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יצו"א בנ"י התשס"ב בשלוה לישב יעקב בקש לסדר ה'

מוה"ר כש"ת אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 .חשובים בעמח"ס שליט"א
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יודע והנני גופא, ובבריות מרובה בהצלחה המברכו בזה והנני
אני ומושאל מוטרד כי אעשה מה אבל חובתי ידי יצאתי שלא
כדי אלא כתבתי לא זה וגם למעשה, להלכה הנוגעות לשאלות
ואת הרם כערכו מכבדו שאיני ח"ו יחשוב שלא דעתו להפיס
ימים לאריכת בעדו ומעתיר דושכ"ת ידידו הסליחה, מעכ"ת

ונפש, בלב הנני ברכות מלא ובסל ורעננים דשנים ושנים

 

 
  

יצו"א בנ"י קרבן מכם יקריב כי לסדר מוצש"ק

נגד לוחם בפרץ עומד וו"ח המפורסם הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת המתפרצים  שליט"א

האלמין. אבדק"ק
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בהשוחט גם שייכי טעמי הני ולכאורה כעת הז"ג אין יותר
ידידו דברי מאד. קצרתי כי והבן ליכא דהרבצה בלע"ז בפען

ונפש, ובלב בידידות דושכ"ת
 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ט ניסן ה'

מקור וישועות, רפואות סגולה, לעם ישלח הגאולה, בחודש
מוה"ר הרה"ח ידידי ובתוכם הרפואות, 

.נ"י מאנסי קלויזענבורג בכולל הי"ו
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כל לטובה בעדו המעתיר ושמח כשר חג בברכת המברכו
ונפש, בלב הימים

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ז כסלו ער"ח

מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
 .נ"י מאנסי סת"ם משמרת יו"ר שליט"א,
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פה חסידא עמרם ר' הגה"ק כק"ז למרן דהילולא יומא
התשס"ג יצו"א בנ"י

רבי כש"ת הדר עץ פרי בנש"ג הרה"ג ש"ב מע"כ
 .ברק בני שליט"א,
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יצו"א בנ"י התשנ"ט הרחמים חדש תבא כי ה'

הרה"ח כבוד 'ור , .הי"ו
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יצו"א בנ"י התש"ס ניסן כ"ז

מוה"ר כש"ת חורב, בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.ת"ו עיה"ק ירושלים הי"ו
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התשס"א ועכ"י זי"ע רחל אמנו לידת יום מרחשון י"א
יצו"א בנ"י

מוה"ר כו' הרה"ג לכבוד דק"ק רב שליט"א
פאטשאג. איזראעל יאנג
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על ורכב צלח בברכת המברכו ידידו הנני הז"ג אין כי והיות
ונפש, בלב הימים כל לטובה בעדו המעתיר אמת דבר
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יצו"א בנ"י התשנ"ח קדושים לסדר ה'

מוה"ר כש"ת כו' הרה"ג מע"כ  
עיה"ק. בירושלים שליט"א

      
    
         
         
         
         
        
         
        
         
        
        
        
       
       

     

       
      
         
        
         
         
          
        
       
        
         
         
         
         
         

         
        
        
       
         
        

         
         
        
        
        
       
       
       
        
         
          

   

       
       
         
          
          
         
          
        
        
         
          
         
         
         
        
         
          

    

       
        

       
         
        
          
           
        

      
שם שכתב הדברים מישרות ונהנתי מקצר הנני הטרדות ומחמת
ורכב צלח בברכת והנני מינו באינו מין תערובות בענין עוד

ונפש, בלב דושכ"ת ידידו וכעתירת כברכת אמת דבר על
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יצו"א בנ"י באה גאולי ושנ"ת סוכות אס"ח

ומשמני השמים מטל וישועות ברכות וגבעות הרים ישאו
נטע היוחסין שלשלת הדר עץ פרי למע"כ הארץ
הב' וחמיד צבי ומופלג מופלא בנש"ק המיול"ח שעשועים,

 .הבירה לונדון הי"ו
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יצו"א בנ"י התש"ס השמים שער וזה לסדר א' בס"ד

ה"ה כו' וו"ח חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
הב' כש"ת המפ הרה"ג פלדמןו'בן מוהר"ז

יצו"א. בלונדון ור"מ רב 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


  

          
           
         
        
        

        

        
         
          
          

         
        
           
          

     

        
       
         
        
        
        
         
          
         
          
           

 

 
      

    

אונגוואר קרית פה לי, ודודי לדודי אני אלול דר"ח א'
תו"א עיה"ק ירושלים

מפארים שמו המפורסם הגאון הרב נעלה מאד ידידי מע"כ
רבי כש"ת הרבים את מזכה התורה מכבוד דאתי בשבחי

  .להלכה טכנ' מדעי מכון ראש שליט"א
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ונפש, בלב כוח"ט בברכת בידידות דושכ"ת ידידו דברי אלו

 

 
   

ויוצר חושך ובורא שאור, רוע השלכנו לעשור כסא בין
נעלמים מפענח בלום לאוצר תמים הולך לנו ישלח אור,

הרב מוה"ר כש"ת אי"א וו"ח הרה"ג כש"ת 
בהלכה הכשרות בעמח"ס עיה"ק בירושלים אב"י שליט"א

וש"ס.
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ויזכה לטובה בעדו המעתיר גמח"ט בברכת המברכו ידידו
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי בטהרה תורה דעת להרבות

ונפש, בלב המברכו
 

 
  

יצו"א בנ"י התשנ"ח ברכה והיה לסדר בשבת ג'

מוה"ר כש"ת הרה"ג מע"כ  שליט"א
ב"ח. בהלכה הערות בעמח"ס
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יצו"א בנ"י התשנ"ח מאד, מאד הארץ טובה לסדר ה'

תורה מרביץ וו"ח הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת הוראה מורי מגדולי ברבים 

ת"ו. עיה"ק בירושלים ר"י שליט"א
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המעלות שיר הצועקים, תפלת ישמע בשחקים, והשוכן
לבכם משאלות וימלא יקום, ה' תורת אשר ברוך ממעמקים,
הנאמן ידידכם וברכת כעתירת ולברכה, לתורה לטובה הטהור

ונפש, בלב בשמחתכם המשתתף
 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ה תבא ב'

חבורים חובר חוב"ט הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' מחוכמים שליט"א
ד"ח. אפרים רבבות בעמח"ס
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יצו"א בנ"י התשמ"ז זך זית שמן לס' מוצש"ק

חוב"ט מחוכמים חבורים חובר נו"נ וו"ח הגאון הרב מע"כ
מוה"ר כש"ת כו'  בעדה דומ"צ שליט"א

משה. וישב ספר בעמ"ח ת"ו, עיה"ק ירושלים החרדית

       
       
        
          
          
        
         
        

        
        
        
        

        

       
        
         
        

        
        
         
         
         
          
         
        
         
         
       
        
        
        
         
         
         
         
       

        
        
         
         
          
        
        
        
       

      

ויזכה מברך שמו ויהי מכירו בלתי מוקירו ידידו הנני ובזה
ונפש נפשו כאות ויראה תורה דעת ולהרבות לשמה תורה ללמוד
יבא עדי עטו מפרי ליתן שיזכה וי"ר הפתיחה על החוזר ידידו

ונפש, בלב דושכ"ת מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון
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יצו"א בנ"י התש"ס למטמני"ם כ"ו

כל נא היוחסין שלשלת הרהגה"צ כבני אהובי חתני מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' נכונה מדה  שליט"א

מלעלוב. אדמו"ר
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שתעלה וי"ר באמת, אמת דבר על ורכב צלח בברכה הנני ובזה
דכולה בה והפך בה הפך והקדושה התורה במעלת מעלה מעלה

ונפש, בלב בנו על אב כאהבת באהבה החותם חמיך בה,

 

 
      

 

יצו"א התש"ס למטמוני"ם מ'

ושנים ימים ואריכת ושלום ברכה חיים וגבעות הרים ישאו
מדברנא הגאונים גאון הרבנים רב וידי"נ יד"ע למע"כ

מוה"ר כג"ת דעמי' ספרי בעמח"ס שליט"א,
התורה. מקצועות בכל וש"ס אומר יביע
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שיזכה וי"ר עין, כהרף ה' לישועת המצפה ידי"נ הנני ובזה
נשיאתו ולנהוג דקדושה שמחה מתוך התורה לקבל כולנו ונזכה
ונפש, בלב דושכ"ג ידידו וכעתירת הטהורה נפשו כאוות ברמים

 

 
      

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

מתון בשערים נודע וו"ח הגאון הרב חביבי ידיד"נ מע"כ
שליט"א. ... מוה"ר כש"ת כו' ומסיק
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של בצרתן המצטער נאמנה בידידות דושכ"ג ידידו דברי אלו

ונפש, בלב בנחמתן לראותן ומצפה ישראל

 

 
  

בנ"י התשס"ג רבבה לאלפי היי את לסדר ה'

עץ פרי ההלל את עליו גומרין אין וו"ח הגאון הרב מע"כ
רבי כבוד אומר כולו הדר  שליט"א

ר"מ ועוד נדה, חולין, עמ"ס יצחק תולדות בעמח"ס
י"ם. יצחק עטרת דישיבת
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ספרים להוסיף שיזכה וי"ר בזה אסתגר הזמן חוסר ומחמת
בברכת המברכו ידידו בישראל דעת ולהרבות וכהנה כהנה
לכבוד החותם עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ללומדיה התורה

ונפש, בלב המברכו הימים כל לטובה בעדו המעתיר התורה

 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ד וישב ד' ליום אור

ידי הרבמע"כ כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג היקר די
 .ירוחם הארת ס' מחבר שליט"א
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שאין ולפי הפרקים בין לציין הספקתי אשר ידידות דברי אלו
מי על לישב שיזכה וי"ר הארכתי, לא להלכה נוגעים הדברים
נפשו כאות בפיהם שימה וללמדה לשמה תורה וללמוד נח

ונפש, בלב המברכו וידידו
 

 
     

יצו"א בנ"י התש"ס ממש מלאכים לסדר ב' ליום אור

מוה"ר כש"ת ואומר משבח וו"ח הגאון הרב מע"כ
 .לונדון ישראל בני חברה דק"ק ביד"צ חבר
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ונפש, בלב וכו' דשכ"ת הרם כערכו מוקירו מכירו בלתי ידידו

 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ו למאור כתית לסדר ב'

מוה"ר כש"ת חוב"ט ירא"מ נונ"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
 .קאל דענווער בעיר אב"ד שליט"א
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עין כהרף ה' לישועת המצפה ושכ"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש, בלב
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יצו"א בנ"י התשס"ג יצאו מחלציך ומלכים לסדר א' יום

הדר עץ פרי מפארים שמו נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
וו"ח הרה"ג כש"ת כבוד אומר רביכולו כש"ת 

.נ"י במאנסי רב כעת וכו' שאפראן אב"ד מ' שליט"א

      
      
      
        

        
          
          
         
         
          
         
         
           

        

       
      
        
         
         
        
          
         
         
          
          

     

      
        
         
         
       
        
          

       
        
         

          
         
         
         
         
        
          
         
         
         
         
         
        
        
         
         
        

    

        
       
        
          
          
          
         
        
           

 

שמים לרחמי המצפה נאמנה בידידות דושכ"ת ידידו דברי אלו
וברכת כעתירת ורעננים דשנים ושנים ימים לאריכת שיזכה וי"ר

בלו"נ, הנאמן ידידו
 

 
    

וגו' נא הצילני גו' לעשו לאדני תאמרון כה לסדר ב'
יצו"א בנ"י התשמ"ו

בצ"צ עוסק המפואר הנגיד הרבני חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת שד"ר באמונה .הי"ו
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לראות המצפה ונפש ובלב עת בכל דושכה"ט ידידו דברי אלו
על אבות לב והשיב ביהמ"ק בבנין ישראל ונחמת בישועת
האובדים ובאו נדח ממנו ידח לבלתי אבותם על בנים ולב בנים
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בירושלים ה' בהר וישתחו מצרים מארץ והנדחים אשור בארץ
בארצינו ומחשבתו בארה"ב בגולה כעת הנדרסת אסקופה

ונפש, בלב הקדושה,
 

 
      

יצו"א בנ"י התשס"ב תולדות ה'

ר' כש"ת וו"ח הרה"ח ידידי מע"כ .הי"ו

      
      
         

         
          
           
          
         
        
         
          
          
          
           
          
         
          
          

   

       
        
          
         
         
           
         
        
        
         

     

כל ולשמור כהלכתו שבת לשמירת ונזכה יתן שמו והשי"ת
יקהת ולו ינון יבא עדי ודקדוקיה פרטיה בכל כלה התורה
ונפש, בלב ברכות מלא בסל ומברכו בעדו המעתיר ידידו עמים

 

 
    

התש"ס יצו"א בנ"י בשמחה שמרבין ראשון אדר לחדש ט"ז

מוה"ר כש"ת כו' צורב האי מע"כ  .הי"ו
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שופטינו והשיבה לטובה, כולם לב ויהפוך יתן והשי"ת
הארץ מן הטומאה רוח ויעבור כבתחלה, ויועצנו כבראשונה

ונפש, בלב החותם בב"א. צדקינו משיח בביאת

 

 
     

יצו"א בנ"י תשס"א בראשית מוצש"ק

ה"ה מחוכמים חבורים חובר נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' וו"ח הרה"ג  שליט"א

ספרים. שלשה בעמח"ס
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בה דכולה בה והפך בה הפך הראשונות על חוזר הנני ובזה
כל לטובה בעדו המעתיר יפנה אשר בכל גדולה בהצלחה

ונפש, בלב הימים
 

 
       

יצו"א בנ"י התשמ"ו ישראל בני ראש את לסדר עש"ק

הב' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ  
טרגר מהרי"א להרה"ג חיים עץ דישיבת תלמיד הי"ו

אנטוו. שליט"א
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לקצר הנני להאריך הז"ג ואין מאד טרוד אני כי והיות
בלימוד והצלחה התורה בברכת יברכך אומרים והמקצרים

ונפש, בלב דושה"ט התורה
 

 
     

ת"ו עיה"ק ירושלים התשמ"ו מנ"א י"ג

היוחסין שלשלת בנש"ק וו"ח הגאון הרב כבני חתני מע"כ
מוה"ר כש"ת נכונה מדה כל נא הדר עץ פרי 

.תו"א עיה"ק בירושלים ור"מ רב זצלה"ה (שליט"א)
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וי"ר כבנו לחתנו אב באהבת וכש"ג דושה"ט חמיך הנני ובזה
ולא ממך מכשול יצא ולא תורה של לאמיתה לכוין שתזכה
נאוה לביתך גם וד"ש יצאו, מחלציך ומלכים המעיין יבוש
המעתיר אביכם היקר, נכדי בנכם עם תחי' הצדקנית בתי קודש

בלו"נ, הימים כל לטובה בעדכם
 

 
     

יצו"א בנ"י התשס"ב תולדות ה'

ר' כש"ת וו"ח הרה"ח ידידי מע"כ .הי"ו
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יצו"א בנ"י תשנ"ט לחם לכם ממטיר הנני לסדר עש"ק
כו'. הרה"ג מע"כ
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נשים וילדו עלינו יחוס והשי"ת לעולם מיעוט אדם דברי אלו
מעליא ונהורא גופא בבריות אנשים זרע ובנות בנים צדקניות

ונפש, בלב
 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ו הרחמים לחודש כ"ה

הרב ידיד"נ מע"כ טובים לחיים ויחתם יכתב חיים, מחי
מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הגאון   

קליוולאנד. טלז הקדושה בישיבה ר"מ שליט"א
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ונפש, בלב ישראל כל ובעד בעדו המעתיר ידי"נ

 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ז להרהר רשות לך אין לסדר ה'

מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
.טעלז הקדושה בישיבה מ"ר שליט"א
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לארצינו לנסוע מתכונן בעזה"י אני כי הז"ג אין כי והיות
הנני ובזה בדברים להרבות למועד חזון עוד ואי"ה הקדושה

ונפש, בלב דושכ"ת הנאמן ידי"נ
 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ח כסלו ג'

הרב מע"כ .תצו"א פ"ת פוע"ה מכון שליט"א
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יצו"א בנ"י התשס"א בארץ שלום ונתתי לסדר עש"ק

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

      
      
         
         
       
        
         
        
         
         

         
         
           
         
          
          
         
        

      

ברכות מלא בסל החותם לעולם מיעוט אדם וברכת כעתירת
ונפש, בלב
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יצו"א בנ"י התשס"ב וארא לסדר ה'

מוה"ר הרה"ג כש"ת כו' צמ"ס וו"ח רבה גברא האי מע"כ
   ברק בבני אב"י שליט"א

כולא.ויתרומם אכרכא קרנו
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שלא סליחתו מבקש והנני הראשונות על חוזר הנני ובזה
תורה ללמוד שיזכה וי"ר יגונה לא ההכרח כי יותר הארכתי

בלו"נ, הנני ברכות מלא ובסל ינון יבא עדי לשמה

 

 
    

יצו"א בנ"י התשס"ב סגלה לי תהיו ואתם לסדר ד'

גברא האי כמע"כ ה"ה מברכינא קא חזינא דלא למאן
מוה"ר כש"ת וכו' הרה"ג יקירא  

תו"ד. בכולל שליט"א
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טהרה מקורות ולברר וללבן לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר
טהורים ומשרתיו טהור הוא והקב"ה בנחשתיים אסור יבא עדי
כל על טהרה ברוח ויופיע העולם מן הטומאה רוח יעביר

בלו"נ, המברכו כולו העולם 
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וכו'. כש"ת הגאון הרב מע"כ יצו"א בנ"י התשס"ב יתרו ה'
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מים עליכם לוזרקתי שנזכה וי"ר לעולם מיעוט אדם דברי אלו
בב"א. צדקנו משיח בביאת טמאותיכם מכל וטהרתם טהורים

ברכות, מלא בסל החותם
 

 
       

יצו"א בנ"י התשמ"ו הרחמים לחדש י"ב

האי רב ידי"נ מע"כ את טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר כש"ת כו' מחוכמים חבורים חובר חוב"ט גאון

.אכיה"ר בהשם אשמח ספר ובסופו חשובים בעמח"ס

      
      
        
          
         
        
         
          
       
         
         
          
         
         
        
        
           
        
          
          
         

      

 
  

 

       
        
         
          
           

    

        
       
          
          
          
         
         
         
        
         
         
        
          
        

          
          
           
         
         
         

      

        
       
         
         
        
        
         
         

       

המברכו דושכת"ר הנאמן אוהבו מידידו רחומים דברי אלין
פני לקבל זו בשנה שנזכה וי"ר צדיקים של בספרן כוח"ט

בלו"נ, המברכו צדקנו, משיח
 

 
    

בנ"י התשס"א אותה וירשנו נעלה עלה לסדר ד'

בפ"ו עסקת מצות על מוס"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
הרב כש"ת פועה מכון ראש שליט"א
הרב ומשנהו .שליט"א
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וישועות רפואות הנצרכים לכל רפואה ישלח חולים והרופא
שלם ובלב באמת בתמים בו החוסים לכל ויושיע ויגן ויעזור

ונפש, בלב דושה"ט ידידכם
 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ח הברכה וזאת לסדר ג'

היקר ידידי מע"כ את בסשצ"ג לחיים יחתם חיים מחיי
מוה"ר כו' הגאון הרב נעלה מאד מר"מ

וויקליף. טעלז הקדושה בישיבה
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חוזר הנני נפש חיי טרדת טרוד גברא והאי הדין חרדת ומחמת
לטוב אליו הנלוים ולכל לו גמח"ט בברכת הראשונות על

ונפש, בלב החותם עולם ועד מעתה ולברכה

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ט ויקרא א'

ויגאלינו גואלינו סגולה, לעם ישלח לגאולה, גאולה בין
לגאון עדיו צמ"ס חביבי ורב ידידי כבוד ובתוכם כבתחלה,

מוה"ר כש"ת הרה"ג בעזרו אברהם אלקי 
תו"א. ב"ב אב"י שליט"א
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לרחמי המצפה ושמח כשר חג בברכת המברכו ידידו דברי אלו
השתא עוד שנזכה וי"ר הימים כל לטובה בעדו ומעתיר שמים
צדקינו משיח בביאת וכהלכתו במועדו פסח קרבן להקרבת
בכליון המצפה המים, וישוקו הארץ מן הטומאה רוח ויעביר

ונפש, ובלב עינים
 

 
    

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
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יצו"א בנ"י התשמ"ז בשמחה שמרבים לחדש י"ז

לגאון עדיו ונבון חכם ועיני לבי וחמדת בני מע"כ
הב' עמים.ולתפארת יקהת ולו ינון יבא עדי ני"ו
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יצו"א בנ"י התשס"ג מצליח איש ויהי לסדר ג'

כמוה"ר כו' הנגיד הר' מע"כ הארבאר הי"ו
פלארידא. איילאנד,
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יצו"א בנ"י התשמ"ז בשמחה שמרבים לחדש י"ז

ולתפארת לגאון עדיו ונבון חכם ועיני לבי וחמדת בני מע"כ
יבאהב' עדי עמים.ני"ו יקהת ולו ינון

       
       
          
         
         
         
           
        
          
        
         
         
         
         
          
         
         
          

   

       
        
         
         
          
         
        
           
           
         
         

      

       
        
          
         

   

יאריך שנותיך וה' כעת להאריך בידי אין הזמן חוסר ומחמת
ויתרומם ולעשות לשמור וללמד לשמה תורה ללמוד ותזכה
אביך וברכת אביך ונפש נפשך כאות המעלות ברום קרנך
מעלה מעלה שתעלה כדי דרכיך בכל שתצליח בעדך המתפלל
שלחנות, לשתי ותזכה טהורה ה' ויראת בתורה הגדולים כאחד

ונפש, בלב החותם
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יצו"א בנ"י התשנ"ט למנים מ"ט

לציון, ובא ג"צ לנו וישלח ציון, אבני על ירחם בציון, השוכן
ובתוכם ציון, שיבת את ה' בשוב עולם גאולת ויגאלינו
הכהן הישן הדור משרידי ומופלג המופלא הגאון ידי"נ מע"כ

מוה"ר כקש"ת צ"ת מאחיו הגדול זצלה"ה
וש"ס. ציון אבני בעמח"ס בנ"י פעטער ס' גאב"ד
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יבא עדי ימים ויאריך שיזכה וי"ר הקולמוס שביתת תהי' ופה
בתוכם ומעכ"ג לעבודתם כהנים והשב המקדש בית ויבנה ינון

ונפש, בלב דושה"ט אכי"ר.
 

 
   

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 התשמ"ו מנשה לבני נשיא לסדר הגאולה לחדש ח'
יצו"א

כולו הבית נתמלא לאורה מאפלה הוציאנו אשר בחדש
ישנו אשר וכל שנברא לו נח ברא, אשר כפיו מיציר אורה,
נשיא ציס"ע וידי"נ, ידי"ע גאון האי רב ה"ה ברא, בשבילו
האשים מבחר ליה, אניס לא רז כל ירושלים, בתוככי אלקים

מוה"ר כקהדג"ת הדור, פוסק  
תורה. קול ישיבת ראש שליט"א (זצ"ל)
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בי בוגד והזמן אעשה מה אבל ענינים כמה עוד לי יש והנה
ונתאחר הפסח החג קודם בזמנו גמרתי לא שכתבתי מה וגם
רבה בתודה הראשונות על חוזר והנני הטרדות, מחמת הדבר
תורה להרבות עוד שיזכה וי"ר הזו התורה ספר לי שלחו על
שמים לרחמי המצפה עמים, יקהת ולו ינון יבא עדי ודעת
באהבה החותם פעמים, יום בכל ושניו ימיו לאריכת ומתפלל

וכאש"ל, דושכג"ק ונפש, ובלב
 

 
     

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

מוה"ר כש"ת כו' הגאון הרב ידידי מע"כ 
וש"ס. ע"ז עמ"ס יושר אמרי בעמח"ס שליט"א
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לקצר אני מוכרח הזמן חוסר ומחמת דושכ"ת ידידו בזה והנני
היקר ומספרו תורה מדברי שנהנתי הראשונות על חוזר הנני
כל לטובה בעדו ומעתיר דושכ"ת אמת דבר על ורכב צלח

ונפש, בלב הימים
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יצו"א בנ"י התשס"ב לטובה שוים כולם לסדר ג'

דר. כבוד  .פל ביטש מיאמי הי"ו
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ונפש, בלב ברכות מלא בסל המברכו מכירו בלתי ידידו

 

 
       

התשנ"ז קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם לסדר ג'
יצו"א בנ"י פה

נעלה מאד הדגול מע"כ ראש על וכט"ס והשלום החיים
וכו'. מוה"ר כש"ת וכו' הרב
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שליט"א. ... לכבוד
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רשב"י ה' מלאך אלקי דתנא דהילולא יומא בעומר ל"ג
בב"א שלמה לגאולה נזכה ובזכותו זיעועכ"י

בפרדס מטייל חריפתא בפלפולא דורש נאה הרהג"ה מע"כ
מים אפיקי על כיונים עיניו כו' לפניו הולך הגדול שמו

הר' מוה"ר מרגליות מפיק פה שליט"א
ועוד. לב ושמח שמחה שלמי ספרי מחבר תו"א, בת"א
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זה וגם הז"ג אין אמנם ענינים בכמה להאריך עוד יש והנה
אהבה מ"מ מאד טרוד אני בעונ"ה כי לפרקים רק כתבתי
עוד שיזכה י"ר הראשונות על חוזר והנני השורה, מקלקלת
ומאז אסבול אני שיבה ועד הוא אני זקנה ועד וללמד ללמוד
נפשו כאות עמים, יקהת ולו ינון יבא עדי כארי יתגבר והלאה

ונפש, בלב דושכת"ר הנאמן ידידו וכעתירת

 

 
     

   

בנ"י התשנ"ט למטמנים ח' פסח אס"ח

גומרים אין בשמים ראש המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת ה"ה ההלל את עליו  שליט"א

ה"ח. חיים חקי שו"ת בעמח"ס בנ"י יאקא גאבד"ק
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הרבה שנהנתי הראשונות על חוזר הנני יותר הז"ג אין כי והיות
בעתו עטו מפרי ליתן עוד שיזכה י"ר בברכה והנני היקר מספרו
ידי"נ ברבים תורה ולהרביץ התורה כח תת ולהוסיף ובזמנו
הזאת התורה דברי את יקים אשר בברכת המברכו דושכ"ת

בלו"נ,
 

 
      

יצו"א בנ"י התשס"ב ויקרא א'

וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ  
.פ"ת ישראל אור בישיבת הי"ו
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כשר חג בברכת ברכות מלא ובסל לטובה בעדו המעתיר דברי
ונפש, בלב ושמח

 

 
    

בנ"י התשס"ב השמים, מן קדשך ממעון השקיפה לסדר עש"ק

לחיים, ישראל כלל את החיים בספר יכתב חיים מחיי
הרב הרה"ג ובתוכם, מכון ראש שליט"א

ת"ו. עיה"ק ירושלים פוע"ה
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כוח"ט בברכת מהז"ג יותר והארכתי אקצר הזמן חוסר ומחמת
ונזכה שלמה בתשובה נחזור שכלנו בנ"י אחינו על ותפלה

בלו"נ, החותם בב"א צדקינו משיח לביאת

 

 
      

יצו"א בנ"י התש"ס הוא טהור לסדר ב'

אשר ובחדש הגאולה, על המבשר יבא לגאולה, גאולה בין
מע"כ ובתוכם ויגאלינו, שנית יחזור אבותינו נגאלו בו

מוה"ר כש"ת כו' כו' הרה"ג בעמח"ס שליט"א
יומא. מס' על באר מי
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בב"א, והפסחים הזבחים לזבוח השתא עוד שנזכה וי"ר
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יצו"א בנ"י התש"ס שבט י"ז ב' ליום אור

חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ אבותינו נגאלו בו
מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג  יקרה אבן

נ.ז. בלייקווד

     
      
         
         
          
          
        
         
         
      
         
         
        
        
        
        
         
         
         
        
         
        
          

   

        
         
          
         
          
         
          
          
           
         
         
          
        

           
          

         
          
         
          

     

ונפש, בלב הימים כל לטובה בעדו המעתיר ידידו הנני ובזה

 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשנ"ט הגאולה לחדש ז'

נ.דז. בלייקווד ... כש"ת וכו' הרה"ג מע"כ
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בתורתנו ולהשכיל להבין תורה דעת לנו יתן שמו והשי"ת
ונפש, בלב החותם בה והפך בה הפך הקדושה

 

 
      

    

... מע"כ יצו"א בנ"י התש"ס אדני שתה לסדר ה'
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התש"ס בנ"י פקודי ה'

כש"ת הרה"ח ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
  .שליט"א

     
      
         
        
          
         
          
         

      
       
        
           
         
           
         
          
         
          

          
          
         
         

     

       
       
          
         
         
        
          
         

   

    
 

 
      

בעד"ח מצאנז אדמו"ר מרן דכ"ק דהילולא יומא ניסן כ"ה
זצוקלה"ה

המערכה, מאלקי וברכה, וחיים והצלה, ריוח הגאולה, בימי
היקרים בחבוריו המפורסם בגוברין, גבר להאי ככה, ה' יוסף

מוה"ר כג"ת גענף גאב"ד שליט"א
שרים. באר בעמח"ס יצו"א,
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לכשאפנה אי"ה ואולי רבה בתודה הראשונות על חוזר והנני
כל לטובה בעדו המעתיר ידידו הנאה פרקו שנית עוד אשנה

הימים,
 

 
    

יצו"א בנ"י התשס"ב פקד כי לסדר טבת טוב

נפשי ידיד למע"כ ושלום ברכה חיים וגבעות הרים ישאו
רבי כג"ת וכו' הדר עץ פרי צמ"ס המפורסם הגאון

 .שרים באר שו"ת בעמח"ס גענף גאב"ד שליט"א
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ושמחתי כערכו ומוקירו המכבדו דושכ"ת ידי"נ הנני ובזה
ובלב ברכות מלא בסל המברכו מאד מאד לי היקרים לדבריו

ונפש,
 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ו כסלו י"ט

ויחזור לאבותינו, שעשה כמו נסים, לנו יעשה הנסים, בימי
עץ פרי מזה בן מזה וצדיק גאון האי ובראשם ויגאלינו,
התורה שר ליה אניס לא רז כל אהרן של מתלמידיו הדר

מוה"ר כקש"ת מחותני ה"ה רבש"י והיראה 
פני בעל מרן אדמו"ר [כ"ק עיה"ק ירושלים שליט"א

זצוקלה"ה]. מנחם
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ברכות, מלא ובסל לאדוניו נרצע עבד דוש"ק מחותנו דברי אלו

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ח תשרי י"ב

ה"ה מברכינא חזינא דלא למאן מרובה וברכה טבא פתקא
מוה"ר כש"ת .מילוואקי בכולל
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מוטרד והנני בי בוגד הזמן אבל להאריך מקום לי הי' כי והגם
מכירו בלתי מוקירו ידידו מועטים דברי יהיו ולכן הזמן בטרדות
למען החותם התורה ולומדי הכולל חכמי בשלום לדרוש נא

ונפש, בלב תורה לומדי בפני הנדרסת אסקופה התורה כבוד

 

 
  

יצו"א בנ"י התשנ"ח חקתי את ושמרתם לסדר ד'

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

       
      
           
         
        
        
        

         
        
        
         

        
         
          
        
         
          
       
          
        
        
        
        
       
        

        
       
           
         
           
       
         
       
         
        
        
        
          
        
        
         
         

 

        
        
         
        
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
           
        
          
         
        
          
          
         

        
         
          
         
           
         
         
         
         
          
         
         
          
          
         
        

       
        
         
          
        
         
         
          

       

        
        
         
           
         
         
          
        

         
        
         
         
         
        
        
          
        

       
       
        
        
         
         
        
        
         
        
         
         
          
        
         
        
       
        
        
         
          

      

        
       
        
      
      
       
       
        
       
        
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

       
        
       
          
       

  

       
       
       
        
         
          
         
           
         
           
         
          

          
     

       
        
          
        
         
         
       
         
        
        
        
         

 

      
     
       
         
         
        
         
          
        

        
      

       
       
         
         
         
         
        

   

        
        
         
         
         
          
        
        
        
         
         
         

      

        
       
         
         
        
          
        
         
         
         
        

     

        
         
          
         
         
        

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


  

        
       
        
        
         
        
        
          
       
        
         
          
         

      

ללמוד שתזכה יעזור ית"ש והשם יותר להאריך בכחי אין והנה
שמחתי הדעת והרחבת נחת מתוך לאחרים וללמדה לשמה תורה
ולומדים כהוגן מתנהג בכולל ב"ה אשר השמיעה על מאד
קרן להרמת במהרה ונזכה שאת ביתר ה' יתן כה בהתמדה
וכל דושכ"ת הנאמן ידידך כעתירת צדקנו משיח בביאת התורה

ונפש, בלב כוח"ט ובברכת בידידות עלינו הנלוים

 

 
       

 

יצו"א בנ"י התשנ"ט למטמני"ם ל"א אמור פ' מוצש"ק

מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ 
בעמ"ח יצו"א בנ"י בעלזא דקהל דומ"צ שליט"א

חשובים. ספרים

     
      
        
         
         
         
        
         
        
        
        
       

        
          

         
          
       
        
         
         
        
         
          
         
        
       
         
        
        

 

       
       
         
          
          
          
         
         

   
 

 
      

שליט"א. ... כש"ת וכו' היקר ידידי מע"כ
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יצו"א בנ"י התשמ"ו שרה חיי ששי ליל

היוחסין שלשלת מזה בן מזה פה"ד חו"פ הרהגה"צ מע"כ
יתום דור דורו אין דקציעות דליטרא תנא בע"ת תלפיות, תל

מוה"ר כגקש"ת וכו' וכו'   
יצו"א. ב"ב שליט"א
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שראיתי לעולם מיעוט אדם הנאמן מידידו ידידות דברי אלו
הזמן חוסר ומחמת מאד, מאד אצלי היקרים בדבריו להשתעשע
כאות הארכתי לא גדולות וטרדות הביתה חזרתי ורק אך אשר
למועד חזון עוד ואי"ה התורה אהבת באהבים להתעלס נפשי

ונפש, בלב באהבתו קשור דושכג"ק והנני

    

 
      

מוה"ר כג"ת וכו' הרהגה"צ מע"כ .הי"ו
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בלו"נ, עין כהרף ה' לישועת המחכה ידי"נ הנני ובזה

 

 
       

יצו"א בנ"י מצליח איש ויהי לסדר א' הבוקר באשמורת

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ 
.בנ"י באבוב קהל דומ"ץ שליט"א
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ונפש, ובלב נאמנה בידידות דושכ"ת ידידו הנני ובזה

 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ו עיה"כ

דליטרא תנא הדר עץ פרי בנש"ק וו"ח הרה"ג ידיד"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' דקציעות  

דשם הכולל וראש מבאבוב אדמו"ר דכ"ק חדב"ן שליט"א
יצו"א. בנ"י
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הרב אביו ולמר לו ידידות מחמת שהז"ג ממה יותר הארכתי
וי"ר שליט"א הרהגה"צ חותנו מר כ"ק ולכבוד שליט"א הגאון
ביתו ובעד בעדו וכפר בדין ויזכה הרבים ממזכי להיות שיזכה
ולב בידידות דושכת"ר ידיד"נ טבא ופתקא אליו הנלוים כל ובעד

ונפש,
 

 
       

יצו"א בבנ"י התש"ס אחיכם יוסף אני לסדר בשבת א'

המפורסם וצדיק גאון האי רב וידי"נ עליון ידיד מע"כ
מוה"ר כקש"ת  ור"מ רב שליט"א

יצו"א. במאנטריאל בעלזא דחסידי
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זמן קצת לקחתי מעכג"ק לכבוד ורק הז"ג אין כי והיות
דבוק ידידו בזה והנני מאד, לי היקרים בדבריו להשתעשע
ושנים ימים ולאריכת לטובה בעדו המעתיר לי כאח כרע באהבתו

ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד עמים יקהת ולו ינון יבא עדי

 

 
       

יצו"א בנ"י התש"ס הגאולה לחדש ו'

כש"ת כו' וו"ח הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
.במילוואקי הכולל וחבר מומחה, מוהל שליט"א

     
        
        
          
         
         
       
       
        
        
         
           
         
        

      

       
      
       
        
         
        
        
         
       
        
       
         
        
          
         

         
       
           
         
        
         

      

          
        

        
       
       
        
         
          
         
        
         

   

         
         
         
          
         
         
         
        
          
         
          

   

בלו"נ, ושמח כשר חג ובברכת דושכ"ת ידידו הנני ובזה

 

 
       

יצו"א בנ"י התשס"א הרחמים לחדש כ"ח

כש"ת כו' הדר עץ פרי וו"ח הרה"ג הרב היקר ידידי מע"כ
מוה"ר   תורה ומרביץ רב שליט"א

בפילאדעלפיא.
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על ומצטער ורכב צלח בברכת המברכו מכירו בלתי ידידו דברי
נעשינו שבזכותה מילה ברית של ראשונה מצוה הקודש חילול
קדושת בזכות לנו יעזור שמו והשי"ת הקדושים ישראל עם
בלב החותם מש"צ לביאת נזכה הקדושה מילה ומצות שבת

ונפש,
 

 
   

  

יצו"א בנ"י התשס"א הגאולה לחדש כ"ו

בע"ת היוחסין שלשלת בנש"ק הגה"צ ידי"נ מע"כ
   מרן אדמו"ר כ"ק בן שליט"א,
זצוקלה"ה. יציב דברי בעל
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בדברי קצת לפלפל הואלתי אשר לעולם מיעוט אדם דברי אלו
פעוט אדם על ויר"ש תורה אור מאורו ולהמשיך הד"ח רבינו
יציב דברי בעל אדמו"ר כ"ק מרן דרכו ממשיך תלמיד כמוני
ישיני מעיר ויקיצו צדקינו משיח לביאת שנזכה וי"ר זצוקלה"ה
דברי בעפר המתאבק מאש מוצל אוד בכללם, רבותינו עם עפר

ונפש, בלב החותם ועכ"י זי"ע הקדושים רבותינו

 

 
    

יצו"א בנ"י התשס"א אייר דר"ח א'

מוה"ר כש"ת א"א וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
עיה"ק. בירושלים אהרן ברכת בעמח"ס שליט"א
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ידידו והנני ספרו על בתודה הראשונות על חוזר הנני ובזה
ונפש, בלב הימים כל לטובה בעדו המעתיר דושכ"ת
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יצו"א בנ"י התשנ"ח מאוד, מאוד הארץ טובה לסדר ד'

הגאון מע"כ ה"ה אשיבנה לו וברך לקחתי ברך הנה
אין והדרו הדור פאר תבל קצוי בכל המפורסם המובהק
גודר ליה, אנוס לא רז כל תורה בחדרי בקי יתום דור דורו

מוה"ר כגקש"ת בפרץ ועומד גדר   
עיה"ק. ב"ב אלקים ונשיא ישיבה ראש שליט"א
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בעפר המתאבק הרם, כערכו ומוקירו מכבדו ידידו דברי אלו
ונפש, בלב ברכות מלא בסל החותם ת"ח, רגלי

 

 
  

התשנ"ח פסח אס"ח

כקש"ת המפורסם אי"א המעש כביר גאון האי רב ידי"נ מע"כ
מוה"ר  האליין אבד"ק שליט"א

נ"י. ברוקלין קלויזענבורג דומ"ץ

     
    
         
          
         
        
          
          
          
        

       

       
        
          
         
           
          
        
         
          
         
          
        
         

 

        
       
        
          
         
        
       
          
          
         
         
          
         

       

נרצע עבד עין כהרף ה' לישועת המצפה באהבתו קשור ידי"נ
ונפש, בלב לאדוניו

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג בעומר ג"ל מוצש"ק ב"ה

הב' כש"ת וכו' בנש"ק חוב"ט החשוב ידידי כבוד
.הי"ו
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וצלח רכב בברכה המברכו ידידו הטרדות מרוב חותם הנני ובזה
רבה ולאילנא עליו יגן הגאון זקינו שזכות וי"ר אמת, דבר על
והרחבת נחת מתוך לשמה תורה ללמוד ויזכה יתעבד ותקיף

ונפש, בלב ולומדיה התורה בברכת הדעת,

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט תבא כי לסדר שישי ליל ב"ה

וכו' דקציעות דליטרא תנא ברקאי גאון האי רב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת  ציזעוו אבד"ק

שליט"א.
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להרבות כעת אוכל שלא מאד לי יסלח הנאמן ידידי ומעתה
בדברי מלהשתעשע גדול תענוג לי אין כי לי ויאמין בפלפולא
ההכרח אמנם תילד, כוותיה דתילד התורה בגדולי ובפרט תורה
הסליחה כ"ג ואת לשאר אין עד עצומות הטרדות כי יגונה לא

ונפש, בלב כוח"ט בברכת הנני ובזה כעת. הקיצור על

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ז ברכה והי' לסדר בשבת ה'

אין המפורסם הגאון חכמה מלא זקן ויד"נ ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת ההלל את עליו גומרין  

יחזקאל. כנסת בעמח"ס דעטראיט ועה"ר ומנהל רב שליט"א
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בברכה הראשונות על חוזר הנני יותר כעת הז"ג אין כי והיות
וכעתירת כברכת ורענן דשן בשיבה ינוב שעוד וי"ר ורכב, צל"ח

ונפש, בלב ידי"נ 

 
     

  
וכו'. מע"כ

      
       
         
         
          
         
        
       
        
         
         
          

   

     
     
        
         
        
        
         
        
          
         
         
         
         
        
          

         

         
         
        
          

      

 
 

 
 

יצו"א בנ"י התשנ"ז תמוז ר"ח

שמואל המפורסם הגאון הרב נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כג"ת כו' תוי"ש שנים פי לקח 

.ב"ב ח"ס חוג בישיבת ור"מ דומ"ץ שליט"א
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וכו'. מע"כ
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בנ"י התשל"ב שמות לסדר בשבת ג' יצו"אב"ה

לרוב הנוגע בדבר כענין שואל והנכבד היקר ידידי מע"כ
ר' הרב כש"ת ישראל בני צעירי .בנ"י הי"ו

     
    
        
       
      
       

 graduate school 
        
         
       
       
        
        
      
       
      
       
         

 Bachelor of Arts, B.A.   
       
       

  Master of Arts, M.A.  
      
        

B.A.      
     M.A.  

         
       
       
       

         
       
       
      
         

  

     
      
        
         
        

 

       
     
         
         
         
         
       
          
         
        

  

       
          
       
         
          

       

        
      
          
        
         

        
          
         
         
         
         
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
         
        
         
        
         

       
        
       
        
          
        
         
        
          
         
        
        

  

        
         
         
          
           
         
         
         
          
         

       
        
         
         
         
         
         
          
          
         
         
          
          

          
        
         

       
      
        
         
           
           
          
          
          
         
         
         

       

       
        

         
       

        
         
          
         
           
         
         
         
         
           
           
         
         
         
         
          

    

       
        
          
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         
          
           
         
          
         

        
        
         
       
       
          
         
         
         
          
        
        
        
         
          
         
         
        

  

      
       
         
          
        
        
        
       
      
         
         
        
          
       
         
          

          
    

     
       
        

       

      
       
     
       
          
         
        

      

      
      
         
        
         
         
         
         
         
         
        
          
         
         
        
         
         
         

       

        
         
          
          

        

     
      
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
          
        
         
        
         
          
         
         
         
        
        
         

 

        
        
         

         
          
          
           
        
          
           

    

        
       
       

        
        
        
          
        
          
        
        
         
        
         
        

      

       
         
         
          
        

        
        
        
         
        
         
        
        
         
         
         
       
         

      

       
        
         
        

    

         
        
          
         
         
         
         
         
         
          
        
           
           

  

        
       
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         

     

      
     
       
      
        
         
        
         

       

      
       
         
        
        
         
         
        
        
         
          
          
         
        
          
         
         
         
          

      

       
        
        
         
         
         
         
          
        
          

          
          
          
         
        
        
         

  

        
       
         
         
         
        
          
          
        
         
          
         
        

       

      
      
         
         
        
       
         
         
        
          
         
         
        
         
        
          
         
        
         

        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
         
         
       
          

    

        
        
       
         
         
          
         
         
          
        
         
        
       
       
        
        

       
      
       
        
        
         
        
        
         
        

        
      
         
        
        
         
         
         

   

       
       
          
        
        
        
        
         
          
         
        
        
       
        
        

   

        
       
       
         
       
        
        
          

     

         
       

        
        
        
         
         
         
        
          
        
        
          
        
      

       
       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
          
          
       
        
        
       
       
         
         
         
         
           
       
          
         
            
        
          
         
        
        
        
          
        
         
         
         
       
       
        
          
         
         
         
       
         

  

       
         
         
          
          

        
       
       
        
          
          
        
        
         
        
          
         
       

        
          
         
        
         
        
          
         
        
         

   

        
       
        
          
        
         
        
         
          
          
          
        
        
        
          
         
        
         
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
    

       
       
         
         
       
           
        
         
         
        
         
          
           
         
          
          
         
         
        
        
        
         
       
       
         
        
          
         
         
          

      
      
           
          
         
         

       

         
       
          

        
        
        
        
         
         
       
       
         
        
       
        
        
        
          
         
         
        
         
         
          
        
         
         
         
          

   

          
         
         
         

          
           
           
          
         
        
        
         
         
         

       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         
          
         
          
        
       
        
        
         

        
      
          
        
         
       
        
        
          
        
         

      
כהרף ה' לישועת המצפה ידים וברפיון לב בשברון הכותב דברי

הקודש בעבודת הטרוד עין
 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ז זך זית שמן לס' מוצש"ק

חוב"ט מחוכמים חבורים חובר נו"נ וו"ח הגאון הרב מע"כ
מוה"ר כש"ת כו'  בעדה דומ"צ שליט"א

משה. וישב ספר בעמ"ח ת"ו, עיה"ק ירושלים החרדית

       
       
        
         
         
         
         
         
         
         
         

        
        
         
          
        
        
         
        
          
        
         
        
          
         
         

      
      
         
         
        
        
         
         
       
        

      

        
      
         
         
         
         
        
        
         
         
          

ויזכה מבורך שמו ויהי מכירו בלתי מוקירו ידידו הנני ובזה
נפשו כאות ויראה תורה דעת ולהרבות לשמה תורה ללמוד
עטו מפרי ליתן שיזכה וי"ר הפתיחה על החוזר ידידו ונפש
בלב דושכ"ת מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי

ונפש,
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ו ויקרא ב'

כו' הרה"ג ברקאי עלי' מבני חד בנש"ק וו"ח ידידי מעכ"ת
מוה"ר כש"ת הגר"א מרן לכ"ק נכד שליט"א

ת"ו. ברק בני [זצ"ל] (שליט"א) ש"ך
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חוזר והנני אליו, הנלוים וכל ושכ"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
לכבוד וגדולה תורה של בית לבנות שיזכה בברכה עוד
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי אבותיו ואבות אבות ולתפארת

ונפש, ובלב והוקרה בכבוד החותם

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ט יעקב רוח ותחי לסדר ד'

הגאון הרב כו' בנש"ק היוחסין שלשלת כבני חתני מע"כ
מוה"ר כש"ת  האדמו"ר שליט"א

יצו"א. ברוקלין מלעלוב
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לשמור וללמד ללמוד שתזכה וי"ר לבנו אב כאהבת אוהבך
ונפש, בלב לתורה בניך ולגדל ולעשות

 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשס"ב בנה ואת הזאת האמה גרש לסדר ה'

כו' בנש"ק הרה"ג חורב, בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר כש"ת 'ר הגאון ידידי חתן שליט"א

ב"ב. שליט"א שטרן אליעזר שמואל
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לעלות ויזכה מבורך שמיה ויהא מכירו בלתי ידידו בזה והנני
וכעתירת נפשו כאות תורה של המעלות ברום מעלה מעלה

ונפש, בלב ברכות מלא בסל המברכו ידידו

 

 
  

יצו"א בנ"י התש"ס קדושים והייתם לסדר ב'

הרב כש"ת בנימוסין מוכתר אי"א וו"ח הרה"ג מע"כ
 .וש"ס מ"ל ש"ק בעמח"ס שליט"א
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התורה בברכת כערכו מוקירו מכירו בלתי ידידו דברי אלו
ונפש, בלב ללומדיה

 

 
  

יצו"א בנ"י התשס"א הרחמים לחדש כ"ז

כמר חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד 
הי"ו.
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וכו'. הרה"ג מע"כ
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יצו"א בנ"י התשנ"ז קדש בגדי לסדר למט-מנים י'

זרע היוחסין שלשלת וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' ברך  שליט"א

בוויליאמסבורג. תורה מרביץ
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בברכת המברכו נאמנה בידידות דושכת"ר ידידו דברי אלו
עבד ושנים ימים ולאריכת לטובה בעדו מעתיר ללומדיה התורה

ונפש, בלב לאדוניו נרצע
 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ו העמים מכל סגולה לי והייתם לסדר ג'

הב' כו' עלי' מבני כאחד נעלה מאד היקר בני אהובי מע"כ
.מאד ישגה ואחריתך מבורך, ראשיתך יהי שליט"א
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שלאילנא וי"ר כעת הז"ג אין אמנם הרבה להאריך עוד יש והנה
נפשך כאות שמי' רום עד נפיך דמטי' עד תתעבד ותקיף רבא
עת בכל תורה בדברי אתך להשתעשע השמח אביך, וכעתירת

ונפש, בלב הימים כל וטובתך לגדולתך המצפה

 

 
  

יצו"א בנ"י התשנ"ז פדות ושמתי לסדר ד'

מוה"ר כג"ת וכו' המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
 .וש"ס השביט שו"ת בעמח"ס שליט"א
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ידידו יברכך אומרים והקוצרים לקצר הנני הטרדות רוב ומחמת
הראשונות על החוזר עין כהרף ה' לישועת המצפה דושכ"ג

ונפש, בלב האיחור על לי יסלח
 

 
       

בנ"י התשנ"ט תפדה בבניך אדם בכור וכל לסדר מוצש"ק
יצו"א

הרב כש"ת כו' וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ 
ליובאוויטש וק"ק דישיבה ורב ישיבה ראש שליט"א

יצו"ע. לונדון
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יברכך אומרים והקוצרים לקצר מוכרח הנני הז"ג אין כי ומחמת
זמן לעצמו לקח אשר על ובתודה וללמד ללמוד שיזכה וי"ר
המעתיר ידידו בתורתו עינינו יאיר ית"ש וה' בדברינו לעיין

ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת ומברכו בעדו

 

 
     

בנ"י התשנ"ט תפדה בבניך אדם בכור וכל לסדר מוצש"ק
יצו"א

הרב כש"ת כו' וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ 
ליובאוויטש וק"ק דישיבה ורב ישיבה ראש שליט"א

יצו"ע. לונדון
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יברכך אומרים והקוצרים לקצר מוכרח הנני הז"ג אין כי ומחמת
זמן לעצמו לקח אשר על ובתודה וללמד ללמוד שיזכה וי"ר
המעתיר ידידו בתורתו עינינו יאיר ית"ש וה' בדברינו לעיין

ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת ומברכו בעדו

 

 
      

ת"ו י"ם אונגוואר קרית פה מפי', היוצא ככל לסדר ד'

מוה"ר כש"ת וכו' וו"ח המפו' הגאון הרב ידידי מע"כ
 בעמ"ס עיה"ק, לוד ואב"ד רב שליט"א,

וש"ס. נתן יד שו"ת
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המעתיר בב"א, צדקינו משיח פני לקבל וי"ר דושכ"ת, ידי"נ
בלו"נ, לטובה בעדו

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ז למטמונים ט"ז

את עליו גומרים אין וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
ר' מוה"ר כש"ת ההלל בעמח"ס שליט"א

ועוד. השן מגדל
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רחוקים וישמעו כהלכה, תורה דעת להרבות עוד שיזכה וי"ר
וברכת כעתירת גביהן, על העולה תורה כתר לו ויתנו ויבואו

ונפש, בלב בידידות דושכ"ת ידי"נ
 

 
    

רבי הגדול הגאון ידידי לכבוד שליט"א
יצ"ו. ברק בני אלחנן קרית רב
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יצו"א בנ"י השמימה מגיע וראשו לסדר עש"ק

מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
ר'  ,בפילאדעלפיא ומו"צ רב שליט"א

חגיגה. שלמי ובעמח"ס
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הימים כל לטובה בעדו המעתיר ונפש בלב דושכ"ת ידידו
בלו"נ,

 

 
   

יצו"א בנ"י התש"ס לעשור כסה בין

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

מוה"ר אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א
חלקים. שמנה
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והנני לקצר מוכרח הנני יחפזון ומלאכים הזמן קדושת ומחמת
ל שיזכה וי"ר ורכב צלח הראשונות על כחוחוזר תת עוד הוסיף

לטוב בעדו המעתיר ידידו ינון יבא עדי בחבורים ולהרבות
ונפש, בלב גח"ט בברכת

 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ז אמור עש"ק

שמו בעזרו אברהם אל' נו"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' מפארים  שליט"א

נ.ז. בלייקווד אב"י
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נזכה הקדושה התורה שבזכות וי"ר דושכ"ת, ידידו דברי אלו
ידידו דכולה, בה והפך בה והפך יתב' לעבודתו בריאים להיות

ונפש, בלב
 

 
      

יצו"א בנ"י התש"ס ישכון, לבדד עם הן לסדר ה'

משנתו ושלמה שמו שלמה מאחיו הגדול הכהן ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת וו"ח הגאון הרב ה"ה  

משנה בעמח"ס פארק, בבארא בעלזא דק"ק דומ"צ שליט"א
וש"ס. שלמה
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הטומאה רוח ויעבור ה' לישועת המצפה וידי"נ ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד הארץ מן

 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ז זך זית שמן לס' מוצש"ק

חוב"ט מחוכמים חבורים חובר נו"נ וו"ח הגאון הרב מע"כ
מוה"ר כש"ת כו'  בעדה דומ"צ שליט"א

משה. וישב ספר בעמ"ח ת"ו, עיה"ק ירושלים החרדית
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ללמוד ויזכה מברך שמו ויהי מכירו בלתי מוקירו ידידו הנני ובזה
ידידו ונפש נפשו כאות ויראה תורה דעת ולהרבות לשמה תורה
ולו ינון יבא עדי עטו מפרי ליתן שיזכה וי"ר הפתיחה על החוזר

ונפש, בלב דושכ"ת מכסים לים כמים עמים יקהת

 

 
    

משבחים שמו צמ"ס בנש"ק הגאון הרב ידיד"נ מע"כ
מוה"ר יפה שדעתו כהן ה"ה ומפארים  

שליט"א.
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הברכה על ומודה חוזר וטובו דושכת"ר ידידו דברי אלה
ונפש, בלב ללומדיה בברה"ת המברכו

 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ז לו תהי' גאולה לסדר ג'

ה"ה כו' ברבים תורה מרביצי הצדיקים הגאונים הרבנים כבוד
מוהר"ר הרהגה"צ טעלז ישיבת ראש שליט"א

מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הרה"ג לו ובדומה 
שלום. דברי בעמח"ס הנ"ל הקדושה דישיבה מ"ר שליט"א
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יצו"א בנ"י התשנ"ו הרחמים לחודש כ"ה

הרב ידיד"נ מע"כ טובים לחיים ויחתם יכתב חיים, מחי
מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הגאון  

קליוולאנד. טלז הקדושה בישיבה ר"מ שליט"א

     
     
         
          
         
         
       
        

 

       
       
          
         
        
         
         
        
          
        
         
        
          
          
        
          
         
           
          

    

       
        

          
          
        
          

          
          
         
         
         
         

      

        
        
            
         
        
         
           
         
          

      

         
       
        
         
         

  

ונפש, בלב ישראל כל ובעד בעדו המעתיר ידי"נ

 

 
       

יצו"א בנ"י התשנ"ח ניסן י"ב

צנתרא יקירא גברא האי נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
וו"ח הרה"ג ה"ה הפרט ועל הכלל על עצמו מוסר דדהבא

את עליו גומרים מוה"ראין כש"ת רבההלל
פאלאניא. ומדינת ווארשא דק"ק
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לראות ומצפה ישראל של בצערן המצטער ידידו הנני ובזה
יום ע"פ הבוקר אור בהשכמת היום לאדוניו נרצע עבד בנחמתן
לראות נזכה עוד כן ממצרים ישראל בצאת הפסח הקרבת
בלב דושכ"ת בב"א צדקינו משיח בביאת ישראל ונחמת בגאולת

ונפש,
 

 
    

   

יצו"א בבנ"י התשנ"ח הרחמים לחדש כ"ד

הגאון הרב ידידי מע"כ את לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר כג"ת עליה מבני חד ג"א המפורסם

.מדין על יושב הכולל וראש ב"ב רב שליט"א
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הנני יאחזון ורעדה וחיל יחפזון ומלאכים הז"ג אין כי ומחמת
בספרן כוח"ט בברכת ה' יברכך אומרים והקוצרים לקצר מוכרח
לטובה בעדו המעתיר דושכת"ר ידידו טובים לחיים צדיקים של
המצפה הנדרסת אסקופה דברי הזכה, בתפלתו גם להזכירני ונא

ונפש, בלב ה' לישועת
 

 
   

יצו"א בנ"י ז"ל הח"ס מרן דהילולא יומא תשרי כ"ה

כש"ת וכו' ובע"מ ת"ח הרה"ח נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
   .הי"ו
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בית לבנות שתזכה המברכך וכאש"ל דושה"ט ידידך דברי אלו
כי הנה לשלחניך סביב זתים כשתילי בניך ומצות לתורה נאמן

ונפש, ובלב בברכה החותם גבר יבורך כן

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשס"ב הרחמים לחודש כ"ב

הרב וכו' היקר ידידי מע"כ מכון ראש שליט"א
עציון. גוש שבות אלון צומת
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בנ"י ולכל כוח"ט בברכת המברכו ידידו הנני הז"ג אין כי והיות
החותם אמן, בימינו במהרה צדקינו משיח לביאת שנזכה י"ר

בלו"נ,
 

 
    

יצו"א בנ"י התשס"ב סליחות ד'

מוה"ר כש"ת וכו' יר"א יקירא גברא האי מע"כ
.הי"ו
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בלו"נ, כוח"ט בברכת החותם מכירו בלתי ידידו הנני ובזה
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יצו"א בנ"י מוצש"ת

מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
.בוויליאמסבורג ור"מ רב שליט"א
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בלו"נ, טובים השנים בברכת דושכ"ת ידידו הנני ובזה

 

 
   

יצו"א בנ"י התשס"ג לעמו הגיד מעשיו כח לסדר ה'

מוה"ר כש"ת חוב"ט הגאון הרב ידיד"נ מע"כ
.גבריאל נטעי ספרי בעמ"ח שליט"א
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המתים לתחיית שנזכה וי"ר מעכ"ת לכבוד כתבתי זה כל והנה
בסל המברכו ידידו צדקינו משיח בביאת לששון וזמנים וחגים

ונפש, בלב ברכות מלא
 

 
     

יצו"א בנ"י התשס"ג מר-חשון ר"ח

מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ 
ועוד הקדש דביר שו"ת בעמח"ס בנ"י, שליט"א

חשובים. ספרים
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שלא שנית סליחה ואבקש בידידות דושכ"ת ידידו בזה והנני
ברכות מלא בסל ומברכו דושכ"ת ידידו כל, על להשיב אוכל

ונפש, בלב
 

 
     

יצו"א בנ"י התשס"ג ממש מלאכים לסדר ג'

אין הדר עץ פרי בנש"ג וו"ח הגדול הגאון הרב מע"כ
הרב כג"ת ה"ה ההלל את עליו גומרין שליט"א

עובדי' חזון ביהמ"ד ראש חלקים, כ"ו יוסף ילקוט בעמח"ס
שמו מרבן גדול הגאון וידי"נ יד"ע כבוד בן ירושל' בעיה"ק
התורה חכמי ונשיא ראש"ל שליט"א יוסף עובדי' רבי

עיה"ק. ירושלים הקדושה בארצנו
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לו כראוי אותו כיבדתי שלא לי ויסלח דושכ"ג ידידו דברי אלו
וי"ר שליט"א הגדול הגאון אביב מר כ"ק וידי"נ ידיד"ע וכבוד
רבים אחרים בנינים ה' ויוסף ולהאדירה תורה להגדיל שיזכה
ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה ידידות בברכת כנגדם

 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשס"ג טבת י"א

כמשנתו האברך ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
כמר בנ"י קאמעניץ בכולל חבר שליט"א

יצו"א.
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לראות ומצפה ישראל של בצערן המצטער בברכה החותם
בלו"נ, בנחמתן

 

 
   

ברק בבני הכולל בני כו' מע"כ לפ"ק תשס"ג וארא ה'
הי"ו.
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יצו"א בנ"י התשס"ג שכר לשלם נאמן לסדר ששי ליל אור

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג הנאמן ידידי מע"כ 
ומרביץ מר"י בנ"י.שליט"א פאפא בישיבת תורה

      
      
         
          
         
           

       
       
       
         
         
         
       
         

         
         

   

        
       
        
          
          
         
          
       
         
         
          
         

      

      
        
        
        
          
          
         

       
          
         

       

       
       
         
         
        
        
         
       
        
        
         
        

 

         
       

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


  

       
      
       
         
        
        
         
       
         
      
         
       
         
        
         

      

       
        
        
        
          
         
         
         
         
          
          
          
          

    

       
     
         
        
        
          
          
         
         
         

   

       
      
        
         
         
        
         
        
          
          
         
         
          
         
         
          
          
         
       
         

    

      
       
        

         
         
         
        

עם לשרת העומד הקודש בעבודת העמוס ידידכם דברי אלו
וי"ר הכולל בני לכל ברכות מלא בסל החותם עת בכל קודש
ינון יבא עדי התורה מעלת ברום מעלה מעלה לעלות שתזכו

ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד עמים, יקהת ולו

 

 
    

יצו"א בנ"י התשס"ג אדר ז' ליל

הרב כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי רב ידידי מע"כ
 .בברוקלין אב"י שליט"א
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מן שלמה רפואה בברכת המברכו דושכ"ת ידידו הנני ובזה
ואם אב כבוד מצות לקיים ויזכה ושנים ימים לארוכת השמים
ברכות מלא בסל מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי

ונפש, בלב בידידות
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יצו"א בנ"י התשס"ג ניסן ר"ח

צדקינו, משיח את סגולה לעם ישלח הגאולה, בחודש
לגאלינו, עולם וגאולת לקבצינו, הארץ כנפות מארבע

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג ובתוכם
,בודאפעסט ש"ס חברה דקהילת רב שליט"א

הונגרי'.
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לביאת בקרוב שנזכה וי"ר מכירו בלתי מוקירו ידידו הנני ובזה
ושאר פסח קרבן ולהקריב ביהמ"ק לבנין ונזכה צדקינו משיח

ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת במועדם קרבנות

 

 
   

יצו"א בנ"י פה הגאולה לחדש ה'

ומארבע צדקינו, משיח סגולה, לעם ישלח הגאולה, בחדש
המפורס' הגאון הרב מחותני ובתוכם יגאלינו, הארץ כנפות

מוה"ר כש"ת כו' בנש"ק ראש שליט"א
גת. בקרית פרוסה ומצ' באשדוד ומו"צ הכולל
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מח' כערכו ומוקירו המכבדו לעולם מיעוט אדם דברי אלו
המצות החג ואת ושמח כשר בחג המשפחה וכל אתכם המברך
ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד ברכות מלא בסל בדיצות, נחוג

 

 
   

הגאון הרב כבני היקר חתני שליט"א.מע"כ
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יצו"א בנ"י התשס"ב דסליחות ב'

מוה"ר וכו' הרה"ג ידידי מע"כ    
בא"י. בק"ס שליט"א

      
       

        
        
       

     

       
         
        
         
         
        
        
          
        

   

 
        

  

      
       
        
         
        

 

         
         
         
         
           
         
           
         

          
           
          
           
        
        
         
         

הגדול הדין היום לפני רגעים כמה ולקחתי ידידו הנני ובזה
לכוח"ט ויזכה תפלתינו ישמע והש"י הארכתי לא ולכן והנורא

ונפש, ובלב בידידות ברכות מלא בסל החותם בסש"צ,

 

 
     

  

בנ"י פה חסידא עמרם ר' הגה"ק כק"ז למרן דהילולא יומא
התשס"ג יצו"א

הרב כש"ת הדר עץ פרי בנש"ג הרה"ג ש"ב מע"כ
 הרהגה"צ ש"ב בן ברק. בני שליט"א,

בראזיל. ס"פ דקה"ח גאב"ד
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ואבותינו התורה כבוד למען החותם מדאי יותר כבר והארכתי
ח"ו. וטרפות נבלות כאוכלי ההמון בפני יראו שח"ו הקדושים
מלא ובסל עין כהרף ה' לישועת המצפה ידידו ש"ב בזה והנני

בלו"נ, מכירו בלתי מוקירו מכבדו ברכות

 

שטרות חיתום לאחר
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אי שליח. ע"י וידוי המשתלח בשעיר מצינו באשר
בהזמנה סגי אם בידים. הזמנה או בפה הזמנה בעינן
על שליחות כולו. על ויכוון מהעפר מעט על ביד
מעכב. אם למטה עפר נתינת שבהזמנה. הכוונה
י"ב). ס"ק כ"ח (סי' בזה והגרע"א הש"ך בפלוגתת
או בשליחותו לכסות לאחר לכבד השוחט יכול אם
למטה העפר ליתן צריך בעצמו השוחט אם למוכרו.
מצווים ישראל כל אם למעלה. שנתן במה דסגי או
בברכת מבעה"מ חדש דבר הבן. כמילת בכסה"ד
מצוות עניני דב' ז.) (פסחים הבעה"מ בחידוש המצוות.
לעשייתה, עובר מברך העשי' ברגע רק המתקיימת הם,
קיומה. בעת מברך ותפילין כציצית נמשך ושקיומה
המנגדת חזקה בין חילוק נמשכת. מצוה הוי אי כסה"ד
לברורי בדאיכא רוב על סמיכה מנגדת. לאינה לרוב
טרם לברך שייך אם לרוב. המנגדת חזקה כשאין

מצוה. חיוב שום חל לא דאכתי שחיטה

  
אם יותר. קל תלויה ששחיטה משחטות כמה בטענת
עי' עולם, מימות אבותינו ממנהג בזה לשנות אפשר
כ.) (ב"ב מיגש הר"י בדברי קנ"א). סי' (ח"ט משנ"ה
הבהמה תליית בדין לצערה. אסור שחיטה בת באינה
העגל בתליית המצויות החששות האחורי. רגלה על
ישראל שחיטת משום בזה יש אם אחת. רגל על
למעלה. והצואר למטה בסכין השוחט יחדיו. ועכו"ם
חולין) שחיטת (הל' ז"ל הבה"ג הגדול רבינו בדברי
וצוואר מלמעלה בסכין דווקא היא שחיטה דדרך
שיעור בירור הצדדין. מן וצוואר סכין בדין מלמטה.
שאי לב:) (חולין הרא"ש בדברי בשחיטה. שהייה
העולם למנהג טעם הרבצה. בלא לשחיטה אפשר

בכפרות. העוף לזרוק

       
  

יש אם לבנו. אחרת מינקת להשכיר אביו צריך אם
שמוצצו השינים בין כדם הוא אם אדם. בדם איסור

עין. מראית גזירת בתינוק שייך אם ובולעו.

     
אנשי לדעת אלו בדגים התולעים התהוות תהליך
אלו 'קוקיאני' ב) 'תולעים', א) הם, מינים ג' הטבע.
המתגדלים דבשרא 'דרני' ג) החוץ, מן הבאים תולעים
לחשוש מקום יש אם מותרים. ובדגים הבע"ח עם
בענין ויאסרו. החוץ מן התולעים שהגיעו בדגים
דורא השערי בדעת בבשר. או בכבד הנמצאים תולעים

יש אם אסורים. מחיים בדגים הנמצאים תולעים דכל
לחתיכות תולעים בו שנמצאו שלם דג בין לחלק מקום
בחיים. הדגה במעי הנמצאים תולעים בדין חתוך. דג
דגים לאכול להקפיד שלא ר"ת בשם הרא"ש בדברי
במוח הנמצאים דין לבנים. תולעים מגופן שיוצאין
נמצא התולעת ב"ווייטפיש" מעיים. ובבני ובכבד הדג

הדג. מן שהוא ברור וניכר הבשר בתוך

      
הבאים וויטפיש בדגי רק התולעים נמצאים מדוע תמיה
כמישיגען איזורים משאר ולא (קנדה) וויניפק מאזור
בלי הדקין להשליך העולם שנוהגין במה ודומיה.
מחששא. שיודעים במקום רובא בתר אזלינן אי בדיקה.

הדג. מן התולעים כשיפרשו הדין כיצד

      
מה) (סי' והריב"ש ט) סי' נה (כלל הרא"ש בדברי
התורה חכמת החיצונים. ספרי על בתשובותיהם
שהמדענים בזמנינו א'. בקנה עולים אינם ופילוספיא
האפשר בכל ולרחקם להחרימם לרודפם יש הדת רודפי
התכלת בענין המדענים תגליות בענין שקרם. ולהראות
יצירה הביולוגיה מדעי המציאו באשר האמיתי.
טהורים אם קשקשים ללא קרפיון דגי של מלאכותית

לבר אלישיב. הגרי"ש עם בזה דיון המציאותהם. ר
שינויים הטהור. מן יוצא הו"ל מביצה נוצרים אם
כלאים. לאיסור טעם בריאתם. מדרך ובפירות בבע"ח
כו' תולעים כל ס"ג) ספ"ד (יו"ד הש"ע לשון בדיוק
אם ממש. כל דמשמע מותרים, בבשר בדגים הנמצאים

היא. ברי' כינה

  
באריכות קצת קל"ז סי' הספר בסוף המשך עוד ועיין

        
בתשובה הרא"ש בדברי בידם. מסורת שאין מקום
יאכל לא טמא שהוא ישראל מחכמי המקובל דעוף
אשכנז בני מסורת מהם. הפחותים אחרים מסורת ע"פ
יכול אם בינינו שבא תימן בן עדיפה. איזו ספרד ובני
החגבים. לענין בימינו המנהג מסורתו. כהיתר להמשיך
במקומותיהם אף להם שאסר האוהחה"ק דברי

החגבים.

        
  

לבלוע, דצריך סק"ז) פ"ט (סי' תואר הפרי דעת
או ויבלע הרמב"ם מל' הק' סקי"ב) (שפ"ד ובפמ"ג
דין להם יש אם שבזמנינו צהובות גבינות יפלוט.
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אכילת עד שעות ו' עליהם להמתין שצריך קשה גבינה
על עברו אם להבחנה במכשיר השתמשות בשר.
להמתין גרמניה יהודי במנהג חדשים. ששה הגבינה
מסעודה כי פוסקי' כמה דעת לחלב. בשר בין שעות ג'
בזמנינו לנהוג כיצד שעות. ג' עולה בחורף לסעודה
להחמיר. יוכל אם בזה להקל אבותיו שנהגו ומי בזה,

      
דאורייתא. טכ"ע אם מילתא דריחא פלוגתא תולה
גדול. דתנור עשרונים די"ב שיעור מדידת בירור
וכ' עשרונים י"ב במקור כה) (סי' אליהו היד תשובת
בתוספתא בגירסתו הי' לא כנרא' נביאות. דברי שהם
של תנור חשבון מצוה". "של עשרו' י"ב תיבות ב'
אמות. י"ב כמעט הוא חלות הו' בפ"א אפו אם מצוה
אפשר אם שלנו בית תנורי גדול". "תנור כיום מצוי אם
עצמי" ניקוי "תנור דין ובשר. לחלב להשתמש

)Self-cleaning ovenהוא הרי העצמי נקיונו שלאחר (
חלק (עי' התנור דלת מחמת לאסור יש אם כחדש,

קס"ג). סי' או"ח

   
שע"י או חדש, איסור הוא טכ"ע אם הידועה בחקירה
ברוב. בטילה אינה ושוב האיסור חתיכת ניכרת הטעם
דתרוויהו הי"ב) פ"י (מעשה"ק זלה"ה הגר"ח בדברי
בדין האיסור. כניכר עי"ז שייחשב גורם וטעכ"ע אמת,
רוב מחמת בו ורוצה לגמרי, הסריח שלא נוטל"פ
היתר הוא לגמרי כשהסריחה סרוחה נבילה כמותו.
שאוכלו הגברא מחמת ולא איסורא מיניה דפקע אחר

כדרכו. שלא

        
היאך וק' וכו', לוקה אכלה טבל של תאנה (יט:) מכות
מרן בקו' באכילתה. כזית שיהיה א' בתאנה יתכן
שבו, תרומה מחמת אסור דטבל השיטות על בבי"ש
דביטול דין ביאור פוטרת. א' דחיטה שיעורא דליכא
ביטול וניעור. חוזר האיסור ובריבוי כישן הוא ברוב
הרכבה מעולם. מטבעם המחוברים מינים בב' ברוב
והשעטנז מותר שהפרד טעם שכנותית, והרכבה טבעית
(דרוש הפר"ד שכ' מהיסוד זו בסוגיא צ"ע בטל. אינו
ולבטלה לחזור דהמפריש שז) סי' (או"ח ובי"ש יט)

הקדושה. חל אינו

      
לא ממונית דבעלות סק"א) ק"ט סי' (מש"ז בפמ"ג
שמעון בבשר שנתבטלה ראובן ונבלת ברוב, בטלה
הפקר נעשה שנתבטל איסוה"נ לו. ישלם כשרה חתיכה
דרשב"א פלוגתא החצר. בעל בו זכה בחצר וכשנמצא

חוזרת. הבעלות אם פה.) (נדרים ור"ן

   
איזה הפרמ"ג דאורייתאספיקת מ"ע של מרובה שכר

שכר על מזה נלמד אם ח"מ ד"ס על העובר דרבנן. או
ליה מספקא שוב יותר. גדול סופרים דדברי מצוות
אחד מצד ל"ת. של או מ"ע של יותר גדול שכר איזה
שנשמר הל"ת מאידך בשוא"ת, ול"ת מעשה יש בעשה
דבקידושין איברא העשה. מן רבים רגע בכל מהם
שכר מקבל לידו עבירה דבר כשבא דווקא אי' (לט:)

אשרי. פסוקי בשלשה יפה ביאור מצוה. כעושה

        
  

שייאסר קצט) סי' הכריתות (ספר מקינון הר"ש קושיית
קבוע שהוא איתן נחל מחמת בחרישה כולו העולם כל
בקרקע קרקע הקרקעות. ספיקת בתערובת בטל ואינו
בד' בא"י. רק שייך איתן נחל ביטול. בה שייך אי
המקדש. מקום אינו שיקוצם הם שבנו שמקום הרדב"ז
מתגלגלת שהארץ מחמת קבוע ולא נייד הו"ל אם
שלא הגזית מלשכת סנהדרין יציאת לאחר ומסתובבת.
הריגת ערופה. עגלה דין נוהג אם נפשות, דיני דנו

בזמה"ז. ערכאות ע"י רוצח

      


סכנתא בספק מארה"ב. המיובאת ביצים אבקת בדין
שהוא שבקל קל ספק עם ממאכל מתרחקים היו כמה
אפרים מהדגל סקע"ד) קטז (סי' הדרכ"ת בד' מסוכן.
מינייהו שפקע כאפר ונעשו בכשנתייבשו כח) (סי'
רעים וחלאים מחלות מיני כמה והטומאה. האיסור
נזהרים שלא מחמת א"ז אם יודע ומי ל"ע שנתחדשו
לילה עליו שעבר תבשיל רבותינו. שהזהירו בסכנות

וצורתו. טעמו נפגם

  
לבריאות, מזיק שהעישון הרופאים מזהירים אחד מצד
שנצרך גדולים היו עשנו. ישראל גדולי הרבה ומאידך
לשכך אכילה, לענין לנקיות, לצאת לתועלת להם
הרמב"ם בדברי וכיוצא. אכילה תאות לביטול העצבים,
כסם לגוף שקשה דברים הרבה דעות) מהל' (פ"ד
יש אם הזה המזיק מן לימנע עדיף ודאי נמצא המות.
עליו מקטירים היו שהצדיקים דבר לאסור בכוחינו

כידוע. קטורת

   
ג') סע' ק"כ סי' (יו"ד השו"ע שפסק החילוק מנין
שנים ועל כלי טבילת על מברך א' כלי שבטבילת
מזוזות ב' והמניח בב"א, ציציות ב' הלובש כלים.
(מטה כעי"ז מצינו רבים. בלשון מברך אם בב"א,
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חצירות עירוב במניח נח) אות תקפא סי' אפרים
דעות כמה עירובין. מצות על מברך יחדיו ותחומין
ג) כלים, טבילת ב) הטבילה, על א) הברכה בנוסח
אם כלי המפקיר מתכות. כלי טבילת ד) כלי, טבילת
לו היו שלא מדבר" "הפקר בין חילוק מטבילה. נפטר
כלי דין שהפקיר. לישראל שמת, כגר מעולם בעלים

אותן. זורקין השתמשות שלאחר פאיל אלומיניום

     
הדין שקובע אלא כרחיצה, אלא זה אין לכאו'
אף ושחיטה בהגעלה. כ"א לבליעות סגי לא שבבורית
שנאמר עליה, מברכים אכילה הכשר אלא שאינה

"וזבחת". כ"א) י"ב (דברים בתורה

      
שמשתמש בקרן ה"ז) כלים מהל' (פ"ה הרמב"ם בד'
אם פעמיים חד כלים מקב"ט. שאין וזורק פ"א בה
קכ) סי' יו"ד שו"ע (חדושי החת"ס ד' טבילה. צריכים

ללישה. או כלים להדחת בכלי

        


בדעת שבו. היין או נאסר בעצמו החרצן אם חוקר
שנעשה שמביא באופן למישרי קיז) סי' (יו"ד החת"ס
בפלוגתת ר"א) סי' (או"ח הבי"ש בדברי השמן.
איסורים. בשאר יישון מועיל אם ז"ל והר"ן הרשב"א
איסור שכל יונה הרבינו יסוד ע"פ החת"ס היתר
היין נהפך וכאן לדבש כבשר הותר להיתר שנהפך
לא באיסור דשינוי סק"ד) (תס"ז המקו"ח דעת לשמן.
דשי דנטל"פ מהתירא ראי' כהחת"ס. ודלא נוימהני

דאישתני שינוי חשיב אם מחרצנים הנעשה יי"ש מתיר.
בימינו החרצנים שמן יצירת תהליך למעליותא.
יותר הגורמים בחומריים כימקלי תהליך בו שנוספה
ללא שיעשה מי אשרי בודאי דרא דאכשר כעת לשינוי.

נסך. חשש

 
(ע"ז הש"ג מדברי הנ"ל החת"ס כדברי להוכיח יש אם
וביה מיניה סותרין הש"ג דברי ריא"ז. בשם ע"א) ל"ג
סיים ושוב האשכול, בשורשי היתר דווקא דמתחיל
בדברי עצמם. החרצנים ושמן השמרים בהיתר
אצור אלא בחרצנים, לשמן נהפך היין שלא הפוסקים
בו. יין של תערובת ללא בפנ"ע מזוקק שמן בתוכם
בא הכל והחרצן הענב בתוך שנמצא דכל נימא אם

ליי"נ. הוא כן זה שמן לנזיר שאסור וכשם היין מן

     
פלוני לומר נאמנת ע"א) (ע"ב מכתובות המאירי קו'
נשים שם פסחים הירו' דעת פי' הכרי. לי תיקן כהן
באיסורים נאמן אחד עד למוטב. או לטוב הן עצלניות

דאינו דין בע"א שייך אם נאמנות. או עדות מדין הוא
אינו דע"כ רי"ד) סי' (יו"ד הבי"ש דעת ומגיד חוזר
נשים כנגד אחד עד כשרים. פסולים שאפילו עדות מדין
של הצלחתו עיקר ומנקרות. שוחטות אם נשים רבות.
אף שעה ובכל בכ"מ להשגיח ביכלתו הוא המשגיח
הפשע מעשי נעשים ששם ומחבוא צנועים במקומות
שררה נותנים אם יחוד. מחמת מזה מנועה ואשה וכו'
בזה. ע"ז) סי' ח"א (יו"ד מרדכי הלבושי פסק לנשים.

       

  

  
של בשופר בתקע תקפו) (סי' והב"ח הב"י פלוגתת
מהרמב"ם מוכיח הוא. גזל דהא יצא אם גוי של ע"ז
שיבטלנה. רק מועיל אין דהפקר ה"ז) ע"ז מהל' (פ"ז
ליד שבאה גוי של ע"ז ליאוש. הפקר בין החילוק
באיסוה"נ קנין אין למ"ד ביטול. לה יש אם ישראל
אתרוג ברשותו. הן כאילו הכ' עשאן בחמץ שייך אם
באיסוה"נ. שייכת אי גניבה לכם. מיקרי אי ערלה של

לו. לשלם צריך אם איסוה"נ המוכר

    
לשכור בנ"י אחינו רוצים בזול מאוד שמשכירים בהיות
הצלמים. להוציא מסכימה האולם הנהלת ואין האולם
גמורה ע"ז דדין פשיטא בכניסתם להם כשמשתחוים
הקצאת ע"ז. של כבית אסור עצמו האולם אם עליהם.
או מועיל אם ההקצאה ביטול מסויים. לזמן הבית
היא התורמים כוונת אם הע"ז. ביטול דווקא צריך
מנהג רק הוא כיום הע"ז עובדי להם. ולתפארת לכבוד
אוסרת הקצאה אם בלבד. ודרבנן בידיהם אבותיהם
לעוד להיות שיוכל או בלבד לע"ז כשיוקצה
הע"ז. עבד לא כשעדיין ע"ז משמשי בדין תשמישים.
שילמו גם שישראל מכיון גורם וזה זה כאן שייך אם
זה לאולם ליכנס בזה. צירופים ועוד לאולם שכירות
השכינה להשראת צריכים ישראל נישואי בחינם.

קדושה. בו שיש ביהכ"נ בחצר מתאים ומקומם

      

    

    
היהודים עול להקל עניפה בפעילות להרעיש יש אם
שבויים דין עליהם יש בודאי הקומניזום. עול שתחת
אינו ה' בחילול אף באונס בעבירה בשעתם. כהאנוסים
המשומדים על בתשובה הרשב"א דברי לעדות. נפסל
שנשבו תינוקות דין וכו' כשר ויינם הם דישראל באונס
להימלט בידם שהיה אלו שביניהם. הצעיר והדור
והמוסרים שביניהם הרודפים נמלטו. ולא אחרת לארץ
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ישארו וב"ב עצמו להציל יכול אם הרשעה. למלכות
העכו"ם. בין ויטמעו

      
בריה"מ מעולי שבת לסעודת להזמין נוהג באשר
ולפעמים שבת לפני שיבואו מפורש להם ואומר
בזה. שייך אם עור לפני בדין בשבת. ומגיעים מאחרים
אורחיו גם השבת שבשמירתו נועם בדרכי להסבירם

עמו. לשמור צריכים

    
ספר בבית ללמד רפורמים. כנסת בבתי רבנים הרצאת
שיש למים בקפיצה הטובע הצלת דרכי שני רפורמי.
מהיבשה. חבל בהשלכת או אחריו שימשך סכנה בהם
אחריהם. שימשך חשש ללא מהם להציל עלינו כן
ה"ה) יסוה"ת מהל' (פ"ה הרמב"ם מדברי ברורה ראיה

לזה. עצמינו למסור לנו שאין

     
או וידוי עם רק עוונותיהם מתכפרים עקה"ש הנהרגים
אם שעשו. עבירות על נענשים אם וידוי. א"צ
את מכיר שאינו מי עקה"ש. הנהרגים על מתאבלים
אי ברבים קדה"ש לו. תתכפר אם עקיה"ש ומת בוראו
שנחלפו בידיעתם. סגי או עשרה בפני דווקא בעינן

לבסוף. נהרגו ולא באחרים

      
מחיר לשלם עליו האם בכרטיסיה יחידה נסיעה לוה
ובקניית $1.5 באוטובוס אחת נסיעה מחיר מלא, נסיעה
ולוה בלבד $10 המחיר נסיעות 10 בת כרטיסיה
עיקר לשלם. עליו כמה בכרטיסיה נסיעה מחבירו
בין ההבדל ישלם. כמה בכסף כשמחזיר השאלה
ואינו ניתנה להוצאה שמלוה הוא לשאלה הלוואה
הוא הלואה נסיעה כרטיס שלווה. הדבר גוף מחזיר
וכאסימון מעות ולא עליו 'פרי' דין וגם שאלה, ולא

ומדליון.

     
עבורו, בחשבונו למשוך לשמעון ונתן שיק קיבל ראובן
עליו ונוספו השיק לפדיון שנה המתין הבנק ובסיבת
כשהכסף לשמעון. או לראובן שייך אם ריבית דמי
שמעון וגם מעולם אדם עדיין קנהו לא בבנק מונח
בחשבון לשמירה מזומן כסף לו נתן עדיין. בו זכה לא

הריבית. שייכת למי בנק

      
משרה. קבלת בשביל ילבש לא משום בו שהתירו יש
הוא. קישוט משום אי במראה הסתכלות איסור
חסידים בספר מפורש סיבה. איזה בשביל כשמסתכל
בצביעת האישה להטעות לאיש דאסור שעט) (סי'
להזנותה בתך את תחלל אל משום אסור וגם שיער

לנוי. מכוין כשאינו ילבש לא איסור יש אם ע"ש.
מ"ע מחמת ידחה אם בלבד דרבנן דהוא להשיטות
שייכא אם באשה שייך דלא הזקן שיער צביעת דפ"ו.
ה"י) ע"ז מהל' (פי"ב דברמב"ם איברא ילבש, לא ביה
בערל"נ ילבש. לא איכא הזקן בשער דאף להדיא

בזה. נסתפק כ:) (מכות

    
החמישי בחודש סאונד אולטרא בבדיקת לה נודע
לענין ראשים ב' לו שיש מי ראשים. ב' שלעובר
ד') סי' (ח"א יעקב שבות בשו"ת ופדה"ב. תפילין
האברים כל אחד לכל שהיה נערים שני שראה מעיד
נדבקים היו הראשים אחורי אך אחד לכל ראש גם
חייב יגדילו ואם שנה בני והיו אחד ראש היו כאילו
שפעמים ח') (מאמר השמים שער בס' בתפילין. כ"א
הטבור. עד גופים וב' ראשים בשני ולד אשה תלד
שימות. להתפלל דכא פצוע על (קלה:) שבת ר"ח
אבר מחוסר ולד על בהעלותך) (פ' רזא בפענח
שימות. ממזר על לבקש שימות. רחמים מבקשים
טריפה, סוגי ב' נפש. להרגו מותר אם זה בעובר
אבל חודש, מי"ב יותר יחיה לא טריפות מי"ח בטריפה
הוא שטריפה הללממ"ס כנטול יתר דהא ראשים בב'
לא ופקו"נ סכנה במקום שנים. אלף יחיה אם אף

איירי.

     
מכיוןא במטתה יותר לשכב שלא החליטה אם ף

במטתו היא שתשכב עצה יועיל אם אסור. ששכבה
שכב אם במטתה. לשכב אח"כ יוכל ושוב בפניו שלא
החלטה בדין בזה. מטתה אינה כבר אם פ"א הבעל בה
לגמרי המטות להחלפת ובמעשה שניהם בפה ברורה
יכולין אם מיוחד ציוד לה שיש מטה איסורא. איכא אם
העץ על רק מזרון ללא מטתה על ישיבה להחליף.
אסר בשכיבה המלבושים, עם מטתה על ישיבה בלבד.
עצמם, המטות החלפת המלבושים. עם אפי' הרשב"א
עדיף טהרה בימי החלפה ומצעים. מזרונים החלפת

מכן. לאחר אף כן וישאר

       
שנהוג אורחים וכשמסיבים ריק, כוס בהיכר נתרגלו
האיסור בטעם ההיכר. נתבטל אם כוס כ"א לפני ליתן
גופא שזה או עבירה להרגל שיבוא מחשש הוא אם
וכיצד. חיבה דרך כשזה היכר מועיל אם חיבה. דרך

הפוך. כוסו תשים או כוסות ב' לפניו שתתן עצה

      
והיתה הכרה בלי שכבה נקיים השבעה מתוך יומיים
דינים ב' כתם. עליהם מצאו ולא לבנים לבושה
ז' ספירת ב) בטהרה, ותחזיק שתבדוק א) בטהרתה,
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דף נדה הל' (לוניל, חיים ארחות דעת טהרה. ימי
חסר דבלא"ה יום כל לעיכובא דבדיקה קל"ד)
על מברכין אין ומ"ט בפה, ספירה צריך אם בספירה.
ליבונה בימי בכתם סג) (סי' צדקה המעיל ד' זו. ספירה
ימים ב' ולאחר ימים ה' להמתין שצריכה וחשבה
הסיחה כי ימים הב' אלו לה עולין שאין שא"צ נודעה
הכרה בלא השוכבת בטומאה. עצמה והחזיקה דעתה
בד' וחולה. כשוטה חברותיה בדיקות לה יועילו אם
לז' וכוונה הכנה רק שצריך קעח) סי' (יו"ד החת"ס
מרפיא. פתאומית ובהלה הדמים מסלק פחד נקיים.
הכרתה באיבוד נפילתה דעצם לחשוש מקום יש אם
הדמים מסלק פחד לראיה. לה גרם הפתאומית ובהלתה
ותתחלחל כענין לראיה, גורמת פתאומית בהלה אבל
קס"ז) (סי' החת"ס בדברי נדה. שפירסה מאוד המלכה
העמק ובשו"ת דמים. ושפע ברורה הרגשה יש שבכך

בזה. החת"ס על חולק כ"ב) סי' (יו"ד שאלה

      
בק"ו ולמד נגיעה מחשש אסר נוף יפה בשו"ת
יוסיף וכיצד מכוין הוא לכפרה הלא וזריקה. מהושטה
אין הרי כוונה בלא בה יגע אם גם פשע. על חטא

לזה. מכוין

        
נקיים, בז' דם המוציאה מכה לה יש הרופאה בקביעת
במכה. לתלות אפשר אם השביעי ביום גם ראתה ועתה
בבדיקותיה להמשיך שלה המו"צ לה שהורה בענין
אם במכה תולין אנו שכבר אחר מכה. שמצאה אחר

בזה. למעשה עצות הבדיקות. יועילו

    
קודם לרחוץ נכון אם ס"ג) קצ"ו (סי' הפלוגתא בענין
בחמין. לרחוץ הפוסקים גדולי כדעת מכריע ההפסק.
ע"י דם ונוזל שנחתך ומי הדם מקרישים הקרים המים
הדם. מזרימים חמים מים אבל נפסק וקרח קרים מים
רק להפסק א"צ בדיקה אפי' דמה"ת מחדש החת"ס
ביום לבדוק שכחה בדין שהפסיק. בכך שתחוש
יותר רואות אין נשים רוב על לסמוך יש אם השביעי.
רחיצה. אחר שעה רבע להמתין יש אי ימים. ו' או מה'
שתרחוץ להדיא ש"ה) (ב"ז הקצר בתוה"ב ברשב"א

האחרונים. הזכירוהו שלא לפלא בחמין,

     
מיום וספרה שחרית הפסק עשתה אם בדיעבד
אסור. לכתחילה אבל עשוי שעשתה מה שלאחריו
שחרית בבדיקת דחוק דמוך דינא הפוסקי' השמיטו
דאף ש"ח) ב"ז הקצר (תוה"ב מפורש וברשב"א
כל המוך תחזיק אם דחוק. מוך בעינן שחרית בבדיקת

א'. בשעה סגי או ביה"ש לאחר עד היום

       
ולא לילות כמה ועברו בטהרה הייתה החופה
אם נידה ופירסה שצריך מה לעשות מילתא איסתייעא
קצת שלוקח יום שבכל מעשים עימה. להתייחד מותר
לא אם אבל ביניהם. מפרידים ואין שמצליחים עד זמן

אסורה. אז סיבה מאיזה כלל אליה קרב

 
מאמינים והרי מזל, לו יש מפגע הניצול העולם במאמר
חיי בני כח.) (מ"ק במאמרם בהשגחה. שהכל אנו
ובתוס' במזלא, אלא מילתא תליא בזכותא לאו ומזוני
אם לשנות. שאפשר הוא לישראל מזל דאין דהא שם

מזל. בר שהוא אדם על לומר שרי

    
ע"י ורק מעולם טבעי ווסת לה היה לא דבריה לפי
ביותר חריג הוא המקרה קיבלה. וכדורים רופאים עזרת
צריכה סרטניים גידולים ומחשש בהיסטוריה, פ"א
הרופאים בדעת השחליים. כריתת ניתוח לעבור
בהוראה ורק לנקבה, הוא הגוף של המחדל שברירת
הוראות כמה חסר זו אשה ואצל זכר נעשה מיוחדת
אשכים בעצם הם והשחלות חלקיות, הוראות יש כי
יש חדרים ז' סג:) (ברכות גהש"ס לגידול. שמסוכנים
באמצע ואחד משמאל ושלשה מימין שלשה באשה
ובאמצע נקבות ובשמאל זכרים יהיו מימין תתעבר אם
דברי אלא לנו אין המחדל' 'ברירת בענין אנדרוגינוס.
והטבעים הרופאים אצל לא.). (נדה בזה כדרבנות חז"ל
וברצון בתפלה תלוי הכל האמת ולחכמי טבעי הוא
להם אין י:) (כתובות דורקטי משפחת ב"ה. הבורא
איברים לה שיש אשה בתולים. ולא נדה לא דמים
כגון כאלו סוגים בחז"ל מצינו לאנשים. דומים
ד' לה וחסר לעשרים שהגיעה אשה והיא 'איילונית'
וסימנים כאיש סימנים להם שיש נשים יש אשה. סימני
או 'טומטום' חכמים להם וקראו זה או זה או כאשה
הנשים ככל שהאשה דידן בנדון 'אנדרוגינוס'.
לדון אין נשים כשאר רחם לה מצאו וגם בחיצוניות
אחד גדול בשם מפ"ו. דפטורה ופשוט זה מדין עליה
תורה דעת לשאול יש בניתוח סכנה דאיכא דהיכא

בישראל. מגדול

       
  

בע"ש חופפת אשה (סז:) נדה הונא דרב מימרא
השבת, שלאחר ר"ה של שני יו"ט למוצאי וטובלת
דקי"ל בהא טובים. ימים בשאר גם כן נקט לא למה
הסדר דנקט הונא רב בדברי יפה ביאור ראש. אד"ו לא
מנשים ואיירי הדרגה לפי יום ועוד יום בתוספת

ר"ה. נקט לכך ימים לשאר מר"ה שילמדו שבא"י
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לפ"מ חדש, דבר העלה צ"ז) סי' ח"ב (יו"ד חיים בדברי
שאובים מים מ"ס יש אם חיבור אינו דקטפרס דקיי"ל
מקוה חיבור. זה אין בקטפרס גשמים למי ומחוברים
המדריגות שבשיפוע. המים חיבור שיפוע בו שיש
לטבול אין להד"ח בקטפרס שמחוברים שבמקוה
קמ"ז). סי' ח"ז משנ"ה (עי' בלעדם, מ"ס וצריך עליהם
מעלות על נתונה שהיא מחט מ"ז) פ"ז (מקואות במשנה
הגל עליה שעבר כיון במים ומביא מוליך היה המערה
המעלות על לטבול שא"א הד"ח על וקשה טהורה,
במקוה טובלים. אינם כלים גם טובל אין שאדם ובכ"מ
עד ומתרחבים מתעקמים והכתלים גע"ג שלמטה
מדת בגע"ג. דוקא לעמוד צריך אם אמה י"ב שלמעלה
בצורת מקווה בניית קטפרס. מחמתו ליחשב השפוע
בכותל להסתפק יש והולך). שמתעמק (כבריכות מדרון
הדין יהא מה שניהם, שמצרף ונסדק מקואות שני שבין
מהבנין חלק כשהם מקוה מדריגות בשפוע. כשנסדק
ישרים עצמם והמדריגות בנוי ותחתיהם כסולם ולא
ידי על מהמאגר המים שמושכים בימינו לגמרי.
פסולים כמים דינם חיבור שאינו הקטפרס מי צינורות.
במקוה רח) סי' (יו"ד הח"ס ד' מצטרפים. אינם רק או
שחלוק וחידש המעיין, מן צינור ע"י המים שהמשיכו
הביאו באשר לעצמו. מקוה לחיבור מקוואות ב' חיבור
מתוכה לתת הנוד כשפופרת חור עם גדולה אמבטיה
יהי' המקווה בור א) חיבור. חשיב אם למקוה המים
הזריעה בור ב) ישרים. וקירות מדרון בלי ישרה בקרקע
ישקטו בבור הנכנסין השאובים שהמים באופן יהי'
הזריעה לבור ההמשכה ג) קטפרס. יהיו ולא ויטהרו
קרקע על אפשר ואם לבלוע הראוי' קרקע על יהי'
השקה ולעשות המקוה, ע"י מ"ג בור לעשות ד) ממש.

הב של הנקב ולסתום ולחזור למקוה מילוימהבור עד ור
ומוסיפין מ"ג סאה בכ"א המשתמשים ה) אחרת. מקוה
כל ו) פוסלין. שבמדרגות המים אין מ"ס עד שאובין
לדעת ז) ג"ט. משך קרקע ע"ג יהיו למקוה ההמשכות
יש אם אפילו המקוה מדרגות על לטבול אין הד"ח
ע"י למקוה שהמשיכו מים ח) המקוה. מלבד מ"ס בהם
בהן. לטבול הוכשרו אם ספק יש הזריעה בור שעברו
יוצאין ואין המקוה לתוך הנכנסים דמים הד"ח דעת ט)
ע"י מקוה ע"ג מקוה להכשיר אין י) זחילה. מקרי נמי
המצאה קצב), (סי' ח"ט משנ"ה עי' ונקב. שפופרת
וינצלו הטבילה עת כל פתוח ההשקה בור שיהיה חדשה

ע"ש. החששות מכל

    
ברום אמה על אמה או מ"ס הוא השיעור עיקר אם
לשון דיוק מדרבנן. או התורה מן סאה מ' אמות. ג'
דאין משמע חכמים" "ושיערו ד:) (עירובין חז"ל

טומאת מהל' (פ"ב ברמב"ם מצינו הללממ"ס. השיעור
ברייתו כתחילת טומאה שיעור אמרה דהללממ"ס מת)
ביוהכ"פ וכן כזית. שהוא חכמים ושיערו אדם של
וכן בככותבת, חכמים ושיערו דעתיה דמיתבא שיעור
ילפינן היאך לחצאין. טבילה בדין סאה. מ' כלפי הוא
לחצאין אינה השמש ביאת מה וטהר" השמש "ובא
אינה ג"כ השמש ביאת הרי - לחצאין אינה טבילה אף
נד) סי' נדה (הל' הבה"ג רבינו דברי ביאור בב"א.
לחולין אם כביניתא. מיגנדרא מיא נפישי דבדלא
מקוה בדין גדילתה. כדרך לטבול צריכה ג"כ ולבעלה

לחצאין. במעיין טבילה עגולה.

   
דא"י ה"ה) מקוואות מהל' (פ"י הרמב"ם פסק באשר
פ"ה (ע"ז הירו' הביא ולא טהורין, מקוואותיה חזקת
פלוגתת שאלה. וצריך נאמנות מטעם שהוא ה"ד)
דאורייתא סאה מ' אי ותליא הנאמנות בענין הפוסקים
רק שמדובר ברור מוכח ברמב"ם הקודם). סימן (עי'

השיעור. על ולא נאמנין ע"ז שאובים מספק

  

    
הקדש חמץ דאוכל בהא (כ.) דפסחים בסוגיא פלפול
לציין רק מקשים" "יש בסתם לכתוב לא מעל. בפסח
ציין שלא הרמב"ם על הראב"ד השגת הם. מי בדיוק
לחכמי (במכתבו עצמו הרמב"ם וכבר דבריו מקור

ע"ז. הצטער לוניל)

       
שהוא משום שאלה מהני לא גזבר ליד דאתי אחר
מעשה ליחשיב קודם אף וא"כ ג:), דף (תמורה מעשה
אם הראשו' פלוגתת להקדש. מחולין דנפיק במאי
הטעמים לתרי דבעינן בהא הקנין. נפקע החכם בשאלת
הפקר. ב"ד והפקר מקדש דרבנן אדעתא דמקדש כל
הגר"י בתי' בהמה. ובמעשר בתמורה שאלה מהני אי
התוס' בקו' דחדש. ל"ת דוחה לא מצה אמאי אייבשיץ
דאין ותי' דחדש ל"ת לידחי דמצה דע' (לח.) קידושין
והק' הדיבור. שלאחר ל"ת דוחה הדיבור דקודם ע'
שקודם דע' (ה:) ביבמות ממ"ש אייבשיץ הגר"י
עימו ונתוכח אייבשיץ הגר"י תירוץ עדיפא. הדיבור
ישראל ביטלו לא מדוע זצ"ל. המבורגר מהור"י גיסו
לביטול להדיא כשמכוין בתערובת. החדש לכתחילה

שריא. אי האיסור

       
    

נאבד שהשיק אלא הסכום, כל במזומן קיבל העני
כבר הנותן וטוען לעני שפדאוהו אחרים מאנשים
מחשבוני השיק יצא שלא ומה קיבל העני ואף שילמתי
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אם להדיוט כמסירתו לגבוה אמירתו שלי. רווח הוא
מתנות ככסף. נחשב אם שיק דעניים. בצדקה גם שייך
תובעים, לו אין כה"ג שבהלואה אף בשיק. לאביונים
כספים. מעשר לשלם העצמית חובתו זו כספים במעשר

    
בדין שהחיינו. ברכת מברך אם חדש ספר המקבל
אותו דעת על גם שנודר נדרו בשעת להדיא האומר
בביאור (כא:). דנדרים מסוגיא בדבר ראיה הפתח.
נדרו. בשעת לו תשאל אל מי"ח) פ"ד (אבות המשנה

      
דומיא בהמתו לרפאות יכול אם מחבירו הנאה המודר
בזה נחלקו מצוה. שהיא משום אבידתו דמשיב
סי' (אהע"ז והחזו"א מא:) (נדרים בגלהש"ס הגרע"א
מצוה יש אם הפלוגתא. ובביאור ע"ב), מ"א דף ל"ו,
יש אם ישראל נפש ברפואת חברו. בהמת לרפאות
כאו"א על דמצוה גופו רפואת בין חילוק מצוה.
בנוטה רק בהמתו אבל ישראל איש לרפאות מישראל
הריפוי. עצם ולא אבדה השבת משום להצילה למות
בין חילוק למונעו. מחוייב אם לים בהמתו המשליך
בפיה"מ הרמב"ם ביאור להצלתה. בהמתו רפואת

בזה. שם) (נדרים

       
  

של התעללויות מקרי מתרבים לאחרונה השאלה:
שכזה. מקרה על למשטרה דיווח בתלמידים. מורים
במקומות זה מורה העסקת המתעלל. המורה פיטורי
שהחוק דמלכותא דינא כאן יש אם אחר. למצוא שקשה
עוד יפלו שלא המתעלל שם פרסום לדווח. מחייב
והבנות הבנים התורה מטעם תשובה: בידו. קרבנות
ומוסר חינוך דיבורי עוזר כשאין ההורים. ברשות הם
בדעת יז). כט (משלי ויניחך בנך יסר בנו להכות מצוה
מימי הוא יסורים ע"י הבנים חינוך שמנהג החוקרים
דת וכו'. וריצוי בפיוס צ"ל הזה בדור כן לא הביניים
לחנכו הכאה בין הבחנה צריך הגמור. בהיפך תורה"ק
יותר המכים הורים יש אם אף כעסו. לשיכוך להכאה
בנים לקיחת ילדיהם. מהם לקחת מצדיק זה אין מדאי
כשלוקחים נפש. כגונב הוא גמור איסור מהוריהם
ילדים באימוץ התורה. כל על עוברים מההורים הילדים
עוברים האמיתיים הוריהם הם מי להם לגלות ללא
אח נמצא ב) או"א. כיבוד א) התורה. כל על בתוצאה
ירשו ולא להם מגיע שאין מה ירשו ג) אחותו. נושא
ה) הכל. יפסידו עשירים כשהוריהם ד) המגיעם.
כאונן ממצוות שפטורים האמיתיים הוריהם כשימותו
את יודעים שאינם מאומצים ילדים באבלות. וחייבים
למשפחת ילדים אימוץ השוק. מן כאסופי דינם הוריהם

הילדים להוציא מחייב המשפט כשבית התורה. שומרי
אותם שמקבלים (בכתב) בב"ד להצהיר הוריהם. מחיק
להוריהם. להשיבם עת בכל ומוכנים הסיבות מאלו רק
וזרקה השליכה מיד בחמת המים כלות כראותה הגר
ומת בידה החזיקתו השונמית משא"כ הילד, מעצמה
ג' בו שאין מי נא' בגבעונים השליכתו. ולא בידה
חוק להם מתאים ולכן מישראל אינו וכו' טובות מידות
מקרים ישנם לאימוץ. שצריכים מיוחדים אופנים זה.
בסכנה. הנתונים ילדים בישראל גם הכלל מן יוצאים
לגופו. מקרה כל לדון מומחים ישראל ב"ד צריך
רוח בחולי לא אם גמור איסור למשטרה למסור
איסור גויים של ומוסד לנכרים ח"ו. מאוד המסוכנים
בבי"ח לאשפז שוטה ילד על החת"ס ד' ומוחלט. גמור
א' שע' רשע יהי ואל ימיו כל שוטה יהי' דמוטב גוי
ברוח שלא דתית למשפחה העברה המקום. לפני
הלימוד. לצורך הילדים את שמכה מלמד זו. משפחה
כמה דינים יש לחנכם. תלמידיו יכה המלמד גם
אב גמור. איסור הוא למשטרה למסרו וכיצד. להלקות
בבירור לבררו צריך ראשית בבתו. שחטא עליו שלועזין
אצל המוצא רופא כשרים. עדים ב' עפ"י בבירור גמור
דבר לבעלה האשה שבין במחלוקת כיום פתחה. הבת
לפרסמו חטא. שהאב לומר הילדים מלמדת ראשון
לערכאות ללכת למקו"א. דהלך נודע אם רק ברבים
אם יספרו שלא ובלבד שרצח האומר גמור. חרם הוא
בזמה"ז. הדם גואל דין יש אם לערכאות. למוסרו שרי

       
סוגי ב' באחרים. נתערב שאלה בו שנשאלה עוף
בדין בזה. מחמירים דעות וכשיש ידיעה חוסר שאלות
חכם. בו שהורה ידוע שאין דבר פי' כוס. כוס בשר
הראשונים בפלוגתת חכם. של כבודו משום היתר
לחזור אפשר אם החכם שהורה חתיכה באותה
ולא בלבד קבלה ע"פ החכמים הוראת עיקר ולהתירה.

כלל. סברא עפ"י

       
או בתרא בבבא רק יוסף רב לגבי כרבה הלכה אם
עדיף סיני הוריות) (שילהי דקי"ל מה לפי הש"ס. בכל

מ" א"כ סיני יוסף ורב הרים כרבהמעוקר הלכתא ט
הישיבה ראש שנעשה דאחר מחדש יוסף. רב לגבי

ממנו. הגדולים חביריו על אף עולה

     
בחור עם הגון שידוך לה שמציעים ה' יראת בתולה
בחור עם שתתחתן או א"ל המודרנים והוריה יר"ש
רס"ו) (יו"ד לשמה תורה בשו"ת לא. כלל או מודרני
לו. לשמוע חייבת תתחתן שלא לבתו האב אמר שאם
בתו להשיא האב חובת תורה. איסורי דוחה כאו"א אם
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חייבת אם להנשא. הבת על מצוה אם מדרבנן. או מה"ת
בתו המשהה זה ערום רשע עני איזהו יצרה". ב"לשבת
כדי עבדו לשחרר מותר אם עו.). (סנהדרין בוגרת
אם מצערו. כשהדבר או"א כיבוד יש אם בתו. להשיא

אביה. מרשות עצמה להפקיע כדי לינשא לבת מותר

       
 

מכבוד ונפטר אימו כבוד במצוות עוסק חשיב אם
מצות יש אם האב. במקום מצוה האם כיבוד אם אביו.
"הנח" הש"ס לשון דיוק בו. רוצה האב כשאין כיבוד
לכבד שלא לבנו שציוה אב לא.). (קדושין אמך כבוד
כשאימו לכבדו. אביו וא"ל במצוה התחיל אימו.
כבוד והקדים עבר לכיבוד. קודם מי מאביו נתגרשה
לה שפקעה או בזה מצוה קיים אם אביו לכבוד אימו
משום בו יש אם ביחד או"א ציווי קיום המצוה.
לקיים ויכול כאחת לו מצווים כששניהם אעמ"ח.
והבאה בהעמדה גם זה כלל שייך אם כאחת. שניהם
יחדיו. עניים לב' צדקה המצוות. בעשיית רק או מצוה,

דרבנן. במצוה סתם, "מצוה" לשון מצינו אם

       
א' למו"ץ שאל ספרים. או שמועה מפי רוב שייך אם
לאחר. עוד לשאול יכול אם פלוגתא בו שיש בדבר
חכם דין חכם. בו שהורה הדעת בשיקול התלוי דבר
הקטן. החכם שאסר מה להתיר יוכל אם יותר גדול
מוחזקים חכמים כמה שיש כו.) (יומא המאירי דברי
אינם הפתח אף לידם באה וכשהוראה תורה בחדרי
דרבנן או תורה איסור הוא אם שאסר חכם מוצאים.
שנים יכולים אם שאסר אחד תורה. איסור ספק או

מובהק. רבו נגד פסק להתירו. מהחכמים

    
שנהגו בדברים להחמיר יש אם תורה. לנשים ללמד אין
הרב מיקל. שהוא רב לעצמו לקבל יכול אי להקל.
ברכה. עליו תבוא והמחמיר והוסיף להקל שפסק
בענין לך. ויתיר פלוני לרב לך מתיר איני שהשיב רב

בעיות. להן שיש כלות של שאלות

        
שדולק הרבה שמן שנותנין חנוכה בנר ליתן שרי אי
ועוד) קב: (שבת למ"ש הסתירה ישוב לזמן. מחוץ
מותר אם לעצמו יחיד עשירות. במקום עניות אין
מממונו. משליש ביותר מצוה הידור הוצאות. להוציא

דקפיד. ממאן משו"פ פחות גניבת

         
שהאב נ"ג) סי' ח"ד (במהד"ת במשנ"ה נפסק באשר
הרמב"ם במ"ש פטור. ידו תחת ומת בנו את הרודה

וברחמנות. קטנה ברצועה ה"ב) פ"ג ת"ת (הל'

      


באיסור. יאכילוהו היאך לקדושה נכנס שעתה מכיון
ליה דספינן משמע אותו" "מאכילין הרוקח בלשון
ומחיקתו. במקומו שלא השם כתיבת בדין בידים.

והביצה. העוגה שע"ג לוח על כתיבה

     
צריך צדקה לקבץ ההולך שעני מקומות כמה במנהג
לשליש רק או אמיתי עני הוא אם בדיקה לעבור
מהד"ת משנ"ה לאיסור נדפס כבר שקרן. או ולרביע

קע"ג סי' אליעזרח"ג בבקשת נפלא ביאור ע"ש.
והיא אנשים י' ועמו בריא שהוא אף להשקותו מרבקה
ז) סימן (הראשון מינץ המהר"י כבר ג'. בת קטנה

זה. בכעין אסר בזמנו

     


עני להחזיר דאסור ס"ד) רמ"ט סי' (יו"ד ברמ"א
ועני עני לכל צדקה ליתן צריך אם ריקם, השואל
לחקור שצריך מה יועיל אם בביהכ"נ. המסתובב

אמיתי. עני הוא אם ולברר

      
בתורה שהעוסק ה"י) (פ"ג ת"ת בהל' הרמב"ם במ"ש
הרמב"ם דעת ה'. חילל בגדר הוא הצדקה מן ומתפרנס
אברכי ת"ת. על כסף לקחת שאסור מ"ה) פ"ד (אבות
לקביעות לו עולה אם בשכר תינוקות ומלמדי כולל
צדקה. בכלל הוא אם כולל אברכי החזקת לתורה. עיתים
השומר ב"נ בין חילוק ביהכ"נ. לבנין מגוי צדקה לקבל
אם עכו"ם בב"נ. צדקה מיני ג' עכו"ם. לבין מצוות ז'
ועושה. מצווה כאינו בב"נ מצוות קיום בצדקה. מחוייב

    
מקבל אי מעצמו מצוה ועושה ברשעו שעומד עכו"ם
בין חילוק בפרהסיא. מעכו"ם צדקה מקבלי בענין שכר.
העכו"ם מן לבקש המקבל. ליחיד המקבלים רבים
זכות לגויים יש אם ממשלתיות. קצבאות בדין בצינעא.
דיור אפשרות א) בארה"ב. תמיכות מיני כמה יש אבות.
ס.ס.א. שנקרא מה ב) (וועל-פעיר). מינימלי ומזון ביגוד
ולפרנס פרנסה להביא באפשרותם שאין לאנשים תמיכה
דירה שכר לשלם (8 (סעקשאן שנקרא מה ג) עצמם.
השנה כל העובדים ד) להסתדר. יכולים שאינן לאנשים
כשאין מס. החזרי יש השנה בסוף מסים מהם ומורידין
צדקה לקבל המדינה. חוק אלא מהמלך ישיר זה

מומר. מישראל

    
הרמב"ם אחי דוד ר' זבולון. יששכר שותפות בענין
לים ירד ופעם פרקמטיא עושה והי' מתומכיו הי' ז"ל
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והי' לו שהי' הרכוש כל עם וטבע במים ונפל בספינה
יצא כמעט שח"ו עד מאד מאד עליו מצטער הרמב"ם
ועם והתירו וחזרו התירו האחרונים בדורות מדעתו.
הרבנים בין חילוק יש אם ואולי. האי כולי הסיוע כל
גדול מי שכר תורה ולומדי תורה מחזיקי לאברכים.
הרב עם בחוזה לפרט בחו"ל נוהגין שהיו טעם יותר.
ענין ביאור וכו'. שיעור כל ועל כו"כ דרשה כל על
א) המדריגות דירוג מהממשלה. שלוקחים בפרהסיא
למטה ב) הימנו. מעולה לך אין יאכל כי כפו יגיע
תלמידי ממנו למטה ג) מהציבור. שכר מקבלי ממנו
ה) אברכים. ממנו למטה ד) הציבור. שמחזיק הרב

עכו"ם. צדקת ממנו למטה

   
חייב שמל דגוי כ' תרמ"ח) לך (פ' עה"ת אמת בשפת
הדור בפאר דוכתא. בשום כן מצינו דלא וצ"ע מיתה.
(עי' וצ"ע למול הגוי דיכול שע"ד) (סי' להרמב"ם
יש אם בירא"ש. להתפאר מותר אם מט). סי' שאג"א

נפשיה. לאודועיה מרבנן בצורבא ענין

       
חשוב מוהל להזמין והעדיף בן לו נולד בעה"ב
שיורד טוען שבעירו יחיד קבוע ומוהל ממקו"א
בני בהתנו אחרת. מעיר אחר מלמד הזמנת לפרנסתו.
במ"ש אחר. מוהל לקבל שלא עליהם וקבלו העיר
וכ"ז) כ"ג אות הדבור חלק מילה (מ"ע פקודיך בדרך
לומר היחיד יכול אם העיר. בני של תקנה כשהי' רק
אם בעיר א' תפילין זוג יש אם זה. בש"ץ רוצה שאינו
אושוויץ במחנות יחיד תפילין זוג בהנחתן. קדימות יש
ולקרוא. לחטוף יכול אם התורה בקריאת ובוכענוואלד.
ועלה וחטף אחר ובא לתורה לעלות לאחד הש"ץ קרא
ליקח למוהל מותר אם זהובים. י' לו לשלם צריך אם
לאומנותו. שיורד השני על שיטעון מזה יותר ועוד שכר
כסף שלוקח במוהל זצלה"ה לאנדא יעקב ר' הג' בשם
עי' שלו. הכנסת בבית תחנון לומר שיש אומנתו עבור
המוהל. שכר בענין כ') סי' ח"ג (מהד"ת הלכות משנה

לפני זו.אם עיר של מוהל לקחת ענין יש משוה"ד ם
מוה"ר הגאון דו"ז בזה נשאל כבר דעיבא. ביומא מילה
יהודה שארית שו"ת בספרו זצלה"ה בלוהם צבי יהודה

הקבוע. מוהל לבושת לחשוש צריך אם ק"ל). (סי'

  
רפואה, בשביל רק או מהמצוה חלק הוא מציצה אם
ברופאי דתלוי י"ל א"כ רפואה של גדר רק הוא ואם
מציצה. במקום תחבושת רפואות. מיני כל כמו הזמן
ועתה בטלה מזמן כבר שהמציצה המפורסם טעות
עם יחד הפריעה עור ולחתוך פריעה אף לבטל רוצים
הערלה, חתוך א) מילה: מצות חלקי שלשת הערלה. עור

אלא לחתכו ולא הרך הקרום בצפרניו (לקרוע פריעה, ב)
וכל מציצה. ג) ויתגדל), ויחזור הגיד סביב לשכללו
מהללממ"ס מציצה מסיני. תורה משנה הוא בזה שינוי
אם מצץ ולא מל קדמון. שהי' הקנה ובס' בזוה"ק וכ"ה
המצאת דווקא. המוהל ע"י מציצה מל. לא כאילו הוא
בד' וכיוצא. ושפופרת בסמרטוטים למציצה הרופאים
למות יכולים היו הטבע דעפ"י רמ"ה) סי' (יו"ד החת"ס
המציצה של עיקרה מגינא. המצוה ורק המילה מן
ושפופרת שבסמרטוטים יימר ומאן רחוקים ממקומות
יסמוך לא הזיקא, בדשכיח א) הם ענינים ג' שם. מגיע
דבר ידע לא מצוה שומר ב) לדעת. עצמו מאבד והוא
פתאים שומר ג) השמים. מן סגולה בדרך כשההיזק רע,
מחמת אחיו מתו כלל. שכיח שאינו היזק במקום ה',
החכמ"א בפלגתת למולם. שרי אי וכיוצא וחולה מילה
סכ"ד) רס"ו סי' (יו"ד והערוה"ש סל"ו) קמ"ט (סי'
צוואת ומציצה. פריעה לחיתוך בשבת מוהלים ג' לכבד
לרבינו ראיתי וכן החכ"א על לסמוך לבניו ז"ל הח"ס
הטפת בשביל דמציצה מחדש ז"ל. שערים הבית מרן
הפריעה לפני מברכים מ"ט להכניסו בברכת ברית. דם
ברכת היא אם הפריעה. על נצטוה לא אברהם הרי

ז.). פסחים תוס' (עי' ברכהמ"צ או השבח

        


      
מצות ג' יש דבמילה שס"ט) סי' (א"ח בבי"ש מרן בד'
מצוה ב) מ"ד. לחד נכרי ע"י ואפי' נמול הבן שיהי' א)
על מצוה אז מוהלו האב אין אם ג) למולו. האב על
בזמנו. שלא המיוחדת האב מצות למולו. ישראל כל
מכניס בדין תשלומין. לה יש אם השמיני יום מילת
לעשות יוכל ולא בע"פ עצמו שטימא מי לאונס. עצמו
שאינו במי הראשונים פלוגתת כרת. חייב אם הפסח
חשיב אם חז"ל תקנת מחמת המצוה לעשות יכול
עליו מחללין אם לאונס עצמו מכניס לגמרי. דפטרוהו
הפסח. לפני יום ל' קודם לדרך יציאה השבת. את
ושבועה לעדות נפסל אם לאחשורוש. אסתר כניסת

לאונס. עצמו כשהכניס

   
פלוגתת קטן. שהוא עד רק הם אם בנו על האב המצות
ח' לאחר נסתפקתי אשה. להשיאו לענין הראשונים
קדימה דין יש אי בנו הוא כאילו אדם כל שנתחייב
המצוה. מי על י"ג בן הקטן שנעשה לאחר האב. על

להקדימה. מחוייב אם בזמנה שלא מילה

      
רגילין דהיו משום הוא אם בביהכ"נ מלין היו באשר
בביהכ"נ. עשרה מצוי שאז התפילה אחר למול
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באולמות. הברית ועושים בזה מדקדקין שאין ובזמנינו
נהגו תקל"ו) סי' שביעי (חלק בת' הרשב"א בדברי
ראיה ה'. לפני ברית ויכרתו דכתיב הכנסת בבית למול
הכנסת. בית עד סי"א) רס"ה סי' (יו"ד הרמ"א מלשון
שבאים למה לחוש יש אם בש"ק. עירוב שאין במקום
ולפעמים בטלים ולדברים בטילה שיחה לידי בביהכ"נ

הברית. על כשממתינים ראש וקלות לשחוק גם

       
ע"י להביא סמכו מה על בבית למול שאפשר מכיון
לברית התינוק הבאת מצוות. בשאר כן עושים ולא גוי
מה גוי. ע"י ביהכ"נ נקיון גוי, ע"י סוכה אחות. ע"י
הליכה זו. רבה למצוה רק ואפי' העירוב משובח

ת הוא למילה לרוץ רגליים עצמה. כמצוה יקוןלברי"מ
גוי. ע"י שופר הבאת לרגליים.

   
ה' ביום אפשר אם הגר ומילת בזמנה שלא במילה
למילה. בשלישי שבת חילול לידי יבואו שלא בשבת
שנולד זמנה נודע כשלא בזמנה שלא מילה סוגי ב'
"מיום בו י"ל אם בזמנה בשלא חולה. שהי' או ביה"ש
שמיני זהו שמבריא בחולה דמו". ירצה והלאה השמיני
שלא אם ש"ג. שני ביו"ט בזמנה שלא מילה שלו.
ש"ג. שני יו"ט באבילות תליא יום. בכל עובר בזמנה

       

       
הנדבק עור קצת יש ימין צד שעל שנים שש בן ילד
האח' פלוגתת המעכבים. ציצין חשיב אי העטרה על
שחזר או מעיקרו מכוסה גבהו. רוב או היקף רוב אם
לסדר מילה) מהל' (פ"ב הרמב"ם בל' מדויק ונכסה.
התחבושת ומתחת ומכאן מכאן הפריעה עור יפה
עור קצת ועולה בזה נזהרים המוהלים אין היטב.
צריך ואם לזה, התיקון אופן בעטרה. ונדבק הפריעה

מוהל. ע"י

        
אי שבת מחלל הי' שלו שהמוהל לו שנתברר בחור
כמומר הוי אי שבת לחילול מומר הטד"ב. צריך
רס"ד) לסי' (בהשמטות הגרע"א בשיטת לכה"ת.
מצוי לא מאד הוא בזמננו בפרהסיא שבת דמחלל
תורה. שומרי ישראל בני עשרה בפני להיות שצריך
בחילוק שנשבו. כתינוקות הם אם בימינו שבת מחללי
סי' ושלום חיים (אות זצ"ל ממונקטאש הק' אדמו"ר
ובין ואונגארין טשעכין במדינת הדוקטורים בין רסד)
וכיו"ב. וארה"ב גערמאניא כמו המערב בארצות אותן
כשירה מומר דמילת כא.) גיטין (חידושי החת"ס בדעת
משום אסורה הטד"ב המילה. א' דמם למצוץ והציע
הדרך דברי כהטד"ב. שהיא מציצה הציע לכן חבלה

מוסרים שע"י במילה יט) אות מילה (מצות פיקודך
ומוכסים.

      
ה"ב) מילה מהל' (בפ"א והראב"ד הרמב"ם מחלוקת
בכ"י כרת חייב אם י"ג בן שנעשה עד נימול כשלא
בחידוש בזה. הנפ"מ מה המפרשים קו' כשימות. רק או
שיש דמצוה בפלוגתא דתליא לב) סי' (או"ח הד"ח
אם נאנס ושוב שהות יש שעוד וחשב ונזכר משך לה
עשה הוי מילה של עשה אם אנוס. או בזה מזיד הוא
על עשה יש אם לעדות. פסול אם ערל כרת. בו שיש
ערל דוכל לאו מכלל שהוא או עצמו למול הגדול
את למול האב מצות כלל רטו) (מצוה בסה"מ וכו'.
(תש' פענח בצפנת הדדי. בהדי ע"ע הבן ומצות בנו
דוחה מהם ואיזו מצות ג' יש מילה דבמצות קנ"ג) סי'
שאינו כ' מבן פחות כ'. מבן פחות עונשין אין שבת.
והרא"ש התוס' במח' חטאת. מביא כיצד כרת עונש בר
מביה"ק לצאת ובידו האיסור עליו כשחל יז.) (נזיר
שאין לאו או מעשה בו שיש לאו מקרי אי יוצא ואינו
אלא י"ג מבן עונשו עליו כותבין ודאי מעשה.
בתש' באסאן מוהר"י בד' כ'. עד וממתינים שמרחמים
נענשין אין ונשיא חכם וחתן דגר ה) (סי' תודה לחמי
שנענשו מצינו באשר שנתמנו. יום מאותו שנה כ' עד
הנוב"י ד' שנים. ב' בהיותו ושמואל ואונן כער קטנים
עונש יהא שלא מסתבר דלא קס"ד) סי' יו"ד (מ"ת
את איש וירצח הפקר העולם ונמצא כ' קודם שמים
השם. תועבות כל ויעשה וינאף עדים יהיה כשלא רעהו

ה"ט). פ"ו (הק"פ האו"ש תמיהת ישוב

         
לעשות כשהלך ושוב מ"מ מצא פס"ר לעשות כשהלך
דראשון. תשלומין פס"ש אם המ"מ. דוחה אם פס"ש,
או שני פסח לעשות דיכול משום שדוחה הטעם אם

מצוה. מת כלפי קיל דפסח דעשה

    

       
להתפלל בנו. למול שליח עושה האב אין הרא"ש דעת

שימות. שפכה כרות על

  

      
שהטבילוהו קטן דב"נ כ' ממלכים) (בפ"י הרמב"ם
טעם מעבדים. בפ"ח ממ"ש וכ"נ למחות, יכול ב"ד
ולד ליקח אפשר אם עבדים. בהל' הדבר על שחוזר
(עי' קלוש דעת לקטן יש אם בע"כ. ולהטבילו נכרית
(יומא ורש"י הבה"ג רבינו בדעת מו). סי' ח"ב משנ"ה
רק להתגייר יכול אינו מושלך תינוק דמצא פ"ה.)
בד' קו' מדעתו. מצוות עול עליו ויקבל כשיגדיל
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נתנו לא והלא למחות יכול כשהגדיל דקטן הרמב"ם
ד' הוא. גדול עכו"ם קטן כל וא"כ נח לבני שיעורין
בו דיש דרואין דמאחר וקפ"ד) שי"ב סי' (יו"ד הח"ס

הוא. גדול בכלל ודאי דעת

    

    
דהא בחרן עשו אשר הנפש מאברהם למילף איכא אי
הבריות על אהבהו דואהבת מקרא או מצוה. אינו
הגירות על מז:) (יבמות הגמ' בלשון ואתחנן). (ספרי
מעכב מצוות לקבלת רק משהינן. לא מצוה שיהוי
הוא אם סב.) (קידושין שאגרשך לאחר בדין הב"ד.
(הל' האשכול בד' כספחת. לישראל גרים קשים בידו.
דורות. ז' עד בגרים מאמינים דאין מ) סי' גרים
משה. שעשה רב וערב אמונה, בהם יש אם העבדים
מ"ט) סי' (פ"ד יבמות היש"ש שכ' כדרבנות דברים
המתגריים רק לקבל מצוה גרים. לקבל אין שבגלות
הם, גרים שלשה רי"ג) סי' בא (פ' בילק"ש לשמה.
הקב"ה. של לשמו כעני, מתפרנס להיות אשה, לשם
שרבו אשה לשם בהמתגיירים ליזהר התעוררות
באמת. המצוות עול לקבלת מתכוונים ואין בארה"ב

       


החמדת בדברי המילה. לאחר טבילה מצינו היכן
שערלה לפי לטבילתו קודמת גר שמילת בטעם שלמה
משערות צ"ע חציצה. והיא כקצוצה ליקצץ העומדת
קצ"ח). סי' ביו"ד וש"ך ב"ח (עיין והצפרניים הראש

דמי. כקצוץ אי לקצוץ מה"ת שמחוייב בדבר

   

    
בלשונות ותושבע"פ התנ"ך להעתיק רוצה באשר
קיום בלשונם. ובין בגופן בין הוא וההעתקה העמים
ד) מלבוש, ג) לשון, ב) מקום, א) הוא: אומה כל של
שלח לא המן זכרם. יאבד הני מהם שנאבד וכל שם,
אבל כתבם, שיאבדו כדי ככתבם היהודים אל ספריו
ויעקב לבן וכלשונם. ככתבם היהודים אל כ' מרדכי
אחד ספר אפילו נשאר שלא לפלא בלשונם. נלחמו
ע"ז. שהתפללו כנ' לשון, בע' שהעתיקו ספרים מאותם
הבין שלא בגר תקמ"ט) (סי' מגילה ראבי"ה בד'
האמהות הגלחים. בלשון להעתיק לו שרי אי לשוה"ק
מי וא"ל לצרפתית הסידור להעתיק מהחת"ס שבקשו
מתחרט הח"ס מרן בצרפתית. עמהם לדבר מכם בקש
הש"ס להעתיק שרצה פיינר לד"ר הסכמתו על מאוד
דינו ובית הכת"ס מרן של קורא קול אשכנ"ז. ללשון
בשפתם, שנדפס השעה לצורך קונט' הדור. פריצי נגד

שא"ז שיראו כדי תרגום עם בלשוה"ק לחברו הצעה
שפתינו. שזו ולא מבין שאינו למי רק

  
להשתלם כדי קתולית באוניברסיטה מקצוע לימוד

התעודה לקבלת חיוניים במדעים
ללימוד בוגרים לאוניברסיטת הכניסה השאלה:

מחייבת Bachelorמקצוע, of Arts, B.A.-
וחצי שנה של ובלימוד מהתיכון, בגרות תעודת

שני תואר תעודת להוציא יכול הבוגרים באוניברסיטת

Master of Arts, M.A.בין הסכם יש לאחרונה .
בגרות תעודת שאף קתוליות אוניברסיטות כמה
הטיעונים הצגת שם. לכניסה תועיל גם מישיבה

הראשבש בפאות מוקף שנים 62 בן שהוא זו, אלה
שם ללמוד ורוצה הפרנסה עול עליו נפל ועכשיו וזקן
אומנות מלמדו שאינו כל ז"ל אמרו תשובה: מקצוע.
לא באשר ע"א). כ"ט (קידושין ליסטות מלמדו כאילו
(מנחות ישמעאל ר' בדעת זו. הלכה הרמב"ם הזכיר
שום ללמוד ואסור כפשוטו ולילה יומם בו והגית צט:)
ד"א. מדת בהם הנהג ס"ל (לה:) בברכות ואילו חכמה,
את מלמד אני אין קידושין) (שילהי נהוראי ר' בלשון
ולא אומנותו שתורתו בנו רק דמשמע תורה, אלא 'בני'
ובספרי מינות מלאים התיכון לימודי העולם. כל
חרם. הקדמונים הטילו בו וכיוצא שר"י שפינאזא
אפיקורסיות תשובות מפרופסורים. הלימוד בחומר
חטא מכל נקיה וקלה, נקיה אומנות ללמדו במבחנים.
הקתולית אוניברסיטה בין לחלק מקום יש אם ועון.
באוניבסיטה השתלמות מטובתם. להנות איסור לתיכון.
אם פרנסה לשם מקצוע רק שם שלומדים מקום שכזו.
של תשובותיהם הכתובה. באוניברסיטה לימוד מותר.
מנחת בס' (הובא ז"ל והרשב"א מה) (סי' הריב"ש
יש אם חכמתם. לימוד איסור על ז) מכתב קנאות
בד' וכו'. חכמותיהם שידע ז"ל מהרמב"ם ראי' להביא
בחורים אלו על זצ"ל קאטלער אהרן ר' הגאון
חלק שזה ענגליש בשפת בגמ' שמפלפלים ואברכים

מאסימילוציע.

      
ציון הבנין בדעת לברורי. איכא דהא ברוב בטיל אי
בבי"ש מרן דעת איסורים. משאר קילא דהכא י"ג) (סי'
דהאיסור נט:) (נדרים הר"ן עפי"ד שס"ד) סי' (יו"ד
ביטול. בו ל"ש העדר ההיתר אבל בטל ולכן הוויה
ואינו שחסר מה ביטול שייך אם בחסרות כשהטעות
בחסרות בקיאים שאין בזמה"ז האח' פלוגתת בעולם.
קריה"ת לענין ס"ת. כתיבת מצות מקיימין אם ויתרות
אזלינן אי הס"ת בין שנמצאו בסתירות מקיימים. אם

פ"ו). סופרים (מס' רובא בתר
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ורצה האר"י כתב הם בה הקבועים והמזוזות דירה קנה
והמוכר אשכנ"ז, כמנהג ב"י לכתב המזוזות להחליף
שבגמ' לפלא דמיהם. או המזוזות לו שיתן דורש
ולא בלבד בשוכר אם כי זה דין נזכר לא ופוסקים
יש אם הראשונים בפלוגתת זו. הלכתא בטעם במוכר.
חייב ואם בממונו מסכנה חבירו את להציל חיוב
בבית זו למזוזה השוכר צריך אם בדין לו. להחזיר
הגמה"ר פסק הביא רצ"א) סי' (יו"ד בפת"ש אחר.
כשמתחילה המוכר. בחזקת המזוזות דאין לנדא שמואל
נתחרט שמחליף כששמע ורק כלום המוכר אמר לא

שלו. אינם וכבר

    
מצינו שלא לברך יכול אם חברו בבית מזוזה המניח
דין חמץ. לבדוק לאחר במצוה ערבות. על ברכה
של על משלו אדם תורם מדין מוכיח שליח. עושהו
מן מוכיח עליו. ומברך בידיעתו שלא אף חברו
על וכן חברו מצות על שמברכין להדיא הרמב"ם
דוקא שהוא שכחה מצות בגדר חברו. מזוזת קביעות
כשאבד צדקה במצות מכוין. ואינו מעשה עושה באינו
מצות שכר יש אם עני ומצאו ממנו ונתייאש חפץ
החוב ושלם חבירו בא אם מצוה חוב בפריעת צדקה.

פר"ח. מצות קיים אם עבורו

      


החוזרת במזוזה קפ"ח) סי' (ח"ז הלכות במשנה במ"ש
אמרינן אם בנתערבו מברך. אם בדיקה אחר למקומה
בשני ברירה מתחילה. מבורר שהי' בדבר ברירה

דברים.

  
קפ"ט) סי' וח"ה קכ"ז סי' (ח"ד במשנ"ה במ"ש
שיהיה המצוה אם ס"ת. כתיבת למצות שליחות בדין
הוא. שבגופו ומצוה בעצמו שיכתוב או ס"ת לו
שליח מהעושה עדיף אם השוק מן ס"ת הקונה
דה"ה או בגופו הס"ת קניית בדין ס"ת. לו לכתוב
יח) מצוה (ספה"מ הר"מ שכ' טעם שליח. ע"י
על עמד לא מעולם ז"ל האר"י רבינו "וישכור".
המצוה. עבור ממנו שבקשו מה כל ושלם המחיר
ס"ת. כתיבת מצוות קיים אם הגיהו ולא ס"ת כתב
בדין בסיני. שקבלה כמו הוא בעצמו שכשכותב טעם

יחדו. וכתובים נביאים ספ"ת

  
ציוני בספר רי"ד) סי' ח"ב (מהד"ת במשנ"ה במ"ש
שהלל הציוני דברי בפשר יהלך. קדוש שממקור
משם הוציאו ודוד הבאר, בשירת בחומש הי' הגדול

ספר מעולם, בישראל ספרים הרבה בתהלים. ותקנו
וספר פירקי, מאה דד' ע"ז ומס' לאברהם, הי' יצירה
כמה תיקן משה ועוד. ה' מלחמות וספר תהלים,
הזן, ברכת הנתינים, כגון לישראל מעצמו תקנות
סעודה, זמן יום, של בעניינו ודורשין קורין שיהיו
עוד למשה כתובה היתה וכיוצא. משמרות שמונה
בנאמנות שבתורה. מה מלבד יותר ארוכה בלעם פר'

החסיד. יהודה ר' כתבי

        
התרי"ג כל לקיים אדם חייב ומזוזה. סוכה בין חילוק
בנוסח לבישה. בשעת כלאים איסור עיקר מצות.

חז"ל. שתקנו הברכות

        
   

שילוח מצות אחר וגבעות בהרים לחפש ענין יש אם
מה הדיוט. נקרא ועושהו מדבר הפטור בדין הקן.
אם באילנות החיוב בגשמים. בסוכה צדיקים שיושבים
ושילח באילן עלה אם גבוה. אילן על לעלות צריך
בדין וגבעות. בהרים חיפש אם וכן המצוה, קיים אם
בתוך קן המפקיר מבחוץ. סורגים חלון אדן שעל קן
מועיל כזה הפקר אם להסתפק יש הפקר. הוי אם חצרו
חצירו בתוך כשהוא אליו להגיע אפשרות שאין בכלל
צפור בקן פגע המצוה. לקיום רק כוונתו כל וגם
טעמא צעב"ח. משום אסור אי מצוה כשאין בשבת.
שיש קמב.) (חולין שאמרו במה זו. במצוה דקרא
להדר נהגו שלא טעם כאיסר. כיס חסרון זו במצוה

זו. מצוה אחר

     
כלאים גבי וחייב) ד"ה תוס' ב: (ב"ב החת"ס בקו'
ניחא דלא הראשונים שיטת בהו. ליה דניחא בעינן
בסתמא היינו ליה וניחא בקיומו, רוצה שאינו היינו
משקין דמטמא (שם) התו"ג קו' ליה. איכפת דלא
שאין דאף (שם) הקו"ש תי' הוא. ניכר היזק ומנסך
הרמב"ן מד' ניכר. הפסדה נזק ניכרת עצמה הטומאה
ההיזק מעשה בתר דאזלינן בהיפוך נר' דגרמי) (בדינא
במטבע (צז.) דב"ק בפלוגתא תולה התוצאה. בתר ולא
אינה הפסלות שעצם ניכר היזק הוי אי מלכות שפסלה
הגירסאות ב' ביאור במטבע. ידועה והתוצאה ניכרת
'אומרים' או השדה, בעל היינו גדור לו 'אומר' במשנה
ישיבתו כשע"י מעשה בו שאין לאו בדין ב"ד. היינו לו

כלאים. הגידולים נעשים גודר שאינו

  
שמותרים מכיון במנחות זרעים דכלאי איסור יש אם
כלאי אילנות כלאי זרעים כלאי כלאים מיני ג' בהנאה.
(פ"ה הרמב"ם בד' שביניהם. דינים והחילוקי הכרם
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ונסכים מנחות מביאין דאין ה"ט) מזבח איסורי מהל'
משום הכרם וכלאי הערלה מן ואצ"ל וכו' הטבל מן
ישראל. דמשקה דינא משום כתב ולא מהב"ע, שהוא
הביא שלא טעם מצללה"נ. שייך אי קרבנות בהבאת
כלאים. הוי אי בקדשים חולין המערב שביעית. הר"מ
מפסולי להוכיח יש אם כלאים. הוי אי וקדשים חולין
תרומה גידולי כלאים. וקדשים חולין דהוי המוקדשין

כלאים. בהם יהיו אם חולין שתילי עם

        
דשוה קצ"א) סי' וח"ו קצ"ט סי' (ח"ה משנ"ה עי'
(יו"ד האחרון צ"צ ובשו"ת ככסף, לכתחילה כסף
בש"כ. ולא בכסף דעדיפא לכ' משמע רכ"ג) סי'
ב) תורה, של שקלים ה' א) אופנים, בג' פדה"ב
ג) סלעים, ה' במשקל זילבער) (פיין כסף חתיכות
אם כסף, משקל סיג רובל ט"ו במשקל כסף. שוה
אם אחר. כסף מנסכא יותר במטבע עדיפות שום יש
הכהן קבלו כאשר בפדה"ב. קלבון להוסיף צריך
הצרפתי אביגדור רבינו בד' יועיל. אם ה"ס כשווי
ליתן לכתחילה בכור) פדיון סדר רפ"א (פסק עה"ת
של מטבע למשה הקב"ה לו הראה במחצה"ש ש"כ.
שנ' קלבון להוסיף צריך ולכן שלימה היא שרק אש

בפ אבל כזה, מטבע יתנו" (במדבר"זה נאמר דה"ב
בד' ממש. מטבע וא"צ בערכו סגי "בערכך" טז) יח
אלא ה"ס שיעור במטבע שיש סגי דלא החת"ס

זה. שיעור ההיתוך לאחר להוציא הכהן שיוכל

    
שהשליח כ' סט"ו רס"ג דבסי' הרב ש"ע ד' בסתירת
כ' ס"ח תל"ד ובסי' משלחו, מצות על לברך יכול
הר"ב כנראה חמץ. לבדוק שליח עשה אם יברך שלא
אמרינן אם מנהג במקום בקו"א. בזה הרגיש עצמו
בטעם סק"ב שם הקו"א בקו' להקל. ברכות ספק
מבשלוחו. יותר בו מצוה הלא נ"ש מדליקה שהאשה

      
שישאל ע"י תרומה אכילת לתקן אפשרות יש אם
נתנה ואח"כ מאבטיח תרו"מ הפרישה האשה עליה.
לו יש אם התרומה חלק את לטעום בטעות לבעלה
שניהם יכולין אם שהפרישה אשה בשאלה. תיקון
אם ולהבא מכאן רק גייז מיגז דבעל מכיון לשאול.
אכילת אם תרומה. אכל שכבר מה על הפרתו יועיל
ולא שאלה לה תועיל ולא שתיקה כהקמת האבטיח
מברכין קטן גר רנג) סי' (יו"ד החת"ס בד' הפרה.
אף תרומה כברכת למחות שיכול אף אותו כשמטבילין
מועיל אם טבל אכילת אחר עליה. לשאול דאפשר
כהנים בחיוב הראש' בפלוגתת למפרע. תרו"מ הפרשת

בברכהמ"ז. בארץ נחלו שלא ולויים

    
חולי, בהם שאין בדברים לרפאות לרופא רשות יש אם
של"ו סי' (יו"ד הש"ך בד' וכדומה. הפנים כצורת
לתת לרפאות. תורה רשות צריך דהרופא סק"א)
שאין וכיוצא שיניים יישור שתלד. כדי לאשה תרופות
חולי הוי אי עקרה אשה ימות. שמא בתרופה חשש כל
לרפאות הריון. בשביל בסכנה עצמה להכניס בעצם.
ד' לרפאות. רשות צריך רופא לילד. שתוכל נכרית
שצריך הרופאים לו שהחליטו מי דאפילו הגרח"ע
שהי' טעם ישראל. של לב"ד שישאל עד אסור ניתוח
רבינו בדרך ההולכים החסידים ובפרט בישראל נהוג
הסכימו לא שמעולם ותלמידיו זי"ע הק' הבעש"ט
חייב האב אם הדור. צדיק לשאול בלי ניתוח לעשות
וכיוצא. שיניו כיישור בנו את ליפות לרופא לשלם
ילבש לא מצד אסור אי ליפותה. מצוה איכא אי בבתו

בושה. משום רק מכוין דלא היכא ה). כב (דברים

    
רוצה בזש"ק שנים הרבה אחרי שנפקד גדול עשיר
מחלקה איזה ושאלתו לבי"ח, מהונו חמישית לתרום
פסק עיניים. מחלקת או פוריות מחלקת אם עדיפה
לטיפול סתם אומר אם בדין בזה. קנייבסקי הגר"ח

מחלקות. איזו פירט ולא בחולים

       
   

בד' השם. שינוי וכו' מקרעין דברים ד' ט"ז:) (דף ר"ה
ג' הפייטן יסד באשר חטא. בלא דהיינו שם מהרש"א
ולא וצדקה ותפילה תשובה הגזירה רוע את המעבירין
בגודל וישלח) (פר' הציוני בד' מקום. ושינוי השם שינוי
הסמ"ג ד' ע"ש. והגלגול העיבור ובסוד השם מעלת
המקום. בשינוי הר"ן וכ"כ השם שינוי בטעם י"ז) (עשין
שו"ת בד' הגזירה. לשינוי והשם מקום שינוי מועיל אם
ממקום דבר מכת בימי ניסה מהני אי קצ"ה) (סי' רשב"ש
צריך אם במצבה וכתבוהו טעו שכבר כיון למקום.

השם. לקלוף או לכסות אפשר ואם בתיקונו. לטרוח

   
שחתכו באיש צ"ז) סי' (חיו"ד שאלה העמק שו"ת בד'
שם. ונפטר במ"א להתרפאות לקייב והלך אצבע לו
(ח"ח הרדב"ז שו"ת בד' אבר. על קבורה חיוב יש אם
להוליך במצרים שנהגו מה על קצ"ז) סימן מכתי"ק
מה מתים. חיטוטי לאיור טעם לירושלים. עצמות
ההורים אמרו חלב שן לו נפל כשהילד בחו"ל שנהגו
בשם וכו'. ולומר העכבר של בחור ולזרקו השן ליקח
עכ"ז באבר קבורה חיוב שאין דס"ל דאע"פ הנוב"י
שנמצא השן לו שיניח לנדא מהר"ש בנו אל לחלום בא

וכו'. בקברו הספרים בארון
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ליכנס מותרת מעוברת כהן דאשת שט"ו) (סי' הרוקח בד'
בדיקת לעשות כהן לאשת חיוב יש ואם המת. באהל
הוכחה בלועה. טומאה דהוי האח' בקו' אולטרא-סאונד.
מעוברות נשים שמביאין מ"ב) דפרה (פ"ג ממתניתין
קצ"ע המת. באהל נכנסו שמא מהני ומאי שם, שילדו
פניו הוא בן אם לברר אפשר כבר הראש דבהוצאת
בד' מאמו. כחלק הוא אם אמו ירך עובר בדין למטה.
גם נוטלת מעוברת דאשה כפרות לענין האחרונים
בד' הוא. אמו דירך אמרינן ולא זכר הולד שמא תרנגול
אם ספיקא. ספק בזה שייך אם ר"ז) סי' יו"ד (ת' הנוב"י
הקטנים" על גדולים "להזהיר הוא. נפל שמא לחוש יש
האשה חייבת אם אביו. רק או בזה חייבת אמו גם אם
הבה"ג רבינו דעת ייטמא, שלא קטן בנה על להזהיר
המחבר ופסק פליג, ע"ז) מהל' (פי"ב והר"מ נזיר), (בהל'
שלא הקטנים על גדולים ואזהרת ו'). סע' קפ"א (סי'
יו"ט עונג שו"ת בד' לאימו. גם או בלבד לאביו לטמאות
הוא הקטנים" על גדולים "להזהיר אם בזה. קט"ו) (סי'
מיוחד יותר חיוב או מאיסורים להפרישו כללי חיוב
תינוק להאכיל דאין פ"א) סי' (יו"ד הרמ"א בד' בכאן.
שלא המינקת להזהיר בזקנותו. לו דמזיק אסורים דברים
כשמותרת עכו"ם. במינקת אפי' טמאים דברים תאכל
(שם) פר"ח בד' תניק. אם סכנה מחמת איסור לאכול
שנתפטמו שבדור פנים עזי רובם הם הצעיר הדור דמה"ט
בדיקת לזה לעשות צריכה אם מאיסור. בקטנותם
הפוסקי' דיון זמנינו. מדעני על ולסמוך סאונד אולטרא
היא ולמחר הבהמה מחלב שותים העולם שכל ממה
בלע"ז) (עקס-רעיז שהמציאו בזמנינו טריפה. נמצאת

צילום. ע"י טרפה היא אם בהמה כל על לברר ואפשר

      
או התחתונה בקומה כשמונח המת אוהל טומאת דין
אם א) באוירון השאלות חדרים. עוד יש ולמעלה במרתף
אוהל אם ג) זרוק, אוהל הוא אם ב) אהל, או כלי הוא

ועשוי היות שאוירון האח' ד' אוהל. שמיה ממתכתזרוק
בארון המת יכניס אם הטומאה. בפני כלל חוצץ אינו
ייטמא שלא יועיל אם ומסוגר סגור מקב"ט שאינו
בעינן אם מקב"ט. אם במדתם גדולים כלים האוירון.
קבוע באינו גם או במקומו ובנוי קבוע אוהל דווקא
דעים בתמים הראב"ד בשיטת מקב"ט. אינו כאוירון
הוא טומאה ואוסופי מתים טמאי כולנו בזה"ז דכהנים
סגי לא מדה דבכלי לאהלות כלים בין מחלק דאיתא.
שם מיניה לאפקועי קביעות צריך אלא מידתו בעוצם
ממנו מופקע שכבר לזה א"צ באוהל משא"כ כלי,
אהל הוי אי אווירון מקב"ט. שאינו אוהל מדין הטומאה
דקא הוא ומיא נייחא מינח ספינא ט:) (ב"מ במ"ש זרוק.
בארון ניתן בו מונח שהמת שהארון כן י"ל אם לה, ממטי

טס והאווירון באווירון והונח טפח פותח שיש שני
הפתח דרך המת להוציא שעתיד מה קיטור. ע"י למעלה
צ"ל כיצד הבית של הדלתות כן. משום מטמא אם
סגורה כשהדלת ס"א) שעא סי' (יו"ד הט"ז בד' קבועין.
העצה בענין ועולה. בוקעת וטומאה סתום כקבר הו"ל
עם קארוגעיטעט או פלסטיק ארון לעשות שהמציאו
הטומאה מהתפשטות להנצל שעשוי פו"ט עם פלאסטי
אוהל הוא מהמטוס וההוצאה ההכנסה בעת אם במטוס.
לברר. צריך אם באוירון מת יש אם לברורי בדאיכא זרוק.
וחבילות ומזוודות באווירון קומות שלש שיש כיום
באוטובוסים נסיעה המת. ארון גם מונח ושם למטה

מהטומאה. שיחצצו נסרים בפריסת ומכוניות

   
שנ"ג) שנת לויניצאה ששלח (באגרתו האלשי"ך דברי
על ישראל. קברי הם דרובא דרובא ברור שבא"י
בנ"י אחינו מנהג ירושלים. בצפון שנמצא הביה"ח
מעט או לא"י מתים הרבה מביאים היו אם שבחו"ל
אין שרוב דמכיון סק"ה) תרפ"ח (סי' הא"ר בד' בלבד.
העולם רוב בתר ואזלינן קבוע דין ליכא הם מה יודעים
קברים. החופרים הארכיאולוגים על גויים. שהם

ישראל. ארץ את לטהר עילה חיפשו מעולם

     
     

  
אם ירושלים כרצונם. לעשות הב"ד ביד כח יש אם
הגזיר בטלה אם החומה. מן לפנים רק העיקרה

הטעם. ובטל הטומאה תעבור כבר המקדש דלכשיבנה

      
(ברעין במח ליקוי לו הי' הרופאים חוו"ד ע"פ
לחיות יכול שאינו ואמרו כשנולד, בלע"ז) דעמדזש
חייבין אם ומת חדשים ח' לערך באנשטאלט וחי
כל (קל"ה:) שבת במ"ש עליו. להתאבל ההורים
ל' תוך מת ובדין נפל אינו באדם יום שלשים ששהה
שא' תאומים וכיוצא. ארי אכילת או הגג מן בנפילה
כשאין חילוק יש אם קיים. והשני ל' תוך מת מהם
אי מיבום. אימו פוטר אם מגודלים. וציפרניו שערותיו
תנור לתוך ונתנוהו זמנו לפני בנולד בפדה"ב. חייב
חייב אי שבועות כמה וחי בלע"ז) (אינקיובעטאר חם
שלשים מונין אי החיוב זמן מתחיל ומתי הבן. בפדיון
בד' מהאינקובטור. שהוציאוהו לאחר או מהלידה יום
צ"ח) סי' (ח"ב מלכיאל בדברי והביאו רבתי התניא

שנה. בן היותו עד תינוק על להתאבל שלא מנהג

       
הבה"ג בד' בזה. חילק ס"ח) שע"ד (סי' יו"ד בש"ע
פירש או ומת בבעל רק שייך לי דקים מילה בהל'
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מקילים קיימא בר שאינו קולא צד שיש כל מאשתו.
אבילות. לענין

        
    

מזמן בפולין ישראל קברי על ומעידים הבאים גויים
שאין הכא וכ"ש עכו"ם, רובא בתר אזלינן אי השואה.
מרן תשובת הנכרי. של מפיו רק כלל קבר שום רואים
של א' לחצר שנכנס בכהן של"ז) סי' (יו"ד ז"ל הח"ס
ונמצא והפכה פניה על מושכבת מציבה שם ומצא גוי
הוא וזה וכו', בן זכרי' ר' הגון איש פ"נ עליה כתוב
מאבותיו הוא שמקובל אמר והנכרי שנים מתט"ו יותר
כולם העצמות אם א) ישראל. של ביה"ק שם שהי'
כשלאחר הגוי. נאמנות בדין ישארו. או נרקבים
כמה לו, נאמין אם סיפור איזה ממציא שנה חמישים
יהודי הי' אם אף כן. שמספר לטעם אפשריות סיבות
מקומו קנה מ"מ מקומו. קנה אם ויל"ד מצוה מת ה"ה
הגויים בין בזמה"ז אף נוהג ואם רשות, או חובה
נרקבו שמא ספק לצרף יש אם בו. לזלזל שיכולים
(ר"מ הוא גמור צדיק עקיה"ש שהנהרג אלא עצמותיו
קמ"ה) סי' (ח"ד משנ"ה עיין נרקבו. ולא תימן) באגרת
הברזל מסך שמאחורי מהארצות קבר לפנות בדין
שיעלו ביקש שלא מיעאע"ה ראי' ישראל. לארץ
רבים של בדבר מיד. רק ממצרים לכשיעלו עצמותיו
לחקור ועדה להקים הצעה הדור, גדולי הסכמת מבקש

ופרטיו. לגופו מקרה כל

        
      

 
בנ"י על תמיד זכות המלמד א"י) (הל' החרדים ד'
והש"ך הלבוש בפלוגתת להשכינה. מרכבה נעשה
מתאבלין אי גוים ע"י שנהרג במומר ש"מ) סי' (יו"ד
בשביל שבת לחלל שי"ק מהר"ם שו"ת בד' עליו.
הוא צרה בעת משומד אפי' יהודי דכל שבת מחלל
שהוא בשביל רק מלכות ע"י הנהרג בתשובה. מהרהר
אגרת בד' לו. שטפלו עלילה איזה בשביל ולא יהודי
עבירות מלאים שאפילו מלכות בהרוגי הרמב"ם
לעמוד יכולה בריה כל אין נבט בן כירבעם
יהודים שהם בשביל הסקאדים ע"י נהרגים במחיצתן.
אם דרבוותא פלוגתא השם. מקדש בכלל הם אם
שייך אם גוים ע"י שנהרגו הקדושים על להתאבל
נתקבל באשר יהודי. שהוא על עקיה"ש בנהרג
כולם שלא אף קדושים כולם ימ"ש הנאצים דהרוגי

וכו'. ברצון הלכו

   
שעושין כדרך היתה אם ע"ה אבינו יעקב חניטת
גופת וחיתוך הפנימיים האיברים בהוצאת למלכים

(בראשית רש"י בדעת וכו'. וכבד מעיים מוח לב המת
ובשמים סמים מרקחת רק הי' שלא שם ותיב"ע ב) נ
מת לא אבינו יעקב (יז.) דב"ב מסוגיא ראיה וכיוצא.
בד' וכו'. דורש אני מקרא וכו' חנטיא חנטו בכדי וכי
סי' (יו"ד ח"ס ושו"ת ז) דרוש (ח"ב דבש היערות
פר' הזוה"ק בד' מעיים. הבני גם חנטו דביעקב של"ו)
מקברו עמד שיעאע"ה וגו' היד את ישראל וירא בשלח
מת להעביר שס"ט) סי' (ח"א הרשב"א תשובת לראות.
אבינו שיעקב והשבטים יוסף ידעו אם למקום. ממקום
ענין שהוא שם ויחי פר' עה"ת הרמב"ן ד' מת. לא
(ח"א הזוה"ק בדברי החיים. בצרור הצרורות הנפשות
השמנים כל על נעלה בשמן חניטתו שהיתה ר"נ:) דף
שהיתה הזוה"ק ל' ביאור הטבור. דרך לגופו ותחבו
טעם במלכים. שנהגו כמו לכבודו לפנים רק החנטה

ישאוהו. בניו שרק יעקב שצוה

      
 

    

      

   

     
הטפת צריך אי ח' בתוך מל השמשות. בין נולד בדין

ברית. דם

     

       

   
הן. כשרות בהמות דרוב משום לשתות שמותר חלב
השתא ארוב. לסמוך ולא השחיטה קודם לבדוק יש אי
חלב ע"י. תקלה מביא הקב"ה אין צדיקים של בהמתן

בב"ח משום מותר פקועה בן

   
בקדושה. שנכנס שטובל גר כמו כלים לטבילת טעם
לבלוע שדרכן טבילה צריכים סעודה כלי דוקא
טבילה. צריך אי שחיטה של סכין עכו"ם. מגיעולי

וקומקומיות ביורות השאילתות לשון ביאור

     
אורחים. הכנסת מקיים אי בביתו הורים המארח

עניים דוקא או עניים שאינם אורחים

       
מצות לו יש אי עכו"ם בהנאה. נאסר אי עכו"ם מת
גבי על היינו מדלגין בהנאה. מותר אי מומי"א קבורה.

נרקבים עכו"ם מתי ארונות.
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שנית לחזור חייב אי הקריאה פרה בפ' שמע לא
המצוה אם קריה"ת בדין האחרונים בחקירת הקריאה.

הקריאה או השמיעה

   
דוחה דעשה בסוגיא אחת. בבת ופריעה מילה בענין
המצוה לעשות שא"א בהכנה כשעוסק תעשה. לא

קרא צריך למה בקושיא בעידנא. מיקרי אי בלעדה
דברי וישוב מללה"נ הרי כלאים שדוחה בציצית לסדין

טבל. של מצה באכילת עדל"ת אין למה האבנ"ז.

      
ליקח מותר אי בניו לנשואי השקעה מעות לו שיש עני

מעשר ממעות

   
חלב שתיית לגבי כשרות בהמות רוב על סומכין למה
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