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התורה אין ר"ל ואמר באהל ימות כי אדם בעצמם מקיימים אשר היקרים לידידי מיעוטים בדברים

ותעמוד המפרשים פי' וידוע כה עד זיכני אשר לא' תודה בעזה"י והנה עליה, עצמו שממית במי אלא מתקיימת
ידיך, תנח אל ובערב זרעך זרע בבקר החכם כמאמר יום בכל להוסיף אדם חייב אלא מעלה זה ואין מלדת
שו"ת חלקים ב' תורה דברי קצת לחדש עוד בס"ד זקנתי לימי זכני והנה רוחנית הולדה הם תורה דח' וידוע

יו"ד. חלק והשני א"ח חלק האחד ממני, המבקשים היקרים, לידידי לאור ולהוציאם הלכות, משנה

והכל קונו את לשמש נברא דאדם כיון הדברים ביאור מעשה לידי שמביא הלימוד גדול חז"ל
לקיים ובמה האיך עת בכל לחפש צריך ולכן קוני את לשמש נבראתי אני קידושין שלהי כגמ' לכבודו ברא
ואמנם קונו, את לשמש לעשות מה כדת שידע תורה ללמוד אדם חייב ולכן קונו את לשמש שנברא תפקידו

מנת על שלומד והשני מעשה, לידי שמביא בלימוד שלומד האחד התורה בלמוד דרכים שתי דיש כיון
התכלית, עיקר זה כי מעשה, לידי שמביא הלימוד גדול קאמר לכן כולה התורה בהבנת ולהעמיק ללמוד
למעשה הלכה ללמוד ואח"כ וש"ס גמ' ללמוד דקודם כהאומרים ודלא וכו' מי כל ק"ט דף יבמות ועיין

להיות רוצה לא ואני אמרו, הוראה למורי רק למעשה הלכה דלימוד להאומרים וכ"ש מצות. מקיימין כיצד
וניתני מר ניתי חסדא לרב זירא ר' דא"ל ע"א מ"ט ברכות דגמ' מהא בתש' כתבתי וכבר הוראה, מורה
ברכת ובריכי גלותא ריש לבי דאיקלעי א"ל האי מאי א"ל מתנינ' ותנויי גמרינא לא מזוני ברכת ליה אמר

לא ואמאי מלכות ולא תורה ולא ברית לא אמרי דלא ואמאי כחויא עלי לקועיה ששת רב וזקפי' מזוני
קודם דצריך ליה דפשיטא הנה ע"כ. כרב ועבדת ואמוראי תנאי הני כל שבקת ואת וכו' חננאל כדרב אמרת

תנויי. שתנא קודם ברכות ושאר מזוני ברכת למעשה הלכה ללמוד

כי כתבתי כבר הוא, הוראה מורה אדם כל ולאו הוראה מורה על החיוב הלכה שללמוד שטוענים

לקיים האיך לדעת כדי לעצמו עכ"פ הוראה מורה להיות חייב מצות לקיים שצריך אדם כל דודאי טעות זה
במדרש כתב כבר ואדרבה ה')המצות, פי"ז ב"ר אם(שלח לישראל, מצוה בו נתן שלא בעולם דבר הניח דלא

לקצור כלאים, כרמך תזרע לא לזרוע יחדיו, וחמור בשור תחרוש לא לקיים צריך לחרוש יצא אדמה, עובד הוא

בחי' הקן, שלוח צפור קן והלחיים, הזרוע לכהן נותן שחט, חלה, עריסותיכם ראשית לש, קצירך, תקצור כי
תקיפו, לא שער, מגלח תתגודדו, לא מת, קבר פריו, את ערלתו וערלתם נטע, בעפר, דמו את וכסהו שחט ועוף,
העשוי, מן ולא תעשה להם ועשו ציצית, להם ועשו בטלית נתכסה מזוזות, על וכתבתם מעקה, ועשית בית, בנה

לנו אין ועכשיו תכלת כשהוא אימתי ויעשה ותכלת, לבן להביא מצוה אלא מהן ויעשה נימין מן יוציא שלא
אחר). במקום והארכתי תכלת דין בזה"ז ואין גנזו שבכיון ר"ל נגנז שהתכלת (ואגב נגנז שהתכלת לבן אלא
מיני מכל תכלת נשתנה מה ר"מ אמר תכלת לפותלן, צריך שהוא פתיל, הכנף, על אלא באמצע ולא כנפי על

וגו', ישראל אלקי את ויראו שנאמר הכבוד לכסא דומה ורקיע לרקיע דומה) וים (לים דומה שהתכלת צבעונין
ב"ש חוטין וכמה שלש, ובה"א אצבעות ארבע אומרים ב"ש שיעורה וכמה נראית שתהא לציצית, לכם והיה
עשית שאם , אותה ולא אותו אותו וראיתם וכו', לילה, לכסות פרט אותו וראיתם ג', אומרין וב"ה ד' אומרין

לידי מביא זכרון זכרון לידי מביא מראה וזכרתם, וראיתם לתכלת, דומה שהוא רואה אתה כבוד כסא כאלו כן
שלח מדרש ועיין ועשיתם, תזכרו למען שנאמר ה')מעשה, ממיטתו(פי"ז הקם עוד ויש דאורייתא, מצות והני

דרכי וכל ברכה"ת, צריך ללמוד ההולך אשי"צ וברכת נט"י צריך לנקיות ההולך הנטילה, ואופן נט"י צריך
יש ואם יום, בכל מעשיו הילוך קודם לדעת צריך אכתי התורה כל והלומד והלכה, במצוה כרוכים כלם החיים
אח"כ ואם הכל, לקיים שעליו בה וכיוצא כרת ובאיסורי לעשות, מה כדת ולה לו לפסוק גם חייב כבר אשה לו

הוראה. מורה להיות בלי למעשה הלכה לימוד צריך והכל חינוך חיוב עוד יש לבנים זכה
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תלכו בחקתי אם ופרש"י תשמרו, מצותי ואת תלכו בחקתי אם חז"ל דברי לפרש נלפענ"ד
בחקתי אם מקיים אני מה הא אמור המצות קיום הרי תשמרו מצותי ואת אומר כשהוא המצות קיום זה יכול
לשון אמור, המצות קיום הרי תשמרו מצותי ואת אומר כשהוא לשון וי"ל בתורה. עמלים שתהיו תלכו

שמירת כאלו משמע אמור ולשון תלכו בחקתי ואם אחר כתיב תשמרו מצותי אדרבה והרי כבר משמע אמור
המצות קיום כאן הרי תשמרו מצותי ואת אומר כשהוא היל"ל ועכ"פ תלכו, בחקתי קודם נאמר כבר מצות

בתורה. עמלים שתהיו תלכו בחקתי אם מקיים אני מה הא

'פנוי בכל תלוי המצות קיום שהרי סתם בתורה העמל קודם שהוא פשיטא מצות דקיום י"ל
מה המצות קיים שכבר דלאחר תימא דלא אלא אמור כבר המצות קיום וא"כ דעהו דרכך ובכל שיפנה ופנוי'

חסיד. ע"ה ולא ודקדוקיה המצות טעמי לדעת וגם בתורה ולעמול ללמוד דחייב מפרש וע"ז לעשות עוד לו

לזקנים למד ע"ה נון בן יהושע מת וכאשר בד"ה זרעים, לסדר לפיה"מ בהקדמה הרמב"ם לפמ"ש י"ל

לך יש עיקר וזה ז"ל הרמב"ם וכתב מסיני, למשה הלכה בהן שנאמר היחידות ההלכות אלו מה א"כ והקשה
אין משה מפי המקובלים שהפירושים א) והוא דברים, שני הם התורה ולימוד המצות דקיום סודו על לעמוד
שיאמר כדי אשי רב עד משה מימות החכמים בין מחלוקת מצאנו לא עתה ועד ומאז פנים בשום בהם מחלוקת

ולא לתת, שחייב בלב כופר אלא אינו השני ויאמר בעין, עין שנאמר עינו את יוציאו חבירו עין המוציא אחד
חבושים שהוא אחד ויאמר אתרוג שהוא אחד שיאמר כדי הדר עץ פרי הכתוב שאמר במה מחלוקת ג"כ מצאנו
כפה את וקצותה הכתוב במאמר מחלוקת מצאנו ולא הדס, שהוא עבות בעץ מחלוקת ולא זולתו, או רמונים או
דומיהם ועל ועליהם משה, מפי מקובלים פירושים שכולן בהן מחלוקת אין המצות בכל בזה וכיוצא כופר שהוא

על זה וחולקין מעיינים בתלמוד אותם וכשתראה מסיני, ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה נאמרה התורה כל אמרו
עץ פרי הכתוב במאמר שאמר מה כגון להן והדומה הפירושים מעל אחד על ראיות ומביאין העיון במערכות זה

הדר עץ פרי שנאמר ממה עליו ראי' שהביאו עד חבושים, או רמונים יהיו אולי ע"א)הדר ל"ה ראיות(סוכה ואמרו

האלו. מהראיות להם שנודע עד הענין עליהם שנשתבש מפני הביאו לא הראיות אלו מהפסוקים

אבל מחלוקת בו ואין שנה בכל הלולב עם לוקחים היו שהאתרוג עתה עד מיהושע ספק בלא ראינו

שם הוא וכן המקובל הפירוש לזה בכתוב הנמצא הרמז על ל"ב)חקרו דיני(דף על וראייתם ההדס על ראייתם
ממון בעונש פ"ג)אברים דף הפירושים(ב"ק שאלו לנו נתברר שכבר הזה. עיקר על נוהג שהוא לו הדומה וכל

דבר כל כן ועל שאמרנו כמו הסברא, מדרכי בדרך אותם יוציאו או במקרא רמזים להם ויש משה מפי כולם
למשה הלכה נאמר לבדו עליו הסברא מדרכי בדרך להוציאו אפשר ואי בו נקשר ואינו במקרא רמז לו שאין

באריכות. ע"ש מסיני

נמסרו מסיני למשה שנאמרו מצות התרי"ג דכל א) מאד, נפלא דבר רבינו לן שהעיר הדברים

וירצו שלהם התורה כללי ע"פ וידונו אחרים יבואו אפילו ולכן כולם. המצות קיום ואופן המצות עצם ליהושע
מסיני למשה שנאמרו מצות דהתרי"ג ב) שטעו, נאמר אלא להם נשמע לא מהמצוה חלק ואפי' המצוה לשנות
מקום באיזה ז"ל חכמינו שאפליגו שנמצא אלא משה בתורת מרומזין והם מקובלים פירושים שהם מהם יש

וחשב המקובלים, בפירושינו משה בתורת כלל מרומזים ואינם מסיני למשה מהלכה שהם מהמצות ויש נרמזו,
בסוכה עקומה ודופן ולבוד, לנדה, נדה דבין יום י"א לנזיר, שמן רביעית לתודה, שמן לוג חצי הרמב"ם שם

ע"ש. בו וכיוצא

ובאיזה והאיך המצוה מהות כלומר בפועל המצות שקיום ז"ל הרמב"ם רבינו מדברי למדנו
לבד ליהושע רבינו משה מפי לנו נמסר המצוה מקיימין ומסרהאופן מסיני תורה קבל משה אבות רש"י (ועיין

ואסורליהושע) רבינו, משה מפי יהושע קבלת כפי רק הוא עתה ועד מאז מצות מקיימים שאנחנו מה וכל
שינו בשום עולם, עד שהוא אופן בכל וקיומה המצוה חכמינולשנות שהביאו ומה ליהושע, ומסרה וזה כלל י
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להם שנודע עד מצוה איזה בקיום הענין להם שנשתבש לומר הביאו לא הדס או האתרוג על ראיות ז"ל
ואין שנה בכל הלולב עם לוקחים שהיו שהאתרוג עתה ועד מיהושע ספק בלא ראינו אבל האלה מהראיות
אם וכו' ההדס על ראייתם הוא וכן המקובל הפירוש לזה בכתוב הנמצא הרמז על שחקרו ומה מחלוקת בו

אפשר ואי בו נקשר ואינו במקרא רמז לו שאין דבר כל ועל המקובלים, הפירושים ע"פ בתורה רמז ימצאו
הנעלה. היסוד היטיב וע"ש והבן הלמ"מ נאמר לבד עליו הסברא מדרכי בדרך להוציאו

אהרן כן ויעש הכהן באהרן שפרש"י מה לפרש נמי בהעלותך)אמרתי אהרן(פ' של שבחו להגיד
שבחו להגיד אהרן כן ויעש ואמר לשנות שלא ליהושע משה מסר המצות דקיום כיון והכוונה שינה, שלא

כלל. שינה ולא למשה שנתן זו מצוה של מחשבה כל תפס אלא שינה שלא

כלומר המצות קיום זה יכול רש"י שכתב תשמרו מצותי ואת תלכו בחקתי אם דכתיב מה מבואר
מאדם ישתנה שהמצוה ונמצא דעתו לפי המצוה יקיים הבנתו עומק לפי אחד וכל ליגע צריך המצות שעל

מצות שקיום כלומר אמור, מצות קיום הרי תשמרי מצותי ואת כשאמר פרש"י ולכן כוונתו עומק ולפי לאדם
המצות כל לקיים חייב ע"ה ויהי' כ"כ ילמוד לא ובין בתורה גדול ויהי' ילמוד ובין יהושע מפי בקבלה תלוי
שהוא בתורה עמלים להיותם מצוה שזו בתורה עמלים שתהיו תלכו בחקתי אם ת"ל ומה למ"מ הלכה ואפי'

ח"ו. מצות איזה תשנה תורה של עמלה שע"י לא אבל מצוה בעצם

פוסקים שאר ולא גפ"ת יום בכל ללמוד נוהגים בתים בעלי יש וז"ל כתב רמ"ו סי' יו"ד

רש"י, ועיין עוה"ב בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה כל נדה סוף דאמרינן מהא ראי' ומביאים
ועיקר שורש דזהו ודומיהן והרא"ש והמדרכי הר"ש כמו התורה דיני הפוסקים ספרי ללמוד שיש ל"נ אבל
שעות ט' שלומד אמי קאי וכו' בלול בבלי ש"ס הרב ומ"ש וכו' גפ"ת בלימוד כלל יוצאים ואינם לתורתינו
ילמדו לא שעות ד' או ג' רק לומדים שאינם בע"ב הני אבל בש"ס ילמוד גדול פנאי לו דיש דכיון ביום

ופשוט. וכו' בבלי שבתלמוד וי"א הרמ"א מש"כ על ב"ד רמ"ו סי' יו"ד בעה"ט ועיין עכ"ל לחוד בש"ס

בס"ד ספרים כמה עוד עם זה ספר לאור להוציא הלום עד שהביאנו על לבב בכל לה' אודה
מוכן הייתי (כבר ואפר עפר אדע ולא בער ואני תבונה ולא חכמה לא בי שאין אני יודע ישנים גם חדשים
וטובים גדולים רבים אשר בוכענוואלד גלייעוויץ בוכענוואלד אוישוויץ בירקענוי המחנות בעברי אפר להיות
אם לי אוי אזכיר אם לי אוי ה' את המנאצים הנאצים תחת השם קידוש על ונשרפו שנהרגו נאספו ממנו

נקשן לדא דא ארכבותי המלך לגיון של ומשמנה מסלתה ישראל בני מאחינו מילאנים ששת אזכיר לא
אברהם בני בריתך בני עמך ח"ו אברהם בזרע עושה עתה הכלה ה' אהא יוצא והקול אתי אין עיני ומראה
שמאהבתך בכרך בנך יעקב עדת המזבח ע"ג שנעקד יחידו יצחק זרע המורי' בהר לו שנשבעת אוהבך
דיינים וצדיקים גאונים ישיבות ראשי רבנים וישורון, ישראל שמו קראת בו ששמחת ומשמחתך אותו שאהבת

להמיתם נערים עם זקנים בתולות וגם בחורים רבן בית תינוקות מלמדי ה' תורת לומדי שיעורים מגידי
לא לקבורה גם דרובא ורובא האדם, את אלקים ברא מיום נשמע לא אשר כאלו ואכזריות משונות במיתות

פינה. לראש היתה הבונים מאסו ואבן דמם). תכסי אל ארץ הובאו,

שלא לאור ולהוציא לחבר הבוית"ש שזכני אחרים בספרים או זה בספר לומדי ואוהבי מידידי
ש"ע להיותם דברי כתבתי לא כי שם שכתב מה ויבינו כשיקראו לא אם בספר שימצאו מה כל על עלי יסמכו

בפוסקים חיפוש ולאחר עיני ראות כפי להשואלים השבתי ובענייתי אותי לשואלים השבתי אלא רבים בפני
הצדק השואל לפעמים כי דעתי קבלו אומר אני אין אבל דעתי כתבתי אלו בענינים המדברים ואחרונים ראשונים
תורה לומדי בין דברינו נתקבלו לא-ל ותודה בעזה"י כי והגם לעולם המשיבים דרך הי' וזה המשיב מן יותר עמו

שאלה כל לשאול נכון מ"מ הע"י זמנינו ומחברי תורה לומדי בין דברינו נתבדרו ב"ה וכן האמת, המבקשים
בס"ד לסמוך יכול לשאול מי את לו שאין מי רק שבימיך, כהן אלא לך אין הוראות מורי דברינו.לפני עלי
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בעזה"י כי וצע"ג תמיהות ולהניח קושיות לשאול דרכי אין הראשונים, כספרי זה בספר דרכי זה

קושיות למצא ימהר שלא הנאמן מהקורא אבקש כן נצחון, או בזיון דרך כתבתי לא ומעולם לי נח מי

שכתבתים, קודם הדברים ושקלתי ויגעתי טרחתי הרבה בעזה"י כי הרבה דעת ישוב אחר אם כי וטעותים

שחרב מיום חז"ל מאמר על בעזה"י סמכתי וגם הדפוס, לבית אותם שהבאתי קודם אותם בדקתי שנית ושוב

של בד"א ישבתי חיי מימי דרובא ורובא ימי רוב וב"ה ההלכה, של ד"א אלא להקב"ה לו אין ביהמ"ק

עמדה חכמתי אף בעזה"י וגם זה, קאנטרי נאה מה או זה אילן נאה מה לומר ממשנתי הפסקתי ולא הלכה,

לפום אומר הא הא בן בפיה"מ רמב"ם ועיין מעיני, שנה ובנדידת קשים יסורין ע"י באף שלמדתי תורה לי

הח"ס מרן בפתגם והחזקתי דברים או פירושים שינוי ע"י דברים לחדש רדפתי לא מעולם אגרא, צערא

ולילך הקודמין ישראל מנהגי פעם בכל לישב נסיתי נושן ישן ואכלתם קיימתי וגם מה"ת אסור חדש ז"ל

ללחום יצאתי לפעמים אם גם הצאן, בעקבי לך צאו בנשים היפה לך תדעו לא אם וקיימתי בעקבותיהם,

ממהרסי ומצות התורה על לחוס אלא נצחון לשם לנצח לא ח"ו מ"מ התורה דיני או ישראל מנהגי על להגן

נמי ולכן הולך, בחשך והכסיל עליו נאמר אשר להחמיר או בעקלקלות, להקל יצאו שח"ו הדת ומחריבי

בפעם גם חוו"ד לשמוע והרוצה ח"ו. נציון או נצחון לשם רק להתוכח שלא פעמיים אחת בענין השבתי לא

אשמח ואני כרצונו, ויעשה ברכה עליו תבא כן גם לשמוע ירצה לא ואם ברכה עליו ותבא ישמע הראשון

הצלתי. נפשי את ואני המשא לישא עלי הטיל שלא

שאז שמצא הטעות אלי יפנה חי והוא חי שאני זמן וכל אפשר אם דברינו לדחות שרוצה מי אבקש

המכשול מן שיצילני והשנית טובה, לו ואחזיק שני' בהוצאה לתקן אוכל שבעזה"י אחת דברים שני יעשה

טובה לו אחזיק ואני אחרת שס"ל או שם בספר יש שטעות לאחרים להודיע יכול אפשר אי ואם ח"ו, לרבים

להראות הטעות ויפרסם שיכתוב קודם כדאי ולכן טעיתי באמת אם זה וכל האמת על שיעמידנו אופן בכל

יסכימו השנים שאולי דעתו לפי שמצא הטעות הוראות מורי ת"ח כמ"ש.לשתי יעשה עמו יסכימו ואם לדברי

וקיימתי תילה על הדת להעמיד אלא הפוסקים וגדולי הראשונים על מלחלוק עטי את ושומר מהדר הנני ימי כל

עתה עד הקבועים והלכות מנהגי לעקור תהפוכות דור ההיפך ולא לך, ויאמר זקניך ויגדך אביך שאל בעצמי

שאמר וע"ד הזה והדור הקודם הדור גדולי מכל כמעט וקבלתי למדתי תורה הרבה וב"ה בישראל, המקובלים

רק רבים נקרא לא אבל כרבים, הלכה ורבים יחיד כי דעתי אבטל ולא רבים מפי שמעתי אני לבנו עקביא

בס"ד. מקומות בכמה בזה והארכתי להטות, רבים אחרי מצות חינוך עיין התורה גדולי רבים

וכל היקרים ונכדי ובנותי ובני לביתי בהצלחה, השמים מן שיתברכו בברכה, הנני חביב אחרון

וכל ובנותיהם, ובניהם ונשיהם הם לי, אשר וכל וגיסי ואחותי אחי את לברך אבי, לך אחת והברכה המשפחה,

בירושלים ובק"א פה קהלתי ואנשי ואנ"ש תלמידי כל את תעשיר היא ה' וברכת ואליהם, לנו הנלוים הידידים

האנ"ש ולכל לי תן שבשמים, אבינו אליך כפי את ואפרוש אשאיר, לא העולם בכל מהם אחד ואף עיה"ק

ויעביר ירושלים, בעיה"ק עמים יקהת ולו ינון יבא עדי חיים, ושנות ימים ארוכת מעליא, ונהורא גופא בריות

בלו"נ, ואמונה באמת ה' לעבדי עבד דברי אלו חיים, כולנו אלקיכם בה' הדבקים ואתם הארץ, מן הטומאה רוח

יצו"א בנ"י פה התשס"ג שקדים ויגמול ציץ ויצץ לסדר ה'
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יצו"א בנ"י התשנ"ז במדבר ג'

אין ימלל מי שבחו הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת ההלל את עליו גומרין  

בלייקווד. אב"י שליט"א
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מדותיו אחר להרהר אין עכ"פ הז"ג, אין אמנם להאריך ויש
עולמות לשתי שנזכה וי"ר יוכיח, ה' יאהב אשר ואת ח"ו,
ולעתיד עמים יקהת ולו ינון יבא עדי בעוה"ז ארוכים חיים

ובלו"נ, בידידות עוה"ב לחיי לבא
 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ח קדשך, ממעון השקיפה לסדר א'

ונחמות ישועות הרחמים, בעל לנו ישלח הרחמים, בחודש
ובתוכם תורה, לומדי ובפרט ישראל לכל אורה, ונחלי
כש"ת נו"נ וו"ח הגאון הרב יקירא רבה גברא האי מע"כ

מוה"ר  אורה נחלי בעמח"ס שליט"א
ת"ו. עיה"ק בירושלים אב"י ברכות, מס' על
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יצו"א בנ"י התשנ"ז הרחמים לחודש י"ג

כו' וו"ח הרה"ג למע"כ די בלי עד וברכות טבא פתקא
מוה"ר כש"ת לאנג בפעטשאג רב שליט"א

איילאנד.

     
     
        
         
         
         
        
          
         
         
        
         
        
         
          
         
        

       

        
        

        
         
         
          
       
         
        
         
        
        

  

 
 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ט חנוכה זאת

כמר חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
ירא"מ ובע"מ ת"ח ויקירא רבה גברא להאי נכד

ר טענענבוים'הרה"ח ישעי' בישיבהשמואל ז"ל
פילאדעלפיא.
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יצו"א בנ"י התשס"א לך לך לס' ג'

וכו'. צורב האי מע"כ
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יצו"א בנ"י התשנ"ז הרחמים לחודש י"ג

כו' וו"ח הרה"ג למע"כ די בלי עד וברכות טבא פתקא
מוה"ר כש"ת לאנג בפעטשאג רב שליט"א

איילאנד.
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יצו"א בנ"י התשמ"ו ערוך כשלחן לסדר ב'

שלשלת נו"נ הדר עץ פרי וו"ח בנש"ק ידיד"נ מע"כ
הרב המפ' הרה"ג כש"ת כו' היוחסין 

תלמידי מגדולי אביב תל מקאזניץ אדמו"ר שליט"א
הקדושה. דישיבתנו
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בהצלחה עדתו לנהל שיזכה וי"ר עת בכל דושכ"ת ידי"נ דברי
המברך ידידו וכעתירת הקדושים אבותיו ובזכות נפשו כאות

ונפש, בלב
 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשנ"ז יתרו

וכו'. מוה"ר הרב כש"ת כו' הסופר אשכול מע"כ
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מע"כ תו"א י"ם אונגוואר קרית פה התש"ס מנ"א כ"ח
 .שליט"א
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לאדוניו, נרצע עבד ישראל, לכל כוח"ט בברכת

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ז ודבש חלב זבת ארץ לסדר ד'

כמר נעלה מאד היקר הב' ידידי כבוד  
בלטימאר. הי"ו
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ויר"ש ת"ח להיות שתזכה בעדך ומעתיר בברכה הנני ובזה
ונפש, בלב לכוח"ט התורה בברכת המברכך ולתפארת לכבוד

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ט מרחשון דר"ח ב'

הב' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
.הי"ו
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ללמוד שיזכה י"ר בברכה הנני מהז"ג יותר הארכתי כי והיות
יבא עדי טהורה השם ויראת בתורה גדול ולהיות לשמה תורה

ונפש, בלב החותם מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשנ"ט סגולה לי והייתם לסדר ג'

דליטרא תנא פלג מלא ומופלג המופלא הרה"ג ידידי מע"כ
הרב כש"ת וו"ח דקציעות, רב שליט"א

יצו"א. נ"י ברוקלין הדביר בית בביהכ"נ
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ונפש, בלב הרם כערכו ומוקירו המכבדו ידידו וכעתירת כברכת

 

 
      

יצו"א. בנ"י תשס"ב חנוכה

        
       
           

        
        
         
         
       
         
        
           
         
          
          

        
        

    

       
        
           
         
         

  

       
       
          
       
         
        
          
        
        
       
         
          

     

  
 

 
    

  

ה"ה בנש"ק ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
כמוה"ר כש"י הרהגה"צ בן שליט"א

שליט"א. טשעבין ישיבת ראש
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יצו"א בנ"י התשס"א טבת כ"ד

בצ"צ עוסק וו"ח וכו' וו"ח הרה"ח וחביבי ידידי מע"כ
מוה"ר הרב כש"ת במס"נ  אב"י שליט"א

נ"י. בברוקלין
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שיצליח וי"ר לטובה בעדו המעתיר דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש, בלב החותם הרבים בזכוי

 

 
   

יצו"א בנ"י התשס"א אייר ה'

מע"כ .הי"ו
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התשנ"ח מצליח ה' עושה הוא אשר וכל לסדר כסלו י"ט
יצו"א בנ"י

עליו גומרין אין חוב"ט צמ"ס וו"ח נעלה מאד הגאון הרב
מוה"ר כש"ת כו' ההלל את  שליט"א

נתני'. ישראל נצח דקהילת ור"מ רב

       
      
          
         
          
         
          
         
           
          
          
           
         
         
         
          
        
        
         
         
        
          
       
         
          

       

 
 

 
  
יצו"א בנ"י התש"ס הרחמים לחדש י"ט

כבוד את וארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
כש"ת וחביבי ידידי הגר"ז ידיד"נ בן

חיים עץ תורה דק"ק ור"מ אב"ד שליט"א פעלדמאן הלוי
יצ"ו. בלונדון
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יצו"א בנ"י התשנ"ח הרחמים לחודש ט"ז

כו' צורב האי מע"כ .הי"ו

       
      
         
         
        
         
         
         
          
         
         

          
         
          
          
         
         

        
       
         
        
          
         

         
        
        
         
          
         

       

   
 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ח וישלח ה'

וכו'. ידידינו מע"כ

       
      

       
      
        

 

      
       
        
         
        
        
        
          
         
          
        

 
 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ח השקיפה לסדר ב'

הב' צורב האי מע"כ לחיים יכתב חיים מחיי 
פולין. רמות הי"ו
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התורה במעלת מעלה מעלה שיעלה וי"ר כוח"ט בברכת
ידיד וברכת כעתירת ולתפארת לגאון שיהי' עד והיראה

ונפש, בלב המשפחה
 

 
     

יצו"א בנ"י התשס"א הרחמים לחדש כח

גיל. חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ הי"ו
קענ. ואנקובער

       
    
          
         
         

        
         
        
       
       
           
         
          
        
        
         
         
        
        
       
        
        
        
         
         
        
          
        
        
         

      

        
        
         
        
       
         
         

    

דושה"ט לטובה בעדו המעתיר התורה בברכת מברכו הנני ובזה
ונפש, בלב

 

 
    

ו לסדר יצו"אה' בנ"י התשמ"ה שנאיו שער את זרעך ירש

מוה"ר כש"ת ירא"מ נו"נ הגאון הרב ידיד"נ מע"כ
.טעלז הקדושה דישיבה רוחני משגיח שליט"א
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הרה"צ ידי"נ בשלום לדרוש נא הראשונות על חוזר הנני ובזה
חולי שאר בתוך שלמה רפואה לו וימסור שליט"א חיים ר'
וכל וכאש"ל דושכת"ר ידי"נ אמן, עצמות וחילוץ ישראל

ונפש, בלב אליו הנלוים
 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ו ישראל בני עלו וחמשים לסדר א'

הרב כש"ת כו' הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ 
.שליט"א
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וכו'. מע"כ
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התש"ס יצו"א בנ"י בתורה עמלים שתהיו לסדר עש"ק

הב' חורב בחוקי עוסק צורב האי כבני אהובי מע"כ
 .הי"ו

      
     
          
        
        
        
        
         
         
        
        
        
         
        
         
        
          
          
         
        
         

    

         
       
       
         
         
        
           
       
         
        
        
         
         
         
         

         
         

       

במעלת מעלה מעלה שתעלה בעדך ומעתיר המברכך ידידך
ונפש, בלב התורה

 

 
       

יצו"א בנ"י התשנ"ט היום כחם לסדר ה'

אי"א וו"ח המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כו'  אבד"ק רב שליט"א

חגיגה. שלמי בעמח"ס פילאדעלפיא פארק עלקינס
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יצו"א בנ"י התשס"א קדוש וגוי כהנים ממלכת לסדר ד'

מוה"ר כש"ת וכו' וו"ח הרה"ג מע"כ  
עיה"ק ירושלים התלמוד תפארת בישיבת משגיח שליט"א

ת"ו.
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יצו"א בנ"י התשס"ב אברכך ברך כי לסדר ד'

מוה"ר הרב כש"ת כו' וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
.הרבה בעמח"ס פל. מיאמי גאב"ד שליט"א

     
      
        
         
        
       
         
          
         
          
        
         
         
        
         
         
          
         
        
         
         
         
         
        
        

   

        
      

        
         
         
         
         
         
         
          
         
         
         
        
         
          
         
         
         
          
          
         
        

      

בשיבה ינובון עוד לברכת שיזכה וי"ר מסכים הפנאי אין יותר
ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו יהיו ורעננים דשנים

בלו"נ, ברכות מלא ובסל
 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ו סגולה לי והייתם לסדר ב'

הגאון הרב כבני חתני אהובי דליטראמע"כ תנא המפורסם
מוה"ר כש"ת היוחסין שלשלת דקציעות  

בירושלים גור בחסידי הכולל וראש רב ר"מ (שליט"א)
עיה"ק.
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במי לטהר שנזכה וי"ר הז"ג אין מ"מ להאריך עוד שיש והגם
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי והתפלה התורה ובקדושת דינור
בעדכם המעתיר הנאמן אביכם ונפש, בלב מכסים לים כמים

ושעה, שעה בכל
 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ט שרה חיי ד'

מוה"ר כש"ת וכו' צורב האי מע"כ שליט"א
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אין ולכן אלו בענינים כעת עוסק אני ואין הז"ג אין כי והיות
בארצינו הוראה למורי שישאל עד להקל אלו דברינו עלי לסמוך
החותם כערכו מוקירו מכירו בלתי ידידו הנני ובזה הקדושה

ונפש, בלב ברכות מלא בסל 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ח נח א'

כו' ההלל את גומרין הרה"ח נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  .שליט"א
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לשמה תורה ללמוד שיזכה י"ר הראשונות על חוזר והנני
ידידו ונפש נפשו כאות וגדולה לתורה בניו ולגדל וללמדה

ונפש, בלב דושכ"ת
 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ז ימים והארכת לסדר ה'

הרה"ג ויקירא רבא גברא האי נעלה מאד היקר ידידי
מוה"ר כש"ת ההלל את עליו גומרין אין צמ"ס המפו'

 בית הכנסת בבית קודש לעדת רב שליט"א
עיה"ק. בירושלים רמות הוראה
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יצו"א בנ"י התשס"ב תולדות א'

מוה"ר ג"א וו"ח הרה"ח מע"כ   
.שליט"א
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ושיתקבלו לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושכ"ת ידידו
ברכות מלא בסל והנני כל, אדון לפני ולרצון לרחמים תפלתנו

ונפש, ובלב
 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ז למטמוני"ם כ"א

כמר וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
י"ם אונגוואר בקרית ביהמ"ד ממתפללי הי"ו

חו"א. עיה"ק

     
       
        
        
         
        
         
        
         
        

         
         
         
         
            
          
         
       
        
         
        
       
           
          
        
         

       
       
        

        
         
        
         
          
         
         
         
         
          
         

       

        
      

          
          
        
         
         
        

     

       
       
         
         
        
        

 

התורה ללומדי בברכה החותם לעולם מיעוט אדם דברי אלו
ונפש, בלב הימים כל לטובה בעדו המעתיר

 

 
    
    

יצו"א בני התשמ"ו זהב זר לו ועשית לסדר ג'

כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ  
נ"י. מאנסי מאיר בית בביה"מ רב שליט"א
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מכירו בלתי מוקירו דושה"ט לעולם מיעוט אדם דברי אלו
ונפש, בלב

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ט למטמני"ם ל"ה בשבת ה'

הב' לכ'   הרה"ח ידי"נ נכד
הי"ו. אברהם מוה"ר

       
       
        
           
         
        

     
     
          
           
         
          
         
        
           

  

        
       
         
          
         
          
        
        
        
        
        

    

ינון יבא עדי התורה במעלות מעלה מעלה לעלות שתזכה וי"ר
ונפש, בלב המברכו עמים יקהת ולו

 

 
     

יצו"א בנ"י התשס"א בארץ שלום ונתתי לסדר עש"ק

ר' כש"ת וכו' צורב האי מע"כ .ב"ב שליט"א
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תורה לקבל שיזכה וי"ר התורה בברכת המברכות בזה והנני
מלא בסל החותם לעולם מיעוט אדם וברכת כעתירת לשמה

ונפש, בלב ברכות
 

 
      

בנ"י התשס"א אתכם אלקים יפקוד פקד לסדר טבת י"ג
יצו"א

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג מע"כ שליט"א
אהרן. ברכת מח"ס עיה"ק, דירושלים קרתא מיקירי
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יצו"א בנ"י התשנ"ח קדשך ממעון השקיפה לסדר עש"ק

מוה"ר כש"ת גדולים בן הרה"ג כבוד 
ריווערדעיל. הקדושה בישיבה שליט"א
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שיזכה וי"ר כוח"ט בברכת הנני להאריך הז"ג אין כי ומחמת
כעתירת בישראל דעת ולהרבות ולעשות לשמור וללמד ללמוד

ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד נדרסת אסקופה וברכת

 

 
      

התשנ"ח מאד מאד הארץ טובה ד'

... כש"ת וכו' הרה"ג מע"כ
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וכו'. חביבי ורב ידידי מע"כ
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בלו"נ, המברך ישראל לכל בברכה הנני ובזה

 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשנ"ז הרחמים לחודש י"ג

כו' וו"ח הרה"ג למע"כ די בלי עד וברכות טבא פתקא
מוה"ר כש"ת לאנג בפעטשאג רב שליט"א

איילאנד.

     
      
         
        
         
          
        
         
         
       
        
      
        
        
       
         
          

         
         

בלב טבא פתקא בברכת כעת סוגר הנני הז"ג אין כי והיות
ונפש,

 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ט רמה ביד יוצאים ישראל ובני ה'

מוה"ר כש"ת הרה"ח וחביבי ידידי מע"כ 
.הי"ו

    
     
         
        
        
        
         
           
         
         
         
        
         
        

 

       
      
       
          
        
         
          
          
         
         
         
           
          
          
        
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
         
          
         

   

         
      
        

       
        
          
         

     


   

 

         
       
        

  

        
        
          
         
          
          
          
           
          
        
         
        
          
         
         
         
        

        
        
          

          
          
         

   

וי"ר אמללים נפשות לשמח פשוטים בדברים קצת הארכתי
לחרות מעבדות ויוציאנו צדקינו משיח הקב"ה לנו שישלח
ושלום בדשה"ט חדשה, שירה לפניו ונאמר לגאולה ומשעבוד
ביבשה הן בים הן ובשביה בצרה הנתונים ב"י אחינו שאר
בעדכם המעתיר לרוחה מצרה ויוציאם עליהם ירחם המקום

ונפש, בלב ולברכה לטובה
 

 
    

יצו"א בנ"י התדש"מ יהי' ברוך גם לסדר ה'

מתנהג בנש"ק בנש"ק חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
כמר ברקאי כו' בחסידות מחותני בן הי"ו

אלתר מוה"ר כג"ת היוחסין שלשלת כו' כו' הרהגה"צ
ב"ב. שליט"א מנחם אלעזר
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ותקיף רבא שלאילנא וי"ר וש"ת דושה"ט מח' ידידו דברי אלו
ידידיו ונפש נפשו כאות שמיא רום עד גופי' דמטי עד יתעבד

ונפש, בלב המשפחה כל וידיד
 

 
      

יצו"א בנ"י התשס"ב ממש מלאכים לסדר מוצש"ק

ומגדול מעוז הגדול הגאון נפשי וידידי עליון ידיד מע"כ

הולך הטוב שמו בתיה כבר ליה דזיו ג"א ביה דכולי כרכא
ועד העולם כקש"תמסוף ה"ה דספינתא קברניטא סופו,

הרב וראש"ל בישראל, אלקים נשיא שליט"א
הקדושים בעמח"ס תו"א, הקדושה בארצינו התורה לחכמי
אהובים כולם בנים, שיבה ותפארת התורה. מקצועות בכל

ומצות. בתורה עוסקים צדיקים
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יצו"א בנ"י התשד"מ אהרן מטה פרח לסדר ה'

מוה"ר ש"ת וו"ח הגאון הרב מע"כ  
יצו"א. בנ"י קאונטי דנסאו במתיבתא ר"מ שליט"א
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יצו"א בנ"י התש"ס צו"ג

מוה"ר כש"ת כו' החסיד הגאון הרב ידי"נ מע"כ
.קליוו טעלז הקדושה בישיבה מ"ר שליט"א
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ברכת בברכה החותם נאמנה בידידות דושכ"ג ידי"נ דברי
צלח אליו הנלוים ולכל ומשפחתו ביתו ולכל לו טובים השנים

ונפש, בלב ידידו באמת אמת דבר על ורכב

 

 
     

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

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

       
        
       
          
          
        
          

  

       
      
        
         
          
         
         
        
         
        
          
         
         
       
        
         
         
        
         
         
          
         
         
          

          
     

         
        
          
         
         
          
          
        
         
          
           
         
          
         
         
          
         

        
        
         
        

         
  

     
 

 
  

כש"ת וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ שליט"א
י"ם. רמות אונגוואר דקרית ת"ח מחשובי חשובים, בעמח"ס
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יצו"א בנ"י התשנ"ז זך זית שמן לסדר ג'

הח' הב' כבוד .הי"ו
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יצו"א בנ"י התשס"א אייר ג'

צורב האי מע"כ  .הי"ו

       
      
         
        
         
          
         
        
        
        
         
        
        
         

   

       
      
        
          
         
         

         
         
        
         
        
          
        

         
       

 
 

 
  

יצו"א בנ"י התשנ"ח הרחמים לחדש י"ט

את צדיקים של בספרן לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
כש"ת וו"ח הגאון הרב בישיבה יושב זקן יד"נ מע"כ

מוה"ר ספרים ובעמ"ח הכולל ראש שליט"א,
ת"ו. עיה"ק ירושלים הש"ס, מקצועות בכל רבים
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ונפש, בלב צדיקים של בספרן כוח"ט ובברכת נאמנה בידידות

 

 
      

יצו"א בנ"י התש"ס סוכות אס"ח

מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
  ברמות שפר אמרי בעמח"ס שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים
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נהנתי כי הפתיחה מעין לסיים הנני הדברים נתארכו כי והיות
ללמוד שיזכה י"ר בברכה והנני לעיין שהספקתי דברים מכמה

לאח וללמדה לשמה ללומדיהתורה התורה כח תת ויוסיף רים
דכולה בה והפוך בה הפוך בנ"א בהם להנות חיבורים ולחבר
התורה דברי את יקום אשר ברוך בברכת המברכו ידידו בה

ונפש, בלב ה' לישועת המצפה
 

 
     

התשנ"ט מרחשון אדר"ח

כש"ת כו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
הרב מוה"ר  .נ"ז ליקווד שליט"א
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ונפש, בלב ד"ש כערכו מוקירו מכירו בלתי ידידו הנני ובזה
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כמר וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד 
.הי"ו

       
       
        
          

        
       
         
         
       
         
        
           
         
         
          
         
        
        
        
         
         
         
        
         
         
         
         
         

     

        
         
          
         
       
        
         
         
          

         
        
         
         
          
         
        
       
         
         
         
        

       

        
       
          
           
       

        

         
        
         

      

    
 

 
      

יצו"א בנ"י התש"ס ניסן ר"ח

מוה"ר כש"ת וו"ח חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .ת"ו עיה"ק בירושלים הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ז תשובה לימי ה'

כש"ת הרה"ג ידידי מע"כ את לחיים יחתם חיים מחיי
מוה"ר  .יצו"א ב"ב שליט"א

      
        
          
           
         
          
          
        
         
           
         

       
      
         
        
        
         
          
        
         
         
         

     

ונפש, בלב לטובה בעדו המעתיר גמח"ט בברכת החותם

 

 
    

מוה"ר כו' הרה"ג מע"כ מחבר שליט"א
נ.ז. לייקוואד שמחה, קול קונט'

      
      
         
           
          
          
         

         
         
        
        
        
           
        
         
         
          
          
          

    

       
       
         
         
        
         
         
        
         

    

        
      
         
         
        
         
          
          
         

  

     
 

 
      

יצו"א בנ"י התשס"ב ברכה, והי' לסדר מוצש"ק

אל קולע חוב"ט אגוזים גל וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
רבי כש"ת השערה ואבד"ק העיר רב שליט"א

התורה. מקצועות בכל שו"ת בעמח"ס הקדושה, בארצנו לוד
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פתקא בברכת הראשונות על החוזר באמת ידידו הנני ובזה
האיחור על שנית סליחתו מבקש והנני חנוכה) זאת (עד טבא
אותי שדן וכשם אונס מחמת רק התרשלות מחמת לא ח"ו כי
לטובה בעדו המעתיר ידי"נ זכות לכף אותו ידונו כך זכות לכף
לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ושנים ימים ולארוכת

בלו"נ, ה' כברכת ברכות מלא בסל החותם מכסים

 

 
        



יצו"א בנ"י התש"ס ניסן כ"ח

הח' הב' כב' .הי"ו

     
      
         
           
         
           
         
         
        
         
        
         
         
        
          
         
        

  
התורה במעלת והצלח עלה טוב כל בברכת לברכך והנני
כל לטובה בעדך המעתיר החשובה המשפחה ולתפארת לכבוד

בלו"נ, הימים
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יצו"א בנ"י התשמ"ה בשמחה בו שמרבים ר"ח

יר"א וו"ח המפואר הנגד הרבני חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כו'  יקרה אבן הי"ו

תצו"א. באנטווערפען
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התורה בברכת החותם וכאש"ל דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב ולומדיה

 

 
   

וכו'. למע"כ יצו"א, בנ"י התשס"א אייר ו'
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יצו"א בנ"י התשנ"ט חיי לסדר ד' ליום אור

מאד היקר ידידי מע"כ וי"ש תורה שנים פי לקח שמואל
הרב כש"ת וכו' דקציעות דליטרא תנא וו"ח הרה"ג נעלה

מוה"ר תורה אהבת דקהל אב"ד שליט"א
יצו"א. נ"י ברוקלין ד'מישקאלץ
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מעלה מעלה שתעלה המברכו הנאמן אוהבו ידי"נ דברי אלו
בסל החותם בנים על יגן אבות וזכות והקדושה התורה במעלת

ונפש, בלב דושכ"ת ברכות מלא
 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ז משה אתם ויברך לסדר עש"ק

מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ 
.תצו"א בנ"י חשובים בעמח"ס שליט"א
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יותר להשיב כעת בכחי ואין לעולם מיעוט אדם דברי אלו
עין כהרף ה' לישועת המצפה ידידו למועד חזון עוד ואי"ה

ונפש, בלב תמיד ושמחת פורים שמחת לו ומאווה דושכ"ת

 

       
       
        
        
         
         
         
        

       

 
    

יצו"א בנ"י התשס"א הרחמים לחדש כ"ו

כמר וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד 
.שווייץ צוריך ,
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י"ם ק"א התש"ס הרחמים לחדש ג'

מוה"ר כש"ת הרה"ג חביבי ידי"נ מע"כ 
.וש"ס אפרים גוילי בעמח"ס בב"ב אב"י שליט"א,

       
      
       
       
         

       
         
        
        
         
       
          
       

      
     
         
       
        
        
          
        
           
       
          
        
         
         
        

          
          
        
        
        
         
        

         
         

   

מילי ולכל טובים לחיים לכוח"ט בעדו המעתיר דושכ"ת
ונפש, בלב אליו והנלוים משפחתו ולכל לו דמיטב

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ו הרחמים לחדש ז"ך

מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ 
.וש"ס היום קדושת מח"ס שליט"א
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יצו"א בנ"י התש"ס לעשור כסה בין

ובתוכם ושלום, ארוכים טובים לחיים יחתם חיים מחיי
כש"ת כבד אומר כולו המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ

מוה"ר אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א
חלקים.. שמנה

      
       
        
         
         
          
         
         
         
         
          

         
        
         
        
          
         
        

ונפש, בלב גח"ט בברכת לטוב בעדו המעתיר

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ח למט-מונים מ'

האי רב למע"כ ושלום ברכה חיים וגבעות הרים ישאו
דורו אין והדרו הדור פאר עולם קצוי בכל המפורסם גאון
בפרץ עומד גדר גודר ברבים תורה מרביץ יתום דור

מוה"ר כגקש"ת  ישיבה ראש שליט"א
עיה"ק. ברק בבני
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לאריכת בעדכם המעתיר ידידכם הראשונות על חוזר הנני ובזה
כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ורעננים דשנים ושנים ימים

ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד מכסים לים
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יצו"א בנ"י התשנ"ז לפניהם תשים אשר לסדר בשבת ד'

מוה"ר כש"ת כו' בנש"ק וו"ח הרה"ג מע"כ 
שליט"א אהרן דתולדות אדמו"ר לכ"ק בן שליט"א

ת"ו. עיה"ק ירושלים
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יצו"א בנ"י התש"ס ניסן ר"ח

מוה"ר כש"ת ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .הי"ו

      
     
        
         
       
       

       
        
        
        
        
        
       
       
       
        
         
         

       

      
      
          
         
          
         
        
          
          
        
         
          
        
         
        
         
       
         

          
        

       
        
        

         
        
        
        

 

       
        
        
        
         
        

        

         
       
        
         
        
        
        
         
         
        
        
         
         

       

ושמח כשר חג בברכת החותם מכירו בלתי מוקירו ידידו
בלו"נ,

 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ז כהנים ממלכת לי תהיו ואתם לסדר א'

הב' היקר ידידי וכו'מע"כ המופלא  
ת"ו. עיה"ק ירושלים מיר הקדושה בישיבה הי"ו
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תורה ללמוד שתזכה בעדך המעתיר הדושה"ט וידידך רבך
ימי כל ולהצלחה טהורה ה' ויראת בתורה גדול ולהיות לשמה

ונפש, בלב חייך
 

 
     

יצו"א בנ"י התשס"ב ה' ישועת את וראו התיצבו לסדר ב'

עץ פרי בנש"ק צמ"ס הגאון הרב ומח' וידי"נ ידידי מע"כ
הרב כש"ת ההלל את עליו גומרים אין הדר 

 ערלוי סופר כתב דקהל ואב"ד רב שליט"א
ונפלאים. חשובים ספרים מחבר ב"פ,
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הפרקים בין הספקתי אשר לעולם מיעוט אדם דברי אלו
למעלה קרנו שירום וי"ר מאד לי היקרים בדבריו להשתעשע
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי והצלחות ברכות מיני בכל ויושע

ונפש, ובלב ברכות מלא בסל החותם ידיד"נ

 

 
     

בנ"י התשס"א אתכם אלקים יפקוד פקד לסדר טבת י"ג
יצו"א

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג מע"כ שליט"א
אהרן". "ברכת מח"ס עיה"ק, דירושלים קרתא מיקירי

       
       

         
         
          
         
         
         
          
         
        

בלב וכט"ס בברכה הראשונות על חוזר הנני שאזה"ג ומחמת
ונפש,

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ח עיו"כ

הב' ובתוכם ישראל כל את לחיים יחתם חיים מחיי
 .לונדון עיה"ב הי"ו
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בלו"נ, גח"ט בברכת הנני הז"ג אין כי והיות

 

 
       

יצו"א בנ"י התשס"ב ניסן ר"ח

מוה"ר היקר ידידי מע"כ .שליט"א

      
      

      

      
       
         
          
          
          

         
          
          
        

         
        

     
 

 
       

יצו"א בנ"י התשס"ב בך ונברכו לסדר ג'

צורב האי כבוד .הי"ו
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בגופו שלם יעקב ויבא לסדר עש"ק ליום אור בס"ד
יצו"א בנ"י התשנ"ח שנתרפא

ז"ל. (שליט"א) וכו' הרב כש"ת כו' הרה"צ ידידי מע"כ

       
     
        
         
         

         
       
          
          
        
         
         
          
         
         
         
        

    

שאר בתוך השמים מן לרפ"ש שיזכה י"ר בברכה חוזר והנני
ונפש, בלב ולברכה לטובה בעדו המעתיר ישראל חולי

 

 
   

  

יצו"א בנ"י התש"ס קטן פורים שושן

הח' הב' צורב האי ידידי כבוד  .הי"ו

     
    
        
         
         
         
         
          
         

         
       
        
         
         
          
       
         
        

    

         
        
         
        
         

       
 

 
   

יצו"א בנ"י התש"ס ניסן כ"ח

הח' הב' כב' .הי"ו
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התורה במעלת והצלח עלה טוב כל בברכת לברכך והנני
כל לטובה בעדך המעתיר החשובה המשפחה ולתפארת לכבוד

בלו"נ, הימים

 

 
     

יצו"א בנ"י התשס"א בארץ שלום ונתתי לסדר עש"ק

ר' כש"ת וכו' צורב האי מע"כ שליט"א
ב"ב.

        
        
        
          
          
         

  

       
      
          
          
          
           
          
          
       
        
         
           
         
       
        
          
         

        

ברכות מלא בסל החותם לעולם מיעוט אדם וברכת כעתירת
ונפש, בלב
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יצו"א בנ"י התשס"א הרחמים לחודש כ"ג

כש"ת כו' חריפתא פלפולא וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר שבת לקראת בעמח"ס שליט"א

מודיעין-עילית.
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טרוד גברא והאי לקצר הז"ג אמנם להעיר עוד לי שיש הגם
בברכת לברכו והנני יחפזון ומלאכים נפש דחיי בטירדא
לשמה, תורה וללמוד ספרים להרבות עוד ויזכה הצלחה

בלו"נ, כוח"ט בברכת המברכו ידידו וברכת כעתירת

 

 
      

יצו"א למבנ"י מ"ז התדש"מ הקבלה, לימי א'

ח"ח ג"א המפורסם וו"ח הגאון הרב וידי"נ ידי"ע מע"כ
מוה"ר כקש"ת  "אזשליט בעמח"ס א

הכלל. לתועלת וש"ס חלקים י"ב נדברו
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וי"ר הפתיחה מעין חוזר והנני דושכ"ג וידי"נ ידידו דברי אלו
והגם בנ"י אחינו בקרב שמים ויראת תורה דעת להרבות שיזכה
מעכ"ג את לפלפל שרציתי מה ענינים הרבה עוד לי יש כי
אמנם יתירה, ידידות מחמת תורה של אהבה באהבים ולהתעלס
מתוך התורה לקבל שיזכה וי"ר כעת, ואסתגר בי בוגד הזמן

ונפש, בלב בידידות דושכ"ג שמחה

 

 
   

וכו'. מע"כ

      
     

           
          
          
        
           
         
           

       

        
         
        
         
         
          
        
         
         
         

           
         
        

  
 

 
     

יצו"א בנ"י התשס"ב ערוך כשלחן לסדר ב'

הח' הב' ידידי מע"כ  בישיבה הי"ו
עיה"ק. ירושלים מיר הקדושה
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תורה ללמוד שתזכה וי"ר בשאלות. כוונתך שזה מקוה והנני
נפשך כאוות טהורה השם ויראת בתורה גדול ולהיות לשמה

ונפש, בלב דושה"ט ידידך וכעתירת

 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשנ"ח למ"ט-מונים ט"ל

מוה"ר כש"ת בצ"צ עוסק הרה"ח ידידי מע"כ
.הי"ו
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יצו"א בנ"י התשס"ב ממש מלאכים לסדר מוצש"ק

ומגדול מעוז הגדול הגאון נפשי וידיד לעליון ידיד מע"כ
הולך הטוב שמו בתיה כבר ליה דזיו ג"א ביה דכולי כרכא
כקש"ת ה"ה דספינתא קברניטא סופו, ועד העולם מסוף

הרב וראש"ל בישראל, אלקים נשיא שליט"א
הקדושים בעמח"ס תו"א, הקדושה בארצינו התורה לחכמי
אהובים כולם בנים, שיבה ותפארת התורה. מקצועות בכל

ומצות. בתורה עוסקים צדיקים
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יצו"א בנ"י התשמ"ו סיון י"ז

כש"ת נו"נ וו"ח ירא"מ הגאון הרב ידי"נ מע"כ
.יצו"א טלז הקדושה דישיבה רוחני מנהל שליט"א
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מסודר ובלתי פלפול מיעוט על סליחה ואבקש הטרוד ידידכם
הקדושה לארצינו לעלות מוכן שאני כיון ומ"מ כראוי, המכתב
ונחכים דא"י לאוירה ונזכה בקדושתה להסתופף כשאזכה אולי
תמיד, ישגה ובאהבתה תורה של אהבה באהבים עוד נתעלס אז

ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה הטוב דושכ"ג

 

 
     

יצו"א בנ"י פה וגו' גדול כי ידעתי עתה לסדר ג'

מרביץ מפארים שמו חוב"ט הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת הדר עץ פרי לתלמידים תורה 

מקסיקו. תורה כתר וכולל ישיבה ראש
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יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ז תשובה לימי ה'

כש"ת הרה"ג ידידי מע"כ את לחיים יחתם חיים מחיי
מוה"ר  .יצו"א ב"ב שליט"א

       
      
       
         
         
       
          

      

ונפש, בלב לטובה בעדו המעתיר גמח"ט בברכת החותם

 

 
      

בנ"י התשס"א שינה שלא אהרן של שבחו להגיד לסדר א'
יצו"א

ר' מוה"ר ידידי מע"כ .נ"י במאנסי אב"י הי"ו
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יצו"א בנ"י התשס"א בטבת י' ששי ליל

הר' וכו' צורב האי מע"כ  .הי"ו

       
      
        
        
        
         
        
        
        
         

      
      
         
        
         
         
        
       
        
       
         
        
        
        
         
          

  

 
 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ז יעקב ויחי לסדר ב'

הרב כש"ת ובע"מ ת"ח נעלה מאוד ש"ב מע"כ
 .בעלגיא באנטווערפען הי"ו,
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אומרים והקוצרים יותר להאריך אוכל לא הטרדות ומחמת
ושארו ידידו לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר ה', יברכך
אמת דבר על ורחב צלח ללומדיה התורה בברכת המברכו

ונפש, בלב דושלה"ט וכעתירת נפשו כאות

 

 
  

יצו"א בנ"י התשכ"ה ב"ה

כש"ת וכו' חוב"ט הגאון כבוד את לחיים יכתב חיים מחיי
מוה"ר .וש"ס חיים בכורי בעמח"ס שליט"א
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ממנו טוב וכל לקצר אני מוכרח גרמא והזמן הטרדות ומחמת
הדל בספרי עיונו על ותודה ומוקירו, המכבדו ידידו יבצר, לא
דושל"ת בו, יעיינו התורה וגדולי שלומדי מגמתי שכל מה

ונפש, בלב באהבה
 

 
  

 

        
        
         
          
          
         
          
         
         
         
         
         
         
         

מכבדו דושת"ה באהבה וחותם הכותב ידידות דברי אלה
ונפש, בלב כערכו ומוקירו

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ז כהנים ממלכת לי תהיו ואתם לסדר עש"ק

כש"ת כו' דורש נאה חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .עיה"ק ירושלים הי"ו,
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סליחתכם אבקש ומאד לעולם מועט אדם קולמוסי שבתה ופה
וי"ר בידי. עתותי ואין אעשה מה כי והעיכוב האיחור על
לטובה בעדכם המעתיר וללמדה לשמה תורה ללמוד שתזכו

בלו"נ, החותם התורה לכבוד ולברכה

 

 
   

התש"ס יצו"א בנ"י אהרן מטה פרח ה'

הי"ו. וכו' הרה"ח ידידי מע"כ

      
     
         
         

         

      
       
        
          
         
          
         
       
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

       
     

       
      
        
         
        
         
       
         
         
         
          
       
         
         
        
         
        
       

   

  
 

 
    

בנ"י התשס"א שינה שלא אהרן של שבחו להגיד לסדר א'
יצו"א

הרב כש"ת כו' כבוד אומר כולו הרה"ג מע"כ
.בנ"י שליט"א

      
      
        
        
           
        
       
         
        
          
         
        

        
         

      
      
        
        
         
        
       
         
        
        
         
         
        
        
         

      

      
      
        
          
         
        
        
         
         
        

         
         

      

בברכת המברכו כערכו מוקירו מכירו בלתי ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב תהורה

 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשס"א אייר ו'

כש"ת ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד
 ישיבת קרית שע"י הלכות בירורי מכון הי"ו,

ת"א. הרי"מ חידושי
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יצו"א בנ"י התשמ"ו כסלו כ"ג

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 ליובאוויטש חב"ד דק' רב שליט"א

אהייא. קליוולאנד
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יצו"א בנ"י התשס"א תמוז ג'

מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
.טלז הקדושה בישיבה מ"ר שליט"א

      
    
           
         
          
          
         
        
        
        
        
         

     

       
      
           

        
        
        
       
         
         
        
        
        
      
         

זמן לי ואין הקדושה לארצנו לנסוע מתכונן אני כי והיות
ולא לעיין ונא סליחה ואבקש בע"פ דברים כתבתי להאריך
ונפש, בלב דושכ"ת ידי"נ לעצמו לו שיתברר עד עלי לסמוך

 

 
  

יצו"א בנ"י התשמ"ה ואתחנן ב'

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
נ"י. בוועסטשעסטער איזראעל דיאנג רב שליט"א
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ו ללמוד שיזכה וי"ר ושכ"ת דושה"ט ידידו דברי ללמדאלו
בספרי עיונו על שנית לו מודה והנני ברמים עדתו ולנהל

ונפש, בלב המברכו
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יצו"א בנ"י התש"ס ניסן כ"ח

מוה"ר הרב כש"ת וו"ח הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
 .הרבה בעמח"ס שליט"א,
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וכו'. לכבוד

       
       
        
         
        
         
          
        
          
        
        
         

         
        
         
         
         
        
         
         
         
       
        

       

     
       
       
       
        
          
       
        
          
        
        
          
        

 
 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ז לפניהם תשים אשר לסדר ג'

תורה מרביץ נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת ברבים ישיבת ראש שליט"א

בנ"י. תורה אהלי מתיבתא
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נעוריו ימי זוכר והנני נאמנה בידידות דושכ"ת ידידו דברי אלו
כמאז אינם כחותי כי וגם בי, בוגד הזמן כי אעשה מה אבל
הטרחתי לכבודו ורק להשיב זמן לי אין וכמעט ומלפנים
וללמדה תורה ללמוד שיזכה וי"ר האיחור, על סליחתו ואבקש
כעתירת ממש. בפועל חוצה מעינותיך יפוצו בו ויתקיים ברבים

ונפש, בלב דושכ"ת ידידו וברכת
 

 
     

הי"ו. הכולל לחכמי שאמרתי מה
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וכו'. מע"כ
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יצו"א בנ"י התש"ס ממש מלאכים לסדר עש"ק ליום אור

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
 .ועוד עירובין על בו כל בעמ"ס שליט"א
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בלב דושכ"ת ידידו ברכה והי' טובה שלום בשים הנני ובזה
ונפש,

 

 
   

בך. שלום נא אדברה ורעי אחי ולמען והשלום האמת למען
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וכו'. כש"ת הרה"ג מע"כ

      
       
         

        
        
         
        
        
        
         
        
         
          
         
        
         
         
        
         
         
        
         
         
         
          
        
         
        
          
        
        
         
        
           

      
        

     

 
 

 
   

בלה"ק המדבר פי כי לסדר טוב כי בו שנכפל ליום אור
יצו"א בנ"י התש"ס

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
 .ועוד עירובין על בו כל בעמ"ס שליט"א
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אחרות בטרדות טרוד אני כי הז"ג אין מ"מ להאריך רציתי עוד
ידי"נ בזה והנני למעכ"ת כידוע הפאליטיקא מן בורח ואני
בלב הימים כל ולברכה לטובה בעדו המעתיר ושכ"ת דושה"ט

ונפש,
 

 
   

יצו"א בנ"י התשס"א הנרות להדלקת ה'

עליו גומרין אין וכו' וו"ח המפו' הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כג"ת ההלל את מחבר שליט"א

הרבה. ספרים
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לברכו הראשונות על חוזר והנני קולמסי שביתת תהי' ופה
יעמוד הקדושה התורה וזכות השמים מן שלמה רפואה בברכת
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ושנים ימים לאריכת ויזכה לו

ונפש, בלב שמח בחנוכה המברכו

 

 
     

יצו"א בנ"י התש"ס שרה את פקד וה' פ' מוצש"ק

הי"ו. ... מע"כ
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יצו"א בנ"י התשס"א אייר ז'

... כש"ת כו' החסיד הגאון הרב ידידי מע"כ
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בנ"י התשמ"ו כסלו ער"ח

כבוד אומר כולו נו"נ וו"ח הרה"ג יד"נ מע"כ הבוקר כאור
מוה"ר כש"ת כו'  מרכז מנהל שליט"א

איל. דשיקאגא הרבנים
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ונא המרכז, של הגאונים הרבנים כל וידיד ידידכם הנני ובזה
ונפש, ובלב בידידות דושה"ד בפרטות, כולם בשלום לדרוש

 

 
    

יצו"א בנ"י התשס"ב לפניהם תשים אשר לסדר ה'

מוה"ר כש"ת וכו' המפ' הרה"ג מע"כ שליט"א
יוסף. מטה ס' ומחבר רוזין ישראל בית בישיבה ר"מ
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יצו"א בנ"י התשנ"ט ברך וה' לסדר לסדר ב'

כש"ת ה"ה ברקאי ה"ה מברכינא קא חזינא דלא למאן
מוה"ר .יצו"א בנ"י שליט"א
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ומברכו בעדו המעתיר ידידו הנני להאריך הז"ג אין כי והיות
יבא עדי לשמה תורה וללמוד הרבים ממזכי להיות שיזכה י"ר

ונפש, בלב החותם מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון

 

 
  

התשד"מ הרחמים חודש ברק בני

ליה דזיו הבושם כערוגת המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
ה"ה חסידך לאיש ואוריך תומיך אמר וללוי בתיא כבר

מוה"ר כג"ת וידי"נ  גאב"ד שליט"א
עבגצ"א. ב"ב מאיר זכרון
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וכו'. כש"ת וכו' צורב האי מע"כ התש"ס תולדות מוצש"ק
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יצו"א בנ"י התש"ס מברכיך ואברכה לסדר מוצש"ק

מיר הקדושה ישיבה תלמידי חמד בחורי ידידי מע"כ
נ"י. ברוקלין
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משיח לביאת ומצפה ה' לישועת המחכה ידידכם דברי אלו
וללמוד ויראה תורה גדולי להיות שתזכו וי"ר רגע בכל צדקינו
בעדכם המעתיר תורה תלמוד דברי כל את ולקיים לעשות ע"מ

ונפש, בלב לטובה
 

 
     

וכו'. מע"כ
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יצו"א בנ"י התשס"א מרחשון לחדש ב'

ובראשם פארק בארא פה ויזניץ דחסידי ק"ק הנהלת לכבוד
הי"ו. הגבאים
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שבת כבוד פחד מתוך החותם לעולם מועט אדם דברי אלו
צדקנו משיח בביאת ולהגאל שבתות שתי לשמור שנזכה וי"ר

ונפש, בלב החותם בב"א
 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ז שירה בשבת ה'

הרב מוה"ר כש"ת כו' הרה"ג מע"כ 
מרוקו. קסבלנקה גדולה בישיבה ישיבה ראש שליט"א
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יצו"א בנ"י התשנ"ח ברכה והיה לסדר א'

עץ פרי המפור' צמ"ס הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
כש"ת הדר  כ"ק חדב"ן שליט"א

חפץ אבני ספרי בע"מ (זצ"ל) שליט"א מבאבוב אדמו"ר
ג"ח.
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חוזר הנני יותר לפלפל הז"ג ואין הדברים נתארכו כי והיות
הרבה ספרים ועשות דעת להרבות שיזכה וי"ר הראשונות על
ינון יבא עדי ודעת בינה השכל מאתו יחננו דעת לאדם והחונן
התורה בברכת המברכו מכסים לים כמים עמים יקהת ולו

ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד ללומדיה

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ז הרחמים לחדש י"ב

מוה"ר כש"ת כו' שארי וו"ח הרה"ג מע"כ  
התרגום. על יהונתן חפץ בעמח"ס שליט"א
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יצו"א בנ"י התשנ"ח הגאולה לחדש ו'

ובתוכם והצלה, רוח סגולה לעם ישלח לגאולה מגאולה
מוה"ר הגאון הרב ידידי מע"כ  

חשובים. בעמח"ס פלארידא, מיאמי אבד"ק שליט"א
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רוצה והייתי הרבה מבקיאותו נהנתי חביבי ורב ידידי ועתה
בי בוגד הזמן כי אעשה מה אמנם תורה בדברי להשתעשע
בארצנו לאכול השתא עוד ונזכה ושמח כשר לחג שיזכה וי"ר
ידידו וברכת כעתירת הפסחים ומן הזבחים מן הקדושה

ונפש, בלב דושכ"ת
 

 
      

יצו"א בנ"י התש"ס בהעלותך ב'

מוה"ר כש"ת וו"ח בנש"ג וו"ח הרה"ג היקר ידידי מע"כ
 .חשובים בעמח"ס שליט"א
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דבר עניניםאלו בכל גדולה בהצלחה המברכו דושכ"ת ידידו י
ונפש, בלב הימים כל לטובה בעדו המעתיר

 

 
        

יצו"א בנ"י פה התשס"א למט-מנים ל"ב

הדר עץ פרי תרשישים מגזע היוחסין שלשלת ידי"נ מע"כ
מוה"ר בנש"ק הרהגה"צ ההלל את עליו גומרים אין

  .שליט"א ממונקאטש אדמו"ר כ"ק
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המכבדו ידי"נ ולכמעכ"ק, תורה של לכבודה קצת הארכתי הנה
שמים לרחמי המצפה בנים תושיע אבות ובגלל ומוקירו
החותם וחסדיו, רחמיו ברוב צדקינו משיח ולביאת מרובים

ונפש, ובלב ברכות מלא בסל
 

 
     

יצו"א בנ"י התש"ס פסח דחוה"מ ב'

וכו'. מע"כ
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יצו"א בנ"י התשנ"ח גדולים להזהיר לסדר ג'

כש"ת בעזרו אברהם אלקי נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר  .יצ"ו לונדון שליט"א
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מבין צדקינו, משיח סגולה, לעם ישלח הגאולה, בחדש
צורב, האי ובתוכם לגאלינו, עולם וגאולת לקבצנו, הגוים

צ' הב' חורב בחוקי עוסק .מיאמי נ"י
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על ענינים כמה עוד ב"ה ויש דיו מעט עוד נשאר כי והגם
כמ"ש רק הוא שכתבתי מה וגם בוגד הזמן מ"מ ההערות שאר
תורה ללמוד שיזכה וי"ר הנ"ל מגילה דר"ל מטעם מכתבי ברי'

בלו"נ, המברכו יתעבד רבה ולגברא לשמה
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וכו'. כבוד יצו"א, בנ"י התש"ס אייר ו'
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ז"ל בעה"מ כק"ז לכבוד דאורייתא בפטפוטי קצת הארכתי
וי"ר עלינו, המקובל הקבלה לפי מנכדיו נמנין אנן אשר

א"ס, ישראל כלל ובעד בעדינו טוב שימליץ

 

 
   

יצו"א בנ"י התשס"ב ממש מלאכים לסדר א'

רבי כש"ת נו"נ וו"ח הגאון ידי"נ מע"כ 
חשובים ובעמח"ס ברק בבני ור"מ דומ"צ שליט"א

הכלל. לטובת
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בנ"י התשנ"ח פסח יצו"אאס"ח

ישר שכלו יפה שדעתו כהן וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת ה"ה ומנופה  שליט"א

שלמה. משנה בעמח"ס יצו"א בנ"י בלז דק"ק דומ"ץ
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בלב ושמח כשר חג בברכת ומברכו דושכ"ת ידידו דברי אלו
ונפש,

 

 
    

יצו"א בנ"י התש"ס רמה ביד יוצאים ישראל ובני לסדר ב'

מוה"ר כש"ת הגאון הרב נפשי ידיד מע"כ 
הרה"ג ידידי ומע"כ סיטי, במעקסיקא ישיבה ראש שליט"א

מוה"ר .מעקסיקא בכולל שליט"א
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המצפה לטובה בעדכם המעתיר דושה"ט ידידכם הנני ובזה
ונפש, בלב עין כהרף ה' ולישועת שמים לרחמי

 

 
       

יצו"א בנ"י התש"ס למטמני"ם מ"ט ע"ש

זקן המפורסם בנש"ק הרהגה"צ וידי"נ ידיד"ע מע"כ
מוה"ר כג"ת הרבנים אבדק"ק שליט"א

בנ"י. וש"ס שלום דברי בעמח"ס אודווארי

      
      
         
        
         
        
         
         
         
           
         
          

      
        
        
        
        
          
         
          
          
          
          
          

         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

          
          
          

        

 
 

 
      

וכו'. מע"כ התשנ"ג, ניסן י"ג

       
       
           
          
         
        
         
         
        
         
          
          
         
         
        
        
         
         
       
         

 

      
      
        
          
          
         
         

  

       
        

         
          

        
         
        
           
         
         
          
          
         
          
         
         

 

       
      
         
          
         
          
         
        
          
          
         

         
       
          
         
         
         

       

  
 

 
   

תשס"א. שבועות
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יצו"א בנ"י התשנ"ז למט"מנים מ"ה

הדר עץ פרי חוב"ט בנש"ק וו"ח הגאון הרב ידיד"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת   ,שליט"א

שערים. בית הקדושה דישיבתנו הכולל ראש

      
       
         
         
         
         
         
          
         
          
          
          
         
        
        

  

       
       
        
         
        
        
        

 

 
 

 
      

  

יצו"א בנ"י התש"ס הפסח בימי

ה"ה בנש"ג וו"ח הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  ומו"ל מחבר שליט"א

רבה זצלה"ה פראנק מוהרצ"פ הגדול הגאון רב דבי ספרי
תו"ע. ירושלים של
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מתנתו עבור רבה בתודה לראש החוזר ידידו דברי אלו
צדקינו משיח ולביאת שמים לרחמי המצפה החשובה

ובלו"נ, בידידות הימים כל לטובה בעדו ומעתיר דושכת"ר,

 

 
    

יצו"א בנ"י התשס"ב יצחק את הוליד אברהם לסדר א'

כה"ר כו' צורב האי מע"כ ירושלים הי"ו
תו"א. עיה"ק

       
       
        
       
        
         
        
          

  

       
      
         
          
         
        
       
        
         
         

          
         
        
        
        
         
        

       

       
       
        
       
         
        
        
        
        
        
        
         
       
        
        

   
בתורה גדול להיות שיזכה וי"ר מכירו בלתי ידידו הנני ובזה

ונפש, בלב הנני ברכות מלא ובסל

 

 
       

יצו"א בנ"י התשנ"ז לכם רחוקה בדרך או לסדר א' יום

הרב כש"ת כו' הרה"ג מע"כ  שליט"א
שמש. בית הבא"ר מרכ"ז ראש
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כערכו מוקירו מכירו בלתי ידידו לעולם מועט אדם דברי אלו
ונפש, בלב הרם

 

 
   

יצו"א בנ"י התשס"א בארץ שלום ונתתי לסדר ב'

מוה"ר חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
.הי"ו
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התורה ולקבל לשמה תורה ללמוד שיזכה המברכות דושה"ט
ונפש, בלב החותם באהבה

 

 
       

יצו"א בנ"י התשנ"ח הרחמים לחודש ט"ז

כו' צורב האי מע"כ .הי"ו

      
     
        
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         
         
          
        
          
         
        
           
         

    

  
 

 
     

יצו"א בנ"י התשס"א מדות י"ג

הגאון הרב ידי"נ מע"כ את וחיים לברכה יחתם חיים מחיי
מוה"ר כש"ת וו"ח הקדושה בישיבה מ"ר

אהייא. קליוולאנד טלז,

      
      
          
         
          
         
         
         
         
        
        

        
       
        
          
           
          
         
         
         
         
         

         
          

       
         
         
         
          
         
          
          

       

       
      
        
         
        
         
       
         
         
        
         
         
         
         
        

  

וקדושתו הזמן חרדת אזכיר כי וזחלתי הז"ג אין כי ומחמת
משיב והנני ברכתו על רבה בתודה והנני בקיצור, אבא ולכן
ולכל לו ובג"ח ארוכים טובים לחיים השנים ברכת ברכה
לאחרים וללמדה לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר אליו הנלוים
המצפה ידי"נ וברכת כעתירת עמים יקהת ולו ינון יבא עדי

ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת

 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשמ"ו מרחשון כ"ו

מדברנא ומגדל מעוז הגדול הגאון וידי"נ עליון ידיד מע"כ
ליה גלין דמטמרין והדרו הדור פאר תלפיות תל דעמא

מוה"ר כגקש"ת   ישיבת ראש שליט"א
פונוביז.
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יצו"א התשס"א ניסן כ"ה בנ"י

ידידי מע"כ זצוק"ל מצאנז הגה"ק דמרן דהילולא יומא
הרה"ג ה"ה משנתו ושלמה שמו שלום נעלה מאד היקר

מוה"ר כש"ת אי"א נו"נ וו"ח  
ב"פ. בעלזא דק"ק דומ"ץ שליט"א
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ונפש, בלב ברכות מלא בסל המברכו ידידו הנני ובזה

 

 
     

יצו"א בנ"י התשס"ב נח א'

הי"ו. כו' הרה"ח ידידי מע"כ
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מרן של דהילולא יומא התשמ"ז שמיני לסדר עש"ק
יצו"א נ"י ברוקלין זיע"א מצאנז הגה"ק אדמו"ר

ברקאי הדסים גן המפורסם הגאון הרב וידי"נ יד"ע מע"כ

מוה"ר כג"ת כו' כו' דקציעות דליטרא תנא 
בארא סאטמאר דק"ק דומ"ץ ה' יראי אבד"ק שליט"א

קארלסבורג). גאב"ד (וכעת נ"י פארק
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ויראת בתורה גדול לידי"נ וכ"ש לעולם מועט אדם דרך זה
תורה בדברי להשתעשע רק כתבתי ולא בישראל ירבו כמוה ה'

ונפש, ובלב בידידות דושכ"ג ידידו
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יצו"א בנ"י התש"ס לעשור כסה בין

ובתוכם ושלום, ארוכים טובים לחיים יחתם חיים מחיי
כש"ת כבד אומר כולו המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ

מוה"ר אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א
חלקים. שמונה
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יצו"א בנ"י התשס"א אהרן מטה פרח לסדר מוצש"ק

מוה"ר הרב כש"ת וכו' אי"א וו"ח הרה"ג מע"כ
 דומ"ץ חי"מ וכו' הרה"ג ידידי בן שליט"א,

נתני'. ק"צ

      
     
         
          
         
        
         
         
        
         
          

          
          
         
        
          

         
          
       
         
         
        
       
         
         
         

         
         

      

       
       
        
         
         
          
       
         
        
        

    

       
       
        
        
        
        
        
         
         
        
        
          
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
      

      
       
        
         
          
         
       
       
         
          

  

       
      
        
      
        
          
        
        
         

  

 
 

 
     

יצו"א בנ"י התשס"א צו"ג

שלשלת בנש"ק הגאון הרב ידי"נ למע"כ טובה חתימה גמר
מוה"ר כש"ת ביוחסין  אב"ד

מדרשינו. דבית הרבנים מגדולי שליט"א דיערעש
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בכל ומתוקה טובה שנה שתהי' וי"ר דושה"ט ידידך הנני ובזה
ונפש, בלב החותם ביגצ"א עד מובנים

 

 
   

יצו"א בנ"י התשד"מ אהרן מטה פרח לסדר ה'

מוה"ר ש"ת וו"ח הגאון הרב מע"כ  
יצו"א. בנ"י קאונטי דנסאו במתיבתא ר"מ שליט"א

     
      
         
         
       

         
        
         
        
        
         
        
          
         
         

      

      
        
        

        
        
        
         
          
         
        
         
        
          
         
         
          
          

 

        
       
         
         
          
          
         
         
         

    

 
 

 
   

יצו"א בנ"י התש"ס ברכה והי' לסדר ד'

מוה"ר כש"ת כו' בנש"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
.ת"ו ב"ב פונבז דישיבת הכולל מחכמי שליט"א
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את ולגדל לשמה תורה ללמוד שיזכה המברכו דושכ"ת ידידו
בעדו המעתיר ידידו טובים ומעשים וגדולה לתורה בניו

ונפש, בלב הימים כל להצלחה
 

 
    
  

יצו"א בנ"י התשנ"ט שרה חיי לסדר ג'

דר. ומשכיל חכם ידידי מע"כ .הי"ו
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ונפש, בלב והוקרה בכבוד החותם מוקירו ידידו הנני ובזה

 

 
   

יצו"א בנ"י התש"ס צדיק איש נח לסדר ה'

מוה"ר כש"ת כו' בנש"ק הגאון הרב כבני חתני מע"כ
.שליט"א
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יצו"א בנ"י התשס"א אלול כ"ג

שליט"א. וכו' הרה"ג מע"כ
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וכו'. מע"כ התשנ"ז, חוהמ"ס
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יצו"א בנ"י התש"ס ברכה והיה לסדר ה'

מוה"ר כבוד .הי"ו
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וכו'. ידידי לכמעג"ת
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יצו"א בנ"י התש"ס ניסן ר"ח

מוה"ר כש"ת וו"ח חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .ת"ו עיה"ק בירושלים הי"ו

      
        
         
           
         
        
         
         
         
          
           
         
           
          
         
         
         

  

   
 

 
      

יצו"א בנ"י התש"ס ברכה והי' לסדר ד'

מוה"ר כש"ת כו' בנש"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
.ת"ו ב"ב פונבז דישיבת הכולל מחכמי שליט"א
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את ולגדל לשמה תורה ללמוד שיזכה המברכו דושכ"ת ידידו
בעדו המעתיר ידידו טובים ומעשים וגדולה לתורה בניו

ונפש, בלב הימים כל להצלחה
 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ז לטובה שוין כלם לסדר א'

כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
.אנגליה לונדון הי"ו,
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הטרדות מפני מאד וקצרתי לעולם מועט אדם דברי אלו
ונפש, בלב דושה"ט

 

 
      

התש"ס מרחשון ג' ד' ליום אור

את שראו ובנו אב חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
המפו' הגאון בן שלמה בנש"ג ה"ה החידוש

.יצו"א בלונדון ור"מ רב שליט"א
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צלח בברכת לברכו הנני קצת הארכתי כי גם הטרדות ומחמת
נופי' דמטי עד יתעבד רבא שלגברא וי"ר אמת דבר על ורכב
צדקינו משיח לביאת בקרוב שנזכה וי"ר המעלות רום עד

לעולם, מועט אדם וכעתירת כברכת

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ט אהרן כן ויעש לסדר ג'

מאד היקר ידידי מע"כ ה"ה ואדם אלקים בעיני חן מצא ונח
ומקיים דורש נאה הדסים כגן המפורסם הגאון הרב נעלה

מוה"ר כש"ת ה"ה  ואב"ד רב שליט"א
וש"ס. חן מנחת גליוני בעמח"ס גארדענס קיו הומנא דק"ק
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וי"ר לכבדו לכבודו רגעים כמה רק ולקחתי הז"ג אין כי והיות
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי לבנ"י ודעת תורה להרבות שיזכה

ונפש, בלב ידידו וברכת נפשו כאות

 

 
    

  

וכו'. מע"כ תש"ס, חנוכה ערב
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בנ"י בידו מצליח ה' עושה הוא אשר וכל לסדר כסלו י"ז
יצו"א

הדר עץ פרי וו"ח הרה"ג ה"ה כבני חתני ידידי אהובי מע"כ
מוה"ר כש"ת בנש"ק  עם שליט"א

ונכדי תחי' מלכה מרים מרת הצדקנית המושכלת בתי צפירת
הי"ו. מרדכי אברהם בעזרו אברהם אלקי נעלה מאד היקר
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מעין חוזר והנני יותר ולברר להאריך הז"ג אין הטרדות ומחמת
ותתברכו ושלום ימים ארוכת נחת חיי והצלחה בברכה הפתיחה
שלמה בישועה ותושעו והצלחה ברכה בשפע הברכות ממעין
ונפש, בלב עת בכל לטובה בעדכם המעתיר ישראל כלל עם

 

 
    

וכו'. מע"כ

        
       
        
        
        
        
        
         
         
        
        
         
         
        
        
         
        
         

     

      
       
         
        
        
        
          

     

        
       
        

        
       
         
         
        
          

      

         
       
       
        
          
         
        
          

  

 
 

 
       

  

יצו"א בנ"י התשנ"ט שרה חיי לסדר ב' ליום אור

מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב חביבי רב ידידי מע"כ
 .חשובים בעמח"ס נ"י בברוקלין אב"י שליט"א

      
      

        
       
         
         
          
        
           
          
         
         
         
          
         
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
          
         
       
         
        
         
        
         
        
          
         
         
         

       
        
          
         
         
         
          
         
          
           
           
          
          
        

     

    

      
       
         
         
          

      

        
        
         
        
         

        
        
          
         
         
        

       
      
         
         

   

       
       
        
        

 

     

         
      
          

         
         
        
        
        
          
        
           
        

        

      

         
      

         

        
      
          
         
        
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
        
         
         
         
         
         
         

       

       
        
          
         
         
         

 

    

        
       
         
        
        
          
        
         
         

        

     

       
         
          
          
         
       

      

     

       
       

       

      
       
         
         
         
         
        
          
        
        
         
         

    

       
        

        
       
        
         
          
        
         
         
         

       

       

        
       
         
        

  

      
       
         
          
         
        
          

    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

     

       
       
        

     

       
       
         
          
         
        

    

       
        
          
         
          
          
        
         
         
         

שנשארו הגם הענינים כל על כמעט השבתי היקר ידידי ועתה
תורה ללמוד שיזכה וי"ר יגונה לא ההכרח אעשה מה אבל עוד
רפואה לו ישלח והשית"ש מעליא ונהורא גופא בבריות לשמה
ידידו וברכת כעתירת ורפוה"ג הנפש רפואת השמים מן שלמה

בלו"נ, החותם מאז
 

 
       

יצו"א בנ"י התשס"א עליו נצב ה' והנה לסדר ג'

וכו' היוחסים שלשלת המפורסם הרהגה"צ מחותני מע"כ
מוה"ר ערלוי וגאב"ד אדמו"ר כ"ק שליט"א

הרבה. בעמח"ס
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הרם כערכו המכבדו ממח' חנוכה לכבוד ידידות דברי אלין
ונפש, בלב

 

 
        

  

יצו"א בנ"י התשס"ב טבת ד'

ר' כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
  .חשובים בעמח"ס שליט"א
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בלו"נ, וישועות רפואות ברכות מלא בסל דושכ"ת ידידו

 

 
     

יצו"א בנ"י התשס"ב דחנוכה ב'

בע"ת היוחסין שלשלת הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת אונגוואר הכולל מחכמי 

.דיערעש אב"ד שליט"א

   
      
         
       
        
         
         
        
       
         
         
          
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         
         
         
         
        
          

         
          

         
       

  

      
      
          
         
         
          
          
          
          
         
        
       

      

         
        
           
          
         
        

     

     
 

 
    
  

יצו"א בנ"י התשס"א וישב א'

מוה"ר כש"ת כו' המפו' הגאון הרב ידידי מע"כ
קליוולאנד טעלז הקדוש דישיבה מ"ר שליט"א

שלום. אמרי שו"ת בעמח"ס
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שהנסים וי"ר חנוכה שמחת בברכת המברכו ידיד"נ הנני ובזה
שאת ביתר הזה בזמן יתקיימו ההם בימים ישראל לעם שנעשו
התורה לכבוד החותם בב"א, צדקינו משיח בביאת עוז ורוב

ונפש, בלב
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וכו'. מע"כ בנ"י, התש"ס סליחות א'

         
         
         
        
       
       
         
         

       
      
          
          
        
        
         
          
          
          
         
          
          
         
         

       
         
        
         

        
         
          

       

       
        
         
        
          
         
        
        

         
     


 

 
     

התשס"ב ברכה והיה לסדר טוב כי בו שנכפל ליום אור
יצו"א בנ"י

מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
.טלז הקדושה דישיבה מר"מ שליט"א
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יצו"א בנ"י התש"ס שלח ב'

הב' לכ' שערי הק' בישיבה תלמיד הי"ו,
יושר.
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יבא עדי לשמה תורה וילמוד השי"ת לעבודת ברי שיהי' וי"ר
ונפש, בלב עמים יקהת ולו ינון

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ח אדר כ"ה

מוה"ר כש"ת כו' אי"א וו"ח הרה"ג מע"כ 
,ע"ז מס' על יעקב סדר בעמח"ס שליט"א,

שווייץ. ציריך
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ליושנה עטרה הקב"ה שהחזיר כמו הנה טוב בדבר ונחתום
שזכה הצדיקים למעלת באחריתו ועלה התוי"ט זקנינו לכ"ק
בארץ הפסח עד ועוד הכא השתא שנזכה ה' יתן שלחנות לשתי
מן שם לאכול ונזכה צדקינו משיח בביאת חורין ובני ישראל
תורה להרביץ שיזכה המברכו ידידו הזבחים ומן הפסחים
בלב לאדונו נרצע עבד דברי ושמח כשר חג ובברכת ברבים

ונפש,
 

 
      

יצו"א בנ"י התש"ס הרחמים לחדש י"ט

כבוד את וארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
כש"ת וחביבי ידידי ידיד הלוי"נבן הגר"ז

תופעלדמאן דק"ק ור"מ אב"ד בלונדוןשליט"א חיים עץ רה
יצ"ו.
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לעלות ושיזכה לכוח"ט בעדו המעתיר דושכ"ת ידידו הנני ובזה
בלב החותם מאד יגדל כי עד התורה במעלת מעלה מעלה

ונפש,
 

 
  

לפ"ק תשס"ב מרחשון י"ט

שליט"א. וכו' מע"כ
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יצו"א בנ"י התשנ"ז משה אתם ויברך לסדר עש"ק

מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ 
.תצו"א בנ"י חשובים בעמח"ס שליט"א
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יותר להשיב כעת בכחי ואין לעולם מיעוט אדם דברי אלו
עין כהרף ה' לישועת המצפה ידידו למועד חזון עוד ואי"ה

ונפש, בלב תמיד ושמחת פורים שמחת לו ומאווה דושכ"ת

 

 
   

יצו"א בנ"י פה וגו' גדול כי ידעתי עתה לסדר ג'

מרביץ מפארים שמו חוב"ט הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת הדר עץ פרי לתלמידים תורה 

מקסיקו. תורה כתר וכולל ישיבה ראש

      
      
        
       
          
         
       
         
         
         

        
         
        
        
       
          

   
לטוב בעדך המעתיר אמת, דבר על ורכב צלח ידי"נ הנני ובזה

ונפש, בלב המשפחה כל ובעד

 

 
   

   

וכו'. מע"כ התשנ"ט, למטמני"ם ל"ג

       
     
         
         
         
        
         
           
         
          
         
        
        
        
        
          
         
        

          
         
       
         

      

 
 

 
    

וכו'. מע"כ
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ל היקר נכדי הכנסת יום מרחשון ה'ד' לו יתן מילה ברית
ללמוד מעליא ונהורא גופא ובריות ושנים ימים אריכות

לשמה. תורה

כש"ת כבוד אומר כולו ויקירא רבה גברא האי מע"כ
מוה"ר וו"ח הרה"ג  בעמח"ס שליט"א

הגאון. במשנת
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ונפש, ובלב בידידות החותם מכירו בלתי מוקירו ידידיו דברי

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ט הרחמים לחדש י"ט

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
  .נ"י בברוקלין יקרה אבן שליט"א
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ונפש, בלב הימים כל לטובה בעדו המעתיר כוח"ט בברכת
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יצו"א בנ"י התשמ"א סוכות ערב

מוהר"ר כש"ת כו' בנש"ק הרה"ג מע"כ 
מוה"ר כקש"ת כו' ההגה"צ מח' לידי"נ בן שליט"א

קאשוי. אבדק"ק בלום רפאל
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ונפש, בלב שמח וחג טבא ובפתקא וש"ת דושה"ט ידי"נ
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נספה שאדם יתכן זה והיאך ניזוקין אינן מצוה שלוחי
מציאות יתכן אם לתפלה. בדרכו דרכים בתאונת
מצוה, בדרך המת מעלת חז"ל. מדברי היפך בעולם
שלא המאירי דברי כך. על מבקש יוסי רבי שהיה

וכו'. לו ורע צדיק הסדר בענין אדם יהרהר

     
ואשכול וברשב"א שמים" "ירא כ' ושו"ע ברא"ש
גמרא הם הרא"ש דברי ישראל". "בית כ' וריטב"א
יר"ש גדר ישראל". "כל לשון ישוב נט.). (ב"ק ערוכה
השכינה גלות על צער תמיד שבליבו מי זה. לענין
המפרשים הראשונים בין מחלק תורה. לכתר זוכה
הלכה פוסק והרא"ש ישראל, לכל מקרא דיליף הגמ'

בלבד. ליר"ש

     
ציין במכוון (סק"ב). א בסימן ברורה המשנה הביאו
מאוד מתמיה לבאה"ט. ולא לשע"ת (סק"ב) בשעה"צ
פוטוצקי הגרף שבשריפת זצ"ל הגר"א בשם מ"ש על
החדשות המחלות אם יודע מי ד"א. קליפת בטלה

רח"ל. אלו רוחות ממיני אינם כיום המצויים

       
 

א"צ. ומאכיל נט"י צריך דאוכל (קז:) דחולין בסוגיא
לנט"י להתקדש, שהוא לסעודה נט"י בין מחלק
במידי ג"פ ידיו קינוח רעה. רוח משום שהיא שחרית
דבשמירת הרדב"ז בדעת רעה. לרוח מועיל אם דמנקי
ושהישן הלילה, באמצע ידים לנטילת א"צ הידים
לנהוג כיצד שמור. בחזקת (פידזאמעס) בבגדים

בזה. למעשה להלכה

       
 

יש ידיו. ליטול הברי"מ לאחר טוב דבר שועה"ר בד'
לשינה. מיוחדת שאינה מצד שדנו

        
         
השלה"ק) (לאבי נוחלין יש בס' בזה. יציב הדברי דעת
שהוא הבצל לא אבל תציל, הבצל שקליפת משמע
הרא"ש מדברי זה בדין דיוק שמירה. צריך עצמו

תקד). סי' (או"ח והשו"ע

        
 

גם לזה לדמות יש ואם מעצמה שנפלה טלית דין
ללבוש. ע"מ בפושט פלוגתא ממנו. חבירו בפשט
לברך צריך אם לבדיקה שנוטלה או שנפלה מזוזה
לו יחזיר אם יודע שאינו אלים אדם כשמחזירה.

וכיו"ב.

       
ועד התפילה מתחילת בטלית ראשו לכסות צריך אם
בתחילה סותרים ח"ג) ציצית (הל' העיטור דברי סופה.
פעמים בכיסוי פעמים כ' ובסוף לכסות, דחייב כ'
הראש. 'כיסוי' לבין הראש 'עטיפת' בין מחלק בגילוי.
זאת. תיקן כבר שהוא זכאי בן יוחנן רבי מכת"י פלא
הזה. כסדר וכו' כש"ץ נתעטף (יז:) דר"ה בסוגיא
בטלית פניהם אף לכרוך קשישאי צדיקים למנהג ראיה

הישמעאלים. כעטיפת בתפילה

        
      

    
מעכב. אם ש"י והקדמת ובהיפך, ש"ר מעכב אם ש"י
כר"ת. וש"ר כרש"י בש"י להקל יעקב השבות בד'
עושין שהיו שנשתכח תורה ישראל מנהג על חבל

יתערבו. שלא יותר קטנות דר"ת תפילין

    
לברך אין 'משך' בה שיש דמצוה והר"מ בעה"מ דעת
ביאור ז.). (דף בפסחים שיטתם מקור לעשייה, עובר
חבר קושיית התחלתן". "קודם הבעה"מ לשון
כל תקיעות בט' משך לה יש דתק"ש בהגהה החכמים
ממילה בתקי"ש לשונו הבעה"מ ששינה טעם היום.
נמשכת. מצוה הוי אי לולב נטילת הדם. וכיסוי שחיטה
הו"ל ונענועים הלל לו שיש דכיון הבהעה"מ בדברי
לולב, בעי הלל כל משמע "הלל" מדהזכיר כ'עובר'.
נמשכת מצוה על לברך יכול אם בזה. התוס' ובדעת
ציוויים שני עם במצוות ברכה זמן עשייתה. אחר

והנחתם. תו"מ כתיבת וישיבתה, סוכה כעשיית

         

      
ובאות "נכתב", כתב הש' אות דכלפי רש"י בל' דיוק
מקמטין הנעשה הש' אות נקמטת". "רצועה כ' וי' ד'
לפנינו שברש"י הגירסא כתיבה. חשיב אם שבעור
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דש' הר"ן בדעת הש'. אות דהול"ל צ"ע השם", "אות
הל' קטנות הל' ברא"ש כ"מ בקשירה. וי' וד' בכתיבה

שם. יו"ט ומעדני תפילין

    
קלה. מצוה הציצית מצות שנקראת במה טעמים כמה
ורק שבציצית עשה ה' שהשמיט הרמב"ם בדברי דיוק
בהם, יש ע' כמה הביא כפיו הנושא ובכהן בתפילין
לבישת מצות מקיים מתי צ"ע. בזה טויבש מהר"ש תי'
בבית מרן בקו' ונתנו". "ועשו, מקיים ומתי הציצית,
ומנ"ל כנפות, בד' מצוות ד' דציצית (סט"ו) שערים
רק המצוה שקיום ותוס' להמרדכי ל"ת. דוחה א' דע'
לא ציציות הד' כל התקין שלא עד הרי שלבש, אחר
בכלאים הפוסקים בפלוגתת בעידנא. וא"ז הע' קיים
איסור מבטלין בדין יפשוט. אם הציצית מלבד שבבגד
בד' בתמידות. אף או באקראי רק הוא אם לכתחילה
בכהן כפיים נשיאות דאין בהא מה) סי' (או"ח הבי"ש
בדיוק עשה. תלתא בה יש והרי דטומאה, ל"ת דחי
לא ומ"ט בשלילה, ציצית" לו שאין "כל הגמ' ל'

בחיוב. אמרו

        
מפרש ובסוטה דבמנחות שברש"י, הנוסחאות בחילופי
נ"א) (נדה הר"ן ובחדושי ש"י, על רק מברך סח בלא
צ"ע לש"ר. וא' לש"י א' לברך הפרדס ובס' בשמו
ובעל המצווה תחילת משום כ' שבלהניח רש"י בכוו'
גדולה מחלוקת כזאת. מצינו והיכן סוף, משום מצוות
ב' לברך חביב בן מהר"י ובדעת בזה, בראשונים
ספק בשאר זו עצה תועיל אם בשכמל"ו. ולומר
יש אם אחת. במצוה ברכות ב' שייך אם ברכות.
לברך ראשונה בפעם התפילין להניח במתחיל רבותא
ברכות בב' לבטלה ברכה חשש יש אם שתים.
לד' מציין בשכמל"ו. לומר דתקנו דחזינן שבתפילין,
בחוה"מ בכ"י הלל ברכת כ"א, על שמברכין כוסות
ביום ושהחיינו דיום, במגילה שהחיינו ברכת ובר"ח,
מ"ע ברבים, שמו המקדש כח, ליעף הנותן דר"ה, ב'
אבותינו נהגו שכן בתפילין ובפרט לנשים. שהזמ"ג
שנכשלו מלהזכיר הס שתים לברך אבותינו ואבות

לבטלה. בברכה

        
      

מן שאינם הכריכות לפני ש"ר להניח הרא"ש במנהג
במג"א הובא סוד עפ"י בפרע"ח במ"ש המצוה.
בד' עלמא. נהוג פיו ועל כריכות, ז' לכרוך ושל"ה
ב' ומרכיב כריכות, ד' או ג' שכורך בתשו' הרדב"ז
לבא עדיף אם יחדיו. והנסתר הנגלה הטעמים

אם ראשונים, מעשרה להיות או בטו"ת, לביהמ"ד
בזה. מהמשנ"ב ברור פסק מצינו

       
משום ורק יתירה, קדושה משום קודם תפילין אי
ומקודש תדיר בדין מקדימה. קודם טלית דנזדמנה
סדר מדין הוא אם הש"י הקדמת תדירה. שהציצית
מבית חולדה שגררה חמץ בקודש. מעלין משום או
אם הפסח אחר מצא אם בודק, דאינו דקי"ל לבית
אם חכמים דברי על הסומך וב"י. בב"י למפרע עבר

ה בדין הסקילה. מן למעריבניצול מעורר שעון עמדת
ובדיעבד. לכתחילה שומר במקום

       
       

     
תשובות הקלף. עם השם הקולף מומחה סופר בדבר
או מעיקה"ד פסקו ואם זה, בדין דעתו התשב"ץ
עולין תקמ) סי' תפילין (הל' או"ז מד' מילתא. למיגדר
ד) דוכסוסטוס ג) קלף ב) גויל א) מינים: ארבעה
מה הללו. מינים ארבעה דין הבשר. מצד דוכסוסטוס
מב' ליותר העור כשחלקו קלף. נקרא ומה גולי נקרא
לשלשה העור חלק בדין ספיקא מחדש בעביו. חלקים
או סברא זה דין אם השלשה. כל על הספק חלקים,
שיעור דעל ג) סי' (או"ח החת"ס מרן בד' מהללמ"מ.
סופרים מס' לשון הלכה. נאמרה לא יקלוף ואיך כמה
אם טעויות. כמה בה שיש כ' הנח"י וביאורה, ו) (א,
שאינו כל במציאות או בשר, מצד דוקא קלף הללמ"מ
הר"ן בד' "דוכסוסטוס". תיבת בפירוש קלף. ה"ה בשר
הרבה והח"ס יפה, לגרד צריך חולקין שאין שהיום
או לסופרים לאזהרה הר"ן כוונת אם בו. לתמוה
שכבר שהוא כל בקילוף להקל מקום יש אם לעבדנין.
חנינא דר' במעשה מש"ס מוכיח קלף. אלא גויל אינו
"גוילין" בלשונו ודייק וכו' בס"ת שכרכוהו תרדיון בן

גויל. על ס"ת לכתוב המובחר מן דמצוה נשרפים,

       
      


האותיות גילוי ככתיבה. חשיב אם הכתב וגילוי כיסוי

הגילוי. ע"י תולמ"ה בדין כסדרן. שלא

     
מוכיח בקיומית. אף או חיובית במצוה רק הוא אם
מן שפטורים ותגריהם, ומזוזות תפילין מכותבי
מן ישתו לא הרי אברהם של בהמותיו בענין התפילין.
כשם ח) (ח, מאבדר"נ צ"ע זממין. צריכים ולמה הגזל
היו בהמתן כך חסידים היו הראשונים שהצדיקים

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

שאלת לשון ביאור זממין. ל"ל כן אם וכו' חסידות
וכלבים בחמה ומוטל מת אבא דוד, במיתת שלמה
רלט, (עמ' חיי"ש פר' משנה מגיד עי"ע וכו'. צועקים

רמ).

       
      
        

    
בט' המג"א מדברי הוכחה לברכה"ת, זמן הגבלת
אלא לפטור דעתינו היה שלא מפני בכ"י שמברכים
אי הפכית. כוונה כעין כאן חשיב אי ולילה. ליום
המג"א דברי בסתירת דו"ז בקו' בברכה"ת. תנאי מהני
ובציצית ולילה, יום רק שפטר כ' שבברכה"ת אהדדי
דהמג"א תיקשי וביותר חצות, עד רק לכוין שא"א כ'
שבועות בליל ספיקות כמה ציצית. להל' ציין גופא
תחייב, ביום שינתו אולי ב) חייב, בלילה ניעור אם א)
הח"ס מרן של לתקנתו טעם לברכה. תנאי מהני אם ג)

זצללה"ה.

      
     

שבטים. י"ב כנגד שערים י"ב לנוסח, מנוסח שינוי
משמיא וקדיש עיר שתיקן לכאו"א הכולל בשער נוסח
מבני או ספרד מבני האריז"ל אם האריז"ל. ה"ה
לשנות יכול ואם הוא, ש"ץ אם ינהג כיצד אשכנז.
לענין הציבור. עם מידות י"ג באמירת המקום. ממנהג

ולהיפך. שלום לשים רב משלום שינוי

        
 

ונקדשתי משום בו להקפיד יש אי הוא ב"ח לאו כאשר
(פ"ק ש"ג בשם במרדכי נמצא חידוש בנ"י. בתוך

איזור. יחגור קדיש האומר דקטן רכו), סי' דשבת

       
   

כש"ץ הקב"ה נתעטף (יז:) בר"ה הש"ץ עטיפת מקור
עטי הזה. כסדר לפני יעשו כשעולהוכו' בטלית פה

הלוקח בחור בחורים. של במנין להקל יש אם לתורה.
ינהג וכיצד קהל, של או אחרים של יקח אם טלית

הברכה. לענין

      
חוצץ. אם חמורים בשר בעלמא. כקוף הנכרי חשיב אי

וכו'. הנכרי את וגם שלמה מתפילת ראי'

      
       
        

 
בדבר לחבירו שליח ליעשות שא"י האו"ש בדברי
מנהג הדם. כיסוי ס"פ ברא"ש וכ"מ לעצמו שמחויב
אם כן. שנהגו וטעם דנא, מקדמת טעלז ישיבות ראשי
בתשו' במ"ש נפטרים. לכמה עולה אחד קדיש
ואימו אביו על חיוב שהוא מי בזה. עז) (סי' הראנ"ח
יש אם בשכר. קדיש באמירת ר"ל. שנה באותה
בקדיש כשמכוין האמת בעולם אביו לקפידת לחשוש
מילה זו הורגנו עליך הח"ס מרן בקו' נוסף. אדם על
וחיים. מלים הגויים באשר לחיות. נשארים כולם הרי

     
      


פטורות בתפילה שחייבות דאף האחרונים דברי
השראת לעשרה. מצטרפות אין ולכן בציבור מתפילה
ציבור כח דעיקר נר' בביתה. לאשה השכינה
תפילות פועלי למלאכים וא"צ שריא דשכינתא
מראשותיו, ששכינה החולה תפילת כענין שיכניסוה
האישה שאין דע"י ב) (ג דסוטה בסוגיא וברש"י
א"כ השכינה, מסלקת בביתה מלאכתה עושה
וא"צ השכינה שם שורה בביתה בצדקותה כשנוהגת
ב) ה (ברכות בנימין דאבא לשינא בביאור לציבור.
מיטה ענין מה למיטתי, סמוך שתהא תפילתי ועל
יותר שם שיש במקום להתפלל עדיף אם לכאן.
בשם קפד) (סי דעים התמים בד' השכינה. השראת
בלשוה"ק רק המלאכים שמכירים שלפי יקר בר הר"י
בציבור מלבד בלשוה"ק כולם התפילות לכך
מ"ט בלע"ז המתפללות הנשים בענין שריא. דשכינתא
במנין תפילה דאדרבה מחדש בציבור. להתפלל א"צ
עשרה התכנסות ציבור. כח להן דאין גריעא נשים
השראת וליכא "ציבור" שאינן דמיא כתרי נשים
מצא לא ב) ו (ברכות הש"ס בל' מרומז שכינה.
"איש" ואין באתי מדוע כועס הוא מיד עשרה הקב"ה
ח"ה (מהדו"ק במשנ"ה יעויין עוד אשה. ולא וכו'
לבע"ק עזרא טבילת ביטלו לאנשים דרק כ"ג) סי'
בער"ה לטבול שנהגו טעם לנשים. ולא תורה משום
רצון לעשות שמחות צדקניות נשים ובדאי ועיו"כ.
כרצונו שעשני בשמחה ומברכות ומצוותן קונם

בב"א. המר מגלות ונגאל נגאלו ובזכותן

      
ובילקוט אדם, יצר ולא עבדו ששחרר מר"א הוכחה
צריך אם בב"נ י"ג. בן אינו דהא תמה הגרשוני
סי' (ח"י משנ"ה עי' מצוות. בז' להתחייב גדלות
דמכיון ב"מ, נעשה מתי כנעני עבד בדין רמ"ז)
תורה דעת בו ואין מת"ת שפטור כאשה שחיובו
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יועילו אם יצירה ספר ע"י הנוצר לפי"ז ביה. ל"ש
אם מדבר ואינו דעת בר שאינו מכיוון שנים. י"ג לו

כשוטה. הוא

        
       
יחוד הלשם אמירת על שהתרעם הנוב"י קפידת ביאור
בזה. היעב"ץ בדעת בזוה"ק). מבוארת כבר כי (הגם
העין יסגור ולא לש"ש ותנועה אות בכל לכוין העיקר

נכונה. כוונה בלי אצבעו ינענע או

        
       
        


חשש שיש או התפילה, לפני צרכיו כעשיית שינה אם
שאפי' כא) (סי' שאג"א בד' שינה. תחטפנו שמא
בהתחיל הפוסקי' בפלוגתת . קודם ק"ש לברכהמ"ז

כבר.

   

        
בהגדרת סקי"א) (סע"ט המג"א עמ"ש הגרע"א ציון
(שם). ופמ"ג במחצ"ה עי' במקומו, הוא אם רע, ריח
שאין, או עיקר לו שיש כריח חשיבא הפחה אם
י), וס"ק טז (ס"ק מקומות בב' הא"ר מד' מוכיח
צואה. דין עליה אין מעיים ובני שבבטן צואה כי
ר' הגאון בד' עיקר. לו יש חשיב אי מכוסה צואה
ניתוח להם שעושין בנ"א דאותן זצ"ל הענקין אליהו
שאין שקית לתוך בבטן נקב דרך שמוציאים ח"ו

צואה. שם ע"ז

   
ונפסקה כה:) (ברכות ערוכה מגמרא איתנה קושיא
מ"ש על כנגדה קורא בעששית צואה א) (עו להלכתא
מגונה דבר יראה דאם יד) כג תצא (פר' עה"ת הרמב"ן
בחדושי במ"ש וצע"ג. ע"ש, בנפשו גנאי יוליד
בעששית ולכן תליא בכיסוי רק דצואה שם הרשב"א
מיקרי אי בעששית אסור. הרהור משום וערוה שרי
בקידוש וזכוכית משקפיים ע"י האח' חקירת ראייה,

עדות. והגדת לבנה

      
        

 
בזה. עזרא לטבילת טבילות חייבי שאר בין החילוק
חולה בע"ק (טז.) בברכות דר"פ מבעיא ראי' קצת
שיש גדולה אמבטיא בנתינה. וחציו בטבילה בחציו

מי בעיקר זו. לטבילה סגי אי שאובים מי מ"ס בה
ולטבילת מה"ת שאובים מים הם אם יורק בניו הברז

עזרא.

     
דוקא עזרא דטבילת כ.) (מגילה איתן המצפה בחידוש
דאורייתא טבילה בין בזה לחלק מקום יש אם ביום.

אישתמ א)לדרבנן. (א, בתמיד מפורשת משנה יטתיה
במ"ש בלילה. טבל הכהנים מן לאחד קרי אירע
יהיו "שלא ה"ד) פ"ג (ברכות הירו' על בחרדים
ואוכל" ויורד ועולה מיטתו משמש כתרנגולים ישראל
הוא ולתפילה בטב"ע טעמים כמה תרנגולים. על דקאי

וכו'. מצויין ת"ח יהיו שלא

      
להר ליכנס ונידות לזבים שאין ח) (א, כלים במשנה
לב' חוץ דמשתלח בע"ק דה"ה ובתפא"י הבית,
לקרקע, מתחת מתרחבים הכותל אבני והנה מחנות,
הוא אם החומה. עובי בתוך נמצא מעליהם והעומד
א) בזה ספיקות כמה הבית. הר של או המקדש כותל
הקרקע, מן למטה גם אם ב) הכותל, בכלל נתקדש אם
שלפניו והרחבה הכותל האבן. ע"ג עומד אינו שמא ג)
דידן נשי דורות. מדורי שכינה השראת למקום נתקדשו
שלא לפלא לעלות, מותרות אי לקריין טובלות שאין

בזה. שעורר מי ראיתי

    
למשכוני עלינו שלפנינו. כמו הוא כת"י ישן ברש"י
שנה. כאלפיים שנשמרו המקובלות נוסחאות על נפשן
ראה שלא מי וכי בשמו"ר. דאינו (שם) המנח"י בד'
הרמב"ן ד' כהות. שעיניו שראה למי יאמר הירח את
הדן ולאגדות. להלכות לתורה בלום אוצר רש"י על
צינור יהי' שעי"ז החרדים דברי בו יתקיימו זכות לכף

וכו'. הקדושה אל

    
להשמיע. יכול לעצמו אם והפוסקי' הראשו' נחלקו
פוסק אם הגר"א בדעת והאריז"ל. הזוהר מפרשי דעת
א) הקול הגבהת באיסור טעמים כמה האריז"ל. כנגד
הקול הגבהת בוידויו. לבייש שלא ב) אמונה, קטני
היום מקפידים שאין טעם ויוהכ"פ. ר"ה בתפילות

חברו. של ד"א תוך להתפלל שלא

    
כשרוצה שרי דבביתו פ"ד) (ברכות הירושלמי בשיטת
שמו"ע תפילת בין חילוק לב"ב. התפילה ללמד
השנה כל מוחים שאין מה זכות לימוד לפסוד"ז.

קולם. במגביהים
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סי' וח"ח פ"ג, סי' וח"ג ע"ד, סי' ח"ב משנ"ה עיין
היחיד. לתפילת הציבור תפילת בין החילוק רמ"ד.

לשון. בכל מראשותיו ששכינה החולה בתפילת

        
  

בר"מ יפסע. כיצד שלימות ג' הצד מן לפסוע כשיכול
פניו, כנגד פניו כ' ה"ו) מהת"ת (פ"ה מרבו בנפטר
הבחירה בית מהל' (פ"ז כ' מביהמ"ק מעזרה וביצא
פי' לא מלך לענין צע"ק בתפילה. כמו צידו על ה"ז)
כנגד פנים קטנות פסיעות שלש עדיף אם הדין. הר"מ

גדולות. פסיעות אפילו הצד מן מלהתעקם פנים

        


      
        
בדברי מצטרפין. אם נשמרים ואינן חומה מוקפין אינן
שנהג ז"ל מורי בשם ק"י) סי' (א"ח בש"ע הח"ס
שמריח מה ואם הסמוכה, לברכה הריח על לברך

הפסק. הוה הבשמים

        
       

   
טעם יש עוד שמו"ע כבאמצע הוא אם השאלה מלבד
(הובא הריטב"א בד' לתפילה. גאולה סמיכות משום
נזכר לא תפתח. שפתי ה' דאצ"ל ג) קי"ד, בשע"ת

בש צ"ל אם כמל"ו.בפוסקי'

      

      

   

      
מהל' (פט"ו הר"מ בל' י) או"ח (ת' הנוב"י דיוק
אעפ"י כ' עעכו"ם או שהרג דבכהן ה"ג), תפילה
כ' ובהמיר כפיו, את ישא לא תשובה שעשה
אם ואפיקורסים לעכו"ם מומר בו. שחזר אעפ"י

תשו'. מועיל

       
      

בסידור ועיין בלש"ק בניהם שמברכין העולם במנהג
על עברתי לא מעולם אר"י קי"ח:) (שבת יעב"ץ.

אומרים אם כהן שאיני בעצמי אני יודע חברי דברי
ר"י ידע לא ובתוס' עולה, אני לדוכן עלה חברי לי
ברכה משום לא אם לדוכן העולה בזר יש איסור מה
אם עשה. איסור דהוא כתובות ובתוס' וכו'. לבטלה
לרבינו בפסקים ביחיד. גם או בדוכן רק זה דין
מכהן עדיף ת"ח דברכת כ' נשא פר' אביגדור
וכן ומשה יעקב וכן שורה, דשכינה כפיים ובנשיאות
טוב מנהג הי' כן פי"ח סופרים ובמס' נהגו.
כל לפני ובנותיהן בניהם מקרבים שהיו בירושלים
הספרדים אחינו שבח וכו', ולחזקו לברכו כדי זקן

בזה.

       
וכו'. התורה וזאת ס"ת הוצאת בשעת לאמר יוכל אם
ליובאוויטש ובמנהג מקודם בהגבהה הספרדים מנהג

בזה.

      
וגם תו"מ שומרי מנין שם נמצא שבעונ"ה כלא בית
שם מהחרדים ואחד לתומ"צ, להתקרב שצריכים כאלו
שהולך אחד לוי שם ויש וכו', תפילין שיניחו משתדל
מותר אם לוי, שהוא ואומר ראש בגילוי היום כל
המדינה שרי שאלת על בתשובה עי' לתורה. לקרותו
שביקשו הישראלים החיילים בענין בארה"ב פה
שאסור ראש בגילוי ולא כיפה עם ללכת להם שיתירו
ראש בגילוי שהי' (פ"ב) כלה במס' דר"ע מע' וכו'.
(אגב האיש. אותו וזה הנידה, ובן ממזר שהוא וגילה
טוב כהר"מ). דלא קני נידה דחופת דמשמע שם צ"ע

הנער. לב על לדבר

       
מי דשבת. קריאה או דחול קריאה בזה יותר קיל מה
וכ"פ יונה, הרבינו במ"ש ע"ה. או בור יותר גרוע
עדיף חטא ירא דע"ה א) קמג יו"כ (הל' בחי"א להל'

יר"ש. ללא מלמדן

    
ליחדו לשנות מותר אם לתפלה מיוחד שהי' אבנט
צריך היום דכל הב"ח כשיטת להמחמירים היום לכל
שינוי בדין כמשפטו משכן ג) יב (שבת ירו' אבנט.
(צ"ע לישיבה. ת"ח ממזר וקדימות הקרשים מקום
תורה ללמד שאסור מאורלייני"ש הר"י על מכאן
שינוי לענין מהרי"ל בישיבה). הוא קודם וכאן לממזר,
להיות יכול אם שלפניו ציצית הסוכה, דפנות מקום
הפסיקו א' אבן שכשנעשו מיעאע"ה ראיה מאחריו.
דבחפץ וע"כ ראשו יניח בה מקום באיזה ואכתי לריב,
מצוה תשמיש בין מחלק מהרי"א בשו"ת . ל"ש אחד
ביהכנ"ס באבני מקום שינוי קדושה. לתשמיש
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אבל אסור לביהכ"ס רק בקיטל גם אחר. לביהכנ"ס
באבנט. וכן שרי ודאי היום כל בו ללכת

       
או פסוקים קריאת להכפיל עדיף אם וכשמוסיפים

הפרשה אפריםלחלק רבינו שכתב מה קרואים. ליותר
אף בחרי מביהכ"נ יצא תורה שבשמחת יואל לרבינו
אמר ולאשר פעמים מי' יותר קרא שהחזן שמע כי
טירחא בדין תתל"א). סי' פ"ד מגילה (מרדכי
מקומות על עולמות והרעיש שתמה לא' דציבורא.
עד נישואין בשמחת בקרה"ת עליות להוסיף שנוהגין
אם במהרי"ל. הוא מפורש זה דין לאחד. פסוקים לג'
בזה. נישואין לשמחת שבתות שאר בין חילוק יש

בזה. אשכנז לבני הפסק

      
או שמיעה, או קריאה מצות הוא אם הראשו' פלוגתת
ציבור. בחובת להוציא יכול אם הקטן ציבור. חובת
הש"ץ דבחזרת להרא"ש חיים ארחות על בחי' במ"ש
ובקריה"ת מצוה לדבר להפסיק דיכול כ' מי' ביותר
שם, ובתוס' לשמוע נשים (ג.) מחגיגה מוכיח לא.

לנשים. שמיעה חיוב דיש ומשמע

       
       

    
דלא (כז:) תענית מש"ס קו' ה), (ז אפרים השערי ד'
לכתחילה. לקורא טעה בין לחלק יש אם לחזור. ראוי
פלוגתת ב). (תכג בשו"ע דולגין ולא כופלין ר"ח בכל
סופרים. ממס' שם בביאורו הגר"א מנהג בזה, הרא'

וכו'. סוכות בחוה"מ בקריה"ת הכפלה בענין

    
אדם, ככל מלא בדעת שפוי והוא ל"ע חלקי בשיתוק
בברכה מגמגם שלפעמים בדבור לקוי לו שיש אלא
או יאצ"ט לו כשיש לתורה עלי' לו לתת מותר אם
עיניי"ן לאלפי"ן הקורא ש"ץ מינוי בדין חיוב. שאר
ממלא בש"ץ דן טו) (או"ח לב חקרי בשו"ת וכיוצא.

פה. כבד שהוא אביו מקום

  
ה'אחרון', לעליית התורה בקריאת יש חשיבות מה
לו נותנין ברירה שבלית שנרא' מתרעם ואדרבה
מברך, היה האחרון רק הגמ' בזמן משהו. ג"כ
דן מחנה מדגל מוכיח מעיקה"ד. וחשיבותו
שאחרון ה) (קלח בא"ר להדיא שו"מ באחרונה.

החשובה. עליה הוא

    
במחשב, ס"ת בדיקת על לסמוך שלא נפסק באשר
אם בס"ת. טעות המחשב בגילוי מצאו עתה והנה

בהא בדבר. להכריע יכול המחשב של הדומם אבן
מצאו באשר שינויים. עם ס"ת ג' עזרא בימי דמצאו
עיין טעויות. כמה המחשב של הבדיקה לאחר
יש אם קט"ו. וסי' קי"ד סי' ח"א מהד"ת משנ"ה
לסייע כדי הקאמפיוטער נוצר שלכן לומר מקום

ס"ת. בבדיקת

  
או צדקה, וכאיסוף נתיר אולי מצוה חוב פריעת מצד
דשבת בסוגיא בביהכ"נ. לעשות התירו מצוה כל לא
שם. ובעה"מ רש"י נ"ח, כנגד מעות להרצות (כב.)
ושותין ואוכלין דברים לכמה בזה"ז הקילו באשר

בעונ"ה. כנסיות בבתי

  
אמת, נבואתו שכל מרע"ה בנבואת מאמין אני בנוסח
לנביאים אב היה "שהוא תיבות אחד בסידור נשמט
בד' הנביאים. שאר בנבואת מאמין כאינו ומיחזי וכו'"
קיבלו הנביאים דכל נצבים) (פר' ממד' הרקנט"י
משה בנבואת כלולים הנביאים דברי בסיני. נבואתם

בתורה. חדש דבר לחדש רשאי נביא ואין

        


שהם (יד.) במגילה אי' לישראל שהיו האמת נביאי
שמותם נזכרו לא ובגמ' נביאות, וז' נביאים מ"ח
הוא בלעם אם מנאם. הספד בהל' הבה"ג ורבינו
את הבה"ג שהשמיט טעם בלק). (פ' ביב"ע עי' לבן

עלי.

     
דבלא קצב) סי' סעודה (הל' באו"ז מ"ש על תמיהה
דן קט) (סימן בתרוה"ד המברך. יצא לא אמן עניית
איסור וכן אמן, הציבור שענו טרם רגליו כשעקר
אם שלום שים של אמן לפני הכהנים רגלי עקירת
ענה אם מחבירו ברכה החוטף דין מהברכה. חלק הוא
בתפילה שמונה ספרו) (בתחילת האבודרהם בד' אמן.
כעונה שומע ב) לחש תפילת א) ברכות י"ט ג"פ אחת
נמצא כמברך הוא אמן כשעונה ג) הש"ץ בחזרת
ולהוציא לצאת כוונה בהעדר ברכות. ז"ן שכר מקבל
לחשבון מצטרף אמן עניית אם י"ח. יצא אם אמן וענה
כעונה דשומע ברכה כששמע אם חקירה ברכות. מאה
הערת והאמן. הברכה בידו שתיים יהיו אמן ענה ושוב
רמות אונגוואר דקרית דאתרא מרא הגאון מורנו
ברכה בין חילוק קי"ז). (סי' מבי"ט משו"ת שליט"א
ברכות מאה השלמת ברכה. סתם על לאמן בה שיוצא
לקיים ומתי לעצמו לברך עדיף מתי אמנים. ע"י בשבת
מברך כאו"א מצות עשר שעושין עשרה עם. ברוב
קו' לכולם. מברך אחד א' מצוה עושין כולם לעצמו,
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ישוב כולם. את א' יוציא לא למה כהנים מברכת
מחמת לדוכן שעולה בר"י (קיח.) שבת התוס' קו'
תפילה בין שח בין עצום חילוק לבטלה. ברכה
ואינו בעצמו מברך לבין שא"צ, ברכה שגרם לתפילה
חילוק יש אם בשא"צ. אינה שזו שחייב במה יוצא
אכילתו המחלק השחר. ברכות לשאר נט"י ברכת בין
שאינה ברכה חשיב אי ברכות למאה להוסיף כדי
עם ברוב אם וב"ה דב"ש פלוגתא ביאור צריכה.
טעם עדיפא. ביהמ"ד ביטול או עדיף מלך הדרת
ובברכת בלבד הקידוש בברכת לצאת העולם למנהג
באמצע ברכה המברך לעצמו. כ"א מברך הנהנין
כל מפי אמן שיכלה עד להמתין צריך אם הסעודה

בסעודה. המסובים

      
ופלאפל פיצה סנדויצ'ים באכילת העולם במנהג
דרך מס' עי' בשיניו. בהם ולחתוך פיו לתוך להכניסם
סעודה דרך ללמוד צריכים תורה ובני ו). פ' (רבה ארץ
ממצרים. בצאתם ישראל את משה שלימד כדרך
דהאוכל לומר מקום יש אם לעדות. פסול בשוק האוכל
בפלוגתת התורה. מן לעדות פסול עצמו והמבזה בשוק
במקום רק הוא אם בשוק, אוכל בהגדרת והב"ח הב"י
אנשים ושבים. עוברים במעט אפי' או עם רוב שיש
סנדויץ' לוקחין (דוכן) סטענד כל על בשוק שכהולכים

וכיוצא. קידושין לעדות לצרפם יש אם וכו'

        
 

(בר) בלע"ז שמארגעס-בארד בעריכת נהגו באשר
ממנו, באכילה ונשים אנשים שם וסובבים בחתונות,
גליא. לא לפומא וליבא עדות פסול חשש בהם יש אם
עי' זה. בענין השו"מ על נפלא מעשה זצ"ל ממו"ר
נאמר ומה עוה"ב, בן א' בשוק הי' שלא (כב.) תענית
הצדיקים חוקת) (פ' נוע"א ופריז. יורק ניו שוקי על
לפי"ז בקדו"ט. שהיא אף באכילתם מתביישים
שהכהנים משעה ברכות, ריש המשנה לשון המתקת

כו'. לאכול "נכנסים"

       
  

ומ"ב השו"ע פסק שוטה, קראו פ"ו) (רבה ד"א במס'
בשוק. פירות אכילת בזה. קע) סי' (או"ח

  
בפח לאכילה ראויין אוכלים לזרוק העולם במנהג
מועיל ואם תשחית ובל אוכלים ביזוי ובדין אשפה.
שהוא אפיקטוזי"ן דין כבוד. דרך בשקית זריקה
אף הלא בשקית זריקה תועיל אם לפה. יד מכניס

שהוא דכל המג"א בדברי אסור. תשחית לבל לגרום
להלכה לנהוג כיצד שרי. העולם ודרך לאדם צורך

בזה. למעשה

       
     

לאחר יניח אם בזה. העולם ומנהג האח', ספיקת
הפת. עם יאכלנו או ברהמ"ז,

        
הקדוש והאלשי"ך ז"ל האר"י על העידו באשר
בדבר אותם. אוכלים היו אם בצפת וויטל ומוהר"ח
(ח"א הרדב"ז ד' לשנות. יש אם בהן העולם שנהגו

בזה. רצ"ו) סי'

      
ברכת (נ.). ברכות ע"פ הגדול באו"ז מפורש הדבר
(או"ח האג"מ לשומעים. או כלה לחתן היא חתנים
האו"ז דברי הביא ולא בזה בפלפול האריך נו) סי'

ערוכה. מגמרא

       
       
הסעודה להתחיל עצה יועיל אם בשבת שחל בער"פ
ושוב פסח בכלי לאכול אחר לחדר ולצאת בחמץ
פעלים רב בשו"ת בזה מ"ש הראשון. למקומו לחזור

סל"ד). או"ח (ח"ד

         
תרופה ממנו. נהנה שהחיך דבר בכל לברך יש אם
(סי' והשו"ע לו.) (ברכות התוס' דברי טוב. שטעמה

בזה. ס"ח) רד

        
   

חדשים מברזל גשרים המציאה הטכניקה באשר
מילין ד' לפניו בדין בביהמ"ד ספק נולד וחזקים.
מילין ד' עושה ("קאר") במכונית שכיום מיל ולאחריו
(שבת הגמ' בסוגיית הדין. ישתנה אם רגעים בה'
פשיעה סכנת בין התוס' חילוק גשרים, בעוברי לב.)
(ברכות התוס' בפלוגתת אונס. לסכנת להישמר שבידו
סכנה יותר מה (שם) יונה ורבינו וארבעה) ד"ה נד:
המאירי בספיקת מדברות. הולכי או הים יורדי
שיהיה צריך או לים בירידה סגי אי שם) (ברכות
שיש אף ומדבר לים לצאת איסור שאין טעם בסכנה.
טעם קץ). סי' ח"ד משנ"ה (עי' סכנה חשש
בירכו. לא העולם חששו שלא קרובים שבמקומות
לומר שלא זצוקלה"ה מבעלזא מהר"א הגה"ק בדעת
בשביל (עיראפלאן) במטוס נסיעה על הגומל ברכת
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בברכת אמרינן אם סכנה. בחזקת להחזיקו שלא
להקל. ברכות ספק הגומל

       
 

בהנאה דרק עז) סי' (ח"ד בתשובה הרשב"א יסוד
לו אוי אמרו באשר יברך. לאחרים תועלת בה שיש

נקבות. שבניו למי

     
בטעם הרשב"א תשובת בשם האחרונים הביאו באשר
לפנינו ברשב"א ספה"ע, על שהחיינו מברכים שאין
לסוכה ומדמה בזה שכז) (אלף הרדב"ז ד' ליתא.
אמאי לפי"ז צ"ע העשי'. פוטרת הישיבה שברכת

שני. ציווי בה יש שהרי ספירה על כלל מברכין

       
        

 
נכלל שהגפן כמו המחיה בעל נכלל העץ על אם
ספיקא והוי התורה מן שלוש מעין ברכה אם בהעץ.
רחמנא בריך בלשון יאמר אם מדרבנן. או דאורייתא
בברכה מברך אם הבה"ג עם הגאונים פלוגתת וכו'.
שוב בפנ"ע. כאו"א על או ויין ופירות המחי' על אחת
אינו העץ בתחילה שאמר מה אם לפי"ז להסתפק יש

וצ"ע. המחי' בעל הפסק

        
      

    
פירש ולא ישראל" "חכמי כ' ס"ו) רכ"ד (סי' השו"ע
פר' רם (קול זצ"ל פיינשטיין הגר"ם ד' חכמה. באיזה
אליה דעתו לבטל שצריך התורה בחכמת שרק קרח)
כח.) (סוכה מריב"ז הראי' בדבר החכם. כבוד היא
וכן וכו', ושדים דקלים ושיחות החכמות כל שידע
מחכמת מלבד החכמות בכל בקי היה הגר"א
החכמות כל בשלימות רק חכם נקרא אם המוזיקא.

חלקית. בידיעה אף או מברכיםכולם אם דתם חכמי
מצוות בז' בתורה (שמקורם חכמות בז' רק או עליהם
וע"ה העולם בחכמות הבקי ישראל איש נח). בני
מותר שארז"ל ע"ה בכלל הוא אם התורה בחכמת
רק חכמות לימוד בשבת. שחל ביוה"כ כדג לקורעו
חיצוניים. בספרים קריאה ולחיים, לתורה הנצרך
או קבלה בפרדס" "טיול בפי' המפרשים מחלוקת
חכמת מהאומות ללמוד שרי אי העולם. חכמות
לימוד שלנו. שלימה תורה היא כאשר ומזלות תקופות

לזה. והתנאים מגוי אומנות

     
אומר ישראל חכמי שעל הברכה נוסח חילוק טעם
בין החילוק יסוד ש"נתן". אוה"ע חכמי ועל ש"חלק",
כבוד עכו"ם. לנשמת ישראל נשמת מחצב מקור

חכמות שאר ככבוד אינו התורה

     
לנהג וכו' מחבירו הלומד מ"ב) (פ"ו אבות במשנה
(ח:) דמכות בסוגיא תורה. אלא כבוד ואין כבוד בו
שלימדו רק מגלות פטור ומת תלמידו את הרודה הרב
בתלמיד הסיבה דין וגמיר. אומנות בלימדו ולא תורה
בשו"ת נמצא שוב אומנות. שלימדו רבו לפני
לברך כיצד שנשאל ס' סי' ח"א תשובה התעוררות
גוים על שמולך או בתורה חכם שאינו מישראל בחכם
והדברים בשניהם, יוצא דבדיעבד והעלה כיוסף,

קיימינן. בדידן ואנן מאתנו נפלאים

        
       


אם במראיהן רק בשמם חלוקים שאין מינין בשני
ושחורים. לבנים תאנים כגון שניהם, על מברכים
ורכים עגולים מינין שני יש (פלוימען) בשזיפים
ואבטיח שהחיינו. לענין דינם ומוטעמים וארוכים
האבטיח נקרא ובארה"ב מינים, ב' הם אם ומילון

קענטעלאפף. והצהובים מעלאן

      
 

שהות אין מתקצר וכשהיום ב00:7, בישיבה מנחה זמן
אך התפילה, זמן להקדים אפשרות ויש תחנון, לומר
הפרעה גרם שהדבר שעברה משנה נסיון להם יש
לימוד להפסיק אם הסדר. של אחרונה שעה של גדולה
השיעור ימשיך שאם מג"ש תחנון. בשביל דרבים ת"ת
השיעור ימשיך אם ערבית לתפלת מנין לו יהי' לא
ההפסק נקרא אי בנד"ד ביחידות. מעריב ויתפלל

מנחה. לתפלת או לתחנון

       
      

התורה כל בקיום כליותיו שיעצוהו דכשם בזה י"ל אם
בד' כו:). ברכות תוס' (עי' בתפילות כן שניתנה קודם
לכל תיקנוה שהם י) סי' תפלה (הל' האשכול ספר
הבה"ג על הר"מ בקו' בה. שנענו לפי עולם באי
האבות אח"כ. אמרה דוד שהרי דאורייתא הלל שסובר
ובניהם האבות נתנה. שלא עד התורה כל קיימו
ודרבנן. דאורייתא התורה כל קיימו לדורותם אחריהם
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ב"נ מכלל יצא אברהם כשמל אם האח' בשאלת
צד) סי' (ח"א הרשב"א תשובת בד' ישראל. ונעשה
החכמות עיקרי אל רומזים המצוות מעשי שכל
אלו משתלשלים שמהם ההם העיקרים השיגו והאבות
כי יט) יח (בראשית הכתוב פי' מעשיות. המצוות
אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו

ה'. דרך ושמרו

      
        
       

      
צל"ד מנחה כלפי זו, מורכבת בשאלה צדדים כמה
עדיין, התפלל שלא מנחה בתפילת להתחייב חזר אם
מעריב וכלפי בה. חייב תשלומין בתורת שרק או
יצא לא יום שכאן מכיון או בה, יצא כבר אם צל"ד
מא"י שייצא מצוי הדבר א"א. במעריב ונדבה בה,
מוכיח יום. בעוד לאירופא או לבריטניא ויגיע בלילה

חמה. לו כששקעה ערבית שהתפלל מיעאע"ה

        
       
        

    
שבנוסחאות שליט"א השחר איילת בעל הגאון קו'
(סדר באבודרהם וכ"ה השמירה על מתפללים שלנו
רסז סי' (או"ח ולהט"ז ופירושה), שבת של מעריב
שו"ש בחזקת אנו שאין להט"ז א'. ברכה חסר סק"א)
כבר לעד. ישראל עמו שומר אומרים אין מ"ט כראוי
ד"ה ב' (אות הפרישה הוא להט"ז חבר נמצא
אברהם לרבינו ה' לעובדי המספיק בספר ובלבד).
מביא התורה) בחוקות ההליכה (מאמר הרמב"ם בן
שהתבונן השלישי ומעלת בש"ש, מדרגות שלשה
הקדושה למעלת שנתעלה עד והגות חקר והעמיק
השבת ביום ושתיה מאכילה שנמנע עד האמיתית
שר"ד כידוע רס"ז) (סי' מהטור האבודרהם לשון וכו'.
תלמיד השישי) לאלף ק"ן - ק בשנות (חי אבודרהם
שומר השבת כ' מתחילה הטור דברי בסתירת הטור.
בבית מרן יסוד מזיקים. יותר שכיחי בשבת כ' ושוב
השמים מן מזיקין ע"י בא שההיזק דבדבר שערים,
דבר ידע לא מצוה שומר אמרי' הטבע בדרך ולא
הנס על סומכין אין אדם בידי בא וכשההיזק רע,
שומר אמרי' הזיקא שכיח וכשלא הזיקא, דשכיח כיון
שומר שהשבת כיום אנו סומכין כיצד ה'. פתאים

עלינו.

      
        



מנתהל. מי וע"י הביהכ"נ זה שפתחו בטעם מחלק
יש אם סיבה מאיזו בביתו מנין איזה שעושה בעה"ב
קבלת לענין ג"כ נגררין אם שטיבלעך ביהכ"נ. שם לו
וזמנים מנינים להשטיבלעך יש אם מחלק שבת.
על להקל הגדול ביהמ"ד לעזר רק שהוא או קבועים

וכו'. התפילה ומקומות זמני

      
      

אשה האשה. על או האיש על הנרות הדלקת מצות
להדליק וברצונה זית שמן של נרות להדליק שרגילה
שעוה הידור רגילים. פאראפין של נרות במקומן
פסולת. בה להמעורב מזוככת שעוה בין חילוק בנרות
זית שמן דבדאיכא יב) (סי' רבתי התניא דעת ביאור
יכולה האם הכשרים. שאר יקח ובדליכא עדיף הוא
שואלין כאין הוי או זה, בדבר נדרה ולהתיר לשאול
חדר לו שיש לאורח שבת נרות חיוב מצוה. דבר על
יכול אם (עלעקטריק) חשמל שם כשדולק מיוחד.
בע"ש לומר כהיום נוהגין אם זה. על לסמוך
מ"ז) פ"ב (שבת במשנה כמבואר הנר" את "הדליקו
לומר במקום הצפירה על סמיכה ג). (רס, ובש"ע
לבתיהם התינוקות הקדמונים ששלחו טעם זאת.
סגולה בניחותא אמירתה להדיק. לצוות ברכו קודם

הבית. לשלום

      
       

 
להקדים אפשר דבע"ש הפוסקים מדברי הוכיח באשר
למען להקדים יש אם להקדים. אין בחול אם אף
בבריה"מ. נהגו באשר פיינשטיין הגר"ם וד' הילדים
בערב. ולהתפלל מע"ש להוסיף הנוהגין יש באשר

פנינים. כמה ט) (רצג המשנ"ב מלשון דולה

       
       
מפה בפורס משנה. לחם על להמתין הפסק חשיב אי
שביניהם. והנפ"מ הפת, על או היין על או לקדש יכול

        
       

    
תשלומין, כתפילת השלמה היא אם ד' יום עד הבדלה
בפלוגתת ד'. יום עד זמנה נמשך דדינא מעיקרא או
בזמן באונן ס"ב) פ"ג ברכות (רא"ש הראשונים
הבדלה זמן בהבדלה. הקבורה אחר יתחייב אם הבדלה
ג' וי"א ימים, ט"ו י"א כלום, ולא י"א למוציו"ט,
הבדלת נפקעה האם באמצע מוצ"ש לו בא חדשים.
ידי לצאת מוציו"ט של אחת בהבדלה יכול אם יו"ט.
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לקודש קודש בין הם נוסחאות ששני ההבדלות, שני
לחול. קודש ובין

       
       

כגון תכוין שלא חיישינן אריכות של בדבר רק אי
אמי במנהג קצרות. ברכות אף או וכיוצא בברכהמ"ז
במנהג בלחש. הקידוש היא אף לומר הי"ד מורתי
אומרות שהנשים פסח ליל בקידוש דעלמא רובא

המקדש. הבעל עם יחד הקידוש

     

       
ביתו בני להוציא במוש"ק הבשמים על לברך יכול אם
במוצש"ק בשמים אי מוצש"ק. בכל עושה כאשר
הגדול זרוע באור זו שאלה נשאלה כבר היא. ברכה"נ

צב). סי' מוצ"ש (הל'

       
       
שכבא או עלה ולא קריה"ת שמע רק אם בין מחלק
לדוכן שעולה מכהן ראי' סי"ט). ח"ג משנ"ה (עי' עלה

בזה. מפטיר לענין ביום. כ"פ

       
       

   
מקובל עפ"י (עלקטרי) חשמל על לברך יכול אם
על האש מאורי בורא שמברכין עוזר חיים ר' מהגאון
יש אם דשבת. נר הדלקת לענין החשמל החשמל.
האש מאורי בורא דעלמא מלכא רחמנא ברוך לומר

ויוצא.

     
אור לא. אם ממש לאורו יאותו בעינן אם (נג:) ברכות
שבת נר הדלקת החשמל. אור כנגד מהני אי האבוקה
הג' בד' המלון. בבתי כגון חשמל אור שיש במקום
במוצש"ק החשמל. אור על במוצ"ש לברך זצ"ל רח"ע
הולך בחושך והכסיל השבוע לכל אור להרבות יש
האם חמץ בבדיקת ושמחה. אורה היתה וליהודים
אדם לשמש לכהן מותר באם החשמל. לכבות צריך

כבודו. על ולמחול גדול

       


בשבת. שתתייבש ע"מ מע"ש רטובה כביסה תליית
הלימוד בענין בשבת. רטובים מכובסים בגדים שטיחת
נתכבסה ולא מהמקוה שזו יודעים שכולם בזה זכות
נגד פרהסיא במקום המקוה מגבות לשטוח היום.

השמש.

       
        

    
רגע שכל או הראשון מכחו נמשך הצלצול האם
כל על חייב אם שיפסיק בו כשהתרו מחדש. מצלצל

ורגע. רגע

       
או העניים בשביל הייתה פת לאפות עזרא תקנת האם
משועה"ר מוכיח בה. איתנהו דתרוויהו או שבת לכבוד
על תגר קרא בביה"ל שבת. לכבוד דהוא סי"א) (רמב
כבוד שמקטינים שבת לכבוד אופות שאינם הנשים
שאופין שבזמנינו לציון אור השו"ת בד' שבת.
מעולות והן שבת לכבוד מיוחדות חלות במאפיות
שבת, לכבוד בבית חלות לאפות להקפיד א"צ בטיבן,
במנחות רגיל. לחם האופה מן לוקחים היו בזמנם ורק
בדין הפלטר, על הסומך זה בחייך תאמן ואל (קג:)

מפלטר. פת לקנות

       
לכסות. שלא בזה העולם מנהג אם בזה. הפוסקי' דברי
העולם שאין שכ' א' שואל על הר"מ בן אברהם ר' ד'
כהר"מ. המפרשי' אחר עולם דיש כהר"מ מפרשי'

כיסויבאשר דין זי"ע. ורבותי אבותי אצל ראיתי
בבוקר. בשבת החלות

  
זה מקום על (צא:) חולין שם. להתפלל מצוה יש אם
ולא אבותי שהתפללו מקום על עברתי אפשר
אלא לרקיע עולה אינו בעולם תפילה שום התפללתי.
עלי' בענין קודם. קרוב הקרוב וכל המקדש מקום דרך
לרגל עלו לחורבן שני דור יוסי ר' בזמן בזמה"ז. לרגל
(מ"ר למצלי עלה בר"י ור"י כג.), נדרים חיות (מהר"ץ
קהלת) (מדרש לרגלא סלקין ראב"ש ובזמן בא), פר'
אם החורבן. אחר שנים נ"ב שהי' ר"ע תלמיד והוא

קרבנות. הקריבו

  
חכמים עיני (מאיר זצוק"ל מאוסטראווצא הגה"ק דברי
שמיני) סו"פ (מד"ר חז"ל שהתנבאו מהדו"ב),
מיד א"י את הגאולה קודם יכבשו שהנוצרים
עפ"י הדבר בטעם לישראל. יחזירוה והם הישמעאלים
בא"י. הישמעאלים מזכות לך) (וארא בזוה"ק מ"ש

לזמנינו. כנראה ממש פלא והוא

      
המחיצה דטעם מ"ו) סי' (חי"ב נדברו אז בספר במ"ש
כלפי י"ב) סי' (ח"ז במשנ"ה עי' הסתכלות. משום
במ"ש בביהכ"נ. שיעורה וכמה דמחיצתא, שיעורא
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תפילה שכל מאמינים אנו ק"צ) (סי' חת"ס בשו"ת
עולה אינו באשתו אפילו הרהור שום בה שמתערב
תפילה לפניו. תקובל ולא השי"ת לפני במעלות
שאין בחתונה השתתפות מחיצות. בו שאין בביהכ"נ
פשוט אדם בזה להחמיר יותר צריך מי מחיצות. בה

חשוב. אדם או

        
  

בדעתו שרק מ"ג) מ"ב (סי' הנ"ל בספר העלה באשר
כך ישן אדם רואה אם לא. בעלמא שוכב אבל לישון
או חימום משום האיסור טעם לעוררו. חייב אם
דפריך (יג:) דברכות מסוגיא מוכחת ראי' הרהור.
ק"ש בלא דאפי' ק"ש יקרא לא דפרקדן יוסף אדרב
י"ד נדה לנר בערוך שו"ר פרקדן. דגני אמאן לייט
קושיא הביא ה) סי' (א"ח שבו"י בשו"ת כן. שהקשה
מנוח הר"ר במ"ש תשובה, עליה מצא לא שכמעט
ובסוגיא מיושב אלא לקרות דאסור פ"ב) הק"ש (כס"מ
זה אחד בטלית ישנים שהיו שנים (כ"ד.) דברכות

וקורא. פניו מחזיר וזה וקורא פניו מחזיר

      
      

ראוי שאינו כיון או משקין, צביעת בכלל הוא האם
אלא אינו בזה להשתמש דעתו אין וגם דבר לשום
גברא בזה. סי"ד) (ח"ב שלמה המנחת פסק כמתעסק.

בזה. להחמיר ראוי אי מילתא דאמר רבה

        
       

 
צריך בטיט בטוח לפתוח. עומד שאינו הוא העיקר אם
בפוסקי' סתם. מכיסוי ושאני לפותחו כדי הטיח לשבור
סותר. מחמת בשבת הטיח לפתוח מותר איך פקפקו
החמין קדירת בתוך כסף בנייר המכוסה קוגעל הנחת
בתוך ולא הרוטב על צף שיהא כדי מלמעלה
אות ע"ד סי' ח"ד (א"ח האג"מ ד' ממש. הטשאלענט
בדעת בטשולענד. הקליפה עם ביצים לתת בזה. ג)

בזה. ז) אות ל"ד סי' (ח"ב שלמה המנחת

       
תערובות בעניני בעיות כמה התנוצצו השואה לאחר
ביודעים העמים בין הנשארים מאודים והתבוללות
מי, ועל כמה, ועד חיוב, יש האם יודעים, ובלא

אלו. במדינות להטפל
כאלו השואה לאחר נמצאו כאשר שאלה: הצגת
ובודדות בודדים או להצילם גויים לשכנים שנמסרו
סטאלין מלכות בגזירת ובעיקר מהמחנות. שניצלו
עשה בגופים ימ"ש היטלער פעל שלא דמה הרשעה

המלחמה ולאחר בנשמות. ועוזריו ימ"ש רשע האי
ונשאו הגוים בין נתערבו רובם הברזל מסך כשנסגר
לגברים הנשים נישאו או זרעם, ונכרת נכריות נשים
וכעת לגמרי. ישראל שם מהם ונשכח בנים וילדו גוים
שהם תומו לפי במסיח שמספרים מהם כמה מוצאים
אינם ובניהם ישראל, מזרע לבד אמם או ישראל, מזרע
ערבות ומדין כגוים. נתגדלו שהרי מכלום לדעת רוצים
לקרב בשטח הפועלים עסקנים תנועות נתעוררו

רחוקים.
כאלו מצבים היו כבר הצאן, בעקבי לך צאי תשובה:
שלמות על לשמור חז"ל חששו כמה עד ישראל. בכלל
היחיד נדחה אם התורה. שלמות ועל וטהרתה האומה
עשה ראשון בית חורבן שלאחר בטעם הכלל. בשביל
והוא המיוחסין רק לא"י שהעלו מיצי"מ בהיפך עזרא
נקיה. כסולת בבל והשאיר יוחסין עשרה פסולי העלה
גיורת. לישא לא ח:) (ברכות לבניו רבא ציוה באשר
ישיבה. ראש או רב בביהכ"נ, ושמש גר, דיין ממנין אי
מינין שפרשו למקום תשצ"ו) (סי' הרדב"ז תשובת
לממזרים שאין ממזרים והולידו התורה ועזבו מישראל
לחפש יש אם רי"ד). סי' ח"ז משנ"ה (עי' לעולם תקנה
עולי כל תחילה לקרב מעורר שנתערבו. הפסולים אחר
לצאת ואח"כ בתשובה ובארצוה"ב שבא"י רוסי'
זצללה"ה החת"ס ממרן נפלא מעשה לרוסי'. אחריהם
ולא במקומו היהדות להצלת בפרשבורג שנשאר בטעם

להצלתם. לפרנפורקט עזב

    
מצוה באכילת פ"ה) יסוה"ת (הל' המשל"מ חקירת
(מנחות חי בשר קדשים מאכילת הוכחה כדרכה, שלא
מידי מוציאו אם אכילה שם בה שאין אכילה צט.).
הוי אי חי בשר קדשים. הפסד שהוא בכה"ג נותר
ממנו, ונהנה חי בשר באכילת שרגיל מי אכילתן. כדרך
ושמחה. אכילה י"ח בו וייצא כאכילה אצלו נחשב אם
מקום בדין אדם. כל אצל דעתו בטלה בזה שייך אם
עירוב תקנת בין חילוק מחדש כן. שנוהגין מסויים

לאכילת חי, בבשר קדשים.שמועילה

    
שקיבלו משום מבעו"י עש"ק שאוכלים בישיבות
לפניהם עומדים הלילה ובהגיע טבריא כאנשי שבת
קודם. מהם איזה וק"ש ברכהמ"ז של חיובים שני
תדיר דק"ש כא) (סי' בשאג"א מבואר אחד מצד
גמר הוא ברכהמ"ז מאידך לברכהמ"ז, וקודם
דברכהמ"ז ס"ג-ו) (רצ"ט השועה"ר במ"ש הסעודה.
שייך ברכהמ"ז שלאחר כוס ואפי' הסעודה גמר
(סי' הרש"ל בתשובת הבדלה. קודם ומותרת לסעודה
לצרכיו ויצא ברכ"א לברך ושכח מים בשתה צז)
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העולם במנהג קודם. יברך איזו יצר באשר ונתחייב
דמוצ"ש. וק"ש מעריב טרם ברכהמ"ז לברך בס"ג
אין דתדיר. קדימה דוחה אם עוברת מצוה קדימת
דבר דתדיר. קדימה דוחה אם המצוות על מעבירין
אם קודם. הוא אם ליבטל או ליפסל קודם שזמנו
עיכול זמן ובתוך ק"ש זמן של אחרון ברגע עומדים
קודם מה הספירה בימי בלילה אכל ינהגו. כיצד
המגילה וקריאת לבנה קידוש ספיה"ע. או ברכהמ"ז
קודמת אם היחיד של מעריב תפילת קודם. מי
קבוע זמן שיש בישיבה בצבור חמץ. לבדיקת

חששא. איכא אי ולק"ש לתפילה

       
        
ש"ב (סי' לשכשכו מנעל גבי על מים ליתן בדין
פלסטיק. מפות גבי זמנינו פוסקי גדולי דעת ס"ט).
ההנחה . כיבוס נקרא אם ושפשוף כסכוס בלא כיבוס
את מוציא והחמצן לכיבוס העשויים חומרים במיני
במ"ש שפשוף. כמו הוא אם החפץ מן הלכלוך
שחייבים רכות מגע עדשות בדין ב) (פט"ו בשש"כ
טל האגלי במ"ש יתקלקלו. שלא נוזל לתוך להכניסן
שהחיידקים מחמת שהוא מים, בהרתחת בישול בענין
עולה במעקסיקו החרושת בבתי בבירור מתבשלים.
התשובה באגרת מהחומר. בולעים מגע שעדשות
דבר כל בתורה גדול כלל זה ק'), (אות יונה לרבינו
אסור זה הרי אסור או מותר הוא אם יודע שאינך

עליך.

       
      
        

 
בייתוס וסריקי אסורין הסריקין כל שאמרו בענין
הוא מצוי אם הדבר בירור ל"ז.). (פסחים מותרין

שיטלנו או וכיו"ב.שיפול לו שכואב לסיבה ויורידו

      
       


וממכר כמקח חשיב אי שבביהמ"ד העליות מכירת
מותר כזה וממכר מקח אם הפוסקים דיון ביהמ"ד. של
שהוציאו מה דכל אסטרייך חסידי במנהג בשויו"ט.
המצוה. חבירו קנה אפילו לצדקה נותנין היו מפיהם
הקונה רשאי אם ליורשים. שייך האם ומת המצות קנה
כשאינו תאחר בל על עובר ולהרויח. למכור מצות

הימנו. מבקש כשהגבאי משלם

       
 

מנדב. מעצמו שהוא או עליו פסקו בין לחלק יש אם
לעשות שהטריחו תרעומות עליו ביהמ"ד לגבאי יש אי
על מחשבתו והי' לצדקה הנודר בחנם. שברך מי לו
סי' ח"ד משנ"ה (עיין לשנות לו מותר אי מיוחד עני
שהנדרים במחשבה לא בפיו בפי' שהתנה מי קכ"ג).
שיתן לכופו הגבאי ביד יש אם לאחר יתן שנודר
אלא עלי' נותנין שאין בביה"מ תקנה לתקן לביהמ"ד.
הנו"נ ליתן חייב לתורה שעולה מי שכל בתנאי
להיות צריכים הכסף הגובים הגבאים אי זה. לביהכ"נ
הצבור. רוב ע"י ממונה או בבחירות שנבחרו כאלו

הצבור. הסכמת בלי בעצמו שעמד גבאי בדין

    
שמשתמש אף בכשמלא"ל שח) (סי' הביה"ל לפמ"ש
לא) (סי' פסק כיצד א"כ אסור, בהיתר לפעמים
דשרי בשבת תפילין להניח שמותר להשיטות
ומשום יגנבו או יפלו שלא כדי טלטולם בטלטלולם.

תפילין. כבוד

        
    

אכילת לענין בהמה. לבשר דרכיך עוף בשר בין חילוק
רק כאכילה להחשיבו יש אי אכילה. חשיב אי קדשים
חי. בבשר ומעיו גרונו הנאת נותר. ייחשב שלא כדי
חי השעיר שאכלו הבבלים לאכול. עצמו מאנס בדין
דהא עצמו ביוכ"פ אכלו לא מדוע יוהכ"פ במוצאי
שיאכלו עו"ק סע"ה). ח"ה משנ"ה (עי' הוא כד"א שלא
ויוהכ"פ בכזית קדשים דאכילת משיעור פחות

בגרוגרת.

  
דחזי בנעט להגר"מ אבות מגן בספר במ"ש
לעשות לכתחילה יכול שהיה היינו לאיצטרופי
א) לא (יבמות מפורש מירושלמי מקשה השיעור.
לכתחילה. הי' לא והעתיד להשלים בעתיד ר"ל מודה
לענין משו"פ פחות לאיצטרופי. חזי באינו דח"ש דינא
(פר' המנ"ח בספיקת למכות. כח"ש הוא אם ממון
מותר אם מכשיעור. פחות הקדש בגונב במדבר)

שיניו. בו לחצוץ קיסם ליטול לעכו"ם

     
קרן דמשלם פסק ה"ח) מעילה מהל' (פ"ז ברמב"ם
על חל דהקדש (יב.) גיטין הרשב"א בד' חומש. ולא

בהקדש. מש"פ בפחות ממון דין מש"פ. פחות

       
  

ממחת מוקצה דעיקר מתיר י"ג) ש"י (סי' בתו"ש
דגט (עז:) מגיטין קו' נאמר. לאיסור במלאכתו חס"כ
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מלאכתו והא חס"כ, מחמת דמוקצה בטלטול אסור
בשבת. ולגרש קנין לעשות לשכ"מ שהתירו להיתר
דווקא מוכן העומד שכ"מ גט בין לחלק מקום יש אי
מלאכתו חשיב אי דשכ"מ גט סתם. גט לשאר לגרש
קנין איסור מתירים מרע בשכיב מדוע להיתר.
בשיטת הגט. טלטול מתירים ולא בשבת וגירושין
לתא משום טלטול דאיסור קכד:) (שבת רש"י
הקל הקל בתר מהדרינן אי דרבנן באיסורים דהוצאה.
המאירי ובחידושי לזה. ראי' נ) סי' ח"ז משנ"ה (עי'

זו. קושיא נמצאת כבר

   
מותח לשתות וכשרוצה שמתקפל פרקים של ו,כוס
קצת חתיכה וכל עגולים רעפים מכעין עשויה והיא
חוזר וכשמניחו כוס נעשה שכשמותחו ומתפשט עקום
ולהחזירו. בשבת לפותחו מותר האם זה על זה ונופל
שי"ג (סי' בש"ע עי' פרקים. של בכלים וסתירה בנין
כמיטה דינה אם פרקים של כוס בדין דיעות ב' ס"ו)
שווה אי האמורה זו כוס של דינה פרקים. של ומנורה

בשבת. נוח כסא פתיחת השו"ע. לדין

    
בש"ק רק השבוע כל עז"נ שם שאין מדרש בית
שמעמידין גלגלים על מחיצות להם ויש בשחרית,
זו מחיצה להעמיד מותר אם התפלה בעת אותה
מחיצה הו"ל או צניעות של מחיצה נקראת אם בשבת.
מחמת או מדינא היא אם המחיצה בטעם להתיר.
ח"ז (משנ"ה בספרינו בס"ד ד"ז נתבאר כבר צניעות.
להתפלל באים שאם העולם במנהג ועוד). י"ח סי'
מחיצה שעושין מחיצה שם שאין למקום ארעי
אשה בגובה מחיצה העמדת בדין ומתפללין. לצניעות

לצניעות. שהוא לכל שניכר בשבת

       
בסודרים יין לתת דמותר כ' ס"י) שי"ט (סי' המחבר
היין אסר לא ומדוע מלבן, משום אסור מים ודוקא
במפה ידיו ינגב לא תותים האוכל כדין צובע משום
לדוד תהלה בס' זו קושי' כתובה כבר ס"כ). ש"כ (סי'
יש אם לכלוך. בדרך צביעה דין ט"ז). אות שי"ט (סי'

בסודר. יין לסינון במפה ניגוב בין לחלק מקום

   
ספר כל ומכניס ומוציא בשבת ביהמ"ד ספרי המסדר
אי ביהכ"נ שמש בורר. משום בזה יש אם במקומו
מהארון בו וכיוצא וחומש סידור להוציא לו מותר
האור בדברי להתפלל. הבא בעה"ב כל לפני ולהניח
בדבר רק הוא בורר דגדר הי"א) מה"ש (פ"ח שמח
מהרש"ג שו"ת בד' בלול. כשהוא ומשתמש יחד הבלול

להפרידו דרכו שאין שכ"ד נ"ד, סי' א"ח (גרינפעלד)
אם בורר. בזה שייך לא ומחזירו ממקומו נוטל אלא
משום לסדרן מותר אם רב בבזיון עומדים הספרים
המוצא סמ"ב) ש"א (סי' בטוש"ע במ"ש הספרים. כבוד
בזיון. בשביל שהתירו כמה התירו בבזיון בשבת תפילין
בשבת. טלפונים ספר וטילטול בשבת, סולם לטלטל
בתשובת מפורש הדבר משי. תולעי זרועו תחת לשאת
היא. כשדרכו בגופו טלטול סע"ד). (ח"ד הרשב"א
הוי למה מילה של סכין פירות. של מסל אבן לברור
אי סי"ח) ש"ח (סי' בשבת שמצא קוץ בדין מוקצה.
חשמלית מכונה שביעית מערב להפעיל לטלטלו. מותר
הארץ על שמיטה חובת עיקר השמיטה. לשנת בשדה
ש"י בין קדושה ושמע תפילין המניח גברא. שביתת או
דב' הא במצוה עוסק חשיב אי התפילין בין לש"ר.
פרוטות הלוה ביניהם. להפסיק אסור ורק הן מצוות
שדרך בדבר רבית. משום בה יש אי דינרין ומחזיר

ריבית. איכא אי בכך להקפיד שלא העולם

  
רוצה ועתה בשבת הסגור יהלומים למסחר שותפים
מוכן והוא ישנות, במכוניות גם לסחור השותפים א'
במכוניות יעסוק שלהם הסרסור אבל השבת לשמירת
שעיקרה שבשבת ה) סי' (ב"מ האח' בד' בשבת.
שייך. לפנ"ע ורק שבת שהרי שליחות שייך לא שביתה
במלאכת דבשליחות ח) סי' (ע"ז יעקב הקהלות בדברי
והמשלח העושה השליח שעשאוה שנים הו"ל שבת
מחדש ע"א) סי' (א"ח שערים בית בשו"ת המעשה.
שחייב דקידושין בסוגיא מוכח אשלד"ע אם דאף
המשלח נעשה שבת לחילול ובשליח שמים, בדיני
שימכור עצה יועיל אם בד"ש. נתחייב כי עי"ז מומר
יועיל אם לסרסור. יתן והוא בשותפות חלקו לשותפו
כמה שעד בתנאי המכוניות לסרסור שימכרו העצה
והתנאים להחזיר, יוכל ימכרם לא אם חדשים

עמו. לעשות שצריכים

  
יום בכל אחד (פיל) כדור לקחת עליו הרופא בציווי
ע"ש לוקח ובשויו"ט גבוה, כולסטרול למניעת
לקחת יכול אם שני, ביו"ט יעשה כיצד ומוצ"ש,
חולי. חשיב אי גבוה ובכולסטרול יוט"ש. בליל הכדור

ר"ל. לב להתקף שגורם הרופאים רוב בדעת

 
היולדת את שם מחייב שהחוק ליולדות חולים בית
הלידה, ביום ביה"ח את לעזוב הבריאות בקו כשהיא
הפוסקים בפלוגתת בשבת. בו ללדת מותר האם
השבת,. את עליו מחללין אם סכנה לידי עצמו במביא
דאפילו ל"ט) (סי' מרוטענבורג מהר"ם שו"ת במ"ש
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בספינה במפליג להצילו. חייבים בפשיעה בים טובע
אף שישבות תנאי ע"י שרי אי בע"ש מצוה לדבר
שבע"ש בניד"ד לזה לדמות אפשר אם ישבות. שלא
שלבסוף אף שתשבות בתנאי שם לילד יכולה
שצריך היולדת את המלוה או הבעל בדין יכריחוה.
טיבו בין מחלק שעות. י"ב לאחר ביה"ח את לעזוב
בי"ח דווקא היולדת רצון סיבת אם זה, ביה"ח של

אחרת. סיבה או יותר טוב לה שנרא' זה

       
(ב"ר המדרש בד' הבטחון. במדת לחסרון גורם אם
מה יודע אדם ואין מכוסה זה שדבר י"ב) ס"ה
לסיבת טעמים כמה שם וביפ"ת אשה של בעיבורה
עם תהי' תמים בדין מבנ"א. מכוסה זו ידיעה היות
בזה יש אם העתידות. אחר לחקור ולא אלקיך ה'
הנמנים המכוסים הדברים כל אם רח"ל. להפלות חשש
(פסחים דידן ובתלמודא לגלותם. איסור הוא במד' שם

אשה. של בעיבורה מה נשמט נד:)

      
      

 
הפרשת מועילה דבעצם לא.) (גיטין התוס' בדברי
לו.) (ביצה המשנה לשון המתקת במחשבה. תרו"מ
לא תני ולא ומעשרות" תרומות מגביהין "לא

מפרישין.

    

     
ספרי י"ג כ' משה של פטירתו שביום במדרש איתא
לכתוב למשה הותר כיצד ומקשים בשבת, והיה תורה
הפת ורדיית דתק"ש בסוגיא בשב"ק. התורה ספרי
דשבת בסוגיא קיז:). (שבת מלאכה ואינה חכמה
יתרה חכמה הבהמה, ע"ג וטווי ניפוץ בגזיזה (ע"ד:)
בכ"י המשכן משה הקים באשר האח' קו' ישוב שאני.
בבניית אסור הוא בשבת והלא מילואים ימי מז'
אחד ביום תורה ספרי י"ג כתיבת היתה כיצד המשכן.

כלל. אנושי בטבע זה שאין

        
      
     

    
העגלות. תחת כלפי ו.) (עירובין התוס' מדברי מוכיח
הולכים אין בודאי הרכב שתחת חיפה-ת"א כביש
תוך חוק. ע"פ אסור כי בכביש הרבים דרך אין ובכלל
ונשים טף באו לא למה כרה"י. הוא אם המכונית
ריבוא ס' דבעינן הראשונים בדברי רבוא. ס' בחשבון

את הקהל זמן שם שהי' אף ממדבר להו וילפי בכ"י,
אי קולטן הענן שאין רב הערב והטף. והנשים העם
הלי"א) מה"א (פי"ג הרמב"ם בד' כבחוץ. נחשבים
ב' או פ"א כ"א לצאת הצנועות הנשים דרך דאין
דב"ב בסוגיא קכ"ה-קכ"ז. ח"ח משנ"ה ועי' בחודש.
אלא רה"ר מקרי דלא שם הרשב"ם ופירוש (נה:)
כמה היו במדבר שם. הולכין והסוסים שהעגלות מקום
רה"ר איכא אי בימינו זקנים. נשים כולל מליונים
אין וגם האמצע מן האנשים גירשו כאשר דאורייתא

וכו'. וסוסים עגלות

     
בזה"ז דרה"ר דמכיון קח) וסי' פא, סי' (ח"ח במשנ"ה
ממשלה בדין רה"ר. אינה הממשלה שלטון תחת היא
דמלכותא בדינא הרשב"א במ"ש הציבור. ע"י שנבחרה
דדמ"ד. הוי לא וכיו"ב השופטים שנבחרים שבמדינות
אמרינן אי המלך דבר כרצונו מפרש שופט שכל מדינות
רק אמרו למה לכל. הפקר שהיא רה"ר ביסוד דדמ"ד.
הלא רה"ר הוא ננעלות דלתותיה שאלמלא ירושלים על
רה"ר שאין הירושלמי בדברי עיירות. הרבה עוד היו
ברה"ר הפקר. וא"ז לשבטים הארץ נתחלקה כי בזמה"ז

ברה" לעבור אישור לו שאין למי שמעכבין ר,שלנו
טעמים עשרות ועוד רגל הולכי מניעת פאספארט, מס,
תנועה, רמזורי ברה"ר. מלעבור עולם לבאי שמונעין
תשלומי מחסומים, חציה, מעברי בכביש, רגל הולכי
ריבוא ס' דבענין קסד) סי' (ח"ב או"ז בדעת אגרה.
פתחיה דבעינן שמה) (סי' וב"י הטור רבינו דברי בכ"י.
זיפותה או הרה"ר ריצוף זה. כנגד זה ומפולשין מכוונין
הרבים שביל בין וחילוק רה"ר בדין חדש דבר בזפת.
ודיני מפולש להיות צריך אי רה"ר הרבים. לדרך
שולטים דב"ד מהא האג"מ בטענת ברה"ר. דלתות
בטענת כהפקר. חשיב ואעפ"כ ברה"ר המזיק על בד"ת
ב"ד יגבו ברה"ר דבר לתקן יצטרכו שאם האג"מ
הכביש הסוגרים ורמזורים תנועה פקחי מהציבור.
דריסת כמניעת חשיב אם לתנועה משמאל או מימין

וצוה"פ. מחיצות עם רה"ר רבים.

   
(או"ח תשובה מצאנו זצללה"ה, האג"מ דעת בירור
פטירתו לפני שנה תשמ"ג בשנת שכתב כד) סי' ח"ה
ושם ובכפפות, בתכשיטין ברחוב הילוך בענין לנכדו
נוסעי מצירוף בו שחזר משמע וגם בו. שחזר משמע

ריבוא. לשישים הבתים ויושבי המכוניות

    
מלבד זו כנגד זו מכוונות בעינן אם חומה מוקף באינו
דבענין יותר פשוט חומה מוקף באינו מפולשות.

מדבר. כדגלי
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בכל מדבר כדגלי בעינן לרה"ר הוצאה בענין מדוע
בהם יצטרכו שאם מלאכות בשאר ולא פרטיה
דבש"ס ותו אחת. מלאכה אף תשאר לא ממש כבמדבר
ס"ר הוסיפו ובראשונים בלבד אמה דט"ז תנאי מצינו
באשר ולהקל. תנאים עוד להוסיף ומנין ומפולש,
מי במיקרוגל. בישול ובענין החשמל. אש נתחדשה
תנאי לכל אם רשה"ר. להיות התנאים הם מה קובע
וצח.) ה. (בדף דאי' בהא וראשונים. בגמרא מקור יש
תחת ואפי' מדבר כדגלי דאינו מקורה רה"ר גבי
שכל טענו באשר בלבוד. הקרשים שמחוברים העגלות
באשר ח"ו. כדמיונות הם ברה"ר האמורים התנאים
אדרבה להקל, חדשים בתנאים יוצאים היאך תמה
המותר בדבר מחמירים היאך לתמוה יש איפכא
הלכה דקיי"ל בהא שבת. בחילול העולם ומכשילים
דוכתא, בכל קובע ישראל ומנהג בעירוב המיקל כדברי
ילכו קודש שבשבת חששו לא עיירות שאר ובכל

חוששין. פארק בבארא ורק כשרים, לא למקומות

   
כה"ג ומצינו כשיטתו. כ"א יחזיק בזמה"ז רה"ר בדין
ויש בזה מחמירים שיש לר"ת צאה"ש זמן כענין
שבת כמחללי עליהם יחשבו וכי כהגאונים שהלכו
בהוה ובפרט בעבר העיירות ברוב ח"ו. עדות ופסולי
התנגדותו למרות עירוב הי' בריסק בעיר עירובין. יש
הדיין והי' זעליג, שמחה ר' והדיין זלה"ה הגר"ח של
ולא כשרותו, על ומכריזין שבוע בכל בודק עצמו
ולהכשיל ח"ו העירוב לקלקל אחד דעת על עלה
יעקב משכנות בעל של עירו בקארלין ישראל. את
משה ר' הגאון העדאת עפ"י - עירוב הי' אם
יחמיר נפש "בעל המ"ב ל' ביאור ז"ל. פיינשטיין
הוא אם הגדולים לאחד שואל של לשאלתו לעצמו".
בנסיעתו עיניו כיצד שאלו להחמיר, בע"נ נקרא
בע"נ. אינך א"כ א"ל אדם ככל פתוחות וא"ל ברכבת
כמוני לעשות העולם כל את להכריח רוצה אני אין
בע"כ. עלי דעתם יכריחו שאחרים רוצה איני וגם
מהרמב"ן שהעתיק המג"א על האג"מ בתמיהת
ראי' להרמב"ן מנ"ל ומפולשות מכוונות דבעינן
הים. כחול הבית בזמן בנ"י מספר לזה. מהגמ'
רכבת תחת ומעברים אנשים המונים שיש בברוקלין
מבטל אם לגמרי, התנועה חוסמת שאינה העליון
מעשרה. למעלה האלה המקומות שרוב ובפרט רה"ר,
לא עולם שמבריאת עולם של מטרופולין על במ"ש
היו ממצרים כשיצאו בו. בוקעין אנשים מליונים היו
מצינו עזרא עליית ואחר מליון, חמש פעמים מ"ט
יהודים, רבבות רבבי רבבי ישראל בארץ אז שהיו
לערך החשבון לנו. שידועים הבוליווארדים מכל יותר

וכל עיירות מיליונים עשרה וחמש אלף מאות שש
וחמש אלף מאות שש נמצא מצרים כיוצאי ועיר עיר
משלש ליותר שעולה מיליונים, חמש כפול עשרה
לומר יש אם אלו. בעיירות רק אנשים ביליארד
היו לבד שבירושלים איכה ובמדרש קתני. שגוזמא

אלף מאות ושמנה שלשיםמיליון חשבון לבד. כהנים
בזמן אפי' בירושלים יו"ט בכל שהיו לערך מיליונים
יורק בניו תנועה הקצין אצל בבירור השני. הבית
מששים מחצה ואפי' בלע"ז) קאמישיאנער (טראפיק
הולכי היו רבוא ס' אם פארק. בבארא אין רבוא
או למלך ששייך המדינה דרך רוכבים. ולא רגל
מבוטשאטש הגאון בדברי רשה"ר. אינו להמדינה
דרך שום אין וכו' להקיר"ה מיוחד שהדרך שכל
ח"ח משנ"ה עי' מצה"פ. יותר הכשר צריכה המלך
כשלעצמו רכב שכל במכוניות באריכות. ק"א סי'
ויציאה בכניסה מס לקבל שנבנו התאים מקורה. הוא
דלתות, יש (ברוקלין) העיר בכל נעולות. כדלתות הם
ופתח מחסום דרך עובר מהעיר היוצא רכב שכל
כסף וכששם המעבר את הסוגר קרש עם נעול
פאס איזי ע"י (או שם להמפקח מוסר או במכונה
יכול והרכב אוטומטית הקרש נפתח מיד בלע"ז)
כדלתות חשיב זה אם נסגר, מיד וכשעובר לעבור
העיר לענין בתשובה זצ"ל הגרמ"פ דעת נעולות.
צדדיה מכל מוקפת העיר עירוב. שם שעשו "סיגעיט"
משלשה שמוקפת מה מלבד כאלו, מחסומים עם
(בענקס אדם בידי מחיצות תקון וגם מים עם רוחות
כולו. על גדר לו שיש כמעט רביעי ומצד בלע"ז)
חומה אני אום בס' המפה על בצילום זה כל עי'
דרבנן. עשה מצות הוא עירובין תיקון ראשון. דפוס
שיגרום כרסיות בסברות מ"ע לבטל לנו יש אם
בקי שאינו מי וכיוצא. מנהג שינוי משום או פירצות
בו. לפסוק וכ"ש בזה עצמו יתערב לא בעירובין
היא. מצוה שהעירוב ברורות ראיות בכמה מוכיח
דעירובין דאף עירובין) (ריש גאון הר"נ דברי ביאור
ב"ק. ע"ז יצאה שהרי דאורייתא תוקף בה יש דרבנן

בנים לחשוכי סגולה עירובין תיקון

     

       
שמשו ששת רב ששלח (יא:) מעירובין הוכיחו באשר
ושם העירוב, ששלפו כה:) (דף ושם , העירוב לעקור
שלשת כל שמואל. שעשה עירוב עקר ענן רב (עד.)
חזרו שבכולם דבריהם לסתור ראיה הם המקומות
ישראל גדולי שפסקו וצוה"פ לחיים המפילים בהם.
התורה גדולי מבזים הם בזה התורה ע"פ והתירו
שלא בש"ס מקומות השלשה בכל מבואר עוד ברבים.
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כשהוא וכ"ש "שלפינהו", רק הקורה או הלחי שברו
העירוב מתנגדי בטענת רבים. ושל צדקה של ממון
והרשות כבראשונה כח לה אין הממשלה שבזה"ז
זו טענה טען כבר עיר. בכל לעבור אחד לכל נתונה
מצאנז ד"ח בעל להגה"ק חיראב גאבד"ק הרב

ג). סי' ח"ב והשמטות (לקוטים

  
עירוב תיקון על שאלתם על בשיקאגו הרבנים למרכז
יארק נוא עירוב תקנו כבר מקומות בהרבה שם.
בפלעטבוש, פארק, בבארא הילס, בפארעסט
קאנאדא, בוויניפעג בטאראנטא, בקליוולאנד,
נשים שייצאו לטענה מקום יש אם ועוד. בפאסייק,
פוצה ואין ביו"ט עושין ככה שהלא ברחוב עגלות עם
זצ"ל) שליט"א לנדא הרב הרה"ג אצל בביקור פה.
אם ב"ב. של המהודר העירוב על התפאר באשר
וויען כווארשא עירובין תקנו הגדולות העירות
החז"א בהוראת בפאריס המצב אמסטערדאם.
הרבנים יתקנו לא שאם חשש יש ז"ל. והגרח"ע
פה המקומות בכל עירובין ה' לדבר והחרדים הכשרים
הקאנסערוואטיווים המאדערנים ילכו אז בארה"ב
תלוי והקולר הרבנים על והחיוב יתקנו. והם למיניהם
להזמנה היענות ע"ש. צ"ט סי' בח"ס כמבואר בהם

בשיקאגו. הרבנים מרכז לפני בפרטות הענין להציג

    
ובתשליך שירה בשבת לעופות מזונות השלכת בדין
הכלב בהיות בשבת. להיות שחל ובר"ה השנה, בראש
בדוקא הזכיר לכן קנה.) (שבת ז"ל כמאמרם מכל העני
העורב וכן במעיו, ימים ג' מזונו שנשאר ככלב פרנסני
רבא קלל איך להם. מזמין והקב"ה ילדיו על מתאכזר
(ב"ב לבתו ר"ח של שאלתו זו מה חמא. בר רמי את
בגמ' ביאור ותמוה. בשניהם ותשובתה תרצה במי יב.)

וכו'. עדיף מאן ועוק"ה סיני הוריות שילהי

       
  

קעג) סי' (או"ח מצאנז להרה"ק יציב הדברי בדעת
דאפשר מ"ו) פ"י (שביעית שלמה המלאכת דברי בזה.
אף פרוזבול, עליה לכתוב ללוה קרקע לזכות
חובותיו בתשלום שיתחייב לו חוב הוא שבתוצאה
מסוגיא עוד מוכיח היא. זכות עצמה הקרקע מ"מ
דעבד להלואה עירובין בין לחלק יש אם (פג.). דחולין
חוקי קכ"ט. סי' ח"ח משנ"ה עי' מלווה, לאיש לווה
אפשרות על מסוייגת בלתי בעלות קובעים העירייה
שבו"י בשו"ת ועי' מקרים. מיני בכל הדירות לקיחת
לבטל רוצים שאינם מה מועיל דאין סכ"ט) (ח"ג
מעלה בדירה. גוי של שותפות ובדין עי"ש, רשותם

הרשויות כשנקנים בדין השבו"י דברי מתוך מרגלית
הרשות. לביטול צריכים אנו אין דשוב העיר משר

      
רגל הולכי דבעינן ריבוא ששים לענין המהרש"ם בד'
ריבוא לששים מצטרפים עגלות או רכבת נוסעי ואין
לחלק מקום שיש שם במ"ש צו). סי' ח"ח משנ"ה (עי'
בשדרת יש אם מי'. למעלה או י"ט בתוך יושב בין
בו בוקעין רבוא ששים בברוקלין פארקוועי אשען
ברוקלין. עיריית ממשרד סטטיסטיקה מכתב במכוניות,

         
    

מדירתו אדם להוציא העיר ראש ביד שאין בזה"ז
סי' (ח"ד במשנ"ה בזה עי' מהני. אי ביתו את וליקח
ממי הבית לתפוס העיר ראש אפשרות מועילה אם ס).
(חו"מ והט"ז הסמ"ע פלוגתת המיסים. משלם שאינו
שאינם והשדה הבית על המוטל מס גבי ט) שס"ט
שממכרם או גוביינא מחוסרים אי למלך, שייכים
בלע"ז, רעם (אין הנקרא הבעלים בזכות מיד. ממכר
שלם שלא על כולו הבית את שמוכרין חפצא) זכות

מועט. לדבר אפי' המס

      


בתקנות ב"ק יצאה באשר מהחת"ס נפלא פירוש
וקראת כו'. ישמח בני חכם אם ונט"י עירובין שלמה
שומשין מאכילת המתענג אדם לך יש אם עונג, לשבת
יו"ט לשמחת ר"ת התיר באשר ממנו. למונעו יש אם
אי עירובין תיקון בחוץ. לטייל מביתו קטן להוציא
צריכים שאינם מפתחות הוצאת על ליו"ט אף מועיל

וכדומה.

     
טוב) לקח במד' וכ"ה בשלח פר' טוב (שכל במדרש
שיתקנו "יביאו", אלא נאמר לא יאכלו אשר את אי'
פלאי והוא להביא, שיוכלו וצוה"פ ולחיים העירוב
לתקן להכין שהמצוה המד' מזה מוכח דרבנן. דעירוב
להביא. שלא תעשה ואל בשב להיות ולא ולהביא
אלא לתקן היתר הי' שלא הטוענים כאותן ודלא
עירוב. למצות המצוות מוני מנו שלא טעם בדיעבד.
לעשות מצוה אי א) הבה"ג מדברי יסודות כמה דולה
אם ג) ומחיצה. חומה לעיר אין אם בדין ב) עירוב.
ג' י"ט. גבוה תל על יושבת או העיר סביבות נהר יש
הרשות ודבר חובה ואינה חובה הן מצוות עניני
על העיר בני כופין בזה. העירוב במצות חילוקים
הבה"ג כופין. א"צ העיר רוב ואפי' וצוה"פ לחי תיקון
ולמחיצה לחומה צה"פ מחיצת משוה הפוסקים ראש

העיר. חומת דמתא שורא והיינו גמורה
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דין ה) י"ט. תל על יושבת או נהר המוקפת דין ד)
ו) המחיצות. שתקנו אחר המצוה היא בפת, השיתוף
של עיר ז) המחיצות. תיקון מלבד צריך בפת שעירוב
ואינו במומר וכן הרשות מהם לקנות צריך אי עכו"ם
בה הולכים ס"ר דבעינן כתב באו"ז ח) בעירוב. מודה
מקורה, לרה"ר טעם מה הגרמ"פ בתמיהות "תמיד".
- דוקא יום בכל ס"ר דבעי פוסק בשום ראה ושלא
גם וצ"ע. ס"ז) (שמה בלבוש מפורשים הדברים הלא
רה"ר אינו א' יחסר ואם התנאים כל דבעי מבואר
סי' (או"ח הטור דברי סגי. א' דבתנאי הסוב' היפך
של אשתו ומה"ט העירוב, אחר לחזר דמצוה שצה)
סי' או"ח הח"ס מרן מדעתו. שלא לו מערבת אדם
מקומות בכל ישראל עם קהל לכל שראוי צ"ט
יכשלו שלא בתיקונים מבואותיהן לתקן מושבותיהם

נזר אבני ובשו"ת בהוצאה. עם ההמון סי'רוב או"ח
מחטיא הוא עירובין מלהעמיד ומונע המתעקש רס"ו

הדין. את ליתן ועתיד הרבים את

     
דדגלי דומיא צריך אם הדרך המעכב אדום רמזור בדין
המפריע דכל (ז.) שבת הרמב"ן בד' בדיוק. מדבר
קטנה מחיצה לענין עי"ש רה"י נעשה הרבים בקיעת

הרבים. דריסת המונעת

        
  

מכאן הוכיח א) שורש (ספה"מ הרמב"ם כבר הלא
זו ואם המצוות, במנין נמנית שלא טעם מצוה. שזו
לה שצריכין ציבור כשיש ועשה. בקום חיבית מצוה
לעצמו א) בדבר חילוקים ג' ממש. חובה נעשית אם
בעיר כשגר ג) להוציא, וצריך לעצמו ב) צריך, ואינו
ד' האופנים. ג' מאלו כ"א דין העיר, בני בשביל
אף כופה וכו' צוה"פ דלתיקון ט) (סי מינץ מהר"ם
כופין. מיעוט רק וביהכ"נ ולמקוה הרבים, את יחיד
והרי עירוב" לה למיעבד מתא "וצריכא הבה"ג לשון

המצוות. במנין מנאה לא

    
העירוב וכשמקבץ כ' הט"ז) עירובין מהל' (פ"א בר"מ
או הקיבוץ בתחילת אם ביאר ולא וכו', ברוך מברך
שקיבץ אחר שמברך נר' ובהי"ז סופו. או אמצעו
וצוה"פ. לחיים תיקון על יברך לא למה בסל. והניח
בשבת העירוב בנקרע דן פט) (תנינא שו"מ בשו"ת

לברך. הישראל יוכל אם גוי ע"י ומתקנו

    
תיקון שיתקנו וגו' והכינו ה) טז (שמות ע"פ בתי"ב

לזה. מזה מאכלים בשבת להביא שיוכלו כדי עירובין
ויוציא ישכח שלא א) בעירוב נאמרו טעמים כמה
בסגירות יצטער שלא ג) זל"ז מאכלים להביא ב)
לטייל. החוצה בנה את אשה להוציא ד) בביתו
שיוציאו משום לאסור הטוענים ביניהם. הנפקותות
וחמש אלף ועוד ההיתר סיבת היא זו הלא ילדים
שהעירוב טענו באשר בתקנתו. לשלמה שהיו טעמים
אפשר אם ולדורות. מיד בצניעות פירצות להביא יכול
במ"ש וכיוצא. בלבד אחד לרחוב עירוב לעשות
יכול העיר עניני על האחראים קבוע ב"ד דרק חכ"א

עירוב. לתקן

    
בהסכמת יורק בניו ויזניץ חסידי שהוציאו שנה לוח
לעצמו במה ליקח יכול יחיד כל אם ב"ב. ויזניץ ב"ד
מב"ב שב"ד במה חיסרון יש אם שנה. לוח ולעשות
דברי יורק. ניו לאנשי הלוח שיוצא הגם מסכים
עיה"ק. ירושלים ע"פ רק המולד בקביעות החת"ס
רבינו כשיטת הלוח שהוציאו עד שהחמירו האנשים
צריכים אם ויותר, דקות עשר עד להוסיף יונה
אם בזה. נדרים התרת לעשות או במנהגם להמשיך

דר"ת. זמן גם להדפיס ראוי

    
שלכתחילה ועיו"כ בע"פ לתודה מזמור לומר אין אם
יש כשר שבדיעבד דמשום או תודה, הקריבו לא
כ"ק וקו' בזה בפסחים צדק הצמח דברי לאומרו.
אם הפוסקי' פלוגתת מליובאויטש. זצ"ל אדמו"ר
בלימוד אם בזה. תליא לאחריו, או הודו קודם לאומרו
דדינם או קרבן לשם כוונה צריך הקרבנות פרשיות
הסדר על תהילים האומר לשמה. דסתמן עצמו כקרבן
ההלל. פרקי ויהכ"פ השנה ראש ביום ליה ומתרמי
בקשה. רק שירה בדרך אומר שאינו המג"א דברי

הקריב. כאילו חשיב אי בחו"ל הפרשיות באמירת

      
יי"ח אם הברכה. שבירך לאחר שליח לעשות יכול אם
למול, למוהל כשנותן הברכה בדין ברכה. ללא המצוה
על מברך אחד שמע במציצה. אחר וכשמכבד

זו. ברכה סמך על לשחוט יכול אם השחיטה,

     
על מברכים שאין על תלב) (סי' בב"י טעמים ב'
ענין יש אם לפי"ז שבלב, דבר שהוא א) הביטול
חלק שהוא ב) הבדיקה. אחר מיד הביטול להסמיך
לפי"ז. הנ"ל ובדין הבדיקה בברכת ונכלל מהביעור
קמ"ל ומאי שיברך צריך הבודק ז.) (פסחים בגמ'

פשיטא.
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גגות דרך פירותיהם שהכניסו האחרוני' מדורות
משמע לה:) (ברכות המעשר מן לפוטרן כו' וקרפיפות
(מח:) בפסחים ומאידך המצוה. מן ליפטר דשרי
משמע בחלה, תתחייב שלא קולא לידי דאתא חומרא
בברכות הגמ' מלשון מהמצוה. עצמו להפקיע שאין
משמע וכו'" הראשוני' כדורות שלא וראה "בא
המה מצוות עניני ב' הכי. למיעבד יאות דלא שמתלונן
ב) ושופר. כתפילין אחריהם לרדוף חובה מצות א)
יישב ירצה שאם ומזוזה כמעקה חובה שאין מצוות
בדין והמעקה. המזוזה מן ופטור בית ללא בספינה
חמץ בדיקת לענין כן מירוח. לפני תרו"מ הפרשת
הפרשת מצות יום. ל' ולאחר יום ל' לפני בין מחלק
האדם על המוטלת מצוה היא אם ותרומה חלה
לאכול. רוצה אם המאכל לתקן רק שאינה או לקיימה,
מצות אם ח) סי' ריש (או"ח והגר"א המג"א מחלוקת
המאכל כתיקון רק או מעומד, וברכתה היא חיוב חלה
מרש"י להדיא מוכיח בברכה. לישב ויכול וכשחיטה
אם הגרע"א. בזה הרגיש שלא לפלא (מז:), גיטין
חיובית שאינה במצוה מבשלוחו יותר בו מצוה אמרינן
כשאינו תרו"מ דהפרשת חיובא איכא אי האדם. על
מצוות. מידי עצמו להפקיע מותר אי לאכול. רוצה
שבת אינו שעדיין למקום נכנס רגע שבכל במטוס הטס
ביום כבר והוא למקומו חוזר שעות כ"ד ולאחר שם,
בזה. כיוצא וכל שבת ביטול על חייב אם הראשון,
במי שס"ט) סי' (א"ח שערים בבית כק"ז חקירת
הפסח. לעשות יוכל לא ומש"ה בע"פ עצמו שטמא
תקנת ע"פ עושה שאינו מה אם הראשונים מחלוקת
גם ופטרוהו כלל מצוה חיוב כאן שאין נמצא חז"ל
בתקנת אנוס שהוא אלא הוא שמחויב או מהמצוה,
עצמו טימא בדין פטריה. דרחמנא אונס ובכלל חז"ל
שהזיד במי חקירה לטבול. יכול שאינו נאנס ואח"כ
את עליו מחללין אי פק"נ מדין נסתכן ואח"כ בשבת
שמחמתו דבר לעשות האדם על איסור יש אם השבת.
ל"ת. או מ"ע על לעבור מוכרח ויהא אנוס אח"כ יהיה
נפסל אם אונס לידי שיבא לעצמו שסיבב מי דין

ולעדות. לשבועה

         
 

לו נתן שלא כמי הוי אי בשריפה הוא שחייב מכיון
אדם כל על מוטלת אם החמץ שריפת מצות כלום.
קו' מיישב אדם. של ברשותו אינן שמעיקה"ד וזמשום
א'). ס"ק שס"ג סי' (ח"מ יעקב החק על הקצוה"ח
האב"מ בקו' נאסר. אינו חמצו חצות אחר ע"פ מת
כח מוריש. אינו דאיסוה"נ הנוב"י על צב) (סי'

עד פוסק ואינו מיתה לאחר גם בממונו קיים המוריש
ללא שמת גר של בחמץ ליורשים. ממונו שעובר
נסכי. להו ועבד וחזר זוזי ועבד נסכא גזל יורשים.
והדר זוזי ועביד נסכא בגזל ד) (שס, הקצוה"ח חקירת
נסכא מעיקרא א"ד בשינוי קנה אם נסכא, עבדינהו
דע"י או השבה, ממצות מפקיע השינוי נסכא. והשתא
ציון של ממעשה הוכחה שגזל. כעין אינו השינוי
פרוטה כדין זו שאלה לכאורה טז:). (שבת המלכה
(קה.) בב"ק להדיא היא ערוכה גמרא והוקרה. שהוזלה
שהוזלה. פרוטה כדין הוא הפסח עליו ועבר חמץ דגזל
החוזר. כשינוי דהוי יב) סי' (ה"פ בינה האמרי בדברי

אסור. נמי הפסח לאחר דהא צ"ע

     
באש בקר עד ממנו והנותר י') (י"ב בא בפ' בתיב"ע
כד:) (שבת שלנו לש"ס סותר והוא ט"ז. בליל תשרפו,
להצניעו יב"ע כ' מ"ט בלילה. קדשים שורפין דאין
אם להצניעו. וא"צ ממנו בדלין הכל הקדש בשל הלא
עד לכ"א ראוי בהיותו קדשים משאר שאני הפסח דין
זמנו דבעבר ה"א) (פ"ב שבת הירו' בדברי חצות.

בלילה. ובין ביום בין נשרף

      
ו.), (פסחים כלי עליו כופה ביו"ט חמץ המוצא דין
ע"י להוציאו אפשר אם כבר. בכשביטלו איירי אם
להפקיר יכול ואם מתנה, או נדר מדין הפקר עכו"ם.

בדברי לעולם. בא שלא דפסחיםדבר (פ"ק האגודה
בו לחזור בדין ביו"ט. שורפו ביטלו לא דאם ו) אות
והר"ן הרשב"א פלוגתת מדעת. שלא כביאוש מהפקר
ביטול מועיל אם בהפקר. שאלה יש אם פה.) (נדרים
שהוא הלילה ביטול בין מחלק אח"כ. לו שיהיה לחמץ
הסכמה רק הפקר א"ל שבו יום של לביטול "הפקר",
לחלק הבי"ש מרן דברי דארעא. כעפרא לבטלו בלב
ל'הפקר מקנה אחרת דעת דהו"ל אדם' 'הפקר בין
כהפקר דינו דחמץ הפקר אם הוא. דמעצמו מדבר'
בהגדת כבמדבר. בו שיזכה מי שאין משום מדבר
בהנאה אסור בבדיקה הנמצא דהחמץ כתב הראב"ן
כן נמצא שלא אש השביבי ותמה בשריפה, וחייב
לומר שלא במ"ש דבריו סותר הב"ח פוסק. בשום

וצ"ע. "הפקר" בביטול

    
אינו והרי כפרה בו יש דקרב"פ (עח:) פסחים ברש"י
"נרצה". הסדר בליל וכן כפרה, פירוש לכפרה. בא
המביא דכל הלבוש על ג) א"א (תסח הפמ"ג בהערת
אינו פסח והלא כער"פ הכפרה על לו הוא יו"ט קרבן
ע"ז על לכפרה ראשון דפסח משמע במדרש מכפר.

לכפרה. פסח כל וכן
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עשירה, מצה בהכנת עדיף אי בשבת שחל בער"פ
קביעות הוא בודאי בשבת המחוייבות שבסעודות
דאף הפו' מדברי צ"ע וברכה"ז. בהמוציא וחייב
מצה האוכל בירו' במ"מ. מברך חיובית בסעודה
בזה. טעמים ד' כו', ארוסתו על בא כאילו בער"פ
שחל בער"פ מצ"ע בדין מר"ח. מצה לאיסור טעם
הגדול או"ז דעת שקובע. בפירוש אומר אם בשבת
במצ"ע, אטריחו דלא הב"י בכוונת חוקר קובע. דשבת
כהרמ"א למנהגינו לא. או מועיל דווקא שרוצה מי אם
ער"פ. בשבת ה"ה אם בפסח עשירה מצה לאכול שאין

        
    

כזית כשאכל יי"ח אם שנתבטל. בחמץ ניעור חוזר דין
בערב דא"צ המג"א בקו' מצה. דכזית בהדי חמץ
הברוך בתי' יו"ט. מצד פת מחוייב דכבר מצות תאכלו
נהפך לא דסו"ס ונתבטל חמץ בו שנתערב בכזית טעם
מצה דרובו להדיא דביר' חיים המחנה בקו' למצה.
מצטרף לא דהיתר המל"מ על תיקשי מהירו' יצא.
עיסת ז) ג (חלה במשנה בלח. רק ביבש איסור לשיעור
ולא החיטים מן כזית שיאכל צריך אורז ועיסת חיטים
מהל' בפ"ו והראב"ד הרמב"ם ופלוגתת האורז מצטרף
מצטרף. דהאורז או מהחיטים כזית בעינן אם חו"מ
הגרש"ק קו' שם. בירושלמי המבואר ד"גרירה" בדינא
בדין חקירה שיעור. ברוב ליסגי ככולו רובו דאי
חמץ ואכל חולי מחמת או וחמץ מצה לאכול כפאוהו
דמסוותא תצוה פר' הזוה"ק בדברי מעורבין. ומצה
אם כלל. חמץ שום עימה יהיה כשלא רק הוא דמצה
שכנית הרכבה בין חילוק מילתא. בריחא נהפך שייך
שאינה טבעית להרכבה לפירוק, הניתנת שכנים כשני

לפירוק. ניתנת

      
       

  
קי"ל דבפסח הב"ח לדעת השנה. בכל שכזה מקרה דין
זה בכובע הבלועה הזיעה ייאסר. אם מילתא ריחא
בפסח ימים ב' ועברו בע"פ והחומרים הנקיון אחר
שמחמיר ס"י) (תמ"ז הרמ"א בדעת כנוטל"פ. דינה אי
דאם הרשב"א משו"ת שם הח"י בד' בפסח. בנוטל"פ
דהיכא הפוסקי' בדברי שרי. דעלמא כעפרא נפסד
יש לכ"ע וריח ונטלפ"ג משהו ביחד שלשתן דאיכא

שם. והאחרונים הבה"ט הביאו להקל

       
לחשוש יש האם מדרבנן, אביו בנכסי יורש שגר מכיון
יורש יהודי שהוא שבנו ונמצא בפסח הגוי ימות שמא

לסורו יחזור שמא תקנוה גר ירושת בפסח. חמץ
ד"ה (יז: קידושין בתוס' מפורש כ"ה בלבד, להתירא
בפסח שמת בישראל י"ח) (סי' הנוב"י בדברי אלא).
(סי' ובאב"מ כורחם. בעל יורשים אין חמצו, מכר ולא
משנ"ה (וע"ע קמ"ז סימן לעיל ועי' עליו תמה צב)
שמא חוששין אי ע"ש). רצ"ב סי' וח"ו קצ"ג סי' ח"ה
להמתין יש אם ל"ה) (סי' ובתה"ד מועט, לזמן ימות

ו מוצ"ש עד הלבנה ברכת ימות.מלברך שמא לחוש לא
קרבן לה' יאמר שלא ממ"ד קושיא מועט. זמן גדר
אם א'. לרגע וה"ז לבטלה, ש"ש והוציא ימות דלמא

לשבוע. או למחר מהיום או להיום מהיום חיישינן

    
לאחר הוא. הדין מן דאיסור פשיטא חמץ בדיקת לפני
ס"ת ההכנסת להקדים מותר אם שרי, חמץ בדיקת

מעריב. לתפילת

  
לפמ"ש וק' פעמים" שתי הזה "הלילה נשתנה במה
פעמים, ד' הזה בלילה מטביל הרי ה"ח) (פ"ח הר"מ
בחרוסת מרור ג) בחרוסת מצה ב) בחרוסת כרפס א)

בחרוסת. כורך ד)

     
בדוק בחזקת בית במשכיר (ד:) בפסחים דמסקינן בהא
אגרא כשיהבי אף טעות מקח א"ז בדוק שאינו ונמצא
(סי"ד) באו"ח הלא וכו', לאיניש לי' דניחא לבודק
אם בית לו שיש מי ניח"ל. לא ממון דבהפסד קי"ל
ולישן ולשכב לביתו להכנס בית לו שאין חבירו יוכל
ניחא שהרי אחר בית לך וקנה צא הבית לבעל ויאמר

בממונך. מצוה דתיעבד לך

    
פסח באכילת יתום לקטן פח.) (פסחים דשרינן בהא
עם למודר ללמוד אסרינן (לז.) ובנדרים מצוה, משום

היא. מצוה והלא הקטן

  
מצה אכלו לא אמאי לח.) קידושין (תוס' הירו' בקו
אינו והלא דחדש, ל"ת וידחה עשה יבא חדש של
חדש בטבל. וכמו בו חדש איסור שכבר חמץ בב"ת
חפצא. או גברא איסור חדש לזמן. אלא אינו אם
משום אי מתירין לו יש דחדש בטעם הרא' פלוגתת
בזה"ז. ואף מתיר המזרח דהאיר או לא, ובזה"ז עומר
הקרבת עד הכל ייאסר שוב דלעתיד הכו"פ בדעת
עשה אם איסור. על חל איסור אין קי"ל אם העומר.
ל"ה פסחים משנה חידושי עיין דטבל, ל"ת דחי דמצה
לה לה דיליף מראייה פטור כנעני עבד באריכות.
לה לה דילפינן (פ"ח.) ב"ק מתוס' וקשה מאשה,

להקל. לא אבל עליו להחמיר רק מאשה
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בתוס' הרי מצוה, ז' כל מצה דאכילת הגר"א לדעת
מ"ט להגר"א תוסיף. בל בו דאין רק כתבו כח:) (ר"ה
מברכים שאין בחיי רבינו בדברי ז'. כל מברכין אין
בשר אכילת ע"י סו"מ בן נעשה אי הקן. שילוח על
לאכול צריך הרי מפסח בסו"מ למעט יתכן כיצד ק"פ.

נא. באיסור הוא ובקר"פ בשל ולא בשל

      
שלא מובטח חמץ משהו מאכילת דהנזהר להאר"י
בדבר תקלה מביא הקב"ה אין לצדיקי' א"כ יחטא,
או מעצמו ב"נזהר" איירי אי האריז"ל אכילה.
בזמן היתר כאכילת הוי חמץ אם השמים. מן בשמירה
ובמשהו מכשיעור בפחות שמירה. בזה יש ואי האיסור

תקלה. מביא דאין אמרי' אי

    
כיצד שותפות, מיקרי לא דבפמש"פ כז.) (סוכה לרש"י
אם בפמש"פ. בקר"פ כזית אחד. בפסח יוצאים ישראל

לעיכובא. בפסח כיתות ג' דין

    
ביטול על לברך שאין תל"ב) (או"ח הב"י לדברי
ק"מ) סי' (ח"א האו"ז נצרך למה א"כ בלב, שהוא
ה' ויראת בה' אמונה מצות על מברכין שאין לטעם
הראשונה בפעם תמידיות. מצות שהם כיון ה' ואהבת
דכלפי בבי"ש מרן דברי לברוכי. הו"ל אי בה שנתחייב

חייו. ימי לכל חדא בברכה סגי והגית מצות

    
שייך כיצד לאיצטרופי חזי משום דח"ש להשאג"א
שנתעפש חמץ באכילת אסר (תמב) או"ח בטור בגזל.
(סי' יו"כ בהל' הטור כתב ומ"ט דאחשביה, משום
איסורא אפילו לאכילה ראוי שאינו דבר דאכל תרי"ב)

אחשביה. נימא לא ואמאי ליכא

   
החג אחר יום ט"ו הגשמים על שואלין (ז:) בתענית
דאין ומ"ש פרת, לנהר מגיע שבישראל אחרון שיהא
פרת מנהר שיגיעו כדי החג קודם יום ט"ו מפסיקין
והלא נהנה, שכן יצא מצה ואכל כפאוהו לרגל. לעלות
משום) ד"ה (ל. סוכה בתוס' נהנה. שכן ל"א במרור
תיפ"ל טבל של במצה יוצאין דאין קרא לן למה
דליכא לכפאוהו בעינן הא בעבירה, הבא מצוה דהו"ל

עבירה.

     
כעירב האוכל מצד או בתרתי, אכילתן כדרך שלא יסוד
עי' כנוטל"פ, המאכל מצד ויש חי, חלב או מר דבר
קכ:) (דף חולין התו"ח בד' א). קג סי' (יו"ד חוו"ד

בדין הוא. אכילה כדרך דלאו עובר אינו איסור בלע
בו שאין לחולה אפי' לרפואה תורה איסורי בליעת
תרומה עיסת המחה הוא. כדה"נ שלא דהא סכנה
מחלוקת הדבר. כגוף או הוא כמשקין אי וחלה
כדרך שלא הוי בליעה אם התו"ח בדברי האחרוני'
דברי מצה. טעם ודין יצא מצה בלע בדין אכילה.
דברי מצוות. מכל ושאני יצא במצה דרק הפוסק
שמה לא לעיסה בלא אכילה קטו:) (פסחים המאירי
דבמצה ס"ג) (תע"ה והגה"ה הלבוש בדברי אכילה.
דחולה הבי"ש חידוש וצ"ע. בעינן כריסו מילוי רק

דעתי'. דמיתבא עד א' בכותבת עובר לא ביוהכ"פ

       
על מברכים אין מ"ט פסחים) (שלהי בעה"מ בקו'
דוד חנה קרית בס' במ"ש כסוכה. שבעה כל מצה
ליכנס צ' לפת עצמו כשהזמין דבסוכה ק"ד) סי' (ח"א
בעה"מ מדברי ראי' יש אם במצה. משא"כ לסוכה

מצה. מצות איכא ז' דכל

  
איסור הוא והרי חדש איסור על נזהרים שלא הרבה יש
בשו"ת במ"ש דאורייתא. ספיקא ועכ"פ דאורייתא
לפרושים. כ"א לאוסרו לדרוש דאין טו) (קלג הרמ"א
התערובת מחמת הס"ס אם חילוק הרא"ש מדברי נרא'
לידי דאתי לחומרא לחוש יש אי עצמו. מחמת או
במ"ש תולעים. יאכלו שלא ישן כשיאכלו קולא
ט) אות רמ"ב סי' (יו"ד לש"ך או"ה הנהגת בקיצור
את לאסור אסור כך האסור את להתיר שאסור כשם
דמיעוטא דמכיון ח"א שחידש במה וכו'. המותר

בת"ר. ל"א חדש בעולם שיש הוא דודאי

      
 

והגיע התאחרה פסח לפני ראובן שקנה חמץ סחורת
ועתה כדין, לגוי ראובן מכרה וכבר בפסח, נ.י. לנמל
מותר אם מהנמל, לפנותו משאית בעל משמעון מבקש
בחמץ מתעסק כשהעכו"ם היא האח' פלוגתת כל לו.
(סי' השועה"ר בד' ישראל. של חמורו או כליו ע"י
מהחמץ כיוצא או הובלה שכר שמקבל דכל ס"ה) ת"נ
ט"ו) סי' (ח"ב השבו"י בד' אסור. זה הרי גופי'
גברו פסח ובחוה"מ לעכו"ם חמצם שמכרו בישראלים
רשאים אם הכל המים שישטפו ומתיראים הגשמים
שלו. את שיציל החמץ את שקנה הנכרי אחר לשלוח

החמץ. בו להניח לנכרי מקום ראובן השכרת דין

       
     

קרקע על לאפות ולא לבשל לא המנהג אין כהיום
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תבניות לתוך המאכל מכניסים אלא ממש התנור
הזיעה. ע"י באה התנור בליעת כל וא"כ לתנור,
להגעיל מותר אי הגעלה בדין ז"ל האחרונים בפלוגתת
ליבון שתצטרך יותר חמורה זיעה אם זיעה. ע"י כלים

שכשמבש לחשוש יש אי מטגניםבאור. או לים
התנור. קרקע על נשפכים המאכלים בתנור, מאכלים
עצמי ניקוי (תנור קליניג סעלף הנקראים תנורים במיני

self-cleaning ovenע"י מנקים שהם כלומר (
זה אם הכל שנשרף עד מאד גבוה חשמל שמדליקים
בידם שאין לאלו י). סי' יו"ד חלק (עי' לליבון די
שעשו פח בתנור להכניס הצעה תנורים ג' לקנות
לבשר, ואחד לחלב, אחד ולוקחים התנור, כעין דוגמא

פרווה. נשאר לעצמו והתנור

       
דחדש, ל"ת לידחי דמצה דעשה בקידושין התוס' קו'
תי' מכזית, יותר יאכל ואולי לצמצם דא"א האח' קו'
איסור היאך צ"ע בכזית. בטל מועט דאותו הרי"ם החי
שאר או פסח באכילת שנתחייב מי איסור. מבטל
לא אמאי טריפה לפניו ויש מצוה, של בשר אכילת

ל"ת. דוחה עשה נימא

        
ורק לנו שלא אף צוננים במים סגי דלאנשים מוכיח
בלשון וכ"ה שלנו. למים תקנו הן שעצלניות לנשים
גירסת (עי' כו' תלוש לא "אשה" מב.) (פסחים הש"ס
במח' וכו'. והאשה חרז הפייטן וכן שם) הר"ח
הספיקו שלא או שלנו המים כשנשפכו ז"ל האחרונים

דיעבד. לענין

   
המשנה בלשון זצוק"ל מאוסטרובצא הגה"ק בקו'
יו"ט, ולא שבת דוחה אינו הלחם שתי ק:) (מנחות
בשבת. כשחל כ"ש דוחה אינו עצמו של יו"ט ואם
שתים יאפו יו"ט דוחה שתהל"ח אין דלמה הכו"פ קו'
דין עמו. הלחם שתי ויאפו יו"ט לצורך פת ושלש
מנחות מפורשת ממשנה הפלתי על צ"ע מקדש. תנור
אחת ונאפות אחת אחת נילושות הלחם דשתי (צ"ד.)
המנ"ח בספיקת אחת. אחת אם הטה"ק ספיקת אחת.
עוד עם בפנ"ע כ"א הלחם שתי את לאפות אפשר אם
אם לבדן. אחת הן רק שצ"ל או חולין של לחמים
המנ"ח בשיטת בכך. נפסלו אם יחדיו הלחם שתי אפה
חלה אבל אסור הלחם שתי של ככרות שתי דדוקא
לכתחילה. אפי' מותר אחר ככר עם שתהל"ח של אחת

    
ימים בשאר שיכול בפירושו שם רש"י שהאריך טעם

מלחם. חוץ דברים שאר לאכול

      
     

ארץ גאוני מאבותינו שהונהג בישראל המנהג מקורו
ישראל מנהג וכו'. בקודש ולמעלה השל"ה מרבינו עוד

מעשה. הוא אם

    
הן מדרשות שבבתי הדברות" "עשרת לוחות בכל
ולמה תחמוד. לא עד לך, יהי' לא אנכי, הזה בסדר
כתיבתם עצם הג'. וכו' דזכור הפוסק' שכ' הסדר שינו
תרעומת מפני מק"ש שביטלום אחר צ"ע לוחות על
בציבור בכ"י עשה"ד פרשת אמירת בזה. ה"ה המינין
צורתן בביהכ"נ. אריות צורת עשיית ביחיד. או
לשל דומים יהיו שלא דווקא בעיגול או במרובעות

זקופים. או עגולים כיום המנורה קני צורת מקדש.

       
הראיה שבזמן דכ"מ ט) ה (קדה"ח הרמב"ם ד' ע"פ
עיירות הרבה וא"כ ימים, ב' צ"ל שלוחין שם יצאו לא
מחשים איך שלום ההדרת בתמיהת בא"י. גם חדשות
ימים. ב' עשו לא הקדושה שבארץ על ישראל גדולי
כתיב צבי דארץ הרדב"ז תשו' ימים. ב' לענין יפו דין
המקום זה ואין המקדש מקום אותו ונעלם ונתקבץ
החדשות עיירות הדין מה הגויים. שם בנו אשר
לימא מאן צפת בעה"ק שאפי' הברכ"י דברי באר"י.
צפת היא היום של צפת אם הולכין. השלוחים שהיו
הרמב"ם. לשון ביאור ורמלה. ביפו וכן העתיקה,
וכל ישראל, ארץ בני חלוקות ב' מחלק הרמב"ם
ומשמע בחו"ל, השלוחים שם הגיעו שלא המקומות
שם הרמב"ם בלשונות דיוקים עוד א'. יום א"י דכל

ל אחד דין ישראל ארץ בני ובנידכל בלשונו עוד הם.
א"י. בכל משמע אחד, יום עושין בזה"ז ישראל ארץ
ארץ במדבר שנתחדשה "עיר במ"ש דבריו ביאור
מקומות שאף טעם דווקא. הוא במדבר ואם ישראל",
ב' ועשו השלוחים שם הגיעו שלא שבא"י הרחוקים
דמהר"מ החזו"א בדברי א'. יום בזה"ז עושין ימים
בידיהם. אבותיהם במנהג תלוי הדבר אין דבא"י נר'
השלוחים הגיעו שלא בא"י רחוקים מקומות דין

להחזו"א.

   
ומ"ט בשותפות, שא"א אמרי' לכם דכתיב בלולב
אם כעונה שומע להוציא. אפשר לכם שנא' בספירה
בחילוק הברכה. כל בעצמו אמר כאילו או שותף, הוא
בעצמו כמברך ודאי הוי שבזה אמן עונה בין הרמב"ם
בעבד המנ"ח בד' בשמיעה. יוצא שרק עונה לאינו
ועולה לספור שימשיך הספירה ימי תוך שנשתחרר

כפ"ו. גויותו ספירת
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ביתו. שם שנמצא מקום כל בבחור צבי ההר בדעת

א"י. כבן דינו אם לא"י לחזור דעתו כשסוף

        
      

דאוסר שמלא"ל בכלי ג) (שח, משו"ע נמי צ"ע לפי"ז
שאף אהדדי דדמיין דגניבה, וחששא לצל מחמה
מחמה פסידא דאין המאירי בד' לישבר. יכולין בחמה

התיר. בגניבה אבל לצל

       
כדי מעט ממנו לבקש ורץ לגוי, ביו"ט האופה בעה"ב
מעשה בתר אזלינן מהני. אם יו"ט, מחילול להצילו
ליה דאית כרבה פוסק הרמב"ם מחשבה. בתר או
לא לגוי האפי' עצם האכילה ללא אף וא"כ הואיל,
ליה דלית חסדא לרב הואיל. מחמת מלקות בה יהי'
אם אורחים באו ואח"כ לגוי להדיא חשב אם הואיל

ממלקות. ניצל

       
       


אי הבא). סימן (עי' לוטו כרטיס קניית היתר בעצם
מגריל. אלפים מאלפי אחד שהרי ריוח מניעת ספק הוי
בחוה"מ. מניות הימור. או פרקמטיא בכלל לוטו אם

      
בפלוגתת בקוביא. משחק הוא לוטו כרטיס הקונה אם
בין חילוק יש אם סמ"ח). רי"ז (יו"ד והרמ"א המחבר

ארצוה"ב. של ללוטו הישראלי הלוטו

         
 

אי שכרו לקבל רק דנפשיה אדעתא תפו"מ הכותב
דאדעתא משום אשה בגט עכו"ם כפסול הלשמה פוסל
פ"ז (פרה בהשגות ז"ל הראב"ד בד' עביד. דנפשיה

חטאת. מי במילוי כוונות בב' ה"ג)

      
      

שידעו כדי ישראל בנות עם ללמוד הוא שמצוה מכיון
מחמת חשיב אם ברכה"ת, מברכות וע"כ שלהם דינין
לבנות ללמד מישהו על חוב יש אם מצוה. כצורך כן
בנותיכם. את ולא בניכם בבן, חייב האב דרק דיניהם,
והבעל. האב על מוטל דהחוב שיג) (סי' הס"ח דברי
האם. על או האב על הבת חינוך אמה. אצל בת בדין
חילוק יש אם אחרות. בנות ללמד למורות חיוב יש אם
מורה בדין לנשים. לתושבע"פ תושב"כ לימוד בין

לברית, לתינוק בגדים תפירת ביהכנ"ס, בניית בשכר.
שכבר ס"ת במועד. אשה לארס רגלים, לעולי מנעלים
ויהי' יום שלשים יעברו בחוה"מ יתקן לא ואם נפסל
אם לתקנה. מותר אי עולה באהליך תשכן אל בכלל
רב הקהלה עבור לבקש כתב לכתוב לציבור אומותר

חילוק יש ואם משיט"א וכתב שלנו כתב דין ש"ץ.
ד' פירוש בזה"ז. שביעית בדין בזה. ליחיד רבים בין

הבית. בפני ושלא הבית בפני הרמב"ם

       
בד' שנית. לשמוע צריך אם ויחל קריה"ת לענין
התענית כשנגמר לאכול דיכול התענית לענין השבה"ל
תענית הוא אם ציבור תענית משם. שיצא במקום
נשים, טבילת לענין אסור. יום שהוא כל או שעות
בפסח חמץ אכילת יוהכ"פ, שבת, העומר, ספירת
או שעות כ"ד בעינן אם נדה לענין ודומיהם.
היום שאין בתקופות לילה. חשיב ערבית משהתפללו
מצה ספיה"ע לענין בשווה. נחלקם אם שווין והלילה
זמן הוא אם כמקומו כ"מ דלילה דברים ושאר וסוכה
לחלק כ) סי' (או"ח בבי"ש מרן בד' הירח. או השמש
דהוי מבעו"י ערבית שהתפלל לא' תפילין הנחת בין
לא' בע"ש שחל בר"ה לתקי"ש דסתרי, כתרתי
יורק מניו טיסה תו"ש. שעשה שבת של שהתפלל

השעות. הבדלי לענין אנג'לס ללוס

      

   
ואם הפסוק, לסיים צריך ואם טעמים, בנגינת אמירתן
ובקידוש משה. פסקי' דלא פסוק בדין בע"פ. אפשר
וירא להתחיל החת"ס מנהג ויכולו, שמתחילין ע"ש
יש אם מידות י"ג אמירת בדין וגו'. כל את אלקים
ב"ש. בא"ת אמירתם השנה. לכל עשי"ת בין חילוק

היחיד. יאמרם אם הפוסקי' פלוגתת

    
אומר לאכילה ברכה שבין צדק מעגלי מחזור בדברי
מתוקה", "שנה רק בלשונו מדוייק ואוכל. מתוקה שנה
ומתוקה. טובה שנה עלינו שתחדש שהביאו כמו ולא
הוי אם אמן עניית הפסק. הוי אם תיבות מג' פחות
הפסק דהוי יט) סי' (או"ח בבי"ש מרן דעת הפסק.
יה"ר אכילה אחר שיאמר כ' ולכן להמג"א ס"ל וכן
באריכות ו' סי' ח"י משנ"ה עי' וכו'. עלינו שתחדש

גדולה.

      
מהל' (פ"ה הרמב"ם בלשון סופרים" "מדברי פירוש
תקנת אותה שהיא הרמב"ם ד' במשמעות ה"ה). קה"ח

אבותינו. דמנהג ש"ג שני יו"ט של חכמים
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מלפני ומ"ש התקיעות לפני לאכול לא שהחמירו טעם
החת"ס מרן במנהג מצוות. ושאר שומר עם מעריב
לאכול. כולו הציבור לכל בזה לאסור יש אם בזה.

שחרית. אחר שבת בכל קידוש

      
להקל בורידים נוזלים ליתן לחשוש יש אם שואל רופא
או דחויה ביוהכ"פ חולה אכילת ביוהכ"פ. התענית
ירעב שלא כדי עיוהכ"פ דאכילת רש"י בשיטת הותרה.
ביו"כ. המותר בדבר נפשו להחיות שיב"ס חולה בצום.
שיש דלחולה ב) ס"ט סי' (ח"ב שלמה המנחת בדברי
לחפש ילמדו שמא נוזלים בעירוי ליתן לא סכנה בו
יוכל לא כך שבין מי קל. לצום כדורים נטילת אחריו.

בעיוהכ"פ. אכילה מצוות לו יש אם לצום

   
ישנה סוכה אם מג) (סימן שלמה הבנין בספיקת
מן מצוה משום או מה"ת הוא דבר בה לחדש שצריך
גנב"ך סוכת החידוש. באיכות ספיקתו המובחר.
אם הפוס' פלוגתת חידוש. צריכה אם מסתפק ורקב"ש
מפורשת מגמ' מוכיח סוכה. בעשיית מצוה יש
מכין עושה ואינו סוכה עשה לו אמרו (פו.) בכתובות
(שאילתא השאילתות בלשון נפשו. שתצא עד אותו
ומיתב מטללתא למעבד ישראל בית דמחייבין קפ"ט)
שיהיה רק או עשייתה מצות משום אם שבעה, בה

בסוכה. לחידוש מהני אם רהיטים הכנסת צל. לשם

   

     

    

    
אם וסיככו ועלו צל לשם שא"נ בעציץ יחורים תחב
ביאור הפנטהוז. ומרפסת גג שעל גינה ודין כשרים,
ולא נקוב בעציץ ה"ו) (פ"ו כלאים דירושלמי בעיא
בשאינו אף לחומרא הפנים מראה בשיטת איפשיטא.

נקוב.

    
כאן יש או מללה"נ משום נתיר אם האחרונים דיון
דשרי למאן מהב"ע. גם ויהי' מצוה, בהדי הגוף הנאת
בעבירה. הבאה מצוה ליכא מצוה בהדי הגוף הנאת
החמה בימות לטבול האיסור באופני האחרונים חילוקי
הגוף הנאת לו שאין סוכה ישיבת האסור. במעיין
(או"ח בבי"ש מרן דברי חזק. חום בעת או כבלילה,
דאיסוה"נ שיעורא מיכתת כתותי בין לחלק שנ"ח) סי'
דתרומה לכתמ"ש רגע בכל לשורפו יכול שכ"א
דישראל ע"ז בין נפקותא יש כמו"כ לפי"ז טמאה.

לסוכות. רק ששאלה דגוי לע"ז

   
מצוה דרבנן. או דאורייתא בעבירה הבאה מצוה
ימי בשאר סוכה במצהב"ע. נפסלת אם חיובית שאינה
אוכל אם רק או הגברא על חיובית מצוה היא החג
מן הפקעתו אפשרות בחוץ. לאכול אסור וכיוצא פת

הימנה. פטורו על הוכחה איננה המצוה

        


שינה השטענדער. גבי על שינה אפשרויות מיני כל יש
יכול אינו ז'. על ז' בסוכת שינה מותרת. אם בישיבה
שיעור מצטער. חשיב אם בשינתו ורגליו ידיו לפשוט

עראי. שינת זמן

       
לימודו תוך בביהמ"ד לירדם דרכו השנה בכל אף הלא
ותפילה ללימוד ההיתר אופני תדורו. כעין ותשבו

לסוכה. מחוץ

      


הוא הספק מקום חיבור. חשיב אם אדם שבידי חיבור
טומאה. ולענין ובטבילה בעבודה חציצה לענין אף
לפי בקיסם חיבור מסמרים. על עדיף אם בדבק חיבור
יש אם הפיטם. שע"ג השושנתא בנפילת שעה.
או הכשר, חסר או הוא חיבור או ממנ"פ להכשיר
אחר. אתרוג של שושנתא חיבור תוסיף. בל בו שיש
הרכבה כלאים מיני ב' משלו. דווקא האתרוג שלימות
שכנותית והרכבה כפרד, נפרדת שאינה טבעית
מורכבים אתרוגים תורה. אסרה וזה וזרעים כשעטנז
לדבקו מותר אי התיומת נחלקה וכיוצא. בזקינה ילדה
תנן לא ומ"ט בישראל, דבק חסר לא מעולם בדבק.
יאגדנו. עליו בנפרדו כדתני ידבקנו התיומת נחלקה
כן פסק אשכנזי למהר"ש השואבה בית במחזור

להדיא.

     
מפורש וגם וקודמים, תדירין וק"ש תפילה הלא
האר"י בדברי מקורו שחרית. אחר א) (תרמד בשו"ע
ולברך בסוכה להתפלל דעדיף בדבריו מדוייק ז"ל.
השכם בבוקר מיד כ' לכן שחרית. אחר בזמנו
(ר"כ אביגדור רבינו פסקי זו. מצוה שקדמה בעלוה"ש
בידו, ולולבו לביהכ"נ הולך ירושלים כאנשי רכ"ו)
צריך המצוות על מעבירין אין מצד בביתו. שמברך
בביתו סוכתו בין לפי"ז חילוק מינים. הד' להקדים

הלל. לפני שיברך ביהכ"נ לסוכת בבוקר שיברך

       
בבית באחרים השואלים אחד לולב נתערב החג בערב
דהדס יעקב הביכורי דברי משלכם. לכם ובעינן הרב
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ביטול שייך אם דמיו. ישלם ורק בטיל שנתערב הגזול
דינים ב' יש הגזול בהדס ולחולין. להקדש בממון
של ממונות ודיני ביטול, ע"י שנתכשר חפצא פסול
דין כאן יועיל אם שגזל. כעין א"צ ובנאבד והשיב,
יש אם בממוניה. מצוה דליעבד לאיניש ליה ניחא
החילוק הבעלים. יכירנו שאולי ללולב הדס בין לחלק
תנאי דהוי ציבור של לאתרוג השותפין אתרוג בין
רבינו דעת להחזיר. ע"מ במתנה מקנה שכ"א ב"ד
דהוי השותפין באתרוג שיוצאים הצרפתי אביגדור
דדידיה ברירה יש דלכו"ע חלוקה כדי בה שאין כחצר
אביגדור לרבינו מודים דהתוס' (כת"י) מרן דברי הוא.
לא וסחורה לאכילה שקנו שותפין על נסבו ודבריהם
של דין לו יש אם הרב בבית שנשכח הלולב למצוה.
בד' עין טביעות מועיל אם סימן. בה שיש אבידה
ע"מ מתנה מועיל אם העין. שבעתם שלא כיון מינים
ויתנה הלולבים שני שיקח יועיל אם במקדש. להחזיר
צריך אבידה השבת מדין יוצא. שלו שהוא שבמה
בעצמו לו וימכרנו בשוויותו בעודו הלולב למכור

בו. לצאת לולב לו שאין

       
דלא שעב) סי' שלמה לך האלף (שו"ת הגרש"ק דברי
ואחד. אחד לכל לקיחה שהחזיקו. בשנים י"ח יצא
כל שיקח עדיף עימו. ויחזיק לתינוק כשיתן יועיל אם
בעצמו. יברך לא בסיוע רק יכול אינו ואם בפנ"ע מין

    
שנפל אתרוג רק להם שהי' לקהילה צבי החכם דברי
ימים משאר גריעא דלא א', ביום עליו שיברכו הפיטם
(מ"ו הג"א מדין הקה"י ראיית שבו. הדרבנן ומצד
לא בכה"ג שגדול אף עימו ויאחז לתינוק שיתן ע"א)
אם מקנה אחרת דעת יצא. בדרבנן שעכ"פ מכיון יצא
להועיל מקנה אחרת דעת יכול אם מה"ת. בקטן קונה
הלולב ליקח יכול אם קטן להקנות. הקטן שיוכל גם
הערמה ע"י ביו"ט וממכר מקח בו. ולצאת בעצמו
דרבנן. חיוב בו יש אם ראשון ביום קטן מצוה. לצורך
ברכה לברך. צריכה אם וטובלת וספרה כתם ראתה
החמירו ישראל ד"בנות" בבי"ש מרן דברי מנהג. על
משום להן תקנו חכמים ולא בתולות כשהיו מעצמן
"הן" (כח:) במגילה הגי' מדוייק לפי"ז פ"ו. ביטול
כעין דאי"ז שם התוס' קו' לפי"ז מיישב ע"ע. החמירו
לא לטבילה ברכה תקנו שכבר מכיון עי"ש. דאורייתא

לטבילה. טבילה בין חילקו

      
שכבר שבדבר של"ד) סי' (או"ח בבי"ש מרן דברי
הדיוט נקרא אינו חומרא כשמוסיף חכמים החמירו
מלאכה בעשיית הדיוט. נקרא החמירו שלא בדבר אבל
כ' לכך לחז"ל מצינו שלא מעצמו כבודה דהוי הו"א

המדליק הבעל כמו הטעם אולי וכו'. וי"א השו"ע
מלאכה. לעשות ולא הנרות אצל לעמוד שצריך

        
   

כנגד הבית פתח ואין בבנין קומות כמה שיש כהיום
הפתוח ביתו בפתח להדליק אפשר אם החצר, פתח
פירסום דאיכא באופן הוא הפתח דין המדריגות. לחדר
פתח לו שאין מי החצר. לבני וגם הבית לבני גם
מי פירסומו. וגרע הפתח תקנת הפסיד בחלון שמדליק
דינו מדריגות חדר המדריגות. לחדר פתוח שביתו
מחזור דברי אמה. מעשרים למעלה חלון כמבוי.
ביאור ודיו, שולחנו על מניחו בעלייה בדר צדק מעגלי
יש ואם בפתח להדיק מותר אם הסכנה בשעת דבריו.
שייך לא החלון דין שכל בעה"ט דברי בזה. מעלה
אינו ש"נהגו" אחר פירוש הסכנה. שעת תקנת אחר
סגי בזה"ז עמינו. גדולי אלא הארצות עמי מנהג ח"ו
מבפנים ביתו בפתח הדלקה ביהכ"נ. בנרות בפרסום
להדליק. לחצר ויורדים בעלייה הדרים מבחוץ. ולא
לרדת עליונות בקומות הגרים נוהגים רבים באשר
יוצאים אם יל"ע הבית כניסת בפתח למטה להדליק
דמינכרא הב"י בדברי מדוייק לב"ב. פרסומא דליכא
שכנו לבית כיורד הוא למטה וביורד בעינן מילתא

מינכרא. ולא

        
 

ולכן בבית עתה מדליקין כי לפרסום המנהג טעם עיקר
יוסף ויחי בעל ראיית קטן. ע"י א"א ובודאי מברכין
להוציא צריך הרי בהנ"ל למפטיר, העולה מקטן זצ"ל
ביתו בפתח שלא מנורה הנחת וא"י. ניסא פרסומי י"ח
גורע המוסיף וכל מצוה שום בזה אין ביהכ"נ או
כג.) דף (שבת במאירי חידוש רפו). סי' יציב (דברי
גורם שהיום הניסים על בכ"י שמברך נ"ח ברואה

נרות. לו שאין אף החיוב

       
מברכים חשדא משום שחיטה שתקנו פקועה בבן
החתן חילוק מברכים. שאין שני בפתח נ"ח ומ"ש
נר יועיל וכאן שחיטה חייבו דהתם עא) (סי' סופר
יקח ושפיר המצוה ההדלקה אין שבת נר מבעו"י. דלוק
שבת נר ברכת מנוסח עליו. ויברך יניחו הדלוק
דברי כבנ"ח. מצוה עושה דהדלקה משמע "להדליק"
ללא אכילה אסרו דבב"פ ש"ס) סי' (או"ח בבי"ש מרן
יועיל אם מסתפק החשד. להסיר צריך רק וכאן שחיטה,
אחר. בפתח הדליק פלוני שיכריזו אנשים שני להעמיד

    
אם להקנות. בידו אין וקטן לכם דבעינן מכיון
המוכרים קטנים (חסר). להישיבה אח"כ משלמים
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רבא ולהושענא ראשון ליום מהם לקנות לא ערבות
בזה. קנין אין ולהם לאבותיהם מוכרים אם רק

     
ראשונים ימים ד' להדליק ברירות ב' לפניו יש
הבאה דמצוה פשוט כמהדרין. ח' יום או כמהדרין
הידור עדיף אם האחר' פלוגתת תחמיצנה. אל לידך
לבנה מקידוש צ"ע ביום, בו רק מצוה שיהוי או

למוצ"ש. הנדחה

      
דדידיה נימא ברירה יש ובדרבנן דרבנן דנ"ח מכיון
הוא אבל יוצא לאחרים בדרבנן בגזול שעה. חצי דלק
בלח דבלח ברירה ללא אף להקל יש אם יברך. לא

זב"ז. משהו כל מתערב

    
חינוך. מצות אין המצוה גוף בעצם א) הידור עניני ב'
חינוך. מצות בה יש הנרות כהוספת חיצוני הידור ב)

     
לא מהפתילה יחתוך לא שאם רואה שהדליק אחר
שהדליק לפני צ"ל הדלקה שיעור שעה. חצי ידלק
הדלקה אחר שנפתח שני פתח וכן אח"כ. שיוסיף ולא
קרח הניח או לשמן מלח גרגיר הוסיף אם צ"ע פטור.

יותר. שיבער

    
בשריפה. שחייב שנותר כשמן שנותרה פתילה דין אם
הם לאו ואם השמן מחמת ישרפם בשמן ספוגין אם

שם. ותוס' (מז.) שבת עי' מצוה מכשירי רק

       
בשני. יכול או שמדליק ראשון בפתח לברך צריך אם
חשדא משום והשני הראשון, לפני לעשייתם עובר
בעוד ונזכר לברך שכח בדין תליא בירך לא אם בלבד.

דולקות. שהנרות

     
עד פסולה ועכו"ם חש"ו דהדלקת הרמב"ם כפל
מהני ולא כחש"ו כעכו"ם ללמדנו - שחייב מי שידליק

עבורו. להדליק עכו"ם לשכור בחולה

    
משום בנ"ח חייבת אשה השו"ע הזכיר שלא טעם

וביתו. באיש הוא והרוב מדבר הרוב שעל

       
הביא שלא טעמא פי' יג) (סי' דחנוכה, יומין בספר
מהלל וראי' התקנה עיקר שזו ההידור רק השו"ע
ראיות כמה הנרות. הוספת משום בכ"י שגומרים
לפי"ז החג לפרי והדמיון איתא, יומא בכל ניסא לזה.
ביאור לפי"ז מתמעטים. שהן אף בכ"י השינוי בעצם

יו"ט ועשאום קבעום אחרת "לשנה הברייתא בלשון
מברכין שאין בטעם הראב"ן בדברי והודאה". בהלל
(סי' הלקט בשבלי נרות. עוד שיש נ"ח הדלקת "על"
להלכ בכ"י. ההלל שגומרים למה טעמים ג' הקעד)
ידליק כיצד צ"ע בלבד. אחד בנר מצוה דעיקר קי"ל
הלא ארוכות בפתילות ואף אמצעי, ללא לנר מנר

וצ"ע. במקומו אינו מצוה עושה כשהדלקה

        
  

א', יום או ללילה לצאת שיכול אסורים בבית יושב
פלוגתת בציבור. והלל שחרית או נ"ח עדיף מה
א' ליום לצאת שיכול האסורים בבית ביושב הפוסקי'
משיהוי עדיף אם מצוה הידור יבחר. מצוה איזה
והיינו ענפים, לח' מתחלקים החנוכה מצוות המצוה.

לבחור. עדיף מהם באיזה (בכת"י) הגרש"ק שאלת

        
נרות ב' לו שיש מי לחנוכה) (חי' עה"ת הלוי בבית
זצ"ל שך הגרא"מ דעת א'. אלא ידליק לא ג' ביום
הדליק פד). סי' ח"ז משנ"ה (עי' שניהם, שידליק
שרצה דיצא נר' הביה"ל. לדעת י"ח יצא אם שניהם
במג"א שכ' וכעין וטעה, בהידור שביכלתו כל לעשות
דבר ולפי להידור. מעט לכה"פ יתן לו שאין במי
יחלקו והשני כדין ידליק א' שנר עדיף אולי המג"א

לשנים.

       
   

מהרי"ל בספר (הובאו מרוטנבורג מהר"ם מד' משמע
הגעלה דצריך הספר) מדפי ת"ו דף נוסחאות שינויי
והקרוב למצוה, שיעורו כדי רק בהקצה המדובר וצ"ב.
בעי לכך ואסרו השמן בשאר ונתערב רותח לפתילה
בזה, יחמיר שבע"נ בפוסקי' הובא שלא טעם הגעלה.
אין דהידור ובנרות יום כל חדש נר שמוסיפין משום
חרס בנר יושר. בלקט להדיא לכ' נמצא וכן להקפיד.
בכל המנורה ניקוי ההידור. לנרות גם חדש צריך אם

יום.

       
אם בביתו מדלקת שאשתו ברואה הפוסקים פלוגתת
חובת ולא הגוף חובת שהיא שהחיינו ברכת דינו יברך.
אף שייך ואולי אחד כגוף הוא וביתו איש נר הבית.
זה. ליסוד הסוגיא מן ראיה שהחיינו. מברכת לפטור

      
רואה ואינו נרות לו ואין עליו המדלקת אשה לו אין
מצוות שעל או בשוק שהחיינו לברך יכול אם
או לעצמו ליחלק יכול שהחיינו אם נתקנה. ההדלקה
שמברך המאירי דעת הברכות. שאר עם ביחד אזיל
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שמי בפורים לשיטתו הוא כלל. נרות ללא גם וזמן נס
באורך). שמונה ימי (עי' ההלל יקרא מגילה לו שאין

    
שיברך "צריך" כ' מדליק גבי ז"ל הרי"ף לשון דיוק
י"ל אך מסי"נ. עד הוא שחייב וי"א "חייב", וברואה
משא"כ בראי' יברך בהדלקה יברך לא אם דמדליק
בסידור תמיהה יפסיד. בראייתו יברך לא אם רואה
הבה"ג דעת מצוי. וא"ז יחד מדליק עם רואה הש"ס
היא, דדרבנן תמה והר"מ מצוות תרי"ג בין דחנוכה
שהדלקה אף מה"ת ניסא דפרסומי החת"ס ע"פ ית'
פלפול צריך. ובדרבנן חייב תני בדאורייתא דרבנן.

האמור. לפי הסוגיא בביאור

     
שאסור השיעור בזמן שכבתה לאחר נ"ח הרואה
לאו אולי דולק, שכ' רש"י יברך. אם משם ליטלה
חנוכה מהל' (פ"ג הרמב"ם בלשון כן מדייק דווקא.

המנורה. על דקאי משמע אותה" "הרואה הל"ד)

 
עלתה (מח.) ביומא מצוה. מכשירי על מברכין אם
מהל' (פ"ה והר"מ מח', בה פוסלת אם בתיקו
שם וריטב"א (ח.) במכות דפוסל. הכ"ז) עביוה"ב
הידור לא ואף מצוה אינו לההכשר שא"צ דכל מוכח
לעלייה הולך (כה.) סוכה (רשב"א) בריטב"א מצוה.
ללא ואפשר הראייה המצוה הרי מצוה, הוי לרגל
מצוה בה יש אם לארץ עלייה שם. כשהוא זה הכשר
בע"ש בנ"ח קב) (סי התרוה"ד שאלת ישובה. רק או
מצוה דהכשר לה זקוק אינו נמי שכבתה זמנו קודם

מצוה.

     
ליטא דמנהג כ' העה"ש בשקלים מיקל שהרמ"א אף
הקלף מן הפטרה לקרוא רק יכול אם ושואל להחמיר
ד"פ לענין הוא שנחלקו למה אף יברך. שהוא ללא
דברי קורא. אף העולה קטן אם ההפטרה. לענין ולא
שישמע עיקר אלא שוכ"ע א"צ דבקריה"ת האג"מ
ט) כלל לתורה (ציונים ענגיל הגר"י קטן. מועיל ולזה
מוציא. שהבע"ק או המצוה קריה"ת שמיעת אם חוקר
וכ"כ (שם) והרא"ש וחייבו) ד"ה פז. (חולי התוס' מד'
נר' זהובים מד' פטור וקורא דהחוטף הפוסקים כל
אמרו בכ"מ ברם חייבים. והכל המצוה דהקריאה
ומהר"י ווי"ל מהר"י וכ"כ הוא, לשמיעה דס"ת
קריה"ת. בשמיעת דשמו"ת פ"א לצאת ברונ"א.
לכו"ע עכ"פ בעלמא. אסמכתא או דאורייתא וקדשתו
וכדין בשמיעה או בקריאה או כאו"א בה לצאת צריך
דב' י"ל אם לתורה. בעליה נשים ומשמיע. שומע
אפי' בציבור פרשיות לקרוא תקן משה היו תקנות

דעות ג' נמצאו הקרואים. מנין תיקן ועזרא באחד
וא' קטנים ו' ב) עולה, ז' מתוך א' קטן א) בדבר
זלזול יש אם למפטיר. רק כלל יעלה לא ג) גדול,

ההפטרה. קטן שיקרא במה הציבור בכבוד

     
ס"א) (תרפ"ו הרמ"א כמ"ש צם שלא בחולה השאלה
כואבי על רק איירי דהרמ"א האח' ד' אח"כ. שיפרעו
ומניקות עוברות אבל התענית בעצם שחייבים עינים
ויפריש א"א כלום בלא פטור מלפרוע. פטורים וחולה
והרא"ש. רש"י בפירוש דפין ב' בלימוד לפרעון יום

בת"ת. התענית להשלמת מרבותינו קבלה

    
וסעודה תמוז בה' תענית על לזרעו התוי"ט צוואת
אנו ואין לזרעו פורים תיקן הרמב"ם גם אדר. בר"ח
(מובא אלשקר המהר"ם זה. פורים שנשאר רואים
עיר שיכולים פוסק סק"ה) תרפ"ו סי' א"ח במג"א
רק שנשאר. רואים אנו ואין לזרעם פורים לעשות
שתקנו עיר בני רוה"ק. פי על לדורות נשאר פורים
אחרות. בערים ונתפזרו חלקם והלכו פורים להם
עוד כותבין שאין בטעם (יח.) דשבת סוגיא ביאור
ובהעדר מרגיש שבחי המת בשר שאין והנסים הצרות
תענית ליו"ט. מקום אין ממילא ההרגשים כל ביטול

סליחות. ואמירת בזמה"ז סיון כ'

      
בצורת שרשרת בה שניתוספה שונה ליש"ט 2 מטבע
יש אם ליש"ט 18 עבורה נותנים והאספנים הצוואר,
הפוסל ממעה"ק) (פט"ז במשל"מ וכו'. ריבית בה
שוויות כי פשוט באתרוג ליפטר א"י מהודר אתרוג
עליו נחלקו האח' הבעלים. אצל שוויותו לפי הממון
במטבע שייך אם בעה"ב, בחפצי אונאה דין בזה.
עתה נוגע אינו צדדי שוויות שוויותו. המלכות שקבעה
החלפתו מכסף $1 של ישן מטבע במדי. ש"פ וכמו
לזה. מכוין כשאינו ואונאה גזילה ולענין מתכת, בשל
להוכיח יש אם להודיעו. צריך טובים בדרך תלך למען
במוכר סי"ח) רל"ב סי' (חו"מ אשר"י הגהות מד'
נדירים בולים 2 קנה. דלא כסף בתוכו ונמצא בדיל

ושווי שנותרו מותריחידים אם דולר 1,000,000 כ"א
שנשאר היחיד ערך להגדיל לשורפו מהם א' לקנות

ל5,000,000.

   
ופולטת ומעולם מאז שקדושתה י"א גדולה המבוכה
כשרוב רק קדושתה וי"א שבה. עבירה עוברי תמיד
בישובה. מצוה תהי' גוא"צ בביאת ורק עליה ישראל
מח"א וראיותיו בא"י. לדור כהיום שאסור שכ' ויש
בחומה. שם יעלו שלא קיא.) (כתובות מהרש"א
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יתועדו שאפי' ואתחנן) יונתן (אהבת אייבשיץ והגר"י
עת עד לירושלים יעלו לא יסכימו ואוה"ע כולם
חזקה וביד כולם דרק מבואר במהרש"א הלא הגאולה.
ימרדו שלא שבועה שרי. כדלתות לחצאין אבל לא
לא ר"י הרבי גם בא"י. לא בגלות בחו"ל רק באומות
על דפליג האומות ברשות ישראל כל מעליית רק דיבר
דיעלו. מודה בודאי יחידים אבל ואוסר, המהרש"א
במשך כרבע רק שם עלו ישראל כל לא בודאי בזה"ז
במצות ז"ל והרמב"ם הרמב"ן פלוגתת שנים. מאה של
אפשרות הי' שלא השואה אחר בזמה"ז. א"י ישוב
המהרש"א אף לעריהם לחזור מאש מוצלים לאודים
יציאה בענין לא"י. לעלות שהותרו מודים והרר"י
שם מאוד כבדה התבוללות וגם שקשה, כיום לאמריקע
רוב כילו בחו"ל הלא אתכם תקיא שא"י החשש וכו'.
ר' הגה"ק בדברי המבול. בא לא בא"י ורק ישראל עם
מזה. לחשוש יש אם אותם, תקיא שהארץ הי"ד אלחנן

        
מהל' (פי"ב והראב"ד דהרמב"ם בפלוגתא תליא
נוהג כמנהגו עולם המשיח ימות אם הל"א) מלכים
כבכניסת הצדיקים למשכן יפלו אולי אחר. עולם או

לארץ. ישראל

   
(רמט בסמ"ע חופתם. ביום וכלה לחתן מתנות נתינת
ביתו נפשות להחיות כדי לממון התאווה כ' ד)
זכין אמאי א"כ (שם) עה"ש קו' ימיו. מקצר והמתנות
והו"ל שליחות מטעם דזכי' ועוד בפניו, שלא לאדם
כשנותן כלה. לחתן מתנות לתת יאה אי לדב"ע. שליח
מתנות שונא ל"ש חתונה, הוא כשיעשה לקבל ע"מ
ואל יהנה אחרים משל ליהנות הרוצה בדין יחיה.
מאחרים שהוא כל הנאה בה. לחפור קרדום תעשה
מקצר שהוא מוכרח אין המקבל מתנה. חשיבא אי
לא מ"ט ימים. לאריכות אחרות סגולות ויעשה ימים
נהנה שלא שמואל אדם. של ימיו מאריכין ג' עם מנו
מתנה. אינה דהנאה וע"כ ימים לאריכות זכה לא
בודאי לקבל שלא אפשר אם המתנה בקבלת למעשה

בדעת. יעשה ערום וכל יאה,

   
(כתובות שאמרוהו עולה באהלך תשכן אל גדר מהו
בזה"ז מוגה. בלתי ספר על א) רעט יו"ד שו"ע יט.
בג' אם חדשים בספרים ס"ת כתיבת מצות שמקיימים
המגיה על ר"ת וחרם סוף לדבר אין ייאסרו טעויות

לסמוך. שלא ונתרגלו הקפידו לא בזה"ז ספרים.

       
שביעית דפירות ד) קכה (ח"ג שלמה המנחת חידוש
כי בהו זכה לא האילן על ונשארו תורה שהפקירה

מדברי הקנין. שהכניסה וכחצר כלום נתחדש לא
וצ"ע. כן נראה לא מ"א) פ"ח (פאה הגרע"א

    
בטיל, ואמאי דשיל"מ הוי דנדר נב.) (נדרים הר"ן קו'
בג' סגי אי חכם. ליה דמיזדקיק יימר דמאן תי'

ימצאם. שודאי הדיוטות

      
אם שלובשו בשעה ציצית מצות לצאת שלא המכוין
על ואם ברכה, אין המצוה על הברכה אם יברך.
מצות דינים ב' איכא נמי בשחיטה לברך. יכול ההיתר
מידי שוחט ומברך. אבמה"ח והיתר השחיטה
מידי דמטהרה משום ברכה ריעותא. בה דאיתיליד
המכוון מברך. אם לכלבים או לרפואה שוחט נבילה.

תתיר. לא ששחיטתו

     
שלא ומכוון ציצית בו שיש שעטנז בגד שלבש מי
הטלית מן נדר אם האיסור. לו הותר אם המצוה לקיים

עדל"ת. אמרינן אם ציצית בה הטיל ושוב

     
זמן דיוה"כ כ' הל"ז) תשובה מהל' (פ"ב ברמב"ם
ל"ל יחיד אמר שכבר מכיון ולרבים, ליחיד תשובה
ליחיד תשובה זמני שכ' מיניה אדלעיל קאי רבים. עוד
יחיד והציבור. היחיד שוים כולן ויהכ"פ ולציבור

ביוהכ"פ. הציבור בלא לעצמו תשובה לעשות

   
(פ"ד והרמב"ם מכפר, יוהכ"פ שאין (פה:) ביומא
צריך תשובה. לעשות בידו מספיקין דאין פסק ה"א)
אין מכפר יוהכ"פ שאין מכיון ויוהכ"פ תשובה
(פ"ז הר"מ לשון ביאור נוספת. תשובה לו מספיקין
סי"ז) ש"ד (ש"ת יונה ברבינו וכו'. נתונה הרשות ה"א)
השנה כל ביהכ"פ. מיוחדת תשובה מצוות מבואר
הידיעה גודל לפי מאהבה. וביוכ"פ מיראה תשובה
תשובה לעשות צריך ביהכ"פ שנודע הבורא בגדלות
מרבינו הידוע וכהמעשה עתה, עד שעשה מה על

שצ"ל. גאון סעדיה

  
שוב צריך מה בתשובה השיבנו ביקש שכבר מאחר
גם הם ענינים ב' והסליחה התשובה וכו'. לנו לסלח
כגזלן לסליחה לזכות צריך עדיין תשובה עשה אם
מצינו כן הגזילה. שיחזיר עד בוידוי סגי שלא

יד). ב (שמואל באבשלום

  
חוסר גרעינים. בהם מצאו ולא אתרוגים שפתחו באלה
(הקדמה הרמב"ם דברי האתרוג. פוסל אם גרעינים
ספק שום היה שלא והריטב"א ברכות) ריש לפיה"מ
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סימני יהושע. מימות קבלוהו אלא אתרוג מהו
גרעיני שכיבת צורת לעיכובא. הם אם האתרוג
כל ופילושו. עמקותו באתרוג נקב דין האתרוג.
בתוכו. שהגרעינין הזרע חדרי לו יש ע"כ אתרוג
גרעינין. עם כולם ואתרוגינו משלהם גדולה קבלתינו
הגרעין קליפת בין חילוק הפרי. גרעיני על ברכה"נ
חלק שהגרעינין להשיטה הגרעין. של לפנימיותו
אולי הגרעינין בלעדם. לחסר ייחשב אם מהפרי
לפירי. בטעמם שוים שאינם בפנ"ע כפירי ייחשבו
בזמנינו פרי. עושה זרע לו יש פרי כל הבריאה מעצם
גרעינים ללא ענבים מורכבים. הפירות כל כמעט
מחכמי ששה עדות וכו'. וקידוש בופה"ע ברכת לענין
אלו על העידו לא - מרוקו אתרוגי על ירושלים
ללא ימצאו אם יענווע אתרוגי גרעינים. בהם שאין
תרמ"ח) סו"ס יעקב (ביכורי הערל"נ עדות גרעינים.

שיש הדגיש אבל - ממרוקו נפלא אתרוג שראה
(או"ח החת"ס דברי סתירת הכשר. סימני כל בהם
חיצונים סימנים ב' על סמיכה בענין רז) וסי' קפג סי'
דסימנים שמג) סי' (או"ח בבי"ש מרן דעת שבאתרוג.
הרכבת פסולים. א' סימן ובחסר דאורייתא דאתרוג
גרעינים להם אין האתרוגים רוב באתרוגים. לימונים
עה"פ (בראשית הספורנו דברי לו. יש מחמשה ואחד
שונים מינים ב' דהרכבת פרי) עושה פרי עץ יא) (א
אתרוג וז"א אתרוג זה אחד בעץ שייך אם יוליד. לא
בסימן סגי אם (שם) הבי"ש ספיקת ולולב. בהדס וכן
משום פסול אם מורכב סימנים. ד' בעינן או א'
בחכמי ליכא. רובו דלמא ימים בשאר ודינו חסר
דורות ג' לאחר אותו שנוטעים מורכב דכל כ' הטבע
כשר אם מורכב ספק לקדמותן. מינים השני חוזרים
באיסורים. רק או במ"ע מועיל אם ס"ס ס"ס. מחמת
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