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`"hily zicxgd dcrd i"ry v"cia 
[a"n lr dxexa dxfg xtq liaya azkp]



בס"ד

ראיתי את הספר "חזרה ברורה" הנועד לאלו אשר כבר עסקו בעיון בשו"ע ובס' משנה 

ברורה - לקיים ושננתם ובפרט בדבר הלכה בעניני או"ח אשר יום יום ידרושון לדעת 

את הדרך ילכו בה, והנה המחבר עשה עבודה  יפה ומתוקנת ערוך ומסודר במעשה 

אומן לשם שינון הלכה בבחינת נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי.

וברכה להמשך זיכוי הרבים להחדרת ההלכה היום יומית מתוך הרחבת הדעת.

עזריאל אוירבאך

`"hily j`axie` l`ixfr ax b"dxd

c"qa
xak xy` el`l crepd "dxexa dxfg" xtqd z` izi`x

mzppye miiwl - dxexa dpyn 'qae r"eya oeira ewqr

oeyexci mei mei xy` g"e` ipipra dkld xaca hxtae
dcear dyr xagnd dpde ,da ekli jxcd z` zrcl

dkld oepiy myl one` dyrna xceqne jexr zpwezne dti
.izaizpl xe`e jixac ilbxl xp zpigaa

meid dkldd zxcgdl miaxd iekif jyndl dkxae
.zrcd zagxd jezn zinei

j`axie` l`ixfr

[a"n lr dxexa dxfg xtq liaya azkp]



`"hily qpb l`xyi ax b"dxd
 

a"ryz lel` '` c"qa

zeyrl `iltd xy` "dxexa dxfg" xtqd z` izi`x

.`"hily uiaewilf oxd` axd xwid jxa`d

zlrez xwirae ,`ltp xcq ,dax dribi ,ax lnr yi dfd xtqa

a"nd od ,eixac z` xekfl elkeiy dxexa dpynd cenill dlecb

.v"dryd ode l"dad od

miaxd zekfl daepz zz xagnd siqeiy dkxal `l` dkxvp `le

.miliren mixtq cera

`"aaez milyexi w"dir dt dilnre dxezd ceakl g"ekd

qpb l`xyi

בס"ד א' אלול תשע"ב

אהרן  הרב  היקר  האברך  לעשות  הפליא  אשר  ברורה"  "חזרה  הספר  את  ראיתי 

זליקוביץ שליט"א. בספר הזה יש עמל רב, יגיעה רבה, סדר נפלא, ובעיקר תועלת 

והן  הבה"ל  הן  המ"ב  הן  דבריו,  את  לזכור  שיוכלו  ברורה  המשנה  ללימוד  גדולה 

השעה"צ. ולא נצרכה אלא לברכה שיוסיף המחבר תת תנובה לזכות הרבים בעוד 

ספרים מועילים.

הכו"ח לכבוד התורה ועמליה פה עיה"ק ירושלים תובב"א 

ישראל גנס

[a"n lr dxexa dxfg xtq liaya azkp]



ה' מנחם אב תשע"ב

ראיתי הספר "חזרה ברורה" שחיברו הר"ר אהרן זליקוביץ שליט"א שכתוב בתוכו כל דברי

המחבר והרמ"א וכמעט כל דברי המ"ב ושע"צ וב"ה, והכל ערוך בסדר נאה. והתועלת מהספר 

יהיה להלומדי המ"ב שיוכלו לחזור על ספר מ"ב באופן קל להבין אותה על בוריה.

ובודאי ספר הנ"ל יהיה תועלת גדולה להרבה לומדי משנה ברורה שיהא להם קל לחזור על דבריו 

כדי שיהיו בקיאין בדבריו ועי"ז יזכו לשמור ולעשות ולקיים את דבר הלכה.

ויזכה  יהי רצון שיזכה המחבר שיתקבל הספר "חזרה ברורה" לפני כל הלומדים הלכות אלו 

לסיים כל שאר חלקים של המ"ב, ויזכה לשבת באהלה של תורה כל ימי חייו.

הכו"ח לכבוד התורה,

בידידות, שמואל פירסט

`"hily hqxit l`eny ax b"dxd

a"ryz a` mgpn 'd
`"hily uiaewilf oxd` x"xd exaigy "dxexa dxfg" xtqd izi`x

v"rye a"nd ixac lk hrnke `"nxde xagnd ixac lk ekeza aezky
a"nd icneldl didi xtqdn zlrezde .d`p xcqa jexr lkde ,d"ae

.dixea lr dze` oiadl lw ote`a a"n xtq lr xefgl elkeiy

mdl `diy dxexa dpyn icnel daxdl dlecb zlrez didi l"pd xtq i`ceae
zeyrle xenyl ekfi f"ire eixaca oi`iwa eidiy ick eixac lr xefgl lw

.dkld xac z` miiwle

micneld lk iptl "dxexa dxfg" xtqd lawziy xagnd dkfiy oevx idi
ly dld`a zayl dkfie ,a"nd ly miwlg x`y lk miiql dkfie el` zekld

.eiig ini lk dxez

,dxezd ceakl g"ekd
hqxit l`eny ,zecicia

[a"n lr dxexa dxfg xtq liaya azkp]



בעזהי"ת יום א' כ"א אייר תשע"ב לפ"ק

הן הובא לפני קונטרוס שחיברו ר' אהרן זליקוביץ שליט"א על משנה ברורה אשר בשם 

וגם תמצית דברי  ומ"ב,  והרמ"א  יקבנו המכיל בתוכו כל דברי המחבר  "חזרה ברורה" 

הביאור הלכה ושער הציון, הכל עורך בצורה מסודרת ומאירת עינים, באופן ששייך לחזור 

על ספר משנה ברורה עם תמצית בה"ל ושעה"צ באופן קל ובהיר בלא בלבול ועירבוביא.

ובודאי שיש בחיבור זה תועלת גדולה ללומדי משנה ברורה לחזור ולשנן הדברים בצורה 

מועילה ביותר למען תהיה תורתם בלבם ערוכה ושמורה להיות בקיאין בדבר הלכה ללמוד 

וללמד לשמור ולעשות ולקיים.

ועל כן אברך הרב המחבר שיזכה שיתקבלו הדברים באהבה ובשמחה לפני הלומדים ויזכה 

לחבר עוד חיבורים כזה ואחרים בתורה הקדושה ולשבת באהלה של תורה כל ימי חייו 

מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת.

הכו"ח לכבוד התורה

שמואל יצחק פעלדער

`"hily xrclrt l`eny ax b"dxd

w"tl a"ryz xii` `"k '` mei z"idfra
dxexa dpyn lr `"hily uiaewilf oxd` 'x exaigy qexhpew iptl `aed od

,a"ne `"nxde xagnd ixac lk ekeza liknd epawi "dxexa dxfg" mya xy`
dxeva jxer lkd ,oeivd xrye dkld xe`iad ixac zivnz mbe

mr dxexa dpyn xtq lr xefgl jiiyy ote`a ,mipir zxi`ne zxceqn
.`iaeaxire leala `la xidae lw ote`a v"drye l"da zivnz

xefgl dxexa dpyn icnell dlecb zlrez df xeaiga yiy i`ceae
mala mzxez didz ornl xzeia dliren dxeva mixacd opyle

xenyl cnlle cenll dkld xaca oi`iwa zeidl dxenye dkexr
.miiwle zeyrle

dgnyae dad`a mixacd elawziy dkfiy xagnd axd jxa` ok lre
dxeza mixg`e dfk mixeaig cer xagl dkfie micneld iptl

ytpd zgepn jezn eiig ini lk dxez ly dld`a zayle dyecwd
.zrcd zagxde

dxezd ceakl g"ekd
xrclrt wgvi l`eny

[a"n lr dxexa dxfg xtq liaya azkp]


