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ושבה זקנה עד אנחנה, פנה ולאבן סבבוני, לבבי והגיון יעצוני, כליותי מנעורי המשנ"ה המגיד

דברי ולפרש ומטמונים, מפנינים יקרים הראשונים, דברי לישב אזנחנה, ולא החזקתי במדתי אניחנה, לא

ורבותינו אבותינו דברי ולחזק המנהגים, על זכות ללמד וכדרבונים, כמסמורות דבריהם אשר הגאונים,

זקנים ובנים, אבות דור אחר דור ואחריו לחכמים, אב מפי לנו מסורים ונבונים, חכמים בהפלגת המופלגים,

הורינו אשר הם תימוט, בל יתד ועמוד, פנה לנו הם התלמוד, בלימוד כי נאמנים, עלינו קבלותיהם וחכמים

ובדורות בה, להדבקים אור ישכון בה, ללכת ישרה דרך איזהו חכמינו, ונתיבותיה התורה דרכי ולמדונו,

האמת ועל עונים, ובאהבה שואלים, לזה זה תחכמונים, כולם המונים, המונים שנים, לבוש כלו הראשונים,

ענותנותם, מוצא אתה גדולתם, ובמקום צרופה, באהבה מסותרת תוכחת בסופה, והב ואת כמ"ש מודים,

מה ועל דעתי, קבלו אמרו לא ומעולם אמרו, בשם דבר קיימו האשפתות משערי שאמרו, ממי האמת קבלו

שלחנו הרי ליה כתב אכן זמינא בר אבא ר' נדרים פ"ז בירושלמי כדאיתא שמעתי, לא אמרו שמעו שלא

שמעתיו לא לומר לבוש שלא גדול אדם צריך דלזה הרי ע"ש שמעתיו לא לומר בוש שאינו גדול אדם לכם

האחרונים. לגבי כמלאכים הראשונים, דברי לישב אחריהם, ולבניהם להם, עמדה חכמתם ואף

צרבת ומקומה כסלע בהרת ידו לתוך שעלתה מי אליעזר ר' את שאלו מ"ג פ"ט נגעים

לא להן אמר יסגור ולמה פי' כגריס מקומה והלא א"ל וכו' לבן שער לגדל למה לו אמרו יסגיר א"ל שחין

תרשינו א"ל (פי' בו אלמד בתירה בן יהודה רבי א"ל טעם בו שמעתי לא אבל יסגור זה גם כלומר שמעתי

ויפשה לו חוצה אחר שחין לו יולד שמא א"ל הין חכמים דברי לקיים אם א"ל דבר) זה בדין שאלמד

לקיים טעם תמצא אם אליעזר ר' לו שאמר פי' ע"כ חכמים דברי שקיימת אתה גדול חכם לו אמר לתוכו

שאיני תאמר לא חכמים דברי על ולהקשות הסגר טעון שאינו ללמד אבל טעמך אמור אז חכמים דברי

דברי שקיימת אתה גדול חכם א"ל חכמים דברי לקיים טעם וכשנתן ממך ושומע מרבותי שקבלתי מה מניח

לדבריהם לסתור הקושיות בלבלוך שלא נמי אי דבריהם את סתרת מאלו יותר לדבריהם טעם כנותן חכמים

ותוי"ט. וק"א רע"ב עי'

במקום אפילו אלא עליהם להקשות ולא ולישבם הראשונים חכמים דברי לקיים החכמה דעיקר

כל ת"ח וזקני תירוץ יש קושיא לכל כי דבריהם את לסתור מהם יתבלבל לא קושיות מהמון מוקשים שהם

לעשות לתלפיות, בנויות וחיות, קיום אין והויות, קושיות לרוב אבל עליהם, מתיישבת דעתם שמזקינים, זמן

דברי לנצח, ולא לישב לשבח, ועלינו ושגיאות, טעיות במחילות פיפיות, חרב ובידם הבריות, בין שם לו

ימין מהם נטה לא לעד, וקיים טוב דבר האחרונים, על וחבה הראשונים, על באהבה הקדמונים, חכמים

עד. עדי ושמאל

מטבחיא בית משקי ועל דכן קמצא איל על צרידה איש יועזר בן יוסי העיד מ"ד פ"ח עדיות במסכת

יהודה ר' ואזיל מיסתמיך ע"א ל"ז דף ע"ז ובמס' ע"כ שריא יוסי ליה וקרי מסתאב במיתא ודיקרב דכיין דאינון

תתיר בימינו א"ל השמן את כשהתרנו בביהמ"ד אמש היית לא שמלאי א"ל שמעיה שמלאי דר' אכתפיה נשיאה

שרא ומר תלת שרא התם א"ל וכו' יועזר בן יוסי רבי העיד דתנן שריא ב"ד לן קרי א"כ א"ל הפת את אף
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עלה ותני וכו' גיטך זה דתנן אחריתי שראי אנא א"ל דהוויין הוא תרתין אכתי אחריתי חדא מר שרא ואי חדא

ע"ש וכו' משחא דשרי דינא בית שמואל אמר יהודה רב אמר רבותינו מאן ואמרינן לינשא התירוה רבותינו

שלישי. דבר להתיר ימהר אל דברים שני שהתיר ב"ד כתב ממרים מהל' פ"ב והרמב"ם

התירו אם בהם וכיוצא יועזר בן יוסי של או הקדוש רבינו של דינו כבית הגדול ב"ד דאפילו

ואסור שריא ב"ד להו קרי מנהגא מכח אפילו או דרבנן תקנתא מכח איסור בהם שנהגו מה דברים ג'

שס"ח סי' ובטוח"מ שריא פלוני לו קורין דברים משני יותר התיר אם חייו ימי דבכל ומשמע כן לעשות

וז"ל, גאון שרירא רב בשם דכתיבכתב הוא מלתא דמנהגא מנלן דאמרינן המנהג שנות לבלתי אדם כל חייב

נימא אי ואפילו תסיג דלא בלאו עובר מנהג שינוי דעל נראה ראשונים גבלו אשר רעך גבול תסיג אל

אשר רעך גבול תסיג לא עה"פ שם שופטים ובספרי תסיג דאל אלאו אסמכיה מ"מ הוא בעלמא דאסמכתא

טמא טהור על לומר ר"א בדברי ר"י ודברי ר"י בדברי אליעזר ר' דברי למחליף מניין תניא ראשונים גבלו

זה. על שדרשו מה בירושלמי ועיין רעך גבול תסיג לא ת"ל בל"ת עובר שהוא טהור טמא ועל

בגמרא שאמרו ממה ע"ב)להקשות ב' והבא(ביצה בו שנחלקו בדבר מיירי דהאי עדיף דהתירא כחה

מקיל אלא דהתירא דכחה דין בזה ליכא העם נהגו שכבר במה אבל עדיף דהתירא כחה אמרינן אז להכריע

דהתירא כחה שפי' הנ"ל ביצה רש"י הגדול לרבינו דראיתי אלא נראה הי' כך עליהם קבלו שכבר באיסורין

האוסרין כח אבל להתיר ירא ואינו שמועתו על סומך שהוא המתיר דברי כח להשמיענו לו טוב וז"ל ליה עדיף

סומך שהמתיר מפני עדיף דהתירא דכחה פי' הנה ע"כ המותר בדבר ואפילו להחמיר יכולין שהכל ראי' אינו

אמת. דתרוייהו דלעיל להא וסתירה קושיא שום מכאן אין וא"כ מרבותיו קבל ושכך שמועתו על

'פי וז"ל כתבו עדיף דהתירא כח ור"ת ד"ה הנ"ל ביצה דהתוס' הקשיתי התלמידים עם

איסורא אבל לדבריו ראיה להביא וצריך שמועתו על סומך מתיר כשאדם עדיף דהתירא כח לכך הקונטרס

ועיין דבריו העתיקו ורק בקונטרס שפירש מה התוס' קמ"ל מאי קשה טעם בלא עליו להחמיר יכול אדם

פירושם לנו שביארו השמיענו גדול דדבר נראה העיון לאחר אמנם קפ"ט. אלפים שני סימן ו' חלק רדב"ז

התוס' אבל שמועתו על סומך שהוא המתיר דברי כח להשמיענו לו טוב כתב ז"ל דרש"י רש"י בכוונת

ואין שמועתו על סומך שהוא לומר אפשר היה רש"י דמלשון והכוונה לדבריו ראיה להביא וצריך הוסיפו

הפשוט פי' לפי וממילא לדבריו ראיה להביא וצריך שמועתו על סומך התוס' פי' ולכן ראיה להביא צריך

שמועתו בפירש"י הכוונה התוס' פי' לפי אבל קבלתו היינו שמועתו על סומך לומר אפשר היה בפירש"י

לדבריו. ראיה להביא צריך ולכן שלמד ההלכה היינו

ואפילו להחמיר יכולין שהכל רש"י כתב דהאיך לעיל שהקשינו קושיתן נמי מיושבת דא"כ

תי' התוס' אבל לצורך שלא מטריחו בכלל וגם אחרים ממון מפסיד הוא פעמים כמה והא המותר בדבר

עליו תיבת הוסיפו והנה טעם בלא עליו להחמיר יכול אדם איסורא אבל וז"ל אחת תיבה שהוסיפו בזה

על אבל להחמיר איסור איכא ודאי אחרים דעל אחרים על הכוונה אין להחמיר יכול שפירש"י דמה כלומר

שבאו בקונטרס פי' התוס' כתבו למה קושייתינו מיושבת וא"כ ודו"ק. עליו שהוסיפו וזה להחמיר יכול עצמו

כמובן. ההלכה שמשנה תיבות הני והוסיפו רש"י כוונת לפרש

כתובות ע"א)רש"י ז' אדם(דף דכל משום הוראה איסור קרי ומי לאיסורא הוראה איכא ומי

אבל ואוסר בא הוא לו ברורה ההלכה שאין הספק מן שאפילו דברים סמיכת זה אין והאוסר להחמיר רשאי

ביצה ממסכת טעמו שינה דכאן נראה ע"כ הוראה והוא חכמתו סברת על או שמועתו על סומך המתיר

היינו שמועתו ומשמע חכמתו סברת על או שמועתו פי' וגם ודו"ק. לעצמו ולא הוא לאחרים ההוראה דהכא

דברים ח"ו להתיר אין הגדול בבי"ד דאפילו מיהו מבואר ובאחרונים. שם צל"ח ועיין לעיל. וכמ"ש קבלה
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דברים משני יותר שמתיר שמי דיתמי יתמי אנו ובדורינו ליחיד כ"ש וא"כ בזה וכיוצא איסור כבר בה שנהגו

כמה ספרים או ספר המחבר וכן היקל, פלוני מזה גדול או שריא פלוני שנקרא הנה עד איסור בהם שנהגו

באיסורים. שמיקל ח"ו הקל יוסי מזה יותר או שריא יוסי נקרא להיות שלא להזהר צריך

בזה הכוונה אין להחמיר יכול אחד שכל רש"י שכתב ומה הוא קל דבר לאו להחמיר דגם

שאסור כשם לעזר א"ר דתרומות פ"ה שלהי בירושלמי אמרו דכבר המותרים דברים ולאסור להחמיר שמותר

הדבר על לעמוד עצמי אטריח לא יאמר שלא שם פנ"מ ועי' הטהור את לטמא אסור כך הטמא את לטהר

ובשו"ת קמ"ד סימן הראשון אהרן זקן שו"ת ועיין כן לעשות שאסור אטמאנו אצלי ספק שהדבר כיון אלא

מתודים ר"י שתקן ובוידוי שכ"כ, שכ"ו סימן זאב אסרתיבנימין התרת אשר ואת התרתי אסרת אשר את

ואינו קל דבר שזה צ"ל להחמיר יכול אחד שכל שפירש"י ומה לזה זה בין חילוק ואין לאיסור שניהם הרי

מהל' פ"ב רמב"ם ועיין תגרעו ולא תוסיפו לא הוא מלא ומקרא כן לעשות אסור ודאי אבל טירחא צריך
שם הראב"ד השגות ועיין בל"ת עובר מדאורייתא שאסור עוף בשר על האומר שם ובלח"מ ה"ט ממרים

שאם וכיוצא גזל ואיסור קולא לידי הבא חומרות כמה מזה יצא שאפשר לאחרים כותב שהוא בדבר וכ"ש

פ"ד ר"ט על בגמרא וכמ"ש לו לשלם ומחייב ממון גזלו ע"כ כשר מדינא שהוא בדבר שהוא למי נחמיר

ואמר והתירוהו החכמים לפני מעשה ובא לכלבים ר"ט והאכילה שלה האם שנטלה בפרה מ"ד דבכורות

לאכול לתקנו צריך והיה גלגול איזה היה אולי שהטריף חי מבעלי הוא ואם ע"ש טרפון חמורך הלכה

המצות. על רדב"ז עיין עי"ז התקון מן נפש דחה חומרא ע"י טרפו ואם עליו ולברך

שלא בתורה המורים ועל הדין עוות ועל הדין עינוי על לעולם בא חרב מ"ח פ"ה אבות

שכלל הרי האסור, את ולהתיר המותר את לאסור כהלכה, שלא בתורה המורים ועל הרע"ב ופירש כהלכה

וכו' חרב שם ציין הגר"א ובביאורי לעולם בא חרב תרוייהו ועל האסור את להתיר עם המותר את לאסור

מאסו. במשפטי יען וגו' חרב עליכם והבאתי נאמר שם כמ"ש

שו"ת ועיין ללמד ראיה עלי' המחמיר שכל מחמיר שאתה ללמד ראיה עליך מ"ג פ"ד ידים

וכל וכו' שנים היו פ"ז סנהדרין ובתוספתא קט"ז סימן חכ"צ ובשו"ת קמ"א וסימן א' סימן ח"א תשב"ץ
הכהן) (יוסף הוא אף מי"א פ"ד חלה ובמסכת ב'. ביצה הש"ס גליוני ועיין ראיה להביא עליו המחמיר

אפילו הרי ע"ש. חובה הדבר יקבע שלא והחזירוהו בירושלים קטן פסח לעשות ביתו ובני בניו את העלה

חובה. הדבר יקבע שלא הניחוהו לא בניו לחנך רצה

לחומרא לשמוע ואין וז"ל מפאדוו"ה מהר"ם חומרת על כתב קפ"ז סימן יו"ד ז"ל הב"ח הגדול

ניתן לא אבל לעצמו פרישת מידת ינהג עצמו על לסמוך רוצה אינו ענותנותו מרוב חשוב אדם אם זו

ועיין ע"ש התלמוד מן ברורות ראיות שיביא לא אם מדעתו ולהחמיר הבאים לדורות להורות בספר להכתב
לאסור אסור כך האסור את להתיר שאסור כשם ט' אות ביו"ד רמ"ב סימן סוף והיתר איסור בדיני ש"ך

אחר ממקום הקל צד בו יש הרוב שעל מפני הפסד שאין במקום אפילו עכו"ם בשל ואפילו המותר את

הוצרך אם לפיכך דברים מאה אחר עד שיתגלגל שאפשר קולא לידי דאתי חומרא והו"ל שנאסר מחמת

ברור האיסור שאין לומר המורה צריך כשמש ברור האיסור שאין בזה חומרא מחמת או ספק מחמת לאסור

ולפעמים ק"ד. סימן וח"ה ק"ה סימן ח"ד הלכות משנה בספרינו מש"כ ועיין ע"ש להחמיר צריכין שאנו אלא

אברהם ויעש בספר וכ"כ להטות רבים אחרי דקיי"ל ואפיקורסות מינות בכלל ליה הוה רוב נגד פוסק אם

חשש לא לקולא מ"ד כחד הלכה ואיפסיקא הפוסקים מחלוקת בו שיש בדבר שכתב מצעכינוב להגה"ק

דברי בעל הגה"ק מרן וכ"כ להחמיר שרוצה מי על חז"ל נגד כאפקרותא בעיניו נדמה והיה כלל להחמיר

הפוסקים דרוב כיון וכתב נפל מתורת שיצא מעל"ע ימים ז' בעי דבהמה כהפמ"ג לפסוק שרצה באחד חיים

מה"ת. ברוב ח"ו מאמין אינו כאילו הו"ל כפמ"ג הפוסק כותיה דלא פוסקים
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ואבנים העצים חטאו מה מזבחותם את ונתצתם אומרים חמורות דורשי וז"ל פ"ז שמחות

שאין ואבנים עצים עם ומה ק"ו דברים והרי ונתצתם הכתוב אמר ידיהם על תקלה לאדם שבא לפי אלא

אדם ונתצתם תורה אמרה לאדם ידיהם על תקלה שבאה על רעה ולא טובה לא חובה ולא זכות לא בהם

הדבר אם לבינו דוה זה ועל עכ"ל. עאכו"כ מות לדרך חיים מדרך ומטהו חבירו את להחטיא גורם שהוא

הרעים ממים וישתו אחרים ויבואו מנהג או הלכה ענין באיזה טעינו ח"ו אם כי לבי זכיתי יאמר מי כן

ח"ו. ברכה ולא קללה עלי והבאתי מישראל לאדם ישראל שונאי ע"י תקלה באה ח"ו ונמצא בה ונכשלים

לית ביתיה וצבו נפיק לקטלא נפשיה בצבו הכי אמר לדינא נפק הוה כי רבא אמר ע"ב פ"ו יומא ובגמרא

עונש לישא לקטלא אזיל עצמו ברצון ופירש"י כיציאה ביאה שתהא ולואי אזיל לביתיה וריקן עביד הוא

ולואי בדבר כלום ישתכר ולא ביתו צרכי יעשה לא זה ובכל כן אמר עצמו ועל בדין ישגה שמא חטא

והוא ג"כ בשבילו יכשלו אחרים עוד ישגה ח"ו שאם הנ"ל ע"פ והכונה כיציאה חטא בלא לביתו שישוב

ו חטאם עונש אבתרייהו.ישא נאמר מה אנן א"כ

ט"ו פ' ויק"ר וז"ל ובמשקל ובמדה בהכרח דהכל ז"ל תי' כבר מידינו זאת בקש מי איפה א"כ

במדה תכון ומים משקל לרוח לעשות ד"א כ"ח)ב' שנתנו(איוב ד"ת ואפילו שמואל ברבי יודן ר' אמר

ויש למשנה ויש למקרא זוכה יש ואגדה הלכות תלמוד משנה מקרא הן ואלו במדה אלא נתנו לא מלמעלה

ה' רוח את תכן מי כתב תק"ל סימן ובס"ח לכולן זוכה ויש י"ג)לתלמוד מ' יהיה(שם מי גוזר הקב"ה כי

שלשה, או שנים, או אחד, ספר שעושה עליו שגוזר יש יעשה, ספרים וכמה שנים, וכמה חכמתו ומה חכם

ויכול כותבו ואינו דבר הקב"ה לו שגילה מי וכל אחרות, בסודות וכן קרייה, לפתור וכן בתלמוד, וכן

דכתיב לכתוב אלא לו גילה לא כי לו שגילה מי גוזל הרי י"ד)לכותבה כ"ה ובריתו(תהלים ליראיו ה' סוד

וכתיב ט"ז)להודיעם ה' שכתוב(משלי וזה חוצה מעינותיך י"ד)יפוצו י"ב נעלם(קהלת כל על במשפט יביא

ועליו ובמשקל ובמדה בהכרח דהכל מבואר ע"כ. כותבה שאינו רע אם לו שגילה טוב אם שנעלם שגורם

גזרותיו. לקיים עלינו שגזרו פתגמין עירין בגזירת הכל אלא לגרוע אין וממנו להוסיף אין

יושבים ומערב מזרח מלכי שכל אני חסיד לא רבש"ע הקב"ה לפני דוד אמר ד' דף ברכות בגמ'

אלא עוד ולא לבעלה אשה לטהר כדי ובשליא ובשפיר בדם מלוכלכות ידי ואני בכבודם אגודות אגודות

יפה זכיתי יפה חייבתי יפה דנתי יפה רבי מפיבשת לו ואומר רבי במפיבשת נמלך אני עושה שאני מה כל

בספרים לעיין המורה צריך הוראה איזה לשאול כשבאין דבזה"ז הב"י וכתב בושתי ולא טמאתי יפה טיהרתי

בהביטי אבוש לא אז בקרא רמזו והפמ"ג רבו בפני הלכה מורה בכלל והו"ל כרבותינו לפנינו דהם משום

וא"כ סק"א השלישי סדר השני באו"ה השואל הנהגת סדר יו"ט לה' לפמ"ג בפתיחה ועיין מצותיך כל אל

פסוקות, בהלכות זה וכל רבי מפיבשת עם כנמלך בזה יוצא לכאורה ההלכה בספרי ומעיין הלכות המורה כל

תשובה כל על טרחתי הרבה באמת כי הגם הדמיון. שיפה יאמר מי למילתא מילתא לדמות שצריך בהני אבל

בשקלא עליהם עברתי אשר ענינים והרבה שכלי דעת קטנות לפי הענינים ושקלתי בספרים ובדקתי ותשובה

ולא ח"ו אלכד שלא אנכי ירא מ"מ ת"ח. שאר עם או ישיבתינו בני חכמים תלמידי עם בשעור וטריא

בתור רק אדם לשום הלכה בתור אלו דברי כותב אני שאין גמור בתנאי מתנה אני ולכן הלכה. בדבר אכשל

לראות שרוצה למי אני מקום ומראה בס"ד. לאור שהוצאנו ספרים בשאר וכן בהלכה ומתן ומשא הערה

ההלכות. באלו וטריא השקלא

ברבים תורה ולהרביץ לאחרים וללמדה לשמה תורה ללמוד שיזכני ונורא גדול לא-ל תפלה

אשה ניחוח לריח אלו דברי והיו הבא בעולם ולא הזה בעולם לא נכלם ולא ניבוש ולא נח מי על ולישב

איזה ימצא שאם הלכות במשנה הבאים מכל מבקש והנני ויראה, התורה לומדי בבית לרצון ויתקבלו לה'

זוזי מאות ארבע מתון ומתון לדברינו ישוב ימצא אולי במתינות לעיין נא ימחול זה בספרינו קשה דבר
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כתבתים ולא סתומים לא מבוארים הדברים שם באו ובעזה"י מקרא דרך המכתב שם נפל לא כי שויא,
עליהם שהסכימו בדברים וימים לילות החקירה ואחר הראשונים בעקבי שיצאתי אלא נים ולא נים ככותב
השמים מן שהראינו עד חיצונית הסברא מתוך לא ובחרבי בקשתי מלבי שהעליתי מה וגם החכמים גדולי

ראשונה השקפה לפי אשר פעמים והרבה רואות שעיניו מה אלא לדיין ואין עכ"פ דעתי לפי הכרחיות ראיות
לדונינו נא שגיאות שם ימצא אעפ"כ ואם טמונה, כונה בזה שיש יראה בהם והמעיין קשים הדברים נראים
ואם דברנו את להעמיד בידי יהיה אם להשיבו אשמח להודיענו אפשר ואם יבין מי דשגיאות זכות לכף

שיציל שכרו זה ויהיה השגיאה לעצמו יציין לאו ואם בס"ד הבאים בספרינו ואתקן אבוש ולא אודה לאו
שמים. לשם שכונתו כל בסופה והב את בנו ויתקיים ח"ו, הרבים ממכשול אותי

מכל מבקש הנני ולכן חבירו את שירצה עד מכפר יוה"כ אין לחבירו אדם שבין עבירות ז"ל
או תוכחה בדברי בע"פ או בכתב שבאתי לפעמים בכבודם פגעתי ח"ו שאם רבותי וכ"ש ורעי בתואריםידידי

מישראל נפש לשום לצער כונתי אין ח"ו כי נא סלח ואומר מבקש הנני כבודם לפי שאינו מצדנו הנכתבים
לרחוק שלום שלום אדבר כי שלום ואני התורה לגדולי וכ"ש דאבא לזרעא ליה חס תורה בני לת"ח וכ"ש

יעשה הוא במרומיו שלום והעושה גמורה, באהבה הקדושים ויעקב יצחק אברהם מזרע איש כל ולקרוב
ישראל. כל ועל עלינו שלום

שמנו ולא הארצות כגויי עשנו שלא בראשית ליוצר גדולה לתת הכל לאדון לשבח עלינו
חלקינו שמת ועוד קודש ברית אות בנו וחתמת ויעקב יצחק אברהם קודש מזרע בראתנו אלא האדמה כמשפחות
שירה מלא פינו ואילו התורה גדולי תלמידים עם וללמד ללמוד בס"ד זוכה ולהיות המדרש בית מיושבי להיות

אלקינו ה' לך להודות מספיקים אנחנו אין רקיע כמרחבי שבח ושפתותינו גליו כהמון רנה ולשונינו כים
ורעב ומחרב מדבר הצלתני, האש מכבשוני גמלנו אשר ונפלאות ונסים הטובות כל על מלכינו שמך ולהתפאר
היתה הבונים מאסו אבן י-ה במרחב ענני י-ה קראתי המיצר מן דיליתנו ונאמנים ורבים רעים ומחליים מלטתני,

הבנים אם המבורך ה' מאת ברך זרע חשובה משפחה בס"ד לי נתת אשר אתי חסדך הגדלת ועוד פינה. לראש
ולחופה הקדושה לתורתך לגדלם שאזכה עליהם נא חוס וחנון רחום אברהם אלקי מלפניך מתחנן והנני שמחה
את יברך הגואל המלאך תשועתו, צו קטן עד היחל מגדול כברכתו, אשר איש ברכם נא טובים ולמעשים
תורה אלא טוב אין השמים, מן הטוב אוצרך להם פתח משה, עמרם, שלמה, דוד זאב, אליעזר בני הנערים,

בנותי והבנות שנים, פי וכבוד ועושר וחיים, שנים ימים אריכות שמים, מלכה,ויראת מרים רבבה, לאלפי היו
נשים ותהיו עליון, קדושי התורה גדולי לבעלי תזכו אהובה, הרבנית לאמותם רשקא, פיגא לאה, רחל

לכם. דבר כאשר פעמים אלף עליכם, ה' יוסף ועוד הברכות אלו עליון, למלך צדקניות

מכל הקרובים ולכל והרמה, הכבודה החשובה המשפחה, ולכל ואחותי לאחי ברכה, אוסיף
ולתומכיה למנהיגיה וקהלתינו אנ"ש ולכל ותלמידי ידידי לכל מלברך אחדל לא ועוד ונחמה, ישועה הצדדים

הגוף בריות הנפלאות מאדון וישועות רפואות בעזרתי, הבאים לכל והצלחה ברכה בגבולתי, הבאים ולכל
הגנוז מאור לראות שיזכו ה' להם יתן והת"ת, הקדושה ישיבתינו לעזרת הבאים לכל פלאות, מעושה והנפש

בב"א. ויגאלינו ג"צ ולביאת בראשית ימי מששת

לעבדי עבד רותתות, ובידים נשבר בלב העתיד על ומתפלל העבר על מודה ישראל באלפי הקטן
ונפש, ובלב ברעדה החותם הקודש בעבודת ועמוס הטרוד לשמה תורה הלומדים ה'

 
      

     

יצו"א. בנ"י התשל"ו הרחמים לחדש ו' ליום אור
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יצו"א בנ"י התשל"ד תמוז ג' ב"ה

מוה"ר כש"ת וו"ח וכו' הרה"ג מע"כ 
באלטימאר.

       
     
        
          
         

   

      
         
         
        
         
           
         
          
         
        
       
       
        

        
       

       
       
       
         

        
         
         
        
        
         
        
         
         
        
         
        
          
         
          

  

        
       
         
         
        
        
         

  

 
     

        
      

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


  

        
         

        
        
         
        
        
         
         
          
         
       
        
         
         
         
         
        
        
         
       
       

         
   

       
         
         
       
         
        
          
        
         
          

    

      
        
       
        
        
          

          
         
        
         
        
         
         
         
         
         
        
        
        
         

    

  
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ה יהי' ברוך גם לסדר מוצש"ק ב"ה,

מע"כ אל וברכה שלום הרים המפורסםישאו הגאון הרב
הרב מוה"ר כש"ת וכו' מפארים שמו וו"ח פאה"מ

הכולל נשיא וזמנים מועדים בעמח"ס שליט"א
ת"ו. ברק בבני העין ראש וישיבת
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ה' לישועת המצפה כעת, אסתגר להאריך הז"ג אין כי והיות
ונפש. ובלב בידידות דושכ"ג עין, כהרף
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יצו"א בנ"י התשל"ה למטמנים כ"ב ב"ה,

הב' וכו' חו"ב והמפואר החשוב ידידי מע"כ 
ת"ו. עיה"ק ירושלים הי"ו,

     
     
         
        
         
          

     

       
      
         
         
         
          
          
         
         
         
          
        
        
        
         
         

  

       
       
        
       
         
         
        

       
         
        
          

         
        
           
         
          
      
         
        

 

       
        
        
         
        
        
        
        
       
         
        
        
        
         
       
        

 

        
        
        
        
         
        
         
        
        
         

  

כאות לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו נפש
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ג אייר ו' ב"ה,

כמר וכו' וכו' צ"מ קמברכינא חזינא דלא למאן 
הי"ו.
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לשמה, תורה ללמוד שיזכה ומברכו דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש. בלב הקודש, בעבודת והעמוס הטרוד

 

 
        

 

בנ"י התשל"ד יעשה מפיו היוצא ככל לסדר עש"ק ב"ה,

יחדיו ויר"ש תורה ליהודים, הגדול הגאון הרב ידידי מע"כ
פאר ונקי קב משנתו תמים, צדיק בשמים ראש צמודים,
כג"ת וכו', העולם סוף עד הולך שמו בלום, אוצר הדור,

מוה"ר  הגדול מבי"ד שליט"א,
תו"א. עיה"ק ירושלים
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אמנם להאריך, עוד לי והי' לעולם מיעוט אדם דברי אלו
מגילה מגילה ותורה בעונ"ה, ומוטרד טרוד ואני הז"ג אין
כ"ג ואת והישיבה, התלמידים עול לרגלי ופוסק כותב נתנה,
כ"ג בדברי להשתעשע המחכה באהבתו, קשור ידי"נ הסליחה,

ונפש. בלב
 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ה להדלקה ג' ב"ה,

ובקיאות בחריפות ליהודים, הגדול הגאון הרב ידידי מע"כ
תמים, צדיק בשמים, ראש צמודים, יחדיו ישרה וסברא
וכו' ונקי קב משנתו במערה, כר"ש השערה, אל קולע

מוה"ר כג"ת  הגדול מבי"ד שליט"א,
ת"ו. עיה"ק בירושלים
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ונפש. בלב באהבתו, קשור וטובו דושכ"ג נפשו ידיד הנני ובזה

 

       
       
        
        
        
        
          
         

  

 

 
    

בנ"י התשל"ה עמלק זכר את תמחה לסדר מוצש"ק ב"ה,
יצו"א

ויתרומם ימחה, עמלק של שמו שמחה, של בחדש
הגאון הרב ידידי מע"כ ובתוכם כפלים, בכפל שמים, כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' מפארים שמו וו"ח פאה"מ המפורסם

 ונשיא וזמנים מועדים בעמח"ס שליט"א,
ברק. בני העין ראש וישיבה הכולל
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יצו"א בנ"י התשל"ה סיון כ"ג ב"ה,

איש בע"ת ג"א המפורסם הגאון הרב ה"ה יהיה ברוך גם
מוה"ר כג"ת ועניו, חסיד בשמים, ראש צ"ת אשכולות,

  הגאון דישיבת ר"מ שליט"א,
ת"ו. עיה"ק ירושלים מטשעבין
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בלב דושכ"ג ירשה, ודרום ים ברכות מלא בסל המברכו ידי"נ
ונפש.
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יצו"א בנ"י התשל"ה למטמנים מ"ח ב"ה,

מוה"ר כש"ת וכו' פ"ה אי"א נו"א הרה"ג ידידי מע"כ
 ומקו"ח גאולה דשכונת רב שליט"א,

חשוב. מח"ס ת"ו, עיה"ק ירושלים

     
      
         
        
          
         
          

  

       
        
         
        
          
        
          
        
          
         
          

         
        
         
         
       
        
        

      
          

        
         

   

   
 

 
     

 

יצו"א בנ"י התשל"ה הרחמים לחדש ז' ב"ה,

אל קולע חוב"ט בנש"ק נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר השערה,  האי לרב נכד שליט"א,

זצ"ל. שטייף יונתן מוה"ר כקש"ת וצדיק גאון
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שיזכה וי"ר יבצר, לא ממנו טוב וכל אקצר, הז"ג שאין ומחמת
התורה במעלות מעלה מעלה ולעלות לשמה תורה ללמוד
דושה"ט ידידו ולכאש"ל, לו יעמוד זקן וזכות אבות, לתפארת

צדיק של בספרן כוח"ט ובברכת ונפש.וש"ת בלב ים,

 

 
      

יצו"א בנ"י תשל"ג קדושים והייתם והתקדשתם לסדר ל"ש

מוה"ר הגאון הרב הרבנימע"כ מנוער ידידי ומע"כ
מוה"ר המפואר הנגיד ומע"כ שליט"א.

כולם סיטי. דזשערזי בק"ק המכובדים האלופים הקצינים
עבגצ"א. לטובה יתברכו
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ונפש. בלב ישאו בכתף הקדוש בעבודת והעמוס הטרוד דברי

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ה תרדוף צדק צדק לסדר ב'

תמים, צדיק בשמים ראש פ"ה חו"פ מ"ח ידי"נ מע"כ
דקדושה, אש להבות חוצב קול גאון האי רב בלום, אוצר

מוה"ר כג"ת ור"מ קאשוי אבדק"ק שליט"א,
אירווינגטאן. שמואל אהל ישיבת
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אך כי פלפולי מיעוט על לי ויסלח דושכ"ג ידי"נ הנני ובזה
קדושת כבוד למען רק זה כתבתי ולא הקדושה מארצינו חזרתי
נפשו את יש אם מכ"ג לשמוע מאד ואשמח הבי"ש, מרן זק'
ונפש. לב בקרוב המסיים לקרב, או לרחק דברינו עלי להעיר

 

 
   

בע"ת, הרהגה"צ ידי"נ למע"כ אשדר, שלמא אדר בר"ח
מוה"ר כג"ת וכו' ע"ה פ"ה בנימוסין, מוכתר 

.יצו"א נ"י ברוקלין נאראלל אבדק"ק שליט"א,
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ה' לישועת המצפה דושכ"ג הנאמן מידידו ידידות דברי אלו
נפלי, בר בביאת הארץ על טהרה רוח ה' ויעבר עין, כהרף

ונפש. בלב
 

 
       

יצו בנ"י התשל"ב הרחמים לחדש י"א "אב"ה,

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.טענ מעמפיס שליט"א,
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ונפש בלב כוח"ט בברכת המברכו ידי"נ הנני ובזה

 

 
       

 

יצו"א בנ"י התשל"ה עיו"כ

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
עיה"ק ירושלים שמח אור בישיבת ר"מ שליט"א,

ת"ו.

      
     
         
        
         
        

        

        
        
         
       
          
        
         

         
        
         
        

      
        
        
         
        
        
        
          
         
         
        
         

  

       
       
         
         
         
        
         
         
         
        

       

      
      
       
        
        
       
         
        
         

        

של בספרן בגמח"ט המברכו וש"ת דושה"ט ידידו דברי
ונפש. בלב המברכו צדיקים,
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פ' לפ"קב"ה, תשל"ד בלק

כש"ת הרה"ג וכו', פלג מלא ומופלג מופלא ידידי מע"כ
מוה"ר .ברק בני ,

      
    
        
        
        
         
         
       

  

        
      
         
        
         
         
        
        
         
       
         
       
        
           
        
        
        
        
       
        
        
         

        
        
         
         
         
         

         
         
         

    

       
         
        
        
        
          
         
        
        
         
       

    

        
       
         
        
         

     

ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת לברכו הנני ובזה

 

 
   

כ" ליום התשל"דאור כסלו ב

מזה וו"ח הדר עץ פרי המפורסם הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
כג"ת מזה בן אדמו"ר שליט"א,

יצו"א. בנ"י מצישינוב
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יצו"א בנ"י התשל"ג שופטים מוצש"ק

נו"נ וו"ח ידידי מע"כ את לחיים, ויחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר וכו' וכו' הגאון הרב כש"ת חוב"ט  

יצו"א. בנ"י טאקיי אב"ד שליט"א,
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של בספרן כוח"ט בברכת המברכו דושכת"ר ידידו הנני ובזה
על כוחו ויישר ושלום, ארוכים טובים לחיים גמורים צדיקים

ונפש. בלב המברכו בזה, לעיין שעוררני

 

 
     

    

יצו"א בנ"י התשל"ה כסלו י"ד

הרב ידי"נ ה"ה דלבאי, בעומקא דיתיב לקרוב שלום שלום
להלל עליו גומרין אין חו"פ נו"נ וו"ח פ"ה אוצ"ב הגאון

מוה"ר כש"ת וכו' אבדק"ק שליט"א,
שלום. דברי בעמח"ס אודווארי,
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יצו"א בנ"י לפ"ק תשל"ד טהרות מוצש"ק

המופלא ה"ה מברך, שמיה יהא מברכינא חזינא דלא למאן
מוה"ר כש"ת וכו', ומופלג בכולל הי"ו,

בנ"י. חיים מקור
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יצו"א בנ"י התשל"ו מצליח ה' עושה הוא ואשר לסדר ב'

חורב בחוקי עוסק צורב האי ה"ה לו ועלתה באחת שאול
לגאון עדיו היוחסין שלשלת המבורך מה' ברך זרע בנש"ק

כש"ת וכו', גאון האי רב ידי"נ בן הי"ו,
ירושלים שליט"א, מנחם פנחס מוה"ר כקש"ת וכו', וצדיק

תו"א. עיה"ק
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יברכך אומרים והקוצרים לקצר, אני מוכרח שאהז"ג ומחמת
אבותיו שזכות וי"ר מכירו, בלתי ומוקירו המכבדו ידידו
בלב וש"ת דושה"ט יתעבד, ותקיף רבא ולאילנא מסייעתו

ונפש.
 

 
      

 

בנ"י התשל"ה שבט ב'

מוה"ר כש"ת וכו' היקר ידידי מע"כ ,הי"ו
באלט. ישראל נר בישיבת

      
      
         
         
         
         
        
        
        
       
       
          

     

       
        
         
          

        
       
       
       

        
        
         
         
         
        
         
      
        
          

       

      
      
        
        



ונפש. בלב ללומדיה התורה בברכת דושה"ט ידידו הנני ובזה

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ו המדבר פי כי לסדר ב'

פלג, מלא ומופלג המופלא מע"כ ה"ה מעם בחור הרימותי
הב' כש"ת וכו' ולתפארת לגאון עדיו בנש"ק 

מוהרפ"מ כ"ק לידידי בן עיה"ק, ירושלים שליט"א,
שליט"א.
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יצו"א בנ"י התשל"ד תשרי כ"ז

כש"ת וו"ח הרה"ח ידידי מע"כ ,הי"ו
ברלין. חיים ר' ישיבת בכולל
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יצו"א בנ"י התשל"ג אד"ב ה'

מוה"ר כש"ת וכו', חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד
 ירושלים צעבין הקדושה בישיבה הי"ו,

עיה"ק.
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ללומדיה התורה בברכת המברכו לעולם מיעוט אדם דברי אלו
ונפש. בלב פורים, ובשמחת

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשל"ה למט"מנים מ"ח

מוה"ר כש"ת וכו', פ"ה אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 ירושלים ומקו"ח גילה שכונת רב שליט"א,

חשוב. מח"ס ת"ו, עיה"ק
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ת"ו עיה"ק בירושלים התשל"ה בכפלים נחמי עש"ק

הישן, הדור משרידי בע"ת מקדושים פאר הרהגה"צ מע"כ
מוה"ר כקש"ת וכו', אבות עץ פרי וידי"נ עליון ידיד

מהרמ"א מרן הגה"ק אדמו"ר אלקי תנא בן שליט"א
זלה"ה. מגור
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עלי החביבים שליט"א כ"ק בדברי להשתעשע כתבתי זה כל
הספרים לי אין כי בזה עלי לסמוך אין ומיהו לאחת, עד ביותר

ממעט הדרך כי וגם כלים, בלא אומן ואין הדרך אם על
או לקרב כ"ק וביד מעטים אלו דברי נא יהיו ולכן בשלשה,
באהבה וכאש"ל דושכ"ק הנאמן אוהבו ידי"נ דברי אלו לרחק,

ונפש. ובלב נאמנה,
 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשל"ה מושל הוא וכי לסדר מוצש"ק

נו"נ וו"ח וכו' אי"א המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת .ברוקלין שליט"א,
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בשנה עוד שנזכה וי"ר לו אשר וכל דושכ"ג ידידו דברי אלו
משיח עם אדמתינו על הפסחים ומן הזבחים מן לאכול הזו
הר בכל ישחיתו ולא ירעו ולא תחתינו עמים וידבר צדקינו

ונפש בלב ושמח כשר חג בברכת המברכו קדשי,
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יצו"א בנ"י התשל"ה הרחמים לחדש י"א

עוסק צורב האי מע"כ את לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר הרה"ג וכו', חורב בחוקי חבר הי"ו,

נ"ז. לייקווד גבוה המדרש בית בכולל
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יצו"א בנ"י התשל"ד טהרות מוצש"ק

המופלא ה"ה מברך שמיה ויהא מברכינא חזינא דלא למאן
מוה"ר כש"ת וכו' פלג מלא ומופלג ,הי"ו

בנ"י. חיים מקור בכולל תלמיד
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יצו"א בנ"י התשל"ד שלח א'

ברקאי פלג מלא ומופלג מופלא והנעלה היקר ידידי מע"כ
הרב כש"ת וכו' ישיבת בביהמ"ד הי"ו,

תו"א. עיה"ק ירושלים והוראה תלמוד בית
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יצו"א בנ"י התשל"ו תולדות מוצש"ק

מוה"ר כש"ת וכו', ירא"מ נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
  .בנ"י שליט"א
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תורה ללמוד שיזכה וי"ר וש"ת, דושה"ט ידידו דברי אלו
ידידו ונפש נפשו כאות ברבים ולהפיצה וללמדה לשמה

ונפש בלב המברכו
 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ג בתוכם ושכנתי לסדר עש"ק

מאלקי יחדיו, וגדולה בתורה מאחיו, הגדול הכהן אל
לכבוד ככה, פעמים אלף ה' יוסף וברכה שלום המערכה
וו"ח וכו', תורה של באהלה יושב תם איש יעקב ידי"נ

מוה"ר הגאון הרב כש"ת מיקירי שליט"א,
פארק. בארא וממבחרי קרתא
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הארכתי בכ"ת ולהשתעשע לאהבתו ורק הז"ג אין כי ומחמת
דושה"ט נפשו ידיד יבצר, לא ממנו טוב וכל אקצר, כעת קצת,

ונפש בלב ערכו כרום המכבדו

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ג צו ה'

ברקאי, בנש"ק חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת הכולל בני מחשובי הי"ו,

הק'. דישיבתינו
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לשמה תורה ללמוד שתזכה וי"ר דושה"ט, ידידו דברי אלו
ששמו מי יראה עדי באמת, אמת דבר על ורכב צלח וללמדה,
החותם הטרוד באמת, עמו על וירחם אמת, וחותמו אמת

ונפש בלב ברעדה
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בנ"י התשל"ד טהרות לסדר מוצש"ק

מוה"ר כש"ת וכו' מע"כ .הי"ו

     
     
         
         
       
          
        
         
          
          
           
         
         

        

תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט, מכירו בלתי מוקירו ידידו
ונפש בלב המברכו נפשו כאות לקיימה ע"מ לשמה

 

 
      

ועכ"י זי"ע ר"א הגה"ק להרבי דהילולא יומא אדר כ"א

שמו שלום אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת משנתו, ושלמה 

תו"א. עיה"ק ירושלים צאנז בקרית רב שליט"א,
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בזה הנני מדאי יותר והארכתי להאריך הז"ג אין כי ומחמת
באמת, האמת דרך על ורכב צלח וש"ת, דושה"ט ידידך

ונפש ובלב ושמח כשר חג בברכת המברכך

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשל"ד וישלח מוצש"ק

חו"ב נו"נ וו"ח ג"א המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו', אי"א  ,שליט"א

שאילת בעמח"ס הקדושה, בארצינו אשקלון אבדק"ק
צבי. חמדת
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על בתודה החוזר הימים, כל וש"ת דושה"ט ידידו דברי אלה
לחזור וליתן נח מי על לישב שיזכה וי"ר החשובה, מתנתו
כתר לו ויתנו ויבואו רחוקים וישמעו בעתו עטו מפרי וליתן

ונפש בלב המברכו גביהן, על העולה תורה

 

שליט"א. היקר בנו מר בשלום לדרוש נא נ.ב.

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ה הרחמים מדות עשרה שלש

מוה"ר ומופלג, מופלא הרבני היקר ידידי מע"כ
 .הקדושה ישיבתינו תלמיד ,
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האיש אשרי ה', אל ונשוב טהרה רוח עלינו יערה שמו והשי"ת
ובמושב עמד לא חטאים ובדרך רשעים בעצת הלך לא אשר
יומם יהגה ובתורתו חפצו ה' בתורת אם כי ישב לא לצים
החותם צדקינו, משיח בביאת טובה חתימה לגמר ונזכה ולילה,

ונפש בלב
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ונפש בלב בב"א, ויגאלנו צדק גואל לנו ישלח הטוב וה'

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ה סיון כ"ג

איש בע"ת המפורסם הגאון הרב ה"ה יהי', ברוך גם
מוה"ר כ"ת ועניו, חסיד בשמים ראש צ"ת אשכולות

 מטשעבין הגאון דישיבת ר"מ שליט"א,
ת"ו. עיה"ק ירושלים
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בלב מברכו וכאש"ל, ושכ"ג דושה"ט הנאמן ידידו דברי אלו
ונפש

 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ג למט"מנים ל"ד

כש"ת וו"ח, נו"נ אי"א המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר בטאראנטא הכולל ראש שליט"א,
יצו"א.
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ואי"ה תיכף, לו אשלח ולכן המכתב לעכב רציתי לא כי והיות
חוזר הנני התם ועד ד"ת, יתר עם להשתעשע למועד חזון עוד
כרכא, אכולא שיתעלה וי"ר ובברכה, ובתודה הראשונות על

ונפש בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה ידי"נ

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ג בא ג'

מופלא החשובים, הכולל מבני ישיבתינו תלמיד ידידי מע"כ
מוה"ר בחסידות, מתנהג ומופלג .הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ד אני חנון כי לסדר ב'

כמר וכו' ברקאי ומופלג מופלא הח' ידידי מע"כ
 .שווייצאריא במדינת ציריך הי"ו,
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שיזכה וי"ר דושה"ט, ידידו הנני להאריך הז"ג שאין ומחמת
ונפש בלב המברכו לשמה, תורה ללמוד

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ד אלול י"ט

מופלא ידידי מע"כ את לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר הגאון הרב וכו', נו"נ וו"ח ומופלג ,

עיה"ק. בירושלים ר"מ

     
     
        
        
         
         
        

         
  

       
        
        
          
        
         
         
         
        
         

         
         
          
        
        
        
        
         
        
        
        

     

      
       
        
         
        
       
         
        
       
        
        
         
         
        
         
          

     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
        
         
         
         
         
         
         
         
          
         
        
          
        
       
        
        
       

      
       
         
         
           
         
         
          
          
        
          
         
         
          
         
        
         

       

       
       
          
         

       
         

         
         
         

       

ולכאש"ל, לו כוח"ט בברכת המברכו דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש בלב

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ג להדלקה ו'

וכו', ירו"ש חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  ישראל נר בישיבת הי"ו,

באלט.
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אי"ה האחרון מכתבו ועל כעת, אסתגר הטרדות ומחמת
וזמן כח ה' לי יתן ואם בזה, מש"כ עוד אראה לכשאפנה
עד השבתי שלא יתפלא שאל הפעם עוד אבקשו אבל אשיב,
ממאה יותר בע"ח נשארתי ואני פטרי' רחמנא אונס כי היום

ונפש בלב דושה"ט ידידו הספקתי, ולא שאלות

 

 
   

בנ"י התשל"ד למט"מנים מ"ב

מר' וכו' צ"מ ומופלג המופלא מע"כ  
יצ"ו. מלונדון הי"ו
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על ורכב צלח בברכת המברכו מכירו בלתי מוקירו הנני ובזה
ונפש בלב תורה, דברי

 

 
     

  

בנ"י התשל"ה מרחשון חדש

מוה"ר מו"מ, נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ 
.'ה שכון ב"ב מקומי רב שליט"א,
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ללמוד שיזכה וי"ר הפתיחה, מעין החוזר ידי"נ הנני ובזה
ונפש נפשו כאות והיראה התורה ברכי על עדתו ולנהג וללמד

ונפש בלב ושכ"ת דושה"ט ידידו,

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ג למט"מנים מ"ח

הרב כש"ת וכו', ומופלג המופלא מע"כ 
.בנ"י הי"ו
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תורה לקבל שיזכה וי"ר מכירו, בלתי מכבדו המברכו דברי אלו
ונפש בלב המברכו הדעת, והרחבת נחת מתוך

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ג למט"מנים א"מ

המבורך מהשם ברך זרע בנש"ק חביבי ורב ידידי מע"כ
הרב כש"ת חוב"ט, וכו', לידידי בן הי"ו,

בנ"י. שליט"א כ"ץ מוהרא"א וכו' הרה"ג
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לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט, ידידו דברי אלו
הטרוד דקדושה, שמחה מתוך התורה לקבל ונזכה וללמדה,

ונפש בלב ישאו, בכתף עליהם ה' בעבודת
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יצו"א בנ"י התשל"ה שבט ג'

וכו', הרה"ג חו"ב נו"נ וו"ח והנחמד היקר נפשי ידיד מע"כ
מוה"ר כש"ת .טענ מעמפיס שליט"א,
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יצו"א בנ"י התשל"ד ונשמע נעשה לסדר א'

גברא כי ניכר מכתבו ומכותלי קמברכינא, חזינא דלא למאן
מוה"ר כש"ת וכו', נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ ה"ה הוא, רבה

 .תו"א ברק בני שליט"א,

     
     
        
        
        
       
         
       
        
         
        
         
        
         
         
         

   

       
       
           

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
         
         
        
          
         
        
        
         

   

       
       
           
        
        
         
        
         
        
         
        
        
          
         
         
         
        

         
          

        

      
       
        
         
       
         
         
          
         
        
        
         

        
        
        
          
        
         
         
          
          
        
        

     

      
        
         
         
         
        
         
         
          
         
         
         
         
         
          
         
         
         
         
        
         
          

  

        
        
        
         
         
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         
         
        
         
        
          
         
           

  

הרם כערכו ומוקירו המכבדו מכירו, בלתי ידידו הנני ובזה
ונפש בלב דושה"ט והנישא,

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ד העם יאמן לסדר עש"ק

אור בשמים ראש צ"ת וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת חו"פ, שמים ויראת תורה של חיים הברקאי,

 .בנ"י מישקאלץ אבד"ק זצ"ל, (שליט"א)
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ותורה מנעוני שהטרדות אלא בדבר להאריך עוד אפשר והי'
לכ"ג, כידוע עכשיו ובפרט התפנתי לא כי נתנה מגילה מגילה
תורה ללמוד ונזכה ית"ש, לעבודתו בריאים כולנו שנהיה וי"ר
ינון יבא עדי פסול מחשבת תערובות שום בלי וללמדה לשמה

מכסים. לים כמים עמים יקהת ולו

    
 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ה סיון ט"ו

הגאון הרב ידי"נ ה"ה משנתו, ושלמה שמו שלמה
מוה"ר כש"ת למטה, ונחמד למעלה אהוב חוב"ט המפורסם

 .יצו"א טאראנטא הכולל ראש שליט"א,
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ונפש. ובלב נאמנה בידידות ושכ"ג דושה"ט נפשו ידיד

 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ה תמוז ב'

חוב"ט, המפורסם הגאון הרב נכבד מאד ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו', ונקי זך משנתו 

בטאראנטא. הכולל ראש שליט"א,
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מאד מאד ומוקירו המכבדו וכאש"ל דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש. בלב

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ו זך זית שמן לסדר ה'

ידי"נ למע"כ ושלום ברכה חיים וגבעות הרים ישאו
כג"ת וכו', בע"פ ומקיים דורש נאה חו"פ וו"ח הרהגה"צ

מוה"ר  בני הרבה בעמח"ס שליט"א,
ברק.
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ונפש בלב עין, כהרף ה' לישועת המצפה וכאש"ל דושכ"ג ידי"נ

 

 
     

 

מוה"ר כש"ת אי"א המפורסם הרה"ג וו"ח ידי"נ מע"כ
 .למאה נר בעמח"ס שליט"א,
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רבה ותודה אמת, דבר על ורכב צלח דושכ"ת ידידו הנני ובזה
דברינו נתקבלו שב"ה עמלי מכל חלקי זה כי בספרי עיונו על

ונפש בלב כוח"ט בברכת התורה, בעולם

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ה ניסן ט' עש"ק

לכבוד תלתא, במותיב וברכתא בדיצות יחוג המצות חג את
מוה"ר כש"ת וכו', ומופלג מופלא חו"ב הרה"ג

הקדושה בישיבה ור"מ הכולל ראש שליט"א,
בנ"י. פאפא
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אבל הבוחן, לכור דברינו לבא יכולתי לא הזמן איחור ומחמת
ידידו להלכה, ונבונים אמיתים בס"ד נראין ריהטא לפום

ונפש בלב ושמח כשר חג בברכת מברכו וש"ת דושה"ט

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ד פסח אס"ח

וכו', וכו' נו"נ וו"ח המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  אב"ד שליט"א,

פלא. ביטש מיאמי
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עדתו לנהל שיזכה וי"ר וכאש"ל דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש בלב המברכו נפשו, כאות ברמה

 

 
     

ידיכם במעשי שכינה שתשרה רצון יהיה לסדר מוצש"ק
יצו"א בנ"י התשל"ה

פאר הרהגה"צ ופרשו, רכבו וקדושו, ישראל תפארת
ציס"ע ואנשים, אלקים משמח חרשים, חכם מקדושים,
וכו' ע"ה ותפארתו, בישראל אלקים נשיא והדרו, פ"ה

מוה"ר מרן כקש"ת מגור אדמו"ר שליט"א,
תו"א. עיה"ק ירושלים
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יאמר די לעולמו שאמר ומי כ"ק מול קידה מחוה הנני ובזה
ומן הזבחים מן שם לאכול השתא עוד ונזכה די לצרותינו
בהתא עליהם ותחפה ישראל לעמך אור נראה ובאורך הפסחים
הקשור הקטן דברי תאיר, ציון על עולם ואור העמים על חשך

ונפש בלב באהבתו
   

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ה שבט ח' בשבת שני

בע"ת הגדול הגאון הרב מע"כ אל ורחמים וחסד חן חיים
מוה"ר כג"ת צ"ת, בשמים ראש בקילוסין מוכתר

.תו"א ברק בני הלכות שונה בעמח"ס שליט"א,
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מזמנו הלקחו על רבה בתודה הראשונות על חוזר הנני ובזה
שאני לכ"ג מודיעו אני וגם חלקינו, זה כי בספרינו לעיין היקר
מוקירו ידידו לזמן, מזמן א"ח על שליט"א דמר בספרו מעיין

ונפש בלב מאד מכבדו מכירו בלתי

 

 
      

יצו"א בנ"י ברכה היום לפניכם נותן אנכי לסדר ד'

שלום אוהב אהרן של מתלמידיו והנחמד היקר ידידי מע"כ
לשבח המפורסם הרה"ג ה"ה לו, נאה שמו שלום ורודף

מוה"ר כג"ת וכו' יושב אנכי עם בתוך ולתהלה
לובין אנשי חיים עץ דקהל רב שליט"א,

בברוקלין. ארטאדכסים הרבנים ומזכיר
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של בספרן כוח"ט ובברכת הטוב דושכ"ג ידידו דברי אלו
ונפש בלב צדיקים,

 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ו ויגש לסדר ב'

פלג מלא ומופלג המופלא מע"כ ה"ה מעם בחור הרימותי
הב' כש"ת וכו' ולתפארת לגאון עדיו בנש"ק 

ירושלים שליט"א, מוהרמפ"מ כ"ק לידידי בן שליט"א,
עיה"ק.
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כרכא אכולי רישי' שירום וי"ר וש"ת, דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש בלב החותם התורה, ובזכות הקדושים אבותיו בזכות

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ד למט"מנים לו

מוה"ר הסופר, אשכול נו"נ וכו', הגאון הרב ידידי מע"כ
  .שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ו מרחשון ב'

וכו', מפארים שמו אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר מנחת בישיבת ר"מ שליט"א,

מונקאטש. אלעזר
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ונפש בלב המברכו מקופי, לעיין הספקתי אשר ידי"נ דברי אלו

 

 
      

 

בנ"י התשל"ד כסלו ר"ח ויצא א'

דברים ומשיב כענין שואל יפה שדעתו כהן ידידי מע"כ
הרב כש"ת צ"מ וו"ח נכוחים,  ,הי"ו

בנ"י. מיר הקדושה דישיבה בכולל
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כאות לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש בלב התורה בברכת המברכו נפשו,

 

 
      

בנ"י התשל"ג בא ג'

נקי עמר תמים צדיק ויד"ע ידי"נ ה"ה יוסף את ה' ויהי
המפורסם הגאון הרב פ"ה ע"ה תריסין בעל כתמים בלי

מוה"ר כקש"ת טורדא אבד"ק שליט"א,
ת"ו. עיה"ק ירושלים
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יצו"א בנ"י התשל"ה הגאולה לחודש ב'

וכו' חו"ב פלג מלא והמופלג המופלא הבחור ידידי מע"כ
הב'  .באלט ישראל נר בישיבת
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ונזכה רעה, ראינו שנות עניתנו כימות ישמחנו שמו והשי"ת
בביאת הקדושה בארצינו הפסחים ומן הזבחים מן לאכול עוד
ידידו עולם, לשמחת ונזכה ביהמ"ק ובבנין צדקינו משיח

ונפש ובלב ושמח, כשר חג בברכת המברכו

 

 
     

 

בנ"י התשל"ה מסעי ואלה לסדר שישי ליל

מוה"ר כג"ת וכו', בנש"ק חו"פ הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
   אדמו"ר שליט"א,

בנ"י. מציעשינוב
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מיעוט על שנית סליחה ומבקש דושכ"ג, ידידו דברי אלו
ושכ"ג דושה"ט ידידו כתבתי, ידידות לאות רק כי פלפולי

ונפש בלב וכאש"ל
 

 
       

    

יצו"א בנ"י התשל"ג למט"מנים מ"ב

מוה"ר הרה"ג וכו', ומופלג מופלא חביבי ורב ידידי מע"כ
 .נ"ז בלייקוואד הי"ו,
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עיון שום בלי השבתי הפרקים בין ורק הז"ג אין כי ומחמת
תורה ללמוד שיזכה ומברכו דושה"ט מועטים דברי יהיו ולכן

ונפש ובלב באהבה התורה ולקבל לשמה

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ד טהרות מוצש"ק

ה"ה מברך, שמיה ויהא מברכינא חזינא דלא למאן
מוה"ר כש"ת וכו', פלג מלא ומופלג המופלא

.בנ"י חיים מקור בכולל תלמיד הי"ו,

      
      
         
         
         
       
        
        
        

         
         
         
         
         
         
         
         
           

         
        
         

  

        
       
         
           
         
         
        
          
         
          
         
         
         

    

  
 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשל"ג שירה עש"ק

מוה"ר וכו', הנגיד הרבני ידידי מע"כ 
.הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ד למט"מנים ל'

וחמור, בקל דריש קאמר שפיר משה בתי' כבר ליה דזיו
פ"ה אי"א נו"נ וו"ח חוב"ט הגאון הרב ידי"נ כבוד ה"ה

מוה"ר כש"ת וכו',  ראשי רב שליט"א,
בבודאפעסט.

     
      
          
         
       
         
        
         
         
          
        
          
        
         
        
        
          
         
          
         
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
        
         
         
        

      

         
        

        
          
          

 

      
       
          
         
        
         
        
         
         
          
        
        
         
         
          
         
          
          

 

        
       
       
     
        
        
         
        
         
         
         

        
         
           
        
        
          
         
         
         
        
          
          
         
       
          
        
          
         

    

        
        
         
          
         
        
       
         
          
           

     

      
      
         
        
        

        
          
         
         
        
        

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

       
     
        
         
          
          
        
        
         
        
        
         
        
          

         
      
        
        
          
         
         
          
         
         
          
         
        
        
        
       
         

       

     
      
       
         
        
         
        
         
         
         

          
        
         
         
         
        
        
        
        
        
       
        
        
        
           
        
          
         
         
         

  

        
        
          
          
         
          
         
          
         
        
         
         
         
          
         
        
        
         
         
         
         
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         
          
        
         
         

 

        
        
         
         
         
          
         
         
        
         
          
          
         
        
         
         

     

        
      
        
         
         
        
         
         
         
         
        
         

  

      
       
         
        
          

         
         
        
         
        
         

        
       

       
       
          
        
        
         
         
         
         
          
          
           
         
        
         

 

      
        
        
          
          
         
         
         
         
       
        
        
         
        
         
          
         
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
      

       
       
        
        
         
        
         
        
         
        
        

    

       
        
        
       
       
        
        
        
        
         
        
         
         
         

 

      
        
          
         

        
         
         
          
         

     

        
        

         
          
         
         
          
           
          
         
       
         
         
       
         
          

      

       
       
        
         
          
         
         
         
        
          
          
         
        
         

    

        
      
          
         
       
        
         

      

        
       
         
           

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
        
        
         
         
          
         
        
         
        
          
         
          
           
         
          
          
         

         
          
           
        
        

      

     
        
       
        
        
         

       

      
       

        

יבוא עדי הרבים ממזכי להיות ויזכה יאריך שנותיו את וה'
ונפש בלב וכאש"ל ושכ"ג דושה"ט ידי"נ עמים, יקהת ולו ינון

 

        
       
         
        

  

 
      

    

יצו"א בנ"י התשל"ה חנוכה זאת

מאו הסרוסים, ע"י לנו ישפיע הנסים וישועותבימי הגנוז, ר
ויגאלנו, יבא במהרה צדקינו, משיח לנו וישלח ונחמות,
זקן תמים צדיק הגדול הגאון בתיה כבר ליה דזיו ובתוכם
מוה"ר כקש"ת רבש"י פרהדרין בלשכת יושב שבסנהדרין

 בארצינו פוניבז' דישיבת ר"מ שליט"א,
הקדושה.
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בלב באהבתו קשור דושכג"ק באמת, נפשו ידיד הנני ובזה
ונפש

 

 
      

בנ"י התשל"ו עמך איטיב היטב לסדר ג'

הב' וכו', וו"ח צ"מ פלג מלא ומופלג המופלא ידידי מע"כ
  .באלט ישראל נר בישיבת הי"ו,

     
     
        
        
        
         
         
         

  

     
     
        
       
          

 

        
       
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
          
          
         
         
        
         
        
          
          
          
          
          
          
          
         
         
         
         
          
          
          
         
         
        

       

       
        

         
         
          
         
        
          
         
        
          
         
          
        
         
        

      

        
        
        
        
         
          
           
        
        

  

         
       
        
           
         
         
        
         
        
       
         
          
         
         
          
         
         
          
         

     

        
      
          
          
         
         
         
         
           
         
          
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

          
   

       
        
         
         
       

   

לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט, ידידו הנני ובזה
בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו יתעבד, רבא ולאילנא

ונפש


 
      

   

יצו"א בנ"י התשל"ג חנוכה זאת

מוה"ר כש"ת וכו', אי"ש וו"ח נו"נ היקר ידידי מע"כ
 .מעמפ שליט"א,
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וי"ר ברכות, של בחותמי חותם הנני הז"ג אין כי ומחמת
ימי מששת הגנוז לאור ונזכה לשמה תורה ללמוד שנזכה
בבה"ת המברכו ידידו בב"א, צדק גואל ובביאת בראשית

ונפש בלב ללומדיה
 

 
      

    

התשל"ג ויגש מוצש"ק

מזה וו"ח הדר עץ פרי המפורסם הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
כג"ת וכו', מזה מן ,שליט"א

יצו"א. בנ"י מצישינוב אדמו"ר
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המברכו הקודש בעבודת עמוס מאד הטרוד ידידו דברי אלו
ונפש בלב ללומדיה התורה בברכת

 

 
     

  

בנ"י התשל"ג אב מנחם ז'

צורב האי מע"כ ובתוכם ירים עמו קרן ד' המצרים בין
מוה"ר כש"ת ברקאי, חורב בחוקי עוסק  

רב שליט"א, שמרי' יעקב ר' מוה"ר וכו' הגאון בן הי"ו,
תו"א. פ"ת ח"ס חוג דק'
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ונפש בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו דברי אלו

 

 
   

 

יצו"א בנ"י התשל"ג אד"ב ט'

הקצינים בבאראמע"כ ישראל דאגודת המכובדים האלופים
מוה"ר וו"ח הח' הרב ובראשם פארק,

.הביהכ"נ נשיא שליט"א,
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יצו"א בנ"י התשל"ה יהי' ברוך גם לסדר מוצש"ק

המפורסם, הגאון הרב מע"כ אל וברכה שלום הרים ישאו
הרב מוה"ר כש"ת וכו', וכו' מפארים שמו וו"ח פאה"מ

 ונ וזמנים מועדים בעמח"ס שיאשליט"א,
ברק. בבני העין ראש וישיבה הכולל
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יצו"א בנ"י התשל"ג בתורה עמלים שתהיו לסדר עש"ק

בנש"ק ירא"מ ומופלג המופלא הב' חביבי ורב ידידי מע"כ
כמר וכו', .הי"ו
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מעלה מעלה לעלות שיזכה וי"ר דושה"ט, ידידו הנני ובזה
ללומדיה, התורה בברכת המברכו ויראה, התורה במעלות

ונפש בלב ישאו בכתף הקודש בעבודת ועמוס הטרוד
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יצו"א בנ"י התשל"ו זך זית שמן לסדר ה'

ידי"נ למע"כ ושלום ברכה חיים וגבעות הרים ישאו
כג"ת וכו', בע"פ ומקיים דורש נאה חו"פ וו"ח הרהגה"צ

מוה"ר  הרבה בעמח"ס שליט"א,
ב"ב.

       
      
        

        
         
        
        
          
        
           
         
          
           
        
         
         

    

        
         
          
        
           
           
          
         
        
         
         
        
         
          
           
          

      

נוספות הערות עוד לי ויש היקר לידידי רחימאי דברי אלין
אסתגר ולכן אני, אחת מלאכה בעל ולאו הזמ"ג אין אמנם
ויה"ר הפתיחה. מעין חוזר והנני וכאש"ל, דושכ"ג ידי"נ כעת,
ונפש נפשו כאות ויר"ש תורה בישראל דעת להרבות שיזכה

ונפש בלב המברכו ידידו
 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"ד ויקהל ה'

י נו"נמע"כ וו"ח בנש"ק חוב"ט המפורסם הגאון הרב די"נ
מוה"ר כש"ת וכו',  אבדק"ק שליט"א,

בנ"י. בי"ש ור"מ יאקא
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ונפש בלב נאמנה בידידות ושכת"ר דושה"ט ידי"נ דברי אלו
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בנ"י התשל"ה למט"מנים מ"ז בנ"י ראשי לסדר עש"ק
יצו"א

לי לדזיו ככה פעמים אלף וברכה שלום המערכה מאלקי
מוה"ר וכו' כש"ת הרהגה"צ בתי', כבר 

ברק. בני בנ"י, לתועלת הרבה בעמח"ס שליט"א,
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בלב ובאהבה בידידות וצדקתו ושכ"ג דושה"ט ידידו דברי אלו

ונפש.
 

 
   

  

יצו"א בנ"י התשל"ג בהם וחי לסדר שישי ליל

ראש ידי"נ לכבוד ארוכים וחיים וברכה שלום הרים ישאו
כג"ת וכו', פ"ח ג"א המפורסם הגאון הרב צ"ת בשמים

מוהר"ר ישיבה וראש רוחני מנהל שליט"א,
יצו"א. טעלז דישיבת

     
      
        
         
       
       
        
        
        
        
       
        
        
       
         
        
         
         
        
       
       
       
        
       
       
       
        
        
        
       
          
         
       
         

   

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


  

        
          
        
         
         
         

   

         
        
       
        
         
        
        
       
        

     

ולא ברבים תורה להרביץ שיזכה וי"ר דושכ"ג, ידי"נ דברי אלו
דושכ"ג עניא, ית ופריק שמיא ענני עם דאתי עד המעיין יבש

ונפש בלב וכאש"ל
 

 
     

   

אהרן, של מתלמידיו הרהגה"צ מאח דבוק רעי ידי"נ מע"כ
כג"ת וכו' חו"פ העיר רב שליט"א,

עכו. ור"מ
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ג גרתי לבן עם לסדר ה' בס"ד,

הב' וכו' ומופלג מופלא ברקאי חורב בחוקי צורב האי מע"כ
 ,שליט"א ווייס משה הרה"ג נפשי לידיד בן הי"ו,

ת"ו. עכו ור"מ העיר רב מוהריא"ז ידי"נ הרה"ג חתן כעת
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יתעבד ותקיף רבא שלאילנא וי"ר דושה"ט, ידידו הנני ובזה
וחסדיו רחמיו ברוב דידן במהרה שמיא ענני עם דאתי עד

ונפש בלב התורה, בברכת
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ד שבט ג'

ד"ר המשכיל החכם מע"כ  ,הי"ו
ת"ו. ברק בני חשובים, ספרים בע"מ
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Poultry Scolding Chemical Products, Oxford Chemicals
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ללומדי' התורה בברכת המברכו מכירו בלתי ידידו דברי אלו
ונפש. בלב

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ד תרומה ג'

הרב כש"ת וכו' ברקאי חו"ב נו"נ וו"ח ידידי מע"כ
.נ"ז לעיקווד גבוה המדרש בית כולל ממצויני הי"ו,
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וי"ר בדבריו, לעיין שהספקתי לעולם מיעוט אדם דברי אלו
עם דאתי עד יתעבד רבה ולגברא לשמה תורה ללמוד שיזכה
ובברכת ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו שמיא. ענני

ונפש בלב פורים שמחת
 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשל"ד קרח לסדר ד'

מע"כ אל וכט"ס וחיים וברכה שלום וגבעות הרים ישאו
הישן הדור משרידי הצדיק הגאון הרב וידי"נ עליון ידיד

כקש"ת וכו', התלמוד ים אפיקי על כיונים עיניו
עיה"ק ירושלים בודאפעסט, ראב"ד זצ"ל, (שליט"א)
תו"א.
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ציון לבנין שמים רחמי המבקש דושכ"ק ידידו דברי אלו
בלב הנאמן אוהבו השמים, מן צדק גואל בביאת וירושלים

ונפש
 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ג שבועות אס"ח

וכו', ברקאי חוב"ט ומופלג מופלא היקר ידידי מע"כ
הב' כש"ת חתן כעת תו"א, נתניה בק"צ הי"ו,

ת"ו. מעכו הרה"ג ידי"נ
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יתעבד ותקיף רבא שלאילנא וי"ר דושה"ט, ידידו דברי אלו
ללומדיה, התורה בברכת המברכו שמיא לרום נופי' דמטי עד
ישאו, בכתף הקודש בעבודת והעמוס הטרוד לעולם מועט אדם

ונפש בלב
 

 
      

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

ג"א פ"ה אשכולות איש ונעים נחמד נפשי ידיד כבוד
ישרות בסברות וחויות קושיות המשבר הוא ויוסף חוב"ט

מוה"ר הרה"ג כש"ת וכו'   
נ"י. ברוקלין ציזעו, אבד"ק שליט"א,
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יצו"א בנ"י התשל"ד ואברכך לסדר ד' ב"ה

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח ידידי מע"כ 
.עיה"ק ירושלים מיר כולל תלמיד הי"ו,
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בנ"י התשל"ו וגו' מיעקב כוכב דרך לסדר א'

בעזרו אברהם אלקי צ"ת בשמים ראש גאון האי רב מע"כ
מוה"ר כהדרג"ת וכו' בע"ת פ"ה בע"פ 

,ת"ו עיה"ק בירושלים אב"ד שליט"א,
וש"ס. חלקים י"ב אליעזר ציץ בעמח"ס
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בלב מוקירו דושכ"ג ובתורה בברכה הראשונות על חוזר והנני
ונפש

 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשל"ו כסלו ער"ח

וו"ח הרה"ג מע"כ ה"ה מברכינא קא חזינא דלא למאן
מוה"ר כש"ת וכו', דועד הרבנים וכל הי"ו,

בנ"י. דפלעדבוש הכשרות
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רוח ויעביר עין כהרף ה' לישועת המצפה ידידכם הטרוד דברי
הנלוים הרבנים כל ושלום הדושה"ט הארץ, מן הטומאה
ותזכו אבותינו עם היה כאשר עמכם אלקינו ה' יהי' אליכם
ונפש בלב החותם מכירו בלתי מוקירו הכשרות מצב לשפר

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ג נצו"י ב'

כש"ת תורה של באהלה יושב ירא"מ הרבני ידידי מע"כ
מוה"ר  .ת"ו ברק בני הי"ו,
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יצו"א בנ"י תשל"ד בלק ה'

כש"ת הרה"ג וכו', פלג מלא ומופלג המופלא ידידי מע"כ
מוה"ר  .ת"ו ברק בני שליט"א,
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יצו"א בנ"י התשל"ג תמוז ט'

חכם חביבי ורב ידידי ש"ב ה"ה העמרמי משפחת לעמרם
מוה"ר כש"ת וכו' כבוד אומר כלו ומשכיל 

שויצאריא. מדינת בציריך הי"ו,
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יצו"א בנ"י התשל"ג תמוז ט'

חכם חביבי ורב ידידי ש"ב העמרמי משפחת לעמרם
מוה"ר וכו' כבוד אומר כלו ומשכיל ,הי"ו

שויצאריא. מדינת ציריך

      
      
          
         
         
          
         
         
          
        
        
          
         
         
        
        

      

       
       
          
          
         
       
         

       

      
      
         
        
         
       
        
         
         
          
         

          
        
        
         
        
        

  

  
 

 
     

 

יצו"א בנ"י התשל"ו וישלח א'

וכו' נו"נ וו"ח המפורסם הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  בעמ"ח שליט"א,

נ"י. בראנקס צבי, כרם
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יצו"א בנ"י התשל"ה תמוז ח' בשבת ג'

בשמים ראש צ"ת נו"נ וו"ח מאח דבוק רעי ידי"נ מע"כ
כש"ת המפורסם הגאון הרב וכו' ועניו חסיד

.ת"ו עכו ור"מ אב"ד שליט"א,
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בריאות מתוך בקרוב לראותו המצפה דושכת"ר ידי"נ הנני ובזה
ונפש ובלב נאמנה בידידות ושכת"ר דושה"ט הגוף

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ו א' אדר ח"י

ר' הרב כש"ת נו"נ וו"ח בנש"ק חו"ב ידידי מע"כ
 כקש"ת וכו' וצדיק גאון האי לרב בתו בן

ת"ו. עיה"ק ירושלים טורדא אבד"ק שליט"א, אדלר מוהר"י
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יצו"א בנ"י תשל"ג שירה עש"ק

מוה"ר וכו' הנגיד הרבני ידידי מע"כ 
.הי"ו

      
      
        
         
       
        
         
        
       
         
        
          
         
        
         
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
      
         
         
        
           

   

        
      
       
           
          
         
        
        
         
         
        
        
         

    
 

 
   

יצו"א בנ"י התשל"ד תמוז ג'

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח וכו' הרה"ג מע"כ 
באלטימאר. שליט"א,
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התשל"ה מטו"מ עש"ק

וכו'. הקדושה ישיבתינו ותלמיד ידידי מע"כ
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יצו"א בנ"י התשל"ג פקודי ה'

כש"ת וכו' וו"ח ירו"ש חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
ר'  דישיבת כולל מתלמידי הי"ו,

עיה"ק. ירושלים מיר
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וללמוד נח מי על לישב שיזכה וי"ר דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש בלב דושה"ט נפשו כאות לשמה תורה

 

 
     

     

יצו"א בנ"י התשל"ה ויקרא א'

למע"כ תלתא במותב וברכתא בדיצות יחוג המצות חג את
כש"ת הרה"ג וכו' הדר עץ פרי בנש"ק והנעלה היקר ידי"נ

מוה"ר ברמת הכולל ראש ויזניץ, רמת שליט"א,
חיפה. ויזניץ
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המברכו נאמנה, בידידות וש"ת דושה"ט ידידו הנני ובזה
לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר ושמח, כשר חג בברכת
בלב המברכו כרכא, אכולא רישי' ויתרומם לאחרים וללמדה

ונפש
 

 
     

 

התשל"ה משפטים ב'

מוה"ר וכו' יר"א היקר הרבני מע"כ 
בעלגיא. מאנטווערפען הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ו להדלקה ה'

מוה"ר כש"ת הרה"ג צ"מ ברך זרע חביבי ורב ידידי מע"כ
   הגאון הרב לידי"נ נכד הי"ו,

שליט"א. מוהר"מ וכו'
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ונפש בלב וש"ת דושה"ט ידידו הנני התם ועד

 

 
    

   

ר' הרה"ג חו"ב בנש"ק חביבי ורב ידידי מע"כ
 .שליט"א
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שליט"א. וכו' הרה"ג כבוד מע"כ
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לקדושתן ומצפה ישראל בית טהרת חילול על המקונן דברי
ונפש בלב דושל"ת נדח ממנו יודח לבלתי
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התשל"ו להדלקה ה'

כש"ת הרה"ג חוב"ט צ"מ ברך זרע חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר   הרב לידי"נ נכד הי"ו,

הרבה. ספרים בעמ"ח שליט"א, מוהר"מ וכו' הגאון
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יצו"א בנ"י התשל"ד קנאתי את בקנאו לסדר מוצש"ק

מוה"ר כש"ת וכו' ירא"מ צ"מ היקר ידידי מע"כ
 .עיה"ק ירושלים בעזרו, אברהם אלקי הי"ו,
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יצו"א בנ"י התשל"ו שני אדר ה'

הגאון וידי"נ עליון ידיד ה"ה שלום בתי' כבר ליה דזיו
כש"ת כהדר"ג רבש"י שבסנהדרין זקן ציס"ע המובהק

מוה"ר ספרי בע"מ תפא"י ר"מ שליט"א,
ישראל. כלל לטובת וש"ס משה אגרות
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על לעבור יכולתי לא כי היות אמנם מדאי יותר הארכתי והנה
והנני מלכתוב מנעתי לא צ"ב הדברים לפענ"ד כי אלו דברים
על עטרה ואעדנה הדברים בירור שליט"א מכ"ג לשמוע מקוה
שמחת ובברכת דושכג"ק באהבתו, קשור נפשו ידיד ראשי

ונפש בלב פורים
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ו זך זית שמן לסדר ה'

ידי"נ למע"כ ושלום ברכה חיים וגבעות הרים ישאו
כג"ת וכו' בע"פ ומקיים דורש נאה חו"פ וו"ח הרהגה"צ

מוה"ר  בני הרבה בעמח"ס שליט"א,
ברק.
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יצו"א בנ"י התשל"ב הרחמים לחדש ח"י

וכו' מפארים שמו המפורסם הרה"ג רחומאי ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת קול בישיבת ר"מ שליט"א,

עיה"ק. ירושלים כהלכתה ש"ש מח"ס תורה
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יצו"א בנ"י התשל"ג אדר ב'

הגאון הרב מע"כ ה"ה שלום ושמו שלום ורודף שלום אוהב
או"א נו"נ וו"ח מפארים שמו היקרים בחבוריו המפורסם

מוה"ר כג"ת .בנ"י אודווארי אבד"ק שליט"א,
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יצו"א בנ"י התשל"ג מטו"מ ג'

בצ"צ עוסק פ"ה ג"א המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' דורש נאה באמונה 

.פלארידא ביטש מיאמי אב"ד שליט"א,
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בבקשה והנני ונפש, בלב ושכת"ר דושה"ט ידידו דברי אלו
והנני ח"ו התרשלות מחמת לא כי האיחור על יאשימנו שאל
בעבודת והעמוס הטרוד הרם, כערכו מאד ומוקירו מכבדו

ונפש בלב ישאו בכתף הקודש
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
     

בנ"י התשל"ד פנחס לסדר מוצש"ק

מוה"ר כש"ת וכו' ירא"מ צ"מ ידידי מע"כ 
.ת"ו עיה"ק ירושלים הי"ו,
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יצו"א בנ"י התשל"ג אב מנחם ר"ח

בני את ויגאל ההרים על מדלג לנו ישלח המצרים בין
חוב"ט בלום אוצר הגאון הרב ובתוכם הנשארים ישראל
מוה"ר כש"ת מאחיו הגדול כהן וכו' בע"פ מפארים שמו

   תצו"א פעסט הראשי רב שליט"א,
אונגארן. הגר ארץ
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שלה יבא עדי הקודש משמרת משמרתו על לעמוד שיזכה וי"ר
המכבדו מכירו בלתי ידידו מכסים לים כמים עמים יקהת ולו

ונפש בלב והנשא הרב כערכו ומוקירו

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ג חשון מר ר"ח

כמוה"ר וכו' צמ"ס ומופלג המופלא כבוד 
.ברק בני 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


  

          
         

    

      
      
           
          
         
          
        
          
         
         
         
          
        
        
        
         
        

      

       
     
         
       
         
         
         
         
        
        
          
         
          
         
         
         
        
        
         
         

    

        
      
         
       
         
        

      

ומברכו דושה"ט הקודש בעבודת והעמוס הטרוד דברי אלו
ונפש בלב

 

 
   

בנ"י תשל"ד תשרי כ"ז

כש"ת וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ .הי"ו
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והקוצרים לקצר, מוכרח הנני להאריך הז"ג אין כי ומחמת
ונפש בלב ללומדיה התורה בברכת יברכך אומרים

 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ג הרחמים לחדש ט"ו

מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
  .צבי כרם בעמח"ס שליט"א,
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וכו' מלפנים ישיבתינו תלמיד נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת נו"נ ובע"מ ת"ת .הי"ו
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סב הטרדות אמנם להאריך בזה יש הרבה למעןוהנה ורק בוני
ולשנות בדבריו לעיין זמן מעט לי לקחתי הקדושה תורתינו
היה נפש מסירת כמה וידעתי רצויה כוונתו ידעתי כי פרקו
בנקל בריוח ופרנסה לשמה תורה ללמוד שיזכה ה' יתן לו,
תורה וללמוד נח מי על לישב שיוכל כדי באיסור ולא בהיתר

ידידו. ונפש נפשו כאות לשמה

  
 

 
  

התשל"ה משפטים ב'

מוה"ר יר"א היקר הרבני מע"כ ,הי"ו
אנטווערפען.

       
      
          
         
        
           
          
        

      

        
       
        
         
        
         
         
         
        
         
         

    

          
         

           

           
          
         
         
         
       
       
       
        
         
       
          
        
        
          
           

       

חזון עוד ואי"ה דבריו בשאר כעת עוד להאריך הז"ג אין והנה
מכירו בלתי מוקירו ידידו הנני התם ועד ה' יזכנו כאשר למועד

ונפש בלב התורה בברכת ומברכו דושה"ט

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ה ויחי לסדר א'

שמו וו"ח פאה"מ המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' מפארים ,שליט"א

העין ראש וישיבה הכולל ונשיא לזמנים מועדים בעמח"ס
ברק. בבני
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כש"ת וו"ח נו"נ חוב"ט נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר .הי"ו
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ונפש בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו
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יצו"א בנ"י התשל"ו א' אדר כ"ג

הרוצה וכו' יהיה ברוך גם מברכינא חזינא דלא למאן
טעלז. הקדושה בישיבה הי"ו שמו בעילום
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יצו"א בנ"י תשל"ד שלח א'

וכו' ברקאי ומופלג מופלא והנעלה היקר ידידי מע"כ

הרב כש"ת .ת"ו עיה"ק ירושלים הי"ו,

      
     

        

        
         
          
       
         
          
          
         
          
         

       
רבה ולאילנא לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט ידידו
התורה בברכת המברכו ידידו ונפש נפשו כאות יתעבד ותקיף

ונפש בלב
 

 
      

יצו"א בנ"י השתלה בנ"י ראשי לסדר עש"ק

שמו צ"ת בשמים ראש המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת וו"ח פ"ה ומפארים משבחים 

.תו"א ב"ב הרבה בעמח"ס שליט"א,
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אומרים והקוצרים לקצר הנני כעת להאריך הז"ג אין כי והיות
מפרי לתת עוד שיזכה י"ר הראשונות על חוזר והנני יברכך
עדי ורענן דשן בשיבה ינוב עוד יבול לא ועלהו בעתו עטו

ונפש בלב ידי"נ עמים, יקהת ולו ינון יבא

 

 
     

    

יצו"א בנ"י התשל"ו א' אדר כ"ד

מוה"ר וכו' נו"נ חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי מע"כ
  .הי"ו
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בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשל"ה שבט ב'

כש"ת וכו' פלג מלא ומופלג מופלא היקר ידידי מע"כ
 .באלט ישראל נר בישיבת הי"ו,

      
      
        
        

   

         
         
        
        
        
         
          
         

         
           
          

    

       
      
        
         
          
        

    

  
 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ג א' אדר י"ג

מוה"ר כש"ת פ"ה אי"א תריסין בעל הרהגה"צ ידידי מע"כ
    ,שליט"א

בנ"י. מציעשינוב אדמו"ר
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יצו"א בנ"י התשל"ה עמלק זכר את תמחה לסדר מוצש"ק

ויתרומם ימחה עמלק של שמו בשמחה שמרבין בחדש
הגאון הרב ידידי מע"כ ובתוכם כפלים בכפלי שמים כבוד
מוה"ר כש"ת וכו' מפארים שמו וו"ח פאה"מ המפורסם

 ונשיא וזמנים מועדים בעמח"ס שליט"א,
ברק. בני העין ראש וישיבת הכולל
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בנ"י התשל"ה למט"מנים אך

ברך זרע בנש"ק אי"א נו"נ וו"ח חו"פ ש"ב ידי"נ מע"כ
מוה"ר הרב כש"ת .ת"ו ירושלים הי"ו,
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המשפחה ולכל מז"ט בברכת מברכו נפשו ידיד ש"ב הנני ובזה
ונפש בלב

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ה משפטים מוצש"ק

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח המפורסם הרה"ג ידידי מע"כ
  ,צבי כרם ספר בעמ"ח שליט"א,

נ"י. בבראנקס רב
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יש כאן שכתוב ממה ויותר וש"ת, דושה"ט ידידו דברי אלו
להשיב לכ"ת גם חייב עוד ואני הז"ג אין בעונ"ה אמנם לכתוב
הנני התם ועד הפנאי, לעת אי"ה מקוה ואני ענינים כמה על

ונפש בלב התורה בברכת מברכו

 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשל"ד הרחמים לחדש י"ד

כש"ת וכו' בנש"ק אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר  הברית נחל בעמח"ס שליט"א,

מילה. הלכות על ב"ח
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וי"ר הפתיחה, מעין חוזר והנני וש"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
בר ביאת עדי לאחרים וללמדה לשמה תורה ללמוד שיזכה

ונפש בלב כוח"ט בברכת המברכו נפלי,

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ו סיון י'

ואריכות חיים יתן הוא נעלמים המפענח רמים כל על רם
סכינא פ"ה צ"ת המפורסם גאון האי רב למע"כ ימים

מוה"ר כג"ת וכו', חריפתא ,שליט"א
ועוד. אברהם נר ספר בעמ"ח מאס., באסטאן
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ויאריך שיזכה וי"ר בידידות, ושכ"ג דושה"ט ידידו דברי אלו
הקדושה גבול ולהרחיב ודעת תורה להרבות ויוסיף ימים

ונפש בלב ומוקירו מכבדו הנעלים, בספריו בישראל

 

 
       

בנ"י התשל"ו וגו' מיעקב כוכב דרך לסדר א'

בעזרו אברהם אלקי צ"ת בשמים ראש גאון האי רב מע"כ
מוה"ר כהדרג"ת וכו' בע"ת פ"ה בע"פ

,ת"ו עיה"ק בירושלים אב"ד שליט"א,
וש"ס. חלקים י"ב אליעזר ציץ בעמח"ס
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לכשאפנה ואולי להאריך הז"ג אין אמנם להעיר עוד יש והנה
על חוזר הנני התם ועד והנאה היפה פרקו אשנה עוד
ודעת תורה להרביץ שיזכה וי"ר ובברכה, בתודה הראשונות

ונפש בלב ושכ"ג דושה"ט מוקירו ידי"נ ינון, יבא עדי

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"ג הגאולה לחדש ח'

כש"ת וכו' מפארים שמו המפורסם הגאון הרב מע"כ
מוה"ר  מיאמי אבד"ק שליט"א,

פלא. ביטש
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מחמת אמנם מעכ"ג, בדברי להשתעשע קצת הארכתי והנה
למועד. חזון עוד ואי"ה כעת להאריך אוכל לא החג קדושת
בלב ושמח כשר חג בברכת ומברכו דושכ"ג ידידו הנני ובזה

ונפש
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יצו"א בנ"י התשל"ג תרומה ה'

תלתא במותיב וברכתא תמים, יהיו יחדיו והשלום החיים
מוה"ר הרב וכו' היקר ידידי לכבוד ידי"נ בן

הי"ו. האניג צבי משה מוה"ר הנגיד הרבני

     
       
         
       
        
        
        
         
          
         
        
         
         

   

        
        
         
        
         

      

       
      

        
        
         
          
          
           
        
         
      
          
         
       

      

       
      
       
       
         
         

    

לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט, ידידו דברי אלו
ונפש בלב ידידו ונפש נפשו כאות וללמדה

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ד בתוכם ושכנתי לסדר בשבת א'

הרב ידידי מע"כ אל וכט"ס ושלום ברכה חיים הרים ישאו
מוה"ר כש"ת וכו' חוב"ט בע"ת המפורסם הגאון

 יהיה המקום הוניאד, אבד"ק שליט"א,
בעזרו.
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בנ"י התשל"ה מרחשון ח'

תרשישים מגזע פלג מלא ומופלג המופלא הב' ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו', .הי"ו
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שיזכה וי"ר להשיב, הפרקים בין שהספקתי ידידות דברי אלו
ונפש בלב המברכו אבותיו, ע"ד וללמדה לשמה תורה ללמוד

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ו תשרי י"ב

גאון האי רב וידי"נ ידי"ע למע"כ טובה ושנה טבא פתקא
מוה"ר כג"ת וצדיק בני דקהל רב שליט"א,

לנפש. מרפא בעמח"ס תו"י דישיבה ור"מ משה
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מפרי לנו ליתן שיזכה וי"ר ושכ"ג דושה"ט ידידו הנני ובזה
וחג טבא פתקא ובברכת עמים יקהת ולו ינון יבא עדי עטו

ונפש בלב שמח
 

 
     

  

בנ"י תשל"ד בלק ב'

שליט"א. וכו'... מע"כ
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יצו"א בנ"י התשל"ד טהרות מוצש"ק

המופלא ה"ה מברך שמיה ויהא מברכינא חזינא דלא למאן
מוה"ר כש"ת וכו' פלג מלא ומופלג ,הי"ו

בנ"י. חיים מקור בכולל תלמיד
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בנ"י התשל"ד כסלו כ"ב ליום אור

איש פלאות, עושה לנו ישלח והנפלאות, הנסים בימי
הטהורים, ביד הטמאים ויבער נפלאות, ויראנו הפלאות,
וכו' וכו' הרהגה"צ ידי"נ ובתוכם עולם, גאולת ויגאלנו

מוה"ר כג"ת אדמו"ר שליט"א,
מציעשינוב.
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יצו"א בנ"י התשל"ה בשמחה בו שמרבים לחדש ו'

שלמה חכמת בלום לאוצר השלום ולרוב השמחה למרבה
גומרים וצדיק גאון האי רב וידי"נ עליון ידיד תבל פני תאיר
כהדרג"ת ה"ה וכו' בתי' כבר ליה דזיו ההלל את עליו

מוה"ר  קול ישיבת ראש שליט"א,
ארץ. מעדני בעמח"ס ת"ו. עיה"ק ירושלים תורה
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נפשו ידיד ובברכה בתודה הפתיחה מעין חוזר הנני ובזה
ונפש בלב וכאש"ל ושכ"ג דושה"ט

 

 
   

   

התשל"ה משפטים ב'

מו"ה וכו' היקר הרבני מע"כ ,הי"ו
זלמן שלמה מוה"ר הת"ח הנגיד הרבני ידידי בן

בעלגיע. אנטווערפען הי"ו, מארקאוויטש

       
         
          
       
         
         
         
         
       
        
          
         

        
        
         
         
         
        

        

       
        
         
         
         

         
          
          
         
        
         
        
          
          
       
        
         
         
        

      

  
 

 
     
    

יצו"א בנ"י התשל"ג קרח ב'

ר' ובע"מ ת"ח בצ"צ עוסק הנגיד הרבני ידידי מע"כ
  אגודת פועלי ביהמ"ד נשיא הי"ו,

פארק. בארא ישראל
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נחת ורוב המשולשת בברכה המברכו דושה"ט ידידו דברי אלו

ונפש בלב וכאש"ל מצאצאיו
 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ג טבת ז'

מוה"ר וכו' קמברכינא חזינא דלא למאן ,הי"ו
תו"א. עיה"ק ירושלים
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יצו"א בנ"י התשל"ו יעקב ויחי לסדר ה' ליום אור

וחיים, ושנים ימים אריכות יתן הוא המים, על הארץ רוקע
וקדושו ישראל אור ציס"ע גאון האי הרבנים רב למע"כ
תנא והדרו זיוו הדור מופת ופרישא חסידא קדישא בוצינא
רבן בקי עומר ת"ת פ"ה וידי"נ ידי"ע דקציעות דליטרא

מוה"ר כגקש"ת מרן ישראל של  
תו"א. ברק בני שליט"א,
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נאמנה בידידות דושכ"ק באהבתו קשור הנאמן אוהבו ידי"נ
ונפש ובלב

 

       
     



 
  

לפ"ק שתו"ל יתרו פ' א' יום בעה"י

הג"ר וכו' וכו' הדור פאר הגדול הגאון כבוד לפא"מ
.שליט"א
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שליט"א הדר"ג ויתברך ברכות חותמי בכל חותם והנני
המצפה הדו"ש הכ"ד העולם עד ושלום עוז ברוב מאדוה"ש

בב"א שלמה ולגאולה שמים לרחמי

  

 
    

בנ"י התשל"ו לטהר השמים וכעצם לסדר ג' ליום אור
יצו"א
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וצדקת באהבתו קשור הנאמן ידי"נ קידה אחוה הנני ובזה
אורייתא דיקר קמיה דסגידנא דקב"ה עבדא אנא קדושתו
לאריכות מצהרים, לבד פעמים, יום בכל המתפלל ולומדיה
והנלוים למעכג"ק כפלים, בכפלי ורענן דשן חיים, ושנות ימים
העמוס לירושלים, עמים יקהת ולו ינון יבא עדי עליהם,

ונפש בלב דושכג"ק הקודש, בעבודת והטרוד

 

 
     

 

יצו"א בנ"י התשל"ו אייר חדש ג'

כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
ת"ו. עיה"ק ירושלים מוה"ר...
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יצו"אה בנ"י תשל"ו ויצא '

כש"ת וכו' ג"א נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר  וחבר ת"א שלום דקרית רב ,

ת"א. הרבנות
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עדי ולעשות לשמור וללמד ללמוד ויאמצהו יחזקהו והשי"ת
דושה"ט ידידו מכסים, לים כמים עמים יקהת ולו שלה יבא

ונפש בלב וש"ת
 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ו שמות ב'

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
 ירושלים התורה אור בישיבת ר"י הי"ו,

תו"א. עיה"ק
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להיות שיזכה לברכו בזה הנני מהז"ג יותר הארכתי כי ומחמת
ונפש בלב דושה"ט ידידו הרבים, ממזכי

 

 
      

בנ"י התשל"ד שלח עש"ק

ומופלג מופלא ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' .ת"ו עיה"ק ירושלים הי"ו
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דרכי שאין וכידוע להאריך, הז"ג אין פלפול דברי ובשאר
דעתו. קבלו אומר אני אין כי פלפול לשם אחד בדבר לפלפל
ונפש נפשו כאות בטהרה לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר

ונפש. בלב התורה בברכת המברכו ידידו

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ג תמוז ט'

חכם חביבי ורב ידידי ש"ב העמרמי משפחת לעמרם
מוה"ר וכו' כבוד אומר כלו ומשכיל ,הי"ו

שויצאריא. מדינת ציריך
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לשם בישראל נאמן בית לבנות שיזכה וי"ר לראש חוזר והנני
בגדולתו חפץ דושה"ט ש"ב ונפש נפשו כאות אבות ולתפארת

ונפש בלב
 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ה תמוז י"ז

כש"ת החבר וכו' ומופלג מופלא חוב"ט היקר ידידי מע"כ
מוה"ר  מוה"ר חביבי ורב ידידי בן הי"ו,

הי"ו. יצחק
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ב התשל"ד הרחמים לחדש יצו"אח' נ"י

גמורים צדיקים של בספרן לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
הגאונים הרבנים ידי"נ מע"כ את וטמורים עמוקים

מוה"ר כג"ת המפורסמים  אבדק"ק
מוה"ר הגאון הרב ימינו על והעומדים שליט"א. קאפיש

  מוה"ר הגאון והרב מגראסווארדיין, הרב ,
 .שליט"א ב"פ, לב יטב דקהל דומ"צ ,
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עין ונראהו עין כהרף ה' לישועת המצפה ידידכם דברי אלו
ונפש בלב כוח"ט ובברכת בעין

 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשל"ו א') (אדר בשמחה שמרבים לחדש ב'

חוב"ט ירא"מ ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ

הרב כ"ת נו"נ וו"ח  ,שליט"א
ציס"ע הגה"ק תשובות מסדר וכעת ב"ב שו"ב מלפנים

שליט"א. מסאטמאר מרן אדמו"ר
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התורה ברכת המברכו מכירו בלתי מוקירו ידידו דברי אלו
ויעביר שמים לרחמי המצפה הקודש בעבודת והעמוס הטרוד

ונפש בלב דושה"ט הארץ, מן טומאה רוח

 

 
   

בנ"י התשל"ו בריתי את ואזכר לסדר ד' ליום אור

ימלל מי שבחו פ"ה ג"א חו"פ וו"ח הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת וכו' ההלל את עליו גומרים 

ב"ב. שליט"א,

     
      
        
        
        
        

  

        
       
       
        
       
        
        
         
          
         
        
        
          
          
         
          
        
          
       
         
          

     

         
      

        
         
        
         
         
         
        

    

        
       
          
         
         
         
         
         
          
        
       
        
         
        
        
         
        
        

הטרחה, על רבה בתודה לראשונות החוזר ידי"נ הנני ובזה
שרמז תורה הח' על ומקוה הרבים ממזכי להיות שיזכה וי"ר
ברי', יתקלס דכ"ג ומני' ומני לכתבם שמתכונן במכתבו

ונפש ובלב נאמנה ובידידות באהבה דושכ"ג

 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ו זך זית שמן לסדר ה'

ידי"נ למע"כ ושלום וברכה חיים וגבעות הרים ישאו
כג"ת וכו' בע"פ ומקיים דורש נאה חו"פ וו"ח הרהגה"צ

מוה"ר לתועלת הרבה בעמח"ס שליט"א,
בנ"י.
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ויש הסתכלות, תורת בספרו מעט הסתכלתי ידי"נ, הנני ובזה
נהניתי ומאד תורה של כדרכה להעיר בזה דברים הרבה לי
בי בוגד והזמן אעשה מה אמנם כלל. בדרך היקרים מדבריו
ולכן כעת, לאחרים מושאל ואני אחת מלאכה בעל אני ואין
לכ"ג, כ"ט ובברכת וכאש"ל דושכ"ג ידי"נ בדברי. אקצר

ונפש בלב הנאמן ידידו כהרף, ה' לישועת המצפה

 

 
      

יצו"א נ"י התשל"ו טבת כ"ב ב"ה,

ישיבות תלמידי וכו' והיראה התורה מופלגי ידידינו מע"כ
עבגצ"א. יהיה עליכם השם קדושות.
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בית כל שיזכו וי"ר שמים לרחמי המצפה ידידכם הנני ובזה
ובני בנים ולראות ורעות ושלום ואחוה באהבה לדור ישראל
ינון יבא עדי סבא ישראל דרך על ומצות בתורה עוסקים בנים
בלב דושה"ט הארץ מן טומאה רוח ויעביר עמים יקהת ולו

ונפש.
 

 
   

יצו"א בנ"י התשל"ו ב' אדר כ"ח

מוה"ר כש"ת וכו' חוב"ט נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
   בתל הרבנים מחשובי שליט"א,

אביב.
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וישועות לרפואות ובברכה בידידות ושכ"ת דושה"ט ידידו
ושמח כשר חג בברכת הנני מקיפות בו ישועות אשר בחדש

ונפש בלב
 

 
       

בנ"י התשל"ה ברכה היום לפניכם נותן לסדר ד'

נאה הכלים אל נחבא ירו"ש פ"ה בנש"ק היקר ידידי מע"כ
מוה"ר הרה"ג כש"ת חוב"ט מקיים ונאה דורש 

מוה"ר הדור וצדיק גאון האי לרב נכד שליט"א,
זצ"ל. שטייף יונתן
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וי"ר נאמנה, בידידות ושכ"ת דובשלה"ט ידי"נ הנני ובזה
ובברכת כרכא אכולה רישא ויתעבד לשמה תורה ללמוד שיזכה

ונפש בלב כוח"ט
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יצו"א בנ"י התשל"ו זך זית שמן לסדר ה'

ידי"נ למע"כ ושלום ברכה חיים וגבעות הרים ישאו
כג"ת וכו' בע"פ ומקיים דורש נאה חו"פ וו"ח הרהגה"צ

מוה"ר לתועלת הרבה בעמח"ס שליט"א,
ברק. בני בנ"י.
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בנ"י התשל"ה ישראל בני ראשי לסדר עש"ק

שמו בשמים ראש צ"ת המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת וו"ח ומשבחים מפארים 

.ת"ו ב"ב הרבה בעמח"ס שליט"א
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אומרים והקוצרים לקצר, הנני להאריך הז"ג אין כי והיות
יבול לא ועלהו בעתו עטו מפרי לתת עוד ויזכה השם יברכך
ידי"נ עמים, יקהת ולו ינון יבא עדי ורענן דשן בשבה ינוב עוד

ונפש בלב
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יצו"א בנ"י התשל"ה סיון ח"י

פאר חו"פ המפואר הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר קאמר שפיר משה כש"ת וו"ח המעלות 

אלעזר מנחת בישיבה ר"מ שליט"א,
מונקאטש.
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יצו"א בנ"י התשל"ה כסלו כ"א

מאיר בעזרו אברהם אלקי המפורסם הרה"ג ידידי מע"כ
ים אפיקי על כיונים עיניו חוב"ט המאירי ילקוט בספריו

מוה"ר כש"ת וכו' התלמוד  
יצו"א. נ"י ברוקלין הוניאד אבד"ק שליט"א,

      
      
         
           
        
        

       

        
         
         
        
         
        
           
        
         
         
        
        
        
           
         
         
        

        
    

        
        
         
          
         
         
          
         
        
         
        
         
          

      

   
 

 
       

    

התשל"ה תמוז דר"ח ב'

הי"ו. וכו'... וידידי מחו' מע"כ
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יצו"א בנ"י התשל"ה צדיק איש לסדר א' בס"ד,

כג"ת וכו' בנש"ק אי"א חוב"ט הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
מוה"ר  מציעשינוב אדמו"ר ,

שליט"א.
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בלב טוב בכל המברכו וכאש"ל ודשכ"ג נפשו ידיד הנני ובזה
ונפש

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשל"ו א' אדר ח"י

הרב כש"ת נו"נ בנש"ק חו"ב חביבי ורב ידידי מע"כ
  'וכו וצדיק גאון האי לרב נכד ,

שליט אדלר מוהר"י ירושליםכקש"ת טורדא אבדק"ק "א,
עיה"ק.
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כ"ק למען הוא שמהרתי זה גם והנה דושכ"ת, ידידו דברי אלו
לא שעדיין קודמות שאלות הרבה לי יש כי שליט"א, זקנו
בלב אמת, דבר על ורכב צלח וכאש"ל דושה"ט עליהם השבתי

ונפש
 

 
   

יצו"א בנ"י התשל"ה למט-מנים י"א

האסור לנו ישלח הוא ירושלים, ובונה ציון מנחם
העולם, ועל העולם מן עולם, גאולת ויגאלנו בנחשתים,
משכיל הגדול הנשר פ"ה וצדיק גאון האי רב ובתוכם

תורה להפצת ה' מלחמות לוחם בתיא, כבר ליה דזיו לאיתן
מוהר"ר כקהדר"ג וכו' בנש"ק ומצות 

  .נ"י ברוקלין שליט"א,
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ונפש בלב באהבתו קשור נאמנה בידידות דושכג"ק נפשו ידיד

 

 
      

   

יצו"א בנ"י התשל"ה ויחי לסדר א'

שמו וו"ח פאה"מ המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' מפארים ,שליט"א
ונ וזמנים מועדים העיןבעמח"ס ראש וישיבת הכולל שיא

ברק. בני
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דושה"ט ידי"נ הטרדות, בין הספקתי אשר ידידות דברי אלה
ונפש בלב וכאש"ל ושכ"ג

 

 
       
       

יצו"א בנ"י התשל"ד הברכה את לסדר ששי ליל

ידידי אהובי למע"כ קץ אין שלום ולרוב המשרה למרבה
שדעתו כהן אי"א נו"נ וו"ח חוב"ט המפורסם הגאון הרב

מוה"ר כג"ת וכו' בפרץ עומד גדר גודר יפה 
.יצו"א פעסט הכולל רב שליט"א,
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ביתר עמו אתו להשתעשע נפשי נכספה ומאד ידי"נ הנני ובזה
ורק מסכים משהפנאי יותר הארכתי כבר אמנם תורה, דברי
בברכת כעת לברכו והנני השורה, את המקלקלת האהבה
טובים לחיים לאלתר גמורים צדיקים של בספרן כוח"ט
בלב המברכו למועד, חזון עוד ואי"ה ובבג"צ. ונחמה ולישועה

ונפש
 

 
      

    

כהן אי"א נו"נ חוב"ט המפו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ
דרש קאמר שפיר משה בפרץ עומד גדר גודר יפה שדעתו

מוה"ר כג"ת וכו' בק"ו  רב שליט"א,
הגר. מדינת פעסט הכולל
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התורה בברכת ומברכו הימים כל דושה"ט עוז ידידו דברי אלו
ונפש. בלב וידידות אהבה
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יצו"א בנ"י התשל"ה מוציו"כ

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח המפו' הרה"ג ידי"נ מע"כ
 .חשוב ס' בעמ"ח נ"י ברונקס שליט"א,
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יצו"א בנ"י התשל"ה בא לסדר א'

מוה"ר הרה"ג וכו' נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
.בנ"י ממשלתי עו"ד הי"ו,
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לגאולה במהרה ונזכה די, לצרותינו יאמר די לעולמו שאמר ומי
ונפש בלב וכאש"ל דושה"ט צדקינו, משיח בביאת שלימה

 

 
        

 

יצו"א יארק נוא ברוקלין התשל"ג ב' אדר כ"ג

מוה"ר יקירא גברא האי לכבוד ,נ"י
בשטוטגארד.
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יצו"א בנ"י התשל"ו תשרי י"ב

וו"ח בצ"צ עוסק בנש"ק המפואר הנגיד הרבני ידידי מע"כ
מו"ה הרב כש"ת האי לרב בן הי"ו,

זצ"ל. פיטסבורג אב"ד זילבערבערג, מוהרא"ב כש"ת גאון
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כבוד למען ונפש בלב החותם וש"ת דושה"ט ידידו דברי אלו

התורה
 

 
      
     

יצו"א בנ"י התשל"ו למטמני"ם ל"ח מוצש"ק

וכו' חו"פ אי"א נו"נ בע"ת המפו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת אודווארי אבד"ק שליט"א,

וש"ס. ד"ש בעמח"ס
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בספרו שכבדני על ובתודה בברכה הפתיחה מעין חוזר והנני
ולו ינון יבא עדי ויראה תורה דעת להרבות שיזכה וי"ר היקר,
הרב, כערכו ומוקירו מכבדו מכסים, לים כמים עמים יקהת

ונפש בלב המברכו
 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשל"ד מרחשון כ"ב

שפיר משה ח"וו ומופלג מופלא ש"ב ידידי אהובי מע"כ
הרה"ג כש"ת וכו' ונאה יפה שדעתו כהן קאמר

 .ת"ו ירושלים איטרי בישיבת ר"מ שליט"א,
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שיזכה וי"ר וכאש"ל, וש"ת דושה"ט באמת ידידו הנני ובזה
עוסקים בנים ובני בנים ולראות וללמדה לשמה תורה ללמוד

ונפש בלב המברכו ש"ב ונפש נפשו כאות ומצות בתורה

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשל"ב הרחמים לחדש ח"י

וכו' מפארים שמו המפורסם הרה"ג רחימאי ידידי מע"כ
מוהר"ר כש"ת קול בישיבת ר"מ שליט"א,

עיה"ק. ירושלים כהלכתה ש"ש מח"ס תורה
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השמים, מן בברכה יברך הוא ירושלים, ובונה ציון מנחם
כש"ת וכו' בנש"ק נו"נ חו"ב וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ את

מוה"ר  ידי"נ צדיק לאותו בן שליט"א,
אהל ור"י ערלוי אבד"ק סופר יוחנן מוה"ר הגאון הרב

ת"ו. עיה"ק ירושלים שמעון
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תורה ללמוד שיזכה וי"ר וש"ת, דושה"ט ידידו הנני ובזה
בלב המברכו ידידו ונפש נפשו כאות אבות לתפארת לשמה

ונפש.
 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ה וירא א'

ג"א המפו' הגאון הרב נפשי ידידי אי"אמע"כ נו"נ וו"ח
וכו' כש"ת בישיבת ישיבה ראש שליט"א,

תו"א. ירושלים מטשעבין הגאון
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ונפש. ובלב נאמנה בידידות דושכ"ג ידידו דברי אלה

 

 
     

     

יצו"א בנ"י התשל"ו ויצא לסדר טוב כי בו שנכפל יום

מוה"ר וכו' הרה"ג היקר ידידי מע"כ .הי"ו

     
    

        
         
         

   

      
       
         
         
       
        
         
        
        
         

      
       
        
           
          

          
         
         
         
       

 

       
        
         
        
         
       
         
         
         
         
        
         
         
         
         

      

        
        
          
          
         
         

       

        
       
        
           
         
             
        
         
          
          
          
          
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
       

       
      
         
        
       

         
       
         
          
          
         
         
         
         
          
         
          
           
         

   

       
       
         
        
          
         
         
         
         
         
        
        

      

       
        
        
         
         
        
         

         
        
         
         
        
       
         
         
        

       

        
        
         
         
        
        
         
          
          
         
          
         
          
        

  

ונפש ובלב בברכה החותם וש"ת, דושה"ט ידידו הנני ובזה

 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ה עמלק זכר את תמחה לסדר מוצש"ק

ויתרומם ימחה, עמלק של שמו בשמחה, שמרבין בחדש
הרב ידידי מע"כ ובתוכם כפלים, בכפלי שמים, כבוד
כג"ת וכו' מפארים שמו וו"ח פאה"מ המפורסם הגאון

מוה"ר ,וזמנים מועדים בעמח"ס שליט"א,
ברק. בני העין ראש ישיבה וראש ונשיא
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י"ר הפתיחה מעין ואסיים וכאש"ל, ושת"ה דושה"ט ידידו
ולו ינון יבא עדי דעת ולהרבות לשמה תורה ללמוד שיזכה
יום היום וגמרתי שנתאחר ולפי מכסים. לים כמים עמים יקהת
שימשך וי"ר פורים, שמחת לו מאוה הנני הבוקר כאור פורים
מארץ צאתנו וכימי ואסתר מרדכי כימי וישועות נסים לנו
ישראל, לכלל עין כהרף ה' בישועת נפלאות יראנו מצרים

ונפש בלב המצפה
 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשל"ה כסלו כ"א

אברהם אלקי לשבח המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
עיניו חוב"ט המאירי, ילקוט תורתו באור המאיר בעזרו,

מוה"ר כש"ת וכו', התלמוד ים אפיקי על כיונים
 .יצו"א נ"י ברוקלין הוניאד אבד"ק שליט"א,

     
       
         
       
        
         
        
         
        
        
        
         
          
        
        
         

    

        
     
        
         
          
          
          

        
          
         
           
         
         

         
         

        
       
         
            
           
           
            
           
          
           
          
          
        
        
          
          
       
        
          
         
        
         
        

    

    
 

 
     
     

בנ"י התשל"ו להגאל בו שעתידין ניסן ר"ח

מוה"ר כש"ת חוב"ט הרה"ג נו"נ וו"ח ידידי מע"כ
.אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א,
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ומברכו דושה"ט ידידו בזה הנני להאריך הז"ג אין כי ומחמת
ונפש בלב החותם ושמח, כשר חג בברכת

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ו החג מוצאי

שמו בע"פ אי"א נו"נ וו"ח צמ"ס הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
ויראה תורה מרביץ מקיים ונאה דורש נאה ירא"מ מפארים

מוה"ר כג"ת ה"ה ספרים בעמ"ח שליט"א,
בנ"י. לתועלת רבים

      
      
         
        
        
        
        
         
         

        
       
        
        
         
        
        
        
       
        
       
          
           
         
         

     

      
        
         
         

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


  

         
        
        
         

    

    
 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ו ניסן כ"ה
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והנני ח"ז ספרו שמדפיס לראות שמחתי ידי"נ בזה והנני
תורה דעת להרבות שיזכה וי"ר קדימה, דמי פה מצרף

ונפש בלב וכאש"ל דושכג"צ נפשו, כאות בישראל

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ה למט"מנים ל"ב

ברבים תורה מרביץ חו"פ וו"ח גאון האי רב ידי"נ מע"כ
כג"ת וכו' באר ישיבת ראש שליט"א,

יחיה. באמונתו צדיק ועוד, ביאורים קונטרס בעמח"ס יעקב
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מלהתעלס לעבור יכולתי לא אמנם הטרוד, ידידו דברי אלו
מ"מ צריך לדידי דלא והגם מעכ"ת עם התורה אהבת באהבים
זה בעיניו חן דברי ימצאו ואם קצת הארכתי ידידות מחמת
ונא הדרישה על שכר שקבלתי כשם לאו ואם שכרי יהיה
ידי"נ בשמחה, ואקבלם נגדינו ראיות לכ"ג לו יש אם להודיעני

ונפש בלב ושכ"ג דושה"ט
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ג נצו"י ב'

כש"ת תורה של באהלה יושב ירא"מ הרבני ידידי מע"כ
מוה"ר  .ברק בני הי"ו,

       
      
         
         
          
         
          
          
        
        
          
          
          
         

         
          
          
         

     

       
       
         
         
         
         
        
         
         
         

       

       
       
         
        
         
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
         
         
       
        
        
       
         
         
        
       
         
          
        

      
המברכו ידידו יבצר, לא ממנו טוב וכל אקצר, הטרדות ומחמת
צדיקים של בספרן ושלום ארוכים טובים לחיים כוח"ט בברכת

ונפש בלב
 

 
     

    

יצו"א בנ"י התשל"ד ויגש מוצש"ק

מזה וו"ח הדר עץ פרי המפורסם הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת וכו' מזה בן ,שליט"א
בנ"י. מציעשינוב אדמו"ר
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תשל"ה משפטים ב'

מוה"ר וכו' היקר הרבני מע"כ ,הי"ו
בעלגיע. באנטווערפען
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יצו"א בנ"י התשל"ד למט"מנים כ"ח מוצש"ק

כש" וכו' נו"נ וו"ח פ"ה הרהגה"צ ידי"נ מוה"רמע"כ ת
 .בנ"י מציעשינוב אדמו"ר שליט"א,
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ונפש ובלב נאמנה בידידות דושכ"ג ידי"נ דברי אלו
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יצו"א בנ"י התשל"ה תמוז ב'

חוב"ט המפורסם הגאון הרב נכבד מאד ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' ונקי זך משנתו ,שליט"א

בטאראנטא. הכולל ראש

     
     
         
        
         
        
        
        
          
          

        
       
          
        
        
         
         
         
         
        
         
         
         
         
         

        

        
       
           
         
          
         
        
          
          

          
         
         
         
           
        

     

       
      
          
         
          
          
        
          

          
        
         
         
       
         
        

    

    
 

 
        

יצו"א בנ"י התשל"ה כסלו כ"א

אברהם אלקי לשבח המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
עיניו חוב"ט המאירי ילקוט תורתו, באור המאיר בעזרו,

מוה"ר כש"ת וכו' התלמוד ים אפיקי על כיונים
 נ"י ברוקלין הוניאד אבד"ק שליט"א,

יצו"א.
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האפשר מן יותר בס"ד כבר הארכתי כי גם הזמן חוסר ומחמת
ונפש. בלב ושת"ר דושה"ט ידי"נ כעת, אסתגר ולכן

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשל"ה העמים מן אתכם ואבדיל לסדר עש"ק

בצ"צ עוסק נו"נ וו"ח הסופר אשכול הרה"ג ידידי מע"כ
וכו' .שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ג בהם וחי לסדר שישי ליל

ראש ידי"נ לכבוד ארוכים וחיים וברכה שלום הרים ישאו
כג"ת וכו' פ"ה ג"א המפורסם הגאון הרב צ"ת בשמים

מוה"ר ישיבה וראש רוחני מנהל שליט"א,
יצו"א. טעלז דישיבת
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בלב הימים כל וצדקתו דושכ"ג בריתו נאמן ידי"נ הנני ובזה
ונפש

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ו שרה חיי פרשת בשבת ראשון

הרה"ג ה"ה המברך שמי ויהא מברכינא חזינא דלא למאן
הרב מוה"ר כש"ת וכו' ג"א נו"נ וו"ח 

ת"א. הרבנות וחבר ת"א שלום דקרית רב שליט"א,
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יצו"א בנ"י התשל"ה הרחמים לחדש י"ב

מוה"ר כש"ת וכו' חוב"ט נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 אפרים רבבות ספר מחבר שליט"א,

טענ. מעמ.
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בספרן כוח"ט בברכת המברכו וש"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש בלב צדיקים של

 

 
     

   

התשל"ה בידו מצליח ה' עושה הוא אשר וכל לסדר עש"ק
יצו"א בנ"י

הרב ידי"נ למע"כ וחיים וברכה שלום וגבעות הרים ישאו
וכו' אי"א נו"נ וו"ח ג"א הדסים כגן המפורסם הגאון

מוה"ר כש"ת אבד"ק שליט"א,
חשובים. ספרים הרבה בע"מ נ"ז מעפעלוואד
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לקצר מוכרח הנני יותר להאריך כעת הז"ג אין כי ומחמת
שתי על עכשיו להשיב הספקתי שלא מכת"ר סליחה ואבקש
שכתבתי זה גם כי קצת לכשאתפנה ואי"ה החשובות הערותיו
להעתיקו התפניתי ולא מכתבו שקבלתי מיד לי ציינתי עכשיו
לי, היקרים בדבריו להשתעשע למועד חזון עוד ואי"ה היום עד

ונפש בלב ושת"ר דושה"ט ידידו
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ד ואברכך לסדר ד'

מוה"ר הרב כש"ת וכו' נו"נ וו"ח ידידי מע"כ 
.ת"ו עיה"ק ירושלים מיר כולל תלמיד הי"ו,
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בזה, לסיים הנני מדאי יותר הארכתי וכבר הזמ"ג אין כי והיות
ומחיי ידידו. ונפש נפשו כאות לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר
ויגאל בנחושתיים, אסור יבא עדי וחיים, רפואה ישלח חיים,
ותכונן המקדש ויבנה שניים, פי וינחמם בכפליים, שלקה העם
התורה בברכת דושה"ט משמים. השכינה בהשראת ירושלים,

ונפש. בלב
 

 
   

יצו"א בנ"י התשל"ו בהעלותך ה'

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ירו"ש ידידי מע"כ
  ירושלים מיר בכולל הי"ו,

עיה"ק.
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ישמרנו הוא ופרט, "פרט" כל על המשגיח ישראל ושומר
ויתן רגע, ובכל עת בכל ופגע, נגע מכל ויצילנו עד, לעולמי
ויזכני - האלוף בן הקטן לתולעת - והגוף הנפש ובריאות חיים
והחפצים העמלים לתלמידים וללמדה לשמה, תורה ללמוד עוד
דידן. במהרה המר מגלות ויגאלנו ודן, דארח יבא עדי בה,

ונפש ובלב ברעדה החותם הקודש בעבודת והעמוס הטרוד
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להזהיר יש ידים. בנטילת הקטנים חייבים מאימתי
ידים. נטילת בלי במאכלים יגעו שלא הקטנים

נפלאים דברים הראש. בכיסוי קטנים חייבים מאימתי
שמכניסו בשעת בקטן לנהוג כיצד ויטרי ממחזור

דר"נ. אימיה על מהרש"א לקושית ישוב לת"ת.

.מהני אי מוגבל לזמן לפטור התורה בברכת המתנה
שהתנה בשוחט והתבו"ש ופר"ח המג"א במחלוקת
לפניו. המונחים העופות כל על בברכתו לצאת שלא
קריאת של ברכה לפטור בברכה"ת לכוין יכולין אי

התורה.

לטלטלו מותר אי בשבת ציציותיו שנפסקו טלית
מן פטור הפקר ושל שאול טלית עירוב. שיש במקום

לשני. ולא לאחד מוקצה יש אי הציצית.

חזרת התחיל וש"צ בר"ח חדשה לשירה שהגיע מי
כתר. קדושת ויאמר הש"ץ עם יתפלל אי דמוסף הש"צ
וקדושת מוסף קדושת בתפילין. כתר לומר מותר אי
מלובש לחוה"מ. ר"ח בין חילוק היא. אחת שחרית

יעשה. כיצד כתר קדושת לו ונזדמן בתפילין

תפילין של בתים בו לתקן שרי אי טמאה מבהמה דבק
וכן בפיך המותר מן דבעי מסיני למשה הלכה ביאור
על הנכרך קלף התפילין. מעצם שהוא דבר כל
אי תפילין של צבע בפיך. המותר מן בעי הפרשיות
בתוך בנותנין הנוב"י בדברי פלפול המותר. מן בעי
הח"ס קושית אב"י. הנוב"י בתמי' פיל. עצם הטיח
טמא. בשמן רצועות משיחת בחלזון. שצבעו בהא
בפיך. המותר מן בעי ואי כלבים. בצואת עורות עיבוד
שנשתנה איסור טהורה. או טמאה מחיה בא אי מור
ונפסל שנתהפך איסור היתר. להיות חוזר אי מברייתו

כלב. מאכילת

ראיה בפיך. המותר מן מקרי אי מברייתו שנשתנה דבר
מקושית הכ"מ סברת ביאור וכ"מ. להרמב"ם המור מן
ושערות. לעור פרש שנעשה דבר בין חילוק הנוב"י.
מאכילת שנפסל מאכל אחשביה. בדין או"ז על תמיה
פרשא הוה אי בקיבה המכונס חלב ותקנו. וחזר כלב
לכ"ע בעלמא. פרשא הפירוש מה במחלוקת בעלמא.
חמור רגלי דמי היתר מאכל. מכלל יצא פרש שהוא כל
של בפניו הבא השליא עור לפרש. דומה אינו לשתות
נר דהדלקת דין בש"ע הזכיר לא למה מותר. חמור

בחנוכה. אחד

והב"י הקדוש והאר"י אשכנז בין סת"ם כתב בשינוי
ומזוזות לתפילין ס"ת בין לחלק בחידוש וועלש. וכתב
תמיה לחול. קודש בלשון להשתמש שאין לזה. ותמיה
נתנו כתב ובאיזה לאשורית עברית כתב שינו האיך
דצורת הרא"ש כתשובת והעיקר והתורה. הלוחות
בשינוי פסול ואין למדינה ממדינה משונות האותיות

זה.

ע"י הפירוד וניכר הקודש בשם נגיעה שיש סת"ם
נקרא ואי לעינים. ניכר בעי או כשר אי מגדלת זכוכית

השערה. כחוט בפרוד גויל מוקף

ש"ץ להיות מותר אי מצוה, בר שנעשה בשבת קטן
ובע"ק.

איסור בנשים. בעלמא לראיה הסתכלות בין חילוק
תמיה קדוש. מחניך והיה מדין נמי בה יש אי ערוה
לסומא או בלילה הערוה נגד ק"ש לקרות בזה. אפמ"ג

עיניו. עוצם או

ביאור לנשים. אנשים בין בביהכ"נ המחיצה גובה בדין
נשים למה ישוב השואבה. בית בשמחת סוכה גמרא
את זה יראו שלא מחיצה טעם למטה. ואנשים למעלה
טעם באיש. כמו באשה שייך הסתכלות איסור זה.

במקדש. מחיצה עשו לא ראשון בית בימי למה

אסור ערוה באשה דקול שערים בבית למרן ישוב
שעיניו במה אלא שולט יצה"ר אין הרהור. משום

ערוה בין חילוק שהוארואות. לקול איסור עצם שהוא
וראיה לראיה הסתכלות בין חילוק הרהור. מטעם

מת"י.

אי במקוה זוחלין פסול לט"ק. פסולין אי זוחלין
או מה"ת הוא אם למקוה מ"ס דרבנן. או דאורייתא
ואי לקריו, טבל לא דמי שמעתתא הא פי' מדרבנן.

בט"ק. פוסלת אי חציצה לגירות. מהני

.בשמ"ע לישב מותר אי העמידה לו שקשה ש"ץ

שלא התפילות כל על תשלומין צריך אי תשובה בעל
תשלומים. להם שיש מצות בשאר וגם התפלל,

.להביאם מותר אי בביהמ"ד המפריעים תינוקות

ביאור לדוכן. עולה אי מלאכותית הזרעה ע"י נולד
מצות חברי. דברי על עברתי לא מעולם ר"י דברי
שנויה. במחלוקת מכהנים להתברך ישראל על עשה
במשפחות יתערבו שלא כאלו ילדים לפרסם מצוה

בישראל. מיוחסות
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לראות מותר אי בע"פ הטעמים יודע שאינו קורא בעל
גבו על מסייע ואחד הקורא בס"ת. ולקרות בחומש
בטעמים. לקרות שיודע מי שם שאין ישוב החומש. מן
להבע"ק. בלחש קורא באחד למחות יש הזוהר ע"פ

דמיהם בסיום טוב. בדבר לסיים צריך בתורה הקורא
אלף. ועשרים ארבעה במגפה המתים ויהיו וגם בם,
שירה לומר מותר תאבד. רשעים תאות סיום ביאור
רנה. רשעים דבאבוד עכו"ם וכ"ש רשעים מפלת על

.השבח ברכת או הקריאה ברכת הוה אי התורה ברכת

.הציבור עם חזק אומר אי התורה לסיום העולה

מנהג אותו. מחזירין מתי ובבו"ה במנחה בקריאה טעה
ביאור מ"ט. קרה"ת אחר רחום והוא לומר קדמונים
ואם חוזר פסוקים עשרה באמצע דמדלג סופרים מס'
צ"ע חוזר. אינו טעה ואח"כ פסוקים עשרה קרא

דוקא. לאו פסוקים עשרה שכתב להמג"א

לזרקו מותר אי תורה חידושי בו שהניח נייר שקית
תורה. דברי עליהם שנדפסו קונטריסים באשפה.

צורבא סעודת זמן מתי הוא. מה מדרבנן צורבא בתואר
צ"מ ב"מ. גמרא על השבו"י לקושית ישוב מדרבנן.
לענין הזה בזמן ת"ח דין יש אי ת"ח. בכלל הוא אי

בזכותו. להפך

שביעה כדי בכסנין הבא פת ואחריהן אוכלין האוכל
ידים. נטילת בעי אי

מטבע בדיעבד. יצא אי הפת על שלש מעין בירך
לארץ נכנסו שלא עד מה"ת. הוה אי ברכות וג' בהמ"ז

הכל. את הזן אחת ברכה מברכין היו

מותר אי סעודות, לשלש השקיעה לאחר ידיו שנטל מי
מאכל אכל בין חילק לבהמ"ז. עשרה למנין לצרפו

איסור. בזמן לאכל איסור

מעין בברכה ובטהרה בקדושה אומרים למה טעם
במחלוקת זו. בברכה ונוסחאות גירסאות חילפי שלש.
משנה ביאור בזה. הרמב"ם דעת בזה. והב"ח הב"י
דלפי האחרונים ובקושית הן, קדושות עשר כלים

תשע. אלא הוי לא הגאונים

מברך אי וניצל אפ) (האלד שודדין עליו שנפלו מי
רי"ח. בסימן בבא"ה לח"א תמיה הגומל, ברכת

הוא. דוקא אי להודות צריכים ד' במחלוקת

הגומל ברכת התמוהים. המלך יד בדברי בהנ"ל, עוד
זמנינו שודדי נס. לו קרה שלא ואפילו ספק, על הוא

הריב"ש.גר דזמן לילה משודדי ועים

.צה"כ עד מנחה דתפלת הש"ע כפסק להנוהגים ישוב
ביאור ב'. דף פסחים הוא, יממא צה"כ עד קיי"ל

דלא והכריעו להפוסקים ש"ע בעלי דראו היכא
ביאור עליהם. לחלוק אחרונים ביד כח אין כוותייהו
דברי כ"ה. סימן ח"מ ורמ"א מהרי"ק שו"ת דברי

משה. וכתורת דבר שום מהם לשנות אין הש"ע

בעמידה לברך בעי אי המפיל ברכת

זמן כל המאכל להעביר מותר אי בשבת שכבה הגז
בדברי והטמנה. שהיה בדין אחר. תנור על חם שהוא
בגחלים רש"י בדברי כגו"ק. הוי לא דפח החזו"א מרן
על המאירי ובקושית יוסיף, שלא הטעם קטומים,
שייך אי הבל. מוסיף מקרי אי שנקטמו לאחר רש"י

יחתה. דשמא גזירה נשתנה שלא תמידי באש

מהו יו"ט, של ב' בליל נרות להדליק ששכחה אשה
או נרות ב' בין לחלק יש אי ימיה. כל נר להוסיף
ביום. ביו"ט נרות להדליק אסור הוספה. לענין יותר

זו. הוספה של הטעם ביאור

דישנו משום ד"ת, היום בקידוש חייבות נשים
מחלוקת למימר. ליכא דאיפכא שם ובתוס' בשמירה,
שבת. תוספת על בא או לאו הוי שמור אי הראשונים
עצמי. חיוב או האדון מפאת הוא במצות שמחויב עבד
שבת. תוספת על או שבת עיקר על בא היום קידוש
זית דברי ישוב הקטן. על או האב על חינוך מצות
ביו"ט. שייך אי בהמה שביתת מאמתך. שהקשה רענן
לקושית ישוב אחר. ע"ד או אביו ע"ד העושה קטן

קטן. בנו על תורה צותה למה מהרמ"ש

לשתות מותרת אי למים, וצחה נרות שהדליקה אשה
וצחא סחה נשיא יודן ר' ירושלמי ביאור קידוש. קודם
לליל התפלה קודם בבוקר מים שתית בין חילוק למים.
הנרות על המברכת הבדלה. קודם מים לשתות שבת.

דאורייתא. קידוש ידי יוצא אי

לברך מהו ראשונה, פעם נרות המדלקת אשה
שהחיינו.

ביאור לעצמן. מבדילות ואי בהבדלה, חייבות אי נשים
לעצמה, להבדיל יכולה אינה אשה (ראשון) א"ח דברי
מג"א ביאור בתפלה. מבדילות אי נשים לזה. וטעם
שחל באב ט' מוצ"ש. מעריב מתפללות אינם דנשים
תעשה. וכיצד להבדיל מהו מסוכנת, ואשה במוצ"ש

גם שייך אי לבהמתו, שיתן קודם לאכול דאסור הוא
הרוכב צעב"ח. משום הוי אי בהמתו שביתת בשבת.
בשבת אסור צעב"ח צעב"ח. משום יש אי הבהמה על

כבחול.

קודם אדם סכנה שבמקום הק' הא"ח דברי ביאור
לו שיש במי תמיה בדבר בעלמא. בצער מהו לבהמה,
שיתן צמאים ושניהם לאחד לשתות מים של קיתון

שניהם. שימותו אף לשניהם
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שמנגנים דתיים, המכונים לקאנצערטים לילך איסור
לבד והאנשים תורה, ושירי חסידים ומזמורי ניגוני שם
מחטיאי בכלל הם והמסדרים השחקנים לבד. והנשים

לזה. היתר אין בחוה"מ גם הרבים.

לעשות חרדים חינוך ובתי ישיבות בכמה שנוהגין מה
במלבושי תינוק ומלבישין בלע"ז) (פלעי משחקים

בקטנים. אפילו כן לעשות אסור להיפוך, וכן נקבה

ישוב אכילתן, כדרך שלא מקרי אי חי בשר האוכל
חי. נאכלים הרגלים דשעירי ביאור הדו"מ. לדברי
בטלה אמרינן ומתי כד"א. מקרי חי בשר לאכול הורגל

כ"א. אצל דעתו

ז"ל החזו"א ובדברי בגופו, מוקצה טלטול איסור
בדברי ורש"י. מרמב"ן למ"ב ראיה להמ"ב, שדחה

כלא"י. מקרי לא ידיו דבאצילי ירושלמי

.ריח מוליד משום בשבת בושם לסוך מותרות נשים אי
והט"ז. החכ"צ ובמחלוקת

של בכיסוי המכוסה סודה של בקבוק לפתוח מותר אי
או שרי ענין בכל אי חבית שובר לקרעו. שצריך טס
לעצם מתכוין ואינו דמקלקל חידוש במוסתקי. דוקא
יש אי בסתירה. מקלקל בענין מותר. לכ"ע הפעולה
המרדכי מדברי ראיה בפטיש, מכה משום לחוש בזה

שם. ישע הבגדי ומפי' התנור פי מסתירת

וכן שמצערים. זבובים על בשבת סם לזלף מותר אי
גרמא. ע"י נשמה נטילת איסור לעכברים. סם להעמיד

חילוק יש ואי בשבת, בנעל שרוך להכניס מותר אי
על או הנעל על תקון יש אי לחדש. ישן נעל בין
מאזניו. אחת שנפסקה סנדל כלים במשנה השרוך.

לו. היא שחדשה מי חדשה אשה סוטה גמרא

הזמן לפני שיצא במוצש"ק מיד באוטובוס לנסוע
הוא. מה שבת מעשה של איסור מהתחנה.

ואי הש"ץ. בחזרת לדבר מותר אי התפלל שכבר מי
מדבר היה לא דהמהרי"ל ביאור תורה. בלימוד מותר

הקדוש. הא-ל לאחר עד

שעות בשתי ממילא להעשות שעתידה שבת מלאכת
בתבשיל המגיס חייב. אי אחת בשעה ועשאה והקדים
לאחר מגיס מדאורייתא. חייב אי צרכו כל שנתבשל
הניח י"ז שבועות הריטב"א מש"כ האור. מן שנעקר

בזמה"ז. להקריב מותר אי גחלים. ע"ג בשר ישראל

תשובה עשה עבירה והבעל עור לפני על שעבר מי
לו. גם נתכפר אי

והמים בע"ש חמים מים של ברז לפתוח מותר אי
הטמנה, משום כאן דיש חידוש השבת. בכל נוזלים

סילונות. דרך עוברים דמים

תפלת והקליט עיו"ט טעיפרעקארדער שהכין מי
הגרמה הטעיפ. אל לשמוע מותר אי מיו"ט, הש"ץ
מעשה אסור. אי ויו"ט בשבת מלאכה לעשות בחול
בהבל הנעשה מלאכה יש אי לעולם. נאסר אי שבת

הטעיפ. על הקדושים שמות לשמוע פיו.

.ניטראגליצערין עמו להוציא מותר אי ר"ל, הלב חולה
ע"י גמורה ממלאכה חמור ישראל ע"י דרבנן שבות
מאמירה קיל וכלא"י בשינוי הנעשה שבות עכו"ם.
מצוה. ובמקום במשאצל"ג, דשבות שבות לעכו"ם.

יעשה. כיצד לנקיות מצוי נייר שאין מקום

שהשמש לאשה בשבת שחורות במשקפים לצאת מהו
ידית להם שיש משקפים בין חילוק לעיניה. מזיק

לו. לאין לאוזן מאוזן

או מיד, בשכרו ורוצה חפשי שלו שהנהג אמבולנס
מתי עדיף, מהן איזה החוב, על פתק לו שיכתוב
שבת דיחוי חברך. שיזכה כדי חטא לאדם לו אומרים
הרושם החולה. אצל העומדים ישראל כל על מוטל

סקילה. חייב אשורית, שאינו בכתב בשבת

מלאכה לעשות בפירוש לעכו"ם דהאומר ח"א בחידוש
ינוקא דההיא סוגיא ביאור מדאורייתא. אסור בשבת
והרי"ף הבה"ג רבינו במחלוקת חמימיה. דאישתפיך
דברי ביאור בכ"מ. התירו אי מצוה במקום שבות
בו לאין מעשה בו שיש שבות בין חילוק המכריע.
בכתב כתב להמכריע. וצ"ע להבה"ג ראיה מעשה.
בק"נ תמיה מדאורייתא. אסור אי עכו"ם,
ישראל ע"י דרבנן שבות עירובין. תוס' דאישתמיטתיה
דחולה חידוש עכו"ם. ע"י גמורה ממלאכה חמור
לו לעשות לעכו"ם, אמירה אסרו לא מעולם שאב"ס

צרכיו.

שאסור מקום בזה"ז. גדולות בעיירות רה"ר דין יש אי
שאין אף רה"ר מקרי אי המלך צו מפני בו להלך
בדברי ברה"ר. מפולש ודין רבוא ס' בדין בו. מהלכין
לעו גדולה ופלטיא שסרטיא בעבודה"ק, לםהרשב"א

ז"ל והח"ס והתשב"ץ הרא"ש בדברי רה"ר. היא
מקומות בכל ישראל קהל לכל עירובין לתקן שמצוה
נוקפו שלבו ומי משובח, זה הרי והזריז מושבותיהם,
והמחמיר בו. נזרקה מינות שמא חיישינן עירובין לתקן
מישראל רבים של שבת בחילול מקיל בעירובין
והוה צווארו, על תלוי העם וקולר וקטנים, גדולים

הקדושים. בדבריהם ע"ש הרבים את מחטיא בכלל

רה"ר לן דאין ז"ל החזו"א מרן ודברי בהנ"ל, עוד
העולם. בכל בזה"ז

החזו"א ובדברי יארק ונוא בברוקלין רה"ר בדין עוד
ז"ל.
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,לקוברו מת במוציא והמנח"א האב"נ לקושית ישוב
וכתבו לקברו צורך דיש כיון משאצל"ג הו"ל למה
בשבת. קבורה מצות איכא אי לפרקוני'. נגר דלית
שאינו ההוצאה, ולא לקבר הכנסה היא קבורה מצות
מצוה. ליכא לקברו עכו"ם המוציא מצוה. הכשר אלא

בראשונים. מפורשת כבר דקושיתם פלא

בודקים והאיך חמץ, מפרורי ספרים למבדק צריכים אי
בצק פרורי בין חילוק ממילא. בטלי אי פירורין אותם.
ימצא שמא חיישינן הגמרא פי' פירורין. לשאר
הבית דפירורי חידוש מכזית. פחות שהיא יפה גלוסקא
ישוב דוקא. הבדיקה לאחר היינו ממילא דבטלי
לבדיקה טעמים חמשה ספרים לבדוק דחייב להחזו"א

מהני. אי בחמץ ספרים מכירת זו.

והנוהגים בשבת, להיות ע"פ כשחל בכורים תענית
יעשו. מתי סיום לעשות

מפקיר משום איסור בו יש אי בשבת חמץ ביטול
אינו חמץ הפקר ע"ש. לבטל יותר נכון או בשבת,
ע"ש. לבטל ואין בשבת לכתחילה ומותר הפקר כשאר

שמחה דאין פסח קרבן בשחיטת יין תקנו לא למה
אליהו. של ולכוס כוסות לד' טעם ביין. אלא

קודם למרור חסא שלוקחים העולם מנהג לישב
במלתייהו שלקות הגמרא פי' מרירות. בו שנטעם
ברכה בין חלוק טעמא, דבטל מצה בישל קיימי.
יצא. לא מרור בלע יצא מצה דבלע טעם למצוה.
טעם בעי אי הראשונים ומחלוקת רשב"ם דברי ביאור

מר.

דברי וביאור דאורייתא, הוה אי פסח ליל הלל אמירת
את שגומרים הרבה דברים עליו שעונים שפי' רש"י
מהשגת הבה"ג לרבינו ישוב הגדה. ואומרים ההלל
הבית בזמן פסח. ליל הלל על מברכין אי הרמב"ם.

הסעודה. באמצע ההלל מחלקין היו לא

והאוכל וחלב. בשר אכילת בין בשבועות להקל יש אי
בזה. גם להקל יש אי ערב לעת שבועות ערב

ביו"ט בלע"ז) (בייסיקעל אופניים על לרכוב אסור
לתפלה. אפילו

,השני וביום ואמר סוכות דחוה"מ דג' במוסף טעה
ולהתפלל. לחזור צריך אי

מעניני שאינו מה בחוה"מ דבאמר המ"ב לדברי ישוב
ומתפלל. חוזר אינו דיומא

לעשות צריך אי ליו"ט, חותנו או אביו לבית הבא זוג
ביאור לא. או בביתם ישנים אי חילוק תבשילין. עירוב
עירב שלא מי ואחד. אחד כל על חיוב דע"ת בא"ז

לאחרים לבשל מותר ואי שבת, נר להדליק לו מותר אי
שערבו.

.המאכל ישרף שלא ביו"ט הגז להוריד מותר אי
דביו"ט הפנ"י תמי' הותרה. או דחויה יו"ט מלאכת
אי אחר אש לעשות צריך אם אסור. משאצל"ג לכ"ע
מלאכה דמין בש"מ אחר. אש על אפשר מקרי
לצורך שלא לעשותן מותר נפש אוכל לצורך שעיקרה

אוכ"נ.

שנהגו ומה ביו"ט, הבית מפתחות להוציא מותר אי
יו"ט לצורך שאינן מפתחות ביו"ט. הוצאות בכל להקל

להוציאן. אסור

חכמים כח ואי התורה. על להוסיף לחכמים כח יש אי
נביאים. מכח עדיף

בחיוב בחוה"מ. יום בכל יין לשתות חיוב יש אם
הרמב"ם דברי ביאור בחוה"מ. וב"ב ובניו הוא שמחה
ביין. או בבשר שמחה איכא בזה"ז, קרבן דאין דאף

ביו"ט. מתענה רצה דאם הרע"ב דברי ביאור

וסריגה אריגה לעשות לבתולות מותר אי קיץ מחנה
לבתולות מלמדין שאין למה תמיה ט"ב. עד אב מר"ח
אומנות ללמד מצוה יש אי בהם. השייכות המצות כל

לבתולות.

יעשה כיצד שמתענה, נזכר ששתה וקודם כוס, על ברך
לחובה. נדבה תענית בין חילוק לבטלה. מברכה להנצל
מאכל בין חילוק להשלים. ודעתו שיעור חצי האוכל
דע"ת. על ופלא איסור, למאכל איסור בזמן היתר של

.זכור בפרשת המצוה ברכת מברכין אין למה

אי היום. כל שישביעהו יו"כ ערב כדור ליקח מותר
מצות. מידי עצמו ולהפקיע להערים מותר

אפילו אותו מאכילין בולמוס שאחזו דמי בסוגיא
טמא, על חל יו"כ דאין נוב"י בתמיהת טמאים. דברים
כל בולמוס, שאחזו מי בזה. הבי"ש מרן לדברי ישוב
אלא באכילתו איסור ליכא עיניו יאירו שלא זמן
וי"כ כזית שהוא טומאה שיעור בין חילוק כח"ש.
לענין קטן ובין ושוטה, חרש בין חילוק בכותבת.
ועומד. למושבע חע"א איסור אין בין חילוק עונשין.
נבילה אאיסור חל ואי מוסיף, איסור הוה אי יו"כ

זבוח. שאינו מאיסור נמשך נבילה איסור

אי נרות, ב' רק לו ואין דחנוכה ג' בליל שעומד מי
אחת רק ידליק לא או שנים, וידליק הידור בזה שייך
המצוה בגוף שהוא הידור בין חילוק מצוה. כעיקר
מ"ה דמנחות הא ביאור למצוה. מחוץ שהוא ובין

מהדרינן. להדורי דאפשר דכמה
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אפילו הבית לכל מדליק דאב הרמב"ם בדברי
דחנוכה הידור בין חילוק המהדרין. מן למהדרין
אי בזה. ש"ך והגר"א הגרי"ז מחלוקת מילה. למצות
המג"א. לקו' וישוב מצוה, להידור חינוך שייך
אי מעכבין שאין ציצין על חוזרין שאין להרמב"ם
הידור בר לאו דקטן משום או בחבירו, חובל משום
להכניס חובל. משום הפריעה עור לחתוך אסור הוא.

עבירה. יעבור שלא סכנה בספק עצמו

.חנוכה נר ידליק כיצד בחנוכה במכונית שנוסע מי
בספינה. מדליקין שאין טעם

לחזור חייב חנוכה, נרות והדליק חבירו לבית ההולך
עליו מדליקין שאין אכסנאי בדין בביתו. ולהדליק
חדר לו שיש ומי אביו, אצל האוכל ובין בביתו,
הפרוטה. לו להחזיר חייב אי והדליק חזר ואם מיוחד,

.בחנוכה בצדקה שמרבין טעם

שהנרות זמן כל יברך אי ההדלקה בתחלת לברך שכח
ולולב. שחיטה ובין לנ"ח תפילין בין חילוק דולקין.
הדליק דאם חידוש מהו. הנרות כל שהדליק קודם נזכר
בדברי בברכה. וידליק ויחזור הנרות יכבה ברכה בלא
ומברך. חוזר אינו בירך ולא שחט שאם יו"ד הש"ך

חנוכה נר מדליק דקטן שפסק המחבר דברי בסתירת
שהוא בדבר שייך אי חינוך המגילה. את קורא ואינו
המצוה להדר שהוא דחינוך לחדש נראה הידור, משום
חייב, נמי קטן המצוה לקיים הידור אבל בקטנים ליכא
(ועי' המצוה מן לחוץ המצוה בגוף הידור בין חילוק
מתוך ניכרת מחשבה לו יש קטן פ"ה). סימן לעיל

מעשיו.

טועים הפסקה. שהוא לפקודי קורין הפטורה איזה
האר"י נוסח או ספרד נוסח המתפללים שאנן העולם
אשכנז בני דאנן טעות וזה כספרדים, ההפטורות קורין
אומרים ולעולם אשכנז, מנהגי אחר ונמשכים אנן

אשכנז. לבני שמסומן ההפטורה

עיקר מנות. משלוח קודם לאכול מותר אי פורים
לא הערב וסעודת שחרית, בפת יוצא פורים סעודת
פורים סעודת להקדים מצוה שמחה. תוספת אלא הוי
מנות. שילוח שיעור כמה מנות. משלוח קודם ולאכלה

קודם. לאביונים מתנות או קודם מנות משלוח

.בוקר ארוחת עם פורים בסעודת יוצאין להנ"ל, עוד
בפורים. פת חיוב יש אי ומג"א וט"ז א"ר במחלוקת
ורבוי בתענית, ישב שלא הוא בפורים ושמחה משתה
טבילה ליל לה שאירע אשה דרבנן. הוא סעודה

בשר. תאכל לא בפורים

עד רבו מורא לרבו. מנות לשלוח חייב אי תלמיד
ופלא רעהו, נקרא דתלמיד מגמרא ברורה ראיה כמה.

ע"י בעי אי מנות שילוח בזה. שנסתפקו האחרונים על
דוקא. שליח

יקנהו שלא להתנות יכול פורים קודם מנות השולח
בו. ויוצא לפורים עד

לאכול אסורה בפורים טבילה ליל לה שאירע אשה
משתה בזה"ז. נאים בבגדים לנשים שמחה עיקר בשר.

דוקא. בשר בעי אי באנשים ושמחה

 
,צדיק לקראתם וראוים כשרות בחזקת הם ישראל כל

לצדיק לחבירו שיחזיקו נכון וכן ממג"א, וראיה
לחיים. לאלתר שנחתם

.באכילה מותרת אי ישראל ששחטה עכו"ם בהמת
ישראל ששחטה דאע"פ בש"ך הובא יש"ש ביאור
מפורשת. ממשנה לדבריו תמיה באכילה. אסורה
כוונה בלא שחיטה מותרת. אי עכו"ם בבהמת מפרכסת
שחיטת להרמב"ם הפוסקים במחלוקת עכו"ם. בבהמת
מידי מוציא או מדאורייתא נבילה הוה אי עכו"ם
מנ"ל מפרכסת בשחיטה. פוסל כוונה היפוך אבמה"ח.

היש"ש. לדברי ישוב דמותרת.

בלי עופות של מעים בני להשליך סומכין מה על
אחר לבדוק ענין יש אי ריעותא. נקרא אימתי בדיקה.
לא דהאיסור היכא עכ"פ. להמחמיר טריפות שאר
מה כל לברר בדיקה צריך אי לגמרי לעולם יתברר
מקרי לא מעשרה אחד טריפה נמצא שאין כל דאפשר.

מצוי.

הכרמים מן נהנין אנו איך רוב. בתר בב"נ הולכין אי
חילוק רוב. בתר בב"נ הולכין דאין למ"ד עכו"ם של
איסור דבר נתערב ישראל. למצות דב"נ שלו מצות בין
בטלה. אי קרקע לקנותו. ישראל מותר אי נכרי אצל
מושלך. תינוק מצא דמכשירין פ"ב הר"ש דברי ביאור
ישראל את המכשיל עכו"ם בזה"ז. גרים מקבלים האיך

מיתה. חייב

מדיחין כיצד חמים. או קרים מים ע"י עופות מריטת
ביותר קרים במים הדיח גדול. שהקור בזמן הבשר

בפושרים. שנית להדיחם מהני אם

הרשב"א במחלוקת חימיים. חמרים ע"י עופות מריטת
הדם. להוציא המלח בפעולת והרא"ה

בדברי דשיל"מ. הוי אי ממילא בא לא כשההיתר
בטלין. מתי שנתערבו מע"ש פירות והש"ך. היש"ש

תרומה. ולא דשיל"מ הוי נדר למה

שנתבטל דבר לאכול שלא להחמיר דמי שפיר אי
או היתר להיות נתהפך האיסור אי במחלוקת בששים.
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הוא רבים דאחרי דין להאיסור. התירה דהתורה
המציאות. שמשנה ולא התורה ודיני ממצות

בהמות רוב ליכא הזה דבזמן שכתב הבנ"י על תמיה
אש וסומכין חלב שותין איך ודא"כ ארכשרות,

טריפות.

דעמון ז"ל חסידא עמרם ר' כק"ז הגה"ק לדברי ישוב
דאדם ח"א מקושית האומות בשאר בטלו ומואב
לא התורה אדם. מקרי לא עכו"ם בטיל. לא באדם
הראב"ד דעת העצם. ולא ומואב עמון שם אלא אסרה
אדם דלאו לידים מהם נוטלין אין דעכו"ם והמנהיג
האומר המרדכי דעת ע"פ בסנהדרין ברוב ביטול הם.
גרות שייך אי השליח. ומת אשה לי וקדש צא לשליחו

בעמלקים.

,בכשרות מוחזק כשר מאדם אלא בשר לוקחין אין
הרמב"ם בסתירת לאחרים. ומוכר לעצמו השוחט
שחיטה הלכות הגרש"ז דברי בזה. מקומות מכמה

בקנט"א.

מומחין שחיטה אצל מצוין רוב אמרינן אי בחשוד
לרמאש"מ. טעמים כמה הם.

.כשרות בחזקת הוה אי ישראל סתם

.טבילה צריכין אי פלאסטיק כלי

בהם שמשתמשין אלומיניום, נייר של ותבניות כוסות
הרמב"ם דברי ביאור טבילה. צריכין אי אחת, פעם
לענין כוס הוי אי נייר של כוסות כלי. הנקרא הוא מה
צריך אי כסף בנייר שמחופה נייר קערת קידוש.
חילוק דכלים. ה"ז פ"ה הרמב"ם דברי וביאור טבילה,
כלי לעשותו שצריך למה בעצם כלי שהוא מה בין

כלי. הוי לא ומשליכה שמשתמש קרן במחשבה.

חזיר בשומן אותם שסכים חדשים אלומיניום כלי
איסור השתמשן. קודם הכשר צריכין אי בעשייתן,
ראויה שאינה נבילה היתר. נעשה עשיה בשעת שנשרף
והחילוק נפרדים ענינים שני הם ושלכדה"נ, לגר
הכלי סיכת בטל. אי לבטל לעולם שדרכו דבר ביניהם.

אוסר. ואינו הוא מיעוט דבר

סתירת איסור. בו שביטל מאכל מעכו"ם לקנות מותר אי
שנתבשל דבר בקונה קכ"ב, לסימן ק"ח מסימן הרמ"א
צאן חליבת לשכור מלובלין מהר"ם בתשו' נכרי. בכלי
לקנות שאסור הרדב"ז בתשו' מעכו"ם. טריפה ספק
וישוב דבריו ובסתירת בס' שנתבטל דבר מעכו"ם
ונתכוין ישראל תערובת על שהוסיף נכרי לדבריו.
בתמידות. ובין במקרה נתערב בין חילוק להנאתו.
על או האיסור על מתכוין אם ישראל לוקח חילוק
בקאמפאני משגיח להיות לישראל מותר אי ההיתר.

לישראל. ומוכרים בששים איסורים שמבטלים עכו"ם

.צילום ממנו יעשו שלא לצלם למחות אדם יכול אי
בלע"ז). (פיקטשור צילום לעשות איסור יש אי

ביאור צנועים. בלתי נשים בגדי לתפור לחייט מותר אי
להפרישו חייב אינו מומר דבישראל הש"ך דעת
אפרושי של ענין אינו דעונשין חדש דבר מאיסורא.
להצילו חייב אי עבירה מעשה העושה מאיסורא.
נפשו. שתצא עד אותו מכין הפירוש מהו בנפשו.
היכא ערבות. בכלל ליתנהו דנשים הרא"ש בדברי
איסור לפנ"ע. שייך אי והיתר באיסור למתלי דאיכא

להפרישו. מצוה אי דרבנן

,בזה"ז זה דין שייך אי ומעשיו, עו"כ לשבח אסור
תאמין. בעכו"ם חכמה יש נאה. נכרית ראה דר"ג ביאור
מיתה חייב שלהם מצות ז' שומר שאינו עכו"ם כל
עכו"ם ב"נ. על כח להם יש אי ישראל של ב"ד מד"ת.
בעכו"ם. והתראה עדים חבירו. על מעצמו דיין נעשה

.אידם ביום ללמוד שלא ישראל במנהג

.היתר מאכלי עכו"ם של במסיבה לאכול מותר אי
דברי ביאור לאכול. מהו איבה משום דחיישינן במקום
שאין במקום אפילו עמהם לשתות דאסרו הרמב"ם
אסור לבנו חופה העושה גוי יי"נ. משום לחוש
עם האוכל כל משלו. אפילו שם לאכול לישראל

ע"ש. וכו' ע"ז עובד כאילו השלחן על העכו"ם

יש יד על מכלגמ"ח הוצאות עבור ליקח מותר אי יבה
הירושלמי בדברי וצדקה. בהקדש רבית בדין הלואה.
מקרי אי גמ"ח מעות מצוה. סעודת לצורך ברבית לוין

רבית. מקרי דידן נידון אי עניים. מעות

(שטערלינג (פאונד לירות מאה משמעון שלוה ראובן
ונתייקר דאללארים או לירות או לתבעו שיוכל בתנאי
שלא מדינה של מטבע הדאללארים. של השער
וגד"ת הסה"ת בדברי פירות. נקראת לעולם במקומה

ב"א. ובשו"ת מ"ו שער

להתבייש ואין הציצית, או הפיאות, להעלים אין
מצוינים להיות וצריכין עליהן, שנצטווינו ה' במצות

מהם. ומובדלים העמים בין

התחלתן מקום ואיה הוא, כמה הפיאות אורך שיעור
תער כעין מספרים הפאות. לסרוק מותר אי בראש.

בזה. הרמב"ם דברי וביאור אסור. אי בפאות

לשנות או וסת, בעיכוב הרופאים על לסמוך יש אי
במחבא. וסתה שנסתלקה אשה כדורים. ע"י הוסת

במה מכה לה שיש ואומרת תשמיש מחמת הרואה
זה. קובעין

ספירת צריכה אי באשה פנים בדיקת שעשה רופא
דברי ביאור דם. בלא פה"ק יש אי בנוב"י סתירה ז"נ.
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מצאה ולא פתה"ק שהרגישה אשה בזה. החוו"ד
פתח שלא כל ואולי אנוב"י, חלקו האחרונים כלום.

מודה. הנוב"י גם לבדיקה הכניס אלא מבחוץ

.בעלה על לאסור לידה חבלי מתחילין אימתי

לעשר חייב אי כרטיס לעצמו לקנות מעות המקבל
המעות.

ונשאת אנשים משני שנתגרשה תשמיש מחמת ראתה
בלי כן לדור מותרין אי פעמים, ב' וראתה לשלישי
לא או פ"ו מצות קיים בין חילוק לעולם. תשמיש
מותרת אי ונתעברה תשמיש מחמת ג"פ ראתה קיים.
מותרת אי לגמרי וסתה פסקה עיבורה, זמן כל לבעלה
מותר אי להשהותה. מותר ברפואות עוסקת לבעלה.

נדתה. בשעת עמה להתייחד

.(בלע"ז (פילען כדורים ע"י הוסת לשנות

אחד יום תטבול אם רק להתעבר יכולה שלא אשה
ספירתה. ימי תשלום קודם

השיעור כמה אשתו, את לפקוד שחייב לדרך היוצא
בזה. להגריעב"ץ תמיה ימים, חדש או יומים או יום לזה,
סגי אי מעונתה. לבד היא זו פקידה אי זו. לפקידה טעם

לפקוד. מצוה יש אי הדרך מן הבא בעלמא. בדברים

בדקה ולא שכחה וסת. ביום בבדיקות לנהוג כיצד
רגלים מי הטילה העונה. כל דחוק מוך צריכה אי מהו.
כ"ח גיטין גמרא ביאור ארגשה. שמא חיישינן אי

חיישינן. ימות שמא חיישינן לא מת שמא

כזו מראה עוד וראתה לחכם מראה שהראתה אשה
מילתא ראיה לחכם. פעם בכל להראות צריכה אי
שם. מהרש"א לקושית וישוב ומאסתר דר"נ דביתהו
דצריכה אחרונים, ועוד וסד"ט מהרש"א מדברי ראיה

בזה. נדה פתחי בדברי תמיה פעם. בכל להראות

מותר אי הטעלעפאן. על נדה הלכות לפסוק מותר אי
הטעלעפאן. על בכלל הלכות לפסוק

ע"י ולא לשאול הנשים על מצוה נשים דשאלת מבאר
להתערב לאנשים ושאין בעלה, ע"י לא וכ"ש שליח
לידי שמביא אברכים, ובפרט ראיה עדי ולראות כלל
להם כשיראו בעליהן על יתגנו שלא ח"ו וגם הרהור
וכן בשוליה. טומאתה דם, מלא חמת מאוסים דברים
ברודא. מהר"א לקושית ישוב ז"ל. בשבו"י מבואר
שואל נעשה שהבעל פה שהונהג הרע המנהג על ופלא

נשים. בשאלת

קובעה מתי בלילה ופעמים ביום פעמים שרואה אשה
וסת.

דין לה יש אי חדשים ג' קודם עיבורה שהוכר אשה
וקושית ירמיה דר' בעי ביאור מדמים. מסולקת

ברשב"א מבואר וכן ע"א, ט' נדה והריטב"א הגרע"א
חדשים. ג' דוקא דבעי ובטור בתוה"ב

.להקל יש אי הבדיקה עד בצד דם מצא

למה בזה"ז. הבדוק עד לנו דאין רענן הזית בחי'
בנמצא אין שכמעט מאכולת בדם הדמים תולים

דטהרות. חומרה משום הוא כתם גזירת בינינו.

,מאחד אכלה ואשתו בקערה, מאכלים מיני כמה היו
מכלי שהורק מאכל שיורי לבעלה. כולם נאסרו אי
חתיכה זה אחת מקערה ליקח לבעלה. מותרים לכלי
אפילו מקרי מאכל שיורי שלימה. חתיכה וזו שלימה
בשעת שלה בקערה שהיו רק מהם אכלה שלא מה

אכילה.

יש אי אחת, מפת לשניהם לאכול הט"ז שהתיר מה
שנעשה קטן כלי קטן. לפת גדול פת בין חילוק
בשני ממנו לשתות שניהם מותרין אי אחד לשתיית
נאסרו אי אחת מקערה כלו בית בני אכלו כלים.

השיריים.

.במכונה ואשתו איש אחד בספסל לישב

.נדה אשתו עם לטיול לילך איסור

.התה"ד ובדברי אחד ספסל על לישב בענין עוד

(בלע"ז (דזשעם ובפאועדלא בפירות. עכו"ם בישול

ז"נ לה וקדמו מארה"ב ישראל לארץ הנוסעת אשה
ז' שיהיו עד להמתין צריכין אי שאבדה יום כחצי

שלמים.

מן שנים להשקה גשמים מי בורות ג' לו שיש מקוה
רש"ב הגה"ק מנהג כפי המקוה, תחת ואחד הצד
משום לאסור יש אי זצ"ל, מליובאויטש אדמו"ר
עירוב זצ"ל. בד"ח מרן אדמו"ר הגה"ק לדעת קטפרס
הטבעי במקומם יתערבו שהמים צריך מקואות
בדברי גדולה אריכות זוחלין. בהיותם ולא בהשקט
בקר, י"ב על שעמד שלמה של הים ובפי' הפוסקים,
המים. מתערבין אי דקטפרס בדין רמון. כמוציא ונקב

ביטול. או זריעה מטעם השקה

הוי אי הטבילות, רבוי מחמת נשתנו שמימיו מקוה
פוסל, מראה שינוי איזה רחובות ביאור מראה. שינוי
שריית מחמת מראה שינוי דרבנן. או ומדאורייתא
שינוי ומקוה. במעיין פוסל אי עשן, מחמת או סימנים
חיבור בדברי ותמיה הוא. מה עצמן מחמת מראה

הבעה"נ. דברי הביאו שלא ועוד לטהרה

פעל מה שנתקטנו. שיעורין ושאר מ"ס שיעור בדין
מדוע לצל"ח הח"ס בקושית בדורו. במדידתו הרמב"ם
בזמן היום. עד הרמב"ם מזמן השיעורין נשתנו לא
ישוב והפירות. והזתים הגופים נתמעטו כבר הש"ס
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הורו האגודל. בשיעור הח"ס. מקושית הב"ח דברי
כשיעור. שהוא קטן אזית ב"ד

שיעורין וביאור הוא, כמה בינוני אגודל שיעור בענין
לו יכתוב בזה"ז חלב דאוכל הא ביאור למ"מ. הלכה
ובדברי בשיעורין. וירבה אחר ב"ד יבא שמא שיעור

עונשין. שיעורי יומא רש"י

ב"ד בעינן או שקול, בבי"ד מותר אי נדרים היתר
חילוק הגרע"א. על תמיה ממונות. בדיני כמו נוטה
ער"ה חרטה. אלא לו לאין פתח לו שיש נדר בין

בעשרה. נדרים מתירין

שיבה מפני עםבמצות לדבר עמד חכם אי תקום
מתי עד לתורה לרבו קראו לישב. מותר אם חבירו

לעמוד. חייב

מורא בין חילוק אשה, על אב מורא מצות יש אם
מורא דחייה. אלא אינו בכאו"א האשה פטור לכיבוד.

ועשה. בקום או תעשה ואל בשב הוה

בחדרי חינוך בעניני המתחדשים דרך להנהיג אסור
והיו בפירוש בזה. וכיוצא טעיפס ע"י ללמוד תורה.
המורה. מן ללמוד דוקא בעי מוריך את רואות עיניך
יותר בלימודו יותר המצטער וכל אגרא, צערא לפום
מתקיימת אינה תענוג מתוך תורה והלומד מצליח,
מינות ספרי שלמד על רעה לתרבות יצא אחר בידו.

בקטנותו.

.חמותו בכבוד חייב כמה עד

.ופרנסה לצדקה קודם קרוב איזה

להלוות ורוצה ביתו בתוך צדקה קופת לו שיש מי
עירובין גמרא ביאור דמי. שפיר אי ממנה לעצמו
מקרי אי בביתו צדקה של קופה לשנותה. מותר צדקה
בין חילוק מוכר. ברשות לוקח של כליו גזבר. ליד בא
פרוטה להוסיף אשה חכמת לפתוחה. מוסגרת קופה

צדקה. מצות מקיים אי מפרוטה בפחות לצדקה.

.שבעו כל אדם יאכל דלא בהא

.קודם ילמדו הלכה ספרי באיזה ללמוד המתחילים

.פסולה שחיטתו אי כמ"ב לפסוק רוצה שאינו שוחט
הדור. לצדיקי בזה"ז ברוה"ק מאמין שאינו שוחט
המרובין. מפי שקבל מהללאל בן עקביא דברי ביאור

בין ולחלקם מעשר במעות פרסים ליקח מותר אי
תלמידים.

.ודם בשר מתנת על לסמוך אין

.הבורא רצון הוא באשר ממונו לפזר

,המחאות להחליף קעשינג) (טשעק מסחר לו שיש מי
רבית. משום בו יש אי

דברי עליו שיש טעיפ עם לביה"כ ליכנס מותר אי
קדושה.

בעי אי אבינו, אברהם של בבריתו להכניסו ברכת
לעשייתן. עובר

ולא בעצמו החיתוך לעשות האב על מצוה יש אי
כשחיטה מצות ב' הוה אי ופריעה מילה הפריעה.

בקרבן. וזריקה

.לכתחילה חלוק לה עושין אין שבת, פירש"י ביאור

בזכות תמים הולך משיחו לנו ישלח הוא הרחמן ביאור
במילה. המשיח ביאת תלוי האיך דמים, למילות חתן

משום בחול חייב הערלה עור עם הפריעה עור החותך
לחבול הותר לא שבת. חילול משום ובשבת חובל,
גמרא ביאור המילה. שמעכב מה אלא מילה לשם
סולא. ליה למשקל לברי' שביק לא רב סנהדרין
ברפואה אדם יעסוק דלא בנמק"י הרמב"ן בתמיהת
ציצין על חוזר דאינו הרמב"ם דברי ביאור טעי. דילמא

פירש. אם

מיבמות ז"א לקושית ישוב בצפורן. דוקא בעי פריעה
ופורעין הרמב"ם דברי ביאור צורים. חרבות לך דעשה
דפריעה וואסערמאן הגר"א דברי מבואר בצפורן.
לא הגמרא דברי ביאור עכ"פ. מדרבנן אסור בסכין

לא"א. מילה פריעת ניתנה

המ מצותנגד שמבטלין מילה בהלכות תחדשים
סדר הערלה. עור עם הפריעה עור שחותכין פריעה,
ואהרן מל משה ע"ה, רבינו ממשה למדנו מילה מצות
ביאור ח"ו. הפריעה עור לחתוך דאין ומבואר פורע
ראשון פוסק בשום מצינו לא בזה. הפוסקים בדברי
כאופן מילה הראשונים וכל הש"ס מחכמי אחרון או
לסמוך ח"ו רצוץ קנה על שסמכו (ומה המתחדשים
ממשה אצלינו המקובל מילה מצות ולשנות זה על
שבת. וחילול חובל משום בזה יש כי לבד ע"ה), רבינו

הגה"ק בחקירת בשבת למול מותרת אי אשה
שבת שדוחה הקטן מצות הוא אי מילה מראגיצוב.
שו"ת דברי ביאור השמיני. וביום של האב מצות או
ביאור האב. מצות דהוא בפיה"מ והרמב"ם הר"ן
שחייבין לפי שבת דוחה פק"נ אומר ר"א יומא משנה
תדחה נמי בזמנה שלא מילה א"כ לאח"ז כרת עליה
דנתפש מיתה חייב בשמיני נימול שלא קטן שבת.

האב. בעון

.בזמנה שלא מילה ו' ה' ביום למול מותר אי
בזה. בהרנא"ח תמיה בזה. והש"ך הט"ז במחלוקת

יבמות. מש"ס להתשב"ץ ותמיה

ותמיה כשנתגדל, בנו את למול האב על חיוב יש אי
בפיה"מ הרמב"ם דברי מהו שנעלמה האחרונים על
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את למול חייבת האם אי אב דליכא היכי ז"ל. והר"ח
בנה.

.המקדש מקום לן נודע ואי בזה"ז, קרבן הקרבת בענין

.המילה על ולא הטבילה על מברך עצמו שמל עבד
המילה. על גם דמברך חולק הבה"ג רבינו ובגר

.בזה לגר עבד בין לחלק יש ואי ב"ד בפני בעי מילה אי

.בשחיטה ולא ק"פ באכילת שיתחייב תמצא היכי
בלילה. מותר אי עבד מילת

.לטחנו מותר אי הפסח, בשר לאכול יכול שאינו זקן
אוכלים. שהמלכים כדרך למשחה בעינן קדשים אכילת

מעכב אינו עבדיו דמילת המכילתא דברי ביאור
בפסח. מלאכול

,לע"ז תרגום שני וצד קודש אחד מצד שנכתב ספק
נביאים להניח מותר אי למעלה. יהיה צד איזה

חומשים. ע"ג וכתובים

אי דמי. שפיר אי תורה דברי בהם שמדפיסים עתונים
הרמב"ם בפסק באשפה. קארעקטאן לזרוק מותר
בכתבי רק אשורית בכתב להשתמש דאין ירוחם ורבינו
רש"י. בכתב ספריהם חכמים שהדפיסו טעם קודש.

אחד. נייר על חול ודברי ד"ת לכתוב אסור

.קביעתה על ומברך חוזר אי לבדקה מזוזה המסיר

.ימים בכמה להחזירה המזוזה נטל

.ומברך חוזר אי מעצמה המזוזה נפלה

.אחרת וקבע פסולה המזוזה נמצאת

.ומברך חוזר אי בידו ונתערבו לבדקן מזוזות הרבה נטל

עבור רק להיוצא לשלם רוצה שאינו לבית הנכנס
פשוטים. מזוזות

במזוזות המזוזות להחליף מותר אי הבית מן היוצא
פשוטים.

אי יהודי, שם יכנס אם ליה ומספקא מבית היוצא
המזוזות. ליקח מותר

חוזר אי הבית קנה ואח"כ שכור בבית מזוזות הקובע
עליהן. ומברך

.חובתו ידי יצא אי מזוזה שקבע קטן

.יחיד בלשון מזוזה ברכת נוסח תקנו למה

שמשמרתו לפי הדר חובת מזוזה רש"י דברי ביאור
במזוזה לכוין אסור בזה. ח"א לתמיהת ישוב וכו'.

שמירה. לשם

ישראל אי מזוזה, לארטבון שלח רבי ירושלמי ביאור
ז"ל. היעב"ץ מתמיהת למהרי"ל ישוב עכו"ם. או היה

אי המזוזה, מן פטור הדין שמן במקום מזוזה קבע
להורידה. מותר

מחשש לבדוק צריכים בלע"ז) (מאדראצען מזרונים אי
כלאים. בו שאבד בגד ס"א נדה ש"ס ביאור כלאים.
משכבי כלאים. משום לחוש יש אי קשים בגדים
המצופים כסאות בלע"ז), וראגס (קאטשעס ושטיחים
לחוש יש אי סוסים, או חמורים מרדעת בכלאים,

מעו"כ. צמר כלי הלוקח כלאים. משום

חיוב יש אי מלאכותית הזרעה ע"י בן שילדה אשה
חייב אי מעכו"ם נתעברה החיוב. חל מי ועל בפדה"ב
ובמחלוקת לפדותו לב"ד יש אי בכור יתום בפדה"ב.
הגוי על מצוה יש אי בכך. לו זכין אי והש"ך הט"ז
דיליה. מצוה לקיים לאינש ליה דניחא בסברא להתגייר.

צוארו. על טס לו מלתלות עדיף שליח ע"י פדה"ב

דלא הא לברך. צריך אי במחשבה תרומה התורם
סימן הגרע"א ובתשו' שבלב מחשבה על ברכה מצינו
באים שהיו וזקנים גמליאל דרבן מעשה ביאור כ"ט.
לקושית ישוב שם. ורש"ל מהרש"א ומחלוקת בספינה.
מצות ב' הוי ונתינה תרומה הפרשת מרש"י. התוס'
חילוק חובתו. ידי יצא אי ברכה הכותב מעשות. וב'
לדברי ישוב תרומה. למחשבת חמץ ביטול בין
נינהו דמילי שליח ע"י להקדיש יכול דאינו מהרי"ט
נזירות. לקבל שליח אחרונים. ושאר המחנ"א מקושית

רשות. סילוק אלא הפקר אינו חמץ ביטול

ככל א"י ישוב מצות דשקולה הרמב"ם דברי ביאור
עולים אינם עמינו משלומי הרבה למה טעם המצות.

לא"י.

לו להגיד אביו חייב אי אמו, עליו שמתה קטן יתום
קדיש. שיאמר

.קרבות בשאר מותר אי שבצנעה, בדברים שאסור אבל

.לבנה בקידוש מהו אבל

לא אם יצטער שהחתן לחתונה לילך מותר אי אבל
יבא.

.האבל מבית דבר ליקח שלא במנהג

ששימש אבל ח"ו. אבלו בימי עליו מתגבר שיצרו מי
מיתה. חייב מטתו

.יין ולשתות בשר לאכול הרופא לו שצוה אונן

.אבילות מצות לקיים רוצה ואינו שמורד אבל

או שעוה או חשמלי בנר יא"צ נר להדליק מותר אי
דוקא. זית בשמן
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להתרחק יש אי כשורה מתנהגים והם מדות תשע בני

בתורה מאמינים ואינם משומדים שידוכין. לענין מהם
מ"ט חתנות. לענין הם ומה ישראל, בכלל הוה אי
אי הנדה בן התורה. לכל ולא ליבום אחיו הוה מומר

דאינו הכונה ומה פגום, להרחיקו.הוה וראוי מיוחס
ולדעת לעזרה. אותן מכניסין היו דלא הרוקח דעת
נמשך זה פגם אי עליהם. שורה השכינה אין הזוהר
ת"ח לאינו ת"ח נדה בן בין לחלק יש אי לדורות.
שהתורה ראית אם בבנ"י. נתערבו אי בט"מ זה. לענין
מצוה ראויה. שאינו במשפחה שנתחתן מפני פוסקת

ובמשפחתו. בשבטו לדבק

אי ט"מ פגם בזה. קניבסקי הרי"י הגה"ק תשובת
אלו. במדות הם חתנים שרוב אפשר לדורות. נמשך
למנין. העולם רוב מצרפים האיך הרמב"ם לדעת
גורם דבט"מ ביאור בנים. על אבות עון פוקד ביאור
הניחו שלא להרוקח צ"ע מישראל. שתסתלק לשכינה
שקוראים ט"מ בני חטאו מאי לעזרה. ליכנס לבט"מ
נפלא חשבון דחטאו. הוא אבותיהם מורדים להם
מיליארד לאדם לו יש דורות חמשים שעד ופלא הפלא

ואמהות. אבות מיליארדין

לאחר ממילא ניתר אי נדוי בהנ"ל. הנ"ל להגה"ק עוד
מעצמו מנודה בזה. הרמב"ם לסתירת וישוב ששב,
ט"מ דבני הנביא בדבר אחרים. ע"י ממנודה חמור
להם. מגיע בנט"מ דעונש ביאור אותם. יכלה הגלות
ועוד לישראל, גרים וקשים שורה השכינה אין ביאור

בזה. ענינים כמה

לא שאבותיהם תשובה בעלי על ממזרות חשש יש אי
קידושין. הוה אי רעפארמער קידושי תורה. שמרו
לחוש יש אי דומה. ישא ולא דומה בת ישא לעולם

נכריות. שנשאו

שסרחה ישראל בת מלישא להתרחק לת"ח יש אי
למשפחה. פגם משום בזה יש ואי בתשובה. וחזרה

,האב חטא בשביל בקהל לבא ממזר ז"ל אסרו למה
לזרעו. ולא לו לעשות זמם כאשר ובגמרא

שמקרבת תשובה גדולה תשובה. לבעלי הלימוד עיקרי
ללמדו מהו הגון שאינו תלמיד לשכינה. האדם את

תורה.

לא השי"ת וקושיות. ספיקות להם שיש תשובות בעלי
אותו אלא רשע, לכל ומופתים אותות דור בכל יראה

ולבנינו. לנו הם במצרים ה' שהראנו

שיש במקום עבירות על תשובות בעלי להוכיח יש אי
לסורם. שיסורו לחוש

.הגאולה את שמקרבת הזה בזמן הקבלה לימוד בענין

.תועלת ללא הם אדם של דצפרנים הגר"א לרבינו ישוב
טעם העולם. בריאת סוד א' שער לר"ת הישר ספר ועיין

האש. מאורי בבורא הצפרנים על להסתכלות

'ה את עבדו ועיקר ולשמחם תשובה בעלי לעודד
אלקיך ה' את עבדת לא אשר תחת וכתיב בשמחה,

לבב. ובטוב בשמחה

בענין אבותיהם בבית יתנהגו כיצד תשובה בעלי
איסור. חשש כשיש ושתיה אכילה

.כונה בעי אי נשים טבילת

שחשקה ומי שנה. כ"ד לאחר הנשואין לאחר מותר אי
או עליו מתגבר יצרו בין חילוק כב"ע. בתורה נפשו
פ"ו מצות לבטל התירו אמאי מהרמ"ש קושית לא.

תורה. בשביל

אם שכר מקבלים ואם בפ"ו. נשים נתחייבו לא למה
קיימו.

חכמי בזמן מפ"ו, לבטל שגורם חרם רגמ"ה גזר למה
הרבה. נשים נשאו אי הש"ס

.לעולם או ידוע לזמן גזרו אי חדרגמ"ה

דברי וביאור אשה, נשא לא עזאי בן בפי'למה הח"ס
על שנגזור הוא דין ביהמ"ק שחרב מיום הגמרא

בשר. לאכול שלא עצמינו

עכו"ם דביאת ר"ת בדברי הראשונים בעדות סתירה
מקומות. מכמה סותרים ודבריו בעלה, על אוסרת אינה

דאורייתא הוה אי חדרגמ"ה רבנים. מאה היתר בדין
לבעלה שיעבודים עוד יש אי דת על עוברת דרבנן. או
יש אי מבעלה שברחה אשה שגירשה. קודם עליה
גט לקבל שרוצה אשה למפרע. מינה קידושין להפקיע
מאה היתר לו נותנים אי לבעלה הילדים ליתן ולא

רבנים.

לסתם אנשים ולא נשים לרופאות לילך לנשים אזהרה
ענינים בשאר גם והולדה. עיבורן בשעת או בדיקות

האפשר. בכל למנוע יש

.במשודכת הסתכלות איסור

.הנ"ל בענין עוד

הרוצה לבחור מקדש האיש בפרק ארוכה משנה
לאחר עד מרישא ענינים בכל התורה ע"פ להתנהג
ושאר בתולות, עם ולצאת הסתכלות, בדין נשואין.
לשידוכין מה"ת ועצה שידוכין, בעניני תחבולות

ח"ו. גירושין לידי יבואו ולא שיתקיימו

ביאור לק"נ. וצ"ע לב"ש ישוב בזה"ז. פלגש בדין
למחות יכולים משפחתו שבני והרש"ל הטור דברי

משפחה. פגם משום
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.יר"ש להיות יכול אי אשה בלי אדם

קול הרהור. משום או בעצם ערוה הוה אי באשה קול
ערוה. הוה אי בו וכיוצא טעיפ ממכונה אשה

וישוב לכ"ע מדאורייתא אסור אי באשה הרהור
החכ"ש. מקושית להב"ש

אשה עונה. בשעת שלא מותר אי לבעול שרפואתו מי
אין פ"ו שקיים קודם מעונתה למנוע לבעלה שהרשת
ויש ברכה. עליו תבא שקיים ולאחר לו שומעין

בתשמיש. למעט כדי לפטרו אשתו אצל להשתדל

בשעת אינו לרפואה דמשמש הרמב"ם לדברי ביאור
עונה.

ענינים ועשרה הבריאות בגלל בתשמיש למעט יש
אלו. בענינים להלכה היוצאים

לדברי וישוב הטובים. במעשיה אשה לשבח מצוה
חיים. בארחות הרא"ש

.ערוה הוה אי באשה שינים

לומר ושכח אירוסין ברכת שבירך קידושין מסדר
אי קידושין ברכת הכתובה. מיד וקרא הכלה, לקדש

אשה. לקדש מברכין אין למה המצוה. ברכת הוה

מרן על ותמיה חדשות. לפנים אשה לצרף מותר אי
הח"ס.

שני יהיו החופה תחת החתן שמכניסין השושבינין
מנהג הוא וכן ובנוב"י ברמ"א מבואר כן אנשים,

הקדמונים.

כשם ששמו לאיש לישא מותרת אי שנתגרשה אשה
ושלשים רגלים ג' המתנת להיפוך. וכן הראשון בעלה
דעות איכא גרושה הנושא שנית. נישואין קודם יום

גרושה. לישא נכון אי במטה.

הכלה לפני מרקדים שבחורים מה המנהג לבטל יש
החופה. לאחר ואפילו החופה, תחת אותה כשמביאים

צריך גרות הקדושה. ד"ת ע"פ יהודי הוא מי בשאלת
גרים קבלו לא למה המצות. עול וקבלת וטבילה מילה
בנישואין נשא אחד מבבל. שבאו לאותם עזרא בימי
שנתגיירו אע"פ רב הערב להתגייר. ורוצה אזרחיים

ישראל. עם נמנו לא

הכסף שתתן בעלה לה ואמר פיצויים שקבלה אשה
בו. לחזור יכול אי שתרצה, לצדקה

,ליבום ונפלה בנים לו שאין בחזקת בעלה שמת אשה
אי מפנויה, בת לבעלה שיש מכתבים הביאה ועכשיו
והרא"ש הרמב"ם במחלוקת המת. על ללעז חיישינן

אשה בין חילוק מיבום. פוטר אי מפנויה בנים לו ביש
הטור לדברי ישוב זונה. ואינה שנתעברה לפנויה זונה
שהוא וכו' לחרש הנשואה כהן בבת הגרז"א מתמיהת

מפורשת. משנה נגד

להם שגילה עדים דאיכא והיכא הנ"ל, בענין עוד
אי גברין. מתרי מתעברת אשה אי בת. לו שיש הבעל

האב. לפרצוף דומה שהתינוק לסמוך יש

 

.הכנסת בבית נשיאה להיותה אשה לבחור מותר אי
את שפטה האיך ודבורה מלך, אשה מעמידין אין
נשים אי משימות שאר לדון. פסולה אי אשה ישראל.

אשה. או פסול או קרוב עליהם קבלו מותרות.

ובעו"ד בערכאות. יעשה כיצד ישראל דין עורך
על מצווים ב"נ ממכשולות. ליזהר יש ממשלתי
להם להעמיד מצווים ישראל של ב"ד אי הדינים.

ערכאות. של העון חומר דיינים.

אי לד"ת מלבא ומעכב חבירו על תביעות לו שיש מי
בציבור. והתפילה הקריאה לעכב יכול

שנים חזרו ואח"כ דינים לבעלי פשר שעשו ב"ד
טעות השלישי. ידיעת בלי שני פסק וכתבו מהדיינים
אינם השאר שוב מהדיינים, אחד עצמו סילק בפשר.

זה. בדין לפסוק יכולים

,סרסור ע"י בע"ח שמעון עם להתפשר שרצה ראובן
ע"י ביקש שראובן ממה יותר ליתן להסרסור ואמר

מזה. לשמעון לומר הסרסור צריך אי הסרסור,

.הוא קנסא זוממין דעדים מכות רש"י דברי בסתירת

אי שמינית שנה של ער"ה חובו על טשעק הנותן
משמטתו. שביעית

לעקל יכול אי שמעון סחורת על טענות לו שיש ראובן
היא הטענה אם חילוק לדינא. ציית כששמעון סחורתו

ממונות. טענת או דוקא זו סחורה על

שתיקה מחילה. דין הו"ל אי דבר על מקפיד שאינו מי
נתן בוהן בן דבור. דוקא בעי או כמחילה הוה אי

לירק. פאה

.לכבדו חייב נמי רשע דאביו הרמב"ם לדברי ישוב

וטוען המעות לו ושלח משמעון ספרים הזמין ראובן
דשמא וגזירה קונות, מעות ד"ת הדואר. על שנאבדו
לאחר אפילו קונות מעות בהקדש בעליה. חטיך ישרפו

התקנה.
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.בלב ביטול מהני למה הפקר מטעם הוא ביטול למ"ד
מדין שהוא להפקר קנין שעושה הפקר בין חילוק

סילוק.

צדיק לנכדי מנכסיו ליתן מותו לפני צוה ראובן
בכלל. הוא ומי צדיק נכדי נקראים כמה עד מפורסם,

וחזר שמעון, ונטלו שבחצירו באשפה חפץ זרק ראובן
בעה"ב שאין בדבר אשה המקדש ממנו. ותבעו ראובן

עליו. מקפיד

הקטן וחזר נטלו ואחר האשפה לפח עט שזרק קטן
הוא. שלי וטוען

שסותרים ושתיה אכילה בו אין דעוה"ב במימרא
אכילה. בו דיש אחר ממקום

והמחזיר בזה"ז אפילו לעכו"ם אבידה להחזיר אסור
בשלו השם לקדש מצוה עבירה. עוברי ידי מחזיק הוא
משיבין אי מצות בז' הזריז עכו"ם אחרים. בשל ולא
נגד כשהוא נאמרה לא דמלכותא דינא אבידה. לו

התורה.

.אבידה מחזירין ח"ה או השם קידוש מפני בהנ"ל, עוד
אבידה. השבת לענין לזמניהם זמנינו בין ואין

כוחם גדול או התורה ככח הוא אם בהפקר ב"ד כח
אי האחרונים במחלוקת ממונות. בדיני התורה מכח
ממון להפקיר יכולין ב"ד אין להקנות. כח להם יש

סיבה. בלי

(בלע"ז (טייפ תקליט יעשו שלא למחות אדם יכול אי
מדבריו.

כלות לשתי חדשה שמלה להשאיל הבטיח ראובן
יעשה. כיצד הזמן, שינתה ואחת

של שאלות על תשובות מחבירו להעתיק מותר אם
עממי. ספר בבית בחינות

הזמן מהו מטתו, לפני צדקה ליתן מותו לפני שצוה מי
ממות. תציל צדקה הכונה ביאור בזה. והמקום

.עליו מיתה חייב מתי טריפה אדם העושה

מת זה נפש עגמת ומחמת לחבירו עוולה שעשה מי
כפרה. צריך אי

נהרג אי שמים בידי מיתה או כרת שחייב אדם ההורג
עליו.

,יקבלנה אם משרה דמי לסרסור ליתן עצמו המחייב
אי המשרה, השני וקבל לאחר המקום וגילה והלך

מזיק. דין עליו יש ואי לסרסור לשלם חייב

.חייב הטריפה את שהרג דעכו"ם הרמב"ם דברי ביאור
שיעור. כחצי או כמת או כחי הוי אי טריפה של חיות
על נהרגין ב"נ דבר. לכל הוא חי סמנים שני השוחט

ישראל. ולא העוברין

הוי המקרב ח"ו. יסורין מחמת מיתה לקרב מותר אי
לחולה ומלכות ב"ד הרוגי בין חילוק רוצח. בכלל

ביד"ש.

אין אפ"ה ח"ו למיתה עצמו למסור לו שמותר מי
אחר. ע"י אלא בעצמו לחבול

.אמו של אבר סכנת בשביל הולד להפיל מותר אי
להרגו. מותר אי אבר ממנו לחתוך אדם אחר הרודף
מהם איזה אבריו משני אחד לחתוך שמוכרח מי

יבחור.

לגלות מותר אי הנפש, את שהרג להתודות בא אחד
ונתחייב בזה"ז הנפש את שהרג מי להממשלה. עליו
היחיד למסור מותר מתי להצילו. מותר אי למלכות
שמותר אחרים מסכן הנקרא מיהו הרבים. להציל כדי

למסרו.

אין מסוכן חולה דתה"ק. ע"פ מיתה של גדר מהו
ח"ו. מיתתו לו שיקרב בזה וכיוצא צנורות בו להכניס

לרפאותו ההורים חייבים אי במח נלקה שנולד תינוק
החולה על להתפלל מותר מתי חיותו. ולהאריך
היסורים מן להצילו שאפשר כל ביד"א מיתה שימות.

קעביד. ומצוה כיכלתו יעשה

על לסמוך אין הראשונים. דראו היכא כבתראי הלכה
הפוסקים רבותינו נגד גניזות באיזה שנמצאים קטעים

הגמרא. סותרת כשהיא התוספתא על ואפילו

על דוקא זה אם השמים, מן פרטית השגחה בענין
וצומח. ודומם חיים בעלי על גם או אדם בני

לחלוק יכולים אחרונים דורות ואי הנ"ל. בענין עוד
אלו. בדברים הראשונים על
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