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תוכן ענינים מפורט
המאיר לעולם

הקדמת העורך
פתח דבר

א

...................................................

..........................................................

ג

'בראשית'  -בשביל התורה וישראל שנקראו 'ראשית' ,מאמר לכבוד התורה ולומדיה
הרב ירוחם אולשין  -ראש ישיבת בית מדרש גבוה ,לייקוואוד

בשער הספר

יב

.....................................................

גודל שמחת סיום ומקורותיו
הרב חיים יצחק פרוש  -מכון זכרון אהרן ,ירושלים

חזיתיה לרבי מאיר
מרגניתא דרבי מאיר
רבי מאיר שפירא זצ"ל  -אב"ד לובלין וראש ישיבת חכמי לובלין

בענין כאשר זמם ולא כאשר עשה  -לא  /בענין זורע בנחל איתן  -לג  /ע"ז של
עכו"ם אסורה מיד  -לו  /לשכת פרהדרין  -לז

מאמרים ודרושים

................................................

לח

שנאת עולם לעם עולם )וביאור הנס דפורים(  -לח  /התורה  -כח קיומו של עם
ישראל  -מב  /דור לדור יביע אומר  -מה  /חינוך הבנים ברוח ישראל סבא  -מח /
מורשה קהילת יעקב  -מט  /תפקידו של מנהיג ישראל  -נא  /עם ישראל עומד
ע"י מנהיגיו  -נב  /ביאורים ופנינים בפסוקי תנ"ך ואגדות חז"ל  -נד " /האגודה
היא ...יהדות החרדית העולמית!"  -סא

רבי מאיר שפירא זצ"ל  -איש האשכולות

........................

סד

רבי ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל  -ראש ישיבת הגאון מטשעבין כוכב מיעקב ,ירושלים
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שפתי ישנים
לקט חידושים והערות על מסכת ברכות
מאת רבותינו גדולי התורה זצ"ל לפי סדר דפי המסכת
פרק ראשון  -מאימתי קורין את שמע

סט

...........................

רבי אברהם יעקב זלזניק זצ"ל  -ראש ישיבת עץ חיים ,ירושלים

פרק שני  -היה קורא

פא

...........................................

רבי פנחס מנחם אלתר זצ"ל  -אדמו"ר מגור ,בעל 'פני מנחם'

פרק שלישי  -מי שמתו

פה

.........................................

רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל

פרק רביעי  -תפילת השחר

צא

......................................

רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל

פרק חמישי  -אין עומדין

.........................................

ק

רבי מאיר שפירא זצ"ל  -אב"ד לובלין וראש ישיבת חכמי לובלין

פרק ששי  -כיצד מברכין

........................................

קב

רבי מרדכי גיפטר זצ"ל  -ראש ישיבת טעלז ,וייקליף

פרק שביעי  -שלשה שאכלו

...................................

קטו

רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל  -ראש ישיבת קול תורה ,ירושלים

פרק שמיני – אלו דברים

.......................................

קכא

רבי פנחס מנחם אלתר זצ"ל  -אדמו"ר מגור ,בעל 'פני מנחם'

פרק תשיעי  -הרואה

...........................................

רבי מאיר שפירא זצ"ל  -אב"ד לובלין ראש ישיבת חכמי לובלין

קכג

