


פסקי הלכות היוצאים מספרי גדולי הפוסקים עד להלכה 
למעשה, ומקיף ביסודיות הרבה שאלות המצויות בזמנינו 

ופרטי הדינים הנוגעים למעשה

מתוך שיעורים שנאמרו על ידי הרב הגאון

רבי שמואל פעלדער שליט"א

דומ"ץ בית מדרש גבוה ליקוואוד

נערך ונסדר באופן השוה לכל נפש
עם מפתח מקורות

ניסן תשפ"א

מועדים



מרת מאטל לאה בת ר' יוסף אלימלך הלוי ע"ה

אשת יבלחט"א הרב הנגיד ר' טוביה ראובן שליט"א
שראן

בתפילותיה הַזּכֹות שפכה כמים לבה ודבקה באמונתה
נזהרה ומדקדקת במצוות בקלה כבחמורה

בת מלך פנימה כל כבודה, בענותנותה ובצניעותה הצטיינה
אהובה לכל מכריה במידותיה התרומיות, בחינה ובחסדה, בעדינותה ובאצילותה

בסבר פנים יפות ובשמחה כל אדם קבלה, הוצק חן בשפתותיה
אשת חיל עטרת בעלה ועמדה לימינו במסירות עצומה

ובכל מפעלותיו הכבירים רבו זכויותיה
ביראתה ובחכמה בנתה ביתה

והניחה דורות ישרים מבורכים לתפארה
קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה

יהי רצון שתהא ספר זה לעילוי נשמתה הטהורה
ושתמליץ טוב בעד משפחתה המפוארה

נפטרה ג' תמוז תש"פ

. ה . ב . צ . נ . ת

הונצח ע"י בנה
יחיאל שראן ומשפחתו שיחיו

ש ד ק ו מ ה  ז ר  פ ס
מה

נעי

ת  וה
לזכר ולעילוי נשמת האשה הצדקני



דברים אחדים מאת הרב

על  ספר  לאור  שמוציאים  לראות  שזכיתי  על  בלבי  שמחה  נתתי 
הלכות המועדים. הדברים נלקטו ונערכו מתוך שיעורים שזכיתי למסור 
בס"ד בבית מדרש גבוה ובמקומות אחרים, עם הוספות מדברים שבכתב 

ובע"פ המשילמים הענינים.

וללבן  ועמלו לסדר  וטרחו  על הספר  אלו שעברו  לכל  אודה מאד 
שלחן  על  להעלות  ראוים  שיהיו  כדי  עליהם  הטובה  ה'  כיד  הענינים 
רבים.  ודינים  פרטים  ניתוספו  ידי הערותיהם המחכימות  ועל  מלכים, 
גם ברכתי שלוחה להרב יחיאל שראן שליט"א ונו"ב שתחי', אשר נדבה 
עם  שביחד  הקב"ה  יעזרם  הספר,  בהוצאת  נכבד  באופן  לסייע  רוחם 
אביו הרב טוביה ראובן שליט"א יזכו להמשיך במפעלותיהם הכבירים 
בהחזקת תורה וגמילות חסדים כאות נפשם מתוך מנוחת הנפש ויישוב 
הדעת, ויראו וירוו רוב נחת דקדושה מכל צאצאיהם לאורך ימים טובים 

ארוכים, אך טוב וחסד ירדפם כל ימי חייהם.

עברתי על כל הספר ונוכחתי לראות שנעשית מלאכת אומן בטוב 
טעם וקלעו אל המטרה בסידור ועריכת ההלכות ויכולים לסמוך עליו 
העיון  אחר  רק  למילתא  מילתא  לדמות  שאין  כמובן  אכן  דינא,  לענין 

ולימוד ההלכות מתוך הסוגיא ודברי הפוסקים.

אבקש שכל מי שיש לו איזה הערה יואיל בטובו לפנות אל המערכת 
הדברים  שיתקבלו  בתפלה  אסיים  תיקון.  הצריך  לתקן  שיוכלו  כדי 

בשערים המצויינים בהלכה, ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה.  

הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדיה 

          



מועדים




