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ישראל של נשמתן יצתה הקב"ה מפי שיצא ודיבור דיבור כל ואריב"ל ע"ב פ"ח שבת בגמ'

ה')שנאמר הוריד(שיה"ש קיבלו היאך שני דיבור נשמתן יצתה ראשון שמדיבור ומאחר בדברו יצאה נפשי

ע"י וחזרה נשמתן יצתה פעמים שעשרה ובפרדר"א וכו' אותם והחי' מתים בו להחיות שעתיד טל (הקב"ה)

להם ליתן להקב"ה הו"ל הדיבור כח לקבל יכלו לא אם וצ"ב המתים תחיית בחינת אצלם והי' התחי' טל

כמה ועוד עדיף בניסא ולמעט מיתה לאחר מלהחיותם חיים בעודם לחזקם קל יותר והוא הדיבור לקבל כח

יותר. נבאר בסמוך ואי"ה דיוקים

'ור סימון ור' חלקי' ר' ס"ת מפני לעמוד מהו להו איבעיא ע"ב ל"ג קידושין בגמ' נקדים

דאמרינן ראשונים ועוד והריטב"א הר"ן והקשה כ"ש לא מפניה עומדים לומדיה מפני ק"ו אמרי אלעזר

מכות ע"ב)במס' כ"ב דאילו(דף רבה גברא מקמי קיימי ולא ס"ת מקמי דקיימי אינשי שאר טפשאי כמה

רבה גברא דעדיף לאו ותי' מהכא איפכא דדייקא ומשמע חדא ובצרו רבנן ואתו יכנו ארבעים כתיב בס"ת

טפשאי כמה א"כ לה מפרשים ואינהו ומונחת התורה כרוכה היתה הם שאלמלא דכיון לומר אלא מס"ת

כמה אמר דלכן אמרו ובתוס' לומדיה מפני לעמוד ראוי כך ס"ת מפני לעמוד שראוי כשם סברי דלא נינהו

הנ"ל מכות מהרש"א ח"א ועיין ע"ש רבה דגברא מק"ו אלא ידעינן לא ס"ת מקמי למיקם דהרי טפשאי

שתי'. מה

שיבה מפני מ"ע והוא לומדיה מפני לעמוד דחייבין כיון טפשאי להו קרא דלמה עוד תקשה

ראיתי שוב אינשי. שאר רשיעי כמה והול"ל נינהו רשיעי אלא נינהו טפשאי לאו א"כ זקן פני והדרת תקום

או אינשי טיפשאי כמה הול"ל אינשי שאר לשון לדייק יש עוד ע"ש. ח"ש דבש ביערות גם הקשה דכן

אינשי אינשי)הני הני גרס באמת ומהרש"א(ובר"ן התוס' דלטעם לדייק יש עוד צ"ע. אינשי שאר ולשון

אריטב"א שהקשו ומקנה פנ"י ועיין חדא לה ובצרי חכמים דאתו ממלקות, ראי' להביא צריך הי' לא לכאורה

עדיפא רבנן דכבוד משמע חדא ובצרי רבנן ואתו ארבעים כתיב בס"ת דאלו הטעם שם אמרו שהרי ז"ל

וע"ז בדורו מופלג שהוא בחכם מיירי והתם ממנו גדול שהוא בחכם מיירי דבקידושין תי' והפנ"י מס"ת

הידור בו שיש קימה אלא לעמוד א"צ בחכם הא ממנו גדול שהוא מחכם הכא דיליף ס"ד דאי המקנה תמה

הס"ת את לומדין שהם כיון ס"ת מפני לקום חייבים עצמו הת"ח דודאי המקנה ותי' ד"א, בתוך היינו

עצמה ס"ת מפני כ"ש תורה שמקבל מפני רבו מפני לקום אדם שחייב ממה ק"ו הוי שפיר אותה ודורשין

עדיף א"כ אותם שמלמד ת"ח עפ"י אלא התורה את מבינים שאינם העם שאר דגבי אלא ממנו שמקבל

מפני הכא קאמר ואפ"ה להבין יכולין הת"ח וע"פ להבין יכולין אינן עצמו התורה מן שהרי ת"ח יותר

ע"ש. וכו' כ"ש לא מפניה עומדים לומדיה

לבין בתורה מופלג ת"ח בין לחלק כתב שם קידושין יעקב ובעיון י"א סי' א"ח ח"א שבו"י

יעקב עין על והרי"ף ע"ש, לקידושין בחי' המהרי"ט כתב זה וכעין מופלג שאינו פינטו)ת"ח כתב(למהר"י

ס"ת שאז בתורה עוסק שאינו בשעה ת"ח לבין מס"ת כחו יפה שאז בתורה שעוסק בשעה ת"ח בין לחלק

בר שמעון ר' ואזיל חליף יתבי הוו זבדי בר יעקב ור' אלעי דר' שם קידושין מגמ' ראי' והביא ממנו עדיף

ופרש"י לומדיה מפני עומדת תורה כלום ועוד חבר ואנא חכימי דאתון חדא להו אמר מקמיה וקמו אבא

האחד ת"ח מיני ב' שיש ביאר ובזה לומדיה קרי ולדידיה עצמה תורה לדידהו קרי הוי כו' שעוסקין לפי

דודאי קשה עוד מיירי. אופן בכל נמי רבה גברא האי דלמא צ"ע ולדידיה ע"ש בתורה עוסק שהת"ח בשעה
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לבו ומפנה בדרך המהלך מפורשת משנה והרי ואזל שחלף הגם תורה לומד הוי נמי אבא בר שמעון ר'
בדרך. ובלכתך וכתיב בנפשו, מתחייב זה הרי לבטלה

לפי בתמיה לומדיה מפני עומדת תורה וז"ל שפי' ז"ל רש"י הגדול רבינו לשון בדיוק שנראה
קר ולדידיה עצמה תורה לדידהו קרי הוי הלכה בדבר עסוקיןשעסוקים שהיו דוקא דייק והנה ע"כ לומדיה י

ואינו תורה שלומד ומי עצמה תורה מקרי הלכה בדבר שעוסק דמי הוא בזה דהחילוק כלומר הלכה בדבר
אמרו בגמ' והנה לומדיה נקרא הלכה בדבר ע"ב)עוסק י' הלכה(תענית בדבר תתעסקו אל בדרך תרגזו אל

בר שמעון דר' מאד שפיר ואתי הלכה בדבר לעסוק אסור תורה ללמוד שחייב הגם בדרך דהמהלך מבואר
בר יעקב ור' ר"א אבל לומדיה נפשי' קרי ולכן בהלכה עסק ולא תורה למד רק א"כ ואזיל חלף הוי אבא

בס"ד. נכון וזה עצמה, תורה להו קרי הלכה בדבר עסקו וא"כ בישיבה וקשות יתבי דהוו זבדי

.לומדיה נקרא כהלכה שלא ולימוד בפלפולים והעוסק עצמה תורה נקרא בהלכה העוסק ת"ח

מכות גמ' דברי שהביא ינחלו חכמים כבוד בפ- פי"א. עולם בנתיבות המהר"ל כק"ז דברי לפרש יש ובזה
בעל כי האדם יאמר שלא החכם מעלת על להודיע דבא ופי' אינשי שאר טפשאי כמה רבא דאמר הנ"ל
התלמיד כי רק אינו זה ודבר תורה שיודע אדם רק עליו נקרא תורה שם ואין אדם שאר כמו הוא התורה

דברים התורה שאמרה הטעם הוא זה דבר ובודאי התורה אל גמור דמיון לו ויש התורה עצם כמו חכם
ונתן יתברך השם שגזר וכמו ג"כ התורה עצם הם החכמים כי יורוך אשר מכל ושמאל ימין תסור לא י"ד
לא כן לא שאם התורה עצם שהם ראי' ומביא התורה עצם כן גם והם החכמים נתן כך לישראל התורה
אין התורה עצם החכמים היו לא אם מ"מ דרש בידם יש אפילו מכות ארבעים מן למעט כח בידם הי'-

בפירוש כתוב ובתורה התורה מן פוחתים הם כי כך קבלו או שדרשו החכמים ע"י מה"ת דבר לפחות ראוי
הוי ת"ח המבזה ולכן התורה לפרש כח בה יש והתורה התורה עצם הם חכמים שם אלא יכנו ארבעים

בתורה פנים ע"א)מגלה צ"ט שהרי(סנהדרין צ"ע ולכאורה באריכות, ע"ש התורה עצם הוא הת"ח כי

התורה עצם אבל הוי לומדיה דת"ח משמע כ"ש לא מפניה עומדין לומדיה מפני להדיא אמרו בקידושין
ולא לומדיה עצמו שקרא הרי לומדיה מפני עומדת תורה ועוד להדיא אמר אבא בר שמעון ר' וגם הוי לא

התורה. עצם

בהלכה עוסקים שאין ות"ח התורה עצם באמת הם בהלכה העוסקים דת"ח מאד שפיר אתי
התורה. עצם ולא התורה לומדי נקראים

ויליף ס"ת מפני לעמוד מהו להו איבעיא דבקידושין הראשונים מקושית הגמרות סתירת מיושב
ושפיר עדיפא תורה ומינייהו בהלכה עוסקין שאין מת"ח ולמד כ"ש לא מפניה עומדין לומדיה מפני לה
ארבעים כתיב בתורה שהרי ראי' וכדמייתי בהלכה עוסקים והם רבה בגברא מיירי במכות אבל ק"ו הוי

מפני קיימי ולא קיימי ס"ת דמקמי אינשי שאר טפשאי כמה רבא אמר ושפיר חדא ובצרי רבנן ואתו יכנו
תורה כלום ועוד שמעון ר' וכמ"ש התורה עצם שהוא הוא דהוא הוא ס"ת נמי רבא דגברא רבה גברא
קדמני שכבר קידושין למס' בחי' המהרי"ט לרבינו ומצאתי עיני ה' העיר שוב ודו"ק. לומדיה מפני עומדת

מהרי"ט לדברי ראי' הבאתי עכ"פ ולפענ"ד הנ"ל רש"י מדברי ראי' לעצמו הביא שלא אלא זה בתירוץ
הנ"ל. מהרי"ט דברי שהביא יעקב עיון על יוסף עץ ועיין הנ"ל מפרש"י

'סי היראים לפמ"ש אינשי שאר לשון וגם רשיעי אמר ולא טפשאי כמה לשון בדיוק נלפענ"ד
ממנו חכמה שקנה זה פי' שיבה בלא חכמה שקנה זה זקן דאמר הגלילי יוסי כרבי הלכה שאמרנו דזה ל"ו
דאמרינן בעינן רבו מ"מ עיניו כמלא מובהק ברבו אבל מובהק שאינו ברבו אלא ל"ש אביי אמר דאמרינן

אלו ובפ' צריך אינו ממנו למד לא אבל כבוד בו לנהוג צריך וכו' אחד פרק מחבירו הלמד אבות במס'
בפני זה עומדין שבבבל ת"ח ואמרינן זומליסטרון דאסבריה מדרבנן ההוא עליה מאניה קרע רבא מציאות
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בתמיה מפני עמד ולא תילים בספר לו שניתי בפ"ק ובקידושין לא בנ"א שאר אבל מזה זה שלומדין פי' זה

מה"ת, בכבודו חייב אי מובהק שאינו ברבו ו' אות העמודים ווי ועיין לעמוד צריך הי' לימוד מטעם אלמא

בסתם רבה גברא ורק תלמידים שאינם בנ"א בשאר מיירי ובמכות רבו בכבוד מיירי דבקידושין י"ל ולפ"ז

רבה גברא של תלמידים שאינם אינשי שאר כלומר אינשי שאר טיפשאי כמה דיוק מאד שפיר אתי ולפ"ז

והרי ס"ת מפני קמו מ"מ הוא רבו שאין לעמוד מחוייבים אינם דמה"ת שס"ל שהגם הם וטפשאי הנ"ל

אמר ולא טפשאי רק ואמר חדא לבצור בידו נמי רבה א"צהגברא ומדאורייתא הוא רבו לאו שהרי רשיעי

לא אינשי רוב דבדרבנן ה"ה לפמ"ש ובפרט מהם. כלום למדו לא שהרי הרא"ם דעת לפי מפניו לעמוד

מאד. שפיר ואתי ע"ה על כלומר אינשי שאר קאי א"כ עלי' בני רק זהירי

'מהל בפי"ז הרמב"ם והנה חדא בצרו רבנן ואתו ארבעים כתיב בס"ת דאילו שאמרו מה לבי

ארבעים שנאמר וזה במספר רשעתו כדי שנאמר כחו כפי מלקות המחוייב את מלקין כיצד כתב ה"א סנהדרין

רבה מכה לחלש יכה שאם לחלש פוחתין אבל כשמשון ובריא חזק הי' אפילו הארבעים על מוסיפין שאין

אחת לו יוסיף שאם ותשע שלשים אותו מכין ביותר הבריא שאפילו חכמים אמרו לפיכך מת הוא בודאי

בגמ' לה ילפי מקרא שהרי שם והכ"מ הרדב"ז ותמהו ע"כ. לו הראויות ארבעים אלא הכהו שלא נמצאת

הוא דבאמת תי' עוד בעלמא אסמכתא דקרא להרמב"ם דס"ל הכ"מ וכתב חכמים אמרו לפיכך כתב ולמה

הרדב"ז וגם סופרים מדברי ליה קרי בתורה להדיא מפורש שאינו דבר שכל אזיל לטעמיה אלא דאורייתא

שם. לח"מ ועיין הכי, רבנן לה דרשו אמאי יהיב טעמא דרק כתב

ולפי שלימים להיותם ראוי הי' במספר ארבעים אמר אילו ז"ל הרמב"ם פי' כאן בפיה"מ

שנאמר כמו לסבול, שיוכל מה כפי ידוע, במנין אלא שיעור בלא ילקה שלא לומר רוצה במספר שהקדים

שלמדנו כמו ארבעים עד לומר רוצה יכנו ארבעים כן אחרי ואמרו ההלקאה סוף כלומר במספר, רשעתו כדי

נכה לא ארבעים על יוסיף ולא לסבול שיוכל מה כפי הוא וההכאה הואיל ז"ל החכמים בדברי הקבלה מפי

שמה מפורש כתב הנה ע"כ. בא הכאה במיעוט שהשמירה שבאר כמו שמירה דרך זו ההכאה ונניח ארבעים

חדא הכאה בצרו הם לסבול שיוכל מה כפי מה"ת הוא שההכאה לפי שמירה משום הוא חדא שבצרו

שמירה. מכח כשמשון בריא לאדם אפילו מארבעים

החוטא את דאומדין בהא לחקור יש דלכאורה שמירה משום כאן דוקא חששו למה לבאר

להיות צריך שעה באותה הרי אבל לקבל יכול הוא כמה החוטא על אומד צריך והלא לקבל יכול הוא כמה

יוכל לא המוכה א"כ חזקה ומכתו וחזק בריא אדם הוא המכה שאם כלומר שהוא כפי המלקה את אומד

למלקות כשאומדין לכאורה וא"כ יותר יקבל המוכה א"כ חלוש אדם הוא המכה ואם הרבה מכות לקבל

ויתירי כח חסירי אלא חזנין מעמידין אין ת"ר ביד מכה המכה ובגמ' והמוכה. המכה לפי דעת אומד צריך

מכתו כואב כמה המכה דעת אומד דצריך פשוט והנה כח ויתירי מדע חסירי אפילו אומר יהודה רבי מדע

שלפעמים אפשר מכה כשהוא המכה הנה דאפ"ה אלא והמוכה המכה שניהם אומדין להיות לב"ד צריך וא"כ

אחרונה במכה כשמכה המכה מדרך ובפרט כחו בכל כשעושה האדם דרך שכן הראשונה מן רבה מכה יכה

אפילו וא"כ כידוע שלפניה מהמכות יותר כחו בכל מכה להכות עוד צריך שאין כיון ומ"מ חלש כחו כבר

עד יוסיף ואם לקבל שיוכל האומד יצא כבר ל"ט ובתוך רבה מכה שילקה אפשר מ"מ מ' לקבל אמדוהו

סכנה. לידי יבא או ימות ארבעים

ולכאורה רבה מכה אלה על להכותו יוסיף פן יוסיף לא יכנו ארבעים הקרא בלשון זה לכוין

יוסיף פן הול"ל אלה על לשון לדייק יש עוד אחיך ונקלה להכותו יוסיף פן הול"ל רבה מכה אמר למה

אלה על להכותו יוסיף פן שפיר אתי ולהנ"ל מיותר לכאורה רבה מכה אלה על וגו' אחיך ונקלה להכותו
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ואם כח בתוספת הם אלה כל נמצא כח בתוספת שיכה כלומר להכותו יוסיף ג"כ הקודמין אלה כלומר

לעיניך. אחיך נקלה ונמצא ויסתכן הוא רבה מכה שהוא כל אפילו להכותו יוסיף

לא ילקיניה חד וחסיר יצליף ארבעין וז"ל ב"ע יונתן בתרגום הרמב"ם לדברי מקור עיני ה'

ישלים לא דלכן כתב הנה ע"ש וכו' ויסתכן יתיר מלקות אלין ותשע תלתין על למלקיה יוסיף דלמא ישלים

הרמב"ם דברי הם והם בקרא כן מפרשו ז"ל דהוא אלא יסתכן שלא שמירה הוא נמצא יסתכן שמא משום

יצליף ארבעין משמע דכן ל"ט ולהכות ארבעים למנות דצריך התיב"ע מדברי שנראה דמה אלא לכאורה

למספר כשמגיע בהכאה יוסיף שלא יוסיף לא יכנו אבל ארבעים שיספור כלומר ארבעים במספר הכא ומפרש

משניות על איתן באהבת מצאתי שוב ודו"ק. ל"ט שהוא מ"י)ארבעים כ"א(פ"ג סי' ח"י ופ' ד' סי' ה' פ'

ודו"ק. ע"ש שם המדרש על הרש"ש החידושי פי' וכן כרמב"ם שמפורש

התורה אין באהל ימות כי אדם כתיב הנה דריב"ל למאמר הראשון מקומי אל נא נשובה

ודיבור דיבור כל על כי התורה קבלת עיקר היתה כן כי ואריב"ל עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימת

ועמדו חזרו והם התחייה בטל אותם החי' רחמיו ברוב והקב"ה ישראל של נשמתן יצתה הקב"ה מפי שיצא

להמית לקיים כדי עוד יחיו ולא שנית ימותו שמא דבר לשום חששו ולא הקב"ה מפי תורה דברי לשמוע

ריב"ל שהשמיענו הרבותא וזה בפדר"א כמבואר פעמים עשר עד כן והי' בפועל ממש התורה על עצמם

קבלנו כן כי אדם של כחו מתשת שתורה הגם ממש נפש במסירת תורה ללמוד זרעם ועל עליהם וקבלו

אפילו תורה ללמוד ההכרח להראות כגיגית ההר עליהם כפה נמי ומה"ט התורה, על עצמנו להמית עלינו

דהגם ז"ל המהר"ל פי' זה וכעין תורה ללמוד חייבים להמית שיפול ההר מן מרחפת מות אימת כשח"ו

נמי רוצה איני יאמר ואם רצון ולא הכרח תורה ללמוד שהחיוב ההר עליהם כפה ונשמע נעשה שאמרו

אמן. הדעת הרחבת מתוך לשמה תורה ללמוד שנזכה וי"ר ההכרח, מצד מחויב

שמעתתא ולאסוקי למעשה בהלכה ולעסוק הלכה בה שיש תורה ללמוד אנו בדורנו להזהיר יש

תורה בכלל נכלל הוא הרי להלכה תורה בלימוד שמדבק ומי עצמו תורה הוא זה לימוד כי דהלכתא אליבא

יגיעו מתי לומר אדם חייב ומ"מ התורה מלומדי להיות שנזכה שהלואי ובודאי לומדיה בכלל ולא עצמו

עצמה. תורה בבחינת ולהיות אבותי למעשי מעשי

כהלכה שלא דבר ומעטנו מפינו יצא שלא וי"ר שמים לרחמי המצפה לעולם מועט אדם דברי

בעוה"ב. ולא בעוה"ז נכשל ולא נבוש שלא עולם ועד מעתה תורה של לאמיתה לכוין ונזכה

שמת ולא המדרש בית מיושבי חלקינו ששמת אלקי ה' לפניך אני מודה שעבר על הודאה נותן

המעיין יבוש ולא לאחרים וללמדה לשמה תורה ללמוד עוד שיזכנו להבא על וצועק קרנות מיושבי חלקינו

יקהת ולו ינון יבא עדי תורתך ויודעי לשמה תורתך לומדי כולנו צאצאינו וצאצאי וצאצאינו אנחנו ונהיה

מכסים. לים כמים עמים

רותתות בידים ברעדה החותם לשמה תורה לומדי בפני הנדרסת אסקופה קידה אחוה הנני

ונפש ובלב

 

התשמ"ב הרחמים חדש
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ארבעה מכל מעט שכולל בס"ד ספרי שאר כמו זה ספרי להדפיס התחלתי כי היות המחבר

גדול יוצא שהי' אחד בכרך הכל להדפיס ראוי היה שלא עד בס"ד בדפוס החומר נתרבה אמנם ש"ע חלקי

וא"ע ויו"ד לבד, חיים אורח חלק להדפיס החלטתי ולכן בו השימוש קשה שהי' עד בכמות מדאי יותר

בס"ד תשיעי חלק הוא וח"מ א"ע יו"ד וחלק שמיני חלק הוא א"ח חלק הסדר לפי וממילא לבד וח"מ

כאשר הקודמין מספרינו שינוי שום אין בעצם אבל בו להשתמש בספרי הקורא על להקל רק זה כל ועשיתי

בספרינו. הבקי בס"ד המעיין יראה

ולכן קודם בס"ד לאור יצא ראשונה בדפוס נגמר ט' חלק אשר הסיב הסיבות כל המסבב כי

לשפופרת משל רש"י שהביא הקדמוני משל ע"ד הוא ואולי ח' חלק לפני ט' חלק שיצא הרואה יתפלא אל

אחרונה. יצא ראשונה שנכנס שזה

האפשר כפי בהם לעיין בספרינו המעיינים בכלל תורה לומדי ומכל בפרט מידידי מבקש הנני

בהם ימצאו שלא הראשונים מגדולי אפילו ספר לשום שא"א הגם כי להשיג דברים בהם שימצא קודם

השם ויגיעה עמל אחר הרי מ"מ דיתמי יתמי אנן וכ"ש יבין מי שגיאות ע"ה המלך אמר וכבר שגיאות

כימים לילות ושמתי בס"ד יגעתי והרבה כמוני לפעוט אפילו דעת לאדם חונן וחסדיו רחמיו ברוב ית"ש

בעיון בדברינו יעיין המשיג בעל שישיג קודם עכ"פ ולכן מגעת. כהה יד ידי כפי והפוסקים הסוגיות לברר

כל יפסול ולא זכות לכף בשמים אותו וידונו זכות לכף ידונינו שגיאה ימצא אעפ"כ ואם מקופיא ולא

אפשר ואם האוכל את ויאכל הפסולת יזרוק אלא שימצא יותר או שתים או אחת פסולת בשביל התבועה

אלו דברים כי אבוש ולא אודה אי"ה לאו ואם דברי אישב להשיב אוכל ואם טובה לו אכיר להודיענו

ע אותו להשיג יוכל לא ואם הם ולאשגיעה ידינו על מכשול ח"ו יבא שלא לעצמו השגיעה יתקן כ"פ

כי עד לבדו לה' בלתי לאחרים וללמדה לשמה תורה ללמוד יזכני שמו והשי"ת הרבים בחטא ח"ו נלכוד

ישראל. בני לכל ולכוח"ט ברכות מיני בכל החותם עמים יקהת ולו ינון יבא
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יצו"א בנ"י התשל"ח מנ"א י"ז

בצ"צ עוסק נו"נ וו"ח הרה"ג ונעים נחמד ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת לרבים תורה מרביץ  

.ווענעז דקאראקאס גדולה דישיבה ר"מ שליט"א
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למען לפעול ויוכל יועציו ובלב ושרים מלכים בלב חנו ה' ויתן
ויזכה ישראל בני אחינו בין דבריו ויתקבלו ישראל קדושת
וש"ת דושה"ט ידי"נ עולם ועד מעתה הרבים ממזכי להיות

ונפש בלב אש"ל וכל
 

       
      

         
        
         
         
          
          
          
        
           
         
           
         
         
         

      

 

 
      
     

יצו"א בנ"י התשל"ח וארא עש"ק

בנש"ק ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
  הגדול הגאון לידי"נ בן שליט"א
זצ"ל. מווייצין מוהר"צ
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דושה"ט ידידו כעת להאריך אוכל לא הז"ג אין כי ומחמת
ונפש בלב החותם אבות בזכות אמת דבר על ורכב צלח וש"ת

 

 
   

   

יצו"א בנ"י התשל"ח תרומה עש"ק

בהפלגת ומופלג המופלא הבחור חביבי ורב ידידי מע"כ
מר חכמים  גבוה המדרש בבית הי"ו

נ.ז. לעיקווד
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יצו"א בנ"י התש"מ למט-מונים כ"ח

המאיר אור הדר פרי עץ בנש"ק הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת כו'  רו"מ שליט"א

וש"ס. ג"ח המאיר שרגא ובעמח"ס לאנדאן בק"ק
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אמנם להעיר שרציתי מקומות בכמה הערות כמה עוד לי יש
התם ועד הנאה פרקו עוד אשנה לכשאפנה ואולי הז"ג אין

ונפש בלב דושכ"ג ידי"נ הנני
 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ח לפניהם תשים אשר לסדר ג'

ראש על ארוכים וחיים וברכה שלום וגבעות הרים ישאו
פ"ה בשמים ראש וצדיק גאון האי רב וידי"נ יד"ע מע"כ

מוה"ר כקש"ת נו"נ בני הראשי רב שליט"א
תו"א. ברק
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נא סלח אומר הוא מה וביציאתו דושכג"צ ידי"נ הנני ובזה
והנני שליט"א כג"צ מר גברא להאי שהטרחתי הטרחא על

ונפש בלב ושנותיו ימיו לאריכות ומתפלל דושכ"ג

 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ז למט-מונים כ"ג

כש"ת וכו' נו"נ וו"ח חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
ר' הרה"ג .בברוקלין יקרה אבן הי"ו
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תורה ללמוד שיזכה וי"ר מכירו בלתי מוקירו ידידו דברי אלו
ונפש בלב וש"ת דושה"ט לשמה

 

 
     

      

יצו"א בנ"י התשל"ו מרחשון ב'

מוה"ר כש"ת צ"צ פ"ה בנש"ק הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
 בנ"י מציעשינוב אדמו"ר שליט"א

יצו"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


  

         
         
         
        
         

 

       
      
        
        
        
       
         
          
          

      

       
       
        
       
        
       
         
        
        
        

       

       
        
       
         
        
        
         
       
        
          
        
        
        
         
         

         
        

  

       
       
         
          
         
         

       
        
          
         
         
         
        

     

ונפש ובלב נאמנה בידידות דושכ"ג ידי"נ דברי אלו

 

 
     

    

יצו"א בנ"י התשל"א למט-מונים ט"ז

כמר וכו' ומופלג המופלא ידידי מע"כ 
.ת"ו ירושלים מיר הקדושה בישיבה הי"ו
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יצו"א בנ"י התש"מ ש"ת מוציו"ט

מפארים שמו פ"ה נעלה מאוד הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת כבוד אומר כולו שליט"א

מיש. בדעטראיט רב
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ומבורכת טובה ושנה טבא בפתקא המברכו דושכ"ג ידי"נ
ונפש בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה
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יצו"א בנ"י ה'תשל"ז למט-מונים מ"ג

מוה"ר כש"ת בנש"ק הרה"ג וכו' וו"ח ידידי מע"כ
 .מדרשנו בית תלמידי מגדולי שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ז פורים

כבוד אומר כולו ברקאי נו"נ פ"ה המפו' הגאון הרב מע"כ
מוה"ר כג"ת וכו'  בעמח"ס שליט"א

ב"ח. אב"י בית
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המברכו ידידו לקצר הנני הז"ג ואין הדברים נתארו כי ומחמת
ונפש בלב ושכ"ג דושה"ט וקדושה תורה דעת להרבות שיזכה

 

       
       
        
       
         
         
          
          

      

 
     

  

יצו"א בנ"י שני פסח התש"מ למט-מונים ל'

כש"ת כו' כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
  באבוב חיים עץ הקדושה במתיבתא הי"ו

נ"י. ברוקלין
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המברכו יאריך שנותיו וה' להאריך אוכל לא הז"ג שאין ולפי
ונפש בלב

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"ז למט-מונים מ"ב

וכו' מזה בן מזה בנש"ק וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת .חיפה ויזניץ ברמת הכולל ראש
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שנזכה וי"ר ונפש בלב וכאש"ל דושה"ט ידי"נ דברי אלו
ונפש ובלב הדעת והרחבת נחת מתוך התורה לקבלת

 

 
      

   

יצו"א בנ"י התשל"ט שרה חיי פ' ג'

כש"ת ברקאי כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .נ.ז לייקווד גבוה בביה"מ הי"ו
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יצו"א בנ"י התש"מ חיל אנשי לסדר ג' ליום אור

חו"פ חוב"ט בנש"ק הדר עץ פרי הנעלה מחותני מע"כ
מוה"ר הר' כש"ת עיה"ק ירושלים שליט"א

מגור. אדמו"ר הגה"ק נכד
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לישב שיזכה וי"ר יתירה בידידות הראשונות על חוזר הנני ובזה
דושכ"ת ינון יבא עדי ניחוח לריח לו יעלה ובשתים נח מי על

ונפש בלב הרם כערכו ומוקירו מכבדו מחותנו וכאש"ל
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יצו"א בנ"י התשל"ז תשרי כ"ד

מאש מוצל אוד בע"ת נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' מרגליות מפיק פה 

ועוד. ד"ח ממעמקים שו"ת ספרי בעמ"ח שליט"א
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וי"ר ורכב צלח בברכת הפתיחה מעין החוזר ידי"נ דברי אלו
וידידות באהבה וכאש"ל דושכ"ג בעתו עטו מפרי ליתן שיזכה

ונפש ובלב
 

 
      
       

 

יצו"א בנ"י התשל"ח תצוה א'

וכו' בנש"ק ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
כש"ת רבא גברא להאי בן הי"ו

זצ"ל. מוהר"צ הרהגה"צ
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ותקיף רבא שלאילנא וי"ר דושה"ט ידידו עוד להאריך הז"ג ואין
ונפש בלב ומברכו המכבדו הקדושים אבותיו בזכות יתעבד

 

 
      

    

יצו"א בנ"י התש"מ שלום בריתי את לסדר ב'

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מח' מע"כ
 טאראנטא טעשין אבדק"ק שליט"א

וש"ס. יצחק שאילת שו"ת בעמח"ס קאנאדא.
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כהרף ה' לישועת המצפה מח' ושכ"ג דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש בלב החותם עין

 

 
     
      
      

יצו"א בנ"י התשל"ט מנ"א כ"ח

עץ פרי הרה"ג ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הדר ,שליט"א
סיטי. מקסיקו הכולל מחברי
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יתעבד רבא שלאילנא וי"ר מכירו בלתי מוקירו ידידו דברי אלו
אומרים והקוצרים אקצר כעת הטרדות ומחמת אבותיו בזכות

ונפש בלב וש"ת דושה"ט יברכך
 

 
        

     

יצו"א בנ"י התשל"ו ניסן ז"ך

מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ 
.נ"י ברוקלין מיר הקדושה בישיבה בכולל שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ח מנ"א י"א

מוה"ר כש"ת וו"ח כו' חו"ב הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  שליט"א וויינבערג הגר"מ חתן הי"ו

מאנטריאל.

     
      
         
          
        
         
          
         
        
        
        

       

        
      

        
        
       
       
        
          
         
       
         
         
        
        
         
        
         
         
         
       
       
       

    

       
      
        
          
         
         
         
         

  

   
 

 
       

      

יצו"א בנ"י התשל"ז פורים

כבוד אומר כולו ברקאי נו"נ פ"ה המפו' הגאון הרב מע"כ
מוה"ר כג"ת וכו'  בעמח"ס שליט"א

ב"ח. אב"י בית
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יצו"א בנ"י התשל"ז בא פ' טוב כי בו שנכפל יום

הרב ברקאי וו"ח בנש"ק חו"פ חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת הגאון  שליט"א

ב"ח. המאיר שרגא בעמ"ס בלאנדאן רו"מ
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יצו"א בנ"י התשמ"א בהר עש"ק

חו"ב ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי גיסי חתן מע"כ
מוה"ר כש"ת מרים קודש נאוה וביתך הי"ו

תחי'. מאיר יעקב מוה"ר כו' והחשוב היקר גיסי בת
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עצמך ולטהר לקדש שתזכה וי"ר וכאש"ל דושה"ט הנני ובזה
אשר חיים תורת תורה מי סוף להם אין אשר במים לך במותר
חלקו אשרי ימצאנו מי עמוק עמוק ועמוקה ים מיני רחבה
דכולה בה והפך בה הפך תורה של אהלה מיושבי להיות שזכה

ונפש בלב דודכם עמים יקהת ולו ינון יבא עדי בה

 

 
     

     

יצו"א בנ"י התשל"ח שמיני מוצש"ק

כש"ת הערך יקר וו"ח נו"נ הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
הרב   ישיבה ר"מ שליט"א

דקאראקאס. גדולה
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הרבים ממזכי להיות שיזכה וי"ר דושה"ט ידי"נ הנני ובזה
כאות הקדושים אבותינו בדרך וחסידות ויר"ש תורה ולהרביץ

ונפש בלב ושמח כשר בחג המברכו ידידו וכעתירת נפשו

 

 
       

  

מרחשו יצו"אכ"ה בנ"י התשל"ט ון

מוה"ר כש"ת כו' הרה"ג ידידי מע"כ הי"ו
שליט"א. כולה החבורה כל עם
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בלב ידי"נ יאריך שנותיו וה' להאריך א"א הזמן חוסר ומחמת
ונפש

 

 
      

הרב כש"ת וכו' חו"ט נו"נ וו"ח אי"א הרה"ג מע"כ
  .נ"י בפאר-ראקאוויי ר"מ שליט"א
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הז"ג שאין הגם תורה בדברי להשתעשע קצת הארכתי והנה
הענין את לי שהאיר על בתודה הראשונות על חוזר והנני
לשמה תורה וללמוד הרבים ממזכי להיות שיזכה וי"ר הראשון
ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו ונפש נפשו כאות

ונפש בלב ושכ"ת דושה"ט
 

 
     
     

יצו"א בנ"י התשל"ט וירא ה' בס"ד

חז דלא מע"כלמאן ה"ה מברך שמיה יהא מברכינא ינא
מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הרה"ג בסידני רב

יצ"ו. אוסטראליא
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דעת להרבות שתזכו וי"ר מכירו בלתי מוקירו ידידו דברי אלו
לישועת המצפה הקודש בעבודת והעמוס הטרוד דברי דקדושה
הבני כל ושלום ודושה"ט התורה בברכת המברכו עין כהרף ה'
לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי שם הנמצאים תורה

ונפש בלב מכסים
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יצו"א בנ"י התשל"ח מנ"א י"א

מוה"ר כש"ת וו"ח כו' חו"ב הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  שליט"א וויינבערג הגר"מ חתן הי"ו

מאנטריאל.
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בכתף הקודש בעבודת והעמוס הטרוד דושה"ט ידי"נ הנני ובזה
ונפש בלב התורה בברכת המברכו ישאו

 

 
     

   

מוה"ר כש"ת וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .באלטימאר ישראל נר בישיבת הי"ו
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שיזכה וי"ר למועד חזון עוד ואי"ה עכשיו הז"ג אין יותר
ונפש בלב מכירו בלתי ומוקירו מכבדו לשמה תורה ללמוד

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התש"מ נח ה'

ר' כו' מע"כ .בנ"י
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יצו"א בנ"י התשל"ח טהרות לסדר א'

הרב כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
   .הי"ו
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ענינים, בשאר פרקו עוד אשנה לכשאפנה ואי"ה הז"ג אין יותר

ונפש ובלב ושמח כשר חג בברכת

 

 
     
      

יצו"א בנ"י התשל"ז הרחמים לחדש כ"ח מוצש"ק

ירא"מ וו"ח חו"פ הסופר אשכול ונעים נחמד ידי"נ מע"כ
כש"ת ובע"מ ת"ח מומחה סופר הי"ו

תו"א. עיה"ק בירושלים
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של בספרן כוח"ט בברכת ומברכו דושה"ט ידי"נ הנני ובזה
ונפש בלב צדיקים

 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשל"ז חנוכה זאת

בנש"ק חוב"ט נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו'  מחשובי הי"ו

הקדושה. דישיבתינו הכולל בני
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ישאו בכתף עליהם ה' בעבודת והעמוס הטרוד דברי אלו
באמת אמת דבר על ורכב צלח ללומדיה בברה"ת המברכך

ונפש ובלב
 

 
     
       

יצו"א בנ"י התשל"ח תרומה ג'

נו"נ וו"ח הרה"ג ירא"מ חוב"ט יקירא גברא האי מע"כ
הרב כש"ת וכו' פ"ה  ר"מ שליט"א

ווענעז. קאראקאס גדולה דישיבה
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תורה להרביץ שיזכה וי"ר ושכת"ר דושה"ט ידי"נ בזה והנני
חוצה מעינותיו ויפוצו הגונים בתלמידים גבולו ויתרבה ברבים
הקודש בעבודת והעמוס הטרוד עמים יקהת ולו ינון יבא עדי

ונפש בלב החותם ישאו בכתף
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יצו"א בנ"י התשל"ז פורים

כבוד אומר כולו ברקאי נו"נ פ"ה המפו' הגאון הרב מע"כ
מוה"ר כג"ת וכו'  בעמח"ס שליט"א

ב"ח. אב"י בית
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דושה"ט וקדושה תורה דעת להרבות שיזכה המברכו ידידו
ונפש בלב ושכ"ג

 

 
      

     

בנ"י התשל"ח אליו והקריב הקדוש ואת לסדר עש"ק
יצו"א

וידי"נ יד"ע למע"כ קץ אין שלום ולרוב המשרה למרבה
פ"ה ברבים תורה מרביץ בישיבה ויושב זקן הרהגה"צ

מוה"ר כג"ת כו' כו' חו"פ ומנהל ר"מ שליט"א
אהייא. וויקליף טעלז דישיבת רוחני
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ונפש ובלב בידידות וכאש"ל ושכ"ג דושה"ט ידי"נ הנני ובזה

 

 
        

יצו"א בנ"י התש"מ המטות ראשי לסדר ד'

הגאונים גאון הרבנים רב מרן אדמו"ר קדושת כבוד אל
לי' דזיו ע"ה ישראל נר המאירה אספקלריא מזה בן מזה
שבסנהדרין זקן שמעתא דכולי מרא התורה שר בתיה כבר

מוה"ר כקש"ת רשכבה"ג הישן הדור משרידי
    .שליט"א
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שתהא הלואי אומר מהו וביציאתו קידה מחוה הנני ובזה
בדבר אכשל שלא הקנה בן נחוניא ר' ובתפלת כביאה יציאה
דיקר ומקמי' קמי' דסגידנא תלמידו הנדרסת אסקופה הלכה

ונפש בלב דבריו את בצמא השותה אורייתא

   

      
       
         
      

 
     
       



יצו"א בנ"י התשל"ח המגילה לקריאת ב'

בחסידות מתנהג פ"ה אי"א וו"ח הרה"ג וידי"נ ידידי מע"כ
הרב כש"ת כו'  סידני שאפראן, אב"ד

בנ"י. אוסטראליע,
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ושמח כשר וחג פורים בשמחת וכאש"ל וש"ת דושה"ט ידידו
ונפש בלב
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יצו"א בנ"י התשל"ה ואתחנן לסדר ה'

חוב" הגאון הרב נעלה מאד היקר ידידי כש"תמע"כ ט
מוה"ר  בדעטרויט ור"מ רב שליט"א

מיש.
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רבותינו ובדברי אלו בענינים להאריך עוד לי שיש והגם
יותר עכשיו נוגע ואינו קצת הארכתי דכבר כיון מ"מ הצדיקים
הדושה"ט ידי"נ יבצר לא ממנו טוב וכל אקצר ולכן להלכה

ונפש בלב וכאש"ל ושכ"ת
 

 
      

יצו"א בנ"י התש"מ להדלקה ד'

כש" כו' הגאון הרב מוה"רמע"כ ת שליט"א
צרפת. מדינת מרשייליא דק"ק ור"מ אב"ד

     
       
         
         
          
        
         
           
         
         
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
        
        
        
        
        
          
        
          
         
        
        
        
         
         

       
     
         
          
           
          
        
        
        
        
        
        
        
        
         
         
         
        
         

   

       
       
         
           
         
        
         
         

        
          
           
             
           
           
         

       

     
 

 
 

        
      
       
      

   

הדור פאר שבדור המשיבים מאדירי הגדול הגאון לכבוד
וכו' וכו' .שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ז ברכה והי' לסדר א' מוצש"ק

ועוקר סיני הימיני עמוד פ"ה הגאונים, גאון הרבנים, רב
משדד פעלים רב חי איש המאירה אספקלריא הרים הרי
ישראל של רבן ציס"ע שמרים בלי זך זית שמן עמקים

מרן כהדרג"ק התורה שר בתי' כבר ליה דזיו
.ב"ב שמעתתא דכולי מרא שליט"א
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תמים ובלב באמת באהבתו קשור ידי"נ קידה אחוה הנני ובזה
עדי פעמים יום בכל ושנותיו ימיו לאריכת ומתפלל דושכ"ק

ונפש ובלב ברעדה החותם לירושלים צדק גואל יבא

    

 
    

התשל"ז שרה חיי פ' ב' יום

הדור פאר שבדור המשיבים מאדירי הגדול הגאון לכבוד
וכו' וכו' .שליט"א
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ולגאולה שמים לרחמי המצפה שליט"א הדר"ג דו"ש והנני
בב"א שלמה

  

 
       

בנ"י התשל"ז השמימה מגיע וראשו לסדר א' מוצש"ק
יצו"א

ישמח יעקב יגל שבסנהדרין זקן הגאונים גאון הרבנים רב
וקפאון, יקרות אור ישראל בנחמת נראה בזכותו ישראל,
ציס"ע בישראל, אלקים נשיא בצמאון, תורתו שותים כולם
של רבן הדור מופת הקודש נזר קדישא בוצינא ע"ה,

ר' מרן הדרג"ת כ"ק ה"ה ישראל  
צדק. משיח ביאת עד ויחזקהו יקימנו ה' ברק בני שליט"א
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דעתי קבלו אומר לא וח"ו להתלמד הרוצה התלמיד דברי אלו
חיים אנו מפיו אשר ישראל של רבן למרן וכ"ש לקטנים אפילו
עבה קטנו אשר כג"ק עם בד"ת להשתעשע רק באתי ולא
כקהדר"ג בנפש קשורה ונפשי גמורה מאהבה דושכ"ק ממתני
אחוה והנני הכבוד ויראת אהבה בעבותות קיימא של בקשר

ונפש בלב החותם כג"ק לפני קידה

   

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ט וארא לסדר ה'

ג"א היוחסין שלשלת המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת חוב"ט נו"נ וו"ח  

בלאנדאן. רו"מ המאיר שרגא בעמח"ס שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ט לקריאה ב'

אדם בתואר וצהלה, וששון רוח לגאולה גאולה בין
ע"ה חו"פ והגולה, ישראל של רבן מזה, בן מזה המעלה,

מוה"ר מח' כקש"ת גאון האי רב פ"ה  
  .שליט"א
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הצדדים מכל טוב מזל בברכת הפתיחה מעין חוזר הנני ובזה
מפיך ימושו שלא מקרא בנו שיתקיים וי"ר המשפחה ולכל
במלא עולם ועד מעתה ה' אמר זרעך זרע ומפי זרעך ומפי
ונפש בלב באהבתו קשור דושכ"ק קידה המחוה מח' המובן

תמיד משתה לב וטוב פורים ובשמחת

   

 
      

 

יצו"א בנ"י התשל"ד טהרות מוצש"ק

המופלא ה"ה מברך שמו יהא מברכינא חזינא דלא למאן
מוה"ר כש"ת וכו' פלג מלא ומופלג הי"ו

חיים. מקור בכולל
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יצו"א בנ"י התשל"ח פסח מוצשוי"ט

גברא האי למע"כ קץ אין שלום ולרוב המשרה למרבה
חכמים עיני מאיר הגאון הרב חי כל וידי"נ ידי"נ יקירא

מוה"ר כג"ת כו' כו' החכמה ממקור הנובע מעין
.יארק נוא ברוקלין מיר ישיבת ר"מ שליט"א
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לי היקרים בדבריו קצת להעיר ראיתי אשר ידידות דברי אלו
ואשמח למעכ"ג כראוי לסדר יכולתי לא החג קדושת ומחמת

ונפש ובלב לנצח בידידות דושכ"ג הגדולה דעתו לשמוע

 

 
       

יצו"א בנ"י התש"מ אדר דר"ח ב'

הרב ידידי ה"ה הדר עץ לפרי אשדר שלמא אדר בימי
כש"ת בנש"ק הגאון מחותני בן שליט"א

שליט"א. מוהרפ"מ הרהגה"צ
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המכבדו מחותנו נאמנה בידידות דושכ"ת ידי"נ הנני ובזה
ונפש בלב ומוקירו הרם כערכו

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ח הרחמים לחדש ט"ו

כג"ת כו' המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
.וש"ס שמחה שלמי בעמח"ס שליט"א
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אוה"נ לקצר מוכרח הנני יחפזון ומלאכים שאזה"ג ומחמת
לאלתר גמורים צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת המברכו

ונפש בלב ושכ"ג דושה"ט טובים לחיים

 

 
      

יצו"א בנ"י תשל"ז לעשור כסא בין

מע"כ את ושלום ארוכים טובים לחיים יחתם חיים מחיי
וכו' לפלפל לו רב ידיו חורב בחוקי עוסק צורב האי ידידי

הרב כש"ת  חוג גאבד"ק ידי"נ בן הי"ו
יצו"א. תקוה פתח ח"ס
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ומעין יבצר לא ממנו טוב וכל לקצר הנני הז"ג שאין ומחמת
ונפש נפשו כאות וגדולה לתורה בדין שיזכה י"ר הפתיחה

ונפש בלב וש"ת דושה"ט ידידו
 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"ח שפתים ערל ואני לסדר שישי ליל

הרב מוה"ר כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
  .נ"י ברוקלין שליט"א
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ולאו הז"ג אין בעונ"ה אמנם לפלפל בקולמוס דיו עוד יש והנה
שיהי' וי"ר ניחח לריח דברי יהיו ולכן אני אחת מלאכה בעל
ויהיו ורענן דשן בשיבה ינוב עוד ית"ש לעבודת ברי מעכ"ת
אבינו לרצון כארי ויתגבר כצבי וירוצו ישרה רגל רגליו
ונפש בלב וכאש"ל ושכ"ת דושה"ט ידידו נפשו, כאות שבשמים

 

 
       

יצו"א בנ"י תשל"ו בראשית פ'

הי"ו. ... כש"ת וכו' ידי"נ הוד מע"כ

       
         

   

       
    
        
         
         
         
          
         

       
        
         
         
         
        
          

       

       
       
          
         
        

     

       
      

       
         

 

   
 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשל"ח זך זית שמן לסדר ג'

יושב שבסנהדרין זקן גאון האי רב בתי' כבר ליה דזיו
יבקשו תורה אמת משה בתורת ודורש פרהדרין, בלשכת
כגקש"ת ישראל של רבן והדרו הדור פאר ציס"ע מפיהו

מוה"ר וידי"נ ידיע"ל מרן .שליט"א
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ושנותיו ימיו אריכות בעד ומעתיר המתפלל ידי"נ בזה והנני
המחוה אלו דברינו עלי עיונו עין לשום ונא פעמיים יום בכל

ונפש בלב נפשו אוהב קידה
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המפורסם הגדול הגאון כבוד לפא"מ והשלום החיים
בהלכות ודורשין לשואלין המשיבים אדירי מגדולי
הג"ר הדור פאר ה"ה התורה מקצועות בכל ובביאורין

 .שליט"א

      
     
        
        
         
         
        

         
          
        
        
        
         
          
         
         
        
         
        
         
         
         
        
         

   

       
       
        
        
         
         
        
       
         
         
        
        

        
         
        
         
         

 

       
       
        
        
         
        

     
  

 
      

   

בו אלקים רוח אשר איש כזה הנמצא לסדר להדלקה ה'
יצו"א בנ"י התשל"ט

כבר ליה דזיו ע"ה ציס"ע הגאונים גאון הרבנים רב הוכ"ק
ר' מרן כקהדרג"ת כו' ישראל של רבן בתי' 

בארעא ישראל דבית דספינתא קברניטא שליט"א
הגולה. בני ולכל דישראל
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על מעכג"ק סליחת מאד ואבקש הקולמוס שבתה ובכאן
שהרשני שראיתי ורק למעכג"ק יועיל ללא שהם בדברי הטריחי
לשום מכ"ק אבקש בכתובים לבא הבדולחים בעיניו ונחשבתי
את יש ואם העניים דברינו עלי מקופיא אפילו עיונו עין
הן הקדושים דבריו עם מאד אשמח עליהם להשיב מעכג"ק
קשור באמת ידי"נ ראשי. על עטרה ואענדם לרחק או לקרב
בביאת עין כהרף ה' ולישועת שמים לרחמי המצפה באהבתו
אסקופה רגליהם בעפר המתאבק ה' לעבדי עבד צדקנו משיח

ונפש בלב ושניו ימיו לאריכות המתפלל הנדרסת

 

 
      

   

וכו' ומופלג המופלא הב' מע"כ  .הי"ו
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התורה בברכת המברכו ורכב צלח בברכת לברכו הנני ובזה
ונפש בלב ולומדיה

 

 
       

  

יצו"א בנ"י התשל"ה הרחמים לחדש י"'א

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

נ"ז. בלייקווד גבוה ביהמ"ד בכולל
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יצו"א בנ"י התשל"ט סיון ט"ז

ר' כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.ת"ו עיה"ק ירושלים תורה שערי בכולל הי"ו
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אחר במקום והארכתי בזה וקצרתי מכירו בלתי ידידו דברי אלו
עמו חולי ולכל ארוכים חיים ישראל לכל יתן שמו והשי"ת
וחזקים בריאים ויהיו השמים מן שלמה רפואה ישראל בית
בלב דושה"ט צדקנו משיח לביאת כולנו ונזכה ית"ש לעבודתו

ונפש
 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ג תמוז ט'

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

שויצאריא. מדינת ציריך
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יצו"אא' בנ"י התשל"ח וירא לסדר

כש"ת וכו' תרשישים מגזע פאה"מ בנש"ק הרהגה"צ מע"כ
מוה"ר אדמו"ר זצ"ל (שליט"א)

בנ"י. מזשמיגראד
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יצו"א בנ"י התשל"ט קדושים והייתם לסדר ששי ליל

מוה"ר כש"ת כו' המפואר הנגיד הרבני ומח' ידידי מע"כ
  .הי"ו
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ואם היקר מח' למעכ"ת לכתוב ראיתי אשר דקשוט מלין אלין
להראות יכול הנה והאמת השלום למען לתועלת שיהי' חושב
ישים שלו שהשלום ומלך תועלת בהם שיראה למי אלו דברי
הרחמן שלום ישראל על ומימין משמאל ושלם ברכה עלינו
ובני בנים לראות ויזכנו בשלום ישראל עמו את יברך הוא
ויעשה אליהו יבא עדי לשמה ובמצות בתורה עוסקים בנים
הארץ מן טומאה רוח ויעביר צדקנו משיח בביאת בעולם שלום
ואור התורה קרן ויתרומם ותשבר תעקר מהרה הרשעה ומלכות
ונפש בלב וכאש"ל דושה"ט שמחה לב ולישרי לצדיקים זרוע

 

 
    
     

יצו"א בנ"י התשל"ח הקטנים על גדולים להזהיר לסדר א'

הרבנים רב למעכ"ק ושלום חיים ברכה וגבעות הרים ישאו
זקן ישראל נר ציס"ע לו יאמר קדוש הגאונים גאון

ר' מרן כקהדר"ג הישן הדור משרידי שבסנהדרין
 בכל יעקב קהלות בעמח"ס שליט"א
התורה. מקצועות
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הכתב על להעלותן לבי רחש אשר זוטרתא מילי אלין
כאן שכתוב ממה הרבה כי והגם כהדרג"ק בדברי ולהשתעשע
אשר כהדרג"ק לפני להאריך רציתי לא אמנם במחשבתי נשאר
דברי כביאתי יציאתי שתהא והלואי צריך ולדכוותי לדידי לא
מן לבד פעמיים יום בכל המתפלל להתלמד הרוצה התלמיד
בנחשתיים אסור יבא עדי חיים ושנות ימים לאריכות הצהרים
חיים. לעולם העולם כל על ויגזור לירושלים נדחינו ויקבץ

ונפש בלב אורייתא דיקר קמי' דסגידנא קידה אחוה ובזה

 

 
       
       

יצו"א בנ"י התשל"ח שלח פ' ג' יום

הדור פאר שבדור המשיבים מאדירי הגדול הגאון לכבוד
הג"ר וכו' וכו' .שליט"א
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דעתי נתקררה לא הימים כל ובתמים באמת דו"ש והנני
מוקירו דו"ש והנני מעורבבים הדברים שבאו זה מכתב בעריכת

הגדולה ערכו כרום ומכבדו
  

 
    

   

התשל" למ"ט-מונים יצו"אג"ם בנ"י ז

וכו' באמונה בצ"צ עוסק המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת  אבד"ק זצ"ל (שליט"א)

בארא-פארק. הרבנים ועד ראב"ד נ"י ברוקלין קומפעלינג
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וגם הז"ג אין כי היות אמנם הרבה בזה להאריך שיש והגם
אריכות סובל הדבר אין לפענ"דכי הם פשוטים דברים כי

וי"ר כעת אקצר לכן הנ"ל בספרי בזה הארכתי כבר כי וגם
הבורא מאת המתים לתחית ונזכה עליו תגן המצוה שזכות
נפשו כאות הדעת והרחבת נחת מתוך התורה ולקבלת ית"ש
והוקרה הכבוד בכל והנישא הרם ושכ"ת דושה"ט ידידו ונפש

ונפש בלב
 

 
     

יצ"ו בנ"י התשל"ו בידיך אלקיך ה' ונתנו לס' ב' ליום אור

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

בנ"י. מציעשינוב

      
      
         
           
        
         
        
        
      
         
       
         
        
          
        
        
        
         
         
       
        

         
           
        

   

        
       
           
         
          
        
         
         
        
          

  

הישיבה לבני הזמן בהתחלת כעת מאד טרוד אני כי והיות
ולכן ספרי הדפסת של הטרדות על נוסף להם מושאל ואני
דושה"ט ידי"נ למועד חזון עוד ואי"ה כלום בדבר חדשתי לא
טובה וחתימה כתיבה בברכת המברכו נאמנה בידידות ושכ"ג
בלב החותם גמורים צדיקים של בספרן טובים לחיים לאלתר

ונפש
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יצו"א בנ"י התשל"ו בא ג' ליום אור

מוה"ר וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.הי"ו
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ונפש בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו דברי אלו

 

 
   

  

יצו"א בנ"י התשל"ט מרחשון ו'

כש"ת ובע"מ ת"ח המפואר הנגיד חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר  .בנ"י הי"ו
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לארצנו לעלות שיזכה וי"ר וכאש"ל דושה"ט ידידו דברי אלו
עליה ולברך בטובה ולראות מקדושתה ולשאוף הקדושה
לציון בשובך עינינו ותחזינה נפלי בר בביאת ובטהרה בקדושה

ונפש ובלב ביראה נעבדך ושם ברחמים

 

 
    

  

ר' כש"ת וכו' הרה"ג כבוד צאפלין שליט"א
נ"ז. בטרענטאן
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ישמע שלא ובתפלה ולומדיה התורה בברכת חותם הנני ובזה
בביאת טובות בשורות להתבשר ונזכה בארמנותינו ושבר שוד
אבותם על בנים ולב בנים על אבות לב והשיב צדק גואל

ושמח כשר חג בברכת בלונ"ח דו"ש
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לי תהיון קדש ואנשי לסדר טוב כי בו שנכפל יום
יצו"א בנ"י התשל"ט

צמ"ס ברקאי בנש"ק ונעים נחמד כבני אהובי ידי"נ מע"כ
ידך אחיך יודוך אתה יהודה ולתפארת לגאון עדיו חוב"ט

הרב כש"ת המיול"ח היוחסין שלשלת אויביך בערף
 הרהגה"צ לבי צמד מחותני בן שליט"א

שפת ישיבת ראש שליט"א מנחם פנחס מוה"ר כקש"ת
עיה"ק. ירושלים אמת
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אבל להאריך נשאר עדיין כי הגם כעת למלין קנצי אתן ובזה
בסל וחותם הראשונות על חוזר והנני למועד חזון עוד אי"ה
שלום אליך הנלוים ולכל המשפחה בני ולכל לך ברכות מלא

ונפש בלב הקודש בעבודת וטרוד העמוס

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ט טהרות לסדר בשבת ב'

חוב"ט בנש"ק ברקאי לבי מחמד כבני אהובי ידי"נ מע"כ
המיול"ח כו' היוחסין שלשלת וכו' ולתפארת לגאון עדיו

הרב כש"ת  לבי צמד מח' בן שליט"א
ישיבת ראש שליט"א מנחם פנחס מוה"ר כקש"ת הרהגה"צ

אמת. שפת
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של המעלות ברום מעלה מעלה לראותך המצפה וש"ת דושה"ט
בשם בברכה החותם בישראל נאמן בית ולבנות וקדושה תורה
דיתיב למחותני וביחוד המשפחה בני ולכל לך ישראל כל
בלב ולכאש"ל שליט"א אביך מר הרהגה"צ דלבאי בעומקא

ונפש
 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"א ואהבך לסדר עש"ק

רבא גברא האי לכ' וברכה שלום וגבעות הרים ישאו
תורה מרביץ פ"ה בע"ת ג"א המפורסם הגאון הרב ויקירא

מוה"ר מח' כג"ת ברבים  שליט"א
וט"ה. אבן מלואי ובעמח"ס תורה אור ר"מ
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של בספרן טובה וחתימה כתיבה בברכת ומברכו דושכ"ג מח'
ונפש בלב גמורים צדיקים
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יצו"א בנ"י התש"מ נגרע למה לסדר ה' ליל

כש"ת הרה"ג נו"נ וו"ח כמשנתו האברך מע"כ 
הי"ו.
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אבל נקרא הוא כאן שכתוב ממה ויותר אקצר הטרדות ומחמת
ומוקירו מכבדו מכירו בלתי ידידו בי בגד והזמן אעשה מה
אחד בלב לעבדו כלנו ונזכה עלינו טהרה רוח ה' שיערה וי"ר

ונפש בלב המברכו צדק גואל בביאת אחד ושכם

 

 
       
       

 
קדושים כלם העדה כל כי לסדר טוב כי בו שנכפל יום

יצו"א בנ"י התש"מ שנת

מוה"ר כש"ת כו' כו' וו"ח הרה"ג מע"כ .הי"ו
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הדברים שביארתי מקוה הנני אבל מכירו בלתי מוקירו ידידו
ונפש בלב דושה"ט צרכו כל

 

 
      

   

 
יצו"א בנ"י התשמ"ב חקת לסדר ד' בס"ד

מוה"ר כש"ת וכו' הרה"ג מע"כ .הי"ו
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בנ"י התשל"ט ואשיבנה וברך לקחתי ברך לסדר מוצש"ק
יצו"א

ידי"ע ה"ה שבשמים אבינו רצון לעשות כנשר קל מע"כ
מוה"ר כג"ת פ"ה ירא"מ חו"פ הרהגה"צ וידי"נ

 ט"ח נדברו אז שו"ת בעמח"ס שליט"א
ברק. בני בנ"י לתועלת וש"ס
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יברכך אומרים והקוצרים צריך אני לקצר הז"ג אין כי ומחמת
יעשה אשר וכל בעתו עטו מפרי לנו לתת עוד שיזכה וי"ר
מטהו והי' שקדים ויגמול ציץ יצץ יפריח אף ישכיל יצליח
ונפש בלב ושכג"צ דושה"ט ידי"נ החוחים בין כשושנה יפרח
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יצו"א בנ"י התשל"ח ב' אדר כ"ו

הרב כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .לייקווד גבוה מדרש בית
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ונפש בלב ושמח כשר חג ומאוה דושה"ט ידידו דברי אלו

 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ט שרה חיי פ' ג'

כש"ת ברקאי כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .נ"ז לייקווד גבוה בביה"מ הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ד כסלו כ"ב ליום אור

כג"ת וו"ח הדר עץ פרי המפורסם הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
מוה"ר מציעשינוב אדמו"ר שליט"א

יצו"א. בנ"י
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ונשא הרם כערכו המכבדו ושכ"ג דושה"ט ידידו דברי אלו
שעשה וכמו האבוקה לאור נזכה ההדלקה שבימי וי"ר
בב"א צדקנו משיח בביאת הזה בזמן לנו יעשה כן לאבותינו

ונפש בלב החותם
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ז בא פ' ב' ליום אור

מרביץ ברקאי ומופלג המופלא חביבי ורב ידידי מע"כ
הרב מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח מפארים שמו ברבים תורה

  .באבוב הקדושה ישיבה ר"מ הי"ו
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ברבים תורה להרביץ שיזכה וי"ר וש"ת דושה"ט ידידו דברי
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ולעשות לשמור וללמד ללמוד

ונפש בלב המברך
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ח א' אדר א"ך ג' ליום אור

כש"ת באורייתא עוסק צ"מ ידידי מע"כ 
.הי"ו

      
       
         
        
        
         

          
        

  
 

 
      
      

   

יצו"א בנ"י התשל"ט המטות ראשי לסדר ב'

מבין ויגאלנו ההרים. על מדלג לנו ישלח המצרים. בין
ויביאנו שערים. מבית השמים שערי לנו ויפתח הנמרים.
ידי"נ מע"כ ובראשם תמרים. ודבש חלב זבת לארצנו
הכבודה משפחתו כל עם בגברים. גבר הרהגה"צ מחותני

מוה"ר כקש"ת ה"ה בשערים. הנודע בכל 
.תו"א עיה"ק ירושלים אמת שפת ישיבת ראש
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ולכל לו רבה והוקרה בידידות וצדקתו דושכ"ג ידי"נ דברי
ונפש בלב ולכאש"ל הכבודה המשפחה

 

 
      
        

  

יצו"א בנ"י התש"מ ככלו אדר"ח

בארץ אלקים הפרני כי מנשה אלפי והם אפרים רבבות והם
המפענח בשמים ראש המפורסם הגאון הרב ה"ה עניי

מוה"ר כג"ת כו' נעלמים בעמח"ס שליט"א
וש"ס. ה"ח ממעמקים שו"ת
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יצו"א בנ"י התשל"א יתרו ה'

כש"ת חו"ב וכו' החתן הב' מע"כ  
ת"ו. עיה"ק ירושלים מיר ישיבת תלמיד הי"ו
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יצו"א בנ"י התש"מ שרית כי לסדר ה' ליום אור

מוה"ר כש"ת אי"א נו"נ וו"ח המפו' הרה"ג ידירי מע'"כ
  .ועוד ישראל ממקור מח"ס שליט"א
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לשמה תורה ללמוד שיזכה המברכו דושכ"ג ידי""נ הנני ובזה
כפות תחת הנדרסת אסקופה אמת דבר על ורכב צלח וללמדה

ונפש בלב דבריהם את בצמא ושותה צדיקים רגלי

 

 
      

     

יצו"א בנ"י התשל"ז בא פ' טוב כי בו שנכפל יום

הרב ברקאי וו"ח בנש"ק חו"פ חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת הגאון  רו"מ שליט"א

ב"ח.בלא המאיר שרגא בעמ"ס נדאן
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מוה"ר וכו' הרה'"ג מע"כ ר"מ שליט"א
מונקאטש. מנח"א דישיבת
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דושה"ט ידידו יותר כעת להאריך יכול איני הזמן חוסר ומחמת
ונפש בלב

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התש"מ תהיו קדושים לסדר ששי ליל

התלמוד ים אפיקי על כיונים עיניו הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת משנתו ושלמה שמו שלמה חוב"ט והפוסקים

 .נ"י מאנטיסעללא 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"ט וגו' יברכך פ' מוצש"ק

גפן אי"א וו"ח בע"ת המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת נו"נ פורי'  בעמ"ס שליט"א

תו"א. עיה"ק ירושלים ספרים, הרבה ועוד מנחם דברי

      
        
        
          

         

        
        
         
          
         
        
         

        
           
        
         
         

       

       
      
       
        
        
         
        
         
         

     

       
       
         
          
         
         
         
          
         
        
          
         
          
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         
          
         
          
        
          
          

      

       
        
       
        
       
        
          
        
          
          
          
          
          
           
          
          
        
         
         
         
         
         
       

    

      
        
        
       
          
        
        

        
         
         

         
         
           
          
         
        
         
        
         
         
         
         
        
       
          
         
          
         
         

  

       
      
        
         
         
        
         

        

 
    

 

       
         
        
        
         
         
         
          
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
      
         
          
         
         
          
           
        
         
           
         
        

     

 
    

  

 

       
       
         
          
         
         
        

        
        
         

       

 
     

 

        
       
          
          
         
        
          

         
          
          
         
          
         
          
         
          
          

      

  
 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ו אב מנחם י"ג

מוה"ר כג"ת חו"פ וו"ח הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
.בנ"י לתועלת הרבה בעמח"ס ברק בני שליט"א
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להוציא שמתכונן לראות ושמחתי דושכ"ג ידי"נ דברי אלו
לו שולח והנני אלי שישלחם מקוה והנני ספריו שאר לאור
הנני התם ועד הבאים על קצת קדימה ודמי הנ"ל ספרו תמורת
לנ"ח היקר ספרו על בברכה לראשונות החוזר דושכ"ג ידי"נ

ונפש בלב החותם ולהצלחה
 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ח תמוז ד' בשבת א'

חו"פ החסיד הגאון הרב מאח דבוק רעי יד"ע מע"כ
כו' כו' לבריות ונח לשמים נח אתפאר בך אשר ישראל

מוה"ר כג"ת  עכו העיר רב שליט"א
וש"ס. ד"ח נפש חיי ספרי מחבר
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יצו"א בנ"י התשל"ז למ"ט-מונים מ"ב

השער אל קולע חוב"ט ונעים נחמד היקר ידידי ש"ב מע"כ
מוה"ר כש"ת בנש"ק הדר עץ פרי נכד הי"ו
זצלה"ה. שערים בית בעל מרן כ"ק
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כעת ה"ג דאין כיון אמנם דברים אריכות עוד לי שיש והגם
ידי" הנני ובזה למועד חזון עוד וש"תאי"ה דושה"ט ש"ב נ

ינון יבא עדי לשמה וללמדה באהבה התורה לקבל שנזכה וי"ר
ונפש בלב עמים יקהת ולו

 

 
     

מוה"ר כש"ת ירא"מ נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ 
יעקב. באר דישיבת רוחני מנהל שליט"א
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ומבקש כערכו ומכבדו מוקירו מכירו בלתי ידידו דברי אלו
תורה ללמוד שנזכה וי"ר ת"ר למע"כ שכתבתי שנית סליחה
כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ובטהרה בקדושה לשמה

ונפש בלב כוח"ט בברכת מכסים לים
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יצו"א בנ"י התשמ"א קדושים כולם העדה כל לסדר עש"ק

למעכ"ק ושלום וברכה ארוכים חיים וגבעות הרים ישאו
מתיר בפרץ עומר גדר גודר לו יאמר קדוש הרהגה"צ

מ שבויים ופודה עה"יאסורים פ"ה לעדרים תורה רביץ
הישן הדור משרידי ציס"ע  שליט"א

נ"י. ברוקלין
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למי אפילו בהם ובהסתכלות נשים בראיית למעט

שאפשר. מה ככל לישאנה שרוצה

בכל פעמיים או מפעם יותר לראותם צריך עכ"פ אם
של ההורים בבית או יהיו אלא לחוץ יצאו לא אופן
יצאו לא אופן ובשום קרוב איזה של בבית או הכלה
סאבוויי, ברכבת כגון קאר בלי ובין בקאר בין לחוץ

בלילה. וכ"ש

ככל והכלה החתן יתראו שלא השידוך לאחר
האפשר.

אפילו או שידוכין קודם בבתולה והרהור הסתכלות
כמו הוא החתונה קודם השידוך שנעשה לאחר
ליהנות היתר שום לזה ואין נשים בשאר להסתכל

איסור והוא נשים, משאר יותר מההסתכלות
דאורייתא.

שלו בכלה ואפילו בבתולה ונישוק דחיבוק קריבה
יעבור. ואל יהרג בכלל הוא

מצחקין שהם אופן באיזה ובנות הבנים על להשגיח
ברחוב. ובין בישיבה ובין בבית בין ומשחקין

ילדי עם ישראל ילדי ישחקו שלא מאד להזהיר
יצחק בר נחמן רב אמר ע"ב ל"ו ע"ז ועיין עכו"ם
תינוק יהא שלא בזיבה שיטמא עו"כ תינוק על גזרו
מבן תינוק על וגזרו זכור במשכב אצלו רגיל ישראל

שנים. ג' מבת תינוקת ועל שנים תשע

מישהו יהי' לעולם הישיבה מן באים כשהילדים
שישגיח דעת בר מישהו או האב או האם או בבית

הילדים. על

בייבי) הילדים עם מישהו ומניחין שהולכין הורים
על להשגיח ראוי יהא סיטער שהבייבי יראו סיטער)

מושחת. בעצמו ח"ו יהי' ולא הבנים

חברים עם ילכו שלא הבנים על להשגיח לעולם
ח ולבית בשוקרעים ואפילו טובים שאינם בריהם

מתחברים. מי עם

.בביה"כ ילדים שני יצאו שלא

ולראות ומאגאזינים בעתונים לקרוא שלא
עגבים בספרי וכ"ש בזה וכיוצא בטעלעוויזיא

ביכער. ליברערי

.צרים (תחתונים) במכנסים בחורים ילכו שלא

טיטשערס על דעפארטמענט בענגליש להזהר
ח"ו ומינות כפירה שום בלי בסדר שיהיו והביכער
כירחי יתנני ומי בכלל ענגליש ללמוד שלא טוב ומה

קדם.

ועצות מחשבותיו ולטהר הקדושה בתורה להתעמק
ביגיעה. וללמוד ח"ו מהרהור להנצל

.האפשר ככל חתונות על מלילך בחורים למנוע

הנישואין לאחר ולא לפירקם סמוך הבחורים להשיא
זו. במדינה בפרט

יבטלו שלא הבנים על להשגיח אלא זמן לאבד שלא
התורה. מלימוד האפשר בכל רגע אף

יקבלו אחד דבר רק אף ואולי ענינים בהני קצת הארכתי והנה
וגם הרבים לזכות מעכג"ק שיזכה ה' ויתן הנ"ל כל הי' כדאי
יקדשנו והשי"ת הרבים ממזכי להיות נצטרף אנן גם אולי
ימיו לאריכות המעתיק באמת ידי"נ העליונה בקדושתו ויטהרנו

ונפש בלב ינון יבא עדי ושנותיו
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יצו"א בנ"י התשל"ז שרה חיי בשבת ד' ליום אור

הרב כש"ת וכו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
.ל.א וואדמיר שליט"א

     
     
       
      
          
          
        
         
         
          
         
        
        
         
          

     

      
       
         
          
         
          
         
        
          

       

        
        
         
         
          
           
          
         

     

         
      
         
        
         
         
          
       
         
          
        

  

        
      
       
         
         
        
        
          
          
         
          

   

     
 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ה שבט לי"א אור

מוה"ר כש"ת וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
  .הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ח א' אדר א"ך ג' ליום אור

כש"ת באורייתא עוסק צ"מ ידידי מע"כ 
.הי"ו

       
       
           
          
        
         
        
         
         
         
          
          
         
        
           
       

    

  
 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ח הרחמים לחדש כ"ד

כש"ת כו' ברך זרע בנש"ק נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
הרב .שליט"א
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וחתימה כתיבה ובברכת וכאש"ל דושה"ט ידי"נ הנני ובזה
ונפש בלב בסש"צ טובה

 

 
   

  

יצו"א בנ"י התשל"ח מנ"א כ"ב

יחיו. עליהם ה' כו' התורה קרן להרמת וועד מנהלי כבוד

     
     
        
         
        
      
        
        
         
        
        
         
         
        
         
         
         
          
         

  

       
      
         
        
         
        

        
         
       
        

   

        
      
        
         
        
        
         
        
          
         
          
          
       
          
         
           
         

       
       
          
         
        
       
        

    

    
 

 
        

יצו"א בנ"י התש"מ שלח א'

מוה"ר כש"ת כו' הרה"ג ידידי מע"כ שליט"א
דוד. אהל בעמח"ס
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ולעשות לשמור וללמד ללמוד שיזכה המברכו דושה"ט ידי"נ
ונפש בלב ידידו וכעתירת נפשו כאות

 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ג ויקהל שישי ליל

דורש נאה מברך שמיה יהא קמברכינא חזינא דלא למאן
מוה"ר כש"ת וכו'  בכולל הי"ו

בנ"י. ת"ו מיר דישיבת
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יצו"א בנ"י התשל"ה הוא ברוך כי לסדר עש"ק

וכו' הרה"ג חו"פ ירא"מ השלם החכם היקר ידידי מע"כ
שליט"א. כש"ת
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יצו"א בנ"י התשל"ד בשלח ד'

וכו'. פלוני בן פלוני לכבוד
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טרחתי הרבה כי ועד יודע והשם לעולם מועט אדם דברי אלו
לכף השמים מן ידינוני וכך בישראל נפשות תרי הני להתיר
וחסדיו רחמיו ברוב בד"ד נפלי בר לביאת המצפה זכות

ונפש בלב ה' לישועת המצפה
 

 
      

     

יצו"א בנ"י התשל"ט תמוז ח'

כש"ת פ"ה חו"ב הדר עץ פרי בנש"ק ידידי אהובי מע"כ
מוה"ר   ענג.שליט לאנדאן "א
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יצו"א בנ"י התשל"ו סוכות ערב

וכו' שמ"פ חו"פ צ"ת המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת  אבדק"ק

יצו"א. נ"י ברוקלין זצ"ל (שליט"א) טשאקאווא
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עין כהרף ה' לישועת המצפה ושכ"ג דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש בלב

 

 
      

 

יצו"א בנ"י התשל"ז בשמחה שמרבין לחדש ט'

כש"ת פ"ה חוב"ט וכו' המפו' הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר   אבד"ק שליט"א

אשר. מנחת בעמח"ס מעדיער
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מוה"ר וכו' המפו' הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
.בנ"י הרבנים איגוד נשיא שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ח חי יוסף עוד לסדר מוצש"ק

מוה"ר הרה"ג וכו' היקר ידידי מע"כ  
הי"ו.
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ורכב צלח בברכת מברכו והנני כעת הז"ג אין הדברים יתר
למצוא ויזכה יתעבד ותקיף רבא שלאילנא וי"ר אמת דבר על
ללומדיה התורה בברכת המברכו ידי"נ לו כראוי במהרה זווגו

ונפש בלב
 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשל"ח ויחי לסדר שישי ליל

מוה"ר כש"ת וכו' הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
רבבות שו"ת בעמ"ח טנסי, ממעמפיס שליט"א

אפרים.

     
       
       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
        
       
         
        
         
         
         
        
         
          
        
          
         
         
          
         
         
           
         
        
         
          

       
         

    

    
 

 
     
      

   

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 ו' מאבד"ק
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להעיראלו עוד לי שיש והגם ושכתר"ה דושה"ט ידידו דברי
לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר הז"ג אין אבל ענינים באיזה

ונפש בלב בפיהם שימה לאחרים וללמדה
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יצו"א בנ"י התשל"ז רמה ביד יוצאים ובנ"י לסדר עש"ק

נו"נ וו"ח צמ"ס חוב"ט בנש"ק חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת הרה"ג הכולל ראש שליט"א

חיפה. בויזניץ

     
     
        
        
        
         

         

        
       
         
           
          
        
        
        
         
         
          
           
          
         
        
        
        
         
        
       
         

     

       
      
          
         
         
        
          

          
          
        
       
        

 

       
       
         
          
          
           
         
        
        
        
        
          
        
          
          

        
          

        
        
          
        
        
         
          

     

כערכו ומוקירו המכבדו ושכ"ת דושה"ט ידי"נ הנני ובזה
ונפש בלב אבא בית ולכבוד לכבודו

 

 
    

   

יצו"א בנ"י התשל"ו שרה חיי פ' בשבת ראשון

הרה"ג ה"ה מברך שמיה ויהא מברכינא חזינא דלא למאן
הרב כש"ת וכו' ג"א נו"נ וו"ח שלום דקרית רב

ת"א. הרבנות וחבר ת"א
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התורה בברכת המברכו מכירו בלתי מוקירו ידידו דברי אלו
ונפש בלב ללומדיה

 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשל"ח חקת לסדר בשבת ה' ליום אור

וחכים יניק ועיני לבי חמדת היקר בני אהובי לכבוד
.הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ח בהר מוצש"ק

בעזרו אברהם אלקי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
כש"ת כו'  .הי"ו

        
      
        
         

         
        
         
         
        
         
          
          

   

        
        
         
        
       
         
          
        
         
         
          
         
           
        

      

       
        
        
         
         
         
         
         
         
         
          
         
       

        

        
         
          
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         
        
         
         

 

     
      
         
        
       
       
          
         
         
         
        
         

   

      
        
         
        
       
        
         
        
         
         
        
         
       
         
        
         
         
        
          
           
         

       
        

         
        
        
        

      
       
        
        
          
         
        
         

     

ועד וכט"ס ובברכה להאריך אוכל לא הזמן חוסר ומחמת
ונפש בלב דושה"ט

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ו שבועות אס"ח

וכו' צ"מ ומופלג המופלא הב' מע"כ  הי"ו
יושר. שערי הק' בישיבה
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המברכו יתעבד רבה שלגברא וי"ר דושה"ט ידידו הנני ובזה

ונפש בלב
 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשל"ז השקיפה לסדר ב' ליום אור

מוה"ר כש"ת וו"ח המפו' הרה"ג ידידי מע"כ
.טענסי מעמפיס אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א

     
       

  

        
        
        
        
        

        
        
        
         
          
          
         
         
          
         
         
        
         
         

        

        
       
         
        
         
        
        
         
         
        
         
        
        
         
         

        

ויזכה יאריך שנותיו וה' להאריך אוכל לא הז"ג אין כי והיות
כוח"ט ובברכת וללמד וללמוד מעליא ונהורא גופא לבריות

ונפש בלב וש"ת דושה"ט הנני צדיקים של בספרן

 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ו פקודי ששי ליל

לבריות ונח לשמים נח וו"ח אי"א נו"נ הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' ומפלפל דורש נאה  

חן. מנחת בעמח"ס יצחק נחלת דק' רב שליט"א
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המברכו אמת דבר על ורכב צלח הראשונות על חוזר בזה והנני
בלב פורים שמחת לו המאוה ידידו דושה"ט התורה בברכת

ונפש
 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"ז דסליחות ב'

כש"ת צ"מ ומופלג מופלא נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
הב'  ישראל נר בישיבת הי"ו

באלטימאר.
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כו' הרה"ג בנש"ק הדר עץ פרי חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת הכולל בני מחשובי הי"ו

הקדושה. דישיבתנו היקרים
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שתזכה וי"ר ורכב צלח בברכת המברכך ידידך הנני ובזה
לתפארת נפשך כאות שמים כבוד ולהרבות לשמה תורה ללמוד
ה' לישועת המצפה והעלוב הטרוד וכעתירת הקדושים אבותיך

ונפש בלב עין כהרף
 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ז מרחשון ב'

בעזרו אברהם אלקי חוב"ט המפו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת וו"ח וכו' צמ"ס ברקאי 

המאירי ילקוט בעמח"ס הוניאד אבד"ק שליט"א
הש"ס. על
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דושה"ט נאמן כידיד אלינו ידידותו ולמען כ"ג למען כתבתי כ"ז
ונפש. בלב וכאש"ל ושכ"ג
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יצו"א בנ"י התש"מ קדשך ממעון השקיפה לסדר ד'

כו' לרבים תורה מרביץ נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
בדרום ישיבה ראש שמו בעילום הרוצה רב מוה"ר כש"ת

אמעריקא.
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פלפולא מיעוט על לי ויסלח ושכ"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
לו להשיב זמן קצת לקחתי ורק ראש למעלה טרוד אני כי
המצב כפי וישקול הישר בשכלו יעשה ומעכ"ת העני' דעתי
גמורים צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת המברכו יעשה וכן

ונפש בלב החותם
 

 
    

   

יצו"א בנ"י התשל"ז פורים

כבוד אומר כולו ברקאי נו"נ פ"ה המפו' הגאון הרב מע"כ
מוה"ר כג"ת וכו'  בעמח"ס שליט"א

ב"ח. אב"י בית
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יצו"א בנ"י התשל"ז אייר ר"ח

הרב כש"ת וכו' אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ 
 .אילל שיקאגו שליט"א
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וכאש"ל ושכ"ת דושה"ט מכירו בלתי מוקירו ידידו דברי אלו
ונפש בלב
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יצו"א בנ"י התש"מ להדלקה ד'

מוה"ר כש"ת כו' הגאון הרב מע"כ שליט"א
צרפת. מדינת מרשילייא דק"ק ור"מ אב"ד
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ונפש בלב אליו הנלוים וכל ושכ"ת דושה"ט ידי"נ

 

 
     

  

הי"ו. ... וכו' ונעים נחמד ידי"נ מע"כ
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כעתירת יפה יעלה וזווגו בהצלחה הכל שיהי' יתן והשי"ת
ונפש בלב ידידו

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשל"ה ששי ליל למ"ט-מונים כ"ט

מוה"ר וכו' וכו' הכבוד בכל המכובד מע"כ 
.'אהי קליוולאנד הי"ו

        
       
         
       
          
         
        
          
         
          
         
         
           
         
           
        

   

         
        
       

        
         
        
          
         
        
           
          
         
         
        

תורה ללמוד ויזכה מברך שמיה יהא מכירו בלתי הנני ובזה
ונפש בלב וללמדה לשמה

 

 
     

    

הב' כש"ת צ"מ ונעים נחמד היקר ידידי מע"כ 
.ענגלאנד הבירה לאנדאן הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ז הרחמים לחדש ט'

כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי היקר ידידי מע"כ
מוה"ר  .הי"ו
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ונפש בלב כוח"ט ובברכת וכאש"ל דושה"ט ידידו

 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשל"ט מנ"א חדש

וכו' הדר עץ פרי בנש"ק אי"א וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת .שליט"א
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בזרע ה' שיזכהו מקוה והנני ושכ"ת דושה"ט ידי"נ הנני ובזה
אך ולהתבשר לבשר שנזכה וי"ר בשעטו"מ ויהי' קיימא של

ונפש בלב דושה"ט ידי"נ הימים כל וטוב טוב

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התש"מ אדר כ"ה

דישיבה הכולל תלמידי כו' כו' כו' הרה"ג ידידי מע"כ
שליט"א. ... הקדושה
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לטובתן ומצפה ישראל של בצערן המשתתף ידידכם הנני ובזה
ונפש בלב עין כהרף ה' ולישועת

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ז טהורים ולטמא טמאים לטהר לסדר א'

ר' הרה"ג וכו' המשכיל החכם מע"כ  
נ"י. מאנסי נ"י

      
      
        
        
         
          
         
         
        
        
        
        
         
        
       
        
         
          
           
          
          

        
        
        

     

        
       
         
           
          
        
          
       
        
        
          
         
          

        
         
          
       
         
         
          
         
         
       

   

       
     
        
        
        
           
      
        
       
       
        
         
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
       
         
         

    

       
      
         
          
        
         
          
         
       
          
        
          
       
        
         
         
         
         
          
           

 

       
      
          
         
        
       
         
          
         
       
           
         
        
          
          
         
         

        
         
         
         

       

        
       
        
        
          
          
        
      
        
       
       
          
         
        
        
          
       
         
       
        
         
          
          
         

     

       
      
          
        
        
        
        
        
         
      
        

      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
        
        
         
       
       
       
       
       
        
         
        
        
         
        
         
         
       
        
        
         
        
         
        
       
       
         
       
         

  

     
      
         

         
          
         
         
         
         
          
           
         
        

         
       
          
         
         
         
       

  

 

         
       
        
        
        
         
          
         
          
         
          
      
         
         
          

  

        
        
        
       
         
         
         

        

        
       
         
         
         
          
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
         
        
         
        
         

      

        
        
        
         
         
         
         
         
          
        
       
        

          
          
          
        
         
          
         
        
          
         
           
         
           
         
         
       
       
         
          
         

     

          
         
         

           
          
         
        
          
        
         
         
         
         
        

         
         
        

        
        
          
        
         
           
        
         
        
         
         
          
          
         
         
          
         
         
          
        
         
         

      

       
       
          
          

        

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


   

          
          
        
         
        
         
        
         
         
        
        
         
        
        
         
         
          
         
        
        
         
          
         
          

       

 

        
        
          
        
         
         
           
       
       
         
        
        
        
         

     

        
       
        
         
         
       
         
         
          
          
       
        
         
         
        
       
         
          

       
        

 

        
        
        
       
          
       
      
         
         
        
        
        
         
         
          
        
         
         
         
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
         

          
         
         
        
        
          
           
         
          
          
          
       
          
        
         
         
          
          

         
         
       
        

     

      
       
          
       
         
         
       
          
         
        
         
        
        
        
          
         
        

      
        
       
         

        
        
        
       

     

 

 
     

יצו"א בנ"י ברוקלין התשכ"ו ויצא מוצש"ק

ר' וכו' חו"ב החשוב הב' כבוד הי"ו
הקדושה. בישיבתנו ואח"כ טעלז הקדושה ישיבה מתלמידי
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יצו"א בנ"י התשל"ח הרחמים לחדש ו' עש"ק

משרידי לו יאמר קדוש הימיני עמוד פ"ה הרהגה"צ מע"כ
בנ"י. ... אדמו"ר שליט"א ... מו"ר כקש"ת הישן הדור
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של בספרן כוח"ט בברכת ומברכו דושגכ"ק ידי"נ דברי אלו
ונפש בלב באהבתו קשור טובים לחיים לאלתר גמורים צדיקים

   

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ג הברכה את לסדר מוצש"ק

מוה"ר וכו' הרה"ג חביבי ידידי אי"א נו"נ וו"ח הרב כבוד
כש"ת .למאה נר ספרי מחבר שליט"א
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יצו"א בנ"י התש"מ לפניהם תשים אשר לסדר ג'

מוה"ר כש"ת חוב"ט נו"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
 רב צבי כרם בעמח"ס שליט"א
בוועסטשעסטער.

     
      

          
          
        
        
         
        
         
          
         
         
         
        
        
        
         
          
        
        
         
          
         
         
          

        
           
        
        
         
        
        
       

      
         
          
        
         
        
         

        
          
         
          
         
        
         
         
         
         
        
         

     

        
         
        

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


   

       
          

       

       
        

 

        
         
        
         
        
         

   

       
       
         
         
         
         
          

       
          
         
         
         
         
       
        
        

   

      
       
          
        
        
        
         
        

 

ונפש בלב המברכו והעלוב הטרוד ושכ"ת דושה"ט ידידו

 

 
     

  

בנ"י התשמ"ב שינה שלא אהרן של שבחו להגיד לסדר ג'
יצו"א

כו' מחוכמים חבורים חובר נו"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת דקינסברידז רב שליט"א

יארק. נוא בראנקס ישראל" "כנסת סענטער
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יצו"א בנ"י התש"מ אדר כ"א מוצש"ק

מר החשוב העו"ד טשעסטעק.נ"יכבוד
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פרטים עוד לדעת מע"כ את יש ואם בזה הנאמרו יושר דברי אלו
והוקרה בכבוד להודיענו. נא

 

 
       

      

יצו"א בנ"י וגו' א' רוח אותו וימלא לסדר מוצש"ק

הרבנים רב אפסים בכל המפורסם ליהודים הגדול להגאון
ישראל של רבן הישן הדור משרידי שבסנהדרין זקן סוע"ה

מוה"ר כקש"ת ציס"ע ע"ה בתיא כבר ליה דזיו
  .ב"ב פוניבז' ישיבה ראש שליט"א
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כי היות אבל להאריך עוד שיש הגם למילין קנצי אתן ומעתה
לדכוותי ולא לדידי לא כי אני ויודע מדאי יותר הארכתי כבר
אשר היקרים בדבריו להשתעשע רק כתבתי ולא מר צריך
מעכג"ק אם מאד ואשמח התו"י ודברי להעירנו בטובו הואיל
לרחק או לקרב הבכורה משפט ולו דברינו עלי עיונו עין ישים

ונפש בלב אליו הנלוים וכל באהבתו קשור ידי"נ

 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"א מרחשון ד'

כו' חו"פ פ"ה נו"נ וו"ח המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת לב יטב דקהל דומ"ץ

יקרים. בעמח"ס ב"פ, דסאטמאר
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יצו"א בנ"י התש"מ לך תתן וגו' שופטים לסדר עש"ק

את ושלום, ארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
במלאכת מהיר נו"נ וו"ח הג' הרב חביבי ורב ידידי מע"כ

כש"ת פ"ה שמים  אבדק"ק שליט"א
חיפה. חליסה
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המעלות ברום מעלה מעלה שיעלה וי"ר בברכה החוזר ידי"נ
בלב גמורין צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת המברכו דושכ"ת

ונפש.
 

 
      

יצו"א בנ"י התשכ"ט תצוה ה' ליום אור

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

תו"א. באלטימאר

        
     
        

  

       
        
         

        
     

  
 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"ט מקדש לי ועשו לסדר ג'

וכו' בנש"ק חמדה כלי אוצר ו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת  אוצר בעמח"ס שליט"א

תקוה. בפתח שמיטה הל' על הכסף
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יצו"א בנ"י התשל"ט למ"ט-מונים ט"ו ניסן דר"ח א'

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  .תקוה פתח שליט"א
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יצו"א בנ"י התש"מ ימים והארכת לסדר מוצש"ק

הב' וכו' ועיני לבי מחמד בני אהובי מע"כ 
הי"ו.
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לך שיתן שבשמים לאבינו ומתפלל המצפה אביך דברי אלו
ויראתו באהבתו לבך וידבק בתורתו עיניך ויאר לימודים לשון
לשמה תורה ללמוד ושתזכה שלם בלבב ולעבדו רצונו לעשות

דוד יגדל כי עד והיראה התורה במעלות מעלה מעלה ולעלות
אביך וברכת כעתירת מעשיך בכל ותצליח שמך ויפקיע שלמה

ונפש בלב כוח"ט בברכת הימים כל דושה"ט

 

 
       

יצו"א בנ"י התש"מ גדול לגוי והי' לסדר 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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יצו"א בנ"י התשמ"א אייר ר"ח

מוה"ר כש"ת כו' וו"ח חו"ב הגאון הרב מח' ידידי מע"כ
 שו"ת בעמ"ח בטאראנטא. רב שליט"א

חשובים.
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בידו מצליח ה' עושה הוא אשר וכל לסדר מוצש"ק
יצו"א בנ"י התשמ"א

מחבר פ"ה ג"א ג"ה המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
כג"ת ההלל את עליו גומרין אין ויקרים מחוכמים ספרים

מוה"ר  גריידינג אבדק"ק שליט"א
בנ"י.

      
       

       O.P.A.
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בנ"י התש"מ יעקב רוח ותחי לסדר טוב כי בו שנכפל יום
יצו"א

ראש אל וכט"ס וברכה חיים שלום וגבעות הרים ישאו
פ"ה בתיא כבר לי' דזיו מזה בן מזה שבקדושה וראשון

מוה"ר הגה"ק מחותני ישראל של רבן ע"ה ציס"ע
    .ת"ו עיה"ק ירושלים ,
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הנדרסת אסקופה הכבוד בכל ומכבדו מוקירו אוהבו מחותנו
ונפש בלב באהבתו קשור ותלמידיהם חכמים רגלי כפות תחת

   

 
     

יצו"א בנ"י תש"מ אויביך בערף ידך לסדר התש"מ טבת י'

שר ידי"ע הגאונים גאון הרבנים רב בתיא, כבר לי' דזיו
ידי"נ פ"ה ע"ה מזה בן מזה שמעתתא דכולה מרא התורה

מוה"ר כהדרג"ק ציס"ע .שמו מרבן גדול
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חכמי רגלי כפות תחת הנדרסת אסקופה דושכהדרג"ק ידי"נ
ונפש בלב באהבתו קשור ותלמידיהם אמת
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התשל"ט הארץ גויי כל בזרעך והתברכו לסדר ד' ליום אור
יצו"א בנ"י

תורת ומשקה דולה וחומר בקל דרש קאמר, שפיר משה
פ"ה גאון האי רב ה"ה מגבו, השגות ומברר מלבן רבו,

מוה"ר הדג"ת כבוד אומר כולו מזה בן מזה ג"א
.בציריך שליט"א
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והנישא הרם כערכו מכבדו מכירו בלתי מוקירו ידי"נ דברי אלו
ונפש ובלב יתירה בחבה ישראל נפש המחבב ושכ"ג דושה"ט
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יצו"א בנ"י התשל"ט בשמחה בו שמרבין אדר דר"ח ב'

שליט"א. כו' הגאונים הרבנים מע"כ
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משיח ולביאת עין כהרף ה' לישועת המצפה ידידכם הנני ובזה
הארץ כנפות מארבע נדחינו ויקבץ עולם גאולת ויגאלנו צדקנו
בלב הקודש בעבודת והעמוס הטרוד בב"א, הקדושה לארצנו

ונפש
 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ג יתרו א'

כמר וכו' צ"מ ירו"ש הח' הב' מע"כ הי"ו
הי"ו. שמואל מוה"ר הרבני לידידי בן

       
      
          
          
           
         
         
         
          
          
         
          
        
         

    

   
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ה ולהנאתך לטובתך א'

מוה"ר כש"ת וכו' חורב, בחוקי עוסק צורב, האי מע"כ
  התורה מרכז גדולה ישיבה כולל חבר הי"ו

מאנטריאל.
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להיות שנזכה וי"ר ז"ל ח"ח בעל הגה"ק לכבוד קצת הארכתי
בלב דושה"ט ינון יבא עדי בדרכיו ולהדבק ית' שמו ממקדישי

ונפש
 

 
   

  

יצו"א בנ"י התשכ"ט שמות ד' ליום אור

כהן ומופלג מופלא החשוב הב' כבוד אל והשלום החיים
וכו' יפה שדעתו  .טעלז ישיבת תלמיד

      
       

         
         
          
          

       

  
 

 
     

    
יצו"א בנ"י התשל"ו א' אדר ח"י

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

עיה"ק. ירושלים טורדא אבדק"ק שליט"א אדלר מוהר"י
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אי"א חוב"ט נו"נ וו"ח הרה"ג דלבאי רחימא ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו'  שליט"א

צבי. כרם בעמח"ס
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פורים שמחת ומאוה וכאש"ל דושה"ט ידידו הנני התם ועד
ונפש בלב

 

 
       
        

יצו"א בנ"י התשל"ו העמים מכל תהי' ברוך לסדר עש"ק

חו"פ ברקאי בנש"ק צ"מ וו"ח ישיבתנו תלמיד ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת הרה"ג   .הי"ו
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תורה ללמוד שתזכה וי"ר וש"ת דושה"ט ידידו בזה והנני
כאות ובנים אבות ולתפארת הדעת והרחבת נחת מתוך לשמה

ונפש בלב דושה"ט ונפשי נפשך
 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשכ"ד עש"ק

מוה"ר וכו' ומופלג המופלא הב' צורב האי מע"כ
דישיבה רוחני מנהל הרה"ג ידי"נ כעת הי"ו,

פאפא. הקדושה
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כהרף ה' לישועת המצפה ולומדיה התורה בברכת חותם והנני
ונפש בלב דושה"ט עין

 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשל"ח תמוז ט"ז

מוה"ר כש"ת החבר וכו' מו"מ חוב"ט היקר ידידי מע"כ
  יצחק מוה"ר חביבי ורב ידידי בן הי"ו

הי"ו.
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תורה בני לעודד רק כתבתי לא זה וכל הז"ג אין כי והיות
בה הפך אמת דבר על ורכב צלח ידידי ועתה מפז המסולאים
דושה"ט תזוע לא ומינה בה ובליה וסיב בה דכלה בה והפך

ונפש בלב וש"ת
 

 
       
       

   

יצו"א בנ"י התשל"ז ה' בנו חפץ אם לסדר עש"ק

למלאך דומה רב האישים מבחר הגאונים גאון הרבנים רב
כהדרגכקש"ת מרן ה"ה וכו' רשכבה"ג ציס"ע צב-אות ה'

מוה"ר  .שמו מרבן גדול שליט"א
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הטריחי על רבה בתודה הראשונות על החוזר ידי"נ הנני ובזה
בבריות ושנותיו ימיו לאריכות מצלין ואנן בשבילנו צדיק האי
וכהדרג"ק עמים יקהת ולו ינון יבא עדי מעליא ונהורא גופא
ידי"נ ישראל קרן בהרמת לבנו וישמח עינינו ויראו בראשם

ונפש בלב באהבתו קשור
 

 
      
     

יצו"א בנ"י התשל"ו ה' בנו חפץ אם לסדר עש"ק

למלאך דומה רב האישים מבחר הגאונים גאון הרבנים רב
כהדרגכקש"ת מרן ה"ה וכו' רשכבה"ג ציס"ע צב-אות ה'

מוה"ר  .שמו מרבן גדול שליט"א
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יצו"א בנ"י התשכ"ט תצוה ה' ליום אור

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

תו"א. באלטימאר

        
      
        
        

  

        
         
         
         
          
         
         

        
         
          
         
        
         
        
         
         

     

  
 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשל"ח א' אדר א"ך ג' ליום אור

כש"ת באורייתא עוסק צ"מ ידידי מע"כ 
.הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ז ברכה לפניכם נתן אנכי לסדר א'

מוה"ר כש"ת הגאון הרב ידי"נ מע"כ 
.נ"י בראנקס צבי כרם ס' בעמ"ח 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


  

           
        
        
         
        
         
         

     

       
       
          
          

       

        
         

         
    

בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו ידי"נ בזה הנני התם ועד
ונפש

 

 
   

התשל"ט ויקרא פ' מוצש"ק בעה"י.

מאדירי הגדול הגאון הדר"ג לפאמ"כ וכט"ז והשלו' החיים
וכו' וכו' הלכה זו ה' דבר לשואלי המשיבים 

המפורסמים הלכות משנה שו"ת ספרי בעהמ"ח שליט"א
המתגבר כמעיין תריץ ויתיב דקלא רמי ארץ קצוי בכל

וכט"ס. ברו"ג יתברכו כולם לכא"א רב ושלום

      
       
        
         
          
        

   

       
      
         
       

  
  

         
       
         
          
         
          
          
        
           
          
        
          
           
        
          
         
           
         
          
       
          
          
         
         

    

 
      

  

יצו"א בנ"י התשל"ט טהרות לסדר א'

של רבן יתום דור דורו אין הגאונים גאון הרבנים רב
ת"ת חי כל ויד"נ יד"ע תלמודא דכולא מרא ע"ה ישראל

ר' מרן הגה"ק דספינא קברניטא  
מקצועות בכל יעקב קהלות ספרי בעהמ"ח שליט"א,

העולם. בכל המפורסמים התורה
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ברכתו על רבה בתודה הפתיחה מעין החותם ידי"נ דברי אלו
ובקר ערב יום בכל המתפלל העתיד על וצועק צדיק ברכת
ויתקן בנחשתיים אסור יבא עד ושנותיו ימיו לאריכות וצהרים
בראשיהם ועטרותיהם ישבו וצדיקים בירושלים דוד בית מלכות

ונפש בלב כהדרגכ"ק מול קידה המחוה עמהם חלקנו ויהי

 

 
     
       

  

      
       
        
        
        

        
        
        

         
        
        

       

      
      
        
        
        
        

 

       
        
        
        
         
         
          
        

     

        
       
         
       
        
       
       
        

        


 
     

יצו"א בנ"י התשל"ט סיון ט"ז

כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
ת"ו. עיה"ק ירושלים הי"ו תורה שערי בכולל
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ונפש בלב מברכו מכירו בלתי מוקירו דושה"ט ידידו

 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"ד אלול ח"י

נ"י. בברונקס משפט בית של השופט מר כבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ג שלח א' בהעלותך מוצש"ק

ג"א אי"א המפורסם הגאון הרב ידידי למע"כ תלתאי שלם
מוה"ר כש"ת וכו' ומעשה עושה בע"מ 

.ביטש מיאמי אב"ד שליט"א
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ואי"ה וכאש"ל דושכ"ג ידידו אקצר כעת הטרדות ומחמת
התורה בברכת המברכו בס"ד פרקו עוד אשנה קצת לכשאפנה

ונפש בלב ללומדיה
 

 
       
      

יצו"א בנ"י התשל"ה סיון ט'

כש"ת הרה"ג ירו"ש צ"מ ברקאי הביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר .יצו"א נ"ז לייקוואד בכולל הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ד הרחמים לחדש י"ט

ר' כש"ת וכו' פלג מלא והמופלג המופלא הב' מע"כ
 .טשעבין בישיבת עיה"ק ירושלים הי"ו
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יבצר לא ממנו טוב וכל לקצר אני מוכרח הזמן קוצר ומחמת
במעלותיה ולעלות תורה ללמוד ושיזכה כוח"ט בברכת המברכו

ונפש בלב המברכו המעלות ברום מעלה מעלה

 

 
      

  

יצו"א בנ"י התש"מ חיי לסדר ב'

כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .ישראל ארץ ת"א הי"ו
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ונפש בלב ושכ"ת דושה"ט הנני הז"ג שאין ומחמת

 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשל"ה סיון כ"ג

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

 מטשעבין הגאון דישיבת ר"מ שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים
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וכאש"ל ושכ"ג דשה"ט עין כהרף ה' לישועת המצפה יד"נ
ונפש בלב

 

 
  

יצו"א בנ"י התשל"ז נשא עש"ק

וכו' בנימוסין מוכתר היקר הרבני חביבי ורב ידידי מע"כ
הרב .הי"ו
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בכל שיצליח וי"ר בידידות וכאש"ל דושה"ט ידידו דברי אלה
ונפש בלב ידידו ונפש נפשו כאות עניניו

 

 
      

  

ידי"נ ימלל מי שבחו וו"ח המפורסם הגאון הרב מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו' .יאקא אבדק"ק שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ט זך זית שמן לסדר א'

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

אלטר מנחם פינחס מוה"ר כקש"ת הרהגה"צ מחותני
שליט"א.
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אבותיו ולתפארת לכבוד יתעביד ותקיף רבא שלאילנא וי"ר
ונפש בלב דושה"ט מח' וכעתירת היקרים

 

 
       

      

יצו"א בנ"י התשל"ד כסלו י"ב

מוה"ר המפורסם הנגיד הרבני היקר ידידי מע"כ
.הי"ו
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האיחור על סליחה ואבקש ושכאש"ל דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש בלב ידידו

 

 
      

   

יצו"א בנ"י התשל"ט וישלח ד'

מוה"ר חוב"ט ברקאי חביבי ורב יקירי ידידי מע"כ
.בנ"י הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ח מרחשון

... כש"ת וכו' הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
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יצו"א בנ"י התשכ"ט תצוה ה' ליום אור

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

תו"א. באלטימאר

       
      
           
        
        
         
          
          
        
         
          
        
         

       

         
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

       
          
        
         
        
        
         
          
         
          
         
         
        
        

  

      
        
        
         
          
         
        
          
         
       
        
         

     

      
       
         
         
         
         
          
         
          
          
          
         
        
         

       

       
       
        
         
        
        
         
          
          

       

  
 

 
    

   

יצו"א בנ"י תשל"ב סיון ט'

הרב וכו' כבוד    .שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ח תרומה עש"ק

בהפלגת ומופלג המופלא הבחור חביבי ורב ידידי מע"כ
מר חכמים  גבוה המדרש בבית הי"ו

נ.ז. לעיקווד
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הגה"צ לכ"ק יהודה שארית ספר על הערה שכתבתי מה
מוה"ר דו"ז  .הנשוויטץ גאבדק"ק זצלה"ה
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יצו"א בנ"י התשל"ז וישלח מוצש"ק

הב' וכו' צ"מ והמופלג המופלא ידידי מע"כ 
.יושר שערי בישיבה הי"ו
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לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט ידידו בזה והנני
ונפש בלב התורה בברכת המברכו יתעבד ותקיף רבא ולאילנא

 

 
       

    

יצו"א בנ"י התש"ל יעקב ויחי לסדר בשבת ב'

גאון הרבנים רב ה"ה מלכא עלך שלמא מלכא עלך שלמא
ישראל לכל תורה רועה משם יעקב באר מידי הגאונים
ציס"ע, תיובתא, בה דלית ופרושה ברורה תמימה. ה' תורת
כ"ק והיראה התורה שר דספינא קברניטא רבשכבה"ג

ר' מרן הדרג"ת  .ברק בני שליט"א
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עוד להאריך כעת אוכל לא קצת הדברים שנתארכו והיות
שליט"א כג"ק בדברי להשתעשע למועד חזון עוד ואי"ה
בתודה הראשונות על חוזר הנני ובזה מאד מאד לי הנאהבים
היקרים ספריו מתורתו לנו שלחו על ומכופלת כפולה רבה
לאריכות ומתפלל וכאש"ל דושכג"ק קידה אחוה הנני ובזה
ונפש בלב ברעדה החותם צדק גואל ביאת עד ושנותיו ימיו
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יצו"א בנ"י התשל"ז למאור שמן לס' א'

לגאון עדיו בנש"ק חו"ב צ"מ האי יקירי ידידי מע"כ
מוה"ר הרה"ג וכו' ולתפארת  

שליט"א. מבאבאוו אדמו"ר כ"ק חדב"נ שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ח השמימה מגיע וראשו לסדר עש"ק

פרי בנש"ק חוב"ט המעלות פאר הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת התלמוד ים אפיקי על כיונים עיניו הדר עץ

  .יאקאו אבדק"ק שליט"א
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והעמוס הטרוד וכאש"ל ושכ"ג דושה"ט ידי"נ דברי אלו
יותר לפלפל אוכל שלא סליחה אבקש ומאד הקודש בעבודת
ונפש בלב החותם לאחת עד עלי האהובים מעכ"ג דברי את כעת

 

        
       
         
       
         
         

         
         
          
          
          
          

     



 
      

יצו"א בנ"י התשל"ט תמוז ז'

כש"ת כו' נשכחות זוכר נפלא בקי הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר .נ"י מאנטיסעללא
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מצאצאיו נחת לראות שיזכה המברכו דושכ"ג ידידו דברי אלו
ונפש בלב דושכ"ג נפשו כאות חלציו יוצאי

 

 
      
      

יצו"א בנ"י הוא ברוך כי לסדר בשבת א'

כו' פ"ה הדסים גן המפורסם הגאון הרב ידיד"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת אב"ד ז"ל (שליט"א)

הרבה. ספרים בעמ"ח נ.ז. מעפעלווד
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ולברכו לקצר הנני לכן מהז"ג יותר קצת הארכתי כי והיות

ובת ללומדיה התורה עליבברכת עיונו עין נתנו על רבה ודה
אומר ביציאתו אבל כביאתי יציאתי שתהא והלואי בס"ד ספרנו
ושכת"ר דושה"ט ידי"נ ללומדיה התורה בברכת המברכו יברכך

ונפש בלב וכאש"ל
 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשל"ז הרחמים לחדש י"א

מוה"ר כש"ת חוב"ט נו"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
 .נ"י בראנקס צבי, כרם בעמח"ס שליט"א
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טרוד גברא והאי להאריך כעת גרמא הזמן אין כי והיות
וחיל יחפזון ומלאכים הגיעו הרצון ימי כי דנפשא בטרדא
ימיו כל אשר מחומר קרוץ אשה ילוד יענה ומה יאחזון ורעדה
בברכת לברכו והנני מעטים דברי יהיו ולכן ומכאובים כעס

וי" צדיקים של בספרן עניניםכוח"ט בכל לטובה בדין שנזכה ר
ובמהרה בקרוב צדקנו משיח בביאת ישראל לכלל ה' ובישועת

ונפש בלב החותם וחסדיו רחמיו ברוב דידן
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יצו"א בנ"י תש"מ כסלו אדר"ח

ה"ה אלקים הפרני כי מנשה אלפי והם אפרים רבבות והם
מוה"ר כג"ת כו' בשמים ראש המפורסם הגאון הרב

.וש"ס ה"ח ממעמקים שו"ת בעמח"ס שליט"א
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יצו"א בנ"י התשל"ה חשון מר כ"ו

וכט"ס חיים לו ויתן בעזרו יהי' אברהם אלקי הרה"ג מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו'  .בנ"י הי"ו
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יצו"א בנ"י התשל"ט לך לך פ' ששי ליל

הרב כש"ת וו"ח נו"נ חו"ב הרה"ג מע"כ 
מיזורי. סיטי יוניווערסיטי הגדול המדרש דבית רב

       
         

       
       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
         
        
          
       
        
         
         
         
         
        
        
          
          
        
         
           

          
          
          
        

         
        
         
         
         
         
          
         
         
         
          
         
         
         
        
         
        

  

       
         
         
       

        
         
         
        
        
       
          
        
         

       

      
       
        
        
         
          
         
          
         
         
         
         
        
         
         
         
         
         
         

       

      
       
          
          
          
          
          
         
        
        
          
         
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
          

   

        
       
            
         
         
         
        
       
         
        
         
         
         
         
         

     

התורה בברכת המברכו מכירו בלתי מוקירו ידידו דברי אלה
שימה וללמדה לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר ללומדיה

ונפש בלב דושה"ט עמים יקהת ולו ינון יבא עדי בפיהם

 

 
      
       

בנ"י התשל"ט קדושים כלם העדה כל כי לסדר עש"ק
יצו"א

כש"ת כו' נו"נ וו"ח הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר  ה"ה להט בעמח"ס שליט"א

בנ"י. החיים עץ דרך את לשמור
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לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושה"ט ידי"נ בזה הנני ולכן
בלב דושכ"ת וידידו נפשו כאות בפיהם שימה לאחרים וללמדה

ונפש
 

 
     
       



יצו"א בנ"י התשל"ט מנ"א י"ג

פ"ה אגוזים גל המהולל הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  ממקור בעמח"ס שליט"א

דליטא. מבריסק ישראל
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עוד שנוגע מה ולפלפל להאריך רציתי באמת כי האמנם והנה
הז"ג אין כי יגונה לא ההכרח האמנם חדשים ענינים בכמה
בעזה"י אשר נשאת דבתולה בסוגיא כעת טרוד אני כי וגם
ולכן בס"ד ת"ח לבן בתי את משיא הנני שבועות ג' בעוד

ח" השלכתי שלא להראות המועטים אלו דברי נא דבריויהיו ו
דושכ"ג ידי"נ פרקו עוד אשנה לכשאפנה אי"ה ואולי גווי אחר

ונפש בלב
 

 
       

  

יצו"א בנ"י התשל"ח לעשור כסא בין

כש"ת וכו' בצ"צ עוסק אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
מו"ה  הרבנים איגוד נשיא שליט"א

דארה"ב.
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השפוך עבדיו דם נקמת ינקום הוא ישראל עם של הדם וגואל
ויעשה דור אחר דור שנה אלפים זה הזידונים הרשעים ע"י
חיים ולשנת טובה חתימה לגמר ונזכה השפוך עבדיו דם למען
צדקנו משיח ביאת עם לארצנו קוממיות שיוליכנו ושנה ושלום
דושה"ט ידידו הקודש בעבודת העמוס דעה הארץ ומלאה

ונפש בלב הרבנים כל ושלום
 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"א השמים שער וזה לסדר ששי ליל

מוה"ר כש"ת פ"ה נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
 .טעלז בישיבת משגיח שליט"א
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ולבחון לעיין הספקתי ולא מאד הטרוד ידידו דברי אלו
המברכו דושכ"ת זה על לסמוך יש לפענ"ד מ"מ הדברים
ממורי להיות ויזכה תורה של לאמיתה תמיד לכוין שיזכה
ונפש בלב המברכו ידידו ונפש נפשו כאות בישראל הוראה
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יצו"א בנ"י התש"מ במדבר מוצש"ק

פני לקבל ונזכה גאולתנו, זמן יעורר תורתנו. מתן בזמן
כש"ת המפורסם הרה"ג ידי"נ מע"כ ובתוכם צדקנו, משיח

מוה"ר  צבי כרם בעמח"ס שליט"א
בבראנקס. רב
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ונזכה דקדושה הדעת הרחבת מתוך התורה לקבל שנזכה ויה"ר
דושכ"ת דידן במהרה צדקנו משיח בביאת שלמה לגאולה

ונפש בלב וכאש"ל
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יצו"א בנ"י התשמ"ב רמה ביד יוצאים ובנ"י לסדר עש"ק

גאון האי לרב ושלום וברכה חיים וגבעות הרים ישאו
ליה ונהירן גלין דמיטמרן מזה בן מזה הדר עץ פרי וצדיק

מוה"ר כג"ת וכו' וכו' הדור פאר ונקי זך 
הרבה. בעמח"ס שליט"א
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יצו"א בנ"י התשמ"א בארצכם לבטח וישבתם לסדר א'

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ 
.נ"י בראנקס צבי וכרם מלכה פרי בעמח"ס שליט"א
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ובעונ"ה עלינו שהטילו מה גדולה אחריות הזה הדבר עכ"פ
זכיתי יאמר ומי היודעים ומועטים המורים הם רבים הזה בזמן
ברוך כיציאה וביאה כביאה יציאה שתהא ולואי ה' יתן לבי
בידידות וכאש"ל דושה"ט בצאתיך. אתה וברוך בבואך אתה

ונפש ובלב
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יצו"א בנ"י התשמ"ב חבה לשון לסדר בשבת ג'

את מזכה לבבות בקירוב עוסק נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ
מוה"ר כש"ת חו"ב הרבים  ראש שליט"א

התורה. אש ישיבת
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להיות שיזכה וי"ר וכאש"ל ושכ"ת דושה"ט ידידו דברי אלו
ולו ינון יבא עדי ישראל בבני תורה וממרביצי הרבים ממזכי
ושמח כשר חג בברכת המברכו מכסים לים כמים עמים יקהת

ונפש בלב
 

 
       

יצו"א בנ"י התשמ"א השמים שער וזה לסדר ששי ליל

מוה"ר כש"ת פ"ה נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
 .טעלז בישיבת משגיח שליט"א
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הז"ג אין בעונ"ה אמנם לפלפל בקולמוס דיו עוד יש והנה
וי"ר ניחח לריח דברי יהיו ולכן אני אחת מלאכה בעל ולאו
ורענן דשן בשיבה ינוב עוד ית"ש לעבודת ברי מעכ"ת שיהי'
אבינו לרצון כארי ויתגבר כצבי וירוצו ישרה רגל רגליו ויהיו
בלב וכאש"ל ושכ"ת דושה"ט ידידו נפשו, כאות שבשמים

ונפש
 

 
      

 

אחריך ולבניך לך ייטב למען לסדר בשבת ראשון יום
יצו"א בנ"י התשמ"ב

צבאות וכל וגבעות הרים מטה שרי עם מעלה מלאכי
רב לכבוד וחיים, וברכה שלום ישאו השמים ושמי השמים
המאירה אספקלריא לו יאמר קדוש הגאונים גאון הרבנים
מוה"ר כקגצ"ת שבסנהדרין זקן ציס"ע ליה גליין דמטמרין

  בכל יעקב קהלות בעמח"ס שליט"א
התורה.
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לספרו וקיימנו שהחיינו ברוך הפתיחה מעין חוזר הנני ובזה
כח יחליפו ה' וקוי וכהנה כהנה עליו שיוסיף וי"ר הזה החדש
תלמיד דברי ורענן דשן בשיבה ינוב עוד נעוריו כנשר יתחדשו
תורה לומדי חכמים רגלי בעפר המתאבק להתלמד הרוצה

ונפש בלב באהבתו קשור לשמה
 

 
      

   

יצו"א בנ"י התשל"ג מנ"א ג'

וכו'. פלוני לכבוד
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ונפש בלב הקודש בעבודת והעמוס הטרוד דברי אלו

 

 
       
     

יצו"א בנ"י התשמ"ב המטות ראשי לסדר א'

עליו גומרין אין פ"ה נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת ההלל את רב שליט"א

בדעטראיט. הרבנים וועד ומנהל
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על מאד לי ויסלח וכאש"ל ושכ"ת דושה"ט ידי"נ דברי אלו
ועוד בס"ד ספרי בהדפסת מוטרד אני כי כעת פלפולי מיעוט
ויגאלנו ההרים על מדלג לנו ישלח המצרים ובין למועד, חזון

ונפש בלב ידי"נ עולם גאולת
 

 
   
  

יצו"א בנ"י התשמ"א השמים שער וזה לסדר ג'

מוה"ר כג"ת וכו' פורי' גפן פ"ה הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
  י"ח נדברו אז בעמח"ס שליט"א

ב"ב. ש"ס ועוד
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ואי"ה הערות עוד לי יש כי הגם כעת אסתגר הטרדות ומחמת
בזה הנני התם ועד היקרים בדבריו להשתעשע עוד אפנה אולי
כח תת שיוסיף הראשונות על וחוזר וכאש"ל דושכ"ג ידי"נ
ונפש בלב דושכ"ג ורעננים דשנים כח יחליפו ה' וקוי התורה

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התש"מ מנ"א ז'

גאולת ויגאלנו ההרים על מדלג לנו ישלח המצרים בין
ישראל הרבנים רב הגאונים גאון מורנו ובראשם עולם.
התורה שר המאירה אספקלריא ציס"ע מתפאר בו אשר

מוה"ר כקג"ת ישראל של רבן והיראה 
ועוד הש"ס כל על יעקב קהלות בעמח"ס שליט"א

שמו. מרבן גדול
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וברכת וברכתו מתנתו על רבה בתודה הפתיחה מעין החותם
כוח"ט ובברכת ככה פעמים אלף יתברך והמברך כג"ק צדיק
בלב צדיקים רגלי בעפר המתאבק גמורין צדיקים של בספרן

ונפש
    

 
     

  

יצו"א בנ"י התשמ"ב לרוב השמים ככוכבי לסדר ע"ש

האי רב ה"ה א-ל פעל מה ולישראל ליעקב יאמר כעת
נאה הישן הדור משרידי ישיבות ראשי זקן וצדיק גאון
תל סופו ועד העולם מסוף הולך שמו ומקיים דורש

מוה"ר כג"ת הדור גדול תלפיות 
הרבנים. מרכז ונשיא תו"ד ישיבה ראש שליט"א
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המעתיר וכאש"ל דושכג"ק באהבתו קשור ידי"נ דברי אלו
מוקירו עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ושנותיו ימיו לאריכות

ונפש בלב ומכבדו
 

 
      
    

יצו"א בנ"י ז"ל הקדוש האר"י דרבינו הילולא יום מנ"א ה'

עם זקנים ויגאלנו ההרים, על למדלג נזכה המצרים, בימי
ראש תמים, צדיק הגאונים גאון האי רב ובראשם נערים,
דור דורו אין פ"ה, ציס"ע, והיראה, התורה שר בשמים,
ר' מרן ועניו חסיד הדרג"ק כ"ק ישראל של רבן יתום,

  קהלות בעמח"ס ב"ב, שליט"א
כולה. התורה בכל וש"ס יעקב
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תורה בדברי להשתעשע הרוצה הקטן תלמידכם דברי אלו
לשום למעכג"ק יקשה לא ואם ליקוטי בתר ליקוטי המלקט
אשמח מקופיא אפילו ולהשיב אלו דברינו עלי הבדולחים עיניו
חכמים רגלי בפני הנדרסת אסקופה לראשי עטרה ואענדנה מאד
אליו הנלוים וכל וכאש"ל דושכג"ק לשמה בתורה עוסקים

העולם ועד העולם מן ונפש בלב באהבתו קשור

   

 
      
      

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
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חשמל בכח הארץ על הבהמות המפילים קצבים

וניקב נשבר חשש בזה יש אי לשוחטם (עלעקטריק)
אי הכרה בלי לארץ ונפל חשמל שקבל אדם ונפולה.
מותר אי בנ"א ע"י מסוכנת השבת. את עליו מחללין

תלויה. ושחיטה נפולה ובדין לשחוט.

.לינקב סופן משום שאסורין בטריפות הפ"ת בקושית
הסירכות טריפות למות. שסופה ממסוכנת ומ"ש

דרבנן. או דאורייתא

לו ישב בדין בט"ז הבה"ג הגדול רבינו דברי ביאור
הגוף. חלל לצד וצדו בלב מחט או קוץ

פייסט (טוט שינים במשחת להשתמש מותר אי
איסור. תערובת בה שיש בלע"ז)

חלב יומו. בן אפילו קטן לתינוק עכו"ם חלב איסור
ביאור עכ"פ. פרישות משום איסור בו יש אי נכרית

מטהר. חלב מטמא חלב בתוס' הובא מדרש

ליהרג הנידון בעצמו. חובל משום חייב אי שמל ב"נ
להתגייר עליו שקיבל גר דחובל. לאו בו יש אי ר"ל

וטריפות. נבלות לאכול מותר אי

.כך לבלעם מותר אי בקאפסולים שנתנו רפואות
ראויה לשאינה אכילתה כדרך שלא נבילה בין חילוק

לגר.

שיש מכלי לערות בשמן. אמרינן אי חיבור ניצוק בדין
איסור וזיעת הבל דולק. חלב של לנר כשר שומן בה

אוסר. אי

יש אי לה ומבשלת חולנית אשה משמשת נכרית
דברי ביאור עכו"ם. בישול משום איסור בתבשיל
ישראל מאש העכו"ם הדליק שאם ברמ"א מהר"ם
שמבשלת יהודית אינה שפחה לו שיש ישראל מותר.

יעשה. כיצד בביתו

שלא ענין יש אי תורה מדין לאכלו שמותר מאכל
חומרא. מצד לאכלו

האוכל לבריאות. שמזיקין סיגריאות לעשן מותר אי
מתי ביאור בגופו. פושע הוא לגוף מזיקין דברים
כיצד עדיף. דגופא צערא אי ה'. פתאים שומר אמרינן

טאבאק. עישון על מברכין

.סעודה כלי ככל טבילה צריך אי (בלע"ז) טוסטער
היה ואם נכרים מגעולי לבלוע שדרכן סעודה כלי כל
טבילה חייבין הגעלה צריכין היו בהם משתמש עכו"ם
טבילה. צריך אי שחיטה של סכין חדשים. אפילו

כבר שראוי למאכל שמשמשת דכלי הגרמ"פ חידוש
צ"ע. טבילה צריך אין לאכול

.ק"ב סי' לעיל ועיין טבילה בעי אי שחיטה של סכין

.טבילה צריכין אי לקרקע שמחוברין קדירות

אי פסח לאחר ולקחן וחוזר לעכו"ם חמץ כלי המוכר
אי לסחורה כלים מעכו"ם הלוקח טבילה. צריכין
העושה דעכו"ם הצ"פ מש"כ צ"ע טבילה. צריכים
כלים שקנה מומר ישראל טבילה. א"צ למכירה כלים

ולוקחן. לחוזר טבילה צריכין אי מישראל

(בלע"ז היטער (אינסטענד מזלג כעין חשמלי מכשיר
טבילה. צריך אי הכלי בתוך מים לחמם הנעשה

ונכנס למטבח שנכנס בלע"ז) (סוער ביוב של שטפון
כלים הגעלה. צריכין אי יומן בני בשר של בקערות

הגעלה. צריכין אי מאוס בדבר שנשתמשו

זכוכית בכלי להשתמש מקילין שהעולם מה בדבר
בי בשטיפה וחלב לבד.בשר נתיים

אותו וע"ש ע"ז ע"ש שנקראים בחו"ל ורחובות עירות
ובכתיבתן. בקריאתן ינהג כיצד איש

פאספארט) זיהוי תעודת ולמשפחתו לעצמו שעשה מי
ח"ו בזה יש אי המלחמה בשעת גוים שם על בלע"ז)
מי כן. לעשות מותר ואי עמו מכחיש הוא כאלו
מותר שמד גזירת בשעת יהודי הוא אם אותו ששואלין

אנפי. בתרי דמישתמע לישנא לומר

ורצה לשרפו ת"ח בחור הנאצים שבחרו הזעם בשעת
מראובן ראי' דמי. שפיר אי תמורתו לילך אחר בחור
סכנה בספק עצמו להכניס מותר אי בס"ח. איצטרובלי
הרי"ם חי' בעל מרן דברי ביאור חבירו. להציל בכדי
מים של קיתון אחד וביד בדרך שהלכו שנים בענין

ממי. חשוב מי

הלכו ואח"כ עיסקא היתר ע"פ ריבית ששלמו שותפין
אי הרויחו. שלא בטענת הריבית להוציא בערכאות
על כת"י לו נתן זמן. אחר טעיתי לטעון אדם נאמן
מי לעיסקא מעות המקבל טעיתי. טען ואח"כ הריוח
מהר"י בקושית הנותן. או המקבל המוחזק הוה

באסאן.

מעות להם ללות פרטים מאנשים בקש התורה מוסד
עיסקא היתר וכתבו קצוצה ריבית על וחתמו מבאנק
וגם עיסקא השטר על לחתום רצה לא הבנק ונשיא
בדין עיסקא. ההיתר של טיבו בטוב לו הסבירו לא

ריבית. בענין בלע"ז. קארפאריישאן בע"מ
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משום בו יש אי מגלח והוא זקן מגדל שאביו בחור
הוה אי אבות קבלת מנהג. או אמך. תורת תטוש ואל

החו"י. ובקושיית בנים על עולם איסור

בין להבחין א"א תשמיש דבשעת החוו"ד מש"כ
זיבה. להרגשת שמש הרגשת

משפחתו החופש ובימי קיץ במעוני דירה לו שיש מי
אשתו. את לפקוד חייב אי שבוע בכל יוצא והוא שם
עכבה ושיעור בדרך ליוצא הוא כמה מרחק שיעור

כמה. שם

,יוצא בהוא כמו לפקדה צריך אי לדרך היוצאת אשה
לבעלה. משתוקקת דאשה הא הח"ס מרן דברי וביאור

ואמאי קורבה בכל דמותר לוסתה סמוך לדרך היוצא
קישוי. משום חיישינן לא

לעמוד לאשה שאסור הרב בש"ע הגרש"ז דברי לישב
בין חילוק בעיר. בעלה אין אפילו טומאתה בימי
בזמנה טבילה ובין טומאתה בימי לעמוד איסור

מצוה.

צריכה לא אמאי הבדיקה עד על דם שראתה אשה
כתם מצאה בין חלוק זה. מיום הפלגה לוסת לחוש
דוסת מחדש לה. הבדוק עד על למצאה בגדה על

במעשה. התלוי וסת הו"ל בדיקות ע"י הבא

הטלת לאחר במים כתם בנמצא הישועי"ע בחידוש
לטמא טהור. המים פני על הצפה טומאה דספק מ"ר
הנוב"י במחלוקת מה"ת. הרגשה בעי לא בגדים

האשה. משום הבגד על טומאה גזרו אי והישע"י

ראתה ב' ובליל ראשונה בלילה המצוה גמר שלא חתן
אימתי והתה"ד היש"ש ובמחלוקת הפרשה צריכין אי

בכה"ג. רוגזיה נח אמרינן

אוטו) במכונית אחד ספסל על נדה אשתו עם לישב
בלע"ז). קאר או

זריקה ע"י הלידה זמן למהר מותרת אי מעוברת אשה
לאשה. סכנה הוה לידה בזה. כיוצא אחרות פעולות או
לעצמו. סכנה להקדים אסור שליט"א. להגרמ"פ וצ"ע
ועוד לולד מיתה שיגרום אפשר לידה זמן המחיש כל
תורה לימוד לולד וחסר רוצח. בכלל והוא צרות כמה
הקב"ה. של בידו חי' של מפתח הגמ' ביאור ממלאך.

סוף עד דחוק המוך להחזיק יכולה שאינה אשה
ר"ת. כשיטת לנהוג יש ואי השקיעה,

גנאי של (שאינן בטלים דברים דלדבר הגר"א מש"כ
למה וטעם תקרב, דלא לאו בכלל הוה ראש) וקלות
יש אשה עם דיבור כאדר"נ. והש"ך המחבר פסקו לא
תרבה ואל משום בטלים דברים על נוסף איסור בו

האשה. עם שיחה

עברה אם מהן להתרחק צריכה נדה שהאשה מלאכות
בחקירת מהן. ליהנות הבעל מותר אי אותן ועשתה
עבר אי ממנו שתה ולא לנזיר יין בהושיט האחרונים
או חובה משום הוא אם להרחקות טעם לפנ"ע. על

האיסור. להזכיר כדי

טהרה להפסק ליקח לכתחילה עכ"פ להקפיד יש
דוקא. פשתן בגד ולבדיקות

שצריכה בזמן טהרה הפסק לעשות שצריכה אשה
מותר אי תעשה. כיצד דרבים ת"ת של לשיעור לילך
לשון ביאור השקיעה. קודם שעה חצי בדיקה לעשות
לביה"ש סמוך תהי' הבדיקה דתחילת והב"ח הש"ך

ממש.

דחוק מוך עם ש"ק ביום לשוק לצאת מותר אי
משום בו יש אם בגוף הבלוע דבר להפסק. שעשתה

הגוף. לגבי בטל או הוצאה

אי יחד נשים כמה למקוה נסיעה לארגן שרצתה אשה
בעלת בצניעות. טבילה היפוך פרסום משום בזה יש
פרסום כה"ג מקרי אי החנות לסגור שצריכה חנות

בצנעה. שתהא לטבילה טעמים ג' תעשה. וכיצד

.במקוה בורות בב' אפילו סאה ונטל סאה דנתן בחשש
מקוה. במי לכתחלה איסור מבטלין אין אמרינן אי
אדמו"ר הגרש"ב בהמצאת בטל. קמא קמא ובענין
תחת גשמים מי בור לעשות זצוק"ל מליובאויטש
אדמו"ר מרן לדעת קטפרס חשש בו יש אי המקוה,
חששות מכל להנצל נכונה המצאה זצוק"ל. בעד"ח

לכ"ע. סאה, ונטל סאה דנתן

מן בור ועוד המקוה תחת הוא ההשקה שבור מקוה
אופן השיטות. לכל כה"ג יוצאין אי להשקה הצד
של מקוה ובדין בזה החזו"א ושיטת מלפנים מקואות

הנ"ל. סי' ועיין בורות, ג'

.בזה"ז השיעורים נשתנו בענין

שלא הכתלים לחזק כדי בבור קטנים טסים להשים
המים. יזובו

חילוק למקוה, מים מביאים ברזל של שסילונות בדבר
במסמרים. שקבעו לדלת לקרקע מחובר סילון בין
טומאה בדיני גדול ובירור לסוכה התגרין מחצלאות

לדידן. הנוגע וטהרה

.בזוחלין מטהרין אי בלע"ז) (לייקס נהרות

לשון ביאור שליט"א. קניבסקי הגרי"י מרן תשובת
או שמו לפרש צריך אי המנדה בב"ד בש"ג ריא"ז
ואי בנדוי יהא וכך כך העושה על בכלל נדוי סגי

בו. כשחוזר נדויו להתיר צריך
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והקללה העונשין עליו חלו אי בכלל נדוי בהנ"ל
רוב אצל לעמוד אסור ואי ר"ל. נדוי מחמת שבאין
ממנודה חמור בכלל נדוי אי מחלוקות ג' העולם.
צ"ע מנודה. דין לנהוג צריכין אימתי קיל. או בב"ד
היתר מועיל אינו בכלל דנדוי שס"ל להפוסקים

עולמית.

.לחצאין נדוי יש אי שליט"א הגרי"י מרן תשובת

ע"ת נדוי הנ"ל. ריא"ז בלשון ביאור הנ"ל בענין
הוא. מה מה"ת נדוי ובעיקר ובעה"ב. בעוה"ז

.בתה"מ מותר אי מנודה בנדוי. הוא הרי המוז"ל בענין

ת"ח בנו ובן ת"ח ובנו שהוא כל שאמרו מה ביאור
הח"ח ובקושית שלה אכסניה על מחזרת התורה שוב

ע"ש. בס"ח כן הקשה וכבר מהאבות ז""ל

מעלת הקודש. בלשון לדבר לבנים ללמוד חיוב יש אם
באדם מתקיים אינו לה"ק לשונות. שאר על לשה"ק

בקדושה. עצמו משמר שאינו

.מצוה לו יש אי מהוגנים שאינם לאנשים צדקה הנותן
הנביא ירמיה התפלל למה בצדקה. יש מעלות כמה

מהוגנים. שאינם באנשים להכשילם

למצוה דליהוי יוסף דרב בהא שיעורים בקובץ תמיהה
המעות. בעלת שהתנתה ממה לשנות יכול אם רבה.

של בקופסה המונח צדקה ממעות ללוות מותר אי
או מעות דין לו יש אי בלע"ז טשעק המחאה צדקה.

בעלמא. ראי' שטר דין

יבמות רש"י וביאר בנה. את למול מצווה אי אשה
האסורין. בבית חבושין ואמו שאביו כגון

עגולה הקודש שם של ה"א תיבת שנכתב ס"ת דבר על
הגאון מקושית לפר"ת ישוב הימין, מצד רי"ש כמו

בה"א. מלמעלה התג ביאור שבתי. ר'

וניכר עליה וכתב הסופר וחזר יריעה שנמחקה ס"ת
הכתיבה. לאחר התחתון הכתב

נגד לנקבה יש הפתח על המזוזה בו שמניחין הקנה
השם.

יקבע צד באיזה חדרים שני בין פתח לו שיש בית
יש אי ציר. היכר אחר הלך דבמזוזה בהא המזוזה.
בשיטת במזוזה. לחייב כדי דלתות לעשות חיוב

מספק. מזוזות ב' לקבוע היעב"ץ

בארצה"ק מנהג שליט"א קניבסקי הגרי"י תמיהת
רביעי חלק הוא אי חומש פרוטה. על מע"ש לפדות

הקרן. עבור שמשלם ממה או הקרן מדמי

נייר על ד"ת והכותב חיטי ביני רבי ליה דתלה הא
קרוע.

באריכות וביאור שו"פ, על מע"ש פדיון הנ"ל בענין
דברי וביאור שו"פ על שחיללו מנה שוה דהקדש הא
תשלומי שו"פ. על פודים בעלים דדוקא התוס'
לפי או המע"ש שויות לפי הוא אם החומש

רבעי. בנטע השאילתות בדברי התשלומין.

לפריקת לחוש שיש במקום אפילו תקנות לתקן יש
עבירה. מבעלי עול

חייבים אי ימיו כל שיצטער במחלה שנולד ילד
מעשה דינו. מה שוטה חרש ההורג לרפאותו. ההורים

חי'. בדמות שנולד מולד נורא

לו ולהגיד ר"ל האנושי מחלת לחולה לגלות מותר אי
ח"ו. רפואה לו שאין

ליטלו מותר אי מהמת להעביר יוכלו שלא טבעת
בכח.

.הרחקה ושיעור צדיק אצל רשע קוברין דאין בהא
אמות. שמונה ירחיקו מיסיאנערים אצל הלומדים

הקבר. מן למעלה מהני אי מחיצה

מה ביאור ישנים. וגם חדשים קברים חיטוטי באיסור
לעולם. נרקבין ועצמותיהן גופן אין צדיקים שאמרו
מלכות הרוגי דעשרה כה"ג דר"י היכלות פרק מביא
ודברים תחתם, נהרגו אחרים רק נהרגו לא מעולם

שם. נפלאים

הוה אי ונזר תנזור לא בו והתרו בביה"ק עומד היה
ואל שב הוי בציצית סדין ולוקה. מעשה בו שיש לאו
בדין יפה ובירור ואריכות כלאים והלובש תעשה.

תעשה. ואל ושב מעשה נקרא ומה לציצית כלאים

דמתרין בתוס' שליט"א קניבסקי הגרי"י מרן מהגה"ק
מרצונו שעושה עבירה שהייה. למ"ל תנזור לא ביה

מעשה. בו יש מקרי אי

אי יוראפ במדינת כמו ועזובים הנטושים קברות בתי
בעיר דהשוכבים בס"ח מ"ש העצמות. לפנות מותר
עצמות להוליך מנהג אחרת. לעיר כשמוליכן כועסים
מ"ש גדולה. מצוה בזה ויש הוא קדמונים מנהג לא"י
בעמק אלא תחה"מ שאין בידינו קבלה הרדב"ז

יהושפט.

או הפטירה מיום לאבל גערה יום מתחיל מאימתי
האחרון. גילוח מיום

לפ"מ הח"ס קושית באוירון. לנסוע מותר אי כהן
יוצאין היאך מחצה על כמחצה קבוע כל דקיי"ל
טעם באהל. מטמאין אין עכו"ם קברי בדרך. כהנים
ממצוות. עצמו להפקיע ואיסור בשבת מפליגין דאין

שחייבים לקרובים להודיע אסור מתים עצמות המלקט
עליהם. לאונן
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בערכאות ונדון ונתגדל העכו"ם בין שנשבה תינוק
בו. ינהגו כיצד למיתה

 
חיוב או מצוה יש אם והרא"ש הרמב"ם במחלוקת

המצות. ברכת הוה אי אירוסין ברכת אשה. לקדש

נפרדות מצות ב' הם פ"ו ומצות קידושין מצות
מבן נתחייב דהאיש הרמב"ם לשון ביאור להרמב"ם.
הפרשת לחופה. י"ח בן ובמשנה שנה עשרה שבע

חיובית. מצוה הוה אי הקן ושילוח תרומה

.פטורות או דקידושין במ"ע חייבות אי נשים

דרמיא מצוה אינה תרומה דהפרשת גיטין רש"י ביאור
דאינש. עליה

ליה תיפוק ח') חגיגה (בתוס' אלחנן רבינו בקושית
ביו"ט. מקדשין דאין

.ברכות שבע לעצמו לברך רשאי אי חתן

.זכיה מטעם לקטן קידושין דיש ברזילי בר ר"י בשיטת
ולא לאו שיחייב כלומר לחצאין קידושין שייך אי
באשה. ממון וקנין לאיסור אישות קנין מיתה. עונש

.משפחה וביחוס בטובים ידבק לעולם אשה הנושא
בת הנושא משפחה. יחוס בכלל הם אם הנדה בני
בהם להתחתן הפסולים על להגן יש כמה עד ע"ה.
שהי' אליעזר עם א"א התחתן לא למה כבודם. משום
או זונה חללה או גרושה לישא ת"ח. בת נושא יצחק

גיורת.

לגרים נכון אי מעמלק. גרים לקבל מהו בהנ"ל. עוד
ת"ח. בנים להם יש אי גרים ישראל. עם להתערב

יתרו. בת אהרן בן נשא היאך

מזכין צדיקים אנשים עם אחת במדרגה הם אם נשים
עולם.לבניהם עד בניהם ולבני

בנים ליה הוי גיורת דהנושא מהרש"א דברי ביאור
מהוגנים. שאינם

חייב ואם בנו. את להשיא האב על מוטל כמה עד
אי שנים מי"ג יותר גדולים בנים זה. על ממון ללוות
לנישואין. ממון להם ליתן ההורים אל טענות להם יש

קודם בנו אי תורה. בנו את ללמד האב חייב כמה עד
לו.

אחותו לפני אשה לישא מותר אי שנה כ"ב בן בחור
קודם זה ישאו שלא קפידא יש אי אחים ב' הבכירה.
הצעירה להשיא שלא קפידא יש אי יתומות אחיות זה.

הבכירה. לפני

עליו מתגבר יצרו אם בין וחילוק הנ"ל. בענין עוד
לא. או

נאסרה אי מלאכותית בהזרעה שנתעברה כהן אשת
צריכה אי הזרעה ע"י שנתעברה אשה בעלה. על

יניקה. לימי חודש כ"ד להמתין

ל"ת ולידחי דפ"ו עשה דליתי (פסחים) התוס' בקושית
ביאור בפ"ו. מחויב אי עבד דשפחה. קדש יהי' דלא
הלכה למדין אי בפ"ו. חייבות דנשים הירושלמי דברי
לכ"ע דעבד שכתב להפנ"י צ"ע ומדרשות. מירושלמי
שמצווה מי ורשב"א התוס' במחלוקת בפ"ו. מצווה

ז"ל. בהשחתת מצווה אי בפ"ו

.הנשואין לאחר בחור יכול מתי עד

מעריות נפשות בדיני רוב ילפינן דלא הב"ש בקושית
תקשה ואכתי ס"ט) (סנהדרין אביה עליה בבא דמיירי
אלא חל לא ובתה דאשה לאו הוא. אביה לאו ודילמא
לבתולה זונה, או נשואה אשה בין חילוק קידושין. ע"י
הבעה"מ במחלוקת ספק. הוי לא דאביו שנאנסה
רוב דאיכא היכא נשאות, בתולות נשים רוב ומלחמות

ת"ח. לקושית ישוב וחזקה.

שם וקראה השואה בעת בעלה שנאבד מעוברת אשה
לשנות יכול אי בעלה חזר ושוב בעלה שם על בנה

שינוי. מקרי אי השם על המוסיף בנו, שם

.אמו כשם ששמה אשה ישא שלא החסיד ר"י בצוואת
אשה ישא ולא אחותו בת ולא אחיו בת ישא לא וגם
והוסיף נשא אם חמיו. כשם שמו או אמו כשם ששמה
ס"ט סנהדרין הגמ' בקושית תקוה. יש אולי אחר שם
לאו שמא ואכתי אביה שקדשה באיילונית דמשני

הוא. אביה

.להלכה כן קיי"ל אי פנימה מלך בת כבודה דכל בדין

ברצון וסופו באונס שתחלתו דכל הפנ"י לקושית ישוב
דברי ביאור כריתות. מגמ' לו הניחו אומרת אפילו
באונס תחילתו היתר ביאור מעל. למעול המהרי"ק
כופין ביאור לבעלה. מותרת טעם מאיזה ברצון וסופו
יצר באיש אמרינן אי אני. רוצה שיאמר עד אותו
קנאין אמרינן אי לכותי הנבעלת ישראלית אלבשיה.

בה. פוגעין

אלבשה יצרה זמרי. את להרוג לפינחס מותר היה למה
לביאה. מביאה אמרינן לא

לא אמאי ופירש חי באבר יפרוש שלא בו התרו
אלבשיה. יצרו אמרינן

אי כ"ג ונעשה הדיוט כשהוא בתולה שנשא כה"ג
דמספקא התמוהין הח"ס מרן דברי וביאור בה. מותר

בזה. ליה
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ומת ונשאת וחזרה השואה בימי בעלה שנהרג אשה
קטלנית. דין לה יש אי בעלה

.אשתו מיתת לאחר חמותו שנשא אחד ביש במעשה
או בכרת הוא אם אשתו מיתת לאחר חמותו איסור
ירושלמי במחלוקת בה. תופסין קידושין ואי בלאו.

פטור. או קניין הוה חליצה

דקלא ט"ע ואי בו. יש טעם מה דקלא עינא טביעת
ישנה אשתו באשתו. מותר האיך סומא מסימנא. עדיף
אבינו יעקב סמך לא למה דקלא. ט"ע דליכא ואילמת
לקדושי דאזיל צ"מ לרחל. סימנם ונתן דקלא אט"ע
ע"ה לידבר וצריך דקלא בט"ע יכיר לא למה אשה

בהדיה.

ויוכל דעת לו שאין לחרש קידושין חז"ל תקנו למה
איסור. לידי לבא

תרי וקלא עין דטביעת ז"ל והח"ס הרמב"ן שיטת
קלא. או עין טביעת או נינהו מילי

חכמים לו תקנו שלא שוטה עם לדור מותרת אי אשה
פלגש. כעין הו"ל ואי קידושין.

לפני בתולה על בחור והסתכלות פגישות אודות
לבנו שזימן למלך משל שלח, מדרש ביאור השידוכין.
ואראה אלך הבן א"ל ועשירה טובים ובת נאה אשה

אותה.

,ההרגש מפני או המלעיגים, מפני ההלכה לשנות אין
הדין יקוב אלא יותר, להשפיע יוכל שעי"ז בשביל או
בחורים עם למעשה הלכה ללמוד ויש ההר, את

בישיבות.

פגישות באיסור וה"ה הראב"ד שיטת ביאור
שיטת לפי זווגו שימצא מי ואשרי והסתכלות

הראב"ד.

זמן וכמה להפגש צריך פעמים כמה הרמב"ם לשיטת
הזמן בכל בה להסתכל מותר ואי הפגישה יארך

עמה. שיפגש

אביזרייהו בכלל הוא אם במשודכת החתן הסתכלות
על עובר אי קודם שיראנה בלי המקדש דעריות.
בלי שרה את אברהם קידש ואיך כמוך. לרעך ואהבת
לקדש איסור ליכא אשה דבכל חדש דבר לראותה.
משאר ומשונה מגונה דבר לה שיש אשה רק ראי' בלי

לראותה. חייב נשים

אבדר"נ דברי ביאור בפנויה. והרהור הסתכלות איסור
לעיני. כרתי ברית

נישואין לשם להכירה בתולה עם פגישה בענין עוד
להם יש ואם לו. מתאמת היא אם לבה על ולדבר

הדדית. הבנה

דברים וכמה הישיבות לבחורי וקדושה צניעות גדרי
ליזהר שיש מה ענינים י"ח וההורים. הישיבות למנהלי
רעים יצרים ג' מהרהורים. להנצל הס"ח דברי בזה.
להנצל ועצה האשה: ע"ד האדם את הלוחצים הם

מהם.

מותרת אי להנשא מתכונן שאחיה תשובה בעלת אשה
זו. במדינה הרע כמנהג החופה תחת לאחיה לנשק

הרמב"ם כמ"ש הגדולה אחותו לנשק איסור יש אי
מה"א. פכ"א

.בזה"ז חבר אשת אחר לילך מותר אי

הסתכלות ובאיסור לידה, בחדר לעמוד לבעל באיסור
שנהגו טבעית לידה ובענין באשתו. מכוסים במקומות

זריקות. בלי בזה"ז הרופאים

.נישואין בשמחת ואנשים נשים תערובת באיסור

בת כבודה כל משום עמונית ולא עמוני לימוד ביאור
דברי וביאור היו. צנועות מואב בנות ואטו פנימה מלך
צריכה הדרך על אפילו חשובה אשה בזה. היש"ש

בכ עצמה פנימה.לדחוק להיות שתוכל מה ל

(בלע"ז סיטטער (בייבי ילדים בשומרי יחוד איסור
ואיסור. היתר אופני כמה

.יחוד לענין שומרת מקרי כמה בת

סוגיא ביאור פ"ו. קיים וכבר לה סכנה שהעיבור אשה
קטן בברזל השתמשות במוך. משמשות נשים דשלש
הוא פלאסטיק או העיבור למנוע בלע"ז) (סליל הנקרא

גמור. איסור

היו קידושין והעדי ראבביי רעפארעם ע"י בנשואין
פיטורין גט בלי לאחר האשה נשאה ושוב וקרוב, אשה
שנולדו הילדים להתיר יש אי בלע"ז) דיווארס עם (רק
לקושית ישוב אזרחים. בנשואי פלפול כן. לאחר
מתי ממומר. גט מבקשים למה עקידה בבעל החכם

בב"ז. עושה אדם אין אמרינן

הפקר ב"ד הפקר בהו שייך אי דרבנן באיסורי המקדש
דברי וביאור לאבנ"מ. ותמיהה קידושין תפסי ולא

ג'. דף וכתובות ז'. דף פסחים רש"י

קידושין הוה אי בשריפה שמצותן באסה"נ המקדש
החוטף זהובים. עשרה ששוה שריפה במצת שזוכה

מקנס. או מדין הוא זהובים י' שמשלם מצוה

.דוקא זהובים עשרה משלם מצוה להחוטף טעם

ולא דוקא הרקיע כיפת תחת אשה לקדש טעם
מותר אי פתוח מקום בביהכ"נ פותחין אם בביהכ"נ.
מיועד במקום להיות צריך קידושין שם. לקדש
מקדשין אין למה טעמים עוד וברכה. לתפילה

מהרי"ל. בימי הנהוג מאיי"ן מהו בביהכ"נ.
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.ראשון זווג מקרי אי להיפוך או אלמנה שנשא בחור

מביהכ"נ ורחקוהו ליבום זקוקה אשה ונשא שעבר כהן
לחלוץ. רוצה האשה ועכשיו

לאכול צריכין והכלה דהחתן הרמ"א בדברי ביאור
נגמרו אי האחרונים ומחלוקת צנוע. במקום יחד
בש"ע נזכר לא (למה יחד. שאכלו קודם הנישואין

דחנוכה). וביתו איש דנר ההלכה עיקר

ינהג כיצד חצות קודם בבקר לחופה שנכנס חתן
ולא שכח המנחה. בתפלת להתוודות שנהגו בוידוי
ושאר ר"ח ומתודה. חוזר אין החופה לאחר עד התודה

מתודה. נמי תחנון אומרים שאין ימים

ששני הרמ"א פסק ע"פ בשושבינות אבותינו מנהג
הלכה את מכניסין נשים ושתי החתן מכניסין אנשים
רמ"א עיין המנהג לשנות ואין בלע"ז) (אינטערפירערס

ד'. ויבן בראשית הזוה"ק דברי ביאור ונוב"י.

חוץ חדשות פנים אין אם ברכות שבע לומר אסור
בזה. טועים כיש ודלא משבת.

ולא החתן מצד החופה תחת הכלה להעמיד צריך
לגודל. הסמוך באצבע מקדשין למה טעם כנגדו.

איכא נמי דידה גבי מ"א קידושין רש"י דברי ביאור
לשלוחה. קידושין יהיב כי איסורא

.נישואין לשם שלו כלה או בתולה עם לדבר בענין
להאב מותר אי הטעלעפאן. על לדבר יכול ואי

בנו. בשביל להסתכל

הקדוש אוה"ח לדברי וביאור עושה. מה קידושין קנין
חיי. פ' עה"ת

.המשתה ימי בשבעת לכתוב לו מותר אי חתן

טעם עדים. בלא חוה את הראשון אדם קידש איך
עצם היא אשתו הרי הא בכסף אשה לקדש דצריך
חבירו ממון ספק הוה אי אשה אבדתו. והיא מעצמיו
ב' בה יש קידושין לו. ונתחלפה אבדתו זה אין שמא

לבעלה. נקנית אשה רש"י לשון ביאור קנינים.

.הכותל על ולתלותה מצויירת כתובה לעשות מותר אי
בעלה. מפני כתובתה להטמין האשה צריכה אי

ע"פ הילדים יחלקו כיצד להתגרש שעומדים זוג
דאינם והיכי והראב"ד. הרמב"ם במחלוקת התורה.

האב. אצל הבן לכ"ע אחד במקום

.עליו מרדה שאשתו לבעל רבנים מאה היתר בדין
רוצה ואינה משה דת על עוברת מורדת. נקראת מתי
להוציאה מותר אי שבת המחללת אשה לדין. לעמוד
אי אשה אותו. ומסרה לערכאות הלכה כתובה. בלא

שהז"ג. מ"ע שהוא כיון לד"ת לעמוד מחוייבת

שהתודה אשה בעלה. תחת שזינתה שהתודה אשה
לחלק יש אי לבוריה. חזרה ואח"כ שזינתה מותה לפני
בין לחלק יש אי צדיקת. לשאינה וחסידה צדיקת בין
נשים בתשובה. שרוצה העיר לרב או לבעלה אמרה
לסדר בענין לגרש. מצוה אי נידה דיני שומרות שאין

זו. לחוטאת תשובה

ועיין רבנים. מאה היתר על לחתום רוצה שאינו מי
א' סי' א"ע בפ"ת הובא ה' סי' א"ע ח"ס שו"ת
גיטין בטיב בקיאין להיות צריכין רבנים דהמאה
ועוד מורינו בסמיכת מוסמכין להיות וצריכין וקידושין
זו במדינה הונהג שבעונ"ה כמו ודלא ענינים כמה
כזה שהיתר בחורים איזה וחותמין בישיבה שהולכין

כלום. מועיל ואינו כליצנות היא

בעט כתב ואם גט לכתוב מותר דיו ובאיזה עט באיזה
ממנו שנטלו הקנה זכה גמ' ביאור דינו. מה ברזל

קולמוס.

.סת"ם לכתיבת כשר אי (פרינ"ט) דפוס ידי על כתיבה

.בגט כותבין היאך בלע"ז לייק כעין הנאספים מים
הגט. נפסל אי המים שם שינה ים. נקרא מים איזה
הרא"ש מחלוקת כלל. מים שם בו נכתב שלא גט

הגדול. ים נקרא מה יונה ורבינו

כשם ששמה אשה לישא שלא החסיד ר"י בצוואת
חמותה.

כיואב האם משפחת אחר שהתיחסו בכמה שמצינו מה
רחל. בר מרי ורב צרויה. בן

בן ליה קרינן אי עכו"ם ואביו ישראלית שאמו מי
אברהם.

בזה חילוק יש ואי חסר. או מלא כותבין בנימין שם
דברים. לשאר שטרות בין

.בשם סתם של הכתיבה משנה אי ההורים קריאת

דורות לבניו, ברור שאינו שם ליתן שלא ראוי אי
ודורות מאורעות שם על שמות נותנים היו הראשונים

המשפחה. שם על האחרונים

אי הנפטר בשם שקוראין השם על וגורעין מוסיפין
עבדי. שפיר

בעליהן את לכוף יש אי נשותיהם את שמעגנים אנשים
כשר. ובישראל פסול בעכו"ם מעושה גט לגרש.
אין בישראל. אפילו מלעשות נמנעו האחרונים בדורות
דור בכל חז"ל דאגת בעתונים. כאלו דברים להכניס
על חז"ל שחייבו החיובים המשפחה. שלימות עבור

דב שניהם. לטובת והאשה דלטובתהאיש הראב"ד רי
מקטטות. להמנע טובה עצה אחד. נבראו האדם
לאשתו. איש בין גבולים להגביל המשפחה. ולשלום
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הא ביאר אשתו. לפני עצמו להכניע הבעל צריך כמה
מתנה טובה אשה ביאור האשה. עם שיחה תרבה דאל
האשה שטבע טעם לבעלה. צרעת רעה ואשה טובה
וכשרות צדקניות נשים למחול. ולא שנאה לנטור

ההבל. אחר הולכין ואין בעליהן רצון עושין

.הגט על לעצמה קבלה שליח שנעשתה אשה

.לאשתו בעל קינוי בדין בעיר. כשבעלה יחוד איסור
אי יממא כעין בלילה הרבים. לרשות דפ"פ היתר ביאור
אל האומר בעיר. ובעלה בקאנטרי יחוד יחוד. איסור יש

קינוי. מקרי זה אי בסתם אנשים עם תתיחדי

שזקוקה יבמה חליצה. למצות קודם אי יבום מצות
קידושין. צריכה אי ליבום

 
ישוב לדבר. וטעם לעצמו דין אדם דעושה בענין

אם לעצמה. דין עושה אי אשה בזה. המחבר סתירת
לרשות הנכנס להכותו. מותר אי אחר ביד שלו רואה
מהו ב"נ בו. לחבול מותר אי ברשות שלא חבירו
בכלל הוא אי מאיסורא לאפרושי לעצמו. דין שיעשה

ערכאות. נקרא מה לעצמו. דין עושה

הצדדים שאלת ובלי פס"ד לאחר פשר שעשו ב"ד
וחוזר. משנה בדבר טעה הו"ל

ח שהי' דמלכותאת"ח דינא מכח האיסורין בבית בוש
מזה להודיע צריך אי רבנות לקבל רוצה ועכשיו
להיות שצריך והרב הדיין תנאי הקהילה. לאנשי

מיד. כשר ושב שחטא דיין הציבור. על למנותו

אשם חייב היאך אחת, אכילה אוכל דיש התו"י בדברי
בא אינו אשם וקרבן מידי. שוה דלא אנותר מעילה
שם וברש"י כ"ד שבועות מגמ' תמיהה שו"פ. על רק
מעילה יש אי אשו"פ. בא מעילות אשם הקדש הרי
ב' בה יש דמעילה מחדש דאכילה. במידי בכזית
שגזל תשלומין מדין והוא משו"פ נהנה א) אופנים:
ולזה איסור מדין המעילה ואז קדוה"ג מדין ב) ההקדש,
סי' ח"מ הנתיבות דברי ביאור עכ"פ. כזית שיעור בעי
הוי אי הקדש תשלומי הש"ש. דברי וביאור כ"ח
חדש דבר כפרה. בשביל או שהזיק ממון תשלומין
דרביע הוא איסורא קדוה"ג דהקדש הרמע"פ מדברי
ההקדש על והשואל הוא שלו אכתי הממון אבל עליה
סי' הקצוה"ח לקושית ישוב ממונא. ולא איסורא פקע
וברש"י הרבה שאכל גסה אכילה כריתות ברש"י כ"ח.
דליכא משום אשו"פ שחללו שו"מ דהקדש כ"ט ערכין
מעל לא אמאי הקדש של חמץ אוכל להקדש. פסידא
האיך תרומה לעס הרא"ש בקושית כ"ט. פסחים ובתוס'
בלעיסה. נתחללה כבר שהרי בליעה על מיתה מתחייב

יש אי השמיטה בשנת בא"י שנהגו ב"ד דאוצר בדין
שנשמרו דפירות ר"ת בשיטת לכתחילה. זה על לסמוך
שאין במקום כתוספתא קיי"ל אי נאסרו. בשביעית
וחילוק והראב"ד הרמב"ם דברי ביאור עליה. חולקין
הרמב"ן דברי ביאור ביעור. לאחר ביעור קודם בין
ב"ד אוצר לענין דזמנינו ב"ד בין לחלק יש אי בזה

הנהוג. ממנהג לשנות אין הגדול. לב"ד

ונלקטו בששית שגדלו בתבלין שהחמיצו ירקות
ביעור. ולענין שביעית, לענין ינהגו כיצד בשביעית
על ביעור דין יש אי בשביעית. אוסר אי טעם נותן
אשר לבהמתך להיות שצריך מה ממש. ולא טעם
משאר סגי או שביעית פירות דוקא בעי אי בארצך

פירות.

.המלכות אחר להרהר דאין המאירי דברי ביאור

חוב פריעת מצות עקרו היאך תרומה גידולי בקושית
בשביעית.

עם שייכות לו אין חוב דפריעת חידוש בהנ"ל עוד
רל"ב סי' ח"מ הש"ך דברי ביאור המלוה. נגישת
לשלם חייב אינו תובעו ואינו חבירו את דהמלוה

לו. ליתן רצה דמתנה

.מהרי"ט ובדברי מדעתו שלא קונה אי אדם של ידו

הוא אי הפקר בעלים. חזקת לו יש אם הפקר ספק
מחלוקת הוא רשות. וסילוק קנין הוה או נדר משום
יוצא דבר מפקיר שאדם כיון דר"מ דעתו בירושלמי
בעלים. יד מתחת יוצא הפקר אין דר"י ע"ד מרשותו

הם. הפקר מיני דתרי המג"א חידוש

תקנה לתקן נכון אי אחים. במקום הבת ירושת בדין
ועכ"פ בנים. שיש במקום שירשו הבנות לטובת
לנהוג יש אי עניות. והבנות עשירים שהבנים במקום
אי ממונות. דין שהוא כיון דמלכותא דינא ע"פ בזה
שהערכאות מקום דמלכותא. דינא הזה בזמן יש
שמוותרות הירושה על לחתום מהבנות מבקשים

לחתום. חייבות אי הבן לטובת

שאינו בלע"ז) (לענדלארד המשכיר את שמוסר השוכר
משרדי שאר מסור. בכלל הוה אי (סטים) הסקה נותן

) כגון בכלל.O.P.Aהמדינה הם אי בהם וכיוצא (
ערכאות.

ולענין רציחה בכלל שהוא עוברין להפיל באיסור
ביאור יום. מ' לאחר יום מ' קודם בין נפ"מ אין איסור
לאויר שיצא עד ובישראל עוברין על נהרג דב"נ
שופך כאלו תשעים ליום המשמש מג' ראי' העולם.
זוהר ביאור מטשעכענאוו. הגר"א דברי ביאור דמים.
ביאור נפש. כהורג אמו במעי עובר דהורג שמות פ'
רש"י ביאור אמו. במעי בתינוק ע"ב מ"ד נדה תוס'
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מ"ד. נדה ורמב"ן ומסוכנת. לילד המקשה סנהדרין
חייב בשבת עובר ודלדל בהמה למעי ידו הושיט
אי רציחה לענין בזה. ומחלוקת נשמה נטילת משום
הרי זמנו לפני עובר להוציא קמיע הכותב נפש. מקרי

רוצח. בכלל זה

מתמיהת מהרי"ט לדברי וישוב עובר הפלת בענין עוד
תשובת שזייפו עליו והגרמ"פ אונטערמאן הגר"י
בתשובת והכניסו הרמב"ן ותשובת הרשב"א
ידינו תחת ישנם התשובות כי ובאמת המהרי"ט.
אי גוים של נפלים נאמן. ממקור שאב והמהרי"ט
גויה עם לעסוק מותר ואי להפיל. לישראל מותר

שתתעבר.

פק"ג בשביל שבת מחללין אם אדם. מקרי עובר אי
מותר אי בפק"נ. שהיא אמו בשביל רק או עובר, של
בעובר הרמב"ם סתירת האם. לרפואת עובר להפיל
נטילת משום חייב בשבת עובר המפיל אמו. ירך

נשמה.

משום או רודף מדין העובר שחותכין לילד המקשה
בדברי בזה. הרמב"ן דברי ביאור הוא עובר דלאו
הצלת מדין הוא הרודף הריגת דיסוד הלוי הגר"ח
מקום בכל פק"נ מדין דהוא החזו"א ובדברי הנרדף
בסה"מ הרמב"ם ודעת הראשונים מחלוקת דהוא ופלא
ישוב מחטא. לרודף להצילו כדי שהוא רצ"ג לאוין
חבירו אחר ברודף ה"ז משבת פכ"ד מל"מ לדברי
הרבה ועוד רודף דין שייך אי בב"נ בשבת. להרגו

בזה. ענינים

רק או העובר סכנה בשביל שבת לחלל מותר אי
ונרדף ברודף הרמ"ה דברי ביאור האם. סכנת בשביל
הנרדף. ומצילין הרודף הורגין אמאי פק"נ דין דליכא

זכות ומגלגלין אטפוך דאטפת על התנא לשון ביאור
זכאי. ע"י

להעיד משפט מבית בלע"ז) (סאפינא הזמנה המקבל
דינא משום להעיד חייב אי חבירו ישראל נגד
אנו צריכין כמה עד דמלכותא בדינא בירור דמלכותא.
אסור. ומתי בערכאותיהם להעיד מותר מתי לקבל.
להעיד מותר אי ועונשו. דינו לעכו"ם ישראל מוסר
דמלכותא שדינא מקום כל וקנסות. בעונשין שיתחייב
דאיכא היכא דמלכותא. דינא ליכא לתורתנו מנגד
המשפטים) דיני למדו שלא אנשים (קבוצת דזשורי

מ בכלל זה כללאין דמלכותא דינא וליכא כלל. שפט
העדות ע"י מכמר לתוא לחוש יש ח"ו אם כה"ג.
כך. לידי יבא שלא וכ"ש לפדותו הצבור כל על מוטל
הקטיגור ובא ממלכתי ממון הבריחו דשנים היכי
הו"ל השני על יעיד אם חופש לו שיתן לאחד ואומר

להעיד. יכול אי השם חילול דיש היכי מסור.

.פרעון מקרי אי להמלוה הודיע ולא חובו הפורע

הקורע מדיניות. בעניני השם וחילול השם קידוש גדרי
הדואר להזיק שלא יחיד ע"י מכתב כששולח בול
דדובר שמעתתא הא ביאור ממשלתי. מוסד שהוא

בלבבו. אמת

.קאנאדא במעות ונשלם בארה"ב חפצים הקונה

עם בשותפות לאנגלית מלשה"ק ספר שתורגם ראובן
ולא שמעון בשם רק הוציאו לאור והמוציא שמעון

עליו. ראובן שם הזכיר

דינא נגד צבא משירות להשתמט לישראל מותר אי
למרן ישוב יפה. כחו במה דמלכותא דינא דמלכותא.
תורתנו נגד שהוא צבא לשירות היתר יש אי הח"ס.
שבת המחלל בצבא. ד"ת על לעבור צריך כי הקדושה
בשנים מהרי"ק. כדעת שאצל"ג מלאכה הוי אי בצבא
ממון עסקי על הבאים שבת. במלאכת שעשאוהו
משונה ביוראפ צבא שירות השבת. את מחללין

מארה"ב.

ואינו השמים מן תורה לו שגילו מי ס"ח בדברי
לדבר. וטעם לו שגילה למי גוזל זה הרי כותבם
כותבם. בכלל הוא אם הטעיפ על תורה דברי המעלה

מטעיפס. לתלמידים התורה ללמוד אסור

איזה ביגיעה ואחת יגיעה בלי לו שבאו תורה חידושי
לכתבו. קודם מהם

.בו לחזור יכול הראשונים ימים ג' חפץ, המפקיר
מן אותו וקנה לחזר מההפקר בו חזר בין חילוק

ההפקר.

להרגו חייבים או רשאים אחרים אם במחתרת הבא
הרמב"ם במחלוקת להרגו. רשאים הבעלים רק או

בלילה. ובין ביום בין הוא במחתרת דבא והראב"ד

דאתי יהיב ולא מידי לך יהיבנא לינוקא ליה לימא לא
וחילוק עני. דין לו יש אי תינוק סתם שקרא. לאגמורי'

ליתר. משש פחות בין

עניים נקראים אי בישיבה המתפרנסים ישיבות בני
גדולים בנים בין לחלק יש אם צדקה. להם ליתן

ישיבות. לבני אביהם שלחן על הסמוכין

שכר דהלוקח מ"ה) שבועות (בתוס' ר"ת שיטת ביאור
שנוטלין מאריסין וקשה לעצמו היתר מורה אינו עמלו
דמורי משום מ"ט כו' והאריסין השותפין ותנן שכר
חילוקין וד' שכרו. לנוטל אריס בין וחילוק התירא בה

זה. על

כפרה צריך אי בשוגג דרבנן איסור על העובר
ותשובה.
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אין ביחיד אפילו חבירו פני המלבין הרמב"ם מש"כ
ג"כ אי כשר שאינו אדם המלבין לעוה"ב. חלק לו

זה. בכלל

הוא חברך לחיי קודמין דחייך כר"ע דקיי"ל בהא
רשאי. לחייו חבירו חיי להקדים ירצה אם או חובה
לומר שמעון יכול אי ראובן את להרוג שרוצה רוצח
לכ"ע לאחד אפילו לחיות דליכא היכא תחתיו. הרגני
ולא לתרוייהו אנס ולסמוך לשניהם שיחלקו מוטב

וצ"ע. חבירו במיתת יראה

קונה בכלי מחיצות דאויר ע"ז רש"י בדברי תמיהה
הגבהה. מדין

ע"ט גיטין ברש"י וביאור הנ"ל רש"י לדברי ישוב
לאוירן. עשויין כלי מחיצות דאין

אינה דרבנן בתרי אפילו קורדניתא בחיטי המקדש
שייך לא דרבנן דבאסה"נ לאבנ"מ תמיהה מקודשת.
שתמה א"ח בחכ"ש תמיהה הפקר. ב"ד הפקר לומר
ירושלמי דברי ראו שלא והרמב"ן והח"י הב"י על

פסחים.

שיתבייש במקום ברבים ב"ד פסק לפרסם מותר אי
הבע"ד.

ואפילו בערכאות. לדון חבירו ישראל להביא באיסור
חבירו לכוף מישראל לאדם ואסור בע"ד. שני הסכימו
כמה ועוד ישראל. לדין עמו שיעמוד עכו"ם ע"י

ענינים.

במזיד ובין בשוגג ובין אחד ודיין עצמו ע"פ נהרג ב"נ
לע"א תורה שהאמינה מקום חיים. המחנה על ותמיהה
נאמנות. מדין או עדות מדין הוא עדים שני בכלל הוה

.כמזיד שוגג על נהרג ואי התראה בעי אי ב"נ

כל או ושופטים דיינים להם להעמיד חייבים אי ב"נ
מהרש"א בדברי חבירו. ודן דיין עצמו משים אחד
לכופן מצווין אנו תקיפה ידינו דאם נ"ז סנהדרין

למצות.

עדים בעינן אי עדים ב' דבעינן איסורא דאתחזק היכא
וקרובים. כנשים פסולין בעדים סגי או להעמיד כשרים
מדין או עדות מדין הוא באיסורין ע"א נאמנות

נאמנות.

בעינן לא הזמה שייך שלא דבמקום הנוב"י בדברי
עשאי"ל.

ידיעת בלתי שמעון שהקליט טייפ על לסמוך אין
יכול אי סומא הודאתו. ע"פ מעות לחייבו ראובן
אי והתומים הח"ס מחלוקת קול. טביעת על להעיד

יד. מכתיבת עדיף קלא

ואי בלאו עובר אי זה תחת זה שכותב בכתב מימר
בשבת אפילו המימר בתוספתא וביאור תמורה. הוה
שבועה במחשבה. מועיל אי תמורה תמורה. תמורתו

שבוע הוה אי שאפשרבכתב דכל ה"ה בדברי ה.
מעשה. בו שיש לאו מקרי מעשה ע"י לעשות

שמעון בית אצל חצר לקח ראובן מצרא דבר בדיני
דמלכותא, דינא בזה יש אי אחריו, מהפך הי' ושמעון
לטובת הלוקח מסלקין ואי מצרא. דבר לדינא טעם
שיקנה מי מקפיד אינו דהמלכות היכא מצרא. הבר

מצרא. דבר דינא ליכא הדבר

וגנב שנים. עשר על שמעון עם שהשתתף ראובן
שמעון יכול אי בעדים. שמעון ותפשו מהשותפות

עכ"פ. התראה צריך אי בע"כ. ממנו לחלוק

משתות יותר ומרויח ספרים שמוכר ספרים קנין גבאי
להקדש שאין אע"פ אונאה. משום בו יש אי המקח
על שנמכרים חפצים להונות. אסור מ"מ אונאה דין
הקדש אונאה. בהם יש אי בלע"ז) (אקטשאן הכרזות

לו. חולין דין או הקדש דין אי בזה"ז

הבעלים באו ולא עליהם והכריז תפילין או שופר מצא
ליה דניחא בהא תפילין. מצות בהם לקיים יכול אי

בממוניה. מצוה דליעבד לאינש

אי ישראל בארץ רק שמיועד עליהם שנדפסו ספרים
ספרים הירושלמי דברי ביאור בחו"ל. לקנותן מותר
זמנם בין חילוק לחו"ל. מוציאין אין א"י בהן שזכתה

שלו. דבר אוסר אדם לזמנינו.

להתפלל שילכו אחר המדרש בית מתפללי עם המדבר
בו יש אי אחר המדרש בבית או שלו המדרש בבית
בבית כשהולך לחלק יש ואם גבול. השגת משום
יש אי בביתו. או בחוץ עמו מדבר או לדבר המדרש
הזה. הרב מבית או המדרש מבית גזל משום בזה
ויתן מוסד אותו שיעזוב אחד מוסד תומכי אל המדבר

ממש. לגזל קרוב שהוא לו

צריך אין בשוגג תעשה אלא דעבר רמב"ן דברי ביאור
לאו בין לחלק יש ואם כלל. איסור וליכא כפרה

דרבנן. ללאו דאורייתא

השבת דין בו יש אי ציבורי בטעלעפאן המושב כסף
אבידת להחזיר איסור שם. בקופסה להחזיר אבידה

עכו"ם.

אליהו לב בס' ותמיהה עכו"ם, אבדת המחזיר בדין
שטח בן שמעון דר' במעשה לאפיאן) ר"א (מהגה"צ
בצוארו תלויה מרגלית ומצא מישמעאלי חמור שלקח
שטח בן ר"ש דברי ביאור ישמעאלי. לאותו והחזירו
עכו"ם. אבדת משום ולא השם קידוש משום שהשיב

עכו"ם. לטעות עכו"ם אבדת בין לחלק אין
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אבדה השבת לענין תושב כגר הוה אי בזה"ז עכו"ם
דין להם אין בזמננו דעכו"ם ל"ו סי' יראים ספר ועיין
ז"מ שמקיימין או"ה בחסידי רק אמרו דלא הידור
להתסכל ואסור עריות ומגלי רוצחים כולם ובזה"ז
וכ"ש ע"ש מפניהם לעמוד וכ"ש רשעים של בפניהם

בזה. ודי מהם זמנינו של אלה

העוסק עכו"ם ואמאי התורה בעסק גזל שייך אי
מיתה. חייב בתורה

ראוי ואי מיתה. חייב אי לדעתה תורה הלומד עכו"ם
ובפרטיהם שלו בז' לעסוק ומותר עכ"פ. לעונש

אותו. ומכבדין פרטיהן כל לידע חייב ואדרבה

חייב אי ונתגייר העכו"ם וחזר עכו"ם שגזל ישראל
דבר לאיזה שנולד. כקטן שהוא או בהשבון ישראל
לא דבר ובאיזה שנולד כקטן שנתגייר גר אמרינן
אי ונתגייר עכו"ם או ישראל שגזל עכו"ם אמרינן.

בהשבון. חייב

איכא מי והא חייב אמאי מישראל פמשו"פ שגזל נכרי
הרמב"ם דברי ביאור אסור. ולב"נ שרי דלישראל מידי
עליו הלח"מ וקושית בגניבה שיעור דחצי מה"ג פ"ג
סי' ח"מ הגר"א לרבינו ישוב רמ"ה. ביד הובא וכבר
דמי הא ביאור לגונב. פמשו"פ גוזל בין חילוק שמ"ח
דברי וביאור הסוגיות סתירת ישוב מידי. איכא

עליו. מקפיד בעה"ב שאין בדבר קידש הרמב"ם

פמשו"פ וגזל וחזר משו"פ פחות בגזל הפנ"י בחקירת
ועמק הרי"ם לקושית ישוב מחל. קמא קמא אמרינן אי
תימה דבר לאיצטרופי. חזי פמשו"פ דגוזל יהושע
שייך כרת באיסורי דרק הבה"ג הגדול רבינו בדברי

מה"ת. אסור ח"ש

אני לך לומר חנות בעל יכול אי מאש מוצל בספיקת
רצה שלא השני בא ואם רוצה. איני ולך למכור רוצה

חמסן. מקרי אי למכור וכפהו לו למכור

בעלים יאוש שייך אי והרשב"א הראב"ד במחלוקת
אי יאוש נזיר. ממשנה הראב"ד לדברי וראיה בעבד,
אמאי הפקר הוה דיאוש למ"ד לפרש"י. הפקר הוה

בקרקעות. מהני לא

שליח לעשות יכול אב אי והתב"ש הש"ך במחלוקת
ד"ה ע"א יבמות רש"י דברי ביאור בנו. את למול
שליח יעשו לא למה יעקב ישרש קושית ישוב חבושין.
חבושים והאם שהאב דכל להגיעב"ץ תמיהה למול.
דעת היפך והוא למול הב"ד על חיוב האסורים בבית

ודעימיה. הש"ך

מותר אי ישראל אפילו או עכו"ם שרצח ישראל רוצח
רצחו מי ונודע בדרך שנהרג יהודי לממשלה. למסרו

ולהרגו. בו לנקום חייבים אי

כגון העכו"ם נגד שנראות הלכות להדפיס נכון אי
לסלף אסור בזה. וכיוצא לעכו"ם אבידה להחזיר שאין

בשב ביןהלכות לחלק יש אי הגוים. יאמרו שלא יל
שומרים ב"נ בזה"ז יש אי עבדו. לא ובין עוע"ז עו"כ

ב"נ. ז"מ

מותר אי למלכות ונתפס ישראל שהרג רוצח בדין עוד
של בשלומה מתפלל הוי דאבות במשנה להצילו.

באו"ה. אפילו ופרש"י מלכות

דברי וביאור לממשלה ישראל למסור דאין בהא עוד
שהוא מי בו. תגע אל וידינו ביאור ס"א. נדה מהרש"ל
למלכות. למסרו מותר אי מעלין ולא המורידין מן

להצילו. להשתדל מותר אי למלכות שנתפס רוצח

שיהרוג יגרום ועי"ז ממיתה עצמו להציל מותר אי
מסכנה לצאת לו שניתן מחבירו כרטיס החוטף חבירו.
בגעטא ס. ס. ע"י שנתנו כרטיסים הרגו. כאלו הוה אי

קאוונא.

ריפוי מלשלם עצמו לפטור יכול אי בחבירו החובל
היש"ש דברי ביאור ממשלתית. רפואה שיש במקום
מיד. לו ונותנין אומדין דברים ה' מ' סי' החובל פ'

אימתי להאם. אבר סכנת בשביל הולד להפיל מותר אי
או פקידה משעת באדם ישראל וקדושת הנשמה באה

יצירה. משעת

אנשים יהרוג שעי"ז מסמים זריקה לקבל שאנסוהו מי
יעבור. ואל יהרג בכלל זה אם

אם להרגו חבירו על שקר להעיד עכו"ם אנסו אם
הורג או באונס ע"ז העובד למיתה. עצמו למסור חייב
ולא כרת עליו חייב איננו רשאי שאינו אע"פ נפש
לאשתו המוקשה מע"ז. חמור שפ"ד אי ב"ד. מיתת
באריכות וביאר ליהרג. חייב אינו א"א על ואנסוהו
כה"ג להנצל אופן בשום לאדם לו שא"א אונס דכל
לאשתו, המוקשה יונה רבינו דברי ביאור אונס. מקרי

לעריות. אונס ואין

ישוב בגרמא, אפילו נהרג רודף אי הריב"ש בדברי
להרוג ישראל כל על חיוב דליכא מסכתא גליא לבעל
להרוג מצוה איכא חבירו אחר וברודף במחתרת, הבא

הרודף.

בר איש דהצלת הלבבות בחובת רש"ט לשון ביאור
שוטה ההורג סכלים. אלפים מאלף יותר חשוב דעת
ת"ח דאיכא היכא עליו. ונהרג רוצח הוא הרי חרש או

קודם. ת"ח להציל וע"ה

שיטת בשבת, הרודף להרוג מותר אי המל"מ בחקירת
מפלגינן לא בנפשן שמצילין אותן דכל יונה רבינו

בשבת. ובין בחול בין בהו
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התורה כל של פק"נ מדין הוא אם הנרדף שמצילין מה
רוצח הל' הלוי הגר"ח כמ"ש מיוחד דין שהוא או
בב"נ. רודף דין שייך אי החזו"א, כדעת או ה"ט פ"א

רודף והוא בו מאסה ואח"כ רשע עם שזינתה א"א
בזה גם הרודף ניתן אי תשובה עשתה ולא אחריה
ולאחרים עצמו הנרדף בין חילוק בנפשו. להצילה

והרגו. אחד באבר להציל כשיכול

על להביאו רוצים ואח"כ כלוט להשתכר שאנסוהו מי
ביאור לשתות. יעבור ואל יהרג בכלל הוא אם הערוה
שחיטת שכתב ה"י אבה"ט מהל' פ"ב הרמב"ם דברי
ונט"י לשחיטה עכו"ם מעשה ומטמאה. נבילה עכו"ם

גברא. כח ולא בעלמא קוף מעשה הו"ל

משולם הגר' ובקושית אלבשה יצרה דאמרינן בהא
אלבשיה. יצרו אמרינן ולא חי באבר דפורש איגרא
וביאור באשה, כמו באיש אלבשיה יצר אמרינן אי
הרואה דאמרו הא ביאור בזה. ומהרי"ט הנוב"י דברי

אותו. מכירין שאין למקום ילך עליו מתגבר שיצרו

להרוג ממשלתי החוק לתקן הקהל דעת לעורר יש אם
מ ב"נ בערכאות. אדם, ישהרוצח אי הדינים. על צווין

שלהם. מצות יקיימו שב"נ לראות ישראל על חיוב
מ"מ עצמו וע"פ אחד ובדיין בא"ע דנהרג הגם ב"נ
שופט להיות ראוי מי שופטים בענין דינים להם יש
שמא לחוש יש אי בערכאותיהם. גם פסולים ועוד
אי עי"ז. שיהרג ח"ו ישראל רוצח בוגד איזה ימצא
מיתה בעונש נפשות דיני לדון בזה"ז ב"ד כח יש

מילתא. למגדר הדין מן שלא

.במעקה חייבת אי מרפסת

ע"י אפילו שמים בידי הגוסס חיי להאריך מותר אי
פיינשטיין משה הג"ר מרן לדברי ישוב יסורין.
דיכול היכא כל א) ר"ל, בגוסס דינים ב' בזה. שליט"א
רעך, דם על תעמוד לא משום חייב הציל ולא להציל
הרופאים כל נתיאשו וכבר להצילו עוד דא"א היכא ב)
ולא במהרה שימות עליו להתפלל מצוה ביסורים והוא
יסורין. להאריך פעולות לעשות שלא וכ"ש יצטער
אדם. בכל כמו בגוסס שייך בחבירו חובל של לאו
לנשמה. גדול צער גורם בגוסס נשמה יציאת המעכב

להחכ"ש צ"ע להצילו. חייבין אי לדעת עצמו מאבד
פטור המציל של כבודו לפי אינו שההצלה דבמקום
טובע חבירו את הרואה ממון. באבידת כמו מלהציל
ולמיגר להצילו חייב תצילני אל צווח אפילו בנהר

להצילו. אגורי

להקל לאחרים ואפשר למלכות הריגה שנתחייב מי
הוא ומצוה מותר מיתתו שיקרב ע"י יסורים מעליו
תרדיון בן חנינא מר' ראי' כמוך. לרעך דואהבת מדין

הגוסס על אפילו הגל את דמפקח הא ביאור י"ח. ע"ז
שעה. חיי על ואפילו

.מה"ת אביו את יורש אי נס ע"פ וחי וחזר שמת מי
בשעת נשמתן יצתה דמה"ט בנימין נחלת עיין (ואגב
קודם שנשאו קורבה דין מהם להפקיע תורה מתן

מ"ת)

אי נס ע"פ וחיתה וחזרה שמתה אשה בהנ"ל עוד
נקבר שלא זמן כל דמת חדש דבר שנית. לקדשה צריך

בעוה"ז. שכרו נטל מקרי אכתי

הש"ס ובסתירת חבירו של בשבחו לספר מותר אי
בזה.

במקום לאביו דם להקיז או זריקה ליתן מותר אי בן
שיש במקום מההכרח. יותר שחתך רופא אחר. שיש

לרפאות. לו אסור ממנו גדול מומחה רופא

הלכות תשובה. בעלי לרחק העת ומתי לקרב עת מתי
עצמו בפני בע"ת כל על לדון ויש נפשות דיני הם אלו
גדולי עם ולהתיעץ ראש בכובד ופרט פרט כל ועל
זקנתו. תמנע את האבות שרחקו על נולד עמלק הדור.
ומושחתים פסולים ישראל בכרם להכניס גדול אחריות

ח"ו.

.לייוניבערסיטא לחזור שרוצה בע"ת

יעשה כיצד ר"ל חמורות עבירות על שעבר בע"ת
תשובה.

.מצות ולקיים להתפלל להתחיל צריך אימתי בע"ת

.'גוי מלישא אחי' למנוע צריך אי בע"ת

.חמורות עבירות על תשובה יעשה כיצד

.בא"י כשהוא שני ביו"ט ינהוג איך

.תורה ללמדו מותר אי יהודי ספק בע"ת

.בביהמ"ד ראש בגלוי דוקא לעמוד רוצה

יש אי בשבת סיגריות מלעשן עצמו לעכב יכול אינו
בעשון. למעט עכ"פ לו לומר מצוה

.ארצך את איש יחמוד דלא בהבטחת

למוכרן יכול המוכר ואי להפקיר. יכולין אי אסה"נ
הש"ס סתירת וביאור הקצוה"ח. דברי ביאור בכלל.
המעות אסה"נ המוכר בגזל. בהמקדש וירושלמי בבלי
מדין או רשות סילוק מדין הפקר מתנה. או גזל, הוי
. בו זכה הקודם כל עדיו שהוזמו שוה"נ ביאור קנין.
או יאוש מדין הוא אי הלוי והבית הקצוה"ח מחלוקת

הירושלמי. דברי וביאור הפקר. מדין

.בתולים בדם תלינן אי מ"ת דם וראתה גרושה נשא
אם שנשאת אשה אחד. בנושא רופאים שני הכחשת

בעולה. בחזקת מיד היא
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ומאכילו הסכים לא הגוי ואביו אמו עם שנתגייר קטן
דגר בסוגיא גדול בירור תיפלתם. לבית ומביאו נו"ט
הגדול לרבינו וישוב ב"ד ע"ד אותו מטבילין קטן
איסור לספות מותר אי עליו. הטור מקושית הבה"ג
שלא דקטן כתובות תוס' עיין (ואגב בידים. קטן לגר
ואין אותו מטבילין ב"ד אין להתגייר בעצמו בא

לגיירו). יכולין

דברי וביאר ראשן שער לגלח צדקניות נשים במנהג
ועתידות שטובלות כלות ע"ד בתשובה הח"ס מרן

ראשן. שערות לקוץ

אשתו מתרת אינה הבעל מיתת דבב"נ הפנ"י במש"כ
זה. על להקשות שיש ומה

ז"י להמתין צריך ואי ירוק שהוא ילד למול מותר אי
ירוק שהוא תינוק הוא. מה ירוק מראה ביאור לעת. מעת

תכג). בסי' מזה עוד (ועיין סכנה. בו שיש חולה הוא

אבותינו קבלת ומשנין פריעה מצות שמבטלין מוהלים
עד מסיני ע"ה רבינו ממשה שקבלנו מה ומנהגינו

ישראל. ילדי מלמול להעבירן יש אבינו אברהם

של חולה בין חילוק ירוק. שהוא תינוק בענין עוד
בו שיש הגוף כל לחולה סכנה בו ואין הגוף כל
במעשה ומגמ' והש"ע הרמב"ם מלשון ראי' סכנה.
הגוף כל חולי שהוא ירוק וחולי הבבלי נתן דר'
לאחר זימל"ע להמתין צריך לכ"ע סכנה בו שיש

שנתרפא.

שם שמפקעת כשחיטה מליקה אי האחרונים בחקירת
התירה שהתורה אלא נבילה מליקה או נבילה

לכהנים.

והכלה כהן והוא תשובה בעלת עם שנשתדך בע"ת
אי בתשובה שחזרה קודם לעכו"ם שנבעלה אומרת

לו. מותרת
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