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תגמולוהי כל לה' אשיב מה הי"ד, לאה רחל וא"מ זאב, אליעזר אדמו"ר הקדושים בן מנשה
וזכני עלי חסדו ותגדל חלד, יושבי שמש מרואי להיות והגיעני וקיימנו האש מכבשוני שהוציאני לאחר עלי
ישועות דכוס כלומר אקרא ה' ובשם אשא ישועות כוס קרנות, מיושבי ולא המדרש בית מיושבי להיות
וקדושי חסידי לחסידיו המותה ה' בעיני יקר ואדרבה ישועה זה אין זה זולת כי אקרא ה' כשבשם אז אשא

בידינו דעדיין מינהו עדיפי ואנן ברבים, ש"ש שקדשו מינן עדיפי המה ית' שמו קידוש על שנהרגו עליון
אמות לא אם ודאי וקשה וגו', אחי' כי אמות לא פי' נמי וזה ולהאדירה. תורה ולהרביץ בחיים ש"ש לקדש

עבגצ"א. י' מעשי לספר בשביל אחי' כי אמות לא הכוונה אלא אחי', כי ומה אחי'

אם הוא צבאות ה' מלאך כי בתורה עמל הוא זכה לפיהו אדם עמל וכל יולד לעמל אדם כי
מפיו תורה יבקשו צבאות ה' למלאך הרב י"ז)דומה הוא(מו"ק זכה לא ואם מהת"ת ה"א פ"ד רמב"ם ועיין

בארץ ה')עמל י"ג צריך(ב"ר ולמה למלאך, דומה לשון וי"ל מפיו, תורה יבקשו ואל וריק הבל של עמל

בסתם די ולא צבא' ה' מלאך למה שנית הימנו. תורה ללמוד דוקא טעם מה כלומר כמלאך להיות הרב
צבא' שה' הקב"ה של שמו הוא צבא' ה' מלאך אבל ה', למלאך או למלאך דומה הרב אם והול"ל מלאך
שמו כביכול שהוא צבא' ה' מלאך להיותו תורה ללומד שייכות ומה נמחקים שאינם מהשמות אחד הוא

לו. דומה הרב אם שידע מלאך ראה מי ואטו העולם שמקשים מה לעיין יש גם צבא', ה' י' של

ישמעאל ורבי יוחאי בן שמעון רבי לפמ"ש בזה נראה היה ע"ב)ריהטא ל"ה ואספת(ברכות ת"ר
בהן הנהג דגנך ואספת ת"ל ככתבן דברים יכול מפיך הזה התורה ספר ימוש לא שנאמר לפי ת"ל מה דגנך

וכו' זריעה בשעת וזורע חרישה בשעת חורש אדם אפשר אומר רשב"י ישמעאל ר' דברי ארץ דרך מנהג
שנאמר אחרים ע"י נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל בזמן אלא כו' עליה תהא מה תורה

ס"א) ע"י(ישעיה נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין ישראל שאין ובזמן וגו', צאנכם ורעו זרים ועמדו
שנאמר י"א)עצמן שנאמר(דברים ידן על נעשית אחרים שמלאכת אלא עוד ולא דגנך כ"ח)ואספת (שם

וכו', בידן עלתה ולא כרשב"י בידן ועלתה ישמעאל כרבי עשו הרבה אביי אמר וגו'. אויביך את ועבדת
כמי. ההלכה נפסקה דלא מהרש"א ועיין

או אמו שדי על כתינוק גמור בבטחון עליו רק וסומך בה' בוטח האדם אם דבאמת לבאר

ולילה יומם יהגה ובתורתו ולעובדו ולשרתו ה' לפני לעמוד מדעו והבינו יהבו ה' על והשלך המדבר כדור
לעולם ונחלתו חלקו ה' ויהיה קדשים קודש נתקדש זה הרי אלקים שעשהו כמו ישר והלך ה' את לדעה
חלקי מנת י' המע"ה דוד וכמ"ש ללוים, לכהנים שזכה כמו לו המספיק דבר לו ויזכה עולמים ולעולמי

ע"ש. הי"ג ויובל שמיטה מהל' בפי"ג ז"ל הרמב"ם זה וכמ"ש גורלי, תומיך אתה וכוסי

אחרי פ' עה"ת ברמב"ן מבואר ד')זה האדם(י"ח חיי כי ודע כתב וכו' תעשו משפטי את
בעושר רבים ימים בעוה"ז בהן יחיה פרס לקבל ע"מ לשמן שלא המצות העושה כי להם הכנתו כפי במצות
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וכו', לעוה"ב בהן לזכות ע"מ שעוסקים אותם וכן וכו', וכבוד עושר ובשמאלה נאמרה וע"ז וכבוד ובנכסים
להם. שלמה זכות וכו' מאהבה במצוה ועוסקין

בבוראם ומחשבתם וכוונתם גוף בעלי אינם כאלו עליו משגיחים ואינם העוה"ז עניני כל
בה נפשם בהדבק באליהו הענין היה כאשר באליהובלבד בכתוב כנראה ובנפשם בגופם לעד יחיו הנכבד שם

יאמר ולכך המתים, בתחיית העומדים הבא העולם ובבני בחנוך במדרשים שבא וכמו בקבלה ממנו ובידוע
כולם החיים מיני יכלול הלשון כי ימים והארכת תחיה למען ימיך יאריכון למען המצות בשכר הכתובים

מפיהו. תורה יבקשו צב' ה' למלאך דומה הרב אם ז"ל אמרו ועליהם או"א לכל הראוי כפי

סוטה במס' חז"ל ואמרו ישראל בני את תברכו כה עה"פ נשא פ' עה"ת בפי' ז"ל הח"ס מרן
אתכם יורו אשר ככל כדכתיב התורה מורי הם הכהנים כי היות וכתב הקודש, בלשון תברכו כה א' ל"ח
עונותיהם שאפי' עד שבעולם ברכות בכל מתברכים שומעים והעם ודורש יושב שהחכם הלוים הכהנים

שיהיו הקדים ומיהו שבעולם ברכות בכל בנ"י את תברכו כה התורה מורי ולבניו לאהרן אמר וע"כ נמחלים
דברי וילביש זר עם בלשון ילמוד או הדורש ידרוש שאם הקודש בלשון והלימוד והדרשות הברכות כל

אינה שק חגורה שהוא התורה מ"מ שמים לשם ונאמרים טובים דברים יהיו אפי' ואפר שק במלבוש התורה
בלשון מכירים שאינם הוא צבאו' ה' מלאך כי מפיהו יבקשו תורה כי דכתיב והיינו השומעים, בלב נכנסת

הדורש. אחכם וקאי דווקא בלה"ק תברכו כה והיינו מפיהו יבקשו תורה אז ארמי

'וכו לפני וידוע גלוי הקב"ה ואמר בהם מיחו שלא הזקנים על מדה"ד שאמר אשה במה בפ'

שפה בלעגי כי כתיב דשם אלא אותם הוכיחו כי כתיב בישעיה ולכאורה גלוי מי לפניהם גלוי לפניך והשיב
נכנסו לא אחרת בלשון שהי' וכיון שמוע אבו ולא לעיף הניחו יאמרו כי הזה העם אל ידבר אחרת ובלשון

על הרעימו השרת מלאכי כי הוכיחו שלא אמר ולכן הקודש בלשון אינו התורה דנעימות בלבם הדברים
להשיב יכול הי' לא והקב"ה כלל שהוכיחו ידעו ולא ארמי בלשון הדרוש הבינו לא כי כלל הוכיחו שלא

כנ"ל יקבלו שלא לפני וידוע גלוי השיב ע"כ בלבם ויכנס בלה"ק ידרשו קשה דאכתי בלע"ז דרשו הרי
הקדושים. דבריו ע"ש בלה"ק תברכו כה אמר וע"כ

באגרת ז"ל הרמב"ם הגדול רבינו דברי בזה ז"ל)נמלצו הרמב"ם גאבר(תשובת בן יוסף לר' שכתב

מן השעור זה שתלמוד כן גם לך וראוי וז"ל לו והשיב ערבי ללשון היד ספר את להעתיק ממנו שבקשו
בספר שתתחנך ואחר מאוד. להתלמד וקרוב להבין קל הוא כי החבור בו שחברנו הקודש מלשון החבור

מבקש ואני יפסד. נעימתו שכל לפי ערבי ללשון להוציאו פנים בשום רוצה ואיני כולו החבור כל תבין אחד
תבקש ואל ערבי ללשון החיבור זה שאחזיר שכן וכל הקודש, ללשון המצות וספר המשנה פי' להחזיר עתה
בלי תורה והלומד אחר ללשון בהעתקתה תפסיד התורה שנועם טעם עוד נתן הנה עכל"ק. כלל ממני זה

מגולה תוכחת [ומכאן יועיל לא אחר בלשון ידרשו שאם הח"ס מרן שאמר וזה כלל בקרבו נכנס לא נעימות
בפי' ז"ל הרמב"ם הרי אבל לע"ז בלשוני שלומדים מה ז"ל הרמב"ם גדול באילן לתלות שרוצים אותן על

וספר פיה"מ שפי' על גם בו שחזר אלא ערבי ללשון החזקה היד את להעתיק רוצה שאינו זאת שלא כתב
זאת.] את והבן קודש, ללשון המצות וספר המשנה פי' להחזיר מחזר והיה ערבי בלשון המצות

דוקא הקודש בלשון להזהיר תורה אמרה ומלמדיה התורה דלמורי הח"ס מדברי מבואר מיהו

מתרגום אינו מובא שלנו שבחמושים ומה תרגום ליכא כהנים בברכת דמה"ט כתבתי אחר ובמקום תברכו, כה
בלשון ורק ואך מברכים הוראה כשמורי רק בישראל ושרויה מצויה שהברכה להורות מסיני שנתן אונקלוס

כמבואר ימים שלשה חשך עולם אשר לע"ז בלשונות התורה להעתיק וכ"ש אחרים בלשונות ולא הקודש
אלו מפיהו תורה יבקשו הקודש בלשון ורק אך ולומד שמדבר צבאו' ה' למלאך דומה הרב אם וז"ש זה

וש"י. הח"ס מרן דברי
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דאמר מצוה מאי מצוה אומר ואני שבת נרות בהדלקת ע"ד כ"ה שבת לפמ"ש נראה הי' פשוט

פניו ורוחץ חמין מלאה עריבה לו מביאין ע"ש אלעאי בר יהודה ר' של מנהגו היה כך רב אמר יהודה רב

כנפי ממנו מחבין תלמידיו והיו צבאו' ה' למלאך ודומה המצוייצין בסדינין ויושב ומתעטף ורגליו ידיו

א"ל ע"א ע"ב ובקידושין המצוייצין, בסדינין ויושב מתעטף צבאו' ה' מלאך נראה הוא דכך והנראה כסותן,

ופר השרת, למלאכי דומים לו הראה שבבבל חכמים תלמידי הראני ללוי השרתרבי למלאכי דומים ש"י
ודכתיב השרת כמלאכי ועטופים לבנים ט')לבושים בבמה(יחזקאל אמרינן נמי והכי הבדים לבוש והאיש

ובנדרים כו', למלאך ודומה המצוייצין בסדינים ויושב מתעטף שהיה יהודה רב על ע"ב)מדליקין נמי(כ'

וברש"י השרת, כמלאכי דמצייני משום השרת מלאכי להו קרי ואמאי רבנן השרת מלאכי מאן אמרינן

ציין שם ובגהש"ס השרת, כמלאכי אדם בני משאר ונבדלים מצויינין שהן שם ובר"ן בציצית שעטופים

לקטינא. מלאך ליה דאמר ל"ז מנחות ועיין ע"ש. הנ"ל קידושין לרש"י

צריך ובזה אנקיות וקפדו וצנועים נאים במלבושים עטופים לעולם להיות מקפידין דמלאכים

ובתורה יאה, וגולתיה יאה הוא כבוד של במלבוש עטופים שיהיו כלומר למלאך דומה בבחינת ת"ח להיות

ובגמ' ולתפארת, לכבוד ולבניו לאהרן קודש בגדי ע"ב)ועשית נ"ז חלוק(ב"ב בנאה מרבי יוחנן ר' מיני' בעא

ועיין טפח. מתחתיו נראה חלוקו שאין כל כיצד ת"ח של טלית מתחתיו נראה בשרו שאין כל כיצד ת"ח של

שמתכסה מקטורן טלית. יחף. כשילך יראה שלא רגלו פיסת עד ארוך שיהא וכו' בשרו שאין כל שם רשב"ם

עכ"ל. טפי צניעות דאיכא חלוק להדי עד קאי דאי וכ"ש וכו', נראה שאין לובש שהוא בגדים כל בו

(ה"ט דעות מהל' מדיו(פ"ה מתחת נראה בשרו יהא ולא וכו' ונקי נאה מלבוש ת"ח מלבוש

הת"ח יהיה ולא ע"ש. אצבעותיו, ראשי עד שלא יד ובית עקבו עד אלא הארץ על סחובין בגדיו יהיו ולא

קצרים במכנסיים שרוולים ובלי בשרו רוב שנראה בחולצה עם כהמוני רק כלל מעוטף ואינו ע"ה כמו לבוש

כעם והי' עם המון כפשוטי אלא כלל עליון מלבוש ובלי מגולה וראשו הרקיע תחת ובכיפה מגולים ורגליו

שנמצא ת"ח שאמרו ע"ד נקיים במלבושים וגם מפיהו, תורה יבקשו לא אז מהם כאחד הוא ואם ככהן,

דומה הרב אם ביאור וזה עם מכל גבוה שמעלתו בו ומכיר רואה התלמיד ויהיה מיתה חייב בגדו על רבב

עליון במלבוש ומעוטף מלובש תורה ולומד מלבושיו על ומקפיד ת"ח מלבושי שלובש צבאו' ה' למלאך

יעופף ובשתים רגליו יכסה ובשתים פניו יכסה בשתים כמ"ש ומלובש מעוטף שתמיד צבאו' ה' כמלאך

מפיהו. תורה יבקשו אל לאו ואם מפיהו תורה יבקשו כמוהו הת"ח ואם לעולם, העיטוף יסיר לא והמלאך

,במקוה מהשמש חוץ ביתו אנשי ואפילו העליון חלוק בלי אדם ראהו לא מעולם ז"ל החת"ס

בגדו עשה לו וכתב מלבושיו, את לקצר שרצה באשכנז רב שנעשה מתלמידיו לאחד הכת"ס כתב זה וכעין

שלא הרופאים וצוהו מאד חלוש הי' ימיו בסוף ז"ל שיק והמהר"ם ככהן. כעם יהיו שלא הכהן לאהרן

עליו, ובמלבוש בכובע מלובש יושב רבו את ומצא וחזר המשמש יצא ופעם לו, שקשים מלבושים ילבש

שאשב עכ"פ כח בי אין כבר ללמוד בני, קינד] [מיין בדמעות והשיבו זה, על הזהרו הרופא רבי ושאלהו

השי"ת. לפני וביראה באימה

לובשין ואין התורה בכבוד מזלזלין שיש זה בדבר להאריך מהראוי הי' כי הגם דבר הסתר ה'

תחת ויושבין עליו מלבוש בלי קצרים במכנסיים הקיץ בימי בפרט אדם במלבושי אלא ת"ח בגד בכלל

ת"ח בגד לובשין שכן אותן ואפילו רגל, ועד ראש מכף מגולה בשרם ורוב שהוא כל כופה הרקיע כיפות

יושבין ואין צורה ופושט צורה ולובש אותם פושטין המדרש לבית כשבאין ומיד בחוץ כשיוצאין לובשין

שרוולים עם בחולצה רק יושב השיעור שמרצה בשעה אפילו ולפעמים בכלל ת"ח במלבושי המדרש בבית

להתורה הכבוד היראת וחסר הקיץ בימות ובפרט מגולים ורגליו מגולים ידיו וזרועות כ"בקצרים ברכות (עיין

להלןע"א) מה בחורב אלקיך ה' לפני עמדת אשר יום בתריה וכתיב בניך ולבני לבניך והודעתם דתניא
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יכנס לא ודם בשר מלך דלפני וידוע ובזיע וברתת וביראה באימה כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה
הדור צבאות ה' למלאך דומה הרב אם דייקו ולכן העכורין ממים שותין והתלמידים העליון מלבוש בלי

מפיהו. תורה יבקשו אז ת"ח מלבוש בלבושו

רא על לו דלוק נר אמו במעי דתינוק ע"ב ל' דף נדה בגמ' ז"ל שאמרו לפ"מ לומר נראה שוהי'

חשך אלך לאורו ראשי עלי נרו בהלו שנאמר סופו ועד העולם מסוף ומביט כ"ט)וצופה אותו(איוב ומלמדין
שנאמר אותו שמשביעין עד משם יוצא ואינו כולה התורה מ"ה)כל כל(ישעיה תשבע ברך כל תכרע לי כי

טהור שהקב"ה יודע והוי וכו' רשע תהי ואל צדיק תהי אותו שמשביעין השבועה היא ומה וגו' לשון
הרי מישראל אדם כל דא"כ שפיר דאתי נראה ולפ"ז וכו'. היא טהורה בך שנתן ונשמה טהורים ומשרתיו

דומה הרב אם שפיר ואתי תורה שלמדו צבאו' ה' מלאך מכיר וכבר מלאך אצל כולה התורה כל למד כבר
ועליו מלאך ראה כבר ישראל כל שהרי מלאך נראה היאך דמנ"ל מפיהו תורה יבקשו צבא' ה' למלאך

והבן. להאריך ויש תורה ללמדו הראוי הוא זה אם להכיר

שבת דבגמ' ע"ב)נלפענ"ד לפני(פ"ח השרת מלאכי אמרו למרום משה שעלה בשעה אריב"ל

תשע לך שגנוזה גנוזה חמדה לפניו אמרו בא תורה לקבל להן אמר בינינו אשה לילוד מה רבש"ע הקב"ה
ודם לבשר ליתנה מבקש אתה העולם שנברא קודם דורות וארבעה ושבעים ח')מאות כי(תהלים אנוש מה

הקב"ה לו אמר השמים, על הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מה אדוננו ה' תפקדנו כי אדם ובן תזכרנו
בכסא אחוז לו אמר שבפיהם בהבל ישרפוני שמא אני מתיירא רבש"ע לפניו אמר תשובה להן החזיר למשה

שנאמר תשובה להן וחזור כ"ו)כבודי ש-די(איוב שפירש מלמד נחום ר' ואמר עננו עליו פרשז כסא פני מאחז
בה כתיב מה לי נותן שאתה תורה רבש"ע לפניו אמר עליו ועננו שכינתו כ')מזיו אשר(שמות אלקיך ה' אנכי

לו הודו מיד וכו' לכם תהא למה תורה השתעבדתם לפרעה ירדתם למצרים להן אמר מצרים מארץ הוצאתיך
ע"ש. כתיב לא השמים על הודך תנה ואילו וגו' שמך אדיר מה אדוננו ה' שנאמר להקב"ה

להשיב מתיירא ומשה בשמים להם התורה ליתן טענה למלאכים להם הי' תורה מתן דבשעת
דהתורה וכיון ה' נאום כאש דברי כה דהלא נראה והטעם כבודי בכסא אחוז הקב"ה לו שאמר עד תשובה

והחיות והמלאכים ישרפו שרוף שהרי שהוא תורה ודם לבשר ליתן שא"א המלאכים צדקו הוא אוכלה אש
כבודי בכסא אחוז הקב"ה לו אמר כן משה לו שהשיב וכיון התורה לקבל יכולים אש כמראה שמראיהם

דיליד תשובה להם וחזור כבודי בכסא אחוז וז"ש תשרופו לא ואז אלקיכם בה' הדבקים ואתם בבחינת והוא
אדם בדמות צבאו' מלאכי רק הכבוד לכסא עד לגשת רשות לו שאין ממלאך ויתגדל ונתעלה עלה אשה

ביחזקאל ד')כמבואר ומתוכה(א' האש מתוך החשמל כעין ומתוכה וגו' הצפון מן באה סערה רוח והנה וארא
מהם. לאחת כנפים וארבע לאחת פנים וארבעה להנה אדם דמות מראיהן וזה חיות ארבע דמות

חיות ארבע דמות ומתוכה השכינה כבוד כסא מרכבת היא הצפון, מן באה סערה רוח והנה
להנה אדם שדמות הני אלא הכבוד לכסא לגשת רשות להם אין בסתם דהמלאכים הנה להנה אדם ודמות

אחוז לו אמר ולכן התורה בלומדי וכן מתוכה היוצא ומהאש מהחשמל נשרפות ואין הכבוד לכסא ומגישות
לכסא מגיעים שאינן סתם ממלאכים יותר ונגשים בה ואוחז הכבוד בכסא אדם שדמות להראות כבודי בכסא

החשמל כעין ומתוכה הכבוד בכסא דבק שהוא כיון כי פיהם מהבל נשרף האדם שאין לו והראה הכבוד
בה' ודבוק צבא' ה' למלאך דומה הרב אם וז"ש נשרפין ואינן להנה אדם דמות מראה ומתוכה האש מתוך

תנה המלאכים טענת יש הרי לאו ואם מפיהו תורה יבקשו ית"ש לו מרכבה ונעשה הימים כל ובתורתו
והבן. פיהם בהבל וישרפוהו השמים על הודך

שבת בגמ' לפמ"ש ע"א)נראה תורות(ל"א כמה א"ל שמאי לפני שבא אחד בנכרי מעשה ת"ר

גיירני מאמינך איני ושבע"פ מאמינך אני שבכתב א"ל שבע"פ ותורה שבכתב תורה שתים לו אמר לכם יש
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למחר ג"ד א"ב א"ל קמא יומא גייריה הלל לפני בא בנזיפה והוציאו בו גער שבכתב תורה שתלמדני ע"מ

ועיין ע"כ. עלי סמוך נמי פה דעל סמכת קא דידי עלי לאו א"ל הכי לי אמרית לא אתמול והא א"ל אפיך

דתניא בנזיפה הוציאו במס'רש"י אותו מקבלין אין אחד מדבר חוץ תורה דברי עליו וקבל להתגייר הבא

ל')בכורות ע"ש.(דף עליו לקבל שירגילנו שסופו חכמתו על סמך והלל

נתנה שבע"פ שהתורה היסוד דעיקר ונראה בזה הנכרי אותו ובכוונת וחדותם חכמים בדברי

ולהכניע ודור דור שבכל אמתים ות"ח לצדיקים ויתבטלו הכנעה יקבלו שהתלמידים בכדי בכתב ולא בע"פ

כמבואר רבינו ומשה יהושע עד במסורה דור אחר דור שקבלו מה שהוא הצדיקים לשכל ושכלו לשכלו גופו

אמרו כבר הרי שבכתב תורה ואלו באבות ע"א)זה ס"ו מה(קידושין ותורה מינות בו כשנזרקה המלך בינאי

נזרקה מיד יצחק בר נחמן רב ואמר וילמוד יבא ללמוד הרוצה כל זוית בקרן ומונחת כרוכה הרי עליה תהא

אחד כל שבכתב דתורה הטעם ונראה מאי. שבע"פ תורה שבכתב תורה תינח למימר דהו"ל אפיקורסות בו

להכניע רצו לא דהמינים וכיון מרבו ולקבל נכנע להיות צריך שבע"פ תורה אבל הכתב מן ללמוד ויכול יבא

ר"ל. ומינים אפיקורסים נעשו לכך ולצדיקים לחכמים

לקבל רוצה אינו העכו"ם אבל הצדיקים בפני ולבטל להכניע עליהם קבלו קדש זרע ישראל בני

צדק גר אפילו הגר על שורה השכינה אין שנתגיירו לאחר אף טעמא מהאי ואולי טבעו נגד זה כי הכנעה

ע"מ גיירני ואמר לשמאי נכרי האי כשבא ולכן אינו, זה הגר ואצל רוח ושפל דכא את אשכון דאני ולהנ"ל

שבע"פ לתורה ולשמוע הזקן שמאי תחת עצמו להכניע רוצה שאינו שבע"פ ולא שבכתב תורה שתלמדני

הכניע שבסוף עד עמו וגלגל קבלו ענותונתו ברוב הזקן הלל אבל בנזיפה והוציאו בו גער אצלו שמסורה

תורה צותה ולכן לכת, הצנע ולהיות הצדיקים למעלת בעצמו לבא יוכל עצמו שיכניע ומי הלל. לפני עצמו

מפניהם ונכנע בהם והדבק בת"ח הדבק אלא וחי אדם יראנו לא והלא אפשר וכי אלקיכם בה' הדבקים ואתם

היום. כלכם חיים

אמרו ומה"ט אחרים על גם והשפיע כל לפני נכנע הי' בדורו האדם מכל ענותן שהי' בהלל

י"ב)בגמ' ועלובין(עירובין שנוחין מפני כמותן הלכה לקבוע ב"ה זכו מה ומפני חיים אלקים דברי ואלו אלו

שקדמו אלא עוד ולא לכ"ע עצמן מכניעים שהיו שלהם הענוה בכח הנה לדבריהם ב"ש דברי ומקדימין

ולכן לו לשמוע שסופו וידע נכרי בהאי הכנעה נמי הכניס ומה"ט כמותן, הלכה לקבוע זכו לדבריהם לב"ש

הוה. וכן גיירו

ולכן הבורא לעבודת רק מעצמיות פניה שום לו ואין לשרת שעה כל ועומד הנכנע הוא המלאך

להקדיש כוונתם דעיקר כיון לזה זה רשות באהבה ונותנים מזה זה שמים מלכות עול עליהם מקבלים וכלם אמרו

למלאך דומה הרב אם ולכן וכו' קדוש ביראה ואומרים באימה עונים כאחד כלם קדושה וכו' רוח בנחת ליוצרם

ולהכניע מפיהו תורה יבקשו שעה ובכל עת בכל בו ודבוק ית' לעבודתו בהכנעה לשרת עומד שהוא צבא' ה'

בתורה. והשפע ההשפעה לקבל והראוי הנכון הצינור יהיה ואז גמור ביטול עצמו ולבטל תחתיו עצמו

עם חיים ראה המלך שלמה גם כתב חיים ולשון כלכם חיים וגו' הדבקים ואתם כתיב דבתורה

צבי לארץ בפתיחה וראיתי אשה נקראת התורה כי וידוע אהבת אשר דעיקר(קוזליגוב)אשה מרבותי קבלתי

בגשמיות דזה אלא בעצבות הוא הרי לאחרים שהנכנע הפכים שני הם דלכאורה ונראה שמחה, הוא חיים

האשה עם חיים ראה א"כ אלקיכם בה' שהוא בתורה דבוק שהוא בצדיק הדבוק אדרבה ברוחניות אבל

שמחה לך ואין הספק מן והסתלק רב לך עשה אמרו וע"ז הספיקות כהתרת שמחה לך ואין שמחה שהוא

שבה' כיון דבקים שתהיו הגם בשמחה שתהיו היום כלכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם ולכן מזו גדולה

הוא. אלקיכם
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כיון לדייק ויש היום כלכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם כתיב בתורה דהנה עוד נראה

דמבואר נראה האמנם היום כלכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם אמר היאך וחי אדם יראני לא כי דכתיב

בתורה ודבקים בתורה העוסקים וצדיקים בזה זה קשורים אחר בלשון או הוא חד ואורייתא קב"ה בזוה"ק

וכבר הקדושה תורתו ע"י בה' דבקים הם זה ידי ועל תורה של עצמיות רש"ינעשים הגדול רבינו כן כתב

ע"ב) ל"ג מפני(קידושין עומדת תורה כלום זבדא בר יעקב ור' אלעי לר' אבא בר שמעון ר' שאמר אמה
ועוסק ועוסק דהלומד מבואר עצמה, תורה לדידהו להו קרי היו, הלכה בדבר שעסוקים לפי ופרש"י לומדיה

בגבורת מפראג מהר"ל ועיין להקב"ה מרכבה ונעשה התורה עצמיות שהוא עצמה תורה נקרא הלכה בדבר

בזה. שהאריך מה ה'

עצמה תורה להיות מחומר קרוץ אשה שיליד אפשר היאך יותר השכל אל ולקרבו הדבר

בתוכם ששוכן להקב"ה מרכבה נעשה שהמקדש בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו הקב"ה שאמר כיון נראה
לו אמר היחידה בתו את ליקח ובא מלך לבן יחידה בת את שהשיא למלך במדרש שהביא המשל וידוע

ואדור אצלכם אחד קיטון לי בנה אלא יכול איני זולתה לחיות היא אשתך שהרי א"א בתי את לך ליתן לא

בתורה העוסק וכל הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה לו אין המקדש בית משחרב אמרו והנה שמה

והתורה תורה" שטיק "א עצמה תורה ונעשה גרונו מתוך שמדברת לשכינה מרכבה נעשה הוא הרי בהלכה

שקשורים התורה דע"י בזה זה קשורים וישראל ואורייתא קב"ה וזה בזוה"ק כמבואר בהקב"ה ודבוקה קשורה

ית'. בו כביכול נקשרין הם בה

דקהל גאב"ד שליט"א סופר יעקב מוה"ר כו' הגאון הרב מח' לי הראה הקדושה בארצנו

עה"ת הח"ס מרן מש"כ סופר בתוכם(ירושלים)כתב לשון ודייק בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו תרומה פ'

ונעשה בקרבו שורה הקב"ה אזי ושכינתיה להקב"ה מרכבה עצמו ועושה למטה עצמו מקדש אדם אם דידוע

את שיעשו מקדש לי ועשו הקב"ה אמר וע"כ המה ה' פועל מעשיו שכל באופן מעשיו בכל עמו שותף

בהר הראיתיך אשר ככל עי"ז ואז וגופם, עצמם בתוך בתוכם שאשכון באופן לי ולמרכבה למקדש עצמם

בהר הראת אשר כאותו הוא והרי בבנינו המסייע אהיה אני כי למטה אותו תעשו כן וכליו המשכן תבנית

הרי ולתורתו להקב"ה מרכבה עצמו שעושה ע"י דהאדם מבואר הנה ע"ש. כביכול ידי בפועל שעשיתי

ודו"ק. ידיכם במעשה שכינה שתשרה י"ר הביאור הוא וזה כביכול בתוכו שרוי' השכינה

מספר בהיותו שפעם זצוקלה"ה מצאנז חיים דברי בעל אדמו"ר הגה"ק רבינו דברי להסביר נראה

אשטיק געקימען ארונטער איזט עס ניין אמענטש געווען איז אביי אז דען מיינט "איר אמר התנאים גדלות

געקומען ארונטער איזט עס "און עוד אמר וכן אביי", געגעבען אנאמען דעם האט מען אין הימעל פון פייער

לא אדם בני היו ורבא שאביי חושבין אתם - רבא" געגעבען אנאמען דעם האט מען אין פייער אשטיק נאך

ביאור לו אין ולכאורה רבא, לו וקראו השמים מן אש עוד וירד אביי לו וקראו השמים מן אש שירד אלא

אוכלה אש הוא אלקים ומלאך אדם כבני אנו כמלאכים הראשונים אם אמרו כבר שהרי שפיר להנ"ל אבל

שקוראים כמו בשמותם להם וקראו אוכלה אש שהם מלאכים אלא אדם בני היו לא ורבא אביי שאמר זה א"כ

והבן. אש כגחלי דבריהם שכל בגחלתן זהיר הוי חז"ל אמרו נמי ולזה מלאכים, לשאר

ז"ל הפלאה לבעל זה כעין לפרש עה"ת)ראיתי שאמרו(בפנ"י ע"ב)ענין קי"א ר'(כתובות אלעזראמר

רבי א"ל דקמצטער דחזייה כיון הכי להו דאמרת למרייהו ניחא לא יוחנן ר' א"ל חיים אינם הארצות עמי

והכתיב בשכינה לדבוק אפשר וכי היום כלכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם התורה מן תקנה להן מצאתי

אוכלה אש אלקיך ה' ד')כי קושיא(דברים ואכתי בשכינה מדבק כאלו לת"ח ומדבק לת"ח המהנה כל אלא

היום כלכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם אמר היאך א"כ הוא אוכלה אש אלקיך ה' כי תקשה גופה זו

ז"ל ותי' לת"ח הע"ה דביקת מועיל ומה בשכינה לדבוק לאדם אפשר וכי הגמ' קושית קשה גופיה ואת"ח
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כביכול לשכינה מקושר נעשה הוא הרי ה' נאם כאש דברי כה שנאמר כאש שדומה בתורה העוסק הת"ח כי

מובן ומה זה. אצל זה בקשר שדבוק הזו כשלשלת מקושר ונעשה לת"ח מקושר והע"ה לו מרכבה ונעשה

לבשר באים שהמלאכים ראינו והרי ממלאך גדול צדיק או מצדיק גדול מלאך אי דקמאי קמאי מחלוקת בזה

שהמלא לבדו יעקב ויותר נמי מצינו אמנם לישראל בשורות לבשר ואליהו הצדיקים ולשמש והגר כיםשרה

הכתיב שמו יתברך הבורא גם שמצינו ועוד אֿל פעל מה ולישראל ליעקב יאמר כעת ובתורה אותו הזניחו
וכתיב תמיד אותה דורש אלקיך ה' אשר ארץ כתב כאשר הצדיקים בצרכי ומתעסק משתדל שהוא כבוד על

רבו כי להאריך צריך דאין בעה"נ ספרו על בהקדמה הראב"ד כתב וכבר אשקנה לרגעים נוצרה ה' אני

לא ובמלאכים מקיים והקב"ה גוזר צדיק מבטל וצדיק גוזר הקב"ה ובחז"ל אדם לכל וידועים מקומותם

אם כי הגזירה לבטל בכחם אין כי וצננם ליד מיד והעבירם הגחלים שלקח על נענש וגבריאל כזה מצינו

ואתם וזה עצמה תורה ונעשה התורה לימוד ע"י מרכבה נעשה שהוא כיון ממלאך גדול הצדיק א"כ הצדיק

שכל תכוה שלא בגחלתן זהיר והוי התנא שאמר מה נמי מובן היום.ובזה כלכם חיים אלקיכם בה' הדבקים

לא ואם ה' נאם כאש דברי כה הלא שנאמר לאש שנמשלה התורה כח הוא שכחם כיון אש כגחלי דבריהם

אש. אוכלה אש בכלל שהוא האש מן יכוה יזהר

שאמר מה תקשה ולא מפיהו תורה יבקשו צבאות ה' למלאך דומה הרב אם שאמרו מה מובן

ראינו, מלאך דאטו קושיא הא וגם נמחקים שאינם שמות משבע אחד שהוא כביכול צבא' ה' מלאך הנביא

נעשה בהלכה ועוסק לשמה תורה הלומד שהאדם שביארנו מאחר אמנם ממלאך, הוא גדול דאדם ועוד

הרי מדברת ושכינה עצמה תורה שהוא כיון צבא' ה' מלאך בבחינת נעשה א"כ כביכול להקב"ה מרכבה

ולכן מעלה ממלאכי גדול אלא מלאך כסתם ולא הוא צבא' ה' וכמלאך להקב"ה כביכול מרכבה נעשה הוא

מלאך סתם ולא צבא' ה' מלאך דאמר נמי ומובן נפש. משיבת תמימה ה' תורת שהוא מפיהו תורה יבקשו

בתורה עוסק הרב אם לראות אלא מלאך לראית צריך אין באמת אבל ראינו מלאך וכי שהקשו מה גם

כביכול להקב"ה מרכבה שנעשה התורה עצם נעשה שעי"ז דהלכתא אליבא שמעתתא לעסוקי ועוסק לשמה

בס"ד. נפלא דבר הוא כי והבן צבא' ה' למלאך דומה הוא והרי גרונו מתוך מדברת ששכינה

'הגמ דברי ביאור נמי ע"א)דזה מ"א וב"ק ע"ב ו' ובכורות ע"ב כ"ב היה(פסחים העמסני שמעון

שדרשת אתים כל רבי תלמידיו לו אמרו פירש תירא אלקיך ה' לאת שבא כיון שבתורה אתים כל דורש

ר' שבא עד הפרישה, על שכר מקבל אני כך הדרישה על שכר שקבלתי כשם להם אמר עליהן תהא מה

וחזר מכולן פירש עמו לירא ארבה מה רש"י ועיין חכמים, תלמידי לרבות תירא אלקיך ה' את ודרש עקיבא

אמאי בזה האריכו וכבר וצ"ב, שמים כמורא רבך מורא שיהא ת"ח לרבות וכו', שדרש ריבויין מכל בו
עצמיות בבחינת הוא א"כ צבא' ה' למלאך דומה הרב אם שהרי מאד שפיר אתי ולפמ"ש שמים כמורא

שתהא ת"ח לרבות תירא אלקיך ה' את' דרש ממילא א"כ אלקיכם לה' התורה בדביקות שקשור התורה

בזה. יותר להאריך אפשר אי כי והבן ממש שמים כמורא רבך מורה

ישראל על זאת לעולם ק"י מנחות התוס' ביאור נמי ב')זה ב' מזבח(ד"ה זה רב אמר גידל א"ר

נשמותיהן שאומר מי יש חלוקין מדרשות ד"ה שם ובתוס' קרבן עליו ומקריב עומד הגדול שר ומיכאל בנוי

באהבה מהרה ותפלתם ישראל ואשי בעבודה בשמ"ע דאמרי' והיינו אש של כבשים שאומר מי ויש צדיקים של
מקרב מלשון מקריב שפיר אתי ולהנ"ל ישראל, של נשמותיהן מקריב הכוונה מה וצ"ב וכו' ברצון תקבל

ב"ה בעצמות דבקים להיות ישראל של נשמותיהן ומקריב עומד מיכאל ומלאך ממלאכים גדולים שצדיקים

יכפר. הטוב וה' יבין והמשכיל יותר בזה להאריך ואין היום כלכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם בבחינת

מיתה וחייב השכינה על כחולק רבו על החולק תלמיד שאמרו מה לפרש נלפענ"ד שכתבנו

אימא לו אמרה היה וכן שנתו זה יוציא אם תמהני ואמר אחד תלמיד עליו שחלק בר"א כזה מצינו וכבר
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בפני הלכה המורה כל מקובלני כך אלא אנכי נביא בן ולא אנכי נביא לא אמר אתה נביא וכי אשתו שלום

עיין מיתה חייב ע"א)רבו ס"ג דוקא(עירובין ולמה השכינה על כחולק דוקא למה ביאור לו אין ולכאורה

השכינה על כחולק למה וגם תלמיד מ"ש לאו ואם אסור לכ"ע לחלוק אסור אם דממ"נ אחר ולא תלמיד

א"כ מפיהו תורה יבקשו צבא' ה' למלאך דומה הרב אם קיי"ל שהרי מאוד שפיר אתי מש"כ לפי אמנם

ו התורה עצם שהוא צבא' ה' מלאך בבחינת רבו הי' הרי רבו אצל שלמד החולקתלמיד עכשיו והי' הקשר

שהוא התורה עם אחד והוא התורה עצם שהוא הוא צבא' ה' כמלאך רבו שהרי השכינה על כחולק רבו על

הרדב"ז רבינו דברי בזה מתקו ומה יותר. לפרש וא"א עמוק הדבר כי מאד והבן כביכול השכינה עם אחד

תע"ב)בתשובה תתק"י של(סי' וטעמו חפץ שלבו במקום אלא תורה לומד אדם דאין דאמרינן היכי כי וז"ל

שמח ולבו מתחברת ודעתו השלימה הכונה אל מתעוררת נפשו בו נוחה שדעתו מי אל אדם בהביט כי דבר

רבו אל מתכוין האדם בהיות כי החכמה בספרי אמרו עוד בנבואה. שאמרו כענין ה' רוח אז עליו ונחה

סוד אצלם נקרא וזה יתירה נפש לו ויהיה עליו אשר מהשפע עליו ויחול בנפשו תתקשר לבו עליו ונותן

הרוח מן ואצלתי עמך שם והתיצבו וזה מוריך את רואות עיניך והיו שנאמר הוא וזה שניהם בחיי העיבור

הרב אם וכ"ש עליונה למדריגה מגיע היה (ר"מ) רב פני את רואה היה שאם הקדוש רבינו התהלל וכן

ללמוד זוכה האדם כל מן לא יוסי ר' אמר ומש"ה לקבל וזה להשפיע זה אל זה וקרא הוא גם מתכוין

אביו מצות ועובר ילך שלא לו אמר שאביו אע"פ תורה ללמוד אחר למקום אדם שילך התירו ומכאן תורה

או לקרוביו או אוהביו אל אדם בהביט כי בתפלה בעצמו הטעם וזה תורה ללמוד זוכה אדם הכל מן שלא

מורה שהכל וזה ממרום רוח עליו ונתוסף השלימה הכונה אל נפשו תתעורר נוחה שדעתו למי או לרבו

ז"ל. הרדב"ז עכ"ל הפך וההפך עליו

דומה שהרב שכיון מאד שפיר אתי לעיל ולפמ"ש העיבור סוד ענין מהוא צ"ב דבריו

על ההשפעה יורד עליו שדרך צינור בגדר והוא תלמידו על ומשפיע דבורו נכנס ידו ועל צבאו' ה' למלאך

שאמרו מה וזה מאד. והבן שניהם בחיי העיבור סוד וזה וכו' גרונו מתוך מדברת שכינה בבחינת התלמידים

הוא הרי לשמה תורה הלומד שכל קאמרת שפיר משה ז"ל ואמרו משה נקרא דורו בכל ת"ח שכל ז"ל

בבחינת המשפיע כצינור נעשה העיבור בסוד לתלמידיו משפיע הוא ואם בו וקשור לשכינה מרכבה נעשה

בזה. קצרתי כי מאד והבן משה

'בגמ גרסינן התורה קי"ט)בכבוד עשירים(שבת יוסי בר' ישמעאל מרבי רבי מיניה בעי

שבבבל שתתעשר. בשביל עשר תעשר עשר שנאמר שמעשרין בשביל ליה אמר זוכין הן במה ישראל שבארץ

שמכבדין בשביל ליה אמר זוכין הן במה ארצות ובשאר התורה, את שמכבדין בשביל ליה אמר זוכין הן במה

שלחן לפניו והביאו בלודקיא אחד הבית בעל אצל נתארחתי אחת פעם אבא בר חייא ר' דאמר השבת את

זו תהא אמרתי נאה שהיתה בהמה וכל הייתי קצב לי אמר לכך זכית במה בני לו אמרתי וכו' זהב של

ע"כ. לכך שזיכך המקום ברוך לו אמרתי לשבת

ובשלמא עלמא בהאי זוכין הן ובמה והאיך ליכא עלמא בהאי מצוה שכר קיי"ל דהא להבין

שתתעשר בשביל לעשר שמותר תורה אמרה בפירוש מעשר דמצות בזאת נא בחנוני תורה אמרה במעשר

לכבד וכן המצות שאר ככל הוא מצוה הרי התורה שמכבדין במה אבל איכא עלמא בהאי מצוה ושכר

ליכא, עלמא בהאי מצוה שכר והא לעשירות זה בשביל זכו ואמאי דרכיך מעשות וכבדתו שנאמר השבת

מעין הוא שבת שמירת דשכר ונמצא מנוחה שבת יום הבא עולם דמעין קצת לישב אפשר הי' שבת ועל

הסגולה מצות באלו גם באמת ואי צ"ע אכתי התורה כבוד אבל איכא נמי עלמא בהאי ושכר הבא עולם

שאר וכן אחרים לזכותים צריכין אמאי מבבל חוץ ובחו"ל תורה מכבדי דג"כ אינשי שאר א"כ לעשירות

בראשית לשבת ב' דרוש המלך עמק אזוב באגודת ראיתי עוד כולם. לעשירות זכו לא אמאי שבת שומרי
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על שהביא כמו בעליהן את שמעשרין ושבת התורה כבוד על גם הכתוב מן ראי' הביא לא למה שהקשה

באריכות. ע"ש המעשר

אדון על עצומה קושיא בגדולים שנפתח דבר לבאר לי שהניחו מה רז"ל דברי בהקדם נראה

בגמ' ע"א)הנביאים י"ד לאכול(סוטה וכי ישראל לארץ ליכנס רבינו משה נתאוה מה מפני שמלאי ר' דרש

מתקיימין ואין ישראל נצטוו מצות הרבה משה אמר כך אלא צריך הוא מטובה לשבוע או צריך הוא מפריה

שכר לקבל אלא מבקש אתה כלום הקב"ה לו אמר ידי על כלן שיתקיימו כדי לארץ אני אכנס בא"י אלא

למות הערה אשר תחת שלל יחלק עצומים ואת ברבים לו אחלק לכן שנאמר עשיתם כאלו עליך אני מעלה

ר חטא והוא נמנה פושעים ואת ולאנפשו כאחרונים יכול ברבים לו אחלק לכן יפגיע ולפושעים נשא בים

הערה אשר תחת ובמצות בתורה עצומים שהן ויעקב יצחק כאברהם שלל יחלק עצומים ואת ת"ל כראשונים

מתי עם שנמנה נמנה פושעים ואת וגו' נא מחני אין ואם שנאמר למיתה עצמו שמסר נפשו למות נפשו
ישראל פושעי על רחמים שביקש יפגיע ולפושעים העגל מעשה על שכיפר נשא רבים חטא והוא מדבר

עבד לא וכי חיות מהר"ץ עיין שבע בבאר הקשה וכבר ע"ש. וכו' תפלה אלא פגיעה ואין בתשובה שיחזרו

על הרב את המשמשים כעבדים תהי אל החכם אמר כבר והלא פרס לקבל מנת על אלא השם את משה

וצ"ע. פרס לקבל מנת

בא פ' ז"ל הרמב"ן שכתב מה על להעיר ט"ז)יש רז"ל(י"ג אמרו ולפיכך וגו' עיניך בין ולטופות

לאלקיו בהן מודה אדם שעה שבכל וכו' מאד וחמידות חביבות שכולן כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי
הקול רוממות וכוונת וכו' היצירה כוונת והיא בראנו שהוא אליו ונודה באלקינו שנאמין המצוות כל וכוונת

שבראם לאל ויודו יתקבצו מקום אדם לבני שיהיה זהו הרבים תפלת וזכות כנסיות בתי וכוונת בתפלות

התורה יסוד שהם הנסתרים בנסים מודה אדם המפורסמים הגדולים הנסים מן וכו' זה ויפרסמו והמציאם

ומנהגו טבע בהם אין נסים שכם ומקרינו דברינו בכל שנאמין עד רבינו משה בתורת חלק לאדם שאין כלה

עונשו יכריתנו עליהם יעבור ואם שכרו יצליחנו המצות יעשה אם אלא ביחיד בין ברבים בין עולם של

התורה ביעודי יבא כאשר הרבים בענין הנסתרים הנסים ויתפרסמו כבר הזכרתי כאשר עליון בגזירת הכל

כי הארץ עמי כל וראו בקיום ואמר הזאת לארץ ככה ה' עשה מה על הגוים כל ואמרו והקללות הברכות

ליכא עלמא בהאי מצוה שכר קיי"ל שהרי ביאור צריכים נמי והדברים ממך. ויראו עליך נקרא ה' שם

ב') ל"ט ואשלם(קידושין הקדמני כ')דמי פכ"ז המצות(ויק"ר יעשה אם אמר והיאך לי תתן מה תצדק ואם

וצ"ע. עונשו יכריתנו עליהם יעבור ואם שכרו יצליחנו

שיסורין אדם רואה אם חסדא רב ואיתימא רבא אמר ע"א ה' ברכות בגמ' דאמרו מהא קצת צ"ע

של שיסורין בידוע מצא ולא תלה ואם תורה בביטול יתלה מצא ולא פשפש במעשיו יפשפש עליו באין

להרבות כדי עון שום בלא בעוה"ז מייסרו הקב"ה שם וברש"י יוכיח ה' יאהב אשר את שנאמר הן אהבה

חביבן דא"ל ע"ב שם ועיין וי"ל. להקב"ה עובד שכר בשביל וכי וצ"ע זכיותיו מכדי יותר בעוה"ב שכרו

וצ"ב. שכרן ולא הן לא אמר יסורין עליך

לך דע ימים שהאריך ת"ח ראית אם וז"ל ר"י סי' בס"ח לפמ"ש הוא זה ספק בהתרת

מגילה במס' אמרו בפירוש שהרי בתורה כתובים שאינם דברים חבירו על דקדוקים ע"א)שהוסיף במה(כ"ח

לן האיר ע"כ. תורה של שאינן סברא של דקדוקי אלא התורה מן אחד דבר שם ואין וכו' ימים הארכת

דקדוקי על שמוסיף מה על ומיהו ליכא עלמא בהאי מצוה שכר כי דהגם נפלאה נקודה החסיד יהודה רבינו

אין וחבריו פטור הי' הדין שמצד במה לקיימה נפשו ובמסירות ושיפורה בשמירתה חבריו על יתר המצוה

זכות באיזה כלומר ימים הארכת במה אותו ששאלו וזה עלמא בהאי שכר מקבל זה על בזה מדקדקין

מהם הרבה ימים האריכו לא אמאי וא"כ התורה קיימו כולם שהרי התורה שקיים בשביל למימר וליכא
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הארכת במה שאלו ולכן המצות, קיימו לא שח"ו ימים האריכו שלא הצדיקים כל על לע"ז להוציא וח"ו

בזה הי' שלא דרכו לפי אחד כל והשיבו עלמא בהאי מצוה שכר שקבלת לך יש מיוחד זכות איזה ימים

שלו מהחברים יותר עצמו מצד במצות ודקדוקים חומרא עשה אלא בה שנתחייב התורה מצות של ענין

דברים חבירו על דקדוקים שהוסיף לך דע ימים שהאריך ת"ח ראית אם הס"ח שכתב וזה ככה, עשו שלא

איכא. עלמא בהאי שכר וע"ז בפי' בתורה כתובים שאינם

המשמשים כעבדים תהי אל בכלל אינו ועושה לקיים מחוייב שאינו במצוה נמי אימא דלפ"ז

מנת על הרב את המשמשים כעבדים תהיו אל בכלל גם זה אין לה' זו לעבדות מחוייב דאינו כיון הרב את

דקדוקים שעשה הוא אלא בדבר מחוייב שאינו הרב את לשמש בגדר שאינם הדקדוקים ועל וכו'. פרס לקבל

הרב את משמשין מקרי ולא לקבל לקבל וראוי מותר זה ושכר שכר. מקבל זה ועל לקבליותר מנת על

יותר. ידקדק ולא כמצוה לעשות סגי הי' המשמש כעבד פרס דלשם פרס

הוא מטובה לשבוע או צריך הוא מפריה לאכול וכי הנ"ל סוטה שמלאי ר' דברי מובנים מה

שיתקיימו כדי לארץ אני אכנס בא"י אלא מתקיימין ואין ישראל נצטוו מצות הרבה משה אמר כך אלא צריך

בארץ התלויות במצות נצטוו ישראל בני כלומר ישראל נצטוו מצות הרבה שאמר מה והמובן ידי על כולן

על כולן שיתקיימו כדי לארץ אני אכנס וא"כ אלו מצות נצטוו לו א"כ בחו"ל להשאר עליו שנגזר וכיון

הקב"ה לו אמר שנצטווה ממה יותר לעשות רצה וא"כ מחויב ואינו נצטווה אינו שהוא הגם והיינו ידי

ולמסור נתחייבת שלא זה בחיוב עצמך להכניס רוצה שאתה בשביל שהרי שכר לקבל אלא מבקש אתה כלום

עשה ולא ונאנס לעשות חישב בגדר עשיתם כאלו עליך אני מעלה בארץ התלויות מצות כל על עצמך

בדבר. מחוייב שאינו נפשו למות הערה אשר ראי' והביא שכר ותקבל עשה כאלו הכתוב עליו מעלה

המצוה גדול הלא ולכאורה ובמצות בתורה עצומים שהן ויעקב יצחק כאברהם יחלק שאמר מה

ועושה מצוה שאינו ממי שם)ועושה ובתוס' ל"ג קידושין ראי'(עיין ומה נצטוו לא עדיין ויעקב יצחק ואברהם

פרס לקבל מנת על שמש לא משה כי אדרבה ולפמ"ש שכרו וגדול נצטווה משה אדרבה בתורה עצומים שהן

עצמו ולהתחייב לקיים שרצה אלו המצות אבל ענין זה אין לעשות עליו החיוב וחל שנצטווה לאחר וא"כ

ולכן ישראל. בני שנצטוו קודם שקיימו ובמצות בתורה עצומים שהם ויעקב יצחק כאברהם שכר יקבל בדבר

מתי עם שנמנה נמנה פושעים ואת וגם למיתה. עצמו שמסר נפשו למות הערה אשר תחת הני כל שם חשב

והבן. שכר יקבל כלם ועל בה נתחייב לא אשר מצות כולם וכו' יפגיע ולפושעים מדבר

שבבבל ועשירים נא בחנוני תורה שאמרה מעשר בשביל זכו קא שבא"י עשירים נמי מיושב

דאורך מתעשרים בתורה הכבוד גודל ולפי להם מהראוי יותר שמכבדים והיינו התורה את שמכבדים על

ובשאר מתעשרים התורה כבוד בשביל בה לחזיקים הוא חיים ועץ וכבוד עושר ובשמאלה בימינה ימים

מהראוי יותר השבת את שמכבדים על מ"מ שבבבל עשירים כמו התורה את מכבדין שאין שבחו"ל ארצות

בחול, כלל בהם השתמש ולא קודש שבת בשביל זהב של שלחנות ועשה השבת את שכיבד קצב כאותו

עצמו שבת כ"ש לעשירות זוכה והמכבדם שבת בבחינת הם ת"ח שהרי זו ברכה מעין ג"כ הוא ואולי

שכר עליהן יקבל יסורין לאותן סיבה שום שאין אהבה של יסורין מובן ולפ"ז לעשירות. זוכה המכבדו

והבן. וכנ"ל פרס לקבל ע"מ הרב את משמשין של גדר שאין

הרמב"ן דאמר והא ליכא עלמא בהאי מצוה שכר דודאי ז"ל הרמב"ן רבינו דברי גם יתבארו

הזכרתי כאשר עליון בגזירת הכל עונשו יכריתנו עליהם יעבור ואם שכרו יצליחנו המצות יעשה אם ז"ל

זה אלא לבא לעתיד המיועד ועונש השכר זה ואין נס ע"פ הוא בישראל ההנהגה שכל כיון הכונה כבר

עובר אם ההיפוך וכן להצלחה הסגולה והוא שכרו יצליחנו מצוה יעשה שאם בישראל הנסית הטבע הוא
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עה"ת הרמב"ן דברי בסמוך הבאתי וכבר לעוה"ב. לבא העתיד והעונש השכר זה ואין ד')עבירה י"ח (ויקרא

בהן יחיה פרס לקבל ע"מ לשמן שלא המצות העושה כי להם הכנתו כפי במצות האדם חיי כי ודע בא"ד

וכו' ובנפשם בגופם לעד יחיו וכו' הזה העולם עניני כל והעוזבים וכו' ובנכסים בעושר רבים ימים בעוה"ז

והבן. ע"ש

בני ראיתי כי בידם ועלתה כר"י עשו והרבה ארץ דרך מנהג בה הנהג דאמרו ישמעאל ר'

יעבורון בל גבולים לו ויש הרצועה הותרה לא בזה גם מ"מ בעצמו רשב"י שהעיד וכמו מועטים והמה עליה

בתורה אלא וקביעות חיוב בדרך ולא מנהג כדרך ארץ ודרך קבע תורתך עשה אלא העיקר לכסות ישובין בל

ארץ. דרך מנהג בה הנהג לשון וזה אבותיכם במנהג הזהרו מתם שלחו

עירובין ע"א)במס' דעלמא(נ"ד ואישתי חטוף ואכול חטוף שיננא יהודה לרב שמואל ליה אמר

תמות שמא למחר עד תמתין אל עצמך לההנות ממון לך יש אם חטוף ופרש"י דמי כהלולא מיניה דאזלינן

הנאה לך אין המנונאושוב לרב רב וא"ל מהר שהולכת לחופה דומה איננו ולמחר ישנו היום דמיא כהלולא

כי עיכוב התמהמה למות ואין ופרש"י התמהמה. למות ואין תענוג בשאול שאין לך היטב לך יש אם בני

היום ונשתה היום נאכל ההוללים הרשעים טענת הוא זה הרי מבהילים והדברים ע"כ. מת האדם פתאום

קהלת עיין למחר ט')ונמות ועיין(י"א וגו' ודע וגו' בחורותיך בימי לבך ויטיבך בילדותך בחור (רמב"םשמח

ה"א) דעות מהל' חכמיםפ"ה אמרו פניכם על פרש וזריתי בקבלה מפורש קמ"א)דעליהם אדם(שבת בני אלו

הרשעים מאכל וזהו נמות, מחר כי ושתה אכול אומרים והם כחגים ימיהם כל ועושין ושותין שאוכלין
שיגיד שמואל על וח"ו מקום בלי צואה קיא מלאו שלחנות כל כי ואמר הכתוב שגינה הם אלו ולשלחנות

ואכול. חטוף יהודה רב האהוב לתלמידו כן

כדי בפרוזדור עצמך והתקן לפרוזדור דומה הזה העולם כי יהודה רב את הזהיר דשמואל

בהמה וברא ימים בששה עולמו ברא ויתברך שמו ית' הבורא תחלה העולם ובבריאת לטרקלין שתיכנס

סעודה צרכי כל ומתקן סעודה עושה שהוא כאדם והוא האדם את ברא ובאחרונה ארץ וחייתו ורמש וחיה

שיבא מחכים יום ובכל ומחנכם מגדלם הרי בת ולשני בן לאדם כשנולד והנה קרואיו, את יביא ואח"כ
החופה והנה טובים ולמעשים ולחופה לתורה לגדלו שתזכה מברכים הזדמנות ובכל לחופה ויכניסהו היום

ההכנות כל ועושין ואופים ומבשלין ומכבסים גדולות הכנות עושין אירס כשכבר והאדם המכוין התכלית הוא

המכובדים האורחים הלך חלף והזמן באים האורחים תתקיים החופה המחוכה יום וכשבא החופה ליום

ומוכנים עבר והזמן ואכילה לנט"י זמן לו אין שאף טרוד הבית ובעל וזמירות ושתיה באכילה מתענגים

כלום אכל ולא המוציא בירך ולא ידיו נטל לא הטרדות מחמת עדיין שאך נזכר שמחה והבעל לברהמ"ז

ליהנות. בנו מסעודת עכ"פ שהוא מה וחוטף והולך

האכילה העיקר ואין כזו גדולה לשמחה זיכהו שהקב"ה יודע דעת בר כשהוא הסעודה בעל

תולדותיהם וכל והארץ וכסיליהם השמים שברא אחר קב"ה עשה וכן מרעים וסעודת השמחה אלא כעת

תחת שתה כל ידיך במעשה תמשילהו כמש"ה התחתונים כל על והמשילו האדם ברא ותולדותם והימים

ככבים שבעה גם הארץ על להאיר השמים ברקיע למאורות והיו כדכתיב לשמשו נתן העליונים את גם רגליו

לעושר אם לסכלות אם לחכמה אם לשפלות אם למעלה אם האדם תשמיש על מופקדים כולם מזלות וי"ב

שפחתה את וגם שרה את לבשר המלאך כמו הצדיק האדם לשמש נתונים העליונים הרוחנים גם לדלות אם

הסעודה ולא הטוב להעתיד הכנה רק הוא ה' שזיכהו הסעודה כי הוא וכן אותי הגואל המלאך אבינו וביעקב

זה אין כי ושתי' חטוף ואכול חטוף יהודה לרב שמואל שרמז וזה העתיד על מתוקן יהיה שהכל רק עיקר

דהאי ואכול חטוף אדרבה אלא כחגים ימיהם כל ועושין ושותין שאוכלין אותן כמעשה לעשות העיקר

הנפש. בעל ס' על להראב"ד הנפלאה הקדמה ועיין וכנ"ל הלולי כבי אלא אינה עלמא
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כי לאכילה לו שיש מה להוציא ליהנות אדם ירצה לא לפעמים כי שנית לומר יש ביאור

רוצה ואינו היום צורך על ומחפש הולך הוא ועכשיו מחר ליום לו שיש מה יניח ולכן מחר ליום יחוש

ללמוד הלך ושוב יום לאותו והרויח הלך יום שבכל עניים מחייב הלל מצינו אבל לו יש שכבר מה להוציא

שיש מה כלומר ואכול חטוף אמר ולכן אמנה מקטני זה הרי למחר נאכל מה והאומר מחר דאגת דאג ולא

דמיא הלולי כבי מיניה דאזלינן עלמא האי כי מחר דאגת ותדאג למחר עד תמתין ולא ואכול חטוף לך
המנונא לרב רב שם והוסיף עלמא האי והכ"נ להם והלכו חלפו כולם רגע ובכמעט נאספו כמה וראה

שאמרו וע"ד כל על מוכן להיות צריך ולכן יבא פתאום כי התמהמה למות שאין הלולא כבי לא שאפילו

שלמה אמר ולזה וכו'. שמא היום ישוב מיתתך לפני אחד יום י"ז)שוב ה' טוב(קהלת אני ראיתי אשר הנה

האלקים לו נתן אשר חיו ימי מספר השמש תחת שיעמול עמלו בכל טובה ולראות ולשתות לאכול יפה אשר

ולשמח חלקו את ולשאת ממנו לאכל והשליטו ונכסים עושר אלקים לו נתן אשר האדם כל גם חלקו הוא כי

הוא. אלקים מתת זה בעמלו

כ שלישיה המוןבו יש החופה בשעת כי בהלולא שיש הוא והנמשל הלולא לבי עלמא נמשל י

זמן שבקצת עד לאט לאט נשמטים קצת וחלק נעלמים החופה לאחר מיד מהם וחלק בשמחה משתתפין רב

הרבה ובאים שמחים יש כשנולד על רמז וזה העם מכל המחותנים מן וקצת כלה החתן רק נשארים לא

גם שסוף ועד אמת דיין וברוך ר"ל לעולמו הלך שזה שמע שמוע רק ואלו אלו נאספים לאט ולאט בנ"א

מתי יודע שאינו כיון אבל לעפר וסופו מעפר יסודו ואדם התמהמה למות אין כי יעברו עבור והוא הם

ושתה חטוף ואכול חטוף אלא רב זמן עוד יש ולומר הזמן לבטל שלא שמואל הזהירו ולכן שלו הזמן

וע"ד מזונות בלי וישאר ח"ו המות יבא ופתאום לביתי אנכי גם אעשה מתי אדם יודע לא כי בזריזות הכל

עוקבא מר ע"ב)שאמר ס"ז ולא(כתובות ובזריזות הרבה ללמוד צריך ולכן רחיקתא ואורחא קלילי זוודאי

שבידו. מה כל ולעשות אחת רגע אף לבטל ח"ו

ועיניו ולבו המקנה האסף עת לא גדול היום שעוד אדם חושב ילדותו דבימי שיש בקודש

וגו' והתעותו הבית שומרי שיזעו ביום זקנתו לעת אבל ועוה"ז גשמיות עניני י"ב)לאסוף ובטלו(קהלת

שלש נעשו משתיים גלידין סחרוני תלג וטור בארובות הרואות וחשכו ע"א)הטחונות קנ"ב שבת כבר(עי' אז

שלא בזמנו ואכול חטוף שאמר וזה עשה ולא לעשות בידו שהי' הזמן ביטול ועל הראשונות על מתחרט

מחר תאמר ולא זרעך זרע ובבוקר בילדיתיך בזמנו ושתי חטוף ואכול חטוף אלא זקנתו לעת עד תמתין

היום. חטוף אלא אעשה

אדם מכל ו')החכם י"א יכשר(קהלת איזה יודע אינך כי ידך תנח אל ולערב זרעך זרע בבקר

תורה ילמוד בילדותו תורה למד אומר ר"ע ס"ב יבמות ז"ל ואמרו טובים כאחד שניהם ואם זה או הזה

אשה נשא אומר יהושע ר' גו' בבוקר שנאמר בזקנותו תלמידים לו יהיו בילדותו תלמידים לו היו בזקנותו

פליגי דלא נראה ריהטא ולפום בזקנותו בנים לו יהיו בילדותו בנים לו היו בזקנותו אשה ישא בילדותו

אי טוב מצא אשה מצא דכתיב טובה אשה טובה כמה וראה בא רבא ואמר ע"ב ס"ג בסמוך שם לפמ"ש

נמצא ע"ש וכו' בה נמשלה שהתורה טובה אשה טובה כמה קרא משתעי בתורה אי וכו' קרא משתעי בגוה

בזקנותו אשה ישא בילדותו אשה נשא יהושע ר' שאמר מה וא"כ לאשה ונמשלת אשה נקראת נמי דהתורה
האדם שחייב מחדש שהאדם תורה חידושי שהם בנים הולדת וגם אשה שנקראת התורה אלימוד נמי קאי

ימות כי אדם עוד ובתורה חייך. ימי כל מפיך הזה התורה ספר ימוש ולא חייו ימי וכל יום כל לחדש

ה"י. פ"א הת"ת רמב"ם ועיין המיתה ביום ואפילו שימות עד תורה ללמוד דחייב ודרשו באהל

הרשב"ם רבינו לן העיד וכבר בראשית מעשה תמיד יום בכל בטובו המחדש לפמ"ש טעם יש

נביאים תורה על פי' בדבר הקדוש רש"י ישראל כל עיני ומאיר הגולה מאור על וישב פ' ריש עה"ב בפי'
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פנאי לו היה שאילו לי והודה ולפניו עמו נתווכחתי זצ"ל חתנו מאיר בר שמואל אני ואף וז"ל וכתובים
שפי' מה המשכילים יראו ועתה יום, בכל המתחדשים הפשטות לפי אחרים פירושים לעשות צריך היה

סו"פ אבות התנא וכמ"ש בתורה מפורשות הדורות כל סוף עד המאורעות שכל הדברים וביאור הראשונים,
שפי' כמו כל לעין נגלים ואחריו הזמן יבא עד ונעלמים טמונים שהם אלא בה דכולה בה והפך בה הפך ה'
משתנים שהדברים בפרט אלו בזמנים כי והיות ומפורסמים, ידועים והדברים השם עבד משה שם וימת על

ולכן התורה דרך ע"פ חדשים הנקראים בדברים ולפסוק למצא יום בכל וצריך ביומו יום מידי ומתחדשים
לשנות ח"ו ויגעו כנף קציצי יבואו ובל חדשים דברים בעולם יתחדשו כי ידיך תנח אל ובערב אמרו נמי

התורה. בגופי

'בגמ גרמא שהזמן ע"א)עשה י"ד הואי(מגילה אי שמואל ואמר נאמרה הקודש ברוח אסתר

רבא אמר למטה שקבלו מה למעלה קימו וקבלו קימו שנאמר מכולהו דעדיפא מילתא אמינא הוה התם
ליכא מי דלשמואל וקשה לכולהו ד"ה תוס' ועיין פירכא ליה דלית מדשמואל לבר פירכא להו אית לכולהו

ר"ע פ' דאמר הוא גופיה רבא דהא פ"ח)פירכא בימי(שבת שנית שקבלו לאורייתא רבה מודעה מכאן

א לדרשא קרא דאיצטריך אלמא ע"ש.אחשורוש פירכא האי חשיב דלא וי"ל חרינא

עמדם מיום ומלפנים מאז התורה שמרו ישראל בני לכאורה דהנה קצת לבאר ענינינו לפי

שונות ודתיהם העמים בין ומפורד מפזור אחד עם ישנו לאחשורוש אמר המלשין המן וגם חורב הר על
יגע שאם עליהם הלשין וגם המלך דתי ולא דתיהם עושים שהיו הרי עושים אינם המלך דתי ואת עם מכל
כל את ואסף אחשורוש שעשה בסעודה גם וישתהו, יזרוק זבוב נפל ואם ישפוך יין של בכוסו המלך

חז"ל דרשו עמו וכל י"ב)היהודים כרצון(מגילה ואיש איש כרצון לעשות ביתו רב כל על המלך יסד כן כי
בר גברא כרעות תרגום ועיין ואויב צר איש ביה דכתיב והמן יהודי, איש ביה דכתיב מרדכי והמן מרדכי

מרדכי כרצון הכל כשר ויין כשרים מאכלים היתה הסעודה והנה ע"ש וכו' אומה מכל גבר וכרעות ישראל
כבר. שקבלו מה קבלה זה שהי' שמשמע וקבלו קימו אומר ומה מלפנים התורה שמרו וא"כ הצדיק

האומות מן מובדלים ישראל שבני זמן וכל יתחשב לא ובגוים ישכון לבדד עם הן דכתיב נראה
לי להיות העמים מן אתכם ואבדיל ובקרא להקב"ה שייכים כ"ו)הם כ' ואבדיל(ויקרא ברש"י מובא ובחז"ל

מנין אומר ראב"ע וחבריו, נבוכדנצר של אתם הרי לאו ואם שלי אתם הרי מהם מובדלים אתם אם אתכם

שבשמים ואבי אעשה ומה אפשי יאמר אבל כלאים ללבוש א"א חזיר בבשר קצה נפשי אדם יאמר שלא
ומקבל העבירה מן פורש לשמי מהם הבדלתכם שתהא לי להיות העמים מן אתכם ואבדיל ת"ל עלי גזר
איסור שם אין אפילו העמים מן עצמם להבדיל ענין שיש נראה הדברים ביאור ע"כ. שמים מלכות עול עליו

ארץ כמעשה בכלל נמי דזה ונראה ישכון, לבדד עם הן עצמו בפני איסור זה ביניהם ההתערבות רק אחר
על קאי לא דודאי תעשון לא שמה באים אתם אשר כנען ארץ וכמעשה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים
שהם באופן המצות יעשו שלא לומר בא אלא לשמרה שצריכין בתורה מפורש זה על שהרי שעשו העבירות

שמקיימים המצות בקיום ואפילו דבר בכל מהם הבדל צריך כי השם לשם עושה אפילו וכמעשיהם עשו
לה שעבדו כיון ושוב האבות בימי היתה שאהובה מצבה כעין הוא ואולי לע"ז כמעשיהם לה' לעבוד שלא

לבני להם ונתן היה חסד של ומלכות אחשורוש מלכות תחת בבבל ישראל בני ובהיותם והבן. ריחקה ע"ז
ואמרו בהם ויתערבו זו למשתה ישראל בני גם ובאו ועם עם לכל משתה ועשה הגוים כל עם שויון ישראל
ובהכשר הכשרות בתכלית כשר לאכול והיינו שלנו על נשמור אדרבה אלא מהם נרחק לא בגלות שהם כיון

על בזה ועברו מהם נבדיל ולא העמים עם יחד אבל תמידים ומשגיחים שלו ובד"ץ הצדיק מרדכי של
ישראל של שונאיהם נתחייבו מפני ב"י ר"ש של תלמידיו שאלו ולכן להיות העמים מכל אתכם ואבדיל
אכלו והלא האי כולי מאי ולכאורה רשע אותו של מסעודתו שנהנו מפני להם אמר כליה הדור שבאותו

הנ"ל לפי אבל וכליה מיתה חיוב ואינו לאו אלא הוי לא טריפה אכלו ואפילו דבר על עברו ולא כשר
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נבוכדנצר של אתם הרי לאו ואם שלי אתם הרי מהם מובדלין אתם אם העמים מן אתכם ואבדיל עברו שהרי

לבתי היהודים כל את כנוס לך אסתר אמרה מדה כנגד מדה זה על להשיב וכדי כליה ח"ו ונתחייבו וחבריו

עצמן לרחק קבלו שכבר כלומר כבר שקבלו מה קימו היהודים וקבלו קימו ואז הישועה באת מיד מדרשות

אתכם. ואבדיל הגוים מן

הוא ברוך אמרו וכבר העמים מבין ולהבדיל ישראל עם להחזיק א"א תורה שבלי שראו כיון

לכבודו שבראנו להקב"ה שאנחנו פי' וכו' אמת תורת לנו ונתן התועים מן והבדילנו לכבודו שבראנו אלקינו

תורה בלי אבל בתוכינו נטע עולם וחיי אמת תורת לנו שנתן ידי על הבדילנו ובמה התועים מן והבדילנו

שההבדל אלא המבול אחר נח ומבני הראשון אדם זרע וכולנו אדם בני בגוף הבדל שאין מהם להבדל א"א

בדעתם נתישבה דאז כבר שקבלו מה קימו ודרשו וקבלו קימנו עכשיו ולכן אמת תורה ע"י הוא שהבדילנו

כולם. כנגד ות"ת זה על ואמרו כבר שקבלו מה למפרע על אמתית קבלה וקבלו

מקום ומכל סיני בהר התורה מקבלת ה' תורת ישראל בני ששמרו דהגם להוסיף עוד נראה

כלומר עם מכל שונות ודתיהם המן מלשינות המפרשים פי' וכבר שינוים קצת קבלו שהיו ודור דור בכל

שלמדו שינון מלשון ושונות האומות מכל הרבה שלמדו מה כהיום זהשדתיהם כל והכניסו האומות מכל

השתתפו נמי ולכן הפסולים, ולמי החותמת למי ניכר לא שכמעט עד שינוים ועשו ישראל תורת כעין

להמן השתחוו נמי וכן ג"כ כשר מאכל שהי' אלא עם ככל עמהם ושתו ואכלו רשע אותו של בסעודתו

ישראל, מצות קיימו הביתה וכשחזרו כמוהם עשו העכו"ם דבפני פי' לפנים אלא עשו לא הם חז"ל וכמאמר

מלבושי לבשו לביתם וכשחזרו עמהם ומתערבים המדינה במלבושי הלכו דבחוץ מלבושיהם שינו נמי ומה"ט

להגזירה גרם שזה להראות בו וכיוצא עכו"ם במלבושי להתלבש בפורים נהגו דמה"ט אמרתי וכבר יהודים,

ישראל מלבושי שלבשו מתיהדים הגוים הארץ מעמי רבים הגזירה ובטלה העץ על המן את כשתלו ושוב

הזמן. לרוח התורה לתרגם עשו וכך הזמן רוח אחר הלכו בקיצור כיהודים, להתראות

למעלה נמי הוא וחד בו שקשורה והתורה הזמן מן ולמעלה השכל מן למעלה עליון בסתר יושב

ואתם שניתי לא ה' אני הנביא אמר כאשר ישונה לא שמו כבוד שהוא וכמו הזמן, מן ולמעלה השכל מן

ולכן עתה. כן וכאז בתורה בזמנים שינוי שום אין כן וכמו דמיון שום ולא לפניו שאין כליתם לא יעקב בני

כבר שקבלו מה קימו וקבלו קימו וז"ש ישראל שונאי על כליה נגזרה מיד שינוים לעשות ח"ו כשהתחילו

מפי שקבל יהושע מפי שקבלו כפי התורה בקיום ודקדוקיה פרטיה ככל הראשונה הקבלה על חזרו כלומר

ואין נון בן יהושע מפי לנו נמסרה המצות קיום אופן כי זרעים לסדר בהקדמתו הרמב"ם וכמ"ש משה

שאמר נאמרה הקודש ברוח וזה השמים מן ה' תורת הוא כה"ג דרק וראו שהוא כל זוז אפילו לשנות בידינו

ודו"ק. לעיל שהבאתי התוס' דברי נמי ומיושבים שמואל.

הן נעורים מעשה ביכורים פרי תורה מחידושי קצת הוצאתי בעזה"י אשר זמן איזה לי זה

ועוד הבה"ג הגדול רבינו על דאורייתא בפלפולא והן התשובות מדור בספרינו ומשיב שואל בדרך בהלכה

לומדי בין ישראל בני בתפוצות ונתפשטו המדרש בית כותלי בין דברינו נתקבלו וב"ש וב"ה אופנים בכמה

בס"ד ח' שאר לאור להוציא וידידי ותלמידי חברי ממני בקשו אשר זמן כמה זה ועתה התורה, ושוחרי

נדה, קידושין, גיטין, יבמות, מס' על הבה"ג הגדול רבינו על חי' לאור להוציא מתחילה חשבתי כי והאמת

אמנם לדפוס, מסודר חיבור פסחים מס' על חי' וגם לדפוס מוכן הוא הי"ת בעזרת אשר עבדים, הל' יולדות,

שונים, בענינים קדימה דין להם שיש ס"ל הם כי בשו"ת ח' עוד לאור להוציא להם נענתי ידידי בקשת ע"פ

בבוקר בבחינת והם מהראשונים חלוקים קצת שהם אלו תשובות ובפרט להם צריך העולם שלדעתם מה

ידך. תנח אל ובערב זרעך זרע
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אלו אשר ההצעות, אורך בלא קצרות תשובות רוב פי על הכתבים מתוך לקטתי הפעם מעשהו,

שאמרו דרך ועל שעות, במעט א' רגל על התורה ללמוד ורצונם ללאות, כמוני תלמידים על הם הדברים

הרוצה לכל לדברי, כתבתי מקומות מראה רוב פי ועל וברה, תמה הלכה קצרה, בדרך אדם ילמד לעולם

ולא פשוטים, המה דברים והרבה משרים, למגיד יאמין לא אם הדברים, במקור ויעיין ימצא אחרי, לבדוק

ולא ודעה, שיטה לכל צרפתי וטעם ראי', בלי לגמרי כתבתי לא ומיהו בקישוטים, ולקשט לברר הארכתי

הזמן, לרוח שנתחדשו ובדברים לכל, העיקר שהיא הקבלה על לסמוך אם כי ושמאל, ימין לנטות רציתי

הקלישה דעתי כפי למילתא, מילתא ולדמות להקיש הזמן, מן למעלה שהיא הקדושה מתורתינו לברר נסיתי

ולהביא הבשר את להניח ועצל, לב חסר יאשימני שלא הקורא לפני ואתנצל מגילתא, על וכתבתי שחנני

היכולת. בכל הפסולת, מתוך האוכל ולהבר, לקצר היתה דעתי כי הדבר, הוא אמת אלא והבצל, התבלין

ארץ מתולה קדימה, דין לה יש המניעה ולעולם מלדבר, השתיקה היה שיפה הגם אדבר, אחת

הרמ"א לרבינו ראיתי ברם ועקרבים, נחשים מלאים והדרכים לרבים, הנוגעים בענינים ובפרט בלימה, על

כל אלא גאה דל יהי' שלא דעה בעל שהוא מי על פאה, סוף מירושלמי שהביא משה דרכי על בהקדמה

מביישנים תמיד להיות לאדם טוב שאין משם ולמד דמים, שופך זה הרי נוטל ואינו ליטול שצריך מי

גבור המורים, ראש הורה כבר הנה ואמרתי כ"ש, לא נפשות צרכי כך גופות בצרכי אם ק"ו ודרש ונאלמים,

בתפילה להשי"ת וארבה רחמים, אבקש ומה' ופי, לבי אחתום לא אני, גם אמרתי ולכן הגבורים, מכל בתורה

מחמת ומיהו ומשנ"ה, הלכה ה' לעם ולהורות המשנ"ה, בדרכי ללכת שיורנו אכשלותחנון, שלא היראה,

בי, תלוי הקולר ח"ו ויהיה ולבי, נשמתי לזכות ובחשבי הרעים, מים וישתו התלמידים ויבאו הלכה, בדבר

גמור בתנאי מתנה הנני ולכן ברכה, ולא קללה ח"ו עלי והבאתי ופריחה, ברוכה צלחה, דרכי להיות ובמקום

וגם זה בספרי לכל, ניתן הרשות אבל בדברים, לעיין וכדי נאמרים, לעורר רק הם שהבאתי הדברים שכל

והשי"ת רואות, שעיניו מה אלא לדיין אין כי יסמוך לסמוך הרוצה ומיהו בכל, דברי על לחלוק הרוצה

וגואלי. צורי ה' לפניך לבי, והגיון פי, אמרי לרצון ויהיו משגיאות, יצילני שמו

ויהיו שיחיו ונכדיי וכלותיי חתניי ובנותיי בניי ביתי בני בשביל ותפלה, בברכה מסיים הנני

ואי"ה המלוכה מזרע הלבנון, ארזי ארץ ורוזני מגדולי שהיו אבותינו ואבות אבות ולתפארת ולתהלה, לשם

הם ויזכו אנחנו שנזכה העתיד על וצועק העבר על מודה הנני ובזה ה' יזכנו אם אחר במקום מזה נכתוב

שבשמים אבי סגולה, עם ישראל בני ולכל הקהילה, בני ולכל וידידי ותלמידי סגולה, ועם ישרים לדורות

גוף רוח נפש רוחמה, לא אום ולרחם ולנחמה, לישועה כולנו ונזכה כבתחלה, ביתך ובנה הגאולה, לנו שלח

ונשמה. ברוח האלה העצמות ויחיו האדמה, מן עפר ישיני ויקיצו ונשמה,

ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד לשמה תורה לומדי בפני הנדרסת אסקופה דברי

 

לגאולה. גאולה לסמוך כדי המגילה, לקריאת א' ימחה, עמלק של שמו בשמחה, בו מרבין אשר חדש
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במהרה צדקנו משיח לביאת ומתפלל המצפה ידידכם דברי אלו
בית ויבנה הארץ כנפות מארבע ויקבצנו שמים ברחמי בימינו
הנדרסת אסקופה בתורתך חלקנו ותן בימינו במהרה המקדש
בלב עת בכל לשרתם העומד ה' לעובדי עבד ישראל עם בפני

ונפש,
 

 
 

שליט"א. כש"ת וכו' הרה"ג מע"כ
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד התשמ"ז ניסן ר"ח
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ר' כו' הרה"ג תלמידי מע"כ תשמ"ט ב' אדר בדר"ח
.שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       
       
         
          

       
    

  
 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

    
      
         

  

      
      
       
        
        
        

  
  
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ט בשלח ד'

חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ ,הי"ו
בלאנדאן. במתיבתא

       
      
         

     

        
      

        
         
         

         
         
         

   

       
       
        
       
          
          
        

      

תורה ללמוד שיזכה וי"ר מכירו בלתי ומוקירו מכבדו דושה"ט
ונפש, בלב התורה בברכת המברכו נפשו כאות לשמה

 

 
  

בנ"י התשל"ה מרחשון חודש

מוה"ר מו"מ נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ 
.ב"ב ה' שיכון רב שליט"א,
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יצו"א בנ"י התש"נ מרחשון ד'

האי מע"כ מברך שמיה ויהא מברכינא חזינא דלא למאן
הרב כש"ת ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב

.דלייקבוד גבוה המדרש דבית בכולל חבר הי"ו

      
      
          

          
         

   

      
      
         
         
          
         
           
        
         
          
          
          

         
   

       
        
          
         
         
          
         
        
        
          
           
         
         
          

       
       
         
         
          
          
         
          

       

        
          
         
           
          

  
 

 
     

נ"י ברוקלין התשמ"א ואהבך לסדר טוב כי בו שנכפל יום
יצו"א

ידיד למע"כ וכט"ס וחיים וברכה שלום וגבעות הרים ישאו
ובמסירת בצדקתו המפורסם הגאון הרב נפשי וידיד עליון
מוה"ר כג"ת כו' ככה לו אשרי ברבים תורה להרבצת נפשו

  מקור ברוך, בית בעמח"ס שליט"א
הרבים. לתועלת ספרים הרבה ועוד הלכה
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

 

      
      
        
        
         
        
        
         
        
         
         
        
          
          
        
        
       

   

          
         
         
         
        

      

 
     

 

        
         
        
        
          
         
         
         

והק לקצר הנני הז"ג שאין וגו'ומחמת יברכך אומרים וצרים
צדיקים של בספרן טובה וחתימה כתיבה בברכת לברכו והנני
ולו ינון יבא עדי ולעשות לשמור וללמד ללמוד ויזכה גמורים

ונפש, בלב דושכ"ג עמים יקהת
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

   

       
      
           
        
        
           
         
        
        
         
         
         
         

  
 

 
       

  
יצו"א בנ"י התש"מ תצא כי ד'

עוס צורב האי מוה"רמע"כ כו' חורב בחוקי ק 
.הי"ו

      
       
           

       
        

  

        
       
         
          

    

  
 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ב הרחמים לחדש י"ב

רב וידי"נ עליון ידיד מע"כ ה"ה אתפאר, בך אשר ישראל
גלין דמטמרין תורה של באהלה יושב זקן וצדיק גאון האי

מוה"ר כגק"ת הו"פ ע"ה ליה ראב"ד זצ"ל
תו"א. עיה"ק ירושלים בודאפעסט
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בנ"י התשמ"א טבת ט'

הרב כש"ת וכו' צורב האי מע"כ .הי"ו
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בלב מכירו בלתי מוקירו דושה"ט עמים יקהת ולו ינון יבא

ונפש,
 

 
     
    

כו'. היקרים ידידיי מע"כ תש"נ סיון כ"ד

      
       
          

      
        
         
          
         
        

         

         
   

       
       
         
       
          
          
         
         

  
 

 
    

יצו"א בנ"י התשד"מ חיבה לשון ויקרא עש"ק

כש"ת וו"ח כו' כו' נו"נ הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר ישיבה ומנהל תורה מרביץ שליט"א,

ויאמונטי. בארגענטינא
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יצו"א בנ"י התשמ"ב נח ד'

בנש"ק הח' הב' ידידי מע"כ  בן הי"ו
שליט"א. מספינקא הרה"צ ידי"נ

       
       
        

       

       
       
          

        
          
         

     

        
      
       
        
        
          
        
        

      

  
 

 
   

  

יצו"א בנ"י התשמ"ט מצליח איש ויהי לסדר ג'

מוה"ר כש"ת כו' ברקאי צורב האי מע"כ 
אוסטראליא. סידני, הגדולה בישיבה הי"ו
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ממהלך נהנתי בראי הסתכלות איסור בענין ששלח ובקונטרסו
ונפש, בלב דושה"ט לפלפל, הזמן ואין רוחו

 

 
   

הדר, עץ פרי וחסידות, בתורה עוסק חמודות, איש דניאל
מזרע ולתפארת, לגאון עדיו בנש"ק אשדר, לו שלמא
כש"ת כו' הרה"ג (הב') ברקאי ה"ה ועטרת, לכבוד מלכות

  כקש"ת הרהגה"צ מח' בן שליט"א
שליט"א. מוהרפ"מ

       
       
        
         

   

         
       
         
         
         
         
         
         
          
         
          
          
         
         
         

     

        
        
          
          
          
          
         
          
        
         
          
        

       

  
 

 
      

תשל"ה הרחמים לחודש ו'

ח בנש"ק הרה"ג היקר ידידי מוה"רלמע"כ כש"ת ו"פ
 .בלונדון חיים תורת בק"ק רב שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

        
  

       
       
          
         
          

          
          
          
         

  
 

 
     

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
          

   

       
       
          

         
          
       
          

       

      
       
          
         
          
         
         
        
         
        
         
         
        

          
        

    

        
        
       
        

       

 
 

 
       

כו'. הרה"ג ידידי מע"כ
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התש"נ שרה חיי לסדר ה' ליום אור

כו' ירא"מ וו"ח הרה"ג נעלה מאד היקר ידיד"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת  ומרביץ ר"מ שליט"א

מד. בבאלטימאר תורה

     
     
       
         
         
         
         

   

        
       
         
         
          
           
        
         
        
          
          
         
       

        
          

       

        
       
        
        
           
         
         
           
            
         

         

          
          
          
          
        
         
         
           
         
         
        
           
         
         

    

        
         
         

         
         
           
          
          
          
         

ברכות מלא בסל חותם נאמנה בידידות דוכש"ת ידידו דברי אלו
ונפש, בלב עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ירשה ודרום ים
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשמ"ו אלול

     
      
        
        

       

       
      
         
        
        
        
        
       
         
        
        
         
        

 

         
        
         
          
         
        
         
          
         
          
        
        
        
       
        
        

    

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     
       

     

      
      
         
         
         
          
          
         
         
          
          

   

        
        
          
         

      

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ו בהעלותך ג'

כג"ת וכו' חוב"ט וו"ח חו"פ הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
  .מציעשינוב אדמו"ר זצ"ל

       
       
         
         
        
          
          
         
         
          
         

     
    
          
         
         
         
           
        
          

         
          
           
         
         
         
          

    

        
        
          
        
         
        
          

       

        
        
         
         
         
         

        

    
 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ח הרחמים לחדש י'

מוה"ר כש"ת חו"פ נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
 .צבי וגליוני לנפש ציון בעמח"ס שליט"א
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יצו"א בנ"י התשמ"ו השמים שער וזה לסדר ד'

הח' הב' כבוד  .הי"ו
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשל"ט שבועות אס"ח

     
      
       
          

     

       
        
         
          
         

          
        
         
        
        

   

     
      
      
        
         

 

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
      

        
       
        
         
         
        
         
         
         
         
         
        

    

   
 

 
   

מוה"ר כש"ת כו' המפורסם הרהגה"צ ידי"נ 
 אדמו"ר כ"ק זצלה"ה (שליט"א)

בנ"י. מציעשינוב
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אומרים ולקוצרים כעת אקצר להאריך גרמא הזמן אין כי ומחמת
שמים לרחמי המצפה ונפש בלב דושת"ר באמת ידי"נ ה' יברכך
שיבת את ה' בשוב בעין עין ונראהו עין כהרף ה' ולישועת
יושב מבלי והשממה החרבה העיר את ויבנה העליונה ציון

ונפש, בלב דושכ"ת בב"א, לבנותה עתיד ובאש

 

 
    

שליט"א. וכו' כש"ת חורב בחוקי עוסק צורב האי למע"כ
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מוה"ר כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד
 .הי"ו
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התשל"ט סליחות ג'

מוה"ר כש"ת וכו' הרה"ג ידי"נ בכוללמע"כ הי"ו
נד"ז. לעקווד

      
     
        
        
        

   

        
      
          
        
          
         
           
           

  
 

 
   

   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
   

      
      
        
         
        
         
          
         

     

  
 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ו למ"טמונים א"ך

מוה"ר כש"ת כו' הרה"ג ידידי מע"כ  
התורה. קרן להרמת ועד מנהל שליט"א
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בביאת בישועתה' להושע ונזכה יתןה' הרבים זיכוי ובזכות
ונפש, בלב ת ושכ" ט דושה" ידידו א בב" צדקינו משיח

 

 
   

"ו. הי וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
        

        
         
         
           
          
          
         

יקהת יבואינוןולו וללמדעד לשמה תורה ללמוד שיזכה ר " וי
ונפש, בלב המברכו עמים,

 

 
      

א תשנ" פינחס פ' מירון

כו'. ר מוה" ת כש" כו' נעלה מאד היקר ידידי כ מע"

      
      
        

       
     
          
         
        
        
          
        

       

       
       
        
        
        
        
       

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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דושה"ט יברכך, אומרים והקוצרים אקצר הטרדות רוב ומחמת
ונפש, בלב

 

 
   

ר' מוה"ר כש"ת כו' הגאון הרב לידידי  
פארק. בבארא אב"ד רב שליט"א,

       
      

      

        
        
        
        
         
         
        
          
         
        
        
        
        
         
        

    
 

 
     

יצו"א בנ"י התש"נ יעקב ויחי פ' טבת י"א

מוה"ר כש"ת בלום אוצר וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
 ה"ח אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א

טענ. מעמפיס
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הז" אין כי והקוצריםומחמת לקצר מוכרח הנני יותר להאריך ג
כאות השמים מן תורה דעת להרבות שיזכה ה' יברכך אומרים

ונפש, בלב דושכ"ת ידיד"נ וכעתירת נפשו

 

 
     

כו'. הרה"ג היקר ידידי מע"כ

       
       

  

       
       
         
          

       
       
          
         
         
        
          
         

 

        
        
        

    

       
        

   

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     
          
        
         

   

       
     
        
       
         
        
        
        
         
       
      
        
        
         
          
       

    

  
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
        
         

        
       
        
         
          
         
         
         
        
        
         

          
         
        
         
          

      

       
       
         
         
         
         

      

        
       
        
         
         
          
         
          
         
           
         
          
         

       

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי מע"כ

       
   

        
        
         
         
        
         
        
         
        
        

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

 
      

 

       
      

  

       
     
        
         
         
        
         
          
          
          
         

     

  
 

 
   
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

        
      

  

       
      
        
          
         
          
         
        

  

  
 

 
   

מוה"ר כש"ט חוב"ט וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
הקדושה. בישיבתנו שיעור ממגידי שליט"א
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יצו"א בנ"י התשמ"ו אייר דר"ח ב'

מוה"ר כש"ת כו' הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
.ת"ו עיה"ק ירושלים שליט"א

     
      
        
        
        
         
         

      

        
      
       
          

         
         
         
        

       
      
        
       
        
        
        
         
         
         
         
         

 

 
   

 

        
     
         
        
          
         
         
         
       
          
         

   

ונפש, בלב תנינית ושכ"ת דושה"ט ידידו הנני ובזה

 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
        
           
         
        
         

       

        
        
          
        
         

        
          

      

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
   

       
      
         
         
         

      

       
       
        
        

      

       
     
       
         
         
          
        

  

  
 

 
       

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

     

         
        
        
         

         
         
         
        
           

          
     

  
 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשכ"ו אב מנחם

מוה"ר כש"ת כו' המפורסם הרהגה"צ ידי"נ 
 אדמו"ר כ"ק זצלה"ה (שליט"א)

בנ"י. מציעשינוב
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יצו"א בנ"י התשמ"ב לפניהם תשים אשר לסדר א'

צרכי צבור בצרכי עוסק נו"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת התפלה נוסח שהוא שעה חי הנפש

חיים מכלכל וספר החיים ברכות בעמח"ס שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים בחסד

      
        
        
        
         
         
        
           
        
         
        
         
         
          
          

       

        
      
         
          
         
        

       
        
       
         
       
       
         
          

    

תפלותינו שיתקבלו ויה"ר וכאש"ל דושה"ט ידי"נ הנני ובזה
יחד כולנו ונזכה ולברכה לטובה ישראל צדיקי תפלת בתוך
תפלותינו, בכל האמיתי הבירור לנו ויברר צדקינו משיח לביאת

ונפש, בלב ולומדיה התורה כבוד למען הכותב

 

 
       

יצו"א בנ"י התש"מ לטובה שוין כולן לסדר ב'

כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
ב"ב. פוניבז בישיבת תלמיד הי"ו
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יצו"א בנ"י התש"נ יעקב ויחי פ' טבת י"א

מוה"ר כש"ת בלום אוצר וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
 ה"ח אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א

טענ. מעמפיס

      
     

         
          
        

  

     
       
          
          
         
        
          
          
          
         
         
         
         
         
         

       

        
        
          
          
          
          
          
         
          
           

   

       
      
         

          
          
          
         

         

       
        
          
          
          
          
        
          
          
          
         

 

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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תשל"ח אס"ח

מוה"ר בנש"ק הגאון הרב ידי"נ מע"כ 
.אונגוואר בכולל הת"ח מגדולי שליט"א,

     
     

        
       
         
        
        
        
        
        
         
        
         

  
 

 
   

  

יצו"א בנ"י התשל"ג מרחשון ד'

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג היקר ידידי מע"כ
 .טענסי ממפיס שליט"א

      
      
          

  

       
       
         
         
         
         
         
          
          

   

      
         
         
         
         
        
          
          
          
       
        

 

    
 

 
     

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

       

        
       
         
           

     

  
 

 
    

   

תנש"א מטות ג' ירושת"ו ק"א

הרה"ג ובע"מ ת"ח ירא"מ חו"פ הסופר אשכול ידי"נ כבוד
ר' מוה"ר כש"ת כו' סת"ם סופר שליט"א

ת"ו. עיה"ק בירושלים

    
     
        

          
          

     

       
      

        
         
        
        
         
         
          
        
         
         
          
          
          

 

   

 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ז יהיה ברוך גם לסדר ה'

הב' כש"ת כו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
  ווילריק חיים עץ ישיבת תלמיד הי"ו

אנטווערפען.
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בנ"י התשמ"ד במצרים התעללתי אשר את לסדר מוצש"ק
יצו"א

חו"פ מזה בן מזה הדר עץ פרי ידיד"נ הרהגה"צ מע"כ
מוה"ר כקש"ת כו'    

יצו"א. בנ"י מציעשינוב אדמו"ר זצ"ל
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ונפש, בלב נאמנה בידידות דושכת"ר ידידו הנני ובזה

 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
      

    

     
     
       
        
        
        
         
        
         

 

       
     
        
         
          
        
         
           
         
         
         
         

    

  
 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשד"מ בנך באזני תספר למען לסדר ב'

מוה"ר וכו' יפה שדעתו כהן מברכינא חזינא דלא למאן
   .אוסטראליא ריפפאנלעא הי"ו

        
     

     
      
           

 

        
        
         
          
          
          

  

        
      
        
         
         
         
        
         
         
        
        
          
          
         

  
 

 
    

 

לרוב השמים ככוכבי פ' ב' ק"א

ר' מוה"ר כש"ת הרה"ח נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
 .ת"ו עיה"ק ירושלים שליט"א
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וכו' הגאון הרב הקדושהמע"כ בישבתינו שיעור מגיד
ת"ו. ירושלים אונגוואר קרית

       
     

      
      
          
          

         
        
          
        
        
         

  

        
       
        
         
        
         
         

   

        
        
         
         
        
        
         
          
          

      

  
 

 
    

    

יצו"א בנ"י התש"נ בשלוה לישב יעקב בקש לסדר א'

מחוכמים, חבורים חובר וו"ח הגאון הרב ידיד"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת ברבים תורה מרביץ 

ה"ח. אפרים רבבות מח"ס טענ. במעמפיס רב שליט"א,
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשל"ג טבת י"א

       
  

        
       
       
        
         
        
          
        
         
         

  

       
         
        
         
         

       

  
 

 
      

אספקלריא כנה"ג אנשי משרידי הרהגה"צ מח' מע"כ
נח משנתו ושלמה שמו שלום וכו' אורה עוטה המאירה

מוה"ר כקש"ת ה"ה ולבריות למקום  
 .ת"ו עיה"ק בירושלים שליט"א

     
      

      
      

         
          
        
         
        
         
        
         
        

 

ונפש, בלב באהבתו קשור ידי"נ מח' הנני ובזה
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יצו"א בנ"י התשמ"ו הרחמים חודש

שליט"א. וכו' כש"ת כו' הרה"ג היקר ידידי מע"כ
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וכו'. ידידי מע"כ
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לפ"ק תשמ"ז שנת יארק נוא ברוקלין

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
         

      
      
        
         
        

       

       
       
          
         
       
         
         
          
         

  

  
 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"א סגולה לי והייתם לסדר ששי ליל

כש"ת כו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר  .ישראל ארץ אופקים

         
        

       
       
       
        
        
        
        
        
        
         
         
          
         
        
        

 

       
       
         
         
         
         
         
          
         
         
          
        
        
          
        
         
          

    

       
       
        
         
        

  

       
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         
         
        
         
         
        
          
         

      

       
      
         
         
           
         
           
          
         

       
        
         
        
        
        

     

וברכת התורה בברכת ומברכו כערכו מוקירו מכירו בלתי ידידו
ונפש, בלב דושה"ט הזאת התורה דברי את יקום אשר ברוך

 

 
       

יצו"א בנ"י משתכחין ולא דאבדין על חבל לסדר ג'

הרב כש"ת כו' וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ התשמ"ט
 .הקדושה דישיבתנו בכולל שליט"א,
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תחת הנדרסת אסקופה רצוץ קנה לעולם מועט אדם דברי אלו
שבר על המתאונן רגליהם בעפר ומתאבק חכמים רגלי כפות
הסופרים וכבוד התורה ספרי כבוד על ה' קנאת והמקנא עמי בת
ואינם ח"ו השם יראי שאינם לע"ז עליהם שהוציאו שבזמנינו
אבותינו כבוד וגם גדולה באחריות הס"ת בהגהת מדקדקים
המכונה, וברזל ואבן בעץ ולא כפשוטם בהם שבטחו הקדושים
דעתי מחשב, נקרא שהוא והגם ישונה, ולא אלקים דבר אחת
באשר אדם, ידי מעשה והגה בכתב אלא מתיישב, לא בו העניה
ואתם שניתי, לא ה' אני זה מקרא אני וקורא האדם, כל סוף זה

כליתם. לא יעקב בני

     
 

 
      

אף מסיני הראשונים מה משפטים פ' בשבת ה' ליום אור
יצו"א בנ"י התשמ"ט מסיני אלו

גאון האי רב ה"ה וחומר בקל דורש קאמר שפיר משה
יפרח כתמר צדיק נעלמים המפענח בשמים ראש המפורסם
מוה"ר כקש"ת כו' כו' ימלל מי שבחו ישגה בלבנון כארז
     

יצו"א. נ"י ברוקלין
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ומצפה תורה של לצערה המצטער הנדרסת אסקופה ידי"נ דברי
ונפש, בלב דושכ"ק בב"א ולומדיה קרנה להרמת

 

 
   

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
         
        
         
         
        

  

       
       
        
         
         
         
        
        
         
        
         
         

         
          

          
        
        
         
          
        
         
         

       
        
        
         
           
          
         
         
        
         
        
         
         
          
        

        

   
 

 
     

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תדש"מ, קדושים ה'

      
       
         
           

  

      
       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
          
          
         
         
        
           
          
          

        

       
         
          
         
         
          
         
         
          
        
          
        
         
         

  
 

 
      

יצ"ו בנ"י התשמ"ה מרחשון ג'

כש"ת חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
הי"ו.
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ונפש, ובלב בידידות דושכה"ט ידידו דברי אלו

 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      



       
       
         
         
        
         
          
          
          

        
      

שלא מיד להשיב רציתי ורק להאריך הז"ג שאין ומחמת
בלתי ומוקירו מכבדו דושה"ט ידידו בזה הנני הענין להחמיץ

ונפש, בלב מכירו
 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     

    

          
        
       
         
          
         
         
        
         
         

       

       
       
        
         
         

  

ונפש, בלב דושה"ט תשמ"ב תרומה

 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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זצ"ל הח"ס מרן לרבינו דהילולא יומא מרחשון כ"ה
אמן זיעועכ"י

מוה"ר הרה"ח ידידי כבוד  נשיא הי"ו
פארק. בבארא אונגוואר קהל קהלתינו

      
     
        
        

     

        
      
         
          
         
         
       

        
          
        
         

        

       
       
        
         
        

         
        
        
          
         
         
           
        
        
         
           

 

        
       
         
         
        
         

     

ישראל תפילות שיתקבלו לה' ותפלה ביהכ"נ קדושת ובזכות
ונפש, בלב דושה"ט אמן בימינו במהרה צדק גואל לנו וישלח

 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"א קדושים כלם לסדר ג'

ברך זרע בנש"ק ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר הרה"ג כש"ת כו'  נכד שליט"א

זלה"ה. הח"ס מרן
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      



       
       
        
       
        
         
        
         

 

מוקירו דושה"ט עין כהרף ה' לישועת המצפה הטרוד דברי אלו
ונפש, בלב התורה בברכת מברכו מכירו בלתי

 

 
      

יצו"א בנ"י התשד"מ בבית לי נראה כנגע לסדר א'

כו' תלמידי בריתי נאמן נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
שליט"א. וכו' כש"ת
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הנדרסת אסקופה וכפרה ומחילה סליחה המבקש העלוב דברי
בלב החותם לשמה תורה הלומדים צדיקים רגלי כפות תחת

ונפש,
 

 
   

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
    
          
        
        

 

       
      
         
         
        

         
         
        
        
         

       

         
        
          
         
         

      

ונפש, בלב דושה"ט תשמ"ט שני אדר דר"ח ב'

 

 
   

שליט"א. מקראקא וכו' להרה"ג
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יצו"א בנ"י התשמ"ה ויקרא ב'

כש"ת ה"ה רבים בצרכי עוסק נו"נ וו"ח ידי"נ מע"כ
מוה"ר  הרה"ג בן שליט"א

תצו"א. טשילע אב"ד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

    
       

    

      
      
        
        

    

     
 

 
   

יצ"ו. בנ"י התשד"מ אהרן מטה ויפרח לסדר ב'

הדר עץ פרי חו"פ וו"ח הרהגה"צ וידי"נ מחותני מע"כ
כג"ת בתי' כבר לי' דזיו כו' כו' צמ"ס אבות עץ ענף

מוה"ר   לעלוב דמוסדות רב
שליט"א. מלעלוב אדמו"ר כ"ק כעת ב"ב

      
      
        
         

        
     

         
      
        
        

          
         
         
        
         
           
         
          
         
        
        
       

  

      
         

    

כל ושלום דושכ"ג באהבתו קשור ידי"נ מחותנו דברי אלו
ונפש, בלב אהובים כולם היקרים בניו ושלום אליו הנלוים

 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ז אהרן בני לסדר מוצש"ק

רב כבוד הוד אל ושלום ברכה חיים וגבעות הרים ישאו
תורה מרביץ בשמים ראש צ"ת וו"ח המפורסם גאון האי
וחמור בקל דורש קאמר שפיר משה כו' בישראל והוראה

מוה"ר כג"ת דעברעצין גאבד"ק שליט"א
וש"ס. משה באר בעמח"ס יצו"א בנ"י

      
     
          
         
       
        
         
         
        
        
        

  

        
      

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


   

        
       
         
         
         
        

         
         
         
        
          
          
         

   

        
       
         
         
       
        
        
        
       
        
       
         
        
        

      

        
      
         
         
         
        
        
         
       

    

        
        
         

         
         
         
       
        

ספרו על והצלחה בברכה הראשונות על חוזר ידי"נ הנני ובזה
ונפש, בלב החותם החדש

 

 
  

הי"ו. וכו' היקר ידידי למע"כ

      
       
          
         
        

       
      
         
          
        
        
         
        
        
        
        

 

      
      
       

       
         
          
         
        
         

   

      
    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
        
         

  
 

 
   

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     

   

        
       
        
        
       
        

     

  
 

 
  

שליט"א. כש"ת כו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ
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יצו"א בנ"י התשנ"ב ברכה והיה לסדר עש"ק

הב' ידידי וכו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
המופלא קרית הקדושה ישיבתינו תלמיד הי"ו

תו"א. עיה"ק ירושלים רמות אונגוואר
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צלח בברכת לברכך הנני יותר להאריך הז"ג אין כי ומחמת
בתורה תתעבד רבא וגברא שלאילנא וי"ר אמת דבר על ורכב
הימים עכל לטובה בעדך המעתיר וברכת נפשך כאות ויר"ש

ונפש, בלב
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשמ"ג טבת

      
       

  

       
        
          
         

     

       
       
           

  

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       
         

         
          
        
         

   

       
         
          
          
        

      

 
   

 

         
        
        

        
       
          

        

       
       
          
          

         
         
         
          
         

   

  
 

 
      

   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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תשמ"ג בנ"י דרכך והצליח לסדר ד' ליום אור

מוה"ר כש"ת ומשכיל חכם הסופר אשכול ש"ב לכבוד
 .יצו"א ציריך

      
        

   

        
          
           

  

        
        
         
         
         
         
          
         
         
        

  

 
    

 

         
         

          
        
        
         
      
         

  

         
        
         
         
         

      

  
 

 
      

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי מעכ"ת
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הב' מע"כ התש"מ ה' ובתוכם לסדר עש"ק 
הי"ו.

      
       

    

       
      
          
         
         

       

        
        
        
         
          
         

      

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
     
        
         

     

       
      
         
         
         
          
         
        
       

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     

      
       
         
        
        

  
 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ז מרחשון ג'

מרביץ מזה בן מזה המפ' חו"פ הרהגה"צ כבני חתני מע"כ
מוה"ר כש"ת ברבים תורה  (שליט"א)

רוממה דשכונת ורב גור דחסידי ומו"צ הכולל ראש זצ"ל
מרת צדקנית היקרה בתי צפירת עם ת"ו, עיה"ק ירושלים

שי'. מרדכי אברהם ונכדי תחי' מלכה מרים
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ורוצה עין כהרף ה' לישועת המצפה אביכם וכברכת כעתירת
ונפש, בלב המעלות ברום לראותכם ומחכה

 

 
   
    

יצו"א בנ"י התש"נ סיון כ"ד

כבוד אומר כולו היוחסין שלשלת הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת  מחכמי שליט"א

בנ"י. שערים בית הקדושה דישיבתינו הכולל
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ידיד הנני ונפש,ובזה בלב וכאש"ל ושכ"ת דושה"ט ו

 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
        

  

       
       
        
         
        
         
         
         
          
          

    

        
       
         
         
          
       
         

     

    
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ט סוכות אס"ח מוציו"ט

בד"ת נו"נ אחרית מראשית המגיד הרבני ידי"נ מח' מע"כ
מוה"ר כש"ת חו"ב  .הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ט סוכות אס"ח מוציו"ט

בד"ת נו"נ אחרית מראשית המגיד הרבני ידי"נ מח' מע"כ
מוה"ר כש"ת חו"ב  .הי"ו

      
      
        
         

       
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
        

    

וע"ד ומבורכת טובה שנה בברכת הראשונות על חוזר הנני ובזה
מרובים לרחמים צריכין עת בכל א"כ יום בכל נדון דאדם דר"י

כאות הימים כל וטוב טוב אך ולהתבשר לבשר שנזכה וי"ר
ונפש, בלב החותם מח' ונפש נפשו

 

 
   
  

יצו"א בנ"י התשמ"ט ויצא ה'

כו' כבוד  .נ"י ברוקלין הי"ו

     
      
         
          
         

  

        
       
         
          
        
        

        
         
           
         
          
         
         

  

  
 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ב הבוקר באשמורת עיו"כ

מע"כ את ושלום ארוכים טובים לחיים יחתם חיים מחיי
מוה"ר הרה"ג חשובים בעמח"ס שליט"א

כש"ת חשוב מאד היקר ובנו שמעון, שער כולל ראש מאד
שליט"א.מוה"ר
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הי"ו. וכו' הרה"ג מעכ"ת לכבוד תשמ"ו אלול כ"ו

      
       

  

      
       
         
        
        
        
          

  
 

 
    

  

וכו'. ידידי מע"כ יצו"א בנ"י התשמ"ט להגבלה ראשון יום
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
     

      

      
     
      
         
       

 

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       

       
      
         
        
         
         
          

         
         

       

       
       
          
         
        
         
          
        
          
           
          
        
         

   

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
            

    

        
        
         
         
          
           

    

        
       
         
         

     

ידידו יאריך, שנותיו וה' להאריך אוכל לא הזמן חוסר ומחמת
מכירו, בלתי ומקירו מכבדו
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
        
          
         

 

       
        
          
         
         
          

         
           
         
         
          

     

ולא הש"ע כל ללמוד שיזכה וי"ר מכירו בלתי ידידו הנני ובזה
ברכה מלא בסל החותם עולם ועד מעתה הלכה בדבר יכשל

ונפש, בלב
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
     
          
         
         
       
         
       
       
        
        
        
        

         
       

  
 

 
       

  

התנש"א שנת שינה שלא אהרן של שבחו להגיד לסדר ב'
יצו"א בנ"י

כמר ירא"מ חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.בעלג ווילרייק בישיבת שליט"א,

      
      
        
         
        

   

      
       
          
         
         
         
         
       

     

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ג ויקהל ששי 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

      
      
         

        

          
      
        
         
       
        
         
          
       
         

         
          
        
         

       

התורה בברכת חבריו עם המברכו מכירו בלתי ידידו דברי אלו
הקודש עבודת העבודה ועל התורה על ואמצו חזקו ללומדיה

ונפש, בלב ישאו בכתף
 

 
       

בנ"י התשל"ח ויחי לסדר ששי ליל

מוה"ר כש"ת וכו' הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
רבבות שו"ת בעמ"ח טנסי, ממעמפיס שליט"א

אפרים.
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יצו"א בנ"י התשל"ד תרומה ב' ליום אור

מוה"ר וכו' ומופלג המופלא קמברכינא חזינא דלא למאן
 .ברק בני הי"ו

        
      
        
         
         

   

      
      
       
         
        
         
         
          
          
        

           
         

        

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
     

  

         
        
        
         
        
         
        
        

      

 
 

 
   
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי כו' מע"כ
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
         
         

 

        
        
        
        
          
          
         
         

   

        
       
          
        
       
         
        

         
          
          
          
         
        
        
         
         
         
          

התורה בברכת המברכו וכאש"ל דושה"ט וידידו ש"ב הנני ובזה
ונפש, בלב הימים כל לטובה בעדו ומעתיר

 

 
    

עיה"ק ירושלים אונגוואר קרית פה התשנ"א הרחמים חודש
ת"ו

הרב כש"ת וכו' כבוד אומר כולו המפו' הרה"ג מע"כ
שליט"א. וכו' מוה"ר
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשמ"א צו"ג

      
       
           
         
        
        
         
       
          
          
          
         
          

       
       
          
         
        
         

          
          
           

        

  
 

 
     

 

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      

        
         
        
       
        
          
         
        

        
        
          
         
         

       

 
     

 

       
         

   

       
      

          
         
          
         
           
          
          
         
          
          

   

 
 

        
       
         
          
         
         
          
          
          
         

       
         
         
         
        
         
          
          
         
        

  
 

 
  

הי"ו. וכו' הרה"ח כבוד
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יצו"א בנ"י התשד"מ בשלח ה'

הח' הב' חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד 
בעלג. אנטווערפען חיים עץ בישיבת הי"ו

       
      

       
        

        
        
         
        
        
       
         
        
         

    

 
      

   

 

       
        

     

      
       
        
         
         
        
        
         
        
        
         
         

  

    
 

 
      

מיר. בישיבת מר"מ וכו' הרה"ג כבוד
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שליט"א. כש"ת כו' הרה"ח מע"כ

      
       



        
        
          
           

         
         

    

  
 

 
  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשל"ז שמות עש"ק

        
      
        
         
         

   

       
       
         

       

         
         
        
       
         
          
         
          
          
         
         

    

  
 

 
  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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התשמ"ה משפטים מוצ"ש

וכו'. בעמ"ס וכו' וו"ח הרה"ג ידי"נ לכבוד

      
     

      
    
         
         
          

          
        

         
         
          
       
          
          
          
         
          
          
         

       

  
 

 
   

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     
        

       
       
       
          
         
       
         
       

     

  
 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ט בא ה'

כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.הי"ו
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ת"ו עיה"ק ירושלים התשמ"ב וקדשתו לסדר ג'

מפלפל חוב"ט המפואר הרה"ג ידידי מבררמע"כ ומחדש
מוה"ר כש"ת לליבונו קודם חידודו הלכה 

בירורי בעמ"ס גור דחסידי לצעירים בישיבה ר"ב שליט"א
הלכה.

      
       
        
        
        
         

        
      
         

         
        
         
          
         

 

 
     

  

 

       
       
        
        
          
         
        

  

      
      
         
        
         
         
        
        
        
        
       
        

 

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשמ"ז ויצא מוצש"ק

כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
פרוסה ומצודתו מאנטרעאל דומ"צ שליט"א

להאלאנד.

      
     
       
          

       

       
        

       

        
        
         
        
        

       

      
      
         
        
         
        
        
         

         
 

בעיני חן וימצא תורה להרביץ שיזכה וי"ר בידידות דושכ"ת
ונפש, בלב אמת דבר על ורכב צלח בברכה החותם רואיו, כל

 

 
      

   

תשמ"ג שופטים לסדר ה'

מוה"ר הרה"ג החביב תלמידי ידי"נ מע"כ הי"ו
ענג. במאנטשעסטער כעת
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ג"כ והנני מז"ט, בברכת הראשונות על החוזר הטרוד דברי אלה
דושה"ט ידידך בסשצ"ג כוח"ט בברכת לך אשר כל ואת לברכך

ונפש, בלב
 

 
     

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
      

     

        
     
         
        
         
         
       
         
        

        
        
         
         
        
         
        
         
          

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

 

       
       
         
         
        
         
         
          
         
         
         
         
          
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         
        
         
         
        

 

        
      
         
         
          
        
         
         

      

       
       

        
         
          
          
          

      

  
 

 
    

יצו"א בנ"י התש"נ פענח צפנת לסדר א'

מוה"ר כו' וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ 
עיה"ק ירושלים חיים ומקור גילה שכונת רב שליט"א

חשובים. ומח"ס
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כש"ת. כו' אי"א וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ תשמ"ז טבת ד'

      
          

         
        
         
         
         
        

        
      
         
         
         

       

        
         
         

   

 
 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ה הרחמים לחדש ט'

כש"ת הרה"ג כו' צ"מ ברקאי חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר שליט"א

      
      
         

    

        
        

    

       
       
       
         
          
        
        
        
        
        

  

        
       
        
       
           
       

 

 
      

 

        
       
          
          
        
        
         
         

       

לחיים כוח"ט בברכת המברכו ושכ"ת דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה בספש"צ טובים
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שליט"א. כש"ת כו' הרה"ח מע"כ

     
      

  

       
        
         
         
        
          
          
         
         
        
        

        
       

  
 

 
     

שליט"א. כו' וו"ח הרה"ג מע"כ

      
      
         
        
        

     

       
      
         
        
         
          

  

       
       

         
        
         

   

ונפש, בלב דושכ"ת עולם עד כהלכתו מש"ש להיות שנזכה וי"ר

 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       

  

        
        
        
          
         
        

 

      
       
          
        
          
        
         

  
 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי מע"כ
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יקרה אבן שליט"א, וכו' חוב"ט הרה"ג היקר ידידי מע"כ
בנ"י.

      
      

  

         
       
          
        
        
           
         

     

         
        
        
         
         
         
        
          
        
         

        

         
    

  
 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי מע"כ

     
      
         

 

       
       
        
         
          
        
          
        

       

  
 

 
      

שליט"א. וכו' כש"ת וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"א מנ"א כ"א

כמר וכו' וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
  .הי"ו

       
      

 

         
     
          
        
       
        
        
         
         

         

        
      
        
         

  
לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט ידידו הנני ובזה

ונפש, בלב התורה בברכת המברכו יתעבד רבא ולאילנא

 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ח בעומר ל"ג

מוה"ר כש"ת הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ 
עיה"ק. ירושלים שליט"א

    
    
        
       
         
         
        
       
         
         
         
          

   

   
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד יצו"א בנ"י תשמ"ז טבת

     
       
        
       

  

      
        
        
        
        
       

       
        
        

      

        
      
        
         
        
        
         
          
         

    

       
       
        
       
        

      

        
       
        

      

        
       

         
        
         
        

  
 

 
   

ו היקר ידידי הי"ו.לכבוד כו'

      
       
          

 

       
       
         
       
        
         

       

        
         
        
          
        
        
         
         

  

  
 

 
      

 

ר' כו' הרה"ג לכבוד .שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
     
         
        

   

      
      
         
         
         
       

     

         
        
          

         
        
          
        
       

   

        
        

  

  
 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ז יתרו ה' יום

וכו' המופלא הח' הב' מע"כ תלמיד הי"ו
סופר. חתן הקדושה בישיבה
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בתורה גדול ולהיות תורה ללמוד שיזכה התורה בברכת המברכו
ונפש, בלב החותם

 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
        

     
       
        
         
        
          
        

        
     

      
        
        
         
         

        
       
         
        
        
       
        
       
        
       

  

  
 

 
        

  

יצו"א בנ"י התשנ"ב ברכה והיה לסדר מרחשון ח'

עץ פרי מזה בן מזה בנש"ק וצדיק גאון האי רב מע"כ
מוה"ר כג"ת ברבים תורה מרביץ הדר 

בנ"י דמאטערסדארף, ור"מ גאב"ד שליט"א
יצו"א.
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תורה להרביץ שיזכה וי"ר וכאש"ל דושכ"ג ידי"נ הנני ובזה
כהרף ה' לישועת המצפה עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ברבים

ונפש, בלב עין
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       

       
        
         
        
         
        

  
 

 
    

  

בנ"י התשל"ו הוא ברוך כי לסדר ג' ב"ה

וכו' היוחסין שלשלת ברך זרע בנש"ק יקירא גברא מע"כ
מוה"ר כש"ת   חורגו בנו בן

בישיבה וכ"י זי"ע מבעלזא מוהר"א מרן אדמו"ר לכ"ק
עהי"ק. ירושלים בעלז הקדושה

      
      
        
        
       
         

        
         
         
        
        
         
         
         
        

          
    

        
        

         
        
         
          
        
         
        

       

      
       
        
        
          
        
         
       
          
         
         

   

 
    

 

       
      
         
        
        

        
          

 

ונפש, בלב וש"ת דושה"ט מכירו בלתי מוקירו הטרוד דברי אלו

 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
     

  

       
       
         
       
          
        
        
        

       
      
       
        
          
          
         
          
          
           

        

        
       

          
        
         
         

  
 

 
      

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
        
       
         
         

  

  
 

 
    
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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כו'. היקר ידידי מע"כ

      
      

       

      
     
         
        
         
        
          
        
          

    

        
      
         
         
        
       

     

  
 

 
    

כו'. היקר ידידי מע"כ

       
       

        
         
        
         
        
          
         
         
        
         

       

   
 

 
      

כו'. היקר ידידי מע"כ תשמ"ו ער"ה
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יצו"א בנ"י התשל"ט תשרי כ"ה

כש"ת כו' צורב האי מע"כ  .שליט"א

        
         
       
        
        

       

       
       
         
        

  

 
   

  

 

         
       
        
        
        

      

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
         

        
       
         
          
         

          
         
         
          

 

  
 

 
      

יצו"א בנ"י התש"נ ויקרא לסדר עש"ק

צדק גואל לנו ישלח מקיפות, ישועות בו אשר בחודש
וו"ח הרה"ג ידי"נ ובתוכם עולם, גאולת ויגאלנו בדחיפות,

מוה"ר כש"ת נו"נ  אב"ד מ. שליט"א
יהושע. זכרון מח"ס בב"פ. רב מלבורן.
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

    
      

       
        
          
         
         
         

ונפש, בלב אמת דבר על ורכב צלח התורה בברכת המברכו

 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
        
          

       

        
        
        
         
        
         

        
         
          

       
        
        
           

  

  
 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ט שבתון שבת קדש לכם יהי' לסדר ב'

הרה"ג ברקאי בנש"ק חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר כש"ת .נ"י בברוקלין יקרה אבן שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     
          

     

      
        
          
         
          
         

   

  
 

 
    
   

בנ"י התשל"ו הוא ברוך כי לסדר ששי ליל

מופלא מע"כ ה"ה ויר"ש תורה שנים פי לקח שמואל
מוה"ר הרה"ג כש"ת וכו' בנש"ק ברקאי בןומפלג

חיים מוה"ר הצדיק הגאון הרב ראב"דידי"נ זצ"ל
בנ"י. מישקאלץ
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לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר וש"ת דושה"ט ידידו הנני ובזה
אחד במקום ולגדולה לתורה בניו ולגדל הקדושים אבותיו בזכות
ונפש, בלב לו אשר כל ושלום דושה"ט ידידו ונפש נפשו כאות

 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ג שופטים ה'

שמחות שובע ויחתמינו יכתבינו והסליחות הרחמים בימי
מע ובתוכם ולנחמות וו"חולישועות כו' הרה"ג ידי"נ "כ

מוה"ר כש"ת נו"נ  ביה"מ שליט"א,
נ"ז. לייקווד גבוה

    
    
       

         
         
         
         
           
         
        
          
         
         
        
           
       
          
         

        

        
       
          
         
         

      

   
 

 
       

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט תצוה ה' ליום אור

הב' וכו' ומופלג מופלא חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 באלטימאר ישראל נר ישיבת תלמיד הי"ו

תו"א.

       
      
        
         
         

       
       
         
           
         
        

  
 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ה אדר כ"ו

וו"ח הרה"ג ידידי למע"כ אשדר שמחה של אדר בחדש
מו"ה כש"ת כו' נו"נ לידידי בן שליט"א

בנ"י. פרעשבורג מאב"ד שליט"א מוהר"מ הרה"ג
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בלב ושמח כשר חג בברכת הנני ובזה דושכ"ת ידידו דברי אלו
ונפש,

 

 
    

  

שליט"א. מוה"ר כש"ת וכו' הרב ידידי מע"כ

      
       

       
        
          

          
        
         
          
         
           

         

 
      

 

        
       



       
      
        

       
         
         

   

      
     
         
       
         
         
         

   

  
 

 
    
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ח פקודי א'

המופלא הב' כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
  ערלוי שמעון אהל בישיבת הי"ו

תו"א. עיה"ק ירושלים

     
     
         
        
      
         
         
         

  

      
       
         
        
         
       
        
         
         
       

      
       

        
         
         
         
         

         

       
        
         
        
        
        
        
          
         
         
          

 

        
        
         
         
         
       

        

       
     

ונפש, בלב דושה"ט אמת, דבר על ורכב צלח מכירו בלתי ידידו

 

 
    

אונגוואר קרית פה שלום בריתי את לסדר פנחס עש"ק
ת"ו ירושלים

מוה"ר כש"ת וכו' וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ 
והנ הגוף שמירת בעהמח"ס ת"ו, פש.ירושלים
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ירושלים מלכותך ה'תנש"א מנ"א ח"י אונגוואר קרית
ת"ו עיה"ק

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ  
אליהו. זכרון בעמח"ס מב"ב שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
     

     

       
       
        
          
        
        
        
         
        

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

  

      
       
         
          

     

   
 

 
    

יצו"א בנ"י התשד"מ לזרז צריך ביותר לסדר ד'

הרבני ידידי יקירא גברא להאי אשדר שלמא אדר בחדש
מוה"ר כש"ת ובע"מ ת"ח המפואר הנגיד 

.באנטווערפען הי"ו,

     
     
         
         
          
          
        
         
       
        

    

        
       
         
         
        
         
          
        
          

   

  
 

 
   

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
         
         
        
        
        
         
        
        
        

       
        
        

        

  
 

 
    

   

יצו"א בנ"י התשמ"ט העמים מכל וקבצך ושב לסדר ד' בס"ד,

המופלא הבח' חורב החוקי עוסק צורב האי מע"כ
.אר"י אשדוד ישראל בית הקדושה בישיבה הי"ו

      
      
          
          
          

        
          
          
         
          
         
          
          
        
          
         

      

       
        
        
         

 

 
     

  

 

        
         

      
     
          
        
         

   
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"א בעמר ל"ג

וכו' הב' בנש"ק ומופלג מופלא ידידי מע"כ 
ר"מ יאקא אבד"ק מוהרח"י הגאון הרב ידי"נ בן הי"ו

חיים). חקי דקהל רב (כעת הקדושה דישיבתינו ומ"ש
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יצו"א בנ"י התשל"ח תורה נתנה שבו לחודש ג'

מוה"ר כש"ת אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
.למאה נר בעמח"ס שליט"א

     
      
        
        
         
        
          
       
        
         
        
        
         
        
       
        

       
       
        

            
          
        
          

       
         
         
          
         
         
         
          
        
         

וי"ר יברכך אומרים והקוצרים לקצר הנני הזמן חוסר ומחמת
ידיד"נ דקדושה הכבוד יראת מתוך התורה לקבל שנזכה

ונפש, בלב וכאש"ל דושה"ט
 

 
   

יצו"א בנ"י התשל"ד תמוז ר"ח

ר' וכו' ומופלג המופלא מע"כ בישיבה הי"ו
א"י. צאנז קרית צאנז הקדושה

       
     

        
      
       
        
          
       
          
         

       
       
          
         
        
         

בדבר להשיב מיהרתי בקשתו לפי הענין נחיצות ומחמת
ונפש, בלב ומברכו דושה"ט
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"מ מנ"א ג'

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ  
.ברק בני גור בכולל

     
      
         
         
         
        

       
       
         
          
          

 

        
       
        
         
         
        
          
         
        

       

  
 

 
    

כו'. היקר ידידי מע"כ
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יצו"א בנ"י התשמ"ו מאד מאד הארץ טובה לסדר ד'

כו' בעזרו אברהם אלקי צורב האי מע"כ 
.ת"ו עיה"ק ירושלים הי"ו

        
      

      
      
         
          

 

        
          
          
         
         

      

        
        
       
       
        

 

 
    

 

       
       
         
       
        

 

        
      

  

    
 

 
    

כו'. הרה"ג מע"כ תשד"מ פנחס
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כו'. היקר ידידי מע"כ

      
      
        

       
        
         
         
        
        
         
         
         
         
       
         
         

      

  
 

 
      

  

ת"ו עיה"ק ירושלים התשמ"ב וקדשתו לסדר ג'

מברר ומחדש מפלפל חוב"ט המפואר הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת לליבונו קודם חידודו הלכה 

בירורי בעמ"ס גור דחסידי לצעירים בישיבה ר"מ שליט"א
הלכה.
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ויר"ש תורה דעת להרבות שיזכה וי"ר ושכ"ת דושה"ט ידי"נ
דושה"ט המדרש בית כותלי בין דבריו ויתקבלו תורה לומדי בין

ונפש, ובלב בידידות ושכ"ת

 

 
     

יצו"א בנ"י התש"נ וארא לסדר ג'

כמר ברקאי הח' הב' כבוד יענטא אסתר בן
אונגוואר דקרית הקדושה דישיבתנו תלמיד הי"ו

ת"ו. ירושלים
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כו'. היקר ידידי מע"כ

     
      
        
        
        
         
           
          

 

        
         
         
         

 
 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"ד כסלו ט'

כש"ת אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר .טענ מעמפיס שליט"א

      
     

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

       
       
          

       
        
        
          
           
        
        
          
         
        
         
         
          

      

  
 

 
   
   

יצו"א בנ"י התשל"ז וישלח מוצש"ק

הב' וכו' צ"מ ומופלג המופלא ידידי מע"כ  
יושר. שערי בישיבה הי"ו

     
      
        
         
         
        
         
          

    

         
        
         
        
          
        
          

          
          
        
        
        
         
          
         
         
         
          

     

      
       
        
         
         
         
         
         
         
          

        

    
 

 
   

כו'. היקר ידידי מע"כ
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שליט"א. כש"ת כו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ

      
    
        
         
         
          
         
         
          

        
      
       
          

     

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
         

      

      
      
         
         
          
         

         
       
           
        
         

     

  
 

 
   

כו'. היקר ידידי מע"כ

       
    

      
  

      
        
          
          
         
         
       

 

    
 

 
     

כש"ת וכו' הרה"ג חורב בחוקי עוסק צורב האי לכבוד
 .באוסטראליא ת"ת מנהל שליט"א
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טובים חיים בספר שיחתם וי"ר מכירו בלתי מוקירו ידידו דברי
ונפש, בלב המברכו צדיקים של בספרן

 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשל"ח ויקהל לסדר בשבת א'

ר' וכו' הרה"ג ירא"מ חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
    .מפילעק הרהגה"צ נכד

      
       
         
        
        
         

      

        
      
         
          
          
        
          
           
          
        
          

      

         
        
         
         
        
        

       
       

         
       
          
          
         
        

      

       
       
          
          
         
          
        
       

       
        
         
         
        
         
          
         
         
         
        
        
         
        

       

    
 

 
     

  

כו'. ידידי מע"כ
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
     

  

      
         
        

         
         
        
        
        

         
        
         
           
         
        
        
        
         
          

        
       
       
        
         
          
        
        
        

  
 

 
      

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      

         
    

        
       
         

   

       
      
         
         
        
         
          
         
          
         
         

  

  
 

 
    
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
 

       
       
         
        
         
          

       

        
         

      

  
 

 
    

וכו'. בכולל וכו' לכבוד בנ"י תשל"ז שרה חיי

      
        
         
         

        
        
        
        
        
         
        

         

       
        
        
        
        
         

         
   

  
 

 
     

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד התשמ"א ראה א'

      
      
          
        
         

      

      
       
         
         
         
        
        

         
       

  
 

 
      

     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
      
         
         

    

     
       
        

         
         
         
         
          
         

       

       
       
          
         
        
        
        

      

   
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הח' הב' חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד
.בעלגיע ווילרייק חיים עץ ישיבה תלמיד הי"ו

       
       

       
        
         

        
        
        
         
         
        
        
         
         
        

        
    

        
        
        
         
         
         
        
         
         
        

 

      
       
         
        
        

   

  
 

 
     

הי" וכו' היקר ידידי ו.לכבוד
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שליט"א. כש"ת וכו' הרה"ג מע"כ

       
        
        
         

       
       
         
         
        
         
        

     
ושמח כשר וחג פורים בשמחת ומברכו דושה"ט ידידו הנני ובזה

ונפש, בלב הימים כל וכט"ס
 

 
   

יצו"א בנ"י התשל"ז למטמני"ם כ"ה

הב' כש"ת צ"מ ה"ה מברכינא חזינא דלא למאן
 .יצו"א דלונדון במתיבתא תלמיד הי"ו

      
      
        

       
     
       
         
         
         

         
       
       
         

        

       
        
         
           
          
         
          
           

    

       
        
        
         
          
        

       

      
       
        
        
         
        
         
          
        
         

      

   
 

 
  

יצו"א בנ"י התשד"מ בתורה עמלים שתהיו לסדר ג'

מוה"ר כש"ת כו' חוב"ט נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 נ"י ברוקלין דפאפא הכולל ראש שליט"א

דעת להרבות שיזכה וי"ר שמש, תבואות בעמח"ס יצו"א
קץ. אין הרבה ספרים ולעשות תורה

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

      
       
         
        
         
          
         
           
          
        
         

    

       
        
          
          
         
         
         
         
         
          
         
         
         
         

       

 
   

        
      

          
  

       
         
       
       
       
        

       
         

     

        
       
         
        
        
         
         
        

      

יברכך אומרים והקוצרים לקצר מוכרח הנני הזמן חוסר ומחמת
ללמוד שיזכה וי"ר מרובה בברכה הראשונות על חוזר והנני
ולו ינון יבא עד מחוכמים חיבורים וחבר וללמדה לשמה תורה

ונפש, בלב ידידו וברכת כעתירת עמים. יקהת

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ב ואברכך לסדר א'

עץ פרי בנש"ק ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
הב' הדר הקדושה ישיבתינו תלמיד הי"ו

תו"א. עיה"ק ירושלים אונגוואר בקרית
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בלב דושה"ט ידידך כעתירת יתעבד ותקיף רבא שאילנא ויה"ר
ונפש,

 

 
     

שליט"א. כש"ת וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ

      
     

   

       
     
         
         
       
         
         
        
        

       
      
        
        
       

   

 
   
   

 

       
  

        
      
         

      
        
          
         
        
         

 

  
 

 
   

יצו"א בנ"י התשד"מ המטות ראשי לסדר ה'

כש"ת חוב"ט נו"י וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
.בבאלטימאר רב שליט"א

      
    
         
        
           

   

        
        

       

        
         

        

      
         
        
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
          
         
        

  
 

 
   

יצו"א בנ"י התשל"ד תמוז ר"ח

ר' וכו' ומופלג המופלא מע"כ 'בישיב הי"ו
א"י. צאנז קרית צאנז הקדושה

       
     
         
        
         
         

    

       
        
         
         
         

    

  
 

 
      

יצו"א בשבת ה' התשל"ה אייר ז'

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
.בנ"י פאפא הכולל מר' הי"ו

     
       

        
         
        
          
          
        
          

        
        
         
       
        
       
        
       
        
       
         

      

      
       
         
          
        
          
       
         
          
          
          
          
         
         
        
          
         
         
        
        
         

   
 

 
     

   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשכ"ז סיון ג'

כש"ת וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.הי"ו

       
    

      
       
        
         
         

        
  

        
        
         
         
           
         
         
        
         
        
         

   

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ז עקב פ' ששי ליל

חכמים בהפלגת ומופלג מופלא החשוב הבח' ידידי מע"כ
הב' וכו' חוב"ט  .יושר שערי בישיבה הי"ו
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להראות קצת דעתו להפיס ורק טרוד ואני הז"ג אין כי ומחמת

ונפש, בלב המברכו בקיצור כתבתי גבן חביבות

 

 
      

יצו"א בנ"י התשד"מ להדלקה ה'

מוה"ר כש"ת כו' כו' הנגיד הרבני מע"כ 
הי"ו.

     
      
       
      

         
         
        
         
        
          
        
       
         
       
        
         
         
         
        

     

       
     

ונפש, בלב מכירו בלתי ומוקירו המכבדו דושה"ט

 

 
     

     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דבר על ורכב צלח בברכת
ונפש, בלב מכירו בלתי ידידו כברכת

 

 
      

כו'. ידידי מע"כ

     
       
         

 

        
       
        
        
         
         
          
         
        
         
         
          

     

         
        
         

         
          
         

       
       

         
         
        
          
         
          

     

  
 

 
    

וכו'. כש"ת ידידי לכבוד

      
       
         
          
         
         

    

        
       
        
        
        
         

 

בכולל הלומדים הת"ח כל ושלום דושה"ט ידיד"נ בזה והנני
רבה בהוקרה החותם בב"א צדקינו משיח לביאת שנזכה וי"ר

ונפש, ובלב
 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"א א' וידע לסדר ד'

מזה בנש"ק הרהגה"צ מחותני למע"כ יאי וגדיא טבא מזלא
אין המערבי אור המאירה אספקלריא הדר עץ פרי מזה בן
כו' שבדור וחסידות תורה ומרביצי מגדולי יתום דור דורו

מוה"ר כקש"ת  ישיבת ראש שליט"א
וכאש"ל. אמת שפת
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בברכת לראשונות החוזר ידי"נ נאמן מאוהב דרחמאין מלין אילן
הנאמן מחותנכם שיחי', הכבודה המשפחה ולכל להמחותן מז"ט

ונפש, בלב באהבתכם קשור

 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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בנ"י התשמ"ג הרחמים לחדש יצו"אכ"ב

בקל דורש קאמר שפיר משה נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר הרה"ג כש"ת כו' וחומר רב שליט"א

קא. אנגעליס לאס הילס בעווערלי יעקב בית קהילת

     
       
        
          
          
           
         
         
        

        
        
         
        
       
         
        

   

בספרן כוח"ט בברכת העיר רבני כל ואת מעכ"ת את לברך והנני
ינון יבא עדי ושלום ארוכים טובים לחיים גמורים צדיקים של
כהרף ה' לישועת המצפה ידידכם וברכת כעתירת עמים יקהת ולו

ונפש, ובלב עין,
 

 
      

כו'. מע"כ

      
      
        
          
        
         
          
         
          

     

       
       
       
       
         
        
        
        
        
         
          
        
        

 

        
        
          
          
         
         
         
         
         
         
        
        

   

  
 

 
    

 

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
         



    
     
          
         
          
         
         

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד התשמ"ד פינחס פ'
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כו'. וו"ח הרב כבוד

      
       
         
        

     

       
       
        
         
         
       
          

   

       
       
         
           
          
        
         
          
        
        
          
         
         

        

        
        
       
        
           

   

         
        
          
         
         
        
        
         
        
        
        
         

     

   
 

 
     

    

כש"ת. וכו' הרה"ג מע"כ
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
      
          
         

   

       
       
         
          
          
         
         
         
          
         
         
        
        

   

     
 

 
     

 

יצו"א בנ"י התשד"מ שלם בריתי את לסדר ד'

הר' כש"ת כו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
ר' .הי"ו
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יצו"א בנ"י התשד"מ מסעי ד'

כש"ת כו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר הרה"ג "שליט לייקוואוד א.בכולל

      
     
        
         
        
         

  

       
       
        
         
         
         
         
          
        
         
         
          
       

    

        
       
        
        
         
         
        

      

    
 

 
      

  

כו'. היקר ידידי מע"כ

       
       

   

       
         
         

         
        
         
          
       
         
        
        
        

  
 

 
       

  

יצו"א בנ"י התשד"מ המאורות שנתלו ליום אור

דר' כש"ת כבוד אומר כלו מכירי בלתי ידידי מע"כ
הי"ו
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זו מצוה לקיים שנזכה וי"ר וכאש"ל דושה"ט ידידו הנני ובזה
ישראל שמרו אלמלא כי כולה התורה כל עם עירובין תקון של
התורה ככל שקול ושבת קי"ח) (שבת נגאלים מיד שבתות שתי
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי כולה לקיימה נזכה השבת ובזכות

ונפש, בלב התורה לכבוד החותם מכסים לים כמים

 

 
    

הסוכות חג אסרו

מוה"ר מפארים שמו חוב"ט הרה"ג ידנ"פ לכבוד 
.אסטראליא סידני אב"ד שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
      

      

       
       
        
        
        
         
       

   

  
 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח מרחשון ט"ז ב"ה

ברקאי בעזרו אברהם אלקי עלי' מבני חד ידידי כבוד
הרב וכו' חוב"ט .הי"ו
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ברוקלין התשכ"ח ישראל יברך בך לסדר ד' ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י

כש"ת וכו' יפה שדעתו כהן וו"ח בנש"ק היקר ידידי כבוד
ר' הרב  .נ"י ברוקלין נ"י

      
       
        
         
        

       
       

         
        
       
       
        
          
       
         
         
         
        

       
        
          
         
        
        

          
        
          
        
        
        
       

    

     
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ג למטמנים כ"ט

מוה"ר ירו"ש הרה"ג ברקאי רחומאי רב ידידי מע"כ
  כעת טעלז בכולל יקרה אבן הי"ו

מאנסי. סקווער הכולל ראש
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בנ"י התשל"ג בא ג'

עליון ידיד ה"ה כמותו שהלכה מלמד יוסף את ה' ויהי
ע"ה תריסין בעל כתמים, בלי נקי עומר תמים צדיק וידי"נ

מוה"ר כקש"ת המפורסם הצדיק הגאון הרב ה"ה פ"ה
.ת"ו עיה"ק ירושלים טורדא אבד"ק זצ"ל (שליט"א)
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יצו"א בנ"י התשל"ח א' אדר א"ך ג' ליום אור

כש"ת באורייתא עוסק צ"מ ידידי מע"כ 
.הי"ו

      
        

      
       
          
          
          
         
          
          
         
         
           
         
         
          

       
      
         
         

   

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       

        
        
         
         
        
          
          
         

        

       
       
         
        
         
        

       

  
 

 
    
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
          
         

  

         
       
         
          
          
         
          

        
        

      

ולעשות לשמור וללמד ללמוד שיזכה המברכו וכאש"ל דושה"ט
ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה
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יצו"א בנ"י התשל"ג כסלו ר"ח

מוה"ר וכו' המופלא ה"ה קמברכינא חזינא דלא למאן
 .הי"ו

      
     
        
         
         
         

       

         
       
         
         
          
         
         
         
        
        
        
         
        
         
        

  

       
         
       
         
          
         

    

        
       
         
       
         
          

       
        

  
 

 
    
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
        
        

       

       
        
         
         
          
         
         
         
           
         
         

 

  
 

 
    

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז ניסן י"א עש"ק ב"ה

מוה"ר הרה"ג כש"ת וכו' וו"ח באנשים היקר ידידי כבוד
 .שליט"א

      
        

       

        
      
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
          
        
         
         

      

       
       
        
        
         
         

   

  
 

 
      

 

יצו"א בנ"י התשל"ז למטמני"ם כ"ה

הב' כש"ת צ"מ ה"ה קמברכינא חזינא דלא למאן
 .יצו"א דלונדון במתיבתא תלמיד הי"ו

     
       

      

        
       

 

       
        
         
          

       

       
        
        
        

     

   
 

 
    

טלז. הקדושה ישיבה תלמיד וכו' צורב האי מע"כ
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בנ"י התשל"ו ניסן ו' ליום אור

כש"ת וו"ח וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
מוה"ר  .הי"ו

       
       
       
         
        
        
        
        
        

       
       
          
         
        
          
          
        

       
        
          
         

         
       

        
        
         
         
          
         
       
         
          

    

        
        
         
         
          
         
         
       
          
        
           
        

     

בלב ושמח כשר חג בברכת לברכו הנני הז"ג אין כי ומחמת
ונפש,

 

 
     

  

התשל"ז בשמחה שמרבים לחודש כ'

מוה"ר כש"ת ברקאי אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
 .גבריאל נטעי מח"ס שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
        
         
         

      

       
       
         
          
        
        

      

  
 

 
     

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי מע"כ
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שליט"א. וכו' וו"ח הגאון הרב לכבוד

      
      
          

   

        
       
          
           
        
          

       
         
          
         
          
           
        
         

      

  
 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ד שרה חיי בשבת ד'

מוה"ר כש"ת הרה"ג וכו' פלג מלא ומופלג המופלא מע"כ
.תו"א עיה"ק ירושלים יהוד' בית קונט' מחבר הי"ו

       
       
          
        
         

       

        
       
          
         
         
         
          
         
         
           

       
   

 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     

    

       
      
        
        
          
         
         
         
        

 

ונפש, בלב התורה בברכת המברכו מכירו בלתי ידידו הנני ובזה

 

 
     

יצו"א בנ"י התש"נ אס"ח ליל

ת"ח כבוד אומר כולו ברקאי נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' נפלא חו"ב  

נ"ז. לייקוואוד הקדושה בישיבה יקרה אבן שליט"א
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לקבל שנזכה וי"ר יותר לפלפל בידי אין הזמן חוסר ומחמת
ידידו צדקינו משיח בביאת הדעת והרחבת נחת מתוך התורה

ונפש, בלב חותם דושכ"ת
 

 
    
   

יצו"א בנ"י התשל"ג סיון י"א

מוה"ר כש"ת וו"ח חו"ב הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
 .טענ מעמפיס שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ג סיון י"א

מוה"ר כש"ת וו"ח חו"ב הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
 .טענ מעמפיס שליט"א

       
        
          
         
          
        
        
          

    

       
        
         
          
         
       
         
          
         
         

לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר וש"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש, בלב המברכו ידידו

 

 
      

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז טהרה לסדר מוצש"ק ב"ה

היקר ידידי כבוד ובתוכם סגולה עם ירחם הגאולה, בימי
מוה"ר כש"ת וכו' בנש"ק נו"נ וו"ח הרה"ג 

.בנ"י יקרה אבן שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי מע"כ תש"נ ער"פ
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       

         

        
        

          
       
         
        
         

        
         
         
          

        
        
        
        
          
         
         
          

     

       
        
        
         
         

       

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
         
         
         
        
       
         
         
        

  
 

 
      

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשמ"ה שמות ד'

הרב כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
 ליובאוויטש חב"ד דקהל רב שליט"א,

קליוולאנד.

     
       
         
          
          
          
         
         

    

     
       

        
         
        
         
          
         
        
         
         
          
        

     

       
       
         

      

מתנתו על בתודה הראשונות על החוזר ידידו דברי אלו
ולו ינון יבא עדי הרבים ממזכי להיות שיזכה וי"ר החשובה

ונפש, בלב דושה"ט מכסים לים כמים עמים יקהת

 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי מע"כ תשל"ז שנת
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כו'. הרה"ג מעכ"ת

       
       

      
      
         
           
           

 

       
     
        
          

         
         
        
          
         
       
         

       

  
 

 
      

 

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשד"מ חוהמ"פ
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
     
          
           
           

     

      
       
         
        

      

         
        
        

  

   
 

 
      

התשמ"ה בנ"י

מו"ה כש"ת המפו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ 
וש"ס. המאירי ילקוט ובעמ"ס יצו"א בנ"י האניאד אבד"ק

       
     
           

       
        
        
          
         
          
         
         

      

         
       

           
         
          
         

        

  
 

 
     

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ג סיון י"א

מוה"ר כש"ת וו"ח חו"ב הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
 .טענ מעמפיס שליט"א

       
       
           
         
         
        
          
          
         
          

        

  
 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשמ"ד ניסן ח'

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הגאון הרב ידיד"נ מע"כ
מח"ס ענגלאנד מנשסתר דק"ק ראב"ד שליט"א,

הברכה. מקור

    
    
        
        
        
         

 

      
        
        
         
       
        
         
         
        

    

וי"ר ושמח כשר חג בברכת המברכו דושכ"ג ידידו בזה והנני
גואל בביאת ולראות הפסחים ומן הזבחים מן שם לאכול שנזכה

ונפש, בלב המברכו בב"א, צדק

 

 
   

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
          
         
         

    

         
      
         
           
          
          
          

  

        
        
          
         
          
         
         
          

         
   

  
 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ג לך שלח ב'

מוה"ר כש"ת כו' חוב"ט נו"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
   .ת"ו חיפה בחליסה רב שליט"א,
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על גדול ובע"ח מאד טרוד אני אמנם קצת להאריך שהי' והגם
וגו' יברכך אומרים והקוצרים לקצר אני מוכרח מכתבים הרבה

ונפש, בלב ידי"נ ושכ"ת דושה"ט

 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
        
        

  

        
        
        
         
         
       
         
       

     

  
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי מע"כ

      
      
         
         
        
         
        

       
      
         
         
           
         
         
         

       
       
         
        
          
         

          
         
         
          

        
        
        
        
         

  
 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ו בשמחה שמרבים לחדש כ"ח

הוראה מגדולי חוב"ט המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת כו'  ,יאקא גאבד"ק שליט"א

ג"ח. חיים חקי בעמח"ס
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יצו"א בנ"י התשד"מ פסח מוצי"ט

מוה"ר כש"ת ו"ח כו' הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
 אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א

טענ. מעמפיס

      
      
        
         
         
       
          
       
         
         
         
       
        
        
        
        
        
         
         
        

        
          

     

         
     

        
          
        

  

        
       
        
         
         
       
        
         
        
        

       
      
         
       
        
         
        
         
       
           
        
         
          

       

ונפש, בלב וכאש"ל ושכ"ת דושה"ט ידידו דברי

 

 
    

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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שליט"א. כש"ת כו' הגאון הרב מע"כ

    
     
         

        

        
      
        
        
         

        
        
        
        
          
        
         
         
        

 

      
        
       
       
         

   

        
       
          
        
         

        
         
         
         

       

       
        
         
         
         
         

      

     
 

 
   

   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       

    

        
      
        
        
        

    

       
       
         
          
         
         

    

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
        

       
         

        

        
     
           
         
         
         
        
          
          

   

         
        
        
        
        
          
          
         
          

        
       
         
          
        

    
  
 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

   

       
        
          
         
         
         
         
         
         

        

  
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
      

    

      
       
          
         
         
          
         
        
          

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
 

     
     
        
        
         
      
         
         
          
         

  
 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

    
       
          
          
          

   

       
      
         
         
          
         
          
         

         
      

         
         

         
   

        
         
           
         
         
         
         
          

  
 

 
     

 

יצו"א בנ"י התשנ"א אהרן של שבחו להגיד לסדר ג'

כמר כו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.תצו"א אופקים בישיבת הי"ו,
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יצו"א בנ"י התשמ"ו בהר ד'

כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
 .הי"ו
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בנ התשל"ז עקב פ' ששי יצו"אליל "י

חכמים בהפלגת ומופלג מופלא החשוב הבח' ידידי מע"כ
הב' וכו' חוב"ט  יושר שערי בישיבה הי"ו,

בוויליאמסבורג. רב כעת
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יצו"א ברוקלין התשכ"ה קדושים ה' ב"ה

תלתא במוסף וברכתא וכרביבים כטל מרובים שלומי
מוה"ר כש"ת וכו' המפורסם הגאון הרב ידיד לכבוד

 .ועוד ציון בינת בעמח"ס שליט"א
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יצו"א בנ"י התשכ"ח מנ"א י"ג

הרב כש"ת בנש"ק פלג מלא ומופלג מופלא ידידי מע"כ
  כ"ץ מוהרא"א הרהגה"צ ידי"נ בן הי"ו

זצ"ל.

      
      
          
         
          
          

        

      
       
          
          
         
          
         
         
         
         
          
          
          
        
         
         

     

       
       
         
          

      

      
       

       
        
         
         
         

         
        

    
שיזכה וי"ר מזעיר מעט להשיב הספקתי אשר הטרוד דברי אלו
בברכת המברכו אמת דבר על ורכב צלח לשמה תורה ללמוד

ונפש, בלב ללומדיה התורה
 

 
    
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט צו"ג

כש"ת וכו' הרה"ג בנש"ק נו"נ וו"ח הנכבד ידידי מע"כ
מוה"ר .הי"ו

       
     
        
         

       
         
          
         
         
          
         
         

       
      

     

      
        

    

  
 

 
    

 

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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ידידו וכעתירת נפשו כאות כוח"ט בברכת חותם הנני ובזה
ונפש, בלב דוש"ת

 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"א השמים שער וזה לסדר ג'

פורי' גפן פ"ה אהרן של מתלמידיו הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת התורה בעולם המפורסם ג"א 

חלקים עשרה נדברו אז שו"ת בעמח"ס שליט"א
הכלל. לתועלת ש"ס ועוד

      
       
         
        
        
          
         
          
          
          
         
         

  

      
       
       
          
        
        
         

        
        
          
        
          

  

      
       
         
         
         
        
         
          
        
         
         
       
        
       
       
         
         
        
       
      

    
 

 
    

וכו'. לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ב סיון ר"ח

המפורסם הרה"ג מע"כ ה"ה מאחיו הגדול הכהן אל
מוה"ר כש"ת וכו' אהרן של מבניו חו"פ היוחסין שלשלת

  .בנ"י בבוקארעסט מל' זצ"ל (שליט"א)

     
      
         

 

        
        
         
         
         
         
        
        
         
         
         
         
          

          
  

  
 

 
   

  

וכו' הרה"ג מע"כ .שליט"א

      
      
          
        

 

      
     
        
         
          
         
       
       
          
           
          
          
          
           
         
        
          
          
        
         

        

ונפש, בלב והוקרה בכבוד ושמח כשר חג בברכת המברכו ידידו

 

 
   

בנ"י התשל"ח ויחי לסדר שישי ליל

מוה"ר כש"ת וכו' הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
רבבות שו"ת בעמ"ח טנסי, ממעמפיס שליט"א

אפרים.
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מוה"ר כש"ת וכו' בנש"ק הגאון הרב כבני חתני מע"כ
  .זצ"ל (שליט"א)
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יצו"א בנ"י התשל"ח בעומר ל"ג

מוה"ר כש"ת הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ 
עיה"ק. ירושלים שליט"א

      
     

       

       
        
         
         
         
          
         
        
         
        
       
          
          

      

   
 

 
     
    

כו'. הרה"ג מע"כ תשמ"ו פסח חג אסרו

       
       
           

          
      

       
       
         
         
         
        
         
        
         
         
        
        
         
         

     

         
       
        
         
         

        

 
   

 

         
        

        
       
        
        
          
         
        

  

בספרן כוח"ט בברכת המברכו וש"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש, בלב גמורין צדיקים של
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יצו"א בנ"י התשנ"ב עיו"כ

מוה"ר כו' הגאון הרב חוב"ט וו"ח ידי"נ מע"כ
בעמח"ס טלז הקדושה בישיבה מר"מ שליט"א

ב"ח. שלום אמרי

     
     
         

  

        
      
          
          
         
          
        
        
          
         
          
         
           
        

   
 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשל"ו בהעלותך ג'

כג"ת וכו' חוב"ט וו"ח חו"פ הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
  אדמו"ר זצ"ל (שליט"א)

מציעשינוב.
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בנ"י התשל"ז השמימה מגיע וראשו לסדר ה'

שמו וכו' בע"פ אי"א נו"נ וו"ח הג' הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת מפארים  .פארק בבארא רב ז"ל

     
      
         
         
         

  

        
         
         
       
        
         

         
        
          
         
        
        
       

 

       
        
         
        
         
         
       
        
        

    

        
         
         
          
          
        
         
         
        
        
         
        
          

    

יתירה וידידות באהבה וכאש"ל ושכ"ת דושה"ט ידי"נ דברי אלו
ונפש, ובלב

 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
    

       
       

  

        
       

        
          
         

      

  
 

 
    

   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
      

       
   

      
        
      
        
         

  

        
       
          
           
        
         
           
       
        
          
         

    

  
 

 
  

יצו"א בנ"י התשמ"ז עיו"כ

את ושלום ארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב החיים מחי
מוה"ר המפו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ 

אפרים. רבבות בעמ"ס טענ. מעמפיס שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשל"ז כסלו י"א

         
     
         

          
       
          
        
       
        
         

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      

         
   

        
     
        
        
       
        
          

       

        
         
         
        
        
         
         
         

       

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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בנ"י התשל"ו בריתי את ואזכר לסדר שישי ליל

כש"ת וכו' בנש"ק אי"א נו"נ וו"ח היקר ידידי מע"כ
מוה"ר  ישיבתינו תלמיד הי"ו,

שערים. בית הקדושה

     
       
         

        
         
         
           
         

          
          
         

   

        
       
          
          
           
          
         
          
          
         

        

        
       
         
          
         
         
          
          

        

וה' אמת דבר על ורכב צלח וש"ת דושה"ט ידידך דברי אלו
נפשך כאות ובגשמיות ברוחניות ענינים בכל דרכך יצליח

ונפש, בלב החותם
 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשל"ט למטמנים מ"ה

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

   

       
       
        
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
          

        
       
         
         
         
       
         

  

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
        
         

        
         
        

   

       
        
          
           
          
       
         
           
       
       
         
         
        
        

התורה לקבל שנזכה ויה"ר ושהדר"ג דושה"ט ידי"נ הנני ובזה
ג"כ להשתתף והנני דקדושה הדעת והרחבת נחת ומתוך באהבה
ה' לישועת המצפה ידי"נ לדפוס שמכניס הספר בהוצאת קצת

ונפש, בלב עין כהרף
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       
         

       
      

          
         
        
         
          
         
       
        
        
        
          
         

  

       
        
          
          
        
        
         

    

  
 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
        

       
       
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
         
         

         
 

 
    

 

       
       
        
        
         
        
         

      

ינון יבא עדי חיבורים לחבר ולהוסיף וללמד ללמוד שיזכה וי"ר
ונפש, בלב ושכ"ת דושה"ט עמים יקהת ולו

 

 
    

   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
     
        

     

       
      
        
         
          

       
      
        
          
          
        

          
        

  
 

 
      

כו'. הר"ח מע"כ

      
      
        

       
      
        
          
         
        
        

    

        
       

         
         
           

  
 

 
   

התשמ"גה' יצו"א בנ"י דרכך הצליח לסדר

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
 .הרבים לתועלת שונים בעמח"ס שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ד פסח אס"ח

מוה"ר וכו' נו"נ וו"ח ומופלג מופלא ידידי מע"כ
 .באלטימאר בישיבת הי"ו

      
       
         
       

      
      
         
        
          
         
         
           
         
         
         
         
         
          

       

יברכך אומרים והקוצרים לקצר אני מוכרח הזמן חוסר ומחמת
ונפש, בלב דושה"ט ורכב צלח

 

 
  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
      

        
  

        
       
         
         
         
        
         

  
 

 
    

שליט"א. וכו' הרה"ג ידי"נ מע"כ תשד"מ שלח עש"ק
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
        
        

     

        
      
        
         
        
         
         
         

         
        
        
        

         

       
         
        
        
        
        
       
        
        

     

  
 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ב הרחמים לחדש ח"י

וכו' מפארים שמו המפורסם הרה"ג רחומאי ידידי מע"כ
כש"ת תורה קול בישיבת ר"מ שליט"א

ת"ו. עיה"ק ירושלים כהלכתה ש"ש ובמח"ס
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שכתבתי מה וגם להאריך אוכל לא הזמן חוסר מחמת והנה
דושכ"ת ידידו סלחתי ויאמר ויען התורה לכבוד רק הוא

ונפש, בלב צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת המברכו

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ד פסח אס"ח

הב' וכו' נו"נ וו"ח ומופלג מופלא ידידי מע"כ 
שליט"א וכו' הרה"ג כעת באלטימאר, בישיבת הי"ו

נ.ז. לייקוואד

      
     
         
          

  

     
       
         
           
         
         
          
       
        
        
         
        
         
         

     

       
       
          
         
        
         

          
        
        
         

    

        
       
        
        
       
        
          

        
      
        
        
         
        
       
         
        
         
        
        
        
        

        

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ג מרחשון ד'

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג היקר ידידי מע"כ
 .טענ ממפיס שליט"א

     
      

   

       
      
         
         
        

         
          
          

         
        
          
          

        

    
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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ר' הרה"ג ידידי לכבוד תשא כי מוצ"ש 
אפרים. רבבות בעמח"ס שליט"א,

      
     

 

        
       
         
         
          
         
         
        
         
        

        

       
       

         
         
         
         
        
         
       
       
         

       

  
 

 
     

בנ"י התשל"ה נצו"י ג'

כש"ת הרה"ג חוב"ט ירא"מ נו"נ וו"ח היקר ידידי מע"כ
מוה"ר   .תו"ד הכולל ראש הי"ו

     
      

        
         
          

   

     
      
         
         
        
         

    

       
         
        
         

         
         
         
        
         
          

      

   
 

 
      

שליט"א. הדגול מעכ"י

     
      
          

       
        
         
         
         
         
          
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
      

  
 

 
      

כו'. ידידי מע"כ

      
     

     

       
        
         
        
        
        
         

       

       
      

       

 
 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ב מנ"א י"ב

וכו' ירא"מ המצות אחר רודף מכירו בלתי ידידי מע"כ
כש"ת   .הי"ו

      
      

  

        
       
         
         
         
          
         
         

       
         
        
         

   

       
        
        
          
         

 
      

 

       
       
         
          
         
        

  

        
       
         
        
         
          

 
המברכו מכירו בלתי מוקירו ושכ"ת דושה"ט ידידו דברי אלו

ונפש, בלב
 

 
      

   

התשכ"ו תרדוף צדק צדק לסדר א'

מוה"ר כש"ת וכו' וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
 ,שליט"א
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טובה וחתימה כתיבה בברכת המברכו ידידו ידידות דברי אלו
ונפש, בלב עת בכל דושה"ט

 

 
    

שליט"א. חורב בחקי עוסק צורב האי למע"כ

      
       
         

        
        

   

           
       
        
          
        
        
         
         
          
          
         
          

         
          

      

         
        
          
         
         
         
         

    

ונפש, בלב התורה בברכת המברכו מכירו בלתי דושה"ט ידידו

 

 
    

    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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שליט"א. וכו' כש"ת כו' היקר ידידי מע"כ

       
      
         
        
           
          
        

      
       
        
        

       
         
         
         
         
         
        
        
         
        
          
         
         

      

    
 

 
       

הרב כש"ת וכו' וו"ח הרה"ג לכבוד 
עיה"ק. בירושלים מ"ש שליט"א
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ת"ו עיה"ק ירושלים אונגוואר קרית התשנ"א הרחמים חודש

הרב מוה"ר הרה"ג כבוד  שליט"א
בדעת. אומר וס' אליהו זכרון מח"ס

       
      
        
        
        
       

       
      
          
          

       
         

         
         
         
           

        

       
       
         
          
         
          
         
         
          

       

  
 

 
    

   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
         
        
          
         

 

       
       
         
       
        
         
        

        
         
         
         

       

  
 

 
     

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      

    

        
        
          
         

     

       
        

        

  
 

 
       

ידידי. מע"כ

      
       

     

      
       
         
         
          
           
        

  
 

 
     

  

תנש"א מטות ג' ירושת"ו ק"א

כו' הרה"ג ובע"מ ת"ח ירא"מ הסופר אשכול ידי"נ כבוד
ר' מוה"ר כש"ת סת"ם סופר שליט"א

ת"ו. עיה"ק בירושלים
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
     
        

 

        
       
         
        
        
          
         

  

       
      
          
         

 

   
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ט ראה ג'

הרב כש"ת צמ"ס נו"נ וו"ח הרה"ג שליט"א,מע"כ
קאנ. מאנטריאל גדולה בישיבה הוראה ומורה משגיח

      
       
        
         
         
          
         
         

  

        
        
         

          
        
        
        
       
       
         
         
         
         

       

ונפש, בלב ובבכוח"ט בידידות דושכ"ת ידידו הנני ובזה

 

 
        

יצו"א בנ"י התשמ"ה נביאים ה' עם כל יתן ומי לסדר ד'

האי כש"תמע"כ וכו' חורב בחוקי עוסק צורב 
ברלין. חיים הקדושה דישיבה תלמיד הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"א הגאולה לחדש כ"ח

ר' וכו' יר"א המופלא הרבני ידידי מע"כ 
.הי"ו

      
     
          
             

 

       
       

         
        
           
         
           
          
        
         
         

       

  
 

 
       

יצו"א בנ"י לעמו קרן וירם שנת להדלקה ד'

פאר יכהן כחתן מו"מ במעלות תמים החתן הבחור כבוד
כמר צ"מ  .הי"ו
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המשפחה ולכל לו מז"ט בברכת הראשונות על החוזר ידידו
ונפש, בלב דושה"ט ידידו וברכת כעתירת

 

 
      

רב לידידי התשמ"ו דחנוכה נ"י.ד' מאנסי

      
      

 

       
        
       
        
        
         
         
        
         

   
 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ג פורים

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.טענ מעמפיס שליט"א

     
      
         

        
        
         
         
         
           
          
          
          
          

       

         
       
           
        
        
          
          
          
          
         
          

        

    
 

 
    

 
יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו הרחמים לחדש ג' ליום אור

ידי"נ ובתוכם החתימה, לנו יטב בלימה, על ארץ תולה
כש"ת וכו' וו"ח ג"א המפורסם הגאון הרב עליון וידיד

מוה"ר    אדמו"ר
זצ"ל. (שליט"א) מציעשינוב
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א חהמ"ס

יפה שדעתו כהן וו"ח הגאון הרב ונעים נחמד ידי"נ מע"כ

מוה"ר כש"ת בעזרו אברהם אלקי וברה 
.תו"א עיה"ק בירושלים צבי נוה ור"מ רב

     
       

       
      
         

     

      
        
        

        
        
         
          
        
          
        
        
         
       
          
         
          
           
         
        
       
         
       
      
         
       
          
         

      
       
         

יברכך אומרים והקוצרים החג קדושת מחמת לקצר הנני ובזה
עבגצ"א ליהוי וטבא היא טבא טבא ובפתקא בציון מציון ה'

ונפש, בלב בריתו נאמן ידי"נ
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יצו"א בנ"י התשנ"ב ואברכך לסדר א'

עץ פרי בנש"ק ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
הב' הדר ישיב תלמיד הקדושההי"ו תנו

תו"א. עיה"ק ירושלים אונגוואר בקרית

      
       
        
        
         
          
        
         

   

       
       
         
         
          
         
          
         
          
         
         
         
        
         
         
        
         
        
         

       

       
       
         
         
          
           
           

           
         
            
          
          
         

         
           
         
        
         
          
           
          
         
        
         
           
          
       
          
          
           
         
            
          

       

         
       

          
        
         
        
          
         
         
        
       

  
ללמוד שתזכה וי"ר אמת דבר על ורכב צלח לברכך הנני ובזה
המצות וקיום התורה במעלות מעלה מעלה ולעלות לשמה תורה
בעדך המעתיר עמים יקהת ולו ינון יבא עדי אבות לתפארת

ונפש, בלב
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יצ"ו בנ"י התשמ"ה הרחמים לחדש י"ב

כש"ת חוב"ט בנש"ק רו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר  הדת מחזיקי דקהל מו"צ שליט"א,

ת"ו. עיה"ק ירושלים בעלזא

      
       
        
       

       
       
          
         
        

        
         
         
         
          
         
        
          

  

טבא לפתקא שיזכה וי"ר לקצר מוכרח הנני הזמן חוסר ומחמת
ונפש, בלב ושכ"ת דושה"ט ידיד"נ שמח וחג

 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ב עיו"כ

מוה"ר כו' הגאון הרב חוב"ט וו"ח ידי"נ מע"כ
בעמח"ס טלז הקדושה בישיבה מר"מ שליט"א

ב"ח. שלום אמרי
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בזה והנני מועדים למועד חזון עוד אי"ה ואולי הז"ג אין יותר
שיחתם וי"ר ברכה ומשיב הברכה על ומודה בגמח"ט לברכו
יבא עדי ברבים תורה להרביץ ויזכה גמורין צדיקים של בספרן
כל לטובה בעדו ומעתיר המברכו ידי"נ עמים יקהת ולו ינון

ונפש, בלב הימים
 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי כו' צורב האי מע"כ

      
      
        
        

      

        
       
          
           
        
         
          
        
        
        

    

        
      
         
         
          

     

  
 

 
       

התשל"ח יצו"א בנ"י השמים שער וזה לסדר ה' ליום אור

כש"ת וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
ותלמידי ת"ו, בפ"ת דוד נחלת ישיבת תלמיד ,

ר' באהבתו קשור נעלה מאד והחשוב היקר
.הי"ו
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
         
        
        
         
          
         
        
         

       

  
 

 
    

 

הי"ו. וכו' היקרים ידידי לכבוד יצו"א. בנ"י תשמ"ט במדבר א'

     
     
        

          
         
        
        

         

       
      
       
          
         
        
         
        
         

    

       
       
        
        
         
          
         
        
        
         
         
         
       
         
         

        
         
        

  
 

 
       

 

יצו"א בנ"י התשכ"ד מרחשון ער"ח

מוה"ר כש"ת וכו' וו"ח הרה"ג אחי גיס מח' כבוד
.שליט"א
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התשמ"ג יצו"א בנ"י גדול לגוי יהי' היו לסדר ה'

המעלות פאר המפואר הנגיד הרבני חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר ירא"מ חוב"ט כו'  שליט"א

שווייצאריא. מציריך
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל חנוכה זאת

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 .שליט"א טעלז ישיבת מכולל

       
      

       

       
      

        
        
         
          
         

      

        
        
        
           
         
         
          
        

        

       
       
         
        
          

        

  
 

 
   

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח מרחשון ט"ז ב"ה

ברקאי בעזרו אברהם אלקי עלי' מבני חד ידידי כבוד
הרב וכו' חוב"ט .הי"ו
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יצו"א בנ"י התשד"מ הרחמים לחדש כ'

כש"ת כבוד אומר כולו חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .הי"ו

      
      
         
       
         
         
        
         
         
         

     

       
      
          
         
        
         
       
         
        
         
         
        
       
         
         
         
         

      

בלב כוח"ט בברכת המברכו כערכו מוקירו מכירו בלתי ידידו
ונפש,

 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ג מרחשון ד'

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג היקר ידידי מע"כ
 .טנסי ממפיס שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     

      

       
      
        
         
        
        
          

   

  
 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשמ"ו אלול כ"ו

       
      
         
         
          
         
          
         
        
          

       
       
         

    

  
 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ב תולדות א'

נהור וכו' נו"נ ו"ח חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר כש"ת כשרגא נהורך  .הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ז צו"ג

ירא"מ הרעיון זך חוב"ט הרה"ג הערך יקר ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו'  תלמיד מ' שליט"א

הקדושה. בישיבתנו

       
        
         

        

       
        
        
          
        
          
        
          
         

         

מאת יתברך שהמברך וי"ר ושכ"ת דושה"ט ידיד"נ הנני ובזה
גמורים צדיקים של בספרן ובגמח"ט די בלי עד בברכות השי"ת

ונפש, בלב
 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל ראה ד'

וכו' ומופלג המופלא הב' היקר ידידי מע"כ .הי"ו

     
      
       
         
         
        
         

   

         
        

        
       
        
        
         
        
        

        

   
 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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וכו'. היקר ידידי לכבוד תשמ"ט עיו"כ

     
     
          
         

     

        
        
          
          
        
       
          
          
        
          
       
        
         

        
        
         
        
          
         
         
        
        

    

       
       
       
          
         

         
        
         

   

  
 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"ח העם ויאמן לסדר מוצש"ק

כש"ת וכו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
ר' הרה"ג .ת"א עיה"ק ירושלים שליט"א
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שיזכה וי"ר יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר הז"ג אין כי והיות
התורה למען מחשבותיו לאור ולהוציא לשמה תורה ללמוד

ונפש, בלב מכירו בלתי ומוקירו המכבדו ולומדיה

 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
      
         

      

       
       
          
         
         

         
        
         
         
         

    

       
       
         
         
         
        
         
         

  
 

 
     

 

כו'. כו' היקר ידידי מע"כ התשד"מ עיו"כ
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כו'. ידידי מע"כ תשמ"ו ע"פ

      
      
         
         

     

       
      
         
         
         
          
        

      
       
       
        
         
        

        

 
      

 

      
      

        

          
          
         
         
          
         
         
        

     

בספרן לגח"ט שיזכה וי"ר בברכה הפתיחה מעין חוזר והנני
כמאמר הקדושה בתורתינו נחמתו וימצא גמורים צדיקים של
שאמר ומי בעניי אבדתי אז שעשועי תורתך לולי המע"ה דוד
בישועת להושע זו בשנה ונזכה די לצרותינו יאמר די לעולמו

ונפש, ובלב בידידות החותם עין. כהרף ה'

 

 
    
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
      
        
         
         
         
         
         
       
        

לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר מכירו בלתי ידידו דברי אלו
ונזכה החנוכה בימי הגנוז לאור שיזכה התורה בברכת המברכו
ונפש, בלב מוקירו וכעתירת כברכת בב"א צדקינו משיח לביאת

 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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עוד לי ויש תורה בדברי להשתעשע חפזון יוצאי דברי אלו
המכבדו ידידו בזה והנני גרמא הזמן שאין אלא דברים אריכות
מרובה להצלחה ולומדיה התורה בברכת ומברכו כערכו ומוקירו

ונפש, בלב
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

 
     

יצו"א נע"י ברוקלין התשכ"ב שפתים ערל ואני לסדר א' ב"ה

יחולו תלתא במותיב וברכתא מרומים מגבהי שלומים רובי
מוה"ר המפו' הגאון הרב רבא גברא האי ידידי ראש על

 .חשובים בעמ"ס זצ"ל (שליט"א)
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התשל"ח יצו"א בנ"י השמים שער וזה לסדר ה' ליום אור

כש"ת וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
ותלמידי ת"ו, בפ"ת דוד נחלת ישיבת תלמיד ,

ר' באהבתו קשור נעלה מאד והחשוב היקר
.הי"ו

      
      

       
      
         

       
        
        
        
          
          
        
        
        
          
           
         

  

       
       
         
         

     

  
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ז אלול כ"ה

וכו' מחוכמים חבורים חובר מפארים שמו הגאון הרב מע"כ
מוה"ר כש"ת קרית אבדק"ק שליט"א

ברק. בני ישראל אגודת
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יצו"א בנ"י התשמ"ז ויחי ג'

כש"ת וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ 
שמחה. שלמי בעמח"ס שליט"א
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ונפש, בלב שמים לרחמי המצפה דושכ"ת ידידו דברי אלו

 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       

      

        
        
          
        
       
         
       
          
          
          
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         

 

       
       
         

  

       
       
        
        

       
         

    

  
 

 
      

כש"ת. וכו' הרה"ג ידידי מע"כ בנ"י. התשמ"ז תשרי י"א

      
      
         
        
         
        
         

      
     
       
        
         
        
       
        

     

      
       
         
        

        
       
        
         
        
          

       
        
        
          
          

       

  
 

 
     

 

יצו"א בנ"י התשנ"א מדות עשרה לשלש אור

וגמר חיים, ושנות ימים אריכת יותן הוא חיים, מחיי
כבני חתני מע"כ את צדיקים של בספרן טובה חתימה

מוה"ר כש"ת הגאון הרב פאה"מ בנש"ק 
בתי הצ' הרבנית ביתו צפירת ואת שליט"א

ב"ב. שיחיו, היקרים נכדי ואת תחי' לאה רחל
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של בספרן גמח"ט בברכת הראשונות על חוזר הנני ובזה
בכל ולהצלחה ולברכה לטובה לך אשר ולכל לך צדיקים
זוגתך ושלום דושה"ט צדקינו משיח לביאת כלנו ונזכה ענינים
מרדכי, משה שלמה, דוד ובנך תחי' לאה רחל בתי הצנועה
בעד המעתיר ולברכה. לטובה כולם שיחיו מאטעל, ושרה

בלו"נ, הימים כל כולכם
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     

         
       
       
        
        
         
        
       
        
        

  

       
        
       
         
         
         
        
         
         
        
         
        
          
       
        

        
    

   
 

 
     

   

התשמ"ו ער"ה

מוה"ר וכו' הרה"ג חביבי תלמידי מע"כ 
.שליט"א
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ונפש, בלב דושה"ט צדיקים של בספרן ותחתם שתכתב וי"ר ידי"נ

 

 
       

וכו'. הרה"ג לכבוד

        
      
         
          
         
         
         
         
        
          

      

       
      
         
           
         
         
          
          

         
         
        

     

     
 

 
     

   

אחדשכ"ת. הי"ו וכו' היקר ידידי לכבוד
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שליט"א. וכו' הרה"ג ידידי מע"כ

      
        

        
         
       

   

       
        
         
          
         
        
         
          
          
           
         
        

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
        
        
        
         
         

     

        
       
         
         
         
          
        
         
          
        
         
         

   

 
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי ידידי לכבוד

       
      
        

  

       
      
        
         
          
         
        
         
         
         
          
        
         
         
         
          
          

      

  
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ה שבט ב'

מוה"ר הרבני וכו' ירו"ש לאיתן משכיל היקר ידידי מע"כ
  .ז"ל (הי"ו)

      
     
          
        
          
        

         
         
         

       
       
          
         
         
       
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         
        
          

     

      
       
          
       
         
        
         
        
          
         
         
         
          

     

       
          
        

        
        
        
         
         
         
         
        
          
        
        
        
         
         
        
          
          
         

   
 

 
    

  

וכו'. ידידי כבוד תשנ"ב סוכות אס"ח

     
       

   

      
        
         
          
          
          
         
         

         
          

       
       
        
         
           
         
         
          
         
          
          
          
        
         
          

       

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
      
        
         
        
        
        
         
        
         
        
          
        
       
         
        

     

        
       

        
          

        
      
         
        
        
          

   

  
 

 
    

   

יצו"א בנ"י התש"מ ברכה והי' לסדר עש"ק

הב' כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.טעלז הקדושה בישיבה הי"ו

       
        
         
        
        
         
         
         
       
        

     

  
 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ו בהר א'

ועניו חסיד חו"פ הרהגה"צ חי כל נפש וידיד ידי"נ מע"כ
כג"ת כו' מחוכמים חבורים חובר אהרן של מתלמידיו

 בעמ"ח ב"ב עכו גאבד"ק שליט"א
ועוד. נפש חי ספרי
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השמו"ת סגולה לי והייתם ב'

כו' הגאון הרב ידי"נ מוה"רמע"כ כש"ת
.ד"ח אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א

     
      
        
         

      

        
        
         
           
          
        
         

       
         
         

     

אומרים והקוצרים הקיצור על ויסלח וכאש"ל דושה"ט ידידו
ונפש, בלב יברכך

 

 
       

  

כו'. מע"כ
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מוה"ר כש"ת כו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ 
ד"ח. אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א

      
      
        
         
         

        
       

       
        
        

        
    

       
       
         
         
          
        
        
        
        
       
         

      

  
 

 
     

  

יצו"א בנ"י התש"נ להדלקה ד'

מוה"ר כש"ת ברקאי ג"א וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
 מ"ר ב"ח שלום אמרי בעמח"ס שליט"א

וויק. טלז הקדושה בישיבה
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נאמנה בידידות דושכת"ר התורה בברכת המברכו ידידו דברי
לאבותינו נסים שעשה ממי חנוכה בימי ה' לישועת המצפה
עולם גאולת ויגאלנו הזה בזמן גם לנו יעשה הוא ההם בימים

ונפש, בלב החותם בב"א צדקינו משיח בביאת

 

 
        

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א נ"י ברוקלין תשכ"ו, ניסן ר"ח

מוה"ר וו"ח הרה"ג ידי"נ כבוד .שליט"א

        
       
         

     

      
       
          
           
         
       
          
          
         
         

       

       
        
         
          
         
         
          
          
        
         

       

ונפש, בלב דושה"ט ידידו הנני זמן חוסר ומחמת

 

 
    

 

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
        

     
       
          
          
         

     

        
       
         
        

        
          
         

 

  
 

 
      

 

מוה"ר כש"ת כו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ 
ד"ח. אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
     

      

          
         
         
           
          

        

  
 

 
    

   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
          

        
       
          
         
          
         
        
           
       

  
 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ט מצליח איש ויהי לסדר ג'

מוה"ר כש"ת כו' ברקאי צורב האי מע"כ 
אוסטראליא. סידני, הגדולה בישיבה הי"ו
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אמת דבר על ורכב צלח בידידות דושכ"ת ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו

 

 
       

 

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
        
         
          

         
          
         
        
        

   

       
       
          
          
         
       
         

    

       
         
         

        
         
          
          
          
           
        
         

       

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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מ על לי ויסלח ושכ"ת דושה"ט ידידו הנני פלפוליובזה יעוט
חג ובברכת למועד חזון עוד ואי"ה מאד טרוד אני כי כעת

ונפש, בלב ושמח כשר
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
   

        
       
         
          
         
         
          
          
         
         
          
         
         

  

בלו"נ, המברכו מכירו בלתי ידידו וברכת וכעתירת נפשו כאות

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ח הרחמים לחודש י'

מוה"ר כש"ת חו"פ נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
 .צבי וגליוני לנפש ציון בעמח"ס שליט"א

     
      

        
   

       
        
         
        
          
       

       
        
         
          
         
        
        
         

    

   
 

 
    

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ו למטמני"ם במ'

הב' כש"ת וכו' חוב"ט ומופלג מופלא היקר ידידי מע"כ
  .'באלט ישראל נר בישיבת הי"ו

       
      
        

          
        
         
          
       
         
        
         

        

  
 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ה הרחמים לחודש י"ג

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

קהלת בכולל בנ"י.שיעור פאפא יעקב

      
       
        
         
         
        
         
        
         
          
         
         
        
         
        

          
 

      
      
        
          
        
         
          
         
        
        
        
         
        
         
         
          
         
         
         
         

  

        
       
         
        
        

     

כוח"ט בברכת המברכו הרם כערכו מוקירו ידידו הנני ובזה
תורה ולהרביץ לשמה תורה ללמוד ויזכה צדיקים של בספרן

ונפש, בלב דושה"ט ידידו ונפש נפשו כאות ברבים

 

 
      

בעמח"ס שליט"א מוהרש"ט כו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ
חשובים.
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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כל כתבתי כי להלכה זה על לסמוך שלא ונא פורים בשמחת
ונפש, בלב דושה"ט וכותב מהרהר רק זה

 

 
    

   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      

      

      
        
           
         
         
          
         
         
         
         
         
            
         
          
          
          

      
          
         
         
         
         
          

    

  
 

 
    

   

יצו"א בנ"י התש"מ עמלק זכר תמחה לסדר עש"ק

הרב כש"ת צמ"ס חוב"ט ידי"נ מע"כ  
שליט"א.

     
      

          
          
          
         
          
         
         
          
          

         

      
      
         
         
         
          
        
        
        
         
        
        
         

     

  
 

 
      

    

שליט"א. וכו' הרה"ג לכבוד
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יצו"א בנ"י התש"מ למטמני"ם מ"ג

ברקאי חורב בחוקי עוסק נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  בירושלים שליט"א

ת"ו. עיה"ק

       
        
         
        

          
         
       

       
       

        
        
         
          
         
         
         
         
        
         
         
        
         

  

        
         
         
         

       
        
         
          
         
         
         
          

        

    
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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עין כהרף ה' לישועת המצפה לעולם מיעוט אדם דברי אלו

ונפש, בלב
 

 
     

וכ היקר ידידי הי"ו.לכבוד ו'

      
      

      
      
           
          
         
       
         
         
         
        
         
         
        
          
          
        

          
    

     
 

 
      

שליט"א. כש"ת וכו' ידי"נ לכבוד תשמ"ו פורים
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לבנות יעקב בית מנהל הי"ו וכו' הרה"ג היקר ידידי לכבוד
בנ"י.
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.השכינה וגלות ביהמ"ק חורבן על יום בכל להתפלל

למשיחא הלכתא

ירושלים מקדושת בה יש יריחו

בזה"ז ירושלים קדושת

המכנסים ואח"כ קודם הכתונת ללבוש הנוהגין

הכסא בבית לספר מותרים אי קטנים

הכסא בבית צניעות צריכים אי קטנים

רעה רוח עליהם שורה אי המטה תחת רקים כלים

נאסרה אי ידיו שנטל קודם שחרית במאכל הנוגע

באוירון הכסא תחת שהניח מאכל

ר"ר שורה אי במאכל הנוגע קטן

מסואבות בידים קודש בספרי הנוגע

נאסר אי נטילה בלי במאכל הנוגע קטן או נכרי

בהשם יכוין כוונה איזה

יום בכל הציצית להפריד מצוה

כביסה בשעת שנקשרו ציצית

'ג בתוך אחד נקב שנקרע קטן טלית

בשבת ציצית לקשור

בממוניה מצוה דליעבד לאינש ליה ניחא

בספר ויניחם יזרוק לא שנפסקו ציצית

חיוב לשם שלא ציצית מצות בקיום נשים

הציצית לתקן לאשה יתן לא לכתחילה

ליכנס מהו בלבד לתפלה המיוחד בגד שאר או טלית
הכסא לבית בו

איזו קטן טלית לו ויש שלו שאינו בטלית המתפלל
לק"ש יקח

תפילה בשעת יד של תפילין על הבית להניח

אצבעו על רצועה של הכריכות לשנות

של בחברה לקבלו יש אי הראש שערות שמגדל מי
תורה בני

מרובים שערות על תפילין להניח

ש"ר התפילין לכוון בלע"ז] [שפיגעל בראי לראות

בבי בלע"ז] [שפיגעל מראה התפיליןלהניח לכוין הכ"נ

היום תפילין הנחתי לא

תורה דברי עליו שנכתב נייר לזרוק אסור

יניח יד באיזה ימין צד על הלב לו שיש מי בדבר
תפילין

תכניים מדעים עם תפילין של ריבוע למדוד צריך אי

חיבור מקרי אי דבק או מסמרים ע"י חיבור

תפילין להניח אסור מצורע

מילימעטער של מודד ע"י בתפילין הריבוע למדוד

אשה עשני שלא ברכת בנוסחת

התפילה בשעת להתנועע יש אי

ושמאל ימין התפילה בשעת להתנועע איסור יש אי

קודם מי לתפילה חיובים שני כשיש

'ה יראי בחברת להתחבר

כהונה מתנות לקבל מצוה יש אי

דזמרה בפסוקי המזמורים סידור

בראשונים ליתא חנוכת שיר מזמור אמירת

היכלות מספר תקנו אנשכה"ג שאמר ברוך ברכת

כבוד יהי תפלת

ואמן אמן לעולם ה' ברוך ברכת

יש אי צורנו לנצח תתברך בתפילה שמזמרים מקומות
לבטלו

מברך ויש"ר באמן לכוין צריך

ברכות רש"י לשון ביאור

פורטת שאשה זמירות מכלי לשמוע

בשבת זמירות לגבי מהו ערוה באשה קול

יחד ובנות בבנים קודש שבת זמירות לזמר

לגמרי כלו שלא רגלים במי להתפלל

ק"ש לקרות מותר אי טעלעוויזיא על ערוה הרואה

פריצות בעניני לתקן בקו"ק

ערוה באשה קול בענין

יצא אי התפילה לאחר בבית צואה מצא

כצואה דינו בגדו על לח ש"ז

בשחרית רבה אהבה אמירת

כנסיות בבתי נשים אסיפות לעשות אסור

פרס אכילת בכדי קטן אכילת שיעור
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לעשרה מצטרף אי נשים בעזרת המתפלל

כנישתא לבי מר אתי לא מ"ט שמעתתא ביאור

בציבור תפילה חיוב

בציבור להתפלל מצוה יש אי

יתנהגו כיצד וספרדים אשכנזים בה שיש עיר

לתפילה נט"י צריך אי למעריב מנחה בין הלומד

נתנו ליהנות לאו במצוות

להבין שקשה בלשון הפייטנים כתבו למה

קטנה אחות פיוט ביאור

לע"ז בלשון אמן עניית

כאנשים בתפלה חייבות נשים אי

תפילה בזמן חייבות אי נשים

אם התפללו שלא חמשה ויש ויבא יעלה לומר שכח
למנין מצטרף

אוירון להולכי הדרך תפלת

כפיהם נושאין ואין התיבה לפני יורדין אין אומנין

קמץ או הג' תחת בסגול הגשם מוריד לומר כיצד

להיפוך או בא"י חו"ל לבן ומטר טל ותן

טו"מ ותן בשביל מלהתפלל עצמו למנוע יש אי אבל

ומטר טל ותן הזכיר שלא להמתפלל שהעיד עד

עדיף חסיד או עדיף צדיק אי

דרבנן מודים ואמר הודאה בברכת לחש בתפלת טעה

לחזור ימתין כמה בערבית פסיעות שלש הפוסע

כיצד בתפלה שמדברים בביהמ"ד שכנים לו שיש מי
ינהג

רפאנו ברכת ודלג בתפלה שטעה ש"צ

צרה בעת ישראל לעמו העונה וסיים בת"צ שטעה יחיד

דרבנן מודים ואמר במודים טעה

מהו ש"צ שמ"ע באמצע מהמתפללים מקצת יצאו
כהנים ברכת לומר

חיובית הם אי השמ"ע לאחר הכריעות

התפילה באמצע לדוכן העולה לנט"יכהן יעשה מה

להפסיק מהו התפלה באמצע כהנים ברכת שומע

יחף לילך ישראל לבן אסור

שפיר אי קולו את מנמיך כהנים ברכת המקרא ש"צ
עביד

כפים לנשיאות מעכב מנעלים הסרת

כפים לנשיאת מעכבין נמי באב תשעה שלובשים נעלים

ומסיים חוזר כפים נשיאת לאחר ש"צ כהן

בביהכ"נ תחנון עם ינהג כיצד ספרד נוסח המתפלל
אשכנז שמתפללים

עש"ק תחנון לומר שלא ביהמ"ד מנהג

ישראל לארץ באו ביום תחנון יאמר אי

בר"ח מעריב להתפלל אבל

התורה בהגבהת ותיקין מנהג הוא כיצד

ראשון לו קוראין אי בתשובה שחזר מומר כהן

טכס לעשות בשביל לטלטלה מותר אי חדשה ס"ת

חדשה ס"ת פני לקבל מביהכ"נ ס"ת להוציא מותר אי

תשלומין לו יש אי בשחרית בבו"ה בתורה קראו לא
במנחה

לוי כאן ונמצא לוי במקום שעלה כהן

מביהכ"נ לצאת הכהן רצה לא אם מהרי"ק בדברי

מהם איזה הלכה בעל ואחד מפולפל אחד ת"ח שני
קודם

שבת שומרי מנין כשאין התורה קריאת

רשע אביו בשם לתורה קריאה

בחומש להסתכל מותר אי בתורה קריאה בעל

הסופר על ולא מחשב על ס"ת בכשרות לסמוך

שבה אותיות רבוא וששים ס"ת בדיקת בענין

התורה לכבוד נתקנה לתורה לעולה התורה ברכת

שנית לשמוע מצוה יש אי התורה קריאת כבר שמע

הדברות עשרת בקריאת לעמוד לציבור נכון אי

קודש הארון לפתיחת קטנים לכבד מותר אי

הס"ת לגלול קטן לכבד

העליון בשליש ס"ת לקשירת טעם

ה סידור לשנות המדרששלא בבית ספסלים

ביהכ"נ באמצע בימה עושין

ומנהגיהם וגלילות הגבהות בענין

לנשים אנשים בין מחיצה שם שאין ביהמ"ד

הקודש ארון כלפי פניהם שיושבים לרבנים טעם

בביהכ"נ לנר מנר להדליק

הכנסת בבית בטילה שיחה איסור

בטחון חוסר משום בזה יש אי לחיים בטחון העושה

לשלשה להחניף דמותר בהא

ברכה בשעת ברוטב המהול מאכל אחיזת
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למצוות מקדימין זריזין

לנטילה נפסלים אי כעמיקאלים בם שנתערבו מים

כעונה שומע בדין

לצאת רוצה אינו והוא חבירו את להוציא המברך
עצמו בברכת

בברכתו לצאת מיאן וחבירו חבירו את להוציא בירך

בהרהור לברך יש אי ברכות ספק

בברכה לצאת דמי כדבור הרהור בדין

לבהמתו מאכל שיתן קודם שתיה או אכילה איסור

הפסק הוה אי עצמו ברכת אחר אמן העונה

(בלע"ז (שניצעל פציצות על מברכין ברכה איזה
פי"ש וגעפילט"ע

עשה בעה"ב לך שאומר מה בביאור

לגדול מסרבין דאין בדין

נטילה צריך אי אחת בידו רק שפשף ולא מים השתין
לשתיהן

אוכל בחדר לישן מותר אי

לאכילה בפיו פרי לקלוף אין

רשעים רחמי שאמרו ומה רשעים על לרחם יש אי
אכזרי

הפת מן קצוות לאכול שלא במנהג

המזון ברכת בשעת השלחן מעל הסכין להסיר

בישיבה לומר צריך אי רבות נפשות בורא

דוקא מפת שביעה בעי אי בהמ"ז לברך

שבת סעודת ידי יצא אי בברהמ"ז רצה לומר שכח

ברהמ"ז ידי יצא אי בשבת רצה לומר שכח

ברהמ"ז לברך החיוב חל מתי

הגפן על ברכת ולברך לשהות יכול זמן כמה

גופיה ברכה של מכוס לשתות צריך אי

בהנ"ל עוד

קידוש של מכוס דוקא לשתות צריך אי הטועם

כהלכתו נפדה שלא מע"ש שאכל מי על לזמן

אם בפסח (געבראקט) שרוי' מצה מלאכול הנזהרים
האוכלים עם לזימון מצטרפים

ארענדזשאס תפוזים מיץ על מברכין ברכה איזה

מברכין ברכה איזה קלוי תירס על

להתפלל מותר אי החוטם בצואת נוגע

עליהם מברך אי שבמעיו האכילה לשרות מים השותה

מבושלים (קאסטאנע"ס) ערמונים על מברכין כיצד

בדיעבד יצא אי פירות על מזונות בירך

מברך ברכה איזה מינים כמה של מרק

כיצד פירות משאר כזית ועוד מינים מז' כזית אכל
מברך

'ג מעין בברכת ובטהרה בקדושה בנוסח

פירות משאר זית וחצי המינין משבעת זית חצי אכל
מברך כיצד

מברך ברכה איזה פירי המוצץ

כעונה בשומע כוונה

אמן אחריו עונין אי ומברך עכו"ם חלב שותה

ככתיבתו השם להגות מהו אחרים עם הלומד

הודאה סעודת לעשות שיש ראיה

האדם על שעברו מהצרות השלוה בימי להזכיר מצוה

לגמרי נתרפא לא שעדיין לחולה הגומל ברכת

מברכין מתי שהחיינו ברכת בענין

שהחיינו מברך אי שחיבר ספר הגומר

החופה תחת שהחיינו מברכין אם והכלה החתן אבי

שהחיינו מברך אי נקבה לו נולדה

(בלע"ז (גאווערנא"ר מחוז מושל על לברך חייב אי

ומלכות בשם יאמר אי שפטרני ברוך ברכת

שפטרני ברוך לברך יכול מתי עד

בתו על שפטרנו ברוך לברך צריך אי

בעכו"ם להסתכל אסור

המייניה למיסר טריחותא ע"א) י' (שבת הגמ' ביאור

המנחה קודם דוקא לאומרה יש התמיד פ'

לאחר יאמר לא מנחה קודם התמיד פ' לומר הספיק לא
המנחה

ביום מותר אי בלילה מצוה מלקיים אנוס

ספרים שם שיש שינה חדר

בשבת כדורים ליקח

'צ ליום המשמש

שבת בדיני למילתא מילתא מדמין אין

שבת מחללי של חרושת בבית בבחירות להשתתף

בזה"ז ישראל ארץ ישוב במצות

לטלטל מותר אי והוציא במקרר שנתנה חלה

להחזיר מותר אי בשוגג בשבת האש מן הקדרה הוריד
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בשבת חמים במים לילדים בקבוק להחם

הכסא לבית הצפרניים לזרוק מותר אי

ידי יוצא אי גדול היום בעוד מע"ש שדולקת עששית
שבת נר

ומיד אחד במקום הרבה נרות המדליקין מלונים בבתי
נתכים

יצא אי צה"כ קודם שבת סעודת האוכל

ולמעלה המנחה מפלג קידוש לעשות

דודי בלכה ש"ק בליל רקידה העושין

לכרוע צריך אי שבע מעין בברכת

אמן לענות אין וארץ שמים קונה אחר

קידוש ידי יוצאים אי אחר בחדר שאוכלות נשים

מאדים במזל שבת ליל לקדש שלא

בשבת אחת לסעודה רק דגים לו שאין מי

דגים אחר משקה שתיית

דגים אחר משקה שתיית

דגים אחר משקה שתיית

היום מקידוש פטורות דנשים דס"ל למאן טעם

לכסות צריך אי לפניו פת לו ויש קידוש ידי יוצא

הלחם לכסות כולם צריכים אי קידוש ידי המוציא
שלהם משנה

קידוש של כוס על בפה"ג מברכות שנשים במנהג

לאכול אבותינו שנהגו ממאכלים לשנות שלא

ע"י לכבות ומהו דאורייתא, הוי אי החשמל אור כיבוי
הגרמא

בשבת במעלית לעלות

בשבת בחרתנו אתה תפלת תקנו לא אמאי

שמיה בריך יאמר מתי

בקרה"ת הש"צ שעונה אמן

השבוע באמצע יא"צ לו שיש למי למפטיר עליה טעם

כמה ועד נישואין לשמחת בשבת בעליות להוסיף

ההפטורה בברכת לעמוד יש אי

תרגום לו אין כהנים ברכת

לשנים אותו יחתוך אם שלם אחד לחם רק לו אין
משנה ללחם

ביו"ט ולא בשבת בסעודה ביצים שאוכלים טעם

הבדיל ולא לתשלומין אחת שתים מוצ"ש התפלל
בשתיהם

בראשונה וטעה שתים התפלל בהנ"ל

בישיבה או בעמידה להבדיל יש אי

הטעלעפאן על הבדלה לצאת יכולה אי אשה

בקידוש מבדיל אי ר"ה קודם להבדיל יין לו היה לא

כיצד ג' ביום ר"ה וחל רצופים ימים שני שמתענה מי
יבדיל

חייב אי ונטעם וחזר בשבת עשבים התולש

בשבת גבינה עם לבן לערב

עכו"ם ויגבהנו שבת כבר ששם למקום לטלפן

בשבת חשמלי אוטאמאט שעון

יצלצל שלא לסגרו לשעות המקשקש אלאר"ם שעון

אסור אי בשבת זיעה סחיטת

כך ולקרות הס"ת על מנוקד פלאסטיק להניח

בשבת המכה על תחבושת להניח

מחובר זיפער עליו שיש טלית עם בשבת לצאת

בשבת זהב או כסף המחופה במפתח לצאת

מע"ש מהכובס פתק מהבגד להוריד שכח

בשבת בו יוצאת אשה אי זיעה לקבל הנעשה בגד

עירוב דליכא במקום לענדזיס עם בשבת לצאת

מלשאצל"ג הוה אי בשבת שלו בכיס היוצא זב

בשבת לנקיות לקנח מים שצריך מי

בשבת השיניים שעל הברזילים עם לצאת מותר אי

בשבת זקנו בשער בלע"ז) (פין מחט להכניס

לשבת מע"ש חמים מים עם נוזלים ברז להניח אסור

תורה דברי להקליט מהו מוצש"ק בזמן המקדים
שמאחר ממי סעודות בשלש

בשבת נו"נ הרושמים צדקה גבאי

וי"ט שבתות בליל שבכתב תורה ללמוד

תושב"כ ללמוד מותר יאיר כיום לילה דבזה"ז טעם
בלילה

בלימוד שנותיו ישלש לעולם רש"י דברי ביאור

מודד מין בכל בשבת חום למדוד מותר

שבת שכר בדין

סחורה עמו שעושה למי עלי' לקנות

לחו"ל בשבת שלום דרישת לשלוח

השבת לאחר לתקן כדי בשבת בקארעקטאן הקורא

תפילין של מכיס ע"ש החגורה להוציא שכח
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בשבת לפתוח מותר אי צדקה קופת עליה שקבעו דלת

מוקצה דבר יזוז ידו שעל ממקום היתר דבר ליקח

בשבת לפתחו להדליק כפתור לו שיש מקרר

מלשאצל"ג הוה אי לקברו מת המוציא

בשבת סודא מי לעשות

בשבת בהם להשתמש מותר אי שנשברו שברים

בשבת מחתך של הגדר מהו

בשבת מעורר שעון כוון

בשבת בלע"ז) (פען המאוורר לסבב

בשבת כוונה בלי זבוב ההורג

אחר גומי להניח מהו הברזילים של הגומי נפסק
בשבת

ולא ע"ש שבישלה ביצה רותחת הקדירה על להניח
בישולה גמר

בישול מקרי אי בשבת בחמה המבשל

לסידור מש"ע הגרש"ז לדברי ישוב

בשבת מים להוציא מותר אי שתיה למי חשמלי מקרר

שיב"ס חולה לו נזדמן ואח"כ במזיד בשבת בישל

בשבת פרוט) - (גרעיפ אשכליות אכילת

בשבת מאוורר לטלטל

צובע משום בו יש אי הבדיקה עד

במברשת ילדים בקבוק לנקות

בשבת עוגה על בלע"ז) (אייסינג מריחה

בהם להשתמש מותר אי חשמל ע"י לבית שבאים מים
בשבת

לו כשיש בשבת לסעודה מסעודה כלים להדיח מהו
נקיים

ויו"ט בשבת לאנשים טבילה בדין

בשבת במגבת להמסתפג סחיטה בדין

טבילות הרבה טובלין ויש בש"ק לטבול שנהגו בענין
בחול כמו

חם אויר שמוציא ממכונה בשבת ידיו לנגב מותר אי

בשבת מהמנעלים האבק ליקח מותר האם

מים של בשפופרת הרחם לנקות

להרבות או במלאכות להרבות עדיף אי שיב"ס חולה
בטירחא

בעצמו יעשהו ואם בשבת זקנו לגלח עכו"ם אנסוהו
עדיף איזה סם ע"י אפשר

בשבת להרגו מותר אי הערוה אחר הרודף

ממון עסקי על בא אפילו שבת מחללין בהא

להחזירם מהו בשבת שנפלו שיניים ברזילי

בשבת לבהמות תרופות לתת מותר אי

נקיה פת מציל אי הדראה פת והציל דליקה נפלה

שנתקלקלו ספרים גליוני לחתוך

שבת שכר בענין

הנ"ל בענין עוד

בשבת הצלצול להפסיק מעורר שעון

השבת באמצע שיצלצל השעון לתקן

בשבת שנסתמו הכסא בית או כיור

כשיוצאים צבעם המשנים במשקפיים בשבת לצאת
לשמש מצל

בשבת אלומיניום נייר לחתוך

הכסא לבית נייר לקרוע

אחד בגוף בשבת קורע איסור יש אי

שלא עצמו על להחמיר מותר אי עירוב שיש במקום
להוציא

דרבנן במצות לקטן חינוך

הגדול בבנו חינוך מצות שייך אי

הקברות בבית ליכנס מהו מעוברת כהן אשת

המחבר לדעת גם מהני אי עירובין תיקון

ושכח במדבר המהלך דאורייתא מ"ע הוא שבת קידוש
השבת יום הוא מתי

רה"ר הוי לא טעם מה מקורה רה"ר

'ח וזרק ד' לזרוק נתכוין

המלך שלמה קודם עירובין תקנו לא למה

מחיצות מבטל אם שלג

השלום לישראל ברכה מחזיק כלי

לצוה"פ חבל עליו וקושר בקנה מסמר התוחב

הפתח לצורת כשרים אי הרכבת תחת העמודים

העיר שנתיישבה קודם שהיו בור או נהר

לערב צריכים אין אחד ממטבח שאוכלים ישיבה בחורי

המעות מקבל מי המלך מגזבר רשות השוכר

תקנו וב"ד ושלמה דרבנן מ"ע הוה עירובין תיקון

שלא במי אמונה וחסרון עירובין לעשות שלמה בתקנת
חז"ל בתקון מאמין

מומר מישראל רשות שכירת
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חצירות עירובי להם קונה מתי שבת לקבל המקדימין

שבת שקבלו לאותן מועיל אי השמשות בין עירבו
מוקדם

העירוב קונה מתי מוקדם שבת קבלו קצתם

שנית בה יעשו אחת מצוה בה שנעשה כיון שאמרו במה

ישראל ובנות בני יהו שלא כדי תקנו עירובין מצות
בשבת מצטערין

עיר של בעיבורה עירובו הנותן

לתעניתו תענית צריך אי בחוה"מ חלום תענית התענה

בסוכות הלל על זמן מברכין אין למה

חוזר אי מוסף והתפלל בר"ח ויבא יעלה לומר שכח
ומתפלל

מודים בסוף ואמרה ויבא יעלה לומר שכח

הלילא דקרי חזינהו לבבל איקלע רב

חיובית מצוה הוה אי לבנה קידוש

הגג תחת הלבנה מקדשין שאין טעם

הלבנה בקידוש ימתין אי לחודש בי"ב מצוה בר נעשה

הלבנה מולד מונין מקום מאיזה

למי למוכרן מותר אי מאשין מצות אוכל שאינו מי
שאוכל

בדיקה צריכים אי דירות לו ונתפנו בתים משכיר

למכור צריכים אי השנה כל בהם שהשתמש ספרים
בחמץ

כלב מאכילת שנפסל בחמץ סיכה

לעכו"םלמכ חמצו עם מצויצת טלית ור

לעכו"ם ליתנו מהו פת ונשאר בשבת להיות שחל ע"פ

בשבת להיות שחל בע"פ חצירות עירובי

'שני סעודה לחלק יש אי בשבת להיות שחל ביו"ט

החמץ לו שמכרו העכו"ם מצאו לא פסח מוצאי

בבעלים אלא נוהג אינו תשביתו מצות

מחדש טבילה צריך אי עכו"ם שציפוה כלי

בפסח שיניים ברזילי עם ינהוג כיצד

חשמלי תנור על כלים להגעיל מהו

ללחם פשוטה מצה לצרף מהו שמורה מצה אוכל
משנה

אחרון פשוטים לאכול מהו ז' כל שמורה מצה אוכל
פסח של

מי אצל לאכול מותר אי מאשין מצות מלאכול הנזהר
נזהר שלא

מבחינם עדיפא בשכר מצוה

מה וצ"ע הדחק בשעת הברז מן שלנו מים שאיבת
במים כלארין ששמים

דוקא זכוכית כלי צריכין אי שלנו מים

שנשאבו מים עם השחר עלות קודם מצות לאפות
שקעה"ח קודם

נאסר אי הפסח עליו ועבר לעניים חמץ נדר

יעשה כיצד לחלה ומצרף מצות האופה

נחושת של באגן מצות לישת

קודם קמח להוסיף מותר בקמח הרבה מים שפכו
לישה

ע"פ להתענות צריכה אי בכורה אשה

ע"פ להתענות חייב אי דופן יוצא בכור

נפשו שתצא עד אותו מכין פסח ערב מצה האוכל

שיעור להם יש אי דרבנן מרדות מכת

לחם לו ואין ניסן מר"ח מצה לאכול שלא הנוהגים
אחר משנה

ארוסתו על כבא ע"פ מצה האוכל הירושלמי ביאור

בפסח ברשות שלא עכו"ם במשכון השתמש מהרי"ל

אדום הוה אי תירוש יין

צה"כ קודם ע"פ לקדש שלא

דאורייתא הוה אי ביו"ט כוס על לקדש

כוסות ארבע תקון על שואל הבן שאין טעם

השיעורים וכן המשנה מזמן נתקטנו לא אדם בני

הסיבה צריכין מהן איזה כוסות ד'

ינהגו כיצד ברכות שבע שיש פסח ליל

מרור אכילת אחר נפשות בורא

אכילתן כדרך שלא באכילה עשה מצות מקיים אי

וכביצה בכזית תורה שיעורי במשקולת לשקול שאין

פסח בחוה"מ חמץ על הזמנות עושה (בראקע"ר) סוכן

חובה מצות אופין אימתי בשבת שחל ע"פ

בעצמו מצוה מצות לאפות מצוה

גלגול בשעת שנתקפלה מצה

שנחתך לאחר הבצק על להוסיף שלא

שיב"ס לחולה בפסח פירות מי עם קמח ללוש

קטניות בכלל הוי אי דלועין

האפיקומן גונבים שהתינוקות במנהג
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במצוה שיעור חצי בדין

אי הפוסקים מחלוקת דאורייתאבדבר הוי הלל אמירת

ספר לא שאתמול ונזכר יום מבעוד שבת שקיבל מי
ספירה

בספירה מהו הספירה באמצע שהגדיל קטן

ספירה באמצע מצוה בר שנעשה קטן

הז"ג שלא מ"ע הוה אי העומר ספירת

העומר ספירת על שהחיינו ברכת

ספירת על שהחיינו מברכין דאין סוכה הר"ן טעם
העומר

ספירה משום ריקודין לעשות אסור פסח בחוה"מ

פסח בחוה"מ זמר לכלי לשמוע מותר אי

שני בפסח להתענות מותר אי

טבוח יום נקרא אי שבועות אס"ח

אומר שבועות בחוה"מ שכתב הרמב"ם בלשון קושיא

ביו"ט אופניים רכיבת איסור

ביום לעצמן מנין לעשות להם אין בחו"ל א"י בני
יו"ט של שני

של שני יו"ט לענין הם מה בא"י לומדים חו"ל בחורי
גליות

חמץ לקנות יכול אי בחו"ל פסח של אחרון א"י בן
מעכו"ם

אחד ומצא שנים זימן

ביו"ט מילה לברית נרות להדליק

ביו"ט אייזין) (רייב מגרר על אדמה תפוחי לגרר

מכונה עם מבושלים אדמה תפוחי למעך

ומעשרות תרומות מגביהין אין

כתב עליהם שיש סגריות ביו"ט המעשן

ביו"ט סיגריה למעשן להדליק מותר אי מעשן שאינו מי

נרות מדליקין אין כנסיות בתי הרבה שעכשיו טעם
בשויו"ט

ביו"ט הגז להקטין

ביו"ט מהשעוה הנרות לנקות מותר

ביו"ט להגדיל או להקטין חשמלי תנור

גניבה חשש שאין במקום ביו"ט הוצאה

ביו"ט לצורך שלא הוצאה איסור

מין מכל ומצטרפין מכזית פחות לא ע"ת שיעור

ולא אחרים לו ובשלו ע"ת לעשות להםשכח הקנה
הקמח

תבשילין עירוב אפילו אבינו אברהם קיים

פת לאכול בעי אי בחוה"מ

בחוה"מ תחומין נאסרו לא

בחוה"מ במלאכה אסורות אי נשים

בגדים גם מוסיף אי במכונה קטנים בגדי המכבס
לגדולים

לחו"ל מא"י בחוה"מ לטיולים לצאת מותר אי

בחוה"מ שיר בכלי לזמר

בחוה"מ לו לאין בו וכיוצא גרביים לכבס

בחוה"מ בגדים לקפל

בחוה"מ בלע"ז) (טייער גלגל להחליף

בחוה"מ סוס על לרכוב

בחוה"מ פס"ר בדין

בחוה"מ כתיבה מכונת על שלומים אגרת

בט"ב להתענות חייבת אי מעוברת

ע שחל באב "שתשעה

לאכול מותרין אי יום מבעוד שהתפללו חזון שבת ערב
בשר

באב תשעה ערב בוואכנאכט בשר לאכול

מאורות טובים לזמר מהו ט"ב קודם לבנה המקדש

חזון בשבת הבדלה יין לשתות מהו

בביתו רעה תרבות גורם נכרים זמר לשמוע

התענית להקל כדי באב בתשעה רעקארדס לשמוע

באב בתשעה הגומל ברכת לברך

מנחה או שחרית בת"ב ברכה"ג לברך מתי

יאמר אי עמהם למד ולא מסכת מסיימי עם המשתתף
עמהם הדרן

עלך הדרן תפלת ביאור

מוסר ספרי על סיום לעשות

בני לשני מותרין אי אחת בקדירה תבשילין שני בישל
אדם

לאכלו מותר אי קדירות בשתי שנתבשל אחד תבשיל
עט"ב

המנחה מפלג בשבת להבדיל בשבת שחל ט"ב

יבדיל מתי א' ביום שחל בט"ב שאוכל חולה

בט"ב בתפילה הקרבנות פ' לקרות

קצת עיניו על מעביר ידים נטילת לאחר וט"ב ביו"כ

נחם יאמר אי ברהמ"ז לברך וצריך בט"ב שאכל מי
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שבצנעה בדברים אסור אי הנדחה ט"ב מוצאי

הברית על לאכול מהו גדלי' בצום מילה ברית

עשו וההורים בתמוז בי"ז מילה בברית מוהל להיות
סעודה

בבתי לזמר מותר אי זמר כלי שאומנתו מי
טיאטראות

אמה על אמה להניח צריך ביתו המסייד

השנה בכל זמר מיני כל לשמוע סמכו מה על

לחורבן זכר אמה על אמה להניח

יתענה מתי טבת י"א חתונה זמן שקבעו חתן

עצמו תענית בשביל עולה אינו צבור תענית מתענה

וכלה חתן לתענית טעם

תעניתים ב' להתענות יכול שאינו חתן

שהחיינו מברך לא אמאי ישראל לארץ המגיע

שלו לחש בתפילת בשחרית עננו יאמר אי ש"צ

בבכוח"ט יברך ר"ה קודם לחבירו מכתב השולח

ר"ה של בקידוש מצרים יציאת מזכירין למה

להם וטעם ר"ה ליל שאוכלים סימנים

ר"ה ליל תפוח לאכול מנהג

בר"ה למוהל מציצה ליתן

למוהל דוקא שייך אי מציצה

יום בכל הלל הקורא

ת"ח ואחד בתקיעות בקי אחד תוקע בעלי שני

יתקע צד באיזה תוקע בעל יד איטר

באמצע ולא ובסוף בהתחלה שופר תקיעת שמע

בתורה המפורש דבר לאסור חכמים ביד כח יש אי
להיתר

יעבירנו שמא גזרו לא בשבת דבמילה טעם

שהז"ג מ"ע על מברכות אי נשים

דתפילין מהקישא ממעשהז"ג פטורות דנשים בדרשה

נטיל על לברך יכולות אי לולבנשים ת

בכלי אלא ביד האתרוג להוציא נהגו לא אמאי

מתפללין והציבור דשחרית שמ"ע שמתפלל ביחיד
מוסף

בתק"ש המג"א דברי ביאור

ר"ה של ב' ליל שהחיינו מברך אי סומא

ביו"כ ולא בר"ה העקדה פ' לקריאת טעם

עיו"כ לאכילת מצה אכילת מצות בין חילוק

עיו"כ קטנים להאכיל מצוה

עיו"כ כפרות לעשות אצלנו שנהגו במנהג

את איש לפייס נהגו יו"כ מוצאי לסדה"י ביאור
חבירו

פת בכזית חייב יהא לר"ל בשבת יו"כ חל

יקדים איזה שניהם לקבל ורוצה בשבת שחל יו"כ

לחשיכה סמוך עיו"כ לאכול איסור

המשיח ביאת לאחר תשובה בעלי יקבלו אם

אותו מאכילין ביו"כ לאכול וצריך שיב"ס חולה
מכשיעור פחות

ברחיצה שיעור חצי יש אי

שנה בעיבור כה"ג מושיבין באין רש"י שיטת

לאכול עוד מותר אי הסכנה ועברה שאכל חולה

לאכול יבא שמא ביו"כ גזרינן אי

משקה או אוכל הוה אי חיה ביצה

שני בבית היו אי נסים עשרה

פרה לשריפת כשר אי בע"מ כהן

ביו"כ לצום שלא זמנינו רופאי על לסמוך יש אי

ביו"כ להשטין רשות לו יש שטן אי

יוצא אי שו"פ בה שאין ומצוה לכם בעי אי סוכה
בה

(בלע"ז (נאד באגם הגדלים בקנים לסכך

פלאסטיג או מסדינים הסוכה דופני לעשות אין

שיכוין ובלבד הממעיט וא' המרבה דא' הא ביאור

היו הן שאף סוכה במצות נשים חייבו דלא טעם
בנס

בה יורד שהגשם בשעה בסוכה לישב מותר אי

סוכה לעשות מותרת אי אשה

ביו"ט נרות הדלקת בשעת שהחיינו המברכות נשים
מנהגם לשנות אין

מהודר יותר אתרוג לו הביאו ואח"כ אתרוג נטל

כ"כ אינו אפילו עליו ולברך א"י אתרוג להקדים יש
מהודר

בלולב חציצה הוה אי הקיישעלע עם לולב נטילת

ערבות שתי על להוסיף מותר אי

לקרקע מחוברים בעודן מינים בד' יצא אי

לעני עשיר בין לחלק יש אי מצוה בהידור

ובתקנותיהם דרבנן במצות תוסיף בל יש אי
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ומתפלל חוזר אין הסוכות חג ואמר בשמע"צ טעה

להקפות מהיכל יוציאו ס"ת כמה תורה בשמחת

תורה שמחת ליל התורה קריאת על ברכה

קדיש לומר צריך אי הקריאה אחר תורה שמחת ליל

מההרגו יותר המחטיאו גדול

מותרת אי בחוץ והיא ביתו ע"י חנוכה בנר היוצא
הדלקה בשעת במלאכה

ומצאו וחזר אחר שמן ולקח חנוכה לנר שמן לו נאבד
לראשון

הדלקה ידי יצאה אי במשרד חנוכה נר המדליק

חנוכה נר להדליק לו מניחין ואין אסורים בבית יושב

ניסא פרסומי לקיים לדלוק צריך זמן כמה

שלא לה וצוו ישראל לארץ ההורים שהלכו בת
בבית נרות תדליק

שעה חצי חנוכה נר אצל לישב מצוה יש אם

בדבר גם שייך אי לימין יהא פונה שאתה פינה כל
חול

חנוכה נרות ידליקו היכן בישיבה האוכלים בחורים

והוא בביתו חנוכה נר עליו שמדליקין א"י בן
בארה"ב

בבית נר מדליקין בביתו וישן הוריו בבית האוכל
שישן

לילה בכל חנוכה נר להדלקת חדשות פתילות ליקח יש

בחנוכה בהלל נשים חיוב

במ"ב וביאור הנס יחזיק אדר איזה באדר נס לו נעשה

זכור פ' המצוות ברכת מברכין אין אמאי

בשבת שייך אי עמלק מחיית מצות

עמלק זכירת על מברכין אין טעם מה

קודם יום שלשים ודורשין שואלין אי ופורים בחנוכה

אסתר במגילת ה' שם נזכר לא למה

המגילה לקרות כשרים דהכל הר"ן בסתירת

נשים עשרה עם מגילה לקריאת מנין לעשות

נתייקר השליח שהביאו ועד פרוטה חצי השולח
פרוטה על ועמד

לאביונים מתנות ידי יצא אי לחבירו חוב המוחל

מ"מ ידי יצא אי חבירו ואכלו דרבנן איסור שולח

לבסומי אדם חייב מקיימין ולא מקילין שהרבה מה
בפורים

לבסומי בחיוב הפוסקים במחלוקת

לר"ז ושחטיה רבה דקם בהא

ידי יצא אי שיב"ס לחולה איסה"נ מנות השולח
מצותו

פורים ולאחר מ"מ לו ושלחו חבירו על נכסיו הנודר
נדרו על שאל

מ"מ על מברכין שאין טעם

יצא לא בלילה שאכלה פורים סעודת

בשו"פ יוצא אי מנות משלוח מצות

בסתר ליתן צריך אי בפורים לאביונים מתנות

לנקבה זכר בגדי ולובשים משחקים העושים
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