה העיבור דכובד ימים, כמה לאחר מעוברת

הדמים. מן

,טהורה כשאינה הבדלה נר להחזיק מותרת אי אשה
ובין בהם להריח שאסור שעליה בשמים בין חילוק

הבדלה. נר

שלא אחד צפורן מצאה טבילה ולאחר שטבלה אשה
אם ששמשה לאחר והש"ך הט"ז במחלוקת נטלה,
מהט"ז. הס"ט לקושית ישוב ולטבול, לחזור צריכה
שתמה ומה נקיט דסרכי' סמכינן אי בוכתבתם טעה
ועלתה טבלה ס"ו נדה מגמ' ראי' בנקה"כ, עליו הש"ך
בחפיפת מקפידות הנשים דכל דידן דמנהג הזה ובזמן
באשה מנוב"י ראי' עוד הגוף, לכל ונקיון ורחיצת

בשערותיה. עיינה אם שנסתפקה

או כשמשה דינא אי שמשה ולא בעלה אצל לנתה
דוקא. שמשה בעי

יותר להקל יש אם הרגל צפורן ליטול ששכחה אשה
כ"כ. מקפידין שאין דניאל הר' כדעת

,הפרשה בעי אי גמר ולא שהערה החופה לאחר חתן
מהרש"ם דברי ביאור והרמ"א, היש"ש במחלוקת
העראה בין חילוק הפלאה, מבעל שהסתייע בדע"ת
אלא מניעה לו שאין ובין מלגמור מניעה לו ויש
רוב שיטת כתובות, מהפלאה ראי' פירש, שמעצמו

בזה. להקל והמורים הפוסקים

בזמן להתקשט מותרות אי אלמנה או פנויה יתומה
כדי להתקשט לאשה דראוי ראי' טהורות, שאינן
הבוגרת אין תענית ובגמ' ותנשא, קונים עליה שיקפצו
מש"כ וקצ"ע אביה, אבל בימי עצמה לנוול רשאה
ומתקשטת. בעל לה שאין לאשה מארה תבא המהרי"ל

צריך אי שנטהרה לאחר שנית לקדש ורצה נדה בחופת
ויקדשה ויחזור ממנה שיטול או חדש קידושין טבעת

הראשון. טבעת באותו

,הוסת ליום לחוש צריכה אי חדשים ג' בתוך מעוברת
(טעסט) ישובבדיקה וסת, לגבי מהני אי ג' תוך

הנוב"י דברי ביאור הגרמ"פ, מקושית והגרע"א לנוב"י
בזה. וכו"פ הגרשוני עבודת מחלוקת והב"ח, והגרע"א

הרדב"ז בתשובת בנ"י, על זכות ללמד יש לעולם
למד שלא על זמנו קודם ונסתלק נענש דאליהו
על להתפלל הצדיק על חיוב ישראל, על סניגוריא
ג"ע ע"ז החמורות עבירות שלש בהם יש אפילו הדור

וש"ד.

נתקן אי נזירותו על שאל ואח"כ לנזיר יין הושיט
הוגנת שאינה עצה נתן למפרע, עור לפני איסור
באב מחשבתו, בתר אזלינן אי לטובה מילתא ואסתייע

כבודו. על שמחל

לטבול מותרת אי לקצוץ ועומד יבלת לה שיש אשה
מחוברים שהם זמן כל הגוף חלקי שקצצה, קודם
יונקים אי צפרנים אופן, בשום חוצצים אינם לגמרי
גוזז, משום חייב בשבת צפרנים הנוטל הגוף, מן חיות
מזיא הני נזיר ובגמ' הגוף, מן יונקין אי הגוף שערות
מזיא לתלוש שלא ליזהר צריך מלעלי, או רבי מלתחת
של"ו סי' (ט"ז בשבת בהמה מעור שנעשה ממלבוש
התה"ד מחלוקת פטור, המתה מן דהתולש וצ"ע סק"י)
סנהדרין מגמ' תמיה חייב, המת מן גוזז אי והיש"ש
דמעילה פ"ה רמב"ם ועיין לגזוז, העומד בשער ט"ו
ובשר אבר ומשביח, הולך מחובר שהוא זמן דכל
בגר ח"ש קושית שחוצצין, טעם מה המדולדלים
דעומד משום חציצה ערלה ליהוי מל ואח"כ שטבל
הזאה, מקבל ערל מפורשת גמ' דהוא ותמיה לקצוץ
דמי כגזוז לגזוז העומד בצפורן הרמ"א שחידש מה
הטבילה קודם דוקא ליטול כן נהגו דכבר משום הוא
וע"ש ליבלת, דמי ולא ומנהג מצוה מכח כגזוז עושהו

בס"ד. באריכות

שע"ג גלד כמו הטבילה קודם לרככו צריך אי יבלת
מכה.

להוראתו טעם נתן ולא והיתר באיסור שהורה חכם
החכם אם הוראתו, על לסמוך השואל הרב רצה ולא

השואל. הרב עשה יפה לא סמכא בר הוא

שם להדפיס מותר אי בשבת הנדפסים עתונים
מודעות.

הרשב"א מחלוקת עזרא, בטבילת פוסלת אי חציצה
ד"ה מ"ז יבמות הרשב"א דברי ביאור והאשכול,
תקנת קודם בע"ק לטבילת טבלו אי הספרים, גירסת

עזרא.

מותר אי (עונה) בלע"ז מעסעדזשעס שמקבל תקליט
להם וישיב להשואלים בשבת שיקליט בע"ש להכינו

השבת. אחר

נתן ובדין מזה למעלה כשזה למקוה בורות ב' בדין
שאובים מים והראב"ד הרמב"ם מחלוקת ונט"ס, סאה
לעולם, פוסלים אין או ברוב פסולים כשר במקוה
מי עם אחד בור להוסיף האחרונים רבותינו בהמצאת
להיות צריכה אי בהשקה דנט"ס, החשש לתקן גשמים
עוד גשמים, המי יסגור ואח"כ לרגע סגי או שעה כל
גשמים מי של גדול בור לעשות חדשה המצאה
התחתונים מים בין להפסיק בטבלא באמצע והבדילו
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העליונים במים יהי' השפופרת ונקב העליונים למים
(להגה"ק מרקחים המגדלות דעת בטבלא, יש נקב וגם
דהד"ח משום בזה נוחה אינו זצוק"ל) מצעהלים
יהושע חסד בס' וכ"כ טעמים ועוד לקטפרס חושבה
היאך מהרש"ק דברי ביאור מראדמישלא, מהגאון
המי לעולם כי גשמים מי בבור המקואות כל משיקים
רוב הוי דכבר נמצא גשמים המי מן גדול מקוה
השאובים, המים מטהר אינו קטפרס מקוה שאובים,
כמבואר זריעה דרך שאובים המים שיבואו בעצה
נכון היותר אופן מהני, לא הגרי"ל לדעת בשו"ת
ונתן סאה נטל חשש לתקן חדשה המצאה להשקה,

השיטות. כל ידי יוצא שהוא סאה

שיוצאין זוחלין טהורה, הגל עליה שעבר מחט בדין
חוזרים הנטבל וכשיוצא טבילה בשעת המקוה מן

זוחלין. מקרי לא לבור המים

דדין דר"ת בחידוש קטפרס, דין ובגדר מחט בטבילת
אף במים נוגעים ראשון של רגליו היו אם יהודה דר'

קטפרס. מטעם הוא טהור השני

משום הריב"ש דעת הפסול, וטעם קטפרס מהו ביאור
נ"ז אות מקואות ד"ח ועיין רש"י דעת וכ"נ זוחלין

ר"ת. דברי על המרדכי בכוונת

.זריעה מדין או ביטול משום הוא אי למקוה השקה

אוסר הנני לחבירו אחד שאומרים הישיבה תלמידי
חבירו מיד פירות שחטף מי נדר, הוא אי זה דבר עליך
ואכלם השגיח ולא לך אסורים יהיו אלו פירות ואמר
אינם דשניהם דגזל להא דמי ולא כפרה, צריך אי
שאינו לפי וזה שלו שאינו לפי זה להקדישו יכולים

ברשותו.

ונזיר כהן משום חייב אחד תלם חורש דש בסוגיא
על דנזיר טומאה איסור חל והיאך הטומאה, בבית
ישוב כהונה, מחמת כבר לו שיש טומאה איסור
נזיר יעקב קהלות עיין האב"מ דעת ע"פ זו לתמיה
עוד זצוקללה"ה), קניבסקי הגרי"י (להגה"ק י"א סי'
מלטמא נזהרו לא דכהנים ברכות רש"י שיטת לפי י"ל
כהנים טומאת קרובים, טומאת בהו וליכא לקרובים
לו יש אי כנעני עבד בכל, שוה שאינו לאו הו"ל
אי לערל"נ, תמיה כבהמה, שהוא או עצמית טומאה
שמת, לאחר או שמת קודם בנזירות נדר בין לחלק יש
איסור דאין לר"ש ביוה"כ נבילה דאיסור דמחלוקת
לחפצא, גברא איסור בין בחילוק איסור, על חל
טמא. עצמו מת ואין טמא נוגע במת הנוגע בילקוט

שטיף) חורגת אם על אבילות לקבל יכול אם אדם
חייב לחבירו פתח הפותח כל שאמרו ואף מוטער),
אבילות לענין לאו ומיהו ואמו מאביו יותר בכבודו

חורגת. אם אחר קדיש לומר ומותר איתמר,

בלא"ה לבשל שא"א לא אם ביו"ט הגז להקטין אין
בישול. צורך והוא

במדינה תורה לומד והוא וחולה. זקן אב לו שיש מי
למקום ולילך התורה מקום לעזוב חייב אם אחרת
שיכול מי או"א, מכיבוד גדול דת"ת מנ"ל אביו,
דהוי דין ביאור שם, ואמו שאביו בעיר תורה ללמוד
ההורים שרוצים הנחת מהו תורה, למקום גולה

מהבנים.

,ביחידות ילמוד אם תורה ללמוד חבר לו שאין מי
מעם יותר לבד לומד כשהוא בלימודו מצליח אדם יש
ובין בע"פ הכל שלמדו זמנם בין לחלק יש חברותא,
הגר"ח דברי ביאור ספרים, מתוך שלומדים זמנינו
פלפול אלא הפלפול אין הש"ס כל שיודעים דקודם

הבל. של

,שוין שטייט הגון) (דבר ווארט גוט א העולם בפתגם
להתגדר. אבותי הניחו מקום שאמרו ד"ת בין חילוק

יקח בו, להתעטף כשר טלית לו ואין לדוכן שעולה כהן
חלקו. יפקיר ציבור של טלית הוא ואם טליתו ויפקיר

חלקם כפי ההורים משלמין שאין לימוד שכר בענין
מגביות, עושה שהישיבה ואומרים להם המגיע
גמלא בן תקנת בכלל הם אם כהיום וחדרים ישיבות
כהיום התורה מוסדות מקום, בכל מלמדים להושיב
שייך ואינו משפחתי או יחידי מוסד רוב ע"פ הם
עבור לשלם צריכים אם שמיסדה, למי אלא להציבור
בנו את ללמד האב חוב וחדר, בישיבה חול לימודי
חייב כמה עד גמלא, בן תקנת בשביל מפטר לא תורה
להגרש"ז וישוב הערוה"ש בדברי תמיה ללמדו, האב
אחרים ואם לאחרים תורתו למכור יכול אם בשו"ע,
ללמוד חיוב קטן על יש אם עבורו, ללמוד יכולים
ע"מ ללמוד (א) מצות ב' ישנם התורה בלימוד תורה,
לימוד לשם לימוד (ב) ה' מצות לקיים שיוכל לדעת
לדעת, וחייב מת"ת פטור והקטן ת"ת מצות לקיים
ושאר שלו ממעות לשלם האב חייב התורה לימוד

ללמדו. חייב אינו לימודים

מזה זה תלמידים לקבל שלא שהסכימו חינוך בתי שני
שאומרים תלמידים יש ועכשיו מזה, זה הסכמה בלי
לומד אדם אין ביאור לתלמידים, בלימוד מזיק שזה
לחו"ל מא"י ללמוד יוצאין חפץ, שלבו במקום אלא
שאם בס"ח מש"כ מכל, ללמוד זוכה אדם שאין לפי

תל ילך,ילך שלא מוטב אחרים גם ילכו מישיבה מיד
שעזב תלמיד יקבל שלא השני הרב על איסור יש אם

אחר. מוסד

מאשה או לעצמה תורה ללמוד מותרת אי אשה
אשה בתורה, מלומדות שהיו מפורסמות נשים אחרת,
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כל ולדעת בנשים הנוהגות מצות ללמוד חייבת
הלכותיהם.

או עניים אחר לחזור חיוב יש אי צדקה במצות
חייב תתן דנתון במ"ע אליו, יבואו שעניים שימתין
תקפוץ דלא ובלאו לו, ליתן עני שיש שיודע אחד כל
ממנו. עיניו מעלים והוא עליו כשעבר רק עובר אינו

ובקי בתורה גדול רב לקבל חרדית קהילה לכל חיוב
בהל' הרמב"ם פסק לש"ץ, קודם והיא בהוראה
גדול חכם מישראל קהל בכל להעמיד צריך תשובה
ממנים שאין מישראל וקהל עדה וכו', שמים וירא וזקן

ה'. עדת תהי' לא בלאו כעוברים חכם עליהם

מהרי"ל דברי עכו"ם, ללשונות הלכה ספרי לתרגם אין
הבושם ערוגת תשו' תשובות, בליקוטי וחת"ס בתשו'
זצ"ל, פיינשטיין הגר"מ ותשו' יעקב עין ספר בתירגם
עמים ללשון התורה שהעתיקו תענית גזרו טבת ח'
לבעלי לשה"ק ללמד יש ימים, ג' בעולם חושך והי'
התורה את לתרגם ולא לתורה לקרבם כדי תשובה

עמים. בלשונות להדוברים לקרבה כדי ללע"ז

ממעות ולשלם קיץ במחנה בנו לשלוח מותר אי
ממעות בישיבה לימוד שכר לשלם אסור מעשר,
בכל צדקה העושה כתובות רש"י לשון ביאור מעשר,
ולילה יום שתמיד הקטנים, ובנותיו בניו הזן זה עת
במעות בנותיו לימוד שכר לשלם מותר אי עליו, הן

מעשר.

,אחר לביהכ"נ ליתנו יכול אי בביהכ"נ צדקה הנודר
שלהם בביהכ"נ שעולה מי שכל לתקן הגבאים יכולין

להם. דוקא שייך שנודב מה כל

וכיבד עש"ק שהי' לקבל רצה ולא מוהל שכיבד אב
בזמנו הברית הי' ולא הילד חלה ואח"כ אחר למוהל
שכיבד אב קודם, שהוא הראשון המוהל טוען ועכשיו
אי לביתו ושב בזמנו לביתו יבוא שלא שחשב למוהל
הקרבן נדחה אי חגיגה ירושלמי ביאור לחזור, יכול
ראשון ביום חגיגה הביא שלא מי זכותן, נדחה לא
דמוהל דכיון תמיה נינהו, דראשון תשלומין כולם
ראובן עכשיו, טענות עוד לו מה מלקבל סירב ראשון
אחר שליח ועשה קיבל ולא לתרום שליח שעשה
ופשוט. טענה שום לראשון לו אין ולהפריש לתרום

הערלה עם הפריעה עור לחתוך אסור מילה במצות
הרמב"ם לשון ביאור דוקא, בצפורן לפרוע ומצוה
דפריעה ציון בנין משו"ת מביא מילה, מהל' פ"ב
מנהג המשנה וכל מסיני ממשה לנו מקובל בצפורן
דלא בלאו עובר הפריעה עור החותך וכו', אבותינו
מעבירין כן שעושה מוהל המאיר אור ובשו"ת תחבול,

אותו.

עור לחתוך ואיסור דוקא בצפורן פריעה בדין עוד
למול דהמשנה הרמב"ם לשון ביאור הפריעה,
מן מצוה שהוא הגם ישראל מנהג משנה במספריים
שהמחדשין הפריעה באופן מנהג וכ"ש המובחר
בדברי ביאור סמיכה, אינה ר"ה אתשובת סומכין
מל לא כאילו המילה את פרע ולא דמל ירושלמי
הנ"ל הירושלמי בדברי האשכול רבינו פי' כרת, וענוש
ולא זה אחר זה ופורעין דמוהלין מהאשכול ומבואר
מל משה המדרש דברי ביאור הפריעה, עור חותכין
דעור המקובלים דעת משקה, ויהושע פורע אהרן
מרקחים מגדלות בשו"ת לחתוך, אסור הפריעה
ברוקלין) מצעהלים גרינוואלד יצחק לוי רבי (להגה"ק
ויופסלו עמלק מזרע הוא הפריעה עור דהחותך
המוהלים נגד כח מאמצי בכל לעמוד חיוב לעדות,

פריעה. לשון בפי' חדש ביאור האלו,

מביום האב על מילה דמצות דירושלמי ילפותא ביאור
הרמב"ם בבלי בש"ס המבואר נגד שהוא ימול השמיני
קל"א שבת מתוס' ראי' כהירושלמי, כתבו והסמ"ג
שאפשר מילה מצות בין חילוק ושוין, ד"ה ע"א
שאם השמיני וביום מצות ובין חייו ימי כל לקיימה
חיוב האב על יש אם עוד, לקיים יכול לא זמנו עבר

ביאורלמול אדם, כל משאר יותר השמיני יום אחר
שבת דוחה מילה אמאי השאג"א לקושית וישוב
מנלן החת"ס לקושית ישוב השבת, לאחר נימהלי'
ומ"ש החמה שקיעת בתחילת נפסל דדם יתירא מביום
למוהל שבת דוחה היאך ישוב ע"ז, שערים בבית
על קושיא נאמרה, לאב השמיני דביום האב שאינו
דבשבת להפוסקים שליח מדין אתי דמוהל חיים מחנה

כלל. שליחות ליכא

,שבת דוחה אמאי בעכו"ם כשרה מילה למ"ד
שנים ע"י למול אפשר הא לכו"ע האחרונים ובקושית
למול אסור דעכו"ם מהרי"א בדברי תמיה קטן, ע"י או
עצמו למול מותר עכו"ם חובל, משום ישראל את
הא ביאור למולו, מותר ישראל וגם מצוה לשם
אף ובפק"נ מילה, זו היום כל הורגנו עליך כי שדרשו
משובח, ה"ז הזריז ישראל עכו"ם ע"י לקיים שיש

בשעתה. מצוה חביבה משום טעם עוד

אפילו או חי כשנולד דוקא אי שמת נפל למול במנהג
למנהג טעם האם, שמתה לאחר נולד ואפילו מת נולד
לחיי לאתויי טעם עוד חרפתו, להסיר נפלים למול
אברהם דלעת"ל הגדול או"ז שהביא טעם עוד עוה"ב,
מהול אדם מניח ואינו גיהנם של פתחו על יושב אבינו
מעביר מדאי יותר שחטאו ואותם לתוכה מישראל
גדול לגיהנם, ומורידם עליהם ונותן הקטנים ערלת
להסיר יש אם מילה מחמת אחיו שמתו נימול שלא
יש ואי חפשי דבמתים הא ביאור מיתה, לאחר ערלתו
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דברי ביאור קבורה, לאחר קבורה קודם בין חילוק
על אותו יתנו שלא מהקטנים הערלה דהסרת הגהמי"י

הרשעים.

נקבר בין חילוק הנפל, למול הקבר לפתוח מותר אי
הקבורה. לאחר מיד לפתוח ובין ימים איזה כבר

הגר"י לקושית ישוב מצות, שתי הוה אי ופריעה מילה
במצוה המתחיל יושר, הלקט לשון וביאור ז"ל שטייף
שמשך מוהל וכו', מגדולתו אותו מורידין גומרה ואינו
ברית דם להטיף א"צ הפריעה עור גם ונחתך הערלה
עור לחתוך שאין דהלמ"מ שי"ק מהר"ם דעת שנית,

הפריעה.

פריעה ולשון והסרה חיתוך שהוא מל לשון ביאור
אדרבה אלא להסיר ולא גילוי והוא היפוך הוא
יפרע, לא ראשו וכן פרע גדל וראי' ולהוסיף להניחה
ולהסיר לחתוך מילה הפכים שני הם ופריעה ומילה

אמת. דבר והוא ולהוסיף לגלות ופריעה

ותמוה מצוה, לשם עצמו את למול לו מותר אי נח בן
בר קטיעה על שתמה הש"ס בגליוני ענגל הגר"י על
דמלכים ופ"י דמילה פ"ג הרמב"ם לשון ביאור שלום,
עכו"ם למול אסור שע"ד, סי' הרמב"ם ובתשו'

מותר. למצוה אבל לרפואה

חייב בחבורה דמקלקל ממילה למילף לר"ש מנ"ל
בחי' מקלקל, הוי דלא מכה לו שיש באופן בא אולי
לאכול ומתקנו המילה שבגוף מצוה דתיקון הרשב"א
ורמב"ן בתוס' תיקון, אינו אחר ענין שהוא בתרומה
ובגוף בעצם הוא כשהתיקון אלא תיקון מקרי דלא
אלא קלקול הוא המלאכה גוף ערלה החותך המלאכה,
אינו באבר נשמה נטילת איסור תיקון, מזה שיוצא
מלאכת שייך אי נשמתו, קצת ונוטל שמחלישו משום

בעור. וגוזז תולש

בבנ"י נתערבו קטורה שבני הרמב"ם מש"כ ביאור
בלבל דסנחריב השאג"א תמיהת במילה, חייבים כולם
לשם עצמו למול מותר אי עכו"ם כולו, העולם כל
לעשות לישראל מותר אי השאג"א בספיקת מצוה,
שלשם הרמב"ם בתשו' מפורש הדבר לעכו"ם פריעה

אסור. מורנא ולשם מותר מצוה

בני אי השאג"א על שתמה שלמה חשק לבעל ישוב
ע"ז חננאל מרבינו ראי' ימול, המול בכלל הוי קטורה
הן ברית בני לאו הנימולין אפילו קטורה דבני כ"ז

ישראל. למול

לא ולילה יומם בכלל הוא אם טבל ולא שמל גר
ולא שמל בירושלים בגר רבותינו במחלוקת ישבותו,
השבת, את לשמור מחייבים והללו אוסרים והללו טבל
דבר ציון, בבנין תמיה השבת את שמרו איך אבות

השקיעה תחילת עד מהנץ מתחיל היום דבב"נ חדש
ע השחר דבעמוד הלמ"מ יוםובישראל הוי צאה"כ ד

נצטוו, במרה שבת דעל בהא ששבת, בעכו"ם ונפ"מ
שלא עד השבת את ששמר עכו"ם דברים ממד"ר ראי'
למדין דאין הא מיתה, חייב המילה את עליו קיבל

הלכה. אמרו שלא במקום דוקא המדרש מן

תמיה אחד, מדבר חוץ התורה עליו לקבל שבא גר
קיבל דהלל הא ביאור זה, דין בשו"ע הביא לא למה

שבכתב. תורה רק שילמדנו ע"מ גר

שלהם מצוה הוא אם למולם האדון על שמצוה עבדים
לשביתת שמצוה כמו במצות עליהם מצוה שהאדון או
מחלוקת האדון, של הם עושה שעבד והמצוה בהמתו
מחוייב עבד אי צדק שערי הגאונים בתשו' הראשונים,
נכרי מכלל יצא עבד סנהדרין גמ' ביאור כלל, במצות
אצל שנולד עבד בין חילוק בא, לא ישראל ולכלל

נכרי. כשהי' האדון אותו שקנה עבד ובין אדון

,שליחות מדין הוה אי ס"ת לכתוב סופר לו שכר
מ"ש השוק מן מצוה כחוטף הוי ס"ת לקח מש"כ
משלם אמאי מחבירו מצוה החוטף שליח, מעושה
מצוה החוטף אחר אמן עונין אין זהובים, עשרה
אותה שכר לו יש אי ועשאה מצוה החוטף ומברך,

מצוה.

ישראל הניח לשמה, בעי אי לסת"ם עורות עיבוד בדין
ולא ישראל הניח העכו"ם, וגמר משרה במי עורות
והרא"ש, הרמב"ם מחלוקת העורות, על סימנים עשה
לעבדם לישראל אפשר אם גאון נטרונאי רב דעת
עבדנים שאין מקום המובחר, מן מצוה לשמה
דאפילו הב"ח דעת ברוך, כרבינו נוהגין ישראלים
ישראל, דעת על העכו"ם עשה לא שמא חיישינן בגמר
מצוהו שישראל בשעה לעמוד צריך המעבד עכו"ם
לעמוד צריכים כולם פועלים לו יש ואם לשמה לעשות
דעת ביאור העורות, יחליף שהנכרי חיישינן אי לשמה,
לנכרי לו שאין וכל פליגי דלא שאמר והברוך הש"ך
במצא המג"א דעת ביאור להחליף, חיישינן לא ריוח
שמא דחיישינן הפת ליקח אסור מקולקל החותם
שמא חיישינן לעולם דבסוחר משה חמד דברי החליף,
או ישראל שיעשה או צריך בעורות ולכן יחליף
או העורות כל שיסמן או שעה בכל שם שיעמוד
וע"ש ישראל, שם להיות בלי יעבדו שלא שיסגרם

להלכה. העולה

באמצע ושומע ביהמ"ד דירתו יד על שיש סת"ם סופר
גמ' ביאור לענות, צריך אי וברכו קדושה ס"ת כתיבת
בדידן אנן אמר וגרס אפיה מהדר ששת רב ברכות
עוסק מקרי ומזוזות תפילין הכותב בדידהו. ואינהו

לבנ"י. להמציאם כדי כותב אם במצוה
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לענות מותר אי וברכו קדושה השומע סת"ם סופר
ומן הק"ש מן פטור אי סופר תפילין, כתיבת באמצע
המג"א במחלוקת לכתוב, שצריך בשעה התפלה

הפרק. באמצע בפסד"ז אמן עונין אי ובכ"ש

,השם כתיבת באמצע קדושה לענות מותר אי סופר
מלך אפילו ירושלמי בשם אלכסנדרי הר"י מש"כ
באמצע הפסק ישיבנו, לא בשלומו שואל ישראל
פסול או השם בעצם פסול הוא אם השם כתיבת
שנית יקדש ולא ישכח שמא גזירה ומטעם חיצוני
א"צ הכתיבה באמצע העומד סיומא השני, החצי
בשמיעה אפילו להפסיק אסור השם ובאמצע להפסיק
יש השני חצי וקידש חזר אם בדיעבד הפסיק ואם

ולהכשיר. לסמוך

נתפרק ושוב היריעה על ונדבק טלאי ע"ג שנכתב שם
בעל והגה"ק הגרע"א במחלוקת שנית, לדבקו יכול אי
אי בהכשר תחילה נעשה של ענין יש אי חיים, דברי
הלבוש דברי ביאור לס"ת, מזוזה בין לחלק יש
הוי דלא והיכא בגופו הפסול נעשה בין שמחלק
בגופו, פסול הנקרא ומהו אחר, דבר מחמת רק הפסול
אי התפירה לאחר נתפרדו או שנתפרו קודם יריעות
תופרים איך מלאכ"ש בקושית בגופו, פסול מקרי
ולא תעשה הו"ל הא הס"ת שנכתב לאחר היריעות
בס"ת, יתיר או חסר מתקנים היאך וצ"ע העשוי, מן
מתשו' המצוה בעצם הגוף בפסולי חדש ביאור
והעבירו האות על חלב טפת נפל החדשות, מהרי"ל
כתיבת על מברכין אין טעם מה תולמה"ע, הוה לא

ס"ת.

,שלו תפילין או מזוזות בעצמו שיכתוב מצוה יש אי
הגמ' ביאור לס"ת, ומזוזות תפילין בין חילוק יש אי

תפילין וברמב"םהמוצא ומניחן דמיהם שם בשוק
ירושלמי ביאור בלשונו, שינה הי"ד גזילה מהל' פי"ג
עשה מצות שיש ברכות מהל' פי"א ורמב"ם סוכה
ושופר ולולב וסוכה וס"ת ומזוזות תפילין לעשות
ראיתי שוב בזה, שנסתפקו אחרונים כמה על ותמוה
יותר בו מצוה דלעולם ס"ת הל' האשכול בס'

ע"ש. מבשלוחו

שהורידוהו הפתח בצורת העשוי מן ולא תעשה בדין
ד' שהוא. כמו אחר בפתח וקבעוהו המזוזה עם
דעת (ב) ודעימי' הלבוש דעת (א) בדבר מחלוקת
הלבושי דעת (ד) השו"מ דעת (ג) ודעימי' הגרע"א
מקושית שי"ק ומהר"ם המג"א לדברי ישוב מרדכי,
ונפסקה תפילין הניח לבודקה, מזוזה בהנוטל הגרש"ג

ומברך. חוזר אי מאחר תפילין ונוטל רצועה לו

בין מחלק כזנב, או כקובה לכותבה מותר אי ס"ת
ביאור הספר, בסוף ובין אסור שלכו"ע הספר באמצע

עוד בסופו, היינו כזנב הדף בסוף דיסיים רש"י דברי
והולך. השיטין מקצר בפרש"י אחר פי'

דוקא אי פסול נמי שורות ג' רק כזנב שכתב מזוזה
המזוזה. כל

אם קצת, כאלכסון נראה שוה אינו שהשרטוט מזוזה
במזוזה שרטוט דבעינן טעם פסול, כלל שירטט לא
דבר כל לשרטט שצריכין טעם בתפילין, ולא

שבקדושה.

ומן ומלמטה מלמעלה במזוזה חלק להניח צריך כמה
אטבא. מלא מהו הצדדין,

והאחרונים הריב"ש במחלוקת שליח, ע"י הבן פדיון
אחר דאפילו ז"ל הגר"א דברי ביאור ש"ה, סי' יו"ד
חילוק ממעשר, עדיף דלא לפדות יכול מדעתו ושלא
ממון נותן ובין לפדיון שליח עושה בין ז"ל החת"ס
הגר"א שמביא הראי' צ"ע בממונו, לפדותו לשליח
בעית מאי בלשון בכור, לפדיון קדשים או ממעשר
דהבן ז"ל הריב"ש דעת לכהן שייך לא הבן הא טפי
מאי נוסחת שפיר ואתי ע"ש ופודהו לכהן שייך באמת
מנה שוה הקדש מנחות התוס' ביאור טפי, בעית
אשו"פ, לפדות יכולים בעלים דוקא שו"פ על שחיללו
שלהי שמלאי דר' מברייתא והריב"ש להרמ"א ראי'
שליח. ע"י ולא עצמו ע"י בעי דפדה"ב טעם פסחים.

נכון אי לברך ושכח ומעשרות תרומות המפריש
בזה יש או ויתרום ויחזור ויברך ההפרשה על לשאול
דרבנן איסור העובר צריכה, שאינה ברכה גורם משום
אי הפרשתו על או עיסתו על השואל כפרה, צריך אי
דשואל יושר באמרי ועיין תשא, לא על למפרע עבר
בגורם הפוסקים במחלוקת לבטלה, ברכה חשש יש
דאורייתא איסור בזה יש אי צריכה שאינה ברכה
לצאת יכול שהי' ברכה גורם בין חילוק להרמב"ם,
שלא אלא לברך צריך שהי' ברכה גורם ובין באחרת
שא"צ ברכה גורם בין לחלק יש עוד ונפטר. בירכה
מי בזה, הרמב"ם בסתירת ישוב לבטלה, ברכה לגורם
ומברך אוכל לאכול עוד תאב הוא אם בירך ולא שאכל

ברהמ"ז. בירך ולא סעודתו גמר כבר אפילו

תיקן אי ומברך והקיאה וחזר ברכה בלא האוכל
סק"ג רי"ב סי' המג"א דברי ביאור למפרע, הברכה
יראה באו"ז המעיין ובאמת האגור בדברי שפלפל מה

באגור. יש ט"ס כי

לאחר לברך יכול אי המצוה קודם בירך שלא מי
שחיטה בירושלמי יוסי ורבי ר"י מחלוקת עשייתה,
מברך דלא היכא ואו"ז רש"י במחלוקת מברך, אימת
ברכת בין חילוק עשיה, לאחר מברך אי לעשייתן עובר
י"ט סי' יו"ד הש"ך בדברי המצות, לברכת הנהנין
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דברכת מריב"ש מביא עליו, הגרע"א ובתמיהת סק"ג
זמן כל המצוה כבר עשה אפילו לברך חייב המצות
והרמ"א הט"ז במחלוקת ע"ש, למצוה המשך שיש
ההפרשה על וישאול יחזיר בעיסה שנפלה בחלה
הוי לא למה תרומה ק"ל, סי' וחו"י בנקוה"כ וש"ך

דשיל"מ.

פ"ט בירושלמי טהורה, תרומה לזרוע רשאי אי כהן
הוה אי תרומה אכילת יופך, שוגג תרומה הזורע ה"א
לתרומה טעם צריך למה קיצע הר"מ בקושית מ"ע,
מצותה טמאה דתרומה ליה תיפוק גזירה משום טמאה

תר אי הזריעה לאחר חזרבשריפה, ואי נטהרת ומה
תרומה על לאבדה, שאסור טהורה תרומה איסור עליה
לזרעה שאסור אלא לזרעה שלא גזרו לא טהורה

מדינא.

הרעפארמער בו שמשתמשים מקוה לסגור יש אם
להם שנותנים מה עור לפני דין יש אם גוים, לגייר
אי ה', חילול בזה יש ואם שם ליכנס שיוכלו מקוה
ונשים מקוה להם יבנו שהרעפארמער לחוש יש
בענין רחב ביאור שלהם, במקוה לטבול ילכו חרדיות
הוא רבני גוף מעשה, עושה שלא היכא עור לפני
למחות בידם יש ואם וצרכיה העיר כל על אחראי
יש אם עון, באותו נתפסים לאו ואם למחות חייבים
הרעפארמער יפסקו המקוה שיסגרו שע"י לחוש
להוציא חייב אי יו"ד הרמ"א בדברי הישיבות, לתמוך
הרעפארמער יבנו אם עבירה, בעוברי למחות ממון
במה בונה אחד כל יהא שלא בכלל זה אם אחר מקוה
קבוע ב"ד שיקבעו השלום למען הצעה לעצמו,
יפנה לגייר הרוצה וכל צדק גרי לקבל חרדים מרבנים

מסודר. הענין כל יהי' וממילא עליהם

אי להברותו נתייאשו כבר שרופאים חולה או טריפה
לחבול וח"ו מרחב"ת ראי' אין בעצמו, לחבול מותר

בעצמו.

כשהוא שימות חולה על להתפלל שמותר פעמים
לרפואה. תקוה שום לו ואין גדול בצער

למקום ללוותו מותר אי לשרפו צוו שהקרובים מת
אי איסור, או רשות או מצוה יש ואי ר"ל השריפה

אותו. ששרפו לאחר המת אפר לקבור צריך

 
שנתמנה ומלך שנתגייר דגר באסאן מהר"י בחידושי

אותם עונשין אין לגדולה העולה ות"ח וכלה וחתן
עד הגומל, ברכת מברך אי קטן שנה, עשרים עד
המתיירא אדם, של דעתו נתמלאה לא שנה עשרים

בדעתו. מיושב אינו באדם מצב ושינוי מאחרים

שרובם בכלל בלע"ז) (אדאפטירט המאומצים ילדים
בישראל יתערבו שלא גדולה סכנה מעכו"ם באים
שגייר רב הערב קהל, פסולי שאר או ממש עכו"ם

יתע שלא פלטן הענן רבינו ובנימשה ישראל עם רבו
קטן הקהל, מתוך ונאבדו עמהם התחתנו לא ישראל
שרוב במדינות תינוק מצא לגיירו, הוא זכות אי
מחצה, על כמחצה אמרינן מתי קבוע כל בדין עכו"ם,
הילדים בקהל, לבוא מותרים אי ואסופי שתוקי
גרים. או אסופי או שתוקי דין להם יש אי המאומצים

,מאומצים שהם המאומצים מהילדים להעלים אסור
להם שגורם עור בלפני עובר מקורם מהם המעלים
מתיר ולפעמים יחוד ואיסור ונישוק חיבוק איסור
שאחרת מה בהם שיתחתנו לישראל וגורם לשוק יבמה
בשעת לפנ"ע, בכלל ג"כ וזה מתחתנים היו לא

בתם. או בנם זה שאין לומר חייבים שידוכין

להעביר גורם מחצבתם מקור מהמאומצים המעלים
בזה ואין ממש יורשיו את גוזל והוא דאורייתא ירושה
אפילו עכו"ם לפני לדון אסור דמלכותא, דינא מדין
ה' נחלת לעקור וח"ו ישראל, כדיני שדיניהם בדבר
סוף עד מורישיו בנכסי קשור היורש שזכות התורה מן
צוואה כותב ואפילו דיניהם ע"פ והעושה הדורות כל

גמור. גזל זה הרי נחלה להעביר

המאומץ ילד מהו, שתוקי או אסופי בנכסי המחזיק
אם ולכן מנחיל ואינו נוחל אינו באבותיו מכיר שאינו
נכסים לו והיה נתגדל בלע"ז) (אדאפטירטער כזה אדם
שלו הם והרי בנכסיו זוכה הקודם כל בנים בלא ומת
או מרע שכיב בצוואת הנכסים נתן ואפילו הגר כנכסי
אינו חז"ל תקנת בכלל שאינו בעלמא צוואה דרך
כירושה שכ"מ דמתנת הקצה"ח לקושית ישוב מועיל,
במתנת איתא בירושה דאיתא היכא כל רבנן שויוה
גרע אמו ולא אביו לא יודע שאינו מאומץ שכ"מ,
כדרך בפנקס הפסולים כל לרשום מצוה משתוקי,

מישראל. מכשול להסיר הופר עזרא שעשה

כל לאסוף ועכ"פ יוחסין ספר לסדר הי' גדול דבר
בני עשו וכן אחד בפנקס בארה"ב המאומצים האנשים

ממצרים. שיצאו בעשה ישראל

ע"י הרחם להוציא מותרת אי ומצטערת חולה אשה
הנקבה את דהמסרס הרמב"ם לדברי ישוב ניתוח,
אדם, ממסרס חמור אי חיה או בהמה מסרס פטור,
כוס לשתות מותרות אי בע"ח משאר נקבה או אשה
חילוק בידים, למסרס סם שותה בין חילוק עקרין,
לבטל אסור אותה, שמסרסים לאחרים עצמה במסרסת
המסרס חובל, משום חי בעלי כל של הולדה כלי
מסרס. מקרי אי הזרע עורקי הקושר לרפואה, אשה
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ואסור סכנה בכלל הוה כולו הרחם להוציא ניתוח
לב"ד לשאול יש ניתוח, בלי סכנה יש אם רק לעשותו

סכנה. בו שיש ניתוח להתיר

ובטלו וגרשום אחרים גוים ובאו עו"כ שבנו בנינים
בהם. ליכנס לישראל מותר אי ע"ז,

מותר אי לנוי הצורות ונשארו עכו"ם שבטלוהו ע"ז
בהם. להסתכל לישראל

שומרי שאינם בבית ונתגדלה ב"ד, שהטבילוהו גיורת
יהודי. בחור עם לשדכה להשתדל יש אי תורה

בין מחיצה חז"ל שתקנו כדימה הוא לנשים אנשים
הנשים שנהגו דמקום דין ביאור בזה, זה יסתכלו שלא
ומקום מיתה שגרמו מטעם המטה לפני לצאת
ר' תמיהת ביאור כבודן, מפני המטה לאחר שיוצאות

הערוך. במרדכי אברהם

מחיצות לתקן ודרוש אשכחו קרא דאמרו הא ביאור
בעזרה.

ברחוב ולטייל בדרך אשתו עם יחד לנסוע מותר אי
טהורה. שאינה בשעה

.האשה עם שיחה תרבה אל של הגדר מה

יחד ונשים מאנשים ריקודים נגד כחו בכל למחות יש
אביזרייהו בגדר הכל והוא פנוים ובין נישואין בין
אשה ע"י יין בשתיית שיר מכלי זמר השומע דעריות,

איסורים. בחמשה עובר

תערובת ביטול מקום, בכל עירובין לתקן מצוה יש אי
ואנשים. נשים

דברים ועושה זקנים במושב בדעתו שפוי ואינו זקן
אחד בחדר גוי' זקנה עם ליתנו מותר אי מכוערים
זנות איסור יש אי ביאור נשים, שאר יטריד שלא
להתיר מנשים, אנשים בהם להפריש צריך אי בנכרים
איסור מלהתיר יותר חמור לרבים דרבנן איסור

ליחיד. דאורייתא

בלי יחד ודרו עדים בפני בצנעה אשה שקדש עבריין
אירוסין ברכות כדת, חופה לעשות רוצה ועכשיו חופה
זמן איזה עד אירוסין ברכת בלי דרו אם מעכבי, אי
החופה, עד זמנם אירוסין ברכת עוד, לברך יכולין

לחופה. ככנסה הו"ל הארץ כל כדרך בבית כנסה

זמן וכל חללים נעשין בניו באיסור גיורת שנשא כהן
ומחרימין ולדוכן לתורה לעלות אסור גירשה שלא
קדושת על שמוותר שאמר כהן שיגרשנה, עד אותו
העריות מכל אחת על שבא כהן מהני, לא כהונה
ומגיורת חלל, הולד אין ראשונה מביאה ונתעברה

חלל. הוי נמי ראשונה מביאה ומשוחררת

'שתהי להוציאה רוצים והוריה דתי ספר בית מורה

ואם, אב כיבוד מדין לשמוע חייבת אי בביזנעס אצלם
ללמד חיוב יש ואי תורה ללמוד נשים על חיוב יש אי
חיוב יש אם לבנות חינוך חיוב בדין תלמידות, עם
זוכה אי אב בערבות, ישנן נשים אי בדין האם, על

בוגרת. של ידיה במעשה

על סמוכה בין נפ"מ לעצמה ידיה מעשה אי בוגרת
ותוס' בעהע"ט במחלוקת לא, או אביה שלחן

והרמב"ן.

ל מותר קידושיןאי לסדר ה' ירא רב
תורה ללמוד מותר אי טעמפעל, בקאנסערוואטיווען

קאנסערוואטיווען. בני עם

אכל ולא הנאות ושאר מתזמורת חתן מסעודת הנהנה
אכילה בעינן או משמחו ואינו נהנה בכלל הוה אי

להצטרף. דוקא שיאכל בעי אי חדשות פנים דוקא,

לילך חייב אי החתן במקום שלא חתן מסעודת הנהנה
אי הסעודה עושה הכלה דאבי היכא לשמחו, לביתו
עושה החתן דאבי היכא חתן, מסעודת נהנה בכלל הוי
מזון המוציא הוא, מה כסף לו אין והחתן הסעודה

לשמחם. חייב אי סועדים והכלה שהחתן ממקום

וחכם ומלך וחתן שנתגייר באסאן למוהר"ב חדש דבר
עשרים עד אותן עונשין אין הציבור על פרנס שנתמנה
ומיצחק המלך משאול להנ"ל צ"ע מהתמנותם, שנה

ר"ד. סי' לעיל ועין אבינו

ביאור לאדם, זכין בכלל הוה אי לקטן אשה המשיא
בסוגיא ל"ו וגיטין ע"ב ל"ט חולין הר"ן דברי
אין לחובה וצד לזכות צד כאן דיש היכא דפרוזבול,

מהחוב. גדול דהזכות היכא וחילוק לאדם זכין

ישב שלא כגון עשה על דהעובר הר"ן מש"כ בחידוש
אחת. חסר ארבעים אותו מלקין וכיו"ב בסוכה

יפטר אי בו רצועה נגיעת ונדר מלקות שנתחייב מי
לו. האסור דבר לאדם לו מאכילין שאין לפי ממלקות

אי אלמנה לו שמציעים ומי הזה, בזמן דקטלנית בדין
הר"ש בתיקון בזוה"ק, כמבואר סכנה משום לחוש יש
באשת לדבר שלח הקדוש דרבינו ביאור ז"ל, שרעבי
שנשאו ז"ל והח"ס מהרי"ל דברי וביאור ראב"ש,
נושא בין חילוק נוכח, בלשון אליהם ודברו אלמנות
לא קדה"ש על מת פשוט, אדם לאלמנת גדול אלמנת
לאחר הנושא ע"ש, אלמנה הנושא אלמנותו, תנשא
הבעל הורג שהרוח הטעם סכנה, הוה אי חדש י"ב
סכנה יותר לשניה, הראשונה לילה בין וחילוק השני
מלישא עבירה בהרהורי ולהיות אשה בלא להשהות

אלמנה.

(מאווס (עיר לאזנים מכסה עם בשבת לצאת מותר אי
בשבת. הקור מן
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דאימא רעוא יהא אמר אבא ר' סליק כי ביצה בגמ'
דתתקבל. מילתא

והתפרדו וקידושין חופה בלי אשה עם שדר בליעל בן
תורה. מתן קודם של אישות קנין בהם יש אי

דירה שיקבלו בשביל לפנים וקידושין חופה העושה
ולעשות אירוסין וברכת ברכות שבע לומר יכול אי
ברכת לברך אפשר מתי עד בעדים, וקידושין חופה
אי נישואין ורישום עדים עם חופו"ק העשוה אירוסין,

הייתי. משטה לומר אח"כ יכול

אירוסין וברכת עדים עם וקדושין חופה לעשות אסור
משום איסור בו יש והמסייע דירה קבלת לשם ונשואין
שבאת אלמנה באשה עבירה, עוברי ידי מסייע
לשם כוונה שלא נישואין תעודת לה והי' מקושטא
בחור הקדושה, לארצינו לצאת שתוכל רק קידושין
הוה אי ומקדש ראש קלות דרך השוחקין ובתולה
הדיוט, לשון דורש הי' הלל הגמ' ביאור קידושין,
וגיטין קידושין עדי בין שמחלק הפרישה בדברי צ"ע
לברר שבאים ממונות עדי ובין לקיים באים שהללו
משום הוה אי התורה בכל עדים לב' טעם האמת,
מעשה יבמות בירושלמי גזה"כ, או משקרי דלא
בשנת בערמה נשים מאות שלש וקידש ר"ט שהערים
מה על כמתנה הוה אי נשים אלף הנושא רעבון,

עונה. מצות לקיים יכול שאינו בתורה שכתוב

את ואהבתם במצות גיורת, לישא אם עצה השואל
נשאו לא מדוע להם, להנשא או לישא בכלל אי הגר
ולא אליעזר בת יצחק לא שגיירו מהגרים האבות
לשאר כנען בנות בין חילוק יש אי בניו, ולא יעקב

הש"ס חכמי בצוואת זה, לענין שלאאומות לבניהם
תבזי לא דרי עשרה עד דגיורא בטעם גיורת, לישא
זכות לו שאין על מצטער הי' ר"ע באפי', ארמאה
דקשים הא ביאור לעזרא, דעשירי הא ביאור אבות,
גר בזוה"ק ת"ח, בניהם שאין וטעם לישראל גרים
החילוק דורות, ג' עד אפילו זוהמתו נפסק לא צדק
רוב הגרים, משא"כ צדק וגזעם ששורשם ישראל בין

מצליחים. לא מגרים הבאים בנים

בבאנק ולהניחו זרע ממנו להוציא מותר אי חולה
בהיתר אשתו, להזריע בו ישתמשו שיתרפא שלאחר
והאוסרים מלאכותית בהזרעה להשתמש המהרש"ם

בזה.

,ברוב ביטול בזה שייך אי אחר בזרע איש זרע המערב
לאשתו זרע אותו והטילו ומת בבאנק זרע שהניח מי
האיסור בזה נתקן אי שלו האלמנה כלומר הקודמת
ומחלוקת אנשים משני מתעברת אשה אי למפרע,

בזה. ותוס' רש"י

נתעברה וכן בנו מקרי אי מלאכותית הזרעה ע"י הנולד
פ"ו. מצות בו קיים אי באמבטיא,

לאיש ונשאת והלכה בערכאות ונתגרשה שנשאת אשה
נאמנות בכמה השני, הבעל מן בת לה והיתה אחר
נתכוונה דלא היכא ממזרת, שהיא בתה על האם
לבנים גם נוגע דנאמנותה היכא במסל"ת, רק להעיד
כבתו שנים כח"י שנתחזקה בת הראשון, בעלה של
בהא בתו, זה שאין או שזינתה לומר האם נאמנת אי
שאמר דאב והא הים ממדינת שבאו ואשה דאיש
דברי בקושית ידו, על סוקלין אי בתי את קדשתי
בספר רשיעא, בר ברשיעא קרבן מחייבין איך מלכיאל
ועכשיו כבנו החזיקו שנה ארבעים שלאחר המכריע
לדוד לו היו ילדים מאות ד' ביאור לערער, עדים באו
דרוב כיון נימא לא אמאי לפנינו הבאה באשה המלך,
עד הרוב מן שהיא וניחוש הן נשואות בעולם נשים
בערכאות נשואין רישום דאיכא היכא עדים, שתביא
שאמו היתר למצוא יש אי נישואין, על הוכחה הוה אי
פרוצים נכרים דרוב הא ביותר ופרוצה מופקרת
ואי משמרתו אשתו אי עכו"ם כן, בנשי גם אי בעריות
נתעברה מנכרי שמא דמספקינן היכא נשותיהם, מפקרי

הולד. להכשיר יש אי

או להבחור לגלות צריך אי שידוכין בענין השואל
לרחם מצוה יש אם שיודע, משפחה פסול להבתולה
כ"ש בקהל להכניסו היתר לפניו ולמצוא הפסול על
שלא ישראל כלל ועל המיוחסים על לרחם מצוה שיש
הסופר עזרא עשה וכבר ח"ו הפסולים בהם להכניס

יוחסין. בעשרה הפסולים כל וקבץ שאסף כן

'התוס בדברי זצוקלה"ה קניבסקי הגרי"י להגה"ק
להניק שלא נדרה הוא, לה וקיים היא נדרה כתובות
לבעלה משועבדת הרי גם מעשה, בו אין הוה אי
בין חילוק והפנ"י, המהרש"א על תמיה נאמנת, ואמאי
המינקת אשה להניק, כופה שהבעל או מעצמה מניקה

מהנקה. הנאה לה יש

שהיו ממה קומתם נכפפה ולא נשתנו לא אדם בני
הש"ס חכמי בזמן שהי' כמו היום אדם ושיעור

רצ"ה. סי' הריב"ש

שיש כל ובעכו"ם הלמ"מ ישראל בקטן גדלות שיעור
עונשין דלעולם חדש דבר עונשין, בר הוא הרי דעת לו
עונשין טבעי בדעת שתלוי דבעכו"ם אלא בדעת תלוי
בישראל אבל שור אקרי יומו בן דשור קטן אפילו
שלהם שיעור הקב"ה להם שנתן תורה בדעת דתלוי
גר י"ב, ובת י"ג בן שהוא התורה חכמת כשקנה הוא
שנין, עשרים עד עונשין בר נעשה אינו שנתגייר
בשנת מצוה בר נעשה אימתי עבד יצחק שדה בחקירת
חיוב הם העבד במצות חיוב י"ג, בשנת או כאשה י"ב
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מצות שיקיים העבד על עליו האדון חיוב או עצמי
הזקן. בגילוח חייב אי עבד לאדון, והשכר

בעל כשהוא יותר שייך דשליחות מהרש"א בדברי
כמותו אדם של דשלוחו הגם מרצונו מכשהוא כרחו

מבשלוחו. יותר בו מצוה ומ"מ

,ד"ת כן לנהוג מחייב זה אי בתנ"ך המובא הנהגה
בנ"ך, המובא למנהג בתורה המבואר בין לחלק יש אי
הי' הש"ס חכמי תורה, מתן מקודם הלכה למדין אי

שנאמר מה ליראיו ה' ובסוד אמיתית קבלה ע"דלהם
מחלוקת ביאור בתורה, חיוב ע"ד שנאמר ומה סיפור
שם ובתוס' מצוה או רשות הוי אי שנחלקו ור"ע ר"י
דברי ביאור מצות, בתרי"ג יתיר או חסר דא"כ
הקב"ה העיר מה"ת אסמכתא לו שיש דכל הריטב"א

כן. לעשות שראוי

להוציא הש"ס שחתמו לאחר חכם שום ביד כח אין
לא אם חז"ל דרשו שלא מה התורה מפסוקי הלכות
או מדרש או בירושלמי לכה"פ או בש"ס שמצאו
אלא לו אין אהדדי חז"ל דרשות לדמות וגם הגדה,
דברו מצינו מקומות בכמה מדמה, שהש"ס מה
מה רק בידינו ואין הבאי ובלשון משל דרך הכתובים
להלכה נוגע שאינו הגדה בדברי לבד חז"ל שאמרו
מקיימים שאנו מצות כל בתורה, לדרוש נתונה הרשות
מסיני, ע"ה רבינו משה שקיבל מה הכל הוא היום
ותוספתות מהגדה הלכות למדין אי הפוסקים מחלוקת

שבש"ס. וממדרשות

שראוי הקב"ה העיר דרבנן דכל הריטב"א בדברי עוד
התורה כי העיקר חובה, קבעו שלא אלא כן לעשות
להם יש הדברים וכל ותרמוז ותודיע ותפרש תצוה

שיסמוכו. מה על

אסמכוהו ללא אקרא שאסמכוהו דרבנן בין ז"ל חלקו
וגזירות דרבנן מצות ישנם וכן סתם, תיקנו אלא אקרא
אסמכתא יש באסמכתא וגם מדרבנן ומנהגים דרבנן
חילוק ויש בקרא, רמז לה שאין אסמכתא ויש חשובה

הני. בכל הלכה לענין

בלא יוצאת אי הזה בזמן משה דת על העוברת אשה
מותר אי ברחוב פרוע וראשה יוצאת וכגון כתובתה
על שעוברת באשתו שרואה הבעל לגרשה, לבעלה
ומזהירה בזה רוצה אינו והוא נפש בשאט משה דת

לגרשה. ומצוה לגרשה בידו לו שומעת ואינה

לשוק שיוצאות הבתולות ישראל בנות סמכו מה על
ואין ראשן שמכסות הנשואות ישראל בנות ראש, פרוע

רדיד. לובשות

,זוטרא באפי ותמיה לנהרדעא דאתי שבוייתא בהני
חנניא דר' חטאת בשביל דמתו ירושלמי דברי ביאור

וביאור בחו"ל, השנים את שעיבר יהושע ר' אחי בן
והת"י. הגמ' בדברי

ע"א לה שיש לומרשבוי' נאמנת אי נטמאה שלא
ושני אני טמאה דאומרת היכא בין חילוק שנטמאה,
דאינה היא טהורה ואומרין אותה מכחישין עדים
אחרת אשה ובין בעלה, על עצמה לאסור נאמנת
נתנה עיניה שמא דחיישינן לך אני טמאה שאומרת

לך. אני טמאה האומרת בע"א ומ"ש באחר,

כיעור מעשה ראינו וגם גוי עם שזינתה שאמרה אשה
מאמינה, אינו והבעל ברחוב עמו ונישוק חיבוק כגון
לפי אחריה ומרננין ולדה את והפילה מעוברת היתה
דאין דבזה"ז יוסף רבינו שיטת הפילה, ממזר שהיה
שזינתה לאשתו שמאמין שאומר הבעל בע"כ מגרשין

אותו. לנדות ויש נאמן אינו

ותשובה חרטה ונתמלא א"א על שבא שאמר רוח חולה
בחולי עליו, אסורה שאשתו לבעלה להגיד צריך אי
מעולם. זינה ולא לו דמיון הוא הענין שכל אפשר רוח

לדבר רגלים ויש ביותר ופרוצה רעה אשה לו שיש מי
מצוה אי ממנה בנים לו ויש בעלה תחת שזינתה
ואחר זנונים אשת לך קח הנביא מהושע ראי' לגרשה,

לגרשה. לך הי' אמר בנים שלשה לו שילדה

ונתברר לוי שאביה המגרש הרב וכתב שנתגרשה אשה
לוי או כהן כתב חדש, גט צריך אי ישראל שאביה
כמו ישראל שהוא בשטר לכתוב צריך אי בגט וטעות
רק לוי או כהן כותבין היו לא הגמ' בזמן ולוי, כהן
טעם כהן, לכתוב אמוראים בימי ונתקן יב"ש בשני
בין חילוק ביחוסן, ישראל להחזיק כדי זה תיקון על
בגט לכתבו שא"צ דבר כל ממון, לגיטי נשים גיטי
עירה, ושם דירתה מקום שינתה כשר, בו שינה אם
אבי ובין המגרש אבי שם הזכיר לא בין חילוק

המגורשת.

שם על שקרא קודם רבו אחר שם לבנו לקרא נכון אי
יחוסיהן את מכירין היו הראשונים במדרש אבותיו,
מכירין שאין אנו המאורע שם על השם מוציאין היו
יש אי אבותינו, שם על השם מוציאין יחוסינו את
שם לקרא לבנו צוה הרמב"ן רבו, שם על לבנו לקרוא
קודם האב משפחת יונה, רבינו זקנו שם על בנו
לא הלל, בניו לשני קרא גר באדר"נ האם, למשפחת

רבותיהם. שם על בניהם שקראו בראשונים מצינו

ימים לאריכת סגולה משפחה אחר לבנו שם הנותן

ויקבר שימות עד אחריו הנולד שם קורין אין גוסס
קודם נפטר אחר שם לקרא שאין בזוה"ק דמבואר

שנקבר.
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לאחר שמו על לקראו נכון אי הולד שנולד לאחר מת
הקבורה.

ובראשונים הגמ' בזמן אחד לאדם שמות שני מצינו
בר שלמה משה הרב הקשה תולדות פ' ובבעה"ת

אנסימאן. המכונה אברהם

הנו"ב לדברי ישוב שלשה, של ב"ד צריך אי גט סידור
בתוס' גר והרי ס"ב מקידושין תמיה החת"ס, מתמיהת

ב"ד. להצריך יש לכתחילה הזקן, ר"י

נאסרה אם אשתו מתה ואח"כ אשתו אחות על הבא
עריות, לשאר המתגייר גוי בין חילוק עליו, אחותה
אסורה כך לבעל שאסורה כשם אמרינן אי בעכו"ם
שאל, חיים בשו"ת תמיה ר"ת בדברי סתירה לבועל,

בזה. המאירי שיטת

 

בצרכי מלפעול הרב את לעכב הרוצים הישוב בני
שיש ציבור כולם, או ציבור רוב לזה דרוש ואם צבור,
צבור היום, עד מנהגם ששינה הרב על טענה להם
הרב לטובת הוא שנים ג' של זמן על ברב שבחרו
יוציאוהו. שהם לא אבל לעזוב יוכל ירצה הוא שאם

רב אחר לחפש נכון אם מקומו את לעזוב שרוצה רב
את לכוף אפשר אי הלך, לא עדיין שזה זמן כל אחר
והשומע בנחת יוכיח אלא חסידים, להיות ישראל כל

יחדול. והחדל ישמע

במחלוקת גם אהדדי, דסתרי חומרות כתרי לעשות אי
כתרי הנוהג בו, לנהג ישרה דרך לו יבחר הצדדים שני
דכתיב קולות כתרי כנוהג איסור עושה זה הרי חומרות
שאין מקום בחושך, לילך ואסור הולך בחושך והכסיל
ולא חומרות כתרי מספק לעשות מותר ברורה ההלכה
יכול אינו לחומרא אפילו יחיד ובדעת כסיל, הוי

הרבים. נגד לעשות

שאין הרמ"א כתב שלפניו שבלילה יא"צ לו שיש מי
או בר"ח היא"צ חל אם מרעים, בסעודת אוכלין
בסעודה. להשתתף מותר אי מתענין שאין ימים בשאר

,בכזית סגי או בשו"פ בי אי הגוף בקדושת מועל
הגוף קדושת בין וחילוק זה על שייך הגר"א תמיהת

דמים. לקדושת

בעי אי הגוף בקדושת המועל האחרונים בחקירת
קדשי בין חילוק פרוטה, בלא בכזית סגי או שו"פ
חמץ י"ג כריתות תו"י ביאור מזבח, לקדשי בדה"ב

ביאור הוא, דמים קדושת תרומה שבועותשל רש"י
הי"ח ממ"א פט"ו הרמב"ם דברי ביאור קדש, הרי כ"ד

מהל' פ"א הרמב"ם לשון ביאור אחד, כזית אוכל יש
או בכזית שיהנה צריך באכילה המועל מעילה,
אוכל יש דתנן הא ביאור מכזית, פחות אפילו בפרוטה
פ"ח הרמב"ם מדברי להח"ס ישוב וכו', אחת אכילה
כריתות רש"י דברי ביאור דתרומות, ופ"ל דשגגות
הגוף בקדושת הקדש תשלומי הרבה, שאכל בגסה כ"ג
ראוי אינו מזבח דקדשי הגזל תשלום ולא כפרה הוי
כ"ט, פסחים התוס' קושית ביאור גזל, הוי ולא לאדם
ביאור מכזית, פחות הקטרה דאין נ"ח מנחות גמ' ביאר
הנאה איסורי בהמת המקדש כ"ב מכות הריטב"א דברי
עליו חל ואם והקריבה כשעבר כשר קרבן היא אם

בכלל. קדה"ג

פ"ו וברמב"ם מזבח בקדשי מועל אחר מועל ביש
והמועל שנהנה המועל שם, ובהשגות ה"ה מה"מ
אכילה ע"י שלא הוא דההנאה והיכי רשות, בשינוי
בדברי בפמשו"פ, ואפילו דהוא כל בהנאה סגי
לקדושת קדה"ג בין שמחלק קל"ט חולין הרשב"א
הפסח עליו ועבר הפסח לפני חמצו המקדיש דמים.
שבת להגרע"א בגה"ש הערה וב"י, ב"י עליו עבר אי

ע"ב. ע"ח

אי אני משמט הבע"ח ואמר שביעית עליו שעבר חוב
בספר הרא"מ דברי ביאור לשלם, חיוב עוד עליו יש
הא ביאור שביעית, לאחר לשלם חייב דהלוה יראים
אלא נותן אני בחובי יאמר אל לו נותן כשהוא דתנן
ל"ז, גיטין מרתא בר מאבא להרא"מ ראי' במתנה,
אעפ"כ לו אמר כשלא עציב רבה הוה אמאי קשיא
ליה ותלי רש"י דברי ביאור אני, משמט שאמר לאחר
כרא"מ ס"ל רי"ד התוס' גם לו, שיתננו עד העץ על
ללוה לכופו יכול משמט שאמר דלאחר מיניה ועדיפא
פ"י והרע"ב משאנ"ץ הר"ש דעת וגם חובו לשלם
גם ז"ל, התוי"ט על ופלא כהיראים, דשביעית

כהיראים. נראה ראה פ' זוטרתא בפסיקתא

חיוב שיש או דמלכא אפקעתא הוה אי כספים שמיטת
גיטין הגמ' ביאור משמט, אינו הכי ובלאו לשמט
מיירי יתומים ובאיזה פרוזבול, צריכין אין דיתומין
פרוזבול הראשונים במחלוקת גדולים, או קטנים
מוקדם, נקרא מהו פסול, והמאוחר כשר המוקדם

הימנו. נוחה חכמים רוח בשביעית חוב המחזיר

בכתיבת מקילין עם שהמון מה קצת לישב טעם
פרוזבול.

הבע"ב חייבים היאך שלהם הכסף שפחתה מדינה
הדאללאר. לפי ששלמו שלהם לפועלים לשלם

מותר אי גבול השגת איסור עליו שנכתב (טייפ) תקליט
מקפידים הטייפ בעלי אם עצמו. לצורך ממנו להקליט

כלל. למכירה ולא לעצמו יקליט שלא
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צריכים לבנים הירושה לחלק שכדי חוק שיש במדינות
כתב לחתום מחויבת הבת אם הילדים, כל לחתום
בין נפ"מ יש אי הירושה, מן עצמה שמסלקת הצהרה
בזה שכתב העולם מנהג וא"ת, לשב עושה קום

חיים. דברי בשו"ת

בלקט מותרין אדם כל למה הגרע"א לקושית ישוב
לו, קונה אדם של חצירו נימא נמושות בו משהלכו
חצירו אין בעה"ב ימצאנו שלא להיות שיכול דבר כל
עוד נימושות, בו שהלכו לאחר בלקט והכ"נ לו קונה
מקפיד בעה"ב שאין בזמן ו' פסחים גמרא ע"פ ישוב
מקפיד בעה"ב אין והכ"נ גזל משום מותרין עליהן

עליהן.

שמא ניחוש לא למה כלב שאכל ממה לאכול מותר אי
עכבר שאכל ממה האוכל סכנה, והוא אכל שוטה כלב

המאכל. נאסר לא לשכחה הקשים דברים שאר או

אהרן על היתה קרח דטענת חקת לפ' אגדה דברי
הקב"ה שאמר במדרש סניגור, נעשה קטיגור שאין
במה אמר פניו נתכרכמו הכהנים אל אמור למשה
מיהו בפועל חטאו שלא הגם לוי שבט אלו, יטהרו
רוצחים בפ' ע"ד חטאו לישראל מיחו שלא במה
קריאת ומזון, מים להם מספיקים כה"ג של אמותיהם
למה. טעם וצריך התוס', לדעת דאורייתא פרה פרשת

,ולבע"ח ולרבו ולאשתו לתלמידו להחניף מותר
לחוש שיש במקום שלום דרכי מפני לרשעים מחניפין
פליג חיים באורחות הרא"ש רבינו אי סכנה, לחשש

זה. על דחולק נראה בס"ח וגם זה, על

חי בבעלי רק או באדם שייך אי חיים בעלי צער
אחרים.

עצמו ובין בינו כשהוא ביחיד שייך אי תתגודדו לא
בפרהסיא. רק או

,האדם בתר או המקום בתר אזלינן אי טומאה ספק
שפחה פסחים ובתוס' מ"ב פ"ו טהורות ממס' צ"ע

לבור. נפל שהטילה

שלא יאוש ובדין והוקרה וחזרה שהוזלה פרוטה בדין
דיאוש לרבא דס"ל הכרי תרומת לקושית ישוב מדעת,
אבל להתיאש שסופו ביאוש רק יאוש הוי מדעת שלא
יאוש, הוי דלא מודה כה"ג יתיאש לא שבסוף באבידה
ואם משו"פ פחות לדין יושבין הדיינים דאין בהא
דין חידוש פמשו"פ, על נמי גומרים לפרוטה הוזקקו
אבל בגזל דוקא אפמשו"פ מחיל ישראל דאמרו דהא

מחיל. לא וממכר במקח

אחד לגדול והתנצלות אחרים. בגבול להתערב שלא
בזה.

שדייק מפולש דין בביאור משכ"י בעל על תמיה
מדברי דייק והריטב"א כרש"י דלא הירושלמי מדברי

כרש"י. דס"ל הירושלמי

עבר קא והא בהדיה, ע"ה לידבר ז"ל שאמרו בהא
אשה. על בהסתכלות לע"ה שמכשיל אלפנ"ע

מר דבר בו עירב הו"ל דמרור הישוע"י לקושית ישוב
והאמנם המצוה, מקיים והיאך אכילתן כדרך שלא והוי
דרך נעשה פסח בליל מרור אוכלים העולם דכל כיון

אכילתן.

ומ"ש אחי, ליה אתי איסק בר דמרי שמעתתא ביאור
דברי ביאור חולקין, בספק המוטל בממון מקום מכל
חיי, שבקת לא דא"כ וטעם זקן בחתימת שיצא התוס'
לקושית ישוב אחי, ליה אתי רש"י בדברי ביאר

אני. אחיך לו ואמר אחד בא החכ"ש

הדין מה מקום בכל לו קונות אדם של כליו בדין
צדקה הנותן ר"ל, אבל בבית לצדקה קופסה בנותן
לצדקה לשנות מותר אי מי לשם שם שנכתב בקערה

גדולה. צדקה נקרא מה ביאור אחרת,

בביהכ"נ לצדקה קערות ששוטחין בעיו"כ הנהוג בדבר
חילוק יחד, לקערה מקערה הצדקות כל לערב מותר אי

לקערות. קערות בין

בחמץ מועיל ואיך בעלים, מרשות יוצא אי הפקר
אי הפקר זוכה, לרשות דאתי עד הפקר דאינו למ"ד
ג' ושמאי, הלל במחלוקת לתלותו יש אי קנין. עושה
לו הי' לא שמעולם מדבר הפקר (א) יש הפקר מיני
הפקר (ג) בעלים כח שמפקיע ב"ד הפקר (ב) בעלים
כלים שביתת דס"ל לב"ש ברצונו, חפציו שמפקיר
ההלכה ביאור לכלייהו, מפקיר אפקורי ב"ד בשבת
קודם החזירה ולא לעכו"ם בהמתו משאיל או במשכיר
רבינו עם איקלע דרפב"י הא ביאור יפקירנה, השבת
נדר מטעם דהפקר הפוסקים לדעת וקשיא הקדוש
דס"ל להרא"ש צ"ע כודנייתא, שיפקיר מועיל היאך
תמיה חולין, מפורשת מגמ' תשחית בל ליכא דבהפקר
ב"ת ליכא לכ"ע ב"ד בהפקר מהרי"א, שו"ת בדברי

ב'. סי' ובח"מ ה"ו מסנהדרין פכ"ד רמב"ם עיין

שו"פ בו ואין בעלים שזרקוהו מאשפה חפץ הלוקח
זה על שמקפידין הבעלים אמרו בה שזכה ולאחר
זכה לוקחו ואחר שוויות לו שאין דבר הזורק שלקחו,
לאחר מחבירו הושענא הלוקח לכ"ע, הלוקחן בו
אחרת מצוה בה לקיים רוצה הי' והוא ערבות החיבוט

גזל. בכלל זה הרי בע"פ לשורפה כגון

מים כוס ושפך שלו האורח לבית שנכנס בעה"ב
האורח של בלע"ז) (לענדזעס עינים בתי היו ובתוכו
שאינו ממקום חבירו של חפץ הנותן לשלם, חייב אי
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המזיק לשלם, חייב אי ונאבד שמור למקום שמור
אונס הי' אפילו שלם נזק לשלם חייב בידים לחבירו
חבירו חפץ המעביר פטור, גמור אונס דהי' והיכא
חייב החפץ ונשבר שם לישב שיוכל למקום ממקום

לשלם.

נתנן ולאה שמלות לקנות ללאה מעות נתנה רחל
דינה לשלם, מוטל מי על ונאבדו לא"י להעביר לדינה
ורחל לשלם וחייבת פושעת הו"ל השמלות שאבדה
מדינה, תובעת ולאה מעות לה שנתנה מלאה תובעת
ואמר מנעלים העבר לו ואומר בדרך חבירו עם ההולך
פושע הו"ל המנעלים ונאבדו החמור כל כאן הניחם לו
למקום להוליכן ספרים שקיבל שמעון לשלם, וחייב

במכס. ממנו ונלקחו אחר

כל ללקחו, מותר אי ציבורי בטעלעפאן המושב כסף
מקום ומיהו הקאמפאני, של חצירו הוא הקופסא
לדעתו משתמרת שאינו חצר הו"ל הכסף שם שנופל
בכלל הו"ל למטה בקופסא הנופל הכסף וממילא כלל

להחזירו. ואסור עכו"ם אבידת

.תעבודו בהם לעולם בכלל הות אי כנענית שפחה

,בזה"ז ממנה בעלים שם ונשתקע נגזלת אינה קרקע
היכא הם שדות גוזלי דעכו"ם צריך אי לחשוב יש
לא מספיקא מרוב שלו שהוא מהני לא לכם דבעינן

שנגזל. לומר חיישינן

לשתות מותרת אי בתשובה וחזרה שזינתה איש אשת
שו"ת על תמוה ממזר, שהוא העובר להפיל סם
ההורג ליהרג, שיצאה מאשה לאיסור ראי' היעב"ץ,
המוליד דמים, שפיכת בכלל הוא הרי אמו במעי עובר
דממזר כיון דמים ושופך רוצח בכלל זה הרי ממזר

שימות. הוא וגורם חי אינו ידוע אינו

להציל הוא אם הרודף להרוג צותה שהתורה בטעם
שהוא למ"ד החטא, מן עצמו הרודף להציל או הנרדף
משאר אותו מצילין שאין מ"ש החטא מן להצילו
פ"ח פיה"מ ביאור וכיו"ב, שבת כחילול עבירות
קדימה בדין יפה ביאור שמצילין, הן ואלו דסנהדרין
את הורגין למה ביאור הוריות, דסוף ובמשנה להצלה
סומק גברא דהאי דדמי ומנ"ל הנרדף מפני הרודף

רמ"ז. עשין בסהמ"צ הרמב"ם דברי ביאור טפי,

אי קדמוהו שכבר מצא ואח"כ תורה דברי המחדש
הוא הרי דבר המחדש קודם, אמרו בשם לומר חייב
ואפילו יוסף בן עקיבא ר' קודם אמרה אפילו שלו
המקום לציין טוב אעפ"כ מסיני למשה הלכה נאמרה
בדבר אומרו בשם דבר אומר שייך אי הביאו, שכבר
אומרו בשם דבר אומר שאינו כל בספר, הובא שכבר
שי"ק מהר"מ לקושית ישוב אחרים, גוזל הו"ל אי

ישוב בלאו, דעובר מג"א דברי ביאור בקול, גזל דאין
של ענין אומרו, בשם דבר הביא שלא להרמב"ם

נ אי בקבר דובבות שמו.שפתותיו מזכיר כשאינו תבטל

היתה התורה נתינת דהתחלת הרמב"ם דברי ביאור
המשנה, מפי' דבריו שסותרים ומה אבינו מאברהם
קודם, ולא דוקא מסיני למשה נאמרו מצות תרי"ג וגמ'
ומה ה"א מלכים מהל' פ"ט הרמב"ם לשון ביאור

שם. הלח"מ שהקשה

,שלו הגירות היתה אבינו אברהם של מילה מצות אי
אשה בן ויצא ספרד חכמי עם צרפת חכמי במחלוקת

מצרי. איש בן והוא ישראלית

יש אי קטן לאמה, זריקה ליתן מותרת אי קטנה בת
כשאין העובר בשביל שבת מחללין אי חובל, דין בו
המוציא ודעימי', הבה"ג רבינו ומחלוקת לאם סכנה
החובל שבת, חילול בכלל הוה אי בשבת לבדיקה דם
אפילו החובל חייב, הדם שנצרר ובין דם שיצא בין
שיצא דעד כרמב"ם ודלא חייב דם טיפת רק הוציא לא

כגרוגרת. דם

שאלות ישאלו שלא מתפלליו על לאסור יכול אי רב
שלא יפסוק שהשני חשש שאין במקום אחר רב אצל
אפילו אחר ת"ח יחזיקו שלא לומר מותר אי כדין,

בעלמא. להעדפה

בהם שולט גיהנם של אור אין ת"ח שאמרו הא ביאור
ס"ד אמאי ובלא"ה ישראל מפושעי ק"ו לן ולמה
פושעי בת"ח שמיירי מהרש"א בדברי בהן, ששולט
שולט גיהנם של אור שאין ת"ח בין חילוק ישראל,
התוס' קושי' ישבו דר"ל, מימרות לסתירת ישוב לע"ה,
סוטה גמ' ביאור משלשה, חוץ ועולין יורדין הכל
הרבים חטא והוא וכו' פושעים ואת משה על שאמרו

לתחילתה. חגיגה מס' סוף נעוץ נשא,

ביאור לעיבורה, יום מ' קודם האשה להפיל איסור
אי בדבר איסור יש ובישראל העוברין על נהרג דעו"כ
הפוסקים במחלוקת רציחה, איסור או בעלמא איסור זה
על דחייב ורש"י המאירי דעת הוא, אמו ירך עובר אי
הרמב"ם ודעת נשמה ונטילת נפש הורג משום העובר
וחייב באמו תלוי חיותו דהולד והרשב"א והרמב"ן
סנהדרין התוס' דעת אחד, מאבר נשמה נטילת משום
רש"י דברי ביאור עצמו, בפני חיות לו יש דעובר פ'
או פקידה משעת באדם נשמה מאימתי צ"א, סנהדרין
מה פקידה לשון בביאור פירושים שני יצירה, משעת
לשמש אסור תשמיש דקודם ר"ת שיטת ביאור הוא,
את דההורג טעם סכנה, בו שיש למי אפילו במוך
עיין שמים בדיני וחייב אדם בדיני פטור הטריפה
שנקלט דלאחר אב"נ דעת ה"ח, רוצח מהל' פ"ב רמב"ם
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מטשעכענאוו הגר"א דעת רוצח, איסור בכלל הוא כבר
שהקשה מה נפש, הורג בכלל הוה מ"מ דפטור דהגם
בס"ד, עליו שהשבתי ומה דבריו על ישראל חמדת בס'
נשמה בו נזרקה מיד מ"ז נדה ותוס' הגמ' דברי ביאור
חדש פי' ומתה, אמו במעי שנמצא בתינוק שם ובתוס'
להרגו שאסור טריפה טעם אמו, במעי שנמצא בתינוק

לקיים. עוד שמסוגל מצות קיום בשביל

ובמחלוקת עובר נקרא הזרע קליטת דלאחר בהא עוד
בשביל שבת מחללין אי אב"נ, על ישראל החמדת
השגה והרמב"ן, הבה"ג רבינו ובמחלוקת העובר סכנת
עובר למ"ד הנ"ל נדה תוס' בביאור ישראל חמדת על
יצא שלא כל העובר דין מה אמו ומתה אמו ירך
בהפלת שלמה הבית דברי ביאור העולם, לאויר
בשעת אשה כמו בסכנה היא המפלת אשה העובר,
שם ועוד לולד, חיות לו יש אי יום מ' קודם לידה,
והוא קליטה משעת הולד להפיל באיסור אריכות

נפש. הורג באיסור

,בזה רש"י דברי וסתירת מהיקש עדיפא אי גז"ש
היקש. מיני ו' חו"י, דברי ביאור

ושו"ת הלוי הגר"ח מחלוקת רודף, דין שייך אי בב"נ
של פקו"נ מדין הוא אם שנהרג הרודף יהודה, בן

במחתרת. לבא רודף בין חילוק גזה"כ, או הנרדף

מדין הוה אי באדם האדם דם ושופך במחתרת הבא
רודף.

לפסק ישוב הוא, איסור מין איזה ערופה בעגלה אסה"נ
הבבלי, נגד כירושלמי שפסק רוצח מהל' פ"י הרמב"ם
הרשב"א תמיהת הכ"מ, תי' על תמוה נאסרת, מתי ע"ע

הרוצח, על לגלות ערופה לעגלה טעם הרמב"ם, על
נאסרה בין חילוק לחולין, יצאה אי הרוצח נמצא
זבוח. שאינו איסור עליו חל איך דנבילה לאו מחיים,
קדשים, דין לה יש אי ע"ע כהקדש, דמים תופס אי ע"ע

הפנ"י. לקושית ישוב בזה, רש"י לסתירת ישוב

למחלוקת ישוב מעילה, דין בה יש אי ערופה עגלה
ע"ע בו שלוקח המעות והפנ"י, והמהרש"א המהרש"ל
איסור דין ולא קדשים איסור היא ע"ע קדוש, אינו

סתם.

שמתו דקדשים בדין ערופה, לעגלה פדיון מהני אם
שיטת עכ"פ, איסור נשאר אי מעילה, מידי יצאו
דידינו בקרא וירושלמי בבלי מחלוקת בזה, הגרי"ז
לההורג לו גרמו שלא ס"ל אר"י חכמי שפכו, לא
הנרצח, על שקאי בבל וחכמי רצח מעשה שיעשה

אחת. גולגולת הראוהו אף המשנה ביאור

המצוה ולא הפורעניות את מעכבין מצוה שיורי
היותנו מבזמן יותר היא בגלות פרטית השגחה עצמה,
ומעכבין קרבן שיורי הם פדרים אדמתנו, על
נשתלחה ביאור עלמא, בהאי מצוה שכר הפורעניות,

ח"ו. מארה נשתלחה ואילך מכאן בעומר ברכה

ליכא או מצוה קצת בה יש אי למצוה שיעור חצי
הפורעניות. המעכב במצוה שיעור חצי ואי כלל מצוה

.הלכה דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטור דאל בהא

'החי רבינו ותמיהת לרודף והרג הקנאי נהפך אי
ירוחם רבינו ומדברי הלכתא, בהא המל"מ על הרי"ם

המל"מ. דברי לישב יש לכאורה
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