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 השלחן הערוך לבעל נפש,  חלק ב',  –פותח את ידך   :ספרים וקונטרסים חדשים 

   מדה כנגד מדה, שקולין כאחד –וכתבתם, ברכון  למצוא חשבון, שי"ח מן השמים,

   New Seforim: Poteach Es Yadecha Vol. 2, HaShulchan Ha'Aruch L'Ba'al 

Nefesh, Limtzo Cheshbon, Siach Min HaShamayim, Uchesavtam, The 

Measure For Measure Bentcher, Shkolin K'Echad 

 

Tamuzn 5782 ב התשפ" תמוז  

Watch our shiurim on Torah24-7.com★Kol Halashon★TorahAnytime 
טיים -אני -תורה וב ון  קול הלש ב   7-24תורה ב שיעורינו  ניתן לצפות ב    

https://torah24-7.com/ 
https://www.kolhalashon.com 
https://www.torahanytime.com 

mailto:AP@TORAH24-7.COM
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From my master and teacher, Maran, Sar HaTorah,  

Harav Chaim Kanievsky, ZT”L 
With the help of Heaven – Shevat, Shemittah 5775 
Our beloved Rav and Gaon R’ Aharon Yehoshua Pessin, shlit"a, has merited to 
publish many important works. He now intends to publish Baruch Asher 
Nassan on the Sabbath and festivals, including answers from me [to questions 

that he posed] that I answered off the cuff; therefore, one should not rely on 
them. I’ve known the author for several years. He is a Torah scholar whose 
fear of Heaven precedes his knowledge. We can hope that this work will be of 
benefit to all and will strengthen their fear of Heaven. 

Chaim Kanievsky 

 "ל וקזצ הגר"ח קניבסקיממו"ר מרן שר התורה 

 

 

 בס״ד שבט שמיטה תשע״ה

שליט״א פסין  יהושע  אהרן  ר׳  הרה״ג  ידידנו  זכה   הנה 

ברוך אשר  ועתה עומד להו"ל  כמה ספרים חשובים  להו״ל 

לו  שהשבתי  תשובות  שם  יש  וגם  ומועדים  שבת  על  נתן 

מקופיא בלי עיון ולכן אין אחריותן עלי כלל אבל אני מכיר 

את המחבר כמה שנים והוא ת״ח ויראתו קודמת לחכמתו 

 ונקוה שהספר יביא תועלת וחיזוק ליראת שמים 

 חיים קניבסקי 

mailto:AP@TORAH24-7.COM
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Inspiring, Thought Provoking, Fascinating Torah Shiurim On The Parsha, Yamim 

Tovim, Hashkafa, Mussar, Current Events, Stories About Tzadikim, Davening, 

Lomdes, Gimatriot, Halachah, Chizuk, Challenging Riddles And So Much More 

What is TORAH24-7.COM about? 

Are you looking for a sweet vort, a clever d'var Torah, or an inspiring story, 

thought or an observation about the parsha to share at your Shabbos table, at a 

brit, bar mitzva, sheva brachot and more? TORAH24-7.COM has thousands of one 

to three minute-long video shiurim to help you recharge. Start your day with a vort 

or two and then come back for more and enjoy the sweet taste of Torah.  

Currently More Than 21,000 Short Shiurim On The Site!  

New Shiurim Are Constantly Being Added 

Sign up for Daily Torah by email and/or to receive 2 halachot from the 

7.COM-AP@TORAH24Shulchan Aruch  

על פרשת השבוע, ימים טובים, השקפה, דברי מוסר,  דקות(  1-3תורה קצרים )שיעורי אלפי 

ס, גימטריאות, הלכה, חידות מרתקות ומאתגרות, חיזוק  'לומד ענייני דיומא, תפילה,

 .  ועוד ,והתעוררות, סיפורים מרגשים

ת, דברי  ומעורר ות, מחשב נותרעיו,  יםמרגש יםסיפור, ים, פילפול לחן השבתלשתורה  ידבר 

  , ועוד ועוד.ושאר אירועים שבע ברכותלברית, בר מצוה,   וורט ,התבוננות על הפרשהחיזוק, 

  והכל מוכן ומוגש מחידושינו,בס"ד , וגם ואחרונים קדמונים ,יקרים מגדולי הדורותפנינים 

 ממתיקותה ודובשה של תורתנו הקדושה.  "יאכלו ענוים וישבעו" לפניכם כשלחן ערוך

 אנחנו מוסיפים שיעורים חדשים כל הזמן  שיעורים קצרצרים! 21,000 יותר מכעת באתר  

 םהלכות מהשו"ע בכל יו 2השיעור היומי באימייל ו/או לקבלת י למקבהצטרפו ל

7.COM-AP@TORAH24 

Our shiurim are also on Kol Halashon & TorahAnytime 
 טיים -אני -תורה וב ון  קול הלש שיעורינו גם ב ניתן לצפות ב 

 https://www.kolhalashon.com 
https://www.torahanytime.com 

 

 

mailto:AP@TORAH24-7.COM
mailto:torah247@hotmail.com
mailto:AP@TORAH24-7.COM
https://www.kolhalashon.com/
https://www.torahanytime.com/
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The New Chumash with All 4,000 Inclusion and Exclusion words in the 
Torah Explained. Seemingly, there are about 4000 superfluous words in the 
Torah!  

Chazal teach us that the words רק  ,אך, את  always come to include and to גם  ,
exclude (ומיעוט  so these words really are not necessary for the ,(ריבוי 
grammatical structure of the pasuk and are there only to convey a hidden 
message. Sometimes the hidden information is halachically related and other 
times the message is in other areas of Torah (Mussar, Kabbala and more). In 
this new Chumash all these words are explained! The commentary is from the 
Bavli and Yerushalmi, Midrashim, Rishonim and Achronim, Maran HaRav 
Chaim Kanievsky ZT”L and our chiddushim. In the beginning of the 
Chumash there is an extensive hakdama explaining how the inclusion and 
exclusion ( ומיעוט  ריבוי ) in these words “works” in both halacha and aggaddah. 
Also included in the Chumash Onkelus, Rashi, Ba’al Haturim, Haftarot and 
Megillot. 2 Vol. 1,550 pages. 
 

", גם", "את: "ביאור כארבעת אלפים תיבות הריבוי והמיעוט  .חומש עם ביאור כל אתין שבתורה

תורה", רק", "אך" חומשי  חז, שבחמשה  ובמדרשים"מדברי  בתלמודים  הראשונים  "וע, ל  פ 

הוספות, והאחרונים וביאורים , עם  ההלכה, חידושים  ע , פלפול, בדרכי  הנסתר "עיונים  תורת  פ 

החסידות והשקפה, דרושים, ותורת  תמוסר  ממרן  .  וחידושים  הערות  קניבסקי "הגרוספות    ח 

ומגילותזצ"ל הפטרות  הטורים,  בעל  רש"י  אונקלוס,  תרגום  בחומש:  עוד   1,550  ,כרכים' ב  .. 

 .  עמודים
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Midah Keneged Midah (Measure For Measure). An encyclopedia containing 
more than 12,000 sources showing where we find measure for measure in the 
Tanach and in writings of Chaza"l. Combined more than 3,300 pages. Including 

commentary and answers from Maran HaRav Chaim Kanievsky ZT”L. 
Published by Mosad Harav Kook. 4 Volumes. 
 

חלקיםדמדה כנגד מדה   תנ  .'  על  והאחרונים  רבותינו הראשונים  ועיון בדברי  נרחב  , ס"ש, ך"ליקוט 

. אוריםיכולל חידושים וב . מדרשים וזוהר בהנהגת בורא העולם את הבריאה בדרך של מדה כנגד מדה

  ח קניבסקי " הגרוספות הערות וחידושים ממרן  ת  .מפתחות מורחבותכולל  , מקורות 12,000למעלה מ  

   . בהוצאת מוסד הרב קוק. עמודים בחלק ד'  1,200ג', ומעל -בחלקים א'  עמודים 700 כ. זצ"ל

 

The Measure For Measure Haggadah. A comprehensive, in-depth compilation 
from Rishonim and Acharonim emphasizing the measure for measure aspect in 
the story of the Exodus. And for the first time in English, halachic rulings and 

customs of Maran HaGaon HaRav Chaim Kanievsky ZT”L.  

 

ך של מדה כנגד מדה, מלוקט מג'  רביאור סיפור יציאת מצרים בד   .מדה כנגד מדה   –הגדה של פסח  

  הגר"ח קניבסקי חלקי ספר מדה כנגד מדה עם חידושים והוספות. עם הלכות והנהגות וכן שו"ת ממרן  

 .זצ"ל

   

mailto:AP@TORAH24-7.COM
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The Measure For Measure Megillas Esther. A comprehensive, in-depth 
compilation from Rishonim and Acharonim on Tanach, Shas, Midrashim, 
Zohar and more, emphasizing the measure for measure aspect in the story of 
Purim. Also included are more than 350 interpretations of "Ad D’lo Yada" in 
Halacha and Aggadah. Including commentary and answers from Maran 
HaRav Chaim Kanievsky ZT”L. English or Hebrew version. Published by 
Mosad Harav Kook. 
  

 

אסתר   מדה  –מגילת  כנגד  למגילה  .מדה  הראשונים נרחב  ליקוט    .גלימה  רבותינו  בדברי  ועיון 

מדה  הביאור  בוהאחרונים   כנגד  אסתר.  מדה  מגבמגילת  מדה' מלוקט  כנגד  מדה  ספר  עם    חלקי 

-לגימה במגילה. סובב והולך בכ   -בהלכה ובאגדה"   - דלא ידע עד. ונלווה אליו "חידושים הוספות

ובאגדה ואופנים, ביאורים  350 רבא  , בהלכה  מימרת  זלביאור  דף  איניש  :(: ")מגילה  מיחייב 

השלכות  , פלפול, השקפה, מוסר, דרוש  ".בין ארור המן לברוך מרדכי  עד דלא ידע לבסומי בפוריא

מרתקות וגימטריאות , סיפורים  ,הלכתיות  הדורות.  , חידות  מגדולי  והנהגות  בעובדות  משולבים 

 .  זצ"ל הגר"ח קניבסקיכולל ביאורים, הערות ותשובות ממו"ר מרן 
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The Measure For Measure Bentcher. A beautiful bentcher with measure for 

measure interpretations. Including halachic rulings and commentaries from 

my master and teacher, Maran HaGaon HaRav Chaim Kanievsky ZT”L. 

English or Hebrew version. Can be ordered with dedication on cover for bar 

mitzvah, weddings, siyum and/or other events. 

 
מו"ר  מ והערותהלכות, ביאורים    עם פירושי מדה כנגד מדה.  ברכון מהודר  .ברכון מדה כנגד מדה

קניבסקימרן   עבריתזצ"ל  הגר"ח  מהדורה  להזמ  .  אפשרות  אנגלית.  עומהדורה  ם  נה 

 שאר אירועים. , ולבר מצוה, חתונה, סיוםמתאים  ,הנצחה/הקדשה על הכריכה

 
 
 
 
 
 

The Measure For Measure Series. 

 .ה כנגד מדה דסדרת ספרי מ
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HaShulchan Ha'Aruch Larav. Unique halachos and hanhagos for rabbis and 
talmidei chachamim, covering the four parts of the Shulchan Aruch and the 
calendar year. Q&A for rabbis and talmidei chachamim including many 
answers from Maran R’ Chaim Kanievsky ZT”L. Inspiring divrei agaddah 
about talmidei chachamim.   

 

לרב הערוך  ייחודיו.  השלחן  והנהגות  בד  תהלכות  ולחכם  שו' לרב  השנה, "חלקי  מעגל  וסביב  ע 

רבות כולל תשובות , ת בדיני הרב והנהגתו להלכה ולמעשה"שו  ם.ומעמד םמתוקף תפקיד ותהנובע

ל ורבותינו קדמונים עם אחרונים לשלהב לב המעיינים  ". מאמרי חזזצ"ל  ח קניבסקי"הגרמרן  מ

 החכמים לתפארת שבחם מעלתם וסמכותם. ליקרת שגב מעלת תלמידי 

 

 
 
 Coming Soon Volume II 

 חלק ב' של ספר זה בקרוב יודפסאי"ה 

mailto:AP@TORAH24-7.COM
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HaShulchan Ha'Aruch L'Ba'al Nefesh. Stringencies in halacha. Who should 
practice "chumros"? Should one be machmir or not, and in what areas is it a 
good idea and in what areas it is not? Covering the four parts of the Shulchan 
Aruch and the calendar year. Includes great short, inspiring stories from 
gedolei Yisroel on the right prioritization when personal stringencies clash 
with the possibility of hurting someone else. Also included are answers from 
Maran R’ Chaim Kanievsky ZT”L.   

 

נפש חומרות בהלכה  .השולחן הערוך לבעל  ענין". האם  ענייני    " חייבים", או  "צריך", האם  "יש 

להחמיר אם לאו. באלו הלכות והנהגות כדאי/ראוי/חובה להחמיר. האם כל אחד ראוי להתהדר  

וסביב    ע"חלקי השו  '. סובב והולך על סדר ד"מדקדק במצוות",  "ירא שמים",  "בעל נפש"  תוארב

בענין   ישראל  מגדולי  השראה  מעוררי  מעשים  כולל  השנה.  בזולת"מעגל  פגיעה  מול  ,  "חומרה 

ממרן   והערות  תשובות  האומה.  מגדולי  ונוקב  חד  מסר  בעלי  נפלאים  קניבסקי "הגרסיפורים   ח 

 . זצ"ל
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מזווית אחרת,    ספר זכרון.  ספר הזכרון "שי"ח מן השמים" למרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל

וקדושה   תפארה  בסיפורי  מתובל  נושאים,  של  כביר  במגוון  ואגדה  הלכה  רצוף  תוכו 

בבית   ולהסתופף  לשהות  שזכה  תלמיד  של  מבטו  מנקודת  המסופרים  ומחזקים,  מרגשים 

שלל מקצועות התורה הנידונים בספר    רבו זמן רב במשך כחמשה עשרה שנים. בין אוצר 

ישנם שבו,  והתשובות  ומדרשים,    והשאלות  גמרא  בתנ"ך,  ועיונים  ביאורים  חידושים, 

חיזוק   חינוך,  והארות,  הערות  עצות,  והנהגות,  מעשים  שו"ע,  חלקי  בד'  הלכה  בירורי 

פרנסה,   כנסת,  בית  תפילין,  ציצית,  ידים,  נטילת  ותפילה,  אגדה  והשקפה,  ואמונה, מוסר 

ית, שבת וימים טובים, ארץ  רופאים ורפואה, ענייני שמות ושידוכים, כיבוד הורים, שלום ב

ורביה,   פריה  הקורונה,  ישראל,  חיידרים,  מגיפת  לבוש,  ענייני  וגאולה,  תשובה  הרע,  עין 

רחוקים,   קירוב  והצלה,  שמירה  נפש,  פיקוח  וגיורים,  גרים  וסמינרים,  כוללים  ישיבות, 

תורה,   ספר  מילה,  ברית  וצדקה,  מעשר  וסיומים,  ספרים  והחכם,  הרב  והנהגות  הלכות 

יקין, ממונות, צניעות, דירות וקרקעות, סיפורי הוד נאצלים, זכרונות מחוויות מעוררות  נז

ספר כמות עצומה  ב  השראה, סגולות שנגלו, ברכות שנתקיימו, מופתים שנחזו, ועוד ועוד.

  זצ"ל, כשחלקן מפתיעות ומדהימות ביותר.   הגר"ח קניבסקישל תשובות ממרן שר התורה  

 וארת. עמודים. מהדורה מפ 750כ 

Siach Min HaShamayim. Discussions, observations and Q&A with 
Maran R’ Chaim Kanievsky ZT”L. A very wide range of topics that I 
asked and discussed with R’ Chaim ZT”L, including such topics as: 
chinuch, chizzuk, emunah, tefilah, Shabbos, Yamim Tovim, parnasa, 
doctos, names, shidduchim, shalom bayis, eretz Yisroel, different 
segulos, covid 19, real-estate, tzedakah, clothing, ayin hara, pikoach 
nefesh, parsha, 4 parts of Shulchan Aruch, conversions, burial, amazing 
miracles that I witnessed first hand and much much more. 750 pages. 
 

  
 

 Coming Soon In English 

 אי"ה בקרוב יודפס ספר זה באנגלית 
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Ozen Avdecha. A practical guide to the use of electronic hearing devices and 
cochlear implants on Shabbos and Yom Tov, and proper fulfillment of Torah 
obligations by the deaf and hearing-impaired. Q&A including responsa from 
Maran R’ Chaim Kanievsky ZT”L, R’ Asher Weiss Shlit”a and more. 

 

עבדך ויואוזן  בשבת  שמיעה  במכשירי  שימוש  שאלות ".  השמיעה,  ולכבד  לחרש  מצוות  קיום  ט, 

. כולל תשובות מרן  (קוכליארי) ישבלול  ותשובות פוסקי הדור למשתמשים במכשירי שמיעה ושתל

 א. "שליט א וייס"הגר  והגאב"ד זצ"ל ח קניבסקי"הגר
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Poteach Es Yadecha. Chiddushi Torah and an extensive responsa in halacha, 
aggadah, hashkafa, musar and chinuch with gedolei Yisrael: Maran R’ Chaim 

Kanievsky ZT”L and many more. 2 volumes, 1,200 pages.  
 

שזורים ומתובלים  , פרשיות התורהערוכים על סדר  , ובירורי הלכה, חידושי תורה  .פותח את ידך

, מוסר והשקפה, פרקי חיזוק והתעוררות, ענייני חינוך, עצות והארות, מעשים והנהגות, דרושיםב

' " מאות שאלות ותשובות בדת דעת רבותינו"שו. ונלווה אליו "צדיקי ופוסקי הדור, הזמן  מגאוני

  ח קניבסקי "הגררן  אגדה והנהגה ממ , השקפה, חינוך, ס"ך ובש"ביאורים ועיונים בתנ, ע"חלקי שו

  .עמודים ומעוטר בהסכמות גדולי ישראל 001,2. ב' חלקים, כ גדולי ישראל ועוד זצ"ל
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To Fill the Earth. 277 segulos and advice on fertility issues. A treasure trove 
from our sages and rabbinical authorities throughout the ages. In personal 
consultation with Maran Harav Chaim Kanievsky ZT”L.  
 

הארץ את  לפריון( 277)ר  "עז. ומלאו  וסגולות  חז, עצות  הראשונים "מאוצרות  ומרבותינו  ל 

ספר זה הוא גם בעברית וגם ) זצ"ל  ח קניבסקי"הגרפ ממרן  "והאחרונים וממה שקבלנו בכתב ובע

 ת(.  באנגלי
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Brain Power – Torah’s Timeless Secrets To A Stronger Memory. Practical 
advice and segulos from Chaza"l for preventing forgetfulness and increasing 
our memory power. Attached to the book are two review charts that have the 
names of all the tractates (both Mishna and Gemara) and 101 boxes that one 
has to fill out as he progresses in his learning (Chaza"l teach us that 101 
repetitions enhances memory). Including commentary and answers from 
Maran HaRav Chaim Kanievsky ZT”L. Also provided are explanations from 
our sages why Chaza"l said specifically 101 times and not any other random 
number. IY"H this book will inspire you to dedicate more time to learn and 
will allow you to retain all you learn. Available in Hebrew and English.  
 

והזיכרון השכחה  כ  . קונטרס  של  נרחב  מחז 200ליקוט  מעשיות  ועצות  ומרבותינו  "סגולות  ל 

זכרון   ולהיטיב את  וכיצד לשפר  כיצד להימנע משכחת הלימוד  הראשונים והאחרונים המלמדים 

הנלמדים זה, ביאורים. הדברים  חשוב  בנושא  וחידושים  מרן    בירורים  תשובות  הגר"ח כולל 

הלימוד. זצ"ל  קניבסקי חזרות  מספר  של  עצמי  למילוי  והחזרה׳  השינון  ׳פוסטר  אליו  , ונלווה 

. ״אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד״:(: חגיגה ט)ם מאמרם ז״ל  לקיי

 .בידו״ ותלמודו לכאן שבאם שעליהם נאמר "אשרי מי  וכדי שנזכה להיות מאות
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In The Way of Our Forefathers. Chaza”l tell us that our holy forefathers kept 
the Torah before it was given, yet we find, for example, that Yaakov Avinu 
married two sisters which is a Torah prohibition! There are hundreds of other 
questions as well that seem to contradict the statement that the Avos kept all 
the mitzvos. This book illuminates the perfection of our forefathers' deeds. It 
is a very extensive compilation from the Rishonim and Achronim on this 
matter. We are commanded to walk in the ways of the Avos HaKedoshim and 
emulate them, and in this work we see not only how they kept all the mitzvos 
but also how they conducted themselves bein adam l'chaveiro and their 
midos tovos. Includes many answers from Maran R’ Chaim Kanievsky ZT”L. 
2 volumes. 
 

כיצד  , הקדושים שמרו וקיימו את התורה עוד לפני שניתנהל מגלים לנו שהאבות  "חז. בדרכי אבות

תשובות בספר( מדוע לא מל אברהם אבינו את עצמו   25-אם כן נשא יעקב שתי אחיות? )למעלה מ

העוסק בנושא זה.  , עד שנצטווה? ספר זה הוא אוצר בלום מתורת רבותינו הראשונים והאחרונים

נפלאים,   תירוצים  קושיות,  ישראל  מאות  גדולי  של  משולחנם  יקרים  ופנינים  מבריקים  פלפולים 

 .זצ"ל הגר"ח קניבסקיכולל תשובות רבות ממרן  ,חלקים' ב לדורותיהם,
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על    מאוצרות גדולי הדורות קדמונים ואחרונים,  חישובי תורה מופלאים ומבריקים  .למצוא חשבון

שזורים   מבריקה  בגאונות  רבים,  תפילת  גם  ויכללו  ערוכים,  והמועדים  התורה  פרשיות  סדר 

פלפולים   מבהיקים,  ויהלומים  רמזים  סודות  בהירים,  תירוצים  עם  נהדרות  קושיות  ומתובלים, 

את חשכת הגלות מהם ניבט העומק והחכמה בתורה שהינם אין סופיים,  נוצצים ופנינים יקרים,  

ומאיר פרפראות קורנים  טהורים,  ולבבות  פנים  להצהיל  בם  טמירים,  צפונות  ולדלות  לחשוף  ים, 

 . לחכמה, בתקווה ושאיפה נאמנה, לחשוף רובד לא נודע, ולזכות להגדיל תורה ולהאדירה

 

Limtzo Cheshbon. Remarkable mathematical calculations in Torah based on the 

parshot, davening and yamim tovim. Demonstrating the infinite beauty, depth and 

wisdom of the Torah.  
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Ma’alos Rivka On The Torah. Chiddushei Torah and halachic matters as well 
as responsa and correspondence from many gedolei hador (Maran HaRav 
Elyashiv ZT”L, Maran HaRav Chaim Kanievsky ZT”L and more). 500 pages.  
 

רבקה על התורה שזורים   ,ובירורי הלכה ערוכים על סדר פרשיות התורה, חידושי תורה.  מעלות 

והנהגות, ומתובלים בתשובות  ונלווה אליו שו , מעשים   ש אלישיב "הגרית ממרן  "עצות והארות 

 . ומעוד גדולי ישראלזצ"ל  ח קניבסקי"הגרמרן , לק"זצו

 

 

Bezos Yavo Aharon. Chiddushei Torah and birorei halacha along with Q&A 
(many letters and verbal answers) with gedolei Yisrael (Hagris”h Elyashiv 
ZT”L, Maran HaRav Chaim Kanievsky ZT”L, R’ Asher Weiss Shlit”a, R’ 
Aharon Leib Shteinman ZT"L, R’ Nissim Karelitz ZT"L and more).  

 

שזורים ומתובלים    ,ובירורי הלכה ערוכים על סדר פרשיות התורה, חידושי תורה. זאת יבא אהרןב

מרן  , לק"זצו ש אלישיב"הגרית ממרן "ונלווה אליו שו ,עצות והארות, מעשים והנהגות, בתשובות

 .ומעוד גדולי ישראל זצ"ל ל שטינמןי"הגראמרן , זצ"ל נ קרליץ"הגרמרן , זצ"ל ח קניבסקי"הגר
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Baruch Asher Noson. On Shabbos and all yamim tovim. Chiddushi Torah 
and birorei halacha along with Q&A (many letters and verbal answers) with 
gedolei Yisrael (R’ Chaim Kanievsky ZT”L, Hagris”h Elyashiv ZT”L, R’ 
Aharon Leib Shteinman ZT"L, R’ Nissim Karelitz ZT"L, R’ Asher Weiss 
Shlit”a and more). 
 

נתן אשר  והמועדים. ברוך  השבת  תורה. על  וכל המועדים  , חידושי  השבת  על  הלכה  לפי ובירורי 

ש  "הגריעם הערות ותשובות מרן  . משולבים בפרקי חיזוק לקנין התורה ואהבתה, השנהלוח  סדר  

קניבסקי"הגרמרן  , ל"זצוק  אלישיב קרליץ"הגר מרן  , זצ"ל  ח  נבנצל"הגר, זצ"ל  נ  , א"שליט  א 

 ל. א ועוד גדולי ישרא"שליט א וייס"הגרד " הגאב

 
 
Keys To A Shidduch. Advice and segulos for finding a shidduch. A treasure 
trove from our sages and rabbinical authorities throughout the ages. 
Supported and encouraged by my master and teacher Maran HaGaon HaRav 
Chaim Kanievsky ZT”L. Hebrew-English / Hebrew-French. 

 

מאוצרות חז"ל ומרבותינו הראשונים  . עצות וסגולות למציאת הזיווג,  מפתחות השידוךקונטרס  

מרן  והאחרונים מו"ר  של  ועידודו  בהמלצתו  קניבסקי.  עברית-)עברית  זצ"ל  הגר"ח   / -אנגלית 

 צרפתית(. 
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Keys To Parnasa. 106 teachings and segulos for parnasa and wealth. Wisdom 
from our sages and rabbinical authorities throughout the ages. Supported and 
encouraged by my master and teacher Maran HaGaon HaRav Chaim 

Kanievsky ZT”L. Hebrew/English, Persian. 
 

הפרנסהקונטרס   וס  106  מפתחות  לפרנסהעצות  ומרבותינו    .עשירותו  גולות  חז"ל  מאוצרות 

והאחרונים מרן  הראשונים  מו"ר  של  ועידודו  בהמלצתו  קניבסקי .    אנגלית -)עברית  זצ"ל  הגר"ח 

 (. ופרסית

 

 
Teik"o. All the unresolved sugios awaiting the psak of Eliyahu Hanavi.  
 

 . ל הבלתי פתורים והמחכים להכרעתו"ענייני אליהו הנביא ז. ו"תיק
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Pleasant Dreams. What do our dreams mean? This beautiful art poster, based 
on tractate B’rachos (pages 56-57), helps us understand the symbolism and 
spiritual messages of dreams. A magnificent addition to any classroom, 
child’s bedroom, or sukkah, this is an engaging and inspirational way to 
learn, teach and retain two pages in the Gemara, and understand that 
Hashem speaks to us even when we are asleep. Available on poster or canvas 
(up to 78” X 78”), all-Hebrew or Hebrew/English. Endorsed by Maran 
HaGaon HaRav Chaim Kanievsky ZT”L.   
 

נז(. דברים טובים לראות בחלום  -. חלומות ע"פ דברי חז"ל )במסכת ברכות דף נוחלומות נעימים

גירסה עברית או עברית ראייתם.  יש לצפות לאחר  כפוסטר או -ולמה  אנגלית. אפשרות להדפסה 

.  ומתאים מאד לסוכה  או הכיתה,  כתמונה על קנבס או קאפה. יעשיר את חדר השינה של הילדים

גודל   עד  להדפסה  נפלאה  מטר.  2X2אפשרות  ולזכור    ויעילה  דרך  ללמד  בגמרא  2ללמוד,  . דפים 

 .זצ"ל הגר"ח קניבסקיבהמלצת מרן 
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Shkolin K'Echad. More than 150 new interpretations and understandings, 
based on gemara and midrashim, of Chazal's statement that Moshe and 
Aharon were equal as one. (2 different covers that are "equal as one"…) 

 

ודברי    ,וראיות ע"פ דברי חז"ל בתלמודים ובמדרשים  מחודשים  דרכי הבנה  150-כ  .שקולין כאחד

הוא אהרן ומשה' : 'לסלול ולהאיר שבילים חדשים במאמר חז"ל,  רבותינו הראשונים והאחרונים

 (.ששקולין כאחד )יצא לאור בשתי כריכות שונות 'הוא משה ואהרן' מלמד ששניהם שקולין כאחד

  

Al HaNissim. Q&A with Posek HaDor Maran HaRav Nissim Karelitz ZT"L, 
and Maran HaRav Chaim Kanievsky ZT”L. 
 

הגר"ח  וכן תשובות מרן    זצ"ל,  ניסים קרליץ שאלות ותשובות ממרן פוסק הדור רבי    . על הניסים

 .זצ"ל קניבסקי
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Uchesavtam. (And You Shall Write Them). The importance of chiddushei 
Torah and the obligation to write them down. Responsa from Maran 
HaRav Chaim Kanievsky ZT”L. 
 

 . זצ"ל ח קניבסקי"הגרת עם מרן "כולל שו, חשיבות חידושי תורה והחיוב לכותבם. וכתבתם

 
 
Ma Nishtana Shen. 63 new interpretations on "blunting the wicked one's 
teeth" from the Haggadah shel Pesach. 
 

 ביאורים מחודשים בענין "אף אתה הקהה את שיניו" בהגדה של פסח.  63. מה נשתנה שן
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Pri Aharon. Chiddushim on the Torah. Currently unavailable. 

 . חידושים על סדר פרשות התורה, ועוד. אזל. פרי אהרן

 

 
 
Mincha Ketana. Chiddushim on the Torah (from my son Eliyahu Pessin) 
including answers from Maran R’ Chaim Kanievsky ZT”L. 

 

ח  "הגר חידושים על סדר פרשות התורה כולל תשובות מרן  (. נ"י   אליהו פסיןבני  מ).  מנחה קטנה

 .זצ"ל קניבסקי
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Mincha Ketana on Maseches Shevuos. Chiddushim on maseches Shevuos 

(from my son Eliyahu Pessin) including answers from Maran R’ Chaim 

Kanievsky ZT”L. 

 

(. חידושים על מסכת שבועות כולל תשובות  נ"י   אליהו פסיןבני  על מסכת שבועות )מ.  מנחה קטנה

 . זצ"ל ח קניבסקי"הגרמרן 

  

 
 

Al Kein. Chiddushim on the Torah (from my son Yehuda Pessin) including 
answers from Maran R’ Chaim Kanievsky ZT”L. 

 

 ח קניבסקי"הגרחידושים על סדר פרשות התורה כולל תשובות מרן (. נ"י  יהודה פסין בני מ). על כן

  .זצ"ל
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Measure For Measure Gems. A weekly bulletin showing the measure for 
measure in the parsha & daf yomi (Hebrew). 
 

בפרשה ובדף היומי. עלון שבועי עם יהלומים ופנינים מסדרת   –  . גיליון "מרגליות מדה כנגד מדה"

 מדה כנגד מדה.
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For inquiries or to order please call 646-340-5403 
Israeli cell 972-542-510-336 

  Email AP@TORAH24-7.COM  אימייל  

   972-542-510-336לכל ענייני הספרים נא להתקשר 

 646-340-5403קו אמריקאי 

See all our seforim online (English): 

http://torah24-7.com/seforim/ 

 לצפיה בכל ספרינו באתר )עברית( 

http://torah24-7.com/seforim-hebrew / 

Our shiurim are also on Kol Halashon & TorahAnytime 
 טיים -אני -תורה וב ון  קול הלש שיעורינו גם ב ניתן לצפות ב 

 https://www.kolhalashon.com 
https://www.torahanytime.com 
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https://torah24-7.com/seforim/ English  אנגלית 

https://torah24-7.com/seforim-hebrew/ Hebrew  עברית 

 

OUR SEFORIM  ספרינו 
 

Tamuz 

5782  

 

 תמוז
 ב התשפ"
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