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"שני חלק ותשובות שאלות הלכות "משנה מעשי לאור להוציא הזה לזמן והגיעני שהחיינו

חלקי בארבעה הי"ו חבירי ועם שליט"א הדור וצדיקי גאוני עם בעזה"י דאורייתא בפלפולא החלפתי אשר

טעותים למצוא למהר שלא בהם מהמעיין ואבקש בס"ד ופוסקים הש"ס מקצועות ובכמה ערוך שלחן

את כתבו קודם ובפוסקים וירושלמי בבלי הש"ס בסוגיות ולעיין לחפש טרחתי הרבה כי וחסרונות ושגגות

ואסיר להודיעני אבקשו שגגה או טעות ימצא כן אחר ובאם טרחתי שאני כמו כ"כ ידקדק ועכ"פ הדברים,

כבר כי השגיאות על אבוש ולא אודה לאו ואם אשיבהו דברי את להעמיד בידי יהיה ואם זה על טובה לו

מי ושגיות תחלה בה נכשל כן אם אלא הלכה דבר על עומד אדם אין ידך תחת הזאת והמכשלה אמרו

וכל להלכה עלי לסמוך שלא מבקש אני זה ומטעם טליא. הוינא כד כתבתי דברים הרבה כי ובפרט יבין

משמרתי ועל בס"ד להלכה שנלפע"ד מה שכתבתי אף שהוא מי על לחלוק לפענ"ד שנראה במקום שכן

הלכה. בדבר פנים משא אין כי אעמודה

לאור להוציא ואזכה ידי על שמו ויתקדש מעטי מכשול ח"ו יצא שלא הגדול שמו למען יעזרני

להוציאו ותקותי נדפס כבר ב"ה ממנו גדול חלק אשר ח"ג הלכות משנה שו"ת תח"י אשר הכתבים שאר גם

ממזכי ולהיות בס"ד ועוד התורה על וחיבור מסכתות שאר על בה"ג רבינו על וגם האפשר במוקדם לאור

נפשינו ותגל לבינו וישמח עינינו ויראו מאיר, רבי כמ"ש והרחבה נחת מתוך לשמה תורה וללמוד הרבים

אמן. בימינו במהרה נפלי בר ביאת עד רעה ראינו שנות עניתנו כימות שמחנו באמת בישועתך
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לפ"ק, תשי"ז תשרי י"ב מנשה אלפי והם לסדר ב"ה

יצו"א. נ"י ברוקלין
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יצו"א נ"י ברוקלין פה וגו', הברכה את לסדר ה' יום ב"ה

וארוכים טובים לחיים, לאלתר ויחתם יכתב חיים מחיי
ה"ג הרה"ג נפשי ידיד כבוד בלום, אוצר להאי ולשלום,
וכו' חו"פ חוב"ט וו"ח המעש רב נו"נ אי"א מפארים, שמו

כש"ת דשיכ ראב"ד סקווערוןשליט"א
יצו"א.
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המכבדו טובה וחתימה כתיבה בברכת המברכו נפשו ידיד דברי
נפש כאות הרם, כערכו ומוקירו
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וכו' וכו' בנש"ק הרה"ג חביבי ורב ידידי אהובי כבוד ב"ה

שליט"א.אבדק"ק
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דברי ושלום חיים רק מידי לא ותו אצפונה קסתי את ומעתה
בר בביאת גדולים רחמים מתוך במהרה ד' לישועת המצפה
עולם אהבת אוהבו ידידו וישראל התורה קרן והרמת נפלי

דמיטב. מילי בכל ומברכו ומוקירו המכבדו

 
    

 
נ"י ברוקלין רמה ביד יוצאים ישראל ובני לסדר א' ב"ה

וידידי ד' ידיד ופרישא חסידא יקירא רבא גברא האי כבוד
מוה"ר הרב כש"ת וכו' המפורסם הרה"ג 

דק"קשלי אב"ד מלפנים מנהלקאפישט"א
נ"י ברוקלין הרבנים .התאחדות
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לסלוח שנית מכת"ה ואבקש והוקרה כבוד ברוב אסיים ומעתה
לחוסר מקופיא רק כתבתי לא כי בזה פלפולי מיעוט על לי
למועד חזון עוד ואי"ה הטרדות רוב מחמת בעוונ"ה הפנאי
ויום יום בכל שמים לרחמי המצפה כ"ד בדבריו להשתעשע

רחמיו ברוב בב"ד נפלי בר בביאת וצהרים ובוקר וחסדיו.ערב
הרם. כערכו ומוקירו המכבדו אוהבו עוז ידידו

 
    

 
יצ"ו ברוקלין תשי"ח בשלח לס' ג' יום בעזה"י

כש"ת וכו' המפורסם הגאון הרב ידידי לכבוד שוכט"ס
מוה' האר"י נוסח ליאדי דחברה הרב שליט"א

ברוקלין.
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ספרו להפיץ יזכה והוקרה כבוד ברגשי בדשת"ה חותם והנני
הדעת. בהרחבת


  

 
וידיד ידידי ופרישא חסידא יקירא רבא גברא האי כבוד

כש"ת המפורסם הרה"ג כבוד אומר כלו וכו' נפשי
 גבעתמקאפישבהר דביהמ"ד רב כעת
נ"י ברוקלין שליט"א.פנחס הרבנים התאחדות ומנהל
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ובוקר ערב יום בכל שמים לרחמי המצפה הטרוד דברי כן
בכפלי לקה העמוסוצהרים, שניים, פי להנחם ומבקש ם,

ידידו והוקרה הכבוד בכל המכבדו בעבודה.

 
   

 
ברוקלין לפ"ק תשי"ח זך זית שמן לסדר ו' ליום אור ב"ה

יצו"א נ"י

רבא גברא האי דליבאי בעומקי דיתיב לקרוב שלום שלום
עם בתוך ולתהלה לשבח המפורסם הגאון וידידי ד' ידיד
כש"ת וכו' בנש"ק אלף מיני בתי', כבר לי' דזיו יושב אנכי

מוה"ר הרה"ג אבדק"קשליט"א
נ"י.ציעשינוב בברוקלין כעת
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הארכתי ולא כעת פלפולי מיעוט על לי למחול בבקשה ואסיים
בזה מכיר ואני דכוותי' רבא לגברא וכיאות כראוי דן במכתבי
בין אלא כתבתי לא זה וגם מסכים הפנאי אין כי באמת אבל
עול ובפרט מהטרדות קצת ואפנה כשאזכה ואי"ה הפרקים
כת"ה את עוד אבא אי"ה אז החשובה והקהילה הישיבה
כ"ד למועד. חזון ועוד נפשי כאהבת באריכות לטייל בכתובים
כערכו. ומוקירו הכבוד בכל המכבדו עולם אהבת ואוהבו ידידו

ערב יום בכל שמים לרחמי המצפה האישים שפל הצעיר אני
אמן. דידן במהרה נפלי בר בביאת וצהרים ובקר
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וכו' וכו' וו"ח בנש"ק המפואר הרה"ג ידידי כבוד ב"ה

כש"ת  מגארליץ אדמו"ר
שליט"א.
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עולם אהבת אוהבו דמיטב מילי ובכל התורה בברכת המברכו

 לאאמו"ר בן
הקדוש .הי"ד

 
היתה ליהודים לסדר מוצש"ק תשי"ז ב' אדר י"ד ב"ה

נ"י ברוקלין פה אורה

הנתונה תורה של באהלה יושב אתפאר, בך אשר ישראל
תשעה בתורה יד לו רבים, בצרכי עוסק וו"ח הגבורה, מפי

מוה"ר כש"ת הרה"ג וידידי ד' ידיד ה"ה קבים,
 יבנה כפר ור"מ ואב"ד רב שליט"א

העתיקה.
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בר בביאת התורה קרן להרמת המצפה
בב"א נפלי לאאמו"ר בן

הקדוש הי"ד
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לפ"ק. תשי"א יארק נוא ברוקלין פה

 

 
מר וכו' וכו' החשוב הבחור ידידי כבוד ב"ה 

המזרח. מן כשמש ני"ו

      
      
          
         
          
         
         
          

         
          
           
         
         

        
         
          

         
         
         
        
         
          
        

  

      
        
         
         
           
           
         

        

      
       
       
        
        
         
          
          
        
        
        
        

      

       
       
        
         

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


   

       
       
         
       
        
         
         
          
         
          
         
        
         
         
         
       
         
          
        
        
         

   

מתוך תורה ללמוד ויזכה ד' יתן מרובה בברכה אסיים ומעתה
המכבדו ידידו נפשו כאות הדעת והרחבת נחת

 

 
תשי"ז. מוצש"ק ב"ה
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יצו"א נ"י ברוקלין פה לפ"ק תשי"ב אלול ער"ח ב"ה

לראש תבאתה וברכותיה שנה תחל וקללותיה שנה תכלה
ימלל מי שבחו ובקי חריף ונקי זך שכלו רבה גברא האי

כש"ת הרה"ג ההלל את עליו גומרין אין 
דק"ק הכולל רב מלפנים הבירה.האגשליט"א
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המכבדו אוהבו ידידו דברי עולם. עד האמת בדרך ינחנו וד'
הרם כערכו ומוקירו

 

 
לפ"ק תשי"ב טהרות לסדר טוב כי בו שנכפל יום ב"ה

יצו"א נ"י ברוקלין

חוטר צמודים, יחדיו וגדולה תורה ליהודים, הגדול הכהן
וכו' המפורסם הרה"ג וכו' מפארים שמו ישישים, מגזע

מוה"ר הרב כש"ת  רב שליט"א
.בפילאדעלפיאהכולל
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בבגצ"א. ישראל קרן ולהרמת ולנחמה לישועה המצפה כ"ד
הצעיר מנאי
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יומם תורה של באהלה יושב החיל, גבור עמו ד' בעזה"י.
הרה"ג החסידים, מגזע חוטר ביהודים המהולל הכהן וליל,
כש"ת מפארים, שמו וכו' פ"ה המעש איש נו"נ המפורסם

מוה"ר הרב  הכ רב וללשליט"א
.בפילאדעלפיא
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תפלתי ואני הראוי וכבוד רבה אהבה באותות אסיים ובכן
עבגצ"א. לנצח ויחזקהו וישמרהו ימיו יאריך מנאישהשי"ת

וישראל התורה קרן להרמת המצפה ד' לעבדי עבד הצעיר אני

 
    

 
לפ"ק תשי"ח משפטים לסדר יתרו פ' מוצש"ק ב"ה

נ"י ברוקלין

נפשי וידיד ידידי שבקדושה דבר לכל לקרוב שלום שלום
כבוד אומר כלו תלפיות תל ומגדול מעוז המפורסם הרה"ג

מוה"ר ברך זרע וכעת לאקאטש מאבד"ק
נ"י. ברוקלין אהרן בית דביהמ"ד רב
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המצפה מאד הטרוד דברי רבה בתודה הפתיחה מעין בזה והנני
המכבדו הדושכת"ה וצהרים ובקר ערב יום בכל שמים לרחמי

אוהבו הרם כערכו מוקירו
 

  

 
ולתהלה לשם המפורסם נפשי ידיד גאון האי רב כבוד ב"ה

כש"ת ירא"מ ע"ה פ"ה היקרים בספריו 
אבדק"ק שוויצרי'שליט"א במדינת .ציריך
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נפלי בר בביאת שופר קול לשמוע המצפה עוז ידידו דברי
בב"א.

 
    

 
יחדיו וגדולה תורה ליהודים הגדול הגאון בתיה כבר ליה דזיו
וכו' העולם בכל המפורסם החסידים, ממבחרי צמודים,

מוה"ר כהדר"ג .נ"ו ירושלים תפארת ר"מ

      
     
         
        
        
        
        
         
       

לרחמי המצפה עולם אהבת אוהבו מרחוק המשתחוה דברי
כנפש מרובים שמים

 
    

 
תשט"ז באב עשר חמשה ב' יום ב"ה

מוה"ר הגאון הרב ידידי מע"כ שלום שליט"א
הימים. כל וברכה
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יצו"א נ"י ברוקלין תשי"ח תמוז כ' ב"ה

בין גבר ההרים, על המדלג לנו ישלח המצרים, בין
כתמר, צדיק דברי נקיה כסלת קאמר, שפיר משה הגברים,
רז כל וכו' ע"ה פ"ה חלקנו טוב מה אשרנו עוזנו, גאון

כקש"ת וכו' ועניו חסיד ליה, אניס לא 
יארק. נוא ירושלים תפארת ר"מ שליט"א
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עלי יקפיד שאל מכהדר"ג ואבקש אצפונה קסתי את ומעתה
רק שיור לי אין כי כך כל שאחרתי וגם בדברים הטריחו על
עולם אהבת אוהבו דברי ולילה יומם אהגה ובא הזאת התורה
מן מרובים ברחמים שנים פי להתנחם ומצפה בכפלים לקה

הצעיר כנפש השמים.
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פה לפ"ק תשט"ו מקרבך מחלה והסירותי לסדר מוצש"ק

יצו"א נ"י ברוקלין

כי ניכר מכתבו ומכותלי מברכינא קא חזינא דלא למאן
מו"ה הג' הרב ה"ה הוא אוריין בר הי"ו

עבגצ"א.
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תלמיד שמים רחמי המבקש מכירו שאינו אף ידידו כ"ד
בביאת התורה קרן להרמת ומצפה חכמים רגלי בעפר המתאבק

הצעיר אני וחסדיו. רחמיו מתוך נפלי בר

 


 
נ"י ברוקלין פה תשט"ו לקריאה ב'

לימי וישמחהו אדירים במים שצולל למי וספירים נופך
הג' הרב ידידי כבוד אל אסורים מתיר שהוא מי הפורים

מוה"ר וכו' שליט"א
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ר' וכו' בנש"ק ג"א נו"נ וו"ח חביבי ורב ידידי כבוד

שארית מר"י המזרח מן כשמש ויזרח נ"י
הפליטה.
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כערכו ומוקירו המכבדו אוהבו ידידו דברי

 

 
  

ירא אני ה' את וחיו עשו זאת לסדר מוצש"ק בעזה"י
יצו"א נ"י ברוקלין פה תשט"ו

בעלי הרהמאה"ג ד' מלחמות לוחמי ידידי אהובי כבוד
גומרים אין ימלל מי שבחם האשכולות אישי חו"ב תריסין

מו"ה הרה"ג כש"ת ה"ה להלל עליהם 
לו בדומה ומשנהו דארצה"ב הרבנים דאיגוד העדה נשיא

מו"ה החרוץ הרה"ג  .שליט"א
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לעבדי עבד עמי בת שבר על ונדכה נשבר בלב הכותב כ"ד
הצעיר אני נפלי בר בביאת התורה קרן להרמת המצפה ד'

   
   

  

 
נ"י ברוקלין תשי"ח עקב ג' ב"ה

תמימים ראש על יעלו תמים, יהיו יחדיו והשלום החיים
ד' ידיד בע"פ דחיטי מרי גאון האי רב כבוד אל וכט"ס
לשם המפורסם בתיה כבר ליה דזיו אי"א ע"ה וידי"נ

כקש"ת וכו' תורה חדרי בכל בקי ולתהלה
.הקדושה דישיבתינו ר"מ שליט"א
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וצהרים, ובקר ערב יום בכל שמים, לרחמי המצפה כ"ד
אמן, נפלי בר בביאת התורה קרן ולהרמת

הצעיר מאתי טובה כו"ח בברכת

 

 
בישיבה יושב חו"ב הרה"ג חביבי ורב ידידי אהובי כבוד

מוה"ר כש"ת וכו' תורה של  
הקהלות דאגודת רב שאריתשליט"א בעמח"ס

מנחם.

     
      
        
         
          
        
        
           
          

          
         
        
          

     

עבור רבה ותודה דמיטב ומילי טוב בכל המברכו עוז ידידו
היקרים ספריו

 

 
טובא חו"ב וו"ח נו"נ אי"א המפואר הרה"ג ידידי כבוד

הרב מוה"ר כש"ת  רב שליט"א
בפאריש. הקהלות דאגודת

     
       
         
         
         
         
        
         
         
       
        
         
        
       
       
         

    

התורה בברכת טוב רק לשמוע המצפה עוז ידידו בזה והנני

 

 
תוי"ש שתים ממשלת והמשל העוז אתו הגדול הנשר אל
ענו ופרישא חסידא גברא טהור עוזנו גאון הרבנים רב
אין ימלל מי שבחו ישראל נר פ"ה הגולה מאור וצדיק

מוה"ר כקש"ת ה"ה וכ' להלל עליו גומרים 
רב כעת אונגארן במדינת בודאפעסט דק"ק ראב"ד מלפנים

(זצלה"ה). בגצ"א עד הי"ו נ"י יראים עדת דקהל
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לבג"צ ומצפה רגליהם בעפר המתאבק ד' לעבדי עבד כ"ד
נפלי. בר בביאת התורה קרן ולהרמת
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שמו ד' כהן פ"ה תריסין בעל המפורסם הגדול הרב אל

מוה"ר הרה"ג וכו' מפארים ראב"ד שליט"א
הבירה.ד
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הצעיר אני פורים שמחת לו המאחל ומוקירו אוהבו ידידו כ"ד
ומתאבק ולומדיה התורה קרן להרמת המצפה ד' לעבדי עבד
אמן. בימנו במהרה ויגאלנו. נפלי בר ביאת עד רגליהם בעפר

 
     

 

תשובתי את הרה"ג לטלפון(וכשקבל אותי קרא דין
אלה) לדברי והסכים תודה לי ונתן מפילדלפיא
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בתיה כבר ליה דזיו בישיבה יושב זקן הגדול הנשר אל
מפארים שמו יעקב גאון פ"ה ע"ה תריסין בעל דחיטי מרי
כקשהדר"ג ה"ה וכו' הרבנים רב ועניו חסיד תבל קצוי בכל

 .זצלה"ה (שליט"א)
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משהפנאי יותר הארכתי בהא וגם למילין קנצי אתן ומעתה
ואבקש הבשר את דוחקת ואהבה אעשה מה אבל לי מסכים
בהם יש לפע"ד כי מקופיא רק אפי' בדברי לעיין הרם מכבודו
המצפה עולם אהבת אוהבו עוז ידידו דברי בס"ד ליישב כדי
ממול המשתחוה וצהרים ובקר ערב יום בכל שמים לרחמי

הדר"ג.
 

   

 
יצו"א נ"י ברוקלין התשי"ט הנסים לימי א' ב"ה

על שלוםרם שבת יתן הוא נעלמים והמפנח רמים כל
קצוי בכל המפורסם יעקב גאון האי רב לכבוד ומבורך
חכם לאיתן משכיל ככה שלו העם אשר מפארים שמו תבל
וכו' בקי הוא התורה חדרי בכל הענקי פ"ה ע"ה חרשים

מוהר"ר תפארתו כהדר"ג ה"ה בעל שליט"א
אומר. יביע ושו"ת עובדי' חזון ספרי מחבר
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בדברי קצת להעיר בידי עלה אשר חפזון יוצאי הם אלה כל
מקומות בכמה הערות כמה עוד בס"ד לי יש והנה כהדר"ג
הזאת התורה דברי את יקום אשר ברוך והנפלא היקר בספרו
מעין ואסיים למועד חזון ועוד תפסת לא מרובה תפסת אבל
להתלמד הרוצה תלמיד דברי קלה הדיוט בברכת הפתיחה
ד' דבר ולהשיבני דברי עלי עיונו עין לשום מכהדר"ג ואבקש
אלה כל מפיהו יבקשו תורה צבאות ד' למלאך דומה הרב אם

מכירו. שאינו אף ומוקירו מכבדו עולם אהבת מאוהבו

שבתלמידים הצעיר נאם

 
דארה"ב. הרבנים דאיגוד הלכה ועד יו"ר

 
תשי"ז אלקים אצבע לסדר טבת כ"א ג' ליום אור ב"ה

יצו"א נ"י ברוקלין לפ"ק

תמימים ראש על יעלו תמים יהיו יחדיו והשלום החיים
ידידי וכו' סו"ה ג"א חו"ב יקירא רבא גברא האי כבוד

מוה"ר הרה"ג כש"ת ה"ה  ב"מ שליט"א
הוא. כן וכשמו בהלכה המצויינים שערים
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לא שכתבתי מה וגם הפנאי לעת להאריך יכולתי לא והנה
על שוכבים בנ"א עת לילה ובאישון הפרקים בין רק כתבתי
יהי' עליהם ד' והתלמידים הישיבה עול ובפרט משכבותם
חזון עוד ואי"ה זו במדינה הישיבות מצב לכמע"ה כידוע

עולם. אהבת ואוהבו ידידו הכבוד בכל ואסיים למועד

  
  

         
        
          
        
         
          

 

 
ב"ה

נו"נ אי"א וי"ח יפפ"ת ג"א המפורסם הרה"ג ידידי כבוד
מוהר"ר כש"ת וכו'  .שליט"א
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קרן להרמת המצפה מוקירו ומכבדו אוהבו עוז ידידו כ"ד
ולש נפליהתורה בר ביאת עד טובות בשורות מכבודו מוע

שאהבה מתוך אלא כתבתי לא הא וגם אקצר הפנאי ולאפס
ואליו. אצלי כ"ת דברי אהבת ולהראות הבשר את דוחקת

 
 

 
תשי"ח נשא ה' בע"ה

מוה"ר הגאון הרב מע"כ שלום שליט"א
נצח! וברכה
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נ"י ברוקלין תשי"ח שלח לסדר א'

ידידי כבוד למעלת קץ עד שלם ולרוב המשרה למרבה
מוה"ר כש"ת וכו' מפארים שמו חוב"ט הגאון הרב

.טעלז בישיבת ר"מ שליט"א
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ולא יפה בסידור כתבתי לא הא וגם למלין קנצי אתן ומעתה
למעלה שכתבתי כמו הדרך טרדות מחמת לזה הצריך בעיון
מעין ואסיים כ"ג הערות ליישב יש הדבר דבעיקר נלפע"ד מ"מ
ואני בדברינו לעיין היקר מזמנו לקחו על רבה בתודה הפתיחה
תורה בדברי עמו אתו ולהשתעשע מכ"ג לשמוע עוד מצפה
שגיאות או הערות עד הטוב נפשו את יש אם וכ"ש אי"ה
על תודה לו ואתן להודיעני נא יבין מי שגיאות כי בי שמצא
התורה בברכת המברכו ומוקירו המכבדו אוהבו ידידו כל.
ולו נפלי בר ביאת עד נח מי על לישב שנזכה וי"ר ובכט"ס

בב"א. עמים יקהת
 

 
שנת הנרות את בהעלתך פרשת בשבת רביעי יום היום

תובב"א עה"ק ירושלים בחוקות תשי"ח

ושלם לירא מירושלים תמים יהיו יחדיו והשלום החיים
עוז ידידי וכו' המאוה"ג הרב יפ"ת רענן זית ראש על

רבי כש"ת מח"ס שליט"א הוא שם וגדול קטן
מאד ונהנתי הלכות משנה דאיכא מכלל גדולות הלכות על
על סליחה לו לבקש נזכרתי זה מתוך לו חן חן ותשואת
מר כש"כ הטרדות מפני ופשוט וכו' על השבתי שלא
דמתא במילי והן ע"א ע"ה ב"מ בשמעתא וטרוד דגריס
אשיב אחרת ובפעם לי ויסלח אידחי דאידחי ומכיון וכו'

בל"נ. תיכף

        
         
         
          
           
         
        
       
         
        

    

       
         
        

    

       
        

        
          
          
         

    

       
      
          
        

   

       
        

    

         
       
         
         
        

   

  
  

בריוני הני שרוצים הנדה וטומאת חילול על בצער שרויים אנו
מה כבודו יעשה ויחללוה פרוצים בה ובאו בירושלים לבנות
ושכר וכלל כלל בזה יתרשל לא הגבוהים מקומות אצל שיוכל

פ"ע. יטול השמים מן הרבה

 
תשי"ח לפ"ק אותה וירשנו נעלה עלה לסדר ד' יום

נ"י ברוקלין

תוי"ש שנים ממשלת והמשל העוז אתו הגדול הנשר אל
המפורסם אהרן של מתלמידיו וחסיד גאון האי הרבנים רב
כש"ת וידידי ד' ידיד מפארים שמו יושב אנכי עם בתוך

מוה"ר החרדית לעדה ראב"ד שליט"א
תובב"א. ירושלים בעה"ק
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כי ששגיתי מה כהדר"ג מאת הערות עוד לקבל אשמח ומאוד
עולם ועד מעתה עולם אהבת אוהבו כ"ד יבין מי שגיאות
את לו נותן הנני אומר הוא מה וביציאתו ומוקירו המכבדו

שלום. בריתי
 

    

 
על תובב"א ירושלים פעה"ק התשי"ח אלול ח' יום ב"ה

ירחם ה' טהרתה ועל קדושתה

כבוד ראש על והמשכה ברביה וברכה שלום ציון מהררי
כש"ת וכו' הנעלה הרה"ג המופלג ידידי 'שיחי

אושר עכאש"ל כאן שנו גדולות הלכות משנה מח"ס
ועושר.
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התשי"ט ד' ליום אור ב"ה

תוי"ש שתים ממשלת והמשל העוז אתו הגדול הנשר אל
המפורסם אהרן של מתלמידיו וחסיד גאון פ"ה הרבנים רב
כג"ת וידידי ד' ידיד יושב אנכי עם בתוך ולתהלה לשם

מוה"ר החרדית עדה ראב"ד שליט"א
תובב"א. ירושלים בעה"ק
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עד עולם ועד מעתה עולם אהבת אוהבו נפשו ידיד דברי
נפלי בר בביאת טובות בשורות ויבשרנו אליהו זה פנחס שיבא
הנני לו אמור לכן אומר הוא מה וביציאתו עמים יקהת ולו

ונפש. נפשו כאות שלום בריתי את לו נותן

 
    

 
נ"י ברוקלין תשי"ח לעומר י"ד עש"ק ב"ה

כבוד הגבורה, מפי השופר לשמוע יזכה הספירה, בימי
זקן ומגדל, מעוז הגדול הגאון הרב וידידי, עליון ידיד

כש"ת וכו' תורה של באהלה יושב 
שליט"א.
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התענגתי כי הפתיחה מעין ואסיים למילין קנצי אתן ומעתה
יהי' ברוך גם לי שנתן וההתחזקות הבהירים מדבריו הרבה
טעויות או הערות איזו עוד גאונו כבוד ימצא אם אשמח ומאוד
מי ושגיאות זה על ותודה חן לו ואתן מזה להודיעני בספרי
יותר כתבתי זה וגם הפנאי מחוסר כעת עוד אאריך ולא יבין
הספר בהפצת טרוד אני כי האלו בזמנים מסכים משהפנאי
ידידו דברי השורה, מקלקלת אהבה אמנם ואצלח ד' יתן בס"ד

והוקרה. הכבוד בכל המכבדו עולם אהבת נפשו אוהב

 
    

 
תשי"ח למטמונים ז"ך קדשים והייתם לסדר עש"ק ב"ה
סוע"ה הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד יצו"א. נ"י ברוקלין

ר' וכו' יפפ"ת בעפ"פ נשיא איגודשליט"א,
באמעריקא. הרבנים
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מי על לישב ונזכה ד' יתן רבה באהבה הפתיחה מעין ואסיים
מצרה ויוציאנו די לצרותינו יאמר די לעולמו שאמר ומי מנוחות
קרן ובהרמת נפלי בר בביאת חדשה שירה לפניו ונודה לרוחה

וישראל. התורה
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נ"י ברוקלין לפ"ק תשי"ח פסח דחו"ה א' ב"ה

ה"ה שמענא טובא אבל מברכינא קא חזינא קא דלא למאן
המפורסם בלום אוצר ומגדל מעוז הגדול הגאון הרב ידידי

מוה"ר כש"ת וכו' וכו'   .שליט"א
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המצפה עולם ועד מעתה ועזה רבה אהבה אוהבו ידידו מנאי
ושמח. וכשר יו"ט שמחת לו ומאחל שמים לרחמי

 
    

 
לפ"ק תשי"ח הספירה לימי י"א ב"ה

ויקירא, רבה גברא האי הגבורה, מפי יתברך הספירה, בימי
לשועלים, ולא לאריות ראש בלום, אוצר המפורסם הרה"ג

מוה"ר הרב חביבי ורב ידידי כש"ת וכו'  
.שליט"א
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מסכים משהפנאי יותר הארכתי וכבר למילי קנצי אתן ומעתה
עיונו עיין ישים שכבודו מקוה והנני השורה מקלקלת ואהבה
החשובות הערותיו עוד מכת"ה לקבל ואשמח אלה דברינו עלי
בר בביאת התורה קרן להרמת המצפה דברי מאוד מאוד לי
עולם, אהבת אוהבו ידידו הרם כערכו המכבדו במהרה נפלי

עולם. ועד מעתה
 

 
מאוד מאוד הארץ טובה לסדר תשי"ח שלח פ' מוצש"ק

יצו"א נ"י ברוקלין

חד דירושלים קרתא מיקירי חביבי ורב ידידי אהובי כבוד
כלו מפארים שמו מפואר ת"ח הנגיד הרבני עלי' מבני

מוה"ר מחותני ה"ה וכו' כבוד אומר ני"ו
עבגצ"א.

      
      
          
         
        
         
         
         
        

      
      
        
         
         
         
         
          
          
        
         
          

    

        
        
         
         

          
      

        
       
         
        
         
        
         
          
        
        
        

   

        
        
        
         
         
       
         
         
         
         
         
         
        
         

     

בברכת המברכו עוז ידידי רבה בתודה הפתיחה מעין ואסיים
ומוקירו. המכבדו התורה

 

 
התשי"ט. נ"י ברוקלין וגו' ישראל יברך בך לסדר א' ב"ה

יצו"א

הרה"ג וו"חכבוד לימודים לשון מהיר סופר עט נו"נ אי"א
כש"ת וכו' לו הראוי כפי יקבל כבוד אומר כלו בצ"צ עוסק

מוה"ר .שליט"א
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שנזכה יה"ר והוקרה ובכבוד רבה בתודה הפתיחה מעין ואסיים
עולם ושמחת ברנה לציון ובאו במהרה ביהמ"ק בנין לראות

כנפש. ראשם על
 

 
יצו"א נ"י ברוקלין לפ"ק תשי"ח לעומר י"ט

ארוכים טובים וחיים, ובריאות רפואה ישלח חיים, מחיי
נר פ"ה הגולה מאור ופרישא חסידא גברא לטהור ושלום
הגאונים, גאון הרבנים, רב פעלים, ורב התורה שר ישראל
ישראל של רבן פרהדרין, בלשכת יושב שבסנהדרין, מופלא

וכו'     
.שליט"א
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נחוניא רבי ובתפלת כפיים בפרישת למילין קנצי אתן ומעתה
רבינו כ"ק מאת ואבקש כביאתי יציאתי שתהא והלואי הקנה בן
להבין בי אין תורה בעוונ"ה כי בדברי הטריחו על לי למחול
מן בצאתי לאפי ואשתחווה ואקוד אפנה מי ואל להשכיל וכ"ש
קרובה לישועה והמצפה רגליו בעפר המתאבק תלמידו הקודש
שליט"א מרן כ"ק מאת תשובה לקבל ומקוה ישראל כלל בתוך

ראשי. על עטרה ואענדנה

 

 
יצו"א נ"י ברוקלין תשי"ח הספירה לימי כ"ד

גל הדסים גן המפורסם הגאון הרב ידידי לכבוד שוכט"ס
מוה"ר כבש"ת וכו' רענן זית יפפ"ת אגוזים 

הלכות. משנה מח"ס שליט"א
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בתורה מעלה מעלה לעלייתך ומחכה הד"ש ידידך כ"ד
בבגצ"א. במ"א ובגדולה

   

 
תשי"ח למטמונות לב המאורות בו שנתלו יום ב"ה

יצו"א נ"י ברוקלין

פני ולראות הגבורה, מפי לגאולה נזכה הספירה, בימי
המשרה ולמרבה להושיענו, מלחמה איש כגבור מלכנו,
ולאבות תמרים כפות עץ, פרי להדר קץ, אין שלום ולרוב
אורך התורה, שר הגאונים גאון הרבנים רב ה"ה עץ, ענף

וכו' ישראל של רבן העברה,   
 .שליט"א
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ויוצא ומשתחוה צדיקים רגלי בעפר המתאבק ד' לעבדי עבד
רבו. מפני כתלמיד

  
 

 
תמימים ראש על יעלו תמים יהיו יחדיו והשלום החיים
ירו"ש הרה"ח וראשי אחי אהובי כבוד אל יחולו וכט"ס

מוה"ר יפפ"ת וכו' ברבים שיעורים לומד אי"א 
.הי"ו

      
       
         
        
        
          
        
         
          
        

       
        
          
         
         
          
        
         
          
        

        
        
         
         
         

      

      
        
        
         
         
          
         
          
       
         
         

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


  

         
         

    

        
       
        
         
         
         
         
         

     

ויה"ר ריהטא לפום בידי עלו אשר ואחוה אהבה דברי אלה
ולעשות ולשמור וללמד ללמוד ושנזכה שיתקבל דבר שאומר
להיות ותזכה עבגצ"א הקדושה התורה בעמקי האמת ולהשיג

אחיך. נפש כאות תורה להרביץ המתגבר כמעיין

 

 
פה בריתי את ואזכור לסדר טוב כי בו שנכפל יום

נ"י ברוקלין

רישא האי כבוד אל וברכה שלום חיים וגבעות הרים ישאו
ג"א מפארים שמו המפורסם הרה"ג דמתא מדברנא דעמא

מהו"ר כש"ת וכו' פ"ה  שליט"א
שווייצאריעב"דרא במדינת יצו"א.ציריך
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יום בכל שמים לרחמי המצפה חבריא מן דלא זעירא כ"ד
בצהרים. מלבד פעמים

  

 
אורה עושה בחד"ת חו"ב המאוה"ג הרב לכבוד שוכט"ס

ר' הרב הדסים גן ליאדי" דחברה רב שליט"א
יצ"ו. בברוקלין הארי" נוסח
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התורה בברכת מברכו לב וקרוב מקום מרחוק ידידו בזה והנני
גם ממנו לקבל ואשמח - לב בשמחת תוה"ק ללמוד שיזכה

במכתבו. הנרמזות הערותיו שארי

  
    

 
פה תשט"ז בעומר כ"ד תהיו קדושים לסדר עש"ק ב"ה

נ"י ברוקלין,

שלום שבת יתן הוא נעלמים המפנח רמים כל על רם
שמו המפורסם הגאון הרב כבוד אל ארוכים וחיים ומבורך
כש"ת וכו' הרים ועוקר סיני ולתהלה לשם מפארים

 כסא על תחכמוני בשבת יושב שליט"א
יצו"א. שווייצאריע במדינת ואגפיה בציריך הרבנות
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ואהבה מדי יותר הארכתי שכבר למילין קנצי אתן ומעתה
מצפה ואני בכתב האהבה נקשרה ומאז השורה מקלקלת
המצפה עולם אהבת אוהבו ידידו בו אדבר פה אל פה לקיומה

נפלי. בר בביאת התורה קרן להרמת

 

 
פה לפ"ק תשט"ז בו, תקד תמיד ואש לסדר מוצש"ק ב"ה

נ"י ברוקלין

בכל המפורסם בתי' כבר לי' דזיו עוזנו גאון הרבנים רב
סיני אליו פונים שהכל תל ע"ה ולתהלה לשם תבל קצוי
כקש"ת ה"ה ההלל את עליו גומרין אין וכו' הרים ועוקר

מוה"ר הרה"ג וידידי עליון ידיד ועניו חסיד  
שליט"א.
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אבוש שלא הקנה בן נחוניא ר' בתפלת כפי את אפרוש ובצאתי
בצמא השותה ד' לעבדי עבד כ"ד דברי. ויתקבלו אכלם ולא
במהרה נפלי בר בביאת התורה קרן להרמת ומצפה דבריהם את

דידן.
  
   

  

 
התשט"ז צו לה' אור

מהר"ר ירא"מ הנעלה הגאון הרב ידידי כ' 
ולכהנ"ע. לכ"ג טוב כל וברכת שלו' שליט"א

      
     
        
         
       

       
         
           
          
         

          
         

         
        
          
        
          
          

 

        
        
          
        
         

 

      
         
          
         
        
         

   

לחכם בזה ודי מקורים מציין איני הפנאי חסרון ומשום
ושמח. כשר בחג ומברכו מוקירו ידידו שכמותו

 


 
יצו"א נ"י ברוקלין פה תשט"ז טהרות לסדר ה' ב"ה

תוי"ש שתים ממשלת והמשל העוז אתו הגדול הנשר אל
ועניו חסיד וצדיק גאון סופו ועד העולם מסוף הולך שמו

כקש"ת הרה"ג ידידי ה"ה וכו' .שליט"א
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אכלם ולא אבוש לא למען בתפלה ביציאתי כפי אפרוש ומעתה
לאריכת ומתפלל חכמים רגלי בעפר המתאבק ואוהבו ידידו
ולומדיה התורה קרן ולהרמת הימים כל סוף עד שנותיהם

דידן. במהרה נפלי בר בביאת

  

 
יצו"א נ"י ברוקלין פה לפ"ק תשט"ז הרחמים לחדש כ"ב

וארוכים טובים לחיים לאלתר ויחתום יכתוב חיים מחיי
חכם הגאונים גאון הרבנים רב עוזנו גאון אדוננו כבוד
ארץ קצוי בכל ישראל של רבן בתי' כבר לי' דזיו חרשים

מוה"ר כקש"ת וכו' יתום דור דורו אין מפארים שמו
 ירושלים עיה"ק בתוככי שליט"א

תו"א.
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ולתשובתו שמים לרחמי המצפה ד' לעבדי עבד תלמידו כ"ד
במהרה. הרמה

    

 
לפ"ק תשי"ז שבט ח"י ירושלים ב"ה

מוהר"ר וכו' חו"ב הגדול הגאון הרב כבוד 
שליט"א.
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יצו"א נ"י ברוקלין התשי"ט תשרי כ"ד ב"ה

מחמדים כלו ג"א יפפ"ת ירו"ש הרה"ח אחי אהובי כבוד
מוה"ר וכו' .המזרח מן כשמש ויזרח יאיר נרו
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הזמן ופגעי בנגעי הטרוד עת בכל הדר"ש אחיך דברי אלה
בהצלחה קרנך ותרומם מעלה מעלה לראותך המצפה ירחם הד'
הדעת והרחבת נחת מתוך ד' את לעבוד שתזכה כדי מרובה

נפלי. בר ביאת עד
    

 

 
פה השמים ככוכבי זרעך את ארבה והרבה לסדר ב"ה

נ"י ברוקלין

חו"ב ג"א בעפ"פ המאה"ג נפשי וידיד ידידי אהובי כבוד
מוה"ר הגאון הרב כש"ת וכו' ונקי זך שכלו  

ודעת. תורה מתיבתא רוחני משגיח שליט"א,
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נפלי. בר בביאת שמים לרחמי המצפה עוז ידידו דברי

 

 
המפורסם אי"א ט"א ג"א הגאון הרב ידידי כבוד

.שליט"א
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ופורס התורה קרן להרמת ומצפה להתלמד הרוצה תלמיד כ"ד
הטוב. ידידי בשלום

 

 
תשי"ב שבט, חודש בעזה"י,

ה"ה ואיתמר, כאלעזר וחמור בקל דורש קאמר, שפיר משה
וכו' חרשים חכם ע"ה הדור פאר יעקב גאון הרבנים רב
כשהדר"ג ארץ קצוי בכל מפורסם נפשי וידיד ידידי וכו'

מוה"ר .נ"י ירושלים תפארת ר"מ שליט"א

       
      
        
        
         
        
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
         
         
         

    

       
        
         
          
     
        

   

      
      
         
        
          
         
         
          
          
         
          
         
         

    

       
        
         
           
          
          
        
         
         
          
         
        

   

       
       

         
          
         
         
          
          
        
        
         
         

     

        
        

       
         
         
         
          
          
         
        
          
         
        
          

     

       
       
        
        
         

   

       
       
        
         
       
         
        
          
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

       
         
         
        

  

        
        
         
          

       

       
       
          
         
         
          
         
         
          
          
         
         
         
         

    

        
      
          
         
       
       
          
       
         
          
        
          
           
          
         

         

        
         

    

       
       
         
         
         
         
          
          
        
         
          
          
        
         
       
         
       
         
         
         
         
         
        
         
         
          
        
         
           
         
        

      

        
       
         
           
        
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
         
         
        
        
         
         
         
         
        
          
         
         
         
          
         
         
         
         
         
          
        
        
         
        
         
         
         
       

        
         
        
        
        

       
        
         
         
          
          
         
         
          

          
        
         
         
        
          
         
        
         
         
         
         
          
         
          
         
          
         
          
          
         
         
          
        
         
          

 

        
        
         
        
         
         
         
         
         
         
          
         
          
         

   

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


  

        
        
        
         
         
          
        
        
          
         

מה וביציאתו דבריהם את בצמא השותה ד' לעבדי עבד כ"ד
לתשובתו המצפה הלכה בדבר אכשל שלא רצון יהי אומר הוא
צדיק האי בהטריחי עלי יקפיד שלא ומבקש במהרה הרמה

הצעיר אני בדברי.
 

  

 
תשי"ב אדר, ה' תצוה, א' יום בע"ה,

ר' מו"ה הגאון הרב מאד הנכבד ידידי מע"כ 
הימים. כל וברכה שלו' שליט"א
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בתורה ולהצליח והשלו' הטוב בכל ומברכו מוקירו והנני
עניניו. ובכל וביראה

 

 
תשי"ב אדר בע"ה,

מקבצאל פעלים רב איש התורה שר מורה דעה כמוהו מי
המאור הימים חמדת העתים פאר הגאונים גאון הרבנים רב
לתורתו טובים ובמעשים בתורה לשבח המפורסם הגדול
הכל הקדוש שמו פ"ה נ"י לרבים תורה מרביץ תאבים הכל

כקש"ת ה"ה ההלל את עליו גומרין אין מפארים
.לנצח שליט"א
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חבריא. מן הצעיר אני נשבר בלב הכותב ד' לעבדי עבד כ"ד
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דעמפף) קיטור ע"י למקוה קרח או שלג הפשרת
לטבול כשר אי נתפשרו שלא קרח או שלג בלע"ז).
אין בשאובין. לפסול מים בכלל הוה זיעה איזה בו.
ודאי חמץ משום אסור אי יי"ש מזיעה. מקוה עושין
סתירת ישוב מלח. שכולה מקוה עושין אי בפסח.
אלו דברים (וכשהרצתי פירות. מי הוי דמלח הרמב"ם
שליט"א, קאטלער אהרן ר' המובהק הגאון לפני

להלכה). לדברי הסכים

וסת פי' שנים. לימים אמרו הרי ס"ג נדה גמ' ביאור
דבפעם שטה פעמים. וב' בחד קבעה ודגופא דיומא
יפים מים ביצה הצל"ח בדברי תמוה וסת. קבעה א'

ו'). סי' (ועיין ברעים.

אין דרבוע ראי' מרובע. להיות בעי לא המקוה בור
מרובע. פרושו

פסול הוי אי בזוחלין נוטפין דשמואל דאבוה בסוגיא
מים בספק קושיא זה. על מהרי"ק וקושית מה"ת
אי במתוקין. מתערבין אי מלוחים מים להקל. שאובין
טעם למחובר. זריעה מטעם השקה באיסור. בטל היתר
העולם קושית ישוב כמה. ועד בזוחלין מטהר מעיין
חדש טעם שנתלש. כגל בזוחלין יטהרו גשמים דמי
קושית בישוב אופנים ג' בכ"ש. מטהר אינו דמקוה

מהרי"ק.

בספק המל"מ קושיא הנ"ל. למהרי"ק ישוב עוד
מטעם מהרי"ק לקושית ה' ישוב טהור. בר"ה טומאה

בזוחלין. דנוטפין הסוגיא בכל גדול ואריכות גזירה

ושוין למקואות מביצה המשניות סתירת ישוב
הצל"ח בדברי תמוה לטהרן. אבן בכלי מים שמשקין

לנעשיםו מטבעם רעים מים בין חדש חלוק ש"י.
נגיעה ע"י היא דהשקה הרמב"ם שיטת ישוב רעים.

זריעה. כמו

.בגט שמות כמה ועוד אבוש שם כתיבת בירור

.ע"ז לעבאוויטש סג"ל הגר"י שכתב מה

בכתיבת ותמוה הראשונים לדברי ישוב הנ"ל להרה"ג
אזלינן דבריו סותר שהפוסק היכי קיי"ל ריבה. שם

דוכתיה. בתר

ממון דאפסיד משום הטעם באונסין שחייב השואל
אי הביטוח מחברת המשאיל קבל אם הוא. גזה"כ או
אף ממון לחבירו המזיק מתשלומין. השואל נפטר
הביטוח מחברת הזיקו דמי מקבל שהניזק

לשלם. המזיק מחויב (אינשורענס),

להוציאה ובדעתה תותבת שן לה שהושיבוהו אשה
בטבילה. חוצץ אי

לאחר (שאווער) מקלחת או באמבטי ליכנס מותר
הטבילה. אחר היום כל להחמיר יש ובאשה המקוה.

להטיף צריך אין ח' לאחר בזמנו שלא בשבת ומל עבר
ברית דם ממנו

ונגע וחלה שמל גר ביין. ונגע מל ואח"כ שטבל גר
תמוהת ישוב שם. ביבמות הסוגיא ביאור בנתים. ביין
לגזוז העומד בכל פי' לקצוץ. עומד הוי דערלה הח"ש

בזה. הרמב"ם סתירת וישוב דמי כגזוז

חמרא ע"ז רע"א הקדוש הגאון לקושית וישוב ביאור
והר"ן. הריטב"א מדברי לדבריו וצ"ע חלא לגוי

בבית יומא רע"א הקדוש הגאון לקושית ישוב
ע"ז. אביגדור מרבינו במזוזה חייב השותפין

ד"א בו ואין ויציאתו הבית לכניסת המשמש חדר
במזוזה. חייב אי דוקאעד"א צריך אי פתח. ובאיזה

בסתירת פלפול מזוזה. לחיוב מרובעת ד"א על ד"א
שער. בית בענין הברייתות

משום לחתכן מותר אי ונקרעו גויליה שנתישנו ס"ת
קט"ז ושבת בתורה, הנודר דנדרים הסוגי' פי' א-לי. זה
קושיא מילתא. הזמנה בענין קדושה. בהם יש דגוילין
הזמנה לכ"ע הקדושה דגוף דס"ל ובעה"מ להרמב"ן
ולשם מצוה לשם לשמן בין להרמב"ן חלוק מילתא.
ברכה. בלא יניחם לשמה נעבדו שלא תפילין קדושה.
הבית. על ולדבקה תפילין של שי"ן לעשות מותר אי
אמ"ב, תמוה היריעה. כל נתקדשה ביריעה שם כתב

מכשיעור. יותר שהם גליונות לקצוץ שמתיר

קדושה עצם הוי לא דגווילין הרמב"ן שיטת ישוב
הכתב נעשה דאיך יאלעס א. א. הרה"ג ידידי מקושית
מהשגות מ"ב לבעל בתמיהתי לדברי ישוב קדושה.
שלמעלן גווילין נקרא מה בירור הנ"ל. הרה"ג

הגליונות. לחתוך אסור הלכה ולענין ושלמטן.

להוליד יכול שאינו אף פ"ו דמקיים אהרן בזקן צ"ע
פ"ו מצות מתחיל אימתי חגיגה התוס' דברי ישוב בנים.
מצות קיים ממזר שבבן ירושלמי ביאור עדל"ת. דנימא
שנולד בבן פ"ו קיים אי הפוסקים. השמיטוה ולמה פ"ו,
אשתו עם ששהה במי להנ"ל צ"ע מלאכית. זריעה ע"י
לאחר רוצה. שהוא זמן כל לגרשה מותר ילדה ולא
אשה באחרת. נתן עיניו שמא בבעל גם אמרינן חדר"ג

לקהל. (סעקרעטאשע) מזכרת תהי לא
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שמולידות ישראל לבנות תערובות משום לחוש אין
נשים וג' לאלתר, נאמנים ג' סוגיא ביאור חולים. בבתי
אימתי מה"ת. פסול אי עכו"ם עדות אפל. בבית שילדו
ממזר. לבנו לשוי' נאמן אי בני. זה לומר האם נאמנת

בבת"ח. לילד חיוב

כאן הרי לע"א תורה שהאמינה כ"מ סוגית ביאור
מה"ת, הוה אי מהימן שע"א בדבר אשה עדות שנים.
מטעם מאב הבן חזקת ירושה. לענין עי"ז נאמנת ואי

בשבת. אשה עדות ע"פ מלין רובא.

שנים מג' פחותה בגיורת הריטב"א בדברי סתירה
לכהונה.

דבר בזה. פיינשטיין מוהר"מ המובהק הגאון תשובת
יש ממזר דחללה. לאו נמי איכא לכהן דממזרת חדש
דברים כמה ביאור ועוד נתין. ולא ישראל קדושת לו

נפלאים.

,דחללות לאו נמי איכא דבממזרת בהא להנ"ל הערה
בשיטת והגר"א הב"ח הפוסקים במחלוקת ותלוי
הרמב"ם התיר למה לקושי' ישוב בזה. הרמב"ם
קדושתו ממזר כהן אי הפוסקים חקירת לפ"ד. שתוקי
הרמב"ם בדעת צ"ע הנ"ל. הריטב"א בדברי פי' עליו.

דאורייתא. איסור הוה דנתין

נכנס ממזר דאין מאדר"נ המפרשים קושית ישוב
להתיר שרצה חפץ אבני בעל על השגה בירושלים
והרא"ש הר"ש דברי ישוב תורה. איסורי בע"מ לכהן
בקדושת והרש"ש הגרע"א מתמיהת דכלים פ"א
חמץ על תשחט דלא דס"ל ירושלמי דברי פי' החומה.
נ"ג, סי' עוד ועיין בירושלים. כשהחמץ אלא ליכא

ונ"ח. נ"ז נ"ד,

.בזה שלמה מלאכת בדברי ותמוה הנ"ל בענין עוד

ממנו ונתגרשה בערכאותיהם לעכו"ם שנשאת גרושה
להמתין צריכה אי הראשון. ישראל לבעלה מותרת אי
תשובה גדולה יומא. גמ' פי' להבחנה. חדשים ג'

שבתורה. ל"ת שדוחה

מדרבנן מיהא פנויה דביאת אה"ע ח"מ דברי ישוב
הכהן. ר"ח מתמיהת אסור,

בלי כחידה שהם אשה בקדושי או"ח פמ"ג ביאור
פתרון.

לרבותיו וישוב מקדש. דרבנן אדעתא דמקדש כל פי'
צ"ע כן. ס"ל דאורייתא בקדושי דאפי' רש"י של

עליהם.בחת"ס. עונשין אי מדות מי"ג הלמד דבר
סתירת ישוב דרבנן. או דאורייתא האם מן עדות פסולי
בתורה המפורש דדבר הט"ז בדברי בזה. הרמב"ם

לאסרו. לחכמים א"א להיתר

הקידושין ביטול טעם אומדנא, מועיל אי בקידושין
זנות. בעילת בעילתו שוי' פי' רבנן. דאפקעינהו במקום

אין ברכות קידושין. הוה אי אסורה בביאה המקדש
ישוב בזה. מ"ב סימן לקמן (ועיין בקידושין, מעכבות
ליכא הא חרופה משפחה בביאה בהמקדש קושית
בין וחלוק ביאה גמר הוא מה פי' ביאה. אגמר עדים

חרופה. לשפחה דפנויה ביאה גמר

בהלך כמו קדשה שמא חיישינן לא אביה שמת קטנה
לי וקדש צא לשלוחו דאומר הא פי' הים. למדינת

שבעולם. הנשים בכל אסור השליח ומת אשה

בענין בס"ד גדול בירור ישראל קדושת קונטרס
דתה"ק. ע"פ תקומה לה שאין חדשה כתובה המתקנים
ב"ד והפקר הקהל. תקנות בענין ענינים כמה בירור
או חרם קידושין. הפקעת בקידושין. תנאי הזה. בזמן
שרק שתקנו ב"ד בגט. כפיה מצוה. דבר לבטל תקנה
לחבירו לעכב מצי אי אחד רב יקראו. ב"ד בשם הם
קצבה. לו ואין שלבל"ע בדבר קנין ברבנות. ינהג שלא

ד"ת. ע"פ יקראו ב"ד בשם קאנסערוואטיבן אי

ערות בלי אפי' מגרש לדעתה לב"ש דאפי' ראיות
פי' לקנוניא. חיישינן לא לגרשה שמצוה אשה דבר.
לב"ש מצינו היכין לב"ש. מגרשה אשתו את המדיר
גיטין שלהי בירושלמי תמוה ברצון. לגט מה"ת רמז

וגו'. הראשון בעלה יוכל בלא

.תאר יפת בענין הערה

.בפאריש מוהרשי"ר להרה"ג הנ"ל, בענין עוד

רוב בתר אזלינן לא דבעכו"ם הפוסקים שיטת ביאור
ישוב זצ"ל. שטייף מהר"י המובהק הגאון מקושי'
מותר אי ובנ"ק. בנ"י במילת התמוהים הרמב"ם דברי
מ"ב). סי' לקמן (ועיין לעכו"ם פריעה לעשות לישראל
מספק ורוב ככולו רובו רוב, בדיני חדשה שיטה

מבריסק. מהגר"ח

טען ולוי לוי ביד להפקידו יהלום לשמעון נתן ראובן
מחייב מי פחם, מלאה או ריקנית הי' שהמעטפה

לשלם.

בלא זצ"ל. שטייף והגר"י יוסף זכרון קושית ישוב
במשלה ויומא שבת מתוס' הפסח חג זבח לבקר ילין
תוספתא פי' השבת את דוחה בפסח פלפול אור. בהן
בבלי מחלוק' בשבת. ששחטו קרבנות פסחים
מהני. לא עבוד באי בדאי. קרא כתב אי וירושלמי
לא משום איסור בו אין אור בהן דבמשלה חדש דבר

ילין.

עשרה שם שאין מקום א) אומר, יביע בשו"ת הערות
כן בדיעבד מעכב אינו נישואין ברכת לברך בנ"א
מותר אי ב) ל"ג) סי' לעיל (ועיין מהפוסקים נראה
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ג) ל"ט). סי' לעיל (ועיין בשכר. (ערבים) גוים למול
לעכו"ם. תורה ללמוד דאסור בהא

והוא חדש בית בהמוכר ערובין בת"ח קושיות ד' ישוב
לענין לחדש למכר חדש בין חלוק שסיידו. אלא ישן
בנה ברכות מגמ' והגרע"א במל"מ תמוה שהחיינו.
בעי אי ונתקן שנתקלקל מזבח ישנה. סוכה חדש. בית
חכמים ולשון לחוד תורה לשון דקיי"ל הא חנוך.

סוטה. מירושלמי ב"ב בתוס' צע"ג לחוד.

ישנה גירסא כבנים. הם הרי בנים בני דקיי"ל בהא
ממדרש הלכה למדין אי פ"ב. נדרים בתוספתא

ותוספתא.

השעה"מ בקושית כתובות הלכות משנה בספרי הערות
שכ' ובחלוק קיים. תנאו שבממון בדבר הרשב"א על

בקטנה. לרצון פתוי בין

מסנהדרין הש"ס סתירת לישב הנ"ל. לחלוק ישוב
השעה"מ לקושית ישוב א"ע. בח"ס הבאו ליבמות

מהרשב"א.

בכורות הגמ' על והשגה כתובות ספרי על הערות כמה
שליט"א. עפשטיין הגר"פ מאת מוליד, לכמה סוס

לדברי ישוב ד'). (ס"ק הנ"ל הגמ' בפי' לדברי ישוב
מקרי באשה בנדר. נולד ענין ביאור החכ"צ. בקושית
בספרי דברי ביאור ה'). (ס"ק באיש. ולא שכיח מיתה

ט"ו. דף כתובות

משנ"ה ספרי, על הנ"ל מהרה"ג חשובות הערות עוד
כתובות.

.אומדנא בדיני פ"ב תרומות ירושלמי דברי ביאור
הב"י בפי' שכתבתי ומה קע"ח. באות לדברי ביאור

להנ"ל. להחיות, לאשה קודם דהאיש

התרומה על בהשואל ח"א משנ"ה בשו"ת לדברי ישוב
וצ"ע ז"ל. הח"ס לדברי ישוב למפרע. טבל אכל אי

העריות. על וצונו ברכת בפי'

אירוסין ברכת אי והראב"ד הרא"ש בשיטת הערות
בלא מות' דפלגש הרא"ש דעת המצוה. ברכת הוה
א"ע הטור דברי ישוב דאסור. הראב"ד ודעת קידושין,
אי גט. צריכה אי פילגש בירור התמוהים. כ"ו סי'

לב"נ. אסורה חברו פלגש

מגאוני חדש ספר על הסכמות לקבל שצריך בירור א)
בעי לר"י דאפי' פסחים הגמ' בפי' הערה ב) הדור.
בזה פסחים ירושלמי פי' ג) בירושלים. חמץ שיהא
בחמץ עובר אינו חמץ על תשחט לא פליגי. דבה"ס

בב"י. עליו עובר שאינו

צ"ע דחולין. לאסה"נ דקדשים באסה"נ לחלק אין
באסה"נ. בהמקדש כ"ח ס' מאב"מ ת"ו סי' בקצוה"ח

תשחט. לא על עובר אינו קק"ל אפי' הקדש של בחמץ
הקדש של בחמץ התמוהים, פסחים ירושלמי פי'

עובר. אינו אחריות עליו קבל אפילו

נמול והי' להתגייר שבא בעכו"ם הראשונים מחלוקת
תקנה. לו יש אי

רמב"ן דברי ישוב מצוה. הוה לחזור אפי' לא"י לעלות
אסתר. המגילת מקושית

התמוהים קצוה"ח ובדברי בעלים לו יש אי באסה"נ
התענה. שלא מי לתורה לעלות יכול אם בתע"צ בזה.
הב"ח. בדברי תמוה לקרות. מותר מתענים בכמה
לרבינו ישוב בתורה. קורין מתענים דבג' חדשה שיטה
ורא"ש ור"ש פסחים הגמ' בפי' הטור. מקושית נתן

דכלים. פ"א

שליט"א מקלויזענבורג מרן אדמו"ר כ"ק תשובת
בעלים. לי' אית אי באסה"נ הנ"ל. ורא"ש ר"ש בדברי
נפלאה הערה מצוה. דבר לשוי' בידו דאכתי חדש ופי'
לו שיהא חייב או מושבת שיהא דתשביתו מ"ע אי
כפחות הוה דאסה"נ חדשה חקירה וישבות. חמץ
הנ"ל. מתמיהתי והח"ס הב"ח לדברי ישוב משו"פ.
וקריאה בתפלה נפלאים ודברים הט"ז. דברי ישוב

בתע"צ.

וב"י המהרי"ק דעת הב"ח. על בקושיתי כוונתי ביאור
בין חלוק לתורה. עולה אינו מתענה שאינו דמי
פלפול עוד למנחה. הקריאה זמן שהוא שחרית
המותרת באסה"נ אשה המקדש שלו. מקרי אי באסה"נ
לקושית ישוב בו. יוצא אי ערלה של אתרוג לה.
מצות פי' אהדדי. להו דמספקי בערלה מר"ן הש"ש
מקרי בערלה הראב"ד סתירת ישוב ניתנו. ליהנות לאו
לאיצטרופי. חזי באסה"נ שייך אי בחקירה לכם.
התורה הפקירם לא אסה"נ דפירות חדשה חקירה
באכלה התמוהים הרמב"ם דברי ישוב בשביעית.
לגזול אסור אסה"נ חזקה. הוי ושביעית כלאים ערלה

תרומות. מירושלמי ראי'

קושית ישוב עשוין. הן תנאי על בבל של כנסיות בתי
לובלין מהר"מ פי' תנאי. על קדושה פי' ומג"א. ק"ן

ליקבא. אנשי בהכ"נ אודות

אי הרגשה בלי מימיו ושותתין השתן כיס על מנותח
בספר והערה קדושה. דבר וכל ותפלה בתפילין מותר

יעקב. חלקת

'בראי דבריו בישוב ברייש רמ"י הרה"ג בזה מ"ש
הנ"ל

הרמ"א תשו' דברי פי' הראשונים. לדברי ישוב להנ"ל
סתירת ישוב דבריו. לעומק האחרונים נחתו שלא

א"ר. מתמיהת הפוסקים
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.הנ"ל בענין הענקין מוהרי"א המובהק להגאון

השתן דמי חדש חלוק הענקין רי"א הגאון תשובת
פי או האמה פי דרך כשיוצאין אף מקרי לא וצואה
דרך היוצא מדם ראיות והביא הרגשה וע"י הטבעת

ביו"כ. מלאכיות ומאכילה דופן. ומיוצא דופן.

בין חלוק מ"ר. הוי הרגשה בלי דאפי' ממכשירין ראי'
המובהק הגאון ראית למ"ר. הני וכל דופן יוצא
מותר אי ח"א בחקירת תמיה מירושלמי. מטשעבין
לאו האמה דפי מגמ' ראי' חשכה. קודם עיו"כ לאכול
תמוה האמה. בפי נקב לו שיש במי פלפול דוקא.
וישוב למפרע. סריס נעשה אמר רב בפי' בנוב"י

הנ"ל. יבמות בסוגי' פלפול ועוד לקושיתו.

מים שותת הנ"ל. בענין מטשובין המובהק להגאון
דרבנן. או דאורייתא

.שליט"א מטשובין הגאון תשו'

להוליך אסור יהי' בבקר בסוכה הלולב על המברכין
בדברי צ"ע השאג"א. שיטת לפי לביהכ"נ הלולב

מ"ב. סוכה לנר ערוך קושית ישוב שאג"א.

מות יודעיםאי שאינם בשביל בתפלה הדפין להכריז ר
אומרים מקום באיזה וכו' לחכם לי' ניחא נימא אי
לו אומרין וכי קידושין גמ' פי' שיזכה. בשביל חטא

ואח"כ בביתו להתפלל להרב מותר אי חטא. לאדם
בבהכ"נ. הדפין להכריז

פסוק כל באנגלי ולתרגם בלשה"ק להתפלל מותר אי
לשון, בכל נאמרין אלו בגמ' חדש פי' קפיטל. או
תפילות לשון בכל להתפלל אסורין צבור דאפי' מברר
המתפלל מג"א חקירת ביאור מתפלל. ג"כ שיחיד
שיחתוך בפי' חקירה יצא. אם הרהור ע"י בלבו
ממיץ הר"א מחלוקת ובהמ"ז. בתפלה בשפתיו
והרא"מ הר"ח שיטת ישוב בנדרים. והר"ן והרא"ש

לברכות. מנדרים לשיטתו הרא"ש ואתי בש"ך וצ"ע

קאווער (פלאסטיק גשמים בכובע לצאת מותר אי
להתיר. מהרשד"ם מתשו' ברורה ראיה בשבת. בלע"ז)

בדין בזה. פיינשטיין מוהר"מ המובהק הגאון תשובת
הערה הלכה. בדבר רבו על לחלוק רשאי תלמיד אי
בזה. הערות כמה ועוד דרבנן. תרי דהוי שכתבתי במה
דצריכים כיון מלשצל"ג הוי דגשמים חדש דבר

מהרשד"ם. בדברי אחר פי' לעלמא.

פטור משאצל"ג קיי"ל אי הראשונים לדברי ישוב
להוצאת מלבושים לב' המייני ב' בין חלוק עליה.
הגוף רוב לעטוף דבעי הפוסקים סברת ישוב שבת.
מוכרחת. מהרשד"ם מדברי ראייתי האחרונים. מקושית

הלכה. בדבר רבו על לחלוק מותר תלמיד אי
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