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מפרפר אבר כל ובקרבי מסוגר, במסגר הרווני מרורים שבר, ראה הגבר, ני

צפר ועד מנשף מים כפלגי הפוגות, בלי היום כל דמעות, עיני רד

אעורר וקינה נהי אשא וגבעות, ההרים ועל חוצות, כל ראש

כמשורר ולא כמאבל אבכה העולמי ישראל בית חורבן עמי, בת בר

תמרורים היום כל ורעי, אחי הורי אבדון על ואשוע, אזעק כי ם

נשארים טמונים בלב ואורי, שמשי חשכת על וצערי, יגוני וב

הגבורים נפלו איך אהא יגדל, עוד כאבי אחדל, כי ברים

הארורים והנאצים היטלער ע"י ישראל, שמע בקריאת מישראל, קדושות הלות

נשארתי לחיים אוכלה ומאש בקרימאטאריות, גופם שרפו רבבות, רבבי מהם רגו

נגזרתי אמרתי הן אויבי, חצי בי ויורו חיי, קאנצענטריישאן במחנה מתו

נצלתי עדתי על להעד מאש, מוצל אוד אש, מכבשוני

פעלתי לא און ואומרים השריים, וצלבו הרגו חיים, מהם ושרפו קברו ראים,

הרשע מקור המה המנאצים, כל על נוסף הנאצים, לב דון

פשע כל על גדלו עונותם חיא, ובתר בחיא אומיא, לכל אני ד

מושיע לא-ל ואין ושרוף תלוי שפוט, בלי רצוח שוד, גזול מס

נושע ישראל לעם משונות, ומיתות ואכזריות במרחצאות, כביכול גז מי

קדושה ורוחות עדין נפשי וכזאב, כארי נטרפו לב, הורי

ופרושה חסידה ועניו צדיק רחמניות, ואמהות אבות צדקניות, שים

ואשה איש ובתולות בחורים חיים, עדי שרפום שדים, ונקי

הרשעה ממלכות לי אויה קציהם, בא פתאום ימיהם, לאו

כיולדות המשבר על ישבו שנים, ומלבשות מבושמות וחתנים, לות

ועולות כזבחים דמם שפכו מראש, הנבחר לעם וראש, ענה

תינוקות של פיהם הבל עם טהורה, ביראה תורה, ומדי

ולכרות להרוג הלבנון ארזי עולה, בני הוסיפו וכהנה, הנה

כבשונים מהם מלאו וחסידים, קדושים צדיקים אדמורי"ם גאונים, ורבנן רנן

בנים על אבות ולהמית להפר, ח"ו ישראל בית צר, פרש דו

האדונים אדון קדוש על תש"ד - תרצ"ד משנת נשמדו, רובם ונשרפו, הרגו

נדונים ושרפה לתליה למי ואוי רעב, מחללי חרב, חללי היו ובים
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נשמעות לא הרקיע תחת מיתות ולנשיהם, ולבניהם להם, המציאו "ס

קאמאנדות הזאנדער הצטיינו ומהם העמים, רוב בעזרת הגערמאנים, יל

אלונטאות עם הבליעל הכניסום מגוף, בורית חתיכת עם גוף, רטלי

בערומות ערימות מושלכים בראותם הציקתני, מות זיעת אחזתני, לעפה

ומעל סילוף שקר דברי יכזב, למו ולשונם שוא, דבר יהם

ממעל בערבות שוכן עירה עירה הדבר, על אהא שבר, אזעק לא איך

כרעל לאזן שירים עם לרוב הביאו ותוף, כנור לצל

בליעל כבני עפר מלכחות אתם בעונות האיך ופחות, ושרות שרים ואחות, אח וי

צינורות גז להם ופתחו המרים, במים לרחוץ הכניסום וטהורים, דושים

נקמות א-ל ה' אנא ראש, ועד מקטן דרוש, מם

הטהורות נשמות וזעו חלו ומושפלים, מושלכים נשברים ונבהלים, ועדים

האשמות מכל גדלה אשמתם מרגוע, לרשעים תתן אל גבוה, מעל בוה

כימים דמעות עין כל ותזל לחיים, ומטר טל להם אל שמים, ומו

בצהרים המאורות חשכו איך תמורתם, לנו יתן מי כפרתם, הריני ישראל ית

כמים אפרם ופזרו שרפו גופם ליוצריהם, החזירו נשמותיהם, מימים

פעמים יום בכל שמע קריאת האומרים אומתינו, בני נאבדו בעונותינו, יכה

בחרדה קדה"ש על שבאו המליונים ששת חלליך, ועל עליך עליך, אבכה בכה מאד ה

ורעדה חיל אחזתני והקציר, גדע קרנם הוד אזכיר, עת שמותיהם

ונורא גבור גדול א-ל אפרים, לי יקיר הבן חלף בגוים, המחולל הגדול מך

התורה ושרפו יעקב את אכל כי זעמך, הגוים על ושפוך אליך, ה' שיבנו

לכולם אחת שפה כי נקמתי, מהם נקום מדלי, כמר גוים ן

לבלעם חיים ובעודם שמו, את למחות וחלילה מגוי, להכחיד ישראל דוש

עם מכל בחרת בנו כי אלקינו, ה' ענינו ענינו, נקרא רם

עולם כימי ביראה ונעבדך אליך השיבנו בטחנו, הגדול ובשמך אנחנו, חלתך

התחיה לעת יקומו ולא רעתם, כל עליהם ותבא לעומתם, קומתם זעוך י

התחיה בטל החיים השרופות, עצמות עם ערוב יצחק של אפרו אבות, ברית לנו כור

מחיה א-ל במתים ואלמנה, יתום שעשועים ילד השנה, בזו תרומם ישראל רן

.ברנה ולציון חיה כעת קדשיך עיר ירושלים ובאו העטרה, לנו והחזר הגבורה, לבן
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דבר יארע שלא אלקי ה' מלפניך רצון יהי המדרש לבית בכניסתו מתפלל היה הקנה בן נחוניה

טמא טהור על ולא טהור טמא על אומר שלא חבירי בי וישמחו הלכה בדבר אכשל ולא ידי על תקלה

הוא מה וביציאתו בהם ואשמח הלכה בדבר חבירי יכשלו ולא מותר) אסור על ולא אסור מותר על (ולא

שאני קרנות מיושבי חלקי שמת ולא המדרש בית מיושבי חלקי ששמת אלקי ה' לפניך אני מודה אומר

אני עמלים והם עמל אני בטלים לדברים משכימים והם תורה לדברי משכים אני משכימים והם משכים

לבאר רצים והם העוה"ב לחיי רץ אני רצים והם רץ אני שכר מקבלים ואינם עמלים והם שכר ומקבל עמל

מה אמר ולא אומר הוא מה מדאמרינן לאומרן חובה שהן והרע"ב הרמב"ם ופי' ע"ב) כ"ח (ברכות שחת,

דבר כל על תפלה לחדש צריך שאדם בזה הורה המאירי לשון וזה ק"י סי' א"ח בטוש"ע והובא אומר הי'
ודלא ע"כ, פירוד באין השם בעבודת מחשבתו יתמיד ואך אלקי עזר בו צריך שהוא בעצמו רואה שהוא

בידו. הרשות הכי לומר שרוצה דמי ואשמעינן מידי לן נפקא ולא שכתב אלשבילי הר"א כשיטת

והברטנורא שיענשו להם שאגרום ידי על שיבואו שתים רעות הרי כשלוני על חברי וישמחו

רבו שחבריו שכיון רעה ליה חשוב לא הלכה בדבר כשלון אבל חבירי ישמחו שלא הוא אחת דרעה כתב

ובפי' זו בשמועה שנצטערתי שנים וזה תוי"ט, ועיין תקלה שום מזה יבא ולא כרבים הלכה והרי עליו

לא ודאי חבירו בקלון והמתכבד עסקינן ברשעי ואטו בכשלוניו חבריו ישמחו דלמה הקדוש רש"י מאה"ג

הלכה בדבר יכשל שלא דהיל"ל קשה עוד לומד, שהוא מדרשו ובבית הקנה בן נחוניה רבי בחבירת נמצא

דתתקבל מילתא דאימא רעוא יהא אמר סליק כי ל"ח) (ביצה אבא ברבי שמצינו וכמו חברי עלי ויצחקו

עליה אחיכו אמר גם צחוק לשון שהוא חיוך לשון היל"ל הכ"נ עליה אחיכו והדור עליה אחיכו לסוף
לומר ח"ו ע"כ בהם ואשמח חבירי יכשלו ולא בסיפא גם חברי, בי וישמחו ולא חבירי עלי וישמחו והיל"ל

תקלה יארע שלא שהתפלל דהכוונה פשוט בדרך אמרתי הישיבה עם ובלמדי בכשלונותיהם. ישמח דרנב"ה

דכן אחד תלמיד לי הראה שוב עמו, אלקיו שה' בו שמחין חבריו ויהיו הלכה בדבר יכשל ואל ידו על

וכ"כ אבוהב מוהר"י בשם ק"י סי' א"ח בב"י נפשי שאהבה את שוב מצאתי וכן החסיד ר"י בתוס' מבואר

א"ח ח"ס ובשו"ת ה' חפץ ועיין חבריו בו ישמחו המצודקים דברים שיאמר שע"י כלומר בח"א המהרש"א

בזה. מש"כ שלמה חמדת לשו"ת הקדמה ועיין נתכוונו, אחד לדבר וכנראה ר"ח סי'

הלכה בדבר לו שואל ואם דבר בכל עליו לסמוך נאמנים חברים דמדרך עוד לפרש נראה היה

או ההלכה לעצמו בירר חבירו שודאי שסובר עליו שסומך ה' בדבר כשאול ותומים כאורים לו הוא הרי

מדקדקין אז בביהמ"ד הלכה בדבר כשמפלפלים רק הא לך מנא ההלכה בכל לו שואל ואינו מרבו קבלו

הלכה בדבר אכשל ולא ידי על תקלה יארע שלא שהתפלל דזה וי"ל ודו"ק. כברטנורה ודלא זה על זה
כהלכה שלא לעשות להם שגרם ח"ו מכשול לו יהי' ונמצא ממנו יקבלו חביריו הלכה בדבר יכשל ח"ו שאם

ע"ב קמ"ט שבת שאמרו וע"ד עכ"פ בעוה"ב או שטעה להם שיתברר לאחר חבריו בו ישמחו לא אז וגם

חבירי בי וישמחו התפלל שפיר ולכן הקב"ה של במחיצתו אותו מכניסין אין ידו על נענש שחבירו כל

והבן. וכנ"ל אכשל שלא

מיושבי חלקי ששמת אלקי ה' לפניך אני מודה אומר הוא מה ביציאתו התפלה להבין לבי

כתפלתו להלכה ולכוין תורתיך מלומדי חלקי ששמת היל"ל ביהמ"ד אישיבת רק ההודאה אטו ביהמ"ד

דודאי והנראה ידי על תקלה אירע ולא נכשלתי שלא היל"ל ועכ"פ אכשל ושלא תקלה יארע שלא בכניסתו

תורה של לאמתה לכוין מתרחש יומא בכל לאו הרי אבל הלכה בדבר יכשל שלא התפלל דאפילו אמת
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אומר קב"ה פ"ו דף ב"מ ובגמ' לתורה פנים וע' סותר וזה בונה זה תורה של דרכה הוא כך והרי וכהלכה
ושמואל ורב ור"י ור"מ יוכיחו וב"ה וב"ש נחמני בר רבה נוכח מאן אמרו טמא אומר דרקיע ומתיבתא טהור

אחד ע"כ וא"כ הלבבות משנתמעטו אחריהם והבאים והאמוראים התנאים וכל יוסף ורב ורבה ורבא ואביי
כהלכה יכוין שלא הוא מצוי א"כ כב"ה הלכה אבל חיים אלקים דברי ואלו אלו שאמרו אף כהלכה כיון לא

לר ח"ו וגם הלכה בדבר נכשל באמת אליבאונמצא שמעתתא דלאסוקי אינו זה באמת אבל ועמל יגע יק

בה ויגע שעמל בתורה עמלו שכר זה בשביל אבד לא אבל לזה זכה לא ואם דשמיא סייעתא דהלכתא
שלא יה"ר אומר בכניסתו שפיר אתי ולפ"ז דרקיע ומתיבתא ושמאי דהלל שמים לשם מחלוקת בכלל והו"ל
ששמת אני מודה מ"מ כהלכה לכוין זכה שלא אפשר הרי ביציאתו אבל חברי בי וישמחו הלכה בדבר אכשל

העמל על שכר מקבלים כלומר שכר ומקבלים עמלים אנו עמלים והם עמלים שאנו ביהמ"ד מיושבי חלקי
מקבלים מ"מ בביהמ"ד ישיבה רק כלל התורה לימוד מקרי לא ואפשר כהלכה לכוין ח"ו זכינו שלא הגם
אם שפרש"י וכפי אגרא צערא ולפום כהלכה לן עלתה שלא אף הקדושה בתורה שעמלנו עמלה על שכר

בעניני עמל שאדם בעצמו העמל שעל שכר מקבלין ואין עמלים והם בתורה עמלים שתהיו תלכו בחקותי
הזו. הטובה על להקב"ה אנחנו מודים ולכן שכר מקבל אינו בפועל מלאכה מוציא ואינו עוה"ז

התפלה עיקר ולכאורה ההדרן אחר מסכת בסיום זו תפלה לומר רבותינו מנהג טעמא דמהאי
דכיון וי"ל בביהמ"ד, עוד ונשאר אחריתא מסכת מתחיל מיד רוב שע"פ מסכת בסיום ולא מביהמ"ד בצאתו

לא שכמעט למעשה להלכה וכ"ש בה ידיעתינו מיעוט בעונ"ה ורואים בעצמם מתבוננים מסכת סיום דאחר
לך אנחנו מודים לומר תקנו ולכך יגענו לריק נאמר וח"ו כרבא מבי תעלא כדמסיק אפילו כלום עלתה
נמי נראה וזה העמל על עכ"פ שכר ומקבלים מצוה נמי בתורה העמל וא"כ ביהמ"ד מיושבי חלקינו ששמת

שלי אלה כל אמר שלו שהוא לו ואמרו למי אלה כל ואמר דאפרסמון נהרי תליסר לו שהראו החכם מאמר
שפיר אתי ולפמ"ש לריק הוא יגיעו שכל שחשב רבתא תימה לכאורה שהוא יגעתי לריק אמרתי ואני הם
והיגיעה העמל על שכר מקבל הכי דאפילו לו והראו לריק היגיעה הו"ל וא"כ כהלכה כיון לא שח"ו שחשב

הקדושה. בתורה

משנה זה ספרי סיום עם ועתה וביציאתו בכניסתו זו תפלה רנחב"ה התפלל יום דבכל מבואר
לביהמ"ד זה ספרי עם בכניסתי אלו: תפלות ב' מתפלל הנני בס"ד, התשובות מדור שישי חלק הלכות
הלכה בדבר אכשל ולא ידי על תקלה דבר יארע שלא אלקי ה' מלפניך י"ר התורה לומדי בין להפיצו

להוציא ה' שזכני והגם טמא טהור על ולא טהור טמא על אומר שלא וכמשמעו כפשוטו חבירי בי וישמחו
חברי, בי שישמחו גם זכני מרובה במדה וב"ש וב"ה חנם מתנת ה' חנני אשר תורה מחדושי מעט כבר
ח"ו אכשל ולא ע"י תקלה דבר ח"ו יארע שלא זה ספרי על גם לפניו ולהתחנן מלהתפלל אחדל לא שפתי

אין ידיך תחת הזאת והמכשלה ואמרו יבין מי שגיאות אמרו כבר והאמנם חברי בי וישמחו הלכה בדבר
על זה כל עם לנו עלתה לא ח"ו שמא לבי דוה וע"ז תחלה בה נכשל אא"כ הלכה דבר על עומד אדם
מיושבי חלקי שמת ולא ביהמ"ד מיושבי חלקי ששמת אלקי ה' לפניך אני מודה אומר אני ביציאתי הכל

והלכה. הלכה בכל ועיון בפלפול בתורה ועמלתי יכולתי כפי באמת יגעתי הרי שמ"מ וכו' קרנות

ולא שבהם המעלות ויראה לטובה עינו שישים ספרי ובשאר זה בספרי המעיין מכל מבקש
הראשונים רבותינו מדברי אחד כל על לי שנראה מה אומר שאני לפעמים יראה ואם החסרונות. אל יביט
מחלוקת שראינו כיון אלא האר"י את לננס מה כי לי עמדה חכמתי אף לומר לבי שיגבה חלילה לנו שקדמו

ולומר במאזנים וגבעות הרים בפלס לשקול הנוכל נסמוך מי על אנן מתירים והללו אוסרים הללו בדבריהם
אלא לנו אין הא מעלה שרפי עליון קדושי בין ראשו יכניס מי זה מפני זה דברי שנבטל מזה גדול זה
הדין להיכן דבריהם מכח ולהעמיק לפלפל ועלינו הם חיים אלוקים דברי ואלו ואלו דבריהם אחרי לחקור

לפלפל האחרונים נמנעו שלא והתלמוד המשנה מחכמי במסורה קבלנו וכן הפעוטה, דעתינו לפי נוטה
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קטנם אשר ארבותינו לחלוק שלא וכ"ש להכריע בכחנו אין ואנו דבריהם ולסתור ביניהם ולהכריע בראשונים
לו אפשר שאם הזה בספר חסרון מוצא לכל נקוה כן ועל נוטה. היכן דעתנו להביע אלא ממתנינו עבה
שתקנו הברכה בנוסח בפומי ומרגלא וחסרונות משגיאות שינקה חכם אין כי טובה לו ואחזיק להודיענו

איש ואין חסרונות להם יש הנבראים שכל כלומר שבראת מה כל על וחסרונן רבות נפשות בורא אנכנה"ג
מן שינקה חכם ואין החכם מן החכמה גדולה כי החכם אמר וכבר והחכמה, השלמות בתכלית שלם שהוא

לבדו. לה' בלתי שלמה החכמה שאין השגיאות

מידידי אדרוש כמוניזאת ערך למעוטי אלא דברי כתבתי לא כי זה מספרי הלכות לפסוק שלא
כמראה רק והריני התורה לגדולי וכ"ש דעתי קבלו בעולם אדם לשום אומר אני אין וגם למעשה להלכה ולא

עד עלי לסמוך שלא נא רבותינו. דברי פרשתי ולפעמים ומפה מפה שלקטתי מה מקומות בקצת מקום
מכל מבקש והנני הדבר, על לעורר שזכיתי שכרי זה ויהי' מובהק הוראה ממורה ישאל או לעצמו שיברר
באהבה מישראל איש ולכל ידידי לכל אדבר כי שלום ואני בכבודם פגעתי ח"ו אם לי לסלוח ורעי ידידי
בכחנו אין כי יחדל והחדול ישמע השומע מסותרת אהבה מתוך הם תוכחה בדברי באתי פעמים ואם גמורה.

וז"ל השני' באיגרתו ז"ל הרמב"ן הגדול רבינו דברי להעתיק לן וכדאי בעונ"ה תילה על הדת להעמיד
להניח הכל את בנחת להזהיר לכם ראוי ועוד העדר תרביצו אהבה ובנאות הצאן תנהלו השלום במרעה
ובזה חיינו בית הוא כי שבע"פ ותורה שבכתב תורה ספר על וישקוד ישוב שמים ירא וכל מכל העסק

נהגו ובזה חסידים להיות ישראל כל ולכוף להוכיח אפשר שאי יחדל והחדל ישמע השומע תגדל מעלתנו
שמצאתי כמו ללמוד המתחילים התלמידים ההגיון מן למנוע כי אף גדולים חכמים מזה ליסר העולם אבות
עסק הוא האדם הנהגת ומישור הגוף תקון הזה בלשון לו שכתב מ"כ נגיד ז"ל גאון האי רבינו בתשו'
הארץ לעמי ויועיל שכמוהו ולחכמים לעצמו יועיל התורה לימוד כי לישראל טוב ואשר והתלמוד המשנה

עכל"ק. והתורה המצות לדברי ימשכם כי

,הצלתני צרה ומכל הוצאתני, האש מכבשוני גמלתני, אשר כל על אלקינו. ה' לך מודה אני הכל
העמים ומבין דיליתני, ונאמנים רבים רעים ומחליים מלטתני, ומחרב מדבר כלכלתני, ובשבע זנתני, ברעב
גליו וכהמון כים שירה מלא פי ואלו קשרתנו, אהבה ובחבלי לנו, נתת צדיקים ומשפטים וחקים הבדלתני,
על ולשבח להלל להודות אלקינו, ה' לך להודות מספיקים אנחנו אין רגלנו, כאילות וקלות וכו' לשוני,

יעזבנו אל אבותינו, עם הי' כאשר עמנו, אלקינו ה' ויהי חלקינו, נפלה ביהמ"ד כותלי בין אשר גורלינו,
חיינו. ימי כל בדרכיו ללכת לבבנו, אליו להטות יטשנו, ואל

ולתומכיה למנהיגיה וקהלתי, אנ"ש ולכל די, בלי עד טובה להם ה' יתן ידידי, לכל בברכה מסיים
ה' הרמה, משפחתנו קרובי לכל מיוחדת ברכה ועוד עדתי, בני לכל והצלחה ברכה בגבולתי, הבאים ולכל
לתורה בנינו את לגדל ונזכה יתן שמחה, הבנים אם בא, אני אחרון ואחר ונחמה, בישועה יהי' עליהם

ויגאלנו עמים, יקהת ולו ינון יבא עדי וחסידים, קדושים גבורים ברורים אהובים כולם צמודים, יחדיו וגדולה
עולמים. תשועת במהרה

אסקופה מרתתות, בידים הכותב העתיד, על ומתפלל העבר על מודה ה' לעבדי עבד הקטן
ונפש. בלב ברעדה החותם ישאו, בכתף הקודש בעבודת והעמוס הטרוד ישראל, בית לכל הנדרסת

 
      

     

התשל"ג. מנחם לח' טו"ב היום
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יוצאים ישראל ובני לסדר טוב כי בו שנכפל ליום אור ב"ה
התשכ"ד רמה ביד

כבוד ה"ה רז, כל ליה אניס לא בפז, המסולאים ציון בני
מוה"ר כהדרג"ת המפורסם הגאון הרב ידי"נ 

כעת לבנון בירת וראב"ד רב זצ"ל (שליט"א)
ו"ח. ציון בני ספר מחבר ת"ו, עיה"ק ירושלים
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ש אף קולמוסי שבתה כברופה אבל דיו הרבה עוד עליה נשאר
השורה מקלקלת שאהבה ורק מסכים משהפנאי יותר הארכתי
מכירו בלתי ומוקירו אוהבו הנאמן ידידו דברי הבשר ודוחקת

ויוסיף דין ספרו על והצלחה בברכה הפתיחה מעין חוזר והנני
ונפש. מלב היוצאים דברים פעמים אלף ככה ה'

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשל"א תמוז ד' בשבת ראשון

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח היקר ידידי מע"כ
 בארצינו בעזרו אברהם אלקי הי"ו

הקדושה.
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יצו"א בנ"י התשל"ב שלם בריתי את לסדר א'

מוה"ר חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ 
.תו"א תקוה פתח הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ב בשמחה שמרבין לחדש ט'

מי שבחו חוב"ט הגאון הרב ירו"ש וו"ח נפשי ידיד מע"כ
כש"ת וכו' ההלל את עליו גומרים ימלל 

יצו"א. נ"י ברוקלין יקרה אבן שליט"א
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אומרים והקוצרים כעת לקצר הנני להאריך הז"ג אין כי ומחמת
ונפש. בלב ושכ"ת דושה"ט ידי"נ פורים שמחת ברכת יברכך

 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"א דרשב"י הלולא בעומר ל"ג

הב' וכו' בנש"ק ומופלג המופלא ידידי מע"כ
מוהרח"י המפורסם הגאון הרב ידי"נ בן הי"ו

שליט"א. הקדושה דישיבתינו ומ"ר ר"מ יאקא אבדק"ק
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יבצר לא ממנו טוב וכל לקצר הנני למאד טרוד אני כי ומחמת
יתעבד ותקיף רבא ולאילנא לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר
בכל דושלה"ט שליט"א הגאון הרב אביו ונפש נפשיה כרעות

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו עת

 

 
     

 

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
הרב כש"ת וכ'  .הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ב שלח מוצש"ק

הב' וכו' ומופלג מופלא צ"מ ב"א תלמידי אהובי מע"כ
 .ת"ו בק"צ הי"ו

      
      
         
         

      
       
        
        
           
        
        
        
          
          
           

  

       
      
          
         
          
         
         

    

    
 

 
     

יצו"א בנ"י התש"ל אלול כ"ז בס"ד

מוה"ר כש"ת וכ' וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.טענו מעמפיס
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נ"י ברוקלין תשכ"ח בשמחה שמרבין לחודש ח' ששי ליל
יצו"א

אל קולע בשמים של קופה תמים צדיק גאון האי ידי"נ כבוד
ובשתים דהלכתא אליבא שמעתתא ומסיק מתון השערה
מוה"ר כהדר"ג וכו' תורה של באהלה יושב זקן לו עלתה

 .תו"א עיה"ק בירושלים טורדא אבד"ק שליט"א
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פה מצרף והנני פורים בשמחת החותם באמת ידי"נ הנני ובזה
ממלכת ממלכתו על ימים ויאריך שיזכה וי"ר מנות משלוח
הדר"ג דמר ארוכים לחיים מצלין ואנן גופא בבריות התורה

ונפש. בלב באהבתו קשור הנאמן אוהבו עבגצ"א

 

 
    

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

צ"ת בשמים ראש המעלות פאר הרה"ג מחותני מע"כ
מוה"ר כש"ת מאחיו הגדול הכהן היוחסין שלשלת

  .שליט"א
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עת בכל דושכ"ת הנאמן ידידו ממח' וידידות אהבה דברי אלו
ונפש. בלב ושנותיו ימיו לאריכת ומתפלל

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א מרחשון אדר"ח עש"ק

כמר ומופלג המופלא החשוב הב' ידידי מע"כ
.הי"ו
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ורכב צלח התורה בברכת המברכו דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש. ובלב באמת אמת דבר על

 

 
    

יצו"א בנ"י התשכ"ו ויקהל פי' עש"ק

חוב"ט גדולים בן וכו' ומופלג המופלא הב' ידידי כבוד
כש"ת יקרה אבן  הקדושה בישיבה

הי"ו. טעלז
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וכברופה להאריך גרמא הזמן שאין מחמת קולמסי שבתה
לתורתנו חמד בחורי לב להלהיב רק מהאפשר יותר הארכתי
ולאילנא תזוע לא ומנה בה דכולא בה והפך בה הפך הקדושה
המברכו תאמין ומצאתי יגעתי חז"ל כהבטחת יתעבד רבא
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האמת, איש דאתי עד אמת, דבר על ורכב צלח התורה בברכת
ויגאלנו אמת, ששמו מהקב"ה האמת, גואל על לנו ויבשר

ונפש. בלב דושה"ט האמת למען

 

 
    

  

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל עקב לס' בשבת ה' ב"ה

הב' מע"כ .הי"ו
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יר"ש מתוך תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב אמת דבר על ורכב צלח התורה בברכת המברכו

 

 
     

    

יצו"א בנ"י התשל"ב נצו"י פ' עש"ק

הרב מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג היקר ידידי מע"כ
 .בנ"י שליט"א
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ונפש. בלב כוח"ט בברכת מברכו ידידו הנני ובזה

 

 
      

    

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

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.טענעסי מעמפיס שליט"א
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יצו"א בנ"י תש"ל מנ"א ב'

הב' כש"ת וכו' פלג מלא ומופלג מופלא מע"כ
 .הי"ו
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דבר על ורכב צלח ולומדיה התורה בברכת לברכו הנני ובזה
ונפש. בלב דושה"ט אמת

 

 
       
       

 

יצו"א בנ"י התש"ל הרחמים לחדש י"ט

של בספרן ושלום ארוכים טובים לחיים יכתב חיים מחיי
חו"פ הרהגה"צ וידי"נ ידי"ע ש"ב מע"כ את צדיקים

מוה"ר כקש"ת פאפא אבדק"ק שליט"א
בנ"י.
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עוד לי יש והנה וידיד"נ עליון לידיד ואהבה ידידות דברי אלה
הנפש וטרדות הזמן טרדות מפאת גרמא הזמן אין אמנם הערות
כוח"ט בברכת לברכו והנני ובאים המשמשים הקדושים מימים
מבקשו והנני בש"ע המבואר כפי גמורים צדיקים של בספרן
החותם החוק כפי הרצון בימי הזכה בתפלתו להזכירנו גם

ונפש. ובלב באהבה
 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל א' אדר י"ח ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"א מנח"א י"ד

הר' הב' וכ' ומופלג מופלא ידידי מע"כ 
.מיר ישיבת תלמיד הי"ו
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הכותב יתעבד רבא שלאילנא וי"ר בבה"ת המברכו ידידו דברי
ונפש. בלב הקודש במלאכת עמוס טרדות מתוך והחותם

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ב דסליחות א'

מע"כ בירושלים, להיושב לחיים, ויחתם יכתב חיים מחיי
ועוקר סיני צ"ת בשמים ראש המפורסם הגאון הרב ידידי

מוה"ר כג"ת וכו' מפארים שמו פ"ה הרים 
.תו"א עיה"ק ירושלים החרדית עדה ראב"ד

        
        
         
          
          
        
          
          

      

        
         
        
         
        
         
         
         

         
        

    

       
       
        
         
          

        
         
        
        
        
        
       
       
         
        
        
       
         
        
          

      
     
        

  
 

 
     

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א משפטים ששי ליל ב"ה

של לעומקה יורד חוב"ט ברקאי ירא"מ היקר ידידי מע"כ
הרב כש"ת וכו' הלכה  ישיבת בכולל

שליט"א. טלז
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ללומדיה התורה בברכת המברכו דושה"ט ידידו דברי אלו
עבג"צ יאריך שלומו וה' להאריך כעת אוכל לא כי לי ויסלח

ונפש. בלב
 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"א שבט כ"א ב"ה

חורב בחוקי עוסק צורב האי חביבי ורב ידידי מע"כ
הרב כש"ת וכו' יר"א חוב"ט  שליט"א

קיוויאשט. בישיבת שיעור מגיד

       
      
         
         
          
        
        

    

       
        
        
        
          
         

     

        
        
         
          

          
         
        
          

  

       
       
       
         
         
          
         
        
         
        
          
       
        
         

   

      
      
        
       
         
         
        
         
        
         

        
         
          
       

 

דברי ועל הפרקים בין להשיב שהספקתי ידידות דברי אלו
ואולי עוד לעיין הספקתי לא דסבלונות שבסוגיא חדושים
שאלות הרבה לפני שמונחים אעשה מה אבל קצת לכשאפנה
לפלפל כעת אוכל ולא מקומות ומשאר מא"י למעשה הלכה
הסליחה כ"ת ואת יומיות הטרדות לבד פלפול לשם בסתם

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו דוש"ת ידידו
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יצו"א בנ"י התשל"ב אדר ט'

ויגאלנו ימחה, עמלק של שמו בשמחה, בהם שמרבים בימים
האי ובתוכם לירושלים ויביאנו המשיח בביאת בכפלים,

מוה"ר וכו' חורב בחוקי עוסק צורב .הי"ו
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ומוקירו מכבדו פורים שמחת ובברכת למלין קנצי אתן ובזה
ונפש. בלב מכירו בלתי

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"א קדוש גוי לסדר עש"ק

כש"ת וכו' מברך שמיה יהא מברכינא חזינא דלא למן
  .הי"ו
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נ"י ברוקלין התשל"א השמימה מגיע וראשו לסדר ה' ב"ה
יצו"א.

כש"ת חוב"ט וכו' אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר  קיוויאשט בישיבת ר"מ שליט"א

נ"י. ברוקלין
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וה' להאריך כעת גרמא הזמן אין הרבות הטרדות ומחמת
צלח וללמדה לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר יאריך שנותיו
ונפש. בלב המברכו דושלה"ט ידידו באמת אמת דבר על ורכב

 

 
 

התשל"א. טבת ז'
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ולומדי אוהבי כל את לאהוב והעיקר אמת דבר על ורכב צלח
ובעזה"י שבתורה כמ"ע כמוך ממש ישראל באהבת תורה
נתן שהשי"ת עד זו במדה השקעתי כחות הרבה הרבה הרבה
נדחי על ולהתפלל מישראל איש כל את לאהוב מתנה קצת לי
ממנו ידח לבלתי כמ"ש לה' שלם ובלב באמת שישובו ישראל

לב ונזכה ה'נדח יצילנו התם ועד ויגאלינו צדקינו משיח יאת
בלתי נאמנים ונהי' ח"ו תערובות מכל זרענו וזרע וזרענו אנו

ונפש. בלב וש"ת דושה"ט ידידו לבדו לה'

 

 
       

  

יצו"א בנ"י התשכ"ה וירא ה' ליום אור ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
 .שליט"א

        
      
         
         
          
          
         
           

        

       
        
          
          
        
        
          
        
         
          
         
         

         
         
         
          
        
          
          

   

  
 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשל"ג כסלו לחודש כ"ג

ונעים נחמד בשמים ראש אי"א הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת ה"ה ומפארים משבחים כ"ש חוב"ט חו"פ

  דישיבת ור"מ רב שליט"א
קאנ. מאנטרעאל הגולה מאור
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לעבודת ואלם ברי שיהי' וי"ר דושכ"ג הנאמן ידי"נ דברי אלו
כי עד ויראה התורה ממשלת ממלכתו על ימים ויאריך השי"ת
ונפש. בלב דושכ"ת מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא
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התש"ל נ"י ברוקלין

הוא ויוסף הישן הדור משרידי וצדיק גאון האי רב מע"כ
מוה"ר כקש"ת וכו' המשביר טורדא אבדק"ק

שליט"א. עיה"ק ירושלים

        
      
       
        
        
         
        
         
          
          
         
          
          
         
          

   

       
      
        
       
       
      
        
        
          
       
         
         
         
         
         
         
        

      
     

         
           
         
          
        
         
        
         
         
        
         
         

      

         
        
        
        
          

         
          
         
        
         
          
           
         
         
          
         
         

      
ונפש. ובלב נאמנה באהבה עת בכל דושכ"ג באמת ידי"נ דברי

 

 
      

   

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

כש"ת וכו' נו"נ אי"א וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר .שליט"א
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יצו"א בנ"י התשכ"ג בשלח ד' ב"ה

בעל בשמים ראש המפורסם הגאון הרב מח' ידידי מע"כ
כש"ת נו"נ חוב"ט פ"ה מפארים שמו אי"א צ"ת תריסין

מוה"ר ישיבת ור"מ קאשוי אבדק"ק שליט"א
ועוד. תורה טל ספר בע"מ שמעון אהל
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נאמנה בידידות וכאש"ל ושכ"ג דושה"ט מח' ידי"נ הנני ובזה
ונפש. ובלב

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח תצא כי לס' ג' ב"ה

מע"כ את ושלום ארוכים טובים לחיים יכתב חיים מחיי
כש"ת וכו' פלג מלא ומופלג מופלא והנחמד היקר ידידי

הרב  .הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט הרחמים לחדש ה' ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.שליט"א
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טובים לחיים כוח"ט בברכת המברכו דוש"ת ידידו דברי אלו
תורה ללמוד שיזכה וי"ר צדיקים של בספרן ושלום ארוכים

ונפש. בלב ידידו ונפש נפשו כאות עבגצ"א לשמה

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"א וארא לסדר ב' ב"ה

ברבים תורה מרביץ פ"ה המפו' הרה"ג היקר ידידי מע"כ
ה"ר כש"ת וכ"ז חוב"ט ר"מ שליט"א

כהלכתה שבת שמירת בעמח"ס תורה קול בישיבת
ת"ו. עיה"ק ירושלים
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שיזכה וי"ר מכירו בלתי מוקירו דוש"ת ידידו הנני ובזה
בלב המברכו שמיא ענני עם דאתי עד ברבים תורה להרביץ

ונפש.
 

 
    

ה' לישועות ועכ"י זי"ע דרשב"י הלולא בעומר ל"ג

וכו' בנש"ק חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
הרב כש"ת .בנ"י הי"ו יפה שדעתו כהן
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תורה ללמוד שיזכה לברכו והנני למילין קנצי נותן הנני ובזה
ותקיף רבא ולאילנא בה דכולה בה והפך בה הפך לשמה

ונפש בלב המברכו ידידו בס"ד יתעבד

 

שליט"א. הרה"ג אביו מר לידידי לבבית ד"ש נ"ב
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יצו"א בנ"י התשל"ב סיון ר"ח

מאחי הגדול הכהן המפו'אל הרה"ג ידי"נ מע"כ ה"ה ו
של בניו מבני שלום ורודף שלום אוהב היוחסין שלשלת

מוה"ר כש"ת וכו' אהרן  ר"מ שליט"א
נ"י. ברוקלין בבוקארעסט
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יצו"א בנ"י התשל"א מנ"א כ"א בס"ד

מופלא ידידי מע"כ את יברך הוא ולדרים לארץ המאיר
הב' וכו' חו"ב וכו' בנש"ק פלג מלא ומופלג 

סופר. חתן הקדושה בישיבה הי"ו

     
      

         
         
          
         
         

   

         
         
          
          
         
          

 

        
       
          
          
        
          
         
         
        
         

       

וי"ר יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר כעת הטרדות ומחמת
כאות לשמה תורה ללמוד ויזכה יתעבד ותקיף רבא שלאילנא

ונפש. בלב המברכו ידידו נפשו
 

 
     

בנ"י התשל"ב שלום בריתי לסדר א'

מוה"ר וכ' חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
.תו"א תקוה פתח
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אומרים והקוצרים יותר להאריך אוכל לא הטרדות ומחמת
ונפש. בלב וכט"ס התורה בברכת המברכו יברכך

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"א ויק"פ מוצש"ק

ככה פעמים אלף ה' ויוסף וברכה שלם המערכה מאלקי
כג"ת חו"פ צ"ת בשמים ראש הגאון הרב ידידי למע"כ

מוה"ר מח"ס בנ"י קאפיש אבד"ק
יעקב. משנת

      
      
        
        
          

 

        
      
         
        
         
         
        
        
        
         
        
         

        

       
      
          
        
        
         
         
         
        
         
        

       
       
        
         
        
       
       
        
         
         
        
        
        
         
        
          
         
        
         
          
        
         
        
          

    

       
       
         
          
         
         
         
         
       
       
         

   

כשר חג בברכת המברכו וכאש"ל דושכת"ר ידידו הנני ובזה
הפסחים ומן הזבחים מן לאכול עוד בש"ז שנזכה וי"ר ושמח
הטרוד בד"ד מקדשינו בית ובבנין צדקינו משיח בביאת

ישאו. בכתף ונפש בלב הקודש בעבודת העמוס והעלוב
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יצו"א בנ"י התשל"א חקת עש"ק בס"ד

בשתים וו"ח מפולפל בעל חוב"ט הה"ג הרב ידידי מע"כ
הרב כש"ת וכו' לו עלתה ברוקלין שליט"א

יארק. נוא
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צלח בברכת מברכו עת בכל דושכ"ת מידידו ידידות דברי אלו
ידידו ונפש נפשו כאות לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר ורכב

ונפש. בלב
 

 
       
       

בנ"י התשל"א וגו' כהנים ממלכת לי תהיו ואתם לסדר א'
יצו"א.

הרב ה"ה באמונה בצ"צ עוסקי החשובים הנגידים כבוד אל
כש"ת וכו' וו"ח והרבני ע"ה (שליט"א)
מר וכו' תורההנגיד ישיבה דביהכ"נ גבאי הי"ו

נ"י. ברוקלין ודעת
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שתזכו וי"ר עין כהרף ה' לישועת המצפה ידידכם הנני ובזה
הקב"ה באמונה בצ"צ העוסקים וכל לתורה פעלים לעשות
עלינו שלום יעשה הוא במרומיו שלום ועושה שכרם ישלם

ונפש. בלב והוקרה בכבוד התורה בברכת אמן ועכ"י

 

 
     

התשל"ב סיון כ"ח

שלשלת המפורסם הרה"ג מע"כ ה"ה מאחיו הגדול הכהן אל
מוה"ר כש"ת וכ' אהרן של בניו מבני חוב"ט היוחסין

 .נ"י ברוקלין בבוקארעסט מ' שליט"א

      
      
         
        
        
         
        

       

       
      
         
         
          
         
         
         

        
        
        
       

  

       
        

        
רק כי פלפולי מיעוט על לי ויסלח דשכת"ר ידי"נ דברי אלו
משורת לפנים ועשיתי התשובות שאר מכל פניתי דכת"ר לעשה
וללמוד באהבה התורה לקבל יזכנו והשי"ת מיד לו להחזיר הדין
ובלו"נ. באהבה ת"ת דברי כל את ולקיים ולעשות לשמור וללמד

 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשל"א ניסן ט' ב"ה

הח' הב' מע"כ  ישיבה תלמיד הי"ו
נד"ז. קאונטי האדסאן צאנז מתיבתא הקדושה
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שתעלה וי"ר אמת דבר על ורכב צלח בברכת מברכו הנני ובזה
משיח ביאת עדי ומצות לתורה המעלות ברום מעלה מעלה

ונפש. בלב החותם בב"א. צדקינו

 

 
     

נ"י ברוקלין פה התשכ"ז רמה ביד יוצאים לסדר א' ב"ה
יצו"א

כענין שואל ושנון חרוץ נעלה מאד החשוב ידידי כבוד
הב' פלג מלא וכו'  תלמיד הי"ו

טעלז. הקדושה ישיבה
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לקיים שנזכה וי"ר הטרדות מחמת קולמסי שביתת תהא ופה
צל"ח בברכת המברכו ותוס' בעצם כהלכתה שבת ולשמור

ונפש. בלב אמת דבר על ורכב
 

 
       

      

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א מרחשון טו"ב

כש"ת וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
.הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ב סיון י"ב

נו"נ וו"ח ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
כש"ת הרה"ג  .אה"י וויקליף הי"ו
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יצו"א בנ"י התשכ"ח עקב ד'

דלתי על שוקד פלג מלא ומופלג מופלא היקר ידידי מע"כ
הב' וכו' תו"י  .הי"ו
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פלג מלא ומופלג המופלא הב' כבני תלמידי אהובי כבוד
וכו' אבות עץ ענף במעלות תמים החתן ירו"ש 

.עיה"ק ירושלים הי"ו,
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יצו"א בנ"י התשל"ב בשמחה מרבין אדר ב'

כמר וכו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד
 .באלטימאר ישראל נר בישיבת הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א חנוכה זאת ב"ה

מוה"ר הרב כש"ת וכו' וכו' וו"ח נו"נ הרה"ג מע"כ
עיה"ק ירושלים אליהו אמרי בעמ"ס שליט"א

תו"א.
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ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו

 

 
       

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א וישב לסדר ב' ב"ה

הרה"ג כש"ת וכו' וו"ח נו"נ ירו"ש היקר ידידי מע"כ
מוה"ר  .טעלז בישיבת הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ב משפטים ה'

כי ניכר מכתבו מכותלי אמנם קמברכינא חזינא דלא למאן
ר' הרה"ג כש"ת כענין שואל הוא מדרבנן צורבא

.נדז לייקוואד הי"ו
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ונפש. בלב התורה בברכת המברכו לעולם מיעוט אדם דברי אלה

 

 
     

 

יצו"א בנ"י התשל"א תצוה עש"ק ב"ה

כמר וכו' תורה דלתי על שוקד יר"א הב' ידידי מע"כ
 .טעלז הקדושה בישיבה הי"ו
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וי"ר אמת דבר על ורכב צלח בברכת המברכו דושה"ט ידידו
בלו"נ. הכותב יתעבד רבא ולאילנא לשמה תורה ללמוד שיזכה

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"א משפטים ד'

מוה"ר כש"ת וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
  .הי"ו

      
      
          
        
        
         

     

        
         
         
          

         

       
      
         
          
         
           
          

       

        
         
           
        
          
          

  
נחת מתוך לשמה תורה ללמוד שיזכה לברכו הנני ובזה

ונפש. בלב המברכו והרחבה
 

 
       

    

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל כסלו י"ד

וכ' ומופלג המופלא הב' ידידי מע"כ  
הי"ו.

      
       
        
          
        
          
         
          
         
          
         

     

       
       
          
          
          
         
          
         
         

         

         
        
           
         
         
        
          
          
          

       

ידידו יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר כעת הטרדות ומחמת
ונפש. בלב דושה"ט אמת דבר על ורכב צלח בברכת המברכו
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יצו"א בנ"י התשל"ב בשמחה מרבים שבו ער"ח

שמו שלמה מברך שמיה יהא קמברכינא חזינא דלא למאן
מו"ה בנש"ק כש"ת וכו' משנתו ושלמה 

 .נ"י מאנסי מסוואליווע הגה"ק נכד הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט וירא ב' ליום אור בס"ד

נו"נ היקר ידידי מע"כ ה"ה תוי"ש שנים פי לקח שמואל
ה"ר וכו' הגאון הרב אבד"ק שליט"א

סיראקוז.
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המצפה עת בכל דושכ"ג הנאמן מידידו ידידות דברי אלו
ללמוד שיזכה וי"ר עין כהרף ה' בישועת מרובים שמים לרחמי
בדברי לבו וישמח ורענן דשן בשיבה ינוב עוד לשמה תורה
בלב ומוקירו המכבדו עמים יקהת ולו שלה יבא כי עד תורה

ונפש.
 

 
    

 

התש"ל מרחשון טוב ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' ומופלג המופלא ידידי מע"כ 
.הי"ו

       
      
          
         
        
      

         
         
        

         

       
      

         
       
         
         
       
          
        
         

 

        
         
          
         
          
          
          
          
          
          

 

       
    

אמת דבר על ורכב צלח מכירו בלתי מוקירו ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת

 

 
     
     

 

יצו"א בנ"י התשל"א למט-מונים י"ב

ר' וכו' ומופלג מופלא היקר ידידי מע"כ 
עיה"ק. ירושלים טשעבין הקדושה ישיבה הי"ו
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יצו"א בנ"י התש"ל וירשתה לסדר ה'

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

תו"י. ישיבה וראש
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של בספרן כוח"ט בברכת המברכו דושכת"ר ידידו הנני ובזה
ורעננים דשנים ושלום ארוכים טובים לחיים גמורים צדיקים

ונפש. בלב
 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"ב ויקרא ב"ה

מוה"ר כש"ת וכ' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
.הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל הרחמים לחדש י"ט

של בספרן ושלום ארוכים טובים לחיים יכתב חיים מחיי
הגאון הרב ש"ב נפשי וידיד ידי"ע מע"כ את צדיקים

ה"ר כקש"ת וכו' חו"ע תריסין בעל חו"פ הצדיק
.נ"י ברוקלין פאפא דק"ק ור"מ אבד"ק שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א שבט כ"ב

הב' וכו' יר"א ומופלג מופלא היקר ידידי מע"כ
 .הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח אב מנחם ר"ח ב"ה

ישן מלא חדש קנקן חו"ב רחומאי אהובי היקר ידידי כבוד
הב' וכ'  .הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"א וארא ב'

ברבים תורה מרביץ פ"ה המפו' הרה"ג היקר ידידי מע"כ
כש"ת וכו' חוב"ט בישיבת ר"מ שליט"א

ת"ו. עיה"ק ירושלים ששכ"ה ס"ה בעמ"ח תורה קול
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יצו"א בנ"י התשל"ב פדות ושמתי לסדר עש"ק

כש"ת וכו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
ר' מו"ה  .הי"ו
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הטרוד ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו דברי אלו

ונפש בלב הקודש בעבודת והעמוס

 

 
 

יצו"א בנ"י התשל"ב לפניהם תשים אשר לסדר ב'

ידי"נ וצדיק גאון האי ראש על וברכה שלום הרים ישאו
דתילד ברבים תורה מרביץ בישיבה יושב זקן חי כל וידי"נ

מוה"ר כג"ת ה"ה תילד כותיה  
תו"א. עיה"ק ירושלים תורה דקול ר"מ שליט"א

      
      
         
        
          
         
          
        
       
          
         
        
        
        

       
והוקרה בכבוד וכאש"ל ושכ"ג דושה"ט נפשו ידיד דברי אלו

ונפש. ובלב
 

 
 

יצו"א בנ"י התשל"ב בשמחה בו שמברכין לחדש י"ט

וידי"נ יד"ע למע"כ קץ לאין שלום ולרוב המשרה למרבה
מוה"ר כג"ת בתי' כבר ליה דזיו וצדיק גאון האי רב

 עיה"ק ירושלים תורה דקול ר"מ שליט"א
תו"א.
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ונפש. בלב באהבתו קשור הנאמן ידידו דברי אלה

 

 
      

יצו"א בב"י התשל"ב שלח מוצש"ק

פלג מלא ומופלג מופלא צ"מ ב"א תלמידי אהובי מע"כ
הב' וכו' .ת"ו נתני' בק"צ הי"ו
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קצת דעתך להפיס עכ"פ שרציתי לעולם מיעוט אדם דברי אלו
כמעט לע"ע בהם לעיין אראה לכשאפנה אי"ה פלפול ובדברי
ללומדיה התורה בברכת המברכך דברי הסליחה ואתך א"א

ונפש. בלב דושה"ט דודך באמת אמת דבר על ורכב צלח

 

 
     

  

בנ"י התשכ"ח עקב ד' ליום אור

הב' וכ' והמופלג המופלא ידידי מע"כ 
.הי"ו

      
      
        
        
          

    

        
        
        
       
        
          
         
         
         

    

אגדה מדברי ונהנתי ורכב צלח בברכת המברכו ידידו דברי אלו
ונפש. בלב דושה"ט שכתב,

 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ב אדר י"ט

וידי"נ יד"ע למע"כ קץ לאין שלום ולרוב המשרה למרבה
מוה"ר כג"ת וצדיק גאון האי רב  

עיה"ק. ירושלים תורה קול דישיבת ר"מ שליט"א
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מחמת אמנם מהראוי יותר והארכתי למילין קנצי אתן ובזה
ושכ"ג דושה"ט הנאמן ידי"נ הנני ובזה השורה הדוחקת אהבה

ונפש. בלב ושמח כשר חג ובברכת עת בכל

 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ב פסח אס"ח עש"ק

הרב ה"ה בעזרו אברהם אלקי לתפלתו מקום הקובע כל
מוה"ר כג"ת בישיבה יושב זקן ומגדל מעוז הגאון

 ספרי מחבר בטאראנטא ור"מ אב"ד שליט"א
אברהם. משנת
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החוזר יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר הטרדות ומחמת
ונפש. בלב דושה"ט ידידו ותודה בברכה לראשונות

 

 
       

  

יצ"ו בנ"י התשל"ב אתכם ויברך לס' ג' ליום אור

כש"ת אי"א נו"נ וו"ח המפו' הגאון הרב היקר ידידי מע"כ
מוה"ר  הוניאד אבדק"ק שליט"א

נ"י. ברוקלין
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אקצר הז"ג שאין ומחמת לעולם מיעוט אדם ידידו דברי אלו
המברכו דבריו ביתר להשתעשע למועד חזון עוד ואי"ה כעת

ונפש. בלב ושכאש"ל דושה"ט בלונ"ח

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"א המגילה לקריאת ב'

חורב בחוקי עוסק צורב האי ה"ה מכירו בלתי ידידי מע"כ
מוה"ר הרב כש"ת חוב"ט וכו' .הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א הגבלה לימי ב' ב"ה

וכו' ומופלג המופלא ברך זרע בנש"ק היקר ידידי מע"כ
כש"ת  .הי"ו
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לקבל שנזכה וי"ר שמח חג בברכת המברכו ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב המברכו ולעשות לשמור וללמד וללמוד התורה

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשכ"ו הארץ טובה לסדר עש"ק ב"ה

מוה"ר כש"ת וכ' חו"ב הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
 .טעני מעמפיס שליט"א
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המברכו ידידו הפתיחה מעין ואסיים למילין קנצי אתן ובזה
ונפש. בלב דושה"ט ללומדיה התורה בברכת

 

 
       
       

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז תמוז ב' ב"ה

מוה"ר כש"ת וו"ח נו"נ פ"ה בנש"ק הרה"ג ידידי כבוד
  .שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"א למטמונים ל"א

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה פסח אס"ח ב"ה

המסביר הוא ויוסף בע"ת המפורסם הגאון הרב ידי"נ כבוד
ממולח רוקח שמן פענח צפנת וטמירא עמיקא ישרה סברא

מוה"ר כהדרג"ת צ"ת קודש טהור שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים - טורדא אבד"ק
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עין לשים ונא כהדר"ג בדברי להשתעשע קצת הארכתי והנה
טרדות מחמת הבחינה בכור הבאתים לא כי דברינו עלי בקורת
באמת ידי"נ דברי החדש, הזמן כעת שמתחיל הישיבה

ונפש. בלב ונשא הרם כערכו מו"מ עת בכל דושכה"ג

 

 
    

 
ברוקלין קדושים כלם העדה כל כי לסדר ב' ליום אור ב"ה

יצו"א. התשכ"ה נ"י
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זמן מעט לו לקח אשר על רבה בתודה סליקנא בהא ומעתה
פנאי מעט לקחתי הטרדות רוב מתוך ג"כ והנני בדברי לעיין
מעין חותם והנני מאד לי והיקרים הנעימים בדבריו להשתעשע
בעדו ומתפלל ערכו ורום הדושלכ"ג באמת נפשו ידיד הפתיחה

ונפש. בלב השמים מן לרפ"ש
 

 
      

    

נ"י ברוקלין התשכ"ב לעשור כסא בין

ימלל מי שבחו פ"ה ג"א אי"א המפורסם הרהגה"צ כבוד
מוהר"ר כש"ת בנש"ק וכו'   

בנ"י. מסקאליע אדמו"ר שליט"א
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של בספרן טובה חתימה בברכת החותם נפשו ידיד בזה והנני
ונפש. בלב הרם כערכו ומוקירו המכבדו גמורין צדיקים

 

 
      

  

כש"ת וכו' חוב"ט החשוב הב' ידידי, כבוד 
.טעלז ישיבת תלמיד הי"ו
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מועד לחוג שנזכה וי"ר ולומדיה התורה בברכת המברכו ידידו
ונפש. בלב וחותם הכותב נפלי בר בביאת באב בתשעה

 

 
      
     

 
יצו"א בנ"י תשכ"ח למטמונים ט"ז

מוה"ר כש"ת וכו' ברקאי וו"ח הרה"ג היקר ידידי כבוד
  .טעלז ישיבה בכולל הי"ו
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באמת אמת דבר על ורכב צלח התורה בברכת לברכו הנני ובזה
בישיבה הן למאד טרוד אני כי מסכים משהפנאי יותר והארכתי
למעשה הלכה תשוב' להשיב והן יחי' עליהם ה' ובתלמידים
ולכן תשו' מכמה גדול בע"ח נשארתי ואני אלי שפונים מה

ונפש. בלב דושה"ט מועטים, דברי יהיו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א הגאולה לחדש כ"ז

מוה"ר כש"ת אי"א נו"נ חוב"ט הגאון הרב ידידי מע"כ
 .בנ"י ר"מ שליט"א
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וש"ת דושה"ט הרם כערכו ומוקירו המכבדו ידידו דברי אלו
ונפש. בלב

 

 
      
       

  

יצו"א בנ"י התש"ל פורים שושן

מוה"ר כש"ת וכו' וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.שליט"א
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ושמח כשר חג בברכת ומברכו עת בכל דוש"ת ידידו דברי אלו
ונפש. בלב כערכו ומוקירו המכבדו

 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשל"א יתרו ה' ב"ה

כש"ת חו"ב ירו"ש החתן הב' מע"כ 
.ת"ו ירושלים מיר ישיבת תלמיד הי"ו
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ונפש. בלב התורה ובברכת דושלה"ט ידידו

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"א הוא ברוך כי לסדר ד' ב"ה

מוה"ר כש"ת אי"א וו"ח הרה"ג היקר ידידי מע"כ
 .יצ"א טעלז הקדושה ישיבה בכולל הי"ו
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ללמוד שיזכה וי"ר ונפש בלב וש"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
החותם עבג"צ דקדושה דעת ולהרבות נפשו כאות לשמה תורה

בלו"נ.
 

 
       

 

יצו"אמוצש"ק בנ"י התשכ"ח צו

וכו' פלג מלא ומופלג המופלא כבני תלמידי אהובי כבוד
כש"ת וכו' אבות עץ ענף במעלות תמים יר"ש 

.ת"ו עיה"ק ירושלים

      
      
          
        
         
       
        
          

  

       
       
        
        
         
        
         
         
       
        

   

      
      

         
         
        
         
        
        
         
        
        
         

        
         

 

        
       
          
         

    

       
       
         
         
          
        
         
       
         
        
        
         
         
          
          
        
       
       

 

מעלה מעלה לראותך המצפה דשה"ט מאד הטרוד דברי אלו
על ורכב צלח אבות לתפארת וגדולה בתורה המעלות ברום

ונפש. בלב אוהבך רבך באמת אמת דבר
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח סליחות ה' ליום אור ב"ה

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.שליט"א

      
      
          
         
          
         
         
        
        
         
         
           
        
          
         
         
        
         

        

         
       
          
           
         

     

      
       
         
        
        
         
          

       
          
         
         

 

       
        
        
         
         
          

      

        
        
        
         
        
         
        
         
         
        
         
        
        

      

        
        
         

       

   
 

 
     
        



יצו"א בנ"י התשכ"ד לעשור כסא בין

מפארים שמו פ"ה ועניו חסיד מאח דבוק רעי ידי"נ מע"כ
כש"ת וכו' המפורסם הגאון הרב ה"ה 

ג"ח. נפש חיי בעמ"ס ת"ו עכו ור"מ העיר רב שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ב הגאולה לחדש י"ב

וישועות, ברכות סגולה, לעם ה' יתן הגאולה, בחדש
ומופלג המופלא ב"א כבני תלמידי אהובי מע"כ ובתוכם

כש"ת וכו' חכמים בהפלגת בישיבת הי"ו
בא"י. צאנז
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באמת אמת דבר על ורכב צלח בברכת לברכך הנני התם ועד
כל וטובך דו"ש ורבך דודך בה דכולא בה והפך בה הפך

ונפש. בלב ושמח כשר חג בברכת הימים

 

 
       
      



לעולמים עומדים תקים מחכים לסדר תמוז ח"י ב"ה
יצו"א בנ"י התשל"א

גאולת ויגאלנו ההרים על מדלג לנו ישלח המצרים בין
עליון ידיד ובתוכם עולם לעם צדקינו משיח בביאת עולם
זקן הישן הדור משרידי בשמים ראש תמים צדיק ידי"נ

מוה"ר כקש"ת גאון האי רב שבסנהדרין 
תו"א. עיה"ק ירושלים טארדא אבד"ק שליט"א
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בכל שמים לרחמי המתפלל באהבתו קשור ידידו דברי אלו
יקהת ולו ינון יבא עדי ימים להאריך שיזכה וי"ר פעמים יום

ונפש. בלב החותם מכסים לים כמים עמים

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ב יהי' ברוך גם לס' כסלו אדר"ח

בנש"ק ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
חכמים בהפלגת ומופלג מופלא הדר עץ פרי כמשנתו אברך

מוה"ר הרה"ג וכו'  אדמו"ר הרהגה"צ ידי"נ בן
שליט"א. מסאסאעוו
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ולכבוד לו ידידות מחמת מסכים משהפנאי יותר הארכתי והנה
תורה מדברי נהנתי כלל ובדרך שליט"א הרהגה"צ אביו מר
תורה ללמוד שיזכה וי"ר באמת אמת דבר על ורכב צלח שלו
ונפש. בלב תדרשנו ידידו ונפש נפשו כאות נח מי על לשמה

 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשל"ב וילך פ' ששי ליל

ורעננים דשנים ושנים ימים לאריכת טובה חתימה גמר
בך אשר ישראל וצדיק גאון האי רב ויד"נ ידי"ע למע"כ
ים אפוקי על כיונים עיניו הישן הדור משרידי אתפאר

מוה"ר כקש"ת וכו' התלמוד ראב"ד שליט"א
ת"ו. עיה"ק בודאפעסט-ירושלים
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גמח"ט בברכת החותם הנאמן מידידו ואהבה ידידות דברי אלו
ינון יבא עדי ושניו ימיו אריכות על פעמים יום בכל ומתפלל

ונפש. בלב עמים יקהת ולו
 

 
      

     

יצו"א בנ"י התשל"ב שמות לס' בשבת ב'

כש"ת וכו' תאר פרי רענן זית ומופלג המופלא ידידי מע"כ
הב' ירושלים ציעבין הקדושה בישיבה הי"ו

ת"ו. עיה"ק
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בברכת המברכו הקודש, בעבודת העמוס הטרוד, דברי אלו
ונפש. בלב ולומדיה התורה

 

 
       
       

בנ"י התשל"ב והצליחו גדלו לסדר בטבת עשרה ב"ה,

הב' ברקאי לבי מחמד כבני אהובי תלמידי ב"א מע"כ
 .הי"ו
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אמת דבר על ורכב צלח הנאמן, כבני אוהבך רבך הנני ובזה
לי כתוב משהו צריך אתה ואם בה דכולה בה והפך בה הפך
הפרעות. בלי ללמוד שתוכל כדי לך יחסר שלא אראה ואי"ה

ונפש. בלב המברכך 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"א למטמונים ל"א

מוה"ר כש"ת וכו' הרה"ג ידידי מע"כ 
טענ. מעמפיס שליט"א

      
        
         
          
         
        
         
         
        
         
          
         
          
        
          

       

 
 

 
      
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב בנ"י למספר מ"ה ב"ה

מאת ונבון, חכם יצא מני' המובן, במלא סיון, חדש בראש
העולם כל ועל אורה, בית מלא התורה, נותן ונורא, גדול
לראותו ונזכה מאורו, שיאצל וי"ר גבולו, כל עבר כולו,
ירו"ש ובע"מ ת"ח פ"ה נפשי ידיד כמ"ע ובתוכם מאחורו,

מוה"ר כש"ת וכו' .תו"א עיה"ק ירושלים הי"ו
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שהפנאי ממה יותר באמת כי עתה לעת דעתו תנוח ובזה
נאמן כידיד אליו אהבתו מחמת ורק ג"כ עכשיו עשיתי מסכים
המברכו לשמה בתורה ולעסוק וללמד ללמוד שיזכה ה' ויתן

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת

 

 
       

יצו"א ברוקלין התשכ"ה קדושים ה' ב"ה

מרובים תלתאשלומים במותב וברכתא וכרביבים כטל
מוה"ר כש"ת וכו' המפורסם הגאון הרב ידידי לכבוד

 .ציון ובינת ציון חנו בעהמ"ח שליט"א
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יעזור אם ואולי דיו עוד עליו שנשארה אף קולמוסי שבתה ופה
התם ועד כן אעשה בהם ולהשתעשע בדבריו לעיין עוד ה'
לישב שיזכה וי"ר הזאת התורה דברי יקים אשר בברכת הנני

ונפש. בלב דושל"ת שילה יבא כי עד נח מי על

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"א וישב לסדר ב'

כש"ת וכ' הרה"ג וו"ח נו"נ ירו"ש היקר ידידי מע"כ
מוה"ר  .טעלז בכולל הי"ו

        
       

          
          
         
         
        
        
        
        
           
         

        

       
      
          
        
         
       
        
         
        
         

       

יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר מאד העצומות הטרדות ומחמת
ונפש. בלב וש"ת דושה"ט ידידו
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יצו"א בנ"י התשל"ב תמוז כ"ב

בזכות ויגאלנו ההרים, על מדלג לנו ישלח המצרים, בין
הגאון הרב ידי"נ מע"כ ובתוכם וישרים, תמימים

כש"ת צ"ת ג"א המפורסם, רב שליט"א
תו"א. עכו ור"מ העיר
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כהרף ה' לישועת המצפה לעולם מיעוט אדם ידי"נ דברי אלו
לראותו המצפה נאמנים אהובים אחים בברכת מברכו עין

ונפש. בלב במהרה
 

 
      
     

    

בשבת ד' נ"י ברוקלין התשכ"ב תמוז ט' ב"ה

לגאון עדיו כהלכה בחור באנשים היקר גיסי אהובי כבוד
הב' כש"ת בנש"ק וכו' וברקאי חוב"ט ולתפארת

.שערים בית בישיבה ר"מ כעת הי"ו.
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הא וגם להאריך כעת גרמא הזמן אין כי דעתך תנוח ובזה
חוזר והנני פסקא פסקא ופוסק כותב הפרקים בין כתבתי
לראותך המקוה שלך תורה מחידושי נהנתי מאד כי להראשונות
הקדושים ואבותינו אבותיך וזכות המעלות ברום מעלה מעלה
המצפה גיסך וכו' זרעך ומפי מפיך ימושו ולא לך יעמוד

ונפש. בלב ולומדיה התורה בברכת ומברכך בקרוב לראותך

 

 
 

התשכ"ב כמותו לישראל טובים ימים היו שלא יום ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין

וכו' בנש"ק ברקאי חוב"ט והנחמד היקר גיסי אהובי כבוד
הב'  בישיבתנו ר"מ הוא כעת הי"ו

הקדושה.
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הטרדות אבל דיו עוד עליו שנשארה אף קולמסי שבתה ופה
בברכת המברכך גיסך יבצר לא ממנו טוב וכל לקצר מכריחות
המעלות. ברום מעלה מעלה לראותך המצפה ולומדיה, התורה
צריך שאתה מה ועכ"פ שהוא מה לך חסר אם לי תכתוב נא
לי לכתוב תהסס ואל דבר לשום צורך איזה לך יש ואם שם
ה' לישועת המצפה ממש נפש באהבת העת כל עליך לבי כי

עין. כהרף
 

 
     

 

יצו"א בנ"י התשל"א הרחמים לחדש ב'

הרב כש"ת מו"מ וכו' וו"ח הרה"ג היקר ידידי מע"כ
 .טענ מעמפיס שליט"א
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המברכו ידידו יותר להאריך אוכל לא הזמן חוסר ומחמת
תורה ללמוד שיזכה וי"ר צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת
לישועת המצפה דידן במהרה שמיא ענני עם דאתי עד לשמה

ונפש. בלב עין כהרף ה'

 

 
      

    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג ויגש ב' ב"ה

מוה"ר וכו' מפארים שמו חוב"ט הרה"ג כבוד
.בנעימים הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל אתכם ויברך לסדר עש"ק ב"ה

בנש"ק היקר ידידי ה"ה ברוכה כטל שלוחה אילה נפתלי
הב' חורב בחוקי עוסק צורב האי .הי"ו
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דבר על ורכב צלח התורה בברכת ומברכך דושה"ט הנני ובזה
וזקניך אבותיך לכבוד תתעבד ותקיף רבא שלאילנא וי"ר אמת

ונפש. בלב לגדולתך המצפה ידידך הקדושים.

 

 
      
      

   

יצו"א בנ"י התשכ"ד עש"ק ניסן חדש

בדצות יחוג המצות חג ואת לגאולה, יזכנו הגאולה בימי
כמר חו"ב צ"מ הח' הב' כבוד תלמיד הי"ו

שליט"א. מפאפא הגה"צ
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בנ"י התשל"ב ואברכם לסדר שישי ליל

אהרן של מתלמידיו חו"פ וו"ח גאון האי רב ידידי מע"כ
כש"ת וכו' דקציעות דליטרא תנא אתפאר בך אשר ישראל

מוה"ר  ור"מ העיר רב שליט"א
ת"ו. עכו
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בנגעי מאד הטרוד נפש אהבת אוהבו הנאמן ידידו דברי אלו
ונפש. בלב נאמנה ידידות בברכת המברכו הזמן ופגעי

 

 
      

     

יצו"א בנ"י התשל"ב בשבט י"ז

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג היקר ידידי מע"כ
 .טענ מעמפיס שליט"א
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ראיות עוד להביא להאריך אוכל לא גרמא הזמן אין כי ומחמת
דושה"ט ידידו הנני ובזה כמ"ש פשוט לפענ"ד הדבר אבל לזה
המברכו ינון יבא עדי הרבים ממזכי להיות שיזכה וי"ר וש"ת

ונפש. בלב התורה בברכת
 

 
      

      

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ב שבט ער"ח

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ב ויקרא ב' ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 .'אהי וויקליף טעלז ישיבת בכולל הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט שופטים עש"ק

מר' וכו' המופלא הב' מע"כ  ,הי"ו
עיה"ק. ירושלים

       
        
          
         
         
        
           
          
          
         
        

        

       
      
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
         
         
          
          

      

       
        
          
         
          
         
        
        
         
        
         
         

      

לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר מכירו בלתי מוקירו הנני ובזה
אמת דבר על ורכב צלח מנייהו כתרי להתם סליק כי מנן וחד

ונפש. בלב כוח"ט בברכת באמת
 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ב דסליחות א'

מע"כ בירושלים, להיושב לחיים, ויחתם יכתב חיים, מחיי
המפ הגאון הרב ועוקרידידי סיני צ"ת בשמים ראש ורסם

מוה"ר כג"ת וכו' מפארים שמו פ"ה הרים 
.תו"א עיה"ק ירושלים החרדית עדה ראב"ד שליט"א
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של בספרן כוח"ט בברכת המברכו ושכג"ת דושה"ט ידיד"נ
ונפש. בלב גמורין צדיקים

 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשכ"ט ויצא א' ב"ה

מוה"ר כש"ת בצ"צ עוסק נו"נ ברקאי הח' הרב ידידי מע"כ
  .שליט"א
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ורכב צלח יבצר לא ממנו טוב וכל לקצר הנני הטרדות ומחמת
ונפש. בלב המברכו ידידו אמת דבר על

 

 
       

    

יצו"א בנ"י התשל"ג מרחשון ו' עש"ק

מוה"ר כש"ת וכו' יר"א ומופלג המופלא ידידי מע"כ
  ירושלים מיר ישיבת בכולל הי"ו

עיה"ק.
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היתר מתוך לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט ידידו
ונפש. בלב המברכו הדעת והרחבת

 

 
  

יצו"א בנ"י התש"ל ברכה היום לס' עש"ק

ידי"ע כבוד אל ושלום ברכה חיים וגבעות הרים ישאו
מוה"ר כקג"ת וצדיק גאון האי רב בריתי נאמן וידי"נ

 עיה"ק בודאפעסט-ירושלים ראב"ד שליט"א
ת"ו.
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יום בכל המתפלל דושכ"ת בריתו מאיש הברית דברי אלה
ובברכת ויגאלנו צדק גואל יבא עדי ושנותיו ימיו לאריכות
ובלו"נ. ושלום ארוכים טובים לחיים צדיקים של בספרן כוח"ט

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"א למטמונים י"ב

ר' וכ' ומופלג מופלא היקר ידידי מע"כ 
ת"ו. עיה"ק ירושלים טשעבין הקדושה בישיבה הי"ו
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מיראי להיות ונזכה ושלום ברכה עלינו ישים שמו והשי"ת
והגרע"א הקדוש מהאר"י הידוע כפי החומרות בכל ולנהוג ה'
וכ"ש מזקנו שער יוציא שמא בידו בזקנו נגע לא שאפילו
בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו לחתוך, שלא

ונפש.
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א מרחשון ר"ח עש"ק ב"ה

מוה"ר הרבני לאיתן משכיל היקר ידידי מע"כ 
.הי"ו

     
      

        
        
       
        

   

        
       
        
          
        
        
        
         
        
        
       
         
           
        

   

       
       
         
          
         
          
          
        
        
          

   

ללומדיה התורה בברכת המברכך דושה"ט ידידך הנני ובזה
מכבדך אמת דבר על ורכב ונפש.צלח בלב כערכך ומוקירך

 

 
       
        

יצו"א בנ"י התשל"ב הגבלה לימי א'

כש"ת וכו' נו"נ וו"ח חורב בחוקי עוסק ברקאי ידידי מע"כ
הרב .הי"ו
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ולקיימה וללמדה באהבה התורה לקבל שיזכה לברכו והנני
ונפש. בלב המברכו נפשו כאות

 

 
      

 
יצו"א בנ"י התשל"ב אלול כ"ח
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יצו"א בנ"י התשל"ב למטמונים כ"ג

מוה"ר כש"ת כענין שואל הרה"ג נו"נ וו"ח ידידי מע"כ
 .שליט"א
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בנ"י התשכ"ד תמוז ר"ח ב"ה

כש"ת וכו' הח' הב' כבוד  הי"ו
טעלז. בישיבת
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תורה יגדיל התורה לכבוד קצת והארכתי קולמסי שבתה ופה
ישיבה לתלמידי מ"מ כ"כ להאריך צריך הי' שלא אף ויאדיר
ולאילנא עמו ה' ויהי אמת דבר על ורכב צלח לעודדם מצוה

ונפש. בלב ולומדיה התורה בברכת המברכו יתעבד רבה

 

 
     

    

יצו"א בנ"י התשל"ב ויחי ב'

מלא ומופלג מופלא ברך זרע בנש"ק הרה"ג ידידי מע"כ
ה"ר וכו' חוב"ט פלג אגארט אבד"ק שליט"א

תו"א. ב"ב כעת נ"י ראקאוויי פאר
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גם להשתעשע כעת יכולתי ולא מאוד הטרוד ידידו דברי אלו
שכתבתי ממה צילום פה לכ"ת אשלח ורק השאלות בשאר
לקח ויוסף חכם ישמע תקחנו ומשם בו שדברנו מה גיור בענין

ונפש. בלב דושכ"ת המברכו ידידו

 

 
      

    

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

וכו' תורה דלתי על שוקד נעלה מאד החשוב הבחור כבוד
הי"ו.
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רבא ולגברא לשמה תורה ללמוד שיזכה לברכו הנני ובזה
ונפש. בלב המברכו באמת אמת דבר על ורכב צלח יתעבד

 

 
       
       
       

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט שמות חמשי ליל ב"ה

כש"ת וכו' נו"נ וו"ח חוב"ט האברך היקר ידידי מע"כ
הרב  .שליט"א
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האמת צדק לגואל המצפה האמת בדת להוגי החותמת אתן ובזה
בלב ולומדיה התורה בברכת המברכו עולם גאולת ויגאלינו

ונפש.
 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ב אב מנחם ר"ח

וכו' הרבני ורא"מ ומופלג מופלא נעלה מאד ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  דישיבתינו בכולל

יצו"א. בנ"י הקדושה
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התורה בברכת המברכו לעולם מיעוט אדם הטרוד דברי אלו
ונפש. בלב ללומדיה

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ב אב מנחם ב'

מוה"ר כש"ת וכו' הרה"ג ידידי מע"כ 
שליט"א.

      
     
         
          
         

     

       
       

          
         
          
         
        
         
        

     

        
        
         
         
         
         
         
          
         

     

       
        
          
         
         
        
          

     

       
       
         

ונפש. ובלב כ"ט בברכת המברכו דושכ"ת ידידו דברי

 

 
     

     

יצו"א בנ"י התשכ"ה תזריע פ' ב"ה

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

מציעשנוב.
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המופלא ידידי מע"כ קמברכינא, חזינא דלא למאן ב"ה
מוה"ר כש"ת וכו' ומופלג .הי"ו
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צלח דוש"ת עין, כהרף ה' לישועת המצפה ידידו דברי אלה

ונפש. בלב המברכו באמת אמת דבר על ורכב

 

 
     

  

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

היקר ידידי מע"כ ה"ה ויר"ש תורה שנים פי לקח שמואל
מוה"ר וכו' הגאון הרב נו"נ אבד"ק שליט"א

סיראקאז'.

       
     
           
        

  

        
         
          
        
       
        
        

          
         
         
        
         
         

    

        
      
         
        
         
         
         
         
         
          
          

     

        
         

          
         
         

    

  
 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ב מר-חשון ח' ב"ה

ויראה תורה דלתי על שוקד ירו"ש ב"א כבני תלמידי מע"כ
הב' כש"ת וכו' .הי"ו
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ונפש. בלב כאביך הנאמן רבך דודך ונפש נפשך כאות

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ב תמוז דר"ח א'

פלג מלא ומופלג מופלא היקר ידידי הב'מע"כ וכו'
.הי"ו
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דושה"ט ידידו הקודש בעבודת העמוס הטרוד דברי אלו
באמת אמת דבר על רכב צלח ללומדיה התורה בברכת המברכו

ונפש. בלב דשה"ט
 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשל"א הסליחות לימי ב'

החסד איש ולחסד, ולחן לרחמים, ה' יתן הרחמים, בימי
מוה"ר הרב כש"ת לו הראוי כפי הכבוד יקבל וכו' וכו'

 .שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ב למטמני"ם ט"ז

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
הי"ו.
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עין כהרף ה' לישועת המצפה וש"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש. בלב נפלי בר בביאת

 

 
        

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג יו"כ מוצאי ב"ה

אי"א וכו' השערה אל קולע צמ"ס הגאון הרב ידידי כבוד
כש"ת נו"נ דת"ת רב שליט"א.

דברוקלין.
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המברכו ידידו וכט"ס, לשלום דעתו ינוח ובזה כעת ואסתגר
נפש. בלב ללומדיה התורה בברכת
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מו"ה כש"ת וכו' אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 .נ"י ראקוויי בפאר שליט"א
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נח מי על ליישב שיזכה י"ר וש"ת דושה"ט ידידו הנני ובזה
כל עם והדר פאר ברוב המצוה ולקיים ישראל ילדי ולמול
כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי וכוונותיה ודקדוקיה פרטיה
ונפש. בלב מברכו הטרוד הקודש בעבודת העמוס מכסים לים

 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ג ויחי מוצש"ק

יחדיו תוי"ש ליהודים הגדול הגאון וידי"נ ידי"ע מע"כ
זקן בתוכנו, אלקים נשיא בתי' כבר ליה דזיו צמודים,
סדורה, לפניו התורה כל שבחבורה, ארי וכו' שבסנהדרין

מוה"ר כהדרג"ת הגבורה מפי כהלכה דורש
.וש"ס משה אגרות בעמח"ס שליט"א
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ונפש. בלב ושכ"ק דושה"ט באהבתו קשור ידי"נ דברי אלו

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ג בו יאכל אז אותו ומלת לסדר ד'

ה"ה מתפאר בו אשר ישראל שארית שמור ישראל שומר
מזה בן מזה המאירה אספקלריא דעמא מדברנא ה' ידיד
כל אוצר כקש"ת ישראל של רבן הגה"ק ציס"ע פ"ה ע"ה

ר' מרן חמדה כלי   שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים
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והנני באהבתו קשור ידי"נ כ"ק לפני קידה אחוה הנני ובזה
אתנו יסכים ואם זה בענין הקדושה דעתו לחוות מכ"ק מבקש
תילה על זו מצוה ולהעמיד בס"ד קו"ק להוציא נחכים אי"ה
השלום עליו אבינו אברהם וזכות שמו על גם נקראת ותהי'
צדקינו משיח לביאת ונזכה ועלינו כ"ק על יגן למילות ראשון

ונפש. בלב החותם בב"א.

    

      
        
         
         
        
         
        

        
       
        
        
        

    

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ב הרחמים לחדש ו'

ר' הרה"ג מע"כ  .שליט"א
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ונפש. בלב ולכאש"ל לו כוח"ט בברכת המברכו

 

 
 

בנ"י התשל"ב הרחמים לחדש י"ב
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מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 .אהייא וויקלעף הי"ו

     
      
            
        
        
        
         
          
        
        
        
        
            
         
         
        
        
        

       

       
      
         
         
         
        
         
        
          
         
         
         
          
          
         

        

       
       
         

         
         
          
         
        
         
        

בלב ושמח כשר חג ובברכת דוש"ת ונפש בלב מברכו ידידו
ונפש.

 

 
     
      

  

יצו"א בנ"י התשל"ג וירא ה'

כש"ת וכו' מפארים שמו חו"פ הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
מוה"ר    אדמו"ר

שליט"א. מציעשינוב
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יצו"א בנ"י התשל"ג חשון

שליט"א. וכו' כקש"ת הרהגה"צ מע"כ
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בכתף הקודש בעבודת הטרוד לעולם מועט אדם דברי אלו
ונפש. בלב ברעדה החותם ישאו

 

 
      
      
       

    

התשל"ב ברכה היום לפניכם נותן אנכי לסדר עש"ק ב"ה
עיה"ק ירושלים

מרביץ חו"פ בנש"ק המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' ומפארים משבחים שמו לעדרים, תורה

 שמעון אהל ישיבת ור"מ ערלוי אבד"ק
ת"ו. עיה"ק ירושלים
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ובלב טבא בשבתא ושכ"ג דושה"ט באמת ידי"נ הנני התם ועד
ונפש.

 

 
  

בנ"י התשל"ב תרדוף צדק צדק לסדר מוצש"ק

וכו' חו"פ בנש"ק כג"ה המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת דק"ק ור"מ אב"ד שליט"א,

עיה"ק. ירושלים שמעון אהל ור"י ערלוי
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לב ומקירוב מקום מריחוק המברכו הנאמן ואוהבו ידי"נ
לו גמורים צדיקים של בספרן טובה וחתימה כתיבה בברכת

ונפש. בלב בצלו המסתופפים ולכל ולכאש"ל

 

 
      

     

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

מלא ומופלג מופלא חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד
כבוד וכו' פלג .הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו בשלח ה' ליום אור ב"ה

מוה"ר כש"ת הרה"ג וו"ח אי"א והנחמד היקר ידידי כבוד
 .שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"א יתרו ה' ב"ה

הב' וכו' ירו"ש פלג מלא ומופלג מופלא החתן מע"כ
 .תו"א ירושלים מיר הקדושה בישיבה הי"ו

      
     
         
         
         

    

       
       
            
          
         
         
         
        
         
          
        
         
         
         
         

     

        
       
        
          
          
        
        
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
       

  

 
     

  

 

       
       
         
         
         
         
        
        
         
         
          
         
         
         
         
         
         

  

       
       
       
        
        
        

       
        
       
        
       
         
          
          
        
        

         
         

מז"ט מז"ט בישראל נאמן בית לבנות שיזכה לברכו הנני ובזה
מצא טוב לדבק יאמר הטוב וה' ליהוי וטבא הוא טבא מז"ט
התורה בברכת המברכו תורה אלא טוב ואין טוב מצא אשה

ונפש. בלב ללומדיה
 

 
      
      

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

הרב כש"ת וכו' ירא"מ אי"א וו"ח הרה"ג ידי"נ כבוד
 .טענג מעמפיס שליט"א
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נח מי על לישב שיזכה וי"ר מרובה בברכה מסיים הנני ובזה
התורה בברכת הדעת והרחבת נחת מתוך לשמה תורה וללמוד

ונפש. בלב ללומדיה
 

 
     

    

יצו"א בנ"י התשל"ג להדלקה ה' בס"ד

פ"ה אי"א נו"נ בע"ת המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת ור"מ נ"י הגדול בביהמ"ד רב

ועוד. ג"ח ממעמקים שו"ת בעמ"ס ואמונה תורה ישיבת
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יצו"א בנ"י התשל"ב אתכם ויברך לס' ג' ליום אור

כש"ת אי"א נו"נ וו"ח המפו' הגאון הרב היקר ידידי מע"כ
מוה"ר  הוניאד אבדק"ק שליט"א

נ"י. ברוקלין
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ונפש. בלב ושכאש"ל דושה"ט בלונ"ח המברכו

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א א' אדר י"ט ב"ה

חו הרה"ג הנאמן נפשי ידיד כהןכבוד כש"ת וכו' ב"ט
הרב יפה שדעתו .תו"ד בישיבה ר"מ שליט"א
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לכתוב התחלתי ובאמת מאד הטרוד מידידו ידידות דברי אלו
לפסוק הצרכתי הטרדות מחמת אלא שבוע מלפני עוד ולהעתיק
ושמח כשר חג בברכת המברכו בזה והנני היום. עד חזרתי ולא

ונפש. בלב ללומדיה התורה ובברכת

 

 
      

      

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל לקריאה א' ב"ה

גואל לנו וישלח ימחה, עמלק של שמו השמחה, בימי
מן זדון ממשלת ויעביר ובצדק, ברחמים ויגאלינו צדק,
ידידי מע"כ אל ושוכט"ס הארץ, בכל שמו ויתקדש הארץ,

מוה"ר הרב חוב"ט  בישיבת ר"מ שליט"א
קיוויאשט.
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ובברכת ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו הנני התם ועד
נחת מתוך לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר פורים שמחת

ונפש. בלב וכאש"ל דושה"ט דקדושה והרחבה

 

 
     
     

   

יצו"א בנ"י התשל"ב מנ"א ה' מוצש"ק

כש"ת וו"ח אי"א נו"נ המפו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר  האניאד אבדק"ק שליט"א

יצו"א. בנ"י
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ונפש. בלב ושכת"ה דושה"ט המברכו ידי"נ הנני ובזה

 

 
      

יצו"א בנ"י התש"ל ברכה היום לסדר ב'

מפענח צ"ת, בשמים, ראש הימים חמדת ידי"נ כבוד
מוה"ר כקש"ת גאון, האי רב נעלמים, שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים טארדא אבד"ק
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דושכ"ק נפש אהבת אוהבו בריתו נאמן ידידו דברי אלה
טובים לחיים גמורים צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת ומברכו

ונפש. ובלב עבגצבב"א ושלום ארוכים

 

 
      

 

יצו"א בנ"י התשל"א הגאולה לחדש כ"ח

ר' וכו' יר"א המופלא הרבני ידידי מע"כ 
.הי"ו
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לברכו וחוזר ללומדיה התורה בברכת ומברכו דושה"ט ידידו
ונפש. בלב חמה מז"ט בברכת

 

 
      

     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט לך פ' שישי ליל ב"ה

מוה"ר וו"ח נו"נ הרה"ג היקר ידידי מע"כ
.שליט"א
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להשיבו רציתי כי קצרתי כי לי ויסלח דוש"ת ידידו הנני ובזה
תורה ללמוד שיזכה וי"ר בקשתו כפי אתר מתוךעל לשמה

ונפש. בלב ידידו ונפש נפשו כאוות נחת

 

 
      

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח תצא ששי ליל ב"ה

מוה"ר אי"א וו"ח הנכבד הרב כבוד שליט"א
נ"י. בראנקס
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ומברכו עין כהרף ה' לישועת המצפה דושה"ט ידידו דברי
ונפש. בלב כוח"ט בברכת

 

 
     
      

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

הרב הנעלה ידידי מע"כ טובים לחיים יחתם חיים מחיי
נו"נ .שליט"א
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רפואה בברכת חוזר והנני ה' לישועת המצפה ידידו הנני ובזה
שתכתב וי"ר תחי' יענטא שאשא מרת היקרה לאמו שלמה
בעדה המעתיר דברי ושלום ארוכים טובים לחיים ותחתם

ונפש. בלב ובגמח"ט התורה בברכת המברכו לטובה,

 

 
       

   

בנ"י התשל"א בידך אלקיך ה' ונתנו לסדר ב' ליום אור
יצו"א

הרה"ג רחימאי ידידי חורב, בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
ר' כש"ת וכו' וו"ח   הי"ו

נ"י. מאנסי העליון מדרש בית כולל חבר
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בספרן כוח"ט בברכת המברכו וש"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
ה' לישועת המצפה ושלום ארוכים טובים לחיים צדיקים של

ונפש. בלב עין כהרף
 

 
       
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח שלח ג' ב"ה,

כענין שואל חורב בחוקי עוסק יפה שדעתו כהן ידידי כבוד
הב' וכו'  הקדושה ישיבה תלמיד הי"ו

טעלז.
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התשכ"ח עקב עש"ק

הרה"ג וכו' יפה שדעתו כהן וו"ח ידידי מע"כ
.שליט"א
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בנ"י התשל"א ב"ה,

הי"ו. וכו' הנגיד הרבני ידידי מע"כ
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו אב מנחם ב' ליום אור ב"ה

הרב ידי"נ הגברים, בין גבר לישרים אור יזרח המצרים בין
מוה"ר כש"ת צ"ת המפורסם הגאון 

.מציעשינוב אדמו"ר שליט"א
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יצו"א בנ"י התשכ"ד לעשור כסא בין

מפארים שמו פ"ה ועניו חסיד מאח דבוק רעי ידי"נ מע"כ
כש"ת וכו' המפורסם הגאון הרב 

נפש. חיי בעמח"ס תו"א. עכו ור"מ רב שליט"א

       
      
        
         
         
         
         

       
        
        
          
       
        
       
          
          
          

 

בספרן טובה חתימה בגמר חותם הנני הימים קדושת ומחמת
דמיטב מילי וכל וארוכים טובים לחיים גמורים צדיקים של

ונפש. בלב ה' לישועת המחכה באמת נפשו ידיד
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יצו"א בנ"י התשל"ג בראשית מוצש"ק

כש"ת וכו' ברקאי בנש"ק ומופלג מופלא היקר ידידי מע"כ
הרב .בנ"י הי"ו

    
    
        
        
        
       
       
         
         
       
         

    

       
         
        
          
        
        
         
         

       

       
        
          
        
          
         
        
         
         
          
        
          
         

         
         
         
          
          
        
        
        
       
        
         
         
        

    

    
 

 
 

יצו"א בנ"י התשל"ג ברך וה' לסדר ה'

וידיד ד' ידיד למע"כ קץ אין שלום ולרוב המשרה למרבה
שבחו בנש"ק הישן הדור משרידי הצדיק הגאון הרב נפשי
ה"ה בישיבה יושב זקן להלל עליו גומרין אין ימלל מי

מוה"ר כקש"ת ש"ב  אב"ד שליט"א
הבושם. ערוגת דקהל ור"מ
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ולסדר להאריך יכולתי לא השונות הטרדות מחמת והנה
והלואי נתנה פסקא פסקא תורה כי וגם כתיקונם הדברים
מלכי מאן ממלכתו על ימים שיאריך וי"ר כביאה יציאה שתהא

ונפש. בלב וטובו דושכ"ג הנאמן אוהבו ידי"נ רבנן

 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ג חנוכה זאת

חסידא רבא גברא להאי ונפישא, רבא שלמא שבתא במעלי
ויושב זקן ומסביר, וחוקר דורש כביר, וצדיק גאון ופרישא,
העולם מסוף הולך שמו כר"ע, חמדה כלי אוצר בישיבה,
כקש"ת וידי"נ יד"ע ה"ה ונופו, אילן הרים עוקר סופו, ועד

מוה"ר  ור"מ אבדק"ק שליט"א
הבושם. ערוגת דישיבת
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אמנם הנפלאה בקושיתו דברים הרהורי עוד לי יש כי והגם
נפשו ידיד בזה והנני אקצר כעת לכן בי בוגד הזמן כי היות

ונפש. בלב דושכ"ק באהבתו קשור
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בנ"י תשל"ג בא ג'

וידי"נ ידי"ע ה"ה כמותו שהלכה מלמד יוסף את ה' ויהי
פ"ה ע"ה תריסין בעל כתמים, בלא נקי עומר תמים צדיק

מוהר"ר כקש"ת הרהגה"צ ה"ה שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים טורדא אבד"ק

      
      
          
         
        
        
         

        
         
        
        
         
        
         

        

       
      
         
         
         

        
         
         

   

       
      
        
          
        
        
         
         
         
          
        
          
        
         
        
        
       
       
         

      

לרפוא כ"ק צדיק לתפלת תפלתי מצטרף הנני שלמהובזה ה
ביאת עד בישראל דעת להרבות עוד שיזכה וי"ר השמים מן
ונפש. בלב עת בכל דושכ"ק באהבתו קשור ידי"נ ישראל גואל
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד תמוז כ"ב ב"ה

נו"נ תורתו באור המאיר הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד
ה"ר כש"ת וכו' אי"א  כעת שליט"א

חיים. תולדות בעמח"ס עיה"ק ירושלים

      
    

   

       
       
          
          
         
         
          
          
         
         
        
           
        
         

         
         

       

       
      
          
          
        
          
         
        
         
        

      

וי"ר הפתיחה מעין החוזר נפשו ידיד קולמסי שבתה ופה
המצפה בלונ"ח הדוש"ת עבגצ"א ברבים דעת להרבות שיזכה

ונפש. בלב עין כהרף ה' לישועת
 

 
        

   

יצו"א בנ"י התשל"ג טבת ו'

הרב ומופלג מופלא ברקאי בנש"ק היקר ידידי מע"כ
.הי"ו
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ויה"ר בידידות וש"ת דושה"ט לעולם מיעוט אדם דברי אלו
בלב המברכו יתעבד רבא ולאילנא לשמה תורה ללמוד שיזכה

ונפש.
 

 
      
      

 

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

וכו' ומופלג מופלא חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
הב' ישראל נר ישיבת תלמיד הי"ו

תו"א. באלטימאר
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ורכב צלח בברכת המברכו תורה בני כל וידיד ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב פורים ובשמחת אמת דבר על

 

 
  

תשכ"ז טבת ו'

שליט"א. וכו' הרה"ג מע"כ

       
     
         
      
        

         
        
            
          
          

      

 
    

 

 

      
       
          
         
        
        
         
        
         
          

        
         
        
        
      
         
       
        

       

       
        
       

         
        
       
         
         
            
       

         
          
          
           
          
         
        
        
          
         
          
          
       

 

      
       
          
         
      
       

ונפש. בלב מכירו בלתי ומוקירו המכבדו דושת"ה
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד ניסן כ"ו ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
.למאה נר בעמח"ס שליט"א
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אתי הזמן אין הרב לצערי אבל בזה להאריך עוד שיש ואף
ונזכה לשמה תורה ללמוד יזכהו והשי"ת לאטי בעיטי לטייל

במ עמלק זרע ומברכולמחיית הדוש"ת ידידו תשכח, לא הרה
ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת

 

 
 

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד באב ט"ו ב"ה

מוהר"ר כש"ת וכו' הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
.למאה נר בעמח"ס שליט"א
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ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו קולמסי שבתה ופה
ונפש. בלב ומוקירו המכבדו טובה, וחתימה כתיבה ובברכת

 

 
      

     

יצ"ו בנ"י התשל"ב בהעלותך עש"ק

הב' ב"א כבני לי היקר תלמידי מע"כ  
הי"ו.
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וי"ר אמת, דבר על ורכב צלח בברכת מסיים הנני ובזה
בה דכולא בה והפך בה הפך תתעבד ותקיף רבא שלאילנא

ונפש. בלב המברכך ורבך דודך
 

 
       
       

יצו"א בנ"י התשל"ב למטמונים ח'

מוה"ר וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .טלז בישיבת הי"ו
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עין כהרף ה' לישועת המצפה לעולם, מיעוט אדם דברי אלה
ונפש. בלב דושה"ט

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א יתרו ה'

כש"ת וכו' חו"ב ירו"ש החתן הב' מע"כ 
.עיה"ק ירושלים מיר בישיבת הי"ו

        
      
         
        
         
           
         
         
         

     

       
        
          
         
        
         
        
           
         
          
        
        
         

  

        
          
        
        

        
          
         
         
         
         
          
        
          
          

    

       
        
         
          
         
        
          
          

        
         
        
        
       
          
          
         
        
        

    

    
 

 
      

    

מוה"ר החסיד הרה"ג היקר ידידי מע"כ 
בישיבת ישיבה לראש ומצ"פ טעלז בכולל הי"ו

באלטימאר. הפליטה שארית
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ידידו מז"ט, בברכת הראשונות על חוזר ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב המברכו

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"א למטמוני"ם ט"ו

כמר וכ' ומופלג המופלא ידידי מע"כ 
.ת"ו ירושלים מיר הקדושה בישיבה הי"ו

       
      
        
        
        
        
        
        
         

   

       
        
        
         
          
          
        

  

      
       
          
         
        
           
          

  

  
 

 
        

     

יצו"א בנ"י התשל"ב תולדות א'

בחוקי עוסק צורב האי מע"כ ה"ה בעזרו יהי' אברהם אלקי
מוה"ר כש"ת וכו' וו"ח חורב צאנז בכולל

עיה"ק. ירושלים
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מכירו בלתי ומוקירו המכבדו לעולם מועט אדם דברי אלו
ונפש. בלב ללומדיה, התורה בברכת המברכו מברך שמי' ויהא
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בנ"י התשל"ב שמ"ע יו"ט מוצאי ב"ה

משה חורב בחוקי עוסק צורב האי וו"ח יר"א ידידי מע"כ
הרה"ג מוה"ר כש"ת וחומר בקל דרש קאמר שפיר

 .טעלז ישיבת בכולל הי"ו
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גברא בין הפרקים בין להשיב שהספקתי מה ידידות דברי אלו
שיהיו ה' ויתן לשמה, תורה ללמוד שיזכה ה' ויתן לגברא
המברכו אחרת פניה שום בלי יתברך שמו לכבוד מעשינו

ונפש. ובלב בידידות

 

 
       

  

יצו"א בנ"י התשל"ב שלח ד'

מוהר"ר וכו' צורב האי מע"כ  הי"ו
מער. באלטימאר
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עצמנו ולטהר לקדש שנזכה וי"ר התורה בברכת המברכו דברי
קדוש, וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם תהיו קדושים כמ"ש

ונפש. בלב החותם

 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשל"ג כסלו ר"ח ב"ה

וכו' ומופלג המופלא ה"ה קמברכינא חזינא דלא למאן
מוה"ר .בנ"י הי"ו
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ללומדיה התורה בברכת המברכו לעולם מועט אדם דברי אלו
ונפש. בלב

 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ב ויורדים עולים לסדר ה' ליום אור

וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר הרה"ג  .הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל ראה ד'

וכו' ומופלג המופלא הב' היקר ידידי מע"כ 
הי"ו.
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אני כי הפרקים בין להשיב הספקתי אשר תורה דברי אלה
רבא ולאילנא לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר מאד מאד טרוד

ונפש. בלב כוח"ט ובברכת התורה בברכת המברכו יתעבד,

 

 
       

  

יצו"א בנ"י התשל"ב ויצא א' מוצש"ק ב"ה

הב' וכו' חכמים בהפלגת ומופלג המופלא ידידי מע"כ
 .טעלז בישיבת תלמיד הי"ו
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י"ר לברכו בזה הנני להאריך, גרמא הזמן אין כי ומחמת
כאות לשמה תורה ללמוד ויזכה בקרוב ההגון זיווגו שימצא

ונפש. בלב התורה בברכת המברכו ידידו, ונפש נפשו

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א למטמוני"ם מ' ב"ה

ידיד מע"כ שיפורא, קול הגבורה, מפי ישמע הספירה, בימי
כש"ת וכו' פ"ה חוב"ט המפורסם הגאון הרב נפשי

 יעקב באר ישיבת ראש שליט"א
בארצה"ק.
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לרחמי המצפה נאמן מאוהב היוצאים וידידות אהבה דברי אלה
קרן ולהרמת דידן במהרה נפלי בר ולביאת מרובים שמים
ללומדיה התורה ובברכת הרם כערכו ומוקירו המכבדו התורה,

ונפש. בלב
 

 
     
     

  

מוה"ר נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
טענעסי. במעמפיס רב שליט"א
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לשמה תורה וללמוד נח מי על לישב ויזכה דעתו תנוח ובזה
המברכו ידידו, ונפש נפשו כאות הדעת והרחבת נחת מתוך

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת

 

 
      
       

  

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

יושב המפואר הרה"ג באנשים היקר חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' תורה של באהלה  

תו"א. צאנז קרית הי"ו
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נפלי בר ולביאת שמים לרחמי המצפה הטרוד ידידו בזה והנני
על אחזור עוד קצת כשאפנה השם ברצות ואולי דידן במהרה
תורה וללמוד נח מי על לישב שיזכה וי"ר כ"ת הערות יתר
התורה בברכת המברכו הדעת, והרחבת נחת מתוך לשמה

ונפש. בלב ולומדיה
 

 
     
       



בנ"י התשכ"ח הוא ברוך כי לסדר ג'

מלא ומופלג מופלא ארז עץ החשוב הב' היקר ידידי מע"כ
הר' פלג  .הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח למטמונים כ"ט

תמימים ראש על יעלו תמים יהיו יחדו והשלום החיים
הסופר אשכול יפה שדעתו כהן הרה"ג ידי"נ כבוד ה"ה

מוה"ר כש"ת וכו' חוב"ט  שליט"א
תו"א. אוהעל מאב"ד
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בלב המברכו באמת ידידו אמת בדת להוגי החותמת אתן ובזה
ונפש.
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח הוא ברוך כי לסדר ג'

מופלא אזוב בבחינת ארז עץ החשוב הב' היקר ידידי כבוד
הב' ומופלג  .הי"ו
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יצו"א בנ"י תשכ"ה אלול כ"ג ב"ה

חוב"ט הגאון הרב ידידי כבוד את לחיים יכתב חיים מחיי
כש"ת וכו' פ"ה .זצ"ל (שליט"א)
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יצו"א בנ"י התשל"ב עיו"כ

ראש תמים צדיק חו"פ אורה עוטה שבחבורה הזקן אל
וידי"נ עליון ידיד ליה גלין דמטמרין פענח צפנת בשמים

ה"ר כקש"ת המפורסם הגאון הרב ע"ה פ"ה 
ת"ו. עיה"ק ירושלים - טורדא אבד"ק שליט"א
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בכל המתפלל דושכ"ק באהבתו קשור הנאמן ידי"נ הנני ובזה
ממלכתו על ימים ויאריך חיים ושנות ימיו לאריכת פעמים יום
מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי התורה מלכות

ונפש. בלב החותם טבא ובפתקא

 

 
       
      



בנ"י התשל"ב והצליחו גדלו לסדר בטבת עשרה ב"ה

הב' ברקאי לבי מחמד כבני אהובי תלמידי ב"א מע"כ
 .הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ב בשלח עש"ק

ירו"ש חורב בחוקי עוסק צורב האי חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' ישיבת בכולל הי"ו

ת"ו. עיה"ק ירושלים מיר
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לקצר זמן שהוא כעת אאריך לא גרמא הזמן אין כי ומחמת
תורה ללמוד שיזכה וי"ר מציון ה' יברכך אומרים והקוצרים
המבורך מהשם ברך זרע יבורך ישרים דורות ולראות לשמה

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"א תצא לסדר ה'

וכו' הסופר אשכול ומשכיל חכם בנש"ק ש"ב חביבי מע"כ
מוה"ר וכו' .הי"ו
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טובים לחיים ויחתם שיכתב וי"ר לש"ב רחומין דברי אלו
התורה בברכת המברכו צדיקים של בספרן ושלום ארוכים

ונפש. בלב ללומדיה
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יצו"א בנ"י התשל"א הרחמים לחדש ג'

הב' וכו' ירו"ש חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
הח'  .טעלז הקדושה בישיבה הי"ו
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ענינים ובכל בתורה ולהצלחה כוח"ט בברכת המברכו ידידו
ונפש. בלב

 

 
      

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

וכו' ירו"ש החשוב הב' כבוד  הי"ו
יצו"א. טעלז הקדושה ישיבה תלמיד
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יצו"א בנ"י התשל"ג א' אדר י"ז

אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' חוב"ט   

נ"י. מאנסי יהודה משה זכרון כולל מנהל שליט"א
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נח מי על לישב שיזכה וי"ר וש"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
כאות הדעת והרחבת נחת מתוך וללמדה לשמה תורה וללמוד

ונפש. בלב המברכו ידידו, ונפש נפשו

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א שלח ב' ב"ה

ידידי אהובי לכבוד קץ אין שלום ולרוב המשרה למרבה
מי שבחו וו"ח אשכולות איש ג"א בנש"ק הרהגה"צ ויד"נ

מוה"ר כש"ת וכו' ימלל   
.נ"י ברוקלין מציעשינוב אדמו"ר שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ב אתה עד ואחר לסדר ה' ליום אור

כמר וכו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .א"י יעקב באר ישיבת הי"ו
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ונפש נפשו כאות לשמה תורה ללמוד שיזכה לברכו הנני ובזה
ונפש. בלב המברכו מכירו בלתי מוקירו ידידו

 

 
      
     

יצו"א בנ"י התשכ"ז לעשור כסה בין

ר' וכו' חביבי ורב ידידי כבוד .הי"ו
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לי ויסלח התלמידים ועול הטרדות מחמת קולמסי שבתה ופה
של בספרן להחתם שיזכה וי"ר לעיל כמ"ש האיחור על מאד
עד ובגשמיות ברוחניות ענינים בכל והצלחה בגמח"ט צדיקים

ונפש. בלב המברכו שמיא ענני עם דאתי

 

 
      

    

יצו"א בנ"י 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

יהודה משה זכרון כולל ראש כעת שליט"א,
יארק. בנוא

        
       
         
         
       
       
         
        
       
       
        
         
         
        

         
       
        
         
       
         
        

 

       
       
         
        
       

        
        
          

       

       
       
        
        
         
       
           
         
          
           

    

תורה ללמוד שיזכה וי"ר וכאש"ל דוש"ת ידידו הנני ובזה
בלב ידידו ונפש נפשו כאות הדעת והרחבת נחת מתוך לשמה

ונפש.
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג טבת כ"א ב"ה

הרה"ג נו"נ וו"ח וכו' עלי' מבני חד חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר .שליט"א
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וי"ר ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו קולמסי שבתה ופה
תורה וללמוד נח מי על לישב ושנים ימים לאריכת שיזכה

ונפש. בלב לשמה
 

 
     

    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה אלול כ"ג

היקרים בחבוריו המפורסם הגאון הרב נפשי ידיד כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' בעמח"ס זצ"ל (שליט"א)
וש"ס. חיים בכורי

       
      
          
         
        
        
        
         
         
        
        
          

    

   
 

 
      

  

הי"ו. וכו' ידידי מע"כ
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יצו"א בנ"י התשל"ב וירא ב'

עץ פרי וו"ח צ"ת ר"ב המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת דקציעות דליטרא תנא הדר 

 .מציעשינוב אדמו"ר שליט"א
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כהרף ה' לישועת המצפה עת בכל דושכ"ת ידידו דברי אלו
ונפש. בלב החותם והנישא, הרם כערכו ומוקירו המכבדו עין

 

 
     

     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב מקץ לס' בשבת ב'

עוטה בתורה עוסק וו"ח נו"נ הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
ר' מוה"ר כש"ת וכו' אורה  .הי"ו
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לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר מאד הטרוד אהבה דברי אלו
בביאת במהרה לראות ונזכה הדעת והרחבת נחת רוב מתוך
לישועת המצפה ולומדיה, התורה קרן ובהרמת צדקינו משיח

ונפש. בלב התורה בברכת המברכו עין כהרף ה'

 

 
     
       

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג כסלו ט"ז ב"ה

ראש על יחולו מרובה וברכה מרומים, מגבהי שלומים רובי
הב' בנש"ק חוב"ט באנשים היקר גיסי 

.הקדושה בישיבתינו ר"מ כעת בנעימים, הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ג שמות מוצש"ק

ירו"ש חו"ב ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
הרב כש"ת  ישיבה בכולל הי"ו

תו"א. טעלז הקדושה
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אומרים והקוצרים לקצר הנני להאריך הז"ג אין כי ומחמת
והפך בה הפך וללמדה לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר יברכך
דמטיא עד יתעבד ותקיף רבא לאילנא ואי"ה בה דכולה בה

ונפש. בלב דושה"ט ידידו שמיא לשמי רומיה

 

 
    

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה תרומה א'

וכו' המופלא הב' יפה שדעתו כהן היקר ידידי כבוד
  .טעלז הקדושה בישיבה הי"ו,
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נ"י ברוקלין התש"ל עקב מוצש"ק

מוה"ר כש"ת וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.הי"ו

     
     

        
         
         
         

       

      
      
         
         
        
         
       
        
        
          
          
         
         
          

    

       
       
         
          
           
         
          
        
        

  

אמת דבר על ורכב צלח ולומדיה התורה בברכת בזה והנני
ונפש. בלב בכוח"ט המברכו

 

 
      
    
       

יצו"א בנ"י התשל"ב למטמונים ל"ח

כש"ת אי"א וו"ח הרהגה"צ הדר עץ פרי ידי"נ מע"כ
  אדמו"ר שליט"א

מציעשינוב.
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ונפש. בלב התורה לקבלת ונזכה התורה בברכת

 

 
      

  

התשכ"ח לטובה שוים כולן לסדר ה' ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין

הב' וכו' חו"ב הח' הב' היקר ידידי כבוד 
.הי"ו
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צלח ידידי ועתה והישיבה התלמידים בעול הטרוד דברי אלו
דאתי עד תורה של לכתרה שיזכה וי"ר אמת דבר על ורכב

ונפש. בלב שמיא, ענני עם
 

 
       
     

יצו"א בנ"י התשל"ג אד"א י"ג

כש"ת פ"ה אי"א תריסין בעל הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
    שליט"א

בנ"י. מציעשינוב אדמו"ר
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הקודש בעבודת הטרוד לעולם מיעוט אדם ידידו דברי אלו
ונפש. בלב ושכ"ג דושה"ט ישאו בכתף
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יצו"א בנ"י התשכ"ד מרחשון ער"ח

כש"ת וכו' חוב"ט נו"נ וו"ח הרה"ג מחות' ידידי מע"כ
מוה"ר .שליט"א
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ידידו יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר כעת הזמן טרדות ומחמת
מיעוט על כעת לי וימחול ומוקירו המכבדו מכירו בלתי מחו'
לשואלי להשיב גדול בע"ח ונשארתי היו"ט אחר רק כי פלפול
אחר ובזמן למועד חזון עוד ואי"ה למעשה הלכה בס"ד דבר

ונפש. בלב דוש"ת לכבודו. יותר אאריך בל"נ

 

 
      

 

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

בדיצות, יחוג המצות חג ואת לגאולה, יזכינו הגאולה, בימי
וכו' חו"ב ת"ח החשוב הב' כבוד הי"ו

שליט"א. מפאפא הגה"צ תלמיד
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יצו"א בנ"י התשל"ג לפניהם תשים אשר לסדר ג'

מלא ומופלג המופלא הב' ב"א כבני תלמידי אהובי מע"כ
מר ברקאי פלג .א"י צאנז בישיבת הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ג אייר ו'

אי"א וו"ח ירו"ש הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  בישיבה מר"י שליט"א

באלטי. הפליטה שארית
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אומרים וקוצרים לקצר מוכרח הנני העצומות הטרדות ומחמת
תורה להרביץ שיזכה וי"ר ורכב צלח בברכת לברכו הנני יברכך
ובלב עת בכל לטובה תדרשנו ידידו ונפש נפשו כאות ברבים

ונפש.
 

 
      

    

מוה"ר בנש"ק כש"ת וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.נ"י ברוקלין יקרה אבן הי"ו
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קנצי אתן בלבובכן וש"ת דושה"ט ידידו בזה והנני למילין
ונפש.

 

 
      
       



יצו"א בנ"י התשל"ב סיון ט"ז

יוסף רב ואמר בשוקא איכא יוסף כמה יומא האי לאו אי
ידי"נ עליון ידיד מע"כ ה"ה אנא דאיכא ענוה תתני לא

מוה"ר כקש"ת וכו' שבסנהדרין זקן הרהגה"צ 
תו"א. ירושלים טורדא אבדק"ק שליט"א

     
      
         
        
          
        

 

       
         
          
       
        
         
          
         
          
          
          
         

      

       
       
           
      

       
          
          
        
         
         
         
         
          
          
          
         
       
         
         
        

    

      
        
        

     

       
       
         
         
         
         
         
          

 

בכל ושכ"ק דושה"ט באהבתו קשור הנאמן ידידו דברי אלו
ונפש. בלב עת

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ג משפטים ב'

מר בנש"ק הח' הב' ידידי מע"כ בן הי"ו
חדב"נ הי"ו נחמן הר"ר המפואר הנגיד הרבני לידי"נ

 .ב"ב סלבודקה בישיבה תלמיד שליט"א
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על ורכב צלח בברכת המברכו לעולם מועט אדם דברי אלו
ונפש. בלב התורה בברכת אמת דבר

 

 
       
       

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל כסלו ט'

כמר חורב בחוקי עוסק החשוב הב' מע"כ 
.ת"ו עיה"ק בירושלים הי"ו

       
       
          

       

         
        
         
          
           
         
         

   

       
       
          
          

         
         

      

       
       
         
       
       
         
         
          

       
       
       
        
       
          
         
        

       

        
       
        
        

      

      
      
          

      

   
 

 
     
        



יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל שבט ב' עש"ק ב"ה

הב' נ"י.כבוד
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א עיו"כ ב"ה

וכו' אי"א נו"נ וו"ח ומופלג מופלא הג' הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  בישיבת ר"מ שליט"א

קיוויאשט.
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ונפש. בלב ולכאש"ל לו טבא פתקא בברכת המברכו

 

 
      
      
      

 

ויוסף הישן הדור משרידי וצדיק גאון האי רב ידי"נ מע"כ
כקש"ת וכו' ברורה בהלכה ישרה סברא המסביר הוא

מוה"ר ירושלים טארדא אבד"ק שליט"א
ת"ו. עיה"ק
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זמן לעצמו שמצא על מאד לו המודה נפשו ידיד הנני ובזה
עבגצ"א. ורענן דשן המעין שיתגבר וי"ר תורה בדברי להעירנו

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ב הרחמים לחדש ה'

הרב ה"ה דלבאי בעומקא דיתיב רחומאי ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת אי"א וו"ח וכו' מפארים שמו המפו' הגאון

 הגה"ק מרן אדמו"ר נשיאה דבי חתנא שליט"א
ישראל. בארץ צאנז דמתיבתא ור"מ שליט"א מצאנז
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בין זמן מעט לי גזלתי אשר לעולם מיעוט אדם דברי אלו
תורה ללמוד שתזכה וי"ר תורה בדברי בך להתעלס הפרקים
סביב זתים כשתילי בניך שתים לשלחנות ותזכה לשמה
המברכך ידידך מאד, גדל כי עד וגדול הלוך וילך לשלחניך
החותם המבורך, ה' מאת ברך בזרע וכאש"ל לך כוח"ט בברכת

ונפש. בלב
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יצו"א בנ"י התשל"ב תרומה מוצש"ק

ה"ה ברקאי ב"א ועיני לבי מחמד תלמידי אהובי מע"כ
הב' החבר לגאון עדיו פלג מלא ומופלג מופלא כש"ת

  .פונוביז בישיבת הי"ו
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מציון ה' יברכך אומרים והקוצרים לקצר מוכרח הנני ובזה
אמת דבר על ורכב צלח תתעבד ותקיף רבא שלאילנא וי"ר

ונפש, בלב דושה"ט אוהבך ורבך, דודך באמת

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"א מנ"א ט"ו נחמו עש"ק ב"ה

מוה"ר וכו' בנש"ק ש"ב ה"ה העמרמי, משפחת לעמרם
 בעל מרן וכ"ק בי"ש בעל מרן כ"ק נכד הי"ו

ועכ"י. זי"ע חיים מחנה
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ספרי בהדפסת עסוק אני כי יותר להאריך כעת יכולתי לא הנה
גדול חוב בעל שאני יומיות שאלות הרבה וגם בס"ד ח"ה

כ דברי יהיו ולכן למועד.להשיב חזון עוד ואי"ה מעטים עת
ומתנתו טרחתו על רבה בתודה הראשונות על חוזר והנני
ולחסד לחן והצלחה בברכה המברכו אצלי, מאד החשובה

ונפש. בלב ימים ויאריך זרע יראה

 

 
      
      
     

   

בנ"י התשל"ב בנפשו קשורה ונפשו לס' ויגש עש"ק

כש"ת וכו' ברך זרע בנש"ק חו"פ הרהגה"צ ידינ"פ מע"כ
מוה"ר    אדמו"ר

שליט"א. מציעשינוב
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שופטינו להשיבה במהרה שנזכה וי"ר דושכ"ג ידי"נ הנני ובזה
בידידות דאשכ"ג נפלי בר בביאת כבתחלה ויועצינו כבראשונה

ונפש. ובלב
 

 
      
      

 

יצו"א בנ"י התשל"ג בא מוצש"ק

מהו' כש"ת וכו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
  .הי"ו

      
       
          
         
            
         
         

   

       
        
          
          
         
          
         
         
         
        
          

  

        
         
         
          
         

         
        
        
          
          
          
        
         
          
         

 

        
        
          
         
         
          
        
         
         

   

       
        
         
           
          
        
           

    
 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט אדר ט"ז ב"ה

הח' הב' וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.טעלז הקדושה ישיבה תלמיד הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה בעומר ל"ג ב"ה

כש"ת וכו' המעלות פאר הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר חיים בכורי בעמח"ס (שליט"א) זצ"ל

ד"ח.
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה בחוקותי עש"ק ב"ה

וכו' המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי אהובי כבוד
כש"ת .חיים בכורי בעמ"ס (שליט"א) זצ"ל
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יצו"אב"ה נ"י ברוקלין התשכ"ט ניסן י"ג

למע"כ תלתא במותב וברכתא בדיצות יחוג המצות חג את
בנש"ק ג"א הדסים כגן המפורסם הגאון הרב הדגול ידידי

מוה"ר כג"ת התלמוד ים אפיקי על כיונים עיניו וכו'
.וש"ס חיים עין בעמח"ס (שליט"א) ז"ל
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יצו"א בנ"י התשל"א הוא ברוך כי לסדר ב'

מוה"ר כש"ת וכו' וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
  .תו"א עיה"ק ירושלים שאול גבעת 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


  

         
         
         
        
        

   

        
         

        

שכתבתי במה היטב ידקדק ונא וש"ת דושה"ט ידידו הנני ובזה
בדברים להאריך א"א כי הדברים בכל בסופו נמרץ בקיצור
המכבדו באמת דבר על ורכב צלח יברכך אומרים והקוצרים

ונפש. בלב החותם מברך, שמיה ויהא מכירו בלתי ומוקירו

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח תצא כי לס' ג' ב"ה

מע"כ את ושלום ארוכים טובים לחיים יכתב חיים מחיי
כש"ת וכו' פלג מלא ומופלג מופלא והנחמד היקר ידידי

הרב  .הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"א מו"מ ב' ב"ה

כמר וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
.טעלז הקדושה בישיבה הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ב תמוז ח'

כש"ת וכו' וו"ח הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
.בנ"י מצישענאוו אדמו"ר שליט"א
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השפוך בנ"י דם נקמת שינקום וי"ר דושכ"ג ידידו דברי אלו
ונפש. בלב המברכו נפלי בר בביאת עפר ישיני ויקיצו לעינינו

 

 
      

  

בנ"י התשל"ג הילדים את ותחיין לסדר ב'

מוה"ר כש"ת וכו' חוב"ט המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
  .בנ"י הוניאד אבד"ק שליט"א
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שוד עוד ישמע שלא וי"ר באהבה דושכת"ר ידידו דברי אלו
החותם עפר ישיני ויקיצו לנצח המות ובלע במחיצתינו ושבר

ונפש. ובלב ברעדה
 

 
    

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

מוה"ר כש"ת וכו' פ"ה הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד
 .ד"ח חיים בכורי בעמח"ס (שליט"א) זצ"ל
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הארכתי וכבר יחפזון ומלאכים גרמא אינו הזמן כי ומחמת
הפתיחה מעין בזה והנני לכבודו ורק גרמא שהזמן ממה יותר
טובים לחיים צדיקים של בספרן טובה וחתימה כתיבה בברכת
למועד חזון עוד ואי"ה באהבה דושל"ת ידידו ושלום ארוכים
נפשי כאות וקצרות ארוכות לטייל תורתו בכבוד להשתעשע

ונפש. בלב ומוקירו המכבדו
 

 
      
       

   

כש"ת וכו' חוב"ט החשוב הב' ידידי כבוד 
.טעלז הקדושה ישיבה תלמיד הי"ו
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התורה. בברכת המברכו ידידו יסתגר ובזה

 

 
    

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

הרה"ג דלבאי בעומקי דיתיב רחומאי ידידי אהובי כבוד
הרב כש"ת וכו' נו"נ וו"ח  קרית שליט"א

נתניה. צאנז
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נ"י ברוקלין התשכ"ד רמה ביד לסדר ה' ליום אור ב"ה
יצו"א

דתילד וו"ח לאיתן משכיל נו"נ אי"א האהובי ידי"נ כבוד
ר' הרב כש"ת תילד כותיה  שליט"א

ת"ו. צאנז קרית בעיה"ק

       
       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
        
         
          

    

       
         
        
         
          
         
         
        
          
         
          
       
       
       
      
       
        
        

   

       
      
        
        
        
        
        
       

    

       
       
        
        
        
        
        
        
         

        
         
        
       
          
        
        
        
        
        

   

        
        
         
          
         
         
       
        
        
       

     

       
       
          
         
        
        
         
         
          
        
          
         
         
         
       
        

 

        
       
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
        
         
         

       

 
     
       

    

 

        
       
         
        
        
        
        
          
        
        
          

   

       
       
         
        
         
       
          
         
       
       
         
         
         
         
        
          
          
          
          

         
         
         
         
          
         
         
         
         
       

      

התשובה איחור על הפעם עוד לי ויסלח עוז ידידו הנני ובזה
ואני למעשה הלכה הנוגעים בשאלות מאד טרוד אני באמת כי
התורה בברכת המברכו ידידו בעונ"ה בזה אפילו הרבה מפגר

עת. בכל הדוש"ת ונפש בלב ללומדיה

 

 
      
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ג ניסן כ"ח

כש"ת ברקאי ירו"ש בעזרו אברהם אלקי היקר ידידי מע"כ
ת"ו. ירושלים וכו'
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למר שלמה רפואה לו ישלח והשי"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
ענני עם דאתי עד טובות בשורות לשמוע ונזכה נ"י אחיו

ונפש. בלב המברכו שמיא,
 

 
     
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז תמוז ה' ב"ה

הרה"ג כש"ת ה"ה ומנופה כחמה ברה יפה שדעתו כהן
מוה"ר וכו' חו"ב וו"ח  .שליט"א
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בלב וידידות באהבה דושה"ט התורה בברכת חותם הנני ובזה
ונפש.

 

 
     
      

 

יצו"א בנ"י התשל"ב יתרו מוצש"ק בס"ד

אשכול ג"א הדסים כגן המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כג"ת הסופר 'ס בעמ"ח שליט"א

הרבנים אגודת ויו"ר הפרדס עורך ב"ח שמחה שלמי
דארצה"ב.
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וי"ר והצלחה בברכה הפתיחה מעין החוזר ידידו דברי אלו
המברכו ידידו ונפש נפשו כאות הרבים ממזכי להיות שיזכה

ונפש. בלב
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לשם שלו ותפילין טלית נוטל אי מחבירו הנאה המודר

בציצית. חייב אי בלבישה הנאה בו שאין טלית מצוה.
בציצית כלאים להתיר קרא לן למה העולם בקושית
חובת שאינן במצות מללה"נ אמרינן אי מללה"נ. הא

כלאים. הוה אי בציצית הקושר גברא.

הוא דינא אי בש"ע המבואר המלבושים לבישת בסדר
מילי לענין בזה"ז ת"ח דין יש אי מוסר. מדרך רק או

דצניעותא.

.חיובה זמן שהגיע קודם המצוה על לברך יכול אי
מדמברכינן שכתב ק"ב סי' בתה"ד מצאתי (שוב
דאכתי ואע"ג חנוכה נר להדליק אקב"ו יום מבעוד
אחר בענין דא"א דמשום טעמא היינו ע"כ מצוה ליכא
הכשר דהוי לאו דאי מבואר מצוה הכשר חשובה
ברורה ראי' וזה הזמן קודם לברך אסור הי' מצוה
לדרך היוצא לעשייתן. עובר ובדין לדברינו). בס"ד

אטליתו. יברך מתי השחר עמוד קודם

בקושית יעשה. כיצד בשבת ציציותיו לו שנפסקו מי
ויתירם בשבת ציצית יקשור לא למה האחרונים

במוצש"ק.

שאין קטן בטלית בש"ק שיוצאין אהני זכות לימוד
אי ציצית דאורייתא. בזה"ז ציצית חיוב אי שיעור. לו
אי עטיפה שבת. בליל ועכ"פ בשבת, משא הוה
חייבות אי שיעור להן שאין כנפות ד' בציצית, מעכבת
הזמן. במלבושי תלוי ציצית דחיוב חדש דבר בציצית.

ברכת בדין שהחיינו. מברך אי מצוה בר שנעשה מי
חדשה. מצוה על שהחיינו

מצטרפות אי תפילין של ברצועות כריכות חצאי ב'
שבעה. למנין

.(בלע"ז (שייטעל נכרית אפאה תפילין להניח מותר אי

ואח"כ אדם כל של ימין יד על תפילין שהניח יד איטר
בשתי שולט הנקרא מיהו הימנית. בידו לכתוב למד
לבעל ותמיה בשמלא, אתחלא ברייתא בגמ' פי' ידיו,

מספק. ידיו בשתי תפילין להניח יש אי שו"מ.

.ידיו בשתי שולט הנקרא מיהו בהנ"ל עוד

אי כשרים ונמצאו ובדקם שמות בגנזי תפילין המוצא
להניחם. מותר

.דר"ת תפילין שיניח נכון אי בחור

,ברה"ת מברכות נשים איך ז"ל הגר"ח בקושית
משום לברך חז"ל תקנו היכן זצ"ל הגרי"ז בנו ובהערת

גירסאות. וחלופי בה"ת לשון ביאור דיומא. ספיקא
לכל אחת בפעם תסגי יום בכל ברה"ת מברכין למה

חייו.

מברך שלפניו ביום וישן בלילה הניעור הגרע"א בדברי
יועיל שלא ברה"ת על תנאי מועיל אי לכ"ע. ברה"ת

עמה"ש. עד רק

להתפלל שיודע עליו מוכיחים שמעשיו מלומד חרש
חרשים בלשון מדבר חרש למנין. לצרפו מהו ולקרות

במצות. מחויב אי

שמו"ע אחר שלם קדיש ואמר במוצש"ק שטעה ש"צ
קדוש. ואתה אחר יעשה כיצד

בלא שהתפללו שמ"ע אחר שלם קדיש לומר יכול אי
ואתה אחר לומר רשאי אי השמ"ע. לאחר עד מנין

ק"ש. קדוש

מצוה בר שהוא לקטן להאמין העולם סומכים מה על
דאפש היכי דשב"ק. ולכל למנין איולצרפו לברר, ר

דרבה. אחזקה סומכין

של ק"ש קורא וחבירו ערבית ק"ש קרא שלא מי
של ק"ש חובת ידי השומע להוציא יכול אי שחרית

ערבית.

.ערוה הוה אי השם לפני עומדת באשה מגולה טפח
חילוק ערוה. גופה כל הא תפלין מנחת אשה למ"ד
לביהכ"נ ליכנס לנשים איסור ערוה. לדין ערוה בין

פריצות. במלבושי

.בספר שם לעיין מותר אי רכבת או בבאס הנוסע

שני עובר אי אחת בבת עבירות בב' חבירו המכשיל
עור. לפני פעמים

גברא וכח נתינה דוקא בעי עזרא לטבילת קבין תשעה
כקצת ודלא בלע"ז, שאווער במקלחת יוצא ואינו

הראשונים. דברי ראו שלא אחרונים

לתינוק בלע"ז) (דייפערס החיתולים להחליף מותר אם
מזוזה. או ספרים נגד צ' או במ"ר המטונפת

כלי על נדה מאשתו או אשה זמרת לשמוע מותר אם
זמר.

וציבור לרצון יהיו קודם ונזכר ויבא יעלה לומר שכח
יחזור או וקדושה לרצון יהיו יאמר אי קדושה אומרים
המתפלל יחיד בין חלוק כעונה. שומע בדין לעבודה.

בציבור. למתפלל

'פי בתשובה. שיחזרו המינים על להתפלל יש אי
הקדוש האר"י תפלת ולמלשינים. בברכת מהר"ל
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רשעי על להתפלל בתשובה. ומשומד מומר להחזיר
בתשובה. שיחזרו הדור

כל פי' ר"מ. נגד כברוריה הלכה אי הנ"ל בענין עוד
מיית. המינות מן הפורש

ליכא לשרוף העומד דכל מינ"ץ מהר"ם בקושית
לישרף. העומד חמץ על מחייב היאך כזית שיעור

שיחזרו הפושעים על התפלל רבינו שמשה במה
ירקב רשעים שם בגמ' שאמרו מה פי' בתשובה.
ואפילו מישראל שמו ימחה דלא הקרא מקושית
יוצא מקרא אין התורה דבכל הא פי' משומד. ישראל
הרה"ק דעת גז"ש. דאפיקתיה מיבום חוץ פשוטו מידי
ה' למלאך דומה הרב שאפילו א"ח בנמוק"י מהרצ"ה
התורה ע"פ טעם לך שיורה עד אחריו לנהוג אסור

מאליהו. שקבלו לך יאמר ואפילו

בעצת חוזר. יום ל' בתוך הרוח משיב אמר ספק
יום. ל' נגד פעמים צ' לומר הפוסקים

בדבר ולסיים להתחיל שצריך בקרה"ת הרמ"א בפסק
רעה. רעתם ולא טובה מקרי לא עכו"ם טובת טוב,

קורא. שהחזן או לעצמו דקורא היכי חילוק

יכול אי נשמע לא וקולו לעג בשפתיו שמדבר אלם
לכאן). ותצרף ט"ו סי' לעיל (ועיין לתורה לעלות

לחזור שחייב בשיחה והפסיק בברכה חבירו המוציא
עניית עכ"פ. יצא או ומברך חוזר נמי חבירו אי ולברך

הברכה. מעכב אי אמן

ולברך לחזור שצריך בסעודה הדעת היסח נקרא מתי
בהמ"ז אחר לאכלו מאכל להניח אין ראשונה. ברכה

צריכה. שאינה ברכה משום עליו ולברך ולחזור

האוכל בברכה. חייב אי שפופרת ע"י מים השותה
לברך. חייב ונהנה אכילתו כדרך שלא אוכל

לקדיש הפסק לענין כתפלה או כק"ש דינו ברהמ"ז
ברהמ"ז. ידי יצא אי ברכה באמצע שח וקדושה.

ברכתו וקאקא, וטעה, קאווע, וסוכר, טשאקאלאדי,
שהכל. או פה"א או בפה"ע

.במ"מ או שהכל או בפה"א ברכתו אי אדמה תפוחי
סתירה פה"א ברכתו מקרקע שבא כל מתוספתא ראי'
אדמה. תפוחי הן ופטריות דכמהין הפוסקים לשיטת

מש"ס. וראיה

להסתפק אין במ"מ. ברכתו ודוחן אורז בהנ"ל. עוד
הארוך בעל ר"נ בזמן אדמה. תפוחי על במ"מ בברכת
דכל חדש יסוד בעולם. ידועין תפ"א היו לא עדיין
הארץ מן גידולו נקרא זריעה או נטיעה ע"י שבא דבר

שהכל. ברכתו זולתו שבא וכל

ארץ ופירות תבואה על ג' מעין בברכת חותמין כיצד
ישראל.

על מברך אי חדש פרי על שהחיינו בירך ולא שכח
חדש. בגד הלובש וכן השנייה

על שהחיינו בירך לא מצאנז אדמו"ר שהגה"ק טעם
מאכל. דבר

.ברכה צריך אי רפואה לבלוע סודה מי השותה

ולאביו לו מותר אי הספירה בימי מצוה בר שנעשה מי
דיליה. יו"ט הוה אי מצוה בר שנעשה יום להסתפר

מקושית שפטרני ברוך בברכת הלבוש לטעם ישוב
ישוב ובטלום. נביאים ובאו משה גזר דברים ד' ח"א.
הבן עונשין אין דעכשיו ומהרש"ק מהרש"א לקושית
לפמ"ג ישוב אבות. עון דפוקד בקרא פי' האב. בעון

האם. בעון נענש הבן דאין

הקטן בנה בעון עונש מקבלת האם אם

הפסק בלי אחד בחדר מנינים ב' להתפלל מותר אי
שחרית מתפלת אחד מנין בין לחלק יש אי מחיצה.
לדחות מעריב. והשני מנחה אחד או מוסף, והשני
מי העזרה. להרגיש בעזרה דמפיסים המג"ב ראית
שהציבור במקום יתפלל לא מנחה התפלל שלא

מעריב. מתפללים

.עבד כמר ודעבד עבד כמר דעבד דקיי"ל בהא

של ברכו אומר ש"צ ושמע מנחה התפלל שלא מי
ברכו. עמהם לענות יכול אי ערבית

יכול אי מנחה של קדושה ושמע מעריב שהתפלל מי
קדושה. עמהם לענות

.בהנאה אסורה שבת דמלאכת שכתב להלבוש ישוב

להסב מותר אי בלע"ז) קלאק (אלארם מעורר שעון
פעולה העושה לו. הצריכה לשעה בשבת המחוגים
(עיין חייב אי שעה לאחר מלאכה נעשית שע"י בשבת
קפ"ו סי' לקמן ועיין ס"ח) רס"ה סי' א"ח מג"א

בסופו.

שאינו מי ויוה"כ. שבת בתוספות חייבות אי נשים
הלילה. קודם קבלה ליה מהני לא שבת בתוס'

חייבים אי אביהם בבית מיוחד חדר להם שיש בחורים
שבת. נרות הדלקת לתיקון טעם לשבת. נרות בהדלקת

אחר יחדיו ומעריב מנחה להתפלל מותר אי בעש"ק
לדברי ישוב דסתרי. תרתי משום אסור או המנחה פלג
וראי' המ"ב מקושית לחול שבת בין לחלק הדה"ח
הוה לשבת לילה דהוה מגו שבת דקבלת מירושלמי

לתפלה. שבת

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

.אבות מנהג לשנות ושלא הלכה, עוקר דמנהג בהא

ה לברכה.ע"ד נט"י בין הפסק הוי לא דקידוש מג"א
דרבנן. או דאורייתא הוה אי בבית הכוס על קידוש

.שמיעה ע"י מלצאת לעצמו לקדש יותר מצוה יש אי
בקושית ישוב מבשלוחו. יותר בו מצוה בזה שייך אי
אין וברך מצוה דהחוטף המברך מן העונה דגדול הש"ך
מהשליח. או מאב החוטף בין חלוק אמן. אחריו לענות

זהובים. נ' דהו"ל כ"ה פ' התוס' לקושית ישוב

.תרגום ואחד מקרא בשנים חייבות אי נשים

אי מוספין. לתפילת ש"צ נעשה אי עשרים מבן פחות
כשר מאימתי כהן מוספין. מתפלת פטורות נשים
בזה"ז נוהג דקדשים ב"מ ברש"י קושיא לעבודה.
טעם בעבודה. אסור ישראל והא פרים ונשלמה משום

שוקל. אינו כ' מבן דפחות

למ"ד צ"ע הבדלה, קודם לאכול מותרת אי אשה
ומחצה"ש. אמג"א ותמיה לעצמן. מבדילות אין דנשים

לאכול מותר אי אחרים בדעת תלוי שקיומה מצוה
קיומה. לפני

.י"ח ולצאת לכוין מהו התפלה באמצע הבדלה השומע
ידי אדם יוצא אי הפסק. הוה אי כעונה שומע בדין

בעצמו. להבדיל להדר דמצוה טעם בהרהור. קידוש

מותר אי בשבת המתביישים (דייפערס) חיתולים
ידי על או בחמה המיבש בין חלוק בהם. להשתמש

סטים. או אש

שאל) הצעיף על האף במטפחת לצאת מותר אי
בשבת. בלע"ז)

לשפוך מותר אי מים צחצוחי בו שנשאר ריק כוס
בשבת. רותחין בתוכו

לקלוע אסור בשבת. מותר אי ופיאות שערות סלסול
בנין. הוה אי לשעה בנין בשבת. להתיר או אשה שער

בשבת. מדאורייתא בונה הוה אי מגבן

עושה אי מחילה בשבת. חוב למחול איסור יש אם
בין חילוק בו. לחזור יכול אי לחבירו המוחל קנין.
ד"ה ע"א עירובין ריטב"א ועיין לעשיר. או לעני מוחל
מחיצה במקום מחילה ציין שם לזהב ובכור ואסתלוקי

דק. ולא

מתיבת להוציאם מותר אי בשבת שבאו מכתבים
המכתבים.

במכתב המעות ששולחים ע"י בשבת הנעשית הגרלה
להגרלה המכתבים פותחים ובשבת בלע"ז) (אפפערט
לקנות ע"מ בע"ש קנין העושה בה. להשתתף מותר אי
ג"כ קל"א סי' א"ח שיק דבמהר"ם ראיתי [שוב בשבת

רשאי שאדם מלאכות ככל והתיר זה. כעין נשאל
תלפיות תל ובקונטרס בשבת ונגמרים מע"ש להתחיל
ובאמת לאסור עליו חלק וצ"ד פ"ב סי' תרנ"ד שנת
דומה הדבר אין כי גם לכאורה צ"ע מהרמ"ש דברי כי
ס"ג סי' ח"א יעקב בחלקת וראיתי לענינינו. לגמרי
בשבת, עדיין נגמר אינו דהקנין מטעם והתיר בזה שדן
בלע"ז) (דעפאזי"ט הערבון להפסיד בידו שהרי
בשבת נעשה בקנין דודאי דחי' כדי בזה אין ולפענ"ד
כמ"ש]. לפענ"ד ולכן וז"ב הערבון שמפסיד ראיה והא

.בשבת הכובע ע"ג ניילאן בכובע לצאת מותר אי

בדברי מה"ת. שבת במלאכת שיעור חצי יש אי
דעבר איהו הכא עבירה גופה הוא תמן הירושלמי
הוה לטומאה שיעור דהוה מגו אמרינן אי עבירה.

מצה. לענין וכן לשבת שיעור

משום אסורים אי קול המשמיעים ילדים צעצועי
בוכה כשהתינוק בשעהד"ח שכתבתי (ובמה מוקצה.
בצעצוע גם אי וצ"ע ס"ב סי' תה"ד עוד עיין הרבה

מתיר). הי'

כדרך שלא מצוה ידי יוצאין אי המל"מ בחקירת
אוכלים היו הבבלים דמנחות סוגיא ביאור אכילתן.

כד"א. הוי אי חי בשר האוכל חי. כשהוא אותו

.מלאכה מאותה ליהנות מותר אי בשבת מתעסק
לגמרי פטור אי מתעסק ועוד והגרע"א הפנ"י בחקירת

מאיסור. ולא מעונשין פטור רק או

או שוגג, מקרי אי ההרגל מתוך בשבת חשמל הדליק
למזיד. קרוב שוגג או מתעסק,

באותו לישון מותר אי במזיד בשבת החשמל כיבה
חדר.

שאינו את ליקח מותר אי אוכל מיני ב' לפניו שיש מי
לאחר. ולתנו לו אהוב

ולשטוף כלים הרבה להדיח בשבת התירו טעמא מאי
אחת. מכלי ולשתות לאכול שיכול הגם כוסות הרבה

ע"י בשבת לפתחו מותר אי הביה"כ נסתם אם
בו שעלו דצינור בדין בלע"ז. סניעק או פלאנזער
דרבנן. או דאורייתא הוה אי ברגליו ממעכן קשקשים
יש אי בונה. משום חייב בשבת בחלון טפיח המבטל
בנין דברים. בשאר או מאכל במיני נסתם בין לחלק

באוכלין. בנין יש ואי לשעה

.בהנ"ל עוד

מהורדת שנסתם ביה"כ פתיחת בין לחלק בהנ"ל עוד
ע"ג מלח בוזקין עירובין הגמ' בסוגית בסינק. מים
כלים שיבטלנו. דצריך תרל"ג סי' ובש"ע בשבת, כבש

בנין. גזירת משום בהן יש לקרקע המחוברין
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.בביה"כ קינוח לצורך בשבת נייר לקרוע מותר אי

ובין בכרמלית. מד"א פחות פחות להוליך באיסור
השמשות.

.בו וכיוצא יארק בנוא רה"ר דין יש אי

ומעתה ד"ה ע"א מ"ג עירובין רמב"ן (ועיין בהנ"ל עוד
יצא אל בזה קורא אני ואין וז"ל בספינה במהלך שכתב
הלוך שהרי ברגליו פרסאות ג' שהלך כיון ממקומו איש
יושב הוא עצמך על ותמה כלל הילוך קרוי אינו הספינה
עשרה גבוה הוא רה"י שהספינה שלו היחיד ברשות
משום לו חושש ואתה הזורק בפ' וכדאי' ארבעה ורחבה
דקא הוא וספינה נייח מינח איהו פרסאות שלש מהלך
עכ"ל. כלל מהלך אדם ולא הוא מהלכת וחצר מסגיא
הלוך מקרי ולא הוא מהלכת רה"י דכה"ג מבואר הנה

וז"ב). בעינן רבים בו בקעי ואנן כלל

אי בו לעבור שאסור הדרך באמצע הנ"ל. בענין עוד
בא"ת. על והשגה נ"ו ב"ב הרשב"ם פי' רה"ר, הוה
רה"ר פטור. באמצע וכרמלית לרה"י מרה"י המוציא

מפולש. דוקא בעינן אי

בו לקרא שיוכל הקרעים לקרב מותר אי שנקרע ספר
בציפורי. ואחת בטברי' אחת אות הכותב בשבת.
במחלוקת יחד. הרבה קטנים קלפים על הכותב
לגגו ליה דחטרי דייקנים בסופרי ומהרא"י מהרי"ק

דה"ה. לכרעיה ותלוי חית של

ומחלוקת ח"ו. בפרהסיא שבת מחלל הנקרא הוא מי
בישראל. נשיא מפני מתבייש אי האחרונים

א"י בני בין בחקותי פ' עד הקריאה שמחלקים טעם
מסעי מטות עד ובמעוברת פשוטה בשנה חו"ל לבני

בשבת. פסח של אחרון כשחל

החז"א בדברי בפסח. למרור סאלאט לקחת מותר אי
דבעינן מה מר. שנעשה קודם בסאלאט יוצאין דאין
מרור. ששמו מה רק מר שיהי' הכונה אין מרור טעם
תחלתו דמרור ופי' הוא מתוק דחזרת ירושלמי לפי

ומתוק. מר ולא קשה וסופו רך

או קודם איסורו שזמן במדינה חמץ לו שיש מי
הוה אי חמץ לעכו"ם. במכירה יעשה כיצד מאוחר,
הוה אי וחמץ חדש איסור חפצא. או גברא איסור
החפץ. בגוף או בזמן קשור איסור בין מחלק דשיל"מ.

.בהנ"ל להנ"ל עוד

לקרא מותר ואי האפיקורסים שבדו מלשון להזהר
לעלעקטרי. חשמל

.בו הדרים מכל רשות לקנות צריך אי בשבת במלון הדר

ואצלו אחרת במדינה חמצו למכור שליח עשה ראובן
הגיע לא עדיין השליח ובמקום איסורו זמן הגיע כבר

שביטל מה על לסמוך יש אי אעפ"כ. למכור יכול אי
איסור זמן אחר חמצו שמכר שליח בדיקה. בשעת

שמועיל. באופן

ביאור דעת. גילוי או הפקר מטעם הוה אי תשביתו
ובשיטת נדר. מדין הוא דהפקר הרמב"ם שיטת
של חמץ להפקר. שאלה מהני אי והב"ח הקצוה"ח
הירוש' בשיטת לבערו. חייב אי ישראל ברשות הפקר
אחר בו וזוכה וחוזר הפסח קודם חמצו אדם דמפקיר
להפקיע בהמתו ומפקיר ג' בפני שלא הפקר הפסח.
עושה אחד הפקר מיני ב' דיש דין חידוש שבת. איסור
עבדו דמפקיר בסוגיא רשות. סילוק של ואחד קנין

והפקר. ביטול בענינים אריכות ועוד מ'. גיטין

יפה ב"ד כח מתי יחיד. להפקר ב"ד הפקר בין חלוק
רק או לאחרים להקנותו ב"ד כח יש אי להפקיר.
כמה ועוד לדאורייתא. דרבנן הפקר בין חלוק להפקיר.

הפקר. בעניני ענינים

בירך ולא מצה שאכל דמי הגרש"ק בפסק תמיה
מי גזולה. מצה דהוה מצה חובת ידי יצא לא המוציא

לברך. צריך אי לאכול שאנסוהו

מצה לאכול שלא בשבת שחל בפסח גזרו לא למה
שמא גזרו לא באכילה ברה"ר. ד"א יעבירנו שמא

יעבירנו.

מותרים אי ניסן מר"ח מצה לאכול שלא הנוהגים
בפסח. בה יוצאין שאין מצה לאכול

אם בהש"מ השקיעה לענין ר"ת כשיטת המחמירים
העומר. בספירת גם להחמיר צריכים

בראשון עשירה מצה לאכול שאסר מנוח לרבינו ישוב
מקרי לא עשירה דמצה הנ"ל ר"מ שיטת פסח. של

פת. מדין מצה בה לצאת כשראויה אלא

מברך תבשילין ועירוב וע"ת חצירות עירובי המניח
חבילות מצות משום חיישינן ולא אחת ברכה אכולהו

חבילות.

מרה לו שיש למי בזה"ז תקליטים לשמוע מותר אי
ועיין קנ"ה סי' ח"ב מהרש"ג שו"ת (ועיין שחורה

כ"ה). סי' לעיל

.שאסרו זמרה משום חיישינן אי בנגון תורה הלומד

שיצא ממנגן דבקות ניגוני מתקליטים לשמוע איסור
קודם התקליט עשה בין לחלק יש אם רעה, לתרבות

אח"כ. לנעשה לת"ר שיצא

מותרים אי בתמוז י"ז לאחר ברכות שבע העושה
הסוכה מן פטורים ושושבינין חתן ומחולות. ברקודים
הנושא פטורין. השושבינין רק או הקרואים כל ואי

הרגל. דוחין המשתה ימי ז' אי הרגל קודם
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ומנהג לקרוע, חייב אי יום ל' ירושלים ראה שלא מי
ולשון נוהגין לשון בין בפוסקים חלוק כן, אינו העולם

זהירין.

ש דשופר רגמ"ה ישובבדברי טפחים. ג' שיעורו ר"ה ל
שיעורו שופר דאמרו הא ביאור גיאות. הר"י לקושית

ומכאן. מכאן שיראה צריך והא בטפח

לו מותר אי סכנה מכלל ויצא שאכל שיב"ס חולה
כולו. התיר מקצתו התיר משום יום, באותו עוד לאכול
חולה בולמוס. שאחזו למי שיב"ס חולה בין חלוק

במנחה. לתורה עולה אי ביו"כ שאכל שיב"ס

להגרש"ק תמיה משקה. או אוכל הוה אי חיה ביצה
בין לחלק חדש דבר אכילתן. דרך הוי לא חיה דביצה
בסוגי' ביאור אוכל. הוי והחלמון משקה דהוי חלבון
טבו"י במשנה בכזית. שמן אכילת שיעור ג' דף דביצה
דהגומע או"ש על תמיה שם. הר"ש ובדברי מ"ב פ"ג

כאוכל. שיעורו ביו"כ ביצה

השאול באתרוג יוצאין דאין במ"ש ישעי' לרבינו ישוב
פטורין להיות מתנין שומרים ד' יצא. עמ"ל ומתנה
אי מצוה לשם רק חפץ השואל בתורה. הכתוב מן

החפץ. בגוף קנין לו אין ושוכר שואל שלו. מקרי

נקרא ואימתי הסוכה מן דפטור מצטער בדין קונטרס
אי זקן סוכה. אחר לחזור חייב כמה ועד מצטער.
כמה עד בחצירו מקום לו שאין מקום מצטער, מקרי
המצטער חבירו. בסוכת ליכנס חייב אי לחזור צריך
צריך כמה יצא, אי אעפ"כ קיים אם מסוכה שפטור
לו אין אם למרחקים לצאת סוכה. מצות על לפזר
להכין חיוב הסוכה. מן פטור הגנבים בין הדר סוכה.
גגות דשומרי גמ' ביאור שמצטער. אע"פ סוכה
ישבו לא הדור גדולי וכל הונא דרב והא ופרדסים

בסוכה. תנור להכניס חיוב אין בסוכה.

בשביל לביהמ"ד לולב להוציא שלא להשג"א לחוש אם
סי' לעיל ועיין בנ"י. דאורייתא רה"ר יש אם נענועים.
הזה. בזמן רה"ר דאין ירושלמי שיטת ביאור פ"ו-ז-ח.
אנשים. לפני האתרוג על לברך נשים הניחו שלא טעם

מין דהוה בו יוצאין אין מורכב ספק או מורכב אתרוג
חדש.

בו לזכות נתכוין ולא הפקר של בשמן נ"ח המדליק
להוסיף בעי אי לבעה"ב פרוטה הנותן יי"ח. יצא אי
נ"ח בכ"ש. במעין דטובל טעם בשבילו. שמן שיעור
בנ"ח. לכם בעי אי הגוף. וחיוב ממון חיוב בו יש
לכם. מקרי לא עליו מקפיד חבירו שאין דבר הנוטל

נתנו. ליהנות אי דרבנן מצות

קודם בא"י נ"ח עליו מדלקת ואשתו בחו"ל א"י בן
בחו"ל. החיוב זמן לו שהגיע

יש אי יושב ואחד בקרה"ת עומדים שכולם ביהכ"נ
תתגודדו. לא משום בו

אורח שליח. ע"י דוקא בעי אי מנות משלוח מצות
ע"י השולח מ"מ. מקיים מי הסעודה בעל אצל האוכל

יצא. קטן

מתנות קיים אי בפורים לעני שיק המחאה הנותן
שלא או ובטלו שיק נתן דהשתא. בחזקה לאביונים.

בבאנק. מעות לו הי'

.יי"ח יצא אי בפורים והגיעו פורים קודם מנות שלח
לכ"ע פורים קודם בו יזכה שלא בפי' דהתנה היכי
ומתנות מנות משלוח יצא אי הט"א בחקירת יצא.

אחד. בדבר לאביונים

.דוקא שליח בעי אי מנות משלוח בענין עוד

מהני מה לכ"ג השביעו ב"ד דזקני הגרע"א בקושית
אונסין. שבועת הוי דלדעתו השבועה

קיום קודם פורים סעודת לאכול דאסור ח"א בחידוש
מנות. משלוח מצות

 
מל מועיל אותו.אי מולחין וכיצד טחון. בבשר יחה

הדם. כל מוציא המלח אי והרא"ה הרשב"א במחלוקת
יכול שלא מרובה הפסד מקרי אי בצלי דאפשר היכי

לבשל.

כר"א ר"נ דדילמא אבוהו לרבי הגרע"א קושית ישוב
בהנאה ואסורה עומדת לאברים בחייה דבהמה ס"ל
ינוח ולמען החי השור ומכרו תורה אמרה והאיך
אסור דב"נ שיטות לב"נ מותר אי פקועה בן שורך.
בשוחט מהרשד"ם בקושית מאליה. שמתה בנבלה
הרמב"ם לשיטת מהני, לא עביד אי נימא בשבת
מהני. ואמאי כלום תיקן לא לב"נ אסורה דמפרכסת
מקרי אי ב"פ מיתה. חייב אי קדשים האוכל עכו"ם
הנאת או מגוף הנאה בין חלוק הרשב"א. ובדברי שור
טוב אבן ע"י וחיו וחזרו שנשחטו עופות משתרשי.
בהם יש ואי משחיטה, פטורים אי ב"ב בגמ' המבואר
בשחיטה. היתר לו יש מקרי אבמה"ח אבמה"ח. משום

.בהנאה מותר לב"נ אבמה"ח בהנ"ל עוד

.שור מקרי פקועה בן אי קושיא ובישוב ב"ק גמ' בפי'

הכ"נ אמו במעי חל לא חלב דאיסור הרשב"א דעת
בשחיטה. היתר לו דיש ועומד תלוי אבמה"ח איסור
ואבמה"ח דטרפה לר"י לאבמה"ח. טרפה בין חלוק
לישראל גברא איסור הוי אבמה"ח צ"ע. קאתין בהדדי
שייך לא דלפנ"ע שמואל האמונת בדבר לב"נ. ולא

בו. אסור שאינו בדבר
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ברוילער) חשמלית מצלי' על בשר לצלות מותר אי
מותר אי שלהבת ממש. אש גחלי על בעי ואי בלע"ז)
התנור. באויר נצלה דהפסח פסחים בגמ' בו. לצלות
ובתי' כמבושל מליח אי צלייתו. קודם הפסח מלחו אי
למטה, או למעלה האש בין לחלק יש אי שם. הכ"מ

הצליה. לאחר הברוילער של דינו ומה

ועלתה דעתו לפי הוגנת שאינה עצה לחבירו שיעץ מי
ואח"כ יין לנזיר המושיט וכן בלפ"ע. עבר אי טובה לו
יין כוס דוקא בגמ' נקיט למה טעם נדרו. על שאל
דמ"ק הש"ס סתירת ישוב לב"נ, ואבמה"ח לנזיר

ל"ב. לקדושין

כל לאבד חייב אי לפ"ע. עובר אי במ"ע המכשיל
מוצל לקושית ישוב לפנ"ע. על לעבור שלא ממונו
שיודע במקצת במודה שבועה תורה חייבה האיך מאש

לשקר. שנשבע

בין שעה או שעה חצי להמתין למנהג מקור יש אי
לי אמר התשובה שנדפסה (לאחר לבשר. חלב אכילת
בחצי להקל מנ"ל לשאול רק היתה דכוונתו השואל

שאל). יפה וא"כ שעה

בבישול העין מראית שייך דלא הגרע"א בקושית
משום חוששין ואי מ"ע. משום חוששין ואימתי בב"ח,

זכות. לכף נדון לא ולמה דרבנן. באיסור מ"ע

צריכי אי שבתות לחלל מומרים ע"י הנעשים כלים
מטומאת דיצאו משום כלים לטבילת טעם טבילה.
דסופן משום טעם עוד ישראל, לקדושת עכו"ם
טומאת בו יש אי שבת מחלל באיסור. להשתמש
מומר ישראל גרות. של ענין הוא כלים טבילת עכו"ם.
לגוף ישראל קדושת בין חלוק טבילה. צריך אי ששב
אצל סודה מי לשתות הוא. מה שקידש מומר ישראל.
אצל לשתות שהתיר בדרכ"ת צ"ע (ואגב מומר. חנוני

שבת). מחלל חנוני

שאין עכו"ם בבית בכדור לשחק לילדים לאסור יש אי
צלמים. שם

בבחירות בלע"ז) (וואטען להצביע ליכנס מותר אי
להם. המצורף בבית או תפלתם בבית

אי שלו צדקה מעות להם ליתן ורוצה מגמ"ח הלוה
הקדש. במעות רבית רבית. חשש בו יש

,לישיבה אותם והלוה בבאנק מעות שלווה מלמד
לעשות מותר אי לבאנק נותנן והוא רבית לו ומשלמים
הו אי מבאנק רבית רבית. עם טשעק העד מקבלי הכן.
קארפאריישאן בדין חדש דבר דרבנן. או דאורייתא

לדינא. מהו בלע"ז

להחזיר לו מותר אי ונשברה מחבירו עט ששאל מי
להלואה. שאלה בין חלוק יפה. יותר עט

.מניות בעלי ובחברות בבאנק רבית איסור שייך אי
שעבוד בלי שותפות שהוא ר"ת בדברי יסודו קארפ'
ברבית, ללות מותר אי לעניים הקדש ונכסי. הגוף
לצדקה. זו סלע באומר והמל"מ החוו"ד במחלוקת

כהונה. דמכירי משנה ביאור הוא. מה טבל איסור

והלוה רבית וקבל בבאנק לו שהי' מעות לוה ראובן
לשמעון. אותם

שרובם חברה או מבאנק ברבית הלואה ליקח מותר אי
הפוסקים במחלוקת בלע"ז. אינשארענס בנדון עכו"ם.
מחילה מועיל ואי משו"פ. בפחות רבית דין יש אי
הלוה והנכרי שותפים ועכו"ם ישראל אפמשו"פ.
מהרי"ט מחלוקת ברבית, אחר לישראל מהשותפות

והאחרונים.

.בלע"ז אינשורענס ביטוח אביו לו שהניח מי

.אסורין או מותרין אי מעכו"ם או מישראל רבית ספק

מארג'ין על בלע"ז) (שער"ס מניות לקנות מותר אי
בלע"ז.

לגלח צריכים ישראל דבני ראי' הראש. פאות בשיעור
ראשם. שער

בדין לעדות. מיפסל אי גילוח במכונת זקנו המעביר
הרמ"א דברי ביאור תער. כעין במספרים הזקן גלוח
ולא העליון בזוג מחתך בין והחלוק התה"ד בפי'

בכלל. הזקן לגלח שלא ליזהר טוב התחתון.

.הראש הקפת על מצווים שעבדים טעם

יוצא דין להם יש אם שבת בכל קיץ למעוני היוצאים
עונה. מצות לקיים לדרך

.נדה אשתו מיד תינוק ליקח מותר אי

שמיני ליל עד בדקה ולא לנדתה א' ביום שבדקה אשה
אי הראשו' במחלוקת לבעלה. בדיעבד מותרת אי
ומתי ההפסק לבד אחד יום בבדיקת דסגי כרב קיי"ל
דרבנן. או דאורייתא וז' ראשון בדיקת דיעבד. נקרא

חציצה הוה אי מלאכותיים עפעפיים שעשאה אשה
שאינם דברים ג' חוצץ. אי פניה על צבע לטבילה.
ושאין ממשות, בו ושאין לנוי, שהוא כל חוצצים
בכמה חוצץ. אי לזמן בשן סתימה לעולם. בו מקפיד

נדה. בטבילת מחמירין דברים

.הנידר דבר מקרי אי איש כאשת דבר עליו האוסר
נדר. ולא קנין הם אשה קדושי
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לה וא"א וחלתה ער"ח כל להתענות שנדרה אשה
צרה בעת דנדר בהא להתיר. יכולין אי נדרה לקיים
ישוב סכנה. נקרא ומתי גדול, לצורך אלא להתיר אין
נדרה אפילו אשתו נדרי מפר דהבעל הנוב"י לדברי
רוצה הבעל ואין צרה בעת שנדרה אשה צרה. בעת
ימים חודש כלום אטעום שלא הנשבע נדרה. לשלם
להנודר חבירו דעת על הנודר בין חלוק שוא. הוה אי

להשם.

אביו שאין למקום תורה ללמוד לילך שרוצה מי
לו. לשמוע צריך אי מסכים

חייב אינו רשע דלאביו הטור על החזקוני בקושית
שבת דוחה או"א כבוד יהא יכול יבמות מגמ' לשמוע
ליה. לציית חייב אינו רשע דאביו כיון קרא לן ולמה

שיבה מפני לעמוד חייב אי תקום, שיבה מפני במצות
שקבע חכם בממונו. בהידור חייב אי מקומו, לו וליתן
או רכבת על בהידור. חייב אי כנגדו לעמוד מקומו
אשמאי. בזקן הידור הידור. דין יש אי סתם בדרך
כשרות. חזקת ליכא דרבנן איסור דלגבי ה"ה בדברי

.בדרכים מכבדין דאין ודין בהנ"ל עוד

חשוב אדם ובא טלית או באבנט שמתפלל מי
אבנטו לו ליתן דמי שפיר אי אבנט ומבקש לביהמ"ד
לו אמרינן דלא או אבנט בלי יתפלל והוא טליתו או

חברך. שיזכה בשביל חטא לאדם

דאמרו בהא האחרונים מקושית הש"ס לסתירת ישוב
וכהא לה למחול יכול והא עדיף התורה דכבוד עשה
בין חלוק ליה. בעינא לא אמרה אי כתובות דאמרו

לבזיון. התורה כבוד

והאיך מצוינים, לתלמידים פרסים ליתן מותר אי
מותר אי יותר. הראוי הוא מי הישיבות ראשי יקבעו

התלמידים. בין תלמיד להקדים

,בלימודו להצליח הרוצה לתלמיד הלימוד דרך קצת
קע"ז. סי' ח"ה הלכות משנה בספרי עוד ועיין

אכילת לענין סיום בכלל הוי אי אחרים ספרים המסיים
המסכת. בסיום לסעודה טעם האסורים. בימים בשר
מותר אי בן. לו שנולד למי זכר שלום לסעודת טעם
ולעשות בשר בו אוכלין שאין ליום הסיום להשאיר

בשר. עם סעודה

שצריך ולומר בדבורו לשנות מותר אי צדקה גבאי
בנדון ת"ח. עבור בצדקה שירבו כדי כלה להכנסת
כלה. שנקרא ת"ח עבור כלה הכנסת מעות שלקח הח"ס

שלו מעשר ממעות יהיה שיתן צדקה שכל שהתנה מי
שלו. מעשר ממעות לחשבו יכול אי בסתם נתן ואח"כ
הפריש. ואח"כ שלו מעשר שהפריש קודם צדקה הנותן

חיוב עליו יש אי השמיני ביום בנו את מל שלא אב
על תמיה אדם. בני משאר יותר בזמנו שלא למול
מילה למולו. האב חייב שנתגדל לאחר דגם המנ"ח

הב"ד. וחובת האב חובת חיובים ב' בה יש

אב מדין למולו חייב אי בן והוליד מוליד קטן למ"ד
מצות. בשאר מחויב שאינו אע"פ

וצריך נינהו מילי תרי ומילה דפריעה בס"ד גדול בירור
הפריעה, כך ואחר החיתוך קודם דוקא, בפ"ע לקיימם
הפריעה עור עם הערלה לחתוך ולא דוקא, ובצפורן
בדין פריעה. מצות ביטל כמעט כן והעושה יחדיו,
חייב אי בשבת ביד הפורע בשבת. מוהלים שני
דוחה דפריעה מנ"ל יד. כלאחר הוי או דאורייתא
חייב אי נצטוו שלא מה הפריעה עור החותך שבת.
דברי ביאור אסור. במספרים פריעה חובל. משום

בס"ד. ענינים כמה ועוד בזה ירושלמי

פורעין כך ואחר מוהלין היו הש"ס בזמן בהנ"ל. עוד
ממדרש. ברורה ראי' כלל. הפריעה עור חתכו ולא
הירוש' בדברי פי' וכו'. ויהושע פורע ואהרן מל משה
מוהל למרק. כדי בו כשאין כרת ענוש פרע ולא דמל
מוהל לסתם עוד זמן כשאין ביה"ש למול מותר אי זריז
מילה. מצות וביטל מל לא כאילו פרע ולא מל למול.

ז"ל. גאון האי לרב אותה שמיחסים בתשובה ביאור

מדין בב"א ופריעה חתוך למול אסור בהנ"ל. עוד
שלשת שזה אמך, תורת תטוש דאל ומדין תורה.
והסכימו טעמים, ועוד כן, מוהלים ויותר שנה אלפים
ירושלים שליט"א מגור אדמו"ר מרן הגה"ק לזה
קאמינעצקי מוהר"י הצדיק הגדול והגאון עיה"ק
והרהגה"צ נ"י. מאנסי הישיבה ראשי זקן שליט"א
שליט"א הבושם ערוגת גאבד"ק גרינוואלד מוהרל"י
שליט"א פאפא גאבד"ק גרינוואלד מוהר"י והרהגה"צ

שליט"א. וצדיקים גאונים כמה ועוד

אבותינו מנהג לשנות דח"ו ופריעה מילה בענין עוד
דמילה ע"ה רבינו משה מפי אצלינו מקובל אשר
המקובלת מצוה לשנות ראשו יקל ומי פריעה ואח"כ
גם כשר הי' אי אפילו מסיני משה עד דור מדור לנו
הדורות. בכל כן כבר בה והנהיגו הואיל אחר באופן
עליו חלקו ואדרבה בעולם נתקבל לא שאלוניקי מנהג

ובטלוהו. בדורם גם

עוד לחתוך לאסור טעמים ח' הנ"ל. בענין עוד
הערלה. עם הפריעה

דפריעה ז"ל שי"ק למהר"ם ותמיה הנ"ל בענין עוד
התקון מהני אי פרע ולא מל בלילה מהני בדיעבד

שנית. ברית דם הטפת יצטרך שלא לענין עכ"פ

.שאלוניקי מוהלי על והשגה הנ"ל בענין עוד
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המילה קודם מהגיד הפריעה עור שמפרידים מוהלים
ועכ"פ איסור בו יש אי כסף של מחט כעין במכשיר

שבת. לענין

למולו מותר אי בלע"ז) (געל בצהבת החולה תינוק
שנתרפא. לאחר מעל"ע ימים ז' להמתין צריך ואי

מהו. גרין ירוק תינוק

תעבודו בהם דלעולם בעשה עובר מתי עבדו המפקיר
ביאור שחרור. שטר לו שכתב בשעה או הפקר בשעת
אבנ"מ, הגאון על ותמיה ל"ח גיטין התוס' דברי
לדברי ישוב עבדות. צד בו יש שחרור גט מעוכב

מהריב"ל. לתמיהת וישוב הרשב"א מקושית התוס'

.דלעולם בעשה עובר מתי עבדו המפקיר בהנ"ל. עוד
הפקר איסור. וקנין ממון קנין קנינים שתי בו יש עבד
עצמו מוכר איסור. של ולא ממון של קנינו משחרר
במצות העבד חיובי כנענית. שפחה לו מוסר רבו אי

האדון. מצד או עצמי חיובי הם אי

דעושה מצוה בהם מקיים אי לביה"מ ספרים המנדב
אין ציבור של בס"ת חלק לו שיש מי עת. בכל צדקה
ספרים המנדב הס"ת. בגוף ולא השתמשות אלא לו

להם. להשאילן אלא לביהמ"ד למוסרן אין

מנהג כפי שלום מכתבי על ב"ה לכתוב מותר אי
מלזורקם. נזהרין שאין אע"פ העולם

.זה בשם לקרותה מותר אי אל בית הנקרא הכנסת בית

.כמה עד מזוזה פטור

מי שלו. שאינה דירה שכר לו משלם שחותנו מי
שיצלצל מע"ש שעון להעריך מותר אי במזוזה. מחייב

נ"ג. לעיל ועיין בש"ק.

.במזוזה חייב אי לפרקים רק בו שיורדים מרתף

.לעליה המוליכים במדריגות מזוזה חיוב

גאראזש או חפצים להחזיק המשמש הבית אחורי חדר
במזוזה. חייבים אי בלע"ז

או תפילין להניח מותר אי ז"ל האחרונים במחלוקת
בהא עכו"ם. ע"י שיתבזו שיודע במקום מזוזה
אי תפילין בע"כ. כאלישע נקי גוף צריכין דתפילין
משום חיישינן לא הגזירה בזמן עליהם. נפשייהו מסרו
טו"ת. דוקא לבשו קדה"ש בשעת ומה"ט תפילין בזיון

תפילין. בזיון משום ליכא קאנצעטריישאן במחנה

או לפדה"ב צורה של מטבעות דוקא בעי אי לכתחלה
כסף. בשוה סגי

שהחיינו ולברך לפדותו יכול אי בביתו שתוקי המגדל
לקטן זכין אי והט"ז הש"ך במחלוקת פדיונו. בשעת

בפדה"ב.

הרבה כהנים אצל לפדות והגר"א היעב"ץ למנהג ישוב
לפגמו חוששין ואימתי ראשון של לפגמו חששו ולא
להחזיר הכהן שחייב היעב"ץ לשיטת ישוב ראשון. של

לאב. פדיון דמי

במתנות פדוי. בנו אי כהן של בע"כ פדיון דמי הנותן
הקצה"ח על תמיה נתינה. שמה אי בע"כ נתינה כהונה
פדיון הם. יורשים ולא מתנה מקבלי דכהנים מגמ'

מכר. או מתנה הו"ל הבן

דפדה"ב כתב ל' דבסי' ז"ל הח"ס מרן לסתירת ישוב
בו. אחרת רוח קל"ה ובסי' צורי כסף בעי לא

.מעשר ממעות ספרים לקנות מותר אי

.הנ"ל בענין עוד

יבואו שלא לעכב יכול אי מעשר ממעות ספרים הקונה
בספרים. לעיין עת בכל לביתו

.להפריש אחפצים גם חל אי כספים מעשר המפריש

מבאזא"ר מעשר במעות חפצים לקנות מותר אי
ישיבה. לטובת שעושים

דעשר חז"ל בדרשת הרמב"ם בן הר"א דברי ביאור
שבודאי זו הבטחה על לסמוך יש אי שתתעשר. בשביל
חז"ל בדברי שנמצאו והיעודים הברכות בכל יתעשר.
בהם להאמין מחוייבים אם טוב דבר שיעשה למי
במעשה תלוי או מוכרחת הברכה אם יבא. שבודאי

אח"כ. האדם

השי"ת הבטחת שאמרו ובמה כספים מעשר בענין עוד
דאמרו מהא וקשה חוזר. אינו תנאי על אפילו לטובה
או לרבים הבטחה בין חילוק החטא. יגרום שמא

ליחיד.

אי נפל ההפלה. סיבת לדעת כדי נפל לנתח מותר אי
קטן הדין. וחרדת ניוול דין בו יש ואי בקבורה. חייב
דמת טעם בו. נשמה נתנה אימת לעוה"ב. בא אימתי

מעכו"ם. יותר מטמא ישראל

שלא העיבור להפיל היתר לה יש אי שחלתה מעוברת
נהרגין וב"נ עיבור להרוג איסור בע"מ. וולד תלד
שמים. בדיני וחייב ב"ד ממיתת פטור ובישראל עליהן

חייב. ההורגו ממצות הפטור שוטה חרש

טומאת החולים. בבית חולה לבקר מותר אי כהן
תמיה הותרה. אי הראב"ד לדעת בזה"ז כהנים
בבית לכהן ליכנס אין בזה. י"ח סי' מה"ת להגרע"א

שיב"ס. לא אם לרפואות ואפילו לבקר חוליהם

.צדיקים לקברי לטמאות רשאי אי כהן

היוצא חולה. לבקר לביה"ח כהן כניסת בענין עוד
המת. מאהל כיוצא ידיו ליטול צריך אי מביה"ח
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'הי לא אם אבות לקברי לילך שלא העולם בחשש
אנוס שהוא למי המתרשל בין חלוק שנים. עשר שם

אחרת. במדינה וכ"ש

לספר מותר אי להספיד. שאסור ביום הספד באיסור
להבנים. מוסר דברי לומר או מת של בשבחו

לביה"ח ליכנס מותרת אי לילד שכרעה כהן אשת
שהותה שבמשך א"א זכר תלד שאם אף להוליד

הולד. יטמא לא בביה"ח

ישראלים גם שם קוברים שלפעמים גוים של ביה"ק
לנסוע מותר אי רה"ר ע"ג מאהילים ואילנות משומדים

ברה"ר. האילנות תחת מכוניות עם

ר"פ באהל. מטמא אינו עכו"ם של ביה"ק בהנ"ל. עוד
המשומדים מפני עכו"ם בקבר נכנס לא מברצלונה

הויהיכ אי בקרקע קבר טהור. ספיקו עכו"ם דרוב י
הוי לא נרקב דמת כיון הרוקח לקושית וישוב קבוע
לטמא לכהן מותר אי ברה"ר טומאה ספק קבוע.
המאהל אילן לטומאה. רה"ר הוה אי מכונה לכתחילה.
קצת ואריכות סככות, משום מטמא אי אחר אילן על
לבוד קיי"ל אי הפרס. ובית ופרעות סככות בדין
אחית גוד לבוד. הוה אי ענפים ע"י ולבוד בטומאה.
לסככות מסככות טומאה להעביר בטומאה. אסיק וגוד

ביניהם. אויר כשיש מעבירין אין לכ"ע

כשהדלתות לטומאה רה"ר אי ביה"ק בהנ"ל עוד
כיצד והראב"ד הרמב"ם במחלוקת מבחוץ. סגורים
דאיכא והיכא טמא ברה"י ס"ס מ"ט טומאה. ספק נולד
אי לילך אחרינא דרכא איכא אי מבררינן. אי לברורי
כיון לרבים שנוגע בדבר להחמיר אין להחמיר. צריך
בחצי העשל ר' ורבי מהרי"ט במחלוקת היתר. לו שיש
בסככות טרפה ונמצאת בפנים וחצי בחוץ בהמה

מעזיבה. לקבל יכולין שאין ופרעות

 
פ"ו מצות דילפינן סנהדרין מהרש"א לקושית ישוב

בכתוב. שקודם מאדה"ר ולא מנח

קיים אי להוליד זכה ולא בנים להוליד שהשתדל מי
בהשתדלות. המצוה

קודם להאכילם חייב אי בביתו חיים דגים המגדל
המגדל בדגים. צעב"ח שייך אי כבהמתו. אכילתו
אי להם. שיאכיל קודם לאכול אסור כלב או חתול

בביתו. הנ"ל דגים מיני להחזיק מותר

הוי הנדה מן הבא דולד התמוהין המרדכי בשיטת
משום חייב נדה אשתו על דהבא הצ"פ ובדעת ממזר

א"א.

.ר"ל לשד הנבעלת ע"ד

.בשמחות ואנשים נשים יתערבו שלא הזהירות בענין
מלאים שהם במלונים חתונות שעושין המעשה ורע

מאוסים. ודברים וטומאה שקץ

.כנענית שפחה ע"י ליטהר יכולין אי עמלק זרע
למיעוטא דחיישינן הירושלמי על הראבי"ה בקושית
ר"א אמר ומכילתא ומואב מעמון גרים לקבל שלא
או היתה שעה הוראת לעמלקי שהרג דוד מעמלק.

פיו. הודאת משום

לטהר יכולין קהל דפסולי יבמות ירושלמי דברי ביאור
מותר אי עמוני גר ישוע"י לבעל ותמוה שפחה ע"י

ב"ד. בלי מעצמן שנתגיירו ומואב עמון בשפחה.

שמא בגמ' קמדמי מה והבי"ש הח"ס לקושית ישוב
חזקה בתר דאזלינן מנלן ימות. לשמא הנוד יבקע
בחזקה. שינוי ראינו שלא זמן כל מרובה לזמן אפילו

כדי יד בפשיטת לאשה שלום להשיב היתר יש אי
לביישה. שלא

.איסורים כבכל ביחוד שיעור חצי איסור יש אי

במקום לבחורים חול לימודי ללמוד מותרת אי אשה
ובאנשים בנשים הסתכלות יחוד. משום חשש שאין
והסתכלות. ראי' בין חלוק אסור. אי זנות לשם שלא

ערוה. הוה אי אשה של דבורה קול

במקום במעונו שהשמחה לומר שמותר הלבוש בדברי
הס"ח. נגד אחד בחדר והאנשים שהנשים

.ואוטובוס במעלית יחוד חשש יש אי

אחד בחדר לדור לאיש מותר אי חדרים ב' בת דירה
בגמ' פי' אחד. לכל הדלת בסגירת שני בחדר ולאשה
הרמב"ם במחלוקת מבפנים. ונשים מבחוץ אנשים

ז"ל. החז"א ובדברי והתוס'

במחלוקת זה על זה אנשים שני לרכוב מותרים אי
בתרומה. אסורים גמלים דרוכבי בטעם ותוס' רש"י

'ב בלע"ז) (בייסיקעל אופניים על לישב מותר אי
בזה. זה שנוגעים אנשים

.פרקדן ישנו שלא וללמדם קטנים להפריש יש אי

זמניות שעות נחשב אי לת"ח חצות שהוא העונה בזמן
הזווג. קודם עצמו ושיקדש שוות, או

.עונה בשעת שלא לרפואה לבעול היתר יש אי

יד רבו. כיד דידו משום לרבו שליח נעשה אי עבד
לגירושין קדושין בין חלוק שליחות. או חצר מטעם
מע"ג קדושיך טלי לה באומר מתקדשת אי אשה
בעשה עובר אינו לצרכו עבדו המשחרר קרקע.

דלעולם.
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ידוע ולא בפמשו"פ דהמקדש החוו"ד לחידוש ישוב
לקדושין. חוששין ואין מקודשת אינה לכ"ע שויו

.מיתה חייב שעבד חלל דכהן הפלאה בעל בקושית

בחרם שידוך. לה שחזר בתולה לישא חשש יש אי
חלוק לזה. והטעם והקנס שידוך לבטל שלא הקדמונים
לבטל. יכולין ומתי באונס. למבטל ברצון מבטל בין

מטבע הגמ' פי' חתנים. לברכת חדשות פנים בענין
מצד ובתולה ובחור אחד מצד וזקנה זקן א"א של
אי תמורה ושלמה. דוד ירושלים של ומטבע אחד.

דוקא. דיבור בעי או במחשבה איתא

ומ"ש מקודשת אי באסה"נ מסוכנת אשה המקדש
חשוב. דאדם הנאה מההיא

לי שתחזירהו ע"מ מנה בהילך הרי"מ קושית ע"ד
בטל ותנאי למעשה סותר תנאי והא מקודשת דאינה
חייב אי אצלו נאנסה אם עמ"ל מתנה קיים. והמעשה

לשלם.

רב והא ברשותו דאינו משום א"מ במלוה המקדש
דשלב"ל. מקנה אדם ס"ל

דכתובות פ"ג אתיו"ט הגרע"א מרן בקושית
לה אין נבעלה שלא אע"פ לחופה ונכנסה דמשנשאת
נבעלה שלא עדים לה ויש הנשואין מן מגורשת קנס.
מירושלמי. בזה והגרע"א אמנ"ח ותמיה מנה כתובתה

.בהנ"ל עוד

למשפחותיו בוכה העם בפסוק מבעה"ת ריב"א בפי'
במתן בכו לא ולמה להם שנאסרו העריות עסקי על

תורה.

אחיו ומת ונכנס וחזר רובו יצא או ראשו שהוציא ולד
יבום. לענין מהו נולד ואח"כ

אי שפחה יצרה. בלשבת חייבת דאשה התוס' בשיטת
לשבת. בה שייך

לביאה ראויה שאינה חופה דלמ"ד השעה"מ בקושיתך
הא אחרת אשה לכה"ג מתקנין האיך קונה אינה

בתשמיש. אסור ביוה"כ

אי ונשאת ועברה הבחנה ימי להמתין שצריכה אשה
ראויה. שאינה חופה מקרי

אשר הבכור והי' הפסוק בפי' ששינה הרמב"ם בדברי
תלד.

הרא"ש לדעת דמקודשת אשה בו לקדש טבעת השואל
לשואל קדושין טבעת בין דמחלק הט"ז בדברי וצ"ע

יצא אי בסתם מחבירו אתרוג השואל בו.אתרוג.

בדבר ועונה כסות שאר עלי לך שאין בע"מ המקדש
ומהו שבממון דבר הנקרא מהו קיים, תנאו שבממון
לחוץ דגופא צער בין חילוק דגופא. צערא הנקרא

מגופא.

אי לנפטר. זכות בזה יש אי הנפטר אחר השם קריאת
משפחה. בני אחר רק שם לקרות שלא הקפדה יש

מותר אי ומצוות תורה שומרי היו לא שקרוביו מי
דלא שר"י ז"ל דאמרו מה ביאור אביו. אחר שם ליתן
הבכור והי' יבמות בגמ' דאמרו והא בשמייהו. מסקו
ביבום. ישנו דג"כ רשע אפילו ומשמע אחיו שם על

.לבת שם נותנים מתי

.לתינוק שמות ב' ליתן מותר אי

.וגדול צדיק אחר שם ליתן ענין יש אם

ר"ה נימול השבוע. פרשת בתר שם ליתן ענין יש אי
שהי' אב לו הי' אפילו אבינו יצחק ע"ש לו יקראו
פני רואה אינו נכדו אצל סנדק שהוא מי יצחק. שמו

גיהנם.

בדברי משפחה. קרובי אחר שם ליתן במנהג עוד
ויאיר. מאיר שמות משני הוא שניאור דשם היש"ש

מותר ואי עליה שעומד למי הלבנה לקדש מותר אי
שמה. לעלות

ואם אמו כשם ששמה אשה ישא דלא רי"ח בצוואת
שלא הנוב"י בדברי מותר. שמות שני מהם לאחת יש
אשה נשא שלא מי אחריו. לזרעו אלא הצואה היתה

ש משום לזה לחוש רע.אין דבר ידע לא מצוה ומר

הזה בזמן אי כתובה בלי דיוצאות דת על עוברת בדין
הכי. דינא נמי

השם כתבו ולא שנשתכח מעריסה השם שכתבו בגט
האיש שם הנשתקע. שם נקרא מהו כלל. המכונה
או דאורייתא פסול הוי אי בגט כתבן לא אם והאשה
שלא אשה לשם נכתב שלא איש שם בין חלוק דרבנן.
כלל ואשה איש שם כתבו דלא היכא חלוק נכתב.
מקרי אי השם נשתקע אחר. שם דכתב להיכא בגט
היכי השם שינוי מקרי דלא מהרי"ק בחידוש אחר. שם
לקרא עכ"פ צריך מעריסה שם אחר. בשם יסתפק דלא

נשתקע. מקרי אי בכתובה הכתוב שם לידה. בשעת

במחלוקת ישראל. או עכו"ם ע"י מעושה גט בדין
לא. או אונס מקרי אי מעות במקבל הראשונים
בשיטת ומגרש. גמר אונסיה אגב שייך אי בעכו"ם
פרעה. לבית כשנלקחה לשרה גירש דא"א הראשונים

בתור משמשים הם ולפעמים קדושין המסדרים רבנים
עבור שכר שמקבלים בעדות נוגע שייך אי קדושין עדי
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במחלוקת גט. לסדר שכר הנוטל קדושין. הסידור
להדיא שכתב רגמ"ה עיין ב"ד בעי גט אי האחרונים

ב"ד. דבעי

הוא בעלמא אסמכתא אשתו את דוקנא הכ"מ בדברי
ומחלוקת ור"ע, ר"י מחלוקת ביאור קינוי. מצוות ובדין

וירושלמי. בבלי

ספר בבית ולמדוהו מדבר ואינו שומע שאינו חרש
חייב אם אלמים ודבור בקריצות ומבין לחרשים

ל"ג. וסי' ט"ו סי' לעיל ועיין במצות

 
שו"פ על שהעידו זוממין דעדים מקושר הגט בקושית

דקיי"ל שאאי"ל עדות מושם מתשלומין יפטרו
דניזק אהזיקא אי האחרונים בחקירת בממון. משלשין
אחד כל שו"פ דליכא היכא רחמנא. קפיד דמזיק או
אי העדים מן אחד העני או מת שלמה. פרוטה משלם

הכל. לשלם השני חייב

כח ואין בו שהעידו למי הקנס משלמין זוממין עדים
שירצו. למי ליתנו ב"ד ביד

.ממונות בדיני להעיד פסול אי טריפה

(בלע"ז (רעיסעס הימורים במשחק לראות מותר אי
לשמחה. רק או להרויח מתכוין בין נפ"מ ואי

דירות עליו יבנה שלא בתנאי מגרש לחבירו המוכר
אימתי המגרש. קרקע תחת מחסן לבנות לו מותר אי

וכוונתו. השטר לשון אחר הולכין

אין אילנות בג' הרע"ב של הגרע"א קושית ע"ד
נטיעה. נקרא מתי עד עשרה. שיהיו עד חורשין

לא אמאי הרוב אחר בממון הולכן דאין דקיי"ל לפ"מ
שחט, נקב במקום דלמא דו"ה בתשלומי חיישינן
משהו מששחט בשינוי אותה דקנה אמרינן לא ואמאי

סוף. ועד מתחלה לשחיטה ישנה למ"ד קמא

ואם אב כיבוד על כופין דב"ד שכתב החינוך בדבר
אין בצידה שכרה שמתן דמ"ע מגמ' בהגמל"מ ותמה
רוצין ב"ד דאם הירושלמי בדברי עליה. מוזהרין ב"ד

לכוף. יכולין

הוה אי בעבירה וכלאים ושביעית ערלה פירות אכל
הגמ"יי. דברי וביאור חזקה

'ובתמי שליחות שייך לא שבגופו דבמצוה רי"ד בתוס'
עליו. קצה"ח

את שפשטה בלע"ז) (קארפאריישאן בע"מ חברה
החברה ומנהלי הפרעזידענט על חיוב יש אי הרגל
בע"מ דין הוא מה עכ"פ. שמים ידי לצאת להנושים

שפי' האחרונים על השגה תורה) מדין בלע"ז (קארפ'
שייך אי ונותן. שנושא עצמו בפני ורשות גוש שהוא
דחברה מחדש דמוקרטיות. במדינות דמלכותא דינא
הגוף ושעבוד אחריות בלי גמורה שותפות הוא בע"מ
קניית לענין ונפ"מ קארפ. דיני בעוד ובירור נכסי, או
שבת. איסור ולענין רבית ולענין בלע"ז) (שערס מניות

העולם לאויר לצאת הולד עקר כשכבר לעיבור המזכה
כולו. יצא דבעי נ"ב ב"ב רשב"ם לשון דיוק קנה. אי

ידוע צדיק לנכדי מנכסיו לחלק מותו לפני צוה חסיד
נכד. נקרא דורות כמה עד בהממון. זוכה מהם מי
לקרובים שיתנו בצואה נכד. נקרא אי ממשפחה הנושא

הקרובים. להיות צריכין מקום מאיזה

צריך אין בשוגג העובר דרבנן דבאיסור הנתיבות ע"ד
מה"ת. הוא אי אסמכתא בדין עליו, ותמיה כפרה.

.בהנ"ל עוד

דרבנן או דאורייתא הוה אי בשבת וממכר מקח איסור
כ"ז. ביצה רש"י בשיטת וביאור

.הגוף קנין מקרי לא לזמן דקנין האבנ"מ ע"ד

אי במשחקים שמשחקים התלמידים הרואה מלמד
לתלמידים להראותם מותר ואי מהם. ליטלם מותר

אחרים.

ואח"כ פסול ס"ת תקון דמי לשלם הבטיח ראובן
בדיני בו. לחזור יכול אי חדשה יריעה שצריך נתברר

אומדנות. ובשאר בנדרים אומדנא

ומבטל דיבור אתי דלא שאלה מהני לא ערופה בעגלה
שאלה מהני דלא בהא הח"ס בדברי תמיה מעשה.
מסירה מעשה ומבטל דיבור אתי דלא גזבר ליד משבא

הש"ך. דברי והם הוא, דהבל שכתב לגזבר

חצר להכריז. חייב אי בביה"מ בכיס מעות המוצא
להפקר. מציאה בין וחילוק קונה, אי ביהכ"נ

אי נפסל לא והבול דאר הבי ע"י מכתב שקבל מי
נוספת. פעם בו להשתמש מותר

יש אי אביהם ע"י וניזונים בישיבה הלומדים בחורים
שלחן על הסמוך גדול כמו קנינים לגבי קטן דין להם

אביו.

לא דאיסה"נ והגרש"ז האבנ"מ מקושית לנוב"י ישוב
יורש דגר קדושין מגמ' לבניו, להוריש ממון מיחשב
וביאור מממונו כחו פסק לא דמת גיטין בתוס' אביו.

הוי. יורשים הגר בגזל הכהנים ב"ק בגמ'

אחרת ונשא אשתו את שגירש בראובן הגר"א בדברי
לנחלה. הבכור הוא גרושה דבן לז' השניה וילדה
מחלק לידה. או יצירה בתר אזלינן אי בכורה לענין

נשיו. שני לידת ובין אחת מאשה תאומים בין
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אי הנאה טובת ובאסה"נ. בפמשו"פ ירושה דין יש אי
לירושה. ומתנה שעבוד בין חלוק לירת. ממון הוה
אינה אמאי הנאה בטובת דהמקדש המחנ"א בקושית
אי אפמשו"פ מוחל שאינו שאמר ישראל מקודשת.

להחזיר. חייב

נאמן ואי בכור שהוא בנו על להעיד האב בנאמנות
מתרומה דמעלין בסוגיא ממזר. שהוא עליו לומר

ליוחסין.

בני וכן אבינו אברהם את ישמעאל ירש לא למה
להגר. שחרר דא"א שבע באר אבעל תמיה קטורה.

.לא"י לעלות לו מותר אי מומר

הנפטר של ידות כתבי להוציא להם שאפשר ת"ח בני
עדיף. מהם איזה לא"י לקבורה להובילו או

אב"ד הרב כשיתפטר רב למנותו לסגן שהבטיחו קהל
ואין בקודש מעלין בדין מעצמו. אב"ד הרב ונסתלק
מהו תחתיו אחר ומינו פסול בו שאירע כה"ג מורידין.

לחזור.

מן לתבוע יכול אי השוכר ומת לחבירו בית המשכיר
לאחרים. השכירו שלא זמן כל שיפסיד מה היורשים

אסור משו"פ פחות דהגונב הרמב"ם לדברי ישוב
מה"ת.

.בהשבה לחייב מצטרף אי פמשו"פ פעמים כמה הגוזל

חייב אי משו"פ פחות פחות אבדות הרבה המוציא
להכריז.

דינים ב' בה יש גניבה שיעור. חצי הגונב בענין עוד
בתומים באסאן מוהר"י לקושית ישוב וממון. איסור

לאו. איסור בו יש הא לקולא ממונא ספק אמאי

מחובל מ"ש בגניבה שיעור חצי על לוקין דאין בהא
בחבירו.

.עכו"ם בגזל בקדשה הרמ"א על הש"ך בקושית

.לעכו"ם השבה ובדין בהנ"ל עוד

או גניבה מדין הוה אי שאסור למיקט ע"מ הגונב
בעלמא. איסור

.אכילתן כדרך שלא לאכלן מותר אי שביעית פירות

.בקטן מהני אי יאוש

ומתכוין ק"ש איןהקורא משום בו יש אי ת"ת לצאת
חבילות. חבילות מצות עושין

לארה"ב ישראל מארץ ציבורי מטעלעפאן צלצל ראובן
למי השבון דין בו יש ואם גזל בכלל הוה אי בחנם
באיסור לשוב. כשרוצה הכסף ולשלם להשיב חייב

דעת. לגנוב

.למדינה השייך בדבר הגזילה את והשב דין שייך אי
תשובתו. מה הרבים את והגוזל

הש"ך לקושית ישוב מבשלוחו. יותר בו מצוה בדין
הא זהובים בעשרה חייב אמאי מצוה מחבירו בחוטף

אמן. לענות יכול

אקאונטענד) חשבון רואה להיות לישראל מותר אי
אצל פועל הוא ואם המלכות. חוק ולעקוף בלע"ז)
בכלל הוא אם ישראל ממון ומוסר (י.ר.ס.) המדינה
ומוכסין מהגבאין ומ"ש לעכו"ם, חבירו ממון מוסר
אי הבית בעל של רבית הכותב חשבון רואה בגמ'.

איסור. בו יש

ביסורים אותו ועינה ראובן את להרוג בקש רוצח נאצי
ועתה מיד ביריה שיהרגנו שחדו ובנו קשים ועינויים
מיתתו. למהר לאביו שגרם על תשובה לקבל רוצה
למסור חייב אי ממיתה דחמירה קצבה לה שאין הכאה
נדרים הרא"ש לדברי ישוב עבירות. בג' להכאה עצמו
שימהר כדי השחיטה בית ליה פרע ליה דאמר בהא
שיהרגנו ממנו בקש אפילו הגוסס את ההורג למות.

רוצח. זה הרי

אי וציערו עולה לו שעשה ע"י לחבירו מיתה הגורם
מביתו. אדם ונפל מעקה עשה שלא מי כפרה. צריך
לצערו שלא וכ"ש אדם כל בשלום להתפלל אדם חייב
שמת עד ציערו שחבירו מחמת עצמו המצער ולהזיקו.

בנפשו. מתחייב אי הלב התקפת ע"י

.רוצח בכלל הוה אי הטריפה את ההורג

.מקלט בערי בשוגג ההורג

אי ב"ד שהרגוהו קודם והרגו אחר ובא ליהרג היוצא
עליו. חייב

.מת דין או חי דין לו יש אי טרפה

השחיטה בית לו פרע דפי' נדרים הרא"ש בדברי תמיה
אפילו אדם כל מיתת לקרב אסור הא מיתתו. למהר
(ועיין שמים בידי או אדם ע"י נהרג בין חילוק גוסס.

שי"ד). סי' לעיל

גזלן משיכה. כמו קנין הוה אי במקל דהכישה בדין
במחלוקת המוכר. במצות שלא אפילו במשיכה קונה
קמת על חבירו בהמת במעמיד והראב"ד הרמב"ם
בדברי תמיה להכישה. שוה אי באפה לה קם חבירו.

חבירו. בהמת במעמיד ה"ה

.חבירו לגדיש והלכה בפניה ובעמד משיכה בקנין עוד

.שיב"ס חולה לאחיו מכליותיו כוליה לנדב מותר אי
ואי חבירו, להציל סכנה בספק עצמו להכניס מותר אי
לרבים. יחיד ובין ספק. או ודאי הצלה בין לחלק יש
פי' מ"ט. הולד לסכנת קודם גופה צער דאמרו בהא
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להציל חייב אי אחרים. לחיי קודם דכביסתו בהא
בספק עצמו להכניס מותר ואי אחד, באבר חבירו
בדינים ענינים כמה ועוד עכ"פ, חסידות ממדת סכנה

אלו.

לגינה ונפלה שהוחלקה בבהמה הרמב"ם בדברי
שנהנית. מה רק דמשלמת

.שאהז"ג ובלאוין יראה, דבל בל"ת חייבות נשים אי

בלילה ביהמ"ק בונים דאין שכתב הרמב"ם בסתירת
חייבות דנשים כתב ואפ"ה שהז"ג מ"ע הו"ל וא"כ
חלקינו ותן בימינו במהרה שיבנה י"ר ביהמ"ק. בבנין

ביראה נעבדך ושם וכשניםבתורתיך עולם כימי
אכי"ר. קדמוניות
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