
  הסכמות

  ב- לפי סדר א

  

  
  א"מכתב הרב אביגדר נבנצל שליט

  

  א"בבתו ק"עה ירושלים ג"תשע תמיד אש' פ' ד, ד"בס

  ! דבעי מאן לכל

 על א"שליט הנקין איתם' ר הגאון של חבורו לראות מאד נהניתי

 הפוסקים דברי על מיוסד, מחשבת מלאכת הוא אשר, שבת הלכות

, הדברים ומברר לקריאה נעים והוא, המחבר הרב של רוחו ופרי

 אשר, שבת בהלכות ומועילים חשובים דברים וכתב טהור איש ואסף

  .בשערה ייםהתלו כהררים הם

 פעמים מאה וכהנה כהנה תורה ולהגדיל להמשיך הבורא יזכהו

 ומן הפסחים מן לאכול בימינו במהרה ויזכה, ובשקט בשלוה

  .א"שליט י"אחב כל עם הזבחים

  
,הלוים צעיר כעתירת  

נבנצל אביגדר  



יא 

  
  
  

  א"מכתב הרב אשר וייס שליט
  

  ה"תשע לעשור כסה בין, ה"ב

 ג"הרה שחיבר שבת הלכות על" תמיד אש "היקר הספר את ראיתי הן

 בידי היה לא טרדותי עוצם מרוב. א"שליט הנקין איתם' ר המופלג

 הוא הולך כי לדעתי נוכחתי בספר שראיתי המעט מן אך, הרבה לעיין

  .זקנים ודעת טעם בטוב, וברורה ירההב ושפה ישרה בסברא מישרים

, זה גדול במקצוע לעוסקים גדולה לתועלת יהיה זה שספר בטוחני

  . בשערה התלויים בהררים

 ולהאדירה תורה להגדיל תמיד שיזכה א"שליט ג"להרה ברכתי

  .ונחת בשמחה

  
  ,ט"גמח בברכת

 

  וייס זעליג אשר
  

  

  



יב 

  

  א"מכתב הרב דוב ליאור שליט

  

  ג"תשע טבת' ד, ד"בס

 בהערות העוסק, הנקין איתם להרב" תמיד אש "החיבור לפני הובא

 ניכר בחלק עיינתי). שדמ-רמב סימנים (שבת הלכות על ובביאורים

 דברי דרך ל"חז ממקורות החל ההלכות את שמאיר, ל"הנ מהחיבור

 בירור אחר בירור ערך המחבר הרב. הדורות שבכל הפוסקים גדולי

  .אשורו על דבר כל שהעמיד עד, הדעת שיקול את וצירף

, השמועה לעומק היורדים וביאוריו בחיבוריו גברא אתמחי כבר

 לסמוך מרבנן צורבא האי וראוי, דהלכתא אליבא שמעתתא קדמסי

  .עליו

 הרבים את לזכות, חוצה מעיינותיו להפיץ יזכהו ה"שהקב רצון יהי

  .שבשמים לאביהם ישראל את ולקרב

  
  ,ולומדיה התורה לכבוד החותם

 

 ליאור דוב

  



יג 

  א"מכתב הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט

  ד"תשע' ב אדר' ב יום, ה"ב

 הרב הוא הרי, בתורה מופלג חכם תלמיד של בשבחו דברל בזה הנני

 הערות כתב שבו" תמיד אש "חיבורו ובשבח, א"שליט הנקין איתם

 חכמים שבחוהו וכבר, בהם להעיר שיש מה וכל שבת הלכות על

 לתועלת עולם לאור להוציאו מאד רצוי ובודאי, גדולים רבנים

  .הרבים

 מנשה' מר ב"המ] ט"שי ס"בסו [שהביא מה על אעיר הקודש ולחיבת

] הוא [ברוח לרוק בירושלמי שאסר שזה] א"הרמ דברי על[, מאיליא

 הירושלמי על חולק שהבבלי א"ברע כתב וכבר, זורה מלאכת משום

 אין אבל, מחשבת מלאכת משום אסור מפסולת שמפריד זורה ורק

 ריש י"רש שכתב מה לבאר ד"לענ ונראה. רוח ידי על לפזר איסור

 שריפה אלא חמץ ביעור שאין סובר ע"שר הוכיחה 'שהגמ פסחים

 אסור] הרי [ו"בט שאם, ד"בי זה שתשבותו ע"ר שהוכיח מזה

 חמץ שביעור יהודה' כר ע"ר שסובר' הגמ הוכיחה ומזה, אש להדליק

 ידי על ט"ביו להשבית יתכן י"רש כתב לרבנן שאילו, שריפה]ב[

 שחכמים שנהבמ שמבואר מה והשמיט - לים יזרוק או לכלב שיאכיל

, יהודה' כר סובר ע"שר ראיה אין שזה, לרוח וזורה מפרר אף סוברים

 י"רש הוסיף ולכן, לרוח לפרר שאסור כירושלמי שסובר שאפשר

    .לכלב להאכילו שניתן

  , בברכה ואחתום
 

  גולדברג נחמיה זלמן



יד 

  

  

  א"הסכמת הרב שריה דבליצקי שליט
  

  ה"תשע טבת' ח יום, ד"בס

  הסכמה

 ביאורים ותוכנו, תמיד אש שמו קרא הכי ספר נילפ הובא הנה

 האברך ידי מעשה, שבת מהלכות סימנים וכמה כמה על וחידושים

 הנקין איתם' ר הרב לחכמתו קודמת ויראתו חפצו' ה בתורת אשר

 בהלכות חידושים וכמה וכמה ערבים דברים שהם וראיתי, א"שליט

  . בהלכה ודקדוקו עמלו רוב ניכר שמהם, אלה גדולות

 אני רק. מדבריו יהנו ורבים, לאור הדברים להוציא עמו תיכון ידי לכן

 אבל, הכתוב כל על להלכה הסכמה כעין אלה בדברי שאין מודיע

  .ונינוחים ערבים כאמור הדברים

 וישוב הנפש מנוחת מתוך וכהנה נהכה עוד לחבר שיזכה מברכו ואני

  . ס"וכטו, הדעת

  
  ,בהר הערכה מתוך ל"הנ יום ח"עה ובאתי

 

  דבליצקי שריה


