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על אבותינו ואלקי אלקינו ה' לפניך אקדם במה ותהילה ברכה כל על הבורא ויתעלה היוצר

רינה ולשוני כים שירה מלא פי אילו הזה היום עד האדמה על היותי מיום עמדי עשית אשר החסד כל

עשית אשר החסד כל על אלקינו ה' לך להודות מספיק אני אין רקיע כמרחבי שבח ושפתותי גליו כהמון

הצלתני מחרב כלכלתני ובשבע זנתנו ברעב הוצאתני רשעים ושיני האש מכבשני גדלתנו רחמן כאב עמדי

חלקי שמת בבוכענוואלד ואפר באושוויץ עפר ואנכי דילתני ונאמנים ורבים רעים ומחליים מלטתני ומדבר

בתורה שעמלו מי אשרי לפיהו אדם עמל כל אשר קרנות יושבי בין חלקי שמת ולא המדרש בית מיושבי

פלגי על שתול כעץ והי' ולילה יומם יהגה ובתורתו חפצו ה' בתורת משפט תדבר לשונו חכמה יהגה פיו

לנצח. אלקינו ה' תטשני ואל חסדיך עזבוני ולא רחמיך עזרוני הנה עד ובעטו בעתו יתן פריו אשר מים

ז"ל אמרו אשר ולמעשה להלכה המביא בתורה ה' למודי בניך בין חלקי ושמת חסדך עמי

מעשה לידי שמביא הלימוד ע"א)גדול כ"ז אלא(מגילה בעולמו להקב"ה לו אין ביהמ"ק משחרב ז"ל ואמרו

בלבד הלכה של ח')ד"א נ"א)ובגמ'(ברכות נדה ס"ו אבוהו(חולין א"ר סנפיר בעי ולא קשקשת רחמנא ולכתוב

ללמוד מוכרחין אנו שאין בתורה אחת אתיבה התנא דחק הנה ויאדיר תורה יגדיל ישמעאל ר' דבי תנא וכן

ימות ואל ראובן יחי יוחנן א"ר נחמני בר שמואל א"ר ע"ב ז' סוטה לחז"ל ומצינו נכתבה למה הלכה ממנו

שעמד עד בארון מגולגלין יהודה של עצמותיו היו במדבר ישראל שהיו שנים אותן כל ויאמר ליהודה וזאת

קולמש ה' שמע מיד ליהודה וזאת יהודה שהודה לראובן גרם מי רבש"ע לפניו אמר רחמים עליו ובקש ה

ידע קא הוה ולא תביאנו עמו ואל דרקיעא למתיבתא ליה מעיילין קא הוה ולא לשפא איבריה על יהודה

מצריו ועזר דהלכתא אליבא שמעתא ליה סלקא קא הוה לא לו רב ידיו רבנן בהדי בשמעתא ומטרח למשקל

ח"ו. הוא קללה סימן דהלכתא אליבא שמעתתא ליה סלקה שלא מה הרי תהי'
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וישמחו יראוני יראיך ביה כתיב מסכתא דגלי דוד מסכתא גלי לא שאול מסכתא גלי דוד עירובין

דף בברכות כדאמר מסכתא דגלי דוד ופרש"י ע"כ ירשיע יפנה אשר ובכל ביה כתיב מסכתא גלי דלא שאול

יפה רבי מפיבושת ואומר ושליא ושפיר בדם מלוכלכות ידי כדאמר הוראות ומורה בתורה יגע שהיה ע"א ד'

היה לא ירשיע. דוד: זה תחכמוני בשבת יושב העצנו עדינו ט"ז במו"ק נמי ואמרינן וכו' זכיתי יפה דנתי

הלכה. להורות זכה שלא לפי ירשיע יפנה אשר בכל ה' בחיר לשאול קורא הנה ע"כ, הלכה להורות זוכה

להורות צריך יפנה אשר בכל מישראל אדם כל דהנה נראה וחידותם חכמים דברי קצת להבין

לימין אלא יהיו לא פונה שאתה פינות כל אמרו לזה זה מצד להפנות ואפילו לעשות מה כדת הלכה לעצמו

או הוראה למורה וישאול ילך הלכה בדבר כשנסתפק בביתו כשהוא אם אפילו וא"כ דעהו דרכיך בכל וגם

הלכה לומד שאינו מי וא"כ לשאול ממי לו ואין יעשה האיך בדרך כשהוא אבל הש"ע מתוך ההלכה ילמוד

דעת היפוך הוא אנושי דעת כי ובפרט לעשות. מה כדת יודע אינו כי ירשיע יפנה אשר בכל ח"ו למעשה

הפשוטה הסברא היפוך הקרא דלעולם משמע הוא סברא למה קרא ז"ל אמרו כי כבר אמרתי ובה' תורה

רק אנושי שכל היפוך הוא התורה כל באמת א"כ הוא סברא לי למה קרא להקשות יש לעולם דאל"כ הוא

דעת היפוך עושה הוא אז לומד אינו ואם כהלכה ולהורות כהלכה תורה לדעת זוכה תורה לומד כשאדם

יכפר. הטוב וה' תורה, דעת היפוך בתים בעלי דעת ז"ל הראשונים שכתבו מה מאד מובן ובזה תורה

איפשט ולא באויר הפורח במגדל ואחיתופל דואג בעי בעיי מאה ד' אמי א"ר ק"ו סנהדרין

הוה לא ואחיתופל דואג משרשיא רב אמר בעי ליבא הקב"ה אלא בעיי למבעיא רבותא רבא אמר חד להו

ואת המגדלים את סופר איה שוקל איה סופר איה ביה דכתיב מאן זוטרא מר לה מתקיף שמעתתא סברי

אליבא שמעתתא להו סלקא הוה דלא אלא שמעתתא סברי הווה לא ליראיו.אמרת ה' סוד דכתיב דהילכתא

שמסיר ומי הלכות תילי תילי איכא דבתפלה תועבה תפלתו גם תורה משמוע אזנו מסיר לפרש יש

תורה שבלי תועבה תפלתו גם ולכן לעשות מה כדת יודע אינו א"כ התפלה הלכות היינו תורה משמוע אזנו

פסוקה הלכה מתוך אלא להתפלל עומדין אין ז"ל לפמ"ש א"י הוא, מה יודע שאינו אלקים ירא להיות א"א

עושה אזי אוזן שמעתו שלא חידוש דבר או חקירה איזה שומעין שאם העולם ומדרך פסוקה הלכה והנה

בלי כי הוא נהפוך ובאמת לשמוע רוצים אינם אזי פסוקות הלכות ומשמיעים כשלומדים אבל כאפרכס אזנו

להתפלל. האיך יודע שאינו תועבה תפלתו גם תורה משמוע אזנו מסיר וז"ש יהודי להיות א"א זה

אחד ונשאל וז"ל כתב וכו' המצות מן הזה המין שמא ואמרתי בד"ה בהקדמה הלבבות חובת

רק נמצאת ואינה גרושין בדין חקירה זרה שאלה (כלומר הגרושין דין מענין נכרית שאלה על החכמים מן

מה כל הידעת ידענו לא אם יזיקנו שלא מה על השואל האיש אתה שואלו את והשיב רחוקות) לפרקים

לחשוב שפנית עד בהם לפשוע ראוי ואין מהם להתעלם רשאי אינך אשר המצות מן לדעתו חייב שאתה

והנה נפשך. במדת מעוות תתקן ולא ואמונתך בתורתך יתירה מעלה בהם תקנה לא אשר נכריות בשאלות

בעיון טרחי רוב יודע ואתה תורתי ממצות לי שצריך במה מתעסק אני שנה ושלשים מחמש כי נשבע אני

שאינו על ולביישו להוכיחו שהאריך ע"ש עליו לשאול לבך שפנית למה לבי פניתי ולא אצלי הספרים ורב

מיד. לו מועילות שאינם בחקירות שחוקר במקום למעשה הלכות לומד

בפנים מפתותך היצר יתיאש וכאשר וז"ל כתב היצר בפתוי השני בחלק פ"ה המעשה יחוד

מעניני קשה ענין לבו על יעביר והבינה החכמה מאנשי ויהיה שזכרנו מה מכל ימלט ואם עד וכו' האלה

בו לעיין צריך שהי' מה בעיון ממנו שנתעלם ומה ובפירוק ובקושיא ותשובה בשאלה אותו ויטריד החכמה

עליו ויפסיד העבודה מעשי בכל בזה ויטרידהו בו לעסוק נפשו עם ויחשוב החכמה מן ללמוד לו שנשאר ומה

דרך חדש דבר להוציא בחקירות היצר שיטרידו כלומר וכו' בשאלה אותו ויטריד פי' עליו. שתקן מה כפלים
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לאדם שקשה מה הוא ופירוק וקושיא שו"ת הנקרא זה דינו איך כך יהיה ואם דינו איך כך יהיה אם משל

ה' בחכמת ועיונים ותשובות ושאלות חקירות דגם נראה והנה ע"ש פירוק נקרא לזה והישוב כבר שלמד במה

הנוהגים ובדברים בתורה הפשוט ועיון הלימוד בדרך אינם שהם כל תורה ללמוד יוכל שלא היצר מפתוי הם

שהוא לגמרא לבו יפנה התורה כל שלמד דלאחר שכתב מה"ת הרמב"ם לשון מדיוק נראה ובזה לו וצריכין

כולה. התורה כל בלמוד יטריח התורה כל שלמד קודם אבל ע"ש ופירוקים וקושיות וחקירה שו"ת הענין

א"ל תפילין מניח מהן באיזה ראשים שני לו שיש מי מרבי פלימו מיני' בעי ע"א ל"ז מנחות

כאן הוא זר דדבר קדשים צאן ועיין ע"ש וכו' גברא האי אתא אדהכא שמתא עליך קבל או גלי קום או

אינו זה דבר רבי דלדעת דכיון פשוט אבל זה הוא חיוך מאי ולכאורה בי חייכת דאחוכי משום פי' וברש"י

הנ"ל. דעת על והוא עליו לשאול צריך ואין להלכה נוגע זה אין א"כ במציאות

אחת וכל עונשין בן נעשה הא י"ג בן שנעשה בשעה ישראל שבן הוא הלכה הנה בפומי

ויעשה קרבן יביא ובשוגג ב"ד ע"פ יענש ענוש במזיד עליהם ח"ו יעבור אם ופרטיה דקדוקיה מצות מתרי"ג

דיני וכל התורה הלכות כל לדעת מחויב כבר שנים י"ג בן נעשה דכשאדם מזה מובן והנה ויכפר תשובה

ישראל בן לכל התורה חייבה האיך דאל"כ ול"ת עשה ומלקות כרת ואיסורי ב"ד חיובי ומצה חמץ שבת

מה כל הצעיר בגיל קודש זרע בנ"י עם התורה הלכות ללמוד התורה מחיובי וא"כ אותו לענוש הי"ג בשנת

וד"ל. עליה העוברים התורה עונשי ח"ו יתחייבו ולא לעשות מה כדת י"ג שנת בגיל עכ"פ שידעו עד דאפשר

נגעו הזמן פגעי כי גם איש ולא תולעת ואנכי בתורה ידיעתי ומיעוט ערכי מך אני יודע כי

ע"פ כי א) טעמים. ג' מפני זה ספרי גם לאור להוציא עצמי מנעתי לא מ"מ לעצמי שאזכה והלואי בי

ממקום מקום כמראה רק הייתי ולא הראשונים רבותינו דברי לפרש אם כי חידושים לחדש באתי לא רוב

הכ שידי היכן עד בנימא נימא קושר למילתא מילתא ומדמה בגדרלמקום יותר הוא זה ודבר מגעת הה

הרבה כי ובאמת במלאכה למעול שלא נפלאה ושקידה רבה יגיעה לזה שצריך אלא חכמה ואינה מלאכה

הלכתי לא הזה העולם תענוגי ואחר אספתי לא ממון ובצע חסתי לא גופי על מעיני שינה ונדדתי יגעתי

אשר את כתבתי, לזכרון ובספר לישועה לי היה והיגיעה החיפוש גם בלילה, וקרח חורב אכלני ביום הייתי

וידידי מתלמידי נשאלתי אשר הם דברים ורוב הרבים ממזכי להיות כוונתי היות כי ב) השבתי, לשואלי

ותלמידי וחברי וידידי מרבותי נתעודדתי כי ג) ידו. על בא חטא אין הרבים את המזכה דכל הא על וסמכתי

על לרצון נתקבלו ב"ה הראשונים שספרי אחר שעשועים ילד הוא אשר זה ספרי לאורו להוציא שליט"א

הראשונות. על נוסף זה חבורי גם להוציא בנפשי הרהבתי ולכן רבנן. מלכי מאן מלכים שלחן

אל מכלי להריקו זה מה ועל זה מה הראשונים בספרי דאתיא מילתא כי לה' העובד יאמר אמור

הרמ"א ורבינו ז"ל הראשונים דברי שם שאסף דגרמי בדיני גיטין מס' על הרמב"ן רבינו בזה סגרו כבר כלי

לרחם ואסור דמים שופך זה הרי נוטל ואינו שצריך מי וכל דאמרו אהא זה בכגון כתב הארוך לד"מ בפתיחא

סמך וע"ז וכמה כמה אחת על הנפש בצרכי כן הגוף בצרכי ואם אחרים על שכן כל חייס לא נפשו על עליו

מעלתי ח"ו אולי עגומה עלי נפשי זה ועל בזה. ודי לקוטי בתר לקוטי אנן וכ"ש גאונים מנהגי כל וקבץ

שחדשתי כוזב לפעמים הזכרון כי אמרו בשם אמרתי ולא דבר שהבאתי או צרכי כל חפשתי לא אשר במקום

הצדיקים רבותינו ספרי בכל לחפש אפשר וכי אעשה מה אמנם בספרים מבואר כבר הדבר באמת ואולי כן

רגליהם. בעפר ומתאבק הקדושים מעצמותיהם סליחה מבקש ואני ז"ל והאחרונים הראשונים

דבריהם העתקתי שלא השאלה בעלי ות"ח ישיבות ראשי מהרבנים וסליחה מחילה אבקש זאת

ולהעמיד זולתי בדברי להתכבד רציתי לא כי במלה מלה ולא השאלה שורש הזכרתי ורק טעמיהם טוב עם

ואולי בספר דבריהם ידפיסו בעצמם הם לפעמים כי וגם חשבונן על החבור ולהגדיל בשלמות השאלות
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אני אין כי הרחבה דעתם על הכל והנחתי לגרוע או להוסיף או הרחבה דעתם כפי מהדברים לשנות ירצו

לפי לו כראוי תוארתיו שלא אדם שום ח"ו בכבוד פגעתי אולי סליחה אבקש זאת וגם דעתי. קבלו אומר

לפי ואחד אחד לכל מחשיב באמת ואני ידידות גודל לפי ופעמים בו הכרתי מיעוט לפי פעמים וטובו גדלו

ח"ו. ת"ח שום בכבוד לפגוע חשבתי לא וח"ו וטובו גדלו

שלא בתים בעלי וכ"ש הוראות בעלי וחבר ישיבה ראש רב לכל ואזהרה בבקשה הנני לדבר אכלה

בסוד הבא מובהק לרב שישאלו או בעצמם שיבררו עד בפוסקים מפורש שאינו חדש דבר בכל להלכה עלי לסמוך

את שיביא לאחר ואם טליא, הוינא כד כתבתי הרבה כי גם בעונ"ה זו מדה לידי באתי לא כי יסמוך לא ועלי ה'

מכשורא כשיבא אשא אנכי גם ואז ידי על שנתעורר שכרי זה יהי' נכוחים שדברי ויכיר יבין המובחן לכור דברי

ולהאדירה תורה ולהגדיל הגונים לתלמידים וללמד לשמה תורה ללמוד ויזכינו אמת בדרך יניחנו והשי"ת

ידי. על מתאהב שמים שם ויהי' המעיין יבש ושלא בס"ד תורה בחידושי יד כתבי שאר לאור ולהוציא

ונפש. בלב ברעדה, החותם ישאו בכתף הקודש בעבודת העמוס ה' לעבדי עבד דברי

 

יצו"א. נ"י ברוקלין התשכ"ט הרחמים לחדש ז' ימים והארכת לך יטב למען לסדר עש"ק
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נ"י ברוקלין התשכ"ד פסח מוצי"ט

ויגאלנו, יבא צדקינו משיח סגולה, לעם ישלח הגאולה בימי
כג"ת וכו' המפורסם הגדול הגאון הרב ידי"נ מע"כ ובתוכם

מוה"ר .טעלז ישיבת ר"מ שליט"א
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המברכו מרובה והוקרה בכבוד עת בכל דוש"ת נפשו ידיד
ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת

 

 
      

תל בתיה כבר ליה דזיו ונעים נחמד ידי"נ כבוד ב"ה.
מפארים שמו התלמוד ים אפיקי על כיונים עיניו תלפיות

מוה"ר הגאון הרב וכו' דחיטי מרי 
בקהל דומ"צ וכעת האליין אבד"ק שליט"א

בארה"ב. קלויזענבורג

     
        
        
        
           
          
         
         
          

       

      
       
        

        
         
        
        

       
        
         
         
         
         
         
        

      
      
        
          
         
          
         
        
          
          
       
          
          
         
          

      

       
        
           
         
         
         
        
        
         
         
          
        
          

  

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


   

       
       
        
         
         
         
         
        
        
         

   

      
      

          
         
         
        
         
           
         
         
        

       

        
       
        
        
          
        
         
          
         
           

       

        
         
        
          

התורה בברכת המברכו כעת לי שנראה מה ידידות דברי אלו
ונפש. בלב ללומדיה

 

 
       

   

רפאל ומלאך אנשים שלשה והנה לסדר ה' ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין בתוכם

כשרגא נהורך נהור א-ל יחזקהו לה' לקרוב שלום שלום
פרי המפורסם פ"ה מפארים שמו חוב"ט הגאון הרב ה"ה

מוה"ר כש"ת בנש"ק הדר עץ   
.מציעשינוב אדמו"ר שליט"א
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יפיש והקב"ה השמים מן שלמה רפואה בברכת לברכו והנני
יהא בשמיא די מרן לשניכון ארכא ויתן יומיכון ויסגי חייכון

ונפש. בלב התורה בברכת המברכו ועידן זמן כל בסעדו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג כסלו כ"ג ב"ה

ככה, פעמים אלף ה' יוסף וברכה, שלום המערכה, מאלהי
הרב כש"ת וכו' אי"א פ"ה ונעים נחמד נפשי ידיד לכבוד

מוה"ר הגאון   שליט"א
יצו"א. נ"י ברוקלין ציזעו. אבד"ק
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מה דיו הרבה עוד עליו שנשארה אף קולמסי שבתה ופה
כי לי יאמין אבל כת"ר את להשתעשע עוד רציתי שבאמת
לי יש אני כי הרם לכבודו רק כעת גם וגדרי ממחיצתי יצאתי
עוד ואי"ה כח ה' בי יתן להשיב קודמים ענינים כמה עוד
ומוקירו המכבדו נפשו ידיד בזה הנני התם ועד למועד חזון

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת ומברכו הרם כערכו
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ללומדיה התורה ובברכת כערכו ומוקירו המכבדו נפשו מידיד
ונפש. בלב ויפלל פנחס ויעמוד חכם בלב

 

 
      

     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו בשלח ב' ליום אור ב"ה

וגרס דייק פלג מלא והמופלג המופלא היקר תלמידי כבוד
הב' .הי"ו
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שלאילנא וי"ר עת בכל הטוב הדו"ש אוהבך רבך הנני ובזה
ונפש. בלב בגדלותך החפץ תתעבד רבא
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד תמוז כ"א ב"ה

בגוברין, לגבר ההרים, על מדלג לנו ישלח המצרים, בין
וכו' אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג כש"ת וכו' 

שליט"א.
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שיזכה וי"ר מכירו בלתי המכבדו ידידו הקולמוס שבתה ופה
ולהא תורה ולהגדיל לשמה תורה וללמוד נח מי על דירהלישב

ונפש, בלב דוש"ת ובטהרה בקדושה

 

 
       

   

יצו"א נ"י ברוקלין מברכיך ואברכה לסדר בשבת ב' ב"ה

תוי"ש, שתים, ממשלת והמשל, העוז אתו הגדול, הנשר אל
עליון ידיד ה"ה כמותו, שהלכה מלמד עמו, אלקיו וה'
מוה"ר כקש"ת וכו' צ"ת המובהק הגאון הרב נפשי וידיד

 ונשיא ואגפיה טורדא אבד"ק מלפנים שליט"א
רמאני. בטראנס' ארט' לשכת
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בדבריו להשתעשע שמחתי מאד כי הראשונות על חוזר והנני
ומוקירו המכבדו הדשכ"ג באמת נפשו ידיד מאד לי היקרים

ונפש, בלב והנישא הרם כערכו
 

 
       

    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א למט"מנים מ"ג ב"ה

מעושה נפלי, בר ביאת עם הבנין, לראות יזכה המנין, בימי
מוהר"ר כש"ת פ"ה חו"ב הרה"ג ה"ה ומפלי,

.שליט"א
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שמים לרחמי המצפה וידידות באהבה לסיים הנני ומעתה
הדעת והרחבת נחת מתוך התורה לקבל שנזכה וי"ר מרובים
המכבדך נפלי בר בביאת וירושלים ציון בנחמת ולראות

ונפש, בלב ולומדיה התורה בברכת ומוקירך

 

 
      

   

יצ"ו נ"י ברוקלין התשכ"ד לאילנות השנה ראש ב"ה

ג"א וו"ח נו"נ אי"א פ"ה היוחסין שלשלת הרה"ג מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו'  מרא שליט"א

ישורון. עדת דק"ק דאתרא
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ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו קולמסי, שבתה ופה
באהבה, הדוש"ת ונפש, בלב

 

 
    

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א תמוז י"ב ב"ה

מר' החשוב משפטי העו"ד השר כבוד 
נ"י.
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כבוד, ברגשי ותרה"ק האמת למען הכותב
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד תמוז ד' מוצש"ק ב"ה

כש"ת וכו' נו"נ וו"ח חוב"ט המפורסם הרה"ג ידידי כבוד
מוה"ר כנסת דביה"מ רב שליט"א

יארק. נוא ראקאוויי פאר ישראל
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב אב מנחם ט"ו ב"ה

וידיד ידי"נ ובתוכם רוחמה, לא עם ירחם הנחמה, בימי
מרי ע"ה פ"ה כביר צדיק המפורסם הגאון חי כל נפש

כהדר"ג כו' דחיטא ראב"ד שליט"א
עיה"ק. בודאפעסט-ירושלים
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התשכ"ג. חיי לסדר המאורות בו שנתלו ליום אור ב"ה
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ונפש, ובלב באהבה דושלכ"ג נפשו ידיד דברי

 

 
      

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח וארא ג' ליום אור ב"ה

ר' מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי אהובי כבוד
 .טענג מעמפיס שליט"א
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יברכך אומרים והקוצרים כעת לקצר הטרדות מחמת הנני ובזה
ל'.וגו התורה בברכת המברכו נפשו ונפש,ידיד בלב לומדיה,

 

 
      
       



יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א למט"מונים ל"ד עש"ק ב"ה

משכיל ירו"ש אי"א וו"ח ונעים נחמד אהובי ידידי כבוד
כש"ת הרה"ג וכו' מפארים שמו ועניו חסיד לאיתן

.ליובאוויטש חינוך לעניני מרכז מנהל שליט"א
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בזה והנני ריהטא, לפום במצודתי עלו אשר אהבה דברי אלו
נפלי, בר בביאת מרובים שמים לרחמי המצפה נפשו ידיד

ונפש, בלב ללומדיה התורה ובברכת
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נ"י ברוקלין התשכ"ב בשבת רביעי מרחשון ט"ו ב"ה
יצו"א

כבוד ראש על יחולו וכט"ס מרומים מגבהי שלומים רובי
וכו' הסופר אשכל מעש ובעל ת"ח ירו"ש האהובי ידי"נ

מוה"ר .עיה"ק ירושלים הי"ו
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יצו"א, נ"י ברוקלין מקדש לי ועשו ה' ליום אור ב"ה
התשב"ך

ככה, פעמים אלף ויוסיף וברכה, שלם המערכה, מאלקי
כאחי, כרעי האמתי, נפשי ידיד כבוד את והצלחה, בישועה

מוה"ר כש"ת וכו' הדסים, גן המפורסם הגאון הרב
 ור"מ העיר רב נפש, חי בעמ"ס שליט"א

תו"א. עכו
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ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו באמת נפשו ידיד

 

 
       

   

נ"י. ברוקלין ה'תשכ"ח למסבנ"י ל"ד ששי ליל ב"ה

     
       
          
          
         
        
         

      

      
    
         
         
         
         
        
         

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


  

       
       
          
         
          
        
         
          
         
          
         
          

     

         
       

        
         
        
        
         
         

   

       
        
        
         
         
        
         
        
        
       
       
       
          
       
        
         
        
        
         
        

        
        
         
         
         
         

    

         
        
          

        

ונפש, בלב ולומדיה התורה לכבוד החותם

 

 
     

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז כסלו י"ד מוצש"ק ב"ה

הגאון הרב ידי"נ כבוד אל ורחמים וחסד חן חיים
מוה"ר כש"ת וכו' בנש"ק ועניו חסיד המפורסם

.בכ"ח בעמח"ס שליט"א
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כערכו ומוקירו מכבדו דוש"ת מאד הטרוד ידי"נ הנני ובזה
ונפש, בלב הרם

 

 
 

      
      
        
         
        
       

 

 

 
     
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב בהעלותך ג'

פ"ה ובע"מ ת"ח באנשים היקר חביבי ורב ידידי מע"כ
ר' הרה"ג נו"נ וו"ח אי"א וכו'  הי"ו

אכאש"ל.
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בלב ולומדיה התורה בברכת המברכו ידידו דעתו תנוח ובזה
ונפש,

 

 
      

     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג טבת ז' ב"ה

שמים ויראת תורה שנים פי לקח שמואל ידידי אהובי כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' הרעיון זך חוב"ט צמ"ס הגאון הרב ה"ה

 חכמה ראשית מתיבתא ר"מ שליט"א
מאנטריאל.
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ככה. פעמים אלף ה' יוסף בברכה מסיים הנני כנפשובזה

נחת מתוך ברבים תורה להרביץ שיזכה המברכו עוז ידידו
ונפש בלב ללומדיה התורה ובברכת הדעת והרחבת

 

 
     

      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו בא ה' ליום אור ב"ה

שמו אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' מפארים רב שליט"א.

בראנקס. סענטער בקינסברידז
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התורה ובברכת עת בכל דושל"ת ידידו בזה הנני התם ועד
ונפש, בלב

 

 
     
      
     



תצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד משפטים ד' ליום אור

ובע"מ ת"ח נו"נ המפ' החסיד הרבני ידידי אהובי כבוד
מוה"ר כש"ת  .הי"ו
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הקודש בעבודת עמוס מאד הטרוד ידידך קולמסי. שבתה ופה
בלב ללומדיה התורה בברכת ומברכך נאמנה בידידות דושה"ט

ונפש,
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו, בשלח ה' ליום אור ב"ה

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג אי"א והנחמד היקר ידידי כבוד
 .שליט"א

      
      
       
         
       
         
         
         
        
         
       
         
        
         
        
        
        
         
        
        
         
         
         
         
         

  

 
    
    

 

      
      
          
          

        
         
        
         
          
         
        
         
          
         
        

  

ונפש, בלב דושת"ר תורה ללומדי ואהבה ידידות דברי אלו

 

 
     

  

אי"א נו"נ חוב"ט המפו' הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
כש"ת 'ז בקינסברידזש רב שליט"א

יצו"א. נ"י בראנקס סענטער
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ונפש, בלב ללומדיה התורה ובברכת דוש"ת ידידו הנני ובזה

 

 
       

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב כסלו ער"ח ב"ה

רב הקטן הוא דוד ונעים, נחמד נפשי ידיד כבוד מעלת
אי"א אהרן של מתלמידיו צ"ת מפארים שמו גאון האי

מוה"ר כש"ת לי' גלין דמתמרין ברקאי נו"נ 
ש"ע. על ארזים בית ספרי בע"מ שליט"א, (קליין)
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נ"י. וכו' החשוב הרבני כבוד
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ללומדיה, התורה בברכת החותם ידידו דברי

 

 
       

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה תצוה לסדר ג' ב"ה

וכו' חוב"ט מפארים שמו ברקאי החשוב הב' ידידי כבוד
 .טעלז הקדושה ישיבה תלמיד הי"ו
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נחת מתוך לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר קולמסי שבתה ופה
בלב התורה בברכת המברכו ידידו אמת. דבר על ורחב צלח

ונפש,
 

 
   

     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו תרדוף צדק צדק לסדר א' ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ אי"א הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
 .שליט"א
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עת בכל דושה"ט טובה וחתימה כתיבה בברכת המברכו ידידו
ונפש, בלב

 

 
       

    

יצו"א נ"י ברוקלין השתכ"ה ג' ליום אור ב"ה

הגאון הרב חביבי ורב ידידי רבה, גברא האי כבוד
מוהר"ר כש"ת וכו' כבוד אומר כלו חוב"ט המפורסם

 רב קאפיש אבד"ק מלפנים שליט"א
נ"י. ברוקלין פנחס גבעת דביה"מ
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המברכו ידידו באהבה, דושת"ר הפתיחה מעין חותם הנני ובזה
דברינו עלי ביקורת עין לשום ונא ללומדיה, התורה בברכת
המכבדו הטרדות, מחמת הבחנה לכור הבאתים לא כי אלו

ונפש. בלב כערכו ומוקירו

 

 
     

 

נ"י ברוקלין התשכ"ז שרה חיי לסדר ה' ליום אור ב"ה
יצו"א

מוה"ר כש"ת וכו' אי"א וו"ח הרה"ג ידידי כבוד
.שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג שבט כ' ה' ליום אור

פ"ה וו"ח ג"א נו"נ אי"א ה"ג הרב חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת וכו'  דביהכ"נ רב שליט"א

נ"י. פוקיפסי הדת שומרי
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שלום מהפורש מקוה ואני באהבה החותם ידידו הנני ובזה
כ"ש לא ת"ח זו את זו מפרכסות וזונות עליכם שלום שישפות
עולם ועד מעתה ורעות ושלום ואחוה אהבה ביניכם וישרה

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו

 
    

 
      
      

  

יוצאים ישראל ובני לסדר טוב כי בו שנכפל ליום אור ב"ה
התשכ"ד רמה ביד

כבוד ה"ה רז, כל ליה אניס לא בפז, המסולאים ציון בני
בתי' כבר ליה דזיו היקרים בחבוריו המפורסם הגאון הרב

מוה"ר כהדרג"ת וידי"נ ידי"ע  
עיה"ק כעת בירות-לבנון, וראב"ד רב [ז"ל] (שליט"א)

ו"ח. ציון בני ספרי מחבר ירושלים,
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מכירו, בלא ומוקירו אוהבו דוש"ת ידידו קולמוסי, שבתה ופה
ונפש. בלב
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט ה' ליום אור ב"ה

כש"ת וכו' בנש"ק אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר .שליט"א
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ולא הפרקים בין להשיב הספקתי אשר ידידות דברי אלו
היות אמנם הטרדות מחמת רצוני כפי צרכי כל לעיין יכולתי
יצילנו והשי"ת האפשר במוקדם השבתי עלי אלץ כמ"ע
בלב דוש"ת עבגצ"א תורה של לאמיתה לכוין ונזכה משגיאות

ונפש.

 

 
     

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט להדלקה ג' מוצש"ק ב"ה

יפה שדעתו כהן נו"נ כש"ת וכו' וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר וכו'  .שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט וארא ה' ב"ה

הגאון הרב ידי"נ מע"כ אל וברכה שלם המערכה מאלקי
בהלכה פנים המסביר הוא יוסף צ"ת בשמים ראש המפו'

מוה"ר כקש"ת וכ' תורה של שליט"א
נ"י. ברוקלין פאפא אבדק"ק
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הטריחו על שנית סליחה ואבקש באמת ידי"נ הנני ובזה
ונפש. בלב וטובו גדלו דושכה"ד

 

 
    

  
יצו"א. נ"י ברוקלין התשכ"ט לאילנות השנה ראש בעזה"י
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ויזכה באהבה ושת"ה דושכ"ג הנאמן ידידו קולמסי שבתה ופה
ונפש. בלב החותם צדקינו, משיח פני לראות
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה תזריע ד' ליום אור ב"ה

הבושם, ערוגת המפורסם, הגאון הרב האהובי, ידי"נ כבוד
כש"ת וכו' צ"ת נו"נ אי"א פ"ה בנש"ק

 ברוקלין מצישענוב אדמו"ר שליט"א.
נ"י.
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נ"י ברוקלין התשכ"ה הגאולה לחדש י"א אחרי ג' ב"ה
יצו"א

הרה"ח נפשי וידיד ידידי כבוד בדיצות יחוג המצות חג את
הרבני כש"ת וכו' אתפאר בך אשר ישראל מפואר ת"ח

מוה"ר  .שליט"א
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ושמח כשר בחג מברכו דושה"ט נאמן לידיד ידידות דברי אלה
ונפש, בלב התורה ובברכת

 

 
     

    

התשכ"א יצו"א. נ"י ברוקלין למטמנים כ"ה ב"ה

כש"ת אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר .שליט"א
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בלב התורה ובברכת וידידות באהבה וכט"ס בברכה בזה והנני
ונפש,

 

 
       
       
      

    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב תמוז כ"ה ב"ה

חוב"טכ פ"ה המפואר החסיד לבבי צמד ידי"נ אהובי בוד
מוה"ר הרה"ח כש"ת שמים במלאכת עוסק הסופר אשכול

  .עיה"ק בירושלים מומחה סופר הי"ו
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לא ממנו טוב וכל לקצר, מוכרח הנני כעת הטרדות ולרוב
בדירה והצלחה ברכה בברכת הפתיחה מעין חותם והנני יבצר,
ואל הקדושה במעלות מעלה מעלה לעלות ויזכה ויאה נאה
מלכיא. למלך עולם ויתקן שמיא ענני עם דאתי עד המזג יחסר

    
 

 
       

    

יצו"א נ"י ברוקלין קדושים כלם לסדר ב' ליום אור ב"ה

קאמר שפיר משה חוב"ט המפורסם הגאון הרב ידידי כבוד
כש"ת וכו' חיים מים מבאר ומשקה דולה וחומר בקל דרש

מוה"ר בעמ"ח דעבערצין אבדק"ק שליט"א
משה. באר ספרי
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ונפש, בלב דושכת"ר ללומדיה בברה"ת הנני ובזה
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד אדר י"ג ב"ה

מוה"ר כש"ת הג' הרב וו"ח נו"נ היקר ידידי כבוד
.שליט"א
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לקדש שנזכה וי"ר קודש חללי על נשבר בלב הכותב דברי
מוצא אתה ערוה גדר מוצא שאתה מקום וכל עצמנו ולטהר
התורה בברכת המברכו טהור בלב לעבדו ונזכה קדושה גדר

ונפש, בלב ללומדיה
 

 
    
    

ברוקלין התשכ"ג אשה איש יקח כי לסדר מוצש"ק ב"ה
יצו"א נ"י

כבוד את וארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
בנש"ק מפארים שמו נו"נ אי"א וו"ח חוב"ט הנעלה ידידי

הב' וכו' .טעלז הקדושה ישיבה תלמיד הי"ו,
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ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו הנני ובזה

 

 
 

       
        
         

         
          
         
         
         
         
          
       
         
         
         
          
          
        
         
        
          

     

 
       
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו רחמים של מדות לי"ג אור ב"ה

וחיים, ימים לאריכות יחתום וירושלים, בציון השוכן
ה"ה אדירים, במים להצולל גמורים, צדיקים של בספרן
דחיטא, מרי תמים, צדיק גאון האי רב ויד"נ ידי"ע

מוה"ר כהדרג"ת בודאפעסט ראב"ד שליט"א
ת"ו. ירושלים
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טרוד גברא האי וגם להאריך יותר גרמא הזמן אין כי והיות
יום קודם לעולם מיעוט אדם גברא לתקוני פק"נ נפשות בהצלת
אבינו ויקבל שישמע וי"ר הבעל"ט כפורים יום והקדוש הגדול
וישועה וגאולה ושלום חיים לשנת לטובה תפלתינו שבשמים
בספרן גמח"ט ברכת לו ומאוה עת בכל הדושלכ"ג ידי"נ דברי

ונפש. בלב גמורין צדיקים של

 

 
    

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א הרחמים לחדש כ"ו ב"ה

וירושלים, מציון לחיים, לאלתר ויחתם יכתב חיים מחיי
וכו' המפו' הרה"ג נפשי ידיד לכבוד בכפליים, וברכה

מוה"ר כש"ת חוב"ט ישיבת ר"מ שליט"א
באנטווערפאן. דומ"ץ כעת חיפה, וויזניץ
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לחיים לאלתר טובה וחתימה כתיבה בברכת המברכו נפשו ידיד
ונפש, בלב צדיקים של בספרן טובים

 

 
     
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג מרחשון כ"ט ב"ה

ומונה, מסופר ועונה, עת ובכל מעונה, משמי תנינא, שלום
אהובי נפשי ידיד כבוד אל מעליא, ונהורא גופא בבריות
מוה"ר כש"ת אי"א פ"ה המפורסם הגאון הרב רחומאי

    אדמו"ר שליט"א
מציעשינוב.
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שמים לרחמי המצפה ונאמנה עזה בידידות הנני ומעתה
בתשח"י בקרב השמים מן רפ"ש בברכת ומברכו מרובים

ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת

 

 
      
      

נ"י ברוקלין רמה ביד יוצאים ישראל ובני לסדר בשבת א'
יצו"א השתב"ך

אל תלתא במותיב וברכתא מרומים מגבהי שלומים רובי
נו"נ בנש"ק לאיתן משכיל אי"א חביבי ורב ידידי כבוד

מוה"ר כש"ת הרה"ג וכו' וו"ח שליט"א
עיה"ק. ירושלים
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ולומדיה התורה בברכת המברכו ומכבדו המוקירו דברי אלה
ונפש, בלב

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין בנפשו קשורה ונפשו לסדר עש"ק ב"ה
התשכ"ג

נפש וידיד ידי"נ כבוד אל וברכה, שלם המערכה, מאלקי
פ"ה תלפיות תל אגוזים גל בישראל רבה ספרא חי כל

מוה"ר כקש"ת הצדיק הגאון הרב ה"ה וכו' 
עיה"ק. ירושלים - בודאפעסט אב"ד שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג הגאולה לחדש ז' ליום אור

דלבאי בעמקי דיתיב לקרוב שלם שלם נפשי ידיד כבוד
כש"ת וכו' פ"ה ג"א נו"נ אי"א המפורסם הגאון הרב

מוה"ר    שליט"א
מצישינוב. אדמו"ר
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וי"ר רבה ובהוקרה ושמח כשר חג בברכת חותם הנני ובזה
הפסחים ומן הזבחים מן לאכול הזאת בשנה עוד שנזכה
חדשה שירה לפניו ונשיר לרצון ה' מזבח קיר על דמם שהעלו

ונפש, בלב
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב ה' צוה אשר לסדר ו' ליום אור

וחיים, ברכה שלום יתן הוא ירושלים, ובונה ציון מנחם
אל בנחשתיים, הכפות יבא עדי בכפלים, ימים ואריכות
כבר ליה דזיו לאיתן משכיל ע"ה פ"ה גאון האי רב כבוד
מוה"ר כקהדר"ג וכו' ומשבחים מפארים שמו בע"פ בתיא

    .שליט"א
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ליראי אמת ואהבת באהבה הפתיחה מעין אסיים בזה ועתה
באהבים ולהתעלס בדבריו להשתעשע המצפה נפשו מידיד ה'

ונפש, בלב כבוד ברגשי תורה של אהבה

 

 
     

     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד ויקרא ה' ליום אור ב"ה

הב' וו"ח נו"נ ובע"מ ת"ח בנש"ק היקר גיסי אהובי כבוד
  ביתהי בישיבת ר"מ כעת "ו.

שערים.
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מעלה שתעלה התורה בברכת המברכך גיסך קולמסי שבתה ופה
אבות לתפארת אחד במקום וגדולה בתורה המעלות ברום מעלה

ונפש. בלב הדוש"ת

 

 
    

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה שמיני מוצש"ק ב"ה

וו"ח אי"א נו"נ ג"א חוב"ט הגאון הרב היקר ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' מפארים שמו אבד"ק

באלטימאר. זאלצבורג
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עת בכל הדושל"ת טובות בשורות לשמוע המצפה עוז ידידו
ונפש, בלב ושמח כשר חג המאוה
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נ"י ברוקלין התשכ"ד למטמונים כ"ו ה' ליום אור ב"ה
יצו"א

וו"ח היקר אחי אהובי כבוד ה"ה כארי וגבור כצבי רץ
הרה"ח וכו' פ"ה הרבני ירו"ש לתורה עתים קובע נו"נ

מוה"ר הי"ו.כש"ת
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שתזכה וי"ר קצת והארכתי אחים באהבת חותם הנני ובזה
התורה תמוש ולא תמימה ה' תורת לתורה עתים ולקבוע לישב
ונפש בלב החותם עולם עד זרענו וזרע זרענו ומפי מפינו הזה

עין, כהרף ה' לישועת המצפה אחיך

 

 
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט אתכם ויברך לסדר ב' ב"ה

הרהגה"צ ידידי מע"כ ה"ה כשרגא נהורי' יחזקאל ומראה
מוה"ר כש"ת המפורסם פ"ה חו"פ  

עיה"ק ירושלים מסטרופקוף אדמו"ר שליט"א
תו"א.
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג בשלח ד' ליום אור ב"ה

או"א נו"נ חוב"ט המפורסם הגאון הרב מחו' ידידי לכבוד
ר' מוה"ר כש"ת וכ' צ"ת פ"ה מפארים שמו 

בעמח"ס ברוקלין שמואל אהל דישיבת ור"מ רב שליט"א
יצו"א. קאששוי מראב"ד השמים טל
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ונפש, בלב ומברכו כערכו ומוקירו המכבדו קולמסי שבתה ופה

 

 
      

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג להדלקה ז' ב"ה

חוב"ט המעלות פאר החשוב הבחור היקר ידידי כבוד
הב' וכו' בנש"ק ורבא דאביי בהויות עוסק 

 הרה"ג כעת הבירה. עיר לאנדאן הי"ו
מאנטרעאל. ור"מ רב אונסדארפער הגר"ש ידי"נ חתן
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יצו"א נ"י ברוקלין תשכ"ה תזריע ד' ב"ה

בנש"ק הבושם ערוגת המפורסם הגאון הרב ידי"נ כבוד
כש"ת נו"נ וו"ח אי"א פ"ה 

.נ"י ברוקלין מציעשנוב אדמו"ר שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג טבת כ' ב"ה

וכו' ג"א נו"נ אי"א וו"ח חוב"ט הרה"ג הרב ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת פ"ה  בפארעסט רב

מעדיער. אבדק"ק מלפנים יארק נוא הילס
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משהפנאי יותר הארכתי וכבר אצפונה קסתי את ...ומעתה
בברכת והמברכו הראוי הכבוד בכל המכבדו ידידו מסכים

ונפש. בלב ללומדיה התורה
 

 
   

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג שבט ה' ב"ה

ג"א נו"נ אי"א וו"ח הרה"ג ידידי כבוד לקרוב שלם שלם
מוה"ר כש"ת וכו' פ"ה  שליט"א

נ"י. הילס בפארעסט רב כעת מעדיער מאבדק"ק

       
     
        
        
        
         
         
        
       
       
         
       

 

        
       
        
       
         
        
        
       
         
         

 

        
      
        
         
        
       

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


  

      
      
        
         
         
         
        
         
        
       
       
        
       
        
        
       
        
        
        
         

  

      
      
         
        
        
        
         
        
         

         
         
          
         
        

  

       
       
         
         
        
        

       
         
        
        
         
         

  

        
       
         
         

  

       
       
         
         
          
        

    

והב ואת שנתקיים מקוה ואני יתירה בידידות חותם הנני ובזה
בברכת ומברכו הרם כערכו המוקירו המכבדו ידידו בסופה

ונפש. בלב ללומדיה התורה
 

 
      

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד ויקרא ד' ליום אור ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' ג"א אי"א נו"נ הרה"ג ידידי כבוד
 אברהם תפארת בביהכ"נ רב שליט"א

מאס. וינטראפ
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בלב הדוש"ת ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו הנני ובזה
ושמח. כשר חג ובברכת ונפש

 

 
      

 

נ"י ברוקלין התשכ"ו להגאל עתידין בו אשר ר"ח ב"ה
יצו"א

כש"ת אי"א נו"נ וו"ח חו"ב הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר .שליט"א

       
        
         
        
        
         
          
         
        
         

       
      
          
         
        
         
          
          
        
        
          
        

       
        
         
        
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
         
         
           
         
           
          
          

        

      
      
          
         
         
          
          
         
          
          
        
         
         
          
         

       
       
         
         
          
          
       
       
          

          
         
         
         
         
         

 

ונפש. בלב התורה בברכת דושה"ט ידי"נ

 

 
       

    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד הוא ברוך כי לסדר ה' ב"ה

אי"א נו"נ המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' דורש נאה רב שליט"א

נ"י. ברוקלין ספרד אנשי דביהכ"נ
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מכ בלונ"ח הדרש"ת קולמסי שבתה כערכוופה ומוקירו בדו
ונפש. בלב ללומדיה התורה ובברכת הרם,
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התשכ"ג ברכה היום לפניכם נותן לסדר בשבת ג' ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין

נו"נ אי"א וו"ח שלום ורודף שלום אוהב נפשי ידיד כבוד
וכו' ולתהלה לשבח המפורסם הגאון הרב מפארים שמו

מוה"ר כש"ת    
שליט"א. מציעשונוב אדמו"ר
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ומוקירו המכבדו ללומדיה התורה בברכת המברכו נפשו ידיד
ונפש. בלב הרם כערכו

 

 
   

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו ניסן ט' בעזה"י

וו"ח הרה"ג ידיד אהובי כבוד בדיצות יחוג המצות חג את
מוה"ר כש"ת וכו' מפארים שמו אי"א נו"נ

 .נ"י בברונקס רב שליט"א.
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דושלה"ט ושמח כשר חג בברכת המברכו מאד הטרוד ידידו
ונפש. בלב

 

 
     
       

 

נ"י ברוקלין התשכ"ד ואברכם אלי נא קחם לסדר ב' ב"ה
יצו"א

המפורסם הסופר אשכול הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' לשבח  שליט"א

שבועי. עתון עורך
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ה' לאור המצפה ידי"נ רבות טרדות מתוך חותם הנני ובזה
ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת צדקינו במשיח

 

 
     

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד משפטים א' ב"ה

בשמים ראש הדסים כגן המפורסם הגאון הרב ידי"נ כבוד
כש"ת וכו' ד"ת  אדמו"ר

שליט"א. מצישענוב
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התורה בברכת ומברכו נאמנה בידידות הדוש"ת ידי"נ דברי
ונפש. בלב ללומדיה

 

 
     

     

מלא ומפלג מופלא ועיני לבי חמדת תלמידי אהובי כבוד
הר' וחרוץ חריף פלג הרה"ג כעת הי"ו

הקדושה. דישיבתינו מנהל וכו'
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ונפש. בלב הימים כל הדושלו"ט וידידך רבך

 

 
      

  

מוה"ר כש"ת או"א וו"ח הרה"ג ידידי כבוד
.שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג שבט ד' ב"ה

מוה"ר וכו' חוב"ט הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
.שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א משפטים ב"ה

פ"ה מעשים ובעל ת"ח וו"ח ונעים נחמד אחי אהובי כבוד
באמונה בצ"צ עוסק בחסידות מתנהג הנגיד הרבני ש"מ

מוה"ר וכו' ירא"מ  .לנצח ונעימים בטוב הי"ו.
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ומצפה טוב בכל המברכך מאחיך ואחוה אהבה דברי אלו
מרובים שמים לרחמי המצפה וטוב טוב רק ממך לשמוע

ונפש. בלב ולומדיה התורה קרן ולהרמת נפלי בר בביאת
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו וארא ב' ליום אור ב"ה

אוהב הרבני יפה שדעתו כהן היקר ידידי מחותני כבוד
מוה"ר וכו' נו"נ וו"ח רבנן ומוקיר תורה 

הי"ו.
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בכל דושלה"ט ללומדיה התורה בברכת המברכו מחותנו ידידו
ונפש. בלב עת

 

 
    

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה תמוז ר"ח ב"ה

הב' וכו' חו"ב כענין שואל החשוב הב' כבוד 
.טעלז הקדושה ישיבה תלמיד הי"ו,
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בה הפך אמת דבר על ורכב צלח בברכת לברכו הנני ובזה
במהרה ודן דארוך שמיא עני עם דאתי עד בה דכולה בה והפך

ונפש. בלב החותם דידן
 

 
      

עם תמם בשמים, ראש ד"ת, גאון האי רבי ידי"נ כבוד
וכ' ברורה הלכה ישרה סברה המסביר הוא ויוסף תמימים

מוה"ר כקש"ת טורדא אבד"ק שליט"א
תו"א. עיה"ק ירושלים

     
    

         
        
          
        
         
         
        
        
         
         
          
         
          
        
        

    

        
       
          
         
            
          
          
         
          
          
        
        
         
         
        
          
        

       

        
      
         
         
         
         

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


   

         
        

         
          
         

    

        
      
         

השמח עת בכל דושלכהדר"ג באמת נפשו ידיד הנני ובזה
תורה של אהבה באהבים ולהתעלס הטהורים בדבריו להשתעשע

ונפש. בלב ואהבה כבוד ברגשי

 
  

 
     
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו טבת ו' ב"ה

כבוד מעלת כפלים, בכפלי וירושלים, ציון בנחמת יראה,
מוה"ר כש"ת אי"א וו"ח פ"ה המעש כביר המפו' הרה"ג

   והגלילות העלמעץ רבי שליט"א
יצו"א.
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ונפש. בלב התורה בברכת וש"ת דושה"ט

 

 
      

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג שבט ט' בשבת א' ב"ה

הרב נפשי ידיד דלבאי בעומקי דיתיב לקרוב שלום שלום
כש"ת וכו' אי"א פ"ה קודש זרע חוב"ט המפורסם הגאון

מוה"ר    שליט"א
מציעשינעב. אדמו"ר
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נ"י ברוקלין התשכ"ג הרחמים לחדש כ"ד עש"ק ב"ה
יצו"א

ושלום וארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
דלבאי בעומקי דיתיב האהובי נפשי ידיד כבוד את בסש"צ

מוה"ר הגאון הרב כש"ת וכו' 
.דברוקלין ת"ת בביהכ"נ רב שליט"א
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כתיבה בברכת הפתיחה מעין המברכו נפשו ידיד הנני התם ועד
והרחבת נחת מתוך לשמה תורה ללמוד ויזכה טובה וחתימה

ונפש. בלב ומוקירו המכבדו הדעת

 

 
      

       

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד אב מנחם י"ד ב"ה

שנים, פי לקח שמואל וחומר, בקל דרש קאמר, שפיר משה
כש"ת וכו' הגדול הגאון הרב ידידי כבוד ה"ה ויר"ש תורה

מוה"ר  באר דישיבת ר"מ שליט"א
הביאורים. קונטרס בעמח"ס יעקב
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד מרחשון ח"י חיי' ג' ב"ה

ר' וכו' המפואר הנגיד הרבני ידידי כבוד 
.הי"ו

      
     
        
         
        
        
        
         
         

  

        
       
         
       
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
          
         
         
          
       
       
         
        
        
         

    

      
        
         
         
        
         
          
        
          
        
          
          
           
        
         
         
        
         

       

        
        
       
         
        
         
         
         
         
         
        

        
       

          
          
         
       
         
         
          
           
        

       

      
       
         
          
         
         
        
         
          

    

         
       
         
        
          
        
          
        
        
        
       
         
         
        

         

      
       
         
          
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
         
        
        
         
         
         
          
         
         
         
        
         
         
        

     

       
       
         
         
         
         
       
         

 

        
       
         
         

        
        
        
          
       
         
         
        
         

       

ונפש. בלב ולומדיה התורה בברכת המברכו ידידו הנני ובזה

 

 
     

    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג השמש בא כי לסדר ד' ב"ה

כשרגא נהורך נהור דלבאי בעמקי דיתיב לקרוב שלם שלם
מוה"ר כש"ת המפורסם הגאון הרב ה"ה א-ל יחזקהו

   אדמו"ר שליט"א
נ"י. ברוקלין מציעשינוב
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ללומדיה התורה בברכת ומברכו ומוקירו המכבדו נפשו ידיד
תורה וללמוד ורעננים דשנים ושנים ימים לאריכות שיזכה

ונפש. בלב ר"מ כמאמר לשמה
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וד"ל. אמן, יבורך ישרים דור לראות שנזכה וי"ר

 
 

 
    
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו טבת לחדש י"ב ב"ה

בחסידות מתנהג המפואר הנגיד הרבני מח' היקר ידידי כבוד
מוה"ר אי"א וו"ח חו"ב .וכאש"ל הי"ו
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שיזכה וי"ר ללומדיה התורה בברכת מברכו ידידו הנני ובזה
כאות צדקינו משיח לביאת יחד כלנו ונזכה וגדולה לתורה

ונפש. בלב עת בכל דושלה"ט ידידו ונפש נפשו

 

 
     

נ"י ברוקלין התשכ"ה הארץ טובה לסדר ו' ליום אור ב"ה
יצו"א

והלבישם במאמרים, עולם בורא ולדרים, לארץ המאיר
המפורסם הגאון הרב ה"ה מאיר ר' בתורת אור, כתנות

מוה"ר כש"ת וכו' בנש"ק ותהילה לשבח 
וקאנאדא. דארה"ב הרבנים אגודת מנהל שליט"א
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ונפש. בלב ומוקירו מכבדו דושלת"ה ידי"נ

 

 
     
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד ניסן לי"ג אור ב"ה

וידיד עליון ידיד כבוד ה"ה בדיצות, יחוג המצות חג את
הדור משרידי המפורסם, הגאון הרב דחיטא מרי נפשי
בשמים ראש צ"ת וכו' אתפאר בך אשר ישראל הישן,

מוה"ר כקש"ת בודאפעסט ראב"ד שליט"א
עיה"ק. ירושלים -
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הנני החג ולקראת נאמנה וידידות באהבה מסיים הנני ובזה
ומן הזבחים מן שם לאכול ונזכה בדיצות לחוג שיזכה בברכה
כולו ובאמירת בב"א, נפלי בר בביאת זו בשנה עוד הפסחים

ונפש. בלב לכ"ג והוקרה כבוד אומר

 

 
     
      

ברוקלין התשכ"ד מאד מאד הארץ טובה לסדר ה' ב"ה
יצו"א נ"י

מחקל ארוכים, וחיים וברכה, שלום המערכה, מאלקי
ראש תמים צדיק נפשי וידיד עליון ידיד כבוד אל תפוחין,
אי"א פ"ה דחיטא מרי בתשבחות המהולל הגאון בשמים

כקש"ת בישיבה יושב זקן ראב"ד שליט"א
תו"א. עיה"ק ירושלים בודאפעסט
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באמת וצדקתו כ"ג שלום דורש נפשו ידיד כעת הנני ובזה
מעליא ונהורא גופא בבריות ושנותיו ימיו אריכת בעד המתפלל

ונפש. בלב שמיא ענני עם דאתי עד

 

 
     

    

ברוקלין התשכ"ה בידו מצליח וה' לסדר ד' ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י

מגזע בנש"ק הדר עץ פרי ג"א המפו' הרה"ג ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' תרשישים שליט"א

בגראסווארדיין-קרעניץ. רב מלפנים פנחס בית דקהל אב"ד

      
       
          
          
        
         
          
          
        
        
         

   

        
       
          
         
          
        
         
          
        

         
        
       
          
         
         
         
         
        
        
         

    

       
      
          
          
         
         
         
         
          
         
         

        
        
       
         
       
         
         
         
        
         
         
        
          
        
         
         
       
       

         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
        
         
        
         

      

        
        
         
        
        
         
          
        
         
         
         
        
         
        
        
        
        
         
         
           
        
         
         
          
        
       

       
       
         
         
          
        
         
        
        
        

         
         
        
          
           
         
         
        
          

 

       
      
        
        
         
          
        
       
         
           
         
         
       
          
        
          

    

       
        
        
          
        
        
         
        
        

      
  

התורה בברכת המברכו והוקרה בכבוד דושת"ר עוז ידידו
ונפש. בלב עת בכל ללומדיה
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו טבת י"ב ב"ה

הרה"ג וכו' נו"נ אי"א וו"ח והנחמד היקר ידידי כבוד
הרב כש"ת .שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה אב מנחם י"ג ליום אור ב"ה

כש"ת וכו' המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר  דישיבת ר"מ שליט"א

קאמינעץ.
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ללומדיה התורה בברכת המברכו דושל"ת ידידו התורה בכבוד
ונפש. בלב
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ברכה היום לפניכם נותן אנכי לסדר מוצש"ק ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה

של בלחמה בר המשביר הוא יוסף פענח צפנת ידי"נ כבוד
כש"ת וכו' המעלות פאר חוב"ט הגאון הרב ה"ה תורה

מוה"ר   .שליט"א
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לכל נאמן אוהב וחיבה ואהבה בידידות קולמסי שבתה ופה
בברכת עין כהרף ה' לישועת המצפה דושל"ת ותורתו ה' יראי

ונפש. בלב כוח"ט
 

 
     

 

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

מוכתר פ"ה חו"פ המפו' הגאון הרב ש"ב אהובי כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' מפארים שמו בנימוסין

.ועוד ישראל שובה בעמח"ס שליט"א
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בלב ומוקירך המכבדך ולומדיה התורה בברכת המברכך ש"ב
ונפש.

 

      
        
         
         
         

  

 
    

      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג ניסן כ"ה ב"ה

כש"ת וכו' חוב"ט וו"ח אי"א נו"נ חביבי ורב ידידי כבוד
הרב   .שליט"א
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כערכו מוקירו המכבדו ידידו הטרדות מחמת לסיים הנני ובזה
ללמוד ושיזכה ונפש בלב ולומדיה התורה בברכת המברכו

הדעת. והרחבת נחת מתוך לשמה תורה

 

 
       

  

המפו' הגאון הרב, ידידי ה"ה בק"ו דרש קאמר שפיר משה
מוה"ר כמש"ת בשמים ראש צ"ת אבד"ק

שליט"א. דעברעצין
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נ"י ברוקלין התשכ"ג מאד טוב והנה לסדר עש"ק ב"ה
יצו"א

נו"נ אי"א חוב"ט המפורסם הגאון הרב נפשי ידיד כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' ימלל מי שבחו ג"א וו"ח 

מערב אנשי תורה שערי דק' רב שליט"א
איל. שיקאגא
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ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו נפשו ידיד דברי

 

 
     

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד פסח מוציו"ט ב"ה

צדקינו, משיח את סגולה, לעם ישלח הגאולה, בימי
הגאון הרב נפשי ידיד מע"כ ובתוכם ויגאלינו, יבא במהרה

מוה"ר כש"ת וכו' המפורסם ר"מ שליט"א
טעלז. דישיבת
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו הרחמים לחדש ז' ב"ה

הנגיד הרבני ש"ב לכבוד וחיים, ברכה יוסף חיים, מחיי
מוה"ר וכו' בנש"ק פלג מלא ומופלג המופלא 

.וכאש"ל הי"ו
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כוח"ט. בברכת ונפש בלב דושה"ט ש"ב דברי

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג הרחמים לחדש כ"ב ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' וו"ח אי"א נו"נ הרה"ג כבוד
 .שליט"א
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ברוקלין התשכ"ד אתכם ויברך לסדר ה' ליום אור ב"ה,
יצו"א נ"י

אהרן של מתלמידיו ועניו חסיד הגאון הרב ידי"נ כבוד
כש"ת וכו' בשמים ראש נו"נ המעלות פאר לו נאה שמו

מוה"ר ישיבת ומר"מ לינדז אבד"ק שליט"א
נ"י. ברוקלין שאה"פ
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ומוקירו המכבדו באהבה הדשל"ת ידי"נ קולמסי שבתה ופה
ונפש. בלב כערכו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב כסלו כ"ג ב"ה

(קאמישיאנער יארק נוא מדינת שר הנכבד אדון כבוד
מר' הקברות בתי לעניני בלע"ז) .הי"ו
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התורה קרן ולהרמת מכבודו לשמוע המצפה ידידו בזה והנני
טוב. וכל בברכה וישראל
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג שמח"ת מוציו"ט ב"ה

שמו חוב"ט צמ"ס המפורסם הגאון הרב נפשי ידיד כבוד
מוהר"ר כש"ת וכו' קדש זרע ומשבחים מפארים

   אדמו"ר שליט"א
מציעשינוב.
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המברכו נפשו ידיד דברי הפתיחה. מעין כעת אסתגר ובזה
הכהן יעמוד עד ורעננים דשנים השנים ובברכת התורה בברכת

כנפש. ותומים ואורים
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד חקת ששי ליל

כבוד אל הימים, כל ובריאות חיים יתן רמים, כל על רם
מוה"ר כקש"ת וכו' גאון האי רב בשמים ראש תמים, צדיק

 ברומאניא רבנים וראש טורדא אבד"ק שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים -
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ומחכה באהבה וטובו הדושכ"ג דברי קולמסי. שבתה ופה
גופא בבריות השמים מן שלמה רפואה לו שישלח לה' ומתפלל

ונפש. בלב במהרה מעליא ונהורא

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א נצבים עש"ק ב"ה

צדיקים של בספרן לחיים לאלתר ויחתם יכתב חיים מחיי
רב כבוד את ורעננים דשנים ושנים, ימים לאריכת גמורים
כבר ליה דזיו לאיתן משכיל הגדול הנשר פ"ה גאון האי

מוה"ר כקהדר"ג וכו' בתיא  
 .שליט"א
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ארוכים טובים לחיים בברכה הפתיחה מעין מסיים הנני ועתה
אלא כתבתי לא כי כעת פלפול מיעוט על לי ויסלח ולשלום
ממעמקים, תפלת ישמע שחקים, ושוכן והיושב הפרקים, בין

בב"א. נפלי בר בביאת

    
 

 
     

    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט ב"ה

מוה"ר וכו' בנש"ק וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
.שליט"א
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דוש"ת זה בענין להשיב הספקתי אשר הטרוד דברי אלו
ונפש. בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג שבט ה' ב"ה

הרב וכו' ג"א אי"א הרה"ג כבוד  
קאלאראדא. פובלא בעיר רב שליט"א
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לחוסר מ"מ אלו בענינים עוד להאריך לי שהיה ואף אסיים ובזה
כל על שלום ישפות והשי"ת לקצר אני מוכרח והטרדות הפנאי
וילמד צדק גואל לנו וישלח ובפרטות בכלליות ישראל עם
אבותם על בנים ולב בנים על אבות לב והשיב בינה לטועים

בימינו. במהרה ביהמ"ק בבנין

   
 

    

 
      

   

ברוקלין התשכ"ב מקיפות ישועות בו אשר ניסן ר"ח ב"ה
יצו"א נ"י

מי שבחו ג"א ג"א המפורסם הגאון הרב נפשי ידיד כבוד
ושל שמו שלם ההלל, את עליו גומרים אין מהימלל

מוה"ר כש"ת ה"ה גואל יבא עדי א-ל יחזקהו חו"פ משנתו
   אדמו"ר שליט"א

מציעשינוב.
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בארצינו הפסחים ומן הזבחים מן לאכול זו בשנה עוד ונזכה
מתוך והיראה התורה קרן להרמת המצפה נפשו ידיד הקדושה,
כשר חג ובברכת ללומדיה התורה בברכת הדעת והרחבת נחת

ונפש. בלב ושמח
 

 
      
     

נ"י ברוקלין התשכ"ג המקדש בית תבנה תמוז י"ז ב"ה
יצו"א

תמים צדיק החסיד הגאון הרב האהובי ש"ב ידי"נ כבוד
בנש"ק ברך זרע ומקיים דורש נאה אהרן של מתלמידיו

מוה"ר כש"ת וכו' אבד"ק שליט"א
נ"י. חיים מחנה דקהל כעת שאמאן
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לרוב מ"מ דיו עוד עליו שנשארה אף אצפונה קסתי את ומעתה
בברכת הפתיחה מעין ואסיים כעת לקצר אני מוכרח הטרדות
להתלמד אלא ולמעשה להלכה זה כל כתבתי ולא מז"ט
ונפש בלב המברכו ש"ב נפשו ידיד בכת"ר בד"ת ולהשתעשע

ונישא. הרם כערכו ומוקירו מכבדו

 
 

 
      

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט אדר י"ט ב"ה

ימחה, עמלק של זכרו לשמחה, מיגון שנתהפך בחדש
אהובי ידידי כבוד ובתוכם הארץ, כנפות מד' נדחנו ויקבץ
וכו' מפארים שמו חוב"ט המפו' הרה"ג יפה שדעתו כהן

מוה"ר כש"ת ורב תו"ד בישיבה ר"מ שליט"א
נ"י. בברוקלין
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב ב' אדר ג' ה' ליום אור ב"ה

וידיד עליון ידיד ה"ה וחומר, קל דרש קאמר, שפיר משה
מאד עניו משה והאיש התורה, שר האמתי הגאון נפשי

מוה"ר כהדר"ג וכו' תפארת ר"מ שליט"א
יארק. נו"א ירושלים
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עוד לי שיש הגם הטרדות רוב מחמת קולמסי שבתה ופה
אתעלס קצת עוד כשאפנה ואי"ה היקרים בדבריו להשתעשע
ידיד בזה הנני התם ועד תורה של אהבה באהבים כ"ג את
לבד פעמים יום בכל ומתפלל הוקרה מתוך החותם באמת נפשו
השמים, מן שליח שיבא עד חיים, ושנות ימים שיאריך מצהרים,

בב"ד. נפלי בר בביאת לירושלים, נדחנו ויקבץ

 
 

 
    
     

ברוקלין התשכ"ה העמים מכל תהי' ברוך לסדר ב' ב"ה
יצו"א נ"י

מוה"ר כש"ת וכו' פ"ה אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי כבוד
  .מאסס ווינטראפ רב שליט"א.
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה פנחס ה' ליום אור ב"ה

בקול וישמיענו ההרים, על מדלג לנו ישלח המצרים, בין
ידידי כבוד ובתוכם תופר, לא ברית עולם גאולת שופר,

מוה"ר כש"ת וכו' אי"א נו"נ הרה"ג 
וינטראפ אברהם תפארת בביהכ"נ רב שליט"א

מאס.
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התור בברכת המברכו ידידו הנני דושל"תובזה ללומדיה ה
ונפש. בלב מוקירו מכבדו ידידו לנצח,

 

 
        
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג מרחשון דר"ח א'

דעמא מדרבנא תרסין בעל הגאונים גאון הרבנים רב
חסיד בלום אוצר פ"ה ע"ה תלפיות תל דספינא קברניטא
כקהדרג"ת ישראל של רבן גברא טהור במעשיו תמים ועניו

ר' מרן  ור"מ אב"ד זצ"ל (שליט"א)
תובב"א. עיה"ק ירושלים - והגליל טשעבין דק"ק
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דברי עלי עינו עין לשום מכ"ק מבקש והנני קולמסי שבתה פה
ומקמי' קמי' דסגידנא לנצח, הנאמן נפשו ידיד לטובה, אלו

ונפש. בלב אורייתא דיקר

    

 
   
   

בשמחה מרבים אדר משנכנס לסדר ה' ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו

ברקאי וכו' פלג מלא המופלג ה"ב חביבי ורב ידידי כבוד
הב'  .הי"ו
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האמת איש יבא עדי אמת בדת להוגי החותמת אתן ובזה
ונפש. בלב המברכו באמת הגואל בביאת ויבשרינו

 

 
      

   

נ"י ברוקלין התשכ"ז ראש את נשא לסדר ששי ליל ב"ה
יצו"א

הרב כש"ת וכו' לו נאה שמו נו"נ אי"א וו"ח הרה"ג כבוד
מוה"ר .יצו"א והגלילות זענטא אבד"ק שליט"א

      
        
        

      
       
        
         
         
         
         

 

        
     
          
        
         
        
         
         
        
       
         

 

       
          
         
        
        
        
       

     

       
       
         
        
        
         
        
         
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
        
        

 

        
         
         
         
          
         
         
          

   

       
       
         
        
         
        

   

      
      
         
        
         
        
       
        

 

      
       
          
          
         
           
         
          
         
        
        

     

       
      
        
        
        
        
          
         
        
           

        
          
          
          
       
        
          
          
           

  

       
      
       
        
       
          
       
          
        
        
        
         

 

       
       
          
           
            
          
         

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

      
        
         
        
         
         
         
        
         
        
       
        
          
        
          
        
          
         

  

       
        
         
        

       

        
      
       
         
         
       
        
        

     

       
        
          
          
          
         
        

         

         
        
       
         
        
        

 

       
         
          
         
         
         

         
        
         
           

 

       
       
         
        
        
        
         
        
        
         
       
         
         

       
         
          

      

       
        
        
          

        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

      
       

   

 
     

     

  

     
      
        
         

  

       
       
       
       
        
        
        
        
         
        
         
        
          

     

        
        
           
        
         
          
          
         
        
         
        
        
        
         

         
  

      
     
        
         
           
         
         
        
         

עם דאתי עד מברך שמיה ויהא מכירו בלתי ידידו הנני ובזה
צדקינו משיח בביאת שופר קול לשמוע ונזכה שמיא ענני
בלב דוש"ת ידידו ונפש נפשו כאות באהבה התורה ולקבלת

ונפש.
 

 
      
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה סיון כ"ד ב"ה

הגאון הרב כבוד ויר"ש תורה שנים כנגד שקול שמואל
מוה"ר כהדג"ת וכו' נו"נ אי"א ג"א פ"ה המפורסם

אוצה"פ מנהל הזהר על שמואל לקט בעמ"ס
עיה"ק. ירושלים
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יבצר לא ממנו טוב וכל לקצר מוכרח הנני הזמן חוסר ומחמת
בלונ"ח דושלה"ג מכירו בלתי מוקירו ידידו למועד חזון ועוד
טוב בכי הטוב אוצרו את ולהשלים להמשיך שיזכה וי"ר

בב"א. ודן דארוך בביאת
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ברוקלין התשכ"ד ימים והארכת לסד' ג' ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י

ושלום, וארוכים טובים לחיים, ויחתם יכתב חיים, מחיי
גאון האי ידי"נ כבוד את גמורים, צדיקים של בספרן
וענותנותו, וחסידותו, וקדושתו, בצדקתו בעולם המפורסם
שזן כאליהו ת"ח לבנ"י ומים לחם המשביר הוא ויוסף

מוה"ר כקשהדרג"ת ה"ה וכו' הנביאים לבני 
.נ"י תורה עזרת מנהל שליט"א

      
     
        
       
          
        
         
         
          

  

      
        
        
         
       
          
          
          
          
         
        
         
          
         
          
          
          
          
         
         
        
         
         

        
       

       
       
          
        
         
         
         
       
         
         
        
         
          
        
        
          
        
          
       
         
         
         
          
           
          

         
        
          
        
          
            
         
           
       
        
         
         

 

        
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
        
        
         
         
          
         
         
         

  

       
        
        
         
         
        
         
         
        
        
          
         
        

   

       
      
        
        
        
          
         
         
       
         
         
         
         
        
        

      

       
      

         
           
          
        
          
          
         
        
        
          
          
         
        
        

       
        
        
         
          
         

       

         
       
        
        
        
        
         
         
         
       
         
         

 

       
       
        
        
         
       
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
         
        
         
        
         
        
        

        

       
       
          
          
          
         
          
         
        
        
         
        
        
        
         
         

  

       
         
         
       
          
         
         
        

  

       
       
         
         
         
        

        
         
          
          
         
         
         
         
        
         

    

        
       
          
          
        
         
           
        

 
   

 

         
         
           
          
        
          
         
          
         
         
         
           
         
          
          
         
           
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
  

 
       

   

 

       
      
         
         
       
         
       
       
         
        
         

 

       
        
            
          
          
         
          
         
         

        
          
           
         
         
          
         
          
        
          
         
         
          

          
          
         
          
          

      

       
        
        
           
         

   

         
        
          
         
         
           
        
       
         
           
         
        
        
       
        
        
        
         
        
         

     

       
      
         
           
         
         
         
         
       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
       
          
         
         
         
        
        
        
          
        

   

 
     

    

 

       
        
           
          
         
          
          
         
          
        
         

 

         
         
          
         
         
          
         
         
        
          
         
         

         
         
        
        
          
         
         

    

       
        
         
        
      
      
        
         
      
        
       
         
         
        
        
         
         
        



       
        
         
         
        
         
         
          
       
        
        

     

         
        
           

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

           
         
          
          
        

          
          

      

       
         
            
          
            
          
         
          
          
        
          
          
         

  

        
        
          
         
         
        
         
         
        
        
        
         
        
       

   

         
        
         
       
         

         
          
        
        
         
        
         
          
         
        
           
         
           
        

     

        
        
           
         
        
         
         
       
         
         
        
         
         
          

    

       
        

         
        
        
        
          
         
         
        
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
        
         
         
       
         
        
         
        
        
        
         
          
        

  

       
       
         
          
         
         
        
        
         
       
          

       

       
       
            
           
          
        
        
          
        
         
        
       
          
         

         
          
          
         
          
         
         
         
          
         

  

 
     

 

      
       
         
          
          

 

 
     

  

 

     
      
          
        

לא בידי שאין אני יודע כי ואף לקצר הנני האריכות מחמת
וה' ומפה מפה ולקטתי לי אדם בינת מ"מ חכמה ולא תורה
א"א באיסור ובפרט בהלכה ח"ו אכשל שלא אמת בדרך יניחנו
לפלפולא אלא למעשה ולא להלכה לא זה וכתבתי החמורה
מקצת עכ"פ יוטבו ואם שליט"א כ"ג בדברי להשתעשע בעלמא
עד בישראל ולדין להורות עוד שיזכה וי"ר מאד אשמח דברי
אוהבו באמת נפשו ידיד אמן, בימינו במהרה ודן דארח יבא כי
צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת ומברכו הדושכ"ג הנאמן

ונפש. בלב ושלום ארוכים טובים לחיים לאלתר גמורין
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד יתרו מוצש"ק ב"ה

פ"ה ישראל גאון הרבנים רב נפשי וידיד עליון ידיד כבוד
תמים, צדיק האישים גדול חרשים חכם הרבנים, זקן אי"א
כקש"ת וכו' הישן הדור גדולי משרידי בשמים, ראש

מוה"ר - בודאפעסט ראב"ד שליט"א
עיה"ק. ירושלים
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ונפש. בלב עולם עד נאמנה וידידות באהבה החותם דברי

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג ויגש ב'

מוה"ר כש"ת וכו' חוב"ט הרה"ג כבוד 
אחדש"ת. הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א חקת לסדר ב' ב"ה

חכם גאון האי רב עמו תפארת אתפאר בך אשר ישראל
פ"ה בתיה כבר ליה דזיו דחיטי מרי האשים גדול חרשים
מוהר"ר כהדר"ג וכו' ועניו חסיד וו"ח אי"א נ"א ע"ה

 ירושלים - בודאפעסט דק"ק ראב"ד שליט"א
תו"א. הקדש עיר
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בכפליים לקה מאד הטרוד נפשו ידיד באמת אוהבו והנני
ונישא הרם כערכו ומוקירו המכבדו שניים פי להנחם ומצפה

ונפש. בלב
 

 
 

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א אב מנחם ד' ב"ה

ישראל, וגאל ההרים, על מדלג לנו ישלח המצרים, בין
מרי גאון האי רב עליון ידיד ובראשם יקותיאל, בביאת
ישראל עם בתוך לתהלה לשבח המפורסם ע"ה פ"ה דחיטי

מוה"ר כהדר"ג וכו' ועניו וו"ח שליט"א
תו"א. עיה"ק ירושלים - בודאפעסט דק"ק ראב"ד
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ונפש. בלב ונשא הרם כערכו ומוקירו המכבדו

 

 
 

נ"י ברוקלין בך ונברכו לסדר התשכ"ב מרחשון ח' ב"ה
יצו"א.
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ונפש. בלב מאד ומוקירו המכבדו באמת ידי"נ

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד אב מנחם ז' ב"ה

ה' עם ויקבץ ההרים, על מדלג לנו ישלח המצרים, בין
גאון תפארתינו, נזר אדמו"ר קדושת כבוד ובראשם הנבחרים,
התורה שר ונשגב צדיק דספינא קברניטא ישראל תפארת עזינו,

ר' מרן כקהדרג"ת הדר עץ פרי תלפיות תל 
    .
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אורייתא. דיקר ומקמיה קמי' דסגידנא הנני ובזה

   

 
     
    

ער יצו"אב"ה נ"י ברוקלין התשכ"א תמוז "ח

תורה שתים ממשלת והמשל העוז אתו הגדול הנשר אל
שמו המובהק הגאון פענח צפנת נפשי וידיד עליון ידיד ויר"ש
מוה"ר כקש"ת אי"א וו"ח פ"ה ע"ה חרשים חכם מפארים

 נשיא ואגפיה טורדא אבדק"ק מלפנים שליט"א
תו"א. עיה"ק בירושלים כעת בטראנסילוואניא ארט' לישכת
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ציון אמנו על המתגעגע נאמן מאוהב היוצאים אהבה דברי אלו
אהבה באהבים ולהתעלס תורה בדברי בהם ולהשתעשע וחכמיה
הלקחו על רבה בתודה הפתיחה מעין ואסיים ומצוה תורה של
ימים לאריכת שיזכה י"ר תפלה ואני בד"ת לי לכתוב וכח פנאי
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עלומים לימי ויחזירוהו בשיבה ינובין עוד ורעננים דשנים ושנים
בית ויבנה צדקיא, בזכות ופרקיננא שמיא ענני עם דאתי עד

בב"א. עלמיא ולעלמי לעלם מקדשיא

 
 

 
       
      

  
ב התשכ"א הרחמים לחדש יצו"א.כ"ו נ"י רוקלין

     
     
         
          
        
          

      

       
       
        
        
         
         
         
          
          

       

        
        
          
         
         
         
          
       
         
          

         
         

  

       
        
         

 

        
        
         
        
        
        
         
         
        

     

       
       
          
         
           
        
        
          
          

     

       
        
         
         
         
        

     

אתה וברוך בבואך אתה ברוך הראשונות על חוזר הנני ומעתה
המצפה באמת נפשו ידיד מנאי בכפליים ויתברך בצאתיך
ומוקירו המכבדו דידן במהרה נפלי בר ולביאת ונחמה לישועה

ונפש. בלב ונישא הרם כערכו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה טבת ט"ו מוצש"ק ב"ה

וכו' אי"א נו"נ וו"ח המפורסם הגאון הרב ידי"נ כבוד
מוה"ר כש"ת  דביהכ"נ רב שליט"א

ברוקלין ודעת תורה ישיבה ומנהל שלום אוהב יעקב בית
יצו"א. נ"י

     
     
         
         
         
        
         
          
          
          
          
          
         
        
         
          
         
          

 

      
        
         
        

         
         

       
        
          
         
          
        

 

         
      
         
          
         
         
         
           
          
           
         

        
        
           
         
        
        

 

        
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

           
          
         
           
        
          
         
        
          
          
           
          
         
         
          
          
         
           
         
          
         

   

       
       
           
         
        
        
         
          
          
          
         
          
         

  

       
        
         
        
         
        

           
         

        

       
        
          
          
         
        
         
        
        
        
          
         
         
          
          
         
         
        
         
        
         
        
          

       
      
        
         
        
        
         
          
         
        
         
        
        
        
           
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
          
           
         
         
        

    

       
         
        
         
       
        
         
         
         
         
         
        
        
        
        
         
          
          
        
        

       
         

          
           
         
          
         
         
       
         
          
           
           
         
         

         
         
          
        

     

        
      
         
         
          
         
          

       
         
         
           
           
         
         
         
        
        
        
         
       

    

       
       
        
        
         
         
         
          
          
         
       
        
          
         
         
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
         

   

אשמח קצת לכשאפנה ואי"ה אקצר הטרדות ומחמת
ומברכו הדושל"ת עוז ידידו דברי בכ"ג, בד"ת עוד להשתעשע

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת

 

 
      
     
       

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב ב' אדר ר"ח ב"ה

הגאון הרב קדושים, של בנן חביבי ורב ידידי כבוד
א"ל יחזקהו שלום, ורודף שלום אוהב ג"ה ג"א המפורסם

מוה"רעדי כש"ת ה"ה ותומים באורים יבא 
  .מציעשינוב אדמו"ר שליט"א
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בברכת המברכו ידידו הטרדות לגודל קולמסי שבתה ופה
ונפש. בלב ולומדיה התורה
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד ואברכם לסדר ג' יום ב"ה

המשפטי, היועץ העו"ד כבוד .נ"י
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נ"י ברוקלין התשכ"ה שופטים לסדר ד' ליום אור ב"ה
יצו"א

חיים, צדיקים של בספרן לחיים, ויחתם יכתב חיים, מחיי
אי"א פ"ה ועניו חסיד הגאון הרב היקר ידידי כבוד את

מוה"ר כש"ת נו"נ ור"מ רב שליט"א
נ"י. בברוקלין
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הכתב על להעלות ראיתי אשר הנאמן מידידו ידידות דברי אלה
לטובה בקורת עין עליהם ישים כ"ג אשר אני ומצפה
בספרן כוח"ט בברכת הפתיחה מעין וחותם עת בכל הדושלת"ר

ונפש. בלב המאוה צדיקים של

 

 
   
  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו כסלו ד' ב"ה

ה"ה ישראל ימי ויאריך ישראל שארית שמור ישראל שומר
הרב אתפאר בך אשר ישראל נפשי וידיד עליון ידיד כבוד
דחיטא מרי אי"א פ"ה הישן הדור משרידי הצדיק הגאון

מוה"ר כקש"ת וכו' בע"פ ראב"ד שליט"א
ת"ו. ירושלים - בודאפעסט
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לכוין שנזכה וי"ר אמת בדבר להוגי החותמת נותן הנני ובזה
דת לשומרי משיח ביאת ויבשר האמת, איש יבא כי עד האמת
יום בכל מתפלל הדושכ"ק ובאמת, בתמים ידי"נ האמת,
ונפש. בלב מעליא ונהורא גופא בבריות ושנותיו ימיו לארוכת

 

 
       
      

נ"י ברוקלין התשכ"ב הרחמים מדות עשרה שלש ב"ה
יצו"א

גאון האי כבוד את טובים ארוכים לחיים יחתם חיים מחיי
חכם בתיא כבר ליה דזיו ע"ה פ"ה שבסנהדרין זקן ישראל

כהדרג"ק הגדול הנשר חרשים 
עבגצ"א. דישראל בארעא מרא זצ"ל (שליט"א)
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ואשמח לקצר אני מוכרח ובא הממשמש החג קדושת ומחמת
עוד אחזור אולי אזכה ואם זה בנידן כק"ג דעת חות לשמוע
המסיים אורייתא דיקר מקמיה דסגידנא הנני התם ועד זה לפרק

ונפש. בלב גמורין צדיקים של בספרן בגמח"ט

 

 
       
    

    

התשכ"ב לפניהם תשים אשר לסדר בשבת ד' יום ב"ה
יצו"א ברוקלין

צדיק ע"ה פ"ה שבסנהדרין זקן ישראל גאון הרבנים רב
הנשר האנשים, מבחר חרשים חכם לו, יאמר קדוש וחסיד

אניס לא רז כל גדול, ודבר קטן בדבר לו רב ידיו הגדול,
נפשי וידיד עליון ידיד ה"ה ביה, דכולה כרך ליה,

מוה"ר כהדרג"ק  ,זצ"ל (שליט"א)
עבגצ"א. דישראל בארעא מרא
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ושנותיו ימיו לאריכת בתפלה הפתיחה מעין לסיים והנני
הקדושים. בדבריו עוד להשתעשע ומצפה ויוצא המשתחוה

    

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב לעשור כסא בין ב"ה

שבחו פ"ה ג"א אי"א המפורסם הצדיק הגאון הרב מע"כ
מוהר"ר בנש"ק וכו' ההלל את עליו גומרים אין ימלל מי

   .מסקאליע אדמו"ר שליט"א
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ונפש. בלב הרם כערכו ומוקירו המכבדו ידי"נ

 

 
     

  

יצו"א נ"י ברוקלין קדושים כלם העדה כל כי לסדר עש"ק

חרשים חכם לאיתן משכיל נפשי וידיד עליון ידיד כבוד
באלה בשערים נודע המפורסם הגאון הרב האישים מובחר
מוהר"ר כהדר"ג תילד כותי' דתילד נאמרים ביושר הדברים

 חוסט(של אבדק"ק מלפנים זצ"ל יט"א)
נ"י. ברוקלין
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הזמן ופגעי בנגעי הטרוד נפשו מידיד דרחומאי מלין אלין
המצפה כראוי לעיין התפנתי לא הטרדות ולרוב ירחם השם
המכבדו ויראה התורה קרן ולהרמת מרובים שמים לרחמי
ונפש. בלב ללומדיה התורה ובברכת ונשא, הרם כערכו ומוקירו

 

 
     
     

      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו ניסן ר"ח ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' הרה"ג נו"נ וו"ח היקר ידידי כבוד
 .שליט"א
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כשר חג בברכת המברכו יתירה בידידות דושלת"ה הנני ובזה
ונפש. בלב ושמח

 

 
   

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א הרחמים לחדש ח"י ב"ה

וכט"ס ושלום ארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
מלאכתו יר"א ת"ח הסופר אשכול אי"א נפשי ידיד כבוד אל

מוה"ר כש"ת וכו' שמים מלאכת .הי"ו
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המצפה וחלזון, כתולעת מדעת נבער חפזון, יוצא דברי אלו
טובה וחתימה כתיבה בברכת המברכו עין כהרף ה' לישועת

ונפש. בלב ללומדיה התורה ובברכת

 

 
     

     

התשכ"ב, לרשב"י דהלולא יומא למטמנים ג"ל ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין

עוסק נו"נ החו"ב המעלות פאר החשוב הבחור ידידי כבוד
הב' כש"ת וכו' בנש"ק בתורה  שליט"א

אונסדארפער מוהר"ש הרה"ג ידי"נ חתן כעת היילפרן,
הבירה. עיר לאנדאן
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ורכב צלח בברכת המברכו ידידו בזה והנני קולמסי שבתה ופה
ולגדולה לתורה המעלות ברום מעלה מעלה לעלות שיזכה וי"ר

ונפש. בלב ולומדיה התורה בברכת המברכו

 

 
    
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג וארא עש"ק ב"ה

ככה פעמים אלף ה' יוסף המערכה מאלקי וברכה שלום
הב' כש"ת וכו' חוב"ט בנש"ק היקר גיסי אהובי לכבוד

  .הקדושה בישיבתינו ר"מ כעת הי"ו
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ורכב וצלח מאהבה התורה בברכת המברכך גיסך הנני ובזה
ונפש. בלב אמת דבר על

 

 
      
      
     

נ"י ברוקלין קדושים כלם העדה כל כי לסדר ב' ב"ה
יצו"א

הרב לבי, מחמד נפשי, לידיד מעונה, משמי תנינא, שלם
שבחו וו"ח אשכולות, איש ג"א בנש"ק המפורסם, הגאון

מוה"ר כש"ת וכו' פ"ה חוב"ט ימלל מי 
  מציעשינוב אדמו"ר שליט"א

נ"י. ברוקלין
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לי כמש"כ נחוץ שהדבר ומחמת מאד הטרוד נפשו ידיד דברי
הלכה לפסוק שלא בסופו חוזר ואני קדימה דין לו נתתי כת"ר

שמוע כי זה את לפיכתבתי כתבתי אלא כתיב אחיכם בין
היקר. במכתבו בברכתהמבואר הרם כערכו ומוקירו המכבדו

נפש. ובאהבת ללומדיה התורה
 

 
      
      

 

ברוקלין התשכ"ו ראש את תשא כי לסדר ששי ליל ב"ה
יצו"א נ"י

ג"א בצ"צ עוסק מפארים שמו והנחמד היקר ידידי כבוד
הרב כש"ת וכו' נו"נ .שליט"א
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למען שתצליחו י"ר אמת, בדת להוגי החותמת, נותן והנני
אמת. מארץ תצמח עדי האמת,

   
 

     
    

 
      

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה להדלקה ה' עש"ק ליום אור

מפארים, שמו הרה"ח הסופר אשכול נו"נ וו"ח ידי"נ כבוד
הרב מוה"ר כש"ת וכו' ובע"מ ת"ח המעלות פאר

.ת"ו עיה"ק בירושלים סת"ם סופר הי"ו
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מכבדו ונפש בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו נפשו ידיד
כערכו. ומוקירו

 

 
       
      

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה בלק ב' ב"ה

הגאון הרב ידי"נ לכבוד וחיים, וברכה שלום הרים ישאו
כש"ת וכו' וכו' המעלות פאר חו"פ בנש"ק המפורסם

מוה"ר    
.שליט"א
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מכ"ג לשמוע ושמחתי עת בכל דושל"ת באמת ידי"נ הנני ובזה
זה במכתב וגם וטובו משלומו שמעתי לא רב זמן זה אשר
הוא טוב שב"ה מקוה ואני בריאותו ממצב כלום כתב לא
דידן במהרה ודן דארוך שמיא ענני עם דאתי עד ליהוי וטבא

ונפש בלב המברך
 

 
      

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה ב' אדר דר"ח א' ב"ה

תלתא, במותב וברכתא ימחה, עמלק זכר השמחה, ברבות
בנש"ק המפורסם הגאון הרב כבוד ה' וידיד ידי"נ לכבוד

מוה"ר כש"ת וכו' פ"ה שליט"א
מציעשינוב. אדמו"ר
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הנה אחת קצת לעיין הספקתי אשר וידידות אהבה דברי אלה
מברכו הדוש"ת נפשו ידיד אקצר הטרדות ולרוב הנה ואחת
בלב ומוקירו מכבדו פורים ובשמחת ללומדיה התורה בברכת

ונפש.
 

 
    

נ"י ברוקלין קדושים כלם לסדר ב' ב"ה

דרש קאמר שפיר משה המפורסם הגאון הרב ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' חיים מים מבאר ומשקה דולה בק"ו

.משה באר בעמ"ס דעברעצין אבד"ק שליט"א
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ברוקלין התשכ"ד בריתי את ואזכור לסדר עש"ק ליום אור
יצו"א נ"י

תמים, ראש על יהיו כט"ס עם ורחמים, וחסד חן חיים
כש"ת חו"ב ברקאי פלג מלא המופלג הב' ידידי כבוד ה"ה

הב' .הי"ו
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משהפנאי ועכ"פ מדאי יותר והארכתי קולמסי שבתה ופה
וידידותו אהבתו מחמת מ"מ מאד טרוד אני בעונ"ה כי מסכים
לתורתינו לבם להלהיב לצמ"ד ובפרט באריכות קצת כתבתי
לראותו המצפה ידידו בה דכולה בה והפך בה הפך הקדושה
עד יתעבד ותקיף רבא ולאילנא התורה במעלות מעלה מעלה

שמיא. ענני עם דאתי

    
 

 
      

    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד להדלקה ח' ב"ה

גן המפורסם הגאון הרב ונעים, נחמד נפשי ידיד כבוד
מוה"ר כש"ת בנש"ק וכו' ג"א הדסים  

 .מציעשינוב אדמו"ר שליט"א
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ונפש. בלב עת בכל דושת"ר ידי"נ דברי אלו

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה סוכות אס"ח ב"ה

הבשם ערוגת הדסים גן המפורסם הגאון הרב ידי"נ כבוד
כקש"ת וכו' פ"ה ועניו חסיד תמים צדיק בשמים ראש

מוה"ר  הבשם ערוגת אבד"ק שליט"א
דמתיבתא. ור"מ
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אל לכוון שנזכה וי"ר אמת, בתורת להוגי החותמת, אתן ובזה
והנני באמת, העולם ויתקן שמיא ענני עם דאתי עד האמת,

ונפש. ובלב נפש באהבת עת בכל הדושלכ"ג ידי"נ בזה
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,עבירה בדבר מתעסק בדין נדבה. בא חטאת יש אי
יש או ומותר, פטור בשבת דמתעסק הפנ"י ובדברי
הוי דמתעסק הגרע"א ושיטת דאורייתא. איסור בו
ובגמ' נדרים, בתוספתא גירסאות חילופי שוגג, בכלל
סי' א"ח המג"א לקושיית וישוב הראשונים חסידים

נדבה. בא חטאת אי א'

ישוב חובתו, ידי יצא אם ומניחם תפילין הגוזל
מצה להוציא בשבת הקורע דמדמה להירושלמי
מהב"ע. הוה אי יאוש לאחר הלוקח הגרע"א. מקושית

השמאלית ידו שבר על בלע"ז) (קעסט גבס לו שיש מי
אי הראשונים במחלוקת מפלפל בתפילין. יעשה כיצד
דבר על ראש של או יד של תפילין להניח מותר
אחר, בענין דא"א היכי הכובע על תפילין הנחת חוצץ,
כמי קלוטה בתפילין אמרינן אי להמג"א. וצ"ע

דמיא. שהונחה

מבאר לבדקם. צריך אי גדול אדם של תפיליו הקונה
כשרות בחזקת אדם כל מחזקינן אי בדין באריכות
כשרות. בחזקת אדם כל לאו דבזה"ז הרמב"ם ושיטת
סתירת וישוב קי"ט, סי' יו"ד הלבושים לבעל צ"ע
מוחזק בעינן היכא הש"ך מקושית הטור ודברי הד"מ

לכשרות.

ידו על מכה לו שיש דמי שכתב לפמ"ג תמיה
ימינו על תפילין יניח השמאלית

.בהנ"ל עוד

שמ"ע תפלת בשעת עשרה שם היה שלא ביהכ"נ
יתפללו אי השוק מן אדם קראו השמ"ע ואחר בלחש,
אי ביחידות אחד כל שהתפללו עשרה הש"ץ. חזרת

הש"ץ. חזרת ולהתפלל לקבץ יכולין

פסק הדחק, בשעת למנין חומש עם קטן לצרף בדין
הדחק. שעת נקרא ומהו בזה, ב"ב מהרם

להתחיל יכול אי מצומצם מנין להם שיש ביהכ"נ
אי ישן בשמ"ע. עומדים עדיין כשקצתם הש"ץ חזרת
אנשים בזה. המחבר סתירת וישוב למנין מצטרף
מי לצרף טוב יותר אם למנין. מצטרפין אי המשיחין

בשמ"ע. שמשיח ממי התפלה באמצע שעומד

,ברחמים ירושלים בוני בברכת המג"א דברי ביאור
התמיה. ביצה ממסכת ראיתו וביאור

אלקיכם ה' סיים ש"ץ ושמע ק"ש באמצע העומד
שומע בדין הגאונים ובמחלוקת בו. יצא אי אמת

בזה. הב"י וסתירת בתפלה. הפסק הוה ואי כעונה

עד רגליו עקר ולא ברצה לדוכן מנעליו שהתיר כהן
שלא אף מהני רגליו עקר ואי לדוכן. יעלה אי מודים
ישוב עקירה. מקרי אי ידיו לרחוץ עקר רצה. עד עלה
וכהן לחוץ, לצאת חייב רגליו עקר שלא כהן למה

לדוכן. עלה לו אמרו אם רגליו עקר שלא

שלא מצות לבר ראשון ביום בתורה לקרות מותר אם
בבי"ה הקריאה תקנת בעיקר שבת. חילול לידי יבאו
קל"ה. סי' המג"א ותמיהת וירושלמי, בבלי ובמחלוקת
צבור לצורך בחול הקרואים מנין על להוסיף יש אי
בשלישי לקרות יכולין בשני התורה קריאת שבטלו

בשני. במנחה ולא בשבת

ס"ת להוציא איסור יש אי לקרות תקנו שלא ביום
למה טעם בזה. הספרדי בגוו"ר תמיה עליו. ולברך
שאינה ברכה לגרום איסור בתורה. הקורא לברך תקנו

צריכה.

שלא הברכות, עם א' ביום בהפטרה לקרות מותר אי
ראשון. ליום חגיגות לעשות

ומיד בה"ת שבירך חוזרמי אי לתורה לעלות קראוהו
הב"ח. מקושית להב"י וישוב ומברך

חז"ל התירו למה בשיירה ויוצא בספינה המפליג
סכנה. בשעת שבת לחלל

.המדינה לצבא לילך ישראל לבני התירו טעם מאיזה

דברי כשראו דוקא כבתראי הלכה דקיי"ל בהא
הלכה הראשונים דברי ראו שלא היכי אבל הראשונים,

כראשונים.

להוציא צריך אי אחת תיבה חסר בה שנמצא ס"ת
אין חסירות באיזה עליה, לברך יכולין או אחרת
בס"ת בדיעבד לקרות יכולין אי אחרת. ס"ת להוציא

עליה. ולברך פסול

.כרכים של ביהכ"נ למכור מותר אי ממשלתי לעו"ד
אפילו ההלכה לשנות בעולם אדם שום ביד כח ושאין
שנבנה ביהכ"נ בין חלוק לשנות. ויאמר נביא יבא
כרכים של ביהכ"נ העולם. מכל או המקום מאנשי

שי"ק. להמר"ם ותמיה מנין, עוד שם שאין
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של אפילו לביה"מ למכרו מותר כרכים של ביהכ"נ
בממונו. אחרים ממון להציל חייב אדם אין יחיד.

.חדשה שבנו אחר כרכים של ביהכ"נ למכור מותר אי
אסור ממנה. רחוק או הראשון במקום בנאו בין וחלוק
כרך. נקרא מה קודש. לדבר אפילו ביהכ"נ למכור
ביהכ"נ דין להם אין זו במדינה דביהכ"נ חדש בנדון

זט"ה. ודין יחיד של

הוא אם לבהמתו שיתן קודם לאכול דאסור בדין
צרכיו שאר לעשות אסור אי דרבנן. או דאורייתא
שייך אי לאכול. דוקא או לבהמתו שיתן קודם ומצוה
ופי' אחרים, משל לאכול מותר אי בשוי"ט. דינא האי

רעבים. וכלבים מת אבא חז"ל

בין לבהמתו שיתן קודם אדם יאכל דלא בהא עוד
מצילין דס"ל הפוסקים על ותמיה בשוי"ט, ובין בחול

בשבת. לבהמה סעודות ג' מזון

בשבת כגון בהיתר לבהמתו להאכיל יכול שאינו מי
לו שיש מי לבהמתו. שיתן קודם לאכול לו מותר אי
קודם לאכול לו מותר אי לבהמתו שמאכילין עבדים

לבהמתו. שיאכיל

כתיקונו השם להוציא מותר אי הגדול את הלומד
לפרש מותר אי לעצמו תורה הלומד הקטן. עם כלומד

השם.

דואר בבית ולשלחו גלויה על ד"ת לכתוב מותר אי
בלע"ז). קארט (פאסט

ואכל שלש, מעין לברך כשיעור הוה אי ונסתפק אכל
בברכה הספק לכלול יכול אי אחר, ממין ודאי כשיעור

הפסק. הוה ולא

לקדש מוטב אי בש"ת הקפות לעשות המאחרים
ואח"כ ערבית קודם להתפלל או ערבית קודם ולאכול

יקדש.

.התפלה קודם יום בכל שחרית טבילת במצות

אוטומטית מאשין) (וואש כביסה מכונת שהכניס מי
בשיטת בשבת. ינהג כיצד לשכר עכו"ם בבית
בשבת. כלים שביתת דיש כירושלמי הפוסקים
לשבת. בהמתו או כלים להפקיר בדין בזה. וחילוקים

שבת. שכר בדין חלוקים וכמה שבת שכר איסור

שמוכרין קרי' ברחובות אוטומאטית מכונה המעמיד
בשבת. הבעלים יתנהגו כיצד בלע"ז) (קענדי סוכריות

דאורייתא. הוה אי בשבת וממכר מקח איסור

ואינו הרחוקים למקומות שנשלח התורה שומר חיל
אוטומ שעון ע"י אלא בעש"ק מאכלו לסדר אטייכול

בשבת. כולו המאכל ויתבשל השבת ביום שידליק
קאפפע בישול בענין פראנקפורט מאנשי מעשה
האש על תבשיל בהמניח האחרונים במחלוקת בשבת.

הבישול. על חייב אי במוצ"ש ונתבשל בשבת

.לזכור שמור המחבר הקדים למה דודי לכה בתפלת
לזכור. שמור הקדים שבת מוסף בתפלת הרמב"ם גם
ובמנחה בו ובשחרית בערבית בה וינוחו לאמירת טעם

בם.

לטעום שאסר דברכות מ"א פ"א בפיה"מ להגרע"א
התפילה. קודם

שכבו לאחר הנרות עם הטס להוריד לסמוך יש אם
הטס. על היתר דבר שישימו ע"י בשבת,

בלי חלאטעל) (טיש בחלוק בשבת לצאת מותר אי
אזורו דבק ולא בשבת ברה"ר ההולך האבנט. לקשור

כמשא. הוה אי במתניו

,אזניו על יפול שלא בשביל הכובע בתוך נייר המניח
בלע"ז) (פעדערווייס אבק, או מוך, או קש, מניח או

בשבת. בהם לצאת מותר אי במנעליו

הכפפות תחת בתכשיטין לצאת מותרת אם אשה
בשבת. בלע"ז) (הנטשוך

להוציאו מותר אי הבית לשמירת כלב לו שיש מי
בידו. קשורה ורצועה בשבת

בשבת בביתו הפסק בלי הטעלעפאן צלצל ראובן
שיבס"כ חולה המצלצל שהי' ונמצא השפופרת והרים
הטעלעפאן על דיבור תשובה. צריך אי אליו צריך והי'
לצלצל חדשה המצאה דאורייתא. איסור בו יש אי

שיבס"כ. חולה בשביל התורה לשומרי בשבת

להניחם מותר אי בשבת בסעודה שנתלכלכו מאכל כלי
בלע"ז) וואשער (דיש כביסה במכונת

כביסה במכונת מלוכלכים בגדים להניח מותר אי
בשבת. בלע"ז) מאשין (וואשינג

.בשבת הבית בפני עכו"ם ע"י השלג לנקות מותר אי
דרבים היזקא במקום יארק. בנוא רה"ר דין יש ואי
בה"ג לרבינו בישוב בשבת. שבות על גזרו לא
דרבים. הזיקא משום התירו נמי דאורייתא דבאיסורא
הריב"ש מחלוקת דרבים הזיקא מקרי כמה עד
לעכו"ם דאמירה הראב"ד שיטת מביא והתשב"ץ.

מותר. ישראל ע"י לעשותו שאפשר בדבר

נעשה אי בשבת במת והרא"ש בעה"מ במחלוקת
בזה התמיה למג"א וישוב האסור. לדבר בסיס המטה
האסור. לדבר בסיס נעשה אי בשבת מוקצה המניח

מ"ג. שבת בגה"ש הגרע"א לקושית ישוב
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.בשבת גם הנדפסים בעתונים סרסור להיות מותר אי
ולקרות בש"ק. גם שנדפסים עתונים להזמין מותר ואי

עכו"ם. או ישראל המדפיס בין חלוק יש ואי בהם.

בשבת במקרר משקין שאר או מים לתת מותר אי
גרמא בדין בלע"ז). קיובס (אייז קרח מהם לעשות
בדברי ובכלים, באוכלין, בנין יש ואי בשבת.
אי מגבן בענין בנין. הוה אי לשעה בנין הירושלמי
להניח דאסור בעה"ת שיטת דאורייתא. איסור הוה
בשבת. נולד בדין בשבת. קרושה רגל או דגים רוטב
וכפור ברד שלג בעה"ת. על בפי' הפמ"א על תמיה
מסי' א"ח רמ"א סתירת ישוב להם. אוכל או מים דין
הנ"ל בנידון משרים דובב על והשגה ש"כ לסי' שי"ח

הענינים. בכל באריכות ע"ש

הכסף להוריד מותר אי בשבת בו שהשתמשו חם מודד
בשבת. מותר אי הזמן מדידת חי.

מותר אי בביתו הרופא אם וספק סכנה בו שיש חולה
המג"א מדברי ראי' מספק. לרופא ללכת שבת לחלל
לדבריו. דחויה ולבסוף ידועה רפואה שתהא דבעינן

הספקבדין בין חלוק רוב. בתר בפק"נ הולכין דאין
דחויה שבת באיסור במציאות. הספק או הרפואה על
או לנבלה שמוכרח מי חולה. אצל הוא הותרה או
שתמהו למהרי"ק ישוב דוחין. מהם איזה שבת לחלל
ירושלמי בדברי חדש פי' ע"ב. שבת מתוס' עליו
ישראל. גדולי הורג הי' אבויה בן באלישע חגיגה
העושה מלשאצל"ג. הוה אי לחולה מלאכה העושה
מקרי לא שנים ע"י לעשותה ויכול באונס מלאכה
ראי' שעשאוהו. שנים שייך אי דרבנן במלאכה אצל"ג.
מג"א ודברי השבת מחללין רפואה ספק על דאפילו

סגוליות. רפואה על שבת מחללין אין צ"ע.

(בלע"ז פילס (ווייטאמין כדורים ליקח מותר אי
מותר אי לישן יכול שאינו מי ב' אות בשבת. לבריאים

שינה. כדור ליקח לו

נגינותיו לסדר בשטימגאבעל לחזנים להשתמש איסור
על ותמיה הזה בזמן שיר לכלי היתר יש אי בשבת.
לקרא מותר אי של"ח. סי' ועה"ש להואיל מלמד בעל

בשבת. פה בצפצוף חבירו

ג"ט והגביה הקורה ע"ג מחצלת דפרס בסוגיא
והרשב"א. הרא"ש ובמחלוקת

רשות לקנות מוטב אי חצרות עירובי לעשות הרוצה
צריך או בלע"ז) (סופער הבית משומר או מבעה"ב.
בזה דמהני ולקיטו שכירו דוקא. הדרים מכל לקנות

שליחות. מטעם או בעלים מטעם הוא

בזמן מחדש. שכירות צריך אי ולקיטו שכירו נסתלק
בלי להקל יש אי העכו"ם בין הדירות שרוב הזה

ברבית, שהתירו כמו לשכור, יכול דאינו היכי שכירות
שיק. מהר"ם על והשגה

לחזור צריך אי במקומו אחר ונכנס אחד עכו"ם יצא
מבעה"ב. רשות ולקנות

דיורי שאר מותרים אי בביתו מונח והעירוב בעיר אינו
של בביהכ"נ המונח עירוב בדירותיהם. לטלטל החצר

עירוב. הוי אי קאנסערוואטיווען או רעפארמער

.עירוב יעשה היאך ר"ל מומרים עם בבית הדר

מבעה"ב רשות לשכור והעיקר רשות קנית בדין עוד
ולא הבעה"ב של ולקיטו כשכירו אלא אינו והסופער
כח ואיזה שכירות קונה כמה עד שם. הדיורים של
לשנותו ורוצה לחבירו חפץ המשכיר לבעה"ב. נשאר

בו. כיוצא באחרת

במחלוקת גדול ובירור רשות שכירת בדין עוד
או שליחו מטעם הוא ולקיטו ושכירו ז"ל, הראשונים
וישוב תמיה בעה"ב, מוחה אם ונפ"מ בעלים מטעם
שליחות אין הא שליחות משום למ"ד בזה. לרשב"א
להיות צריך ולקיטו דשכירו להגרש"ז ישוב לנכרי.
קונה בדין לסלקו. בידו שאמרו מה פי' דוקא. בביתו
בלע"ז) (האלל המדרגות בחדר העיר. מאדון רשות

בעה"ב. של הוא לעולם

.מהמשכיר לשבת רשות שכירות בדין

.שכר תשלום בלי ולקיטו שכירו

בחצירו המונחת האשפה בכלי חמץ להניח מותר אי
פסח. ערב

מותר אי בלע"ז) (פריזער במקרר שהניחה מצה עיסת
בחוה"מ. מצה ממנו לאפות

לעכו"ם למכור מותר אי האסורים בבית שהוא מי
בפסח. לו שיגיע מנתו

במים שרחצם חשש בהם יש אי רחוצים ביצים
לפסח. חמוצים

בביתו חמץ בבדיקת יעשה כיצד לפסח מביתו ההולך
שיצא. קודם

ומבשר לפסח ציין) (פאלשע תותבות שיניים הכשר
הכשר. בעי אי לחלב

כוס ליקח נכון יותר אי יין הרבה לשתות יכול אינו
כוס רוב ולשתות כוסות לד' ביצים ג' כשיעור גדול
בדין גדולה ואריכות כלו, ולשתות קטן כוס מליקח

שיעורים. דנתקטנו

שליח להיות יכול אי תבשילין עירוב הניח שלא מי
עירוב. שהניח למי לבשל

.קמחו גם נאסר אי תבשילין עירוב הניח שלא מי
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ואשתו איש רק שנתי בנשף ריקודים שעושים ביהכ"נ
איסור. בזה יש אי

ע"ש להסתפר מותר אי א' ביום שחל דהגבלה ראשון
הקודם.

.הנ"ל בענין עוד

בבת צרכו כל לאכול מותר אי ביוה"כ שיבס"כ חולה
מכשיעור. פחות פחות יאכל או אחת

.עיו"כ אכילת על המצות ברכת מברכין דאין טעם

אי ותקע ועבר בשופר יתקע שלא הרופא שצוהו מי
הב"ע. מצוה הוה

שלש לומר מותרים אי ברבים תהלים אמרו יעקב בנות
עשרה. שצריך דבר וכל מדות עשרה

צריך דבזה"ז ירושלים מחכמי קצת לחדש שרצו במה
חצות. עד שידליק לחנוכה שמן להרבות

.שלש מעין בברכת חנוכה של מזכירין אם

בין והנרות בדרום המנורה לסדר נכון כנסיות בבתי
בחנוכה. למערב מזרח

בנו את שיניח מוטב אי בביתו תינוק לו שיש במי
לשמוע לביהכ"נ אשתו ותבא אצלו שנה י"א בן הקטן

ישמע. הקטן שבנו שמוטב או המגילה קריאת

'לג ארה"ב לסניף מפועליו שלח ישראלי ארץ משרד
שני. ליו"ט דינו מה שנים

.הנ"ל בענין עוד

או רעדיא על מצוה שאר או המגילה קריאת השומע
יצא. אי טעלעפאן

הוה אי וטעלעפאן ומייקראפאן הראדיא על אשה קול
ערוה.

חומה למוקפת חומה מוקפת מאינה מנות השולח
המקבל. או הנותן בתר אזלינן

יעשה מה נשים רק שם שאין במקום הנמצא איש
מנות. בשילוח

הנותן הטעלעפאן, על מנות שלוח לקיים יכולין אם
שיבס"כ. לחולה הנאה מאיסורי מנות משלוח

.המצוה קיים אי כלוט שנשתכר למי מנות השולח

.ששולח תורה בחידושי מנות משלוח מצות מקיים אי

דף לכתוב ולא לקרות נאמרה מגילה תוס' בדברי פ'
ע"א. ז'

יעשה כיצד השנה כל בהם שאוכל תותבות שיניים
בדבר שני בכלי והרש"ל הרמ"א במחלוקת לפסח.

שאמרו במה חדש ופי' המחבר סתירת ישוב גוש.
להכשיר היתר ראשון. בכלי תשמישתו רוב סכין

לפסח. השניים

 
.הנחירה על מצווה ב"נ ואי לב"נ מפרכסת בדין

נגד אשחיטה נאמן שוחט אמאי הראשונים בקושית
שחיטה. בלי לב"נ מותר אי פקיעה בן איסור. חזקת
אבמה"ח איסור. על חל איסור בעכו"ם אמרינן אי
הרמב"ם לדברי וישוב לאיסורו, היתר יש מקרי בב"נ
מתרת אי נחירה שתים. חייב ואכלו אבמה"ח בתלש
לקושית ישוב לישראל. בשחיטה מפרכסת לעכו"ם

מאוסטראווצע. הגאון

דאיתחזק במאי מהימן אמאי שוחט א"ז לקושית ישוב
חולין. ריש שבמרדכי ברוך רבינו לדברי ישוב איסורא.
במה השחיטה בית ראה ולא לאכול בשר לו שנתנו מי
דע"א הרא"ם אשיטת פנ"י לקושית ישוב לו. נאמין
כל איסורא. דאיתחזק היכא נאמן בכשרות כשהוחזק
במעשה התלוי רוב הוה שחיטה משמע. רבו או כולו
שיטת מאד. קלוש רוב הוה סמל"ח אמרינן ואי

בזה. באריכות בעהע"ט

בלי נולדים דרובא שרובא במדינתינו ביצים דם איסור
טהור יהי מכירו ואינו עוף במצא הריב"ש קושית זכר.

הרוב. אחר הלך ובנמצא הן טהורות עופות דרוב

שבת כלים דמסיקין בסוגיא הרשב"א סתירת ישוב
הגמ' ופי' לכתחילה. דרבנן איסור מבטלין אי וביצה.
דמוקצה הרשב"א בשיטת לאיסורא. קלי מקלי התם
וישוב טלטול. בלי דההנאה היכא בהנאה מותר
הסקה באיסור המג"א לסתירת ישוב הח"ס. לקושית
מותרים שנשרפו לאחר הנאה איסורי במוקצה.

לרפואה. אפרו לאכול שרץ השורף בהנאה.

דאפילו בדשיל"מ הראשונים במחלוקת להנ"ל עוד
ובפי' בטל לאיסורי קלי דמקלי היכי בטיל לא בדרבנן
בלי ביו"ט מוקצה להדליק מותר אי ביצה. הגמ'
ע"פ חמץ וכל דהא הבעה"מ שיטת מביא לטלטלה,

תשביתו. מצות מקיים הלילה עד חצות אחר

(מאשין) מכונה ע"י מבשר דם להוציא מותר אי
ג' מביא מליחה. בלי ולבשל מבשר דם המוציאה
הרמב"ם מחלוקת לבשל. בשר להכשיר אופנים
שלחו מליחה. בלי חי בשר לאכול מותר אי והראב"ד
במחלוקת בחליטה. בקעינן לא דהאידנא ממתיבתא
או הבשר מן הדם כל מוציא מליחה אי הראשונים
שהמלח הרמב"ן דעת המלח בפעולת טעמים ג' רובו.
ודעת לחוץ מושכו רק הרשב"א ודעת הדם שורף
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שבהלכות הריב"ש דעת מביא שמיבשו. החינוך
הטבע. חכמי על לסמוך אין התורה

אי פויעל) (אלומיניום כסף בנייר מכורך שנצלה כבד
כמבשל. הוה

אי מעל"ע בו ושהה טהור דג במעי שנמצא טמא דג
ביבש כבוש שייך אי כמבושל. כבוש משום אסור
כבוש. שייך לא דבמבושל צדיק אפרי והשגה ביבש
אי מעל"ע בלב הכנוס דם הוא. כמה כבוש שיעור
שדבריו בזה מהרש"ק בדברי ותמיה כבוש הוה

כבוש. הוה אי בקרח מונח סותרים.

.בזה"ז שכותבין הגדולים התוארים דבר על

דאיכא במקום מותרים אי עכו"ם של וחלב שמננת
קרים סוויט הנקרא שמננת בין חלוק המדינה. פיקוח
יש אי מאליו. המוקפה ושמננת מכונה ע"י שעושים
בדברי פי' אלו. בדינים כעמיקער של אנסיון לסמוך
במנין נאסרה דחלב רש"י בשיטת זה, בענין הפ"ח
רש"י בשיטת ישוב עליו. החז"א וקושית הח"ס ופי'
לדעת הגבינה. על גזרו מה מפני התוס' מקושית
דא"כ לדידן חמור במנין נאסרה לא דחלב הפוסקים
יושב או ונכנס יוצא דישראל טעם נדר. מטעם אסור

מירתת. אמרינן היכי חדשה וסברה מהני, מבחוץ

או לבהמתו להאכילו וטריפות נבילות לקנות מותר אי
להאכילם נו"ט לקנות הראשונים מחלוקת לכלבו,

עכ אולפועליו דאורייתא אסור בנו"ט מו"מ ו"ם.
ולמכרו לחזור מותר אי והותירו לפועליו לקח מדרבנן.
מותר דרבנן איסורי בא"ח. מביאו מירושלמי וראי'

ק"ו). סי' בסמוך (ועיין בהם. להשתכר

עליו שמרננין מאיטאליא הבא זית השמן בדבר
שהתיר רמ"א תשובת מביא חזיר, שמן בו שמעורב
בדברים אחבנ"י על איסורין לגבב לחפש ואין בזה,
ואין וז"ל מ"א תש' יעב"ץ שאילת (ועיין המותרים,
ברור איסורו שאין בדבר העם להמון להחמיר דרכי
ע"ש). ע"כ שרי לכ"ע אלא חורבה מיניה נפיק ולא

חנוכה. נר ידי בו יוצא אי איסור של שמן

למכור לו מותר אי בלע"ז) (גראסערי מכולת לו שיש מי
סחורה באיסור הפוסקים במחלוקת לעכו"ם. נו"ט
דמותר ובנזדמנו דרבנן, או דאורייתא הוה אי בנו"ט
אהרן זקן שו"ת על תמוה נזדמנו. הנקרא ומה לסחור
ביאור הפוסקים. כל היפוך שפסק ארבי' לסמוך ושאין
מבשל שהי' המדרש ובדברי סחורה בדין הטור בדברי
כלבים מאכלי של קופסאות חזיר. ובשר טהור בשר

ק"ד). סי' לעיל (ועיין דינם. מה מנו"ט

שלא ממאשין הנקחים סודא מי לשתות מותר אי
מחנה בעל מהגאון מכתב ובסופו הבקבוקים. נטבלו

גדול. אחריות הוא חדש איסור דלהמציא חיים

מה יין שם והי' בבית (נכרית) שפחתה שהניחה אשה
דינו.

חצי אי אדם. צורת עם שעון בה שהכניסו ביהכ"נ
בענינים ועוד שלם פרצוף דוקא או אסור נמי פרצוף

אלו.

שפיר ואי צורה. שם שיש בביהכ"נ להתפלל מותר אי
ועופות. חיות מיני הכתלים על המציירים עבדין

לישראל מותר אי מבחוץ תפלתם בית על שמונח שעון
השעות. בו לראות

מזומנים תשלום עבור המקח משיוו הגורע סוחר בדין
בלע"ז) דיסקאונט קעש או שקאנטא קאסע (הנקרא
גדולה וארוכות רבית איסור משום בזה יש אי
ואי לאחריו או המקח גמר קודם שאומר בין בחלוקים
מדברי חלוקים ועוד ולהתנות המקח לחזוק יכול
שערים ובית שי"ק מהר"ם ורדב"ז הרשד"ם רבותינו
להלוותו מותר אי בפרהסיא שבת מחלל ומחנ"א.

ברבית.

6 עם לשנה מאוחר טשעק שמקבלים יהלום סוחרי
להמוכר נותן והבנק הטשעק. על נכתב רבית אחוזים
משום בזה יש אי מהלוקח הרבית ולוקח מיד המעות

דרבנן. או דאורייתא יש ואת"ל רבית,

משום עובר אי עכו"ם בשם לבנו או עצמו הקורא
להסיק איסור בזה. שי"ק למהר"ם ותמיה ובחקותיהם

רשע. בשם שם

אי בלע"ז מאדערן במלבושי שלובשין אדם בני
בני כל על חיוב תלכו לא ובחוקותיהם משום עוברים
ונשים. אנשים במלבושיהם מצויינים להיותם ישראל

פ"ג ב"ק בגמ' ביאור הפאות. לאורך שיעור יש ם
וכו'. מניה שקיל נהורא

מהני אי אבנים רצפת גבי על שהמשיכו שאובים
שנעשו נסים ע"ב. ס"ו ב"ב בתוס' מפלפל למקוה.
פ"א לתוי"ט צ"ע שני. בבית נעשו אי ראשון בבית
ירושלמי. דברי מיניה דאישתמיטתיה דדמאי
וישוב להמשכה, הצריך בשיעור הראשונים במחלוקת
שנ"ז סי' א"ח ומ"ב הנ"ח מתמיהת הרמ"א לסתירת
מהני. טעם מאיזה המשכה ג'. כלל לטהרה ובחיבור

ובני השיעורים נתקטנו דס"ל דלהפוסקים חדש דבר
צריך הנוד שפופרת שיעור בזמה"ז א"כ נתקטנו אדם
דבעי הגרש"ז לשיטת וישוב שלנו אצבעות ד' להיות
ושיעור כלי ביטול שיעור שפפה"נ. לשיעור טפח

רמן. כמוציא תרווייהו שפפה"נ

מצוה לשם להגריל רשאי אי לשחוק שלא הנשבע
קדיש. לשם כגון
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.תורה ללמוד לאביו קודם הוא מתי עד מזורז בן

האב על או הקטן על הוא אם מילה מצות בחיוב
ועוד. כרת חיוב לענין ונפ"מ

נדרים בו לשלם מותר אם כספים במעשר הנוהג
שלו. ונדבות

לשנות יכול אי ידוע לעני ומחשבתו לצדקה הנודר
ראשונים ושאר ובעה"מ הרי"ף במחלוקת אחר. לעני
כמסירתו לגבוה דאמירתה כהקדש דינה צדקה אי
כנדר. דינה או הלב במחשבתו גם ונתחייב להדיוט,
לצדקה. מצדקה משנין דאין בהא הטור לסתירת ישוב
דברים. הוה לכ"ע להדבור סותרין דלא שבלב דברים

בצדקה. לחייב מהני אי כתיבה

.לצדקה מעות לקבץ מותרת אי נשים

מעות לקבץ לשלחם בנות של ספר לבתי יאי אי
לצדקה.

לתורה יכנס כן בברית שאומרים אלמה הט"ז בדברי
טובים. ולמעשים ולחופה

.ס"ת כתיבת במצות חייבות נשים אי

זכוכית ע"י ההפסק וניכר נגיעה בהם שיש סת"ם
מיקרסקאפף. המגדלת

ע"י אלא נקראות האותיות שאין תנ"ך של צילום
קדושה. בו יש אי מיקרסקאפף

השני ומצד ר"ל אחד מצד הארץ על שנפלה ס"ת
חייבים הם ומי להתענות. חייב אי בידו מחזיק
שצריך בס"ת שם עוד זה. לתענית ומקור להתענות
גניזה לגרום שלא אחת ביריעה סגי אי יריעה להחליף

יריעות. לשאר

מדאורייתא במזוזה מחויב אי בחו"ל שלו לבית הנכנס
מיד.

.במזוזה מיד חייב אי מפתח דמי ונתן בית השוכר

בו ויש בלע"ז) (קאפעראטיווע משותף בית הקונה
חייב ואת"ל במזוזה חייב אי עכו"ם שותפים
הראשונים במחלוקת מפלפל דרבנן. או דאורייתא

במזוזה. חייב אי עכו"ם בשותפות

יום משלשים יותר בלע"ז) (קאנטרי קיץ במעוני הדר
ב' עליה. מברך אי חייב ואת"ל במזוזה, חייב אי
השוכר בחו"ל. המזוזה מן פטורין יום ל' דעד טעמים
דשכירות הא ביאור דרבנן. או דאורייתא במזוזה חייב
הבדל כמכר. הוי ומתנה שאלה וגם הוא מכר ליומא

מזוזה. חיוב לענין לעכו"ם מישראל לשוכר

מתנה ושל משכון, של גזל, של הפקר, של בבית הדר
דרבנן או מדאורייתא במזוזה חייב אי להחזיר, ע"מ
הביאו שלא והפוסקים וש"ע הרמב"ם על תמיה עכ"פ.
בדינים בס"ד גדול ובירור הפקר. של בבית מזוזה דין

אלו.

חייב אי יום משלשים יותר ארעי בדירת בהדר עוד
לשכירת מכירה בין לחלק היש"ש בדברי במזוזה.
לאסור יכול דהמשאיל ב"ק ביש"ש ותמיה הבית,

בקונם.

,נדר מטעם הוי דהפקר מנדרים פ"ב הרמב"ם בדברי
בזה. התמוהים קצוה"ח ובדברי

כמה ועוד ט"ז וע"ז ו' מפסחים רש"י סתירת ישוב
וביאור דאורייתא, במזוזה חייב דשוכר מקומות

חובת דמזוזה הנ"ל פסחים בשוכררחובות אפילו הדר
שלו. שאינו בית

(בלע"ז (קלאזעטס קיר שארוני אחד חכם בפסק
וביאור אמות ד' להם אין אפילו במזוזה חייבים
מהם ואיזה במזוזה חייבים פתחים איזה רחובות

פטורים.

מקום ואין מבחוץ המזוזות על שוקפת שהדלת בית
אחורי המזוזה יניח אי המזוזות על המזוזה להניח
והטור הרמב"ם בדברי פירוש הצד. על מבחוץ הדלת
אחורי נקרא ומהוא פסולה. הדלת אחורי בהניחה
שכתבו והטור הרמ"א לדעת וישוב לדעתם הדלת
הפוסקים לישב גדול ואריכות מעכב אינו שנה שאם
לדבק שאין הערה י"ב באות זה. על זה יחלוקו שלא

דבק. בנייר מזוזה

לעשותו יכול לפדות בן לו ויש רחוקה בדרך שהוא מי
שליח. ע"י ולא עצמו ע"י ומקרי הטעלעפאן על

בא"י פדיון בשעת נמצא ואביו בחו"ל שנולד תינוק
מפלפל חול. הוא שהתינוק ובמקום בשבת שם ונפל
בשבת הקנין שיחול מעות בנותן הגרע"א בחקירת
משו"ת הזכירו שלא האחרונים על עצומה ותמיה

לאיסור. ליה דפשיטא ברונא מוהר"י

מצות ב' לפניו ויש שלשים יום עד נימול שלא בכור
ביום פדה שלא מי קודם, מהם איזה ופדיון מילה

בעשה. עובר מתי שלשים

יש ואי והיתר. באיסור לעצמו להורות רשאי אי חכם
ובסופו איתחזק. ללא איסורא איתחזק בין לחלק

במדבר. סוטה משקין היו אי חקירה

.בתפלין חייב אי אבלות עדיין עליו חל שלא אונן
הקבורה. לאחר אפילו בתפילין אסור ראשון ביום אבל

לכתפים. נמסר בדין ביאור
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לארץ הברזל מסך תחת מארצות קבר לפנות בדין
בחו"ל. שמת למי בא"י לקבור מצוה יש אי ישראל.
בחו"ל כבר נקברו בין חלוק יש אם מצוה יש ואת"ל

חלוקים. כמה ועוד נקברו לא או

בו ואין רפואה צריך כהן חולים. בבית יבקר אל כהן
שמת כהן לרפואה. לביה"ח ליכנס מותר אי סכנה
לטמא אסורין בניו בלע"ז) (אטאפסי נתוח לו ועשו

למת. לט"ק מקור לו.

שהניח אדם מקרי מת אי מהרש"ק לתמיהת ישוב
למאוד. עד נפלאו ז"ל ודבריו ופלא, בהפלא הגאון
וישוב מטמאין אי צדיקים בקברי הראשונים במחלוקת

שם. הרשב"א ולקושית כ"ה סוכה הגמ'

בתורה מבואר והיכן המת, הלנת באיסור המדינה לשר
האיסור. חל מי ועל דאורייתא. איסור דהוי

.הנ"ל בענין עוד

לו ואין מ"מ, לקברו חייבין לקברו שלא שצוה מי
כפרה. לו יש דאפה"כ וי"א כפרה,

גוסס בדיני עליו הח"ס מסתירת הרא"ש לדברי ישוב
בידי לגוסס אדם בידי גוסס בין חלוק אדם. בידי

לגוסס. ליכנס אסור כהן שמים,

בעל בו שנפטר ביום שנולד לולד שם לקרא מותר אי
השם.

התפילות כל להתפלל ורוצה בשבת יא"צ לו שיש מי
להתפלל ורוצה השבוע באמצע יא"צ לו יש ואחד
למפטיר ועליה תפילה לחיוב נכון מקור מוסף.

וקדישים. ומוספין

 
הבעל יצא אי מלאכותית הזרעה ע"י שנתעברה אשה

פ"ו. ידי זה בולד

אחר מאיש זרע ליקח כזו בהזרעה להשתמש איסור
ק"ס). סי' בסמוך (ועיין להתעבר.

בנים להוליד תורה חייבה היאך האחרונים בתמיהת
שמים. בידי אלא בידו שאין מה

מצות קיים אי ממנה להוליד זכה ולא אשה שנשא מי
להוליד. שהשתדל במה פ"ו

מצוה בדין ומפלפל ר"ל. ממזר בבן פ"ו מצות קיים אי
אני. טמאה האומרת בעבירה. הבאה

הרא"ש דברי בסתירת ביאור פ"ו. מצות על כופין אי
לישא כופין ובין לגרש כופין בין וי"ל בפי' בדין

הבדלה. קודם מים לטעום ג' אות אשה.

אי לה מפסול מלאכותית הזרעה ע"י שנתעברה אשה
ליקח כזו בהזרעה להשתמש איסור ממזר. הולד הוה
מ"מ ממזר הולד דאין נימא ואפילו אחר, מאיש זרע
וקבלה שעברה אשה בה. להעוסק הוא חמור איסור

לבעלה. נאסרה אי הזרעה ע"י אחר מאיש זרע

תנאים ואיזה תה"ק דין ע"פ יהודי הוא מי בשאלת
אברהם נעשה ובמה היאך יהדות. עליו לקבל צריך
בתורה מאמין שאינו מי הראשון, היהודי ע"ה אבינו

יהודי. בכלל אינו פה ושבעל שבכתב

היוצא הוא מי ב' יהודי. הוא מי הנ"ל בנידון עוד
אם אחרת לאמונה משומד הלכה. ע"פ ישראל מכלל
הדברים סתירת ישוב יכונה, ישראל בשם אעפ"כ
לו אין ולפעמים ישראל דין לו דיש אמרו דפעמים
שחטא אע"פ מאמר ופי' זה, בכל חדש ויסוד גדר

הוא. ישראל

דמים בדיקת ע"י ובנו אב להכרת בהלכה סמך יש אי
שלהם.

'ר בדבר ממזר, בני זה לומר נאמנים אי אם או אב
אי הבן. להכיר דמים בדיקת על דסמכינן גאון סעדיא

הבן. להכיר אנביא לסמוך יש

שהמן במה הלכה לפסק שסמכו יומא הגמ' בדברי
וישוב בהלכה, נביא אדברי סמכינן ואי מודיע. הי'
רבינו משה במדבר] המן על סמכו [והאיך להכפ"ת.
דן הי' אי המלך ושלמה עדים. בלי ה' ע"פ דן הי'
עדים בלי דן הי' דלא ס"ל הש"ס בו נחלקו עדים בלי

עדים. בלי דדן מבואר ובמדרש ובזוה"ק

נאסר אי חולי מחמת נתוח ע"י ביציו שנחתכו מי
פרש"י ביאור לגרש. אותו כופין אי פצ"ד באשתו.
פצ"ד אי ז"ל. הראשונים ובמחלוקת ממזר יבא לא
חולי ע"י פצ"ד הראשונים מחלוקת בממזרת. מותר
ישוב לחולי. חולי בין וחלוק בקהל לבא נאסר אי
מסריס שמים בידי סריס מ"ש התמוהים. יש"ש לדברי

פצ"ד. איסור וטעם אדם, בידי

ולשכחו שמו על לקראו מותר אי בביתו ילד המגדל
את המלמד כל חז"ל בדברי האמתיים. ההורים ממנו
ביתו. בתוך יתום דהמגדל ובהא תורה חבירו בן
המגדלו. בשם לתורה עולה קטן אי רמ"א בדברי
דברים י"ד אותם. קורין מי שם על וגר ושתוקי אסופי

אמתיים. ההורים לשכח האיסור נבנה עליהם

נודעו לא או ההורים שנשכחו בילד בהנ"ל. עוד
בנו. שאינו להודיעו המגדלו מחייב אי שלו ההורים

בילד שיודע מי לכל לפרסם גדולה מצוה בהנ"ל עוד
מאיסורא לאפרושי כדי המגדלו בן זה שאין כזה
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סתם אבל לו. להגיד רוצה אינו שהמגדלו כשרואה
ח"ו. לבזותו

וטבל ומל נכרי ולד שלקח מי ילד. המגדל בדין עוד
שלו. השם בנתינת יברך האיך גירות לשם אותו

ש אב שם עצמו להחזיק שרוצה ואםגר שקר. הוא
אביו. שם לשנות יכול ישראל

את לא מטמא אינו זרע הוציא ולא האשה על בא
האשה. את ולא האיש

,הקטנה בתו כבת הקטנה בנו בת לנשק מותר אי
בדברי צבעונים. בבגדי להסתכל דאסור בדינא
נ"א פסחים וברש"י לש"ש, דהכל והיש"ש הריטב"א

וחמיו. באביו לרחוץ דאסור

סברא ולנשקה לחבקה דאסור שנתקדשה בקטנה טעם
קידושין. המאירי דעת לפי ישרה

בידו מוחין משפחתו בני פסולה אשה לישא הרוצה
ס"ב. סי' א"ע רמ"א לדברי וישוב

ולאחר מזה זה ונתרחקו בערכאות לנכרי שנשאת אשה
הבחנה. ימי מתחילין מאימתי בערכאות פטרה זמן
טעם. ומאיזה ג"ח להמתין צריכה אי לעכו"ם נשאת

הבחנה. צריכה תואר יפת

מזה זה שנתפרדו שנים ג' אחר שנתגרשה מומר אשת
ואי הגט. קבלת אחר הבחנה ימי להמתין צריכה אי
אשה קדש פ"ט. סי' כנוב"י הדחק בשעת להקל יש

יום. צ"א לאחר וחזר וברח

'הוי בר מקרי טבל ולא שמל דגר חדש דבר בנידון
גר אינו לעולם מ"ז ברכות גמ' מביא קידושין. לענין
ולא שמל בגר הראשונים ומחלוקת ויטבול שימול עד
לגייר. הוא בידו אי גר היין. נאסר אי ביין ונגע טבל
דחשוב קטן בין חלוק לקריו. טבל לא מי בגמ' פי'
ישוב אופנים. בד' טבל ולא שמל גר ובין קידושין בר
וישוב ישראל בת על הבא ועבד דנכרי התוס' קושית

חד"א. אנפשי' דשוי' הח"ש קושי'

.זיבה טומאת ביה שייך אי טבל ולא שמל עכו"ם

.מיתה שכם אנשי נתחייבו מה מפני

שכר נוטלין היאך והח"ס הגרע"א לקושית ישוב
דבריהם על ותמיה בהנאה. שאסורים מתים מקבורת

ותשב"ץ. כתובות ממשנה

'פי בנה. את למול האם על חיוב צד שום יש אי
דליתא דהיכי א"ז ר"ח שיטת פ"ה. יומא הר"ח בדברי

תמוהים. ודבריו למולו האם על החיוב לאב,

אותו משום חייב אינו דבשליל האשכול ספר בדברי
בנו. ואת

הגם אב מדין בנו את למול חייב אי מוליד קטן למ"ד
שיגדיל. עד למול חייב אינו עצמו דאת

תמיה באשתו. מותר היאך חרש סומא היש"ש בקושית
בשיטת דקלא. עין בטביעת יעקב הרגיש לא היאך
אכתי היאך א"כ קולם להשוות יכולים דבנ"א הרמב"ן
דר"נ באבות פי' בלילה. בנשותיהן מותרים בנ"א
דבבית חדש חילוק בנ"א. קולות הקב"ה ששינה מלמד
שהכיר במי הראשונים מחלוקת דקלא. טב"ע צריך לא

דברים. שאר לענין עליו להעיד יכול אי בקול

תחתית רכבת בלע"ז סאבוויי או בבאס לנסוע מותר אי
איסור בנשים. נגיעה לידי לפעמים שבאים לעבודה
בנשים. הסתכלות ואיסור שלו שאינו באשה נגיעה
להרמב"ם אסור אי חיבה לשם שלא נגיעה
אחותו לנשק דאסור להרמב"ם ראי' מדאורייתא.
איסור, בו יש אי במתכוון שלא באשה הנוגע הגדולה.

נגיעה. לדין לישראל עכו"ם נשי בין לחלק יש אי

אשה שם ומצא בלע"ז) (עליוועטאר במעלית הנכנס
יחוד. משום לצאת חייב אי

.לנכרים נכריות בפרוצות סרסור להיות איסור יש אי
מה"ת. בשפחה יחוד יש אי

משמרתו אשתו בהו אמרינן אי גר, או כותי, עכו"ם,
נשייהו. מפקרי עכו"ם ואי

.ירחמו השמים דמן אהא לסמוך יכולין סכנה באיזה
לסמוך יכול אימתי רע דבר ידע לא מצוה דשומר בדין

זה. על

ושלאו תנאים, מיני כמה בגיטין תנאי בדיני קונטרוס
הנעלם בסוד המעשה. מבטל שהתנאי אמרינן תנאי בכל
מבעה"מ טעם כ'. ביצה בעה"מ על בהשגות להראב"ד
כסות בשאר מתנה דעת. מגלוי גרע כפול שאינו דתנאי

בתורה. שכתוב מה על מתנה הוה אי ועונה

.למעשה קודם ותנאי ללאו קודם הן בדין

בתנאי וקדושין, בגיטין דבור כדי תוך חזרה מהני אי
בגיטא שמואל אתקין ע"ה מגיטין ראי' המעשה. קודם

לחזור. דיכול פשוט הראב"ד לדעת דשכ"מ.

סותר דרישא ודיוקא צדדים בשני שהתנה כפול תנאי
אזלינן בטל לא ואת"ל התנאי, בטל אי דסיפא לדיוקא

עיקר. דסיפא דיוקא עיקר דרישא דיוקא

.אחרון לשון בתר הולכין דבתנאים ראי'

.הגט על ולא הגירושין על הם בגט שמתנה התנאים

.חופה בליל שנוהגין ותמיה זר באגדאד במנהג

דנשתנו ראשונה מביאה מתעברת אשה אי בזה"ז
מהרש"א בדברי ראשונה. ביאה נקרא מה הטבעים.
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ופלא ראשונה, מביאה נתעברה לאה אי וח"ס ונוב"י
בבעה"נ. הראב"ד דברי הביאו שלא

ואזהרה מהו, ופורש מצוה בעילת יבעל דאמרו בהא
בזה. לחתנים

בדברי פי' חדשות. לפנים עולות נשים אין למה טעם
דפנים מברכות פ"ב בהגיי"מ הביאם מנרבונא רבותינו
והוא ז' כל להם הלכו ולא לחופה שבאו פי' חדשות

פלא.

.קידושין בברכת הלשון ארוכת פי'

בהנ"ל עוד

בישראל משה כדת אומרים בקידושין דדוקא טעם
מצות. בשאר כן ולא

,החופה תחת ברכות ז' לחלוק העולם סמכו מה על
ראי' דנשואין. לז"ב דהפטורה ז"ב בין מחלק
לחלקם מותר לחברתה הסמוכות דברכות מירושלמי

ודיעבד. לכתחלה בין וחלוק בשנים. לאומרם

.הנ"ל בענין עוד

החופה כשתחת קידושין לסדר העולם סמכו מה על
ונשים. אנשים תערובת

.מבנן עדיפא בנתן לדידי דר"ח מימרא בפי'

מצא א"כ אלא לב"ש יגרש דלא ג"א שחידש במה
דלב"ש מבאר טובה, עצה אלא אינו דבר ערות בה
ובבלי סוטה מירושלמי וראי' גמור לאו באיסור הוה
בע"כ. יגרש לא ראשון בזווג נמי ולב"ה גיטין, שלהי
כתובה חז"ל תקנו למה בע"כ יגרש דלא לב"ש קושיא
תוס' בדברי פי' להוציאה. בעיניו קלה תהא שלא

גיטין. שלהי

שנותן גט דמהני מילתא הא דמנא הלבוש בתמיהת
מה כל דאמרו בהא חדש פי' לדבריו. וישוב מאהבה

מהני. לא עביד אי תעבוד לא רחמנא דאמר

אם ע"ד, בה מצא אא"כ יגרש לא דלב"ש בהא עוד
לגרש. מותר אי לב"ש לגירושין שניהם הסכימו

 
שמעון של בביתו שדר מפני השליש לפסול רוצה ראובן

ודר חבירו את המלוה ב"מ במשנה מפלפל בחנם.
שוחד. איסור ובין רבית איסור בין ומחלק חנם, בחצירו
לו. לדון יכול אם העיר דיין אצל רגיל שהי' חנם רופא
של לאביו או לתלמידו ולדון לעדות כשר אי רב
הב"ד. כל בטל פסול אחד בהם שנמצא ב"ד תלמידו.

לד"ת שמעון את ותובע הים ממדינת בא ראובן
יתחייב שאם מעות ראובן שישליש טוען ושמעון

אכסנאי דינא. לציית בלי למדה"י יחזור ולא ישלם
זיילי ואי לתובע תחילה נזקקין לדון העיר לבן שתובע
יכולין מתי עיקול בדין תחלה. לו נזקקין דנתבע נכסי

המעות. לעקל

(בלע"ז (דזוראר להיות מותר אי ממשלתי לעו"ד
אי עכו"ם. במשפטי לפסוק מהמשתתפין אחד כלומר
לא. או ישראל לשל שוין דדיניהם היכי בין לחלק יש
ישראלים. או עכו"ם דינים בעלי בין לחלק יש ואם
בדיני לדון עכו"ם לכוף מצווה אי ישראל של ב"ד
דיני בין נפ"מ יש אי להעכו"ם. השייכין ישראל
דינא משום בזה יש אי ממונות. לדיני נפשות

דמלכותא.

בין חלוק נקנה. דבר לאיזה הלואה בשעת שלא משכן
בשעת שלא או הלואה בשעת המשכן על המלוה
על המלוה שעבודים. ב' עליו יש הלוה הלואה.
אי שכירות הדברים בסתירת משמט. אינו המשכון
כמכר. הוא דין לאיזה שכירות קניא. ולמה קנין עושה

בזה"ז פרוזבל כותבין ואי כספים שמיטת שייך אי
ללוי לקרות יש אי בזה. ח"ס לסתירת וישוב בחו"ל

חדש. שאוכל למי

.שביעית דין בהו שייך אי הקדש של וכרם הכרם כלאי
שנעלמה ומנ"ח הרש"ש מתמיהת התוס' דברי ישוב
בערלה, חייב למצוה הנוטע מפורשת. משנה מהם
על תמיה הערלה. מן פטור נטע ואח"כ הקדיש
הב"י במחלוקת מפורשת, ירושלמי שהשמיט הרמב"ם
מותר אי שביעית. פירות להפקיר בחיוב והמבי"ט
הרמב"ם. לפי' וישוב בדמים, שביעית פירות ללקוט

מופקרים הם או להפקיר צריך אי שביעית בפירות עוד
מן פטורים הפקר פיורת טעם מה דמלכא. מאפקעתא
אדם מאימתי שביעית בירושלמי חדש פי' המעשר.
כל על פירותיו האוסר בשביעית. בפירותיו זוכה
שביעית. איסור עליהם חל אם בשישית ישראל
לעולם. אסורים שביעית פירות דשומר ר"ת בשיטת
זצ"ל מינצבערג להגרי"ז ישראל שארית שו"ת (ועיין

ע"ב). - ע"ו סי' יו"ד

.קורא מתי גופיה כהן ברכות ר' מהרש"א בקושית
הצל"ח בדברי וסתירה לאכלם מ"ע הוה אי קק"ל
עבד מצוה. שכר לו יש אי בשכר מצוה העושה בזה.
או י"ב בשנת בעונשין נתחייב מתי כאשה שדינו
דשיעורין מהט"מ פ"ב הרמב"ם בדברי י"ג. בשנת

הלמ"מ.

למלוח דמותר התוס' על פסחים הצל"ח בקושית
בשר דמולח הר"ן שיטת כבישול. הוי והא הפסח

מבשל. משום חייב בשבת
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וישוב אכילתן, כדרך שלא מקרי אי חי בשר האוכל
צ"ע ופוסקים, בש"ס למקום ממקום זה בדבר לסתירה

הכו"פ. לדברי וישוב במנ"ח

.לשבעה ראויה סוכה דבעי כמ"ד קיי"ל אי

מטעם או זריעה מטעם היא אם במים דהשקה דין
טבילה.

.רבית טעם להטעימן ברבית לבניו להלות מותר אי
ה"ח. ממלוה פ"ד המל"מ על ותמיה

שופר לו לתקוע מותר דקיי"ל מחבירו הנאה המודר
שכר הנוטל דר"י. מפרוטה מתהני דהא התוס' והקשו
משמע בירושלמי מיהו המצוה. אבד מצוה לקיים
קושית ישוב המצוה. קיום על שכר לקבל דמותר

דר"י. בפרוטה התוס'

במקום ישראל לקרא רשאי אי בביתו מנין העושה
כהן.

(בלע"ז (מיטער מדחן לפני מכונה העמיד ראובן
לו ויחזיר במקומו שיניחנו ובקש שמעון בא ושלם,
המעמיד לשלם. שמעון רצה לא ואח"כ תשלומין חצי
יש אי דמלכותא מדינא שאסור במקום (קאר) מכונה

הרבים. גזל משום בזה

חייב שאינו במקום (קאר) המכונה להעמיד שיכול מי
שצריך מקום לחפש צריך אי עמידה זכות בעד לשלם

לשלם.

אי הספרים ונאנסו אצלו שהפקדו בספרים הלומד
מביא בזה. והקצה"ח הט"ז מחלוקת באונסין. חייב
חייב ונאנס עמ"ל במתנה שקבל באתרוג הרא"ש פסק
עליה שכר ליטול שיכול הנאה בין חלוק בתשלומים.
מ"ש רוחניות. הנאה שהוא מלימודו שנהנה מה ובין
המצוה עם הבאה הנאה הנהנין. ברכת הוי דברכה"ת

הנאה. הוה אי דיבור ע"י הנאה מותרת. אי

הרמב"ן מחלוקת בנדרים, אסור אי הנאה גרם
ק"ג. יבמות והרשב"א

אין עצמו דמוכר שפסק הרמב"ם לסתירת ישוב
היכא כר"נ. פסק מלוה ובהל' כת"ק, לו מעניקין
וצ"ע כותיה. הלכה דחד אליבא אזלי הש"ס דסוגית

בשדר"נ. בש"ך

לגבות עבד של והענקה אשכירות חל אי שדר"נ
עבדים בהל' השעה"מ בדברי פלפול מהם. לבע"ח

הנ"ל.

לישא אותו שכופין בעבד תולה אי לעבד הענקה חיוב
השעה"מ. מקושית מה"ע פ"ג למל"מ ישוב שפחה.

שדר"נ שייך ואי פ"ו סי' ח"מ התומים לדברי ביאור
כופין ב"ד אי דרבנן. או דאורייתא שיעבודא בע"ע.

גובה אינו דבע"ח למ"ד אפילו הענקה. מצות על
חובו. לפרוע העבד על מצוה מ"מ שדר"נ, מכח מעבד
מתחייב הי' עצמו דהלוה היכי אלא נאמר לא שדר"נ
ליכא מתחייב הי' לא בעצמו דהבע"ח היכי אבל

שדר"נ.

.בעכו"ם דר"נ שיעבודא שייך אי

ובא"ז לפרוע להלוה לו דיש היכא שדר"נ שייך אי
ודברי ז"ל הראשונים מחלוקת דהוא מבואר פ"ס ב"ק

צ"ע. בח"מ הש"ך

אחר בממון הולכין אי לרוב מסייע דחזקה היכא
ריש ות"י ומלחמות בעה"מ מחלוקת מביא הרוב.
מכתובות התוס' סתירת בח"ס. ותמיה בזה, כתובות
הולכין דאין האחרונים לקושית ישוב לבכורות,

רוב. בתר דהולכין גזל ספק איכא הא אחה"ר

מעיר אחוזים לקבל ישיבה עם הסכם לו שהי' משולח
הכסף שמאספים עיר אותה גבאי החליטו ועכשיו אחד
תובע והמשולח משולח בלי להישיבה אותו ושולחים
ואי כשררה או כפועל דינו משולח מזה. גם אחוזים
במצותו זכה אי צדקה גבאי צדקה. גבאי דין לו יש
צדקה גובה במצוה. חזקה טענת יש מתי לעולם
כפועל. אלא אינו בשכר גובה ואם מלפניו, עומדין
גזל בכלל הוה אי גדולים אחוזים שנוטל משולח

הרבים.

קיים אי עשיר ונמצא לעני ונתנו לצדקה מעות הנודר
הי' לא דבעה"ב דמוכח אומדנא דאיכא היכא נדרו.
בדיינים. להוציא יכול אי למשולח כזה רב כסף נותן
אי' משולח המשולח. את לסלק יכולה מתי ישיבה

עני. דין הו"ל

צעב"ח בדין זו במדינה השחיטה שונאי נגד קונטרס
ד" ע"פ מטעםשנצטווינו לכתוב שנתבקשתי הק'. ת

בעלי לכל בכלל הוה אי צעב"ח דפה. הרבנים אירגוני
מן (לבד ורמשים שקצים ואפי' וקטן גדול חיים

בשבת). אפילו דנהרגין המזיקין

.לשלם חייב אי תיקונם בשעת תפילין שפסל סופר
חייבים וקלקלו לתקן לאומנין נתן במשנה מפלפל
מטבע שראה באחד והריב"ל הרשב"א ובדברי לשלם,
שאין בזה מנהג דיש היכא טעות. ונמצא ס"ת ובכותב

מנהג. הוה אי משלמין

מדירת מקרר לו נתן ובעה"ב קיץ מעון שכר ראובן
המקרר. לו שיחזיר לראובן טוען ושמעון שמעון
לבעה"ב. נשאר כח ואיזה קונה הוא למה שכירות
מחלוקת בתוכו. המטלטלים קונה אי בית השוכר
דבר לו ליתן ורוצה לחבירו דבר בהמשכיר הראשונים

בו. כיוצא אחר

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

מלאכה לעשות לו והרשה לשמעון בית השכיר ראובן
נתן בין חלוק הייתי. דסבור בטענה לחזור רוצה ועתה
או השכירות מתנאי והוא השכירות בשעת הרשות לו
שוכר חזקה. להם יש אי מידו שקנו נזקין לאח"כ.
שלא מכחישו והמשכיר דבר לכל רשות לו נתן טוען

קטן. לדבר אלא רשות נתן

מה על ותמיה בחו"ל מעקה מצות חיוב שייך אי
שיטת מביא מעקה. עושין שאין העולם סומכין
גג לו שיש ומי במעקה, מחויב השוכר בזה. היראים

ממעקה. פטור עליו לעלות וא"א

.מעקה לעשות מי על הרבה דיורים ובה גדול בית
במעקה. מחייב אי עכו"ם שותפות של בית

למכור לו מותר אי המציאות יקר דם סוג לו שיש מי
בלע"ז. בענק בלאט הנקרא בחברה להשתתף או מדמו
הראשונים מחלוקת מדמו. למכור מותר אדם כל אי
אם בעצמו חבלה ואיסור בעצמו, לחבול מותר אי
מקודם הלכות למדין אי דרבנן. או דאורייתא הוא
עכו"ם הוא ואם החובל הוא הרופא דם, הנותן מ"ת.

מיתה. חייב לישראל וחובל

לעצמה לעשות מותרת אי בפניה מום לה שיש אשה
או בנתוח סכנה דיש היכא בין וחלוק פלאסטי. נתוח
כלל בדרך אלא הוי לא בזה"ז הרופאים נאמנות לא.

הפרט. על ולא

.פלאסטי נתוח לעשות רשאי אי מום לו שיש איש
למשחן רשאי אי שפרענקלין זאממער לו שיש מי

לאבדן. כדי במשחה

שצריך תינוק לתינוק. בשר טלטול לחתוך מותר אי
יעשו. כיצד מילה קודם נתוח

לעצמה לעשות מותרת אי ר"ל בנים חשוכת אשה
עצמה לרפאות לאשה חיוב יש ואי שתיליד. כדי נתוח

שתוליד.

.טומאה לקבל הכשר מקבל אי מכביצה פחות אתרוג
מכביצה. פחות טומאה מקבל אוכל אין מדאורייתא
דהוי בו וכיוצא אגוז כגון עצמי שיעור בין חלוק
כזית מאכילת ראי' כביצה. שיעור ובין שלם שיעור
בכזית. סוכה לחיוב דקבעה ראשונה בליל בסוכה
תרומה של אוכלין המוציא ורמב"ן הר"ש במחלוקת
מוזהר אינו דעכו"ם למ"ד צ"ע בכזית. חייב בשבת

השיתוף. על
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כלל בתוך שלמה לתשובה שאזכה המחכה ידידכם בזה והנני
ישראל בית לכל הנדרסת אסקופה צדקינו, משיח ולביאת ישראל

ושבור, רצוץ קנה אדמה כלי
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