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 המערכתמשלמן חזקאל אשרלווכץ
 הלכתירבעון
 לייימלש ע"י לאוריוצא

 ארכעים-
  לעשר עיביא1ש' לו זמרו  'עשור'ננבל ישראל אורמנון

 ושפעת עם 'נככודו' "שרץ וונצפשפתשע"י
 הפלתם ארבעים'  ו'מקז - מגליון ווילעדניק ישראל שאריתקהל

 כשז להחשיך שנוטה בפיט שמרה נ.י.נדאומי

  'פש', כיאת עד שאון כיתרותעצומה אכערלאנדער חייםהרנ

 המערכת ויו"ר המכוןראש

 סדרת  הארבעים גליון  הופעת ירגל1[ר אבערלאנדער גד*'הרב
 הקבצים. ארבעים לכל כלליחוכן  אחראיעורך

 המשאים לפי מפתחות שרםכן המערכת:תברי

 ממושג :ב"מץ::גם .,י" י., חי וק יחינ .,[ ייושליס דתטש, מתתיהוהרב

 כם נ ע נה שתתז כפ  התנצלית.פ ייישליס ובס, םרדמהרנ
 עבור זה מגליון כביר חלקהוקדש

 הוכרחת כך ועקבה'מפתחוה-, ש"ח 5ד בא"י $7 גליון:מחיר
 חשוכים מאמרים כמהלהשמיט ס$3  לשנה: מנוידמי
  לארה"בומחוץ

_  
 המערכת שלחן עלשהצטברו $45[

 בענין יצחקי דויד הרב השוכתובתוכם
 מצליח[, איש סופרים  ותיקוןשדור באה"ק: תסכוןכתובת

 אי"ה.  הבאים בנליועתויודפסו 95310 ירושלים  17 אלקנה'ח'
  בקדש אף" עשע דכא יינץה )2ס( 500-0345מל.
 תדריך זעמייט.  חטאיוועשרי סייאל בפו  היבל עמסלבל
 ישחר לא  חימר לעיותהאחרק חלעער וצתם  הרב אל %%6יש

  ותשוווה באב  נ21ע  )14ה(6-9800ך2

 נכבדישקיראיס (אפיי?קס:( י(2005
 ולשלוח הבא בגליט להשתתףהרוצים ח(/ [טא138טטיזס8"א
 ובירורים, חידושיםמאמרים, א0א('א אא0"".1[1י((181,ר

 הערות דיסק. על להקלידמתבקשים ץ ל( ין367
 ברור בכתב-יד לכתוב אפשרוהארות ..".-.

 ובשורות הגליון, של אחד צדעל ,?ט5מ40ן .,ר.4ן10952
 במידורם עלינו להקל כדימורווחות, .1ט[ך )845(426-7321
 המערכת למפרע. ותודההנכון, :גזע )845(425-2894

 לבחור הזכות את לעצמהמשאירה
 לדפוס, ראוי מאמר איזהולהחליט

 לשפרו. אןלשנותו :א1538-6384133

 כלבז. השתבית דעת על נכתבוהסאמריפייגוכפיש(פ'י
 או להדיס ואץ למש-נח,  ששרות שנהות% לאור והוצאה ספריםעריכת
 בקובציו המובאיפ ומכתבים  מאמריםלפוסס )718( 438-4714 )845(425-0635

 סהמאדכת. בכתב השות קבלתביי

 ירויליס פרנק ו*חות:צלום



התוכן:

 ה'ארבעים'לגליון
ג הערשקאוויטש פישל אפריםהרב ברנהמכתב

ד סופר נ.הרב ישראל תורת שלאורה

 ושניםשפתו
 טו זצ"ל שניאורסאן מנדל מנחםרבי אודיתא קניןבענין

יח זצ"ל יחיא דון חייםרבי בגט וכשא בתיה שם כתיבתאודות
כד זצ"ל פוקס הירש משהרבי ממון ע"י רב בחירתבענין
כז זצ"ל טעננבוים צבי שרגארבי הנ"ל בעניןעוד

 הלכהדבר
ל גולדברג נחמי' זלמןהרב ביחד עבירה שעשו שניםבענין
לג אבערלאנרער חייםהרב העומר בספירת כעונהשומע
מ שלזינגר אליהוהרב בשבת עיתונים לקרוא מותראם

 וזמניםחגים
מו וועטנשטיין טובי' בצלאלהרב הפדיון לעשות מתי בת"ב בכור של ל"א יוםחל

נג ואזנר הלוי יעקב ציון בןהרב אב מר"ח המכובסים בגדים לבישתאיסור
סהנ"ל אב מר"ח ומקוואות הביהמ"ד מגבותכיבוס

 הכשרותבנתיב
סה ואזנר הלוי שמואלהרב מאוסטראליה האדום" "אייל שלכשרותו
 "ביצי בתוך חיסונים" "זריקתביצוע

סו כהן יוסף חזקיהוהרב הפרה" קיבת ו"ניתוח -תרנגולים"

 סופריםכינוס
פא ראזענפעלד אלי' ירוחםהרב לשבועות עתיקמנהג

פד אבערלאנדער גדלי'הרב המצרים בין בימי אבילות מנהגיהשתלשלות

 סופריםכונוס
ק סופר חיים יעקבהרב עוונותיו ונוטל מצותיו לו נותן לשה"רהמדבר

קיד דתמיהימילי
 הערה , וויינבערגער שבתי הרב - ם החיים האור בדברי הערה ברורה, המשנה בדבריסתירה
 לאווי. יצחק הב' - במילואים ימים ד' ביקור בענין לוי קדושתבספה"ק

קטיתגובות
 איסור יש האם - מעומד? הלבנה לקדש צריך מדוע - מי? לקבור מדינא חיוב יש ליהודיהאם
 יש האם - מרחץ? לבית שנכנס לפני ללמוד איסור יש האם - התורה? מן ביו"ט בניןלבנות
 תפילין ראש של מתפילין לעשות אסור מדוע - המטונפים? במקומות תורה דברי להרהראיסור
 ציון בן הרב - רציחה משום חייב אם שם ע"י הורג בענון / שוורץ אנשיל אשר הרב - יד?של

 בשותפות האוחה"ק סתירת בענין - וכורך מרור באכילת כזית לאבול צריך אם ןגרינפעלד
 ושוב , בינעט שלמה הרב - שם ע-י בשבת וכתיבה שם ע"י רציחה בענין - וזבולוןיששכר



 פה בענין / רבינוביץ הכהן גמליאל הרב - בשבועות חלב אכולת בטעם ברורה הטחונהדברי
 / פארטוגאל לייביש יחיאל הרב - סוף ים על ולמסתיט למשה שענה מי בתעניתאואוטרים

 לעקרת הינשב בענין / סאוויץ מנחם הרב - זכור לפ' בנוגע תמימה שנה שכחה  שישרבענין
 נתמאן. ארה ישראל הב' - חינם מתנת מבקשים שצדיקים רש"י בדברי / י.א. - תאנסמצוה

רניזוטות
 נזייגער[ שעות טירה אם ן אבראהאם שלמה חיים הרב - גביר זכות על טחאה מהני איבענין
 הערשקאוויטש. יוסף הרג - שבת להוצאה בגד בכלל דעי ידשל

קכט א-ם לגליונות כלליתוכן
קט הנושאיפ סדר לפי א-ט לגליונות כללישפתח
רי והמכתבים המאמרים כותבי שמות סדר לפי א-ם לגליונות בללימפתח
 רנד הספרפינת

 הארבעים''בעבור
 רחשי עמקי להביע עלינו נעימה חובה הארבעים גליון הופעתעם

 חיבורים תובר וסייפא ספרא התשוב ידידנו לכבוד הטובהכרת
מחוכמים

 שיתי' פעיל הכהן אהרןהרב
 לאור והוצאה ספרים לעריכת 'ספרא'מכון

 גליוננו להופעת אנו זוכים מומחיותו ורוב הכנה למסירותושהודות
 אלפים מעשרת למעלה המכילים נאה בכלי נאה תורה והדרבהוד

 וגדושים. מלאיםדפים
 הרחבת מתוך הקודש בעבודת להמשיך ויזכה לו חן תןתשואות
 טובות, ושנים ימים לאורך היקרים צאצאיו מכל נחת וירווההדעת

אמן.
 ישראל 'אורמכון



 שליט"א הדור פוסקי מגדולי האדיר הגאוןמכתב

 הערשקאוויטש פישל אפריםהרב
 האליין אב"דמלפנים
 צאנז-קלויזענבורג דומ"ץוכעת

ב"ה

 הגדולים הרבנים אחי תרי הנהו דדהבא צנתרי תרי הנילכבוד
 ולתעודה לתורה פעלים עושים בנימוסין מוכתרים טהורה וביראהבתורה

 שליט"א, אבערלאנדער גדלי' ומוה"ר שליט"א אבערלאנדער חייםמוה"ר

 יתבארו בו כי ולתהלה, לשם הנודע ישראל" "אור הקובץהעורכים
 מועילות וחקירות חדשות הערות ומשנה, במקרא ובאוריםחידושים
 חכמי רבנן מאת למעשה, להלכה הנוגע הפרק, על העומדיםודברים
 מזבים ובזה זלה"ה, קמאי מגאוני ישנים שפתי ידובבו וגם הע"י,הזמן

 גליונות ארבעים לאור יצא וכבר לתורה, ופרחים ציצים לעשותהרבים
 נוגה. ומפיקים זיומלאים

 שיהא עמכם ה' ויהא לאורייתא, וחילכם כוחכם יישר אברככםובזה
 בב"א. לאורים הכהן עמוד עד פרי מעשות ימיש ולא כענןעליכם

 יצ"ו ברוקלין לפ"ק תשס"ה למב"י מ"דהכ"ח

 הערשקאוויטש פישלאפרים



 ישראלאורד

 סופר נ.הרב
 יארקניו

 'שיאל תורת שלאורה
 הגליון להופעת עשורנמלאת
 ומגמתם תורנים בטאונים סוגישני

 הופעת את ישראל 'אור המוניטין רב ההלכתי בטאון חוגג זה8ג14ן
 הגליון הופעת מאז ארוכה דרך בכברת מדובר ואכן הארבעים.גליונו

 גליון הארבעים לגליון עד מהוססים בצעדים העולם לאוויר שהגיעהראשון
 דרך לעצמו שפילס הקובז ובצורת בתוכן עצומה להתפתחות עדים היינו שמאזהבינה
 החרדית. והיהדות התורה עולם בתוככי ובטוחהסלולה

 הברוכה והשפעתו הקובץ ומהות תוכן להעריך אפוא הראוי מן הרי כזאתבעת
 תורה. וגדושי תוכן עמוסי הגליוטת ארבעים את בקצרה 1ל1ולסקור

 לשניים. התורניים הבטאונים סוגי את לחלק ניתן כללבדרך
 או ומפרשיו התלמוד בלימוד והדיון העיוני בתחום מתמקדים רובם, והם אחד,סוג
 המעוניין וכולל ישיבה כגון תורני מוסד מטעם מופיע שזה אם והמוסר, ההגיוןבשדה
 אחר מוסד בשום תלוי ובלתי עצמאי כבטאון מופיע שהוא או תלמידיהם, אתלדרבן
 ויאדיר. תורה יגדיל בבחינת התורני והידע ומתן המשא את ולחזק לקדםהמעוניין
 מתורתו וטפרסם ומניא ידועה תורנית דמות של לתורתו מוקדש הבטאוןלעתים
 ומקיף. כללי לנושא מוקדש זה ולעתים לכבודו. אחרים מתורת שמפרסם אושבגנוזות

 לפועל, המנהג מקורות ולבירור למעשה הלכה לפסקי המיועד בטאון שגי,וסוג
 הם מעטים דפיו. בין הלכתיים לא מופשטים עיונים מפרסם אינו אך בזה,1כי1צא

 מקופח תחום שהוא למעשה הלכה של החיוגי לתחום המוקדשים התורניםהבטאונים
 מחמת אם זו, לתופעה שונות סיבות להגיח ]יש התורני. והקובצים הבטאוניםבעולם
 אינה וישיבה כולל תלמידי לעודד הבאים הקובצים שמטרת בגלל או כספיותסיבות
 מדון[. על היושבים התורה גדולי רבנים של עיסוקם שהם ההלדה לתחוםשייכת

 את לבטאות בא כולו שכל בטאון השגי. לסוג איפוא שייך ישראל" "אורהבטאון
 החרדי. בציבור לעת מעת ועולם הצצים הנושאים בכל הצרופה ההלכהדעת

 החדשות והשאלות האקטואלית ההלכה אלא מדבר, הכתוב סתם בהלכהולא
 ובירור דיון אחד, פן למעשה, להלכה פנים שני שכן התעוררו. מחדש שרקהקשות
 מקורות הבאת ידי על או חדשים עיונים בירורים דרך עתיקות בשאלותמחודש
 וטרם כוויכוחים שנויות שעדיין ומחודשות חדשות בשאלות דיון שני, ופןחדשים.
 עומקן. במלוא התבררו שלא או כללהתבררו



ה ישראל תורת שלאורה

 של - תורה של מלחמתה - המלחמה בחזית עצמו את אפוא הציב ישראל""אור
 בעמקות התברר וצץ שעלה וחשוב בוער נושא כל הרי שנים עשר כזה ההלכה,עולם
 אור דפי בין ורפרוף עיון ואכן ישראל. אור דפי בין החוגים מכל התורה גדולי ידיעל

 עם והתמודדיותיו בעיותיו כל על ההלכה עולם של חודרת תמונה מגלהישראל
 מבחוץ שוטפים הים גלי כמו הופיעו שלפעמים העמוקות והבעיות הקשותהשאלות
 פי ועל לאורה ההולכים את וזעזעו שהרעידו מלמטה, אדמה רעידת כמוולפעמים
 שרבים מגדל-אור כמין הבטאון הפך סוער ים בלב קרבניט כמו הרי אלו בכלדרכה.
 דבר ושרק כחל ללא האמיתי ההלכה זה ה' דבר מהו ולגלות לראות בתוכוהסתכלו
 שהוא. סוג מכל ונקיטת-עמדה ומפלגתיות שוחד של ריח מכל החףההלכה

 התלויים בנושאים שמדובר מכיון הרי הדברים שמטבע לציין, אכן הראויומן
 מבסס צד וכל נוקבים, תורניים וויכוחים צדדים שני וענין ענין בכל ישגם הריבסערה,
 של כדרכה הרי, החריפים הוויכוחים למרות אך ובתוקף. בעוז בשיטתו ותומךומחזק
 בסופה. והב ואת חז"ל, כפירוש בהם, מתקיימים בודאיתורה,

 והמנהגההלכה

 שבה כבמה גם הבטאון שימש מובהק הלכה כבטאון העיקרית למגמתו במקבילאך
 ותחום המנהג תחום בעצם שהרי תורה, ישראל מנהג בתחום מקיפים בירוריםהתבררו
 ומעולם מאז בזה זה ואחוזים כרוכים למטה וירדו לזה זה הנושקים תחומים הםההלכה
 להפרדה. גיתנושלא

 לבירור מקום להקצות חייב ההלכה לבירור המוקדש שבטאון טבעי אך לכןאי
 עד הזמנים ובכל המקומות בכל הרבים לשינוייו עד קדם בהררי לשורשיו ולרדתהמנהג
 היהדות פנות בכל המגהג חקר על ורבי-תוכן עשירים מאמרים ואכן אלו.לימינו

 מאד. ומקוריים יסודיים בירורים ובהם כעשור. פני על שלגו בקובציםהתפרסמו

 התורה, ועולם ההלכה עולם שמסביכ לדברים מקום הוקדש גם המגהגובצד

 והתורנית ההלכה ספרות ובירורי ההלכה עולם את בעבר שהסעירו פרשיותבירורי
ליסודותיו.

 הסוגיות את ולסקור לטייל היאורי, אלומות בין קצת שנטייל איפוא הראוי מןמעתה
 הפוסקים גדולי מדברי שוב להתבשם והמאמרים, הדיונים והפתרונות הבעיותוהשאלות
 הרבים את לזכות קובצינו דפי בין והמאירה הגדולה מתורתם לפרסם וגיאותושזכינו
 חומר עמוסי הגליונות של פרקים ראש בקצרה נסקור ואכן פרס, לקבל מגת עלשלא
 כותב בתודעת נקלטו שהדברים לפי אלא הופעתם סדר לפי לא הדברים נסקורותוכן,
 לאחור. במבט וכעת בשעתוהטורים



 ישראלאורו

 בימינו לקשים תורה*נווד
 שונים בחוגים גלים הרבה שעוררה והקשות הגדולות הסוגיות שאחתכמדומני

 לנשים. התורה לימוד של הטעונה השאלה עם התטודדות הינהורחבים

 בהשראת עוד השואה לפני של ביהדות ראשיתה שכן ביותר, מעניינת זוסוגיא
 ללימודים. ותוכנית לנשים חינוך מוסדות את שדחפו ואחרים חיים כהחפץ ההלכהגדולי
 היו ישראל שבטת לכך גרמו הבנות חינוך העדר שכן השעה צורך זה שהע ספקאין

 כמה ניצבו זאת, לעומת והמושחת. הפרוך הרחוב של הנוראות להשפעותחשופות
 פסוקה ההלכה סגד לכאורה שזה זה היתר נגד בחריפות שכתבו אחרים ישראלמגדולי
 תפלות. מלמדה כאילו תורה בתו את שהמלמד רמו( סי' )יו"דבישראל

 ההם ישראל גדולי דעת את וללבן לברר זו שאלה שוב התעוררה אחרונהבתקופה
 סוגיא לברר כבימה שימשה הבטאון ואכן ממש. הדור ומנהיגי הפוסקים מגדולישהיו

 לנשמע. נעשה אצלה שקדמה זועמומה

 הדברים לברר שגיסו חשובים מאמרים התפרסמו רבים הדים שעורר אחדבגליון
 הפוסק הגאון של ובאיכות בכמות הגדול למאמרו לציין יש במיוחד תורה. שלכדרכה
 את שבירר בברוקלין המעטירה בעלזא קהילת של דומ"ץ גרוס שלמה רביהטדע
 המהרי"ל פסקי את הנ"ל הגאון ומברר מלבן ההוא בטאמר טעם. בטובהסוגיא

 והישטת. החדשותבתשובות

 רעיוטת סם הועלו וכן נעיון תורה שלמדו נשים על מקורות הובא זאתמלגד
 נאמר וטרם בזה לדון רב מקום יש ועדיין טרבנן. צורבי בידי שלאחריו בגליוןטספים
 בזה. האחרונההמלה

 ניכרות בלתי נכריותפאות
 לא הנכריות. הפאות שאלת וליבון בירור הוא הקובץ דפי על שעלה אחרדיון
 גיבורים השלטי בדברי ומקורה עתיקה היא השאלה שהרי חדשה בשאלה אמנםמדובר
 מסתבר הרי שכן מתחדשת, בשאלה מדובר זאת נכל אך ק"ש, בהל' ברמ"אוכמובא
 בעליל וניכרות גסות בוודאי שהיו גיבורים השלטי ימי של הנכריות פאות דומהשאינה
 העמדות שתי בטשא טטפת נקודה ימינו. של ניכרות שבלתי הטבעיות הנכריותלפאות
 כך. מקילים ויש כך מחמירים ויש בהלכהידועות

 רבים מצדדים זו סוגיא מחדש לברר והזכות החובה הבטאון עצמו ראה כךבשל
 המתירים דעת את שהביאו יסודיים מאמרים התפרסמו כ"א בגליון ואכןומקיפים.
 *ש מרלוס הרב של וכן ויספיש הרב של המעולה למאמרו לציין יש במיוחדוהאוסרים.

 שונה בשערות ערווה שדין מספיק, התחדדה ולא לכל ידועה שלא מסקגחו במיוחדלציין
 הדין נובע ומכך הרהור בגלל הוא הרי הסף בשאר ערווה דין הסף, בשאר ערווהמדין
 נשואה ושערות כלל! ערווה אינה עשרים בת פנויה שערות )שהרי שלהם כיסויוחובת



ז ישראל תורת שלאורה

 הכתוב גזירות הוא בשערות ערווה דין אד לערווה(, פתאום נהפכו עשרה שתיםבת
 וממילא לערווה נהפכו השערות זה ומדין ראשן, שערות לכסות חיוב לנשים שישבלבד
 דעת הוצג וגם ופשוט(. ערווה, דין כאן אין הראש מן הצומחות טבעית שערות שאיןכל

 כך הנוהגים ה' לדבר חרדים אלפי נוהגים פיהם טעל המתירים דעת מול אלהאוסרים
 רבותיהם. פיעל

 הודיים נכרים שלשערות
 כמדורה שהתלקחה הפאות שאלת אל מגיעים אגו נכריות פאות שאלתמכללת

 הן הנכריות הפאות של שהשערות שמועות בעקבות התעוררה השאלה כזכור,גדולה.
 מגלחות האליל לבית שגכגסים שלפני שנוהגות אלילית מכת מגיעות והן מהודו,מיובאות
 לה שאין ע"ז מתקרובת הם אלו שערות אם היא השאלה וכעת שערותיהן, אתהנשים
 עולמית.היתר

 בטל, אינו ע"ז וספק פאה בכל ספק כאן יש אם חלקים, להרבה התחלקההשאלה
 שלה. עבודה ודרכי תקרובת הן והשערות התגלחת פעולתאם

 להרבנים הודות צדדיה, לכל השאלה התבררה ישראל 'אור בבטאון שרק לזמרניתן
 שהעלתה כפי להלכה בירורים עמודיה בין לפרסם בטובם שהואילוהחשובים

 עד הצדדים, מכל זה בנידון ובירורים תשובות חבילות נערמה וככהמצודותיהם,
 כשמלה. מחוווריםשהדברים

 ה"תאומים"שאלות
 אחרי שנותרו העגונות על הטרגית השאלה בוודאי היא תבל וחובקת גדולהשאלה
 שחקים גורדי שהבנינים ההוא באסון בליעל. בני בידי התאומים בניניהתמוטטות
 לכן אי באסון, שנספו מהאנשים ופליט שריד נותרו ולא כמעט אש בפני כדונגהתמוססו
 הנספים. נשי של עגונות שאלותהתעוררה

 הנודע הפוסק הגאון היא, שאלה בבירור חלק הפוסקים גדולי נטלו וכ"ז כ"1בגליון
 הענין בבירור האריך גבריאל" "נטעי הנודעים הספרים מחבר בעל ציגנער גבריאלרבי

 בהעדר אבילות דיני של צדדיות בשאלות והן עגונות שאלות בעצם הן רבים.מצדדים
 לידי הגיעו שלא דבר - ואכן ההלכה. יסודי פי על להיתר הסיקו כולם הרבניםוודאות.
 של גופות שרידי אכן מצאו אח"כ כאשר גלויה דשמיא סיעתא ראו - בקובזביטוי

 זו. גורלית בשאלה שטיפל היחיד כמעט הי' הבטאון לפועל הי"ד. החשוביםהנפטרים

 לקחו בליעל שבני המקרה מן שעלתה השאלה היא זה מאסון שנבעה אחרתשאלה
 ולהפיל לירוט מותר אם היא והשאלה השמדה, כנשק אותו והפכו נוסעים מלאמטוס
 באותו הוא אף התפרסם יה מעניין בירור הטייסים. מטרת מה יודעים אם כזה,מטוס

 אפילו דהיינו שעה, בחיי אפילו נפש מפני נפט דוחין שאין הוא יסודו לאיסור.גליוןוהסיק
 בלי הנחה שם מניח הכתוב הרב אך הכי. בלאו למות הולכים הם במטוס האנשיםאם



 ישראיאורח

 שהרי כתב, תמוה ודבר כזה, היתר אין מלחמה בעת שגם קובע הוא יסודי.בירור
 האויב שאם נאמר באמת והאם השני, מצד איום יש אם להרוג מותר מלחמהבשעת
 האם כמגן, להם שמשמשים תמימים אגשים מאחורי מסתתר והאויב עיר לכובשרוצה
 מדינה או עיר נגד מלחמה בהכרזת כאן טדובר הלא האויב? את להכות אז אסוריהא

 האריך זה ובמקום קיצר 11 ובנקודה כאן, היסודית הנקודה היא זו נקודה והריאחרת,
 שחולק אריאלי הרב תגובת באה ל"א בגליון ואכן לעג"ד. כאן שייכים שאינם רודףבדיני
 ואכמ"ל. וכיו"ב, רודף דיני מצד דין הוא גם אך הנ"ל בירורעל

 שרובין בפרשתמעורב
 פרשת היא בקובץ נכבד מקום ותפסה ביותר יסודי לליבון שזכתה אחתפרשה
 בשנים אקטואלית נהיתה אבל לגמרי, חדשה אינה השאלה פארק. בורו בעירהעירובין
 הרצון התעוררה יארק ניו בשכונות והתיישבו לארה"ב בנ"י שהיגרו מאז כברהאחרוטת.
 מאז באירופה כגדולה קטנה עיר בכל עירוגין שהיו כמו יארק ניו לשכוטת עירבלעשות
 הגיע. לא בי17ע ולכלל רבות שאלות התעוררו אך הדיון עלה לפעם מפעםומעולם.

 של המפורסמת מתשובותו החל הפוסקים גדולי כין מחלוקות הוא השאלהנקודת
 קיבלו לא בכללות שכן ככלל, עירובין מעשיית נוחה לא שדעתה יעקב, המשכנותבעל
 מנגד כרמלית. עדיין זה אז בעיר רבוא ששים אין שאם הגאונים של הנודע ההיתראת
 בעל רבינו ומרן אפרים וסטה אפרים בית בעל מרגליות א"ז רבי הגאון פסיקתקיים

 עירוב. לעשות יש אכן דעתם שלפי ועוד, הידועה, בתשובתוהחת"מ

 גאונים מובהקים הוראה גדולי בהכוונת וזאת פורק, בבורו עירוב הוקם כאשראכן
 רדום פולמוס התעורר למעשה, הלכה בפסק לאורם הולכים שרבים מפורסמיםופוסקים

 בהם. שחפצו ואלו בעירוב, שמיאנו אלו שהתנגשו, צדדים שגיוקמו

 של לאמיתה ההלכה מצד התבררה זו ועמוקה קשה סוגיא שכל היחידהמקום
 בטאון אכן הוא המתירים, צד והן האוסרים צד הן הצדדים, שני מובאים כאשרתורה,
 של שוגים בצדדים מאמרים של שורה התפרסמו גליונות כמה פני על ישראל'.'אור

 אם שני, 771 וכ', וי"ט י"ח בגליון נידון והוא העירוב, כשרות בעצם דיון אחד דדהעירוב.
 בגליון בארוכה נידון וזה העירוב, את מבטלים בו ומוחים יכולים בעירוב הממאניםאלו
ליב.

 ויקיף ישראל", "אור גליונות בידו לקחת ייטב זה נושא ולהכיר לחקור שמעונייןמי
 הפרוץ. על מרובה עומד בחינת הצדדים מכל הנושאאת

 בשמיםשאלות
 יותר שהוא נושא בשמים. שהודה שאלות גם אלא כאן, נידונו מהודו שאפת רקלא
 ונשאלה בחללית שטס יהודי אססרוטס על המעניין הדיון הי' מעשי מאשראקטואלי
 לקרב שניסה רב בידי נשאלה השאלה וק"ש. שבת בנוגע בחלל לנוהג יש כיצדהשאלה
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 בסולם לטפס מאשר יותר היא וקל היא, בשמים לא נאמר שעליו לתורה הטסאת
 בגליון לתורה. בטל היקום כל שהרי בחלל גם נקרא ישראל" ש"אור נראה רום.לשמי
 פירסם והוא שליט"א, ציננער גבריאל רבי הגאון בזה החל בענין, יפים בירורים באוכ"ט

 אך ונקטעה, באסון הסתיימה ההיא שהטיסה כיודע הוראה. גדולי רבנים שלהתכתבות
 לנצח. נותר חיים תורת שלהפסק

 שאלה הרי מעשית, כך כל ולא יחיד מקרה למצער היתה ההיא השאלה אםאך
 מדובר הקוב?. בדפי נידונה היא ואף מאד ומצויה מעשית בטיסה הקשורהאחרת
 מאהילים והם ועולה בוקעת הטומאה והרי לקברות מעל הטסים לכהניםבשאלה
 נותן שם כ"ז, בגליון התפרסם כך על יסודי בירור כהלכה? לטוס להם גיתן כיצדעליהם.
 לטסים. שונות עצות כהן ירמיהו ר'הרה"ג

 בדגיםתו34ים

 חדשים שאלות מתחדשות זה בתחום הכשרות. בירור הוא הקובל בבירורי חשובצד
 יש הדגים. פרשת היתה ומעשית אחת שאלה מאד. וקשה מורכב תחום וזהלבקרים
 לאו. או אסורים אם היא והשאלה תולעים מצויים שבדגיםשטענו

 בין או הבשר בתוך הנמצאים בתולעים שמדובר התברר הוראה מגדוליבמאמרים
 פולטת דג שאיזה הוא התולעים מוצא מקור סיבת החוקרים דלפ"ד דגים, של לבשרעור
 וחודרת הדג תוך גכגסת ואח"כ שם, ורוחשת במים בעודה נפתחת והביצה במים,ביצה
 על יש דבריהם שלפי עד הללו, לתולעים מתגדלים ושמה הדג, בשר עומק תוךוגכגסת
 אתי. דמעלמא חשש הללותולעים

 התגלה לאתרוגה יורק. ניו של במים תולעים בעיות על נפסח בדגיםומתולעים
 המים האם היא והשאלה קטנים רחשים מצויים ברוקלין איזור של העידוניםשבמים
 זה בנושא מקיפים בירורים התפרסם ל"ו בגליון הם.כשרים

 מהתרנגול לכאורה ששונה תרנגולות של מיוחד זן על הוא שהתעורר אחרחשש
 נאכל עוף ש"אין שבגמרא הכלל על נסוב כמובן הדיון ט"ז. בגליון בארוכה ונידוןהידוע
 בהרבה שדומה זה עוף להפקיע יכולים שינויים כמה עד והשאלה במסורה", אלאלנו

 רוט הכהן שלום מהרב יש ומקיף יפה בירור ה"מסורה" מחזקת התרנגולת לכלמובנים
 חכמים.ומעוד

 ס"ת לכתוב שגיתן אחד רב של חידושו הוא אחרונות בשנים לדיון שעה אחרנושא
 ל' בגליון כתיבה. זה והוי ממילא לכתב כאל נופל הדיו שבו משי דפוסבאמצעות

 זו. המצאה על בימינו ההוראה גדולי דעותהתפרסמו
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 מנהגים וחקרבירור
 והרי מנהגים. בידורי בקובץ מופיעים למעשה ה~ה לבירורי במקביל הריכאמור
 שבעוד שהרי ההלכה, מאשר המעשה, לרובד שייך יותר המנהג הרי המעשהמבחינת
 נפועל המעשה מן צומח המנהג הרי הגוירה, או התורה מן מלמעלה מגיעשההלכה
 התורה. אל נכנס הואומשם

 עורך של היסודיים מאמריו ספק ללא היא מנהגים טחקרי של הכותרתגולת
 הוא וחריפות בקיאות גדושים במאמריו אבערלאנדער. גדליה רבי הגאון הרבהבטאון
 הראשנים הגאונים ודברים ומדרשים בתלמודים מיסודם החל החגים מנהגי אתמברר
 הוא מחשבת במלאכת ספרדית. ועדה חסידית קהילה כל של מנהגים לפיצוליעד

 צומח המנהג כיצד רב בעיון ומגלה ההלכה אל בזיקתו הנכונה במסגרת מנהג כלמעמיד
 למשגהו. אחד ממקום שרשים מכה שהוא עד משלובדרך

 השונים המנהגים על מהרצאותיו תורנית הנאה נהנים ישראל אור שקוראי בטוחאני
 החג מנהגי הרי עבודתו ידי על ומנהג. מנהג לכל ובירור רקע לתת מנסה המחברשכן

 דומה אינו זאת בכל הרי הוא, תורה ישראל מנהג שכל למרות שכן אחר באורמאירים
 מוגדר. בלתי למנהג גדריו מכין ואתה קודש בהררי יסודותיו יודע שאינךמנהג

 המנהג. את שהאירה יפה עבודה על בוכרוגי שנחקקו אקראיות דוגמאותהנה
 טעם, בטוב אותו שבירר שרויה אכילת אי על המקורי מאמרו את לציין ישבמיוחד
 מסכיבו. והפולמוס הסדר אחרי שגי ביום העומר ספירת מנהג על היפה בירורו כןוכמו
 לקוות יש ועוד. השקל מחצית נתינת מנהג כשבועות, פרחים העמדת מנהג כןכמו

 וטונים. רבים ממנו ויהט ספר לכלל מאמריו את יאסוףשהמחבר

 על גריגוואלד נחום הרב של מאמרו כמן במנהג, מאמרים לעוד לציין ישמלבדו
 עיקר בתחום. יחיד במאמר שמדובר דומה ט"ו. בגליון והתפתחותה תהליםאמירת
 ימי בשלהי באשכנז התחדש צרה וכל יום בכל תהלים אמירת של זה שמנהגיסודו

 'מאה ספר בדפוס התפרסם הנ"ל של מאמרו שהתפרסם שאחרי ומענייןהביניים.
 קיבל שכך תהלים מנהג על כותב הוא ושם קפשאלי אליהו רבינו של מכת"ישערים'
 המאטר. גישת מאשרים דבריו שבאשכנז.מרבותיו

 ציננער גבריאל רבי הנודע הגאון של והמרתק הגדול מאמרו במיוחד לצייןיש
 ,ג'ניבו( יאנעווא מאתרוגי והתפתחות אתרוגים של מקורם על כ"ט בגליוןשליט"א
 בתחום. יסודי ומאד עשיר חומר עם במאמר מדובר ישראל. וארץ קורפולאתרוגי

 על מונדשיין יהושע הרב והתורני החסידי החוקר של בירורו הינו אחר יפהבירור
 כ"ג. בגליון וענינם קדישיםט"ז

 כגון לכך שהוקדשו ג14נות בכמה התפרסמו וחופה נישואין בתחום רביםמאמרים



יא ישראל תורת שלאורה

 אשכנז מנהג על המבורגר שלמה בנימין הרב של מאמרו התפרסם ושם כ"אגליון
 ל"ד. גליון גם וראה ועוד. הנישואין ביום חופותבשתי

 ספרים ובירורי סופריםבירורי
 וכליוהמקדש

 מעוגלים, המגורה קני צורת לציין רווח המגורה. קני צורת על הדיון הי' מענייןבירור
 מרש"י משמע וכן אלכסוניים היו המנורה קני הרי הרמב"ם של הידוע ציורו לפיאך

עה"ת.

 תורה? ישראל מנהג בחינת מהווים והחנוכיות הרווחים הציורים האם היאהשאלה
 והרב גרינוואלד הרב בין מעניגים ובירורים מג111נים מקורות עם מעניין וויכוחהתפתח
 וכ"ב. י"ח בגליונות היטב התברר הדבר מאידך.יאקוב

 מהות בירור הוא למעשה הלכה מגע לו ויש המקדש עם שקשור אחרנושא
 את זי"ע מראדזין הרבי האדמו"ר גילה שנה ממאה יותר לפני הרי כידועהתכלת.
 רבות שיטות וחז"ל. המקרא של התכלת את לחשוף שונים נסיונות נעשו ומאזהתכלת,

 הרבה עלו בבטאון התכלת. משת את לאמץ שונים חוגים התחילו בימינו וגם בדבריש
 ול"ו. ל"א כ"ח, י"א, י', גליונות ראה זה; מרתק בעניןדיונים

 ומזייפיו ירושלמיתלמוד
 קדשים. סדר על המזוייף הירושלמי פרשת הוא הקובץ קוראי את שריתקנושא
 על הירושלמי את מצא שהוא וטען ח"א הופיע הרי שונים וגילויים חשיפות שלבתקופה
 חו"ל דברי של המשמעות לשעך הניתן מפז. יסולא לא אשר בתגלית הי' מדוברקדשים.

 הנ"ל בירורים? וכמה פירושים כמה משם, להוציא גיתן הלכה בירורי כמה שלם? סדרעל
 הוסיף גם הנ"ל הנ"ל. סדר על הירושלמי של נושן ישן כת"י עם כספרדי עצמו אתהציג
 ספרדי הי' לא כלל והנ"ל ממש בזיוף שמדובר התברר הזמן עם לירושלמי'. פירושאף

 ירושלמי. הי' לא כלל הנ"לוהכת"י

 מוהר"ר הרה"ג של הממצה למחקרו זיכנו שלנו בבטאון אך בעבר, נידונה זופרשה
 פרסם אבערלאגדער הרב בבודופעסט. ש"ס חברה אב"ד שליט"א אבערלאגדערברוך
 כפריצת מדובר חדש. באור כולה הפרשה את ובירר אליו שהגיע מכת"י חדשחומר
 11. ועגומה עלומה פרשה של במחקרדרך

 לא אתו מביא זיוף על שהדיון לציין יש אך במינו. ויחיד ויסודי מקורי במחקרמדובר
 אותו ומפרסמים מכאן חומר וגונבים שלהם לא בטלית המתעטפים זייפניםמעט

 מקווים אנו זו בסדרה גם זה. רז להם גילה ידיהם מעשה כאילו שוניםבבטאונים
 הדברים. ויתלבנו ויתבררו שלם ספר לכלל החומר את יאסוף שליט"אשהמחבר
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 מברדיטשוב הגה"ק מעורבות על גרוסגרגר אפרים הרב פרסום מענייןמאמר
 מאבות אחד של ידוע לא דד על אור הזורה במאמד מדובר שונים. ספריםבהדפסת
החסידות.

 של יחוסו על אחר מאלף למאמר לציין יש החסידות מאנות אבד על מדבריםואם
 שלמה הרב בירר שם וליד, ל"ג גליונות שגי על שהתפרסם במאמר התניא. בעלהגה"ק
 היחוס כתבי של שונות שכבות ובירר היחוס נבכי בכל ועצומה רבה בבקיאותאגגלרד

 התניאו בעל ביטי נכתב עוד שאולי יחוס מכתב החל הדורות במשךשהתפרסמו

 וההדפסההעריכה
 עמוסים בבטאונים המצוי הגדול הים מן טיפה אפילו הבאתי שלא לומה 17רד"ין
 קלה. טעימה רק הבאתי אלו.זגדזשים

 ומלאכה עצומה עבודה בקלות, נדפס לא כזה מעולה שקובז לדעת יש זאתאך
 העצום. הכספי העול לשכוח אין וגם כאן. יקגדולה

 ווילעדניק אבד"ק אבערלאנדער חיים רבי מהור"ר הגאונים אחים להני להיחיתי
 הלכה ספרי של מחברם שליט"א גדליה מהור"ר ואחיו מאגסי רבני ומגדולשליט"א

 שהזכרתיו בתפלה טעיות הל על התפלה' 1'בנתיבות כהלכתו' הבן 'פדיוןהמפורסמים
 שבחבורת אריות מובהקים הוראה בעלי ת"ח אלא סתם 'עורכים' הם ואין לעיל.כבר

התורה.

 חיים רבי הגאון הרב של בהלכה העמוקים מאמריו על גם להתעכבוכדאי
 חלקי ובשאר פסח שבת, בהלכות הלכה של לעומקה היורדים במאמריםשליט"א.
 הוא כאשר והלכה הלכה כל שורש אל לרדת שיודע כמי חיים רבי מתגלההשו"ע.
 מעלה שהוא ופרחים 71י7ים יפים בירורים עם הפוסקים שיטות בינות דרך לומפלס
 הלכה פוסקי מסורת על מבוסס ובירור מחד ולמדני עיוני סגנון בו יש הילוכו.בדרך

 מאידך.מובהקים

 הע17ם המפעל עול שכמו על להעמיס החליט ולתעודה לתורה עיסוקיוולמרות
 הקוראים. מכל לו מגיע רבה ותודההזה.

 קובצים. ועריכת ספרים נעדיכת לו שרב שליט"א גדליה הג"ר הצעיר אחיוולידו
 פרס, לקבל מנת על שלא עליו מוטל העריכה עול הלום, עד להגיע זכינו ר"גבזכות

 והצלחתו עבודתיו של ההיכר סימני הם ובלחץ בזמנים העמידה ההתמדהההתמסרות
 ועד מעתה ההלכה עולם על חותמם שהטביעו גליונות ארבעים לראות זכה וכןהגדולה.
עולם.

 שיבה. עד לזקגה ומתטישימ לחמישים יגיעו ארבעים שמגיל ידיהםיחוזקו
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סו ישניםשפתי

 זצ"ל שניאורסאהן מנדל טנחםרבי
 מליובאוויטש צדק צמח בעלהאדמו"ר

 אוריתא קניןבענין
 והשו"ע התניא בעל הרב הגהיק של חתנו שכנא שלוס רבי הרה"צ לאביו תקמיט ר"ה ערבתלד

 דוח בת את נשא תקס"ג בשנת התניא. בעל הרב זקנו בבית ונתגדל אמו עליו נפטרה שלש בגילזצ"ל.
 ט' ביום חתט הסתלקות עם תקפנה בשנת זצ"ל. מליובאוויטש האמצעי( )האדמו"ר דובער רביהרה"ק
 בנגלה הן בתורה בערלותו וידוע הדור רבני כל על מקובל היה בליובאוויגהץ. מקומו את מילאכסלו
 שו"ת בספח הסתלקותו לאחר ונדפס תבל קטי לכל בזמנו בהלכה המשיבים מגדולי והיה בנסתרוהן
 תרכ"1. שנת בניסן יג ביום נסתלק צדק.צמה

 אהל נצותיך", נדרך אמונה", נדרך התורה", "אור הספרים כרכי עשחת בשורת נדפסומאמריו
 ועוד.אור"

 שלום הרב הראיה ספרן ע"י לידיט והגיע בנ.י. חב"ד חסידי אגודת בספריית נמצא אלוחידושים
 להם. חן חן ותשואות הרבים את בו לזטת ע"מ שי', וילהלם יצחק הרב 1משנה1 שי' שיןדובער

 איסור בענין ע"א דקמ"ט דב"ב פ"ט המבואר אודיתא קנין ענין לי )לבאר כת'ז"ל
 וז"ל שהקשו ונקנינהו, ד"ה ע"א דמ"ו הזהב פרק דמתוספת באודיתא, וליקנינהוגיורא
 אע"פ איסור של הודאתו ע"י מרבא מרי רב שקנה כמו בהודאה המעות ליה דלקניוקשה
 מדאורייתא זה דקנין מדבריהם משמע עכ"ל, תחלה שלו היו שלא יודעיןשהיינו
 קנין רמיזא היכי להבין ויש הוא, דמדאורייתא שני מעשר לענין מהני זה שיהיהמדהקשו

 ]לא קנין הוי לא מדאורייתא אם אומרים ראין ס"ל דהתוספת י"ל ואולי בהחורה,זה
 שני מעשר לענין אפילו מהני קנין הוי דמדרבנן שכיון סוברים אך מדרבנן, אלאמהני[

 אחרים על לו שיש בחוב קידשה לענין כ"ח סי' באה"ע הרב"י וכמ"ש הואדמדאורייתא
 שלשתן דמעמד כיון מדרבנן היינו מקודשת דלמ"ד ירוחם רבינו דכתב שלשתן,במעמד
 דתקוני כית למימר איכא דהא מוכרח שאינו הרב"י כ' וע"ז היא, בעלמא דרבנןתקנה
 דאורייתא מקודשת והויא כסף לה נתן כאלו ה"ל לה( שהקנו )וכיון המעות לה דקנורבנן
 דף דגיטין פ"ב מפורשת מגמרא הרב"י לסברת ראיה יש ולכאורה השואל, עכ"דעכ"ל
 אילימא מ"ט רבא א"ל דעלמא גיטי לכולהו למיפסל יכילנא חסדא רב אמר ע"אד'

 דגט בגמרא כדאמרינן הסופר שכר )נותנת ליה כתבה קא איהי והכא וכתב דכתיבטשום
 מדידה זוזא )ההוא רבנן ליה אקנו אקנויי ודילמא עגונות( תקנת משום קס"ח דףפשוט
 ס"ק בחמ"ח מי"ג כ"ח ס" בש"ע ועיין הפקר( ב"ד דהפקר איהו ליה דיהיב כמאןוהוי
 הב"י  כדעת משמע הר"ן דמדברי כתב ל"ה ס"ק שם והב"ש רי"ו דעת אחר נוטהכ"ב
 ק"ב. רם" גיטין ה' בש"עועיין

 ג"כ מהני דרבנן דקנין שנאמר לא אם שני, מעשר לענין אודיתא מהני איךקיצור:
 כ"ב ס"ק ובחמ"ח סי"ג כח ס" באה"ע והב"י רי"ו מחלוקת וזהובדאורייתא

 כהב"י. לכאורה משמע ע"א ד"ך דגיטין פ"ב ומהגמרא ל"ה, ס"קובב"ש
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 ויש וכתב האיספת כקושית ג"כ הקשה ע"א דמ"ו בהזהב הריטב"א בחדושי והנהב(
 הכא אבל אמת והוא הם פלוני של כשמודה אמת הודאת אלא אודיתא מהני דלאמתרצים
 דאיסר וההוא באודיתא, מקני טצי לא היו דשלו חבירו של היו שלא שקר שלאודיתא
 קא אמר רבא איקפד קאמר מאי א"כ קשה )ע"ז כר בריה מרי רב של שהיואפשר

 והאי כלל( זה שייך לא מרי רב של היו באמת דאם לי, ומפסדי לאינשי טשתאמגמרי
 לך אני בחייב ור"ל יוחק דרבי פלוגתא בכתובות הנושא פרק רמייתי מהא ליתאסברא
 פדוי, אינו ובנו לו ליתן חייב סלעים חמש לו חייב שהוא לכהן כתב כו' בשטרסנה
 תירוצא להאי ליתא הילכך מחייב, ואפ"ה ]הוא[ אמת הוראת לאו פדוי אינו רבנווכיון
 לך אני דחייב כמו זהו מהני דאוריתא דהא דס"ל הריטב"א מדברי נשמע עכ"ל.כ~,
 אע"פ ההודאה מהני כמ"כ כלל, לו חייב היה שלא אע"פ לו שיתחייב מהני בשטרמנה

 מדעה ג"כ כתב ונקנינהו בד"ה דמ"ו בהזהב כאן הפנ"י והנה כלל, זה של היו לאשבאמת
 לחייב יכול אדם דקיי"ל משום שלו הן האמת לפי דאפ"ל וז"ל הריטב=א כסברתעצמו
 יכול שאינו במה וא"ל חייב שאינו במה להתחייב[ ]=אפשר א"ל הודאה דרקעצמו
 ולכאורה ע"ש כר ענין בכל יועיל הודאה שלשון תקנו שחכמים והיינו הקנין מצדלקנות
 כ"א בדבור מהני לא בשטר מנה לך אני חייב דגבי הא' טעמי מתרי ע"ז להשיביש

 מהני דהתם ועוד סק"כ שם והש"ך מם רם" הסמ"ע כמ"ש דוקא בשטר כן לוכשכותב
 המנה גוף הודאה ע"י לו דמקנה כ' והפנ"י גמור, קנין לא עליו חיוב שנעשה ]לזה[רק
 סד"ה ע"ב ק"ד דף דב"ק פ"ט בתוספת וע" הנושא, מפרק ראיה אין דע"ז וצ"עבעין
 היו לא ארעא ליה לית דאי)ת( ארעא ליה דאית בעינן מדאורייתא התם אסיפא,אגב

 לא דהודאה ראיה משם אין ע"ש כד לגבות לענין אבל כר מדאורייתא מעותיוקרויין

 קרקע. ליה דלית התם שאני דהא מדאורייתא, קניןהוי

 בקנין האריך סק"ד חמץ מכירת בענין קצ"ד סי בקצה"ה ראיתי זה כותביאחר
 ד' ממנו ונעלם מהני לא אודיתא דקנין ראי הנ"ל דב"ק התוספת מדברי והביאאודיתא

 סותרים אינן הנ"ל דב"ק דפ"ט התוספת דדברי בפשיטות שכ' דמ"ו בהזהבהפתי
 אף קנין, ע"ז שיחול שייך לא קרקע ליה דלית דכיון התם אלא דמ"ו, בהזהבלדבריהם

 לו, שיש דבר על רק ג"כ מהני קנין דהוי נהי ואודיתא וק"ס, כסף כמו דאורייתאקנין

 מהני לא הדבר זה לו שיש הגם אג"ק לו שהקנה הקנין גם ממילא הקרקע קנה דלאוכיון
 לו והודה חטים  טענו לענין סי"ב פ"ח ס" ח"מ בש"ע ועי הקרקע, דל"למאחר

 לו חייב שאינו התובע הודה כאלו דהוי הטעם שי"א שעורים מדמי אף דפטורבשעורים
 לו לשלם חייב שעורים לו שחייב הנתבע יודע אם דמ"מ י"ז ס"ק הש"ך וכ'שעורים
 חייב אמאי גמור קנין הוי דהודאה נימא ואם כר לו משלם אינו אם הוא וגזלןשעורים
 מדאמרינן מ"מ גמור קנין אינו אם אף ומיהו השעורים, לו הקנה הא שעורים לולשלם

 ע"א דמ"ו בהזהב חיים כתורת עוד וע" שעורים לו חייב אמאי א"כ באודיתא,ולקנינהו

 קנין, חשוב דהודאה דס"ל ממנו משמע מ"מ רק כלום, קושייתם שאין התוספת עלמ"ש
 כמהילה, ה"ל לו חייב שאין דהודה ס"ל י"א סי' שופטים ספר בסוף מיימוני תשרוש

 דלא י"ל אודיתא קנין ומ"מ ע"ה סי' ח"מ והובא קנין, חשוב ההודאה דאין ג"כמשמע
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 ומיהו הכא וכ"ש בפרש"י ע"ש כהונה במכירי ע"א ל דף דגיטין פ"ג דאיתא מהאגרע
 הא' תרתי איכא אודיתא גבי אך דרבנן קנין דהוי כתב שם הריטב"אבחידושי

 איך אבל המעות שיגבה מהני שזה רק דמי, עדים כמאה בע"ד הודאת משוםמדאורייתא
 לגבותם יכול מדאורייתא גם וכיון מדרבנן, הקנין מהני ע"ז י"ל ממש מעתה שלונעשים
 די"ו פ"ק בב"מ ועי' כהונה, דבמכירי מהא סובא ועדיף מדרבנן חזק קנין ה"ל לכןעכ"פ
 כו'. היום מצודתי שתעלה מה גביע"א

 דאע"ג הפקר גבי מבואר וע"ב ע"א דמ"ג דנדרים פ"ר דהנה אודיתא בקניןעוי"ל
 גרע לא עתה עד שלו הם אם אף אודיתא א"כ הפקר, חשוב זוכה לרשות עדיין אחאדלא

 שהם שהודה כיון בה לזכות יכול לא אדם שום וגם לגמרי, מרשותו יצא וא"כמהפקר,
 לו א"א אדם שום וגם מרשותו שיצתה וכיון דמי, עדים כמאה בע"ד והודאת פלונישל

 ע"ב דמ"ג שם לפרש"י וכש"כ כה, לזכות יכול שהוא פ' של היא ממילא א"כ כה,לזכות
 אתי דלא אע"ג לאלתר מתנה הוי התורה דמן יוסי ר' קסבר לעולם רבא, אמר אלאד"ה

 לרשותיה אתיא דלא אע"ג פלוני בה וזכה ממתנה, גרע לא זו אודיתא א"כ זוכה,לרשות
 דאוריתא ואפ"ל במתנה, כן הדין שיהי' נזכר לא והר"ן והרא"ש בתוספת אךעדיין,
 יכול זוכה לרשות אתיא דלא כמה דכל היינו מתנה גבי דשם זה לענין ממתנהעדיפא
 בו לחזור יוכל לא המודה הרי אודיתא גבי אבל הזוכה, זכה לא ע"כ בו לחזורהנותן
 ועדיף בו, לזכות יכול לא אדם ששום כיון הזוכה, בה דזכה י"ל שלו, שאינה שהודהכיון

 ומיהו באודיתא, משא"כ אחר, לכהן ליתנה התורם ביכולת יש מ"מ דשם כהונהממכירי
 דה"ל כיון בה, שזכה קודם הנ"ל מטעם ממילא שלו שהיא היינו אודיתא דענין י"ליותר
 שהוא זהו ועכ"ז הוא, אלא בה לזכות יכול לא אדם ושום הפקירה הנותן מאלו גרועלא
 עוי"ל מדאורייתא, אינו אפשר ממש, אותה משך כאלו שתהי' לענין אבל לגבותהיכול
 קנין מצינו הרי לזכות, א"צ לנשיא שהכותב אלא דנדרים פ"ה במשנה שאמרו מהע"ד

 שלו שהן שמודה אודיתא גבי הכא מ"מ כן שם קיי"ל דלא ואע"ג לו שזכה בלילנשיא
 רבק. חקינו ענין הוא שם גם ומיהו דשם, לרבנן גם דקנהי"ל

 ה18בת ביופ התזוח את שיקבלו נדי מדעתו אחד יום הוסיףעשה
 עתר עה ומחר היום ודריש עדעתו תשה הוסיף אחד דיוש ירמי ר' בשם בגמראאערו

 רבינו סשה כי שדעתו, אחד יום שהוסיף להבין הענין וביאור עתו, לילו היוע אף עעו)ילו
 היה ובובתו ונשא. וטווסם הוא קדוש יום כי קודש. שבת ביום התורה שנקב) רוצה היהע-ה
 ולנעלמי )עולם אותה ויקייעו ישמרו זאת הנפלאה בקדושה התורה את ישראל שיקבלוכיון

 על עמד )א האעם אב) לוה. גורם שהיום קודש, שבת על הענין המשיך ולנןסולמים,
 הקב-ה גי ע"שבותינם, שחשבותי ולא וחי, האדם יראני )א כי ב-ה, הבורא דעתאמתת
 בשום ירידה יהיה לא ואז כן, גס החול שתתקדש כדי החיל עימי ו' ביום התורה לתתרצה
אופן.

 עשר בשספו יום ס' כלו סעילא אחד יום שהוסיף סשה דעת לפי כי עצינו לדברוראיה
 הסטיא תגבורת הוא החודש תצי אחר כי רוז-ל, העגלן )אמא שעשו מה עשו ואזבתמוז.
 סיהרא דקייפא לחודש, בס-ו יוע ארבעים משבון כלה היה השי"ת דעת לפי אבלרח"ל,

 ישראל( )עבודת הידוע. אעשה לידי באו שלא ואפשר לתיצוניע, כח ואיןבאש)מותא



 ישראלאוריח

 זצ"ל יחיא רון דייםרבי
 ודריססא שקלובאב"ד

 בגס ובשא בתיה שם כתיבתאודות
 צדק והצמח התניא בעל הרבלשימת

 והתנו - מווילנא שלמה ההשק - יחיא דון חיים ור' - יחיא דון אליעזר ל חגאוניסהאהיס
 יחיא דון ליב יהודה ר'הגאון
 דון-יחיא לבית חב"ד גאונישושלת

 מליובאוויטש. צדק צמח בעל הגהיק של מובהק תלמיד היה דריססא אב"ד חן-יחיא שבתיר'
 אזרחי על נגזר כאשר הוענק דון-יחיא השם בשנים. מאות רבנים לשושלת נצר היה שבתי רביהשיין
 למשפחה בהתייחסם דורות מורשת יוחסין מגילת לפי והוקבע משפחה, שם לעצמם לקבוערוסיה

 בספרד. יחיא דוןהמפוארה
 והאחים לוצין, של רבה אליעזר רבי הגאון בישראל. שבתי רבי הקים גאונים רבניסשלושה
 וויזין מהישוב( )פלך בהודישיץ כרב שביהן חייס ורבי קוטסט, של רבה מעגדל מנחס רביהתאומים:

 בדריססא. אביו מקוס ממלא ימיו ובסוף ושקלוב, קובנה()פלך

 בשנת בחייו שתל שתיה אבן שו"ת ספרו שס על ונתפרסם תקצנה, בשנת תלד אליעזררבי
 תרפ"ו. בשנת נפטר תשובה(. בדרכי רבות ומובאתרנ"ג,

 מגדולי אהד והיה ובעבודה, בתורה נפש במסירות עסק חייו כל ת"ר, בשנת תלד חייסרבי
 בכל מוניטין לו הוציאו החסידיים מאמריו ובדורש, בחסידות רבה היתה ידו ברוסיה.ההויתה
 רבי הצבא. מעבודת צעירים לוחניל ביזבז נכסיו כל התרמיות, במדותיו כן גס היה מפורסםהסביבה.
 ודרושי והשסע, הש"ס במקצועות בכת"י חידונם הרבה אחריו השאיר תרע"ג. בשנת נפטרחייס

 וממנו. מרבותיו, רביםחסידות
 ר' הגאון מאביו תורה קבל תרכסו. בשנת תלד דון-יחיא ליב יהודה ר' הגאון חייס רבי שלבס
 אצל ולמד וואלאזין לישיבת תורה למקום גלה שניס כמה לאחר יחיא. דון אליעזר ר' ומדודוחייס
 תלמידיו מחמשה אחד והיה המובהקים מתלמידיו אחד היה ליב יהודה ר' מבריסק. חייס ר'הגאון
 לבריסק. מואלאזין רבם עטשעברו

 לקחו והע"ס על שלמה חשק והגהות שלמה בנין מח"ח הכהן שלמה ר' הגאון וילנא רבניגדול
 נתמנה תרס"ב ובשנת ווילנא בעיר ליובאווינת? חסידי של כרבם הריגל שמש בתחלה לבתו.לחתן
 עלה תרצץ בשנת תלמידים. אליו נהרו שם וטשערניטב דריססא בעיירות כיהן ולאח"ז שקטב,לאב"ד
 קמאי כחסידי קוט את עבד ולימד, למד מדרשו בבית אביב בתל שס הקדושה. לארצנו ביתו בניעס

 באברויסק, - קאשסט - חב"ד החסידות בתורת התעמק ותפילין, בגלית עטור בתפלה שעותבעמדו
 לאור שיצאו יהודה" "בכורי ספריו שני ממנו נתפרסמו ברכתו. ומבקשי לשואליו רבות תשומתוהשיב
 בחלקת הזיתים הר במרומי ונטוע תש"ב חשון בו' נלב"ע בכתובים. נשארו תורתו חדושי מרביתבחייו,
 ר' להרה"ג נשאת היחידה בתו )(. הערה קי עמ' לג גליון ישראל', ב'אור עוד עליו )ראה חב"ד.רבני
 חיפה. - חייס קרית של רבה זצ"ל נימןיצחק

 על מיוסד ומתן המשא בגט. ובשא בתיה שס כתיבת בנידון יחיא דון חייס רבי תשובתלפנינו
 ונערם נלקטו המעיינים ולתועלת שתי', אבן בעל אחיו ותשובת צדק והצמח התניא בעל הרבדברי

 ש. חן חן ותשואת מברוקלין שי' האגער צבי הרב נכדו ע"יהמקורות

 ל"ת סי' התניא בעל הרבשו"ת

 בנם מזיה שם הרימזנדת

 וועה פ"ו. ןנימיז1 בננו חמפא מקרי דהו כל ה12ם ובשונר לחוטרא, דאורייתא דספק זאתמודעת
 בת משם ננזר אהף זה שם בקריאת להסתפק עניש ודאי לחוד המבמא רק בתיה הנהוגה הכתיבהלה4
 בשאר ולא במדינתנו דג(דינה לשק לרפיק הוא בגדא שקורין )ומה  השם קיצור ממנו  שנעשהנרבד

 חמר(. וגם פנס בה קדש ונראה העתקות ע"י רע רבינו )מכי"ק וכו'.מדינות(
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 תכ"ג לסי בטוה"ם דפוה"ח צדק צמח לשו"תהערות

 נם לתן ואירע ההניאן ובעל נ"ע הגאת אדמו"ר את טשמש שהיתי בעת מלאזניע, הר"שמבת"י
 מה אפשר בחיריק, בתיה בני וזולה רכתיב כית בתיה לכתוב רצונו שאין ואמר בתיה ששמהמששה
 לעץ. שם הוא הבית תחת בפתח קוריןשזבו

 ה' אות קפ"ט אה"ע צדק צמחשו"ת

 הנאת כאאזמו"ר הגדול רבינו מלפני שנשאל הוראות, מורי לומרש פושעם משני לי שהוגדכוה
 כתיה כשם והרי בשא. דמתלויא אטמני אנת לכתוב והשיב בתיה. הנקראת אשה לכתוב איךנ"ע
 דה"מ וכ"ל העדן אחר יו"ד לכתוב ציוה לא ואפ"ה שאסיה בשם מטש כמו יו"ד הברת קצתנרגש
 משסע לא בתי נכי שמואל בבית מיהו ממש. זו הברה שהיא או זו הברה מקום מסלא ימניתדשץ
 כותבם ובתיה יו"ד הברת בדלכא כותבם דבשא מכלל ע"ש, בתיה בשא  השסות שני הזכיר שהריכן

 יו"ד. הברתכערש

 רי"ט טין אה"ע צ"צשו"ת
 היא שגנה בתיה. כשש בשמות הב"ש עם"ש נ"ע אאזמו'ר בכתב הוגה ערף שמואל בביתוהנה
 שהיה דאלע מ"ץ מרודנ" דוד מר שסעתי בן בשא, כ"א בתיה לכתוב שאין רעתו היה וא"כעכ"ל.
 דמתקרי אטעתי אנת לכתוב וצוה הההן גס שאית רע טמנו נשאל ידו ועל תק"ע בקיץ בלאדימלמד
 יוד כאן אין א"כ זו להברה מטש קרוב ימנית עוין שהברת ספני וצ"ל כלל. יוד הזכיר לא הריבשא
 ואפשר בתיה. לכתוב והמכש בו חזר שאח"כ זצ"ל ר"ל הרב מדודי ששמעתי כמדומה מיהו כר.נמור
 שבפסוק שבתיה לפי לחוש מקום היה דאל"כ ושמרות באגרות לכתוב נוהגם רכך משום המעםג"כ

 וצוה כר היא שגגה שמואל הבית על כתב ומה"מ בינינו הנהע שם מקריאת לנמרי אחר בעניןהניקוד
 שכן הנ"ל ממעם רק ודאי העט בו חזר אח"כ אם לכן למעשה. נכתב וכן כנ"ל בשא דמתקריאלכתוב
 ושטרות. באגרות לכתובהמנהג

 רכ"ב סימן אה"ע צ"צשו"ת

 לפסול בתיה 1 ואם בשא דמתקריא רק בתיה לכתוב שלא נ"ע אאזטו"ר בשם כ נמצא בתיהשם
 שבסוף ל"ח ס" בתשר כן נדפם אח"כ ראיתי וכן הב"ח. בחיריק הימים בדברי נקוד כתיה ששםמשום
 הקדש, שם והוא בתיה 1 אות נרדם בשמות עמש"ש שמואל בבית וק זימאסיר. דפוס שלוהש"ע
 היא. שננה ככי"חכתב

 וכר בזה לצדד ראיתי ע"כ בתיה לכתוב נוהנש שהעולם לפי וגם בו. חזר כך שאחר שמעתיאך
 לכתוב הורה פלכה נמ בחם"ח ועי בחיריק לקרות יסעו לא בתיה ושמרות באגרות לכתוב דנהמכית
 כר כדריכה ה-ל מקצר התלמוד כית חזקיה גבי בתה"ד וע" שיטעו. לחוש ואץ בחירק שנקראת אףכן

 אף לכתוב מוכרח מם"נ דבתיה הבי"ח ועוד כן. לחתום נהנו וגם בתיה. לכתוב שנהגו הכאכ"ש
 כמובן. א' בניכבד ששניהם שנף בזה אין תי"ו כשתכתוב הרי השי"ן לכתוב כשבאת וא"כ בשאכשתל
 ממש. זו הברה הזל ירד תי"ו י"ל שנית ש"ן כמו שנקראת סשה ואם בתיה. תכתוב לא מדועוא"כ

 בתיה. שחותמץ כיון שינך דהוה י"ל בשא יוכתב אםאדרבה
 סברא ואע ה. משנה כשבישת כת"ד והתוי"מ הרע"ב כמ"ש רעות ענבים שם הוה דכאשהחוד
 ביועדם. ךעש ענבם לעשות ףקו דהינו רעש ענבים ע"ש האשה ,שםשיקראו
 אותך קורא ואני כמש"ש י"ה, בת שהיא הפ" א' פ' רבה בויקרא איתא דקרא בתיה דגםשוד

 ממש בפתח היא הבי"ת א-כ יה בת שהיא בתיה דמפרשינן וכיון י"ה. בת בתיה בני אלה שנאמרבתי
 דגם כית ככתוב בחיריק שיקראו נחוש דמהכ"ת כן לכתוב "ם ודאי א"כ אשלנו. בתיה שנקראתכשם
 הברת מפורמם שכן לזה דמסהע כיק הפירוש בוזר נלך א"כ כנ"ל. בפתח הבי"ת בת לשון הפירוששם
 זה.שם



 ישראלאורכ

 תכ"ג מי' אה"ע צדק צמחשו"ת

 שנק' דעתי על שעלתה לפי היינו בתי"ו לכתוב שכתבתי מק בנם. יודשיא האשה שם לכתובאיך
 אלא בשמאל שנק' צד"ל אלא בימין שנק' לותר כ% ההכרח שאין נלע-ד עכשיו גם וכןבשמאל
 ימחיז ונל"ן שהברת נ"ל לכאורה כי ימין. הוא כאלו לכאורה שידמה הנורם הוא התי"ו שאדוישהיו"ד
 נ"ל כך אבל מהמדקדקות, )ואעי שאחית יו"ד עם שסקסת משי"ן כ"כ רחוק אין כך אחר יו"דבלא

 .מהמבמא(
 אין באמצע ימנית בעדן סאשא נז אם הברתינו שעפ"י וז"ל כ' מאסיה שם נבי מם"3 חחורא"
 הקריאה יודתיה דוכם נראה ולכמר עכ"ל. מאסא בם' הפריאה מאם טפי הרוב על בקריאה נרגשהיו"ד
 וצוה בו חזר ז"ל שרבעו עחטמעתי לי כמדומה וגם בתיה. לכתוב מהמתם במ"ג כ ושם בתיה עםשוה
 חם" פעמי. שם צן כותבין. איך וא"כ ימנית. בשין הקריאה בתיה גם מע"ל ידעת בתיה.לכתוב
 בפ'ע נו התי"ו שאין לפי כמ"ש עכצ"ל אלא יסתיא. למתתיה ליודתיה שוה והיריאה בם'כותבין
 לו שקודם והתי"ו בפ'ע היא שאח"ם היו"ד ולכן נח בשו"א שהתי"ו שבכתוב כבתיה כמו בפ"עוהירד
 קריאה והיו"ד מהתי"ו עושין בתיה או יודתיה בענץ אבל אח"כ. יו"ד שיש אף השטאל ונרגש כפ"ענק'
 ימין שהוא נדמה לכן שמאית התי"ו נרגש אינו יח"כ. אל היו"ד הצטרפות טצד ע"כ בתיה כזהא'

 על מעמיד איני דוקא ימנית כשין שהקריאה הבקיאם יאמרו ואם כדקדוק בקי שאיני ומהיותכנלע"ד.
 ירד בלא לכתוב רי יבעית בהזין דלכאו אלא ימנית שי"ן עם יו"ד ג"כ נצר אם זדעויא ויכתבורעתי
 יו"ד. בלא בשא לכתוב שצוה ז"ל רבינו בשם מעלכמ"ש

 בהתחלה קכ"ט לסי אה"ע דינים פסקי צדקצמח
 כמדומה אך כשא, דמתקריא אטטתי אנת לכתוב צוה נ"ע הנאון שאאזמו"ר ששסעתי מהלפי
 שכתב. מה עיי"ש בתיה לכתוב וצוה ימיו בסוף ז"ל רבזו בו שחזר ז"ל לב ר' הה"ג מדו"זששמעתי

 ק"ב מימן שתיה אבן משו"תהעתק

 שבע בת נרדם שמתז תשבה פתחי ןע" המחברים שהסכימו ימנית בשי"ן בשא האשה שםע"ד
 במקום שאף וי"א הכית תחת בחירק נקרא דקרא דבתיה טמעם פסל בתיה כתב שאם בשא[דגמכונה
 דשם כיון בה"א בתיה לכתוב נכון לכתחילה דאף שמצדד החדש צדק הצמח דברי והבאת פסול,עינת
 והיינו את בתי פרעה בת לבתיה הקב"ה אסר פ"א רקרא ממד"ר לזה סמוכין והביא בתנ"ך הואזה

 בפחח. 3"כ דקריאתה הרי ע"כ יה בת בתיהדכתיב
 זה שם השאו לא כלם כסעמ השמות דמעתיקי דהא לומר אפשר קצת הי הקדושם דבריולווך

 בתיה בני ואלה וכך לדה היהודיה ואשתו י"נ דף במגלה דאמרינן ע"ד הוא בהטי"ן רק כתיהשל
 שום על ומעעי רש"י, פירש וכן יעקב נעין הגירסא הוא כן שמה, בתיה והא יהודיה לה קריאסאי
 נשתנה ולכך רש"י ופירש בעכו"ם שמרדה בתיה וישא מרגלים בעצת שמרר כלב יבא וכי בע"זשכפר
 ע"כ. ה%ו בלקחקין שמם נשתנה לכך גרסינן נירסאות ובחילופישמה,

 במרגלם שמרד מרד נקרא דלכך ג"כ בכלב בקיצור קאמר לא דאטאי לו רקשה הוא רשעוכונת
 דהנשואין משמע וכר, בתיה וישא במרגלת שמרד כלב יבא שסו כלב והלא אמר רק כן, קאצ(רךלא
 ע"י הנשואין בעת ראז משום רש"י פירש לכן גרם. המרר רק הלא באמת והא השם לשערגרמו

 שמם. להשתנות הם שראוין ראוי זל"ז נזדווע וגם טרדוששניהם

 ספיקא בכל אמרינן שכן וכית שמה נשתנה ואח"כ בגיותה לה היתה בתיה של זה דשם חדנןעכ"פ
 בשם להסתפק שאין מ' אחז נרדם בשמות שמואל בבית כדא" בשמיהו ממקינן לא דסיתאדסתמא
 שאין צ אות כצערם ברשמות וכן הוא, כותש דשם משום בקו"ף מלקא שסה שמא בחירקכללכה

 ממקינן יא בישראל שם להקש עקום לו ואין היה מפיבושת של עבד כי ציבא בשם לצבילדגשזפק
 ורש"ל. ברונא מהר"י בשם ע"ש מה"מכשמיהו



כא ישניםשפתי

 בגיותה לה ניול זה נטם הרי חז"ל דרשנה ולפי במירק בתנ"ך שנקרא כפי נסי בתיה בשםוהכא
 ולכאורה כיו"ב. או שבע בת עגם על רק זה ימם על לה קראו דלא יותר אסרינן מקחת בכלהלכך
 הקב"ה לה קרא זה שם גם לפרז דהא ףידן אתלטודא פליג הגטם בת לשת דדריש דהם"רנראה

 והאיך למה וא"כ בנמרא כדא0רען נאמר דוקא ישראל דעל לך אחם בנים ע"ד יהדותה עללהראות
 דהמד"ר ונראה צדקתה. על להראות בעצמו יתברך השם וקראה בו שבחר זה משם עוד להשעה
 משום הינו בתיה בני אלה הקרא דמסיים ומה התם כדאיתא יוכבד זו היהודיה ראשתו לחרטתואזל

 לא הא לפ"ז בנמרא ההם כדאמרינן וכר יתום המנדל וכל דגידלתו ממעם שמה על ג"כשנקראין
 לא וא"כ שמה נשהנה וע"כ בתיה היא כזו דפובר רידן תלמודא משא"כ מעולם, ליהודיה שמהנשתנה
 בשא כותבין ימנית בשין בפתח דנקראת היכא והלכך כדכתיב, בחירק רק בפתח השם בת כללדרשינן
 לכתוב כדש ימנית בווין בבירור דהקריאה דהיכא משמע תכ"3 ום" רי"ד בם" מהצ"צ ןהערה:דוקא.
 - יטנית לשין סמך בין ססרנעת שהברתה ברומיא בתיה שם מבטא אודות נמובה ושאלתובשא,
צ"ה[.

** * 

 ורריססא שקלוב אב"ד וצ"ע יחיא דון חיים רביהכת"י

 צדק צמח בשו"ת אדמו"ר על לפלוג ק"ב סי' שתיה ם בשו"ת אחי שכתבמה
 ועשה י"ג, דף דמגילה מהא בה"א, בתיה לכתוב נכון לכתחלה שאף בשא אשה שםאודות
 ד' קאפיטל א' הימים בדברי הפסוק עצם דעל כלל. דק לא והמדרש, הגמרא ביןפלוגתא

 פי פרעה, בת בתיה בני ואלה כו' גדור אבי ירד את ילדה היהודיה ואשתו י"חפסוק
 הוא דירד כלל ספק זה אין ע"כ בתיה. בני ובין היהודיה בני בין מפרדת הוי"ו שםרש"י
 ס"ל וכן רבינו משה ילדה שהיא יוכבד היא היהודיה הסתם מן כלב, הוא ומרדמשה

 בתיה על ג"כ קאי דהיהודיה לדרוש רצתה דהגמרא רק המדרש, כמו ג"כ במגילההגמרא
 שפי' כמו להדרשא סמך להם ויש כו' יתום המגדל שכל הדרשא מפני פרעהבת

 ע"כ פרעה בת בתיה לו ילדה אשר מרד בני אלה הכתוב אמר לא דלמה בח"אהמהרש"א

 ארעת" סליק לא אבל ירד, הנקרא למשה שגדלה פרעה בת על היהודיה שקאידרשו
 שהעולם דמשמע לה קרו קאמרו ולא לה קרי רק שם עוד לבתיה שהיה לאמרדהגמרא
 יהודיה. בשם בהיה את הימים הדברי קרא שאמאי הימים הדברי על קאי רק כך,קראו
 שיקראו פרעה בלב נתן בארץ שמות והשם פרעה, לה שקרא שמה זהו בתיה שםאבל
כך.

 של השמות כל )פ" שמהן אלין וז"ל יוסף דרב תרגום בשם דויקרא במד"ר איתאוכן
 היינו נביאה ברוח פרעה ברת וגדלתו( שהצילתו פרעה בת בתיה לו נתנה רבינומשה

 שמה נשתנה ולא שמה בהיה אבל האלו, השמות כל לו ונתנה עליה הקודש רוחששרתה

 אמרה שמו ונשתנה מרד שנקרא בכלב משא"כ דרש, דרך זהו רק היהודיה, בשםלעולם
 אמר ע"כ אחר, שם לו שנתנו שרואים היינו שמו כלב הלא שמו מרד וכי בלשוןהגמרא

 לרש"י קשה והיה פרעה, בת את וישא מרגלים בעצת שמרד כלב יבא הקב"השאמר
 תיכף שמו לשנות לנו היה מרד לשם שמו נשתנה מרגלים בעצת שמרד דמפני כיוןדהלא
 רש"י פי' ע"כ פרעה, בת בתיה את שלקח עד המתינו ולמה המרגלים מעשי אחרומיד

 מאחר אבל שמו את שינו לא עדיין מרדה ג"כ היא אשר אותה שלקח קודםדמתחילה

----..- 
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 ישראלאורכב

 מידכר חמיה תרי ע"ד ויהוא הקב"ה אחרי לדבק היצה"ר  מעצת מרד עשתה היאדגם
 ורק טרדה, בתיה דגם היינו הללו בליקוחין שמו נשתנה לכך רש"י שפ" זהודכירי,
 היה כה כתיה שם של השתנות על קאי דאם והראיה לה"א. מוא"ו בספרים נפלשטמנת
 נמצא הוא כדברינו בודאי אלא כף יהודיה לה קרי אמאי בדרשת קודם לפרשלרש"י
 ופשוט. שמה בתיה רק אחר שם מעולם לה היה לאשבתיה

 ולפעמים הס נחים אהו"י דאותיות אחר טעם מפני הוא בחיריק בקרא שכתבומה
 פרעה הבה בת פרעה נכד היא כי ויאמרו פרעה לבת יתרחק מבתיה שהה"א היותיוכל
 בת אביה שם בלא לה כשקראו אבל בתיה, בחיריק ניקדו ע"כ בקרא כלל שמה יזכרולא
 וראיה י-ה. בת מהמד"ר אדמו"ר של עצומה וכראיה העולם, כנהוג בתיה לה קראופרעה

 מרד לקח אשר כתוב ולמה למרד ילדה אשר לכתוב צריך היה בפסוק דהלאמוכרחת
 ברוח בתיה קראה אשר רבינו משה על קאי השמות כל כי אמרנו אשר הדבר הואאלא

 כי כלל מכלב בנים לכתיה היו לא וגם כלב היה שבעלה הקרא מפרש כך ואחרהקודים
 חור להם והיה ומשה אהרן אחות למרים לקח וכלב בנים, לה שהיו בקרא נמצאלא

 כל מנהג היה כן כי בתיה עדין לקח לא לאשה מרים לכלב כשהיה הסתם ומןכידוע,
 במלחמת זה היה למשה כשתמכו וחור ואהרן הכהן, ואהרן רבינו משה כמוהגדולים
 ומריס דעת, ובר גדול חור והיה ממצרים לצאתם שני חדש התורה קבלת קודםעמלק
 מיתת אחרי לאשה בהיה את כלב לקח ואז שנה, הארבעים במדבר עכבתם לסוףמתה
 לסוף בתיה שלקח אחרי שמו שנשתנה אלא שמו כלב הלא הגמרא קושית זהמרים,

 רש"י. כונת זהו כו' מרדה היא גם שהיא שנההארבעים

** * 
 חים מוה"ר הרה"נ של בנו זצ"ל יניא דת 4ב יהודה מוה"ר להרה"נ ח"ב יהודה בכורי ספרבסוף

 בנין בשו"ת שוב נדפסה זו )תשובה בווילנא רב הכהן שלמה ר הנאון מחותנו תשובה נדפסזצ"ל,
 שם: וכתב מ(. ס" אה"ע ח"ב החדששלמה

 בנם לכתוב צריך האיך ונשר הששקם בשמות שמות מפיקי כל לנאר מטני ביקש אשרלענק
 וכמה לבאר א"א וכר דיו הימס כל דאלו בכתב דגל לבאר א"א זה דבר הנה בווילנה, הנהגכפי

 תלוי שהכל ובאמת נד, עם האמת לידע וא.א בכה, אומר תה בכה אומר זה עץ, נתחברוחטרים
  השמות, לכתוב האק- בדבר הכקיאי הרבנים אצל שמוש צריך והעיקר וכך מדינה אותה שלבמבטא

 טליטודה. יותר שימושה דנדי נאמר זהווי

 כתב: התשובהובאמצע
 בתיה לכתוב דצריך האחרתש תשושת באיזה שנמצא כסו יא בשא לכתוב צריך כשאב11ם
 כלל. עליהם לסמוך ואץ הוא מעות זה בשם האחרונש שכתבו מה כל כי באמיע, אובתי"ו

 שם: כתשובתו אדא דק הנרמל העירח"
 כי כן לכאוב יש וכרישין בליטא בת-ים בשא לכתוב ז"ל הגאת מו"ח שכתב בשא ה11םובדבר
 יש וע"כ בתיה לבמא הרבה אנשת סדקדקש ישראל באו, כאן אבל בשא מבמאין אלובמדרות
 בתיה. בעששת כסו לה שקורין או בחו"ל כמו בשא לה קורין אםלהגער



כג ישניםשפתי

 1,"1 ןו".י,ין
 ",י4 :קעי,: ין : צב% נקיל.

 זצ"ל יחיא דון חיים רבי כת"יצילום



 ישראלאורכד

 זצ"ל פוקס הירש ב71שזץרבי
 גראסווארדייןאב"ד
 רמ"ה יד שו"תבעל

 ממון ע"י רב בחירתבענין
 תרוקד בשנת זצ"ל. סופר הכתב ובעל שיק מהריס בעל הגאון תלמיד היה תר"ג. בשנתנולד
 תרעלת. תכרז רה, נפטר שנה. שלשיט ברבנות שט ושימש גרוסווארדיין, של לרבהנבחר

 ציון בן רבי הגאון מכתיי נעתקו - זצ"ל שורק נטע בעל מהגאון הבאה תשובה וכן - זותשובה
 בשעתו. לעצמו שהעתיקן - ושאנס ציון אות מהגס ואויפאלו סארוואש אב"ד הי"ד זצ"לבלוס

 שערים" "בית שוחז מהנס זצ"ל בשם עמרם רבי המפורסם הגאון לאביו סלד זצ"ל ציון בןהנ"ר
 עיר של לרבה נתמנה בצעירותו מפרעשבורג. סופר" הטיבט ומבעל מאביו תורה קיבל תריעי.בשנת

 ברבטת אביו מקוס למלא נבחר רשת שניס שעטר תלה, על הדת והעמיד תורה הרביץ שססארוואש,
אויפאלו.
 והגיע עירו בני כל עט יחד הוטה הונגריה, יהדות על הורמה האשמדאי חרב כאשר תש"ד,בשנת
 ושם הי"ד תש"ה טבת כ' ביום ונפטר שם נחלה ותרופות באוכל ממחסור טדאפעסט. בעירלגעטא
 עבר כאשר הפסח, אחר משפחתו. ובני תלמידיו ידי על המרתף בזויית אז הוטמן הק' טפומט"ח.
 בביה"ח כבוד לממחת והביאוהו הקדוש טפו את קדישא החברה אנשי פיט בודאפעסט, מעלהזעם

 עפר. שגני יקומו עדי היום שד הקייםבבודאפעסט,
 כמאתיים נשנאים שנשאר הקטן ההלק מן בחייו. רשם המקצועות, בכל חידותי מלאיםכרכים
 לאור יצא תשס"ג בשנת שליט"א. אוגטואר גאב"ד כ"ק נכדו בגנזי הממאיס בכת"י וחידושיםתשומת

 בהלכה, ושרשיים כלליים בענינים ובירורים חידותי תוכנו ציון", "אות ספר הלכות" משנה "מטןע"י
 א'. אות בסדר ערכין לפימסודר

 לו. חן חן ותשואות נ"י, שליט"א האגער צבי הרב ע"י ונמסרו ~רכו אשתשובות

 יע"א גראסווארדיין לפ"ק, תרנ"ו דבר מהי היפלא לס' ב יוםבע"ה,

 פארקאש ישע" מו"ה כש"ת בתוכ"י המופלג הרבני האברך ידידי לכבודשוכט"ס
נ"י.

 בחירת בענין בקהלתו הנעשה הגדול השם מהחלול לב מחלת בת אגרת מכתבואת
 שלהם קרובים או להתמנות הרוצים מהאנשים הניתן מהממון מספרים בראי דבשוקיהרב

 לא הכלם גם יבושו לא בוש גם הרצועה והותרה בממונם שחדו ליחידים וגםלהקהל,
 שכל הקהל בפנקס יכתב שלא חוק עלי עמל כיוצרי יהי' לא שעכ"פ התאמץ ומע"כידעו,
 אזי ורק ליורב דירה בית בנין לצורך הקהל לקופת ה"ל 1500 לכה"פ ליתן צריךא'

 שמנו המדות כל גם אם בו לבחור א"א הנ"ל סך לו שאין ומי הקלפי, לתוךיתנוהו
 לבחור אצלם המוסכם עדיין אבל הצליח, ובזה גבתו, ארזים וכגובה בו ישנםבח"ח
 1500 ולקבל ליתן מותר אם לשאול מעלתו בא וע"ז ממון, יתנו אשר כאלובאנשים

 טוב אם או הנ"ל, סך להוציא משגת ידם אין אשר ת"ח נדחו שעי"ז הנ"ל לצורךזהובים
 מותר אם דירה, לו ישכרו הקהל או הרב אלא דירה בית להרב ליתן שלא שיסכימויותר
 כן עשו מקומות בשאר שגם אמתלא הוא ואם בממת יחידים ואחות אח ע"ילשחד
 גדול צד כאן יש אם לאחוריהם לחזור מחויבים אינם אם מותר זה שגם יהיה לוהרבנים,
 ואם מאב יתומה היא כמעט אשר ז"ל המנוח מהרב הנשארת היתומה להשיאהרוצים
 זצ"ל. הרב במקום ולקבלו חכםלתלמיד



כה ישניםשפחי

 חילוק שאין ברור הדבר כי אומר אני ממון ידי על הרב בהירת בענין השאלהעל
 בין הוא גדול איסור בהלואה והן במתנה הן להציבור או ליחידים ממון נותנים אםבין
 ואוהביו שקרוביו או נותן בעצמו הרב בין חילוק ואין המקבלים, על ובין הנותניםעל

 בן דיהושע מעשה דעל והראיה רשע, לקרותו מותר מזה יודע שהוא כל בעבורונותנים
 אני רשעים של קשר ע"א ס"א דף יבמות רש"י ופי' הזינא קא קיטר ר"י אמרגמלא
 והיא דדינרא תרקבא נתנה בייחוס בת מרתא אלא ממת נתן הוא לא וח"ו כאן,רואה
 בעלה קנה אשה שקנתה דמה ממונו דזהו דנימא עדיין כנסה שלא אשתו היתה לאעדיין
 שם. כמבואר היתה ארוסתואבל

 אלקי זהב ואלקי כסף אלקי אתי תעשון לא כתיב אתמר ע"ב ז' דף בסנהדריןוהנה
 רש"י ופי וכו', כסף בשביל הבא אלה אשי א"ר שרי, דעץ הא עביר דלא הוא וכו'כסף

 ריין וכל וז"ל ס"ב ח' ס" הו"מ בשו"ע הלכה לפסק ומובא ממון, שנתן ע"ישהעמידוהו
 והוא עכ"ל, בו לזלזל שמצוה אלא עוד ולא לפניו לעמוד אסור וזהב כסף בשבילהמתמנה

 עיין בהם לזלזל דמצוה דע"ז דומיא דהוי והטעם הב"י, שהביא ביכורים סוףמירושלמי
 זרה מעבודה כנהנה ממנו הנהנה דלפ"ז הביא יוסף ברכי בשם תשובה ובפתחיסמ"ע,

 כמכבד והמכבדו ע"ז כמהנה הוי אלא כביכורים הוי דלא די לא לו שנותניםוהמתנות
 רס"ל הב"ח על לחלוק זי"ע הה"ס כתב שפיר מיניה דעדיף דליכא היכי דודאי ונהיע"ז,

 מדברי דראיתו ואע"ג כותיה, דלא בראשונים דמבואר לפניו לעמוד אסור בכה"גדאפילו
 שם, התוס' לפ"ד ראיה אין להב"ח גם מ"מ למעיין מכרחת אינו י"ה דף יומאהתו"י
 לטוב האיש אותו זכור ברם ד"ה ע"א כ"א דף כ"כ כתוס' הה"ס כשי' מבואר יותראכל
 ובמנין בחכמה ממנו גדול שיש כל אבל ע"א, ס"א דף ויבמות יומא ובריטב"אעיי"ש
 הוא אלמלא נאמר עליו אשר גמלא בן יושיע כמו והסיד מופלג ת"ח הוא אםאפילו

 לעמוד ואסור רשעים של קשר דהיינו חזינא קיטרא נאמר ע"ז מישראל, תורהנשתכחה
 בו. לזלזל ומצוהלפניו

 רעות בשתים לפרשו יש וז"ל: שכתב ע"ב ז' דף סנהדרין ח"א במהרש"אועיין
 שרוצים וזהב הכסף בשביל כן שעושין מה גם וזהב, כסף בשביל מתסנין הם כישעשו
 שוא אותו שמינו לאותן שנתנו מידם יצא שכבר כסף חסרון ולמלאות הרבנות ע"ילאסוף
 בקרוב עתה נשתרבבה זו ואשמה חטא והנה מרבנות, ולהתעשר ממנו לאכול לוקדם

 ובעונשין בגזירה זו ואשמה המום בהת)ה(לת פעמים כמה רבותינו באו וכברבימינו,
 ליחן הן וזהב בכסף ומורה רב שום יתמנה שלא הזה בדבר למאן וחרמותהמורות
 ליפרע הקב"ה דעהיד בשמעתין הנזכר לב על שם איש אין אבל לרבים, הןליחידים
 עון ולמזכרת למכשול הזה בדור לנו הדבר ויצא לע"ז, הזה הענין דימה גםממעמידין

 הטהור לשונו העתקתי עכ"ל. וכו' עי"ז הזה בדור לנו באו אשר וקלקולים תקלותדכמה
 הדבר שהיה בדורו אמר המהרש"א רבינו ואם בטן. הדרי יורדים המה כי באותאות

 היתום בדור נענה מה אנו עי"ז להם באו וקלקולים תקלות וכמה עון ולמזכרתלמכשול
 לא למען זה על גדולים גדרים לעשות לנו ראוי היה ונשנה נאמר לא אפילו בודאיהזה,
 נתן ובין ליחידים נתן דבין המהרש"א בדברי בפירוש מבואר עכ"פ ח"ו, פרץ בנויפרחו



 ישראלאורכו

 ופשיטא ?, ונקה בחרמם ינקש ומי ר"ל וחרמות חמורים בעונשים רבותינו החמירולצבור
 עוד יש דכהלואה אלא הלואה, דרך נותן אם או גמורה כמתנה נותן אם נין חילוקשאין
 יחריך שלא ישתדל בלבבו ה' יראת נגע אשר מי כל לכן רבית, מאיסור לדבר ע"זנוסף
 נאמר עליו אשר רב עליהם יקבלו שלא ח"ו ברבים שמים שם יתחלל ולא צידורמיה

 ומצוה החסור כמרדעה גועליו טלית מסנהדרין פ"ג ברמב"ם לדעכה והובאבירושלמי
 דק"ק הגאון דיבר אשר היטב ובודאי לנפשו, לעצמו איש כל יחוש ועכ"פ בו,לזלזל

 אותן הוראת לאסור זצ"ל[ שערים בית שר=ת בעל הגאת ]הוא נ"יבערעטטיא-איפאלו
 ומובטחני בקולו לשמוע החיוב תלמידיו כל ועל מעלתו ועל ממת, נותנים אשרהאנשים
 הקב"ה כי הדין מיום ויפחדו יאשטו ולא יצ"ו קהלתו בני בלב רושם יעשו אלהשדברי
 ביניהם, כתלום טוב אך ויהיה הברכות ממקור יתברכו ואזי כנ"ל, ממעמידיןנפרע

 מאוד: הטרוד בלונ"ח הדושו"ט אוה"נכעהירת
 פוקס הרש משההק'

 בקצרה בא הנני לכן שאלותיו פרטי כל על ברור דבר להשיב שכחתי טרדותימרוב
 והן בעצמו הוא הן ממת נתן אשר רב למנות דאסור בכותחא מביעי יותר פשוט הואכי

 נתן אם בין חילוק ואין בארוכה, לעיל ביארתי כאשר בהלואה והן במתנה הןקרוביו
 אחרים במקומות שגם אמתלא זה ואין אסור, אופן ככל ליחידים נתן אם וביןלצבור
 ח"ו, יקל לא כזה איסור עשו אחרים אם הדרך כבש כמותך גזלן נאמר זה על כן,עשו
 ועובדים התורה עול פרקו לנו זרה שהיא עבודה עובדים אחרים במקומות אםואסו
 הקהל יד אין ואם ?, חלילה כמוהם תעשו והיראה התורה מדרך התועה הזמן ולרוחליצרם
 אחר. בבית דירה לו ישכרו דירה, להרב לבנותמשגת

הנ"ל

 לגאוימ אצשי. את מחזעת רותאמירת
 ביאת על ומצפים מ"כיע ישראל כל כי בשבועות. רדת אועריע שאנו מהטעם
 ביאת על ומצפים מאכים שאגו עה רמעס עיקר ובאמה ביסיגו. בפהרההמבשר
 ביאת על ומצפים עחניס שאגו מה שקר רק הגשעיימ. תעעגי עצמת לאהמשי".
 עיקר יהי' ואז סוף, איו עד הבורא גדולת נשיג אז כי הסעע עיקדהמבשר
 ה' אח דעה הארץ ועלאה כדכחיב ב.ה. הבודא בגדולה ועחשבותינוכבודותו

 הדבר סעס אדע ואינו להשיגך ורוצה דבר לאיזה ומצפה עירכה כשאדע יהנהוגו'.
 שעדיין כיון 3ן, כל וערכה מצפה אעו אז ושזא, הדבר מנעלס השינו לא עדייןכי
 בעמס, ההוא החעעג לו הי' כשכבר אבע ימיו. כי ההיא הטובה על כלל השעלא
 על ומצפים ע"כיס אנו כן כווו יותר. לו ומצפה נואצה ואז הדבר סעס יודעאז

 עיקר וזון  הוא ב71ך הבורא גדולת למשיג  רוציע שאד  עחמת המשיחביאת
 רעה התענוג יודעון אע ומנע ה', את דעה האוץ ותלאה כדנתיב  שלע,התענוג
 הר בעעסד זה תענוג שהשגע מצעת הוא לו, ונצפה שותכה כדי הבוראמעבדות
 תורה, מתן בשעתסיגי

 את שבדו שאז כדי המבשר, ביאת על ומצפים מחכים שאת מה מיקרונמצא
 רווו ובסנלח ותקר. סוף אין עד הבודא גדולת וישינו נדול בשבל הוא ברוךהבורא
 שעת שועא בשבועונו נעה קורין לכד המען. טדזד שבא המשי" לידור שםנחיב
 לף( )קדושת לו. ונצפה נחנה זה ידי שעל כדי וענה.מוזן



כז ישניםשפתי

 זצ"ל טעננבוים צבי שרגארבי
 טשאטהאב"ד
 ועוד שורק, נטע שו"תבעל

 ק וב 1 ן נחגגהקנו דליתי ף4ליייי1ירף4

 אביו מקוס מילא תרצח בשנת סענדרא. אב"ד זצ"ל וואלף זאב רבי לאביו תקפנו בשנתשלד
 תרנ"ז. אדר ד' נפטר מעזא-טשאטה. בעיר הרבבת כס על עלה תרוקד ובשנתבסענדרא,
 הקודמת. בתשובה ראה - הי"ד זצ"ל בלוס ציון בן הנ"ר מכת"י נעתקה זותשובה

 יע"א טשאטה פה לפ"ק, תרנ"ו חיי פ' מוש"קב"ה

 שהוא ניכר מכתבו מכותלי אך אכנהו ידעתי לא פעלים ורב חי לאיששוכ"ט
 זצ"ל ישראל ר' בן ישעח ר' מו"ה כש"ת ונכבד יקר איש מרכנןצורבא

סעקעלהיד.

 פ' בני חתונת על לנגדי הדרך ירט כי מיד לו להשיב ביכולתי היה שלא לייסלח

 על בקיצור, לו ואומר ארוך יקבלו לא שאלותיו הנה באתי, ועתה נירמאדא, בעירוירא
 רשאים ואם לרב שיקבלוהו לקהל בהלואה סך איש שיתן הדבר כשר אם הא'שאלה
 ויש נ"י, כ"ת דכתב טעמא הלין מכל לאיסור הדבר פשוט הנה לקבל, זאת לעשותהקהל
 החרם את בקראו איש  שערות תסמר אשר קדמאי גאוני מל"ו נוראות חרמות זהעל

הלזה'.

 מה הרבה, כן עושין מקומות בשאר שגם בטענה יחידים לשחד מותר אם ב',שאלה

 כ"ת החליט כבר אולם ת"ל, י"כ סוס" שורק נטע שו"ת כספרו זצ"ל הכוהב הגאון מש"כ ראה1.

 שאנן וממילא חריק בזה ואין ה' סי בחו"מ כמבהיר כסף בצע ע"י שהיה יען כלום זו בקבלה שאיןנ"י
 יכול גבול השגת משוס השם להסב בזה אין מ"מ לסלקו הקהל לכוף בידית שאין אף כלוםבקבלהו
 מצד כי לפע"ד השח. הרב של תוקף כל תהו הראשך הרב בקבלת ומיאש שקבלוהו זה בצד כשלולהחזיק
 שהורסותיו דביכורים בירושלמי הם בכל מנה מרלא דאפשר קצת וצ"ע כנ"ל, ופשורי עקולי בזה ישהחזקה
 על עוברים שהממנים רק למיראה פסל שלא משמע לדת שכר דנוטל במשנה התנא כמ"ש בטליםודימו
 אזהרה עליו ואין כשרים ודימו הוראותיו אכל עור, לפני על בעצמו ופיהו תכירו, לא ועל וכר כסףאלקי
 ובן ודיניו, היראותיו פסלו לא אכל רחלו הרדיפוה רק עליו גזרו לא חכמז"ל וגס ידת, ולא יורהשלא
 הזה כזמן וא"כ סק"ט, ג' פרק מלכים בהלכות שכתב כמו זאת עליו גזרו שחכמים הרמב"ם מלשתכהגמע

 לזה ודמית שכירות, מדין לו שקבצו מה בכל לו המה מחויבים הוא ושכיר הוראה  משרת עם הואשהקבלה
 לה ליחן שהבטיח סיכום לשלם שמחויב דמחהרת בסוגיא הר"ן וכתב אמו על בא אפילו תורה אסרהאתנן
 יש נר"ד כאן וממילא ריבץ-י.?, מדע שמים ידי לצאת חייב לכן  רשעות ר מתנין אינן שלמטה שכ"דרק
 אם כן לומר מסתבר לא אך בגבולו. כבא פרנסתו המקפח ה"ל ושוב לו שקצבו הכנסות כל שכירות מדיןלו
 והתממתו קצבתו יהיה סיעכ"ז שרורחעו ככור ולנוול לזלזלו מתק"ח יהיה לא ]אס[ אף לרדפו מצותןאנו
 עכ"ד. כזה, ירחן מעלתו וכבוד נכול, השיג כאילו לשם הבא מגיהיה דין פי עלקיים



 ישראיאורכח

 רבנן * אהני מה ואז"ל דא היא שאילה וכי ע"ז, לשאול היתכן מעלתו לכבודאומר
 היודע איש אין וגם בעולם, היתר שום בזה יודע אני ואין עורבא לז שרו לאמעולם
 להם ונעשה באולתם ישנו דעת קלי המה כן עושים אשר ואלו כזאת, שיתיר הלכההיטב
כהיתר.

 פשיטא הנה הדין, מצד מזה לחזור מחויב אם כן הקהל עשו כבר אם ששאלג',
 בחטא. וישתהו וכו' שום ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכל ומי לחזורשמחויבים

 שנשארה היתומה בשביל אחור לסוג מחויב אם ממון ע"י ונתקבל זה על עבר אםד',
 העם שכל וידעתי הרבנות, לקבל אסור הדין עפ"י היתומה בלעדי הנה זצ"ל. אב"דמהרב
 המשרה ליקח שמה לבא רוצים אשר האלו אנשים אותם שהטעו יען בזה כשגגהדשם

 החיים עם חסדם עזבו אשר ה' עם דשם ויחידים האקרו"ט על אני תמה אבלכאיסור,
 קהלות בכל כמו זצ"ל הרב בת שיקח להוראה הגיע אשר עתי איש להקיםוהמתים
 לדברי. אוזן ויתנו עולה יעשו לא ישראל ששארית ואקוה כמותם,הקדושות

 לפ"ק, תרנ"ו חיי פ' מוש"ק טשאטה פהנכתב
 ט"ב צבי שרגאהק'

 מסנה יצא שפשיה זנתה ולכן שבנפש יאידו גחיצמ בעצמה גייחמרוח
 אף ואענה בזה, נאסרו טעמים הדבה בשבועות, דווו מגילת שקורין מההענין

 שנכתה רות לשבת מעם נתן זצלל"ה אדוסו"ר אבי כ-ק הנה בעוהי"ת. חלקיאני
 גריס הרבה והלוא התשי", מלך עד ע-ה המלך דוד ממנה שיצא ישראל חמדתלכל

 הנפש במסירת ובאו הכל ורקוחו עולס של בכבודו שישבו גריס היו וכברמתגיירין
 זכו ולא עליהם. באין ויסודין וממורפין סחופים דוויים כשהע ישרא? בקהללהדבק
 נמסרו מותות ארבע לה אסרה שנעמי משוס כ"כ שזכתה המעם ואמד שנכתה,כסה
 תתחייב שלא עצעה שתשפור תשיבה ולא אחות, תעותי באשר והשיבהלב"ד
 מיתות עלי' יתגלגלו גירותה בשביל א8 אפי' עצנה על שבקבלת אלא ב"ד,תיתת
 ובנקודה הלב סירוק בתבליוז הוא הרצון וזה יהודי., להיות לה בדאי נמיב-ד

 ישיג שתשי" שבישראל המניעית )נקודה נעי וכתה ע"כ יחידה בחי' שהיאהפנימית
 ודפח"ח. יחידה.בסי'

 ונשסע, געשה אמדן בבר הלוא כגיגית ההר עליהע כפה למה הקשו התוס'והגה
 מוגן, אינו ועדיין בטס. חוזרין יהיו הגדולה האש את כשידאו שמאותירצו
 האש דענין ונראה בהט. לחזור יריתם להיוון להם הי' הגדולה האש מחמתאדרבה
 אחר התורה על יעברו ח"ו שבאס הנושא, חומר את להראותם להם הי'הגדולה
 קוה, יוכלו בל במהמורות ויפלו גיהנע של הגדולה האש תאכלס עליהם,שיקבלוה

 וכו' כרת ענוש אתה אי חלב אכלת זו למדה באת שלא עד יגר שאומריפוכענין

 כזה. באופן ג8 ישראל שיקבלו הי' והרצון וכו'. כרת ענוש חלב אכלתועכשיו
 וזח יהודים, להיות להם בדאי ומי התודה קבלה מ-י תחהית בשאול ליפולשמכי'
 משמואל( ~שם כדל. רזת עניןחמש
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 ישראלאורל

 גולרברג נחמי' זלמןהרב
 ירושלים סדיגורה משה דעת כוללראש

 ביחד עבירה שעשו שניםבענין
 הלכה מכלאים ט' בפרק הרמב"ם כתבא(

 היושב כלאים אותה מושכין שהיו עגלהט'
 שישיבתו הנהיג, שלא ואעפ"י לוקהבעגלה
 היה אם וכן העגלה שתמשוך לבהמהגורמת
 ואפילו לוקים שניהם מנהיג ואחד בעגלהאחד
 עכ"ל. לוקין כאחר כלאים שהנהיגומאה

 יחזקאל תזת בעל של משמו מקשיםוראיתי
 יכול וזה יכול וזה שעשו בשנים בשבתמהדין

 אחד כל שמושכין כמאה והרי כשכתשפטורים
 יכול אחד שכל מדובר שבהכרח ]נראהיכול
 שכולם להיות צריך יכול אינו לבד אחדשאס

 יכול אינו וזה יכול זה קיימ"ל שהריפטורים
 מסייע אלא אינו יכול והאינו חייבהיכול
 וכל שלושה הוציאו ואם ממש. בו אץומסייע
 מתוך ושנים יכול אינו עצמו בפניאחד

  שנמשב פטורים כולם יכולימ כיחדהשלושה
 צ"ג דף בשבח שמפורש וכמו מסייע אחדכל
 תחת טליתות וד' בהמה גבי על רוכבהיה
 על לעמוד שיכולה מפני טהורות הבהמהרגלי
 אחרים והג' יכול אינו רגל כל ליה ]והוהג'.

 המאה שכל ומזה מפני[ ד"ה שם תוס'יכולים
 וזה יכול שזה וכל יכול אחד שכל ע"כחייבץ
 שניהם[. חייביןיכול

 כשאר ולא בשכת רק שזה לומר ואיןכ(
 שעשו שנים לפטור המקור שהריאיסורין,
 נפש ואם מקרא שנלמד צ"ג שבת בגמראאמרו
 א"ש בעשותה הארץ מעם בשגגה תחטאאחת
 תחטא "נפש" כתיבי מיעוטי תלתאסובר
 למעוטי חד תחטא, "בעשותה" תחטא"אחת"

 וזה יכול זה למעוטי וחד מניח וזה עוקרזה
 יכול אינו וזה יכול אינו זה למעוטי וחדיכול
 וחד מניח וזה עוקר זה למעוטי חד יהודהור'

 יחיד למעוטי וחד יכול וזה יכול זהלמעוטי
 וזה יכול אינו שזה ונמצא ב"ד בהוראתשעשה
 מיעוט לזה שאין חייב שניס והוציאו יכולאינו
 שבת איסור לגבי נאמר לא זה פסוק והנהע"כ,

 וא=כ חטאת חיוב לגבי תורה איסורי לכלאלא
 זה שעשו בשנים שבת מלאכת שנתמעטכמו
 נמעט ג"כ כלאים בהנהגת גם יכול וזהיכול
 יהיו ששניהם יכול וזה יכול זה שהנהיגושנים

פטורים.
 להבין קשה שלכאורה כך לומר ונראהג(
 שעשו שנים לפטור מסתבר שיותר חזינןשכאן
 מקומות בכמה ואולי יכול וזה יכולכשזה
 זה על להחמיר מסתבר שיותר איפכאחזינן
 אינו וזה יכול אינו מזה יותר יכול וזהיכול
 פ"ז סימן יור"ד כשו"ע שנפסק במה א.יכול,
 שמכניס ידי על גבינה שהעושה כרמ"אסמא
 ואין אסורה הגבינה נבילה קיבת עורבחלב
 שהקיבה כיון חלב כשישים כטלהד"יכה
 המעמיד אבל כטלה אינה הגבינה ויוצדמעמיד
 גם והכניס העמיד ואם מותר, שנקיבהבחלב
 שכל מותר הגבינה הקיבה עור וגם הקיבהחלב

 ומותר גורם וזה זה הרי גורמין ואיסורשהיתר
 שאין שמדובר כתב ל"ה ס"ק שםובש"ך
 אין וכן הגבינה להעמיד קיבה עורמספיק
 וזה זה נחשב זה ולכן הקיבה בחלבמספיק
 הקיבה עור הרבה הכניס בת אבל ומותרגורם
 חלב הרבה גם והכניס לבדו להעמידשיכול
 וזה יכול שבזה הרי אסורה, הגבינההקיבה,
 מסתבר יותר וא"כ אחד לכל הכל מתייחסיכול
 וזה יכול לא זה מאשר יכול וזה יכול זהלחייב
 יכול.לא

 רע"א בחידושי שכתב מה לפי נראה וכןד(
 הרמב"ם שפסק מה לחשב ס"ב סכ"טחו"מ
 הפקח פקח ואחד שוטה אחד שהזיקובשנים
 פסק שהזיקו שלמים ואילו הנזק כלחייב

 ממץ שהוא מהבשר רק שמשלםהרמב"ם
 לפי רק משלם והבשר מהאימורים ולאבעלים
 שאימתי רע"א ותירץ האימורים חלק ולאחלקו
 אחד וכל שנים כשהזיקו הכל החייבמשלם
 שבשר שהזיקו שלמים אבל להזיק לבדויכול



לא הלכהדבר

 אין להזיק יכולים אינם בלבד והימוריםלבד
 חזינן כאן וגם חלקו, לפי אלא משלםהחייב
 יכול וזה יכול בזה רק הנזק כל לייחסשאין
 הדבר שבת במלאכת למה טעם צריךומעתה
להיפוך.

 מסתבר יותר שבשבת הוא התירוץ אכןו(
 וזה יכול לא זה מאשר יכול וזה יכול זהלמעט
 צ"ג בשבת ברש"י מבואר הדבר וטעם יכוללא
 שיוציאו הדרך יכול אינו וזה יכול אינושזה
 דרך אין יכול וזה יכול כזה משא"כשנים

 שבשבת מובן זה ולפי בשנים,להוציאו
 חייב מחשבת מלאכת שרק תורהשהקפידה

 יכול אינו וזה יכול אינו זה חייב יותרולכן
 יכול זה ואילו בשנים, להוציאו הדרךשבהם
 נפטר אינו שנים בהוציאו שגם אף יכולוזה

 כדרך שלא שאינו כדרך, ושלא שינוימשום
 והוציאוהו להוציאו אחד שיכול משאשגם
 שינוי שאינו יד כלאחר מצד נפטר אינושנים
 מסתבר בתורה מיעוט כשיש עכ"פ אבלגמור
 ומעתה יכול, וזה יכול שזה שנים למעטשבא
 תורה איסורי משאר שונה שבת למהמיושב
 יכול וזה יכול זה אדרבה שבהם כלאיםכמו
 נראה יכול אינו וזה יכול אינו זה ואילוחייב

 שהזיקו שנים וכמו גורם וזה בזה וכמושפטור
 לבדו. יכול אינו אחדוכל

 ששנים ללמוד יש מהיכן לעיין יש אכןו(
 צריך שבשבת חזינן והרי פטורים עבירהשעשו
 מיעוט שבלי ומשמע שעשו שנים למעטמיעוט
 מיעוטים שני בשבת יש ולהלכה לחייבויש
 ביותר שזה מניח וזה עוקר זה למעט באאחד

 וזה יכול זה למעט בא והשני לפטורמסתבר
 מאותם מקום לכל שלמדים מסתבר אכןיכול.

 נפש מהפסוקים כשבת, מיני' שילפ"המיעוטים
 הפסוקים אין והרי בעשותה תחטאאחת

 ומעתה חטאות מכל אלא משבת דוקאמדברים
 שיותר מה למעט יש מיעוטים שני שישכל

 מסתבר יותר אחרים שבאיסורים ומאחרמסתבר
 מחטאת שפטורים יכול אינו וזה יכול אינוזה
 ואף איתמעיט, לא יכול וזה יכול זהאבל

 זה הקרא מיעטה שבשבת משונה דברשיוצא
 זה תורה מיעטה איסורים ובשאר יכול וזהיכול
 איסורים בשאר והנה יכול, אינו וזה יכולאינו

 ששחטו בשנים כגון שעשו שנים להמשכחת
 בחוץ.קדשים
 הרשב"א שדעת קשיא הא קשיא אי אכןז(

 שם בגיד שאמרו שזה כ"ג דף לב"קבחידושיו
 מקלות בעשר אדם בני עשרה בהכהו י:דף

 אם אבל מקלות בעשר רק זהו פטוריםשכולם
 מה מתרץ ובזה חייבים כולם אחד במקלהכהו
 לכור אדם שדחפו ואדם שור בגמ'שאמרו
 השור שאין כל הרי וקשה כופר משלםהשור

 והרי כופר משלמים הבעלים איןבסקילה
 עם יחד האדם את דחפו הם אילוהבעלים
 אדם בני עשרה הכהו כמו פטור היוהשור
 לבור שנים שבדחפו הנ"ל לפי הרשב"אומתרץ
 אבל אחד, כמקל זה שהדחיפה חייביםשניהם
 הכהו כתב ה"ו רוצח מהלכות בפ"רהרמב"ם
 בין ומת מקלות בעשרה אדם בניעשרה
 כולם כאחת שהכהו בין זה אחר בזהשהכהו
 אדם נפש כל ים דין בית ממיתתפטורים

 הדק והוא הנפש כל שהרג אהד שיהיהעד
 המים לתוך שכבשוהו או שדחפוהולשנים
 על שחולק מפורש ומכאן פטורים, שכולםוכו'

 עשרה שהכהו אחד במקל שגם וסוברהרשב"א
 מאה למה הקושיא וחזרה פטורים אדםבני

 ושנים לוקים כולם וחמור שור בעגלהשהנהיגו
 פטורים.שהרגו
 לזה טעם כתב עצמו הרמב"ם אכןח(
 עד אדם נפש כל יכה כי ואיש מקראשנלמד
 שלא אמת הן הנפש, כל שהרג אחדשיהיה
 אמרו י: ב"ק שם ובגמ' בגמ', זו דרשהמצינו

 שלדעת וחכמים בתירא בן יהודה ר'שמחלוקת
 בהרג לאפוקי שלם נפש היינו נפש כלחכמים
 יהודא ור' שלמה נפש שאינו אדם בידיגוסס
 ולכאורה דהו, כל נפש נפש כל סובר בתיראבן
 יהודה שלר' זה אחר שבזה הדק לגבי נאמרזה

 בבת אבל פטור האחרון ולחכמים חייבהאחרון
 שם בגמ' הזכירו לא פטורים שלכו"עאחת
 שסוכר אף בתירא בן לר'י גם שהריפסוק,
 אחת בבת מ"מ חייב האחרון זה אחרשבזה
 נפש נפש כל מפרש בתירא בן ר"י והריפוטר
 בתירא בן יהודה ר' שפוטר שזה ובע"כ דהוכל

 בעשר שבהכהו הוא הטעם אחת בבתבהכהו
 שכתב כמו האחרון. היה מי ידוע איןמקלות
 מי ידי על ידוע שאין פטורים שכולם שםרש"י



 ישראלאורלב

 בתירא בן יהודה לר' א' במקל בהכהו אבלמת
 דהו כל נפש כל מפרש שהרי חייביםכולם
 אחד במקל אפילו פטור חכמים לדעתאבל

 גם ממעטים הנפש, כל מפרשים שהםשמאחר
 שצריך א' במקל אחת בבת עשרהבהכהו
 וזה יכול שבזה ואף הנפש כל ידו עלשיהרג
 הכל עשה כאילו אחד לכל המעשה נחשביכול
 שרק נפש כל יכה כי ואיש מקרא מתמעטמ"מ
 שנים. ולא חייב אחדאיש

 בשניהם ב' מ"ח ב"ק ברש"י והנהט(
 בידים הזיק כרשות שלא שניהם אוכרשות
 נראה הדבר וטעם סטור ידו על הוזקחייב.
 שמזיק מזיק מדק חיובו ככוחו שהזיקשכל
 ושניהם ברשות בשניהם גם חייב ולכןככוחו
 אדם שחייב שזה פטור הוזק אבל ברשותשלא

 שמזיקו מהמת אינו ידו על הוזקכשאחר
 מלהזיק גופו על שמר שלא מחמת אלאככוחו
 מעלייתא כשמירה נחשב ברשות שניהםולכן
 אין ג"כ כרשות שלא שניהם וכן גופועל

 חייב שאינו גופו שמירת אי עללחייבו
 וכתב ברשות שלא שמתנהג מי עלבשמירה
 רצים שניהם היו במשנה שכתוב וזהרש"י
 האי פטורים זה את זה והזיקו הרכיםכרשות
 הרמ"ה אכן הוזקו, והכוונה דוקא לאוהזיקו
 מפרש ל"ב. דף ב"ק הגר"א כהגהותשמובא
 ממש, הזיקו היינו זה את זה שהזיקושכל

 לחוד המזיק של כוחו לא שהרי משוםופטורים
 שני שיש וכל הניזוק של כוחו גם אלאהזיקו
 מכח אלא בכוחו מזיק מכח חייב אינוכוחות
 גופו. שמירת מאימזיק
 כדעת רש"י שדעת נראה ומעתהי(

 יכול וזה יכול וזה שהזיקו שבשניםהרשב"א
 רש"י סוכר ולכן אחד לכל המעשה כלמתייחס
 נחשב והניזק המזיק מכח שבא בהיזקשגם
 מכח בא שההיזק שכל סובר הרמ"ה ואילוהזיק
 את זה שהזיקו מדובר ואולי הוזק נחשבשניהם
 להזיק ככוחו היה לא בלבד אחד שכל היינוזה
 כהוזק זה הרי יכול אינו וזה יכול אינו שזהוכל
 רק רש"י עם בדין חולק הרמ"ה אין זהולפי

 שהרמ"ה אפשר או המשנה, בהבנתשחולק
 מקרא לומד שהרמכ"ם ואף כהרמב"ם,סובר
 הרמ"ה סובר פטורים, שהמיתוששנים

 חייבה לא במזיק וגם מרוצח מזיקשלומדים

 אחד מכח כשבא רק מכוחו הבא היזק עלתורה
 הטעם מהו צ"ע זה שלפי אלא שנים, מכחולא

 גדול והשני חש"ו ואחד באחד שחבלוששנים
 תהב אינו בנזק והרי הכל הגדול שחייבובריא
 יכול וזה יכול שבזה לדחוק ויש אחד,אלא

 בכוחו מזיק מדין זה אין הכל לגדולשמחייבין
 אין ובזה מלהזיק גופו שמירת אי מדיןאלא
 יכול וזה יכול שזה כל ולכן מרוצח נלמדמזיק
 הנזק. ככלחייב

 על שיושב בזב אמרו צ"ג שבת ובגמ'יא(
 כולם הבהמה רגלי תחת טליתות וד' בהמהגבי

 בו שאין מסייע הוא רגל שכל והטעםטהורים
 טליתות וד' המיטה על יושב היה אבלממש
 המטה שאין טמאים כולס המטה רגליתחת
 וברש"י מטהר, ור"ש שלוש על לעמודיכולה
 זה שהוציאו שנים שפוטר לטעמיה שר"שכתב
 על השיגו ובתוס' יכול אינו וזה יכולאינו
 אלא לפטור קרא שיש משבת ראיה שאיןרש"י
 כל שיהיה שצריך שסובר דר"ש טעמאהיינו
 לפי והנה עכ"ל הזב רוב עליו נושאמושב
 גם חייב לפטור קרא שאין כל התוס'סברת
 רש"י שכתב הטעם כאן שאין ואף שעשושנים

 כשנים להוציא הדרך שכך מפני הייכשבשכת
 כתב שלא נראה מ"מ יכול אינו אחד שכלבזמן
 להעמיד מסתבר שיותר לומר אלא כלרש"י

 ולא יכול אחד וכל שעשו שנים עלהמיעוט
 שנתמעט לר"ש אבל יכול אינו אחד כללמעט
 מיעטה אופן שבכל הרי יכול אינו אחד כלגם

 תורה דיני כל שלגבי רש"י לומד ומזהתורה
 מסמא. אינו גם וממילא פטורים שעשושנים

 יכול וזה יכול שבזה נראה זו ולסברהיב(
 לאו שבשבת ואף משבת שלמדיםיטמאו
 וזה יכול אינו בזה שגם חזינן מ"מאורחיה
 אינו שהפטור מראה זה תורה פטרתו יכולאינו
 לר"ש התורה בכל וממילא דרך שאיןמשוס
 זה שבשבת לחכמים אבל שעשו שניםפטור
 שזה בע"כ חייבים יכול אינו וזה יכולאינו

 שלאו בגלל זה יכול אחד כשכלשפטורים
 בטומאה גם וא"כ משבת ללמוד ואיןאורחיה
 שבת שדימו ומה יטמאו יכול אחדכשכל

 אין כזה יכול אינו וזה יכול זה לגבילטומאה
 ובזה ממש בו שאין מסייע של סברה ורקקרא
 ולטומאה. התורה, לכל שבת בין לחלקאין



לג הלכהדבר

 אבערלאנדער חייםהרב
 ישראל שארית דקהלרב

 ווילעדניק ישראל" "אורראה"כ

 העומר בספירת כעונהשומע
 לכם, וספרתם ע"ב( ס"ה )במנחותברייתא

 ובכוונת וכו', ואחד אחד לכל ספירהשתהא
 יעקב בחק עיין פרושים, ב' מצינוהברייתא

 שכ' שם, האגודה בשם ד'( )ס"ק תפ"סבסי'

 ואחד אחד לכל ספירה שיהא לכםוספרתם
 נראה וכוונתו ע"כ, כולם בשביל הש"ץולא

 ע"י לקיימה יכולין מצוה שבכלשאעפ"י
 לנו יש העומר ספירת לגבי כאן כעונה,שומע
 המצוה לקיים אחד כל שצריך מפורשלימוד
 מאדם ששומע ע"י לקיימה וא"אבעצמו,
 כלבוש וכ"ה עיי"ש. שם הח"י ביאר וכןאחר,
 אפי' חבירו בספירת יוצא אחד ואין וז"ל:שכ'
 שתהא לכם וספרתם משמעות שכן אמן,אומר
 עיי"ש. ואחד, אחד לכלספירה

 אחד שכל שכ' שם כש"י מדבריאולם
 הוא הלימוד דעיקר שסובר נראה לספור,חייב
 וספרת דכתיב יובל לגבי דכמו תימאדלא
 והיינו קאי, דין הבית שעל ודרשינןלך,

 וספרתם דרשינן ע"כ לספור, מחויבשהבי"ד
 לספור, ואחד אהד כל על חיוכ שישלכם
 אפ"ל עדיין אבל עיי"ש. שם, בתוס'וכ"ה

 בכל כמו כעונה שומע ע"י לצאתשיכולין
 מדברי וכ"ג בה, מחויב שהיחידמצוה

 כ"ד( הל' ומוספין תמידין מהל' )פ"זהרמב"ם
 ככל ישראל איש כל על הוא זו ומצוהשכ':
 לאפוקי שזהו )שם( ברדב"ז וכ' וכו',מקום

 רק ישראל לכל מסורה שאינה יובלמספירת
 על חיוב יש שבספה"ע הרמב"ם כ' ע"כלב"ר,
 עיי"ש. הנ"ל בגמי' וכמבואר ואחד אחדכל

 זה הרמב"ם וכ' וז"ל: שם, רקח במעשיוכ"ה

 אלא המצוה שאין ויובלות שמיטיןלאפוקי
 ויובל דשמטה רפ"י כמ"ש בלבד הגדוללב"ד
 )פרק פסחים במס' ברא"ש בהדיא וכ"העכ"ל,

 בזה האריך וכן עיי"ש, מ'( סימן פסחיםערבי
 בהדיא בספרי שכ"ה וכ' תפ"ט(, )בסי'הפר"ח
 מנין כב"ר לך תספור שבועות שבעהשכ'
 ספירה שתהא לכם וספרתם ת"ל וא' א'לכל
 יכול שבוודאי הפר"ח ומסיים וא', א'לכל
 ואפי' מאחר שמיעה ע"י ספיה"עלקיים

 בברכ"י גם עיי"ש. כהלבוש ודלאלכתחילה
 האגודה שכ' דהא וכ' כן, לברר האריךכאן
 ולא וצ"ל ס"ס, כולם בשביל הש"ץ ולאהנ"ל
 היינו הש"ץ כוונת או כולם, בשבילהב"ר
 בשביל אחד לספור שלא והיינו ב"ד,כמו
 וודאי אבל לספור, מחויב אחד כל רקכולם
 עיי"ש. כעונה, שומע ע"ישיוצא

 נתקשה הנ"ל הלבוש על כא"ז גםוהנה
 במנחות דדרשינן דהא ברור רזה וכתב,בזה,

 הכוונה ואחד, אחד לכל שתהי' לכםוספרתם
 שנמסרה ויובל דשמיטה מספירהלאפוקי
 מנ"ל וא"כ ובאבודרהם, בו בכל כמבוארלכ"ד

 כעונה שומע ע"י ספיה"ע יוצא דאינולהלבוש
 דלמדינן דאפשר כ' ובא"ר המצות, בכלכמו
 בלולב לכם מולקחתם לכם מספרתםגז"ש
 חידוש, והוא עיי"ש, אחר ע"י לקיימודא"א
 שיש שזה כ' ב'( ס"ק )במש"ז הפרמ"גאמנם
 ידעינן זה לספור מישראל אחד כל עלמצוה
 יובל לאפוקי רבים לשון "וספרתם"מלשון
 "לכם" ומהיתור יחיד, לשון וספרתשכ'

 כעונה שומע ע"י לקיימו יכול שאינודרשינן
 אות קס"ח בערוה"ב איתא זה ]וכעיןעיי"ש
ג'[.

 אנו אין דהלא קצת, צ"ב עדייןאולם
 אם וא"כ מעצמינו, דרשות לדרושיכולין
 לכל ספירה שתהא דדרשינן הנ"ל הגמ'דברי
 לאפוקי דהיינו כפשטיה הכוונה ואחד,אחד



 ישראלאורלד

 מהלשון אחרת דרשא למידרש מנ"ליובל,
 שכוונת וצ"ל מאחר, שומע להוציא"לכם"
 אלא מאחר, שומע לאפוקי היינו הנ"להגמ'
 צריכה דהא זה, מנ"ל להקשות שלאכדי

 לאפוקי אחד כל על ספירה חיוב שישלדרשא
 חז"ל ידעו כבר שזה אמרינן ע"זמיובל,
 וספרתם.מלשון

 לשון העתיק פסחים( )סוף הרי"ףוהנה
 "לעצמו", מונה אחד כל לכם וספרתםהגמ'
 לכל ספירה שתהא הלשון איתא שלנוובגמ'
 משמע לעצמו" "מונה והלשון וכו', ואחדאחד
 שאם מאחר, שמיעה ע"י לצאת לאפוקיקצת
 למנות, מחויב אחד שכל לומר רוצהרק

 למנות, מחויב או מונה אחד כלהול"ל
 הספידה שצורת נדאה לעצמו" "מונהומלשון
 מלשון וגם אחר, ע"י ולא עצמו ע"יתהיה
 כל על ומצוה שכ' תפ"ס( )בסי' והמחברהטור
 וצ"ע. כן, נראה לעצמו, לספור ואחדאחד

 זה כענין הרשב"אסתירת

 דלכאורה נתעורר ב'( )בס"ק המג"אהנה
 הסותרים הרשב"א תשובות שתי בזהמצינו
 )מובא תנ"ח סי' הרשב"א דבתשו'אהדדי,

 מקדים כשהחזן עוד שאלת כ' תפ"ט( סי'בב"י
 וברך שחזר מי אמן אחריו עונה והקהללברך
 אם תשו' - לבטלה ברכה היא אם מיכןלאחר
 שליח בספירת לצאת שלא היחידיםדעת
 גב על ואף ולברך, לחזור צריךציבור

 חכמי כתבו כוונה, א"צ שמצותשקיימל"ן
 רוצה אינו אבל הסתם מן דדוקאהצרפתים
 מכוונים אם דווקא הרי עכ"ל, לא בולצאת
 לספור יכולים הש"ץ בספירת לצאתשלא

 הש"ץ, בספירת יצא בסתם משא"כבעצמם
- כ' קכ"ו ס" הרשב"א בתשו'אולם  שאלתם 
 הברכה אומר ציבור השליח מה מפניעוד
 אדם שום להוציא בא אינו שהרי רםבקול
 אחר ואין לעצמו לברך חייב ואחד אחדשכל
 דע דבר כל תחילת תשו' להוציאו-יכול

 שהשומע השומעים את מוציא ציכורששליח

 סוכה במס' שאמרו כמו לכתחילה ואפי'כעונה
 כמוציא אמן שאומר אמן בעונה וכש"כוכו',
 עיקר שאין כאן שכן וכל דמי, מפיוברכה
 ירצה ואם הספירה, אלא הברכההמצוה
 הברכה, מן ידו על חובה ידי יוצאהשומע
 שאנו כדרך לעצמו סופר אחד כלואח"כ
 הברכה דרק הרי עכ"ל, ההלל בברכתנוהגין
 הספירה משא"כ כעונה, שומע ע"י לצאתיכול
 שגם יאמר דאל"כ לעצמו, לספור צריךנופא

 כעונהו. שומע ע"י לצאת יכולהספירה

 סובר דהרשב"א ד'(, )בס"ק הח"יוכתב
 ברשב"א וכמבואר הש"ץ בספירת לצאתשא"א
 "אם תנ"ח בסי' הרשב"א דכ' והא קכ"ו,סי'
 שליח בספירת לצאת שלא היחידיםדעת

 ברכת היינו הש"ץ ספירת כוונתציבור"
 אמנם עיי"ש. דווקא, לאו וספירההש"ץ,
 סובר שהרשב"א שבוודאי כ' הנ"להפר"ח
 בס" בהדיא וכמש"כ הש"ץ, בספירתשיוצאים
 ברכת היינו הש"ץ שספירת לומר ודוחקתנ"ח,
 ירצה שאם שרק קכ"ו בסי' דכ' והאהש"ץ,
 לצצמו, סופר ואח"כ מהש"ץ הכרכהיוצא
 לעצמו לספור צריך שלכתחילה משוםהיינו
 הרשב"א כ' ע"כ הש"ץ, כספירת לצאתואין
 גם לצאת יכול שבזה הברכה, עלרק

 שהקשה יוסף בברכי ועיין עיי"ש.לכתחילה,
 שלכתחילה אמרו שרבנן מצינו דהיכןעליו,
 שמדברי כ' ושוב הש"ץ, בספירת לצאתאין

 דבריו, מתחילת שחזר נראה בסופוהפר"ח
 בספירת לצאת יכול לכתחילה דאפי'וסובר
 עיי"ש.הש"ץ,

 שרק אז, היה דהמתם דהיות אפ"ל, ~בדוחקי.
 לא הספירה משא"כ רם, בקול הש"ץ אומר היהההברכה
 השאלה מלשע ש"מ )כמנהגינהי רם בקול דהם"ץאמר

 בקול הספירה על ולא רם כקול הברכה על רקשהיתה
 השיב וע"ז אדם, שום להוציא כא אינו ג"כ שהוארם,

 יכול ירצה שאם כדי היא רם כקול שברכההרשב"א
 שגס לומר נחית לא וע"כ לעצתו, ויספור בולצאת
 המנהג, היה לא שזה הש"ץ, ע"י לצאת יכולהספירה
 וכף. ע"ז לו שאל לאוהשואל



לה הלכהדבר

 כשרוצה סאם במק"א שכ' עפי"מואפ"ל
 ביה אמרינן אם כעונה שומע ע"י מצוהלצאת
 ובפשטות לא, או מבשלוחו יותר בומצוה
 ביאור אי האחרונים במחלוקת זה דברתלוי
 כלו' מוציאו, שתבירו היינו כעונהשומע
 בשבילו, גם נחשבת חבירו של המצוהשקיום
 המצוה מעשה עצם אבל שליחות, כעיןוהוא
 )ועי' הדברים שאומר חבירו ע"ינעשית
 שומע דענין או ו'(, סעי' רי"ג סי' הרבבשו"ע
 אמירה כמו נחשבת דהשמיעה הואכעונה
 אמר השומע כאילו שנחשב דהיינודידי',
 מעשה נעשה ולפי"ז ששומע, הדבריםבעצמו
 )או"ח חזו"א בדברי עי' - השומע, ע"יהמצוה

 דברי על בזה שהשיג מה ג'( אות כ"טסי'
 )ברכות יעקב בקהלות ועי' וכו', הלויהבית
 וכשא"ח. י"א(סי'

 מדין הוא כעונה דשומע נימא אםומעתה
 יותר בו מצוה ביה דאמרינן בוודאישליחות,
 וכ"כ הנ"ל, הרב כשו"ע וכ"המבשלוחו,
 שיקדש טו"ב( ס"ק רע"ג )סי' שבתהעולת
 מאחר קידוש שומע ע"י לצאת ולאבעצמו
 )שם בתו"ש אולם עיי"ש, וכו' בו מצוהמשום
 שייך ולא וז"ל: וכ' בזה, עליו חלק י'(ס"ק
 שומע שקייל"ן דכיון וכו', בו מצוה לומרבזה

 דסוכר וכוונתו עכ"ל, ממש בו מקריכעונה
 כמו נחשבה שהשמיעה היענו כעונהששומע
 בו המצוה קיום מקרי וא"כ בעצמו,אמירה
 דף בקידושין רש"י שכ' לפי"מ ]אולםממש
 הוא מבשלוחו יותר בו מצוה כטעם????
 שכר מקבל במצוה גופו מתעסק דכימשום
 נחשבת אינה ששמיעה אפ"ל עדיין א"כטפי',

 בארצות וכ"ה וכו'[, במצות גופומתעסק
 כעונה ששומע וכ' ח'(, )סי' להמלביםהחיים
 האחרונים, שכ' כמו ודלא שליחות, מדיןאינו
 עיי"ש כו' בו מצוה של העינן בו איןע"כ

 בעונה רק שזה קצת נראה דבריו בסוף]אולם
 וכ"ג וצ"ע[, בעצמו כמברך הוי שאזאמן,

 שהעתיק ג'( ס"ק רע"ג )בסי' המשנ"במדברי
 המקדש אין שאם הנ"ל החיים ארצותבשם

 אז כקידוש בקי והשומע קידוש ידי אזיוצא
 מבואר וא"כ עיי"עו, בעצמו יקדשלכתחילה
 קידוש, ידי אז יוצא המקדש שאםמדבריו
 בהר ועי' בו, לצאת לכתחילה אחר אדםיכול
 שכ' רי"ח( )סי' הרוקח בשם קס"ז( )א'צבי'

 המובחר מן מצוה מוציאו שש"ץואעפ"י
 עיי"ש, וכו' בעצמו מתפלל היחידשיהא
 )בסי' בדע"ת וגם כו', בו מצוה משוםוכנראה
 ל"ח )ד"ף וסוכה ברכות מתוס' הביארע"ג(
 שמבואר שם, ובר"ן ענה( ולא שמע בד"הע"ב

 בעצמו, לקדש צריך שלכתחילהמדבריהם
עיי"ש.

 דלכתחלה הפר"ח, שכוונת אפ"לולפי"ז
 משום כעונה שומע ע"י הספירה לצאתאין

 לצאת שיכול הרשכ"א כתב לא ולכן בו,מצוה
 של הברכה משא"כ כעונה, שומע ע"יהספירה
 אמן שאומר שם הרשב"א שכ' לפי"מהספירה,
 ברשב"א ג"כ )וכ"ה דמי מפיו ברכהכמוציא
 שהעונה נמצא וא"כ ע"ב(, מ"ב דףבברכות

 ע"כ - בעצמו הכרכה שמברך כמו נחשבאמן
 לכתחילה לצאת שיכול הרשב"א כ'שפיר
 וצ"ע. כעונה, שומע ע"יהברכה

 במשנת כן מצאתי )ושוב לומר נראהוהי'
 יוצא אי שהמחלוקת דאפ"ל כ"ו( סי'יעב"ץ
 במחלוקת תלוי' כעונה שומע ע"יספיה"ע
 הוא אי כעונה שומע של הענין כגדרהנ"ל
 כאמירה, נחשבת שהשמיעה או שליחותמדין
 כאמירה, נחשבה דהשמיעה גימא דאםוהיינו
 וא"כ השומע, ע"י נעשה המצוה קיוםא"כ
 ספירה שתה" לכם וספרתם ממעטיםהאיך
 שומע ע"י יוצא אינו שע"כ ואחד, אחדלכל

 שספר כמו נחשב השמיעה ע"י האכעונה,
 היינו כעונה שומע ביאור אם משא"ככעצמו,
 ע"י נעשה המצוה ומעשה מוציאושחבירו
 לכם מוספרתם למעט אפשר שפירחבירו,
 ואחד אחד כל ע"י יהיה הספירהשמעשה
 ודו"ק.לעצמו,



 ישראלאורלו

 אם כעונה שומע ע"י המפירהנשיוצאין
 לעמודצריכין

 ידי שיוצאים להסוכרים לדוןואפשר
 יש העומר ובספירת כעונה, שומע ע"יספירה
 לעיין יש וא"כ מעומד, לספור שצריכיןדין
 או הספירה בשעת לעמוד צריך השומעאי
 הנ"ל, במחלוקת זה דבר תלוי ובפשטותלא,
 כלו' מוציאו, שתבירו היינו כעתה שומעאי

 בשבילו, גם נחשב חבירו של המצוהשקיום
 המצוה מעשה עצם אבל שליחות, כעיןוהוא
 דענין או הדברים, שאומר חבירו ע"ינעשה
 כמו נחשבת דהשמיעה הוא כעונהשומע
 השומע כאילו שנחשב דהיינו דידי',אמירה
 הרי ולפי"ז ששומע, הדברים בעצמואמר
 השומע. ע"י המצוה מעשהנעשה

 ג'( אות כ"ט סי' )או"ח בחזו"אועי'
 סוף התורה )על הלוי הכית דברי עלשהשיג
 ברכת לצאת דא"א שהעלה לחנוכה(הקונטרס
 הכהנים ושאר מברך אחד שכהן ע"יהכהנים
 דכיון כעונה, שומע ע"י הברכה ממנויוצאים
 אינו א"כ רם, בקול להיות צריך כהניםדברכת
 ולא להשומע, המברך של רם הקולמתייחס
 שגם וסובר עליו, חולק והחזו"א עיי"ש,יצא

 דאע"פ כעונה, שומע מהני כהניםבברכת
 זה גם מ"מ רם, בקול צ"ל כהניםדברכת
 עיי"ש. כעונה שומע ע"י לצאתאפשר

 )ברכות יעקב בקהלות כ' מחלוקתםובביאור
 דשומע סוכר הלוי שהבית ובשא"ח י"א(סי'

 אמירה כמו נחשבת דהשמיעה היינוכעונה
 אבל בעצמו, הדברים שאמר כמו והוידידי',
 יצא לא ולכן רם, בקול שאמר כמו נחשבאינו

 דשומע ס"ל החזו"א משא"כ כהנים,בברכת
 מצוה דקיום מוציאו, שתבירו ביאורוכעונה
 מאחר וא"כ בשבילו, גם נחשב חבירושל

 שוב רם, בקול היה שהרי יד"ח, יצאשחבירו
 עיי"ש. ממנו יצא השומעגם

 ספירה, לגבי ג"כ נפק"מ יש זהובכל
 א"צ א"כ מוציאו, שחבירו אמרינן דאםדהיינו

 תבירו של המצוה קיום דהא לעמוד,השומע
 משע"כ להשומעו, גם נחשב בעמידהשנעשה

 השומע, ע"י נעשה המצוה שקיום אמרינןאס
 השמיעה. כשעת לעמוד הוא צריךשפיר

 על ומצוה ד"ה )בבהל"כ במשנ"בומצינו
 גיאות הרמץ בשם שהביא וכו'( אחדכל

 שכ' הש"ץ, כספירת לצאת שיכולשסוכר
 תפילת שלאחר ובמוצ"ש שלו, ספירהבהלכות
 דסידרא וקדושא נועם ויהי אומריםערבית
 הש"ץ לברך הראשונים נהגו יושבין,כשהן
 שלא בכוונה אמן עונים הקהל וכלמעומד
 וכ"כ עכ"ל, ולעמוד לחזור הצבורלהטריח
 עיי"ש, גאון ר"ה בשם חיים אורחותבעל

 דאם הש"ץ, כספירת דיוצאין מזהומשמע
 א"כ גרידא, בברכה רק יוצאין שאיןכוונתם
 גופא הספירה כשביל לעמוד צריכיןעדיין
 יוצאין, הספירה שגם אע"כ מעומד,שצ"ל
 בספירת יוצא שאם מזה הרי המשנ"ב,עכתו"ד
 שהש"ץ בזה ודי לעמוד, השומע א"צהש"ץ
 בדין גם השומעים מוציא והוא מעומד,סופר

 קיל כדין החזו"א כשי' הרי"ז ולכאורהמעומד,
 הלויי. כהבית ודלארם

 צריך אם נעונה שומע ע"י מפירהנשיוצא
 הספירהלהבין

 מבין שאינו כמי להסתפק ישולפי"ז
 בלשון שסופר מהש"ץ ושומע הקודשלשון

 שכ' לפי"מ ספירה, ידי יצא אםהקודש,
 לשון, ככל לספור שמותר ב'( )בס"קהמנ"א
 מבין אינו שאם שמבין, בלשון דוקאאולם

 שסוכרים שאותם לעיל כ' דהא לוחשות מין2.
 כעונה ששומע סוברים כעונה שומע ע"י ספירהשיוצא
 זה כדיבור, נחשכת שהשמיעה ורק שליחות כגדראינה
 בגדר היא כעונה ששומע סוכרים אם שאפי'אינו,

 כעונה, שומע ע"י ספיה"ע לצאת יכולים ג"כשליחות,
 לאפוקי  למעט בא לכם דוספרתס שהלימוד שסובריםלפי

 הני ורק כעונה, שומע ממעט ואינו בי"ד,ספירת
 ע"כ כעונה, שומע ממעט וכר לכם שוספרתםשסוברים
 שנחשבת ולא שליחות מדין היא כעונה ששומעשסונרים
 ודו"ק. אמירה, כמוהשמיעה



לז הלכהדבר

 יצא, לא בלה"ק שסיפר אף הקודש,לשון
 עכ"ל. ספירה זה ואין קאמר מאי ידע לאדהא
 ע"י ספירה שיוצא להסוברים לדון ישוא"כ

 בשעת לעמוד השמוע וא"צ מהש"ץ,שמיעה
 אם בזה, גם מוציאו שהש"ץ משוםהספירה,
 הבנת בענין גם מוציאו שכמו"כאמרינן
 להוציא. א"א שזה או שאמר, מההדברים

 דאמרינן הא לדון דיש הוא, הספקותוכן
 בקיום שמוציאו הכוונה אם מוציאו,שהש"ץ
 של המצוה קיום שחלות והיינוהמצוה,
 השומע, של מצוה לקיום נחשבתהמשמיע

 הספירה, מבין שאינו שאעפ"י כאן כמו"כוא"כ
 לקיום נחשב מצוה, וקיים הבין שהש"ץכיון
 אמריגן דלא או השומעי, בשביל גםמצוה
 פעולת רק להשומע, נחשב המצוהשקיום
 ועל שליחות, כמו להשומע נחשבתהמצוה
 אינה שידיעה שליחות, שייך לאידיעה
 וע"כ להשני, להתייחס שייך ואיןפעולה
 הלשון. מבין כשאינו יוצאאינו

 לזה וראיה השני, כאופן מסתברולכאורה
 שקורין י"ח( י"ז )דף במגילה דמבוארמהא
 מבין השומע אם כלע"ז ללועזות המגילהאת
 אינו הלשון מבין אינו אם משא"כ לשון,אותו
 הלשון הבין שהקורא אעפ"י השומע,יוצא
 לא אם השומע יצא לא עכ"ז בו, יצאוהוא
 הלשון מכיר אינו הקורא ]שאם הלשוןהבין
 יצא, לא הלשון מכיר השומע אם אפי'אז

 במשנ"כ מובא תר"צ )בסי' בפרמ"גכמבואר
 יצא שהקורא שאעפ"י הרי ל"ב([, ס"קשם

 השומע מ"מ הלשון, שמבין כיוןהמצוה
 שכ' כמו והטעם יצא, לא הלשון מביןשאינו
 ולא להשומע נחשבת המצוה פעולתשרק
 מבין אינו שהשומע כיון וא"כ המצוה,קיום

 לא לשון באותו בעצמו קרא אם ואפי'הלשון,
 לשון. באותו כששומע יוצא אינו כמו"כיצא,

 א'( )סעי' קצ"ג בסי' דקייל"ן לפי"מ והיינו3.

 גס אמרינן כעונה ששומע רש"י, כשי' ברהמ"ז,לגבי
 עיי"ש. ששומע הדברים מביןכשאינו

 ע"י בספיה"ע יוצא אינו כמו"כולפי"ז
 ששומע הדברים מבין כשאינו מאחרשמיעה
 שיכול בבהל"כ שם המשנ"ב שכ']ומה

 כעונה שומע ע"י בקי שאינו אתלהוציא
 ואינו בלשון בקי שאינו היינו העומר,בספירת
 הדברים מבין אבל כעצמו, לספוריכול

ששומע[4.

 ע"י ספירה מצות יוצאין אין מדועסברא
 כעונהשומע

 אין למה חדשה סברא אפ"לולפי"ז
 כעונה, שומע ע"י העומר ספירת מצותיוצאין
 אף הקודש, לשון מבין אינו שאם שכ'לפי"מ
 מאי ידע לא ראם יצא, לא בלה"קשסיפר
 ששומע אפ"ל א"כ ספירה, מקרי לאקאמר
 וא"צ הדיבור הוא שעיקר בדבר רק הואכעונה

 בשם ס"ת( )דף הספירה עומק בספי שצאתי4.
 יוצא דאינו ליה, פשיטא רג"כ זצ"ל, אויערכאךהגרש"ז
 מספר מבין השומע אין אם כעונה כשומעכספיה"ע
 מצוה רכל ז'( )מסחים הר"ן מש"כ מתרץ ועפי"זהימים,
 לקיים דא"א והיכא ב"על" מברך שליח ע"י לקייםריכול
 ספירת והא הר"ן והקשה בלמ"ד, מכרך שליחע"י

 ספירת על מברכין ואפ"ה אחר, ע"י לקיים דא"אהעומר
 ממנו מונים והן העומר קרב דכבר דכיון ותי'העומר.
 אנו מה מפני הר"ן הק' ועוד בעל, ת'קנוהו לו מוניםולא

 מפני ותי' ב"על", ותיקנו קריאתה, על במגילהמברכיז
 דיכול כוונתו ולכאורה עכ"ד. אחר ע"י לצאתשיכול
 ]ובפשטות כעונה, בשומע היינו אחר ע"י מגילהלצאת
 כעין היינו כעונה שומע דכוונת הללו הר"ן מדברינראה

 דאם המשמיע, ע"י נעשית הטצוה  ומעשהשליחות
 כאסירה, נחשכת רהשמיעה היינו כעונה השומעאמרינן
 נעשית הרי א"כ השומע, ע"י נעשה המצוהומעשה
 אינו למה ולכאורה ודו"ק[. אחר. ע"י ויש בעצמוהמצוה
 אחר, ע"י המצוה ואיים ריכול העומר בספירת גםמתרץ
 מהני לא העומר דבספירת הר"ן דסובר מזה מוכחוא"כ
 דאינו זצ"ל, אויערבאך הגרש"ז כ' וע"ז כעונה,שומע
 מ"מ העומר, בספירת כעונה שומע מהני אם דאףראיה,
 ספירה דעיקר הימים, מנין להכין השומע דצריךוודאי
 שבלב והח"א כפיו, לספור גם דצריך אלא בלב.הוא
 מהני אם אף לכן כעונה, שומע ע"י יוצא ראיןודאי
 נעשית שמצוה חשוב אין העומר, בספירת כעונהשומע
 אחר, ע"י לצאת יכול המצוה שכל במגילה רק אחר,ע"י
 רק אחר ע"י המצוה לקיים דיכול הר"ן חי לאולכן

 ודו"ק.במגילה,



 ישראלאורלח

 מצות כל כמו הדברים כוונת כלללהכין
 משא"כ כעונה, שומע אמרינן בזהשבאמירה,
 המצוה, עיקר אינה שהאמירה ספירה,במצות

 היום, על כוונה עם יהיו שהדיבורים צריךרק
 כעונה. שומע אמרינן לאבזה

 שבשומע שכ' צד להאי אפ"ל הדברוביאור
 ע"י נעשית המצוה שפעולת היינוכעונה

 שליחות, מדין להשומע ונחשבתהמשמיע
 א"כ שליחות, שייך לא ידיעה שעל כ'וכבר
 היום על האמירה בשעת המשמיע שמכויןהא
 לו יש השומע וא"כ להשומע, מתייחסאינו

 יצא. ולא היום, על כוונה בלי האמירהפעולת
 היום, על מכוין השומע הא שמ"מ לומרואין
 פעולת עם היום על כוונתו יצטרףוא"כ

 אינו, זה מהמשמיע, לו שנחשבתהאמירה
 מהמשמיע לו שיש השמיעה שפועלתדכיון

 א"כ היום, על ידיעה כלי להשומענחשכת
 מתייחס ואינו המצוה חשיבות לואין

 קיום חשיכות לו שיש בדבר דרקלהשומע,
 שא"א אפ"ל ותו כעונה. שומע אמרינןמצוה
 מהמשמיע לו שנחשבת המצוה פעולתלצרף
 צריך מצוה שפעולת השומע, כוונתעם

 פעולות לצרף וא"א אחד, אדם ע"ילעשותו
 להצד אולם למצוה, להחשיבה אדם בנימשני
 כמו נחשב ששומע היינו כעונה ששומעהשני
 השומע, ע"י נעשית המצוה ופעולתאמירה,
 השמיעה בשעת אם מדוע ביאור יותרצריך
 וצ"ל כעונה. שומע אמרינן לא היוםיודע
 אמרינן מצוה קיום של בדיבורים שרקדהיות
 שומע שהוא דבשעה כיון א"כ כעונה,שומע

 קיום בהם שיש אעפ"י מהמשמיע,הדברים
 השומע דלגבי כיון עכ"ז המשמיע, לגבימצוה
 מצוה, קיום כמו נחשבים אלו הדבריםאין
 להם שאין כמו נחשב המשמיע לגביכיון
 כעונה שומע ביה אמרינן לא תו הלב,כוונת

 אם למה זה כעין סברא כ' אחר]ובמקום
 לא השומע את להוציא מכוין אינוהמשמיע
 דהיות אפ"ל ותו כעונה[. שומע ביהאמרינן
 ל"ת דף סוכה )ע" גזה"כ הוא כעונהששומע

 שרק חידושו, אלא בו עתוין אמרינן א"כע"ב(,
 משא"כ בדיכור, רק הוא המצוה שקיוםבדבר
 הלב, כוונת עם להיות צריך שהדיבורבדבר
 כעונה. שומע אמרינן לאבזה

 קריאת יוצאין איך לסי"ז להקשותואין
 לשון הא בלע"ז, ללועזות כשקוריןהמגילה
 ובלא"ה הלשון, מבין אם רק יוצאיםלע"ז
 נעשה המצוה דכשקיום כתבנו והרי יוצא,אינו
 שומע אמרינן לא הלב וכוונת ידיעהעם

 ידיעה א"צ במגילה דשם אינו, זהכעונה,
 ע"י יוצא דהרי ראיה, והא הדברים,והבנת
 מבין שאינו אעפ"י הקודש בלשוןשמיעה
 "'ח )במגילה רש"י שכ' הגם כלל,לשה"ק
 שיוצאים הטעם ניסא( ופרסומי בד"הע"א

 מה יודעין שאין שברפ"י משוםבלשה"ק
 הוא מה ואומרים השומעים שואליםששומעין,
 עיי"ש, הנס ומודיעים הנס היה ואיך זוקריאה
 הדברים שמיעת שבשעת שמרפ"י חזינןועכ"פ
 שאפשר משום יוצא עכ"ז כלל, מביןאינו
 מאחר שאל ולא בירר לא שאפה ופשוטלברר,
 נקרא צ"ל שמגילה הטעם וע"כ יצא, ג"ככלום
 מקרי  ולשה"ק הנס, פירסום שעושהבלשון
 הבין שלא אעפ"י הנס, פירסום שצושהלשון
 נקרא לועז שהבין ללועזות לגבי א"ככלום,
 יצא ,וע"כ הנס פרסום שעושה לשוןלעז

 במגילה( )שם הר"ן לשון ועי בלע"ז,כשמע
 הוא במגילה לשונות שאר שמיעוטשכ'

 רק ממעט אינו וזה וכלשונם, ככתבםמהפסוק
 במכיר משא"כ בהם, מכיר שאינו לשונותשאר
 שצריך דין בו שאין הרי עיי"ש, יצאבהם
 לשון באיזה דין שיש רק הדברים,להבין
 כשאינו לשונות שאר על מיעוט וישיוצא,
 קריאת לגבי לשון מקרי שאינו הלשון,מכיר

 שומע ביה אמרינן שפיר ולפי"זהמגילה,
 ודו"ק.כעונה,

 ה"ה( מע"ש מהל' )בפי"א הרמב"םוהנה
 וכל וכו' לשון בכל נאמר מעשרות וידויכ'

 )מצוה במנ"ח ועי' בפני"ע, אמרו ואחדאחד
 הרמב"ם מדברי דמשמע זה, על שתמהתר"ז(



לט הלכהדבר

 והלא מחבירו, בשמיעה יוצא אינודבוידוי
 ע"י יוצאין בדיבור התלויים המצותבכל
 יעו"ש. כעונהשומע

 הוא דוידוי דהיות אפ"ל הנ"לולדברינו
 שאמר לדברים הלב כוונת ובלי בלב,דין
 אמרינן לא ע"כ וידוי, אינו אבל אמירהמקרי
 כעונה. שומעביה

 אבל וז"ל: שכ' תר"ז( סי' )או"ח בטורועי'
 את להוציא במנחה וידוי אומר ש"ץ כתבר"ע

 שסוברים הרי בספרד, נוהגין וכן בקי,שאינה

 ודלא כעונה, בשומע וידוי חובת ידידיוצא
 סוכרים כמו"כ ולדברינו הנ"ל,כהרמכ"ם
 אולם כעונה. שומע ע"י ספה"ע ידישיוצא
 על וידוי בעיקר הוא תשובה של שודויאפ"ל
 מצות ידי יצא חטאתי סתם אמר ואםחטאיו,
 ]ומסתבר ב' סעי' תר"ז בסי' כמבוארוידוי
 הרמב"ם שכ' מעשר כוידוי לשון בכלשיצא
 חלק הוא התפילה נוסח של והוידויהנ"ל[,

 המלות פי' הבין לא אפי' יוצאים וזהמתפילה,
 בזה להוציא יכול וע"כ התפילה, נוסח כלכמו
 ודו"ק. בקי, שאינה מיאת

 בשבועות חלב מאכלי לאנילתטעם
 אשר במקום וגו' ובנך אתה אזיקיך ה' לפני ושמחת וגו' שבועות חגועשית

 את ועשית ושמרת במצרים היית עבד כי וזכרת שם שמו לשכן אלקיך ה'יבחר
 שאלו זה דבר פ"א.[ ]נדרים משחז"ל בהקדים י"ל ט"ז[. ]דברים האלההחקים
 נתתי אשר תורתי את עזבם על ה' ויאמר הארץ אבדה מה על ונבואהלחכמה
 לא כי הכוונה נ"ל כי תחלה, בתורה ברכו שלא רב אמך ר"י אמר היא מאילפניהם
 באופן דוקא בוסמין בהדי חלבנה ישראל לכלבת כ"א ליחידים התורהניתנה
 בנו בן או בנו בא בא, אינו הוא ואם בתורה חלקו מישראל אדם לכלשיהי'

 התלהבות עתה מבעיר אינו אם שבתוכו הרצון כי מורשה אותה וירשממשפחתו
 ימושו לא וגו' בריתי זאת ואני וזהו דורות, כמה אחר להבעיר הוא עתידהתורה
 ממשפחה נימל תורה כתר שתהי' יצוייר שלא עולם ועד מעתה זרעך ומפימפיך
 השבועות. בחג שוים ישראל כל שמחת וע"כ ח"ו, עולם ועד מעתה מישראלא'

 ר-ת בשבועותיכם לה' עדשה מנחה אקרא וסמכו' חלב מאכלי אוכלים כןומשוס
 שנחלבה אחרי אמנם מפסולת, אוכל מהפרה הברירה אופן הוא החלב כימחל"ב,
 מינים, לג' תחלק בעצמה החלב גם נברור אם אזי ממנה החלב והוציאהפרה
 והוא וגבינות חריצים ממנה יעשה והנותר שבה, החשוב החמאה והואהשומן

 כמות יניחנה אלא ברירה בלי אמנם כלום, שוה שאינו החלב מי והשלישי'הבינונית,
 מחיה והיא מאד חשובה משקה והיא מאד טוב בצירופם שלשתן הרי מעורבשהיא
 כמוציא או-ה הבשן ממרות נבררו אלו ה' עם וה"נ הווייתם, בראשית ובהמהאדם
 חמאה בבחי' עלי' בני ויהי' עצמו. בחלב נברור עתה גם ואם הפרה, מדדיהחלב

 בהם שאין חלב כמי ח"ו דארעא עמא שארי וישארו גבינה, בבחי'והבינונים
 המחי' משקה ותהי' בתערובתם ישארו אלא הכי למיסר למרייהו ניחא ולאצורך,

 בתחלת הזה והנפלא הנבחר במעמד התורה נתנה כן ומשום לכל, שוה העולםכל
 יתיאש ולא מעצור אין כי להורות לזה, כדאיה היינו ולא מצרים מעבודתצאתינו
 הגדול כמו כמוהו מ"מ המדריגה בשפל יהי' אם אפי' בתורה מחלקואדם

 ועשית( ד"ה ב' סור רפ"ח דף ח"ב חת"מ )דרשות וכו'.שבגדולים



מ

 שלזונגר אליהוהרב
 ירושלים חיים, ומקור גילה שכונתרב

 ועוד ה"ח, ודורשין שואלין שו"תמת"ס

 לקרוא מותראם
 אם רבים ידי על שנשאלתי מהבדבר

 הדברים ובודאי בשבת. עיתונים לקרואמותר
 החול בימות שעכ"פ כאלה בעיתוניםאמורים
 שיש כאלה עיתונים אבל איסור. דבר בהםאין
 ושאר דמים ושפיכות עריות גילוי ע"זבהם
 דעת בר לכל ברור הדבר הלא בישין,מרעין

 גם האיסור בתכלית אסורים אלושעיתונים
 אסורים הם קודש ובשבת החול,בימות

 אף מותר לאשפה לזורקם ודקכטילטול,
 שבזה מיאוס מחמת מוקצה שהוא מדיןבשבת
 או"ח בשו"ע כמבואר בשבת גם לטלטלהתירו
 אע"פ דגים בו שחולין "עץ שי(: סימן)ריש
 במוקצה דקיי"ל לטלטלו, מותר מאוסשהוא
 שם וראה דשרי". שמעון כרבי מיאוסמחמת
 ס"ק שז )סיז במשנ"ב וראה הלכה.בביאור
 אסור לקרותו, שאסוד וכל הט"ו: כשםסב(

 לטלטלו.אפילו
 בעיתונים הוא לדון שיש דמהאלא
 בשבת. בהם לקרוא אפשר אם דתייםהקרויים
 "ביטול מצד כאן לדון באים אנו איןוהנה
 שראוי ובודאי לעצמו, נכבד ענין שהואתורה"
 הפסדה. כנגד מצוה שכר ענין היטבלשקול
 וק"ו ואדם, אדם כל כלפי אמוריםוהדברים

 לימוד ערך להם ידוע שבודאי תורה בניכלפי
 ועונשה, תורה ביטול לעומת ושכרה,התורה
 ליצלן.רחמנא
 העיתונים קריאת בדבר לדון באנוואנו
 מלאים שהם כיון שבת", "דיני מצדהללו

 ומכירות קניות של ומודעות פרסום,במודעות
 מסחריים פרסומים לפרסם המרבה וכללרוב
 מכסים הם שבזה כיון עבורו, משובח זההרי
 כמו ברבים. והפצתו העיתון הדפסת עלותאת
 כל ומהם בחדשות, מלא כולו העיתוןכן

 העולם ועל היהודי העם על שנחתוהצרות
 בענינים מלאים העיתונים השבוע. במשךכולו

 שזה ומה לאלמוני, פלוני שאמר מהפוליטיים,

 ישראלאור

 בשבתעיתונים
 הפרשנים של שונות ופרשנויות לזה,השיב

 פרנסתם, וזוהי פרשנותם על שכרשמקבלים
 מכריסם, היוצא כל את יקראו שהקוראיםכדי
 ממציאים הם אם בין אמת דברי הם אםבין
 מליבם.זאת

 סעיף שז )סימן שכת הל' כשו"עמבואר
 ודברי חולק שיחת של ומשלים "מליצותטז(:
 מלחמות, ספרי וכן עמנואל ספר כגוןחשק
 אסור בחול ואף בשבת בהם לקרותאסור
 אל תפנו אל משום ועובר לצים, מושבמשום

 חשק ובדברי מדעתכם. אל תפנו לאהאלילים
 שחיברן ומי הרע יצר מגרה משום תואיכא
 המדפיסו לומר צריך ואין שהעתיקןומי

 הרמ"א: שם והוסיף הרבים". אתמחטיאים
 חולין כשיחת לקרות דאסור הא לדקדקונראה
 כתובים אם דוקא היינו מלחמותוספורי
 וכו'. שרי הקודש בלשון אבל לעז,בלשון
 הרבה בשם הביא סד ס"ק שם ברורהובמשנה
 השלייה, הב"ח, הט"ז, )האגודהאחרונים
 גם האוסרין הגר"א( הא"ר, שבע בארהמי"ט,
 אין שלוס איגרת ואפילו הקודש.בלשון
 בשבת.לקרוא
 "ומי )שם( השו"ע המחבר שכתבומה
 לומר צריך ואין שהעתיקן ומישחיכרן
 שם כתב הרבים" את מחטיאיםהמדפיסן
 את המחטיא כל אחז"ל, וז"ל: הלכה,בביאור
 תשובה, לעשות בידו מספיקין איןהרבים
 המתלוצץ על בגמרא האמורוהעונש

 ונופל עליו באין ויסורין מתמעטיןשמזונותיו
 מי שאפילו עליהן גם נאמר בודאיבגיהנם
 ה' זעום נאמר שעליו אמרו ושותקששומע
 אנשים מאות לכמה שהביא מי וכ"ש שםיפול
 עכ"ד. זה,לכלל

 סג(: )ס"ק ברורה במשנה שם כתבוהנה
 אף בשבת, )עיתונים( צייטונגין קריאת"ולענין

 הרבה בזה, מקיל יעקב שבותשכתשובת



מא הלכהדבר

 שיש מפני ואוסרין, זה על חולקיןאחרונים
 הציון ובשער ומתן". משא מעניני ידיעהבהם
 היעב"ץ תשובת בשם זאת הביא עא( )ס"קשם

 ושכן סק"ג, שו סימן תשובה בשערישהובא
 עצי שולחן בשם ישראל נזר בספרכתב
 שכולם יוסף ויסוד שבת וכלכלתשיטים
 לקרות. ואוסריןמחמירין

 מעט. בזהונרחיב

 יש א( עיתונים. סוגי כמה ישנם באמתכי
 העולם מעניני חדשות רק בהם שישעיתונים
 בתשובת הביא בזה ומתן, משא עניניבלי

 בזה, להתיר מקום דיש קסב( )סימןיעב"ץ
 אם ובפרט הדיוטית, שטרי ככלל שאינםכיון
 בקצות אבל לכלל. הנוגעים דברים בהםיש

 מדברי נראה וכן מג( ס"ק קז )סימןהשולחן
 שטוב כתבו שז( סימן )ריש אברהםהמגן

 משמועה מצטער הוא שלפעמים כיוןלהחמיר
 בנ"י(, אחינו מצרות או בה, שכתוב טובהלא

 אם ב( צער. של דברים לספר אסררובשבת
 משא כעניני ומודעות מאמרים בעיתוןיש

 אז כשו"ת כתה זמנינו, עיתוני כרובומתן
 לקרוא איסור יש יב( סימן א )חלקנדברו
 משא בעניני קורא כשאינו אפילו כזהבעיתון
 לא לכרמא סחור "סחור משום והואומתן,

 הנ"ל יעב"ץ בתשובת הוסיף ועודתקרב".
 למי או לסוחרים בפרט אמוריםדהדכרים
 בודאי שלגביהם ומכירה בקנייהשמתענינים

 סוג יש ג( אלה. כעיתונים לקרוא איסוריש
 מאד מצוי זה וסוג עיתונים, שלשלישי
 מידי המחולקים "תורניים" הקרוייםבעלונים
 לעניני עמודים בהם שיש הכנסת, בבתישבת
 תורה. לדברי מיוחדים ועמודים ומתןמשא
 כשמירת שהובא כפי תורה' 'דעת כעלדעת
 דמותר מך( סעיף כס )פרק כהלכתהשבת
 באותם המצויים תורה הדברי את בולקרוא

 בשו"ת אולם תורה. לדברי המיוחדיםהעמודים
 להחמיר דטוב כתב ז( סימן ט )חלק נדברואז
 בזה.גם

 להתיר מקום אין צד מכל שכמעטהרי
 ימינו בעיתוני ובפרט בשבת, עיתוניםלקרוא
 ומתן משא בעניני וגדושים מלאיםשהם
 להכשל שלא לאדם אפשר ואי ומכירותוקניות

 העיתונים אפשרי. בלתי כמעט והואבקריאתם

 שאדם אפשר ואי מצערות, בחדשות גםמלאים
 הדברים מקריאת צער לידי יבוא ולאיקרא
 )סימן בשו"ע שמפורש ובפרט קודש.בשבת
 זולת ויו"ט בשבת ללמוד דאסור יז( סעיףשז

 ואף אסור. חכמות בספרי ואפילו תורהבדברי
 כתב חכמות, בספרי לקרוא שמתיר מישיש
 רבא האליה בשם סה( )ס"ק שם במשנ"בעלה
 שדעת כיון בזה להחמיר ראוי שמיםדירא

 חכמות. ספרי קריאת לאסור והר"ןהרמב"ם
 עניני כל את לקרוא דאין בודאיולפי"ז

 בזה, וגדושים מלאים שהעיתוניםהפוליטיקה
 הציבור את מעניין שזה יודעים שהםכיון

 פילוגים או מחלוקות על לקרואשאוהב
 ומה השני, את האחד שקילל ומהושנאות
 עוד וראה ולהיפך(. אלמוני על פלונישאמר
 סק"ד שם וכמשנ"ב שז, סימן רישבשו"ע
וסק"ה.

 חיים החפץ מרן שכתב מה כאןואעתיק
 בענין מוסר ספרי בסוף )נתפרסם במכתבזי"ע

 מכתב ותקנות מכתבים בחלק הלשוןשמירת
 דבריו: באמצע לשונו וזהב(

 שימי נוראה, שערוריה שמעתי"ועוד
 מקרא ימי להיות שנקבעו והמועדיםהשבתות
 כדכתיכ: ויראה, תורה בהם להרבותקודש
 בעוונותינו נהפך לקדשו, השכת יום אתזכור

 שבת ערב שבכל והנהיג השטן שגברהרכים
 )את אותם מדפיסים טוב ויוםקודש

 והעורכים החול, מימות כפלייםהעיתונים(
 ושחוק ליצנות מיני כל אחרימשתדלים
 ערב של בגליונות אותם ומדפיסים פהוניבול
 בבי מאחינו והרבה יו"ט, וערב קודששבת
 הקדוש השבת יום כל את מכליםישראל
 שכך לאזניים אוי כאלו, עניניםבקריאת
 שנעשה מה רואות, שכך לעיניים ואוישומעות

 בקדושת כך כל שמזלזלים הרכיםבעוונותינו
 לקרות אסורים כחול שאפילו והחגים,השבת
 גדול הליצנות ועונש ליצים, מושב משוםבהם
 כנ"ל...למאד

 שכאחינו הכשרים על לי גדולה"ופליאה
 ויודעים ובתורתו בה' המאמינים ישראלבני
 הרבה נמצאים בהם שגם העוון, חומרתאת

 היצר דברי אחרי ומתפתים בזהשנכשלים
 הם הלא זה על ביום שעות כמהומבלים



 ישראלאורמב

 על שמים אינם מדוע העוון חומר אתיודעים
 וגם תורה ביטול של העוון גרדל אתלב

 ליצנות... של המרהעוון
 הזאת, הגדולה המכשלה לבד"והנה
 משום זה, בענין יש תורה ביטול כמהנתבונן
 הרי העיתונים את קורא שהוא שעהדבאותה
 בספרים ולקרות תורה ללמוד בידוהיה

 והדכד ויראה, לתורה האדם אתהמעוררים
 הזה הדבר אלא יומיים, או אחד ביום לאהוא
 מחיי גדול וחלק ויום, יום בכל ונשנהחוזר
 העיתונים קריאת על לבטלה אצלו הולךהאדם

 וליצנות... שחוקהמלאים
 וכמועדים בשבתות כזה יזהרווביותר
 קודש, מקרא ימי נקראים הימיםשאותם
 במעשה והצלחה השפעה ה' לו יתן זהובשכר
 כאן ער - ובבא",  בנה טוב לכל ויזכהידיו,
 וי"ע. חיים החפץ מרןרברי

 מחמת הוא השבת שביתת יסורוהנה
 הנביא ברברי היטב באר כמבואר היוםקרושת
 רגלך משבת תשיב "אם  יג(: נח,)ישעיהו
 עונג, לשבת וקראת קדשי, ביום חפציךעשות
 דרכיך, מעשות וכבדתו מכובד, ה'לקדוש
 "יום שהוא כיון דבר". ודבר חפצךממצוא
 רגלינו להשיב החוכה חלה כן עלקדשי"
 חפציך שהם משום והיינו, חפציך',מ'עשות
 היום. לקדושת שייכים ואינםהפרטיים
 הוא הזה הקדוש היום שכבוד מפורשהרי
 "וכבדתו הפרטיים. כעסקיו לעסוקשלא

 - דבר" ודבר חפציך ממצוא דרכיךמעשות
 "ממצוא א( )קיג, שבת בגמראופירשוהו
 שמים חפצי אבל אסורין, חפציךחפציך,
מותרים.
 למדים אנו אסורים" "חפציך של זהוסדין

 כמבואר מלאכות, שאינם אף איסוריםכמה
 מאחר והיינו א(, )קנ, שבת ובגמ'במשנה
 מצד הוא השבת שביתת דיסוד מבארשהנביא
 בדבריו מוסיף כן על לה' קדוששהיום
 משום בהם שיש קבלה מדברי נוספיםאיסורים
 שאין הגם לה', ויחודו היום לקדושתהפרעה
 מלאכה.בהם

 בקרבם" "תורתי בקונטרס ביארוכך
 ממצוא "דרכיך" עשות על הואדהדגש

 שצומק משום הוא האיסור כי"חפציך",
 "חפציך שאמרו וכפי עצמו, וחפציבדרכי
 מותרים". שמים חפצי אבלאסורין,

 המנונא ורב חסדא "רב התם:דאיתא
 מותר מצוה של חשבונות תרווייהו,דאמרי
 צדקה פוסקים אלעזר רבי ואמר בשבת.לחשבן
 משדכין מנשה, דבי ותנא וכו', כשבתלעניים
 התימק ועל בשכת, ליארס התינוקותעל

 ממצוא קרא: אמר אומנות, וללמדו ספרללמדו
 אבל אסורים, חפציך - דבר ודברחפציך
 מותרין". שמיםחפצי

 בעניני לעסוק האיסור שכל מכיוןכלומר,
 מצד הוא ממש, מלאכה אינם אם גםחול

 חפצי לכן לה', קודש שהוא השבתקדושת
 לקדושת סתירה אינם שהם כיון מותריםשמים
 קדוש יותר היום נעשה בזה ואדרבההיים,
 שמיס. חפצי בעניני בו שעוסק ידי עללה'

 אסור השבת, קדושת של זה חלקומצד
 בזה גם כי בדיבור, אפילו חול בעסקילעסוק
 דרשו זה ועל השבת. לקדושת סתירהיש

 שלא - דבר "ודבר א(: )קיג, שבתבגמרא
 חול" של כדיבורך שבת של דיבורךיהא

 וחשבונות. וממכר מקח כגוןופדש"י:
 מקח כגון בקונטרס פ" כתבו: שםובתוספות
 נפקא כבר דהא לר"ת, נראה ואיןוממכר
 בויקרא כדאמר ר"ת אומר אלא חפציך.ממצוא
 טז(: )לד,רבה

 דהות סבתא אימא ליה הוה יוחי בן"ר"ש
 הוא, שבתא אימא, לה אמר סגיא.מישתעי
 בשבת לדבר נכון כך כל שאין משמעשתקה.
 הלכה סו פרק )שבת ובירושלמי בחול.כמו
 שלום בשאלת התירו בטורח אמרינן,ג(

 התוספות. עכ"דבשבת",
 סעיף שז )סימן שבת הל' בשו"ע נפסקוכן

 אסור בטלים דברים בשיחת דאפילוא(
 הללו הבטלים הדיבורים שבכל כיוןלהרבות,

 מקדושת זה ידי על עצמו את מסלקהוא
 שמים". "חפצי אינם שאלו כיוןהשבת

 עונג לו יש דאם מבואר )שם( בשו"עוהנה
 כיון לו, מותר אז כי אלו ושמועותמדיבורים
 שם הביא כבר אך שבת. עונג הואשעבורו
 והנשמר היא, חסידים משנת דלאובמשנ"ב



מג הלכהדבר

 בבני וראה לו. יאמר קדוש חול, דברימלדבר
 מה על הק' האלשיך דברי את שהביאיששכר
 לו נותנין השבת את המענג כל חז"ל:שאמרו
 המתענג כל למימר ליה דהוה לבו,משאלות
 עונג האדם: יאמר אם דהנה ותירץ,בשבת.
 נמי אנן וטיולים. ראש וקלות שחוק הואשלו
 שדבובת כיון לעינוגך, אתראין אנו אין לונימא
 על מזה. כבוד להשבת ואין מזה, עונג להאין
 ושם עכ"ד. השבת, את המענג כל אמרו:כן

 מה היפוך דהוא יששכר בבני זה עלהוסיף
 עונג להם שיש הארץ רעמי הרמ"אשכתב
 מזה לדבר להם מותר מעשיותמסיפורי
 רק זה כתב לא הרמ"א שגם וכמדומהבשבת.
 זכות. עליהם וללמד ישראל על טובלהמליץ

 בזוה"ק זה בענין מצאנו נוראיםדברים
 במילין דאישתדל "מאן ב(: רה,)ויקהל
 דקא נש בר איהו דא דעלמא, ובמיליןאחרנין
 בעמא חולקא להו לית שבתא,מהלל

 לפרשת הזוה"ק כדברי עוד וראההישראל".
 ב(. )מז,בשלח

 בענין שכתב א( )קנ, לשבת במאיריוראה
 אדם יהא "לעולם וכו': בכך מה שלחשבונות

 בשבת יטרידנו לא מחשבתו שאף בכךזהיר
 קדוש היום כל שיעשה אלא אלו,בענינים

 יום כי ובטהרה, בקדושה עצמו וינהגלה',
 לחולין". קדשים יוציא ואל לה' קדושהשבת
 נוראות!נורא

 הפסוק על ט( כ, )שמות עזרא האכןכתב
 והנה וז"ל: לקדשו" השבת יום את"זכור
 ולהגות השם מעשה להבין נתנההשבת

 בפעליך. ה' שמחתני כי כתוב וככהבתורתו,
 זה והנה בצרכיו, מתעסק אדם השבוע ימיכל
 כבוד בעבור ולשבות להתבורר ראויהיום
 בצרכיו אפילו לשוח יתעסק ולאהשם,
 הנביא אמר וככה לעשות, יועץ מה אושעברו
 היה ישראל ומנהג דבר. ודבר חפצךממצוא
 מדוע כמו הנביאים, אצל לשבת סמוךללכת
 שבת, ולא חודש לא יום אליו, הולכתאת

עכ"ד.

 להפנות קדוש יום כתב: )שם(וברמב"ן
 ולתת הזמנים, והבלי המחשבות מעסקיבו
 אל וללכת ה', בדרכי לנפשינו עונגבו

 ה', דבר לשמוע הנביאים ואלהחכמים
 הוא בשבת העונג שגם נראה ומדבריועכ"ד.
 ה'. בדרכי העסק מתוך תתענג שהנפשבזה

 שנפנה )שם(: בחיי בדברי מפורשוכן
 בו ושנתעסק הגוף, מעסקי בומחשכותינו

 ומפני וכו' הנפש עסקי שהו יתברך ה'בדרכי
 "עונג", הנביא קראו השבת יוםקדושת
 עונג כלומר עונג, לשבת וקראתשנאמר:
 בו מתענגים ה' ויראי המשכילים כיהנפש,
 עידון תתעדן השכלית ונפשם הנפש,בעסקי
 הצמא חשק יתברך ה' בהשגת וחשקהשכלי,
 לאלקים נפשי צמאה שכתוב כעניןלמים,
 חי.לא-ל

 "ששת הפסוק על )שם( כספורנווראה
 חיי עסקי על אמור שזה כתב תעבוד"ימים
 עניינם שרוב ספק, בלי עבד עבודת שהםשעה
 שלו. שאינו עולם על האדם מצטער היותהוא

 וללמד ללמוד כלומר, - אלקיך" לה'"שבת
 העבודה די בו ולהתענג ולעשותלשמור
 פקחין, וריחני חמרי כענין יתברךלכבודו
 בשבת העונג שאף מחדש ובדבריועכ"ד.
 שעל יתברך לכבודו העבודה לצורךמטרתו
 בדעתו מיושב יותר ויהיה יתפקח העונגידי

 זו.לעבודה
 )דברים אחר במקום הספורנו הוסיףועוד

 שתשבות במה שתקדשהו יספיק שלא יא(:ה,
 בתורה בו שתעסוק אבל ממלאכה,בו

וכמצוות.
 ולמעשה להלכה הובאו הללו הדבריםוכל
 דאיתא מה רצ סימן במשנ"ב והעתיקובטור,
 רב ג(: הלכה סו פרק )שבת ירושלמיבגמרא
 ניתנו לא בא, בר חייא רבי בשםברכיה
 לעסוק כדי אלא לישראל טובים וימיםשבתות
 וכו'. בתורהבהם

 עיתונים קריאת על ששואל שמיכמדומה
 יסודית הבנה לו הסירה קדשינו, שכתכיום

 דכיון השבת. קדושת של במהותהובסיסית
 רב בי כר כל אז כי השבת", "מקדששהקב"ה
 קידש שהקב"ה השבת קדושת שאין זאתמבין
 לדור יכולים עיתונים וקריאת אותהובירך
 הטובל מן יותר גרוע עוד וזה אחת,בכפיפה
 עכ"פ הוא בידו ושרץ הטובל כי בידו.ושרץ
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 ע"י אלא להטהר אפשר אי כי ומאמיןיודע
 השרץ מחמת להטהר יכול שאינו אלאהמקוה,
 הכתוב שכל עיתונים שקורא מי אכלשבידו.
 ושאר ושנאה מחלוקת חול, דברי הואבהם
 יודע ואינו מבין אינו כלל הוא בישין,מרעין

 להתקדש אמור האדם וכי קדושה היאשהשבת
 שהשבת יודע היה אם שהרי השבת,ביום

 לא בודאי הלא האדם, את ומקדשתקדושה
 הגמור ההיפך שהם בדברים עוסקהיה

 השבת.מקדושת

 "ושמרו טז(: לא, )שמות בתוה"קנאמר
 השבת את לעשות השבת, את ישראלבני

 ישראל בני וכין כיני עולס, כריתלדורותם
 כוונת מה להבין ויש וגו"'. לעולם היאאות

 שהרי השבת", את "לעשות באומרההתורה
 כלל כדרך היא שהשבת אומדתהסכדא
 ל"ט היא וברובה מלאכה, כל מעשייתשביתה
 התורה, מן האסורות תולדות ועודמלאכות
 שנאסרו מדרבנן וגזירות איסוריםועוד

 הדברים פירוש מה וא"כ השבת. ביוםבעשייה
 דאם היא, לכך והתשובה השבת". את"לעשות
 שכל כזה באופן השבת את ישמורהאדם
 כזית ויאכל יקדש ורק במיטתו, יישןהשבת

 הוא זה שאדם לומר אפשר האםלסעודה,
 לא הוא בודאי ולכאורה השבת? אתשמר
 כל אבל מלאכה, מכל ושבת השבת, אתחילל
 לא כך כי יגיד בקרבו יר"ש שמעטמי

 שבת.שומרים

 השביתה בגלל שלא משוםוהיינו
 ואת השבת", את "לעשות נצטוינוממלאכה,
 מתקדש שאדם ידי על לעשות אפשרהשבת

 שבת עונג מצות ומקיים השבת,בקדושת
 וכל שולחנו, על תורה ודברי ושתיה,באכילה
 מתוך ובטהרה בקדושה עליו עוברתהשבת
 פרשת בעניני תורה בדברי ועיוןלימוד
 המתקדש זה הוא שיחפוץ, מה ככל אוהשבוע

 מצות את שמקיים זה והוא השבת,בקדושת
 השבת". את "לעשותהתורה

 שבתון יום ליהודים, אור ושמחה"מנוחה
 כי מעידים, המה וזוכריו שומריו מחמדים,יום

 שם נאמר ועוד ועומדים". בדואים כללששה
 לעם דיבר אשד "הוא לשבת:בזמירות
 שבת צאתו, ועד מבואו לקדשו שמורסגולתו,
 מכל א_ל שבת בו כי חמדתו, יוםקודש

 סגולתו לעם שאמר הוא הקב"המלאכתו".
 ובודאי צאתו" ועד מבואו לקדשו"שמור

 סגולתו לעם לצוות התכוין לאשהקב"ה
 שאר או עיתונים קריאת ידי על"לקדשו"
 "יום היא השבת ואם וחולין. חולדברי

 שכיום הדעת על היעלה הקב"ה, שלחמדתו"
 הדעת על היעלה הבל? בדבר נתעסקחמדתו
 צער? לו נגרוס הקב"ה של חמדתושביום
 "כל לשבת: בזמירות המשורר אמרוכבר
 כדת שבת שומר כל לו, כראוי שביעימקדש
 איש פעלו, פי על מאד הרבה שכרומחללו,

 יש שבשבת והיינו דגלו" על ואיש מחנהועל
 לקדש ענין והוא לו" כראוי שביעי מקדש"כל
 יש ועוד השבת. כיום ולהתקדש השכתאת
 שלא והיינו מחללו" כדת שבת שומר"כל
 לזכור יש ותמיד השבת. יום את ח"ולחלל
 שבת יום הבא, עולם "מעין היא השבתכי

 למי רק הבא עולם מעין והיאמנוחה".
 בשירה ובטהרה, בקדושה בהשמתענג
 ובמצוות. בתורה ושתיה, במאכלובזמרה,
 נפש "והשכת היא השכת אלהועבור

משיבת".
 לו שיש מי שכל ברור הדבר כןועל
 יתעסק לא בקרבו, שמים יראת מעטאפילו
 ובודאי חולין, עניני בשום קדשינו שבתביום
 עיקרי נמצאים שבו עיתונים בקריאתלא

 מוחלט באופן הדעת את מסיחים והםהחולין
 להקדיש שמים ירא לכל וראוי השבת.מיום
 ולהתקדשות. לקדושה כולה השבתאת

 יכוליםפכל
 לקבל, יכול התחתינה בבחינה אפי' שיהיה מי יהיה התורה לקבל יכוליםוהכל

 בתחתית "ויתיצבו וזהו תחתונה, במדריגה ג"כ ישראל היו התורה קבלתובפת
 קצת. פצתו כשפנביה לא אבל לקבל, יכולים היו ועי-זההר",

 פיון( )ד"ח )קריין( אהרן)בית
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 וועטטענשטיין טובי' בצלא'הרב
 יע"א מאנסי בעלזא, דחסידידומ"ץ

 באב בתשעה בכור של ל"א יוםחל
 הבן פריון לעשותמתי

 צורב האי היקר ידידי לכבודשוכט"ס
 כפירושו האברך חורב, בחוקיהעוסק

 בנמוסין מוכתר ונקי, קב משנתווכמדרשו
 שמעון מוה"ר כש"ת לקלוסין צריךואין

 כוללינו לומדי מחשובי ני"ו דרעזנערעקיבא
 יע"א מאנסי פההמפואר

 כמשפט ואה"ע באה"ראחדשה"ט

 בנך כענין מר, לן דבדק כענין בזההנני
 וכפי תמוז ח' ביום למז"ט לך שנולדככורך
 רוב דעת וכ"ה סק"ח של"ט סף במג"אשנפסק
 וכ"כ ל"א, יום קודם אותו פודים איןפוסקים,
 עד לפדות שלא במדינתנו נהגוהאשכול
 דבר עמא וכן הלידה, אחר ל"א יוםשיגיע
 סקי"ט( ש"ה סי' )יו"ד והש"ך כהכ"חדלא

 ט' ה' ביום הפדיון יום חל ולפי"זעיי"ש,

 הפדיון, יעשה אימתי להסתפק יש ועתהבאב.
 מחלוקת בזה שיש מע"כ כבר ראהוהנה

 והמובחר טוב דהיותר נראה ולדידיהפוסקים,
 כליל הסעודה עם ביחד הפדיון לעשותהוא

 כעזהשי"ת. שיחתי את ואפרש באב,עשרה
 תקס"ח( )ס" תענית הל' בשו"ע הגהא(
 סי' ~יו"ד הש"ך דברי מובא סק"י שםבמג"א
 ביום הפדיון יום שחל בענין סךי"ב(ש"ה

 וכ' והסעודה, הפדיון לעשות מתיהתענית
 הבן הגיע דאם נראה הדין דמעיקר שםהש"ך
 יום קודם חלקים ורצ"ג שעות וי"ב יוםלכ"ט

 יש אז לאו ואם אז, לפדותו ישהתענית
 אין אבל התענית, יום של ל"א כליללפרותו
 בליל סעודה ולעשות התענית כיוםלפדותו
 וכמו כה"ג, פרסומי דליכא התעניתשאחר
 חל לענין רס"ט סי' בתרוה"ד המהרא"ישכ'

 בתנאי בער"ש יפדוהו ראם בשבת ל"איום
 יעלה לא יום ל' לאחר עד הפדיון יחולשלא
 המצוה לפרסם הסעודה עם יעשה דהאיךיפה
 הסעודה יעשה ואם פדוי, בנו שאיןכעוד
 לן נימא מאן פדוי כבר שהוא בעתכשבת
 הפדיון רואים שאין כה"ג פרסומאדאיכא
 שמעתי מיהו הש"ך וסיים הסעודה,כשעת
 שלאחר בלילה הסעודה לעשותשנוהגין
 לא הנה דמהרא"י, בהך לחלק וישהתענית,
 מש"כ בין החילוק סברת מהו הש"ךביאר

 ובפשטות התענית, לנדון שבת לעניןהמהרא"י
 יש דלעולם א( אנפי, בתרי לחלקאפשר
 דבזה הפדיון למעשה הסעודהלהסמיך
 כשיעשה ובשבת המצוה, חביבותמפרסמים
 הרי השבת ביום והסעודה שבת בערבהפדיון
 שעושה בתענית משא"כ עונות בב' מופלגהוא

 הוא והרי בלילה והסעודה ביום הפדיוןמעשה
 לא שבת דסעודת ב( עונה. בחד רקמופלג
 משא"כ המצוה של לכבודה רעושהמינכר
 שני בין נפק"מ יש ]ואולי חול,סעודת

 בשבת ל"א יום שחל תינוק לענקהחילוקים
 אותו דפודין בשו"ע שם מבואר דהריקודש,
 לפי ואז ת"ב ליל יהיה ובמוצ"ש שבת,אחר
 א' ביום שיפדותו יותר טוב הראשוןטעם

 חשוב יהי דככה"ג כלילה הסעודהויעשה
 יפדותו אם משא"כ פדיון, לסעודתהסעודה
 מן המצוה מעשה מופלג כבר יהא א'בליל

 לכבוד הוא רהסעורה ניכר יה" ולאהסעודה
 מפני הוא לחלק הטעם אם משא"כהפדיון,
 כן בת פדיון לסעודת ניכר אינו שבתסעודת
 ויעשה במוצ"ש מיד לפדותו אפשרשפיר
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 מבואר עכ"פ ודו"ק[ ת"ב מוצאיהסעודה
 ביום הפריק יעשה התענית דביוםמדבריו
 הש"ך בסברת סק"ח ועיי"ש בלילה,והסעודה
 בשבת משא"כ הפירסום הוא גופאדהפדיון

 לפני בער"ש רק הפדיון מעשה אז נעשהדלא
זמנה.
 יום כשחל שלנו בנדון לדון יש ועתהכ(
 יעשה ג"כ ככה"ג אם באב בתשעהל"א

 לא, או בלילה והסעודה התענית ביוםהפדיון
 ראין מטעם נרגא, בה שדו האחרוניםדהנה
 בשו"ת כ"כ באב, בט' שהחיינו ברכתלברך
 בערך וכ"ה קט"ז( סי' )חיך"ד יהודא ארי'גור
 )יו"ד בערוה"ש וכ"כ י"ז סעי' תקנ"א סי'ש"י
 לברך הכהן שיוכל מטעם מ"ה( סעי' ש"הסי'
 ברמ"א מובא במהרי"ל כמבואר הכוסעל

 י'(. סעי ש"ה ס")יו"ד

 לי תמוהין הערוה"ש דברי באמתוהנה
 שזמנה הבן פדיון מצות ידחה חיתידמהיכי
 הרי הכוס, על פה"ג ברכת בשביל ט"בביום
 מעכב, ואינו בגמ' מבואר אינו זה הכוסחובת
 לתינוק אותו ויתן הכוס על לברך לו ישוגם

 מדייק וכן מילה, לענין כן כמבוארלשתותו
 מס' נ"ו( סי' )ח"ד החכמה בצל בשו"תבאמת

 כ"א(, אות פדה"ב הל' )חיו"ד מצריםנהר

 סקנ"ג( פדה"ב )הל' פנחס לקוטי בס'וכ"ה
 אכד"ק ז"ל לוין מהר"ג מהגאון ערוכהתשובה
 ויתן הכהן יברך התענית דביום יצ"ורישא
 דוקא לחינוך שהגיע לקטן לשתותהכוס
 לברך דא"א הנ"ל האחרונים לפי אכלעיי"ש,
 עד לדחותו דיש מובן ט"ב ביוםשהחיינו
 הוא בפדה"ב שהחיינו דברכת כיוןהלילה
 גם משמע וכן קכא:(, )פסחים דגמ'מדינא

 אריה בגור מש"כ על החולקיםמהאחרונים
 בט"ב שהחיינו לברך דאין הנ"ליהודא
 בט"ב שהחיינו לברך דמותר להווסבירא
 האלף כשו"ת קלוגער ר"ש הגאון בזהכמ"ש
 תורה ובדעת שמ"ט( סי' )חאו"ח שלמהלך

 דבריו דדחו הרי י"ז( סעי' תקנ"א סי')חאו"ח
 שס"ל מפני בלילה הפדיון לעשותשכ'

 הט"ב, יום בעצם גם שהחיינו לברךשיכולים
 גם הרי בט"ב שהחיינו לברך אק דצםומשמע
 עד הבן הפדיון לדחות דיש מודיםהם

הלילה.
 אם אחרונים פלוגתת הוא דשאלתינוהרי
 לשאר דומה ואינו בט"ב שהחיינו לברךמותר
 ריעשו והמנ"א הש"ך כה דפסקו ציבורתענית
 בלילה. והסעודה התענית ביוםהפדיון
 ביאור טעון הדבר עצם למעשה הנהג(
 הדעות לכל שזמנו פדה"ב מצות נדחהלמה
 שהחיינו, ברכת מפני בט"ב שחל ל"אביום
 ברכת דכוא הבן" פדיון "על הכרכה אפי'הלא

 עיין דוכתי, בכמה כדקי"ל מעכב אינוהמצות
 הוא ברכה משום תרומה אבל סו.()ברכות
 וכ"כ מילתא, תליא בברכה ולא דרבנןוברכה
 הל' וה"ו, ה"ה י"א פרק ברכות )הל'הרמב"ם
 ה"ד(, פ"ר תרומות הל' ה"ב, פ"אשחיטה
 וכן חולין מס' ריש והמרדכי הרא"שוכ"כ
 לענק ט"ו( סעי' שס"ו סי' )או"ח בשו"ענפסק
 לענין א'( סעי' )תרצ"ב ובסי' העירוב,ברכת
 א'( סע" י"ס ס" )יו"ד ובשו"ע מגילה,ברכת
 דלכתחילה דאף הרי השחיטה, ברכתלענין
 מצוה כשעושה איסור יש ואף לברךצריכים
 סק"א( תרס"ח )סי' בטו"ז במבואר ברכהבלי
 ים בלי בסוכה לאכול לענין הרש"לבשם
 גדול איסור ולכן שם וסיים הוא, גדולעון
 הטו"ז ואף הלילה, קודם שמקדש למיהוא

 הרי שקידש שכיון מטעם הוא עליושחולק
 עוד חייב ואינו עצרת שמיני אצלונעשה
 דלאכול לו דמודה נראה עכ"פ אבלבסוכה,
 איסור, הוא שמחויכ כזמן כרכה בליבסוכה
 וכן המצוה, יצא בירך לא אם בדיעבדמ"מ
 לברך לו שא"א דבזמן מקומות בכמהמצאנו
 ברכה, בלא לכתחילה מצוה לעשותמותר

 טלית לו נזדמן דאם ח'( )סעי' ס"ו סי'כמבואר
 התפילין אז מניח לתפילה, גאולה ביןותפילין
 הרי התפילה אחר יניח והטלית ברכהבלא
 מ"מ ברכה, בלי הטלית להניח התירודלא

 כדי התפלה קודם להניחה צורך שישהתפילין
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 בלי להניחה מותר התפילין עםשיתפלל
 תרל"ט )ס" סוכה לענין מבואר וכןברכה,
 בשעת רק בסוכה לישב מברכים דאין ח'(סע"

 כשנכנס תיכף המצוה דמקיים אףאכילה,
 הליכות בס' בזה ע"ע מצוה, לשם בהומכוון
 וא"כ שם(, הלכה דבר א' אות )פכ"בשלמה
 וא"א בט"ב הפדיון זמן שהוא ל"א יוםכשחל
 ארי' הגור שיטת לפי שהחיינו ברכת לברךלו

 אפשר לכאורה א"כ כנ"ל, ודכוותי'יהודא
 יש למעשה אמנם הברכה, בלי המצוהלקיים
 כל סוף והסוכה התפילין לענין דשםלחלק
 יש כן על הסוכה, ועל התפילין על מברךסוף
 תפילין שהניח בזה איסור עשה דלאלומר
 אם פדיון לענין משא"כ ברכה, בלימקודם
 מש"כ לפי אז ברכה בלי הבן פדיוןעושה
 בזה עושה הרי הרש"ל בשם הנ"להטו"ז
 הזמן עד הפדיון לדחות ראוי הי' וע"כאיסור,
 דאמרו האחרונים שיטת ומובן לברך,שיוכל
 יעשה ואז ת"ב מוצאי עד הפדיוןלדחות
 והפדיון.הסעודה
 על הברכה תינח התבוננתי שוב אמנםד(
 לעשות בדבר איסור שיש כיון י"להמצוה
 עד הפדיון לדחות יש שפיר ברכה בלימצוה
 אפשר שפיר שהברכה היות אבלהלילה,
 בברכת רק הוא השאלה וכל בט"בלברך

 משום בזמנה מצוה ידחה למה א"כשהחיינו
 גמור חיוב אינו דלכאורה שהחיינוברכת
 ומצוה, מצוה כל על דתיקנו המצותכברכת
 דהוא הפוסקים כתבו שהחיינו ברכתדהרי
 בברכת לחלק יש ואולי כדלהלן,רשות

 ובגדים פירות על הנאמרים בין גופאשהחיינו
 דהנה וכדומה, המצות על והנאמריםחדשים
 מהו לן איבעיא אמרו מ.( עירובין )מס'בגמ'
 דמזמן כיון ויוהכ"פ השנה בראש זמןלומר
 איקרו דלא כיון דילמא או אמרינן קאתילזמן
 כי אחאי כי בידי', הוה לא אמרינן לארגלים
 אמינא נמי חדתא אקרא אנא אמר יהודארב
 קא כי לי מבעיא קא לא רשות א"לזמן,

 זמן אומר אין וכו' א"ל מאי, חובה לימבעיא

 דברכת מזה היוצא רגלים, בשלשאלא
 חובה, הוא רגלים בשלש שמברכיםשהחיינו
 רק הוא חדשים פירות על שהחיינווברכת
 הרשב"א בשם רכ"ה( )ס" הב"י וכ"כרשות,
 זרוע, האור בשם שם ובר"מ ר"ן( ס")ח"א
 במג"א ג'( סעי' רכ"ה )ס" בשורע מבוארוכן
 בזה שנדחק כמו דלא שם ובמחה"ששם,

 לאכול עליו חובה ראין רשות דפי'בכנה"ג
 פרי אוכל אם אכל שהחיינו לברך חדשפרי
 בדברי וע"ע שהחיינו, לכרך חייבחדש
 ברכת לענין א'( סע" רכ"ג )סי'הרמ"א
 דאינה ג"כ שכתבו דיש זכר לידת עלשהחיינו

 פוסקים דהרבה בבה"ל ועיי"ש רשות,אלא
 בברכת להסתפק יש ולפי"ז חובה, דהואס"ל

 לברך תיקנו שג"כ לזמן מזמן הבאותהמצות
 העושה מו. סוכה במס' כמפורששהחיינו
 וכו', וקימנו שהחיינו ברוך אומר לעצמוסוכה
 או לזמן מזמן הבאים כרגלים חובה הואהאם
 ת"ל אם ואפ" חדשים, כפירות רשותהם

 מזמן כאים ג"כ דהם כיון כרגלים הםדהרי
 ושופר ולולב סוכה מצות לקיים דא"אלזמן

 כימים הם והרי המיוחד, בזמנם רקוכדומה
 להסתפק יש עדיין לזמן מזמן הבאיםטובים
 בפעם ומקיימם בזמן, תלויים שאינםכמצות
 רמב"ם )ע" בהם הפוסקים דנחלקוראשונה
 קנין בה שיש מצות לענין ה"ט פי"אברכות
 בשו"ע וע"ע ע"ב, סי' ובשו"ע ותפיליןכטלית
 שם וש"ך שם, ברמ"א כ"א ס" שחיטההל'
 תר"ר ס" ובמט"א שם, ופר"ח ובשמ"חסק"ה
 הדם(, כיסוי על שהחיינו ברכת לענין ה'סעי'
 לברך ולהסוברים שהחיינו, עליהם לברךאם

 או רשות הוא אם לחקור יש עדייןשהחיינו
 כהנ"ל. להסתפק יש פדה"ב במצות וכןחובה,
 המצות אלו דכל לומר ונראהה(

 ברכת עליהם שמברכים בש"סהמבוארים
 לענין שמצינו כמו חובה הוא הרישהחיינו
 ואשר חובה, דהוא בה שמפורש רגליםשלש
 )סוכה בגמ' דמבואר ולולב סוכה במצותע"כ
 לענין וכן שהחיינו, ברכת עליהם דמברךמו.(



מט וזמניםחגים

 חנוכה ובנר כא:( )מגילה בגמ' המגילהקריאת
 שלא אף שופר לענין וכן כג.( )שבתבגמ'
 מ"מ שהחיינו שמברך שלנו בש"ס בהדיאנזכר

 בשם רע"א( סי' )ח"ב כאו"ז כןמבואר
 הם בוודאי אלו כל סופ"ג, ר"ההירושלמי

 מקור שכל חדשים לפירות דמי ולאחובה
 רב שאמר ממה הוא שלהם שהחיינוברכת
 חדתא אקרא אנא מ:( )עירובין בגמ'יהודא
 רשות, רק דהוא שם ומפורש זמן, אמינאנמי
 בגמ' שמפורש אף חדשים כלים לעניןוכן

 וקנה חדש בית בנה נט:( )ברכות במס'חיובו
 כתב כבר מ"מ שהחיינו מברך חדשיםכלים
 נזהרין ראיתי דלא סק"ה( רכ"ג )סי'המב"א
 מו. סוכה התוס' עמ"ש דסומכין ואפשרבזה

 ראין גאון שדירא רב בשם העושה()בד"ה
 לזמן, מזמן בא שאינו כיון עליומברכין
 חדתא דקרא הנ"ל עירובין דמס' הגמ'והיינו
 דכל ספיקתינו נפשט ולפי"ז רשות, רקהוא
 לברך חז"ל בדברי המפורשים מצותהני

 המצות והם חובה הם הרי שהחיינועליהם
 כציצית מצות ושאר לזמן, מזמןהבאים
 בפעם עליהם לברך להסוברים אףותפלין

 כ"כ( )סי' בשו"ע כמבואר כשמניחןהראשונה

 חדשים מבגדים גרע דלא מטעם הואהרי
 שיטת לפי וגם רשות, רק דהוא פשוטוממילא
 שמברך דם כיסוי לענין כ"ח סי' ביו"דהרמ"א
 חיובו שאין כיון מ"מ הראשונה, בפעםעליה
 ככלים דהוא לומר מסתבר בחז"למפורש
 רשות. רק דהואחדשים
 דהנה ברור, זה דאין התבוננתי שובו(
 שיטת שמקור שכ' סק"ה שם בש"ךעיין

 בנה הרוקח והנה מהרוקח, הואהרמ"א
 היה שם שאי' עה:( )מנחות הגמ' עלחידושו
 ברוך אומר בירושלים מנחות ומקריבעומד

 ותוס', רש"י שם ונחלקו וקיימנושהחיינו

 מנחה הביא שלא בישראל שמיירי פי'רש"י
 המקיים דכל ומזה שהחיינו, מברך ע"כמימיו
 אבל שהחיינו, מברך הראשונה בפעםמצוה
 משמרות שהיו לפי שם מפרשתוס'

 וכו' בשנה פעמיים ומתחלפותמתחדשות
 ימים שני אלא מקריבין היה דלאנמצא
 יום שנה לחצי להקריב להם קבוע וזמןבשנה,
 מדבריהם ומבואר שהחיינו מברך לפיכךאחד,
 משום רק הוא שהחיינו ברכת דסיבתרס"ל
 המצוה שמקיים משום ולא לזמן מזמןדהוי
 תמידין )הלכות הרמב"ם וכן הראשונה,בפעם

 בפירוש אחרת בשיטה דרך הי"ח( פ"זומוספין
 שיטת עכ"פ ובלח"מ, בכס"מ עיי"שהגמ'
 ולפי הנ"ל בגמ' רש"י שיטת ע"פ הואהרוקח
 מצוה על שמברכים מה דגם נמצא זושיטה
 חיוב והוא בגמ' מקור לו יש הראשונהבפעם
 ברכת גם הנ"ל לפי וא"כ דגמ',מדינא

 דהוא י"ל הראשונה בפעם מצוה עלשהחיינו
 דאין כיון אפ"ל מאידך אמנם מדינא,חיוב
 בגמ' דהרי חז"ל מדברי מפורש יוצאחיובו
 גם ועיין כנ"ל, שונים פירושים בה ישהנ"ל
 לו דיש סק"ד( כ"ח סי' )יו"ד תוארבפרי
 שנתחנך מצוה דרק הנ"ל בגמ' אחרתמהלך
 ע"כ קודם, לעשותה ראוי היה שלא עתהבה

 בה אין למעשה עכ"פ גמור חיוב דאינואפ"ל
 חדשים כלים כמו הוא דמצוה י"ל וכןהכרע,
 שהחיינו, עליה דמברך מפורשת גמ'דהוא
 שרירא רב כשם מו.( )סוכה התוס' כתבומ"מ
 עירובין במס' כי עלה, סמכינן דלאגאון

 כמו"כ לזמן, מזמן דאתי מידי דבעינןאמרינן
 ראשונה בפעם אותה שמקיימים מצוה עלי"ל
 חיוב ליכא לזמן מזמן אתי דלא כיוןמ"מ
 חדשים כלים על כברכה הוא והרי אותהלברך
 רשות. דהוא חדשיםופירות

 בברכת הדין מהו לספוקי איכא ועתהז(
 הבן פדיון מצות על שמברכיםשהחיינו
 דמבואר אף כנ"ל למימר איכא נמידלכאורה

 פסחים מס' סוף שאמרו כמו חיובובגמ'
 כיון מ"מ וכו' שתים מברך הבין אביוהלכתא
 שמקיימים מצוה הוא הרי לזמן מזמן אתידלא
 חיוב דהוא ברור דאינו בראשונהאותה

 הראשונים מדברי אמנם למעלה,כמבואר
 שאינה מצוה שהוא כיון הבן דפדיוןמשמע



 ישראלאור

 דומה הוא דוי עת בכל מצויה ואינהתדירה
 שמפורש כמו לזמן, מזמן שהואלמצוה
 כל שם: וז"ל ה"ט( פי"א ברכות )הל'ברמב"ם
 וסוכה שופר כגון לזמן מזמן שהואמצוה
 כגון לו קנין שהיא מצוה כל וכן וכו',ולולב
 תדירה שאינה מצוה וכן וכו', ותפליןציצית
 למצוה דומה הוא שהרי עת, בכל מצויהואינה
 על שם( )סוכה הר"7 כ' וכן לזמן, מזמןשהוא
 גאת שרירא רב שיטת שם התוס' דהביאהא
 לזמן מזמן הבא מצוה על רק מברכיםדאין
 אף שהחיינו דמברך מפדה"ב ע"ז התוס'והל

 הר"ן ותי' לזמן, מזמן הבאה מצוהשאינה
 קודם שהרי לזמן כמזמן נחשב נמידבפדיון
 הב"ח כ' וכן פדיון, בר אינו יוםשלושים
 פשוט לפי"ז עכ"פ עיי"ש, כ"כ ס"באו"ח
 הוא הבן פדיון על שהחיינו דברכתוברור
 דמפורש לזמן מומן הבאים המצות כמותיובא
 פסחים מס' סוף הגמ' בזה ומובן החיוב,בהם
 מיני' בעי' הכן לפדיון איקלע שמלאירב

 ברוך מברך, הבן אבי הבן פדיון עלפשיטא
 וכו', מברך הכהן או מברך הבן אבישהחיינו
 שהחיינו דמברכים למדנו לא דעדייןוצ"כ
 הנ"ל ולפי מברך מי שואל וכבר הבןבפדיון
 ושבת דסוכה מהא מבואר כבר דחיובומובן

 מומן הבאים מצות דעל שם דמבוארומגילה
 פדה"ב דגם ומובן שהחיינו מכרכיםלזמן
 או הכן אבי מכרך מי רק נסתפק וע"כבכלל,
הכהן.
 דברכת כבר מובן הרי הדברים כניםואם
 שבוודאי אף חיוב, הוא הפדיון בעתשהחיינו
 גדול הידור יש מ"מ המצוה את מעכבאינו

 הפדיון. בעת שהחיינו ברכתכשמברכים
 מותר האם לברר עלינו ומעתהח(

 המצוה לקיים כדי הלילה עד המצוהלהשהות
 יש מ"מ להשהותה דמותר ואת"ל זו,בהידור
 דריזין בה לקיים עדיף אינו אםלעיין

 למצות.ומקדימין
 יא( סעי' ש"ה סי' )יו"ד ושו"ע בטורהנה

 ישהה שלא מיד יפדנו יום שלשים ואחרכ'

 די"א זה בדין הפוסקים נחלקו והנההמצוה,
 עובר הוא הרי ל"א ביום פודהו אינוראם
 וכמו ל"א ביום דוקא הוא דזמנובעשה
 רק ואילך ל"א מיום דזמנו וי"אבמילה,

 שמצינו כמו המצוה ישהה לאלכתחילה
 תקנ"א ס" )או"ח הלבוש והנה מצות,בשאר
 המצרים בבין הבן פדיון לענין כ' י"ז(סעי'
 שלא כחול אפ" יאחר ולא שהחיינודיברך
 יעכב אם ואילך שלשים שמיום המצוהיחמיץ
 וו שיטה מובא וכבר יון בכל בעשהעובר

 כ"כ צ"ח( )ס" רבתי תניא ס'בראשונים,
 אסאד מהר"י בשו"ת דבריו ומובאלהלכה
 סי' )ח"ב מהרש"ם ובשו"ת רס"ב( סי')חיו"ד
 דמשמע סק"י( תקס"ח )ס" במנ"א רע"עמג(,

 יום בכל עשה על עובר דאינו אףמדבריו
 ל"א ביום פודהו אינו אם מ"מ המצוהשמאחר
 התוס' שם מביא דהנה בעשה, עוברללידתו
 לענין שדן ביטול( מפני בד"ה )ח: קטןבמועד
 אין משום לדחותו אם בחוה"מפדה"כ
 לומר ואין שם וכחכו בשמחה, שמחהמערבין

 האיך כזמנו שלא בזמנו, תינח קבוע, זמנההא
 אין כזמנו דפדה"ב הרי ע"כ, מותר,יהא

 עבד שכבר אחר אך איסור משוםלדחותו
 בסידור גם וכ"ה יותר, לדחותו יכוליםזמנו
 בעשה, עובר ואילך מכאן פדה"ב( )סדרהרב
 המצוה להשהות דאין פשוט זה לפיעכ"פ
 שהחיינו. כרכת לברךכדי

 על האחרונים הקשו למעשה אמנםט(
 עובר דאינו ברורות בראיות והעלו זושיטה
 שמשמע וכמו המצוה, שמשהה ע"יבעשה
 הטור דברי מקור שהוא הרא"ש לשוןפשטות
 ואחר ברכות( )הל' בריש וז"ל שם,ושו"ע
 כמו מצותו יאחר לא מיד יפדנו ל' בןשיהי'
 את בי' קרי המצות את ושמרתם חז"לשאמרו
 תחמיצנה אל לידך מצוה באת אםהמצוות,
 למצות מיוחד דין זה דאין מדבריוומשמע
 כל כשאר זריזות מצד חיוב דהוא רקפדה"ב
 )ח"ב אבנ"ז בשו"ת בפירוש וכ"כהמצות,
 שם שדן לאחר הרא"ש בדעת שצ"ה( סי'יו"ד



נא וזמניםחגים

 את לפדות שליח לעשות להאם אפשראם
 אביו שיבא עד הפדיון ידחה שלדעתו כ'הבן

 וז"ל: שצ"ב( )מצוה החינוך בס' וכ"כעיי"ש,

 סיעתא דבכל קבוע זמן זו למצוה שאיןאעפ"י
 לב חכם אעפי"כ היא זמנה יום ל' אחרושעתא
 שאפשר מיד אותו ויעשה ויקדים מצותיקח
 כי בד"ה ה:, )ב"ב התוס' מדברי וכ"נלו

 מיד שצריך דמצוה טירדא שייך דבבכורהיכי(
 היראים דעת וכ"ה מקדימין, שזריזיןליחן
 שאם מלהקדים לאחר וטוב וז"ל: שנ"נ()ס"
 מן המצוה קיים שלא אלא מפסיד, אינומאחר

 בתרומת וע"ע ל', ביום שמצותוהמובחר
 כי וז"ל: שכ' רל"ג( )סי' בפסקיםהדשן
 ד"ה )יב. רביצה בפ"ק מפירש"יהוכחתי
 אין גמורין חולין שהן כה"ג דמתנותמתנות(
 בערכין שלימה משנה וכן בשהייתן,קפידא
 שום להחמיץ דאין אלא עובר אינו משההראם
 )הל' אלגזי המהרי"ט וכ"כ עיי"ש, וכו'מצוה

 לענין והנה כד"ה י"ד אות פ"אבכורות
 בעשה, עוכר אינו הפדיון שהמאחרהלכה(
 הבעינן קלת.( )שבת אמרכן מילה גבידהא
 למעוטי וחד שביעי למעוטי שמיני קראחד

 הרי הוא, זמנו ואילך דמשמיני דהו"אתשיעי
 וא"כ דוקא הוא דשמיני למעט קראדכעיק

 דמה צ"ל יתירא קרא דליכא פדה"כגבי
 אבל יקדים שלא היינו זמן התורהשנתנה
 )ר"ה אבן בטורי וכ"כ הוא, זמנו ואילךמכאן

 חודש דמבן סו.( )מנחות והרש"ש ד'(דף
 לפדותו. הוכשר דמאז היינותפדה
 סי' )או"ח שיק מהר"מ בשו"ת וע"עי(
 דאינו השו"ע שיטת על שתמה דאחררפ"ז(
 מהא כנ"ל בזמנו פראו לא אם עליועובר
 אם לכו"ע דבפדה"ב דמשמע יג. בכורותדמס'
 שם ומחדש עליו, עובר בזמנו פדאולא

 והגיעה בזמן התלויה דבמצוה שיקהמהר"מ
 מצד זה אין המצוה להשהות דאין האזמנה,
 מצוה חביבה משום אלא גרידאזריזות

 את דושמרתם מקרא לה וילפינןבשעתה,
 אף בזמנו פדה שלא כל ולפי"זהמצות,

 עובר מ"מ כלום על עבר לא מצוהשמדיני
 מצוה דחביבה המצות, את דושמרתםבעשה

 שדוחהו בזמנו שלא בפדיון משא"כבשעתה,
 דוחה דאם שם שכ' אף הנה בכלום, עובראינו

 מצוה חביבה של הכלל על עוברהמצוה
 למצות, ומקדימין מזריזין עדיף והואבשעתה
 במצות כמו הדין מעיקר שאינו כיוןמ"מ
 כדי לדחותה מותר אם לדון כבר ישמילה,
 לפי עכ"פ שהחיינו, של הברכה יפסידשלא
 מצוה שהויי משום רק בזה אין פוסקיםרוב
 הבן פדיון בספר בזה )ע"ע משהינןלא

 באים אנו והנה ד'(, סעיף ו' פרקכהלכתו
 לקיים אם עדיף מהו האחרוניםלפלוגתת
 לאחר עדיף או למצות, ומקידמיןזריזין
 המצוה לקיים כדי הלילה עד ולהמתיןהמצוה
 יותר.בהידור

 גדולה מבוכה בזה ריש ידוע והנהיא(
 אי' )לב:( השנה ראש במס' דהנהבפוסקים,
 השני ר"ה של כיו"ט התיכה לפניהעובר
 נמי א"ה מלך, הדרת עם דברוב משוםמתקיע
 הדרת עם דברוב משום בשני )הלל(נימא
 דזריזין משום דבראשון הלל מ"ש אלאמלך,

 כראשון נעביד נמי תקיעה למצותמקדימין
 מלכות גזירת בשעת יוחנן א"ר זריזותמשום
 מהידור עדיף דוריוות מזה ומבואר כאהשנו

 )סי' כדע"ת המהרש"ם להוכיח וכ"כמצוה,
 וכ"ה לבנה, קידוש לענין ב'( סעי'תכ"ו

 ברכת לענין ג'( אות רכ"ט )סי'בשע"ת
 לא אם לט.( )יבמות מגמ' הוכיחו וכןהחמה,
 עד האחים בגדול הדבר ותלה לחלוץרצה
 ששהויי לו שומעים אין הים ממדינתשיבא
 יותר אח"כ שתיעשה אע"פ משהינן לאמצוה
 )סי' התרוה"ד דברי ידוע ומאידך המובחר,מן

 המצוה משהין שאין אמרו שלא שכ'ל"ה(
 שיש באופן רק המובחר מן יותר לעשותהכדי
 כגון ביבום כגון לגמרי המצוה שתפסדחשש
 במקום אבל לבוא, האחים גדול יוכלשלא
 ביותר לקיימו כדי המצוה משהין חשששאין
 )ח"א יעקב שבות בשו"ת פסק ועפי"זהידור,



 ישראלאורנב

 לו ברור דאם מינים, ד' לענין ל"ד(סי'
 לו יש מהודרים יותר אח"כ לושיביאו
 המובחר, מן המצוה לקיים כדילהמתין
 שם שמבואר כו:( )יומא מגמ' כןומוכיח

 את שמשהין אעפ"י טהור כהן אחרשמהדרין
 שמעברים יב:( )סנהדרין מגמ' וכןהמצוה,
 בב"ק ומגמ' המובחר, מן מצוה בשבילהשנה
 אם לענין הפוסקים נחלקו וכן עיי"ש.)פ.(
 בעשרה, לקדשו כדי לבנה מלקדשימתין
 ד'( סעי' תכ"ו )סי' להחו"י חיים מקורובס'
 להגה"ק אברהם באשל וכ"פ דימתין,פסק

 ד"ה תכ"ו )סי' בביה"ל פסק וכןמבוטשטאטש,
 לכאן הדיעות בזה רבו למעשה עכ"פאלא(,
ולכאן.

 עד להשהותו לצדד יש בעיניננוומ"מ
 האחרונים בה שדנו מה רכל י"ל דהנההלילה
 ואתרוג החמה וברכת לבנה בקידושהיינו

 אלא עתה גם יתקיים בעצם דהמצוהוכדומה
 משא"כ הידור ביותר יקיימה ימתיןשאם

 יותר יהי' שהמצוה רק לא דידןבנידון
 שאין שהחיינו ברכת עלי' שיברך ע"ימהודר
 של הברכה שירויח אלא כט"ב, אותהמברכים
 ואם בט"ב, אותה מברכים שאיןשהחיינו
 שהחיינו כרכת לברך יוכל המצוה עםימתין
 תחמיצנה, אל לידך שבא מצוה בבחי'והוא
 הברכה יתבטל בט"ב הפדיון יעשהואם

 דימתין, מודה כו"ע דבכה"ג י"ל ע"כלגמרי,
 יקיים ואז הלילה עד להמתין עצתי ע"כאשר

 בשתיית מלך, הדרת עם וברוב בהידורהמצוה
 בעזהשה'ת. כנלע"ד שהחיינו, ובברכתהכוס

 ליו"ט מאבל הימים לנו שיתהפךויה"ר
 וזכות קריב, ובזמן כעגלא לגאולהומשעבוד
 בנו שיתקיים יעורר הבן פדיון שלהמצוה
 בכ"א. קרובה ולגאולה לעמו שלחופדות

 בלונ"ח באה"ר הדושה"טידידו

 וועטטענשטיין טובי'בצלא'
 יע"א מאנסיפה

 האדם פני על חקוק שהוא ית' שסו על רמז במ"ת בנ"י שראו ד"אנני"האל"ף
 נראה תחטאו. לבלתי פניכם על יראתו תהיה הקולות...ובעבור את רואים העםוכל
 דבר אחת פסוק על ז"ל תנחם הר' תורנו תרימנוב אדמו"ר תפי ששעעתי דרך עללי

 דאנכי א' אות רק הקב"ה מפי שמעגו שלא שאפשר שמעתי, זו שתיםאלקים
 גם סלע, יפוצץ כפטיש שדבריו חיים אלקים דברי הקדושיע דבריו ולהביןודפח"ח.
 ראיתם לא כי והכתיב האש מתוך בהר עמכם ה' דבר בפנים פנים כתיב איךלהבין
 לשון מתק פי על להבין ואפשר קול. זולתי בחורב אליכם ה' דבר ביום תמונהכל

 מתיקת להבין בתורה, גדול כלל הוא תתיד לנגדי ה' שויתי שאמרו 1"לקדמונינו
 וכדושה. השי"ת בעבודת אתרו ולא דייקא, -בתורה" גדול כלל זהלשונם
 שהוא א' באות נדתז הוי-ה ששם מוסר עפרי שנתבו ידוע כי כך. העניןרק

 ב' האדם, בפני נרמז ושכן הוי"ה, שם גימטריא באמצע. ווא"ו יודי"ן ב'צורת

 זה ועל אל"ף, דוגמת והוא וי"ו, אות דוגתת והחוטע יודי"ן ב' צורת דוגתתעיניים
 שמורה א' אות צורת חקוק אדע בצורת כי האדם, את עשה אבקיע בצלםכתיב
 עם ונחנו אדם, של צורה נגד העקיף האור הוא שצלם ידוע והנה כנ"ל. הוי"השע

 פניו נגד ה' שחותם לידע זה, צלם נוכחינו תמיד לצייר זה על מוזהריםקדוש
 ליוצרה. צורהולדעות
 קול ושתעע הנבחר למעתד זכינו שכאשר בתורה, גדול כלל ז"ל: אמרםוזהו
 העע וכל שכתוב בעו א', האות צורת לנו ונתגלה נכלל אז אל-ף, האותיוצא
 שע על שעורה הא' צורת דאעו הנשעע. את רואים שהיו הקולות, אתרואים
 פניכע על יראתו תהיה למען שנתוב וזה פניהם, צורה זה שגם והבינו וראוהוי-ה,
 חוטא. הוא במהרה לא זו בעחשבה תמיד הולך כשאדם כי תחסאו,לבלתי

 קודש()זרע



 וזמניםחגים

 ואזנר הלוי יעקב צתן בןהרב
 הלוי שבט הוראה ובית דבד"ץאב"ד
 שמש בית -מאנסי

 אב מר"ח המכובסים בגשם לבישתאיסור
 מאנסי פה התשמ"ו מנ"א ג'בעזהי"ת

 איסור דין לבאר ראיתי הכותבאמר
 ואילך, אב מר"ח המכובסים, בגדיםלבישת
 הסמוכים ויעה בגדי גם הדין, מעיקרהכולל
 שערוריה ראינו ישראל בבית כילגוף,
 שרבים זה, בדין וחמורה נוראהופירצה
 שהוא אף ענינים, בכמה זו בהלכהמקילים
 הפוסקים, וכל בש"ס המפורש הדיןנוגד

 יש וביותר אבותינו, ומנהג ישראלומסורת
 רגשי מחמת וילדים, לנשים בזהמקילים
 עיני. יאיר וה' כדת, לבארו וראויהלב,

 המכובמין בגדים לבישתאיחור

 שחל שבת ע"א( כ"ו )תענית במשנהשנינו
 ולכבס, מלספר אסורים בתוכה, להיותת"ב
 רב נחלקו לא כאן עד ע"ב( כ"ט )שםובגמ'
 מנת על לכבס שרי אי אלא ששת ורבנחמן,
 אלו אף המכובסין, בגדים ללבוש אבללהניח,

 והיינו לכו"ע, אסור ר"ח, קודםשנתכבסו
 כן, אלאחר לכבס דמיקל נחמן, לרבאפילו
 עיי"ש, )שם( הרא"ש כן להדיא שכתבוכמו
 עד הש"ס ימות מאז בידינו, פסוקה הלכהוכן
 )תקנ"א ושו"ע בטור וכמבואר הזה,היום
 גמורה, מצוה ושאר שבת לכבוד לא אםס"ג(,

וכדלהלן.

 ונשנית חוזרת זו, הלכה של עיקרהוהנה
 סי' )יו"ד בטושו"ע וכדאיתא אבל,לענין
 בגד שום ללבוש אסור שהאבלשפ"ט(
 תוך אפילו אלא ז', תוך מיבעיא לאהמכובס,
 שבת. לכבוד זולתשלשים,

 בדורינו, זו הלכה נפרצה שלא עדוהנה
 רב, בי ובר מעיין לכל פשוט היהכך

 הראשונים ורבותינו הש"ס בעלידמדסתמו
 הן דהיינו פעמיים, זו הלכה השו"עובעלי
 וכתבו אכל, לענין הן - המצרים ימילענין
 דאסור פשוט הרי חילוק, שום ללאלאסור
 בין דהיינו, שהוא, מכובס בגד כלללבוש
 ובין - איש בין בגדים, שאר בין - זיעהבגדי
 מאד נפרצה זו שהלכה מאחר אולםאשה,

 הראוי ומן לחשות, עת לא אמרנוכדורינו,
 המוכיחים בזה, מקומות המראי עיקרילהראות
 לאסור דש"ס מדינא הוא שכן בצהרים,כשמש
 מכח ולא וכדו', זיעה בגדי אף שהוא, בגדכל

 בעלמא. מנהג אוחומרא

 והרשב"א הרמב"ןלשון
 לשון להעתיק ראוי וראשוןובראש
 וכבוס ז"ל, שם( )תענית המשנה עלהרמב"ן

 לכבס לא באב, תשעה של בשבת האמורזה
 "במכובסין אפילו אלא קודם, דוקאעכשיו
 בלבד, לבישה ולא ללבשן", אסור לכן,קודם
 בין באיש "בין להציע, בין ללבוש, ביןאלא

 קצרי בטלי דהא אסור", "הכל וכו'באשה",
 כתבו הוא זה וכעין עכ"ל, לגמרי, רבדבי
 הרמב"ן[ רבו ]בשם )שם( והריטב"אהר"ן,
 סי' )ח"א בתשו' הרשב"א כתב זהוכעין
 ז"ל, ס"ג(, )תקנ"א וב"ח כב"י וכמצוייןקפ"ז(
 "הכל דאלמא רב, דבי קצירי בטלי דהאותדע
 דעת וכן עכ"ל, בטלי, למה דאל"כאסור"
 והשו"ע הטור כתבו וכן עכ"ל, ז"ל,רבותי
 אסור לכן מקודם המכובסין וכן ס"נ()תקנ"א
 עכ"ל,ללבשן,
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 לאסור ז"ל, לרבותינו להו דפשיטאהרי
 או נשים, דבגדי דא"ת הבגדים. סוגי כלבזה
 פוזמקאות או לגוף, הסמוכים זיעהבגדי

 לבישה, או בכיבוס, מותרים וכדו']גרביים[,
 בטלו למה לדוכתא, הדרא דייוקם הריהדרא
 וריבוי שכיחות שלאור ובפרט רב, דביקצירי
 שבעתיים, זו קושיא תתעצם הללו,בגדים
 ממחצית יותר נשארו שעדיין נמצאשהרי
 אלא ולבישה, בכיבוס המותרים בגדים,סוגי
 חילור שום דעתם על עלתה לא כרחךעל

 שהוא. בגד בשוםוהיתר

 מביבום חמורלבישה
 חמור דכיבוס לחלק, רבים שחשבוומה
 לדעת מיכעיא לא הוא, טעות מלבישה,יותר

 אסרו דלהדיא והראשונים, והרא"שהרמב"ן
 דכיבוס הרי ר"ח, קודם המכובסין אףללבוש
 ימצא המדקדק אלא הם, שויםולבישה
 בגדי דהרי מכיבוס, חמורה אףדלבישה
 אסורים אעפי"כ כיבוסן, שהתירופשתן

 ריש המרדכי להדיא כן וכמש"כבלבישה,
 מזה אשר באב( תשעה הל' )רישהלכות
 ס"ג( )תקנ"א השו"ע עד הפוסקים כלהסכימו
 יש וכן שם, הגר"א ביאור עיין לבישתן,לאסור
 ליוצא להקל וש"א הב"ח שהורו ממהללמוד
 רק ]וי"א להם, שצריך הבגדים לכבסלדרך
 וכן ללבשן, אסור מ"מ אבל עכו"ם[ע"י

 ל', תוך שבעה אחר אבל מדין ללמודמצאנו

 אסור מ"מ ולגהצן, לכבסן דמותרדאף
ללבשן.

 אמור אחד חלוק אלא לו איןאפילו

 זו הלכה חומר היכן עד לראותוהרוצה
 שם( )תענית הש"ס ממסקנת ולמד צאמגעת,
 לכבס אסור אחד חלוק אלא לו שאין מידאף
 התירו דבחוה"מ אף וללבוש,[ אחר ]לקנותאו
 הלא בעצמך, הגע ואתה לכבסו, בכה"גלו
 פשוטו פירושו, אחד", חלוק אלא לו"אין

 אחר בגד שום לו אין אדם שאותוכמשמעו,
 ובמו"ק )שם מהתוס' וכדמוכח גופו,לכסות

 חלוק שאותו בודאי וא"כ עיי"ש, ע"א(י"ר
 וכן וטינוף, זיעה היה מלא לו, שישהיחידי
 היתר בטעם שם( )תענית רש"י ממש"כלמדנו
 "הכנימה", מפני שהוא בחוה"מ,כיבוסו
 שהוא עד לכלוכו, גברה שכה כלומר,עיי"ש,
 אסרו ואעפי"כ בו, רוחשין כינים להיותקרוה
 אחר בגד ללבוש או לכבסו, המצריםבימי

 ושאר הרמב"ם בפי פסוקה הלכה וכןחילופו,
 מעתה , ס"ג( )שם השו"ע, עד הפוסקים,כל
 בנו בן וק"ו קצת, המוזעים בגדים בשארק"ו
 שבישראל, עני לך שאין בדורינו, ק"ושל
 ]וגם בגדים, וכמה כמה מין, מכל לושאין

 וכדלהלן,[ מראש, להכינם בידוהיכולת
 המכובסין. ללבוש או לכבסן, דאסורדפשיטא

 בדוחק אלא התירו לא שבת, לכבודאף
 מדהוצרך כן, להוכיח להדיא מצאנועוד
 הכתונת חליפת להתיר ס"א( )שםהרמ"א
 דההיתר האחרונים וכתבו חזון, שבתלכבוד
 הוסיף סק"ו( )שם והמ"ב זיעה, משוםהוא

 זיעה", "מטעם הפוזמקאות חליפת גםלהתיר
 רע ריח ובעל זיעה, של בגד לך איןוהנה

 שבת כבוד אילולי ואעפי"ככהפוזמקאות,
 זה וכל בגדים, בשאר עאכו"כ להחליף,אסרו
 )סוס"י הד"מ כתב וכן וכאמור, ומבואר,פשוט

 בשם תקנ"ב( )סוס"י והב"חתקנ"א(,
 הסמוכין בגדים חליפת להתירהמהרש"ל,
 ימות בשאר הא שבת, לכבוד רקלבשרו,
 להתיר. דעתם על עלתה לאהחול

 מעליונים חמורים דהתחתוניםי"א
 הרבה דלדעת פלא, זה ראה אלא עוד,ולא
 לכבוד אפילו לבנים להחליף אסורפוסקים,
 בהם, ומזיעים לגוף סמוכים שהם אףשבת,
 העליונה, הכתונת רק להחליף התירודלא

 סי' דתענית )פ"ב אשר"י ההגותוכמש"כ
 והרוקח, ואגודה, ת"ב( )הל' והמרדכיל"ת(

 בר"מ הובא וכן ז'( אות ת"ב )הל'ומהרי"ל
 וכן ובאחרונים, ס"א( )שם וברמ"א י"א()ס"ק
 לא דרכו י"ח( )ס" ברונא המהכ"י להדיאכתב



3ה יומניםחגים

 הסרבל רק שכת, לכבוד ללכוש לוהתיר
 כגדים שאד לא אבל העליונים,והקוטא

 שאינם אלא לגוף, שסמוכים אףשמתחתם,
 בזה להקל דמנהגינו ואה"נ עיי"ש,נראים,
 בימות החלפתם להתיר אבל שבת,לכבוד
 שמיה. דכר מאןהחול

 מצוה של ולבישה כיבום אלא התירולא

 כן, עוד להוכיח יש האמור כלומלבד
 מצוה, של ולבישה כיבוס להתירמדהצריכו

 ברמ"א וכמבואר ליבון, לבישת לצורךוכגון
 על גזרו לא דמעיקרא וא"ת סוס"ג()תקנ"א
 זה, להיתר כלל הוצרכו מה תחתון, בגדשום

 חליפת משום כן להתיר רהוצרכו לדחותואין
 למה דא"כ אינו זה וכדו', שתחתיההסדין
 ולהורות להתיר להם היה הכל, אסרובת"ב
 שהוא התחתון, הבגד את שתחליףלהדיא,
 זיעה, של שהוא ומאחר לענינה, הקובעעיקר
 יורה האמת כרחך על אלא מותר, הואממילא
 הותרו ולא אסור, בגד כל הדין רמעיקרדרכו,
 מצוה. לצורך שלובשתם משום אלאאלו,

 אסרו המלוכלין זיעה בנדיאף

 דאיתא פשתן, כלי לענין )שם( טורועיין
 דאסור ע"ב( כ"ט )תענית בש"סלהדיא
 פשתן וכלי וז"ל, כתב המצרים, בימיללבשם
 קרובין שהן "לפי וכו' גיהוץ, משום בהםאין

 דשרי והא וכו' תמיד" ויעה ומתמלאיןלבשר
 כתב וכן ללבשן" אסור "אבל וכו'לגוהצן,
 שהגיהוץ, הרמכ"ן דעת פירוש וז"ל,הב"ח
 והטינוף מזיעה, הבגד ללבן כדי אלאאינו

 "מדרכן פשתן ובגדי כבר, בושעלה
 קרובין שהן לפי וטינוף, בזיעהלהתרבות
 כ"ט )תענית המאירי כתב וכן עכ"ל,לבשר",
 של בחולו לכבסן מותר פשתן כלי וז"ל,ע"ב(
 לבשר "שדבקים שמתוך הדבר וטעםמועד,
 וע"ע עכ"ל, כיבוס" וצריכים תמיד,מזיעים
 בין(. ד"ה ג' סעיף )תקנ"א הגר"א,כיאור

 הללו, הפוסקים מדברי היוצא דברסוף
 המצרים, בימי אסרו דחז"ל להו,דפשיטא

 "הסמוכים הבגדים אותן אף ולהחליףללבוש
 דוק וטינוף" זיעה שנתמלאו אףלגוף,

ותשכח.

 הגאון שכתב למה המלקטים שציינוומה
 חיים שלמת בשו"ת ז"ל זוננעפלדמהרי"ח

 חלילה בזה, להקל של"א( - ש"ל)ס"
 הש"ס המפורש על ומקיל כחולקלעשותו
 דקו לא וכמה לאסור, הפוס' וכלוהשו"ע
 אלא אינו שם שכתב מה רכל דבריו,בהעתקת
 הצריך באלו וגם אף, ומטפחת גרבייםלענין
 כשאר אכל עיח'ש, שיוכל, כמה עצמולדחוק
 )סי' ששם חזי פוק התיר, לא מעולםבגדים
 משום אף מכובס בגד לבישת התיר לאשל"ר(
 אלא התיר לא בריאות משום ואףנקיות,
 שלא ואיך עיי"ש, מצריכו, שהרופאבמקום
 הנ"ל הפוסקים וכל הש"ס דברי פשטותיהיה

 מכל. יותר ומכריעים נעליםוהשו"ע

 הבוייםבין

 סי' )ח"ד החכמה הבצל שנוטה מהגם
 ובא שמתעסק במי בשעה"ד, להקלקל"ח(
 ודימה מכובסת, כתונת ללבוש העכו"ם,לבין
 הגויים, בין בת"ב סנדל לבישת להיתראותו

 ידעתי, לא אני ע"כ, סי"ז( )תקנ"דכמבואר
 לא והכי מעשה, נעשה מדמין שאנו מפניוכי
 שום היה אם ואדרבא זה, מכל חז"לידעו
 )סי' עד מלהשמיענו המתינו מה זה,היתר

 בן השמיענו ולא לת"ב, רק הנוגעתקנ"ד(
 ימי תשעת לכל יותר הרכה השכיחברין

 על אלא תקנ"א( )בסי' מוקדם והואהמצרים,
 בן הותר דלא חידושו, אלא בו לך איןכרחך
 ללכת היה דדרכן משום הסנדל, בנעילתרק
 במי כן שלא גרול, וביוש צער בזה וישיחף,

 מה וברור, וז"פ מכובס, שאינו בבגדשהולך
 בין הסנדל בנעילת אף ההיתר עיקר שכלעוד

 )שם( הב"י שהשיג וכמו ברור, אינוהגויים,
 הבו עכ"פ להתיר, דקיי"ל ואף זה, עלמאד
 עלה. לוסיףדלא



 ישראלאורנו

 המקילים בדבריהתמיה
 עפ=י בזה, להקל עצמם שתלו ישוהנה
 תשובה בפתחי והובא תודה, הלחמימש"כ
 לאבל דמתיר כ'( ס"ק שס"ט סי')יו"ד

 או מלוכלך, שהחלוק במקום הבגדים,להחליף
 דברים תמוהין וכמה עיי"ש, ערבוביא,משום
 להחליף להדיא אסרו כאן הלא ראשיתהללו,
 וכן אהד, חלוק אלא לו אין אם אפילובגדיו,
 וכל ס"ג( )תקנ"א בטושו"ע פסוקההלכה
 חלוק אלא לו שאין דאף להדיא הריהפוס',
 שהכנימה כדי עד ויעה, ומלא המזוהםאחר

 בשם לעיל שהבאנו ]וכמו עליו,רוחשת
 לידי הגיע כשלא כ"ש אסרו, אעפי"כרש"י[
 לא תודה הלחמי דגם י"א ראיתי איבראכך,
 עיין אחר, אדם לבשו שכבר אהר אלאהיקל
 מ"ר(.. סי' י' )הלק יצחק מנחתשו"ת

 מאבל חמורים המצריםיטי
 מי בזה, הקילו באבל אם ראף ועוד,זאת
 זו קולא ללמוד ז"ל, רבותינו מעיני עפריגלה
 דהתוס' ואף ההמורים, המצרים לימיאף

 וכן מאכילות, קילי המצרים דימיכתבו,
 כבר הנה י"א( ס"ק )תקנ"א המנ"אהעתיק
 העירו שכבר וכמו כלל, זה שאיןידוע,

 לענין ועכ"פ להיפך, הוא שלפעמיםהפוסקים,
 המוסכם והותר, די לעיל הוכחנו כברכיבוס,
 הפוסקים, ומכל מפורש מש"סוהמורם
 ופוק מאכל, יותר המצרים, ימי הםשחמורים

 בגדי אף לכבס אסרו המצרים שבימי עוד,הזי
 הר"מ ע"ז העיר וכבר באבל, כן שלאהקטנים,
 חמור זה דבדין להדיא, ה'( ס"ק תקנ"א)הח'
 ע"כ. מאבל, המצריםימי

 באבל הסיקל כדבריהלכה
 לחלק יש ובקל אהדדי, דמו לאועוד
 בשם הרמב"ן דלדעת אבילות, דשאניביניהם,
 הרמב"ם[, דעת גם הוא שכן שם, ]וי"ארש"י
 אפילו המכובס, בגד ללבוש מותרדהאבל
 תוך עכ"פ מקילים ואחרים שכעם,תוך

 )יו"ד והב"י הטור בזה שהאריכו וכמושלשים,
 אלו, בכל לאסור קיי"ל דשנן ואףשם(

 לא ופלוגתא - ספיקא מידי עכ"פוכאמור,
 המיקל כדברי הלכה דקיי"ל ומאחרנפקא,
 שם, תודה הלחמי על לסמוך מקום ישבאבל,
 זמן נמשך רתמנה יום, דל' באבילותובפרט
 כמשנה שמקורו דירן, בנידף כל שלארב,

 הראשונים כל ודעת מפורשת,וסוגיא
 סוג כל לאסור אחד, פה הושוווהקדמונים

 אף זע ולא קם לא שבעולם, ולבישהכיבוס
 הקדמונים מהפוסקים ורבבה אלף מניאהד
 הדעת על היעלה בזה, להקל האחרוניםוגדולי
 דבריהם. לסתור האחרון הדורשיקומו

איסמניס

 רוצים שהרבה מה ונדהה נסתר גםוכזה
 וכמה באבל, שהותר איסטניס, מטעםלהתיר
 לחדש גבר מאן ראשית בדבר,תשובות
 ימי לענץ פה מצאנו שלא במה היתרולדמות
 כיבוס בדין הם חמורים דכאמרוהמצרים,
 כאבל דאף ועוד מאבל, יותר דבריםוכמה
 למי אלא זה, שאין הראשונים, כתבועצמו
 וכדאיתא ממש, ומצטער איסטניסשהוא
 בשו"ע להדיא הוא וכן שפ"א( )יו"דבטור,
 איסטניס שאומר, מי כל ולא ז"ל ס"ג()שם
 שהוא ידוע שהוא דוקא אלא לו, מתידיןאני

 ירחץ, לא ואם בנקיות, ומתנהגאיסטניס,
 עכ"ל, מיחוש" לידי ויבוא - הרבה"יצטער
 לא דאיסטניס יותר, מהמיר שםוהרא"ש
 וכמש"כ עי"ז, כשמסתכן דוקא אלאהתירו,
 שם.הגר"א

 ראשונה לילה רחץ גמליאל דרבןובעובדא
 פ"ב )כרכות אני איסטניס ואמר אשתו,שמתה
 וכן וז"ל, כלל, ישראל התפארת הניחמ"ז(
 גזור, לא צער במקום יאמרינן דוכתאבכל
 דוקא וגם נ"ל, כך שכיח, דלא צער דוקאהיינו
 ב"י רבינו כתב וכן חכמים, שאמרוכמקום
 בנידק כאן כ"ש עכ"ל, וכו' קכ"ג( ס")יו"ד



נז וזמניםחגים

 בימי דאיסטניס היתר נשנה לא שכאמורדירן,
 וסיים עוד שהאריך עיי"ש כללהמצרים
 שגזרוהו דרבנן, דבר רכל פשוט וכןבזה"ל,
 מצטער אם "אפילו תענית, כגון צער,להיות

 בחולה לא אם עליו", לעבור אסורבתעניתו,
 גזרו שכך אחרי וה"נ עכ"ל, מאד, בהוחלשאו

 בענין להצטער אלו, ימים עלחכמים
 היפך להורות ספין ומאן רקיע מאןהלבישה,
דבריהם.

 הבנדים תזמנתחיוב
 עלינו שהחמירו החומר אף עלאיברא

 ודרכיה למעשה, עלינו הקילו כתחילתו,חכז"ל
 שכתבו המשופה כהיתר והיינו נועם,דרכי
 )יו"ד ורמ"א בטור וכמובא אבל, לעניןבזה
 ללבשם, הקדים אחר שאדם שכל דהיינושם(
 להלן[, אי"ה יבואר וזמנו 3ושיעורו מהזמן
 ה"נ וא"כ עיי"ש, אח"כ, ללבשו האבליכול
 כתיקון לעשות אדם כל ביד האפשרותהלא
 ובפרט אב, ר"ח כניסת קודם כקל,הזה

 בגדים, וריבוי בשפע שנתברכנובומנינו
 ולהחליף, להכין ואשה, איש כל בידהיכולת

 מועד, מבעוד ויותר שמלות חליפות חמשאף
 בגדים. שארוכן

 זה תיקון כמה ימצא, אמת מעייןוכל
 מאבל, בק"ו - המצרים ימי לעניןמתחייב
 ב( וכנ"ל, ברור, איסורו שאין א( אבל,דמה

 יודע האדם ואין ג( יום, שלשים נמשךואיסורו
 יכין שהאבל כמעט שייך לא ]וממילאעתו,

 ימי בהגיע אף ד( מועד[, מבעודמלבושו
 ילבשם אחר שאדם לאדם, נוח איןאבילותו,
 לבישת עליו אסרו אלו, כל אף ועלתחתיו,

 כל ביד שהברירה המצרים ימיהמכובסים,
 דחייב פשיטא ובעצמו, בגריו, כל להכיןאדם,

 דעד התורה, בכל הידוע וככלל כן,לעשות
 ומי ?, בהיתר תאכלנו באיסור,שתאכלנו
 נבטל ולא אותו, קונסין כך, עשה ולאשזלזל
 בידים. חכז"ל תקנת כןגלל

 בגר וכל אדם, בכל ההומנהחיוב

 כ"ט( סי' )ח"ד ז"ל פעלים הרב כתבוכן
 ר"ח, קודם בגדיו להחליף אדם כלרחייב
 החמישית, והתשובה השאלה בלשון שםודוק
 תחתונים כגדים בין ליה, שאני דלא ותלמד,-
 לאשה, איש בין וכן זיעה, ובגרי לעליונים,-

 חי איש בן בספרו אלו דברים על שנהוכן
 הפשוט היסוד עפ"י וא"ש ו'( דברים א')שנה

 בנשים נוהג זה שדין שם( )תעניתלהרמב"ן
 דהשוו האמת, הוא וכן עיי"ש,כבאנשים,
 המצרים, ימי דיני לכל ואשה אישחכמים
 ואנשי הוא יכינו בראשו, שעיניו מיולכן
 יכין בהם, ויקויים מועד, מבעוד בגדיהםביתו
 רב מעשה ראינו וכן צדיק, וילבשצדיק

 כל והחליפו שהכינו ורבותינו,לאבותינו
 בספר העיד וכן כעליונים, תחתוניםבגדיהם,
 קנייבסקי, מהרי"י הגה"ק על רבינו,אורחות
 אפילו להכין שנהג זצ"ל, יעקב הקהלתבעל

 שלו.הגרביים

 החילוף בעת הבגדים שהייתשיעור

 ללבוש פעלים, הרב שהצריך מהאולם
 מיניה כמחילה ושלש, שעתיים למשךהבגדים
 שלפום וכנראה המדה, על הפריזדמר,

 )יו"ד הרמ"א דברי אז שר וכר לאחורפיה
 הוא גם ולמעשה אחת, בשעה אף דסגישם(
 ו'( אות דברים )פ' חי איש בן בחיבורועצמו,
 שהתוס' להתעלם אין כי ואם עיי"ש, כן,כתב
 החמירו אבלים( ברכת ד"ה, ע"ב כ"ד)מו"ק

 חצי - או "יום אחר לאדם הבגדיםלהלטיש
 שהכריע מה אלא לנו אין אנו עכ"ל,יום",

 וכמו אחת, בשעה אף דסגי בזה,הרמ"א
 בשם הכלבו כתם שכך בד"מ, מקורושהראה
 שהש"ך אלא עוד ולא עיי"ש, פרץהרבינו
 שעה דאף ומפרש, מדיליה הוסיף ד'( ס"ק)שם
 ומקובל מה", "בזמן סגי אלא דוקא, לאואחת
 כן. וה"נ שעה, כחצי דהיינובידינו



 ישראלאורנח

 למנד בנד כיןההבדל
 )סוס"י ברונא במהר"י ומצאנו דייקנושוב
 משוס המשומש, בבגד ההיתר שתלהי"ח(
 דמה י"ל לפי"ז אשר עיי"ש, זיעה, קבלשכבר
 או יום ללובשו דהמנהג הנ"ל, התוס'שכתבו
 ללובשו שכתבו מחמירים שאר וכן יום,חצי
 אותם העליונים, כבגדים מיירו הם שעות,כמה
 פשיטא אלו ובבגדים זיעה, מקבליםשאין
 שום בהם ניכר אין הליכה, ושעה שעהדבחצי

 לגוף. הסמוכים בגדים לאפוקיהשתנות,

 הקרקע על הבגדיםהשלכת
 הלחם בשם אחרים שהעתיקו מהאולם
 הקרקע, על הבגדים השלכת אף להקלהפנים,
 להניחם היתה לא ז"ל, הגאון שכונת ספקאין

 קרקע ע"ג וכ"ש הקרקע, ע"ג בעלמא,הנחה
 יתלכלכו שהבגדים במקום אלא ונקי,מרוצף
 עולם", "לקרקע וכתב, שדקדק וכמו כך,ע"י
 במקום עכ"פ כונתו או הבית[, לריצפת]ולא

 את שמאנים כאלו ודלא עליהם,שדורסים
 ושטיח נקי, במקום אותו ומשליכיםעצמם,
 ואיטלולא איכוחא לך דאין ופשוטהחדר,
 בן. לעשות וחלילה מזו, גדולה חכמיםמדברי

 זה ברין להקל עצהעוד
 טובה בעצה ותקננו עינינו, ה' האירעוד
 והיינו כזה, להקל מבוא עוד למצואמלפניו,

 שיניח והוא ר"ח, קודם להכין ששכח למיאף
 כאשר שינתו, בעת במיטתו המכובסיןבגדיו
 )ריש הזוה"ק מדברי כן להקל ללמודמצאנו

 אמרה ששונמית דאלישע, בעוכרא בשלח(פ'
 קדוש אלקים איש כי ידעתי נא הנהלבעלה,
 ליה ניחא ולא ידעה, במאי הזוהר ומקשההוא,

 דהרבה עיי"ש, ע"ב( י' )ברכות הבבליבתירוץ
 מתרץ אלא בזה, נכשלים שאין האנשיםהם

 ליה זריקת רחוורא דשושפיא ת"ל,הזוהה
 דעלמא דאורחא ידעה, ובה וכו',בערסיה
 שושיפא סליק מערסיה, נש כר דכאים"כיון
 ההוא דסלקת בשעתא והאי דמגוולא",ריחא

 כריחין ריחין סליק הוה מערסיה,שושיפא
 עכ"ל. דעדן,דגנהא

 שהשינה העולם שמדרך משם, למרנוהרי
 דה"ה פשיטא א"כ המטה, כלי לניוולגורמת
 באותה יהיו רק ואפילו שם, שיהיוהבגדים
 המצעות, בין הלילה עליהם וחלקמטה,
 עליהם, גשישכב כ"ש מסויים, ניווליקבלו

 הגדול והריוח בלבישה, אח"כומותרים
 אף לעשותו אדם כל שיכול א( זה,שבתיקון

 החליף ולא נאנס או ששכח וכגון ר"ח,אחר
 יצא וכן ב( בגדים, די לו היה לא אומראש,
 ואף וש"פ, והריב"ש התוס' שיטת ידי גםבזה

 שילבשם המצריכים הנ"ל, ברונאהמהר"י
 קצת. יזיעו או יום, חצי או יוםאחר,

 האחרונים לדורות ראשונים דורות ביןמה
 להתבונן ראוי לדבר, אכלה טרםוהנה

 הנה לאחרונים, הראשונים דורות בין מהמעט,
 הראשונים גדולי רבותינו על שעברו הקיץימי

 גם כודאי באירופה שדרו אלו אףוהקדמונים,
 בין ימי שהרי צער, ימי אלו ימים היולהם

 ימות של בעיצומם לעולם חליםהמצרים
 וכן וכדו', בכבל שדרו אלו על וכ"שהקיץ,
 ושאר וירושלים בצפת שדרו ודעימיההב"י
 באותן ושולט מכה שהחום שבארה"ק,עיירות
 ולמלט, להנצל יכולת ומבלי תוקף, בכלימים
 יוסי בר' ישמעאל דר' מעובדא למדנוכאשר
 וכתוס' דרכים, לעוברי וכפרט פ"ו.()ב"מ
 בעובדא הירושלמי, בשם ע"ב( ג')ע"ז

 וכל גדול, מלך היה שהוא שאףדאנטנינוס,
 לתפילתו הוצרך בידו, ניתן וניחותאטוב

 השרב, מן שינצל הקדוש, רבינו שלולברכתו
 מחמתו, נסתר אין דכתיב, ברכתא", "דאואמר
 לרוב ובפרט מהחום, הרכה דסבלו הריעיי"ש,
 בשדות. עבודתם שהיתההציבור
 אנו הזמן שדוב די שלא אנו, כןשלא
 ובתי בתינו כל אלא מחסה, בבתינמצאים
 לרווחה, יצלו כולם שלנו ומדרשותכנסיות
 אף אלא עוד ולא כדת, הם ומצונניםמקוררים



נט וזמניםחגים

 אשר מקום בכל למקום, ממקוםבעברינו
 נתברכנו ונלך, ניסע כי אף רגלינו, כףתדרוך
 החום ימי שאף עד רוח, ומצנני אויר,במזגני
 זולת נרגשים, ואין כמעט הגדולים,והשרב
 "אין - שנאמר מה לקיים ממש, דרכיםבהולכי
 שהחום בזמניהם, הם אם מעתה מחמתו",נסתר
 לא ולילה יומם חלקם מנת היתהוהזיעה
 חילוף על וגזרו אסרו ואעפי"כישבותו,
 ולא הגוף, לצער לא חששו ולאהבגדים,
 וקיבלו קיימו אררבא אלא הבריות,לכבוד
 זו כתקנה לעמוד זרעם, ועל עליהםהיהודים
 נזכרים יהיו אלו שימים כדי הלזה,וכצער
 לחורבן וזכר האבל בהן לעוררונעשים
 )תענית שאמרו מה לקיים והמקדש,ירושלים

 זוכה ירושלים, על המתאבל כל ע"ב(ל'
 וניחותא טוב שכל אנן בשמחתה,ורואה
 על היעלה מזיעים, אנו שאין וכמעטבידינו,
 מאותו אף ולהשתמט מעלינו לפרוקהדעת
 בידינו, נשאר שעדיין מעט, וצערעול

אתמהה.

 מוחלפת תהא לא התורהזאת

 שבש"ס אחרי סליקנא, בהא דברסוף
 צריכים היינו לא לאסור, הדבר מפורשושו"ע

 מקרוב שחדשים אילולי זה, בכללהאריך
 שערום לא בחדשות, לעצמם והנהיגובאו,

 או לגוף, הסמוכים בגריהם להחליףאבותינו,
 הבריות, וכבוד זיעה, מטעם הכתונת,אפילו
 רוחם, על העולה ככל זו, בהלכהועושים
 בכמה בעוה"ר היום וכנהוג הלב, רגשינמכח

 קולא, להורות הדבר חמור כמה אכלהלכות[,
 לאסור, הפוסקים וכל בש"ס שמפורשבמה
 ]כונתי באלו, להקל רמז אף נמצאולא

 המפורסמים[, אחרונים או הקדמונים,בפוסקים
 שניים, או אחרון, באיזה כן מצאו אםואפילו
 כשדעתם בביהמ"ד, לרכריהם ומקום ערךמה
 המשנה לסתימת מנוגדים והם יחידדעת

 גדולי שבחבורה האריות ועמםוהש"ס,
 בעלי וכל הטור ופשטות הנ"ל,הראשונים
 לאסור להדיא אחד פה שהסכימוהשו"ע,
 נסמוך, מה ועל מי, על אנו האי, כי וכלהכל,

 זאת אלא ח"ו, פלסתר אלו כל דברילעשות
 אף מדבריהם לסור מחולפת תהא לאהתורה
 לגלות ומורה, רב כל וחייב נימא,כמלא
 הצרופה ההלכה קדושים ישראללציבור
 תן שלומים ולזנהר ולמזהיר בזה,והאמתית

 ציון בנחמת ולראות לזכות נהר,כמי
 ראשם. על עולם ושמחתוירושלים,

 בפניתפניפ
 תשכ" פן לךהשמר

 ה' לפני עמדת אשר יום עיניך ראו אשר וגו'

 התורה בו שנותן זה ביום פצמו לאחוז צריך אחד כל בחורב,אלקיך
 "מנם ה' דיבר בפניפ פנים כחיב הדורות, לכל היתה שפפולתווהמצות,

 כי כתיב והרי אלקיך, ה' פני את וכורך כל יראה כתיב רגלים ובג'וגו',
 להיוה צריך שהיה אלא ה', פני לראות יכלו ואיך וחי האדם יראנילא
 ועל לרנל, כשעלה הנשמיות והתפשטות נפש ממירות מישראל אחדלכל

 ולא שכחוב כמו מזה, רשימה אצלו נפאר כך ואחר לראות זכה זהידי
 צריכה כן גם בתפילה כן כמו מזה, רשימה שנשאר היינו ריקת פנייראו
 אל מבקטים שאנו כמו רשימה, נשאר זה ידי ועל הנפש, בכלותלהיות
 בשבועות, היתה בפנים פנים של הראשונה הראיה מלפניך, ריקםחשיבנו
 הראשונה, הראיה היים לה' חדשה מנחה וגו' הבכורים וביום שכתובוזה

 תרם"ה( אמת )אמרי הרגלית. לכ? רשימה מזהוגטאר



 ישראלאורס

 ואזנר הלוי יעקב צוון בןהרב
 הלוי שבט הוראה ובית דבד"ץאב"ד
 שמש בית -מאנסי

 ומקוואות הביהמ"ד מבבותכיבום
 אב מר"ח בהןוהשימוש

 מאנסי פה התשנ"ג מנ"א ר"חבעזהי"ת
 לכבס, מותר אם רבים, שאלתע"ד

 הבית של המכובסים במגבותולהשתמש
 שמר"ח המצרים, בימי והמקוואות,הכנסת,

 ואילך.אב
 מקום ומה שאלה, זו מה ידעתילא
 והן כיבוס, דהן דפשיטא בזה, כלללהסתפק
 מדינא אסורים שניהם במכוכסין,השימוש
 שבת כ"ו( )תענית במשנה וכדאיתאדש"ס,
 מלספר אסורין בתוכה, להיות ת"בשחל

 קצירי דבטלו ע"ב( כ"ט )שם ובגמ'ולכבס,
 גדולי והוכיחו פשטו משם אשר רב,דבי

 ע"ב(, כ"ו )תענית הרמכ"ן מהםהראשונים,
 )ח"א והרשב"א ולכבס(, ד"ה )שםוהריטב"א

 שחכז"ל והר"7, רבותיו, בשם ושם קפ"ז(,סי
 במכוכסין, השימוש והן הכיבוס, הןאסרו
 רב, דבי קצירי דמדכטלו להדיא,וכתבו
 והשולחן הידיים דמטפחות דה"המשמע
 וכן מגבות, היינו הידים ומטפחותאסורים,
 וכן חולק, ללא הפוסקים כל שארהסכימו
 ס"ג( )תקנ"א ושו"ע בטור פסוקההלכה
 ראש להרים יעיז ומי יהין מי זאת לאורעיי"ש,
 וכל בש"ס ומוסכם המפורש כדיןולהקל
 בתשו' כבר שביארנו וכמו לאסור,הפוס'

 עיי"ש. זיעה, לבגדיהמיוחדת
 צרכי מטעם להקל דהוא מאן שרצהומה
 כל בטלה דא"כ ומקום, טעם לזה איןרכים,
 שהוכיחו הנ"ל, הראשונים הוכחתעיקר

 אסור, דהכל משמע רב, דבי קצירימדבטלי
 וא"ת עיי"ש, להניח, ע"מ כיבוסאפילו

 כרחך ועל בטלי, למה מותר, רביםדלצרכי

 שכתבו וכמו פשוטו, מידי יוצא מקראראין
 אסור". =דהכלהם

 יחיד צרכי בין לחלק מצאנו דלאועוד
 בבין שהקילו ומה חוה"מ, לענץ אלאלרבים,
 שהיא התם שאני ביהכ"נ, בנין לעניןהמצרים
 המנ"א וכמש"כ דרבים, מובהקת מצוהגופא

 לטיבותא דתדתי כלומר, סק"ז(,)תקנ"א
 לא זה זולת אבל רבים" וצורך - "מצוהבעינן,
 כל דברי מפשטות שנראה וכמוהתירו,
 בהגהות טעם הברוך להדיא כתב וכןהפוס',
 ס"ז(, שם השולחן כהערוך ודלא שם,השו"ע
 במק"א. הוכחנו שכברוכמו

 לדידיה גם כהערה"ש, תימא דאפילוועוד
 דשאני דרבים, כמצוה זה כיבוס להחשיבאין
 דרבים, ותפילה לתורה משמש שהבניןהתם

 יחיד לכל משמשת שהמגבת כאןמשא"כ
 להביא כ"א יכול שבקל לכך נוסףבפ"ע,
 אבותינו נהגו כאשר ביתו, מתוךמגבת

 כצרכי להחשיבה מהכ"ת מעולם,ורבותינו
רבים.

 כצורך קצת עדיין דחשיב ת"לואפי'
 דקיי"ל למאי מצוה, דחשיב יאמר מאןרבים,

 חומרא אלא ואינה זו, טבילה לעיקרדכטלוה
 בה נזהרים שאנו לדידן ואף בעלמא,ומנהג
 אלא זה אין קצת, מצוה וחשובהביותר,
 שלפני טבילה כסתם משא"כ עזרא,בטבילת
 והכנה, קרושה לתוספת אלא שאינההתפילה,
 היתר צריכה אלו, בימים זו טבילהשעצם
 להקל עלמא נהוג שכבר ואף רחיצה,מטעם
 ימות בשאר בה שנזהר למי אלא זה איןבזה,
 מבאטשוש להגאון אברהם אשל עייןהשנה,



סא וזמניםחגים

 רק בזה להתיר שצידד מצאתי(, עוד )ד"הז"ל
 ק"ץ(, ס"ק )שם החיים כף וע"ע תנאים,בכמה
 בשבט שליט"א הגאון מו"ר א"א בזהומש"כ
 ע"ז(. סי' )ח"זהלוי

 אנו שאין למנהגינו, וכן האמור, כלועל
 זו לטבילה לה מה מ"מ לעולם, אותהמבטלין
 ואנשי חסידים ]אדרבה שאחריה,ולניגוב
 על המקוה מי להשאיר מקפידין היומעשה,
 ואף בעש"ק[, האריז"ל נהג וכאשרעצמם,
 אפשר הלא להתנגב, שנוהגים העולם,למנהג

 וכדלהלן. היתר,בדרכי
 של הידיים מגבות דאפילו דפשיטאועוד
 לא ג"כ ממש, רבים צרכי שהםהביהכ"נ,
 אלו אף לנכסם, היתר שוםמצאנו

 כל שאסרו אלו בימים הרבה,שמתלכלכים
 וכדומה, זיעה בגדי לרבות שבעולם,כיבוס
 בסימן )לעיל בחשבותינו שביארנווכמו
 זיעה בגדי כיבוס לבירור המיוחדהקודם
 בש"ס מקורות מכמה והוכחנועיי"ש(,

 הרב גם להדיא כתב וכן כן, להדיאוהפוסקים
 שאחרים ומה עיי"ש, כ"ט( סי' )ח"דפעלים
 הכרוך מחלות דיבוק מחשש היתר,המציאו
 להתיר, טעם זה מה ידעתי לא וכדומה,בזה
 הלא בהיתר, תאכלנו באיסור שתאכלנודעד
 אחרי מראש, המכובסים להכיןאפשר

 לכך נוסף קלה, לשעה יחיד איזהשישתמשו
 מקומות ברוב העולם נהגו כברדבזמה"ז
 השנה ימות בשאר גם להשתמשציבור,
 אמנם וכן וכדו', פעמיים חד ניירבמגבות
 מחשש הן השנה, ימות בכל להנהיג מאדנכון
 והן בשבת, סחיטה מחשש הן כהוגן,ניגוב
 בימים כ"ש א"כ וכדו', מחלות דיבוקמחשש
 דבודאי האיסור, טעמי על הוא גם דנוסףאלו,
 נייר מגבות הציבור ביד ולתת בזה, ליזהריש

דוקא.
 בדבר להאריך, הוא למותרולמעשה
 והמסתפק ברור, ופשוט מפורששאיסורו
 עוד למדנו שכן חזי, פוק זה, בכלעדיין

 המפה, בעלי וכל והשו"ע הטורמבעלי

 כיבוס להתיר כתבו המועד חולשלענין
 ואילו והשולחן, ]המגבות[ הידיםמטפחות

 היתר שום הזכירו ולא אסרוהו, אחד פהכאן
 דלענין כרחך ועל שבת[ לצורך ]זולתבזה
 לאיסור שוים הידיים מטפחות המצרים,ימי
 הכלל. מן יוצא ללא בגדיםשאר

 מו"ר א"א פי את שאלתי עתה זהוהנה
 דעתו לחוות שליט"א הגאון ההוראהעמוד
 איני בזה"ל, פיסקא בחד והשיב בזה,הרמה
 דבריו על ושנה וחזר בזה, היתר שוםרואה
 רבים לצורך אולי אם ושאלתי חזרתיאלו,
 רבים לצורך היתר מצאנו לא השיבמותר,
 תוכ"ד. ע"כ המצרים,בימי

 שבעירינו, ביהכ"נ משמשי אחדוהנה
 הקהל שראשי לפנינו, צערו והביעהתרעם
 המקוואות, מגבות לכבס אותומכריחים
 מעבודתו, יפטרוהו יסרב, שאם עליוומאיימים

 ישראל, בני שוטרי שאותם פשוט הרברוהנה
 )רש"י נאמר עליהם כך, לידי אותוהמביאים
 אשמותיהם בראשיכם, ואשימם י"ז( א'דברים
 אמרו וכבר עם, בראשי תלויות ישראלשל
 עצמו ולשמש וכו', יותר המחטיאו גאולחז"ל
 מפורש כבר לו, ולא חוטא אדם איןיאמר,
 קצירי, בטלו אלו דבימים שם( )תעניתבגמ'
 זה בדבר ובפרט הזאת, ולצרה לך מהא"כ

 מכשיל ונמצאת הוא, והיחיד הציבורשחטאת
 חלילה. הרביםאת

 פרנסתו, איבוד מפני חושש שהואומה
 שיהיה ממה בעוה"ז, פרנסתו שיאבדמוטב
 חלקו ויאבד המקום, לפני אחת שבוערשע

 זה באיסור ממעטים שאחרים ומהלעוה"ב,
 חז"ל אמרו כבר הנה דרבנן, אלאשאינו

 דכתיב מאי רבא דרש ע"ב( כא דף)עירובין
 עשות הזהר כני מהמה ויתר י"ב()קהלת
 סופרים, בדברי "הזהר בני וגו', הרבהספרים
 בהן יש תורה שדברי תורה" מדברייותר
 העובר כל - סופרים ודברי תעשה, ולאעשה
 רב אמר וכו' מיתה חייב סופרים דבריעל
 דרב משמיה אדא בר אחא דרב כריהפפא



 ישראלאורסב

 דברי על המלעיג שכל מלמד עולא, בראחא
 אין וכודאי ע"כ, רותחת. בצואה נידוןחכמים,
 מזה, גדול חכמים דברי על ועובר מלעיגלך

 בזדון ברבים במכובסים ומשתמששמכבס
 האיסור חל וראשון דבראש ופשיטא כל,לעין
 המכבס. השמש עלבזה

 שום שאין לדינא, למדין נמצינו דברסוף
 במגבות להשתמש או לכבס בעולםהיתר

 בזה, האיסור חומר לפרסם ומצוההמכובסין,

 ושנו שעברו כיון וכיו"ב, בזה בעוה"רכי
 יאמרו כבר הבא ובדור כהיתר, להםנעשו

 ראוי כן ועל בידינו, אבותינו מנהגהבנים,
 יבוא אחד כל אלו שכימים מראש,לפרסם
 ורבותינו אבותינו נהגו וכאשר בידו,ומגבתו
 כל הזה היום עד נוהגים וכן ומאז,מתמיד
 נגרע. ולמה שבארה"ק, ה' לדברהחרדים

 מאחר הנשים, במקוואות אף]ולענ"ד
 בזה, היתר שום אין כנ"ל, בידןשהברירה

 ש"פ, וכן להדיא, )שם( הרמב"ן שכתבוכמו
 ללבישת דומה ואינו באלו, אסורה אשהדאף
 אין שלזה מצוה, מטעם שהתירוליבון
 וכנ"ל[. המגבות משא"כתחליף,

 כתבתי. שמים בעזרוהנלענ"ד

 מ' ביראת דהרי18 משיח חדריגת מעין השופטיםמדריגת

 שפוט בימי ויהי ע"פ "ז"ל אמרו דהגה בשבועות, וות מגילת קוראין שאנו ההלהבין
 לו והשיב עיניך, פבין קיסם סול הדיין לד צער כיצד, שופטיהם. את ששפטו דורהשופטים

 ותאיך גדוליע, צדיקים הע שהשופסיע עצינו דהלא זה להבין ויש עיניך. מבין קורהטול
 ס-ז. גדולים חוטאים השופטיע שהיו דמשמע קורה סול להע ספריתכן

 רוח ה' רוח עליו ונצה עליו שכתוב ב"ב שיבא המשיח במלך מצעו דהנה בזה,והנראה
 כשאדם היינו הריע בזיי בו יהי' באמת כי ותא הריע וענין ה', ביראת והדיחו וגו.חכעה
 יתעורר נזיד ומוסר תורה דיבור שוס פסנו עוד ישמעו שלא הגע המאיריס בפגיוומתכל
 ישראל יתעוררו בלבד שלו הריח שמבחי' ה', ביראת והרימו וזה אשתית. לתשובההאדא
 צדיקים ודור דור בכל נמצאיע וכמרכ בצדיקים. מאד גדולה עדריכם וזה זרעים.ירצח
 לוורניש יכולים שאין המקבלים מצד הוא החפרון אך הנ-ל. הריח בחי' להט שישבאלו
זאה.
 שהיו ה.. ביראת והריחו מן הבחינה זה ג-כ להם הי' ישראל את ששפטו השופטיםוהנה

 שלהע ריש בחי' ע"י ישראל של לבן את לעורר יכוליפ והיו במדריגתן גבוהיםצדיקיס
 עאתם לקבל לזה פובשרי8 היו לא הדודות שבאותן וישראל דוקא. דיבוריע עיי שלאבלבד
 שאיתא מה ע9-י הוא ונתעו עיניך, מבין קורה טול אמרו וע"כ בלבד. עיניהם הבטתע-י
 פבין קורה של הגדולה הבחי' אתה סול שאפרו היינו היכר, משוס שרון עירוביןבגמ'
 בלבד העינית ראיית ע"י השי"ת עבודת ולהבין להכיר הזו במדריגה אנו שאין דהיינועעיך,
 שיתעוררו עד מאתכע 7518 ודברי תורה דיבורי לשעוע הוא רצונינו כ"א השופסיס,של

 באמת. שסיע מלכות עול ולעבלת אמיהית לתשובהלבבינו
 כל נלליות הוא המלך דועה ישראל, מלך להעת ע"ה המלך דוד את השי"ת להס שנתןתה

 ספד ע"ה המלך דוד ועשה שתיקן מה הענין וזה בו. כלולים ובפרם בכלל העם שכלישראל
 הרבה ווידוי דברי בתוכו אמר וגס ישראל, כל עבור ותחנונית תפילות שהואבתפרם
 דבריו וכל ישראל סכל הבולל הי' שהוא מחפת ה3) וועא גדולים, ופשעים ועוונותלחסאיפ

 כולם עבור מעשי"ת ת"נוניע ולבקש הענינים כל לפרוט והוצרך ישראל, כל כלל עבורהע
כידוע.
 הדיבררים לענין כלל צריך אינני בלבד שלעעני ושע היינו נא, אדבדה וריעי אחי שעןוזהו
 מלך באמת הוא כי הדיח, בסי' שהוא הפנימית המדריגה לו הי' ע"ה המלך דוד כיהאלו.

 ע"י סאתו לקבל ופוליפ היו לא שישראל סמטת אך ה.י ביראת יהרי"ו עליו שכחובהמשי"
 בעה( )רבדי הדיבור. לבחני עצמו את צמצם לכן הלז. הגבוההעדריגה
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מה הכשרותבנתיבות

 ואזנר הלוי שמואלהרב
 ברק בני - מאיר זכרון ור"מ אב"דרב
 הלוי" "שבטבעל

 מאוסמראליה הבאה הארום" "אייל שלכשרותו
 שיניים שתי לה יש אבל 3רה ומעלת פרמה מפריםשהיא

למעלה

 לס"ק. תשס"ד במדבר ב'ב"ה,

 המפורסם הגאון המכובד ידידינוכבוד
 כש"ת לציון וראשון הרה"ר וישרותובתורתו
 לאייש. עמאר משה שלמהמוה"ר

 ושת"ה,אחדשהיש

 אלי פנה וכ"ת קבלתי לנכון קונטרסויקרתו
 מאוסטרלי', שבא האדום האיל כשרותבענין
 למעלה, שיניס לו שיש היות עצום,ומפיקו
 ע"ט סי' יו"ד ושו"ע נ"א נ"ט חולין הש"סוסוגית
 שבודאי לחז"ל הנמסר סימן שזה הפוסקים,וכל
 לארכה השמלה פרס וכ"ת גרה, מעלהאינו

 קצת ועברתי וגדול, קטן דבר הניח ולאורחבה
 המכריעים האחרונים עלים בז' במיוחדבכולו
 שהי' מה ולקיים, לאשר אלא לי אין וע"כבזה,
 בלא"ה. גםנראה

 ממש שינים לו יש דאם מאד ברורא.
 סימן שחסר טומאתו, על סי' שזהלמעלה

 ביש"ש ומהרש"ל הש"ך לדעת ובפרטדאורייתא
 בחולין תוס' וכמש"כ שיניס הםשניבים
מראיות.

 ספק עכ"פ בזה, ספק איזה שיהי' לו וגםב.

 לאכול דאין ופשיטא פשיטא ואז לפנינו,עצום

 שאינה מסורה כעין לא אמיתית, מסורהבלי
כלוס.

 בענין באחרונה שנו"נ מה ענין זה ואיןג.
 כיון בטהרה שיצא אמריקה בדרום השורטהרת
 על שמעידים טהרה, סימני ג' כל באמת לושיש
 גרה ומעלה שינים לו שאין תורה, של סימניםב'

 עוד צריכים לא דאז סדוקות, ופרסותיובאמת,
 ודעמי'. הפמ"ג כדעתלמסורה

 הפרופ' בשם כבודו שכ' והדבריםד.
 דישנם בעצמי  כנר קיימתי  זה  בשכיחהבגמיזה
 מינים ב' והם דומין כאלו שנראיםמינים
 בדמות שהם מיניס וישנס וטמא, טהורבאמת,
 אלא הס, אחד ביסודם אבל מזה זהרחוקים
 בכהנך אותם שינו גדולם ומקום האוירהאקלים
 לקחי. לשומעי היטב זה והסברתיהדורות,

 גורם הקיבות ד' צורת דאין ברור וגםה.
 בש"ס מוכח זה דהא גרה מעלה שהיאההכרעה
 קיבה בעלי בין עצום מרחק יש הרי דאל"כעצמו
 רז"ל הזכירו לא ולמה הרבה קבות לבעליאחת

 דאין ודאי אלא להכרעה, זה סימןהקדושים
 הגורם, האוכל טחינת אלא הגורם הקיבותצורת
 אלקים ורוח לא, או שינים יש אם מוכרעוזה

 שבע"פ. בתורה בכ"מ כמו הק'בחז"ל

 כנזכר זה, עם זה ורבין פרין שלא וענין1.
 אפשר והסיבה הוכחה, ג"כ הוא ע"א ז'בכורות
 סי' החינוך בס' הרא"ה דברי ע"פ גסלפרש
 שהבהמות כ' כלאים הנהגת איסור מצותתק"ן,
 מינם. אינם עם יחד כשהם גדול צער להםיש

 ולא להלכה, אמתיס הס כ"ת דברי דברסוף

 מעל' שהעתיק אחרונים דברי בכלהארכתי
 להורות הטוב ה' יזכהו להכפיל, שלאכבודו
 מכשולים. בלי בישראל אמתהוראת

 לישועה, מצפה בלונ"ח, דוש"תידידכנז
 ומנר תלוישמואל

 ברק בני - מאיר זכרון ור"מ אב"דרב

.ש



 ישראלאורסו

 כהן יוסף חזקוהוהרב
 חן" "אבני שו"ת ומחב"ס בב"ב, מו"צ משחטה,רב

 תרנגולים" "ביצי בתוך חיסונים" "זריקתביצוע
 פרה" קיבת "ניתוח לגבי נכוןוהמרר

 - ואמרת "אמור לפרשת ג' יוםבעזהי"ת
 תשס"ה שנת "אייר", דר"ח ב' וכו'",להזהיר
לפ"ק

 שימחה מאז עברו בודדות שנים כמה זהרק
 כאשר ללבבו, נגעה ה' שיראת מי כל אתהציפה
 החיסונים" "זריקת את לבצע הוטרינריםהחלו
 ה-19 ביום או ה-18 )ביום ה'ביצה' פנים תוךאל
 זה מכל ראה - ל"אינקובטור" הכנסתהמעת

 שהיה ממה בשונה להלן[, בדברינובהרחבה
 ב'גוף שונים במקומות להזריק אז עדמקובל

 ביום ה'ביצה' מן בקיעתו לאחר מידהאפרוח'
 תרנגולת"; "אפרוח יצירת - הנ"ל )מעתה-21
 שעורר דבר כידוע[, הדגירה, מתחילת יוםכ"א

 בחלל". "מחט דין מבחינת שאלותכמובן

 לרבני להמחיש הוטרינרים הרבובצדק
 היאך כולו בעולס השונות הכופרות""מערכות
 כ-2 לערך "חלל" יש ה'ניצה" של ה'כד'שבצד
 אורך את מכוונים שבפועל ולהיות עומק,ס"מ
 אורד ס"מ לב-1 רק מהמתקן ה'מחט'יציאת

 בצורת מאוד רחבה זרוע יש ההזרקה)למכונת
 כמספר "פומיות" מספר בה שקבועיםמלבן

 במספר, כ-50 לפחות - מגש שבכלה'ביצים'
 אמורה כזו "פומית" כל מתוך ההזרקה,ובעת
 תחתיה המונחת ל'ביצה' במקביל 'מחט'לצאת
 ה'ביצים' מספר בכל שההזרקה כך המגש,על

 בעת זמנית, בו מממצעת בודד אחדשבמגש
 תוך זו, מטרה למס קט, לרגע המגששייעצר
 נצרך כך )לשם נע. הסרט ע"ג התקדמותוכדי
 יציאת אורך את אוטומטית בצורה לבוין עתבכל

 של ההזרקה" "פומיות מכל זמנית בוה'מחטים'
 כל נקיון ולאחר העבודה, בתחילתהמכונה;

 לאותן הנצרך אורך שיעור לפיהאביזרים,
 בהן שמטפלים 'ניצים' סוג ולאותן'שעות'
 ה'מחט' תוכל לא לעולס לכן השעה(,באותה
 . האפר)ח' ל'גוף עד הזאת בצורהלחדור

 זאת לבדוק יוכל בענין ומצוי מנין שאינוומי
 ישים עיניו למול כאשר בביתו, בעצמואף

 מבעד 'נוזלית' עדיין שהיא רגילה'ביצת-אכילה'
 החדר גס כללי שבאופן )עדיף פלורסנטלאור
 כמוחש יראה ואז ותנמש, לאור או חשוךןיהיה
 שככל אלא בזה. המדובר "והע" איזהעל

 וה'נוזל' יצירתו בתהליך ה'אפרוח'שיתקדם
 יותר ויתרחב יעמיק כן 'מוצק', לחומרמתגבש
 טבעית תופעה וזוהי הנזכר, "חלל" אותוויותר
 ההופך 'נוזלי' דבר בכל הקיימתפשוטה
 .ל'מוצק'

 את שיזריקו בעת ב"מדגרה" המבקרוכל
 שכל יראה ה'ביציס', תוך אלה'חיסוניס'
 המגש על כלל,,,...[ )בדרך מונחותה'גיצים'
 מטה, כלפי ה'תד' וצד מעלה כלפי ה'כד'כשצד
 ה'ביציט', כיפת תון אל ה'מחט' חודרתוכך
 מכלי לכאורה, האמור, "חלל" תוך אלקרי,

 גם שבמקביל אלא עצמו. האפרוח' ב'גוףשתפגע
 במצב המגש על 'ביצים' שישע פעם לאיקרה
 בצורת משתנה זו, מבחינה הטעויות )מספרהפוך

 לוולתהן, ביהם בפ"ע "מדגרה" כל אצלקיצונית,
 כבר וזו מעלה, כלפי שלהן ה'חד' כשצדכלומר,
 ה'מחט' ועדרת אז שהרי - עצמה בפניבעיה
 במקום שכן ה'אפרוח', של 'בטנו' תון אלהיישר
 הביצה'. ל'קליפת ביותר צמוד הואה'חד'

 משש ה'ביציס' ים העברתן שגםולמרות
 הן איתן הרגישת מהתבניות ]לדוגמא;למגש
 יותר גדול מגש אל ה"מדגרה" שערי אלמגישת
%אפילו  בקיעת לקראת ה-19 ביום וכן 4, 

 אס ה-18 ביום אפילו או - החוצהה'אפרוחיס'
 עצכן, ה'ביציס' בתוך החיסון את אזמבצעים

 יפלו לבל מסביב מותצות עם למגש מועברתהן
 היא גס נעשית לצדדין( מכן לאחרה'אפרוחים'

 מסוג ]משהו "פומיות" עם "כהיסבה" ידיעל
 כאחת נשאבות ה'ביציס' שכל באופןהנ"ל[,



סו הכשרותבנתיבות

 הן וכך "פומיות" אותן אל מעלה כלפיונצמדות
 יש מגש בכל 1ואס נוסף מגש אל יחדיומועברות
 נדרשות שאיבות ש-4 הרי תבניות, ל-4מקוס
 מבלתי היטב[, והבן שלם, מגש למלאותבשביל
 להתהפך ה'ביצים' מן לאחת יכולתשום

 קורה מה בזה היא שהשאלה הריבמושבה.
 מגיעות שה'ביצים' בעת בתחילה מיד זומבהינה

 1כנ"ל(, רגילות תבניות עם ה"מדגרה" שעריאל
 'ביצה' כל מונחת אז כבר גם מראשיתהאם

 מעלה, כלפי דייקא שלה שה'כד' באופןבתבנית
 באותן מונחות שהן כפי דבדיוק ברורשהרי
 המשאבה אותן תשאב גם צורה באותהתבניות
 היתה ובאם הלאה, וכך המגשים אלבדרך

 באותה שהתה שעדיין בעת הפוכהה'ביצה'
 צורה באותה שאף גן אם ברור ראשוניתתבנית
 ולמרות הדרך. בהמשך המגש אל גםתישאב
 בדיקה על הממונה פועל שם קיים כללשבדרן

 שכל להשגיח ה"מדגרה" בעלי מטעםזו
 ה'כד' כשצד בדוקא מונחות תהיינהה'ביציס'

 אם שהרי הנ"ל, מסוג נזק יקרה לבל מעלהכלפי
 ה'אפרוח' של 'בטנו' תוך אל ה'מחט'תוחדר
 שבשלב הסבירים הסיכויים כל את ישהלוא

 לכך עדים שאנו הרי כך, בעקבות ימותמסויים
 גדולות ב"מדגרות" 1בפרט שוניםבמקומות
 מוחלט[ באוץ אינה שם שהשליטהביותר,
 לא פיספוסים בזה קיימים בפועל הכלשלמרות
מעטים.

 כך על ספק שאין נראה אכן פניועל
 הרופשות כל לגבי הולס בפיתרוןשמדובר

 החיסון לגבי בעבר שנתעוררוההלכתיים
 שזה ובודאי ה'אפרוחים', שמקבליםהראשון
 ביום האפרוחיס' 'גוף בתוך הזריקות עלעדיף

 1בשונה התרנגולים" "אפרוחי אצל כיהבקיעה.
 מצורה הכל אם ההודו"[ "אפרוחי אצלמאשר
 זריקות שתי רק להם נותנים בריאותיתמבחינה

 כן לפני ואו הבקיעה ביום האחת חיסונים,של
 עצמה ה'ביצת-אפרוח' תוך אל מתבצעתכשזו
 כבר כשהם יום 14-12 בגיל לערך והשניהכנ"ל(
 יותר קל השני החיסון לגבי ואם יותר,גדולים
 בשאר או הגידים" ב"צומת לפגוע שלאלהזהר

 בני 'אפרוחים' שאצל הרי הפנימיים"ה"איברים
 עד פשוטה, לא לגמרי משימה זוהייומס

 את לנקב שלא מירבית; אחריות לכךשנדרשת
 ה'מחט', ממול ממש מאוד הסמוכהה'בטן'

 ל"נתק" לגרום שלא הנ"ל זהירות מבחינתובפרט
 אין ה'שוק' כל כזה בגיל כאשר הגידים"ב"צומת
 וקשה בלבד אחד ס"מ מאשר יותר עולהאורכו
 הגדולה ה'מחט' עם להחטיא שלא לדייקמאוד
 שכאשר ונמצא ה'זריקה'. במיקוםיחסית
 ממש, ה'ביצה' תוך אל החיסונים אתמבצעים
 בעיות אותן כל את בכך עוקפים הנ"ל,באופן

 ב'גוף ההזרקות משיטת כתוצאההנגררות
 הבקיעה. ביוםהאפרוחים'

 מהשובי"ם אחד שאלני שנים שלפני1האמת
 בכה"ק 'תרנגולים' גידל שבעצמוהמפורסמים

 חיסונים, אותם בכל הבעיה בעצם מהשלו;
 למישעי מאוד הם חלקים עצמם ה'גידיס'שהרי
 הכל בסך הס ה'מחט' בהם תפגע אס דגםבאופן
 עצמה ה'מהט' אבל לצדדין, וידחקויתחלקו
 לו, והשבתי בהם. תפגע לא ואופן פניםבשום
 אבל אמת, גס בזה שיש דלמרות השי"ת;בעזרת
 באופן זאת לומר שקשה נראה כלליבאוש
 יותר מתבצעת שהזריקה שככל גסן מהמוחלט.
 מדינא, הגידים" "צומת מקוס עיקר בכיוןלמטה
 ידי על לזה זה צמודים ה'גידים' שםהרי

 שזהו 'ישרוול", צורת כמין לו שיש"גיד-מקיף"
 הגידים" "צומת המילים ופירוש כהגמעותבעצם
 כחטיבה יחד אותם צומת "גיד-מקיף" אותואשר
 זו שמציאות וכפי מזה, זה יתפרדו לבלתיאחת
 יחליקו שלא ובודאי מתמצא, לכל מאודברורה
 מתבצעת שהזריקה ככל ובמקביל, בכה"ג.לצדדין
 רחבים ה'גידיס' שם הרי מעלה כלפי יותרבכיון
 'עבה' די שהיא ש'מחט' לומר מאוד וקשהיותר,
 מן אחד את לא אף כזו בצורה לחתוך תוכללא

 שיש המועט ה'בשר' מן לנתקו ולכה"פה'גידין',
 ו'נופל' 'מקופל' שנמצא עד כזה רך בגילשם

 לי יש עצמו הענין ובזה - 1 כהה כלפילגמרי
 מה שנים[ן בכירך כבר להלכה ישןויכוח

 ממש הוה ה'גיד' של כזה קיפולשלעניו"ד
 בכה"ג שייך דלא ובודאי מדאורייתא"שריפה
 כלפי או מעלה כלפי ה'שוק' עצם חצישיעור
  חציו משישר דאס בהלכה שנאמר דמהמטה,

 מה'בשר' ה'גיד' נחתך ה'שוק' עצם שלולמעלה
 כודאותו דוקא היינו לעניו"ד, טריפה, זהאין
  מקוס, באותו ל'בשר' מחובר עכ"פ נשאר'גיד'
 עד מוחלט באוש מה'בשר' ה'גיד נותק באםאבל

 כמאן הוה הא כטה כלפי לגמרי ו'נפל'ש'נקלף'
 עצם של ולמטה חציו מציעור אפילו דמידליתא
 ת, ואס הפשוטה, המציאות מתוך וזאתה'שוק'



 ישראלאורטח

 חציו משיעור שעכ"פ כזו בצורה לומר ניתןהיאך
 לא לגמרי הוא בעוד מנותק איננו ה'גיד'ולכמוה
 הענין, בזה יותר, נרחיב לא עתה ולעת שם.קיים

 אגב[. בדרך רקשהזכרנוהו

 כי הבעיה, את לגמרי פתרנו כבר שבזהולא
 השני החיסון בעת גם רבות נוכחתי בעצמיאני

 'גוף בתוך שונים במקומות רק כולס אצלהנעשה
 זה והרי כנ"ל, יותר מאוחר בגילהאפרוחים'

 להט מרוב כי להכחישו, אפוגר שאי ברורדבר
 צוות שעל מה מכך כתוצאההמהירות

 גם לפעמים חיסונים לבצעה"מזריקים"
 הטוב לבמקרה אחד ביום אפרוחיםלכ-000.001

 עצמם הם "מזריקים"[ חמישה של בצוותמדובר
 כאשר המטרה את שהחטיאו פעם מידימבחינים
 ה'שוק' של העליון חלק אל להזריקבמקום
 הצידה במעט ידם החליקה וד"ל[ העליון,7בחציו
 הבטן" "חלל תוך אל בטעות שהזריקו קרהוכן

 במקביל ה'מחט' ממול ממש - ביותרהסמוך
 את עוקרים עצמם המזריקים אף ומיד7וכנ"ל(,
 יזהם שלא בשביל 'אפרוח' אותו של'ראשו'
 שאר את גס ב'לול' הגידול וזמן שלביבהמשך

 מתוך מצאנו אנחנו שאף אלאה'תרנגוליס'.
 ה'אפרוחים' תחום אל העבירו שכבררה?אר
 ברור "חור להם שהיה כאלו חוסת,שכבר

 לא כלל המזריקים ואשר ה'בטן', בצדומוחשי"
 שבאמת ונמצא המהירות. מרוב כך על לבשמו

 רק ולא לחלוטין, הכרחית היא כך עלההשגחה
 לא זה ישכל ונכנס" "יוצא משגיח שלבאופן
 המהירות שמתוך מעט, מתי אותם לגבייועיל
 בטילי[ לא בע"ח והא כך, על לב ישימו לאכלל
 כן כמו ההזרקה, עת בכל פקיחא בעינאאלא

 לאחר אף כללי במבט גם כך על להשגיחהכרחי
 הלאה, והועברו חוסנו שכבר אלו אצלמעשה
 שבולשים המזריקים צוות יראו בעיניהםכאשר

 ה'אפרוחיס' מבין אלו אצל גם אחריהםובודקים
 ובאשר ההזרקה. את בהם ביצעו כברשהם
 בפרט הלול בתנאי הנוצר הנורא והסבלהקושי
 המתפזר הנוצות" "אבק בעקבות החוםבימי
 עד ה'אפרוחיס' פריחת מחמת הלולבאויר

 - צח אויר בהעדר לנשום קשה ממששלפעמים
 פעמית חד מסיכה אז שלובשים אחרי גסוזאת
 להעמיד אלא ברירה שאין הרי כהגנה, ה'אף'על
 הזריקות, על שיפקחו משגיחים שני זמניתבו

 החוצה השני ייצא ה'לול' בפנים שהאחדובעוד
 קצת. להתאווררבשביל

 כשהוא הראשון ההדסון לגבי שעכ"פאלא
 טפי עדיף זה בודאי עצמה, ה'ביצה' בתוךמבוצע
 כמה וזה וכאמור. הבודחת, מכל למעשה,הלכה
 רבני משלחות עם יתד ביקרתי כבר שת"לשנים

 הן גדולים במפעלים שונות ספרותמערכות
 נציצי את מדגירים שם - בחו"ל והןבארץ

 המיוחדים "אינקובטורים" בתוךהתרנגולים"
 היאך מקרוב הדברים מהלך את ובדקתילכך,
 טוב היותר צד על בעזהי"ת שס נעשהשהכל
 הלכתית.מבחינה

 פרי יש כללי באופן הזאת לעת גסואכן
 בעלי כלל ובדרך הסכרות לעמל רבושכר

 ובנאמנות בזהירות דרכם ממשיכיםה"מדגרות"
 פתרון ובאמת הנזכרות", "מערכותלהוראות

 המהדרין. מן למהדרין שס תקףהנ"ל

 לאחרונה לראות נוכחתי ליבי לדאבוןגרם
 הדברים באלו שאין 7כמובן הגמור ההפוך אתגם
 חלילה ללמוד הכללה, של שמץ בכדי לאאף

 כל כללי ובאופן ה"פרט", מן ה"כלל" עלוחלילה
 מקרוב הדברים את בעצמו לבדוק יכולמורה
 יש אשר וד"ל[, במקומו, הדבריס נעשיםכיצד
 וצרה למועקה אצלם  הפך בעצם הנ"לופתרון
 שבשלב יתבן עוד הרי  סוף כל  וסוף -צרורה
 "מדגרות" מאותן גס  'אפרוהים' יקחומפוייס
 מכחו דשם ה"מדגרות" בעלי כאשר  משים,מבלי
 רבב ללא רצוננו ושביעות בטחוננו שמרובלראות

 נרדמים אנו כהניס מבלי המחודש,מהמהלך
 לבדוק רה?יכ( אנו אין וכלל התמירה עללגמרי
 בזמן ב"מדגרות" בפועל הנעשה אחר פעםאי

 שולחים אנו שבאמת או ההזרקות. שלאמת
 כולו המהלך את לבדוק ת"ח ואפילואנשים
 דוקא לאו שלהם הפרקטי שהידע אלאמקרוב,
 כיצד דיים יודעים אינס  שלפעמים עד זהבתחום

לבדווי
 עס רבה במקצועיות הענינים מהלך את

 ואז דא, כגון בכל הנדרש הריח חושתוספת
 שולחים היו לא כלל מבאס טפי גרע שדבעצם
 לכמה ונוסכת מקנה זו תופעה באשר לטס,אותם
 כמובן, הכללות שוס יבלי מעלי דלאאינשי
 רב עצמי ביטחון זו במלאכה העוסקיםוכנ"ל[
 בהכירך וכך הרבנים. על להערים בשביליותר
  המתוניס נזהרו ולא דייקו ולא ישהדרך,

 ה"מדגרה" בעלי מכעס  ההזרקות עלב"מדגרות"
 בכל היטב לבדוק כבתחילה ליבם אללרננים



סט הכשרותבנתיבות

 מן חוצה היוצא ה'מחטים' אורך כמהפעם
 את )שכן ה'ביציס' תוך אל ההזרקה בעתהמכונה
 עת בכל מיכנית בצורה מכוונים ה'מחטים'אורך
 במכוון שאף או וכנ"ל(, ה'ביצים' גודללפי

 חוצה היוצא ה'מחטים' אורך הגדילותחילה
 ופעילות יעילות את יותר להבטיחבשביל

 גידולם בהמשך האפרוחיס' ב'גוףהחיסונים
 חודרים ההזרקה שבעת עד טבעי, באופןב'לול'

 - ה'אפרוחים' ל'צוואר' עד עמוקה'מחטיס'
 ה'קרוס שבתוך - יותר עמוק עודואפילו
 ה'ביציס'. שלהפנימי'

 אחד מהלך את להמחיש בזהוהנני
 באחת לאחרונה ממש שעשיתיהביקורים

 לצידי כאשר בעזהי"ת, הגדולות,מה"מדגרות"
 על להעיד יכולים אשר גדולים ת"ח רבניםעמדו
 נאמנהןכך

 את לבדוק להעדיף יש לעניו"ד, כללי,באופן
 דוקא ב"מדגרות" אשר ב"אינקובטורים"הביצים
 בתוך הכל נתייבש שכבר לאחר ה-20ביום

 באופן 'ליחות' שיורי שום מבלי ה'ביצה'ומסביב
 במוחשיות, יותר הענין את לבדוק אזשאפשר
 ליחות מלא הכל שאז ההזרקה ביום לאובודאי
 שהדבר אמרנו ורק - הנ"ל לבדוק יותרוקשה
 למי בהחלט אפשרי עדיין זה אבל יותרקשה

 בהזדמנות עשיתי וכך בעזהי"ת. בעניןשמתמצא
 את לראות המפעל מבעלי ביקשתי כאשרזו,
 ביוס הוזרקו שבו שה'ביציס' ה"אינקובטור"מס'

 בשביל אחת 'ביצה' לי והביאו לי ונענואתמול,
לפותחה.

 לגמרי נקיה ה'ביצה' היתה מבחוץוהנה
 כאשר דם" "כתם או 'טינופת" של רבבמבלי

 ה'כד' שבמקום הביצה' ב'כובע שנפערה"חור"
 כל, לעין היה ומוחשי ברור מהזריקהכתוצאה

 גבול לעומת בו וכיוונתי קטנה סכין לקחתיואז
 ה'ביצה' של הריק הפנימי" "חלל עומקתחתית
 לפגוע שלא יתירה וזהירות מתינות מתוךהנ"ל

 מתחת הצמודים ה'אפרוח' של ו'צווארו'ב'ראשו'
 את כשפתחתי ומיד דשם, ה'קרוס'לאותו
 בעליל ניכר היה זו מפתיחה שנוצרה'כובע'
 הקרום את גס הזריקה בעת חיררהשה'מחט'
 ימצא בעצמו 3שהוא "חלל" אותו שלהתחתון
 ה'אפרוח' של ו'צווארו' 'ראשו' מעלממש

 ואף ברור "חור" זה והיה מתחתיו[, לוהצמודים
 דבר סביבו, היה לגמרי השחיר שכבר דם""כבס

 3שכאמור ה'מחט' שאורך ספק כל ללאשהוכיח
 כיוונהו שירצו[ אורך לאיזה לכוונואפשר

 במטרה אף ולכאורה ס"מ 2-3 לביןלהערכתי
 ל'גוף עד ה'מחט' שתחדור כדי מראשמכוונת

 לפי סבירה בהצערה נתברר שכך כפיהאפרוח',
 עינינו. לנגד שנתגלתה זו מציאותמבחן
 ה'קרום שפתחתי בעת במוחש היה ניכראף
 של תכותתו מצב לפי ה'ביצה'; שלהפנימי'
 החל כבר )שבינתיים ה'ביצה' בתוךה'אפרוח'

 למרות כוחו, בשיא כשהוא ולנוע לצייץמיד
 גודל מצד וכן יחסי[ באופן המוקדמתה'בקיעה'
 ה'ביצה' חלל רוחב כל בתוך גופו רוחבתפוסת
 להלן[, בדברינו בהרחבה, זה מכל עוד)ראה
 הדגירה, ימי למנין ה-20 יום כבר זה היהאשר

 ביום שהתבצעה החיסונים הזרקתכלומר,
 ימי למנין ה-19 ביום נעשתה ןכנ"ל(אתמול
הדגירה.

 כי הנ"ל; הדס כתס סיבת אגב,)בדרך
 "קרום כעין מהווה ה'אפרוח' אצל הביצה""קרום
 שזה כפי - המתפתח ה'עובר' אצל אשרהשליה"
 המטבחיים גבית שמצוי מי לכל בעלילנראה
 ובפרט 'הריונן' באמצע שנשחטות ה'פרות'אצל

 דס" ונימי כאשר הגבוהים, ה'הריון'בחודשי
 את ה'אפרוח' יונק ומהם בה ורקומיםשזורים
 כנצל קלה פגיעה אפילו ולכן לנשימתו,החמצן
 של ב'מרקס' מסויימים במקומות המחט''ראש
 מן אש באי מיידית לחבלה יגרום ה'קרום'אותו
 "ווריד ניתוק של במקרה ואף הדס","נימי
 מריבוי כתוצאה ה'אפרוח' ימות מיד בוראשי"
 כך.[ בשל הדסשטפי

 שעמדו הרבנים מאותם אחד רבבתחילה
 הנ"ל בתופעה מדובר שאולי השערה העלולצידי
 עד ה'מחט' חדרה ולכן הפוכה ה'ביצה'שהיתה
 החזרתי שמיד אלא דייקא, האפרוח' 'גוףגבול
 שבר בצמוד לקדמותם הקליפה שברי מצבאת
 הוחדרה הזריקה שאכן הדבר והוברר שבר,אל
 ה"חלל" ובמקום שב'ביצה' ה'כד' חלק תוךאל

 'גוף לפגול עד ה'מחט' הדרה זאת ובכלדייקא
 דייקא.האפרוח'

 החל דשם הראשי לוטרינר זאתכשהראיתי
 רחבה, בשפה ושוב שוב ולהסבירלהרצות
 מעולם וכאילו הנזכר ה"חלל" ענין כל אתכרגיל,
 ושה'מחט' אמורים, הדברים במה ידעתילא

 יכולה אינה ואפילו ה'קרוס' את רקמחוררת



 ישראלאורע

 את מיד הבנתי ואני האפרוח'. לגוף עדלהגיע
 נעניתי ואף ביקשתי ולכן הגדולה,התרמית
 חוסנה אשר כבראשונה, אחת 'ביצה' עודלפתוח
 אתמול. ביוםרק

 בזהירות כנ"ל ה'ביצה' את פתחתי שובואז
 לכל שהראיתי לפני לא - יותר עודגדולה

 שנתהווה הברור שה'נקב' היאךהסובבים
 דייקא )שם ה'כד' נשד הוא מהזריקהכתוצאה

 יתעורר ששוב מבלי הפתיחה, את מבצע גסאני
 בצד פתחתי אולי כנ"ל נוסף ספק מכןלאחר
 לרבנים והוכחתי הנ"ל, "חלל" במק)ס שלאה'חד'

 דקים" קרומים ישני בעצם כי לצידיהעומדים
 הקשה לקליפה מבפנים "הלל" באותויש

  אות) וסביב מעל האחד הקרוסהוזיצונית;

 המכונסת ה'ביצה' תכולת כל  טביב ובעצרת"והע"
 הוא הרי 'קרום' ואותו - כיס צורת בכעיןבתוכו
 הקשה, הקליפה תחתית אל מכה? ודבוקצמוד

 הנזכר "הלל" בתחתית הנמצא השניוהקרוס
 - ה'ביצה' קומת בגובה דוקא כאמור)הקיים
 וממול ל'ראשו' ממש ובצמוד מעל ה'נד'(בצד

 אם הפנימי, זה ו'קרוס' האפרוח, שללצווארו'

 שבעצם הרי "חלל" אותו של תחתית) הואכי
 יותר, קטן נוסף אחד 'שק' עוד של גובהוהוא
 וכדלהלן. הדגירה ימי בכל ה'אפרוח' שוההבו

 ובגיבושו ביצירתו ה'אפרוח' מתבחש שיותרוככל

  'קרום אזתו מהטול גס כן הדגירה ימיבמהלי

 הדק 'קרוס אשר הנזכר, לפי )זאת  פנימי';די
 פנים תכולת כל את הוא גם המקיףהחיצוני'
 הקשה הקליפה לתחתית דבוק הוא הריהיביצה'

 נשאר עיגולו צורת טבעי באוץ ולכןהחיצתית,
 החיצונית הקליפה כצורת מצב באותותמיד
 בעצס מהווה הפנימי' הדק 'קרוס משא"כעצמה.
 ה'אפרוח', של ואיבריו לגופו צמוד לבושמעין
 ומתגבש דשם הנוזלים שמתאדים ככלולכן

 גס מתכווץ ט ביצירתו ויותר יותרה'אפרוח'
 וצורת נוט מידת לפי בצמוד 'קרום',אותו
 'קרוס שאותו ר"ל, ה'אפרוח'. של איבריוחיתוך
 סק, בתוך שק מעין בעצס מהווה פנימי'דק

 ביום החוצה לבקיעתו עד בתוכו נתוןשה'אפרוח'
 אף הכיווץ מרוב כאמור, הדברים, ומטבעה-21,
 עם מחוטב כלבוש פנימי' דק 'קרום אותונעשה

 איבר כל של מידתו ולפי למול ובליטותשקיעות
 ובאותה זמנית בו ובמקביל ה'אפרוח'.מאיברי
 משמעותית בצורה ויותר יותר לו מתרחבמידה
 ה'כד' בחלקו קיים שהוא הנזכר "הלל" אותוגם

 לאחר כי ה-19, יום עד זה 7וכל ה'ביצה'של
מק

 ה'אפרווי
 תוך אל 'האשו', להוציא מתיעל

 את לגמרי שמקרע לאחר הנזכר, נהלל"אותו
 זה מכל עוד ראה - פנימי' דק 'קרוסאותו

 סרס נחלל" אותו כאשר לדהר(, בדבריטבהרחבה
 ה'עה~יס',- שני בין ה'כד' בחלק לחייץבעצס
 יחדיו. צמידים בעצם הזז ה'כד' צד לגובהשעד

 מוחקיי, באוש הנ"ל הסבר כל לאחרומעתה
 שיפתח ומי המי כל שגם בטורקי השי"ת,בעזרת
 סתם כל אפילו או 'ביצת-אפרוח'בעצמו

 יראה הראויה, זהירות מתוך'ביצת-אכילה'
 צדקו כמה עד הפעוטה המציאות ולטבמוחש
 מצב ה'ביצה' בתוך שקיים היאך הנ"ל;דבריט
 קיים בו הפנימי הסק כלומר, שק, בתוך שקשל

 נוסף חיצוני סק בעוד הוא גם נמצאה'אפרוח'
 הקשה הקליפה לתחתית הדבוק ממנווגדול

 רק ביניהס מפריד העליון כשהקטה"החיצונית,
 של ה'כד' צד של העליון מקום באותודייקא
 .ה'ביצה'

 הביצה' 'כובע את כשהרמתי מידואז
 ה'כד' של העליון במורד מהפתיחהכתוצאה
 בתון הנ"ל עקב" שוב היה ניכר מיד מטה,כלפי
 ואף השניה, זו ב'ביצה' גם הפנימי' הדק'קרום
 וכנ"ל. שהשריר דם" "כתם היה זה עקב"סביב

 אותו את בזהירות הרמתי שוב מכןלאחר
 הנקב שמקוס היאך להראות פנימי', דק'קרום
 של 'עורפו' מול אל ממש דוקא מכווןבקרום

 כל הווטרינרים נלחמו זה )שעלה'אפרות'
 ב'גוף רק להזריק שנהגו בעת עודרעננים,

 הניתן ההרסון לגבי זה אם פנימה;האפרוחים'
 הריסונים שאר לגבי או הבקיעה ביוסלהם

 דוקא להזריק התפתחותם, בהמשך מכןשלאחר
 בתוך עדיין בהיותו מונח 'ראשו' כיב'עורף'(.
 כ%84ר ה'הד' צד מול אל מטה כלפיה'ביצה'
 את מכסים 'כנפיו' הנתי ל'הזהו' צמוד'מקורו'
 כלפי חשוף אז ונשאר לגמרי, כמעטה'ראש'
 לאו וכנראה ה'עורף', רק ה'כד' צד ממולמעלה
 באופן שתחדור ה'מחט' את מטונים הםבכדי
 דייקא. ה'עורף' תוך אלהנ"ל

 ניכר אףובאמת
 כטקסי

 הנקב שאין גךכיצה'
 וסביר שדדין, קצת אלא ה'כד' במרכזממש
 מבחינת הוא, ריק דבר לא בודאי זה שגםלהניח
 ההזרקה יעילות יתרון בשביל המועדףהמיקום



עא הכשרותבנתיבות

 השערתם לפי זאת , דייקא האפרוח' 'גוףבתוך
 הוטרינרים.של

 הראשי הווטרינר והודה ראה כן אזאו
 ה"הזרקה" מהלך הוא כך אכןשבאמת

 ברירה להם שאין אלא תמיד, עת בכלב"מדגרה"
 היא אין כאשר יעילה הזריקה אין כיאחרת

 מכן לאחר אגב; ובדרך - מספיקחודרנית
 עם בשיחות הפרטים אלו את עודחקרתי
 שונים שבמקומות לי ונתברר שם, בעלימומחים

 שוס שתהיה מבלי החוק מצד הדרישה היאכך
 כולם לא שבפועל אלא מכך, להשתמטיכולת
 מכך.יודעים

 היינו שד היום עד שאס זה, לפיונמצא
 הזריקות לגבי להקל סברא לתלותיכולים
 מן בקעו שכבר לאחר ה'אפרוחים' אצלהנעשות
 המשקים של ניכרים באחוזים באשרה'ביציס',
 לכוין היודעים מומחים ידי על הדבריםנעשים

 בתוך ה'מחט' עס יפגעו שלא באופןמלאכתם
 הרכים, ה'אפרוחיס' של הפנימייס'ה'איברים

 'קליפת תחת רואים מאין נסתר הכל שבכאןהרי
 ה'אפרוח' הזיז אם יודע איתנו אין וגםהביצה'
 חדרה אן או ההזרקה, בעת 'ראשו' אתבמקצת
 ה'וושט'. תוך אל היישרהמחט

 לאותו מאוד צמוד ה'אפרוח' כי תאמרשמא
 שיזיז יתכן לא ולפיכך הפנימי' דק'קרום
 שום ליטא אז או ההזרקה, בעת ו'צווארו''ראשו'
 מתחת אפילו מאוד כשיחדור אפילו בדברשאלה
 כך בשל גם ואולי - ה'אפרוח' של'גרונו'

 שכבר וכפי ה'כד' במרכז ממש לאההזרקה
 למעלה, בדברינו מזההזכרנו

 ה'בקיעה' בטרם יממה לפחות כידוע,הנה
 ובקריעת בהכנותיו ה'אפרוח' מתחיל אזכבר
 בהרחבה, מזה עוד ]ראה פנימי' דק 'קרוסאותו
 הקשה הקליפה "ניקור" לקראת בדברינוןלהלן

 רחב פתח ליצירת עד ב"מקורו"החיצונית
 אז לו יש שכבר אומר וזה החוצה,לבקיעתו
 ה'מקור' מבחינת בפרט בגוף רבותתנועות
 עד - ולכאן לכאן ממש של תזוזות עםוה'ראש'
 בפועל לנקר יחל הוא בו האמיתי השלבשיגיע
 רק זה כל וגס החיצונית, הקשה הקליפהאת

 ונמצא, שעות. מספר של ובתהליךבהדרגה
 כבר הבוקעים רבים 'אפרוחיס' שישנםדכיון
 עתה נכנס )לא הדגירה ימי למנין ה-20ביום

 כי בזה, נעיר ורק זו, בתופעה החשבוןלעומק
 'ביצה' ולפיכך מלאים, אינם הדגירה ימיה-21

 יבקע ה'אפרוח' הלילה בתחולת לכופלשהוטלה
 נאריך לא כי - וד"ל הש2, יום בסוף כברממנה
 יש בודאי לגביהם שלכה"פ הרי בזה[,עתה

 ה'ראש' תנועות הרבה להם שיש מסבראלתלות
 בפועל ההזרקה ביצוע בעת עכ"פ -וה'צוואר'

 בהמשך בהרחבה, זה מכל עוד )ראה ה-19ביום
 זאת, כל והבן הדגירה. ימי למנין להלן(דברינו
 היטב.היטב

 שהרי דמילתא, לרווחא רק כתבנו זהוכל
 כל מבלי גם עומדת בעינה זו שאלהכנזכר,
 ודו"ק עתה, זה שהזכרנו "תנועות" סוגיאותן
 .היטב

 שנתערבו בע"ח של בנידון עתה נאריךולא
 עצמה )דהיא דרוסה בספק או טריפה בספקאף

 דהא - בפוסקים וכנזכר כידוע הוה,ספיקה
 ורק וכו'ן, וכו' "בדיקה" לה יש אכתי"דרוסה"
 )טוי"ד; הב"י מש"כ דיעויין בקצרה; בזהנעיר
 דרוסה דספק המצות, בספר "כתב נ"ז(:סימן

 ספק דהוי להתיר, צד בה יש באחרותשנתערבה
 ומ"מ היא, זו לא שמא ואחד אחד דכלספקא
 בספק ניתר אינו היא דבריה דכיון לאסורגמגם
 אסור הספק היה שנתערבה שקודם כיוןספיקא

 דרוסה לודאי אפי' תקנה שיש ונראה התורה.מן
 דפריש וכל דניידי דנכבשינהו באחרותשנתערבה
 מא' חוץ מותרות וכולן פריש,מרובא

 עכ"ל.האחרונות".

 שבמציאות יתברר באם דידן, בנידןוא"ב
 יחדור אחד 'אפרוח' שעכ"פ להניח סבירהקיימת
 מעשית שאלה שזוהי הרי בחלל, ה'מהט'אצלו

 ממש אז הוה דהא כך. על רב עיוןהמצריכה
 רק כאשר דרוסה" "ספק שאצל "ספק" אותוכעין
 'נדרס' אם זה ספק אצלו חל השאר מביןאחד
 ברור לא לגמרי עדיין 'נדרס' אם כשאףבפועל
 ספק הוה הכא כן וכמו )וכנ"ל(, 'נטרף'אם

 אס וכדלהלן( ספק מסתם יותר הוה]ובאמת
 האפרוח' גוף 'חלל בתוך ה'מחט' נכנסהבכלל
 אם ברור אין כלל עדיין בפועל נכנסה אסכשגם
 כולא הוה ]ובאמת מעשי באופן ה'אפרוח'נטרף
 בסמוך וכדלהלן חדא, ובענינא חדאספיקא
 בזה[. הש"ךמדברי



 ישראלאורעב

 וז"ל: סק"ל( )שם, ההצ"ך בדברי עודויעויין
 בספק דהא כזה, ס"ס שמעתי לאשמעולס
 שתקו או צווחו שמא אומר מצאתההראשון
 דרסן, לא שמא ג"כ לומר אתה מוכרחכולס
 אחד". למקום הזלן והכל השני הספקוהיינו
 ספק דהכל דירן, בנידון נמי הכי וא"כעכ"ל.
 אחד אל ה'מחט' חדרה אם הוא;אחד

 לאו. אי ה'אפרוח' של הפנימייםמהאיברים

 בין לכאורה לחלק מקום יש עדיין כיואס
 זה דרוסה' 'ספק לגבי שכן מקרים; הב'אלו
 כזאת 'דריסה' היתה אט שאס ברורעכ"פ
 מצד תחילה בכוונה היתה שעכ"פ הריבפועל
 המושלט באוש ה'דריסה' את לבצעה'דורס'
 באוץ הנטוש המאבק שמתוך אלאהמטריף,

 הרבה יקרה ל'נדרס' ה'דורס' בין וטבעיכללי
 בשלימות, ה'דורס' כוונת תצלח לא שאףתעמיס
 נתקלקלו אס בדיקה בזה מועלת לכןואולי

 המובהקים לגבי גם אף וזאתהאיברים,
 ספק כל לנו שאין אותם ולגבישב'דורסים'
 ה"איבריס את לגמרי שורף שלחסשה'ארס'

 אדרבה, כללי, באופן בניד"ד, אבלהפנימיים".
 מאמץ כל עושה הוא ה'מזריק' כוונת מצדהלוא
 ה"איברים בתוך ה'מחט' תוחדר לאשכלל

 הנ"ל מקרה לגבי גס 7וזאת עצמםהפנימיים"
 להחדיר תחילה כוונה שס אין שבודאיוכדומה,
 היטב[, היטב ודו"ק ה'וושט', תוך אלה'מחט'
 אלא 'ספק'. בדין זאת להגדיר בכלל לן מנאא"כ

 שהמזריקים המציאות להכחיש אפשר אישבאמת
 מן בהרבה מבחינים כלל בדרךעצמם

 אל ה'זריקה' אצלם החטיאו שהםה'אפרוחים'
 שלא בשביל מיד אותם והורגים הגוף' 'חללתוך
 ]וכנזכר כולו ה'לול' את גידולם בהמשךיזהמו

 מוצא המשגיח אף כן וכמו למעלה[,בדברינו
 ואף הזריקו כבר שהם ה'אפרוחים' אלומבין

 מקוס עהיח אל הלאה אותםהעבירו
 שהמזריקים כאלו - כבר המחוסניםה'אפרוחים'

 אצלם החטיאו שהם בכך הבחינו לא כללעצמם
 עכ"פ מאוד קשה כן ואס הזריקה,במיקום
 שמא "ספק" מכלל אפילו הללו מקריםלהוציא
 ודו"ק. הפנימיים". ה"איבריםניקבו

 כל לגבי לומר לכאורה נוכל ודאי שזהאלא
 להכניסו בשביל בלול אותו שתופסין ועוףעוף

 כן וכמו - השחיטה לבית להסיעו בכדילכלוב
 ה'שוחט' וכן ה'פועל' שתופס ועוף עוף כללגבי

 ע"י נעשה הנזכר שכל יפרט השחיטהבעת
 הבדק בשם הב"ח בדברי מזה ויעייןעטש,
 דכל הרשב"א[, וכתב בד"ה ק"י בסימןהבית,
 האחרונים עושת ואוני 7עד פריש מרובאדפריש

 הדגר שאין אלא הנ"ל. הב"י וכדברי ודו"ק[,-
 בקבוע - הספק נודע שכבר לאחר כ"כספוט

 ידעוני דרבנן קבוע של במצב וביותרדאורייתא
 זאת ונק דירן, תרנגוליס' ב'לולי שייכיםהמקריס
 כס"ס מוגדר הנ"ל ספק אין אכן באסדייקא

 שי זו סבוכה סוגיא בפו-סי ואכמ"לוכנזכר[,
 השונות.הדעות

 גס אפשר אי ממש דלאסור נראה אופןובכל
 כמה עוד בזה שרף אסער שהרי כה"ג,בכל

 נכנס לא עתה שלעת מה - להקלסניפים
 מסברא להניח יש דגם בפרט, זה, בכללפרטים
 "חור עם בלול המהלך תרנגול דכתפשוטה
 השחיטה, עד ישרור ולא יזדהם מידפעור"
 בתרו ביותר, ניכר הדגר יהיה גס כלליובאופן

 יבחין בודאי מסויים שבשלב גדולים בלוליםגם
 שמא מהפחד נ5ש להרגו שימהר ה'לול' בעלבזה
 שב'לול'. העופות לצאר ונזק חולייגרום

 שהיתי כאשר עיני, במו גס ראיתי7וכזאת
 בתוך הראשי האחראי עם יחד אהדבסקוס
 כלומר, כבידות", "מטילות של מאוד גדול'לול'

 כדי ביצים" "הטלת בשביל במטרההעומדות
 שוהים רבים 'זכרים' שגס "אפרוחים", מהןלגדל
 'נקבות' קבוצת לכל ביחס קבוע מספר לפישם
 לכל במקביל אחד 'זכר' כמו לערך -דשם
 במספר. נקבות12-15

 באופן קבוע מספר לא ממש זהובאמת
 סוג לפי הענין לפי מתנהל הכל ובעצםמתמיד,

 הנוכחית הלהקה מצב לפי ואףה'אפרוחים'
 גם כלל בדרך שכן עצמון הסוגשמאותו
 בלהקה מוסיפים לחלוטין רגיל ובמצבלכתחילה

 בהשבון שלוקחים מתוך מהנדרש, 'זכרים'יותר
 תמותהשקיימת

 בטוי
 של שבסוט כך טבעי,

 ה'זכרים' אצל תמותה של ואחוזים סוג בכלדבר
 לא לעולם שניהם אצל או ה'נקבות' אצלאו

 קיים כן וכמו הנדרש. מהמינימום 'זכרים'יחסרו
 להקות בתוך זכרים" "תיגבור של מצבגם

 שיש מתברר כאשר הדרך, בהמשךמבוגרות
 פוריות", אניצים של בתפוקה משמעותיתירידה
 במעפר 'זכריס' קיימים אם שגס אומר,וזה

 עמהם עוד כוחם שאין הרי הנדרשהמינימום



עג הכשרותבנתיבות

 ואז כנדרש, ה'ביציס' את להפרותבשביל
 אותן אל חדשים צעירים' - 'זכריםמכניסים
 עם הפוריות את לחדש כדי בוגרות' -'מטילות
 וריווחי. סביר באופן מחודשתעוצמה

 ועל דא על הנ"ל עימי שדיבר כדי תוךוהנה
 עינה לצד קטנה ו'מוגלה' 'פצע' איזה זהיתיהא
 זה?! מה וכששאלתיו דשם, מה'נקבות' אחתשל

 ודברים אומר מבלי רץ מיד לי, להשיבבמקום
 באויר סובבה וכך האחת ברגלה אחזלתופשה,
 כאשר מאוד, מהירה בתנופה סיבוב אחרסיבוב
 מחוגי בכיון הפורים" ב"יום הירעשן" אתיסובבו
 כמה עוד לעברי, מפטיר שהוא כדי תוךהשעון,
 תדביק שהיא רוצה אינני תמות,,,... והיאדקות
 השאר,,,...[את

 גם הדבר, לתקן שיש ברור לעניו"דאך
 "כשרות בשביל ובודאי רגילה", "כשרותמבחינת
 מכך. המשתמע כל עלמהדרין",

 השי"ת, בעזרת במחקרי, שעלה מהוהנה
 למקום מקום בין יש חילוק אשר נוסף:דבר
 ה'ביציס' של הדגירה ימי למנין יום איזהלגבי
 תוכן, אל החיסון אתיבצעו

 מבחינת - בזאת לבארונקדים
 הפשוטה:המציאות
 יצירתו שלבי תקופת ברוב ה'אפרוח'דהנה

 'שכיבה' צורת במעין ה'ביצה' בתוך שרויהוא
 והיינו, יחסי, באופן 'מטה' כלפי נוטהכש'גבו'
 האפשר, במידת כמובן וזאת - ) ה'חד'לצד

 במובן גם 'חד' הינו התחתון צד כאמורשהרי
 לעקם יכול כבר הוא כמה ועד דשם, החללרוחב
 ה'גב' עם 'שכיבה' בצורת 'צר' במקוםעצמו

 מתוך אם גם הדגירה, ימי וברוב 'מטה'[.כלפי
 'קרום עומק לתוך 'מחט' יחדירו ה'כד' צדמרכז
 מקום גבול תוך אל ממש הפנימי'הדק

 שלא הסיכויים כל את יש עדיין בתוכוה'אפרוח'
 וכפי עצמו, האפרוח' 'גוף בתוך ה'מחט'תיפגע
 הוא גופו כפיפת קימור שאם מבין שכל ברשכל
 חלל שקע ישנו ה'בטן' שמצד הרי ה'גב'מצד
 המחובר ה'טבור' וכן 'נוזליס' שרקעמוק

 מקרה בכל ואז שם, קיימים שסביבול'קרום'
 רק תיפגע במרכז יותר שהיא ה'מחט'חדירת
 'נוזליס'. עס 'חלל'באותו

 להצמיד עליו בעצמו, זאת לבדוק שרוצהומי
 'ביצת-אפרוח' על ]כלומר, עצמה ה'ביצה'על

 תאורה" "עוצמת עם "פנש" וכמובן[דייקא
 )אז לגמרי; חשוך החדר בעוד בהתאם,חזקה
 ומבעד מבחוץ עיניו במו זאת כל את לראותיוכל

 ל"שקופח" זה במצב ההופכת החיצוניתלקליפה
 ביותר. והמוחשית הברורה בצורהלחלוטין,

 והאחרונים הספורים בימים זאתלעומת
 יום כל שאן הרי החוצה, ה'אפרוח' בקיעתלפני
 בחינותי כמה מצד ביותר, משמעותיהוא

.1 

 בצורה יוס בכל ה'ביצה' מן ה'נוזליס'התאדות
 'עורקי-הדס' התייבשות 2. משמעותית.מאוד

 פנימי' דק ,קרום לאותו ה'אפרוח' ביןהמחברים
 מהם שהתנתקותו אלא - הדגירה ימי רובבמשך
 יציאתו לאחר רק תתבצע מוחלט ובאופןבפועל
 להתם מהבא להלך שיתחיל בעת הקליפה,מן

 "חוט את ינתק כך ובעקבות להכאומהתם
 הוא יכול אז ועד ה"קליפה", מןהטבור"

 "שבר עם יחד למקום ממקום ולהלךלהסתובב
 בכל 3. רב. זמן במשך גם התחתון" -הקליפה

 גופו ורוחב משקלו בנפח ה'אפרוח' מוסיףיום
 ומתמקם הולך ה'אפרוח' 4. משמעותי.באופן
 מעלה, כלפי - ה'כד' במרכז ויותריותר

 ואז ]כנזכר[, לכנפיו מתחת ו'צווארו'כש'ראשו'
 ב'עובי ה'ביצה' חלל כל את ממלא בעצםהוא
 ה-20 ביום "ביצת-אפרוח" שיפתח מי ]וכלגופו'
 שרוחב במוחש, זאת יראה הדגירה, ימילמנין
 של הפנימי רוחב כל את ממלא האפרוח''גוף

 להיסגר ה'חלמון' מתחיל ה-19 ביום 5ה'ביצה'[.
 תהיה לא ]אם לחלוטין הרמטית ובצורהפנימה
 'אפרוח' אותו יפסל הרמטית, בצורההסגירה
 יושמד[ והוא זיהום, לחדירת מחששלשיווק
 של 'בטנו' תוך אל ה'טבור' לעורמבעד

 פנימה, ה'ביצה' בתוך עדיין השרויה'אפרוח'
 ב-24 ה'אפרוח' של מזונו זהו ה'חלמון'ובעצם
 נצרך שאינו הבקיעה אחר של הראשונותשעות
 הכל באם - מכן ולאחר ולשתיה, למזוןאז

 תוך אל לגמרי להיספג ה'חלמון' אמורתקין,
 שכבר ]אלא לחלוטין היעלמותו עדה'גוף'
 תרנגולים אצל גס השחיטה' ב'ביתמצאתי
 אצלם נשאר שעדיין השחיטה, לאחרגדולים,
 מקרה; בכל - 'ירוקת' קצת עסה'חלמון'
 גס 'זיהום' על מראה זה 'ירוקת' עם'חלמון'
 צעירים[. 'אפרוחיס'לגבי

 קודם אפילו או ה-20 יוס מסוף כברוהחל
 'קרוס אותו את לנענע מתחיל כבר ה'אפרוח'לכן
 לחלוטין מקרעו הוא שבהמשך עד הפנימי'הדק



 ישראלאורעד

 ריק" "חלל אותו תוך אל 'ראשו' את אזומוציא
 הוא  ואז הנזכרים, קרומים ב' אותםשכין

  בכח  הראשונות נשימותיו את לנשוםבהחדל
 האוויר אל  המחובר ה'טבור' דרך ולא -עצמו

 ה"יונקים" של "עובר" כל כמו בעצם,הכרצוני,
 לנשום ומתחיל אימו מ'רחם' יצא עתה זהשאך

 עצמו.בכוחות
 של ההתחלתי השלב כבר זהו גםובעצם
 כאשר ה'ביצה'ן מן החוצה ה'אפרוח'"בקיעת"

 שעת את גם בחשבון לקחת יש מקרהבכל
 תחילת בין של כטווח לנוד היכולהה'הטלה'
 הזמן בטווח וכן הלילה סוף לביןהלילה

 'אפרוחיס' יש גם מעשי שבאופן כךשביניהס,
 אף כאשר ה-20 יום בסוף ה'ביצה' מןהבוקעים
 דק 'קרוס אותו "קריעת" של הנ"ל תהליךתחילת
 והיינו, יותר, מוקדם הוא גם מתחיל וכו'פנימי'
 הכ"א שבעצם ונמצא, ה-20. יום בתהילתאפילו
 למבין. ודי שלימים. אינס הם דגירהימי

 את שמזריקים ה"מדגרות" אלו לגביוהנה
 יש לעניו"ד, ה-18, ביום ה'ביצים' תוך אלהחיסון
 עד ה'מחט' חדירת היתה אם שגם סיכוייםיותר
 בכלל תיפגע לא שהיא הרי האפרוח' 'חלללתוך
 אלא תקין, סדר שזה וולא האפרוח' 'גוףבתוך

 בער"ח, המציאות עכ"פ זו מסויימתשבמידה
 ה'אפרוח' שאז הנ"ל; סיבה מצד זאת וכלוהבן[,
 ה'כד' צד מול אל במיקומו מרוכז פחותעדיין
 של הפנימי צידו מכיון הנוצר השקע בעודמב%4,
 הממוקם זה הוא כיפופו, בעקבות האפרוח''גוף
 שיש כך מעלה, כלפי ה'כד' צד מרכז ממוליותר
 ממש ה'מחט' תחדור שלא הסיכויים אתעדיין
 "מדגרות" אותן אבל האפרוח'. 'גוף תוןאל

 הביצים תוך אל הנ"ל החיסון אתהמזריקים
 של ו'צווארו' 'ראשו' כאשר ה-19,ביום

 מול אל ויותר יותר אז כבר ממוקמיםה'אפרוח'
 את כמעט גופו ברוחב ממלא ואף ה'כד' צדמרכז
 מבחינת מיגבלה עם ה'ביצה' חלל רוחבכל

 גם הס אז שאם הרי חופשית, תנועה שליכולת
 מן ה'מחטיס' ראשי יציאת אורך אתמכוונים
 ט אם ברור ס"מ 2-3 בין של לגודלה'%מיות'
 ממש בכך חודרים שה'מחטיס' מוצק השששישנו
 יוס שלגבי 1בפרט האפרוחיס' 'גוף תוךאל

 מתחיל כבר שה'אפרוח' לתשוש יש גםה-19,
 להתם מהכא ו'צווארו' 'ראשו' את אזלנענע
 לגמרי אותו יקרע ה-20 שניוס עד להכאזמהתס
 לפגוע ה'מחט' תוכל אופן שבכל ונכלאוכנ"ל,

 סביר ואף עצמה(, ה'וושט' בתוך ואףב'צוואר'
 לבצע כן עה%יס תחילה בכוונה שהםלהמח
 עכ"פ או ה'אפרוח' 'צוואר' תוך אלהזריקה
 לו.בסמוך

 שמזריקים ה"מדגרות" שלגבי נראה, קואם
 מה כל ה-19, ביום ה'ביצים' תוך אל החיסוןאת
 בעזרת ההזרקה מהלך סידור את מנצליםשהם

 זה דייקא, ה'ביצה' תוך אל ההדשותהמכונות
 שלמונים וכן ארס כח הרבה לחסוך בשבילרק

 את מבצעים אס בעוד בכך, הכרוכיםרבים
 ה-21 ביום והיינו, הבקיעה, ביוםהחיסונים

 ה'אפרוח' יצא שכבר לאחר הדגירה, ימילמנין
 אצל להזריק אז שנצרך הרי החוצה, ה'ביצה'מן
 כל על ידנית בצורה בודד ו'אפרוח' 'אפרוח'כל

 . מכךהמשתמע

 וכפי לדינא, ים רק בכה"ג שלדידן,הרי
 למעלה. בדברינו נתבארשכבר

 שגם לכאורה, זה, מכל הנדרשתהמסקנא
 למתאיר אין ה'ביציס' תוך אל ההזרקותלגבי
 בלתי הרגשה מתוך הפקר לגמרי השטחאת

 את עויייס הם באמונה כולס כימסוייגת
 בתחילת לכה"פ שם להשגיח יש אלאמלאכתם,
 מסתבר לא ודאי זה כי - בסופה אוההזרקה
 את שוב ישנו לרגע ההזרקה תהליךשכאמצע
 מידי לבצע יש ולתה"פ במפתיע. ה'מחטים'אורד
 הס שצריכים שידעו באוש פתע, ביקוריפעם

 להם שקשה כזה נענין לרמות שלאלהזהר
 "יוצא זה לענין שמועיל ובודאי רגע, ביןלשנותו
 הבדיקה לכך מועיל ביותר ולעניו"ד,ונכנס".
 בזה שעועינו בדרך הדגירה, ימי למנין ה-20ביוס
 מכל ויבשה נקיה כבר ה'ביצה' כשאזכנ"ל,

 וד"ל. שהיא, כל ו'לחלוחית''טינופת'

 בשוס מתיר אינו שהחוק למקומותובנוגע
 תיפגע שגם מבלי ה'ביצה' תוך אל להזריקאופן

 גבול תוד אל הפנימי' הדק 'קרוס דרךה'מחט'
 שם לחזור שיש בבירור נראה כנ"ל, האפרוח''גוף

 שחיטה לבתי תרנגולים ולקהת הקודםלהסדר
 לאחר הוזיסונים את שמזריקים ממקומותרק

 ביוס ה'ביצים' ש ה'אפרוהים' בקעושכבר
 הזריקות בעת פקיחא בעינא ולהשגיחה-21,
 אפשר גם שאפשר מוכחת והמציאותכנ"ל,
 הוא המדובר אם רבה בהצלחה בזהלעמוד
 %0גם באמת, ירא? משגית עס רציניבפיקוח



עה הכשרותבנתיבות

 - וד"ל פתע, ביקורי לפעם מפעם עתייםלגביו
 משגיחים שני שם להעמיד נכוןוכאמור,

 בשביל זאת כל קצוב, זמן בכלהמתחלפים
 שכל כפי כנ"ל, הקשה בנטל לעמוד יכוליםשיהיו
 בניהול שהתנסה למי השי"ת, בעזרת ידוע,זה

 זה. מסוגצוותות

 נצרך כללי שבאופן אומר אני בכדיולאו
 במהלך המשגיחים על פתע" ל"ביקורימאוד

 האפרוחיס' 'גוף בתוך המתבצעותה"הזרקות"
 לגבי המדובר בהיות בפרט שונים,במקומות
 בנשדות" אדם מבני שוממיםמקומות

 אחרי ובולשת עוקבת סביבה באיןוב"משקים"
 במקום גם זה לכל אנו נצרכים דאםמעשיהם,
 משגיחים עוד ישנם אף ששם אדם בניהומה
 מתמצא לכל מוחשי באופן מזה וכידוע -נוספים

 כל לגבי פשוט הגיון בזה יש מכן שיותר הרי-
 אז יודע איש שאין אדם מבני שומםמקום

 שם.מהנעשה

 אותם כל לגבי בזה להתריע ישוביותר
 רק המקבלים ה"הזרקות" עלה"כה%גיחים"

 "שעות", לפי לא כלומר, שכרם, עבור"יומית"
 ברור, שהרי כנהוג. שעות" "תוספת עם לאוגם

 "יומית" כשמקבלים ה"מזריקים" שצוותדכו%ס
 שיותר ככל עבודתם לסיים הדרך להםאצה
 ובהחלט מב"ו עשויים ה"משגיחיס" גם כךמהר,
 או שעה חצי לאחר אז ה"נסיון" את להםיש

 שהם ככל מוקדם, יותר שעה הצילסיים
 אצלם שתופיע סיפק אין שכבר בנפשםמשעריס
 עליהם. הממונים מטעםביקורת

 אם דממנ"פ; ואומר, זה, דברוהמכחיש
 על לסמוך שאפשר שמיס ירא הינו משגיחאותו

 היתר להורות יתפתה לא גם שהוא הרימשגחתו,
 ממונות", ל"דיני אף שייכות לזה שיש דאבכנון
 של מקום והרבה דקאמר. מאי ידע לאלצערי,
 דכיון סברא, מתוך זה, בכל יש היתר""הוראת
 היום כל במשך כבר נאמנה עשו מלאכתםשאת
 ברבע גם בנאמנותם ימשיכו שכך להניחסביר
 זאת מבטיחים שהם בפרט האחרונה,שעה

 שההגיון למרות זאת - מלא בפהלמשגיח
 שכן הקצה, אל הקצה מן לגמרי הפוךהפשוט
 מיוחד באופן לחוצים שהם הזאת בעתדוקא
 שלם מיום ומיוזעים מותשים כבר שהםאתרי
 והביט ישב רק הוא המשגיח בעוד עבודהשל

 צמודה השגחה צריך אז או מנוחה, מתוךלעברם
 בזה. ודי לכן.זמיזחדת

 לגבי ראיתי בעיני כי לציין, עלי זאת אתגס
 לעצמם שהנהיגו "מזריקים", של ידוע אחדצוות

 שאז - 12-14 שבגיל ה"הזרקות"במהלך
 בשיטה לתפוס גדולים; יותר כברה'אפרוחים'
 אפרוחים חמשה ההזרקה מהלך בכלמיוחדת
 השני אחרי אהד וכך אצבעותיהם, ביןבב"א

 שלו בה'שוק' חמשה מאותם אחד לכללהזריק
 שנוזסך באופן המזריק, ידי בכף כולםבעודם
 תופסים היו מכאשר בכה"ג מאוד רב זמןלהם
 וכפי בפ"ע, לו להזריק בשביל ויחיד יחידכל

 ה"מזריקים", צוותות רוב אצל נהוג כךשאכן
 באורח לו ולהזריק ויחיד יחיד כללתפוס
 היטב. והבןעצמאי.

 הלוא ; המתבוע כתלמיד רק בזה, אניושואל
 למעשה התירו לא ה"זריקות" של ה"הסדר"כל
 מופרזת במהירות שלא ייעשה שזה באופןאלא
 מירבית שליטה יכולת של גבוהה סבירותעם

 מצד ובין ה"מזריקים" מצד ביןבנעשה
 עצמם ה"מזריקים" כאשר אבלה"משגיחיס",

 שלם" "כה"ק לגמור בשביל "יומית"מקבלים
 ה"לוליס" מספר כל את אומר; וזה אחת,ביממה

 "פהוק", באותו שם שיש צעירים" "אפרוחיםשל
 בכל שם הקיימים ה"אפרוחים" מספר כל אתוכן
 כמה כלל בדרך יש משק בכל ושהרי ו'לול''לול'
 שהם להקות כמה בשביל גם - 'לולים'וכמה
 ומעקב ביקורת שום מבלי מכה%[ הגילבאותו
 של דינו אשר יירצה; המשוער, מספרםלגבי
 של 'לול' כמו דינו 'אפרוחיס' 100.000 עם'לול'

 של דינו כן, וכמו במספר, 'אפרוחיס'50.000
 שבכל מאוד גדולים 'לוליס' כמה בו שיש'משק'
 'כה%ק' של לדינו אפרוחים, 100.000 מהםאחד
 'לולים' כמה אפילו או אחד 'לול' רק בושיש
 50.000 הכל בסך קיימים מהם אחדשבכל

 לשלוח משתלם לא שט - במספר'אפרוחים'
 אחר יום פעמיים ו"משגיחים" "מזריקים"צוות
 בצורה ק, אס התשלום. את בכך ולהכפיליום,

 כאשר כך על לשלוט בכלל ניתן היאךכזאת,
 שיגרתי בלתי ראיה כושר עס חדה' 'עיןאפילו
 בנעשה. לשלוט יכולה לא ואופן פניםבשום

 הכשיגיח על בטענות אז לבוא נוכלוהכיצד
 לבדו הוא בעוד כנ"ל, ה"ממהר" אוה"מאחר"

 נאמנה הוא יודע כן על כי לעצמו מאמיןאינו



 ישראלאורעו

 כבר מה ולדידיה בנעשה, שולט אינו וכללשכלל
 שעות כל בכניך מכח היה אם יש מינהנפקא

 לאו. אםה"הזרקה"

 צוותות שגם נכונה; מלמדינו רק הנזכרוכל
 שיטת את להחליף יכולים עצמם הםה"מזריקים"

 "ביקורי תמיד נצרך ולכן לפעם, מפעםעבודתם
 אצל ודרישות חקירות עם די ולאפתע"

 בשטח, דברים נשתען באמת האסה"משגיחיס"
 ומקצועית" בוחשת "עין שרק דברים ישנםשט
 ה"שריקים" שה( מה בנעשה, להבדיליכולה

 שיש בדעתם ישערו לא עצמםוה"משגיחים"
 או קטנה בעיה שהיא איזו אתרת או זובפעולה
 מתוך ודבר, דבר כל לגבי בעצם זה וכך -גדולה
 פשוט.הגיון

 פרה: קיבתניתוח
 להעמיד האחרונות כשנים הונהג כברהנה
 קיבת - "ניתוחי על ברפתות צמודההשגחה
 אף המנותחות של ה"סלב" את ולהכשירפרה",

 - "ניתוח לגבי כמו ושלא מהדרין"לנכשרות
 לצאת המתקשה ה'עובר' את לילד בשבילקיסרי"
 המחבר דעת לפי כי למרות אשר עצמו,בכוחות
 - "רחם דין מצד בכה"ג כשרההבהמה

 י"א של דעה מביא שהרמ"א הרישניקבה",
 שלגבי כך בכה"ג, ולהטריףלאסור

 להתיר אפשר אי אופן בכל"כשרות-מהדרין"
 כאשר עצמו[, ב'רחם' גם מתבצע שהניתוחבכה"ג
 בשביל - הבטן" "דופן אל ה"קשירה"בכה"ג

 מתבצעת שוב, מכן לאחר תתהפך לאשה"קינה"
 הקשתא" "חלב עם אלא עצמה ה"קיבה" עםלא
 "קיבה משוס למיחש ליכא ובכך גבה,שעל

שנקיבה".
 גדולה זהירות על מיוחד דגש ניתן כןכמו
 הקשירה של הסופי השלב לגבי אחראיתבצורה
 זהירות ובדרכי בצורה הבהמה, גוף בתוךהנעשה
  יתעוררו שלא להלןן, בדברינו אי"ה שיבוארנכפי

 דין מצד הבהמה כשרות לגבי נוספיםרחישות
 הפנימיים". ה"איברים שאר"ניקבו"
 הפתיחה" "מיקום מצד כללי; באופןגס
 של ימין בצד כלל )בדרך ה'בטן' בצדעצמו

 לירא האחרון, ל'צלע' ממש בסמוךהבהמהן
 של המקום כי בזה, 'טריפה' צד לאיזהלמירה?
 בלא"ה, גם מתבצע זה בניתוח ב'בטן'ה'חתך'
 או כאלו הלכתיות דרישות מצד שלא גםכלומר,
 הבהמה, את מטריף שאינו במקוםאחרות,
 תחתית בצד 'מפרעתה' במקום שלאכלומר,
 את לבצע המנהג ולמעשה הבהמה. 'בטן'ושולי
 האמצעי בריבוע אורך[ ס"מ 1כ-40 ה'חתך'זה
 מזה שלמעלה בהיות הבהמה; 'בטן' גובהשל

 קשה באשר בכך מעוניינים אינסהווטרינרים
 ה'עצמות מבנה מבחינת ה'תפירות' את שטלבצע

 וגם המקום, שבאותו ה'שדרה' שלהקטנות'
 יתקרבו שלא סביר מרחק ליתן יש מטסלמטה
 ב'מפרעת'. פתיחה של הנ"ל שאלה לו14שבכה"ג

 כנ"ל, הנהוגות הזהירויות כל למרותוהנה
 מתוך ממש, של הערה בזה להעירברצוני

 אמת, בזכן נפגש אני עימה הפשוטההמציאות
כדלהלן;

 מחדיר המנתח הד"ר שכאשר הוא,והענין
 תוך אל ה"קשירה" של ראשון בשלב ה'מחט'את

 לגוף מחוך לגמרי כמעט כשהוא הקיבה""חלב
 של שני בשלב מכן, שלאחר במטרה,הבהמה,

 גוף בתוך מתבצע השני )השלבה"קשירה"
 על מפלסטיק" - מגן "פקקי בעזרתהבהמה;
 על מגן עכ"פ כביהוא זה בלי או המחט','ראשי
 הוא ואכמ"ל(, ידו, כף פנים עם המחט''ראשי
 הגטן" "דופן אל הקיבה" "חלב את להצמידיוכל
 להתהפך ה'ץ;יבה" תשוב לא שבכך תקוהמתוך
 תוך אל תחדור שה'מחט' לכוון הוא יכולעודן
 מכוסה שהיא במקום עצמה" ה"קיבהקצה

 - בכך יבחין בכלל שהמשגיח מבליב"חלב",
 תוך אל אלא החדירה היתה לא שבעצםבחושבו
 סיבוב של החיצוני גבול שהרי בלבד,ה"חלב"
 נמשך כצינור" "עגלגל בטבעו העשויה"קיבה"
 בשיעור ה"חלב" עומק תוך אל בשקיעהונטבע
 ה'מחט'. חדירת למול מאודניכר

 אל הקשירה רשמי באופן עכ"פ כיואס
 והיינו, הקיבה", "חלב עט נעשית הבטן""דופן
 מדולדל גס הוא ושלפעמים הקשתא""חלב
 כדי - עצמה ה"קיבה" עס ולא ודייןלגמרי,
 ממנה היוצא ה"חלב" ואת הבהמה הטרפתלמנוע
 שבפועל, הרי במשהו", שניקבה "קיבהמשום
 שבאמת האפשרות, מגדר יוצא הדבר איןכלל
 תחילה בכוונה ה'מחט' את מכווין המנתחהד"ר
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 עיגולה בקצה עצמה הקיבה" "קשת תוךאל
 בתוך עמוק וטמונה מכוסה שהיאבמקום
 אחד. מצד עכ"פ -ה"חלב"

 מבחינה האוזן את בזה לסבר עוד שניתןומה
 ה"חלבים" דרך דהנה השי"תן בעזרתפרקטית,
 שהם עצמו לה'איבר' מעבר כיותרתהנפה?כיס
 המתדבקים השאר כמו שלא )כלומר, בודבוקים

 צדדיו מכל לבוש, של בצורה ה'איבר'על
 מצד הוא 'איבר' באותו אחיזתם שכלהחיצונים[,

 באופן המקביל, האחר הצד בעוד בלבדאחד
 זה, לפי ונמצא מ"חלכים". פנוי הוא הריכללי,
 בתום להשגיח כשרוצה עצמו המנתח גסאשר
 את לבצע יכול אינו ה"קיבה", את לנקב שלאלבב

 כי ה"חלב", של הקידמי" "צידו מבעדהחדירה
 גבול ולהבחין לראות יוכל לא הרימשם

 להיכן אז ידע לא ובעצם הוא, היכןה"קיבה"
 שה"חלב" בהיות ל"חלב". מבעד ה'מחט'חודרת
 עצמה, ה"קיבה" את מכסה הקידמי"מ"צידו
 כ"יותרת" החוצה מכן לאחר גס נמשךוהלאה

 ה"חלב" של הקידמי" שמ"צידו באופןעצמאית,
 לעניו"ד ולכן גדול. חלק אחד כמשטח הכלנראה
 מ"צידו בדוקא ה"חלב" את לחורר חייבהוא

 ברור הבדל יש שם אשר ה"חלב" שלהאחורי"
 עצמה. ה"קיבה" לגבול ה"חלב" גבול ביןומורהבי
 כי בהסתר, החדירה נעשית בכה"ג דוקאמאידך,
 "צידו את רק רואה אינו הוא המפקחהמשגיח
 בעיניו וכאשר ה"קלב", משטח כל שלהאתורי"
 משתמש )המנתח ה'מחטיס' ראשי אתיראה
 יוצאים "מבטיס"[ בשני וכן חוטים", "ראשיבשני
 הקידמי" מ"צידו "חלב" משטח לאותומבעד
 מבעד ה'מחטים' יצאו מקוס מאיזה יידעמנין

 קצה את עכ"פ ה'מחט' חיררה לא והאםל"הלב",
 כנ"ל, ב"חלב" עמוק הטמון הקיבה" "קשתעיגול
 בתקנתם. חכמים הועילו מהוא"כ

 מאוד הדומה דוגמא בזה נתפוסהבה
 עכ"פ בזה, שוה העיקרון אך הבהמה, שלל'דקין'
 מבחינת גם רמה אותה על הנ"ל,מבהינה
 בכמה עצמו את הסובב צינור קחה"קיבה";
 של האחד בצידו רק 'שומן' ומרחסיבובים
 צד אותו הוא הקידמי" ה"צד הנההמשטח,
 רואה ואינך כמעט שאף ה'שוכץ' את בושמרחת

 את לא וגם ה'שומן' מבעד הצינור סיבוביאת
 אותו באם הצינור של האחרון הסיבובקצה

 לגבול והלאה מחוץ עוד סורח גסה'שומן'
 מבעד 'מחט' שס תחדיר אם והיההצינור,

 לבין ימינך בין תדע לא הלוא פנימהל'שומן'
 האוויר מול אל התבצעה זו הדירה אנזשמאלך
 הצינור סיבובי תוך אל או הצינור סיבובישבין
 האחורי" ה"צד או ההרצוני" ה"צד אבלעצמם.
 ושם שהוא, כל 'שומן' בו מרחת שלא היקהוא
 כשרק הצינור סיבובי את כל קודם רואהאתה

 'שומן' שם קיים עוביים לעומק ומעברמאחורם
 הרי 'מחט' שס להחדיר תרצה אס ומעתההנ"ל,
 העין ראיית לפי בעצמך ולעקוב להחליטתוכל
 הצינור סיבובי תוך אל היא ה'מחט' חדירתאם
 שביניהס. ה'שומן' אלאו

 בבירור יודעים אנו בודאי זאת אתוהרי
 עם הקשירה את לבצע לכתחילה מעדיפיםשהם

 רב בצדק אף )ומבחינתם דייקא עצמהה"קיבה"
 ומפורק מדולדל הקיבה" כש"חלב בפרט-

 היטב הקשירה שתחזיק בשביל וד"ל[,לגמרי,
 שוב הבהמה את לנתח שיצטרכו מבליהיטב,
 אינס הם ואופן פנים בשום בודאי כי ואםושוב.

 ב"פיקוח שאם הרי חלילה, לקלקלנחשדים
 גס צריכים שהדברים הרי איירי,רשמי"

 בפועל.להיראות

 ה"קיבה" את ביד לכורש נצרך אףואולי
 שבאמת שודא חיטוין חומר עם הרחיצה)אחר
 ההוראה תהיה כך ובאם ה"קיבה", ניקבהלא

 מתוך ומסודר מלא תיאום עס מגבוהמראשיתה
 המובן דבר מכן לאחר זה יהיה הדדית,הבנה

 אי הצדדים לשני יגרום שזה מבלימאיליו,
 אדם. מבני שומם במקום מיותר וחיכוךנעימות

 "אחוזים יש בלא"ה כי לציין,למותר
 תולכות, פרות אצל 'שריפות" של מאודגבוהים"

 את להכריע יכול בנוסף ישריפות" של סוגוכל
 ה"רובא את לא כי אס - לאיסורה"רוב"
 זה שבנידון השאלה לכך אי ואכמ"ל,דעלמא"
 איסור "מבטל שאלת סתם מאשר יותרחריפה

 פשוטה. לא שאלה לכשעצמה שהיאלכתחילה"

 מאוד וחמור גדול מיכשול גם אשרוהאמת
 לא שגם באונף מעשי, באופן זה, מכל לצאתיכול
 : כה"ג וכל ברוב" "ביטול דין מצד בזה לדוןשייך

 עשורים", משזני יותר מלפני לי זכור עודכי
 בבית אשר ההוראה בדרך בס"ד רגלי עמדומאז

 להטריף ומתמיד מאז המנהג שהיההמטבחיים,
 בה שמצאו בהמה כל המטבחיים"ב"בית



 ישראלאורעח

 בעת זאת לראות כשוי )לעניו"ד,'אפרים"
 וק ה'שחיטה', לפני ה'בהמה' אתשמהפריס
 המשגיח רכון שאז פנים' ה'בדיקת בעתבעיקר
 מכל בה כהתנוטות ועיניו הבהמה' 'גוף גביעל
 אפשרות למציאות מודע הוא אם זאת - וצדצד
 רמיא דלא ד"מילתא קיי"ל, בסתמא דהאזו,

 ידעו כן על כי אדעתיה"(, ולאו דאינישעליה
 הלכתי פיקוח שוס ללא התבצעשהעיתות"

 מדובר היה אס וגם הבהמה. נטרפהובודאי
 שלפי ה'עובר' את לילד בשביל קיסרי"בעיתות
 דין מצד בכה"ג נשרה הבהמה המחברדעת
 להניח בזה סמכו שלא הרי שניקבה", -"רחם

 משאר באהד משים מבלי פגעו שלאמסברא
 בזה להטריף ונהגו הבהמה, של פנים"ה"איברי

 שישנם עתה אבל בחלל". "מחט דיןככל
 במוצהר, כך על השגחה עם ו'רפתות''משקים'

 וכל כזה כחיק מסוג שבאה כניל בהמה כלהנה
 תעודה עם המטבחייס" ליבית מגיעהבהמה
 באופן נחוצים נתונים מצויינים שםמלווה,

 בהמה לכל יש עצמה ב'רפת' ובפרטכאומצת,
 מכשירים בשלימותס[ הנתונים כל עסתעדה
 כל הלוא כן על כי היסוס שוס מבליאותה

 ובאם מעולה, השגחה תחת הם דשםהניתוחים
 "ראיה מתוך הנדרשים הפרטים כל יתאמתולא
 שזוהי לומר אפשר דאי נראה כנ"ל ממש"של

 מכך. המשתמע כל על כראוי, השגחהבאמת

 יותר עוד בהרבה גדל זה שריפש לדברחולא
 - עצמה ב'רפת' הנשחטות הבהמות לגביויותר
 בעל יודע שם כה"ג, וכל החגים לפניכמו

 ולא שנותחו, הבהמות אותן מי בבירורה'רפת'
 שומרי שהם כאלו הרבים הרפתנים מביןחסרים
 "מצרות עס גם "בשר" לאכול הנוהגיםתו"מ
 גלאט"; "הכונר עם דוקא לאו )כלומררגילה"
 הדעת, על יעלה לא כלל זה כאמור,שהרי

 מעולה השגחה עס אף שנותחה בהמהלהכתיר
 זה שניתוח יודעים רק ובאם גלאט"ן,ב"הכו?ר
 ה"בשר" את יאכלו אחראית שהגחה עםהתבצע

 כן ואם לעצמם, "תערובת"( דין שוס מבלי)אף
 מתוך ההשגחה שחוזיה כך על אחראיםאנו

 למבין. ודי כנ"ל. ממש" של"ראיה

 מאוד גדול וחסרון לעניותי, כללי, באופןאף
 בבית מצוי שאיה משגית כך למס כקה?ולחיסיש

 כיצד לכה"פ היטב לגמרי בקי ואינוהמטבהייס,
 כשהיא שמעליה וה"חלב" ה"קיבה" צורתנראית
 הוא היק וכן הבהמה, לגוף מבחוך השלהןעל

 ל'איבריס ביחס ה'בטן' בשטח הניתוחמיקום
 מבפנים. בספרך שם הקיימיםהפנימיים
 בצורת במוחשיות יכיר שקודם מבלישהרי

 בעת ולהבחין לראות יכול כבר הוא מה הנ"ל,כל
 הוא אמת, בזיע זה מסוג ניתוח עלההשגחה

 מסויים לק של חלק איזהו רואה הכלבסך
 אבל לא, ותו לחתך מבעד המפתח מוציאאותו
 ב"קיבה" למקום מקום בין להבדיל ועדמכאן
 בדיוק מקוס באיזה במדוייק לקבוע בשבילעצמה
 כדבעי ב"הלכ" או בנקיבה" התפירה אתביצעו
 נוקבו גם מעשה שבשעת יתכן אם וכןלמיהוי,
 'איברים עוד במתכוין שלא אובמתכוין
 ישכיל לא בודאי זאת כל את שונים,פנימיים'
 עוד נוכל שלא בודאי כזה ובמצב בכה"ג,לדעת
 עם גם הנ"ל לכל בנוסף להשתמש ממנולדרוש
 בדרך דא כגון עכל כך כל הנדרש הריח""חוש
 ואנושית.חכמה

 בכך, גדולה כך כל טירחא זו אין גסובעצם
 אל פעמים כמה כזה משגיח לסלוחכשיקדימו

 צורת את וילמד שיראה בכדי המטבחייס,בית
 מה על היטב שיידע עד ממש, מקרוב הנ"לכל

 אמת. בזמן לפקח עליובעצם

 בעזהיי~ו, בזה, להאריך הרבה עוד לייש
 כבר הכי שבלאו המצע מאוד שיאריךאלא

 יציל והשיית צריך, אני לקצר ועתה -הוארך
 מסכול. מכל הפליטה שאריתאת

 התורהפחזיקי
 אחזתו ועיר בית מסכר ויצא תורה, לומדי מחזיקי הס הלוים, מן יגאלואשר
 ממדריגה יוצא נופו הוא עירו שיהי' ת"ח, פפ חלק לו יהי' השבועות ביופביובל.
 של בה"פ היינו הלויס, פרי בתי כי כך. כל שיזכה והספם אחרת, לפדרגה בהשהוא
 בנ"י. בתוך הנזכרים התחזיקיס אותם של אחוזתם הואת"ח

 ע-אז ע-ה בהר סה"ת)חת"פ
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פא ישראלמנהגי

 ראזענפעלד אלי' ירוחםהרב

 לשבועות עריקמנהג
 ותולים מנייר צורות חותבים היו שהילדים מנהג הי' שבגאליציא מעיירותבכמה

 על רוכבים חיילים של צורות עושים היו הילדים שבועות. לכבוד בחלונותאותם
 לצורות שקראו מקומות והיו "רייזעלער", שושנים עשו והילדות "רייטערס",סוסים
 "שבועות'ליך".אלו

 מאזור ערים בכמה וגם סביבותי', הגלילות ובערי צאנז בעיר נהוג הי' זהמנהג
 העולם מלחמת אחר זה. ממנהג ידעו לא כנראה אחרים במקומותבוקאווינא.
 לספר היודעים צאנז עיר יוצאי זקנים יש אמנם הלזה. המנהג קמעה נשכחהראשונה
 זה. ממנהג יודעים שאינם הנ"ל עיר מיוצאי גם יש אבל זה,ממנהג

 הי"ו זי"ע מבאבוב אדמו"ר וב"ק זצוקלל"ה מבאבוב )השני( מהר"ש אדמו"רב"ק
 זה, ממנהגסיפרו

 החלונות "שעל זצ"ל( מבאבוב אדמו"ר ב"ק מפי )והוא הביא שלום אוהבבספר
 רבתים אלקים רכב על לרמז סוסים רוכבי אנשים תמונת מציירים היו ביהכנ"סשל

 התורה". קבלת מענין המדבר ס"ת()תהלים

 אמר זצוקלל"ה מצאנו-קלויזענבורג אדמו"ר שב"ק מובא גבריאל נטעיבספר
 רק הם והשושנים החיילים צורות כי הוא, שאמר, הטעמים מן אחד המנהג. עלרמזים
 חיות, בלי המה שלנו והמצות התורה שכמו"כ להראות ובא אמיתיים, ולאחיקויים

 חיקויים. רקוהם

 פ' מגדים נועם בספה"ק מש"כ לי הראה שליט"א לערנער חיים יוסף הרבידידי

 שהם בהם, אין ורוח שמתפללים אלו על משל נקדים, עוד בא"ד וינזרו א"י ד"האמור
 ואומרים חיות להם אין אבל הקיר על ארי' או ועוף חי' תמונת שמצייר לציירדומים
 של אמיתית לתפילה דוגמא רק שהוא תפילה בענין הוא כן וכדו', אריהשזה

 מתקבלת. זו תפילה גם ואעפי"כ אומרים, שהם התפילה נוסח אותו אומריםצדיקים.
 כתרים שיעשו ישראל, בני מקדשי וינזרו הפ' את מגדים נועם בעל מפרש זהועם

 הם אשר בדבעי, כ"כ שאינם אף קדשי, שם את יחללו ולא ישראל,מתפילות
 וכו'. לימקדישים

 זה מנהג עם עדיין שממשיכה צאנז-קלויזענבורג קדושה קהילה לטוב זכורברם
 השבועות. חג ביום שושניםלתלות

 למה טעם השילוח מי ספרו בסוף מביא מאיזביצא יוסף מרדכי ר'הרה"ק
 אורו את מכהה שהנייר כיון השבועות, בחג האילנות על פרחים עם ניירותשמדבקים

 לא ח-יט'( )ישעי' וכמ"ש אחר, אור צריכים אינם התורה אור יש אם ואכן החמה,של
 הי' מאיזביזא יוסף מרדבי ר' )הרה"ק עולם. אור ה' לך והי' לאור, השמש עוד לךיהי'



 ישראלאורפכ

 נהוג הי' הרייזעלאך שמנהג מביאים העיר של זכרון בספר טאמאשאוו. מעירמוצאו
בעירם(.

 אב"ד הרב בשם סיפר סופר שהחתם מביא י"ד( אווז משה )צוואת עברי לבבספר
 היה עדיין אבל נחמץ, שהוא דיבורו ע"פ הבירו שם היה כשרמ"ד שבתחילהבערלין,
 ישראל. כשאר "בחלונותיו" ושושנים ואילנות עשבים בפיזור ישראל במנהגימתנהג
 בערלין, אב"ד הרב עליו המליץ אזי נוהג. היה לא כבר זה מנהג ג"כ אח"כאבל

 פטור והוא הבל כופר הוא כעת בשבועו"ת, חייב שהוא במקצת" "מודה הי'מקודם
משבועו"ת.

 השבועות חג נראה היה איך שם מתאר ראזוואדאוו, מהעיר "יזכור"בפנקס
 הוא סיון. י' ביום חל שלו שהיאהרצייט ראזוואדאווער משה רבי הרה"ק אצלהאחרון
 בחד "חד מאליו( מובן שהי' וכנראה כוונתו, למה מסביר לא )הוא שהשושניםכותב

 על החיילים עם עסטרייך( )מלכות והקיר"ה בחלון, הסוס על )רוסיא( פאניע סביך"כי
האחר,

 תש"ב בשנת כתב ממאנטיסעללא שו"ב כ"ץ מאיר הרב ראזוואדאוו מיוצאיאחד
 על רמז והוא שקופים, שהם ביון הוא שהטעם באמרו זה מנהג על מדקדק היהשזקינו
 עבריהם. משני נראים שהיוהלוחות

 סיפר, ז"ל פרידמן שלמה יעקב הר"ר קס"ו: בדף כותב מאי"ן החכמה בספראבל
 הולך וכשהיה יאווארניק בשם קטנה בעיירה התגורר מבלאזוב לצדיק[ זהצבישהרה"ק
 קטן. גוי בפני אפילו כובעו את מרים והיה בשלום, אדם כל פני מקדם היהברחוב

 לבם אספר להם: ענה הצעיר. מהשייגץ מפחד הרב כלום שלומו, אנשישאלוניו
 - מראזוואדאוו[ משה ר' זהרה"ק חותני שלחן על מזונות כשאכלתי הדבר. סיבתאת

 את לקשט אם השבועות חג לפני אותו שאלתי - גדול ופחדן חששן היה הואוכידוע

 היו המדרש ובבתי ביימער", "שבועות לזה וקראו דינוב, כמנהג וירק בענפיםביתי
 כן, לנהגו חפץ שהוא לחותנו ואמר "רוסן". לזה וקראו בירק "החלונות" אתמקשטים

 מאז שטארקער! נייער א בגיבורים, אמיץ לך הרי חותנו, לו ואמר יפחד. לאהאם
 שינץ! או גוי איזה רואה שאני עת בכל כדוגמתו שאין פחד עלי נפל זאת לישאמר

 באצבע מראים והחוקרים ביותר, קדום מנהג הוא מנייר צורות לחתוך זהמנהג
 ידות מכתבי ליקוטים והוא תר"ט בשנת במץ שנדפס - חכמים" "דברי ספרעל

 שם מדון רב, מעשה שם מביא והוא זה. ממנהג המדבר הראשון שהוא -עתיקים
 סדר בספר המובא הש"ס, אגדות על רמונים פרדס מת"ס ארדוטיל יצחק ב"רטוב

 בספרד, הגדולים מהפייטנים שהיה טוב שם ר' כותב שם קל"ה. ה' שנתהדורות

 מנייר. אותיות חתך והוא שלו הדיו נקרש אחדשבחורף

 מדבר מקאנדיא, להיש"ר לחמה מצרף מספר חלק שהוא ר"ד, דף ה' כחבספר
 יכולים התיבות ואותם הנקודות, לפי שמתחלפים מהתורה ותיבות אותיותמחשיבות
  ועוטות חיות של שונות צורות העושים לאלו הענין ומדמה פירושים, לכמהלשמש
 עכת"ד. נייר קיפולי ע"י שונים מכלים וכליםוספונות



פג ישראלמנהגי

 דרשו שחז"ל ע"א רנ"ד דף פנחס פרשת מהימנא ברעיא אנו רואים זהענין
 א"ת מאה, אלא מה תקרי אל למשל כן, כתוב שלא אף התורה מן שונותדרשות
 רשות יש מהיכן הזוה"ק ושואל וכו'. ככלה משה כלות ביום ושלשתם, אלאושננתם
 לבוש שחותך לאומן משל שהוא ומסביר מהתורה, אחת אות אפילו לגרוע אולהוסיף
 אחר. מקום אצל ושמו אחד ממקום בד חתיכת לוקח הואלמלך,

 להראות השבועות, בחג מנייר שונות צורות עושים למה מובן הוא זהולפי
 אנפין. בכמה נדרשתשהתורה

 מנייר. השושנים בעשיית כוונה עוד שהיהויתבן

 שבועות, הל' במהרי"ל לראשונה מובא בשבועות, ועשבים עצים לנעוץהמנהג
 הרגל. לשמחת ובשושנים עשבים של בבשמים ב"ה רצפת להשטיח נוהגיןשכותב:
 בב-ה בשבועות עשבים לשטוח ונוהגין : ג' סעיף תצ-ד סימן או"ח בשו"ע כותבהרמ"א
 מגילת על שני ובתרגום בזוהר מרומז הוא גם תורה. מתן לשמחת זכרוהבתים,
 אלשי"ך, ווירמיישא, מנהגות ובספרי טירנא המנהגים ספר יושר, בלקט ומוזכראסתר,
 וכותב: זה בענין מאריך יששכר בני בספר ועוד. סופר חתם בנעט, מרדכי ר'דרשות
 חורתינו. מתן כיום וורד בשושנה התורה לעטר ישראל מנהגלנן

 לבטל זצוקלל"ה מווילנא הגאון בשם מביאים אדם ובחיי רב מעשה בספראבל
 שער בספרו זצוקלל"ה ממונקאטש האדמו"ר כותב וכך הגוי, חוקת שהוא זהמנהג

 ובבתים. בביהמ"ד ואילנות עלים תלות נהגו בגאליציא למעשהיששכר.

 דווקא הוא שהענין עשבים", לשטוח "נוהגין ומהלבוש הרמ"א מדברי לדייקאפשר
 בספר גראז-. "שבועות לזה קוראים היו הרמ-א של עירו בקראקא ואכןבעשבים.

 לתחוב בבתים שנוהגין ומה מובא: שי"ב סי' מקארעץ פנחס רבי להרה"ק פנחסאמרי
 דווקא, להעמיד איתא אברהם במגן כי בידם הוא טעות וקורות, בכותל האילןזמורות
 מדייקים היו קדושים שצדיקים מזה רואים עכת"ד. האצילות, לעולם להביאןוהטעם
 רבה. בדייקנות ישראל מנהגילקיים

 פרחים מצאו לא חסידים אנשים אצל פרחים. של הענין נהוג היה לאבגאליציא
 בני ובספר במהרי"ל המובא המנהג לקיים רוצים היו זאת שבכל ויתכן מקומן.את

 היו צאנז העיר סביב אגב נייר. של בשושנים יד"ח יצאו וע-כ שושנים, בעניןיששכר
 שלא העיר מאנשי המעכב היה בפרחים חסרון ולא פרחים, שם שגדלו שדותהרבה
 פרחים.לקחת

 לזה לב שמו לא הילדים, ע"י נעשה זה שעסק כיון קמעה נשכח שהמנהגויתכן
 אלא ילדים משחק שאינו הוא האמת אבל קודש, בהררי וסודת"ו ישראל מנהגשהוא
 קדוש.מנהג

 שראו זה, ישן מנהג בזכרון צאנז ילידי זקנים וששו נזכרו זה, בענין עוסקבהיותי
 פרטים עוד להוסיף שיבול שמי כדאי והיה קטנים. ילדים בהיותם ממנהושמעו
 שכרם. על ויבואו שיודיענו זה, קדוםבמנהג



 ישראלאורפד

 אבערלאנדער גדלייהרב
 כהלכתו' 'פדיון-הבןמת"ס

 בתפילה טעויות דיני על התפילה''בנתיבות

 המצרים בין בימי אבילות מנהגיהשתלשלות
 ותענית אבילות כיום בהלכה נקבע מקדשינו, בית חורבן יום באב','תשעה
 הוסיפו אלא בלבד, זה יום בקביעת חז"ל הסתפקו שלא מצינו בגמרא בברלדורות.
 יתר דברים. כמה נאסרו שאז באב, תשעה חל שבו בשבוע אבילות ימי כמהלכך
 לא הדורות במרוצת אך שמחה. המעטת כימי מהחודש הימים את קבעומכך,

 לעצמם הוסיפו אלא בגמרא, שנקבעו כפי אבילות ב'הלכות' האומה חסידיהסתפקו
 הגדול מחסורם ואת העמוק הרוחני יגונם את לבטאות שומת החמרות שלשלל

 המדינה או העיר למנהגי פרטיים אישים מנהגי נהפכו הזמן ובמשך המקדש,בהעדר
 "לאשר : תקנא( סי' )ריש הב"ח כלשון אלא בתלמוד, מקורם אין אלו מנהגיםכולה,
 ביניהם". נודעו לא הדינים ועיקרי ישראל, רוב שנהגו מנהג הם באב תשעה דינירוב

 הובאו וגם הגאונים, תקופת בשלהי כבר מצינו אלו בימים החומרות התחלתאת
 וקיומו, השתלשלותו המנהג, מקורות את נבאר זה במאמר ערוך', בישלתןלהלכה

 הגמרא ומדין הש"ס בזמן האבילותדין
 : תעניתי במסכתשנינו

 בשמחה. ממעטין אבמשנכנס

 מותרין ובחמישי ומלכבס, מלספר אסור בתוכה להיות באב תשעה שחלשבת
 יאכל לא תבשילין שני אדם יאכל לא באב תשעה ערב השבת. כבודמפני
 מחייב יהודה רבי ישנה אומר גמליאל בן שמעון רבן יין, ישתה ולאבשר

 חבמים. לו הודו ולא המטהבבפיית
 : א-ב( )נט, שםובגמ'

 ליה דאית ישראל בר הלכך פפא: רב אמר בשמחה,,. ממעטין אבמשנכנס
 באדר נפשיה ולימצי מזליה, דריע באב מיניה לישתמיט נכרי, בהדידינא
 ועד חדש "מראש ברייתא: ב( )מג, מצינו יבמות ובמסכת מזליה...דבריא

 ומליארס ולנטוע, מלבנות ומליתן, מלישא מעסקיהן ממעטין העםהתענית,
ומלישא".2

 א. בו, רביעי, פרק ריש1.

 אב -משנכנס להדיא: כותב 61, עמ' באבער, מהדורת ת-ב, הל' סד, סי' ח"א האורה, ובספר2.
 שמחת כגק שמחה, לענין אלא אמרינן, קא יין ושתיית בשר אכילת לענין ולא בשמחה,ממעטין
 שמחה.. דבר וכל מרעים, ושמחתחתונה



פה ישראלמנהגי

 : תענית במס' הגמראוממשיכה

 נחמן: רב אמר ולכבס. לספר אסורין בתובה להיות באב תשעה שחלשבת
 אפילו אמר ששת ורב מותר, ולהניח לכבס אבל וללבוש, לכבס אלא שנולא

 ושמואל מותר. לאחריו אבל לפניו, אלא שנו לא רב אמר אסור... ולהניחלכבס
 להיות שחל באב תשעה דתניא: היא, תנאי אסור... נמי לאחריו אפילואמר

 ומעלה צרבו, כל ושותה אוכל בשבת להיות שחל באב תשעה ערב וכןבשבת,
 חדש מראש ולכבס לספר ואסור בשעתו, שלמה כסעודת אפילו שולחנועל
 רבן אסור. כולו החדש כל אומר: יהודה רבי מאיר, רבי דברי התענית,ועד

 אידך: ותניא בלבד. שבת אותה אלא אסור אינו אומר: גמליאל בןשמעון
 כל אומר: יהודה רבי מאיר. רבי דברי התענית, ועד חדש מראש אבלונוהג
 שבת אותה אלא אסור אינו : אומר גמליאל בן שמעון רבן אסור, כולוהחדש
בלבד,

 בשבוע דרק כרשב"ג והלכה מותר, ת"ב שאחרי מאיר כר' דהלכה הש"סומסיק
 מותר. הכל לזה וקודם אסור, ת"ב בושחל

 נוהגות באבל הנוהגות מצות "כל עצמו: ת"ב לגבי בגמ' מובא א( )ל,ובהמשך
 המטה, ובתשמיש הסנדל, ובנעילת ובסיכה ובשתיה באכילה אסור באב,בתשעה
 ובהלכות ובמדרש בתלמוד במשנה ולשנות ובכתובים, בנביאים בתורה לקרותואסור

 רגיל שאינו במקום ושונה לקרות רגיל שאינו במקום הוא קורא אבלובאגדות.
 שבירמיה". הרעים ובדברים באיוב בקינות, וקוראלשנות,

 הגמ': מסוגיית העולים הדיניםסיכום

 מיעוט היינו הגמרא שלפי בשמחה. ממעטין ת"ב בו שחל שבוע עד אבמשנכנס
 ונשואין. ואירוסין שמחה של ונטיעה שמחה של בנין לבנות ולא ומתןבמשא

 ולכבס. לספר אסור ת"ב בו שחל שבועמתחילת

 בשר לאבול ואסור תבשילין, שני לאכול אסור ת"ב ערב של המפסקתבסעודה
 מותרי. אז ועד יין,ולשתות

 המטה ותשמיש הסנדל נעילת סיכה, רחיצה, שתייה, אכילה, הכל, אסורובת"ב
 באבל.במו

 סעודה בזמן נוהג כבר רחיצה איסור שגם הברייתא, פי על משמע שם בסוגיא יהנה3.
 הובא וכן אז. אסורה שרחיצה 7, בהערה להלן המצויין הארם בתורת הרמב-ן פסק אכן וכןהמפסקת,
 הספרדית הפסיקה שהיא נראה וכך שם. תענית המאירי פוסק וכן הראב"ד בשם הסוגיא עלבמכתם

 הפוסקים כל הדבר את השמיטו ובז בזה, עליו חלק לח( )סי' הרא-ש אולם המאוחרת.הפרובסגית
 הרא-ש. כמו משמע בתוספתא הברייתא גירסת שלפי ובאמת א. ס-ק תקנו סי' ט-ז ועייןוהשו"ע,

 ואילך. מר-ח הרחיצה נאסרה זה יסור שעל נבארולהלן



 ישראלאורפו

 בחז"ל ומקורותיו החורבן באכילות והדיןהמנהג

 טבילות במנהגי לנהוג שאין ההלכה נפסקה דגמרא, מדינא הדין שמשורתלמרות
 לפני רחיצה ואיסור ויין בשר אכילת איסור של דין ואין באב, תשעה של שבועלפני

 סגולה יחידי נהגו חז"ל בימי שכבר מוצאים אנו שעות, שש לאחר המפסקתסעודה
 בכל אילעאי בן יהודה רבי של מנהגו את חז"ל' תיארו וכך הדין, ת משוולפנים
 באב תשעה ערב אילעאי ברבי יהודה רבי של מנהגו היה "נך : באב תשעה ערבמשך

 של קיתון עליה ושותה ואוכל לכיריים תנור בין ויושב במלח חריבה פת לומביאין
 להימנע יש ההלכה שמבחינת אף על כלומר, לפניו" מוטל שמתו כמי דומהמים

 כמי אלעאי, ברבי יהודה רבי הרי המפסקת, בסעודה רק ותבשילים ויין בשרמאכילת
 כל ואף עצמו, על החמיר לפניו, מוטל נמתו זה הרי הבית שחורבן בעצמושהרגיש
 גדולה. באבילות שרוי הי'היום

 את המחייב הדין מצד אבילות מלכתחילה יש הבית חורבן שעל באן, רואיםאנו
 נפלא: באופן הדבר את הגדיר בספרו5 והרמב"ם סגולה. ליחידי אבילות וישכולם
 כך הראשונים חסידים אבל מדאי יותר לסבול יכולים שאינן העם כל מדת היא"זו

 במים ושורה במלח חרבה פת לבדו לאדם לו מבאין היו באב תשעה ערב מדתןהיתה
 ובכיה ובשממון בדאגה מים של קיתון עליה ושותה ואוכלה לכיריים תנור ביןויושב
 מזה". קרוב או לעשות לחכמים ראוי וכזה לפניו מוטל שמתובמי

 דאגה מתוך הבאה סגולה ליחידי מדה יש אך לכולם. שהיא ההלנה מדתישנה
 מצינו החורבן, על לאבילות הגיע כאשר ומעולם, מאז זה, ובגלל ובכיה,ואבילות
 החורבן של האבילות שבאמת דהיינו אבילות. במנהגי שהרבו מעשה ואנשיחסידים
 החורבן, על להתאבל חייבים אנו ויום יום כל שהרי דוקא, מיוחד ליום עניןאינה

 שהיא אבילות יש שאכן פי על ואף זו'. באבילות שונות מדות שיש מובןובמילא
 אבילות, של שונות פעולות אתו מביא החורבן על האבילות רגש מ"מ הכל, עלחובה
 לפניו. מוטל שמתו כמי ולהרגישלחוש

 בני עצמם על שהחמירו שונים מנהגים שמתאר בירושלמי', מצינו כן עליתר
 טבראי חדשה, נהגין צפראי חגה, נהגה "דרומאי ההלכה: פסק למרות ישראל,ארץ
 לעיל שהבאנו כפי דהיינו דצפוראי", כרבנן למנהג דטבריא רבנן חזרין שבתאנהגין

 או שלפניו משבת או מר"ח אם ותספורת, כיבוס איסור חל מאימתי התנאים,מחלוקת
 ושבתה", חדשה חגה משושה כל "והשבתי מהפסוק הדבר את לומד ור"י החדש,כל

 א. ל. תענית4.

 ה-ט פ"ה תעניות הלבות5.

 יסוד על א, סי' ברכות, הרא-ש פי )על ב-ג סעיף א סי' באו"ח שנפסק למה לציין ויש6.
 באותם שיתפלל שהתפלה הלילה לסוף יכוין... בוראו לפני להתחנן -המשכיס א(: ג, ברכותהגמרא
 המקדש-. בית חרבן על ודואג מיצר שיהא שמים ירא לכל ראוי רצויה. הגלות חול החרבן עלהשעות
 מהדורת ח-ב הדמען, כתבי כל ישינה, אבילות לרמב"ן, האדם בתורת הובא ה-ו, פ-ד תענית7.
 רמה. עמ'מוה"ק,



פז ישראלמנהגי

 למדים החודש כל נוקטים ואם ר"ח, חג דהיינו מ"חגה" למדים ר"חשאבילות
 משבת. מתחיל שהאיסור למדים ומשבתהמ"חדשה",

 בא כך ועל האבילות, מנהגי מתחילים משבת שרק במשנה, נפסק להלכהוהנה

 צפורי ואנשי מ"חגה", שלמדים מר"ח איסור בדרום נהגו זאת שבכל לומר,הירושלמי
 אך משבת, רק קודם נהגו טבריא ואנשי "חדשה", ממלת שלמדים החודש בלנוהגים
 החודשי. נל לאסור צפורי אנשי חומרת את קיבלואח"כ

 הראשונים לפי שונות גירסאות בו שיש ירושלמי, מקור עוד מוצאים אנו בןובמו
 כפי יין, לשתות שלא אחרת, גירסא לפי או אב, מר"ח לתפור שלא נשים מנהגעל

 להלן,שנביא

 באבילות שונות עיירות נהגו חז"ל בימי נבר ישראל שבארץ למדים,נמצינו
 רק מקומות שבשאר שבעוד כך, סגולה. יחידי רק לא כך ונהגו הדין, משורתלפנים

 אילעאי, בר יהודה רבי בסיפור שמוכח כפי הדין, משורת לפנים נהגו סגולהיחידי

 הציבור9. כך נהגו ישראל בארץהרי

 בערב ורק סגולה ליחידי רק איסור הגאונים נהגו הקדומה שבבבל נראה,למעשה
 המקומות בשאר הרי בזמן, בו אולם אילעאי. בר יהודה רבי כמנהג באב,תשעה
 שאף נוספות, בחומרות סגולה יחידי נהגו בזמן ובו כולו, לציבור מנהגים כברמצינו
 באיטליה גם אך בספרד, מוצאים אנו אלו מנהגים הציבור. למנהג הזמן עםנהפכו

 שדוקא ומעניין, גדול. תוקף וקיבלו המנהגים התרחבו ששם ובאשכנז,בפרובנס
 כמנהגם. הירושלמי, על מיוחדת הסתמכות מצאנו אלובמקורות

 הגאונים בתקופתהמנהג
 אב מר"ח או באב תשעה שבו משבת וייןבשר

 האי רב בשאלת מוצאים אנו מר"ח, החל אבילות דיני להתחיל הקדוםהמנהג
 שלא המנהג מסויימים למקומות הגיע ההוא שבזמן משמע, אלו מקורות לפיגאון.
 ביצר הגאונים את ושאלו באב, תשעה של משבת החל יין ולשתות בשרלאכול
 .נוהגים

 מצינו -שכן כד פ-ט במדבר מד-ר השווה מיוחדים, מנהגים של כמקומות וציפויי טבריה על8.

 גירסא שיש פ-ג סוטה תוספתא ראה יאולם שבת-. לערב שבת מערב מגלחין ציפורי ובני טבריהבבני
 כן-, מגלחין ציפורי ובגי טבריה בגי שאין מה שבת.. לערב שבת מערב לגלח מלבים -רררהפוכה:

 הקפידו כבר לכן שבת בכל גילחו שלא שמכית לכאן מתאים זה כן ואם שבת. לכבוד גילחו שלאהרי
 שבתן. לכבוד אפילו החדש כל לגלחלא

 על כמקור זה ירושלמי שמביא שם האדם בתורת הרמב-ן פי על היא שבפנים ההנחה9.

 בשר...-, לאכול שלא שנוהגין מקומות יש נמי -ועכשיו שמסיים כמו באב בתשעה החמרהמנהגי

 ומדבריו .נהגו-. מלשת משמע שאכן כפי החמרה מנהגי היו וציפורי טבריא שמנהגי משמעומדבריו
 הדין נפסק טרם ההיא שבתקופה כלומר הרין, פסיקת לפני בך נהגו שכאן למד שלא בעלילנראה
 דיני יש בו שחל בשבת שרק נפסקה, שההלכה במשנה פשוט בוודאי שהרי כרצונו. אחד כל נהגולכן

אבילות.



 ישראלאורפח

 למיעבד במתיבתא רבנן נהיגי "והיכי הגאוןת: שנשאל מצינו הגאונים'עביאוצר
 באב ט' שחל שבת או בה, המפסיק בסעודה אלא אסור דאינו כהילכת]א[ וייןבבשר
 "ולענין : ותשובתו חמרא". שתו ולא בישרא אכלי לא אילא, הכי היל' בתוכהלהיות
 והוא בה, המפסיק בסעודה אלא אסור שאין היא רווחת הל' באב ט' בערב וייןבשר
 בה המפסיק סעודה אדם אכל אם אבל ולמעלה, שעות משש סעודה ההיאדהויה
 ]היינו עצמן על שמחמירין יש הרבה ואעפ"כ ויין... בבשר מותר שעות ששקודם

 יתירה, מידה אלא שחייבין מתוך ולא ג.א.[ שעות שש לפני המפסקת סעודהכשאובל
 בערב רק לאסור שנהגו משמע מדבריו באב". ט' בערב בשר מעולם אכלנו לאואנו
ט"ב.

 שהשואל יין, ושתיית בשר אכילת אי של המנהג את מוצאים אנו זובשאלה
 בתוכה שחל משבת רק כך נהגו זה מנהג לפי בבל. ישיבת מנהג מהו לדעתמעוניין
 נך. נהגו אב מר"ח שכבר רואים אנו אחרת משאלה אך באב,תשעה

 האי רב שנשאל מה מביא גיאות )הרי"ץ( יצחק לרבינו שמחה'2י 'שעריבספר
 עד דאב ירחא מריש בישרא מלמיכל דמימנעין דאע"ג המקומות באלו "נהגוגאון:

 משש התענית וביום התענית צאת עד כלל ישחט לא ישראל טבחי וכןהתענית,
 אם שאלו והם ,..", בשרא ישראל וזבנין לשוקא ישראל טבחי אזלין ולמעלהשעות
 "שמניעת : זה מנהג מאשר האי ורב בשר. לקנות הולכין באב ט' שביום נכון מנהגזה

 לבתר בבל ומנהג דאכיל, ליבא התענית וביום מאכל משום לתענית קודםשחיטה
 וזבנין". טבחין שחטין באב תשעה ביום דיומאפלגיה

 ועל ואילך. ר"ח מן בבר בשר מלאבול להימנע שנהגו שהיו כבר רואיםכאן
 שתיית באיסור נהגו שלא מכאן ראי' להביא אין ]אך שם מוזכר לא יין שתייתאיסור
 אז, לשחוט מותר אם באב, תשעה ביום הדין מהו לדעת רק רצו זו בשאלה שכןיין,

 אגבן. דרך רק באה אב מר"ח כך שנהגווהעובדה

 לאכול שלא במנהג נהגו בבר מסויימים שבמקומות רואים, אנו אלו מקורותמשני
 האי רב מדברי אך באב. תשעה בה שחל משבת או מר"ח החל יין ולשתותבשר
 שלא עצמו באב תשעה בערב הקפידו רק בבבל כך. נהג לא עצמו שהוא ברור,עולה
 שנהגו אילעאי, בר יהודה רבי של מנהגו של קיום בעצם לנו יש בשר. שוםלאכול
 למנהגו ומעבר מעל האבילות מנהגי את הרחיבו כבר אחרים במקומות ואילובבבל,
 אילעאי. בר יהודה רבישל

 ולפי כן, שלפני המקורות את הסותר גאון, האי רב בשם נוסף מקור מצינואולם

 צה. סי' 42, עמ' תענית, מס'סי.

 גאוניקה, הגאונים תשובת ברשימת רשומה זו שתשובה מציין, 3 בהערה לוין י-ם המהדיר11.
 ז-ל-. ב"ד( ]אב אב והאי שרירא לרבינו אלקרי ואדי בני מ-שאלותוהיא

 ל. עמ' ראשון חלק תשנ-ח, ירושלים סופר, חתם מכון הוצ' באב, תשעה הלכות12.



פט ישראלמנהגי

 ר"ח, מאז ויין בשר לאבול שלא מחייב בבר האי רב שגם משמע זהמקור

מהירושלמי.
 ירושלמי גם ומביא יסודי, בשינוי האי רב דברי את ג"כ מביא 'המנהיג'ט,בספר
 ודפסחינם[ דתענית בירושל]מי[ דאמ]רינן[ אע"ג ז"ל היי רב "וכתיב[ בן: בושמפורש
 מן בשרא למיכל ודלא חמרא למשתא דלא דנהיגן נשייא זעירא א"ר שנהגו,מקום
 השתות כי טעם מה השתייה, אבן פסקה שבו מנהגא, תעניתא אפוקי ער עלילדאב

 שעות מו' באב בט' אם כי דאב ירחא מריש למשחט שלא ישראל כל מנהגיהרסון,
 אדם שאין התענית וביום מהם, לאכול שלא מלשחוט נמנעו היום שעד לפיולמעלה,
 בבבל". המנהג וכן ולחוש, לגזור איןאוכל

 במנהג החזיק האי רב גם דבריו, לפי האי. רב בשם אחרת מסורה באן ישכלומר,
 מפורש. ירושלמי על דבריו את וביסס ר"ח, מאז יין ושתיית בשר אכילתאיסור
 דלעיל. בתשובתו לדבריו בסתירה העומדתמסורת

 של מסורת כאן מוסר הירחי, נתן בר אברהם רבי המנהיג, ספר בעלושמא
 כדלקמן, בבבל, מקובל שהיה למה הנוגדת מסורת הגאון, בשםפרובנס

 ביניהם וההבדלים פרובנס, וגירסת בירושלמי הרווחתהגירסה
 והנה זה. מנהג מפורש שבו ירושלמי מביא גאון האי שרב המנהיג, בדבריראינו
 כלומר מנהג, שהוא אומר מהם כמה ועל שנהגו, מנהגים במה מביאהירושלמיא

 זעירא "א"ר : וז"ל מקובלים, מנהגים שאינם אומר הוא כמה ועל טוב, מנהג זהשאכן
 בי מ"ט שתייה אבן פסקה שבו מנהג עליל דאב מן למישתייא דלא דנהגןנשייא
 יהרסון".השתות

 החוטין ולערוך לסדר "שלא : למישתייא' 'דלא משה והפני העדה הקרבןומפרש
 בערב". או בשתי או מלשון בגד, של לאורכושהולבין

 האי שרב וכנראה אב. מר"ח בשר לאכול שלא למנהג ראייה שום איןולפי"ז
 ודלא חמרא למשתא "דלא להדיא שגרסה בירושלמי, אחרת גירסא לו היתהגאון

 בשרא"ט,למיכל

 המנהיג בעל של דורו בן גם בפרובנס. כנראה ומקובלת נפוצה היתה זוגירסה
 כתוב מצאתי "ועוד : פקפוק בלא זו גירסא מביא המנהגותיי בספרו מלוניל אשררבנו

 שבו מנהגא עליל מדאב חמרא למישתי דלא דנהגו נשייא אלו זעירא א"רבירושלמי

 רפז-רפת. עמ' באב, תשעה הלכות ח"א תשג-ד, ירושלים רפאל, יצחק מהדורת13.

 ב. כה, דף א ה, פ"ר ופסחים א ו, דף 1 הל' פ-ד תענית14.

 אלא עוד ולא אחרת. גירסא לו היתה האי שרב הכרח אין גיאות, הרי-ץ שמביא כפי אולם15.

 שהוא כפי הנוסח ומביא טז, עמ' שם קדוש, הלכות בסוף הירושלמי מביא בעצמו גיאותשהרי-ץ

 היא הגי' דאב צ-ע, ובכלל דידן.בירושלמי
 -חמרא-

 )שוב לנשים? רק המנהג אמאי ליין, שכוונה

 בשר? איסור ולא יין איסור רק מביא ואמאי ט(, סי' ברונא, מהר"י בשו"ת כן הקשה שכברראיתי

 טוב. מנהג מספר שנעתק 55, עמ' נרדמים, מקיצי אסף מהדורת16.



 ישראלאורצ

 שם שהיתה שתייה אבן דנקראת ונ"ב יהרסון השתות כי שנאמר שתייה אבןפסקו
 הזה הירושלמי הובא וכן בירושלמי. ראה שכך מעיד שהוא הרי הנסוך". ייןשתות"

 דנהגין נשיא הילין אמרו שנהגו מקום פרק שבפסחים המערב מן ובתלמודבמאיריי:
 שתיה", אבן פסקה שבו מנהג עליל, דאב מן חמרא למישתידלא

 אכילת אי מנהג הן בירושלמי מבואר המנהיג לפי בגירסה: שוני יש עדיין]אך
 והמאירי[. המנהגות בגירסת הוא כן לא אך יין, שתיית והןבשר

 הראבי"ה%: דברי הם ובך כלל. זו גירסה התקבלה לא לפרובנס מחוץאולם
 מנהג, עליל דאב מן חמרא למישתי דלא דנהגי נשיא בו שכתוב ירושלמי יש"ומיהו
 לא בספרד ואכן בערב". או בשתי או נמי ופירש חמרא גריס לא ניסם רבינואבל
 מן הגירסא שהביאו נראה, אשננז חכמי ראשוני ובספרי זו", גירסא על בללידעו

 על מיוסדים שדבריו זרועת האור בדברי נראה כך הסתייגותו. דברי עםהראבי"ה
 מאשכנז23. ראשונים הרבה ועוד האגודהעהראבי-ה,

 צרפתית גירסא שיש תמוז"( מי"ז "המחמירין )בפרק להלן ראה גיסא, מאידך]אך
 תמוז![. מי"ז לנשים יין שתיית אי מנהג שמקדיםבירושלמי,

 באב תשעה תל שבה משבת או מר"ח רחיצהאיסור

 באב תשעה בו שחל משבוע או מר"ח ויין בשר אנילת איסור מנהגי עם בבדבד
 באב בתשעה רק אסור הדין שמן שלמרות רחיצה, איסור והוא נוסף. מנהגמציע
 בכל התפשט זה מנהג בו. שחל בשבוע או ר"ח מאז להתרחץ שלא נהגועצמו,

 ובאשכנז. באיטליה ובמיוחדהארצות

 רבינו מן יק"ר אני "שאלתי זהא: למנהג עתיק איטלקי מקור מביא רוקחבספר
 חדש ראש קודם יום אב, קודם מלרחוץ למנוע אדם חייב מהיכן רומי, מן קלונימוסר'
 עצמו חדש ובראש אב מר"ח מלרחוץ למנוע אדם חייב והשיב עצמו. חדש ראשאו

 ביום". לרחוץ מותר ר"ח קודם אבל ושבתה. חדשה חגה שנא' משוםאסור

 מר"ח יין לשתות ושלא בשר לאכול שלא שנהגו להדיא, כותב בראבי"המגם
 מראש לרחוץ שלא אבותינו .נהגו ואילך: מר"ח לרחוץ שלא חומרא גם ומוסיףאב,

 א. מט, סוכ" שבמס' המזבח שביסוד לשיתין שהכוונה לפרש שם מציץ המהדיי17.

 109. עמ' סופר. מהדורת תענית,18.

 תתפר. סי' תענית, הל' ח-ג,19.

 גיחות. הרי-ץ גירסת אל שציינתי מה 15, הערה לעיל ראה20.

 תיד. סי' באב,  תשעה הל' ח-ג.21.

 כב. סי' פ-ד תענית מס'22.

 ה. אות ה פרק תענית הל' מיימתיות, הגהות ראה23.

 הלקט, בשבלי גם הובא דבר קפ. עמ' שיב סי' תשב-ז, ירושלים שניאורסק, רב-ש מהדורת*2.

 רנה. יבס עהו,גנרייך, מהדו' לרש-י, הפרוס ובסאו רפד, סי' ת-ב,ענין
 תרלט. חות שפ במרדכי, גם משמו הובא 19. שבהערה25.



צא ישראלמנהגי

 ושלא בשר לאכול שלא נהגו וכן אמך, תורת תטוש אל משום לקיים ועלינוחודש
 יין".לשתות
 שלא העם נהגו וכבר בשמחה. ממעטין אב משנכנס "תני' : זרוע26 באור כתובובך
 למנהג סמך לנו ויש אב. ר"ח משנבנס לרחוץ ושלא יין לשתות ושלא בשרלאבול
 מן חמר למישתי דלא דנהיגי נשיא זעירא א"ר בירושלמי, דמכילתין פ"קדאמרינן

 שהיו ראיה לך הרי יהרסון. השתות בי טעם ומה שתיה פסק שבו מנהג, עלילדאב
 אלא שמחה אין כי בשר מלאכול נמנעין שהיו וה"ה אב מר"ח יין לשתות שלאנוהגין
 עמרא למישתי דלא גריס אלא חמר גריס לא גאון נסים רב מיהו מלרחוץ. וכןבבשר
 נהגו אעפ"כ בלל. איירי לא יין בשתיית אבל בערב או בשתי או לשוןופירושו
 לשנות רשאין אנו ואין לרחוץ ושלא יין לשתות ושלא בשר לאכול שלאאבותינו
 ושלא יין לשתות ושלא בשר לאכול שלא אבותינו ונהגו הואיל אבותינו...ממנהג
 תורת". תטוש ואל שנאמר משום לשנות רשאין אנו אין אב משנבנסלרחוץ

 "משיכנס כותבנו: הרמב"ם ורווח. ידוע זה מנהג הי' מצרים( )או בספרד גםאך
 ולבבם לספר אסור בתוכה להיות באב תשעה שחל ושבת בשמחה. ממעטיןאב

 לאחר ולהניח לכבס ואפילו התענית, שיעבור עד פשתן כלי אפילו מגוהץ כליוללבוש
 עד למרחץ יכנסו ולא זו בשבת בשר לאכול שלא ישראל נהגו ונבר אסור.התענית
 התענית".שיעבור

 למרחץ נכנסין אין אלו... בארצות שם: משנה המגיד מביא רחיצה איסורמנהג
 הרמב"לא, דברי הם והם נהג(. לא להן שנראה שכפי בשר אכילת לאיסור)בניגוד

 אבות". מנהג לשנות ואסור זו בשבת המרחץ לבית לכנס שלא הכל"ונהגו

 "ומראש : אשכנז מנהג מביא ואח"כ הראבי"ה, בשם ג"כ רחיצה איסור הובאבטור
 ויין".29 מבשר כולם נמנעים ואילךחדש

 בענינים המרבה וכל שבת... אותה כל למרחץ ליכנס שלא נהגו "ובן : שםבמאירי
 משובח". זה הריאלו

 הראשונים בתקופת המנהגים התפשטות לאשכנז: ספרדבין

 למקומות ספרד בין אלו מנהגים בקבלת להבחין ניתן הראשונים בדברי עיוןמתוך
 ואיסור בשר אכילת אי מנהגים: שני על מרברים ספרד חנמי אצל א(אחרים.
 מקום יש : מפוצלים אלו מנהגים גם ב( אצלם. מצינו לא יין שתיית איסור אךרחיצה.

 ט ספר חדשה סדרה יר, על קובץ בתור: חילדיק, אברהם הר"ר במנהגי וב-ה 21. שבהערה26.
 200. עמ')יט(,

 ה-ו, ה פרק תעניות הל'27.

 7. שבהערה הארם בתורת28.

 ז-ל שלום מה-ר מ-ו אמר : 109 עמ' פריימאגן, מהדורת יושר, לקט בעל מדברי להעיר ויש29.
 עו עמ' סירהב, לר-א המנהגים ספר שבתוך המנהגים, ם אולם באב. ח' יום עד יין לשתותנוהג
 וכדומה. המזע ברכת כגץ מצוה של כוס בנוגע רק שזה משמע ס,אחז



 ישראלאורצב

 הי' לא בספרד כלומר רחיצה. באיסור שרק ויש בשר אכילת אי במנהג רקשנוהגים
 כלל. ועיקבי אחידמנהג

 באב תשעה שחל ושבת בשמחה. ממעטין אב -משיכנס הרמב"ם%: דבריהנה
 שיעבור עד פשתן בלי אפילו מגוהץ כלי וללבוש ולכבס לספר אסור בתוכהלהיות

 לאכול שלא ישראל נהגו וכבר אסור. התענית לאחר ולהניח לבבס ואפילוהתענית,
 לבטל שנהגו מקומות ויש התענית. שיעבור עד למרחץ יבנסו ולא זו בשבתבשר

 התעמת". עד החדש מראשהשחיטה

 למרחץ הליכה ואיסור בשר אכילת איסור שכורך רווח במנהג מדובר דבריולפי
 מר"ח. כך נהגו לא אך באב. תשעה בו שחלבשבוע

 מלוניל, אשר לרבינו המנהגות בספר מצינו זו החמרה על ספרד מנהג עלעוד
 הרי באב". ף עד אב מר"ח בשר אוכלים שאין בספרד "ונהגו שכותב; לעיל,שהבאנו
 הרמב"ם. בזמן בעליל ספרד מנהג הי'שכך

 דברי על מעיר כבר הקודם, בפרק ממנו קטע שהבאש משנה, המגידאולם
 בשר אכילת לענין אלו בארצות פשט לא בשר[ לאכול ]שלא הזה "המנהג :הרמב"ם
 שם: הרמב"ן כותב וכך למרחץ". נכנסין אין אבל התענית ערב אלא נמנעיןשאין

 ונהגו התענית עד חודש מראש בשר לאכול שלא שנוהגין מקומות יש נמי"ועכשיו
 זו". בשבת המרחץ לבית ליבנס שלאהכל

 והמגיד הרמב"ן של ספרד אלו', ב'ארצות הקפידו לא הרמב"ם, לדברי בניגודהרי
 למרחץ. בהליכה רק בשר אכילת של באיסורמשנה,

 אלא יין, שתיית אי של מנהג הובא לא דלעיל המקורות מן אחד באף ועוד.זאת
 הירושלמי בגירסת מקורו יין שתיית אי שמנהג ]ויתבן בשר. אכילת איסוררק

 לא כלל בספרד אך "נשיא", נהגו שכך אשכנז, גדולי וספרי המנהיג בספרשהובאה
 המנהג[. על שמעו לא וממילא נזו גירסאידעו

 "ורוב רש"ית: בסידור הוא נך החומרות. בכל החמירו באשכנז זאתלעומת
 באב". ט' עד אב משנכנס יין לשתות ושלא בשר לאכול שלא נהגו שבלותירהגאונים

 יין לשתות ושלא בשר לאכול שלא שנהגו בהדיא שכותב בראבי"הג3, הואוכך
 לרחוץ שלא אבותינו "נהגו : ואילך מר"ח לרחוץ שלא חומרא גם ומוסיף אב,מר"ח
 בשר לאבול שלא נהגו וכן אמך, תורת תטוש אל משום לקיים ועלינו חודשמראש
 יין". לשתותושלא

 ה-ו. ה פרק תעניות הל'30.

 רס עמ' עהרעגרייך, מהדורת לרש"י, הפרדס בספר וכ"ה 203. עמ' באבער, מהדרות תה, סי'31.
 225. עמ' ח-א הורוויץ, מהדורת חטרי,ובמחזור

 תרלט. אות שם במרדכי, גם משמו הובא 19. שבהערה32.



צג ישראלמנהגי

 שלא העם נהגו וכבר בשמחה. ממעטין אב משנכנס "תני' : זרוע33 באור כתובוכר
 אבותיה נהגו אעפ"ב אב.... ר"ח משנכנס לרחוץ ושלא יין לשתות ושלא בשרלאכול
 ממנהג לשנות רשאין אנו ואין לרחוץ ושלא יין לשתות ושלא בשר לאכולשלא

 לרחוץ ושלא יין לשתות ושלא בשר לאבול שלא אבותינו ונהגו הואילאבותינו...
 תורת". תטוש ואל שנאמר משום לשנות רשאין אנו אין אבמשנכנס

 בדברי והוא רופף, הי' המנהג שאצלם אשכנזי מקור שיש מעניין]אולם
 של היום בל יין שתינן ולא בשר אכלינן ולא מתניתא הא כי נהגינן "ואנןהראב"ןא:

 ואין בשמחה דממעטיןן[ חדש, מראש ולשתות לאכול שלא )דנהגו[ ואיבא ט"ב,..ערב
 ויין"[, בבשר אלאשמחה

 בל את כרבו לעיל( שהבאנו )בפי בפרובנס הוא וכך אשבנזים, שבמקורותהרי
 מרחץ. ואיסור בשר אבילת ואיסור יין אכילת איסור ביחד,המנהגים

 באשכנז גם כולם, אצל ברור הי' לא החומרות התחלת זמן עדיין זאת בכלאולם
 ההלכה, מכח בזה התרנו דברים שהרבה פי על "אף המאירית: כותב וכךובפרובנס.

 זה הרי באבלות ומרבה עצמו על המחמיר וכל בכך, ראשו להקל לאדם לואין
 וכך מר"ח". כן שנוהגים ויש שבת, אותה כל בשר לאכול שלא שנהגו וישמשובח,..

 במרדבי56. גםהוא

 המנהג ושורשימקורות

 יין ושתיית בשר אכילת איסור להקדמת מקורות שלשה לראות יתכן כלליבאופן
 באב. תשעה חל שבה משבת פנים כל על או חדש,מראש

 איסור וגם בה. יש שמחה בשר ואכילת בשמחה,. ממעטין אב משנכנס מטעםא(
 ההלכה את שכותב לעיל, שצוטט הרמב"ם מדברי משמע כך בכלל. אוליהרחיצה
 המכתם": בך כתב ברור באופן אלות. מנהגים ומביא בשמחה ממעטין אבמשנבנס
 בשר מאבילת עצמן למנוע מכאן שסומכין יש בשמחה... ממעטין אב"משנכנס
 בבשר"39. אלא שמחה אין א( קט, )פסחים בעלמא כדאמר אבמשנבנס

 גירסת לפי פסחים, בירושלמי המבואר מטעם בשר אכילת ואי יין שתיית איב(

 ט ספר חדשה סררה יד, על קובץ בתוך: חילריק, אברהם הר-ר במנהגי וב-ה 21. שבהערה33.

 200. עמ')יט(,

 קרב. עמ' משאמלא, הגאון מהדורת34.

 108-109. עמ' סופר במהדורת ב. ל, תענית מס'35.

 תרלג. סי' באב, תשעה הל' תענית, מס'36.

 ובמקום בפנים, לעיל שהבאנו ביבמות בברייתא רמבואר הא שמשמיט בדבריו, תמהו וכבר37.
 שם. משגה לחם עיין אחרות. הגדרות מביאזה

 ד. סי' באב  תשעה הל' בא-ח דבריו והובא רעא עמ' הרשלר מהדורת תענית,38.

 ומסה בשר, אכילת מכאן לאסור -ואין זה: על שחולק 103, עמ' שם מאירי, ראה אולם39.
 שמחה בלא בשר אכילת אבל ליבא בשר בלא אכילה שמחת שמ-מ בבשר אלא שמחה איןשאמרו
איבא".



 ישראלאורצד

 דתענית בירושלנמי[ דאמ]רינן[ אע"ג ז"ל היי רב וכתיב[ האי: רב בשםהמנהיג
 למיכל ודלא חפרא למשונא דלא דנהיגן נשניא  זעירא א"ר שנהגו, מקוםודפסחי]ם[
 בי טעם מה השתייה, אבן פסקה שבו מנהגא, תעניתא אפוקי עד עליל דאב מןבשיא
 יהרסון"ס4.השתות

 בירושלמי המבוארים וטבריה צפורי למנהגי כהמשך הרמב"ן, דברי לפיג(
 שבתא... נהגין טבריאי חדשה, נהגין צפוראי חגה, נהגין "דרומאי לעיל:שהבאת
 התענית...". ועד הדש מראש בשר לאכול שלא שמהנין מקומות יש נמיועכשיו

 ותספורת גיהוץ מביסה,איסור

 אב מר"ח רחיצה ואיסור מין בשר מאכילת הימנעות אלא מצית לאעד-כאן
 לכבס ראוי אין אב "משנכנס : התרומה בעל בשם מביא חייממ באורחות אבלואילך.
% על ואף בשמחה, למעט~גהץ  בלבד", שבת אותו אלא אסור שאינו 

 "אין בוא: הכל שמעיד כפי מר"ח, מחמירין שיש מצינו לתספורת בנוגעגם
 התענית, עד אלא שבת אותה כל ולא בלבד, שבת אותה אלא ולכבס לספראסור

 אותה לפני כלל להסתפר שלא הזקנים מנהג מקום מבל מותר. שבת אותהולפני
 שיספר". במי מאד וגוערין מחולין, בשהם התענית ליום שיכנסו כדישבת,

 כשנאין בתספורת בתטוז מי"זהותרות
 שלא עליהם שהחמירו יחידים היו הגאונים שבזמן דלעיל, המקורות מכלהיוצא

 בשר אכילת אי מנהג נתפשט הראשונים ובזמן אב, מר"ח יין ולשתות בשרלאבול
 לכבס ושלא להסתפר שלא להתרחץ, שלא כגון חומרות, עוד וניתוספו מר"חויין

 מר"ח.בגדים

 וזה ואילך, מר"ח מהם שנמנעים בגמ' כבר מבואר לנישואין בנוגע זאתחוורון
 בשמחה". ממעטין אב ב"משנכנסנכלל

 המחבר ואכן ר"ח. עד בתמוז מי"ז בזה שהחמירו מציע לא בגמראאבל
 ממעטים התענית עד "מר"ח נישואין: לעשות מותר ר"ח שעד להדיא פוסקבשו"עע
 אירוסין". סעודת עושין ואין נשים נושאים ואין שמחה... של ובבנין ובמתןבמשא
 מנהג הרי בספרד, גם מצית ר"ח מאז בשר אכילת איסור שחומרת בעודובאמת
 ואיטליה. אשכנז פרובנס לגבולות מחוץ כלל מצינו לא תמוז י"ז מאזאבילות

 הוא בתמוז מי"ז נישואין איסור חומרת שמביא שראיתי, בינתיים הראשון,המקור

 אח-כ כי )אם המנהג כטעם דלעיל הטעמים שני שמביא תיר, סי' זרד, אוי בספר שיין40.
 הירושלטין. לגירסת הראבי"ה הסתייגות אתמביא

 דל. ההשלמה בעל בשם זאת מביא הבא, שבהערה ובכל-בו, ד. סי' באב,  תשעה הל'41.
 כב. עמ' רביעי, חלק אבסצס, במהדורת סב, סי'42.
 ב. סעיף תקנא, סי'43.



 משבעה אשה ולישא לספר שלא שנהגו במה לומר יש נמי "וכן המאורותא:בספר
 וכמו ראשונים, של גדר ולפרוץ לזלזל... ראוי אין באב, תשעה עד בתמוזעשר

 נשאל איסור בו ונהג בהיתר בו שיודע דבר בל ה"א( פ"ד פסחים )ירושלמישאמרו
 לו". מתיריןאין

 איסור גם מוסיף והוא טירנא5' אייזיק לרבינו המנהגים בספר אח"כ בתבוכך
 באב. ט' אחר עד בתמוז מי"ז מסתפרין "ואין : ויין בבשר מחמירין גם ומביאתספורת

 נושאין ואין נחמו. שבת עד בתמוז[ ]מי"ז יין שותין ]ואין[ בשר אוכלין שאיןויש
נשים".

 פסק גם וכך המנהגים, ספר דברי את מביא ה( )אות משה בדרכיהרמ"א
 אחר עד ואילך, בתמוז מי"ז נושאים שאין להחמיר "ונוהגין השו"עא: עלבהגהותיו

 בתמוז,ז4 מי"ז ונישואין בתספורת להחמיר האשכנזים, נוהגים בך ואכן באב".ט'

 ורחיצה יין ושתיית בשר באכילת תמוז מי"זהמחמירים
 שראינו כ% תמוז, מי"ז נוספת חומרא מצינו צרפת אשכנז במנהגי ועוד.זאת
 באמת אך יין. ושתיית בשר באכילת גם תמוז מי"ז מחמירים שיש המנהגיםבספר
 בחומרת רק מדובר ששם אלא הרחיצה, חומרת את גם עתיקים במקורותמצינו
 התפשטה. שלאיחידים

 בלבד: יחידים מנהג היה שזה מפורש משאנץא שמשון רבינו בדבריגם
 לאסור בדבר שאין נראה באב. ט' עד בתמוז מי"ז בשר לאכול מהו"וששאלתם

 ונהגו הקדמונים. ביד המקדש, בית משחרב הוא מנהג אלא ולהחמיר, ולהקלולהתיר

 אינו בתלמוד אבל עליה, המתאבלים בל משוש אתה שישו משום בכך, הדורגדולי
מפורש",

 לאדם לו אין ההלבה, מכח בזה התרנו דברים שהרבה פי על "אףובמאירינו:
 נשים ויש משובח... זה הרי באבלות ומרבה עצמו על המחמיר וכל בכך, ראשולהקל

 באב". ט' עד בתמוז מי"ז הימנה ידיהם שמושכים זקנים וקצתחסידות

 אשר רבינו המנהגות, ספר בעל אשר רבינו בשם בו הכל מביא אחרניובמקום

 תשב-ז, נ.י. בלוי, מהדורת תענית, מס' פרוביגס, מנרבונה המעילי שמעון ב-י מאיר לרבינו44.

 שי,עמ'
 עד. עמ' תשל-ט, ירושלים' שפיצר, מהדורת תמוז, דיני45.
 ר. בסעיף הרמ-א זעה מביא לתספורת ובנוגע לנישואין. בנוגע ב, סעיף סוף46.

 כלי בשמיעת וכן ומחולות בריקודין אפי' אלא בנישואין רק לא מחמירין למעשה אולם47.
 ואילך. בתמוז מי-ז ומחולות ריקורין לעשות דאסור ונ-ל סק-י: אברהם במגן הדברים ומקורשיר,
 לפניו. נהוג היה ולא מחידושיו שזהמשמע
 115. עמ' ע, סי' קופפער, לא' וצרפת, אשכנז חכמי מאת ופסקים תשובות בתוך:48.

 108-109. עמ' סופר במהדורת ב. ל, תענית מס'49,

 ר. אות ת"ב הל' חיים, בארחות גם הובא יט. עמ' שם50.



צה ישראלמנהגי

 משבעה אשה ולישא לספר שלא שנהגו במה לומר יש נמי "ובן : המאורותייבספר
 ובמו ראשונים, של גדר ולפרוץ לזלזל... ראוי אין באב, תשעה עד בתמוזעשר

 נשאל איסור בו ונהג בהיתר בו שיודע דבר כל ה"א( פ"ר פסחים )ירושלמישאמרו
 לו". מתיריןאין

 איסור גם מוסיף והוא טירנא45 אייזיק לרבית המנהגים בספר אח"כ כתבוכך
 באב. ט' אחר עד בתמוז מי"ז מסתפרין ץאין : ויין בבשר מחמירין גם ומביאתספורת

 נושאין ואין נחמו. שבת עד בתמוז, ]מי"ז יין שותין זואין1 בשר אונלין שאיןויש
נשים".

 פסק גם וכך המנהגים, ספר דברי את מביא ה( )אות משה בדרכיהרמ"א
 אחר עד ואילך, בתמוז מי"ז משאים שאין להחמיר "וטהגין השו"ע": עלבהגהותיו

 בתמוז." מי"ז ונישואין בתספורת להחמיר האשבנזים, נוהגים כך ואכן באב".ט'

 ורחיצה יין ושתיית בשר באכילת תמוז מי"זהמחמירים
 שראינו כפי תמוז, מי"ז נוספת חומרא מצינו צרפת אשכנז במנהגי ועוד.זאת
 באמת אך יין. ושתיית בשר באכילת גם תמוז מי"ז מחמירים שיש המנהגיםבספר
 בחומרת רק מדובר  ששם אלא הרחיצה, חומרת את גם עתיקים במקורותמציע
 התפשטה. שלאיחידים

 בלבד: יחידים מנהג היה שזה מפורש משאנץא שמשון רבינו בדבריגם
 לאסור בדבר שאין נראה באב. ט' עד בתמוז מי"ז בשר לאכול מהו"וששאלתם

 ונהגו הקדמונים. ביד המקדש, בית משחרב הוא מנהג אלא ולהחמיר, ולהקלולהתיר

 אינו בתלמוד אבל עליה, המתאבלים כל משוש אתה שישו משום בכך, הדורגדולי
מפורש".

 לאדם לו אין ההלבה, מכח בזה התרנו דברים שהרבה פי על "אףובמאיריא:
 נשים ויש משובח... זה הרי באבלות ומרבה עצמו על המחמיר וכל בכך, ראשולהקל

 באב". ט' עד בתמוז מי"ז הימנה ידיהם שמושבים זקנים וקצתחסידות

 אשר רבינו המנהגות, ספר בעל אשר רבינו בשם בו הכל מביא אחריגובמקום

 תשב-ז, נ.י. בלוי, מהדורת תענית, מס' פרובינס, מנרבונה המעילי שמעת ב-ר מאיר לרבינו44.
 שי.עמ'

 עד. עמ' תשליט. ירושליט' שמיצר, מהדורת תמוז, דיני45.

 ד. בסעיף הרם-א זעה מביא לתספורת ובנוגע לנישואין. בנוגע ב, סעיף סוף46.

 כלי בשמיעת וכן ותחולות בריקודין אפי' אלא בנישואין רק לא מחמירין למעשה אולט47.
 ואילך. בתמוז מי-ז ומחולות ריקודין לעשות דאסור וטל סק-י: אברהם במגן הדברים ומקורשיר,
 לפניו. נהוג היה ולא מחידושיו שזהמשמע
 115. עמ' ע, סי' קופפער, לא' וצרפת, אשכנז חכמי מאת ופסקים תשובתו בתוך:48.

 108-109. עמ' סופר במהדורת ב. ל, תענית מס'49.

 ר. אות ת"ב הל' חיים, בארחות גם הובא יט. עמ' שםס5.



צז ישראלמנהגי

 בנהרות לרחוץ שלא גם מוסיף מרוטנבורגת מהר"מ דבי שבמנהגיםומעניין,
 באילו לרחוץ שלא נזהרין לכך מזיקי]ם[9, שכיחי ודאי בתמוז "מי"ז אלו:בימים
 בנהרות". כללהימים

 איטלקי פלאי ממחבר טוב'59 'מנהג בספר מצינו ההם בימים נוספיםמנהגים
 שמעתי "ואני להחמיר: הנהגות עוד ומוסיף המנהגות, ספר דברי את ג-כשמביא

 י"ז מיום טוב ומנהג באב... י' עד בתמוז מי"ז בשר לאכל שלא ג"כ נוהגיןשבטראני
 שבו כלל יין לשתות ושלא בשר לאכל שלא כגון בשמחה למעט אב ר"ח עדבתמוז
 חדש מדבר ליהנות ושלא חדשים ומנעלים בסות לחנך ושלא היין, וניסוך התמידבטל
 בגון תענוג בשום להתענג ושלא בתמוז. י"ז טרם שנה באותה וממנו ממינו נהנהשלא

 אדם בני בחברת במשתה ליכנס ושלא בחמין גופו כל ורחיצת המ]טהןתשמןיש[
 פיו מלמלאות ולימנע ציפורניו ולעשות במספרים ולא בתער לא בלל להסתפרושלא
 שנהגו60 ומה כנישתא. דבי זמרא אם כי מלזמר וגם בהן שלשחוק ידיו כן וגםשחוק

 לברך ראוי ואין שהחיינו עליהן לברך שצריך משום חדשים דברים לאכולשלא
 הזה". לזמן והגעני וקיימנו שהחיינו הללובימים

 למעשה המנהגהתפשטות
 מסתפרין, אין נשים, נושאין אין בתמוז שמי"ז הקהילורע בכל אחיד אשכנזמנהג

 עליהם שמברכים פירות או חדשים בגדים קונים ואין וריקודים מחולות עושיןאין
שהחיינו".
 רוחצים אין יין, ולשתות בשר לאכול שלא מחמירין בכלל(, )ור"ח חדשומראש

 בגדים, מכבסין ואיןבחמין,

 מפוצלים. המנהגים עדיין הספרדים אצלאך

 ואילך. מר"ח ומחמירין אב ר"ח עד נישואין שעורכים ספרדים, הרבהמנהג
 תשעה בו שחל משבוע רק ויין בשר ואכילת רחיצה כביסה, בתספורת,ומחמירין

 בתמוז.ג6 מי"ז שהחיינו בברבת מחמירין אבלבאב.

 בתמוז. מי"ז נישואין לעשות שלא האשכנזים, כמו להחמיר - צובה ארםמנהג

 31. עמ' אלפנביין, מהדופת57.

 ב. קיא, פסחים, ראה58.

 עמ' פב, סי' חרפ-ט, בודאפעשט ווייס, מהדורת איטאליא', מחסירי אחד חכם מישל מנהגים59.
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 חסידים .יש תפב: עמ' מרגליות במהדורת תתמ, סי' חסידים, בספר כבר מובא זה מנהג60.
 נברך איך אמרו בי באב, לט' בתמוז י-ז בין חרש פרי שום אוכלים היו שלא הראשוניםמחסידים
 עמ' שהיצר במהדורת ח. אות ט-ב הל' מהרי-ל, במנהגי גם וב-כ הזה-. לזמן והיגעני וקיימנושהחיינו

 לא. סי' מהרי-ל, ובשו-תרמא,
 שהחיינו ברבת לברך מותר שהרי חרש בגד ללבוש מותר כא ס-ק במרא כתב ובשבת61.
 אב. ר"ח עדבשבת

 ה. סי' מצרים, בין המועדים, תורת בספר זה כל ראה62.



צז ישראלמנהגי

 בנהרות לרחוץ שלא גם מוסיף מרוטנבורגש מהר"מ דבי שבמנהגיםומעניין,
 באילו לרחוץ שלא נזהרין לכך מזיקיןם[9, שכיחי ודאי בתמוז "מי"ז אלו:בימים
 בנהרות". כללהימים

 איטלקי פלאי ממחבר טוב'59 'מנהג בספר מצינו ההם בימים שספיםמנהגים
 שמעתי "ואני להחמיר: הנהגות עוד ומוסיף המנהגות, ספר דברי את ג"כשמביא

 י"ז מיום טוב ומנהג באב... י' עד בתמוז מי"ז בשר לאכל שלא ג"כ נוהגיןשבטראני
 שבו כלל יין לשתות ושלא בשר לאכל שלא כגון בשמחה למעט אב ר"ח עדבתמוז
 חדש מדבר ליהנות ושלא חדשים ומנעלים כסות לחנך ושלא היין, וניסוך התמידבטל
 כגון תענוג בשום להתענג ושלא בתמוז. י"ז טרם שנה באותה וממנו ממינו נהנהשלא

 אדם בני בחברת במשתה ליכנס ושלא בחמין גופו בל ורחיצת המזטה[תשמניש[
 פיו מלמלאות ולימנע ציפורניו ולעשות במספרים ולא בתער לא בלל להסתפרושלא
 שנהגו" ומה כנישתא. דבי זמרא אם בי מלזמר וגם בהן שלשחוק ידיו כן וגםשחוק
 לברך ראוי ואין שהחיינו עליהן לברך שצריך משום חדשים דברים לאכולשלא
 הזה". לזמן והגעני וקיימנו שהחיינו הללובימים

 למעשה המנהגהתפשטות
 מסתפרין, אין נשים, נושאין אין בתמוז שמי"ז הקהילות, בכל אחיד אשכנזמנהג

 עליהם שמברכים פירות או חדשים בגדים קונים ואין וריקודים מחולות עושיןאין
שהחיינף'.
 רוחצים אין יין, ולשתות בשר לאכול שלא מחמירין בכלל(, )ור"ח חדשומראש

 בגדים. מכבסין ואיןבחמין,

 מפוצלים. המנהגים עדיין הספרדים אצלאך

 ואילך, מר"ח ומחמירין אב ר"ח עד נישואין שעורכים ספרדים, הרבהמנהג
 תשעה בו שחל משבוע רק ויין בשר ואכילת רחיצה כביסה, בתספורת,ומחמירין

 בתמוז.62 מי"ז שהחיינו בברכת מחמירין אבלבאב.

 בתמוז. מי"ז נישואין לעשות שלא האשכנזים, במו להחמיר - צובה ארםמנהג

 31. עמ' אלפנביין, מהדורת57.

 ב. קיא, פסחים, ראה58.

 עמ' פב, סי' תרפ-ט, בודאפעשט ווייס, מהדורת איטאליא', מחסידי אחד חכם מ'של מנהגים59.
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 חסידים -יש תפב: עמ' מרגליות במהדורת תתם, סי' חסידים, בספר כבר מובא זה מנהג60.
 נברך איך אמרו כי באב, לט' בתמוז י"ז בין חדש פרי שום אוכלים היו שלא הראשוניםמחסידים
 עמ' שפיצר במהדורת ח, אות ט"ב הל' מהרי-ל, במנהגי גם וכ-כ הזה-. לזמן והיגעני וקיימנושהחיינו
 לא. סי' מהרי-ל, ובשרתרמא,

 שהחיינו ברכת לברך מותר שהרי חדש בגד ללבוש מותר כא ס-ק במג-א כתב ובשבת61.
 אב. ר-ח עדבשבת

 ה. סי' מצרים, בין המועדים, תורת בספר זה כל ראה61.
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 ישראלאורק

 סופר חיים יעקבהרב
 ירושלים החיים, כף ישיבתראש
 ועוד יוסף, יחי יעקב, בריתמח"ס

 לו נותז תבירו על הרע לשון המדברבענין
 עוונותיו ונשלמצותיו
 הפרה. "תושיה". חניכתתשכ"ם.

 ה'". אני רעך דם על תעמד לא בעמיך, רכיל תלך "לא ט"ז(: )י"סויקרא

 "לא ליונתן: המיוחס ובתרגום בעמך", קורצין תיבול "לא אונקלוס:ובתרגום
 למיכול חורפוי תרין מן דקטל כחרבא הי קשי דהוא תליתאי לישן בתר אזליןתהוון
 תהוון לא ישראל בית "עמי שם: ירושלמי ובתרגום וכו', עמך" לבר למעיקאקורצין
 חבריכון". על תליתא לישנאבתר

 ומספרי מדנים משלחי שבל שם על אומר אני רביל תלך "לא ז"ל: רש"יופירש
 בשוק לספר רע ישמעו מה או רע יראו מה לרגל רעיהם בבתי הולכים הרעלשון

 ז"ל הרמב"ן בדברי ועיין וכו', בלע"ז" אשפיימנ"ט רגילה הולכי רכיל הולכינקראים
 שם. ז"ל החזקוניוהרב

 על וחמול אחי "הרף ע"ב(: דכ"ו פ"ז הבניעה )שער הלבבות חובת בספרוכתב
 שזכרו החסידים מן אחד על נאמר כבר כי תרגיש, ולא ממך תאבדנה שלאגביותיך
 אליו ובתב ארצו, מזמרת מלא כלי בו למדבר שלח הדבר שהגיעתו וכיון לרעה,אותו
 בזה. וגמלתיך מזכיותיך מנחה לי ששלחתהגיעני

 להם וכשמראים החשבון, ליום יבואו אדם בני הרבה החסידים מן אחדואפר
 ויאמר אותם, עשינו לא ויאמרו אותם, עשו שלא זכיות זכיותם בספר ימצאומעשיהם

 המספרים זכיות מספר כשיחסרו ובן בגנותכם. וספר בכם דבר אשר אותם עשהלהם
 ופלוני, בפלוני שדברתם בעת מכם אבדו להם ויאמר ההיא בעת אותו יבקשובגנותם

 עשינום, לא וכשאומרים עשו שלא חובות חובותם בספר שימצאו כן גם מהם ישוכן
 והשב שנאמר כמו בם, שדברתם ופלוני פלוני בעבור עליכם נוספו להםיאמר

 באמרו הכתוב הזהירנו זה ועל ה', חרפוך אשר חרפתם חיקם אל שבעתיםלשכנינו

 ובכללם ישראל תתי כל של נר"נ ומנוחתלעילוי
 תשל"ד. ניסן כ' עש"ק גלב-ע - זצ"ל סופר חיים יטקב הנ"ר בן ז-ל סופר משה רבימ"ז

 תשמ-ו. ניסן י-ט נצב-ע - ז-ל שאול הר-ר בת ע-ה חנה צלחה ת-ז בחייםורעייתו
 תטפ-ב. מבת חי נלב-ע - ז"ל שלות יצחק רבי ופם"ר והדרי הודי א"אובזפ

 תהלתו שם עד עדי ברוך חמדו ברוב אל יחיהפתים



קא סופריםכינוס

 שירת בספר ז"ל עזרא בן משה רבי כתב וכן למרים". אלהיך ה' עשה אשר אתזכור
 )דף ז"ל גאון נסים לרב ספרים חמשה בספר בזה הנסמן בכל ועיין צ"ו(, )דףישראל
 שם. עיין ג'( והערהתקל"ט

 "כי הענוה(: )שער צדיקים ארחות בספר נמשך ז"ל, הלבבות חובת בעלואחרי
 לאותו שלח לחסיד, הדבר וכשנודע רע, עליו שסיפרו החכמים מן אחד היהבבר

 בדורון לך גמלתיו ואני מזכיותיך, דורון לי שלחת אתה לו וכתב דורון, עליושסיפר
 אותן עשו שלא אדם בני להרבה מצוות מראים הדין ליום כי לך. ששלחתיזה

 עשו הם רע עליכם שסיפרו אותם להם וישיבו זה, עשינו לא הלא ויאמרוהמצוות,
 עשו, שלא עבירות מראים לרשעים וכן לכם, ונתונם מהם אותן ונטלו המצוות,אלו

 עליהם שסיפרת אותם עשו העבירות אלו להם ישיבו עשינו, לא הלאוכשיאמרו
 אל שבעתים לשכנינו והשב שנאמר וזהו עליכם, ונתווספו מהם ונטלו הרע,לשון
 אויבי כי השי"ת, מחרף כאילו - הצדיק המחרף כל כי ה', חרפוך אשר חרפתםחיקם
 עשה אשר את זכור בתורה הזהירנו זה ועל מקומות, בכמה ה' אויבי נקראיםישראל

 והמתאים הנבון במקומו צדיקים ארחות בספר ששם ]וק"ק בדרך", למרים אלהיךה'
 זה[. לדבר זכר לא הרע, לשון שערדהיינו,

 )פ"א אבות למסכת בפירושו ז"ל הנגיד דוד רעינו הוא ז"ל הרמב"ם נכד לשוןוזו

 חכם על רעים דברים שדיבר אחד גביר שהיה השלום עליהם "וספרו י"ז(: דףמי"ז
 חשובה מנחה לגביר שלח לביתו חכם אותו וכשבא לו, להשיב רצה לא והחכםאחד,
 עלי, שהיו העוונות מעלי הקלת שאתה לפי המנחה, לך ראויה החכם לו ואמרוכו',
 העוונות אפילו כי וישתוק, חרפתו ששומע מי מעלת ראה וכו', מתנה לך אתן לאואיך
 ממנו", יקחם המחרפו לושיש

 השתמש הרבה ז"ל הנגיד דוד שרבינו הנ"ל, הלבבות חובת בדברי מקורוובודאי
 )פ"ו שם ז"ל הנגיד דוד רבינו בדברי שתראה כמו מזה, ידע לא ז"ל המהדיר והרבבו,

 וגו', הנכבדים" החכמים לנו שסיפרו ממה לנו "ויש : שם שכתב שמה קל"ח( דףמי"ב

 ראיתי כך ]אחר ודוק. פ"ט( האלוקים עבודת )שער הלבבות חובת דברי הםהן
 ז"ל דוד רבי שכתב שמה המהדיר הרגיש ששם סע"א( )דקמ"ג הספר בסוףבתיקונים

 דבריו שגם עמד לא אך הכניעה, בשער הלבבות חובת דברי הם הרע ללשוןבנוגע
 שם[. עיין הלבבות מחובת הם הנ"לשבפ"ו

 לוקח תבירו על הרע לשון המדבר רק שלא למדנו ז"ל הנגיד דוד רבינוומדברי
 המובאים ז"ל הרמ"ע בדברי ועיין עוונותיו, נוטל לחבירו המחרף גם אלאעוונותיו,
 הבתוב בספר ז"ל פאלאג'י חיים רבי לגאון ועיין ט'(, אות ז' )מערכת לפי דבשבספר
 קידושין( )סוף עינים פתח בספרו ז"ל חיד"א והגאון ע"ב(, דק"ב ע"ג )מזמורלחיים
 ומתבפרים נפשו מתקן הנעלב בזה שותק, ותבירו חבירו את שמבזה "מיכתב:

 עכ"ל. עדן" בגן העולב חלק יורש והנעלב מהנעלב, גיהנם חלק יורש והעולבעוונתיו,

 מ"ג( ודף מ"ב )דף ח"ג חיל איש בן בספרו ז"ל חיים יוסף רבינו הגאון בדבריועיין

דלקמיה.



 ישרחלאורקב

 את המאנה או רכילות, המדבר שגם יצא ז"ל הנגיד דוד רבינו מדבריולכאורה
 חבירו, עוונות ונוטל זכויותיו מעביר הלשון, חטאי משאר בזה וביוצא בדבריםתבירו

 קצ"ו( דף ואתחנן )פרשת חיים תוכחת בספרו ז"ל פאלאג'י חיים רבי לגאוןומצאתי
 ומתן שונתיו ממש לוקח ברבים חבירו פני שהמלבין תודה לחמי הרב משםשהביא

 א'[. נ"ט מציעא בבא )ועיין וצ"ב. זכיותיולו

 עוונותיו, "נוטל" רק חבירו על שהמדבר ז"ל הנגיד דוד רבינו בדברי מבוארעוד
 ולא עליו, דיבר שהוא למי זכויותיו "נותן" המדבר שהוא הזכיר ולא כתב לאאבל

 לא מדוע וטעם עיון וצריך ז-ל, הלבבות חובת בעל על בזה דחולק מילתאמסתברא
 זה. דבר גםהזכיר

 המגיד המלאך אמר שכן הביא )שם( הלבבות חובת על לנפש מרפאובפירוש
 ויקהל פרשת מישרים מגיד בספר הדברים ומצאתי וחפשתי ז"ל, יוסף הביתלמרן
 הועילו אלא יזיקוך לא הם בי להרהר אין נגדך קמו "ואשר לשונו: וזו ע"ג()דע"ו
 אמת והוא וכו', ונותנים מזכויותיו לו מנכין חבירו על הרע לשון שאומר מי כי7לך[,
 כאילו מנהון ביש דאמרי שמעין כד חדאין הוו דא, נשא בני ידעי הוו ואילוויציב,
 עכ"ל. זהב" או בסף מתנת לון יהביהוו

 עושה עצומות רעות שתי חבירו, על הרע לשון שהמדבר היטב בארומבואר
 עשה שתבירו העוורת שאת והשני לחבירו, שלו זכויותיו את שנותנים האחתלעצמו,
 הרע. לשון למדבר לונותנים

 ס"א(: )פנ"ב תהלים במדרש והוא רז"ל בדברי מקור לזה למצוא בס"ד ליונראה

 קולך על האלהים יקצוף למה הרע, בלשון מדבר בשרך, את לחטיא פיך את תתן"אל
 ידך מעשה את וחיבל חבירך, על הרע לשון ואמרת בפיך שהוצאת הקול אותועל
 ז"ל חיים החפץ רבינו הללו המדרש דברי והביא מאבדה". אתה בידך שיש תורהמעט
 שם. עיין כ'( אות א' )פרק שמים כבודבספרו

 רז"ל: דברי פירש כה שמים כבוד בספרו שם ז"ל חיים החפץ הגדולורבינו
 שהדורון שהכלי הכבוד מדרך המלך, לפני דורון יביא אחד דאם לומר נובל"ובפשוטו

 לפני ומגיש שוטה הוא ואם היטב, ומצוחצח נאה בלי להיות צריך כן גם בומונח
 הדבר הוא כן עליו. קצף יהיה גם המלך, לפני חן ישא שלא די לא מאוס, כליהמלך
 על למעלה עולה הכל דיבוריו, וכן יום, באותו שעשה מה האדם של עניניו כלהזה,

  כששלים מובן וממילא דבר, יגיד כנפים ובעל עליו שכתוב והוא הכנפים, בעלידי
 לחוץ" הבל נדחה - ביחד הטומאה ודברי הקדושה דברי האדם מאותולמעלה
עכל"ק.

 את וחיבל חבירך, יו הרע לשון "ואמרת הואיל לפרש שיש נראה ליובס"ד
 על הרע לשון ודיבר הואיל דהיית מאבדה-, אתה בידך שיש תורה מעט ידךמעשה
 שלימדת וכמו לחבירו, ונותנים זנויותיו כל את ממנו ומעבירים לוקחים אזיחבירו,
 על הרע לשון שהמדבר רז"ל בדברות נפתח מקור לנו הרי זה ולפי ז"ל, הלבבותחובת
 היטב. ודוק זכויותיו ממנו לוקחיםחבירו



קג סופריםכינוס

 דהיינו ז"ל הלבבות חובת בעל של השני לחידוש מקור למצוא יש שעדיףאלא
 ב'( )ט"ו חגיגה ועיין עליו, שדיבר מי עוונות את לו מעבירים הרע לשוןשהמדבר

 שם. עיין ט"ו( )דרשה ובדרשותיו נח( )פרשת הלוי ביתובספר

 המדרש דברי פירש עצמו ז"ל חיים החפץ רבינו שבבר ת"ל מצאתי זמןואחר
 המדרש שהביא אחר ז'( פרק הזכירה )שער הלשון שמירת שבספרו כתבתי,כאשר
 שמי הקדושים הספרים שכתבו כמו היא המדרש שכוונת "ופשוט : כתב הנ"לתהלים
 ונותנים עתה, עד שעשה זבויותיו ממנו שנוטלים גורם תבירו על הרע לשוןשמדבר
 היטב. ודוק לחבירו"אותם

 רט"ז( אות י"ג )סימן שמיר צפורן הקודש עבודת בספרו ז"ל חיד"א הגאוןורבינו

 שם ופירש עמלו", שמאבד למי "אוי שאמרו מאיר דרבי מרגניתא מדרש דבריהביא
 שם. עיין עמלו" את מאבד והוא זכויותיו לוקח ותבירו הרע לשון שמדבר"אפשר

 כתב "אפשר" ובלשון לדבריו אמר כמסתפק ז"ל החיד"א שכתב דמה ליונראה
 לשון המדבר על עמלו" שמאבד למי "אוי שאמרו מאיר דרבי מרגינתא מדרששכוונת
 לו זוברים שאין הראשונות על התוהה על המדרש דברי לפרש נראה יותר כיהרע,

 תשובה גדולה בחיבורי בזה ועיין ב'(, )מ' בקידושין להדיא רז"ל כדאמרומצוותיו
 היטב. ודוק ג'()סימן

 חומת ובספרו ז'(, אות תצוה )פרשת קדומים נחל בספרו בזה ז"ל לחיד"א עייןעוד
 ז"ל חיד"א הגאון לדברי ציין שם החומה שפת ובהגהות ל"א(, )פרק תהליםאנך

 ט'(, אות ז' )מערכת לפי דבש ובספרו ח'(, אות ל' )מערכת קדמות מדברבספרו

 לדברי עוד להוסיף ויש וע"ש, קכ"ג( ופרק ס"ט, ופרק מ"ט )פרק תהלות יוסףובספרו
 עיין ושם( )שם ובהערות שכ"ג( ודף רמ"ח )דף בטן חדרי בספרו ז"ל חיד"אהגאון
שם.

 דק"ב ע"ג )מזמור לחיים הכתוב בספרו ז"ל פאלאג'י חיים רבי לגאון בזה עייןוכן
 )אות איוב ושם ס"א(, אות )משלי ושם קס"ח(, אות )תהלים חיים תנופה ובספרוע"ב(,

 זצ"ל מהמבורג הבהן רפאל רבי הגאון נפלאים דברים בזה שכתב מה ועיין ועוד,נ"ה(
 שם. עיין ע"ד(, )דל"ב קדושים דעת בספרו לו ועוד ואילך(, ע"ג )ד"י צדיק זכרבספרו
 )פרשת ושם התורה על אחרון שמואל בית ספר מחדש נדפס ממש אלוןובימים
 ע"ש[. בזה עוד ציין שליט"א המגיה הרה"ג ידידי ל"ג( דףוישלח

 לך יתן "מה כתב: תקל"ג( )סימן שאול גבעת בספרו ז"ל בראך שאול רביוהגאון
 חובת דברי עם לפרש ויש הכפילות, היא מה ביאור וצריך רמיה, לשון לך יוסיףומה

 שלו ועוונותיו לחבירו המדבר זכויות נותנים חבירו על הרע לשון דהמדברהלבבות
 של העוונות את יתנו שלך לך", יתן "מה דוד ם וזה הרע, לשון למדברנותנים

 המדבר, זכויות לך יוסיפו לא הרע לשון עליך ידבר אחר אם אולם עליו, שדברתמי

 וזהו מחלוקת, בעלי על הרע לשון לדבר שמותר אמרו ה"א( )פ"א פאה בירושלמיבי
 לשון לדבר מותר עליך שהרי זכויות, יוסיפו לא שלך רמיה, לשון לך "יוסיף"מה

 ודפח-ח.הרע"



 ישראלאורקד

 ע"א( דקפ"א כ"ח )כ"ט דברים הברנה היכל בספרו ז"ל מקומרנא הגאוןואדמו"ר

 הרע לשון בעל על קאי ולענה, ראש רע פורה שורש בכם יש פן ענין "שורשכתב:
 לשון מדבר רע שהוא שרשו ידי על אלא כלום, של הנאה לו שאין רע שםומוציא
 לב, רוע מחמת אלא גלום של הנאה לו ואין ובו', א'[ ט"ו ]ערכין בתלמוד עייןהרע,
 שאין הרע לשון הצמאה" "את תאוה, בהם שיש עבירות כל הרוה" ספות "למעןוזהו
 השנינה, ומסלק באבנים לסקלו וראוי השמים עד עוונו ומגדיל כלום, של הנאהבו

 השי"ת, על זה כל מדבר כאילו שבקלים קל על אפילו ישראל על רע המדברכי
 מות לשון ביד חבידו, של והגיהנם רע חלק נוטל והוא שלו, זבניות נוטלותבירו
 לו ואין שבגיהנם, התחתונה לדיוטא ויורד עליו, שמדבר למי מוסיף וחייםלפדבר,
 ושפיכות עריות גילוי זרה עבודה כנגד עוונות ומגדיל המלך, דוד כרתו שכברתקוה
 ב'(, ז' תענית עיין יח"ס )א"ה הרע לשון שסיפר קודם נולן על עבר ומסתמאדמים,

 יחתך נאמר ועליו העולם, מן ונברת עדן, לגן נכנס ואינו שכינה, פני מקבלואינו
 מדברת לשון ה' יכרת נאמר גנאי של דברים וכל חיים, מארץ ושרשך מאהלויסחך
 בנקל בעיקר כופר שהוא כיון רושם שום דבריו יעשו ולא לו להאמין ואסורגדולות,

 להאמין ואסור הבא, לעולם חלק לו אין וחכם גדול האומרו יהיה ולכזב, לשקרלו
 שם. עיין נוראים בדברים מאד מאד האריך ועודלו",

 חי איש בן בעל זצ"ל חיים יוסף רבינו הגאון דבבל גלותא ריש בשרי שארוכתב
 נדבק עון העושה אדם שכל "ידוע : מע"א( דק"ה קרח )ר"פ אליהו אדרת היקרבספרו

 ומטמא בו ונדבק רע חלק עצמו הוא שעשה העון אותו בי העון, מאותו רע חלקבו
 נדבק בהחלט גמור רע שהוא העון כי עצמותם, על עוונותם ותהי שכתוב וכמואותו,
 דרך על והוא ממנו, להסתלק לו אפשר עצמו העון שהוא הזה הרע ואמנםבאדם,
 כל לו ונותן חבירו עוונות כל לוקח תבירו על הרע לשון שמספר שמי חז"לשכתבו
 שהרע תקנה לו יש הרע, לשון עליו ספרו הזה האדם אם זה לפי ונמצאזכויותיו,
 אם ודאי אמנם הרע, לשון בעל אותו יקח בי ממנו, יפרד שעשה עצמו העוןשהוא
 לשון ידי על ממנו שיפרד אפשר אי ממנו הנדבק הרע מחלוקת, בעל הוא הזההאדם
 הרע לשון לספר מותר רז"ל אמרו כי יען ממנו, ויקחהו עליו יספר אחר שאדםהרע
 ויטהר המעוות יתקן עצמו שהוא ידי על אם כי תקוה לו ואין מחלוקת, בעלעל

 לזולתו". ויהיה ממנו הרע שיסוב שייך לא אבל מטומאתו,עצמו

 כנ"ל, עוונותיו ולקחו הרע לשון עליו וספרו שדיברו שמי הדגשה יש ז"לוברבדיו

 ולכאורה מטומאתו, בזה נטהר והוא דיליה מעוות וניתקן וכל מכל נטהר הואהרי
 בחון חדש, דבר וזה דמאז, עוונותיו על לעשות צריך אינו תשובה דאפילומשמע
 ז'. אות לקמן ח"ג חיל איש בן מספרו בשמו שהבאתי במה היטב ]ועיין ועיין.לשונו,

 ו'[. אות לקמןועיין

 מחשבות לו יש מסתמא "הצדיק : סע"ד( )דק"ו שם אליהו אדרת בספר בתבועוד
 ובודאי הפסק, בלא תמיד למצות ומקוה מצוות לעשות מחשב שתמיד הרבהטובות
 שהמספר רז"ל ואמרו וגו', ממש לעשותם בפועל מחשבותיו כל לקיים לו אפשרשאי
 שעושה המצוות רוב ודאי הרשע והנה מצותיו, כל ממנו לוקח חבירו על הרעלשון
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 ורעות זרות פניות בה שמכוין רעה, היא המחשבה זה כל עם טוב שהמעשההגם
 שיש נמצא הרשע, מצות שנוטל הצדיק זה השתא כן ואם שמים, לשם חושבואינו
 אזי בהם, וזכה שלו שהם מאחר והשתא מהמחשבה, חסרים שהם מצות הרבהלו

 הצדיק אצל נהיה ואז הרשע, של טובים מעשים אותם עם שלו מחשבה מצרףהקב"ה
 ולא הוא, דוקא לאו רז"ל אמרו שכתב ]ומה זיע"א. שהאריך שם עיין שלימה"מצוה
 שכתב וכמו ז"ל, הראשונים רבותינו דברי על אף זו בלשון מלהשתמש רבנןנמנעו
 ועיין ודוק, נשמה" בלא כגוף כונה בלא תפילה חז"ל "אמרו סע"ג(: )דק"ושם

 לכאן[. וצרף מ"ה( אות סוף כ"ז )סימן ח"ט שלום מנוחתבחיבורי

 הי"ד, זצוק"ל מקוז'יגלוב המובהק לגאון ח"ב צבי ארץ לשו"ת זכיתיועכשיו

 למדבר שנותנים לכך אף מקור שהביא ע"א( ודשמ"ט ע"א )דשמ"ז שם לווראיתי
 המלכות שנטלו ב'( )ס"ו מפסחים והוא עליו, דיבר שהוא מי עבירות את הרעלשון

 לדברי ציין הי"ו המהדיר הרב וידידי ע"ש, לדוד שהציק מחמת לדוד ונתנומאליאב
 הביא ששם פ"ו( ודף נ"ח )דף התורה על צבי ארץ בספרו זצוק"ל המחברהגאון

 מדברי ובו', זכויותיו נוטלים הרע לשון שהמדבר הלבבות חובת לדבריאסמכתא
 כעת התורה על צבי ארץ ]וספר ע"ש. רע"ח( )סימן חסידים וספר ז'( )י"ט משלירש"י
 שם[. ועיין לפניאינו

 )גליון "הבאר" התורני בקובץ במאמרו ז"ל שפירא הכהן צבי שלום רביוהגאון
 חובות הרב לדברי חז"ל בדברות מקור למצוא עמד ס"א( דף תשס"ד אדרכ"ד,

 למד "צא י"ח(: )ס"פ רבה אליהו דבי תנא במדרש הוא שהמקור וכתב ז"ל,הלבבות
 ולא ושתייה אכילה אותה כל וראו תלמידים, עשרה אותן אצלו שבאו הכרמלי,מנבל
 נבל שביקש שכשם פנים, משוא לפניו שאין הוא ברוך המקום ברוך וכו', ממנו,נהנו

 בעשרת ויהי שנאמר ימים, עשרת ברוחו נפל לפיכך חכמים, תלמידי שלמיתתן
 נאמר לכך עשה, ולא תשובה, לעשות לנבל לו נתנו וכו', וימות נבל את ויגוףהימים

 אשר ה' ברוך ויאמר נבל מת כי דוד וישמע אחריו, של ענין ומה הימים, כעשרתויהי
 של אחריתו היא וזו ילבש, וצדיק רשע יכין נאמר עליו בודאי וגו', חרפתי ריב אתרב

עולם".

 לא שנבל לומר רצונו בקרבו, לבו "וימת : ז"ל אלשיך מהר"מ בשם המפרשופירש
 מיתת דוגמת השיתוק חולי שהוא בקרבו רוחו ונשתתק הרוח ולשאוף לנשום יבולהיה

 יכין נאמר ועליו ואנשיו, דוד על הרע לשון שדיבר לפי הרע, לשון על שבאהאסכרה
 יירשו הבא לעולם שגם עולם", של אחריתו "וזה שאמר וזהו צדיק, וילבשרשע

 עכ"ל. עדן" בגן רשעים וחלק חלקםהצדיקם

 זה של חלק יורש הוא תשובה עושה כשאינו הרע לשון חטא שעלומבואר
 בעולם היינו עולם" של אחריתו "וזה שאמר וכמו ובבא, בזה הרע לשון עליושדיבר
 הרב לדברי מקור דמכאן ונראה עדן, בגן הרשעים וחלק חלקם הצדיק ירשוהבא
 שם. ועיין עכ"ל. הלבבות"חובת

 אות ל' )מערכת ציון מאורי בספרו ז"ל סטרליסקר אורי רבי מירושליםוהגה"צ
 לחבירו זבותיו מעביר הרע לשון שהמספר הלבבות חובת דברי פי שעל כתבל'(
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 שם  עיין מצותיך תחכמני מאויבי ע"ה המלך דדוד מקרא לפרש יש עוונותיו,ולוקח
 על סופר חתם לספר כוונתו התורה על "חסו"פ" ספר בשם שם שכתב ]ומהודוק.
 משה(. תורת בשם והנקראהתורה

 נתקשיתי לפ"ק[ ]תשב"ט ויותר שנה לשלושים קרוב בשנים רבות דזה ודעב.
 מעביר תבירו על שהמדבר בזה, ההבנה מהלך ומה זה, דבר פועל איך הדבריםבהבנת
 כולה התורה בכל כזאת מציע ולא בזה, הביאור ומה עוונותיו, ומקבל זכויותיואליו
 לא שעה ולפי ורחב, גדול ביאור טעונים הדברים ולענ"ד הלשון(, בחטאי)זולת
 היקר מהספר חדש חלק נדפס אלו )ובימים וצע"ע. זאת להסביר שדיבר מיראיתי
 שם ועיין אלו דברים הבנת מה ותמה עמד הוא שגם וראיתי ד'( )חלק מאליהומכתב
 צל"ע[. עדיין ובעניותי בזה, קדשודברות

 ומדבר הפקר שפיו דהיינו הרע לשון כבעל דרק לומר לי נראה היה ולבאורהג.
 אחת שפעם במי ולא אבל זכויותיו, שמאבד אמרו ועליו הזולת, על הרע לשוןתמיד

 חלק לו אין הרע לשון שמדבר שמי שאמרו למה דומיא הרע, לשון דיברובאקראי
 מקרה, דרך שדיבר במי ולא בבך, רגיל דהיינו הרע לשון בבעל מיירי הבא,לעולם
 אלחנן רבינו לגאון ועיין ה"א(, )רפ"ז דעות הלכות משנה בכסף ז"ל מרןוכדכתב
 וצע"ע. ל"ד(, )דף מאמרים קובץ בספרו הי"ד זצוק"לוסרמן

 לא אבל הרע לשון בעל שהוא במי דוקא דזה לי דנראה לעיל שכתבתי מהוהנה
 הקדוש לגאון מצאתי חבירו, על הרע לשון אמת פעם מקרה דרך באקרי שדיברמי

 בתב: שכה סע"ד( )דל"ב קדושים דעת היקר בספרו מהמבורג זצ"ל הכהן רפאלרבי
 ויאבד ידבר אחד רגע כי הרע, לשון המספר כמכאוב מכאוב עוד היש וראו"הביטו

 בעיניו זאת גם ונקל הבלו, חיי ימי בל בהם בילה אשר יחד גם וזכויותיו טובותיובל
 בבל זה דוגמת נמצא לא אשר את שיערם ולא ידעם לא אשר עוונות עליו יעמוסכי

 דרך הרע לשון במדבר דאפילו ליה דסבירא מראה לשונו דריהטת וכמדומהעון",
  גם וזבויותיו טובותיו בל  ויאבד  ידבר אחד רגע "בי בתב שהרי  רח"ל, כל אמרואקראי
 וצע"ע. דוחק, שהוא חושבני הרע, לשון "בעל" על שכוונתו ולהעמידיחד",

 למי ושתנים מצותיו שלוקחים שאמרו מה דכל אצלי פשוט דהיה דע עודד.
 בודאי בו כשחזר אבל בתשובה, חזר לא הרע הלשון נשמדבר הוא עליושדבר

 שם. הלבבות חובת לשון מדוקדק והבי זכויותיו, לומחזירים

 בעל הגדול רבינו הוא במפורש, כן שכתב דאורייתא תנא ומצאתי השי"תועזרני
 "קבלה כתב: שבה ע"ג( דק"ע באדר לז'  )ררשה ח"א  ררשותיו בספר  ז"ל סופרחתם
 מי על מספים המדבר של מצוותיו אזי חבירו על הרע לשון המספר הראשוניםביד

 הלבבות חובת בספר הוא וכן הרע, לשון המדבר על נוספים שלו וחטאיו עליו,שדבר
 שבקול, דבר על ויכפר שבקול דבר יבוא הרע לשון על מבפר דמעיל ז"ל ואמרווכו',
 שפטלים הרע לשון ידי על נתרוקנו אך כרמון מצוות מלאים על מרמז דרמוןוידוע
 לו מחזירים אז הרע, לשון עגן על וכשיתכפר עליו, שדבר לאידך ונותנים מצוותיוכל

 דס"ד תצוה )פרשת משה תורת בספרו הוא וכן כבתחילה", הרמון ופתמלאמצוותיו
 שם. ועייןע"א(
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 יואל דברי בספרו מסטאמר ז"ל מהרי"ט הגאון אדמו"ר להדיא שבתב מצאתיוכן
 לשון שהמדבר דלעיל הלבבות חובת דברי שהביא שאחר ע"ב( דתנ"א מצורע)פרשת
 לשון המספר אם "אמנם : וכתב סיים עוונתיו, ומקבל זכותיו לו נותן חבירו עלהרע
 ובזה יבוא, הראשון מקומו על והכל מצוותיו כל אליו שבים אזי בתשובה, חוזרהרע
 שם המוציא היינו המצורע תורת טהרתו, ביום המצורע תורת תהיה זאת הכתוביבואר
 מצוותיו, איבד הרע לשון שסיפר ידי שעל דאף הכתוב ומשמיענו ז"ל, כדרשתםרע

 כל אליו חוזרים בתשובה ולחזור לטהר שבא בעת מקום מכל צרעת, עליוובאה
 תורת "תהיה" זאת מדכתיב ז"ל שדרשו וזהו בעוונו, ממנו שנלקחו והמצוותהתורה
 תורתו לגמרי ממנו אבדו עוונו שבסיבת תאמר שלא כלומר תהיה, בהוויתההמצורע
 הויה כי טהרתו ביום המצורע תורת "תהיה" זאת אמר לזה שלו, אינם ושובומצותיו
 חטאו", על בתשובה ולשוב ליטהר בא שהוא בעת ולמצוותיו לתורתו תהיהוקיום

 היטב. ודוקודפח"ח

 איש בן בספרו ז"ל חיים יוסף רבינו הגאון הגולה ראש לשארי בס"ד מצאתיעוד
 דלעיל הלבבות חובת הרב דברי שהביא מ"ב( דף תשובה לשבת ג' )דרוש ח"גחיל
 לב מערכי בספרו ז"ל לב חקרי בעל הגדול הגאון של קדשו דברות הביא בךואחר
 מספר אותו כאשר דוקא ז"ל הלבבות חובת הרב דברי שכל שכתב ע"ב( )דקנ"דח"א
 והוא חבירו את לפייס והשתדל והלך נתחרט המספר אם אבל במרדו, עומד הרעלשון

 מן עליו מטילין אין גוונא בבהאי וגם זכויותיו, מפסיד אינו גוונא האי בכינתפייס,
 דברים לראות לי אין לב מערכי יספר עכ"ל. שנתפייס" ניון חבירו עוונותהשמים
 תחזה[. ואתה הוטבעו, מה אדני ועלבשרשן

 מחבירו, מחילה מבקש אחד כל נוראים שבימים "כיון : שם חיל איש בבןוהוסיף
 השנה, בימות הזכויות מזה זה לקחו שאם נמצא לזה, זה מוחלין מעצמם ישראלוגם
 בספר "כתבנו אומרים אנחנו אלו בימים ולכן לבעליהם, אותם מחזירים עתההנה

 שבים שאנחנו ועתה לאחרים, העברנו בחטאינו אשר שלנו הזכויות הםזבויות",
 זיע"א. ודפח"ח עכת"ד לנו" אותם תכתוב מזה זה מחילהומקבלים

 לי אמר הי"ו וולפסון בהר"ז נחמן אברהם רבי היקר ידידינו עם בזה דבריומידי
 דעל ברור שזה לו ואמר שליט"א קניבסקי חיים רבי הגדול מהגאון זאת שאלשהוא

 זה. בענין בכתביו האריך נ"י והוא ממנו, שנאבדו זכויותיו בבל זוכה תשובהידי

 "מוריה"[. היקר התורני בקובץ במאמרוןועיין

 דף ט' )סימן הנוראים- בימים בדין לזכות "עצות היקר בספר מצאתיובזאת
 אזי מחבירו, מחילה ומבקש הרע הלשון על תשובה עושה ראם "ומסתבראע"ה(:
 למחול רוצה שאינו יאמר חבירו ואם לכל, מועילה תשובה בי זבויותיו בל לוחוזרים

 משום מחילה למנוע לאדם אין כי חטא, גופא זה הרי זכויותיו, להפסיד שלא כדילו
 וצ"ב. ו'( )אות לקמן ועיין שכאלו".חשבונות

 שאחר רפ"א( )אות תהלים על צדק משפט מספר להביא הוסיף שם הנ"לובספד
 והיינו ע"ש, והמתבייש המבייש לפי דהכל בחב הנ"ל הלבבות חובת דברישהביא
 הרע לשון עליו שדיברו אדם לאותו שהיה והבושה הצער במידת תלוי זהדענין
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 והוא חידוש, דבר בזה כתב )שם( הלבבות חובת ספר על הלבנון טוב ובפירושע"ש,
 אם אכ7 וכויות, הרבה הרע הלשון למדבר כשאין דוקא הם הלבבות חובת דברידכל
 שם ועיין עליו שדיבר האדם של העבירות אליו עוברים אין אזי זכויות הרבה לויש
 וצ"ב[. שם הלבנון טוב המפרש בדברי היטב נעיין עכ"ל. בזה" שביארמה

 : שבתב ע"ד( דרצ"ה לשבועות )דרשה שם ז"ל סופר החתם לרבינו לו ראיתיועוד

 הטעם ואולי עוונתיו' כל על לו מוחלי7 הציבור על אדם שנתמנה כיון חז"ל"אמרו
 דוד אמר וכן הציבור, על פרנס המתמנה על הרבה לעג לדבר האדם שמטבעכיון

 הרע לשון המדבר שכל וידוע אדם, לבני זלות כרום יתהלכון רשעים סביבהמע"ה
 נמחלים, עוונותיו דכל נמצא עליו, המדבר על ונתונים נטולים עוונותיו אז תבירועל
 מי על שמדברים זה ידי על רשעים נעשים שבולם יתהלבון רשעים סביבוזהו

 מתיישב אינו לו" "מוחלים רז"ל לשון ז"ל דרכו לפי ]ולכאורה ע"ש. פרנס"שנעשה
 וכנ"ל[. תשובה כשיעשה ובפרטהיטב,

 כשחזר הרע לשון מספר שקבל הזולת של העוונות עם מה נתבאר לא אךה.
 בזה או מהזולת, שקבל העוונות על גם תשובה לעשות הוא צריך ואםבתשובה,
 פקעו ממילא דיבר, שהוא הרע לשון עון על כולל שלו עוונותיו על תשובהשעשה
 בטל הסיבה וכנסתלקה נריר, רישא בתר דגופא הזולת, ידי על שקבלהעוונות
 ויחי )פרשת אחרון שמואל בית בספר היטב ]ועיין לכאורה. מסתברא והכיהמוסבב,

 שם[. עיין ע"ב(דנ"א

 )ד"י צדיק זכר בספרו מהמבורג זצ"ל הכהן רפאל רבי הקדוש לגאון ראיתיאמנם
 על התשובה היא הלא הרע לשון המספר תקנת באמת שיקשה "מה : כתב שנהע"ג(
 על עוונותיהם גם לו ונוספו עליהם שדיבר ופלוני פלוני שעשו עבירותאותם

 מכמה עליהן התקנה ומקשים עוונותיו משא כובד עליו שמכבידים הם ואלועוונותיו,
 יוכל ואיבכה עליו שנוספו ההן העבירות וכמות איכות ממנו שנעלם לבד לא כיפנים,
 גם כי לו היא וגדולה אחרת רעה עוד הנה, מה ידע לא אשר עבירות עללשוב

 גם ממנה, ויפרוש עבירה דבר שיבוא היא ועון חטא בל על אשר הגמורההתשובה
 לו שתספו שהעוונות אפשר כי עוונותיו, על שנוספו העוונות לאותם תועיל לאהיא

 עכשיו יבואו אם ואף להם, נוטה תאותו ואין מימיו עבר שלא עבירות הםמאחרים
 ילאה כן ועל תאותו, מסוג אינם כי עליהן לעבור מסיתו ואינו עליו מתגבר יצרואין

 בספרו גם ועיין שהאריך. שם עיין ההם" העבירות על ותשובה תקנה פתחלמצוא
 יואל דברי בספר ]ועיין הנ"ל. לחקירה גילוי יש שם שגם (, )דף לשון מרפאהקדוש
 שם[. עיין זו חקירה לפשוט יש מדבריו וגם )שם(הנ"ל

 לשון עון לו שנמחל דברגע לומר מקום יש דלכאורה כתבתי הנלע"ד הקטןואני
 משולת שקיבל העוונות גם נמחלו אזי גמורה, בתשובה עליו חזר בי דיליה,הרע
 עוונות אינם שהרי מיניה, דאתו מגברא עדיפו דלא הרע לשון עליהם שדיבראותם
 הסיבה נסתלקה וכאשר אליו, באו שדיבר הרע לשון של בעטיו רק אלא שלועצמיים
 ז', אות לקמן ועיין ועיין. ובנ"ל המסובבבטל



קט סופריםכינוס

 חובת רבינו דלסברת שמעון, על הרע לשון שדיבר בראובן לעיין יש עוד1.
 על לראובן, עברו שעוונתיו שמעון אם לראובן, עוברים שמעון עוונות ז"להלבבות

 לו אין הוא כעת נמי הכי דאין שלו, עבירותיו על תשובה לעשות צריך פניםכל
 אחר אולי או צריך, שעשה מה על תשובה מקום מכל לראובן, עברו כיעבירות
 לעשות. צריך שמעון אין תשובה אף לראובן עוונתיושעברו

 שבל כגון עוונותיהן, כל על להם שמוחלין עליהם שאמרו לאותם דומהואינו
 עבירה דבר העושה וכל ב'(, ה' )ברכות עוונתיו בל על לו מוחלין בתורההעוסק

 בשר אדם על הבוכה ובל ב'(, י"ב )ברכות עוונתיו כל על לו מוחלין בהומתבייש
 וקורא תפלין ומניח בציצית המתעטף וכל ב'(, ק"ה )שבת שונתיו בל על לומוחלין
 או"ח בטור )הובא פפא רב כדאמר עוונותיו כל על לו מוחלין ומתפלל, שמעקריאת
 פצ"ב תהלים )מדרש עוונותיו בל לו מוחל הקב"ה השבת ששומר מי וכל ל"ז(,סימן
 כאומרם עוונותיו כל על לו מוחלין אבותיו המכבד וכל ב'(, )קי"ט שבת ועייןס"ב(.

 סדר האומר וכל ע"א(, דס"א ט"ו )סימן ח"ט שלום מנוחת בחיבורי הובאבמדרש
 )פרק מוסר שבט בספר בזה ועיין ב'(, כ"ז )תענית עוונתיו בל על לו מוחליןהקרבנות

 תורה בספרו ז"ל חיים החפץ ולרבינו קנ"א(, )אות שמיר צפורן ובספר שנ"ה(, דףמ'
 הדברים כל בבלל האריך י'( )סימן שמיר ציפורן בספרו ז"ל חיד"א והגאון ג'(, )פרקאור

 בקונטרס היטב נתבאר ובס"ד עוונתיו, כל על לאדם לו שימחלו ופועליםהמכפרים
מיוחד.

 שרק אומרים רבים מקום מכל עוונות, מחילת שפועלים הנ"ל בדברים דגםחרא
 ספרו, בסוף ז"ל חרדים בעל וכדכתבו עוונתיו, נמחלים אזי "תשובה", צירוףעם

 ובחיבורי כ"א(, )סימן חיים זרע בחיבורי בזה ועיין ועוד, רס"ב( )או"ח הט"זורבינו
 לכאן. וצרף ב"ב( )ס"ס יעקב ברית ובחיבורי קמ"ז(, )סימן יעקבתורת

 לומר יש תשובה, בלא גם נפעלת הנ"ל בדברים העון שמחילת לסוברים אףפיהו
 אבל וכו', שבת ושמירת התורה בעסק ונישאה רמה גדולה פעולה עשה שהואמשום

 ואיהו הרע לשון עליו דיבר ראובן אלא מידי, ולא עשה לא ששמעון דירןבנדון
 תשובה. לעשות פנים בל על צריך שמעון אוי לעצמו, רע מקח וקנה אנפשיהדאזיק

 שגבי בס"ד במקומו אצלינו שמבואר מה עם הדברים להסביר ישובפרט
 והשני כופרה, וחטאתו עונו שסר העון", "מחילת הראשון ענינים שני יש"תשובה"
 עיין תשובה, בעל נקרא ואז ויאהבנו, השי"ת ויחזור בוראו, אצל שיתרצה"ריצוי"
 תשובה בשערי ז"ל יונה ולרבינו ה"א( )פ"ב תשובה הלכות ז"ל הרמב"ם בדבריהיטב
 ואבמ"ל. מ"ב( אות א')שער

 שדיבר לראובן ועברו שמעון עונות נסתלקו שאכן שנאמר אף דידן בנדון בןואם
 שוב יקנה ובמה אדוניו אל )שמעון( עבד יתרצה במה מקום מכל הרע, לשוןעליו

 תשובה לעשות הוא שצריך לנמר יש ולכן עשה, לא מאומה שהוא אחר אליו,אהבתו
 חי איש בן הגאון שארי בדברי היטב ]ועיין בס"ד, יתבאר ועוד וקצרתי, פנים, כלעל



 ישראלאורקי

 )ד"ה שם וגדודית א' אות  לעיל שהבאתי קרח( )ר"פ אליהו אדרת בספרוז-ל
 היטבן. ודוקובדבריו(

 שכה א'( )פרק לישועה ציפית בספרו ז"ל חיים חפץ בעל הגדול לרבינוומצאתי
 אל פנים הנושא בל הכלל זה ג'( )פרק רבה אליהו דבי תנא במדרש "אמרוכתב:
 אצל מיסב אינו בעבירות והמלוכלך המזוהם אבל שכינה, פני ומקבל זוכההתורה
 פני לקבל זוכה אינו מעונתיו, וינקה בגיהנם ענשו שקיבל לאחר אפילו ןפירושהמלך
 הרי ומת תשובה עשה אם אבל תשובה, עשה שלא בזמן אמורים דברים במההמלך[
 דבריו", לכל עולם צדיקהוא

 זוכה אינו מקום מכל עבירותיו, מכל התנקה שהאדם מציאות שיש מפורשושוב
 והוא ממנו נסתלקו שמעון עבירות שאכן דידן, לנדון נמי ומינה המלך, פנילקבל
 שמעון צריך עדיין מקום מכל הרע, לשון עליו דיבר שראובן אחר מהם,התנקה
 יתברך. עולם של מלכו המלך פני לקבל לזכותלפעול

 אם למספר, מחל הרע לשון עליו וספרו שדיברו כשהשני ולדעת לעיין יש גםז.
 זכויותיו. את הרע לשון שדיבר לראשוזמחזירים

 מקוז'יגלוב המובהק לגאון ח"ב צבי ארץ שו"ת היקר לספר זכיתי רב זמןאחר
 לשון עליו שמדברים "מי כתב: שכה סע"ב( דשצ"ז )בליקוטים ושם הי"דזצוק"ל
 וגם תבירו, בזכויות שזוכה הלבבות בחובת שכתוב ממה יגרע למה שמחל, אףהרע,

 הוא יפסיד למה מקום מכל לו, ירעו שלא לחבירו שמחל ואף שלו, עבירותשנוטלים
 בשביל ואטו שניהם, לקיים אפשר בשמים והלא המחילה, לולא לו ראוי שהיהמה

 )וצ"ב[. עכ"ל. הפסדתי" זכרשאני

 ג' )דרוש ח"ג חיל איש בן בספרו זצ"ל חיים יוסף רבינו הגאון לשאריוראיתי
 )דף ח"א לב מערכי בספרו ז"ל לב חקרי בעל הגאון דברי שהביא מ"ג( דףלתשובה
 יום ובא חבירו, את פייס לא חבירו על הרע לשון המספר דאם לומר שרצהקנ"ד(

 ביום מתכפרים אינם המספר לקחם אשר עליו שספרו מי עוונות הנההכיפורים,
 ואותו שלו, מפנקסו שהסירום מאחר יתכפרו לא הנעלב בתשובת כיהכיפורים,
 הכיפורים יום אחר חדשים במה אם זה ולפי יתכפרו, לא כן גם המבזההמספר
 והוא מצוותיו את למספר יחזיר שהוא הוא הדין חבירו, את פייס הרע לשוןהמספר
 הכיפורים יום עד שלו עוונות ישארו כי הפסיד הוא והרי שלו, עוונותיו לקחתיחזור
 שם. עיין סע"א( )פ"ז ביומא קצב ואותו דרב עובדא פירש ובזההבא,

 לב מערכי הגאון "ולסברת : וסיים זו בהקדמה וטרי שקיל ז"ל חי איש בןוהגאון
 אם הנאה לו אין כן אם נמצא אליו, חוזרים שלו העוונות אזי נתפייס דאםז"ל

 המספר אם הנאה לו תהיה אך לבעליו, יכיפ דבר שכל מאחר לפייסו באהמספר
 עליו שסיפר מי בעוונות נתחייב ממילא דאז ומת, פייסו ולא ימיו כל במרדויעמוד
 בעולם חי בעודו אם כי  מועיל הפיוס ואין תקנה לו אין המספר שמת אחר כילגמרי,
 שם. עיין הרבה ענינים לבאר שם האריך זה פי ועלהזה",
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 ולמה מדוע ז"ל דבריו מבין איני ובעניותי לי, אין לדאבוני לב  מערכיוספר
 שלו תשובתו תועיל לא חבירו, עוונות את וקיבל שלקח חבירו על הרע לשוןהמספר

 דמעיקרא מעוונותיו שנא ומאי שלו, הם עבשיו והרי אלו, עוונות על המספרשל
 וצ"ב. תשובה, תועיל אכן שלהם שלודוהיו

 מיתת דאחר ז"ל חי איש בן הגאון לחדש שרצה במה לעיין גם ישולכאורה
 שגזל למי הדבר למה הא תועיל, לא טעמא דמאי לו, חבירו מחילת תועיל לאהמספר

 )מצוה חיתך מנחת ןועיין ועיין. לגזלן, הנגזל מחילת תועיל לא אסו ומת, חבירואת
 וצ"ב[. ונראה( ד"ה ל"ב אותשס"ד

 בס"ד שמצאתי והוא הלבבות, חובת בעל דברי בענין נחמד דבר להביא והנניח.
 דברי היקר בספרו ז-ל בכמהר"ש מנחם רבי אידריני התורה מעיר המובהקלגאון
 שעמד משה פני ספר דברי שהביא ע"א( דק"ח י' אות הגה"ט תרי"ט )סימןמנחם
 ימי מששת ובאות שסדורות הללו בשנים חטאינם יהיו אם ב'( )פ"ט דשבתבההיא
 כאן. האמור החטאים סידור ענין ביאור דצריך ילבינו, כשלג עכשיו עדבראשית

 עלי היו מאי לטורח, עלי היו נפשי שנאה ומועדיכם חדשיכם ב'( )קמ"השבת
 לידע אותי שמטריחים אלא לפני, שחוטאים לרשעים דיין לא הקב"ה אמרלטורח,
 הגזירה כי לכאורה, אחד שהכל ביאור וצריך ע"עג עליהם אביא קשה גזירהאיזה
 היא. מה זו וטירחא החטאים, לעונשבאה

 לו נותן חבירו על הרע לשון שהמדבר הלבבות חובת בעל החסיד דברי עםויובן
 וכנ"ל. עונותיו ומקבל זבותיוכל

 שדיבר שמעון של פנקסו על נבתבים הרע, לשון המדבר ראובן זכויות כיוהענין
 דיין "לא שאמרו וזהו שדיבר, ראובן פנקס על נכתבים דשמעון והעונותעליו,

 "אלא וקצף, בזיון כדי חוטא אחד בל היה דאילו בלומר שחוטאים"לרשעים
 בפנקסים בילבול שנעשה הראשון טרחות, מיני שני כאן ויש אותי",שמטריחים

 כי בדין, ספק בזה נופל שפעמים והשני זה, בשל ולכתוב זה משל למחוקשצריך
 הארץ ולעמי זדונות, נעשו שגגות חכמים שלתלמידי א'( ל"ג מציעא )בבאאמרו
 עונות ונבתבו חבם, תלמיד על הרע לשון יספר הארץ עם וכאשר שגגות, נעשוזדונות
 מעיקרא בתר או אזלינן השתא בתר אם בזה צ"ע הארץ, דעם פנקס על חכםהתלמיד
 שאמרו וזהו שגפת, הם הארץ עם ואצל זדונות, היו חכם התלמיד אצל כיאזלינן,
 המזיד. על או השוגג על אם עליהן" אביא קשה גזירה איזה"לידע

 עם ויובן המלך, דוד כרתו שכבר תקנה לו אין הרע לשון שהמספר רז"לואמרו
 המספר שראובן אפשר דאיך לזה, מזה והזכויות העונות והעברת העתקת בעניןאמור
 שהוא שמעון שחטא עונות לאותן הצריכים התשובה גדרי יבו עונו יתקן הרעלשון
 אין כן ועל אליו, שעברו דשמעון החטאים אותם לדעת ראובן יוכל ומאין עליו,סיפר
 תקנה.לו

 שעשה העונות יבתבו הילד בפנקס אז זקן, על הרע לשון יספר ילד אםופעתה
 ונמצא הילד, שעשה העונות אחר ויכתבו שסיפר, הילד שנולד קודם שנים כמההזקן
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 יהיו "אם  שאמרו וזהו מאוחרים, ונכתבו מוקדמים שנעשו כסדרן שלא ההםהחטאים
 ילביש "כשלג אז מאוחר, והמאוחר מוקדם שהמוקדם הללו" כשנים סדורותחטאיכם

 דסיפר ילבינו, לא הסדר מבלבל שהוא הרע לשון בהם יש אם אבל תשובה", ידיעל
 ביצר לפניך שחטאנו חטא "על בוידוי חז"ל שתיקנו וזהו תקנה, לו אין הרעלשון
 עוד ודפח"ח. עכת"ד הלבבות חובת מספר וכנ"ל הרע יצר בלי חטאים שיש לפיהרע",
 ואכמ"ל. טהרה( שיורי )חלק המים טהרת בספר בזהעיין

 שמירת בענין מאמרים אוצר אורות" "טל התורני בקובץ עכשיו הראוניט.
 יכב"ץ, המעטירה יוסף" "פורת ישיבת ראש מרן מדודי מאמר תשמ"ו, ירושלםהלשון,
 בעל של המופלא חידושו בביאור שעמד זצ"ל, צדקה יהודה רבי הגדול רבינוהוא
 "אפשר : וכתב וכו' עוונתיו כל נוטל תבירו על הרע לשון שהמדבר ז"ל הלבבותחובת

 עולמו מאבד הרע לשון שהמדבר שאמרו מה הראשונה בדבר, תשובות שתילומר
 בבתי יום בל  היושבים כמו הרע, לשון לדבר שרגיל במי היינו חבירו, עוונותולוקח
 יאבד לא אבל עונשו יקבל בודאי במקרה שדיבר במי כן לא זה, על זה ומדבריםקפה

שלמו.

 והוא הרע לשון מלדבר זהיר חבירו אם שניה, תשובה לומר יש ועוד חראהא
 אם כן שאין מה ז"ל[, הלבבות חובת בעל ןוכדברי עוונתיו יקבל זה אכן עליו,מדבר
 ע"ש. ממנו" טוב לא הוא והרי עוונתיו, יקבל הוא מדוע הרע לשון מדבר חבירוגם

 יש בודאי הרע, בלשון עיסוקו שאין מי פנים כל "על : זצ"ל הגדול רבינווסיים
 .עולם לכולם יש ולכן הרע, בלשון עסוקם בל אין אדם בני ורוב הבא, לעולם חלקלו

 זיע"א. צדיק לשון באן עדהבא"

 שהגר-מ הי"ו יהוידע בן יצחק רבי בתורה שוקד היקר ידידנו ממעלתושמעתי
 דברי לבאר טעם בטוב האריך ואילך( ע"ז )דף שלום דרבי בספרו שליט"אפוטאש
 לאורייתא. חיליה ויישר שם. עיין בזה הלבבות חובתהרב

 בגימטריא עולה  בעמיך", רכיל תלך "לא דקרא ראיתי שבס"ד בפרפרת, אחתוםי.
 ןוהוא באורייתא. רמיזא דלא מידי וליבא חבירו", עונות מקבל הרע לשון"המדבר

 ובמבואר מאות, חמש עולה סופית כ' דאות ז"ל הראשונים רבותינו שלימדונו מהלפי

 עש"ב[. א'( אות ח' )סימן ח"ב יעקב הדרבחיבורי

 חכמה לאלפני בידו שיש מי וכל זה, וסתום חמור בענין להתיישב ישועוד

 ה'. מאת ברכה וישא טוב, ימנע אל זה בענין, אורה בקרןולהעמידני

 האזנים נגדס"ת
 הראש נגד )יסו האדם, קומת נגד הם שהחדשים האריז"ל ע"פמובא

 שהוא בפיון, נתנה תתורה ולכן וכו' אודנין תרי נגד סיון אייר אח"כוכו'
 כתוב לכן יוצא, ובהשני' ננגס אחת באוזן אומרים שהעולם םנגד

 אכניס. בשתי שישסעו בקולי, תשמעו שסוע אםועתה
 שבועות( אברהם,)בית
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 ישראלאורקיד

 וגטמעתתא גהלעה והארותהערות דשואי 8יע~ינך
 ברודה המעמה בדברימתיה

 דכדי מבואר מ"ג ס"ק ר"ח ס"ק במ"כא(
 וחמשת דוחן בו שיש פת על ברהמ"זלברך
 אם די ולא הפרס כל שיאכל בעינן דגןמיני
 בשעה"צ כן מבואר וביותר מהפרס כזיתאוכל
 מ"ה.ס"ק

 י"ד ס"ק תנ"ג ס" פסח בהלכותואילו
 המ"כ מביא דוחן עם חיטים תערובתלגבי
 רק באוכל אף כזו במצה לצאת שיכולשיטה
 ומביא דגן כזית אוכל אינו וע"כ מהפרסכזית
 זו, אסברא לסמוך יכול הדחק שבשעתשם
 סברא על לסמוך רצה לא ר"ח בסי' למהוצ"ב
 בכלל.זו

 הע החים האר בדברהערה
 צ"ב כו( )כ, ויקרא הק' החיים אור עייןב(
 על רש"י מביא זו דדרש כאן כוונתו עומקמהו

 לוהייתם הדרשה בסמיכת כוונתו ומהוואבדיל
 קדושים.לי

 יטווחו וויינבערגער,שבתי
 שש ר ביקור בשץ לף נרושת משהשקהערה

במלווים
 ישראל אור קובץלמערכת
 זמן זה לי קשיא דהוי מילתא בכאןאציע

 דתמיהי" "מילי למדור שיוכנס ואבקשרב
 החשוב.שבקובצכם
 פרשת ריש לוי קדושת הקדושבספר

 ביום ליקח התורה ציוותה היאך הקשהשמיני
 הא ביום בו ולהקריבן המילואים קרבנותאחד
 קדשו ודברי ממומין, לבקרו ימים ד'צריכין
 ד' ביקור חיוב ליכא דהא לכאורה,תמוהין
 הל' בר"מ כמבואר ותמיד בפסח אלאימים
 ביקור א"צ מוסף ואף ה"ו, פ"א ומוספיןתמידין
 להקשות שייך ומה מח. במנחות רש"יכמ"ש
 במילואים*(. ביקור היה לאמדוע

 שהביאו מה על להקשות אפשר זהוכעין
 בטעם תקפ"א סימן או"ח רישהפוסקים
 קודם סליחות של ימים ד' לכה"פ יששלעולם
 קרבן של ביקור ימי ד' כנגד שהוא השנהראש
 והקרבתם כתיב פנחס שבפרשת הקרבנותובכל
 לעשות צריך שבד"ה לרמז ועשיתם ר"הוגבי
 שם הקרבנות רכל קשה בזה ואם כעולהעצמו
 והיאך ביקור צריכין שאינן מוסף קרבנותהם

 שנבקר כעולה עצמינו שנעשה זהמרמז
 צריכה אינה עצמה העולה הלא ימים ד'עצמינו

 ביקור. ימיד'
 קנ"ד סה פענח צפנת בשו"ת ע"]וכעת
 זבחים ותוס' ק"ג. עירובין מרש"י שםומעיר
 ותו"כ פ"ה פסחים ותוספתא י"ז: וחוליןפ"ג.
 הנ"ל מכל אם בירור צריך אבל ויקרא,ריש
 ביקור[. ימים ד' לגבי גםשייך

 עז ~עחן לאווי, יצחקהב'

 ר, עמ' ח בגליונות: לד ראה הקושיא בעף ה15ט4כת: הערתי(
 ריג. עמ' יג רנת, עמ' יא קצט, עמ'ט

 הקולות אתרואיתן
 סל לעלות יכול היה וכו', הלפידים ואת הקולות את רואים העםוכל

 עשה זאת מה ועומר דברים ולהטיח מעלה כלפי פיו לפעור ח"ו אדםלב
 הדיבורים הוא העיקר כי למותר אך והמה ולפידים בקולות לנואלקים
 העם וכל הלזה קודש מקרא השתיענו כן ועל הקולות, אחרהנשמעין
 והכוונה אדמון, דברי את אני רואה ע"ד הוא רואה פי' הקולות אתרואים
 נשמפין. היו צורך לאיזה הקולות הברח העםשהשיגו

 צ"ג( דף יתרו פר' שלום)אהבת



קטרתגובות

 זצגיכיחפ-4י
 כטערעת שנתקגלומהתגים

 נחו לקבור מדיש חיוב מם להתרץש
 ישראל אור הנפלא הקובץלכבוד
 צינער גבריאל רבי הרה"ג שכתבמה
 עכו"ם לקבור חיוב דאין לט( )בגליוןשליט"א

 שלום. דרכי מפנירק
 קל"ט סימן יאיר חות דכשו"ת להעיר:יש
 ראיה ומביא עכו"ם לקבור תיובא שאיכאכתב

 חינוך במנחת וכן העכו"ם, את שקברמיחזקאל
 אף לקבור היובא דאיכא כתב תקל"זמצוה

 מלכי להוריד צוה שיהושע מדחזינןבעכו"ם
 נ"ח סימן ח"א מישרים דובב ובשו"תעכו"ם,

 ע"מ ח"ב ישראל חמדת בזה, באריכותדן
 וכן ג', ס"ק שמ"ט יור"ד שאול ידכ"ג,

 מהרש"א עיין קנ"א, סימן מ"ק שו"מבספרו
 כי פרשת שהרמב"ן הביא ע"ב מ"וסנהדרין
 אוצר עיין עכו"ם, לקבור חיוב שיש כתבתצא
 תתקע. סימן הייםיד

 מדינא שחייבים לשיטות להקשות:יש
 יא מא נישן דאמריגן מהא לתמוה ישלקבור
 דרכי מפני ישראל מתי עם עכו"ם כעעיקוברין
 אזיע יעקר משעות יק א"צ, דמדינא משמעשלום
 ומתרץ הול האזצר כבית וק הרף, עשיא ההשה לאשם,

 שאין כגון קבורה חיוב שאין במתיםדמיירי
 דרכי משום לקבור חייבים אפ"ה לפננומוטל
שלום.

 יש עכו"ם לקבור חיוב שיש השיטותולפי
 האחרונים שהקשו נפלאה: קושיאלתרץ
 מן קבורה יליף לב מץ סנהדרין בגמ'דמדוע
 קרא צריך מדוע וקשה תקברנו, מקבורהתורה
 איסורי וכל בהנאה, אסור דמת דידעינןכיון
 עצ, יע כתמורה כמבואר קבורה, טעוניםהנאה
 נוקועא וק כ, ס"ק שנבט שטו 'ח-ד דעת מש5 זקתהכד

  הששזר  ילקיט המנזמר, מנכד  כטוש, לא משן אעםיעקף
 סיפן יוריד  ,ה ערל שרת יה, ש0, ירט עונג קרת ע,שת

 אליפז 'ד וכשרתשסר"
 סיסי

 דסת דעיע כיק זקקה שו
 נדעכה,אמר

 וק קמור", שטעק משם גילף ערוצה מעגל"
 דקרא א"ש הנ"ל ולסי כמא, ע"מ זרא השצרכבית
 לכמה בהנאה אסורים דאין עכו"ם למתאתי

 שם, נרשרש וק דא " כק תוס' בראשוניםשיטות
 משום לאו אי קבורה, טעונים היה לאא"כ

 לדהות יש אבל לקבור, היוב דיש מיוחדקרא
 דהתורה לעכו"ם אתי דקרא מסתברדלא

 הנ"ל, האוצר בבית כתב וכן ניתנה,לישראל
 בהנאה. שמותר כנעני, בעבד דמייריאלא

 תרוצים כמה עודואיכא
 בקבורת די היה הנאה איסורי משוםא.
 דבעינן ילפינן תקכרנו דקבור ומקראארון,
 כיידיש יק דעת ניוטו חורצו כל קרקע,קבורת
 עצ. סימן הרג אוועיד בשעת תע הצל,הפרשוני
 לכמה קבורה טעון הנאה דאיסורי האב.
 יצ ס"א פנ"י שו"ת מדרבנן רק הוישיטות
 שק לאר"ח בפתיחה חיים במקור וכןבתוכו
 מן ילכך קרא הוצרך ולכך יראה לק כדהתלש

התורה.
 שיטות להרבה כהנאה אסור דמת האג.
 ק"ג ע"נ "" חמד שדה עיין מדרבנן רקהיא

 לקברו חיוב היה לא התורה ומן גדיאריכא
 התורה. מן לחייבו קרא הוצרךלכך

 שיטות להרבה מת של ועורו שערוד.
 הנ"ל המד שדה עיין מדרבנן אלא אסוראינו
 לעורו קרא דהוצרך לומר אפשר זהלפי

 התורה. מן קבורה דטעונים מת שלושערו
 עליו לעבור חיוב עוד הוסיפה התורהה.
 עשין.כשני
 טורי ארבעה בשו"ת שכתב מה ע"פ1.
 ושיו שמסט סיגף 'זרץ ישר"  כדעה תאגא לג, יקאבן
 עליז. שחמה טה ד ס"ק טע שטן אף" יצוק ביתכשרת

 כהנאה, אסור אינה משנה פחות דסתדמחדש
 מעגלה ילפינן בהנאה אסור דמת דהאכיון

 אסור אינה שנה מבן פחות התם ומהערופה,
 קרא דהוצרך א"ש זה לפי במת. ה"הבהנאה,
 שאינו אף קבורה, היוב דיש משנהבפחות
 עב שמן הא ציון בנין בשו"ת אבל בהנאהאסור
 נפל דאפילו סבידא צ שסף מ, טצץ בשדת סגוק

 אצל מהעובדא ראיה ומביא בהנאה,אסור
 שנשאל ירט שמיכות כ"כ  לעהיפ מגה ט(0רזהפליתי
 לסבב שרצה אחד על ז"ל הנפש שמהתמבעל
 להראות כדי משונה צורה לו שהיה נפלעם

 לאסור והשיב פרוטות לו שיתנו לרכיםחזותו



 ישראלאורקטז

 אסור נפל דאפילו בהנאה,חזינן אסורדמה
  פרשת אשר שמקדני כן לתרץ א"א זה ולפיבהנאה

 כוה. ושרכתי שרהתה

 מעוכות הלמה ~דש צרךמדש
 שליט"א סגל שלום היים הרב שהביאמה
 בשם דמביא % סימן אר" יוסף הבית בשם)שם(

 מברכים המצוות ברכת רכלהירושלמי
בעמידה.
 סעירה בגמ' דאמרינן מהא להקשות:יש

 זכי אילמלא ישמעאל רבי דבי תנא עמוסוכ
 חודש כל שבשמים אביהם פני להקבילישראל
 מעומד, נימרינהו הילכך אביי אמרדיים,

 בעי מעומד שכינה פני ומקבל הואילוברש"י
 דדוקא חזינן השכינה, כבוד מפנילברוכי
 מעומד לברך צריך השכינה פני קבלתמשום
 לברכך בענין לא המצוות ברכת משום,אבל

 ונשות % שסו אר-" ישף ננרמ יששה כלמעומד,
 ראשתיס. נשם זז קושיא מביא לץ סכן כ סימן אשימחץ

 תרוצים. כמהאיצא
 לברך חייב המצוות הברכת דכל דהאא.

 אמר לכך המובחר, מן למצוה הואבמעומד
 לאומרה חיוב יש הלבנה דבברכתאביי

 לי, ס, כ שטן אש עמודי כשרת לעיין דבל, 'זטףכנרכן תיר" כל השכינה, פני קבלת משוםבמעומד
 396. לס ודא חמדוכעוב

 ה"מ מעומד, המצוות דברכת האב.
 עדיפא לא מעומד, לעשות שצריךבמצוות
 כמצות אבל מעומד, לעשות וצריכיםהברכה
 לברך אפשר מיושב עושים המצוותשגוף
 לבנה קידוש זה ולפי בישיבה, נמיהברכה
 שיצטרך חיתי מהיכא א"כ המצוה, גופהשהוא
 קבלת דהויא משום רק חיוב אין ולכךלעמוד,
 תיר" כז השכינהפני

 ומשיט "41ויול לכ"ל ממדים כמגן
 כא מגלה בפנ"י נמי כתב זה ויסוד זי, סימןאריח
 דאמרינן הא על דהקשה שם אמת בסחת ו9ק9א
 הקשה מיושב, המגילה לקרות דאפשרהתם
 עדיפא דלא בישיבה נמי הברכה מסתמאהא

 המצוות ברכת כל הא וקשהמהמצוה,
 גופה דהמצוה דהיכא ש"מ אלאבעמידה,
 הברכה. ה"ה א"כבישיבה,
 בטעם % יק שגיח הב"ח שכתב מה ע"פג.
 דאומרים דכיון מעומד, המצוות דברכתהדבר
 שעושים כמו אליו לההקרב הכונהוצוונו

 בברכת ה"ה א"כ בעמידה התם וכמועובדה
 אומרים שאין לבנה קידוש זה לפיהמצוות,
 כדכת אלא המצוות ברכת הויא לאוצוונו,
 אם מחלוקת איכא השבח ובברכתהשבח,
 ועיין 396. ריס ד"א תמד כקוה יפיץ כל מעומדבעינן
 ארתח יציב ההנר* שק שנחנמה

 סיסי
 סיכת אם קשח

 מאטר ברכות אחרק בברכת ועיק  השבח, ברסס הויאעוכבה
 מעומד. בעיק לא השבח דובבת מכאן ראש שהביאקפץ

 במרגלית שכתב מה לפי לתרץ  נראהד.
 חע" הגמ' אחר בדרך לפרש דשמע שםהים

 ברכת כיש א"ש, הנ"ל לפי סביליכמכויץ
 מברכים הנהנים ברכת המצוות, וברכתהנהנין

 כזמנם רק המצוות ברכת אבל שנהנין פעםם
 וברכת מיושב מברך הנהנים ברכת וכןהקבוע,
 בני מהנה הלבנה אור והנה מעומד,המצות
 א"כ הנהנין, ברכת שברכותיה נאמר ואםאדם,
 שאמרו אחר אבל לילה, כל לברך צריכיםהיה

 הויא דלא חזינן א"כ דיה, בחודש אחתשפעם
 הילכך המצוות ברכת רק הנהנין,ברכת

 לא טרשי אכל המצוות, כברכת מעומדנימרינהו
 בוה(. הראכתי בא פרשת אשר סעדני ףבחטדי קימשמע

 התייש ש שרט בן לבום יטו ישאם
 את טיטלבוים מאיר הרב שהביאבמה
 אמרתי לוקה ביו"ט שהבונה הרמב"םשיטת
 שהראכתי זה בענין הערות כמהלכתוב
 נחלקו הנה תרומה. פרשת אשר מעדניבחוברי

 על עובר ביו"ט בנין הבונה אםהראשונים
  חלות והרזיה ד-ה ע, זףה עבת התוס' תורה,איסור
 מן לוקה אינו ביו"ט דהבונה כתבודבו

 בונה שהותרה מתוך דאמרינן משוםהתורה,
 בונה משום אסור דמגבן נפש, אובללצורך
 לצורך, שלא הותר נפש, אוכל לצורךוהותר
 לאכול היום צורך קצת בו שיהאובלבד
 מדרבנן רק ושמש, שרב יכנו שלאבתוכו
 דחול. עובדא דהוי ביו"ט לבנותאסור

 בביצה דאמרינן הא התוס' לשיטותוהנה
 חזינן ביו"ט, תורה אסרה קבע בנין ע"בל"ב

 לומר צריך ביו"ט, לבנות תורה איסורדאיכא
 או היתר, דליכא כלל צורך רליכאדמיירי
 דלא מתוך, שייך דלא לחשיכה סמוךדמיירי
 כתב כך לאורחים למיחש דליכא מגבןהותר
 קמח. סטן הע סצ ומשיב שואלבשו"ת



קיזתגובות

 כתב ד הלכה שש ירט קלטת הרמב"םאבל
 מתוך אמרינן דלא והא לוקה, ביו"טדהבונה
 הסכרים כמה איכא הרמב"ם,לשיטת

כאחרונים.
 או לאב מאב ה"מ מתוך דאמרינן האא(
 אבל לתולדה, מאב או לתולדה,מתולדה
 התולדה דשמא מחוך אמרינן לא לאבמתולדה
 הותרה, לא האב אבל הותרה, טפי קלדהוא
 רבונה, תולדה הוי דמגבן שפיר אתיא"כ
 אבנים בנין להתיר מתוך בהו למימרוליכא
 שרת לא, צ,, שכח סזשי -חתם כחב כד אב,דהוא
וש ח  ה יק  ק ד, "  ו  א ל   %  
  קא"ז  קירח, סיטן ודב כ"ג קחרמ קתק7 יז.. נדק רהכףמק
 יכ סימן יצדזך.כאר

 הותר מגבן יצהותר מתוך דאמרען האב(
 איסור אבל בנין, איסור אלא הותר לאבנין
 איסור ליכא דבמגבן הותר לא בפטישמכה
 מכה איסור דליכא שיטות להרבה בפטישמכה

  חמל מגחם שיח.  סינר א-" קמע באוכליןבפטיש
 וכע  ביאי- קרקף סינע  ח-1 סוערם יע אות סף לצמצוה
  תיפז כל מתוך אמרינן לא לכך  שיח 0ע7אקח
 סיף ש-ח נדביר- שנדנה שזז עהע, צוו שבת סתרי-חתם
 ל. ס"ק צ,כ סיפן חז  מישריי הףההכ שכזזקזזו

 כאותו אוכל אם רק מגבן דהותר האנ(
 שפיר אתי א"כ בונה, דליכא הגבינה אתיום
 פנ' ירק כד קבוע, לבנין מתוך אמרינןרלא
 הקשה ל-כ מצחק חינוך ובמנחת עע יצ מצה"ושע
 בסותר בונה איסור דליכא ליה מנלןעליו
 כמסכת ה"דשיפ יופר  גתתם והע" זק היוםבאותו
 עטו. צקהקאכן

 אסור ביו"ט דבנין הרמב"ם לשיטתוהנה
 המקדש בית לבנות היתר ליכא א"כ התורהמן

 בנייה דאיסור התוס' לשיטת אבלביו"ט,
 ראין במקדש א"כ מדרבנן, רק הואביו"ט
 הבהמ"ק לבנות מותר היה במקדששבות
 9צ טע שבועות דאמרינן מהא וקשהביו"ט,
 יו"ט. דוחה בהמ"ק בניןאין

 באחרונים: תרוצים כמהואיכא
 דליכא בנין ה"מ ביו"ט, בנין דהותר האא.
 דאיכא בבנין אבל בפטיש, מכה איסורבהו
 מתוך שייך דלא הותר, לא בפטיש מכהאיסור
 א"כ בפטיש, מכה איסור ליכא דבמגבןכיון
 בנין גמר היה המקדש בית דבנין שפיראתי
 כל כיו"ט, הותר ולא בפטיש מכה איסורוהיה

 החתניחרץ
 מהא, סיטן  121 אפוי כשדת חק  בסבס שם

 דלא הרמב"ם, בסברת דלעיל מהלך לפיוהנה
 משמע כפטיש מכה הותר דלא מתוךאסריק
 מכה שאף להו סכירא עליו דחולקיםדהתוס'
 הנ"ל. תירוץ לתרץ ליכא הותרבפטיש
 מיעוט דיש מתוך, אמרינן לא בקדשיםב.
 בהמ"ק לבנות אסור ולכך לגבוה, ולאלכם

  כעדת וק קלו, סימן אשח עציר- טענה שרתביו"ט,
 'מזח7 יע יסו יצוק. עמד רפת, סיבו  ילו ש"ע-זעו-ם
 זית  שרת דב, סימן סקירת. (טזל  שדת ס-ד,  סימןיהודכם
 פץ. סימן אריחיצחק

 לר"א דוקא הוא מתוך דאמרינן האג.
 משום התורה מן אסור שמגבן להודסבירא
 ליכא שמגבן להו דסבירא לחכמים אבלבנין
 דפסקינן אנן א"כ מתוך ליכא תורהאיסור
 שפיר אתי זה לפי מתוך אמרינן לאכחכמים
 בשו"ת וכן נמי אי ד"ה מ"א סוכה לנרערוך
 קפ"ח. סימן ח"ב מ"ת ומשיבשואל
 בשואל שכתב מה ע"פ לתרץ לי נראהד.
 ע.א שג סשה לנר נענע ~ה קמץ שש הנ שאומשיב
 שנאסר דבר דדוקא במקדש שבות דאיןדהא
 אבל הם, זריזים כהנים אמרינן גזירהמשום
 אמרינן לא גזירה בלא מדרבנן שאסורבדבר
 אסור בשבת בנין והנה במקדש, שבותאין

 ולכך גזירה משום ולא דחול כעובדאדמחזי
 במקדש. שבות אין אמרינןלא

 כשיש היינו במקדש שבות דאין האה.
 מקדש לעשות אבל שבות לעשות סותרמקדש
 שסו אכרטס  ורם  תירן כד אמרינן לא זה שבותע"י

 לבית שנכנם לצי סלמו פיסו ישהאם
מרחקו

 שליט"א בנר אוריאל הרב שדןבמה
 במקומות תורה בדברי להרהרבאיסור

המטונפים
 לא בברכות דאיתא מה לפי להקשות:יש

 עומדין אין ל. ס, וג סיב, נאלח שסק 4קוא,
 ופרש"י פסוקה, הלכה מתוך אלאלהתפלל
 בה יהרהר שלא כדי עיון צריכהשאינה

 שאינה הלכה ללמוד איסור יהא א"כבתפילה.
 הכסא לבית או למרחץ שנכנס לפניפסוקה
 תורה. דברי בתוכם יהרהרשמא



 ישראלאורקיח

 חקר 9א יק הדשן תרומת בשו"תהנה
 מהא להתיר: ראיה דיש וכתב שאילתאכדהר
 ורבי קפרא בר גבי שא 5ג בקדושיןדשרתא
 בכל יוחנן רבי והאמר בגנף דפריךשמעון
 ובית המרחץ מכית חוץ להרהר מותרסררם
 ופרש"י שאני, לאנסו דילמא ודחיהכסא,
 לפני בשמועתו ומעיין טרוד שהיהפעמים
 בבית וגורס שמעיין הוא כורחו ועלכניסתו
 דאל"כ דשרי מרש"י בהדיא מונח הריהמרחץ,

 לבית כניסתו כתחילת דפשע לאנסו, הויאלא
המרחץ.

 למרחץ. תפילה בין לחלק הדברוכטעם
 יהרהר פן כששינן תפילה גבי דווקאא.
 של דברים דתרוויהו משום תורה בדבריבה

 כמקום שיהרהר חיישינן לא אבל הם,קודש
 הכסא וכבית המרחץ בבית כגוןהטינופה
 לדברי וזלזול גנאי דהויא משום תורה,בדברי
 להא קסת ודמי בה, לעסוק כא שהואתורה

 עליו מחזר עצמו הוא יא 5א ששתדאמרינן
 וחב כך ןבתמיה( מיניה קאכיל מיכללשרפו
 שקשה ידוע שהדבר מסיק אבל יבל הדשןנתרחשו
 אפילו תורה בהרהורי מלכו להסירמאוד
 לעיין ולהוט נבהל שלבו מי הטינופתבמקום
 וצ"ע. הלכה,בפלפול
 שא"א ידוע הדבר אמנם שכתב מההנה
 שטן ס"-ד השייך כתב המרחץ, בכית אףליזהר
 חכמים לתלמידי להזהיר דכוונתו ל" שקכמץ

 מלימוד, דעתם יפנו למרחץ נכנסיםכשהם
 ללמוד שמותר מסכים הלכה עצם לגביאבל
 שכהב חצר פסוקה שאינה הלכה המרחץלפני
 כפרק מלך מעדני בספר כתב רכן כיוד-ד שםדיכא
 אף המרחץ לבית ליכנס דמותר לו ד5 שגזעש

 גמא יוזנק כחב וק פסוקה שאינה הלכהמתוך
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 מ"מ באונס, הרהור לו יבא אם בתפילהכ.
 אבל אונס, טענת מהני ומה התפלה, מןיתבטל
 אונס דמחמת ונשב בגמ' מבואר הריבמרחץ
 ברצון ממ"נ א"כ המרחץ, בבית להרהרמותר
 בדבר איסור אין אונס ע"י ואס יעיין, לאודאי
 שסג. סימן אר-ח ושלטה כיבמת תירץכל

 שעומד היכר לו ויאין כיון בתפילהג.
 וישכח לעיוני ראתי תיישינן לכך כלל,בתפלה
 מרחץ הרי במרחץ אבל בתפילה, עומדשהוא
 עומד שהוא ישכח לא א"כ לפניו,עומד

 יסיר ודאי במרחץ שהוא יודע ואםבמרחץ,
 דבל. שלטה סצנת מדץ כן מלבו,העיון
 ברכות יונה רבינו שכתב מה לפי נראהד.

 המרחץ כבית תורה דברי דדוהור ע"בכ'
 איסור על דגזירה א"ש דרבנן, איסורהויא
 שהוא אע"פ בתפילה משא"כ גזרינן, לאדרבנן
 באינו א"כ הוא, דרחמי כיון מ"מ דרבנן,רק

 התפילה תכלית דהרי כלום, עשה לאשתכוין
 הרא"ש שיטת לפי אבל רחמים, ולעוררלכוין
 קשה א"כ תורה. איסור ויהוא ע"ב כ'ברכות
 הלכה רק ייאסו ויאסור גזרינן לאמדוע
 ילפינן האיסור שבל ניכיון ונראה:פסוקה,
 מנחות ובתוס' עשה, והויא קדוש מחניךמוהיה
 גזירות, גוזרים לא דבעשה כתבו ע"אר"ח
 פסוקה הלכה אלא ללמוד שלא גזרו לאלכך
 יו"ד מבץ פני בשו"ת תירץ כך המרחץלפני
 הארכתי 41יא שופת אשר מעדם )ונחטד' שי"ד,סימן
כזה(.

 טואטא תורה דבף להרהב אשר ישהאס
המטהטים2

 להרהר איסור בענין הנ"ל שהאריךבמה
 להעיר יש המטונפים במקומות תורהבדברי
 יא לח סגף" עצ כ תעית בגמ' דאיתאמהא
 במה אהבה בר אדא רב של תלמידושאלו
 שלא הדברים מן אחד להם אמר ימיםהארכת
 המטונפות. במבואות תורה דבריהרהרתי
 מדינא דהא רבותיה מה להקשות:יש
 כן. לעשותאסור

 תרוצים. כמהאיכא
 לח, 9ק חסידים בספר שכתב מה ע"פא.

  שנמצא  שארם ד סק 6" סדן  א-ח אךקמ סלקשאש
 לו ויש המטנפות במקומות אובמרחץ
 דברי כי תורה בדברי יהרהר רעותמחשבות
 ומותר הרע, מיצר הלב לטהר יפיםתורה
 העכירה, מן אדם להפריש כדי שםלהרהר
 שאף לומר אדא רב דכוונת א"ש הנ"ללפי
 שיצטרך רעות מחשבות לו בא לאפעם

 תיג" נו תורה, דברי ע"ילסלקם
 אלקיח סתת מששר

 שלס. 4שרהז מאיו הטימא  תייש וק יא, כ"מגלה
 תורה, בלא אמות ד' הלך שלא אע"פב.
 צריך היה וע"כ לו אפשר היה לא מסתמאא"כ

 הרהר לא ואעפ"נ לאנסו, בד"תלהרהר
 בכהאי מותר ומדינא המטונפות,במבואות



קיטתגובות

 כמצוא 4ק ישך, "יק 4 יק ט%גת ת1ק כןגורנא,
 כוה. סימן אר-ח יונף כפרגי "ק עו, סנתעמת

 דדוקא ינ 1ד נרטת כמ"ר סבר הואג.
 דחייב משום אסור הטינופת במקוםלעמוד
 בלא ריכול מותר מהלך משא"כ בד"ת,להרהר
 לא שהוא כית בעצמו החמיר זה ועלהרהור,
 מהרהר בודאי והיה תורה בלא אמות ד'הלך
 אד" דרג ואצמג ועב, נו" תענית ומשקיא תירץ כדשם,
 כמו איכס, אדה רב חרי אסוד שכויך וברכות הכיראטש"
 שם. ארי פעדהע עיין  בתענית התוןשסרט

 שלץ ואש על משעל *שם שורמדת
~י?

 אם )שם( שווערד משה הרב שדןבמה
 כמה אכתוב במדבר תפילין מצות מקיימיםהיו

 אסור טע מא ארח קימ"ל הנה זה, בעניןהערות
 ראשן של מתפילין יד של תפיליןלעשות
 ובמגן מורידין, ואין בקודש שמעליןמשום
 לו אין אפילו משמע דמהגנר כתב שםאברהם
 ורך שכיניר "שק5 מקות שק אסור נמי יד,של
 . מרגם* קמורשע

 דוכתא בכל דקימ"ל כיון להקשות:יש
 אמרינן לא מדוע א"כ תעשה, לא דוחהעשה
 הלא וידחה יד, של תפילין של עשהדיכא
 כד מורידין ואין בקודש מעלין שלתעשה

 אי." כונה וכסטרי אבר"פ, באשל שט מגייס נסריזקא"
 זו. פרט 11 כלל זבש"י ספר 5ב,סימן

 באחרונים תרוצים כמהאיכח
 עובר דהאיסור בעידנא הויא דלא כיוןא.
 אלא מקיים אינו והמצוה בהורדהמיד

 עשה אין עצ % מח; ק5כ שנת וקימ"לבלבישה
 דוחה, אינו לכן בעידנא רק תעשה לאדוחה

. ה " % % מ ה % י - ע
 כתב 5 9ק ארח אברהם מדחהובעץ"ת

 הדוחה החמם מעשה כתב ע" יטבפסחים החוי ד"א זה: תרוץ על לו הע1 אחדשחכם
 כית א"כ בעידנא, צויך ורן תעדהלא

 שלנו גמ' ולפי תורה מתן לפני היהדתפילץ
 קראק סחפן תשנא סידישלסר היא ינ, %ביבמות

 לא יוחה "דקמד שלפני עושו; דאגן אח% יג ר-" "ק אלאי-ח
 הויא הדיבור לפני שנצטוונו עשה מזעתעשה
 בעידנא. צריך לא א"כ חמוד,עשה

 השגת מבין דאינו אברהם המחזהומסיק:
 במצות  שנצטוו מצינו שהיכן משוםהחכם,
 ובפרט תורה, מתן לפני תפילין שלעשה

 והיה קדש פרשת רק כתיב לא באדבפרשת
 נכתב שמוע אם והיה שמע ופרשת יביאך,כי
 היה שזה מיסתבר לא א"כ תורה, מתןאחר
 הפרשיות. כל היה שלא כיץ תורה, מתןלפני

 ראה דלא אברהם המחזה על להעיר:יש
 הפרשיות דאף 5? במנחות הרשב"א שכתבמה

 לפני נאמרה כבר תורה, במשנהשכתובים
 וגן כתורנן ומאוחר מוקדם ואין תורהמתן
 ם מסרפק הבא ט פושת יפותבפנים
 כב' במדבר נוהג היה כבר תפיליןשמצות
 "ב%ק של לכם רעדה אר"י טד שק שנאמרו,פרשיות
 אחג יצר חץש חסו שקי ויכ ושל "%נא גציימ

  וכה וטא1 עשה הדא ז"9לן מתנ
ח א  ר* *ך אשחדטת תשםמל  פ ע ן 
מ 1 והר ששה לאח 4  

 וי מהות ע י, של 9לץ מש,של למראן"
.4

 ו 1ק לה %ק ח"ו שלמה לחם כשדתאבל
 תששה לא דותה ומא דכא זה, עלהשיג
 שוה אעו נמי ומם בציצית מכלאיםילפינן
 והזינן בציצית, חייבות אינם דנשיםבכל
 שאינו עשה אפילו תעשה לא דוחהדעשה
 הכא. ה"ה א"כ בכל,שוה

 עש"  ערד רועים במלא כתב כדבריווהנה
 שוה שאינו עשה דכתב 1א סק תעשה ל"זוז"
 תלוי בכל, השוה תעשה לא דוחה אםבכל

 בציצית כריכות נשים אם תנאיםבמחלוקת
 מכלאים ילפינן תעשה לא דוחה דעשהדכיון

 בזינן א"כ פטורות נשים בציצית ואםבציצית,
 משא"כ דוחה, בכל שוה שאינו עשהדאף

 בציציוג חיבות דנים לתו דסביראלתנאים
 לא דוחה אינו בכל שוה שאינו עשהא"כ

תעוסה.
 1 %ק דו מיק %צ יעקב שחפלת בשררתווצה

 שוה עסתנו דעשה ראיה להניא דליכאכתב
 התורה דכדכה מהא תעשה, לא דוחהבכל

 בכל שוה שפרט אע"ג בציציות מותרדכלאים
 משום מציצית, פטורות דנשים פסקינןדהא
 מק-י לא בזה חובות אינם שנשיםדדכר
 עצמן בפני עם דנעוים כיון בכל שוהשאינו
 ראין לתרץ שייך לא בודרו לדבריו א"כהם,



 ישראלאודקכ

 שאינו כיון בתפילין תעשה לא דוחהעשה
 ככל.שוה
 יא ק בעירובין התוס' שכחבו מה ע"פג.
 פשיעה ע"י הבא תעשה לא דוחה עשהראין
 כיון כאן א"כ פשיעה, ע"י בא העשה אםוכן

 לא לכך יד של תפילין לו שאיןשפשע
 חפרי תי" כן תעשה לא דוחה עשהאשתנן
 התל.מנדים

 יהא שלא משכחת דהא להעיר:המט
 או יד של תפילין להשיג שאין כגוןבפשיעה
 וליכא הנחתם, בעת יד של תפיליןשנפסל
 משמע דמהגמ' מותר הנ"ל דבאופןלמיסר
 טה למיג דבריו, וצ"ע אסור, אופןדבכל

 פהףדי(. פרשת אשר  מעדני כמטף כזהעהארטזי

 שוורץ אנשילחשר

 או מותי סרו 'ווש04 קן אג' נשקתוי

 רצחה משום חיב אם שם עש המגבעמן
 ישראל! אור מערכת לכבודב"ה
 הורג בענין שהובא מה ל"ט( )גליוןראיתי

 שם והובא רציחה, משום חייב אם שםע"י
 שהרגו ע"ה רבינו ממשה הצדדים, לב'ראיות
 שראינו דכיון די"ל המפורש, בשםלמצרי

 נאמר ואעפ"כ שם, ע"י למצרי הרגושמרע"ה
 הכאה, שנקרא לנו הרי המצרי, את "ויך"ע"ז

 רציחה הוי מיתה חייב שאינו היכאוממילא
 להיפך, וי"ל קצ"ט(, סי' או"ח מהרי"א)שו"ת
 בשם דוקא להמצרי מקזה הרגו כןרעל

 רק מיתה דחייב כיון בידים, ולאהמפורקו,
 לו אסור והיה אדם, בידי ולא שמיםבידי
 רציחה הוי לא שם ע"י וממילא בידים,להרוג
 ע"כ. שמות(, פ' מ"ת שאול דברי)ספר

 זה בענין שכתבתי מה להציעהנני
בעזהשי"ת:
 כוכבים עובד )נח:( סנהדרין כגמ'איתא
 ויפן שנאמר מיתה חייב הישראל אתשהכה
 המצרי את ויך איש אין כי וירא וכהכה

 ע"כ. רש"י(, העברי, את דהכה)משום
 וכן ויפן, ד"ה שמות )פ' לדוד קרןובספר
 את הגמ' הביאה למה מדייק שם( שאולבדברי
 הפסוק סוף את רק להביא והו"ל הפסוק,כל
 שהכה דמשום ידעינן והוי המצרי" את"ויך
 כרחך ועל המצרי, את ויך כן על העבריאת

 ללמוד כדי הפפוק לריש שצריך מזהמשסע
 למה. וצ"כ מיתה, שהחבמכאן

 דהנה אחר, דיוק בהקדם לפרשונלענ"ד
 אומ"ר, אתה הלהרגני בהפסוק כתב ז"לרש"י
 וצ"ב המפורש. בשם שהרגו למדים אנומכאן
 כה ויפן למה א"כ המפורש, בשם הרגודאם
 יכול השם את לומר הא איש, אין כי ויראוכה
 את ושבים העוכרים יראו ואם רחוק, מטווחגם

 ואין הרגו, שטהרה ימר מאן מת נופלהמצרי
 עמד שמשה כרחך ועל כזה, באופן חשששום
 המפורש שם את אמר ושם להמצריסמוך
 למה. וצ"בוהרגו,

 עה"פ ז"ל רש"י מע"נ בהקדם לתרץונ"ל
 שראה יע לו "דאג משה ויירא יד()ב,

 אמר )מלשינים( דלטורין  רוגעיםבישראל
 אכן )שם( כ' עוד להגאל", ראוחם אינםמעתה
 שהייתי הדבר לי נודע "ומדרשו הדברנודע
 אומות ע' מכל ישראל חטאו מה עליותמה
 אני רואה אבל פרך, בעבודת נרדיםלהיות
 המשך שהוא ומשמע עכ"ל. לכך" ראוייםשהם

 על תירוץ לו שנודע דהיינו זה, לפנילמש"כ
 שיש שראה והיינו חטאו, מהתמיהתו
 בישראל.דלטורין

 רבינו דמשה לומר, אפשר היהולכאורה
 את שהורג איך יראו ישראל שבני חששלא

 דלטורין שיש ידע לא הרי כיהמצרי,
 וכמו המצריים, יראו שלא חשש ורקבישראל,
 וא"כ ראו. ואבירם שדתן היה כןשבאמת
 איש, אק כי וירא וכה כה ויפן הפסוקפירוש
 רואהו, מצרי שאין שראה המצריים, עלעולה
 חשש. לא ועליהם רואים, ישראל מבנירק

 עמד למה שדחקנו מה לתרץ נ"לולפי"ז
 ונראה המפורש. בקום כשהרגו להמצריבסמוך
 משה דבאמת ליה: כך שהיה שמעשהלומר
 המפורש בשם להשתמש כלל רצה לארבינו
 וכמה בזה, להזהר צריך כמה מספה"קכידוע
 )ע" זה בענין נכשלו וצדיקים גדוליםוכמה
 היה רצוע כן ועל ט"ז(, ס" מנחילין ישספר
 לילך הוכרח כן ועל בידים, המצרי אתלהרוג
 מסתמא והנה להורגו. כדי ממש אליובסמוך
 שלא פתאום בפתע עליו בנפול להורגורצה
 המצרי אל קרוב כשבא ואמנם המצרי,ירגיש
 רצה וכבר אישו אין כי וירא וכה כהויפן

 אותו שהכה קודם מיד אך המצרי, אתלהכות



קכאתגובות

 ולא בו חזר מיד כן ועל באים, שאנשיםראה
 והבחין ראה זה אחר מיד אמנם מעשה,עשה
 ואביהם, דתן המה הלא ישראל, מבנישהם
 דלטורין, שהם ידע שלא כיון בהם חשדולא
 לעשות ורצה בו חזר שנית שוב כןועל

 משום לביני ביני אמנם כבתחילה,מעשונו
 משה שרוצה המצרי הבחין הרגעים, לושארכו
 ועל כנגדו, להתגונן עצמו הכין וכברלהררגו,

 אלא ברירה שום למשה היה לא כברכן
 לו היה בידים כי המפורש, בשםלהורגו
 הזמן יארך שמא או ינצח, לא שמאלחשוש
 ושבים. עוברים אנשים יראווכבר

 בשם משה כשהרגו למה יתורץובזה
 לא שבאמת כיון לו, בסמוך עמדהמפורש

 רק בידים, רק המפורש, בשם להורגורצה
 שם את לומר והוכרח מילתא איסתעיאשלא

המפורש.
 הקושיא ולתרץ הביאור אל נבואוהשתא
 על להקשות יש לכאורה דהנההראשונה,
 חייב הישראל את שהכה שעכו"ם הגמ'ראיית
 ראיה דמאי המצרי, את ויך שנאמרמיתה
 מיתה, חייב אינו דבאמת לומר יש דהאאיכא,
 הרגו, המפורש בשם להמצרי, שהרגוומשה
 דאינה כיון מיתה, נקרא זה שאין לומרויש
 הנ"ל(. שאול הדברי )וכדברי טבעיתמיתה

 ראיה, איכא שפיר הנ"ל לדברינואמנם
 המפורש, בשם להמצרי הרגו שמשהדאה"נ
 מקרוב שעמד והראיה בזה, רצה לא הריאבל
 לזה, הוצרך ולמה המפורש, שם אמרומשם
 עכו"ם כדין בידים, להורגו שרצה כרחךועל

 מיתה. שחייב ראיה ומכאן לישראל,שהכה
 דאה"נ לדוד, הקרן קושיית מתורץ כןואם

 שאינו י"ל המצרי" את ש"ויך הסיפאמל
 הראיה אבל המפורש, בשם שהרגו כיוןראיה,
 אין כי וירא וכה כה ד"ויפן הרישא מןהוא

 שכן ועכ"ח בידים, להרגו שרצה וכנ"לאיש",
 שפיר, הכל ומתורץ מיתה, שחייב הדיןהוא
והבן.

 ני נוויתן גרינפעלד, ציוןבן

 מורך מרחי בסמלת כדת לתכי צרךש
 הע"י ישראל אור מערכתלכבוד
 שנאמר מה על הערות כמה להעירהנני

 העעל"ט באדר שיו"ל ישראל אורבקובץ
 תורה. שלכדרכה

 יוסף יעקב הר' תמה דתמיהי מיליבמדור
 דלפמש"כ השאג"א עמש"כ הי"וניישלאס
 משום הוא למרור כזית דצדיך דהאהרא"ש
 כזית, לאכול א"צ כורך באכילת א"כהברכה
 והברכה הלל, לשיטת גם חייש" דהריותמה
 הראשונים מכל תמה וגם הכורך, על גםחל

 כזית. דבע" שכתבווהפוסקים
 שהביא מה והוא דתמיהי, מילי עודאקדים
 זי"ע מבעלזא מהר"ש בשם יחזקאלבדברי
 הביא וכן מרור, חובת יוצא מכזית בפחותדגם

 זי"ע מהרי"ד ממרן מכתב קודש אמריבהגדת
 כזית לאכול לו שקשה שמי מאבותיושקיבל
 על מבדך ואף אחד בגדגוד אפ" יוצאמרור
 "וכולן מפורשת ממשנה וצ"ע מרור,אכילת

 לכזית"י.מצטרפין
 ק'( )סי' השאג"א שהבין מה הנה,ם[
 כזית דצריך דהא כ"ה( סי' )פ"י הרא"שבדברי
 אכילה על לברך שא"א משום רק היינולמרור
 )בפו"כ בתה"ד גם ביארו כן מכזית,פחותה
 כח"ג(, )בשו"ת נועם וכאמרי רמ"ד(,סי'

 יעקב ורבינו א'(, תע"ח )או"ח יעקבובישיעות
 לעצם אבל נסים(, מעשה הגדת )בראשמליסא
 במדור, אכילה נזכר דלא כזית אי"צהמצוה
 היינו יאכלוהו, ומרורים מצות על דכ'והא

 נזכר. לא המרור על אבל לפסח,יאכלוהו
 דבריהם, הביא פ"ו( )סי' סופר והכתבב[
 לשני אחד כזית רק לו הי' אם דלפי"זוכ'

 בלא לילה בכל כזית חצי יאכלהלילות
 עצמו הוא אך מרור, מצות עי"ז דיוצאברכה,
 דכיון דכוונתו הרא"ש, בדברי אחרתמפרש
 חז"ל רצו לא שהוא, בכל סגי דמה"תדאף

 ברכות משאר הברכה נוסח אתלשנות
 שאינו תיקנו ע"כ וכו', אכילת עלשמברכין

 בכל סגי רמה"ת נמצא מכזית, בפחותיוצא
 דבאופן ס"ל וע"כ בכזית, ומדרבנןשהוא,
 הכזית. כל הראשונה בלילה יאכלהנ"ל
 דכוונת מפרש ק"מ( )סי' סופר והחתםג[
 אבילה נזכר שלא דאע"פ להוכיח רקהרא"ש

 בסי' זי"ע משז'3ליב להעריק צבי ארך ובשו"ת1.
 חריף במרור דמיירי ומבאר יחזקאל מהדברי כן הביאפ"ה(
 עי"ש. מכזית, בפושת אף משמצם הטעם ובזה הרייץדהיינו



 ישראלאורקכב

 לענין אף לפסח מרור מקשינן מ"מבמרור
 על דמברכין מהא כנזית, שהואשיעורה
 מכזית, פחות אכילה ואין מרוראכילת
 כזית. כעינן מה"תולדבריו

 נפק"מ. כמה עוליןמדבריהם
 כ' אריה בשאגת ככורך: מרור שיעורא[
 כזית ככורך לאכול  צריך  אין הרא"טדלדעת
 אך במרור, מרור אכילת על כירך שככרכיון

 הלל דלדעת דכיון כנ"ל, ע"ז חולקהכת"ס
 מדרבנן בכורך מרור כזית לאכול צריךה"

 זכר עבדינן ואנן יד"ח, אז יוצא הי'שהרי
 לפי' וכ"ש כזית, לאכול צריך וממילאלהלל,
 אריה, השאגת ולשי' הדא"ש בדבריהחת"מ
 ומשם א'(, )תע"ח השו"ע נקט זווכדיעה
 )סקט"ז(. ברורהבמשנה

 כזית דבע" ס"ל דהכת"ס נתבארוכבר
 הש"א להבנת אבל מדרבנן, מרורלמצות
 כזית על חל כבר הברכה שהרי אי"צ,בהרא"ש
 כיון מ"מ להלל, דחיישי' ואףהראשון,
 שניהם לאכול תקנו וע"כ לשניהםדחייש"
 הראשון2. כזית על חל הברכההרי

 ע=י מרור אכילת על ברכת שיוצא מיב[
 דלהרא"ש בהנ"ל, תלוי כן גם זהחצירו:
 אחר, ע"י יד"ח יוצא אם האחרונים,לפירוש
 והחת"ס היראים לדעת אך כזית, לאכולא"צ

 משום כזית לאכול צריך והשאג"אוהכת"ס
 מרור. אכילתמצות
 מי או כזית, לאכול יכול שאינו סיג[
 שאינו מי לענין וכן כזית: חצי רק לושיש
 עכ"פ שיאכל ענין יש אם כזית, לאכוליכול
 משום דרק ברא"ש דלהמפרשים מכזיבופחות
 מרור מצות הרי כזית, לאכול צריךהברכה
 נועם אמרי בס' וכ"כ מכזית, בפחות אףיוצא
 זי"ע מרופשיץ דהרה"ק שם וכ' בשו"ת(,)ח"ג
 מרור מכזית פחות ולאכול לברך נוהגהיה

בפסח.

 רנה זצ"ל אהרנגרג הגריזת בארך גן ביאר ורצד2.
 להפסיק ד=תר בהא ח"ד יהושע דבר במוקז אביב תלשל

 דשמא דמספק*ע אף לתרתי תעדת חתקיסת ביןנוחתי
 הברכה בין הפסיק ואס תרפת לתקוע הי' החזרהכוהתו

 ומקולת כל לתקוע היה ואשל תקמו סוס הרי מ"מלהטנפה

 תקנת על הברכה חל כבו אצא ק4ל שתקע כיון היאמספקי
 כשיניס, 8צח4 נשואהגאל

 על יברך דאף נועם האמריוחידש
 ולא כזה, המצוה שמקיים כיון מרור,"אכילת"
 ובשו"ת אחרת, מטבע חז"ל שיתקנומצינו
 כתבו )קל"ז( אסאד וכמהכ"י )שר"ג( נזראבני
 מרור. "מצות" על זו כאופןלברך
 השו"ט הבנתי בזה בריה! בעניןד[

 שהביא הדשן התרומת דברי בעניןבאחרונים
 במרור בריה אוכל דאם תע"ג( )ס"המנ"א
 ס"א( ר"י )בס" למ"ד אף יד"ח בה יוצאאינו

 משום עליה, לברך חשיבות לו ישדבבדכה
 יוצא שאינו כית השרשים לאכול יכולשאינו
 דרשות שרשים אתו יעכלו )ואם יד"חבה

 והמשנה הפמ"ג עליו ותמהו וכו'(,ומבטל
 עם למרור יש שחכות דאיזה בשעה"צברורה
 לה יש ברכה חשיבות דלגבי אמרו אםבריה,

 הדין לשנות חשיבותו יוכל היאךחשיבות,
 ע"ש. בכזית, ליהוא מרור אכילת חיובלגבי

 בש" אזיל הדשן דהתרומת א"שולהנ"ל
 משום אלא כזית חאכול צריך דאיןהרא"ש
 ה" בריה חשיבות לה הי' אולי וע"כברכה,
 וכ"כ מרור, אכילת על עליה לברךיכול
 בדעת )שם( סופר ובכתב )שם( נועםבאמרי

התרוה"ד.
 מכזית פחות לאכול שדרך חריף דברה[
 רבותינו דברי לפרש רשות ניתן ואםבכא"פ:
 נקט זיעוכי"א מהר"ש דמרן י"לנבג"מ

 ואיירי הכרכה, משם רק הוא דכזיתכהרא"ש
 מאוד, חריף שהוא וכדו' "חריין" כמובמרור
 בתה"פ, כזית מטנו לאכול הדרך איןוא"כ
 ראם ר"י( )ס" הטו"ז למש"כ ממש דומהוא"כ
 פחות לשתות דהדרך חריף משקהשותה
 אחרונה ברבה עליה מברך בכא"פמכזית
 ה"ה וא"כ דרכו, רכן כיון מועטבשיעור
 לאכול לו שקשה מי דרק וכמובןלענינינו,
 דברי על השנה בכל סמכ" לא שדוינשיעוד,
 ח"ז וזמנים במועדים )וע" הנ"ל,הטו"ז
קפ"ב(.

חם, ומעצד בשמשכן השחיק פצותבעמן
 העיר מאלעד הי"ו לחפער דוד יצחקהרב

 של מחלקו נגרע אם האוחה"ק סתירתעל
 מזבולון, תמיכתו שמקבל ע"יהיששכר
 דבר, נגרע שאין מבואר עה"חדבפירושו



קכגתגובות

 המאמר לפרש כתב ה. ברכות ה' חפץובספרו
 מאחרים שהמקבל וכו' מיגיעו הגהנהגדול
 מחלקו.נגרע

 מצינו החיד"א בספרי שגם אעירתחילה
 לפרשת דוד ראש בספרו שהאריךהסתירה,
 יזכה שהת"ת יתכן האיך לבארקדושים
 בשכר חולקת ג"כ הת"ח ואשת שכרבמחצית
 מאומה, נשאר לא שלת"ת ונמצאבעלה,
 בפשטות, כך מבואר הרי גימאומאידך
 וכו', מחצית אחד כל מקבל והעשירשהלומד
 שנוטלת שהחצי זצ"ל פרימו ממהר"שוהביא
 התנו שלא כיון מחלקו נגרע אינו חבראשת
 אבל ית', מאתו לה נותן שהקב"ה רק כךעל

 שוה חולקים ביניהם שהתנו והת"תהעשיר
בשוה.

 עתיד מאמחז"ל בזה שביאר באורךועיי"ש
 היששכר פ" עולמות ש"י וכו' להנחילהקב"ה
 החצי שהוא ש"י יקבל מהם אחד כלוהזבולק
 חלק היינו אמלא ואוצרותיהם עולמות,מכת"ר
 בעצמו. הקב"ה ימלאהנשים

 וז"ל: כתב משפטים לפרשת דודובראש
 עשיר מן שנשכר לחכם רומז הוא שכיראם
 לא וזבולון, יששכר ע"ד שותפות שעשואחד
 מן נגרע העשיר לוקח של שכרו שחציתימא
 לתת טוב כל מלא ה' אוצר כי כי לאהחכם
 הלימוד, שכר "חצי" כדרכיו העשירלאיש
 "בשלימות", לו שישוב מעלליו כפריולחכם
 משלם. בשכרו באוזה

 כש"כ הוא החילוק דעיקר בזה נראהוע"כ
 וכן בעצמו זאת בחר האדם אם הנ"להחיד"א
 מחוייב והרי ברירה כל לו היה כשלאהדין

 לא וע"כ התורה חלקי בכל עצמולהשלים
 התנאי כשעושה אכל עי"ז, כלום ממנונגרע
 יכול הה זה בלא ואף מעליו להקלרק

 החצי. ממנו נגרע בתורהלהשתלם
 ברכות, כמס' האוחה"ק בדבריומדוייק

 בעצמו להתפרנס יכולת שהי' ההם בימיםדרק
 לעשות רצה אם וע"כ התוה"ק, כל לידעוגם

 לותר הסכים הרי בקלות יותר להתפרנסהסכם
 הרי שא"א, היום אבל בתורה, חלקו חציעל
 נגרע לא וע"כ לעשות, ידו לא-ל ישמה

 כי בזמנינו "משא"כ וכש"כ: דבר,מחלקו
 היום כל ילמוד ואולי והלואי הדיעות,נתמעטו
 בתורה ולהבין להשיג ויוכל הלילהוכל

 ונתמעטה הצריבים, התורה דיני בלולידע
 יודה כי פשיטא ולומדיה, התורהבעוונות
 ויסתפק היום כל למוד האידנא החכםויאמר
 הכי תימא לא דאי לתרוייהו וטובמהזולת

 לו שאין דכינו וכו'", מהם אחד לגם טובאין
 מחלקו מגרע שאינו אשתו כמו הויברירה
 הנ"ל. החיד"א כש"ככלום

 תלמידי מספרי אזכיר בו דבריומידי
 מחלק כלום נגרע דלא הסוברים זי"עהבעש"ט
 תרנ"ג(, )ויחי אמת בשפת עי'היששכר,
 ובילקוט כתובות, למס' זוטא בפתחאוכהפלאה

 ח'(. )סיון יששכר ובבני ישראלאוהב

 שם עי  בשבת ובתיבה שם עי רקחהבענק
 ]מו"ל שליט"א שוורץ אשר הרבבמש"כ

 לחלק לו[, ותשוא"ח אשר מעדני הנפלאהעלון
 בשבת כתיבה לבין דחייב שם ע"י הריגהבין
 שלא כתימה דהוי וחילק דפטור, שםע"י
 וכו'.כדרך

 שהק' י"ס סי' ח"א יבי"א בשו"ת עי'הנה
 ח"ב והלק"ט ה"ז פכ"ד רוקח במעשהממש"כ
  שנא דמאי חטאת, חייב שם ע"י דההורגצ"ח

 בשבת ס"ת י"ג כתב רבינו שמשהמכתיבה
 לחלק דיש וכ' הרא"ש, וכש"כ שםע"י

 מכתיבה הטבע דרך יותר הוא בשםדהריגה
 שם.ע"י

 שעזיי סא. מגיל"ת על האשל מס'והביא
 והכותב כדיה ולא בדמע כתבדמש"ר
 דא"כ הק' והיעב"ץ פטור, פירות ומיבמשקין

 וי"ל נתיבת אינה שהרי פסול הס"תגם
 רבי הגאון הק' וע"ז לדיו, נס ע"ישנהפך
 פסוקים ח' רק דהרי שליט"א יוסףעובדיה
 כתב לא הס"ת שאר אבל בדמע בחבאחרתם
 מן ולא תעשה ליה הוי דא"כ וגםבדמע,
 כשר. ואינוהעשוי

 הנ"ל להספר זצ"ל רצפ"פ הגאוןובהסכמת
 בחלקת ]הובא המרדכי מש"כ עפ"ימיישב
 בדיו גט ליתן שלא קכ"ד[ ס"ס אה"עמחוקק
 דלפי"ז כתב והמנח"ח כתיבה, שאינולח

 פטור, השבת אחר ונתייבש לח בדיוהכותב
 שבת לאחר שנגמר ובישול אפ"כמו

 הוא כתיבה כל וא"כ ואבמ"ל[, שם]לשיטתו
 ומה קרא, אכשיר בהכי ואפ"ה כבר, העשוימן



 ישראלאורקכד

 היינו ס"ת לענין כתב הוי דשפיר אףשפטור
 המשכן. למלאכת דכי דלאמשום

 השיב שליט"א יוסף עובדיה רביוהגאון
 קל"א ס" מסה"ת הם המרדכי דברי דמקורע"ז
 משום כזה גט יתן שלא הטעם כתבושם
 וכפת"ש קכ"ד בשמ"ע וכ"כ להזדייףשיכול
 גמור, כתב הוי שפיר לח דדיו נמצאסקי"ח,
 הוי ושפיר לח, דיו עם בס"ת לקראומותר
 ועיי"ש. שבת, לענין גםכתב

 והן יהואש בינעט,שלמה

 חלב אפלת בטעם ברורה המשנה דברישוב
בשבועות

 גרשון הרב תמה קצ"ה( )עמוד ט'בגליון
 המ"כ כתב וז"ל: שליט"א, כוכינגעריצחק
 עוד שמעתי ואני וז"ל: י"ב, ס"ק תצ"דכסימן
 בעת כי לזה נכון טעם שאמר אחד גדולבשם

 בעשרת )כי התורה וקבלו סיני הר עלשצמדו
 התורה חלקי כל עי"ז להם נתגלההדברות

 שבעשרת גאת סעדיה הרב שכתבכמו
 ההר מן וירדו התורה( כל כלולההדברות
 אם כי תיכף לאכול מה מצאו לאלביתם
 לשחוט רבה הכנה צריך לבשר כי חלב,מאכל
 החלב חוטי ולנקר ה', צוה כאשר בדוקבסכין
 חדשים, בכלים ולבשל ולמלוח ולהדיחוהדם
 בהם שבישלו מקודם להם שהיו הכליםכי

 להם בחרו כן על להם, נאסרו מעל"עבאותו
 לזה, זכר עושין ואנו חלב מאכלי שעהלפי

 תורה נתנה שבשבת מודים דכו"ע ופלאעכ"ל.
 מ"מ טירחא, להם היה לא אם אפילווממילא
 וצע"ג, בשבת, לשחוט ואסור היוםשבת
עכ"ל.

 שתירצו מה המערכת בהערת שםויעויין
 יעו"ש. אנפין,בכמה

 ע"פ דרוש, בדרך לתרץ נראהולענ"ד
 המשפטים ואלה וז"ל: יא( ל, )שמו"רהמדרש
 בבוקר הבוקר, בהיות השלישי ביוםמיהי
 הדא המשפטים, ניתנו ובערב התורה,ניתנה
 יכתו לערב מבוקר כ( ד, )איוב דכתיבהוא
 בערב הכוונה אין בערב דקתני ומה ע"כ.וכף,
 פסחים )עיין ולמעלה,  שעות משש אלאממש,
 הערבים(. בין ד"ה ברש"י ע"א נחדף

 לישראל דנאמרה י"ל שפירולפי"ז
 עד הצהריים אחרי שעות במשךהמשפטים

 בה, נאמרו דינים וההרבה לפי לערב,סמוך
 ממש. בערב כבד היה לביתם שהלכוועד

 אחרי לביתם הלכו לא דג"כומסתבר
 שנית וחזרו הדברות(, )עשרת התורהקבלת
 מצינו דלא המשפטים, לקבלת הצהריםאחרי
 פעמיים התקבצו ישראל שכל מקוםבשום
 דאפשר ועוד גדול, טורח הוי וגם סיני,להר

 הנוקד, ומעות בכל נמשך הדברותדעשדת
 )וכמו בוקר דנקרא ביום  ניעות שש עדדהיינו
 בד"ה ע"א ב דף בפסחכם התוס'שכתבו
 ושפיר בוקר(, נקרא שעות ו' רעדוכאור,
 הבוקר בהיות השלישי ביום ויהי ביהקרינן
 טז(. יט, )שמותוכו'

 בהיות הפסוק קשה לא כללובאמת
 שעות שש דעד נאמר לא אם דאףהבוקר,
 התחיל הדברות דעשרת י"ל הרי בוקר,נקרא
 איזה נמשך אח"כ אבל ממש, הבוקרבשעת
 וכמו לומר שמסתבר וכמו ביום, שעותכמה

 בסמוך.שאכתוב
 דיבור כל דהרי כן לומר מסתברוגם
 ישראל חזרו הקב"ה מפי שיצאודיבור

 מדדין השרת מלאכי והיו מיל, י"כלאחוריהן
 ידודק ירודת צבאות מלכי שנאמראותן,

 ידדון אלא ידודון תיקדי אל יג(, סח,)תהלים
 שעות כמה נמשך שמסתמא נמצא פח:(,)שבת
 עד בערך והיה הדכרות עשרת נתינתזמן

 ניתנו והלאה הצהרים ואחריהצהרים,
 כמה איזה נמשך זה וגם וכנ"ל,המשפטים

 שהלכו ועד )וכנ"ל(, לערב סם~ך עדשעות
 ממש. בערב כבר היהלביתם

 מ"ו( )פרק דר"א הפרקי דעת כן)ואין
 ישראל הזרו ניום שעות דבתשעדאיתא

 ע"כ(.לאהליהם,
 דהמשפטים המדרש דכוונת לומרואין
 ישראל, לכל ולא בלבד, למשהניתנו

 משמע הנ"ל רכה המדרש לשוןדמפשטות
 דומיא ישראל" "לכל המשפטיםדניתנו
 לכל שניתן הדברות(, )עשרת התורהשקיבלו
 ריש חכמים בשפתי מצאתי ובהדיאישראל,
 דפרשת שכתב ב(, )אות משפטיםפרשת

 ובקולות ישראל כל במעמד ניתנומשפטים
 עח"ש. הדברות, העשרת שניתנו כמווברקים

 מה שפיר מובן להכא דאתינןוהשתא
 לאכול מה מצאו ולא ברורה, המשנהשכתב



קכהתגובות

 ולבשל וכו' לשחוט רבה הכנה צריך לבשרכי
 כבר לביתם שהלכו שעד דאע"פ והיינווכו',
 והיה שבת" "מוצאי והיה וכנ"ל, בערבהיה
 צריך היה מ"מ וכו', לשחוט להם מותרכבר
 היום מכל רעבים והיו וכו', רבה הכנהלזה
 חלב, מאכלי אם כי לאכול מה מצאוולא
 בס"ד. מאוד שפירואתי

 לאכול צריך היה דלפי"ז להקשותואין
 שאכלו אז וכמו שבועות, במוצאי חלבמאכלי
 בשבועות, ולא וכנ"ל, שבועות במוצאיחלב
 שהם למה זכר עושין דאנו פשוט לתרץדיש
 קבלת אחרי חלב אכלו שהם שכמועשו,

 שאחרי לזה, זכר עושין אנו כךהתורה,
 חלב, אוכלים אנו בציבור התורהשמקבלים

והבן.
 דאורייתא,ביקרא

 נוק נו רבינוביץ, הכהןגמליאל
 אודך שי שמהו

 ישראל אור מערכתלכבוד סי ש על"ציימ למשה וששה % בתעית שאומרים מהבעץ
 הרב שהקשה מה ל"ט בגליון ראיתיהנה
 דעת על שליט"א רבינוביץ הכהןגמליאל
 הוא מה בענין ע"ב ו' דף בסנהדריןהתוס'
 המקום על שם במהרש"א עיין הדין,נגמר

 סימן משפט חושן בב"ח וכן העניןדמפרש
 עיי"ש. שפיר הענין דמתרץ ג' סעיףי"כ

 על הנ"ל הרב דמקשה מה ראיתיועוד
 דהערוך תקע"ט בסימן השלחן הערוךדעת

 דכתבו והטור הרמב"ם דעת על מקשההשלחן
 על ולאבותינו למשה שענה מי בתעניתלומר
 לה' צעק משה דגם דמשמע יעננו הוא סוףים

 אלא למשה מזכיר אינו ובמשנהונענה,
 צעק לא משה דלכאורה והקשהלאבותינו,

 "ה' להם אמר משה דהא ישראל אלאלה'

 הנ"ל הרב ומקשה תחרישון", ואתם לכםילחם
 והתפלל צעק רמשה שפיר מצינודלכאורה

 ורש"י אלי" תצעק "מה משה אל אמר ה'דהא
 והתפלל, עמד דמשה מכאן דלמדנומפרש
 המקום על בהמפרשים המעיין באמתאבל
 הכי ראין גדולה מחלוקת בזה כאן רישיראה
 כן, מפרש הרמב"ן וכן כן מפרש דרש"ינמי
 כן לומר כך כל פשוט אינו למעשהאבל

 שמקשה כמו קשה דהא התפללדמשה
 מפלת לישראל אמר כבר משה דהאהספורנו
 עד עוד לראותם תוסיפו לא כאמרוהמצריים
 והרמכ"ן כאן, התפלה ענין מה א"כעולם
 נסים דיהיה כבר דידע אע"פ דמשהמפרש

 בפרעה ואכבדה השם לו שאמר כמוונפלאות
 כי להתנהג איך יודע היה לא עדיין אבלוגו',
 להכי ומשיג, רודף והשונא הים שפת עלהוא

 האבן אבל יבחר, דרך שיורנו לה'התפלל
 צעק לא דמשה נמי הכי ראין מפרשעזרא

 אלי תצעק מה ה' לו שאמר ומהוהתפלל
 למשה ודיבר ישראל שצעקו מה עלהכוונה
 החזקוני, מפרש וכן ישראל, כל כנגדשהוא
 מה על דקאי כפשוטו דמפרש הספורנוואפילו

 על התפלל לא משה דבאמת מפרששהתפלל,
 נסים דיהי' בטוח ככר דהיה הסכנהענין

 ישראל שאמרו מה על התפלל אלאונפלאות
 במצרים קברים אין המבלי לומר פניהםוהעיזו
 ישראל לו ישמעו לא זה שבשביל וחשבוגו',
 אלי תצעק מה ה' לו אמר זה על לים,יכנס
 יש הנ"ל כל לאחר וא"כ בכשרים, חושדדאתה
 כדעת דנקט השלחן הערוך כוונתלהבין

 דהא והתפלל צעק לא משה דבאמתהמפרשים
 התפלל דמשה בפירוש מצינו לאבאמת
 כדעת היינו אלי תצעק מה ועניןוצעק,

 לא הספורנו לדעת ואפילו הנ"ל,המפרשים
 אינו להכי כלל, הסכנה ענין על משהצעק
 מי לומר דכתבו והטור הרמב"ם דעתמבין
 ולאבותינו. למשהשענה

 אינו עדיין הנ"ל כל לאחר אף באמתאבל
 שמקשה מה להבין יש דעדיין לגמרימיושב
 הפשט דכך גמור בפשיטות השלחןהערוך
 סברו והרמב"ם דהטור שפיר י"ל האבפסוק,
 וצעק התפלל דמשה ודעימיה רש"יכדעת
 למשה שענה מי אומרים שפיר ולהכיונענה

ולאבותינו?
 נף, מ01י פארטוגאל, לייבישיחיאל

 צו לכ' בנק המשה  שנה פצשז ורעובשנץ
 הנכבדה ישראל אור המערכתלכבוד

 יהושע מהרב הובא רנ"ו בעמוד לטבגליון
 דפרשת זכור פרשת בענין שליט"אלינדנער
  ששיעור ומפני דאורייתא עשה מצות הואזכור
 פעם אותה קוראין ע"כ תמימה שנה הוישכחה



 ישראלאורקצו

 לו יש עמלק שמחיית שכיון אלא בשנהאחת
 בשכת אותה קוראים ע"כ הפורים לימישייכות
 לא ואם דיומא, מעניינא  שהוא פוריםלפני
 )וכתב מהפוסקים יש זו כשבת הקריאהשמע
 שכתבו פוסקים( איזה עכשיו נוכר אינישט
 כי פ' בשבת עכ"פ המצוה קיום לכותדנכון
 השבוע. בפרשת אותה כשקוראךתצא

 סופר חתם תשובות המקור להעירורציתי
 גדול יסוד שם שכתב קי"ט, סימןאהע"ז
 ויתידה שם וכתב התורה לחוקי כפוףדהטבע

 התורה ללומדי כפוף שהטבע מצינומזו
 כתב דבריו ובתוך הטבע, לשגותוכיכולתם
 פעם זכור פרשת קורין שאנו דמה סופרהחתם
 ונמצא שנה הוא שכחה  דשיעור בשנהצחת
 תשכח לא על עוברים מעוברת שנה הואאם

 שיעור הוא שכך חומה מערי דילפתןאע"פ
 עיבורה. עם תמימה שנהשכחה

 )תלבלר שיק מהר"מ בשו"ת עי'אבל
 כתב ב' תר"ה מצוה סופר( מהחתםמובהק
 הוא מעוברת דבשנה סופר החתםבשם
 וכך תנאי על תצא כי בפרשת לצאתמתכוין
 או"ח יואל דברי בשרית ע" אבל לעשות,ראוי
 דכתיב כיון זה, על שהשיג מה ל"גסימן
 הזכירה חיוב שיהא יתכן לא בפה זכורמצות
 קבוע זמן איזה לה יש וע"כ תמידיבפה

 עשה מצות לקיים חכמים קבעו זהולטעם
 שקודם בשבת זו פרשה בקריאת בפהזכור

 זנירה ל. דף מגילה בגמרא כדאיתאהפורים
 כתב שיק המהר"מ דברי ועל לעשייה,קודמת
 יש חרא תשובות, כמה עליהם להשיבדיש

 בשעה חכמים ידעו הוי לא מי דאטולהקשות
 שלפני לשבת זכור פרשת קריאת זמןשקבעו
 טעמא הוה ואילו מעוברות שנים יש כיפורים
 היה לא ודאי חודש י"ב שכחה דסחםמשום
 העיבור לשנת תקנה איזה מלהשמיענושותקים
 קריאה בין חודש מי"ב יותר יעכורשלא

 יש ועוד הקודמת, שבשנה לקריאה זושבשנה
 אחד אף אישתמיט דלא קיימת תמיההלתמוה
 חיים אנו מפיהם אשר הראשונים הפוסקיםמן

 מ"ע לצאת שאפשר זה חידושלהשמיענו
 ק' הרבה שם ועיין תצא, כי בפרשתדזכור
 על זי"ע מסאטמאר האדמו"ר מרן ס"קששאל
 זצוק"ל. שיק המשחם מוןדברי

 מעכת"ר שכתב זה על לעורר ישוגם
 עיין דאורייתא, עשה מצות הוא זכורדפרשת
 ל"ג סיכן באו"ח סופר החתם מרןשכתב

 קורץ שאנו מה מזה ונ"ל וז"לבתשובות
 הוא פוסקים "לרוב בשנה פ"א זכורפרשת

 לא דכתיכ התורה מן סמך אודאוד%תא"
 עכ"ל.תשכח

בהוקרה,
 שזחו משויץ,מנחם

 מזזם מ נשאה נוי % "םתשו

 ערשם פרמה *,טהר דרייבבעקץ
 סתירה בתגובות הקשו שעברובגליונות

 ולא מצוה לעשות חישב אמרינן ברכותדבגמ'
 עשאה, כאילו הכתוב עליו מעלהעשאה
 כמאן דאונם פסיק כ"א ס" חו"מובש"ץ
 אמרינן. לאדעביד
 קובץ ע" הכל בראש חלקי אענה אניוגם
 זצוק"ל הי"ד ומרמן אלחנן ר להגמוןמאמרים
 יש מצוה דבכל שביאר התשובה עלבמאמר
 ועוד יתברך השם מצות קיום דבריםשני
 שם: לשונו וזה מהמצוה שיוצא ותועלתתיקון
 עשאה ולא מצוה לעשות בחישבולהיפך
 עשאה כאילו הכתוב עליו מעלהבמעשה
 אבל השי"ת מצות קיים כאילו שנחשבהיינו
 ע"י נעשה לא מצוה מעשה ע"י הבאהתיקון
 כוונת זה )ואפשר עכ"ל, גרידאמזהיבתו
 לט(, בגליון מובא המהרש"ם שלתירוצו
 שקיים עשה דכאילו שפיר מיושבתולפי"ז
 ובאמת התיקונים שפעל לא אבל יתברךרצונו
 דלפי  ושמעתי מהלמות בכמה מצינו זהיסוד
 דלובשין מא: בנדה דאיתא הא ליישב ישזה

 לרש לועג אינו למה וצ"ע המתים, עלכלאים
 שמת כיון דבאמת שפיר מיושב הנ"לולפי
 לרש לועג של הענין וכל ופטור הואאנוס
 השם, ציווי )ומקיים( עובר שאינו שאע"פהוא
 רק שייך זה וממילא התיקונים, פועל אינואבל
 שיעורים קובץ )וע" תעשה בלא ולאבעשה
 מזה שינוי קצת שכתב כ"ט ס" ב'חלק
ע"ש(.

 פעל כאילו נחשב דלא זה דיסודואפשר
 בבית דעת בחוות מבואר והתועלתהתיקונים
 לדעת דאפילו שכתב קא( )יו"דהספק

 ספק אבל לקולא דאורייתא בספקהרמב"ם



קכזתגובות

 הנ"ל ע"פ הביאור ושמעתי לחומראעקפה
 אבל לקולא דספק כיון יתחייב דלאדאנה"נ
 התיקונים, שיפעל כדי להחמיר מחויבבעשה
 בהחוו"ד אחר ביאור לענ"ד נראה)אולם
 וודאי הוא התורה ציווי דכל לחומראדעשה
 ומצוה ודאית איסור רק אינו איסורולפיכך
 תירץ ובזה ואכמ"ל(, ודוק ודאית אי רקמקיים
 דברש"י יעקב המשכנות קושיית שמחהאור
 היכא אפילו רוב בתר דאזלינן פסק יב.חולין
 דבמכילתא המ"י והקשה למיבדקדאפשר
 איתא ימימה מימים הפסוק על באפרשת
 וקשה ימימה, מימים התפילין לבדוקדמחויב
 שמח האור ותירץ ארובא? סמכינןדהא

 יקיים ובזה רוב על לסמוך דיכולדאנה"נ
 המעלות לו אין פסול באמת אם אבל ד'רצון

 הסתירה מיושב ועכ"פ מצוה שלוהתיקון
ודו"ק.

 מע"י.א.,
 שיקענו סניף טעל, והקדושה הגדולה 'שינה שעץ

 חבם מתם מבקשים שצביים רשיבדבר
 גמליאל ר' הרה"ג אמע"כ והשלוםהחיים
 שליט"ארבינוביץ
 ועוד אודך אני גם החשובמת"ס
 האיכות רב הנפלא בקובץ כשעיינתיהנה
 היו"ל סר( )תמוז ישראל" "אור התוכןומלא

 "מילי במדור מצאתי שבארה"ב,במאנסי
 בענין היקרה הערתו ובו מכתבודתמיהי"
 מביא שרש"י הספרי בין לכאורההסתירה
 הגמ' ובין חינם מתנת מבקשיםשצריקים

 היינו בזרוע ניזונין דצריקים דמבוארבברכות
 בצ"ע. ונשאר שבידםבזכות

 לקיים וכדי הדבר, הטריד אותי גםובאמת
 השפת דברי אכתוב מבעליו טוב תמנעאל
 שם שמביא בליקוטים ואתחנן בפרשתאמת
 להם דיש הנ"ל הספרי על המפרשיםקו'

 מי כתיב הלא במעשיהם, לתלותלצדיקים
 לאדם שמגיע מה הלא וגם ואשלםהקדימני
 אך ע"ז, להתפלל צריך איך דיןעפ"י

 מתנה שאינו חינם מתנת מבקשיןשהצדיקים
 על לזכות טובים במעשים לתלות לוהראויה
 הקטע. כל ועיי"ש וכו', שמים למתנתידו

 בפרשת הנ"ל דברי עפ"י לבאר עודואפרש
 ונראה בא"ד קטונתי ד"ה )תרל"ה(וישלח
 מבקרין מעשיו על שסומך שמי דאיתאדכמו
 לו שעושה שמכיר שמי להיפוך כמו"כפנקסו,
 נחשב אינו עי"ז עליון בחסד רק הואהשי"ת

 ויצר וירא מה א"כ וקשה וכו' לזכיותיולו
 יצטרך שלא היראה כל היה זה כי נראהאבל

 לידי עי"ז שיבוא ירא כי בזכיותיולהשתמש
 להבין אפשר אולי דבריו ולפי וכו'.גאות

 לפי אבל שבידם בזכות ניזונים הםדבאמת
 ולכן מזה גאות לידי ח"ו שיבואו יראיםשהם

 שמענו דהלא וצע"ע חינם, מתנתמבקשין
 שיענה מהקב"ה להתפלל כשירבובצדיקים

 עד חיכו וכמ"פ מצוה, איזה בזכותלהם
 מצוה. איזה להםשנזדמן

 נוק מ' כלנער 'יט( נייטאן, חריישראל

 נשארההרשיפה
 נו' בשמים העולס נתפלא הקב"ה מפי שיצא דכדוך כלבגמרא

 שמקבל מה וכפי הריחות. אלו סנן רשימה נשאר ומ"מ כו'. לב"עוהעבירן
 עדן בנן הבמסים של לעיקרן לקרב יכול כך בפוה"ז. השיריים אלהאדם
 הפ הרשימות ואלו כו'. עוה"ב בפני לפרוזדור דומה עוה"ז נאמרולנן

 למשכילים. הדבדיפ וחובניס העולס.מקיימים
 תרל"ו( אמת)שפת



 ישראלאורקכח

 סו ז% ל אה מ% 1א
 וב"ו "חדאל אור מערכתאמע"כ
 כזכות לזכות רוצה שאיע מוחה א' אםע"ד
 כל אצל דעתו וכטלה או מחאתו מהש איגמור,
 ל" מחא דסברת רנ"ג ס" יו"ד ת"ס ת' יעבץאדם,
 זבות דהוי מטעם הוא בסמומה מצוה ל~עכדלחרמש
 האוד ועיניהם הראשותם שכתבו לפי"מ כן ואםגמוד,
 דעתו ובטלה כיה כשגחיך לא בממוניה מצוהיעכר ליה ניחא שלא וצווח עומד אם דגם רי"ח ס"זרוע
  דעתו, ולא מכריע חכמים  שדעת חכמים, דעתאצל
 כל כארוכה שהביא פא ס" ח"ג משה כש- תשףועי'
 גם הובא הנ"ל זרוע האור וד' בזה. הראשוניםדברי
 וכחשף ז"ל דן מאיר ר לרג' ישראל חמדתבספר

 אברהם חיי הנדמ"ח ןובספר קב ס" מרקחיםמגדלות
 נעלם שליט"א שפיצער חיים אברהם להג"ר ודס"

 להג"ר דוד ויברך בספר וכן בזה[. וראשונים ד'ממש
 פאקש אב"ד ז"ל מאשקאוהטש הכהן צביכרוך

 דצה ג"כ כד( עמוד דמצ"נ בסוגיא שמות)מהשת
 אי% לי ניחא לא ואומר דמעככ דהכא לומרמתחילה
 רגם והעלה כך אחר בו חור ושוב חבריו, בטלואיוצא
 דמחא מטעפ יוצא שפיר לי נ"ץא לא ואומר מעכבאם
 וע"ע יע"ש, בממוניה מצוה למיעבד לאימהל"

 ס"ד. ס" ח"ד השדה פרישו"ת
 ליעבד לאיניש ניח"ל דסברת הת"ס לפי"דעכ"פ

 דגם נמצא גמור, זכוה דהוי משום הוא כממומהמצוה
 ליה שהא רלא וצווח רעומד היכא מפילו גמורבזכות
 סברא מצאתי ךכן ופשוט. אדם כל אצל דעתוכטלה
 ס" ז' חלק ענגיל מהר"ש ישראל גאון ברבדיהנזכר
 רוב דעת כן אמדו שחז"ל וכדבר לשוט: וזהק"ג,
 אצל דעתו בטלה אמרינן זה מד שטוען מי אדםבם
 לחד כג דף קדושין הרשכ"א מדברי וכמדע אדםכל

 לא גמור זכוה שהוא דבדבר הה"מ ומדבריתירוצא
 ואף ליה ניחא דלא וצווח עומד אם הפילומהני
 דתות שם דמפורש קטן גר גבי יא. כתובותדבגמ'
 ואפ"ה מה"ת לקטן זכי' יש ומש"ה גמוד זכותרחשיכ
 באמה אך למחות, יכולין הגדילו בש"ס שםמפודש
 דאיסורא  בויש% טעים דלא דכקטנותו מצד רקשם

 ימחה שלא אחזיע ומלקמינן גמוד זחוח דיזזשיב
 זכות לנב" תשיב לא דאז שהגדיל לאחר באמתאכל
 שפיר דאיסויא טעם לטרום יוכל דעכשיו כיוןגמוד
 חשיב שמוחה כשעה שגם בדבר אבל מחאתומהש
 וכף, מחאתו מהניא דלא לומר יש גמור זכותלבלף
יע"ש.

 יא אות כה סי ח"א בנעימים חכיתם שו"תוע"ע
 כג. ורשב"א מה: קידושין הר"ן  דדעת שכו ותוד"ה

 צווח אפילו גמור דבזכות ר סי זכ" ור אפריםומחנה

 אחע
 שונות והארותהערות

לא
 משגחיי

 כשד"ת אש-ים הטחנה דביי חיזק וכן ב"
 יצחק יד כשו"ת הע ד ס" פערלמוטער אלסטרדט47ק
 רומחנה רבוץ חיזק זצ"ל מטאלטשא%עלתפשן
אפרים.

 לזכות שא"צ פוסקים הרבה דעת ווי כ"זומלכד
 דעת הוא שכן מהפת, לאכול רשות לו שיה"אלא

 מהרש"ם בר"ת ויזובב קואלה בהעטק זצ"להמא"ב
 מרדכי ר' הב דעת וכא וכן טפיחה, חייםוכארחות

-

% ע"ל ח "   % % ע   ר 
 מועידת דקקחיתא קבא ובספר טז, ס"קעטער

7 *מ,ף"ףש % % תכ מ "פ 9 מט   
 תו מה טמא להדך עו * חש דמח"גוא
 י"ג%ת

מ ט ש*% פ  
 אבראהאם שלמה חייםהק'

 ננד בבלל הוי יד של ]אשי[ שעות מרהאם
להתעששם?

 כתב: ס"ה ס"ק יג סשןף ש"א סי כרודהבטשנה
 אסוד לעירוב חוו בבגדיו שעות המורה את"ולשאת
 דרך דאית כיק תכשיט שם ע"ז שייך שאיןלכו"ע

מלבוש".
 משה, באגרות כתב היד על שעות מורהוכנוגע

 ועייף מלבוש דרך שהוא דמזן קיא, סהח"א
 תכשיט של כשאיש )אף כמלבוש די% הגוףלהשמיש

 יקל פן להמנע תורה לבן ראף מ"מ מזהב(,כגון
 נתן להורות בשו"ת ראה אולם  עכתו"ד. כיס,בשעון
 רק הוי דמלבוש מלכוש, הה דלא כתב ב"ו סיח"ד
 בשכת. בו לצאת שסר ולכן הגוף, להגנת שבנטוידבר

 כראשונים כפלוטות תלוי דזה נראהולענ"ד
 כתב: ת"ש( ד"ה כ )נד, כנזיר התוי דהנהוכדלהלן,
 מ"קרי שפיר מתכות כלי דתכשעד ר"ת"ואומר
 'אלה ד( כח, )שמות כהונה בבגדי כדכתיכבגדים
 אכל התוי. עכ"ל ציץ", והשיב יעשף אשדהבגרים
 הבעל וכתבו ציץ, נמצא לא שם בפסוקכשנדקדק
 חשיכ ל8 דלכן שם כחיי ורכיי עזרא האבןהטורים,
 כתב החזקות אכל בגד. בכלל הף דלא מכיוןציץ
 לאוזרן קודש כגדי 'ועטו דקרא כסיפא מרומזרחיץ
 כפסוק סוומז דציץ כתב הק' החים והאור וגף.אתיר
 לקדשו אופץ בס= את 'ועטו ג( )פסוק זהשלפס
 ל".לכהת
 לדגמו עשף דלא ציץ או מחלוקת מציעהרי
 בבירה בנ"ר 1"ל ואהון לא. או בגד בכלל חשיברעוף
 זו. במחלוקת תלת שלכאורה יד  שלשעות

 פגש טפפו מ% הערשקאוויטש,יוסף



קכט א-מ גליונות - כלליתוכן

 א-מ גליונות - כלליתוכן
 קדםגנזי

 אא, שסרן אליעזר שמואלהרב נדרי" "כל אמירת בעוין מרדכי ב"ר יצחק רביתתשונת

 אב, שטרן אליעזר שמואלהרב שבת בעניני מר"ב טהמהר"ם פסקיפשני
 גג שסרן אליעזר שמואלהרב פרובינצא חכמי של מדרשם מבית בלב או בפה חמץ ביטולבענין
 טד, שטרן אליעזר שמואלהרב טראטנבורג מהר"מ של מדרשו מבית בת"ב גוי ע"י ומלאכה מצוהסעודת
 סכח, שפיגל שמואל יעקבהרב סוכות קודם לשבה ז"ל הלוי ברכיה לר'אזוריות

 1כז, שפיגל שמואל יעקבהרב חדידה יהודה ל"ר אברהם ש' פסח של הגדהפי'

 1כס, שפיגל שמואל יעקבהרב ז"ל שמואל ב"ר הלוי יצחק לרבינו כפור יום שלפני לשבתאזהרות

 1לו, ספפן"מ ש"ץ סריויש הירץ נפתלירבי רחז - השרספר

 זלז, שפיגל שמואל יעקבהרב צדיק ב"ר יוסף לרבינו צדיק זכר מספר ותקץש ר"ה בעניו ל"תשער

 ישניםשפתי
 טא, זצ-ל מבראד לנדוי אלעזררבי נדרי" "כל נוסחבשור
בסוגיא

 רמתי
 יזא, זצ"ל סופר חתן בעלהגאון ,"ב.( שיצה

 כגא, זצץל מבראשוי שפרבר דודרבי והמסתעף בסוכה הגם' בסוגיותהערדע

 הב, זצ"ל תורה שערי בעלהגאון להזימה יכול אתה שאי עדות בעינן אי ממונותבדיני
 יב, זצ-ל איש הזון בעלהגאון הנ"ל בענין ומכתב פומבית במכירה קניה בדברתשובה
 יבב, זצ-ל יצחק מנחת בעלהנאון חנוכה בנר שמש להדליק צריך בזרז 2ם אםבענין
 יבב,העל )רייז( אורז על ברכה ע"ד להלכה והנוגע דדייסאבסוגיא
 זג, זצ"ל מאגפא האפמאן מיכאלרבי הנאה איסורי וחילופי עבירה עוברי של דחמקבסוגיא

 יק זצךל מפאפא האדמו"ר בחמצו יעשה ומה הבדיקה, לפני פתיתים יניח אי פסח, לפני ימים כמה מביתונוסע
 סוג, זצ"ל יצחק מנחת בעלהגאון טבל של מצהבענין
 'זג זצ"ל מנורהאדמרר הפסחים שתי בין שהגדיל קטןבענין
 ידד, זצץל טעם ברוך בעלהנאון דשוברבסוגיא
 יזד, זצ-ל פיעקארסקי יצחק ישראלרבי שבת לפני פקס-מאשיו לכבות צריךאי

 טה, זצ"ל קאפף יצחקרבי תפילין הלכות עלהערות
 מזה, זצ"ל אויערבאך זלמן שלמהרבי ברכה לחצי כעונה שומעבענין
 כגה, זצ-ל פריינד ארי' סשהרבי קדירה בתוך הטמנהבענין
 גו, זצןל לנדמאן אורייבי בשבת דעת עלתפלה

 1ו, זציל קלדן דוד יוסףרבי בשבת "הצלה" לחברי הנוגעים שוניםדינים

 בז, זצ-ל ילדןהאדמיר מהמצוה גדולה הכנה בענין מכתביםב'
 הז,הנ"ל ומזידיר שוגגין אפילו "אתם בענין מכתביםב'

 יז, זצ"ל סאוויצקי מרדכירבי בשבת פקס מכונתבענין
 טח, זצ"ל רובין אהרן שמואלרבי ומשיב" ה"שואל ורבנו חיים" ה"דברי מרן בהיתרה שדנו עגונהשאלת
 יגח, זצ"ל דייטש סי'ל משהרבי משפט חושן ערוך בשולחןהערות
 טס, זצ"ל איגר עקיבארבי ע"ד( )חולין ירך אדם דשולחבסוגיא
 יט, זצ"ל איגר בונםרבי י"א( לחולין דרוגבסוגיא
 יאט, זצ"ל פוקס וואלף בנימיןרבי נרשום דרבינו חרם להתיר ובענין פסידא במקום דשבות שבות היתרבענין
 סטט, זצ"ל מקעלם זיסל שמחהרבי ביהמ"ק מבנין למעלה וענינה המזל לרומם הצדקה בכח וחמורותקלות
 ג2ס, זצ"ל שסערן משהרבי המערבי בכותל יתד קביעתבענין

 כדס,הנ"ל בשבה לחתן או מצוה לבר מתנה ליחןבענין
 טי, זצ"ל זילבערשטיין לייב דודרבי א( סימן יו"ד )שרע שחיטה הל' משה הדרכי עלביאורים
 מענדל גרשוןרבי דעניא" "אפרקסתא ספר עלהנודות

 קאהי
 יחי, זצ"ל

 כאי, זצ"ל מייזעלס שלמהרבי הנ"לבענין
 חיא, זצ"ל גרינוואלד דוד אליעזררבי עגונה היתרבענין
 י'א,הנ"ל שתתגייר אחר עמה לדור ורוצה הנכרית עםהדר
 יג'א,העל דשבוע ראשון ביום תורה ספר הכנסתבענין
 יג'א,הנ"ל שלה האם הרופאים שנטלו אשהבענין
 טזיא,הנ"ל בגיטין  שנשתקע שםבענין
 יטיא, זצ"ל אלטר מנחם פנחסרבי חלב מאכלי השבועות בחג לאכולבענין
 יטיא, מנדלבוים אברהם דודהרב העל בעניןישוב
 כביא, זצ"ל פרנק כיבל שרגארבי המעשרות ווידוי ביעורדיני
 כדיא, זצןל הירשפרינג פנחסרבי  הירושלמי קושית על נפלאתירץ
 גדיא,הנ"ל ממתמ' ולא מברייתא דפשטי הגמ'ביאור
 כה'א,הנ"ל ירט התוס' עלפלא
 בויא, זצץל בריר יהודה יצחקרבי והמסתעף בפסח חמץ שיעור חצי איסור בגדר הרמב"ם שיטתביאור
 סיב, זצ"ל גרינוואלד סשהרבי העזר אבן חלק הבשם ערוגתשו"ת
 כהיב, וצלל ט,יסלבזים יואלרבי הקהל הסכמת בלי ביהכ"נ מכירתבענין
 כחיג; זצ"ל שסייף יונתןרבי במפעל בחוה"מ מלאכה עשייתבענין
 כטיב, זצ"ל גרינוואלד יוסףרבי עכרם קברי לצורך חרב שתי עם אבן מצבות לעשותבענין



 ישראלאורקל

 ס יג זצץל מברקומן הכהן מרדכי שלוםרבי בהמה בסת מים שצאבענין
 יאיק זצץל ססעלז בלון לייב יוסףרבי טומאה דין רק או מע ודא' כאילו דין לו יש האם - ברה-י טומאהספק
 סויק ערל מאז ברוךרבי כתובו לומר 4141צ בשטר הודאהבענץ
 טיד, זצ"ל ראזנער יודארבי עכרם קנרי לצורך וערג שתי עם אבןמצבכן
 טויד, זצ-ל ביק ארי' צבי משהרבי אסורים בדברים סעודה במקום קידושבענין
 תסו, זצ"ל סופר נפתלירבי לפסח אגדהחידושי
 טסו, זצץל שיערבבו נסע סק מנתםרבי פסח בהלכותהערסן
 יבסו, ערל לייעור יעקברבי בע"נ בגאו חבלה איסורבענין
 יגטההמל עגונה להיחר תוסטו בדיקתבענין
 חמץ, זצ-ל החסדאסכומי דוד מצודות בעל זצךל הלל רביחידושי
 סמז, זצץל נוקסבזים יהושערנ' הנאתן כידך דשלאבסונ,א
 יגטז, זצ-ל מליובאוויטשהאדטרר להכשירה חוזרת טריפה אםבענין
 סזסץ, זצ"ל הירשטרינג פנחסרבי המל בעניןהערה
 סיז, זצץל ושלדמאן הירש צבי יעקברבי ומוחזק ראויבענין
 יביז, זצךל שפרבר דודרבי המת עצמות פיטיבענין
 בזיז, זצץל מבעלזאהאדמו"ר לאחרונה שנתגלו מכתביםשנ'
 טיח, זצץל נרינוואלד משהרבי ברוב בטלה אי באחרות אח"כ ונתערבה מליחה בלא חתיכה מצבשלהבענין

 יאיח, וי-ל עהרנרייך זלמן שלמהרבי הטיול אורת על בטרדס טיול לפירושהוס19ה
 יביח, זצ"ל קרליץ ישעיחו אברהםרבי אזרחיים קידושיןביבר
 חיט, גומל אהערבאך נסע מק מנחםרבי פסח בהלכותהערות
 ייט, זצ-ל הלברשטאם יעקברבי בנט זמן כתיבתבענין
 ידיס, זצ-ל דשינו יהודה משהרבי כעיקר טעם בסוגיית השיסותבירור
 יזיט, זצ-ל גליצנשסיין שמעתרבי שלו בהגדה התניא בעל הרה"ק נוסחהדיוק
 יחיט, זצ-ל הכהן מאיר ישראלרבי ישיבתו ההזקת עבור תודהמכתב
 קטזים, זצץל בראך שאולרבי גשמים מי של מקוהבענין
 קיזיט, זביל גרינוואלד דוד אליעזררבי המלבענין
 קיטיט, זובל מספינקא אבזיק יצחקרבי המלבענין
 טכ, זצ"ל שסייף יוותןרבי גת בני דיני קונטרס השם; משותס8-
 יזכ, ארל זילבער משהרבי שמעייר לגר רבנים מאה היתר בלי אשתו על אשהלישא
 יאכא, ז9-ל מליובאוויטש שמואלרבי ומנרפא בעית שחשש תינוק במילתהמתוק

 יבכא,הטל לספרים וגבו לישב מותראם
 ידכא, זצ-ל וואלדמאן הירש צבי יעקברבי התפילין קשר בעשיית העשוי מן ולאתעשה
 כאכא, זצ-ל ם משהרבי מצוה לברודוש
 כהכנק ויץל גראס דוג ישנד חיםרבי השוה בראש תעניתבענין

 טכב, זצ-ל מזידישסוב הירש צבירבי מ!( זרעים מסדרחידושים
 יזכב, זצףל אוסטרליץ וואלףרבי בחלב בשר הלכות שיע עלהגהות
 ככב, זצ-ל אייכנשסיין בעריש ישגררבי שוחטין הכל פרק חולין למס'הערות
 טכק זצץל מזידישסוב הירש צבירבי )ב( זרעים מסדרחידושים
 יחכק עמל שפרבר דודרבי לחבירז אדם נין הדין משזדת לפניםבענין

 כדכק זצ-ל ביץ שלטה אברהםרבי שונים בעניניםתשובות
 כסבג זצץל כהנא נחמןרבי לא"י טחרל עצמות פינויבענין
 חכד, זצךל מווילוא אליהורב' עירובין מסכת תוספתא עלהנהות

 יזכד, זיבל מזידישסוב חירש צבירבי )ג( זרעים מסדרחידושיס
 כגכד, זצ-ל הירשפרונג פנחסרבי הגר"א בשיטת נפלאההערה
 כדכד, זציל רוזגפלד אהרןרבי הזמנים בין בענין והתעוררות חיזוקדברי

 כדכה, פולק אליעזרהרב וביאורים הערות נתוספת נכרית פאה בדין שבע" היבארתשובת
 לזכה, זציל שסיינער הכהן טאיר יוסףרבי בנק של נסשעק הבן פדיון / לנכרי שליחות / כוונה צריכות מצותבענין:
 מכה, זצ-ל קליין חיים ראובןרבי חיב שלופ משמרת ספר עלהבהות
 מדכה, זצץל גרימואלד יוסףרבי בזממו מלעיס ה' שיעור - סלעים החמש לההדיר לחכהן סותראי

 חבו, מונדשיין יהושעהרב זצץל והשרע התגש בעל מליאדי זלמן שניאור מרבי אבודהתשובה
 יאכו, זצ-ל מליאדי זלמן שנשוררבי שבחנות אמות גענהתשובה
 ידכו, זצץל בהמ"ד אייזיק יצחקרבי והורדנא סלשהסא-ווילות ה"-ס הדפסת סביב הפולמוסבעוין

 כדכו, זצ-ל ראזענבוים ליטש סמל ליב ארי' סשהרבי דורשין אין פרק חגיגה פס' בירושלמיחידושים
 יסכז, זצ"ל נרינפעלד שפעתרבי עכרם במלאכת בהמהשביתת
 כאכז,הו"ל שבת שכרבדין

 כגכז,המל ונשפך מיס ואינו בסינובטץערב
 כדכז,הרל רבנים מאה היתרבד',
 כהכז, זצץל קליין דוד יוסףרבי למולו שיכונכם אומרים והרופאים חהף לו שיש תינוקמילת
 הירוץ צבי יעקברבי המדרש בית מכירתמעגין

 ומקודשי
 זכח, זצ"ל

 ידכח, זצ"ל אוממדורפו10 אלכסנדר שמואלרבי שונים 51ואוליפחידושים

 כוכס, זצךל העניג הערצתן! נפתלירבי נכרית וז!10 יהודי שאביו ילדגיי
 ול, וצלל שאגוטובנר ליב יתודארבי 0צזה בוזזי או אכ"זשי פשזם לנר מנר סדליקוןאק

 סול, זצ-ל אוסייף יוסערבי חנוכה על אנדחתידושי
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 מכונה מצות בעניןמכתב
 )ב( חולין למסכתחברות
 עירובין תיקוןקונגורס
 עיור דלפניבדין

 דהזקה בסוגיאחידושים
 )ב( עירובין תיקוןקונטרס
 ברוליער על מליחה בלז בשרצליית

 )ג( סהרש"ג חדשותתשובחץ
 ע( עירובין תיקףקונסדס
 ישראל לארץ עלייה בעניןמכתב
 ציבורית לעסקנות בווארשא מרכזי ועדייסוד
 תשחז( ובשנת לעיק בסוואן טהרה למקוה בריכהכשרחץ
 היל בעמןתשובה
 העל בעניןתשובח
 הנ"ל בעניןתשובה
 הנ"ל בעניןטכתב
 שקר לנביא מיתה בדין יונתן התרגום דבריישוב
 צירים על סובב שהגג סוכה בענץ ומתןמשא
 בחנוכה בהן שמדליקיו ושמנים דפתילותבסוגיא
 באטצע וסדק לאמצעית הדבוקה ג'אונא
 מנכדו היל על ומילואיםהערות

 זצ-ל פערלאוו שלוםרבי
 זצ"ל אייכנשסיין בעריש ישכררבי
 זציל שסייף יונתןרבי
 זצ-ל טלדשטיין טוביהרבי
 זצ"ל אונגאר הלוי משה שלוםרבי
 זצ"ל שטייף יונתןרבי
 זציל גרינוואלד יצחק לוירבי
 זצ-ל גרינפעלד שמעוןרבי
 זצךל שסייף יונתןרבי
 זצףל הכהן מאיר ישראלרבי
 זצףל גראדזענסקי עוזר חייםרבי
 זצןל מייזליש משה יוסףרבי
 זצ"ל סופר עקיבארבי
 זצ"ל רייס יעקב יצחקרבי
 ואזור הלוי שמואלהרב

 ב"ב מוויזניץ,האדמו"ר
 זצ"ל להרן עקיבארבי

 זצ"ל בורגעס ליב יהודה ורבי זצ"ל טעבלי דודרבי
 זצץל ברבי מאיררבי
 זצ"ל האלפערט הלוי זאב יונהרבי
 ויסבסב טוביה משההרב

 זצןל סנדלזון בנימיןרבי ,שייטעל[ הפאה על כיסוי בענין זצןל מגור ישראל" ה"בית האדמררדעת
 עגונה היתרבענין

 )א( חולין מסכת ברישחידושים
 רשות של ודברים זמר וקול שיר לשמועבענין
 בכור פריק זמןבענין
 מאשין פקס ע"י בשבת מכתב קבלתבענין
 אודיתא קניןבענין
 בגט ובשא בתיה שם כתיבתאודות
 ממון ע"י רב בחירתבענין
 המל בעניןעוד

 זצףל טייטלבוים יהודה יקותיאלרבי
 זצ"ל אסאד יהודהרבי
 זצ"ל ברינפעלד שמעוןרבי
 זצ"ל סיגעל יהושערבי
 זצ"ל בלוס רפאלרבי
 זצ"ל שניאורסאן מנדל מנחםרבי
 זצ-ל יחיא דון חייםרבי
 זצ"ל פוקס הירש משהרבי
 זצ"ל טעננבוים צבי שרבארבי

 קודש מכתבישער
 זצ"ל מליובאוויסש מהריי"צ להאדמיר זצ"ל סבעלזא מהד"א מהריק מוזהביםשני

 זצ"ל אבראמסקי יחזקאל רבי הצלת בענין זצ"ל הכהן מאיר ישראל מרבימכתב
 זשץל לייבאוויץ בער ברוך מרבימכתב
 זצ"ל פינקל יהודא אליעזר מרבימכתב
 זצ"ל גארדאן מרדכי יחיאל מרנימכתב
 חמישי ליום קודש משבת השוק יום העברת בעניןמכתב
 זצ"ל מסאקולוב מהאדמו"רמכתב
 זצ"ל מסאקולוג האדטרר של פבנומנתב
 ז"ל הירש צבי אברהם הנ"ר ואחיו זצ"ל גראדזענסקי עוזר חיים מרבי תעודהמכתב
 זצ"ל שניאורסאהן יצחק יוסף רבי להאדמרר זצ-ל קסלר אהרן מרבימכתב
 זצ"ל קרייזווירטה הגמ"ח בשבח זצ-ל דסלר אליעזר אליהו מרבימכתב

 הפרקעל
 זצ"ל אויערבאך זלסן שלמהרבי "קראקפאט" בכלי והטמנה שהיהבדין
 ואזנר הלוי שמואלהרב הג'לבענין
 ניימאט יעגם יצחקהרב חילבענין
 ראטה יחזקאלהרב הנ"לבענין
 ראטה יחזקאלהרב והצואר האזנים את המכסה שטריימל על בפלסטיק בשבת לצאת היתרבענין
 זילבער זכרי' מנחםהרב המלבענין
 הילבענין
 הנ"ל בעניןעוד
 הילבענין
 היל בעני,בירור
 רססיירעפאום" מפלסטיק תוצרות כשרהזבענין
 הילבענין
 חמלבענין
 ח40110א( )(10(ט1ט)[ לפניו תנועה כשיש הנדלק עלעקסרי מאורבנדון

 היל בעניןתשובה
 המל בעניןתשובח
 הסל בעניןתשובה
 לנשים תורה ליסוד איסורבדבר

 ווייסמאנדל מאיר מנחםהרב
 זילבער זכרי' מנחםהרב
 ניימאן יצחק יעקבהרב
 שסיין יצחקהרב
 בלומנג4.אנץ אברהםהרב
 גרובער הלוי ירחמיאל יודאהרב
 אבערלאנדער חייםהרב

 ואזנר הלוי שמואלהרב
 הורוויץ דוד אברהםהרב
 וואזנער סמל יוחקהרב

 זצ-ל מצאם-קלויזנבורגהאדמרר



 ישראלאורקלכ

 ואזנר חלוי שמהשלהרב לנשים תורח לימוד גדרבענין
 גראס תכהן שלמהחרב בזמננו חרוג לבנות תסוך בבתי הלימודים בדבר וסדנאשקלא
 ניימאן שמואלהרב לנשים התורה לימוד בעניןבירור
 סלומון יחזקאלהרג למדניותנשיפ
 ווייסטאנדל מאיר מנתםהרב ברויט( שזונות בכסנין הבאה פתבענין
 קעסלער משההרב תילבענין
 שפיסצער יחזקאלהרב הילבענין
 פעלדבראנד מאיר יצחק ברוךהרב ברהמ"ז מחובת עצמו להפקיעבענין
 קשפפלער אליעזד אלנסנדדהרב שאלה: מנתב מילה: ברית בסעודת חלב טאכליבענין
 הורוויץ דוד אברהםהרב היל בעניןתשובה
 ניימאן יעקב 'צחקהרב היפלבענין
 ליבערסאן יוסףהרב המל בעניןאוד

 ציננער גבריאלהרב היל בעניןתשובה
 וואזנער אלוי יוחנןהרב המל בעניןתשובה
 הורוויץ חיים ישראלהרב מייקרפון על זימון ברכתבנידון
 כלייער יהודה מרדכיהרב הנ"ל בעניןבירור
 האלפערן מאיר ישראלהרב היל בעניןעוד
 ואזור הלוי שמואלהרב מעיניהם למעלה נשיפ שעושים קעקע יפויצורת
 קנייבסקי חייםהרב הילבענין
 סויבער יחיאלהרב היל בעניןעוד
 דייטש מתתיהוהרב היל בעניןבירור

 כהן יוסף חזקיהוהרב בימינו והביצים העופות לטהרת בנוגע שנתעוררו והבירוריםהשאלות
 חזן ראובן ח"םהרב "נשרית" המכונה העוףמסורת
 כלליץ נסים ש.י.הרב הבירורנחיצות
 ואזנר הלוי שמואלהרב הילבעניז
 שמריבוך משההרב הטלבענין
 כהן ,וסף חזקיהוהרב בימינו אשר וה"ביצים" ה"בשר" לכשרות בנוגע היתר וצדדי סברות כמהליבון
 נאמז, רוס הכהן שלוםהרב ובעתיד כה'ום והביצים העופותטהרת
 ליז, גרוס פלטיאלהרב שבזמנינו והביצים התרנגולים בשאלת המעשיים הצדדים לבירורסבוא
 לדיז, לובין מענדל מנחםהרב ההיום המצוייפ והביצים הערנותכשרות
 מהיז, רוט הכהן שלוסהרב )ב( 1לעי11 לבירור נקודות - ובעתיד כהיום והביצים העציותטהרת
 יד'ח,המערכת פארק הפארא עירובין תיקוןבנידון
 כחיח, קרליץ )סים י. ש.הרג בתפילין השין עשיית בעניןדיון
 כחיח, שפרן הכהן מענדל מנחםהרב המלבענין
 כסיח, היין אוריהרב היום בתפילין שי"ן עשיית עלהויכוח
 לח'ח, קעסלער משההרב מכווה עבודת שבזמנינו הקלף של לשמהעיבוד
 מחיח, היין אוריהרב בזמנינו התפיליןצביעת
 כיט,המערכת 5סומו882 הענוייםמהות

 כאיט, ואזנר הלוי שמואלהרב ענזיימס שלכשרותן
 כגים, שסרנבוך משההרב במאכלים היום המצוי "אנזימים"כשדות
 כדיט, ראטה יחזקאלהרב הנ"לבענין

 כדיט, ליווי יואל דןהרב הענזימים מהותמציאות
 כהיט, יאקאב אליעזר יצחקהרב ןתגובהן ענניים של כשרותןבענין
 בזים, ווייסטאנדל מאיר מנחםהרב המאמרן נזהב יתרבת מקיבה הנווד ענוייםבענין

 כסיט, שטיין יצחקהרב ןתגובהן כשר מבשר עזניימס שלכשרותן
 לזים, המערכת מרבניאחד הענינים השתלשלות - העמייםבענין
 לכא, סופר משההרב היחוד לאחר מזד ראש בפריעת א"א אסורהאם

 לדכא, טאובער יעקב חייםהרב לגשיס נכרית פאהאיסור
 מבכא, גראס שלמההרב נכרית פאה עם ללכת שלא להחמירהחיוב
 סוכא, ויספיש לבנק אליהוחרב זמן ונכל מקוס בבל בנשים ראש פריעתאיסזר
 נדכא,העל הדורות פוסקי שדנו נכרית הפאה מראחבענין
 סגכא, שכסר זאבושב מגולה פאה ודין שער, מקצת אפי' גילוי ואיסור נכרית, בפאה העין מראיתדין
 פכא, מרילוס זאב אליעזרהרב נכרית פאהבדין

 צגכא, ניימאן חיים פרץהרב נוכרית בפאה הפוסקיםשיסות
 כסכב, פולק אליעזרהרב נכרית פאה בדיןבירור
 סזכב, ירושלמסקי סשההרב נכרית פאה בענין וביאוריםהערות
 עכב, גולדבלוס יהודההרב דיסקין ומהרי"ל השליעג דעת נכרית, פאהבענין
 לבכג, ראמה יחזקאלהרב בשבת השינים ליישר "בייט-פלעיט"החזרת
 לדכק שווארץ יווה אברהםהרב לאיסורא הקלבענין
 לוכג, ווייס דוד יוסף חייםהרב הנ"ל בענין להיתרבירור
 מבכק שטיינמץ יוסףהרב הרל בענין להתירא והשגותהערות
 סוכג שווארץ שלמה יקותיאלהרב לאיסור הנ"ל להשגותיישוב
 )אכק שטיינמץ יוסףהרב היל על והוספותהערות
 לבכד, שפרן הכהן מנדל טנחםהרב מגורים בניני יד על אולם-שמחוהבענין
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 לדכד, כ"ץ אלי'הרב האולמחז עיי השחינים משתת הפרעתחומר
 לזכד, כ"ץ שלמה אברהםהרב מגורים בניני שטחי בתוך אולם-שמחותבנידף
 נוכד, שפרן הכהן מנדל מנתםהרב הנ"ל בעניןחטבה
 נוכד, כ"ץ אלי'הרב לתגונהתשבה

 הוריו של ש"צ ביש גרובים של חתונהבענין
 נכה, ראמה יחזקאלהרב הוריו של יאהרצייט ביום חתונה זמןקביעת
 נבכה, ציננער גבריאלהרב הוריו של יאצ"ט ביום קרובים שלחתונה
 נוכה, הארפענעס דוד ישראלהרב הוריו של יאביס ביום קרובים שלחתונה

 מגורים לבתי הסמוכים שמחחי אולמי בנידוןהמשך
 נסכה, געשסעסנער מקהרב דמים שופך בגדר הרי"ז וכדו' רעש בעשיית לחבירו חולוהגורם
 סכה, נוסבויס נפתליהרב שבנוהו אחרי שם שהשתקעו האולם )גד המוחיםאנשים
 סבכח, כ"ץ שלמה אברהםהרב ןתגובהן האולם נגד מתלוננים שהשכנים שסחותאולם

 מזכה, קליין ז.הרב וכהלכה כדת האולמות בהפעלת האולמות בעלי על הרובצת הגדולההאחריות
 סזכה, הזל בענין ברק דבני בד"צפסק

 ואבילות קבורה ועניני ט,ן0~ל טט~זז יט(8"ש התאומים בניני מהתטוססות עגונותבהיתר
 מכו, ציננער גבריאלהרב התאומים מגדלי בההמוטטות נספו שבעליהן מנשים עגונותהיתר
 לכז, משאש שלוםהרב עגונותבענין
 לבכז, קעניג ישע" חייםהרב גופים בחלקי קבורהמצות
 להכז, דבליצקי שריההרב התאומים בניני מהתמוטטות שנמצאו עצמות על ולהתאבל לחזורכענין
 לחכז, גראס הכהן שלמההרב העגונות שתיהיתר
 מדכז, ציננער גבריאלהרב התאשים בנייני בהתמוטטות הקשורים אבילותדיני
 נחכז,היל ההאומים מבניני שטוציאים העצטזתבדיני
 סגכז, שכסר שמואל יצחקהרב זכרו ונאבד הפיגוע בזמן התאומים במגדלי לפגישה מוזמן היה שבעלהאשה
 לחכח, מארקין דודהרב עגונה היתר בעניןהערות
 מהכח, ציננער גבריאלהרב התאומים מבניני עגונות ההרתבגדר
 מחכח,היל שלשה של בי"ד התיישב לא אך הנפטר זהו שאכן מעידים סימניםאם

 נכח,היל שמת הוברר שטרם אביו שם על תינוקקריאת
 נכח, ניימאנן יצחק יעקבהרב הקיל בעניןתשובה

 קברים מעל במטוס כהנים נסיעת אודות ומתןמשא
 עזכז, כהן מנחם ירמי'הרב נפטר כשיש לכהן במסוס ונסיעה - קברים מעל במטוס לכהןנסיעה
 פבכז, אקסלרוד גדלי'הרב הנ"ל בעניןהערות
 פדכז, כהן פנתם ירמי'הרב הנ"ל להערותתשובה

 מגורים לבנין מתחת המדרש בית פתיחתבענין
 כדכח, ואזנר הלוי שמואלהרב הנ"ל בענין היתר צדדיכמה

 כהכח, שטרנבוך משההרב הנ"ל בעניןתשובה
 כוכח, קנייבסקי חייםהרב זצ"ל יעקב קהלות בעל הגאוןדעת
 כזכח, כ"ץ אלי'הרב הליל בעניןבירור

 כחכס, קאניקאוו צבי חייםהרב לנסוע לו שרי ואי ושבת, ותפילה ק"ש ביני יתנהג איךאסטרונט
 כטכט, קעניג ישעי' חייםהרב הנ"ל בעניןתשובה
 לאכט, הלפרין יצחק לויהרב הנ"ל בענין ומתןמשא
 לדכס, ציננער גבריאלהרב הנ"ל בעניןבירור
 לטכט, שכסר שמואל יצחקהרב הנ"ל בעניןבירור
 צריך ואם ויפיט, בשבת הצוקער דרגת לידע הדם בדיקת לעשות מותר אם רח"ל )סכרת( דייעביסיס ממחלת הסובליםאנשים
 ומכתב הבדיקות לעשות לגרום שלא שב"ק סעודת אכילת שיעורלמעם

 שאלהי
 כל, מייזליש הירש צביהרב

 כהל, ווייסמאנדל מאיר מנחםהרב הרלבענין
 כחל, וויינבערגער ,הודה שלמההרב הנ"לבענין
 לדל, זילבערשטיין יצחקהרב הנ"לבענין
 להל, בערקאוויטש געציל א. ש,הרב הנ"לבענון
 לזל, פריעדלאנדער ה. י. אברהםהרב הו"לבענין

 מחלא, שטינברג אברהםהרב וימיט בשבת סכרת לחולה הסוכר רמת לבדיקת במכשירהשתמשות
 ומכתב דאכילה אדעתא שנסעו מענבים הנעשה "מאטט" עלברכה

 שאלהי
 כלא, פאללאק אברהםהרב

 ללא, קליין מנשההרב הרלבענין
 להלא, קעניג 'שעי' חייםהרב הרלבענ,ן
 לזלא, ראטה יחזקאלהרב הנ"לבענין
 לחלא, מלויס שחיאלהרב הנ"לבענין
 לטלא, ציננער גבריאלהרב הילבענין
 מגלא. אבערלאנדער חייםהרב הרלבענין
 כלב, יפה יוסףהרב בשבת "לבריאות" תבשיל חימוםבענין
 לגלב, כ"ץ יהושעהרב היל בעניןתשובה
 לולב, יפה יוסףהרב הנ"ל בעניןעוד

 לטלב, קעניג ישעי' חייתהרב הנ"ל בעניןתשובה
 מאלב, זארגער זאב משההרב הנ"ל בעויןבירור
 ומכתב למכירה שעומד גוים של ישן קברות בית פינוידין

 שאלהי
 'חלג, אבערלאנדער ברוךהרב

 כאלג, ראטה יחזקאלהרב הנ"לבענין



 ישראלאורקלד

 כגלק קליין מנשחחרב חמל בעניןעוד
 כחלק געשסומזנור מעודב חמל בענץעוד
 לגלק ציננער גמרי4ולחרב המל בעניןעוד
 יחלה, ראטה יחזקאלודב העל בעניןתשובח "6ק קעניג ישעי' חייםהרב בשבת חאינסרבעס על 4מוא6טשי( "ומבסייסת לסטר היגב ישאם

 יםלה, אבערלאנדער חייםחרב היל בעניןבירור
 ללה, 11ייסמ1דל מאיר מאסודב חמל בענץעוד
 מלח, ווזחגקר סמל יוחנןהרב חמלבענין
 מאלה, שמילאוויטש צבי אפריםושב הנ"ל בעניןעוד
 פחלה, אחלבתפ  והיזיק נחווכ המל בענוןעת
 שלה, הערשקאוהטש  יצחקהרג חיל בעניןעוד

 הודו מממדימז תבויים אדם משערחז נכריתן פאהזגענין
 יגלו, קרליץ הגר"נ של ב"ב צדק דיןבית הודו לצירופיה, שנשלח שליח עדחז תנכןרשימת
 כבלו, שיערותיך משההרב מהודו הבאות גכריחן פאתןאודחז
 בזלו, בעלסקי חלוי ישראלודב חילבענין
 ללו, אלישיב שלום יוסףהרב להו"לתשובה
 לבלה סויבער חלוי יחיאלחרב חיל בענין וליבוןבירור
 נלו, רביטביץ אליעזר נהוםהרב המלכענין
 טלו, האלבערשטאם יחושע חייםהרב העלבענין
 נחלו, ווייס דוד יוסף חייםוסב העלבענין
 סחלו, ואזנר חלוי יעקב ציק בןהרב המלבענין
 עהלו, מאנסי הלוי שבס הוראה וביתבד"ץ המל בענין דיןהסקי
 עולו, סאלאוייציק יצחקהרב המלבענין
 עטלו, שוורץ ישראלהרב ומשפשיה ע"ז עיבוד מהודו, טבע' שער בו שמעורב סינטטי פאותבענין
 פזלו, זצ-ל אויערבאך זלמן שלטהרבי הילבענץ
 פהלג ציננער גבריאל חרב הודו משערחז נכרית בפאה שילכו להורחז יש אם מגולים בשערות הנשים שילכו חששכשיש
 צולה ציננער גבריאלהרב בסנסתיות גם והפרוצות הארוכות ואיסור נכרית 5זמ לבישת היתרבענין
 קזלו, גינזבורג יונה אלעזרהרב הודו סשערחז נכרית 5אה בעניןעוד
 קשלו, יצחקי דוידהרב המלבענין
 לאלז, קליין מנשההרב מהודו הבאחז הנכריתן הפאותבענין
 סולו, כהן מנהם ירמי'הרב הודו משערות תבאות הפאות בעניןעוד
 נולז, ווייס פנחסהרב השייסלעך שערורייתבדבר
 סולז, ציננער מ(-יאלהרב נכרית פאה בעניןעוד
 עגלז, טסוסוב אלי'הרב חוח ממדינת הבאות השערותבדין
 פבלז, שרייבר זאב אשרהרב מהודו השערות על שמזפרסמו ויזקץריםבעניין
 ידלח, ווייס דוד יוסף חייטהרב וניחושים גורלות ובענין בידו שמסב תפץ פי על מעשיולפרוע
 כחלת,המל היל בעניןעוד
 לאיי, כהן ישראלהרב לו יגיד ומקלו ישאל בעצועמי
 מבלה, גארטנער שמעתהרב הסל בעניןעוד
 מלח, סאווקאוויסש דוד אויןהרב באיסורו נכללת בדאחירג שימוש ואם שסם, איסור ומההרגרר
 %לט, פאלאסשעק דוב משולס יחודההרב מכונה ת"י הנעשים כתי-ם קלף כשרותבענין
 מלס, זיידה יעקבהרב חמלבענין
 מדלט, שטרן מאיר יעקבהרב הילבענין
 סולט, שלעזיטאר אליקיםהרב הסלבענין
 מזלט, סופר יצחק לויהרב הנ"ל בעניןבירור
 עםלט, קליין מנשחהדב בדאויזו"ג ובש,סוש קוסםאיסור
 עאלט, שבדמאן שמואל יהודההרב סאשין קוי בסיד למרס מותר ואם לשמה, נעשה העיבוד כל שיהי' צריךאם

 הלכהדבר
 נסא, חשזנר הלוי שמואלהרב ב"אינקובסד" ששהה לתינוק פדה-בזמו
 מגא, האלברשיאם משחהרב המסה תחת הטונת באתרוג יוצאיואם

 מטא, דייטש משפיהוהרב סוכה בישיבת כוונה צריכותמצווה
 מזא, קיל אויערב(ן זלמן שלמהרבי חיל בענץתשובה
 יסב, גקהטססנר מעהרב רואה שאין בטקום חסכה גר הדלולובענין
 כדב, ווייסמאנרל מאיר מנחםהרב חטכה נר להדלגות מעריב תפלת הקדמתבענין
 לטב, צינעת גבריאלהרב בחלב המצופחץ פתילותבענין
 נ8ק בראנסדארפוו מאירהרב א מס, פסחים ראלי בדברי בשור - השבעה לאחר אבלים ניהוםבענין
 ר15אהבימן

 בחמי
 נט4 סגין אלינער שהתעלהרב בנובע

 סזק אבערלאנדער הייםהרב שנית לברך צריך אם בדיקה באמצע הדעת היסחבענין
 עזג והממגר פתל יוחקהרב ערבית תפלת שחתפלל קודם ראשת ירט במוצתי מלאכה עשייתבענין
 פאק ווייי פסתפ מסחהרב בשותק חפ במרק לשימם דינם מה למשקען(  יפסחייגע משעשביצןם
חלת

 חפי
 5דק שטמאן קלמן הייםהרב הפסת שי בתי תצאו  פסח קליפ לנכדו  ושכח סריסה שהוחרש

 מד, אלישיב וצלום יוסףהרב להקונים להודיע 1.יא לחיל ונמכרו כסדרן שלא שכותב סומר פרשיותבדין



קלה א-מ גליונות - כלליתוכן

 נחד, בראנסדארפוור מאירהרב המצרים בין בימי ברכות שבע בסעודת רילידין היתר יש איבענין
 סדד, געשסטבר מיהרב הללבענין
 עד, רובינשטיין הלה אליהו אלטרהרב כסאות בשאר ונתערב בבהטימ בסיס היחזו פשטן מוקשח שנעשה כסאבענין
 עהד, בוים יחיאלהרב לגופה הצריכה מלאכה בעינן לא ברה-ר ד"א דבמעביר חייפ הדברי מרןבדעת
 פבד, בערגכם שמואלהרב פסוקים ב' רק ללוי שקראו הישראל בעליית שנזכרובדין
 גוה, ראה9ווו בצלאלחרב כלים והכשר סבילתבענין
 כסה, זארנער זאב משחחרב הנרות הדלקת קודם ראית יחס בסטטי מלאכה עי"תבענון
 להח, פעלדמאן הלוי זאבהרב המצוה לקיום רק לחבירו אתרוג לחקניםבענין
 לסה, דייסתי מוחזיהוהרב והסיתעף קדירה" בתוך "הימותבדין
 נה, רקח יוסף דניאלהרב ברכו בעניית כריעהבענין
 נזה, כ"ץ יהודהחרב בסוכה תקרהבענין
 נסה, ווייסמאנדל ישראל יעקבהרב לקטנים מינים ד'בענין
 יד1, אלישיב שלום יוסףהרב לגרושה דכא פצוע כהן חיתוןבענין
 יזו, שנעבאלג פאוויל חייםהרב בשבת לטלטל מוהר אםתרושת

 יט1,הנ-ל בשבת בטלטול מותר אם גוי של שעטנזבגד
 כאו, מאשקאוויסש אלעזר יצחקהרב חובתו ידי יוצא אם - באמירה וחציו בשמיעה חציו שמקיים מצוהבענין
 כזה ראזענבערג בעריש דובהרג וכדומה ל"ת הדלקת לגבי - לימין אלא יהו לא פונה שאתה פינותכל

 גהז, שנעעבאלג שיזויע שרגאהרב שעטנז של בגד טלטולבענין
 כחז, גרינבלאט אפריםהרב לתחיה ונתעורר וחזר שמת אמרו שהרופאים לילד הוריםבענין
 לז, ראזנער סשההרב שני בירט מלאכה לו לעשות א"י לבן לומר סותר אי - בא"י השוהה חסלבן

 להז, ~ין דובער שלוםהרב לגט הרשאהכתב
 עדח, רובין מנדל מנחםהרב בשמחה ממעטץ אבמשנכנס
 עוח, אהלבויפ אייזק נחהרב הזה בזמן הבית להר כניסהבדין
 פבח, סופר חיים יעקבהרב לע"ה קודם סוכה מסכת סידורבענין
 פדח,הנ"ל טהור בדבר נסבענין
 פוח, גראס הכהן זאב קלונימוסהרב סעודה במקום הוא להמקדש אם סגי אי - מאחר קידוש השומעבדין

 מדט, ואזנר הלוי שמואלהרג הנהנין ברכת ובענין להפסיק, מחהב אם - לענות שמותר במקוםהעומד
 מזט, אלישיב שלוט יוסףהרב במקדש שופר ומשת הפתח, צורת גירות,בענין
 מטט, גרינבלאט אפריםהרב בשבת פלפל טוחןבדין
 נט, כ"ץ אלי'הרב בפיך" המותר "מןבענין

 סט, ראזענבערג בעריש דובהרב לחברתה הסמוכה ברכה בעניןימקום
 כד,, געשסעטנער נתןהרב אילנות שהיה במקום בתים בנייתבענין
 לי, אבערלאנדער חייםהרב לעשות מה כדת - חשכה עם שבת ערב הדרך באם שנמצאמי

 מזי, הכהן צבי אברהםהרב לסחורה העומדים כלים טבילתבענין
 נבי, אבערלאנדער גדלי'הרב ישראל בבית העובדות גויה משרתתבענין
 נטי, הערשקאוויטש יצחקהרב מחשב של מסך שע"ג או "דיסק" שע"ג שמות מחיקותבענין
 לויא, ליברמן יוסףהרב התפלה בעת בביהכ"נ ואיתורית פלא-פוןהפעלת
 לטיא, פדווא אפרים חיים משההרב העלעקטר"י נורת להוציא כששכח בשבת מקרר דלתפתיחת
 סויא, ווייס שלוםהרב בשבת פלסטיק לעוט חמין מים ערויבדין
 מטיא, אבערלאנדער נדל"הרב לביתו מחוץ כשנמצא שבת נר הדלקתדיני
 מיב, סופר יוחנןהרב רכים בעשות הנוצות טריטתבענין
 מביב, טענענהויז ישראלהרב הדחק בשעת בהשמ"ש שבת בערבנסיעה
 גגיב, אבערלאנדער חייפהרב להשטתן )תשובה הנ"לבענין
 סגיב, ראזענבערג בעריש דובהרב אחיזה בית לו שישספוג
 לויק גאלדמאן שלמההרב מיתה לאתר ואם אב וכיבוד וקינו, כיבודבענין
 מביג שטרן אליעזר שמואלהרב אדם של שמו שינויבענין
 מזיג, מוזסת שלמה יעקבהרב לארה"ב מא"י במוצ"ש פקסלשלוח
 נחיג, אבעדלאנדער גדלי'הרב בשבת עוף ממרק עצמות עם שקהוצאת
 מאיג, לוי דוד אברהםהרג ורשבךי הצדיק שמעון במערת נשםנשיאת
 יחיד, סופר חיים יעקבהרב התורה בקריאת פסוקים שלשה קריאתבענין
 כהיד, טענענהויז ישראלהרב )ב( הדחק בשעת בהשמ"ש שבת בערבנסיעה
 לגיד, אבערלאנדער חייםהרב להשגות( )תשובה המלבענין

 לבסו, ראבינאוויטש הכהן לויהרב א חלק ירד כעניני קצרותתשובות
 לדטו, מאסקאוויטש מיכל יצחקהרב גוי ממגע שנאסר "1 עלקידוש
 טזטו, שלוט בר אליהוהרב בשבת הכתובה בדיקתבענין
 סאטז, טייטלבוים יהודה יקותיאלהרב תשביתו בגדרי רה"י שיתתביאור
 סוטז, ווייס סא"ל )ח שלוםהרב קאווע כוס עוד רק לשתות ונמלך חלב, של כוסות ב' לשתות ע"דבירך
 סחטז, הערצאג יוחנןהרב מלכה מלוהבענין
 טזיז, אבערלאנדער חייםהרב ההשתמשות לאחר בשבת קדירהטלסול

 סדיז, ווייס אריההרב 8ץ8"01זסווח ומיש-תל אפיה בתנורי  חשתמשותדיני
 פגיז, קאהן הגחן משההרב במקוה דית של טייפ ושמיעת בד"תהרהור
 צביז, גרסנער שמעוןהרב יום ל' עד לחזור יוכל שהלוקח תנאי עלמוכר
 נחיח, ברנסדארפער מאירהרב פירות אילני קציצתבענין
 מהיח, מאסקאוויסש נפתליהרב תורה בדברי להונרפאות אסורבענין



 מוסצען פישל אפריפחרב יגיחם מתי - החשילה אחר דר"ח תפילין להניח יוכל שלא שיודעמי
 כלץ אג'הרב הגשם מוריד באמירת הסמנה לענין )א( דם' כדינות דיבור כדי חךנעמן
 רובין ישדאלהרב ד"ת הרהור על התורהברכת
 על הלכותפסק,

 הו-

 החור חלוי שמואלחרב אבקת
 דבליצקי פייחחרג כהלכתו חבן פדיע ספר עלהערוה
 כ"ץ אלי'הרב הגשם מוריד באמירת הסועה לענין )ב( דטי כדיבור דיבור כדי תוךנענין
 פעלדטאן אשר יעקבהרב לשבת הכנהבענין
 אבערלאנדער חייטהרב שדכן שכר תשלומי חיובבעמני
 געשטעסגר ותןהרב מת"ת לבעלה האשה וחיובי באשתו, הבעלקנין

 ליברמאן יוסףהרב חתונה במסיבות הנשים אצל גבריםמלצריפ
 כ"ץ אלי'הרב נישואין בשמחת ל"ע יגלהשתתפות

 מאר משחודב חופה קנין בעניןגירור
 גריובלאס אפריסושב וגרושה אלמנה בנשואי חופה עשייתאוש
 שפירס הסע מנחם סשההרב בתו בקידושי האבזכאות
 טויסיג גדלי'הרב בשבת חדשות פנים דין ביסוד והערותביארדים
 גרוס פלטיאלחרב כהלכתה האנץמצוה
 אבראהאם נחוםווט מצוה בר ועניני תפילין בהל והארותהערוה
 היין אוריויב ןתטבהן בימינו השטן עשיית ואוש חהפיליןצביעת
 חשזנר הלוי שמואלהרב כובע בלי ברכה אסירתבענין
 ואזור חלוי שמואלהרב ארח שרע על הלכותפסקי
 סופר חיים יעקבויב המרוסקים פירות על ברכהבענין
 ראבישוויטש אהרן גדלי'חרב ויסתי לרשע "הלעיסהובענין
 פאזען מאירהרב לסבילה כשריס הם אס אתר לחץ ע"י למעלה העולין תשם מיבענין
 ואזור חלוי ציץ בןחרב גילוח במכונת חוזקן הראש פיאות גילוחדין
 בוים יחיאלויב זי"ע חיים הדברי מרן פסקי סתירתישוב
 שרייבער צבי יצחקהרב שבת תוספת קבלתבענין
 אבערלאנדער חייםהרב לקדש או לברך אח"כ יכול אי קידוש או ברכהשמע
 ציננער גבריאלהרב לתינוקות ל"ע אבילות וממהגידיני
 האס ברוךהרב חישובה ואופן ערוה באשה טפחבדין
 ניימאן שסומלהרב ולסקול( מייקרי5אן על זימחבענין
 מיטאן יצחק יעקבחרב חריצות עליהם שיש אבנים עם מקוחעשיית
 אבקרלאנדוך חייםהדג וייט בשבח כלים סבילהבעני, פאזות מאירהרב ,תיובהן - ר"ת של החמה שקיעת וסוףתחילת
 אבערלאגדער נדלי'חרב שבת של ובמנחה בחול התורח בק-יאת טעותדיני
 לוי דוד אברהםחרב והלילה היום חצות זמן חשבךבירור
 יפה י. שפואלהרב והמסתעף - אח"כ לברך אפשר אפ המזוזה קביעות בשעת לברךשכח
 אבראושם שלמה חייםהרב מאיסור להפרישו כדי לחבירו ממון להפסיד היות ישהאם
 ומהנר הלוי שמואלהרב אביו לקבר הסמוך רבו לציק והליכה להורים נשמה עילויבעניני
 וייס נרשת יעקףהרב ןתמבהן החמה לשקיעת בנוגע תם רבינוימהנר
 קלר תמםהרב והנברשת הנראההנץ

 ואזנר הלוי יעקב ציון בןהרב התפלה קודם לדרך יציאהאיסור
המל נסיעתי כדי חי ואוסובס ברכב שמרעתפלת

 מאסקאוויסש מיכל יח"ל יצחקהרב בשבת - חתול בה שנלבד מצודה והזזתפתיחת
 סנגאוי יעקבהרב וד"ת הואוניפמחלוקת
 אבערלאנדער גדלי'הרב הבית שלפני פרטי דואר בתיבת השקיעה לפני שבה בערב אגריענתיזת
 לאנדעסמאן לייב יורא שמואלהרב ורושתו לזון מצוהבענין
 זעפרני שלמההרב יותר מרובות בנפשות טפגיעה להציל מ4ת על מטוס יירוטבדין
 גאלדשטיין טוב"ושב בשבת הוצאה לענין בגד לגבי שבטל חשוב שאינו דברבענין
 וייס נישח יעקבהרב ןהגובהן החטה לשקיעת בשגע ריח שיטת בגידעעוד
 אבראהאם שלמח חייםהרב רחוקים קירובבענין
 1(!זנר הלוי יעקב ציון בןהרב משי הדפסת בדרך שנכתבו סגילות תרמס"ת

 המל בענין הרבניםמכתבי
 קארפ משה צביהרב עניבה ובדין אומן של קשרבדין
 יאטניק הלוי דב אלחנןהרב רפואיים ומכשירים סוללות סלסולבדין
 וועסטהיים יעקב אשרהרב האדמה רעידת על ברכהבענין

 וועסעניטיין סובי' בצלאלהרב ציצית לענין הצלה חברה אנשי שלוועס"ט
 ורוס יהויח מנחםהרב משי בדפוס שהודלח וממלות סתרמבדבר

 היל בענין מהרבנים נוספיםמכתבים
 אריאלי מרדכי שאולהרב ןתטבהן יותר מרובות בנפשות מפגיעה להציל מנת על מטוסיירוט
 רפאורס חייםהרב )א( שחרית תפלת לפני אכילהבענין
 ווייס שרט! יחזקאלהרב תחומין עירובי לערב והאיך נייעק ועיר מאנסי עיר חתומיבירור
 אושינסקי יצחקהרג אכריםקבורת
 ורוס במתליהרב בשבת הבגד מן כתםהעברת



קלז א-מ גליונות - מלליתוכן

 סטלב, רפופורט חייםהרב )ב( שחרית תפלת לפניאכילה
 סבלב, שווארץ שלמה יקותיאלהרב ןתגובהן תפלה קודם לדרך יציאהבדין
 סחלנך פריעדמאן שמחה שאולהרב ןתגובהן התפלה קודם לדרך יציאה איסורבענין
 םלג, שלזינוק אליהוהרב לביהכ"נ סלולרי טלפון מכשירהכגסת

 סולק רפופורט מענדל מנחם יוסףהרב זה למקום עשוי כשאינו וסותם יורד תגךה מי אמריץאם
 כלד, מוטצען פישל אפריםהרב והמסתעף בשבת בביהכיס החשמל להדליק לעכרםאמירה
 לחלד, גאלדהירש צב, ירמי'הרב ןתגובהן איסור אחר והיתר חלב אחר בשר לאפות מותר אי שבזמננותנורים
 סגלד, ציננער שמשוןהרב ןתגובהן בסוכה ישיבה על יברך מתי סוכות מיסי באחד חלום תעניתהמתענה
 נולה, רובין מנדל מגחםהרב החופה תחת מסירה בעדי החתן ע"י להכלה הכתובה מסירתבענין
 סלה, קאהן יחיאל יואלהרב והמסתעף שבת של שלחן שעל בסיסבדין
 עגלה, ווייס שרגא יחזקאלהרב נ.ז. "אנטוועיל ג.י. מאנסי עיירותחיבור
 קכחלו, סיללער אליהו שלמההרב החדשה תכלתאודות
 קלסלו, ווייס סא"ל נח שלוםהרב ויו"ט בשבת לתחום חוץ עכו"ם ע"י מאכליםהבאת
 קמאלו, אבערלאנדער גדלי'הרב אסורהז שבזמננו )להטוטן( הקוסםהאם
 קלז, אבערלאנדער חייםהרב התולעים בשביל מים בסינון בורר איסור ישאם
 קיחלז, ראזנער הלוי יואלהרב הברזא בפי הקבוע במסננת בשבת המיםסינון
 קלהלז, טבגר אליהוהרב ןתגובהן ה"מורקס" מחלזון התכלתאודות
 מזלח, ניימאנן יצחק יעקבהרב מעורב בביהכיס שופר ותקיעות תפלהבענין

 סטלח, דבליצקי שריההרב כפיים נשיאת בענייניתשובות
 סדלח, רבינוביץ הכהן לויהרב באחרות ונתערב מליחה בלא שנתבשלבשר
 עזלח, זצ"ל אויערבאך זלמן שלמהרבי הנ"ל עלהערה
 עזלח, רבינוביץ הכהן לויהרב הנ"ל עלתגובה
 סחלת, גאנץ יצחק דוד אהרןהרב למעשה הלכה מומר של גדרובירור
 צדלח, שווארץ שלמה יקותיאלהרב להמוציא קידוש בין סעודה לצרכי הפסקבדין

 פדלט, ציננער גבריאלהרב נכרים אצל שמקברים בעיראק במלחמה שנהרג יהודי חייל בהלוייתלהשתתף
 פולט, ניימאנן יצחק יעקבהרב הנ"לבענין
 פזלט, ציננער גבריאלהרב המדינה לכבוד נכרי מתללות
 פחלט, קעניג ישעי' חייםהרב הנ"לבענין
 פטלס, קליין מנשההרב הנ"ל בעניןתשובה
 צלט, גאלדבערגער אהרן יצחקהרב בשבת מנורה צורת עליהם שיש דלתותפתיחת
 צחלט, מיכלאוויטש יהושע משההרב לקררו כדי מים הברז תחת חם יבש דבר בשבת להשים מוהרהאם

 קלט, יאמניק ארי' מרדכיהרב שבמקרר נורה לכבות םאמירה
 קגלט, סגל הלוי שלום חייםהרב בישיבה הנהנין ברכתבענין
 קולט, רפופורט מנדל מנחם יוסףהרב בהמ"ז במקום המחי' עלאמר
 למ, גולדברג נחמי' זלמןהרב ביחד עבירה שעשו שניםבענין
 לגמ, אבערלאנדער חייםהרב העומר בספירת כעונהשומע
 ממ, שלזינגר אליהוהרב בשבת עיתונים לקרוא מותראם

 וזמניםתגים
 סגא, אבערלאנדער חייםהרב שלו לולב על לברך לקטן ליתן מתי ובענין - לקטנים מינים ד' בענינישו"ת

 עוא, שנעעבאלג פאוויל חייםהרב בסוכה" "לישבקונטרס
 צא, הארפענעס דוד ישראלהרב והסליחות הרחמים ימי בעניני קצרותתשובות
 קטא, אבערלאנדער גדלי'הרב הנוראים בימים הנרות ומנהגידיני
 לאב, ווייסמאנדל מאיר מנחםהרב בביתו שאינו למי חנוכהנר
 לטב, אבערלאנדער גדלי'הרב חנוכה נר הדלקת ומנהגידיני
 צגג, קרויו שלוםהרב פסח ועניני הלכותלקט
 קזג, אבערלאנדער חייםהרב שם לבדוק שליח ועושה מקומות ב' כשבודק הנוגעותהלכות
 קידג, הנרביץ הלוי שמואלהרב הגעלה הלכותקיצור
 פסד, אבערלאנדער חייםהרב לחורבן זכרדיני

 צחד, אבערלאנדער גדלי'הרב )א( בחול בתפלה הטועהקונטרס
 סדה, אבערלאנדער חייםהרב יחס שמתת דיניקונטרס
 פבה, הארפענעס דוד ישדאלהר3 הסועד בחול האבד דברהלכות
 פחה, אבערלאנדער גדלי'הרב )ב( )יפיט( בתפלה הטועהקונטרס
 מאו, אבערלאנדער חייםהרב באקראי תבירו בבית וב"ב כשהוא ג"חהדלקת

 מהו, דייטש מתתיהוהרב חנוכה דגר והפתילות השמן מותרבדיי
 נא1, גוסמאן קלמן חייםהרב הזה ובזמן - ההםבימים
 נחו, אבערלאנדער גדלי'הרב מאוחר גמוע מנין לו כשיש מעריב קודם ג"חהדלקת
 סג1,הנ"ל )ג( ופורים( חנוכה ר"ח, )שבת, בתפלה הטחהקונטרס
 מדז, ואזגר הלוי שמואלהרב 'רושלים לעיה"ק הממוכח שועפט לשכונת הפורים יוםקביעת
 מהז, שסרנבך משההרב העלבענין
 מזז, דייטש מתתיהוהרב הנ"ל בעניןבירור
 נחז, אבערלאנדער גדלי'הרב לאביונים ומתנות מנות משלוח בעניני ומנהג הלכהאויר
 עאז, ליבערמאן מאיר יצחקהרב ופורים אדר חודשבעניני



 ישראלאורקלח

 עדז, אבערלאנדוור חייםהרב בבית חיד איזה בדק אם המסתמקבענק
 פאז, סולומת יחזקאלהרב בפסח בנשחטו הנשר ודין חמץ, מריבוי הניזוניס חיים בעלי חלבדין

 צבח, אבערלאידער הייםחרב ביאס באוכלין צביעה אין ובענין - בירט אדופ ביין לבן ייז לצבועבענין
 צחת, שנעעבאלג פאוויל חייםהרב הלילה כל כשנעורים התורה ברכתבענין

 קבח, אבערלאנדעד גדלי'הרב )ד( ונתחזרה( ובברכות בברהפיז ובקידוש, בתפלה הטועתקונטרס
 עדס, אבערלאנדער חייםהרב האתרוגים בחיפוש העולסטעות
 פחט; רוקח יוסף דניאלהרב לגשיס תשליך אמירתבענין
 קס, סורר משחהרב סכך לשם שנעשו קנים מחצלת כשדותבענין
 קטס, ראזנער פש"הרב העיר ברחוב העשהה סובהבענין
 קידט, סלומון יחזקאלהרב והתיש ודבקו נחתך ודין בתמרוק וניקב נסדק נחסרבדין
 סוי, סופר חייפ 'עקבחרב חכמים תלמידי בנים לו הווין ברו הרגילבענין
 עי. סעסלער יצחקחרב בחנוכה לנשים מלאכהעשיית
 פדי, ליברטן ט. יצחקהרב הזה בזמן חנוכה נרות חדלתה זמןבענין
 פהי, ראזעבכערג 'חיאלהרב חסיו אצל שאוכל למי חנוכת נר חדלותובענין
 סויא, גרינבלאס אפריםהרב כוסות ארבעבענין

 מזיא, אבערלאנדער חייםחרב אביהם שלחן על הממוגים לבחורים תשביתו מצות קיוםהשתדלות
 איא, סולדבערגער אחרן יצחקהרב חמץ פירור ביעור חישבענין
 פחש, טססאן קלמן חייםחרב רפואה לצורך בפסח חמץ של תרופותלקהת
 צגיא, ש1411רסץ ירמיההרג הלילה כל מצרים יצשת סיפורבענין
 עאיב, סעסלער יצחקהרב אב חודש של הימים' באשעת שיום' אצל יין ולשתות בשרלאכול
 איב, יאקאב יהודה ישראלהרב הרביעי שםבענין

 פהטק ניישלאס יוסף יעקבהרב תשבות השביעי ביוםקתטרס
 טהיק שנעעבאלג פאזויל חייםהרב קוב(טננו ערבות כשרחבבענין
 סטיקהיל פיטם עם אתרוג לקחת הידור ישמתי
 עד'ק אבערלאנדוור חייםהרב להשטת( )תשובה הפלבענין
 עו'ק ראזנער הלוי משההרב ןן כזה העשויה הסוכהכשרחב
 פיק וואזנער ספל יוחסהרב לירט בגדיפ קנייתבענין
 לויד, וואלפסק שלמההרב פיות ב' לו שיש בנר סאלאנט האנ"ש וש" המהדרין מן בשזדרין הרמ"אשי'
 סדיד, שנעעבאלג פאוויל חייפהרב המגילה גךשת באמצע לנקבענין
 ססו, קליין מנשההרב ועוד שתעייר, בן לו שיש לעכו"ם חמץמכירת
 סדטו, אבערלאנדער חייםהרב שלנו ליינות מיםהוספת
 עדסו, סטר יחזקי' יעקבהרב המצות לאפיית הנצרך אפייהבהתעור
 פבטו, גודאריה יוחנן אליהוהרב הסדר ליל בקערת למצה מצה בין מפההגהת
 פגטו,היל מצרים יציאת סיפור מצות על מברכיפ איןמדוע
 צאסו, סלומת יחזקאלהרב הפסח עליו שעבר וחמץ חמץ, מכירתבדיני
 צזטו, מיללער זעליג אשרהרב והמסתעף בפסח השיניים לסתימתהגעלה
 עזסז, ווילליגער שרש יהודה פנחסהרב אב של שים בס' אב מר"ח או משבת הנשאר בשר לאכול מהזר איבענין
 פגסז, טעסלער 'צחקהרב יב( אב חודש של הימים' בהושעת 'סיום' אצל יין ולשתות בשרלאכול
 צטיז, סופר חיים יעקבהרב עונותיו לכמרת מחומש יחזר ממום בזבוזבענין
 קיאיז, ז"ל תאומים דודהרב להשגותן ןתשובה שבזמננו הערביתכשרות
 קיז'ז, קאפלין דוד כתריאלהרב בירי תחומין תענין ההחרס לדברייישוב
 עחיה, אבערלאנדער חייםהרב יתאנ כיצד - ג"ח להדליק לו ואלא חנוכה בליל בדרךהנוסע
 ציח, הארפענעס דוד 'שראלהרב חנוכה בהלכות קצרותשרת
 צויח, טטליב נתןהרב אסורים דברים בו שמעורב בשמן ג"חחדלתו
 סדיט, אבערלאנדער חייםהרב תרס שומרים שאינם נשים 9ךי שהעריכה בתי-אפיח שלבמשת
 עהיט, רבינוביץ אוזרן גדלי'הרב חמץ בדיקת בליל ס"ת והכנסת - צדק ור בן לו שיש לטי ח0ץמכירת
 עזיס, ווילליגער פנחסהרב סיגריות העאץ על הממנין ברכת מברכין ואם - בסגניות מנותמשלוח
 לבכ, אבערלאנזור חייםולב בירם נשבחת מתי שלימות משתהפרדת
 מאק ניישלאס יוסף יעקבהרב ע( תששת השביעי ביוםקונטרס
 גזכ, וכאוס אהרןחרב ודיגיו מצרא" "בר בגדרי ובשוריםעיונים
 קי,כב, אבערלאנדער חייםהרב שליח קףי והדלוק יח, הדלקת בשעת בבית להיות הכיכין נשיםאם

 קבכב, הארפענעס דוד ישראלהרב תנוכה בהל קפ-ותשרת
 קלכב, סופר יחזקי' יעקבויג ציבור תענית שלאחר ביום חפציםתענית
 קלכב, וויליגער שרגא יודא פנחסהרב להלכה ונפק"מ לחסכה ונרות שמן ולוקח כסותו דימכור הרמצתםשיטת
 קלכב, פאלו~!ק אברהםושב לה זקוק אין כבתהבענין
 עםכק אכערלאנדער חייטודב ביעט ונזכר שלו מהמצות חלה להפריששכח
 קאכק רבינוביץ הכחן לויושב הסיבה בלא אפיקומן ואכלשכח
 גןכק כהן מנחם ירמי'הרב טרור" אכילה "על לכתחילה עליו לברך האמיתי המרורמהו

 קחכק דייסש שלום הייםויב בכך הכרוכות והשאלות ציבורי סדרעריכת
 קיזכק אלבוים שלמה יצעקהרב דתשביתו עשה מצאבקיוט
 קדכד, רובין ישורולודב בניי מקום לכל המקדש מגרסשייכות
 קיכד, אייזינרנך מענרל גרשקודב הכאדיס כין עניני על חיד"נוהאזס4
 קחסק וואכטפויגל דוב אלי'הרב שבעה כל אסורים סוכה עציבענין
 מזיד ש שוט עבירת על שהמתתהטעם

 קיוכח, כ"ץ שמחה מנחפהרב פשעתי עויתי "חמאתי בלשי



קלט א-מ גליונות - כלליתוכן

 קיזכה, קליערס שלמההרב ביסס הסיגריחע מע"ג הכתב מחיקתבענין
 עחכו, אבערלאנדער חייםוא-ב הדלתו כשיעור דולקיו שאין חנוכה נרות על לברך לקטן מותרהאם
 נחמי' משה שמואלהרב יתרבה[ שליח ע"י חנוכה נר הדלקתבענין

 המזי
 צדכו, לעוויטא

 קחכו, להו"ל הכת"כתשבת
 קיאכו, קאהן סשה אברהםהרב חנוכה ימי תקנתבענין
 קיטכז, טוביאס חטךהרב מטהז ביזוי משום בהם יש האפ משלוח-מנות;שיירי
 קבבכז, אבערלאנדער חייםהרב לעשות מה כדת בפסח חמץמצא
 קםכז, לוי דוד אברהםהרב הפסח ימי לכל מביתו ביוצא בדיקהחיוב

 קמבכז, אלבוים שלמה יצחקהרב הא' בלילה ובסוכה מצה כזית אכילת לדין פרס אנילת שיעורהתחלת
 קמחכז, מעלכער יצחקהרב תשביתו מצותביאור
 קזכח, רבינוביץ הכהן לויהרב ראשונה בפעם בכור הפודה וכהן - אב בער"ח כביסה מכונתהפעלת
 קטכח, יצחקי דוידהרב איכה במגילת הגבר אני פרשיות כתיבתצורת
 פכס, רבינוביץ צבי ירחמיאל דודהרב הכיפורים יום ערב בליל אכילהמצות
 צבכט; שנעעבאלג פאוויל חייםהרב גרידא הישיבה על מברך האם שם, לישב תבירו לסוכת סעודה לאחרההולך
 צחכט, שווארץ שנפיל יעקףהרב מהסכך טפחים ארבעה המופלגים סוכהנויי
 קאכט, פרידמאן משההרב השוחט רשות בלי בעיו"כ שחיטה דפ כיסה אחד אםבדין
 קוכט,המל הפיסם במקום מתולדתו מפולש נקב להם שיש אתרוגיםבענין
 ק'כט, פריעדמאן אהרן חייםהרב גליות של ש3י יחסבענין
 עדל, אבערלאנדעד חייםהרב ישנים כבר ביתו כשבני בלילה מאוחר חנוכה נח הדלקת בדיןבירור
 פסל, וועסענשטיין טובי' בצלאלהרב מה זמן לאחר ונכבה נדלק או כלל, נדלק כשלא חנוכה נרברגת
 צול, בירנבוים הלוי דוב יששכרהרב בחוץ כשמדליקין בפרט מדליק הבית סבני שכ"א ברח האשכנזיםבמנהג
 קכדלא, אבערלאנדער חייםהרב מבזית פחות לחמץ וביעור בדיקוחיוב
 קלחלא, ויידה יעקבהרב יתגובה[ גליות של שני ירטבענין
 קמולא, פריעדמאן אהרן חייפהרב מלגובהן גליות של שני ירט בעניןעוד
 עטלב, אבערלאגדער חייםהרב מהשולחן וסילוקם בשבת כלי בתוך קליפותהנחת
 צבלב, ואזנר הלוי יעקב ציון בן הרב בזאה"ז או בב"א תנור באותו והיתר איסור ודגים, בשר וחלב, בשר ובישולאפיה
 נלג, אבערלאנדער חייםהרב במקומה אחרת להניח כדי ראויה שאינה פתילה לסלק בירט מותראם
 סחלג, שלזימר יפה אברהםהרב סוכה ושינת בישיבת ורובו ראשובדין

 עאלג, שנעעבאלג פאוויל חייםהרב בסוכה ישיבה ימ מברך אימתי שמתעזהמי
 עולק האלפערט צבי ירחמיאלהרב הדיוט נקרא ועושתו הדבר מן הפטורבענין
 מזלד, אבערלאנדער חייםהרב הביתה חוזר ואב"כ שבת בליל חמיו בבית להאוכל שבת ונר יח הדלקתמקום
 נחלד,הנ"ל הרואה ברכת מברך אי - החמה שקעה כבר כי בע"ש ג"ח הדליק ולאנאנס
 גחלד, בירנבוים הלוי דוב יששכרהרב )ב( מדליק הבית מבני אחד שכל בג"ח האשכנזיםבמנהג
 עאלד, כהן יואלהרב בפנים שמדליקיו בזמננו נ"ח הדלקתזמן

 עדלד, ואזיר הלוי שסובלהרב הנ"ל בעניןתשובה
 פהלה, אבערלאנדער חייםרו-ב בזמנו לבדוק יכול שאינו למי חמץבדיקת
 קלה, וואלפסאן שלמההרב בימינו חמץ בדיקתבענין

 קגלה, סאוו,ץ מנחםהרב בפסח חמיו אצל חתן ובענין - הבית בעל אצל אורחקניני
 קמאלז, וועסטענשסיין סוכי' בצלא'הרב הגג מי למעלה בולסת והסכך הבית בתל הבנויהסוכה
 קמטלז, שווארץ קאמל יעקבהרב השופר משתבטעם
 קנבלז, כהנא-שפירא ציון בןהרב נשסים ירידת בעת בסוכהישיבה
 קטלז, שווערד משההרב ברה"ר אמות ד' יעבירנו שמא מחשש מצוה לעשות חז"ל אסרומתי

 קאלח, קנייבסקי חייםוסב חנוכה בענייניתשובות
 קהלח, וחוסמן ישראלהרב חנוכה בנר אוסמיקנין

 קחלח, אבערלאנדער חייםהרב לתגובה( )תגובה חנוכה נר ידליק איפוא חמיו בבית שנת ליל סעודתהאוכל
 קיאלט, אבערלאגדער חייםהרב יראה בר על עובר אם איסורו זמן לאחר אחרים ברשות ישראל שלחמצו
 קבולס, הבר הלוי צביושב והמסתעף עדיף היום כבודבענין
 קלבלס, ראטער חייםהרב בפסח דגים ולאכול אמתיו מאג לשנות רומניה מגני לבן מותרהאם
 קלולט, ווייתולד יעקבהרב בשבת שחל פסח בערב הסעודות שתי של החמץ מכירתבענין
 קמחלט, ואזנר הלוי שמואלהרב הנ"לבענין
 קמחלט, דורנו פוסקי גדולידעת הטלבענין
 קנלט, סאוהץ מנחםהרב פרס אכילת כדי שיעורבענין
 קוהלט, פרדימאן הלו, יצחק משההרב להתטר הכנסתפ קודם המטתשהיות
 לעשות מתי בת"ב בכור של ל"א יוםחל

 הפדיי
 סומ, וועטנשטיין טוכי' בצלאלוש-ב

 ממ, ואזנר הלוי יעקב ציון בןהרב אב מר"ח המכובסים בגדים לבישתאיסור
 סמ,היל אב מר"ח שקומות הביהמ"ד מגבותכיבוס

 ומשפטצדקה
 קבהא, אבערלאגדער חייםהרב והמסתעף תלין בלדני
 קלוא, זילברברג משההרב בתים ושגירת בקניית רבית בדינישית

 מזב, אבערלאנדער חייםהרב והמסתעף תלין בלדיני
 עוב, זילברברג משההרב המלוה בשביל לעשות הלוה שאסור טעות רבית; בדינישרת
 קכד, כהן אברהפ יעקבהרב הנזק דמי לשלם חייב האפ - להגהה לו שמגנו התפילין את שפסלמגיה



 ישראלאורקם

 קיחס, אבערלאנדער גדלי'הרב והמסתעף דתותי ישראל מיד וממבר טקהבענין
 קאיב, פישער יהזדה דודהרב ההפסד לשלם ח"ב אם מלח, ונמחצה לתבשיל וטינופו צופרר לאשהסכר
 עכ, יפה-שלזימת אברתםהרב וכדומה מחשב של תוכנתן גניבת אישירבענין
 עזכ, הכחן צבי צברחםהרב ובאשפה בגל סשהבעמן
 פאכ, שווארץ ישראלהרב תיוקבדיו
 אלי'הרב בזמנינו שסדות קיוםבדין

 פדק מסוסתי
 שאנח, הכהן צבי אברהםהרב אחר בשליחות שצילם בתמונות צלםוכהות
 קצהכה, בייניש 3 חייםהרב בתערובת הגרלה כרטיסקניית
 קכחכה, שלק אליעזרהרב תבירו סוכת ק"גבניה
 קטובו, כהן אתיחס יעותהרב נבן הנזק דמי לשלם חייג האם - להרקה לו שנתנו התפילין את שפסלמגיה
 קידל, האל0ערס צבי ירחמיאלהרב הפרעון זמן בתוך לבע"ח התופסבענין
 קםלא, הגחן צבי אברהםויב פושע הוה אי מנקל בדיןבירור
 עולד, דייטש מתתיהוהרב המשתמרת לחצר נחשג אם עלעקסקד"י רואה עין ע"י המשתפרתתצר
 פולד, כ"ץ צבי אברהםהרב לוי של שמו ל"ז וכתב וטעה לשמעון שהלוה בכסף הגרלה כרסיסקוה

 קיבלה, זצףל מליובאוויטשהאדמרר יהודיות משכונות והגירה יהודים לאינם יהודית בשכונה בתיםמכירת
 קיטלה, זצךל פוינשטיין משהרבי הילבענין
 קכלה, שכסר שמואל יצחקהרב ישראל של שגונח בתוך לעכרם דירות מכירתלמטע
 קלאלה, אוביץ שמואלהרב המל בעניןעוד
 קנגלה ממונות לעניני ירושלים דיןבית קאססם" "סמי ונמצאה "כמסטם" פיאתקנחה
 קעאלז, יזר שמואלהרב לשלטונות כוזב דיווח אך' ממון שהרוויחו ומשכירשוכר

 עזראבני
 קכדח, רבינוביץ אלי' פנחסהרב בגט העיר שם כתיבתבענין
 קלכק ציננער גבריאלהרב יחודבענין
 קלבגק לאנדעסמאן ליב יודא שמואלהרב המזרח עדת לבני כתובה נוסח עלהערות
 קלהכג, זצ-ל שאול אבא ציון בןרבי המל עלתנובה
 קלזבג זצןל מוצפי יעקברבי הל'ל על תגובהעוד

 קלחכק לאנדעססא, ליב יודא שמואלהרב התשבה עלתגובה
 קלטכק זצ"ל מוצפי יעקברבי היל עלתשובה
 קלכו, וויימעלד הכהן משההרב הנתינה לאחר הגט קריעתבעני,
 קטבבז, ואזנר הלוי יעקב ציון בןהרב ראשה לכסות חייבת מאיסתי לחופה, הנגנסתכלה
 קסטכז, לאנרעסמאן לייב יודא שמואלהרב נותבתו יכתוכ בעצמו שהחתן נכו,האם
 קנזלא, ווייס ישראלהרג "מרגאלא" השם כתיבת אוץעל

 הים" בדגת "וידדוקונטרס
 קלוו, זצ"ל ימסע-םהאדמרר בדגים הנמצאים התולעים ובענין הטבע חכמי דעת על למסעבענין
 קלזו, קלי'1 מנשההרב בדנים שנמצאים התולעים בענין להיתרבירור
 קנגו, ראטה יחזקאלהרב היל בענין להיתרבירור
 קנטו, ואזנר הלוי ציון בןהרב הו"ל בענין להיתרבירור
 קענו, ויא משההרב דניס תולע'בענין
 קפדו, פישער מנחםהרב היל בענין להיתרבירור
 קצב1, סייסלבוים אהרןהרב היל בענין להיתרבירור
 ראו, גראס הכהן שלמההרג היל בענין להיתרבירור
 רחו, אבערלאנדער חייםהרב היל בענין להיתרבירור
 ריחו, הארפענעס דוד ישראלהרב היל בענין להיתרבירור
 רלבו, שסיינסעץ יחיאלהרב הנ"ל בענין להיתרבירור
 רםו, שפיגעל נתן משולםהרב היל בענין לאיסורבירור

 הארץשבת
 קמוכב, ושללאק שלוםהרב נכרים בפירות שביעית קדושתבענין

 קכדכק רידב"ז דוד יעקברבי השמיסה בדבר מכתביםב'
 קכאכד, ליישמן יוסףהרב שמיטה בעניני שונותהערות
 קכגכד, פאללאק שלוםהרב קטיף בטש בחממות הגדלים חטא עלי ובענין המכירה, בהיתר פולמוסבענין
 קלוכד, שפירא הכהן מנחם משחהרב ולשביעית בשבת לזרעים סים ומשקהמנכש
 קלטכד, פראג שלמההרב הבלעה ובדין בשביעית מחבירו שדרוגהלוקח
 קלוכו, ווייסמאנדל מאיר מנחםהרב מכירה בהיתר השמיטה בשנת בא"י שגידלו שונים תבליניםבנידון
 קמוכו, הנ"ל בענין וויססאנדל מאיר מנחם והרב וייסטן זאב הרב בין מכתביםחילופי
 קנזגו, גוויברג נחמי' זלמןהרב העל בעניןהערות

 הכשרותבנציב
 צא', אנערלאנדקר גדל"ה"נ דגים עם שעושים ,~גורש לאכולבענין
 צד', סלומון יחזקאלהרב נקט מדם העשוי חלפוןבנדון
 קיא, ואזרו הלוי שמואלהרב כימי נוזל עם הסעורביס במים הכשרתק קודם בשרשסימת



קמא א-מ גליונות - מלליתוכן

 קביא, רהטה יחזקאלחרב הנ"ל בעניןתשובה
 קדש, שסיין יצחקהרב הניל בעניןבירור

 קידיב, ווייסמאנדל מאיר מנחםהרב סארטער אף וקרים עמיד סאסריק שלכשרחזו
 קיםיג; אייזענבערג זלמן שלמההרב המהדריןז מןמהדרין
 פדיק גוייס מנחם משההרב (חסת( ~0(טנ דשאיסז" "דאגי שלכשרחזו

 ציק סלומח יחזקאלהרב מהמשחסחז היוצא למלח תשה ישאם
 קבבסו, אייזענבערג מענדל מנחםהרב מכונה מצות של כשרחזןעל
 קכחסו, בלונך יוסף זושעהרב ,פץ0ן( )י!01) - דזעללי" "רויעל דבורים של מלכותמזון

 צדמז, רוחין אברהםהרב אסורות מאכלתן קדי והסח הלבטמטום
 קבטז, סלומון יהזקאלהרב להמאירי - ועדשים בפולין תולעיםבדיקת
 קיאטז, ליכט מנחםהרב כלים כשרות על במסל"ת עפיםשמנות
 קכאיז, יאקאב אליעזר יצחקהרב גבינה לעשיית כשר מבשר )05!תי~תם( אגזייסס שלכשרחפן
 קכטיז, כהן מנחם 'רסיהוהרב הספוגה מצות של  כשדופקעל

 קביח, ווייסמאנדל מאיר מנחםהרב מקיבה הגומר ענזייםבענין
 קויח, הריעד פסחהרב פקיי משום כשאוכל אסורות מאכלות ע"י והסח הלבטמטום
 צוכ, ווייסמאנדל מאיר מנחםהרג לעין נראים שאינםתולעים
 קאכ, כהן מגחם ירמיהוהרב כשרים שאינם מוצרים מכ בו שיש חרושת בביתקיטור
 קנחכג; כחן מנחם ירמי'הרב פרווה יופרט הכנת עלשאלה
 קסגכב, רובין אברהםהרב והמסתעף המקומות בכל נמלח לאגדד
 קמגכג האלפרין אלחץהרג דגים בדיקתבענין
 קמדכג עסטרייכער יושעהרב הילבענין
 קלטכה, לוי דוד אברהםהרב קיטור במערכתהגעלה
 קמדכה, סלומון יהזקאלהרב ציבוריים ומשמות השמחות באולמות בשדייפ בתבשילים שפזמה"עבשר

 קיחכח, ויא משההרב הפטריותכשרחז
 קכדכח, כהן יואלהרב דענזייםהיתירא
 קלדכח, ואזנר הלוי שמואלהרב העל בעניןתשובה
 קיחל, לוי דוד אברהפהרב לאוכל שמכניסים חיידקיםבדין
 קכגל, 1רובער יעקב חיים שמואלהרב בכך עשייתו תיקון שדרך דבר ביטולבדין

 פאלק מוסקוביץ דוד אברהםהרב למהדרין טונה בדגי כבוששאלת
 צלד, סלומון יחזקאלהרב אוכל קערות יש הכלי וע"ג מים הרתחת ע"י הפועלת מזון חימוםמערכת
 קלולה, סלומון יחזקאלהר3 ומסורת סימנים וג' ביצים דין - אצבעותיהם החולקיןתרנטלים
 קעהלו, אבערלאנדער חייםהרב בברוקלין העיר במימי הנמצאים הקטנים התולעיםבענין
 קצדלו, גראס הכהן שלמההרב הילבענין
 רגלו, ביסטריצקי יצחקהרב הילבענין

 קפהלז, מוסקוביץ דוד אברהםהרב הכחול" "מרלין דג שלכשרותו
 קיסלח, ציננער גבריאלהרב ות08!( )5קח0 מססוריפאים העשויים הכליםכשרות
 קמהלס, פישער לייב דודהרב נשים ידי על תולעים בדיקתבענין

 מהמ, ואזנר הלוי שמואלהרב מאוסטראליה האדום" "אייל שלכשדותו
 סומ, כהן יוסף חזקיהוהרב הפרה" קיבת בניתוח - תרנגולים" "ביצי בתי חיסונים" "זריקתביצוע

 הוראהבית
 פטב, קניבסקי חייםהרב לקרקע מחובר באינו הרכבהבענין
 פירות במי שנילושה עיסה /פארווע בשר כלי לשטוף דיש-וואשער מכונת / שבבית נכרית עוזרת כנגד לברךבדין
 פטב, אבעדלאנדער חייםהרב )15(0ם( בובות היתר בדין / חלה חיוב לגבי 0(8(!מ00תס0של
 איסור יש אם / בברהמ"ז מהכהן רשות לבקש צריך אם , ישראל במקומו לקרוא כדי מביהמ"ד כהן לשלח יאותאי

 קלחד, אבערלאנדער תייםהרב דף קרעי ב' בקירוב בשבתכתיבה
 קטה, קנייבסקי חייםהרב ירט שמחת של מ"ע קיוםבאופן
 קטה, אבערלאנד,נר חייםהרב בשבת קול שמשמיעים תודה כחרי של הבסף פעטזניבענין
 פב1, אבערלאנדער חייםהרב שבת בערב ספר או לחם הנחת ע"י החנוכיה עליה שסוגת החטאטלטול
 פוו, אבערלאנדער גדלי'הרב בשר לאכילת קשה גבינה אכילת אחר ששת שש שהייהבענין

בעגיי
 פוו,הנ"ל מנין עם והתפלל לחזור צריך אם ומתפלל וחוזר ומטר טל כששכח

 צגז, אבערלאנדער חייםהרנ לנכרי ניתז כשמכר נלבד מנזנית בדיקה על לברך צריךרמם
 קלבח, אבערלאנדער חייםהרב בספרים שער גניזתבענין
 קלוח, האלברשטאם סיניהרב חוב פירעון הקדמת עבור בהוזלה רביתחשש
 קכזינק אבערלאנדער גדלי'הרב תנאי עם שבת נרות הדלקת לאחר המערבי לכותל לנסועבענין
 קלאיב,הרל ביחיד אמת אלקיכם ה' אמירתבענין
 צויק אבערלאגדוור חייםהרב רמז ע"י בשבת לעכרםאמירה
 19'ג, אבערלאנדער גדלי'הרב פתוח הקודש שהארון בשעהעמידה
 לעורר כדי אמיתיים שאינםמעשיות לספר מותר האם / ביתו נתוך ציפרים שטגדל סי תוקע בעל למגות נכוןהאם
 קסזכס, אבערלאנדער חייםהרב מעומד התפלה לפני בבוק- קאווא לשתות נכון האם / ויר"ש לתורהעי"ז
 קסדלח, אבערלאנדער חיים הרב גופו לצורך טלטול מקרי אם - לאיסור שמלאכתו כלי מתנה נתיא בשבת; מתנהנתינת
 קעבלח, אבערלאנדער גדלי'הרב שבת בערב שחל בטבת עשרה תענית ביום ל"א יום כשחל פדיון-הבןזמן
 קעולח,הרל קהילה של הכנסת בית מכירתדין



 ישראלאורקמב

 אהליושבי
 צ(ב, אבערלאנדער חייםחרב הילוכו בדרן גשגת עשבים או אילניתנדטד
 קבק נעלב עזריאל גדלי'הרב בשבת לעשובה מעפר אי ידועה שאינהרפואה
 קחק זילב,ר יוסףחרב בשבת לרפואה בריאים טאכל אכילתבענין
 קמוג ש"ץ הטץ נהום בנציתחרב מ סולדת 'ד מתהן תטרבענין
 קיטב, לעוזי צבי 'עקבחרב והמסתעף לכוס שנפל זבוב כח-ר;בענין
 קכגב, ראמה אייזיק 'צלקהרב כסאים בשאר שנתערב בסיס אףי טוקטהכסא
 קמוד, שאיא פשה אשוחםהרב נפש פיקוח במקש שכויס ופדית וגזל ההלכה לשנותבענין
 קם!ד, דיימאנד דוב יוסף יעקבהדב עננו ששכח פ-ץבענין
 קברד, בערטלכן שמעוןהרב וחלב לבשר וואשער דיש השתמשותבענין
 קנטד, ניישלאס יוסף יעו4כהרב הקורא עם בלחש לדצ'ות גיערה העולה צריךאם
 קידה, ק~רס שלמההרב חדיוס נקרא ועושהו הדבר מן חישור כלבדין
 קבבה, ביססריצקי יצחקחרב בירט הגית מפתחות עפ למנאץ מחץרהאם
 קבז, ווייס הכהן ארי' יודאהרב טומאה המקבל ברבר המקוה מלבסתם
 קטז, פישער יהודא דודויב איסור בו שנתערב מאכל הנכרי מן בלוקת לכתחילה איסור ביטולבענין
 קסוז, עדעלשסיין הלוי דוד שמואלהרב עכרט נסך לגבי ומפוסטר מבושל ייןבדין

 קכאז, בבר אליעזר אוריאל הרב זצ"ל אוירבאך הגרטרז ודעת - במנין ולהתפלל לחזור צריך האם ויבא יעלההשוכח
 קמבח, גוייס מרדכיהרב בשעתה במצוה עוסקי מפני חוסה חיובבענין
 קנח, כוץ ושהן נחום ציץ בןהרב בשבת לטלטלו מוהר אם - ציציותיו שנקרע מצוה של טליתבדין
 קנזת, ניישלאס יוסף יעקבהרב וביהמ"ד ביהכ"נ קדושתבענין
 קסוח, בנר אליעזר אוריאלהרב נפש משח בסקופ ההלכה לשטתבענין
 קדי, פריעדמאן הכהן מרדכיחרב ל"ד סעי' נ"ה סי' חיים אורת ערוך בשלחןהערות
 קטי, קאסה מאיר משהושב )א( הסלית בלי וציצית בשבת, ציצית בלי טליתסלסול
 קיזי, זילבער יוסףהרב חודש ובראש בשבת שמחה חיובבענין
 קכגי, קלירס שלמההרב ומזוזה בתפילין כידדןבדין

 קיזסז, זילבער מרזייהרב המצוה לצאת כוונה בע' אי תורהתלבוד
 קבוטז, שוב פנחסהרב בורר במלאכתהערות
 פדים, ווייססנדל ,הודה יוסףהרב בציבור תפלה חובת יצא אי - הש"ץ עם במלה מלה שטבע תפלתהטתפלל
 צאיס, בנר אליעזר אוריאלהרב למעשה בהנהגה והספיקות חמיו כבודבענין
 קזק נבנצאל נחום הרב המותר דבר לצורך הצד מן ובטלטול גופו ולצורך מקומו לצורך לאיסור שמלאכתוכלי

 קידכ, ש"ץ הכהן אליעזר יוחנןהרב עירוב שאין במקום הצוואר סביב מגבתהוצאת
 קיחכ, ש"ץ אלטר יצחק הרב , מאשקאוויטש הלל הרב חנושרין דפירות הסוגזא ביאור וייגער; בשבת השתמשותבענין
 זילברשלג זושא יקותיאלהרב והגאוניט ר"ת בזה נחלקו האם בייש, התחלתזמן
 צירוףבדיני

 למניי
 רוזנברג יחיאלהרב ככולו רובו ובדין עשרה

 בינעט שלמההרב העיר בתי מכל גבוה המדרש ביתעשיית
 ניישלאס יוסף יעקבהרב וירט בשבת משא להוליךהאיך
 זילבער צבי מרדכיהרב טצוותה חובת ידי לצאת כוויה בעי אית"ת
 וויליגער פנחסהרב במוסף ציבור שליח להיות מותר שנה מעשרים פחותאם

 הגר יעקבהרב תפילין בלא שמע קריאת דיןבירור
 שובקם ברוךהרב יורק בניו שמרע בתפלת א.י שכמד צד בעניןבירור
 לתירס שלמההרב לדף חוץ כתיבה בדין הראשוניפ שי'בירור
 ניישלאס יוסף יעקבהרב מצלתה סרובה חמתה עדיין אבל האויר על מרובה שהסכך סוכהבענין
 קאהן משה אברהםהרג מינים בד' מצוה הידורבענין
 יפה ישעי' שמואלהרב ביהכ"נ קדושת לה יש ואם - נשים בעזרת לישן מותר אםבענין
 קליי, ליפא יחס חנני'הרב ,תגובהן התפלה קודם לדרך יציאהאיסור
 שוהשרץ אנשיל אשרהרב מדרבנן או מה-ת הוי אם לבטלהברכה
 זלצמאן ע. חייםהרב גמרא על סידור או סידור, על גמרא להניח מוהר אםבענין
 פרידמאן נחוםהרב דאכילה במידי מצוה לצורך דאורייתא במלאכה לעכרםאמירה
 ניישלאס יוסף יעקבהרג )א( רגע בכל חיכו דטזחה סיעבענין
 ש"ץ שלמה אברהםהרב )א( לכך כשמיוחד למוקצה בסיסבדין
 ניישלאס יוסף יעקבהרב )ב( רגע בכל חיובו דמזוזה מ"עבענין
 כיץ שלמה אברהםהרב יב( לכך כשמיוחד למוקצה בסיסבדין
 ווייסמאנדל יהודא יוסףהרב ]תטבחו בשבת - האיגטרועס על שן6$"ש( "וועבסייסי לסטר מחוייביפאם

 שטיינמץ י. יוסףהרב יששכר-ובולון שותפות ענינייסודי
 ארץ הלוי יצחק אותץהרב וההוראה הפסק כלליבענין
 כ"ץ צבי אברהםהרג חודש דראש בהלל אנשים מוצש"ק )שיםאי

 סראלאוויסש שלמההרב שמע קריאת זמן בענין ליטא יוצאי ומנהג חנר"אשיטת
 טלדשלאגר גרשךחרב הסיטה מקוםבענין
 יפח ישעי' שמודולחרב והמסתעף רבה קידושא בלא לאכול מוץרים אם נשיםבענין
 סייסלמים א. מאירהרב בשבת ולהחזירו לפרקו מותר אס - המים לברז המחובר ש-ט זש91מסננת
 ניישלאס יוסף יעקבהרב סיני הר מעמד תשור להבנים לספרהמצוה
 בנר אליעזר אוריאלהרב מטונפים גמקשות מאיסוראאישושי



קמג א-מ גליונות - כלליתוכן

 ישראלמנהגי
הרב אורי ה'לדוד

 קמזא, כ"ץ ברי
 קסזא, דייטש שלוםהרב יוהכ"פ עבודת במיסבשור
 קלגג סלומון יחזקאלהרב במשתחז"ניטל"

 קמח1; הרתקו יוסף אברהםהרב לשונה ועל חכמתה על אלא מרה יות עללא
 קלגק אבערלאנדער גדלי'חרב ומנהגיו הנביא אליהו שלכוסו
 קמוק דייסש שרגא יחזקאל סיניחרב אליהו דבי הליכותילקוט
 קנבק שסדאסיער הכהן יודאושב הפסח חג על זצ"ל סומר החתם במנהגיחשרכן
 קנזק קודאק "הדרתמערכת האבל בבית הצדקתך" תפלתי" "ואניאמירת
 קסזד, אבערלאנדווד נדל"הרב ומעמו השתלשלותו בשבת; נרות שתי הדלקתטנהג
 קעאד, סלומון יחזקאלהרב בגליל ומושבותיהן נהוגה משמרות וכ"ד השרוף חבצלת ,שבה -איכהקינת
 קכחה, ש"ץ ברוךהרב לע"ה חדש סכין קנייתמנהג
 קלאה, אבערלאנדער נדלי'הרב ומאניה השתלשלותה ירכ; בערב כפרותפרג
 קמזה, מיטעלס אברהםהרב התורה מסורות בנפלאות רעיונות לתורה; אותיות רבוא ששיפיש

 צהו, האמבורגער שלמה בנימיןהרב באשכנז גשמים שאלתהכרזת
 קכהז, אבערלאנדער גדלי'הרב ומנהגיה השתלשלחזה בפורים: ההתחפשותמנהג קיו, נויבירט הלוי שלמההרב )א( ומנהג בהלכה בשבטסרו

 קלבז, פזול א. הרב - שטראיסער י.הרב זיע החומס מרן במשנת ופורים אדדחודש
 קמאז, ננוט מרדכיהרב ומילואים בירורים - אדר חדש בעתריידבר
 קנאז, כהנא ישרון ישראל יעקנ אהרןהרב העץ על בניו ואת אותוותלו
 קנזז, נייווירטה אהרןהרב הנדירה אחרהקדושים הפטרתעל
 קעח, אבערלאנדער גדלי'הרב הדברות עשרת ק-שת בשעת עמידהטנהג
 קעדח, יצחקי דודהרב אקדמות פיוט אמירתמאג
 קלט, אבערלאנדעד גדלי'הרב ומנהגיה השתלשלותיה השמה; בראש תשליךאמירת
 קמט, טעסלער יצחקהרב ר"ה בליל ריאה אכילתמפרג

 קטבס, יצחקי דודהרב והתקונים המסורתהשתלשלות
 קכ"וי, כ"ץ אברהם מרדכיהרב בימינו תכלת מצותקיום

 קמתי, אבערלאנדער ברוךהרב המסורה נגד שבכתב בתורהשינויים
 קמחי, יצחקי דודהרב המאמר כותבתנובת
 קכיא, יצחקי דודהרב לשמ"א המיוחסות הנביאים רשימות שלטיבן
 קלהיא, אננלארד שלמחהרב התכלת דג זהותבענין
 קמיא, כ"ץ אברהם מרדכיהרג המאמר כותבתרבות
 קמגיא, אלברט שלמההרב מילה בברית זצוק"ל מגור פנתם" היפני מרן ב"ק והליכותמנהגי
 קלדיב, האממרגער שלמה בנימקודב החיים ועץ הושטהקיפול,
 קדדיק אבערלאנדער נדלי'הרב לפרקים התורה חלוקתבענין
 קטיק פריד נתןהרב בתפלה ידועים" "לאממהגים
 קיחיג דייטש סיניהרב שובה  לשבת דרשה ומנהגיהלכות
 קכגיק טעסלער יצחקהרב מתיז בר"ח, הסימניםאכילת

 ניד, טעסלער יצהקהרב ומנהגיה טעמיה מקורותיה, בחנוכה: )סביבון(היריידל'
 קלדסו, אבערלאנדער גדלי'הרב בפסח שרויה מצה אכילת איחומרת
 קמטסו, פרשל טוביההרב צמון-אפריקה יהודי אצל משונה סדר מנהגעל
 קנבטו, גרינוואלד נחוםהרב ומשמעיות שלבים ואמירתו: תהליםספר
 קלטז, אבערלאנדוור נדלי'הרב בלילה תהלים ואמירת מקרא לימודאיסור
 קלזטז, סננבאום שלמההרב דוד' ב'ויברך צדקה נתינתמנהג

 קלהיז, אבערלאנדער גדלי'הרב הנוראים בימים וחמוצים אגוזים מאכילתההימנעות
 קמויז, רובין אברהםהרב מזוזה של בנרתיק ואנוה א-ליזה

 קמםיז, חמאסי אברהםהרב )א( השו מצוה הבית חנונתסעודת
 קסזיח, אבערלאנדער גדלי'הרב ת"ת ושובביםשובבים
 קכה;ח, חספסי אברהםהרב )ב( היאז מצוה הבית חנוכתסעודת
 קלאיח, יאקאב יהודה ישדאלהרב המטרה קניצורת
 קמיח, נריטואלד נחוםהרב היוז כיצד המנורהקני
 צחים; אבערלאנדער גדלייהרב המגילה בקריאת "סן' הגאתמנהג
 קלוכ, אבערלאנדער גדלי'הרב והשתלשלותה קישה השבועות: בחג אילנות והעמדת עשביםהנחת
 קנאכ, יצחקי דודהרב סיכום - הדברות עשרת על חדש אור - ז' מאמר האומררקצירת
 קטק נאור בצלאלהרב ראפשערעניער( הבן ובלהתספהג
 קעדכא, אבערלאנדער גדלי'הרב שפטרני' 'ברוךפ-כת
 קפחכא, ראנד אריה מיכאלהרב רבא דשמושאתפילין
 ראכא, המבורגר שלמה בנימיןהרב הנישואין ביום חופותשתי
 קעאכב, אבערלאנדער גדל"הרב בחנוכה סעודהמנהג
 קפגכק יאקאב יודא ישראלהרב לתגובתן ןתגובה הסנורה קני4דת

 קצדכב, גרינוואלד נחוסהרב לעובהן ומענה המנורה לקני ביחס והמנהגהרמזתם
 קמסכק אבערלאנדער גדלי'הרב פסח בערב מצוה מצות אפייתמנהג

 קססכג שפיגל שממל יעקבהרב מגילות ובקריאת התורה בק-"ת הציבורהשתתפות



 ישראלאורקמר

 מונדשיין יהושעחרב אחד ביש קדישים ת"זענין
 סאר חצם יעקבהרב בחרו' גחלה דבריה "אחזבי נוסחבענין
 שמחה כיום חולדת' "ום ציתמנחג

 וחשבי
 אבערלאנדוט' גדלי'חרב הנפש

 אבערלאנד~וו- גדלי'הרב בראש-הוונה שינהאיסור
 רזנטנ8ערס אברהםחרב מסעי בפ' ראשון ההעולה הקריקט סוףקביעחז
 2תי רח להדליק ישראל מנהגבבשור

 כוץ יואלהרב הבית
 פריינד לויהרב שונות לסטלהזמקורחו
 אבערלאנדער גדלי'הרב בחוץ-לארץ פסח של שני בליל העומר ספירת סופריםאימתי
 ראנפומדט אברהםהרב התורה בקריאת חמהוברות פרשיהןפדר
 טלדבלופ יחודהחרב בסיב בגלוי ס"ק לבישת מטסישוב
 בראדס יהודה אלעזרהרב השנה בראש חשיפהאיסור
 צימרר גבריאלהרב ןאן המהחגים גיח* מקומותבירור
 אבערלאנדער גדל"הרב שפחתוצורה בליל קריאה-התורהמותג
 "אכלו השירעל

 משצ'יפ-

 שריגל שמואל יעקבחרב חנוכה לשבת
 אכערלאנדער גדלי'הרב בביהכ"נ חנוכה נרות הדלקתטנא
 שהירא מלךחרב ניטל בליל תורח לימודבענע
 צינתור גבריאלהרב ןבן האתרוגים גידול' מקומותבירור
 אבערלאנדער גדל"הרב בתענית-אספד מהצית-הווקל טזינתמטע
 סלדבלום יהודהחרב ןתגובהן הכשרה התכלת חלזון שחש ייתכן האם חמורתן-ס,בענין
 אבערלאנדער גדלי'הרב חשבועות בחג חלב מאכליאכילת
 אבערלאגדו5ר גדלי'הרב וקישו האותלשלותו אלול: בחודש שופר תקיעתמנחג
 זילברשסרום טוביההרב קאלאבריא ואהרוני בריסקגאוני
 אבערלאנדער גדלי'הרב בפסח קטניהם אכילת איסורמפס
 אבערלאנדער גדלי'הרב ר"ה מוסף של לחש בתפילת שופרתקיעת
 ראזעשעלד אלי' ירוחםהרב התוספות בעלי רבותינו של הסדרא וקברת ומקוםזמן

 אבערלאנדער גדלי'הרב העומר בספירת אבילהץמנהגי
 ראזענפעלד אלי' ירוחםחרב לשבועות שהיקמנהג

 אבערלאנדעד גדל"הרב המצרים בין בימי אכילות ממהגיהשתלשלות

 עצלםיכ111צ
 זצ"ל וווים יצחקרבי זי"ע החחןס למרוא מלוקסוסנשמטת
 סלומון יהזנאלהרב לחסידות ויחסוההחרס
 רל רעסלעד בנימיןרבי זצ-ל הב"ח מרבינו מעשיותשהי

 דייסש הכהן שלמהחרב יא( ויחוסו הד"ת לתולדות ברשימות מצציםשימשים
 אבערלאנדער צרוךהרב שלו קדשים הירושלמי של זיופו ושאלת פרידלנדר טרי שלמצבתו

 דייסש הכהן שלמההרב )ב( ויחוסו הב-ח לתולדחז ברשימות שונניםשיבושים
 שסיאססער הכהן יודאהרב ומחברו המזויף""הירושלמי
 מתי להמתפ% הב-חהבסחת

 דייטש הכהן שלמההרב השליה סידור
 מפולסוסק הכהן ברזיו אלעזררבי אביו לספרי בקשר ישראל תפארת בעל של לבנומכהת
 וועבער בעריש דובהרב החוסו הב"ח בתולדות חאויבושיםבענין

 אבערלאנדער ברוךחיב קדשים לסדר הירושלמי הדפסתהתחלת
 ה"ישועת של ויחוסו - להב"ח מפרשיסחא הרר"ב מתייחסהאם

 יעקב-

 דייסש הכהן שלמההרב
 אבערלאנדון ברוךהרב קדשים לסדר הירושלמיהדפסה
 אבערלאנדער ברוךהרב קדשים לסדר הירושלמי הדפסת סביבהויכוח
 הי-ד ווערסהיימער ה%ת"ר הזכרונותידש

 אבערלאגדער ברוךהרב שלו והמיל ה'ירושלמי'-קדשים סביבהויכוח
 הי"ד ווערסחיימער ה%ה-ר הזכרונותספר
 הטד ווערטחיימער הללת"ר הזכרונותספר

 אבערלאנדער ברוךהרב שלו והמיל קדשים לסדרה,רושלמ,
 בבחירות אחד במריץ תמיכה אודות זי"ע מבעלזא יהושע ר' מהרתיקמכתב
 ז"ל רעסלער בנימיןרבי דיבוק מגרש מבעלז שלום השרהרה"ק

 פונדשיין יהושעהרב ופווילנא מוולוז"ן שתוקות""הסכמות
 אבעדלאנדער ברוךהרב לתלמודהשניטוה
 פערל א. הרב - שסראססער י.הרב המעיין..." ייבש"שלא
 הי"ד ווערסהיימר הללה-ר ןהמשךן הזכרונותספר

 בלאדז העירוב כשרות לבדוק ישראל לגדוליהזמנה
 מונדשיין יהושעהרב וצאצאיו האניא' בעל מאדמו"ר ריל מגיפה לשעת והאטתסגולות
 ווווארץ בער דובהרב משאלוניקי המהרחיש זצ"ל, שבתי חיים האר תולדות - חיים""זכרון
 זצ"ל פלויט פייבל חזקי'רבי לפוריםזמר
 היד ווערסהיימר ה%פ"ר ןהמשךן הזכרונותספר

 זאב ש,הרב נשואות לנשים התגלחת מנהגתולדות
 רבינוביץ דוד ותןהרב במתחדשים החת"ס מרן שלמלחסתו

 אבעןלאנדוור ברוךהרב שלו והמטל קדשים" לסדר"הירושלמי



קמה א-מ גליונות - כלליתוכן

 קצגכה, זצ"ל מאלעסק העניך חנוךרבי סתריםמגילת
 קצםכה, רביטביץ דוד סקהרב )ב( במתחדשים החת"מ מרן שלמלחמתו
 רהכה, שסל ישראל יעקבהרב )א( ישראל מעם העולם אומות חכמתמקור
 קצדכה סטל ישראל יעקבהרב )ב( ישראל מעם העולם אומות חכמתמקור
 רכו, וועבער בעדיש דובהרב ןתגובהן להב"תז מפרשיסחא הרבי מתייחסהאם

 קצבבז, נראסבערנער אפריסהרב והלכה מדרש ספרי ולהטל לההדיר לוי הקדושת בעל הכה"קפעולות
 ריאכז, ססל ישראל יעקבהרב )ג( ישראל מעם העולם אומות חכמתמקור

 קעבכה, רבינוניץ דוד נזקהרב ע( במתחדשים החת"ס סרן שלמלחמתו
 קפוכח, ססל ישראל יעקבהרב )ד( ישראל מעם העולם אומות חכמתמקור
 רהגט, שפירא סלךהרב קורפו אתרוגי בענין הפולמוסאודות
 רידכס, ניימאן אלכסנדר חייםהרב הזעם בשנות המאורעות על נפלאיםרמזים
 קכגלב, מונדשי'ן יהושעהרב )א( קאפוסס-סלאוויטא-וילנא המדפיסים בפולמסי חב"ד רבני שלפסקיהם
 קלולב, נבון משההרב ןתטבהן הסורעק"סבענין

 קטולק מונדשיין יהושעהרב )ב( קאפוסט-סלאוויטא-וילנא המדפיסים בפולמסי חב"ד רבני שלפסקיהם
 קכחלק אנגלארד שלמההרב )א( זי"ע התניא בעל הזקן אדמו"ר הערק של יחוסו שלשלתלבירור
 צםלד, אנגלארד שלמההרב )ב( זי"ע התניא בעל הזקן אדטרר הגה"ק של יחוסו שלשלתלבירור

 סופריםכינוס
 קעביא, כהנא ישראל יעקב אהרןהרב עדן לגן בחייהם שנכנסו תשעהבענין
 קפד'א, פערל אלעזרהרב הנביא שסומל של ה,לזלא ,וםבענין
 קעיב, פריעדמאן הכהן מרדכיהרב שני" פנים של ה"ספרי של: החידהפתרון
 קסויק סופר חיים יעקבהרב אלעזר רבי סתםבענין

 קמטיג, קעלער יצחק יוסףהרב עה"ת פרשיי לנוסחאות - שני" פנים של"ספרי
 קעהיג, פריעדסאן הכהן מרדכיהרב להשגות( )תשובה הנ"לבענין
 קפאיג, וואלפסאן שלסההרב מדום העיר של מקומועל
 קפויג, מאנהייס מענדל מנחםהרב המצוות וסדרמנין
 קפהטו, שפיגל שמואל יעקבהרב אלעזר רבי סתם בעניןעוד
 קבססו, מאסקאוויטש ברוךהרב למלבי"ם המיוחס ביאור עם הגטרפ בנכונותחקר
 קעוטז, ווייס יואל דודהרב קטן סועדמסגת
 קפטז, שאו ישראל הרב / סאוב יונתןהרב למיז למלבינם המיוחס הגדה" "מדרש ביאור עם פסח שלהנדה
 קפדטז, רבינוביץ אליהוהרב סדנם העיר של מיקומהעל
 קפזטז, יאקאב יהודה ישראלהרב הנ"ל בעניןעוד
 קפטמז, מאשקאוויטש יהודההרב שילה ומשכן משה שעשה המשכןבענין
 קעהיז, קעלער יצחק םהרב החשבון ע"פ השגים ועיבור חדשיםקביעות
 קצאיז, וואלפסאן שלמההרב ההשגותן ןדחיית סדום של מקופה עלעוד
 קצדיח, מינרל א. הרב - שטראססער י.הרב זצ-ל סופר" הייכתב רבינו - דאבוה כרעיהברא
 קצסיח, מייזעלס אברהםהרב ב"ב או כ"ח אלפים - מקץ בם' התיבותסכום
 קצט'ח,הנ"ל אבינו אברהם של שנותיו כנגד פרשיותקע"ה
 ריח,המל בלב או במוח תמצא מאיןהחכמה
 קכו'ט, אלברט שלמההרב ולדינא לשמעתתא מזה והמסתעף ביניהם החילוקים והסתכלות, הבטהראיה,

 קלאיט, כלר אליהוהרב ל' דף בקידושין הברייתא לפי המנשאפסוקי
 קםכ, אבערלאנדעד גדלי'הרב קרואים לשבעה התורה פרשיותחלוקת

 קסגכ, נרינוואלד נחוםהרב קנה-ו סימני של אופיים הרב; בשולחן ששוקעו שונותסהדורות
 רלהכא, שפירא הכהן מנחם משההרב החטאים לכל מהני תורה" עם"תשובה
 רלהכא, מייזעלס אברהםהרב לעשירות מסוגל להיות סנדקאות במצותביאור
 ריגבג, ווייס ישעי' יצחקהרב הקצר חנמה ראשית על הרמ"עהמלצת
 רמוכק אבערלאנדער ברץהרב להרסנתם תורה' ה'משנה של החדשות במהדורותעיון

 ריוכה, יצחקי דודהרב שינויוז המון לקבל יש האס - מצליח איש "המדוייק"הסדור
 רכזגה, מאיער הירש דודהרב נאמרה למי יין שתוייפרשת
 ריבבו, מייזעלס אברהםהרב לוז ששסו התחיה" "עצם עניןביאור
 רגכת, מונדש"ן יהושעהרב שבעל-פה התורהניקוד

 רוכת, ליברזון מאירהרב תכלת של חלזון דגזיהוי

 ריגכח, כ"ץ אברהם מרדכיהרב ןהגובהן תכלת של חלזון דגזיהוי
 רכאכס, מונדשיין יהושעהרב והלכה דדושקבלה,
 קצזל, בערל א. הרב - שסראססער י.הרב שן זצ"ל סופר" הייכתב רבינו - דאבוה כרעיהברא
 רגל, יצחקי דוידהרב סברא ע"פ )מוסעה( מוגה ספר - מצליח איש "המדוייק" "סארים"תיקון
 רידל, ססל ישראל יעקבהרב )ה( ישראל מעם השלם אומות חכמתמקור
 רכגל, מייזעלס אברהםהרב ישראל" משכנותיך יעקב אהליך טובו "מה - לביהמ"ד כשנכנס הראשונהתפלה
 רלגל, וויליגער פנחסהרב לעלעל לויתן שחיטת ובענין כשר, אי במחובר והמוהל דהשוחטבסוגיא
 רלא, מייזעלס אברהםהרב ביניהם והדמיון ע"ז וביעור יראה בלאיסור
 רילא, ספרא מאיר ישראלהרב המקדש בבית אומרים היו שהלויםהשיר
 רבלא, סוב"ס חנוןהרב הכנסת בבית זין כלי נשיאתבענין
 קטזלד, רפאל חייםהרב אשה" עשני "שלא ברכתכוונת



 ישראלאורקמו

 קב%, גרין גחושב קתני' והכי טחסרא 'חסורי עלהפירוש
 ריסלה, יצחקי דודהרב ת% או קודרי שפ הוא צכשוהץ אפ הקרטוניםשיטהר
 רדדלה, טיוערד משההרב המצריח בהר חמקדש בית גבנת האיךבענק
 רללו, פריינד להחרב כזה? דבר היש - לח-שיש הישועות כוס - כיצדז הטיות ארבעסילת
 רלה, סושביצ"ק אליהוהרב ועניינם ולהורות' 'להבין ההיתרגררי

 רזלח, כהן ממץ-יוסף( טע אליהוהרב ותגובה( טצליח איש - מחרים הניקון - סידור של הישדי דיוקטהוכחה
 רלחלח, יצחקי דוידהרב חמל עלתטבח
 ריאלס, רנינוביץ התזן דוד יעקב אלחנןהרב חאגגי" זהמן אטהר במגילת פעמים חמשה שכחגבסעפ
 רטזלט, שוועדד משחהרג דכית ושילין חנית ע"ח רביט משההאם

 קמ, סופר חיים יעקבהרב עווטתיו ונוטל מצהריו לו נותן תבירו על לטיברתמדכם

 המקודמן
 רצחבו, גרין נחהרב בריאה הוא החושך או העדר, הוא החושך התהום: פני עלוחושך
 ריחכז, גרין נחהרב )ב( העדר הואהחשך
 רכאכז,העל וסופרים" ספריפ תמפי סופרי0י-מפי
 רמזכח, גרין נחהרב והחוגךים המקובלים אצל בסח הזכרון כח של ואופיו טקומועל
 ריסכח,המל בנשטה גדול חור בגוף קמןחור

 גחייםזרעו
 קמאק זי-ע מצאגז חייט הדברי מרן שלמשאו
 קמחג, זצ"ל מצאם-קלותנבורגהתימרר מעלאע שנכבש כבד בדין חיים הדבריבדעת

 קעבג, האלבדיוסאס משההדב חיים הדברי מבהני לכמר ומקורותביארדים
 קעוק שמרלר שמואל אליהוהרב וערב שומרבגדדי
 ק8חג, זצ"ל מצאנ,-קלהזנבורגחאדמרר העל בעניןתישבה
 ק4% האלפערין אלחץהרב )רח"ש( קידושין סדור שכרבנדון

 קפחק חאלברשסאם נפתליהרב זי"ע חו"ח במשנת כמוך" לרעך"מינת
 קצק אבערלאגדגור חייםהרב מצה כזית בשיעור הד"ת בשימת מכשוללהסיר
 קצג4 מוסצען פישל אפריםהרב והמסתעף דקת תפילין על ובירך טעוןבדין
 ראק דייסש מהתיהוהרב מעל"ע שנכבש כבדבדץ
 ריאק דייסש שרגא יחזקאל סיניהרב בס"ת כסדרן השם כתיבתבדין

 החסידותלחקר
 רכק סלומון יחזקאלהרב מצאגז הר"ח מרן שסיפר צבת בחכם"מעשה

 לשארינוז1:ר11
 קנזיה, זצ-ל מווילעדניק הקדושרבינו תשנס( שמז )וסגולת השולה" "סודמאמר
 קסחיח, גרינוואלד נחוםהרב זיע מווילעדניק הרה"ק של מדרשו בבית ה' עבודת קדושות:אותיות
 קעבית, זי"ע מווילעדניק הקדוש מרבינו קודשסיפורי

 עירובולערוב
 קסאים, ראמה יחזקאלהרב בב"כ פת וזיכוי - המתיריו על אוסריו אס העירוב, להיתר שמסדיןאנשים
 קטהיט, ואזיר הלוי ציון בןהרב הרבים רשש לענין יטוי תטויבשור
 קעהיס, פרידתכן שמעלגת שטואלהרב בזמנינו דאורייתא הרבים רשותבענין
 קצדיס, גראוס זלמן יקותיאלהרב פארק בבארא עירובבענין
 קצתיס, פאללאק אגרהםהרב ןתטבהן ברוקלין שססביב המחיצתםבענין
 ריט, מאר צבי יצחקהרב פוברק בבארא עזרובין תיקוןבענין
 רדיט, שויאט אליעזר אברהםהרב ןתנובהן פארק בבארא עירובין תיקוןבענין
 ריגיס, סופר צבי יצחקהרב מחיצתא ומבסלי רבים אתיבענין
 רכדיס; סופר צבי יצחקויב רבוא ס' ברחובותיה בוקעין אין אבל רבוא ס' בה שדרין עירבענין
 רלףיס, אונסדארפער יוסף משההרב בע"כ הפת להם לזכות יכוליו אס בעירוב המוחיםאנשים
 רלהיס, פאללאק אברהםהרב גדולות בעיירות עישב בעניני השיטותבירור
 קצוכ, מאנדל הלוי יצחקהרב בעירובין הפרץ על סרובה עומדבענין
 ראכ, גינזבערג יונה אלעזרהרב חצירות עירובי בדיניהערזת
 רדכ, גנזכי זאב בפצליהרב בברוקלין ובפרט גדולות בעיירות עירוביןתיקת
 רסזכ, קאללער אריה חיים נחסןהרב רבים של ונעשית יחיד שלעיר

 ריטק גליק דודהרב פארק בבארא הנעשה העירוב בדיןתשובה
 רכסכ, שווימסער שתלי שלוםהרב עירובין בעניניהערות
 רמדכ, ט-הו יצחק נחום מגחםהרב מפחן נעם יע"א פארק באדא שכונת אח המקיפות מחיצות לביאור
 רמוכא, גנצבי זאב נפתליהרב %( בברוקלין ובפרט גדולות בעיירות עירוביןתיקה
 תונאכא, ראזענבערג יצחקהדב גדולות בעיירות עירוביןבדין

 רצבכא, גליק דודהרב פארק בבארא העירוב בדין והשגחץהערות
 שםכא, ראסה אייזיק יצהקהרב העירוב זכוי על ה0נגדיןבדבר

 שכאכא, גרינפעלד ת0ת ברוךהרב הטל בעניןהוספות
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 קעלב, קליין מנשחהרב כלעירוב הממדין לאלו בעיכוב פתזיכוי
 קעהלב, זיתיה יעקבחיב שצרות עירובי לענין הפתזיכוי
 שם!לב, טיללער הלוי לימא אליעזרהרב )א( לזה מסכימים שאינם ישראלים דיורים שיש היכש וצ'רוכשיתוף
 קצתלב, ווייס יהודה זאבהרב בה לזכות רוצים ואינם בעירוב רוצים אינם שהרבה בעיירותעירוב
 רידלב, ראזנער הלוי יואלהרב בהעירוב המוחה ישראל ובדין בזמה-ז, רשש שכירותבענין
 רמבלג; אבראהאם שלמה חייםהרב לחעירוב הפמדין לאלו בעירוב פת זיכויבדין
 רסגלב, פעלשטיין אביגדורהרב בעירוב לעצמו יחמיר נפש בעלבדין
 קסתלק אבראהאם שלמח חייםהרב והמסתעף בהלכה ושותפיו ציבור ובענין בח"כ הפת זיכויבענין

 קראלג, גליק דודהרב עירוביו בהלכותבירורים
 קעסלק מיללער הלוי ליפא אליעזרהרב )ב( לזה מסכימים שאינם ישראלים דיורים שיש היכא ועירובשיתוף
 רידלק אילאוויסש שרגא יחשמלהרב ןהגובה[ בעירוב לעצמו יחמיר שש בעלבענין
 ריולק פעלשסיין אביגדורהרב להמשיג[ ותגובה הסלבענין
 רכהלק ראזנער הלוי יואלהרב אסיק הנוד שמבטל הבולס דף שפתו על שהעמידו ע"י לים שנפרצהמבוי

 קעבלה, ראטה יחזקאלהרב אסיק הזוד שמבטל הבולט דף שפתו על שהעמידו ע"י לים שנפרצהמבוי
 קעהלה, ראזנער הלוי יואלהרב והפסתעף בעירוב המוחה ובישראל בזמה"ז רשות שכירות בעניןהערות

 לבלעורר
 קעהא, גדלי' הרב - ועד לעולם הסבורך ה' ברוך בעניית כריעה / גאלדבערגער ב. הרב - לתורה עתים קביעתבענין

 הערצבערג ש. הרב - הלוואה בדיני הערות /אבערלאנדער
 קלגב, בסליחות אפים נפילת / האלצלער יצחק אברהם הרב - הנצרך כשיעור שפ להמתין שייך לאחריו פסיעות שלשכשפוסע

 ראזנבערגער. יי"מ הרב - בתורה לקורא אסן עניית / האלצלער יצחק אברהם הרב-
 רלבק אבערלאנדער גדלי' הרב - הצבור בידי ויהללו גדלועניית
 קפהד, בענין / וועגער א.ש. הב' - כהלכתו אחרונים מים נטילה ובדין דמעריב, "ברכס אחרי בשיחה הממסיקים עלמעורר
 מיכלזאהן. ג.א. הרב - לתפילין סלית קדימת לגבי בקודשמעלין
 קערה, ניישלאס יוסף יעקב הרב - בסוכות שלאק וסגירת בפתיחת נחוציםדינים

 קכו, - שמרע המתפלל לפני לעבור איסור / שווארץ יחזקאל שאול שמעון הרב - בשבת ווייפ"ס הבעיבויי השתמשותאיסור
 ויינפלד דוב שמעוןהרב
 קצהז, לדעת אפי' סתם חלב לשתות איסור / אבערלאנדער גדלי' הרב - כוסות לד' אדום יין במעם לבן יין לצבועבענין

 הרב ברכת בשעת המגילה לכרוך שלא בענין / אברמסקי גדלי' שמואל הב' - הבהמות שמנתחים שנתברר אתרהאגרים
 דימאנד דוב ,וסף יעקב הרב - לבנה קידוש בענין / דערבארעמדיגער יוסף יעקב הרב - ריבנואת
 קצחח, דוב יוסף יעקב הרג - חלה שריפת בענין / ניישלאס יוסף יעקב הרב - שלישית סעודה באמצע יין לשתותבענין
 ישראל" "אור מכון - ישראל שארית לספויק סקורות /דימאנד
 קצב ס, שחברו כשיודע אפי' מדעתו שלא תבירו של מחפץ להנות שלא ובענין הנקיץ, חזרת באמצע דר"ח תפילין הנחתבענין
 , סאסעט הלל סשה חרב - ישתבח בברכת שסו וברז הוא ברוך עניית בענין / נרינפעלד לייביש ארי' הרב -יסכים
 ווייסמאנדל יהודה יוסף הב' - לסכר קריסה מעות ליחןבעניו
 קסד', אבערלאנדער גדלי' הרב - מכסף העשויים ארה"ב דולר במטבעות הבן פדיון מעותשיעור

 קצ ש, ובענין לחלב, בשר בין שעות י שהיית בענין / נאגאל עמרם ישראל הרב - הקדוש הא-ל אחר עד רגליו לקויןבענין
 בענין / ראזענבערג עביר אברהם הרב - שבע מעיז בברכת לכרוע בענין / אבראהאם נחום הרב - גוי אצל סכיןהשחזת
 הרב - הפסח בימי הנוגעים הלכות כמה / דרוש אשר הרב - זקנים ומושבי מלונות בישיבו,ק העובדים טיםמשרתים
 ישראל". "אור מכון - ישראל שארית לסמו"ק מקורות , ניישלאס יוסףיעקב
 קפ יב, / רויזענבערג יחיאל הרב - לברכה ברכה בין קצת להמתין בענין / אבערלאנדער גדלי' הרב - יחוד בענין סגשוללהסיר
 נפתלי הב' - בתמך פסוק כשלומדיפ השם הזכרת בעוין / ניישלאס יוסף יעקב הרב - חם ומצה פת שצריח שלאבענין
 פליישסאן. אליעזרצבי

 קצך יג גדלי' הרב - לביתה מחוץ כשנמצאת יוויכ נרות הדלקת / אבערלאנדער חיים הרב - בךמרונים" שבת נרותהדלגןז
 עמידה / וויינפעלד העניך הרב - עין מראית משום לגוי כשנותנו אפי' האסורים דברים קנייה איסור /אבערלאנדער

 - הש"ץ ע"י בשל כהנים וברכת מודים אמירת / פראמקאוויסש אלעזר אהרן הרב - יוהכ"פ בעבודת נא כמר ה'באנא
 גאלדקלאע. דוד ישעי'הרב
 פטיד, נריטואלד פשה דוד הרב - צדיקיפ של תמונות נענין / פולק אליעזר הרב - בשבת וקפה שוקו חננתנענין

 קצחסו, ניעור / מצנר טלכיאל יוסף הרב - אותיות ע"י חול דברי להאר לא / גסס ברוך שמואל הרב - ותפילין תפילהבענין
 ווערצבערגער דוד יהושע הרב - הציצית בדיקת או לבנה גקידושהבגד

 קצבסו, אבערלאנדער. חיים הרב - בשליא קבורהחיוב

 ריז, - ליתד ישתבח בין ממעמקים המעלות שיר בענין , גרינפעלד זלמן שניאור הרב - הרבה המצויים רבית בדיניזהירות
 בהמה בשד מליחת בשעת יתד תקיעת בענין / ניישלאס יוסף יעקב חרב - לנשים זימון חיוב / נאגאל עמרם ישראלהרב

 כהנא. חנא מרדכי הב' - הבשרבאטלז
 רדית, רוניו. ליב יהודה הרב - בחנונה השכיחיםבענינים

 קלחיט, יהושע הרב - הרצוח על השתחוויה איסור בענין / צייגערמאן פישל אפרים הרב - שעטנז עניני בכמהזהירות
*,נ%



 ישראלאורקמח

 קפוכ, מהתך שרע במלאכת מצוי שכשעל להסיר , נושאל עמרם ישראל הרב - עכו"ם של בחנות ישראל חלב שתייתאיסור
 ניישל1וס. 'וסף יעקג חרב - בשבת גפסישמשה
 רמבכא, ני,שסאס. שלוס הרב - התפילם גרבוע מצוי מנשול , חיימסאחן יצחק הרב - שוות שעות שהפוסקים להנוהגיםהערה

 רכךכב, פייש שרגא הרב - בשבת הדיוטות שסרי לקרוא ושלא השבת[ ליום שמפצים ועקם ]במודעות לפרסם שלאליזהר
 לתרופה. עלים סערות - תגובה ,בערנשסאק

 רכובג, לאפרושי , נתנאל עמרם ישראל הרב - אדום חוס לקשור שלא , ניישטאס שלום הרב - התפישן ברבוע מצוימנשול
 ניישלאס. יוסף יעקב הרב - המתפלל לגלבל שלא איסור בענין ,פאיסורא
 רכת כד, הרב - =וזה קביעת מקום בענין 1 שווארץ נחמן אברהם הרב - מקדשיו בית לחורבן זכר ח.-ל וגזירות בתעניותלחהר
 נאגאל. עמרם ישראל הרב - וכדומה במסוס לודו היושב לטי אוכל מנות נתינת באיורור , אילאוויסש צבייוסף

 רלדכה, עולם אהבת בברכת מהרה" "מחר.. נוסח בענין , ננוט ברך שמואל הרב - בלבישתח טונה שאינו בבגד שרב בימיציצית
 כהן. משה הרב-

 רלדכו, עליו שנדפס שיש ספר ליד להתפלל , שחארץ נחמן אברהם חרב - מצוה במקום שלא ומוזי"ק זמר מיני לשמועשלא
 וויינשסיין שלמה הרב - צדיקתמונת
 ריחכז, קנאפפלער יעקב הרב - פה שבעל תורה לנקדבענין
 רכבכח, חשומעין עשרה אין אם המבורך ה' ברוך לענות שלא , פעדער צבי ברוך הרב - הכנסת לבית גוי או ערל להכניסשלא
 אבערלועדער. גדלי' הרב - נרנואמירת
 רכחכס, חלוי סובי' הרב - מבושל שאינו בשר סלסול , הערשקאוויסש יהודה הרב - יו"ט בערב שערות גילוחבענין

דאסקאלו14יטש.
 רמל, יתברך אמירת / נהורא לייבוש ארי' הרב - אבידה על הכרזה בענין , בהר"ן סשה הרג - חנוכה של הנרות הכנתסדר

 - נתינה איזה ליתן שחייב לביהכ"נ "מתנה" נדר , אבערלאנדער דוד הב' - ציבור השלית עם ביחד הקדיש שלוישתבח
 וויליגער. פנחס הרב - שבקדושה נוסח , וויינטראב שלמההרב

 רכולא, יוסף הרב - בבית אפילו בשבת הכיס בתוך חפצים הנתת איסור , אבידן חיים הרב - במוצאי-שבת מגילת-אסתרקריאת
 בלויפעלד. שלמה הרב - בפסה קטניות מחשש זהירות ,אבערל1צדער

 קםלב, הרב - מטי משומשים גלים קנחת , ניישלאס יוסף יעקב הרב - 66מ5( - שע-ד ,הנקרא האוצר בבית מזוזה חיובבענין
 רבינוביץ.משה
 זנותו או - עלינו "יגן"זכותו

 "תגן-
 קכדלד, ניימאן. אלי' הרב - עלינוו

 רלולה, ליסוואק. דוד הלל הרב - גילוח במכונת גילוח איסורבענין

 רלדלט, ליסוואק. דוד הלל הרב - פסח כערב עשירה מצחבעניו

 דוצמיהימילי
 קפאא, ואינה בשבת תותים לאגול אשה מותרת למה , זיידמאן משה אברהם הרב - כלים טגילת בדיני הט"ו בדבריתפיה

 עץ בגי' שליאה , קליין דוד משה הרב - קידושין מס' בריש הערות / אבערלאנדער חיים הרב - צביעה משוםתוששת
 מעפיטער. ברוך ישראל הג' - התנהומא עליוסף
 קמאב, הלב על להכות הנהוג בדבר תמיה , רוטנר צבי ברוך הרב - שעה לצורך פרי עצי כרת דאלישע הרמב"ם בדבריפליאה
 זילבער יוסף הרב - שונות הערות , האלצלער יצחק אברהם הרב - לנו" מהל לנו סלת וכו' כולם ב"ועל יוהכ"פבתפלת

 מסינגער. ברוך ישראל הג' - התוספתא על דוד חסדי בספר פליאה1
 רלגג, יניח א, י"ד 4ל קודם הבודק בדין יצחק מנחת בשו"ת תמיה , שאיא משה אברהם הרב - שונים געניניםהערות

 אבערלאנדער. חיים הרב -הפתיתים
 קפוד, ע. אברהם הרב - קודש זרע בספה"ק תסיח , כהנא ישורן ישראל יעקג אהרן הרב - מהול שנוסע אלובענין

 הב' - ב"מ בגנו הערה , הירש זאב בנימין הרב - במהרה מתפישים אינם שיתשיט התת"ס נדברי הערה ,ראזענבערג
 פרידמאן' יואל הב' - רש"י בדברי צ"ע , ווייסמאנדל יהודחיוסף
 קפוה, תסי' , בערגער יהושע הרג - ישראל עבודת בסמה"ק פליאה , אבערלאנדער גדלי' הרב - צדק צמה שו"ת בדבריתסי'

 הערש מרדפו הב' - עשה באה"ב לך שאומר מה כל בענ,ן הערה , ניישלאס יוסף יעקב הרב - הבושם ערוגתבספה-ק
כהנא
 קכא1, הי' בנים כמח / הירשפרומ פנתם חרב - חרא"ש תוס' על פלא היעב"ץ; על סלא תוס'; על פלא חיות; חסהרי'ץ עלפלא
 ז.ב. הב' - החת-ע בדברי פליאה , כהנא צבי הרב - לוי הקדושת בדגרי תמיה , ווייס אלחנן הרב - לחשמונאילו

מאסקשחסש.
 קצזז, , גערמאן פאיר נהום הדב - דפרקא אגרא בספה"ק תמיה , אבערלאנדער גדלי' הרב - ישראל שארית בספה"קתמיה
 הב' - מצרי לשון הוא מן' דלשח הראשונים בדברי תמיה , דחמ~עד יוסף יעקב חרב - ברורה חפשנה בדבריתמיה

 חילופי בענין הת"ס בתשו' חערח , נייווירסח שלמה נפתלי הב' - מגילה מס' המרדכי בדברי תמיה , סופר גנימיןשמואל
 על הערה , עפשסיין דוד יעקב הב' - תטורים בעל בדברי תפיה ב"מ; בנמ' בדברי תמיח , דייסש יוסף הרב -איסוח"נ
 וומסמשדל יהודה יוסף הב' - המהרש"ל על פליאהמהרש"א;

 ר ח, מ. הרב - רבה במדרש תמיח , ב דרוש ההתקשרות שער ישראל שארית ס' - באמצע ורה"ר לרח"י מרה"י הזורקבדין
 , מאסק~עויסש מ. נ. חרב - משח באר ספה"ק נדנרי תפוח / פאפיר י. הרג - לוי קדושת ספה"ק על הערות /פולק
 חרב - שיר בכ* שנעו בשעה הכהמם עמידת משם בענין פליאת , ווייסמשדל יהודה יוסף הב' - רי"ד התוס' עלפלמ"ח
י.

 וצווארי



קמט א-מ גליונות - כלליתוכן

 קצד ס, מרובים מהורים עיפות בענין , הנ"ל - ההינון על פלא , השתפריט פנתם חרב - הכסף והנקודת הט"ו עלפלא
 ח,בד מי גענה / פדיישסיצ שלמה הרב - שמח. ב"אור תחיחות ב' / דנדדקובסקי ,. י. ירחמיאל הדב -פחסמאים
 בוכימער יצחק גרשון הב' - ברורה המשנח על פלא , האריג מ. מ. הב' - למנחותהמהב"א
 קטו ', אפיית בענין , חבושם ערוגת בעל תוסס, אבד-ק זצוק"ל גרינוואלד ששה רבי הגה"ק מכתב-יד - זהב הטורי בדבריתפיה
 בענין , ליכסער יודא הרב - השבת ביוט הפניםלחם

 אוכליי
 הק' החייט בשר פליאה , גנאי רתמים הרב - אדם לסמא

 הרב - שונות תמיהות , בוכינגער יצחק גרשון חב' - יעקב ויגד ספר על פלא ; עפשטע! דוד יעקב הרב - וישבפר'
 חיים החפץ ספרי להוצאת מכון - הלשון שמירת בס' מקום מראה , מסל ישראליעקב
 קצב יא, בס' תסיח עוד , הנ"ל - מסח( חל )על חיים מקור בספר חמיה , ניישלאס יוסף יעקב הרב - פסח של בהגדהתמ,ה
 פעלדטאן. אביגדור הרב - שמות פ' רש"י בדברי פליאה / הנ"ל - יו"ד כש"ך ותסיחהנ"ל.

 47!ב יב, סנהדרין בגמ' תמיה , נישאל עמרם ישראל חרב - המניא בדברי פליאה ; באב"ד מנחם יוסף חרב - הס"ז בדבריפליאה
 מאיר הרב - מהרש"א בדברי  פליאה ן יעקבסאהן יצחק יוסף הב' - לאברהם הסד בספר פליאה , פרנקל יושע הרב-

 בונם שמחה הב' - סופר חהתם בדברי פליאה עוד , וועבער יוסף ישראל הב' - סופר החתם בדברי פליאה ,לעזער
 פישער. הלויששט
 קצו 'ק מוחק בענין תמנה , פערל אלעזר הרג - הדורות סדר בספר פליאה , נרינוואלד נחום הרב - פענח צפות בספרפליאה

 פרענקל. אלעזר הרב - עני ומעשר מע"ש פעות נסדר קדום ירושלים מנהג בענין פליאה, הנ"ל - סופר חהתם בדברי תפיה ן וואלדמאן אליעזר אברהם הרב - החיים אור בדברי תמיה , זוצענפעלד ברוך הרב-

 צא יד, , נתנאל עמרם ישראל הרב - דפרקא אירא בספר תמיה , פינקאוויטש צבי אברהם הרב - של"ו סי' הרב בשו"עתמיה
 על תמיח , חבצלת מנחם הרב - חיים דברי שו"ת על תמיה 1 רזשעקאבס אליהו הרב - עה"ת יפות פנים בספרתפיה
 פצגר מלגימל יוסף חרב - ס"ז:( ,ע"זרש"י

 קצט ם , שסערן אליעזר שמואל הרג - ר"ה עמ"ס יעקב- ב"נחלת תמיהות שתי , אבערלאנדער יחיאל הרב - ברש"יתמיה
 תמיה , ווייטפילד יחיאל הרב - אליהו אזור ספר על תמיה , פרענקל אהרן הרב - חמץ אכילת זמן סוף בעניןתמיה
 הב' - הרא"ש שו"ת על תפיה , פרנקל יושע הרב - משמואל שם ספר על תמיח , סאמעט הלל משה הרב -ברש"י

 אשר ארי' הב' - אמת שפת ספר על תמיה , נויהיים רפאל שמשון הרב - ,ומש)"ב( בסו"ז תמיה , האניג מנתםמרדכי
אתדיק
 קצדמז, על תמיה , סגל שלום הרב - סופר החתם בדברי תמיה ; אבערלאנדער אליעזר הרב - אלימלך הנועם בדבריתמיה
 בפיוט הערה , ניישלאס יוסף יעקב הרב - חכמים השפתי בדברי תמי' , ניישלאס יודא גבריאל הרב - השולתןהערוך
 מאנדל. אחרן הב' - הגדול שבתשל

 רג'ז, כהן. העשיל יושע חב' - משה אתי ומידד אלדד בענין , מאיער משה הב' - ישראל 'שמח ובס' מישרים גריד בס'תמיח

 רהיח, תמיה , ניישלאס יוסף יעקב הרב - סופר החתם בדברי תמיה , ווי*נער פנחס הרב - חינוך' ח'מנחת בדבריתמיה
 הרב - הב"י בדברי תמיה , וואלדמאן אליעזר אברהם הרב - ההת-ס דברי צ"ב פרץ ינון ישראל הרב - רש"יבדברי
 ווייס.יודא
 קמיט, שלפה אברהם הרב - מגדים הפרי בדברי תפיה , ראסבלאהם פסח הרב - בפסח שמחה חיוב בענין יאיר' באותתמיה
 תמיה , אינדינ אשר ארי' הב' - אפח והשפת נבחר חנסף על תמיה , ניישסאס שלום הרב - יהושע בפני תמיה ,כ"ץ
 ליכסער יודא הרב - ז"ל האר"י לרבינו תורה ליקוטיעל

 קפוכ, בעל הנאון בדברי פליאה , שרייבער ישראל הרב - ההרים נבראו מתי , פרנקל יושע הרב - בשבועות" דבש"מאכלי
 פערל. הכהן מאיר חיים הב' - ז"להפלאה

 רמדכא, כהנים בענין תמיה , הנ"ל - דר"ת תפילין הנחת מנהג בעני, תמיה , גבאי רחמים הב' - בשידוכין הסערה בעניןמעות
 ובדברי החזקוני בדברי תמיה , ליכסער יודא הרב - החת"ס בדברי תפיה , ננוס ברוך שמואל הרב - בלויים הםזריזים
 בסעודה נשים חיוב , ג"כ הכהן דוד שמואל הב' - המדגר דור של גובהן בענין , ווייס מרדכי הרב - חננאלרבינו

 פרץ. ינון ישראל הב' - ל"ת גל דוהה הבריות שכבוד רש"י גד' תמיה , גאנזל יצחק יוסף הרב -שלישית

 רכו כב, בענין במשנ"ב תמיהה , כ"ץ שמחה מנהם הרב - הלבוש בדברי תמיה , אגערלאנדער גדלי' הרב - רש"י בדבריתמיה
 שהלכו באופן קולא מניע אט במצרים לנור ההיתר בענין תמיה , בנדיקט יחיאל הב' - השחר עלות - המזרחהאיר
 / הנ"ל - אמת שפת הספר תמיה / ר"ב צבי יחיאל הב' - יונתן מדרש נספר תמיה / קרמינר צני משה הב' -ישראל

 סווערסקי. מרדכי הב' - הרמב"ם בהשפטות צ"ב , הנ"ל - שדה מרומי בס' תמיה 1 הנ"ל - יששכר בני בספרתמיה

 רכז כג, החיים היער בדברי תמיה , פוסקים וכמה מיימות בהגהות תמיה , פישער יהודא רוד הרב - סופר החתם בדבריסתירה
 ניישלאס. יוסף יעקב הרב-

 רכס כד, אברהס הרב - שמת קידושין שליח בענין לוי בקדושת תמיה , העלער הלוי הלל אפרים הרב - יציב דברי בשו"תתמיה
 ארי' הרב - הקטורת פרשיות נתיבת היתר ; רובין הכהן שרגא יחזקא' הרב - רש"י בדברי תמוה , משינסקישמעון
 אברהם האשל על תמיה , אבערלוצדער יוסף הב' - ועוד השמשות, בין שנבראו דברים עשרה בענין , נהוראלייביש
 בספר תמיה , סאמעט הלל סשה הרב - המדרש על מערה החת"ס, על תמיה , מאיער משה הב' - חכמהוהמשך
 פריעדמאן. חיים הרב - התניא אמריםלקוטי

 רלו כה, תמיה , כלייער צבי הרג - איסור על חל איסור הבושם' 'ערוגת י' על תמיה , מאבהיים נפתלי -הרב חס"ו בדבריתמיה
 מאיער. משה הב' - הטלך שער ספר על תמיה , שסעקל משה בנימין הב' - משנה הכסףעל

 רלה בו, דוד הג' - שופר תקיעת לפני שאומרים בפסוקים תמיה 1 אבערלאנדער ברוך הרב - המלכות לשלוםתפילה
 בענין , לאופר ,וסף הרב - לוי קדושת בספר תמיה 1 רתכמאן י. ש. הרב - ז"ל רש"י בדברי סתירה ,אבערלוצדער

 פריעדמאן חכוך וואלף חערש הרב - איתן נחל בס' תנהה , נהורא *יביש ארי' חרב - בחושך שלוייתסעודה



 ישראלאורקנ

 רכס כז, יעקנ חרב - ושבת ציצית בחלכות תפוחות ב' , ספקסור צבי משח הרב - .ט16ת שאר על עמלק מחחת מצותבשין
 חיש במצק ובפשה אפרים בעוללות תסיח , נישלתם יוסף יעקב חרב - ששכר בם גספה"9 חערות ב' , נאשלאסיוסף
 כ-ץ שלמח אתרהט חרב - לקיום במכניסומעשר
 רכג כח, אשר ישעי' חרג - שונות תמוהות , פישער יודא דוד חרב - עקיבא ר' של אביו בענין בנימין עיר ספר בדבריתמיח
 אברהם חרב - אנאז תורת בספר חמיה , פ!נרסוגאל לתבונו עדיאל חרב - סופר כתב בשולת תמיח , מיללערזע*ג
 נהשסאט. שקם הרב - שנת הלכות ושו"ע בתוס' תמיח , וכ"ל - חסוריט בעל דברי סיר ,ברנתי

 דל כס, 'מה ישעי' שמואל הרב - חק' התהם חפיר ועל חמהרש-א על תפיח , רבינוביץ הכהן גמליאל חרב - חנר"א בפירושצ"ב
 שווארץ. דוד מרדכי חב' - שונות תמיחותן

 רטב ל, גמליאל הרב - בציצית לביה"ק כניסח בדין ברורה במתנה תמיח , אבערלוצדער נדלי' חרב - נפים מעשה בספרתמיח
 במשגח תמיח , ווילעער פנחס הרב - הק' חחייס באור תטיח , דיווש יואל הרב - ימות פניט בס' תמיה 1רביטביץ
 אף 'בנים' והכתוב שבמקום התוי"ס על תמיח , נאגאל עמרם ישראל חרב - י ביום דר-ה א' יום שיחול יחנן איברורה
 סאוויץ. מנהם חרב - בכללבנות
 רכח לא, תמי' , ווייס מרדכי חרב - ישראל עבודת ספר על תפיח , ניישלאס יוסף יעקב הרב - חמדה ארץ ספר עלתמיח
 כ"ץ. שלמה אברהם הרב - בשו"ע חערח , בוכינגער בנימין 'תוק חרב - תורה ולחמי יששכר חבנינדברי

 קמב לב, שלום - כנעני' 'עבד של חמציאות יתכ, איך , פענחת אהרן יצחק חרב - אסתר דוד' 'ב, או אסתר 'דוד' סדדכי היהחטט
 בית אי בענין יעקב משכנות בשו"ת תמיח מילה; מצות בענין אברהם דבר שו"ת של תידושו על תמיח 1 פעדעראלי'
 יוסף יעקב הרב - פסח קודם בששית שנתבטל חפץ גישר חיוב בענין פסת הלכות במשנ"ב תמיח כפזוזה; תהבהבקר

ניישלאס.
 קמך לג הרב - והסימנים הסכין גוהקת קורט חדת כיסוי בענין תמיה / רפופורט חיים הרב - הכבוד עשי בענין הנר"א עלתמיח
 מעות ואחרונים, אברהם בברן תמיח חרא"ש, בדברי תמיה איש, הח!ון בשט איש מעשה ספר על תמיה , וירצברגערשלוס
 ניישלאס. יוסף יעקב חרב - בשלבוקתדפוס
 קבו לד, בפסוק החזקוני על תמיח 1 רשטרס חיים הרב - עשאה ולא ונשם מצוה לעשות המהשב בענין חת"ס בשו"תתסיח
 הרב - אביו בשליחת היה האם עבר לבית יעקב הליכת ונענין תשובה, עשה תרח אס בענין בהיי רבט בדגרי סתירה, רבינוביץ חכה! גמליאל הרב - שמות ספר תוכ! בענין בחיי ברבינו תמיה , נאגאל עמרם ישראל הרב - אהד לבשרוהיו

 פריעדמאן. זוסיאאליעזר
 רלט לה, - למנורהו כבש חיה לא אמאי , סידני אג"ד קרויס מאיר אחר! הרב - לטסם טריפת שבין בחילוק חינוך במנחתתמיח
 בענין חינוך במוחת תמיה , קלירס שלמה הרב - ג"ץ שעטנ"ז אותיות בענין הב"י בדגרי הערה , פערל תכהן אהרןהרב
 ראסח. שמואל מאיר הרב - המזל מתגבר הולדת ביום , האתנער שלמה אחרן הרב - ההודש עדותקבלת

 רלו לו, שבידם בזכות ניזונין צדיקים האם , ויישלאס יוסף יעקב חרב - הלקט( שבולי יבשם כלים ונושאי בשו"ע בהלכהתפיח
 פייג. דניאל הרב - הש"ד בדברי הערה , רניטביץ הכהן גמליאל הדב - חנט במחצת4ט

 רלד לז, אבא אברחם הב' - אלע!ר המנחת גדברי תמיה , נאגאל עמרט ישראל הרב - דר"ח תפילי, בענין הגר"א בדבריתמיה
 פערל. הכהן אנשילאשר
 רמ לח, וחמיה !כירות, שש בענין אברהם במג! תפיח , רבינוביץ הכה, גמליאל חרב - מ"ז( ס"ק תע"ה )סימן ברורח במשנחתמיה
 ניישלאס. יוסף יעקב הרב - מ"ע לקיים שמהזיב בעת חיש, להקיץ בענין שלמה הליכותבספר

 רלו לט, גמליאל הרב - תקע"ס( סי' 1ח1"ה השלחן נערוך תמיה )1:(, סנהדרין חתוס' בדעת צ"ע ברורה, במשנה שונותתמיחות
 תמיהא , ניישלאס יוסף יעקב חרב - שבכורך מרור אגילת שיעור בענין ארי' שנעת בשו"ת תמיה , רבינוביץחכתן
 בדעת לכ4י' סתירת / שפיץ יואל חרב - המצות באפיית מיטס ח"י על להקפיד המנהג ונסעם השלחן, ערזךבדברי

 לייפער. דוד יצחק חרב - זבולון עם כשמשתתף יששכר שי עוה"ב שכר בעניןהכמהח"ק
 קיד מ, לוי קדושת בספח"ק הערה , וווינבערגער שבתי הרב - הק' החייט האור בדברי חערח ברורח, חמשנה בדבריסתירה
 לאווי. 'צחק הב' - במילואים ימיט ד' ניקורבענין

תגובות
 קסד ב, / לרנר יצחק יוסף חרב - בסוכת לישב ברכת בענין , אבערלאגדער יחיאל הרב - ~שים בשנת שתים אכילתבענק
 באפורת כריעת בענין , קאסח מאיר משח הרב - בנו לפדות תאב חיוב בעני, , שוהאס נד*' מנהט חרב - חז"לבענין
 הכחן יודא חרג - תלין בל בדיני הערה / פישמיק יחושע הרב - בדצ"ל עוד / מונדש"ן יהושע הרב - חמבורך ח'ברוך

 וועסנשסיין. דוד מרדכי הרב - שונות הערות 1 מונדשחן יחושע הרב - ארמי בלשון אזיד תפלת בענין ,י,טראפסער
 רלה ק קאסה אלד מאיר משח חרב - דתמיח" "מילי על ותשמח מענח , זילבער יוסף חרב - אלישע ע"י פרי עצי גרותהבענין

 בשעת נר הדלקת מנ"נ בענין , רפופורס מענדל ממ"פ יוסף חרב - שונות חערות , זילבער יוסף הרב - הטתה תנובת/
 תגונת , לנדוי בצלאל חרב - הפבורך ה' ובברוך בברכו כריעח נענין ן שליט"א מבעירא האדמו"ר - חופרותשהיסח
 שיעור בנדון / אבערליצדער גד*' הדב - שלום ושאילת פסיעות שלש שפסע לאחר מיד למקומו לחזור בעטן ,חכותה
 4ע ככר צריך מדוע וחשוב הסנה, נרות בהדלקת נשים ן חרשקוביץ ש. יעקב חרב - פסיעות שלש שכלו במקוםחמתנה
 !מן כשמציע ניח חדלותו בענין , וועסנשסחן דוד מרדכי חב' - שונות הערות ן פרץ יצחק חרג - חמת להוצאתתיעק
 אמירת בדין , חכותב תגובת ן זילבער יוסף הרב - מעריג תפלת קודם ג"ח הדלקת , כהנא אהרן חרב - ערביתתפלת
 פעסענער. ברוך ישראל חג' - בס את לפדות ח"כ בחיוב, קאסח א4' מאיר משח חרג - חנוכה נר הדלקת בזמן חידוש , חארפענעס דוד ישראל הרב - הצבור עם שלא מדותי"ג

 קפח ד, משך לוחזעגב במנחצ בעכו-ם, ניסא פרסומי שפך אי ן משכוויין יחושע חרב - אליהו דבי הליכות הלקוס עלהוספה
 או ככר ע"י חמת טלטול געלן , בוים יחיאל הרב - למלוה גת ייצור לומר ללוח מותר ו4ה בהט, ולהשתגל השכהלנרות



קנא א-מ גליונות - כלליתוכן

ן

 פרידמאן. הלוי *לום חרב - זצ"ל חיים" מח"דברי נפלא מעשה ,מ,ללערש צברחם חרב - הבדלח 4י קידוש לצורך בסעודה חשק בענין / ווייס שלום הרב - רבית בהלכות למעשה והערהתשק,נ

 קעז ה, בענין , מונדשיין יהושע הרב - שונות הערות , אבערלוצדער יחיאל הרג - מהאיש לרצות נוח אשח אם ןבעג3

 ז.ל. - מעל השסר עי קמלעסתש
 חורוביי
 הרב - שונות הערות , דרברפהגר מיכאל הרב - עונג משום שבת נר בענין ,

 ברכת בהתיסת טעות בענין , ראמה איידק יצחק הרב - כסאות בשאר שנתערב שקצה שהוא כסא בענין , ליכסערייראש
 - חמצוה שעשה ממקום פצוח בו שעשת תכלי הוצאת לאחר בענין , וועסנשסתן דוד מרדכי חב' - ועוד קולס,שפע%
 בכריעות השיסות בירור קורש, הזרע דברי על בישוב עוד , י.י.מ.מ. - קודש חזרי דברי על ישוב 1 פישל אהרןחרבש
 חרב - לצהור לתפילין טלית קדיפת בענין , קאסח מאיר משח הרב - שוטת הערות , ראזענבערגער יי"מ -בתפלת%

%"  , שמאן יצחק יעקג חרב - הבשם הערוגת על חמיהבענין(4
 קכנ ו, - לחסיד"- ההסו יהחת"ס מאמר על ושספות תשג"

 הערות , מונדשיין יהושע הרב - אליהו הליכות לילקוט הוספח לחורבן; זכר גדילי הערה , אבערל1צדער גדלחרב5
 חלוי זושא אלכסנדר חרב - האב אחות אחרי הולכות שהבנות חעבו"י בדברי עוד , שאיא משה אברחם הרב -שונות%
 הב' - זצ"ל מווערבוי ווחס הגר"י ספרי בענין , הלפרין שלמה הב' - אלול בחודש וישעי אורי ה' לדוד אמירת ,ניימאן%

 הנהה קודם הסלית לבישת , קר1יס משה אברהם הרב - לגהורים הראש על חסמת עטיפת , מעסימער ברוךישראל.:
 ע. אברהם חרב - הכריעות בענין קודש זרע ספח-ק בדברי , וויינבערגער צבי ישראל הרב - לבהוריםתפילין[%

 הרב - גנו את לפדות האב חיוב בענין , שוחאס גדלי' מנחם הרב - הת"ב שיעור בענין הד"ת טת בש ,ראזעעערג
 בחם יהושע,עקב%
 קצט ז, האלצלער שלמה יודא מרדכי הרב - הנ-ל בענין עוד , ראסענבערג לייביש חיים הרב - לחשמונאי חיה גגיט כמהבענין"?
 שו"ב קאין דוד חיים הרב - הנ"ל בענין עוד , הירשפעלד יודא דוד הרב - לשחוט כשרים דגשים התוס' בראיות ישוב,%

 מזוזת לו שאי! בפתח ג"ח הדלקת מקום נענין , מונדשיין יהושע הרב - נ"ה בהדלקת וכו' פונה שאתה מנית כל בענץ,ש

 במדבר ישראל שהקריבו פסח בענין ' פרידמאן זלמן שלמה הרב - שמו"ע המתפלל לפני לעבור בענין / כה, 'ישעהיבש

 פנחס הרב - הנ"ל בענין עוד , ווייס מרדכ' הרב - האב קהות אחר בנות רוב בענין העבו"י בדברי , נרינפלד חייםהרבין - אלול בחודש וישעי" אורי ח' "לדוד אמירת , אביס דה שלמה חרב - הנ"ל גענין עוד , פישער ב ל מרדכ היב-ק4

-

 הב' - בשבת שעסגז של בנד טלטול בעני! , הדר ש. לוי הרב - קנייתם עם מיד כלים טבילת בענין , חאלברשסאסא.

 חלוי סובי' חרג - ראשון בכלי הנעלה בענין , רוקח טוביה משה - בחוה"מ תידו-ת כתיבת / מייזעלס הלוי ציוןבן,4
 הרב - היעב"ץ בדברי ישוג , באב-ד מנחם יוסף הרג - ועוד בשבת, שנקרע דפים *גי לקרב בענין ,דאסקאלויויסש:1

 , וועבער א.י. חב' - אחרונים מים נטילת בשיעור , גאלדמעצער נחוטזאב
 רב ח, 1 גערמא! מאיר נחום חרג - ב"מ הגפ' בדברי ישוב , אבערלאנדער גדלי' הרב - שמו"ע המתפלל כנגד לעבורגענין

 בענין עוד , גראס הכהן שלמה הרב - בארה"ב המולד זמן בענין , יופר חיים יעקב חרב - אחרז-קדושים חפסרת בענין_1
 יין לצבוע בענין , פולק אליעזר הרב - לפניו תנועה כשיש הנדלק עלעקסרי מאור בענין , לאש צחק וסף הרב להנ8
 אדם בענין , נרינפלד חיים הרב - והחת"מ חסורים בעל בדברי , האגער יוסף יעקב הרב - בשבת אדום יין במעםלגן ,88

 , טעסלער יצחק הרב - יו"ט שמחת לקונטרס הערות , קאטה יוסף יעקב הרב - בזה יצא אי משלו"מ שמקגלחשוב
 נאנאל עמרם ישראל הרב - הוא מצרי לשון 'מן' דלשון הראשונים בדברי , גרינפעלד ליבוש ארי' הרב - שונותחערות1
 1 וואלף א. הרב - שונות הערות , וויינבערגער צבי ישראל הרב - לקידוש אדום יין ובדין שליח ע"י משלו"ם גענין,ן

 הלוי ציון בן הב' - שמו"ע בתפילת הכריעות בענין , הערמאן שמואל חרב - במדבר ישראל שהקריבו פסחבעניןי
 - הנ"ל בענין עוד , נייווירסה ילמה נפתל' הב' - לע"א כומר יהיה בגורו שבנו נדר שמשה הבעה"ס בדברי ,מייזעלסנ
 רוב בענין , וועבער יודא דוד שמוא' חב' - טריפה ונמצאו להבירו משסם שלח בענין , קפלן הכהן מאיר אברהםהרב%
 בענין , בינעסה שלמה הב' - עשה בעה"ב לך שיאמר מה כל גענין וותנער, ליב ארי' הרב - האב לאחות דומותגנות4
 - בו 15געין קנאין ארמית הבועל בעני, , בירבוים חלוי דוב יששכר הרב - אחיי ובהפסורת בשבת, גוי של שעטנזבגד2
 ארליכפאן לחב אריה הרב - קנייתם עם מיד הדשים כלים טבילת בענין , ראזנער הלוי יואלהרב%

 קצו ט, בצלאל חרב - למשיג תשובה חדשים כלים טבילת בענין , ניימ4ען יצחק יעקב -הרב ישראל שארית ק ספה ידבימקיר5
 ליבידו יהודה חיים הרב - מיתה חייג בשבת ששבת נכרי ובענין ישראל, יאריח ספה"ק לדברי מקור ע"ד עוד ,ראקאוו%
 בענין ' ותעעבאלנ באוויל תיים חרב - מנין עם ולהתפלל 4"ור צריך אם יעות או מו"מ כששכה בענין ,ראסנבערג%

 חייב בשבת ששבת נכרי ובענין '*ראל, השארית תפיחות ישוב , צולק אליעזר הרב - עכו"ם של שעטנז בגדסלסול
 - לנשים תורה לי=ד בעמן , רגינוביץ אליהו 0ינתס חרג - לגס הרשאה כתב בענין , הערשקאוויסש יצחק הרגפיתה-%
 עור , ברגמן דוד רוטבן חרב - הנ"ל בעני! עוד , בערקאוויסש שלוט חחס הרב - הנ"ל בענין עוד , ד"סש דודהרב%

 בענין , ווילליגער פנחס הרב - בחוח"מ תורה חידושי כתיבת בענין , פעקעסער פישעל אפרים חיים הרב - הנ-לבענין4
 עוד , אבערליצדער רזיאל הרב - למדניות נשים בענין 1 קאסה יוסף יעקב הרב - שמת נטמרים שהרופאים לילדהורים%
 חיים חרב - וש"ל בענין עוד , פעלדפאן אביגדור הרב - הנ"ל בענין עוד , שסראססער הכחן יודא הרב - הנ"לבענין%
 ח.ס. הרב - הקתל אתרוג בדץ , שטיינמעו גרשון ח"ם הרב - בעשי"ת כסוך מי לוסר *כח בענין , אבראהאטשלמח?
 קאסה מאיר משה הרב - פיתה חייב בשבת ששבת נכרי בעניןווערצבערגער%

 קשח י, לו חיח בנים כמה , כ"ל הכהן ברוך הרב - - *ונות הערות 1 שסרן אליעזר שמואל הרב - סעודה במקום קידושבעגין1
 - בעלי-ההם על פרסית השגחה בענין , מסל ישראל יעקב הרב - הנ"ל בענין עוד 1 גרינפלד חמס הרב -להשפונאי1
 עוד , אבערל4צדער קניאל הרב - למדניות נשים בענן , לרנר יצחק יוסף הרב - שונות הערות , מונדשיין יחושעהרב!
 - סובה איכות לו כשאין ישראל מיד קנתה , פרנקל יושע הרב - הנ"ל בענין עוד , באב"ד פנהם יוסף חרב - הנ"לבעניןן

 דר"ח תפילין הנחת בענין , ס"ס ביסף אהרן הרב - השמים שער - השליח סידור של בענעו , אבערלאנדער ברוךהרב

 יעקב חרב - ועוד ויו"ט, *בת סעודות באמצע יי, שתיית בענין , ראזענבערג עביר אברהם הרב - ועוד הש"צ,בןזרתן
 -  שונות חערות , קמעלניק צבי זאב הרב - הסל פוריך הזכיר "כ"י בקיץ הגשם מוריר אמר אם בענין , ניישלאסיוסף
 וכיל בשין 1 וואזנער, סא"ל יוסף יעקב הרב - ישתבח בברכת *סו וברוך הוא ברוך עניית בענין , אבראהאם נחוםהרב
 הרב - דודות מספר מלפני זקעו על "קיניי כתיבת בענין , טאאל עמרם ישראל חרב - מצוה לעושה קימחובענין
 - הב"ח יחוס על עוד , גרויההם עזריאל חרב - פלוגלין מטר"ש אצל הב"ס ליפודי מקום בענין 1 סירקיס צבישמואל

 , שי:.פ.ל. הרג - במדבר ישראל שהקריבו פסח בענין , כהן מיכל יחיאל הרב - שתות הערות , חייקש הלוי יעקבחב'



 ישרןאורוב

 בעני! עוד , בערליץ מיכאל הרג - לשרה שכהגרה ברכה של כוס גענץ כ"ל חמץ יואל הרב - ריצד חחיס' בדבריישוב
 / שחארסץ י. חרב - חלה שריפת בענין / פאפיער יהודח אזיאל הרג - קשח גבינה בגדר , שרייבער א. הרב -הנ"ל

 , גראנימאן ישראל חרב - ההח"ן התוס' דברי ישוב / לעפקאוויסש יעקב פנחס הב' - ר"ה בליל ריאה אכילתבענק
 פריטן חייט רזיאל חרב - גולענה בר נ"י הוא הסיד סתם בענין , !,לבר כזהם סשה הרב - במרים התתפושותבענין
 קפד יא, - חז"ל בענין עוד / אכערלאנדער גדלם הרב - חתכלת בעני, עוד , אבערלוצדער חרס הרב - בימינו התכלתבענין
 שנתברר אתר סתם חלב לשתות בשין ן טתדשי'1 יתושע חרב - אליהו דבי חליפות ילקוט , פאשקעס ח,.ל.חרב

 - אדע לסמא שכלע בשק / אברפסק' גדלי' שמואל הב' - הכתב תשבת , לאד וזד יעקב חרב - חבח=תשמנתחים
 תשמר יעגין / פענחם אהרן יצעק הרב - כסדרן שלא ובענין תחילה, בשמאל מנעל קשירת , קנאבלאך יחיאל מאירחרב

 חרב - במדבר ושראל מ* אס ובענק הדשים, יד כתבי- על לס=ך בענין 1 שנדשתן יהושע הרב - ואשובאחטא
 על חרשן-א תל חיבר מי בענין / אבערלאכרער גרוד חרב - המסורח תר שנכתב גתורח שצח"ם 1 נאגאל עמרםישראל
 לצאת בענק / ד"סש דוד חרב - עכו"ם של שעטנז בגד סלסול בענק ן דזיאלוצוסקי מרדכי אברהם הרב - מנהותמס'
 עוד , רהעגבערנ יושאל חרב - המתפל כנגד לעבור בענין , ל. מ. חרב - בשמיעה וחציה באמירה תגיח ברכהידי
 הרב - חז"ל בענין עוד , יצחקי דוד הרב - לנשים תורח תלמוד בענין ן פליישמאן אליעזר צבי נפתלי חב' - הנ"לבענין
 ש. ח. חרב - פיטום * שאין אתרת ובענין וע"ל, בענין ן טלדבלום יהודה הרב - הנ"ל בענ,ן עוד , אבראהאמגתום

 דורות מספר מלפני וקיט על מקיני" כתיבת בעמן ן מסל ישראל יעקב חרב - לרות תרגום המהבר בענין ,גאלדבערגער
 תשבת , ראזענב*ם יוסף יעקב הרב - שמה בטתץר ההמתפלל הב-ת הבסחת בעמן , דרעזדנער עקיגא שמעון הרב-

 הב' - רעד מס' בדברי ואשוב בעמן 1 ססל ישראל יעקב הרב - שונות הערות , דייטש הכהן שלמה הרב -חטתג
 חב' - לוי הקדושת דברי יארב 1 ווחס סא"ל יואל חב' - ברחמ"ז כעזובת עצמו להפקיע בענין / ווייסמוצדל 'הודהיוסף
 - מקראקא יפח 5שח ר' שני היו האם , בעק ליפא יו"ש הגמא הרב - הב"ח של סירקיש שם בעני! , כ"ץ הכהןיואל
 הערות , ראססענבערג חלוי שמואל משח חרב - חמעשח ימי מששת נעשח שהשבת בענין ן גרעוואלד דוב אהרןחרב
 וועסנשטיין. פ.ד. הב' - שונות הערות ן בינעטח שלמה הב' -שונות
 קפד יב, חרב - מעומד סנדק בענין , גרינבלאט אפרים הרב - שוטת הערות , שנעעבאלג פ"11יש שרגא הרב - שונותהערות
 הנ"ל בענין , מבגר אליהו הרג - התכלת בענין , היעה שמואל חרג - מסחרה נעלית דרגא קדושח בענין / בורנריוסף
 מרדכי הרג - המאמר כותב תטבת / גולדחבר ראובן אלחנן חרב - הנ"ל בענין עוד , קר,גער זבולון היים הרב-

 הרב - רב מעשה , מאנהייס אברהם הרב - המ!זזף קדשיט סדר על הירושלמי ובענין הנ"ל, בענין עוד , כ',אברחם
 שונות הערות 1 לאן דוד יעקב הרב - חאב אחות אחר בטת רוב בענין חעבו"י בדברי , טעוךלער יצחק הרב - שונות, שוחאס גדלי' מנהם הרב - ור"ת הנשנים שיטת בעני, ן שנדשיין יהושע חדל - אליהו דבי חליכות ילקוס , קלוגרבנימין

 - בשבת מקרר דלת פתיחת בעני! , קלהנמא, אפז. חרב - המסורה ע"פ התהמם בענין , יאקאב יהודה ישראל הרב-
 שנמצא מי בעני! , הכותב תטבת ן נייווירטח שלמה נפתלי חדל - ור"ח שבת שמהת בענין 1 פערל הכה! מאיר תחםהב'
 ע"נ הנראים שמות מחיקת בענין / נוסליב ר.י. מרדכי הרג - עלעולים , דרעזדנער יואל הרב - ועוד בעש"ק, הדרךעל
 פרסית השנהה בענין , וואלדמאן אליהו הרג - הכנסת בית נבי על לדור בענין ן גהק יהודה משה הרב - המהשבמסך
 ובענין הנ"ל, בעני! , פיקסלער הכהן אהרן הרב - הנ"ל בעמן עוד ן ווערסהייסער שלמה יצהק הרב - בעלי-חייםעל

 , ווידער פנחס הרב - הש"ץ חזרה בשעת דר"ח תפ'4ן הנחת בענין / וועטנשטיין מ.ד. הב' - לחבירתה הסמוכהברכה
 גליק. משה הרב - הארץ על רצועות בענין / שמארץ שוי. הרב - ואשוב אחטא האומרבענין
 מתיר , שנדשיין יהושע חרג - יב לגליון והערות ציונים , ,שהקי דוד הרג - המסורה בענין ' 4כסנשסיי! חג.הרב קצי יק - והערות עיונים , ייבי! גת! שלום יהושע חרב - הנ"ל בעני, עוד , גרינוואלד נוזום הרב - התניא בעל בדבריישוב
 - שונות הערות , פולק אליעזר הרב - המאמר כותב תגובת 1 ארץ יצחק אחרן חרב - תנועה לפניו כשיש הנדלקחשמלי
 יצחק הרב - בחלב מילה ברית סעודת נענין , גר,נפ4 חיים הרב - שונים בענינים הערות , רייך אשר ברוךהרב

 נפגר ישראל חחם הרב - קשח גבינה אחר שעות שש חמתנת / גבאי רחמים הרב - אדם לטמא אוכלין בענין ,סעסלער
 קריבה היה האם , דרעזדנער יואל חרב - באתרזגים העולם סעיות / יאקאב ח. הרב - לשונם את שינו שלא בענין-

 בדברי חישוב בענין / כ"ץ לייב קזיאל חרב - חשל"ה לסידור הב"ח הסכמת בענין , ססל ישראל יעקב הרב -למזבח
 כ"1. חגהן יואל הב' - רעדתוס'
 צג יד, תיבת ניקוד , ווייס ישראל הרב - קאווע לשתות ורוצה חלב שתה , מונדשיין יחושע הרב - אליהו דבי הליכותילקוס

ך שבתהליםביקורותיך  בענין , רייך ב.א. חרב - שונות הערות , קלייגמאן אי!. הרב - הכותב תפוגת ן יצחקי דוד הרב 
 בר"ח הסימנים אכילת , ווערסהי,ם ציון בן הרב - הנקודות צורת בענין ן גדינפעלד הזים הדב - מיתה חייב ששבתטי
 הלכות בענין , יאקאב יהודה ישראל הרב - ה,יסל' אודות , התציג מנהם מרדכי הרב - בעמידה לדרוש ובעניןמתי,
 - משח פסקי' דלא פרשה וכל פסוקא בענין ן דייסש הלוי דוד חרב - הנ"ל בענין , וויליגער פנתם הרב - דרשהושהגי
 בשין שוטת הערות 1 וואלדמ4ק אליעזר אכרחס חרב - מקרא של ופשוטו חפשסנים "פירושי בענין , שפישער דודהרב

 גרוס5אן יעקב שמואל הרב - הב"חתולדות
 רא סו, ן לוין דובער שלום חרב - הנ"ל בענק עוד , הכותב תטבת ן תכהן צבי אברתם חרב - רמז ע"י בשבת לעכו"םאמירה
 הרב - שלו סי' הרב השויף דברי ישוב ן אשכנזי הקמן שמואל חרב - י"ג ישראל אור קובץ על הערות / הטתבתגוגת
 עחקאל חרב - המיגור עיי יהללו אמירת בענין / שוחאס נדל,' שחם חרב - שונות הערות , אלסיין לייב יהודהיעקב

 מרימת / ושנרעב א. הרב - מצוח מצות לשם אמירת , שסיינפעלד מרדכי אברהם הרב - בנשים ערבות דין ,פיינגאלד
 "בענין / רייך אשר ברוך חרב - שונות הערות ן בירנבוים חלה דוב יששגר הרב - כמהזור והערות בצנופותהטעות
 אברהם הרב - לפרקים ההורח חלוקת , גרעפלד חוים הרב - לתגובה( )תשובח - מקרא" של ופשוטו תפשסניםפירושי
 חערות , פעדער דויד חב' - ארבעהו 4י ארבע / טעסיער יצהק הרב - 'אל בסקוס 'קל לכתוב , רוזענבערגיוסף
 , ד"סש דוד חרג - נהנ"ל עוד ן פרנקל יושע חרב - צדיקים של תתוסת בענק , השיג שחם מרדכי הב' -שונות
 על א. , וועבער בעריש דוב הרב - חב"ת תולדות בענין / חכאמאוויסץ צבי הרב - צבי" היתכם של משפחתו שםבעני!
 שלא במצות דהדיס משמוש בדין / גאלדז4סף שמעית תרב - חבט אבי שמואל ר' פטירת שנת ב. חב-ח של לידתושנת
 ראזענבערנ יחיאל הרב - שהיות ובדיןלצורך
 קצו מז, לאמירת מקור , יצו44 ד. חרב - תכויל פמ"ג, בתהלים, ניקרותיך ניקוד בעמן ן כהן מנהם ירמי' הרב - שונותהערות
 ברוך חרב - געההא 'וט בענין 1 א3ראהאם נהום הרב - שומת הערות / התציג מנחם מרדני חב' - מלישניםתהמם



קנג א-מ גליונות - כלליתוכן

 דגרי ישוב , רבינוביץ הכהן גמליאל הרב - ועוד הנ"ל, נענין עוד , פרץ משה הרב - החמור על ורובב עני בענין ,האס
 ישראל הרב - שונות הערות , פענפ,ל אהרן יצחק הרב - הנ"ל בענין עוד , קלו,זנר דוד ישכר הרב - וישב בפ'רש-י
 יצחק הרב - שונות הערות , מרגארעסען אשר ישעי' נפתלי הרב - זמנית של בנייר-נתיבה מוקצה דין , יאקאביהודה

 ברנה ן וואלדסא! אליעזר אברהם חרב - האם אחי אחר הולכין בניט רוב ובענין בדצח"מ, פרסית השגחה ,סעסלער
 , רייך אשר ברוך הרב - שונות הערות , שוחאט גדלי' מגחם הרב - הגאונים שימת ובענין מיי, או קאווע עלאחרונה
 בב"ג, חבלה איסור בענין , איליאוויסש שרגא 'חזקאל הב' - צדיקים של תמונות ובענין באמצע, קו עט א-ל שםכתיבת
 , גליק יואל יחיקאל הב' - הק' הבעש"ט לפי ובהשגח"פ עוף, כבשר ברית סעודת , אגרהאם שלמח חיים הרב -ועוד
 הרב - שבע מעין בברכת וגריעה צדיקים, של תמונות בענין , גאלדבערנ יעקב הרב - לבנה קידוש אחר הציציתבדיקת
 נאגאל. עמרםישראל

 רד י(, נדלי' הדב - חבידו לסוכת כשנגנס בסוכה לישב ברכת / אבערלוצדער יחיאל הרב - אלימלך הנועם דברייישוב
 יודא הרב - צדיקים של תמונות בענין , רוקח יוסף דניאל הרב - תשליך ממנהג הנמנעים נענין עוד ,אבערלאנדער

 - יוהכ"פ נערב כפרות בנהגי , ח~ציג ממזם מרדכי - ועוד לאסיש, די יצחק לרבנו לתלמוד השלמות 1 שסראססערהכהן
 - ונינוסיא הלידה יום בעוין , אלברט שלמה הרב - זצ"ל האדר"ת ע"י פרידלענדר סמיכת ; אבערלאצדער ברוךהרב
 על אחרונה ברכה בלילה, תושב"כ לימוד נחירה, בשר מצוה, בסעודת משנה לחם בענין 1 רבינוביץ הכהן גמליאלהרב

 החיים' 'האור בדברי לחמיה ישוב , יאקאב יהודה ישראל הרב - שונות הערות ; גראסס אלימלך הרב - חםמשקה
 , שוחאט גדלי' שחם הרב - שונות הערות , אילן אהרן הרב - שליא קבורת חיוב , קלויזנר דוב ישכר הרב -הקדוש
 ע"י אבינו יצחק קידישי ' וועלדמא! אליעזר אברהם הרב - ותמונות ספרים, מטפחת הספר אדם, של זיווגובענין

 - דעובדא גופא / מאנדל אהרן חב' - בציבור תפילה בענין / איליאוויסש שרגא 'חזקאל חכ' - חשוכה ובעני,אליעזר,
 הזועם דגרי ביישוב עוד , אוגר וואלף זאב הרב - הלבושיסז לבעל צאצא הנרעק"א הי' האס 1 פעדער צבי ברוךהרב

 אבערלאנדער. אהרן הרב -אלימלך

 רז יח, עוד , אבערלאנדער גדלי' הרב - אליהו הליכות לילקוט הוספה , פעדער דויד הרב - ישראל שארית לספה"קהערות
 לחלוקת טעם / דייטש סג"ל יעקב סיני הרב - הטהר ספר על סיום סעודת בענין , מזנדשיין יהושע הרב - הנ"לבענין
 ישראל הרב - שונות הערות , הלו, אריה הרב - מקרא של פשוטו בענין עוד , פריעדמאן יונה הרב - הב! בפדיוןשום
 השם דברי ישוב , אבערלועדער ברוך הרב - יד קובץ ישראל' ל'אור הערות , פריעד פסח הרג - שונות , יאקאביהודה

 - היוצר גית שו"ת דברי וישוב הק' החיים אור דברי  ישוב ן מערמעלשסיין יוסף אגרהם הרב - חיים והדברימשמואל
 יואל הב' - המנורה עליו שמונח כסא סלסול , לעווינסאן יהונתן הרב -- מזממת נשים בענין , ניישלאס יוסף יעקבהרב
 הערות , שסרנסן לייב ארי' הרב - תסוגות בענין , הערשקאוויסש משה הב' - מלכה משה סעודת בענין , ווייטמנ"ל
 שארר. הלוי גדליהו הרב - ק"ש( ובשעת בת"ת כוונה בענין ; איליאוויסש שרגא יחזקאל הב' -שונות

 קמב יט, דובער שלום הרב - דאורייתא רה"ר בעני! הרב שו"ע שיסת , מונדשיין יהושע הרב - אליהו הליכות לילקוטהוספה
 של שין בענין , בערמנאוויסש ראוגן שלמה הרב - גרה"ר ריבוא ס' בענין זצ"ל משה האגרות בעל הגאון דעת ,לוי,

 הרב - המנורה וקני שובבי"ם , פרידמן יחיאל חיים הרב - הנ"ל בעני! עוד , ראזנער הלוי ישעי' אהרן הרב -תפילין

 , אינדיג אשר ארי' הב - הנ"ל בענין עוד , וואלפסאן יצחק אברהם הרב - המנורה קנ, בענין עוד / האנ,ג מנחםמלדגי
 לס, תנוכה נר הדלקת , רוזנברנ יחיאל הרב - שבזמנינו ביין מזיגה , אבערל1עדער יצחק לוי הב' - הנ"ל בעניןעוד

 ישעי' הרב - פקו"נ' משום כשאוכל מאכ"א ע"י והמח הלב 'טמטום , בירנבוים הלוי דוב יששכר הרב - בית לושאין
 על ובירך טעה ובענין ומונה, ציצית בתפילין הפסק , דייטש הלוי דוד הרב - פירות אילני קציצת בעני! ,ווידעראוויסש

 - הש"ץ ע"י בקול מודים אמירת , כ"ץ שלמה אברהם הרב - שונות הערות , שוחאס נדלי' מנתם הרב - דר"תתפילין
 שרגא יחזקאל הב' - שונות הערות , רייך אשר ברוך הרב - ס"ט של פיענוחו בענין , קראוס משה אברהםהרב

איליאוויטש
 קפח כ, - הק' האוה"ח דברי ישוב , שרייבער ישראל הרב - שונות הערות , אוסטרליץ יצחק הרב - מגדים הפרי דבריישוב
 יחוד לשם ואמירת תרגום, ואהד מקרא שנים גענין / ש"ץ שלמה אתרהט הרב - והערות הארוה , נך,נפלד חייםהרב
 הרב - ביגורים הגאת אילמת, במקום בתים בניית שרויה, מצה בענין , פעדער מנשיל הרב - דר"ת תפלין הנתתקודם
 גלזסן. מרדכי הרב - פקו"נ משום כשאוכל מאג-א ע-י והמח הלב טמטום , גליקמשה

 קפח כא, אברהם הרב - לנשים שבת עונג מצות ובענין הנ"ל בענין עוד , פעדער צגי ברוך הרב - פארק בבארא עירובבענין
 לא בענין , שטראקס פענדל מנחם הח' - רבוא לס' מצסרפין אי ,קאר"ס( בעגלות הנוסעם בענין ("ל הרב דעת ,מאן

 ובענין הנ"ל בענין עוד , ליכטער יודא הרב - והבסה ראיה בענין , פריד פסח הרב - מאכ"א ע"י הלב טמטום בעני!, שאיא משה אברהם הרב - בשבת הוצאה במלאכת הערה , אבראהאם שלמה חיים הרב - בעירוב טלטול בנוגעתתגודדו
 , פריימאן יוסף יעקב הרב - )"אפשערעניש"( הבן תגלחת פנהנ / אהרונוביץ ב' עזריאל הרב - פסח של ביו"טשמחה
 בעל הנאון דברי ישוג , הכותב תגובת , התייג מנהם מרדכי הרב - הבית חנוכת סעודת ובענין הקערה הקפתמנהג

 גענין , אבערל~צדער יצחק לוי הב' - הנ"ל בענין , ליכטער יודא הרב - זירא לר' ושחסי' רבה קם גענין זצ"להפלאה
 סמך בעזיו , גראסמא, אלעזר חיים הרב - צדיקים של תמונות ובענין ברית בסעודת ודגים בשר , הכותב תגובת, יאקאב יהודה ישראל הרב - כ' לקובץ הערות , דרחמז מרדכי אברהם הרב - מ"ת קודם עוד השבת את שמרו בנ"יאם

 אב לו שאין למי 'הרהמן' / כייס מרדכי הרב - תורה נמתן המלאכים במענת מצרא בר ובענין המן פרברי ,שראללטנהני
 ואילטת בפרחים הכנסת בית קישוט מנהג , לעמבערגער א' ליב יהודה הרב - מוקצה בעני, , לעווי משה הרב -ואם
 הרב - אליהו דבי הליגות ילקוט , שוחאס גדלי' מנחם הרב - שונות הערות , היילפרין דוב זאב הת' - השבועותבתג
 , גליק משה הרב - הפרשה חלוקת בענין 1 בינעם שלמה הרב - וסיי קפה על אחרונה ברכה בענין , וויליגערכנחם
 אינדיג. אשר ארי' הב' - ואשוב אחטאבענין

 רכת כב, אליקים הרב - הנ"ל בענין עוד , מאן אברהם הרב - פארק בבארא עירוב בענין , המערכת - דיוקן על הדבריםלהעמיד
 - כ-כא לגליונות הערות , כ-ץ שמחה כגנזם הרב - בתורה יעסוק בראשו תש בגמ' המהרש"א דברי בייער ,יומרייז
 , פערל הכחן מאיר תהם הב' - הטחב תגובת / ראזנבערג צבי  אפרזס הרב -  ז"ל הפלאה בעל הגאון גרגרי 'שוב, אהרנוביץ ב. עזריאל הרב - שונות הערות 1 יאנעיק א. מרדכי הרב - הצאל רבית דברי ישוב ן היציג מנהם מרדכיחרב
 הרב - נגרית פאה גרעיני עוד , קלתנמאן שמעון הרב - הנ"ל בענין עוד , פעדער צבי ברוך הרב - נכרית פאהבענין
 רוצה האשח לישא רוצה שהאיש סמה שיותר משחז"ל ובענין תעשה, ואל בשג תתגודדו לא גיציו , ומיס שלוםתחם



 ישראלאורקנך

 של קשר לראיה, הבטה מן חזילוק תפלין, של אהד בבית פרשיות  זועת ישי ן אגראהאם שלמח חיים חרב -להנשא
 - חפאמר כותב תעבת , לחפער יהושע הרג - ט1צץ במצוה 15"צה בעיין / כ"ץ שלמה אברהם חרג - נתפי*ןקיימא
 גדלת מטתם הרב - שוטת הערות / גרימן דוד ראובן חרב - באשח הראש כשוי חובת מתחילה מתי / שכסר זאבהרב

 - וויען בעיר העירוב על זצ-ל מאלסשסאט הרה"ג דעת , יאקאב יהודח ישראל הרב - '"ס לקובץ הערות ,שוחאס
 זצ"ל מאלטשסאס הלת"ג נכד - קראקא נעיר העירובוסידות

 רכת כג, סופר/ משח חרב - באשח הראש כיסוי חובת מתחילח מתי ואזנר/ הלוי ששאל הרב - חנשי5 אצל גבריםמלצרים
 ד. ב. ח. חרב - הדיוטות שטרי קריאת בענק אלברט, מרדכי אברהם הרב - בזמנה מצוח עושי מפני קימה בדי!הערות
 בעני, הרשקוביץן הכה! יודא חרג - לתרופה עלים מערכת תנובת נה,יט,י,ן דוב ישראל הרג - הנ"ל בעני, עודוולס,
 - אנן! השפת דברי ישוב שכסר, (אב הרב - נכרית פאה בענון גריעגער, שמואל אלעזר הרב - 'מבטחו' תיבתניקוד
 ש"ץ/ שלמה אתרחם חרנ - כהוה חיתכת שסיתת ובענין יששכר, והבני רש"י נדברי התסיח בענק וכלנער/ יצחקהרב
 תשלום ובעני, הנ"ל בענין עוד אבערלזצדער, גדלי' הרב - הכותב: תעבת פעדער, דויד הרב - רש"י בדברי ישובעוד

 - צדיקים של תחינות בענין עוד ווייס, ארי' הרב - חזיאל רבט בדברי תמיט נענין קאתן, אברתם משח חב' -לשדכן
 בעוינ, א., י. חב' - הטחב תטגת קלחן, זאב אליעזר הב' - בשבת פגבות שסיחת בענין קרנפלד/ אביגדור שלמחחרב

 ת"י יוסף חרב - סשץ מצוח  בענק עוד פריר/ 0סה חרב - לעשירות סגולה סנדקאות י פיצץ מצוה י לשדכןתשלם
 גבאי, רתמים הרב - לנ"ע היים שנכנסו אלו בענין פעדער, אנשיל הרב - הלבוש דברי על תמיה ישוב רפאשרסןכחן
 נחום חרב - חטתב תגונב ארץ, יצחק אהרן הרב - שונות הערות יצהקי/ דוד הרג - מבסחו ניקוד בעגיועוד

 גריטואלד/ נחום הרג - חכותן חטבת לויפר/ יוסף חרב - לאהרונח שנתגלה יד יכתבי התייחסות בענין עודגרעוואלד,
 ספקסור. צבי משה הרב - חמנורח צורתבעוין
 רלא כד, חרב - בשבת שהל פסח נערב מצוח מצות באג"ת מחרי"ל שסג , ]משסי[ שליט"א מויזניץ אדמו"ר כ"ק -תבהרה
 ראש כוסה ובעוין , יד כתבי בענין משה אגרות בעל שיטת , יצחקי דוד הרב - רש"י דברי ישוב , אבערלזצדערגדלי'
 וג'נין - "בייט-נלעיט" בענין , ווייס שלוס היים חרב - נכרית דפאח בסוגיא / ארץ יצחק אהרן חרב - בתחתונה~לה
 שמהת ן במקומו שלא לתקן ע"מ מקלקל / ערב תיוגי נענין / גראס אהרן הרב - נשנת המנעל כתוך אימשהכנסת
 הרב - תושב או צדק גר חי' ארוויח אי ובענין / נוי כולל "ורדיוס" ברכת אי , כ"ץ שלמח אברהם הרב - וכלהחתן
 , מאן שלום הרב - פארק בבארא עירוג בענין , יפח ישעי' שמואל חרב - למצרוס בחזרת חליכה בענין 1 קוליהודה
 - חם (ריזין כהנים  בענין , מאסקשויץ ש. ם. - יום מבעוד הסדר עריכת בעוין , עצבי זאב נפתלי הרב - הכותבחטבת
 משה הרב - בוויען חעירוב ועדות / דייטש הלה דוד הרב - פסח בערב מצות אפיית בענין , אבערל1צדער יוסףחג'
 וכתיבת המחרחר בענין , ווייס יהושע חרב - המתפלל כמד לעבור בענין / שסעסלר שלמח חרב - שונות חעיות ןש"!
 שרגא יחזקאל הב' - בז5ה"ז !ריזי! וכהנים בבת, גדלות שיעור , רי,כמא, ליגב יעקג חב' - ברכה חיוב לנביהר"ח

 דוב ישכר הרב - בהוכח שמתח חיוב , רפאפורט כהן ח"י יוסף חרב - סואץ במצוח מחיצה בענין עוד ,1הליוויסש
 נלעיס בביים השתמשות בענון עוד , צירקינד זאב צבי אלעזר חרב - עור עליהם שאין דגים קמית בענין ,ווייתארטן

 האציג. מנהם מרדכי - מעודכנת גיבמוגרפיח - ה' לעובדי המספיק ספר , אבראמאוויסש שלמה חרב -בשבת
 שונות הערזת , אבני צבי הדב - בלויים הם זריזים כהניס בענין ן פרויליך מאיר הרב - ראש של התפילין עשיית בעמן, ניישלאס יוסף יעקב הרב - קרי"ש !מ, סוף ובענין נכרית פאה בענין , ראזענסעלד אל' ,רוחם הרב - תסנט לא בענין, רלח כה, רבינוביץ חכתן גמליאל הרב - אתמלך הנועם בדברי חדשים וערוצים ב' / ראקו19 בצלאל הרנ - מנ"א קושית עלישוב
 אריה היים חרב - לוי הקדושת דברי ישוב , יצתקי דוד הרב - הקטורת פרשת כתיבת חיתר בענין , נו,מן יהונתן חרב-

 ישוג , וויעדער פינחס חרב - יציב דברי שו"ת בדברי ישוג ן רא!ענפעלד אג' ירוחם הרג - שווות חערות /רייניץ
 - למצרים הליכה בענין , שסרן דוד חרב - העיר בתי מכל נבוח המדרש בית עשיית , ח. ד. ז. הב' - יששכר חבנידברי
 גדלי' מנדט הרב - בחרו גדולה דבריה האוהבי נוסח ובענין קדישא תניא ספר על ישוב , וואלדמאן אליעזר אברהםהרב

 זוסקינד. חיים הרב - הנ"ל בעני! עוד ,שותאס
 רלח נו, הרג - וישג ש תק' חתתס היטר דגרי ישוב / נ"מאנן יצמק יעקב חרנ - הנשם הערוגת דברי ובישוב למאמרהוספה
 חר3 - ויחי פ' חאוחח"ק דברי ישוב , גרינבלאס אפרים הרב - ביו"ט סיגריות מע"נ הכתב נהיקת בענין , האנערדוד

 בענין , ניימא, שמואל חרב - חכותב תטבת , הערשאפס משה הרב - מייקרפו! על זימון בענין , רבעוגיץ חכהןגמליאל
 בענין עוד , אולידורס דוד חרב - שוטת הערות 1 שוחאס גדלי' מנהם חרב - רחוקים חס= אם שחרית ידיםנטילת
 על תמיה ישוב בשבת, חושבות שטיחת בענין / הענדלער עמרם חרב - מווילעדניק הרה-ק על וסיפור הולדת, יוםנלהג
 חרב - נכרית פאה ובענין מרוסקים אדמה תפוחי על ברכה , ווידער פנחס הרב - חולדת יום ובעיין יצוב, דברישו"ת
 - המלך שער ספר קושיית על י,שוג / דייסש הלוי דוד הרב - צדיקים של תמוטט בעני! / פריעדמאן אפריםשמואל
 שלמח חרב - טיצץ מצוח בקנין עוד , אלסמאן 'וסף חב' - שוטת תמיהות ישוב / שסיעמעץ עמרם חייםהג'

 נחסי' חרב - ממני גורה הבגוד חכבוד אסר תרודף ויכל תתמיצנח' אל לידך הבאח 'פצוח ביטוי שקור ,פארבשסיין
 שיסת בבצק 1 פריעדמאן חכהן וואלף חערש חרב - התתפלל של אמות בד' וטויבה חן זריזי, כהנים בעויןלהזרוזזאן

 ינהק,. דוד הרב - מסעי גפר' הראשון לעולה הקריאה 110 קביעות ובענין חשסשות, בבין תםרבינו
 רלנ בז, בעני! / זוסקינד חיים חרנ - חכותב תטבת / גורגיץ אברהם הרב - ה-תניא" ספרו בפתיחת חרב דברי ישוב בענקעוד

 הרג - שנ"ל גרעין עוד / כ"ץ ירסו' הרנ - והשל פרית על עוד / סוביאס חטך הרב - העדר ש נריקה היא אםההנשך
 / רביטביץ הכחן גמליאל חרב - הס"ז דברי ישוב , טסלר יצחק חרב - אברהם' פון 'ג-ס תפלת קדמות , ווידערפיקרס

 בתושך שלהוית סעודה בעמן , פ4צחאט נפתלי הרב - חכותב תגובת , פארסוגאל לייביש יחיאל חרג - הנ"ל בעניןעוד
 ברכת אמירת ובענין דובץ, מרדכי ר' על עוד ן רהניץ ארי' ההם חרב - לוי הקד91ת דברי ישוב , ויזל נדליח הרב-

 מוסף בתפילת כ' מנן וטזותים נשנס ובענין למאמר, חזספה ן הנותב תנובת / טף גרשק הרב - למלכים" תשועה"ויותן
 על ברכה בענין / גרינפעלד צגו יצהק הרב - מספרים ציסוס במגע חאי18 את קבל בעני! / 'פח ישע" שמואל הרג-

 על בתמיח י1ר ן ווידעד דוד חרב - *ופר תקיעת לפני ששמרים הפסוקים על תפיה ובענין קריאה במקום שלאחתורה
 לייב יפח-א חרב - ושהיסו שלשש או סידורים ששים / קינדער דוב ישכר חב' - שופר תקיעת לפג, שבנמריםחישוקים
 - לצית השקיעת בענק לדבובה תשובה , עמבער מזהר הנם חרב - ביחשימ בימן וחבטנים ר"ת במחלוקת ,קופילמאן

 זילברשלג ,קותיאלחרב
 רכה כח, בעמן ן ראזעגפעלד אלך ייוחס הרב - טל ימי כל 'ויחיו כתובת מסורת ובענין בחאג', גדולת דבריה 'חשחבי טסתבענין



קנה א-מ גליונות - כלליתוכן

 פאה גיו"ס, בעישון מוחק בייד, פסק על העוגר שתימת כשרות בענין , דפודיל דוד הרג - בפהשבה או בפחתפלה
 נפלאים מאפרים - שנדשיין יהושע הרב - והשו"ע ה'תניא' בעל לאדמו-ר 'הגרש"' כישי , פרויליך מאיר חרב -נכרית
 שלמה אברתם הרב - הנותב תנובת - גראף הכהן בעריש דוב הרב - מטרים לבניני הספוכים השמחות נעלמי בענין, אבראהאם נחום חרב - נפשתם תמונות בענין - מלהעלס אברהם הרב - התחי' עצם של הגדול בכחו שאלץ, ששםבדעת
 , מענצער דוב מיכאל הרג - הנ"ל בענין עוד 1 נחשלאס יוסף יעקב הרב - החורבן בימי זמר כלי שמיעת איסור -כ"ץ
 משה חרג - נחושך שלישית סעודה בענין , רביטביץ הכהן גמליאל הרב - השמשות בבין שנגרית דברים עשרה בענין, אבערלאנדער ברוך הרב - סידורים ושתים שלשים או ששים , שווארץ יעקב הרב - אומות שאר על עמלק מהייתמצות
 פסוק בביאור הט"ו דגרי בישוב עוד , מיללער זעלינ אשר ישעי' הרב - אשה נשא הנביא אליהו האם , קערפעלשפואל
 הערשקאוויסש. ברוד אהרן הרב - הפזויף קדשים ירושלמי בענין 1מאנהייםן נפתלי הרב - 0סח של שני בליל העומר ספירת סופרים מתי , פארטונאל לייביש יחיאל הרב - קום פשכימי לכםשוא

 רלא כס, פסקו , רח"ל הדיסות בין שנהרגו אלו אחר הנולד פער שם קפאת בענת - נחמאן יצחק יעקב הרב במכתב טעותתיקון
 חכמות מקור בענק: ' האנינ פצחט מרדכי הרג - ועדכונים הערות , אבערלאנדער ברוד הרב - ראש' 'בשמיםהסגרן על עוד , ר~הענבערג שמואל אגיגדור הרב - חאוסובאס על עשרה שמונה תפילת בענין זצ"ל סקווירא אבד"ק הגאוןשל

 ר"ת שי' נענק לרעובה תשובה , גראף הכחן בעריש דוב חרב - ועמלק גרמניה בריאה, היא גט החושך מישראל,העכו"ם
 יורק, בניו שמו"ע בתפילת א"י שכמד צד בענין בירור , זילברשלג זושא יקותיאל הרב - ביהש"ם זמן בעניןוהגאונים
 הרב - בשבת חתול בה שנלכד מצודה והזזת 0תיהת בנדון , חערשקאוויטש יהודה הרב - החמה שקיעת זמןובענין
 תיגת-דואר, לתוך איגרת נתעת בענין , מאסק~עויסש מיכל יחיאל יצחק הרב - הכותב תגובת , ראזענבלוט יוסףיעקב
 לההדזר לוי הקדושת בעל חגה,ק של פעולות בענין , טסלר יצעק הרב - בניו-יורק שמונה-עשרה להתפלל צדובאיזה
 אלי' ירוחם הרב - וכו' ובוקר ערב ומעריבים משכימים שאנו אשרינו התפלה בנוסת והלכה, מדרש ספריולהו"ל

 ספר דברי על יישוב , 0ארטונאל לייביש יחיאל הרב - אמת והחורת יששכר הבני המלך, השער דברי ישוב ,ראזענפעלד
 צבי ברוך הרב - ויו"ט ובשבת יוהכ"פ נערב אכילה מצות בענין 1 אלסמאן יוסף הב' - ר"ע של אביו בענין בנימיןעיר

 - התפלה קודם לדרך יציאה גענין , ברייער חיים פשה הרב - דפסת ב' בליל העומר בספירת הבעש"ט מנהג ,פעדער
 הרב - אנש,ם תפ~נות ובענין ,צ"ל, דסלר הגרא"א אודות זצ"ל קרייזווירטה הנר"ח מכתב בענין 1 כערל הכה! אהרןהרב

 דייסש. יואל הרב - הלויים וגובה החמה, חום בענין , קראוס משחאברהם
 רמד ל, בני מסלונים ]האדמו"ר וינברו אברהם הרב - שמים ליראת לעוררם מנת על לתלמידים נכונים שאינם מעשיותסיפור
 יעקב חרב - הנ"ל בענין עוד , ראזענבלום יוסף יעקג הרב - בשבת חתול בה שנלנד מצודה פתיחת בענין ,בר9[

 , שפירא מיכל הרב - תומ"צ שומרי שאינם ממהגרים ציסס ' יאמני9 א. מרדכי הרג - שונות הערות ,גאלדמינצער
 יצחק שלמה הרב - בקריאת-התורח המהוברות פרשיות סדר בעני, ' אהרנסאן חיים שלמה הרב - הולדת יום בעניןעוד

 בענין , אבראהאם נחום הרג - כב גליו, על חערות , וויינער אברהם הרב - סודות שושן ספר פחבר הוא מי 1וויזלטיר
 שלבים *לשה בעני! , רייכמאן פסח הרב - ביהכנ"ס ע"ג מזורים בית בענין , שפירא פלך חרב - אמריקאאתרוגי
 בעני! , בהר"ן משה הרב - המטרה קני צורת בענין , רפאפורט כהן אהרן אלכסנדר הרב - בלילה הנראיםבכוכבים
 אזדאבא. שלמה הרג - פה שבעל תורה ניקוד בענין , פעדער אלי' שלום הרב - קארפואתר31י

 רל לא, דבי הליכות ילקוט - הקדושה נוסח "תיקון" על - הסוד ע"פ הלכות חידושי , שפירא אהרן הרב - תמונות בעניןעוד
 ל וליון על שונות הערות , הוניג מנהם מרדכי הרב - בבית-הכנסת חנונה נרות הדלקת , מונדשיין יהושע הרג -אליהו
 לבית נכרי כניסת - ניקוד עם פה שגעל תורה הדפסת - ישראל נעם אוה"ע חכמת מקור בענין , ססלר יצחק הרב-

 - אבודרהם בספר ס"ס - באלכסון או בעיבל המנורה קני צורת בענין , אולידורס דוד הרב יויעווע אתרוה -הכנסת
 - תיא פ' החת"מ בדברי הערה - הלוחות את רבע"ה משה ששיבר בטעט מהרש"א דברי - שבתהליט האהרוןמזמור
 יעקב הרב - הכותב חטבת , מאנחיים נפתלי הרב - משמנים' 'אכלו הזמר לשיר צאנז מנהג גענין , ווייס פרדכיהרב

 כתיבת מצות יש אם - טפח רוהב בו יש טפחים 3' בהקיפו שיש כל אודות - השנה בראש שינה בענין , שפיגלשמואל
 מי בעני! - למסה ולהיפך למעלה מחמתה סרוגה שצילתה שוכח בענין , שווארץ יצחק הרג - תורה ספר בעודס"ת

 עוד , יצחקי דוד הרב - זעלי3 לשם פסוק בענין - ישראל ארץ ולוח המדוייקים הלוחות בענין - בחללית העולםשסובב-
-
 הרב - וד"ל בענין עוד , פישמאן יהושע הרב - תנ"ל בענין עוד , *פיגל שמואל יעקב הרב - "זעלי1" לשם פסוקבעגי! '
 ניסן הרב - בעמידה לדרוש בענין , רבינוביץ גמליאל חרב - הבעה"ט דברי ויישוב השנה בראש שינה , ברנרזלמן ,.

 ישובים , שאזן יהושע יחיאל דוב הרב - כט מגליון לתמיהות ישוג'ם , ליברזון מאיר הרב - החלזון בענין *ד ,ניימאן
 איסור - אסלי' ארץ קדמות - שאמר' 'ברוך נוסח מקור - נהורא לייבוש אפי' הרב - לתודה במזמור יש אותיות כמה, פארטוגאל לייבומי יחיאל הרב - יו-ס התוס' דברי ישוב - רש"י דגרי ישוב , אבראהאם נחום הרב - ל מגליוןלתמיהות-

 הרב - כוונה צריכות מצות בענין סופר כתב גשו"ת התמיהה על - מ13לים בציצית אשה לקבר הליכה - לבטלהברגה
 נרות הדלקת בענין , שסייף סענדל מנחם יעקב הרב - הכנסת בית ע"3 קומה בניית בענין 1 מיללער זעלינ אשרישעי' ן'
 גדול חור בעף קטן אור - בריאה הוה אי 'חושך' - סופרים' מפי ולא ס51רים 'מפי בענין חוטפות - בביהכ-נחנוכה ',
 אודאבא. שלמה הרג - פח שבעל תורה ניקוד בענין , 3רינוואלד נהום הרב - המוח זכרון פעולת -בנשמה' :,

 קמך לב, מנהג , פרין נח הרב - סופרים מפי ולא סופרים פפי הביטוי על עוד , גערמאן מאיר נחום הרב - לוים של טבחםבענ'!ב
 יוסף חרב - הנ"ל בענין עוד , ססלר יצחק הרב - הנ"ל בענין , הוניג מנחם מרדכי הרב - השקל מחציתנתעת ,-
 של שונים מנהגים משבצים; אכלו השיר בענין: , ויחס פרדבי הרב - שמסמסם אסורות פאכלות בעזיז ,אבערל1צדער ןן
 הרב - חומצות בכל שזורחת קודם התמה זורחת שבא-י תודה הלחמי דברי ובענין אור; תמיד שבדרים חבני דבריבענין ן, , ראזענפעלד אלי' ירוחם הרב - מנוקד תושבע"פ ובענין לתודת שבמזמור התיבות מספר ונוסחאות; בפיוטיםהסידיםן
 , קרויס י. חרב - בשבת קדושת של חנותה ובענץ בציצית הקברות לבית ניים כניסת בעג , ע3ע לילו

 חרב - הכותב תטבת 1 זאלצמא שלמה הרב - פהאפיקומן לשייר שנהגו חוצהו ובענין יו"ט; בערב שערות גילוחבענין
 וקטנים בעונים כוכבים ג' ביניהם; והצילוק יניתם או יידעת- או "רצון" צריך האם בשבת, גסיס בענין: , מונדשייןיחו*ע

 גרוס נפתלו הרב - עיוכ"פ מאכילה יביעה מצוות הכוונה, לעורר מ-י המצוות ברכת בענין: 1 בריסק מרדכ' אהרן חרב- ,ן
 *בש"ע הפקם בישרי צען פים בעמו , פלדמן מחם שמעון חרב - המצוות ברכת תקנת לפלסמה, היוצא גס בענין:, ןן
 , הקודש תצוות "ששים חטסח בעניו , ווילעער פנתם חרב - חמהרש"א בדברי פירוש , מנדלאיויטש שלמה חרב-ן

 לרש לועג בענין 1 *11רץ כנשיל אשר חרב - עכו-ם של הדיוט ברכת באשה, לרוי לועג בענין: , *רייבער משחהרב



 ישראלאורקנו

 ובנול דתמיוי", לימיתתטבח
 בכמה והשלמות פילוסים , פרץ ישראל חרב - סת"ם לנבי ככתיבה דפוס לענק חסו"

 מפראה נכרית פאה בדין האויר; מן יותר משהוא שחסכך סוכה בטין תשיר; מן יותר משחו"ז שהסכך סוכה בעניןענינים:
 ניישלאס. יוסף יעקם הרב - זבדה מפו הלכה לטחן אק כעמןכשער;
 קטו לק אם השו"ע מרן בדעת ן גראס שלמה היים חרג - הנ"ל בענין עוד , ואתר חלוי שמואל הרב - אוסובאס על תפלחבענץ
 1 ל. י. הרב -  כנעני עבד נענין עוד 1 סופר חתם יעקב הרב - כזעני עבד ובדי! דרבנן, במצוות אף כוונה צריפתומצוות

 מחצית )צינת גרעיפ"ס; סעבי"ל על ברכה צדיקים; של תמוטת בענין: , חתיג משם מרדכי הרב - בשבועות חלבמאכלי
 עבד ובעני! כציצית מחויב אי הצלה חברי ומשי של חוועס"ס בענין ן שסעף מענדל מנתם יעקב חרב - ועודהשקל,
 חרב - מזוזה מצות ביטול על עונש , הגימא! 0סח הרב - ביהכנ"ס בנין מעל נכוח דירה / אללעק בנימים חרג -כנעני
 אברהם חרב - מחוגרים פרשיות בענין , רבעוביץ הכהן גמליאל הרב - צו פר' הק' ההיים האור נדברי , קליין דובמזהר

 דוד הרב - מצליח איש "חמדוייק" סופרים" "תיקת בענין עוד , בהר"נ משח חרב - הוא בריך עניית בענין ,ראפאפארס

 , שכודא ח. יצחק הדג - גדזל דגרי על כשמקשים הרצויים הביסחים קדושה, נוטח לסותמה, היוצא גס בענין: /יצהקי
 ובדברי בחו"ל, שזורחת קודם התמה זורחת שבא"י תודח הלחמי דברי בענין , וייס בהגר"ד יוסף חרב - הולדת יוםבעני!
 חכנסת מביה למעלת נשים" "עזרת עשבת בענין , בוכינגער בנימין יונתן חרב - חושך תמיד שבצפק לחנוכההבנ"י
 , פעדער דוב ישכר הס' - שמטמטמים אסורות מאכלות בענין עוד / 9ארסוגאל לייביש יחיאל הרג - הנ"ל על הוספה, וולס מרדכי חרג - חטהב שטבת / פארסוגאל לייביש יה,אל חרב - העולם מבריאת חשוב יותר הוא חמקדש ביתובענין
 - ההלכה ל9י נתחברו אי פיוטים - האור העדר או בריאה חשך - עשרים מבן בפחות מוסף - הולדת יום חנינתבעוין
 - מהשלח! וסילוקם בשבת הכלי בתוך קליפות הנחת בענין , אילי,יויסש שרגא החזקאל הרב - ליארצייט מס' סיוםבענין
 במציאות יתק איו , פרידפאן ישראל דוד חרב - ר"ת כשיטת לטהגים השבת צאת זמן בענין , כ"ל צבי אברהםהרב
 אתורץ. שמואל יצחק הרב - כמשכן נפועל היו מלאכות חטט כל אם - "כנעני"ענד

 קכח לד, של משפחתו כינוי , ראסח שמואל הרב - במקומח אתרת פתילה להניח כדי עוד ראויה שאינה הפילח סילוקבדין
 נזכר שלא טעם , נורביץ מאיר הרב - לבנות תורה לימוד כענין , 4עלידורט דוד הרג - מליובאוויסש חאמצעיאדמו"ר
 שצריכין חמ"ב ובדעת סוגה, בדג כבוש שאלת בענין , רבינוביץ הכהן גמליאל חרב - הרע לשון לדבר חאיסורבשו"ע
 חכבוד הענני נסתלק אם / מוסקוביץ דוד אברהם הרב - הכותב תגובת , באש משה חרב - שיגח בשעת השלחןלחשאיר
 ובענין הנ"ל, בעני! עוד , הלברשסאם דוב יחזקאל הרב - חנ"ל בעני, עוד / אדלער יואל מענדל הרב - העגלבחטא
 על תפילה , פינק בנימין הרב - חעירו3 בטף זכיה בענין , שסייף מענדל מנהם יעקב הרב - ביהמ"ד ע"ג נשיםעזרת

 דייסשער. הכח! ישראל הרב - לחשמונאי היו בנים כמה כענין , בראדי אברהם חרב -חאוסובאס
 רמא לה, ורבינו ההזקוני דברי וישוב מהמרא חסורי בענין עוד , פרידפאן שמעלקא שמואל הרב - קתני והכי מחסרא הסוריבענק
 להעמיד , רפופורס חיים הרב - העסיס נסתלקו העגל את שכשעשו הגר"א בדברי , רבינ31יץ הכהן גמליאל הרב -בחיי

 הרג - !כר לשון גם שחוא "זכות" בעני, עיד ; ניימא! אלי' הרב - זכר לשון גם שהוא "זכות" בענין דיוקן עלהדברים
 סעודת האוכל בענין , פרידריך הכהן דוד הרב - ועוד חהופה, ביום וכלח החתן תענית הולדת, יום בענין / יצחקידויד
 ישראל חרב - המזויף קדשים ירושלמי בענין , כ"ץ צבי אגרהס חרב - חסכה נר להדליק איפה חמיו בבית שבת*ל

 "שלא ברכת כוונת בענין עוד , ראפפארס אברתם חרב - מסעי בפרשת מסעות בם"ב מפסיקי, אין בעני! / נאנאלעמרם
 - חשל"ה דברי ישוב , פעוארץ חיים הב' - עבר לבית ע"ח אבינו יעקב הליכת בענין / מרקס בנימין הרב - אשה-עשני
 פישמא!. יהושעהרב
 רלח לו, פ' בשבת שני עליית ובענין מסעות, במ"ב חפסקח ובענין מסעי, בפרשת הראשון לעולה הקריאה סוף קביעותבענין
 , בריטער צבי הרב - חטכה בשבת משמניא" "אכלו השיר בענין מצאנו הרה"ק של מנהגו , יצחקי דויד הרב -דברים
 יצחק אהרן הרב - האדומים מן לר"ע עינים מאור חספר ובענין אשה, ובקבר קמן בקבר לרש לועג רעי, של גרףבענין
 תגובת , פארסוגאל לישיש יחיאל הרג - בחיי רבינו דברי וישוב התזקוני דברי ישוב סופר, החת"מ סתירת ישוב ,ארץ

 ובענין חי"ל, בענין עוד , וואזנער מנ"ל יוסף יעקב הרב - בשבת כלים שגיחת בענז! , רפופורס חיים הרב -הכותב
 - הודו התורנגול שהתיר ה'ריב"ש' מיהו , יפה ישעי' שמואל הרב - ט"ו בליל המצה להם להקטת צריכים אםאורחים
 סילוק בענין הנר"א של בהידושו 1 רביטביץ הכהן גמליאל הרב - הולדת ביום המזל התגברות , פישמא יהושעהרב

 בינעם. שלמה חרב - הכבוד עמיוחזרת
 רלה לז, בענין הגר"א של בחידושו , פריש דניאל הר3 - חנ"ל בענו, / שאהל יהושע קניאל דוב הרב - בפה או בלב תפלהבענין
 , וויליגער פנתם הרב - במזבח דוקא במעלות תעלה לא בענק , רועד אריח מיכאל הרב - הכצוד עתי וחזרתסילוק
 הרב - הכותב תגובת - מנמרוד יעקב חרג - בזממו הקוסמים בענין עוד , פערל הכהן אהרן הרב - הכותבתגובת
 הנשים ברכת בענין , ראפאפארט אברהם הרב - ד חלק מסעי בפרשת מסעות במ"ב ממסיקין אי! , אבערלאנדערגדלי'
 פריעדמאן. זוסיא אתעזר הרב - תשובה עשה תרח אם ובענין כרצונו,שעועי

 ר0ב לח, יחזקאל הדב - הנ"ל נענין תשונה / שווארטץ צבי נפתל, ,עקב הרב - דאנילה אדעתא שנסעו מענגים התן ברכתגענין
 יעברנו שמא גזדינ, לא מדוע גוזז, איסור בזה יש אם בשבת מילה גורר, משוס חייב אם בשבת תרומה המפריש /ראמה

 בדברי , שגיידתן יהושע הרב - ה"מורקס" מחלזון התכלת אודות , אבורץ הישיל אשר הרב - גשבתז ההורהבקריאת
 הוספה , רבעוביץ הכחן גמליאל חרב - ישראל הישמח דברי ישוב , מונדשיין יהושע חרב - דר"ת תפלין לעניןתנר"א
 "תירוץ בענין השטסה / שזוערד סשה הרב - ברס"ר אמות ד' שבירנו שמא מהשש טצוה לעשזת חו"ל אחרז מתיגקנק
 ראזענפעלד א*' ירוחם חרב - טרא ימלוך "הוא" לבדו בנוסח עוד , גרינפעלד ציון בן הרב - החינוך- בספר תמיההעל
 דוקא במעלות תעלה לא בענין ן שפילא כהנא ציון בן הרב - גשמים יהדת בזקן בסוכה ישיבה על למאמר האילמות/

 התתפרסמו ההיתריט בענין למאמר השלמות , וויליגער פנחס הרב - הנ"ל בענין עוד , קלויזנר דוד ישכר הרב -בפזבח
 שרייכר. זאב אשר הרב - מחודו השערותבענץ
 רלס לט, שם ע"י הורג , שטרן אליעזר שמואל חרב - מפונו ג!קי חיוב לענין כשותף נדון חטכה בהדלקת בפרוטה המשתתףבענין
 להוציא מותר האם לעיוותו, הוקצה קסן שהדליק חנוכה נר האם שם, ע"י בשבת מלאכה לעשות רציחת, משום חייבאם
 בסוכה, חייב סמא האם מפשכן, ילפינן בשבת אמות ד' מעביר האם תרגום, ואחד מקרא שנים לקרות כדי תורחספר
 ב' חיה חאט ממש, עשתה כא"י הוט עטואח ולא ונכנס מצוה לעשוה תישב האם בנדרים, שליחות 4ע תניח מהניתאם

 חרב - בשבס בס, תחנת אמירת 4ה כצחה , שוורץ ומשיל אשר חרב - כחן שעשני מברך יהנו כול 0ךוע כצוד, עטיסוגי



קנז א-מ גליונות - כלליתוכן

 אהרן הרב - תורח בשמתת בעלזא שחג ובענין בר"ח הלחש בתפילת שופר תקיעות בענין , הוניל בבהםמרדכי
 ואחד פקרא פעים , זילבער וסע הרב - הרב השו"ע של ביאור - לצאת כוונה בלי כעונח שומע בענין ,ספעקסער

 משה הרב - השורה 31ובה במזבח דוקא במעלות תעלה לא בעני! , 3ר,נפעלד ציון בן חרב - גביו-ס יום, בכל -תרגום
 הרב - למנין תו"ם שומר שאינו יהודי צירוף בענין , גרינולד זאב חרב - להגר"א המיוחס גורל בענין , מבליךיצחק
 , כהן מנוי-יוסף( נבן אליהו חרב - מצליח איש סופרים ותיקון סידור של היחודי דיוקם לתוכחת חשלמות , לבלחיים
 רחנברג. יחיאל חרב - הפסק כלליבענין

 קשו מ, מן ביו"ט בנין לבנות איסור יש האם - מעומדז הלבנה לקדש צריך מדוע - גויז לקבור מדינא חיוב יש ליהודיהאם
 - המסונפיסז במקופות תורה דברי להרהר איסור יש האט - מרחץז לבית שנכנס לפני ללמוד איסור יש האם -התורה?
 משום חייב אם שם ע"י הורג בעני! , שוורץ אנשיל אשר הרב - ידז של תפילין ראש של מתפילין לעשות אסורפרוע
 יששכר בשותפות חאוחה"ק סתירת בענין - וכורך מרור באכילת כזית לאכול צריך אם , גרינפעלד ציון בן הרב -רציחה
 אכילת במעם ברורה חמשנה דברי ישוב , בעעס שלמה הרב - שם ע"י בשבת ונתיבה שם ע"י רצוחה בענין -וזבולון
 - סוף ים על ולאבותינו למשה שענה מי בתענית שאומרים מח בענין , רבינוביץ הכהן גמליאל הרב - בשבועותחלב
 פנתם הרג - זכור לכ' בשגע תמימה שנה שכחה שיעור בענין , פארטו3אל שיביש יחיאלהרב

 מאוויי
 חישב בענין ,

 ניימאן. ארי' ישראל הב' - חינם מתנת מבקשים שצדיקים רש"י בדברי , י.א. - ונאנס מצוחלעשות

ז1ן111צ
 קעגע כהנא. צבי הרב - פשע דילמא דחיישיא לה זקוק כבתה לס"ד רש"י בדבריביאור
 קלד1, שווארץ י. הרב - רע"א קושית על ישוב , מאסקאוויטש ב. ז. הב' - החת"מ בדבריהערה

 ריוז, קריאת תקנת ובאופן עמלק מחיית ציווי בענין , כהנא ישרון ישראל יעקב אהרן הרג - זכור לפ' ביוצר והארותהערות
 ברגאי אברהם הרב -המזילה
 רבאח, יעקב הרב - רות במגילת והארות הערות , שאיא משה אברהם הרב - רות מגילת בתרגום סופר החתם דבריישוב
 כהנא ישורו!ישראל

 ריסס, אברהם הרב - ברכה וזאת בפ' תרנו"ם ואחד מקרא שזים בענין , שווארץ י. הרב - סוכה הל' הפמ"ג בדבריהערות
 אשר הרב - ור"ח בפורים יו"ט בגדי לבישת בענין , בייער יעקב הרב - תחילה בשמאל מנעל קשירת בענין ,ברנאי

וייסנשסרן
 קצי, ברוך הרב - ארססקרול במחזור הצנזורה של גירסא , סופר חיים יעקב הרב - פה שבעל ותורה שבכתב תורהבענין

 אבראהאם נחוט הרב - דבש ביערות הערות ד' ,אבערלאנדער

 רביא, הרב - הלילה עליהם שעבר קלופים ביצה או בצל בענין ; סופר חיים יעקב הרב - בתורה שהרבה אלעזר רביבעני!
 פעלדמאן. אשדיעקג

 רדיב, פייפער. נתן יהושע חב' - יהושע שם וכתיבת קריאתבענין

 רבאיג, ברוך הרב - ארססקרול במחזור הצנזורה של גירסא , הירשפעלד יודא דוד הרב הרב - שבת דמס' במשנהביאור
 במועט. שלמה הב' - מיי או קאווע על אחרונה ברגה בענין , הנ"ל - ב'מחזור' הערות ,אבערלאנדער

 קנז'ט, מגילת על ז"ל להרמ"א יין" "מהיר בספר הערות , לוי דוד אברהם הרב - פסח לפני ~(ט"( )00[! פרי בדאסי חמץקניית
 - אפיקומן אחר לשתות מותר מים קצת אם ח3דול לשבת ביוצר עלם טוב יוסף ר' בשיטת , פרנקל אלעזר הרב -אסתר
 לאווי אלי' פנחסהרב
 קצךכ, מרדכי הב' - חאשה או האיש - יותר ימים מאריך מי , אבערלאנדער גדלי' הרב - הגדול שבת שבועות שלפנישבת
 האניג.פנתם
 לסדכא, אבערלאנדער. יחיאל הרב - התוי"ט תמיהותישוב

 רמסכב, - שונות הערות , צלניקר עמיהוד הרג - צור" "מעוז בפיוט רמז , לוי דוד אברהם הרב - שלנו אורז ברכת בעני!הערה
 א. י. הב' - בשבת המגבת שטיחת , סאמעט הלל משההרב

 רנכד, ווייס צבי אברהם הרב - האליה אכילתעל
 רנגכה, האם , יצחק, דוד הרג - נוראים ,מים תפלת בנוסח הערה / גרוס הכהן יהושע הרג - וכח"ז ה"תפילה של מקודהמה

 להגה"ק המיוחס התפילה בענק , גרינוואלד נחום הרב - ישריסז במסילת תחמיצנה אל לידך שבאה מצוה הביטוימקור
 נהורא. לייביש ארי' הרב - זי"עמבארדיסשוב

 רגבבו, ; איינהאר! אהרן הרב - דהטכה בסוגיא ברש"י הערה , אבערלוצדער ברוך הרב - חובהז הזה בזמן התפיליןבדיקת
 ציג. זאב בנימי! הב' - חנוכה הלכות על רמז , אבראהאם שלמה חיים הרב - גדול אדט על מהפותבענין
 רגבכז, - התורה קריאת בשעת הגילוח אצל אנשיט ד' שיעמדו בענין , ניישלאס יוסף יעקב הרב - קדיש שמיעת חיובבענין
 אנערלאנדער. ברוך הרב - האמת על אפילו נשבעיט שאין הנהוו ע"ד , פארטונאל לייביש יחיאלהרב
 רמחכח, ישראל הב' - לשמירה אפיקומן ממצת שיור נענין , אבערלאנדער ברוך הרב - גיורה לפני לאשה מודיעיםמה

קלויזנער.
 רנדכס, - תורה ספר כתיבת מצות בענין , ניימאן אלכסנדר תחם הרב - ספח רוחב בו יש ספחים שלשה בהיקיפו שיש כלבענין
 פעדער. דוידהב'

 רנדל, לבישת בשעת לכוונה ומקור ,עליג', להשם פסוק בעני! , אבערלוצדער גדלי' הרב - עין כהרף ה' ותשועת איפרהמקור
 - שתו שמקנתר למי לבזות מותר ואי - לשה"ר שידבר ע"י עצמו על לחפות פותר אם , ווילעער פנחס חרב -הבגדים
 לוי. דוד אהרן הרב - ביצים מבשל למכשיר כליס טבילת בדין , אבראהאם שלמה תהםחרב



 ישראלאורקנח

 קלו לד, הכפורים בידם ושרות חדלותו ברכת בשנץ , אכראהאם שלמה היים חרב - כפרה צריך אם פסולים *לל שתפילין לונודע
 רהזפזק. היר!וקא נפתלי הרב - בתפילה סעחז בענץ ן ממנער משח הרב-
 רנד לו, אתרחם הרב - זרח עבודת פתקרובח שהם נשתבררו נכריה פאה *ל חשערות שדות ה*ערוריא דבר על פלארפו

 רובין. הנחן *רגא החזקאל חרב - עברי לעבד נמכר חאס ח11 שנקסעח אדם ,שהעלס
 רמה לז, / גרעפעלד ציץ בן חרב - החרמך בספר תפיחה על תירוץ , ראזקצפעלד אלי' ירותם חרב - חתפילה במסהחסרות
 משה הרב - לחדפיסו שלא בצתאט צוח שהמחבר ספר הדפסת ובענין ראש, לשל קידם 'ד של תפזמן הגהתבענין

ט4הער.
 ר3ב לח, חרב - לנר"א הפיוחים הבג-ך גורל , גרינפעלד ציון בן חרב - מצוה עושה דהדלקה וסוגי' - ז"ל הערוך בגירסתבישר
 שלגמאן.אחרן

 רנד לט, קודם תשאלת ביצי הזיפת מה;(, )פוחזים "עב"ם" הסימן בישר ידע", דלא ליעד מגיעים כשיחן 81סח: פוריפבעועי
 תלה *ליטל ב'קערול, חאפכע *ל רא* להנות תפוהיס, מי שתיקת צמוקים, יין שתיית בפסה, גס במלת לחשתמשהפסת,

 לעדנער. יהושע חרב - זגור פרשה בעני, , דעמביצער צבי נפתלי חרב-

 רנד מ, בגד בכל הוי יד של ]וייגער[ *עות =רה אס , אבראהאם שלמה חיים הרב - גמור זכות על מחאה מחני איבענין
 הערשקש1יסש. יוסף הרב - שבתלהוצאת

 נישואין בעניני מינחדמוסף
 ישניםשפתי

 קייד, האס ברוךהרב תשב-ץ בספר "מיהאהעדות
 קיטיד, זצףל קרליץ ישעיהו אברהםרבי בביהכ"נ המחיצהבענין
 קביד, אלברט שלטההדב זצהרל שמחדף ד-לב פדורנו קודשמכתב
 קכדיד, זצ-ל מגור מנחם" השניהאדמרר בל"ג בשבת ברכות בשבע הכששתיית
 קלאיד, זצ-ל בריסק צבי אהרןרבי האדם יוצר ברכתבנוסח
 קמולד, ססש יצחק הרב נישואין בעניני זי"ע מצא3ז-קלויזנבורג מהאדמרר והוראות פסקים מגהגיט,פנינים,
 קנבלד, זצ"ל מייזליש הירש צבירבי קידושין מס' ברישחידושים

 הפרקעל
 קלדיד, ציננער גבריאלהרב אחת בבת חתניפ לכמה ונשואין אירוסיןנרכת
 קלחיד, קעניג ישעי' הייםהרב היל בעניןתשובה
 קםיד, ניימאנן יצחק יעקבהרב הנ"ל בעניןתשובה
 קנזלד, אבערלאנדער ברוךהרב שאלהג ןמכהב העדים אחד חתימת שנמחקהכתובה

 קס-לד, נישאנן יצחק יעקבהרב הנ"ל בענין מכתביםב'
 קטולד, געשטעטנער טגןהרב המל בעניןתשובה
 קטולד, ציננער גבריאלהרב הנ"ל בעניןעוד

 הלכהדבר
 קמביד, רובינשטיין אליהו אלטרהדב בשבת בסיג ברכות שבע כס ושתיית בחתימתה, חתנים בברכתטסת
 קמויד, שסרן אליעזר שמואלהרב ידוע שפו כשאין בכתובה האב שםכעני,

 קנביד, מאסקאוויטש יעקבהרב המשתה יטי לשבעת האחרון יום הי' כשארק צאה-כ אחרי בע"ג ברכותז'
 קםיד, שסיין פישל אפריםהרב אפים נפילת לעניןכלה
 קסזיד, שעכסער זאבהרב המשודכת עם להפגש לחתן מותראי

 קחולד, מזוועהילהאדמרר קטן קידושינענין
 קעולד, כהה הירש צביויב מצוה סעודת הה אם תנאים סעודתבעולז
 קעזלד, האס ברוךהרב שבת במתשי נועם ויהי באמירת חתןבדין
 קפגלד, לאבל שלמההרב כתובה חיובמהות

 נגיצוצסמהשוצה
 קצזלד, שפרן הכהן מנדל מנחםהרב הברכות משבע באחת שסעה מברךבדין
 רלד, ציננער גבריאלהרב והמסתעף ברכות שבע של סעודה חיובבדין
 ריא%, ר"ופורס מענדל מנחם יוסףהרב כהות וסיים 1כ1' ברוך ואמר חזר תכ"ד ואחר בחתימה טעהבענין

 ישראלמנהגי
 קציד, אבערלאנדער גדלי'הרב השמים כ'0ת תשת החופהעריכת
 קצטיד, האמבורגער שלמה בנימיןהרב עליתחופת
 רטןלד, אבערלאנדער גדלי'הרב חומתם ביום וכלה חתו תעניתממזג
 רכבלד, שסיין פישל אפריםהרב עסו המתפללים ולציבור חופרם ביום לחוק אפים נפילת ומטרגי בדיניבירור

 עולםימדף
 רבדיד, ז"ל רעסלער בנימוןרב' ישראל בת בנישואי איחור על הב-חהקסדת
 רכה'ד,המל חיתת מאיסור וכלה התן מציל זי"ע חייט" "דבריבעל



קנט א-מ גליונות - כלליתוכן

 סופריםכינוס
 תליא במזלא או מעשיו לפיזיגג

 נרכות לשגעביאורים
 רכתיד, סלומת יחזקאלהרב
 רמגלד, מראג שלמההרב

 לבלעורר
 רמניד, ותיטע גדל,' חרב - ברכות" ב-שבע וסשטיעשוסע טונת בעמן למעשה הלכה נחוצההערה

 דתמיהימילי
 כ"י פרדכידוד  הרב - דרית הבגד  פריטת בעניןתמים

 רמגיד,

תגובות
 רנאלד, הלבני. בצלאל אפריםהרב נישואין בשמחת ל"ע אבלהשתתפות

זוטות
 רמד יד, ישראל הרב - בביהכ"נ החתן של מקומו בענין , גישסעסנר חיים מאיר חרב - אברהם עבד אלעזר ע"י רבקהקידושי
פ"נגערנ



 ישראלאורקם

- א-מ לגלירנות כללימפרנח  הנושאים סרר לפי 

 כחז, גרינבלאס אפריםחרב פצ4ז אמרו שהרופאים בילד אבהותדזניש
 רידס, שטח יוסף יעקבהרב שמת אמרו שחרופאיפ בילד אבהותדיני

 ואם אב כיבוד בתןראה:
 עדח, רובין מנדל מגתםהרב בשטחה ממעסין אבמשנכנס חודשאב,

 ע,סו, וויללינער ש"פ! יהודה פנחסהרב יסים בש' אב מריח או סחובת הנשאר גשר לאנק טווןאי
 פגסז, טעפלעד יצחקהרב )נ( השיס' ברושעת ב'פיום' ויין בשראכילה
 עאיג טעסלער יצחקהרב )א( היפיס' בהושעת ב'סיום' ויץ בשראכילת
 קוכח, רביטביץ חטץ לויחרב בלילה שיטמר אב בער"ח כביסה סטאהפעלת
 מם, ואזנר הלוי יעקב ציץ בןהרב אב מצ"ח המכובסים בנדים לבישתאיסור
 סמ, ו4ח3ר הלוי יעקב צית בןהרב אב מר"ח ומקוואות הביהמ"ד מגבותכיבוס
 המצרים ביןראה:

 השנה ראשראה:אבות
 קפכיב, יעקבסאוק יצחק יוסף הב' טאבטליון ניצוץ חי' שאריסטו ע"ד לאברהם חסד בספרכליאהאבטליון
 משנים טציאה:ראה:אבידה
 ואק בראנסזיופער מאירהרב השבעה לאחר אבליםניחוםאבלחץ

 קםק שאף "חדרתמערכת האבל בבית יצדקתן" תפלתי" "ואניאמירת
 ריאסז, ריו אשר בריהרב אהרן על אבלותו בשעת תורה משנה משה לימדאיך
 כבכ, ואזור הלוי שמואלהרב אבלות הל על הלכחופסקי

 קיתכא, כפץ אלי'הרב נישואין בשמחת ל"ע אבלהשתתפות
 עזכד, ציננתן גבריאלהרב לתיכלות ל"ע אכילות ומנהגידיני

 להבז, דבליצקי שריההרב ההאומים בניני מהתמוטטות עצסחן על ולהתאבללחזור
 מדכז, ציננער גבריאלהרב התאומים בנייני בהתמוטטות הקשורים אבלותדיני
 פחכז, וזוזנר הלוי שפנואלהרב להורים נשמה עילויבעניני
 רמול, יאמניק א. מרדכיהרג מנחמים במקום אלא אבלות איןבענין
 קסגלק איליאוויטש שרגא יחזקאלהרב ליארצייט מס' סיוםבענין
 קטולט, אבערלאנדער גדלי'הרב העומר בספירת אבלותמנהני

 פדמ, אבערלאנדער גדלי'הרב המצרים בין בשי אבילות מטעיהשתלשלות
 נישואין אהרן;ראה:

 קצתז, עפשסיין דוד יעקבהק' כו' ברכה של נוס לה לשדד כדי ג-מ:בגמ'אברהם
 רגח, גערמאן מאיר נחוםהרב כו' ברכה של כוס לה לשזד כדי ב"מ:בגז'
 רידה, גרינפעלד ליבוש ארי'הרב כו' ברכה של כוס לה לשדר כדי בים:בגמ'
 רסו, ומנקל יודיעהרב בוראו את אברהם שהכירבזמן
 קצוטז, טגן מגחם ירמי'הרב בוראו את אברהם שהכירבזמן
 ריסי, וועטנשטיין מ.ד.הב' כו' ברכה של כוס לה לשדר כדי ב"מ:בגמ'
 שנביב, פרנקל יושעוגרב כר ניסה והאלקים האלה הדברים אחר ע"פ סנהדריןבגמ'
 קפדינ, שנעעבאלג פייוויש שרגאהרב כי ברכה של כוס לה לשדר כדי ל"מ:בגמ'
 קצטיח, מייזעלס אברהםהרב אבינו אברהם של שנותיו ננגד תרשישקו"ח
 ריאיח, מערמעלשייין יוסף אברהםהרב בוראו את אברהם שהכירבזמן
 רלכז, ניישלאס יוסף יעקבהרב בחלב בשר אברהם בישול בענין יששכר בניבס'

 רלכס, שווארץ דוד מרדכיהב' כו' לדרך לצאת רשאי חשוב אדם שאיןבפירורי:
 רמחכט, פז1רט1נאל לייביש יחיאלהרב בחלב בשד אברחם בישול בענין יששכר בניבס'

 רמהלא, 48וטוגאל לייביש יחיאלהרב כו' לדרך לצאת רשאי חשוב אדם שאיןבפירש"י:
 שרהראה:

 קצכ, כנץ שלמה אברהםהרכ אגדה מסי הלכה למדין איןבעניןאגדות
 קסזלב, ניישלאס יוסף יעקבהרב אנדה מפי הלכה למדין איןבענין

 קמגסז, בבחירות אחד בפריץ תמיכה אודות זי"ע מבעלזא יהושע רבי מהרה"קמכהתאגרות
 קביד, אלברט שלטההרב זצךל מטר שמחה" ה-לב בעל מהאדמו"ר קישמכש
 כזיז, זצ-ל מבעלזאהאדביר קודש מכתבישני

 יחים, זצ-ל הטע מאיר ישראלרבי ישיבתו להחזקת תודהמכתב
 כזכן, זצ"ל הכהן מאיר ישראלרבי קודשמכתב
 כעכו, זצ-ל לייבאוויץ בער ברוךרבי שדשמכתב
 לכו, זצ"ל פיגקל יהודא אליעזררבי קודשמכתב
 לבכה זצ"ל שודאן מרדכי יחיאלרבי קודשמכתב
 לדבג זביל מסאשלובהאדמדם קודשמכתב
 להכו, זצ"ל מסאקולוב האדמדם שלבס קודשמכתב
 לוכו, ז"ל הירש צבי אברהם הלר ואחיו זצךל נראדזענסקי עוזר חייט מרבי קודשמכתב
 ל,כו, זצ-לשניאורסחזן יצחק יוסף רבי לשדמיר זצ-ל קילר אהרן מרבי קודשמכתב
 יסכה, זצץל קרייזוהרס" הטווח בשבח אמל דסלר אליעזר אליהו מרבי קודשמכוגב



- א-מ גליונות כללימפתח קסא נושאים 

 רנבכס, השל דסלר אליעזר אליהורבי קודשמכתב
 זלא, זצ-ל פערלאוו שלוםרבי מנונה מצחי בעניז קודשפכתב
 סולד, זצ"ל הכהן מאיר ישראלרבי ישראל לארץ עלי' נענין קודשמכתב
 יז~, ערל גראדזענסקי עוזר חייםרבי קודשמכתב
 שבתראה:

 שריסראה: רניבו, אבראהאם שלמח חייםהרב גדול אדם על לחפותבענין חשובאדם
 קמאז, גטם מרדכיהרב ומילואים בירורים - אדר חדש בעתף"דבראדר

 פוריםראה:
 קפחק האלברשטאם שתליהרב זי"ע הדיח במשנת כמוך" לרען"ואהבת ישראלאהבת

 קצתיק וואלדמאן אליעזר אברהםהרב התורה כל זהו גו' ואהבת הלל במאמר בחת"מתמיהה
 זכות מדות;ראה:

 לפגיב, ושבער יוסף ישראלהג' אהרן מיתת על האבלות בענין החספס בדבריפליאהאהרן
 משה אבלות;ראה:

 קניןראה:אודיתא
 דלד, נויל גרינפעלד שמעץרבי מהמסרג חדשהתשובה פסחותאווזות
 פסחראה:אוייב

 נישואין בית;ראה:אולמות
 קנזלו, ממונות לעניני ירושלים דיןבית קאסטם" "סמי ונמצאה "קאסטמי פיאתקנתהאונאה
 רסגלט, שוורץ אנשיל אשרהרב עשאה ולא ונאנס מצוה לעשותחישבאונס

 שומרים מצוה;ראה:
 קעוה, כהנא הערש מרדכיהב' עשה בעה"ב לך שאומר מה כלבעניןאורח

 ריחח, בינעטה שלמההב' עשה בעה-ב לך שיאמר מה כלבענין
 קפי, אבראהאם נחופהרב עשה בעה"ב לך שיאסר מה כלגענין
 רכזכח, מיללעד זעליג אשר ישעי'הרב כו' אווזין ראשון יש אורחים בתוס' שמובא המדרשעל

 הקודש לשוןראה:אותיות
 רזסו, אשכנזי הקמן שמוזילהרב ברשב"י טנגלגל השילוני שאחי' הדורותבסדר השילוניאחי'

 קצויג, גנרל אלעזרהרב ברשב-י נתגלגל השילוני שאחי' הדורגהבסדר
 קטכח, יצחקי דוידהרב איכת במגילת הנכר אני פרשיות כתיבתצורתאיכה
 ביתראה:אילן

 נחיח, ברנסדארפער מאירהרב פירות אילני קציצתבעניןאילנות
 קניט, דייטש הלוי דודהרב פירות אילני קציצתבענין

 שבתראה:אינטרנט
 רלוכה, בלייער צביהרב איסור על חל איסור בענין הבושם' וערוגת ס' עלחמיהאיסור

 קצחז, דייטש יוסףהרב איסוה"נ חילופי בענין חת"מ בתשו'הערה
 קצטטו, שסערן אליעזר שמואלהרב שלו איזו מק-י אי הנאה איסורי בענין יעקב נחלתבס'

 טמת, זצ"ל בוקסבוים יהושעררבי הנאתן כדרך דשלאבמוגש
 ארסיתראה:אישות
 כשרות כזית;ראה:אכילה
 רגיז, בהן העשיל יושעהב' משה אחי ומידד אלדדבענין ומידדאלדד
 צא, ישראל דוד ישראלהרב והסליחות הרחפים ים, בעניו, קצרותתשובותאלול

 קמזא, כ"ץ ברוךהרב אלול בחודש אורי ה' לדודאמירת
 קכזו, הלדין שלמההב' אלול בחודש אורי ה' לדודאסירת
 רחז, נרינפלד חייםהרב אלול בחודש אורי ה' לדודאמירת
 צולק אבעדלאנדער גדלי'הרב אלול בחודש שופר תקיעתמנהג

 מנהגיםראה:אליה
 קמוג דייסש שרש יחזקאל סיניהרב אליהו דבי הליכותילקוטאליהו

 קפוד, מונדשיין יהושעהרב אליהו דבי הליכותילקוט
 קעוה, מונדשיין ,הושעהרב אליהו דבי הליכותילקוט
 קכהו, מונדשיין יהושעהרב אליהו דבי הליכותילקוס
 ריבטז, רייך אשר ברוךהרב אליהו דבי הליכותילקוט רייח, נרינפעלד ליבוש ארי'הרב הנביא לאליהו כוונתו אם סבא" שההוא סייעתי"ההוא
 קסזי, מסל ישראל יעקבהרב נשים נשאו ואלישע אליהואם

 קצהיא, מונדשיין יהושעהרב אליהו דבי הליכותילקוס
 קציב, מונדשיין יהושעהרב אליהו דבי הליה""יט ריסיא, וועסנשסיין מ.ד.הב' אליהו דבי הליכותילקים
 רגיג ליכטנשטיין ח.נהרב אליהו דבי הליכותילקוס
 צגיד, טונדש'ין יהושעהרב אליהו דבי הליכותילקוס
 רזיח, אנערלאנדער גדלי'הרב אליהו דבי הליכותילקוט
 רזיח, מונדשיין יהושעהרב אליהו דב' הליכותילקוט
 קמביט, מונדשיין יחופףהרב אליהו דבי הלימתילקוס
 רטבכא, ווי*גער מחסהרב אליהו דבי הליכותילקוס
 רטהכח, מיללער זעליג אשר ישעי'הרב אשה נשא הנביא אליהוהאם
 רלאלא, מונדשיין יהושעהרב אליחו דבי חליכהץילקוט



 ישראלאורקסכ

 קמולב, סגל יצחקהרב אליהו דבי הליכוונילקוט
 קמאב, רוטנר צבי ברוךהרב אלישע ע"י פרי עצי כריתתבעניןאלישע

 רלהק זילב,ט' יוסףהרג אלישע א"י פרי עצי כריתתבענין
 רלהק קאטח אלי' משיר מוותהרב אלישע ק-י מרי עצי כריתתבענין
 אליהוראה:

 קפהסו, שפיגל שמוזיל נעקבהרג אלעזר רבי סתם בענין עוד אלעזד רביאנומר,
 רכיא, סופר סיים ישולבהרב בתורה שהרבה אלקץר רביבענין
 קמויק סופר היים יעקבהרב אלעזר רבי סתםבענין

 קנטנע ראזנבערמ4-. י"מהרב תורה ביטול חשש שיש ב0ן~ם אמןענייתאמן
 קואי, כהן מיכל יחיאלהרג תורה ביטש חשש שיש במשם אסןעניית

 עשהץדראה:אנכי
 פסחראה:אפיקומן
 פסחראה: כוסותארבע
 סגא, אבערלאנדער חיים חרב וטלו לולב על לברך לקמן וברכת לקטנים, מינים ד' בענינישרת המיניםארבעת

 נסה, ווייסמאברל ישראל יעקבהרב לקטנים מיגים ד'בענין
 טהיק שנעעבאלג שתויל חייםחרב שבזמננו ערבתו נשדותבענין
 קיאיז, דל תאומים דודחרב להשגוהן וקשובה שבזמננו הערבותכשרות
 ריביז, יאשנה אעדה ישראלהרב ראשן שנקסמוערבוה
 קלוכס, קאיע משה אברהםהרב פינים בד מצוה הידורבענין
 אתרוגיםראה:

 רלוכד, קול יהודהחרב תושב או צדק נר הי' ארוומץ איבעניןארוזנה
 אבסליתראה:אריסטו

 קצוז, אבערלאנדער גדלי'הרב בו פוגעין קופין ארמית הבהגל בעמן ישראל שאריתבספה-ק
 ריסח, דאזממ' הלוי יואלהדב בו פוממן קשין ארם,ת הבועל בענין ישראל שנשריתבספמ"קארמית
 רלכד, מבייער משההב' ראי' ע"י שקנה גו' אשר הארץ כל את כי ע"פ חכמהגמשן ישראלארץ

 אורותראה:
 קרובה האשהבעניןאשה

 יע8-

 קפוד, הירש זאב בנימיןויב מהאיש ולהתרצות לההפייס
 קעוה, אבערלאביער יחיאלהרב מהאיש ולהתרצות למתפייס יה"ר ק-ובה האשהבענין
 קעטה, ליכיער יו"שהרב מהאיש ולהתרצות להתפייס יוהר קרובה האשהבענין
 כבח, זצ"ל מצאם-קלויזנבורגהאדמתך בנשים התורח*מזד
 כדח, ואזור הלוי שמחשלושב בנשים התורהליסוד

 כזח, גראס הכהן שלמההרב בזמננו הנהוג לבנות חיטך בבתיהליסודים
 נאח, נייבש שמואלהרב בנשים התורהלימוד
 גזח, סלומת יחזקאלהרב למדניות נשיםבעמן
 רגט, דייסש דודהרב בנשים התורה*סוד
 רזס, בו4רקא11יסו1 שלום חייםהרב בנשים התוהלימוד
 רזט, גראס הכהן שלמההרב בנשיפ התורהלימוד
 רסס, גרגמן דוד ראובןהרב בנשים התורח*מוד
 םס, פעלדמאן אביגדורהרב למדגיות נשיםבענין
 רסוס, אבראהאם שלמה הייםהרב למדגיות נשיםבענין
 רטוט, שסראססקד הכהן יודאהרב למדניות נשיםבענין
 ריאט, פעקעסער פישעל אפרים חייםהרב בנשים התורה*מוד
 רידט, אבערלאנדער יחיאלהרב לסדניוה נשיםבענין
 שטיינפע~ מרדכי אברהםהרב בנשים ערבותדין

 רחטו,
 קסםי, כ"ז המץ ברוךהרב בנשים התדרה*מוד
 קעגי, אבערלאנדער יחשלהרב למדניות נשיםבענין
 קערי, באב-ד מנחם יוסףהרב למדניות נשיםבענין
 קעדי, פרנקל יושעהרב למדניחץ נשיםבענין
 רגיא, יצחקי דודהרב בנשים התורהלימוד
 רהיוק אבראתאם נחוםהרב בנשים התורהלימוד

 רזיא, טלדבלום יחודההרב בנשים התורהלימוי
 רחיא, גאלדבערמך ש. ח.הרב בנשים התורהליפוד
 ריד"ק ססל 'שראל "לקבהרב צדקניות נשיםבענין
 קצביב, סעסלעד יצחקהרב לפדניות נשיםבענין
 קצר'ק יאקאב יחוכה ישראלודב בנשים התורהלימוד
 ריזיח, איליאוויסש שרטי יחזקאלהב' בנשיט החכרהלימוד
 קצדק האגע פנחס מרדכיהב' האשה או האיש יהגר יסים מאוזמי
 קזכא, געקוטעטנר מקהדב מהנת לבעלה האשה וחיובי באשתו, ועלעלקניו
 כהכ4 זצ"ל כיק שלמה אברהםרבי בולבלה דתף אי אשה אחודי ולא ארי אחוריבענין
 קבסלד, מרביץ פאירהרב בנצ"מ הת4-הלימוד
 ראי'; קידוש; נכרית; פאה משואין; קעקע; כתובת שבת; השנה; ראש חסכה; המזת; ברכת הקברות; ביתראה:
 הפילה וסיסמים; שלדות שחיסה; שבת; תודש;ראש

 רקדכס, גראף החוק בקריש דוגהדג ועמלק גרפניחבענוןאוטכמ
 שואהרבא:



קסג נושאים - א-מ גליונות כללימפתח

 ברנאי אברהםהרב לחמו שמנה ומאשר ע"פ בעש"ט לדברימשראשר
 גריטואלד נחוםהרב כו' שבתורה פתין כל דרש דריי בגמ' פענח צפמזבס'את

 שקאב יהודה ישראלהרב כו' שבתורה אחין כל דרש דה"י בנפר פענח צפנתבס'
 האלברשטאם משההרב המטה תחת המונח באתרוג יוחסיןאםאתרוגים

 פעלדסאן הלוי זאבהרב המצוה לקיום רק לתבירו אתרוג להקנותבענין
 אבערלאנדער הייםהרב האתרוגים בחיטש העולםטעות
 סלומון יחזקאלהרב והתיזם ודבקו נחתך ודין באתרוג וניקב נסדק נחסרבדץ
 והשרצבערגער ח.ס.הרב הקהל אהרוגבדין
 גאלדבווז'גער ש. ח.הרב פיטום לו שאין אהרוגבענין

 שנעעבאלג משויל חייפהרב פיטום עם אתרוג לקחת הידור ישמתי
 אבערלאנדער חייםהרב פיסם עם אתרוג לקחת הידור ישמהי
 דדעזדנער יואלהרב אתרוגים בחימוש העולפסעות
 יאשנב יהודה ישדאלהרב פיטום ללא אסרוגהידור
 גיישלאס יוסף יעקבהרב התנאים דיני צריך אם להחזיר ע"מ אתרוגגזתן

 פרידמאן משההרב הפיטום במקום מתולדתו מפולש נקב להם שישאוזרוגים
 ציננער גבריאלהרב ןאן האתרוגים גידולי מקומותבירור

 שפירא מלךהרב קורפו שסרוגי בעניןהפולמוס
 הכננער גבריאלהרב ובן האתרוגים גידולי מקומותבירור
 שפירא מלךהרב אמריקא אתרוגיבענין
 פעדוור אלי' שלוםהרב קורפו אתרוגיבענין
 ססלר יצחקהרב מרוקואהרוני
 אולידורס דודהרב קלברי'אתרוגי
 סיללער זעליג אשר ישעי'הרב קלברי'אתרוגי
 זאלצמאן שלמההרב היד משימוש המנומרבאתרוג
 זילברשטרוס טוביההרב קאלאבריא ואתרוגי בריסקגאוני
 שביעית המינים; ארבעתראה:

ב
 מריםראה:באר
 לבושיםראה:בגדיפ
 שבתראה דםבדיקת
 פסחראה: חמץבדיקת
 ארמיתראה: אסורחזבשות
 רמהלא, אבראהאם נחוםהרב אהה שמקטיר סילבזותביזוי
 תערובותראה: ברובביטול
 קצםסו, ווייספילד יחיאלהרב לתפילה ביכורים בין בקשר אליהו אזורבס'ביכורים

 קצגכ, גליק משהושב ביכוריפהבאת
 מדחן ישראל; אהבת מדות; הדין; פשורת לפנים ישראל; אהבת ראה: לחבירו אדםבין
 ישיבותראה: הזמניםבין
 והשקהרב המצרים בין עניני על ידיעותאוסף המצריםבין

 מענדני
 קיכד, אי'זגברנר

 רלחכו, ניימאק יצחק יעקבהרב הבשם הערוגת דבריבישוב
 רלסכו, רבינוביץ הכהן גמליאלהרב וישב פ' הק' החיים האור דבריישוב
 רלסכו, האגער דודהרב וישב פ' הע החיים האור דבריישוב

 פדמ, אבערלאגדער גדלי'הרב המצרים בין בימי אכילות מנהגיהשתלשלות
 נישואין )חודש(; אבראה:

 רלכד, אבערלאנדער יוסףהב' השמשות בין שנבראו דברים עשדהבענין השמשותבין
 רמדכח, רבינוביץ יכיל גסלשלהרב השמשות בין שנבראו דברים עשרהבענין
 כגכס, זצןל סייכסאל שלמה 'שכררכ' השמשות בבין מותר אם הפסח ביוט בשד לאכול שלאנדד
 החמה שקיעת שבת;ראה:

 בצליםראה:ביצה
 צדי, סלומון יחזקאלהרב נקט מדם העשוי חלבוןבנדחביצים

 קמו', ז8-ל שינומש משהרבי מנוקבת הביצה קליפת בענין זהב הסורי גדוריחמיה
 כשדות בחלב. בשרראה:בישול עופפי בשר;ראה:

 כדי, געשעעסנער סקהרב אילנית שאיה בפקתן בתים בנייתבעמןבית
 שאז'ב, קלוגר בניסקהרב אילנית שהיו במקום בתים בנייתבענין
 קצגכ, גליק משההרב אילנא במשם בתיםבניית
 זי"ע התם הדברי פסקיישיב
 סחכק בוים יחיאלהרב וץשסדים לשלם חייב אי חוקית לא בניה על לרשויחץהמחמר

 לבכד, שפרן הגאו מברל מנחםהרב מגורים בג'ני יד עלאולם-שמחחי
 לדכד, כרץ אלי'הרב מג4-ים בניני יד עלאולם-שמהות
 לזכד, ש"ץ שלמה אבסצסהרב מטדים בגיני יד עלאולם-שומחות
 נוכד, ש"ץ אלי'הרב מטדים בגיני יד עלאולם-שסחות



 ישראלאורקסד

 מגורים בזיגי יד עלאולם-שמהות
 מ13רים לבניני הסמוכים השפהות אולמיבעמן
 סנורים לכ3יגי הספוכים השסתתן אולמיבענין
 מציאה מכירה; הבית; חנוכתראה:
 וביחס-ד ביהכ"נ קדושתבענין
 הקהל הטכסת בלי ביהנ-נ מכירתבענין
 הכנסת בית ובי על לדורבענין
 בביהר-נ המחיצהבענין
 העיר בתי מכל טס" המדרש ביתעשיית
 העיר בתי מגל גבנה המדרש ביתעשיית
 המדרש בית מגירתבענין
 מירים לבנין מתהת המדרש ביתכתיתת
 מגננים לבנין מתהת המדרש ביתפתיחת
 מגזרים לבנין מתהת המדרש ביתפתיחת
 מגורים לבנין מתהת המדרש ביתפחיתת
 הכנסת לבית טי או ערל להכניסשלא
 ביהכ"נ קדושת לה יש ואם - נשים בעזרת לישן שתראם
 מזיוה אזזה ליחן שחייב לביהכ"נ "מתנה"נדר
 ביהכמס קןג מנורים ביתבענין
 הכנסת בבית זין כלי נשיאתבענין
 הכנסת לבית נכריכניסת
 הכנסת בית ק-3 קשה בנייתבענין
 לביהכ"נ סלולרי טלאת מכשירהכנסת
 ביהכמס בנין מעל גבוהדירה
 הכנסת מבית למעלה נשים" "עזרת עשייתבענין
 מעורב בכיהכמס שופר ותקיעותתפילה
 קהילה של הכנסת בית מכירתדין

 תפילה המדדש; ביתראה:
 טובו "מה - לביהמ"ד כשנכנס הראשונהתפלה

 ביהמ"ד 9"ג נשים עזרתבענין גו-
 הכנסת ביתראה:
 שיר בכלי שנגס בשעה הבהדים עמידת מקום בעניןפליאה
 באיי מקום לכל המקיש מקוםשייכית
 וארץ שמים ססעשה חשוב דביהמ"ק ההת"ס בדבריהערה
 העולם ובריאת השלישי, המקדשבית
 העולם )בריאת השלישי, המקדשבית
 המוריה בהר המקדש בית נבט; האיךבענין
 תענית שירה; מנורה; לחורבן; זכר הבית; הרראה:

 מסונמס בפועמיך מאיסוראאפרושי

 אביו לקבר הסמוך רבו לציון הליכה*ד"
 בציצית לכיויק כניסה בדין בדורה במשנהחמיה
 מטלים בציצית אשה לקברהליכה
 בציצית הגערות לבית נשים נגיסתבענין
 לרש לועגבענין
 באשה לראו לועזבענין
 אשה ובקבר קמן בקבר לרשלועג
 מצבתוראה:
 לסכירה שעומד טים של ישן קברות ביתפינוי
 לסכירה שעומד גוים של יעץ קברות ביתפינוי
 למכירה שעמד טים של ישן קברות ביתפינוי
 למכירה שעומד גוים של ישן קברות ביתפינוי
 לסכירה שעמד גוים של ישן קברות ביתפינוי

 טגד, שפרן הטץ פנדל מנתםהרב
 רלבכת, נרעף הכוו בעריש דובהרב
 רלהכה, כ"ץ שלמה אברהםהרב

 קנזת, ניישלאס יוסף יעקבהרב
 כהי4 ערל סייטלטיט יגאלרבי
 ראיב, ושלדמאן אליהוהרב
 קים'ד, זצףל קרליץ ישעיהו אברהםרבי
 קנהכד, בינעם שלמההרב
 רפטכוך שטרן דודהרב
 זכה, זצ"ל וואלדמאן הירש צבי יעקבשרבי
 כדכה, ואזנר הלוי שמואלהרב
 כהכה, שסרנבוך משההרב
 כוכה, קמיבסקי יעקבהרב
 כזכת, כ"ץ אלי'הרב
 רכבכת, פעדוור צבי ברוךהרב
 קלל, יפה ישעי' שמואלהרב
 רמאל, וויינסראב שלמההרב
 רנל, רייכמאן פסתהרב
 רכלא, סוביאס תנוךהרב
 רלדלא, א)לידורס דודהרב
 רנלא, שסייף מענדל מנתם יעקבהרב
 מלק שמזימם- אליהוהרב
 קנלק רייכמאן פסההרב
 קנזלק טא-סוטול לייביש יחיאלהרב
 סזלת, ניימאנן יצחק יעקבהכב
 קעולה, אבערלאנדער גדלי'הרב

 רכגל, משעלס אברהםהרב
 קלדלד, שסייף סענדל מנחם יעקבהרב

 ראת, שו)ארץ י.הרב
 רלהלא, ווייס מרדכיודב קיכד, רובין ישראלהדג
 קנזלק פ,14ס)גאל לייביש יחיאלודב
 קנסלק פארסוגאל לייביש יחיאלהרב
 רכדלה, שווערד משההרב

 שאולס, בנר אליעזר אוריאלהרב
 פחכז, ואזור הלוי שמואלהרב
 רמבל, רביטביץ נחליאלהרג
 רמתלא, מישטר זעליג אשר ישעי'הרב
 קובלב, קרויס י.ודב
 קמאלב, פרץ ישראלהרב
 קסאלב, שוורץ אכשיל אשרהרב
 רמאלו, ארץ יצהק יעיןהרב

 יחלק אבעדלאנדער ברלהרב
 כאלק ראמה יחזקאלושב
 בגלק קליין מנשההרב
 כהלק געשטעטנער נתןהרב
 לגלק ציננער גבריאלהרב

 הכנסתבית

 המדרשבית

 המקדשגית

 הסרתץבית
 היזכרותבית

בכור

 תליןבל

 תשחיתבל
בלעם
בן

 נחבן

 רסדכא, ווייס מרדכי ושב ללויים הראוי והלק הלקו שניים פי נח"ל בכור ההזקוניבדברי
 רמו כה, ראזעשילד אליי ירוחם הרב ללויים הראוי והלק חלקו שניים פי נוטל בכור ההזקוניבדברי
 בכור פדיוןראה:
 והמסתעף תלין בלדיני
 והמסתעף תלין בלדיני
 תלין בל בדיניהערה
 בית אילנות;ראה:
 משהראה:
 בכלל בעת אף צנים' שכתוב ויבמקוס התוי"ס עלתמיה
 אבראה:
 בגינ גדלותשיעור
 גויראה:

 קבהא, אבערלאנדער תיישהרב
 סזב, אבערשנדער שייםהרב
 קמהב, שסדאססער ואמתן יודאהרב

 רמ3ל, סאוויץ מנתםהרב

 רמגכד, איליוויסש שרגא 'חזקאלהב'



- א-מ גליונות כללימפתח קמה נושאים 

 טכ, זצ-ל שסייף יומקרבי נח בני דיני קוגסרס השם; משחזספר נחבני
 קעהה, בערגער יהושעהרב האם אחי אחר הולכים בנים רובבעניןבנים

 קנוו, שאיא משה אברהםהרב האם אחי אחר הולכים בנים רובבענין
 רטמז, ומלדמאן אליעזר אברהםהרב האם אחי אחר חולכין בנים רובבענין
 רמהלא, שההן יהושע יחיאל דובהרב בנוח גם נכלל בנים בתיבתאם
 רמולא, נחטיא לייבוש ארי'הרב בנות גם נכלל בנים בתיבתאם

 שם קבורה; נפש; מקוח עטשת; אבלות; ראה: התאומיםבניני
 רחוקים קירובראה: תשובהבעלי
 רכאיא, פעלדסאן אשר יעקבהרב הלילה עליהפ שעבר קלופים ביצה או בצלבעניןבצלים

 כאכא, זצ"ל נרימואלד משהרבי מצוה לברדרוש
 תפיליןראה:

 יב, זצ-ל איש חזק בעלהגאון הנ"ל בענין ומכתב פומבית במכירה קניה בדברתשובה מצראבר
 גזכ, גראוס אויןהרב מצרא" "בר בגדרי וביאוריםעיונים
 רנתכא, ווייס מרדכיהרב תורה במתן המלאכים בטענת מצרא ברבענין
 רמוכה, ראזענפעלד אלי' ירוחםהרב מצרא דבר מדינא המלאכיםטענת

 ונפש גוףראה:בריאות
 הרים ראה: העולםבריאת
 טומאהראה:ברייתא
 מילהראה: פילהברית
 תפילהראה:ברכו
 גראסס אלימלךהרב חם משקה על אחרונהברכהברכות

 יבב, זצ"ל יצחק מנחת בעלהגאון ירייז( אורז על ברכה ע"ד להלכה והנוגע דדייסאבמתיא
 פטב, אבערלאנדער חייםהרב שבבית נכרית עתרת כנגד לברךבדין
 טזה, זצןל אויערבאך זלמן שלמהרבי ברכה לחצי כעונה שומעבענין
 כוט, ווייסמאנדל מאיר מנחםהרב ברוים( שזונות בכסנין הבאה פתבענין
 כסט, קעסלער משההרב הנ"לבענין
 לוס, שפיטצער יחזקאלהרג הילבענין

 סט, ראזענבערג בעריש דובהרב לחברתה הסמוכה ברכה בעניןביאורים
 סוטז, ווייס טיל נח שלום הרב קאווע כוס עוד רק לשתות ונמלך חלב, של כוסות ב' לשתות קידבירך
 רטטז, שוחאט גדלי' מנחםהרב טיי או קאווע על אחרונהברכה
 רטזטז, נתנאל עמרם ישראלהרב שבע מעין בברכהכריעה
 ראיא, ל. מ.הרב בשמיעה וחציה באמירה חציה ברכה ידי לצאתבענין
 ריסיא, וועטנשטיין מ.ד.הב' הקאווע ג"כ פוטר החלב על בברכה כוונהאי

 קפיב, רויזענבערג יחיאלהרב לברכה ברכה בין קצת להמתיןבענין
 קפאיב, ניישלאס יוסף יעקבהרב חם ומצה פת להריח שלאבענין
 רגיב, וועסנשטיין מ.ד.הב' לחבירתה הסמוכה ברכהבענין
 רטזיג, גרינפלד חייםהרב בתורה ם ותהא לבת גם שאומרים הבגים ברכתבנוסח
 רכגיג, באנעט. שלמההב' טיי או קאווע על אחרונה ברכהכענין
 צג,ד, ווייס ישראלהרב קאווע לשתות ורוצה חלבשתה
 נדיט, רובין ישראלהרב ד"ת הרהור על התורהברכת
 קםיט, ניישסאס שלזפהדג דרבנן או דאורייתא הנסנין ברכותבענין
 רםכא, שותאט גדלי' מנחםהרב דית הרהור על התורהברכת
 רטבכא, בינעס שלמההרב וטיי קפה על אחרונה ברכהבענין
 פכב, ואזנר הלוי שמואלהרב כובע בלי ברכה אמירתבענין
 פהכב, סופר חיים יעקבהרב המרוסקים פירות על ברכהבענין
 רלכב, האפיג מנחם מרדכיהרב שמטרני ברוךברכת
 רמדכב, שוחאט גדלי' מנחםהרב וטיי קאווע על אחרונהברכה
 רמסכב, לוי דוד אברהםהרב שלנו אורז ברכת בעניןהערה

 רכסכד, העלער הלוי הלל אפריםהרב לבטלה ש"ש במוציא בשכמל"ובאמירת
 רמגכד, רייכמאן לייב יעקבהב' התורה ברכת לגבי והרהור כתיבהדין

 רלזכה, שמעקל סשה בנימיןהב' ~פירות תבשיל פוטר מזוטת מיני שבורא הכ"מבמ"ש
 רמדכה, ראזענפעלד אלי' ירוחםהרב לבטלה לברכה בשכמל"ו אמירת בענין 'ציב דבר'בשו"ת
 רמזכה, וויעדער פינחסהרב לבטלה לברכה בשלמיו אמירת בענין יציב דבריבשו"ת
 רלהכו, אבערלאנדער ברוךהרב המלכות לשלוםתפילה
 רמדכו, פריעדמאן אפרים שמואלהרב מרוסקים אדמה תפוחי עלברכה
 רמדכו, ווידער פנחסהרב לבטלה לברכה בשכסל"ו אמירת בענין יציב דבריבשית
 רמהכז, נוף גרשוןהרב למלכים" תשועה "הנותן ברכת אמירתבענין
 רמזכז, ווידעך דודהרב קריאה במקום שלא התורה על ברכהבענין
 רכדכח, ששרטוגאל לייבוש יחיאלהרב מצוה לשם שיכוון כדי המצוות ברכות בענין סופר כתבבשרת
 רלאכט, האניג מנחם מרדכיהרב שמסרני ברוךברכת
 קמאל, שווארץ אנשיל אשרהרב מדרבנן או מה-ת הוי אם לבטלהברכה
 רמטל, אבראהאם נחוםהרב אורז עלברכה
 כלא, פאללאק אברהםהרב ראכילה אדעהא  שוסעו מענבים הנעשה "מאסמך עלברכה
 ללא, קליין טנשההרב מענבים הנעשה "מאסכם עלברכה



 ישראלאורקמו

 לה6ק קעגיג ייע" הייםחרב מעגמם הנושח "מאפסו עלברכה
 6לק ראשה יחזקאלהרב מענבים חנעשח "מאסתי עלברמח
 לחלא, קרוס גבריאלהרב פענביט חנעשח *מאסתי עלברכה
 לס6ש, צינתור גגדקשלהרב פאורים הנעשה "משתשף עלברכה
 עלברכה

 "מאסה-

 פגלא, אבערלאניאר טייפהרב פעגביפ חנעשה
 נבלק 11עססאיים יעול אשדחרב אודטה רעידה על ברכהבענץ
 זעליג אשור יאחנ"הרב לבטלה ברכהאיישר

 פיללה-
 רמחלש,

 שטלב, גרוס משנליהרב חכוונח לעורר כדי חפוצות ברכתבענין
 קמאלב, שתרץ אנוהל אשדהרב סי היית הדיוט שברכת שיח המרומיבדברי
 קוואלב, פלדמן פנהם שמעתחרב הטטחז ברכת תקזזבענין
 קומשלק ושסייף פענדל סי"פ יעקבהרב ט,1'ניס סעבהל על גררהגענה
 רפכלה, ראטה יהזקאלהרב דאכילה אדעתא פיסעו מעגבים הייןברכה
 רמכלח, שווארסץ צבי פתלי יעקבהרג דאכילה אדקדק שגסונו מעטתם הייןברכת
 קגלס, סגל הלוי שלום הייפחרב בישיבה הגהיין ברכתבענץ
 קזלט, שטפוס פנדל פנתם יוסףהרב בהליז במקום המחל עלאמר
 רפולס, זילבער נסעהרב למח כותה בלי כעומד שימע בענין הרג שיע ש"בשור
 תשלה ידים; נטילת מזוזה; הדיוט; סי; מצהר; ברראה:

 רהה, גראס חטזן שלפההרב בישרה-ב הפולך זמן החודשברכת
 רזח, לאש יצחק יוטףחרב באריאב המולדזמו

 קלחד, אבערלאגדער התםהרב בברהפיז מהטק רשות לבקש צריךאם המזוןברכת
 ק9דד, וההבער א.טההב' גהלכתו אהחנים מים נטילתבדין

 רסזז, וועכער א.י.הב' אחדונים מים נטילתבשיעור
 מס, פעלדבראנד מאיר יוחזק ברוךהרב ברהכףז מחובת עצט להפקיעבענין
 קעגי, שפר יצחק יוסףהרב מים סיפוח בכמה אחדתים מים ליסף שטהגיםמה
 רמוש, ווייס טיל יואלחב' בהסע מחיוב עצמו להפקיע פתוראי
 ריסש, וועענשסיין מד.הב' בהטל מחיוב עצמו להפקיע מחגראי

 כביג חורוויו היים יסתמלהרב פיעךפון על זימת ברכתבנידון
 כדיג כלייער יחודה מרדכיהרב מייקרות על זימת ברכתבנידח
 לביק חאלפערן מאיד ישראלהרב מישקפת על זימון ברכהבנידון
 רביז, ניישלאס יוסף יקושןחרב לנשים זימתחיוב
 יהוסקהרב לנשים זיסתחיוב

 לעוהנסוי
 ריויח,

 רקחכא, לעווי משחהרב סים אב לו שאין למייוחמן'
 רמדכק שוהאט גדלי' מגהפהרב פטירתו לאחר בבהק-ז פורי אבי יברך הוא הרחמןאמירת
 רנכב, סאמעי חלל פשההרב השחבה הקדושה כי מידךבנוסח:
 רנכב, סאפעס הלל טשחחרב 'מבסחי תיבת נישדבענין
 רלהכ4 בריעגער שמואל אלעזרהרב ומבטחך תיבת ניקודבענת
 דודהרב מבסחו ניקוד בעניועוד

 יצוזי
 רשכק

 קאכד, ניי6אן ש16אלחרב למשל( פייקריטון על זימוןבענץ
 רםכו, הערשאסט משההרב מייגךפון עלוימק
 רמכה מימאן שפצאלחרב מייק-פק עלזימון
 קאלק זאלצמאן שלמההרב אורים דחטכה בברכהמיז "מגדומןטסת
 חצילהראה:

 שבתראה: המהניןברכת
 צחח, וונעעבאלג פאוויל חייםהרב חלילה כל כשנעורים התורח ברכת בענין התורהברכת
 סוכח, זצ-ל אונסדורפער אלכסנדר שמחולרבי זרים לא אתם תברשכתה כהניםברכת

 קעדכא, אבערלאנדער גדלי'הרב שפנ"רני' יברוךברכהבר-מצוה
 ריאת, מאדיס אלימלךהרב ותירהבשרבשד

 יסמז, כוץ יוסף הזיהוהרב בימיט הזביצים העופוה לטהרתבמגע
 כדסו, הזן ראובן חייםהרב "נשדיהך המבוא העוףמסורת
 כוטז, קרליץ נסים ש.'.חרב "נשדרתי המנזנה העוףמסורת
 כזסז, ואזנר הלוי שמשלחרב "נשריתי חמכופק העוףמסורת
 כססז, שסדוריך מש"הרב 'נשדיוי המטנה העימסורת
 לגסז, כהן יוסף הזקיחוהרב בימינו אשד זה-ביצים" ח-בשורי לכשרות בנוגע היהרצדדי
 שסז, רוס חבוק ש6םהרב ובעתיד ההיום והביטם תעופותטפות
 קפדסק סלופק יחזקאלהרב העץ מן שנהולם בשרבדין

 סחמ, ושזנר הלוי שפואלהרב מאוססראליה האדומי "אייל שלכשדווט
 קיבת ינית" - תרנט~סף ב-ביצי חיסונים""זריקת

 חפרה-

 סומ, כהן יוסף צדקיהוהרב
 צב, אבערלאנדער חייפהרב סג-זוע בשר כלי לציעוף דיש-11אשערמכותו בחלבבשר

 קנדר, מוסנער שמעתהרג וחלב לכשר וואשער דיש השחמשתיבענין
 פוו, אבערלאנדער גדל"הרב קשה טנינה אכילת אחד שעוה שוי שהייהבענין
 רטזח, והשש א.הרב וחלב לבשר וואשער בדיש השהמשותבענין
 רדסז, רביטביץ הטון גמליאלהרב לחלב בשר בין שאות י המתאבענץ
 קטוי, אבראהאם נחופחרב שעוץ מו' פחותם הניחפז שיעור אי בשר אכילת אחרהישן
 קצש, אברששם נחוםהרב לחלב בשר בין שעות ו' שהייתנעמן



קסז נושאים - א-ם גליונות כללימפתח

 קצדיב, יאקאב יהודה ישראלהרב לחלב בשר בין ששת ו' שהייתבענין
 ריחיג גפנר ישראל חייםהרב קשה וביפה אחר שעות ששחסתמז
 קמאיס, ליכטער יודאהרב כו' נעכר דם ובענין שפ איסור בענין להארייל תורחבלקוטי
 יזכב, זצ"ל אוססדליץ וואלףרבי בחלב בגור בלכות שסע עלחגתות
 צבלב, ואזנר חלוי יעקב צית בןהרב ודגים בשד וחלב, בשד ובישולאפיה

 להלד, נאגא(זירש צבי ירמי'הרב חלב אחר בשר למפחז היתר יש אי שבזמניןתנורים
 צלד, סלומון יחזקאלהרב מים חרתהת ק-' הפועלת פזזו חימופסעדכת
 חלב גבינה; אברהם;ראה:

 קכזו, ניימאן הלוי זוטא אלכסנדרהרב האב אחות אחר בנות רובבעניןבת
 קצתז, ווייסמאנדל והודה יוסףהב' כו' לתופה שתיכנס עד אב ברשות היא לעולםבגפ'
 ריאז, ווייס מרדכיהרב האב אחא אהר בנות רעבענין
 ריאז, האלברשטאס א. פנחסהרב האב אחות אחר בנות רובבענין
 ריחח, וויינער ליב ארי'הרב האב לאחות דומות בנות רובבענין
 קםיג, לאך דוד יעקבהרב האב אחות אחר במת רובבענין

 ביתראה:בתים
ג

 קנזיח, זביל מווילעדניק הקדושרבינו תפ"ס( שנת )וסגולת הגאולה" "סודמאמרגאולה
 קפחי, פאפיער יהודה יחיאלהרב קשה גבינהבגדרגבינה

 בחלב בשרראה:
 גניבהראה:גדי
 ריחט, קסטה מאיר סשההרב מיתה חייב ששבת גויבעניןגוי

 יבסו, זצ"ל לייזער יעקברבי בב"ז בגופו חבלה איסורבענין
 צויד, 3רינפעלד חייםהרב מיתה חייב ששבת גויבענין

 רמחכד, נאחיל עמרם ישראלהרב וכדומה במסוס לידו היושב לגוי אוכל מנות נתינתבאיסור
 שבת הדיוט; הכנסת; ביתראה:

 טריפהראה:פסס
 ריסכח, גרין נחהרב בגשמה גדול חור בגוף קטןחור ונפשגוף

 קטןחור
 בגוי

 רגבלא, שט"ף מענדל מנחם 'עקבהרב בנשמה' גדול חור
 פולד, כ"ץ צבי אברהםהרב לוי של שמו וכתב וטעה לשמעון הגרלה כרטיס שקנהמיגורלות

 רגבלח, פלי3מאן אהרןהרב לרנ"א המיוחס תנ"ך, ע-י בגורלותשימוש
 רמזלט, גרינולד זאבהרב לנר"א המיוחס תנ"ך, ע"י בגורלותשימוש

 ריויז, שוחאט גדלי' מנחםהרב מדעתנו גזירות בענין הרב שרעשיטתגזירות
 להז, לוין דובער שלוםהרב לגט הרשאהכתבגטין
 קצחז, ווייסמאנדל יהודה יוסףהב' כו' ומזה מזה תצא הוגנת שאינה מלכות לשום גטכתבגטין

 קכדח, רבינוביץ אלי' פנחסהרב בגט העיר שם כתיבתבענין
 ראט, רבינוביץ אליהו פינחסהרב לגט הרשאה ייובענין
 כדיא, זצ"ל הירשפרינג פנחסרבי הירושלמי קושית על נפלאתירוץ
 י'ט, זצ"ל הלברשטאם יעקברבי בגט זמן כתיבתבענין
 קלבו, וויינפעלד הכהן משההרב הנתינה לאחר הגט קריעתבענין
 צםכח, לאנדעסמאן לייב יודא שמואלהרב גרושתו לזון מצוהבענין
 קידלק שפירא ח. יצחקהרב למלחמה היוצא גסבענין
 יחמ, זצ"ל יחיא דון חייםרבי בגט ובשא בתיה שם נתיבתאודות
 שמותראה:

 טס, זצ-ל איגר עקיבארבי ע"ד( )חולין לנכרי ירך אדם דשולחבסוגיא הנשהגיד
 גרותראה:גיור
 נכרית פאהראה: ראשגילוי
 בבלי תלמודראה:גמרא
 קעב'א, כהנא ישראל יעקב אפרןהרב לי'ע חיים שנכנסו אלובענין עדןגן

 רבאכק גבאי רחמיםהרב לנ"ע חיים שנכנסו אלובענין
 רכגכח, מיללער זעליג אשר ישעי'הרב שה בכלל גדי ואם וה', ד' תשלומיבעניןגניבה

 רלכס, רבינוביץ הכהן גמליאלהרב נגלגול יבוא הנגזל שגם הגר"א בפירושע"ב
 רמול, יאמניק א. מרדכיהרב וה' ד' תשלומיבענין
 מחשבראה:

 מזט, אלישיב שלופ יוסףהרב גרותבעניןורות
 ייא, זצ"ל גרינוואלד דוד אליעזררבי שתתגייר אחר עמה לדוד ורוצה הנכרית עםהדר
 יזכ, זצ"ל זילבער משהרבי שנתגייר לגר רבנים מאה היתר בלי אשתו על אשהלישא
 רמזכח, אבערלאנדער ברוךהרב ניורח לפני לאשה מודיעיםמה
 כוכט, זצ"ל העניג הערצקא נפתלירבי נכרית ואמו יהח" שאביו ילדגיור

 מנידהראה: ננזק,ןוחטא
 אשכנזראה:3רמני'
 תפילהראה:נשם



 ישראלאורוקח

י
 תלן תורח,ראה:דוריס
 קלוו, זצ-ל מצאת-קלהזנבורגהאדמתם בדגים שנמצאיםהכסלעיםדגים

 קלז1, קליף מנשההרב בדגים שנמצאיםהתולעים
 קם1, רפסה יחזקאלהרב בדגים שנמצאיםהתולעים
 קנט1, ואזור חלוי צית בןהרב בדגים שנמצאיםהשילעיס
 קעגה ויא משחחרב בדגים שנסבאיםהתוליהם
 קפד1, פישער מנחסהרב בדגים שנמצאיםהתולעיפ
 קצבו, טייטלבוים אדיןהרב בדגים שנמצאיםהתולעים
 ראו, גראס חנוק שלמההדב גוג,פ שומחיםיאזולע,ם
 רחו, אבערל,חדער החםהרב בדגים שנמחקיםהתוליתם
 ריח1, הארפענעס דוד ישראלהרב בדגים שחצאיםהתולעים
 רלב1, שטיינמעץ יחיאלהרב בדגים שנמצאיםהתולעים
 רםה שפיגעל נתן משולםהרב בדגים שנטמאיםהתולעים
 קמגכק האלשין אלחנןהרג בדגיס שנמצאיםהתולעים
 קסדכג, עסטרייכער יושעחרב בדגים שגמלאיםהתולעים
 רמזכד, צירקינד זאב צבי אליעזרהרב עור עליהם שאין דגים קנייהבענין
 שולג טוסשבוץ דזד אברהםהרב טווה בדג כבוששאלה
 קללד, באש סשההרב טוטו בדג כבוששאלת
 קלא%, מוסקוביץ דוד אברהםהרב מונה בדג כבוששאלת
 קפהלז, מוסקוביץ דוד אברהםהרב הכחול" "מדלין דג שלכשרותו
 תכלת חלב;ראה:

 קסזי, חיים החפץ ספרי להוצאתמכת ושמעי דוד בענין הלשון שמירת בס' מקוםמראהדוד
 רמהכא, כ"ץ הכהן דוד שמואלהב' המדבר דור של תבהןבענין המדברדור

 וסיפורים תולדותראה:דיבוק
 רלולט, רבינוביץ הכהן גמליאלהרב הדין נמר זמן בענין )1:( בסנהדרין התוס'שיטתדין

 הוראהראה:
 בחלב בשרראה:דם

 בבלי תלמוד תפריס; סת"ם; סלת;ראה:דשס
 רטוסו, פעדער דוידהב' ארבעה אוארבעדקדוק
 מנורהראה:דרוס
 קיד, האניג מנחם מרדכיהרב כעמידה לדרושבעניןדרשה

 קביד, וויליגעד פוחסהרב דרשה ומנהגי הלכותבענין
 קגיד, דייסש הלוי דודהרב דרשה ומנהגי הלכותבענין

 רמבלא, ניימאן ניסןהרב בעמידה לדרושבעניןדדשץ

ה
 קידושראההנדלה
 קצביא, ניישלאס יוסף יעקבהרב פסח של בהגדהתמיהה פסח שלהגוא

 רביג, ל,כסנשסיין ח.נ.הרב פסח של בהגדהתמיהה
 רלהלא, ווייס מרדכיהרב ראב-ע אמר בקטע אבודרהם בספרטיס
 הרב סידור ספרים; פסח; של הגדה ספרים;ראה:

 קידק הורביץ הלוי שמואלהרב הגעלה הלכותקיצורהגעלה
 רידז, דאסקאלאוויסש הלוי טוב"הרב ראשון בכלי הגעלהבעוין
 קלםכה, לוי דוד אברהםהרב קיטור במערכתהגעלה

 גורלותראה:הורלה
 רכזכב, ר.ב צבי יחיאלהב' גוי היינו הדיוס שברכת שדה המרומיבדבריהדיוט

 כלונד, קול והודההרב גוי היינו הד'וס שברכת שדה םבדבר'
 רמוכו, אלטמאן יוסףהג' גוי הייט הדיוס שברכת שדה המרומזבדברי
 רטטל, אבראהאם נחופהרב סי היינו הדיוט שברכת שדה המרומיבדברי
 מצוהראה:

 בבלי תלמוד ספרים; סת"ם; ס"ת;ראה:תדפסה
 עאכו, אבראהאם שלמה הייםהרב מאיסור להסרישו כדי לחבירו ממת להפסיד היתר ישהאסהוכחה
 קלאלח, ארץ הלוי יצחק אהרןהרב והוראה פסק כלליבעניןהוראה
 רשב-י שמעק, רביראה: דרשבץיהילולא
 מצוחראה:הכנה
 תורה ספר ראה: תורה ספרהכנסת
 כשרות הגעלה;ראה:הכשדה
 קעוא, חערצבערג אחהרב הלווזות בדיניהערותהלואה

 רלחק רפופורס מענדל מנחם יוסףהרב לדעת שלא הלואהמחילת
 קפהדו בוים יחיאלהרב למלוה תודה אמירתבענין
 קידל, האלפערט צבי ירחמיאלהרב הפרעון זמן בתי לבע"ח התופסבענין
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 שאלה רבית;ראה:
 קבורהראה: הסתהלנית
 אגדותראה:הלכה

 קבלה שיע; ספרים; משנה;ראה:
 חודש ראש פסח;ראה:הלל
 פועלראה:הלנה
 ריא לס, רבינוביץ הכהן דוד יעקב אלחנןהרב האגני" "המן אסתר במגילת פעמים חמשה שכתובטעפהמן

 פוריםראה:
 הנאה איסוריראה:הנאה

 ראיהראה:הסתגלות
 בבלי תלמוד ראה: במסכתותהערות
 תפילה התורה; קריאתראה:הפטרות
 ידים נטילתראה:הפסק
 הוכחהראה: מאיסורהפרשה

 עזח, אהלבוים אייזק נחהרב הזה בזמן הבית להר כניסהבדין הביתהר
 קיחמ, שוורץ אנשיל אשרהרב המטונפים במקומות בתורה להרהר איסור ישהאםהרהור
 קפזכ, שרייבער ישראלהרב ההרים נבראומתיהרים
 כלאיםראה:הרכבה
 מציאהראה: אבידההשבת
 איליאוויסש שרגא יחזקאלהב' חיים בעלי על פרטית השגתהבענין פרטיתהשגחה

 קצרט, הירשפרינג פנחסהרב חיים בעלי על פרטית השגחהבענין
 רתטז, וואלדמאן אליעזר אברהפהרב חיים בעלי על פרסית השגחהבענין
 רמוטז, גליק יואל יחזקאלהב' חיים בעלי על פרטית השגחהבענין
 קסטי, כ"ץ הכהן ברלהרב חיים בעלי על פרטית השגחהבענין
 קעבי, מוגדשיין יהושעהרב חיים בעלי על פרטית השגחהבענין
 קעט', אבראהאם נחוםהרב חיים בעלי על פרטית השגחהבענין
 ראיב, פיקסלער הכהן אהרןהרב חיים בעלי על פרסיתהשגחה
 ראיג, ווערטהיימער שלמה יצחקהרב חיים בעלי על פרטיתהשגחה
 רגיב, וועטגשטיין מ.ד.הב' חיים בעלי על פרטיתהשגחה

 קלטיט, שלעזינגאר יהושעהרב הרצפה על השתחוויה איסורבעניןהשתחוואה

י
 קיאכה, כ"ץ שמחה מנחםהרב פשעתי" עויתי "חטאתי בלשוןוידויוידוי

ן

 תפילה ספרים; מטפחת ספרים; סיום;ראה:זוהר
 נישואיןראה:זיווג
 המזון ברכתראה:זימון
 קצכ, כ"ץ שלמה אברהםהרב זכות לכף האדם כל את דן והויבעניןזכות

 קכחם, אבראהאס שלמה חייםהרב גמור זכות על מחאה מהני איבענין
 תהליםראה:

 ריוז, ברנאי אברהםהרב המגילה קריאת תקנת ובאופן עמלק מחיית ציוויבעניןוכירות
 רםלח, ני,שלאס יוסף יעקבהרב זכירות שש בענין אברהם בסגן חמיה אברהט:מגן
 רנולט, לינדנער יהושעהרב זכור פרשתבענין
 קכהמ, סאוויץ מנחםהרב זכור לפ' בנוגע תמימה שנה שכחהשיעור
 עמלקראה:

 פטד, אבערלאנדער חייםהרב לחורבן זכר עשייתבענין לחורבןזכר
 קעוה, מונדשיין יהושעהרב לחורבן זכר עשייתבענין
 קכהו, טונדשיין יהושעהרב לחורבן זכר עשייתבענין
 קכוו, שאיא משה אברהםהרב לחורבן זכר עשייתבענין
 קעוי, לרנר יצחק יוסףהרב לחורבן זכר עשייתבענין
 תעניתראה:

 רננלא, גרינוואלד נחוםהרב המוח זכרוןפעולתזכרון
 מוחראה:

 רמבכא, חיימסאהן יצחקהרב שוות שעות כהפוסקים להנוהגיםהערה היוםזמני
 נסכו, לוי דוד אברהםהרב והלילה היום חצות זמן חשבוןבירור
 השחר עלות החמה; שקיעת החמה; נץראה:

 שירהראה:זמר
 גחכג, ואזור הלוי ציון בןהרב גילוח במכונת והזקן הראש פיאות גילוחדיןזקן

 רלולה, ליטוואק דוד הללהרב גילוח במכונת גילוח איסורבעניז
 קפגי, דייטש הכהן שלמההרב דורות מסיר מלפני וקינו על "זקיני"כתיבת )סבא(זקן

 קפגי, סירק'ס צבי שמואלהרב דורות מספר מלפני וקינו על "זקיני"כתיבת



 ישראלאור.קע

 רייא, דרעזדהו עקיבא שפעתהרב דורות מספר מלפני זקיט על "זיניכתיבת
 קפדיג שנעעבאלג ייוהש שיטןהמב דויית מספך מלחי זקית על "זקין5כתיבת
 הפ אב כיבודראה:

 רזסו, אשכמי הקטן ווסשלחרב שפזקינין כל ת"ח זעי במשדל הק'באריחזקפת
 ריבסז, רייך אשד ברוךהרב שמזקיניו כל הץח זקמ במארדל הק'במתיח
 קצתיק וואלדשק אליעזר אפ-הםחרב שסזקינין כל טיח זקני במארקס הק'באבטח
 רמויז, קלמרר דוב ישכרחרג  שמזקינין גל חוח זקמ במארשך חק'באריח
 ריחיח, איליאוויטש שרגא יחזקאלהב' שטזקינין כל ח-ח זקני במזדחל הק'בפתיח

 החמה שקיעת ראה: ושקיעהזריחה
 רלזלג פייג דניאלהרב השדה תוציא רב זרע בפסוק: חי"ל בדבריהערהזרע

 בבלי תלמודראה:זרעים

ה
 רידסז, אברהאם שלמה חייםודב ועוד בבנק חבלה איסורבעניןחגלה

 מיראת:
 טוב יוםראה:חג
 טוב יוםראה: הפועדחול
 שבתראה:חולה
 בבלי תלמודראה:ט*1
 חיך תורה; תורה; ספרראה:חומש
 נישואיןראה:חו"ח
 רכתבו, ירין נחהרב בריאה או העדר, הואחושךחוטך

 ריחכז, גריו ותושב %( בריאה אז העדר, החשחושך
 רלטכז, טוב"ס חטךהרב העדר או בריאה היא אםחושך
 רלסכז, כ"ץ ירמי'הרב העדר או בריאה היא אםחושך
 רלטכז, ווידער פינחסהרב העדר או ברשת חש אםחושך
 רלגכס, גראף חכתן בעריש דובהרב העדר או גריאה היא אםחושך
 ריבלא, שעטף מענדל מנחם יעקבהרב העדר או בריאה הש אםחושך
 קטבלק איליאוויסש שרסן יהזקאלחרב העדר או בריאת חיא אםחושך

 טיז, זצ-ל וואלדמאן הירש צבי יעקברבי מוחזק ראויבעניןחזק;
 סולב, זצ"ל אומסר הלוי משה שלוםרבי דחזקה בסתםתידושיס

 קרבנותראה:תגרות
 תולעיםראת:חיידקים
 ריאטה רייך אשר ברוךהרב לרע חי שנכנס חירטבעניןתירם
 ריח, פייזעלס אברהםודב בלב ש במוח תמצא מאיןההכמההכמה

 קלו1, זצ-ל מצאנז-קלויזגב1רגהאדמתה המבע חכמי דעה על לסטוךבענין האומותחכמתי
 רהכה, מטל ישדאל יעקבהרב מישראל האסות חכמותמקור
 קצךכה סגול ישראל יעקבחרב מישראל האומות חגטהץמשר
 ריאכז, יטל ישדאל יעקבהרב מישראל הא1מ1ת חכמותמקור

 קפוכח, סטל ישראל יעקבהרב ומשראל הפזטות חבטותמקוי
 רלגכס, גראף חכתן בעריש דובהרב מישראל האומרץ הכמחומקור
 רלגכט, האניג מנחס מרדכיהרב מישראל האומות חגמותמקור
 רידל, סטל ישדאל יעקבהרב משראל המשות חכמותמקור
 רלגלא, אולידורס דודהרב מישדאל האומות חכטותמקור
 קםלב, גרוס פתליהרב מישדאל האומות חכמותמקור

 קצהז, אברטסקי גדלי' שמהשלהב' הבהמות שמנתחים שנתברר אחר חלב לשתוהאיסורחלב
 צאי, אבערלאנדער גדלי'הרב דגים עם שהעשים יוטרט לאגולבענין
 קצויא, לאך דוד יעקבהרב הבהמות שמשותים שטיברר אתר סתם חלבשתיית
 קצח'א, אברמסש גדלי' שמואלהב' הבהמית שמפרחים שנתברר אחר סתם חלבשתיית
 קפוג, נאגאל עמרם ישראלהרב עכרם של בחגווו ישראל חלב שהייתאיסור
 כשרחץ בחלב; בשרראה:

 צבב, אבערלאנדער חייםהרב חלה חיוב לגבי ס!2אאש0ם00 פירות במי שנילושהעיסהחלה
 קצחח, דימאנד דוב יחנף יעקבחרב תלה שריפתבענין
 שח', שותוסץ י.חרב תלה שריפהבענין
 פסחראה:

 קפויב, לעזער מאירהרב תלום בלא ימים פישפוש חלן שנחטיא בדבריפלזאההלומות
 תכלתראה:חלזון
 כחכט, קאניקאוו צבי הייםהרב ושבת וחיבלה ק"ש בדיני בחללית לנסוע שעמדאסטרונוםחללנה

 כטכט, קעניג ישעי חייםהרב כר ק"ש בדיני בחלליתאססדתס
 לאכס, הלפרץ יצחק לויהרב כר ק"ש בדיני בהגעלתאססרוגט
 לדכס, שהננקד גבריאלהרב כי קאש בדיני בחלליתאססרתט
 לסכס, שכסר שמואל המזקהרב כו' ק"ש בדיני בחלשתאססדונס
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 רלזלא, יצחקי דודהרב כו' קיש בדיני בחלליתאסטרונס
 שמשראה:חמה
 משיחראה:חסוד
 גק שסדן אליעזר שמואלהדב פרובימש חכמי של מדרשם מבית בלל או בפה חמץביטולחמץ

 זג, זצ"ל מפאפא האפסכן מיכאלרבי הנאה איסורי וחילופי עבירה שברי של דחסתןבסוגיא
 נטק שטרן אליעזר  שמחולהרב בפסח בחפץ רפואתבענין
 פדק גוימאן קלמן חיים הפסחהדב בתן ומגשו פסח קודח לבערו ושכח שהופרש חמץחלת
 פאז, סולומון יחזקאלהרב בפסח שנשחטו והבשר חמץ, מריבוי הניזונים בע"ח חלבדין

 ססו, קליין מנשההרב וטד שנתגייר, בן לו שיש לעכרם חמץמכירת
 צאטו, סלומון יחזקאלהרב הפסח עליו שעבר )חמץ חמן מכירתבדיני
 קצטטו, פרענקל שתיןהרב חמץ אכילת זמן סוףבענין
 מאטז, טייטלבוים יהודה יקותשלהרב תשביתו בנדרי רט-י שיטתביאור
 כויא, זצ"ל ברנר יהודה יצחקרבי והמסתעף בפסח חמץ שיעור בחצי הרמצתםשי'
 מזיא, אבערלאנדוור חייפהרב אביהם שלהן על הסמוכים לבחורים תשביתו מצותקיום
 פגיא, גאלדבערנער אהרן יצחקהרב חמץ פירור ביעור חיובבענין
 פחיא, גוסמאן קלמן חייםהרב רפואה לצורך בפסח חמץ של תרופותלקחת
 קצביא, ניישלאס יוסףיעקב הפסח קודם בס' שנתבטל חמץבענין
 עהים, רבינוביץ אהרן גדלי'הרב צדק גר בן לו שיש לגוי חמץמכירת
 עהיט, רבינוביץ אהרן גדלי'הרב חמץ בדיקת בליל ס"ת הכנסת עשייתבענין
 קידכק אלבויפ שלמה יצחקהרב תשביתו מצותביאור
 קבבכז, אבערלאנדעד חייםהרב לעשות מה כדת בפסח חמץמצא
 קטחכז, מעלבער יצחקהרב תשביתו מצותביאור
 קכדלא, אנערלאנדער חייםהרב סכזית פחות לחמץ מיעור נדיפתחיוב
 רלא, מייזעלס אברהםושב בי3יהפ והדמיון לץ וביעור יראה בלאיסור
 קמגלב, 3יישלאס יוסף יעקבהרב פסח קודם בששים שנתבטל חמץ ביעור חיובבענץ
 קמהלק 3חשלאס יוסף יעקבהרב הכזית פחות לבער צריך אי סתמ"ז ואחרוניפ במצאחמיה
 קיאלט, אבערלא3דער חייםהרב אחרים ברשות ישראל שלחמצו
 קלולט, וויינטלד יעקבהרב בשבת שחל פסח בערב החמץמכירת
 קמחלט, דורנו שסקי ודולידעת בשבת שחל פסח בערב החמץמכירת
 קמחלט, ואזפת הלוי שמוזילהרב בשבת שחל פסח בערב החמץמכירת
 פסחראה:

 שבס ראה: בשבט עשרחמשה
 יבב, זצ-ל יצהק מנחת בעלהגאל חנוכה בבר שמש להדליק צריך בזה"ז 3ם אםבעניןחנוכה

 יטב, 3עשססנר ירהרב רואה שאין במקום חנוכה סר הדלקתבענין
 כדב, ווייטמאנדל מאיר מנחםהרב חנוכה 3ר להדלקת מעריב תפלת הקדמהבענין
 לאב, ווייטמאנדל פאיר מנחםהרב בביתו שאינו למי חנוכהנר

 לטב, ציננער גבריאלהרב בחלב המצופות פתילותבענין
 לטב, אבערלאנדער גדלי'הרב חנוכה נר הדלקת ומנהגידיני
 קמחב, הרסקו יוסף אברהםהרג לשונה ועל חכמתה על אלא גזרו, י11ן עללא

 קעב, כהנא צביהרב פשע דילמא דחיישינן לה זקוק כבתה למיד רם-י בדבריביאור
 רמבק 0רץ יצחקהרב חנוכה נרות בהדלחםנשים
 רמ3ק כהנא אורןהרב ערבית תפלת זמן כשמגיע 3"חהדלקת
 רצד3, זילכער יוסףהרב ערבית תפלת זמן כשמגיע ג"חהדלקת
 רמח3, קאסה אל" מאיר משההרב חנוכה נר הדלקת בזמןחידוש
 קפחד, בוים יחיאלהרב בעכרם ניסא פרסומי שייךאי

 קפחד, בוים יחיאלהרב בהם ולהסתכל חנוכה לנרות סמוך להתעכבבמנהג
 סאו, אבערלאנדער חיזההרב באק-אי תבירו בבית וב"ב כשהוא יחהדלקת
 מהו, דייטש מתתיהוהרב חנוכה דגר והפתילות השמן מותרבדין
 נאו, טטמאן קלמן חייםהרב הזה ובזמן - ההםבימים
 נחו, אבערלאנדער גדלי'הרב מאוחר קבוע מנין לו כשיש מעריב קודם ג"חהדלקת
 פבו, אנעדלאנד,ך חייםהרב החנוכיה עליה שסוגת הכסאטלטול
 קרבו, ווייס אלחתןהרב לחשמונאי לו הי' בניםכמה
 קכב1, כהאי צביהרב בימין מזחה כשאין גם משמאל דו"ח לוי הקדושת בדבריתמיה
 קצטז, ראסענבערג לייביש חייםהרב לחשמונאי היו בניםכמה
 קצטז, האלצלער שלמה יורא מרדכיהרב לחשמונאי היו בניםכמה
 רבז, מונדשיין יהושעושב נ"ח בהדלקת וכו' פונה שאתה פינות כלבענין
 רהז, כהן יושעהדב מזוזה לו שאין בפתח נ"ח הדלקת מקםבענין
 ריוסו, האניג מנחם מרדכיהב' ה"דריידל"בענין
 עי, סעסלער יצהקר~-ב בחנוכה לנשים מלאכהעשיית
 פדי, ליברמן מ. יצחקהרב הזה בזמן ח13כה טית הדלקת זמןבענין
 פהי, ראזע3בערנ יחיאלהרב חמיו אצל שאוכל למי חנוכה מ- הדלקתבענין
 קמטי, שיסלד ח,יםהרב לחשמונאי היו בניםכמה
 קעאי, שטל ישראל יעקבהרב לחשמונאי היו בתיםכמה
 לויד, וואלפסון שלמההרב פיות ב' לו שיש ותר המהדרין, מן במהדרין הרמ"אשיטת



 ניד, טעסלער יצחקהרב שטעיה מעמיה מקורסמה, בחסכה: )סביבון(היריידל
 עתיח, אבערלאנדומר הזיםהרב מח ותדליק לו וא"א חנוכה בליל בדרךחטסע
 ציח, וששרפעגעס דוד ישראלהרב חגורה בהלכות קוותשית
 צויח, טשליב טעחרב אסורים דברים בו שמעורב בשמן רתהדלקת
 רדיה, רובין ליב יחודההרב לבית המחוכר בסיוע-נהדלקה
 רדית, רובין ליב קוודההרב חקסנים במנינים בביהמ"דהדלוק,
 רדיח, רובין ליב יהודהחרב שבת במוצאיהתדלקך

 רדיח, רובץ ליב יחודחהרב אחרת לעיר לסיע ההדלילזמן
 קמאים, אינדיג אשר א"'הא' תנוכה נרחק בל14 הרמז על אמת בשפתתמיהה

 קמםיט, בירנכוים הלוי דוב יששכרהרב בית לו שאין לסי חנוכה נרהדלועי
 רםכא, שוחאט נדלי' מגחםחרב תנוכה גו הדלגך! בשזפו ב נשיםבישול
 קיבכב, אבערלאנדער חיים חרב שליח ק-' והדלקה רח, הדלקת בשעת בבית להיות צריכין נשיםאם

 שחכב, הארפענעס דוד ישראלהרב חנוכה בהל קצרתןשרת
 קלהכב, וויליגער שרגא יודא פנחסהרב לחסכה יגרום שמן ולוקח כסותו דימכור הרמה-םשיטת
 קלטכב, פאללאק אברהםהרב לה ושק אין כבתהבענין
 קעאכב, אבערלאנדער גדל"הרב בחנוכה סעודהממיג
 רמסכב, צלניקר עמיהודהרב צותא "מעוז בפיוטרמז
 רמוכד, וויימארטו דוב ישכרהרב בחנוכה שמחהחיוב
 עתכו, אבערלאנדער חייםהרב שיעור בהם כשאין חנוכה נרות על לברך קטןברכת
 צדכו, לעוויסא הכהן נחמי' משה שמואלהרב שליח ע"י חנוכה נר הדלקתבענין
 קיאכו, קאהן משה אברהםהרג תטכה שי תקנתבענין
 קעתכו, כהן יואלהרב חבית בתוך ג"ח להדליק ישראל מנהגבביאור
 רעכו, איינהארן אט-ןהרב דחטכה בסוגיא ברבריהערה
 רודכו, ציג זאב בנימיןהב' חנוכה הלכות עלרמז
 רלאכז, ניישלאס יוסף יעקבהרב חסכה ולנר מגילה למקרא ת"ת שמבסלין מאחיאל בשםבש'
 זל, שאג-צוובנר ליב 'הודהרבי מצוה ביזוי או אכחושי משום לנר מור מדליקיןאין

 סול, זצ-ל שסייף יוטלרבי חנוכה על אגרהחידושי
 עדל, אבערלאנדער תייםהרב ישנים נבר ביתו כשבני רח הדלקתבדין
 פטל, וועטענשסיין סובי' בצלאלהרב מה זמן לאחר ונכבה נדלק או כלל, נדלק כשלא כ"תברכת
 צול, בירנבוים חלוי דוב יששכרחרב מדליק הבית סבני אחד שכל ברח האשכנזיםבמנהג
 קםל, אבערלאנד,ור גדלי'הרב בביהכ"נ חנוכה נרות הדלקתסברג
 ר0ל, בהרין משההרב חנוכה של הנרות הכנתסדר
 רלאים, הוניג מנחם מרדכיהרב בביהכ"נ חנוכה נרות הדלקתמנהג

 רלבלא, ססלר יצחקוונ נחוץ יחהדלקה
 רנלא, שסייף מענדל מנהם יעקבהרב בביהכ"נ חנוכה נרות הדלקתמנהג
 מולד, אבערלאנדער חייםהרב שבת בליל חמיו בבית לושוכל שבת ונר יח הדלגתןמקום
 נחלד, אבערלאנדעד חייםהרב הרואה ברכת לברך מחויב אי - בע"ש ג"ח הדליק ולאנאנס
 נחלד, בירנבוים הלוי דוב יששכרהרב וב( מדליק הבית מבני אחד שכל ברח האשכנזיםבמנהג
 עאלד, כהן יואלהרב בזמנינו מח הדלקתזמן
 עדלד, ואזיר הלוי שמואלהרב בזמנינו רח הדליךנזמן
 קלהלד, דייסשער הכהן ישראלהרב לחשמונאי היו בנים כמהבענין
 רמולה, כ"ץ צבי אברהםהרב חנוכה נר להדליק איפ; חמיו בבית שבת ליל סעודתהאוכל
 1לח, זצ"ל ברבי מאיררבי בחנוכה בהן שמדליקין ושמנים דמתילותבסוגיא

 קאלח, קנייבסקי חייםהרב חטכה בענייניתשובוה
 קחלח, ואוסמן ישראלהרב חנוכה בנר אכסמויקנין

 קתלח, אבערלאנדער תייםהרב חנוכה נר ידליק איפוא חמיו בבית שבת ליל סעודתהאוכל
 רנלח, ורינפעלד ציון בןהרב מצוה עושה דהדלקה וסוגי' ז"ל הערוך בגירסתביאור
 רלטלס, שסרן אל,עזר שמואלהרב חנוכה בהדלקת בפרוטה המשתתףבענין
 רםלט, שוורץ אנשיל אשרהרב למצוותו הוקצה קסן שהדליק חנוכה ברהאם
 שבת חשמונאי; המזון: ברכהראה:

 קמטיז, תמאסי אברהםהרב הבית חנוכתסעודת חביתחנוכת
 קכהיח, חמאמי אברהםהרב הבית חנוכתסעודת
 רגבכא, האניג מנחם מרזניהרב הבית חסכת סעודתבענין

 קבורה 'ענש;ראה:חניטה
 קכלד, גריו נחהרב קתני' והכי מחסרא 'חסורי עלהפירוש מחסראחסורי

 רמסלה, פרידמאן שסעלקא שמואלהרב קתני' והכי 0חסרא 'חסורי עלהפירוש
 רמאלה, רבינוביץ הכהן גמליאלהרב קתני' והכי מחסרא 'חסורי עלהפירוש

 וסיפורים תולדותראה:חסידות
 היום זמניראה:חצות
 חמץראה: שיעורתצי
 קניןראה:תצר
 שט, זצ"ל פוקס וואלף בנימיןרבי וכשוס דדבינו חרם להתיר בענין ורשום דרבינוחרם

 חנוכההאר:חשמונא'
 נישואיןראה: וגלהוזול



קעג נושאים - א-מ גליונות כללימפתח

 מקוחראה:טבילה
 קפאא, זיידמאן משח אברהםהרב כלים סבילת בדיני חטט בדבריחמיה כליםסבילת

 כוה, ראקאוו בצלאלהרב כלים והכשד סבילתבענין
 ריגז, הדר ש. להחרב קניקזם עם מיד כלים סבילתבענין
 רבח, ארליכמאן לייב אריחהרב קנייתם עם מיד כלים טבילתבענין
 קצוס, ראוףווו בצלאלחרב קנייתם עם מיד כלים סבילתבענין
 מזי, הכחן צבי אברהםחרב לסחורה השופדים כלים טבילתבענין
 פגכה, אבערלאנדעד חייםהרב חרט בשבת כלים סבילתבענין
 רנהל, לוי דוד אהרןהרב ביצים מבשל למכשיר כלים סבילתבדין

 האומחז תכפותראה:טבע
 רמהכא, ווייס מרדכיהרב טבריא" של בימה ויסבול וירד הנרמל בראש חמה יניחבר"ח:
 רלאכב, יאממק א. מרדכיהרב טבריא" של בימה ויטבול וירד הכרמל בראש חמה יניחבר"ח:
 רעבכק ווייס ארי'הרב טבריא" של בימה ויטבול וירד הכרמל בראש חמה יניחבר"ח:

 בכלי תלמודראה:סהרנה
 קמוי, גבאי רחמיםהרב אדם לטמא אוכלץבעניןסוסתה

 כדיא, זצ"ל הירשפרינג פנחסרבי שמש( הערב שענין 0סתני' ולא מברייתא דפשטי הגמ'מאור
 קצתיא, קמובלאך יחיאל מאירהרב אדם לסמא אוכליובענין
 זצצל'א מטעלז בלוך לייב יוסףרבי טומאה דין רק או נגע ודאי כאילו דינו האם - ברהיי טומאהספק
 ריזיק גבאי רחמיםהרב אדם לסמא אוכליובענץ

 רסדכא, אבערלאנדעי יחיאלהרב חמודות טומאות ולא קרי בעל על שגידו בטעם מהושטבתמיהת
 רסדכא, אבערלאנדער יחיאלהרב בעציץ שנטעה קשא בענין התוסטבתמיהת
 רסדכא, אבעדלאנדער יחיאלהרב הידים מטמא ודניאל שבעזרה תרשם בענין התוייבתמיהת

 חלליתראה:טיסה
 ביהכ"נ תפילין: ציצית;ראה:סלית
 תפילהראה:טלפון
 רלסלה, סידני אב"ד י-ויס מאיר אסוןהרב לגוסס טריפה שבין בחילוק חיני במנחתתמיהטריפה
 טזטז, זצ"ל הירשפרימ אחסרבי להכשירה תחרת טריפה אםבעניןטריפות

 יגסט, זצ-ל מליובאוויטשהאדמתה להכשירה חוזרת טריפה אםבענין
 סיג, זצ-ל פברעזאן הכהן מרדכי שלוםרבי בהמה במ" מים נמצאבענין
 סלת, זצ"ל האלפערס הלוי זאב יונהרבי באמצע וסדק לאמצעית הדנוקה נ' במונא הלבקארבדברי
 טלח, חסברור טוביה משההרב באמצע וסדק לאמצעית הדבוקה ג' באונא הלבסטרבדברי

 תשובה תפילה; ראה: הרחמים מדותי"ג
 אבלותראה:יארצייט

 כ"ץ שלמה אברהםהרב מצאתי ולא יגעתיבמארז"ל
 ע"ב צכי 'חשלחב' ומצאתי יגעתי בענין אמה שפתבס'
 זילבער יצחקחרב שצאתי יגעהי בענץ אמת שפתבס'
 אלסמאן ישףהב' ומצאתי יגעת, בענין אמת י"בבס'

 פרימן חיים יחיאלהרב אילעאי בר ר"י הוא חסיד סתם בענין אילעאי בר כ"ייהודה,
 שמותראה:יהושע
 אבערלאנדויר יחיאלהרב גינוסא יום קוראין הולדת שיוםברטני הולדתיום

 האס ברוןהרב גינוסיא יוםבענין
 רבימביץ הכהן גמליאלהרב ג'נוסיא יוםבענין
 אבערלאנדער גדלי'הרב הולדת יוםבענין
 הענדלער עמרפהרב הולדת יוםבענין
 ווידער פנחסהרב הולדת יוםבענין
 18רנסאן חיים שלתההרב הולדת יוםבענין
 וייס בהגמד יוסףהרב הולדת יוםבענין
 איליאוויטש שרגא יחזקאלהרב הולדת יוםבענין
 ראטה שמגאל מאירהרב שלדת ישבענין
 פרידריך הכהן דודהרב חולדת יוםבענין
 רבימביץ הכהן גמליאלהרב הולדת יוםבענין

 זצץל מבמאד לנדוי אלעזררבי נדרס "כל נוסח ביאור היכפוריםיום
 שסרן אליעזר שמואל הרב נדר'" "כל אמירת בענין מרדכי ב"ר יצחק רבינותשובת
 דייטש וצלוםהרב יוהכ"פ עבודת בפייסביאור
 האלצלומי יצחק צברחםהרב כו' גולם ועל בתפלת ביוהכ"פ הלב על להכותבמנהג
 שליט"א מבעלזאהאדמרר הכפרות שחיטת בשעת נר הדלקתבמפהנ
 אבערלאנדער גדלי'הרב הכפרות שחיסת בשעה נר הדלקתבמנהג
 אבערלאנדער גדלי'הר3 ומנהגיה  השתלשלותה ירכ; בערב כפרותמנהג

 אבערלאנדער גדלי'הרב לביתה מחוץ כשנמצאת יתרכ נרותהדלגתן



 ישראלאורקעד

 קצהיק פראפקיטויסו4 אדגיר אויןהרב ימל"פ באקדח 0! כפר י באס!עפידח
 רםת, אבערלאנדער בריךהרב יוהכ"פ בערב כפרחומ0שמ
 רלזגח, מאדיר משההב' כו' ירק בערב 8רש,תויו השלים ביבי י מש המש תקדבס'

 רמזכה, ראזששעלד אל" קרותםחרב אחר ביףכ עליהן קופדה לא זה ירכ עלעל פירקדהעגיבות
 רמהבו, שטיינמעץ עמרפ הייםהב' כר ירכ בערב פרוייחזיו חשקים ביבי בר' בוש המלן שערבס'
 רכךכח, ברטני אברהםהרב בעיוהכ"פ גי אכול מצלתם 9"פ ארמז תורתבס'

 1כס, שפיגל שמוחל יעקבהרב ז4ל שמואל ב"ר הלוי יצחק לרבינו ירכ שלפמ לשבתא"ש-ות
 פכס, רבינוביו צבי קרחמיאל דודחרב הכיפורים יום ערב בליל אכילהמצחו
 רמהכס, פ41רגוו4יל לייביוי יחושלחרב גי בתשיעי ושח"ח האתל כלבענין
 רמחכס; שממושל לייביש יחיאלחרב יוהכ"פ בערב אכילה מצחץבענץ
 רנכט; פוודער צבי ברוךחרב יוהכ"פ בערב אבילה מצחובענין
 קנסלב, גרוס בפתליהרב יוהכיפ בערב אכילה מצותבענין
 קלחלד, מאיכר סשהחרב ביוהכ"פ הנרות הדלקתברכת
 שחיטה קדה"ק4 כפרחו;ראה:

 טוביום ו**ים
 החמה שקיעתראה:
 יזא, זצ"ל מאר חוע בעלחגאת י"ס( וביצה דמתעבמתש
 עזק :ואונער מיל יוחנןהרב ערבית תפלת שהתפלל שדם ראשון ירט במוצאי מלאכהעשיית
 קפוד, 0רידמאן יואלהב' יוחנך "וכדר' גיצה בנמ' רסקיבדברי
 כסח, ז(4וגערזאב סשההדב הופזת הדלתא קודם ראשו! ירש במוצגיי מלאבה עשייתבענין

 סדה,אבערלאנד,)ר חחסהרב ירט שטחת דיניקונטרס
 פכה, הארפענעס דוד ישראלהרב המועד בחול האבד דברהלכות
 פחה,אבערלאנדער גדלי'הרב )ייס( בתפלה הסועהקונסרס
 קטה,קנ"בס9 חמסהרב 'יט שמחת של מ"ע 7ףשבאש
 קבבה, ביטטריצקי יצחקחרב בירט הבית מפתחות עם לצאת מותרהאם
 קפבה, וועסנשייין דודמרדכי יוחגר "וכדר' ביצה בגמ' רפ"יבדברי
 לז, ראזנער סשה שנסרב ביסס מלאכה לו לעשות א"י לבן לוסר מוהר אי בא"י השוהה חילבן

 ריגז, רוקח טוביהמשה בחוה"מ חידרתכתיבת
 צבח, אבערלאנדומ- הייפחרב בייס באוכלין צביעה אין ובענין בירט, אדום ביין לבן ייןצביעת
 ריאח, סעסלעד יצחקהרב ירט שמתת קונסרס ישראל" "אור קובץ עלהערות
 ריגט, ווילליגער פנחסהרב בחוה"מ תחיה חידושיכתיבת
 קעתי, ניישלאס יוסף יעקבהרב בחוה"ט תורה חידושיכתיבת
 כחיב, זצ-ל שסייף יונתןרבי במפעל בחוה"מ מלאכה עשייתבענין
 קפדיב, שנעעבאלג יחוטם שרגאהרב בחוטם תורה חידושיכתיבת
 פיג, וואזנער סא"ל יוחנןהרב לייט בגדים קנייתבענין
 קיזיז, שופל', דוד כונריאלהרב בירם תחסין בענין החספס לדברייישוב
 קיזכה, קליערס שלמההרב בירט הסיגריות מע"ג הנתב מחיקתבענין
 רלטכו, נריובלאס אפריםהרב בירס סיגריות פקףג הכתב מחיקתבענין
 רכוכח, פרויליך טאירהרב בירט בעישוןמוחק
 קיכס, פריעדמאן אזרן חייםהרב נלוות של שני 'רםבענין
 רכחכט, הערשקאוויטש יהודההרב ירט בערב שערות גילוחבענין
 קלחלא, ויידה יעקבהרב גליות של שני ירטבענין
 קמולא, פריעדפאן אהרן חייםהרב גליות של שני ירטבענין
 קנגל4 זאלצמאן שלמההרב ירט בערב שערות גילוחבענין
 נלק אבערלאנדוור חייםהרב ראויה שאינה כתילה לסלק בירט מותראם

 קמהלק ניישלאס 'וסף יעקבהרב כדרכו תופר הדיוט חוה-מ בענין הדא-ש בדבריתמית
 קכחלד, ראטה שמואלהרב במקומה אחרת להניח ראויה שאיגה פתילה לסלק ביסס מוחדאם

 רלולו, ניישלאסיוסף יעקבהרב בע-ש שחל בייטהססנה
 רלולו, ניישלאסיוסף יעקבהרב בייט עוממצות
 קיזמ, שוורץ אנשיל אשרהרב התורה מן בירט בנין לבנות איסור ישהאם
 שבתראה:

 קטו', עפשסיין דוד יעקבהרב חשוב אחטא ובענין יוסף, להריגת השבטיםכמחשבתיוסף
 רגיק ליכטנשטיין חגותג ואשוב אחטא ובענץ יוסף, להריגת השבטיםבמחשבת
 רידיק נרימלד חייםהדב הישוב אחטא ובענין יוסף, להריגת השבטיםבמחשבת
 דיגיח, ניישלאס יזסף יעקבוים ואשי אחטא זבענץ יוסף, להריטץ השבטיםבמחשבת
 ריחיח, איליאוויטש שרגא יחזקאלהב' ואשוב אחסל ובעניז יוסף, להריגת חשבסיםבמחשבת
 קפסכ, גרינפלד חייפהרב ואשי אחסא ובענין יוסף, להריגת השבטיטבסחשבת
 רסגכא, אינדיג אשר אר"הב' ואשוב אחסא ובענין יוסף, להריגת השבטיםבמחשבת
 קפ'ב, אבערלאגד,0ר גדל"הרב יחוד בענין מכרמללהסיר

יחוד

יין
 מדאיםימים

 ושמאלימין

 1כק ציננער גבריאלהרב יחודבענין
 קוז, עדעלשסיין הלוי דוד שמודולהרב עכסם נסך לגבי וטפוסטר מבושל ייןבדין
 ואביהוא נדבראה:
 תשנטע ימי עשרתראה;
 כז1, ראזענבערג בעריש דובהרב וכדו' מח הדלקת לגבי לימון כו' סנה שאתה פימתכל

 חנחנהראה:



קצה נושאים - א-מ גליונות כללימפתח

 תפילהראה: ויבואיעלת
 רסו, סאטעט הלל מש"חרב כר בשלגר *שב יעקב ניקש נעניןברנר,
 רזטה אשכטי חקסן שמהולהרב כו' תנסו בכדי וכי פת לא שקב 03' על דבשביערות
 קצומז, כאן מנהר ירמי'חרב כו' בשלוה לישב יעקר ביקרי בענץברברי
 רדסז, קלויזנר דוד ישכרהרב כו' בשלוה לישב יעקנ ביקש בעניןברד-י
 רהסז, פרופיל אשרן יצלקהרב כו' בשלוה לישב יעקנ ביקש בעניןבראתי
 רידיק נרינפלר חייטהרב כו' חנפו בכדי וכי מת לא יעו~כ גמ' על דבשביערות
 רתיג גריפלד חייפהרב תעקב עשו ומיתת גו' אשכל למהבפסוק:
 רכוגב, אבערלאנדער גדלי'הרב אב כיבוד ביטול על נענש שיעקבבענין
 רלטכק ג"ץ שלטה אברהםהרב אב גיבוד ביטול על בענש שי1ה4בבענין
 רמאכק פעד01י דוידהרב אב כיבוד ביסול על נענש שיעקבבענין
 רמבכק שאן אברהם סשההכ' אב כיבוד ביטול על נענש שיעקבבענין
 רמבכג אבארלאנד,נר גדלי'הרב אב כיבוד ביטול על נענש שיעקבבענין
 רלבכד, יצהקי דודהרב אב כיבוד ביסול על נענש שיעקבבענין
 רמהכג אלסמאן יוסףהב' אב כיבוד ביסול על נענש שיעקץבענין
 קכזלד, פריעדמאן זוסיא אליעזרהרב אב כיבוד ביסול על נענש שיעקבבענין
 רנדלה, שוושרץ חייםהב' אב כיבוד ביסול על נענש שיעקבבענין

 וסיטורים תולדות ראה: ח"ם בןיעקב
 רסז, אבראהאם נחוםהרב עליה בהתפללו רבקה שם יצחק הזכיר שלא שיצחקבענין
 רמךיד, גישסעסנר חיים מאירהרב אברהם עבד אליעזר ע"י רבקהקידושי

 ריסיז, איליאוויסש שרגא יחזקאלהב' אליעזר איי אבינו 'צחקקידושי
 רמזכה, רייניץ אריה חייםהרב לא ואח-כ הקידושין ובתואל לבן רצו שבהחילההטעםיצחק
 כדכד, זצ-ל רחנפלד אהרןרבי הזמנים בין בעני, והתעוררות חיזוקדבריישיבות
 קעדי, אבערלאנדער ברוךהרב טובה איכות לו כשאין ישראל סידקנייהישראל
 רדלז, שטיינמץ י. יוסףהרב יששכר-זבולון שותפות ענינייסודי וזבולוןיששכר

 רלחלס, לייפער דוד יצהקחרב זבולון עם כשמשתועי יששכר של עוה"ב שכר בעניןבאוהח"ק
 קצתז, עפשסיין דוד יעקבהב' לעלז כומר משה בן רצה שיתרו הסורים בעלבדברייתרו

 רידח, 3רינפעלד ליבוש ארי'הרב לע"ז כומר משה בן רצה שיהרו הטורים בעלבדברי
 ריוח, נייווירסה שלמח חת*הב' לע"ז כומר משה בן רצח שיתרו הטורים בעלבדברי
 הכהן מאיר ייוהרב לע"ז כומר משה בן רצה שיתרו הטורים בעלבדברי

 קמי
 ריחח,

 קכבמ, בינעם שלמההרב זבולון עם כשמשתתף יששכר של עוהיב שכר בעניןבאוהחיק

כ
 קסתק זצ-ל מצאנז-קלוחנבגרנהאדברר מעל"ע שנכבש כבדבדין=ד

 ראג דייסש פוגתיהוהרב מערדע שנכבש כבדבדין
 רמזכו, לייזרסזאן נחמי'הרב סמנו בורח הכבוד הכבוד אחר הרודף כל ביטוימקורכבוד
 רו'ח, פרץ ינון ישראלהרב ל"ת כל דוהה הבריות שגבחי ראמיבד' הבריותכבוד

 רמהכא, פרץ ינק ישדאלהב' ל"ת כל דוחה הבריות שכבוד רה"יבד'
 רםכא, שוחאס גדלי' מנתטהרב ל"ת כל דוחה הבריות שכבוד רטביבד'
 רלגגב, אהרנוביץ ב. עזריאלהרב ל"ת כל דוחה הבריות שכבוד רט-יבד'

 כבדראה:כבוש
 יד1, אלישיב שלום יוסףהרב לירושה דכא פצוע כהן חיתוןבעניןכהנים

 ראח, ווייסמאנדל יהודה 'וסףהג' בונרומה אוכלת שאינה לכהן המאורסת ישראלבת
 קפו', כ"ץ הטץ יואלהב' בתרומה אוכלת שאינה לכהן המאורסת ישראלבת
 רידיא, ווייסמאנדל יהודה יוסףהב' בונרומה אוכלת שאינה לטפן המאורסת ישדאלבת
 ריסיק כ"ץ הגחן יואלהב' בונרומה אוכלת שאיגה לכחן המאורסת ישראלבת

 קצאק כ"ץ שלמה אברהםהרב בזה"ז גם אי הן זריזיט כהניםבענין
 רמדכא, וטס ברוך שמואלהרב בלויים הם זריזים כהנים בעניןחסיה
 רלבכב, אע'עגיץ ב. עזרשלהרב גלוייט הם זריזים כהניס בעניןחמיה
 רלטכד, אבערלאנדער יוסףהב' הם זריזין כחניםנענין
 רפדכד, איליוויטש שרגא יחזקאלחב' בזה-ז גם אי הן זריזים כהניסבענין
 רמאכה, אבני צביהרב בלויים הם זריזים כהנים בעניןתסיה
 רמחכו, סריעדמאן הכהן וואלף הערשהרב הן זריזין כהניפבענין
 עזבז, כהן מנחם ירמי'הרב קברים מעל במטוס כהןנסיעת
 פבכז, אקסלרוד גדלי'הרב קברים סעל במסוס כחןנסיעת
 פדכז, כהן טגחם ירמי'הרב קברים מעל במטוס כהןנסיעת
 תפילה עבד; ואביהוא; נדב התורה; ורשת המזון; ברכת המקדש; ביתראה:

 קמאלב, והליגות מחסהרב בכוכבים הם אשר שליטים עשרה מהרש-א:בלשוןכוכבים

 לזכה, ז2-ל שסיידרר הכהן מאיר יוסףרבי כוונה צריכותסצותכוטו
 רנלא, מיללער זעליג אשר ישעי'הדב כוונה צריכות מטת בענין סופר כתבבשית
 קמולק סחר טייפ יעקבהרב דרבק במצוות אף כוויה צריכות מטות אם השרע מרןבדעת
 תפילה סוכה;ראה:



 ישראלאורקעו

 תתערבי בכאל "זד ששתבעמן
 וסוכה במצח פרס אכילת שיעור שהילמאימתי
 פרס אכילת כדי סיעורבענין
 הדרס על אכילת בענין הפ-ב בדבריסתירה
 וכורך מרור בסכילת כדת לאכול צריךאפ
 מיתה לאחר וזום אב וכיבוד זקיט, כיבודבענין
 לפעשח בהפוגת תאומקחץ חמיו כבודבענין
 יעקב אב;ראה:
 חודש אנ,ראה:
 שחיטהראה:
 ברכחזראה:
 נכרית פאה נישואין;ראה:
 הכפורים יוםראה:
 לקרקע ס*בר באיט הרכבהבענץ
 שעטנז עמיי בכפהזהירות
 מאיסוראמפרושי

 שבת הבריות; נבוךראה:
 שירח חפציים; בץראה:
 כשדחץראה:
 מתסרא חסוריראה:
 מותר מאיסורא שלאפרושי כעס בענין בתנשבטיש
 מהזר פאיסורא שלאפרושי כעס בעמן בתניאגס-ש
 פוזר מאיסורא שלאפרושי כעס בענין בתנשבמ"ש
 הכיפורים יוםראה:
 רססיירעפאונר מפלסטיק תתלחץ נשדותבענין
 יסטיירעפאתר מפלסטיק תפזרות כשרחץבענין
 רססיירעפאונר מפלסטיק תוצרות כשרחזבענין
 דזעללי "רויעל דבוויס של מלכותמזת

 אסורות מאכלות ע"י והמח הלבטפסם
 כלים כשרות על במסל"ת עכיסואמנונך
 יבנאל בבית העובדת טיח משרתתבענין

 סי אצל סכיןהשחזת
 זקנים ומושבי מלונוע בישיבות העובדים טיםמשרתים
 סאדסער אף תךים עסות טאסר,ק שלכשדותז
 כשרות בעניני ובעיותשאלות
 אנזיימס שלכשדוהן דשאיסי "טוני שלכשרווט
 אנזיימס שלכשרותן
 משום כשאוכל אסורות מאכלות ע"י והמח הלבממס"
 ענזיימס שלגשרותן
 ענזייסס שלכשרווק
 עמיימס שלכשרותן
 ענזיימס שלכשרותן
 ענזייסס שלגשרוהן
 עמיימס שלכשרוחן
 ענזיימס שלגשרותן
 ענזיימס שלכשרווע
 ענזיימס שלכשרותן
 פקרנ משום כשאוכל מאכ"א ע"י והמח הלבטמטום

 כגט, קרל שסעת פשחרבי
 קמךבז, אלבהם שלמה יצחקהרב
 קנלס, נשוויץ פשתפהרב
 קידם, וויינבערמך שבתיחרב
 קכאגע בינעם שלמההרב
 לויק גאלדמאן שלשחהרב
 צאיס, בבר אליעזר אקטולהרב

 פטב, שיבסקי חייםהרב
 קלחיס, צייגערמאן פישל אפריםהרב

 רכוכק

 וח"כיב, שסול עמרם ישראלהרב
 קצסיק נריטטולד נהוםהרב
 ריק רובין נתן שלום יתשעהרב

 כאד, בלומנקראנץ אברהםהרב
 כגד, גרובער הלוי ירחמיאל יודאחרב
 בזד, אבערלאנדער חייםהרב
 שתטה בלעך יוסף זושעהרב
 צדטז, רובין אברהםהרב
 שאסו, ליכס מנהםהרב
 נבי, אבערלאנדער גדל"הרב
 קצש, אנדזי;אם נחוםהרב
 קציא, פרוש אשרהרב
 קידיב, ווייסמאנדל מאיד מנחםהרב
 קיטיב, איטענבערג זלמן שלמההרב
 פדיק ווייס מנחם מש"הרב
 קראיז, יאקלם אליעזר יצחקהרב
 קביה, תייסמאנדל מאיר מנהםהרב

 המבדביכאזל
כזהר

 ואם אבכיבוד

כיבוס
 תדםכיסוי
 היאשכיסוי

 ייבוכל
כלאים

כלאים
 זמרכלי
כלים
 החרסכללי
כעס

כפרות
כעודות

הפערכת
 ואזנר הלוי שמואלההב
 שסרטמל משוהוסב
 ליווי יואל דןהרב
 ראווה יחזקאלהרב
 יאקלם אליעזר יצחקהרב
 ווייסמאנדל מאיר מנחסהרב
 שסיין יצחקודב
 המערכת מדבגיאחד
 ווידעדאוויסהן ישוע"הרב

 קאכ, כהן מנהם ידפיהו הדב האיסור עובר אם כטורים שאינם טוצרים רב שיש הדושת בביתקיטור
 קצגכ, גלזמן מרדכיהרב אסורות מאכלות ע"י והמח הלבטמסט
 רמסכא, פריד פסחהרב אסורות מאכלות ע"י והמח הלבסמסטר
 קנחכב, כהן מנחם 'רמ"הרב מרווה יוגרס הכנת עלשאלה
 רמאכד, שטעסלר שלפחהרב פקינ מטעם כשאוכל אסורים מאכלות ע" והמח הלבשמסט
 קכדכח, סק יואלהרב דעגזייםהיתירא
 קלדכח, ואזנר הלוי שמואלהרב דענזייםהיתירא
 צבלב, ואזנר הלוי יעקב צית גןהרב סייץ'וגלדין

 קמאלב, רבינוביץ משההרב מגוי משומשים כליםקניית
 קמחלב, ווייס מרדכיהרב אסורות מאכלות ע"י והמח הלבממסוס
 קמאלק פעדער דוב ישכרהב' אסורות מאכלחז ע"י והמח הלבסמסוס
 שםלת, ציננער גבריאלהרב יסטיירעפאומי מפלססיק תוצרות כשרותבענין

 סהמ, ואזנר הלוי שמואלהרב מאוסטראליה האדום" "אייל שלכשרותו
 סומ, כהן יוסף חזקיהןהרב הפרה" קיבת מניתוח - תרנטלים" ב"ביצי חיסונים"-זריקת
 כלים; סבילת מליחה; דמם; שביעית;פטריות; הגעלה; בשר; מליחה; חלב; בחלב; בשר פסומות; אווזותראה:
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 תולעים רפואה; עופרת; תערובות; סימנים; סלעים; מים; כבד;יין;
 ר2הנק 2ריטואלד נחוםהרג לאחרונת שמנגלו יד לכתביהתאחסנה ידנתם

 רלככד, מיץ יצחק שיט-יהרב יד כונפי בענין משה אגרות בעלשימת
 סאריםראה:

 רחמז, סעסלער יצעקהרב לאחרונה שנתגלו יד לכתביהתייחסות
 רנגכק ארץ יצחק אהרןהרב לאחרונה שמזגלו יד ~תכיהתייחסות
 רודכק גריטואלד נחוסהרב לאחרונה שמרגלו יד לכתביהתייחסא
 ר"חכק לויפר יוסףהרב לאחרונה שנתגלו יד לנתביהתייחסות
 קנזלד, אבערלאנדער ברוךהרב העדים אחד חתימת שנמחקהכתובה
 קט-קסאלד, ניימאגן 'צחק 'קצבהרב החתימה שנמחקהנתובה
 קטבלד, געשסעסרגר מקהרב ההתימה שנמחקהכתובה
 קסדלד, ציננער כפריאלהרב החתימה שנמהקהכתובה
 קפגלד, לאבל שלמההרב כתובה חיובמחות
 נישואיןראה:

 מזסו, קנייבסקי חייםהרג מעיניהם למעלה נשים שעושים קעקע יפוי צורת קעקעכתובת
 טזסו, ואזנר חליי שמואלהרב מעיניהם לפעלה נשים שעושים קעקע יפויצורת
 יזסו, טויבער יחיאלהרב מעיניהם למעלה נשים שעושים קעקע יפויצורת
 כבסו, ד'יסש מתתיהוהרב טעיניהם למעלה נשים שעוטים קעקע יפויצודת

 הקדושים שטות ספרים; מחשב;ראה:כתיבה
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 רלחכה, ראזענפעלד אלי' ירוחםהרב תחנם לאבענין תחנםלא
 רלזכק אבראהאם שלמה חייםהרב תעשה ואל בשב תתגודדו לאבענין תתגודדולא

 רכט, בייער יעקבהרב תחילה בשמאל מנעלקשירתלבושים
 קצתיא, פענפיל אהרן יצחקהרב תחילה בשמאל מנעלקשירת
 רנדל, וויליגער פנחסהרב הבגדים לבישת בשעת לכוויהמקור
 ת"ח פורים; חודש; אב,ראה:

 יצחקראהלבן
 המתים תחייתראה:לוז

 רלהלא, ווייס מרדכיהרב הלוחות את מרבעיה ששברבטעםלוחות
 התמה שקיעתראה: השנהלוחות
 רטגס, דייטש יואלהרב הלויים גובהבעניןלויים

 קמרלב, גערתכן מאיר נחוםהרב הלויים גובהבענין
 שירה בכור;ראה:

 קפו', ליכטעד יודאהרב השבת ביום הם)יס לחם אפייתבענין הפניםלחם
 תנ"ך תורה,ראה:לילה
 ילנ; זצץל גולדשסיין טוביהרבי עוור דלפניבדין עוורלפני
 יחכק זצ"ל שפרבר דודרבי לחבירו אדם בין הדין פשורת לפנים בענין הדין משורתלפנים
 קצחטה מצנר מלכיאל יוסףהרב קודש אותיות ע"י חול דברי לתארלא הקודשלשון

 רבסז, אברזט4!ם נחשהרב ח% חפצי על ופסוקים אותיותחקיקת
 ריחיק יאקלם ח.הרב לשונם את שינו שלאבענין
 דקדוקראה:

 רודל, ם שלמח חייםחרב לשה"ר שידבר עיי עצמו על לתצות מותראם הרעלשון
 קסאלנ; חיליגער שחסהרב המחבר בשרע איט לה-רדין
 קללד, רביטביץ הכהן גמליאלהרב הרע לשון לדבר האיסור בשרע נזכר שלאטעם

 קמ, סער חיים יעקבהרב עוונותיו ונוטל מצותיו לו נותן לשה"רהמדבר

מ
 תערובות כשרות; ראה: אסורותמאכלות
 רכתכק ניישלאס יוסף יעקבהרב התיבה חלון נח פתיחת בעניןבאוה"חמבול
 שם קבורה; נפש; פיקוח עגונות; אבלות;ראה: התאומיםמגדלי
 רח, פאקיר י.הרב המלך בשם נכתבו האגרות שכ'נענין אסתרמגילת

 רירח, ירינפעלד ליבוש ארי'הרב אמה החמישים להשלים אמה חסר שניבונרגום
 רידיא, לטל יטלטל יעקבהרב אמה החמישים להשליפ אמה חסר שניבתרגום
 ראיג ליכטנשטיין ח.נהרב אסתר מגילת נשים כתיבתבענין
 מדיד, שנעעבאלג שגוויל חייםהרב המגילה קריאת באמצע לטןבענין
 תורה ספר חסכה; פורים; וכירות;ראה:

 חודש אב,ראה:מגבות
 מילהראה:מדבר
 רזיח, וואלדטאן אליעזר אברהםהדב סדותיו על להעב,ר זוכה אדם כל שלא החספסבדברימדות
 הכו, מונדשיין יהושעהרב שבחמת אמות בענין אדחק מלקתשובה ומשקלותמדות

 ספרים הדפסה;ראה:מדפיסים



 ישראלאורקעת

 הלכהראה:מדרש
 ספריםרפא: רבהפארש
 רטזכח, גרץ גתחרב וכטהרים כששבלים אצל במוח והכרוז כח של חופיומקומומס
 סחלה, 0חץ יצווק דוד אדוןהרב למעוצה הלכה מומר שלגדדומומר
 בבלי תלפודראה: קרעמועד
 סחמז, הקדשא יוחנןהרב מלכה מלוהבעמן שבתמהמוי

 רידיח, חאד2וקאוויסש משחהב' פלכה מלוה סעודהבענע
 מירסוראה: רע שםמוגמא
 שבתראה:מוקוית
 קסזי, סמל ישראל יעוזבהרב מפריס מקרין טהורים חיתן שכל המזבח קרטתבעניןמזבה

 רמויק נרינפלד חייטהרע טפרים מסרק שתרחץ חיזוי שכל המזבח קרנותבענין
 רלזלז, פערל הגול אדש-ןהרב במזבח 217ף1 בפעלית תעלה לאבענין
 רלזלז, חי*טער פנחסהרב בפזבח דוקא במעליץ תעלה לאבענין
 ר0ולח, וויליגער פנקסהרג במזבח דה"א במעלות תעלה לאבענין רמילח, קלויזנר דוד ישכרהרב במזבח דוקא במעלחץ תילה לאבענין
 רמזלפ, ליבליך יצחק טחההרב במזיח דוקא במעלזם תעלץ לאבענין

 מזט, אלישוב שלום יוסףחרג הפתחצודתמזתה
 קמויז, רובין אברהםהרב מזוזה של בנרתיק ומיהו א-ליזה

 רכתכד, אילאוויסש צבי יוסףהרג מזוזה קביעת מחםבענין
 סדכו, יפה י. שמואלהרב המזוזה קביעות בשעת לברך שכתבדין
 רמוכז, י5ת י2ועי' שמואלחרב והטסתעף מזוזה ברכהבענין
 רכחלא, ניישלאס יוסף יעקבהרב מזוזה בענין חמדה יפיץ ספר עלחמיה
 קםלב, ניישלאס יוסף יעקבהרג שקןד( ~המךא האושר בבית מזחת חיובבענין
 קמגלב, ניישלאס יוסף יעו~נהרב במזוזה חייב הבקר בית אי בענין יעקר  משכנות בשרתתמיהה
 קואלק קליין דוב מאירהרב מזחה מצות ביטול עלשנש
 קםלה, ניישלאס יוסף יעקבהרב )א( רגע בכל חיטו דמזחה מ"עבענין
 רטזלו, ניישלאס יחשף יעקכהרב %( רגע בכל חיומ דמזחה מ"עבענין
 תורה ספרראה:

 גטיןראה:מזונות
 זכותראה:מהתה
 תפולחרפא:מהזור
 עמלקראה: עמלקמחיית
 שמוכה, בייניש פ. חייםהרב בתעחבת הגרלה כרסיסקנייתפריצה

 תורה שמהת נישואין; ונכנסת; ביתראה:
 קעלא, אבערלאנדער גדלי'הרב השקל מחצית נתינתמנהג תשקלמחצית

 קדדלב, הוניג מנחם טרדכיהרב השקל מחצית ושימץמנהג
 קמולק ססלר יצהקהרב השקל מחצית נתינתמנהג
 קמזלב, אבערלאנדער יוסףהרב השקל מחצית חיאמאג
 קמטלק שסייף מעגדל מנחם יעקבהרב השקל מהצית ותיטעבענין

 נטי, העדשקאוויסש יצהקהרב המחשב מסך 49ג הם-אים שמזת מחיקת קאמפיוטערמחשב,
 קציב, קלונר בנימיןהרב המחשב ממן ינר הנראים שמותמתיקת
 ר'ב, וליק יהודה טשההרג הטחשב מסך ע"ג הם-איט שמותמחיקת
 רידיז, יחיאב יהודה ישראלהרב כתיבה שי אם המחשב מסך עיןאותיות
 עכ, יפה-שלזינגר אברהםהרב מחשב תכונות גניבת איסורבענין

בעניי
 רוהכא, יתכאב יהודה ישראלהרב מחשב תכונות גניבת איסור

 שבתראה:
 קמהלח, טלדשלאגר נעשקהרב המיסה מקוםבעניןמיטה

 המזון ברכתראה:מיי2רופון
 2חאד, כהדו ישחץ ישראל יעקב אהרןהרב מהול שתלדו אלובעניןמילה

 רידטז, גליק יואל יחזקאלהב' עוף בכשר בריתסעודת
 קמגיא, אלברט שלמה הרב מילה בברית זצ-ל מנור מנהם" חפני בעל האדמויר והליכותמנהגי
 קצסיא, סמאל עמרם ישראלהרב במדבר ישראל 0ל1אם

 לביב, ק0ופפלער אליעזר אלכסנדרהרב מילה ברית בסעודת חלב מאכליבענין
 לגיכ, הורוויץ דוד אכרהפהרב במדבר ישראל מלואם
 לדיב, נייסאן יעקב יצהקהרב במדבר ישראל מלואם
 לויב, ליבוא-מאן יוסףהרב במדבר ישדאל מלואם
 לזיב, ציעער גבריאלהרב במדבר ישראל סלואם
 לחיב, וממגער הלוי יוחקהרב במדבר ישראל מלואם

 קפהיב, גודנר יוסףהרב מעומד סנדקבענין
 ריזיק טעסלער יצהקודב בחלב מילה ברית סעודתבענין
 צחיד, רייך בן,.הרב מילה ברית בסעודת בשראגילת
 שכא, זצ"ל מליובאוהסש שמואלרבי ומנרפא בעינו שחשש תינוק במילתהמתנה

 רלהכא, מייזעלס אברהםודב לעשירות סגולהסנדקאות
 רגזכא, גראסמאן אלעזר חייםהרב ברית בסעודת ודגיםבשר
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 רמוכק פריד פסחחרג לעשירתו סגולהסנדקאות
 רמאכה, טימן יחופה חרב אחד ברית לבעל ילדים שני ליחן ושלא לעשירות סגולהסנדקשת
 כהבז, זצ-ל קליין דוד יוסףרבי למולו שיכולים אשרים והרופאים תחיי * שיש תינוקמילת
 קםלב, נייקולאס יוסף יעקבהרב מילה מצות בענין אברהם דבר שרת עלחמיה
 שבתראת:

 משכןראה:מילואים
 תולעיפ שבת;ראה:מיס
 אב חמזט; ברכתראה: אחדתיםסים
 טריפהראה:מיתה
 בחלב בשר ראה: כליס שסירתמכונת
 קיחס, אבערלאנדער גדלי'הרב והמסתעף דוקא, ישראל מיד וממכר מקחבעניןמכירה

 קא'ב, פישער קרורה דודהרב הסוכר חייב אם מלח, ונמצאת לתבשיל ונתחזה צוקערמכר
 צביז, גרטמור שמעוןהרב יום ל' עד לחזור יוכל שהלוקח תנאי עלמוכר
 כגכס, זצ"ל טייכטאל שלמח ישכררבי המקח בטל ש מעווזיו עד קנה האם חלוקם בר שאינולרקע
 קיבלה, זצ"ל מליובאוויטשהאדמו"ר יהודיות משכונות והגירה לעכרם בתיםמכירת
 קיטלח, זצ"ל פיינשטיין משחרבי לעכרם בתיםמכירת
 קבלה, שכטד שמואל יצחקהרב לעכרם בתיםמכירת
 קלאלה, אופרץ שמואלהרב לענקם בהיםמכירת
 אופהראה:

 אורותראה:מכתבים
 לבושיםראה:מלבושים

 שנת מוצאיראה: טלכהמלזה
 רזטז, טעסלער יצחקהרב מהמשחטות היוצא להמלח תקנות ישאםמלח

 רמבל, דייטש יואלהרב במלחמה ימות פן ע"פ יפות פניםבס'מלחמה
 רמבלא, רבינוביץ גמליאלהרב חלוץ כל לכם ועבר ע"פבבעה"ט
 רמהלא, אבראחאם נחופחרב חלוץ כל לכם ועבר ע"פבבשז"ס
 קםלב, פלדמן מנחם שסעתהרב למלחמה היוצא גטבענין

 קיא, ואזנר הלוי שמואלחרב כימי נוזל עם המעורבים במים הכשדתו, קודפ בשרשטיפתמליחה
 קביא, ראטה יחזקאלהרב כימי נוזל עם המעורבים ממיט הכשרתה קודם בשרשטיפת
 קדש, שסיין יצחקחרב כימי גוזל עם המעורבים במיפ הכשרתו, קודם בשרשסיפת

 ציק סלומון יחזקאלהרב מהמשחטות היוצא למלח תקנה ישאם
 רביז, כהנא חנא מרדכיהב' הבשר באסלו בהמה בשר משחת בשעת יתד תקיעתבענין
 קסגכב, רובין צברחםהרב והמסתעף הטקומות בכל נמלח לאגדר

 טזלג זצ"ל גרינוואלד יצחק לוירבי ברוליער על מליחה בלי בשרצליית
 עד-עזלח, רבינוביץ חכתן לויהרב באחרות ונתערב מליחה בלא שנתבשלבשר
 עזלח, זצ-ל אויערבאך זלמן שלמחרבי באחרות ונתערב מליחה בלא שמזבשלבשד
 כבדראה:

 ברכותראה: מלכותמלך,
 רבראה:ממון
 קצוז, סופר בנימין שמואליצר מצרי לשת הוא ד,מן' הראשוניםבדברימן

 רידח, גרינפעלד ליבוש ארי'הרב מצרי לשון הוא ד'מן' הראשוניםבדברי
 רידח, נתגאל עמרם ישראלהרב מצרי לשון הוא ד'מן' הראשוניםבדברי
 ראמז, אברששפ נחוםחרב מצרי לשון ההע ד,!ן' הראשוניםבדברי
 קעתי, נייפולאס יוסף יעקבהרב מצרי לשון הס רמן' הראשוניםבדבר'

 קרבנותראה: בפיך המותרמן
 קעבק האלברשטאם משההרב חיים הדברי מנהגי לכמה ומקורותביאוריםממזגים

 קנוה, זצ-ל גוייס יצחקרבי זי"ע ההחרס למרוא משקטותניצודת
 רנוכא, גוייס מרדכיהרב המן מדברי ישראל למנהגי סמךבענין
 רכוכג, נאצול עמרם ישראלהרב רחל מקבר בידיהם אדום חוס הקושדיןבמנהג
 רנכד, ווייס צבי אברהםהרב האליה אכילת על גאל: ר"גבלשון
 תמך תורה, שבת; שבת; פיוטים; מילה;ראה:

 קלאיח, יאקאב יהודה ישראלהרב המנורה קניצורתמנורה
 קמיה, גריטואלד נחוםהרב המנורה קניצורת
 רומה'ט, העניג מנהם מרדכיהרב המנורה קניצורת
 קמויט, אינדיג אשר ארי'הב' המנורה קניצורת
 קמויט, וואלפסאן יצהק אברהםהרב המנורה קנישרת
 קמחיט, אכערלאנדער יצחק לויהב' המגורה קניצורת
 קפגכב, יאקאב יודא ישראלהרב המנורה קניצורת
 שנדכנ; גרינוואלד נחוםהרב המנורה קניצורת
 רנהכג מפקטור צכי פשההרב המנורה קניצורת
 ריבל, בהריון משחהרב המנורה קניצווית
 רלדלא, ווייס מרדכיהרב המנורה קניצורת
 קנלב, בריענער שמואל אלעזרהרב בדרום מנורה בענין יששכר הבניבדברי

 רלטלה, וגנרל הכהן אורןהרב למנורה כבש היה לאאמתי
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 ישראלאור

 הסנורהתבה
 ככולו רובו עדין עשרה מנין צירתיבדינימנין

 לתנין תרם שומר שאיי יחודי צורוףבענין
 תפילהראה:

 במי מנין בענין ובחר כסף גס' ישראל בנימנין
 המצוותממן

מסודה
מסירה

מסכתות
 ברימספר

מעשיהם
מעבדות

מצבחז

מצה

מצוה

 המצוות וסדרמנין
 תתך תורה,ראה:

 רמזלט, *כליך יעתק פשההרג
 קנגכד, רוז0כרג יחיאלהרב
 רמתלט, לבל הויםהרב

 קםים, אינדיג אשר ארלהב'
 קפויג מששייט מסנדל מצחםהרב

 ביתראה:
 בבלי תלמויראה:
 מניןראה:
 סיפוריםראה:
 הפעשרחז ווידוי ביעורדיני

 עני ומעשר מא"ש בסדר ירושלים מטע בעניןפליאה
 בירושלים שני מעשר אכילת מצות בגדר חיניבמנחת
 במכניסו מעשר חיוב בענין ובפמ"ג אסריפ בעוללותתמיהה
 עכרם קברי לצורך וערב שתי עם אבןמצבות
 ע"זראה:
 טבל של מצהבענין

 לטצה כזית בשיעור חיים הדבריבשיטת
 במצה ערל בדין ושמש מאורבס'

 למצה כזית בשיעור חיים הדבריבשיטת
 שלנו ליינות מיםהוספת
 המצות לאפיית הנצרך אפייהבשיעור
 הסדר ליל בקערת למצה מצה בין מפההנחת
 מכונה מצות של כשרותןעל

 בפסח שרויה טצה אגילת איחומרת
 מטה מצת לשםאמירת
 שהיות ובדין לצורך שלא במטת הידיפ משמושבדין
 המכונה מצות של כשרותןעל

 שומרים שאינם נשים ע"י שהעריכה אפיה בתי- שלבמצות
 בירט כשברחץ מתר שלימות מצותהפרדת
 שדויה מצהבענין
 ביעט ונזכר שלו מהמצות חלה להפריששכח
 הסיבה בלא אפיקומן ואכלשכח
 פסח בערב סצנה מצות אפייתמנהג
 בקד"פ מצוה מצות אפייתסטלג
 לשמירה אפיקומן ממצת שיורבענזן
 פסח בערב מצוה מצות אפייתמנהג

 המצהר על אותיות עשיית בעניו ברורהבמשוה
 להתנור הכנסתם קודם המצותשהיות
 סינוטיי ח"י עלבהוסדה

 המצות באפיית
 כזית אגרות;ראה:
 הדיוט נקרא  ועושהו הדבר מן הפטור כלבדין
 באמירה וחציו בשמיעה חציו שמקיים מצוהבענין

 מהמצוה גדולה חכרה בענין מכתביםב'
 עצמה מהמצוה גדולההכנה

 גביא, זצףל פרנק פיבל שרגארבי
 קצתיק פרענקל אטהרהרב
 רהיח, וויליגער פנחסהרב
 רלאכז, גיץ שלמה אברהםהרבלקיום
 סיד, זצ"ל ראזנער יודארבי

 סוק זצ"ל יצחק מנחת געלהנאון
 קצק אבערלאודער חייםהרב
 רלגק שאיא משה אברהםהרב
 קפוה, שוחאס גדלי' מנחםהרב
 סדסו, אבערלאנדער חייםהרב
 עדסו, סופר יחזקי' יעקבהרב
 פכטו, גוראריה יוחנן אליהוהרב
 קכבסו, אייזענבערג מענדל מנחםהרב
 קלךטה אבערלאנדער גדלי'הרב
 רםסו, וויינרעב א.הרב
 רכאסו, ראזענבערג יחיאלהרב
 קכסינ, כהי מנחם ירמיהוהרב

 סדים, אבערלאגדער חיים תימרבו
 לבכ, אבערלאנדער חייםהרב
 קצבכ, גליק משההרב
 עסכק אבערלאנדער חייםהרב
 קאכק רנינוכיץ הכהן לויהרב
 קמטכג, אבערלאנדער גדל"הרב
 רמגכה, ראזענפעלד אלי' ירוחםהרב
 רמזכח, קלויזנער 'שראלהב'
 קמזלב, ססלר יצחקהרב
 רסלח, רבינוביץ הכהן גמליאלהרב
 קנהלט, פרדימאן הלוי יצהק סשההרב
 רלזלס, שפיץ יואלהרב

 קידה, קלירס שלמההרב
 כאו, מאשקאוויטש אילתר יצחקהרב

 בז, זצ"ל מטרהאדמו"ר
 ריגח, נרישעלד ליבוש ארי'הרב

 צסיז, סופר חיים יעקבהרב עונותיו לכפרת שתומס יותר ממונו בזבוזבענין
 רסדכא, ליכטער יודא הרב כו' מצוה מכבה עבירה איי פיס בהזרתם חטאו כי ואם התמ"סבלשון
 רלבכב, אהרנוביץ ב. עזריאל הרב כו' מצוה מכבה עבירה אין מ"מ בחזרתם חטאו כי ואם החספסבלשת
 רוהכה, גריגוואלד נחוםהרב תחמיצנה אל לידך שבאה מצוה הביטוימקור
 רמזכו, לייזרסזאן נחמי'הרב תחסיצנה אל לידך שבאה מצוה הביטוימקור
 עולג, האלפערס צבי ירחמיאלהרב מצוה והידור הדיוס, נקרא ועושהו הדבר מן חפסורבענין
 קכולד, רפופורס חייםהרב עשאח ולא ושנס מצוה לעשות המחשב בענין חת"סבשית
 קמ, סופר חיים יעקבהרב עוונותיו ונוטל מטחיו לו נותן לשה-רהמדבר
 קימה המצות; מניןראה: קבימ,יין. ונאנס מצוה לעשות חישבבענין

 כוטוראה:
 שינהראה:מצחו
 לקבלן או לבעה"ב שייך ובמשפח בגלמצאמציאה

 לקבלן או לבעה-ב שיז ובאשפה בגלמצא
 אבידה על הנרזהבענין
 סימנים יגיעה;ראה:

 פסייא בן נביהח טענת בענין החספס בדבריפליאהמצרים

 עוכ, חכתן צגי שק"םהדב
 רנוכא, יאשש יהודה ישראלהרב
 רםל, נחמיא לצבוט אפי'הרב

 קכבה מאסקאוויטש זמשהב'



קפא נושאים - א-מ גליונות כללימפתח

 רכזכב,
 רלזכד,
 רמסכה,
 רמובו,
 קסזיס,
 קיזיס,
 קיטיט,
 רסדכא,
 רמהכנו
 רלחכו,
 זלה,
 יאלה,
 'בלה,
 יגלה,
 'דלה,
 קבז,
 פגיז,
 קבכב,
 עכה,

 קרמינר צבי משההב' למצרים ל19ננש,סי
 'פה ישעל שמשלהרב למצרים לשובבהאיסור
 ומלדמאן אליעזר אברהפהרב למצרים לשובבהאיסור
 אלטמאן יוסףהב' למצרים לשובבהאיסור
 זצ"ל בראך שאולרבי גשמים מי שלמקש
 זוחל גרינוואלד דוד אליעזררבי נשמים מי 9לפקוח
 זצ-ל מספינקא אייזיק יצחקרבי גשמיפ סי שלמקוה

 אבערלאנדער יחיאל הרב תחתיו ידו ומניח גו' תרס של סילון מב" בענין הנפויטבתמיהת
 יאקלם יחודה ישראל הרב גשמים מי שלמקוה
 ניימאק יצחק יעקבהרב חריצות עליהם שיש אבנים עם מקוהעשיית
 ז"ל מייזליש משה יוסףרבי טהרה למקוה בריכהכשרות
 זצ-ל מאר עקיבארבי טהרה למקוה בריכהכשרות
 זצ"ל ווייס יעקב יצחקרבי סהרה למקוה בריכהכשרות
 ואזנר הלוי שמואלהרב טהרה למקוה בריכהכשדות
 ב"ב מוויזניץ,האדסיר טהרה למקוה בריכהכשרות
 ווייס הכהן ארי' יודאהרב נפסל מתי טומאה המקבל בדבר המשה נקב סתםבדין
 קאהן הכהן סשהושב במקוה ד"ת של טייפ ושמיעת בד"תהרהור
 פאזען מאירהרב לטבילה כשרים אם אויר לחץ ע"י למעלה השלין תהםמי

 ניימאן יצחק יעקבהרב חריצות עליהם שיש אבנים עם מקוהעשיית
 מכירה ישראל;ראה:
 תנ"ך תורה,ראה:

 קצהיק

 קםלב,

 קיזמ,
 קצוז,
 לפגיב,
 רסגק
 רמבל,
 רכתלא,
 דמהלא,

 וויינפעלד העניךהרב עין מראית משום לגוי כשנותנו אפי' האסורים דברים קנייתאיסור העיןמראית
 חלבראה:

 פענפיל אהרן יצחקהרב אסתר דוד' 'בן או אסתר יוד' מרדכי היההאםמרדכי
 פסחראה:מרור
 שוורץ אנשיל אשרהרב מרחץז לבית שנגנס לפגי ללמוד איסור ישהאםמרחץ
 גערמאן מאיר נחוםהרב ימים שבעת תסגר בפסוק דפרקא אגראבסמ"קמרים

 פישער הלוי מנחם בונם שסחההב' הבאר והסתלקות מרים מיתת בענין סופר החתם בדבריפליאה
 דוד מרדכיהב' דם טיפת יצא בתחלה האבן סשהכשהכהמשה

 אבערלאנדער גדלי'הרב כמשה בישראל עוד נביא קם ולא ע"פ נסים מעשה בספרחמיה וועטנשסייי
 ווייס מרדכיהרב משה על דקא' בפיהו היתה אמת תורת ע"פ ישראל עמדתבס'

 אבראהאם נחוםהדב בלעם באוהיע אבל נמשה בישראל נביא קם ולא ע"פבמארז"ל
 תפילין יתרו; אהרן; אבלות;ראה:

 רזטה
 רדמז,
 רדטץ,
 רדסז,
 יזטז,
 קצגיא,
 קצגיא,
 רגיג,
 קפסטז,
 קצהטז,

 כהיא,

 שוחאט גדלי' מנחםהרב החמור על ורוכב עניבענין
 רבינוביץ הכהן גמליאלהרב החמור על ורוכב עניבענין
 רבינוביץ הכהן גמליאלהרב החסור על ורוכב עניבענין
 פרץ משההרב החמור על ורוכב עניבענין
 פרץ משההרב החסור על ורוכב עניבענין

 פעלדמאן אביגדורהרב עליו לרכוב המשיח מלך שעתיד החמור בעניןבמארז"ל
 0עלדמאן אביגדורחרב עליו לרכוב המשיח מלן שעתיד החמור בעניןבמארקת
 ליכטנשטיין ח.נ.הרב עליו לרכוב המשיח מלך שעתיד החסור בעניןבמארז"ל
 מאשקאוויטש יהודההרב שילה ומשכן משה שעשה המשכןבענין

 ניישלאס יוסף יעקבויב מילואים ימי שבעת על דקאי הקימותי גיוס בעניןברפ"ימשכן
 פוריםראה: מנותמשלוח
 זצץל הירשפרונג פנחסרבי רבי כדעת משנה וסתם משטו, כסתםהלכהמשנה
 שבתראה:מת

 וסיפורים תולדותראה:מתחדשים
 רנדכא,
 רלכס,
 קפבלט,

 דריימן מרדכי אברהםהרב מ"ת קודם שבתשמירת תורהמתן
 יפה ישעי' שמואלהרב זהמתן פסקה בענין הק' החיים האור עלתמיהה
 ניישלאס יוסף יעקבהרב סיני הר מעמד תיאור להבנים לספרהמצוה

 וחשמונאי( חנוכהראה:מתתיהו

 כאלז,
 רנכב,

 רכזכה,
 יגיא,

 רמבלט,
 קטבב,
 רלוג
 רלוכו,

 זצ"ל לווין עקיבארבי שקר לנביא מיתה בדין יונתן התרגוםבדברינבואה
 סאמעט הלל משההרב בבל מלך נבוכדנצאר שלשמוובוכדנצאר

 שירהראה:גנינה
 מאיער הירש דודהרב נאמרה למי יין שתוייפרשת ואביהואנדב
 דוד אליעזררבי שלה האם הרופאים שנטלו אשהבעניןנדה

 נרינווא~
 זצ"ל

 השמשות ביןראה:נדר
 שוורץ אנשיל אשרהרב בנדרים שליחות או תנאי מהניהאםנדרים
 מסיטער ברוך ישראלהב' כו' משפחחז אגלה לא אפ נזיר דהריניתוספתאנזירות

 קבסה אלי' מאיר משההרב כו' משפחות אגלה לא אם נזיר דהריניתוספתא
 רייגמאן י. ש.הרב וזגים חרצנים בענין רטני בדבריסתירה



 ישראלאור

 קםלא, הסק צבי אברהפהרב פושע חוה אי שנקל בדיןבירורנזקין
 תפילין מגיבח; בית;ראה:

 קצרטז, ניישלאס יודא גבריאלהרב להמוציא נסיי בת הפסק פיעורבעיין ידיםנטילת
 רהטז, יתענב יהודה ישראלחרב וברכות בנט4' חפטק הוי מינהאי

 כדכג זצ-ל ש"ץ שלמה אברהםרבי ממיסהו בקומו ידים נטילתבענין
 רסאכו, איחמס מ-גי' מנחםהרב רחוקים חמים אם שחרית ידיםנסילת

 שירהראה.מגון
 רמבלו, משיסולל לייביש יחיאלהרב המערש מבית פסיה של בניו תחטטו בענין החחץסבדברינידה

 רמזלו, רשטרס העםהרב הפדרש מכית מנודה יל בניו התשח בענין הההדסבדברי
 אבלותראה: אבליעניחום
 קוסםראה:ניחוש
 קלגב, סלומון יחזקאלהרב במקורות"ניסלקניטל

 קאיד, 'אקצב יהודה ישראלהרג חץיסלאודחה
 קטהל, שפירא מלךהרב ניסל בליל תורה לימודבענין
 יצחקחרב ניטל לילאודחה

 סס~
 קשן האשערין אלחץהרב )רהאש( קידושין סדור שכרבנדוןנישואין רלילא,

 זהד, בראנסדארפונר מאירהרב המשיים בין בימי ברכנה שבע בסעודתי'שדץ
 סדד, געשססנר טיןהרב חמצריפ בין בימי ברכות רעע בסעודתריקה"1
 קצדס, 0ריישסאג שלמההרב בקסנח גם הוא אפ הרביעי ביום נישאתבתולה
 רמזסו, האניג מנחם פרדכיהב' כשיחר "חופתבנושא
 רזטז, יאקאב יהודח ישראלהרב מה פי על אדם שלזיוום
 רוטז, יאקאב יהת" ישראלהרב בהמד"ר בנהרת החתן שלמקשו
 דחטז, סעסלער יצחקהרב המשודכת עם לתחש לחתן מותראי

 רחסו, סעסלער יצחקהרב סליתחופת
 רחסז, סעסלער יצהקהרב השמים כירת תחת חופהעריכת
 קכדיד, זצץל מגור מנחם" היפניחאדמיר בשנת ל בסעודה ברכות שבע כוסשחיית
 קלאיד, זצ"ל בריסק צבי 14ש-ןרבי הנדס ,תך ברכתבנוסח
 קלדיד, ציננער גבריאלחרב אחת בבת חתנים לכמה ונשואין אירוסיןברכת
 קלחיד, קעניג ישע" חייטחרב אחת בבת חתניט לכמה ונשואין אירוסיןברכת
 קמיד, ניימאק יצחק יעקבהרב אחת בבת התנים לכמה ונשואין אירוסיןברכת
 קמביד, רובינשטיין אליהו אלתרהרב חתנים בברכת מעותבדין

 קמביד, רובינשס"ן הלוי אליחו אלגורהרב בשבת ג' בסעודה ברכות שבע כוסשתיית
 קמויד, שטרן אליעזר שפוצלחרג ידוע שמו כשאין בכתובה האבשט

 קנביד, מאסקאוויסש יעקףהרב בשבת ג' בסעודה ברכות שבע כוסשתיית
 קטיד, שסיין פישל אפריסהרב אפים אילת לעניןגלה
 קסזיד, שעכטער זאבהרב המשודכת עם לנפגש לחתן מותראי

 קציד, אבערלאנדער גדל"חרב השמים יחת תחת חשהעריכת
 קצםיד, האמבורגער שלמה בנימיןהרב סליתחופת
 רבדיד, ז"ל רעסלער בנימיןרבי ישראל בת בנישאי איהרג על הב"חהקפדת
 "דבריבעל

 רכהיד, דל רעסלער בנימיןרבי חיתון מאיסור וכלה תוק מציל זיע חיישן
 רכתיד, סלומון יחזקאלהרב תליא במזלא או מעשיו לפיזיווג
 רמביד, טויסיג גדלי'הרב ברגזת" ותשבע ומשמיע שוסע כוונתבענין
 רמהיד, פיינבערג ישראלהרב בביהכ"נ החתן של משמובענין
 רטיז, האניג מנחםמרדכי תלויא במזלא או מעשיו לפיזיווג
 רםיז, האניג מנחםמרדכי ידוע שמו כשאין בכתובה האבשם
 ריחיז, וועלדמאן אליעזר אברהםהרב אדם של זי11ג1בענין
 יביח, זצ"ל ק-ליץ ישעוחו אברהםרבי אזרחיים קידושיןבדבר
 ריאיח, אבערלאנדער ברוךהרב חמסעדכת עם להפיש לחתן מהואי
 ריאיה, אבערלאנדעד ברוךחרב ח,.א במזלא או מעשיו שיזיווג
ים, איליאוויסש שרם! יחזקאלחב' תשמע ביום חומרא עצמו על חרץקבלת
 לכא, סחר משההרב היחוד לאחר מיד ראש בפריעת א-א אסורהאם

 צחכא, אבערלאנד,מ' חייםחרב שדכן שכר תשלומי חיובבעניני
 קיגכא, ליברמ,ק יוקףחרב ואצובת במסיבחץ הגשים אצל גבריםמלצרים
 קכסכא, סופר משחהרב חחה קנין בעניןבירור
 קלככא, נריובלאט אפריטהרב וגרושה אלמא בנשואי תופה עשייתאוש
 סנחט משחהרב בתו בקידושי האבזכאות

 הכחי
 קלהכא, שפירא

 קלסכא, סויסיג גדליהרב בשבת חדשות אים דין ביסוד והעדותביאווים
 קמאכא, גרוס פלטיאלחרב כחלקתה סאנץמשה
 ראכא, חפג1רגר שלמה בממיןהרג חנישואת ביום חתיתשתי
 רמדכא, גבאי רתמיםהב' בשידוכין הסעייח בעניןטעות
 קלבכב, סהר יהזקה יעו(כהרב ציבור תענית שלאחר ביום התניםתענית
 דלכב, חאמג סנחפ מרדכיחרג המשיאין ביום תווצתשתי

 רלזכב, אבראחאם שלמה חייםחרב להינשא רשה האשה לישא רתח שהאיש פתה שיוחסמאחיאל
 רלסכב, לייפער יהושעהרב שאנץ במצוהפחיצה



קפג נושאים - א-מ גליונות כללימפתח

 שכסד זאבהרב שאנץ במצוחמחיצה
 שוהאס גדל" מנחסהרב הנשים אצל נכרים מלצריםבעמן
 לאגדעסמאן ליב יודא שמחשלהרב המזרח עדת לבני כחצבהבמסח
 זצ-ל שאול אבנו צית בןרבי חמזרח עדת לבני כתובהבנוסח
 זצ"ל פוצפי יקטברבי המזרה עדת לבם כמגבהבמסח
 לאנרעסמאן ליב יויא שפיעלהרב המזרח עדת לכני כהוכחבנוסח
 זצךל מוצפי יעקברבי ח0זרח עדת לבני כחיבהבטסת
 ואזנר חלוי נומשלהרב הנשים אצל גכרי0מלנורים
 ולאזן אברהם משההב' לשדכן תשלוםבענין
 גריד פסחחרב לשדכן תשלוםבעניני
 גריד פסחחרב סאגץמצוה
 ר48שורס כוש ח-י יוסףהרב סאנץ מצוח בעניןעוד
 ארץ יצחק אחרןהרב בהחתו3ה לכלה ראש כיסףבענין
 פרץ יצחק אהרןהרג לאנשים נשים 2י! מחיצהבענין
 מאיער משההב' הכלה על נם קאי ע11טתי1 כל על מ"*ןאם

 ארץ יצחק אשרןהרב בהחתונה ~לה ראש כיפויבענין
 כ"ץ שלמה אברהםחרב וגלה התןשמהת
 רפאפורס כוק ח-י יוסףהרב סאנץ במצוה מחיצה בעניןעוד

 ראתה יחזקאלהרב הוריו של יארצייט ביום חתונהקביעות
 צימער גבריאלהרב הוריו של יאצבע ביופ קרובים שלחתונת
 ה44רפענעס דוד ישראלהרב הוריו של יאצ-ס ביום קרובים שלחתוא
 שנבית שפחותאולם

 געשעעסנער סקהרב מטרים לבניני סמי
 11סבוים נפתל'הרב מגורים לבניני סטי שזבנה שפחותאולם
 ש"ץ שלמה אברשההרב מטרים לבניני סמר שטמה שמחוהאולם
 קל"1 ז.ושב וכהלכה כדה האולמותהפעלת
 הטל בענין ברק דבני בד"צפסק
 נוימן יהודקהרב סאנץ מצנהבענין
 ראזענפעלד אלי' ירוחםח-ב שדכן שכר תשטמי חיוביבעניני
 פ,4רבשסיין שלמההרב סאגץ מצחובענין
 זצ-ל טץ4פעלד שמעלרבי רבנים מאה היתרבדין

 ואזכר הלוי יעונב ציון בןהרב ראשה לכסנה הכלה חייבתמאימתי
 לאגדעספאן לייב יודא שמואלחרב נתובתו יכתש בעצמו שהחתן נכוןהאם
 שפל עמרם ישדאלהרב %' יעזוב 9"כ בפסוק חחזשני עלחמיה

 כחם! חירש צביהרב מצוה סעודת שי אם תנאיםסעודת
 האס ברוךהרב שבת במורטי תעם ויחי באמירת התןבדין
 שפרן הכהן מנדל מנחםהרב הברכחץ משבע באחת שסעה מברךבדין
 ציננער גבריאלחרב והמסתעף ברכות שבע של סעודה חיובבדין
 אבערלאנדער גדלי'הרב חופתם ביום וכלה חתן תעניתמנחג
 רשפורע מענדל מנחם יוסףהרב כהוגן וסיים וכו' ברוך ואמר חזר תשד ואחר בחתימהטעה
 שסיין פישל אפריםח-ב חופתו ביום לחתן אפים נפילת ומטעי בדינ'בירור

 פראג שלמחהרב ברכות לשבעביאורים
 יראג בצלאל אפריםהרב נישואין בשמחת ל"ע אבלהשתתפות

 רובין מנדל מנהםהרב החופה תחת מסירה בעדי להכלה הכתובה מסירתבענין
 רבי%ביץ הכחן גמליאלהרב גו' יעזוב ע"כ בפסוק החזקוני דבריישוב
 פרידריך הכהן דודהרב החתונה שני ימים ג' ההנון אמירתאי

 פרידריך הכהן דודהרב החופה ביום וכלה החתןתענית
 פי4רסונאל ליוביש יחיאלהרג %' יעזוב ע"כ בפסוק החזקוני דבריישוב
 כתובה קידושין; יצחק; יצחק; גרות; נרות; אשח;דאה:

 שבתראה:נכרי
 גרות ארמית;ראה:נכרית
 סונר חיים יעקבהרב טהור בדבר נסבעניןנס

 ראזענפעלד אלי' ירוחםהרב ס-ת שיש במקש רק מלאבדין אפיםמאלת
 קלר חייםהרב והנברשת הנראההנץ החסהנץ

 והשרסהיים ציון בןהרב הנקודחץ צורתבעניןנקודות
 תושבע"פראה:

 וועסגשסיין דוד פרדכיהב' גאכסניא ומדליק תחר אי כביהכ"נ המדליקאזרח שבתורות
 אבערלאנדער גדלי'הרב ומעמו השתלשלשו  בשבת; ורחץ אותי הדלקתממיג
 קאסה מאור משחהרב אהד נר רק הל אם שבת נר תקשיעיקר

 אבערלאנדער חייםהרב בטירונים" שבת ואחזהדלקת
 יאקלם אזווע ישראלהרב בנירונים שבת נרחדלתם
 שבתראה:

 לוי דוד אברהםחרב ורשב-י הצדיק שמעף במורת כפים נשיאת כפיםנשיאות
 דבליצקי שריה חרב כפיים נשיאת בענייףתשובות



 ישראלאורקפד

 וספסרים הולדכן אשח;ר"ח:נשים

סגיה
ממלא

 משינד לויהרב להרשיעה הישתוות "כוס המהאחסטלה
 סונדשיין יתושע חרב ומוצאיו תאניא' בעל פאדמיר רגל ממפה לשעת והנתגחןסמלות
 פריינר לה הרב אשמח לסגולותמקורתן
 רביטביץ אליתוחרב סדום העיר שלפקומו
 יאוכזב יהב" ישראלויב סדום העיר שלפק"1
 וווולנחזאש שלמחהרב סדום העיד שלמקומו
 והאלהות שלמההרב סדום העיר שלמקוטו
 כגא, זצךל מבראשוי שפרבר דזדרב' וחמסתעף גסתה הגפ' בסתיחזהקדחו
 מסא, דייטש כשסיחוהרב מוכח בישיבת כוונת צריכותמצוות
 נחא, זצךל אהערבוך זלפן שלפהרבי סוכה בישיבת כוונת צריכיםמצוות
 "לישבקונטרס

 בסוכר-

 עוא, שנעעבאלג פאוויל חייםחרב
 קסדב, לרנו יצחק יופףושב בסוכה לישבברכת
 קטהב, שוחאס גדל" מנתםויב גסתה לישבברכת
 גזה, כ"ץ יחודההרב בסה"ת תקרהבענין
 יעזורהרב בסוכות שלאק וסגירת בפתיחה נחוציפדינים

 יוסי
 קעדה, ניישלאס.

 קס, סופר מרוהודב סכך לשם שנעשו קנים מחצלת כשרחבבענין
 קטס, ראזנער משהחרב העיר ברחוב העשויה סוכהבענין
 רבמז, אבראשטום נהוםהרב בסוכה לישב ברכתבענין
 עויק ראזנער הלה משההרב ןן כזה העשויה הסוכהכשרות
 רדיז, אבערלאנדער גדללושב תבירו לסוכת כשנכנס בסוכה לישבברכת
 קחכה, והצספויגל דוב אלי'הרב שבעה כל אסורים סוכה עציבענין
 קכחכה, פולק אליעזרהרב תגירו סוכת ע"גבניה
 צבכס, שנעעבאלג האוויל חיים הרב גרידא הישיבה על מברך האם חבורו, לטובת סעודה לאחרההולך
 צחכס, שודא-ץ קוריל יעקבהרב מהסכך ספחים ארבעה המופלגים סהרהנויי
 קכחכט, ניישלאס יוסף יעקבהרב מצלתה מרובה חמתה עדיין אבל האויר על מרובהסכך
 רלזלא, יצחקי דודהרב מחמשה מרובה צילתה סוכהבענין
 קסגלב, גיישלאס יוסף יעקבושב האויר מן יצנר משהו שהסכךסוכה
 סחלק שלזימר יסה אברהםהרב סוכה ושיטו בישיבה 1-4ב1 ראשובדין
 עאלק שנעעבאלנ שמויל הצםהרב בסוכה ישיבה על מברך אימתי שמתענהמי
 מגלד, ציגנער שמשקהרב גסותו ישיבה על כרצד אימתי שסיערהסי

 קלאלד, באש פשההרב שיטן בשעת השלחן להשאיר ששפכין הם-בבדעת
 כהלז, ארל ב1רגעס ליב יהודא ורבי זצ-ל טעבלי דודרבי צירים על סובב שהגג סוכהבדין
 בתי הבעיהסוכה

 קש!*, והעטסענשטיין ט1מ' בצלא'הרב הגג מן למעלה מלטת והסכך הבית
 קגבלז, כהנא-שכירא צות בןהרב גשמים ירידת בעת בסוכהיושבה
 רמחלח, ם כחש צית בןהרב נשמים ירידת בזמן בסוכהישיבה
 רסאלס, שוורץ אנשיל אשרהרב בסוכה חייב סמאהאם
 הכבוד ענני כזית; אתרוגים; המיניפ; ארבעתראה:

 מס'סוכה,
 סת"םסופר
 אחדאסטרא
עיבריחז
סידור
סיום

סימנים
סימפח
סעורים

 ספריםראה:
 שיליןרא:
 קליפחזראה:
 עישון טוב; יוםראה:
 תפילה התורה; קריאת סארים; תשובה; ימי עשרתראה:
 דייסש סלל יאז~כ סיניהרב הזומר ספר על סיום סעודתבענין
 יארצייט )חודש( אבראה:
 יאשנה יהודה ישראלהרב דכא-ח כשרהן וסימני אבידה סימנ'בעמן
 שסרוקוראה:
 אבערלאנדער חייםהרב ליי"ש לעורר עימ אמיתיים שאינם מעשיחז לסכר מותרהאם
 שליט"א ברק בני מסלוניפהאדמרר ליי"ש לעורר קץמ אמיתיים שאינם מעשיות לספר מותרהאם
 וסיפורים תולדות חולון; שיחתראה:

שנינים
סליחות

סנדק
סעודה

 כשדותראה:
 האלצלער יצחק אברהםהרב בסליחות אפיםנפילת
 אלולראה:
 מילהראה:
 שמרן אליעזר שמואלהרב מראטנכורג פדויים של מדרשו מבית מצוה סעודתבענין
 גראסס אלימלךהרב מצוה בסעודה משנה לחםבענין
 שבת קידוש;ראה:



קפה נושאים - א-מ גליונות כללימפתח

 קלבח, אבערלאנדער חייםהרב
 קצגט, ווייסמאנדל 'הודה יוסףהב'
 קנאמז, סונדש"ן יחזשעהרג
 קצסיא, נתנאל עמרם ישראלהרב
 קצגיב, יאקאב יהודה ישראלהרב
 רחיג, מונדשיין יהושעהרב
 צה'די ריין ב"ו.הרב
 רייח, פריעד פסחהרב
 קצבכ, ג"ץ שלמה אברהםהרג
 יבכא, זצ-ל מליובאוויטש שמואלרבי
 כזכק זצ"ל כ"ץ שלמה אברהםרבי
 רמאבו, אולידורט דוד הרב האומרשם
 רכאגז, גרין נחהרב
 רמוכז, גרינפעלד צבי יצחקהרב
 רמזל, שפירא מיכלהרב
 קטלא, זלצמאן ע. חייםהרג
 שסייי מענדל מנחם יעקבודב

 רנאלא,
 קמדלב, גרין נחהרב
 קנדלג, שפירא ח. יצחקושב
 רמחלז, מאיער משההרב

 בספרים שער עיזתבעניןספרים
 לספר קדימה מעתן להזןבענין

 זטוזילנא סוולח"ן שתוקווה"הסכמזת
 תרשים יד כתבי על לסמוךבענין
בענין

 לסמי
 חדשים כת"י על

 עגולות אותיות במקום מרובעות באותיות ספריפהדפסת
 חדשים כחרי על לסמוךבעגנן
 בקדושה שנדפסו בספרים רק ללמודהיקדה
 רשותם בלי רבנים של תשובות להדפיס מותראי
 לספרים ובכו לישב מוהראם

 חרדים אינם של מספרי' ספריםלקיחת
 להזכיר צריך אין תומ"צ שומרי שאינם ממחבריטכשמצססים

 וסופרים" ספרים אמפי סופרים""מפי
 מספרים ציטוט בנוגע האמחף את"קבל
 תומ"צ שומרי שאינם ממחבריםציטט
 גמרא על סידור או סידור, על גמרא להניח מוחך אםבענין
 ספרים' מפי ולא סופרים יעפיבלשון
 ספרים' מפי ולא סופרים ומפיבלשון
 גדול דברי על כשמקשיפ הרצויים הביטהיםבענין
 להדפיסו שלא בצוואתו צוה שהמחבר ספרהדפסת
 שבת כתבי-יד;ראה:

 ס-טיים.(ספרים
 יאיח, זצ-ל עהרנריד זלמן שלמהרבי
 קצטח, ישראל". "אורמכון
 יחי, זצ-ל קאתן סענדל גרשוןרבי
 כאי, זביל מייזעלס שלמהרבי
 קלדו, מאסקאוויסש ב. ז.הב'
 ריח, נרינפלד חייםודב
 רלאכס, אבערלאנדער ברוךהרב

 קפססו, מאסקאוויטש ברוךחרב
 קםטז, שאו ישראל הרב / סאוב יודתןהרג
 1כז, שפיגל שמואל יעקץהרב

 רמחכד, האנין מנחםמרדכי
 קססז, אבערלאנדער ברוךויב

 רחיז, האנין מנהםמרדכי

 חמת, וצהל החישקסכורי
 קמזלב; טסלר יצחקהרב

 קצי, אטהשהאם נחותושב
 כדכו, קרל ראזענבוים ליטש ליבזרי'

 הטיול אגרת על בפרדס טיול לפירוש הוספות בס-דם טיול ופי' הטיול,אגרת
 ישראל שארית לספה"ק מקורות ישראלאור

 דעניא" "אפרקסתא ספר עלהערות דעניאאפרקסתא
 דעניא" -אפרקסתא ספר עלהערות

 יעה-ם של מקורותיו ובעניו בעה-ס, על החת"מבהערת הטוריםבעל
 בעה"ס של מקורותיו ובענין בעה"ס, על התהרסבהערת

 ראש' וכשמים הספר על עוד ראשבשמים
 שחיטהראה: משהדרכי
 למלבי"ם חסיוחס ביאור עפהגשיפ המלבי"ס ביאור עםהגשיפ

 למלביים המיוחס ביאור עםהגערם
 חדידה יהודה ב"ר אברהם לר' הגערפפי' חדידה אברהם ר' פי'הגסיך
 מעודכנת ביבליוגרפיה - ה' לעובדי המספיק ספר ה' לעובדיהמספיק
 לתלמוד השלמות לתלמודהשלמות

 לאסיש די יצחק לרבנו לתלמודהשלמות
 השנה ראשראה: צדיקזכר

 דוד מצודות בעל זצ-ל הלל רביחידושי הלל רביחידושי
 ימים חמדת ס'אודות ימיםחמדת
 אליהוראה: אליהו הליכותילקוט
 דברו ביערות הערות ד' דבשיערות

 משה רבי דורשין אין פרק חגיגה מס' בירושלמיחידזשים,רזשל0י

 שעלה העמניס בערכי נכנסו שומם בששים ריקשה תמהות שהם מאמדים אבל ותומט,  הספר בטי שדמם המאמרים רק נכנסו זה בערך-(
 דניסהם



 ישראלאורקפו

 קעתה, אבערלאגרצר ברוך הרב קדשים הירושלמי של זזותי שאלת מרידלנרר, ש" שלפצעה! קדשיםסטאטי
 קעחס, שכיאססקד הכוע יודאחרב המזוייף 'רושלניבמעין
 קעסו, אבערלאנדער ברוךחרב חמזוייף ודושלסיבענין
 רחטז, סעסלער יצחקהרב המזוייף ירושלמיבענין
 קפי, אגראהאם נהוםהרב המזוייף ירושלמיבענין

 קמויזק אבערלאנדער בריחרג קישים לעדר חיחשלמי הדפסתהתחלת
 קנהיב, אבערלאנדער בריהרב המזוייף ירושלמיבענץ
 קפוי4 מהטייס אברהםהרב חמזוייף ירושלמיבזינין
 קלחיק עבש-לא3דער ברוךהרב המזהיף ירושלמיבעזיז
 סביד, אבערלאנדער ברוךהרב המזוייף ירושלמיבענין
 רםכח, הנע-ששעויסש ברוך אהרןחרג חמזוייף ירושלמיבענין דיכד, אבערלאנדער ברוךהרב המזוייף ירושלמיבענין
 רפלה, ומואל עמרם יתשאלהרב חמזוייף ירושלמיבענין

 רלכס, האתיג טיחם מרדכיהרב הכחרי שברימקורכוזרי
 רמזלו, ארץ יצהק ויוןהרב האדומים מן למ"ע עינים מאור חפפרבענין עיניםמאור
 רלולא, ספלר יצחקהרב 11ירמאש אזרן לר' אור פאורי ס'אודות אורמאורי
 קצכח, זצ-ל 5אלעסק העניך חטךרבי סתריפמגילת התצריםמגילת
 רמול, יאמ3יק א. פרדכיחרב וחצוס' בעלי לפני הי' רבח המדדשאם רבהמדרש
 קםים, פרנקל אלעזרהרב אסטר מגילת על יל דהרם-א ייך "מחיר בסררהערות ייןפתיר

 ריסיז, וועלדמאן אליעזר אברהםהרב הטי על שפקפק וטה ספרים כמשהת כתשראודרת ר'"סו, רייך אשד ברוךהרב הזוהר על שפקמק ומה שפריס מספחת ספראודות ושריסמטפחת
 רזמה אשכנו' הקטן שמנשלהרב הלבנות חובת לבעל טובה מרקעות ס'אודות טובותמרגליות
 דמוכק אבעדלאנדו8- ברזןהרב לוופבןם תזדה' הלמשמו של החדשזה במהדירות ענק ליזומת-ס תודהפשיה

 מכה, זצ"ל קליין חיים ראובןרבי ח-ב שלום משמרת ספר על הטוות שלום195כט-ת
 רמובז, שפילמים לייב יהודאהרב סידזרו עריכת בזמן החמא בעל לפמ סידוריםששים הרבסידור

 רטכח, אבערלאגדער ברוךהרב מידודו עריכה בזמן התניא בעל לפמ סידוריםשאחם
 קים, זצץל גליצנשסיין שטעחרבי שלו בהגדה חתניא בעל הרה"ק 3וסהת דיוק 4יגו41ל הרבסידור

 ריסיק כקץ לייב יחיאלחרב השלקה לסידור היקח הסכמת בענץ חשל"הסידור
 ריזכה, יצחקי דודהרב מצליח איש - סארים חזיתך סידור של דיוקם מצליח איש סומרים ותיקוןסידור

 רגל, יצהקי דוידהרב מצליח איש - סופרים ותיקון סידור שלדיוקם
 קפל4 יצחקי דודהרב מצליח איש - סופרים תיקת סידור 9לדיוקם
 רזלח, טון אליהוידר סצליח איש - סדרים ותיקת סידור שלדיוקם
 רל,לח, יצהקי דודחרב מזחיח איש - סופרים וומקע סידור שלדוקם
 רםלס, כהן אליהוהרב מצליח איש - סופרים והישן סידור שלדיוקם

 קטלב, סילר יצחקחרב רשב'ץ סידור ס' של ספכותו רשמכןסידור
 קעהי, סיסבימת אהרןהרב השפים שער השולש סידור של בעניש השמיט שקדיידור

 ריש, ראזעובלום יוסף יעקבהרב שלפה בסידור לחשש% הניח הבטחהבענין
 קטסו, הי"ד וווןרסהיימער הללפ"ר הזכרונותסטר וחכרוטהספר

 קנהיק היד והדסהייטאד ה%הגר חזכרוטתספר
 טיד, הי"ד ווערסחייטער ה%ה"נ הזכר31חזספר

 רלכס, האסג מנהם מרדכיחרג ח' לעובדי חמסמיקספר
 שגף פנים של"ספריספרי

 קעלק פריעדמאן הכוע טרדכיהרב עח"ת פרברי לנוסחאות -
 קסתיק קעלער יצהק יוסףחרב עה-ת פרברי לטסחאוה - שנף פנים של-ספרי
 שצף מים של-ספרי

 קעוי4 פריוודמאן הכוק מרדכיחרב עה"ז שנשרע לטסחאא -
 רחיק מונדשיין קהושעהרג ש"ת פרשני לטסחאות - שני" פנים של"ספרי

 קכחג פעס,מער ברוך ישדאלהב' זצ-ל מוהצרבוי ווייס האי ספרי וויסבעמן האיספרי
 סיב, זצ-ל נריט,אלד משהרבי העזר אבן הלק הבשם ערותן שרת הכשםערוגת
 כדק דבליצקי שריההרב כהקלתו הבן פדיון ספר על הערות כהלתו הבןתדיץ
 ראיק ליכסנשסי'1 ח.נהרב וראינה צאינח חסור בעוין וראינהצאינת
 ריגכק ווייס ישעי' יצחקחרב הקצר תכמה ראשית על המ"ע המלצת חצמהראשית
 קשיוס, האמג ע מ.הס' למנחות חרשה-א חיגר סיבעניןרשנ-ש

 קאיד, האריג מנהם מרדכיחרב למנהגת הרשב-א חיבר סיבענץ
 ריא, דזיאלאווסקי פרדכי אברהםהרב סנההז פס' על הרשג-ש ח" חיבר מיבעמן מנחותרשג"א
 קביא, יצהקי דודחרב לתצ"א חפיוחס"ז חובשים רשימות של סיבן הנביאיםרשיפוה
 קטיא, ישראל". שורמכף ישראל שארית לספה-קמגזרות ישתחלשהש-ית

 רמויד, וריטואלך נהוםחרב חחסידית ששפט מווילעדגיקהרהךק

 רזיח, שעדוף דוידהרב ישראל שכשריח לספחתןתערפי
 יגח, ערל דייסש סקל טשחרבי פשוט חושן ערוך בשולחןהתשווו ערוךאוולתן

 לבסו, ראבישוהסש חשק להחרב א חלק ירד בעניני קטינאתשובות
 פבפה 1.טגר הלוי שתואלהרב אג"ח שקע על הלכותפסקי
 קסלב, מנדלאוהסש שלמחחרב שבשקיע המליס גיזאדי ציה פקוסבענין

 קסגכ, בריטואלי והום הרב שבשיע קפה-ו מיפני של אהבים חרב; בשתק שוטת סהדיזת על חיב ערוןשגלחת
 רמסל, וויינער אברהםהרב סידתן שימץ ספר פחים הואמי סחפתשורון
 בבלי תלמידרזיה:תלמוד



קפז נושאים - א-מ גליונות כללימפתח

 רלכד, פריעדמאן חייםחרב דנדנם בספ"ג "תנש כלשק קדישת תניאבספרתגש
 רנכח, שוחאס נדל" מנחםחרב דנדנך בספיג -תניא בלשק קדישא, תניא ספר עלישוב
 רגבכח, זוסקינד חייםהרב דגדגך בספיג "תנש בלשון קדושא, תשא ספר עלישום
 רלבכז, טרביץ אכרהסהרב דנדנן" בסמ"ג "תניא בלשון קדישא, תניא ספר עלישוב
 רלהכז, זוסקינד חייםהרב דגרה" בספיג "תניא בלשח קדישא, תניא ספר עלישוב

 רלגלא, טסט יצחקחרב רבתי תניא חיברמי רבתיתניא
 קנני, מפולטוסק הכהן בר41ו אלעזררבי אביו לספרי בקשר ישראל תפ14רת בעל של לבט מכתב ישראלתשדרת

 קצסיב, גוסליב ר.י. מרדכיחרב כשהלא"י ה"~יה דברי לימודבענין
 קצטיב, יצטלב ר.י. מרדכיהרב מחחש!"י האתעה דברי לימודבענין
 רחיק מונדשי'! יהושעחרב שסער! מהגראז סניגורי'דברי

 קייד, האס בריחרב תשב-ץ בסרר ותמיהותהערותתשביץ
ע

 קכאו, הירשפרומ פנחסהרב ישראל ועבד כהן עבד בענין היעקצץ עלפלאעבד
 רטזז, גאלדמינצער נחום זאבהרב ישראל ועבד כהן עבד בענין היעופץ עלפלא
 קצרט, הירשפרינג פנחסחרב סש"ררים שאינם פירוש סתם עבדיםאם
 קעסי, אבר.ישפ נחוםהרב משוחררים שאינם פירוש סתם עבדיםאם
 קםלגק מיער אלי'שלום כנעני' שבד של המציאות יתכןאיך
 קמזלג, ל. י.הרב כנעני עבדבדין
 קמזלק סופר חיים יעקבהרב נגעני עבדבדין
 קנלג, אללעק בנימיןהרב כנעני עבדבענין
 קמהלק שוורץ שפישל יצחקהרב כנעני עבדבענין
 רנדלו, רובין הכהן שדכא יחזקאלהרב עברי לעבד שכר האם אזט שנקטעהאדם

 קחדקראה:עבודה
 צגב, אבערלאנדער חייםחרב בובות היתרבדין זרהעבודה

 שןה שאיא משה אברהםטיב יהודה ר' על קאי יעבור ואל יהרג בדין ר-מ על החולקיםחכמים
 כסיג; זביל גריטואלד יוסףרבי עכרם קברי לצורך וערב שתי עם אבן מצבות לעשיתבענין
 רלח, סולוביצ'יק אליהוהרב ולהורחז' ולהבין ע"ז ספרי בלימוד ההיתרגדרי

 למ, ט~ברג נחמי' זלמןהרב ביחד עבירה שעשו שניםבעניןעבירה
 קמ, סופר חיים יעקבהרב עוונותיו ונוטל מצותיו לו נותן לשחזרהמדבר
 מצוהראה:

 טח, וצ-ל רובין אזרן שמואלרבי ומשילל זה-שואל חייפף ה-דברי שדנו עטנה בשאלתמיסעגונות
 יגסו, זביל לייזער 'עקברב' עטנה להיתר חוסמו בדיקתבענין
 חיא, זצ"ל גרינוואלד דוד אליעזררבי עטנה חיתרבענין
 מכן, ציננעד גבריאלחרב התאומים יהתמו בהתמוטטות נספו שבעליהן מנשים עגונותהיתר
 לכז, משאש שלוםהרב עטשתבענין
 לחכז, גראס הכהן שלמההרב העטפות שתיהיתר
 סגכז, שכסר שמואל יצחקחרב זכרו ונאבד הפיטע בזמן התאימים במגדלי לפגישה החמן שבעלהאשה
 לחכח, מארקין דודהרב עטא היתר בעניןהעשת
 מהגח, צינתור גבןואלחרב התסוסים כתניני עטנות התרתבגדר
 מחכח, ציננער גבריאלהרבשלשה של בסד התיישב לא אך הנפתר זהו שאכן מעידים סימניםאם

 זלט, זצ"ל טייסלבוים והודה יקותשלרבי עטנה היתרבענין
 רלזכג פריעדבנשן הכהן וואלף הערשחרב ערופה עגלה בענין איתן נחל בס'חמיה ערופהעגלה
 הב, זצ-ל תורח שערי בעלה0!ק לאימה יכול אתה שאי עדות בעיק אי ממוטהבדיניעדות
 קצדט, דנדרקובסקי י. י. ירחמשלודב מהטמאים מרובים סחורים ששתבעניןעופות

 קצדט, דנדדשבסקי י. י. ירחמיאלהרב מהטמאים מרובים סחורים עונדתבענין
 ריטו, בירנבוים הלוי דוב ישומכרהרב בעופות הנוצותמריטת
 קעסי, אבראהאפ נחוםהרב סהוריר עתדת סים ויקצת הרמב-םבלשון
 ליז, גרוס פלטיאל הרג שבזמניט עציצים וינרנטלים בשאלת המעשיים הצדדים לבירורמבוא
 לדיז, לובין פענדל מנחםהרב שבזמנינו והביצים העושתכשרות
 מהיז, רוס הכהן שלוםהרב שבזמניט ומביצים העאותכשרות
 רטיח, יאקלם יהודה ישראלהרג הדוכיפת עוףבענין
 קלזלה, סלומון יחזקאלהרב הביצים ודי! שבזפניט אצבעותיהם חחלקין הונרנטליםבדבר
 רם!לו, פישמ94 יהושעהרב חודו ובתרנגול שהתיר הציב-ארמיהו

 סומ, נטן יוסף הזקיהוהרב הרשולים" ב-ביצי חיסתימףטריקת
 בשרראה:
 ידיח,הפעדכת פארק גגש1רא עירובין תיקוןבנידת
 קעויח, בלאדז העירוב כשרות לבדוק 'שדאל לגדול'הזמנה
 קםים, כ4ץ סולמה אברתםהרב עירוב פחת על ברמח בענין הפס-גבדש"
 בעני זצ"ל משה האגרות בעל הגאוןדעת

 קמביס, בערמשוויסש ראובן שלפההרג ברה-ר ריבוא כר
 קורביי, לוין ושכעד שלסחרב דאורייתא ר"-ר בענין הרב שרעשיטת
 קמאיט, ראתה יהזקאלהרג בע"כ שחז חיכוי המתיריה על אשורין העירוב שזיהר חמנגדיןאפ

 קמחים, שוגר חלה ציון בןחרב הרבים רשות לענין דיםפולי"ך תנאיביאור



 ישראלאורקפח

 קומתים, פרידמאן שפעלוף! ש18אלחרב בזמנינו דאורייתא הרבים רששבענק
 שםיט, נראוס זלמן יוחתהשלחרב פזמק בבש"א עירובין תיקתבנידון
 קצהים, האעשק אברחסהרב ןהמובה( ברוקלין וימנוביב חמהיצ?תבעגיז
 ריס, סחר צבי חשוקהרב פארק בבוש-א עירובין תיקתבנידת
 רדיס, קוורטט אליעזר אברהםחרב פסיק בצערא ולרובין תיקוןבנידף
 ריגיס, סחר צבי יצעקחרב סהיצתא ומבטלי רבים אתיבענין
 רכדיס, טשר צתי יצהקהרב רבוא ס" ברחובותיה בוקעין אין אבל רגדח ס' בה שירץעיר
ייסף משחחרב בעירוב להפוחיס בקץכ הננץזיכוי

 אתטדארפוי
 רלאיס,

 רלהיס, ושללאק אברהםהרג גדולים בעיירחץ עירוב בעמס השיטחובירור
 קפהקאוססרליץ יחזקחרב עירוב מציץ על גרכם בענין הפלאגבדברי
 ויםג, מהנדלהלוי יצהקהדב בעידוררן תפרץ על טרודה עומדבענין
 ראכ, גינזבו0וג יונת אלעזרהרג הצקרא עירובי בדיניהערות
 רדכ, כמבי זאב נפתליחרב א( בברוקלין ובפרס גדולות בעיירות עירגביןתיקון
 רסןכ, קאללער אריה היים נחמןחרב רבים של ונעשית יחיד שלעיר

 ריסק גליק דודהרג 48רק בבארא עירובץ תיקתבנידת
 רכסכ, שוףמפער נפתלי שלוםחרב עירובין תעניגיתערות
 רמדק גרויו 'צחק נחש מנהםחרב פארק בבריא ומרובין תיקתבנידת
 רמוכא, 5עדער צכי ברוךהרב פארק בבארא עירובין חזקתבנידון
 מאי אברהםחרב פארק בבארא עירובין תיקתכנידק

 רמוכיק
 רמזכא, שסראקס מענדל מנהם הח' רגוא לס' מצסרפין אי )קאר"ס( בעגלחז הנויעים בענין ז"ל הרברומץ
 רמחכא, אברשס!ם שלמה חייםהרב בעירוב טלטול בנוגע תתגודדו לאבענין
 רסוגא, גנצבי שב מתליהרב ש( בברוקלין ובפרס גדעות בעיירים עירוביןתיקון
בדין

 עירוביי
 רעאכא, ראזענבער3 יצחקהרב גדולות געיירות

 רצחכא, גליק דודחרב פארק בטת-א עירובין תישןבנידון
 שםכא, ראטה אייזיק יצחקהרב העירוב וכף על הפמדיןבדבר
 שכאכנק )רינפעלד חבה ברוךהרב גרולוונ בע"רהז עירוביןבדין
 רכחכב, פאן אברהםהרב פארק בבארא עירובין תיקוןבנידת
 רכחגב, יומרייז אליקיםהרב כארק בבארא ע'רובין תיקתבנידת
 רמזכק זשץל מאלטשסאס הרה"גנכד וויען בעיר העירוב על זצץל מאלסשסאט הרה"גדעת
 רלחגד, שק וצלוםהרב שזרק בבארא עירובין תיקתבנידון
 רםכד, קליע משההרב גוויען העירובאודהר
 רנדכס, ניימאן א~סנךר חייםחרב ספח רטב ם יש טפחים שלשה בהיקיפו שיש כלבענין
 קדש, ווייס שד"א יחזקאלהרב תחומין עירובי ליציב והאיד נייעל ועיר מאנסי עירתחומי
 רלזלק שהחוו יצחקודב טפה רוחב מ יש טפחים ג' בוקיט יודי כלאודינו
 1לב, זוחל שסייף יוסקרבי י!( עירובין תיקוןשנסרס

 קעלב, קליין מנשהחרב להעירוב הממדין לאלו בעירוב פתזיכוי
 קעהלב, זזידח יעקבהרב חצרות עירובי לענין ואוזזיכוי
 קפאלב, מיללער הלוי לירא אליעזרהרב לזה מסכימים שאינם ישדאלים בדיורים ועירובשיתוף
 קצתלב, ווייס יהודה זאבהרב לזח מסכימים שאינם ישראלים בדיהרימ ועירובשהתפף
 רידלב, ראזנער הלוי יהתלהרב בהעירוב המזהה ישראל ובדין בזמורה, רשות שכירותבענין
 רמבלב, אבראהאם שלמה הייםהרב להעירוב המבגדין לאלו בעירוב פת זיכויבדין
 דמגלב, פעלשטיק אביגדורהרב בעירוב לעצמו יחמיר נפש בעלבדין

 1לק זצ"ל שסייף יוטקרבי 00 עירובין תיקקשנסרס
 סולק רפחורט מענדל ממם יוסףהרב זה למקום עשה כשאיש וסותם יסד תקדה פי אבסיינןאפ

 גליק דודחרב עירובין בהלכתןבירורים
 מיללעך הלגי ליפא אליעזרהףב %( מסכימים שאינם ישראלים דיירים כשיש 1עיי31שיתוף
 אילאוויסש שרש 'חזקאלהרב בעירוב לעצמו יחמיר נפש בעלבענין
 פעלשסיין אביגדורחרב בעירוב לעצמו יחמיר נפש בעלבענין
 ראזממו הלוי יחשלחרב חב~ס דף שפתו על שהעמקץ קץי ליס ששרצהמבוי

 איל שסייף יוטוןרבי )נ( עיחבין חקתשנסדס
 פינק בנימיןחרב העירוב בגוף זכיהבעקץ
 ריפאת יחזקאלחרב הבולס דף שפתו על שהעמדם 9ץי לים שיפרצהמבוי

 ראזנער הלוי ישלחרב וכמסתעף בעירוב המוחה ובישראל הנפורז רשותשכירות
 ווילליגער פנחפהרב סי)ריווו עשץ על המנגין ברכת מברכיןאםעישק בבלי תלמודראה:
 טוב יוםראה:

 בנדיקס יחיאלחב' השחר עלוץ המזרח האיר בענין בפשמבתמיהה חשהרקלוח
 כפקטור צכי משהחרב אומחז שזפ על עמלק מחייתמטתעפלק

 שוהשרץ יעקבחרב שמות ששו על עמלק מחייתמצות
 זכירזה אשכנז;ראה:

 יפח יסרי" שמשלודב סשה בזכא העק הזר שאאור המהרבתא גלשתתסיח חכבודעמי
 רפהשרט חייםהרג הקול בחטא הכבוד ענני המתלשת בעמן הש"א עלתפיח
 הלברשסאם דוב יחזקאלחרב העגל בחטא הכבוד עגני נסהלקואם



קפט נושאים - א-מ גליונות כללימפתח

 אדלער יואל מענרלחרב העגל בח"א חכבוד ענני נסתלקואם
 שסויף מענדל ממזם יעקבהרב העגל בחטא הכבוד ענני נסתלקואם
 ר19פהרס ת"סחרב העגל בחסל הכבוד עמי נסתמקאם
 ראנד אריה מיכאלהרב העגל בחסל הכבוד ענט נסתלקואם בינאי שלמחחרב חעגל בחטא חכבוד עתי נסתלחואם
 שוורץ אגשיל אשרהרב כבוד ענני סוגי ב' היההאם

 מאסקאוויסש מ. נהרב הדעה עץ בענין משה בארבדפהח"ק הדעתעץ
 מטל ישדאל ,קז~כהרב הדעה עץ בענין פשה באר ספח"קבדברי

 כנץ שלמה אברהםהרב מעלה שדי ח' שיעקוד יכוץ יצחק את ויעקודבאמירתעקדה
 סאפעס ה% משחהרב העקדה מן כשניצל שירה אמר לא שיצחקבענין
 סאמעט הלל משההרב יצחק במקום שנעקד האיל בעניו החת"ס עלתמריא

 פקדתראה:ערב
 תרגום ואחד מקרא שמם שבת;ראה: שבתערב

 זצ"ל כ"ל שלמה אברהםרבי לנכריערבותערבות
 כ"ץ שלמה אברהםהרב ערב חיוביבענין
 אשהראה:

 הסינים ארבעה רפא: מינים ד'ערבלת
 האס ברוךהרב חישובה ואוש ערוה באשה יפהבדיןערוה
 הבן פדיוןראה: בסבתעתדה
 פולק מ.הרב מצרי לשון אנוכי בענין רבה במדרשתמיהה הדברותעשדת

 החורה קריאתראה:
 אבערלאנדעד גדלי'הדב הנוראים ביטים הודות ומנהגי סני תשובה זטעשרת

 שטיינמעץ גרשת חיים הרב בעשיית כמוך מי לזמרשכח
 בינעסה שלמההב' הקדוש הא-ל ואמר שיעהי-ץ אבערלאנדער גדליההרב בעשית כמוך מי לומרשכח
 באב-ד מנחפ יוסףחרב כולו העולם על מלוך הטסת לישב שדצה בע"זפליאה

 אבערלאנדער גדלי'הרב הנוראים בימים וחמוצים אגוזים מאכילהההימנעות
 יצחקי דודהרב טראים ימים חפלת בנוסחהעדה
 שובה שבת אלול;ראה:

 שלזינגר אליהוהרב בשבת עיתונים לקרוא מותראםעהתים
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 חבצלת מנחםהרב כי דת על לעוברת משי חתיכת בענין חייםבדברי נכריתפזא

 מערמעלשטיין יוסף אברהםהרב כו' דת על לעוברת מווי חתיכת בענין חייםבדברי
 שתבער יעקב חייםהרב לנשיפ נכרית פאהאיסור
 גראס שלמחהרב נכרית פאה עם ללכת שלא להחמירהחיוב
 ויספיש לבנת אליהוהרב זמן ובכל מקום בכל בנשים ראש מריעתאיסור
 ויספיש לכסן אליהוהרב הדורחז פוסקי שדנו צנרית הפאה מראהבענין
 שכסר זאבהרב מגולה פאה ודין שער, פקצת אפ" גילויאיפור
 מרילוס זאב אליעזרהרב זכרית פ~מבדין

 ניימאן חיים פרץחרב טלרית בפאה ופוסקיםשיסות
 זאב ש.הרב נשואות לנשים התגלחת פנהגתולדות
 פולק אליעזרהרב גכרית פאה בדיןבירור
 ם סשההרב נכרית פזא בדיןבירור

 טלדבלום יחודההרב נכרית פאה בד'1בירור
 פעדער צבי ברוךהרב נכרית פאחבענין
 קליינמאן שמעתחרב נכרית טאבענין
 גוייס שליט חייםהרב גכרית פאה בעניניעוד
 ברמכן דוד ראובןהרב באשה הראש כיסוי חובת מתחילהמתי
 שוחאט גדלי' מנחםהרב נכרית פאהב"ין
 סופר סשההרב באשה הראש כיסה חובת מתחילחמתי
 שכסר זאבהרב נגרית טטזבענין
 והים שלום הייםהרב נכרית דטאזבמוגש
 פולק אליעזרהרב וביאורים הערות עם נכרית פאה בדין שבק" ה-בארתשובת
 נייאולאס יוסף יעקב1צנ נכרית פאהבענין
 פריעדמאן אפרים שמואלהרב נכרית פאהבענין
 0רויליך מאירהרב נכריתפזא

 קרליץ הע"נ של ב~נ צדק דיןבית הודו לסירופטי, שנשלח שליח עדתן תוכןרשימה
 שסערנבל פשחהרב מחודו הבאוה נכריותפאות
 בעלסקי חלוי ישראלהרב מהודו הבוטת ננריחזפאא
 אלישיב שלום יוסףהרב מהורו חבאות נכריותמוות
 סויבער הלוי יחיאלהרב מחודו חבטות נכריותפאות
 רבינוביץ אליעזר נהוםחרב מהודו הבוטח נכריתןפאות



 ישראלאורקצ

 טלו, חאלבערשסאמ ותושע הייםחרב פהודו המשות מכריחץ5אהץ
 נחלו, והים דוד יוסף חייטהרב מחודו השגוהץ נכריח,8א4ת

 סחלק ההנר הלה יעקב ציק בןחרב מדידו ועקצץ שאיחזפאתי
 עתלו, מחסי הלה שבס ת4ראח ובאןבדוץ שהודו וטבועת נכרייםפאהצ
 עולו, עאלאהיציק יצעקחרב מדידו הטסת שגיהץ8אהז
 עםלו, שוורץ ישראלחרב שהחץ הכמחץ נכריהןפאות
 פזלק זצ"ל אויערבאך זלפן שלמהרבי מהום הבאמת נכריותצאות
 5הלק צינתור עדשלויב מהוה הבאות נגריתופאתו
 צזלו, צינממו גבריאל חרב בסנטתיות גם חה8רהנחן תארוכות וואסדר נכראז 45א לבישתהיחד
 קזלק מנזב"רג יוגה אלעזרחרב מהודו הבאות גנדיוהפאוה
 קיאלו, יצהקי דוידחרב מהתו התבות נכריותפאות
 רנדלו. מייזעלס אברהטחרב מהודו הבאות נכריות5אהז
 לאלז, קליץ מנשחחרב מהודו תושמץ נכריותסאתו
 סולז, טץ טנהם ירפי'הרב מהודו וטעתה נכריותפאהץ
 נולז, ווייס מטסהרב מהודו השמשת נכריותמעת
 סולז, צינממי מ(-יעלהרב מהודו וששות נכרייה8אהז
 עגלז, מסוסוב אלי'חרב מהודו הכאות נכריותפאחץ
 פכלז, שרייבר חח: אשרהרב מהודו הבאות נכריות5אהץ
 יאלה, זצ-ל פנדלזע בנימין רבי  וצול סטר ישראלי השית חאדפרר דעת - השם על כיסוי עטהליכה
 רגשלח, ודרייבר זאב אשדהרב מהודו אבלתו נכריותפיחי
 משואין אומחז;ראה:

 זקןראה:מוות
 סולט, זצ-ל סיגעל יהושערבי עכור פדיק זטןבענין בכורפדיק
 שהחייט מברך אפ ראשותי ביחם בכור הפודהסק הבןפדיק

 קפדא, 5הוטינגער ברוך ישדאלתב' כר לפדוזט בבס חייב האב תנהומא: על יוסף עץ כפי'פליאה גיא, ומהנר הלוי שמווילהרב ב-אינשבסר4 ששהה להימק פדח-בזמן
 בס את לפדות האבגחיונ
 בס את שדות האבבחיוב
 למולו ש*4א בכור בענין צדק צמח בשיתתמי'
 בע את לפדות האבבחיוב
 ארח-ב במסבעהז הבן פדיון מעחזשיעזר
 לפמט אים והתינוק בן פודיןאם
 הנע בפדיון שש להדוקתטעט
 יוסף מכירת ענין עם הבן פדיקקשר
 בנק של בטשעק הבןכדיון
 וגבן לאבי הסלעים ה' להחזיר לכהן פה,ראם

 בזמרה סלוהס ח'שיעיר

 'ק קסטה פאיר פשהחרב
 וק מעסימער מוו ישראלהב'
 ןח, אבערלאנדער גדלי'חרב

 17, בוים יועשע יעקבהרב
 1י, אכערלינדער גדלי'חרב
יק ליכסנעעויין ח.נהרב
יח, פריעדכשק יוכההרב
יט, כ-ץ שלמה אברחםהרב
טק קרל שטיימער המץ במהר יוסףרבי
כה, זצ"ל ט-יעפולד יוסףרבי
טז, זובל גרינוח!לד ירלרבי

 אר אונסדוופומי אלכסנדר שסמולרם הבן שויוןברכת
 אכערלאנדער גדלי'הרב שגת בערב שחל בטבת בעשרה ל4א יום כשהל פדיק,,כןוש
 והעעטנששיין סוכ" בצלאלחרב הפדית לעשא מתי בוזוב בגור של ל4א יופהל

 חבן( )פדיון ספריםראה:
 שש שוטח ראה: שטיים8הת
 רפופורס מענדל מוחם יוסףהרב בזמנינו שכיר שכר תשלוםבענץפועל
 1.וזנר הלוי שמואלהרב יחאה.ם לעיויק הספוכה שוקשס לשכוות ופורים יוםקביעתמטיפ

 שמהנבוך משההרב שועפס לשבתת ואודים יוםקביעה
 דייסש תקטיעהרב שועפס לשכוסן ה49רים יוםקביעת
 אכערלאנדער גדלי'הרב לאביתים 51דעהז ממת משלוח בעניני ופסע הלוטאהגר
 ליבקדמאן מאיר יצהקהרב 81דים אדר הודשבעמני
 אבערלאנדער ודל"הרב וסופגיה השהלשלהזה כשדים: ההתחפשותמטע
 פערל א.חרב זיע ההויס מוץ במשומד 4פ4רים אדרהודרו
 שסראססער י.הרב א4ע הההדס פרן במשטת האדים אודחודש
 כהנא ישרת ישדאל יעקב אשץרחרב העץ על בניו חשת אחעותלו
 דומרגזא'עסדיגקמי 'חשף יעקבהרב ריבט את הרב ברכת בשעת המגילה לרוך שלאבענץ
 נייתירסח שלטה טשצליחב' ימים ב' חסגילח קוקאין שלא בטעם מגילה פס' הסרהביבדברי
 פת"ח א"י סשלרמבעמן
 בזה יצא אם פעת סושלוח שפק"ל חשובאדם

 וכש"ע אהד בכלי מין כל להניח צרד אם מטהבמשפח
 בזה יצא אם פסת פשלוח שמקבל חיטובאדם
 מדשה ונמשמע לחבירו פאה-מ וצלהבעניז
 תסה בפסיס ירט במה לבישתבעגיז
 גפופם תח18שאבעמן
 כשדים חי4צויחזבענץ
 בסיויחז פסת משקה יה קמא 'כחקםאם
 המגילך בוקקות שגטך הטאזמנהג

 וויינבערמו צבי ישדאלהרב
 קאטה יחטף יעקבהרב
 גריגפעלד ליבוש אר"חרב
 גרישעלד ליבוש ארי'הרב
 וועבומ' יודח דוד אומשלהב'
 וייסנשסרז אשרחרב
 ושעיג מנהם פרדכיהב'
 זילכר מנחצי משהחרב
 והלליגער כטוסהרב
 אבערלאגדער מחו"ודב

 קעבלח,
 מומ,

 רלחק
 מדז,
 פהז,

 פןז,
 קשז.
 קואז,
 קלכז,
 ילכוי
 קנםז,
 קטוו,
 קצזז,
 רמוח,
 רשח,
 ריגח,
 רידה,
 ריחה,

ס.רכא
 י"י



קצא נושאים - א-מ גליונות כללימפתח

 קרל פלוים פילבל תזקי'רבי לאדיםזמר
 ליכנהנר יודאהרב זירא לר' ושוחט" רבה קםבענק
 אבערלאנדער יצחק לויהב' זירא ש' ושחסי' רבה קםבענין
 יאקלם יהורה ישראלהרב המגילה בש-יאת אמן' הכאתמפה3
 סעירת ח3ךהרב מצוה ביזה משום בהם יש האם משלוח-מטהשיירי
 אבירן חייםהרב שבת במוטחי אבקך מגילתק-יאת
 יצהקהרב במוברש המגילהק-יאת

 דעמביצער צבי נפתל'חרב ידעי דלא ליעד מגיעיםכשאין סס~
 תפילה מרדכי; המן; המזת; ברכת השקל; מהציתאוחז:

 ויא משההרב התאוריותכשרותפטריות
 ראזענפעלד אלי' ירוחםהרג בפיוסים חסידיםממשהפיוטים

 איליאוויסש שרגא יחזקאלהרב ההלכה לפי נתחנקו איפיוגוים
 תפילות שבת;ראת:

 אשהראה:פיוס
 שאש משה אברהםהרב נפש פיקוח במקום שבוים ופדיון וגזל ההלכה לשנותבענין משפיקוח

 בנר אליעזר אוריאלהרב שש פקוח במקום ההלכה לשנותבענין
 זעפר3י שלמההרב יחזר מרובות באשות מפגיעה להציל מנת על מסוס יירוטבדין
 אריאל, פרדכי שאזלהרב יוהד מרוגזת בנפשות מפסעה להקל מטו על מסזסיירפס

 תרך תורה, הקודש; לשוןרפא:פסוקים
 זצ"ל מפאפאהאדמו"ר הפסח למי מביתו ביתא ומכירה בדיקהדיןפסח

 אבערלאנדעד חייםהרב שנית לברך צריך אם בדיגך באמצע הדעת היסחבענין
 גךויז שלוםהרב פסח ועניני הלכותלקם

 אבערלא3ד,נר חייםהרב שם לבדוק שליח ולושה מקומות ב' כשבודק הנוגעותהלכות
 אכערלאנדער גדל"הרב ומנהגיו הנביא אליהו שלכוסו
 שסדאססער הכוע יודאהרב הפסח חג על זצךל סופר החתם במנהגיהערות
 אבערלאנדער חייםהרב הפתיתים יניח אי יד ליל קודם הבודקבדין
 אבערלא3דער תייםהרב בבית הדר איזה בדק אם המיתפקנענין
 אבערלא3דער חייפהרב לנכרי ביתו כשסכר בלבד מכונית בדיקת על לברך צריךהאס
 אבערלאנדער גדלי'הרב כוסות לד' אדום יין במעש לבן יין לצבועבענין
 זצ"ל סופר נפתלירבי לפסח אגדהחידושי
 זצ"ל אויערבאך נסע נתן מנחםרבי פסח בהלכותהערות
 גוראריה יוחנן אליהוהרב מצרים יציאת מישר מצות על מברכים איןמדוע
 מיללער זעליג אשרהרב והמסתעף בפסח השיניים למתיפתהגעלה
 פרזול טוביההרב המסובין ראשי מעל הקערה להגביה מפט-אפריקה יהודימנהג
 שוחאס גדלי' מאםהרב ענבים במיץ כוסות ר יח יתאיםאם

 3רינכלאס אפריםהרב כוסחי ארבעבענין
 אעוארסץ ירמיההרב הלילה כל מצרים יציאת סיפורבענין
 ניישלאס יוסף יעקרהרב הפסח בימי הנוגעים הלכחוכמה
 ליכסנשסיין ח.נהרג שינה שתחטפט עד פיצים פסח בהל לעסוק אדם חייבבענין
 ליכטנשטיין חגהרב תיושב תפוחים ד' ולא כוסות ד' תיקתלמה
 ווייס יוראהרב תשמח אל אויבך דבנפול בפסח הלל טמרין שאין בטעפ יי-םבדברי
 זצ"ל שיערבאך 3סע סק מנחםרבי פסח בהלכותהערות
 ראסבלאהם פסחחרב בפסח שתהה חיוב בענין יאיר בחוחותמיהה
 לוי דוד אברהםהרב פסח לפני פרי בדאטי חמץקויית
 לאווי אלי' פנחסהרב אפיקומן אחר לשתתן מחזר מים קצתאם

 שרייבער ישראלהרב מצרים יציאת סיפור מצהר על מברכים איןמדוע
 אריו13ביץ ב' עזריאלהרב פסח של בירט שמחהבענין
 האניג מגחפ מרדכיהרב המסובין ראשי מעל הקערה להגביה צפון-אפריקה יהודימנהג
 בוק מנחם ידמי'הרב מרור" אכילי "על לכתחילה עליו לברך האמיתי המרורמט

 דייטש שלופ חייםהרב בכך הכרוכות והשאלות ציבורי סדרעריכת
 אבעדלאנדער גדלי'הרב בשבת שחל פסח בעדב מצוה מצות בראיית מהרחלמנהג
 מאסקאוהץ ש.מ. יום מבעוד הסדר עריכתבענין
 דייסש הלוי דודהדב פסח בערב מצות אמיתבעמן
 לוי דוד אברהםהרב הפסח לפני מביתו ביתך וסכירה בדיקהדין

 בלויפעלד שלמחהרב בפסח קטניות מחשפ,זהירחז
 ראזענפעלד אלי' ויוחםהרב וכנען באדום הרדה תקא לשה-ג: יוצרבנוסח
 זאלצמאן שלמההרב מהאפיקומן לשייר יפתח המנהגבענין
 אבערלאנדו10 תייפהרב בזמנו לבדוק יטל שאיט למי חמץבדיקת
 והולפסאן שלמההרב בשינו חמץ בדיקתבענין
 משחץ מנחםהרב בפסח חמיו אצל חתו ובענין - חבקן בעל אצל אורחקניני
 אבערלאנדו0י ברלי'הרב כפסח קטניות אכילה איסורמנהג
 יפה ישע" שפואלהרב ספו בליל המצה להם להקנחז צריכים אם אורחיםבענין
 ראיער הייםהרב בפסח דגים ולאגול אבותיו מנהג לנוטת מותרהאפ
 ליטופך דוד הללהרב פסח בערב ערערה מצהבענין



 רביטגיץ הסק מלנשלהרב שעדה שמא עיימן
 ניישלאס יופף ייבבהרב שבכד-ך מרור אכילת שיעצו שענין ארי' שדשת בשיתתמען
 דעמביצער צבי פתליהרב ב'קערח' אמגא' של ראשלחניח

 דעמביצו1 שם טופליחרב בפסח גס במלחלהשתמרו
 דעפכיצער צבי מ411הרב הפסח קודם תרגמת ביצירחיצת
 צבי 14טמהרב צמוקים ייןשתיית

 דעמביצו4-
 דעפבןצער צבי חתליחרב לתוהים סישתיית
 פסח קיבן העיפר; פפירת פסח; קרבן משו; כזית; חמץ; הגעלה; פסח; של הגדה השמשחו; ביןראה:

 הלכהן ראה: הלחותשא'
 סקראה: דכאפצוע
 שפרלר שמואל אליהוהרב וערב שומרבגדדיפקדון

 זצץל האט-קלויזובודג4שודטיד וערב שומרבגדרי
 שומריםראה:

 שבת ראה: פקס מכורעפקס,
 טאיקר משהחב' אדומה לפרה מעםבענין אדוטחמרח

 רביטביץ חואן גמליאלחרב אדוטה לפרה סעםבענין
 שביעיתראה:פרחבול

 שירהראה: שירהסרק
 תפך תורה, ראה: מק-א שלפשותו
 תורה ספרראה: וסיתמהפיוחה

 ז;המה =ק'קת ואח: ווכונבוט=ש4
 יצחקי דודהרב חול ש קודש שפ צבאותבענין שםצמוקם
 מטל ישראל יעו~כהרב וציבור כרבים נחשבצדיקצדיקים

 רביעביץ הטגן גפ4אלהרב חנם במחא ש שבידם בזכות ניזוניןצדיקים
 ניימאן ארי' ישראלהב' חינם מהות טבקשים שצדיקים רקקיבדברי
 תמונותראה:

 זצץל מקעלפ זיסל שמחה רבי ביהפיק מבנין למעלה וענינה המזל לרומם הצדקהבכחצדקה
 סננבאום שלמה הרב דוד' ב'ויברך צדקה נתינתמותג

 שבתרזא:צידה
 קראם פשה אכרכםהרב לנחורים חמש על הסליתעס,0תצ'כית

 נויהיים רפאל שמשוןהרב קטן סלית על בסלית להתעטף בעניןבפיז
 טע מנחס ירמי'חרב קטן טלית על בסלית להתעטף בעניןבגרז
 כ"ץ אברהם מרדכיהרב בימיט תכלת מצותקיום
 ח"ב צבי יחיאלהב' בטלית מצוה של שמחה יששכר בניבספר
 כ-ץ שלמה אברהםהרב בסלית מצוה של כומהה יששכר בניבספר
 גטם ברך שמנזולהרב בלבישתה יקוה שאינו בבגד שרב ביטיציצית
 ה. ד. ז.הב' בסלית מצוה של שמחה יששכר בניבספר
 אלסמאן יוסףהב' סלית במטת טצוה של שמחה על יששכר הבניבדברי
 ניישלאס יוסף יעונבהרב ציצית בהלכותהרפוא
 11עסענשסיי1 טובי' בצלאלהרב ציצית לענין הצלה חברה אנשי שלוועסיט
 ניישלאס יוסף יעקב 11ב מהציצית אחד נפסל בענין איש החצן בשם הסובא עלתמיהה
 אצטעק בנימיןהרב בציצית מחויב אי הצלה חברי אנשי של הוועט.טבענין
 תפלין תכלת; שבת; נישמין;ראה:

 בוכימער בנימין יומקהרב ודרום צפון גענין יששכר הבני בדבריתמי' ודרוםצמון
 מריםראה:צרעת

ק
 מחשבראה:קאמפיוסער

 אבערלאנדער חייםהרג שליא קבורתחיובקבורה
 טץח4 חייפהרג כו' ממצרים חנזטיס שהביא במי דגש היערזתינימין
 ארל שמרבר דזדרבי המת עצמות לטיבענין
 אילן ש1ץהרב שליא קבורתחיוב
 זצ-ל כחטו נחמןרבי לא"י מחתל עצמות פינויבענין
 קעניג ישעי' חייםהרב גופים בחלקי קבורהמטת
 צינתור גבריאלהרב התאומים מבניני שסוצשיס העצמותבדיני
 אושינסקי וצחקהרב אבריםוזכורה

 מנפער גבריאלחרב נכרים אצל שמלחמים יהודי חייל בהלוייתלהשתהף
 ניימאק יצחק יעקבהדב נגרים אצל שפקכרים יהודי חייל בהלוייתלהשתתף

 שמער גבריאלהרב המדיות לכבוד נכרי מתללות
 קעניג ישע" הייםהרב חמדיוה לכבוד נכרי מתללות



קצג נושאים - א-מ גליונות כללימפתח

 מסלס, קליין מנשהחרב המדינה לכבוד נכרי מתללות
 קמום, שנורץ אנשיל אשרהרב פיז לקבור מדיש חיוב יש ליהחץהאם
 ע4ז מצבים; יעקב;ראה:

 רכאכס, מונדשיין יהושעהרב קבלה מספרי הלכחי למדיןאםקבלה
 רללע, מונדאויין נרושעהרב קבלה מספרי הלכוץ למדיןאם

 הקברות ביתראה:קכרהצ
 קסזי, מסל ישראל יעקבחרב מסהרה למעלה קדושהאםקדושה

 קואיב, חיינה שפואלחרב מסהרה למעלה קדושהאם
 רטויק נרישלד חייםהרב מטהרה למעלה קדושהאם
 תפילהראה:
 קידמ, ווי,נבערגער שבתיהרב קדושים לי לנהייתם הדרשה בסמיכת האוהףח בכוונתצ-ב

 קצחכק מונדשיין יהושעהרב אחד ביופ קדישים 0"זעניןקדיש
 רגבבז, ניישלאס יוסף יעקבהרב קדיש שמיעת חיובבענין
 רםל, אבערלאנדער דודהב' ציבור השלית עם ביתד הקדירו של וישתבח ישבו-ךאמה-ת
 קנבלג, בהכ"נ סשההרב הוא בריך ענייתבענין

 קפבה, ישל אשרןהרב בקדה"ק הגף את כח"ג הוצאת בענין הקדשיםקדש
 בחלב בשרראה:קום
 קמאלו, אבערלאנדות' גדלי'הרב שבזפנינו )להסוסן( קוסםבעניןקוסם

 רלחלז, מנטרוז יעקבהרב בדאויזמג ובשימוש קוסםאיסור
 רלטלז, אבערלאנדער גדלי'הרב בדאויזמג ובשימוש קוסםאיסור
 כחלת, ווייס דוד יוסף חייםהרב וניחושים גורלות ובענין בידו שמסב חפץ פ' על מעשיולקבוע
 לאלזך כהן ישראלהרב בדאויזמנ ובשימוש קוסםאיסור
 מבלח, גערסנער שמעוןהרב בדאויזרג ובשימוש קוסםאיסור
 מלח, סאשקאוויטש דוד אהרןהרב בדאויזנ"ג ובשימוש שסםאיסור
 עטלט, קליין מנשחהרב בדאויזמג ששימוש קוסםאיסור
 ניחושראה:

 רנגכק ארץ יצחק אחרז הרב אמרינן לא בדוחק להקשות יש אמרינן בדוחק ליישב זש בענין ותירוציםששיות
 רכסכד, והורא לייביש ארי'הרב הקטורת פרשיות כתיבתהיתר

 רטבכה, שהקי דודהרב הקטורת פרשת כתיבתהיתרקמורת
 קטבב, זילבער יוסף הרב מפה פורס ובדין בשרק מברך ומבדיל סעודתו באמצע שהמפסיקבמיראקידוש

 רלוק קאטה אלי' מאיר סשה הרב מפה פורס ובדין בפה"ג מברך שבדיל סעודתו באמצע שהמפסיקבמנ"א
 קצד, מיללער אברהםהרב הבדלה או קידוש לצורך בסעפה הפסקבענין
 קצוז, דיימאנד יוסף יעקבהרב היין על סעודה לקבוע בענין ברורה המשבהבדברי
 פוח, גראס הבהן זאב קלונימוסהרב סעודה מקום צריך בעצמו המקדש רקאם
 רסוח, וויינבערגער צבי ישראלהרב לקידוש אדום ייןבדין
 לדסו, מאסקאוויסש מיכל יצחקהרב גוי ממגע שנאסר יין עלקידוש
 קמחי, שטרן אליעזר יו,הרב סעודה במקום קידושבענין
 קפהי, כהן מיכל יחיאלהרב לטעק בלי בפלאגברכת
 סויד, זצ-ל ביק ארי' צבי משהרבי אסורים בדברים סעודה במקום קידושבענין
 קמטיס, רוזנברג יחיאלהרב שבזמנינו בייןמזיגה

 רכזכב, טווערסקי מרדכיהב' קידוש לגבי עדיף יום דככוד דין הרסב"םבהשמטת
 נחכד, אבערלאנדער חייםהרב לקדש או לברך אח"כ יכול אי מאחר קידוש או ברכהשסע
 צדלח, שווארץ שלמה יקותיאלהרב להמוציא קידוש בין סעודה לצרכי הפסקבדין
 קנהלח, יפה ישעי' שסואלהרב רבה קידושא בלא לאכול מותרים אם נשיםבענין
 קבולט, הבר הלוי צביהרב ההמסתעף עדיף היום כבודבענין
 תפילה שבת; פסח;ראה:

 הז, זצץל סגורהאדמו"ר ומזידיר שושן אפילו "אתם בענין מכתבים ב' החודשקידוש
 קעהיז, קעלער יצחק יוסףהרב החשבון ע"פ השנים ועיבור חדוריםקניעות
 רםלה, האפנער שלמה אהרןהרב החודש עדות קבלת בענין חינוךבמנחת

 קצוז, דימאנד. דוב יוסף יעקבהרב לבנה קידושבענין לבנהקידוש
 קצחסו, ווערצבערגער דוד יהושעהרב הציצית בדיקת או לבנה בקידוש הבגדניעור
 רטזטז, גאלדבערג יעקבהרב לכפת קידוש אחד הציציתבדיקת
 רייח, פריעד פסתהרב לבנה קידוש אחר הציציתבדיקת
 קסזמ, שוורץ אפשיל אשרהרב מעומד הלבנה לקדש צריךמדוע

 רכסכד, משינסקי שמעת אברהםהרב שמת קידושין שליח בענין לוי בקדושתחמיהקידושין
 קפזלד, מזמעחילה(ודמיד קטן קידושיבענין
 קמאח, ווייס מרדכיהרב במשה עוסקי מפני שכותחיובימה נישואין יצחק;ראה:
 קפגי, נאגאל עמרם ישראלהרב במצה עוסקי מפני קימהחיוב
 רלכק אלברט מרדכי אברהםהרב במצוה עוסקי מפני קימהחיוב

 קעאד, סלומון יחזקאלהרב כהונה משמרות וע"ד השרקי חבצלת ישבה "איכהקינתקינחו
 עוכס, אבראהאם שלמה חייםהרב רחוקים קירובבענין רחוקיפקירוב
 רמגק וועטנקוייין דוד מרדכיתב' מס"א שורה אדם צורת כל עלאםקליפסו



 ישראלאורקצד

 עולד, דויסש מוטזיחוהרב עלעקטקך" רוזה; עע 9-' המשתמרתחצרקנון
 סומ, זצ-ל שמשדסאש פנדל מנתםרבי אידקזא קנוןבענין
 ישראלראה:

 ר0תל, אצךזעטח שלמה התםהרב אותו שמקמיר למי לבזות מחזראיקטגור
 קרקע כתובתראה:קעקע
 יזק קמל ממדהאדמרר חפסהום שהי בין שהגדול קטןבענין פסחקרבן

 רוז, פישער לייב מרדכיהרב במדבר ישראל שממקבופסת
 רחז, אביס דה שלמחהרג במדבר ישראל שהק-יבופסח
 רטזח, רהט-מאן שמואלהרב במדבר ישדאל שהקריבופסח
 קוא', שנשגל.הרב במדבר ישראל שהק-יבופסח
 קמהלק ניישלאס יוסף יעקבהרב ולוטשב לבר פסח מבשר להאכיל שלא השלצהבלשון
 רנדלה, משמאן יהושעהרב ולתושב לבר הפסח מבשד להאכיל שלא הששהבלשת

 קכאו, הירשפרומ פנחסהרב בהמה לעולת קודמת העוף חטאת בענין ושאיש תוס' עלפוק!קרבנוה
 רח, פאקיר י.ושב 'מים ד' ביקור הונם-כו שלא המיליאים קרבנותבענץ

 דאח, וואלק א.הרב מום בעל בקרבן קמצא דברבמעשה
 נט, כ-ץ אלי'חרב בפין" המותר "מןבענין
 קצטס, הקדשקאתיסש ולמזקהרב ימיפ ד' ביקור התדכו שלא המילואיפ קרבנותבענין
 רסזיא, כץץ וצדע יואלהב' ימים ד' ביקור הוכוונו שלא המילואים קרבטתבענין
 ריגיק רייך אשד ברעהרב ימיט י ביקור הוצרכו שלא המילואים קרבנחזבענין
 ריסיק מטל ישראל יעקבהרב למזבח ק-יכה חוההאס

 רמגל, תווהגקר פנחסהרב התמיד בשביל כבש אודות הק'באוה-ח
 רמהלא, אבראהאם נחופהרב התמיד נשכיל כבש אודות הק'באו"-ח
 קנאלק רבינוביץ הסק גמליאלחרב התמיד בשביל כבש אודות הק'בטורח
 קידמ, לאווי יצחקהב' ימים ד' ביקור התךכו שלא המילואים קרבעתבעגיז
 תפילה שליחות; מזבח;ראה:

 שרים ראה: המגילהק-טית
 פבד, בערגער שמואלהרב פסוקים ב' רק ללוי שקראו הישראל בעליית שנזכרו בדין התודהקריזות

 קלחד, אבערלאנדער הויםהרב ישראל במקקו לוידוא כדז סביהם-ד כוץ לשלח יאותאי
 קנסד, ניישלאס יוסף יעקבהרב הקורא עם בלחש לולנה לתורה העולה צריךאם

 קםז, נייתירטה אושוהרב קדושים אחדי הפטרתבענץ
 קעח, אבערלאנדער גדלי'הרב הדברות עשדת קריאת בשעת עמידהמ"ע
 רגח, סאר חיים יעקרחרב קרושים אשוו הפסדתבענין
 ריחח, בורנסים הלוי דוב יששכרהרב קדושים אחרי הפטרתבענין
 רחטו, פויעאלד יחזקאלהרב הציבור ק-י יהללו אמירתבענין
 רמוסו, האניג מנתם מרדכיהרב שטח קודש שהארק בשעהעמידה
 יחיד, סופר חרס יעקבהרב התורה ימו פסוקום שלווה קריאתבענין
 קטכ, אבערלאנדער גדלי'חרב ק-חים לשבעה התפרה פרשיותחלוקת

 קמטכק וכהגל שמואל יעקבהרב מגילות ובשנאת התורה בקריאת חציבח-השלושות
 קפהטל ראשותו*-ס אברהםהרב מסע' בפ' ראשת להעולה חקוזאה סוףקביעות
 נכו, אבערלאנדער גרל"הרב שבת של שמטתה בחול התורה בקריאת מעותדינו

 רנכו, יצחקי דודודב מסעי בש' הראשק לעולה הקריאה סוףקביעות
 רובכז, שח-סתאל ל"ביש יחיאלהרב התורה והקאת בשעח הבימה אצל אנשים ד' ותיעמדובעניז
 קנבכח, רזפחפורס צברחםהרב חתורה במקיאת המחופרות פרשיחזסדר
 רלבכס, האניג מנחם מרדניחרב קרואים ולז' קרואיפ לג' החליקהסיד
 רמסל, וויזלסיר יצחק שלמההרב התורה בקריאת המחוברות פרשיות סדרבענין

 קנלק שטינף מענדל מנהם יעקכהרב וה' ב' של הקריאת סדר בסידוריםההדפסה
 קנבלק ראאפארס אקו"םהרב מחוברות פרשיותבענין
 רמסלה, ראטטח-ס אבההםחרב מסעי בפרשת מסעא בפ-ב מפסיקין איןבעטן
 רלחלו, יצחקי להדודב מסעך בס-ב הפסקהבענין
 רלחלה יצהקי להדחרב מסעי משררות וראשון לעולה הקריאה סוףקביעתה
 רלהלו, יצהקי דוידודב דברים ש באובה שני עלייתבענין
 רלסלז, רזאאששרט אברהםחרב ד חלק מט"מ נפרשת מפעות בפ-ב מפסיקי,אין

 רמנלח, שוורו אנשיל אשדהרב גויבת ואזורה בקריאות יעבטהץ שמא מרינן לאמדוע
 רמולה, איוערד משחחרב בשבת התורה בקריאת יעברת שומא נזריק לאמדוע
 תפילה סידור; ספרים: החודש; ברכתרזחז:

 רםסק ניישלאס יופף יעקבהרב קריש זמן סוףבענין שמעקריאת
 קסזכו, הצר יעקבהרב בפולין בלא שמע קריאת דיןבירור
 קמבלח, סראלאוויסש שלמחחרב שמע ק-קשת זמן בענין הטמאאווסת
 רלגס, שוזפתן דוד פרזניחב' ידך את ננץ! 9יפ חפל,ח אפי' סוף יםקר"", חבילה תורה;ראה:

 פטציםראה:קשירה
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 רנכא,
 רננא,
 רלחכב,
 רוטז,
 קבויט,
 קצכ,
 קכחה,
 פתט,
 קלט,
 קםט,
 רחמז,
 קפחי,
 ריחיא,
 קכגיק
 צטיד,
 רויז,
 ריגיז,
 ריביח,
 קצאכ,
 כהכא,
 קעוכה,
 קמוכס,
 רפגל,
 י6פ,
 רמבלא,
 קלגלד,
 זלז,
 ריס6,

 קלחלח,

 רזיק
 צויד,
 קמןים:
 קפחכ,
 רםכא,

 ראיק
 כדם,
 בזמ,

 ליכסער יודאהרב והבטה ראיהבעניןראיה
 אהדוטביץ ב' עזריאלויכ והבסה ראוהבענין
 כ"ץ שלמה אבוססהרב לראיה הבסה ביןהחילוק
 יאינו יהודה ישדאלהרב בנשים הסתכלכם אי19רבעמו
 אלברט שלמההרב הממתעו ביניהם החילוקים והסתכלותן הבסהראיה,
 כ"ץ שלמה אברהםהרב בנשים הסתכלות איסורבענין

 קיץ בריהרב לע"ה חדש סכין קנייתממהנ השנהראש
 רוקח יוסף דניאלהרב לנשים תשליך אמירתבענין
 אבערלאנדער גדלי'הרב ומנהגיה השתלשלחזיה השבה; בראש תשליךאמירת
 סעסלער יצחקהרב ר"ה בליל ריאה אכילתסמ"ג
 סעסלער יצחקהרב בריה סימנים אכילתזמן
 לעפקאוויסש יעקב פנחסהב' ר"ה בליל ריאה אכילתמנהג
 בינעטה שלמההב' ר"ח רק והזכיר ויבא ביעלה בח"ה טעהדין
 סעסלער יצחקהר3 בדנה סימנים אכילתזמן
 האניג מנחס מרדכיהרב בח"ה הסימנים אכילתזמן
 רוקח יוסף דניאלהרב תשליך ממנהג הנמנעיםבענין
 יאקאב יהודה ישראל הרב שמחית לאבר עד הסימנים באכילת מבעלעל מהשיא מרןמנהג
 ניישלאס יוסד יעקב הרב בתיה אגוזים אכילתבענין
 כ"ץ שלמה אברהםהרב אב גי' ויו"כ תמת בר"ח ר"ה קיימו שהאבות בחיד"אבק"ש
 זצ-ל גראס דוב ישכר חייםרבי השנה בראש תעניתבענין
 אבערלאנדער גדלי'הרב השסה בראוו שיפהאיסור
 בראדט יהודה אלעזרהרב השנה בראש שינהאיסור
 נאגאל עמרם ישראלהרב 1' ביום דדינה א' יום שיחול יתכן אי ברורה במשוהחמיה
 שוחגרץ יצחקהרב השמה בראש שינהאיסור
 רגינוביץ גמליאלהרב חשנה בראש שינהאיסור
 חלברשטאס דוב יחזקאלהרב בביהשמ.ש השופר הגיע אםבדין
 שפיגל שמואל יעקבהרב צדיק ב"ר יוסף לרבינו צדיק זכר מספר ותקיש חשנה ראשבעניין
 אבערלאנדוור גדלי' הרב ר"ה מוסף של לחש בתפילת ששרתקיעת
 תשליך שופר; פזרים; שובה; שבת תשובה; ימי עשרת אלול;ראה:

 כ"ץ צבי אברהםהרג חודש דראש בהלל אגשים מוציאות נשיםאי חודשראש
 תפילה שבת;ראה: חודשראש
 מוגדשיין יהושעהרב "כערר" הר"תפיענוח תיבותראשי

 רייך בפו.הרב ס"ס שלפיענוחו
 רייך אשר ברוךהרב י"י שלפיענוחו
 שדייבער ישדאלהר3 ס"ס יפפיענוחו
 שוחאס גדל" מנחםהרב ס"ס שלפיענוחו

 הטורים בעל ספרים:ראה:ראשית
 ליכטנשטיין ח.נ.הרב לרב כבוד חולקיןאיןרב

 זצ-ל פוקס הירש משהרבי ספון ע"' רב בחירתבענין
 עמל טעננבוים צבי שרגארבי ממק ע"' רב בחירתבענין
 הוראהראה:

 פוריםראה:רבה
 העומר ספירת פרטית; השגתהראה: הבעש"ט ישדאלרב'
 וסידורים תולדותראה: החספס סופר, משהרבי

 רכגכח,
 רמסכס,
 רמול,

 רלדלז,

 פישער יודא דודהרב עקיבא ר' של אביו בענין בנימין עירבספר עקיבארבי
 אלסמאן יוסףהב' עקיבא ר' של אביו בענץ בנימין עירבסכר
 יאסניק א. טרדכיהרב גרים בן רע"קבענין
 אתראה:

 משל הנהן אנשיל אשד אבא אברהם הב' דרשותי הילולא לשמחת במעם אלתור המגהת בד' רשב"י שמעץ,רבי
 השילוני אחי'ראה:

 וסיפורים תולדות נקניא(; ספרים סגולות; ראה: התניא בעל זלמן שניאוררבי
 משנה ראה: הקדושרבית
 שיעוריםראה:רביעית

 קלוא,
 עוק
 רלתג
 קפטד,
 קלוח,
 קעגי,
 ק"ש,ג
 רק,
 רידיז,

 זזלךברג משההרב בתים ושכירת בקניית רבית בדינישרת
 זילברברג משההרב המלוה בשביל לעשחץ הלוה שאסור יובחץ רבית; בדינישית
 רפשתם פענרל מגחת יוסףה-ב לו לתעות שנסכים למי בזול בית למכחי תהיתרבענין
 ווייס שלוםחרב רבית בהלכות למעשההערה
 האלברשסאם סיניהרב חוב פירעון הקדפת עבור בהחלה רביתחשש
 לריר יצחק יוסדהרב למלוה תודה אמירתונענע
 גוטליב ר.י. פרדכיהרב למלוה ננודה אפחיזבענין
 נריפעלד ~מן שניאורהרב הרבה המצויים רבית בדיניזהירחז
 יתכאב יחשק ישדאלחרב למלוה תודה אמירתבעקץ



 ישראלאורקצו

רבצת
רבקה
רוב

רוצח
רחץ

 רב החיאה; דיןראה:
 יצחקראה:

 ח"א( )חולין דרוםגסונש
 רציחה משוס חייב אם שם 9ךיהורג
 ש0 פקרנ;ראה:
 לרות הדגום המחשיבענין
 רות במגילת והארוסהעשת
 לרות תרסם המחברבענין
 דרות הבגד פרישה בעניןתמיהה
 רות( מגילת על סי' רות - הגורס0ר

 יס, זצ-ל איגר בונםרבי
 רלטלס, שוורץ אנשיל אשרהרב

 רכאה, שאש משה אברהםהרב
 רכאח, כהנא ישורת ישראל יעקבהרב
 רםיא, מסל ישדאל יעקרהרב
 רמגיד, כץץ טרדכי דודהרב
 ולג מפפד"מ ארץ סריויש הירץ נפתלירבי

 טהיח, פאסוףטהסש נפתליהרב
 רמגכא, ליכיער יודאהרב

 צחכב, ראבינאוויסש אשרן גדלי'וסב

 רנדכז, אבערלאנדער ברוךהרב
 קערה, יצחקי דודהרב
 קצהט, בוכינגער יצחק ששקהק'
 קסתי, בוכימער יצהק 4רש11הב'
 קעטי, אבראהאמ נחוםהרב
 יטיא, משלבוים אברהם דודהרב
 יט'א, זצ-ל אלמד סנפם פנחסרב'
 רב'ג ליכטנשטיין ח.נהרב
 קלוכ, אבערלאנדער גדלי'הרב

 קשג יצחקי דודהרב סיכום-
 קפזכ,פרנקל יושעהרב
 קצרכ,אבערלאנדער גדלי'הרב
 רנטכא, היילפרין דוב זאבהח'
 רגםכב, האניג מנחם מרדכיהרב
 רמהכה, ראזענפעלד אלי' ירוחפהרב
 רלכס, שווארץ דוד טרדכיחב'
 קדלב, אבערלאנדער גדלי'הרב
 קמחלק הוניג מנתפ מרדכיהרב
 פאמ, ראוענפעלד אלי' ירוחםהרב
 קכדמ, רבינוביץ הכהן גמליאלהרב

 ברכות ראה: אדמהרעידת
 תורה בדברי להתרפאות אסורבעניןרשתה

 בשיניים הרופאים  שתופרים החוטיםכשרות
 שבתראה:

 וימות" לרשע "הלעיטהובעניןרשע

ש
 ספריםראה:ארס

 בבלי תלמודראה:
 שואלראה:שאלה
 תפילה ראה: גשמיםשאלת
 האמת על אפילו נשבעים שאי, הנהוגע"דשבוקןז
 אקדמות פיוט אפירתמנהגשבועות

 בתירס חלב מאכליבטעם
 בחרמש חלב באכליבמעם
 בחגה"ש חלב מאכליבסעם
 בחגויש חלב מאכליבסעם
 בחרמש חלב מאכליבסעם
 בחרמש חלב פאכליבטעם
 השבושת בחג עשביםהנחת
 הז עשרת על חדש אור - ז' מאמר האומ"רקצירת

 בשבועווף דבש"מאכלי
 הגדול שבת שבועות שלפנישבת
 השבושת בחג עשביםהנחת
 השבועות בחג עשביםהנחת
 השבועות בתג עשביםהנחת
 בהיקדש חלב מאכליביעם
 בחשוש חלב מאכליבסעם
 בחרמש חלב מאכליבסעם
 לשבועות עתיקמנהג
 בשבועות חלב אכילת בטעם הת"ב דבריישוב
 רנדלס, דעמביצער צבי נפתלי הרב כו' בעצרת מודים דהכל בסת" סח:( )פסחים "עב"ם" הסימןביאור
 התורה קריאת מצרא; ברראה:

 קיו, נויבירט הלוי שלמהם )א( שנהג בהקלה בשבט140 בשבט ט4ושבט,
 רמדלס, הוניג מנחם מרדכיווב בשבט נספו תחנת אמירת אימנהג
 אשרראה:

 יוסףראה:שבטים
 קמוכב, פאללאק שלוםהרב וכרים בפירות שביעית קדושתבעניןשביעית

 רכםכב, המשיכת נשבעים גךקעות מנירת בהיתר קאטלעד הם4א של תשובתוהשמטת
 השמיסה בדבר מכתביםב'

 הפרוזבול עשיית בזמן סופר החתםבדברי
 שמיטה בעניני שונותהערות
 המכירה הביחד פולמוסבענין
 ולשביעית בשבת לזרעים סים ומשקהמנכש
 הבלו"ז ובדין בשביעית מחגירו אתרוגהלוקח
 השמיסה בשנת בא"י שגידלוהבלינים
 השמיסה בשות באץי שגידלזתבלינים
 השסיטה בשנת בא"י שגידלותבלינים

 נישואיןראה: ברכותשבע
 תמוז ראה: בתמת עשרשבעה
 "קראקשו0ף בכלי והטמס;שהיהשבת

 -קראקפאסף בכלי והטמאשחיה
 "קראקפאס" בכלי והטמאשהיה

 קכדבג, רידב"ז דוד יעקברבי
 רכזכק פישער יחודא דודהרב
 קכאכד, ליברמן יוסףהרב
 קכגכד, ושללאק שלוםהרב
 קלוכד, שלירא הכהן מנתם משההרב
 קלטכד, פראג שלמההרב
 קלוכה ווייסמאנדל פאיר פנתםהרב
 קמוכג היטמן זאבחרב
 קנזכו, גולדברג נחמי' זלמןהדב

 להא, זצ-ל אויערבאך זלמן שלמהרבי
 לוא. ואזנר הלוי שמואלהרב
 להא, ניימאק יעקב 'צהקושב
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 לטא, ראמה יחזקאלהרב "קראקושטי בכלי והטמנתשהיה
 שנבא, אבערלאנדער חייפהרב צביעה חשש וליכא בשבת תחתים לאכול אשה מותרתלמה
 אב, שסרן אליעזר שמואלהרב שבת בעניני מת"ב מהמחר"מ מסקיםשני
 צוב, אבערלאנדער חייטהרב הילונו בדדך בשבת עשבים א אילנותנדנוד
 קבנ; נעלב עזריאל גדלי'הרב בשבת לעשותה מוהר אי ידועה שאינהרפואה
 קחב, זילבער יוסףהרב בשבת לרפואה בריאים מאכל אכילתבענין
 קטוב, כ"ץ הכהן נחוס בנציץהרב בו סלדה יד שאין תנורבענץ
 קיטב, לעווי צבי יעקבהרב והמסתעף לכוס שאל בזבוב בוררבענין
 קכגג ראטח אייזיק יצחקחרב כסאות בשאר שמנערב בסיס 49' מוקצהכסא
 קטבב, זילבער יוסף11ב תינוק או ככר ע"י להוציאו שמוהר מתבד'!
 קסדב, אבערלאנדער יחיאלהרב לנשים בשבת תותים אכילתבענין
 כאק ראטח יחזקאלהרב השסרייסעל על פלאסטיקבעני,
 כהק זילבער זכרי' מנחםהרב השטריימעל על פלאססיקבענין
 לדג, ווייסמאנדל מאיר סנחםהרב השסריימעל על פלאסטיקבענין
 מאק זילבער זכרי' מנחםהרב השטריימעל על פלאססיקבענין
 פאק ווייס מנחם משההרב בשב"ק חם במרק לשימם לאשקען( )פסחזיגע מטושים ביציםדין
 רלזגזילכער יוסףושב תינוק או ככר ע"י להוציאו שסותר מתבדין רליג, קאסה אלי' מאיר משההרב תינוק או ככר ע"י להוציאו שמותר מתבדין
 רלתג, ר15פוןס מענדלמנהם הסףהדך ומנזק אז ננד עלי להזצ,אז שמזחך 0ת73ין
 רמבק פרץ יצעקהרב תינוק או ככר ע"י להוציאו שמותר מתבדין

 יזד, זשףל פ'עקורסקי יצחק ישראלרבי שבת לפני מכונת-פקס לכבות צריךאי
 להד, ניימאן יצחק יעקבהרב שבת לפני מכונת-פקס לכבות צריךאי

 לזד, שסיין יצחקהרב שכת לפני מנומו-פקס לכבות צריךאי
 עד, רובינשטיין הלוי אליהו אלטרהרב בסאות בשאר שנתערב מוקצה שהואכסא
 עהד, בוים יחיאלהרב לגופה הצריכה מלאכה בעינן לא ברה"ר ד"א דבמעביר הדיוחבדעת
 קמגד, אבערלאנדער חייםהרב דף גךעי ב' בקירוב בשנת כתיבה איסור ישאם
 קפהד, ווייס שלופהרב תינוק או ככר ע"י להוציאו שמותר מתבדין
 כגה, זצ"ל שיונד ארי' סשהרבי קדירה בתי הטמנהבענין
 לטה, דייסש מתתיהוהרב קדירה בתי הטמנהבענין
 קטה, אבערלאנדער חייםהרב בשבת קול שמשמיעים תה-ה כהרי של כסף פעמוניבענין
 קעחה, הורוביץ1.ל. השסריימעל על פלאססיקבענין
 קעטה, דרברמדיגר מיכאלהרב עות משום שבת נרבענין
 קפזק ליכטער יודאהרב חק נקראת שבתאי

 קפה, ראסה אייזיק יצחקהרב כסאות בשאר שנתערב מוקצה שהואכסא
 קפדה, קאסה מאיר משההרב מספר שנקרעו דפים חצאי שני בשבת לק-ב מותראם

 גו, זצ"ל לנדמאן אורירבי  בשבת חוגר "אתה ברכת שאיןבטעם
 1ו, זצ"ל קליין דוד יוסףרבי בשבת "הצלה" לחברי הנוגעים שוניםדינים
 יז1, שנעבאלנ פאוויל חייםהרב בשבת לטלטל מותר אםתרופות
 יםו, שנעבאלג שגוויל חייםהרב בשבת שעטנז של בגדטלטול
 קבו, שווארץ יחזקאל שאול שמעוןהרב בשבת ווייפ"ס הבעיבויי השתמשותאיסור
 טזז, ואזנר הלוי שמואלהרב הנ"ל בעניןתשובה
 יז, זציל סאוויצקי מרדכירבי בשבת פקס מכורעבענין
 ידז, האגער יוסף יעקבהרב לפניו תנועה כשיש הנדלקחשמל
 ידז, קעסלער משההרב לפניו תנועה כשיש הנדלקחשמל
 טזז, ואזנר הלוי שמואלהרב לפניו תנועה כשיש הנדלקחשמל
 יחז, הורוויץ דוד אברהםהרב לפניו תנועה כשיש הנדלקחשמל
 כז, וואזנער טיל יוחנןהרב לפניו תנועה כשיש הנדלקחשמל
 כהז, שנעעבאלג פייוויש שרגאהרב בשבת שעטנז של בגדטלטול
 ר"גז, מייזעלס הלוי ציון בןהב' בשבת שעסנז של בגדטלטול
 רידז, באב"ד סנחם יוסףהרב חוד בשבת, שנק,-עו דפים שני לקרבבענין
 קנת, כ-ץ הכהן נחש ציון בןהרב בשבת ציצית בלי טליתסלסול
 קצתח, ניישלאס יוסף יעקבהרב שלישית סעודה באמצע יין לשתותבענין
 רח, ישראל  שאריתמס' באמצע ורה-ר לרה"י מרה"י הזורקבדין
 רח, פאקיר י.הרב מיתה חייב בשבת ששבת גויבענין
 רחח, פולק אליעזרהרב לפגיו תנועה כשיש הנדלקחשמל
 רטח, האגער יוסף יעקבהדב בשבת אדום יין במעט לבן יין לצבועבענין
 ריחח, בירבוים הלוי דוב יששכרהרב בשבת שעסנז של בגדטלטול
 'אט, זול "קם וואקף בנימיןר3י פסידא במשם דשבות שבוח היתרבענין
 כדט, זצ"ל שסערן משהרבי בשבת לחתן או מצוה לבר מתנה ליחןבענין
 מטט, ע'ינבלאס אפריםהרב בשבת פלפל טוחןבדין
 קצוס, ראטנבערג ליביש יועדה חייםויב מיתה חייב בשבת ששבת נכריבענין

 קצוס, ניימאנן יצחק יעקב הרב בראשית שי מששת נעשה ששבת ישראל שארית לספיז"קמקור
 קצטט, הערשקאוויסש יצחקהרב באמצע וקהיר לרה"י מרה-י הזורקבדין



 ישתפלאודקצת

השחאא"עאילטיששלאאחמ
 פזסו, שלום בר אליהוהרב בשנת הכחנכה בהאבעמן
 ראסק הרץ צבי אתפזםחרב רמז ע" בשבת לקטלםאמירה
 רגסו, לוץ הבקר סחיםחרג רמז ע" נשבת לעכרםאמירת
אחח=%שט%*א תואייאאמ רוסו, אלטיין ליין שודה יעקבהרב למרחים מש חופפת בעמן שהוו ס" חרבבשרע

מ ע ~ מ א היי=%ח%א  ,אטיב =א יאאו שק%הה
 ס~

 %9ח,
 קצטטז, אכריהם מודםהרג לפרחים מים חוטפת בענין סתףו ס" הדבגשרך
 רזסז, מרסשרעסען אשר ישעי' בפומיהרב זסגימ של כתיבת בנייר פוקחןדין
 לי, אבעדלאנדער הזםהרב לעשות טה כדת חשכה עם שבת ערב חדרן באם כמט!פי

 סוי, סופר היים יעקבהרג הכמים הלמידי במפ לו הווין בם' כרגילבענין
 קטי, קאש מאיר פשהחרב יא( הטלית בלי וכמצית בשבוק ציצית בלי טליהסלסול
 יזי, זילבער ילטףה"נ חודש וברא* גשבת שמהן הישבענץ
 קעוי, מישלאס יוסף יוהבהרג וירי שבת פורדה באמצע יין שתייתבענין
 לטיא, פדוו!! אירים היים משחהרב תעלעקסדיי נורת לנטמא כששכח  גשבת מקרר דוסומהת
 פוש, 11"ס שלוםחרב בשבת פלסטיק לכוס תמק מים ערויגדין
 מט'א, אבערלאמ,ד גדל"הרב לגיוס מחוץ כשנמצא שבת נר הדלקתדים

 ראיא, דייסש דודהרב כשכת שעטנז של בגדסלטה
 רסזיזק כנץ חכוך יחלהס מיה חייב בשבת ששבת מיבעוין
 ריחיוק ראטסענבערג הלוי שפשל משחהרב המעתי יפי מששת נעשה  שהשבהבענץ
 מביב, סענעבתומ ישראלהרב הדחק בארגז בהשריש שבת בערבנסיעה
 ת'נ, אבערלאנדוטר הייםהרב בדחק בשעת  בהשתרש שבת נערבנסיעה
 סגיב, ראזענבערג בקדיש דובהרב אהילך בית לו בוישספוג

 פהיק ניישלאס יוסף עקבחרב ונתכות הבבהני ביוםקתסרס
 קכזיב, אבערלאגדער גדלי'הרב תמי עם שבת נרכז הדלקת לאחר המערבי לכותללנסוע
 קצבי,ג טעסלער יצחקחרב כתשר מדמך שנקרעו דפים הצווי סוני בשבת לוזוב מוותראם

 קשויק פעדל הכהן מאיר העםהב' בשבת מקרר דלת פתיהןבענין
 ק"ויק מיחוסה שלמה נפתליהרב וו"ח  שבתשמחה
 הדרך על שנמצא סיבענין

 בעארג~
 קצז'ב, דרעזדנער יואלהרב ועוד

 קצזיב, זילבער יוסףהרב ור"ח שבתאומתם
 מז'ג מסק קלפה הקבחרב לארה-ב שרי במפגש סקסלשלוח
%יק אכערלאנדער גדל"הרב בשבת עי מטרק עצמתו עם שקהו!פאז  
 צויק אבערל,ונדוור הייםהרב רמז קףי בשבת לעכלםאמירה
 קצחיק זאנע%עלד בריחרב יסית הבעניןתסית
 רחיג ארץ יצחק אדיןחרב שמו תנועה כשיש הנדלקהשמל
 ריב'ג צולק ייעורהרב לאיו תמוה נשיש הנדלקחשמל
 רבאיק הורש0עלד יודא דוד חרבהרב וכו' שריפה בשמן סדליקין אק שבת מכףבמשבה
 כחיד, סעגעמעמ יוואלהרב ש( הדסק בשעת בהשמיש שבת בארבנסיונה
 לניד, אבערלאנדער הייםחרב הדהק בשעת בהשליש שבת בערבנסיעה
 פטיד, שלק אליעזרהרב בשבת וקמה שוקו הכמובענץ
 צאע, טנ9ווהסש צבי אברהםהרב לנקהים סים הוספת געתן שלץ ס" הרבבשרע
 0היז, אכערלאנדער הייםודב ההשתמשות לאתר בשבת קדירהטלטול

 סדיז, ווייס אריהכדב ומיק-וגל אפיה בתגורי הממשווודיני
 ריויז, שורבט גדלי' מנססהרב בשבת המרק בתך המצה פירורי אידוי הגמא בעלבם-ש
 רהיח, נייאולאס יוסף יעקכחרב וירס שבת אכילת מצחן בגדד ההן-סבדברי
 ר"גיח, ווחס סמל יהלהב' המנורה עליו שמונה נסאילסול
ים, כנץ שלפה בגרהםהרב קסמן מנחה אחרי באץש יפרים כתיבת פיזראם

 קנחיס; אילפיוייש תרם! יהזקאלהב' שהתהה כמי קלההזבענץ
 לכ, פעלדסאו אשר יעקכהרב לשבת הכא;בענין

 מאכ, ויישלאס יהדף יעקבהרב %( תשבות השביקף ביוםשנטדס
 קזק נבמ=ל נחוטויב נשו לצורן מקומו לצה-ך לאיסוו' שמלפתתוכלי

 קףדכ, ליץ המק אליאור ימקהרב אירוג שאק במקום הפוטר סביב טגבתהרופאן
 9חק כ"ץ אלטד יציק חרב / מאשקאוויסש הללהרב וייגער בשתת השתמצאבענין

 9פ!כ, כ4ץ שלטה אברהםהרב באובת בשי" ס4ת השצשבעניז
 רמהסק גאמל ידפוק יחפףהרב שלישיה כסעודה נזהםחיוב
 רמוכא, פרא אברהםהרב לנשים שבת שם פצאןבענין
 רמססק אטמא סשח אבונכםהרב בקובת התצא במלאכתהערה
 רנטכא, לעפכערמך א' ליב והודההרב שקטובענון
 רכדכה בעדנשויאק פייי שדשחרב בשבת הדייגות טיחר'כקיאת
 רכהכב, ההתרביץ בגזע יודאחרב בשבת חדידטהז סנוריקוראת
 רנמה !ג י.כב'  בשבת הנזמתשטיחה
 לבכק רפסה יהזקאלהרב בסחין השינים לייצרו "ביים-פלעיסףהחזרת



קצט נושאים - א-מ גליונות כללימפתח

 ש01פרץ יום, אברהםהרב בשבת השיגים ~ישד "ב"12-פלעיסףהחזרת
 ווייס דוד יוסף חייםהרב בשבת השינים ליישר "בייס,פלעיסיההזרת
 שטיינמץ יוסףהרב בשבת השינים ליישר "בייסשלקץסיהחזרת
 שוהוץ שלמה יקותיאלהרב בשבת השינים לייסר "בייס,פלעיסףהחזרת
 שסיינמץ יוסףהרב בשבת השינים ליישר "בייט-פעמתיהחזרת
 שרייבור צבי יצחקהרב שבה תוסכת קבלתבענין
 גוייס ד. ב. ח.הרב בשבת הדיוטות נוסדיק-יאת
 ניישסיין דוב יתשאלהרב בשבת חדיוסות שסריקריאת
 הרששביץ הכהן יודאהרב בשבת הדיוטות שסדיק-יאת
 כ"ץ שלמה אברהםהרב בחמה המנמת שטיחתבענין
 קליין זאב אליעזרהב' בשבת מגבות שסיחתבענין
 מיאס אשרןהרב "בייטפל"ףסיבענין
 גראס אהרןהרב בשבת המנעל בחן אימום הכנסתבענין
 כ"ץ שלמה אברהםחרב במקומו שלא לתגך עיטמקלקל
 אבראמאוויטש שלמההרב בשבת פלעיט בבייט השתמשות בעניןעוד
 ניישלאס יוסף יעקבהרב ויחס בשבת משא להוליךהאיך
 ריקצ-ל חמישי ליום קודש משבת השוק יום העברת בעמןמכתב
 מיורא לייביש ארי'הרב בחושך שלישית סעודהבענין
 ווידוע פנחסהרב בשבת המגבות שטיחתבענין
 זצץל נרינפעלד שפעלרבי עכרם במלאגת בהמהשביתת
 שמעתרב' שבת שכרבדין

 נרינפע~
 זצןל

 ניישלאס יוסף יעקבהרב שבת בהלכותתמיהה
 ו,ול גדליההרב בחושן שלישית סעדהגעני,

 אבערלאנדער חייםהרב חדר באותו להשתמש מותר האם הרגלו, מחסת החשמלהדליק
 מאסקאוויסש מיכל יחיאל יצחקהרב בשבת חתול בה שילכד מצודהמתיחת
 אבערלאנדער גדלי' הרב הבית שלפני פרטי דואר בסיבת השקיעה לפני בקוש אגרותנתינת
 ניישטאט שלוס הרב שותפין ועכסם בישראל שבת הל' ובשרעשס'
 קערפעל שמואל משההרג בחושך שלישית סעודהבענין
 גאלדשסיי, טובי'הרב בגד לגבי שבסל חשוב שאיוו דבר בעניןגדר

 דאסקאלאוויסש הלוי סובי'הרב מבושל שאינו בשרסלסול
 ראזענבלום יוסף יעקבהרב בשבת חתול בה שנלכד מצודה והזזתפתיחת
 מאסקאוויסש מיכל יחשל יצחקהרג בשבת חתול בה שנלכד מצודה והוזתפתיחת
 ססלר יצחקהרב לשבת סמוך דואר תיבת לתז איגרתנתינת
 מייזליש הירש צביהרב )סכרת( דייעביטיס בחולי דםבדיקת
 ווייסמאנדל מאיר מנחםהרב )סגרת( דייעביסיס בחולי דםבדיקת
 וויינבערגער יהודה שלמההרב )סכרת( דייעביסיס בחולי דםבדיקת
 זילבערשטיין יצחקהרב )סכרת( דייעביטיס בחולי דםבדיקת
 בערקאוויטש געציל א. ש.הרב )סכרת( דייעביסיס בחול' דםבדיקת
 פריעדלאנדער ה. י. אברהםהרב )סכרת( דייעביטיס בחולי דםבדיקת
 ששרפ משה צביהרב עניבה ובדין אומן של  קשרבדין
 יאסניק הלוי דג אלחנןהרב רפואיים ומכשירים סוללות סלסולבדין
 נרובער יעקב יצחק שמואלהרב בכך עשייתו תיקת שדרך דבר ביטולבדין
 שפיגל שמואל יעקבהרב משמנים' 'אכלו בזמר צאמממזג
 ראזענבלום יוסף יעקבהרב נשבת חתול בה שנלכד מצודהפתיחת
 נאלדמינצער יעקבהרב בשבת חתול בה שנלכד מצודהמשחת
 אבראהאם נחוםהרב בשבת הדיוטות שטריקריאה
 שסינכרג אברהםהרב )סכרת( דייעביסיס בחולי דםבדיר14
 גרוס נפתל'הרב בשבת הבגד מן כתםהעברת
 פרידמאן נחוםהרב דאג'לה במידי מצוה לצורך דאורייתא במלאכה לעכרםאפירה
 אבערלאנדער יוסףהרב בבית אפילו בשבת הכיס בתא חפצים הנחתאייור
 כ"ץ שלמה אברהםהרב פסולת מתוך אוכל הבורר בענין בשרעהערה
 סאגהיים נפתליהרב משמנים' אכלו בזמר צאנזמנהג
 שפיגל שמואל יעקבהרב סשטנים' שכלו בזמר צאנזמנהג
 יפה יוסףהרב בשבת "לבריאות" תבשילחימום
 כ"ץ יהושעהרב בשבת "לבריאות" תבשילחימום
 יפה יוסףהרב בשבת -לבריאות" תבשילחימש
 קעניג ישעי' חייםהרב בשבת "לבריאות" תבשילחימום
 "לבריאותי תבשילחימום

 משגער זאב משההרב בשבת
 אבערלאנדער הייםהרב מהשולחן וסילוקם בשבת כלי בתי קליפותהנחת
 ראזענפעלד אלי' ירוחפהרב משמנים' שכלו בזמר צאנזמטע
 בריסק מרדכי אור-ןהרב בשבת בסיסבענין
 כ"ץ צכי אברהםהרב מהשלחן וסילוקם בשבת הכל' בתוך קליפתן הנצתבענין
 שוורץ שמואל יצחקהרב במשכן בפועל היו מלדוכות חל"ט כלאם



 ישראלאור

 מוגוצען פישל אפריםחרב וכמסתעף  בשבת בביהכיס התשפל להדליק לעכו"טאמזרח
 קעמג ישע" האטחרב בשבת באינסרנסמסחר
 ראסה יחזקאלהרב בשבת באימשדגטמסחר
 אבערלאגדער חרסחרב בשבת באינטרנטמסחר
 11ייסמ1דל מאיר מנחםהרב בשבת באינטרנטמסחר
 וואזנוט' טויל יוחקהרג בשבת באינסדנסמסהר
 שטילאוהיש צבי אפריםהרב בשבת באינסרנסמסחר
 אחלבוים איורק נחחרב בשבת באינסדנסמסחר
 העדשקשויפש יצחקחרב בשבת באינסדנטמסהר
 קאתן יחשל יואלהרב והמסתעף פייסן של שלחן שקי בסיסבדין
 ווייס שרטש יחזקאלהרב נ.ז. ומאנסוהמל בי. מאנסי עיירות חיבח' שבת,תחש
 כ"ץ שלמח אברהםהרב )א( לכך כשמיוחד לטוקצת בסיסבדין
 ווייס טיל נח שלוםחרב ויחס בשבת לתחום חוץ עכרם ע"י מאכליםהבאת
 כ"ץ שלסח אברהםוהב )ב( לכך כשמיוחד לפוקצח בסיסבדין
 ברינמן צביהרב משמגים' שכלו בזמר צאנזמנהג
 כגרץ יצחק זמש-ןהרב רעי של ורףבענין
 ובהנער סמל יוסף יעקבחרב בשבת כליםשביטת
 יפה ישעי' שמואלהרב בשבת כליםשביתת

 אבערלאנדער חתםהרב התולעים בשמל מים בסינון בורר איסור ישאפ
 ראזנער חלוי יואלחרב הברזא בפי הקבוע במסנא בשבת המיםסינון
 ווייסמאנדל יהודק יוסףהרב בשבת באינטדנסמסחר
 אבערלאנדער חייםהרב לאיסור שמלאכתו כלי ובדין בשבת, מתהוטעינת

 שזורץ אנשיל אשדהרב בורד טשוט ח"נ אם בשבה הרזטההמפריש
 שוורץ אנשיל אשרהרב טזז איסור בזה יש אם בשבתמילח
 זצ-ל בלום רפאלרבי פאשין פקס קוי בשבת מכתב קבלתבענון
 גאלדבערגער שדן יצחקהרב בשבת מנורה צורת עליהם שיש דלתותמתיחת
 מיגלאווייש יהושע מש"הרב לקררו כדי מים הבדו תחת חם יבש דבר בשבתלהשים
 יאמניק ארי' מרדכיהרב שנמקרר טרה לכבות לעכרםאמירה
 סייסלבויס א. מאירחרב בשבת ולהחזירו לפרקו מותר אם המים לברז המשברמסננת
 רבינוביץ חטץ גמליאלהרב סוקצה איסור לענין חודה שניטלבמחם
 רבינוביץ הכהן גמליאלהרב בכרמלית הרצועה שנפסקה יגרל סילסולבענין
 שוורץ אנשיל אשדהרב שם ולע בשבת מלאכתלעשות
 שויץ אנשיל אשדהרב ממשכן ילפית בשבת אמות ד' מעבירהאם
 דעמביצער צבי נפזליהרב פסח אחדי בשנת בחלהס0תח
 שלזינגר אליהוהרב בשבת עיתונים לקרוא מהזראט

 בינעם שלמההרב בשבת שם עייכתיבה
 הקרשקאוויסש יוסףהרב שבת להוטות בגד בכלל הה מורה-שעותאם
 עירובין;שבת; נרות תורה; מתן כליפ; טבילת חסנה; טי; השמשות: ביןראה:

 תפילה החמה; שקיעת שופר; התורה; קריאת קידוש;קידוש;
 דייסש סיניהרב שובה לשבת ךדשה ומנהגיהלחות תווכהשבת
 תיווך נישואין;ראה:שדכן
 ניימאן אלכסנדר חייםהרב ימזי בשנחז המאורעות על נפלאיםרמזיםשווא

 אשכנזרזא:
 גרינפעלד לייביש ארי'הרב מדעתו שלא תבירו בהטץשימוששוניל

 אבראהאם נחוםהרב מדעתו שלא תבירו בחפץפוימוש
 הלואהראה:
 שומריםראה:

 אבערלאנדער גדלי'חרב הות ושובב"םשובבכםשונבי"ם
 האניג מגוש מרדכיהרב הית ושובבי"סשובביים

 שטרותראה:שובר
 ספריםראה: ערוךשולחן
 זצ-ל הירשפרונג פנחסרבי נעונה שומע אומרים אין שבק"ש הם*אבשיטת כעונהשומע

 זצ"ל אויערבאך זלמן שלטחרבי ברכה לחצי כעוטת שומעבענין
 זצ-ל הירשפרוט פנחסרבי כעונה שומע אומרש אין שבק"ש הס"אבשיטת
 זילבער נסעהרב לספץ כווסת בלי כעונה שומע בענין הרב שו"ע שי'ביאור
 אבערלאנד,ור הייםהרב השמר בספירת כעונהשומע

 זזרל כ"ץ שלמה אברהםרבי מצוה לדבר בשואל ארסיןחיובושוטו'ים
 פקדוןראה:

 אלישיב שלום יוסףהרב במקדש שופרמצותשופר
 אבערלאגדער דודהב' שופר תקיעת לפני שאומריםבפסוקים
 פעדער דפ ישכרהס ששר תקיעת לטי שאומריםבפסוקים
 ווידער דזדחרב שומר תקיעת לפני שאומרזםבפסוקים

 אבעדלאנדוור חייםהרב ביתו בתוך ציפרים שמגדל מי תוקע בעל למנות נכוןהאם
 שוחגרץ שאל יעקבושב השופר מצותבטעם



רא נושאים - א-מ גליונות כללימפתח

בס'ן, קטלז, שווערד פשההרב יעבירנו שמא מחשש מצוה לעשות חז"ל אסרומתי1,
 החיני

 ציץ בןהדב ויעבירנו אחר ישראל 'סלנו שמא תקשש: בענין
 גרינפע~

 רמזלז,
 רמולח, גרינפעלד ציון בןהרב ויעבירנו אחר ישראל יסלנו שמא תקשש: בענין החינוךבס'

 רמהלט, ספעקסער אהדןהרב בח"ה הלחש בתפילת שאר תקיעותבענין:
 רז, הירשפעלד יודא דודהרב בשחיטה נשיםדין:, קכאו, הירשפרונן פנחסהרב בשחיטה נשיםדיןשחיסהן, התורה קריאת אלול;ראה:

 רבז, שרב קאין דוד חייםהרב בשחיטה נשיםדין ן[
 טי, זצ-ל זילבערשטיין לייב דודרבי א( סימן ירד )שרע שחיטה הל' משה הדרכי עלביאורים ן!
 מי3, סופר יוחקהרב רכים בעופרת הנושת מריטתבענין.,
 קצריב, יאקלם יהודה ישראלהרב סכין השחזת;בעגון 'ן

 קפזכ, פערל הכהן מאיר חייםהב' כו' בה ושחט סכין שליבן וירא ר' על ז"ל הפלאה בעלבדברי
 רלדכב, ראזנבערג צבי אפריםהרב כו' בה ושחט סכין שליבן זירא ר' על ז"ל הפלאה בעלבדברי

 רלהכנק פערל הכהן מאיר חייםהב' כו' בה ושחט סכין שליבן זירא ר' על ז"ל הפלאה בעלבדברי)
 רכוכח, פרויליך מאירהרב בי"ד פסק מקיים שאינושוחט
 קאכס, פרידמאן סשההרב השוחט רשות בלי בעיו"כ שחיטה דם גיסה אחד אםבדין

 רלגל, וויליגער פנחסהרב לעת"ל לויתן ושחיטת כשר, אי במחובר והמוהלהשוחט ,:
 קמדלג, וירצברנער שלוםהרב והסימנים הסכין בדיקת קודם הדםניסוי ''

 בחלב בשרראה: כליםשסיפת
 ידד, זצ"ל טעם ברוך בעלהגאון דשוברבסוגיא

 קפוד, ווייססאנדל יהודה יוסףהב' בחותמיו יתקיים עדים עליו שיש בסימפון ב"מבגם'שסרות
 סויג, זצ"ל נאה ברוךרבי כתובו לומר וא"צ בשטר הודאהבענין
 פדכ, סטוסוב אלי'הרב בזמנינו שטרות קיוםבדין
 הבן פדיוןראה:

 שבתראה:שטריימל
 תיווך נישואין;ראה:שידוכין
 רנאכג ארץ יצחק אהרןהרב חולין שיחת לספר דאסור בדין הרבבשו"ע חוליןשיחת

 רנגכק נרינוואלד נחוםהרב חולין שיחת לספר דאסור בדין הרבבשרע
 רלוכה, סאנהיים נפהליהרב בשינה למעט צריך ת"חאםשינה

 רמאכו, אולידורט דודהרב שינה מיעוט צריכים ת"חאם
 רםכז, רבינוביץ הכהן גמליאלהרב בשינה למעט צריך ת"חאם
 רמאכז, פארטונאל לייביש יחיאלהרב בשינה למעי צריך ת"חאם
 רמגבז, מאוהי,ם ששליישי בשינה למעט צריך ת"חאם
 רמהכח, פארסוגאל לייביש יחיאלהרב בשינה למעט צריך ת"חאם

 רםלח, ניישלאס יוסף יעקבהרב מ"ע לקיים שמחרב בעת הישן להקיץבענין
 קלבו, שוחאט גדלי' מנחםהרב הנתב שיעור בענין הסחבשיטתשיעורים

 אכילהראה:
 רגאל, רפאפורס כהן אהרן אלכסנדרהרב בלילה הנראים בכוכבים שלבים שלשהבענין החמהשקיעת
 קסדלב, ניישלאס יוסף יעקבהרב )מוזי"ק( זמר כלי לשמוע חז"לבאיסורשיר
 קמטי, כ"ץ הכהן ברוךהרב הכרמים ציפורת שירה בפרק מאמרביאורשירה

 רידיא, סמל ישראל יעקבהרב הלוייםשיר
 רלדכו, שווארץ נחמן אברהםהרב החורבן בימי זמר כלי שמיעתאיסור
 רלטכח, ניישלאס יוסף יעקבהרב החורבן בימי זמר כלי שמיעתאיסור
 רמבכח, מענצער דוב מיכאלהרב החורבן בימי זסר כלי שמיעתאיסור
 רילא, ספרא מאיר ישראלהרב המקדש בבית אומרים היו שהלויםהשיר
 יבלט, זצ"ל גרינפעלד שמעוןרבי רשות של ודברים זמר וקול שיר לשמועבענין
 עקדה הפסק; המקדש; בית המצרים; ביןראה:

 מכירה ראה: יהודיתשכונה
 פועלראה:שכיר

 קעאלז, יגר שמואלהרב לשלטונות כוזב דיווח וך'י ממון שהרוויחו ומשכירשוכרשכירות
 ביתראה:שכנות
 פואלראה:שכר
 תפילהראה: צבורשליח

 תפילהראה:
 קכאו, הירשפרונג פנחסהרב שלוחו יד ולא ידו קרבן סמיכת בענין התוס'במ"ששליחות

 לחכה, זצ"ל שטיינער הכהן מאיר יוסףרבי לנכרישליחות
 קידושין נדרים;ראה:

 ריוסו, האניג מנחם מרדכיהב' אדם של שסו שינויבעניןשם
 מביג, שטרן אליעזר שמואלהרב אדם של שמו שינויבענין
 נכח, ציעער גבריאלהרב שמת הוברר שטרם אביו שם על תינוקקריאת
 נכח, ניימאנן יצחק יעקבהרב שמת הוברר שסרם אביו שם על תינוקקריאת
 קבמ, גרישעלד צוו, 3ןהרב רציחה משום חייב אם שם ע"י הורגבענין
 קכגמ, כינעם שלמההרב בשבת שם ע"י וכתיבה שם ע"ירציחה

 שופר התורה; 9-יאת ראה: יעבירנושמא



 ישראלאוררב

 ק5ריא, פערל אלעזרחרב העמא שמואל של הישקע יום בעמן האניאשפושל
 ושילה ראה: עשדחשמונת
 רסו, העניג מגהפ פרדכיהכ' אביו שפחז לשמת דשודפ ביד שאיןבעמןשמות

 קרץמז, מזן מנחם ירמי'חרב אביו שמות לטועת האדם ביד שאיןבענין
 רבטז, אבראתאם נחשהרב אביו שמא לשמת האדם ביד שאיןבעמן
 חד אליעזררבי בגיסץ שגשזטוע שםבענין

 גרינהא~
 סזיא, זצ-ל

 רדיב, פהפער סק יהושעחב' יהושע שם וכתיבת קריאתבענין
 רחיק מונדטהין יהושעהרב לה' הירד בין יהושע בשפ קוכתיבת
 צויד, ריץ ב.א.חרב לעיין השין בין בוזרו להפסיק שלא יהושעבשם

 קצאכ, גרץ שלמה אברהםהרב אביה בשם שיקרא רחצה ואשנע אביו בשם קוראים הא' ש71כןכשמתנו
 רמחכח, ראיענ0עלד א*' עץהםחרב אביה בשם שעמא רהא 1אשת1 אביו בשם קוראים השר שהבןכשטתט
 רלאכס, נייאש יצחק יעקבהרב רעיל חריטות בין שמשט אלו אחר הנולד לנער שם קריאתבענין
 רעל, וויליגער פנחסהרב "זעליר לשםפסוק
 קםלא, ווייס ישראלחרב "מרגאלאי הטוס כתיבה אושעל

 רלסלא, יצהקי דודהרב "זעליר לשםפסוק
 רםלא, שמגל שמואל יעקכהרב "זעליג" לשםפסוק
 רמאלא, גרגר זלמןהרב "זעליג" לצוםפסוק
 רמאלא, פישמאן שעשעהרב "זעלימ לשםפסוק
 קטולק קליין דוב ספירהרב פעליי לשםפסוק
 איליאוויסש שדנא 'חזקאלוש' באמצע קו עפ א-ל טוםכחיבת
 רידטו, טעילער יצחקחרב אל במקום 'קוףלכתש
 ריגטז, איליאוויטש שרט! 'הזקאלהב' באמצע קו עפ ל א- שםכתיבת
 קפאיב, פליישפאן. אליעזר צני נצ"מהב' גתתך פסוק כשלומדים השם וחגרתבענין
 רדיג מתדשיין 'הושעהרב של' במקום "ללכתוב
 ריגיז, יסתאב יהודה ישראלהרב באמצע ש עם הנכתב ה' בשם האבלץבשיטת
 רמוכב, יחשוב יהודה יתשאלהרב באמצע קו עם הנכתב ה' בשם האברזבשיטת
 יחם, ארל יחיא דון הייםרבי בגס וכשא בתיה שם כתיבתאודחה
 נסין צבאותראה:

 תתך תורה, ראה: שמווט ס'שפונק
 רמסל, אבראהאם נחוטהרב מצוח של מקומחה המקיףאח'שמחח
 רלאגד, שליסיא מאנסי מהאניץחאדטרר בשמח-ת וויזניץ ביחכינממזג תורחשמחה

 קפחכס, אבערלאנדער גדלי'ויב שמהת-תורה בליל קריאת-חתורהממוג
 רמהלן, סטעקטער שצןחרב תורה בשמחת בעלזא טנתגבענין

 שביעיתראה:שמיטה
 רכזכח, מיללער זאליג אשר ישע"ויל השמש חסימא אודות גץ )עטבמהרטראשמש

 רםכס, דייטש יואלם השמש חפשות אודות ג'( )אוזבמהרארא
 החמה שקיעתראה:שמש
 כ"ץ שלמה אברהםהרב תרתם ואחד פקרא שוים בענין תרגום ואחד מקראשנים

 רכס, ברטבי אברהםהרב ברכה האת בפ' תרטם ואחד מק-א שניםבענין
 קצבק 5וודער אנשילהרב תרגום ואהד פקרא שניםבענין
 קיקלח, ראזעטעפ אלי' ירוחםהרב התנשפות בעלי רבותינו של הסדרא העברת ומשםזמן
 רמאלס, כעורץ אנשיל אשרהרב תרגום ואחד מקרא וינים לקרחן גדי ס"ת להוציא מותרהאם
 רמזלט, גרינ0עט צית בןהרב ובירי יום בכל תרטם ואחד מקראשניפ

 חוום זמניראה:שעדן
 כלאיםראה:שעענז

 וטילת חבולה; נגרית; טא ספרים;ראה:
 0(ש פקחראה: דמיםשפוכחו
 רייז, שוהתם גדלי' מנחםחרב ור"ת הנאתיםמחלושי התמהשקיעת

 קציב, שוחתם גדלי' מנהםחרב וק"ת הגאוניםמהלחשן
 רזיג מונדש"1 יהושעהרב ור"ת הגשמםמחלוקת החמתשקיעת

 ריגיז, יאושך יהודה ישראלחרב ור"ת הגשניםמחלתם
 קמוכד, זילגרטולג זושא יקותיאלהרב שית הנסומםמהלוקה
 עדכח, פארת מאירחרב הית הגאוניםמחלוקת
 דגבו, יצהקי דודהרב ור"ת המאתיםמחלשך
 צכז, וייס גרוייך יעושנהרב ור"ת חטובכםמחלוקת
 רמסכז, עמבער מגהר חאפהרב ור"ת הגאוניםמחלוקת
 רנכז, זילברשלג ושתשלהרב ור"ת חטטניפמחלוקת
 מכה, פטאוי יעקבהרב ש"ת הגאוניםמחלחול

 פזגה, סמאם יעקבחרב עפת השיניםמהלוקלי
 סבכס, וייס גרשון יעקכהרב טפת הנאומםמחלוקת
 רלדכס, זילברעולג 911א יקותיאלחרב וק"ת הבאזניםמהלוקוו
 רעוכט, דה0ושגףט1יטש גהה"חרב וזית הגאוניםמחלוות
 רלתל4 יצהקי דזדחרב ישראל ארץ וניה חפדוייקים השהוהבענין
 קנאלב, נס-יעמטר שסוקל אשמרחרב השנוצחו מכל קודם החמח זורחת ולבאיי תודח הלחמיבדברי



רג נושאים - א-מ גליונות כללימפתח

 קנזלב, כריסק מרדכי זמוןהרב וקטנים ביטנים כוכבים ג'בענין
קנולק בוכימער בניפין יוטלהרב חיל קידם החמה זורחת שבא"י תודה הלחמיבדברי
קסדלק פרידמאן ישראל דודהרב ר"ת כשיטת לנוהגים השבת צאת זמןבענין
 קפחי, שרייבער א.הרב לשרה ששיגרו בדכה של כוסבענין
 לששרה ששיגרו ברכה של כוסבענין
 קפסי, גריינימאן ישראלהרב לשרה ששיגרו ברכה של כוסבענין

ת
 תספורתרצח:
 קובטה גרינוואלד נחוםחרב ומשמעיות שלבים ואמירתו: תהליםספר
 קצזטז, האדיג מנחם מרדכיהב' מהגאיים תהלים לאמירתמקור
 ריאמש, ריי אטע ברוךהרב בתהלים מזמורים קט"ז שין קצזסו, יצחקי ד.הרב שבתהלים ביקורותיך תיבתניקוד
 קצדיב, קליינמאן א.ח.הרב המסורה 9"פ התהליםבענין
 רדיק סונדשיין יהושעהרב בתהלים מזמרים קמ"ז אוק"ן
 צדיד, יצהקי דודהרב שבתהלים ביקורותיך תיבתניקוד
 ריויז, שוחאט גדלי' מנחם הרב הטומר לתוכן שייך כשאינו נם תהלים פסוקי באמירת התניא בעלבמ"ש
ברטבי

 בדש-
 רלהלא, וחיט מרדכיהרב שבתהלים האחרון מזמור על הימים

 רמזלא, נהורא לייבוש ארי'הרב לתודה שבמזמור התיבותמספר
 קנליק ראזעפעלד אלי' ,רוחפהרב לתודה שבמזמור התיבותמספר
 זנותו או "יגר זכיתן ההלים, אמידת שקודםביח"ר

 "תגי
 קכדלד, נייטאן אלי'הרב

 רמדלה, ניימאן אלי'הרב תהלים אמירת שקודם רצע ביהי "זכות"בלשת
 רמהלה, יצהקי דוידהרב תהלים אסירת שקודם רצון ביהי "זכות"בלשון

 קפאג, זי"ע מצאנז היים הדברי מרן של משנחוים
 רכג פלומת יחזקאלהרב מצאנז הדיח סרן שסיפר צבי בתכם"מעשה
 קצאד, פרידמאן הלוי שלוםהרב זצ"ל חיישן מה-דברי טלאמעשה
 קסגה, סלוטון יהזקאלהרב לחסידות ויחסוהחספס
 קכדו, אבערלאנדער גדלי'ושב לחסידות" ויחסו "ההת"ס מאמר על והוספווזתגובות
 קעגז, דל רעסלער בנימיןרבי ערל הב"ח מרבינו מעשיותשתי

 קעתז, דייטש הכהן שלמההרב )א( ויחוסו הב"ח לתולדות ברשימות נפוציםשיבושים
 טדח, דייטש הכהן שלמחהרב )ב( ויחוסו הב"ח לתולדות ברטוימחע נפוציםשיבושים
 קפדט, דייטש הכהן שלמההרב הששה סידור מתוך להמתפלל הביתהבסחת

 ריחסו, הכאמאוויסץ צביהרב צבי" הניחכם של משפחתושם
 ריססו, וועבער בעריש דובהרב ויחוסו הב"חבתולדות
 רכסו, גאלדשסף שמעיההרב ויחוסו הב"חבתולדות
 קמרטז, ז"ל רעסלער בנימיןרבי דיבוק מגרש מבעלז שלום השרהרה"ק

 קנזי, וועבעד בעריש דובהרב ויחוסו הב"חבתולדות
 גהי, יחסידים נחוםהרב לחסידים ויחסוהחת"מ
 קפגי, גרויהייס עזריאלהרב מלובלין מהא"ש אצל הב"ח לימודי מקוםבענין
 שדי, חייק'ס הלוי יעקבהב' הליח יחוס עלעוד
 קמהיא, דייסש הכהן שלמההרב להב"ח פפרשיסחא הרבי מתייחסהאם
 רמזיא, בעק ליפא ירט חנמאהרב הב"ח של סירקיש שםבעניו
 רידש, סמל ישדאל יעקבהרב ופהיסוגאל ספרד גירוששנת
 ריזיא, גרינוואלד דוב אשרןחרב מגךאקא יפה משה ר' שני היוהאם

 ריחש, בינעסה שלמההב' לחסידות ויחסוהחת"מ
 ראיק ליכסנשסיין ח.נהרב הסמ-ע אשה מהרבנית הלכותחידושי
 רדיק מונדשיין יהושעהרב אדוניהו 1' חיים בן יערךאודות

 ריגיק רייך אשד ברוךהדב הסמ-ע אשת מהרבנית הדותחידושי
 9ןיד, נרוימאן יעקב שמואלהרב הב"ח חולדות בענין שונותהנורות
 קסגיז, פערל * ושב - שסראססעד י.ושב המעייך ייבש "שלא מס' החמאס על וסיפודיפעובדות
 קמחיז, הייד וווי-סהיימר הללהרר ולמשרן הזכרונותספר

 רםיו, אלברט שלמההרב זצףל האדר"ת ע"' פרידלענ1דמסיכת
 רבאיז, פעדער צבי בריהרב דעובדאגופא
 רכביז, איגר והאלף זאבהרב הלבושים לבעל צאצא הנרעק'א הי'האם

 קמהיח, ט-ינוואלד נחופ הרג זיע מווילעדניק הרה"ק של מדרשו בבית ה' עבודת קדושות:אותיות

 קעביוק זי"ע מווילעדניק הקדוש מרביע קודשסיפורי
 קפדיח, שווארץ בער דוב הרב משאלונ"קי המהרחיש זצ"ל, שבתי חיים הרר תקורות חיים""זכרון
 קצדיח, פערל א. 11ב - שסראססער י.הרב ןאן זצ-ל סופר" היכתב בעל רבינו אודחה וסיפוריםתולדות
 קידים, הי"ד ווערסהייטר הללה-ר מזמטכן הזכרוטתספר

 קצתכד, רבינוביץ דוד סקו1ב במהחדשים החת"ס מרן שלמלחמתו
 אסאגד, שסעסלר שלננטושב מווילעדגיק הרה-ק עלסיפור

 קרטכה, רב'מביץ דוד נתןושב )ב( במתחדשים החהיס מרן שלמלחמתו
 רמאכה, נוימן יהוטעהרב החת"ס שהתיר בדשיםדברים



 ישראלאודדד

 רכו, וועבער בעריש דובהרב להנדח פירשיסחא ושבי מתייחסאם
 רמבכו, הענדלער עמרםהרב מוהלעדניק חרה-ק עלסיפור
 ש"ככז, 2ראגובשינער אשריםהרב והלכה מחדש ספרי ולחיל למחדיר לוי הקדושת בעלמע"ח
 רמהכז, %ף גרשוןהרג דופיין מרדכי ר' עלעוד

 קעגכח, רביעביץ דוד סקהרב )ג( במתהדשיפ הועמס מרן שלפלהמתו
 רכתכח, 10נדוטיי1 יהושעהרב והופרע ה,זניא' בעל לאפטר ,ן2וש"ז'כינוי

 רמדכס, ראזענפעט אלי' ירוחםהרב והלנה מדרש ספרי ולחיל לההדיר לוי הקדושה בעלפעולתן
 קצזל, פערל א. הרב - שסראפסקד י.הרב ןכ[ זצ-ל סופר" ה-כתב בעל רבינו אודות וסיפוריםתולדות
 קכחלג אמלארד שלטהחרב )א( זיוע התניא בעל הזקן אדמתם השהק של 'חוסו שלשלתלבירור
 צםלד. אנגל,רד שלמההרב נב( זיע התניא בעל הזקן אדסרד הגהיק של יחוסו שלשלתלבירור
 קבסלד, אוליזזרס דודהרג מליובינוויטש ושמצעי אדמתם של משפחתונגנזי
 סכרים סיסמים; מנהגים;ראה:

 קבמז, סלוסק יחזקאלהרב להמאירי ועדשים בפולין תולעיםבדיקתתולעים
 שכ, ווייסמאנדי מאיר מנהםהרב לעין מ-אים שאינםתולעים
 קיחל, לוי דוד אברהםהרב לאוכל שמכניסים חיידקיםגדין

 קוטןלה אבערלאנדוך חייםהרב בברוקלין תעיר במשי הנמצאיםתולעים
 קצךלו, גראס הכהן שלמחהרב במים הנמצאיםתולעים
 רגלו, ביסטריצקי יצחקהרב במים השצאיםתולעים
 קטהלט, פישער לייב דודהרב נשים ידי על תולעים בדיקתבענין
 דגיםראה:

 קעהא, גאלדבערגער ב.הרב לתורה עתים קביעתבעניןתורה
 קיזטז, זילבער מרדכיהרב המצוה לצאת כוונה בעי אי תודהתלמוד
 רמזיק ורינולד חייםהרב גו' שם טוב עיפ דבש היערותבדברי
יט, איליאוויטש שרוב יחזקאלחב' בק"ש דלימוה"ה יח'ציאת
 רכסכב, כ"ץ שמחה מנחםהרב בתורה יעסוק בראשו חש בנמ' המהרבתא דבריכיאור
 רכטנד, רובין הכהן שרפ! יחזקא'הרב כו' הנותן כהחן במתוח התורה לו שניתנה ככלתו 9"פברפ"י
 רלכד, אבערלאנדער יוסףהר' במחשבה תורה לימודבענין
 קסהכה, זילבער צבי מרדכיהרב מצוותה חובת ידי לצאת כווזה בעי איחית
 רלוכו, לאופר יוסףהרב רגע כל חיובה אם ת"ת מצות בענין לוי קדושתבסמר
 רמדגז, רייניץ ארי' חקםהרב רגע כל חיובה אם ח-ת מפת בענין לוי  קדושתבספר
 רפזאה מקוה; ברכות; המרחץ; בית אשה; אסן;ראה:

 רכחכז, ק0ופפלער יעקףהרב שבעל-פה החורהניקוד פה שבעלתורה
 רגכח, מונדשיי, יהושעהרב שבעל-פה התורהניקוד
 םכס, גראף הכהן בעריש דובהרב שבעל-פה התורהניקוד
 רלדלא, אולידורט דודהרב שבעל-פה התורהנישד
 רםלא, אזדאבא שלמההרב שבעל-פה התורהניקוד
 קנלב, ראזעמעלד אלי' ירותםהרב שבעל-פה התורהניקוד

 קמזה, מייזעלס אברהםהרב ורעיונית לתורה אותיות רבוא ששיםיש תרךתורה,
 קסנס, יצחקי דודהרב וכתשנים הפטורתהשתלשלות
 רמזיו, האניג מנחס מרדכיהב' המסורה נגד שבכתב בדירהשישיים
 ריבסו, גריאלד הסםהרב מקרא של ופשוטו הפשטניםפירושי
 רירסו, יי,עובערג יוסף אברהםהרב לפרקים ההודהחלוקה
 קלטז, אבערלאנדומך גדלי'הרב בלילה תושבךכלימוד
 קמבי, אבערלאנדער ברוךהרב המסורה מד שבכתב בהורהשינויים

 קמתי, יצחקי דודהרב והתקנים המסורתהשתלשלות
 קצי, סופר חיים יעקנהרב פח שבעל ותורח שבכוננ תורהבענין
 ריא, אבערלאגדער ברוךהרב המסורה נגד שבנתב בתורהשינויים
 קמדיב, אבערלאנדער גדלי'הרב לפרקים התורה חלוקתבענין
 מהמסורה לשנות איןמדוע

 לסמי
 קצגיב, יאקאב יהודה ישראלהרב אשר בן תרך על

 רגיק יצחקי דודהרב המסורהנענין
 רדיק מונדשיין יהושעהרב קאפיטלען במשסעות "מרקימי ובשם הפרקים, חלוקתבענין
 רזיק סונדשיין יהושעהרב כו' משה פסקי' דלא פסוקבענין
 רזיק מונדשיק יהושעהרב לכ' שלכיפ שמואל ס'חלוקת
 קניד, שפיצער דודהרב כו' משה פסקי' דלא פסוקנענין
 קדיד, וואלדסאן אליעזר איוחסהרב מגמא של אשושו הפשטניםפירושי
יז, גראסס אלימלךחרב בלילה תושב-כלימוד
 ריחיז, יאקלם יהודה ישראלהרב דהנושךים השאגלען לפי רמזים ונתנו שהסתמכוהספרים
 קצהיה, מייזעלס אברהםהרב כ"כ או ע"ה אלפים - מקץ בר' התיבותשכום
 רחיח, הלוי אריההרב מקרא של פשוטו בעניןעוד

 רטיח, יאשנב יהודה ישראלהרב בלילה תושב-כלימוד
 קלאיט, בש אליהוהרב ו" דף בקידושין הברייתא לפי המגדאפסוקי
 רנוכא, יאשש יהודח ישראלהרב ישראל מנהגי וקדושת תנ"ך של הפרקיפחלוקת
 רסגכא, גליק סשההרב הפרשה חלוקתבעגין
 רכזכב, ר"ב צבי יחיאל הב' אהרן מיהת אחר י0יפ ג' תורה משנה משה שחתהיל יוטע מדרשבס'
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 רלכב, האנינ מנחם מרדכיהרב לפרקים חתירה חלתןנבענין
 רמוכו, אלסמאן יוסף הב' אהרן מיתת אחר ימים ג' יערה משבת משה שתזחיל יוסנן מדרשבס'
 רכהכח, ראזענפעלד אלי' ירוחםהרב נח' ימי כל 'ויחיו כתיב מסורתבענין
 קבולד, רביטביץ חטץ גמליאלחרב שמות ספר תוכן בעמן בהיי שרביטצ"ע
 שחמ, שוה-ץ אנשיל אשרהרב המסונפים בפקומות בתורה ל41יהר איסור יודהאם
 שבכתב תורה הקדושים; שמות התורח; קריאת תורה; ספר מרעץ; לולה;ראה:

 שבת סט; יוםראה:תחומין
 רגיז, מאכער משחהב' בתהם-ם יקום גלגול איזח אודהר מישרים מגידבכף הפתיםתחיית

 רובכו, סייזעלס אברהםהרב לוז ששמו התחיה" "עצפ עניןביאור
 רכסכח, מייזעלס אברהםהרב התחי' עצם של הגדול בכחו שציץ, שלום בדעת נפלאיםמאמרים
 מבולראה: נחתיבת רליכס, גראף הכהן בעריש דובהרב לח ששמו התחיה עצםבענין

 פאכ, שווארץ ישראלהרב תיולבדיןתיוון
 נישואיןראה:

 עירוביןראה: עירוביןתיקון
 קצזטז, יצחקי ד.הרב התכלתבעניןתכלת

 קלהיא, אנגמ*יד שלמההרב התכלת דגזהות
 קםיא, חיץ אברהם מרדכיהרב התבלת דגזהות
 קצדיא, אבערלאנדער חייםהרב בימינו תכלתבענין
 קצדיא, אבערלאנדער גדלי'הרב תכלת בעניןעוד
 קזזש, פאטוקעס ח.י.ל.הרב תכלת בעניןעוד
 קפהיב, סביר אליהוהרב התכלתבענין
 שויב, טלדהבר ראובן אלחנןהרב התכלתבענין
 קפויב, קריגעד זבולון הייםהרב התכלתבענין
 קזזינ; כ"ל אברהם מרדכיהרב התכלתבענין
 שאזיב, מאנהייס אברהםהרב התכלתבענין
 קצדיב, 'אקריב יהודה ישראלהרב התכלתבענין
 רוכנק לים-זון מאירהרב התכלת דגוהחץ
 ריגכח, כ"ץ אברהם מרדכיהרב התכלת דגזהות
 קצדלא, טלדגלום יהודההרב ןהגובהן הכשרה התכלת חלזון שהיא ייתכן האס המורקאיס,בענין
 רמדלא, ליברות מאירהרב ההכלת דגזהחז
 קלולב, נבון משההרב התכלת דגזהות
 קכחלו, מיללער אליהו שלמחהרב החדשה חגלתאודות
 קלהלז, מבגר אליהוהרב התכלת דגזהות
 רמדלח, שניידמן יהושעהרב התכלת דגזהווז
 ציציתראה:

 קפגא, קליין דוד משההרב קידושין מס' ברישהערות בבליתלמוד
 פבח, סטר חיים יעקבהרב לע"ה שדם סוכה מסכת סידורבענין
 קעוטז, ווייס יואל דודהרב קטו מועדמסכת
 ראיק ליכטנשטיין ח.נ.הרב ר"ה שדם סוכה מס'סידור

תיקוי
 ריד'י רייך אשר ברוךהרג כ~' לטיטוס שמכי' אזל דדו גיטין גמ' בדשם טעות

 רטיז, האניג מנחםמרדכי מיק המסכתא שםאודות
 רםיח, יאקלם יהודה ישראלהרב לתלמודהשלמות
 רייח, יאקאב יהודה ישראלהרב קמן מועד על פרטניבענין

 טכב, זצ"ל מזידישטוב הירש צבירבי )א( ורעית טסדרח,דזשים
 ככב, זצ-ל אייכנשטיין בעריש ישכררבי שוחטין הכל פרק חולין למס'הערות
 סבג, זצ"ל מזידישסוב הירש צבירבי )ב( זרעים מסדרחידושים
 חכד, יצ"ל מעילול אליהורבי עירובין מסכת תוספתא עלהבהות

 יזכד, זצ"ל סזידושטוב הירש צבירבי )ג( מהרות מסדרחידושים
 ידכו, זצ"ל בהמ"ד אייזיק יצחקרבי והורדש סלאוויסא-שלנא הטכס הדפסת סביב הפולמוסבענין
 יגלא, ז(רל אייכנשסיין בעריש ישכררבי )ב( חולין למסכתהערות
 קכגלב, מונדשיין יתושע הרב )א( קאטסט-סלשויסא-וילם! המדפיסים בפולמסי חשד רבני שלפסקיהם
 קסולק פונדשיין 'הושע הרב )ב( קאפוסס-סלאוויסא-הלש המדפיסים גפולמסי חבןד רבני שלפסקיהם
 קנבלד, זצ-ל מייזליש הירש צבירבי קידושין מס' ברישחידושים
 ילע, זצ"ל אסאד יהודהרבי )א( חולין מסכת ברישחידושיפ

 שבועות ספרים; מחסרא; חסוריראה:
 רהמז, יאקאב יהודה ישראלהרב ה-ח בגדי של נקיות בעניןמאראל חכמיםתלמידי

 צביד, מטם- מלכיאל יוסףהרב ת"ח בגדי של נקיות בעניןמארזיל
 שינהראה:

 השנה ראשראה:תמוז
 פגיב, יאקלם יהודה ישראלהרב הרביעי טסבענין בתמוז יזתסח,
 ריזסו, הכנקל יושעהרג צדיקים שלתמונותתמונות

 ריחסו, דייסש דודהרב צדיקיפ שלתמונות
 רמז, אבראהאם נחוםהרב צדיקים שלתמונת



 ישראלחוררו

 רחטז, סעסלער יוחזקהרב צדיקם שלתשמת
 רמזמז, מנשל עמרם ישוקל4רב צדיקים 9לתפונטז
 ריגסז, איליואויסתי שרגא יחזקאלהשו צדקתם שלחפונות
 ציד, גרייואלד סשה דודהרב צדיקים שלהמוטת
 רחת, ויסראססו4י חואן 'ודאחרב צדיקים שלתפונטז
 ריסיז, ושלדמ"ק אליעזר וככרחםהרב צדיקים שלבמוטת
 רסזיח, שסדקה לייב ארי'חרב צדיקיפ קולתמותת
 רזחיח, איליאוויסש שרש יחזקאלהכ' צד"קיס שלתטונות
 רםכא, כשסמאן אלעזר הפטהרב צדיקים שלתטומת
 רמגכק קרשלד אביגדור שלטהחרב צדיקיפ שלתשמת
 קעוכק הכהן צבי אברתםחרב אוו בשליחות שתילם בחמוסה צלםזכויות
 רלדבו, וויינשטיין שלטחהרב צדיק תשנת עליו שנדפס שיש ס5ר לידלתתפלל
 רמחכו, דייסש הלוי דודחרב צדיקים שלתטונות
 רלכח, אברשחם נחוםהרב צדישס שלתמוטת
 רובכס, קראוס משה אברהםהרב צדיקים שלתמוטת
 רללא, שפידא ש"ץהרב צדיתם שלתמתח
 קמטלג שסייף מענדל מנחם יעקבהרב צדיקים שלתמונית

 קרבנותראה:תמיד
 שבח  כשרוח; בחש; בשרראה:תנורים
 תהפ1רים תולדות תניא; ספרים:ראה;תניא

 קנוכ, ואור בצלאלהרב ונבן תגלההמנהגתספורת
 רנאכא, טרייטאן יוסף יעקבהרב הבן תגלחתמנהג
 דגוכא, יאקאב יהודה ישראלהרב יובן תגלחתסוהג
 רמסכד, שטעילר שלמהודב פיאתם "טאכן לזה שקוריןמה

 קנאד, דיימאנד דוב יוסף יעקבהרב ענש ששכחשפץתענית
 רכחכד, שוהשרץ נחמן אגרתםהרב מקדשנו בית לחורבן זכר חז"ל וגזירותתעניות

 קבהמ, 440רטו1אל לייביש יחיאלהרב סוף ים על ולאבותינו לסשה שעזה מי בתענית שאומריםמה
 תמת פורים;ראה:

 השקל מחצית ראת: אסתרתעמת
 קטז, פישער יהודא דודהרב איסור בו שמתערב מאכל הנכרי מן בלוקח ~תחילה איסורביטולממרובות

 טיח, זיבל גריעואלד משחרב' ברוב בסלה אי באחדות א4יכ וותערבה מליחה בלא חתיכהנתבשלה
 רסיח, יאקאב יהורה ישראלהרב המוח מטמטם האם ונתבטל שיהר שנתערבאיסור
 ידיט, זצ-ל דנציגר יהודה משהרבי כעיקך מעם בסטיית השיסותבירור
 קפטכ, שרייגער  ישראלהרג כעיק- סעם בסוגיית הח"ןבשיטת
 גגבז, זצ"ל גרינפעלד שמעץרבי ונשפך מיש סיע בסינובנתערב

 סליחהראה:תערובות
 נישואין מחיצה; הכנסה; בזתראה: ונשים אנשיםתערובות
 קעוא, אבערלאנדוך גדלי'הרב המבורך ה'ברוך באמירתכריעהתפילה

 קנסק האלצלער יצחק אברהםהרב לאחריו פסיעות שלשכשפוסע ההמתוהשיעור
 קטוב, סונדלתן יהוידעהרב המבורך ה'ברוך באמירתכריעה
 קסזנ; פישטאן יהושעהרב המבורך ה'ם באמירתכריעה
 קסתב, מונדשיין יהושעהרב ארמי כלשק יחיד תפלתבענין
 קסתב, וועסנשטיין דוד מרדכיהרב הציבור סרסו כשיבר סידות ,"גאמירת
 קסטב, וועסנשטיין דוד מרדכיהרג המבורך ה' ברוך באמירתכריעה
 רלבק אבערלאגדער. גדלי'הרב הצבור גידי ויהללו גדלועניית
 רלסק לנדוי בצלאלהרב המבורך ה' ברוך באמירהכריעה
 רלטק אנערלאנדומר גדלי'הרב המבורך ה' ברע באמירתכריעה
 רםק אבערלאנדו4ר גדלי'הרב לאחריו פסיעות שלש כששסע ההמתוהשיעור
 רמאג ויסתעביץ ש. יעקבודב לאחריו מסיעות שלש  כשפוסע ההמחוהשיעור
 רמזק האר5עבעס דוד ישראלהרב הציבור סיימו כשגבר מידות יגאמירת
 צחד, אבערלאנדער גדלי'הרב )א( )חול( בתפלה הסועהקונטרס
 קפדד, וועבער א.ש.הב' דמעריב "ברכס אחדי בשיהח המפסיקים עלסעורד
 קפחד, ראזענבערג 31 אברהםהרב בתפילה הכריעות בענין קודש זרעבסמ"ק
 נה, רקח יוסף דגלולהרב המבודך ה' ברע בפטירתכריעה
 קרעןה, ניישלאס יוסף יעקבהרב חפלה המלתו בעצמו לעצור יכול דאם השיעורבענין
 קפה. ליכסער יודאחרב רבינו למשח שנמסר ממש הלשת או אס משמו איזהומשא
 קרבה,י.י.מ.מ. בתפילה הכריעות בענין קודש זרעבסמ"ק
 ש4נוק וועסנש"מיין דוד פדדכיהב'  קולם הינוו ברגת בחתימת טעותבענין

 קפוה, ראזענבערגערי"מ בתפילה הכריעות בענין שדש זרעבסמ"ק
 קפדה, קלסה סאק- משהחרב לנחלה סטלה בין הפסקהבדין
 41!דח, ראזענבערגעריתם בתפלה בכריעות השיסוהבירור
 ק5הח, קמטה טאיד משהחרב ושילין קודם ילית מניח אי התיבה לפני היורדבחור

 סגו, אבערלאנדער גדלי'הרב )ג( ו45רים( חמכם ריח )שבוק בושלה הסועהקונסרס
 צ1, אבערלאנדעד גדלי'ודג טנין עם צרד אם ומשאל וחוזר ומסר יל כששכחבענין
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 צח1, האמבורמך שלמה בנימיןהרב באשכנז גשמים והשלתחורזת
 קכו, ~יישלד דוב שפעקהרב שסיע המתפלל לפני לעבזראיסור
 קכג1, ניימאק יצחק יעקנהרב תפלה תפילתו בעצמו לעצור יכול ד14ם השיעורבענין
 קלאה ראזעובערג ע. אברהםחרב הכריעות בעמן קודש זרע ספה"נבדברי
 קכאז, בנר אליעזר אוריאל הרב זצ"ל הנרשרש ודעה - במנין ולהתפלל לחזור צריך תאם ויבא יעלההששח
 רוז, פרידמאן זלמן שלמההרב שמרע המושאל שגי לעבורבענין
 ריזז, כהנא ישדף ישראל יעקב אושקהרב זכור לפ' ביוזמי חזארהץהערגת
 קבח, אבערלאנדער גדל"הרב )ד( ונענדה( ובברכות מברהט-ז ובקידוש, בושלם הטהרהקונטרס
 רבח, אבערלאנדער גדלי'הרב שמרע הטתפלל וננד לעבודבענין

 רסןח, וחיש א.הרב בתהילה הבריעות בעטן קודש זרעבסמיק
 רסזח, וואלף א.הרב המתים מחי' וברכת נשמח אלקיברכת
 ריזח, מייזעלס הלוי צית בןהב' שמרע בחדילת הכריעוץבענין

 מדס, ואזנר הלוי שמואלהרב להמתיק מחויב אם לענות שמותר במקום בתפלהכשעומד
 קצבס, סאמעט ה% משההרב ישתבח מברכת שמו וברוך הוא ברוךעניית

 קצוט, שנעעבאלג פאוויל חייםהרב מנין עם ולמתפלל לחזור צרוך אם יערי ש ט"מכששכח
 קצחס, אבערלאנדער גדליההרב מנין עם ולהתפלל לחזור צריך אם יערי או ט"מכששכח
 קצחסו, גסס ברוך שמחשלהרב ותפילין תפילהבענין
 ריאמה בירנבוים הלוי דוב יששכרהרב במחזורהערות
 קצרטז, אבערלאנדער אליעזרהרב דיבור או כוזה תפילה עיגולבענין
 קצהמז, מהנדל שררןהב' הגדול שבת של בפיוסהערה

 קצזסז, יצחקי ד.הרב הפמ"ג של תפילהנוסחאות
 קצטטז, אבראהאם נחוםהרב הזוהר ושיטת ב49ש הרבים מוציא אינו ארץאפ
 רדסז, רבינוביץ הכהן גמליאלהרב הקדוש הקל אשר עד לבויןצריך

 רזסז, סעסלער יצהקהרב מודים בקול 'אמרשהש"ץ
 קדי, פריעדמאן הכהן מרדכיהרב הכנסת בית אחורי שעותד מי בענין בשרעהערות
 קעגי, לרבר יצחק יוסףהרב בושילה הכריעות בענין קודש זרעבסמדק
 קעחי, קיזעלגיק צבי זאבהרב הסל מוריד הזכיר ותכ"ד בקיץ הגשם מוריד אמר אםבענין
 קשי, וואזנער טיל יוסף יעקבהרב ,שחבת בברכת שמו וברוך הוא ברוךעניית
 הוא ברךעניית

 וברי
 קפבי, נתנאל עמרם ישראלהרב ישתבח בברכת שסו

 קפהי, כהן מיכל יחיאלהרב ישתבח בברכת שמו וברוך הוא ברךעניית
 קצי, אבערלאנדער ברוךהרב ארססקרול במחזור הצנזורה שלגירסא
 לויא, ליברמן יוסףהרב התפלה בעת בביהכ"נ ואיתורית פלא-פוןהפעלת
 קציא, נאוחל עמרם ישראלהרב הקדוש הא-ל אחר עד רגליו לכויובענין
 קציא, ראזעובערג עביר אברהםהרב 4י(ךו מעין ב"מ-כת לכרועבענין
 רביא, רחענבערג יחיאלהרב המתפ% כנגד לעבורבענין
 רגיא, פליישמאן אליעזר צבי שתליהב' המתפלל כנגד לעבורבענין
 קלאיב, אבערלאנדער גדלי'הרב ביחיד אמת אלקיכם ה' אמירתבענין
 קפדינ; גרינבלאט אפריסהרב הקדוש הא-ל אהר עד רגליז לכויןבענין
 קפדיב, שנעעגאלג פייוויש שרגאהרב הרוח משיב מאמירת תוג"דחזרה
 קפהיג גרינבלאט אפריפהרב המתפלל כמד לעבורבענין
 ק8היב, נןינבלאט אפריםהרב שבען מעין בברכתכריעה
 רינ; גוסליב ר.י. מרדכיהרב המתפלל נגד לעבור שלאבענין
 קחיק אבערלאנדער גדלי'הרב פהוח הקודש שהארון בשעהעמידה
 קטיק פריר מזןהרב בהפלה ידועים" "לאסוהגים
 קצויג, ואלדקלאמ דוד ישעי'הרב הפרץ ע"י בקול כחנים וברכת מודיפאמירת
 רכביג, אבערלאנדער ברוךהרב ארטסקרול כמהזור הצנזורה שלגירסא
 רכביק אבערלאנדער ברוךהרב ב'מחזור'הערות
 צאיד, נאגאל עמרם ישראלהרב הזוהר ושיטת בקר"ש הרבים מוצש אינו ש"ץאם

 צאיד, דזשע4~נכס אליהוודב תבירו על מתפלל נענין יפותבפנים
 רביז, =משל עמרם ישראלהרב ליוצר ישתבח בין ממעמקים המעלות שירבענין
 רדיז, אבעילאנדער יחיאלהרב דיבור או כונה תפילה עיקר בענין אלימלך הנועם דברייישוב
 ריחיז, שוחאט גדלי' מנחםהרב )תטבח( במחזורהערות
 רבאיז, מאנדל אהרןהב' בציבור תפילהבענק
 רכגיז, אבערלאנדער אהרןהרב בלב או ב8ה עיקרהתפילה
 רייח, פריעד מסחהרב בלב או בפה עיקרהתפילה
 מביס, קיץ אלי'הרב הגשם מוריד באמירת הטועה לענין דיבור כדי תוךגענין
 פדיס, ווייסמנדל יהורה יוסףהרב בציבור תפלה חובת יצא אי - הארץ עם במלה מלה שמרעתפלת
 קנהיס, גךשס משה צברחםהרב הש"ץ 9*י בשל מודיםאמירת
 קנחיס, לאווי אלי' פנחסהרב הגדול לשבת ביוון עלם טוב 'וסף ר'בשיטת
 גהכ, כ"ץ אלי'הרב הגשם מוריד באסירת הסועה לענין דיבור כדי תןבענין
 רסגכא, ביהן שלמההרב נושת הוי אי ראשונה ברכה בענין בפרי התמי'ישוב

 רכוכ4 נ-ץ שמחה מנחםהרב גו' אמת פעמים 1' ויואב דבאמת הלבושבדברי
 רכוכג מישלאס יוסף יעוזבהרב המתפלל לבלבל שלא איסורבענין

 רנאכג, פעדער אנשילהרב כו' אמת פעמים 1' ויציב דבאמת הלבושבדברי
 רגבכג ארץ יצחק שכרןהרב אשה יער מד קישבענין
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 צח1, האמבודישר שלפה במפץחרב באשכם גשמים שאלתהברא
 קבו, וייוולד דוב שםעקהרב שפףע המתכלל לפיי לעבוראיסור
 קכגו, מימשק יצחק יעקבחרב הפלה חבילתו בעצמו לעצו יכול זאפ השיערובעמן
 קלאה ראיענבשז ע. אברהםחרב חגריעהז בעמן קודש זרע סמ"קבדברי
 קכאז, נצר אליעזר אוריאל חרג זצ"ל חגר9ח"א ודעת - במנץ ולהדבלל לחזור צריך תאם הבא יעלההשחטת
 חמדאל לפס לעבורבענין

 שופותי
 רזז, 6"דמ,ק ולבש גולפהחרב

 ריוז, בהמו ישדל ישראל יעקב נציןחרב זכור לפ' ביהרר והארותחערווו
 קבח, אבערלאנדער 4חה'הרב )ד( ההפטרה( ובברכות בברה"מ מקידוש, בתפלת הטחיהקוגסרט
 רבח, אבערלאנדער 2דלי'הרב שמרע התתפלל כמד לשמדבענין

 רמזח, וחשש א.חרב בהשילה הכדיעות בעמן קודמו זרעבסמ"ק
 רסזח, וואלף א.חרב המתים פח" וברכת נשמה אפקיברכת
 ריזה, מ"זעלס הלוי צית גןהח' שמרע במצילת הכריעותבענין

 מדס, ונצנר הלוי שמסולהרב להפסיק משיב אס לעמת שפחזם במקום בושלהכשעומד
 בריעניית

 קצבס, סאמעס הלל משההרב ישתכח בברכת שסו וברוך הוא
 קפס, שנעעבאלג פאוויל חייםהרב מגין עם 1לח11פלל להזור צויך אם יעלז או סרסכששכח
 קצתט, אבערלאנדער גיליההרב מנין עם ולהתפלל להזור צריך אם יערי או ס"מכששכח
 קצחטה גמי ברוך שפואלחרב חת9,לין תפילהבענין
 ריאטה בירנבוים הלוי דוב יששכרחרב במחזורהערחז
 קצרמש, אבערלאנדער אליעזרהרב דיבור או כוסה חבילה עיקרבענץ
 קונהמש, סאנרל שצןהב' הגדול שבת של בפיוסהעדה

 קצזטז, יצחקי ד.חרב חפמיג של הפילהנוסחאות
 קצטמז, אברששם נחוםהרב הזיהר ושיטת בייש הרבים מוגמא אינו 9רץאפ
 רדסז, רבינוביץ הטץ גמליאלחרב הקדוש הקל אחר עד לבויןצרז

 רזטז, סעסלאד יצחקהרב מוחם בקט יאמרשאערץ
 קדי, פריעדטאן הכהן מרדכיהרב הכנסת בית אחורי ששמד מי בעגין בשרעהעדות
 קעגי, לרם יצחק יוסףהרב בתפילה הכריעות בענין קודש זרעבסשלק
 קעתי, קיזעלניק צבי זאבהרב הסל מוריד הזכיר ושכ"ד בקיץ הגשם מוריד אמר אםבענין
 קשוי, וואזנער סמל יוסף יעקבהרב ישתבח בברכת שמו וברוך הוא ברוךעניית
 ק5בי, ממשל עמרם ישדאלהרג ישישת בברכת שסו וברוך חח! ברוךעניית
 קפהי, טץ מיכל יחשלהרב ישתבח בברכת שמו וברוך הוא ברוךעניית
 בריהרב ארטסקחל במחזור חצנזחהח שלגירסא

 קצי, אבערלאנדער
 לויא, ליברמן יוטףהרג התפלה בעת בביהכ"נ יורן פורן-פוןהמעלת
 קציא, שגאל עמרם ישדאלהרב הקדוש הא-ל אחר עד רגליו לכהןבענין
 קציא, ראזעגבערג עביר אברהםהרב שבע מעין בפירכת לכרועבענין
 רביא, רוזשצערג יחיאלהרב המתפלל כמד לעבורבענין
 רגיא, פליישמאן אליעזר צבי נפתליהב' הטתפלל כנגד לעבורבענין
 קלאיב, אבערלאנדש- גדלי'הרב ביחיד אמת אלקיכם ה' אמירתבענין
 קפדיוק פריובל"אן אפריםחרב הקדוש הא-ל אחר עד רגליו לבויןבענין
 קפדיב, שנעעבאלג דרוויש שרגאהרב הרוח משיב מאסירת תווףדחזרה
 קאיב, ורינכלאט אפריםהרב הטתפלל כנגד לעבורבענין
 יאיב, גרינכלאי אפריםהרב שבען מעין בנרכתכריעה
 ד,ב, מסוחב ר.י. מרדכיחדנ הנאמש מן לעבור שלאבענין
 קחי4 אבערלאנדער גדלי'הרב פתוח הקודש שהוא-ק בשעהעמידה
 קטיק פריד מקהרב בוופלה ידהמטף "וץ!מותגים
 קצויק גאלדקלאמ דוד ישתו"הרב השקץ 9א בקץ כהנים וברכת מודיםאמירת
 רכביק אבערלאנדער ברוךוסג ארטסקרול במחזור הצמורה שלגירסא
 רכביק אבערלאנדער ברוךהרב ב,מחזור'הערוה
 צאיד, מוסגל עמרם ישדאלהרב הזוהר ושיסת בקמ"ש הרבים מוצש איט 9רץאפ

 צאיד, דזשעש4כס אליהוהרב חבית על מוחתל בעמן יפותבפגים
 רבק, פשל עטרם ישדאלחרב *וו1 ישתמח בין טטעסקיט המעלות שיראנין
 רדיז, אבערלאנדער יחיאלהרב דיבור או כומן תפילה עיקר בענין אליפלך הנועם דברייישוב
 ריחיז, שוחתם גרלי' מנהםהרב )חרובה( במהזורהערהז
 רכאיז, מאנדל אירןהב' בציבחי ושילחבענין
 רכגיז, אבערלאגדער זצ9-ןהרב בלב או בפה והקרחהילה
 רייה, פרלוד פסחהרב בלב או בפת עיקרהתפילה
 סביט, כיץ אל"חרב הגשם מוריד באמידה הטועה לענע דיבנר כדי חיבענין
 פדים, והיסמנרל יחודה יוסףחרב בציבור תכלה חובת יצא אי - חצרץ עם גמלה מלה שמרעתפלת
 קנחיס, ק-א1ס משח אברהםחרב הערץ ל" בקול מחרםאמירת
 קנחיט, לאיי אל" שחסחרב הגדול לשבת בייצר עלם טוב יוסף ר'בשימה
 כהכ, כ-ץ אל"חרב הגשט מוריד באסירת הטחנה לענין דיבור כדי תיבענץ
 רסגכא, ביסוס שלמההרב פהקת הוי אי ראשומה ברכה בענין בפתי התטי'ישוב
 רכוכב, כ"ץ שמהת מנהםהרב כו' אטת פעמים י השיב דמדמת הלבושבדברי
 רכוכק מישלאס יוסף יעקבחרב השהפלל לכלכל שלא איסורבענין
 רצוכ4 פעדער אנשילחרב כי אטת פעמים ר השיב דבאמת הלבושבדברי
 ריבכק ז1ץ יצחק אחרןהרב אשה שער מד קו"שבעמן
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טה, זצ"ל קאפף יצחקרבי תבלין הלכות עלהערשן
ק%ה, סופר עקיבאהרב לבחור המשילין טלית קדימתבענין
 קכטו, וויינבערגער צבי ישראלחרב לבחור לחציליו טלית קדימתבענין
קצבט, ורינפעלד לייביש ארי'הרב הערץ חזרת באמצע דר"ח תפילק הנחתבענין
 קכגי, קלירס שלמההרב ומזחה בתפילין כסדרןבדין
 קעוי, ראזעובערג עביר אברהםהרב התרץ חזרת באמצע דר"ח תפילין המניחיםבענין
 קפדי, כהן מיכל יחיאלהרב הארץ חזרת באמצע דר"ח תפילין המניחיםבענין
 קצטיא, פעשיל אהרן יצחקהרב כסדרן שלאבענין
 רגיב, ווידער פנחסהרב חט-ץ חזרת באמצע דר"ח תפילין המניחיםבענין
 רגיב, גליק משההרג הארץ על רצועותבענין
 כחיח, שפר, הכהן מענדל מנחםהרב בתפילין השי"ןעשיית
 כחיח, למליץ נסים י. ש.הרב בתפילין העיזעשיית
 כסיח, היין אוריהרב בתפילין השיקעשיית
 לחיח, קעסלער משההרב מגונה עבודת שבזמנינו הקלף של לשמהעיבוד
 מתיח, היין אוריהרב בזמנינו התפיליןצביעת
 עיח, מוטצען פישל אפריםהרב יניתם מתי התפילה אחר דר"ח תפילין להניח יוכל שלאהיודע
יס, כיץ שלמה אברהםהרב דר"ח תפיליז הנחת קודם יחוד לשםאמירת
יס, ש"ץ שלמה אברהםהרב הקרץ חזרת באמצע דר"ח תפילין הטגיחיםבענין
 קמגיס, ראזנער הלוי ישעי' ח11-ןהרב בתפילין השי"ןעשיית
 9נדיס, פרידמן יחשל חייםהרב בתפילין השי"ןעשיית
 קניט, שוחאט גדלי' מנחםהרב וסוכה ציצית בתפיליןהפסק
 קשיס, שוחאס גדלי' מנחםהרב דר"ח תפילין על ובירך טעהבענין
 קצבכ, פונדער אנשילהדב דר"ח תפילין הנחת קודם יחוד לשםאמירת
 ידכא, זצ-ל וואלדמאן הירש צבי יעקברבי התפילין קשר בעשיית העשוי מן ולאתעשה
 קטבכא, אבראהאם נחוםהרב מצוה בר ועניני תפילין בהל' והארותהערות
 קעכא, היין אוריהרב בימינו השין עשיית ואופן התפיליןצביעת
 קפהכא, ראנד אריה מיכאלהרב רבא דשמושאתפילין
 רמדכא, גבאי רחמיםהב' דר"ת תפילין הנחת מאג בעניןחמיה
 רלחכב, כ-ץ שלמה אברהםהרב בתפילין קיימא שלקשר
 רלחכב, כ"ץ שלמה אברתםחרב תפילין של אחד בבית פרשיות זוגותשתי
 רמהכב, שוחאס גדלי' מנחםהרב לקרר ש"י בין מפסיק אי ברכה בלא בחוה"מ תפיליןהמניח
 רכוכק ניישסאס שלוםהרב התפילין ברשע מצויסכשול
 רמכה, פרויליך טאירהרב ראש של התפילין עשייתבענין
 יבןכו, כהן אברהם יעקבהרב ובן להגהה לו שנתנו התפילין את שפסלמגיה
 רעכו, אבערלאנדער ברוךהרב חובה הזה בזמן התפיליןבדיקת
 קלולד, אבראהאם שלמה חייםהרב כפרה צריך אפ פסולים שלו שתפילין לונודע
 ר%לז, נאהיל עמרם ישראלהרב דר"ת תפילין בענין הגר"אבדברי
 רמחלז, מאיטר משההרב ראש לשל קודם יד של תפיליןהנחת
 רטהלח, מונדשיין יהושעהרב דר"ת תפילין בענין הגר"אבדברי
 רמזלט, שווערד משחהרב דר"ת תפילין הניח ע"ה רבינו משההאם
 קיטמ, שוורץ אנשיל אשרהרב ידז של תפילין ראש של מתפילין לעשות אסורמדוע
 תפילה תורה; ספר מצוה; ברראה:
 אלולראה:
 שופרראה:
 גזירותראה:

 שבת ; עבי כהן; או;:1
 קכזלד, פריעדמאן זוסיא אליעזרהרב תשובה עשה תרח אם הבחייבדברי

 רמבלה, רבינוביץ הכהן גמליאלהרב תשובה עשה תרח אם הבחייבדברי
 רמגלו, פארטוגאל שיביש יחיאלחרב תשובה עשה תרח אם הבחייבדברי

 רטדלז, פריעדמאן זוסיא אליעזרהרב תשובה עשה תרח אם הבחייבדברי
 עופותראה:
 קלד1, ש411וץ י.הרב הרחמים מדות דיג בפסוק רע"א קושית עלישוב
 קצטיא, מונדשיין יהושעהרב ואשוב אחטא האומרבענין
 רג'ב, שוח4רץ ש.י.הרב ואשוב אחטא האטרבענין
 רכיז, איליאוויטש שרגא 'חזקאלהב' תשובהבענין

 רלבכא, שפירא הכהן מנחם סופההרב החטאים %ל מהני חיה" עם"תשובה
 יוסףראה:
 רנגל, אבערלאנדער גדלי'חרב עין' כהרף ה' 'כבשועת אימרהמקור
 ברכותראה:
 השמה ראשראה:

 סד, שסרן אליעזר שמואלהרג טראסנבורג טו1"ם של מדישו מבית בח"כ סי ע-'טלאכה
 קעכח, טלדבלום יהודהוים בסיב בגלוי ס"ק לבישת מנהגישוב
 מומ, וועעסנשטיין סובי' בצלאלהרב הפריון לעשות מתי בת"ב בכור של ל"א יוםחל

 המצרים בין איכהן )חודש(; אבראה:
 שובה שבת תשובה; ימי עשרת אלול;ראה:



 ישראלאוררי

 שמות מרר לפי א-מ לגל*ונרת כללימכפרות
 והמכתבים המאמריםכותב*

 רטלק שגת במוטסי אסחר פגילתקריאת חיים חרבאצען,
 רמאכה, בלויים הם זריזים כהנים בעניןחמיה צבי הרבאבני,

 רלהכו, שופר היעת לפני שמטריפבפסוקים דוד הביאבערלאניער,
 רםל, ציבור השליח עם ביהד הקדיש של וישישת יתב71צפירה

 רלכד, במחשבה מוחה לימודבענין 'וסף הב'אבערלאנדער,
 רלכד, השמשות בק שנבראו דברים עשראקרניז
 רלסכד, הס זרחין כהמפבענין

 קמחים; המגורה שיצורת יצחק לוי הב'אבערלאנדער,
 רדדכא, וירא לר' ושהוו" רבה קםבעמן

 רכג'ז, בלב או באה עיקרהוטילה אוין חרבאבשרלאנרער,
 קצרמז, דיבור או כווץ הפילה עיקרבעניז ז"ל אל"הר הרבאבערלאנדער,
 קעתה, שלו קראיים הירושלמי של זיופו שאתז פרידלנדד, טרי שלמצבתו ברוך הרבאבערלאנדער,

 קעסו, המזהיף ירושלמיבענץ
 קפסז, לתלמודהשלמות ברוך הרבאבערלאנדער,

 קשבי, המסורה נגד שבכתב טולאשינויים
 קוודי, סובה איכות לו כשאין ישדאל פסדש"ח
 קצי, אריסך-ול במחזור הצנזורה שלגירסא
 קמויא, קדשים לסדר הירושלמי הדפסתהתחלת
 ריא, הפטורה נגד שבכתב בתורהשינויים
 קטהיב, המזוייף ירושלמיבענין
 קלהיק חמזוייף ירושלמיבעגע
 רכביק ב,מחזור'תערות
 רכניג ארטסק-ול במחזור הצמורה שלגירסא
 סביד, המזוייף ירושלמיבענין
 רםיז, יוהכ"פ בערב כפרותמעעי
 ריאיח, חטשודכת עם להפגש לוזוק מותראי
 רמוכק לקרמלים תורה' ה'משפח של ההדשאן במהדורהזעות ר"יח, תליא בטזלא או פעיליו לפיזיווג
 רסכד, המזהיף 'חשלמיבענע
 רלהכו, הממהר לשלוםתפילה
 רמכו, שבה הו" בזפן התפיליןבדיקת
 רנדכז, האמת על אפילו נשבעים שאין חפתונע-ד
 רמבכה, סידה-ו שתכת בזמן התניא בעל לטי סידוריפששים
 רמזכח, גיר-ה לפני לאשה מודיעיםמה
 רלאכס, ראפר 'בשמים הספר עלעוד
 יחלק למכירה שעומד טיט של ינץ קברחץ ביתפינוי
 קםלד, העדים אחד חתימת שנמחקהכתובה

 קטא, הנוראים ביסים הזרחן ומטעידיני גדלי' הרבאבערלאנדעד,
 ברי באפורתכרוצץ

 קעוא, המבורך ח'
 לסנ; חטבה נר הדלגנו ומנחגידיני
 קלגק ומיסגיו הנכש אליהו שלכוסו
 רלכק הצבה בידי ויהללו גדלועמית
 רלהק המבורך ה' ברוך באמירתכריכוז רליק השגהץ שחיטת בשעה 4ר הדלקתבמוה3
 רמק לאתריו פסיעוה שלש כשפוסע ההמתרהאתעור
 צחד, 0,( יחולג בשקה הטועהקונטרס
 קסזד, וטעמו השתלשלותו בשבת; ברות שתי הדלגנימנהג

 פחה, יע( )ירטג בתפלה העתהקונטרס
 קלעה, ומנתמה השתלשלותה ירכ; בערב כדחותמועג
 ומחיא בכור בענין צדק צמח בשיתתמי'

 למוני
 קעהה,

 נחו, מאוחד קבוע מנין לו כשיש מעריב קודם יחהדלקת
 סגה )ג( ופורים( חנוכה ר"ח )שבוק בתפלה הסועהקתסרס
 טה קשה גבינה אכילת אחר שעות שש שהייהבע"ע
 צק מגיז עם צריך אס וסולסל "תר ומסד סל כששכחבענץ
 קכדה לחסידתך ויחסו "החתיס פאמר על והוספותתגובוה
 טץז, לאיסומם ומחטה מנות משלוח בעניני ומנחג הלכהאתן
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 קרהז, ומטעיה השתלשלותה בפורים: הממחפשותמנהג
 קטוז, כוסות לי אדום יין במעט לכן יין לצבועבענין

 קצזז, בו מוגעין שאין ארמית חבהצל בענץ יפושל שאריתבמפורק
 קבח, )ד( דטזפסדהג ובברנחץ בו(-חמ"ז ובקידוש, בתפלה הסועחקונטרס
 קעח, הדברות עשרת קריאת בשעת עמידהסנתג
 רבח, שמרע המתפלל כנגד לעבודבענין
 קיחט, והפסתעף דשא, ישראל מיד שמבר טקהבענין
 קלט, ומטעיה חשתלשלותיח השנה; בראש תשליךאמירת
 קצתס, טנין עם ולהתפלל לחזור צריך אפ יערי או טרםכששכח
 רקס, בעוולת כמוך מי לזמרשכח
 קלדסו, בפסח שרויה מצה אכילת איחומרת
 קלמז, בלילה תושביכלימזד
 נבי, ישראל בבית העיתדת גויה טשרתתבענין
 צאי, דגים עם שעושים יוגורט לאכולבענין
 קסדי, ארה"ב בסטבעוה הבן פדיון מעותשיעה-
 מטש, לביתו מחוץ כשנמצא שבת נר הדלגנודיני
 קצדיא, תכלת בעניןעוד
 שזיק תנאי עם שבת נרחם הדלקת לאחר המערבי ~חול לנסועבענין
 קלאיב, ביחיד אמת אלקיכם ה' אמירתבענין
 קמד'ב, לדקים חתורה חלהץזבענין
 קפיב, יחוד בענין מכשוללהסיר
 זהי4 בשבת עוף פמרק עצמות עם שקהוצאת
 קויק רתוח הקודש שהארק בשעהעמידה
 קצהיק לביתה מחוץ כשנמצאה יוה"כ נרותהדלקת
 קציד, השמים כיפת תחת חשהעריכת

 קלהיז, הנביאים בימים וחמוצים אטרים מאכילתההימנעות
 רדיז, חבירו לסוכת כשנכנס בסוכה לישבברכת

 קטזיח, ת"ת ושובבתםשובבתם
 רזיח, אליהו דבי הליכותילעיס
 צחיט, המגילה בש-יאת "מן' הכאהמנהג
 קלוכ, השבועחז בחג עשביםהנחת
 קםכ, קרהאיט לשבעה התורח פרשיותחלוקת
 קצדכ, הגדול שבת שבועות שלפנישבת
 קעדכא, שפסרני' 'ברוךברכת
 קעאכב, בחנוכה סידהמנהג
 רכוכב, אב כיבוד בישול על נענש שיעתקבענין
 רמבכק היל בעניןעוד
 קסםכ4 פסח בערב טצוה מצות אפייתמנהג
 קעהכד, הולדת יום ממהגבענין
 רלאכד, בשבת שחל פסח בערב מצחי מצוח באפיית מהרצלמנהג
 קעוכה, חשנה בראש שיטואיסור
 נבו, שבת של ובמנחה בחול התורה בש-יאת טעותדיני
 קעגבז, פסח של שני בליל העומר ספירתזטן

 צחכח, הבית שלפני פרסי דווור בתיבת חשקיעה לפני שבת בערב אברותנתינת
 ברי לענותשלא

 רכבכח, ברכו אמירת השומעיז עשרה אין אם המבורך ה'
 קפטכס, שטחת-הורה בליל קריאת-התורהמנהג
 קנגל, בביהכ"נ חנוכה ברות הדלקתמנהג
 רמבל, כמשה בישראל עוד יעשה קם ולא עיפ נסים מעשה בספרחמיה
 רםל, עין' כהרף ח' 'ותשועת אימרהמקור
 קעלא, השקל מהצית נתינתמנהג
 קדלב, השבועות בחג חלב שאכליבטעם
 צולק אלול בחודש שפר תקיעתמנהג
 רגחלד, חופתם ביום וכלה חוק תעניתמנהג
 קצזלה, בפסח קטניות אכילת איסורמנחג
 קמאלו, שבזמנית )להטוטן( קוסםבענין
 ריסלז, ר"ה מוסף של לחש בתפילת שארחקיעת
 רלסלז, בדאו'זרג ובשימוש שסםאיסור
 קעבלח, שבת בערב שחל בסבת בעשרה ל"א 'ום כשהל פדית-הבןזמן
 קעולח, קהילה של הכנסת בית מכירתדין

 קצהלס, העומר בספירת אבלהזמטעי
 פדמ, המצרים בין בימי אבילהן סגתניהשתלשלות

 סגא, שלו לולב על לברך לקטן ליחן מתי ובענין לקטנים, מינים ד' בענינישית חיים הרבאבערלאנדער,
 קבהא, והמסתעף תליו גלדיני
 קפבא, צביעה משום חוששת האינה בשבת תותים לאכול אשה טוום-הלמה



 ישראלאורריב

 מזק והמסתעף תלין בלדיני
 פטב, שבבית גפרית עוזרת כנגד לברךבדין

 צב, שפרווע בשר כלי לשסוף דיש-וואיערמכונת
 צבב, תלה חיוב לגבי שגא9שם08ש של פירות בפי שניעשהעיסה
 צגב, בובות היהרבדין
 צזב, הילוכו בדרך בשבת עשבים או אילנותנדנוד
 סזק שנית לברך צריך אם גדילת באמצע הדעה היסחבענין
 קוק שם לבדוק שליח ועושה מקומות ב' כשבודק הנוקרעהלכות
 קצג, למצה כזית בשיעור חיים הדבריגשיסת
 רלגק הפתיתים יניח אי יד ליל קודם הבודקבדין
 מפלסטיק תוצרות כשרותבענין

 רססיירעפאום-

 בזד,
 פטד, לחורבן זכר עשייתבענין
 קלחד, יישאל במשמו לקרוא כדי סביהמיד כהן לשלח יאותאי
 קלחד, בברהמ"ז מהכהן רשות לבקש צריךאם
 קסגד, דף קרעי ב' בקירוב בשבת כתיבה איסור ישאם

 סדה, ירט שמחת דיניקונטרס
 קטה, בשבת קול שמשמיעים תורה כתרי ויל כסף פעמוניבענין
 מאו, באקראי תבירו בבית וביב כשהוא רחהדלקת
 פבו, התמכיה עליה שמונת הכסאמלטול

 רח1, בדגים שנמצאיםהתולעים
 עדז, בבקי חדר איזה בדק אם המסתפקבענין
 צגז, לנכרי ביתו כשמכר בלבד מכונית בדיקת על לברך צריךהאם
 צביעה איי ובענין בירט אדום ביין לבן יין לצבועבענין

 בשכליי
 צבח, בירט

 קלףח, בספרים שער גניזתבענין
 עדס, האתרוגים גחישש העולםטעחץ
 סדסו, שלנו ~ינות מ"פהוספת
 קצבסז, שליא קבורתחיש
 לי, לעשות מה כדת חשכה עם שבת ערב הדרך באם שנמצאמי

 סזש, אביהם שלתן על הסמוכים לבחורים תשביתו משת קיוםהשתדלות
 קצריא, בימינו תכלתבענין
 גגיב, הדחק בשעת בהשמ"ש שבת בערבנסיעה
 עדיק פיטם עם אתרוג לקחת הידור ישמתי

 צויג, רמז ע"י בשבת לעכו"םאמירה
 קצד'ק ל"נידוניסי שבת !רותהדלקת
 לגיד, הדחק בשעת השמשות בין שבת בערבנסיעה
 נח'ז, ההשתמשות לאסר בשבת קדירהטלטול
 עתיח, רח להדליק לו וא"א חנוכה בליל בדרךהשסע
 סדיט, תרמ שומרים שאינם נשים א-י שהעריכה בתי-אפיה שלבמצות
 לבכ, בירט נשברות מתוך שליטות טצותהפרדת
 צחכא, שדכן שכר תשלומי חיובבעניני
 קיבכב, שליח ע"י והדלקה כ"ח, הדלקת בשעת בבית להיות צריכין נשיםאם
 עטנק בירט ונזכר שלו מהמצות חלה להפריששנה
 נחכד, לאחר לקדש יכול אי לצאת שלא בהדיא כיל ולא קידוש או ברכהשמע
 פגכה, חרס בשבת כלים סבילתבענין
 עחכן, שיעור בהם כשאין חנוכה נרות על ם קמןברכת
 קכבכז, לערוות מה כדת בפסח חמץמצא
 נסכח, חדר באותו להשתמש מותר האם הרגלו, מחמת החשמלהדליק
 קטזכס, לש"ש לעורר סים אמיתיים שאינם מעשיות לספר מותרהאם
 קסזכס, ביתו בתוך ציפרים שמגדל מי תוקע בעל למנות נכוןהאס
 קסזכס, מעומד התפלה לפני בבוסך קשוט לשתות נכתתאם
 ישניס כבר ביתו כשבני יח הדלקתבדין
 מגלא, מענבים הנעשה "מאסקי עלגרכה
 קכדלא, סכזית פחות לחמץ שיעור בדיקהחיוב
 עסלב, מהשולחן וסילוקם בשבת כלי בתי קליפותהנחת
 נלק ראויה שאינה פתילה לסלק בירס מחזראם

 סולד, שבת בליל חמיו בבית להאוכל שבת ונר רח הדלקתמקם
 נח%, הרואה ברגת לברך מחויב אי - בע"ש רח הדליק הלאנאנס
 יסלה, נשבת באינטרנטמסחר
 פהלה, בזמנו לבדוק יכול שאינו למי חמץבדיקת
 קעהלה בברוקלין העיר במימי הנמצאיםתולעים

 קלז, התולעים בשביל מים בסינון בורר איסור ישאם
 קחלה, חסכה נר ידליק איפוא חסיו בבית שבת ליל סעודההאוכל
 קסדלח, לאיסור שמלאכתו כלי ובדין בשבוק מחצהנתינת
 קשלט; אחרים ברשות ישראל שלחמם
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 לגמ, העומר בספירת כעונהשומע
 רכולא, בבית אפילו בשבת הכיס בתי חפצים הנחתאיסור יוסף הרבאבערלאנדומי,

 קמזלב, השקל מחצית נתינתמנהג
 קסדק לנשים בשבת תותים אכילתבענין יחיאל הרבאבערלאנדוו,

 קעזה, מהאיש ולהתרצחי להתפייס ימי 9-ובה האשהבענין
 רידס, למדניות נשיםבענין
 קצטסו, גינוסא יום קודאין הולדת שיוםברברי
 קעגי, למדניות נשיםבענין
 רדיז, דיבור או כונה תפילה עיתך בענין אלימלך הנועם דברייישוב

 רסדכא, חמורות טמאות ולא ושי בעל על שגזרו בטעם התוסטבתמיהת
 רסדכא, תחתיו ידו ומניח אבר של או הרס של מילה מבש בענין התוסטבתמיהת
 רסדכא, בעציץ שנסעה קשחן בענין התוייטבתמיהת
 רסדכא, הידים מטמא תינשל שבעזרה תרגום בענין התוייםבתמיהת

 רטוס, למדניות נשיםבענין שלמה חיים הרבאבראהאם,
 רמחכא, בעירוב טלטול בנוגע תתגודדו לאבענין
 רלזכב, תעשה ואל בשב תתגודדו לאבענין
 רלזכב, להינשא רוצה האשה לישא רוצה שהאיש ממח שיותר מאח41לבענין
 עאבו, מאיסור להפרישו כדי לחבירו ממון להפסיד היתר ישהאם
 רנגכו, גדול אדם על לחפותבענין
 עוכס, רחוקים קירובבענין
 רנדל, לשה"ר שידגר ע"י עצמו על לחפות שתראם
 רנהל, אחזו שמקנתר למי לבזות מותראי
 רמבלב, להעירוב המנגדין לאלו בעירוב פת זיכויבדין
 קמחלק והמסתעף בהלכה ושותפיו ציבור ובענין בע"כ הפת זיכויבענין
 קלזלד, כפרה צריך אפ פסולים שלו שתפילין לונודע
 רידסו, ועוד בת"נ, חבלה איסורבענין
 קכחמ, גמור זכות על מחאה מהני איבענין

 קצםסז, הזוהר וטיסת בקר"ש הרבים מוציא אית ש"ץאם נחום הרבאבראהאם,
 קצסטז, לקחים סים הוספת בענין של"ו סי' הרבבשו"ע
 רסז, עליה בהתפללו רבקה שם יצחק הזכיר שלא שיצחקבענין
 רטז, צדיקים שלתמונת
 ראסז, מצרי לשון הוא ד,מן' הראשוניםבדברי
 רבטז, בסוכה לישב ברכתבענין
 רבטז, אביו שמות לשנות האדם ביד שאיןבענין
 רבסז, חול חפצי על ופסוקים אותיותחקיקת
 קעטי, משוחררים שאינם פירוש סתם עבדיפאם

 קעטי, בחרמש חלב מאכליבטעם
 קעטי, טהוריר עופות מיני "קצת הרמב-םבלשון
 קעטי, חיים בעלי על פרטית השגחהבענין
 קעטי, מדעתו שלא תגירו בחפץשימוש
 קפי, המזוייף ירושלמיבענין
 קפי, עשה בעה"ב לך שיאמר מה כלבענין
 קפי, לחסידות ויחסוהחחךס
 קפאי, שעות משש פחותה הסתנה שיעור אי בשר אכילה אחרהישן
 קצי, דבש ביערות הערותד'

 קציא, לחלב בשר גין שעות ו' שהייתבענין
 קציא, סי אצל סכיןהשחזת
 רהיא, בנשים התורהלימת
 קטבכא, מצוה בר ועניני תפילין בהל והארותהערות
 רלכח, צדיקים שלתמונות
 רמסל, מצוה של משמחה המקיףאור

 רמטל, גוי היינו הדיוט שברכת שדה המרומיבדברי
 רמסל, בויציב אמת -פ הלבושבמ"ש
 רמטל, אורז עלברכה
 רמטל, בשבת הדיוטות שטרינךיאה
 רמהלא, התמיד בשביל כבש אודות הק'באוה-ח
 רמהלא, חלוץ כל לכם ועבר ע"פבבעה"ט
 רמהלא, בלעם באוה"ע אבל כמשה בישראל נביא קם ולא ע"פבסארז"ל
 רמהלא, אותו שמקנתר מילבזות

 רמחכד, בשבת פלעיס בבייט השתמשות בעניןעוד שלמה הרבאבראמאוויטש,
 קצהז, הכהמות שמנתחים שנתברר אחר חלב לשתותאיסור גדלי' שמואל הב'אברמסקי,

 קצחיא, הבהמות שמנתחים שנתברר אחר סתם חלבשתיית
 קלבלד, העגל בחטא הכבוד ענני נסתלקואם יואל מענדל הרבאדלער,
 מחלה, בשבת באינסרנסמסחר אייזיק נח הרבאהלבוים,



 ישראלאודריר

 שח, הוה כזמן הכית לתר כמסחנדין
 רנסק היבטח ראיתבעניז ב. עזריאל הרגאהרוטביץ,

 רנכיק פסח של בילוט שמחהבעמן
 רלככק ט' פצוח מכבה עבירה אץ ט"מ גהזרהם הגפיו כי ואט חדאו"סכלשק
 רלבכ4 בלחים הם ז,-יזיח כהנים בעניןחמיה

 רלףכב, ל"ת כל דפאז הבריחו שכבוד ריריבי
 רמזל, חולדת יוםבענין חי," שלמה חרבאשרנסיק,
 קלאלה, לעכרם בתיםפכירת שמואל חרגאוביץ,

 ססו, פפח גהלכחץהאדות סמל וסע מק פנחס רביאהערב(ך,
 חים, פסח בהלכדןהעטת

 להא, "וי-אקפאסף בכלי כשמנח שהיה זצ"ל זלמן שלמה רביאויערבאן,
 מה א, סוכה ביאהבת כוונה צ-יכהןמצוהר
 טזח, ברכה לחצי כעונה שומעבענץ
 פזלו, מהודו הבאחז בכריתןפאות
 עולח, באחרות תהארב מליחה בלא שמהבשלבשר

 רמאכו, שיבת טיעוס צריכים ת"חאם דוד הרבאחמד4רס,
 רמסבו, האומר שם להזכיר צריך אין תוכ-צ שוטני שאינם ממחבריםכשמצויהם אולידורס דוד חרבאולידורס,

 רמאכו, במהירתי ושלום ברכה עליי הובא "פזרתסח
 רלגלא, מישראל האוסרה תכפותמקוד
 דלדלא, קלברי'מסרוגי
 רלדלק הכנסת לבית נכריכניסת
 רלדלק שבעל-פה התורחניקוד
 קבסלד, מליובאוויסש האפצעי אדמכם של משפחתוכינוי

 סולב, דחזקז במתיאחידזשיס זצ-ל הלוי משה שלום רביאונפתי,
 רלאיס, בכ"כ חצרות עירובי של ושח להם לזכות יכולן אם ברוחב המוחיםאנשים יוסף משה הרבאתסד14רפעד,
 זרים ולא אתם תברכוכח זצץל אלכסנדר שמואל רביאונסדורפער,

 כו' שחתשיך מ' ובדין דטצוה, מדידה אודות שבת מס'בסיט
 הבן פדיקברכת

 עירוב סצ4ת על גרבה בענין הפס-גבדברי יצחק הרבאוססדלי?
 בחלב בשד הלכחן שרע עלהגהות זצןל וואלף רביאויסדליץ,
 אבריםקבורת יצחק חרבאושיוסקי,
 שבעוקשה התנקזניקוד שלמה הרבאזדאגשק
 הלבושים לבעל צאצא הנרעק"א הי'האם וואלף ז4אכ חרבאיפ-,
 '"א( )חולין דרובבסוגיא זצךל ב11ם רביאיגר,
 צ-ד( ופולין לנכרי ירך אדם דשולחבסוגיא זצ"ל עקיבא רביאיגר,

 המידים בין ענים על ידיעותאוסף מעגדל ט-שון הרבאייזנכרגר,
 מגווה משת של כשרווקעל מענדל מנהם ודבאייזענבערק
 כשרהז בעניני ובעיותשאלות זלמן שלמה הרבאיקענבערק

 )ב( חטין למסכת הערות זביל בעריש ישכר רבי ,אייכנשסיין
 דחטכה בסוגיא ברברי השגה אהרן הרבאיימירן,

 מזוזה קביעת מקוםבענין צבי יוסף ויבאילאוויסש,
 בעירוב לעצמו יחמיר טש בעלבענין שדם! יחזקאל הרבאילאוויסש,
 חייפ בעלי על פרשית השגחהבעמן שרגא יחזקאל הב'איליאוהסש,

 באמצע קו עם ל א- שםמציבה
 צדיקים יצתמונות
 אליעזר ע"י אבינו יצחקקידושי
 תשובהבענין
 בנשים התודחלימוד
 שמזימן כל ח"ח זקני במשודל הק'בטורח
 ששש אהסס ובענץ יוסף, לעיינת חשבסיםכמהשגת
 צדיקים שלתפונא
 בק"ש ליסודית יחיציאת
 חחוטע ביום חוטרא עצפו על זעקקבלת
 שנתחה כמי קלוסהבענין
 בצינ גרלוהשיעור
 בפיז ש אי הן זרקים כהניםבענין

 הולדת יש בענין שדש יחזקאל הרבאילשוהסש,
 תעדר ש בריאה ומא אםחושך
 עשרים סבן בנחזותמוסף
 *אתפייס מס' סיוםבש"ז
 ההלכח לא יתחברו איפיוסים

 שליא קבורתחיוב אוין הרבאילה
 ברי מנין בענין נכתר כסףבס' אשר ארי' הב'איגדיק
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 ק0איסו תנוכה נרכז בל"ו הרמז על אמת בשפתתמיהה
 קמוים, המנורה קניצורת

 רסגכא, ואשוב אתרא ובענין יוסף, להריגת השבטיםבמחשבת
 9'דכק תשביתו מצותביאור שלמה יצחק חרבאלבוים,

 קמבבז, וסוכה בפצה פרס אכילת שיעור מתחילמאימתי
 רלכק במצוה עוסקי מאי קימהחיוב מרדכי אברהם הרבאלברט,
 קמגיא, מילה בברית זצ-ל מטד מנחמף היפני מוץ כ"ל והליכותמנהגי שלמה הרבאלברט,

 רםיז, זצ-ל האשמת א4י פרידלענדרסמיכת
 קכויט, ולדינא לשמעתתא מזה והמסתעף ביניהמ החילוקים והסתכלהק הבסהראיה,

 רוסו, לפרחים מים הוספת בענין של"ו סי' הרבבשסע לרב יהודה יעקב ושבאלטייג
 רמהכו, אב כיבוד ביטול על נענש שיעקבבענין יוסף הב'אלסמאן,

 רמוכו, טסת במצות מצוה של שמחה על יששכר הכניבדברי
 רמוכו, טי היינו הדיות שברכת שדה המרומיבדברי

 רמוכה למצרים לשובבהאיסח-
 רמוכה ויציב באסת אמת פעמים י 'ש הלבוש:בכרש
 רמוכו, שצאתי יגעתי בענין אמת שפתבס'
 רמוכו, אהרן מיתת אהד יסים ג' תורה משגה משה שהחתיל יוסק מדרשבטפר
 רמסכס, הגדולה כנפח אנשי תיקנו שאמר דברוך ה40זבדברי
 רמסכס, עקיבא ר' של אביו בענין בנימין עירבספר

 מד, להקונים להודיע שע"א באופף לחסל ונמכרו גסדרן שלא שכותב סופר פרשיותבדין שלום יוסף הרבאלישיב,
 ידו, לגרושה דכא שמע כהן חיתוןבענין
 מזס, גרותבענין
 מזט, במקדש שופרמטת
 מזט, הפתחצורת
 ללו, מהודו הבאות נכריותפאות

 קנלק בציצית סהויב אי הצלה חברי אנשי של הוועס"סבענין בנימין הרבאללעג2
 קנלק כנעני עבדבענין

 קלה'א, התכלת דגזהות שלמה הרבאגגלארד,
 קכחלק )א( זי"ע התניא בעל הזקן אדמרר הנהוק של 'חוסו שלשלהלבירור
 צטלד, )ב( זי"ע התניא בעל הזקן אדמו"ר הטיק של יחוסו שלשלתלבירור

 ילס, )א( חולין מסכת ברישחידושים זצ"ל יהודה רביאסעד,
 פבכז, קברים מעל במטוס כהןנסיעת גדלי' הרבאקסלרוד,
 פהלא, יותר מרובות בנפשות מפגיעה להציל מנת על מסוסיירום מרדכי שאול הרבאריאלי,

 רכח, קנייתם עם מיד כלים טבילתבענין לייב אריה הרבארליכמאה
 רחיק לפניו תטעה כשיש הנדלקחשמל יצחק 8(רן הרבארץ,

 רם!כק חולין שיחת לספר דאסור בדין הרבבשרע
 רגבכק בהחחונה לכלה ראש כיסויבענין
 רנבכק לאנשים נשים בין מחיצהבענין
 רנבכק אשה שער נגד ק-"שבענין
 רםכק אמרינן לא בדוחק לתקשור יש אמרינן בדוחק ליישב יגבענין

 רמכק לאחרונה שנתגלו יד לכתביהתייחסות
 רלבכד, בהחתונה לכלה ראש כיסויבענין
 רלבכד, יד כתבי בענין משה אגרתן בעלשימת
 רמאלה רע' של גרףבענין
 רמאלה האדומים מן לר"ע עינים מאור הספרבענין
 רמאלו, אשה ובקבר קטן ב42נר ששלועג

 קלאלח, והוראה פסק כלליבענין הלוי יצחק אהרן הרבארץ,
 רוסו, הלבבות תובת לבעל סובה סרגליות ס'אודות הקטן שסומל הרבאשכנזי,

 רוסו, שמזקינין כל ת"ח ושי במארז"ל הק'בקירח
 רועו, כו' חנטו בכדי וכי מת לא יעקב עמ' על דבשביערות
 רוטו, ברשב"י םזגלגל הטילוני שאחי' הדורותבסדר

ב
 רידז, וטד בשבוק שמרעו דפים שני לקרבבענין מנחם יוסף יבטצץ,

 קערי, למדניות נשיםבענין
 ו4שניב, הלשת כפל שאית כלו העולם על מלי הנוסח לישב שרצה בס4זפליאה

 רכגיק מיי או קאווע על אחרונה פיכהבענין שלמה הב'בהכעס,
 קללד, סופה בדג כבוששאלת משה חרבבאשן

 קלא%, שינה בשעת השלהן להשאיר שטייכין הם-בבדעת
 רמל, חנוכה של הנרות הכנתסדר משה הרבבהר,,

 רנבל, המנורה קניצורת
 קגבלק הח' בריך ענייתבענין

 קוזז'ב, פעומד סנדקבענין יופף הרבבודתן



 ישראלאוררטז

 ד"א ושמעביר חיים הדברי מרןבדעת יחיאל הרבבחם,

 ברול,-

 עהד, לטפת הצריכה מלאבח בולט לא
 שאזד, בעכרם כסא פרסומי שיוךאי

 סמי לחהעגבבטבע
 קפחד, בהם ~לחסהנל חנוכה לנרחב

 קפהד, למלוה תודח אסירהבענין
 זףע חיים הדברי פסקיישוב

 יהושע יעקב הרבבוים,
 יצחק גרשון הב'בוכימעדז

 בנימין יונתן ושבבוכינגעד,

 זצ"ל יהושוע רביבוקטבוים,
 זצ"ל ליב ההודה רביבודגעס,
 משט אהרן הרבביטון,
 נ חיים הרבבייניש,
 יעקב הדבבייעד,
 שלפה ושבבינעם,

 קצבט, בחרמש חלב מאב*בטעם
 קסזי, בתחבש חלב מאת*בטעם
 רכתלא, ודרום צפק בענין יששכר תבני בדבריתמי'
 קםלק בחלל שזודחונ קודם החמה זודואצ שבארי חודה הלחמי דבריבענין
 סטז, ה18תן כדרך דשלאבסוגיא
 כהלז, צידים על סובב שהגג סוכהבדין
 קערי, השמים שער העול-ה סידזד שלבעמנו
 קבהכוך בתערובת הגרלה ברסיסקניית
 רבט, תחילה בשפאל מגעלקשירת
 רטבכא, וטיי קפה על אחרונת ברכהבענין
 רסגכא, מהנת תוי אי ראשונה ברכה בענין בפתי התמלישוב
 קנהכד, הומר בוני פכל גבחי המדרש ביתעדויית
 רגבלו. העגל בחטא הכבוד עמ' נסתלעואם

 ריחת, עשה בעה"ב לך וניאסר טה כלבענין שלמה הב'בינעטה,
 ריחיא, ר"ת רק והזכיר ויבא ביעלת בררה טעהדין

 ריחיא, לחסידתו ויחסוהחמאס
 ריחיא, הקדוש הא-ל ואמר שטעהמיץ
 קבאמ, וכורך מרוד באכילת כזית לאכול צריךאם
 קבבם, וזבולת יששכר בשותפות האוחוצק סתירתבענין
 קכגמ, שם ע"י בשבת וכתיבה שם ע"י רציחהבענין

 יצחק ושבביסטריצקי,

 זצ"ל ארי' צבי משה רביביען
 הלו דוב יששכר הרבבירבוים,

 קנבה, בירט הגית טמתהות עם לצאת מחזרהאם
 רגלו, במיס הנמצאיםתולעים
 סויד, אסוריפ כדברים סעודה בפקוס קידחתבענין
 ריחח, קדושים אתרי הפטרתבענק
 ריתח, בשבה שעטת של בגדטלטול
 ריטו, בעופוה הגוציתמרימת
 ריאטו, במחזורהערהן
 קסםים, בית לו שאין למי חנוכה מיהדלגןז
 צזל, מדליק הבית מבני אהד שכל בניח האשכנזיםבמנהג
 בפרס מדליק הבית מבני אחד שכל ברח האשכנזיםבמטע

 כשמדליקיי
 נחלד, )ב( בחוץ

 שלמה הרבבלויפעלד,
 זצךל ממעלז לייב יוסף רביבלוך,
 זצ"ל רמאל רביבלום,

 אברהפ הרבבלוממךאנץ,
 'הודה מרדכ' הרבבליעזר,
 צבי הרבבלייער,
 יוסף זושע הרבבלעך,
 אליהו הרבבש,

 יחשל הב'בנדיקס,
 אליעזר אוריאל הרבבבר,

 רכזלא, בפסת קטניות מחששאירא
 שיק טומאה דין רק ש מע ודאי כאילו דין ם יש האם - ברהבי טומאהספק
 לאלס, כמשין פגתן ע"י בשבת מכתב קבלתבענין
 כאד, רססיירעפאופא מפלסטיק תוצרות כשרחןבענין
 נד'ג, מייקרפת על זימת ברכהבנידון
 רלוכה, איסור על חל איסור בעמן הבושם' ולרוסו ס' עלחמיה
 קכחסו, דזעללף "רחעל דבורים של מלכהןמזון
 קלאיט, ל דף בידושיז הברייתא לסי המושאפסוקי
 רכוכב, השחר עלחז המזרח האיר בענין במשאבתמיהה
 קראז, זצ-ל אוירבזוך הגריז ודעת - במנין ולהתפלל לחזור צריך האם ויבא יעלההשוכח
 קטוח, נפש פקח במקום ההלכה לשמתבעגין
 צא'ט, למעשה בהמונה והמדישת חמיו כבודבענין

 קפטלס, מסוושמ במיסוה מאיסודאאפרושי
 הלוי ישראל ושבבעלסקי, בזלו, מהודו תכאות נכריתןפאות

 ליפא ייט חנניא חרבבעגך
 יהושע הרבגערגער,
 שמואל הרבנערגער,
 מיכאל הרבנערליץ,

 ראובן שלמה הרבבערמשוויטש,
 בויש שרגא הרבבערנשסאן
 שלום חיים הרבבונרש%ויטש,
 הנציל א. ש. הרבבוט-קשויסש,

 אליהו הרב שלים,בר
 יהודה אלעזר הרבבראדון,
 אברהם הרבכראדי,
 זצ"ל שאול רביבראך,

 רטז'א, הבדח של סירקישי שםבעמן
 קעהה, האם אחי אחר הולכים בניםבענין,רוב

 פבד, לחזור צריך אי פטוקש ב. רק ללוי שקוקוו חישדאל בעליית שמכרובדין
 קפחי, לשרה ששיגרו ברכה של כוסבעזיז
 קמביט, בכה"ר ריבוא ס' בענין זצ-ל משה האגרות בעל היאקדעת
 רכךכק בשבת הדיוטות פוסדיק-יאת
 חס, בנשים התורהלימוד
 לחל, )סגרת( דייעביטיס בחולי דםבדיקת
 מזסו, בשבת האטבה בדיקתבענין
 קמוכס, השנה בראש שייהאיסור
 קלחלד, אוסובאס עלהפילה
 קסם'ט, גשמים מ, שלמקוה
 שק השבעה לאחר אבליםניחום



- א-מ לגליונות כללימפתח ריו המותבים שמות 

 פהד, המצרים בין בימי ברכות שבע בסעודתריקודין
 נחיח, פירחז אילני קציצתבענין

 1לח, בח3חח בהן שמדליקין ושמנים דפתילותגסוגיא זצ"ל מאיר רביברבי,

 רטט, בנשים התורחלימוד דוד ראובן הרבברגמן,
 רטבכב, באשה הראש כיסוי חובת מתחילהמתי

 רמאלא, "זעליג" לשםפסוק זלמן הרבברנר,
 בויא, והמסתעף בפסח חמץ שיעור חצי איסור בגדד הרמב"פ שיטתביאור זצ"ל יהודה יצחק רביברטה

 רפאכס, דפסת ב' בליל העומר בספירת הבעומסמנהג חיים משה הרבברייער,
 רמלו, סשמנים' 'אכלו בזמר צאנזמנהג צבי הרבברינתה,
 קנולב, בשבת בסיסבענין מרדכי אהרן הרבבריסק,

 קנזלב, וקטנים ביענים כוכביפ ג'בענין
 קלאיד, האדם יוצר ברכתבנוסת זצ-ל צבי אהרן רביבריסק,

 רלהכק 'מבטחו' תיבת ניקודבענין שמואל אלעזר הרבבריעגער,
 קנלב, בדרום מנורה בענין 'ששכר הבניבדברי
 קנאלב, הארצות בכל שזורחת קודם החמה זורחת שבא"י תודה הלחמי דבריבענין

 ריוז, המגילה קריאת תקנת ובאופן עמלק מחיית ציוויבענין אברהם הרבברנאי,
 דגט, בדכה וזאת בפ' תרגום ואחד מיצא שניםבעניז
 רכדכח, לחסו שסנה ומאשר ע"פ בעה"ט לדברימקור
 רכדכח, בעיוהכ"פ גו' אכול ואכלתם ע"פ אמת תורתבס'

ג
 רטזטז, לבנה קידוש אחר הציציתבדיקת יעקב הרבשלדבערג

 קעהא, לתורה עתים קביעתבענין ב. הרבגאלדבערגער,
 רחיא, פיטום לו שאין אתרוגבענין ש. ח. הרבגאלדכערגער,

 רהיא, בנשים התורהלימוד
 איא, חמץ פירור ביעור חיובבענין אהרן יצחק הרבגאלדבערגעד,

 צלט, בשבת מנורה צורת עליהם שיש דלתותפתיחת
 להלד, )תגובה( איסור אחר היתר או חלב אחר בשר לאפות היתר יש אי שבזמנינותנורים צבי ירמי' הרבגאלדהירש,
 לויג, מיתה לאחד ואם אב וכיבוד זקינו, כיבודבענין שלמה הרבגאלדסאן,

 רטזז, ישראל ועבד כהן עבד בענין היעקצץ עלפלא נחום זאב הרבגאלדמינצער,
 רמהל, בשבת חתול בה שנלכד מצודהפתיחת יעקב הרבגאלדמינצער,
 קצויג, הא-ץ ע"י בשל כהניפ וברכת מודיםאמירת דוד ישעי' הרבגאלדקלאנק
 נחכס, בגד לגבי שבטל חויונ שאינו דבר בעניןגדר טובי' הרבגאלדשטיין,
 רבסו, ויחוסו הב"חבתולדות שמעיה ודבגאלדשסף,

 רמהכא, שלישית בסעורה נשיםחיוב יצחק יוסף חרבגאנזל,
 סחלח, למעשה הלכה מומר שלנדרו יצחק דוד אהרן חרבואנץ,
 קוד*מכתב זצ"ל מרדכי יחיאלרביגארדאן
חמיה רחמים הב'גבאי,

 בעגיי
 רמדיר, דר"ח תפילין הנחת מנהג

 רמדכא, בשידוכין הטעייה בעגי,מעות
 קטוי, אדם לטמא אוכליןבענין רחמים הרבגבאי,

 ריזיג, אדם לטמא אוכליןבענין
 רנאכק לנ"ע חיים שנכנסו אלובענין

 קצטיב, למלוה תודה אפירתבענין ר.י. מרדכי הרבגוסליב,
 קצט'ב, מהתפא"י השקפה דברי לימודבענין
 קצט'ב, מהתפא"י השקמה דברי לימודבענין
 ריב, המתפלל נגד לעבור שלאבענין

 צויח, אסוריט דברים בו שמצהב בשמן רחהדלקת נתן הרבגוסליב,
 פדג, הפסח ימי בתוך ומצאו פסח קודם לבערו ושכח מעיסה  שהופרש חמץחלת קלמן חיים הרבגוסמאן,

 נאו, הזה שזמן - ההםבימים
 פחיא, רפואה לצורך בפסח חמץ של תרופותלקחת

 רז'א, בנשים התורהלימוד יהודה הרבגולדבלום,
 עכב, נכרית פאה בדיןבירור
 קעכח, בסיב בגלוי 40ק לבישת סגהגישוב
 קצדלא, זתגובח הכשרה התכלת חלזון שהש ייתכן האם המורקק"ס,בענין

 קנזכו, השמיסה בשחז באיי שגידלותבלינים נחמי' זלמן הרבגולדברג
 למ, ביחד עבירה שעשו שניםבענין

 קפויב, התכלתבענין ראובן אלחנן הרבגולדהבר,
 ילב, ע11ר דלפניבדין זצ"ל טוביה רביטלדשטיין,
 קמהלח, המיטה מקוםבענין גרשון הרבגולדשלאגר,
 פגט~, הסדר ליל בקערת למתז מצה בין מפההגחת יוחנן אליהו הרבגוששיה,

 פגטו, פזורים יציאת סיפור מצות על מברכים איןמדוע
 רלבבז, דנדה" בסלנג "תנש בלשון קדישא, הגיא ספר עלישוב אברהם הרבשרבי?
 קבסלד, בנשים התורהלימוד מאיר ושבגורביץ;



 ישראלאורריח

 פהחץ המזוות גכריחזפאוונ יונה אלעזר חרבגימגזרק

 5חמרמ2 והדווח בהםהקדמי
 אברהפ עבד אלינער א-י רבקהקידושי חיים מאיר הרבגיוטטעטנר,

 אסורכן מאכלתן אדי והסח הלבסמררם מרדכי הרבגלופן,
 טילו בהגהה וישניא בעל הרה"ק נחיתתדיוק זצ-ל שמעת רביגליצנשטייה
 חתם בעלי על כרטיה חשגההנענין יחול יחזקאלגליקיוב'

 עוד בבשר בריתסעודת
 פאיק בבוצא עירובין תיקתבנידף דוד הרב ,גליק

 פארק בבורא עירבתן תיקתבגידק
 עירזבין בהשותבירורים

 ושנרץ על רצועיםבעמן משה חרבגליתן
 שדוית מצהבענין
 אילטת במקש בחיטבניית
 ביכוריםחושות
 הפרשה חלוקתבענין

 המחשב מסך ק"ג הפטויס שמותמחיקת יהודה משה הרבגלית
 ומילהשים בירורים - אדר הדש בעתר"דבר מרדכי חרבשחז,
 ותפילין תפילהבענין ברוך שפואל הרבגסס,

 גלויים חם זריזים כהניס בעניןחמיה
 בלבישתה יהנה שאיט בבגד שרב בימישיצית

 10( בברוקלין ובפרס גדולות בעיירות עירציןתיקון זאב נפלי חרבומבי,
 יזם בברוקלין ובפוחז גדולות בעיירות עידובץתיקיז

 בשבת לעירותה מוונר אי ידדצה שאיטת רפואה עזריאל 3דל" חרבנעלב,
 וחלב לבשר וואשער דיש הטותמשהץבעמן שמעף חרבגעיסטער,

 ביאוטרג ובשימוש קוסםאיספו
 יום ל עד לחזור יוכל שהלוקח תטו, עלסער

 שים שנעת תסגר בפסוק דושרקא אגרא בספה"נ מאיר נחום הרבגערפק,
 תלויים חבהבענין כי ברכה של כוס לה לנידר כדי נ-מ:בש'

 רוננת שאין במקום חנוכה נר הדלקתבעגיז טון הרבגקץיטסנר,
 המפ"ם בין בימי ברכות שבע בסעודתריקודץ
 סמי שנבא שמחותאזלם אילגלי שהוה במקום בחים בנייתבענין

 מעריס לבמה
 למכוסח שעימד גוים של ישן קבריו ביתפינוי
 החתימה שנמחקהכתובה
 מה-ה לבעלה האשה "יובי גאשתו, הבעלקנין

 קשה בכיטץ אחר שעוה שש המתנת ישראל היים חרגטרד,
מכתב נ"ל צבי אברים הרבט-אדזענסקי,
 קודשמכתב זולל עוזר חיים רבימאחענסקי,

מכויכקודש
 מצרפן "בר בנדר' וביאח-יםעיתים זפ9-ן הרבגראוס,

 פארק בבירא עירובין חיקקבנידת זלמן ישתיוול הרבגיבוס,
 -גייספ*ניסףבענין שדן כיבגראס,

 בשבת חמטצל בתך איפוס הכנסתגענץ
 אוסזבאס על תפילה שלמה חיים חרבגראס,
 חדישי ליום מש-ק היוק יום העברתבענין יל יעקב אלההר הרבטראס,
 סעודה משם צרוך בעצמו חמקדש רקאם הכהן ישב קלווימוס חרבגראס,
 נכרית שא עם ללכת שולא לחחפירהחיוב הכוך שלמה הרבבואס,

 בדגים שגמצאיפהחילקמס
 חיני בכהיהליסודים

 בזפננו הפשו לבטת
 בוט-5ץב המקלדזמן

 בנשים התהרהלימוד
 העגמות רוחץהיהר
 במים הנפצחיםתהויים

 התאנת בראש תענית בענין זביל דוב ישכר חיים רב'טואס,
 ותלעז מדרש ספרי ולהמל להקדיר לה ם בעל הטיקפעילת אפרזס הרבטואפבערמך,

 ברית בסעודת ודמםבשר אצנזר היים הרגטראסכשק,
 צדיקים שלתסוטר

 הם משקה על אחרונתברתח אלימלך ההבגראסס,
 טז'רחבשר
 בלילה תושב-כ*פור
 כצות ניצודת טשטש לחטבעמן

 מיורים לכנימ הספדתם השפחות אולמיבעמן הטון בעריש דוג חרבט-אף,
 לוז ששמו המהקת עצםבעמן
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 רלגכס, העדר או בריאה היא אםחושך
 רלגכס, מישראל הצומחן האמחזמקוד
 רלגכס, שבעל-פה התודהניקוד
 רלדכס, ועמלק גרמניתבענין

 כגד, יססיירעשים" מפלסטיק תוצרכן כשרות בענין הלוי ירחמיאל יודא הרבגרובער,
 קכגל, בכך עשייהו תיקון שדרך דבר ביטול בדין יעקב חיים שמואל הרבגרובות,
 ק0גי, מליבלין מהוקש אצל הב"ח *פודי מקוםבענין עזריאל הרבירויהיים,
 רמדק הארק בבארא עירובין תיקוןבנידת יצחק נחום מנחם הרבגרויז,
 רעכה, זטז" השפילה של מקורהמה הכהן יהושע הרבורוס,
 טהלא, פשי הדפסת כדדך שנכתבו שגילמה תרמס"ת יהודה מנחם חרבגרוס,
 קיטלא, בשבת הבגד מן כתםהעברת ומעלי הרבגרוס,

 קוטלב, הכוונה לעורר כדי המצוות ברכתבענין
 קנטלב, יוהכ"פ בערב אכילה משתבענין
 קםלב, פישראל האסות חכמותמקיר

 ליז, שבזמנינו והביצים החרד"לים בשאלת המעשיים הצדדים לבירורמבוא פלטיאל הרבורוס,
 קמאכא, כהלכתה טאנץמצוה

 קויד, הכיח תולדות בענין הענותהערות יעקב שמואל הרבגרוסמאן,
 19לח, חנוכה בנר אכסנתיקנין ישראל הרבגרופמק

 קפט', לשדה ששיגרו ברכה של כוסבענין ישראל הרגגריינימאה
 רכתכן, בריאה או העדר, הואתושך נח הרבגרין,

 ריחכז, )ב( בריאה או העדר, הואחושך
 רכאכז, וסומרים" סמאם ממפי סופרים""מפי
 רמזכח, והחוקרים המקובלים אצל במוח הזכרון כח של ואושו מקומועל
 ריטכח, בנשמה גדול חור בגוף קמןחור

 קמדלק פפרים' מפי ולא סופרים 'מפיבלשון
 קכלד, קתני' והכי מחסרא 'תסורי עלהפירוש

 כחז, שמת אמרו והמרופאים בילד אבהותדיני אפרים וט-בגרינבלאס,
 מסס, בשבת פלפל טוחןבדין
 סו'א, כיסות ארבעבענין
 קפד'ב, הקדוש הא-ל אחר עד רגליו לכויןבענין
 קפהינ; המהפלל כמד לעבורבענין
 קפהיק שבע מעין בברכתכריעה
 קלבכא, וגדושה אלמגה בנשואי חשה עשייתאופן
 רלטכו, בירט סיגריות מארג הכתב מחיקתבענין

 ריז'א, מקראקא יפה משח ר' שני היוהאם דוב אהרן הרבגרינוואלד,
 ציד, צדיקיפ שלתמונות משה דוד הרבגרינוואלד,
 קנבסו, ומשמעיות שלבים ואמירתו: תהליםספר נחום הרבגרינוואלד,

 קצו'ק כו' שבתורה אחין כל דרש דה"י בנמ' פענח צפתןבס'
 קצטיק מותר מאיסורא שלאפרושי כעס בענין בתנכיבמ"ש
 רמזיד, החסידית ומשנתו מווילעדניקהרה"ק
 קםיח, המטרה קניצח-ת

 קפהיח, זי"ע מווילעדניק הרה"ק של פירשו בבית ה' עבודת קדושות:אותי"
 קסגק ערן שבשולחן קנה-ו סימני של אופיים הרב; בשולחן ששוקעו שונות מהדורותעל

 קצרבק המטרה קניצורת
 רנגכק חולין שיתת לטש- דאסור בדין הרבבשרע

 רנדכק לאחרוםז שנתגלו יד לכתביהתייחסוה
 רנהגג, לאחרוא שגועלו יד לכתביהתייחסות

 רמתכה, תחמיצבת אל *דך שבאה מצע הביטהמקזי
 רםלא, המוח זט-וןפעולת

 ח'א, עגובה היתר בענין זצ"ל דוד אליעזר רביגריטחולד,
 מזש, בגיטין שנשתקע שםבענין

 'יא, שתתגייר אחר עמה לדור ורוצה הנכרית עםהח' זצ"ל דוד אלעזר רביגרינווזולד,
 יגיא, שלה האפ הרופאים שנטלו אשהבענין
 יגין דשבוע ראשון ביום תורה סרר הכנסתבענין
 קיזיס, גיוסם סי שלמקוה

 כסינן עכרם קברי לצורך השג שתי עם אבן מצבות  לעשותבענין זצ"ל יוסף רבי4ריעו.!לד,
 מדכה, וצן לאבי הסלעים ה' להחזיר לטק טוהראם

 מדכח, בזמננו סלעים ה'שיעור
 סזלק ברווייעד על מליחה בלי בשרצליית זצ-ל יצחק לוי רביברינוואלד;
 טסק העזר אכן חלק הבשם עדפתשית זצ"ל משה רביפייה!לד,

 כאכא, טצ" לבדגדוש ייח, ברוב בטלה אי באחרות אח"כ ומלערבה מליחה בש התיפז מזבשלהבענין

 קיןי, מטקבת הבקצה קליפת בענין זהב הסורי בדבריתם"
 רמזלט, לגמוא המיוחס חין, ע"י בגורלותשימוש זאב הרבגריטלד,



 ישראלאוררכ

אייא,  רחז, אלול בחודש אורי ה' לדודאמירת חיים 
 ריבסו, מקרא של ופיוטו הפשטניםפירושנו ריח, הסורים בעל 9ל מקורצתו ובעוץ חסוו"ם, בעל על החחיםבחערת
 קסתי, לתשפומי היו בניםכמח
 רמויק מסהרה למעלה קדושהאס

 רסו,ק מפריס מקרין מהורות חיות שכל המזבח קרמהבענין
 רמזיק בתורה חקקך 81הא לבת גם שאומרים הבמם ברכתבטסח
 רססיק כר מטצריס חמסים עהזביא מא' דבש היערצובסיפור
 שיעלי דמוטב %' שם שוב קרפ להיעקדמקור

 רסזיק יתקיים יעקב של משנתן בחמרה
 רידיק כו' חנטו בכדי וכי מת לא יעקב גמ' על דבשביערות

 רידיק ששוב אסא ובענין יוסףי להריגת השבסיפבמחשבת
 ריזיק ויעקב עשו ומיתת גר אשכל למהבפסוק:

 קפטכ, ואשי אחטא ובענון יוסף, להריגת השבטיםבטחשבת
 ט'ד, מיתה חייב ששבת סיבענין

 ריגח, הנביא לאליהו כוונתו אם סיף רוטזא סייעני-תהוא ליבוש ארי חרבגרישעלד,
 ריגח, בצ"ע אחד בכלי מין כל להניח שצריך שכתבו יש מנתז:בטשלוח
 ריגח, עצמה מהמצוה גדולההכפה
 רידח, בזה יצא אם מנהו משלוח שמקבל חשובאדם
 רידח, כו' ברכה של כוס לה לשדר כדי ג-מ:בגמ'
 רידח, לו"ז כומר משח גן רצה שיתרו  הטורים בעלבדגרי
 רידח, מצרי לשק הש ד'מן' הראשומוןבדברי
 רידה, אפה תחמישים להטהרם אטה חסר שניב41רטם

 לייביש ארי' הרבגרינפעלד,

 צ'ק בן הרבורינפעלד,

 הערץ חתרת באמצע דית חקוין הנחתבענין
 פדעתו שלא תבירו בחפץשנמוש
 ויעבירט אחר ישראל יטלנו שמא תקמש: בענין החיטךבנר
 ויעבירמ אחר ישראל יטלנו שמא תקיש: בעגין התימךבס'
 בגירסתביאור

 הערי
 מצוה ששה דהדלקה וסטז' ז"ל

 וביסס יום בכל חרטם ואחד מקראשנים
 רציחה משום חייב אם שם א-י הורגבענין

 צבי יצחק הרבגריגפעלד, ח" ןז יבו'א*,
 זלמן שניאור הרבגריגפעלד,
 זצ-ל שמעון רביגריגפעלד,

 שגכא, גדית בעיירות עירוגיןבדין
אשיל  רמובז, מספרים ציטוט בטנע האט 
 ריז, הרבה המצויים רבית בדיניזהירחז
 יטבו, עכרם במלאכת בהמהשבירטן
 כאכז, שבת שכרבדין

 בגכז, ונשפך מינו 141יגו במינוואנדב
 כדכז, רבנים מאה היתרבדין

 דלד, מהדצ"ג הדשהתשונה
 יבלט, רשות של ודברים זמר וקול שיר לשסועבענין

 הלוי טובי' ההבתסקאלאוויטש,

 שייה הרבדבליצקי,
 רידז, ראשון בנלי הנעלהשענין
 רכסנט, מבנטול רואינו בשרטלטול
 כדכ, כהלכתו הבן פדיון ספר עלהעדות
 להכז, התאומים בניני מהתמוססחז שנמצאו עצמות על יבנטול לחזורבענין

 סםלח, כפיים נשינו בענייניתטוובחז
 שלמה הדב אביס,דח

 מרדכי אברהם חרבדויאלאווסקי,

 אליהו הרבדזוועקאבס,
 דוד הרבדייטש,

 במדבר ישראל שהקריבופסח
 החינגא( )מכחלי דוד משצדות בעל זצטל הלל רביחידושי
 מנחות מס' על הדשיא חי' חיבר מיבענין
 חבירו על טה8לל בעגין יפוחבמגיס
 בנשים ההורחלימוד
 צדיקים שלתמונות
 בשבת שעטנז של בגדטלטול

 דרששח וטפתגי הלכותבענין הלוי דוד הדבדייסש,
 פירות אילני קציצתבעגין
 פסח בערב מצחו אפייתבעמן
 צדוקים שלתשנוה

 שלום חיים הרבדייטש,
 יבול הרגדייסות

 בכך חכרזכחן והשאלות ציבורי מדדאכה
 השמש חמשחז אודות ג( יע-זהמהשפרא

 הלויים טפהבענין
 במלחמה ימחז פן ק-פ יפות פניםבש'

 יוסף הרבד"סש,
 מופזיהו חרבדייפתן,

 קצתז, איסתרג חילתא בעמן תתפס בתותיהערה
 סםא, טונה בישיבה כותת ייכחדמצוחת
 ראק מעלגם שגבבש כבדבדין
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 קדירה בוסך הסטנהבענין
 חסכה דגר והפתילות הזומן מחזרבדין

 שועתם לשכונת הפורים יוםקביעת
 סעיגיחם למעלה נשים שעואחם קעקע יפויצורת
 המשהמרו לחצר נחשב אם עלעקטעריי רואה ע'1 49י המשתמרתחצר

 שובה לשבת דרשה וממהגי הלכהז סיני ושבדייטש,
 אליהו דבי הליכותילקוט שרגא יחזקאל סיני הרבדייסש,

 בס"ת כמדדן חשם כתיבתבדין
 הזפת ספר על סיום משדתבענין מגיל יעקב סיני חרבדייסתן
 יוהכ"פ עבודת בסייטביאור שלום הרבדייטש,
 מ!( ויחוסו הב-ח לתולדהז ברסוסות שוציפשיבושים הכהן שלמה הרבדייטש;

 ןב( ויחוסו הב-ח לתולדות ברשימוני נפוציםשיבושים
 השליה סידור מתוך להמתפלל הב"חהבסחת
 דורות מסטר משני זקינו על "וקיני"כתיבת
 להב-ח מפרשיסהא הרבי מתייחסהאם

 משפט חושן ערוך בשולתןהערות זצ"ל סמל משה רבידייטש,
 לחשמונאי ה'1 בנים כמהבענין הכהן ישראל חרבדייטס"יר,
 עננו ששכחט-ץ דוב יוסף יעקב הרבדיימאנד,

 לכיח קידושבענין
 חלה שריפתבעגין
 הייז על סעודה לקבוע בענין ברורה המשנהבדברי

 מהטמאים מרובים טהורים עופצת בענין י. '. ירחמיאל חרבדנדדקובסקי,
 מהטמאים מרוביפ טהורים עציותבענין

 כעיקר טעם בסוגיית השיסותבירור זצ"ל יהודח סשה רבידנצינר,
 זצ"ל ורייזווירטה הגמ"ח בשבחמכתב זצ-ל אליעזר אליהו רבידסלר,

 כו' בעצרת מודים דהכל בסתי' סח:( )פסחים 'עכ"פ" הטיסןביאור צבי פתלי הרבדעמביצוור,
 ידע" דלא לייעד מגיעיםכשאין
 בקערה' אמכא' של ראשלהניח

 בפסח גס במלחלהשתמש
 הפסח קודם תרנגולת ביצירחיצת
 צמוקים ייןשתיית
 תשחים מישתיית
 פסח אחרי בשבת בחלה מפתחנחת

 ריבנו את הרב ברכת בשעת הסגילה לכרוך שלא בענין יוסף יעקץ הרבדערבארעמדיגער,
 בלב או בפה עיק-ה תפילה דוד הרבדפודיל,

 עות משום שבת נרבענין מיכאל הרבדרברמדיגר,
 פ-ת קודם שבתשמירת פרדכי אברהם הרבדריימ4

 ועוד בעטרך, הדרך על שנמצא מיבענין יואל הרבדרעזדגער,
 אתרוגים בחיפוש העולםטעות

 דורות מסרר מלפני זקינו על "זקיני"כתיבת עקיבא שמעון הרבדרעזדנער,

ה
 וישב פ' הק' החיים האור דבריישוב דוד הרבשגער,
 לפניו תנועה כשיש הנדלקחשמל יוסף יעגיל הרבהאגער,
 בשבת אדש יין במעט לבן יין לצבועבענין יוסף 'עקב הרבהאגער,

 מהודו הבאות נכריותפאות יהושע חייפ הרבהאלבערשסאפ,
 האב אשת אחר בנות רובבענין א. פנחס הרבהאלברשסאט,
 המטה תחת המתח באתרוג יוצאיואפ משה הרבהאלברשסאם,

 חיים הדברי מנהגי ~מה ומשרותבשוריפ
 זיע הדיח במשגת כמוך" לרעך"ואהנא שתלי הרבהאלברשסאם,
 חוב פירעת הקדמת עבור בהוזלה רביתחשש סיני הרבהאלכרשסאם,
 בתי לבה"ח התופסבענין ם ירחמיאל הרבהאלסערס,

 הפרעון זמן
 מצוה הידור הדיוט, נ9'א והושהו הדבר מן הפטורבענין

 באמצע וסדק לאמצעית הדבתה 3' באונא הלבלדרבדברי זצ-ל הלוי זאב יופה רביהאלפערס,
 נרחיש( קידושין סדור שכר בנדון אלחנן הרבהאלפערי4

 בדגים שנמצאיםהתולעים
 מייקרפון על זימון ברכתבנידון מאיר ישראל חרבהאצבעון,
 בסליחות אפיפנפילת יצחק אברהם הרבהאלצלער,

 לטהריו פסיעות שלש כשפוסע ההמתכהשיעי
 כו' כולם ועל בושלת ביוהכ"פ הלב על להכותבמנהג

 לתשמוגאי היו בנים כמה שלמה יודא מרדכי הרבהאלצלער,
 באשכנז נשפים שאלתהכרזת שלמה בנימין הרבהאמבורגון,

 החיים ועץ הושטהקיפול,



 ישראלאוררכב

 סלתחושנ
 איישכן ביום חליתשתי

 טליחף "הכמעב13שא פנחס פרדני הב'האמק
 המסורה מד שבכתב בטורחשיגוייס
 חץדריידליבענץ
 אדם של שפו שימיבענין
 במדים שאושחזבענין
 האשח או שהש יהד יסים מאריךמי

 לפנהות חרשב-א חיבר מיבענין
 אביו שמות לשסע חאלס ביד שאיןבענין
 פתוח קודש שורשרת בשעהעמידח
 פשאוניפ ההלים לאמירתפאר

 בורח הסימניפ אפלתזמן מנהם מדוכי וצבהאניק
 בעמידה לדרושבענין
 למנחות הרשב"א היבר מיבעגין

 ה-ת ושובביכםסיבבי"ם
 הפסדה קניצורת
 המסובין ראשי מעל הקערת להגביה שיו-אפריקה יהודימוה3
 הבית חטבת סעודתבעמן
 השבועות בחג עשביםהנחת
 לפרקים התורה חלוקתבעמן
 שפטרני ברוךברכת
 חגישהמן ביום חומתשתי
 קרואים ולז' קרואים לנ' ההלתךידר שפנה-גי ברוךברכת
 מישראל האופות חכמותמקור
 הכחרי לדברימקור
 בבעעינ חסכת נרות הדלקתמנהג
 השקל מהצרח אימנמפס
 בתולש חלב מאכליבטעם
 בשבס בט"ו תחנה אסירת אימנהג

 לאסיש די יצחק שבע לתלטודהשלמונו
 טרק המסכהא שםאודות
 תחש במזלף ש מעסק ל5יזיווג
 ידוע שמו כאואין בכהובה האבשט
 מעודכנת ביבליוגרפיה - ה' לעובדי המספיקפפר

 גימסש יום בענין ברוך הרבהאס,
 תשב"ץ בספר חזמיהחזהעסת
 חישובה ואוש ערוה באשה ספחבדץ
 שבת במוזמוי מעם ויה' באמירת חועבדין

 חמת איסורי וחילהא עבירה עוברי של דחפצןבמתש זלל מיכאל רביהכצמאה
 החודש עדות קבלת בענין חיניבמנחת שלמה אחר! הרבהשצער,

 והסליחות הרחמים ימי בעניני קדמיותתשובות דוד ישראל הרבהארפענעס,
 הציבור סיימו כשכבר מידות יעאסירת
 תפחיד בחול האבד דברהלכות

 בדגים שנמצאיפושבלעים
 חנוכה בחליות קצ-ותדורת
 הנוכה בהל קשיותשרת

 הוריו של יאר-ט חוום ק-וביס שלחתומי
 כממסתעף עדיך היום כבודגענה הלוי צבי הרבהבר,
 המלין בלא שמע קריאת דיןבירור יעקב הרבהנר,
 קנייתם עפ מיד כלים טבילתבענין ש. לוי הרבהדר,

 הגעלה הלכותקיצור הלוז שטואל ושבחורביץ,
 רהיסרייטעל על 0לאססיקבענין ז.ל.הודוביץ,
 לפניו תנתיח כשישו חגדלקחשמל דוד אברהם הרבהורוויתן

 במדבר ישראל מלואם
 טייק-פון על זיפק ברכתבנידון חיים ישראל הרבהידוהץ,
 השבועות בחג עשביםהנחת דוב זאב הח'היקצין,
 בהימלץ השי14עשיית אורי חרבהיין,

 בזממם הדבליןצביעת
 ביסים השלץ עשיית חשוק ויומלץבמעת

 פסהרח למעלה קדוש" אם שמואל חרבהייפק
 מהאיש וכשנרצות שלפייס יוחד קרובה האשהבענץ זאב בממין הרבהורשן

 בשוהיסח נסיםדין יודא דוד ויבהירששעלד.
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 רבאיק וכו' שדיפה בשמן מדליקין אין שבת מס'במשנת
 קכאו, שלותו יד ולא ידו קרבן ספירה בענין התוס'בם-ש זצץל פנחס רביהירש8רונק

 קכא1, בשחיטה נשיםדין
 קכאו, ישראל ועבד כהן עבד בענין היעליץ עלפלא
 קכאו, דהמה לעולת קודמת העוף חטאת בענין הרעיש תוס' עלפלא
 קצרס, סשוחרריפ שאינם ירוש סתם עבדיםאם

 קצדס, חיים בעלו על פרסית השגחהבענין
 כהיא, רבי כדעת משנה וסתם משמו, כסתםהלכה
 כגכד, כעומק שומע אומרים אין שבק"ש הגר"אבשישת
 סוטז, להכשירח חוזרת טריפה אםבענין
 כדיא, שמש( הערב ובענין ממתני' ולא מברייתא דפשסי הגב'ביאור
 כדיא, הירושלמי קושית על נפלאתירוץ

 רנאלד, נישואין בשמחת ל"ע אבלהשתתפות בצלאל אפרים הרבהלבני,
 קלבלד, העגל בחיא הכבוד ענני נסתלקואם דוב יחזקאל הרבהלברווסאם,

 קלגלד, בביהשם"ש השופר הגיע אםבדין
 קלגלד, יוצר ברכת ושל שבת של קדושהנוסח

 ייט, בגס זמן כתיבתבענין זצ-ל ,עקב רביהלברשטאם,
 רח'ח, מקרא של פ19טו בעניןעי אריה הרבהלה,

 קכזו, אלול בחודש אורי ה' לדודאמירת שלמה הח'הלפרינ
 לאכס, כו' קיש בדיני בחלליתאסטחנט יצחק לוי הרבהלידין,
 רכסכד, לבטלה ש"ש במוציא בשכמל"1באמירת הלוי הלל אפרים הרבהעלער,

 רמבכו, הוקלת יוםבענין עמרם הרבהענדלער,
 רמבכו, מווילעדניק הרה-ק עלסיפור

 כוכס, נכרית ואמו יהודי שאביו ילדזיור זצ-ל הערצקא נפתלי רביהעניק
 רסזח, במדבר ישדאל שה47-יכופסח שמואל הרבהערמאן,
 סחטז, מלכה מלוהבענין יוחנן הרבהערצאק

 קעוא, הלוואה בדיניהערות ש. הרבהעדצכערג

 רםכו, סייקרפק עלזימון משה הרבה,0ישאפטי
 ריד'ח, מלכה מלוה סעודתבענין משה הב'הערששיויסש,
 רמוכח, המזוייף ירושלמיבענין ברוך אהרן הרבהערשקאוויסש,
 רכתכס, י-ם בערב שעשת גילוחבענין יהודה הרבהערשקאוויסש,

 רלהכס, יורק בניו שמטע בתפילת א"י שכנגד צד בעניןבירור
 רלוכט, ור"ת הגאוניםמחלוקת

 קכחמ, שבת להוצאת בגד בכלל הוי יד של ןזייגערן שעות מורהאם יוסף הרבהערשקאוויסש,
 קצסס, באמצע ורה"ר לרה-י מרחני הזורקבדין יצחק הרבהערשקאוויטש,

 קצטס, יסים ד' ביקור הוצרכו שלא המילואים קרבנותבענין
 נסי, המחשב מסך ע"ג הנראים שמותמחיקת
 נאלה, בשבת באינסרנסמסחר

 קמחב, לשוט; ועל חכמתה על אלא גזרה י11ן עללא יוסף אברהם הרבהרשקו,
 רכהכב, בשבת הדיוטות שטרילריאת הכהן יודא הרבהרשקוביץ,

 רלדכק בשכת הדיוטות שטריקריאת
 רמאה לאחריו פסיעות שלש כשפוסע ההמתגהשיעור ש. יעקב הרבהרשקוביץ,

ן

 קנטו, בדגים שנמצאיםהתולעים הלוי ציון בן הרבואזנר,
 קטהיט, הרבים רשות לענין ד"מפולשיר תנאיבשן
 נחבג גילוח במכונת חוזקן ה-אש פיאות גילוחדין

 קטבכז, ראשה לכסות הכלה חייבתמאימתי

 נבכח, התפלה קודם לדרך יצאנהאיסי
 גהכח, ואוטובוס ברכב שמרעהפלת
 מחל, משי הדפסת בדדך שנכתט מגילות תרםס"ת
 צבלב, ודגים בשר וחלב, בשר ובישולאפיה
 צבלנק מיקרוגלדין

 טהלו, מהודו הבאות נכריותפאות
 ממ, אב מר"ח המכובסים בגדים לבישתאיסור
 סמ, אב מר"ח ומקוואות הביהמ"ד סמאתכיבוס

 לוא, "קראקפא40 בכלי והסמנהשהיה הלוי שמואל הרבואכנר,
 נסא, ביאינקובטר" ששהה לתינוק פדהיבזמן

 סזז, לפניו תנועה כשיש הנלדקחשמל
 מדז, ירושלים לעיה"ק הסמוכה שועפס לשכונת הפיתים יוםקביעת
 כדח, בנשים התורהלימוד

 מדס, הנהנין ברכת יבענין להפסילן מחויב אם לענות שמותר במקום בתפלהכשעומד
 סזסו, מעיניהם למעלה נשים שעושים קעקע יפויצורת



 ישראלאודרכך

ש חיא 8  1 1 "  מש, 
 קיוק כימי מזל עם הפעיבים בשפ =שרש, שוס בצש=א
 כאים, עמייפס שלכשדחק
 כבכ, אבלתו הל על חלבותפסקי
 פכק כובע בלי ברכה אמירתבענין
 פבכק איח שרע על חלכהץפסקי

 רכסכק חנכתם אצל נכריםמלנצים
 פהכז, אביו לקבר הסכיך רבו לצית הליגהאודות
 פחכז, להורים נשפת עילויבעניני
 כדכח, ממדים לבגין מתהת המדרש ביתפתיחת
 קפדכח, דענזייםהיתירא
 קמולק אוטובאס עלתשלה
 עדלד, בזמניט יח הדלקתזמן

 יגלח, סהרה לפקוח בריכהכשרחץ
 קמחלס, בשבת שהל פסח בערב החמץמכירה
 נתייל שלכשרוום

 האדום-

 טהמ, מאוססדאליח
 לחטע במדבר ישראל מלואס הלוי יוחנן הרבותוסער,

 עזק ערבית תפלת כשהפלל קודם ראשון ירט במתשי מלאכה עשייתבענין
 כז, שניו תטעה כשיש הנדלקחשמל
 פיג לירט שנדים קנייתבענין
 םלה, בשבת באינטדנסמסחר

 בריעניית סמל יוסף יעקב הרבוהמנער,
 קפאי, ישתבח בברכת  שמו וברוך הוא

 רמסלו, בשבת כליםשביתה
 קחכה, שבעה כל אסורים סוכה עציבענין דוב אל" הרבוהשכיפויגל,
 רחמז, חיים בעלי על פרסית השגחהבעגין אליעזר אברהם הרב1ח%1מא,

 רטסז, האם אתי אחר הולכין בנים רובבעמן
 כל הדח זקני במאריל הק'באוורח אליעזר אברהם הרב11.ו%מא1,

 שמזקיניי
 קצתיק

 קרחיק התודה כל זהו ט' ונותבת חלל במאמר בחספסתמיהה
 קדיק מקרא של אשוטו הפשטניםפירושי
 רויח, מדוחיו על להעביר זוכה אדם כל שלא החה"סבדברי

 רטטטק למצרים לשובבהאיסור
 ריח'ז, אדם של זיווטבעמן
 ריסיז, הזוהר על שפקפק ומה ספרים מטפחת ספראודות
 ריס'ז, צדיקים שלתפתות

 ראיב, הכנסת בית 2בי על לדורבענין אליהו חרבווא%מאן,
 טיז, ומוחזק ראויבענין זצץל הירש צבי יעקב רביושלדמאן,

 ידכא, התפילין קשר יעשוי העשוי מן ולאתעשה
 זכח, המדרש בית מכירתבענין

 רכזח, מום בעל בקרבן קמצא דברבמעשה א. הרבוואלף,

בספרי
 רטזת, בושילה הכריעות בענין קודש זרע

 רטזח, וחלב לבשד וואשער בדיש השתמותתבענין
 רסזח, המתים מחי' וברגת נשמה צקינחגת

 קמו'ס, המנורה קניצורת יצחק אברהם הרבוואלפסאה
 קפאיג סדום העיר שלמקומו שלמה הרבוואלפסאן,

 שם!'ז, סדום העיר שלמקומו
 קלה, בשיט חמץ בדיקתבענין
 ובדין המהדרין מן בטהדרין הרמ"א שיטתבירור

 ט-

 לויד, פיות ב' % שיש
 רמזכז, ק-יאה במקום שלא תתורה על ברכהבענין דוד הרבוויתור,

 רמזכז, שהו תקיעת לפגי שאומריםבפסוקים
 רלסכז, הע"ד או בריאה היא אםחושך פיגהס הרבווידער,

 רמזכה, לבדלח לברכת בשכמל"ו אמירת בענין יציב דבריבשרת
 רגיק חריץ הזרת באמצע ח"ח תפילין המניחיםבענין
 רסגט, בשבת המצבות שטיחתבענין
 רמדבו, הולדת ישבעמן
 רמדכו, לבטלה לברכה בשכמיי אסירת בענין יציב דבריבשרת

 קניס, אך"נ משום כשאוכל מאכ"א קא והפח הלבממיש 'שעי' הרב11ידומואוויסש,
 רפטל, התורה בק-שת הפחוברות מרשיות סדרבענין יצחק שלמה הרב11יז,עויר,
 קשטסו, לתפילה ביכורים בין בקשר אליהו אזורביר יחיאל הרבווייטפ'לד,

 קבסו, לבחור לונילין טלית קדימתגענין צבי ישראל הרבוויינבערגער,
 רמוח, לקידוש אדום ייןבדין
 רטוח, שליח ל"י משש"מבענין

 קידמ, ברורה המשגה בדבריסתירה שבתי הרבוויינבערגער,
 קידנע הק' החיים חמור בדבריתערה

 כחל, )סכרת( דייעביטיס בחחי דםבדיקת יהודה שלמה הרבוויי2בערגער,
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 דוב ישגר יבתיישוק,
 יעקב הרבוחישלד,
 יעקב הרבוויישלד,
 שלמה הרבוויינטדאק
 אברהם הרבוויינוך,
 ליב אר,' הרבוויינער,

 העניך חרבוויימעלד,
 הכהן משה הרבוויינפעלד,
 א. הרבוויינרענ;
 שלמה ושבוויינשטייה

 טיל 'ואל הב'ומיס,
 גב' אברהם הרבווייס,
 אלחנן הרבווייס,
 ארי' הרבווייס,

 יואל דוד הרבווייס,
 יהודה זאב הרבווייס,
 ד. ב. ח. הרבווייס,
 דוד יוסף חיים הרבווייס,

 רמוכד, בחנוכה שמחהחיוב
 קלולס, בשבת שחל פסח בערב החמץמכירת
 קמחלט,  בשבת שהל בקץפ החמץ במכירת דואט פוסקי גדול'דוק
 רסאל, מזיתו איזה ליחן שחייב לביהכ"נ "מתנהלנדד
 רמסל, סודות שושן ספר מחבר הוזומי

 ריחח, האב לאחות דומות בנות רובבענין
 קצהיק עין מראית משום לגוי כשנותנו אפי' האסורים דברים קנייתאיסור
 קלכו, הנתינה לאחר הגס קריעתבענין
 רססו, תצוה מצת לשםאסירת
 רלדכו, צדיק תמונת עליו שנדפס שיש ספר לידלהתפלל
 ריויח, המנורה עליו שסוגת כסאטלטול
 רטוש, בהם"ז מחיוב ערסו להפקיע מותראי

 רנכד, האליה אכילת על גאון: ע"נבלשת
 קצבו, לחשמונאי לו הי' בניםכמה
 רמבכק סבריא" של ביטח ויסבול וירד הכרמל גראש חמה יניחימ"ח:
 סדיז, ומיקרוגל אפיה בתנורי השתמשותדיני

 קעזמז, קמן מועדמסכת
 קצחלב, לוה מסכומים שארש ישדאליפ דיורים שיש היגא ועירוב שיתוףבענין
 רלאכק בשבת הדיוטות שטריקריאת
 לוכק בשבת המהנים ליישר "בייט-פלע'ט4החזרת
 נחלג מהודו הבאחז נכריותפאות

 שלום חיים ושבווייס,

 יהושע הרבווייס,
 הכהן ארי' יודא ושבווייס,
 יודא הדבווייס,
 שרפא יחזקאל ושבווייס,

 זצ"ל יעקב יצחק הרבווייס,

 רלגכד, נכרית רפאהבסוגיא
 רפאכד, המתפלל כנגד לעבורבענין
 קב ז, בעינן טהרה ע"י הויה משום כפסל מתי טומאה הנוקבל בדבר המקוה נקב סתםבדין
 רו יח, תשמח אל אויבך דבנפול בפסח הלל ם שאין בטעם הבשיבדברי
 קדלא, תחומיו עירובי לערב והאיך נייעק תייר מאנסי עיר תחומיבירוד
 עגלה, נ.ז. ומאגטוועיל נב מאנסי עיירות חיבור שבת,תחום
 יבב, )רייז( אורז על בדכה ע8ד להלכה והטבע דדייסאבסוגיא
 יבב, חנונה בנר שפס להדליק צריך בהעיז גם אםבענין
 סוג טבל של מצהבענין

 ישעי יצחק הדבווייס,
 ישראל הרבווייס,

 מרדכי הרבווייס,

 ריגכג הקצר חכמה ראשית על הרושעהמלצת
 צגיד, קאווע לשתות ורוצה חלגשתה
 קנזלא, "מרנאלא" השם כתיבה אופןעל

 ריאז, האב אתות אתר בנהר רובבענין
 קמבח, במצוה עוסקי מפני קימהחיוב
 רמךכא, ללויים הראוי וחלק חלקו שניים פי נוטל בכור החזקוניבדברי
 רמהגא, מבריא" של בימה ויטבול וירד הכרמל בראש חמה יניחבר"ח:
 רכזכא, המן מדברי ישראל למנהגי סמךבענין
 רצחכא, תורה במתן המלאכים בטענת מצרב ברבענין
 רכתלא, משה על דקאי בפיהו חיתה אמת תורת ע"פ ישראל עבודתבספר
 רלדלא, המנורה קניצורת
 רלהלא, הלוחות את מרבעיה ששברבמעם
 דלהלא, שבתהלים האחרת מזמור על הימים בדבריברברי
 רלהלא, וארץ שמים ממעשה חשוב דביהם"ק החספס בדבריהערה
 רלהלא, ראב4ע אמר בקטע אבודדהם בספרטפס

 קמחלב, אסורות מאכלות ע"י והמח הלבטמטום
 מנחס סשה ושבווייס,

 פנחס ודבווייס,
 שלום הרבווייס,

 פאג בשפרק חם במרק לשימפ דינם מה לאשקען( יפסח'דיגע מסוגדיםביצים
 פד'ג, דשאיסז' "נאני שלכשרותו
 נולז, מהודו הבאות נכריותפאות
 קפחד, תינוק או ככר ע"י להוציאו שמותר מתבדין
 קיטד, דבות בהלכות למעשההערה

 סג"ל נח שלום הרבווייס,

 זצ"ל יצחק רביווייס,
 זצ"ל יעקב יצחק רביווייס,

 יהודה יוסף הב'ווייסמאנדל,

 סויא, בשבת פלסטיק לכוס חסין מים ערויבדין
 סוטז, קאווע כוס עוד רק לשתות וגמלך חלב, של כוסות ב' לשתות ע"דבירך
 קלאלו, הרס בשבת לתחום חוץ עכרם ע"י מאכליםהבאת
 קטה, זרע ההתפס למרש מלעיסותניצוצות
 יגלה, טהרה למקוה בריכהכשרות
 ראה, בונרומה אוכלת שאינה לכהן המאורסת ישראלבת
 רידיא, בתרומה אוגלת שאינה לכהן המאורסת ישראלבת

 קנזלז, בשבת באינטרנטמסהר
 פדיס, בציבור תפלה חובת יצא אי - התרץ עם במלה מלה שמרע תפלת המתפללבדין

 'שראל יעקב הרבוהיסמאנדל,
 מאיר מנחם הרבוהיסמאנדל,

 נטה, לקטנים פינים ד'בענין
 כדב, חנוכה גר להדלקת מעריג תפלת הקדמתבענין



 ישראלאוררכו

 לאב, בביתו שאיש למי חנוכהי
 לדק השסדיימעל על פלאסטיקבענין
 כוס, ברוית( שענית בכסנין הבטא פתבענין

 שדיב, סאוטער אף הךיס עסיד סאסקס שלכשרותו
 קניח, אנזייטס שלכשרותן
 בזיס, עמישס שלכשרתע
 צוכ, לעין מאים שאיאתולעים
 קלוכו, חשסיסה בשם2 באיי שגידלותבלינים
 גהל, )סכרת( ד'יעביטיס בחווה דםבדיקת
 ללה, בשבת באינסדנטמסחר

 רטבכא, אליהו דבי הליכותילקוט פנחס הרבוויליגער,
 קב'ד, דרשה ומבחגי חלכאיבענין
 רהיח, בירושלים שני מעשר אכילת מצות בגזד חינוךבמנחת

 קסםכג במוסף ציבור שליח להיחן מוהר שמי מעשרים פחותאם

 רלנל, לעלעל לויתן שחיטת ובענין כשר, אי במחובר והמוהל דהשוחסבסוג"
 רמאל, קדושהטסת

 רסגל, התמיד בשביל כבש אחץת הק'באו"ח
 רםל, "זעלימ לשםפסוק
 רנדל, הבגדים לבישת בשעת לכתיהמקור
 קמאלב, בכוכבים הם א"י שליטים עשרה מהרבתא:בלשת
 קסאלנק המחבר בשרע איט לה-רדין

 רלזלז, במזבח דוקא במעלות תעלה לאבענין
 רשלח, במזבח דוקא נמעלות תעלה לאבענין
 ריגט, בחת"מ תורה חימושיכתיבת
 עז'ס, בסיגריות מנות משלוח ידי לפא יכוליםאם
 עזינק סיגריות עשו על הבדנין ברכת מברכיןאם
 עזטז, שים בהט' אב מר"ח ש משבת הנשאר בשר לאכול מותראי

 קלהכב, לחנוכה ונרחז שמן ~וקח כסותו דימכור וימב"םשיטת
 קפוד, בחותמיו יתקיים עדים עליו שיש בסיספק ב-מבגמ' יהודה יוסף הב'וויסמאנזעל,

 קצתז, כר לתופה שתיכנס עד אב ברשות היא לעולםבגם'
 קצחז, כו' ומזה מזה תצא הומת שאינה מלכות לשום גט דכתבבמתש
 קצגט, לסמר קדימה מעחז ליחןבענין

 קפדד, כהלכתו אחרונים מים וטילתבדין א.ש. הב'וועבער,
 ק8דד, דסעריג "ברנר אחרי בשיחה המפופיקים עלמעורר
 רסזז, אחרונים מים נטילתבשיעור

 קפגיב, זאשץ פיתת על האבלות בענין ההת"ס בדבריפליאה יוסף 'שראל הב'וועבער,
 ריחח, טריפה ונמצאו לחבירו משלים שלחבענין יודא דוד שמואל הב'וועבער,
 ריססו, ויחוסו הב-חבתולדחז בעריש דוב הרבוכלבקר,

 קנזי, ויחוסו הב"חבתולדהז
 רכה להכרח מפרשיסחא הרבי מתייחסהאם

 קמאלז, הגג מן למעלה בולסת והסכך הבית בתי הבמיה סוכה טוב" בצלא' הרבוועססענשסיץ,
 פט ל, מה זפי לאחר ינגצה נדלק או כלל, נדלק כשלא חטבה 2רברכת
 גזלא, ציצית לענין הצלה חברה אנשי שלוועסיס

 מומ, הפדית לעשות מתי בח"ב בכור של ל"א יוםחל
 ריסש, הקטוע רכ פוטר ההלב על בברכה כוונתאי דוד מרדכי הב'וועטנשעוייה

 ריט'ן בהזיז מחיוב עצמו להפקיע מחזראי
 ריס'א, כו' גרכה של כוס לח לשדר כדי ב-מ:בנמ'
 ריט'א, אליהו דבי הליכותילקוט
 רג'ב, לחבירתה הסמוכה ברכהבענין
 רמכק באכסנש ומדליק חוזר אי בביהכ"נ המדליקאורת
 רמגק סנונם שורה אדם צורת כל עלאם

 רפגק דם סיפת יצא בתחלה האבן משחכשהכה
 קשנה, קיליו שמע ברכת בחתימת טסתבענין
 רג'ב, חיים בעלי על פרסיתהשגהח

 קסםב, הציבור סייפו כשכבר מידוה יגאמירת דוד מרדכי הרבוועסנשטיין,
 קססק המבורך ה' ברוך באמירתכריעה
 קושה, יוחדך "וכדר' ביצה בגמ' רפקיבדברי

 נבלא, האדמה רעידה על נרכהבענין יעקב אשר הרבוועססהיים,
 צחיד, הנקודיה שדתבעמן ציק בן חרבוחפרסחזים,

 קמהסו, הזכרוטתספר
 קטןיק הזכרונותספר הזיד חלל י"ר41שר2חןייפער,

 פג'ד, חופשך[ הזכרונותספר
 קמחין, חומסך[ הזכרוטתספר
 קידיט, וקמשך[ הזכרוטתספר



רכו הכותבים שמות - א-מ לגליונות כללימפתח

 ראיק חיים בעלי על פרסיההשגחה שלמה יצחק הרבוהרסמייטער,
 ריחס, הקול אתרוגבדין ח.ס. הרבוהשרצבערגער,
 קצתסו, הציצית בדיקת או לבנה בקידוש הבגדניעור דוד יהושע הרבווערצכעדגער,

 קעגו, בדגים שנמצאיםהתולעים משה הרבוש,
 קיחכח, הפטריותכשרות

 רסגכז, בחושך שלישית סעודהבענין גדליה הדבויזל,
 קמזכו, השמיטה בשמי בא"י שגידלותבלינים זאב הרבוייסמן,
 קבו, שמרע הפתפלל לפני לעבוראיסור דוב שמעון הרבויינפלד,
 קנהלק שלדת יוםבענין יוסף ושבוייס,
 צכז, ור"ת הגאוניפסחלוו~נ גרשון יעקב הרבוייס,

 סבכס, ור"ת הגשנ'םמחלוקת
 רבאס, וע"ה בפורים ירט בגדי לבישתבענין אשר הרבוייסנשסרן,

 רמךל, ליי"ש לעורר ע-מ אמיתיים שאינם מעשיות לספר מותרהאם וינברג אברהם הרבוינברג,
 טלח, באמצע וסדק לאמצעית הדבוקה ג' באוש הלבס-רבדברי טוביה סשה הרבויסברגר,
 סוכא, זמן ובכל מקום בכל בנשים ראש פריעתאיסור לבנון אליהו הרבויתפיש,

 נדכא, הדורות פוסקי שדנו נכרית הפאה מראהבענין
 קמךלק והסימנים הסכין בדיקת קודם הדם כיסוי בעניןתמים שלום הרבוירצברגער,

 רכתכא, נשואות לנשים התגלחת מנהגתולדות ש. הרבזאב,
 קנגלב, היד משימוש המנומרבאתרוג שלמה הרבזאלצמאן,

 קםלנק ירט בערב שערות גילוחבענין
 קפדלב, מהאפיקומן לשייר שנהגו המנהגבעמן
 קנהלב, ופורים דחנוכה בברכהמ"ז "מגדולינוסח

 קצחיק טוחק הבעניןתמיה ברוך הרבזאנענפעלד,
 כטה, הנרות הדלג14 קודם ראשך ירט במוצאי מלאכה עשייתבענין זאב משה הרבזארגער,

 מאלב, בשבת "לבריאות" תבשילחימום
 רגבכה, דנדוני בספיג "תניא בלשון קדישא, תניא ספר עלישוב חיים הרבזוסקינד,

 רלהכז, דנדנו" בספיג "תניא בלשון קדישא, תניא ספר עלישוב
 קלחלא, גליות של שני ירטבענין יעקב הרבויידה,

 קעהלב, חצרות עירובי לענין הפתזיכוי
 מיי, מכונה ע"י הנעשים סח-ם קלףכשרות

 גראא, כלים סבילת בדיני הס-ז בדבריתמיה משה אברהם הרבזיידמאן,
 קחב, בשבת לרפאה בריאים מאכל אכילתבענין יוסף הרבזילבער,

 קטבב, תינוק או ככר ע"י להוציאו שסותר מתבדין
 קסבב, מפה פורס ובדין במתיק מברך ומבדיל סעודתו באמצע שהמפסיקבמחא
 רלהק אלישע ק-י פרי עצי כריתתבענין
 רלזג, תינוק או ככר ע"י להוציאו שסותר מתבדין

 רמד4 ערבית תפלת זמן כשמגיע יחהדלקה
 ק'זי, חודש ובראש בשבת שמחה חיובבענין
 קצזיק וריח שבתשמחת

 רלחכג, ומצאתי יגעתי בענין אמת שפתבס' יצחק הרבזילבער,
 כהנ, השסריימעל על פלאסטיקבענין זכרי' מנחם הרבזילבעד,

 מאק השטריימעל על פלאסטיקבענין
 קיזטז, המצוה לצאת גוונה בעי אי תורהתלמוד מרדכי הרבזילבעד,
 קטהכק טצוותה חובת ידי לצאת כוונה בעי אית"ת צבי מרדכי הרבזילבער,
 רמולס, לובית כוונה בלי כעונה שומע בענין הרב שרע שי'ביאור נטע הרבזילבער,
 יזכ, שנתגייר לנר רבניפ מאה היתר בלי אשתו על אשהלישא זצ"ל משה רביזילבער,

 לדל, )סכרת( דייעביסיס בחולי דםבדיקת יצחק הרבזילבערשטיין,
 ט', א( ימן 'רד )שרע שחיטה הל' משה הדרכי עלביאורים זצ-ל לייב דוד רביזילבערשסיין,

 קפתי, בפורים תחפושותבענין מנחם סשה הרבזילבר,
 קלוא, בתים ושכירת בקניית רבית בדינישרת משה הרבזילברברק

 עוב, המלוה בשביל לעשות הלוה שאסור טובות רבית: בדינישית
 קילק קאלאבריא ואתרוגי בריסקגאוני טעיה הרבזילברשסרום,
 קמוכד, ור"ת הגאוניםמחלוקה  זוטא יקותיאל הרבזילכרשלג,

 רלדכס, ור"ת הגאתיםמחלוקנו
 רנכז, ור"ת הס!וניפפתלוקת

 קטלא, גמרא על סידור או סידור, על גמרא להניח מוהר אםבענין ע. חיים הרבזלצמאן,
 קאכח, יותר מרובות בנפשות מפגיעה להציל מנת על מטוס יירוטבדין שלמה הרבזעפרני,
 צא'ד, גו' דת על לעוברת משי חתיכת בענין חייםבדברי מגחם הרבחבצלת,
 כדמז, "נשריתי המכונה העוףמסורת ראוב, חיים הרבחזג

 רמבכא, שוות שעות טזפוסקיפ הנוהגיםהערה 'צחק הרבתייפס~אזן,
 קפד', חבךת יחוס עלעוד הלוי 'עקב הג'ח"ק'ס,

 ריחטו, צבף תוהכם של משפחתושם צבי הרבחכאסאוויסץ,
 קמט'ז, הבית חסכתסעודת אברהם הרבחמאפי,

 קרהיח, הבית חנוכתסעודת



 ישראלאוררכח

 למלבי"פ המיוחס בשור עפהגעש יומק הרבסאגה
 לנשים נכרית פאהאיסור יעקב חיים הרבסשבקד,
 התכלתבענין אליהו חרבטבלר,

 חתכלת דגאות
 מצוה ביזוי משש בחם יש האם משלוח-מטתשיירי חני חרבטובשס,

 העדר ש ברקדה הש אםחושך
 הכנסת בבית זין כלי גששתבענין

 קידוש לגבי עדיף יום דכבוד דין חרמגיסבהשמטת מרדכי חב'טווערסק',
 מהודו הבאות נכרייהפאות הלוי יחיאל הרבסהבער,

 מעיניהם למעלה נשיפ שששים קעקע יפויצורת
 ברבוות לנשבע ומשסיע שוסע כוונתבענין גדל" הרבטהסיג

 בשבת הדשות פנים דין ביסוד והערותביאורים
 בדגיפ שנמצאים התושלם אהרן חרבסייטלמים,
 תשביתו בגדרי ראלי שיטתביאור יתדה יקוחשל הרבסייסלכוים,
 בשבת ולהחזירו לפרקו סהץר אם המיפ לברז חמחוברמסננת א. מאיר הרבס"סלבוים,
 הקהל הסכמת בלי ביהכ"נ מכירתבענין זצךל יואל רביסייסלבוים,
 עטיה היהר בענין זצ-ל יחתה יקותיאל רביסייטלבוים,
 המקח בטל או מעותיו מד קנה האם חלוקך בר שאינוקרקע זצ-ל שלמה ישכר רביטייכסאל,

 השמשות בבין מתמי אם הפסח ניום בשר לאכול שלא נדרבענין
 דוד' ב'ויברך צדקה והיות מנהג שלמה הרבטננבאום,
 אברהם' פון ,-ס הפלתקדפות יצחק הרבסס~,

 לחי איגרתנתינת
 דואר תיבת

 לשבת סמי
 יורק בניו עשרה שמונה למתפלל צדבאיזה
 במץ רחהדלקת
 ניטל לילאודות
 ווירמאש אוון לר' אור מאורי ס'אודות
 מרוקואתרוגי
 רבתי תניא חיברמי

 השקל מחצית נתינתמנהג
 ימים חמדת ס'אודות
 אליהו דבי הליכותילקוט
 פסח בערב מצוח משת אפייתמנהג

 רשיתן סידור ס' שלסמטש
 בסוזרש המגילהקריאת
 נישואין עניני על זי"ע םצאנז-קלויזנבורג מהאדמיר והוראות פטקיפמנהגים,
 ירט שמחת קונטרס ישראל" -אור קובץ עלהערות
 ר"ה בליל ריאה אכילתממוג
 'אל במקום 'קללכתוב
 )ב( היסים' בהושעת בשיופ' ויין בשראכילת
 מהמשתטות היתש להמלח תקנות ישאם

 מודים בקול יאמרשחצרץ
 המשודכת עם להרגש לחתן מותראי

 המזוייף ירושלמיבענין
 לאחרונה שנתגלו יד ~חביהתייחסות

 בע"ה סימנים אכילתיחב

 טליתתחשי
 השמים סיפת תהה חתהעריכת
 צדיקים שלתמותת
 בחנוכה לנשים מלאכהעשיית
 )א( הימים' בנפשעת ב,ויום' ויין בשראכילת
 ספר מתוך שמתעו דפים חצאי שני בשבת לגךב מוחדאם

 למדניות נשיםבעניו
 בח"ה סימנים אכילתזמן
 בחלב מילה ברית סעדתבענין

 וטנהגיה טעמיה מקורוסיה, בחנוכה: )סביבע(ח'דריידל'
 צירים על סובב שהגג סוכה בדין זצ"ל דוד רביטעבלי,

 ממק ל"י רב בחירתבענין זצ"ל צבי שרם! רביסעננטים,
 הדחק בשעת בהשמיש שבת בערבנסיעה ישראל הרבסעאנהויז,

 )ב( הדחק בשעת בהשמיש שבת בערבנסיעה
 רפואיים ומכשירים סוללות טלטולבדין הלוי דב אלחנן הרבשמניק
 סבריות של בימה ויסבול וירד הכרמל בראש ח"ח יניחבר"ח: ארי' מרדכי הרביאמניק,

 דעץווז' בעלי לפגי דה' רבה המדרשאם
 מנחמים במקום אלא אכלחע איןבענין
 גרים בן רקיקבענין
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 קלט, שבמקרר נורה לכבות לעכיפאמירה
 ריחיק לשוח את שעו 9לאבענין ח. הרבישתחק
 קראיז, אנזיימס שלכשרחבן אליעזר יצחק חרבשקאה

 כהיס, עמייפס שלכשדחפן
 קפזטז, סדופ העיר שלמקומו יהודה ישראל הרבשקראק

 רהטז, וברכות בנסיי הפסק הוי מינהאי
 רהטז, ת"ח בנדי של נקיית בעניןמארבל
 רוטז, בנדהם המתכלתן איסורבענין
 רוטז, מה פי על אדם שלזי11ג1
 רוטז, ההמד"ר במזרח החתן שלמקומו
 פגיב, הרביע' צוםבענין
 קצגיב, חדשים כח-י על לסמוךבענין
 מחמסיה לשנונו איןמדחן

 לסמי
 קצגיב, אשר בן תלן על

 קצך'ג סכין השחזתבענין
 קצד'ב, התכלתבענין
 קצדינ; לחלב בשר בין שעות 1' שהייתבענין
 קצדיג; בנשים התורהליסוד
 קא'ד, ה'ניסלאודות
 ריביז, ראשן שנקטמוערבות
 ריגיז, כו' שבתורה אחין כל דרש דריי בגמ' פענח צפנתבפ'

 ריגיז, באמצע קו עם הנכתב ה' בשם האברזבשיטת
 ריגיו, בנירגנים שבת נרהדלילו
 ריגיז, פיטום ללא אהרוגהידור

 ריגיז, ור"ת השוניםמחלוקת
 ריגיז, שמר"ת לאחר עד בשרע הסובאים הסימנים באכילת מבעלזא מהר"א מרןמאג

 רידיז, כתיבה הוי אם המחשב מסך ע"גאותיות
 ריד'ז, למלוה תודה אמירתבענין
 רידיז, דהנוצרים הקאפיסלען לפי רמזים ונתנו שהסתמכו הספריםבענין
 קלאיח, המנורה קניצורת
 רסיח, המח סטמסם האם ונתבטל בהיתר שנתערבאיסור
 רסיח, דבא"ח כשרות וסטני אבידה סטניבענין
 רםיח, הדוכיפת שףבענין

 רטיח, לתלמודהשלמות
 רסיח, בלילה תושב-כליסוד
 רי'ח, קטן מועד על פרבריבענין
 רנהכא, מחשב תכוטת גניבת איסורבענין
 רנוכא, ישראל מנהגי וקדושת תנ"ך של הפרקיםחלוקת
 רטכא, הבן תגלחתמנהג
 רנוכא, לקבלן או לבעה"ב שייך ובאשמה בגלמצא
 םכב, הסגילה ב9-שת "מן' הכאתמנהג
 רמהכק גשמים מי שלמקוה

 רמוכב, באמצע קו עפ הנכתב ה' בשם האברזבשיטת
 קפגכב, המנורה קניצורת

 קעאלז, לשלטונות כיזב דיווח ע"י ממון שהר11יח1 ומהזכירשוכר שמואל הרביגר,
 רכחכב, פארק באתרא עירובין תיקוןבנידון אליקים הרביומרייז,
 יחם, בגס ובשא בתיה שם כתיבתאודות זצ"ל דון חיים רבייחיא,

 קפביב, מאבטליון ניצוץ הי' השריססו אקד לאברהם חסד בספרפליאה יצחק יוסף הב'יעקבסאהן,
 עכ, מחשב תכונות גניבת איסורבענין אברהם הרביפה-שלזנינגר,

 סחלק סוכה ושינת בישיבת ורובו ראשובדין
 כלב, בשבת "לבריאות" תבשילחימום יוסף הרבישק

 לולב, בשבת "לבריאות" תבשילחימום
 סדבו, המזוזה קביעות בשעת לברך שכחבדין ישעי' שמואל הרביפה,

 רלזכד, למצרים לשובבהאיסור
 רמובז, והמסתעף מזוזה ברכתבענין
 רמוכז, מוסף בושילת כ' מבן ופחותים נשיםבענין
 רלכס, סשה בזכות הענן חזר שאפשר המהרישא בלשוןחמיה
 רלכס, זוהמתן פסקה בענין הק' החיים האור עלתמיהה
 קלל, ביהכ"נ קדושת לה יש ואם - נשים בעזרת לישן סותר אםבענין
 רנלו, בשבת כליםשביתת
 רנאלו, ת"ו בליל המצה להם להקנות צריכים אם אורחיפבענין
 קנהלח, רבה קידושא בלא לאכול מותרים אם נשיםבענין

 קצוטז, התכלתבענין דויד הרביצהקי,
 קצזמז, ההמ"ג של הפילהנוסחאות
 תיבהניקוד

 ביקורותי
 קצזמז, שבתהלים



 ישראלאוררל

 קעדה, אקדמית פיוס אפירתמפט
 קסנס, ושכשניס המסורתהששלשלתן
 קמחי, הימעניס המסורתהשתלשלכן

 קביוק להפריא המיוחיוה הנביאים ראהמהן שלסיגן

 רג'א, בנשים התורחליטרי
 רגיק הפסורחבעמן
 צדיד, שבתהלים ביקךרחזיך תיגתניקוד
 קטוכ, סיכום - הדברתן עשרת על חדש אור - ז' פאמר האושטקצירת
 רפאכק מבסחו ניקוד בעניועוד
 רלבכד, אב כיבוד בישול על נענש שיעקבבענין
 ריזסק מצליח איש - סופרים חזיקון סידור שלדיוקם
 רטבגוך הקטורת פרשת כתיבתהיהר
 רםכה, מראיפ ימים הפלת בנוסחהערה

 רנכן, ור"ת הגאוניםמהלתכן
 רנכו, מסעי בפר' השאשק לעולה הקריונה סוףקביעתן

 רלזלא, כו' ק-ש בדיני בחלשתאססרונס
 רלזלא, פחמתה מרובה צילומו סוכהבענין
 רלחלא, ישראל ברץ ולוח המדוייקים הלוחותבענין
 רלטלא, שעלית לשםפסוק
 קםלג פצליח איש - ספרים ופיקק סידור 4ולדיוקפ
 ריסלה, חול או קודש שם צבותותבענין
 רלהלה, מצליח איש - סופריפ ותיקון סידור שלדיוקם
 קטכח, איכה במגילת הגבר אני פרשיות כתיבתצורת
 רגל, מצלח איש - סחרים ותיקף סידור שלדיוקם
 רמהלה, ושזלים אמירת שקודם רצע ביהי "זכות"בלשון
 קיאלו, מהודו הבאות נגריותפאות

בעניי
 רלתלו, מסעוה בפךב הפסקה

 רלחלו, טבעי בפרשת הרמשת לעולה הקריאה סוףקביעות
 רלסלה דברים פ' בשבת שני עלייתבענין

 מזכב, נכרית טא בדיןבירורלמסקי

 קפו', בונרומה אוכלת שאינה לכהן המאורסת ישראלגת הכהן ימל הג'מץ,
 רמז'1ק מיתה חייב בשבת ששבתגויבענין
 ריס'ק בונרומה אוכלת שאימה לטון המאורסת ישראלבת
 רסזש, ש"ס ד ביקור הוחרט שלא הטילואיםקרבנותבענין

 רמהכא, המדבר דור שלטבחןבענין הכחן דוד אוסו1!ל הב'ש"ץ,
 לסגלק מהשלחן וסילוקם בשבת ונכלי בתוך קליפחזהנחהבענין צבי אברהם הרבש"ץ,

 שלד, לוי של שמו 9-ז וכתב וטעה לשמעון הגרלה כרסיס שקנה מידין
 רמולה, חנוכה נר להדליק איפה חמיו בבית שבת ליל סעודתהאוכלבענין
 קלחלח, חודש דראש בהלל אנשים סו!:יאות נשיםאי

 תרגום ואחד מקראשניסבענין שלמה אברהם הרבש"ץ,
'ט, קטנה מנחה אחרי בא-ש ספרים כתיבת מותראפ

יס, חית המילין הנחת קודם ,חוד לשםאמירת
יט, הש"ץ חזרת באפצע דכית ושילין המניחיםבענין
 קםיס, עירוב מצות על ברכה בענין הפסיגבדברי
 קנביס, יוסף מכירה ענין עם הבן פדיוןקשר
 קצכ, אנדה פפי הלכה למדין איןבענין
 קצכ, בנשים הסתכלנה איסורבענין
 קצק זכות לכף הקדט כל את דן והויבענין

 קצאכ, מקטרגים כשחם מעלה שרי ה' שיעקוד יכוק יצחק את ויעקידבאמירת
 קצאכ, אב ב" הרב תסח פ4ח ריח קישו שהאמת בחתיאבשיש

 קשוק מצאתי ולא יגעתיבמארזיל
 קצענ, בשבת בשוה ס"ת המוצשנענין
 קיט!ק בזה-ז גס אי הן זריזיפ כהניםבענין
 קצאק אביה בשם שי9-א רפא ואשתו אביו בשט שראים הא' שהבן שרהטמקש
 קצבק רששים בל' רבנים של תשובחו להדפיס מחזראי

 רלחכב, לראיה הבסה ביןהחילוק
 רלהכב, בתפלין קיימא שלקשר
 רלחכב, ושילין של אחד בבית פרשיות זוגותשתי
 רלטכק בסלית מצוה של שמחה יששכר בניבספר
 רלסכק אב גיבור ביסף על אנש שיעקבנעמז
 רםכק בחמה המטרת שנגיהתבענין
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 לזכד, מטרים בניני יד עלאולם-שמחחי
 רלהכד, ערב חיוביבענין
 רלהכד, במקוש שלא לתקן ס"טמקלקל
 רלוכד, וכלה התןשמהת
 סבכה, מגורים לבניני סמוך שנאפה שמחרזאולם
 רלאבז, לקיום במכניסו מעשר חיוב בענין ובפם"1 אפרים בעוללותתמיהה
 רלהכח, מטרים לבניני הסמוכים השמחות אולמיבענין
 רכסלש, פסולת מתוך אוכל הבורר בענין בשסעהערה
 קסגלה, 10( לכך כווטיוחד למוקצה בסיסבדין
 רכבלו, )ב( לכך כשמיוחד למוקצה בסיסבדין

 נט, בפיך" המותר "מןבענין אלי' הרבש"ץ,
 מביט, הגשם מוריד באמירה הסועה לענין דיבור כדי תוךבעניו
 כחכ, הגשם מוריד באמירת הסועה לענין דיבור כדי תוךבענין

 קיחכא, נישואין בשמחת ל"ע אבלהשחישבו
 לדכד, סטריס בניני יד עלאולם-שמחות
 נוכד, מגורים בניני יד עלאולם-שמחות

 כזבת, מטרים לננין מתחת חפדרש כיחפתיחת
 קנח,  בשבת ציצית בלי טליתסלסול הכהן נחום ציון בן הרבציץ,

 קטוב, בו סולדת יד שאין תנורבענין
 קסםי, הגרמים ציפורת שירח בפרק מאמרביאור ג"ץ הכהן ברוך הרבכ"ל,
 קטםי, חיים בעלי על פרסית חשגההבענין הכהן ברוך הרבש"ץ,

 קססי, בנשים התורהלימוד
 קמזא, אלול בחודש אורי ה' לדודאמירת ברוך הדבש"ץ,

 קבחה, לע"ה חדש יכין קנייתמנחג
 רמגיד, דרות הבגד פרישת בעניןתמיהה מרדכי דוד הרבכ"ץ,
 נוה, בסוכה תגךהבענין יהודה הרבכ"ץ,
 לגלב, בשבת "לבריאות" תבשילחימום יהושע הרבכ"ץ,
 קידכ, עירוב שאין במקום הצוואר מבע מגבתהוצאת הכהן אליעזר יוחנן הרבכ"ץ,
 ריסיג, השטה לסידור הב"ח הסכמתבענין לייב יחיאל הרבכ-ץ,
 קיחכ, וייגער בשבח השתמשותבענין אלטר יצחק הרבכ"ץ,
 רלטכז, העדר או בריאה היא אםחושך ירמי' הרבש"ץ,
 רכוכב, כר יעמ פעמים י ויציב דבאמת הלבושבדברי שמתה מנחם הרבכ"ץ,

 רכסכב, בתורה יעסוק בראשו חש בגמ' המהרמ"א דבריביאור
 קשכה, פשעתי" שיתי -חטאתי בלשוןוידוי

 קכוי, בימינו תכלת מצותקיום אברהם מרדכי הרבכ"ץ,
 קםיא, התכלת דגזהות
 קפויב, החגלתבענין
 ריסכח, התכלת דגזהות

 כדכנ, ממיסתו בקומו ידים נטילתבענין זצ"ל שלמה אברהם רבי ,כ"ץ
 כהבג בתפילה דוקא אי אשה אחורי ולא אר, אחוריבענין
 כהבג סצנה לדבר בשואל אונסיןחיוב
 בוכג לנכריערבות
 כזכג, חרדים איום של מספרי' ספריםלקיחת

 רניז, משה אחי ומידד אלדדבענין העשיל יושע הב'טון,
 ראסו, רמז ע"י בשבת לעכסםאמירה צבי אברהם הרבכהן,

 מזי, לסחורה העומדים כלים סבילתבענין
 עוכ, לקבלן או לבעה"ב שייך ובאשפה בגלמצא
 קכאכה, אחר בשליחות שצילם בתמונתן צלםזכויות
 קנגלא, פושע הוה אי נתקל בדיןבירור

 רזלח, מצליח איש - סופרים ותיקון סידור שלדיוקם אליהו הרבכהן,
 רמחלט, מצליח איש - סופרים ותיקון סידור שלדיוקם

 יטסו, בשינו והביצים העופות לטהרתבנוגע יוסף חזקיהן הרבכהן,
 יבשר" לכשרות בנוגע היהר וצדדי מברחץ כמהליבון

 והיביצים-

 לגטז, בימינו אשר
 קעתכו, הבית בתש ניח להדליק ישראל מנהגבביאור יואל הרבכהן,

 קכדכח, דענזייםהיתירא
 עאלד, בזמנינו יח הדלקתזמן

 סום, הפרה. קיבת לניתוח - תרנגולים" "ביצי בתי חיסתיפ" "זריקתביצוע
 רהז, מזוזה לו שאין בפתח מת הדלקת מקוםבענין יושע הרבכהן,
 קפדי, הש"ץ חזרת באמצע דר"ח תפילין המניחיםבענין מיכל יחיאל הדבכהן,

 קאי, לטעון בלי בפה"גברכת
 קפה', תורה ביטול חשש שיש במשם אמןעניית
 קפהי, ישתבח בערגת שמו וברוך הוא ברוךעודת

 קבד, ןא( להגניז לו שפענו ההפילין את שפסלמגיה אברהם יעקב הרבכהה
 קטוכה )ב[ להטרו לו שנתנו התפילין את שפסלמגיה
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 קט", י", י", יי",
 שןח,
 קאכ4

כקש
 שכז,
 פדכז,
 מן6,
 שםיי,

 קא כ, האיסורעובר
 לאלה,
 רלהכוק
 רביז,
 קעוה
 וגאזד,
 קאו,
 ריו,,
 קעבקק
 רסגק
 רמחלח,
 שב6,
 רכאח,
 קעאלד,

4קע
 קכבו,
 כיכק

 בוראו את אברהם שאכירבזמן מנחם ירמי' חרבכה4
 קטן סליה על בסלית להתעטף בעניןבפיז
 1סת61ח שטחה בה שאין אשח בענין אמת שפתבס'
 אביו שמחץ לטונות האדם ביד שאיןבענין
 כו' בגילוח לישב יעקב ניקרו בעניןברברי
 פרוות יהדס הכגת עלשאלה
 מרופא אכילת יעל לכהייה עליו לברך חוסיתי המרורמהו

 קברים מעל במסוס כחןנסיעת
 קברים מעל במסח כהןגמיעת
  במזודו השמנות נכריוונתאמץ
 חפבוא פצא טול כשרשעעל

 האם גשרים שאינם מהמרים לכ בו שיש חרושה בבית קיטורבענין
 בדאויזמג ובשימוש קוסם איסור ישראל הרבטץ,
 "מחר בסחבענין משה הרבכהן,

 שירה-

 שלם אהבת בברכה
 הבשר באומץ והמח בשר מליחה בשעת יתד תקיעתבענין חנא פרדכי כב'כהטל
 עשה בקבקב לך שאומר מה כלבענין הערש טרדני הג'כחטן
 מהול שנולדו אלובענין ישורן ישראל יעקב אזרן הרבכהדו,

 העץ על כניו ויש אוגעותלו
 זמור לפ' וייתמר והארותהערות
 לרע חייב שנכנסו אלובענין

 ערבית תפלה זמן כשמניע רחהדלקת אהרן הרבכהמק
 גשמים ירידת בזמן בסוכהישיבה ציון בן הרבכה10-שפירא,

 גשמים ירידת בעת בסוכהישיבת
 רות במגילת והארותהערות ישורת ישראל יעקב הרבכהסק
 מצוה סעודת שי אם תשיםסעודת הירש צבי הרבכתש,

 פשע דילמא דחיישיק לה זשק כבתה ל"ד רטני בדבריבשור
 בימין מזחה כשאין גם משמאל דו"ח לוי הקדושת בדברי תמית צבי חרבכהדק
 לאיי מחיל עצמות פינויבענין זצ"ל נחמן רביכהש,

א*,  
 גלדמ,
 קנחיט,
 שחיס,
 רלוכה
 רנהכק
 קצויא,
 קצגם

 קלבכק
 קלהכק
 קסםכז,
 צטכח,
 רזה,
 רפסלט,
 כא6,
 לדיז,
 ק3זיי, מאיק
 רמםכב,
 קלטכה,
 נסכו,
 קםכז,
 קיתל,
 רנהל,
 להז,
 רגסו,
 קמביס,
 רמזלס,
 רמזלס,
 לויב,
 קיגכא,
 לוש,
 קכאכד,

 כתובה חיובמגהץ שלסח ינ6עג
 במילואים ימיפ ד' ביקוד בענין לוי קדומות בספה-קהערה 'צחק חב'לאווי,
 אפיקומן אחר לשהות מותר מים קצתאם אלי' פנחס הרבלאווי,

 הגדול לשבת ביחד עלם סור יוסף ר'בשימת
 רגע כל חיובה אם חית מצות בענין לוי קדושתבספר יוסף הרבלאופר,

 לאחרונת שסיגלו יד לכתביהתייחסות
 הבהמות שמותחים שנתברר אחר סתם חלבופתיית דוד יעקב הרבלאך,

 האב אחות אחר בנות רובבענין
 המזרח עדת לבני כחיבהבנוסח ליב יודא שמואל וסבלאנדעסמאן,

 המזרח עדת לבני כדיבהבנוסח
 כחובש יכתוב כעצמו שהחתן נבקהאם
 גרושתו לזת מצחהבענין

 בארה-ב המולדזמן יצחק יוסף הרבלאש,
 למנין תו"מ שומר שאינו יהודי צירוףבענין חיים הרבלבל,
 שקר לנביא מיתה בדין יונתן שנרגוםבדברי זצ-ל עקיבא רבו*(רן,
 שבזמנינו ותביצים העושתכשרות מענדל מנחס הרבלובין,
 פסח לפני פרי ביחסי חמץקניית ורשפיי הצדיק שמעון במערת כפיםנשחיז דוד אברהם הרבלוי,

 שלנו אורז ברכת בעניןהערה
 קיסור במערכתהגעלה
 ההלילה היום חצות זמן חירבוןבירה-
 הפסח לפני מביתו ביוצא וסכירה בדיקהדין
 לאוכל שמכניסים חיידקיםבדין
 ביציפ מבשל למכשיר כלים טבילהבדין

 לגט הרשאהכתב דובער שלום הרבלויל
 רמז ע"י בשבת לעכרםאמירה
 דאורייתא רהט בענין חרב שרעשיטת

 במזבח דולף במעליס תעלת לאבעניז יצהק משה הרב*בליך,
 חמרתהתבה

 במדבר ישראל מלואם יוסף הרבלבערתה,
 חתונה במסיבות הנשים אצל נכריםמלקליפ
 התפלת בעת בביהכ"נ ואיתורית פלא-פקהפעלת
 שמיסה בעניני שונותהעדפן
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 פדי, הזה בזמן חסכה נרות הדלקת זמןבענין מאיר יצחק הרבליבערמאה
 עאז, ופורים אדר חודשבעניני

 רוכח, התכלת דגזהות מאיר הרב*ברזל,
 רמךלא, התכלת דגזהחז

 כדיט, ענזיימס שלגשרותן יואל דן הרבליווי,
 רלולה, גילוח במסוגת גילוח איסורבענין דוד הלל הרבליטוואק,

 רלדלט, פסח בערב עשירה מצהבענין
 כסכה קודשמכתב זצ"ל בער ברוך רבילייבאוויץ,
 יבסו, בב"ז בגופו חבלה איסורבענין זצ"ל יעקב רבילייזעד,

 יגטה עגוא להיתר חוטמו בדיקתבענין
 רמזכו, סמנו בורח הכבוד הכבוד אחר הרודף כל ביטוימקור נחמי' הרבלייזרסזאן,

 רמזכו, תחמיצנה אל לידך שבאה משה הביסףמקור
 רלטכב, טאנץ במצוהמחיצה יהושע הרבלייפער,
 רלחלס, זבולון עם  כשמשתוקו יששכר של עוה"ב שכר בעניןבאוהח"ק דוד יצחק הרגלייפער,
 קיא)ח, כלים כשרהב על במסל"ת עכרםנאמנות מנחם הרב*כס,

 ראיג, לרב כבוד חולקיןאין ח.נ. הרבליכטנשטיין,
 ראיג, וראינה צאינה הספרבעניז
 ראיג אסתר מגילת נשים כתיבתבענין
 ראיק הסה"ע אשת מהרבנית הלכחוחידושי
 ראיק ר"ה קודם סוכה מס'סידור
אם

 רביג, לפנינו אינו והתינוק בן פודיי
 רביק בחגה"ש חלב מאגליבטעם
 רב'ק שינה שהחטפנו עד וביצי"מ פסח בהל' לעסוק אדט חייבבענין
 רבינ, וכיור-ב תפוחים ד' ולא כוסות ד' תיקנולמה

 רביג פסח של בהגדהתמיהה
 רגיק עליו לרכוב המשיח מלך שעתיד החמור בעניןבמארז"ל
 רגיק ואשש אחטא ובענין יוסף, להריגת השבטיםבמחשבת
 רגיג, אליהו דבי הליכותילקוט

 קעטה, מהאיש ולהתרצות להתפייס ,ותר קרובה האשהבענין יודא הרבליכטער,
 קפה, חק נקראת שבתאי

 קפה, רבינו למשה שנמסר ממש הלשון זהו אם מקומן איזהומשנת
 קטוי, השבת ביום הפנים לחם אפייתבענין
 קמאיט, חלב ונעשה נעכר דם ובענין קום יאריא בענין האריאל לרבינו תורהבלקוטי
 רמזכא, בשיניים הרופאים שתופרים החוטיפכשרות
 רמדכא, כו' מצוה מכבה עבירה אין מ-מ בחזרתם חטאו כי ואם החת"סבלשון
 רנכא, והבטה ראיהבענין
 רנגכא, זירא לר' ושחסי' רבה קםבענין

 רנולט, זכור  פרשתבענין יהושע הרבלינדנער,
 רלטג, המבורך ה' ברוך באמירתכריעה בצלאל הרבלנדוי,
 טא, נדרי" "כל נוסחביאור זצ"ל אלעזר רבילנדף,

 נו, בשבת חונן" "אתה ברכת שאיןבטעם זו~'ל אורי רבילנדמאן,
 הנג להזימה יכול אתה שאי עדות בעינן אי ממונותבדיני זצןל וואלף בנימין רבילעוז,
 קיטב, והמסתעף לכוס ששל בזבוב בוררבענין צבי יעקב הרבלעווי,
 רנתכא, ואם אב לו שאין למי"רחסן' משה הדבלעזו,

 צדכו, שליח עיי חנוכה בר הדלקתבענין הכהן נחמי' משה שמואל הרבלעוויטא,
 ריג'ח, לנשים זימוןחיוג יהונתן הרבלעווינסאן,
 קפגיב, חלום בלא ימים שבעת הלן מהרס-א בדבריפליאה מאיר הרבלעזער,

 קבכב, לטבילה כשרים הם אם אויר לחץ ע"י למעלה העולין תהום מיבענין
 רנטכא, מוקצהבעוין א' ליב יהודה הרבלעמבערגער,
 קפחי, ר"ה בליל ריאה אכילתמשג יעקב פנחס הב'לעפקאוויטש,

 קפדב, בסוכה לישבברכת יצחק יוסף הרבלרנר,
 קעגי, בתפילה הכריעות בענין קודש זרעבסמז"ק
 קעגי, למלוה תודה אפירתבענין
 קעגי, לחורבן זכר עשייתבענין
 קעגי, מים סיפגה בכסה אחרונים מים ליטול שנוהגיםמה

מ
 רגיז, בתחה"מ ישם גלגול איזה אודות מישרים מגידבס' משה הב'מאיער,

 רגיז, אדומה לפרה טעםבענין
 דלכד, הכלה על גם קאי עוונותיו כל על מוחליןאם

 רלכד, ראי' ע"י שקנה גו' רואה שנה אשר הארץ כל את כי ע"פ חכמהבמשך
 רלזכה, כו' ירכ בערב פרשיותיו השלים ביבי דר' גמ' על המלך שערבס'

 רכזכה, נאמרה למי יין שתוייפרשת הירש דוד הרבמאיער,
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 קלחלך, בי4שכיפ הנרחז הדלגכןברכת משח הרבממיעד,
 רמחלז, להושיטי סלא בשץואתו צוה שחמחמה ספרהדפסת
 רמחלז, ראש לשל קודפ יד של תפיליןהנרתך

 רמוסק פארק כבאדא עיריבין תיקתבנידת אגרהם הדבמ4ק,
 דפוכא, לנשים שבת עוב שצוחבענין

 שלום הרבמ4ק,
 אהרן הב'מאנדל,

 הלוי יצחק הרבמאנדל,
 אברהם ושבמהסתייט,

 מענדל מנחם הרבמשסייס,
 נפתלי הרבמאנהחס,

 רגשק, בציבור חבילהבענין
 קצהטז, הגדול שבת של בפיוסהערה
 קטכ, בעירובין הפרץ על סרובה שמדבענין
 קפטיב, התכלתבענץ
 קפו'ק המצוחן וסדרמנין קחייב, המזוייף ירושלמיבענין
 רלוכה, בשינה לטעס צריך ת"חאט
 רמגבז, בשינה למעט צריך ת"חאס
 רמהכה, פסח של שני בליל העומר ספירתזמן
 רלהלא, משמניפ' שכלו בזמר צאנומנהג

 ז.ב. הבימאסקאוויסש,

 בדוך ךךבמאסקאוויסש,
 יעקב ויבמאסקאוויטש,
 יחיאל יצחק ויבמאסקאוויסש,

 ק4בו, פסיפס בן גביהח סעא בענין החומס בדבריפליאה
 קפדו, חסודים בעל של טקזר1תיז שעטן החודים, בעל על החמאסבהערת
 קפתסו, למלבתם המיוחס ביאור עםהגפרפ
 קנביד, בשבת ג' בסטתה ברכות שבע כוסשתיית
 עתכח, בשבה חתול בה שנלכד מצודהמיפייהח
 רםנט, נשבת חתול בה שלכד מצתה והזזתשדחת
 %סו, גוי ממגע ששטר יי, עלקידוש

 מ. נ הרבטאסקאוויטאי,
 משזלי הרבמאפשטהסש,
 ש. מ.מאסקשהץ,
 דוד הרבמארקין,

 דוד אהרן הרבמאשתחווויסש,
 הלל הרבמאשג~ווויסש,
 יהודה הרבמאשקאוויסש,
 אלעזר יצחק הרבמאשקשהסש,

 סולמה יעקב הרגמוזסק,
 פישל אפרים הרבמוסצען,

 רח, הדעת עץ בענין משה באר ספה"קבדברי
 סח'ה, תירה בדברי להונרפאות אסורבענין
 רלחכד, יופ מבעוד הסדר עריכתבענין
 לחכח, עגונה היתר בעניןהערחז
 מלח, בדאויזנ"ג ובשימוש קוסםאיסור
 קיחכ, וייגער בשבת  השתטשאבענין
 קפטסח, שילח ופשכן משה שעשה המשכןבענין
 כא1, חובהו ידי יחנא אם - יהחיו והחיו בשמיעה חציו שמקיים מצוהבענין
 פזיג לארה"ב מא"י בטוצ"ש פקסלשלוח
 קצנק והמסתעף דרגות תפילי, על ובירך מעהבדין
 עיח, יניתם מתי ה41מלה אחר דרגות תפילין להגיח יוכל שלא שיודעמי

 כלד, והמסתעף בשבת בביהכיס החשמל להדליק לעכרפאמירה
 ברי באסירתכריעה יהושע הרבמונדשיין,

 קטוב, המבורך ה'
 קסתב, ארמי בלשק יחיד תפלתבעגין
 ק4(ד, אליהו דבי הלישתילקוט
 קעזה, לחורבן זכר עשייתבענין
 קעזה, אליהו דבי הליכונוילקוט
קבהו, לחורבן זכר עשייתבעוין
קבהו, אליהו דבי הליכיםילקוט
רבז, רח בהדלקת וכו' פונה שאתה פינות כלבענין

קנאטז, ומורילמפ מוולוז"ן שתוקשר"הסכמות
קעבי, חיים בעלי על פרסית  השגחהבענין
קצהיא, אליהו דגי הליכותילקוט
קצט'א, ואשוב אחטא האומרבענין
קצ'ב, אליהו דבי חליבותילקוט
 רד'ק אדניהו י חיים בן יעקבאודחז
 רד'ק קאמסלען במשמעות "פרקים" ובשם הפרקים, חלוקתבענין
 רדיק של בטשם 'קללכתוב
 רד'ק בווסלים מזטה-ים קס"ז אוק"1
 דו'ג כו' משח פסאז' דלא פסוקבעגין
 רז'ק לא' וטלרים ששאל ס'הלוקת
 רזיק ת4ת הגאוניםמחלתכן
 רז'ק "כטיר" וש"תפיענוח
 רח'ק עה"ח פראף' לנוסחאות - שניי פנים של"ספרי
 רחיק עגולהז אווניהז במשם פיובעחן באותיחץ ספרים הדפסתבענין
 רחיק שתערן מהגראז סניגורי'דברי
 רח'ק לה' הירד בין יהושע בשם שכחיבת
 צגיד, אלידד דבי רביכתןילקוט
 יחיח, כצאצאיו ה,זנייו' בעל מטופרר ר"ל מגיפת לשעה הששטתסטלחז
 רזיח, אליהו דבי חלישהילקוט
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 קמבים, אליהו דבי חליכ111ילקוט
 קצחכק אהד ביוט קדישים סיזענין

 תבו, שבחגתו אמות בענין אדה-ז מא"קתשובה
 רגכח, שבעל-8ה ההורהננקוד
 רכתכח, והשרע האניא' בעל לאדמו"ר וזנרפרז'כינוי
 רכאכס, קבלה מספרי הלכות למדיןאם
 רללא, קבלה מספרי הלכות לסדיןאם

 רלאלא, הקדושהבטסת
 רלאלא, אליהו דבי הליכותילקוט

 קכגלב, )א( קחשוסט-סלאוויסא-וילשן המדפיסים בפולמסי חב"ד רבני שלמסקרנם
 קמולק ש( שהפוסס-סלאוויסא,ילש המדפיסים בפולססי חביד רבני שלכמקוהם

 רמהלח, דר"ח תפילין בענין הג4"אבדברי
 פאל4 סוגה בדג כבוששאלת דוד אברהם הרבסוסקוביץ,

 קלאלד, טונה בדג כבוששאלת
 קפהלז, הכחול" "מרלין דג שלכשרחבו

 קלזכק המזרח עדת לבני כתובהבנוסח זצ"ל יעקב רבימוצפי,
 קלסכק המזרח עדת לבני כתובהבנוסח

 פדכ, בזמנינו שטרות קיוםבדין אלי' הרבפטוסוק
 עגלז, מהודו הבאות נכריותפאות
ם, א-לס חוברות ישראל", "אור כרכי על עניניםמפתח

 כל, וסכרת( דייעביטיס בחולי דםבדיקת הירש צבי הרבסייזליש,
 ולוק סהרה למיה בריכהכשרות זצ"ל משה יוסף רבימייחיש,
 קנבלד, קידושין מס' ברישחידושים זצ"ל הירש צבי רביסייזליש,
 ריגז, בשבת שעטנז של בגדטלטול הלוי ציון בן הב'מייזעלס,

 ריזח, שמרע בתפילת הכריעותבענין
 קסזה, ורעיזנות לתורה אזתי~ת דבזא ששיםיש אברהם הרבמייזעלס,

 קצם'ח, כ"כ או כ"ח אלפים - מקץ בפ' התיבותסכום
 קצסיוק אבינו אברהם של שנותיו כעד פרשיותקע-ה

 ריח, בלב או במוח תמצא מאיןהחכמה
 רלהכא, לעשירות סגולהסנדקאחץ
 ריבכו, לוז ששט התחיה" "עצם עניןביאור

 רכסכח, התחי' עצפ של הגדול בכתו שאלץ, שלוס בדעת נפלאיםמאמרים
 רכגל, ישראל" משכנותיך יעקב אהליך טובו "מה - לביהמ"ד כשנכנס הראשונהתפלה
 רלא, מיניהם והדמיק עלז וביעור יראה בלאיסור
 רנדלה מהודו ייניה נכריותפאות

 כא', דעניא" "אפרקסתא ספר עלהערות זצ"ל שלמה רבימייזעלס,
 צחלט, לקררו כדי מיס הברז תחת חם יבש דבר בשבת להשים מחפרהאם יהושע משה הרבמיכלאוויסש,
 קפדד, לתפילין טליתקדימת גא. הרבמיכלזאהן,
 קצד, הבדלה או קידוש לצורך בסעודה המסקבענין אברהם הרבמיללער,
 ק8אלב, לזה מסכימים שאינם ישראלים דיורים שיש היבא ועירוב שיתוףבענין הלוי ליפא אליעזר הרבמ'ללער,

 קעטל4 וב( לזה מסכימיפ שאינם ישראלים דיוריפ שיש היבא ועירוב שיתוףבענין
 צוס4 והמסתעף בפסח השיניים לסתימתהגעלה זעליג אשר הרבמיללעד,

 רכגכול השמש חמשית אודות נץ )ע"זבמהרערא
 רכגכח, שאמר" "ברוך ברכת תיש מיבעניז זעלינ אשר ישעי' הרבמיללער,

 גדי ואם זה: ד' תשלומיבענין
 בכ~

 רכגכוק שה
 רכגכח, כו' אוחין ראשך יום אוחש בתוס' שמובא המדרשעל
 רמהכח, אשה נשא הנביא אליהוהאם

 רמזלא, קלבר,'אתרוגי
 רמזלא, שאמר' 'ברוך נוסחמקור
 רמחלא, לבטלה ברכהאיסור
 רמחלא, מטלים בציצית אשה לקברהליכה
 רנלא, טונה צרינתג מצות בענין סופר כתגבשרת

 קכחלה החדשה תכלתאודחה אליהו שלמה הרבמיללער,
 קמאלב, שבשסע המלים ביאורי ציק מקוםבענין שלמה הרבמנדלאווייש,
 ים'א, בחרמש חלב מאכליבמעם אברהם דוד הרבמנדלבוים,
 יאלח, זצ-ל מגור ישראלי ה"בית בעל האדמתם דעת - השא על ניסוי עם הליכהבענין וצףל בנימין רבימנדליהן,
 רלחלז, בדאויזמג ובשימוש קוסםאיסור יעקב הרבמנסרוז,
 קמחכז, תשביתו מאווזביאור יצחק הרבמעלבער,
 רמבכח, החורבן בימי זמר כלי שסיעתאיסור דוב מיכאל הרבמענצער,
 קשבב, כו' משפחות אגלה לא אם נזיר דהריניתוספתא ברוך ישראל הבפעסיעער,

 קפדא, כו' לפדותו בבנו חייב האב תנחומא: על יוסף עץ בפי'פליאה
 רמח4 בנו את לפדות האבבחיוב
 קכחו, זצףל מווערבוי גוייס הגר"י ספריבענין

 ריאיח, בוראו את אברהם שהכיר בזמן יוסף אברהם הרבמערמעלשסיין,



 ישראלאוררלו

 כו' דת על לעוברת מטה חתיכת בענין חייםבדברי
 ירש אאיא שני ת% דברי לתארלא מלכיאל יוסף הרבמתגר,

 חךח בנדי של נקייץ בעניןמאר41ל
 זפנינו של כתיבה בנייר מוקצה דין אשר יקזעי' נפתלי הרבמרטשיעס,ת,
 נתנאץ פראבדין זאב אליעזר הרבמרילוסן
 אסית עשני "שלא ברכת כוונת בעניןעוד בנימין הרבמרקס,
 עגוטתבענין שלום הרבטשאוו,
 שמת קידושין שליח בענין לוי  בקדושתתסיח שמעת אברהם הרבמשינסקי,

נ
 מצרי לשון הוא דשך הראשוניםנדברי עמרם ישראל הרבנאגאל,

 שבע מעין בברכתגריעה
 צדיקים שלתמונחץ
 ישתבח בברכת שמו וברוך הוא ברוךעניית
 במצוה עוסקי מפגי קימהחיש
 הקדוש הא-ל אחר עד רגליו לכויובענין
 במדבר ישראל מלואם

 חדשים יד טייבי על לסמקנענין
 מוות מאיסורא שכשפרושי כעס בענין בתנשבפגש
 חזוהר ושיטת בקומש הרבים סחניא איט מיץאם
 ליוצר ישהבח בין ממעמקים המעלהץ שירבענין
 עכרפ של בחטת ישראל חלב שתייתאיסור
 רחל מקגר בידיהם אדום חוס הששריןבמנהג
 וכדוטה במטוס לידו היושב לגוי אתל מנוה נתינתבאיפור
 ר גיוס דר"ח א' יום שיחול יתכן אי ברורה במשמהחמיה
 גו' יעזוב ע"כ בפסוק החזקוני עלתמיה
 המזוייף ירושלמיבענין
 דריכת תפילין בענין הרנ"אבדברי

 כתובו לומר ואש בשמר הודאהבענין זביל ברוך רבינאה,
 הבן תגלחתמנהג בצלאל הרבשור,
 התכלת דגזהות משה הרבנבון,

 נוט ולצורך מקומו לצורך לאיסור שמלאכתוכלי נחום הרבנבנצאל,
 אבידה על הגרזהבענין לייבוש ארי' הרבוהורא,

 בנות גם נכלל בנים בתיבתאם
 לתודה שבמזמור התיבותמספר
 הקטורת פרשיות כתיבתהיהר
 זי"ע מבארדיסשוב להגהיק המיוחס התפילהבענין
 בחושך שלישית סעודהבענין

 )א( ומאג בהלכה בשבטס"1 חלוי שלמה הרבנויבירס,
 קמן טלית על בסלית להתעטף בעניןבש"ז רפאל שמשון הרבטיהיים,
 טאנץ מטהבענין יהונתן הרבנושן,

 החה"מ שהתיר חדשיםדברים
 אחד ברית לבעל ילדים שני ליחן ושלא לעשירות, סגולהסנדקאות

 מגורים לבניני סמי שנבא שמחות אולם ם הרבטסבוים,
 למלכים" תשהקו "הנחזן ברכת אמירתבענין גרשון הרבנוף,

 דובין מרדכי ר' עלעוד
 ימיפ ב' המגילה קודאין שלא נסעם מגילה מס' המרדכיבדברי שלמה נפתלי הב'נייווירטה,

 לע"ז ממר משה בן רצה שיהרו הסוריפ בעלבדברי
 קדזש,ם אחר, הסגודת בענין אהרן הרבנייווידטה,
 וך"ח שבתשמחת שלמה נפתלי הרבנייווירסוק
 "תגף זכותו או "יגר זכותו תהלים, אמירת שקודםביהיר אלי' הרבניימאן,

 תהלים אמירת שקודם רצון ביהי "זכוריבלשון
 האב אחוור אחר גנות רובבענין הלוי זושא אלנסנדד וונניימאן,
 הזעם בשנהץ המאורעות על נפלאיםרמזים אלכסנדר חיים הרבניימאן,

 טפח רוחב בו יש טפחים שלשה בהיקיט שיש כלבעניז
 שבת לפני מכונת-פקס לכבות צריך אי יצחק יעקב הרבניימאנן,

 חריצות עליהם שיש אמים עם מקוהעשיית
 רח"ל חריטות בין שנהרס אלו אחר הנולד למור שם וך,אתבענין
 תפלה תפילתו בעצמו לעצת- יכול דאם השיעורבענין
 בראשית ימי מששת נעשה ששבת ישראל שארית ספה"ק לדברימקור
 אחת בבת חתנים לכמה ונשואין אירוסיןברכת
 הבשט הערוגת דבריבישת
 חריצות עליהם שיש אבנים עם סקסעשיית



רלז הכותבים שטות - א-מ לגליונות כללימפתח

 3כח, שמת הוברר שטרם אביו שם על תינוקי-יאת
קט-קמאלי, החתימה שגמחקחכתובה
 סולה, מעורב בכיוכיס שופר והקיעחץחיילה

 פולט, נכרים אצל שמקברים יהח" חייל בהלויותלהשתתף
 לדיב, במדבר ישראל מלואם

 לחא, "ו%-אקפאס4 בכל, הכסמבהשחיה
 שזמ, חינם מתנת מבקיים שצדיקים רטניבדברי ארי' ישראל הב'נייאש,
 רמבלא, בעמידה לדרושבענין ניסן חרבגיימזי,
 צגכא, נוכרית בפזא הפוסקיםשימחץ חיים מרץ הרבניימאן,
 נאח, בנשים התורהלימוד שמואל חרבניירתן,

 קאכד, לרמקול( מייקריפאן על זימםבענין
 רמבו, מייקרפון עלזימון

 או דאורייתא הנפנין ברכחזבענין שלום חרב3יישסאס,
 דרבי

 קמיס,
 רכוכק התפילין ברבוך מצוימכשול
 רבדכיק שווזפין ועבים בישראל שבת הל ובשרעבתוס'

 רלגכק בשבת הדיוסהו שסריקריאת דוב ישראל הרבניישלייה
בעניי יודא ששיאל הרבנייאולאס,

 קצוסז, להטוציא נט4, בין הפסק שיעור
 קנסד, הקורא עם בלחש לקרחו לתורה העולה צריךאם יוסף יעקב חרבויישלאס,

 קעדה, בסוכות ששק וסגירת בפתיחת נחוציםדינים
 קעהה, תפלה תפילתו בעצפו לעצור יכול דאה השיעורבענין
 קנזח, וביהמ"ד ביהכ"נ קדושתבענין
 קצתח, שלישית סעודה באמצע יין לשתנהבעוין
 קצהסז, מילואים ימי שבעת על דקאי הקימותי ביום בעניןברשיי

 קטי, חמס שבת סעודות באמצע יין שתייתבענין-
 קעתי, מצרי לשק הוא ד'מן' הראשוניםבדברי
 קעחי, בחת"מ תורה חידושיכתיבת
 קטויא, הפסח בשי הנוגעים הלכותבמה

 קצבש, פסח של בהנדהתמיהה
 איק תששת השביעי ביששנסרס
 קפאיב, חם פצה פת להריח שלאבענין
 רביז, לנשים זימוןחיוב
 רהיח, וירט שבת אכילת מצות בגדר החת"מבדברי

 ריביה, ואורת אתסא ובענין יוסף, להריגת חשבטיםבפחשבת
 ריביח, בכ"ח אגוזים אכילתבענין

 מאכ, %( תשבהז השביעי ביוםקונטרס
 קפוכ, בשבת בפטיש מכה מחוך קורע במלאכת מצוי מכשוללהסיר
 רכוכק חמתפלל לבלבל שלא איסורבעוין
 רכזכק התנאים דיני צריך אם להחזיר ק"מ אתרוגנותן

 רכתכק התיבה חלון 3ח פתיחת בעניןבאוויח
 קנדכה, חרס  בשבת משא לפלץהאיך
 רלסכה, נכרית פזוזבענין
 רמכה, קרייש זמן סוףבענין
 רכסכז, ציצית בהשקעתמיהה
 רכסכז, שבת בהלכותתמיהה
 רלכז, בחלב בשר אברהפ בישול בענין יששכר בניבס'
 רלאכז, תנוכה ולנר מגילה למקרא ת"ת שמבטלין מאחזיל בשםבב"י
 ר3בכז, קדיש שמיעת חיובבענין
 רלסכח, החורבן בימי זמר כלי שמיעתאיסור
 קכחכסו מצלתה מרובה חמתה עדיין אבל האויר על מרובה שהסכך סוכהבענין
 רכחלא, מזוזה בענין חמדה ארץ ספר עלחמיה
 קמלנ; שע"ד( והנקרא האוצר בבית מווזה חיובבענין
 קםלב, מילה מצות בענין אברהם דבר שרת עלתמיה
 קמולב, פסח קודם בששים שטזבטל חמץ ביעור חיובבעוין
 קמולב, במזוזה חייב הבי- בית אי בענין יעקב משכנות בשרתתמיהה
 קסגלנ; חאהר מן יוונר משהו שהסכךסוכה

 קסדלב, ימחי"ק( זמר כלי לשמוע חזאלבאיסור
 קטהלב, כשער שנראה נכו-ית פאהבדין
 קסזלב, אגדה מפי הלכה למדין איןבענין
 קמרלק מהציצית אהד נפסל בענין איש החזק בשם המובא עלתמיהה
 קמהלק ולתושב לבר פסח מבשד להאכיל שלא השליהבלשת
 קמחלק כדרכו תופר הדיוט חוה"מ בענין הריעש בדבריתמיה
 קמהלק סכזית פחלץ לבער צריך אי סהם"ז ואחרונים אברחם במגןתמיהה
 קמלה, ,א( רגע בכל חיובו דמזחה מדעבענין
 רסזלו, נב( רגע בכל חיובו דמזחה מ"עבענין



 ישראלחוררלח

 רלולו, ברך* שהל בירטהסמנת
 רלולק ביאס עוממצות
 רםלה, מ-ע לקיים שמחויב בעת חישן להקיץבענין
 רמלח, וכקרות שש בענין אברהם במק תסיח אברהם:מק

 קצלט, סיני הר מעמד תיאור להבנים לסמרחמציה
 רלזלס, שבכורך מרחו אכילת ציעוד בעמן ארי' שאגת בשיתחמיה
 קצבש, הפסח קודם בס' 9מזבסל חמץבענין

ס
 רטגל, בכלל בנות אף צניט' שכתוב שבפולם חדייט עלתמיח מנחם יבחם?

 קגלה, בפסח חמיו אצל חתן ובענין - הבית בעל אצל אורחקניני
 קנלט, סרס אכילת כדי שיקפדבעניז
 קבהמ, זכור לפ' בטגע תמיטח שנה שכחה שיעורבענין

 יז, בשבת פקס מכונתבענין זצ-ל מרדכי רביסאווישקי,
 עולו, מהודו הבאחץ נכריהץפייות יצחק הרבסאלאוייצינ4

 קצבט, ישתבח בברכה שטו וברוך הוא ברוךעניית הלל משה חרבסאמעס,
 רסו, כר בשלוח לישב יעקב ביקש בעניןברשויי
 רנכק והרחבה הקדושה כו' מידךבנוסח:
 רנכק 'מבסחו' תיבת ניקודבענין
 רנכב, בבל סלך נבוכדממור שלשמו
 רלכד, העקדה מן כשניצל שירה אמר לא שיצחקבענין
 רלכד, יצחק במקום שנעקד האיל בענין ההחרס עלתמיהה

 קגלט, בישיבה חנהנין ברכתבענין חלוי שלום חיים הרבסגל,
 קצדמז, שבת תוסכת שיעפיבענין שלום הרבסגל,

 רלח, ולהורהצ' 'להבין ק-ז ספרי בלימוד ההיתרנדרי אליהו הרבסולוביצ"ש
 קלגנ; במקורות"ניסק פאז, בפסה בנשחסו הבשר ידין שבהמהל החלב דין מה חמץ מריבוי הניוונים חייםבעלי יחזקאל הרבסולומת,

 רכק סצאנז הכ"ח מרן שסיפר צבי בחכם"מעשה
 קעאד, בגליל וטושבותיהן כהווה משמרות וע"ד השרוך חבצלת ישבה "איכהקינת

 קסגה, לחסידות ויחסוההחרס
 נוח, למדניות נשיםבענין
 קידס, שסיום ודבקו נחתך ודין באושות וניקב נסדק נהמרבדיז
 צאסו, הפסח עליו שעבר וחמץ חמץ, מכירתבדיני
 קביד, להמאירי ועדשים בדולק תולעיםבדיקת
 צדי, נרם מדם חעשף חלבוןבנדון
 ציק מהמשחטות חיתם למלח תקנה ישאם
 רכחיד, תליא במזלא או מעשיו לפיויחג
 קפדכה, העין מן שעלעלם בשדבדין

 צ%, אוכל קערנה גביו ועל מים הרתחת ע"י הפועלת מען חימוםמערכת
 קלזלה, הביצים ודין שבזמנינו אצבעחץיהם החולקין חתרמוליםבדבר

 קםז, מירי לשון הוא ד'מן' חראשוניסבפכרי נניטין שמואל הב'ט01ר,
 מיב, רכים בעוטת המטת מריטתבענין יוחק הרבסופר,
 פכח, לע"ה קידם סוכה מסכת סידורבענין חייס יעקב הרבסומר,

 פדח, טהור בדבר נסבענין
 רגח, קדושים אחרי הפטרתבענין
 סוי, חגמים תלמידי בנים לו הווין בנר הרגילבענין
 קצי, פה שבעל חטרה שבכתב תורחבענין
 רכיא, בתורה שהרבה אלעזר רב'בענין
 קטויק אלתור רבי סתםבענק
 יחיד, התורה בקריאת פסוקים שלשה קריאתבענין
 צםיז, עונותיו לכפרת טחומש יה"ר ממוס בזבוזבענין
 פהכנק המרוסקים פירות על ברכהבענין
 קטבכד, בחרו כדולח דבריה האוהבי נוסח:בענין
 קמולק דרבנן במצווה אף כווטו צריכות משות אם השרע מרןבדעת
 קמולק ' כנעני עבדבדין

 קם, שוסתיו תותל מצותיו לו נותן לשה-רהמדבר
 עדסו, המצות לאפיית הנצרך אפייהבציעור יהזקי' יעקב הרבמאר,

 קלבכב, ציבור תענית שלאחר ביום חתניםתעננה
 רים, משיק בבנ"א עירובין תישןבנידק צבי יצחק הרבסופר,

 ריגיס, מחיצתא ומבטלי רבים אתיבענין
 רכדיס, רב41ן כף ברחובותיה בוקעין אין אבל רבוץ! ס' בה שדרין עירבענין

 פ?לט, סכומה ע"י הנעיהם סחךפ קלףכשרות יצהק לוי הרבסופר,
 קט, סכך לשם שנעשו קניפ מהצלת כשרחץבענין משח הרבמאר,



- א-מ לגליונות כללימפתח רלט הכותבים שמות 

 היחוד לאחר מיד ראש בפריעת א-א אסוחחאפ
 חופה קנין בעניןבירור
 באשא הראשו כיסה חובת מתחילהמתי

 לפסח אגדה חידושי זצ-ל נפתלי רביפופר,
 ואושכח מאמר - ישראל הורת שלאורה נ. הרבסופר,
 לבחור לתפילין טלית קדימתבענין עקיבא הרבסופר,
 טהרה למקוה בריכתכשרחץ זצ"ל עקיבא רביסחר,
 נשים נשאו ואלישע אליהואם ישראל יעקב הרבמטל,

 מיהרה למעלה קדושהאם
 מפריס מי-ין טהורות חיות שכל המזבח קרנחזבענין
 לחשמולה היו בניםכסה
 לרחץ הרעם המחברבענין
 הדעת עץ בענין משח באר ס8ה"קבדברי
 צדקניחז נשיםבענין

 אפה החמישים להשלים אמה חסר שניבהרמס
 וציבור כרבים נחשבצדיק
 הלהיםשיר
 ופורטוגאל ספרד גירוששנת
 למזבח קריבה חיההאם
 מישראל האומות הכמותמקור
 מישראל האומות חכמותמקור
 מישראל האום" חכמותמקור
 מישראל האמות חכמותסקור
 מישראל האומות חכמותמקור

 בכור פדיון זמןבענין זצ"ל יהושע רבימינעל,
 דורות מספר משגי זקינו על "זקינ"כתיבת צבי שממל הרבסירקיס,
 וטית הגאוניםמחלוקת יעקב הרבסנגאוי,

 411ת הגאוניםמחלתכן
 תורח בשמתת בעלזא מנהגבענין אהרן הרבספעקטער,

 בח"ה הלחש בתפילת שופר תקיעותבענין
 המנורה קני צורת צבי משה הרבמפקטור,

 אומות שאר על עמלק מחייתמצות
 המקדש בבית אומרים היו שהלויםהשיר מאיר ישראל הרבספרא,

 שסע קריאת זמן בענין הטילאשיטת שלמה הרגסראלאוויסש,

 עכרם נסך לגבי ומפוסטר מבושל ייןבדין הלוי דוד שממל הרבעדעלשסיין,
 הטיול אגרת על בפרדס טיול לפירוש הוספות זצ-ל זלמן שלמה רביענש-גרייך,
 י"ב( שיצה דמתזבסוגיא זצ"ל שמואל רביעהרנפעלד,
 ור-ת הגאוניםמחלוקת מאיר חיים וסבעמבער,

 בדגיפ ושמצאיםהתולעים יושע הרבעססרייכער,
 לעוז כומר סשה בן רצה שיתרו הטהרם בעלבדברי דוד יעקב הב'עפשטיין,

 כו' ברכה של כוס לה לשדר כדי ב-מ:בגמ'
 משוב אחטא ובענין יוסף, להריגה השבטיםבמחשבת דוד יעגם הרבעפשסיין,

 ת4ת ההותשמחלוקת מאיר יבפק,

 ןהטבהן ברוקלין שמטביב המחיטתבענין אברהם הרבם
 גדולות בעיירות עישב בעניני השיסותבירור
 לה זקוק אין כבתהבענין
 ראכילה אדושא סעסט מענבים הנעשה "מאסת" עלברכה

 נכרים בפירות שביעית קדושת בענין שלום הרבפאלושג4
 המכירה התיהר שלמוסבענין

 קשה גבינהבגדר יהודה יחיאל הרבושפיער,
 מיתה חייב בשבת ששבת סיבענין י. הרבפאקיר,

 ימים ד בישר הוצרכו שלא המילואים ק-בעתבענין
 הסלן בשם נכחדו האנווה שב'בענין

 סאנץ מצוה בענין שלמה הרבטשרבשסיין,
 מצוה לשם שיכות גדי המצוות ברכית בענין סופר כתבבשית לייבוש יחיאל חרבפארסוגאל,

 בשיא למעם צריך ח"חאם
 התורח קרישת בשעת הבימה אצל אנשים י שיעמדובענין



 ישראלאוררם

 בשינת למעם טייו חוחאפ
 כר בתאויעי ווואט מאוכל כלבעמן
 בחלב ב9ד אברהם בידלל בענץ ישעבד בםבס'
 יהאהפ בום-ב אאולח פציהבעמן

 גו' לדוץ לטאת רישוי ח19כ אדם שאיןבפיראט:
 העולם ובראשי האליי', חפקדשבית
 שכגסת מבית למעלה נשתטף נעזרת עשייתבענין
 העולם ובריאת ח9חהשי, המקדשבית

 המדרש מבקו ממדה של בגין חו!מאצ בענין חוספסבדברי
 תשובה עוות הרח אם הכח"בדברי
 כף יעזוב אךכ בפסוק החזקוני דבריישוה
 סוף ים על ולמנחית למשה שעטת מי בושמת שאופריםמח

 תכלת בעיין עוד ח.י.ל. חרבפאשקעס,
 העלעקסיץ טדת לחוצש כששכח בשבת מקרר דלתפתיחה אפרים חיים פשח חרבפדווזק
 לצה ת12עח כאהדי חנדלקהאומל אליעזר חרבפולן

 בשבת שונסמ של בגדטלטול
 לציו תטעה כשיש חנדלקתשפל
 בשבת וקפה שיש הכטתבענין
 נכרית פאה בדיןבירור
 וביאורים הערחץ בהכספת נכרית פתת בדין שבא" ה-בארתשובת
 חבורו סוכת ק-גבויח

 מצרי לשת אמרי בעגיי רבה במדרוגתמיהה ג ודבטלק
 פסידא בטקס  דשבות שבות היתרבענין זצ-ל וווקף בנימין רביפוקס,

 נרשום דדבוט חרם לואיךבענץ
 פסת א4' רב בחירתבענין זצ-ל הירש משה רביסקס,
 הפודח חכימא רב זרע בפסוק: הלץ בדבריהערה דניאל חרבפהק

 בביהר-1 ההתן של מקאובענין ישראל חרבפיינבערק
 הציבור קדי יהללו אמירתבענין יחזקאל הרבפוימאלד,
 לעכרפ בתיםמכירת אמל משה רב'פיינשסיין,
 יהושע שם הטייבת 9-יאתבענין סנן יהושע הב'פייפומר,
 העירוב בם4 זכיחבענין בנימין חרבפינק

 לפרחים מים חוסרת בענין שק"ו ס" הרבבשרע צבי צברחם הרבפינקאוחסש,
מכחם ארל יהודא אליעזר רביפינקל,

 חיים בעלי על פרסיתהשנהה הכהן אדון חרבמקסוקר,
 בקדילק הכף את כה-ג ההטרובענין חזרן חרבפישל,

 המבחרך ה' ברוך באמירתכריעה יהושע חרבפישקת,
 תעליט לשםפסוק
 ולתושב לגר הפסח מכית- להאכיל שלא חשלנהבלשת
 הודו ובתרנגול שהתיר הדיבשהמיהו

 הבאר והסתלקות מרים מיתת בענין ינחם החתם בדבריפליאה מנחם בונם שטחה חב'פישער,
 איסור בו שמנערב מנוכל הנגרי מן בלוקה לכההילח איסור ביטולבענין יתודא דוד הרבמישער,

 השנחבול עפרית בזמן סופר החתםבדברי
 הסוכר חיע אם מלה, ונמצאת לתבשיל ומזרתה צוקערסכר
 עיבא ר' של אביו בענין בנימין עירבספר

 נשים ידי על תולעים בדיקתבענין לייב דוד הרבפישער,
 בדגים שנמצאיםהתולעים מנחם הרבפיסטר,
 במדבר ישראל שהק-'טפסת לייב מרדכי הרבפישער,
 למלחמה חיוט! גסבענין מנחם שמעק הרבפלדמן,

 המצוות ברכת תקנתבענין
 לפוריםזמר זצ"ל פייבל הזקי' רביפלויס,
 לס"א חפיוחס תנ"ך, ק-י בגורלותשימוש אהרן חרבפליגמאן,
 בתמך רסוק כשלומדים השם הזכרתבענין אליעזר צבי נשתלי הב'פליישמזק,

 חמחפלל כנגד לעבורבענין
 תורה ספר כתיבת מטתבענין דויד הב'פוידער,
 שאו תקיעת לפני קואומריםבפסוקים דוב ישכר הב'פוודער,

 אסורות מאכלות עמ' ממח הלבימסה
 דר"ח תפילין הנחת קודם יחוד לשםאסירת אנשיל הרבפוודער,

 הרגום ואהד מק-א שניםבענין
 כו' אמת פעמים ר ויציב דבושת הלבושבדברי

 דעובדא גופא צבי ברוך חרבפוודער,
 טרק בספרא עירובין תיקוןבנידף
 וכרית מאהבענין
 הכנסת לבית סי או ערל להכניסשלא



רמא הכותבים שמות - א-מ לגליונות כלליטפתח

 רנכס, יהצ"פ בערב אכילה מטתבענין
 רזיח, ישראל משתקז לספ!לקחעדהת דויד הרבפעדומר,

 רמאכג אב גיבוד ביטול על גימש שיעקבבענין
 רגבל, קורפו אהחגיבענין אלי' שלום חרבקינדער,

 קםלב, כנעני' ליבד של המציאות יתכןאיך
 מט, ברהמ"ז טחובת עצמו להפקיעבענין מאיר יצחק ברוך הרבפעלדבראנד,
 רמוט, למדניות נשיםבענין אביגדור הרבפעלדמאנ

 קצגיא, עליו לרכוב המשיח מלך שעתיד חהמור בעניןבמאריל
 קצניא, עליו ~כיב המשיח מלן שעתיד החמור בעניןבמארז"ל

 להה, המצוה לקיום רק לחבירו אונרוג להקנותבענין הלוי זאב חרבפעלדמאן,
 רכאיא, הלילה עליהם שעבר קלופים ביצה או בצלבענין אשר יעקב הרבפעלדמאן,

 לכ, לשבת הכנהבענין
 ר0גלנ; בעירוב לעצמו יחמיר נפש בעלבדין אביגדור הרבפעלשסיין,

 ריזלק בעירוב לעצמו יחמיר נפש בעלבענין
 רהמז, כו' בשלוה לישב יעקב ביקש בעניןברברי אהרן יצחק הרבפענפיל,

 קצתיא, תחילה בשמאל מנעלקשירת
 קצסיא, כסדרן שלאבענין
 קםלנ; אסתר דוד' ,ע או אסתר יוד' מרדכי היההאם

 ריאט, בנשים התורהליסוד הישעל אפרים חיים הרבפעקעיער,
 רלדלז, דדשב-י הילולא לשמחת בכעס אלעזר המנחת בדברי אנשיל אשר אבא אברהם הב'פערל,
 קאכ, גד בה ושחט סכין שליב! וידא ד' על ז"ל הפלאה בעלבדברי מאיר חיים הרבפערל,

 רלהכב, כו' בה ושחס סכין שליבן וירא ר' על ז"ל הפלאה בעלבדברי
 קצהיוק בשבת מקרר דלת פתיחתבענין

 קלכז, זיע התחמס מרן במשנת ופורים אדרחודש אהרן הרבפערל,
 קסגיז, החחןס על וסיפורים עובדות - המעייר ייבש"שלא
 קצדיח, ואן זצ-ל סחפי" הניכתב בעל רבינו אודות וסיפוריתתולדות
 קצול, %[ ערל סופרי הניכתב בעל רבינו אודחה וסיפוריטתולדות
 רם!כט, התפוקק קודם לדרך יציאהאיסור
 םלה, למנורה כבש היה לאמדוע
 קפדיא, הנביא שמואל של הילולא יוםבעניו אלעזר הרבפוט-ל, רלילז, במזבח דוקא במעלות תעלה לאבענין
 קצזיק ברשעני שאלגל השילוני שאחי' הדורותבסדר

 זלא, מכווה מצות בענין קודשסכהב זצ"ל שלום רביפוט-לאוז,
 קלסכד, הבלעה ובדין בשביעית מחביט אתרוגהלוקח שלמה הרבפראג

 רמגלד, ברכות לשבעביאורים
 קצהיק יוהכ"פ בעבודת ט! כפר ה' באדאעמידה אלעזר אהרן הרבפראמקאוויטש,

 קנהלס, מהתנור הכנסתם קודם המצותשהיות הלוי יצחק משה הרבפרדימאה
 רטכה, ראש של התפילין עשייתבענין מאיר הרבפרויליך,

 רכוגח, בירם בעישוןמוחק
 רכוכח, בי"ד פסק מקיים שאינושוחם
 רכזכוץ נכריתפאה

 קצש, זקנים ומושבי מלונות בישיבתך העובדים גויםמשרתיפ אשר הרבפרורך
 קטיק בהפלה ידועים. "לאמנהגים נתן הרבפריד,
 רמסכא, אסורות מאכלות עיי והמח הלבטמטום פסח הרבגריד,

 רמהכק לדידכן תשלוםבעניני
 רמהכק שאנץמצוה

 רמוגק לעשירות סמלהסנדקאות
 קויח, פקרנ משום כשאוכל אסורות מאכלות 9"י והסח הלבממסום
 רייח, לבנה קידוש אחר הציציתבדיקת
 רייח, בקדושה שנדפסו בספרים רק ללמודהקפדה
 רייח, בלב או ב8ה עיגץ-התפילה

 קפוד, יוחמי "וכדו' ביצה בגמ' רשייבדברי יואל הב'פרידמאה
 רמאלה, קתני' והכי סחסרא 'חסורי עלהפירוש שמעלקא שמואל הרבפרידמאנ
 קסדלק ר"ת נשיסח לנוהגים השבת צאת זמןבענין ישראל דוד חרבפרידמאה
 עאלס, מאשיו 49י בסיד למרס מוונר ואם לשמה, נעשה העיבוד כל שיהי' צריךאם שסומל יהורה הרבפרידמאן,
 קאכס, השוחט רשות בלי בעיו"כ שחיסה דם כיסה אחד אםבדין משה הרבפרידמ,י,

 קוכט, הפיטום במקום מתולדתו מפולש נקב להם שיש אתרוניסבענין
 קסגלא, דאגילה במידי פצוח לצורך דאורייתא בפלאגה לעכרםאמירה נחום הרבפרידטאן,
 קצאד, זצ"ל חחם4 מהידברי נפלאמעויה הלוי שלום הרבמרידמכן,
 רו!, שמרע המהפלל לפני לעכורבענץ זלמן שלמה הרבפרידמאן,
 קעתים, בזממם דאורייתא הרבים רשותבענין שמעלקא שמואל חרבפרידמאג
 קמךיס, בטאלין חש"ןעשיית יחיאל חיים ש-בפרידמה
 רמהלה, הולדת יוםבעמן הכהן דוד הרבפרידריך,

 רמולה, החוסנת שני ימים ג' תחנון אמירתאי



 ישראלאוררמב

 רמולק התופה ביום וכלה הוסקתענית
 רם!כ4ק הבן תגלחתמנהג יוסף יקטוב חרבפרייפאן,
 ק0בכן, שומת לסנולחעטוהרות לה הרבטריינד,

 רללו, להרסר5ר הישועות "כוס חמקמקתסגולה
 כגה, קדירת בתוך הסמכתבענץ זביל ארי' משה רביפ-יינד,

 קצרט, בקיות גם הוא אם הרביעי ביום נישאתבתולה שלפה חרבפר"טיטאק
 קפסי, אילוציי בר ר" חש תסיד ס"מבענין חיים יחיאל חרבפריגע,

 לזל, )סכרת( דהעביסיס בחטף דםבדיקת ה. י. אברהם הרבפריעדלאנדער,
 קכזלד, תיגהנה עשה תרח אם הבהייבדברי זוסיא אליעזר חרב8ר"7דמ4ץ,

 קכזלד, אב כיבוד ביטש על נענש שיעקבבענין
 רמדלז, תשובה עש" הרח אם הבחי,בדברי
 רמדלז, גרצומ שעשני הנשים ברכתבענין

 רלזכו, ערשה עגלה בענין איוע נהל בס'תפיח הכהן וואלף הערש הרבפריעדמ.י,
 רמחכו, הן זריזיןכהניםבענין
 רנכו, המח"לל של אמהר בר'ישיבהבעמן

 קיכס, גליות של שניי"סבענין אהרן חיים הרבפראודמאן,
 קמולא, גליתן של שניירשבענין

 רלכד, דמזי בסמ"ג 'תנש בלשון קדישם תמאבספר חיים הרבפריעדמ4ק,
 רח'ח, הבן בפוהק שום לחלשךסרם יוגה הרגפריעדמאן,
 קדי, לעשרה אם הבנסת בית אחורי שעתד מי בענע בשיעהערות הטון מרדכי הרבפ"עדמ4ק,

 שנף פנים של"ספרי
 קעיק עטת פרפרי למסהאות -

 קעהיק שו"ת פרפרי לנוסחאות - שגף פנים של"סכרי
 הפלה קרדם לדרךיציאה שטחה שאול הרבסריעדטאן,
 רמדכה נכרית 40אבענין אפרים שמואל הרבפריעדמאן,

 רמדכו, מרוסקים אדמה תשחי עלברגה
 רלהלז, בלב או בפח עיגן-התפילה דניאל הרבפרש,
 כב'א, המעשרות ווידוי ביעורדיני זצ-ל פיבל שרגא רביפרגנן
 רסו, בתיאו את אברהם שהכירבזמן יושע הרבפרנקל,

 ריוסו, צריקים שלחמומת
 קעדי, למדניות נשיםבענין
 קושיב, ימלקי את ניסח שמלקים האלה הדברים אחר ע'פ סבתדרץבגמ'

 קאק בשבועתם דבש"מאכלי
 קצטסו, חמץ אכילת זמן סוףבענין אורן הרבפרענקל,
 קנזיס, אסתר מגילת על יל לוש-ם-א ייך "מהיר בספרהערות אלעזר הרבטרענקל,

 קצתיק עני ומעשר מעקש בסדר ורוסקים מנהג בעניןפלשה
 רמחכא, לית כל דוחה הבריות שכבוד ר5ריבד' ינת ישראל הב'פרץ,
 רמבק תינוק או ככר נ"י לחה:יאו שמוחד מתבדין יצחק הרבפרץ,

 רמבג חשכה נרחז בהדלקתנשים
 רויח, ל"ת כל דוהה הבריות שגבוד ראליבד' ינון יטת-אל הרבפרץ,
 קמאלב, לרש לועגבענין ישראל הרבפרץ,

 קטבלנע סת"ם לנבי ככתיבה דפוס לענין חסיזבשי'
 רדמז, החמור על ורוכב עםבענין משה הרבפרץ,

 רדטז, החמור על ורוכב עניבענין
 קמםסו, המסטין ראשי מעל הקוקיה להגביה צפון-אפריקה יהודימנהג טוביה הרבפרשל,

צ
 רנדכג חתכה הלכות עלרמז זצ בנימין %'צק

 קלחיס, שעטנז עניני בכמהזהירות פישל אפרים הרבצייממימאן,
 לסב, בחלב המצופות פתילותבענין גבריאל הרבצינממ',

 לז'1; במדבר ישראל סלואם
 ק%'ד, אהה בגנז חתנים לכמה ונשואין אירוסיןברכת
 קלכג יחודבענין
 עובז, להינזקות ל"ע אכילות ומנהגידיני

 נבכה, הוריו של יא,-ט ביום 9-ובים שלחתונה
 םט, החמוסים פגדלי בהתמוססא נספו שבעלקם מנשים עגונותהיתר
 מדכז, התפוסים בנייני בהתמוססות הקדקדים אבלותדיני
 נחכז, התאומים מבניני שמוציאים העצמותבדיני
 מהכה, החיסומים פבניני עגומת העדתבנדר
 מחכח, שלשח של ביד התיישב לא אך הנפטר זהו שאכן מעידים סימניםאם

 נכח, שמת שברר שסדם אבס שם על תימקקריאת
 לדכס, כו' גרש נדינ' בחלליתאסטרונט
 קסדכס, מין האתרוגים גידול' מקומותבירור
 קמטל, שן ה114רתים גידול' מקומותבירור
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 לסלק מענבים הנעשה "מהשסף עלברנה
 לגל4 לטנירה שעומד נוים של ישק קבדחן בקופיטי

 קסד%, החתימה שנמחקהכתובה
 רלד, חזמסתעף ברכוז שבע של סעודה חיובבדין
 פהל4 מהות הבאות נכריותפאות
 צול4 בסנטתי" גם והפרוצות השרוכות ואיסור נכרית 0.א לבישת היתרבענין
 סולז, מהודו הבאחר נגריותפאות
 מפלסטיק תוצריה כשדותבענין

 רססיירע0אופ-

 קיטלוק
 פדלט, נגרים אצל שמקכריפ יהודי חייל בהלוייתלהשתתף
 פזלס, המדיבה לגבון ננו, מתללות
 מגלד, בסוכה ישיבה על מברך אימתי שמתעמזמי

 רמזכד, עור עליהם שאין דגים קנייתבענין זאב צבי אליעזר הרבצירקינד,
י. רססכ4 צ411 "מעוז בפיוסרמז עמיהוד הרבצלניקר,

ען

 רמבכק אב כיבוד ביטול על נענש שיעקבבענין אברהם פשה הב'קאה4
 רמבכ4 לשדכן תשלוםבענין

 קיאכו, חנוכה ימי תקנתבענין משה אברהם הרבקאהן,
 קלוכס, מינים בד' מצוה הידורבענין

 סלה, והמסתעף שבת של שלחן שעל בסיסבדין יחיאל יואל הרבקוהן,
 פגיז, במקוה ד"ת של טייפ ושמיעת בד"תהרהור הכהן משה הרבשנהה
 יחי, דעניא" "אפרקסתא ספר עלהערות זצ"ל מענדל גרשון רביקאתן,
 ריאח, בזה יצא אם מנחו משלוח שמקבל חשובאדם יוסף יעקב הרבקאסה,

 רידס, שמת אמרו שהרופאים בילד אבהותדיני
 רידס, שמת אמרו שהרופאים בילד אבהותדיגי

 רלהק אלישע ע"י פרי עצי כריתתבענין אלי' מאיר משה הרבקאסה,
 רלוק תינוק או ככר ע"י להוציאו שמותר מתבדין

 רלוק מפה פורס ובדין בשיק מברך ומבדיל סעודתו באמצע שהמפסיקבמחא
 רלוק כו' משפחות אגלה לא אם נזיר דזשריניתוספתא
 רמחק חנוכה נר הדלקת בזמןחידוש

 קמוב, בנו את לפדות האבבחיוב מאיר משה הרבקאסה,
 קפדה, מסנר שנגרעו דפים חצאי שני בשבת לקרב מחזראם
 קפדה, לתפלה שולה בין ימובדין
 קפהה, תבלין קודם טלית מניח אי התיבה לפני היורדבחור
 קואה, אחד בר רק הי' אם שבת נר תקנתעיקר
 ריחס, מיתה חייב ששבת נויבענין
 קטי, )א( הסלית בלי וציצית בשבת, ציצית בלי סליתסלסול

 רבז, בשחיטה נשיםדין דוד חיים הרבקאין,
 רטזכ, רבים של ונעשית יחיד שלעיר אריה חיים נחמן הרבקאללער,
 כחכס, ושבת ותפילה קיש דיני עם יתנהג איך בחללית לגמוע שעומדאססרונס צבי חיים הרבקאניקאוו,
 קיזיז, ביעט תחסין בענין התתיס לדברייישוב דוד כתריאל הרבקאפלי4
 סה, תפילין הלכות עלהערות זצ"ל יצחק רביקאש,
 סל, עניבה ובדין אומן של קשרבדין סשה צבי הרבקארין
 רדיט, פש-ק בבארא עירובין תיקוןבנידון אליעזר אברהם הרבקוויאס,
 רלוכד, טי היינו הדרוס שברכת שדה המרומיבדברי יהודה הרבקול,

 רלוכד, תושב או צדק נר הי' ארוות; איבענין
 לזכ4 זצ"ל שניאורסאהן יצחק יוסף רבי להאדמררמכתב זצ-ל אהרן רביקסש,

 קעתי, הסל מוריד הזכיר ותשד בקיץ הנשם מצייד אמר אםבענין צבי זאב הרבקיזעלנ"4
 ק"מיב, אילנות שהיו במשם בתים בנייתבענין בנימין הרבקלונר,

 קצ'ב, המחשב מסך ע"ג הנראים שמחןמחיקת
 רמזכה, לשמירה אפיקומן ממצת שיורבענין ישראל הב'קלויזגער,
 רטויז, שמזקינין כל ת"ח זקני ממטויל הק'באוהיח דוב ישכר הרבקלויזנר,

 רדסז, כר בשלוה לישב יעקב ביקש בעניןבראתי
 רמסלח, במזבח דחף במעלות תעלה לאבענין

 רמגכ4 בשבת מגבות שסיחתבענין זאב אליעזר הב'קליין,
 סזכה, וכהלכה כדת האולמותהפעלת ז. הרבקלתן,
 קלול, התפלה קודם לדרך יציאהאיסור ליפא יחס חנני' הרבקלייך
 קנאלק מזחה מצחו ביטול עלעונש דוב מאיר הרבקליין,

 קם!לק "זעליג" לשםפסוק
 קלזו, בדגיפ שנמצאיםהתוקעים מנשא הרבקליין,

 ססו, ועוד שנתגייר, בן לו שיש שוכרם חפץמכירת
 ללא, מענבים  הגעשה "מאסתי עלברכה
 קעל2; להעירוב חמנגדין לאלו בעירוב פתזיכוי



 ישראלאוררמד

 כגלק למכירה שעומד גוים של ישן קבסת ביתפינף
 לאלז, פהודו הכגהץ נכריחץפאחז
 עטלט, בדאויזמג ובבימוי קוסםאיסור
 פסלט, חמדיאל לכבוד נכרי מתללות

 קפוא, קידושין מס' בריסוהערות דוד משה הרבקליין,
 רםכד, בסיען העירובאשחץ משח הרבקלייה
 לחברי חנוגעיפ שוניםדינים זצ-ל דוד יוסף רביקליין,

 "הצלה-

 1ה בשבת
 כהכז, למלת שיכולש שפרים שרושמם חולי לו שיי תינוקמילת

 מכה, ח"ב שלום משמרת ספר עלחגה)ת זצ-ל חיים רבען רביקליין,
 קצר'ק הפסתה עע התהליםבענין א.ח. הרבקליימקס,
 רלוכב, נכרית פאהבענין שמעון הרבק*ינמאה
 קיזכה, ביסס תטיגריות פקףג הכהב מחריזבענין שלמה חרבקלירס,

 קידה, הדיוט מרא היושהו הדבר מן הפטור כלבדון
 קכגי, ומזחה בתפילין כסדרןבדין
 קמהכת, לדף חוץ כתיבה בדין הראשונים שי'בירור
 רלסלה, מץ שעטנוז אתניות בענין הב"י בדבריהערה

 קיכז, והנברשת התראההגץ חיים הרבקלר,
 קצחיא, אדם לטמא אוכליובענין יחיאל מאיר הרבקשבלזן,
 לביב, טילה ברית בסעודת חלב מאכליבענין אליעזר אלכסנדר הרבקשפפלער,
 רכתכז, שבעל-פה התורהניקוד יעקב הרבקנזא4לוור,
 פסב, לקרקע מחובר באינו הרכבהבענק חיים הרבקניבסקי,

 קטה, ירט שמחת של מ"ע קיוםבאופן
 סומה מעיניהם למעלה נשים שששים קעקע יפוישרת
 כוכח, מטרים לבנין מתחת חסדרש ביתפתיחת
 קאלח, חנתה בענייניתשובות

 קמטיק עה"ח כתארי לנוסחאות - שני פנים של"ספרי יצחק 'וסף הרבקעלער,
 קעהיז, החשבת ע"פ השנים ועיבור חדשיםקביעות

 קלחיד, אחת בבת חתנים לכמה ונשואין אירוסיןברכת ישעי' חיים הרבקעניק
 לבכז, טפיפ בחלקי קבורהמצות

 כטכס, כו' ק"ש בדיני בחלליתאססרונס
 להלא, מענביפ הנעשה "מאסתי עלברכה
 לטלנ; בשבת "לבריאוחך תבשילחימום
 יזלה, בשבת באינטרנטמסחר
 פחלט, יאינטר לכבוד נכרי מתללות

 כטט, ברויט( מזונות בכסנין) הבזיה פתבעמן משה הרבקעסלער,
 לח'ח, מכונה עבודת שבזמנינו הקלף של לשמהעיבוד

 רמדכח, בחוסך שלישית סעודהבענין שמואל משה הרבקערפעל,
 ריחח, לע"ז כומר סשה בן רצה שיתרו הסורים בעלבדברי הכהן מאיר אברהם הרבקפלן,

 קכס1, לבחורים הראש על הסליתעטיפת משה אברהם הרבקראוס,
 קנהיט, הקרץ ע"י בקול מודיםאמירת
 רגבכט, זצ"ל דסלר הגרא"א מכונבבענין

 רובנס, צדיקים שלתמונות
 צגק פסת ועניני הלכותלקט שלום הרבקרניז,
 חיני במנחתחמיה מאיר אסרן הרבקרויס,

 רלסלח, לגוסס טרשה שבין בחילוק
 לחלא, מענבים הגעשה "מאסתי עלברכה גבריאל הרבש-ויס,
 קנבלב; בשבת קדושה של הנוסחבענין י. הרבק-ויס;

 קנבלב, בציצית הקורחך לבית נשים כניסתבענין
 קפו'ב, התכלתבענין זבולון חיים הרבש-יגער,
 יב, המל בענין ומכתב פוטבית במכירה קניה בדברתשובה זצ-ל ישעי' אברהם רביקרליץ,

 שם'ד, בביהכ"נהמחיצהבענין
 יביח, אזרחייםקידושיןבדבר

 כחיח, בתפילין השיןעשיית נסים י. ש. הרבי-ליץ,
 כוסז, "נשרית" המכונה העוףסטורת

 רכזכק למצרים לשובבהאיסור צבי משה חב'קרמיגי,
 רמנכק צדיקים שלתסוגות אביגדור שלמה הרבקרשלד,

ך
 רלדגק כו' בה ויהט סכין שליבן זירק ר' על דל הפליא בעלבדברי צבי אפרים חרברזתנפערק
 קמגיס, בתפילין השיןעשיית חלוי ישע" וצעק הרברזחגעד,
 ריסת, בו שגומן ק1114 ארסית הבהלל בענין ישראל שאריתבסטייק הלוי יואל הרבאבזמך,

 רודלב, בהעידוב המג'אז ישראל ובדין בזמה-ז, רקונה שכירותבענין

 רכהלג אסיק הגור שמבטל חבולת דף ששתו על שהעמידו עיי לים שמרצהמנוי
 רומזלה, והטסתעף ושמרוב הטוחה ובישראל בזפת"ז רשות שכירית בעניןהערוה



רמה הטותבים שמות - א-מ לגליונות כללימפתח

 חג(-זא בפי הקבוע במיצא גשמת המיםסיטן
 וו כזה חעשוא הסוכהכשרווו הלוי משה הרבראזנ,0י,
 שני ביסס מלאכה לו ח9חז א"י לבן לומר מחזר אם בא"י חשורם חסלבן משה הרבראנער,

 חעיר ברחוב העשבם סוכהבענץ
 עכרם קוצרי לצודך וערב שתי עם אנןמצבית זצ"ל יודא רביראזנו0י,

 שאה בסתרר להסתפח הנקח הבסחתבענין יוסף יעקב הרבראזענבלום,
 בשבת תחול בה 9חכד מצויה והזזתפתיחת
 בשבת ההול בה שלוכד מצודהפתיחת

 חאוסובאס על עשרה שמונח תפילת בעוין וצץל סקווירא אתדיק הגהק של פסקו שמואל אביגדור ויבראזענבערק
 בתפילה הכריעות בעמן קודש זרע באה"ק עביר אברהם הרבראזענבערק

 הכריעות בענין קודש זרע ספה"קבדברי
 הקרץ חזרת באפצע דר"ח תפילין המניחיפבענין
 שבע מעין בברכת לכרועבענין

 וכדומה רח הדלגם לגבי לימץ אלא יהא לא כובת שנענת פינותכל בעריש דוב ושבראזענבערק
 לחברתה הממוכח ברכח בעניןביאורים
 אחיזה בית לו שישפפוג

 שהיות ובדין לצורך שלא במצות הידים משמודיבדין יחיאל חרבראזענכערג
 חטיו אצל שאוכל למי חסכה נר הדלגכןבענין
 שבזטנ'נו בייןמזיגה
 ככולו רובו ובדין עשדה למנין צק-וףבדיני
 הפסק כלליבענץ
 המתפלל כמד לעבורבענין
 לברכה ברכה בין קצת להמתיןבענין

 גוי היינו הדיוש שברכת שדה המרומיבדברי צבי יחיאל הב'ר"ב,
 שצאתי יגעתי בענין אמת שפתבס'
 בטלית מצוה של שטחה יששכר בניבספר
 אהרן מיתת אתר ימים ג' וסרת משמה משה  שהתחיל יונתן מדרשבספר

 גדולות בעיירות עירובין בדין יצחק הרבראזעיבערק
 תורה ביטול חשש שיש במקש אמועניית יי"מ הרבראזענבערגער,

 בתפילת הכריעות בענין קודש זרעגספהיק
 בתפלה בס-יעות השיסותבירחי

 תחנם לאבענין אלי' ירוחפ הרבראזעגפע~,
 בהדו גדולה דבדי' האוהביבפסח
 בער"פ מצוה משח אפייתמאג
 לבטלה לברכה בשכמיתו אמירת בענין יציב דבריבשרת
 אהר ביו"כ עליהן יתוודה לא זה ירכ עליהן שהתוודה עבירותבענין
 שדכן שכר תשלומי חיוביבעניני
 השבועות בחג עשביםישלו
 אביה בשם שיק-א רבא ואשתו אביו בשם קוראים הא' טילכן שנהגומקש
 ללויים ודשי וחלק תלש וינייפ פי נוטל בכח- החזקתיבדברי
 ס"ת שיש במקום רק נפ"אבדין
 מצרא דבר מדינא המלאכיםמענת
 נח' ימי כל 'ויהיו כתוב מסורתבעניו
 בחרו' גדולה דגריה "אוהבי נוסחבענין
 וכו' ובשך ערב מעריבים משכימיפ שאנו אשריגו התפלהבפסח
 והלכה מדרש ספרי ולהרל לוחדיר לוי הקדושת בעל הכה"קמעולות
 משמנים' אגלו בזמר צאנזמנהג
 בפיתוים חסידיםמנהגי
 וכנען באדום חרדה תקפה לשריג: יתדבנוסח
 לתודה שבמזמור התיבותמסמר
 שבעל-פה התורהנישד
 ההפילה בנוסחהערות
 התוספות בעלי רבותינו של הסדרא העברת ומשםזמן

 נורא ימלוך "הואו לבדובנוסת
 לשבועות עתיקמנחג

 בפסח שמוחו חיוב בענין שיר בשותתמיהה פסח הרבראסבלאהם,
 "קראקפאס" בכלי "ממפהשהיה יהזגחל חרבראמה,

 השסריימעל על מאססיקבענין
 בדגים שנמצאיםהתולעים
 כימי נוזל עם המעורבים במים הכשרתה קודם בשרשסיפת
 ענוייסס שלכשדיוק

 בע"כ ושת וזיכוי - הטתירין על לעירוב המסדים אוסריןאם
 בשבת השינים ליישר "ביים-פלורס"החזרת
 הוריו של שרצייט ביט חתואסייעות



 ישרחלאוררמו

עםע*
 קעב*, יח"
 רמסלח,
 קכנק
 קפח,
 שטכיק
 רסלה,
 קכחלד,
 ריחיא,
 קצוס,
 קצוס,
 קצטז,

 קלבלט,
 קפהכא,
 רלו*,
 קפהכח,
 קובלק
 רלס*,
 קנבכח,
 רססלה,
 גוה,
 קצוט,
 רלחכה,
 ריאלס;
 קפדטז,
 צחכב,
 עהיס,
 רדטז,
 רדמץ,
 רדמז,
 רדמז,
 רייז,
 ריחגה
 רלטכו,
 רםבז,
 רמדכח,
 רלכס,
 קנאלג,
 קבולד,
 קללד,
 רמאלה,
 רמבלה,
 רמבלה,
 רלזלו,
 רגבלו,
 רמלח,
 רמהלח,
 רלזלט,
 רלו44
 רלו4מ,
 רלולס,
 רל!לט,
 קכדם,
 רמבל,
 רטבלא,
 רמבלא,
 פכס,
 לבסו,
 קאכק
 קזכח,
 עד-וה.לה,

למגמא

 אטם ט*א "טטל *יט
 לפכירה ששמד גוים של ישן קברחז ביתיטי
 בשבת באינטרנטמסחר
 אפיק הטד שמבטל הבלט דף ששתו על שהעפים קוי לים שפרצהממי
 הקילה אדעתא שנסק מעשים חייןפרכת

 כמאחז בשאר שנתערב בסיס קוי מוקצהכסא אייזיק יצחק חרגראסח,
 גסם, בשאר שטץערב טפפה שחצוכסא
 העירוב זכוי על המנגדיןבדבר

 חולדת יוםבענין שמהיל פאיר חרבראנתק
 בפקומה אחרת להניח כדי ראויה שאינה פתילה לטלק בירט פרטואס וופואל חרגראייה,

 חפעשה ימי מששה השח שהשבת בענין הלוי שמואל משח חרגראטסענבערק
 פ'הה חייב בשבת ששבת נכריבענין ליביש יחודה היים חרבראסנבערק

 בראשית ימי מששת נעשה ששבת ישראל ששואי ספוק לדברימקטר
 לחשפונאי חיו בניםכסה

 בפפח דגים ולשכול אבותיו מטץג לשנהר סוהרה44ם היים הרבראסער,
 רבא דשמושאתפילין אריה מיכאל ויבראנד,

 העגל בחטא הכבוד ענני נסתלקאם
 מסעי בי ראוית להעקף חק-קשה סוףקביעחז צברחם חרבראפאפ44רס;

 פחזברחץ טרשיחץגעתן
 ד חלק מסעי בפרשת מסערה בש"ב משריקיןאין
 התפרה בקריאת המחוברות פרשיהץסיד
 יפרס בפרסית מסעות כטוב מפסיקין איןבענין

 כלים השכשר טבילתבענין בצלאל הרבראשווו,
 קנייתם עט מיד כלים סבילתבעמן
 תסאת הקרבתי כאילו יח-ר אמירת בעניןבמרא

 חאקי קמן אסטר במגילת מעמים חמשה שכתוב סעס הכהן דוד יעקב אלחנן הדברבינוגיץ,
 סדור העיר של מקומו אליהו חרברביטביץ,
 ושוח" *שע "הלוניסחובענין אהרן גדלי' הרברביעביץ,

 חמץ בדיקת בליל ס"ת חכנסת ועשיית - צדק גר בן לו שיש לגח חמץסכירת
 לחלב בשר בין שעות 1' המתנת בענין הכהן גמליאל הרברביעגיץ,

 החפור על ורוכב עניבענין
 התטור על וחגב עניבענין
 הקדוש הקל אחר עד לכויןצריך
 גיעסש יוםבענין
 בלב או בפה עיקרההמלה
 וישב פ' הק' החיים האור דבריישוב
 בשינה למעט צריך תיחאם

 השמשח, בין שנבראו דברים ערפיחבענין
 בגלגול 'בוז! הנגזל שגם הנר"א בפירושצ-ב

 התמיד בשביל כבש אודות הק'באבטח
 שמות סכר תוכן בענין בחיי ברביעצ"ע
 הרע לשון *גר האיסור בשרע מכר שלאסעס

 קת)י' והכי מחסרא 'חסורי עלהפירוש
 תשובה עשה תרח אם הבהייבדברי
 ט' יעזוב קףכ בפסוק ההזקתי דודייישוב
 חנם במחא או אובידפ בזכות ניזוניןצדיקים
 הקידת יוםבעמו
 המצות על אותיוה עשייה בענין כקורחבמשטי
 אדומה לפרה טעםבענין
 מוקצה איסור לעפץ חודה שמסלכמחס
 קבס געה משה וצעקת כו-, שעטו "פיבנוסח
 בנרמלית הרצועה ששסקה סנדל טילטולבענין
 ההגדה שמיעת עיקרמהו

 הדץ טמר זמן בענין ע:( בסטשרין הדיס'שוסת
 בשבועחץ חלב אכילת במעם ברורה המשנת דבריישוב

 בציצית לגילם כניסה בדץ ברי" במשנתחמיה גמליאל חרברבינובי?
 השא בראש שיאאיסור
 חלוץ כל לכם ועבר א-פבבעטוט

 חכיפורים יום ערב בליל אכילה מצחי צבי ירחפיאל דוד הרברביטביץ,
 א חלק יתד בעמני קדרותתשובות הסק לוי חרברביעביץ,

 חסיבח בלא אפיקומן השכלשכח
 בלילה שינמר אב בשיח כניסה חטאהפעלת
 באחרות ונתערב מליחה בלא ויטצנשלבשד

 מעי משומשיס כליםקניית מוטה הרברביטביץ,
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 נלה מהודו הבארע נכריותפאות אליעזר נחום הרברביטבי?
 קצתכד, בפתחדשים הפה-ס גש-ן נולמלחופזו דוד 8ק הרברבינוביץ,

 קצטגה יכ( במתחדשים ההוטס מרן שלמלחסתו
 קעבכת, ש במהחדשיפ חח"-ס מוו שלמלחפתו

 ראס, לגס הרס"פ כתבבעניו אליהו פינחס הרברביטבי?
 שדח, בגס העיד שם כתיבתבענין

 צדמז, אסחרות פאכלחץ ע"י "מח הלבסמסש אברהם הרברוביך
 קמויז, מזחה של בבוטיק ואנוהו א-ליזה
 קסגכב, הזטסחוקף המקומות בכל נסלח לאגדר

 רדיח, לבית המחובר בביהכ"נהדלגכן ליב יחודה הרברובין,
 רדיה, הקטנים במניניט בביהמ"דהדלוק;
 רדיח, שבת במתשיההדלוק;

 רדיח, אחרת לעיר למסע ההדלקהזמן
 ריק מותר מאיסת"א סולשניושי כעס בענין במניאבמ"ש נתן שלום יהושע הרגרובין,
 רכסכד, כו' הנותן כחתן במתנה התורה לו שניתטז ככלום טיפברשה הכהן שרגא 'חזקאל הרברוביה

 רנדלה עברי לעבד נמכר רשם אזנו שנקטעהאדם
 נד'ס, דיה ויחור על התורהברכת 'שראל הרברובין,

 קדכד, בורי פקוס לכל המקדש מקוסשייכות
 עדה, בשמחה ממעסין אבמשנכנס מנדל מנחפ הרברוביה

 נולוק תחחה מהת מסירה בעדי להכלה הכעובה מסירתבענין
 המשואל חיים" ח-דברי בהיתרה שדנו עגונה בשאלת ומתןמשא זביל אהרן שמואל רביריבינו

 ומשיג-

 סח,
 עד, כסאות בטהור שמנערב מוקצה שהואכפא הלוי אליהו אלטר הרברובינשסיי4

 קשביד, בשבת ג' בסעודה ברכות שבע כוסשתיית
 קמביד, התנים בברכת סעחעבדץ

 כדכד, הזמנים בין בענין והונעוררות חיזוקדברי רוזנפלד אהרן רבירחנפלד,
 רירטה לפרקים התורהחלוקת יוסף צברחם הרברחענבערג

 שסז, ~עתיד גהיופ וכביצים העופרהטהרת הכהן שלום הרברוס,
 מהיז, שבזמנינו ובביצים העושהכשחת

 קמאיג אלישע עיי פרי עצי כריתתבענין צבי ברוך הרברוסנר,
 פחט, ימא תשליך אמירתבענין יוסף דניאל הרברקה

 רויז, תשליך מממהג הנמנעיםבענין
 נה, הטבורן ה' ברוך באמידתכריעה

 רינז, בחוה"מ חיד-תכתיבת טוביה מש"רוקת,
 קלסלד, בתפילה טעחזבענין הירצקא משעלי ודברייזמאן,
 צחיד, מילה ברית בסעודת בשראכילת אשר. ברוך הרברייך,

 צחיד, חדשים כת-י על למסוךבענין
 טיד, לעיין השין בץ בחרו להמסיק שלא יהושעבשם

 צו'ד, ס"ט שלפיעטחו
 ריאסו, הזוהר על שסקול ומה ספרים מספהח ספראודות
 ריאטו, לניע חי שנכנס חירםבענין
 ריאטז, (ט(ר1 על נבלותו בשעת תורה משט; משה לימדאיך
 ריאטז, בתהלים מזמורים קפ-ז אוק"ן

 ריבטז, שמזקינכן גל ת"ח זקני במארזיל הק'באוה-ח
 ריסטז, אליהו דבי הליכותילקוט
 ריג'ג יפיפ ד' ביקור הו(מ17 שלא המילואים קרבנותבענץ
 ריגיג הסה"ע אשת מהרבנית הלכותחידושי
 ריד'ג כו' לטיטוס שדרי' אזל דמו גיטין גמ' בדפוס משתתישן

 קבהיס, ס"ס שלפיענוחו
 רמגכד, התורה חרכת לגבי והרהור כתיבהרזן לייב יעקב הב'רייכמאן,
 רנל, ביהכיס ע"ג מטרים ביתבענין פסח הרברייכמאן,

 שלק ביהגמס בנין מעל גבוהדירה
 רלובג חגים חרצנים בענין רטני בדבריסתירה י. ש. הרברייכמאן,
 רמדגז, רגע כל תיוכה אם חפת מצות בענץ לוי קדושהבספר ארי' חיים הרברייניץ,

 רמגטק לא יאחיר הקידושין ובתואל לבן רצו שבתחילההמעם
 קעגז, זצ"ל הב"ח מרבינו מעשייתשתי ז"ל בנימין רבירעסלער,

 קמרסז, דיבוק מגררי פבעלז שלוע השרהרה-ק
 רכדיד, ישראל בת בנישוכי איחור על הב"חהקפדת
 רכהיד, חיתון מאיסור וכלה חתן מציל זיע חיים" "דבריבעל

 קנח%, אשה" עשני "שלא ברכתכוונת חיים הרברפאל,
 רפאל, בלילה הנראים בכוכבים שלבים שלשהבענין כהן אהרן אלכסנדר הרברשאורס,
 רפזכק סאנץ מגצה בעניןעוד כהן ח-י יוסף הרברש(פורס,

 רמדכד, סאנץ במצוה מחיוב בעניןעיד
 צגלא, 0!( ויחרית תפלת לפניאכילה חיים הרברפתצרס,

 מסלב; )ב( שחרית הפלה לפניאכילה



 ישראלאוררמח

 קפדלק העש בחטא הכטת עמי הסתלקא בעמן הכנ"א עלתעיה
 קבולד, עשאח 161 ומונס פקח לעשות המחשב בעמן הת"סב19רת
 רמב*ל העגל בחטא חכגוד ענני נסתפקאפ

 רמזלו, הפדרתי מבית ממדח של בניו החמא בעמ! הההרסבדבש
 קזלט, בהטיז במקום חפה" עלאסו מנדל מנהפ יוסף חרברטפורס,

 רלחק תימק או ככר ק-י לחוזמאו שטוחו מתבדין
 רלחה לו להלפת שהסכיפ למי בזול בפז לפכור הנעתדבענין
 רלהק בזמניט שכיר שכר תשלוםבענין
 רלח4 לדעת שלא הלפאמחילת
 סולק זח לפלט עשה כשאיש ומהזם יורד תקרה פי אמריץאס

 רש%, כחוק וטייפ וכו' גןוך ואמר הזר חגץד ואחר בהוממה מעהבענין

ש
 זל, פשיה ביזה או אכחושי משום לנר מא' מדליקיןאין ליב יהודה רב'שאג-צוובנר,

 רמהלא, בגמז 02 נכלל במם בתיבתאס יהושע יחשל דוב הרבשזרע,
 רלהלז, בלב או בפה עיקרהתפילה

 קפמז, למלבטם המיוחס בשור עםחגשיפ ישה-אל חרבשאו,
 רלגק בקידוש אשיט *יציא פחדה קידוש ושכת ידי ויצא כשתפלל איוו יכולאיך מש" אברחט חרבשהיא,

בס'

 סאו-

 רלנק במצה ערל בדין ושמש
 קמוד, נפש פיקח במקום שמים אדית ומל ההלכה לנינותבענין
 קכוה יחודה ר' על קאי יעבור ואל יהרג בדין מאיר ר' על החולקים חכמיםבענין
 זכר עשייתבענין

 לחורני
 קכוו,

 קטו, האם אחי אחר חוקים בנים רובבענין
 רכסח, 0%ץ חרטם המחברבענין
 רססכא, בשבת הוצאה במלאכתהערה

 קכוסז, בורר במלאכתהערות פנחס הרבשוק
 קלוכח, יורק בניו שסיע בתפוף! א"י שכגנד צד בענזןבירור בריך הרבשובקס,
 רנדלה, אב כיבוד ביטול על נענש שיעקבבענין חיים חב'ושהאיץ,
 רלכס, בחגה"ש הלב מאכליגמעם דוד מרדכי הב'שמארץ,

 רלכס, ידך את נטה אףפ השיאבפי'
 רלכס, כי לדרך לגראז ם חשוב אדם שאיןבסרסרי:

 %כק בשבת השינים ליישר "בייס-הלעיטיההזרת יונת אברהם הרבשווונרץ,
 רכחכד, מקדשט בא להגרבן זכר חיל וגזירותתע2יא נחמן אברהם הרבשווזרץ,

 רלדכן, החורבן בימי זמר גל' שמיעהאיסור
 קמאל, מדרבנן או ביית הוי אם לבטלהברגה אגשיל אשד הרבשהארץ,

 קמאלנע %י חייט הדיוט שברכת שדה המרומיבדברי
 קסאלב, באשה לרש לועגבענין

 רמבלח, בורר משזפ חייב אם בשבת חרופההמפריש
 רמגלח, בשבת התודה בקריאת יעבירנו שמא מריק לאמדוע
 רמגלח, נתז איסור בזה יש אם בשבתטילה
 רלסלט, רציחה משום חייב אם שם עייהורג
 רמלט, לטצוווט הוקצה קמן שהדליק השכה נרהאם

 רמלס, שם קני בשבת מלאכהלעשות
 רמאלס, תרגום ואחד מ9'א שנים לקרות כדי תורה ספר להיגמא מ0ץרהאם
 רמאלס, ממשנן ילפינן  בשבת אמות ד' מעבירהאם
 רמאלט, במוכח חייב סומאהאם
 רמבלס, בגדרים שליחות או תנאי מהניהאם
 רמגלט, כבוד ענני פוס ב' היההאם
 רמגלט, עשתה ד"א ומנס מצוח לעשותחושב
 רמדלט, כחן שעשמ מג71 איט נוקמדוע
 קטוכ4 סי? לגיבור מדיטו חיוב יש לאזודיהאם
 קנזם, מעופדז הלבנה לקדש צריךטדוע
 קנחמ, כתורה? יק ביסס כמן לכנות אהסס ישהאם
 ק'זנ4 מרהץז לבית שנכנס למי ללמוד איסור ישהאם
 קיחם, חפטונמסו בפימות חוחה דברי להרהר איסור ישהאם
 קיטם, 'דז של תפילין ראוי של משהלין לעשית אכנרמדוע

 קפדיה, משאלומקי תמהרחרש זזףל, שבתי חיים ה2-ר תולדתי חיינהסכרת בער דוב הרבשותךץ,
 קפה', הלה שריש!בענין י. חרבשוהי-ק

 קלדו, חרחמיס מדות דרג בפסוק רע"א קושית עליפיב
 ראח, 9הר במ4 שנעו בשעה הכהנים עמידת מקוס ונענעפלישת

 רמבלח, דאכילח אדעתא שמחנו מענבים הייןברכת צבי מת* יעקב חרבושהשרץ,
 צחכס, מהסכך ספחים ארבעת חסו!לנים מוכחנהי קזופיל יעקב חרבשווזנרץ,

 קמטלז, השונר מצחןבסעפ
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 רטבכח, אומחז שאר על עמלק מחייתמצות יעקב הרב=חד?
 רלזלא, טפח שחב בו יש ספחים ג' בהקיפו ושיש כלאודחה יצחק הרבשווושרץ,

 רלזלא, השנת בראש ויינהאיסור
 רלזלא, תורח ספר כתיבת מצהרבענין

 קמולק במשכן בפועל היו מלאכות הע"ס כלאם שמואל יצחק הרבשוחא-ץ,
 סוכק בשפת השינים ליישד "בייט,פלעיס"החזרת שלמה יקותשל הרבש411וץ,

 סבלב, התפלה קודם לדרך יציאהאיסור
 צדלח, להמוציא קידוש בץ סעודה לצרכי הפסקבדין

 צגיא, הלילה כל מצרים יציאת סיפורבענין ירמיה הרבשווארץ,
 פאכ, תיווךבדין ישראל ודבשווארץ,

 עטלה מהודו הבאות נכריותפאות
 רגיב, בישוב אחטא השמרבענין ש.י. ודבשווארץ,
 קבו, בשבת טייטס הבעיבויי השתמשותאיסור יחזקאל שאול שמעק הרבשוחרץ,

 רכסכ, עירובין בעניניהערות נפתלי שלום הרבשוויסמער,
 רכדלה, המזריח בהר המקדש בית נבנה האיךבענין משה הרבשווערד,

 קטלז, יעבירנו שמא מחשש מצוה  לעשוש חדל אסרומתי
 רמולח, בשבת התורה בקריאת יעבירנו שמא נזרינן לאמדוע
 רטזלט, לר"ת תפילין הניח ע"ה רבינו משההאם

 קטהלק כנעני עבדבענין שמואל יצחק הרבשוונץ,
 קסהב, בסוכה לישבברכת גדלי' מנחם הרבשוהאט,

 שןה, למצה כזית בשיעור חיים הדבריבשיטת
 קלבו, הנצב שיעה- בענין הד-חבשישת

 רזסו, ענבים במיץ כוסות ד' יח יוצאיםאם
 רזטו, החמור על ורוכב עניבענין
 רזטו, בשבת שעטנז של בגדטלטול
 רטטז, טיי או קאווע על אחרונהברכה

 ריסו, ד"ת המאתיםמחלוקת
 קציב, ור"ת הגאוניםמחלוקף
 בתי המצה פירורי אודהר התגש בעלבמ"ש

 ריויז, בשבת המרק
 ריזיז, הנאמר לתוכן שייך איט אם נם תהלים פטון לאמורת בנסע התניא בעלבמ"ש
 ריזיז, מדעתנו גזירחז בענין הרב שרעשיטת
 ריחיז, )הטבה( במחזורהערות
 קנ'ס, וסוכה יתפיל בתפיליןהפסק
 קנא'ס, דכית תפילץ על ובירך טעהבענין
 רסכא, ל4ת כל דוהה הנריהז שכבוד רם-יבר

 רסכא, חנוכה בר הדלקת גסהמז ב נשיפבישע
 רסגא, דית הרהור על התורהברכת

 רסכא, ס"ט שלפ'ענ1ה1
 רסדכב, פסירוט לאחר בבהמה סורי אבי יברך ה41 הרחמןאמירת
 רמדכק הנשים אצל גרדים מלצריםבענק
 רצדכב, וטיי קאווע על אחרונהברכה
 רמהכק נכרית פ"אבענין
 רמהכב, לשיר שיי בין מפראק אי ברכה בלא בחוה-מ תפיליןהמניח
 בסמ"ג ישניא בלשון קדישא, תניא סמר עלישוב

 דנדה-

 רנכה,
 רנאגה, בחרו גדולה דבריה האוהבי נוסתבענין
 רמאכה רחוקים המים אם שהרית ידיםנטילת

 קס'ד, אפים נפילת לעניןכלה פישל אפרים הרבשסיין,
 רכטלד, חשתו ביום לחתן אפים נפילת ומנהג' בדיניבירור

 לזד, שבת לפני מכונת-פקס לכבות צריךאי יצחק הרבשייינ
 קד'א, כימי נוזל עם המעורבים במים הכשרתו, קודם בשרשטיפת
 כס,ט, הריימס שלכשרווק

 רמהכו, כו' ירכ בערב פרשיותיו השלים ביבי דר' גמ' על המלך שערבס' עמרם חיים הב'שטיינמעץ,
 ריזס, בעשיית כמוך מי לומרשנח גרשך חיים הרבשסייגמע?
 רלבו, בדגים שגמצאשהתוליתם יחשל חרבשייינמעץ,
 רדלז, יששכר-זבולם שמפות ענינייסודי יוסף 91-בשייינמץ,

 מבכק בשבת השינים ליישד "בייי-פלעיסיהתזרע
 שבג בשבת חשינים ליישד "בייש-פלעיסיהחזרת

 לזכה, כוומה צריכות מצות זצ"ל הכהן פאיר יוסף רבישסיידרר,
 לח כה, בנק של בסשעק הבופדיון

 לחכה, לנכרישליחות
 רחמה בנשים ערבותדץ מרדכי אברהם הרבשסהיבפעלד,

 רנלא, הכנסת בית עוג שמה בנייתבענין מענדל מנחם יעקב חרבשטיטן
 רגלא, בביהכ"נ חתכה נרות הדלגתןמנהג
 רנאלא, ספרים' מפי ולא סומרים 'מפיבלשון
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 רנה6ש, בנשמה' גדול חור בטף קטןחור
 רוב6ק תעדר ש ברפא חיא אםחושך
 קמטלק גרוה5"ס סעבי"ל על ברכהבענין
 קמסלג תשקל מחצית טני4זבענין
 קמסלק צדיקיפ שלתמוטנה
 קנלק הי ב' וצל הג4-יאת סדר בסידוריםההדפסה

 קלנלד, תעגל בחטא חידוד ענני נסתלקואם
 קלדלד, ביחם-ד ע"ג נשיט עזרתבענין

 1לד, )ג( עירובין תיקעקונטרס זצ-ל יונתו רבישסייף,
 כחיב, במפעל בחוה"מ מלאכה עשייתבענין
 סכ, נח בני דיני קונטרס חסום; מצוותטפר

 סול, חנוכה על אגדהחידושז
 1לב, 0!( עירובין תיקםקונסדס
 1לק )ב( עירובין תיקוןקונטרס

 מחלא, שכרת( דייעביסיס בחול' דםבדיקת אברהם הרבשסינכרון
 רמאכד, פקרנ משום כשאוכל אסורות מאכלות קףי והמח הלבסמסופ שלמה הרבשסעסלר,

 רמאכד, פיאות" "מאכן לזה שקוריןמה
 רמאכד, מווולעדנ,ק הרה-ק עלסיטר

 רלזכה, ופירזה תבשיל פושר מזונות סיני שבורא הכ"מכמיש משה בנימין הב'שתעקל,
 קצססו, שלו איוו פקרי אי חטא איסורי בענין יעקב נחלתבס' אליעזר שמואל הרבשיערן,

 קצסטו, בעבירה תבינה מצוח בענין ר"ה עסיס יעקב בנחלתתמיהה
 אא, נדרי "כל אמירת בעטן סרדגי ביר יצחק רטטתשובת
 א1; 5י1(ד בעניני מריב מהמשמם פסקיםשני
 גג, 5רובינצא חכמ' של מדרשפ מבית בלב או בפה חמץ ביטולבענין
 נסג בפסח בחמץ רפוואבענין
 סד, מראסובורג פהוקם של מדרשו מבית מצוה סעודתבענין
 סד, מראטנכורג מולקם של מדרשו מבית בחךב ט' אך'מלאכה
 קסתי, סעודה במקש קידושבענין
 מביק אדם של שמו שיטינענין
 קמזיד, ידוע שמו כשאין בכאובה האבשם
 רלסלס, חטבה בהדלותו בפרוטת הסשוטקףבענין

 כני, חפערבי בכותל יתד קביעתבענין זצ-ל משה רבישסערן,
 כדס, בששת לחתן או מצוה לבר מתבת ליחןבענין

 קלבז, זיע ההמו"ס סרן יששת ופורים אדרחודש יודא ודבשטדאססער,
 קסגיז, ההחךס על וסיפורים עובדות - המעייר ייבש"שלא
 קצריח, ואן זצץל סועד" ה-כתב בעל רבינו אודות 1סיוצריסתולדות
 קצזל, ובן זצ"ל סחר" ה"טנכ בעל רבינו אודות וסיפוריםתולדות
 קסח!ק תלין בל בדיניהערה
 קובק הפסח חג על זצ-ל ס51ר ההתם שנוהגיהורווח
 קעחס, הסזהיף ירושלמיבענין
 רטוס, למדניות נשיםבענין
 רח'ז, צדיקים שלתמותת

 רמזסק רגוע לס' מצסרפין אי )קאי-ס( בעגלהז חטסעים בענין ז"ל הרבדשו מענדל מנחם הח'שטדאופ,
 רמסכה, חעיר בתי סכל נכוה המדרש ביתעשיית דוד הרבשטרן,
 מדלס, מכווה עה הנעשים סחךם קלףנארות מאיר יעקב הרבשסה,

 כבלו, טהודו הושחז נכריותפאות משה הרבשסרנייך,
 טהז, שועפט לשנותן הפורים יוםקביעת
 הפרווה העוףפטורת

 'נשריח-

 כסטז,
 כגים, עמיימס שלכשרותן
 כהכה, מג"דים לבנין מתהה המדרש ביתרתיחת

 רמז'ח, צדיקים שלתסונתז ל"ב ארי' הרבשטרנפן,
 סגכא, מטלה פאה ודין יקד, מקצת אפי' גילויאיסור זאב הרבשכטד,

 רמאכב, שאנץ במצוהמחיצה
 רלזכק נכך'ת פאהבענין
 קסזיד, המשודכת עם להפגש להוק משוראי

 סגבז, זכרו ונאבד הפיטם בזמן התאומיפ במגדלי לפגישה מחפן 5ןה שבקלהאשח שמואל יצחק חרבשכסר,
 לסכס, כו' קיוי בדיני בחלליתאסטחנס
 קבלת, לעכסם בתיםמכירת

 םלק לביהכ"נ סלטיי טלפץ מכשירהכגסת אליהו חרבשלזימת,
 ממ,  בדובת עיתונים לקרוא מהזראם

 ק5הז'ט, הרצפה על חשתהוהה איסוךכענין 'הודוע ודבאולעזינטני,
 מזלס, מכונה אלי הנעשים סח-ם ייףכשרהב אליקים הרבוולעזיבנער,
 מאלה, בשבת באינסדנטמסחר צבי אפרים הרבשפילאיהטש,

 קעוק וקרב שומרבגודי שפוצל אלוחו הרבשמכלר,
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 רמדלח, התכלת דג!החז יהושע הרבשניידמג
 יזו, בשבת לנולסל מוהר אםתרופות פאוויל חיים הרבשנעעבאלק

 יםו, גשמה שעטנז של בגדטלטול
 שא, בסוכה" "לישבקתטרס
 צתח, הלילה כל כשנעורים התורה ברכתבענין

 קצוס, מנין עם ולהתפלל להזור צריך אם יערי או טיםכששכח
 מהיק שבזמננו ערבחז כשרחבבענין
 מס'ק פיטום עם אוש-זג לקחת הידור ישמתי
 מדיד, המגילה קריאת באמצע לנקבענין
 צבכס, גרידא הישיבה על מברך האם שט, לישב חבירו לסוכת סעודה לאחרההולך
 עאלק בסוכה ישיבה על מברך אשתי שמתעאמי

 כהז, בשבת שעסגז של בגדסלטול פייוויש שרגא הרבשנעעבאלק
 קפדיב, כו' ברכה של כוס לה לשדר כדי ב"מ:בגמ'
 קפדיק הרוח משע מאסירת תוועדחזרה
 קפדיב, דורות מספר מלפני זקית על -זקיניכתיבת
 קפדינ; דורות מספר מלפני זקינו על "זקיניכתיבת
 קפדיב, בחוה-מ תורה חיפושיכתיבת

 קפהמה אלעזר רבי סתם בעניןעוד שמואל יעיש הרבשפיגל,
 קססכק מגילות ובקריאת התורה בקייאת הציבורהשתתפחז
 סכה, סוכות קודם לשבת יל הלוי ברכיה ש'אסירות

 1בז, מדידה יהורה ג-ר אברהם לר' פסח של הגדהפי'

 1כס, ז"ל שמואל ב"ר הלוי יצחק לרגינו כפור יום שלפני לשבתאזהרתי
 קמדל, משמנים' שכלו נזמר צאנזמנהג
 רלולק משמים' אכש בזמר צאנזמשג
 רמלא, "זעלימ לשםפסוק
 זלז, צדיק ב"ר יוסף לרבינו צדיק זכר מספר ותקיש השנה ראשבעניין

 רםו, בדגים ששצאיםהתולעש סק משולם הרבשתיגעל,
 לוט, ברויט( ומזונות בכסנין הבאה פתבענין יחזקאל הרבשפיסצער,
 רמחכז, סידורו עריכת בזמן התניא בעל לפני סידוריםששים לייב יהודא הרבשפילמאה
 רלזלס, המצות באפיית מיטסין ח"י עלבהקפדה יואל הרבשפיץ,

 ימ'ד, כו' סשה פסקי' דלא פסוקבענין דוד הרבשפיצער,
 דללא, צדיקים שלתסוסת אזרן הרבשפירא,
 קנדלק למלחמה היוצא גסבענין ח. יצחק הרבשפירא,

 קנדלק גדול דברי על כשמקשים הרצויים הביטוייםבענין
 קנדלק קדושה מסחבענין

 רמזל, תומ"צ ששרי שאינם ממחבריםציטט מיכל הרבשנירא,
 רהכס, קורש אתרוגי בעניןהפולמוס מלך הרבשפירא,

 קטהל, ניטל בליל תורה לימודבענין
 רנל, אסריקא אתרוגיבענין

 קלהכא, בון בקידושי האבצאות הכהן מנהם משה הרבשפירא,
 עם"תשובה

 תורה-

 רלבכא, החטאים לכל מהני
 קלוכד, ולשביעית בשבת לזרעים מים ומשקהמנכש

 יביז, המת עצמות פינויבענין זצ"ל דוד רבישפרבר,
 יחכג לחבירו אדם בין הדין משורת לפניםבענין
 כגא, חזמסתעף בסוכה הגמ' בסוגיותהערות

 לבכד, סגורים בניני יד עלאולם-שמחות הכהן מנדל מנחם הרבשפרן,
 טכד, מטרים בגיני יד עלאולפ-שמחות

 שנדלד, הברכות משבע בקהת שטעה מברךבדין
 כחיח, בתפילין השי"ןעשיית

 קפח', לשרה ששיברו ברכה של כוסבענין א. הרבשדייבער,
 עבכק שבת תוספת קבלתבענין צבי יצחק הרבשרייבער,
 קפזכ, ועזרים נבראומתי ישראל הרבשרייבער,

 קפחכ, סיס שלפיענוחו
 קפטק כעיקר טעם בסוגיית ושיןבשימת
 קפטק מצדים יציאת סיעוד משת על מברכים איןמדוע

 קמאלב, חו"שש וחיטן והאופניםבנוסח משה הרבשרייבער,
 פבלז, מהודו הבשת שרינתפאות זאב אשר הרבשרייבר,

 רפאלח, מהודו הבאות נכריותפאות

 קשיז, שבזמנם הערבותכשרות ז"ל דוד הרבתשמים,
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שונות

 עירובין מסכת שכפתא עלהבגהץ ארל מווילס! אלישרבי
 אביו לספרי בקשר ישדאל הפישרת בעל של לבםמכתב מפולטוסק חכוץ ברדו אתנזררבי
 התזרח עדת לבם כתובתבמסח זביל שאול אנש צפק בןרבי
 דשוברבסוגיא וב"ל סעד ברוך בעלהשון

 קודש מכתבישני ארל מבעלזאהשודפתם
 הכפרוה שכיסת בקועת נר הדלנחוגמנהג שליט"א סבא"אתאדמיד

 -לב בעלהאדמיי

 שמחה-

 קידשמכתב זצ-ל מגור
 שני בעלהוודמרר

 מנחם-

 הפסחים שתי גין ומהגדיל קמןכענין זצףל מגור
 מהמשא גדולה הכית בענין מכתביםב'
 ומזידיך שופין אפילו ושהם בענין מכתבים3'

 בשית ג' בסעודה ברכות שבע כוסשתיית
 בחטיש חלב מאכליבטעם

 סחרה למקוה בריכהכשדוה שליחיא בלב מוויזמץ,השיפרר
 בשמועת וויזניץ ביהכ"נמטע שליטרא מאנסי מויזניץ,חאדטיר
 קטן קידושיבעמן שליט"א מזוועחילהאדמרד
 דוד מצודות בעל זצףל חלל רביחידושי גורל ההימצאהשוק
 סתריםמגילת זצ"ל טאלעסק חעניך חגוךרבי
 בבחירות אהד בפריץ תמיכה אודח!מכתב זרע מבעלזא יהושערבי
 השמיטה בדבר מכתביםב' רידביז דוד יעקברבי
 והורדש סואוויסא-ווילס הש"ס ויפסת סביב כשלמוסבענין זצףל בחו"ד  אייזיק ייתוקרב,
 גשמים מי שלמקוה זצ-ל מספינק(! אייזיק יצחקרבי
 תפייס( שנת )וסמלת הגאחיף "סודמאמר זצ"ל מווילעדניק ישראלרב,

 באמצע ורס"ר *ח-י מרה-י הזורקבדין
 ישיבתו ההזקת עבור תודהמכונב זצ-ל הכהן מאיר ישראלרבי

 קודשמכתב
 ישראל לארץ עלי' בעמןמכתב

 אודיהא קנין בענין צדק" ה-צמח בעל זביל מליובאוויעש מנדל סנחטרבי
 להכשירה חתרת טריפה אם בענין זצ"ל סליובאוויסשחאדמיר

 יהודיות משכוסת והגירה לעכו"ם בתיםמכירת
 דורשין אין 8רק חגיגת טס' בירושלמי חידושים זצ-ל ראזעננויס ליטש סמל ליב ארי' סשהרבי
 רצץ( מגילת על )פי' רות - הטד ספר מפפדימ טרץ טריויש חירץ ושתלירבי

 קודשמכוזב ארל מסאשלובהאדמתם
 קודשמכוזב זצףל מסאקולוב האדמיע שלבס

 הפסח שני מביתו ביוצא ומבירח בדיקהדין זצ-ל מפסחאח(ודמרר
 )א( זרעים יצ"לחידושים זצ"ל מזידישטנ חירש צבירבי

 4נ( זרעים מסדרחימושים
 ע( טהרות מסדרתידושיפ

 מעל"ע שנכבש ככדבדין זצ-ל מצאת-קלויזנבור3האדמרר
 הלרב שומרבגדרי
 הטבע חכמי דעת על למסעבענין

 בדגים ומנמצאיםההיומנים
 בנשים התורה*סוד

 בחמה במוח מים נמצאבענין נויל מבערזאן הכהן מרדכי שלוסרבי
 ונתרפא בעיט שחשש תיסק במילתהמתבת זצףל מליובאוויסש שמואלרבי

 לספרים וגבו לישב מחזראם
 ביחט"ק נפנין לפעלה ועניא המזל לרומפ הצדקהבכח זצףל מקעלם זיסל שפחהרבי
 שבחנות אשתבענין זצ"ל מליחדי זלמן שנשוררבי

 מהודו הבאות נכריותפאות מאנסי השי שבט חוטאה וביתבז*ץ
 קאססנף ייספי ונמאס; משסטם" כיאתקטרת פמוטה לעניני ירוושלזם דקבית
 הודו לסירופס', שנשלח וצליח עדוה חיכןריפפת ק-*ץ הטינ של ב"כ. ציק דיןבית

 ושמעי דוד בענין הלשת שפירת בס' משםמראה חיים חהפץ ספ" להתנאץמכח
 דציבל בבית רצדקחך" תשותיי שחניאמירת לרדאר נהדרתמערכת



רנג הכותבים שמות - א-מ לגליונות כללימפתח

 הטשיכתמאמרי
 קמאק זורע מטו"מ טיפ שצרי שץ שלפ*ש
 קלביה, זיע מווילעדויק הקדו* טרביע קוד*סיפתי
 קעוזה, בלאיז העירוב כשרחת לבדוק יתגאל לגדתךחזטשח

 רכוכ4 פאיסיאלשהוי
 ידיוק פארק ושירא עירובין תיקוןבמדע *ים, ענזייסס שלכשרהזן
 כיע, ענזישס שלכבנרחק
 רמחכק בסגיעית קרקעהז סכירת היחר נעמן שאקוער חטיא של תשזבועחשמסה
 קנסה, יתגאל ששיית למשלקפוצחן
 קנאוא, ישאל שארית לסמקםטומרתן

 יאי ננ אפ להושיע ל1811 מש91 *נול שמשש ישגשמעמצ
"89*1ה

 שבוצת שבע התעשה עפך חת הגיאנס פיוס השבת עע"רת לכפיעפרהע
 מגחה והקרבתן יס "פשיפ תשפרו השביעית וזשגח מטיוח עד תקיעהתפיפות
 הפתוקן ודיוש אפר ולמתהת אאמו"ר הגה 11"?, זללחיוק עשה עוה"רהמגיד שי בנו דניא וט ישראל עבודה במפה'ק שחיווא מ" פי על והוא לה:וזדשה
 תיפו כאטר חחדע יארך 151 ר244תות, שבע אעם שיאיר הארזו. ישון יבעושפרתם
 לכך לחוג, עוד יוכל לא עאש הע יאער פן פדיין. תיש ויא שבועוה כסהיסברו
 האחות יום שעד יום, אסשיע ונ98וז השביעית וישבת מסחרור *ד וכטווב!אלו
 ודוע"". עפ, העששית בל לתקךולהאיד יוכל המפירהרימז

 שבועת שבע גו' השבח העארת יכע וספרתם 94סר: וצמיד בך סשהואני
 מעארת שסינף ישרה, ועצה דעת אוחס ליבדה הקדושה ההודה הודעה,תפיעות
 שוחדעח שנהות חשבם בל ולתקן להאיר נובל הספירה, של הראשון מעתהשבת

 עעחרת ואכף עצביכם שתאיוז גגה, החדה לשון - ללע ועפהתע וגההתעימות,
 בראוי. ושליטות תעווות שחהייגה שגועת, שבע "ג, של הראשון טוב סיועהשבה
עפל.
 יישוב העזירה יעי בתעית גי אעת, שניהם דדיתי 3דבריהע להוסיףויש
 את יגען יחיד יספור חשבת מעתות הככף הראדון שביוש להתאפץ וידאההאדם
 ימי שעברו לאשד אט ושלשות. תמימות שבתות שבע שיהיו הספירה יפיכל

 חלת שנבר עאש האדם יאשר אל חמשירה של האחרווימ לעוים ובאהם5ירה

 הגל אעד ב"ס שגע ויאמד עצמן 4עז יחור אך כלל, תיקו ם הספירה יעיועבוי
 העפירה של האשוו ובעב העסשיס בזם כי געשו, על להאיר ויתאמץ הכללקקו
 ובנול. יום, האפשיט גן את ולהאיר לתש הארסיוכל

 שנע וגו' 85בת סעאוח ללע וס5רתט זה: דרך על הפסוק לכרש יש זהזלפי
 היפי-ה יעי כל לתקן תראה השבה כשערת ודנף ר*ל ההיסו, חעיעותשבוית
 רמישת וסדינה ונמסת ושבש שני השבת, מסתות חינף עצם3סותוהיו

 שיו ההייאש אל אזי תחנת, ולא הם9ירוז ימי זוב שעברו תראה אם אךושמבוא.
 גס ריי יום "כשים העפוו וששיעית השכת עעארת עד וק; עאש, ת44מןולא
 יוס. ה5מש_יע 3ל ולהאהד הכל לוקקן ועול הטרידה של האעדוןביוע

 ע49()אפרי



 התורה על סופדטכתב
 התורח פרקטית לפי הנגדה דרוש ת17ס-ה()ירחיל"ם
 שבעתש שוקקים יקרים פנעים נשפדיםאוצרהז
 רבא ספרא קדושו חשראל נאק מאת טבקחשרלגאק
 אבתק חמל סופר שמעע רביע הגאלדהטראל
 דג-ל. סופר החתם בעל פוץ רשכבה-ג בןקראקא,
 כערהטן מקורחן, סטאר ספריו פוץ- תלקטישסף
 הכהן אהק והרב שטראססער הכהן יודאהרב
 ראשנה הוצאה סחשר/ 'מכתב מכה וכהוצאהפערל,
 חזיקתים. הוספות עם מהדש הל וכשת תעךט,בשנת
 נמהים.רעד

 יחזקאל פראה פסח שלהגדה
 מראה פירוש עם פסח של הגרה תש-ן(,)מפסי.
 חמל פאנעט יחזקאל רבי הגה-ק מכבוריחזקאל
 ושאר יחזקאל מראה שרת נגייס קארלסבחיגאבדוק
 פאנעט יודא שמואל רכי הרה-צ נכדו ע"י "לספרים.
 מדעעש שנמיר צדק מעגלי לקהל רבעהיטיא
 פלורידא.מיאיר
 צדק משפט צדק אבני צדק קוערישו"ת

 חלקי ארבע על ובירורים תשובחע תשסינה)ברוקלין,
 ה' בדבר לשואליו השיב אשר הש-ס. וסוגיתןדהפר"ע

 אבר-ק זצ"ל פאנעט מנדל מנחם רבי הגה-ק הלבהזו
 מדימו דכולל ארתיק תשיא מדעעשהידמו-ר

 ע-י י-ל עה-ת. צדק תעגלי בעמח'סזיבענכירגען
 רב כקייט-א פאנעט יודא שמואל רבי הרה"צגבדו
 מלחסדא. מיאמי מדעעש 0ורמרר צרק טעגלידקהל
 טהרה להל' גבריאלנטעו

 כרכים, ב' תשתפה(,)יוישלים,
 חל"

 מכיל ראשת
 ללה החתתה, קודם יכלה לחתן תצהטתרעים

 וקיים. ושבעה טהרה הפסק הרחקה, דעיהראשתה,
 בדיקת קמץזז, בתמים, הרגשחז, דעי מכיל שניחלק

 הוסת, חדבעתז חיני הוסת ביום בריקההרופא,
 הרב ע-י חלו, ברעים למעשה תשובות ובסופוהעד,

 נברא איתמחי כבר אשר שליטרא תיצערטטיאל
 עמהים. התשמ"ז למעשה. בהלכה דצפלחיםבסמךיו

 שחל וער"פ הטחיולש פורים הל' גבריאלנסעי
בשבת

 דעים מכיל הראשע חלק תשם-ה(,)ירושלים,
 בירחעלים. ובשבת פיצים בערב פריט כשחלהצהפת

 לשבת ההכמת וששי, חמישי ימי בנהק, ז'יום פייתי ומנהגי דעי מכיל האחרע חלק עמודיט.קנ

 אססמ* שיר428ח
 גמערכת שנתקגלומערים

 שב"ח ע-ט, לל פשע משאי השעל אהא"יי,
 צועער גבריאל הרב עע המעשרא, ובנעור פסחשל

 עמודינו רטש מחיאל. נטעי יליט רבקליט-א
 של תולדהזיהם סההית אמרכז תשס"ה(,)ברה.,, יוסףתולדוה
 ערוגה בעל מרק ב-ק וקדושים משיותעוצדיקים,
 קונטרס ולבסו( ד"ח "גקב יגד לחו, קרןהבשם,
-אספרה

 תהלתם-
 הדד בעל טטץ כיק של קושתיו

 שכתביו עקבית שננקטו העם, עברה ביכו חמליוסף
 קימת דקהל האברכים התאחדחז עץ יילוקחשרם.

 עמהיט. רנד ב.גנ פאראיוסף
 נעימה אמירהספר

 קודם התפלה על היקוט פירחי תשס-חג)מאשי,
 רבי להרה-ק הקחתו, 10גרת קטן צעגרלהתפלה,
 כעס ישיבת עץ ייל זי"ע מלהיפסקאלילתך
 מצרצר מאיר יחמף רבי האושאר בראשיתאלימלך,
 עמחים. פהשליטרא.
 ישראל בבתי משרתתקונטרס
 וכנוגעות המציהז הלכחע יבהער בו תשס"הג)מעסי,
 כשן ההראל בכתי נכרית למשחתת ביומו יוםמדי

 קריבה דעי עכךם. בישול ומאנסים, כליסכשרוון
 גתמאן שמטיל הרב עע המד, שיט  שבת דעייחוד,
 דביהם-ד ורב בכועסי דום-ץ חוקק, אבני מח-סשיחל
 ערפדים. קכא צאלי. בספרעג נעיץרהסיוץ
 שבת לתחום פדריךקונטרס
 הלכח וקעור העמודתי בירוד כ"ל תשס-ה()מאנסי,
 במועל פנ(צ תחצה מדידת חופפי שנת,החום

 דתמא ובהשרת תחוטק, עירובק בתיקתוהדרכה
 והניק, סחיהן עיירהז של שבת תחומי בירורמצורף

 הרב ע"י נערך יצ-ו. יארק ניו הערריםפערענדעיל,
 והרב סקויר"ע בשיכע מדת של" שפשפןיטש

 שפא בישיבת מג-ש שיחי' אייס שרגאיחזקאל
 עמהים. נומאנסי.

 משנהפני
 ב-ק בץ תורזז אתרחץ חילוט תשס-ה(~רקלץ
 ה-פני בעל חמק-ל מטד כעהם פנחס ר'אדמו-ר
 הקטן כששה ר' הגמע יבדלחט-א ומחה"ממנחם-
 הלכחו". ה-מטעה בעל אתקרא אתפטרבעב-ד
 שליט"א האגער צבי הרב עץ להמס והובאנערך

 ענודים. קמח גדולהז. הלבות כמפנה מכתבהוצאת

 ושפריהם, עיבודיהם את קובצנו דפי מעל לפרסם הרוצים ומולי-ם שחבריםפקר
 צריך יתעכב, לא שהפירסום רוצים אם למערבת. תופסים שת* לשלוחמתבקשים

 למפרע. ותודה בארה"ב. למערבת ישירות אותולשלוח


