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להוציא שלא תיבות בג' הכתוב שעקם מצינו אריב"ל תרנ"ח רמז שמעוני

מלך שבעולם בנוהג חנילאי בר תנחום א"ר אמרות אינן ודם בשר אמרות וגו' ה' אמרות ד"א מגונה. דבר

מרחצאות לכם בונה אני מחר להם ואמר קלוסן לו וערב אותו מקלסין המדינה בני למדינה נכנס ודם בשר

אלא כן אינו הקב"ה אבל אמותיו, והיכן הוא היכן עמד ולא לו ישן המים, את לכם ומכניס ודימוסיאות

ובחן וחקר ודרש הקב"ה ישב העולם שנברא קודם דורות תתקע"ד חיים, אלקים שהוא אמת אלקים וה'

וחוקרו דורשו תורה מדברי שהוא דבר וכל שעה, אותה עד העולם שנברא ומיום כולה התורה כל את וצרף

ה' אמרות שנאמר בתורה וקבעו מפיו הוציאו ואח"כ שבאדם איברים רמ"ח כנגד פעמים ברמ"ח וצורפו

ובדעתו כולו העולם כל את קלקל קמעא קמעא מקומו זז אם בתורה שקבע ודבר דבר וכל טהורות אמרות

מזוקק לארץ בעליל וכו' כולו העולם את קלקל לנחש פ"פ שנתן ומתוך לבהמה פ"פ ליתן שלא הקב"ה של

רבונו א"ל טהור פנים ומ"ט טמא פנים מ"ט א"ל למשה אמר שהקב"ה ודבר דבר כל ינאי ר' אמר שבעתים

טמא מטמאים רבו טהור המטהרים רבו להטות רבים אחרי א"ל הלכה של הבירור על נעמוד מתי עולם של

וכן פנים במ"ט ומטמא פנים במ"ט השרץ את מטהר לר"ע לו היה ותיק תלמיד אמר יונתן רבי בשם ר"א

שבעתים מזוקק הוי פנים במ"ט השרץ את מטמא שמו וסומכוס לר"מ לו היה ותיק תלמיד חייא ר' תני

טמאים ז' כבוסים ז' הזיות ז' שריפות ז' פרות ז' מז' בזה שיש פרה בפ' קרייא פתר פזי בן שמעון רבי

ע"כ. היו בכלל ואהרן משה אף לו אמור הם חסרים אדם לך יאמר אם כהנים ז' טהורים ז'

נוסחאות שינוי קצת יש ע"ב)עירובין י"ג על(דף אומר שהי' שמו וסומכוס לר"מ לו הי' תלמיד

תלמיד תנא טהרה טעמי מ"ח טהרה של ודבר דבר כל ועל טומאה טעמי מ"ח טומאה של ודבר דבר כל

רבע"ה שמשה מ"ח דרק מהרש"א ועיין טעמים. וחמשים במאה השרץ את מטהר שהיה ביבנה הי' ותיק

כאן ומיהו כמשה קם דולא אחד פחות השיג תלמיד האי וא"כ מאלקים מעט ותחסרהו כדכתיב מ"ט השיג

מ"ט. הגירסא

ישיבה כולה, התורה כל את וצרף ובחן וחקר ודרש הקב"ה ישב לשון חדא המדרש בדברי לעיין

העולם שנברא ומיום לשון שנית למה כך כל וצירוף וחקירה דרישה וגם נתנה בעמיד-ה התורה הרי למה זו

הדרישה מהו וחקר דרש שכבר כיון שבאדם איברים רמ"ח כנגד פעמים ברמ"ח וצורפו וחוקרו דורשו וכו'

זז אם בתורה שקבע דבר וכל לשון עי"ל דוקא. איברים רמ"ח כנגד פעמים רמ"ח ולמה השני' והחקירה

ח"ו שמא תורה בדברי פיו ויפתח אדם ירהיב איך וא"כ כולו העולם כל את קלקל קימעא קימעא ממקומו

אמר שהקב"ה ודבר דבר כל שעל ינאי ר' לשון המשך ג) כולו. העולם כל את ויקלקל כ"ש זיז קימעא יזיז

נשאר לא א"כ כסף כמצרף צרפו שאם הזזה כבר זה הרי א"כ טהור פנים ומ"ט טמא פנים מ"ט א"ל למשה

מהו ועוד ד) ולטהר, לטמא פנים מ"ט לך נתן שוב א"כ ואיך גמור בדיוק קבעו ופיו מאד המצורף רק

במ"ט השרץ את מטהר הי' אחד שתלמיד לכאן יונתן ר' דברי המשך ה) לבהמה, פ"פ ליתן שלא לשון

משבעה פזי בן ר"ש דברי המשך ו) מטהר, והוא אסרה שהתורה ה' מתורת גדולה הזזה לך אין והרי טעמים

דיוקים. ועוד שבעה
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במאמר והלא ומ"ט העולם נברא מאמרות בעשרה מ"א פ"ה אבות דתנן מה לפי לפענ"ד
שמקיימין לצדיקים טוב שכר וליתן וכו' העולם את שמאבדין הרשעים מן להיפרע אלא להיבראות יכול אחד

תתקע"ד שנבראת התורה חשיבות המשנה בלשון חכמים שנו והכ"נ מאמרות. בעשרה שנברא העולם את
החשיבות לרמז בישיבה קשות שאמרו דרך על בישיבה רמזו דוקא הקב"ה וישב העולם בריאת קודם דורות
ברא ובה כולה התורה כל ובחן וצרף וחקר ודרש ישב העולם בריאת זמן עד הימים אותן כל שהקב"ה

רמ"ח כנגד פעמים ברמ"ח ומצרף ובוחן וחוקר דורש הי' שוב עולמו שברא ומיום בישיבה והכל עולמו
דב כל וקבע כיון שבדיוק כלומר שבאדם ונותנתאיברים מתאימים שיהי' כך בתורה התורה מדברי ודבר ר

שלא על לו יחלש אבר אותו אז תורה מדברי אחד דבר יקיים לא ואם איברים מרמ"ח ואבר אבר לכל חיים

שהוא כל רק זז אם אפילו בתורה שקבע דבר כל וכן אבריו ברמ"ח לו המכוון תורתו ע"י אבר אותו החיה
שהוא כל זיז אפילו השתנות כל א"כ נעשו גדול וכיוון שבדקדוק כיון כולו העולם כל את קלקל זה הרי

המטרה. מקלקל

ומ"ש זדון עולה ת"ח ששגגת לאחרים פ"פ נותן הרי ממקומו זז אם אלא לעצמו שמקלקל די

שמא בדבריכם הזהרו חכמים אומר אבטליון מי"א פ"א אבות ז"ל אמרו דהנה לבהמה פ"פ ליתן שלא
מתחלל. ש"ש ונמצא וימותו אחריכם הבאים התלמידים וישתו הרעים למקום ותגלו גלות חובת תחייבו
הגירסא לפי או פרס לקבל ע"מ הרב את המשמשים כעבדים תהיו אל אומר שהי' סוכו איש ובאנטיגנוס

להזהר צריך שע"כ הרי וביתוסים הצדוקים יצאו ומשם לעצמן במה ובנו רעה לתרבות ר"ל יצאו השני'
לבני וכ"ש וכו' לבהמה פה פתחון ליתן שלא הקב"ה של ובדעתו אמר ולכן פ"פ לידי ח"ו יבואו שלא
אחר צירוף ולצרף ולחקור לדרוש צריך אלא לטעות שאפשר דבר ח"ו יאמר שלא גדול לימוד הוא אדם

בלשון ורמזו בצוארו. תלוי והקולור ידו על העולם קלקול ח"ו מזה יבא שלא בחינה אחר ובחינה צירוף
לבהמה הדומין בנ"א ובהמה אדם ז"ל כמ"ש ח"ו לבהמה הדומין לבנ"א כלומר לבהמה פ"פ ליתן שלא
המקולין מן בשר שלוקח רבא כגון השם חלול דמי היכי וכמ"ש פ"פ בזה יתן קימעא יזוז הת"ח שח"ו וע"י

כולו. העולם כל יקלקל ח"ו ועי"ז מיד משלם ואינו

לכתוב וכ"ש אחרים עם תורה ללמוד כזו בסכנה יכנס פתי מי א"כ כזו גדולה ההתראה דלאחר
ונמצא לזוז לאחרים פ"פ נתן וגם האמת מן זז ונמצא ח"ו יכוין לא שמא כי למעשה והלכה תורה חידושי
צרוף כסף שבעתים מזוקק להיות וצרפה שחקרה כיון תקשה הדבר בעיקר וגם כולו. העולם כל קלקל ח"ו

וליכא כתיב אמת בתורה והלא מתירין והללו אוסרין הללו מטמאין והללו מטהרים הללו שמצינו אפשר איך
האמת ולידע המחקר על לעמוד וא"א הדרך מן נטו כבר ח"ו וא"כ אמת זה או אמת זה או אלא אמת תרי
למשה א"ל שהקב"ה ודבר דבר שכל ואמר ינאי ר' בא זה וליישב בביהמ"ד ורגלינו ידינו מצינו ואיך

הפנים אלו שכל וחקרה דרשה בכלל הפנים אלו וכל לטהר, פנים ומ"ט לטמא פנים במ"ט א"ל לכתחלה
או דעות שני יראה ואם וצרפה ודרשה חקרה בכלל שהוא נתנו אחד מרועה וכולם הם חיים אלקים דברי
פנים מהמ"ט אלו וכל חיים אלקים דברי ואלו אלו אלא אמת וזה שקר זה לומר ימהר אל מחולקות יותר

מסיני. למשה הקב"ה שא"ל

ז"ל אמרו דכבר נלפענ"ד הי' ע"א)דמסתפינא ל"ח דברים(סנהדרין בשלשה אומר ר"מ היה תניא
פנים שבפרצוף כשם מחבירו משונה אדם כל דבדעת ומבואר ובדעת במראה בקול מחבירו משתנה האדם
מבין הוא והבנתו דעתו לפי נמי התורה בלימוד א"כ בדעת, מחבירו משתנה אחד דכל וכיון מחבירו משתנה

והשגתו והבנתו שכלו לפי בתורה חלקו זוכה אחד כל מ"מ נתנה אחד מרועה כולה תורה כי הגם שלמד, מה
מדברי שהוא דבר וכל לפרש נראה ובזה להשיג, צריך אבריו ברמ"ח להשיג אדם שיוכל מה וכל בתורה
רמ"ח כנגד ואדם אדם לכל כלומר שבאדם אברים רמ"ח כנגד פעמים ברמ"ח וצורפו חוקרו דורשו תורה

מצינו ולכן ודעתו ורוחו ונשמתו גופו תוכן לפי אבריו ברמ"ח קבעו ואחד אחד כל באמת וא"כ שלו אבריו
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לפי אבריו ברמ"ח שהוקבע מה לפי והכל בכה וזה בכה זה פירושים כמה סלע יפוצץ כפטיש אחד בדבר

הקדושה בתורתינו וישכיל יבין דעתו לפי אחד שכל כדי פנים במ"ט תורה נתנה ולכן ונשמתו נפשו תוכן

יחטיא. ולא השערה אל קולע

באיזה וא"כ הבנתו כפי לעצמו ויפסוק ילמוד אחד שכל תורות כמ"ט התורה יהי' ח"ו לפ"ז

ולקבל ללמוד אלא לקיים נקבל לא מהם ואיזה ולקיים ללמוד נקבל פנים מהמ"ט ואיזה אור ישכון דרך

כולם פנים דמ"ט כיון הלכה של הבירור על נעמוד מתי עולם של רבונו (משרבע"ה) א"ל זה ועל שכר

מטמאים רבו טהור מטהרים רבו להטות רבים אחרי א"ל לעשות מה כדת נברר האיך נתנו אחד מרועה

ברוב תלוי הכל אלא זה על מזה עדיפות אין א"כ נתנה אחד מרועה כולה התורה דכל כיון כלומר טמא

עירובין בגמ' אמרו ולכן וכו' טהור מטהרים השמיםשם)(י"גרבו מן קול בת יצאה ושמאי הלל כשנחלקו

מפני כב"ה הלכה קבעו מה מפני טפי מחדדי דב"ש מאחר ופריך כב"ה והלכה חיים אלקים דברי ואלו אלו

קבעו לא נמי ומה"ט שלום. נתיבותיה וכל נועם דרכי דדרכיה הלכה בכלל זה וגם ועלובים נוחים שהם

לסוף חכמים ירדו שלא אלא כמותו בדורו שאין העולם והיה שאמר מי לפני וידוע שגלוי הגם כר"מ הלכה

ע"א. י"ז דף ערכין מגמ' בסמוך ועיין בזה. להאריך ויש כרבים הלכה וקבעו עמדו דעתו

אחד מרועה נתנו אסופות בעלי נטועים וכמסמרות כדרבונות חכמים דברי ע"ב ג' (קהלתחגיגה

לעולםי"ב) חיים להוציא לתלמיה הפרה את מכוין זה דרבן מה לך לומר לדרבן תורה דברי נמשלו למה

מטלטלין תורה דברי אף מטלטל זה דרבן מה אי חיים לדרכי מיתה מדרכי לומדיה את מכונין תורה דברי אף

אסופות אסופות שיושבין ת"ח אלו אסופות בעלי ורבין פרין ד"ת אף ורבה פרה זו נטיעה מה נטועים ת"ל

שמא מכשירין והללו פוסלין הללו מתירין והללו אוסרין הללו מטהרין והללו מטמאין הללו בתורה ועוסקים

פרנס נתנן אחד א-ל אחד) מרועה נתנו (כולם אחד מרועה נתנו ת"ל מעתה תורה למד אני היאך אדם יאמר

עשה אתה אף האלה הדברים כל את אלקים וידבר דכתיב הוא ברוך המעשים כל אדון מפי אמרן אחד

דברי ואת אוסרין דברי את המטהרים ודברי המטמאין דברי את לשמוע מבין לב לך וקנה כאפרכסת אזנך

בתוכו שרוי ב"ע שר"א יתום דור אין להם אמר הזה בלשון מכשירין דברי ואת פוסלין דברי את מתירין

אלקינו מתורת אלא אחר א-לוה מתורת ראיה מביא המחלוקת מבני לך אין אמרן אחד א-ל

מאחר כאפרכסת אזנך עשה רבינו משה על לחלוק הבא הנביא מדברי ראיה מביא לך אין אמרן אחד פרנס

הלכה יקבע יכשר זה אי להבחין וכשתדע כולן דברי ודע ולמוד שומעת אזנך עשה לשמים לבן שכולן

למהרש"א. ובח"א ע"ש כמותו

טמאתו שהתורה השרץ את לטהר הוא חריפות דמאי הקשו ובסנהדרין הנ"ל עירובין התוס'

ע"ש. כעדשה טומאה למעט דנפ"מ תי' ק"ז סי' הרמ"א ובשו"ת ע"ש תי' ור"ת בהדיא

זצלה"ה מפראג המהר"ל דכק"ז יונתן ר' דברי ההמשך ביאור נמי נישב ואגב בזה בס"ד נראה

לתורה כ"ד)בדרוש דבר(דף הוא כי הבל של חריפות איננו פנים במ"ח השרץ מטהר שהי' מה דודאי כתב

מהותו בעצם לטהרה בחינות לו יש הלא והשרץ בחינותיהם בכל במהותם הדברים לדעת שיש בתורה עיקרי

שהיה מי בזה והמשל טימאתו התורה כי אף לטהרה מה בחינה לו יש ומצדם בזה שלמד הלימוד בכל

שדברי נגלה מבואר אשר העפר יסוד הם כי אמר וכשכנגד הרוח מיסוד שהם העצים על ומדבר מתווכח

צפים מהיות רוח כמו רוחניי עיקרם שכל מהותם בעיקר ידבר הרוח מיסוד שהם שהאומר רק אמת שניהם

הוא גם העפר מיסוד שהם יאמר ואשר העפר כמו שוקעים היו לגמרי עפרורים היו שאם המים פני על

בחינתם עיקר זה שאין אלא שישרפו בעת כמוחש העפר מיסוד ג"כ בהם יש כי והוא מה בבחינת אמת

צד לו יש אשר בחינותיו בכל השרץ מהות על לעמוד הוא פנים במ"ח השרץ מטהר שהי' מה ג"כ ככה
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אם כי כלל הבל של פלפול זה אין ולכן טימאתו התורה זה כל ועם ההם הלימודים מצד לטהרה בחינה

הוא מילתא טהרה סימני ע"ב י"א דף בכורות [ועיין ע"ש. לטהרה שהי' בחינה אותה מצד אמת פלפול

ודו"ק]. הטמאין עופות בכ"ד

אבל להלכה כיון לא דאפילו שכר וקבל בדרוש בחינה עוד דיש לן האיר הנ"ל מהר"ל דברי

התורה כללי על יסודותיו שבנה כיון מ"מ בידו עלתה לא ואפילו וללמדה לש"ש תורה להגדיל שכוונתו כיון

לו שומעין אין דלהלכה הגם טעמים בק"ן השרץ את לטהר לו עלתה אפילו בהן נדרשת שהתורה והמדות

עקרי זה גם כי לש"ש שכוונתו כל הבל של פלפול אינו הפלפול לענין מ"מ טמא שהוא אמרה שהתורה

תלוי שזה ההלכה של לאמיתה לכוין זכה לא אפילו ולכן בחינותיהם מכל במהותם הדברים לדעת בתורה

הפלפול שיאמרו אלא עוד ולא לשמה לימוד מצות ולקיים ללמוד זכה מ"מ אבל דשמיא בסייעתא מאד

המשך מיושב שפיר וא"כ וכו' אדון אני שם בגמ' שאמרו וכמו ותיק תלמיד בהאי שמצינו כמו בשמו הזה

שאמר דאחר לר"ש לו הי' ותיק תלמיד יונתן ר' דאמר הוסיףהא ולטמא לטהר לתורה פנים מ"ט ינאי ר'

תלמיד שנקרא אלא עוד ולא תלמיד מקרי נמי התורה יסודי ע"פ השזרץ את לטהר מפלפל דאפילו יונתן ר'

ת"ח). ולא מקרי תלמיד רק דאפ"ה (ואפשר ותיק

הוא בפלפולו השרץ לטהר שיכול בעצמו שיודע שמי ה"ד ע"ז מה' פ"ו הרמב"ם על קובץ

מ"ג פ"ו ע"ז עמ"ס עדות שושן ועיין וחריפות סברא ע"פ הדין מן לענוש שלא בהוראותיו להזהר ידע

השרץ היה לא לטהרו ק"ו הי' לא אם אבל טמא השרץ לפיכך השרץ את לטהר ק"ו שיש ממה שדוקא

ע"ש. כלל טמא

דבר לכל מפליג תהי ואל אדם לכל בז תהי אל התנא דברי לפרש נראה הנ"ל מהר"ל דברי

בו שאין פרטי אדם על נראה דלפעמים והנראה מקום. לו שאין דבר לך ואין שעה לו שאין אדם לך שאין

בריה הזה בעולם כלל נברא למה לתמוה ויש הבנין באמת ולדחפו ולרודפו לרחקו ומצוה תועלת שום

לפי האמנם מעליותם. ולא חסרונות יראה ואדרבה בעולם תועלת משום רחוקים שנראים בדברים וכן כמוהו

הצד מן תועלת איזה בו יהיה שלא א"א העקרי בעיקר בריה או אדם כל מהות על נעמוד שאם ודאי הנ"ל

בשרץ אפילו נכון צד שיש כמו שהוא מה ג"כ בו יש דודאי אדם לכל בז תהי אל אמר ולכן מהצדדים

עכ"פ בהם יש בעוה"ז שנבראו הנבראים שבכל הוא כן דבר ובכל באדם וכ"ש לטהרה בחינה צד לו שיש

מאד. רחוק לעת שלפעמים הגם צורך צד

של מפתח אר"ש תניא וז"ל לעולם רשע יצא למה שהקשה הנעלם במדרש וירא פ' בזוה"ק

לצאת הוא ראוי אם הולד באותו מעיין הקב"ה המשבר על יושבת שהיא ובעוד הוא הקב"ה של בידו חיה

אלא לעולם רשע יצא לא הכי אי שניהם ומתו דלתותיה סוגר לאו ואם ויוצא בטנה דלתות פותח לעולם

ר' אמר אלא בטנה פרי מפלת אשה למה יצחק רבי ואמר וכו' מתות נשים עבירות שלש על תנינן הכי

היו הנפילים שנאמר אמו במעי להמיתו ומקדים לעולם לצאת ראוי שאינו העובר אותו רואה הקב"ה יצחק

הולד באותו מעיין הקב"ה שמעון ר' דאמר ומה וכו' ראשונה יוד בלא כתיב הנפלים ההם בימים בארץ

בן יניח הגוף אותו אם ורואה בו מעיין הקב"ה שאין לעולם היוצאים הרשעים מאותם בעולם רשע לך אין

מוציאו הקב"ה כך ובשביל אחת טובה שיעשה או משונה ממיתה מישראל לאדם שיציל או וכשר צדיק

ע"ש. ע"כ לעולם

בשבילו אשר לעשות שעתיד טוב דבר איזה בו יש כרחך אל בעולם שנברא אך רשע דכל

נברא לא באדם דכמו המהר"ל רבינו דברי בזה מאד מובן ומה אמו מבטן יוצא היה לא שאחרת נברא

הנבראים. בכל הכ"נ כולה הבריאה לטובת תועלת שום בו שאין רשע אפילו
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דברי עוד מובנים נמי ובזה דבר. לכל מפליג תהי ואל אדם לכל בז תהי אל התנא לשון מאד

על להתפלל לאדם לו מצוה רבי א' מאברהם אני המכסה עה"פ עו"ש הנעלם במדרש וירא פ' הזוה"ק

לאדם לו אסור רבי ואמר שק לבושי בחלותם ואני דכתיב לגיהנם יכנסו ולא למוטב שיחזרו כדי הרשעים

לא ע"ז עובד כשהי' העולם מן לתרח הקב"ה לקחו שאלמלא העולם מן שיסתלקו הרשעים על להתפלל

אותם וכל נתנה לא והתורה המשיח ומלך דוד והמלך היו לא ישראל ושבטי לעולם אבינו אברהם בא
דר"מ דביתהו ברוריא ליה דאמרה ע"א י' ברכות גמ' ועיין בעולם היו לא והנביאים והחסידים הצדיקים

בתשובה והדרי עלייהו רחמי ר"מ ובעי אינם עוד ורשעים כתיב חטאים יתמו חוטאים יתמו כתיב מי לר"מ

הנ"ל. מהר"ל כדברי מפורש נראה עכ"פ שם גהש"ס ועיין לאשתו ר"מ לה דהודה וכנראה

אמר ר"א רבה חייא ור' אבוהו ר' ה' פ"ג בראשית רבה המדרש דברי להבין יש הזוה"ק דברי

תוהו היתה והארץ הה"ד רשעים של ומעשיהן צדיקים של במעשיהן הקב"ה צפה עולם של ברייתו מתחלת
מהן באיזה יודע איני אבל צדיקים של מעשיהן אלו אור יהי אלקים ויאמר רשעים של מעשיהן אלו ובוהו

צדיקים של במעשיהן הוי טוב כי האור את אלקים וירא דכתיב כיון אלו במעשה אם אלו במעשה אם חפץ

כיון י"ל ולהנ"ל חפץ מהן איזה יודע אינו וכי מתמיהין והדברים ע"כ רשעים של במעשיהן חפץ ואינו חפץ

במעשיהן שרצונו ותי' חפץ מהן איזה יודע איני תמה ולכך נולד הי' לא לאו דאי נמי ברשע ה' חפץ דבאמת

בני שישאיר או לצדיקים טוב לעשות אלא נולד לא נמי שנולד והרשע צדיקים וכנ"ל.של צדיקים ם

שרץ לטהר שיודע מי אלא לסנהדרין מושיבין דאין הא בפי' לי יראה כתב נ"ז סנהדרין המאירי
סמך וליתן שעה להוראת ולגרוע ולהוסיף לחדש ידעו תורה דין מאיזה בדורותיהן יוצאות תקלות יראו שאם

ותקנות גזירות לחדש גאונים או רבנים ביד שיש התלמוד בדיני הגאונים כתבו לזה וכדומה מה"ת לדבריהן

כתבו בזה כיוצא דבר ועל מועט בסמך בזמנו שיראה מה לפי מכוער ענין איזה להסיר פרט דרך או כלל דרך

הצלול הדעת ושקול הנכונה הסברא לבעלי או המומחים קבלה לבעלי אלא התלמוד ניתן לא המפרשים גדולי

בדורו מופלג אלא לכך ראוי ואין בנ"א רוב בפני ננעל זה שהפרגוד אלא ודורשים ומוסיפים גורעים להיות

ע"כ. מיושבת ודעת מיושב ופלפול וחריפות בידיעה

והוא השרץ את לטהר בכגון אפילו ולהתיר לצורך לסמוך יש הזמנים מן בזמן דבאמת מדבריו

אין אנן אבל בנבואה לו שנאמרה הכרמל בהר אליהו כגון אלא בזה כיוצא על רשות לן דאין לכאורה פלא

בדין שהיה מק"ו להראות כלומר שכתב רמ"ה יד ועיין איסורים להתיר לגרוע או להוסיף ח"ו מה עד אתנו

אטהרנו מק"ו כלומר ז"ל שמשון רבינו וכ"כ טמאתו שהתורה מאחר בדבר מעשה לעשות ולא טהור שיהא

לגזור בידם בתורה מפורש שאינו בדבר רק כוונתו נמי דהמאירי וצ"ל טמא שהוא בתורה כתוב הי' לאו אי

שכתב לשונו ומדויק להתיר חכמים ביד כח אין בתורה שמפורש דבר אבל בזמנן שנראה מה גזירות ולהוסיף

המפורש נגד לגזור בידינו דאין הט"ז דעת נמי לגזור דאפילו אלא וכו' ותקנות גזירות לחדש רבנים ביד שיש

מטהרין והן מטמא הוא מתירין והן אוסר שהוא ע"א ס"ג ברכות יהושע ר' אחי חנינא דר' מהא וקצ"ע בתורה

מה"ת. שרץ לטהר ידע ז"ל שר"ת צ"א סי' הרמ"א שו"ת ועיין ודו"ק. ע"ש אבתרי' יגררו שלא כדי

אם ז"ל ודרשו הוא צב-אות ה' מלאך כי מפיהו יבקשו תורה דעת ישמרו כהן שפתי כי כתיב

דוקא למה צ"ע ולכאורה מפיהו תורה יבקשו אל לאו ואם מפיהו תורה יבקשו צב' ה' למלאך דומה הרב

מדרך יטה ח"ו אפשר א"כ שרץ לטהר לדעת הדיין דצריך לעיל ולפמ"ש הוא מה מלאך יודע ומי כמלאך

בחירה לו אין דמלאך ידוע אבל אסרה. שהתורה מה שרץ יטהר ובאמת פלפולו ע"י הזמנים מן בזמן הישר

בידם שאין עד מוכרחים נמי נעשים אבריהם כל את ומתקנים שזוכים וצדיקים פעולותיו. לכל מוכרח והוא

ובמקום עבירה לעבור יכול הי' שלא עד אבריו ותקן שהעלה בא"א נדרים בגמ' שמצינו וכמו ה' מדרך להטות

כהן שפתי כי תורה אמרה ולכן ידן על תקלה מביא הקב"ה שאין שאמרו החסיד בחינת דזה אמרתי אחר
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תורה ממנו רק ולכן יטה לא ודאי א"כ מוכרח ויהי' מלאך בבחינת יהי' ואם הוא צב' ה' מלאך כי וגו' ישמרו
לדעת צריכין היו נמי הסנהדרין ולכן טעמים בק"ן שרץ ויטהר יטה פלפולו שע"י אפשר אחר אבל יבקשו

והי' שאמר מי לפני וידוע גלוי שם י"ג בעירובין אמרו נמי טעמא דמהאי ונראה טעמים. בק"ן שרץ לטהר
על שאמר דעתו סוף על חכמים עמדו שלא מפני כמותו הלכה קבעו לא מה ומפני כר"מ בדורו שאין העולם
דבעינן דבר בכל כמותו לפסוק חכמים יכלו לא שכן וכיון טעם ונתן טמא טהור ועל טעם ונתן טהור טמא

בדבר. רבים וליכא בדבר לפסוק יכלו לא דעתו על עמדו שלא וכיון להטות רבים אחרי

הרוב דעת אחר אפילו גדול אחד דיין דעת אחר הדיינים מן א' ילך שלא מ"ע ע"ז מצוה החינוך

ריב על המכילתא ולשון וכו' בשכלו אצלו מובן הדבר שיהא מבלי לזיכוי או לחיוב שיאמינוהו צד על
ובחירת ע"ח מצוה עוד ובחינוך ע"ש שלפניך מה אמור אלא פלוני כר' שאהי' לי די תאמר שלא לנטות

או החכמה בהשוית כי כו' בשוה התורה בחכמת יודעות החולקות הכתות כששני הוא הדומה לפי הרוב
חומה אני אום ועיין ע"ש המיעוט מן יותר האמת על לעולם יסכימו הדעות שרובי התורה הודיעתנו בקרוב
החכמים שרוב כל גדול מומחה אפילו יחיד ע"פ ולא להטות רבים אחרי אמרה והתורה י"ט נתיב ח"ג

כוותיה. מחדדי לא אפילו כרבים הלכה להיפוך אומרים

ינאי דר' מהא לעיל שהבאנו לפ"מ הוא צב' ה' מלאך כי וגו' כהן דשפתי הקרא לבאר נראה

אינן דעותיהן כך שוות אינן שפרצופותיהם דכשם מטעם שהוא שביארנו ולפ"מ לתורה פנים דמ"ט אומר
בכה זה פנים מהמ"ט בקודש דרכו אוחז צדיק וכל חכםשוות לאותו שייכות לו שיש תלמיד וכל בכה וזה

קרבת אשר אותם אפילו בעניניהם האדם בני הנהגת שרבו ראינו ולזאת תורה אצלו ללמוד הולך לו השייך

עבודתו אין וקדושים צדיקים החסידות מנהיגי גדולי ורביים רבנים עדה ומנהיגי ישיבות ראשי יחפצון אלקים
במדת יצחק ואבינו החסד במדת ודרכו הנהגתו שהי' מצינו אבינו ובאברהם לחבירו דומה ודרכו אחד של

חז"ל שאמרו מה נראה ומה"ט נפשו תוכן לפי בקודש דרכו אחז אחד כל תפארת אבינו ויעקב הגבורה
ע"א ע"ה ב"ב עיין חבירו של מחופתו נכוה אחד וכל וצדיק צדיק לכל חופה עושה הקב"ה לבא לעתיד
בעניני והטעם ללמוד האדם זוכה אדם מכל שלאו רז"ל שאמרו מה וזה ו' לב ופס"ר י"ד פנחס ובת'

אשר נשמות אלפים כמה כוללות נשמות מוריד הקב"ה ודור דור ובכל הפוכים רבים עניינים תמצא הנשמות
אחר מלצדיק יותר נפשו לתוכן קצת דומות שהם עמהם וללמוד עמה הנכללות להנשמות דרך מורה יהי'

זה. מורה ומפי זה רב מפי תורה לקבל הנלבב האיש בלב חשק הנותן הוא והש"י

רבותיהם דעת על ולעמוד להגיע וכוונתם חפצם וכל צרכם כל רבותיהם את המשמשים
תלמידי והן הזה הרב תלמידי הן והכוונה הפנימית האמצעית הנקודה לתכלית הנהגותיהם לכוונת יגיעו לסוף

זה בשביל האמנם ימשכו אחריו תלמידיו וגם דרכו יאחוז צדיק וכל חפצו למחוז יגיע אחד כל האחר הרב
שני שאין דכמו כמותם מתנהגים אין שהם ותלמידיו השני הצדיק והנהגת האחר צדיק מעלת לגרוע אין
מעשיו רבו ומה היוצר גזר כן כי אחת בהנהגה הולכין צדיקים שני אין כך אחד בסגנון מתנבאים נביאים

שלעתיד שאחז"ל מה פי' הקדוש המגיד וע"ז בתורה אחיזה לו יש וכ"א בחכמה כולם עשה אשר ית"ש
הצדיקים דכל הדברים ביאור זה אלקינו הנה באצבעו מראה וכאו"א צדיקים מחול לעשות הקב"ה עתיד לבא

מן וודאי המכוון, לתכלית לבא זכינו שהרי ונכון טוב הי' דרכי באצבעו מראה ואחד אחד וכל במחול יהי'
ההלכה נגד יהא שלא (כמובן המורים להם שהורו ממה לשנות ולא ודרכו מנהגו לאחוז אחד לכל הנכון
זה כל עם אבל לו) ישמע ולא יאבה לא אלקים כמלאך החכם יהי' אפילו שאז ח"ו חז"ל לדברי בניגוד

פוסל זה אשר הזה בדור הדבר בעונה"ה כאשר ולא וחבורתו, אחר ישיבה ראש או רב מנהג ח"ו יבזו לא
את זה פוסלים הגדולים שאם וכ"ש ח"ו תורות לכמה התורה ונתחלקה זה של רבו פוסל וזה זה של רבו
בעונ"ה. הפילה חללים והרבה מתלקחת והאש גדושה במדה התלמידים מוסיפים ואח"כ התלמידים בפני זה

כשרואה שמח אדרבה לש"ש שכוונתו מי כי לש"ש הכונה שאין מפני רק הוא מחלוקת הני כל כי והאמת
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אחרת נשמה לו יש ודאי כי והסיבה ממש, דרכו שאינו הגם ה' בדרכי והולך בתורה לומד אחד ישראל עוד

בינה. שערי ממ"ט

רבי בה פליגי סלה יעקב פניך מבקשי דורשיו דור זה וז"ל ע"א י"ז בערכין רז"ל דברי בזה נמתקו

למעליותא אילימא הלכתא למאי ופריך דורו לפי פרנס אמר וחד פרנס לפי דור אמר חד ורבנן נשיאה יהודה

מעלי דהוה צדקיהו איכא הא להיפוך וכן חסידים דורו כל חסיד המנהיג דאם כלומר חסידות לענין פרש"י

קאמרינן וניחותא תוקפא לענין אלא מעלי. אינו והוא צדיקים שדורו יהויקים והאיכא מעלי הוה לא ודריה

לן העידו הנה ע"כ. כן כולן אף נח הוא אם נמי וכן הקהל כל כך קפדן המנהיג שאם כלומר ורגמ"ה ופרש"י

קפדנים כולם קפדן הוא אם כולם הם כן שהוא כמו שלהם המנהיג אחר נמשכים והתלמידים דהקהל חז"ל

מקומו. כאן שאין אלא מזה לדבר יש והרבה ואמת ברור הוא כי זה הבן נוחים כולם נח הוא ואם

ומשמיעים עולם ברום עומדים כולם משרתים ואשר משרתים יוצר וכו' צורינו תתברך בתפילה

באימה עושים וכולם והעיקר ברורים כולם אהובים כולם עולם ומלך חיים אלקים דברי בקול יחד ביראה

לזה זה רשות באהבה ונותנים מזה זה שמים מלכות עול עליהם מקבלים וכלם וכו' קונם רצון וביראה

המלאכים מידת הנה ביראה ואומרים באימה עונים כאחד כולם קדושה וכו' רוח בנחת ליוצרם להקדיש

נפ"מ ואין שמים שם שיתקדש שכוונתם לזה זה רשות באהבה נותנים ולכן ליוצרם להקדיש עבודתם ועיקר

כהן שפתי כי וז"ש לזה זה רשות באהבה נותנין ולכן ש"ש שיתקדש העיקר אלא אחר או הוא אם להם

בכבוד רק ורוצה צב' ה' למלאך דומה הרב שאם הוא צב' ה' מלאך כי מפיהו יבקשו תורה דעת ישמרו

או הוא אם לו נפ"מ ואין ש"ש שיתקדש הוא עיקר כזה דלרב מפיהו יבקשו תורה אז ונותןשמים אחר

שמים בכבוד ממעט הוא ח"ו וא"כ באחרים רוצה אינו אם אבל ליוצרם להקדיש לאחרים רשות באהבה

מפיהו. תורה יבקשו ולא פסולה עבודתו גם א"כ

רז גילה מי הקב"ה אמר ונשמע נעשה ישראל שאמרו בשעה פ"ח שבת בגמ' שאמרו מה מובן

יחדיו העם כל ויענו כתיב התם שהרי לומר יש ולהנ"ל וצ"ב השרת מלאכי בו שמשתמשין לשון לבני זה

הוא זה א"כ דבר אשר כל רבים בלשון נעשה כולם ואמרו יחדיו כולם שענו וכיון נעשה ה' דבר אשר כל

יחד ביראה משמיעים אלא פחות או יותר יעשה שזה זב"ז מקנאין ואין בו משתמשין השרת שמלאכי סוד

עולם. ומלך חיים אלקים דברי בקול

שמכל בזוה"ק שמבואר תורה חידושי לחדש וכ"ש התורה לימוד בענין רבותינו האריכו כבר

שמחדש מי כלומר בראשית מעשה תמיד יום בכל בטובו המחדש לפרש יש ובזה עולמות בורא חידוש

כתיב ובאלישע מלימודה יותר שמושה גדול אמרו ומ"מ בראשית מעשה בכל מחדש הוא הרי (ברכותבתורה

ושמןז') נחמד אוצר תתקנ"ט משלי שמעוני ובילקוט למד אשר כתיב ולא אליהו ידי על מים יצק אשר

ובשביל כסיל אותו קורין ישראל והיו תורה בן היה שלא יהושע זה יבלענו אדם וכסיל משה זה חכם בנוה

הקב"ה אמר לפיכך רגליו תחת ויושב הספסל על סדין ופורס מכבדו שהיה לירושתו זכה משה משרת שהי'

לרבו וכ"ש ת"ח שמוש כח גדול כמה עד מבואר ע"כ. פרי' יאכל תאנה נוצר נאמר ועליו שכרך מקפח איני

בשלמות משה משרת שהיה בשביל ואפ"ה כסיל אותו קורין שהיו עד תורה בן הי' לא מתחלה שיהושע

לכל זכה שאח"כ אלא עוד ולא מקומו וממלא יורשו להיות זכה האהל מתוך ימיש לא כמ"ש ומשמשו

במקום בזה והארכתי מלשמשך חסרתי כלום לו והשיב רוצה שאתה מה שאלני משה לו שאמר כולה התורה

בהם. נקנית שהתורה מדות ממ"ח אחד שהוא ת"ח שמוש של המצוה בגודל אחר
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ישחנה איש כ"ה)בלב י"ב ז"ל(משלי ע"ה)ודרשו שנים(יומא כמה זה הנה לאחרים. ישיחנה

זו במדינה שהונהג המנהג בענין מדין על יושבי הוראה מורי הגאונים הרבנים וחברי רבותי עם שדברתי

יצלצלו מידי שאלה איזה לשאול במחשבתם יפול אשר ואשה איש שכל כלומר הטעלעפאן על הלכות לפסוק

שאלה או וקטנה קלה שאלה שהיא ובין תורה של כדת מורה אחד וכל שלשה או שנים או אחד רב לאיזה

להם. ומשיבין הטעלעפאן על שואלין הכל חמורה

חברי לי ישמעו ואולי לי וירווח דברי אשיחה אמרתי ולכן מאד מסוכן דבר הוא לפענ"ד כי

בזה. הכרוכין הסכנות ויבינו עכ"פ

אופני כל לשואלו יכול הדיין או הרב בפנים פנים הדיין לפני ועומד בעצמו בא

אתר על להשיב לו שקשה רואה ואם כראוי הענין ולברר בספר לעיין זמן לו ויש בהול הזמן שאין השאלה

חסרון בזה ליכא כבר ברורה תשובה שלהחזיר הטעלעפאן על או בכתב שישיבהו או אליו לחזור לו אומר

יעקב עיון ועיין הדעת ישוב בלי הרב ומשיב זה כל לברר וא"א בהול הזמן הטעלעפאן על כששואלין אבל

מפי ולא מפיהם תורה שהקפידה מצינו בעדות והרי דאיסתנא. כיומא צילותא בעי ושמעתתא שבו"י מהגאון

לב"ד ולא הדיוטות בפני לא ואפילו בוריו על הענין מתברר דכה"ג הב"ד בפני דוקא להיות וצריכים כתבם

שיתברר כדי לשאול המורה להרב לבא יצטרך השואל עכ"פ מ"מ עדות דין לזה שאין הגם והכא לב"ד מחוץ

השאלה. אופני לו

דמי שפיר א"ל בשבתא למימהל מהו א"ל דרבא לקמיה דאתא ההוא ע"ב מ"ב נדה שאמרו

גופא איזי לי אימא א"ל בתריה אזל בשבתא למימהל דשרי ידע לא גברא דההוא ס"ד רבא אמר דנפק בתר

הוציא האי א"ל שבתא עד אתיליד ולא שבתא דמעלי אפניא דצויץ ולד שמעית א"ל הוה היכי דעובדא

השב את עליה מחללין אין בזמנה שלא מילה וכל בזמנה שלא מילה והוי הוא לפרוזדור חוץ ע"כ.ראשו ת

בשאלתו כיוון לא מתחלה לשאלו גברא ההוא שבא רבא דאפילו ראינו והנה ס"ד שם רש"י

שמילה מישראל אדם ידע שלא אפשר האיך זו שאלה תמהון על וחשב רבא חזר מביתו שיצא לאחר ורק

הי' אם שבת חילול להתיר יכול והי' השאלה בעצם שטעה וראה ושאלו וחזר אבתריה ואזיל שבת דוחה

הרב אין ואם באלו וכיוצא כאלו שאלות שואלים שהרבה הטעלעפאנים על כ"ש וא"כ ידעו ולא משיבו

להשיב. למי לו ואין כהוגן שלא שיפסוק אפשר הוא מי יודע

ע"ב)שבת ג' לא(דף מסכת בהאי רבי קאי כי לך אמינא לא פחתי בר לרב חייא ר' א"ל

שינויא לך דמשני כספתיה הוא רבה גברא דרבי לאו דאי אדעתיה לאו דלמא אחרינתי במסכת תשייליה

שמא זו למסכתא לבו שאין כלומר תשייליה לא ופרש"י לך משני שפיר מיהת השתא הוא שינויא דלאו

לשאול לו הי' שלא לרב חייא ר' א"ל ואפ"ה כולה התורה בכל בקי שהי' הקדוש רבינו והנה יתבייש

הוא שינויא דלאו שינויא ליה משני והי' זו מסכת על שעה באותה לבו אין שמא בה עומד שלא במסכתא

הרב ולפעמים אחד בענין וקאי כראוי אחת מסכת אפילו ידענו לא שעדיין כמוני רב דיתמי יתמי אנן וכ"ש

והרב הטעלעפאן על שואל והשואל אחרים בענינים עוסק אלא זו ולא זו במסכת קאי לא ואפילו יושב

טמא או טהור טריפה או כשר שלו ההרגש כפי השאלה על לו משיב בהילות או בושה מחמת או בחופזו

תקנה לו ואין השואל מי יודע ואינו לחזור רוצה בדבר ומתיישב הטעלעפאן שהניח ואחר אסור או מותר
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כהיום כנהוג לרבים שואל שאחד הרבים את הכשיל ולפעמים אחרים והכשיל הלכה בדבר נכשל ונמצא

ביותר. שכיח זה ודבר מהם. להרבה אחד שואלים ישיבה שבני

והעמידו בדין מתונים הוו דברים שלשה אמרו הגדולה כנסת אנשי מ"א פ"א אבות

לא ושלש ושתים פעם לפניך דין בא שאם בדין מתונים הוו הרע"ב ופי' לתורה סייג ועשו הרבה תלמידים

הדין שתפסקו קודם ממתינים כלומר מתונים הוו אלא בו ושלשתי ושניתי לפני בא כבר זה דין תאמר

ויתיישב ימתין אלא לפסוק ימהר לא פעמים וג' ב' הוראה מורה לפני בא שכבר דין על דאפילו ומבואר

שיפסוק. קודם בדבר

המורה כתב א' אות שלשי סדר השואל עם הנשאל הנהגת סדר כוללת בפתיחה א"ח על

הוראה כי באומרם מהמלעיגים יבוש ולא פה על יורה ולא בספרים יעיין הוראה איזה לפניו כשיבוא צדיק

מפני וגם וגו' בכה אומר זה ברבים כי בדעתו וליישב להתבודד וטוב עצלות בלי וזירוז מיד להיות צריכה

אתו אשר שהאנשים יודע אם ודאי ח"ו רבו בפני הלכה כמורה הוי הספרים עפ"י שלא והמורה כו' הבושה

ע"ש. וכו' כך אינו אם משא"כ ברבים להתייעץ מצוה האמת על ויודו אתו הם שלימים

בפני הלכה כמורה דהו"ל משום אחת פה על יורה שלא יקרות נקודות שתי ז"ל הפמ"ג לן

רבו בפני הלכה כמורה הו"ל פה על המורה ולכן רבותינו הם מהם לומדין שאנו הספרים דכהיום כיון רבו

צריכה שהוראה והשנית לפסוק. מה כדת מרבו ששואל לא אם מיתה ח"ו חייב רבו בפני הלכה והמורה

אם דהשואל כידוע הדעת. ישוב בהו ליכא הנשאל וגם הטעלעפאן על והשואל צלולה ודעת הדעת ישוב

הנשאל הרב גם הפרטים כל לברר בלשונו מדקדק אינו הבהילות ומחמת נבהל הוא גדול לאדם שואל הוא

ואינו השואל לפטור כדי להשיב ממהר והוא אחרים אנשים לפניו שיש או אחר בענין טרוד הוא לפעמים

משיב הוא בעצמו מהשואל או שלפניו מהאנשים כסיפותא מחמת וגם שאפשר מה הפרטים כל על שואל

על מתחרט הוא עליו מתיישבת כשדעתו זמן ולאחר טמא או טהור אסור או מותר טריפה או כשר מיד

מי יודע אפילו דלפעמים מוסיף אינו ועוד השואל הוא מי יודע לא שהרי השואל לפניו אין ותו הוראתו

שטעה לו ומצלצל חוזר אינו בושה ומחמת פשוט בדבר שטעה האמת על להודות לו קשה מ"מ השואל הי'

כלומר מצותיך כל אל בהביטי אבוש לא אז הקרא על ז"ל האחרונים ורמזו מאד, שכיח זה ובעונ"ה בפסקו

ועיין יכלם ולא יבוש לא אז יפסוק ואח"כ ההלכה ופסק במקור בש"ע יעיין שיפסוק קודם שעה בכל שאם

ר דנדרים פ"ז כלירושלמי ולאו שמעתיו לא לומר בוש שאינו גדול אדם לכם שלחנו הכי ליה כתוב אבא '

לא בכותחא ביצא דאפילו דאביי עובדא כהא להלכה לכוין מילתא מסתייעא לא וגם ודו"ק. בזה גדול אדם

רבו. בפני יפסוק

ביהכ"נ ומנהגי דינים בעיקרי זצ"ל הענקין הגרי"א לידי"נ לישראל עדות בספר חכ"א לי הראה

שמם את ומעלימים טעלעפאן ע"י בשאלות הפונים אלה עושים יפה ולא וז"ל זה על העיר שכבר ע' אות

את כששואלים כי בפנים פנים כשיפנו לישא שיצטרכו רבנות בעול מלישא עצמם לפטור בכדי ומקומם

כשידע לתקן יכול מהוראתו בו חוזר שהרב מזדמן ואם ולהמלך בספר לעיין זמן לו יש אז בפנים פנים הרב

אינו לחזור ירצה ואם לטעות עלול הרי בחפזון הטעלעפאן על כשעונה כן שאין מה מקומו ואת האיש את

השואל ועכ"פ טעלעפאן ע"י שאלות על משיבין שאין רבנים יש כן ועל תקנה לו ואין השואל הוא מי יודע

שמו את יודיע עכ"פ לפעמים לזה הוא מוכרח ואם בפנים פנים לשאול הולך שאינו עושה טוב לא בודאי

חיזוק. צריכים לא אמיתיים דברים והם ע"ש ע"כ שלו והכתובת

יפסוק שלא הדברים את לו שהצעתי אחד מורה לי שאמר מה הכתב על מלהביא אמנע

אני הטעלעפאן על אותו כששואלים אדרבה חלילה בכעס כמעט מיד לי השיב והוא הטעלעפאן על שאלות
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וכששואלין כולה התורה בכל שבקי מר תינח לו ואמרתי השואל הוא מי לעולם שואל ואינני מיד משיב

כל את לדעת זכיתי שלא בי וכיוצא אני אעשה מה אבל השינה באמצע ואפילו להשיב יודע מקום בכל לו

הוא מצוי הטעות והרי ושמאל ימין פסקים ארבעל" פון "אויסשאקלען אפשר ואי פה בעל כולה התורה

לומר בוש ולא הודה בעיניו וייטב משה וישמע ז"ל דרשו התורה מקבל ישראל של רבן על ואפילו בכל

הם. הוראה ומורי וטעותים משגיאות היראים כאלו רבנים יעשו מה וא"כ ושכחתי שמעתי אלא שמעתי לא

,אזוי מעט פסק'נט היממעל אין איז הוראה מורה א בין איך אז וז"ל הנ"ל המורה לי השיב

דמצינו דבריו ונימק אזוי. הלכה די איז פארקערט אומר למחר ואם אזוי, הלכה די איז כן אומר היום ואם

ואח"כ פסק דער דאס איז כן אמר שהיום שהתירוץ אלא למקום ממקום שסותרים להגרש"ק פסקים כמה

יאמר בעונ"ה ישראל מבני להרבה הוראות שמורה שמי משתומם ונבהלתי פסק. דער דאס איז בו חזר

ובגמ' הקדושה בתורתנו כפירה שהוא או גמורה עם-הארצות שהוא או שמעו שכך לאזנים אוי כאלו דברים

טרפון חמורך הלכה ואמר בהוראה שטעה טרפון ר' על דבכורות)מצינו מ"ד שהורו(פ"ד הגדול הב"ד ועל

פיהם על רובו או הקהל ועשו בתורה האמורות מצות מכל אחת על לעבור ב"ד הורו אמרו היתר איסור על

מצוה על הורו ואם המצוה במקצת שטעו והוא פר מביאין שוגגים הורו ואפילו קרבן להביא הב"ד חייבין

חולין ועיין משגגות, ה"א פי"ה ורמב"ם ע"ב ד' דף הוריות עיין כלל הוראה הוה לא ע"ב)כולה זילו(מ"ג

דטעה ואע"ג זיל ד"ה ותוס' רש"י ועיין למריה תורה דמי דלשלים חמא בר יוסף דרב לבריה לי' אמרו

ע"א. ו' סנהדרין ועיין וכו' הוא משנה בדבר

קודם צרכו כל כשעיין דוקא היינו פטריה רחמנא אונס דעל ומורה להוראה שהגיע מי דאפילו

ולעיין ההלכה מקום אפילו לדעת בלי הרגשתו ועל עצמו על סמך רק צרכו כל עיין לא אם אבל שהורה

כל פי' הספק מן והסתלק רב לך עשה אומר ר"ג מט"ז פ"א אבות ובמס' מכשיל בכלל הוא ח"ו אז בה

טרפתא אתא הוי כי דרבא הא כי לרב תשאל אלא לבדך אתה עליו תפסוק לא הוראה בענין לך שיקרה ספק

מכשורא. שיבא דלמטיייה היכי כי דמתא טבחי כל מכניף הוי לגביה

בישראל שכינה משרה לאמיתו אמת דין שדן דיין כל נחמני בר שמואל רבי אמר ז' סנהדרין

מישראל שתסתלק לשכינה גורם לאמיתו אמת דין דן שאינו דיין וכלן וגו' א-ל בעדת נצב אלקים שנאמר

ממנו נוטל הקב"ה כדין שלא לזה ונותן מזה שנוטל דיין כל אר"י ב"נ ר"ש ואמר וגו' עניים משוד שנאמר

פתוחה וגיהנם ירכותיו בין לו מונחת חרב כאילו עצמו דיין יראה לעולם יונתן רבי אמר וארשב"נ וכו' נפשו

סביב גבורים ששים שלשלמה מטתו הנה ונאמר מתחתיו מלומדילו חרב אחוזי כולם ישראל מגבורי לה

מלחמה מלומדי ופרש"י ללילה. שדומה גיהנם של מפחדה בלילות מפחד ירכו על חרבו איש מלחמה

לבקר דינו ה' אמר כה דוד בית דכתיב מאי ב"י נחמן רב ואיתימא יאשי' ר' ודרש תורה של מלחמתה

אמרהו כבקר הדבר לך ברור אם אלא דנין אין היום וכל דנין בבוקר וכי עושק מיד גזול והצילו משפט

הדבר לך ברור אם את אחותי לחכמה אמור מהכא יונתן א"ר אבא בר חייא ר' תאמרהו אל לאו ואם

ובטוש"ע ז' הל' סנהדרין מהל' פ"כ רמב"ם ועיין תאמרהו. אל לאו ואם אומרהו לך אסורה שהיא כאחותך

א'. סעי' יו"ד סי' ח"מ

עכ"פ עיון בלא הטעלעפאן על הכל לומר שיוכל כאחותו כולה התורה כל לו שברור יאמר מי

ההלכה. לפסוק יכלתו כפי עכ"פ יעיין לא אם לפניו שפתוחה מגיהנם יחוש ולא

בפניו לשואלו באים ואם מחמיר הוא הטעלעפאן שעל שאמר אחד הוראה מורה בשם שמעתי

האסור להתיר שאסור דכשם טעות זה וגם חששא ליכא מחמיר הוא אם הטעלעפאן דעל טעם ונתן מיקל הוא

בירושלמי מפורש וכן כאחותך לך ברור אם אמרו וע"ז המותר לאסור אסור תרומהכך סאה פ' שלהי (תרומות
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ס"טתניין) והפוסקים הש"ס מכל העולה או"ה הוראת הנהגת קיצור רמ"ב סי' יו"ד הוראה בכללי ש"ך ועיין
הפסד שאין במקום ואפילו עו"כ בשל אפילו המותר את לאסור אסור כך האסור את להתיר שאסור כשם וז"ל

הנראה שלפי ואע"פ קולא לידי דאתי חומרא והוי שנאסר מחמת אחר במקום להקל צד בו יש הרוב שעל מפני
לאסור הוצרך אם לפיכך דברים מאה אחר עד קולא ויבא שיתגלגל שאפשר אסור קולא צד מזה יבא לא
אלא ברור האיסור שאין לומר המורה צריך כשמש ברור האיסור שאין בזה חומרא מחמת או ספק מחמת

ע"ש. כן לו שיאמר בו וכיוצא הדחק בשעת מתיר המורה אם וכ"ש להחמיר מחוייבים שאנו

א"כ אלא להתיר או להחמיר היתר שום בזה ואין להתיר כמו הוא אחריות נמי דלהחמיר

נ'. כלל ח"א להגרי"ע האוצר בית ועיין פסק בדרך כלל דעתו לו יאמר שלא או וכאחות כשמש לו ברור

מבין. לכל ברור וזה בזה וכיוצא אלו בדברים ולהתישב לדקדק א"א הטעלעפאן על שמשיב דכל ופשוט

ולא שמעו אזני כאשר מראות בעניני וגם נשים שאלות על אפילו ומשיבין שואלין שיש להזהיר יש ויותר
ותסמר טמא, הוא כזה ואם כשרה הוא כזה אם והשיב הטעלעפאן על מראה על לרב שאל שאחד אחר
ולהבחין לידע כדי ושימוש גדול ובקיאות לראות שצריך כאלו הלכות אפילו לפסוק שאפשר ראש שערות

קל"ד. סי' ח"ז הלכות משנה ועיין הטעלעפאן על להשיב אפשר זה והיאך הטהור ובין הטמא בין ולהבדיל
ידועים בלתי לאנשים שאלה שום הטעלעפאן על לענות שלא מציע הייתי לי שומעין היו אלו העני ולפענ"ד
לאנשים וגם קורא, שהוא ממקום שלו הטעלעפאן מספר שיתן וע"י גדול הדחק בשעת אם כי לא וכלל כלל

ואולי. האי וכולי בכותחא כביעתא פשוט דבר או גדול לצורך רק להשיב מורגל יהא לא נמי לו ידועים

רבים מכשולים להציל כדי כמ"ש למדי עד מאוד נחוץ ענין היא כשלעצמה כזה שתקנה מלבד

מקום בכל הוראות מורי יתרבו שעי"ז א) יוצא, ופועל תחלות עוד בזה יש מעון, והשואל המורה ולהציל
וכיוצא אנג'עלעס בלאס או מאסס. בבאסטואן או הילס בפארעסט או בפלעטבוש ישראל בני יהיו שכאשר

פלך ובכל ועיר עיר בכל הוראה מורי ליקח ישתדלו אלא יארק שבנוא הוראה מורי על לסמוך יוכלו לא בו
רמב"ם ועיין כנסת, בית בכל ואפילו ה"ב)ופלך תשובה מהל' וקהל(פ"ד קהל בכל להעמיד צריך לפיכך וז"ל

ובקהל ע"ש וכו' בתשובה ומחזירן לרבים מוכיח שיהא להם ואהוב מנעוריו ויר"ש וזקן גדול חכם מישראל

ומורי ולמעשה להלכה התורה לומדי יתרבו עי"ז וממילא שם. להכנס אין גדול ת"ח בה שאין וביהכ"נ
ע"פ בישראל ומורה רב להיות התורה בעולם עתיד להם שיש הישיבות ובני הת"ח שידעו אחר הוראה
אשר בישראל מלפנים זאת שהי' כמו דקדושה הדעת ויתרבה ע"ה רבינו משה מפי לנו נתנה אשר התורה

המלך שלמה החכם ניבא עליו אשר אלף מיני האחד להיות ורצונו שאיפתו היתה תורה שלמד אחד כל
א זה ומי להוראה יוצא ואחד לביהמ"ד נכנסים אלף רז"ל ודרשו מצאתי מאלף אחד איש יתפללע"ה לא שר

להיות שזכה למי ימאסו שמאוס מקומות שיש שמעתי שבעונ"ה כמו ולא האלף מן האחד להיות וישתדל

שקאי הנ"ל שלמה בנביאת שדרשו חז"ל באמונת חסרון ח"ו וזה שהמע"ה עליו ניבא אשר אלף מיני האחד
ולמעשה. הלכה לידי לבא הלימוד עיקר ושזה הוראה מורי על

במקומות יתישבו ולא מגורותם מקום על פעמים כמה יחשבו ישראל בני מאחינו שהרבה
שאלת על החכם אמר וכבר הוראה מורי להם שיהי' תורה במקום אלא יהודים בין אפילו או הגוים בין

כסף כל לי נותן אתה אפילו לו והשיב זהב דינרי אלפים אלף לך אתן ואני במקומנו שתדור רצונך ע"ה
הוראה מורה שם שאין למקום יסעו שאם הזוג ידעו אם והכ"נ תורה, במקום אלא דר אני אין שבעולם וזהב
יחשבו או לשאול יוכלו לא הטעלעפאן ועל לשאול מי את להם יהי' שלא יהודיים חיים לחיות יוכלו לא

ולמשפחתם להם יועיל וממילא הוראה מורה שם שיש במקום דוקא שיהי' מקומם את שישנו קודם הרבה
אח"כ נופלים עי"ז הדירה הרחבת מחמת תורה ממקום שמתרחקים ע"י אשר צעירים זוגות הרבה כי אח"כ
דירה דוחק קצת יסבלו מהם הרבה בכה"ג אבל אחריהם ובניהם הגונים בלתי שכנים בין דחי אל מדחי

הוראה. מורה ביהמ"ד לכל שיהי' גדול יסוד לפענ"ד וזה וביראה בתורה בדעת והרחבה
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להורות וישגו יחטאו אם שח"ו הוראה מורי על החמירו כה כי היות תורה לומדי בפי מרגלא
הלכה וללמוד הוראה מורי מלהיות עצמם מונעים העונש יראת מחמת ולכן גדול עונש יענשו כהלכה שלא

נצולים שעי"ז וחושבים ישיבות וראשי מלמדים ולהיות בחינוך נכנסים הם זה וחלוף אחרים אחריות ולקבל
האחריות אדרבה אלא כן אינו כי והאמת ח"ו. והעונשין הגדולה האחריות מן עצמם ומצילים המכשול מן

לכך. והגון ראוי שאינו למי תלמידים ולהעמיד ישיבה ראש להיות גדולה יותר

מוה"ר והקשו חבר לך וקנה רב לך עשה ר"י מאמר על דאבות מ"ו פ"א התוי"ט רבינו לשון לך
המהר"ל וכק"ז תלמיד לך קנה נמי אמר שלא אמה החיים דרך בספר ז"ל מפראג ומהר"ל לירמ"א יהודה

חשיבות שם לעצמו וליקח לרב עצמו האדם לעשות תלמיד) לו (לקנות זה דבר לעשות ראוי שאין תירץ
קושיא לאו דמעיקרא כתב ז"ל התוי"ט וכק"ז ע"ש. ע"כ הללו בארצות שעושים כמו ממני תלמוד לומר

הרבה תלמידים והעמידו הגדולה כנסת אנשי קדמו שכבר לא(מ"א)היא וזה האמת רגל על היינו והעמידו
וקצין ראש ואהי' אמלוך אני לאמור ובמתנשאים במתגאים אמרו ולא האמת בידו שיש מי אלא לעשות יוכל
תלמידים להעמיד הכח שבידו במי אבל צדק וענות מוסר דבריהם כל שהרי התלמידים בישיבת להרבות עם

שנאמר וע"ד הרבה תלמידים להעמיד והזהירו אמרו עליו ז)הרבה תלמיד(משלי זה הרוגיה כל ועצומים
מורה ואינו להוראה ע"ב)שהגיע ורבים(שם העלל הוא גם כאמור ומתנשא זו למדה הגיע שלא במי אבל

האישים, מן ולאיש מזומנים ולעתים שעה לפי שזה ומורה להוראה הגיע שלא ממי ובק"ו הפילה חללים

נאמר שעליו ק"ו של בנו בן וק"ו כ"ש על דעל כיון ושבשתא רבים ולתלמידים ביומו יום מידי (משליוזה
הקב"הז) והנה וז"ל שע"ד סי' ס"ח ועי' מסיני כנתינתם אמיתיים דברים ע"ש וכו' הפילה חללים ורבים

כמה שהרי ותדע העולם בזה לו שישלם כדי עושר ולזרעו לו יהי' לאדם גדולה לתת כשירצה עולמו מנהיג

ראוי ואינו הזה בעולם לכבדם כדי הרבה תלמידים להם ויהא שמים יראת בהם ואין תלמוד בעלי וכמה
שאפשר פלאי והוא ע"ש. וכו' הבריות בעיני ונכבד נחשב שיהא כדי לאדם עושר שנותן כמו אלא לכך
סנהדרין בגמ' לרבינו מצינו וסמוכין בעוה"ז עולמו שיקבל כדי והוא הרבה לתלמידים ישיבה ראש יהי'

ישיבה לו הי' שבנא פי' רבוותא סרי בחד דריש הוי חזקיה רבוותא בתליסר דריש הוה שבנא ע"א כ"ב
באחד רק יהודה מלך וחזקיהו אלף מאות ושלש מיליאן שהוא תלמידים ריבוא עשרה לשלש דורש והי'
לחזקיהו משהי' תלמידים אלף מאות בשתי יותר לשבנא לו והי' אלף ומאה מיליאן שהוא ריבוא אלף עשר

רובא בתר דהקב"ה דעתיה נטיה ח"ו דילמא רוב שהם כיון יהודה מלך מיני' מסתפי קא והוי יהודה מלך
כנראה והנה המנין מן אינו רשעים של דקשר נביא ע"י הקב"ה ליה ואמר סנחריב עם שלום עושים שהי'

נמי ותלמידיו שבנא מהםשהי' מתיירא חזקיהו הי' והאיך מחזיקו חזקיהו הי' היאך דאל"כ התורה שומרי

תלמידים לו והיו בעוה"ז עולמו וקבל נענש הנאה בעל שבנא שהי' משום רק הגונים נראים דהיו וע"כ
ולטורדו בעוה"ז לכבדו כדי הרבה תלמידים לו נותנים דלפעמים להס"ח וראי' יהודה מלך מחזקיהו רבים

בעוה"ז. עולמו קבל שמים ירא הי' ולא הי' בעה"נ ששבנא ולפי מעוה"ב,

מורה מלהיות גדול יותר הוא לתלמידים ישיבה וראש מחנך להיות דהאחריות אמת ודאי הא

דללמוד ז"ל סאלאנטער ישראל ר' הגאון ממרן הבאתי וכבר התוי"ט כמ"ש ק"ו של בנו בן ק"ו והוא הוראה
שלא כ"ש ישיבות וראשי מחנכים מלהיות יראים לא אם ק"ו ולכן לשמה תורה מקרי הוראה מורה להיות

המכשולים. ומן השגיות מן יצילנו והשי"ת אדרבה אלא הוראה מורי מלהיות יחושו

על ומשיב שואל של הענין לתקן לפענ"ד מאד נחוץ דבר הוא אופן בכל דעכ"פ לדידן

ש"ש ויתקדש כרצונך שלא דבר פי יאמר ולא חברי בי וישמחו דתתקבל מילתא דאימא וי"ר הטעלעפאן
רבים בעונ"ה ונתקיים היוצאים ומעטים המורים רבים הלכה בעניני שכמו בזה להאריך יש והרבה ידינו. על
למדה הגיע ולא ישיבות ראשי ונקראים אמלוך אני שאומרים מאותם נתרבו וביותר כן כמו הפילה חללים

וראשי מלמדי על שהאחריות לדעת צריך ולכן לו מנין חייא ר' שנה לא רבי כי ולחנכם תלמידים להעמיד זו
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לנו ישלח והשי"ת הרעים מים וישתו התלמידים ויבואו תבשילם את ח"ו יקדיחו שלא יותר מוטל ישיבות

מכסים. לים כמים דעה הארץ ומלאה בינה תועים וילמד צדק הולך משיחו

בה שיש שבעתים מזוקק צרוף כסף טהורות אמרות ה' באמרות הפתיחה מעין חוזר הנני

עני ראה הגבר אני ופברט אדם של ראשו על עברו הרפתקאות דכמה וקם צדיק יפול שבע דרך ועל מז'

תורתו את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר אשר וברוך לגוי ישראל היתה מאז נהי' לא אשר הנורא החורבן

אחרים בחלקים או זה בספרינו רואה מכל מבקש והריני אברינו ברמ"ח וצרפן טהורות אמרות אמת תורת

עברתי שלא וכ"ש אפשר בדרך רק כתבתי דברים וכמה כדבעי לצרפם זכיתי לא כי דברינו עלי לסמוך שלא

רק הייתי ולא שכתבתי דבר בכל ויגעתי ועמלתי טרחתי ומ"מ מזה פחות ולא פעמים רמ"ח לא וצרפתי

ונעשיתי והאחרונים הראשונים הצדיקים רבותינו מפי טובים דברים העתקתי פעמים כמה ועכ"פ כמצליף

בטובם להודיעני דברינו עלי קושיות איזה להם יש שאם זה בספרי להמעיינים ואבקש לטהור ומחובר נטפל

ואפרוש שחתתי, אשר את לתקן שאזכה יחשב גדולה מצוה עכ"פ לאו ואם עליהם אשיב אי"ה בידי יהי' ואם

לשמה תורה ללמוד ויזכני הראשונים הספרים כמו התורה בעולם אלו דברי שיתקבלו לעני בתפלה כפי את

עולם. ועד מעתה וללמד

ולעשות ויראתו אהבתו בלבנו וישם התורה לגדולי בני את לגדל שאזכה שבשמים אבינו מלפני

הי"ו משה ובני עמרם ובני שלמה דוד ובני זאב אליעזר בני הי"ו היקרים בני שלם בלב ולעבדו רצונו

היקרה "בתי שלחנות לשני ויזכו תמיד ישגו ובאהבתה בתורה והצלחה וחסד חן ה' להם יתן אהובים כולם

שליט"א אלטר אריה יהודה מוה"ר היוחסין שלשלת הגאון הרב בעלה עם מלכה מרים הרבנית חבר אשת

וי"ר אמת, שפת ישיבת ראש שליט"א אלטר מנחם פנחס מוה"ר כקש"ת הצדיק האדיר הגאון מחותני בן

ועבר טרח אשר על הנ"ל לחתני מיוחדת וברכה דקדושה נחת רוב מהם לרוות ונזכה קיימא של לזרע שיזכו

יה"ר תחי' רשקא פיגא היקרה ובתי לאה, רחל היקרה "בתי יקרות. הערות כמה ועשה הספר כל על כמעט

וצאצאי ומצאצאיהם נחת מהם ולרוות התורה לגדולי ולהשיאם לגדלם ליבא אהובה הרבנית אשתי עם שנזכה

שליט"א קליין בן-ציון מוה"ר מפואר ת"ח וראשי אחי היקרים אחי המברכים כנגד מתכוין והנני צאצאיהם.

היקרה ומשפחתו שליט"א הי"ו צבי מוה"ר ובע"מ ת"ח באנשים היקר ואחי אהובים כולם היקרה ומשפחתו

להוסיף הנני גם בתורה. המשולשת בברכה ויברכם ה' להם יתן הי"ו צבי מוה"ר ובעלה רעכל היקרה ואחותי

ללומדיה הקדושה, ישיבתינו תלמידי לכל וחיים לפרנסה השמים מן ברכה אבקש עוד המשפחה, לכל ברכה

עולם. ועד מעתה ה' לברכת יזכו וברורים אהובים כולם וזקננו מנעורינו קהלתינו אנשי ולכל ולתומכיה,

לשמה, תורה לומדי בפני הנדרסת אסקופה דברי
 

התשמ"ג להדלקה ה'
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יצו"א בנ"י התשל"ו נעלה עלה לסדר ד'

ומקים, גוזר שחקים, שוכן רמים, כל על רם עולמים, מלך
לפאר פתגמין, עירין בגזירת ושנים, ימים אריכות יגזור הוא
אלקים נשיא האישים, מבחר חרשים, חכם מקדושים,
מרן כקש"ת ציס"ע ע"ה הרהגה"צ והדרו, פ"ה בישראל,

מוה"ר מגור אדמו"ר - זצלה"ה (שליט"א)
תו"א. עיה"ק ירושלים
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הדין שמשורת השורה מקלקלת דאהבה משום רק כתבתי כ"ז
הרביתי אם (שליט"א) כ"ק סליחת ואבקש השתיקה הי' יפה
אורייתא דיקר ומקמי קמיה דסגידנא קידה אחוה ובזה בדברים

ונפש בלב באהבתו קשור
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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"ב נו"נ וו"ח פ"ה אוצ"ב הגאון

מוה"ר כש"ת וכו'. שליט"א אודווארי אבדק"ק
וש"ס. ב"ח שלום דברי שו"ת בעמח"ס
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יצו"א בנ"י התשל"ז בשמחה שמרבין לחדש ט'

מוה"ר וכו' ירא"מ ומופלג המופלא ידידי מע"כ
.נ.ז פאססאיק הי"ו
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ואם לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט ידידו דברי אלו
יש אם זה בענין שליט"א מהרמ"פ מהגאון תשובה איזה יקבל
בלב פורים שמחת לו ומאוה דושה"ט להודיענו נא חדשות בו

ונפש
 

      
      
        
       
          
       
        
         
        
        
         
        
        
        
          
        
        
        
          
         
        
        
        
        

     

 
      
       

 

יצו"א בנ"י התשל"ט בנ"י אצילי ואל לסדר עש"ק

נעלה מאד הנכבד מחותני למע"כ וברכה שלום הרים ישאו
מזה המפורסם הצדיק הגאון הדר עץ פרי היוחסין שלשלת

מוה"ר כקש"ת כ' ע"ה מזה בן  
ת"ו. עיה"ק ירושלים אמת שפת ישיבת ראש שליט"א
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דושה"ט לב, וקירוב מקום מריחוק למילין קנצי אתן ובהא
קשור נאמן וידידו מחותנו לטובה אליו הנלוים נוכל ושכ"ג

ונפש בלב באמת באהבתו
 

 
       

     

יצו"א בנ"י התשל"ט רמה ביד יוצאים ובנ"י לסדר עש"ק

פרי היוחסין שלשת חו"פ חוב"ט בנש"ק מח' ידי"נ מע"כ
מוה"ר הגאון הרב כש"ת הדר עץ .שליט"א
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לכל מז"ט ברכת ברכה משיב הפתיחה מעין חוזר והנני
ולהאדירה תורה להגדיל יחד כלנו שנזכה וי"ר המשפחה
כעתירת עמים יקהת ולו ינון יבא עדי שמים כבוד ולרומם
ונפש בלב הכבודה המשפחה וכל ושכ"ת דושה"ט ידי"נ וברכת

 

 
       

 

       
        
          
         
        
       
       
         
         
        
         
         
          
        
         
          
        
         
         
       
        
        
         
         
         
        
         
         

       
        

         
         
          

         
          
         
         
         
         
         
        
         
         
          
        
         
          
        
         
         
          

        

  

 
      

    

יצו"א בנ"י התש"מ טהרות לסדר מוצש"ק

הרב רבא גברא האי ה"ה וחמור בקל דרש קאמר שפיר משה
מוה"ר כג"ת וכו' בשמים ראש המפורסם הגאון 

וש"ס. ו"ח משה באר בעמח"ס דעברעצין אבדק"ק שליט"א
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עדי עיטו מפרי ליתן עוד שיזכה הפתיחה מעין החוזר ידי"נ
ונפש בלב דושכ"ג ינון יבא

 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשל"ג וישב ב'

מוה"ר כש"ת וכו' המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
.טאראנטא ישורון, יסודי בעמח"ס 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


  

        
        
          

     

    
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ג וישב ב'

מוה"ר כש"ת וכו' המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
.טאראנטא הרבה, בעמח"ס שליט"א

      
       

         
          
           
          
          
           
          
           
         

       
        
           
         
        

        
         
         
          
        
          
         
          
         
         
         
        
         

         
          

        

        
        
         

    

        
         
         
        
        
         
          
          
        
          
         

         
        
          

    
 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"ח מנ"א לחדש ד'

גאולת ויגאלנו שערים, פותח לנו ישלח המצרים, בימי
וו"ח הרה"ג מע"כ גם ובתוכם עולם, ועד מעתה עולם,

הרב כש"ת נו"נ .נ"י פלאשינג שליט"א
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יצו"א בנ"י התש"מ מר-חשון דר"ח ב'

כש"ת ירא"מ חוב"ט אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
הרב  .שליט"א
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ללומדיה התורה בברכת המברכו וכאש"ל, וש"ת דושה"ט ידי"נ
ונפש בלב

 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשל"ח ויקהל ב' ליום אור

כש"ת וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
.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


  

 
       

    

יצו"א בנ"י התשל"ט ראש את תשא כי לסדר ב'

אבהן ובר אורין בר בנש"ק הרהגה"צ ידי"נ מחותני מע"כ
מוה"ר כו' דאבוה כרעא ברא הדר עץ פרי ג"א פ"ה

 רבן כו' מעכהגה"ק מחותני כ"ק בן שליט"א
מגור אדמו"ר שליט"א אלטר הגרש"ב מרן ישראל של

עיה"ק. ירושלים
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לקצר אני מוכרח טרדות ושאר דאורחא חולשא ומחמת
וכשכ"ת דושה"ט ויד"נ מחותנו יברכך אומרים והקוצרים

ונפש בלב אליו והנלוים וכאש"ל

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ח תמוז אדר"ח

שלשלת ולתהלה לשם המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כג"ת הדר עץ פרי היוחסין  

יהושע. פרי שו"ת בעמח"ס לואיס ס. אב"ד זצ"ל (שליט"א)
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אומרים והקוצרים לקצר הנני להאריך הז"ג אין כי ומחמת
מזמנו לקחו על רבה בתודה הפתיחה ומעין חוזר והנני יברכך
מלאכת ממלכתו על ימים שיאריך ויה"ר בדברינו לעיין
ידידו מכסים לים כמים עמים יקהת ולא ינון יבא עדי הקודש

ונפש בלב מכירו בלתי ומוקירו מכבדו דושכ"ג

 

       
       
          
        
          
         
          
         
          
          
         
          
          
          
         
         
         

   
 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ט זך זית שמן לסדר א'

דורש נאה הדר עץ פרי ברקאי כהלכה בחור מח' מע"כ
הב' כש"ת חוב"ט ומקיים 'מח בן הי"ו

מוהרפ"מ שליט"א.הרהגה"צ
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ויה"ר יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר להאריך הז"ג אין כי והיות
וגדולה בתורה אבות לתפארת יתעבד ותקיף רבא שלאילנא
מוקירו ידידו מח' וכעתירת הטהורים אבותיו ונפש נפשו כאות

ונפש בלב דושה"ט מכירו בלתי
 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ט למט-מנים י"ד ניסן כ"ט

ידי"נ למע"כ ככה, יוסיף וברכה, שלום המערכה, מא-ל
כש"ת כו' מפארים שמו פ"ה ג"א המפורסם הגאון הרב

מוה"ר .תו"א שבע בבאר הראשי רב שליט"א

    
      
         
         
        
        
         

 

        
      
       
        
         
         
         
        
         
        
          

  

       
        

   

    
 

 
      

   

יצו"א בנ"י התשל"ז הוא ברוך כי לסדר ג'

הרה"ג חורב בחוקי עוסק נו"ב חו"ב רחימאי ידידי מע"כ
ר' כש"ת   לידי"נ בן שליט"א

ת"ו. תקוה פתח שליט"א הגרי"ש
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לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט ידידו דברי אלו
וכו' הגאון הרב ידידי אביו למר ד"ש ימסור ונא וללמדה

ונפש בלב המברכו ידי"נ שליט"א

 

 
    

  

יצו"א בנ"י תש"מ מקדש לי ועשו לסדר עש"ק

הגאון הרב ידי"נ אמע"כ וחיים ברכה שלום הרים ישאו
מוה"ר כג"ת כו' כו' אי"א נו"נ וו"ח  

ת"ו. עיה"ק ירושלים גור לבית מו"צ שליט"א
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ונפש בלב פורים בשמחת המברכו ושכת"ר דושה"ט ידיד"נ
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יצו"א בנ"י התשל"ט למט-מונים י"ד ניסן כ"ט

ידי"נ למע"כ ככה, ה' יוסיף וברכה, שלום המערכה. מאלקי
כש"ת כו' מפארים שמו פ"ה ג"א המפורסם הגאון הרב

מוה"ר .תו"א שבע בבאר הראשי רב שליט"א

      
      
          
        
         
          
         

       
       
         
        
         
         
        
          
         
           
          
         
         
         
          
         
         
         
         

       

  
 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ח שני פסח

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח חו"ב הרה"ג מע"כ
יצו"א והגליל מנשסטר דק"ק בד"צ חבר שליט"א

הברכה. מקור בעמח"ס ענגלאנד,
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בברכה הראשונות על חוזר ושכ"ת דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש בלב

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ח לאילן השנה ראש

מקבץ מלכים, ממליך נעלמים, המפענח עולמים, מלך
הדור פאר אלקים לנשיא ארוכים, חיים יתן הוא נדחים,
מרן כקש"ת ה"ה הרהגה"צ רשב"י ציס"ע מזה בן מזה

מוה"ר    ירושלים שליט"א
ת"ו. עיה"ק
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צדיק האי הטריחי על מאד לי ויסלח הנשבר חרס דברי אלו
מקלקלת האהבה אמנם לכהדר"ג הועיל ללא שהם בדברי
דשכהדרג"ק באמת ידי"נ אלו דברים רשמתי ולכן השורה

ונפש בלב באהבתו קשור
   

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ט למט-מונים י"ד ניסן כ"ט

ידי"נ למע"כ ככה, יוסיף וברכה, שלום המערכה, מאלקי
מוה"ר כש"ת כו' מפארים שמו פ"ה המפורסם הגאון הרב

 .תו"א שבע בבאר הראשי רב שליט"א
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ונפש ובלב נאמנה בידידות דושכ"ג ידיד"נ הנני ובזה

 

 
   

יצו"א בנ"י התשל"ח שני פסח

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח חו"ב הרה"ג מע"כ
יצו"א והגליל מנשסטר דק"ק בד"צ חבר שליט"א

הברכה. מקור בעמח"ס ענגלאנד,

      
       
         

         
        
          
        
         

       
        
         
          
        
         
         
         
           
            
         
          
         
          
          
         
        

         
           
          
        
          
         
         
       

     

    
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"א תצא כי מוצש"ק

ה"ה מקיים ונאה דורש ונאה יפה שדעתו כהן ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' אי"א נו"נ וו"ח חוב"ט הגאון הרב

  .יצו"א נ"י בברוקלין שליט"א
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שיזכה וי"ר וש"ת דושה"ט הנאמן ידידו רחימאי דברי אלין
הקודש טהרת ועל לשמה תורה וללמוד נח מי על לישב
ולחיים גמורים צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת המברכו

ונפש בלב המברכו ונפש נפשו כאות ושלום טובים

 

 
   

יצו"א בנ"י תשל"ט חיי פ' ג'

כש"ת ברקאי כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .נ"ז לייקווד גבוה בביה"מ הי"ו ,

      
       
         
        
       
       
          
         
        
        
         
        

         
         
          
        

    

       
        
         
       

 
      

   

 

      
      
        
          
         
          
         
        
        
         
          
           
          
         

       

להשיב יכולתי שלא ויסלח וש"ת דושה"ט ידידו דברי ואלו
עוד אשנה לכשאפנה אי"ה ואולי האיחור על וגם הכל על

ונפש בלב וכאש"ל דושה"ט ידי"נ הנני התם ועד זה פרק

 

 
     

יצו"א בנ"י התש"מ גדול לגוי יהי' א'

הרב כש"ת נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ 
דוד. סוכת ובעמח"ס מיר בישיבת ר"מ שליט"א
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ורכב צלח ברכת בברכה החוזר לעולם מיעוט אדם דברי אלו

ונפש בלב ושכ"ג דושה"ט אמת דבר על

 

 
      

צ"מ הדר עץ פרי פלג מלא ומופלג מופלא ש"ב מע"כ
כו' בנש"ק  קאשוי הקדושה בישיבה

שמואל). (אהל
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ורכב צלח בברכת המברכו ומוקירו המכבדו ש"ב דברי אלו
ונפש בלב דושכ"ת באמת אמת דבר על

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ב הרחמים לחודש י"ב

רב וידי"נ עליון ידיד מע"כ ה"ה אתפאר, בך אשר ישראל
גלין דמטמרין תורה של באהלו יושב זקן וצדיק גאון האי

מוה"ר כגק"ת חו"פ ע"ה ליה (שליט"א)
תו"א. עיה"ק ירושלים בודאפעסט ראב"ד זצ"ל
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יצו"א בנ"י התש"מ לטובה שוין כולן לסדר ה'

שמו ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מח' מע"כ
הב' כו' בנש"ק מפארים  מחותני בן הי"ו

שליט"א. מוהרפ"מ הרהגה"צ

      
      
          

         
        

       
      
        
       
         
          
        
         
       
         
        

     

      
      
        
        
         
           
         
          
          
        

    

     
 

 
    

   

יצו"א בנ"י התשל"ח יהי' ברוך גם לסדר ה' ליום אור

וכו' הרה"ג מברך שמי' יהא מברכינא קחזינא דלא למאן
מוה"ר כג"ת תורה מרביץ נו"נ וו"ח  

.וענעזועלא קאראקאס גדולה דישיבה ר"מ שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ח אלקים וידע לסדר ג' ליום אור

הרעיון זך חו"פ הרהגה"צ ידי"נ למע"כ שלום הרים ישאו
מוה"ר כג"ת ההלל את עליו גומרים אין 

.הרבה בעמח"ס שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ז בשמחה שמרבים לחדש כ'

מוה"ר כש"ת ברקאי אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
 הקדושה בישיבה רוחני מנהל שליט"א

בנ"י. פאפא

     
     
         

 

       
       
        
        
         
         
         
        
         
           
         
        
         
         

        
      

        
         
        
         
         
        

      
       
         

      

     
 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ז בא פ' שישי ליל

היוחסין שלשלת נו"נ חו"פ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' בעמח"ס שליט"א

טוב. מבשר
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לראשונות חוזר והנני יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר ועתה
דושה"ט יקהת ולו ינון יבא עד וללמד ללמוד שיזכה בברכה

ונפש בלב ושכ"ת
 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ז טבת ט'

נו"נ וו"ח לשבח המפורסם הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
כש"ת וכו' כהלכתו ש"ש בעמח"ס

עיה"ק. ירושלים
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בכל בהצלחה המברכו בידידות וכאש"ל ושה"ט דושכ"ת ידי"נ
עמו אלקיו ה' ויהי דהלכתא אליבא שמעתתא ולאסוקי ענינים

ונפש בלב החותם

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשל"ז ידעתי כי לסדר ג'

אי"א נו"נ וו"ח לשבח המפורסם הה"ג הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כג"ת   שליט"א

אשר. מנחת בעמח"ס מעדיער אבד"ק
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יצו"א בנ"י התשל"ז ידעתיו כי לסדר ג'

אי"א נו"נ וו"ח לשבח המפורסם הה"ג הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כג"ת   שליט"א

אשר. מנחת בעמח"ס מעדיער אבד"ק
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יצו"א בנ"י התשל"ט הסליחות לימי ה'

גמורים צדיקים של בספרן לחיים ויחתום יכתוב חיים מחי'
לי' דזיו ציס"ע הגאונים גאון הרבנים רב כבוד מעלת את

מוה"ר כקגש"ת בתיא כבר  שליט"א
הש"ס בכל יעקב קהלות בעמח"ס ישראל של ורבן מרן

הקדושים. וש"ס
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הימים לאחר ואי"ה היקר מכתבו על בתודה גם בזה והנני
הנני התם ועד כח ה' יתן אם אי"ה עוד נחזור אולי הנוראים
וחתימה לכתיבה הדיוט בברכת ומברכו דושכג"ק ממעש העני
ארוכים טובים לחיים לאלתר גמורים צדקים של בספרן טובה
לטובה הזכות בתפילותיו להזכירני מבקש והנני ורעננים דשנים
באהבתו קשור ידי"נ וללמדה לשמה תורה ללמוד עוד שאזכה

ונפש בלב
    

 
     

  

יצו"א בנ"י התש"מ אשיבנה לו וברך לסדר מוצש"ק

בן מזה הדר עץ פרי ג"א המפורסם הרהגה"צ מחותני מע"כ
מוה"ר כג"ת כו' ההלל את עליו גומרין אין תריסין בעל מזה

  .אמת שפת דישיבת ר"מ שליט"א

     
     
        
        
        
          
         

     

        
       
         
          
         
         
         
         
          
        
       
         
          
        
         
         

         
         

     

 
    

    

     
      
        
        
        
          
         

   

        
       
        
        
          
         
         
         
         
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
         
         
          
         

  

       
       
         
         
         

         
        
        
          
         
         
         
        
         
         
         

 

      
     
        
        
         
         

 

      
      
        
         
        
         
         
        
          
         
        
        

          
          

     

        
       
        
         
        
        
         
         
         
         
          

      

מחותנו הראשונות על חוזר הנני בכפילא ואמרו הנ"ל ידי"נ
ונפש בלב ידי"נ

 

 
     

 

יצו"א בנ"י התשל"ח. יתרו לסדר שישי ליל

תורה מרביץ נו"נ וו"ח הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת ברבים בעמח"ס שליט"א

מאיר. צבי זכרון
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ונפש בלב וכאש"ל וש"ת דושה"ט ידי"נ הנני ובזה

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"ח הרחמים לחודש ח'

מוה"ר כש"ת וו"ח כו' ירא"מ המפורסם הרה"ג ידי"נ מע"כ
 .ב"ח אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א

     
      
        
        
         
       
       
         
       
         
         
        
        
        
        
        
          
        
        
        
        
        

         
         
        
         

    

 
     

 

 

      
      
         
         
        
      
        
         
         
       
         
         
         
         
         
         
        
         
         

        
        
         

      

      
        
        

     

      
      
         
         
          
        
       

בספרן כוח"ט בברכת המברכו ושכ"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש בלב דושה"ט גמורין צדיקם של
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יצו"א בנ"י התשל"ז בנך באזני תספר למען לסדר מוצש"ק

הח' הב' ומופלג מופלג וכו' ברקאי צורב האי ידי"נ מע"כ
 .באלטימאר ישראל נר בישיבת הי"ו
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לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט ידידו הנני ובזה
כלל קפידא עליו לי אין ח"ו כי להצטער שלא ונא וללמדה
בקרוב בקרוב אשה ולישא בית לבנות שיזכה וי"ר לא וכלל
בברכת המברכו ידידו ונפש נפשו כאות לשמה תורה וללמוד

ונפש ובלב התורה
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יצו"א בנ"י התשל"ט אייר דר"ח א'

מוה"ר כו' הרבני מע"כ במדינת הי"ו
מעקסיקא.
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יצו"א בנ"י התשל"ח בהעלותך לס' ה'

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 .נ.י ברונקס צבי, כרם בעמח"ס שליט"א
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ברוחניות ענינים בכל להצלחה התורה בברכת המברכו ידידו
ונפש בלב לו אשר ולכל ולבנו המשפחה ולכל לו ובגשמיות

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ט שלום בריתי את לסדר ד'

כש"ת חורב בחוקי עוסק צורב האי חביבי ורב ידידי מע"כ
הר' .עיה"ק ירושלים תורה שערי כולל הי"ו
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לחיים ויזכו בנ"י לכל שלמה רפואה ישלח חולים והרופא
ונפש בלב מכירו בלתי מוקירו ידי"נ וטובים ארוכים

 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשכ"ד לעשור כסא בין

שמו פ"ה ועניו חסיד מאח דבוק רעי נפשי ידיד כבוד
מוה"ר וכו' כש"ת המפורסם הגאון הרב ה"ה מפארים

  בעמח"ס עכו, הראשי רב שליט"א
ג"ח. נפש חיי
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ונפש בלב נאמנה בידידות וש"ת דושה"ט ידידו

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ח בתמוז י"ז מוצש"ק

בחכמה הגברים, בין גבר יברך הוא ולדרים, לארץ המאיר
ה"ה חורב, בחוקי הרים ועוקר טורף, כזאב שערים, פותח

מוה"ר כקש"ת כו' הגאון הרב  
יצו"א. נ"י ברוקלין פעלעדיהאזע אבדק"ק שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ח במדבר א'

כש"ת הרה"ג מברך שמי' ויהא מברכינא חזינא דלא למאן
  .ת"ו ברק בני שליט"א
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מפארים שמו חוב"ט נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' הכולל ראש שליט"א
תו"א. בטאראנטא
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עין כהרף ה' לישועת המצפה דושכת"ר ידידו דברי אלו
העמוס לעולם מועט אדם מאתי ללומדיה התורה ובברכת

ונפש ובלב ישאו בכתף הקודש בעבודת
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יצו"א בנ"י התשל"ט הרחמים לחדש י"ט

של בספרן ארוכים טובים לחיים ויחתום יכתוב חיים מחיה
גודר ציס"ע פ"ה ע"ה הרהגה"צ מע"כ את גמורים צדיקים

מוה"ר כגקש"ת כו' כו' בפרץ ועומד גדר 
    .בנ"י
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התורה כבו הכבוד למען קצת והארכתי מסיים הנני ובזה
השתעשעתי שלא רב זמן זה אשר שליט"א הרהגה"צ למעכ"ק
הדין שורת השורה מקלקלת והאהבה מעכ"ק את תורה בדברי
כמבואר ורצון רחמים ימי שהם האלו בימים בתורה למעט

ונפש ובלב באמת באהבתו קשור ידי"נ בש"ע.

 

       
       

 
    

       
        
        
        
        
       
        

    

        
      
       
       
         
         
        
          
         
         
        
        
       
        
        
       

        
          
         
       
       
       
         
         

     

       
     
       

   

        
      
        
        

   

       
       
        
        

       

בשם ולומדיה התורה לכבוד הכו"ח ישראל לכל כוח"ט בברכת
הישיבה ותלמידי הכולל חברי
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יצו"א בנ"י התשל"ט וישב ה' ליום אור

ידי"נ ומע"כ האדמורי"ם הרבנים אגודת כבוד מעלת
כש"ת כו' כו' בנש"ק הגאונים הרבנים מאוד המקורבים

מוה"ר ומעכש"ת יאס. אבדק"ק שליט"א
מוה"ר  ואבדק"ק אדמו"ר שליט"א

 לפ אחד כל הכבוד יקבלו מהללו.נ"י, י
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ובתפלה שבת וקדושת כבוד למען רותחות בידים הכותב דברי
ושכ"ג דושה"ט ידידכם הנני הלכה. בדבר ח"ו אכשל שלא

ונפש ובלב בידידות
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ועד מעתה - לעמו סביב וה' תזריע פ' ג' ליום אור בעה"י
לפ"ק - עולם

והדרו הדור פאר רבנן רב הגדול הגאון ידי"ע לפאמ"כ
וכו' וכו' הנפלאים ספרים בעהמ"ח שליט"א

ולדרים. לארץ המאירים ספרים כמה ועוד הלכות משנה
רבינו בנו קיימת מנות משלוח קבלת בתשו"ח מאשר והנני

ככתבן.ו דברים מנות משלוח

        
     
          
          
       
         
       
         
        
        
        
        
        
         
        

       
      
        
        
       
         
        
        
       
         

      

        
      
        

         
         

          
         
       
        
          
       
         
        
         
       
         
         
          
         
        
        
        
        
         
        
          
        
         

    

        
        
        
         
          
         
        

  

 
     
      

 
יצו"א בנ"י התשמ"א הוא קדוש כי לסדר מוצש"ק

בלשכת יושב שבסנהדרין זקן הגאונים גאון הרבנים רב
דור דורו אין הימיני, עמוד ליה, גלין דמטמרין פלהדרין,
אספקלריא בתיה, כבר ליה דזיו מזה בן מזה ציס"ע יתום
מוה"ר מעכג"ק ישראל של רבן שמו, מרבן גדול המאירה

  על יעקב קהלת בעמ"ס שליט"א
כולה. התורה מקצועות בכל וש"ס ש"ס,
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אפשר אי הנה באה"ק כעת השורר המצב לרגלי

מחוץ שהוא הכללי הערוב על ולהשגיח לבדוק
הערוב על לסמוך אפשר ואי בירושלים היהודים לישוב
להם שאין ובשכונות ירושלים ברחובות בשבת לטלטל
מבלי בחצרות לטלטל אסור וגם עצמן, בפני פרטי ערוב

כידוע. חצרות ערובי

כל על מוטל גמור חוב הנה שבת מחלול להנצל
ערוב לתקן ירושלם תושב כל ועל ושכונה שכונה
הערוב בהוצאות ולהשתתף עצמה בפני שכונה לכל פרטי
בירושלים היהודי הישוב שכונת את לקשר הפנימי הכללי

והרחובות.

של "לשבת שלח פ' ש"ק את מכריזים אנו
ינדבו בתכנ"ס בכל המתפללים שכל ערובין"

הכללי. הפנימי הערוב להקמת רחבה ביד

והמנדבים הכנסיות, בתי לגבאי ימסר והנדבות הנדרים
הערובין ועד חברי שני ידי על חתומות קבלות יקבלו

הי"ו. סאלאווייציג זלמן והר"ר שפיצר זאוויל הר"ר

שלימה לגאולה נזכה כהלכתה שבת שמירת
שתי ישראל שמרו אלמלי כמאחז"ל בקרוב,

נגאלין. היו מיד שבתות

תובב"א. עיה"ק אה"ק ירושלם ולמען שבת קדושת לכבוד הכ"ד

  

         
      

      
      
        
          
          
         
         
         

      

תמים הולך יבא עדי תמים ובלב באמת באהבתו קשור ידי"נ
מרחוק המשתחוה רותחות בידים החותם עולמים גאולת ויגאלנו

ונפש בלב אורייתא דיקר מקמיה
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יצו"א בנ"י לאזרח יהי' אחת תורה לסדר ד'

בקל דרש קאמר שפיר משה הגאונים גאון הרבנים רב
כתמר צדיק רשכבה"ג ציס"ע יתום דור דורו אין וחומר

מוה"ר כהדרג"ק כו' יפרח גדול שליט"א
נשיא התורה מקצועות בכל הקדושים בעמח"ס שמו. מרבן

ירושלים. תפארת ר"מ באמעריקא הרבנים אגודת
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לא מ"מ הרבה עוד שנשאר הגם למילין קנצי אתן ומעתה
ממעכג"ק אבקש מאד אבל מעכג"ק את יותר להטריד אוכל
מטו מבקש ואני ועגמ"נ צער מתוך שנכתבו בדברינו לעיין
צער שום ח"ו גרמתי אשר על ממעכג"ק ומחילה וסליחה
ולו ינון יבא עדי ממלכתו על ימים שיאריך וי"ר צדיק לאותו
הנדרסת אסקופה במהרה הרמתה לתשובתו המצפה עמים יקהת

ונפש בלב אורייתא דיקר ומקמי' קמי' דסידנא
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לשרת העומד הנדרסת אסקופה לעולם מועט אדם דברי אלו
לשמה תורה וללומדי ה' לעבדי עבד ישראל בית לכל בקודש

ונפש בלב
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תשמ"א ראשון אדר ב' בע"ה

בברוקלין. עירובין לעשות שאין שאמרתי מה על דברים באור
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יצו"א בנ"י התשמ"א הגאולה לחדש ד'

ובראשם וגאולה, ישועה סגולה, לעם ישלח הגאולה, בימי
והאי חסיד האי והיראה התורה שר הגאונים גאון האי רב
מוה"ר כגק"ת יתום דור דורו אין ישראל של רבן עניו

 .עבגצ"א המאירה אספקלריא שליט"א
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התשמ"א ב' אדר ז' בע"ה
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לומדי בפני הנדרסת אסקופה לעולם מועט אדם דברי אלה
לישועת בירושלים, להשוכן עינים, בכליון המחכה לשמה תורה
בכל המתפלל דושכגהדר"ק באהבתו קשור ידי"נ עין, כהרף ה'
ושנות ימיו לאריכות בצהרים, מלבד ובקר ערב פעמים, יום
בלב הרמה לתשובתו המצפה בנחשותים, אסור יבא עדי חיים,

ונפש בלב לראשי עטרה ואענדנה כבוד חרדת מלא
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ליכא הפוסקים רוב לדעת לרה"ר מרה"י קאר המוציא
נמצא היא עצמה בפני רשות דהקאר דכיון חיוב
מעביר משום וגם לרשות מרשות הוציא לא דמעולם

רה"י. הוא הקאר מקום דהרי ליכא ברה"ר ד"א

ברגל בוקעין ריבוא ששים דבעי הפוסקים רוב דעת
מצטרפים אין בקאר או בעגלות או בספינה והנוסעים

ריבוא. לששים

'יהי מלעבור לרבים מניעה שם שיש מקום כל
משום בין שהוא טעם ומאיזה אופן מאיזה המניעה
או רעד-לייטס או דלתות משום ובין המלכות חוק
לרבים מניעה שיש כל בזה וכיוצא סטאפ-סיינס

רה"ר. מדין מוציאו הרבים לטובת ואפילו

ראשונים הפוסקים של ככולו ורובא רוב דעת
זה ומכוון מפולש רה"ר דליכא מקום דכל ואחרונים

רה"ר. הוי לא זה כנגד

עקום אפילו מקרי דמפולש ודעימיה להריב"ש אפילו
אחד דמצד היכי מ"מ לעבר, מעבר שמפולש כל
לא בזה כיוצא או למחיצה מסיים אלא מפולש אינו

רה"ר. הוי

על בלע"ז) (טאל מס שמשלמין בזה וכיוצא דרכים
רה"ר. הוי לא נסיעה כל ועל קאר כל

רביעי מצד בצה"פ סגי מחיצות ג' בה שיש עיר
היא ברוקלין בוקעין. ריבוא ששים שם יש אפילו
חלק וגם אדם בידי עשויות רוחות מג' חומה מוקפת

במחיצות. מוקף רביעית מצד

הם אם העוברות אפילו או ברה"ר העומדות קארס
הפרוץ על מרובה עומד שהם עד לזה זה סמוכין

רה"ר. מידי ומוציאין כמחיצות נחשבים

גדולות דעירות ז"ל החז"א מרן דברי על לסמוך יש
בבתים. רוחות מד' שמוקפות מפולשות אינן בזה"ז

נוסף בזה"ז רה"ר לן דאין העה"ש שיטת לצרף יש
שהבאנו. שיטות לשאר

בלי עת בכל לרבים מסור שיהיה דוקא צריך רה"ר
בה עירבו ירושלים הראשונים רוב לדעת כלל. עיכוב

נעולות. שדלתותיה בזמן

תיקונים ושאר וקורות ולחיים צה"פ לתקן מצוה
ולהציל בהם לערב כדי קטנות או גדולות בעירות
ממה יותר זה על שכופין הפוסקים וכתבו מעון רבים

מקוה. לעשות שכופין

לשיטת אפילו מותרים כאן המבוארים ההיתרים רוב
ודעימיה. והריב"ש המשכנ"י

 
      

יצו"א בנ"י תשל"ז מטו"מ ה'

הי"ו. שמו בעילום הרוצה וכו' וכו' צורב האי מע"כ
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הזמן אין כי לי יסלח אמנם ענינים איזה עוד שם שהעיר והגם
לי לקחתי הפרקים בין ורק ענינים בשאר מוטרד ואני גרמא
דושה"ט לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר להשיב רגעים איזה

ונפש בלב
 

 
     
       

יצו"א בנ"י התשמ"א ואהבך לסדר ג'

הרב לידי"נ לו שיש לראות שמחתי מעם בחור הרימותי
מ כו' מיללערוה"רהגאון הכוללשלמה ראש שליט"א

ממולח בן תילד,בטאראנטא כותיה ודתילד ומזורז ומלובן
מפלפל החשוב הבחור ה"ה פירכא ליה דאית אע"ג
הב' האחרונים על נוסף הראשונים רבותינו בדברי ומסלסל

  .הי"ו
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בלב טובה וחתימה ובכתיבה התורה בברכת מברכו הנני ובזה
ונפש

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשמ"א וגו' שבטיכם ראשיכם לסדר ו'

תורה מרביץ אי"א נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' לרבים  שליט"א

בטאראנטא. הכולל ראש
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קודם עוד לגמור רציתי כי וקצרתי דושכ"ג ידי"נ הנני ובזה
ויזכה אליו הנלוים כל עם בסשצ"ג ויחתם ויכתב השתא ר"ה
במקום וגדולה תורה אצלו ויקויים התורה גדולי בנים לראות

ונפש בלב ידידו וכעתירת נפש כאות אחד

 

 
    

   

יצו"א בנ"י התשמ"ב סיון כ"ו ליום אור

כו' לגאון עדיו ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
הבח'  'כו הגאון הרב לידי"נ בן הי"ו

טאראנטא. הכולל ראש שליט"א מיללער מוהר"ש כש"ת
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יצו"א בנ"י התש"מ שופטים ב'

את ושלום ארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח כו' כו' הרה"ג מע"כ 

.עיה"ק ירושלים שליט"א,
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יצו"א בנ"י התשל"ח שלח פ' עש"ק

אומר כולו המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כבוד  שליט"א

נ"י. סידערהוירסא צבי תפארת בעמח"ס
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לנו ליתן שיזכה וי"ר וידידות באהבה דושכ"ג ידידו דברי אלו
ינון יבא עדי ורענן דשן בשיבה ינוב ועוד בעתו עטו מפרי

ונפש בלב עמים יקהת ולו
 

 
    

יצו"א בנ"י הדברים דברים לסדר התשל"ח מנ"א ג'

בעזרו אברהם אלקי ומסיק מתון הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת משנתו ושלמה שמו שלמה 

.ברוקלין ת"ת דביהכ"נ רב שליט"א
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בתודה חוזר והנני וכאש"ל ושכת"ר דושה"ט ידי"נ הנני ובזה
הקודש בעבודת והטרוד העמוס ידי"נ היקרים דבריו על

ונפש בלב דושה"ט
 

 
     

היקר ידידי מע"כ

       
        
         

         
     

       
      
      
       
       
         
       
          
        
       
        
      
        

      

        
        
          
           
           
         
         
         
       
       
        
      
        
      
          
        

      
      
        
        
        
         
        
        
       
         

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


   

 
   

 

        
       
        
       
        
        
         
        

     

        
        
        
          
        
         
         
         
         
        
         
         
         
        

       
        

        
         
          
          
       
       

      

        
        
        
        
       
        
        

         
        
       
        
           
        

       

      
       
           
         
          
         
         
       
        
         
        
        
          
        
       
       
        
      
        
          
           

      

      
       
         
        
          
          
         
          
         
          
       

ישפות שמו והשי"ת זה בקו"ק ולהבין להעיר ראיתי זה כל
ונפש בלב דושה"ט אמן. ישראל כל ועל עלינו שלום
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יצו"א בנ"י התשמ"א ה' את לדרוש ותלך א'

כג"ת חוב"ט ג"ה ג"א המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר שמחה שלמי בעמח"ס שליט"א

אגה"ר. מנהל הפרדס עורך
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דברי ולשמוע כאפרכס אזניו לעשות אדם שחייב

ומכשירין ופוסלין ומתירין ואוסרין ומטהרין מטמאין
יקבע יכשר זה אי להבחין וכשידע כולן דברי וללמוד

כמותו. הלכה

דעתו ולגלות לחלוק יש חיוב וגם אדם מותר
רבו או אביו דברי לסתור אפילו בהלכה וראיותיו
התורה דכבוד רבו או אביו כבוד משום ישתוק ולא

עדיף.

רבותינו דברי להבין כח בכל לבדוק אדם כל חייב
למעשה. הלכה יורה ואז

הגדול על הוא תורה שהזהירה רב על תענה לא
כדי עליו לחלוק יצטרכו שלא תחילה יתחיל שלא
מהם אחד יירא ולא בדבר פנים משוא יהא שלא
ואין עליו, לחלוק אסור שיהא ולא דעתו לגלות
לגלות הקטן על החיוב ואדרבה הקטן על האיסור
הקטן על והמאיימים כהגדול, ולומר לשקר ולא דעתו
שלא בתורה פנים מגלים הם דעתו לגלות שלא

הדין. את ליתן ועתידין כהלכה

דלא דין לגבי בכלל ומופלא גדול דין אין הזה בזמן
רב. על תענה

למנין העומדין בב"ד אלא ליכא רב על תענה לא
שכתב או לימודו דרך הלכה הגדול באמר לא אבל

למנין. בצירוף היה ולא תשובה

על עובר אינו ההלכה שפסקו לאחר הב"ד על החולק
מותר. שחלב ב"ד הורו הוריות ועי' רב, על תענה לא

אלא עובר אינו רב על תענה דלא פוסקים רוב דעת
תורה. איסורי ושאר בד"מ ולא נפשות בדיני

וקטן מש"ס ובראיות מסברא הלכה שהמציא גדול
הגדול ואם כקבלה הלכה דינו, היפוך קבלה לו יש

הקבלה. על כחולק הוא הרי להקבלה ישמע לא

ומכריע הקב"ה מפי כשומע קטן מפי קבלה השומע
אומר. שהגדול הסברא נגד

קצת נראה אפילו דנא מקדמת עלמא שנהג מנהג
חולק קטן אפילו לשנות רוצה וגדול ההלכה נגד

כקטן. הלכה עליו

הספר על כתובים הראשונים שדברי מקום כל
כבתראי, הלכה עליהם חולקים האחרונים והפוסקים
הלכה שלפניהם את האחרונים הביאו לא אם אבל
וכ"ש שלפנינו דורות שני או מדור רק ואפילו כקמאי

יותר.

לנו נודע לא אפילו הלכה פסקו דהראשונים היכא
ואין דבריהם נסתרו שלא כל הדבר להם יצא מהיכן
לדחות נוכל לא דבריהם היפוך הש"ס מן ראיות לנו

מוצ מקום ידענו שלא מחמת כידבריהם הדין א
מאתנו. יותר ראשונים של עיניהם ראתה

       
        
         
          
          
        
          
        
          
          
          
        
       
        
         
        
        
       
          
          
         
         
          
        
        

    

אסקופה ושכ"ג דושה"ט לעולם מועט אדם ידידו דברי אלו
אותה הלומדים האמתיים התורה חכמי רגלי תחת הנדרסת
העולם מן העולם והי' שאמר למי רוח נחת לעשות לשמה

ונפש בלב העולם, ועד
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יצו"א בנ"י התשמ"א חטאתי ומה פשעי מה לסדר א'

כש"ת כו' ברקאי וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר מוה"ר בחסד גאון ידי"נ נכד שליט"א

נ.דז. לייקווד יוסף ברכת בעמח"ס הי"ו געלב חיים
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חכם וישמע למעכ"ת ולשלחו לרשום אמרתי זה כל והנה
לכל והטעות הענין כל להסביר בזה די ולפענ"ד לקח ויוסיף
אדם בני בעיני יתן הטוב והשם האמת על להודות שרוצה מי
אותו דנין השמים מן זכות לכף הדן וכל זכות לכף לדונינו

ונפש בלב ושכת"ר דושה"ט ידי"נ זכות לכף

 

 
     

התשמ"א עתה עד ואחר שמרתי מצות ותרי"ג לסדר ח'
יצו"א בנ"י

דקציעות דליטרא תנא וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר הרב כש"ת כו' פ"ה ידי"נ נכד שליט"א

יוסף ברכת בעמח"ס הי"ו געלב חיים מוה"ר בחסד גאון
נ"ז. לייקווד
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אלו דברי על לעבור מכמ"ע ואבקש דושכ"ת ידידו הנני ובזה
השגות או פקפוקים איזה לו יש ואם נתנו במשורה לפענ"ד כי
ודאי בדבריו ממש יהי' ואם לי יכתוב אלא עצמו ימנע אל
נא אז לאו ואם הם טעות שאמרתי דברים ואכריז אחזור
לדבר וצמאים המבקשים ותלמידים החברים בין האמת לפרסם
לעולם מועט אדם דברי אלו תורה. של לאמיתה הלכה זו ה'
לשמה תורה הלומדים ת"ח רגלי כפות תחת הנדרסת אסקופה

ונפש בלב ושכ"ת דושה"ט
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יצו"א בנ"י התשמ"א זיוה הוא בעיר צדיק לסדר עש"ק

נ"י. כו'... ידידי מע"כ

     
     
         
        
        
          
        
          
          
          

     

       
         
         
         
          
           
         
          
          
           
          
          
       

    

       
        
        
         
        
         
        
          
           
        
          
         
         

         
          
         
         
          

  

        
       
        
       
       
        
         
        
         
        
        
         
         

    

   
 

        
         
         
           

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשמ"א טוב כי בו שנכפל ליום אור

מוה"ר כש"ת הרה"ג נפשי ידיד מע"כ ומע"כ
ר' כש"ת כו' הרה"ג .שליט"א
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כבוד למען הכותב עין כהרף ה' לישועת המצפה ידידכם דברי
אשמח להעיר שהוא מה לכם יש ואם דושה"ט וקיומה התורה

ונפש בלב החותם מאד
 

       
          
          

 

 
     

 

יצו"א בנ"י התשמ"א העם ויאמן לסדר א'

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
.נ.ז לייקווד יוסף ברכת בעמח"ס שליט"א
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תובב"א. אה"ק ירושלם ולמען שבת קדושת לכבוד הכ"ד

  

        
      

 

         
       
         
       
         
       
         

  

      
      
        

   

      
         
       
         
         
        
        

     

       
        
          
          
         
           
          
        
        
         
          
         
          

    

        
      
        
       
        
        
       
          
       
         
       
          
        
        
        

    

הרב ידידי בשלום לדרוש ונא וש"ת דושה"ט ידידו בזה והנני
תורה לאוהבי רב שלום ה' לימודי בניך וכל ידידי וכל לובין
ובאמת לשמה תורה לומדי לרגלי הנדרסת אסקופה ונפש בלב
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התשמ"א בידו מצליח ה' עושה הוא ואשר לסדר עש"ק
יצו"א בנ"י

הקדושה. הישיבה תלמידי התורה מופלגי ת"ח ידידי מע"כ
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צדיקי רגלי בפני הנדרסת אסקופה לעולם מועט אדם דברי אלו
בלב דושה"ט עליה נפשם ומוסרים לשמה תורה הלומדים אמת

ונפש
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יצו"א בנ"י התשמ"א לפניהם תשים אשר לסדר א'

ר' הרה"ג ידידי מע"כ .נ.ז ליקווד שליט"א
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יצו"א בנ"י התשמ"א ראש את תשא כי לסדר ג'

נ.ז. לייקווד בכולל וו"ח... הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
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אוכל לא הזמן חוסר ומחמת וכאש"ל דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש בלב התורה בברכת המברכו יאריך שנותיו וה' להאריך

 

 
      
     

יצו"א בנ"י התשמ"א שמיני לסדר ששי ליל

ר' כו' הרה"ג מע"כ מברכינא חזינא דלא למאן
.נ.ז לייקווד בכולל הי"ו
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והש"ע התורה חילול על עצמו המצער מועט אדם דברי אלו
כל את לקיים כולנו שנזכה ויה"ר לעינינו נדרס בעונ"ה אשר
עדי לאחד עד נחסר ולא ובפרטיות בכללות ומצותיה התורה

ונפש בלב דושה"ט בב"א צדקינו משיח יבא

 

 
    
   

יצו"א בנ"י התשמ"א ראש את תשא כי לסדר ג'

הרה"ג. חביבי ורב ידידי מע"כ
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יצו"א בנ"י התשל"ו שבועות ערב

מוה"ר כש"ת אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
  שאר בביה"מ שיעור מגיד שליט"א

נ"י. פאר-ראקאוויי ישוב
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אוכל לא טרדות מחמת יותר כעת הזמ"ג אין כי ומחמת
אשנה קצת לכשאפנה ואי"ה עוד ששאל שאלות בשאר להאריך
סלחתי ויאמר ויען סליחתו אבקש התם ועד בס"ד עוד פרקו
דברי כל את ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמוד שיזכה וי"ר
ונפש בלב עת בכל וש"ת דושה"ט ידידו באהבה תורה תלמוד

 

 
      

     

הרב כש"ת וכו' חו"ט נו"נ וו"ח אי"א הרה"ג מע"כ
  .נ"י ראקאוויי בפאר ר"מ שליט"א
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יצו"א בנ"י התשמ"א תספר למען לסדר ב'

הרה"ג כש"ת כו' כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר הי"ו
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דבר על ורכב צלח היקרה הערתו על להוסיף ראיתי זה כל
ידידו באמת אמת

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשמ"א השמימה מגיע וראשו לסדר ד'

הסופר אשכול בצ"צ עוסק נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' כו' בנש"ק  שליט"א

בנ"י. ראצפערט דקהל רב
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יצו"א בנ"י התשמ"א טבת ט'

אלקי חוב"ט הגאון הרב נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת היקרים בספריו המאיר בעזרו אברהם

  בעמח"ס האניאד אבד"ק שליט"א
המאירי. ילקוט
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יצו"א בנ"י התשמ"א בא פ' בשבת ב'

כמר כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
ודעת. תורה בישיבה תלמיד הי"ו

       
       
        
        
           
         
         
         

       

        
       

         
        
         
       
        
          
          
         
         
       
        
        
        
        
         
         
         
           
         

    

  
 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשמ"א דברת כאשר תעשה כן לסדר ב'

אי"א נו"נ המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כג"ת  .שליט"א
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ונפש בלב אליו הנלוים וכל וכאש"ל דושכ"ג ידי"נ דברי אלו

 

 
      

   

יצו"א בנ"י התשכ"ו ברכה היום לפניכם נותן לסדר ה'

אי"א ג"א ג"ה המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת פ"ה נו"נ  

.מציעשינוב אדמו"ר שליט"א
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בברכת מברכו עת בכל דושכ"ת מידי"נ ידידות דברי אלו
ונפש בלב כערכו ומוקירו מכבדו טובה וחתימה כתיבה

 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשמ"א שרה חיי ג'

כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
בנ"י סיגעט חיים עצי הקדושה בישיבה הי"ו

יצו"א.

      
     
       
         

   

        
         
         
         
        
         
         
         
         
         
         
         
          

     

         
        

        

לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר מכירו בלתי ידידו הנני ובזה
יקהת ולו ינון יבא עדי השבת קדושת למען פעלים ולהרבות

ונפש בלב ורכב צלח בברכת המברכו עמים

 

 
      

    

אשכול שליט"א מוה"ר.... כש"ת כו' הרה"ג ידידי מע"כ
נ"י. ברוקלין הסופר
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יצו"א בנ"י התשמ"א קדושים כלם העדה כל כי לסדר א'

כג"ת כו' אי"א נו"נ וו"ח המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר לב ייטב דקהל דומ"צ שליט"א

הרבים. לתועלת חשובים בעמח"ס פארק בארא דסאטמאר
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ונפש בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה דושכ"ג ידי"נ

 

 
    

    

יצו"א בנ"י התשל"ח השמימה מגיע וראשו לסדר ב' בס"ד

ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי חביבי ורב ידידי מע"כ
הרב כש"ת וכו' .בנ"י מיר ישיבת בכולל הי"ו
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יצו"א בנ"י התשמ"ב ועשיתם ושמרתם לסדר א'

הרה"ג ידידי מע"כ  .שליט"א
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בשבת יצו"אא' בנ"י התשמ"ב ועשיתם ושמרתם לסדר

מוה"ר כו' הג' הרב ידידי מע"כ  
שליט"א.
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יצו"א בנ"י התשמ"ב מרחשון ד'

מוה"ר כש"ת בנש"ק נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
  ישראל ממקור בעמח"ס שליט"א

ועוד.
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יצו"א בנ"י התשל"א השמים שער וזה לסדר עש"ק

מחוכמים חבורים חובר חוב"ט המפורסם הגאון הרב מע"כ
מוה"ר כג"ת וכו'  בעמח"ס שליט"א

טאראנטא. אברהם, משנת
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אשר ולהראות לכבוד לציין הספקתי אשר הטרוד דברי אלו
שיזכה בברכה הפתיחה מעין חוזר והנני הגדול בספרו עיינתי

ידידוללמוד ונפש נפשו כאות חוצה מעינותיו ולהפיץ וללמד
ונפש בלב דושה"ט

 

 
     
    

יצו"א בנ"י התש"ל יפקוד פקוד לסדר עש"ק

מוה"ר וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
.שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ח השמימה מגיע וראשו לסדר ב' בס"ד

ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי חביבי ורב ידידי מע"כ
הרב כש"ת וכו' .בנ"י מיר ישיבת בכולל הי"ו

      
     
          
       
         
          
        
         
        

         
          
        
         
        
         
        
        
        
         

 

להראות רק מאד טרוד ואני להאריך הז"ג אין כי ומחמת
שנותיו וה' כעת להאריך בידי ואין אלו דברים ציינתי חביבות

ע וללמדה לשמה תורה ללמוד ויזכה ולויאריך ינון יבא די
בלב ישאו בכתף הקודש בעבודת והעמוס הטרוד עמים יקהת

ונפש
 

 
       

  

יצו"א בנ"י התשל"ח למטמנים ל"ב

הרה"ג ברקאי חורב בחוקי עוסק חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת .הי"ו
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ידי"נ יבצר לא ממנו טוב וכל לקצר אני צריך הטרדות ומחמת
ונפש בלב וש"ת דושה"ט

 

 
     

  

ברוקלין התשכ"ו ברכה היום לפניכם נותן לסדר ה' ב"ה
יצו"א בנ"י

אי"א ג"א ג"ה המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר כש"ת פ"ה נו"נ   

מציעשינוב. אדמו"ר שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין תשל"ז מטו"מ לסדר בשבת ג'

המפורסם הרה"ג נעלה מאד ונעים נחמד ידי"נ מע"כ
כש"ת חוב"ט צבי כרם בעמח"ס שליט"א

נ"י. ברונקס

     
      
          
          
         
         

   

       
        
         
        
         
         
         
         
         
          
        
         

        

        
        
          
         
         
           
         
         
          
         
          
          
          
          
         
          

       
        

        
         
          
        
           
         
       
         
         
         
         
          
         
         

      

         
          
         
            
         
         
           
         

      
ונפש בלב וכאש"ל וכ"ת דושה"ט עוד ידי"נ הנני ובזה

 

 
     

  

תשכ"ד משפטים א'

מוה"ר הרהגה"צ מע"כ שליט"א
יצו"א. בנ"י מציעשינוב אדמו"ר
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז משפטים ה' ליום אור

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

      
      

         
         

       

        
        
         
         
          
         
         
         

      

        
         
        
           
          
         
          
       

       

       
      
         
         
         

     

ונפש בלב ללומדיה התורה בברכת דוש"ת ידידו הנני ובזה

 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשל"ח שלח לסדר ג'

נו"נ אי"א המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  אבד"ק שליט"א

דעטראיט הרבנים ועד לשכת מנהל מנחם בן דוד ביהכ"נ
מיש.
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ונפש בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו ידי"נ
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יצו"א בנ"י התש"מ אדר דר"ח ב' ליום אור

הרב ידידי ה"ה הדר עץ לפרי אשדר שלמא אדר בימי
מוה"ר כש"ת בנש"ק הגאון .שליט"א
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יצו"א בנ"י התש"מ יפרץ וכן ירבה כן לסדר ה' ליום אור

וו"ח הגאון הרב מח' מע"כ ה"ה לו ועלתה בשתים שאול
מוה"ר כש"ת בנש"ק נו"נ .שליט"א
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ונפש ובלב נאמנה בידידות ושכת"ר דושה"ט מח'

 

 
      

     

יצו"א בנ"י תש"מ פסח אס"ח

בירושלים, לשוכן וחיים, ברכה שלום וגבעות הרים ישאו
יקרות אור דקציעות, דליטרא תנא הרהגה"צ, מחותני מע"כ

מוה"ר כג"ת בתיה כבר לי' דזיו וקפאון, 
.אמת שפת ישיבת ראש שליט"א
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קצת עוד שנשאר והגם שרציתי ממה יותר נמשך כבר כי והיות
כערכו ומוקירו המכבדו מחותנו לקצר. אמרתי מ"מ במחשבתי

ונפש בלב באהבתו קשור עת בכל דושכ"ג הרם

 

 
   

    

יצו"א בנ"י התשמ"ב ניסן ז'

מו"ה וכו' ת"ח הרבני מע"כ .הי"ו
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ובברכת ונפש ובלב בידידות וכאש"ל דושה"ט ידידו דברי אלו
ושמח כשר חג

 

 
    
   

יצו"א בנ"י התשל"א אמור מוצש"ק

ה"ה וכו' ההרים, בין כשושנה יפרח ולדרים, לארץ המאיר
היקרים בחבוריו המפורסם הגאון הרב היקר ידידי מע"כ

מוה"ר כש"ת חוב"ט ז"ל (שליט"א)
נ.דז. בנוארק רב
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ידידי. מע"כ
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התשמ"א בידו מצליח ה' עושה הוא אשר וכל מוצש"ק
יצו"א בנ"י

פאר ג"א ג"ה המפורסם הגאון הרב נפשי ידיד מע"כ
עליו גומרים אין היקרים בחבוריו תורה מרביץ המעלות

מוה"ר כג"ת ההלל את  שליט"א
בנ"י. גריידינג אבדק"ק
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כש"ת כו' הרה"ג היקר ידידי מע"כ  
לעקוואד. גבוה מדרש בבית הי"ו
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תורה ללמוד שיזכה התורה בברכת המברכו ידידו דברי אלו
ונפש בלב דושה"ט הדעת והרחבת נחת מתוך לשמה

 

 
    

   

יצו"א בנ"י התשמ"א שינה שלא לסדר עש"ק

הרה"ג וו"ח ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
  .הי"ו
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יצו"א בנ"י התשמ"א שבועות ערב

חורב בחוקי עוסק צורב האי מברכינא חזינא דלא למאן
מוה"ר כש"ת ברקאי   הי"ו

אשדוד. גור בכולל
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ונפש בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו מכירו בלתי ידידו
באהבה התורה לקבל שיזכה וי"ר

 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ב הרחמים חודש ראש

הרה"ג חוב"ט ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר כש"ת  .המהרש"א מגזע הי"ו
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על בתודה חוזר והנני מכירו בלתי מוקירו ידידו הנני התם ועד
הקדושים אבותי בזכות ב"ה אשר בספרינו לעיין מזמנו הלקחו
אמת דבר על ורכב צלח התורה בעולם התורה לומדי בין נתקבלו

ונפש בלב צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת המברכו

 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ב למטמונים מ"א

ברקאי משנתו ושלמה שמו שלום וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת הקדושה בישיבה רוחני משגיח

טעלז.

     
     
       
       
        
        
         
         
         
        
        
        
         

    

       
      
         
        
        
       
        
        
         

     

       
      

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 התש"ל סיון כ'

ראש הגולה משרידי גאון האי רב ויד"נ עליון ידיד כבוד
מוה"ר כקש"ת דחיטא מרי תמים צדיק בשמים

עיה"ק ירושלים בודאפעסט ראב"ד ז"ל (שליט"א)
תו"א.
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בעד ומעתיר עת בכל דשכת"ר הנאמן מידידו ידידות דברי אלו
דאריך דאתי עד חפץ בהם שיש שנים ושנותיו ימיו אריכות

ונפש בלב וחסדיו רחמיו ברוב דידן במהרה ודן
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יצו"א בנ"י התשכ"ט תשרי

נו"נ וו"ח בע"ת המפורסם הגאון הרב היקר ידידי כבוד
כש"ת וכו' נ"א בעמ"ח ז"ל (שליט"א)
חשובים. ספרים

        
      
         
         

       

        
       
          
         
        
        
         
          
         

   

       
       
         
        
        
         
       
       
         
          
        
          
          
          

 

      
        
       
        
         
           

          
         
         
        

       
        
           
         
         
          
         
        

   

   
 

 
        

יצו"א בנ"י התשכ"ט מרחשון ח'

וו"ח נו"נ נ"א ג"ה המפורסם הגאון הרב נפשי ידיד מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' פ"ה בע"פ ז"ל (שליט"א)

היקרים. בעמח"ס
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יצו"א בנ"י התשמ"א מרחשון ער"ח

מו"ה כש"ת וו"ח כו' הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
  .שליט"א
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יצו"א בנ"י ישראל אל ושמעו לסדר בשבת ד'

עלומים, לימי יחזרוה נעלמים, והמפענח רמים, כל על רם
נפשי וידיד עליון ידיד כבוד ה"ה תמימים, עם תמים
אניס לא רז כל דחיטא מרי המפורסם הגאון הרב האמתי
וכו' יבול לא ועליהו בשיבה ינובון עוד הסופר אשכול ליה

מוה"ר כהדר"ג מלפנים ז"ל (שליט"א)
עיה"ק. ירושלים בודאפעסט, ראב"ד
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יצו"א בנ"י התשל"ז תשרי י"ב

מוה"ר כש"ת אי"א נו"נ חו"פ וו"ח הרה"ג מע"כ
 .בנ"י ד"ח חיים תורת בעמח"ס 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


   

        
 

       
       
        
         
        
        
        
            
         
         
        
         
         
        
        

  

        
      
       
        
         
         
         
        
         
          
         
        
        
         
         
         
        
        

      
        
          
          
         
          

          
    

     
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ז ש"ת מוצי"ט

כש"ת וכו' ג"א צ"ת חו"פ נו"ה וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר  .ד"ח ת"ח בעמח"ס שליט"א
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ליתן שיזכה וי"ר וכאש"ל ושכ"ג דושה"ט ידידו דברי אלו
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ברבים תורה ולהרביץ עטו מפרי

ונפש בלב החותם
 

 
      
       



יצו"א בנ"י ישראל אל ושמעו לסדר בשבת ד'

עלומים, לימי יחזרוה נעלמים, והמפענח רמים, כל על רם
נפשי וידיד עליון ידיד כבוד ה"ה תמימים, על תמים
אניס לא רז כל דחיטי מרי המפורסם הגאון הרב האמתי
וכו' יבול לא ועליהו בשיבה ינובון עוד הסופר אשכול ליה

מוה"ר כהדר"ג מלפנים זצ"ל (שליט"א)
עיה"ק. בודאפעסט-ירושלים ראב"ד
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לה' בתפלה הפתיחה מעין חוזר והנני אקצר הטרדות ולרוב
ונהורא גופא בבריות ורעננים דשנים טובים ושנים ימים לאריכות

באמת נפשו ידיד מנאי מעליא

 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשמ"א ברכה היום לסדר ב'

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
 .טעלז הקדושה בישיבה משגיח שליט"א
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אומרים והקוצרים לקצר מוכרח הנני בי בוגד הזמן כי והיות
ברבים תורה ולהרביץ וללמד ללמוד שיזכה וי"ר יברכך לו
בעת ולרצון לרחמים תפילות שאר בתוך תפילותיו ויתקבלו
טובה וחתימה לכתיבה לטובה לקראתנו הבאים הימים רצון
ולכל לו ושלום ארוכים טובים לחיים צדיקים של בספרן

ונפש בלב החותם ידידו אליו הנלוים
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יצו"א בנ"י התש"מ וגו' לך תקח הבנים ואת לסדר ב'

הרב כש"ת ברקאי כו' בנש"ק כבני חתני אהובי מע"כ
מוה"ר הגאון בתי ביתו צפירת עם שליט"א

תחי'. מלכה מרים מרת הצדקנית היקרה
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למרות בדברים קצת והרביתי לעולם מועט אדם דברי אלו
הפוך השורה מקלקלת אהבה אבל לך כידוע למאד טרוד שאני
ולו ינון יבא עדי תזוע לא ומינה בה דכולה בה והפוך בה
וי"ר תחי' היקרה בתי ביתך ושלום וש"ת דושה"ט עמים יקהת
טובים לחיים גמורים צדיקים של בספרן לכוח"ט שתזכו
ע"ד בישראל נאמן בית ולבנות ינון יבא עדי ושלום ארוכים

ונפש בלב אוהבך חותנך הקדושים ואבותיך אבותינו

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ט למט-מונים ל"ו

מוה"ר כו' כש"ת המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
 .הרבנים אוצר בעמח"ס ב"ב שליט"א
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לאהבת רק זה וגם הפנאי חוסר מחמת כעת אסתגר ובזה
לשמור וללמד ללמוד שיזכה וי"ר זמן מעט לי גזלתי מעכת"ר
שנזכה וי"ר באהבה ושכת"ר דושה"ט נפשו כאות ולעשות
בלב הרגל בשמחת המברכו ושמחה אהבה מתוך התורה לקבל

ונפש
 

     
       
         
         
         
         

   



 
    

    

יצו"א בנ"י התש"מ בהעלותך פ' עש"ק

הרה"ג כש"ת אי"א ברקאי וו"ח ונעים נחמד ידי"נ מע"כ
מוה"ר  .חצור דקרית רב שליט"א
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דושה"ט ידי"נ יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר הטרדות ומחמת
ולו ינון יבא עדי נח מי על עדתו לנהל שיזכה וי"ר וכאש"ל
ונפש בלב מוקירו ידידו כעתירת מכסים לים כמים עמים יקהת

 

 
      
      

יצו"א בנ"י התשל"ה למט-מונים ל"ב

ברבים תורה מרביץ חו" וו"ח גאון האי רב ידי"נ מע"כ
כג"ת .תצ"ו יעקב באר ישיבת ראש
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יצו"א בנ"י התשמ"א למ"ט-מונים ג"ם

אספקלריא והיראה התורה שר הגאונים גאון הרבנים רב
כבר ליה דזיו ע"ה ציס"ע ליה גלין דמטמרן המאירה
יאמר קדוש בפרץ, עומד גדר גודר מזה, בן מזה בתיא,
מרן אדמו"ר כ"ק ישראל של רבן שבסנהדרין זקן לו,
     .
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רגלי בפני הנדרסת אסקופה להתלמד הרוצה תלמיד דברי אלו
לעבדי עבד קידה מחוה הנני ביציאתי ולומדיה התורה חכמי
אלה דברינו עלי להעיר שליט"א מרן כ"ק נפש את יש ואם ה'
ונפש בלב החותם ראשי על עטרה ואענדנה מאד אשמח
ושנות ימים לאריכות מצהרים לבד פעמיים יום בכל המתפלל
ויקבצנו עולם גאולת ויגאלנו בנחשתיים אסיר יבא עדי חיים

וירושלים. לציון
   

 
    
     

לפ"ק תשמ"ב טבת כ"ב ב"ה.

הגאון הרב אמעכ"ת המערכה, מאלקי וברכה שלום
ודאין, מורה סוע"ה בחדר"ת חוב"ט לשו"ת, המפורסם

מוהר"ר .יצ"ו אונגוואר אבדק"ק שליט"א

      
     
      
        
        

       

      
         
        
       
        
       
        

       
       
        
         
         
       
         
        
       
        
        
       
       
        

         
       
        
        

 

       
      
        
         
       
       
       
        
         
       
        
        
        
        
        

   

       
      
         
         

   

וישראל התורה קרן להרמת המצפה כה"י הדש"ת ידידך כ"ד
בב"א
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התשל"ז השמש לו ויזרח לסדר כסלו יצו"אט"ו בנ"י

חו"פ נו"נ וו"ח הרה"ג לבבי צמיד אהובי ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת הדר עץ פרי בנש"ג  

הקדושה. בישיבתינו תלמיד מלפנים לאנדאן שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ג מנ"א ז'

עמו את ויוציא ההרים על מדלג לנו ישלח המצרים בין
דחיטא מרא הגה"צ הרב וידי"נ ידי"ע ובראשם הנשארים

מוה"ר כקש"ת ה"ה ראב"ד זצ"ל (שליט"א)
ת"ו. ירושלים בודאפעסט

     
      
         
         
          
         
        
          
         
         
          
        
        

      

       
        
         
          
        
         
        
        
        
         
         
         
          

    

       
       
        
         
          
         
         

       
         
        
        
       
        
         
        

     

     
       
        
        
          
         
        
         
         
          
         

   

ויה"ר מאד מאד לי היקרים לדבריו המתגעגע ידי"נ דברי אלו
בנחמתה ורואה זוכה המצער כל כמ"ש בבנינו לראות שנזכה
ונפש בלב החותם ב"א במהרה לנו שיתגלה צדקינו משיח עם

 

 
      

    

יצו"א בנ"י התש"מ בראשית לסדר עש"ק

הגאון הרב ידי"נ מע"כ ה"ה תוי"ש שנים פי לקח שמואל
מוה"ר כג"ת נו"נ וו"ח חוב"ט 

תצו"א. בויען אב"ד רב שליט"א
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ונחת בקרוב בקרוב טובה בשורה ממנו לשמוע ונזכה ה' ויתן
ונפש בלב באהבתו קשור ידי"נ חלציו יוצאי צאצאיו משאר

 

 
   

יצו"א בנ"י התשל"ח בתמוז י"ז מוצש"ק

בחכמה הגברים, בין גבר יברך הוא ולדרים, לארץ המאיר
מוה"ר כקש"ת כו' הגאון הרב ה"ה שערים, פותח

 ברוקלין פעלעדיהאזע אבדק"ק (שליט"א)
יצו"א. נ"י
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ולכבוד כבודו למען משהז"ג יותר הארכתי ידי"נ הנני ובזה
דבריו על שעברתי פלפול בדברי ת"ח זקני ולשמח התורה
יתירה בידידות שנכתבו בדברינו רוח קורת שימצא מקוה והנני
ימים ויאריך בקרוב לרפ"ש ומעתיר ומתפלל דושכ"ג למעכ"ג
כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי התורה מלאכת ממלכתו על

ונפש ובלב ברעדה החותם מכסים לים

 

 
      

    

יצו"א בנ"י התש"מ וישלח א'

כש"ת כו' וו"ח הרה"ג ידי"נ ה"ה אתפאר בך אשר ישראל
מוה"ר הקדושה דישיבה בכולל שליט"א

לייקוואד.

     
      
        
         
        
        
        
         
         
         
        
        
         
        
       
         

      
      
         
          
         

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


  

        
         
         
         
        
         

       

מדאי יותר והארכתי הז"ג אין אמנם להאריך לי שהי' והגם
אמת דבר על ורכב צלח לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר כבר

ונפש בלב התורה בברכת המברכו ושכ"ת דושה"ט

 

 
       

     

יצו"א בנ"י התש"מ טהרות לסדר מוצש"ק

הרב רבא גברא האי ה"ה בק"ו דרש קאמר שפיר משה
מוה"ר כג"ת ע"ה צ"ת בשמים ראש המפורסם הגאון

משה באר בעמח"ס דעברעצין אבדק"ק שליט"א
וש"ס. ו"ח
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מפרי ליתן עוד שיזכה הפתיחה מעין החותם ידידו דברי אלו
כערכו ומוקירו מכבדו דושכ"ג ורענן דשן בשיבה ינוב עדי עטו

ונפש בלב ונישא הרם
 

 
   

  

בנ"י התשל"ז השמש בא עד אמונה ידיו ויהי לסדר עש"ק
יצו"א

מפיהו תורה יבקשו צב-אות ה' למלאך דומה הרב מע"כ
ר' מוה"ר וכו' רשכבה"ג הגה"ק מרן ה"ה 

.שמו מרבן גדול שליט"א
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תלמיד לשמה תורה לומדי בפני הנדרסת אסקופה הנני ובזה
ימיו לאריכת המתפלל באהבתו קשור ידי"נ להתלמד הרוצה
הפתיחה מעין החותם בב"א צדקנו משיח יבא עדי ושנותיו

ונפש בלב דושכג"ק
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יצו"א בנ"י התש"מ שמות א'

הרב כש"ת אי"א נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
 .ברק בני חשובים. ספרים בעמ"ח שליט"א
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הלקחו על רבה בתודה הפתיחה מעין החוזר ידי"נ דברי אלו
הערותיו מאד מחשיב ואני בדברינו לעיין היקר מזמנו
רמה ביד עדתו ולנהל וללמד ללמוד שיזכה וי"ר החשובים
ברעדה החותם מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי

ונפש ובלב
 

 
        

בנ"י התש"מ רמה ביד יוצאים ישראל ובני פ' ה' ליום אור
יצו"א

גברא האי ידי"נ למע"כ קץ אין שלום ורוב המשרה למרבה
מוה"ר ש"ב כג"ת כו' חו"פ ג"א המפורסם הגאון הרב רבה

 .ב"פ סאטמאר דק"ק דומ"ץ שליט"א
נעלה. מאד חשובים בעמח"ס
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נא וימחול וכאש"ל דושכ"ג הנאמן מאוהבו רחומין דברי אלין
להתלמד הרוצה תלמיד אלו בדברינו לעיין הטרחתיו אשר על

ונפש בלב עמים יקהת ולו ינון יבא עדי

 

 
         

 

יצו"א בנ"י התש"מ לטובה שוין כולן לסדר ה'

שמו ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מח' מע"כ
הב' כש"ת כו' בנש"ק מפארים  בן הי"ו

שליט"א. מוהרפ"מ כו' הרהגה"צ מחותני
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ובלב נאמנה בידידות וכאש"ל דושה"ט מחותנו הנני ובזה
ונפש

 

 
     

    

יצו"א בנ"י התשל"ט מרחשון ב'

אומר כולו ברקאי צמ"ס חוב"ט חביבי ורב ידידי מע"כ
הרה"ג כש"ת כבוד  המדרש בבית הי"ו

לעקוואד. גבוה
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וה' לשמה תורה ללמוד שיזכה לברכו הנני הז"ג אין כי והיות
לשמה תורה ללמוד ויזכה והנכון הראוי זווגו לו ימציא ית"ש
המברכו דושה"ט ידידו כברכת עמים יקהת ולו ינון יבא עדי

ונפש בלב
 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ט ניסן כ"ט

המפורסם כו' הגאון הרב נעלה מאד היקר ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת  בשכון מקומי רב שליט"א
ת"ו. ב"ב ה'
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שיחי' היקר לבנו וגם וכאש"ל ושכ"ת דושה"ט ידידו הנני ובזה
שיזכה וי"ר היקר ספרו על בתודה הראשונות על חוזר ואני

ונפש בלב החותם ג"צ ביאת עדי לשמה תורה ללמוד

 

      
      
        
       

    

 
     

   

יצו"א בנ"י התשל"ט משפטים יתרו מוצש"ק

מע"כ הגברים, בין גבר יברך הוא ולדרים, לארץ המאיר
מוה"ר כג"ת בשערים נודע הגאון הרב ידי"נ

ירושלים החרדית בעדה מו"צ שליט"א
בשם. קנה בעמח"ס עיה"ק
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ושכ"ת ובדשה"ט בברכה לראשונות החוזר ידידו דברי אלו
ונפש בלב

 

 
    

   

ידי"נ כבוד אל ושלום וחיים ברכה וגבעות הרים ישאו
משרידי בשמים ראש תמים צדיק גאון האי רב דחיטי מרי

מוה"ר כהדרג"ת וכו' הישן הדור (שליט"א)
עיה"ק. ירושלים - בודאפעסט ראב"ד ז"ל

       
       
         
         
         
         
        
         
         
         
          
        

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


   

         
     

       
         
         
          

        
 

 
     

  

ישראל כל ועל עלינו הרחמים תגבורת עת התשמ"ג עיו"כ
יצו"א בנ"י

פ"ה מזה בן מזה הדר עץ פרי הרהגה"צ מחותני מע"כ
מוה"ר כקש"ת ציס"ע ע"ה  שליט"א

תו"א. עיה"ק ירושלים אמת שפת ישיבת ראש
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יחפזון מלאכים אשר הדין יום ואימת החג קדושת ומחמת
ג"צ למע"כ בע"ח עוד נשארתי ואני כעת להאריך אוכל לא
ובאהבתה באהבים נתעלס המועד לאחר ואי"ה אחת הערה על
מעין החותם וכאש"ל דושכג"צ ידי"נ מחותנו תמיד ישגה

ונפש בלב גמח"ט בברכת הפתיחה

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשמ"א חשון מר ער"ח

מו"ה כש"ת וו"ח כו' הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
  .שליט"א
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ונפש בלב וכאש"ל וש"ת דושה"ט ידידו

 

 
    

יצו"א בנ"י התש"מ ברכה והי' לסדר ב'

מוה"ר כש"ת חו"ב הרה"ג חביבי ורב ידידי מעכ"כ
 .שליט"א
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ודשה"ט ידידו בזה הנני מהז"ג יותר כבר הארכתי כי ומחמת
בעבודת והעמוס הטרוד אמת דבר על ורכב צלח וכאש"ל

ונפש בלב הקודש
 

 
       

ראש תמים צדיק גאון האי רב דחיטי מרי ידי"נ כבוד
מוה"ר כהדרג"ת וכו' הישן הדור משרידי בשמים

.עיה"ק ירושלים בודאפעסט ראב"ד ז"ל (שליט"א)
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י"ר ותפלה באהבה ואסיים כעת אקצר הטרדות רוב ומחמת
משיח פני לקבל ויזכה ורעננים דשנים ושנים ימים שיאריך
ומוקירו המכבדו באמת נפשו ידיד בימינו. במהרה צדקנו

ונפש בלב היקרים בדבריו ומשתעשע

 

 
       

  

יצו"א בנ"י התשל"ו וישלח א'

כש"ת וכו' נו"נ וו"ח המפו' הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר  צבי כרם בעמח"ס שליט"א

נ"י. בראנקס
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הקודש, עם מפני הנדרסת אסקופה ה' בעבודת העמוס דברי
החותם דעה, הארץ ומלאה עין כהרף ה' לישועת המצפה

ונפש ובלב ברעדה
 

 
    

כש"ת וכו' הגאון הרהה"ח והנעלה היקר ידידי לכבוד
בנ"י. וכו' דישיבת ר"מ שליט"א מוה"ר...

      
     
        
        

          
       
         
       
         
         
         
        
         
          
           
           
            
        
       
       
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
       
         

      

       
        
         
        
         

        
         
         
         
       
          

       
      
          
       
         
        
         
        
         
         
         
          
          
          
         
           
         

 

       
      
        
         

  

       
      
        
          

          
         
         
         
         
         
        

      

       
      
         
        
        
        
         
        
         
        
        
        
         
        
        
        

       
      
        
        
         
        
        
         
         
        
          
        

        
         
        
        
        
          

   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
         
        
         
         
        
        
         
      
       
       
       
         
         
          
        
          

     

        
         
         
        
         
         
        
         
          
        
         
       

    

      
        
          
          

     

       
     
       
        
       
        

        
       
         
        
         

   

      
       
        
        
         
         
         
       
        
       
        
          

       
     

       
        
        
        
         
          
        
        
        
       
         

    

        
       
        
         
          
         
          
          
        
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

       
        

      

        
         
         
        
        
         

       

         
      
         
         
        
         
         
        
         
          
        
        
         
         
       
        
       
        
       

  

 

      
       
        
         
         
         
         
          
        
        

        
          
          
          
         
        

         
         
         

      
      
          
         
         
         
         
       
          
        
        

       

      
       
          
        
        
        
        
          
          

      

        
        
        
       
         
          
        

    

      
        
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
          
        
          

      

       
       
         
        
       
        

   

        
       
         
         
         

       

        
       
         
       
         
         
        

       
         
         
         
          
         

        
          
         
        

   

      
      
         
         
        

         
         

       

       
        
         
         
        
         
         
        

       

       
       
         
         
        
         
        
        
         
         
        
         
         

     

       
        
         
        
         
        
        

 

 

       
        
        
         
       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
        
         
         
        
          
          
         

         
        
         
         
          
          
          
          
         

         
          
          
        
           

  

       
        
          
          
        
        
       
         
        
          
         
         
         
         
        
        
         
         
          

         
        

        
         
        
         
         

  

       
       
        
        
        
        
        
       
        
         
        
        
        
        
         
        
       
        
       
       
        
       
        
        
         
       
          

      

        
        
          
         
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
        
          

      

       
      
          
          
         
       
        
         
        
       
        
         
         
        
         
         
         
        
          
         
        
        
        
       
        
          
          
         
         
         
        
         
         
          
        
       
        
         
        

         
        
       
         
        
        
         

         
         
           
         
         
         
        
        
         
        
        
        
         
        
         
         
          
         
          
         
          
         
          

  

 

       
       
        
         
          
          
         
          
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
       
        
        
          
         
         
        
         
        
         

    

 
    
       

תשל"ה בניסן כ"ו ב' יום ב"ה,

לעלם. יסגא שלומכון שיחיו, היקרים הישיבות בני לכל

       
       
         
         
          
          
        

        
         
         
       

       

        
      
        
           
         
          
         

    

התורה. חיזוק למען לעורר, לנחוץ מצאנו זאת כל

   
   

  

תשל"ה ניסן כ"ז ב"ה,

        
        
        
         
          

      
      
       

 

      
      

     

    
 

      
  

תשל"ה בניסן כ"ח ירושלם ב"ה,

ד' בתורה ויגעים העמלים היקרים הישיבות בני לכל
יהיו. עליהם
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כהרף ה' לישועת המצפה הקודש בעבודת והטרוד העמוס דברי
עין
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,צדיקים של נשמותיהן ומקריב עומד דמיכאל בהא

של נשמותיהן וי"א כבשים י"א מנחות ובתוס'
או חיים צדיקים של נשמותיהן אי ביאור צדיקים.
עה"ת. אמת שפת עיין דולקת לעולם מערבי נר מתים.
אי ת"ח ברצון. תקבל באהבה לומר יש אי במחלוקת

קרבנות. להקריב בעי

שלו טלית ליקח מותר אי מחבירו הנאה המודר
אמרינן אי בזה. הפמ"ג סתירת וישוב למצוה.
שאין טלית עליו. חיוביות שאינן במצות מצללה"נ
אי מצוה בהדי הגוף הנאת עליו. מברך אי ממנו נהנה

מותר.

יוצאין אי מהברכים למטה עד מגיע שאינו קטן טלית
טלית דתניא הא בשבת. בו יוצאין ואי חובתו. ידי בו
שנים. כמה בן זה קטן ורובו, ראשו בו מתכסה שהקטן
לטלית עיקר תנאי איזה בזה. הראשונים ומחלוקת
ורובו ראשו לכסות בו שאין כסות בציצית. להתחייב

בציצית. חייב אי בו יוצא וגדול קטן של

התפילי על ולאחרבירך אחרים, בברכתו והוציא ן
לחזור צריך השומע אי בטילה שיחה סח שבירך
להוציא יכול אי שתיים ראש של על המברך ולברך.
בקריאת כרך בן מוציא אי עיר בן יד. של שמניח למי

לילה. של המגילה

ברהמ"ז ברכו אם מסופקים בשנים הגרע"א בחקירת
רוב. ע"פ הם התורה חיובי כל חבירו. מוציא אחד אי

לקיימה ע"מ מצוה משהינן אי הפוסקים במחלוקת
בשנת ור"י רשב"ג מחלוקת ביאור הידור. ביותר
על חיישינן ולא שני באדר המגילה קורים העיבור
למה הט"א לקושית ישוב המצות. על מעבירין שאין

המצות. על מעבירין דאין כיון שנה דכל קרא לי

אסותא ל"ל דרבנן חויא ד"ה כ"ז ע"ז רש"י בדברי
כלל.

נפסקה ראש השל וכשלקח יד של תפילין על בירך
של על ומברך חוזר אי אחרים תפילין ולוה הרצועה
ונפל פרי על בירך תפלין. מצות ועל להניח ראש
לחלק יש אי הפסק, בלי כנפות ד' כמה הלובש מידו.
שואל ואח"כ הטלית על המברך לא. או בכך דרכו בין
לו הראו ראשונה. בברכה יוצא אינו לכ"ע אחר טלית
על בירך ומברך. חוזר אי ובירך אחרת בפרשה בס"ת

הקשר. נפסק ההידוק ובשעת יד של

צריך אי פסולים שהיו לו נודע ואח"כ תפילין הניח

לר"ת דרש"י תפילין בין להבחין ידע לא תשובה.
עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות חישב ר"ת. של והניח
תפילין. מנח דלא קרקפתא בגופו ישראל פושע וכו'.

אי תפילין לולב. ונטילת תפילין לגבי חוצצין אי מים
דק. כובע על להניח יכולין

לה מותר חיובאי חל ומתי מ"ע. מלקיים עצמו פקיע
חייב אי הצהרים אחר ע"פ עצמו שטימא מי המצוה.
לחייב דיש החרדים מש"כ פסח. מצות שבטל על כרת
שמחפש מי בין מחלק קיומיות. במצות עצמו
יוכל שלא שחושש מפני או ממצות, לפטור תחבולות

כהלכתה. לקיים

מי בזה"ז. א"י ישוב במצות הכהן הר"ח שיטת ביאור
לחזור חייב הסיבה אזלה ואח"כ מא"י בהיתר שיצא

לא"י.

,ערבית לאחר עד ותפילין טלית על בירך ולא הזיד
לכק"ז וישוב יום. הוא עדיין אם ברכה בלא יניחם אם
הא"ר לקושית ישוב ת"ר. סי' א"ח והט"ז הבי"ש מרן
רבנן. פטרוהו ערבית דכשהתפלל חו"ש אות ולקושית

שער יכסו שלא תפילה בשעת ליזהר בזוה"ק מש"כ
אזניו. את הפאות

נשים הכהנים. מן להתברך לישראל מצוה יש אי
בקושית שבשדות. עם מדין בבתיהם מתברכין ועבדים
ביצת ומ"ש נבלה דין די"ל מתה חלב מ"ש הפרישה

דמותרת. נבילה

בנש"כ נוהגין שאין במקום לדוכן עלה לו שאמרו כהן
עשה. בג' עובר אי יום בכל

ברכה ובירך שלפניה בברכה וטעה לתורה העולה
להיפוך. או שלאחריה

וגם כולם לומר שנהגו הספר לסיום חזק חזק בענין
מקומות. בכמה בעצמו העולה

.לנט"י חציצה הוה אי אצבעו על תחבושת לו שיש מי
דבגד חציצה בין חילוק חוצץ. אי מגע"ג פחות בגד
לנט"י חציצה בין חילוק בכלי. בידו לחציצה לבשרו
אפילו ולטבילה במקפיד, רק חוצץ אינו דבסתמא

חוצץ. נמי בסתמא

הוה נמי מלאכה אי בדיבור להפסיק שאסור במקום
קל דמלאכה הפסק הפסק. הוה אי הליכה הפסק.
שמועה לומר יכול שאינו דכל רש"י בדברי מדיבור.

ז לאחר רבו לימוד.מפי שכר לו אין מן
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כרסו מילוי בין מה כרסו. שימלא עד אדם יאכל לא
גסה. לאכילה

וסוכר שאקאלאד שאקאלאדע. על מברכין כיצד
עיקר. מהן איזה מעורבים

.מטובה ונשבע מפרי' ונאכל ג' מעין ברכת בנוסחת
שהמאכל ישראל ארץ כתורת תורה אין השפ"א ע"פ

בארץ. התלויות במצות מתוקן ומזון

מבקש אתה כלום למשה הקב"ה דאמר הא ביאור
כעבדים תהיו דאל מהא וקשה שכר לקבל אלא
מצות בין חילוק פרס. לקבל ע"מ הרב את המשמשים

חיוביות. שאין למצות חיוביות

רבינו ופי' שלש. מעין בברכת ובטהרה בקדושה לשון
ע"ז. הרמב"ן של רבו יקיר בן יהודה

.עליהן מברכין כיצד (בלע"ז) ורייז-קריספיס אורז

'ופי בנים על אבות עון פוקד דכתיב הא ביאור
נענשים נמי האב מת אי האב. מת שכבר החכ"ש

אבותיהם. בעון הבנים

אחר תחנון לומר ואם במנחה. תחנון לומר יש אי
שקה"ח.

מהו אשכנז, מתפללין והציבור ספרד בנוסח המתפלל
התחנון. קודם וידוי שיאמר

רחמנא בריך לומר דמי שפיר אי ברכה ספק לו שיש מי
ל ברכה משום בו יש או הדפק"ד ראי'כדעת בטלה.

הט"ז. מסתירת הפמ"ג לקושית וישוב מרדב"ז לדרפ"ק

הגפרור לכבות מותרת אי שבת נרות שהדליקה אשה
רבינו בדברי מלאכות. שאר ולעשות הברכה קודם

שבת. קבלת הוי דהדלקה הבה"ג הגדול

מרן בדברי צ"ע דרבנן. או דאורייתא היין על קידוש
להדג"מ. המכריע מס' וראי' הדג"מ דברי שדחה הח"ס

בקידוש. יצ"מ להזכיר דצריך המנ"ח בקושית

,אחת בבת והבדלה קידוש של כוס לשתות מותר אי
מצוה. חיבוב משום

עושה מלאכה איזה למלאכה לישראל מושכרת שפחה
בה שיהנה בשביל עושה שנכרי מלאכה כל בשבת.
בשבת. חז"ל גזירות לדמות אין אסורה. בשבת ישראל
עכו"ם. ע"י בשבת בלע"ז עיר-קאנדישאן להדליק מהו

דאורייתא. במלאכה מצוה במקום לעכו"ם אמירה

בשבת עלעקטרי אוטאמאטי בשעון הכפתור את להזיז
ממקום כפתור דהמסלק מבאר לאחר. או להקדים כדי
ראשון מעשה לה אזדא הכפתור בסילוק למקום
הנחת שני. מעשה כולו הוא אחר מקום על וכשמניח
רק הוה או ופתילה שמן כהנחת הוה אי הכפתור
הדלקה עושה אינו הכפתור דהנחת מחדש גרמא.

נתערב אחר וכח מלאכה העושה איסד"ר. רק וליכא
בין לחלק מהרש"א ובדברי לנשכו נחש המקרב בה.

הפעול. או הפועל מקרב

יכולות אי יקנה"ז בקידוש הבדלה השומעות נשים
בעלה של קידוש לאחר שהחיינו בדין וכן אמן, לענות

ההדלקה. על שהחיינו ברכה והיא

אשה קול הטעלעפאן. על הבדלה ידי יוצאין אי
ערוה. משום בו יש אי בראדיא

ביאור בשבת. כדורים אתו להוציא מותר אי לב חולה
קמיעות מומחה. שאינה בקמיע האיש יצא דלא
משום או משא שאינם משום בהם שיוצאים ועשבים

הגוף. צורך והו"ל הם רפואות דהוי

.בשבת לצאת מהו עיד) (הירינג האוזן מכונת

שבת שכר שבת. שכר משום בזה יש אי ריבית מקבל
קל. איסור מקרי

בסתירת דחול. עובדין בכלל אלא הוי לא שבת שכר
שבת שכר החזנים. שמקבלין שבת שכר לענין הב"י

מצוה. במקום

דשליח שליט"א קניבסקי מוהרי"י הגה"ק חידוש
המשלח שעשאוה כשנים הו"ל בשבת מלאכה העושה
אסור שופר דתקיעת הירושלמי דברי ביאור והשליח.
שליח עשה והמל"מ הטור מחלוקת בשבת. מה"ת
ביו"כ. וטבח גנב ע"א מב"ק וצ"ע בשבת. לו לשחוט

שמא הת"ס הו"ל הא לוקה אמאי לאוין חייבי המקדש
למפרע. קידושין ובטלו ויבטלנו גט לה ישלח

השמש ונגד (בריללען) לראי' שמשתמשים משקפיים
בזה יש אי משתנים ואח"כ (טונקעל) כהים נהיים הם
נגד זכוכית להעמיד מהו בשבת. צביעה חשש משום

בשבת. אש להוציא השמש

אם בשבת הבית לחמם להסקה הרעדיאטאר לפתוח
המים חימום במים. שייך בישול מה איסור. בו יש
שבראדיאטאר מים מלשאצל"ג. הוה אי ברעדיאטאר

בשבת. כחו כח ראשון. כלי חשיבי אי

.בוער אינו שהתנור בשעה הרעדיאטאר לפתוח מהו
להפעיל האחרונים במחלוקת בשבת. הגרמא איסור
בישול כגון מלאכה ויגמור שיתחיל מע"ש מכונה

בשבת. בו וכיוצא

,בשבת חשמל ע"י להבית מובאים והמים בעליה הדר
במים. להשתמש מהו

יש אי מבפנים הנורה שהוציאו (פרידזעדער) מקרר
(עלעקטריק ברזל חוטי משום הפתח לפתוח חשש עוד
בכותל השקוע הטעלעפאן להוציא מותר אי וייערס).

בלע"ז. פלאג ע"י
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איסור שייך אי העליות. כרטיסי שבורר ביהמ"ד גבאי
דברי ביאור דוקא. במאכלים או דברים בשאר בורר
ואוכל בורר בורר. יש נמי אדם דבבני הירושלמי
אלא הוה לא בורר מלאכת מותר. אמאי לאלתר
לברר. בנ"א של שדרכן בדבר ורק המעורבים בדברים

.מיץ בשביל (אראנזשעס) תפוזים לסחוט מהו

.מאכל גבי על פירות לסחוט מהו

.לשתותו מהו בשבת, מאליו שיצא מיץ

שהוא בעצמו שמרגיש לחבירו פתאום שאמר בריא
עוברה השבת. את עליו מחללין אי מסוכן חולה
צריכה אמרה לא אפילו אותה מאכילין מאכל שהריחה
להאמין יש אי מאכל. שהריח באדם הדין מה אני.
שבת מחללין אי כבריא, המתחזק באדם לרופאים
תמצא היכי לאם. סכנה כשאין העובר סכנת בשביל
לחלל אסורים ואחרים שבת לחלל מותר שבעצמו
חדשים שלשה עד הדמים מן מסולקת בשבילו. שבת

מעוברת. בחזקת הוה לא

קודם ימים שלשה ניתוח לעשות שלא להקפיד יש אי
שלא מילה למול דאין התשב"ץ דברי ביאור השבת.
אי בלעדו לחיות שאפשר ניתוח ה"ו. ביום בזמנה
פשיעתו ע"י עצמו על שהביא אונס לעשותו. מותר

השבת. עליו לחלל מותר אי

בתר אזלינן לא אמאי השבת את שדוחה נפשות ספק
רובא.

שבת לחלל מותר אי ר"ל לדעת עצמו לאבד הרוצה
להצילו.

מפקחין אי מפולת עליו ונפלה בשבת במחתרת הבא
די שנגמר מי הגל. את עליועליו מפקחין אי למות נו

דין לו יש מתי עד במחתרת הבא בשבת. הגל את
קטילא. גברא

גמרא ביאר מהו. בשבת חמים מים של ברז לפתוח
עדיין שהארס לפי גרמא דין דהו"ל נחש בו דהשיך
מחויב שההיזק חיים בעלי בין חילוק בעולם. אינו
יקוב דלא בהא ורא"ש התוס' במחלוקת בטבע. לבא

שמן. וימלאנה ביצה של שפופרת אדם

מותר אי היד תנועות ע"י המתמלא אוטאמאטי שעון
בשבת. בו לצאת

פעמפערס הנקרא בדייפערס להשתמש מותר אי
תולדת הוה ניירות דהמדבק הרמב"ם בדברי בשבת.
בין לחלק יש אם קורע. תולדת ניירות והמפרק תופר.

קיימא. של תפירה

קיום רק או מצות, קיום חיוב גדרי עליו יש אי קטן
ביאור מעונשין. שפטור רק דעת לו יש ואי חיוב. בלי

רואים ואחרים ששחט קטן הוא. אונס קטנה דפיתוי הא
עשרים. מבן פחות שמים עונשי יש אי מהני. אמאי

אמן. אמירת בשביל לעוה"ב שכר לו יש אי קטן
יש אי בדין ובפרט עירובין בעניני בס"ד גדול בירור
וקצת גדולות. בעירות ואפילו הזה בזמן רה"ר
וכדי בקונטרסים מקודם נדפסו כאן שנדפסו מהענינים
שנדפס מה גם פה הצגנו הענין ולהשלים למלאות
לסימנים קצת שחלקנו רק שלם, דבר להיות בכדי שם

הקורא. על להקל כדי

ח"א חומה אני אום קונטרס בראש אחדים. דברים
שני'. להוצאה

להיתר מאיסור כמו לאיסור מהיתר הלכה לשנות אסור
מותר יעבור. ואל יהרג בכלל הוא היש"ש ולדעת
ובאיסורים הדור גדול ועל אביו ועל רבו על לחלוק

הכבוד. פחיחות בזה ואין לחלוק יש חיוב

עירובין תקון לתקנת טעם עירובין. לתקן מצוה יש אי
קודם עירובין תקנו לא למה המע"ה. שלמה שתקן
ושתופי חצירות עירובי בין חלוק יש אי שהמע"ה.

מבואות.

או הוצאה ולאסור להחמיר שלמה תקנת היתה מה
כתב עירובין לתיקון טעם עירוב. ע"י הוצאה להתיר
כמו לב ושמחת העונג ביום האדם יהא שלא הכוזרי

מאומה. להניע יכול ולא בביתו אסור עצור

תיקון לענין לזמנינו הראשונים זמני בין לחלק אין
לתקן יותר חיוב יש יותר פרוץ שהדור דכל עירובין
ליתן עתיד עירובין מלהעמיד ומונע והמתעקש עירובין
הי' וכן ולחיים צוה"פ לעשות להשתדל ויש הדין. את
עם לההמון ועכ"פ ומלפנים. מאז הדור צדיקי כל דרך

שבת. מחללי בכלל יהיו שלא וקטנים ונשים

הוראות המורי ועל הציבור על אימה להטיל הרוצים
יראים רבנים הרבה ועי"ז פלסתר. וכתבי באיומים
מבזיונות. שיראים האמיתית תורה דעת דעתם לחוות
ר' של ענוותנותו הדין. עיוות על לעולם בא חרב
איסור בלע"ז. קערידזש עם הנשים שיצאו חשש זכרי'.

לגמרי. לצורך שלא ביו"ט הוצאה

יבואו ידועים שטחים על רק יהיה לא שהעירוב טענה
מתוקן שלא קצת לשייר תקנו דבכיון ראיה טעות. לידי
חדשות. גזירות לגזור ואין עירוב. תורת תשתכח שלא

עירובין לעשות שצריך שליט"א הגרמ"פ מרן דעת
החמירו שלא במקום להחמיר אין שאפשר. מקום בכל

הראשונים.

ששים בעינן ואי הרבים רשות דין הזה בזמן יש אי
הפוסקים כדעת ההלכה נפסקה כבר דוקא. רבוא

רבוא. ס' דבעינן
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והא להמ"ב. ותמיהה יום, בכל עוברין ס"ר בעינן אי
כן. גם הוא לחומרא יום בכל דבעינן

צריכי רבוא שבביתששים ואותם דוקא ברחוב להיות ן
רה"ר בין שמחלק מה גם באג"מ. וצ"ע מצטרפין אינם

צ"ע. דדרכים לרה"ר דעיר

פירש"י ביאור בול. בוקעין שכתבו התוס' לשון ביאור
צריכין שהיו טעם הוא. רה"ר לוי' ומחנה צ"ו שבת
בו בוקעין ס"ר שאין מקום בכל למשה. חצוצרות

לערב. מצוה

ורבינו בעה"מ ושיטת בעבוה"ק הרשב"א בדברי
חדש ובדבר דלתות מהני לא ופלטיא דסרטיא אפרים
מס"ר ידעי לא דאינשי דרובא עירובין לתקן שאין
דבר התלמוד. אחר גזירות גוזרין אין לקלקולא. ואתי

לקלקול. לחוש אין ישראל לגדולי המסור

היתר להם יש אם ס"ר בהם שיש גדולות עיירות
אין בלע"ז) (קאר במכונית היושב עירובין. בתיקון
מלכו וישועות והמהרש"ם הרמב"ן כ"כ לס"ר, מצטרף
רה"ר בזה"ז לן שאין יסודות שמונה ועוד. והב"א

יום. בכל בוקעין ס"ר שיש במקומות אפילו

עירות דכל ז"ל שטייף והגר"י החזו"א מרן דעת
מחיצות ישנם מקום דבכל רה"ר הוי לא בזה"ז גדולות

הפרוץ. על מרובה עומד

שהוא שבת דמחיצות ע"ב ד' דף סוכה התוס' דעת
מדינא שם דרך לעבור שאסור וכל רגל למנוע

דלתות. בלי אפילו רה"ר הוי לא דמלכותא

רחוב דבכל שליט"א מקלויזנבורג מרן אדמו"ר דעת
זה אין האור בשינוי לעמוד וחייב אדום אור שיש

כמחיצה. דהו"ל רה"ר

נעשו ואם מחיצה חשיבא אי במים שהוקפו עירות
העוברים הגשרים בדין לכו"ע. מחיצה הוי אדם בידי

מברוקלין.

רחובות אם אלא הוי לא דרה"ר הראשונים רוב שיטת
כנגד זה ומכוונים ראשיהן משני מפולשות עיר של
וטוש"ע ורש"י והסמ"ג והרשב"א הרמב"ן זה.
מנלן בזה. שליט"א להגרמ"פ וצ"ע ואחרונים והמג"א

מפולשין. היו מדבר דדגלי

הם (קארס) במכוניות המלאות גדולות עיר רחובות
לשם מחיצה בעינן היכן מאליהן. מחיצות נעשים
רק אחר דרך כשאין רק דרה"ר ערה"ש שיטת דירה.

מהעיר. לצאת זה

מועיל היה לא דירושלים שליט"א הגרמ"פ חידוש
מהתה"ד. צ"ע דלתות. עם אפילו עירוב

והמאירי סוטה רש"י מדברי ותמיהה הנ"ל, בענין

והרי"ף ורש"י וסמ"ג והרשב"א ופסחים ב"מ ותוס'
ס"ל דכולהו השלמה וספר המאורות וספר ורא"ש

מעורבת. היתה דירושלים

בירושלים עירבו לא למה והגרמ"פ התוי"ט בקושית
עירבו לא למה הגרמ"פ בקושית הרמב"ם. לדעת

תפא"י. ועיין ב"מ התוס' תי' כבר בירושלים

רה"י גודל בשיעור הרמב"ן בשם הריטב"א בשיטת
אפילו לערב ומלפנים מאז המנהג ורוחב. באורך
שכתבנו העירות על ונוסף ס"ר שם שיש בעירות
בהאג וגם עירוב יש ואנטווערפען בפאריס הנה בפנים

עירוב. היה

נעילת ליה מהני לא דבפלטיא הרשב"א לשיטת ישוב
מחוץ דוקא הוא דפלטיא הסמ"ג שיטת לפי דלתות.
העיר בתוך אבל דלתות נעילת מהני לא ולזה לעיר,
חילוק לפלטיא. דלתות מהני אי נתרות. המקומות כל
פלטיא ליכא בזה"ז העיר. לדלתות המדינה דלתות בין

במדבר. היה פלטיא אי העיר. בתוך

דלתות ולא המדינה דלתי שכתב הרשב"א לשון ביאור
מועיל אי המדינה לכל מחיצה שיש במקום העיר.
ראי' עכ"פ. לפלטיאות מהני ואי מדינה, כל להתיר
ומקום לעיר. מדינה בין לחלוק הקדמון מועד מאהל
ה מלפנים השווקים רה"ר. אינו מפולש רה"ר יושאינו

העיר רחובות במדבר. פלטיא היה אי לעיר. מחוץ
מדבר. דדגלי דומיא בעינן

עירובין מגמרא הב"א מקושית הרשב"א לשיטת ישוב
לפלטיא. מחיצות מהני דלרשב"א ברורה ראיה כ"ב.
צ"ע. החכ"צ דברי אפרים. רבינו על חולק הרשב"א
משני מפולשין להיות צריכין מבואות להרשב"א

ראשיהן.

.שטייף מהר"י הצדיקים הקדושים הגאונים שיטת
דוב מיכאל מוה"ר הענקין. אליהו מוה"ר
החזו"א מווארשא, כהנא ש"ד מוה"ר ווייסמאנדעל,
צדיקים זכר מלכו וישועות מלכיאל דברי והגרח"ע,
רבוא. ס' שם שיש בעירות אפילו לערב דמותר לברכה
עיר אפילו מערבין היום ועד כבר שערבו רב ומעשה
אפילו כרבים הלכה ורבים יחיד וקיי"ל רבוא ס' של
מצוה שיש באופן לעצמו להחמיר אסור בדאורייתא.
הדעת לקלי עירובין תיקון למסור אסור החומרא. נגד

התורה. גדולי ה' ליראי רק

דבר שליט"א קניבסקי הגרי"י מרן הגה"ק תשובת
להסיר עירובין יתקנו מקום בכל שהרבנים פשוט
תורה ולבני שיטות, לכמה עכ"פ מהמון-עם מכשול

פשוט. שההיתר לומר כדאי אין אולי

.הקדושים בדבריו ומפלפל הנ"ל להגה"ק תשובה
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הסכים בעצמו שליט"א הגרמ"פ ואשר התנצלות מכתב
זה בענין מאגוה"ר מכתב פארק, בבארא עירוב לתקן

רה"ר. ול"ל מחיצות מוקף הוה ברוקלין תמוה.

חוץ תקנה, ובשום מצוה בשום הקדמה. במקום
וגו'. בני חכם אם קול בת יצאה לא ונט"י, מעירובין
ביד כח אין שבת. לשמירת סייג הוא עירובין תיקון
עולם גדולי ע"פ שנתיסד מנהג על לערער אדם שום

ב בניהם. מבני אנו אשר ואשכנז צרפת עריחכמי כל
בהקדמה. בנ"י. שם שהיו מקום עירובין היו יוראפ
ר' שמעתתא. רווח רבותיו עם תורה בדברי המפלפל
מי לו היה שלא על מדעתו דשף עד הצטער יוחנן
או חברותא או מאמר ביאור בדבריו. ויפלפל שיקשה

מיתותא.

על והשגות בברוקלין עירובין תיקון בענין תשובה
הגאון ממרן הלכות משנה חומה אני אום קונטרס
ענפים. ה' בה שליט"א פיינשטיין משה מוה"ר הגדול

בעירות לערב בהיתר ביאור ותוספת ההשגות על ישוב
שעברנו ולפי בוקעין. ריבוא ששים שם שיש גדולות
כפי בה ופלפלנו גמירא ועד מרישא התשובה כל על
למקום ממקום אותיות ציינתי לכן עלינו הטובה ה' יד
אות אותו בהשגה, בתשובה אות שמסומן מקום וכל
ההשגה. בביאור או בישוב בתשובה מסומן הוא עצמו
בתשובה. א') אות יעיין בהשגה א) אות למשל

הדברים. לישב חומה אני אום בקונטרס

מצטרפים אם רה"י עצמם שהם בקארס ההולכים א)
שהוא עצמו רשות המוציא בדין - ריבוא. לששים
על חייב אי לרה"ר מרה"י טפחים י' וגבוה ד' רחב
ור"ח והתו"י והריטב"א המאירי דעת הוצאתו,
והלב"ש והמג"א פוסקים כמה דעת לפי והרמב"ם
דעת נראה וכן אחד לתי' והרמב"ן והרשב"א והפמ"ג
דעת וכן הוצאה איסור דליכא ממיץ והר"א הרוקח
והמק"ח ומחצה"ש רי"ד בפסקי אמנם התו"ש
לדעת הוצאה איסור ליכא קאר המוציא - חולקים.
- בקארס. הוצאה ליכא לכ"ע ואפשר הפוסקים רוב
לס"ר. מצטרפין אין רה"י שהוא בקאר היושבים בנ"א
והרוקח ממיץ והר"א והמאירי הרמב"ן דעת הוא כן
והגר"י והגריעב"ץ משה והחמד והכנ"י והמג"א
ועוד יהושע והתו והגמהרש"ם אפרים והבית מקוטנא
רה"י הוה דספינה הרמב"ן דברי ביאור – אחרונים.
וכ"נ קארס. גבי והכ"נ מהלך אדם ולא מהלכת וחצר

ג'. אות לקמן ועיין מהרוקח.

ברגליו כמהלך חשיב אי בהמה גבי על הרוכב ב)
פרסאות. ג' לילך שאסור

דוקא ברגל בוקעין ריבוא ששים דבעינן להא טעם ג)
היושבים ובנ"א ספינה, או קארס או עגלות ע"י ולא

ולא בעגלות ולא ריבוא לששים מצטרפין אין בספינה
והגריעב"ץבקאר ובכנ"י ומג"א ברא"ם מבואר כן ס

בישועות מקוטנא הגר"י ודעת מסלוצק יוסף ור' וח"ס
ושו"ת יהושע ובתו והגמהרש"ם אפרים והבית מלכו
בנ"א גם - פוסקים. כמה ועוד בנעימים חבלים
מבטלין אין בקארס או בספינה או ברכבת היושבים
אני וגם קס"ב סי' ח"א המהרש"ם וז"ל מחיצתא.
רחבים הדרכים שיהיו דבעינן כו' בתשובה הארכתי
גם עוברים. ס"ר וגם לשער משער ומפולש אמה ט"ז
העוברים ולא בעינן ברגל עוברים דדוקא הב"א העלה
ובפנים ע"ש מדבר דדגלי דומיא ועגלות במרכבות

בזה. קצת הארכתי בקונט'

שאין גדולות דבעירות החזו"א מרן לשיטת ביאור ד)
בששים אפילו רה"ר ליכא מפולשות מבואותיהן
החדשות, הב"ח בשו"ת הב"א וכ"כ בו, בוקעין ריבוא
יונתן ר' הגאון למרן שטייף מהר"י שו"ת בס' וכ"כ
הבית מרן דעת וכ"נ יהושע תו בס' וכ"כ זצ"ל שטייף
הרמב"ן מדברי וראי' פוסקים. הרבה ועוד ז"ל שערים
וכתב זו סברא שכתב שע"ט סי' הראבי"ה ומדברי
רבינו וכ"כ כלל, בעירותינו רה"ר ליכא זו שיטה דלפי
ראי' ועוד, ופמ"ג מגילה תוס' מפסקי גם ירוחם.
מקובלת שיטה הוא כנראה אשר החז"א לדברי
שליט"א הגרמ"פ לתמיהת ישוב - עלינו. ואהובה
קטנות ועירות רה"י הוי גדולות דעירות נימא האיך

אדם. בני כל דעת היפוך רה"ר

מוקפין היו במדבר שרויין ישראל שהיו בזמן לבאר ה)
הי' דהרה"ר הרמב"ם דעת רה"ר. הי' והיאך מחיצות
וגם אנשים, מיליאנים כמה היו במדבר למחנה. מחוץ
למחנה מחוץ כבוד לענני מחוץ והיו הרבה רב ערב

רה"ר. שם והי'

בעינן לא שבת דמחיצות תוס' דברי ביאור ו)
רבים שמונע כל אלא ממש מחיצות מדין מחיצות
מחיצה ליכא דאפילו רה"ר מדין מוציא מלעבור
איסור או מניעה שאר או המלכות חק מכח רק כלל
והמאירי ז' דף שבת הרמב"ן כ"כ רה"ר. מדין מוציא
ובשו"ת והאב"נ ד' סוכה והתוס' בעבוה"ק והרשב"א

שלו. ובדע"ת הגרש"מ ובש"ת גמורהשו"מ מחיצה
הרמב"ן לדעת מלעבור הרבים את מעכבת שאינה
מהני לא פוסקים כמה ועוד מפראג המהר"ל וכק"ז

שבת. לענין
בלי רה"י נעשה לא למה הגרמ"פ לקושית ישוב ו'א)
סגי רה"ר מדין להוציא הרגל. במניעת רק מחיצות

מחיצות. בעי רה"י ולעשותו הרגל במניעת
צריך מכרמלית ובין מרה"ר בין רה"י לעשות ז)
מונע שאינו אף צוה"פ או וקורה לחי או מחיצות
החמה בימות בבקעה בגמ' מבואר כן רבים רגל
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והוה מחיצות ליה בדאית רב לה ומוקי כו' לשבת רה"י
רה"י ליה וקרי מחיצות ליה בדלית אמר ועולא רה"י
אי צוה"פ הראשונים מחלוקת (ועיין רה"ר. הוי דלא
המניעה אם נפ"מ ואין מדאורייתא). מחיצה בדין הוי
שאר או וסטאפ-סיין אדום אור ע"י הוא מלעבור
שיש רק כלל אור בלי אפילו מונע שאיכא כל מניעה
רה"ר. דין ממנו בטלה שוב ביום לרגע אפילו מניעה
לו אין העוברים נתמעטו המלכות חוק ע"פ אם ז'א)
מקרי שהיא אופן באיזה בא שהמניעה דכל רה"ר דין
או אדום אור או סטאפ-סיין בין חילוק ואין מניעה
כ"כ הקארס מפני או בסתם ברחוב לעבור שלא חוק
והגמהרש"ם והשו"מ והב"א והא"א משה החמד

ועוד. והאב"נ
הרבים לטובת שנעשה שכל שחידש הגרמ"פ בדברי ח)
מקרי זה אין יזוקו שלא באופן לילך שילכו איך לסדרם
דלתות יעשו אם - רה"ר. מחשיבות גורע ואינו מונע
שנעשו משראנקען ראי' לעבור. שלא אדום אור במקום
מדין מוציא רבים שמונע כיון אפ"ה הרבים לטובת
ושו"ת מאירות, פנים ושו"ת יהודה, זכרון עיין רה"ר.
יעקב, חלקת ושו"ת יעקב, חדות ושו"ת אברהם, ברית
הממשלה מכח לעבור שאסור מקום כל עכ"פ ועוד.

רה"ר. הוי לא

ורובא במים רוחות מג' מוקפת היא העיר ברוקלין ט)
רביעית מרוח וגם אדם בידי במחיצות בנויה דרובא
א"א ומציאות אדם בידי בנויה מחיצה הרוב על יש
גם החי. את להכחיש יכול החי איך ע"ד להכחיש
לו יש דברוקלין ליה פשיטא קל"ח סי' א"ח באג"מ
זצ"ל וייסמאנדעל הגרמ"ד העידו וכן מחיצות
הפוסקים שכל ועוד הנוב"י דעת - זצ"ל. והגרצה"א
צריך לא ולדידן מחיצה. הוה ביד"ש דמחיצה ס"ל
קצת ודעת אדם. בידי בנויות דהמחיצות זה על לסמוך
אין מחיצה. הוי דלא הוא עכ"פ דמדרבנן פוסקים
שיהא עד לרבים וכ"ש מספק והיתר באיסור לפסוק
מדין רה"ר הוי אי ביטש ברייטען - כאחותו. ברור
אלא מפולשת הוי לא עוועניו אוישען ופלטיא. סרטיא

עכ"פ אחד מצד מחיצות.מסיימת למקום
דוקא בעי אי מחיצות ג' לה ויש ס"ר בה שיש עיר י)
עיין רביעית. מצד תיקונים ושאר בצה"פ די או דלתות
והתוס' והב"ח והב"י הטור דעת שס"ג סי' א"ח ש"ע
ד"מ דבעי הרמב"ם ודעת בג"מ דסגי הראשונים ושאר
וכ"כ וצה"פ מחיצות בג' דסגי הסכימו ז"ל והאחרונים
שיש במקום בצה"פ דסגי החז"א ומרן הגרח"ע גם
וכן ריבוא. ששים בה שיש בעיר אפילו מחיצות ג'

זצ"ל. האחרונים כתבו

שלשה בה שאין דבעיר הגרמ"פ מרן חידוש יא)
הוי לא נפשות מיליאנים לשלשה קרוב או מיליאנים

בוקעים. ריבוא ששים בה לית ומקרי דאורייתא רה"ר
דבעירות חידש עוד - ס"ר. בה הי' אי ווארשא -
מדברי ראי' - קטן. חלק רק עירבו לא ביוראפ גדולות
שיש גדולות עירות ועוד לווארשא שהחזיקו רבותינו
קטן. לחלק עירבו בין חילקו ולא ריבוא ששים שם
בשמים הרי ובעל והגרש"מ והחזו"א הגרח"ע
שמואל ר' והגאון מלכיאל והדברי מווארשא והגרש"ד
ועוד שטייף והגר"י יהושע ותו והב"א ויצהר בתירוש

ראי'. צריך אין והמפורסם ועוד.

דכל המפרשים שכתבו המפולשין דשערים בדין יב)
רה"ר הוי לא זה כנגד זה מכוון המפולש שאין
בג' רק כן מצא שלא הגרמ"פ מרן בזה ומסתפק
הסמ"ג דעת בס"ד בפנים הבאנו הנה ראשונים,
ורבינו ממיץ והר"א והגמ"ר והראבי"ה והמאירי
והאהל (לוניל) והא"ח והרוקח והרשב"א, ירוחם,
והירושלמי, והריטב"א רי"ד ופסקי (הקדמון) מועד
והנמק"י והתוס' והאשכול והב"י הבתים, וס' והרא"ש
דרובא רובא ועוד ועוד הגרש"ז ובש"ע והא"ר והמג"א
זה מפולשין דבעינן ס"ל כולהו זצ"ל האחרונים מן
דעת ג"כ שזה כתב והמאירי רש"י, וכדעת זה כנגד
הראשונים מן דרובא דלרובא נמצא הרמב"ם.
של"ל גדולות בעירות בזה"ז רה"ר ליכא ואחרונים
שלא שכתב הגרמ"פ מרן על וצ"ע מפולשין. רחובות
ג' רק מפולשין שיכתבו הראשונים רבותינו מכל ראה
מפולש הראשונים שכתבו מקום דכל עוד ודע מהן.
שתהא הוא הכוונה לפתח מפתח או לשער משער

וכ זה כנגד זה מוכרחמכוון זה ודבר ז"ל רש"י דעת
והב"י והטור והרא"ש ותוס' הריב"ש מדברי ומבואר
בזה שטעה מי שראיתי כמו ודלא בפנים עיין ומוסכם
וזה וטור ורא"ש ותוס' רש"י בין מחלוקת עשהו ולכן

טעות. הוא
לא אפילו הראשונים רבותינו דברי לקבל עלינו יג)
לא אשר על עצמו על קבל הרמב"ם - מקור. מצאנו
מהם אשר היד ספר על מקומות המראה לעצמו ציין
דינים הרבה מוצא מקום איה זכר לא כי הדינים הוציא

ע"ש. אנן כ"ש הספר שחבר עצמו על וא"כ

רה"ר ד"ה ו' דף עירובין רש"י בדברי ביאור יד)
לענין חומה בה אין או חומה מוקפת בעיר שמחלק
(או). תיבת גרסינן אי גירסאות בחילופי ותלוי מפולש
לא חומה מוקפת שאין דבעיר הגרמ"פ מרן חידוש -
בעיר רק פוסל אינו דעקמימות ומכוון מפולש בעינן
עננים חומת מוקפת היתה והמדבר חומה. מוקפת
שלנו בעירות וממילא ברזל של ממחיצה מעולה
- הרמה. לדעתו מפולש בעי לא מוקפות אינם שכולם
רגל מונעת רק בגשמיות דמחיצה עננים במחיצות צ"ע
יכולים שהיו ישראל של ולא עכו"ם של ורק העוברים

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

כיון רה"ר הוי נמי מחיצות מוקף דאינו מנ"ל - לצאת.
חומה מוקף נקראים אי שלנו ערים ילפינן. דממדבר
- מפולש. להיות שצריך לענין חומה מוקף אינו או
האשכול, דברי ע"פ אופנים בד' בפרש"י נכון ביאור
ומכוון מפולש בעינן דלעולם רי"ד והפסקי והמאירי
וכ"כ מוקף, אינו ובין חומה מוקף בין זה כנגד זה
שע"ט סי' הראבי"ה וכ"כ עירובין הריטב"א להדיא
בפסקי וגם ברש"י. הרא"ש דעת ג"כ נראה וזה ושצ"א
דר"ה מפולש בעי לעולם אלא מחלק דאינו נראה רי"ד
זה מכוון ביושר מפולש אלא מעוקם יהי' שלא בעי
מוקפות שאינן ובין המוקפות בעירות בין זה. כנגד
בבתים. מוקפות באמת שהם שלנו בעירות וכ"ש חומה

ג"ט הארץ מן גבוהות אינם בסתם קארס המכונות טו)
רה"י הוי הקארס ותחת לגביהו לבוד אמרינן ומה"ט
הרחוב על קארס הרבה נוסעים ואם - מה"ת. גמור
מן מחיצה הו"ל הפרוץ על מרובה עומד שהו"ל עד
ומצפון למערב ממזרח נוסעים הקארס ואם הקארס
וכ"ש הקארס מן מחיצות מוקף הו"ל א"כ לדרום

הרחוב. מצד הסייד-וואקס ע"י העומדים הקארס
או ברה"ר העומדין דהקארס בהנ"ל עוד טז)
כמה אנשים ירבו אפילו מחיצות ונעשים בסייד-וואקס
שמחיצה מרוקח וראי' רה"ר. הוי לא ס"ר פעמים

ממקוםהנ והולכת בנ"א וע"י בשבת אפילו עשית
הרה"ר שטח בכל אינה ואפילו מחיצה הוה למקום
העומדות בקארס וכ"ש א'. אות לעיל עיין הר"א וכ"כ
מטלטלין בשבת הנעשית מחיצות - הסייד-וואלק. על
חזרו ונעשו חזרו לאיסורן. חזרו נתטבלו בהם.
בביתם כיושבים בקארס היושבים בנ"א - להתירן.

ריבוא. לששים מצטרפין ואינם

הוי לא דרה"ר שמ"ה סי' העה"ש שיטת ביאור יז)
אהל מדברי לשיטתו וראי' אחד רה"ר רק בעיר כשאין
רי"ד פסקי וגם הבתים, וספר התוס' ומדברי מועד,

ועוד.

כרצונו בו לילך רשאי אדם כל שיהא רה"ר בדין יח)
היכא כל יהושע ולכן עת. בכל לרבים מסור ושיהא
מקום כל - לרבים. מסרה לא תשמישתיה ניחא דלא
רצונו לפי הדרך לשנות השלטון או השר רצו שאם
המאירי - רה"ר. הוי לא בזה. וכיוצא מס להטיל או
כל כתב והא"א רבים. של ונעשית יחיד של בעיר
רה"ר. מקרי לא ההעברה עבור לשלם דצריך היכא
שם שמתקבצים אחד רה"ר מיני שני יש ולרשב"א
צריכים ושניהם בו דרך שעוברים רה"ר ואחד לסחורה

לרבים. מסורים להיות

עקום דמבוי ביאור חידש שערים בבית כק"ז מרן יט)
דאורייתא רה"ר מידי ומוציא מחיצות ג' דין הו"ל

מרן ביאור ולפי וקורה. לחי או צה"פ רק צריך ואין
הריטב"א שיטת לפי כן דאמרה שליט"א הגרמ"פ
להתיר דיש כ"ש מפולש מאינו עדיף גאם כעין דמבוי
כעין הוא הבי"ש מרן שיטת ולפענ"ד שלנו. בעירות

ז"ל. והחז"א הב"א שיטת

מס תשלום בלי בהם לעבור מניחין שאין דרכים כ)
הכסף צריכין אם נפ"מ ואין רה"ר. הוי לא שכר או
מעבר כל על לשלם שצריך דכל עצמו, הדרך לתקן
גם לרבים. מסור רה"ר מקרי ולא רשות לו אין א"כ
וראי' לעולם. לעבור יוכל לא מכונה לו שאין מי

ו בו. שוין הכל יד זה דאין שמ"ה סי' נראהמא"א כן
המאירי. מדברי

הפקר להיות צריך דרה"ר הב"א שכתב מה ביאור כא)
הב"ד. על חל הדרכים תקון לכל.

בזמן בירושלים עירבו לרש"י אי הדברים ביאור כב)
מרן הגאון כמ"ש לשונות ב' בזה איכא ואי הבית,
שתמה מה - ליומא. סוטה מרש"י סתירה – רמ"פ.
ביו"כ. והוצאה עירוב בדין והבי"ש - בזה. הנב"י

הביאום. דמעיו"כ יומא גמ' דברי ביאור
הסמ"ג דברי וביאור הנ"ל, רש"י בדברי עוד כג)
של עירובין ותקון בירושלים, מערבין היו דלרש"י
עירות. כל על כמו נמי גופי' ירושלים על היתה שלמה

כו-כז. אות בסמוך ועיין
ירושלים בכל היה ע"ה המלך שלמה תיקון כד)
ורחובות ובחצירות המפולשין במבואות ואפילו
וראי' לערב. שיוכלו עד המקומות כל שיתקנו כלומר
היתה דהתקנה טוב שכל ומדרש גאון האי מרבינו
וסמכוהו תיקונים ועוד וקורות ולחיים צה"פ לתקן

יביאו. אשר את והכינו הששי ביום דוהי' אקרא
בה"ג לשון וביאור ממש. רה"ר לערב שייך אי כה)
מיוחד רה"ר מין שיש ועה"ש, בסמ"ג. הובא בזה

עירוב. לו שמהני
והמאירי (משאנץ) והרשב"א ותוס' רש"י דעת כו)
והסמ"ג דוד ורבינו האורות וספר והרי"ף והראבי"ה
ס"ל כולהו כן הרמב"ם דעת גם המאירי ולדעת
ועוד יהונתן, רבינו דעת וכן מערבין, היו דבירושלים
אחרון או ראשון לשום ראינו ולא הראשונים, גדולי
דאית וכיון גדולות. עירות לשאר ירושלים בין שמחלק
הני ואפילו בירושלים עירבו שכן רבוותא הני כל לן
משום גזירה משום הטעם נתנו לא עירבו דלא דס"ל
לנו אין ולכן טעמא האי ל"ל דלכ"ע נראה הנכנסין
רבותינו לה חששו שלא מה חדשה גזירה להמציא
עירבו ואדרבה ז"ל האחרונים הצדיקים ולא הראשונים
המקומות. מכל בהם באין היו אפילו גדולות בעירות

ירושלים ורמב"ם דלרש"י התי"ט בדברי ביאור כז)
מבואר סוטה דברש"י באמת הנה מעורבת. היתה לא
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כתבו וכן ו' דף ברש"י וכ"כ בירושלים עירבו דכן
שהבאתי הראשונים ושאר והסמ"ג הראבי"ה בשמו
מערבין דהיו דס"ל המאירי כתב להרמב"ם גם לעיל.
סתירה דמצינו היכן - בתוכה. מטלטלין והיו בה
ממקום סותרים יהיו שלא פסקיו לישב ואפשר בפוסק
סותר או שחולק מלומר עדיף בדוחק אפילו למקום
בירושלים. עירבו לא דלרש"י מהתי"ט טעם - דבריו.
ובין לשבטים נתחלקה שלא ירושלים בין חילוק -

יטעועיר שמא חיישינן אי בעלים, להם שיש ות
שמענו לא מעולם כי ובאמת העירוב. ע"י אחרים
עירובין ולעשות לקיים שמצוה בש"ע המפורש שדבר
ולבטל בש"ע המבוארת מצוה לעשות שלא נגזור ואנן

המצוה.
התיר דהגמ"ש מהתו"י ראי' שהבאנו מה ביאור כח)
מיליאנים כמה והי' לפעטערבורג מווארשא הדרך

צה"פ. ע"י אנשים,

הסמ"ג דעת ע"פ (לרשב"א העבוה"ק דברי ביאור כט)
מ"ט כלל בנ"א ועיין לעיר. מחוץ דוקא הוא דפלטיא
כרשב"א קיי"ל דלא כתב והמאירי הרשב"א בדברי

ועוד. יעב"ץ ובשאילת הב"א וכ"כ בעבוה"ק

מתגרי לוקחים היו דבמדבר יומא הגמ' דברי ביאור ל)
לשום צריכין היו דלא הגרמ"פ מרן מקושית עכו"ם,
בתוך היו לא רב הערב - המן. להם שהי' במדבר דבר
ולאחר האספסוף וגם המן, להם ירד לא וגם המחנה,
תשמישי לקנות וגם לתגרים צריכים כולם היו החטא

מצוה.

,גארדענס וקיו בסי-געיט, העירוב בדבר לא)
לא ובכמה עירובין עשו מקומות שבכמה ודעטראיט,
חדש דבר שהוא שכתב הגרמ"פ מרן בחידוש - התירו.
הגאון מרן בדברי סתירה - כן. מבואר אינו ובש"ע
להעושים מוחה שאינו לאמר כתב מכתבים שבכמה
המתירין והפוסקים הש"ע דברי על וסומכין עירובין
מכל היפך הגאון בשם מאגוה"ר מכתב יצא ובאחרונה
המיקל כדברי הלכה קיי"ל - השתא. עד מכתביו

בעירוב. וכ"ש במחיצות אפילו בעירוב

בהיקף מוקף פארק דבארא הא בדבר ביאור לב)
הרשב"א כמ"ש כרמלית והו"ל תחתיו וצה"פ מקורה
בין חלוק לרה"ר רה"ר בין מפסיק אי כרמלית ועוד.
שאינו באמצע וכרמלית צדדים משני רה"ר שתי
בצד ולא אחד בצד רה"ר דליכא היכא ובין מפסיק,
ראי' - רה"ר. ולעשות לצרפן צריך והכרמלית השני

מהל' פי"ד ורמב"ם שבת ומגמ' ב"ב שבתמרשב"ם
שם. ועוד פ"ח. סי' ח"ו הלכות משנה ועיין

הגאון מרן בהסכמת נעשה פארק בבארא העירוב לג)
עם ההתייעצות ואחר שליט"א פיינשטיין משה ר'

מהם רובם ובהסכמת והפוסקים הרבנים גדולי כמה
ומה הדעות, לכל פארק בבארא עירוב לעשות שאפשר
ולפענ"ד למה. צ"ע מכמה, חזרה מכתב יצא שאח"כ

וקיימים. שרירים הראשונים דברים

השתלשלות וכל בחשאי הי' עירוב עשיית אי לג'ג)
הרבנים והסכמת העירוב עשיית לפני הדברים
שהסכימו הרבנים על איומים והגאונים. האדמו"רים

העירוב. לתקן

או מסכימים תורה ובני הרבנים שרוב מה בדין לד)
מי - זה. בענין רוב נקרא הוא מי לעירוב, מתנגדים
או זו בהלכה בקי שאינו אע"פ קורא קול על שחותם
להיפוך שההלכה שיודע או להורות בכלל יודע שאינו
ע"פ שלא טעמים או פניות לו שיש מחמת רק וחתם
דלא לאו על עוברים היתר או איסור על וחתמו הלכה
למד ולא להוראה הגיע שלא מי - ריב. על תענה
איסור על עצמו וחתם התורה בכל בקי אפילו זו הלכה
דלא לאו על עבר הימנו גדול על עצמו שסמך מפני
את מכשיל ועל תרחק, שקר מדבר לאו ועל תענה,
וע"ח ע"ז מצוה חינוך עיין בהוראה. הרבים
שאהי' לי די תאמר שלא לנטות ריב על ובמכילתא
- שם. מנ"ח ועיין שלפניך. מה אמור אלא פלוני כר'
רה"ר ול"ל לערב דמותר ס"ל הוראה מורי מרבנים רוב
רבנים פסקו וכן ונ"י. פארק בבארא ובפרט עירות בכל

שלפנינו. מדורות רובם

מכשול להסיר בכדי הוא עירובין לעשות חיוב לה)
עונג ובשביל בשוגג להוציא יבואו שלא תורה מבני
שגם אלא המזידין, שבת המחללי בשביל ולא שבת,
שחששו בדבר - שנשבו. תינוקות בשביל זכות יש
לנו תקנו הוצאה ואיסור רה"ר תורת תשתכח שלא
תקנו והם עירבו שלא בתים לעיר חוץ להשאיר חז"ל
תקנה לתקן לנו ואין כולה לערב שלא ותקנו לערב
תקנה תקנו כבר שהם כיון תשתכח שלא בשביל אחרת
וברי"ו שצ"ב סי' ובש"ע בעבוה"ק רשב"א עיין זו

נ"ט. עירובין מפורשת גמ' והוא ני"ב

מחללי בשביל בעירובין להשתדל חיוב יש אי לו)
ח"ו שנשבה,שבת תינוק נקרא מה - בשוגג. או במזיד

מרן במכתבי וצ"ע בכלל. שוגגין בזה"ז יש ואי
למקום. ממקום כסתראי שנראין שליט"א הגרמ"פ

מפני בהם נכשלים תורה שבני והלכות דברים כמה
בכל בקי שאינו מי וכל הרבה ועוד ידיעה חסרון
עירוב, ליכא אם בהוצאות הרבה נכשל שבת הלכות
שעדיין ישיבה ובני תורה בני בשביל לערב צריך ולכן
בכלל ח"ו יהיו שלא בע"פ, שבת בהלכות בקיאין אינן
דאפשר היכא למזיד קרוב ואפשר בשוגג שבת מחללי
פ"ז. סי' עירובין הל' חז"א ועיין מערבין. ואין לערב
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ולחיים וצה"פ ורחובות מבואות לתקן חיוב יש אי לז)
מוכן דהכל היכא לערב רק או עירובין לתקן ודלתות
לתקן הקולות כל לגבב צריך - פת. רק צריך ולא מכבר
החכמים שעשו כמו מקום ובכל האפשר ככל עירובין
נטרונאי ורב הבה"ג ורבינו גאון, האי רבינו הקדמונים
דאסור כתב "והריטב"א והתשב"ץ. הרא"ש ותשו' גאון,
ובשו"ת עירוב". דליכא במקום למידר מרבנן לצורבא
מקוה עשיית על שכופין כתב א"ז ובר"ח מינץ מהר"י
לעשות וקורה דלחי הרי וקורה לחי לעשות שכופין כמו
מעשיית יותר לעשותן דכופין ליה פשיטא עירובין

שם. כתוב כאן שכתוב ממה יותר עוד וע"ש מקוה.

.בקיצור העולה תורת זאת

מקום דאורייתא. רה"ר אין יארק בנוא למה ביאור
שאסור וזמנים לעבור שמותר קבועים זמנים שיש
אי במכוניות עוברים רה"ר. הוה אי ברה"ר לעבור
דמדאורייתא התוס' דברי ביאור ברה"ר. עוברים מקרי
ב' בעי רה"ר לחכמים. אפילו רה"י עושה מחיצות ב'
ניחא שיהא ב) בו, בוקעין בנ"א שיהיו א) תנאים,

מפולש. להיות צריך וגם לכל. תשמישתיה

תשמישת ניחא שיהא ברה"ר דבעינן מ"שהא יה
וצ"ע. הילוך שמי' הדחק ע"י דהילוך רבא מש"כ

אין אחד כפוסק הלכה שנפסקה דכל ההלכה בכללי
שאין כמו כמותן הלכה שאין מאותם ראי' להביא
הלכה על לחלוק אין ב"ה נגד מב"ש ראי' מביאין
דעתו לחוות חיוב דורות. אלפי בישראל שהונהג ומנהג
דקצת היכא כן. ההלכה שאין שחושב מי על ולהשיג
שבקינן לא להו פשיטא ואחרים מסופקים פוסקים
חכם יום. בכל ס"ר בעינן אי הספק. מפני הפשיטותא
מצטרפים אי בקארס היושבים ראשון. דברי ראה שלא
מכוון ברה"ר בעינן אי ז"ל. החזו"א מרן בשיטת לס"ר
אריכות ועוד מפולשין היו אי מדבר דגלי לשער. משער

גדולה.

על רשותם לאסור יכולים אי לעירוב מסכימים אינם
אין בטאראנטא העירוב העירוב. לבטל כדי אחרים

אותו. שיתקנו עד עליו לסמוך

ואינם מסכימים אינם שיש במקום עירוב נתיר איך
בשביל מהני אי העיר משר שכירות בעירוב. רוצים
העיר משר ששוכרין מקום דכל שבו"י בתשו' ישראל.
משנים עלמא נהוג וכן רשות. לבטל אדם לשום א"צ
בעירוב מודה אינו או מודה בין נפ"מ ואין קדמוניות

רשות. מבטלים באמת תורה שומרי זה. לענין

.שבת לענין רה"ר דעזרה די"מ הרא"ש דברי ביאור

היכא מדבריו פוסק שחזר שאומרים מה להאמין אין
טענת ברורה. בעדות לא אם בספריו כן מבואר דלא

הנוב"י על שאמר מפאקש הגאון על לאנדו הגר"ש
בנוב"י. שכתב ממה בו שחזר

יטעה שלא ע"ה בשביל לערב שלא לגזור יש אי
שהצעירים חוששים אין בשבת. לטלטל שמותר
מהיתר מבינים שאינם המון-עם הוצאה. איסור ישכחו
יסירו שלא חוששין אי השר מן ושכירות צוה"פ

העירוב. בשביל מכיסם המוקצה

.הילוך שמיה אי ברה"ר הדחק ע"י הילוך בדין
בזה"ז יש אי קיי"ל. היכי והב"א המשכנ"י במחלוקת

ממלפנים. עירובין מלתקן יותר חששות

מסאטמאר הגה"ק בשם עדות הגדת הכחשת בדבר
צריך סותרים דבריהם שאין לפרש יש אם זלה"ה.
שומעין המעשה קודם לידו הלכה שבא חכם לתקן.
בשמו שנמצא חכם לו. שומעין אין מעשה ובשעת

האחרון. אחר הולכים מוכחשים פסקים

בעתונים שנתפרסם פארק בבארא שיצא הקו"ק בדבר
או איסור שום בהקו"ק נזכר לא לשונו. ובדקדוק
ולכן מרצון ולא מאונס יצאו אלו החתימות וגם פסול,

להלכה. תוקף שם להקו"ק אין

המטמאים דברי לשמוע חיוב רב. על תענה לא בענין
ביניהם. ולהבחין והמתירין והאוסרין המטהרים ודברי
ואפילו בהלכה, זה על זה נחלקו מעולם העולם אבות
לדבריו ראיות שמביא כל אביו על ובן רבו על תלמיד
לעמוד התורה עיקר וזה כבוד בדרך שהוא זמן כל
אחר ובא מסברא הלכה שפסק גדול חכם האמת. על
החכם סברת היפך אחרים פוסקים או מקבלה והביא
דנהג היכא מחלוקת. בכלל זה ואין כהקבלה הלכה
או לשנות ורוצה חכם ובא מהפוסקים כאחד עלמא
לעקור שלא למחות יכול קטן אפילו המנהג לבטל
אינם הראשונים שדברי מקום כבר. שנטעו מה
הראשון. בתר הולכין האחרון ראהו ולא מפורסמים
הלכה שנפסק היכא ראשון על לחלוק באחרון כח אין
שאין ש"ע בעלי שפסקו מה וכ"ש דבריו. ונתקבלו
רב על תענה דלא דין מסברא. עליהם לחלוק כח לנו
על תענה דלא דין שייך אי מנין באותו אינו בזה"ז.
הי' אם בין חלוק עליהם. חולק ואח"כ ב"ד הורו רב.
דיני בין חלוק במנין. עמהם הי' לא או במנין עמהם
על תענה דלא הפוסקים שיטת ממונות. לדיני נפשות
לענות יצטרכו שלא באופן לעשות הרב שצריך רב

תחילה. יענה שלא הגדול על אזהרה והוא רב. על

אדמו"רים הדור גדול על לחלוק מותר אי בדין עוד
ישיבה. ראשי

לרב שאל להתיר. רשאי חבירו אין שאסר דחכם בהא
לרב דנשאל טעם אחר. לרב לשאול מותר אי אחד
חבירו אין שאסר חכם דאיסורא. חתיכא אנפשי' שוי'
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משני לשאול מותר בזה"ז. נוהג אינו להתיר רשאי
חכמים.

אחרים וכופה הלכה שכותב מי תענה. לא בדין עוד
יכול אינו ב"ד הלכה. שאינו יודע אפילו לו שישמעו
אחר. ב"ד שתקנו מצוה וכ"ש חבירו ב"ד דברי לבטל
המסייע וכל עירובין מתקון שיצא לקלקול לחוש אין
קורא בקול שנמצא זיוף בו. תלוי הרבים זכות לדבר
אנו עירובין. איסור בענין פלטבוש בשכונת שיצא
מבמזיד. בשוגג ממכשול ישראל להציל יותר אחראים

לערב. דמותר ס"ל הפוסקים רוב

.ת"ח ביזוי בענין

תקון שאפשר. מקום בכל עירובין לתקן מצוה יש אי
המצוה טעם קיומית. או חיובית מצוה הוא אי עירובין
ש"ע מ"ב עיין טלטול איסור לידי ויבואו ישכחו שלא
שיוכלו משום מכרס בדוי מטעם ולא שצ"ה סי'
לערב שלא להחמיר יש אי והסוסים. הבהמות להאכיל
ואם המ"ב, כדעת בעיר רבוא ששים שאין אע"פ
בידי המים מחיצת להחמיר. יש מחיצות מוקף במקום
אין דלאחרים המ"ב דעת מחיצה. הוה אי אדם

כהיום. מטלטלים כולם אי בירושלים להחמיר.

.מבואות שתופי ובין חצירות עירובי בין לערב מצוה
אפשר שיהא לרה"ר מחיצות לעשות מצוה יש אי
אחר לחזר ומצוה לערב תיקן המלך שלמה לערב.
עירובין לתקון טעם מבואות. ושתופי חצירות עירובי
בשוגג. להוציא ויבואו ישכח ושלא שבת עונג משום
שהדורות וכל לערב. חוב יותר מוטל גדולה שהעיר כל
ממכשול. רבים ולהציל לערב יותר מצוה מתמעטין
לחיים לתקן כופין משה. ב"ר לר"י הרא"ש תשובת
המחמיר לערב. רוצה שאינו למי וצה"פ וקורות
ושפ"ד פק"נ לידי שיבוא שיגרום אפשר בעירובין
לגבי אפילו בעירוב המיקל כדברי הלכה ח"ו.
כל הדעת. קלי משום לערב שלא לגזור אין מחיצות.

יותר. לערב צריך מאדערני יותר שהעיר

בסברא כח בידינו ואין עירובין תיקן המלך שלמה
אח חכם טעה גדול טעות מישראל. זו מצוה דלבטל
הוצאה על גזר אלא לערב תקן לא המלך ששלמה
דרבנן. מ"ע ז' בכלל הוא עירובין לרשות. מרשות
הראב"ד מחלוקת וביאור עירובין על מברכין
הוה אי עירובין שבת. רש"י לשון ביאור והרמב"ם.

קיומית. או חיובית מצוה

י"ג פארק. בבארא עירוב לתקן היתר יסודי תמצית
סעיפים.

אי בענין פארק. בבארא לערב הסכים הגרמ"פ
פוסקים רבנים רוב דאורייתא רה"ר הוי ברוקלין
מחיצות. מוקף הוא ברוקלין לערב. התירו מובהקים

מכשיל הוא הרי עירוב והמשבר עירוב לשבר אסור
הדין. את ליתן ועתיד הרבים את

לתקן כדי מבואות פתחי או צה"פ לתקן מצוה יש אי
פתחי לתקן שמצוה גאון האי רבינו דברי עירובין.
שוח"ט ובמדרש במכילתא עירובין. ולהניח מבואות
בשבת. טלטול להתיר וצה"פ לחיים לתקן שמה"ת
וקורה. לחי לעשות כופין ב"מ ובתוספתא בה"ג רבינו
להקל. שאפשר הקולות כל לגבב צריכים הח"ס מרן
דבר א דאך איז עס שליט"א קניבסקי הגרי"י דברי
מאכען אידען ווי יאהרען טויזענטער שוין מאד פשוט
לאסור אסור כך האיסור להתיר שאסור כשם עירובין.
אין פ"ו. לביטול גורם העירוב ומניעת ההיתר.
ויטלטלו הזאת מעיר הדרים להם ילכו שמא חוששין

עירוב. בלי

בעירוב לטלטל שלא עליו שחתמו קורא הקול בדבר
הקול זיוף מגלה להתירו. שאין הנאסר דבר מקרי אי
שהרי העולם להשלות רק נכתב ולא מתוכו. קורא
הענקין הגרי"א הגה"ק את קורא הקול על הדפיסו

האיסור. על מעולם חתמו שלא ועוד

מקום בכל עירובין לתקן מצוה יש דאי בהא עוד
ומגילה לולב שופר תקיעת אסרו למה המ"ב ובקושית
בקאנטריס. מערבין והאיך רה"ר. לנו אין כמעט הא

ה עד באמעריקא עירובין תקנו לא שתא.למה

שלא או לערב מ"ע תיקן שלמה ואי בהנ"ל עוד
עירוב. בלי להוציא

יהודה לר' חכמים דמודו התוס' דברי ביאור
הי' ז"ל הקדוש האר"י מחיצות. ב' מהני דמדאורייתא
לביהכ"נ. מביתו בשבת בידו והחומש הטלית מוליך
עירוב לתקן רצה שלא ז"ל יעקב ר' לרב הרא"ש חרם

חומרא. מחמת

תורה שומרי ישראלים וישנם העיר משר רשות קנו
קניית רשותם. לאסור ורוצים לעירוב מסכימים שאינם
בירושלמי מסכים. אינו דהבעל היכא מאשתו רשות
בע"כ. ומערבין לביתו נכנסין לערב רוצה שאינו מי
והאוסר לרבים עירוב לאסור שהוא מי ביד כח אין

הרבים. מכשיל בכלל הוא הרי

להם אין עירובין בהל' בקיאים שאינם הצעירים רבנים
וטובים. גדולים זקנים דעת ע"פ אם כי בזה להתערב
בפרץ ולעמוד גדר לגדור התורה וגדולי רבני על חיוב
צבור בצרכי בכלל ולדרוש הלכה ע"פ עירובין ולתקן

הדעת. קלי איזה על הצבור להזניח ולא

ביאור מחלוקת. לידי שמביא מצוה לקיים אפשר היאך
כנמר. עז דהוי משנה

.תשמישתיה ניחא להיות צריך רה"ר ביאור
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עליו שחולק ובמקום המ"ב לגבי אחרון הי' החזו"א
זה. בדבר לפקפק ואין כבתראה הלכה קיי"ל

וכמה בוויליאמסבורג, עירוב לתקן עידוד מכתב
וקלקולים. מכשולות

לתקן הסכים זצ"ל מסאטמאר שהגה"ק עדות העדאת
בוויליאמסבורג. עירוב

מטלטלים שקצתם עירוב, לענין תתגודדו לא שייך אי
לא. וקצתם

להם יש אמנם הפסק בלי לזו זו סמוכות עירות שתי
רה"ר. לגבי מצטרפים אי נפרדות שלטונות ב'
מקום או בזמן תלוי אינו מ"ע רבוא. לששים ולהצטרף
למצות טעם שכתבו מה תמוה עולמית. נוהג אלא
לן סגי ולא לבהמות מאכל להספיק בשביל עירובין
ובשביל מרבים מכשול להסיר כדי שהוא חז"ל טעם
מרן דברי לעולם. נוהגים אלו וטעמים שבת, עונג
אופן בשום שא"א בשכל ישפוט דעת בר דכל הח"ס
להוציא מבלי השבת יום בכל לשמור ישראל לקהל
שראוי גוזר הפשוט השכל א"כ גדול או קטן דבר
המתיר בעירוב והמבואות החצרים לתקן ומחויב
את מכשיל נקרא עירוב בעניני המחמיר טלטול.

להחמיר. ולא שומעין ולהקל הרבים

ומצד עמודים שני על תמוכה אחד שמצד אכסדרה
מבית להוציא מותר אי הבית לכותל מחוברת השני
מה"ת. רה"י עושין אי ברה"ר דיומדין ד' לתוכה.

תקרה. פי אמרינן אי מקורה אכסדרה

לערב מותר אי בבתים צדדים משלשה שמוקפת רחוב
צה"פ. ע"י כולה

בכל בארה"ב לערב האוסרים טעמי על תמיהה
העירות.

מחיצה להיות (רכבת) עלעוועיטאר על לסמוך יש אם
שלפנינו. הדור מגדולי שיצא הפסק כפי צה"פ. או
ור"ח, רש"י שיטת וביאור הצד. מן שעשאה צה"פ
צה"פ ורמב"ם. ורי"ף גאון האי רב ושיטת וירושלמי,
אפילו סגי צדדים משני ממש גבה על שעומדת

הוא. מה עקום צה"פ הצד. מן הוא באמצע

אלפים לו יש אי חולים לבית שיב"ס חולה המוליך
ובניו. לאשתו ולא אלפים נתנו לזר דוקא אם אמה.

אמה. אלפים התירו עצמו לחולה גם ואם

א חומה. אני אום קונטרס על השגות לעזובלישב סור
רופפת שהלכה מקום כל שבידינו. ההלכה כללי
כב"א. ההלכה נתקבלה העולם בכל מכרעת. הקבלה

ליכא לכ"ע יארק ונוא בברוקלין השגות. לישב עוד
אדם. בידי נעשית חומה שמוקפים כיון דאורייתא רה"ר
לס"ר. מצטרפים שאין פשוט בבתיהם היושבים אנשים

דברי ביאור לאסור. או להתיר הי' אי עירוב תיקון
במחיצות. המיקל כדברי הלכה אי דבר. י"ח גבי רש"י
אם עירובין בענין הגר"א פסק בתר נמשכין אנן ואי

אבותינו. שהתירו במקום עצמו על להחמיר מותר

לחלוק אפשר ואי נגדו להקל יש אי ר"ת שיטת בענין
שהיו בעשה"ק תלמידי מגדולי כמה המקובל. על
המטלטלים אחבנ"י על לעז להוציא אסור מחברים.
הדין. את ליתן עתיד לעז והמוציא עירובין תיקון ע"י
טיימס צה"פ. לשם מוקף מקרי אי העלעקטרי חוטי

רה"ר. הוי אי סקווער

הוי עצמה דהגבהה התמוהים רגמה"ג לדברי ישוב
הנחה. לצורך הגבהה בעינן אי גמורה. מלאכה אב

.יוציאו כיצד בשבת מכונית תחת כובעו שנפל מי

.קוצים כעין עליו שיש ברזל מחוט צה"פ העושה

.שמאי פתחי משום לחוש יש אי הצד מן קנה חיבר
אין צוה"פ שעל חבל שמאי. פתחי בפי' רש"י סתירת
מהני אי כותל ע"ג חפיפות לקנים. שיגיע צריך

לצה"פ. מהני אי קנים שתי חיבור לצוה"פ.

לביהמ"ד חצרות עירובי לערב צריך אי קיץ במעוני
עצמו. בפני

מומר ישראל עם הדר חצירות. שתי בין עירוב לתקן
עליו אוסר שאינו או לערב צריך אם גמור כגוי שדינו

כגוי.

.לערב צריכה אי בשבת בתה אצל שאוכלת אלמנה

.עירות שתי מצרף אי גשר

עירות ושאר דעטרויט בעיר עירובין תיקון במצות
בעינן רה"ר יארק. בנוא רה"ר דין יש אם גדולות.
אמה ט"ז ורחב יום בכל בוקעין ריבוא ס' שיהיו
הוא (אם צדדין משני הפחות לכל או כולו ומפולש
רה"ר לויה מחנה דוקא. זה כנגד זה חומה) מוקף
ששים יום. בכל משה אצל מצויין שהכל משום היתה
בזה"ז בבתים. ולא בשוק מצויין בעינן בוקעין ריבוא
שהיא במכונית (רק רגלי ברחוב לעבור אסור דמדינא
כנגד זה מפולשות רחובות ליכא וגם לעצמה) רה"י
העובר, לכל מס לשלם צריך וגם לשער. משער זה

רה"ר. דין ל"ל לכ"ע כה"ג לכ"ע, הפקר הוי ולא

טעות הוא בשבת הוצאה שמותר הע"ה שיטעו טענת
תורת לשכח שלא מערבין שאמרו חז"ל דעת והיפך

עירובין.

,מערבין היו לא דבירושלים שליט"א להגרמ"פ צ"ע
ועוד ותוס' רש"י בראשונים דמבואר חדש, וטעם
אום ועיין בזה, התוי"ט דברי ביאור מערבין. שהיו

בזה. באריכות א-ג חומה אני
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לפתוח יטלטלו כיצד מוצנע מקום לו שיש מפתח
שבת מחללי שם שיש בית מערבין כיצד בשבת. הדלת

נכרים. או

שחרית יתפלל אם בר"ח, ויבא יעלה לומר שכח
מוסף. אחר או מוסף קודם לתשלומין

הא גוי ע"י דמוציאו למ"ד שני ביו"ט חמץ המוצא
תשביתו. מצות קיים ולא לעכו"ם שליחות אין

א בגוי כשרה דמילה שאינולהרמב"ם שבת דחינן פ"ה
שנים ימולו לא אמאי דגוי. שליחות ע"י מצוה מקיים
נעשה מקרי אי שנשרף לאחר חמץ פטורין. ויהיו

מצותו.

ולאחר פסח קודם בהנאה אסרו או חמצו הקדיש
אי וב"י. יראה בבל למפרע עבר אי עליו שאל הפסח
גזבר ליד בא הקדש בחלה. כמו בהקדש הואיל אמרינן
שאלה אין דלר"א בתיו"ט עליו. לשאול יכול אינו
ושכח לעני קמח הקדיש מפאנו. מרמ"ע וצ"ע להקדש,
הקדש. מנדרי קיל צדקה נדרי הפסח. קודם למכרו
הגוף קדושת בין דמחלק הלוי הגר"ח מרן בדברי
תוס' דברי ביאור הרמ"ע. מדברי וצ"ע דמים לקדושת
אלא שו"פ על שחיללו מנה שוה הקדש אמרו דלא

בבעלים.

ניסן מר"ח בס"ת הנשיאים לקרות צדיקים כמה במנהג
יום. בכל בצבור בס"ת לקרות מותר אי בניסן י"ג עד

קריאה. מקרי אי ברכה בלי קריאה

רשות דסילוק להפקר קנין שעושה הפקר בין מחלק
הפקר האיסור. להפקיע מהני רק קנין עושה שאינו
פטור מדבר הפקר מקנה. אחרת דעת בכלל הוי מדעת
הפקר גמור. כהפקר אינו דיאוש ב"ק בתוס' מבכורה.
חמירא. כל לשון וביאור הוא. מה חמץ ביטול של
למ"ד מהריט"א לקושית ישוב מפקיר. מצי אי שליח

ממון. חזקת להם אין אמאי מה"ת אסור דגזל

זרעונים לאכול הרופאים לה וצוו סכנה בה שיש חולה
ברותחין חליטה להתיר יש אי תעשה. כיצד בפסח

לחולה.

.לבער חייב אי קען) (גארביטש האשפה בכלי חמץ
לבער. חייב אי ישראל ברשות הפקר של חמץ

זמן שהוא בחוהמ"פ זמר כלי לשמוע מותר אי
הספירה.

בארגזים להחזיקו מותר אי לעכו"ם חמצו המוכר
לא טפחים. עשרה מחיצה בעי אי בלע"ז) (קלאזעטס

מחיצה. בעי אי אחריות עליו קבל

והעי בשבת להיות שחל ע"פ שינה שחטפתו שעהמי ר
לאכול לו מותר אי חמץ אכילת זמן סוף קודם אחת

וברכה"ת. התפלה קודם החמץ

מקיימין אי אביהם שלחן על הסמוכין גדולים בנים
מצתכם במצה דרשינן אי לכם. דבעינן מצה אכילת

בה. יוצא אי גזולה מצה בלולב. כמו

העומר ספירת לספור דמותר שכתב הטור על צ"ע
מברכים. אין מצוה ספק על והא בברכה ביה"ש

ספה"ע לספור צריך אי מאוחר במנין מעריב המתפלל
תדיר ושאינו דרבנן תדיר בזמנה. מעריב קודם
ק"ש קודם. איזה ומקודש תדיר קודם. איזה דאורייתא
בבהמ"ז השאג"א במש"כ לספה"ע. קודם ערבית של
או לפנינו מצות שב' בין חילוק קודם. איזהו וספה"ע

לא.

.למחצה עד תורה שיעורי נתקטנו אי הצל"ח בשיטת
וצ"ע הי'. בדורו ארוך דנוב"י מאהבה התשובה בדברי
ביצים ב' שיחזיק כהן דליכא מהמציאות וצ"ע לדבריו.
שנהג השיעור נשתכח היאך גדולה תמיהה בקומצו.
העצם מן השיעור דמדידת חידש ישראל. וכל יום בכל

הבשר. ולא

.לישוי"ע וישוב לנשים אסורה חוה"מ מלאכת אי

בחוה"מ לכתוב מותר אי בישיבה הלומד תלמיד
ביו"ט. יגיע שלא אע"פ להוריו איגרת

הרחמן לומר יש אי בחוה"מ. תחומין איסור יש אי
לחם על לבצוע צריך אי טוב. שכולו ליום ינחילנו
יום שהזכיר אופן בכל העומר ספירת בחוה"מ. משנה

לפוסלו. אין וועליש כתב שנכתב ס"ת יצא. ושבוע

המג בחצוצרותבתמיהת לתקוע נוהגין אין למה "א
דעת וחצוצרות. שופר בין נפ"מ יש ואם ח"ו צרה בעת
המקדש. בזמן אלא נוהג אינו חצוצרות דמצות החינוך
רק יתקעו לא דחצוצרות אולי חששו. סכנה מטעם אי
משה פטירת לאחר מספרי. וראי' ומגוג גוג במלחמת

טעמים. עוד ע"ש בחצוצרות. עוד תקעו לא

.י"ח בו שיוצא כיון הגזול שופר על מברכין אין מ"ט
מהב"ע. משום פסול אי הגזול שופר

של טליתו הלוקח דמעילה. לקול דגזל קול בין חילוק
מברך. אי מצוה לעשות מדעתו שלא שופר או חבירו

באלו יוצא אי מלכיות צריך ואחד זכרונות שתקע ש"צ
מלכיות. לשם תקיעות

.כפ"ח ליחשב יו"ט הוי ר"ה אי

תק"ש שמע שכבר לאביו ואמר לחינוך שהגיע קטן
שלו. מחיוב האב מפטר אי

אין אם קודם מהם איזה מינים וארבעה עיו"כ סעודת
לשניהם. לו

נפרשו ושוב פסול עם שנתערבו כשרים אתרוגים ב'
מהתערובות.
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כמה בר"ה שופר לתקוע דיסקין מהרי"ל מנהג בדבר
אם יצא אם וספק תקע יצא. לא שמא מספק פעמים
דכולהו והרא"ש האי רב דעת חיוב. חזקת עליו עדיין
שיצא. אחר שופר לתקוע נינהו. מדאורייתא תקיעות
אי ותוקע וחוזר תוקע בו שיצא לאחר לולב לוקח אי

התפילה. לאחר התוקע תוסיף. בל משום יש

.הוצאה משום חייב אי ביוה"כ במנעלים היוצא
בשבת בתפילין היוצא והגרש"ג. המנ"ח מחלוקת
תפילין כמשא. ליה משוי תוסיף בל דאיסור פרש"י

האדם. פני על קישוט הו"ל

מלבוש ולא תכשיט הוי לא תפילין יצאבהנ"ל ורק .
מצוה. לשם בחול ללבשו שדרך כיון משאוי מכלל
צריך כשאין זה על זה מלבושין בב' לצאת מותר אי

זוג. זוג תפלין להכניס יכולה אי אשה להם.

שראוי הקב"ה שהעיד ר"ה הריטב"א דברי ביאור
ופלא חובה. קבעו שלא אלא בר"ה מלכיות לומר
דברי ביאור דרבנן. אלא הוי לא ז"ש מלכיות דחיוב
למ"מ. נאמרו תקיעות של הסדרים דכל הקדוש האר"י

לשיטתי'. לריטב"א יתכן לא זה ותי'

יעשה היאך אשכנזים של בביהמ"ד ספרד המתפלל
יחיד שאין השמ"ע לאחר מדות עשרה ושלש בוידוי
או תפלה קריאה דרך מדות י"ג יאמר אי אומרם.
מצפ"ץ אתב"ש בחילוף שמות הב' לקרות בקשה.

מקובלים. דעת כפי מצפץ

אכילה מקרי דלא משום אי דשלכד"א פטור בטעם
אכילה. הנאת כאן שאין רק דוקא או

שואל הבן אין למה פסח. בליל הסדר על קושיות בד'
בקושית לשאול. נעשה שהוא שני כוס מוזגין למה
חדש דבר כוסות. ד' על שואל אינו למה החוו"ד
כוסות. ד' מוזגין למה שואל תינוק הבן להרמב"ם

אחר. ת"ח או הקורא, אומר נשתנה ומה

עלות עד או חצות עד הוא מצרים יציאת סיפור זמן
הגיע רבותינו ואמרו תלמידיהם דאתי טעם השחר.

שחרית. של ק"ש זמן

,דאורייתא בזה"ז ספירה דמצות החינוך דעת ביאור
דליכא בעומר או לעומר וכך כך אומרין דאין אלא

חדש. דבר והוא בזה"ז עומר

לעשות שלא והנשים האנשים נוהגין שלא מה תמיהה
ביאור עצרת. ועד מפסח ואילך משקעה"ח מלאכה

וב המנהג מקור בזה.בעיקר הפוסקים מחלוקת

.שליט"א אדמו"ר כ"ק תשובת

.במוצש"ק שחל בי"ט להבדלה נרות ב' לדבק נכון אי
מדובקין. להיות הנרות צריכין אם אבוקה. נקרא מה

קלוע נר להדליק לאשתו אמר סג"ל מהר"א
במוצש"ק. יו"ט כשחל להבדלה שיהיה (געפלאכטען)

.ואילך אב מר"ח משבת בשר שיורי לאכול מותר אי

בירושלים תוקעין היו אם בשבת להיות שחל ר"ה
בזה. רש"י סתירת ובישוב הבית. בזמן

.דחול עובדין נקרא מה הכלל

המוציא בין בסוכה לישב לברך יכולה אי אשה
בעלה ברכת אחר אמן לענות יכולה ואי לאכילה,
הדלקת בשעת שהחיינו ברכה אם וכן הקידוש. לאחר
של בקידוש שהחיינו אחר אמן לענות יכולה אי נרות
אמן לענות שור והבכור המג"א במחלוקת בעלה.
בין הפסק הוה אי שהחיינו ברכת פסד"ז. באמצע
קודם שהחיינו מברכין אין למה המצוה. לקיום הברכה
שאר מאורע והזכיר טעה הפסק. הוה אי אמן הברכה.
הברכה אחר אמן עניית הפסק. הוה אי בתפלה ימים
בשם ש"ג המברך. בזה ויוצא מהברכה חלק הוא

ברכות. ורש"י הירושלמי

שלא נהגו שהנשים במנהג ז"ל מלצר הגרא"ז טעם
הבדלה. מכוס לטעום

.מים ויצאו הך הסלע על מזכירין למה הגשם בתפילת
סניגור ואין חטאם שהוא מים עינות סתם וחזקיהו
יהודה סוד דינו. מה בהלכה וטעה לש"ש העושה וכו'.

וכזבי. וזמרי ותמר

.המידה על להפריז בזמנינו שנוהג התוארים בענין
וכו'. צב-אות ה' למלאך דומה הרב אם אמרם ביאור

למי מסכתות.המכבד כמה בשביל אחת מסכת שלמד

איש אנר אלא קיימו לא וב"ה דב"ש התוס' בדברי
דחיישינן מנ"ל שליט"א הגרי"י מרן בקושית וביתו.
דב"ש טעמא מ"ש ביאור והיוצאים. הנכנסין לימים
לחפץ מחוץ מצוה הידור מצינו היכן החג. פרי נגד
נר על ברכה ויום. יום דבכל ניסא פרסומי המצוה.
אין ולחבירו נרות ב' על שמן לו שיש מי הידור. של
ע"ב י"ח נדה בתוס' ותמיהה במג"א. וצ"ע כלום, לו

רוב. ד"ה

.ברכתו ידי יצא אי זמנה בוא קודם המצוה על המברך
יעבירנו. שמא משום חנוכה בנר גזרו לא למה

.מצוה מחיוב עצמו לפטור כדי להערים מותר אי
דרך פירותיהן מכניסים האחרונים דורות בגמ' וביאור
מערימין תמורה ובגמ' המעשר. מן לפוטרן וכו' גגות

מכהן. להפקיעו הבכור על

וישוב חנוכה לנר שריפה בשמן מדליקין דאין בהא
שמן למנורה. כשר אי שאול שמן הבי"ש. מרן לדברי

ממון. דין לו ושיהיה לכם, בעי אי חנוכה
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מהם איזה על חנוכה נר ולא שבת נר לא לו שאין מי
כסותו. מוכר

עצמו בפני בעמוד כתובים המן בני שעשרת מגילה
טעם שורות. ב' לכתוב ריוח יש ושורה שורה ובכל
ובעמוד המן בני בעשרת גדולות אותיות שכותבין

עצמו. בפני

.מנחה אחר פורים סעודת שעושין טעם

החכ"ש בדברי וצ"ע אסתר. בתענית שמתענין טעם
ז"ל. הרמב"ן על שתמה

לאכול מותרת אי בפורים שלה טבילה ליל שהגיע אשה
סעודת פורים. לשמחת שבת עונג בין חלוק בשר.
יתענה. שלא בשביל או ושמחה עונג משום תקנו פורים

אחשביה מטעם הוא אם שיעור אחצי שחייב עכו"ם
החת"ס בדברי וצ"ע שהוא. בכל שלהם דהשיעור או
חייב עכו"ם הרמב"ם דברי ביאור ישראל. והחמדת
הוא משו"פ פחות הגוזל החי. מן ובשר אבמה"ח על
בכ"ש דחייב היכי השאג"א. דברי ביאור ח"ש. מדין
הלל"מ דשיעורין הא ביאור בשלכדה"נ. נמי חייב
לענין וכן דעתא מיתבא דבהכי לרבנן להו קים ואמרו
ישוב בהם. עולה בשרו שכל מים במקוה סאה מ'
מ"ס. בעינן אי מה"ת החזו"א. מקושית הרא"ש לרבינו
ביו"כ לכשיעור והשלים יו"כ קודם שיעור כחצי אכל
מן חלק שהוא ח"ש בין חדש חלוק עליו. חייב אי

האיסור. מן חלק שאינו ח"ש ובין האיסור

מחלוקת דבר בה לחדש צריך אי ישנה סוכה
דאפילו הבה"ג רבינו לשיטת וביאור בזה. הראשונים
קאי דלא בה"ג לרבינו ישוב עוד חידוש. הוה בסתרקי
בעשייתה. שהחיינו ברכת על רק כלל ישנה אסוכה

בלבד. בדפנות חידוש מהני אי

.חיובית מצוה הוה ואי מצוה הוה אי סוכה עשיית
לא סוכה דעשיית שכתב יו"ד הח"ס מרן על ותמיהה
בעשיית עצמן מטפלין הדור וגדולי ת"ח מצוה. הוה

סוכה. לעשות לעכו"ם ליתן ואין סוכה

וזה זה ליהוי ע"ז של בלולב חריף מוהר"ש בקושית
אי זוז"ג פסיל. ואמאי היתר מיני ג' שאר עם גורם

זוז"ג. אמרינן אי ע"ז באיסורי ביטול. מטעם הוי

.מצוה ידי בה יוצא אי הבעלים ונתייאשו גזל

פטור טריפה ונמצאת בשבת דהשוחט הפמ"ג בדבר
מחשבתו. נתקיימה דלא

שאל יו"ט ואחר בהנאה עליו שאסר מינים ד' נטל
חוב ידי למפרע יצא אי המשאתעליהם במחלוקת תו.

מחלו ואח"כ ביה ונפק אתרוג בגזל והמהרשד"ם משה
בשעת ראוי שתהא צריך מצוה למפרע. הבעלים לו
קונם פ"ה נדרים והר"ן הרשב"א במחלוקת קיומה.

לי. נהנים כהנים

חובתו ידי בו שיצא לאחר לולב לטלטל מותר אי
דברי ביאו בירושלים. הוצאה איסור השאג"א ובדברי
הניחו וכו' ירושלים אנשי של מנהגן הי' כך ירושלמי
מילה של סכין אי במחלוקת לטלטלו. אסור בארץ
בדברי צ"ע בשבת. המילה לאחר לטלטלו מותר

ז"ל. הגר"א

קודם בסוכה מינים הד' ליטול הקדוש האר"י במנהג
דוד. החסדי בדברי ותמיהה תפלה.

ציבור אבל ביחיד רק לשון בכל נאמרת אי תפלה
הקודש. בלשון רק לעולם

ובהיתר בו. שיצא לאחר לולב טלטול בהיתר עוד
בו. שיצא לאחר בשופר לתקוע

אי מהודר. יותר אתרוג לו נזדמן ואח"כ לולב נטל
הרמב"ם במחלוקת המצוה. שקיים לאחר הדור שייך
בחול. אפילו מעכבין שאינן ציצין על חוזרין אי והטור
או לעצמו חובל בין חילוק לשבת. חול בין חילוק
מחויב שאינו במקום החובל אחרים). (שהוא לבנו
שאין מוהלין סקילה. שגגת ובשבת לאו שגגת הו"ל
ח"ו שבת מחללי בכלל הם הרי בצפרנים פורעין
חילול ליכא ביד הפורע בחבירו. חובל על ועוברים
קיים המצוה בגוף שקשור הידור דאורייתא. שבת
מצוה למצוה מחוץ שהוא והידור ההידור אזיל המצוה

ההידור. לקיים

כבר ומאז תשל"ו בשנת שנדפס משנה שערי קונטרס
לתועלת ומדפיסים חוזרים והננו השוק מן תמו ספו

ידינו. על ש"ש שיתקדש יתן והשי"ת הרבים
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