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'ה אתה ברוך תורתו את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר אשר העולם מלך אלוקינו ה' אתה

לעם לו להיותם אחריהם וזרעם לאה רחל רבקה שרה ויעקב יצחק אברהם באבותינו ה' ובחר התורה. נותן

בתורה ככתוב בתוכינו נטע עולם וחיי במצותיו וקדשנו לשון מכל ורוממנו התועים מן והבדילנו עולם עד

ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי הארץ גויי כל בו ונברכו ועצום גדול לגוי יהי' היו ואברהם

עליו דבר אשר את אברהם על ה' הביא למען ומשפט צדקה לעשות ה' דרך ושמרו י"ח)אחריו (בראשית

בן יירש לא כי בנה ואת הזאת האמה גרש לאברהם ותאמר בתורה ככתוב השפחה בן בישמעאל ומאס

אל אברהם אל אלקים ויאמר בנו אודות על אברהם בעיני מאד הדבר וירע יצחק עם בני עם הזאת האמה

זרע לך יקרא ביצחק כי בקולה שמע שרה אליך תאמר אשר כל אמתך ועל הנער על בעיניך (בראשיתירע

אשרכ"א) הפלגשים ולבני ליצחק לו אשר כל את ויתן אותו וישלח אלקים אותו צוה כאשר אברהם ויעש

קדם ארץ אל קדמה חי בעודנו בנו יצחק מעל וישלחם מתנות אברהם נתן כ"ח)לאברהם הכל(בראשית

יצחק. עם בני עם הזאת האמה בן יירש לא כי אמנו שרה נבואת לקיים כדי

אח הלא שנאמר כמה יעקב את ואהב בעשו ה' ומאס עשו ואת יעקב את לו ויתן ליצחק ה'

נבואת ידי ועל זרע לך יקרא יצחק כל ולא ביצחק ז"ל ודרשו שנאתי עשו ואת יעקב את ואהב לעשו יעקב

ויתן ככתוב אותו ויברך לבן מבנות אשה ליקח ויצוהו אבינו מיצחק הברכות אבינו יעקב לקח רבקה אמנו

אמך בני לך וישתחוו לאחיך גביר הוה לאמים לך וישתחו עמים יעבדוך וגו' השמים מטל האלקים לך

ברוך ומברכיך ארור כ"ז)אררך אחיו(בראשית כל ואת לך שמתיו גביר הן לעשו ויאמר יצחק ויען ונאמר

ש-די וא-ל וגו' אותו ויברך יעקב אל יצחק ויקרא ונאמר בני אעשה מה אפה ולכה וגו' לעבדים לו נתתי

ארץ את לרשתך אתך ולזרעך לך אברהם ברכת את לך ויתן עמים לקהל והיית וירבך ויפרך אתך יברך

לאברהם אלקים נתן אשר ופרש"י)מגריך ז"ל אותו(ודרשו יצא ממך בשבילך, האמורות ברכות אותן יהיו

לבדו יעקב ויותר ככתוב הברכות על ליעקב הודה כרחו בעל עשו של שרו גם המבורך. הזרע ואותו הגוי

השחר עלות עד עמו איש ל"ב)ויאבק לו(בראשית יכל לא כי וירא עשו של שרו שהוא רז"ל ופירשו

אלקים עם שרית כי ישראל אם כי שמך עוד יאמר יעקב לא ויאמר ככתוב הברכות על לו והודה וברכו

ליעקב לו והתחנן המלאך שבכה ז"ל רבותינו ודרשו שם אותו ויברך וגו' יעקב וישאל ותוכל אנשים ועם

לאמר ישראל וקראו הברכות. על המלאך לו הודה כרחו ועל יעקב רצה ולא שם עמו שידבר עד לו שימתן

אתננה לך וליצחק לאברהם נתתי אשר הארץ ואת ככתוב הקב"ה ברכו ארם מפדן ובבאו וגו' שרית כי

הזאת. הארץ את אתן אחריך ולזרעך

יהיה גר כי אבינו לאברהם הקב"ה שאמר חוב ולשלם הדבור ע"פ שם לגור מצרימה יעקב

שנה מאות ארבע אותם וענו ועבדום להם לא בארץ ט"ו)זרעך חזקה(בראשית ביד משם ה' ויוציאנו

ישראל בכרי בני וקראנו כולם העמים כל לעיני גדולים ובמופתים ובאותות נטויה ד')ובזרוע ויחן(שמות

אליו ויקרא האלקים אל עלה ומשה מהימנא רעיא רבינו משה ביתו בנאמן לנו ובחר סיני. הר תחת אותנו

אתכם ואשא למצרים עשיתי אשר ראיתם אתם ישראל לבני ותגיד יעקב לבית תאמר כה לאמר ההר מן ה'

סגולה לי והייתם בריתי את ושמרתם בקולי תשמעו שמוע אם ועתה אלי אתכם ואביא נשרים כנפי על

בני אל תדבר אשר הדברים אלה קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם הארץ כל לי כי העמים מכל

י"ט)ישראל לבדו(שמות הוא כי השפלים הנמצאים מכל השם אצל יקר האנושי המין שכל אעפ"י כלומר

ז"ל כמאמרם בהם י"ח)המכוון מ' פ"ג א(אבות ליחביב תהיו ישראל בני אתם מ"מ בצלם שנברא דם
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ולהורות להבין קדש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו כי העמים מכל סגלה לי תהיו ובזה העמים מכל סגולה

לעתיד ישראל ענין שיהי' כמו אחד שכם ולעבדו ה' בשם כלם לקרא האנושי המין ספורנו)כל .(ועיין

ובמה מזה תעלינו אל הולכים פניך אין אם אליו ויאמר רבינו משה עליהם התפלל שחטאו

פני על אשר העם מכל ועמך אני ונפלינו עמנו בלכתך הלוא ועמך אני בעיניך חן מצאתי כי אפוא יודע

ל"ג)האדמה יחליפם(שמות לא ג"כ מקום של רצונו יעשו לא שח"ו בזמן דאפילו פי' אליהו דבי ובתנא

שיהא וברמב"ן בעיני חן מצאת כי אעשה הזה הדבר את גם השם לו ואמר ונפלינו וזה אחרת באומה

העם. מכל זה בדבר מובדלים ונהיה רש"י ועיין האדמה פני על אשר העם לכל כן ואין במופלא חלקנו

תרשו אתם לכם ואמר בם ואקץ עשו אלה כל את כי מפניכם משלח אני אשר הגוי בחקת תלכו ולא ונאמר

מן אתכם הבדלתי אשר אלקיכם ה' אני ודבש חלב זבת ארץ אתה לרשת לכם אתננה ואני אדמתם את

לי להיות העמים מן אתכם ואבדיל ה' אני קדוש כי קדשים לי והייתם וגו' כ)העמים אם(ויקרא וברש"י

אראנו צרים מראש כי ונאמר וחבריו. נבוכדנצר של אתם הרי לאו ואם שלי אתם הרי מהם מובדלים אתם

יתחשב לא ובגוים ישכן לבדד עם הן אשורנו כג)ומגבעות חבל(במדבר יעקב עמו ה' חלק כי ונאמר

ל"ב)נחלתו לא(דברים האדמה כל פני על אשר העמים מכל סגלה לעם להיות אלקיך ה' בחר בך ונאמר

את ומשמרו אתכם ה' מאהבת כי העמים מכל המעט אתם כי בכם ויבחר בכם חשק העמים מכל מרבכם

לאבותיכם נשבע אשר ז')השבועה לו(דברים להיות ה' בחר ובך אלקיך לה' אתה קדוש עם כי ונאמר .

האדמה פני על אשר העמים מכל סגלה י"ד)לעם .(דברים

לאמר כתוב ל"ג)קדשו כי(תהלים ונאמר לו לנחלה בחר העם אלקיו ה' אשר הגוי אשרי

לו למושב אוה בציון ה' י"ג)בחר והרג(קל"ב רבים גוים שהכה לסגולתו י-ה לו בחר יעקב כי ונאמר

עמו לישראל נחלה לנחלה ארצם ונתן עצומים ד)מלכים ומשפטיו(קל"ה חקיו ליעקב דבריו מגיד ונאמר ,

ישראל לבני חסידיו לכל תהלה לעמו קרן וירם ונאמר ידעום בל ומשפטים גוי לכל כן עשה לא לישראל

קרובו זרע(קל"ז-ל"ח)עם בחרתיך אשר יעקב עבדי ישראל ואתה לאמר כתוב הנביאים עבדיך ידי ועל

מאסתיך ולא בחרתיך אתה עבדי לך ואמר קראתיך מאציליה הארץ מקצות החזקתיך אשר אהבי אברהם

ח') מ"א בו(ישעי' בחרתי וישורון יעקב עבדי תירא אל בו בחרתי וישראל עבדי יעקב שמע ועתה ונאמר

א-ב) מ"ד בחירי(שם וישראל יעקב עבדי למען ד')ונאמר מ"ה ה'(שם אמר כה אליהם ואמרת ונאמר

יעקב בית לזרע ידי ואשא בישראל בחרי ביום ה')אל' כ' תהי'(יחזקאל לא היו רוחכם על העולה ונאמר

ואבן עץ לשרת הארצות כמשפחות כגוים נהי' אומרים אתם ל"ב)אשר כ' .(שם

בעי דקב"ה ישראל אינון זכאין וגו' קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם משפטים

רחומתא אעדי לא כהנים ממלכת לי תהיו ואתם לון אמר בקדמייתא עלמא בני שאר על יתור לו לייקרא

עם כי לון דקרי עד מנהון סגיא רחומתא אעדי לא יתיר דאיהו קדוש גוי לו-ן דקרי עד מנהון סגואי

ע"כ. מכולהו יתירא דאיהו לי תהיון קודש ואנשי לון דקרי עד מנהון רחומתא אעדי לא אתה קדוש

ישראל נקראו לוי ר' בשם דסכנין יהושע ר' אמר ז' אות וישראל יהודה פיסקא כהנא דרב ובפסיקתא

שיש מה מכל יותר האדם על חביבה הסגולה מה וגו' סגולה לי והייתם שכתב ממה הקב"ה של סגלתו

האו מכל הקב"ה לפני חביבין ישראל כך אומרלו הוא וכן הארץ גויי כל על עליון ונתנך שנאמר מות

רבו מאחר מסגל שעבד כמו שומע של האוזן תפקע שמא או קרחה בן אר"י העמים מכל תהי' ברוך

השומע על יקשה שמא פי' הארץ כל לי כי ת"ל מסגלים אתם כן בעלה מאחר והאשה אביו מאחר והבן

השומע וירצה מכל החביב ואוצר סגולה לו אותנו לקח עולם שהבורא ישראל על כזה גדול דבר לשמוע

אותם מיראתם אדוניהם מאחרי בגניבה קטן דבר מסגלים והבן והעבד האשה כמו שהכונה הענין להקטין

ע"ש. הארץ כל לי כי ת"ל

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

חלקינו שם שלא האדמה כמשפחות שמנו ולא הארצות כגויי עשנו שלא ליהושע המיוחסת
הקב"ה א"ל פ"ז פסחים ובגמ' המונם. ככל וגורלינו אברהם(להושע)כהם בני בחוני בני בני שהם ישראל

זו עם דכתיב אחד קנין ישראל וכו' אחד קנין תורה בעולמי קניתי אשר קנינים מד' אחד ויעקב יצחק
להם ונתן אברהם של בזרעו שבחר ברוך ק"ד סנהדרין ובגמ' אחרת באומה העבירם אמרת ואתה קניתי
הדברים את לך כתב עה"פ ל"ד תשא ובתנחומא לאדוניהם, שרים נעשין הולכין שהם מקום ובכל מחכמתו

עתידים שאו"ה הקב"ה שצפה ולפי בכתב המשנה שתהא משה ביקש לך כתב הקב"ה לו כשאמר האלה
אומרים אתם לעכו"ם הקב"ה להם אמר ישראל אנו אומרים והם יונית בה קוראין ולהיות התורה את לתרגם

ובמשנה ע"ש פה על שניתנה משנה זו ואיזו בני הם אצלו שלי שמסטורין מי בני פ"ג)שאתם (אבות

וכו'. להם נודעת יתירה חיבה למקום בנים שנקראו ישראל חביבין

אהבת העמים מכל בחרתנו אתה לנו תקנו הברכות וסדר התפלות סדר כשתקנו הגדולה כנסת
הבדלה ובברכת העמים מכל בנו בחר אשר התורה ובברכת וכו' הלשונות מכל ורוממתנו בנו ורצית אותנו
עם מכל בנו בחר אשר לרגלים היום ובקידוש לעמים, ישראל בין לחשך אור בין לחול קודש בין המבדיל

שלא ברוך ובברכות העמים מכל קדשת ואותנו בחרת בנו כי וכו' במצותיו וקדשנו לשון מכל ורוממנו
מי עלמא דמרי ותפלין בארץ אחד גוי ישראל כעמך ומי אחד ושמך אחד אתה עוד ובתפלה גוי עשנו
כי ידוע הוחלתי ולדברו נפשי קותה ה' קויתי ג' אות הקמח כד ובס' בהו, כתיב אחד גוי ישראל כעמך

שכתוב כענין וחלקו עמו והם הקב"ה של לשמו לקוחים שהם מפני ביותר מקודש ישראל של ענינים כל
ל"ב) עבדי(דברים שאר על יתירה מעלתו הנה המלך עבד שהוא ומי נחלתו חבל יעקב עמו ה' חלק כי

שהזכיר הכתוב וענין אדוניו המלך עבדי הם והסגנים שהשרים מפני עליהם וחתתו ומוראו והסגנים השרים

כ"ו)משה לכך(שם ותפארתם תהלתם וזה לשמו לקוחים שהם מפני כי הארץ גויי כל על עליון ולתתך
העמים. שאר כל על עליון נתונים הם

כל על וגדלותם במעלותם העולם אומות ושאר העכו"ם מן נבדלו כבר האבות מזמן כי
הקדושה באומה לדבק תאוה התאוו הגוים וכל נתתיך גוים המון אב כי באברהם שנאמר וכמה האומות

לוטן אחות צ"ט סנהדרין כמ"ש להם ועבדים שפחות להיות שהסכימו עד ורוממותם גדולתם בראותם הזו
היא תגא בלא מלכותא אלוף וכל תמנע אלוף לוטן אלוף דכתיב הואי מלכים בה תמנע הוא מה תמנע
מוטב אמרה עשו בן לאליפז פילגש והיתה הלכה קבלוה ולא ויעקב יצחק אברהם אצל באתה לאיגיורי בעי

לשרה שפחה ונעשית מלכים בת היתה הגר וגם אחרת לאומה גבירה תהא ולא זו לאומה שפחה תהא
בהמתם לאו"ה להם חביבה ל"ח גיטין ז"ל אמרו מזו וגדולה וכמה כמה ועוד רבי את שמש ואנטנינוס
ארץ מהרי ושריון שניר תנא שריון לחרמון יקראו צידונים ע"ב חולין ובגמ' מנשותיהון יותר ישראל של

ארץ הרי שם על לו והעלה לעצמו גדול כרך לו ובנה הלך העולם מאומות ואחד אחד שכל מלמד ישראל
העולם אומות בהם קנאו טעמא ומהאי העולם אומות על חביבין ישראל ארץ הרי שאפילו ללמדך ישראל
קבלת על לה' ישראל שנתקרבו שע"י לעולם שנאה ירדה שמשם סיני הר נקרא למה פ"ז שבת כמ"ש

עולם. לעם שנאה משם וירדה האומות בנו נתקנאו התורה

עם ישראל לבנ"י שקראו העכו"ם ואפילו ישראל בני בין הדורות בכל ומקובל מפורסם הי' זה
בארה"ב הגרים תורה בני ואפילו זו באמונה חולשה סימני נראו האחרונות בשנים בעונ"ה אמנם הנבחר

בשר בני כל טוענים בשוהשח"ו בלע"ז)נבראו להם(איקוואל יש ואשר זו במדינה מזה לדבר ושאין

משה בדת גמורה כפירה הוא כי ובאמת נאמרה, הראשונים האומות ועל העכו"ם עם זכות שווי לישראל
במעלות יותר ואינו הנבחר עם איננו ישראל בני שעם ואומר זה בדבר הכופר שכל וברור ופשוט ה' ובתורת
גמור כופר הוא הרי בהא שכופר רק מצות התרי"ג כל שומר אפילו גמור כופר הוא הרי העולם מאומות

שכר מקבל אינו הזה הכופר אבל ועושה מצוה כאינו עליהם שכר שמקבל המצות השומר מעכו"ם וגרע
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מכל במעלות גדול הי' לא רבינו דמשה הוא כופר דבע"כ פשוט שהרי התורה בכל ככופר נענש ואדרבה

הפסוקים וכל הארץ גויי כל על עליון ולתתך כהנים ממלכת לי תהיו ואתם לו שאמר והקב"ה הנביאים

כביכול אשר וקאמאניסטים הליבעראלים ע"י העיקר הוכנסה זו כפירה כי ובאמת נצחיים אינם ח"ו הנ"ל

כאחד כולם משוה אינה הקדושה תורתינו אבל אחד הכל ככהן כעם והי' וגדול קטן להשוות יסודם עיקר

כהנים והם הבדלה איכא לישראל ישראל בין דאפילו מצינו מזו וגדולה לעמים ישראל בין מבדיל אלא
ואסור לקדשם ישראל כל על ומצוה מישראלים ובקדושתם במעלתם גדולים והכהנים וישראלים לוים

כהנים. משאר קדוש והכה"ג מישראל וגדולים מהכהנים פחותים הלוים וכן בהם להשתמש

ישראל שיהיו זו מצוה שימנו המצות למוני מצינו ולא מצות התרי"ג בכלל זה דאין כיון תאמר

דא דבאמת חדא כלום, אינו זה הגויים כל על עליון להיותן ובהבחרם בחרתנו באתה להאמין מחויבים

תנאי דהרי מצות תרי"ג כלל לו אין בזה מאמין שאינו מי דכל המצות קודם לדעת מהיסודות יסוד הוא
יעבור שאמרו מצות לשאר דמי ולא התורה בחלקי כופר הוא דע"כ ועוד וכמ"ש, התורה קבלת קדם זה

שיאמין לו אומר אינו אבל אמונתו על להעביר שמתכוין כיון יעבור דוקא דהתם להעביר במתכוין יהרג ואל

שאונסין בראובן שנשאל צ"ב סי' ח"ד הרדב"ז משו"ת מצאתי לזה וראי' ח"ו, אמת משה תורת שאין ויודה

את מיחדים אדרבא ע"ז עובדים אינם שהישמעאלים כיון נפשו למסור חייב אי ישמעאל לדת לחזור אותו

שמעלתו אדם אצלם שם שהיה להודות שצריך אחרת ועוד זאת כתב האריכות ולאחר דופי בו שאין יחוד ה'

מכל אחת על לעבור אונסין שאם אומר אני מזו וגדולה הדת בכל הריסה וזו מרע"ה ממעלת למעלה היא

צוה ושלא אומרים הם כאשר אותה החלפנו שאנחנו או אמת משה תורת שאין באומרם התורה מצות

ויגעתי הגזרה בשעת ושלא ובצנעא עצמו להנאת אפילו עליה נפשו את למסור שחייב ככה על הקב"ה

השם את מיחדים שהם אעפ"י הישמעאלים שאמונת יודע והוי וז"ל כדברי ז"ל הריטב"א שכתב ומצאתי

שהיא כמו אמת שאינה משה בתורת כופר באמונתם המודה שהרי ימיר ואל ליהרג חשובה גמורה ע"ז

אלא להעביר במתכוין יהרג ואל יעבור מצות בשאר אמרו ולא הוא גמורה ע"ז בזה כיוצא וכל בידינו

ולא אמת תורתך שאין כמודה שתהי' שבת חלל שיאמרו לא דתך על לעבור כדי שבת חלל לו כשאומרים
עכ"ל. שמעתי כך השבת את לשמור הקב"ה צוה

אמת תורתו שאין כמודה ח"ו הוא הרי א"כ בתורה אחד בדבר אפילו מודה שאינו דכל מבואר

כשאונסין יעבור ואל יהרג לא או דיהרג דין בכלל זה ואין גמור כופר הוא הרי נמצא כך הקב"ה צוה ושלא

ח"ו. גמורה כפירה משה ביד לנו הנתנה ה' בתורת כופר הוא זה אלא לעבור אותו

שלדעתם כיון ח"ו בהם ולהתערב האומות בין להתבוללות בעונ"ה שגרמה הוא זו באמונה

שאין טובה מרגלית לו יש שלאדם זמן כל כי ביניהם יתערבו לא למה א"כ הם שוים כולם המופסדת

זה מתחלפין ערך שוויי דברים אבל יותר שויון לו כי ברע טוב ימירנו ולא יחליפנו לא ערכו גודל לשער

עם גדלות גמורה במסורת נמסרה שלא לפי ענינים ושאר יהודי מיהו של ענין גם גרמה בעונ"ה ומזה בזה

חשו לא בסכנה שהיו בזמנים אפילו אבותינו ואבות אבותינו עשו כן ולא העמים לנגד לדור מדור ישראל

קרויים או"ה ואין אדם קרוים אתם ע"א ס"א וביבמות אמונה מעקרי שהוא מה להם מלהגיד פחדו ולא

לחמור. הדומה עם ס"ב וביבמות נקראים ישראל רק אדם אבל קרויים או"ה גם דהאדם שם ובתוס' אדם
ענינים. הרבה בזה וכיוצא

עינים כסות בהקדמה מאהבה תשובה בעל הגדול הגאון המיוחד לאחד שראיתי מה מעטי אכחד

עם ברית לכרות ישראל רשאי אם ביאור חובת ועדיין שכתב ו' זוכראות הוא גם אם אחרת מאומה אחד

שאלה לידי בא אתה ואי אבות בשלשה הסתכל הימים כל ולבי עיני פקחתי זה על אף מאמרו וקיים הברית

וכתיב אלילים מעובדי ואבימלך המאמינים ראש עברי הי' אברהם כ"ז)זו ל"א שניהם(בראשית ויכרתו
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וראה נא הבט שאני תורה מתן קודם וא"ת לבן עם בנו יעקב ואחריו אבימלך עם בנו יצחק ואחריו ברית

כדכתיב חירם עם ברית כרת ישראל מלך שלמה איש כ"ז)גם ה' א' ובין(מלכים חירם בין שלום ויהי

עכ"ל. ההוא ד"ה ע"א כ"ג יבמות תוס' ועיין ברית שניהם ויכרתו שלמה

שכתב פ"ז אליהו דבי בתנא רבא אליהו מדברי שעה לפי השר זכר שלא ז"ל גאון האי על תמה

מצינו שכן ברית עמו יכרות ולא עכו"ם עם דברים שותפות יעשה שלא בלבו דברים אדם ישמור לכן וז"ל

שנאמר ברית עמו שכרת הדברים וסוף אבימלך עם שותפות שעשה אבינו כ"א)באברהם ויקח(בראשית

הקב"ה לפני השרת מלאכי נתקבצו ברית עמו וכשכרת ברית שניהם ויכרתו לאבימלך ויתן ובקר צאן אברהם

הקב"ה להם אמר ולשונות אומות משבעים שבחרת יחיד אדם עכו"ם עם ברית אברהם יכרות למה ואמרו

שכוונתו יודעים אתם הרי מוטב יעלהו אם עולה להעלותו לו אומר אני שנים למאה לו שנתתי יחיד בן

נסה והאלקים האלה הדברים אחר ויהי שנאמר אומרים אתם יפה לאו ואם שלום דרך מפני לטובה היתה

כוונת היתה לא ואעפ"כ וגו' בנו את לשחוט המאכלת את ויקח ידו את אברהם וישלח וגו' אברהם את

משעבדת שאינה בעולם אומה לך אין אמרו מכאן לנסותו להעלותו אלא יצחק את ולהקריב לשחטו הקב"ה

כל אמרו מכאן עכו"ם עם ברית אברהם שכרת בשביל אלא שנים מאות מכמה יותר ישראל את ומענה

מזלזל אלא ברית עמו שכורת די לא הוא ת"ח ואם עמו ברית כורת הוא לסוף עכו"ם עם שותפות העושה

את ומוסר ימיו את ממלא ואינו אשתו את ומאלמן ממונו ומבזבז אביו של שמו ומזלזל תורתו את הוא

עכל"ק הדורות סוף עד בניו ולבני ולבניו לו רע שם וקושר לע"א ושוכרן מארצם אותם ומגלה לחרב בניו

צ"ע. מאהבה תשובה בעל הגאון ודברי

גם נענשו לא ואמאי הנ"ל הגאון וכמ"ש ברית כרתו ויעקב יצחק גם דהרי לפ"ז תקשה דלא

שישראל כלומר עכו"ם עם ברית יכרות לא שישראל אלא אסור לא דודאי מידי קשה דלא נלפענ"ד הם

אלא שלום דרכי מפני ברית לכרות לו מותר ברית לכרות מבקש דהעכו"ם היכא אבל הברית כריתת יבקש

וכבר אבימלך את אברהם הוכיח דהרי מאברהם מתירא ממילא אבימלך דהרי לזה צריך הי' לא שאברהם

הקב"ה להם אמר בזה ואפילו ממנו מתירא אבימלך אלא מאבימלך מתירא אברהם הי' לא ולכן עליו נענש

ביצחק אבל נענש לכך לזה צריך הי' ולא התחיל שהוא לפי אלא שלום דרך מפני לטובה הי' שכוונתו

מארצו שגרשו ט"ז)מצינו כ"ו ואח"כ(תולדות מאד ממנו עצמת כי מעמנו לך יצחק אל אבימלך ויאמר

ותשלחוני אותי שנאתם ואתם אלי באתם מדוע יצחק אליהם ויאמר אליו באו עמו וה' שהצליח כשראו

וכיון עמך ברית ונכרתה ובינך ביננו בינותינו אלה נא תהי ונאמר עמך ה' הי' כי ראינו ראו ויאמרו מאתכם

שום עליו הי' לא שפיר ולכן שלום דרכי מפני להכרית שלא יצחק יכול הי' לא ברית להכרית בקשו שהם

נכרתה לכה ועתה וגו' בנותי הבנות ליעקב לבן לו אמר והשיגו אחריו כשרדף לבן עם ביעקב וכן איסור

לכרות שלא יעקב יכול הי' ולא הזה ברית כריתת המבקש לבן א"כ ובינך ביני לעד והיה ואתה אני ברית

לכרות בקש דלבן ברית כריתת מצינו לא יעקב עם דבלבן יראה הקדושה בתורתינו המעיין דבאמת איברא

והנה הזה הגל הנה ליעקב לבן ויאמר גל ויעשו אבנים לקטו לבניו שאמר רק ביעקב מצינו לא אבל ברית

אתה ואם הזה הגל את אליך אעבור לא אני אם המצבה ועדה הזה הגל עד ובינך ביני יריתי אשר המצבה

וכנראה זה על כלום לו השיב לא אבינו יעקב אבל לרעה הזאת המצבה ואת הזה הגל את אלי תעבור לא

ברית עמו לכרות רצה לא א"כ בו יגע שלא לו אמר שהשם כיון הברית עמו כרת לא אבינו יעקב דבאמת

וישלח פ' עה"ת דהרמב"ן איברא בס"ד מאד נכון לפענ"ד זה כי והבן אבימלך עם אבינו ליצחק דמי ולא

אולי מתירא והיה תמיד לירא הצדיקים דרך כי וז"ל בסופו כתב עמך איטיב היטב אמרת ואתה עה"פ

מבואר הנה ע"כ יבין מי ושגיאות אחר בדבר או בעכו"ם לבן עם בברית בבואו חטא משם משיצא אפילו

דבאמתמדברי לומר אפשר ולפמ"ש אבינו ליעקב לחטא באמת היתה לבן עם ברית דכריתת ז"ל הרמב"ן
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שכרתו ויצחק מאברהם הזכיר לא ז"ל והרמב"ן קשה לא ומיצחק וכנ"ל לבן עם ברית כרת לא אבינו יעקב

ודו"ק. אבימלך עם ברית

נאסרה דלא דנ"ל שכתבו ההוא ד"ה כ"ג יבמות תוס' של ג' תי' נמי נסתר הנ"ל התדב"א

דבכל מפורש הנ"ל התדב"א ומדברי ע"ש וכו' גבעונים גבי מדכתיב אומות בשבעה דוקא אלא ברית כריתת

יאמר או הי' תושב דגר צור מלך חירם עם ברית שכרת משלמה שתי' השני כתי' או וע"כ אסור האומות

וכנ"ל. מותר וכה"ג ברית עמו לכרות משלמה ביקש חירם אולי הכ"נ באבימלך לעיל לפמ"ש

דברים אדם ישמור וז"ל בפ"ח הנ"ל אחר שהביא הנ"ל בתדב"א ראיתי כי נפשי אמרה אחת

חולי וחלה באימה התפלל שלא יהודה מלך בחזקיהו מצינו שכן השלחן על עכו"ם עם יאכל שלא בלבו

גדול עונש עליו נענש ולסוף השלחן על עכו"ם עם שאכל למות חזקיהו חלה ההם בימים שנאמר גדול

ואוכל ע"ז עובד כאלו השלחן על עכו"ם עם האוכל כל אמרו מכאן בהיכל צלם שהעמיד מנשה ממנו שיצא

בניו את ומאבד ממונו את ומבזבז שבשמים אביו שם ומחלל תורתו את מזלזל הוא ת"ח ואם מתים מזבחי

על עכו"ם עם יאכל שלא דילן בש"ס גם מבואר זה ודבר ע"ש מארצו אותם ומגלה בחרב אותם ומפיל

בבתי ובין המלאכה במקום בין יחד ואוכלים שיושבים ממארת צרעת זו גם ובעונ"ה משלו ואפילו הסעודה

מאד. מאוד בזה להזהר ויש עמהם ואוכלים לבתיהם עכו"ם שקוראין וכ"ש בהם שהולכין עממים ספר

דלא דדין הפוסקים וכ"כ הנ"ל יבמות התוס' וכתבו לעכו"ם תחנם דלא בדין מלהעיר גם אמנע

לא הן קבועות הלכות וכולם דינים לכמה מתחלקת תחנם דלא זו ומצוה האומות בכל נוהג לכ"ע תחנם

ואסור כ' דף ע"ז ובגמ' חן להם תתן לא ג) בקרקע חניה להם תתן לא ב) חנם מתנת להם תתן לא תחנם

בלא חן להם תתן לא תחנם לא ובירושלמי זה הוא ונעים נחמד מה או זה עכו"ם נאה כמה לישראל לומר

הסמ"ג וכתב דאורייתא בלאו עובר הוא הרי זה עכו"ם נאה כמה האומר הנה מ"ח)תעשה דמדבר(לאוין

לא תחנם לא שנאמר מדבריהם דבר שיחבב או מעשיו בשבח לספר ואסור להורגם נצטוינו שלא באותן

משרשי תכ"ו מצוה המלך מצות ובספר הרעים, ממעשיהם וללמוד להדבק שגורם מפני בעיניך חן להם יהיה

יהא עכו"ם חן לשונו שפת על ויעלה במחשבתו יקבע ואם האדם בלב רושם עושה הדיבור כי המצוה

ממעשיהם ילמוד ואולי עמהם להתחבר ויבא משבחים אמו או אביו בשמעו זרעו או הוא או אחריהם נמשך

במעשה והן בדיבור והן במחשבה הן וחן תועלת בעכו"ם ממצוא הקדושה מתורתינו נמנעוני ולכן הרעים

בחנם לרפאותן ואסור לעולם שלום להם כופלין ואין הנ"ל מצוה חינוך ועיין חנם מתנת להם ליתן ושלא

עובר ואם ארעי אפילו בינינו עכו"ם להניח ואסור אסור לעולם ובחנם שלום דרכי מפני רק בשכר ואפילו

וח"מ קנ"א סי' יו"ד ועיין נח בני מצות ז' עליו שיקבל עד ארצינו דרך יעבור לא בסחורה למקום ממקום

תחנם. דלא דינים פרטי רמ"ט סי'

העולם מאומות מדברים כשהיו והי"ד זי"ע יוראפף ערי בכל הקדושים אבותינו מנהג לשבח

עכו"ם ואח"כ ישראל כשהזכירו ולעולם לעמים ישראל בין להבדיל נקיה בלשון מדברים היו מעכו"ם או

מכוערת או ערל האי מכוער כמה אומרים היו נאים אשה או איש עכו"ם רואים וכשהיו להבדיל אמרו

מת עליו אמרו לא מת וכשעכו"ם ערל אומערליכער איין קראוהו לישראל להם נח עכו"ם וכשהי' הערלית

עכו"ם של הקברות בית ועל ישראל חולה על שאמרו בלשון עליו אמרו לא חולה וכשהי' ישראל על כמו

לו קורין גליא בית ז"ל שאמרו דרך על הכל הדברים בכל וכן טמא פ' בית אלא הקברות בית קראו לא

משתכחין. ולא דאבדין על וחבל קוץ עין לו קורין כל עין כריא בית

לזרז רק באתי אבל הוא רב בי קרי דזיל פה מגמתי זה ואין צורך ללא הוא פרט בכל להאריך

מהם שרבים האומות בחכמות לימוד טעם שטעמו לאותן בפרט בנ"י לאחינו להזהיר יש והרבה למזורזים
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ואוכלים עמהם ומתחברים אהבתם אחר ורודפים בעיניהם חן ולמצא לרחק ולא לקרב כדי הכל עושים
לדרוש שנתבקשתי החשובות כנסיות מבתי באחד לידי מעשה בא ופעם מתנות להם ונותנים עמהם ושותים

לדברל לטובה שוים שכלם זו במדינה היתכן קצתם והתרעמו הלכתא בהא שם והארכתי תורה בדברי הם
דאורייתא איסור על עוברים באמת שהם לדעת והראתי ועוד ועוד ראסיזם של ענין וזה כזה עכו"ם על
כופרים ח"ו הם הרי האומות כל על הנבחר עם שאנחנו בעצמן מרגישים אינם הם ואם תחנם דלא בלאו

קט"ז]. סי' בח"ז בזה מש"כ [וראה הרבה. בזה להאריך ויש התורה בכל

מצות ז' עליו שקבל עכו"ם אבל ב"נ מצות ז' עליו קבל שלא בעכו"ם דוקא דזה כמובן
מתנה ליתן מותר וכן ירצה אם חנם לרפאותו ומותר להחיותו מצוה תושב גר ונעשה ב"נ בהם שנצטוו
גדולה מתנה לו שיתן שמצפה או מתנה לו נתן שהעכו"ם או שמכירו בעכו"ם שלום דרכי מפני לעכו"ם

תחנם. בלא עובר המהנהו בסתם אבל מזו

לא הלכה שום לפסוק דברינו עלי לסמוך שלא זה ספר שער באי לכל חמורה באזהרה בזה

להם שיתברר לאחר ורק ההלכה במקור היטב עיון בלי בעזה"י שחברנו אחרים מספרים ולא זה מספרי
עמהם אצרף עליהם דברינו יתקבלו אם ואז קטנו לפי והקטן גדלו לפי הגדול דעתם, לפי הדברים אמיתת
להודיענו נא בספרי שגיאה איזה ימצאו שאם האמת שוחרי מכל מבקש ואני מכשורא כשובא ואמטינא

מודה לכל וכיאות כראוי בס"ד הבאים בספרי אתקנם עכ"פ אזי לאו ובאם דברי ולפרש לברר אוכל אולי
שקבלה קודם כאן או ממקומה זזה לא ומשנה חזר ובזקנותיה הוא דקטנותא דרבי הא כמ"ש האמת, על

דעת. למעוטי וכ"ש הגדולים החכמים מדרך וזהו בה וכיוצא מרב שקבל לאחר וכאן

בני מכל חכם ואינני שלמה שאיננה ידיעתי ובחוסר תמימה שאיננה חכמתי בקוצר מודה שאני

הנביא אמר ואם ב')דורי מ"מ(דניאל כמוני דעת לקטני וכ"ש וגו' חייא מכל בי דאיתי בחכמה לא ואנא
שידע במה ויחנני שכלי והשגת יכלתי כפי היגיעה לאחר משגיאות ויצילני אלקי שיצליחני מתיאש אינני

חסידו שאמר וכמו ויכלתי פעלי כפי לא שבקשתי במה לבי ומצפוני כט')מכוונתי א' אלקי(דה"י ידעתי

וה' מקופיא כתבתי ולא והלכה הלכה כל על יגעתי בעזה"י כי ואמנם תרצה ומשרים לבב בוחן אתה כי
רק אינה מעט הן רב הן באדם הנתונה החכמה כי דבר יעף את לעות לדעת לימודים לשון לי נתן אלקים

לאחרים. גם להועיל כ"א לעצמו לו

יוכל ולא טעות שום בו ויראה הזה בספר שיעיין לב חכם כל הכל בורא באלקים משביע

ולא שלו הספר שאין הענין מזה יעכבהו ואל הישרה אל שישיבנה מסופקת מלה או שיתקנה להודיעני
המלה לחכמים כי אחרים של בספרים דהמהגיה מלטותא שיחוש או לאחרים פועל שהוא במה לטרוח ירצה

ואמר החכמה ז')על מניחים(משלי ואינם סכלותם על חומלים שהכסילים אעפ"י את אחותי לחכמה אמור

שאמר כמו כ)אותה יתקננה(איוב אם תודה לו ואתן יגיהנה אם בו אשמח אנכי יעזבנה, ולא עליה יחמול
ימצאנה. ולא עון ויבקש

שיקרא בעת לבו את שיכוין ית"ש הבורא בשם בו שמעיין חכמה מבקשי מכל מבקש אני כן
מה לגלות הקדמתיו שאני הקנאה או והערבוב התואנה ויעזוב האמת את לבקש כוונתי בו ויכוין זה בספר

מן לו שפסקו מה לו יש תלמיד לכל כי לו ולא לי שנזדמן מה על בקנאתו עינו ירע ולא לו נזדמן שלא
ונצליח דעת לאדם המלמד הא-ל בעזרת זה בספר עיונו התועלת לו ותתום הטובה לו תשלם ואז השמים

שאמר כמו ה' דעת ב)להרבות ים.(חבק' על יכסו כמים ה' כבוד את לדעת הארץ תמלא כי

צרה ומכל עיני, האיר ובתורתו בראני, אשר הוא לקוני, ברכות להקדים בגרוני, א-ל רוממת

בן ובכאן היום, לאור יוצא מספרי חמישי חלק לראות הלום, עד והגיעני וקיימני, שהחייני ברוך הצילני,
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המיוחד האחד שם תמים, צדיק מוקד על עלה לימים צעיר ממני שלוקח הגם חייו, ולאחר בחייו אב, יכבד

לאה, רחל מורתי אמי עם יחד דעה, גדולי עם נעקד בראותי כאב, עלי הגדיל מאד זאב, אליעזר אאמו"ר

כל עלי תגן זכותם שמם. ימח הארורים הנאצים על-ידי קדוש-השם, על נפשם שמסרו והצנועה, החסודה

בתורהה בהיכלו, ולבקר ה' בנועם לחזות שאזכה - העולמים, רבון זולת ראתה לא עין מחיצתם ימים,

ומזהב מפז יקרה של הטמונים, סודותיה לאור ולהוציא הגונים, לתלמידים וללמד כלו, חיי ימי כל ועבודה

בברכה ועוד די, מלומר שפתותם שיבלו עד שד-י, א-ל וברכם אמצם תלמידי, כל את אברך וברך ופנינים,

אחי בא, אני אחרון ואחרון ולבניהם, לנשיהם כהנים בברכת מהם, אחד כל את ה' יברך עדתי לבני יצאתי,

עמדי, אשר והאשה ככה, פעמים אלף ה' אותם ויברך לברכה, קרוב הקרוב וכל המשפחה, וכל ואחותי

הורים וברכת הששה, ימי כל מדרשא, בבי ואני בביתה, גלמודה יושבת זכותה, היא זה כנגדי, ולא לעזר

שערי השערים, להם פתח שבשמים אבי משה, עמרם, שלמה, דוד זאב, אליעזר בני הנערים, את אברך

וחסידים, צדיקים ה' יראי צמודים, יחדיו וגדולה תורה בהם ויקוים וכעס, חמה מהם והסר ודעת, בינה חכמה

והיופי החן שקר וירושלים, ציון בנות לאה ורחל מלכה, מרים שתים, רבות מעוט חיל, עשו בנות ורבות

השובבה, לבת ינון יבא עד אהובה, לאמותם צדקניות נשים חבל, להם יהי' התורה. גדולי תורה בעלי הבל,

בב"א. ברננה, לציון ונשוב

החותם ישאו בכתף הקודש בעבודת העמוס העתיד על ומתפלל העבר על המודה ה' לעבדי עבד דברי
ונפש. בלב ברעדה

 

ועכ"י. זי"ע החי האר"י דהקדוש דהילולא יומא אב מנחם ה' לאמר הזאת התורה את באר לסדר ג' יום
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח העם ויאמן לסדר שישי ליל ב"ה

תמים צדיק בשמים ראש המפורסם הגאון הרב ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' בקילוסין מוכתר תריסין בעל חוב"ט

    שליט"א
יצו"א. נ"י ברוקלין מציעשינוב אדמו"ר
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וכו' ומופלג המופלא החש' הב' כבוד  
האדסאן צאנז מתיבתא הקדושה בישיבה תלמיד הי"ו

נ"ז. קאנטי
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל השמש לו ויזרח לסדר עש"ק

נו"נ וו"ח ברקאי חורב, בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
מוה"ר הרב כש"ת וכו'  שיעור מגיד

שליט"א. יששכר בני בישיבת
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פעלים ולהרבות וללמד ללמוד שיזכה המברכו ידידו דברי אלו
בלב אמת דבר על ורכב צלח ידידו ונפש נפשו כאות לתורה

ונפש.
 

 
  

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל טבת כ"ב ב"ה

וכו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי היקר ידידי מע"כ
מוה"ר הרב כש"ת   שיעור מגיד

שליט"א. קיוויאשט בישיבת
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח נשא מוצש"ק ב"ה

בנימוסין מוכתר חוב"ט חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד
הרב כש"ת וכו'  מוהר"י הרה"ג חתן

שליט"א. מטשירטש
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ונפש בלב התורה בברכת דושה"ט הנני ובזה

 

 
     

    

יצו"א בנ"י התשכ"ו וגו' ראשיכם לסדר מצש"ק ב"ה

חיים מחיי אדירים במים צלל אלקים את חנוך ויתהלך
מע"כ את בסש"צ ושלום ארוכים טובים לחיים יכתב

מוה"ר כש"ת הרה"ג   ר"מ שליט"א
ברוקלין. אברהם בית
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אומרים והקוצרים לקצר בזה הנני גרמא הזמן אין כי ומחמת
בספרן טובים חיים בספר ולהחתם להכתב שיזכה וי"ר יברכך
ושלום ארוכים טובים לחיים לאלתר גמורים צדיקים של
דאריך שמיא ענני עם דאתי עד מעליא ונהורא גופא בבריות

בב"א. ותומים לאורים גדול כהן ויעמוד ודן

ונפש. בלב עת בכל דושת"ה ולומדיה התורה לכבוד הכותב

 

       
        

          
         
         
        
         
         
         
        
         
        
         
        
          
        
         
         
         
        
         
        
         
         
        

         
    


 
    
   

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל בתוכם ושכנתי לסדר ד' ב"ה

ר' וכו' וו"ח חוב"ט ידידי מע"כ ,הי"ו
עיה"ק. ירושלים
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל סיון י"ד

כש"ת וכו' אי"א נו"נ וו"ח הגאון הרב היקר ידידי מע"כ
מוה"ר  .יצו"א ברק בבני רב שליט"א

       
        
        
         
         

        
          

        

        
      
         
         
        
          
        
         
        

    

       
       
         
         
          

        
         
       
        
         
         

   

        
       
        
         
          

   

   
 

 
       

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח למטמנים מ"ד

המופלא ה"ה מברך שמי' יהא מברכינא קחזינא דלא למאן
הרב כש"ת וכו' חו"ב פלג מלא ומופלג 

 .הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א ע"ה רבינו משה לידת יום ב"ה

רחומאי נפשי ידיד בלבאי דיתיב לקרוב שלום שלום
וירא"מ ת"ח שמים מלאכת מלאכתו הרה"ח הסופר אשכול

מוה"ר כש"ת .הי"ו
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ברוקלין התש"ל ראש את תשא כי לסדר ששי ליל ב"ה
יצו"א נ"י

ומופלג מופלא חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
הב' וכ' חו"ב טשעבין הקדושה בישיבה הי"ו
ת"ו. ירושלים
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וי"ר באמת אמת דבר על ורכב צלח דושה"ט ידידו הנני ובזה
בה דכולה בה והפך בה הפך תתעבד ותקיף רבא שלאילנא
בלב פורים ושמחת ללומדיה התורה בברכת תזוע לא ומינה

ונפש.
 

 
     

   

נ"י ברוקלין התשכ"ז הברכה את לסדר מוצש"ק ב"ה

זרע בנש"ק תריסין בעל דלבאי רחומאי ידי"נ אהובי כבוד
מוה"ר כש"ת בשמים ראש צ"ת המפורסם הגאון הרב ברך

    אדמו"ר שליט"א
מצעשינוב.
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וכל אקצר ולכן עתי אין הזמן וגם אתי אין הספרים כי והיות
מכתבו על אשיב קצת לכשאפנה ואי"ה יבצר לא ממנו טוב
כל דושו"ט הנאמן אוהבו ידי"נ הנני התם ועד בס"ד השני
לחיים לאלתר גמורים צדיקים של בספרן שיכתב וי"ר הימים

שלום. טובים

  
 

 
       

    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט צו"ג ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' הרה"ג נו"נ וו"ח הנכבד ידידי מע"כ
 .הי"ו
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איש ביאת עד האמת בדרך יניחנו אמת וחותמו אמת שמו וה'
לחיים גמח"ט בברכת המברכו דושה"ט באמת ויגאלינו האמת
נחת מתוך לשמה תורה ללמוד ויזכה ושלום ארוכים טובים
רום עד דמטיא עד יתעבד ותקיף רבה ולאילנא הדעת והרחבת

ונפש. בלב החותם שמיא
 

 
     

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד וישב עש"ק ליום אור ב"ה

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

ודעת. תורה ישיבה ומנהל יעקב בית דביה"כ
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח מנ"א ז'

תריסין בעל הרים ועוקר סיני המפורסם הגאון הרב מע"כ
מוה"ר כג"ת וכו' מפארים שמו פ"ה בקילוסין מוכתר

 מלפנים והגליל מנשסטר אבד"ק שליט"א
העדה ראב"ד כעת תו"א. גראסווארדיין דק"ק ראב"ד

עיה"ק. ירושלים החרדית
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התורה וברכת שמים לרחמי המצפה וטובו דושכ"ג דברי אלו
בלב שלה יבוא כי עד ורענן דשן בשבה ינוב עוד ללומדיה

ונפש.
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח הרחמים לחדש ג' ב"ה

את צדיקים של בספרן לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
חו"פ פ"ה ג"ה המפורסם הגאון הרב וידידי ידי"ע מע"כ

מוה"ר כש"ת צ"ת בשמים ראש וכו'  
ראבד"ק מלפ' והגליל מנשסטר אבד"ק שליט"א

תו"א. גראסווארדיין
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בספרן כוח"ט ובברכת עת בכל דושכ"ג באמת ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה גמורים צדיקים של

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח ראה ד' ב"ה

מרביץ ג"א ג"ה המפורסם הגאון הרב וידידי יד"ע מע"כ
מוה"ר כג"ת וכו' נו"נ וו"ח לרבים תורה 

חכמי דישיבת ר"מ מאיר, דזכרון אב"ד שליט"א
תו"א. ברק בבני לובלין
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המברכו עת בכל דושכ"ת הנאמן אוהבו ידידו הנני ובזה
דקדושה גבול וירחיב גמורים צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת

ונפש. בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה עבגצבב"א,

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט לך מוצש"ק ב"ה

וו"ח נו"נ המעלות פאר ג"א חו"פ הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו'  אב"ד שליט"א

יצו"א. שטראסבורק
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בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה וכאש"ל דושת"ר בזה והנני
ונפש.

 

 
       

   

נ"י ברוקלין אד"ב דר"ח א' התשכ"ז פקודי מוצש"ק ב"ה
יצו"א

ג"א נו"נ וו"ח מהיר סופר עט ומשכיל חכם ידידי כבוד
ר' הרב כש"ת בנש"ק וכ' .שליט"א
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ללומדיה התורה בברכת המברכו דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב והוקרה בכבוד

 

 
     

 

יצו"א בנ"י תשכ"ח מוצש"ק ב"ה

כש"ת נו"נ וו"ח וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
הרב  הי"ו
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ידידו יבצר לא ממנו טוב וכל לקצר הנני הטרדות ומחמת
דבר על ורכב צלח ללומדיה התורה בברכת ומברכו דושה"ט
האמת צדק גואל בבשורת האמת איש שיבא עד באמת אמת

בב"א.
  
 

 
    

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז סיון ג' ב"ה

מלא ומופלג מופלא חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד
מוה"ר פלג .הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א הרחמים מדות י"ג ב"ה

בגמח"ט טובים השנים ברכת מברכינא חזינא דלא למאן
יצו"א. קאשוי שמואל אהל ישיבה תלמיד הי"ו צורב האי
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל א' אדר ט"ז

עוסק ומופלג מופלא החשוב הב' היקר ידידי מע"כ
כמר תדירא באורייתא תלמיד הי"ו.

יע"ו. ירושלים טשעבין מיעקב כוכב הקדושה ישיבה
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צלח לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דשה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב התורה בברכת המברכו אמת דבר על ורכב

 

 
    

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט שופטים עש"ק ב"ה

מר וכו' המופלא הב' מע"כ  .הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז אד"ב ט' ג' ליום אור ב"ה

נו"נ וו"ח הרה"ג ה"ה ומנופה כחמה ברא יפה שדעתו כהן
מוה"ר כש"ת וכו' בנש"ק  .שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל הרחמים לחדש י"ג

הרב כש"ת חו"ב ידיד למע"כ אריכא וחיי טבא פתקא
מוה"ר  .הי"ו

       
     
        
         
         
         
         
        
        
        
       
       
        
          
         
       

       

      
       
        
           
        
         
         
         
          
          
         
         
        
         
           
           
        
          

        

       
       
        
         
        
        
         
          
          
         
          
        
         
         
          
        
         
         
       
          

        

נח מי על לישב שיזכה וי"ר וש"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
בברכת המברכו ידידו ונפש נפשו כאות לשמה תורה וללמוד

ונפש. בלב טבא ובפתקא שמח חג

 

 
        

 

בנ"י התשכ"ז סיון ג'

ומופלג מופלא חורב בחוקי עוסק צורב האי ידיד מע"כ
מוה"ר וכו' .הי"ו
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יצו"א בנ"י התש"ל סיון י"ד

מוה"ר כש"ת וכ' או"א נו"נ וו"ח ג"א הרה"ג ידידי מע"כ
  .יצו"א ברק בבני רב שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב שבט כ"ז ב"ה

פ"ה ג"א ציבור בצרכי עוסק א"א נו"נ וו"ח הרה"ג כבוד
מוהר"ר וכו'  שד"ר שליט"א

מליובאוויטש.
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הטרדות מפני להאריך יותר יכולתי ולא הטרוד דברי אלה
מה עוד שם אין כי גם התשובה במהרה להחזיר אלצני וכת"ר
בדברי עוד ואשתעשע ה' יזכני אולי ולפלפולא לדינא שנ"מ

החותם בזה הנני התם ועד אליו כלומר עמו אתו תורה
   

 

 
      

      

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל שלום בריתי את לסדר א' ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' חוב"ט הגאון הרב ידידי מע"כ
ספר בעמ"ח תורה קול ישיבת מראשי שליט"א

עיה"ק. ירושלים כהלכתה. שבת שמירת
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יצו"א בנ"י התשל"א למט"מנים כ"ב בשבת ראשון ב"ה

הוא בנחשתים, האסור בביאת ירושלים, ובונה ציון מנחם
וכו' וו"ח ירו"ש הרה"ג ידידי למע"כ וכו' טוב שם יתן

הרב כש"ת  .טעלז ישיבת בכולל הי"ו
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תורה ללמוד שיזכה וי"ר וש"ת דושה"ט ידידו הנני ובזה
בעוה"ז אשרך בחייך תראה ועולמך נחת מתוך וללמדה לשמה
ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו לעוה"ב לך וטוב

 

 
      
      

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז תורה בו שנתנה לחדש ג' ב"ה

מלא ומופלג מופלא חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד
מוה"ר כבוד וכ' פלג .הי"ו

      
       
         
          
         
         
          
         

       

         
        
          
         
         
          
          
          
        
         

        

       
        
         
          
        
         
         
         
         

       

ונפש. בלב מכבדו ללומדיה התורה בברכת

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז חנוכה ד' ב"ה

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג היקר ידידי כבוד
.שליט"א
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יצו"א בנ"י התש"ל תמוז ח"י ב"ה

מקנא שפה, ברורה מדבר יפה שדעתו כהן ידי"נ מע"כ
כש"ת וכו' נפלאות וזוכר תעלומות מגלה צב' ה' קנאת

מוה"ר חוב"ט בנש"ק הרה"ק דקה"י רב נ"י
נ"י. ברוקלין בוקארעשט
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בלב ולומדיה התורה בברכת המברכו דושכ"ת מוקירו ידידו
ונפש.

 

 
      

  

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

כש"ת הרה"ג וכו' המאה"ג והנחמד היקר ידי"נ מע"כ
מוה"ר ישראל בית דביהכ"נ רב שליט"א.

פארק. בארא
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התורה בברכת המברכו עת בכל דוש"ת באמת ידי"נ הנני ובזה
ונפש. בלב ללומדיה

 

 
     

   

נ"י ברוקלין התש"ל במקום ויפגע לסדר ששי ליל ב"ה
יצו"א

מוה"ר בנש"ק נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
שליט"א.
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פניו ויאר ממרום האור לנו ישלח הוא ולדרים לארץ והמאיר
ונפש. ובלב בבה"ת המברכו סלה אתנו

 

 
      

   

יצו"א בנ"י התשכ"ח העם ויאמן לסדר ששי ליל ב"ה

כש"ת וכו' חוב"ט בשמים ראש הרהגה"צ ידידי כבוד
מוה"ר    שליט"א

יצו"א. מציעשינוב אדמו"ר
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בנו ושלום נאמנה באהבה דושת"ר באמת ידי"נ בזה והנני
המופלא הב' לגדולות עתיד המעלות פאר והנחמד היקר
נחת רב ממנו לרוות ותזכו בנעימים הי"ו ליבוש ארי' והמופלג

ונפש. בלב ידידכם ונפש נפשכם כאות

 

 
      

 

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל סיון י"ד

מוה"ר כש"ת וכו' או"א נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
  .יצו"א ברק בבני רב שליט"א

      
       

        

          
         
       
        
       
          
         
        
        
        
        
        
        

       
       
        
       
        
       
        
         
         

   
ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו והנני

 

 
    

 

נ"י ברוקלין התש"ל מטות ג'

וכו' ומופלג המופלא הח' הב' ידידי מע"כ 
צאנז מתיבתא הקדושה דישיבה תלמיד הי"ו

נ"ז. קאנטו, האדסאן
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל למטמנים כ' ב"ה

וו"ח ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי היקר ידידי מע"כ
הרב וכו' ירו"ש  .הי"ו
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כאות יתעבד רבא שלאילנא וי"ר דושה"ט ידידות דברי אלו
ונפש. בלב המברכו נפשו

 

 
   

יצו"א נ"י התשל"א למט"מנים כ"ה

וו"ח אי"א חו"פ ג"א המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' הדר עץ פרי  שליט"א

הקדושה. דישיבתינו רוחני ומשגיח ר"מ יאקא אבד"ק
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וי"ר עת בכל ושכ"ת דושה"ט הנאמן מידידו ידידות דברי אלה
ברבים תורה ולהרביץ הדעת ולהרבות פעלים לעשות שיזכה
מבניו נחת רוב וירוה לטובה מדרשינו בית תלמידי ושיצליחו

ונפש. בלב המברכו ברך זרע היקרים

 

 
       

יצ"ו בנ"י התש"ל שלום [בריתי] בריתו את לסדר א' ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' חוב"ט הגאון הרב ידידי מע"כ
שמירת בעמח"ס תורה קול ישיבת מראשי שליט"א

עיה"ק. ירושלים כהלכתה שבת
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רוב מתוך הפרקים בין לעיין הספקתי אשר ידידות דברי אלו
והרחבת נחת מתוך לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר הטרדות
ונפש. בלב ידידות מתוך דושכ"ת ידידו ונפש נפשו כאות הדעת

 

 
     

כש"ת הרה"ג ה"ה וכו' יפה שדעתו כהן ידידי מע"כ
מוה"ר  .נ"י ברוקלין שליט"א

       
     
          
       
         
         
         
        
        
       
        
       
         
         

    

     
 

 
     

    

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל אב מנחם ב' ב"ה

מר וכו' פלג מלא ומופלג מופלא ידידי מע"כ 
.הי"ו
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ונפש. בלב אמת דבר על ורכב צלח בברה"ת לברכו והנני

 

 
    
    

התש"ל עפ"ש למטמוני"ם כ"ט ב"ה

הרהגה"צ וו"ח נו"נ מהיר סופר עט חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו'   

.שליט"א
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ונפש. ובלב נאמנה בידידות עת בכל דושכת"ר ידידו הנני ובזה

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח מרחשון י"ג ב"ה

הדר עץ פרי בנש"ק אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' .שליט"א
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עין בהרף ה' לישועת המצפה בלונ"ח דוש"ת ידידו הנני ובזה
ובבנין צבאות ה' מכרם הקוצים ויכלה צדקינו משיח בביאת

בב"א. המקדש בית
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הטרוד באמת ידידו להתנוסס נס בברכת כעת אסתגר ובזה
ונפש. בלב ומוקירו המכבדו הקדש בעבודת עמוס מאד

 

 
     

נ"י ברוקלין התש"ל אתכם בריתי את לס' עש"ק ב"ה
יצו"א

צ"ת בנש"ק המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
כש"ת וכו'  שליט"א

מציעשינוב. אדמו"ר
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שנזכה וי"ר וכאש"ל דושכת"ר הנאמן מידידו ידידות דברי אלו
ונפש. בלב דקדושה ונחת הדעת הרחבת מתוך התורה לקבל

 

 
     
      

  

נ"י ברוקלין התש"ל נצבים ה'

ה"ג הרב מע"כ את ארוכים טובים לחיים יכתב חיים מחיי
מוה"ר וכו' וכו'  ירושלים שליט"א.

ת"ו. עיה"ק
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט קרח לסדר ה' ב"ה

הרב כש"ת וכו' חוב"ט פ"ה חו"פ הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
מוה"ר    שליט"א

מציעשינוב. אדמו"ר
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ה' לישועת המצפה עת בכל דושכ"ג הנאמן ידי"נ הנני ובזה
ונפש. בלב

 

 
      

    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט למטמנים כ"ח ב"ה

כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
.שליט"א
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דבר על ורכב צלח התורה בברכת המברכו ידידו הנני ובזה
האמת גאולת ויגאלינו האמת מבשר יבא עדי באמת אמת

ונפש. בלב דושה"ת
 

 
  

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל וירישתה לסדר ה' ב"ה

ידידי מע"כ את צדיקים של בספרן לחיים יכתב חיים מחיי
מוהר"ר כג"ת וכו' חו"פ פה"מ ג"א המפורסם הגאון הרב

 ישיבה וראש פריימאן אבדק"ק שליט"א
ג"ח. לנפש מרפא בעמח"ס ויראה. תורה

      
     
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

          
        
         
          
          
        

    

       
       
          
          
          
         

          
         
         
         
         
          

     

        
        
           
         
           
          
            
         
          
          
          
         
       
           
          
          

      

        
       
        
          

         
         
         
        
       

  

      
      
        
         
        
         
        
        
        
        
        
        

        

       
        
        
        
        
         
         
        
        
        
         
         
        
          
         
         
          
         
          

     

    
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

 
    

  

בנ"י תשכ"ח הוא ברוך כי לסדר ג'

מלא ומופלג מופלא ארז עץ החשוב הב' היקר ידידי מע"כ
ר' פלג  .הי"ו

     
     
       
       
        
        
        
         
         
         
        
        
         
       
          
          
        
        
         
         
        
        

      

       
        
         
        
         

        
     

ידידו יבצר לא ממנו טוב וכל לקצר הנני הטרדות ולרוב
שיבא עד אמת דבר על ורכב צלח בברכת ומברכו דושה"ט
באמת ויגאלנו החותמת ולמי הפתילים למי ויכיר האמת איש

ונפש. בלב נאמנה בידידות החותם

 

 
     

נ"י ברוקלין פה תמיד נר להעלות לסדר ה' ליום אור ב"ה
יצו"א

כגן המפורסם הגאון הרב והנחמד היקר ש"ב ידידי כבוד
ישרה סברא המסביר הוא ויוסף צ"ת בשמים ראש הדסים
כקש"ת ה"ה וכו' וטמירא עמיקא שצל"ג גמורה במלאכה

מוה"ר ור"מ פאפא אבד"ק שליט"א
בישיבה.
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החותם עת בכל הדושלכ"ג ידי"נ קולמסי שביתת תהא ופה
ונפש. בלב נאמנה וידידות באהבה

 

        
        
        
           

         
         
        
          
         
         
        

 
       

     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט שרה חיי ד' ליום אור ב"ה

בנש"ק בחסידות מתנהג נו"נ המפואר הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו'  .עבגצ"א שליט"א
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בעין עין ונראהו עין כהרף ה' לישועת המצפה הנני ובזה
ונפש. בלב המברכו בב"א במהרה

 

 
     

  

נ"י ברוקלין התשכ"ב להדלקה ב' ב"ה

על בתורתו, המאיר האבוקה, לאור שלום הדלקה, בימי
ברקאי העמים, בין ישראל מרומים, מגבהי אמונתו, ישראל
נפשי וידיד עליון ידיד פניו תאיר אדם חכמת דחיטי, מרי

מוה"ר כהדר"ג ה"ה אב"ד שליט"א
תו"א. עיה"ק ירושלים - בודאפעסט
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו הרחמים לחדש ח' ב"ה

הח' הב' לכבוד ושלום ברכה וחיים טובה וחתימה כתיבה
הב' וכו' ומופלג מופלא  תלמיד הי"ו

יצו"א. טעלז הקדושה ישיבה

     
     
           
           
         

       

        
      
        
        
        
           
        
         
          
         
         
        

     

       
       
         
        
         
          
        
        
         
       
        
        
         
          
         
         
         
         
         
        
         

         
         

   

יבצר לא ממנו טוב כל הטוב וה' לקצר הנני הטרדות ומחמת
בלב המברכו אמת דבר על ורכב צלח ללומדיה התורה בברכת

ונפש.
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
     

      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח יקריב כי אדם לסדר עש"ק

ויגאלנו כבתחלה, נסים סגולה, לעם ישלח הגאולה, בימי
בשמים ראש תמים צדיק גאון האי רב כבוד ובתוכם שנית,
כקש"ת ה"ה הגולה משרידי תורה של בישיבה יושב זקן

מוה"ר ירושלים בודאפעסט, אבד"ק שליט"א
ת"ו. עיה"ק
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בחג המברכו הנאמן אוהבו עת בכל דושלכ"ג ידי"נ הנני ובזה
ונפש. בלב ושמח כשר

 

 
     

     

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל קדשים כלם לסדר ד'

הרה"ג וחומר בקל דרש קאמר שפיר משה ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' חו"פ אי"א נו"נ וו"ח 

אלעזר מנחת ישיבה ראש טובה מרגליות שליט"א
יצו"א. נ"י ברוקלין מונקאטש
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יותר קצת והארכתי נאמנה בידידות דושכ"ת ידידו דברי אלו
שיזכה התורה בברכת המברכו הידידות מפני גורם משהזמן

ונפש. בלב ידידו ונפש נפשו כאות ברבים תורה להרביץ

 

 
       

    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט למטמונים מ"ד ב"ה

האי רב ויד"נ יד"ע ובתוכם יחוס, אלינו ה' המיוחס, ביום
זקן הישן הדור משרידי בשמים, ראש תמים וצדיק גאון

מוה"ר כקש"ת וכו' תורה של בישיבה יושב 
תו"א. עיה"ק ירושלים - טורדא אבד"ק שליט"א
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לקבל שיזכה המברכו באהבתו קשור הנאמן ידידו הנני ובזה
משיח פני לקבל ויזכה הדעת והרחבת שמחה מתוך התורה
עין כהרף ה' לישועת המצפה הקטן ונפש נפשו כאות צדקינו

ונפש. בלב
 

 
      

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו וירא מוצש"ק ב"ה

האשים, פאר בנש"ק המפורסם הגאון הרב ידי"נ כבוד
לו עולם הליכות התלמוד מי על משוטטות עיניו חוב"ט

מוה"ר כש"ת וכו'   
מציעשענוב. אדמו"ר שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל ברכה היום לסדר ב' ליום אור

תמים צדיק הימים חמדת ועיני לבי מחמד ידי"נ כבוד
האי רב ה"ה ליה גלין דמטמרין רוקח מעשה פענח צפנת

מוה"ר כקש"ת שבסנהדרין זקן גאון שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים טארדא אבד"ק
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ונפש. בלב באהבתו קשור הנאמן ידידו דושכ"ג בזה והנני

 

 
      

   

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל למטמונים כ"ב ב"ה

בית את הגברים, בין גבר יברך הוא ולדרים, לארץ המאיר
וכו' בנש"ק ברקאי חו"ב ידידי ובתוכם אהרן, ובית ישראל

הרב כש"ת .חת"ס הקדושה בישיבה תלמיד הי"ו.
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לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר וש"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש. בלב דוש"ת אוהבו ידידו וללמד
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל ימים והארכת ג' לסדר בעזהי"ת

ושלום ארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
וצדיק גאון האי רב מע"כ את גמורין צדיקים של בספרן
שבסנהדרין מופלא הישן הדור משרידי לו יאמר קדוש

מוהר' כקש"ת סמאליען אבד"ק שליט"א
נ"י. תורה עזרת ומנהל
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יום בכל המתפלל כנפשו אוהבו הנאמן ידי"נ דברי אלה
לקבל ויזכה מעליא ונהורא גופא בבריות ושנותיו ימיו לאריכת
בימים לטובה להזכירנו מכ"ק אבקש ונא צדקינו משיח פני

ונפש. בלב הכבוד ויראת מאהבה החותם הקדושים הנוראים

 

 
      

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז חשון מר י"ב ב"ה

וכו' וו"ח נו"נ אי"א המפורסם הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
ר' מוה"ר כש"ת .נ"י בברונקס רב שליט"א
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התורה בברכת המברכו כערכו ומוקירו מכבדו דושה"ט ידידו
ונפש. בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה ללומדיה

 

 
    

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז נח פ' שישי ליל ב"ה

מוה"ר כש"ת נו"נ אי"א וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.שליט"א
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בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו דושל"ת ידידו הנני ובזה
ונפש.

 

 
      

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט הרחמים ר"ח ב"ה

חו"פ חוב"ט פ"ה ג"א המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו'  קאפיש אבד"ק

משנת ס' בעמ"ח נ"י ברוקלין פנחס גבעת ביהמ"ד כעת -
יעקב.
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מוכרח והנני הפרקים בין לרשום שהספקתי הטרוד דברי אלה
מעינותיו להפץ שיזכה וי"ר יבצר לא ממנו טוב וכל לקצר
עמים יקהת ולו שלה יבא כי עד תורה דעת ולהרבות חוצה
לחיים לאלתר צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת המברכו

ונפש. בלב טובים
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט ה' יברכך לסדר שישי ליל ב"ה

כש"ת וכו' יר"ש נו"נ וו"ח הרה"ג היקר ידידי מע"כ
מוה"ר .שליט"א

     
     
        
           
        
          
         
       
        
        
        

 

       
       
         
          
        
        
        
        

         
        
        
         
         
       

 

       
        
         
       
         
         
          
       
         

          
         
          
         
          

      

      
        
          

      

         
        
         
          

       

ללמוד שיזכה י"ר ללומדיה התורה בברכת לברכו הנני ובזה
בלב דוש"ת אמת דבר על ורכב צלח ולעשות לשמור וללמד

ונפש.
 

 
      

יצו"א בנ"י התש"ל תמוז ח"י ב"ה

מקנא בשפה ברור מדבר יפה שדעתו כהן ידי"נ מע"כ
כש"ת וכו' נפלאות וזוכר תעלומות מגלה צב' ה' קנאת

מוה"ר חוב"ט בנש"ק הרה"ג דקה"י רב נ"י
יצו"א. נ"י ברוקלין בוקארעשט ש"ס לומדי חברה
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח בנ"י למספר כ"א

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי כבוד
.שליט"א
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ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו למילין קנצי אתן ובזה
במלאכתו שיצליח לברכו והנני אמת דבר על ורכב צלח
לי שרמז מה כפי ומדפיס הולך שכעת מה קודש מלאכת

ונפש. ובלב בהוקרה צלחה דרכו ויהי במכתבו
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ãô ïîéñ
ç"äîáà øåñéà ÷ìñì úìòåî äèéçù éà

äìáð éãéì àéöåäì åà

ראש בע"פ חוב"ט המפורס� הגאו� הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת תמימי� ע� תמ� íçðîבשמי� òùåäé

âøáðøäà ìãðòîיפו תל-אביב בעיה"ק אב"ד שליט"א
יהושע. דבר בעמח"ס תובב"א.

,ø"úëùãçà˙¯˙ÂÈ· È˙Ï·˜ Ú˘Â‰È ¯·„ Â¯ÙÒ ˙¯˜È
‰‡È ÂÏÎ ‰‡ ÂÏÎ ÂÏ ÈÂ‡¯‰ ÈÙÎ „Â·Î‰
‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ‰ÎÊÈ˘ ¯"ÈÂ ‰ÎÎ ÂÏ È¯˘‡ ÏÙÏÙÓÂ ˘¯Â„

.˘ÙÂ ·Ï· ÂÎ¯·Ó‰ Â„È„È ˘ÙÂ Â˘Ù ˙Â‡Î ‰ˆÈ·¯‰ÏÂ

éãëåÈ‰ ¯˜È‰ Â¯ÙÒ· È˙Ù„Ù„Â È˙¯·Ú˘ ˙Â·È·Á ˙Â‡¯‰Ï
‡ˆÈ˘ ‡" 'ÈÒ· Â¯ÙÒ· È˙È‡¯˘ ‰Ó ˙Á‡ ‰¯Ú‰·
Á"‰Ó·‡ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÏÒÏ ˙ÏÚÂÙ ‰ËÈÁ˘ È‡ ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙¯È˜Á·
ËÁ˘˘ ÔÂÈÎ ‰‡ˆÈ ‡ÏÈÓÓ Á"‰Ó·‡ È„ÈÓÂ ‰Ï· „ÈÓ ‡ÈˆÂ‰Ï Â‡
ÔÓ ‡ˆÂÈ ¯ÂÒÈ‡„ „"ÚÙÏ Ï"ÊÂ ·˙Î '· ˙Â‡·Â ‰˙ÓÎ Ï"Â‰
‰ËÈÁ˘ Ê"Ú ÏÈÚÂÓ ‡Ï Û‡Â ‰ËÈÁ˘ ÔÂ¯ÒÁ ÌÚËÓ ÂÈ‡ ÈÁ‰
È„ÈÓ ‰‡ÈˆÂ‰ÏÂ ‰˙Ó ¯È˙‰Ï ˜¯ ‰˙ ‰ËÈÁ˘‰ ÏÎÂ ‰¯È˙‰Ï
Ú˜Ù ‡ÏÈÓÓ„ ‡Ï‡ ÈÁ ¯ÂÒÈ‡ ¯È˙‰Ï ‡Ï Ï·‡ ‰Ï· ¯ÂÒÈ‡
ÂÈˆÓ„ ‡‰Â ÈÁ ÂÈ‡ ¯·Î ‰ËÈÁ˘ ¯Á‡˘ ÔÂÈÎ ÈÁ ¯ÂÒÈ‡
·Â˙Î‰ ˙¯ÈÊ‚ ‡È‰ ÍÎ˘ ÈÙÏ ˙¯˙Ó ÈÁÎ ‡È‰˘ Ù"Ú‡ ˙ÒÎ¯ÙÓ„
Ì‡ ‰˙ÓÎ ·Â˙Î‰ ‰‡˘Ú˘ ÏÎÂ‡ ‰˙‡ Á·ÂÊ ‰˙‡˘ ÔÂÈÎ„
ÂÏÈÙ‡ È¯‰˘ Ú„˙ ÈÁ ¯ÂÒÈ‡‰ ‰ËÈÁ˘ È"Ú ¯˙Â‰˘ ‡ÏÂ ‰ËÁ˘
Î"ÚÂ ÈÁÎ ‰Ï ÔÈ·˘Á ‡Ï ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰ Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÔÈÚÏ
‚"‰ÎÂ ‰˙ÓÎ ‰˙Â‡ ‰˘ÂÚ ‰¯˘Î ˙ËÈÁ˘˘ ‡Â‰ ÍÏÓ‰ ˙¯ÈÊ‚„
¯ÓÂÏÎ ‡˙ÏÈÓ ‡ÈÏ˙ ‰ËÈÁ˘· Ï‡¯˘È„ '‡ ‚"Ï ÔÈÏÂÁ· ÔÈ¯Ó‡
¯ÂÒÈ‡ ‰¯˙Â‰ ‰ËÈÁ˘·„ ¯ÓÂÏ Ï·‡ ‰˙ÓÎ Ï"Â‰ ‰ËÈÁ˘·
ÔÂ‡‚‰„ Ì˘ „ÂÚ ÂÓˆÚÏ ‡È·‰˘ ‚"Ú‡Â .„"ÓÏ ‡ÎÈÏ Á"‰Ó·‡
·˜ÚÈ ˙Â‡ 'Ò· Ê"Ú ˜ÏÁ Ï"Ê ˘ÊÈÂÂ‡È‡ÙÓ ·˜ÚÈ ˜ÁˆÈ '¯
‰Á„ ¯"˙Î Á"‰Ó·‡ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙˜ÏÒÓ ‰ËÈÁ˘„ Ï"ÒÂ ·"È 'ÈÒ

.¯·Á ÂÏ ÔÈ‡Â ‰Ê ‡Â‰ „ÈÁÈ ˙Ú„„ ÂÈ¯·„

ã"ðòôìåÈ„ÈÓ ‡ÈˆÂ‰Ï ˙¯˙Ó ‰ËÈÁ˘„ ËÂ˘Ù ‰‡¯
ÁÂ·Ê ÂÈ‡˘ ‰˘Ú ¯ÓÂÏÎ ÈÁ È„ÈÓ Â‡ Á"‰Ó·‡
‡Â‰ ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙˜ÂÏÁÓ Ù"ÎÚÂ ÍÂÓÒ· „"Ò· ¯‡·‡˘ ÂÓÎÂ
Ï"Ò„ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ·¯ ÂÏ ˘ÈÂ ‰‡„ÈÁÈ Â‡Ï Ï"‰ È"¯‰Ó ˙Ú„Â
'¯ ÈÚ· ‡"Ú Ë"Ò ÔÈÏÂÁ 'Ó‚· .‰Â˘‡¯ ‡ˆÈ Â‰ÊÂ ,‰È˙ÂÂÎ
‡ÈÚ·ÈÓ˜ ÈÎ‰ ‡Ï‡ 'ÂÎÂ Â‰Ó ‰¯ÊÚ· Â„È ˙‡ ¯·ÂÚ ‡ÈˆÂ‰ ‡ÈÁ
Á"‰Ó·‡Î Â‡Ï ‡ÓÏÚ„ (ı"Ó˜·) ·ÏÁ Â·ÏÁ ÚÂÓ‚Ï Â‰Ó ÔÏ
‡˙˜˙ ‰ÈÏ ˙È‡ Ì˙‰ ‡ÓÏ„ Â‡ ˘"Ï ÈÓ È‡‰ È¯˘Â ÈÓ„
Â˜È˙ ‰ËÈÁ˘· ‰È¯ÂÒÈ‡Ï ‡˙˜˙ Ï"Ï ‡Î‰ ‰ËÈÁ˘· ‰È¯ÂÒÈ‡Ï
‰È¯ÂÒÈ‡Ï ‡˙˜˙ ‰ÈÏ ˙È‡ Ì˙‰ ‡ÓÏÈ„ Â‡ ‰Á„„Ó ‰‰Â .Î"Ú
‡˙˜˙„ ¯‡Â·Ó ·ÏÁ Ï˘ Á"‰Ó·‡ ¯ÂÒÈ‡‡ È‡˜Â ‰ËÈÁ˘·
‰ÈÏ ˙È‡ ‡È„‰Ï ¯Ó‡ ÈÎ‰„ ‰ËÈÁ˘‰ ‡Â‰ Á"‰Ó·‡ ¯ÂÒÈ‡„
¯Ó‡˜ ‡ÏÂ ‰È¯ÂÒÈ‡Ï ¯Ó‡˜„ÓÂ ‰ËÈÁ˘· ‰È¯ÂÒÈ‡Ï ‡˙˜˙
¯ÂÒÈ‡‡ È‡˜„ ÚÓ˘Ó ‰ËÈÁ˘· ‡˙˜˙ ‰ÈÏ ˙È‡ Ì˙‰ Ì˙Ò
¯·ÂÚ‰ ‰¯ÈÊÁ‰˘ „È‰˘ ‰ÓÓ „ÂÓÏÏ ‰¯Â‡ÎÏ ˘È ÔÎÂ Á"‰Ó·‡

.·ËÈ‰ ÔÈÈÚÓÏ ‡ˆÂÈ ÌÂ˘Ó ‰¯Ò‡

úéðùÂÓ‡ ˙ËÈÁ˘· ‰¯˙Â‰˘ ‰ÚÂ˜Ù Ô·Ó 'È‡¯ „"ÚÙÏ
‰ËÈÁ˘ „ÂÚ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡„ ÌÈ˜ÒÂÙÂ Ò"˘· ¯‡Â·ÓÂ
Â„ÈÏÂ‰ ÂÏÈÙ‡ ÌÏÂÚ‰ ÛÂÒ „Ú Á"‰Ó·‡ ÌÂ˘Ó Â· ÔÈ‡Â ÌÏÂÚÏ
˜"Ò ˘"Â·˙Â Ê"Ë·Â ‚"È 'ÈÒ „"ÂÈ Ú"˘ÂË ÔÈÈÚ ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú
ÂÏÎ‡Ï ÔÈ‡ Ó"Ó„ ‡Ï‡ Á"‰Ó·‡ ÌÂ˘Ó Â· ÔÈ‡˘ È‡„Â„ Á"Ê
‡ÏÂ ‰ÈÁ ¯È˙‰Ï ‡· ‰ËÈÁ˘„ ËÂ˘Ù È¯‰Â Âˆ˜˘˙ Ï· ÌÂ˘Ó ÈÁ
‰ÂÚË Ó"¯ÏÂ ‡Â‰ ‰ÈÁ Ú"ÎÏ ‰ÚÈ˜Ù Ô· È¯‰˘ ‰˙Ó ¯È˙‰Ï
·"Ú Â"˜ ˜"· ÔÈÈÚ ‰"Â„ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈÚÏ ¯Â˘ È¯˜ÓÂ ‰ËÈÁ˘
Ú„ÂÈ ÈÈ‡ ‰"„ 'ÒÂ˙ ‡"Ú ‡"Ó ˜"· ÔÈÈÚÂ ‡Â‰ ¯Â˘ ÏÏÎ·Â
‰È‡ ‰ËÈÁ˘„ Ù"ÎÚ ¯‡Â·Ó ‰‰Â ˘"Ú ‡"·˘¯‰ Ì˘· Ó"˘·Â
˙Â¯Â„ „ÈÏÂÓ˘ ‰ÚÂ˜Ù Ô· ÂË‡„ ‰˙ÓÎ Ï"Â‰„ ÌÚËÓ ˙¯˙Ó
È‡ ‰ÚÈ˜Ù Ô·· ‰ÈÏ ‡˜ÙÒÓ ‚"È 'ÈÒ ‚"ÓÙ‰Â .‰˙ÓÎ Ï"Â‰
‡ËÈ˘Ù „"È 'ÈÒ „"ÂÈ Ò"Á‰Â "·Ï Á"‰Ó·‡ ÌÂ˘Ó Â· ˘È
˘"Ú ‡"·˘¯‰ ˙Ú„Ï Á"‰Ó·‡ ÌÂ˘Ó ¯˙ÂÓ ÈÓ "·Ï„ ‰ÈÏ
˙Ú„Ï ‡ÈÚ·Ó ‡Ï ‰‰Â ÏÏÎ ‚"ÓÙ‰ ‡È·‰ ‡Ï˘ Ú"ˆ ˙ˆ˜Â

äðùîúåëìä ä ÷ìçèî÷

úåáåùúå úåìàù

úåëìä äðùî
éùéîç ÷ìç

äòã äøåé

ãô ïîéñ
ç"äîáà øåñéà ÷ìñì úìòåî äèéçù éà

äìáð éãéì àéöåäì åà

ראש בע"פ חוב"ט המפורס� הגאו� הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת תמימי� ע� תמ� íçðîבשמי� òùåäé

âøáðøäà ìãðòîיפו תל-אביב בעיה"ק אב"ד שליט"א
יהושע. דבר בעמח"ס תובב"א.

,ø"úëùãçà˙¯˙ÂÈ· È˙Ï·˜ Ú˘Â‰È ¯·„ Â¯ÙÒ ˙¯˜È
‰‡È ÂÏÎ ‰‡ ÂÏÎ ÂÏ ÈÂ‡¯‰ ÈÙÎ „Â·Î‰
‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ‰ÎÊÈ˘ ¯"ÈÂ ‰ÎÎ ÂÏ È¯˘‡ ÏÙÏÙÓÂ ˘¯Â„

.˘ÙÂ ·Ï· ÂÎ¯·Ó‰ Â„È„È ˘ÙÂ Â˘Ù ˙Â‡Î ‰ˆÈ·¯‰ÏÂ

éãëåÈ‰ ¯˜È‰ Â¯ÙÒ· È˙Ù„Ù„Â È˙¯·Ú˘ ˙Â·È·Á ˙Â‡¯‰Ï
‡ˆÈ˘ ‡" 'ÈÒ· Â¯ÙÒ· È˙È‡¯˘ ‰Ó ˙Á‡ ‰¯Ú‰·
Á"‰Ó·‡ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÏÒÏ ˙ÏÚÂÙ ‰ËÈÁ˘ È‡ ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙¯È˜Á·
ËÁ˘˘ ÔÂÈÎ ‰‡ˆÈ ‡ÏÈÓÓ Á"‰Ó·‡ È„ÈÓÂ ‰Ï· „ÈÓ ‡ÈˆÂ‰Ï Â‡
ÔÓ ‡ˆÂÈ ¯ÂÒÈ‡„ „"ÚÙÏ Ï"ÊÂ ·˙Î '· ˙Â‡·Â ‰˙ÓÎ Ï"Â‰
‰ËÈÁ˘ Ê"Ú ÏÈÚÂÓ ‡Ï Û‡Â ‰ËÈÁ˘ ÔÂ¯ÒÁ ÌÚËÓ ÂÈ‡ ÈÁ‰
È„ÈÓ ‰‡ÈˆÂ‰ÏÂ ‰˙Ó ¯È˙‰Ï ˜¯ ‰˙ ‰ËÈÁ˘‰ ÏÎÂ ‰¯È˙‰Ï
Ú˜Ù ‡ÏÈÓÓ„ ‡Ï‡ ÈÁ ¯ÂÒÈ‡ ¯È˙‰Ï ‡Ï Ï·‡ ‰Ï· ¯ÂÒÈ‡
ÂÈˆÓ„ ‡‰Â ÈÁ ÂÈ‡ ¯·Î ‰ËÈÁ˘ ¯Á‡˘ ÔÂÈÎ ÈÁ ¯ÂÒÈ‡
·Â˙Î‰ ˙¯ÈÊ‚ ‡È‰ ÍÎ˘ ÈÙÏ ˙¯˙Ó ÈÁÎ ‡È‰˘ Ù"Ú‡ ˙ÒÎ¯ÙÓ„
Ì‡ ‰˙ÓÎ ·Â˙Î‰ ‰‡˘Ú˘ ÏÎÂ‡ ‰˙‡ Á·ÂÊ ‰˙‡˘ ÔÂÈÎ„
ÂÏÈÙ‡ È¯‰˘ Ú„˙ ÈÁ ¯ÂÒÈ‡‰ ‰ËÈÁ˘ È"Ú ¯˙Â‰˘ ‡ÏÂ ‰ËÁ˘
Î"ÚÂ ÈÁÎ ‰Ï ÔÈ·˘Á ‡Ï ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰ Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÔÈÚÏ
‚"‰ÎÂ ‰˙ÓÎ ‰˙Â‡ ‰˘ÂÚ ‰¯˘Î ˙ËÈÁ˘˘ ‡Â‰ ÍÏÓ‰ ˙¯ÈÊ‚„
¯ÓÂÏÎ ‡˙ÏÈÓ ‡ÈÏ˙ ‰ËÈÁ˘· Ï‡¯˘È„ '‡ ‚"Ï ÔÈÏÂÁ· ÔÈ¯Ó‡
¯ÂÒÈ‡ ‰¯˙Â‰ ‰ËÈÁ˘·„ ¯ÓÂÏ Ï·‡ ‰˙ÓÎ Ï"Â‰ ‰ËÈÁ˘·
ÔÂ‡‚‰„ Ì˘ „ÂÚ ÂÓˆÚÏ ‡È·‰˘ ‚"Ú‡Â .„"ÓÏ ‡ÎÈÏ Á"‰Ó·‡
·˜ÚÈ ˙Â‡ 'Ò· Ê"Ú ˜ÏÁ Ï"Ê ˘ÊÈÂÂ‡È‡ÙÓ ·˜ÚÈ ˜ÁˆÈ '¯
‰Á„ ¯"˙Î Á"‰Ó·‡ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙˜ÏÒÓ ‰ËÈÁ˘„ Ï"ÒÂ ·"È 'ÈÒ

.¯·Á ÂÏ ÔÈ‡Â ‰Ê ‡Â‰ „ÈÁÈ ˙Ú„„ ÂÈ¯·„

ã"ðòôìåÈ„ÈÓ ‡ÈˆÂ‰Ï ˙¯˙Ó ‰ËÈÁ˘„ ËÂ˘Ù ‰‡¯
ÁÂ·Ê ÂÈ‡˘ ‰˘Ú ¯ÓÂÏÎ ÈÁ È„ÈÓ Â‡ Á"‰Ó·‡
‡Â‰ ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙˜ÂÏÁÓ Ù"ÎÚÂ ÍÂÓÒ· „"Ò· ¯‡·‡˘ ÂÓÎÂ
Ï"Ò„ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ·¯ ÂÏ ˘ÈÂ ‰‡„ÈÁÈ Â‡Ï Ï"‰ È"¯‰Ó ˙Ú„Â
'¯ ÈÚ· ‡"Ú Ë"Ò ÔÈÏÂÁ 'Ó‚· .‰Â˘‡¯ ‡ˆÈ Â‰ÊÂ ,‰È˙ÂÂÎ
‡ÈÚ·ÈÓ˜ ÈÎ‰ ‡Ï‡ 'ÂÎÂ Â‰Ó ‰¯ÊÚ· Â„È ˙‡ ¯·ÂÚ ‡ÈˆÂ‰ ‡ÈÁ
Á"‰Ó·‡Î Â‡Ï ‡ÓÏÚ„ (ı"Ó˜·) ·ÏÁ Â·ÏÁ ÚÂÓ‚Ï Â‰Ó ÔÏ
‡˙˜˙ ‰ÈÏ ˙È‡ Ì˙‰ ‡ÓÏ„ Â‡ ˘"Ï ÈÓ È‡‰ È¯˘Â ÈÓ„
Â˜È˙ ‰ËÈÁ˘· ‰È¯ÂÒÈ‡Ï ‡˙˜˙ Ï"Ï ‡Î‰ ‰ËÈÁ˘· ‰È¯ÂÒÈ‡Ï
‰È¯ÂÒÈ‡Ï ‡˙˜˙ ‰ÈÏ ˙È‡ Ì˙‰ ‡ÓÏÈ„ Â‡ ‰Á„„Ó ‰‰Â .Î"Ú
‡˙˜˙„ ¯‡Â·Ó ·ÏÁ Ï˘ Á"‰Ó·‡ ¯ÂÒÈ‡‡ È‡˜Â ‰ËÈÁ˘·
‰ÈÏ ˙È‡ ‡È„‰Ï ¯Ó‡ ÈÎ‰„ ‰ËÈÁ˘‰ ‡Â‰ Á"‰Ó·‡ ¯ÂÒÈ‡„
¯Ó‡˜ ‡ÏÂ ‰È¯ÂÒÈ‡Ï ¯Ó‡˜„ÓÂ ‰ËÈÁ˘· ‰È¯ÂÒÈ‡Ï ‡˙˜˙
¯ÂÒÈ‡‡ È‡˜„ ÚÓ˘Ó ‰ËÈÁ˘· ‡˙˜˙ ‰ÈÏ ˙È‡ Ì˙‰ Ì˙Ò
¯·ÂÚ‰ ‰¯ÈÊÁ‰˘ „È‰˘ ‰ÓÓ „ÂÓÏÏ ‰¯Â‡ÎÏ ˘È ÔÎÂ Á"‰Ó·‡

.·ËÈ‰ ÔÈÈÚÓÏ ‡ˆÂÈ ÌÂ˘Ó ‰¯Ò‡

úéðùÂÓ‡ ˙ËÈÁ˘· ‰¯˙Â‰˘ ‰ÚÂ˜Ù Ô·Ó 'È‡¯ „"ÚÙÏ
‰ËÈÁ˘ „ÂÚ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡„ ÌÈ˜ÒÂÙÂ Ò"˘· ¯‡Â·ÓÂ
Â„ÈÏÂ‰ ÂÏÈÙ‡ ÌÏÂÚ‰ ÛÂÒ „Ú Á"‰Ó·‡ ÌÂ˘Ó Â· ÔÈ‡Â ÌÏÂÚÏ
˜"Ò ˘"Â·˙Â Ê"Ë·Â ‚"È 'ÈÒ „"ÂÈ Ú"˘ÂË ÔÈÈÚ ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú
ÂÏÎ‡Ï ÔÈ‡ Ó"Ó„ ‡Ï‡ Á"‰Ó·‡ ÌÂ˘Ó Â· ÔÈ‡˘ È‡„Â„ Á"Ê
‡ÏÂ ‰ÈÁ ¯È˙‰Ï ‡· ‰ËÈÁ˘„ ËÂ˘Ù È¯‰Â Âˆ˜˘˙ Ï· ÌÂ˘Ó ÈÁ
‰ÂÚË Ó"¯ÏÂ ‡Â‰ ‰ÈÁ Ú"ÎÏ ‰ÚÈ˜Ù Ô· È¯‰˘ ‰˙Ó ¯È˙‰Ï
·"Ú Â"˜ ˜"· ÔÈÈÚ ‰"Â„ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈÚÏ ¯Â˘ È¯˜ÓÂ ‰ËÈÁ˘
Ú„ÂÈ ÈÈ‡ ‰"„ 'ÒÂ˙ ‡"Ú ‡"Ó ˜"· ÔÈÈÚÂ ‡Â‰ ¯Â˘ ÏÏÎ·Â
‰È‡ ‰ËÈÁ˘„ Ù"ÎÚ ¯‡Â·Ó ‰‰Â ˘"Ú ‡"·˘¯‰ Ì˘· Ó"˘·Â
˙Â¯Â„ „ÈÏÂÓ˘ ‰ÚÂ˜Ù Ô· ÂË‡„ ‰˙ÓÎ Ï"Â‰„ ÌÚËÓ ˙¯˙Ó
È‡ ‰ÚÈ˜Ù Ô·· ‰ÈÏ ‡˜ÙÒÓ ‚"È 'ÈÒ ‚"ÓÙ‰Â .‰˙ÓÎ Ï"Â‰
‡ËÈ˘Ù „"È 'ÈÒ „"ÂÈ Ò"Á‰Â "·Ï Á"‰Ó·‡ ÌÂ˘Ó Â· ˘È
˘"Ú ‡"·˘¯‰ ˙Ú„Ï Á"‰Ó·‡ ÌÂ˘Ó ¯˙ÂÓ ÈÓ "·Ï„ ‰ÈÏ
˙Ú„Ï ‡ÈÚ·Ó ‡Ï ‰‰Â ÏÏÎ ‚"ÓÙ‰ ‡È·‰ ‡Ï˘ Ú"ˆ ˙ˆ˜Â

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

úåáåùúå úåìàù

úåëìä äðùî
éùéîç ÷ìç

éäòã äøå

ãô ïîéñ
ç"äîáà øåñéà ÷ìñì úìòåî äèéçù éà

äìáð éãéì àéöåäì åà

ראש בע"פ חוב"ט המפורס� הגאו� הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת תמימי� ע� תמ� íçðîבשמי� òùåäé

âøáðøäà ìãðòîיפו תל-אביב בעיה"ק אב"ד שליט"א
יהושע. דבר בעמח"ס תובב"א.

,ø"úëùãçà˙¯˙ÂÈ· È˙Ï·˜ Ú˘Â‰È ¯·„ Â¯ÙÒ ˙¯˜È
‰‡È ÂÏÎ ‰‡ ÂÏÎ ÂÏ ÈÂ‡¯‰ ÈÙÎ „Â·Î‰
‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ‰ÎÊÈ˘ ¯"ÈÂ ‰ÎÎ ÂÏ È¯˘‡ ÏÙÏÙÓÂ ˘¯Â„

.˘ÙÂ ·Ï· ÂÎ¯·Ó‰ Â„È„È ˘ÙÂ Â˘Ù ˙Â‡Î ‰ˆÈ·¯‰ÏÂ

éãëåÈ‰ ¯˜È‰ Â¯ÙÒ· È˙Ù„Ù„Â È˙¯·Ú˘ ˙Â·È·Á ˙Â‡¯‰Ï
‡ˆÈ˘ ‡" 'ÈÒ· Â¯ÙÒ· È˙È‡¯˘ ‰Ó ˙Á‡ ‰¯Ú‰·
Á"‰Ó·‡ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÏÒÏ ˙ÏÚÂÙ ‰ËÈÁ˘ È‡ ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙¯È˜Á·
ËÁ˘˘ ÔÂÈÎ ‰‡ˆÈ ‡ÏÈÓÓ Á"‰Ó·‡ È„ÈÓÂ ‰Ï· „ÈÓ ‡ÈˆÂ‰Ï Â‡
ÔÓ ‡ˆÂÈ ¯ÂÒÈ‡„ „"ÚÙÏ Ï"ÊÂ ·˙Î '· ˙Â‡·Â ‰˙ÓÎ Ï"Â‰
‰ËÈÁ˘ Ê"Ú ÏÈÚÂÓ ‡Ï Û‡Â ‰ËÈÁ˘ ÔÂ¯ÒÁ ÌÚËÓ ÂÈ‡ ÈÁ‰
È„ÈÓ ‰‡ÈˆÂ‰ÏÂ ‰˙Ó ¯È˙‰Ï ˜¯ ‰˙ ‰ËÈÁ˘‰ ÏÎÂ ‰¯È˙‰Ï
Ú˜Ù ‡ÏÈÓÓ„ ‡Ï‡ ÈÁ ¯ÂÒÈ‡ ¯È˙‰Ï ‡Ï Ï·‡ ‰Ï· ¯ÂÒÈ‡
ÂÈˆÓ„ ‡‰Â ÈÁ ÂÈ‡ ¯·Î ‰ËÈÁ˘ ¯Á‡˘ ÔÂÈÎ ÈÁ ¯ÂÒÈ‡
·Â˙Î‰ ˙¯ÈÊ‚ ‡È‰ ÍÎ˘ ÈÙÏ ˙¯˙Ó ÈÁÎ ‡È‰˘ Ù"Ú‡ ˙ÒÎ¯ÙÓ„
Ì‡ ‰˙ÓÎ ·Â˙Î‰ ‰‡˘Ú˘ ÏÎÂ‡ ‰˙‡ Á·ÂÊ ‰˙‡˘ ÔÂÈÎ„
ÂÏÈÙ‡ È¯‰˘ Ú„˙ ÈÁ ¯ÂÒÈ‡‰ ‰ËÈÁ˘ È"Ú ¯˙Â‰˘ ‡ÏÂ ‰ËÁ˘
Î"ÚÂ ÈÁÎ ‰Ï ÔÈ·˘Á ‡Ï ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰ Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÔÈÚÏ
‚"‰ÎÂ ‰˙ÓÎ ‰˙Â‡ ‰˘ÂÚ ‰¯˘Î ˙ËÈÁ˘˘ ‡Â‰ ÍÏÓ‰ ˙¯ÈÊ‚„
¯ÓÂÏÎ ‡˙ÏÈÓ ‡ÈÏ˙ ‰ËÈÁ˘· Ï‡¯˘È„ '‡ ‚"Ï ÔÈÏÂÁ· ÔÈ¯Ó‡
¯ÂÒÈ‡ ‰¯˙Â‰ ‰ËÈÁ˘·„ ¯ÓÂÏ Ï·‡ ‰˙ÓÎ Ï"Â‰ ‰ËÈÁ˘·
ÔÂ‡‚‰„ Ì˘ „ÂÚ ÂÓˆÚÏ ‡È·‰˘ ‚"Ú‡Â .„"ÓÏ ‡ÎÈÏ Á"‰Ó·‡
·˜ÚÈ ˙Â‡ 'Ò· Ê"Ú ˜ÏÁ Ï"Ê ˘ÊÈÂÂ‡È‡ÙÓ ·˜ÚÈ ˜ÁˆÈ '¯
‰Á„ ¯"˙Î Á"‰Ó·‡ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙˜ÏÒÓ ‰ËÈÁ˘„ Ï"ÒÂ ·"È 'ÈÒ

.¯·Á ÂÏ ÔÈ‡Â ‰Ê ‡Â‰ „ÈÁÈ ˙Ú„„ ÂÈ¯·„

ã"ðòôìåÈ„ÈÓ ‡ÈˆÂ‰Ï ˙¯˙Ó ‰ËÈÁ˘„ ËÂ˘Ù ‰‡¯
ÁÂ·Ê ÂÈ‡˘ ‰˘Ú ¯ÓÂÏÎ ÈÁ È„ÈÓ Â‡ Á"‰Ó·‡
‡Â‰ ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙˜ÂÏÁÓ Ù"ÎÚÂ ÍÂÓÒ· „"Ò· ¯‡·‡˘ ÂÓÎÂ
Ï"Ò„ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ·¯ ÂÏ ˘ÈÂ ‰‡„ÈÁÈ Â‡Ï Ï"‰ È"¯‰Ó ˙Ú„Â
'¯ ÈÚ· ‡"Ú Ë"Ò ÔÈÏÂÁ 'Ó‚· .‰Â˘‡¯ ‡ˆÈ Â‰ÊÂ ,‰È˙ÂÂÎ
‡ÈÚ·ÈÓ˜ ÈÎ‰ ‡Ï‡ 'ÂÎÂ Â‰Ó ‰¯ÊÚ· Â„È ˙‡ ¯·ÂÚ ‡ÈˆÂ‰ ‡ÈÁ
Á"‰Ó·‡Î Â‡Ï ‡ÓÏÚ„ (ı"Ó˜·) ·ÏÁ Â·ÏÁ ÚÂÓ‚Ï Â‰Ó ÔÏ
‡˙˜˙ ‰ÈÏ ˙È‡ Ì˙‰ ‡ÓÏ„ Â‡ ˘"Ï ÈÓ È‡‰ È¯˘Â ÈÓ„
Â˜È˙ ‰ËÈÁ˘· ‰È¯ÂÒÈ‡Ï ‡˙˜˙ Ï"Ï ‡Î‰ ‰ËÈÁ˘· ‰È¯ÂÒÈ‡Ï
‰È¯ÂÒÈ‡Ï ‡˙˜˙ ‰ÈÏ ˙È‡ Ì˙‰ ‡ÓÏÈ„ Â‡ ‰Á„„Ó ‰‰Â .Î"Ú
‡˙˜˙„ ¯‡Â·Ó ·ÏÁ Ï˘ Á"‰Ó·‡ ¯ÂÒÈ‡‡ È‡˜Â ‰ËÈÁ˘·
‰ÈÏ ˙È‡ ‡È„‰Ï ¯Ó‡ ÈÎ‰„ ‰ËÈÁ˘‰ ‡Â‰ Á"‰Ó·‡ ¯ÂÒÈ‡„
¯Ó‡˜ ‡ÏÂ ‰È¯ÂÒÈ‡Ï ¯Ó‡˜„ÓÂ ‰ËÈÁ˘· ‰È¯ÂÒÈ‡Ï ‡˙˜˙
¯ÂÒÈ‡‡ È‡˜„ ÚÓ˘Ó ‰ËÈÁ˘· ‡˙˜˙ ‰ÈÏ ˙È‡ Ì˙‰ Ì˙Ò
¯·ÂÚ‰ ‰¯ÈÊÁ‰˘ „È‰˘ ‰ÓÓ „ÂÓÏÏ ‰¯Â‡ÎÏ ˘È ÔÎÂ Á"‰Ó·‡

.·ËÈ‰ ÔÈÈÚÓÏ ‡ˆÂÈ ÌÂ˘Ó ‰¯Ò‡

úéðùÂÓ‡ ˙ËÈÁ˘· ‰¯˙Â‰˘ ‰ÚÂ˜Ù Ô·Ó 'È‡¯ „"ÚÙÏ
‰ËÈÁ˘ „ÂÚ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡„ ÌÈ˜ÒÂÙÂ Ò"˘· ¯‡Â·ÓÂ
Â„ÈÏÂ‰ ÂÏÈÙ‡ ÌÏÂÚ‰ ÛÂÒ „Ú Á"‰Ó·‡ ÌÂ˘Ó Â· ÔÈ‡Â ÌÏÂÚÏ
˜"Ò ˘"Â·˙Â Ê"Ë·Â ‚"È 'ÈÒ „"ÂÈ Ú"˘ÂË ÔÈÈÚ ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú
ÂÏÎ‡Ï ÔÈ‡ Ó"Ó„ ‡Ï‡ Á"‰Ó·‡ ÌÂ˘Ó Â· ÔÈ‡˘ È‡„Â„ Á"Ê
‡ÏÂ ‰ÈÁ ¯È˙‰Ï ‡· ‰ËÈÁ˘„ ËÂ˘Ù È¯‰Â Âˆ˜˘˙ Ï· ÌÂ˘Ó ÈÁ
‰ÂÚË Ó"¯ÏÂ ‡Â‰ ‰ÈÁ Ú"ÎÏ ‰ÚÈ˜Ù Ô· È¯‰˘ ‰˙Ó ¯È˙‰Ï
·"Ú Â"˜ ˜"· ÔÈÈÚ ‰"Â„ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈÚÏ ¯Â˘ È¯˜ÓÂ ‰ËÈÁ˘
Ú„ÂÈ ÈÈ‡ ‰"„ 'ÒÂ˙ ‡"Ú ‡"Ó ˜"· ÔÈÈÚÂ ‡Â‰ ¯Â˘ ÏÏÎ·Â
‰È‡ ‰ËÈÁ˘„ Ù"ÎÚ ¯‡Â·Ó ‰‰Â ˘"Ú ‡"·˘¯‰ Ì˘· Ó"˘·Â
˙Â¯Â„ „ÈÏÂÓ˘ ‰ÚÂ˜Ù Ô· ÂË‡„ ‰˙ÓÎ Ï"Â‰„ ÌÚËÓ ˙¯˙Ó
È‡ ‰ÚÈ˜Ù Ô·· ‰ÈÏ ‡˜ÙÒÓ ‚"È 'ÈÒ ‚"ÓÙ‰Â .‰˙ÓÎ Ï"Â‰
‡ËÈ˘Ù „"È 'ÈÒ „"ÂÈ Ò"Á‰Â "·Ï Á"‰Ó·‡ ÌÂ˘Ó Â· ˘È
˘"Ú ‡"·˘¯‰ ˙Ú„Ï Á"‰Ó·‡ ÌÂ˘Ó ¯˙ÂÓ ÈÓ "·Ï„ ‰ÈÏ
˙Ú„Ï ‡ÈÚ·Ó ‡Ï ‰‰Â ÏÏÎ ‚"ÓÙ‰ ‡È·‰ ‡Ï˘ Ú"ˆ ˙ˆ˜Â

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


   

         
         
         
        
         
         
         
          
         
        
        

    

        
        
        
         
         
          
          
         
         
         
       
         
         
         
        
        
          
         

   

     
      
       
         
        
         
        
        
          
          

          
        

תורה להרביץ שיזכה וי"ר וטובו דושכ"ג ידידו הנני ובזה
בכבוד ללומדיה בבה"ת המברכו ידידו ולהאדירה ברבים

ונפש. ובלב והוקרה
 

 
    

נ"י ברוקלין התש"ל אייר ב' תהיו קדושים פר' עש"ק ב"ה

הב' וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
.טעלז הקדושה בישיבה הי"ו
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דבר על ורכב צלח בברכת המברכו דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש. ובלב אמת

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד למט-מונים מ"ג ב"ה

חוב"ט הרה"ג היקר ידידי לכבוד שלום וגבעות הרים ישאו
ליבוש ארי' יצחק מוה"ר כש"ת פ"ה בנש"ק נו"נ וו"ח

ידי"נ חתן לונדאן עיה"ב האלפערן 
תקוה. בפתח רב כעת דמאנטרעאל ור"מ רב
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ממנו טוב וכל אקצר, יותר להאריך גרמא הזמן שאין ומחמת
המעלות ברום מעלה מעלה לראותו המצפה ידידו יבצר לא

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו
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התשכ"ד להדלקה ח'

כש"ת וכו' וו"ח נפשי ידיד המפורסם הרהגה"צ כבוד
 .מצישינוב אדמו"ר שליט"א

       
     
         
         
        
        
        
         
        
          
          
        
          
         
        
        
         

     

        
         
          
          
       
          
         
         
        

       

         
        
         
         
          
         
          
         
         

        
         
          
          
        
          
         
         

     

        
         
         
          
          
         
          
         
        
        
         
         
        
        
       

          
          

       

יה"ר חנוכה ימי לזה ונוסף מאד הטרוד נפשו ידיד דברי אלו
ביד רבים וימסור ההם כבימים הזה בזמן נס עמנו שיעשה
ביד וזדים צדיקים ביד ורשעים טהורים ביד וטמאים מעטים

אמן. בימינו במהרה צדקינו משיח בביאת תורה עוסקי

   
 

 
     

יצו"א ברוקלין התשכ"ח שקלים מוצש"ק

כש"ת וכו' וכו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד
מוה"ר  .ברק בני הי"ו.
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ידידו יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר כעת הטרדות ומחמת
על ורכב צלח ללומדיה התורה בברכת המברכו מכירו בלתי
נפלי בר בביאת שמים לרחמי המצפה דברי באמת אמת דבר

ונפש. בלב
 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח תמוז י"א ב"ה

מע"כ ה"ה וכו' שמים ויראת תורה שנים פי לקח שמואל
הרב כש"ת וו"ח הרה"ג ידידי שליט"א

נ"י. ברוקלין
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התורה בברכת המברכו עת בכל דוש"ת ידידות דברי אלו
האמת איש דאתי עד באמת אמת דבר על ורכב צלח ללומדיה

ונפש. בלב החותם
 

 
      

   

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל מטות ב' ב"ה

בעל ג"א המפורסם הגאון הרב בריתי איש ידידי מע"כ
הרב כש"ת וכו' תריסין בעמ"ח ז"ל (שליט"א)

ראקאוויי. פאר הקדש נזר ישיבת ראש יקרים ספרים
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בב"א ולששון לשמחה לנו שיהפוך התש"ל תמוז י"ז ב"ה

שבחו המבורך מה' ברך זרע בנש"ק הרהגה"צ ידידי מע"כ
כש"ת וכו' ימלל מי אדמו"ר
שליט"א. מציעשינוב

      
      
         
         
          
          
         
        
       

 

       
      
          
       
         
         
         
       
         
          

        
   

        
        
       
         
            

          
         
          

 

 
    

    

 

     
     
          
        
          
         
         
          
       
          
        
        
          
        

 

       
        
          
         
         
           
          
          

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

       
        
          
         

      

        
         
         
        
        
          
        
        
         
       
        
         
          
         

  

        
       
        
         
       
        
         
           
         
         

         

       
      
          
        
        
        

        
        
         
         
         

        
    

מציון ה' יברכך אומרים והקוצרים אקצר הזמן חוסר ומחמת
ונפש. בלב הימים כל וטובו דושכ"ג ידידו

 

 
    
   

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל מנ"א י'

ה"ה עלי' מבני חד ונאה יפה שדעתו כהן אברהם הי' אחד
מוה"ר כש"ת וכו' חוב"ט הגאון הרב רב

תו"א. עיה"ק. ירושלים מיעקב כוכב בישיבת ור"מ
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נ"י ברוקלין התש"ל

ר' וכו' וו"ח חוב"ט ידידי מע"כ ירושלים
ת"ו. עיה"ק
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ברוקלין התשכ"ו מצליח איש ויהי לסדר ה' ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י

החשוב הב' ה"ה חורב, בחוקי עוסק צורב, האי כבוד
כש"ת וכו' חוב"ט  ישיבה תלמיד הי"ו.

טעלז. הקדושה
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כדי ורק שהוא כל לפלפלת אפילו גרמא הזמן אין כי ומחמת
מדאי יותר כבר הארכתי תורה לומדי חמד בחורי לב להלהיב
ועוד התלמידים עול ב"ה כי קימעא קימעא הפרקים בין כתבתי
יתעבד ותקיף רבה שלאילנא וי"ר לשער, אין עד טרדות שאר
בלב התורה בברכת המברכו בה דכולה בה והפך בה הפך

ונפש.

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל בהר עש"ק ב"ה

ר' וכו' ומופלג המופלא צ"מ מע"כ הי"ו
באלטימאר. ישראל נר ישיבת תלמיד
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המברכו אמת דבר על רכב צלח התורה בברכת הנני ובזה
ונפש. בלב מכירו בלתי

 

 
      

    

יצו"א נ"י ברוקלין תשכ"ח הוא ברוך כי לסדר ג'

ר' ומופלג מופלא ארז עץ החשוב הב' היקר ידידי מע"כ
  .יעקב קהלת ישיבת תלמיד הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז הארץ טובה לסדר ה' ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' אי"א וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.'טעני מעמפיס שליט"א.
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בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו דוש"ת ידידו הנני ובזה
ונפש.

 

 
   
   

וכו'. הנכבד הרב לכבוד
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל מנ"א י"ז

כש"ת וכו' ירו"ש חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .עיה"ק בירושלים הי"ו

       
        

        

      
      
       
        
         
       
         

        
       
        
         
           
       
        
          
        
        
        
        
        
          
        
         

     

        
         
          
           
         
         
           
         
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
          
         
          
        
        

      
       
          
          
         
         
         
         
          
          
        
          
        
       

        

        
         
          
          
        
         
          
          
        
        

  

       
       
        

        
          
        
          
        
         

 

         
       
         
         
        

       
       
          
         
         
         
         
         
         
        

      

ונפש. בלב כוח"ט ובברכת ללומדיה התורה בברכת הנני ובזה

 

 
     

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח אייר בדר"ח בס"ד

הב' וכו' ברקאי ומופלג המופלא כבוד  
.תו"י ישיבה תלמיד נ"י
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יצו"א בנ"י התשל"א אדר כ"א

הרב ה"ה מברך שמיה יהא קמברכינא חזינא דלא למאן
  .שליט"א
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אל אהבתו לולי כי לי ויאמין מכירו בלתי ידידו הנני ובזה
בשאלות מאד טרוד אני כי כעת משיב הייתי לא הי"ו אביו מר

ונפש. בלב ושמח כשר חג בברכת והנני קודמות

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א וארא מוצש"ק

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 הרה"ג ידי"נ חתן שליט"א

.שליט"א מישקאלץ אב"ד
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לישב שיזכה וי"ר כערכו מוקירו מכירו בלתי ידידו הנני ובזה
כאות שמיא ענני עם דאתי עד לשמה תורה וללמוד נח מי על

ונפש. בלב המברכו ידידו ונפש נפשו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א להדלקה ה'

ובתוכם ונחמות ישועות ה' יראנו והנפלאות הנסים בימי
וכו' הדר עץ פרי בשמים ראש הרהגה"צ ידי"נ מע"כ

מוהר"ר כש"ת    
מציעשינוב. אדמו"ר שליט"א
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עלי גומר לא-ל ובברכת ושכת"ר דושה"ט ידידו דברי אלו
ומוקירו המכבדו ללומדיה התורה בברכת המברכו חנוכה בזאת

ונפש. בלב ונישא הרם כערכו
 

 
       

     

דחו ב' יצו"אב"ה נ"י ברוקלין התש"ל סכות ה"מ

פלג מלא ומופלג מופלא החשוב הב' היקר ידידי מע"כ
כמר וכו' ירושלים מטשעבין הגאון ישיבת הי"ו.

ת"ו. עיה"ק
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יאריך שנותיו ה' גרמא הזמן אין מ"מ להאריך לי שהי' ואף
יתעביד ותקיף רבא ולאילנא לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר

ונפש. בלב וכ"ט טבא בפתקא המברכו

 

 
      

  

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

כש"ת וכו' וו"ח הרה"ג ה"ה מכירי בלתי ידידי כבוד
מוה"ר .בעלגיע באנטוורפין שליט"א.
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז שני אדר כ"ד ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי כבוד
.בעלגיע אנטווערפין שליט"א
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ה' לישועת המצפה ושמח כשר בחג המברכו ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב נפלי בר בביאת עין כהרף
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וכו' ומופלג מופלא הח' הב' מע"כ .הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט למט-מנים מ"ז ב"ה

כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג והנחמד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר .שליט"א
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שיזכה וי"ר התורה בברכת ומברכו דוש"ת ידידו הנני ובזה
תורה ולהגדיל הדעת והרחבת נחת מתוך התורה לקבל

ונפש. בלב החותם ולהאדירה
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ברוקלין התשכ"ט מטו"מ לסדר המאורות בו שנתלו יום
יצו"א נ"י

מוה"ר הרה"ג כש"ת וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
  .יצו"א טלז ישיבת כולל ע"י הי"ו
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וכ' ירו"ש חו"ב הח' הב' מע"כ .הי"ו
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נ"י ברוקלין התש"ל מטות ג'

וכו' ומופלג מופלא הח' ה"ב מע"כ  
האדסאן צאנז מתיבתא הקדושה ישיבה תלמיד הי"ו

נ"ז. קאונטי

      
       
         
         
        
        

  

       
       
         
         
        
         
         
         
         
         

        
         
         
         
         
          
         

    

        
         
         
        
         
         
        
         
         

 

      
       
        
         
          
         
         
        
        
       
        
          
         

       

וי"ר אמת דבר על ורכב צלח התורה בברכת לברכו הנני ובזה
המברכו שמיא ענני עם דאתי עד יתעבד ותקיף רבא שלאילנא

ונפש. בלב התורה בברכת

 

  

 
יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז. טבת ט"ו ב"ה

תוי"ש שנים פי לקח נו"נ אי"א וו"ח היקר ידידי כבוד
מוה"ר הרב וכו' בצ"צ עוסק עליה מבני הי"ו

זאב". "אליעזר הקדושה ישיבתינו דכולל
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ומצפה ישראל בית טהרת חילול על המקונן עוז ידידו דברי
ונפש. בלב דושל"ת נדח ממנו ידח לבלתי לקדושתן

 

 
       

       

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט בהעלותך ד'

מתנהג חוב"ט אי"א נו"נ נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר הרה"ג כש"ת וכו' ירו"ש בחסידות

.נ"י מאנסי העליון מדרש בית בכולל שליט"א.
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ונפש. בלב לגדולתו המצפה דושה"ט הנאמן ידידו הנני ובזה

 

 
  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט הרחמים לחדש כ"ט

וכו' וכו' בעזרו אברהם אלקי והמופלג המופלא מע"כ
הרב כש"ת .נ"י ברוקלין הי"ו.
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל שמיני ג' ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' וו"ח בנש"ק הרה"ג ידידי מע"כ
 .בנ"י יקרה אבן שליט"א.

      
       
         
         
         
          
        
          
         
         
         
         
          

  

       
       
         
         
         
         
         
         

         
        
         
         
          

     

        
         
           
         
        
         
         
        
         
         

     

        
       
         
          

      

         
        
          
        
       

       
        
         
          
         
         
         

    

ית"ש לעבודתו וחזק ברי שיהי' וי"ר דושה"ט ידידו הנני ובזה
יקהת ולו שילה יבא כי עד ולעשות לשמור וללמד ללמוד

ונפש. בלב ושמח כשר חג בברכת המברכו עמים
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט שרה חיי ב' ליום אור ב"ה

וכו' יר"א ומופלג מופלא יפה שדעתו כהן ידידי כבוד
הב'  הקדושה בישיבה תלמיד הי"ו.

טעלז.
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל יפקוד פקד לסדר עש"ק

וכו' הרה"ח חוב"ט ברקאי נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
הרב כש"ת  .שליט"א
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ברוקלין התשכ"ד ממש מלאכים לסדר ב' ליום אור ב"ה
נ"י

בנש"ק חרשים חכם לאיתן משכיל נפשי ידיד כבוד
פ"ה וכו' חוב"ט המפורסם כשרגא נהוריה נהור ההגה"צ

מוה"ר כש"ת   שליט"א
מציעשינוב. אדמו"ר
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נפש ידיד לב מן היוצאים בדברים המברכו ידידו הנני ובזה
ונזכה ליודעיו חסדו למשוך הרחמן האב בפני המתחנן

ונפש. בלב הימים כל טוב אך להתבשר

 

 
       

 

ויברך לסדר ב' יצו"אב"ה בנ"י התשל"א אתכם

ש"ת המפורסם הגאון הרב המאה"ג הנאמן ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת חו"פ אבדק"ק שליט"א

משה. באר בעמח"ס דעברעצין

       
       
         
       
       
        
         
        
         
          
         
          
        
         

     

        
        
         
       
         
           
          
         
         
         
          
          
          

        
      

         
        
          
          
         
        
        
         
        
         

        

        
       
        
          
         

         

       
        
        
        
         
          
         
        
      
        
         
         
          
          
        
         
        

         
          
          
          
         

       

ונפש. בלב וכאש"ל וטובו דושכ"ג ידי"נ דברי
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יצו"א בנ"י התשל"א בהעלותך ב'

הרב ידידי מע"כ ה"ה וחומר בקל דרוש קאמר שפיר משה
וכו' חו"פ אי"א וו"ח ג"א הדסים כגן המפורסם הגאון

מוה"ר כש"ת דעברעצין אבד"ק שליט"א
וש"ס. משה באר שו"ת ספר ובע"מ

      
        

      
        
         
         
          
        

    

       
       
          
        
         
        
         
        
        
        
         
         
          

      
      
         
         
         
            
        
         
          
        
         
         

     

        
       
         
       

         
         
        
        
        
        
         
        
         
        
         
          
         
          
         
        
       
         
         
          
         
        
         
        
          
         

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


  

        
       
        
        
         
          
         
        
          
         
        

     

         
       
         
         
        
         

   

       
      
         
           
          
          
        
         
         
         
        
         
         
         
        
       
        
         
        

     

        
        
         

        
         
        
         
        
        
        
        
        

    

       
       
        
         
         
        

     

תורה וללמד ללמוד ויזכה חוצה תורתו להפיץ שיזכה וי"ר
בלב ושכת"ר דושה"ט הנאמן ידידו ונפש נפשו כאות לשמה

ונפש.
 

 
       

 
יצו"א. בנ"י התשל"א אתכם ויברך לסדר ב' ב"ה
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א המיוחס יום

חוב"ט הגאון הרב מע"כ ה"ה המיוחס לאיש המיוחס ביום
מוה"ר כש"ת כו' במעשיו תמים נו"נ אי"א 

דישיבתינו רוחני ומשגיח ר"מ יאקא אב"ד שליט"א
הקדושה.
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התורה לקבל שנזכה וי"ר הימים כל וטובו דושכת"ר ידי"נ
ונפש. בלב וביראה באהבה

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח מנ"א ז'

תריסין בעל הרים ועוקר סיני המפורסם הגאון הרב מע"כ
מוה"ר כג"ת וכ' פ"ה בקילוסין מוכתר  

עדה ראב"ד כעת תו"א, והגליל מנשסטר אבד"ק שליט"א
תו"א. עיה"ק ירושלים החרדית
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הרם כערכו ומכבדו מוקירו מכירו בלתי דושכ"ג דברי אלו
דשן בשבה ינוב עוד ברבים תורה להרביץ שיזכה וי"ר והנישא
מכסים לים כמים עמים יקהת ולו שלה יבא כי עד ורענן

ונפש. בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה

 

 
     



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

ראש נו"נ וו"ח לשבח המפורסם הגאון הרב ידידי כבוד
מוה"ר כג"ת בנש"ק וכו' צ"ת בשמים  

מקוה בעמח"ס יצו"א. נ"י ברוקלין אויוואר מ' אבדק"ק
המים.
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והנני היקרים בדבריו ראשונה במצודה שעלו ידידות דברי אלו
מקוה החדש ביתו לבנין מרובה בברכה הראשונות על חוזר
שמיא ענני עם דאתי עד נח מי על לישב שיזכה וי"ר המים

ונפש. בלב ושכ"ג דושה"ת
 

 
      



יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח למטמנים ט"ז ב"ה

מוה"ר כש"ת ברקאי וכו' וו"ח הרה"ג היקר ידידי כבוד
  .טעלז הקד' ישיבה בכולל הי"ו.
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל וארא לסדר שישי ליל ב"ה

מוה"ר הרבני ידידי מע"כ .בנעימים הי"ו
ת"ו. ישראל ארץ צאנז קרית
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שיזכה וי"ר מז"ט בברכת הפעם עוד המברכו ידידו הנני ובזה
נפשו כאות סבא ישראל דרך על בישראל נאמן בית לבנות

ונפש. בלב המברכו אבות ולתפארת

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז למט-מנים ג"ל ב"ה

כש"ת ברקאי וכו' חו"ב פלג מלא המופלג הח' ידידי כבוד
הב'   תלמיד הי"ו.

נ"י. ברוקלין תו"י בישיבה
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אמת בדרך אמת דבר על ורכב צלח דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב החותמת אתן ובזה

 

 
       

 

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

בנש"ק ידי"נ דלבאי בעומקי דיתיב לקרוב, שלום שלום
אי" נו"נ ג"א פ"ה המפורסם הגאון מוה"רהרב כש"ת וכו' א

   .שליט"א
מציעשינוב. אדמו"ר
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דושכ"ג ברכות מיני בכל החותם בריתו נאמן ידי"נ הנני ובזה
ונפש. בלב

 

 
     

יצו"א בנ"י תשל"א למטמנים ט"ז

מה' ומופלג מופלא היקר ידידי מע"כ 
.ת"ו עיה"ק ירושלים מיר בישיבת
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וי"ר יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר כעת הטרדות ומחמת
וי"ר מז"ט בברכת לברכו והנני לשמה תורה ללמוד שיזכה
יבורך ישרים דורות ולראות בישראל נאמן בית לבנות שיזכה
אעבור עוד כשאפנה אולי השאלות שאר ועל המבורך מהשם

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו עליהם

 

 
    

נ"י ברוקלין התשכ"ג ניסן ח' ב"ה

הסופר אשכול המפורסם הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
סופרים נקראו ולמה סופרים בדעת מחוכמים חבורים חובר

מוה"ר כש"ת וכו' התורה אותיות סופרים שהיו 
.עה"ת סופרים, דעת בעמ"ס שליט"א
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כעת דברים באריכות לצאת עכשיו גרמא הזמן אין כי ומחמת
כשר חג בברכת החותם ידידו יבצר, לא ממנו טוב וכל אקצר

ונפש. בלב והוקרה ובכבוד ושמח
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נ"י ברוקלין ה'תשכ"ג התורה, חקת זאת לסדר עש"ק ב"ה,
יצו"א

תמימים, ראש על יעלו תמים, יהיו יחדיו והשלום החיים
אשכול האהובי ידידי כבוד אל תלתא במותב וברכתא

מוה"ר כש"ת כו' המפורסם הרה"ג הסופר 
.תנ"ך על סופרים דעת בעמח"ס שליט"א
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כבר מ"מ דיו, מעט עוד עליו שנשארה אף קולמסי שבתה ופה
אלו בדברי שימצא מקוה ואני מסכים משהפנאי יותר הארכתי
מאד. טרוד הייתי כי התשובה איחור על סליחה ואבקש בקשתו,

ומוקירו המכבדו ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו דברי
ונפש. בלב כערכו

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד עיו"כ ב"ה

את וכט"ס ושלום וארוכים טובים לחיים יחתם חיים מחיי
מוה"ר כש"ת וכו' אי"א וו"ח חוב"ט הרה"ג ידידי כבוד

 .שליט"א
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יותר עשיתי בזה וגם להאריך גרמא הזמן שאין ומחמת
אי"ה הערותיו שאר דבר ועל כעת אסיים מסכים משהפנאי
לברכו הנני התם ועד זה פרק עוד אשנה אולי קצת לכשאפנה
מי על לישב ויזכה וכ"ט ושלום ארוכים ולחיים טבא בפתקא
ונפש. בלב התורה בברכת המברכו ידידו ועבודה התורה על נח
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט למט-מנים ל"ב ב"ה

טובא, חו"ב חורב בחוקי עוסק צורב האי היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת הרה"ג ה"ה וכו' ברקאי בחסידות מתנהג

 .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


   

 
     

כמר וכו' פלג מלא המופלג הב' כבוד 
טעלז. הקדושה בישיבה תלמיד הי"ו
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ונפש. בלב התורה בברכת המברכו ידידו דברי אלו

 

 
     
       

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

מוה"ר הרה"ג כש"ת אי"א נו"נ וו"ח היקר ידידי כבוד
 .טעניסי מעמפיס שליט"א
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המצות חג ואת ושמח כשר חג בברכת המברכו דוש"ת ידידו
ונפש. בלב ידידו ונפש נפשו כאות בדיצות יחוג

 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשל"א ויק"פ מוצש"ק ב"ה

ככה פעמים אלף ה' ויוסף המערכה מאלוקי וברכה שלום
וכו' חו"פ ג"א צ"ת, בשמים ראש הגאון הרב ידידי למע"כ

מוה"ר כג"ת קאפיש אבד"ק שליט"א
ב"כ. יעקב משנת בעמח"ס בנ"י.
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט למט-מנים י"ד ב"ה

מר וכו' המעלות פאר החש' הב' ידידי מע"כ
.טעלז בישיבת תלמיד הי"ו.
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אומרים והקוצרים צריך אני לקצר ומיהו להאריך עוד ויש
דושלה"ט ידידו באמת אמת דבר על ורכב צלח וגו' יברכך

ונפש. בלב
 

 
      

יצו"א בנ"י התש"ל בהר עש"ק ב"ה

מר וכו' ומופלג מופלא צ"מ מע"כ הי"ו
באלטימאר. ישראל נר בישיבת תלמיד
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ונפש. בלב ורכב צלח ללומדיה בברה"ת לברכו הנני ובזה

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב שבט ו' ב"ה

הרב נפשי ידיד לכבוד ושלום חיים ברכה הרים ישאו
מוה"ר וכו' מפארים שמו נו"נ ג"א אי"א וו"ח הגאון

 סערעד-ויזניץ בישיבה ר"מ שליט"א
בעלגיא. אנטווערפן דומ"ץ כעת חיפה.
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הטרדות לרוב הפרקים בין בידי עלתה אשר אהבה דברי אלה
מנאי עבגצ"א לשמה תורה וללמוד נח מי על לישב שיזכה וי"ר

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת ומברכו המכבדו ידידו

 

 
        

     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט תורה בו שנתן לחדש י"א

חו"ב ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי ש"ב ידידי מע"כ
הב' אבות עץ ענף וכ' המדרש בבית הי"ו.

נ"י. מאנסי עליון
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג תצא פ' עש"ק ב"ה

את ושלום וארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
אי"א נו"נ חוב"ט המפו' הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד

מוה"ר וכו' .שונים בעמח"ס שליט"א
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טבא בשבתא ואסיים מלכתא שבת לכבוד קולמסי שבתה ופה
רק כתבתי כי דברי עלי בקורת עיין להשים ונא ולתורתו למר
ונפש בלב בכוח"ט ללומדיה התורה בברכת המברכו מקופיא

הרם. כערכו ומוקירו המכבדו
 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א להדלקה ג' עש"ק

חו"פ הצדיק הגאון הרב הנאמן וידי"נ עליון ידיד מע"כ
פ"ה פענח צפנת בישיבה ויושב זקן הישן הדור משרידי

מוה"ר כקש"ת ע"ה וכו' אבדק"ק שליט"א
תו"א. עיה"ק ירושלים טארדא
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ומתפלל עת בכל דושכ"ק באהבתו קשור נפשו ידיד הנני ובזה
דידן במהרה שמיא ענני עם דאתי עד ושנותיו ימיו לאריכת

ונפש. בלב מוקירו וחסדיו רחמיו ברוב

 

 
     

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח תרומה א' ב"ה

וכו' המופלא הב' יפה שדעתו כהן ידידי כבוד
 .הי"ו
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וי"ר אמת דבר על ורכב צלח בברכת המברכו ידידו הנני ובזה
ללומדיה התורה בברכת המברכו לשמה תורה ללמוד שיזכה

ונפש. בלב
 

 
    

 

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל הרחמים לחדש ב' ב"ה

וכו' ומופלג מופלא חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
כמר .הי"ו
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וכו'. ש"ב אהובי כבוד
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המכבדו ללומדיה התורה בברכת המברכו ש"ב ידידו דברי
ונפש. בלב והנישא הרם כערכו ומוקירו

 

 
      

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח מנ"א י"ג ב"ה

נו"נ וו"ח פלג מלא ומופלג מופלא יקירא גברא האי מע"כ
מוכתר ברקאי הרה"ג ידידי בן הכהן מאיר הרב כש"ת וכו'

כש"ת וכו' בנימוסין .שליט"א
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בנ"י התשכ"ט בידיך אלקיך ה' ונתנו לסדר עש"ק ב"ה

מע"כ את וארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
כג"ת וכו' פ"ה ג"א הדסים כגן המפורסם הגאון ידידי

מוה"ר  .ציזעוו אבד"ק שליט"א
הקדושה. בישיבתינו ומשגיח ר"מ
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של בספרן כוח"ט בברכת המברכו ידידו יאריך שנותיו וה'
כהרף ה' לישועת ומצפה עת בכל דושכ"ת גמורים צדיקים

ונפש. בלב ה' בשוב בעין עין ונראהו עין

 

 
   

        
         
          
       
         
          
          
         
         
         
         
         
         
         

       

לקצר הנני הטרדות מחמת להאריך כעת הז"ג אין כי והיות
לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר יברכך אומרים והקוצרים
ונפש. בלב בבכוח"ט הנאמן ידידו ונפש נפשו כאות וללמדה

 

 
     

  

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל כסלו לחדש י"ד

של קופה חו"פ וו"ח הגאון הרב הנאמן ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת צ"ת בשמים    

.עבגצ"א מציעשינוב אדמו"ר שליט"א
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רבים בברכת מברכו בלונ"ח דושכ"ג הנאמן ידי"נ הנני ובזה
ונפש. בלב החותם תורתיך עוסקי ביד וזדים וכו' מעטים ביד

 

 
    

התש"ל בם ילכו וצדיקים למנין למטמני"ם מ"ב ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין

כש"ת אי"א פ"ה וו"ח צמ"ס הגאון הרב ידידי מע"כ
הרב מוה"ר בע"מ האניאד אבד"ק שליט"א

נ"י. ברוקלין הש"ס על המאירי ילקוט ספרי
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שנזכה וי"ר דושכ"ת הנאמן מידידו וידידות אהבה דברי אלו
כערכו ומוקירו המכבדו דקדושה נחת מתוך התורה לקבלת

ונפש. בלב
 

 
     

יצו"א בנ"י התש"ל לפניהם תשים אשר לסדר ג' ב"ה

מופלא חורב בחוקי עוסק צורב האי רב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת הג' הרב וכו' ירו"ש חוב"ט פלג מלא ומופלג

  .שליט"א
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ברוקלין התשל"א רמה ביד יוצאים ובנ"י לסדר ד' ב"ה
יצו"א נ"י

ומופלג מופלא חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
הב' וכו' פלג מלא מיעקב כוכב ישיבת הי"ו

ת"ו. ירושלים
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לומדי לב להלהיב כדי מסכים משהפנאי יותר הארכתי והנה
יתעבד רבה ולגברא לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר התורה

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו מנאי

 

 
    

   

ברוקלין התשכ"א יוסף לראש תהין ברכות לסדר ה' ב"ה
יצו"א נ"י

יחולו ורחם שדים ברכת מעל שמים ברכת יוסף פורת בין
ר' הגאון הרב לבבי צמד נפשי ידיד ה"ה יוסף ראש על

   ,ציזעוו אבד"ק שליט"א
נ"י. ברוקלין
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הרם כערכו מוקירו מכבדו ללומדיה התורה בברכת המברכו
ונפש. בלב ונישא
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יצו"א בנ"י התשל"א אמור מוצש"ק ב"ה

תורה באור ההרים בין כשושנה יפריח ולדרים לארץ המאיר
מע"כ ה"ה וכ' עולם ושמחת חיים תורת עם עולם ואור
כש"ת היקרים בחיבוריו המפורסם הגאון הרב היקר ידידי

מוה"ר .נד'ז בנוארק רב שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"א בהעלותך ה' ב"ה

בעל אי"א גאון האי רב בריתי איש נפשי ידיד מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' תורה מרביץ חו"ב תריסין 

 בישיבתינו ור"מ ציזעוו אבד"ק שליט"א
הקדושה.
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לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר בריתו נאמן נפשו ידיד
ושנים ימים אריכת עם נחת רב לרוות ויזכה ברבים ולהרביצה
דקדושה נחת עם ימים ויאריך קודש זרע יראה היקר מבנו וגם
לביתו בכפלים וברכה נאמנה ידידות מתוך החותם בגצ"א עד

ונפש. בלב וכאש"ל
 

 
  

ראש צ"ת המפורסם הרה"ג המאה"ג ש"ב ידי"נ כבוד
מוה"ר כש"ת חו"פ פ"ה בנש"ק בשמים

.נ"י שאמשאן אבד"ק שליט"א
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ונפש. בלב וצדקתו דושכת"ר הנאמן אוהבו ידי"נ ש"ב דברי

 

 
      

ר' וכ' הח' הב' כבוד מתלמידי הי"ו
דישיבתנו בכולל חביב תלמיד כעת טעלז הקדושה ישיבה

שערים. בית הק'
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לכוין שנזכה וי"ר האמת, בדת להוגי החותמת נותן הנני ובזה
ורכב צלח ללומדיה התורה בברכת המברכו דושה"ט האמת,

ונפש. בלב עמו, אלקיו ויהי אמת דבר על
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יצו"א נ"י התש"ל שבט ח' בס"ד

שליט"א. וכו' הרב כש"ת הנאמן תלמידי היקר ידידי מע"כ
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לבתו אב ובין לאשתו איש בין הבשרים בין הברית דברי אלה
ושתקבלו לעשות מה כדת אביה בית בנעוריה לה שיסביר
לדבר הי' והרבה כהאמהות גדולה בשמחה ה' ברכת עליהם

ב עמימזה בת שבר על נשבר בלב הכותב בנות, של חנוך בתי
ונפש. בלב דושה"ט עין כהרף ה' לישועת המצפה

 

 
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א וגו' שרית כי לסדר מוצש"ק

ראש בע"פ חוב"ט המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת תמימים עם תמם בשמים 

 יפו אביב תל בעיה"ק אב"ד שליט"א
יהושע. דבר בעמח"ס תובב"א

        
        
          
         
         
         
         
         
          

    

      
      
         
        
        
          
           

     

       
        
          
          
          
         
        
        
         

   

תורה להרביץ שיזכה וי"ר וטובו דושכ"ג ידידו הנני ובזה
בברכת המברכו שמיא ענני עם דאתי עד ולהאדירה ברבים

ונפש. בלב והוקרה בכבוד ללומדיה התורה

 

 
    

התשכ"ט תולדות ה' טוב כי בו שנכפל ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין

כש"ת וכו' ברקאי נו"נ וו"ח שלום איש היקר ידידי מע"כ
ר' הרב  ישיבה בכולל שליט"א

טעלז. הקדושה
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יותר ועשיתי היום להשיב הספקתי אשר ידידות דברי אלו
הפרקים בין ורק ראש למעלה עד רבו הטרדות כי מיכולתי
מתוך לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר שכתבתי מה כתבתי
דבר על ורכב צלח בברכת המברכו ידידו הדעת והרחבת נחת

ונפש. בלב באמת אמת
 

 
      

   

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל חקת מוצש"ק

מע"כ אל והצלחה גופא ובריות וברכה שלום הרים ישאו
נאה הישן דור משרידי בשמים ראש תמים צדיק ידי"נ

מוה"ר כקש"ת המפורסם גאון האי רב דורש 
ירושלים - רומאניא הרבנים וראש טורדא אבד"ק שליט"א

תו"א. עיה"ק
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יצו"א בנ"י התש"ל נצבים ה'

הג' הרב מע"כ את ארוכים טובים לחיים יכתב חיים מחיי
מוה"ר וכו'  ירושלים שליט"א
ת"ו. עיה"ק
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ונפש בלב כוח"ט ובברכת מכירו בלתי בידידות החותם
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וכו'. הבנ"י כבוד אל ב"ה
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ונפש. ובלב ברעדה החותם ומהמונם מהם יצילנו שמו והשי"ת

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"א סיון כ"ח ב"ה

כש"ת וכו' נו"נ וו"ח בע"פ הרהגה"צ ידידי מע"כ
  אדמו"ר שליט"א

מציעשינוב.
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דושכת"ר ידידו יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר הטרדות ומחמת
ונפש. בלב וכאש"ל

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג הקריאה לימי ראשון ב"ה

ימחה, עמלק של שמו לשמחה, מיגון נהפך אשר בחדש
ידידי ובתוכם ירושלים, ובבנין בישועה בכפלים, וישמחנו

כש"ת וכו' המפור' הרה"ג אהובי שליט"א
בראנקס. סענטער ז' ברידזש דקינגס רב

      
      
        
         
       
         
          
          
         
        

   

        
       
          
          
        
          
         
        
          
          
         

       

       
       
          
          
         
         

          
         
         
        
         
         

      

         
        
          
       
          

       
        
         
         
          
          
           
          
          
        
          
          
         
         
         

     
 

 
     

  

התשכ"ח לפניהם תשים אשר לסדר ג' ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין

יפה שדעתו כהן דלבאי בעומקי דיתיב לקרוב שלום שלום
ישראל עוטר ברה כחמה נפה עשרה בשלש מנופה
אשכול חוב"ט הגאון הרב ידי"נ מע"כ ה"ה בתפארה

מוה"ר כש"ת וכו' חיבורים חובר הסופר  
תו"א. אוהעל אב"ד שליט"א
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לרוב מ"מ להאריך לי שהי' הגם למלין קנצי אתן ומעתה
מע"כ ואת יותר התפנתי לא למעשה הלכה ותשו' הטרדות
ונפש. בלב עת בכל דושת"ר הנאמן נפשו ידיד הסליחה ידי"נ

 

 
     

  

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

שדעתו כהן משנתו ושלמה שמו שלם נפשי ידיד כבוד
כש"ת המאה"ג חוב"ט צמ"ס הרה"ג ה"ה וברה זכה יפה

 .יצו"א אוהעל אב"ד שליט"א

       
        
        
          
         
          
        
         
          
          
         
           
         

        

        
        
        
          
         
           
          
         
         
         
        
          
         
         

       

         
       
        
         
         

      

        
       
         
         
         
        
          

כערכו מוקירו מכבדו וש"ת דושה"ט באמת ידי"נ וכט"ס
ונפש. בלב שמח ובחג התורה בברכת ומברכו

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז אד"א י"ג ב"ה

הדסים כגן המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר הרב כש"ת וכו' וכו' מחוכמים חבורים חובר חוב"ט

 .הפוסקים אוצר מנהל שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט הקבלה לימי א' ב"ה

כמר וכו' החש' הב' כבוד  
הי"ו.

       
       
         
          
         
         
         
          
        

      

       
       
          
         
          
         
       

    

       
      
         
        

 
     

 

        
        
         
        
        
          
        
         
         
        

         
         

    

       
       
         
         
         
         
         
        
         
         

      

        
       
       
       

       
       

         

על ורכב צלח יאריך שלומו וה' אאריך לא הטרדות ומחמת
מתוך התורה לקבלת שיזכה וי"ר מכירו בלתי ידידו אמת דבר

ונפש. בלב שמחה
 

 
    

הרה"ג וכו' פלג מלא ומופלג מופלא היקר ידידי מע"כ
מוה"ר  .הי"ו
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טרוד אני כי קצרתי כוח"ט בברכת המברכו ידידו הנני ובזה
בלב המברכו אמת. דבר על ורכב צלח הקדש בעבודת מאד

ונפש.
 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל אלול ב"ה

כש"ת וכו' בעזרו אברהם אלקי נו"נ וו"ח היקר ידידי מע"כ
מוה"ר הרב .הי"ו
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התשכ"ד וישב עש"ק ליום אור

מוה"ר כש"ת נו"נ אי"א וו"ח הגאון הרב ידידי כבוד
 ומנהל יעקב בית דביהכ"נ רב שליט"א

ודעת. תורה ישיבה
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ומצפה ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו הנני ובזה
עבגצ"א. הרבים ממזכי להיות שנזכה וי"ר התורה קרן להרמת

ונפש. בלב ומוקירו המכבדו
 

 
     

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א ניסן ער"ח

והחרדים היראים ישראל בני לאחינו חיבה של קריאה
השם. לדבר
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המצפה הקודש בעבודת ועמוס הטרוד ברעדה החותם דברי
ונפש. בלב עינים. בכליון עין כהרף ה' לישועת

 
   

 
     

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א ירבה כן לסדר ג'

כש"ת וכו' ירא"מ אי"א נו"נ חוב"ט הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר .שליט"א
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התורה בברכת נאמנה ובידידות בא"ר דושת"ר ידידו דברי
ונפש. בלב דושת"ר ללומדיה

 

 
       
        

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל תשרי כ"ה ב"ה

וכו' חוב"ט ברקאי פלג מלא ומופלג המופלא ידידי מע"כ
הרב עיה"ק.כש"ת מירושלים הי"ו
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שתדורו וי"ר לאשתו שלמה ברפואה המברך ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב המברך ורעננים דשנים ובבריאות באחוה באהבה

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח שלח ג' ב"ה

כש"ת... וכו' חורב בחוקי עוסק כענין השואל מע"כ
וכו'. הקדושה בישיבה
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צלח לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט ידידו הנני ובזה
המברכו בה דכולה בה והפך בה הפך אמת דבר על ורכב

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת

 

 
      

   

התשכ"ג ישראל של מושיען שנולד יום מוצש"ק ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין

חוב"ט תוי"ש שנים פי לקח שמואל חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר המפורסם הרה"ג כש"ת ג"א אי"א נו"נ וו"ח

 הרבנים איגוד נשיא מלפנים שליט"א
יצו"א. נ"י בראנקס סענטער ז' בקינגסברידש
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המכבדו המברכו ידידו נאמן לאוהב דרחמאי מילי אילין
בחדש ללומדיה התורה ובברכת והנשא הרם כערכו ומוקירו
בלב פורים שמחת לו המאוה לשמחה מיגון בו נהפך אשר

ונפש.
 

 
  

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

וכו' מפארים שמו המפורסם הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
מוהר' כש"ת 'ז בקינגסברידש רב שליט"א

נ"י. בראנקס סענטער
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על מאד לי ויסלח ברכות חותמי בכל החותם ידידו הנני ובזה
זה של זמנו ולאו שוין הזמנים כל לאו כי התשובה איחור
בטוח ואני לשער אין עד עצומות והטרדות זה של כזמנו

ונפש. בלב התורה ובברכת יקפיד. שלא בטובו
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התורה בברכת המברכו רבות טרדות מתוך חותם הנני ובזה
ונפש. בלב הקודש. עבודת בעבודה העמוס ולומדיה
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אף דעתו בזה ותנוח הטרדות רוב מחמת קולמסי שבתה ופה
מכתיבת הפסקתי לזה גם מ"מ דברים אריכות עוד לי שיש
בהוקרה והנני למועד חזון עוד ואי"ה אחרים ועניינים דברים
אליו הנלוים ולכל לו פורים שמחת ובברכת לו כראוי רבה

ונפש. בלב
 

 
     
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח שובבים א' ב"ה

בחור חוב"ט ברקאי מעם בחור הרימותי ידידי כבוד
הרה"ג ה"ה כהלכה .שליט"א
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יצו"א בנ"י התש"ל וירישתה לסדר ה'

כג"ת וכו' חו"פ ג"א המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר וראש פריימאן אבדק"ק שליט"א

ויר תורה ג"ח.ישיבה לנפש מרפא בעמח"ס אה
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ונפש. בלב ללומדיה התורה ובברכת דושכ"ת ידי"נ הנני ובזה

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל מנ"א י'

ה"ה עליה מבני חד ונאה יפה שדעתו כהן אברהם הי' אחד
מוה"ר כש"ת וכו' חוב"ט הגאון הרב 

עיה"ק ירושלים מיעקב כוכב בישיבת ור"מ רב שליט"א
תו"א.
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כעת כת"ר את לטייל עוד אוכל לא העצומות הטרדות ומחמת
ירבו כמותו בתורה לגדול והראוי נפשי שאותה כפי ארוכות
שיזכה וי"ר בספרי לעיין זמן הלקחו על בתודה והנני בישראל
וברכת ללומדיה התורה ברכת המברכו לשמה תורה ללמוד

ונפש. בלב צדיקים של בספרן כוח"ט

 

 
      

   

יצו"א בנ"י התשל"א תמוז ד' בשבת א'

מוה"ר כש"ת וכ' נו"נ וו"ח היקר ידידי מע"כ
 .עיה"ק ירושלים בעזרו. אברהם אלקי הי"ו
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המברכו צבור צרכי בטרדות מאד הטרוד ידידו הנני ובזה
המברכו ידידו ונפש נפשו כאות בטהרה תורה ללמוד שיזכה

ונפש. בלב
 

 
      

   

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל אחרי מוצש"ק ב"ה

מוה"ר הרה"ג וכו' יקירא גברא האי מע"כ 
.הי"ו
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ישראל בקדושת עצמנו לקדש שנזכה וי"ר ידידו הנני ובזה
בלב ושל"ת דושלה"ט ומצות בתורה המקום קדושת שהוא

ונפש.
 

 
    

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט וירא ב' ליום אור בס"ד

ידידי מע"כ ה"ה שמים ויראת תורה שנים פי לקח שמואל
מוה"ר וכו' הגאון הרב נו"נ וו"ח היקר 

סיראקיוז. אב"ד שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב קדשים פ' מוצש"ק ב"ה

וכו'. כבוד
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בלב והנשא הרם כערכו ומוקירו המכבדו ידידו דברי אלה
ונפש.

 

 
       

    

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל ויקהל לסדר ג'

מוה"ר ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.הי"ו
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וי מכירו בלתי מוקירו ידידו הנני תורהובזה ללמוד שיזכה "ר
התורה בברכת המברכו יתעבד ותקיף רבא ולאילנא לשמה
בלב פורים ובשמחת באמת אמת דבר על ורכב צלח ללומדיה

ונפש.
 

 
      

יצו"א בנ"י התשכ"ט ישראל יברך בך לסדר ג' בס"ד

כלי אוצר חוב"ט הגאון הרב לבבי חמדת נפשי ידיד מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' חמדה  

שלמה. דברי בעמח"ס שליט"א
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מברכו מרובה בהצלחה הפתיחה מעין החותם ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב

 

 
       

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד הגבלה לימי ב' עש"ק ב"ה

וכו' ומפרק מקשה נו"נ חוב"ט החשוב הב' כבוד
.טעלז בישיבת הי"ו.

       
       
         
        
         
         
         
         
         
        
        
         
         
        
        
        
        
         
        
          

        

       
        
         
        
       

        
        
        
        
        
         
         
         
        
       
        
         
         
         
        
         
         
       

       

      
      
         
         
          
          
           
         
          
         
        
         
         
        

         
        
         

        

       
       
        
         
       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
         
         
       
         
         
          
         
         
         

       

        
       
         
        
       
         
        
        
        
      

        
      
        
       
        
        
        
        
         
        
         
         
        

       

       
      
         
        
         
         
        

        
          
         
        
          
       
        
        
          
         
          
       
        
        
        
         
        
         

        
        

  

      
      
         
         
          
         
        
       
       
       
       

    

       
       
       
         
         
        
          
        
       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
         
        
         
        
        
       
        

       

       
      
         
         
          
         
         
         
         
         
         

 

      
       
         
         
         
        
         
         
        
         
          

        
       
        
        
        
         

      

       
        
         

         
         
          

          
        
         
        

         
       
          
         
        
        
          
         
        
         
         

     

        
       
         
          
         
         
         
        
        
        
         
          

    

        
      
        
        
         
         
         
        
         
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
         
         
         
        
         
        
         
          
         
        
         
        
         
         
          
         
        

    

       
       
         
         
        
        
         
         
        
        
         

        
  

      
      
        
          
        
       
          
        
         
         

        
         
         
       
       
        
         
         

  

       
       
         
          
          
          
        
          
          
        
          
         

        

 
   
   

      
      
          
        
       
        
         
         
        
         
         
         
        
         
          
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
      

      
        
          
         
         
         
         
        
        
        
         
        
          
        
        

       
        
          
         
        
         
         
         
      
          
         
         

 

        
       
         
       
        
         
       
          
        
       
         
       

         
         
          
        
         
       
         
         
        
          
        

    

        
       
         
        
          
         
          
        
         
        
         
          
         

   

      
       
        
         
         
         
       
         
          
         
         
        
         
         

   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

      
       
        
          
        

        
         

      

      
       
        
         
        
         
        
         
         
        
        
        
         
        
         
         

      
         
        
         
         
         
         
        
         
         
          
         
        
        
         

        

       
       

          
          
        
        
         
        
         

      

מתוך התורה לקבל שנזכה וי"ר שמח חג בברכת המברכו
ונפש. בלב אהבה

 

 
       
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א דסוכות אס"ח

ועניו חסיד המפורסם הגאון הרב הנאמן ידידי מע"כ
ומשיב כענין שואל ומקיים דורש נאה אהרן של מתלמידיו

כש"ת וכו' כהלכה העיר רב שליט"א
תו"א. עכו ור"מ
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המצפה עת בכל דושה"ט הנאמן מידידו ידידות דברי אלה
בלב המברכו הימים כל טוב אך ממנו ולשמוע שמים לרחמי

ונפש.
 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח בנ"י למספר כ"ו

פלא בן און ברקאי במעלות תמים החשוב הב' ידידי כבוד
למע"כ בן הי"ו, טענענבוים יעקב חיים הב' חוב"ט וכו'

מוה"ר מפואר ת"ח ידידי .הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין בנ"י למספר ל"ט ב"ה

תמימים ראש על יעלו תמים יהיו יחדיו והשלום החיים
הב' וכו' ומופלג מופלא היקר ידידי ה"ה 

.הי"ו
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אחד לחכם

       
      
        
          
        
         
        
         
         
         
         
           
         
         
          

  

מוקירו עת בכל דושה"ט ללומדיה בברה"ת לברכו הנני ובזה
ונפש. בלב
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א למטמנים ל"א ב"ה

ובע"מ מפואר ת"ח עלי' מבני חד חביבי ורב ידידי כבוד
הרב מוה"ר כש"ת אהרן של מתלמידיו חוב"ט וו"ח וכו'

  .עיה"ק צאנז קרית הי"ו
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ראוי שהיה במקום קצת והארכתי יתירה בידידות לסיים והנני
התורה אהבת שאהבה אלא הטרדות לשער אין באמת כי לקצר
שמים לרחמי המצפה נפשו ידיד בזה והנני השורה מקלקלת

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת כערכו. ומוקירו המכבדו

 

 
      

ברוקלין התש"ל לפניהם תשים אשר לסדר ששי ליל בס"ד
יצו"א נ"י

הגאו הרב ידידי ימללמע"כ מי שבחו חוב"ט נו"נ וו"ח ן
מוה"ר כש"ת ה"ה ההלל את עליו גומרים 

ביסטריץ. אבד"ק שליט"א
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שמים לרחמי המצפה דושת"ר אוהבו מידידו ידידות דברי אלו
ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת מברכו

 

 
    

   

יצו"א בנ"י התשכ"ג כסלו ט"ז ב"ה

ראש על יחולו מרובה וברכה מרומים מגבהי שלומים רובי
בנש"ק חוב"ט באנשים היקר גיסי  
הקדושה. בישיבתנו ר"מ כעת הי"ו
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שהעגל ממה ויותר דיו עוד שנשאר אף קולמסי שבתה ופה
בך מלהשתעשע גדול תענוג לי שאין ותאמין לינוק רוצה
בלי לישב שזכית ואשריך עצומות הטרדות אבל תורה בדברי
לימוד בהתמדת שתוכל רגע וכל הזמן תנצל ולכן טרדות
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בשערי שערים בית לך ויפתחו זה הישר בשכלך ולך התורה
אמת דבר על ורכב צלח והעיקר בו. יבואו צדיקים וצדק ישר

ללומדיה. התורה בברכת ומברכך ונפש בלב אוהבך גיסך

 

 
      

    

וכו' ש"ת בשמים ראש המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
כג"ת   מציעשינוב אדמו"ר

שליט"א.
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לי ויסלח לענין מענין קצת והארכתי באהבה מסיים הנני ובזה
אני אחת מלאכה בעל לאו כי התשובה איחור על הפעם עוד
שנזכה וי"ר אחרים ע"י נעשית למלאכתי זכיתי שלא בעונ"ה
התורה בברכת המברכו ומוקירו המכבדו ידידו נח מי על לישב

ונפש. בלב ללומדיה
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ברוקלין התשכ"ד יוסף את ה' ויהי לסדר ב' ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י

הרב נפשי וידיד עליון לידיד וברכה שלום המערכה מאלקי
חכם ע"ה פ"ה בשמים, ראש תמים, צדיק המפורסם, הגאון
מוה"ר כקשהג"ת וכו' פענח צפנת הגדול הנשר חרשים

 לשכת ונשיא טורדא אבד"ק מלפנים שליט"א
עיה"ק. בירושלים כעת טראנסילוואניא ארט'
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נכספה ומאד דיו לחלוחית עוד בו שיש אף קולמסי שבתה ופה
עוד ואי"ה עצומות הטרדות אמנם בד"ת בכ"ג להשתעשע נפשי
הפתיחה מעין המסיים הנאמן נפשו ידיד דברי למועד חזון
דשנים חפץ בהם שיש ימים ושנותיו ימיו לאריכת בתפילה
בלב ונישא הרם כערכו ומוקירו המכבדו עבגצ"א, ורעננים

ונפש.

 

       
       
        
        
        
          
          
       
        
        
         
        

       

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט משפטים ג'

ורב ידידי ה"ה ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
הב' הדר עץ פרי חביבי  .הי"ו
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ויזכה יאריך שנותיו וה' להאריך עוד אוכל לא הטרדות ומחמת
המעלות ברום מעלה מעלה ויעלה נחת מתוך לשמה תורה ללמוד
דשה"ט ידידו מכסים לים כמים עמים יקהת ולו שילה יבא כי עד

ונפש. בלב המברכו
 

 
       



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

פלג מלא חוב"ט נעלה מאד החשוב הב' ידידי כבוד
  .הי"ו
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רבא ולאילנא לשמה תורה ללמוד שיזכה לברכו הנני ובזה
ירווך דדיה תזוע לא ומנה בה דכלה בה והפך בה הפך יתעבד

ונפש. בלב התורה בברכת בידידות

 

 
       

    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז אד"א כ"ד ב"ה

השלם, לאדם ושלום, וחיים ציון, לבן ברכה מציון, יתן מי
הב' חוב"ט ברקאי ש"ב ה"ה וכו' בנש"ק  

הי"ו.
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על ורכב צלח וש"ת דושה"ט ש"ב קולמסי שביתת תהא ופה
ונפש. בלב ללומדיה התורה ובברכת אמת דבר

 

 
     

  

גאון האי רב בישיבה ויושב זקן אתפאר בך אשר ישראל
מוה"ר כש"ת וכו' לו יאמר קדוש וצדיק 

ת"ו. עיה"ק ירושלים בודאפעסט ראב"ד שליט"א

     
      
         
        
        
         
        
        
          
         
        
           
        

   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

      
       
       
         
          
         
         
         
          
         
        

        

       
       
         
       
        
        
        
        
       
         
        
         
          

 
      

      
        
         
        
        
         
        
        
          
         
         
        
          
        

        
        
       
        
         
        
          
         
         
          
          
         
        
        
        
        

    

 
     

      

נ"י ברוקלין חת"ט גמר לסדר התשכ"ח דחוהמ"ס ד' ב"ה
יצו"א

וכו' מפארים שמו צ"ת בשמים ראש הגאון הרב כיד"נ
כש"ת     

שליט"א. מציעשינוב אדמו"ר
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טבא פתקא ובברכת דושת"ר הנאמן אוהבו ידי"נ הנני ובזה
ונפש. בלב

 

 
      

   

יצו"א בנ"י התשל"א אדר כ"ו

בגאולה ונחמה, וישועה וברכה, שלום המערכה, מאלקי
צדיק גאון האי רב ובתוכם נבחר ככסף הנבחר, לעם שלמה,

מוה"ר ונקי זך כקש"ת וכו' שבסנהדרין זקן חו"פ תמים
 .עיה"ק ירושלים טארדא אבדק"ק שליט"א
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ימים ושנותיו ימיו אריכת בעד המתפלל הנאמן ידי"נ דברי אלו
כשר חג ובברכת ורענן דשן בשבה ינוב עוד חפץ בהם שיש

ונפש. בלב צדקתו דושכ"ג ושמח
 

 
    

  

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

כש"ת וכו'. ברקאי, חורב בחוקי העוסק צורב האי כבוד
הרב .עולם עד בעזרו אברהם ואלקי הי"ו,
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח אייר בדר"ח ב"ה

הב' חו"ב וכו' ברקאי ומופלג מופלא החשוב הב' כבוד
   ישיבה תלמיד נ"י.

תו"י. הקדושה
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז אייר אדר"ח ב"ה

וכו' מברך, שמיה יהא חורב, בחוקי עוסק צורב, האי כבוד
כש"ת  .הי"ו
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ללמוד שיזכה וי"ר מכירו בלתי וש"ת דושה"ט ידידו בזה והנני
דבר על ורכב צלח הדעת והרחבת נחת מתוך לשמה תורה

ונפש. בלב המברכו בזה ואשאר אמת

 

 
      

     

יצו"א בנ"י התשל"א סיון כ"ג ליום אור

וכו' וכו' מברך שמי' יהא קמברכינא חזינא דלא למאן
מוה"ר כש"ת   .הי"ו
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בלב התורה בברכת המברכו מכירו בלתי ידידו הנני ובזה
ונפש.

 

 
     

   

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל כסלו לחדש כ"ד

ירו"ש יפה שדעתו כהן ומופלג המופלא הב' ידידי מע"כ
  .הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט שלח ה'

מופלא חורב בחוקי עוסק ברקאי החשוב הב' ידידי מע"כ
ומופלג .הי"ו
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שיזכה וי"ר יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר הטרדות ולרוב
התורה בברכת המברכו דברי עבג"צ לשמה תורה ללמוד

ונפש. בלב שמים לרחמי ומצפה
 

 
      

 

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

יהי' אברהם אלק"י בשמים של קופה הגאון הרב מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' בעזרו שליט"א

מפורסמים רמי"ם ורבנן מרנן מתיבתא ראשי שאר בצירוף
שליט"א. דקאמעניץ במתיבתא
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קרן להרמת המצפה לעולם מיעוט אדם הטרוד דברי אלה
לשמה תורה ללמוד ויזכו פרנסתן ולהרחבת ולומדיה התורה
תורתיך תלמוד דברי כל את ולעשות ולשמור וללמד ללמוד
הרבנים ישיבה ראשי שאר ושלום דושת"ה ידידו באהבה
השבתי שלא על יאשימני שאל מקוה ואני שליט"א הגאונים
עוד ישלח אם ואולי הפרטים כל ידעתי לא כי ברורה הלכה
מתוך ואמנם עוד עלי הטובה ה' יד כפי אברר אי"ה פרטים
לישועת המצפה ידידכם בקשתכם שימצא אפשר שכתבתי מה

ונפש. בלב עין כהרף ה'
 

 

         
       
         
        
         
        
         
         
        
          
         
          
         
        
         
         

 

 
    

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א למטמנים מ' ב"ה

בבריכת אדירים, במים צולל הגדול, הגאון הרב מע"כ אל
מרדכי, בית עם יחד ירושלים, ובריכת אש, ובמראה המלך,
ה"ה והדרנים נפלאים בחדושים בכורים, לבנ"י הביא

מוה"ר מעכג"ת .מאסס באסטאן שליט"א
התורה. מקצועות בכל הנ"ל ספרים בעמ"ח
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה בשבת ד' סיון ט"ז ב"ה

אתה יהודה חוב"ט החשוב הבח' חביבי ורב ידידי כבוד
כש"ת וכו' אחיך יודוך  תלמיד הי"ו.
טעלז. הקדושה ישיבה
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הטרדות ומחמת ורכב צלח ברכות מיני בכל חותם הנני ובזה

ונפש. בלב החותם יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר

 

 
       

    

יצו"א בנ"י התשכ"ז אד"ב לח' ג'

כש"ת וכו' וו"ח הרה"ג ה"ה מכירו בלתי ידידי מע"כ
מוה"ר .בעלגיא אנטווערפן שליט"א

       
 

        
        
         
         
        
         
          
         
         
        
        
         
         
         
          
        
         

 

        
        
         

  

גם נתאחרה ולכן הרבות הטרדות מחמת קולמסי שבתה ופה
ובתלמידים אחרות בתשובות טרוד הייתי כי התשובה
התורה בברכת המברכו דושה"ט ידידו כסדרן בשיעורים

ונפש. בלב וטהרה בקדושה ללומדיה

 

 
      

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט ויצא ג' ליום אור ב"ה

וידיד עליון ידיד כבוד אל ושלום ברכה חיים הרים ישאו
זקן נעלמים מפענח צ"ת בשמים ראש גאון האי רב נפשי

מוה"ר כקש"ת בישיבה יושב שליט"א
בודאפעסט. ראב"ד
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בריאות בעד המתפלל באהבתו קשור הנאמן ידי"נ הנני ובזה
עין כהרף ה' ישועת יבא כי עד ושנותיו ימיו ואריכת גופו

ונפש. בלב החותם בעין עין ונראהו

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט מטו"מ ג' ליום אור ב"ה

ידידי מע"כ ובתוכם לישרים, אור לנו ישלח המצרים, בין
מוה"ר הרב כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג חוב"ט היקר

 .שליט"א
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ונפש. בלב דוש"ת בריתו נאמן ידי"נ הנני ובזה

 

 
    

  

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל אב מנחם ט"ו

וכו' המו' הח' הב' ש"ב מע"כ  הי"ו
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באמת אמת דבר על ורכב צלח דושה"ת ידידך הנני ובזה
ונפש. בלב המברכך יתעבד רבא ולאילנא
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד למטמנים ב' ב"ה

הרה"ג ידי"נ כבוד אל וברכה שלום המערכה מאלקי
מוה"ר כש"ת וכו' חו"פ פ"ה אי"א וו"ח המפורסם

 נתני-ה – סאסרעגען אבד"ק שליט"א
בארצה"ק.
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באהבה ללומדיה התורה בברכת המברכו ידי"נ הנני ובזה
והוקרה. בכבוד דוש"ת ונפש ובלב נאמנה

 
 

   

 
     

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו תמוז ד' ליום אור

המעלות פאר נו"נ אי"א המפורסם הגאון הרב ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' רב (שליט"א) ז"ל

חיים. תוספות בעמח"ס בשיקאגא
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הפתיחה מעין החותם דושת"ר ידידו קולמסי שביתת תהא ופה
נפשו כאות בגצ"א עד חיבורים לחבר שיזכה וי"ר שלום ובשים

ונפש. בלב ידידו ונפש
 

 
      
      



יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח בנ"י למספר י"ט ב"ה

כש"ת וכו' חוב"ט פ"ה בנש"ק וו"ח הרה"ג ידידי כבוד
מוה"ר  בברוקלין יקרה אבן שליט"א

נ"י.
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נ"י ברוקלין תשכ"ח אייר בדר"ח ב"ה

חוב"ט הח' הב' מע"כ   
נ"י.
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אמת דבר על ורכב צלח בברכת המברכו ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב באמת

 

 
      

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד פסח אס"ח ב"ה

וכו' במעלות תמים החשוב ה"ב משנתו ושלמה שמו שלם
הב' כש"ת וכו' חוב"ט  תלמיד

יצו"א. טעלז הקדושה בישיבה
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ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז למטמנים י"ט בהר א' ב"ה

חד חביבי ורב ידידי חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד
ר' הרב כש"ת וכו' עליה מבני .הי"ו
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תורה ללמוד שיזכה וי"ר האמת בדת להוגי החותמת אתן ובזה
ידידו ונפש נפשו כאות הדעת והרחבת נחת מתוך לשמה

ונפש. בלב דושה"ט
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יצו"א בנ"י התש"ל סיון י"ד

מוה"ר כש"ת וכו' אי"א נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
  .יצו"א ברק בבני רב שליט"א

       
      
          
        
        

 

       
       
         
        
         
        
        
        
         
        
        
         

   

        
        
          
         
         

           
         
         
        
        

      

        
         
        
        
          
        
         
         
         
        
         
         
        
       

    

       
         
         
        
        
        

וש דושה"ט ידידו דברי עיןאלו כהרף ה' לישועת המצפה ת"ר
ונפש. בלב
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ונמצאו ובדקם בכשרות מוחזקים תפילין שהניח מי

דעל פמ"א בתשו' מ"ש תשובה. צריך אי פסולים
לעיין. יש לבטלה ברכה משום אלא עובר אינו העשה
ברכות על מל"ו כבוד שם ברוך לומר יכול אי חקירה
שוגג. ולא אונס מקרי דהכא מחדש מכבר. שבירך

ב"ד. הוראת ע"פ שעשה ביחיד נוב"י בקושית

כסאות ובתי בלע"ז) (שאווער מקלחת בו שיש חדר
מים להוציא יכול ואי לתפלה. ידים שם ליטול מהו
בעי אי צרכיו עשה ולא לביה"כ הנכנס לנט"י. לחוץ
בבית אמבטיא בבשרו, נגע ולא צרכיו עשה נט"י.
לדבר שלנו כסאות בתי מרחץ. מקרי אי שימוש
עליהם שורה אי מביה"כ שמוציאים מים שבקדושה.

רעה. רוח

.קטן בטלית לישן שצריך ז"ל הקדוש האר"י בפסק
הזמנה בדין לשינה. מיוחד ט"ק לעשות נכון אי
במחלוקת קדושה. בו אין שלבשו קודם ט"ק מילתא.
נקרא ומהו הקדושה בגוף בהזמנה ומלחמות בעה"מ
סגי ולא במעשה דוקא בעי הזמנה הקדושה. גוף

בדבור.

שלבש ט"ק לשינה. ט"ק לעשות נכון אי בהנ"ל עוד
המלך. מדוד להאריז"ל ראי' בלילה יסירנו לא ביום בו
מכל שפטור כשכור דינו דישן רהלל"ש להגאון תמיה

הוא. כמה נשמין שתין המצות.

ישראל מ"ת קודם מקראי לא דישראל הח"ס מש"כ
עם. אלא

בבית ציצית העושה משמע. רובו או כולו אי כל
שהזיק כלוט שכור לאביי. הזמנה מקרי לשמה חרושת
שהזיק שכור וצ"ע. היש"ש לדעת בתשלומין חייב

לכ"ע. שמים בדיני חייב אינו

יברך אי הרמ"א כפסק תפילין מצות על המברכין
טעם המקום. את גוזל בלחש ברכה האומר רם. בקול
למברכין טעם תפילין. אמצות בשכמל"ו לאמירת
לא בחוה"מ תפילין המניח תתגודדו. לא משום בלחש
אחר אמן דעונה להגרש"ק תמיה רם. בקול יברך

בשכמל"ו.

בביהמ"ד בלע"ז) (שפיגעל מראה להניח מותר אם
להתפלל אסור במקומן. ראש של תפילין לכוין כדי
מצאנז מרן אדמו"ר הגה"ק בדברי צ"ע מראה. נגד
תפילין שני להניח בראש יש דמקום שכתב זצלה"ה
תפילין גודל שיעור כמה ברוחב. בין באורך בין

תפילין להניחם. מקום בראש יש אצבעות כמה ברוחב.
ממ"נ אצבעות ב' על אצבעות מב' גדולים יותר
להסתכל מותר התפלין לכוין יכול שאינו מי פסולים.
העולם למנהג ישוב לש"ש, שכוונתו ובלבד במראה

גדולים. יותר תפילין שעושים

קודם המקום לנגב צריך אי תפלין הנחת מקום הרוחץ
פ"י הרמב"ם בדברי חדש פי' חציצה, משום הנחתם
לענין לתפלין כהונה בגדי בין לחלק ואין מכה"מ
בתפלין דמיא שהונחה כמי קלוטה אמרינן אי חציצה.

להמל"מ. וישוב

קודם לבדקן חייב אי גדול מאדם תפלין הלוקח
בלי תפלין לו שמצאו יונתן ר' דרבי במעשה הנחתן.

פרשיות.

הברכה לאחר יד של תפלין על הבית להניח מותר אי
ולא לאות לך מנחות מגמ' מביא יתקלקלו. שלא כדי
בבגדו ממכסה בבית מכסה מ"ש לאות. לאחרים

לכסות. דצריך

בהם יצא אי לעצמו ציצית ועושה תפלין הכותב קטן
בן רכ"ט. סי' ח"ג הלכות משנה ועיין חינוך. מצות
שערות. ב' הביא אי אותו בדקו ולא תפלין שכתב י"ג
קטן הקטן. על או האב על החיוב חינוך מצות אי
לו יש אי שערות שתי הביא ולא שנים לי"ג שהגיע

לסריס. קטן בין חלוק חיובים.

חיוב חל מי על לסוכה מ"ח מברכות ברש"י סתירה
מ חייב לדבריו. ישוב מוציאחינוך אי דרבנן

בזה. לציו"ל ותמיה מדאורייתא

זמן מתחיל שנים כמה בן ותוס' רש"י במחלוקת
קיום בין ומחלק למצוה. מצוה בין מחלק החינוך.
במל"ת. חנוך שייך אי מאיסורא. לאפרושי ובין מצות
על ואחד הקטן על אחד הן חנוך מיני דתרי חידוש

זה. של כזמנו זה של זמנו ואין האב

ביום בו להתענות חייב אי ח"ו תפליו לו שנפלו מי
יכול שאינו דמי חידוש זה. לתענית טעם דוקא.
התענית. במקום גפ"ת דפים איזה שילמוד להתענות
ושאינו זמן באיחור המובחר מן מצוה לקיים שיכול מי
הכת"ס. על ותמיה עדיף. מהן איזה מיד המובחר מן
ממחויב פסול יותר בה פוסל בה מחויב שאין מצוה
ההיכל. דלתות שנפתחו קודם בחוץ דשוחטן בהא בה.

שחרית התפלל לא והוא מוסף מתפללין ציבור מצא
ביחיד. שחרית או בציבור מוסף להתפלל עדיף אי
קודם. מוסף להתפלל שפסקו וח"א הגרי"א על תמיה
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תיבות רמ"ח להשלים וצריך ביחידות ק"ש הקורא
אלקיכם ה' חוזר או נאמן מלך א-ל לומר עדיף איזה
במחלוקת מנח"א. ושו"ת עה"ש על תמיה אמת.
באמצע דבק"ש מחדש אמ"נ באמירת הראשונים
ה' יחזור ק"ש ובשאר אמ"נ לומר יש דיחיד התפלה

אמת. אלקיכם

בדין נקי. שאינו במקום מעשיות מצות לקיים מותר אי
מ"ש צ"ע מרחץ. דין לו יש אי ומקוה נשים טבילת
במקום מצוה לקיים איסור מצינו דלא הלכה בביאור

נקי. שאינו

(בלע"ז (שאווער ממקלחת מהני אי עזרא לטבילת ט"ק
לגדול ותמיה שם ופרש"י ט"ז גיטין דגמ' סוגיא ביאר
ואינו וכ"ג כלי דוקא בעי דט"ק ברורה ראי' אחד.
נט"י שהתיר טה"מ לבעל תמיה במקלחת. יוצא

בסינק. ידיו כשטובל

'ג עד ומצטרף וכ"ג כלי בעי דט"ק באריכות בירור
הידים את ליטול אסור בט"ק פוסלין זוחלין כלים.
ידים טבילת ראשון. מכח אפילו בלע"ז) (קראן מברזא

זוחלין. במים

ח"א מהשגת הראשונים לדברינו וישוב ט"ק בדין עוד
בטעם וכלי. כ"ג בעי אי בנט"י הראשונים במחלוקת
נחלקו ולא דכ"ע אליבא הוא וכ"ג כלי דבעי הראב"ד
בלי לנט"י ארשב"א בדיעבד לסמוך יש אי בזה. עליו
לבע"ק. טבילה תיקון דעזרא גיטין פרש"י וכ"ג. כלי
מקלחת מהני. אי בנתינה וחציו בטבילה גופו חצי

לט"ק. ופוסל זוחלין מים הו"ל

,כ"ג בעי דט"ק האשכול בדברי פי' ט"ק בדין עוד
לח"א. והשגה סגי בטבילה ובשאובין

מביא לטבילה. עזרא תקנת בכלל היו נשים אי
נשי, מפני זאת טבילה לעקור בקשו ברכות ירושלמי
בטבילה נשים נהגו לא למה טעם פ"ו. ברכות משנה
יום בכל בתפלה נשים נהגו לא למה חדש וטעם זו

בש"ע. המבואר

קרובה אחת כנסיות בתי ב' לו שיש במי המג"א בדברי
הגאון על תמיה ילך. מהם באיזו רחוקה ואחת
ולא נאמרה לאשה הלכתא דהא מחדש מהרש"ג.

לגברא.

מערבי מכותל זזה השכינה אין לעולם אחא דא"ר בהא
חרב שאינו הקב"ה לו שנשבע חרב לא ובין חרב בין
דפסק להרמב"ם ישוב מערבי) הכותל (כלומר לעולם.
לשעתה קדשה ראשונה קדושה וירושלים במקדש
כ"ח מברכות הרמב"ם לשיטת ראי' לע"ל וקדשה

בקדושתו. נשאר החורבן לאחר דאפילו

בלשון תחנונים דברי תפילה באמצע שאומר במי
הוה אי בו וכיוצא באשעפער הייליגער כגון אידיש
לתפלה ביחיד תפלה בין הגרש"ק חילוק הפסק.

בציבור.

בצ בתפלה ינהג כיצד בתפלה להאריך שמדרכו יבורמי
יאמר ומתי השמ"ע יתחיל מתי להתפלל. הממהרים
תפלה אי וא"ר המג"א במחלוקת וברכו. קדושה

המצות. על מעבירין אין יש"ר. מאמן עדיף בציבור

מרחשון ז' אחר הביתה וחזר בא"י הלומד חו"ל בן
ומטר. טל ותן באמירת ינהג כיצד מיד לחזור ע"מ
שואלין אין ובבל מרחשון בז' בא"י גשמים שאלת
דשאלת הרא"ש שיטת תשרי. תקופת אחר יום ס' עד
בדברי וסתירה הצורך לפי מקום בכל תולה הגשם

בזה. ז"ל הרמב"ם

'ה ברוך באמירת ינהג כיצד בא"י הלומד חו"ל בן
חו"ל לבן שאסר ב"מ ס' על תמיה בערבית. לעולם

בא"י. ערבית להתפלל התיבה לפני לירד

'הג יכרוך אצבע איזה על לו כואב האמה שאצבע מי
כריכות.

בש"ע במבואר נזהרים אינם שהעולם זכות לימוד
שיתחיל עכ"פ או קדושה עד שמ"ע לאחר לחזור שאין

השמ"ע. הש"ץ

.לדוכן ע"ה כהן ע"י מים לצוק מותר אי לוי ת"ח

ביום בתורה לקרות דאסור ח"ד בספרי למ"ש ישוב
ס"ת כותבים היו הראשונים בזמן לקרות. תקנו שלא
דמי שפיר אי לחוד. בהם ללמוד וחומשים לחוד
לקרות שנוהגים מה אדם. לכל בס"ת שמו"ת לעבור
שמחת בליל שקוראין מה וגם מס"ת. הנשיאים פ'
לילה גם קרה"ת בו שתקנו דיום מחדש בציבור. תורה

בכלל.

הפרשה כל לקרות שיכול קורא בעל להם שאין ישוב
יקרא והשאר פסוקים כ"א לקרות מותר אי מס"ת
בשבת הקרואים ומנין הקריאה תקנת בעיקר מחומש.
מי הקרואים מנין משה. תקנת הוא איזה ויו"כ. ויו"ט
דברי ישוב הפרשיות. סדר על לקרא תיקן מי תיקן.
דלכ"ע ראי' הסדרה. כל שיקרא תיקן דמשה הזה"ק
קיי"ל ולא פחות. ולא דוקא הסדרה כל לקרא ע"כ בעי
וראי' כ"ג מגילה תוס' בדברי חדש פי' מערבא. כבני
לחזור. צריך אי במנחה פסוק דילג סופרים. ממס'
לבר קרה"ת לבטל יש אי בציבור. בחומש קריאה

שבת. חילול ע"י לביה"מ באים שכולם מצוה

גפנים כשיעור ואכל יין מכשיעור פחות ששתה מי
ג'. במעין היין לכלול יוכל אי ג' מעין ברכה כשמברך
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.בהנ"ל עוד

מחדש נט"י שצריך במקום סעודה באמצע שנגע מי
נט"י צריכים שאינן מאכלים שאר לאכול לו מותר אי

פירות. ולאכול מים לשתות כגון

על מברך בלע"ז) ארנדזע תפוז (כגון בפיו פרי המוצץ
הגרע"א מחלוקת ממנה היוצא המשקה על או הפרי
הרמב"ם במחלוקת דתלוי נראה בזה. ברכה ועמק
העץ פרי מברך להטור סוקר קנה בהמוצץ והטור

שהכל. ולהרמב"ם

ירושלים ובנה שאומרים למה חכ"א לקושית ישוב
ופרדסין גנות נוטעין אין הא מפריה ונאכל עיה"ק
בבהמ"ק שנטע זהב של דאילנות מחדש בירושלים.
ושוב בברכה, מתפללין וע"ז פירות מוציאין היו
מטובה ולשבוע מפריה לאכול הבה"ג רבינו לגירסת
הארץ דפירות הב"ח לשיטת ישוב וסמ"ג. כטור ודלא

יומא. במהרש"א וצ"ע קדושה להם יש

מתחיל קור ונכנס אותו וכשפותחין אוטאמטי גז תנור
לשבת חמים בו להניח מותר אי יותר לבעור הגז
יש אי בשבת. מלאכה גרם איסור בלע"ז), (טשאלענד
דכחו מהר"ל מדברי סמוכין לפרידזעדער, לדמותו
עכ"פ לאסור יש ולדינא פ"ר, דהוי אף גזרו לא בשבת

מדרבנן.

בשבת בביתם וישנים ההורים אצל שאוכלים אברכים
בנר בהדלקה יוצאים אי נרות. ידליקו מקום באיזה

זית. שמן בנר להדליק מצוה לכתחלה עלעקטרי.

המקרר לתקן לנכרי לומר מותר אי גדול שהחום בקיץ
בלע"ז). קאנדישאן (עיר

בהם איזה לשמור זכור שהקדים דודי לכה בפזמון
לדידן. קודם

.בשבת בו לצאת מותר אי (בענדעיד) תחבושת

ליום מיום רבית שנותנים בבאנק מעות לו שיש מי
שכר משום בזה יש אי בלע"ז) דעפאזיד דעי טו (דעי
ואצלם לעכו"ם שייכים דהבאנקים דכיון מחדש שבת,
בהבלעה, שבת שכר והו"ל הלילה אחר הולך היום
בלבד. לשבת רק חדרים להשכיר מלונים לבעלי היתר

.שבות לעכו"ם אמירה בענין

לישראל שיאסר מוקצה עליו חל אי גוי של חפץ
מוקצה משום אסור אמאי ישראל של שעטנז לטלטלו.
עם בבלי מחלוקת המכס. להעביר ללבשו דיכול כיון
הראב"ד ומחלוקת בעכו"ם. מוקצה יש אי ירושלמי
סי' וש"ע עירובין מגמ' לבעה"מ ראי' בזה, והרז"ה
ראי' לזה ולא לזה בישראל מוקצה יש אי ש"ו.
לעשן האוסר שעה"מ בחקירת ספ"ג, סוכה מירושלמי

לענין מחדש לו. מוקצין עשן וכלי הטוטין ביו"ט
צד בהם שיש עשהז"ג ובמצות בנשים לולב לקיחת

לקיים. יכולות נשים אי בקיום איסור

במספרים שנפתח (שלאס) מסגרת לפתוח מותר אי
בלע"ז). (נומבערס

עליו שיהיה צריך אי והמותר האסור לדבר בסיס
איגרא. משולם רבינו להגאון וצ"ע היום כל ההיתר

ביה שייך אי ברזל של בחוט ניילאן של שקית הקושר
בשאר ומתיר קושר שייך אי ומתיר. קושר משום
חיוב ומתיר בקושר לאיסורים חלוקים ג' גושים.
הלכה בביאור צ"ע מותר אסור אבל פטור חטאת
בשבת ציצית יעשה לא למה הפמ"ג לקושית וישוב

הגרע"א. לקושית ישוב במוצ"ש להתיר ויחשוב

.בשבת במקוה המים תחת זקנו שער לסרוק מותר אי
מנט"י. ידים לנגב אין שערות לסחיטת חוששין אי

(בערשטעל (ציין במברשת שיניים לנקות מותר אי
בשבת.

(מאשין (פלייש דק דק בשר בה שחותכין יד מכונת
בלע"ז) אייזען (רייב במורג הגבינה את לגרוד בשבת.

מדידה. משום ביה שייך אי קטנות חתיכות החותך

המקוה להכשיר בכשרים שאובים להשיק מותר אי
משום הוא מים השקת טעם במים. מתקן בדין בשבת.
בשבת. מקוה למדוד מוחתר זריעה. משום או ביטול

מבשל. משום בו יש אי לחמים צוננים המשיק

(בלע"ז טראנספיושזאן (בלוד דם ערוי שצריך חולה
אם סכנה. בו לאין שיב"ס חולה בין חלוק בשבת.
עליו לחלל מותר אי שבת מחלל הוא בעצמו החולה
אף אחרים בשביל שבת לחלל דמותר מנ"ל שבת.
ראי' ולתיאבון להכעיס שבת מחלל בין מחלק שיב"ס.
הטובע להרמב"ם. ומפיה"מ במחתרת. הבא מסנהדרין
בשבת. ואפילו רוצה, אינו אפילו אותו מצילין בנהר

סגולית. רפואה בשביל שבת לחלל מותר אי

לטאטאות מותר אי בלע"ז) (פארפעט לשטיח מטאטא
בשבת. וכבוד סריקה בשבת. בו

(בלע"ז פאפיר (קאפי פחם תחתיו ושם נייר על הכותב
מעשה מחוסר נקרא מתי הקאפי. כתיבת על חייב אי
על הכותב מחייב אי בכתיבה גרמא בעלמא. קריבה
ונוהגים באמצע שני דף ועל בשפתו עבה שהוא הדף

זה. עם זה

מ דק שהוא שלנו נייר הנ"ל. בענין משיםעוד אי אד
במחלוקת זה. עם זה נוהגים מקרי השני על אחד
מים הנותן הקדושה. גוף נקרא מהו ומלחמות בעה"מ

בשבת. לרחיים
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לפותחם מותר אי צדם על אותיות שנכתבו ספרים
והש"ך. החו"י הט"ז שמלכו זמן בשבת.

הרשב"א לדברי וישוב שאצל"ג מלאכה בדין בירור
מלאכה גומא. לחופר בקרקע החופר מ"ש ק"ו שבת
רש"י במחלוקת צל"ג הוי אי מצוה לצורך שעושה
ע"מ הקורע התוס'. מקושית רש"י לשיטת וישוב ותוס'
בנה ולא תפר ולא ונמלך לבנות ע"מ וסותר לתפור
לח"ס תמיה תקון. מקרי קרבנות הקרבת חייב. אי

בחנוכה. לנר מנר במדליקין

במוצאי בשולו ונגמר שבת סוף האש על קדרה המניח
בשבת הזורע בישול, משום עליו חייב אי שבת
אחילול נתחייב מתי השבת לאחר התבואה ונשרשה
וחילוק מיד לוקה כלאים דהזורע הראב"ן שיטת שבת.
המל ה"ו. פ"א שבת בירושלמי פי' לאופה. זורע בין
שני שבת. בגמ' ופי' חייב במוצ"ש ופורע בשבת
אחד וסימן בשבת אחד סימן השוחט בשבת. מוהלין
המעמיד הח"י. מקושית להנתיבות ישוב במוצ"ש.
שיתחיל הזמן והרחיק אחר ובא אטאמאטי שעון

אבשול. מחייב מי לפעול

בקדשים לאכול אסור מחיצות רוב בנפול התוס' במ"ש
ודובב ב"א בחידוש לטלטל. אסור מקצתם נפלו ואם
עד הפרצות גדרו פרצות שנפרצו דלאחר משרים
ירושלים חומה. שאין אע"פ קק"ל אוכלין החורבן.
ישוב לה. יש כרמלית או רה"ר דין אי שנפרצה לאחר

מאתמול. סכין דהקדישו הצל"ח מקושית למהרש"א

הדב"ש בשיטת דירה. מבטלין אי בחצר זרעים
הדו"מ חי' דירה מבטלין אין לכ"ע דבעיר והחכ"צ
לבטל. זרעים בכח אין לזרעים קדמו דהמחיצות היכא

המחיצות. עושה ופתיקתן דלתות נעילת

כיצד הכוכבים צאת קודם ר"ח ליל ערבית המתפלל
למוצ"ש שבת סעודת שמשך ומי ויבא. ביעלה ינהג

ינהג. כיצד ר"ח והוא

בתערובות יוצא אי ברוב ובטל במצה שנתערב חמץ
במל"מ צ"ע ירושלמי, מדברי תמיה מצה. חובת ידי זו
אינו עונשין לענין דלכ"ע לאיסור מצטרף בהיתר
גרירא שייך והאורז החטין מן עיסה העושה מצטרף.
אמרינן לא למה האחרונים בקושית הנ"ל. וכמל"מ
אלף המג' לקושית ישוב אכילה. בשיעורי ככלו רובא

המצוה. את הרשות יבטל זיתים ב' דאוכל

.מצה כולו הזה הלילה בפי' הלב"מ לקושית ישוב

קיים אי הכל שרף ואח"כ מצה ברוב שנתבטל חמץ
ביעור. מצות

קרים מים כשמוסיפים ודרכו לטעה חשמלי קומקום
להשתמש מהו וירתיח שיחזור עד הנר לכבות גורם

הרמב"ם במחלוקת מים. בו ולהוסיף ביו"ט בו
אש ביו"ט, התירו נפש אוכל מכשירי באיזה והראב"ד
לחמם ואש נפש, אוכל מכשירי בכלל הו"ל לבישול
בא לא מקרי חשמל ממש. נפש אוכל הו"ל הבית
שופך אש. בכלל הוי אי בקומקום חשמל חוטי לעולם.
דכל מהר"ל חידוש הגרמא, הוה לקומקום קרים מים
ראי' הגרמא. אלא הוי לא מיד נגמרת המלאכה שאין
קצת חדוש גזרו. אי בשבת כחו דמיא". "מבידקא
לדבריהם. ודחיה אסור לכ"ע גרמא דבהעברה גאונים
ביו"ט, מבאילער חמים מים הנחתן היינו מים ע"ג מים

לפתחן. מותר אי

יעשה כיצד להיפוך או השבת אחר ביו"ט יא"צ
שבעה של נר ביו"ט. בטלה נר נשמה. נר בהדלקת
הפוסקים. מחלוקת עכו"מ ע"י יא"צ של ובנר ביו"ט.

.ליא"צ חשמלי נר להדליק נכון אי

.לחורבן זכר אמה על אמה להשאיר צריך בית הבונה
כמה סמכו מה על וחדר. חדר בכל להניח צריך אי

הק שחור. בצבע ליהלצבוע מטרחינן לא בית ונה
בהלכה מקילין הזה שבזמן מה זכות לימוד לקלוף.

אמה. על אמה יניח ה' דבר והירא זו

אינו ראדיא או הטעלעפאן ע"י שופר קול השומע
יצאו. לא כולן אחד להוציא שלא שכיון ש"צ בו. יוצא
מחבירו מצוה השומע שליחות. דין לו יש אי ש"צ
אדם של קולו מקרי כמה עד כוונה צריכות לכ"ע

השומע. את להוציא

נס על ישראל לכלל הלל לומר לתקן יכולין אם
הלל האומר פי' צדקינו. משיח ביאת קודם שנעשה
בפורים מגילה לו שאין מי ומגדף. מחרף ה"ז יום בכל
להגרש"ל ציון שיבת לשו"ת וקושיא הלל יקרא אי
יאמר לא וא"כ יום בכל נדון דאדם הא"ר קושית ישוב
הלילא קרי דקא חזינהו לבבל איקלע רב לעולם. הלל
לקבוע העיר בני דיכולין אלשקר מהר"ם שיטת בר"ח.
אפילו מנהג לשנות שלא נס. על לדורות יו"ט להם
ממות לחרות דמעבדות בק"ו חדש פי' הלכה. נגד
שייך לא דרבנן דבמצות למנ"ח צ"ע כ"ש לא לחיים

ב"ת.

לאכול עדיף איזה מוסף קודם בר"ה לאכול שצריך מי
דמיושב תקיעות לאחר או דמיושב שופר תקיעת קודם
מחלוקת שמ"ע. קודם ויאכל דאורייתא שיוצא
תקיעות או עיקר דמיושב תקיעות אי הפוסקים
דאורייתא יצא אי עיקר דמעומד למ"ד עיקר. דמעומד

תקיעות. בהוספות ב"ת ליכא במיושב.

(בלע"ז (פילס כדורים ליקח מותר אי שאב"ס חולה
דדבריהם באיה"נ דמתרפאין הר"ן דברי ביאור ביו"כ.
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ותמיה זמנו, קודם שחרכו חמץ (כ"ש) הרא"ש ובדברי
איסורים לשרוף דמותר מרמ"א עין שהעלים בשאג"א
לכתחלה. מותר עפרו שנשרף שרץ לרפואה. ולאכלם
נ"ט אי במשהו שהן איסורין הרא"ש לדברי ישוב
מודה ירושלמי ביאור והשביח. וחזר נטלפ"ג לפגם,
ביום מצותו עיקר קרבן אכילת באיסה"נ. בח"ש ר"ל

ביו"כ. שלכד"א אכילה ראשון.

בעל על ותמיה בשבת כמו ביו"ט רפואות ליקח אסור
רפואות. להתיר יש אי שני ביו"ט בזה, שמסתפק אב"נ

פרץ רבינו נגד מסדינים סוכה לעשות שנוהגין מה
לעשות. נכון דאין בש"ע המבואר

הוציאו וכבר השמ"ע אחר ח"ק לומר ששכח ש"ץ
יעשה. כיצד הס"ת

ואמר הלל אומרים הציבור וראה לביהכ"נ שנכנס מי
לולב, נטילת על לברך רוצה ואח"כ הנענועים עם הלל

הבי"ש. לדברי וישוב

חוזר אי שהחיינו ועשה ביו"ט שקידש ביהכ"נ חזן
שהחיינו. בביתו ומברך

וישוב שלש מעין בברכה ופורים חנוכה מזכירין אי
ח"ד. בספרי ח"א מהשגת לדברי

.שבת כסעודת בלילה פורים סעודת תקנו לא למה

בשאר ולא ביין עיקרו בפוריא לבסומי אדם חייב
משקאות.

 

מסלקת רק או מתרת שחיטה אי האחרונים בחקירת
איסור או אבמה"ח איסור דמתרת ראי' מביא האיסור.
הנשה גיד איסור חל איך התוס' בקושית זבוח. אינו
בדברי וסתירה מתרת, אי טרפה שחיטת אבמה"ח. על
נצטוו אי ב"נ כמתה. או כחי' דינו מפרכסת בזה. רש"י
דמפרכסת מנ"ל האחרונים ובקושית הנחירה, על
על נבילה איסור חל איך הריצב"א לשיטת מותרת.
חפצא איסור הוה אי א"ז איסור זבוח. שאינו עשה

גברא. או

מהני אי טרפה שחיטת שחיטה, בברכת לעשייתן עובר
בשוחט וא"ז רש"י מחלוקת לבטלה. ברכה תהא שלא
בדברי וסתירה יברך מתי ריעותא בו דאיתיליד דבר
הסכין שיבדוק קודם יכסה דלא לדרישה תמיה רש"י.

חייבשמ אי טריפה ונמצאת השוחט פגום. ימצא א
או מתרת טריפה שחיטת אבמה"ח. משום אמפרכסת
מועיל אי כוונה בהיפוך השוחט האיסור, מסלקת רק

וזבחת לב"נ, מתיר אי טריפה שחיטת האיסור. לסלק
ענינים. ב' בו יש

בירך ולא שכח הריאה, אבדיקת מברכין אין למה טעם
דמברך ללולב דמי ולא לעשייתן עובר בשחיטה

אנענועים.

שחיטה אין למ"ד התורה. מן לעוף שחיטה יש אי
ישוב עכו"ם נחירת מועיל אי נחירה אלא מה"ת לעוף
זביחה בתורת יהיו לא דכהנים מהרצ"ח לתמיהת

כנכרי.

דאורייתא כעיקר דטעם מנ"ל העולם לקושית ישוב
דחזירי קדלי להם דהותר מדין מלחמת נכרים. מגעולי
לא בקדרה דבלוע מחדש בחלב. בשר ביה שייך אי

טע"כ. הוה

רק העליון כובע בלי לשחוט לשוחט נכון אי
העליון. כובע בלי לברך מותר ואי בלע"ז), (ביארמיקל

נתחייבו לא דעוף דאאמה"ח שערים בית לדברי ישוב
בבשר ב"נ הותרו דלא דכיון תוס' ובקושית נח, בני
במצות חשוב לא מ"ט אבמה"ח. להם נאסר לא למה

נח. עד מאדם בשר לאכול דאסרו הא ב"נ

מפסח ראיה לצלותה. מותר אי בשמן שנמשח כבד
קודם הפסח מלחו אם תרומה, של בשמן שסכו

דמבושל. כרותח הוה אי מלוח צלייתו,

הוה אי ואכל ידע לא והוא תולעים בו שיש מאכל
ליהנות שלא והמתכוין ועריות בחלבים מתעסק בכלל
לא מכזית פחותה שלמה בריה שאכל מי מחייב, אי
למאכל איסור מכזית פחות מצטרף אי נהנה. שכן שייך
ודלא בזה לאיסור טומאה לדמות אין היתר. כזית
דמי. כמים מנחה קרבן בקמח תולעת נמצא צבי. כארץ

אוכל. ולא משקה בכלל הוה המים תולעת

.דאורייתא בב"ח הוה אי בשר עם שנתבשל חלב מי

יש אי בלע"ז) מילק (סקימפ השמנונית שנקלט חבל
אלברטאריות לסמוך אין דאורייתא. בב"ח משום בו
לית חלב דמי לשיטות ישוב חלב. ממי חלב להפריד

אבמה"ח. משום בהו

גזרו שלא במקום העין מראית משום לגזור לנו אין
דיש מחדש דרבנן, או מה"ת הוא מ"ע איסור חז"ל,
מותר הר"ש. לסתירת וישוב דרבנן ויש מה"ת מ"ע

העין. מראית איסור לכתחילה לבטל

לחוש יש אי בשר בסעודת מארגארין עם פת האוכל
לעשותו נוהגים עולם שרוב דבר העין. מראית משום

מ"ע. משום בו אין היתר בדרך

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

שעות שש בתוך חלב לאכול שלא שנוהגים מה
משעת או אכילה משעת הוא אם בשר מאכילת

ברהמ"ז.

רק נאמר לא ברוב דביטול החוו"ד לדברי ישוב
אשה לקדש שליח התערובות. מחמת נולד כשהספק
הרמב"ן בשיטת שבעולם. נשים בכל אסור שמת
פ"א סי' יו"ד הטור לשון ישוב בקרובות, דמותר

הב"י. מקושית

אמרינן לא טלטול דבאיסור פסחים לצל"ח ישוב
בין חלוק אופנים, בד' ל"ט מביצה בטיל לא דשיל"מ
בתוס' פי' אחר, ממקום להבאה במקומו טלטול
מחמת האסורין איסורין עיסה. לגבי ומלח מים וליבטל
מקרי אי לכל אסור שאינו דבר ברוב, בטלין זמן
אדם לשום שהוא כמו היתר לו שיש דבר דשיל"מ,
דחדש ורי"ט המרדכי בשיטת בטל. אינו לכ"ע בעולם
הוה אי ומוקצה תחומין איסור דשיל"מ. הוי לא וחמץ

דישל"מ.

דדבריהם ספק דהוי דבערוב מ"ה עירובין בתוס'
בטלו. לא דבתחומין מגמ' וקשה בדשיל"מ הקילו

ל שביתה קנה דבספק מפראג מהר"ל שייךבקושית א
שלהי גמ' מיניה דנעלמה הר"ן לדברי ישוב דשיל"מ
טעם בהו ל"ש מדינה מיני דד' בעה"מ שיטת ביצה.

כעיקר.

האוכל בששים. מתבטלים אי לשכחה הקשים דברים
חמירא איסור, בהם יש אי לשכחה הקשים דברים

מאיסורא. סכנתא

נבילות שמוכרין מקאמפ בלע"ז) (סטאק מניות הקונה
מי בנו"ט. סחורה בדין שבת. מחללי והם וטריפות
אי פועל בפסח. חמץ בקאמ' שמוכרים מניות לו שיש

נו"ט. שמוכרים בחנות לעבוד מותר

.וטריפות נבילות בו שמוכרין בחנות העובד פועל בדין
האוכל דרבנן. או דאורייתא הוה בנו"ט סחורה איסור
ובדין וימות. לרשע הלעיטהו אמרינן אימתי איסור
נו"ט שמדמה בתוי"ט תמיה באסה"נ. המשתכר פועל

שביעית. לפירות

דבר להתיר שאסור כמו המותר דבר לאסור אסור
מוסר ותוכחת גדול אחריות הוא חדש איסור האסור,
יותר בהם שנזהרין וחומרות איסורין, בתר להמחפשים
שהרעישו מה ומו"ק וח"ס מס"ח מביא תורה. מגופי
בו החמירו שלא מה חומרה לנהוג הרוצה זה. על
חדשות. הרבה פנים ועיין מינות. כמו הוי האמוראים

שבעלי שחוששין חתונות על יין לשתות מותר אי
מחלל בהם נגע ושמא שנשארו היינות מערבין מלונות

שבת.

דהוא היכי נגדו מהימן אחד עד אי שנתחזק איסור
מאיסור לאכול לא"ע מותר ואי ממנו. אוכל עצמו

לאחרים. מועיל עצמו דאכילת א"ז בדברי דנתחזק.

אמרינן דלא ס"ה קדושין ורשב"א רמב"ן בדברי
גדולות. מתמיות לדבריהם וישוב התירא איתחזק

לקנותם לחוש יש אי צימוקים ובפרט יבשים פירות
לפסח. ובפרט השנה לכל איסור תערובות מחשש

עכו"ם ע"י הנעשים פרוט) (קענט סירופ מי עם פירות
באכילה. מותרים אי

גדול ובירור טעמים ו' בטבילה. חייבים אי הפקר כלי
מעכו"ם כלי דהקונה מטשיכינוב מהר"א שיטת לישב
פטור עכו"ם של שאול כלי מטבילה. פטור ומפקירה
על נצטוו לא למה המפרשים לקושית ישוב מטבילה.
ושכירות שאלה ועוג. סיחון במלחמת כלים טבילת
בין הבדל משום כלים טבילת טעם מטבילה פטור
באיסור. להשתמש דסופן משום או לעמים ישראל
בעלים לה שהי' לכלי מדבר דכלי הפקר בין חלוק

והפקירן.

שישלם לו ופסקו בערכאות לשמעון תבע ראובן
בין מחלק כשישלם, שמעון עובר אי רבית לשמעון

להלואה. סתם חוב

דאללאר לפי לו ופרע לירות 350 משמעון לוה ראובן
רבית. משום בו יש אי יותר השחור שוק על ששוה
עליה. הוסיפו או ונפסלה, המטבע על לחבירו המלוה
הראשונים ובמחלוקת דמלכותא דינא אמרינן אימתי
דינא שייך אי ישראל במלכי אמרינן. דבר באיזה בזה
איכא לעולם כסף דבשיווי בעה"ת שיטת דמלכותא.

דמלכותא. דינא

שלא חבירו לשמעון ונתנו מבאנק מעות לוה ראובן
ושמעון קרעדיט לו שאין מפני לו ללות הבאנק רצה
שמשלם רבית איסור בו יש אי לבאנק הרבית משלם

ראובן. עבור

אי נועם. דרכי דדרכיה הא ביאור בהנ"ל, להנ"ל עוד
מעולם. לידו בא שלא בממון חייב אדם מצינו

.בדיינין לראובן ששלם הרבית מוציאין אי להנ"ל עוד

רב משום בו יש אי בלע"ז) (שערס מניות ית,הקונה
ממחלל והקונה עיסקא ומשלם מארגין על והקונה

שבת.

מותר ואי קדושה, בו יש אי אנגלי בלשון שנכתב שם
השם עליהם שנכתב מטבעות עם בביהכ"ס ליכנס

בלע"ז.

כתובים בספרים לביה"כ ליכנס מותר ואי בהנ"ל עוד
לע"ז. בלשון
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לע"ז בלשון השם עליו שנכתב בלע"ז) (סטעמפ בול
בו ונוהגין אותו שזורק כיון בו להשתמש מותר אי

בזיון. מנהג

אינוועלאף) מעטפה לפתוח מותר אי בהנ"ל עוד
לע"ז. בלשון הנכתב שם נקרע שעי"ז באופן בלע"ז)

מי לע"ז. בלשון השם שם עליו שנכתב בבול עוד
תפלין להניח מותר אי ר"ל המדבק בחולי שחלה
לכתבי שרפה גורם ובדין אותן. ישרפו שאח"כ שברור
במחנות תפילין להניח שנהגו מה קודש,
שאם ברור שהי' אף ימ"ש הגערמאנים קאנצעטריישאן
לבזיון. מחיקה איסור בין מחלק אותן. ישרפו יתפשו

.כתב קדושת להם יש אי דפוס ודברי בהנ"ל עוד
שיתוף. על מצווה אי עכו"ם

ע"י שנעשה לאנגלית הגמ' לשונות מתרגם מילון
בו. להשתמש מותר אי ראביי רעפארם אפיקורוס
מיתה. חייב ד"ת אפילו המין מן דהלומד מהא מביא
בהם, ללמוד מותר אי מינים ע"י הנדפסים ספרים
והנוב"י לדוכן מ"ע שביטל ששפורט מהר"י מביא
מינים, ע"י לומר שנתקן תהלים קפיטל אמירת ביטל
הרעפארמער מין, של מד"ת ליהנות או לשמוע אסור

גמורים. מינים הם

הראש דפאות משיניאווע אדמו"ר הגה"ק בדברי
לחתכם. חייב מכשיעור יותר שגדלו

נדות מעריות פרישות בענין קדושה שערי קונטרס
ובתולות. נשואות וטהורות

וישוב איש, באשת כמו בפנויה שייך נדה איסור
ורשב"א. מהראב"ד הריב"ש לתמיהת

הרמב"ם ובמחלוקת נדה, בפנויה תקרבו לא באיסור
לכ"ע. אסור נדה בפנויה ונשוק חבוק והרמב"ן,

ובמחלוקת בא"א, כמו שייך נדה בפנויה יחוד איסור
בלע"ז קאר במכונה היוצאים דרבנן, או דאורייתא אי

יחוד. משום בו יש אנשים שאין במקום

בחזקות הם שנה י"ב מבנות יתירות הבתולות כל
נדה. לפנויה טבילה בטלו למה טעם נדות.

שאין בקעה או שדה יחוד. איסור שייך מקומות באיזה
אנשים כמה עם יחוד. משום בו יש ושבין עוברין
אזהרה מתייחד, איש נשים כמה ועם מתייחדת, אשה

יחוד. בשביל מבניהם מכשול להסיר להורים

וקדושין חופה בלי טהורה אפילו פנויה על לבא אסור
יצרו בועז דאורייתא, איסור הוא הרמב"ם ולדעת

בשבועה. עליו ונזדרז תקפו

יש אי באנשים. כמו בנשים שייכות אי אישות איסורי
שצותה מה ביאור באנשים, לנשים הסתכלות איסור

בלב. שתלוי דבר תחמוד לא תורה

.בזה האיסור וחומר לכלה חתן וקירוב יחוד איסור

בס"ד בפנים עיין פנויה איסור מתחיל שנים כמה בת
לדעת. נחוצים דברים

.הנושרים פירות

מבעל ח"ו בפנויה שנכשל למי המשקל תשובת
הרוקח.

ראייתה בה שתולה מקום באותו מכה לה שיש אשה
יכולה שאינה נקיים וז' טהרה להפסק גם תולה אי
לעולם, מותרת או עכ"פ לוסתה חוששת ואי לטהר,
לשעה, טהרה הפסק עכ"פ בעי אי האחרונים מחלוקת
לומר אשה נאמנות לעולם, לבעלה תיאסר לא דאל"כ

מקום. באותו לי יש מכה

נאסרה טבילתה ליל שראתה באשה החוו"ד בדברי
עולמית. טבילתה בליל לשמש

שכתבו במה חודש. כ"ד בתוך וסת קובעת אי מינקת
יש אי הטבעים דנשתנו מקומות בקצת מפרשים קצת
שאינם דנשים האחרונים ובתמיהת זה, על לסמוך
בזמן דגם ראי' חודש, כ"ד בתוך דם רואות מניקות
לדינא הטבעים, נשתנו בגדר זה ואין דם ראו הש"ס
לחומרא וסת דקובעת הרמב"ן כדעת להחמיר ראוי

חדש. כ"ד בתוך

כוסו בתוך הבעל שנתן בלע"ז) בעק (טי טעה של כיס
טעה לעשות כיס באותו להשתמש אשתו מותרת אי
תן ואח"כ מים שפוך תמיד בגמ' ביאור לעצמה.
ולא לעצמה האשה שעשתה טעה כוס לתלמידך.

לבעלה. ליתנו יכולה אי ממנו שתתה

לסייעה צריך אי לארץ שנפלה נכרית אשה הרואה
ב"נ. מצות ז' שמקיים עכו"ם הזה בזמן יש ואי לקום

באשה. נגיעה ובאיסור

לסייעה צריך אי לארץ שנפלה ישראלית אשה הרואה
לשמשה. לבעלה מותר אי חולנית אשה לקום.

עליוועטאר) למעלית נדה אשתו עם ליכנס מותר אי
בלע"ז) (קאר במכונה נדה אשתו עם נסיעה בלע"ז).

בלע"ז). סיט (פראנט ראשון ספסל על

נדה אשתו עם בלע"ז) (קאר לטיול במכונה לצאת
אנשים. שכיחי דלא במקום

והעושה בביתו מרחץ לעשות שאין החסיד ר"י בצוואת
ברכת מרחץ. דין לו יש אי לטבילה מקוה הבית, יחרב
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מקואות במקוה, פסוקים לרקום ואיסור במקוה, טבילה
הח"ס ומחלוקת במקוה חיפוף להם. מרחץ דין שלנו
בד"ת. מדאורייתא אסור אי בנ"א בו שאין מרחץ וד"ח.
בהא מקואות. לשאר הפרוה בית מקות בין חלוקין ג'
בכלל הוא אם בבית אמבטי איכא. מי בחמין דטבילה
ולכוף ט"ק בדין מצוה. אשומר סומכין מתי מרחץ.

ר"ל. לבע"ק ביו"כ טבילה לאנשים. מקוה לעשות

לאשתו מרחץ הבונה רבים. של מרחץ מקרי כמה עד
בימי למקוה מרחץ בין חילוק לרבים, הוי אי ובניו

הראשונים.

'ב ליל וקודם ראשונה לילה ביאתו גמר שלא חתן
ביאה באמצע נטמאה ביחוד. אסורין אם נדה פירסה
שתטהר. אחר עד ביחוד אסורין אי ממנה ופירש ראשונה

אי חדשים ג' קודם מעוברת שהיא לה שנודע אשה
בזה שהורה למי ותמיה בינונית, לעונה לחוש צריכה
שעתן, דיין נשים דד' משנה ביאור הטבעים, דנשתנו
מן מסולקת חזקת ובין דם רואה אינו בין חלוק
לטבילה ארבעים יום המפלת לדינא. ונפ"מ הדמים,

עבוה"ג. בדברי וביאור

דברי ביאור טבע. אשנוי לסמוך יש ואי בהנ"ל עוד
בזמן דגם ראי' מביא פוסקים. ושאר בזה הגרע"א
נשתנו ולא חדשים ג' קודם לראות פוסקות היו הש"ס

כלל. בזה הטבעים

.נדה אשתו עם שאך או פאנג פינג לשחוק מותר אי
באויר. חטפתו ואשתו למעלה חפץ הזורק

.המקוה להשקת אצבעות ד' להצריך לחדושינו ישוב
האצ אי השיעורים מ"סבנתקטנו נתקטנו. נמי בעות

שיעורין נאמרו דלא בהא הוא. דאורייתא אי למקוה
אהלות במס' ותוי"ט הרמב"ם לדברי וישוב לב"נ
ולהרא"ש המים בשאר לרשב"א ישוב התמוהין.
ושפופרת כלי לבטל שיעור ז"ל. החז"א מרן מקושית

להגרש"ז. וראי' רמון כמוציא תרווייהו הנוד

אלא מטומאתו נטהר הטמא דאין הכ"מ בחידוש
דרבנן, או דאורייתא הוא ואם המקוה, מן בעלייתו

כ"ב. ברכות האחרונים מקושית לדבריו וישוב

.המעיין מן הנודר כ"ח מר"ה לכ"מ וישוב בהנ"ל עוד

.בטל קמא קמא ביה אמרינן אי בזוחלין שרבו נוטפין
דשיל"מ. מקרי אי זוחלין ובדין

איתא לקרי טבילה והא לקריו טבל לא מי דאמרו בהא
לגירות. מועיל ולא בשאובין

מן בעלייתו אלא נטהר הטמא דאין הכ"מ בדברי עוד
שעת עד מ"ס בעינן אי האחרונים מחלוקת המקוה,

עלייתו.

כסף שטרות על שנדפסו אזכרות ובתוכם קודש כתבי
(פערגרעסערונגס מגדלת זכוכית בלי הכתב לקרא וא"א
יש ואי בזיון משום להשתמש איסור יש אי בלע"ז) גלאז
שא"א מאד קטנות בצורות שנדפס בתנ"ך קדושה

לקראן.

אי אזכרות עם תפלות בו שנקלטו טעפרעקארדער
ש"ש. שמוציא להשמיעו מותר

דברי בו שנקלט מטעפרעקארדער למחוק מותר אי
קדושה. בו יש כתב איזה אזכרות. עם קדושה

ובמחלוקת לקיים, חייב אי מצוה לדבר בחלומו הנודר
מטעם או נדר מטעם הוא בחלום נדר בזה, והש"ך הט"ז
עליו, לשאול צריך הרשות לדבר והנודר בלב, הסכמה
מצוה. לנדר רשות נדר בין דמחלק הח"ס לרבינו צ"ע
ידברו. שוא החלומות דאמרו מהא הש"ס סתירת ישוב

.ברמיזה אשתו נדרי מיפר אי מדבר ואינו השומע חרש
בשיטת הרא"מ בדברי סתירה בלבו סגי אי הפרה
בפה. דוקא הנדר ומפר בלב סגי הנדר דמבטל הרמב"ם

אי אחר ביום לדבורו וחזר בנשתתק ירושלמי ביאור
הזמן עם מצטרפין או להפר שעות כ"ד לו נותנין

שנשתתק. קודם

,לשני לשאול מותר אי דין בפסק חוו"ד לגדול השואל
חכם לפסוק, שלא החכם על או השואל על האיסור אי
פי' חוו"ד. לשמוע אחר לחכם לשלחו מותר שהורה
חילוק ר"ג, ולפני ר"י לפני שבא אחד בתלמיד מעשה

לפסוק. דחייב לאיסור מהיתר פסק בין

התלמוד במבוא הנגיד שמואל רבינו בדברי ביאור
הריטב"א חי' ומפסוקים, מהגדה הלכה ללמוד שאין

אסמכתא. בדין

.עולם של ברומו העומדים בדברים גדול קונטרס
ובין בהלכה בין וחז"ל תורה לדברי והיחס האמונה

משמים. שהכל להאמין חייב ואי בהגדה

בעם שנתקבל קבלה לדברי והיחס האמונה המשך
הנשים. בין אפילו ישראל

ואיך הקודש, ברוח נאמרו רז"ל דברי כל אם המשך,
פשוטו. לפי מקרא לפרש אפשר

ורש"י כרמב"ן הראשונים רבותינו דברי גם אם המשך,
ברה"ק. נאמרו

באופן לפרש לאגדה הלכה בין חלוק יש אם המשך,
חז"ל. שפי' ממה אחר

היכא כחז"ל שלא גמרא או משנה לפרש מותר אי
להלכה. נוגע שלא

.להורות לו מותר אי להוראה נסמך שלא מי המשך,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

תורה ללמוד שהתחילו באו מקרוב חדשים אשר ע"ד
לעכו"ם. תורה לימוד משום בזה יש אי טעלעוויזיא על
עמים. בלשון קודש ספרי ושאר ש"ס להדפיס מותר אי
תורה מוסרין דאין דין הביא שלא להרמב"ם ישוב
לו מותר אי בתורה. אסור שעכו"ם טעם לעכו"ם.
לתורה שבכתב תורה בין וחלוק בעצמו, ללמוד
למדו מ"ת קודם אבות במהרש"א, וצ"ע שבע"פ,

בטעלעוויזיא. לימוד איסור תורה,

כיששכר מלימודו חלק שיטול חבירו עם המתנה
אדם יכול אם אלמפרע, כן להתנות יכול אי וזבולון
אבד תעניתו המוכר עברות. או ומצוות תורה למכור

בו. זכה לא והלוקח שלו

עבר שאחד שותפים בשני מהרש"א בימי שהי' מעשה
לחבירו. ומכרה גדולה עברה

.יום בכל לימודו לשלש אדם חייב בדין

בין נאמרה אדם כל על בחנם אני דמה הגמ"יי בדברי
ללמדו. קשה אדם שהוא ובין ללמדו שקל אדם

בלימודם להצליח שמבקשים לבחורים הלימוד דרך
דקאמר הש"ס סתירת מישב יתנהגו. כיצד בס"ד,
עדיף דדייק שאמרו ממה לסבור והדר אדם ליגרס
פי' למעשה. הנוהגים במס' ללמוד חיוב מגריס.
רש"י שיטת וכו' למקרא שנים חמש בן במשנה

בזה"ז. הנוהג דבר הו"ל דקדשים

פרסומת ולוקחים זשורנאל שמוציאין הישיבה הנהלת
מעכו"ם, צדקה מקבלין אין משום בו יש אי מעכו"ם
בין וחלוק מעכו"ם צדקה מקבלין אין למה טעמים ב'
ביהכ"נ, לבנין מעכו"ם כסף לצדקה. ונדבות נדרים

מעכו"ם. ללקחו מותר אי למלמדים מעות

צריך אי שבת מחלל ישראל רופא ע"י שנימול מי
לפדותו, שלא אביו את קונסין ואי ברית, דם להטיף
ממנו להטיף רצה לא אם לערלות מומר האב מקרי אי
עליו נשאר אי בשמיני מל ולא האב עבר ברית, דם
כולה. התורה לכל מומר הוה אי לערלות מומר חיוב.
שאינו במקום ברית דם המטיף למול, כשר אי ערל
עמלק. מזרע שהוא וחוששני חובל משום עובר צריך

שבאו שו"ק בחרש הטור מתמיהת הבה"ג לרבינו ישוב
לקושית וישוב הונא. כרב דלא פסק ולמה להתגייר

רס"ח. סי' יו"ד הב"י

.שיתרפא שחלה ממזר על להתפלל נכון אי

אי היום עבדים שקנו קטורה בני המנ"ח בספיקת
מצות הוא בעבד מילה דדין מחדש במילה, חייבים
שייכין כנעני העבד מצות וכל כספו, קנין שהוא הרב

המצות. בכל חייב אי ע"ע לרבו,

,למול העבד רצה בלא מילה מהל' פ"א הכ"מ בדברי
נזירות. להם יש ועבדים דנשים הירושלמי ובדברי

אי למלך שנתמנה קודם לעצמו ס"ת ב' שכתב מלך
מלך. לשם שנתמנה לאחר אחת עוד לכתוב חייב

בס"ת לעצמו ללמוד למלך מותר אי המחנ"ח בחקירת
מלך. לשם שכתב

מצות בה שיש כיון ס"ת לכתיבת כשרה אי אשה
של ס"ת על סומך דמלך הרמב"ם במ"ש לימוד.

אבותיו.

לשיטת תמיה שליחות. בעי אי אחר ע"י ס"ת הכותב
ספרים,הר שאר לכתוב המצוה עיקר דבזה"ז א"ש

ספרים ובאיזה ספרים, שאר של השיעור הוא וכמה
החיוב.

גאון לכל לכתוב בזה"ז הנוהגים התוארים בדבר
פסולה. מטבע כעין שהוא בו וכיוצא

,שליחות שייך אי לכתוב יודע שאינו למי ס"ת הכותב
משה הישמח בדברי תרי"ג. מצות בסמ"ה לדברי ישוב
מבשלוחו. יותר בו מצוה אמרינן לא בשכר דבשליח
שיטת עכ"פ מצוה קיים אי השוק מן ס"ת הלוקח
וצ"ע ס"ת. לכתיבת שליח לעשות דא"א הרמב"ם

יו"ד. ברמ"א

ס"ת לו שניתן מי או ידיעתו בלי לחבירו ס"ת הכותב
בו. יוצאין אי שותפין של ס"ת בו. יוצא אי במתנה

איזה למנ"ח, ותמיה כסדרן, בעי אי בס"ת שמות כותב
לשם שם בין לחלק יש אי המפורש, שם נקרא שם

כסדרן. לדין

,עליה עומדים שספרים ספסל על לישב דמי שפיר אי
הספרים אם דין ומה ספרים, לשאר ס"ת בין חלוק

הספסל. על לישב הספסל בתוך הם

לחו"ל מא"י ספרים להוציא דאין הירושלמי בדברי
קנין, צריך אי ירושה דמוציאין, האידנא סומכין ואמה
שלא זמן כל מממונו כחו פסק לא דמת לר"ת ראי'
עירות לשאר מירושלים להוציא מותר אי ירשוהו.

בא"י.

ושמעון בכתב משמעון תורה דברי ששאל ראובן
שלא לראובן שמעון אומר ועתה כהלכה לו השיב
לו, שהשיב מה וגם לו שכתב הח"ת שמעון ידפיס
נתן אא"כ תאמר בבל הוא הרי דבר לחבירו האומר
להעתיק מותר אי ת"ח אצל ספרים המפקיד רשות, לו

ד"ת. לגנוב מותר ואי מהן,

.בס"ת כמו להתענות חייב אי ח"ו מזוזה לו שנפלה מי

נראין ואין לכותל מכותל ריוח כל שממלא פתח
הט"ז לדברי ישוב במזוזה חייב אי פנים מצד מזוזות
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וחדר ממזוזה שפטור אכסדרה בין חילוק רפ"ז, סי'
במזוזה. חייב כתלים ג' בת

.בהנ"ל להנ"ל עוד

משפחת שם על הראשון ולד לקרא שנוהגים במקום
השם. קריאת שייך למי ילדה ואח"כ והפילה האם
וחזרה יום שלשים קודם ר"ל ומת לולד שם קראו

השם. קריאת שייך למי וילדה

כסף של מטבעות דוקא בעי אי בנו את לפדות הרוצה
אפי' כסף של בגרוטאות סגי או לכתחלה עכ"פ

לכתחלה.

אי כהנת שם ויש כהן שם שאין במקום שהוא מי
ויפדה. יחזור כהן וכשימצא הכהנת אצל לפדות חייב

ליתן יכול אינו סלעים דחמש התמוהים הפני"פ בדברי
הרבה. לכהנים

לפדות טפי עדיף מאי בשבת להיות שחל פדה"ב
בלילה פודין שאין טעם ראשון, ביום או במוצ"ש
בשבת, שיחול ע"ש קנין לעשות מותר ואי לכתחלה,
בעשה, יום בכל עובר אי פדה ולא שלשים יום עבר
לרבינו ישוב בשעתה, מצוה חביבה אמרינן מתי

במילה. כמו ימתין בפדה"ב שכתב הגר"א

העיסה לתוך ונפלה וחזרה חלה שהפרישה כהן אשת
בדברי גדולה תמי' הפרשתה, על לשאול יכולה אי
טעמים ו' תרומתו, על לשאול יכול אינו דכהן החל"י
החכם איסור דלענין בנוב"י תמי' לשאול. יכול שכהן
להאמינו, צריך אין ממון לענין אבל לכהן מאמינו
לאחר אחלה בשאל ופלפל החל"י לקושית ישוב

אלמפרע. עבר אי החולין שאכל

שרפה בשמן דמדליקין תרומות ירושלמי ביאור
ישנו מ"ש דמללה"נ כיון והא חולין של שמן בדליכא
והיכי מלה"נ, דרבנן במצות בעה"מ בשיטת לו. אין או

הוא. מה מצוה בהדי הגוף דנהנה

,דרבנן או התורה מן אסור בתרומה כילוי של הנאה
בזה, ותוס' רש"י ומחלוקת בו יש איסור מה טבל
לשיטת ישוב ביטול, לענין בתערובות האיסור נולד
איסור בטל לא ולמה בטבל אסור כהן טעם מה רש"י
בשר לחתיכת טבל איסור בין חלוק בטבל, תרומה
טבל אי במיתה, טבל האוכל טעם מנוקרת, שאינה

חפצא. או גברא איסור

הוה אי חדש באיסור וירושלמי בבלי ש"ס במחלוקת
שמח. אור לבעל וישוב גברא איסור או חפצא איסור
חידוש דשיל"מ, הוה אי חדש הראשונים במחלוקת
היתר לו כשיש אלא מקרי לא מתירין לו שיש דדבר
ור"ח יו"ט לרבינו ישוב דוקא. איסורו זמן בתוך

הפר"ח. מקושית

להתיר בדבר חשש יש אי ר"ל לחבירו שנדו שחלם מי
ידברו שוא דחלומות בגמ' בהא פי' בעשרה, לחבירו
חבירו על שחלם נדוי להתיר מותר אי לזה, שסותר

בפניו. ושלא ידיעתו בלי

.וט"ז הטור בדברי וביאור הקבר, צורת מהו

,אבל בגד לקרוע מותר אחר היאך הש"ש בקושית
לקרוע האבל על דהחיוב תשחית בל על עובר הרי
חיישינן דלא שכתב דע"ז פ"ק לש"ג תמיה לאחר, ולא
משום אינו קריעה היתר מצוה. במקום לצעב"ח
הקריעה אופן מב"ת מוציא מצוה צורך אלא עדל"ת

לנצח. המות ובלע לכתחילה,

 
'פרי קיים שכבר למי הריון לעכב לאשה היתר יש אי

א פרנסה, משום שחושש מפני צערורבי', משום ו
חיוב לתורה. עתים יותר לקבוע שיוכל או האשה,
אשה פ"ו קיים כבר אפילו בנים בת אשה לישא
באריכות מבאר לעולם, מבול מביאה במוך המשמשת
זמנינו רופאי רוב לישראל. בנים ברבוי הוא ה' ברכת

עליהם. לסמוך ואין רשעים הם

.בנים הוליד שלא אף בהשתדלות פ"ו מצות מקיים אי

האחרונים ומחלוקת פ"ו, אמצות מברכין שאין טעם
ראי' בנים. להוליד יכול ולא בהשתדלות יצא אי
דכי האחרונים לקושית וישוב יצא דלא ממלחמות
בנשואין מברכין אין למה להוליד. הוא אדם של בידו

קדושין. ברכת

האשה שבו בזמן חז"ל עם הרפואה חכמי בסתירת
שתוכל בזמן דוקא תלוי אי עונה מצות חיוב מתעברת,
פ"ו קיים שלא דכ"ז הרמב"ם שיטת וביאור להתעבר,
אפילו שייך עונה דין עונתה. למחול האשה ביד אין
פקודיך דרך אבעל וצ"ע עדיין ילדו שלא בנשים
חז"ל נגד הרופאים על לסמוך אין זה. היפוך שכתב
האחרונים לקושיית ישוב הרופאים. שיטת ומיישב

דר"ז. בחומרא

לקרות נוהגים היו לא הראשונים דבימי הח"ס במש"כ
הח"ס לקושית וישוב מקומות מכמה וצ"ע שמות בשני

התוס'. בבעלי מצינו כבר שניאור השם שם,

חשש בהם יש אי ימ"ש הגרמנים במחנה שהיו נשים
לא ביחד נשים הרבה שלעולם דכל ומחדש שבויה,

שבויה. דין בהו שייך

ובדברי בעלה על נאסרה אי משד שנבעלה באשה
לאחרונים. וצ"ע הכהן ור"ח מהרמ"ל
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קול בלע"ז) (ספיטש נואמת אשה לשמוע מותר אי
דר"מ דביתהו ברוריה ערוה, הוה אי באשה דבור
לבנות. ללמוד דאסור משום רבוותא מאות מג' למדה
בעלמא. באקראי אלא זרה אשה עם לדבר התירו לא

.עונה לה יש אי שנשאה קטנה

אשת תורה אסרה דלא שחדש הבי"ש מרן בדברי
שלא מצוה כל בהא ביאור לדבריו. וצ"ע לזנות עכו"ם
אי נבילה לב"נ, ולא נאמרה לישראל בסיני נשנית
לעכו"ם מתרת דנחירה מהר"ל ובדברי לב"נ, מותרת

לישראל. כשחיטה

מצות ז' בכלל ג"כ הם אי נכריות נשים בהנ"ל, עוד
ב"נ.

'בגמ ופי' באנשים, להסתכל ישראל לבנות מותר אי
מילקוט לאיסור ראי' ביפיו להסתכל כדי ברכות

בזה. להמתיר ותמיה שמואל,

.איש של זמר קול לשמוע שלא מצוה אשה אי

ראדיא על אשה וקול אותה רואה כשאינו אשה קול
איסור. בה יש אי

אי באשה נגיעה שוטה, חסיד איזהו סוטה במשנה
אחותו. לנשק דאין להרמב"ם ראי' דאורייתא, אסור

נוהג אי אשה אחורי ואל ארי אחורי ז"ל דאמרו בהא
הזה. בזמן

בשאר גם אשה אחורי ולא ארי דאחורי דין נוהג אי
לשוק. יוצאים שרובם נשים

.דאורייתא ראוי אינו הוי אי מדרבנן ראוי אינו

שונות בתולות מביאין החופות שתחת הרע במנהג
יפיים להראות קטנות בפסיעות אותן ומעבירין
כמה משום ואסור פלילי עון והוא בלע"ז) (מארטשען

לבטל. מצווה לבטל, שבידו ומי איסורין

,במוך לשמש מותרת אי להתעבר לה שסכנה אשה
מביא במוך, משמשות נשים דשלש ור"ת רש"י בשיטת
כמעשה הוא ונופצת הממלא ל"ג כלל הרא"ש משו"ת
וישוב ר"ת, בפי' שיף מהר"ם ובפי' ואונן, ער
י"ב, יבמות בנמק"י ופי' ח"א. מקושית להגרע"א
הריטב"א בדברי חדש פי' משה, האיגרות לפסק וישוב
מותר ומתי ואבנים, עצים כעל הוה במוך דתשמיש

להוליד. הראוי זרע להשחית

.ידוע לזמן להתעבר לה שסכנה אשה

שאמרו חכמים בדברי במוך, משמשות נשים דג' בדין
המשמש הנס. על סומכין אין הא ירחמו השמים מן
קטלנית שייך אי הוז"ל משום עובר אי הקטנה עם
ואין פתאים, ושומר מצוה, שומר של נדרים ביבמה,

מסגולה, או מטבע הסכנה בין חלוק הנס, על סומכין
דעיבא, ביומא למול רוצה שאינו מי הריטב"א בדברי
החז"א הגה"ק מרן שיטת ברחם, אוטם לה שיש אשה
או במשחה תשמיש מלא"ת, קיל לפ"ת דמוך ז"ל
רופאים מפ"ו, הנשים פטור טעם קיל. איזה טבעת

ינהגו. כיצד מינים שרובם

(בלע"ז (אבארטשען עמו במעי עובר להרוג איסור
שמתה, אמו בבטן להרוג דמותר נדה בתוס' וביאור
במעי ממזר ולד להרוג שהתיר יעב"ץ בשאילת תמיה

שזנתה. מפני היא קטלא דבת משום אמו

לא בטבע דבסכנה שחידש בי"ש מרן לדברי ישוב
זה הרי תשעים ליום המשמש מצוה, שומר אמרינן
גוף על אמרינן לא מצוה שומר דמים. שופך כאלו

יהונתן. דברי בס' תמיה המצוה. מקיים שאינו אחר

עונה מצות לפקדה. מצוה יש אי עונתה שמחלה קטנה
פגום זה הרי בתשמיש המרבה הוא. הגוף חובת לאו

מאד.

הוא מצוה בשעת שלא בתשמיש והמרבה בהנ"ל עוד
התורה. ברשות נבל ונקרא מאד פגום

עליך כי שדרשו מה על הח"ס ובקושית להנ"ל עוד
ה כל אחדהורגנו שאפילו רואות ועיננו מילה זו יום

הנ"ל. חז"ל בדברי חדש ופי' מת, לא אלף מיני

דהולכין ממילה למדין אין למה קושיא על ישוב
ובתינוק הורגנו, דעליך בהא ועוד רוב. בתר בפק"נ
מצוה, שומר משום ולמולו לסמוך אין חולה שהוא

מצוה. לקיים עצמו לסכן מותר אי

אשה קידש דאם נפ"מ קונות מעות ד"ת ב"מ ברש"י
אדעתא דמקדש כל אמרינן מתי מדאורייתא, מקודשת
וצ"ע כ"ח מדף רש"י בדברי וסתירה מקדש, דרבנן
מקודשת אי דדבריהם באסה"נ דהמקדש יש"ש בדברי

דאורייתא.

המנ"ח והקשה מדרבנן אסור בתרומה כלוי של הנאה
יאכילנה אכתי בהמתו בשביל מעות הכהן לקח דאם
אי בעליה חטיך נשרפו הטוען רש"י, לדעת בתרומה
ובעה"מ. ורש"י הרי"ף ובמחלוקת בו לחזור יכול לוקח

פקעי אי הלוקח בו וחזר מקח במעות המקדש
נתקנו מי בשביל ישרפו שמא תקנת למפרע, הקדושין

הלוקח. או המוכר לטובת

על מתנה הוי לא ידוע לזמן שיגרשנה ע"מ המקדש
נתינת מניעת ח"א. מהשגת וישוב בתורה שכתוב מה
הוצאות הוציא ואם אונס, מקרי אי לו שהבטיח מתנה

אונס. בדיני ועוד זה, על

.איסור בה יש אי בחדרה שערה שמגלה אשה
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אע"פ ישראל קיי"ל הא ישראל מכלל עשו דיצא למ"ד
אבינו דמאברהם הרמב"ן שיטת הוא. ישראל שחטא
אי הפוסקים במחלוקת גמורין. ישראלים דין להם הי'
הוא דין לאיזה משומד להם. ישראל דין מ"ת קודם

ישראל. בכלל

הרמב"ם תשובת ביאור לקבלה, דמי שפיר אי לגיירה
ועכשיו בחוקותיהם ונשאה גוי' על שנכבש ישראל
עצמו, בשר יאכל ואל רוטב שיאכל דמוטב רוצה
אינו ומצות תורה עצמו על מקבל ואינו המתגייר
ומוטב הגיור, לאחר אפילו גמור גוי ונשאר כלום,
שכבר היכא שפתים לזות שייך אי לגיירם. שלא להם
לקבלם. שאין פוסקים רוב שיטת כל, בפני עמה דר

אינטערפירערס) שושבינין להיות שלא עלמא שנהג מה
חדשה שיטה שני, זווג לו שיש מי החופה תחת בלע"ז)
שנשא אלמון אלא מקרי לא שני דזווג הראשונים מן

זה. היפוך שכתבו ורש"ש פר"ח על ותמיה אלמנה

ומקור שני בזווג שושבינין להיות שאין במנהג עוד
עמנו מבני זקנות נשים ביד קבלה שהוא ומה לזה,
טוב. מנהג שום לבטל ואסור מסיני, למשה קבלה הוא
ביאור הלבנה, במלוי שיהיו הנשואין לעכב יש אי
לחופה בתו להכניס האב על דהחיוב הגר"א שיטת

לדידן. ענין זה אין ומיהו

'ב דבעי טעם לשמה. הגט שכתב נאמן אמאי סופר
שבערוה. בדבר ס"ס מהני אי שבערוה. בדבר עדים

דבר אין ביה שייך אי גט בדין שהורה אחד חכם
פועל לגרש הולכה שליח משנים. פחות שבערוה
ישוב נחתם. ובפני בפ"נ צ"ל ומה"ט הגרושין בעצם
אבהמה להעיד נאמן ע"א דאין הגרע"א לשיטת

לשחוט. שמותר

דאורייתא הוה אי אחריה שרננו לאשה שמקנין ב"ד
דרבנן. או

במחלוקת עכו"ם בבועל ונטמאה ונטמאה שייך אי
ערוה מאיסורי שהוא בבועל שייך ואי וריב"ם, ר"ת
איסור חלות דליכא דבמקום הרמב"ם ובהבנת עליה,
אי עשה או לאוין חייבי הבעל, על ליכא הבועל על
דתפסי לאוין חייבי בין וחילוק סוטה, איסור בהו שייך

לערוה. קדושין בה

,נאמן אינו עדים לו ואין שזנתה אשתו שראה מי
הטועןו מעליו. שעבודו להפקיע לנדר פ"פ בין חלוק

אנפשי' שוי' למפרע, טעות קדושי הוי פתוח פתח
במשנה הר"ן בדברי נאמנות. או נדר מטעם חד"א
חלו והאיך מיניה, לקדושין רבנן דאפקעינהו אחרונה
ברכת בעי לא למה טעם ההפקעה, לאחר הקדושין
משולם ר' הגאון לקושית ישוב מחדש, נשואין

היתה זרה אכתי דאפקעינהו לתי' קושיא טוסמניץ
למפרע. תרומה ואכלה

משום עליה לוקה כהן ובעלה שנטמאה, שהעיד ע"א
ובסתירת מא"ב, פ"א הרמב"ם בדברי ביאור זונה,
באשה דרגות ד' דסוטה, לאו על דלוקין ה"ה דברי
עליה ולוקה זונה נעשית טומאה עד בא שנטמאה,

גדולה. באריכות וע"ש זונה משום

ושלם בריא הוא אבל לדיעט הזקוק בן לו שיש מי
שלא מפני להמשודכת להודיע מחויבין אי אדם ככל
מחויב אי בחבירו חסרון שיודע מי תונו. לא על לעבור
עשה אמרינן לא אמאי שאלוהו. לא אפילו לגלות

תונו. דלא לאו דוחה דפ"ו

נדרים הר"ן ובדברי עלי, תשמישך הנאת האומר
הט"א. לקושית ישוב אסור מצוה בהדי הגוף דהנאת

פ"ר הוי אפילו מותר מתכוין דבהנאה הר"ן בשיטת
הבא בהנאה מחלק החמה, בימות יטבול לא אמאי
הגוף דהנאת מחדש אחר, דבר ע"י הנאה ובין לגוף
הגוף והנאת אסור הפעולה לעצם וצריך מצוה בהדי
כלל הפעולה להעצם צריך ואינו מצוה במקום שלא
במחלוקת דתלוי נראה מצוה בהדי הגוף הנאת מותר

לחליצה. קודם יבום אי התנאים

דיבמות גמ' ביאור מצוה, בהדי הגוף בהנאת להנ"ל עוד
קודם, יבום מצות מצוה לשם מתכוונין שהיו בראשונה

הנ"ל. התנאים מחלוקת דהוא הראי' ומחזק

.בכסף הוי מה ד"ה ה' קידושין בתוס'

 
דלכל ז"ל החז"א מרן הגה"ק בקושית דנגעים במשנה

צריך למה כהות, שעיניו כהן ממעט הכהן עיני מראה
לזה. קרא

,הנגעים את רואה אינו מ"ט כהות עיניו שמראה כהן
יום הכהן, עיני מראה לכל בעי הנגע כל הלך אפילו
וכהן לדין, כשר אי כהות שעיניו כהן לדון, פסול המעונן
שאינו כהן מהו. טמאים ותרווייהו לבהרת משאת שטעה
הטמא, את וטיהר הטהור את וטימא נגעים במראות בקי

טמא. או טהור ואומר חכם דברי על סומך כהן

הראשונים ובמחלוקת לדון כשר אי מעיניו באחת סומא
מי לדון. כשר עיניו בשתי דסומא רה"ג בשיטת בזה,
קיי"ל אי לדון, שיפסל השיעור כמה כהות שעיניו
ממונות לדיני חליצה בין חלוק לנגעים, ריבים דמקיש

לסומא.

אחד כאיש שחשובים להעיד פסולים דקרובים בטעם
מגזה"כ, פסולים דקרובים וקשה ב"ב הרשב"ם כ"כ
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שבועה ליחייבי דקרובים ארשב"ם הראבי' קושית
לעדות הדין בעצם שפועל עדות בין חילוק כע"א,
להעיד כשרה אשה מ"ט בעלמא. לראי' שהם
מחלוקת עדות. ושאר בממונות ופסולה באיסורים

מדאורייתא. הם עדות בכלל נשים אי הפוסקים

דא"א משום להעיד קרובים דפסול להירושלמי
ובשיטת החודש, לעדות מצטרפין אין למה להזימם
אי שאאיל"ה עדות כירושלמי. שפסקו ורא"ש הרי"ף

החודש. קדוש בדין במנ"ח צ"ע עדות, דין לו יש

על החודש יקדשו שאם החודש בקדוש שהעדו קטנים
עדות עדותן. מקבלין אי למפרע גדולים יעשו ידם
באיסורין, אמרינן אי כולה בטלה מקצתה שבטלה
והעיד בקטנן שראו מה בגדלן להעיד שנאמנים ואלו
נמי פסול אי ליוחסין שפסל כיון ולתרומה ליוחסין

נאמנות. רק או עדות דין יש אי באיסורין לתרומה

והפילה מעוברת אשה רגלי תחת ידיו צפורני המניח
סוגיא הרמב"ם השמיט למה טעם בתשלומין, חייב אי
סגוליות. ברפואות הראשונים ומחלוקת צפורניו דזורק

בסכנה. ביטול שייך אי


לוקה דאינו שכתב ילין דלא בלאו הרמב"ם בסתירת
דניתק משום כתב אחר ובמקום מעשה בו דאין משום
לאו מעצמן, נשארו או בפועל השאיר בין מחלק לעשה,
בשיטת לעשה. כניתק נדון אי לעשה סמוך שאינו
אמרינן ואי לאוין. בב' עובר פסח איברי המניח הרמב"ם
אפילו לעשה שוה שאינו לאו לעשה, ניתק לאוין בב'
ללאו. דוחה אינו בכל שוה שאינו עשה עליו, לוקין ניתק
בהם שאין בלאוי חייבות נשים אי הפמ"ג בחקירת
יכול אי נותר לאוין. ב' בו יש פסח בשר המותיר מלקות.
מלאו קיל מעשה בו שאין לאו אי מעשה ע"י לעבור

בס"ד. בזה דברים ועוד לעשה, הניתק

'שתי חולין תוס' ובדברי הרוב, נגד נאמן אי ע"א
נאמן דע"א חדוש מליגע. ליזהר יוכל לא פעמים דרוב
ע"י אלא הרוב איתחזק דלא היכא ספק. לשוי' עכ"פ
עביד אי אגברא דדנין היכא מחדש נאמן. ע"א ע"א
מעיד מקרי היכי נאמן, ע"א אחפצא ולא עביד לא אי
בסכין בשוחט שלמה, בית לשו"ת קושי' הרוב, נגד
וחלוק ע"א בנאמנות האחרונים גדולי מחלוקת ארוכה,
קושית וישוב קמן לליתא דאיתא רובא בין הנוב"י
להכשיר, עדים תרי ליבעי ששחטו דחש"ו הפמ"ג
מהני. אי הרוב נגד וע"א חזקה דאיכא היכא חקירה

מ"ע דהו"ל ת"ל להעיד פסולות דנשים קרא למ"ל
דנשים באיסורין מ"ש בלילה, עדות פסול טעם שהז"ג,
לנאמנות שהוא עד בין חלוק בממונות. ולא מעידות
בעלי, מת לומר אשה נאמנות טעם מגזה"כ, עד ובין

פסולות נשים אי משנים, פחות שבערוה דבר אין והא
פסול. שעדותן רק או להעיד

נוהג אינו בישראל עבד דליכא דבזמן המנ"ח בחקירת
מכל החובות נשמטו שלא אמרינן אי כספים שמיטת

זה. דיובל שמיטות ז'

,נאמן דאינו הח"ס שכתב ונאבד לי הי' פרוזבל הטוען
ברומי הוא שאפילו הירושלמי בפי' הפוסקים ומחלוקת
פרוזבל לכם, מוסרני לומר יכול בירושלים והדיינים
דוקא, ב"ד לפני בעי ואי כתיבה, בעי או באמירה סגי
תקנו למה האחרונים בקושית חשוב, ב"ד בעינן ואי
שלא הלואה בשעת להתנות שאפשר כיון פרוזבל

ממון. להוציא מהני אי סברה מכח חזקה תשמיטנו,

.פרוזבל לכתוב צריך אין לב"ד שטרותיו המוסר

.לב"ד שטרותיו למסור סמוכין ב"ד בעי אי

בכלל הוה לא צדקה דגבאי הנתיבות בדברי תמיה
במצוה. עוסק

.מצוה הוה ההליכה אי מצוה לדבר ההולך

כל מותרין אי דעת בבלי טליתותיהם שהחליפו שניים
חבירו. טלית על לברך אחד

ביום לשלם חייב אי בחנוכה חובו לפרוע הנשבע
אין ח"מ, ט"ז בדברי חנוכה של באחרון או ראשון
ממשנה ראי' בנ"א, ללשון תורה מלשון ראי' להביא

שיצא. עד אסור פסח שיהא עד האומר דנדרים

על חיוב אין ב"ד יקדשו אם בספק המנ"ח בחקירת
על הגוף חזקת לו יש אי עבד עבדו, לשחרר האדון

עצמו.

,שליחות מהני לא שבגופו דבמצות רי"ד תוס' בביאור
וביאור מעשה, בו שיש דבר על אלא שייך לא שליחות

שליחות. מיני בכמה


מצוה, לדבר שליחות שליחות, מיני בכמה בירור

במילה. שליחות רשות, לדבר שליחות

אמרינן דלא פמ"א ובחידוש מהני, לא עביד דאי בדין
אשוגג, לפ"ע שייך אי עמו. אחר גם דאיכא היכא
דדבר המל"מ בח' מותר. שלהמכשיל בדבר לפ"ע
לפ"ע. שייך לעולם אחרים ע"י רק לעבור שא"א
היאך מעשה, בו שיש בלאו אלא שייך לא אעל"מ
עובר הא במקצת למודה שבועה מחייבים ובע"ד ב"ד

למכור. שלא בנשבע הרמ"א סתירת ישוב בלפ"ע,

.הז"ג שלא מ"ע הו"ל העומר דספירת הרמב"ן בדברי

דאללאר ג' של חובו על בתשלומין ספר קבל ראובן
ושויון מהחיד"א הגהות בו מצא בו ובקראו משמעון,
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לשמעון, להודיעו חייב אי דאללאר אלף הוא הספר
חפץ המוכר מלבוש ראי' בטעות, מחילה בדין מפלפל
דין להם אין ספרים זהב, או כסף ומצאו בדיל בתור

אונאה.

גם מהני ב"ד דהפקר ל"ו מגיטין הרשב"א בסתירת
במחלוקת להקנות. מהני דלא דס"ל ליבמות להקנות
אקובץ צ"ע קנין, עושה ב"ד הפקר אי הראשונים
מכח הוה אי לבנות נכסים דמיעוט תקנתא שיעורים,

ב"ד. להפקר טעמים ב' הפקר.

פחות להביאה חייב אי בשוק בשבת אבדה המוצא
לבעלים. ולהחזירה מד"א פחות

השבת מצות קיים אי באיסור בשבת אבדה המשיב
הבא מצוה בי' אמרינן אי בזמן התלוי איסור אבדה,

בעבירה.

בענין ההנהלה עם סכסוך להם שיש ור"י רמי"ם
בתשלום חדש ר"מ לקבל להנהלה כח יש אי הוספה.

הישנים. מהרמי"ם יותר שכר

מיני ב' להם ויש שנתאחדו ישיבות ובב' בהנ"ל עוד
השכירות. להשוות פחות המקבלים וטוענים שכירות
גדול, ובכבוד בריוח ת"ח לפרנס הצבור על חיוב יש
מדאי. יותר הצבור על להעמיס שלא החיוב הת"ח ועל

דוקא לוקה אינו לעשה הניתק דלאו הרמב"ם בדברי
שוין. ועשין בלאוין

ח"ש משום חייב משו"פ פחות דהגוזל ה"ה בדברי
איניש, מחיל דפמשו"פ לאיצטרופי, חזי לא והא
לא איניש דמחיל דאף לחדש שרצה ח"א על השגה
אינו חפציו על מקפיד שאינו מי גזלן, של שלו מקרי
בין חלוק קנאו, לא הפקר לשם והנוטלו הפקר
הפקר ובין רשות סילוק דין דהוא מאבידה המתיאש
דפמשו"פ רי"ד בתוס' וישוב תמי' קנין, מדין דהוא
ולא פמשו"פ גזל גזל. מקרי ואפ"ה ממון חשוב לא

להחזיר. חייב אי למחול לבעלים נודע

ישוב ושו"מ, לפנ"י וצ"ע בפמוש"פ צירוף שייך אי
כמה ועוד והוזלה. שהוקרה בפרוטה הגרע"א לקושית

בס"ד. ענינים

'הי בדעתי לטעון שיכול כפל משלם מה מפני גנב
פטור וגזלן הוה גזלן מדעת שלא שואל וקיי"ל להחזיר

הוה. גזלן מדעת שלא שואל כוונת ביאור מכפל.

אי רשותו בלי שטר של שמעון של שמו חתם ראובן
איסור. בזה יש

שעה באותה ר"ע כי בידינו קבלה מ"א עירובין בתוס'
ובמ"ש למות, נפשו למסור מותר אימתי הי', מסוכן

מיתה. חייב סופרים דברי על העובר

,כלב לגדל מותר העכו"ם בין דהדר הרמ"א בפסק
במחלוקת יעשה. כיצד לבנ"א שיזיק לחוש דיש היכא
הרמב"ם במחלוקת לתלותו ויש והמרדכי, היש"ש
דכלב הפוסקים שיטת ביום, במחתרת בבא והראב"ד

להרגו. מותר ואי ברזל, של בשלשלת יקשרנו רע

שלא הדלת על בכתב מזהיר שבעה"ב מה מהני אי
סמין מיני כל מחזיקין אנו היאך רע, כלב מפני יכנסו

בבית.

בחוץ גם אי שלשלאות בלי כלב להחזיק המתירין
מותר.

לחבול דאסור כיון התורה ע"פ דיעט להחזיק מותר אי
היין. מן עצמו שציער חוטא דנזיר בגמ' פי' בעצמו,

יופי. לשם בעצמן לחבול מותרות נשים

,להצילו שבת שנחלל מהו בשבת הערוה אחר הרודף
להציל כדי י"א בנפשו הרודף דמצילין הא מל"מ עיין
בפמ"ג ביאור מעבירה. הרודף להציל וי"א הנרדף
חלול משום בה יש בשבת עבירה דהעובר והאלשיך
במלאכה המתחיל בנפשו. להצילו מותר אי שבת
ס') סי' לעיל בזה (ועיין חייב אי בחול ונגמרת בשבת

בשבת. בגיהנום נדון אי שבת מחלל

שבתותי שפי' ביחזקאל אפרש"י הב"י קושית ישוב
מקלקל. הו"ל והא בשבת בניהם שוחטין שהיו תחללו

צרור זרק (ע"ז) סנהדרין דוד ורבינו הר"ן במחלוקת
מסייעתו ורוח ובזורה והרגה, לצדדין והלכה למעלה
ליפול סייעו ורוח אבן או סכין הניח כחו, הוה אי
היכן עד דפטור. הארי בפני לכפתו דומה ואינו חייב,

באריכות. ע"ש דיליה גירי מקרי

מעידי מ"ש וטף, נשים דהורגין דקיי"ל הנדחת בעיר
עונשין ואין לזרעו ולא לו דכתיב חלוצה ובן גרושה בן

זרעו. בשביל לו

ושמעון לשמעון לכבד גדול בסך עליה קנה ראובן
חייב אי אדם לשום ראובן כיבד ולא מביהמ"ד יצא

בשבת. עליות מכירת בענין לשלם,

פירכא ליה אית דשמא הדין מן עונשין דאין לטעם
וה"ס איסור ספק הו"ל מק"ו הבאין האיסורין כל אי

פרכא. ליה אית דילמא

חייב הטרפה את שהרג דעכו"ם הרמב"ם דברי ביאור
לו יש אי טרפה בדין גדולות סתירות מיישב מיתה.
ואימתי חי דין לו יש אימתי וגדר יסוד מת. או חי דין
ישראל אדם. מקרי אי אמו במעי עובר מתה. דין לו יש
אנטילת נהרג וב"נ קיימא בן הרג אם אלא נהרג לא
רוצח. משום מיתה חייב לאדם טרפה העושה נשמה.
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האיסור, באיכות ח"ש גדר פטור. הטרפה את וההורג
ח"ש. בכלל הוי לא הטרפה ההורג

לישא מותר אי חולי ע"י טרפה נעשית שאשתו מי
אלפנדרי אגמהר"ח גדולה תמיה בחייה, עליה אחותה

המצות. בכל חייב טרפה בזה, וברכ"י

.מיתה חייב טעם מאיזה ישראל את שהכה עכו"ם
היו לא והא רוה"ק ע"פ המצרי את הרג רבינו משה
נמלך משה רה"ק, ע"פ דן הי' רבינו משה עדים,
אי עכו"ם לזה. וטעם המצרי את כשהרג במלאכים

ב"ד. בלי מיתה חייב

.עצמו ע"פ גלות חייב אי בשוגג ההורג בדין

שרוב בזמן הוא ביהמ"ק בנין שמצוות החנוך בדברי
אדמתן. על ישראל

        
  

אשה קידש דאם נפ"מ קונות מעות ד"ת ב"מ ברש"י
אדעתא המקדש כל אמרינן מתי מדאורייתא, מקודשת
וצ"ע כ"ח מדף רש"י בדברי וסתירה מקדש, דרבנן
מקודשת אי דדבריהם באסה"נ דהמקדש יש"ש בדברי

דאורייתא.

פקעי אי הלוקח בו וחזר מקח במעות המקדש
נתקנו מי בשביל ישרפו שמא תקנת למפרע, הקדושין

הלוקח. או המוכר לטובת

המנ"ח והקשה מדרבנן אסור בתרומה כלוי של הנאה
יאכילנה אכתי בהמתו בשביל מעות הכהן לקח דאם
אי בעליה חטיך נשרפו הטוען רש"י, לדעת בתרומה
ובעה"מ. ורש"י הרי"ף ובמחלוקת בו לחזור יכול לוקח
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