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ובקידה בכריעה והנורא, הגבור הגדול מא-ל ובמורא, בזיע ביראה באימה הלכות משנה המגיד

בידעי נברא, מכל וענוה בהכנעה ברא, ליוצר ותחנונים בתפלה שבורה, ונפש בלב נדכה גמורה, והשתחויה

הצעירה, דעתי מלהגיד ואף הצורה, בעלי חכמת מלהבין קצרה, ודעתי חכמתי מיעוט ברורה, ידיעה בעצמי

לא מהם רז כל המאירה, באספקלריא ראו אשר הגבורה, בני הדורות גאוני בין לסתירה, הן ליישב הן

כשלחן וטמירא, עמיקא בחדרה הצפונים וסברא, הלכה ומשנה במקרא ברה, כחמה וחכמתם משנתם נעדרה,

לראות ובתבערה, כבמסה בערה, בי התאווה ואש בתורה, חשקה ונפשי אעשה מה אבל סדירא, לפניהם ערוך

בשורה, לאריות זנב הוי שבחבורה, הקטן אני ואם ונהורא, בחשיכא המאיר אור ותפארה, ישראל בעטרת

ולרוממה לסלסלה והדרה, מזיוה גורנה לאסוף לחבירה, יצאתי הצאן ובעקבי נאמרה, לשועלים ראש ולא

חמורה, להבין יומם הגיתי בה לכתרה, סביב זהב ובזר ולעטרה, להדרה ופרחים בצצים ולסדרה, לפארה

עמם אכנס סתירה, או קושיא בספק נשארתי וחקירה, דרישה העיון לאחר ואם שורה, כל על בליתי לילות

ראוי למי הבחירה, נתנה להם כי לבררה, שנית יוסף והקורא ברא, צור בעזר דעתי ואחוה הקורה, בעובי

ישרה, בדרך ינחינו הגדול וד' ספורה, בעלי עם מילי במללי ובמשורה, במדה דברי ואמדד הבכורה, משפט

וצרה, צוקה מכל ויצילנו סוררה, מדבר עטי וישמור המסורה, ע"פ ההלכה ולכוין אורה, שערי לנו ויפתח

לאמרה, בישות פיהם יצא ואם חרה, באף פשע לחדול מרה, מדברי מכל ואבקש לכפרה, לי שגיאות ועל

חמורה, באמת שהוא אראה וחקירה, דרישה כל ואחר הערה, אקבל מאוהבי ובאם אשמורה, ביתי כחי בכל

זמרה, וקול וחצוצרות בחלילין ושירה, רנה בתודה ואצא תמורה, לקבל אבוש ולא חבורה, כל בפני אודה

בית לנו ויבנה שיפורא, בקול נדחנו ויקבץ במהרה, תמים הולך לנו שישלח בגבורה, הנאזר מא-ל ואבקש

ויתנשא. ויתרומם הבחירה,
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הי"ד.] לאה רחל מרת וכו' והצדיקת הצנועה א"מ [ע"ש

ראשית שנקראת התורה בשביל בראשית ז"ל ודרשו הארץ, ואת השמים את אל-ים ברא
חד וישראל ואורייתא קב"ה ז"ל שאמרו מה לפי הוא חדא ודא דדא וי"ל ראשית, שנקראו ישראל ובשביל
משמים פ"ח שבת ובגמ' העולם, נברא וישראל התורה דבשביל אמת תרווייהו וממילא זה בלא זה ואין הוא

ולבסוף יראה בתחלה אלא יראה למה שקטה ואם שקטה למה יראה אם ושקטה יראה ארץ דין השמעת
מלמד ליה למה יתירה ה"א הששי יום בקר ויהי ערב ויהי דכתיב מאי ר"ל דאמר כדר"ל יראה ולמה שקטה
אני וא"ל מתקיימין אתם התורה את מקבלין ישראל אם להם ואמר בראשית מעשה עם הקב"ה שהתנה

המיומנת הירך צ"א חולין בעלמא כדאמרינן אחר במקום המיוחד הששי ופרש"י ובוהו. תוהו אתכם מחזיר
מרבויא תורה בו שנתנה בסיון ששי והוא הששי ביום תלוי בראשית גמר של בקר ויהי ערב ויהי כאן אף
ישראל ע"י התורה בקבלת תלוי העולם וקיום העולם בריאת דכל מבואר ע"כ. הא נמי ביה דריש דה"א
כפול תנאי והיה וכו' וא"ל מתקיימין אתם התורה את מקבלין ישראל אם מפורש התנאי שהיה וכמו דוקא

התורה. בכבוד שיקבלו ישראל על לזה

שחזר מלמד ז"ל ודרשו קדש מרבבות ואתא פארן מהר הופיע ז"ל שדרשו ממה צ"ב שדבריהם

נראה ריהטא ולפום לישראל אותה חזר בה שמיאנו אחר ורק התורה את שיקבלו האומות כל על הקב"ה
ג"כ מתקיים העולם והיה לישראל נותנה היה לא שוב התורה את לקבל מתרצה היה מהאומות אחד דאם
העולם קיום דודאי שנלפענ"ד ומה העולם. קיום תולה דוקא בהו ולאו דוקא לאו דישראל לכאורה ומשמע

מעשי עם הקב"ה שהתנה וכדר"ל ראשית שנקראו ישראל שבשביל שדרשו וכמו בישראל אלא תלוי אינו
הסכימו ואפילו ובוהו. לתוהו העולם יחזור וא"ל מתקיימין אתם התורה את ישראל יקבלו אם דוקא בראשית
ומה העולם נברא זה תנאי דעל מתקיים העולם היה לא בה מיאנו ח"ו וישראל התורה לקבל האומות כל

ע" בגמ' שאמרו וכמו בריותיו עם בטרוניא בא הקב"ה דאין משום הוא האומות כל על הקב"ה דףשחזר ז

תלוי הכל אכתי קבלתם עם אפילו אבל התורה להם גם יתן בה מתרצים הם גם דילמא וחשב ע"ב ג'
לתורה. כבוד ויתנו שיקבלו בישראל

לישראל ראשונה בא ולא הטפלים שהם האומות כל על קודם הקב"ה חזר למה טעם לתת יש
דעכו"ם הטעם ז"ל שדרשו מה לפי וי"ל כלום אינו האומות קבלת ממילא קבלתם לאו ואי העיקר שהם
לה והוי מאורסה אלא מורשה תקרא אל ודרשו מורשה משה לנו צוה דתורה משום תורה ללמוד אסור

וכמו ישראל מתנת הגוזל בכלל דהוה מטעם או מיתה חייב עליה הבא וב"נ ישראל ארוסת דין להתורה
במקום בס"ד בזה הארכתי וכבר ע"ש לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו מגיד בדרש חגיגה הט"א שכתב
ולכן בה אסור ועכו"ם מתנתם או ארוסתם נעשה התורה ישראל בני שקבלו אחר דוקא זה שכל אלא אחר

היתה עדיין שאז לישראל שנתנה קודם דוקא לקבלה ירצו שאם העולם לאומות בה לחזור מוכרח היה ע"כ
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מגיד הקרא ג"כ להבין יש ובזה לעכו"ם, שאסורה ישראל ארוסת בכלל עדיין היה ולא לעכו"ם מותרת

שוב לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו הגיד שכבר כיון כלומר לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו

להם ליתן יכול היה מקודם אבל להם אסור עולם ועד שמעתה ידעום בל ומשפטים גוי לכל כן עשה לא

התורה. בכבוד רצו אם

לישראל שעשה כמו עליהם כשחזר כגיגית ההר עליהם כפה לא למה המפרשים קושית נמי

לא ואם מה' חסד בבחינת רק היתה ולהם בישראל אלא בהם תלוי לא העולם דקיום כיון פשוט ולהנ"ל

לתוהו יחזור התורה את יקבלו לא ואם תלוי בהם תבל ועמודי העולם שכל בישראל אבל ירצו לא ירצו

לתוהו יחזור שהעולם היינו ההר כפיית באמת היה דזה אמרתי אחר (ובמקום ההר עליהם כפה ולכן ובוהו

לתורה כבוד וליתן לקבלה ימאנו אם ההר) עליהם ויפול ובוהו

ולפום תורתו, את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר אשר התורה בברכת שמברכין מה נמי

אלינו הביאה בה כשמיאנו ורק התורה עם האומות כל על חזר בראשונה הרי דאדרבה צ"ב ג"כ ריהטא

משעת העמים מכל בנו שבחר בזה הראה מתחלה אליהם מדחזר אדרבה הנ"ל לפי אבל איכא, בנו בחר ומה

וירא בזוה"ק איתא וכן דבר, לכל קדמה ישראל של שמחשבתן פ"א בב"ר שאמרו כמו קודם ועוד הבריאה,

ב' רס"ח ופקודי א', ס"ה נח פ' ועיין עלמא, יברא לא עד דקב"ה ברעותא סליק ישראל דהא ב' קי"ח

ובנה"ח ב' ענף ריש ויושר עיגולים שער ובע"ח ז"ל רח"ו הגהות ועיין וכו', עלאה רעיתא דכד וכו' אר"ש

ארוסת משום להם יכול היה לא שוב ישראל שקבלו דלאחר קודם עליהם לחזור הוכרח ולכן פי"א. ש"ד
ברכה בזה מיושבת מאד ומה דוקא. תורתו את לנו ונתן העמים מכל בנו דבחר מזה ומוכח וכנ"ל, ישראל

שפיר אתי ולהנ"ל לכאורה, מובן לו שאין בתוכינו נטע עולם וחיי אמת תורת לנו נתן אשר שמברכין שני'

בקריאת א"כ ובוהו לתוהו העולם יחזור התורה את ישראל יקבלו לא שאם הקב"ה התנה דתנאי דכיון

בתוכינו נטע עולם וחיי והלימוד הקריאה לאחר ואמרינן יחרב שלא העולם מקיימין אנו התורה ולימוד

וישמחו המצות יקיימו שישראל כ"ז בטוח שקיומה ממש עולם חיי היינו בנו תלוי העולם שקיום כלומר

התורה. בכבוד הארץ ותגל השמים

,ביהמ"ק מבנין נפשות, מהצלת יותר ת"ת גדולה ט"ז) (דף תענית חז"ל שאמרו מה להבין יש

עבירות מג' לבד נדחין איסורין וכל שבת מחללין נפשות להצלת אדרבה הרי וצ"ב ע"ש ואם אב מכיבוד

הרבה, שבתות שישמור כדי אחד שבת מחללין דודאי וי"ל בהם, וחי אמרה והתורה בהם מתרפאין שאין

תורה לאו ואי בתורה תולים הנפשות כל א"כ ובוהו לתוהו העולם ויחזור ח"ו תורה ילמדו לא אם אבל

יש שאם חילוק שיש אלא העולם, כל את מציל הוא בלימודו הרי אדרבה וא"כ בסכנה, כולו העולם כל

יותר ת"ת גדולה אז שילמוד מי כשאין אבל יחיד בשביל מבטלין אז העולם קיום בשביל שלומדים אחרים

דכפר חייא ור' ברכיה ר' אמרו פאה ר' ובירושלמי מזו. גדולה נפשות הצלות לך דאין נפשות מהצלות

מצוותיה כל אפילו אמר וחד התורה מן אחד לדבר אפילו שוה אינו כולו העולם כל אפילו אמר חד תחומין

לפרש ואמרתי כולם כנגד תורה ותלמוד ז"ל אמרו וע"ז ע"ש התורה מן אחד לדבר שוות אין תורה של

רצונך לעשות רוצה כשאני כלומר מעי בתוך ותורתך חפצתי אל-י רצונך לעשות המשורר שאמר מה בזה

ואלמ שאשב מעי בתוך תורתך שיהיה היינו היותר הקב"ה רצון הוא לישבאיזה רצונו עיקר זה כי תורה וד
רצון לעשות רוצה ואפילו חסיד ע"ה ולא רז"ל לפמ"ש לפרש שמעתי סופר השבט (ובשם תורה. וללמוד

רצון וזה מעי בתוך תורתך שיהיה צריך אז חפצתי אל-י רצונך לעשות אמר ולכן חסיד ע"ה לא בוראו

לתורה. כבוד ליתן הקב"ה

וי"ל תועבה תפילתו גם תורה דברי משמוע אזנו מסיר כ"ח) (משלי החכם שאמר מה מבואר

הזה עולם עניני על מתפלל הוא תפלה והנה פסוקה הלכה מתוך אלא להתפלל עומדין אין ז"ל אמרו דהנה
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העולם בקיום ליה איכפת לא שיטתו לפי הרי תורה דברי משמוע אזנו שמסיר וכיון השמ"ע ברכות רוב כמו

ללמוד אסור שפי' רש"י ולפי' תועבה. תפלתו גם ולכן העולם שיתקיים תורה ללמוד לו חש ואינו בכלל

לפני מתקבלת תפלתו ואין הוא תועבה שתפלתו סימן זה תורה משמוע אזנו מסיר יתפרש התפלה קודם

תראה ואם תליא בהא דהא התורה חשקת לו יהיה שלא א"א הקב"ה לפני מתקבלת שתפלתו מי כי הקב"ה

תדע אז ממנה אזנו מסיר תורה לדברי כשבא אבל חסידות מעשה ומראה בהתלהבות כמתפלל שנראה מי

התורה. כבוד שמשפיל למי בכונה להתפלל זה, בלא לזה א"א כי בלבו תועבות ושבע תועבה שתפלתו ברור

היצר גדולה מצוה שהוא כל מצות, לענין נמי והכי הימנו גדול יצרו מחברו הגדול כל ז"ל

שבע"פ תורה ובפרט התורה בלימוד שדוקא אנחנו רואין ולכן כזו גדולה ממצוה לבטלו ח"ו בה מתגבר

דהרי ח"ו הבנין כל בטל היסוד שבטל וכיון לו יכול היה לא עוזרו הקב"ה ואלמלא יום בכל מתגבר היצר

יאמר ואל היצר, נגד החיים הסם הרפואה הוא והתורה כנגדו תבלין תורה בראתי הרע יצר בראתי ז"ל אמרו

אלא אלו אין וכדומה דחסידיתא במילי או בתפלות או תהלים באמירת מצות בשאר ואפילו אנצחו אני אדם

החכם משלו וכבר אחר דבר ולא תורה רק הוא נגדו שהתבלין ברורים חז"ל דברי כי מהיצה"ר מרמה דברי

הביתה חזר והחולה המחלה נגד סמים לו ונתן הרופא אצל ובא ידועה במחלה שחלה לאחד ישרים במסילת

שהם בהם נסיתי כי מהם לך אתן ואני ר"ל הפה למחלת טובים מאד סמים יש לי לו ואמר שכינו ובא

החולה על גברה המחלה מהר כמובן חשוב, לא זה הלב מחלת היא שמחלתך ואף אנשים לכמה הועילו

לא האיך להרופא מתרעם והוא הפעם, עוד אליו הרופא את וקראו לחיים, מות בין מפרפר שהיה עד מאד

הדבר על וחקר לו שנתן הרפואות הועילו לא האיך באמת מתפלא והרופא שלי, הרופא אתה הלא הצלתני

והניח זו למחלה לא אבל באמת טובים שהם ואף אחרת, למחלה שהם אחרות רפואות לקח שהחולה וראה

לקחת כי לדעת עצמך אבדת הלא סכל הוי הרופא עליו צעק ואז זו למחלה לו שנתן הטובות הרפואות

החכם אמר כן מחלתך. נגד דוקא שהם לך שנתתי הסמים לקחת ולא למחלתך יועיל ללא שהם אחרים סמים

רפואות יקח ואם היצה"ר את לנצח החיים הסם הוא התורה ודוקא כנגדו תבלין תורה בראתי יצה"ר בראתי

אדם בסיגופי עצמו ויסגף ימיו כל בתענית ישב ואפילו מאוד טובות ודאי שהם אף תורה בלי אחרות

תורה בראתי יצה"ר בראתי העידה התורה כי תורה בלי היצה"ר בזה ינצח לא ועוד אבינו ואברהם הראשון

נסיתי לשבת משבת להתענות נסיתי שאמר מליזענסק מוהר"א אדמו"ר הקדוש בשם ושמעתי כנגדו. תבלין

ועוד וברקנים, וקוצים נמלים בין לישב החורף, בימי שעות קרים במים לישב נסיתי יום, בכל תהלים לומר

בחור דעם אין (בל"א גמרא בדף אם כי לנצח א"א (היצה"ר) הבחור ואותו סיגופים, מיני בכל עצמי לצער

דיתיב רב בי בר האי ששת רב אמר י"א דף תענית ובגמ' דערווישען). גמרא בלעטעל א מיט נאר מען קען

שדרכו לכלב אותו ומדמה כלום מתעניתו נהנה שלא ז"ל המפרשים פי' לשירותיה כלבא ליכול בתעניתא

כן וגו' לא ריב על מתעבר כלב באזני מחזיק הקרא על שמעוני בילקוט כדאיתא לו, לא ריב על להתעבר

לתורה. כבוד ויתן לקח ויוסף חכם ישמע ומעתה ומצלא אצולי מגנא אגוני תורה כי צורך ללא מתענה זה

,דבר כל מעלי ואשליך התורה בלימוד רק אתפוס התורה כח גדול כך כל אם לומר היצר יטעך

שמואל רבי אמר ע"ב ע"ד ויומא ע"ב ל"א שבת ז"ל אמרו וכבר יצר מעשה אלא אלו ואין דברת בדעת לא

להם אוי אין ולב חכמה לקנות כסיל ביד מחיר זה למה י"ז) (משלי דכתיב מאי יונתן ר' אמר נחמני בר

ותרעא דרתא ליה דלית על חבל ינאי ר' מכריז שמים יראת בה ואין בתורה שעוסקים ת"ח של לשונאיהן

ואי שמים יראת לו שתקדים צריך לכך שמים ליראת בה ליכנס שער היא שהתורה כלומר עביד, לדרתא

תירתון לא מינייכו במטותא לרבנן רבא להו אמר עוד ה' יראת חכמה ראשית ואמרו י"ש בלא לתורה אפשר

לא ובחייכם במותכם גיהנם ותירשו תקיימוה ולא הזה בעולם בתורה ועמלים יגעים להיות פי' גיהנם תרתי

מן השנים וטובים ידיך תנח על מזה וגם ומזה בעי דתרווייהו כרחך ועל שם רש"י עיין בעולמכם נהניתם

התורה. כבוד הוא וזה האחד
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אמרו וכבר תחלה ילמוד במה להתבונן צריך תורה בלי להתקיים לעולם שא"א הדבר שברור ואחר
דשלח אבוהו דרבי בעובדא חגיגה וריש פסחים ריש ובירושלמי מעשה, לידי שמביא גדול תלמוד ז"ל לנו

פ"ג וברמב"ם מעשה, לידי שמביא גדול תלמוד ואמרו כולם נענו ע"ב, מ' דף ובקדושין לטבריה, בריה
כנגד תורה תלמוד אלא תורה תלמוד כנגד שקולה שהיא כולן המצות בכל מצוה לך אין ה"ג ת"ת מהל'

ע"ש. וכו' מעשה לידי מביא שהתלמוד כולן המצות כל

במקומות ללמוד צריך ולכן מעשה, לידי שמביא הוא הלימוד שעיקר נראה רמ"ו סי'
פוסקים וללמוד למעשה, הנוגעות והלכות במס' להיות צריך הלימוד עיקר וע"כ דוקא, מעשה לידי שיביאוהו

ז"ל לנו אמרו וכבר למעשה להלכה שיגיע עד האחרונים עם ש"ע וטור ורא"ש ורמב"ם הרי"ף בה"ג כמו
שאינן בהלכות העמיקו לא ואמוראים התנאים הגמ' בזמן שאפי' הרי לי למה למשיחא הלכתא קדשים בדיני

קדשים בדיני כפלוני הלכה מסיק הש"ס אשר מקומות ובכמה למשיחא, הלכתא שתמהו עד בזמננו נוהגות
למשיחא, הלכתא ד"ה ע"א מ"ה זבחים תוס' ועיין למשיחא, הלכתא בגמ' פריך לא למה התוס' מקשים
לפסוק רצו לא בזמנם שאפי' הרי מקומות כמה ועוד הלכה, ד"ה ע"ב מ"ה ומנחות ע"ב, נ"א וסנהדרין

מהרמב"ם לבד פוסקים, ושאר הש"ע, ובעל והרא"ש, הרי"ף, הפוסקים משכו ואחריהם נוהגות, שאינן הלכות
ההלכות כל למד שכבר אחר רק ודאי וזה נוהגות, שאינן ובין הנוהגות הלכות בין הש"ס כל על שחבר ז"ל
על יהיה לימודו עיקר שתחילת לנו יצא א"כ המצות. בכל לעשות מה כדת ידע וכבר בוריים על הנוהגות

שרש מהרי"ק ועיין תורה. של לאמתה למעשה הלכה ממנו שיצא ופוסקים בש"ס שילמוד היינו לעשות מנת
צ"ד סי' החוו"י כתב וכן כדבריו שמשון רבינו דעת הביא וכן ח"ג ובתשב"ץ דכלים פ"ג ותוי"ט קס"ה
בזה ומחלוקת פוסקים כמה הביא רל"ד סי' מלאכי וביד א' אות קכ"ט סי' א"ע מ"ת נוב"י ועיין בכלליו,

לתורה. וכבוד מעשה לידי שמביא התלמוד וגדול מ"ג, אות הכללים מ' שד"ח ג"כ ועיין

שיודעים בפלפולים העוסקים על ועוד מפראג מהר"ל ואז"ק והרש"ל השל"ה הראשונים צווחו
ובכוללים התלמידים הישיבה לבני לזרז צריך אשר בזמננו גם ומה גדלם להראות רק לאמיתה נכונים שאינם
יתום בדור בעונ"ה כי בה ילכו אשר הדרך את ישראל בני את להורות למעשה הלכה שילמדו האברכים

הקדוש ורבינו פשוטות הלכות בשאר ואפי' נשים דיני בא"ע בפרט להלכה דעה יורה מי אין כמעט שלנו
זמן שלאחר אלא ההלכות מכל ש"ע כעין היא המשנה שכל כידוע ההלכות בשביל סידר המשנה כשסידר
האמוראים ובאו מהמשנה הפוסקים העולם מבלי שקראו עד מהמשנה תו לפסוק יכלו ולא הלבבות נתמעטו

פוסקים וכמותם בגמ' אותם ופסקו ההלכות שהעלו עד וטריא בשקליא בינתם ברוחב המשנה פשט והרחיבו
ההלכות בקיצור יותר עוד והוציאו השם אנשי הגבורים יצאו הלבבות עוד שנתמעטו ולאחר הזה היום עד
בדברים יעסקו בוריים על הלכות שידעו אחר ורק לקיימם שיוכלו בע"פ וילמדו אחד כל אותם שידעו

התורה. כבוד יתרבה ובזה נתנו אחד מרועה כולם כי ידיך תנח אל מזה וגם ג"כ אחרים

מדרבנן צורבא משכחת לא רבא אמר ע"א כ"ו יומא בגמ' שאמרו מה ולהבין לדרוש לבי את

יששכר ליעקב, משפטיך יורו ג') ל' (דברים דכתיב לוי יששכר, משבט או לוי משבט דאתי אלא דמורי
דכתיב נמי יהודה ואימא ישראל יעשה מה לדעת לעתים בינה יודעי יששכר ומבני י"ב) א' (ד"ה דכתיב

להורות דהילכתא אליבא ופרש"י ע"ש. קאמינא דהילכתא אליבא שמעתא אסוקי מחוקקי יהודה ס') (תהלים
שאין כיון שבטים לשאר הלכה לימוד מועיל דמה בבירא פיתא נפל זה ולפי שם. מאירי ועיין וכהלכה כדת
מצינו איך א"כ דהלכתא אליבא שמעתתא אסוקי מצי לא יהודה דבני כיון לפ"ז צ"ע עוד להורות. בידם

שו"מ בשו"ת ועיין קאתי מיהודה המלך דוד והא מקום בכל כמותו שהלכה מלמד עמו וד' המלך בדוד
ונלפענ"ד שכתב, מה הנ"לבהקדמה שבטים הב' מן שאינו ואף שאני דמלך כללא האי ליכא במלך דודאי

מגדים בנועם כתב זה וכעין מקום בכל כמותו הלכה מלך שהיה דוד ולכן מ"מ כמותו הלכה עמו שד' כיון

ת"ח. לשאר מלך בין לחלק
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מהנערים אחד ויען ט"ז) (ש"א דכתיב דוד ע"ב צ"ג סנהדרין בגמ' דאמרו מה ליישב נלפענ"ד

עמו וה' תואר ואיש דבר ונבון מלחמה ואיש חיל וגבור נגן יודע הלחמי בית לישי בן ראיתי הנה ויאמר

גבור לישאל, שיודע נגן יודע הרע בלשון אלא דואג אמרו לא הזה הפסוק כל רב אמר יהודה ר' ואמר וגו'

בהלכה, פנים שמראה תואר איש תורה, של במלחמתה וליתן לישא שיודע מלחמה איש להשיב, שיודע

כמוהו בני יונתן ליה אמר בכולהו מקום בכל כמותו שהלכה עמו וד' דבר מתוך דבר שמבין דבר ונבון

ובכל כתי' דבשאול בי' ואיקניא דעתי' חלש ביה הוה לא נמי דבדידיה מילתא עמו וד' ליה דאמר כיון

לא נמי דשאול הוה לא נמי דבדידיה ופרש"י ע"כ, יצליח יפנה אשר ובכל כתיב ובדוד ירשיע יפנה אשר

גלי דלא שאול וישמחו יראוני יראיך ביה כתיב מסכת דגלי דוד נ"ג בעירובין כדאמרי' כמותו הלכה הוה

ירשיע. יפנה אשר בכל ביה כתיב מסכת

דוקא ולמה דהלכתא אליבא שמעתא מסיק הוה דלא שאול חש הוה לא השתא עד למה לדקדק

שמעתתא ליה סלקא דלא חש לא שאול דמתחילה לומר נלפענ"ד שכתבתי מה ולפי בדוד, ביה איקנא בזה

בנימין משבט דשאול וכיון יששכר או לוי משבט דאתי אלא דמורי צ"מ משכחת דלא רבא כדרש דדרש

דלא נאמרה ולכלם דעלמא, לת"ח מלך בין בזה חילוק דאין סבר וע"כ שמעתתא, מסיק לא דלכן סבר

בכ"מ, כמותו והלכה עמו ה' שדוד ליה ואמר דואג שבא כיון אבל הללו שבטים מב' רק דמורי משכחת

וע"כ כמותו הלכה למה וא"כ קאתי יהודה מבית דוד והלא ליה קשה היה הוה, לא בדידיה דאפילו מה

שבטים, משאר אפי' בכ"מ כמותו הלכה מלך אבל שבטים מב' אלא דמורי משכחת דלא בצ"מ לחלק שצריך

חלש כמותו שהלכה כיון ממנו למלוכה יותר ראוי דוד ע"כ הוה ובדוד כמותו הלכה הוה לא דבדידי' וכיון

בית לישי בן ראיתי דואג שאמר מה מדויק נמי ובהא המלוכה. ממנו שיטול שראה ביה ואיקניא דעתיה

מבית שהוא להדגיש דרצה שפיר אתי ולהנ"ל שמו כלל הזכיר ולא הלחמי בית להדגיש לו ולמה הלחמי

ממך יותר למלוכה שראוי נראה ומזה כמותו והלכה עמו ד' ואפ"ה יהודה משבט שהוא יהודה לחם הלחמי

ויהרגנו. שאול בו שיקנא כדי הכל זה בשבחו מספר והיה

הקב"ה לו שאמר בשעה נחל עסקי על בנחל וירב ע"ב כ"ב יומא בגמ' עוד ליישב לפענ"ד נראה

הנפשות כל ערופה עגלה הבא תורה אמרה אחת נפש ומה אמר עמלק את והכית לך ט"ו) (ש"א לשאול

בת יצתה חטאו מה קטנים חטאו גדולים ואם חטאה מה בהמה חטא אדם ואם וכמה כמה אחת על הללו

שאול סייעיה דמריה גברא מרגיש ולא חלי לא כמה הונא רב אמר וכו', הרבה צדיק תהי אל לו ואמרה קול

את המלכתי כי נחמתי שם וכתיב דאגג מעשה הוא, מה שאול לו עלתה ולא בשתים דוד לו ועלתה באחת

לו היה ומה דאורייתא וק"ו וכו' אחת נפש ומה דרש ק"ו והלא שאול נענש למה צ"ע ולכאורה שאול,

כ"ג יומא ועיין נודע והכא הכהו מי נודע לא ערופה עגלה גבי שהרי הוא פריכא דהק"ו וצ"ל לעשות

בכ"מ כמותו הלכה דאין ידע דשאול וכיון להלכה כיוון ולא בק"ו טעה ושאול ע"ש הוא ע"ע בת וירושלים

קרוב ליה דהוה נענש כן עשה שלא וכיון הוא דהלכתא אליבא שלו הק"ו אי הוראה למורי לשאול לו היה

בקדושין אמרו דהרי לו ועלתה בשתים דוד אבל דהלכתא אליבא שמעתתא ליה סלקא שלא שידע כיון למזיד

נענש אתה אי החתי אוריה אף עליו נענש אתה אי עמון בני חרב מה עמון בני בחרב הרגת אותו מ"ג

כיוון לא דבהסתה ואף הוה במלכות מורד התם דמחייב הזקן לשמאי ואפי' עבירה לדבר שליח דאין משום

קס"ה סי' יל"ש ועיין מאד. נסכלתי כי מאד חטאתי ד' אל דוד ויאמר דוד לב ויך תיכף מ"מ אבל להלכה

דוד אל הנביא גד ליה שאמר היתה השמים שמן אלא דוד חטא לא בזה דגם שם איתא בילקוט ובאמת

ישראל שיהיו הראשונים הנביאים התקינו ולכך המקדש בית בנין את תבעו שלא על שם היתה שהמיתה

ארי' גור ובס' הנ"ל ברכות יעקב עיון ועיין ע"ש. לציון שכינתך השב אנא פעמים ג' יום בכל מתפללין

ע"ש. תשא פ' עה"ת לק"ז
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ב"ק יצתה בכהנים ופגע אתה סוב לדוד שאול לו שאמר ובשעה שם שאמרו מה נמי אלנראה

שהיה לפי גירא בן שמעי את הרג שלא על עשה טוב שלא בדוד מצינו שהרי צ"ע ולכאורה הרבה תרשע

מורדים היו שלדעתו מה הכהנים עיר נוב להרוג שצוה מה לשאול לחטא זה נחשב והאיך במלכות מורד

ד' משוח קראו דוד שהרי נראה אינו מלך דין ליה הוה לא שוב אגג על שריחם דלאחר ולומר במלכות

להם אין דילמא כאן גם לחוש לו היה כמותו הלכה שאין ידע דשאול כיון י"ל ולהנ"ל כמובן. מותו ביום
ולכן כהלכה שלא והוי עצמו על שסמך וכיון סברתו על לסמוך ולא לשאול לו והיה במלכות מורדים דין

וכו'. ב"ק יצאתה

המלכות אימת בענין ענינים ב' ישנם דבמלך ומתקבל נאה דבר ה' סי' שופטים פ' חמדה בכלי

גבוה קדושת הוא המשיחה ומצד למלך אותו שקבלו ישראל מפאת ב' המשחה בשמן שנמשח המשיחה א'

דהמוריד כתב דבסה"מ לכאורה סותרים שנראים הרמב"ם דברי פי' ובזה ישראל כל כבוד הוא ישראל ומצד
דראוי כתב ולא להרגו המלך ביד דרשות כתב מלכים בהל' התורה משנה ובס' להרגו להמלך ראוי במלכות

אין המשחה בשמן דכשנמשח מישראל רק שנתמנה מלך ובין בשה"מ שנמשח מלך בין ומחלק להרגו לו

אותו מאס בשאול ולכן למחול יכול ישראל כבוד אבל להרגו לו ראוי ולכן שמים קדושת למחול רשות לו

למחול יכול היה ולכן ישראל כבוד מפאת רק מלך דין עליו נשאר ולא בשה"מ דנמשח כיון מלך מלהיות

ישראל של כבודן מפאת היינו כהדיוט נדון היה אלו חדשים דשש אע"ג דוד משא"כ הכהנים, עיר לנוב

עשה טוב דלא ז"ל אמרו ושפיר עליו קדושתו גבוה קדושת מצד אבל אבשלום אחרי נטו ישראל דכל כיון

בתי' מלך ד"ה ע"ב כ' סנהדרין תוס' ועיין ע"ש למחול ראוי אין השם לכבוד שנוגע כיון לשמעי הרג שלא

אין כבודו על שמחל מלך דלכן דאדרבה פירשו פוסקים שאר אבל ע"ש ז"ל לדבריו ראיה שנראה האחרון

ישראל של כבודן על למחול בידו ואין ישראל של כבודן אלא הוא כבודו לאו דכבודו כיון מחול כבודו

וק"ל. ז"ל הכל"ח סברת היפך וזה הוא דיליה שלאו מה

ודור דור בכל ישרון לשבטי ומוחלן לישראל סולחן אתה כי יו"כ בתפילת שתקנו מה אמרתי

אין כבודו על שמחל מלך אמרינן דודאי נראה והכוונה אתה, אלא וסולח מוחל מלך לנו אין ומבלעדיך

אבל כבודם, על לוותר בידו ואין עליהם המליכוהו הם כי להעם שייך דהכבוד משום הטעם מחול כבודו

שייך ואין הוא שלו כבודו וא"כ העם בלי המלוכה ולו מלכים הממליך הוא הוא המלכים מלכי מלך הקב"ה

וסולח מוחל מלך לנו אין ומבלעדיך וכו' לישראל סולחן אתה כי וז"ש כבודו. על למחול יכול ולכן לאחר

הקב"ה. ממ"ה מלך כן ולא שלו שאינו מפני מחול כבודו אין כבודו על שמחל מלך דכל אתה אלא

תנאי על אפי' חנם דקללת בגמ' דאמרינן מהא צ"ע לכאורה הגמ' דברי דבעיקר להראשונות

שמעתא ליה סלקא הוה ולא לו רב בידיו משה עליו שהתפלל עד מנודים עצמותיו שהיו מיהודה בא הוא

שמעתתא ליה סלקא לא היה דמנודה משום דרק ומשמע תהיה מצריו ועזר עליו והתפלל דהלכתא אליבא

השבטים כל שהרי לעיין יש עוד מחוקקי. ביהודה שפי' מה יומא תוס' ועיין כמותו הלכה הכי בלאו אבל

ואשימם לשבטיכם וידועים ונבונים חכמים אנשים לכם הבו לישראל להם אמר ומשה סנהדרין להם היו

לו שהיה משמע ושבט שבט וכל בישראל הלכות שהורו ושבט שבט שבכל הסנהדרין הם והם בראשיכם

וצ"ע. היו יהודה משל סנהדרין של דרובן אמרו רגליו מבין במחוקק י' פצ"ח מב"ר צ"ע עוד שלו, מורים

אמרו ע"ב כ"ב דף סוטה דבגמ' אלא להוראה הם ראוין ישראל כל דודאי בס"ד בזה שנראה

ארבעים לאחר הוא להוראה הראוי דזמן כלומר שנין ארבעין עד כמה ועד ומורה להוראה הגיע שלא ת"ח

כל וא"כ ה' דף ע"ז ועיין לבינה ארבעים בן פ"ה סוף אבות בפ' שאמרו וכמו תורה ללמוד שהתחיל שנה

מדרבנן צורבא לומר דייקו הנ"ל יומא בגמ' אבל שהוא שבט מאיזה להורות מותר לארבעים שהגיע ת"ח

ארבעים לכלל שהגיע קודם ע"כ וזהו חריף בחור שזהו ע"א ד' דף תענית פרש"י מדרבנן ואצורבא דמורי
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ארבעים בן כמ"ש הכתוב תלה בבינה דהרי והטעם ולוי יששכר מבני אלא מורין אינן ישראל כל וכה"ג
כלומר לעתים בינה יודעי יששכר מבני אבל מכן בפחות רבו של דעתו סוף על עומד אדם ואין לבינה

וזה קרובה לעת להם בא שהבינה לעתים בינה יודעים ילדים יששכר בני הם אפי' יששכר משבט כשהם
שו" אבעל וצ"ע בס"ד. נכון בדרךלפענ"ד אמר לא דרבא פשוט בדרך י"ל עוד לזה. נחת שלא בהקדמתו מ

שבטים משאר ילדים מורים נמצאים שלא היינו משכחת לא אמר אלא שבטים לשאר להורות שאסור איסור

כהלכה ויורו שימצאו הלואי ימצא אם אבל כן הוא שהמציאות אלא איסור בו שיש ולא ולוי מיששכר אלא
לתורה. כבוד יתנו ובזה

נפתחו אחרונים ובשנים ח"ו הנשקפת הסכנה ראו אשר ארץ גאוני ישראל גדולי עיני אשא ההרים
מהישיבות לבד למעשה הלכה וגם המקצועות בכל התורה בשלמות להשתלם מצוינים לאברכים כוללים כמה

יזכני הקטן אני וגם בתלמידים גבולם את להרחיב שיזכו ישמרם ד' הפירות רואים כבר ב"ה אשר לבחורים
ישראל שאר בתוך תורה בית ולבנות לשמה תורה וללמוד ברבים תורה להרביץ שאזכה שמו למען בוראני

התורה. לכבוד שזוכה למי לו ואשרי נפשי, כאוות

הבית עקרת גבירתה תירש שפחה אשר הללו בזמנים ראינו שבעונ"ה מה ישיחנה איש בלב ודאגה
בכפיפה לדור המלכה את כפתו כי ומר רע והיותר השל"ה וז"ל חצוניות בחכמת הגבורה מפי אמת תורת

טפחיים. ומכסה טפח מגלה בזה עולם גאוני קצת שכתבו מה להביא ואמרתי הכושית, הכעורה השפחה עם
דשיזבן רחמנא ברוך שלכם החיצונה מחכמה ידעתי שלא ואע"פ וז"ל כ"ה כלל בתשו' כתב ז"ל הרא"ש
בטילה כשיחה שלנו תורה תהא לא עד וכו' ותורתו השי"ת מיראת האדם להדיח והמופת האות בא כי מינה

ע"ד אינן הפילוספיא וחכמת התורה חכמת כי עד וכו' הדת חכמי כל הרחיקו אשר הגיונכם חכמת שלכם
להכנס ממנה לצאת יוכל לא זו בחכמה מתחילה ונכנס הבא כל ר"ל ישובון לא באיה כל החכם ואמר אחד

כי החיים ארחות התורה חכמת על לעמוד ישיג ולא טבעית מחכמה לשוב יוכל לא כי התורה חכמת בלבו
ויעוות לזו מזו ראיה ולהביא יחד החכמות שתי להשוות ברוחו ותעלה הטבע חכמת על תמיד לבו יהיה
האריך תי"ט תשו' ז"ל והרשב"א ע"ש. עכ"ל אחד במקום ישכבו ולא לזו זו צרות הם הפכים שני כי משפט

נשמר לא בידם אשר החרב ומן ה' תורת ועוקר עיקר אותם עושה היוונים בס' המתמיד וז"ל במחשבותיו
ונלחצים שלוחצים הלחץ את ראיתי גם ומריבה מצה אמת תורת על מעורר למר ומתוק למתוק מר וישום
נזקים בהם יש מועילים דברים קצת ההם בס' יש ואם וכו' תחומיה כל עוקרין וכמעט חכמיה התורה נגד

בהפסידו הטוב הדבר שכר ויצא בשוא יאמן לא ונתעה שוא בחבלי ומושכים מחבלים כרמים ושועלים
מאחרי לסור שגורמים באלה כ"ש סירא בן בס' להגות חז"ל אסרו ואם ידיו בין חכמים הכוהו אשר במכות
פרובינצא יושבי על קצף אשר קצפו דברי יתר ע"ש וגו' תשרפנה לא ובגדיו בחיקו אש איש היחתה ד'

לתורה. כבוד אי ומוסיפים משפילים ח"ו הם כי נגדם, החרים אשר והחרם חצוניות בחכמות התעסקם על

לעבודה שיעירוהו לאנשים אדם שיתחבר א) קצרה דרך על העבודה כתב ד' שער לר"ת הישר

לבד חצוניות בחכמת מהסתכל לרחק והד') וכו' בצרות והשרויים והחולים והעניים והחסידים החכמים כגון
מנגד האמונה יעמוק כ"א בו יעמוק ואל במשפט בו שילמוד וצריך אמונתו בו תתחזק כי ויאמין שידע מי

חכמות יש וז"ל הדעות חכמת מהן ואחד ה' עבודת שמבטלים דברים י"ד כשמנה עוד ע"ש. וכו' ירחיק עיניו
רק עליהם לשקוד אל-ים לעובד צריך ואין הפילוסופיא וחכמת חיצונים חכמות כמין האמונה משחיתות
למרום שעלו חשבו בעיניהם חכמים וכמה אמונתו יאבד תועלת מהם שישיג טרם כי כוחו בכל מהם ירחק

הפיליסופיא בחכמת המתעסק כי הדבר יכירו ולא מהאמונה רחקו כי ידעו ולא גדול בסוד ושעמדו החכמה
ובשי"ג ו', בשער עכ"ל אמונתו תאבד שלא בפילוסופים הנכנס יבטח ולא ידע לא והוא מעט מעט הרחיקהו
ישליך ממנו מחייתו שתהיה אחר עסק לבקש צריך הם מחייתו אשר חצוניות בחכמת מתעסק ואם עוד כתב

המאבדים האמונתם המשחיתים כל כי בו שירויח התועלת מן עליו הבא ההיזק יהיה יותר כי זה עסק
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ולא חסיד שהוא יחשוב ואם ללומדיה התחברו ואשר חיצוניות בחכמות דבקו אשר הם מהעוה"ב תקותם

ואינו האמונה מן מעט מעט מתרחק הוא אבל מדמה כאשר הדבר אין אמונתו להשחית החכמות יוכלו

עבודת בס' ועיין ע"ש וכו' מאד ממנה רחוק שהוא ידע לא והוא בתומתו מחזיק שהוא ויחשוב מרגיש

ועיין ע"ש. ברבים קלונם שגילה מה תורה סתרי מחלק ופ"א י"ט י"ח י"ז ט"ז ט"ו פ' התכלת חלק הקדש

ולכבוד יתברך שמו למען אש כגחלי ודבריהם ג"כ, אלו דברים שם שהביא קס"ו ד' שבועות במס' של"ה

התורה.

העוסקים על מרה שצועק לפרדס נכנסו ד' רז"ל מאמר על חגיגה יעקב בעין דבריו הבאו גאון האי

ובזה סלולה דרך היא כי לך יאמרו הדברים באותם המתעסקים האנשים שאותן תראה ואם וסיים בחכמות

וזריזות חטא יראת תמצא ולא לך יכזבו כי באמת ודע להם תאבה ולא תשמע לא הבורא לידיעת ישיגו

של אביהם ז"ל גאון האי רבינו דברי ע"כ וגמרא במשנה המתעסקים באותם אלא וקדושה וטהרה וענוה

המנאפת זרה מהאשה לברוח עצומות באזהרות האריך משלי על פנינים רב בספרו האלשיך גם ישראל.

שהרב שמעתי אני גם הלשון בזה כתב עקביא ס"פ אבות נחלת בס' ז"ל והאברבנ"ל חצוניות. חכמת שהיא

טעם של דברים לי ואמר אחד אדם אלי בא ימי בסוף הדברים אלה שלו באגרת כתב המיימוני הגדול

שדברי ספק ואין בהם שכתבתי רבים מדברים חוזר הייתי בעולם חבורי ונתפשטו ימי בסוף שהייתי ואילולי

כתב ט"ו פ' העבודה חלק הקודש עבודת ובס' האברבנ"ל. דברי ע"כ ימיו באחרית שמע אשר היה קבלה

אחד זקן אלי בא ימי לסוף בזה"ל בשמו אחד בספר כתוב ראיתי אני אבל שמע הוא האברבנ"ל דברי על

ודי ע"כ שכתבתי דברים מכמה בי חוזר הייתי בעולם ספרי שנתפשטו ולולי הקבלה בחכמת עיני והאיר

אלשק"ר מוהר"ם שו"ת ועיין עכ"ל. לבם שרירות אחר ההולכים ולרעיו המתפלסף אל שיניים קיהוי בזה

בתוך ותורתך חפצתי אל-י רצונך לעשות המשורר שאמר מה נמי לפרש לי נראה ובזה תשובותיו. בסוף

מי יאמר ואם בה דכולא בה והפך חצוניות חכמות שאר ולא תורה רק הוא ב"ה הבורא דרצון פי' מעי

לעשות כי ואומר דוד אדוננו בזה מכחישו הבורא רצון בזה לעשות אחרות חכמות ללמוד רוצה שהוא שהוא

כשם בכלל שהוא אפשר כי אלו בדברים להאריך רציתי ולא מעי, בתוך ותורתך רק זה חפצתי הבורא רצון

המדברים ז"ל הראשונים ספרי ובשאר הנ"ל במקומות עוד יעיין שרוצה ומי וכו' הנשמע דבר לומר שמצוה

וישמעו נתעלה מאד כלה תאר השכינה מזיו הרקיע כזהר יזהירו והמשכילים מהם ירחק נפשו ושומר מזה

לתורה. כבוד ויתנו ויבאו רחוקים

נשתנו כי ולומר והיתר איסור בעניני הטבע חכמי על דבר בשום לסמוך דאין להעיר ראיתי עוד

נשתנו באמרם חז"ל עדות להכחיש רוצים טבעין ובעלי חיה אינה טריפה ז"ל שאמרו במה כגון הטבעים

ידעת השאלה בדבר וז"ל תמ"ז בסי' בזמנו ז"ל להריב"ש מצאתי וכן רז"ל דברי אלא לנו אין הטבעים

אין לדבריהם נאמין שאם והרפואה הטבע חכמי פי על ומצותיה תורתנו בדיני לדון לנו שאין נ"ר האדון

הרפואה חכמי ע"פ הטרפות בדיני תדין ואם הכוזבים במופתיהם הם הניחו כן כי חלילה השמים מן תורה

אין כי במת חי ויחליפו למות ומחיים לחיים ממות רובם נהפכו באמת כי הקצבים מן תטול הרבה שכר

שמים בידי בחרותה והן לשעתה, שימות יאמרו הם מכשירים שאנחנו כזית בה ונשאר הכבד בנטלה ספק

הדרוסה בדיני וכן בריאה הפוסלים המראות וכל הסרכות כל כמו אוסרים שאנחנו אחרים וכמה וכמה ואחרים

ז"ל מיימון בר משה רבינו והרב פיהם, לתוך רותח זהב יוצק עליהם בנו מלעיגים שהם ספק שאין ואחרים

נראה הגמ' סוגיות שלפי אחרי לו הודו לא בעופות התחתון בעצם הם הגידין שצומת ואמר מעט כששנה

מפי לא כי בנתוח ובקי והטבע הרפואה בחכמת חכם ז"ל הרב שהיה ואע"פ וכו' האמצעי בעצם שהוא

קבלו שהם שמאל שהוא ימין על לנו יאמר אפי' נסמוך ז"ל חכמינו על ואנחנו חיין אנו והרפואה הטבע

בפ' כמוזכר וכו' היונים חכמי אל נאמין לא ע"ה רבנו משה עד איש מפי איש המצות ופירושי האמת

אלה בזמננו וכ"ש שהאריך מה ע"ש השוטים מן ראיה מביאים ואתם התורה מן ראיה מביא אני המפלת
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שראיתי מאחר זה וכתבתי כמובן. ההתחדשות בכל הקערה יתהפך ח"ו ממש אז הטבע חכמי על נסמוך שאם

כ"ש אפילו לזוז לנו אין כי ויבינו בזה הריב"ש דברי הבאתי הטבעים על לסמוך שרוצים המורים מן כמה

לא התורה שזאת המורה וכמ"ש כליתם לא יעקב בני ואתם שניתי לא ד' ואני הדורות בכל חז"ל מדברי

התורה. כבוד וזה ית"ש הבורא מאת אחרת תורה תהא ולא מחולפת תהא

הקולמוס פלטה ואולי ותלמידי ולחברי עולם לגדולי תורה בחדושי מכתבי דברי על לבי דוה זה

אחד וכל שנשתנו בתוארים או בתורה הן שהוא אופן באיזה שהוא מי בכבוד לפגוע כרצונם שלא דבר

כהחכם ומי להרבות צריך שהי' במקום ומיעטתי למעט צריך שהי' במקום הרבתי ואולי גדלו בעצמו מרגיש

עברתי ח"ו ואולי להשיב נבהל ואינו באבות ז"ל מדאמרו גם וכו' כמתכבד ח"ו אהי' ולא פשר עליודע

אחרים בענינים גם הלכה בדבר מלבד ולהכשל מלהוציא דברי כלל להוציא שלא טוב הי' ואולי דבריהם

פוסלת פיגול ומחשבת שמים לשם מעשה כל לומר בנפשו ויהין יהיב ומן בהפסדו שכרו יצא ונמצא ח"ו

כבוד כאן ואין "השבים" בפני דלת נועל אתה נמצא כן אומר אתה ואם אנכי לימים צעיר כי ובפרט בו

התורה.

להשיב נבהל ואינו להיפוך שפי' דאבות המשנה בפי' ז"ל להרמב"ם שראיתי מה נחמתי זאת

ושגיונו טעותו להמקשה להראות חיש ישיב השב כ"א שמשיב, עד חדא כשעה וישתומם יבהל שלא כלומר

שפירש ז"ל להח"ס ליו"ד חותם בפתוחי וראיתי תורה. בדברי מהר להשיב מצוה אדרבה וא"כ ע"ש

ברור לו שיהיה עד ודין סברא שום להחליט ימהר ואל היטיב יעיין מדרשו ובית דבביתו אמת דתרווייהו

מיד להשיב יבהל לו לשאול שיבאו ביום מוכנים יהיו למען מוחו בחדרי יניחם ואח"כ נקייה כסולת ונקי

עד במהירות הלכה או סברא שום החלטתי ולא הקדושים דבריו בעצמי שקיימתי וב"ה הרמב"ם. כדעת

וירושלמי בבלי בש"ס וחפשתי וידידי וחבירי רבותי עם התיישבתי פעמים וכמה הרבה בה שנתיישבתי

קוץ כל על מעיני שינה ונדדתי הדברים בירור על לעמוד מגעת שידי היכן עד והפוסקים הש"ס ומפרשי

זכיתי לא זאת כל לאחר ואם להבינם, האחרונים והצדיקים כמלאכים הראשונים רבותינו תורת של וקוץ

מבקש אני ולכן התלמידים, יראו למען לפניהם הכבוד ביראת לבי שעל מה בקולמסי רשמתי להבינם,

אח"כ ואם עיינתי שאני כמה זמן כך כל ההלכה בכל יעיינו ועכ"פ ביותר לבהל שלא שגיאות ממחפשי

כפי אשיבו אז להשיב בידי יהיה ואם שיהיה מי יהיה דבריהם לקבל אשמח מאד דברי עלי להם יקשה

נכשל אא"כ הלכה דבר על עומד אדם אין אמרו וכבר בתודה אליו אודה אז לאו ואם דעה ד' יחננו אשר

בי וישמחו ועד לעולם נכלם ולא נבוש ולא לה' אשה נחוח לריח אלו דברי שיהיו וי"ר ח"ו תחילה בה

בכבודו פגעתי ח"ו שאם לחוד ואחד אחד מכל סליחה לבקש בזה והנני כרצונך. שלא דבר אומר ולא חברי

בסופה והב ואת כן, אעשה אני וגם זה, הוא כי עלי טינא בלבם שיהיה ח"ו ברצוני ואין לי, שיסלח ח"ו

התורה. כבוד הוא

להלכה ולפסוק דבר בשום עלי לסמוך שלא הלכות משנה שער באי לכל חמורה באזהרה בזה

יהיו ולא הדבר לו ויתברר לעצמו שיעיין עד בס"ד הוצאתי אשר האחרים בספרים והן זה בספרי הן כוותי

הכהה שידי היכן עד וחפשתי הלכה כל על טרחתי שהרבה אף לו מקום כמראה אלא אלו בספרי דברי

פ"ו (יומא בגמ' ורבא רב חזי ופוק טליא, הוינא כד עוד כתבתי חד"ת והרבה אנכי לימים צעיר אבל מגעת

לביתיה וריקן עביד הוא לית ביתיה וצבו נפיק לקטלא נפשיה בצבו הכי אמר לדינא נפיק הוה כי ע"ב)

ועל בדין ישגה שמא חטא עונש לישא הולך עצמו שברצון מתקונן פי' כיציאה, ביאה שתהא ולואי אזיל

חטא בלא לביתו ויכנס שישוב ולואי בדבר כלום ישתכר ולא ביתו צרכי יעשה לא זה ובכל כן אומר עצמו

וירבה לקח ויוסף חכם ויבא בזה, ודי איש ולא תולעה ואנכי אנן נענה ומה נאמר מה אנן וא"כ כיציאה

לתורה. כבוד
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מעולם אבינו ישראל אל-י ה' ברוך מנשה ויאמר הקהל כל לעיני ה' את ואברך לשמים כפי

הצוררים המחנות כל שעברתי אחר האש מכור והוציאנו הטועים מן והבדילנו לכבודו שבראנו עולם ועד

עד האדמה על נשמתי שירדה מיום עלי עברו צרות כמה ועוד ובוכענוואלד באוישוויץ הנאצים ע"י ימ"ש

הצלתני מתקוממי ומכל ועזרתני עזבתני ולא הארץ הוסדה מיום עוד היו לא אשר ויסורים צרות הזה היום

והבאתני הקדושה בתורתך חיבורים ולחבר וללמד ללמוד וזכתני ביהמ"ד מיושבי חלקי ששמת אלא עוד ולא

מהודרת, הנייר על ועופרת בכתב נכתב שלישי חלק הלכות משנה שו"ת אצבעותי מעשי לראות הלום עד

ולהוציאו בה"ג רבינו על פירושי ולהשלים התורה מקצועות בכל חיבורים, לחבר עוד שאזכה ה' יתן כן

הצדיקים, עם תורה של באהלה ולישב התורה ועל הלכה על בס"ד תח"י ישנם אשר ח"ת שאר וגם לאור,

המחכים, מאוהביו הבא ממעמקים, תפילת ויקבל אל-ים, ד' עלינו שיחוס עד וחוקים, משפטים בה ולחקות

ישראל בתולת עינינו ויראו ותומים, ואורים גדול וכהן משחקים, אש של וביהמ"ק ממרחקים, נפלי בר וישלח

ויקום. יחזור התורה וכבוד לקום,

ברעדה החותם הקודש בעבודת העמוס ישראל באלפי הצעיר דברי

 
הי"ד זאב אליעזר הקדוש לאאמו"ר בן

הי"ד לאה רחל וא"מ
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יצו"א נ"י ברוקלין תשי"ז חנוכה זאת ב"ה

מפארים שמו ג"א פיפיות בעל חרשים חכם לאיתן משכיל
גומרין אין נפשי וידיד ידידי ולתהלה לשבח מפורסם הרה"ג

מוה"ר הרב כש"ת וכו' ההלל את עליו  שליט"א
בק"ק הרמה לעדתו גדולה בכהונה כעתששימש

נ"י. בברוקלין
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חכמים רגלי בעפר המתאבק מדעת נבער והדל השפל כ"ד
ימיהם לאריכת ומתפלל דבריהם את בצמא ושותה ותלמידיהם

בד"ד נפלי בר ולביאת פעמים יום בכל ושנותיהם

    
   

  

 
    
   
    

יצו"א נ"י ברוקלין פה תשי"ז ניסן כ"ט לעומר י"ד יום

ימלל מי שבחו ג"א פיפיות בעל חרשים חכם לאיתן משכיל
ה"ה תריסין בעל מפארים שמו ההלל את עליו גומרים אין
צריכין הכל לנצח ידידי ולתהלה לשבח המפורסם הרה"ג

מוה"ר הרב כש"ת וכו' דחיטיא למרי  
בק"ק הרמה לעדתו גדולה בכהונה ששימש שליט"א

אורחות ספר בעמ"ח נ"י בברוקלין כעת
המשפטים.
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רצון ויהי לנצח וידידות באהבה הפתיחה מעין מסיים והנני
כמאמר עליונים במים ולקדש לטהר ונזכה נכלם ולא נבוש שלא
ללמוד יזכנו והשי"ת וכו' וטהרתם טהורים מים אליכם וזרקתי
מתוך נפלי בר ביאת עד טהור מי על הקדושה תורתנו וללמד

הדעת. והרחבת נחת

   
 

 
      

בימי יצו"א. נ"י ברוקלין פה תשי"ז הספירה לימי ז"ך ב"ה
וחזק הולך הגבורה מפי שופר קול לשמוע יזכה הספירה
לתקן צדק גואל בביאת ההוד, בכל אותנו להשמיע מאוד
משכיל ותיק גאון האי כבוד מעלת וסדק, פגם מכל הכל

הרב מוה"ר כש"ת תילד כוותיה דתילד וכו' לאיתן
 ראב"ד מלפנים יושבשליט"א וכעת

יצו"א. נ"י בברוקלין תורה של בישיבה
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עזה עולם ואהבת רבה באהבה הפתיחה מעין אסיים ומעתה
לשוני גמגום על לי וימחול שמים לרחמי המצפה אנילנצח כי

שכתבתי ומה בס"ד בה"ג על ספרי בסדור בפרט מאוד טרוד
השורה. את מקלקלת שאהבה מפני רק הוא
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תשי"ז בעומר ל"ד ב"ה

וחיים עלומים לימי יחזירוהו מרומים מגבהי שלומים רובי
והמפורסם הגדול הרה"ג נפשי וידיד ידידי למע"כ ארוכים

מוה"ר הרב כש"ת וכו' מפארים שמו מרבבה דגול
 .שליט"א
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ידידו בסופה והב ואת כמאמר אהבה באותות אסיים ומעתה
שמים לרחמי המצפה הרם כערכו והוקרה כבוד בכל המכבדו

נפלי. בר ולביאת

   
 

 
  

יצו"א נ"י ברוקלין לעומר מ"ב ליום אור ב"ה

חבי ורב ידידי אהובי יושבכבוד ג"א אי"א הרה"ג בי
מוה"ר וכו' כש"ת תורה של בישיבה  

דק"ק דומ"ץ מלפנים שליט"א .
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וצהרים. ובקר ערב יום בכל שמים רחמי המבקש הטרוד כ"ד
הרם. כערכו המכבדו

  
 

 
   

  

יצו"א נ"י ברוקלין תשי"ז לעומר י"ט מוצש"ק ב"ה

החשוב הרב כבוד וב שלום כלשליט"א. רכה
הימים.
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יום בכל שמים לרחמי המצפה ובכבוד בברכה אסיים ומעתה
על לישב שנזכה ד' ויתן מכירו שאינו אף ידידו מנאי פעמים
ממקור והרחבה נחת מתוך לשמה תורה וללמוד מנוחות מי

עבגצ"א. קדוש
 
 

 
      

וברכה. שלום וכו' הרב ידידי כבוד
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נ שלא לנו יעמוד והנורא הגדול הלכהוהשם בדבר ח"ו כשל
עולם. ועד מעתה לאמיתה לכוין ונזכה

  
 

 
   

    

תו"א צאנז קרית עיה"ק פה התשי"ט פנחס פ' עש"ק ב"ה

הגברים בין גבר ההרים על מדלג לנו ישלח המצרים בין
המפו' הרה"ג הרב חביבי ורב ידידי כבוד אל מרובה וברכה

מוה"ר כש"ת וכו' בישיבת ר"מ שליט"א
חיפה. ויזניץ.
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יצו"א נ"י ברוקלין לפ"ק תשט"ו נח לסדר ב' ב"ה

שליט"א. וכו' הרב לכבוד
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מצרה שיוציאנו ונורא גדול לא-ל המצפה שפלה נפש כ"ד
נפלי. בר בביאת חדשה שירה לפניו ונאמר לרוחה

  

 
      

לפ"ק תשי"ח יצו"א נ"י ברוקלין למטמונים כ"ה

מתולה תמימה תורה ד' נחלת אוהלים, יושב תם איש יעקב
יפפ"ת חו"ב הרה"ג וידידי ד' ידיד ה"ה בלימה, על ארץ

מוה"ר כש"ת וכו'... בנש"ק   
שליט"א.
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יום בכל שמים, לרחמי המצפה ומוקירו ומכבדו אוהבו ידידו
בהרמת וירושלים, ציון בנחמת המבשר בקול לשמוע פעמים,

בב"א. נפלי בר בביאת התורה קרן

   
 

 
    

      

נו"נ חו"פ יקירא רבה גברא האי נפשי ידיד מע"כ אל
המפורסם הרה"ג וכו' אי"א חוב"ט מפארים שמו עבצ"צ

מוה"ר כש"ת  ר"מ שליט"א
מאנטרעאל. חכמה ראשית דמתיבתא
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ומוקירו המכבדו עולם אהבת אוהבו נפשו וידיד ידידו דברי
המצפה למועד חזון עוד ואי"ה דמיטיב מילי בכל ומברכו

כנפש. נפלי בר לביאת
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יצו"א נ"י ברוקלין פה לפ"ק תשט"ו וישב מוצש"ק

המאה"ג ה"ה רבה גברא ראש על יחולו חיים וברכה טובה
וכו' כש"ת תריסין בעל חו"ב נפשי ידידי ש"ב וכו'...

שליט"א.
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רבות טרדות מתוך הכותב דברי למילין קנצי אתן ומעתה
בב"א. נפלי בר בביאת והיראה התורה קרן להרמת המצפה

   
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

 
     

בצ"צ עוסק נו"נ חו"ב הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד ב"ה,
מוהר"ר כש"ת וכו' איגוד מנהל שליט"א

בארה"ב. הרבנים
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ומברכו כערכו ומוקירו המכבדו ובידידות באהבה מסיים והנני
כנפש. התורה בברכת

 

 
     

שליט"א. וכו'... חו"ב הגדול הרב כבוד ב"ה
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אינם אם לישראל להם והנח מרובה בברכה אסיים ומעתה
ללומדיה התורה בברכת המברכו הם נביאים בני הם נביאים

כנפש. ובידידות
 

 
        
      

תשי"ז ליראה אם כי לסדר מוצש"ק ב"ה

וכו'. הרב כבוד
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תשמעו אשר הברכה את לסדר ב"ה

וכו'. הרב לכבוד
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יצו"א נ"י ברוקלין פה תשט"ז אדר אך ב"ה

עליון ידיד כבוד אל ושלום ברכה חיים וגבעות הרים ישאו
הרב כש"ת וכו' מפארים שמו חוב"ט הגדול הרה"ג וידידי

מוה"ר על ארזים בית בעמ"ס שליט"א, (קליין)
טש"ע.
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מקלקלת ואהבה מסכים משהפנאי יותר והארכתי אסיים ומעתה
בכלל אני כי יאשימני אל בדברי טעות איזה ימצא ואם השורה
אם אבוש ולא אודה ואני להודיעני ונא מסכת בהאי קאי כי
אין עד אצבעותיו מעשה לקרות נהניתי כי לי ויאמין טעיתי
וגם ידעתי וכבר וכו' נאמרו מעליותא מילי הני כי וכל לשער
רוב לפי אמנם תורה חדרי בכל ובקיאתו גאונו רוב ראיתי
ויפוצו להחבא עוד יוכל לא ומעתה להתפרסם רצה לא ענותנתו
כן תורה כתר לו ויתנו ויבואו הרחוקים וישמעו חוצה מעינותיו
בר בביאת התורה קרן בהרמת במהרה לראות שנזכה ד' יתן

וחסדיו. רחמיו ברוב נפלי
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נ"י ברוקלין פה תשט"ז בעומר ל"ג ב"ה

פ"ה תמימים ראש על תמים יהיו יחדיו והשלום החיים
ד' ידיד ה"ה וכו'... מפארים שמו בי' דכולי כרך סוע"ה

מוה"ר הרב כש"ת ומשכיל המופלא הרה"ג וידידי
.ש"ע על ארזים בית ספר בעמ"ח שליט"א (קליין)
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להפיץ שיזכה רעווא ויהא ומוקירו והמכבדו אוהבו ידידו כ"ד
בהרמת לראות כלנו ונזכה והרחבה נחת רוב מתוך מעיינותיו

נפלי. בר בביאת התורה קרן

  
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
     
      

    

יצו"א נ"י ברוקלין התש"כ הגבלה לימי א' ב"ה

חו"ב הרה"ג וכו' מפארים שמו ונעים נחמד נפשי ידיד כבוד
מוה"ר כש"ת אי"א איגוד נשיא שליט"א

בארה"ב. הרבנים
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כנפש ומוקירו המכבדו שמח ובחג התורה בברכת

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התש"כ המטות ראשי לסדר א' ב"ה

בין המפוזר לעם ההרים, על מדלג לנו ישלח המצרים, בין
נפשי ידיד כבוד פרים, שפתינו ונשלמה בזכות הזרים,

מוה"ר כש"ת וכו' חו"ב הרה"ג .שליט"א
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כערכו ומוקירו המכבדו עוז ידידו הנני ובזה

  
 

 
      

    

נ"י ברוקלין לפ"ק תשי"ח שנת הרחמים לחודש כ"ו ב"ה
יצו"א

ידיד כבוד את וכט"ס טובים לחיים ויחתם יכתב חיים בספר
גומרין אין וכו' מפארים שמו חוב"ט נו"נ נ"א הרה"ג נפשי

כש"ת ההלל את עליו אבד"ק שליט"א
.נ"י ברוקלין התורה יסודי קהל בב"ד דומ"ץ כעת
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כוח"ט ובברכת עולם באהבת הפתיחה מעין אסיים ומעתה
המצפה בדבריו, ולהשתעשע ממעכת"ה לשמוע ואשמח וכט"ס
והוקרה הכבוד בכל ומוקירו המכבדו מרובים, שמים לרחמי

כנפש.
 

 
       

הרב כש"ת וכו' הרהמאה"ג נפשי וידיד ידידי אהובי כבוד
מוה"ר  תורה מתיבתא רוחני משגיח שליט"א
ודעת.
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נ"י ברוקלין התש"כ למט-מנים ט"ו ד' ליום אור ב"ה
יצו"א

שמו המפורסם הגאון הרב קמברכינא קחזינא דלא למאן
מוה"ר כש"ת חוב"ת וכו' וכו' מפארים  

עיה"ק. בירות-ירושלים ואב"ד רב שליט"א
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שאינו אף המוקירו ידידו והוקרה רבה באהבה לסיים והנני
ולומדי' התורה קרן להרמת מרובים שמים לרחמי המצפה מכירו

כנפש עמים יקהת ולו נפלי בר בביאת
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למט-מנים ג"ל זי"ע רשב"י אלקי דתנא הילולא יומא
יצו"א ברוקלין התש"כ

הרב נפשי לידיד וכט"ס וברכה, שלום המערכה מאלקי
מוה"ר כש"ת חוב"ת וכו' המפורסם הגאון  
עיה"ק. בירות-ירושלים ואב"ד רב שליט"א
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דוש"ת ומוקירו המכבדו יתירה ובידידות עולם באהבת ואסיים
ולומדי' התורה קרן ולהרמת מרובים שמים לרחמי המצפה

כנפש עמים יקהת ולו נפלי בר בביאת

 

      
       
         

       

 
     
     

    

לששון ד' ויהפוך אב מנחם ב' טוב כי בו שנכפל יום ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין ולשמחה

תורה, של קופה מתוך נוהם ארי' אתפאר, בך אשר ישראל
אי"א חוב"ט האמתי נפשי וידיד עליון ידיד ג"א אגוזים, גל
הרב וכו' מפארים שמו אהרן של מתלמידיו ועניו חסיד נו"נ

מוה"ר כש"ת הגאון  ראב"ד שליט"א
נפש. חי מח"ס בארצה"ק עיה"ק צאנז קרית ור"מ
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הבשר את הדוחקת אהבה מתוך לענין מענין קצת הארכתי והנה
הטרדות מחמת הענינים בכל שפיר לעיין יכולתי שלא אלא
טעם בהם ימצא אם אלו בדברי לעיין נא ימחול ע"כ בעונ"ה
כך הדרישה על שכר שקבלתי וכשם יודיענו לאו ואם לשבח
בקדושת ולטהר לקדש יעזרנו שמו והשי"ת הפרישה על אקבל
ולאסוקי ולעשות לשמור וללמד ללמוד ויזכנו דנור ובמי שבת
רפואות וירפאני דבריו וישלח בס"ד דהלכתא אליבא שמעתתא
בר יבא כי עד ישראל חולי שאר בתוך הגוף ורפואות הנפש
ולומדיה התורה קרן ויתרומם ודן וירח עמים יקהת ולו נפלי
נפש ובאהבת הרם כערכו ומוקירו המכבדו האמתי נפשו ידיד

כנפש, ממש
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תש"כ. פסח של אס"ח
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"כ תמוז ה'

ת"ח החסיד הרבני נפשי לידיד מרומים מגבהי שלומים רוב
ר' וכו' נו"נ .לנצח נ"י
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לשמה ללמוד ויזכה ד' יתן וידידות מאהבה החותם בזה והנני
הדעת והרחבת נחת מתוך באמונה צבור בצרכי .ולעסוק

כנפש. ללומדיה התורה בברכת המכבדו
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בעל הרה"ג חוב"ט ונעים נחמד חביבי ורב ידידי כבוד
כש"ת וכו' תריסין דק"ק דומ"ץ שליט"א

יצו"א. נ"י ברוקלין
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עליהם שלמדתי וכשם ריהטא לפום שראיתי ידידות דברי אלה
בר ביאת עד מילי בכל זכות לכף ידונני השמים מן כך זכות

והוקרה. הכבוד בכל עמים יקהת ולו נפלי

  
 

 
    

  

כש"ת וכו'... המעלות איש פיפיות בעל החו"ב הרב כבוד
מוה"ר עליו הנלוים ולכל לו שלום שליט"א

יצו"א. אפריקא סאוט יאהאנסבורג בק"ק
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ד' ואמץ חזק ברכת בסיום בזה והנני למילין קנצי אתן ומעתה
עם דאתי עד ולהאדירה תורה להגדיל ויזכהו ויאמצהו יחזקהו
קרן ותתרומם עולמיא ולעולמי לעולם ויפרקיננא שמיא ענני

כנפש. אמן, נפלי בר בביאת התורה

 

 
   

ני"ו. וכו' הרה"ח ידידי כבוד
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מקום ומראה להתלמד אלא למעשה ולא להלכה כתבתי זה כל
קרן להרמת המצפה הנ"ל במקומות לעיין שרוצה למי אני

נפלי. בר בביאת התורה
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פה התשט"ז בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו לסדר ג' ב"ה
נ"י ברוקלין

מפארים שמו ג"א חוב"ט הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר הרב כש"ת וכו' .שליט"א
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יום בכל שמים רחמי המבקש הטוב בשלומו הפורס ידידו כ"ד
נפלי. בר בביאת התורה קרן להרמת וצהרים ובקר ערב

   

 
    

         
       
         
        
        
         
        
        
         

      

 
      

לפ"ק תשט"ז החסדים מכל קטנתי לס' מנוחה במוצאי

עליון ידיד כבוד אל ומבורך שלום שבת יתן נעלמים המפנח
גומרין אין וו"ח פיפיות בעל ש"מ חוב"ט הרה"ג וידידי

מוה"ר כש"ת בנש"ק וכו' להלל עליו 
דק"ק אב"ד מלפנים יצו"א.שליט"א
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הכבוד בכל ומוקירו המכבדו עולם אהבת אוהבו ידידו כ"ד
בביאת התורה קרן להרמת המצפה כנפש,והוקרה נפלי. בר
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שליט"א. וכו' החשוב הרב כבוד
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וכו'. הרב כבוד
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ירושלים פה לפ"ק תש"ך שנת בספירה זך יום בע"ה,
תו"א עיה"ק

לשם נודע הגדול הגאון הרב עליון וידיד ידידי לכבוד
ושם יד בהלכה המצוינים בשערים רבים בת בשער ולתהלה
הרב כקש"ת מקיים ונאה דורש נאה ואגדה בהלכה לו

 .עולם ועד מעתה ויזרח יאיר נרו שליט"א
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ידידו הנני מרובות וברכות הימים כל אך הטוב שלומו בדרישה
בקדש כערכו ומכבדו

  

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ך למטמנים ל"ה עש"ק

לי' גלין דמיטמרן ע"ה יעקב גאון פענח צפנת הרבנים רב
חכם ותהלה, לשם תורה שערי בשערים נודע הגדול שמו
איכא יוסף כמה יומא האי לאו ואי לאיתן משכיל חרשים

מוה"ר כקהד"ג בשוקא דק"ק גאב"ד שליט"א
עיה"ק בטרנסילבניא הארט' לשכת ונשיא ואגפי'

תו"א. ירושלים
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והוקרה בכבוד עולם באהבת הפתיחה מעין אסיים ומעתה
ימצא שאם ובפרט בספרי, הערות איזה לקבל אשמח ומאוד
מי שגיאות לנו אמרו כבר כי האמת על ויעמידנו שגיאות איזה
ויוסיף הקטנים על הגדולים והזהירה התורה צותה ולכן יבין
אומר הוא מה וביציאתו יצליח. יעשה אשר וכל השליט הוא
רבנן מלכי מאן מלאכים שלחן על שתתקבל דבר שאומר יה"ר
לקה מרובים שמים לרחמי המצפה וכו' למלאך דומה הרב ואם
קרן והרמת נפלי בר בביאת שניים פי להנחם ומצפה בכפלים

כנפש ולומדי' התורה
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פה לפ"ק תש"ך לשנת בהעלותך לפ', עש"ק בע"ה
אעע"ס עיה"ק ירושלים

בשערים נודע הגדול הגאון הרב ד' וידיד ידידי לכבוד
מחוכמים חבורים חובר ולתהלה לשם בהלכה המצוינים

מו"ה כש"ת ותבונה דעת מלאים שליט"א
עד הגונים בתלמידים גבולים ירבה חוצה לבו מעינות יפיצו

בב"א. ינון ביאת

         
       
        

         
        

        
          
          
         
         
         

        

        
       

         

         
      
         
        
        
         
         
        
       
        
        
           

    

       
        
          
         

          
         
         
        
         
         

         
         
          
          

     

         
         
          
        
          
       
        
        

הנני הימים כל אך הטוב שלומו ובדרישת סלה טוב כל בברכת
ד' לישועת ומצפה והנשא הרם כערכו ומכבדו עוז בידידות

עין כהרף
  

 


התש"ך שלום בריתי את לו נותן הנני לסדר עש"ק ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין

ע"ה יעקב גאון פענח, צפנת לאיתן, משכל חרשים, חכם
גומרין אין נפשי וידיד עליון ידיד תורה שערי בשערים נודע
וכו' בשוקא איכא יוסף כמה יומא האי לאו ואי להלל עליו

מוה"ר כקהד"ג דק"ק מאב"ד שליט"א
ירושלים עיה"ק בטרנסילבניא הארט' לשכת ונשיא ואגפי'

תו"א.
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ההערות על רבה ובתודה עולם באהבת הפתיחה מעין ואסיים
ובקר ערב יום בכל שמים, לרחמי המצפה דברי שליט"א מכ"ג
ותלמידיהם, רבנן הצדיקים של ושנותיהם ימיהם לאריכת וצהרים,
ביאת עד התורה, ימי על לישב יזכו נהורא, ומעליא גופא בבריות
סמים. בקטורת העולם את ויטהרו עמים, יקהת ולו נפלי בר

נפש, ובאהבת לכל ומתנשא הרם כערכו ומוקירו המכבדו

 

 
     

ת"ו ירושלים שת"ך למטמונים ל' ה' ליום אור בס"ד

הגאון הרב ידידי מע"כ ה"ה ליראיו מחכמתו שחלק ברוך
משבחים כ"ש המפורסם חמדה כלי אוצר בחו"ב המופלא

מוה"ר ומפארים ישורון לעדת רב שליט"א
יצ"ו. בברוקלין אר"י נוסח
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ך התורה בו שנתנה ער"ח ב"ה

פ"ה יעקב גאון בישיבה, יושב זקן אתפאר, בך אשר ישראל
מי שבחו וענותנותו בצדקתו המפורסם מפארים שמו ע"ה
כיונים עיניו דחיטא מרא להלל עליו גומרין אין ימלל

מוה"ר כקש"ת וכו' בכל משוטטות שליט"א
עיה"ק. ירושלים - בודאפעסט ראב"ד מלפנים
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לעיין פנאי קצת הלקחו על רבה בתודה הפתיחה מעין ואסיים
רמז כאשר מכ"ג יקרות הערות עוד לקבל אשמח ומאוד בדברי
בר בביאת מרובים שמים לרחמי המצפה דברי היקר במכתבו
ימים לאריכת מצהרים, לבד פעמים, יום בכל ומתפלל נפלי
להם שישלח ונהורא, גופא בבריות הרבנים, הדור לגאוני ושנים,
יחזקהו והשי"ת עמים, יקהת ולו שילה יבא כי עד התורה, נותן
נפשו ידיד מנאי יהיו ורעננים דשנים בשיבה ינובון עוד ויאמצהו

כנפש ודושכ"ג ומוקירו המכבדו באמת

 

 
 

תו"א ירושלים תש"ך סיון י"ד ה' יום בס"ד

המפורסם הגאון הרב כבוד ידידי למעכ"ה וברכה שלו' רב
ומפארים משבחים כ"ש המחברים מופת ולתהלה לשם

מוה"ר נוסח ביהכנ"ס דקהל רב שליט"א
יצ"ו. ברוקלין בק"ק האר"י
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התורה על נעימים חיים ושנות ימים לאורך שיזכה מברכו והנני
איתנה ובבריאות ושיבה זקנה עד הטובה ברבות העבודה ועל
ויכוין ולהאדירה תורה להגדיל יקרים חיבורים עוד לחבר ויזכה
ומוקירו מכבדו דושת"ה ונפש כנה"י תורה של לאמיתה תמיד

דאורייתא וביקרא כערכו

   

 
      

תמוז ח"י שלוםב"ה בריתי את לו נותן הנני לסדר התש"כ
יצו"א נ"י ברוקלין

ידיד כבוד אל ההרים, על מדלג לנו ישלח המצרים בין
מפארים שמו פ"ה ישראל גאון בישיבה, יושב זקן נפשי
להלל עליו גומרין אין ימלל מי שבחו בצדקתו המפורסם
מוה"ר כקש"ת וכו' בכל משוטטות כיונים עיניו דחיטא מרא

 בודאפעסט-ירושלים ראב"ד מלפנים שליט"א
עיה"ק.
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ומאד בדבר תלויה שאינה אהבה נאמן מאוהב אהבה דברי ואלה
דבריו כל כי כ"ג, שרמז כמו נוספות הערות עוד לקבל אשמח
ומבקש מרובים, שמים לרחמי המצפה מאת נפש. למשיב הם
ושנות ימים לו יאריך שהקב"ה מצהרים, לבד פעמים, יום בכל
בנעימים, יתברך רמים, כל על רם עלומים, לימי ויחזירהו חיים,
הרם כערכו ומוקירו המכבדו באמת נפשו ידיד ימים. לאורך

כנפש
 

 
   

נ"י ברוקלין התשי"ח הרחמים לחדש י"ט ה' ליום אור
יצו"א.

וכט"ס לחיים, ויחתם יכתב השמים, ממעון חיים, בספר
בנש"ק הכלים אל נחבא מפארים שמו הרה"ג ידידי מע"כ

שליט"א. וכו' מו"ה כש"ת וכו'
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המברכו התורה קרן ולהרמת במהרה שמים לרחמי המצפה דברי
בלב לנצח וידידות באהבה דמיטב ומילי וכט"ס כוח"ט בברכת

ונפש.
 

 
     

       
      
       
         
         

 

      
       
         
        
         
       
        
         
         
         
         
          
         
         

 

        
        
         
         
        
         
       
        

  

        
       

         
        
        
       
         
         
          
          
       
        
        
        
        
        

        
          
        

       

        
       
       
         
         
        
         
         
         
       

 
    

התש"ך יצו"א נ"י ברוקלין הגאולה לחדש ח' ב"ה

הרה"ג נפשי ידיד כבוד ה"ה בדיצות יחוג המצות חג את
שמו חו"ב תורה של באהלה יושב זקן ומגדל מעוז הגדול

כש"ת וכו' מפארים בעמח"ס שליט"א
הימים. כל וברכה שלום ועוד. מים טהרת
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התורה אהבת באהבים ולהתעלס קצת להאריך עוד רציתי והנה
באים החג ימי כי לקצר גרמא שהזמן מ"ע אבל יתירה ובידידות
להשיב זמן איזה מכל לי פניתי לכ"ג רק זה את וגם ומשמשים
אצפונה קסתי את ומעתה למועד. חזון עוד ואי"ה הכבוד מפני
ח"ו ואם עולם אהבת אוהבו מנאי וכט"ס ושלם חיים ורק
ואין שכתבתי כמו בי האשמה אין כי לי יסלח ע"י כ"ג נצטער
התיקון הוא הוא ואדרבה לתקן יוכל שלא מעות ח"ו זה

כנפש והנשגב הרם כערכו ומוקירו המכבדו
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ך תמוז י"א ב"ה

נו"נ אהרן של מתלמידיו חו"ב הרה"ח נפשי ידיד כבוד
ר' מוה"ר וכו' מפואר ת"ח תורה של באהלה יושב אי"א

  .הי"ו
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שיזכה י"ר ללומדיה התורה ברכת מרובה בברכה אסיים ומעתה
עמים יקהל ולו שילה יבא כי עד ולעשות לשמור וללמד ללמוד
קרן ולהרמת מרובים שמים לרחמי המצפה נפשו ידיד מנאי

התורה.
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בעזה"י

אחדש"ת. וכו'. הרה"ג כבוד
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בר ולביאת התורה קרן להרמת המצפה ד' לעבדי עבד כ"ד
ברכת נפשי ובכל לבבי בכל מאוה והנני דידן במהרה נפלי

טוב. כל בברכת כוח"ט

  
 

 
       

  

לפניהם תשים אשר לסדר טוב כי בו שנכפל ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין לפ"ק תשי"ח

מי שבחו חו"ב פיפיות בעל ג"א נו"נ אי"א הג' הרב כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' להלל עליו גומרים אין ימלל 

.המזרח מן כשמש ויזרח יאיר, לעולם נרו ,

      
       
         
        
        



       
      
         
          
        
         
         
         

        
          
        
        
         

     

       
        
        
          
         
          
        
        
          
          
        

   

        
       
       
         
         
          
          
         
        

   

       
         
        
        
         
         

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


  

         
     

       
       
          
           
         
         
         
         

       

      
      
          
        
         
          
        
         
       
        
        
         
        
        

         
           

      
ביושר הנאמר מספרו התענגתי כי הפתיחה מעין חותם והנני
מי על לישב ונזכה ד' יתן השערה אל קולע נפלא ובלומדות
הדשכת"ה ידידו עמים. יקהת ולו ב"ש עד תורה של מנוחות
אף ומוקירו המכבדו ומיטב טוב בכל ומברכו עזה באהבה

מכירו. שאינו
   

 

 
    

תשי"ח מסיני נאמרה כולה התורה כל לסדר מוצש"ק ב"ה
נ"י ברוקלין

ברוב מפארים, שמו עלי' מבני חד חביבי ורב ידידי כבוד
כש"ת הרה"ג וכו' פפ"ת ג"א וו"ח נו"נ צמ"ס חו"ב תוארים

הרב מוה"ר .שליט"א
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עולם ואהבת וידידות באהבה הפתיחה מעין אסיים ומעתה
מאוד מוטרד אני כי ביותר לפלפל כעת יכולתי אי על לי ויסלח
אתו להיות עולם ועד מעתה מאוד ואשמח בס"ד הלכה בעניני
בעניני ובפרט עת בכל במכתבים כת"ה את אליו כלומר עמו

עמלי. מכל חלקי זה כי הלכה

ידידו וצהרים ובקר ערב יום בכל שמים לרחמי המצפה כ"ד
ומוקירו מכבדו ומיטב בכ"ט ומברכו דושכת"ה לנצח אוהבו עוז
באהבים. בו אדבר פה אל ופה להכירו ומקוה מכירו שאינו אף

כבוד. ברגשי
   

 

 
   

תשי"ג טבת ה' ב"ה

לו הראוי בכבוד מברכינא קא חזינא דלא למאן בעזה"י
כש"ת תמים יהיו יחדיו וברכה טובה שלום של בחיים יקבל

נ"י. בראנקס הי"ו הרב...
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נפלי. בר בביאת שמים לרחמי המצפה ומכבדו מוקירו כ"ד

 
 

 
    

      

וכו' חו"ב החשוב הרב ונעים נחמד נפשי ידיד לכבוד
מוה"ר   .שליט"א

      
       
        
         
         
         
        
         
          

       
       
          
         
         
         
        
         

      

         
         
          
       
         
       

       
         
       

        
        
         
          
          
          

       
         

   

 
   

        
        
        
          
         
           
         
           
          
          
          
         
         
        
         
          
          
         

ונפש בלב התורה בברכת המברכו והוקרה בידידות והנני

 

 
     

    

הכהן נפשי ידיד כבוד אל חיים. וברכה טובה שלום שים
מוה"ר כש"ת וכו' מפארים שמו חו"ב הרה"ג מאחיו הגדול

 .שליט"א
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מרובים שמים לרחמי המצפה כערכו המוקירו ידידות דברי אלה
התורה בברכת והיראה התורה קרן ולהרמת נפלי בר בביאת

ונפש בלב
 

 
       

     

פ"ה המאוה"ג והמשל העוז אתו מאחיו הגדול הכהן אל
אהרן של מתלמידיו ומגדל מעוז הרה"ג בישיבה יושב
עליו גומרים אין ימלל מי שבחו הנעלות במדותיו המפורסם

מוה"ר מחותני כש"ת וכו' להלל   
נ"י ברוקלין הבושם ערוגת ישיבת רוחני מנהל שליט"א

יצו"א.
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שאל מכת"ה ואבקש הדיוט בברכת ואסיים בזה חותם והנני
בדברי טעותים ימצא אם וחכמהיאשימני אנכי לימים צעיר כי

ידידו כ"ד והוקרה בכבוד ומוקירו עוז אוהבו בזה והנני בי אין
ולבג"צ התורה קרן להרמת המצפה ד' לעבדי עבד מחותנו

בב"א.
 
 

 
       
      

    

נ"י ברוקלין התש"כ הגאולה לחדש ח' ליום אור ב"ה
יצו"א

מהרי תמים, הולך לנו ישלח תהלה, מיושב הגאולה, בימי
הרב נפשי ידיד מע"כ בדיצות יחוג המצות חג ואת בשמים,
המאה"ג וכו' מפארים שמו ברבים תורה מרביץ חו"ב הגאון

מוה"ר כש"ת .טלז ישיבת ר"מ שליט"א
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מנחת מנחתו על רבה ובתודה הפתיחה מעין אסיים ומעתה
כעת גם יצאתי לא כי ובאמת בדעת אלא עשיר ואין העשיר
לילה באישון כי אעשה מה אבל דכותי' רבה לגברא חובתי ידי
ואתו ובאים משמשים הקדושים והימים זה את גם כתבתי
ישלח אם אשמח מאוד ומאוד למועד. חזון עוד ואי"ה הסליחה

עלי. אהובים דבריו כי הערות איזה עוד לי

הזה בפסח עוד שנזכה י"ר ושמח כשר חג בברכת לסיים והנני
חדשה שירה לפניו ונאמר הפסחים ומן הזבחים מן לאכול

התורה. קרן והרמת נפלי בר בביאת
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הטומאה רוח ויעביר העליונה בקדשתו ויקדשנו יטהרנו והשי"ת
ובלע לו יאמר קדוש ישראל מבית איש וכל הקדושה ויתרבה
המשיח בביאת לראות ונזכה עפר שוכני יקומו לנצח המות

כנפש, במהרה וישראל התורה קרן והרמת המתים ותחית

 

 
      

    

יצו"א נ"י ברוקלין התש"כ קרח ד' ב"ה

כש"ת וכו' וו"ח נו"נ אי"א הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר .שליט"א
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כנפש, עולם באהבת התורה בברכת המברכו נפשו ידיד דברי

 

 
    
   

וכו'. הרה"ג כבוד

       
     

   

        
        

         
          
          
          

        
       
         
         
         
         
        
         
         
         
         
        
          

 

         
        
        
         
         
          
          
         
         
        
         
        
         

        
    

        
       
           
        
          
         
       
         
         

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


  

         
        
         

   

        
       
        
        
         
         
          
         
        
          
         

     

       
     
        
        
         
        
        
         
        
         
        
         
        
         
        

  

      
       
        
        
         
          
          
         
         

        
      

        
        
         
         
          
         
         
        
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

  

אמן. גו"צ ביאת עד וללמד ללמוד יעזרנו שמו והשי"ת

 

 
     

ר' מרן המובהק להגאון  אב"ד שליט"א
עיה"ק. ירושלים
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ני"ו. וכו'... כבוד
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נפלי בר בביאת שמים לרחמי המצפה בזה והנני

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התש"כ למטמנים י"ד ב"ה

וו"ח נו"נ אי"א מפארים שמו המפו' הרה"ג נפשי ידיד כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' איגוד נשיא שליט"א

הימים. כל וברכה שלום בארה"ב, הרבנים
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מבקשו והנני בדברי לעיין פנאי הלקחו על רבה בתודה ואסיים
חשובות נוספות הערות ממנו לקבל ואשמח בדברי לעיין עוד
יעיינו ערך גדולי התורה לומדי אשר עמלי מכל חלקי זה כי

כנפש, עולם ובאהבת התורה ברכת בברכה והנני בהם

 

 
    

  

יצו"א נ"י ברוקלין התש"כ למטמנים ז"ך

ברכה חיים ישפות נעלמים, המפענח רמים, כל על רם
מפארים שמו חוב"ט הגאון הרב נפשי ידיד כבוד אל ושלום

כש"ת וכו' באר ישיבת ר"מ שליט"א
יעקב.
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לישב שיזכה י"ר ובברכה בתודה הפתיחה מעין אסיים ומעתה
תורה ולהרביץ הדעת ויתרבה בתלמידים ולהרבות נחת מי על
נפלי בר בביאת מרובים שמים לרחמי המצפה נפשו ידיד ברבים
דיתיב ולקרוב לרחוק שלום שלום וישראל התורה קרן ולהרמת
אליו הנלוים ולכל לו התורה בברכת המברכו דלבאי בעומקי

וכנפש, נפשו כאות
 

 
      
      

 

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ך חקת ג' ב"ה

הרב ידידי לכבוד קץ אין שלום ולרוב המשרה למרבה
כש"ת וכו' וכו' צמ"ס המפורסם הגאון 

שלום והמחוז, ת"ו עיה"ק לצפת ואב"ד הראשי הרב
הימים! כל בידידות וברכה
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מרובים שמים לרחמי המצפה מאת וידידות אהבה דברי אלו
כעת עסוק אני כי מכתבי איחור על לי ויסלח נפלי בר בביאת

הדבר. נתעכב ולכן ח"ג שו"ת ספרי בהדפסת בס"ד

    
 

 
    
     

ברוקלין התשי"ט סגולה לי והייתם לסדר בשבת ה' בעזה"י
יצו"א נ"י

כולו חו"ב יקירא גברא האי וקרוב לרחוק שלום שלום
מוה"ר לו הראוי כפי יקבל כבוד אומר 

הגרי"ז שבסנהדרין זקן האי של מדרשו מבית תלמיד הי"ו.
ירושלים. - בריסק אבדק"ק סאלאווייטשיק
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טוב לדבק יאמר הטוב וד' מז"ט בברכת הפתיחה מעין ואסיים
עמים יקהת ולו נפלי בר ביאת כראוי.עד ומוקירו המכבדו

התורה, ובברכת התורה ללומדי

 

 
       

   

יצו"א. נ"י ברוקלין לפ"ק תשי"ח הרחמים לימי י' ב"ה
מע"כ את לחיים, ויחתם יכתב החיים, ממחיה חיים, בספר
אל קולע חו"ב והמפואר המשובח הגאון הרב נפשי ידיד

הרב כש"ת וכו' הרעיון זך השערה 
ישראל. נצח ישיבת ר"מ שליט"א
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כנפש. והוקרה הכבוד בכל המכבדו הצעיר
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"כ משפטים פ' עש"ק ב"ה

אל תמימים ראש על יעלו תמים יהיו יחדיו והשלום החיים
וכו' לחכמתו קודמת יראתו החשוב הבחור ש"ב נפשי ידיד

הב' הדר עץ פרי  באהלה יושב הי"ו
קיסקא. במט. ניטרא בישיבת תורה של
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אף האפשר במקודם לך והשבתי לכבודך קצת הארכתי והנה
אשר קהלתי אנשי גדולות בטרדות למאוד עד טרוד כעת שאני
גבן חביבותך להראות רציתי אבל הקדושה מארצנו חזרתי רק

בה. דכולא בה והפך בה הפך אמת דבר על ורכב וצלח

בביאת התורה קרן ולהרמת מרובים שמים לרחמי המצפה דברי
ללומדיה. התורה בברכת המברך ש"ב נפלי בר

 

 
     

  

ברוקלין התשי"ט משפטים לפ' בשבת ד' ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י

ג"א וכו' תורה של באהלה יושב חו"ב החשוב הבחור כבוד
הב' ,נייטרא דישיבת תלמיד ני"ו

הימים! כל וברכה שלום
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והפוך בה הפוך אמת דבר על ורכב צלח בברכת אסיים ומעתה
ובפרט ויאדיר תורה יגדיל בשביל קצת הארכתי בה דכלה בה

ימינו. ואורך חיינו הם כי בהתמדה התורה לומדי לבחורים

   
 

     

 
     

כש"ת וכו' הג' הרב הרמהכבוד בישיבה שליט"א
מאסס. באסטאן
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הטומאה רוח ולהעביר מרובים שמים לרחמי המצפה בזה והנני
עלתה שכך לנו ואוי ולומדיה התורה קרן ויתרומם הארץ מן
עפרות להם יש למיניהם ומוסדותיהם רשעה עושי שלכל בימינו

למוס ורק וכנראהזהב החיזוק קשה כך כל החרדים התורה דות
בר בביאת ונזכה ד' יתן מחבירו חרוב יותר מחבירו הקדוש כל
ויועצינו כבראשונה שופטינו והשיבה עמים יקהת ולו נפלי

ונשא. הרם כערכו ומוקירו המכבדו נפשו ידיד כבתחלה
  

 

 
     

  

סופר עט מפארים שמו חוב"ט הגאון הרב נפשי ידיד כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' מהיר .שליט"א
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כערכו ומוקירו המכבדו עוז ידידו דברי למילין קנצי אתן ומעתה
מ שמים לרחמי המצפה ונישא נפליהרם בר בביאת רובים

בלב התורה בברכת המברכו וחסדיו רחמיו ברוב דידן במהרה
ונפש,

 

 
       
      

רמה ביד יוצאים ישראל ובני לסדר ד' ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין

לו, עלתה ובשנים ארץ דרך עם תורה אוהב ידידי כבוד
מוה"ר הרב !וברכה שלום עבגצ"א, הי"ו
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ויבשר אליהו שיבא יום בכל שמים לרחמי המצפה דוש"ת ידידו
אמן. נפלי בר ביאת לנו

 
 

 
  

יצו"א התש"כ נ"י ברוקלין למטמנים מ"ה ו' ליל אור ב"ה

מרבים יר"א מפואר ת"ח ונעים נחמד נפשי ידיד כבוד
מוה"ר כש"ת הסופר אשכול אי"א שמים מלאכת מלאכתו

 .הי"ו
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בר בביאת מרובים שמים לרחמי המצפה עוז ידידו בזה והנני
כנפש. החג ובשמחת ללומדיה התורה ברכת המברכו נפלי

 

 
   

  

התשי"ט. ויגש ד' ב"ה,
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יצו"א נ"י ברוקלין פה התש"כ למטמונים י"ט ב"ה

עוסק החיל גבור נו"נ חו"ב הרה"ח נפשי לידיד שלום שלום
צאנז בקרית תורה של באהלה יושב וליל יומם בתורה
עיה"ק ירושלים מיר דישיבת התלמידים מגדולי מלפנים

מוה"ר כש"ת תו"א,  .הי"ו
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ללמוד שיזכה ד' יתן ובידידות מרובה בברכה אסיים ומעתה
לנצח ידידו נפשו כאוות הדעת והרחבת נחת מתוך לשמה תורה

כנפש. ללומדיה התורה בברכת מברכו

 

 
      
     

    

יצו"א נ"י, ברוקלין פה תשי"ח ראש את נשא לסדר עש"ק

ד' ידיד כבוד הוד למעלת שלום ולרוב המשרה למרבה
וכו' וכו' המעש רב פ"ה וו"ח המפורסם הגאון הרב וידידי

כש"ת .תו"ד במתיבתא ר"מ שליט"א
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אהבה לרוב מדאי יותר הארכתי וכבר למלין קנצי אתן ומעתה
יו"ט לעונג לי שהי' הפתיחה מעין ואסיים הבשר את הדוחקת
עד מנוח מי על לישב נזכה ד' יתן כספירים המאירים דבריו
אהבת אוהבו עוז ידידו מנאי עמים יקהת ולו נפלי בר ביאת

הרם. כערכו ומוקירו המכבדו עולם

  
   

 
  

ב"ה

מי שבחו המפורסם ומגדל מעוז הגדול הגאון הרב כבוד
כש"ת פ"ה להלל עליו גומרים אין ימלל 

תו"ד. בישיבת ר"מ שליט"א
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הרם כערכו ומוקירו המכבדו עולם אהבת אוהבו בזה והנני
כנפש, נפלי בר בביאת מרובים שמים לרחמי המצפה

 

 
    

טוב כי בו שנכפל ג' יום בוב"ה שהותחל יום אייר ו'
לפ"ק, התש"ך ד"י בארעא בגלותא ושכינתא ישראל גלות

תובב"א ירושלים

ידי"ע כבוד ראש על והצלחה מרובה וברכה שלום שפעת
וכו' ומטיב טוב ברכת לו ושם הוא גדול הקטן הגאון הרב

רבי כש"ת .והשקט שלוה עכאש"ל שליט"א

      
       
         
          
        
         
        
        
       
       
        
        
          

     

         
        

       
      
         

    

        
       
       

        
      

  
   

    
     

 
    

 

יצו"א נ"י ברוקלין התש"כ למטמנים מ' ב"ה

צבאות ד' קנאת מקנא בתי' כבר ליה דזיו הגדול הנשר אל
פ"ה הרבנים רב ישראל גאון נפש במסירת ד' מלחמת לוחם
אין ימלל מי שבחו חרשים חכם תבל קצוי בכל המפורסם

מוה"ר כהדר"ג וכו', להלל עליו גומרין 
עיה"ק. ירושלים החרדית דעדה אב"ד שליט"א
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הערות עוד לקבל והי' יתן ומי הפתיחה מעין אסיים ומעתה
בענין דברים אריכות לו שיש היקירים בדבריו שרמז מה מכ"ג
לשמוע מקוה ואני ואוכליהו יתן ומי דנזיר א"ג ובענין מצללה"נ
כנפש, עמים יקהת ולו נפלי בר ביאת עד הימים כל טוב רק

 

 
       
        

התש"כ יצו"א נ"י ברוקלין למטמונים י"ב מוצש"ק

ומגדל מעוז הגדול הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד
שמו יושב אנכי עם בתוך ולתהלה לשם המפורסם חוב"ט

מוה"ר כש"ת וכו' ברך זרע בנש"ק מפארים 
  מ אדמו"ר .שליט"א
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להנחם ומצפה בכפליים לקה וידידות ואחוה אהבה דברי אלו
ולומדיה התורה קרן להרמת מרובים שמים ברחמי שנים פי
מן הטומאה רוח ויעביר וחסדיו רחמיו ברוב נפלי בר בביאת

בד" הקדושה ויתרבה הזדונים המים וישוכו בזהד.הארץ והנני
כנפש עולם אהבת אוהבו עוז נפשו ידיד

 

 
     

 

יצו"א נ"י ברוקלין פה לפ"ק תשי"ז לעומר כ"ג

אין וכו' צמ"ס החו"ב הרב נפשי וידיד ידידי אהובי כבוד
מוה"ר הרב הלל את עליו גומרין .הי"ו
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בעונ"ה כי בזה פלפולי מיעט בעיניך יקשה ואל אסיים ומעתה
לילה חצות אחר אחת שעה כתבתי זה וגם כעת פנאי לי אין
למועד חזון עוד ואי"ה כ"כ מסודרת אינה הלשון גם ולכן
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התורה קרן להרמת ומצפה עזה אהבה אוהבך ידידך דברי
נפלי. בר בביאת

 
   

 
    

המובהק הגאון הרב ידי"נ כבוד את בדברי
הרה"ג מאת קושיא לי אמר דישיבתנו ר"מ שליט"א
שליט"א.אדמו"ר
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להרה"ג קץ אין שלום ולרוב המשרה למרבה בעזה"י,
ימלל מי שבחו בנש"ק חו"פ תריסין בעל צמ"ס המפורסם

כמש"ת וכו' ההלל את עליו גומרין אין 
עבג"צ.שלימנובומינסק"ראדמו ט"א
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בברכת המסיים בדבר תלויה שאינה אהבה עוז אוהבו ידידו כ"ד
בב"א. בבג"צ התורה קרן להרמת המצפה הצעיר אני התורה,

  

 
       

     

       
       
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

       
         
         
         
         

      

         
        
        
        
         
         
         
         
         
        
        
        

   

      
      
          
         
         
          
         
         
         
         
         
        
         
        
         
          
         
       
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
          
        
         
        
          
         



        
         
         
        
        
         
          

  

        
       
          
        
         
         
         
         
         
        

       
       
        

     
 

 
     

וכו' הג' הרב כבוד שליט"א ירושלים איש
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בר בביאת וישראל התורה קרן להרמת המצפה הצעיר מנאי
נפלי,

 

 
       

הגה"ק נכד ש"ב מצוה לבר בס"ד שרשמתי ממה ח"ת קצת
ר' הגאון מרן כק"ז יו"כ למחרת זצלה"ה

נ"י. ברוקלין התשכ"א
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נ"י ברוקלין ונחמה ישועה ליום לנו הפוך בתמוז י"ז ב"ה
יצו"א

כי ניכר מכתבו מכותלי אבל קמברכינא חזינא דלא למאן
וכו'... לו הראוי כפי הכבוד ויקבל הוא אורין בר
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ברוקלין התשכ"א מרחשבון כ"ה בשבת ג' ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י

בכל המכבדו וכו' חו"ב הרב עליה מבני חד ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת לו הראוי הכבוד .הי"ו
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לישב שיזכה יה"ר ובידידות התורה ברכת בברכה לסיים והנני
בישועתו לבנו וישמח עיננו יראו לשמה תורה וללמוד נח מי על
בביאת יתרומם, התורה וקרן תמים הולך מהרה וישלח באמת

בב"א. נפלי בר
 
 

 
       

התשכ"א האהל פתח יושב והוא לסדר לך מוצש"ק ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין

וכו' בנש"ק הדר עץ פרי חו"ב וו"ח היקר גיסי אהובי כבוד
הב'  ישיבת של באהלה יושב הי"ו

ירושלים. עיה"ק תורה קול
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מסכים משהפנאי יותר והארכתי למילין קנצי אתן ומעתה
ואסיים אמת דבר על ורכב צלח בברכת לברכך והנני לאהבתך
אבותינו בזכות מעלה מעלה לעלות שתזכה הפתיחה מעין

דאתי עד תתעבד ותקיף רבא ולאילנא הגאונים הקדושים וזקניך
עה"ק וירושלים ציון בבנין עינינו ותחזינה שמיא ענני עם
בהרמת ולזמרם לשירם ולוים בכהנתו הבדים ולבוש וביהמ"ק

בב"ד. התורה קרן
   

 

 
      
      

  

צעיר טליא הוינא כד בישיבה בהיותי כתבתי אשר ח"ת
בעיני הם חשובות הראשונות מפירות שהם ולפי מאד לימים
בהם לפלפל קצת שיש אף הכתב על להעלותם ואמרתי
מילדותינו נבוש שלא וי"ר בס"ד בהם זקנים מדעת מ"מ

זקנתינו. לעת בהם ונשמח

הב' וכו' במעלות מופלג החשוב הב' ידידי אהובי כבוד
עבגצ"א. ני"ו מ"ה...
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שנזכה רעוא ויהא מדאי יותר והארכתי למילין קנצי אתן ומעתה
בכל הד"ש ידידך כ"ד יתב"ש לעבודתו שלם ובלב באמת לשוב

עת,
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שליט"א. וכו' שמו בהעלם החשוב הרב כבוד
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דבר קולמסי פלטה שמא לי ימחול הראשונות על חוזר והנני
כאלו דברים יכתוב שכבודו נרתעתי מאד כי כרצונו שלא
בן שום בכבוד לפגום ח"ו רצוני ואין בסופה והב באת ואסיים
וללמד ללמוד ונזכה בשלום יברכנו הגדול שמו והשי"ת אדם
תורה באהבה תורתך תלמוד דברי כל את ולעשות לשמור
ותיק שתלמיד מה וכל וירושלמי בבלי ש"ס ובע"פ שבכתב

עמים. יקהת ולו ינון ביאת עד לחדש עתיד

  
 

 
      

       
        
         
        
         
         
         
        
       
         

  

       
       
         
         
          
         
        

       

 
       
       
        
      
       
      

יצו"א נ"י ברוקלין הוא ברוך כי לסדר ו' ליום אור ב"ה

חביבי ורב ידידי כבוד אל סלה טוב וכל שלומים רובי
הרב כש"ת וכו' מפארים שמו חו"ב הרה"ג 

תו"א. חיפה ויזשניץ סערעד ישיבת ר"מ שליט"א
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התש"כ ולנחמה לישועה לנו שיתהפך לחדש ד' ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין

על מדלג בביאת המפוזרים, אחינו יקבץ המצרים, בין
וכו' חוב"ט הרה"ג נפשי ידיד כבוד אל וכט"ס ההרים,

מוה"ר ויזניץ סערעד ישיבת ר"מ שליט"א
בארצה"ק. חיפה
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יום בכל שמים לרחמי המצפה וידידות באהבה מעתה והנני
ע"י בהמ"ק בבנין לראות שנזכה וי"ר מצהרים לבד פעמים
כל את ולקיים ציון אמנו בצל להסתופף ונזכה צדקינו משיח
המכבדו באהבה תורתנו תלמוד דברי כל ואת בה התלויות מצות

מנפש, התורה בברכת כערכו ומוקירו
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המפורסם הגאון הרב נפשי וידיד עליון ידיד כבוד ב"ה.
מחמדים כלו מפארים שמו נו"נ בנש"ק בלום אוצר צמ"ס

מוה"ר כש"ת וכו'  אבדק"ק שליט"א
נ"י. ברוקלין הבושם ערוגת
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לנצח ובידידות עולם באהבת הפתיחה מעין אסיים ומעתה
לאכול ונזכה נפלי בר בביאת מרובים שמים לרחמי מןהמצפה

ואמן. אמן חדשה שירה לפניו ונאמר הפסחים ומן הזבחים
כנפש, והנשגב הרם כערכו ומוקירו המכבדו

 

 
       
     

   

כבוד אל קץ אין שלום ולרוב המשרה למרבה בעזה"י.
ד' כהן תריסין בעל חו"ב צמ"ס המפו' הרה"ג אהובי ידידי

מוה"ר הרב כש"ת וכו' מלפנים שליט"א
דק" יצו"א.בודאפעסטקדומ"ץ נ"י ברוקלין
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במהרה צדקנו גואל לביאת המצפה ומוקירו אוהבו ידידו כ"ד
הצעיר. אני התורה קרן ולהרמת
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פיפיות בעל לאיתן משכיל חרשים חכם רבה גברא האי כ"ק
הרה"צ כ"ק וכו' ימלל מי שבחו מפארים שמו פ"ה נ"י

אהרן של מתלמידיו ועניו חסיד ו"ראדמ
עבגצ"א.מקאפיטשעניץ שליט"א
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המתאבק הצעיר אני בדבר תלוי' שאינה עולם אהבת אוהבו כ"ד
להרמת ומצפה דבריהם את בצמא ושותה חכמים רגלי בעפר

בביא והיראה התורה רחמיוקרן ברוב דידן במהרה נפלי בר ת
וחסדיו.
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יעקב גאון הרבנים רב ה"ה בדיצות, יחוג המצות חג את
וכו' בתי' כבר לי' דזיו תבל קצוי בכל מפארים שמו

תפארתו כהדר"ג תפארת ר"מ שליט"א
ירושלים.

      
       

      

        
       
         
         
         
        
         
         
        
         
          
         
          
         
        

    

עבד ממני ושמח כשר ובחג עולם באהבת הפתיחה מעין ואסיים
בב"א. נפלי בר בביאת שמים לרחמי המצפה ד' לעבדי

 

 
     

   

תשי"ג ניסן כ"ה שמיני עש"ק ב"ה

מוהר"ר הרה"ג ידידי מע"כ שלום שליט"א
עולם. ואהבת רבה באהבה אחדשה"ט ולתורתו למר וברכה
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שתים ממשלת והמשל, העוז אתו הגדול הנשר אל ב"ה
מסוף הולך הגדול שמו יעקב גאון הרבנים רב וי"ש תורה
וכו' יושב אנכי עמי בתוך ולתהלה לשם סופו ועד העולם

כקהדר"ג תפארת ר"מ שליט"א
ירושלים.
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הדר"ג. מול המשתחוה עולם אהבת אוהבו עוז ידידו כ"ד

  

 
   

  

לפני בס"ד תשי"ז הגדול בשבת שאמרתי מהפלפול קצת
בקדשים. דשליחות בסוגיא הי"ו. ליאדי ח' קה"ק
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גברא כי ניכר מכתביו ומכותלי קמברכינא חזינא דלא למאן
מו"ה חו"ב הרה"ג כבוד ה"ה הוא רבא 

הימי כל וברכה שלום ם.שליט"א,
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ברק בבני הגדול בבהכ"נ אמרתי אשר תורה מחידושי קצת
קצת וגם התשי"ט שנת חקת פ' הקדושה בארצנו ר"ע רח'
וויענער הנקרא יראים עדת הגדול בבהכ"נ שאמרתי ממה

ארה"ב. בברוקלין שוהל
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וכט"ס התורה בברכת המברכו וידידות באהבה אסיים ומעתה
כנפש, נפלי בר בביאת שמים לרחמי המצפה ועד

 

       
      

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התש"כ תמוז דר"ח ב' מוצש"ק

גאון האי לכבוד קץ אין עד שלום ולרוב המשרה למרבה
דרש קאמר שפיר משה דורש נאה בתי' כבר ליה דזיו יעקב
וכו' תבל קצוי בכל המפורסם ועניו חסיד וחומר בקל

כהדר"ג ירושלים תפארת ר"מ שליט"א
יצו"א.
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עד ויקימנו ויחיינו דינור ממי הטהורים במים יטהרנו והשי"ת
אוהבו באמת נפשו ידיד דברי עמים יקהת ולו נפלי בר יבא כי
וישראל התורה קרן ולהרמת מרובים שמים לרחמי המצפה לנצח

כנפש, משה בני ולביאת

 

 
     
     

 

מפיו היוצא ככל לסדר טוב כי בו שנכפל יום בעזה"י
יצו"א נ"י ברוקלין פה התשי"ג

הרה"ג בגוברין גבר ההרים אל עיני אשא המצרים בין
מוה"ר המפורסם  "דק ראב"ד קשליט"א

.פילאדעלפיא
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לעבדי עבד מוקירו מנאי הדיוט בברכת אסיים הטרדות ולרוב
ומצפה דבריהם את בצמא ושותה רגליהם בעפר המתאבק ד'
התחתונה לדיוטא עד בעונ"ה המשופלת התורה קרן להרמת
לעולמו שאמר ומי ישראל בתולת קום תוכל ולא נפלה וכבר

גואלנו. בביאת ויבשרנו די לצרותנו יאמר די
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א, וירא לסדר ג' ליום אור ב"ה

עלומים, לימי יחזירוהו מרומים מגבהי שלומים רובי
הרה"ג ידידי רבה גברא להאי תלתא במותב וברכתא

ר' מוה"ר כש"ת מפארים שמו הרבנים זקן המפורסם
,דארה"ב הרבנים לאגודת הכבוד נשיא שליט"א

יצחק. והגיוני יצחק דברי ספרי בעמ"ח

      
      
        
        
         
          
         
         

        
         
        
        
          
         
         
         
         

  

       
       
         
        
          

  

       
       
       
          
        
        
       
        

         
         
       
       
        
        
        
         
        
         

  

       
       
         
         
        
         
        
         
         
        

  

        
      
         
        

 

        
        
        
        
         
         
        
         
         
        
         
         

   

בכל המכבדו ידידו עולם באהבת הפתיחה מעין אסיים ומעתה
נפלי בר בביאת מרובים שמים לרחמי המצפה לו הראוי הכבוד
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מן הטומאה רוח ויעבור התורה קרן ויתרומם עמים יקהת ולו
לו יאמר קדוש בציון הנשאר וכל הקדושה ויתרבה הארץ

ונפש, בלב המבכרו

 

       
      
         
        
          
          
          
        
         
         
         
       

 
      
      
      

  

מוה"ר החו"ב הרב (הב') חביבי ורב ידידי כבוד
הי"ו
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ומוקירך המכבדך הדוש"ת וכט"ס וידידות באהבה ואסיים
התורה, בברכת

 

 
      
      
      

יצו"א נ"י ברוקלין התש"כ שלח פ' עש"ק ב"ה

בנש"ק מפאר ת"ח הרה"ח ונעים נחמד נפשי ידיד כבוד
מוה"ר וכו'  תורה של באהלה יושב

הי"ו. עה"ק ירושלים
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איחור על סליחה ואבקשך וידידות באהבה אסיים ומעתה
בס"ד שלישי חלק ספרי בהדפסת כעת טרוד אני כי הדן מכתבי
אי"ה בטח תורה חדושי עוד כשתכתוב ואי"ה הצלחה לי ד' יתן

מאוד. לי הנעימים בדבריך אשתעשע

להנחם ומצפה בכפלים לקה מרובים שמים לרחמי המצפה דברי
בב"ד נפלי בר בביאת וישראל התורה קרן בהרמת שנים פי

אמן.
    

 

 
     

     

נ"י ברוקלין התשכ"א טבת ט"ו בשבת ג' ליום אור ב"ה
יצו"א

חו"ב דחיטי מרי לאיתן משכיל ונעים נחמד נפשי ידיד כבוד
מוה"ר הרה"ג כש"ת וכו' אשכולות איש ונקי זך משנתו

 יסודי דקהל דומ"ץ האליין, אב"ד
יצו"א. נ"י ברוקלין קלויזענבורג תורה
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לעת ריהטא לפום בידי עלתה אשר וידידות אהבה דברי אלין
ולהמתין כזה בקיצור כעת לכתוב לי היה שלא ואף הפנאי
וקצרות אריכות ולטייל בעטי לצאת שאוכל עתו שיבא עד
אל ז"ל לנו הזהירו שכבר אלא לכת"ר וכראוי נפשי כאות
אלו דברי עוד שיכנסו שרציתי וגם וכו' לכשאפנה תאמר
ולכן לכת"ר כידוע מהדפוס יצא כמעט ב"ה אשר זה בספרי
בדבריו להשתעשע למועד חזון עוד ואי"ה לקצר הכרחתי
כערכו ומוקיריו המכבדו נפשו ידיד הנני התם ועד לי היקרים

והנשגב. הרם
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א טבת ט"ז ה' ליום אור ב"ה

נפשי ידיד כבוד אל קץ אין שלום ולרוב המשרה למרבה
הסופר אשכול לאיתן משכיל ת"ח וו"ח הרה"ח ונעים נחמד

מוה"ר שמים במלאכת עוסק וכו' עם הי"ו
תו"א. עיה"ק ירושלים לו. אשר כל
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לרחמי המצפה עת בכל הטוב הדו"ש הטרוד ידידו בזה והנני
בברכת ומברכו ומוקירו המכבדו נפלי בר בביאת מרובים שמים

ונפש, בלב התורה
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וכו'. החשוב הרב כבוד ב"ה.
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ט"ק עזרא. לטבילת מטהרים אם (שאווער) מקלחת מי

מצטרפין. כלים מכמה גברא. וכח כלי בעי אי

דברי ראו דלא היכא כבתראי הלכה אמרינן לא המשך,
על לחלוק האחרונים יכולין מתי הראשונים.

לד"ה. כ"ג בעי ט"ק הראשונים.

קיי"ל ואי גברא כח בעי אי ידים נטילת המשך,
לטבול שמכשיר הבה"ג רבנו דעת בעי. דלא כרשב"א

הכלי. בתוך ידים

הר"א מחלוקת לנט"י רביעית שיעור בטעם להנ"ל,
הלכותיהם. לכל לנט"י שוין אי קבין תשעה והראב"ד.

והטעם חז"ל, תקנת הוא בט"ק גברא כח להנ"ל,
לט"ק. שפסול זוחלין הוה אי מקלחת מי לתקנתם.
אי ברזא הפותח כ"ג. הוה אי ידיו ונוטל חביות מטה

גברא. כח הוה

הראב"ד כ"כ חז"ל מתקנת גברא כח בעי ט"ק להנ"ל,
והס"ח. הרשב"א דעת וכ"נ והמאירי

דבר בין חלוק כשרים. ושאובין לט"ק פסולין זוחלין
מקרא. לנלמד מהיקש הנלמד

שם להאזין ומרחץ לביה"כ ראדיא להכניס איסור
אלפ"ע. עובר המרציא אי תורה. לדברי

.באגרת יחתום האיך וכדומה שלום ישראל שם

.באגרת יחתום האיך וכדומה שלום ישראל שם

מקיים אי המתפלל דרבנן. לד"ה התפלה ונוסח סדר
דאורייתא. מצוה

מקומות מנהג ירד. אם העבודה אחר לדוכן שעלה כהן
וערבית. במנחה רצה אמרו שלא

כיצד כהנים וישנם לבימה ועלה ראשון לישראל קראו
שם אין אם וגם מבו"ה, שוי"ט לחלק יש אם יעשו.

לוי

מוחל כהן אי הזה. בזמן ע"ה לכהן קודם ת"ח אי
ממנו. פחות לישראל

.כמהרי"ק מביהכ"נ לצאת צריך אי שמוחל כהן

להם ב"נ דדין למ"ד שבת שמרו האיך האבות

.לקרות ס"ת מוציאין אנשים כמה בשביל

ישוב ברכו. בירך לתורה העולה כל אי המשנה בזמן
לקללות. מפסיקין דאין בהא וח"ס הט"ז לתמיהת

הפסק. הוה אי והילוך שתיקה

.השמיעה או התורה קריאת החיוב אי

.התורה וקריאת וגלילה להגבה וקרובים אחים באיסור

כהן כפיו. את נושא אי בתשובה וחזר שהמיר כהן
לתורה. עולה אי סומא

.חדא בציר אפילו או משמע כולו כל

ואבי בלע"ז) (?ד??דירט ילד, להמגדל שפטרנו ברוך
ליתום. מברך אי זקנו

.השבת ליום שיר מזמור לאחר יתום קדיש

דשכיחו גדולות בסעודות כהנים במקום מברך ישראל
רבים.

אם ומברך. חוזר אי וחזר מחדר ויצא פירות על בירך
בתשובה. שיחזרו מינים על להתפלל יש

.ומברך חוזר אי לחדרו וחזר הפירות לנקות יצא
לברך לחזור א"צ הסעודה באמצע אחר למקום ההולך

הפירות. על

'בה מכבסים ויו"ט. בשבת ויין בשר אכילת טעם
יו"ט מג"א. דברי סתירת ישוב עזרא. מתקנת בשבת

בעונג. מחויב אי

מלאכה שעושה עכו"ם לשבת. לעכו"ם מרחץ המשכיר
לנהרות ימים בין חילוק דמים. וקצץ ישראל בכלי
מקום בע"ש. להתענות מותר אי בספינה. להפליג
בדבר. איסור איכא אי ברכה סימן רואה אינו שאמרו

בשבת. בקדרה פשתן של אונין

ישוב דמים. לו וקצץ ישראל בכלי העושה עכו"ם
כלים. בשביתת ורא"ש ובעה"מ וראב"ן ב"ח שיטות

הרשב"ם חלוק וחול. לשבת לעכו"ם מרחץ המשכיר
צ"ע. לקשיא תיובתא בין

אפיסערס) הצבא למבחן ברצונו עצמו להעמיד בדין
מפליגין דאין סוגית בירור רעזערוו). נעוועל אוו
למדינה לברוח ויכולים שבת לחלל אנוסים בספינה.

אונס. מקרי אי אחרת

.אונס הוה אי פשיעתו ע"י הבא אונס
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טעם אחרת. למדינה לברוח ויכול שבת לחלל אנוס
טשאפליין ראביי השבת. קודם ימים ג' דמפליגים
ועושה ומתודה עכו"ם טשאפליין מקום ממלא ישראל
לפ"ע. או אבזרייהו בכלל הוה אי העכו"ם עם שירותו
סתם חיל או לטשאפליין עצמו להעמיד מותר אם

יקראוהו. שממילא במקום

מותר במנעלו רצועה נקשרה בשבת. מתיר קשר איזה
להתירו.

כיצד מפטיר רוצים ושניהם בביהכ"נ מצות בר ב'
יעשו.

.מהם לאכול אחרים לו כשיש בשבת כלים להדיח מהו

.בהנ"ל

לתחנה לחזור מהו לביה"ח חולה המביא אמבולנס
הואיל אמרינן אי אחרים. לחולים מוכן להיות
שכיח אינו שיב"ס חולה בתוס' פי' שבת. במלאכת

שבת. דוחה פ"נ דספק בסוגיא פלפול כלל.

הוי אי מלאכה לעשות לישראל אנס עכו"ם המשך,
מלשאצל"ג.

שיב"ס חולה ומצא באיסור שחזר אמבולנס להנ"ל,
ואח"כ בשבת המבשל למפרע. האיסור ליה אזל אי

להתבשיל. צריך פ"נ מצא

החולה שהביא לאחר המכונה לכבות מהו להנ"ל,
למקומן חוזרין להציל היוצאין כל בגמ' פי' לביה"ח.
עכו"ם לרפות מהו יהודי רופא להרמב"ם. וישוב

בשבת.

שהזמין לאחר הטעלעפאן הידית להחזיר מהו להנ"ל,
הרופא.

חולים שיקראו הידית להחזיר מהו הרופא להנ"ל,
אחרים.

נהג משוםלהנ"ל, לחוש יש אם לביה"ח אשה לוקח
יהרג אי להתייחד אנסוהו בש"ק. יעשה וכיצד יחוד,
הגל עליו מפקחין אי למיתה דינו נגמר יעבור. ואל

בשבת.

להביאן לקטנים ספרים לנותנין למחות יש אם
עליך. ששביתתו אמרו קטן ובאיזה לביהכ"נ.

ומצש"ק שבת בערב ויבא יעלה באמירת ינהג כיצד
מג"א. לסתירת וישוב בתוספתו,

סתירת וישוב החדש, קידוש לעדי וחקירה, דרישה
שאי"ל ועדות זוממין, ועדים לדו"ח טעם בה. הרמב"ם

בקה"ח.

.להזימה יכול שאתה עדות בעינן אי דא"א היכי
הרמב"ם. לסתירת ב' וישוב מכות, ובתוס'

באו הרמב"ם. לדעת עשאי"ל בעי לא החדש קידוש
קה"ח. לאחר הזמה עדי

שנים כמה של ושכר יי"ש משקאות ליתן סמכו אמאי
הפסח. עליו שעבר חמץ הוי הא בשמחות,

להעכו"ם עצמו השכיר ואח"כ לעכו"ם חמצו מכר
במכירת הערמה המכירה. בטלה אי בחמצו לעבוד

מועיל. אמאי חמץ

.לפסח תותבות שיניים הכשר

.'וכו התוקע לא ישיח לא תקצ"ב הט"ז בקושית

הוצרך בת"צ. ויחל קוראים מתענין כמה בשביל
לתורה. יעלה אם בתע"צ לאכול

.ולד"ה הגאונים לשיטת התיומת ופי' הלולב צורת

פורים מנות הנותן מנות. שתי הוי אי ונויה עוגה
בפורים. במסוה הפסחים על החוזרים טעם לעכו"ם.

עובר בדין זה. אחר בזה שנוטלן שבלולב מינים ד'
ואתרוג. בלולב לעשייתן

שהתנאי דברים בד' התנה ולא במתנה לולב נטל
להגמ"יי. ישוב בהם, מתקיים

.רבה ובהושענא בחוה"מ התורה קריאת סדר

.המועד בחול תורה חדושי לכתוב מהו

לכמה בתע"צ. לתורה לעלות יכול אי מתענה אינו
ויחל. קורין מתענין

.בחוה"מ תורה חדושי לכתוב

.לתורה לעלות מהו מתענה אינו

.בחוה"מ תורה חדושי לכתוב בענין

.מתענין ג' עם ויחל קורין בתע"צ

.בקיאין לאינן התפלה דפי הכרזת בענין

.המזון לעכל זמן ואין ערב לפנות עיו"כ האוכל

ובק"ש לשון, בכל דתפלה הרמב"ם השמיט למה ישוב
בקיאים אנו אין הזה בזמן לשון. בכל דנאמרת פסק

בהם. להתפלל לשונות בטוב

ל לולב להוציא שאסר בשג"א נענועים.צ"ע צורך

.בזה וכ"ס ח"ס ודברי בחוה"מ. ח"ת לכתוב

.בתפלה דפין והכרזת ר"ח במעריב ויבא יעלה להכריז

.עצלות מחמת ושכחה אונס, מקרי אי שכחה

לברך רצה שאם מברכה הפטור ברכות לרש"י ישוב
הירושלמי. נגד שהוא מברך
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.בשבת מחיצה משום מועיל אי חי גדר

.בשבת המוקצה מן ליהנות מותר

.עיו"כ אכילת מצות על מברכין אין למה טעם

.צרכיכם לכל בעי אי באתרוג הנצרך לכם

לנכרי לומר אסור שבת במרדכי יוסף הר"ר בפסקי
כמסייע. דהוה בשבת זו מלאכה תעשה בע"ש

עובר אי עולה אינו ואי אחד, לכהן קורא האיך ש"צ
במה. לדוכן העולה זר עשות, בג'

.בשמחה חייבת ראשון יו"ט דליל לפוסקים ישוב

.המזון בברכת חייב אי מצוה אכילת האוכל

.התפלה קודם במקוה יום בכל לטבול מגמ' ראיה

כותב ואי דרבנן. במצות מחויב אי לחינוך שהגיע קטן
אחר קטן מוציא ואי לעצמו. ציצית ומטיל תפילין

בינתיים. הגדיל ואם במצות,

.שמ"ג סי' למג"א וצ"ע בנים בחינוך מצווה אי אשה

 
מצימוקים יין ליין. שמבשלים בצימוקים שנגעה נכרית

נסך. משום בו יש אי שנתבשלו

ובקושית גרמא, שהזמן עשה מצות נקרא מה פי'
בזמנה. שלא במילה מוהרי"ט

.אונס הוה אי פשיעתו ע"י הבא אונס

.בזו"נ נוהג הנשה דגיד התמוהים הפליתי בדברי

.להעיטור הניקור סדר בגה"נ. הבה"ג רבנו דברי פי'

.הטבילה לאחר מקלחת או שאובים מים

.הטבילה לאחר מקלחת או שאובים במים ליכנס

.הושט בבדיקת לל"ט ל"ג מסי' להרמ"א ישוב

.מליחה לאחר לגוף סמוך שבור הגף שנמצא עוף

אי בספר טעות המוצא מאדים. כולה מקוה עושין אי
ראשונה. להמחבר להודיע צריך

מקוה עושין ואי למקוה. כשר אי שנתפשר קודם שלג
לכתחלה. משלג

.ליה ראשונים משקים דין המים מחום הבא זיעא

פסול משלג המקוה כל עשה דאם הב"י סתירת ישוב
שאוב. משום

ואבמה"ח מה"ח בשר הרמב"ם שכתב במה קושיא
בקרא שייכים ואי באיסור, מתרפאין אי ב"נ לב"נ.

בהם. דוחי

עובר אי ישראל אבמה"ח, לעכו"ם המושיט המשך,
הרמב"ם בישוב תירוצים ג' עכו"ם. של בשיעור לפ"ע

לב"נ. ואבמה"ח בשר שכתב

יושיט דלא בסוגיא כ"ז סי' הפלתי לדברי ישוב המשך,
לנזיר. יין כוס

.בעכו"ם שייך אי איסור על חל איסור המשך,

.ביטול שייך אי טומאה באיסור

ומתי וחשאב"ס. מרובה בהפסד דרבנן איסור ע"ב
אזלינן מתי הפוסקים במחלוקת ממונו. כל לפזר מחויב

בא"ד. רבים נגד יחיד בא"ד. לקולא

העובר טעם לדרבנן, דאורייתא איסורי בין הבדל ע"ב
והדר עובדא עבדינן מתי בדרבנן מיתה. חייב אדרבנן

תיובתא. אותבינן

ובבשר המת בבשר להתרפאות הג'עלעטין. באיסור
בהנאה, אסור אי עכו"ם מת סכנה. במקום שלא מומיא

לרבים. התמיה דבר להתיר אין

פתח במזוזה, חייבים אי משקוף לה שאין פתח מרתף,
המזוזה. יתן היכן באמצע והמזוזות ומשקוף ומזה מזה

.שבת וברשב"א מוכנים עצים עליהם דמרבה בסוגיא
לכתחילה. בהיתר היתר מבטלין ממוקצה. ליהנות מותר

.עליו לוקין אי ענין אינו באם הלמד דבר

בדיני ועוד לעשה, ניתק הוה אי תעשוק לא המשך,
בשני עליו לעבור מוקמינן מתי לעשה, הניתק לאו
להלח"מ. ישוב ענין. אינו באם מוקמינן ומתי לאוין

לוקין ואי עצמו בפני לאו איכא אי מבב"ח הנהנה
בב"ח. כמ"ר הרמב"ם פסק למה ישוב עליו.

.מוסיף איסור הוה אי בב"ח

באיזה משא, מטומאת פ"א הרמב"ם לדברי ביאור
מה"ד. עונשין אופן

.אשבועה חשוד הוה אי ועבר מצוה לקיים נשבע

אסורים קרוביו (אטאפסי) נתוח לו שעשו כהן ב"מ
אי מחלוקת חסרון. הוה נמי מבפנים חסרון לו. לטמא

רכ"ב. סי' לקמן ועיין חסר. הוה הרוג

צריך ט"ק שפיכת בלי בארון והניחוהו שהלבשוהו ב"מ
לטהרה. ט"ק טעם בט"ק, ולטהרו ולהוציאו לחזור

אסור שהביה"ק טעם במכונה. בביה"ק ליכנס מהו כהן
בהנאה.

ז אהל בכלל הוה אי מכונה אהלהמשך, דיני ביאור רוק.
זרוק.

.עצמי לבין ביני דנתגיירתי בסוגיא
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או נדר מטעם דאיסורא חתיכא אנפשיה שויא המשך,
בע"ד. הודעת

כה"ג לרשב"ג, טימא האיך כה"ג ישמעאל ר' בפייט
מטמאים. אינן צדיקים דקברי ובהא לנשיא, מטמא אי

.חפצא איסור או גברא איסור הוה אי מצוות

'פי בפדיון, חייב אי יום שלשים וחי חדשים לה' נולד
בזה. רש"י סתירת וישוב כאבן, הוא הרי שמנה בן

'פי ההקם, על לשאול יכול אי בשתיקה נדר מקיים
ע"ב. נדרים הר"ן

.ברבים נדרי בכל דורשין אין

למול מותר ואי ח'. בתוך כמל הוה אי בלילה המל
בלילה.

אם אמקוה או טבל אם אגברא הספק נולד בין חלוק
כשר.

 
.אחד חכם על ותמיה עליו. קדושתו אי בע"מ כהן

קהל. מקרי אי דכא פצוע כהן

ואיזה דאורייתא מהם איזה וממזרת נתונה גיורת
כהן פצ"ד יבמות. הריטב"א סתירת וישוב דרבנן,
נעשה ואח"כ אשה נשא מקדשתו, יצא דבר לאיזה

בתרומה. אוכלין ועבדיו אשתו פצ"ד פצ"ד.

,יחוד משום לחוש יש אם לביה"ח אשה הלוקח נהג
ואל יהרג אי להתייחד אנסוהו בשבת. יעשה וכיצד

יעבור.

הגר שחרר אם אברהם ב"נ. מכלל יצאו אי האבות
שרה של נ"מ הגר תעבודו. בהם אלעולם עבר לא

היתה.

.בקדושין פלגש אי תלוי אביו פלגש אדם נושא אי

.פ"ו משום הגר שחרר אברהם

.היתה שרה של מתנתה או נ"מ הגר

.לראובן פלגש איסור תורה, שמרו אבות

טעם טהרתו. ואופן בקהל ממזר יבא דלא סוד ע"א
כנעניות. נשים נשאו שהשבטים למ"ד

.עכו"ם עם לזנות נכריות להחזיק איסור

.המצוה ברכת הוה אי להרא"ש קדושין ברכת

.פ"ח נקרא ומי חדשות, בפנים ברכות לשבע טעם

הירושלמי מחלוקת פ"ח מקרי אי שבת המשך,
נגד כמדרש לפסוק סמכו אמאי וצ"ע והמדרש.

בכמה. ופ"ח הירושלמי.

המקדש לכל שויוהו רש"י של רבותיו שיטת ישוב
הוי אי איסור בביאת המקדש זנות. בעילת בביאה

קדושין.

שיטת ביאור בביאה. לקדש שלא מדרבנן המשך,
דרבנן. עדות בפסולי המקדש הרי"ף

.דבר ערות בעי דלא ב"ש מודים מדעתה המגרש

אי אירוסין ברכת כתובות. ריש בספרי לדברי ישוב
בב"נ. ועשרה כוס דבעינן טעם המצוה. ברכת הוה

.בעלים להו אית אי הנאה באיסורי השיטות בירור
הפקר. נייר על גט הכותב

.בעלים להו אית אי באסה"נ השיטות בירור המשך,

דאין חדש טעם לפסוק. ב"ד צריך אי בגט ספק
עדים. בלא תופסין קדושין

.בזמן ד"ה כ"ז ודף מזוייף ד"ה ד' גיטין בתוס'

דוקא צריך לבטל דשליח שיף למהר"ם ביאור להנ"ל,
שליח נעשה אינו ממילא וההולך זה בשביל שילך

לבטל.

בפני שלא דביטול ל"ב גיטין רעק"א דברי ביאור
עדים. בעי השליח

.כולה בטלה אמרינן אי השליח מקצת לבטל רוצה

,שבגופו במצות גטה, לקבל שליח עושה אשה האיך
שליחות. שייך אי שממילא ובדבר

מסל"ת עכו"ם אשה, לעדות במסל"ת מומר נאמנות
ונאמוניתיה.

תחת ונשים כשאנשים קדושין לסדר סמכו מה על
החופה.

הוה אי לאוין לחייבי בתו המקדש האחרונים בחקירת
עברה. לדבר שליח

.לפסול לביאה בתו מוסר האב ואי הנ"ל, בחקירה

משום מללה"נ אמרינן לא דבפ"ו הרשב"א בדברי
באחרת. דאפשר

עשיתי נ"ר וטוענת מלוג מנכסי כסף מעט קבלה אשה
לבעלי.

יולדות לט' ביולדות הטבעים נשתנו אמרינן אי
למקטעין.

.ע"ח גיטין ביה אגיד והא ופי' מצומצמות אמות בח'

'ופי אשה, בקדושי מועיל אי להחזיר מנת על מתנה
לי. שתחזירהו ע"מ מנה הילך הגמ'

כמו מהני לא למה לאחרים שחב לבע"ח בתופס
וישוב לנוב"י צ"ע לאחרינא. חב נמי דהוה בקדושין

פנים. בג'
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שייך אי לקטן. אישות מצינו ר"י לשיטת צ"ע להנ"ל,
לחרש נשואין שתקנו טעם קדושין. אחר קדושין

מדרבנן.

מטעם קטן לבנו אשה מקדש דאביו הנ"ל ר"י שי' ישוב
מהני. אי לכשיגדיל שיחול שליח שעשה קטן זכיה.

 
והיכא הראשונים נגד כבתראי הלכה אמרינן מתי

יכו האחרונים אם הראשונים ראו לא ליםדהאחרונים
עליהם. לחלוק

'הל להגמ"יי וישוב בהם, מתקיים שהתנאי דברים ד'
לולב.

או נזק לו כשיש דוקא למזיק תורה שחייבה תשלומין
הרשעה. בולגריא מדינת נזק תשלומי דוקא. לאו

.בהנ"ל

.עליו לוקין אי ענין אינו באם הלמד דבר

או לאוין בב' מוקמינן ומתי לעשה, הניתק לאו בדיני
ענין. אינו באם

.מוסיף איסור הוה אי בחלב בשר

.אסה"נ לשאר חמץ של אסה"נ בין לחלק יש אי

.בעלים ליה אית אי באסה"נ השיטות בירור

.להנ"ל המשך

.ממון מחמת היינו אנוסים כתובות רש"י דברי ביאור
או מגו משום שהתיר הפה הוא שאסר דהפה טעם

הכתוב. גזירת או סברא

וישוב הטהורה, עם טמאה תרומה שורפין פסחים בגמ'
שיעור וליכא לישרף דעומד משום השעה"מ קושית

מטמא. ואינו

שואל ותפלין טלית באונסין. חייב אי ספר השואל
אמרינן לא דבפ"ו הרשב"א בדברי מדעת. שלא

באחרת. דאפשר משום מללה"נ

צדקה מצות וגמ"ח. הלואה בצדקה קדימה בדין
הוא. מצוה חדא וגמ"ח

יושבים וחסידים שהתלמידים למקומות חזקה שייך אי
רבותיהם. לפני

רוח נחת וטוענת מלוג, מנכסי כסף מעט קבלה אשה
בקרקע. כפיה שייך אי לבעלי. עשיתי

כאחד בנ"א ג' סכן שכתב ממון בנזקי להרמב"ם ביאור
מועד זה. אחר בזה ימים ג' בעי' והא מועד, הוה

בזה. להרמב"ם וצ"ע לאדם מועד הוה אי לבהמה

מה"ת אסור ח"ש דס"ל להפוסקים בס"ד רחב ביאור

ביאור לגזול. אסורים אי אסה"נ לאצטרופי. חזי מטעם
וכו'. לשרוף העומד וכל מיכתת כתותי מאמר

.בשרפה מצותה אי ערלה להנ"ל

חדש ישוב חפצא. או גברא איסור הוו מצוות המשך,
לאיצטרופי. חזי מטעם ח"ש באיסור

.למלקות מצטרף אי במזיד וח"ש בשוגג ח"ש אכל

מהני אי התראה במזיד. וח"ש בשוגג בח"ש להנ"ל
השיעור באמצע

.כלאים מתוספתא ראיה גזל, משום מותרים אסה"נ

אסורים דאסה"נ מפורש ומכילתא בב"ק בתוספתא
מירושלמי לזה וראיה הסתירה. וישוב גזל. משום

כלאים.

.הנשרפים מן הוה אי ערלה להנ"ל,

.נ"מ למאי המעשר מן פטורים דכלה"כ תוספתא ביאור
המעשר. מן פטורה אי ערלה

דבל בלאו עוברין אין שניהם פועלים ששכר שליח
של שלוחו קיי"ל הא הריטב"א קושית וישבו תלין.

כמותו. אדם

רכות בהמות שאר אי בעזים. נוהג אי דו"ה תשלומי
גדי. בכלל

חלקו וכבר כרטיסים עשרים להכניס ששכחו בהגרלה
הפרסים.

 
.רבעי וכרם בערלה נוהג אי שביעית

.צריכין שאין ובמקום להזימה יכול שאתה עדות בדיני

שחשו דברים ושיעורו. עכבר שאכל ממה האוכל פי'
בהם. מקילים והעולם סכנה משום ז"ל

.תשכח דפן בלאו א"ע לשכחה הקשים אוכלין האוכל

.נינהו רשיעי עכברי הני מימרא פי'

.חדש ספר כל על הסכמות לקבל חיוב

.חדשים ספרים על הסכמות לקבל חיוב

.שביעית של ביין פשתן שורין אין בב"ק ברש"י

.עבדות לשם והטובלו לעבדות. עכו"ם קונה אי עכו"ם
מצות. תרי"ג קיים האיך אברהם

.מתנתה או מלוג נכסי שרה שפחת הגר

פירות והפקר משמיטה ד' פרק הרמב"ם בדברי ביאור
שוין הכל יד הפקר ובמ"ש הביעור. לאחר שביעית

בו.
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שחוק מיני שאר או יוסף ממעשה שחוק לעשות אין
ישיבה. מבחורי וכ"ש

קושית וישוב הטהורה. עם טמאה תרומה בשורפין
ולמה שיעור וליכא לישרף עומדת דטמאה השעה"מ

מטמא.

ליה אית אדם אורחא ואגב ב' ב"ק רש"י דברי ביאור
מזלא.

.קס סי' לעיל ועיין הנשרפים. מן הוה אי ערלה

.בפסח מלאכול מעכב אי ח' בן מילת

משום בי' לית תלתא באפי דמתאמרא מילתא כל פי'
דלא פסק למה הכ"מ מקושית להרמב"ם וישוב ל"ב.

כרבא.

פסוקה הלכה בעי אי וכו' מחבירו אדם יפטר דאל בהא
שנויה. במחלוקת

.כתובים היו האיך הלוחות שקלים ירושלמי דברי פי'

חמץ על השוחט ה"ס. נקרא ואיזה ספק. התראת בדין
דחמץ וצי"ל, שג"א, לקושית ישוב הלוקין. הן מי

ה"ס. הוי לא וכלאים

דהדיבור היכי הרשב"א דעת לפי לנ"ל. ישוב עוד
ישוב דברים. הוי לא שבלב דברים המחשבה סותר
ק"א. מקושית לנחירה ומתכוין חולין בשוחט לסמ"ג

עצמו. ע"פ לוקין אי

שרש"י בש"ס מקומות ומראה הירושלמי ראה רש"י אי
הירושלמי. מביא

מצוה הוה אי עליה הזה. בזמן ישראל ארץ ישוב מצות
למי קרקע מקניית גדולה אי עליה מצות עצמה. בפני
בדברי ופי' התרה. לו יש אי לעלות הנודר שם. שהוא
מצוה. הוה אי (תייר) לחזור מנת על העולה מהרי"ט.

מצוה. הוה א"י לראות דאפי' מוכרחת ראיה

הכשר נקרא מה מצוה. הכשר או מצוה הוה לא"י עליה
לא"י. יעלה לא התורה שומר אינו מצוה,

 
.לזרים ואסורה מ"ט פ"א חלה הרע"ב לקושית ישוב

למאי המעשר מן פטורים דכלה"כ התוספתא ביאור
המעשר. מן פטורה אי ערלה נ"ב.

'בגמ פי' בלאו. עובר אי לעכו"ם פסח המאכיל ישראל
וקטלוהו. פסח דאכל ארמאה האי פסחים

בכלל הוה אי והאוכלה מ"ע, הוה אי תרומה אכילת
כהנים ברכות, מהרש"א קושית ישוב במצוה. עוסק

קורין. מתי גופיהו

.לש"ס והדרן לתחלתו, ברכות מס' סוף נעוץ להנ"ל,

פלוג לא משום חיישינן אי זריזין. כהנים אמרינן מתי
לכהנים מפה התירו אי לישראל. גם שנוגע במקום

בחולין.

לא משום חיישינן אי וירושלמי בבלי מחלוקת לנ"ל,
השג"א. מקושית בזה חולין ליש"ש וישוב פלוג,

בבל עובר אי האור בהן שמשלה אחר ופדרים אברים
תלין.

עובר ואי הכשרו. אי אור בהן שמשלה קדשים פסולי
בב"ת. עליהן

לינה למ"ד המוקדשין. בפסולי נותר איסור שייך אי
הקרבן. נפסל אי מזבח של בראשו מועלת

ראשן על שהעלו פסולין הגמ' סתירת ישוב להנ"ל,
חילוק השיטה. מוחלפת ובכריתות הכשרו מזבח של
ע"ג שנתנו קומץ מקצתה. או ברובה האור במשלה

כופר. אי הרוח והפריחו האישים

.ירדו לא אמרינן אי בשבת שעלו אברים להנ"ל,

.פמ"א לקושית וצ"ע ילפינן מהיכן בקדשים שליחות

ותמיהת שמחה, ידי בה יוצא אי בי"ד תודה המביא
עד שלמים לשם דמה שנזרק תודה לרמב"ם. מהרי"ק
איסור הפסול לבית קדשים המביא אכילתה. זמן מתי

דרבנן. או דאורייתא

שקשה קרבן מקצת אכילת בממעט לכ"מ ישוב להנ"ל,
י"ד. מתודת עליו

זמן אימתי עד הפסח ומותר תודה שלמי המשך,
זה. דין הביא שלא להרמב"ם וצ"ע אכילתן.

ראשון יו"ט דליל לפוסקים ישוב חייבתלהנ"ל,
משמחה. ראשון יו"ט ליל להוציא מגמ' בשמחה

וצ"ע לה הראויה בשעה שחיטה בעי אי ט"ו חגיגת
כתוס'. מפורש דבירושלמי להראב"ד

או עובר בע"מ בגדר הוה לקרבן זמן מחוסר איסור
דלילה סוגיא הרמב"ם השמיט למה טעם קבוע.

להרצאה. יום לקדושה

בת דפרה והראב"ד הרמב"ם למחלוקת הסבר המשך,
גזה"כ. או מח"ז משום ג'

.מנפל יציאתו לזמן לחולין קדשים בין חלוק המשך,
רש"י. לשיטת וישוב

למל"מ וצ"ע בעשה עובר זמן מחוסר המקדיש
בזה. שם הרמב"ם דברי שאישתמיטתיה

ונדמה כלאים דופן יוצא במקדיש המנ"ח לחקירת צ"ע
ברמב"ם. הדבר דמפורש
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יתום הרמב"ם השמיט למה הראב"ד השגת ביאור
אמו. שנשחטה אחר שנולד

להרדב"ז וישוב מ"ע. הוה אי וקק"ל תרומה אכילת
מצוה. הוה דלא דכתב תרומות בה'

במצות סותרין דבריו שנראין בצל"ח וצ"ע להנ"ל,
וקק"ל. תרומה אכילת

.למנ"ח וצ"ע קק"ל אכילת במצות שייכי אי נשים
המצות. לספר מפיה"מ הרמב"ם סתירת ישוב

חייב אי וקדשים תרומה כגון מצוה אכילת להנ"ל
המזון. בברכת

.מ"ע הוה אי תרומה אכילת

ישוב במלאכה. נפסלו חטאת מי ששתתה חולדה
בקדשים. הדעת היסח בענין הרש"ש. מקושית לפרש"י

צ"ע מכללו הותר מקרי אי פגול מנחות בתוס' להנ"ל,
ע"א. קנ"ב מעילה מגמ'

בכלי היכרא שעבדו וטעם לתרומה. ותוך אחוריים
דלא היכי כי בכורות בגמ' פי' בקדשים. ולא תרומה

וקדשים. תרומה עלייהו לשרפי

.מזב מצורע חומר מטמא שכן בתוס' ס"ז פסחים
יושב מצורע בין חלוק בהם. הרמ"ל לפי' וישוב

אחוריו. דרך הנכנס מצורע לעובר.

,חנטה בתר אזלינן לא למה בשביעית הנלקט אתרוג
ישוב בכורים. וירושלמי במשנה הרע"ב לפי' והסבר
דרכים. ב' בירק חשוב לא למה קדושין עצמ"י לקושית

עובר אי וכלאים טריפה ואנדרוגינוס טומטום המקדיש
לבע"מ. בינייהו חילוק בלאו.

ושחטו פסחים שני בין שהגדיל בקטן להרמב"ם ישוב
משני. פטור בראשון עליו

בו שאין לאו הוי בקדשים דהמפגל פנ"י קושית ישוב
מעשה. איתעבד דבדבורי מתמורה מעשה

         

.הב"י מקושית אחד מכלי בעי דט"ק יונה לרבינו ישוב
ו לנט"י כלי דתקנו ט"ק.טעם

כ"ג בעי דט"ק הראב"ד שיטת עם הס"ח גירסת ישוב
כאחרונים. ודלא

.גברא כח מקרי אי בכלי ידיו שכשוך

טעמים ח' עכ"פ. ראשון כח הוה אי מים מקלחת
לט"ק. מקלחת לפסול

'למס סותרין שנראין בבעה"נ הראב"ד דברי ביאור
ידים.

.לט"ק פסולין זוחלין אי להו שמספקא לאחרונים צ"ע
למקוה. דרבנן ושאובין דאורייתא פסולין זוחלין

ישראל שם במכתבים לחתום שאסרו לאחרונים צ"ע
שלום או

חדש ופי' בעבודה, עולה שאינו כהן כל בגמ' ביאור
ירד. לא עלה דאם ברדב"ז

מביהכ"נ הכהנים להוציא לתקן הקהל יכולין איך
וישוב ראשון קורא שכהן חז"ל תקנת נגד שהוא

למהרי"ק.

בזמן אפי' לכהן קודם דת"ח הרמב"ם בדברי ביאור
למהרש"ם. וצ"ע סותרים, נראים ודבריו הזה

.הצבור מן פורש מקרי אי בה"ב מתענה אינו

המשנה דבזמן מגילה אגמ' שהקשו וח"ס בט"ז תמיה
בקללות. דמברכין מפורש מירושלמי כולם ברכו לא

.תענית גמ' מיני' שנעלמה קכ"ח או"ח לט"ז צ"ע

שפכה דכרות הח"מ מקושית הרמב"ם דברי מבאר
בגיורת יבמות הריטב"א סתירת ישוב בק"ק. אוכל
מהפסה"מ. פ"ז להרמב"ם הח"מ קושית וישוב לכהן.

.לוי שבט לרבות כל שדרשו מטות הספרי ביאור

.גרמא זמן מקרי לא בשבת לקיימן יכולין שאין מצות
זמן הוה אי בחייו פעם רק לקיים יכול שלא מצוה

גרמא.

גדולות בסעודות שכתב ברכות, חמודות בדברי צ"ע
כהן. כשיש מברך ישראל אין

.לשבת בשר אכילת במצות המג"א סתירת ישוב

הוה אי מלאכה בה עושה ועכו"ם ישראל כלי שביתת
תענית. מיני ג' דיש פסחים בעה"מ שיטת דאורייתא.

להשכיר מתיר דהרז"ה שכתב י"ט שבת בק"נ צ"ע
בדו"ה. בהמה

מועיל לעכו"ם מרחץ במשכיר הט"ז סתירת ביאור
ציית. לא דעכו"ם ת"נ מס' העכו"ם עם להתנות
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השבת קודם ימים שלשה דלפני הרז"ה שיטת ביאור
מותר אי שבת, לחלל שיצטרך שברור אף ליכנס מותר

מצוה. מחיוב עצמו ולהוציא להערים

רוב שאין בדבר חכמים גזרו דלא הרז"ה טעם המשך,
במחלל הריב"ש דברי וישוב בו. לעמוד יכולין הצבור

מזיד. הוה באונס שבת

מותר בשבת מעצמו הנעשה דקשר חדשה סברא
לד"ה. להתירו

שכל הקדוש האר"י דברי וישוב בנביא שמפטירין טעם
שנים בש"ת לברך הנהוגים ישוב ההפטורה. יקרא אחד

לתורה. יחד

שא"א חמין לו מחמין שכתב יומא להראב"ד צ"ע
באבני צ"ע פסחים. מגמ' העולם בסוף קטן יהיה שלא
ישוב פ"נ. אצל הותרה שבת הרמב"ם דעת דס"ל נזר
ישוב בפ"נ. הותרה או דחויה שבת אי הטור סתירת

שכיח. מקרי אי בחשיב"ס מהרש"א גליון קושית

למקומן חוזרין להציל ביוצאין הרמב"ם סתירת ישוב
תחלתן. משום סופן והתירו

.דרבנן או דאורייתא הוה ואי בטעלעפאן צלצול איסור

האיש חולה בין חלוק הוא. דאורייתא יחוד איסור
כל יחוד לאיסור שעבר ליש בן בפלטי צ"ע לאשה.

לזה. וישוב ימיו

על ותמיה לכבות שבא בקטן רש"י דברי ביאור
והניח החומש על מפרש"י זכר שלא יעקב משכנות
על ולא עבדו אשביתת מוזהר ישראל בצע"ג. דבריו

עכו"ם. שביתת

.דרבנן או דאורייתא שבת תוספת

קדוש דעדי בדו"ח להרמב"ם הלח"מ קושית [ישוב
חלוק גזה"כ. או האמת לברר הוא דו"ח טעם החדש.
בהם שנתקשו ב' דף מכות תוס' פי' דו"ח. בין
דלא שהרג בטרפה הגרע"א לקושית ישוב אחרונים.
האיך חדש עדי טעם ברוך קושית ישוב עאשי"ל. הוה

שבת. מחללים

'תי איזה שאאי"ל בעדות מכות בתוס' תירוצים בב'
עיקר.

בעי לא ובקה"ח מכות בתוס' ב' כתי' הרמב"ם שיטת
דקה"ח כתבו דבכתובות התוס' לסתירת ישוב עשאי"ל.
דעת דלפי השעה"מ לקושית ישוב עשאי"ל. בעי

בממון. הזמה לקיים יכול ב"ג דעדות הרמב"ם

.הפסח לאחר קנסוהו אי חמצו לו והמוכר מומר

בדין בפסח. עכו"ם של בחמצו לסחור מותר אי
חמץ. במכירת אחד מצד הערמה לעכו"ם. שליחות

ועוסק חמצו, מכר ישראל חרושת בבית נאמן עכו"ם
בפסח. במסחריו

.טבעי לשן תותבת שן שהקיש יצחק יד בשו"ת צ"ע

לתורה עולה אינו מתענה שאינו במי לט"ז ישוב
במהרי"ק הב"י פי' ישוב האחרונים. כל עליו שתפסו

יעלה. לא מתענה שאינו דכהן

היו לא תוס' דבעלי שכתבו והח"ס להכפ"ת צ"ע
מה גם התוס'. דברי ופי' לולבים. בגידול בקיאים
תיומת להם שהיה לולבים הגאונים פסלו שלא שכתב

נתקלקלו. ואח"כ מחוברים בעודם

דברים לשכח שכחה הגורמים דברים לאכול מוטב
חסידים. מספר בתורה עוסק שאינו למי בטלים

בעל שיטת אחד. מין לו שחסר וראה הלולב על בירך
נטל עליהם. יברך מינים ג' אלא לו שאין מי השלמה

יצא. מי הג' נשרפו הד' שנטל וקודם מינים ג'

.בלה"ק להתפלל שתקנו וב"ד עזרא בתקנת

לאדים זיע בין חלוק שאובין. מים בכלל הוה אי אדים
המים. חום מכח הבא

גשמים להוריד מים שואפים שהעבים בגמ' נאה פי'
הוא גשמים שירידת משכילים נגד חז"ל דברי לאמת
אינם מקוה דמי אחד קדמון תי' ח"ו. טבעי דבר

מהטובל. מתטמאין

בפירות שוכרין בענין שוה, וביעורו הנאתו ב"ק בגמ'
וישוב שביעית, קדושת עליהן חלה כבוסין שביעית,

שמיטה. מהל' פ"ה לרמב"ם

ברוב ביטול לשיעורין. אחשביה שייך אי בעכו"ם
דין אי המאכל נסרח או אכילתן כדרך שלא בעכו"ם.

להם. אחד

מיוחדים שיעורים להם יש ועכו"ם שישראל באיסור
שלא עכו"ם עור. אלפני ישראל עובר שיעור באיזה
אי חלב לפ"ע. לענין בח"ש או דנהרא עברי בתרי

במינו. מין הוה ואי בשר מקרי

דוקא לב"נ נאסרה אי בגה"נ ותוס' רש"י מחלוקת
בפניהם גה"נ להוציא יוסף חש לא האיך מ"ת. קודם
השחיטה. בית להם ופרע רש"י ביאור יכירוהו. שמא
אבהמה"ח הפמ"ג בחקירה בטמאה. אבמה"ח חל איך

אטריפה. חל אי

בבלי מחלוקת ממצוה פטור במצוה עוסק בדין
ותכריכין. ארון להביא התחום על מחשיכין וירושל',

.טמא לשמן בטלו לא למה חנוכה בנס

נתעברה לא דלאה שכתב בבעה"נ להראב"ד צ"ע ע"א
ראשונה. מביאה
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חכמים דברי על בעובר עירובין במהרש"א צ"ע ע"ב
כפרה. צריך אין בשוגג א"ד עבר שכתב ובנה"מ ח"מ.

צ"ע מדרבנן אסור מומיא שבשר בהמ"א המ"ל מ"ש
הרדב"ז. מתשו'

לוקין אמאי תשלומין של לאו עשה. שקדמו לאו בדין
עליו.

.לרמב"ם עצמו בפני איסור אינו בב"ח הנאה איסור

איסור הוי דבב"ח להרמב"ם לח"מ קושית ישוב
מוסיף.

.משא מטומאת פ"א מהרמב"ם מאש מוצל קושית ישוב

לענין מיתה לאחר או מחיים שחסר במת לחלק יש אי
לו אין הרוג רקב. לו יש אי חסר מת כהנים. טומאת

רקב.

.מה"ת לוקה לביה"ק נכנס בכהן שאמרו מה ביאור

בשבו"י צ"ע זרוק. מאהל הרמב"ם סתירת ישוב
הלוי. והגר"ח

להגר"ז וצ"ע שמחה מטעם ברכות לז' חדשות פנים
מירושלמי. זצ"ל מבריסק

קונה אינה איסור ביאת שכתב הר"ן סתירת ישוב
חופה יש ואי קונה. דחופה בסוגיא קונה. נדה וחופת

עושה. נשואין או אירוסין ביאה חופה. אחר

מאי בביאה קדש בכספא קדש תנח כתובות גמ' ביאור
בפסולי המקדש הרי"ף שיטת ישוב למימר. איכא
לאוין, דחייבי מקדושין הקדושין חלו לא דרבנן עדות

רש"י. של לרבותיו וישוב

.כתובה לה יש אי ארוסה

ברכת הוה אירוסין דברכת בתשו' הרי"ף דברי ביאור
שיטת מחדש. ברכות ז' בעי אי גרושתו המחזיר המצוה.
המארס חדשה. באשה אלא אינו קדושין דמצות היראים
רש"י דברי ביאור בזה. המנהיג בס' ופי' ברכה בלא

ומילה. אשחיטה דהוה מידי אירוסין ברכת כתובות

הרמב"ם בשיטת בו. שוין הכל יד בעי אי הפקר
שביעית. פירות המפקיר נדר. מכח דהפקר

גיטין מגמ' בעלים ל"ל דאסה"נ הפוסקים שיטת ישוב
או לזמן אסה"נ בין חלוק כשר. אסה"נ על גט הכותב
שכתב להמח"א צ"ע הר"ן. לסתירת וישוב לעולם.
או הפקר נייר על שכתבו גט להפקיר. דעתו דהנודר

כשר. אי אסה"נ

.לשמה הגט שכותב בפיו להוציא צריך הסופר

.הגירושין בעצם העדות שאין היכי ברור בעדי סגי אי

מהני לא שממילא דבר דעל הרא"ש דברי ביאור
וחצירה בגיטה ר' סי' הקצוה"ח דברי ביאור שליחות.
דלמ"ל סוכה הכפ"ת קושית ישוב כאחד. באין
שלוחו שייך לא שבגופו דבמצות אחד לכל ולקחתם

כמותו. ש"א

יבא לא דכתיב לוקה אינו ישראל בת שקידש ממזר
יקח. לא דכתיב לוקין לאוין חייבי ושאר

רשע עצמו לעשות נאמן דאדם מיגא"ש ר"י שיטת
אלמפרע.

הכותב שיעורי. מכתת וכתותי לשרוף העומד כל פי'
העולם. מן ביעור שצריך דבר על גט

קדימה דין הביא לא שהרמב"ם מנ"ח קושית ישוב
במלוה.

העומד כל מנחות גמ' פי' הנאה. באיסורי גזלה איסור
איסור בענין אריכות ועוד ט' דף ובכורות לשרוף,

ואסה"נ. ח"ש

וצ"ע הראשונים בו נחלקו בשרפה מצותה אי ערלה
בפי' הרי"ם לחדושי צ"ע בזה. הרגיש שלא להח"ס
הר"ן שיטת ישוב לישרף. ועומד שיעורי, מכתת כתותי

לישרף. בעומד הפ"ח מקושית

במחלוקת תלוי לאיצטרופי חזי מטעם ח"ש איסור
א"ג הוו מצות ואי אסור, משהו כל אי ור"ן רשב"א
אי יו"כ לד"ה. חפצא איסור הוו אסה"נ חפצא. או

חפצא. איסור הוה

.במדרש חי ואינו עצמה בפני יצירה הוא שמונה בן
דעז שכתב איש"ש צ"ע במשמע, וקטן רך ולד כל גדי

ב"ק. מתוספתא דו"ה תשלומין בכלל, הוי לא

דבב"ח הנאה על לוקין דלהרמב"ם שכתב לפר"ח צ"ע
לוקין. דאין שמפורש כריתות מפיה"מ

טעם עיו"כ. באכילה מצוה קיים אי ביו"כ לאכול נאנס
ברכת ופורים שבת אכילת על מברכין אין למה

המצוה.

.שו"פ אינה ממון דין בה אין שפי' סוכה ברש"י צ"ע

עכ"פ גמורה מתנה ליתנה צריך להחזיר מנת על מתנה
מוהר"י ופי' מתנה. מקרי לא לאו ואם אחת לשעה

ברונא.

הוי דלא בלבו נדר מקיים הגרע"א לקושית ישוב
שבלב. דברים
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למהר"ל וצ"ע לאחרינא. חב קא הכא קדושין בגמ' פי'
זמם. כאשר בענין מכות

.לקטן אישות מצינו ב"ב ר"י לשיטת צ"ע

מתוך בשופעת ר"ת מקושית יבמות הש"ס גירסת ישוב
למה. לגירושין בדיקה ב"ב התוס' קושית ישוב ג'.
ישוב הנ"ל. יבמות ק"ר מקושית למהרש"א וישבו
סופגין ואין ברישא כתב דלא יבמות התוס' לקושית

הארבעים. את

הזורע התראה. שמה אי בה"ס מק"פ פ"א בלח"מ צ"ע
חייב. לבערם מחשבתו אפי' כלאים

.כוונה בעי אי חולין שחיטת

.גזל משום חייב אי קדשים האוכל עכו"ם

והאוכל מצוה. הוה אי קק"ל באכילת לצל"ח סתירה
המצוה. מן ופטור במצוה עוסק בכלל הוה אי בתרומה

.לש"ס והדרן לתחלתו, סופו ברכות מס' לנעוץ המשך,

אינו אם עובר אינו אחד כהן דס"ל פרץ לרבינו צ"ע
מקיים לד"ה לדוכן העולה אחד כהן לדוכן. עולה

דאורייתא. מ"ע

מסואבות בידים נגובין אוכלין אוכלין חגיגה בגמ' פי'
מיניה דנעלמה לשג"א וצ"ע ויש"ש, השג"א ומחלוקת

לזהיר. זריז בין חלוק מקומות. בב' תוס'

נבדקת לאורה באכסדרה וירושלמי בבלי מחלוקת
לולב ליטול יכולין ב"ד אי בשבת דיעבד. או לכתחלה

ישראל. כל בשליחות והושענות

ישוב מזבח. של בראשו מועלת לינה דאמרו הא פי'
פיגול דס"ל בתוס' צ"ע לזבחים. מפסחים רש"י סתירת

מכללו. הותר הוה

ומהו מיניה, פיגולו פקע אי המזבח על שהעליהו נותר
להבא.

.לרבה נפסלים לא לעולם מזבח של ראשו על קדשים
בהם משלה ולא הרוח והפריחתם המזבח על נתנם

הבעלים. נתכפרו אי אור

בשליחות הרא"ש דברי דאשתמיטתיה להפמ"א קושית
בקדשים.

תודה מ"ז מ"ו מנחות ותוס' רש"י שיטת ביאור
אחר חמץ על הקטיר או זרק לחם בלא ששחטה

לוקה. אי הקרבן שנפסל

שמחה מצינו לא המצות דבחג ממיץ להר"א ישוב
ראשון יו"ט דליל לפוסקים ישוב הט"א. מקושית
לרבות וספרי, ירושלמי, גירסת לפי בשמחה מחויב

לשמחה. ראשון יו"ט ליל

ילפינן ירצה השמיני דמיום שכתב שבת לרש"י ישוב
ישוב עלךיו. הפוסקים מקושית צותו ביום מדכתיב

דבכורות פ"ו הרמב"ם על כ"מ לקושית

.לעת מעת בעינן אמו תחת ימים דשבעת לפמ"ג ישוב

קדושין כגון עליה מברך אי בלעדה שאפשר מצוה
הקן. שלוח מצות על מברכין אי בפלגש. שאפשר

שהוא טמאה תרומה באוכל אסתר מגלת לבעל הסבר
בטהרה. לאכלה מ"ע ואינה בעשה

.המזון ברכת לענין ללה"נ מצוות אמרינן אי

תקנת נגד שנראה יום בכל במקוה לטובלים ישוב
עזרא.

.הדעת היסח בענין חולין ורש"ש פסחים לצל"ח צ"ע
הש"ס. גליון מקושית חגיגה לתוס' ישוב

.רבינו משה השיג שלא מה השיגו והאר"י רשב"י

או יושב במצורע ליבמות פסחים תוס' סתירת ישוב
עובר.
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אביו, ככבוד חמיו בכבוד אדם חייב
מז. תהלים ומדרש יתרו. מכילתא
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הגאון הרב ש"ב אהובי לראש וברכה שלום הרים ישאו
ה"ה וישרות טובות מדות בעל חמודות איש ובקי חריף

מוה"ר כש"ת דק"ק אב"ד שליט"א
יצ"ו. שאמשאן
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עמך להשתעשע כדי אלה דברים בחנות וכותב יושב אני הנה
אתנו החו"ש ב"ה לע"ע. מספיק אינו הפנאי כי בזה ואסתגר
המשמחות חדשות זו"ז כמוני שכמוכם מכם לשמוע אקוה ע"כ
ולהשמיע לשמוע ונזכה לראשך ברכות בכל ואחתום אתנו אין
בלו"ח, הדוש"ת ש"ב ונפש הטהורה נפשו כאות סלה טוב אך

  

(הי"ד). נ"י נפתלי מו"ה החשוב הב' לגיסך ד"ש למסור נא
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